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 4 - 1 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 م ٥ ع

 "ةدحاو ةيا الإ اهلك ةيكم يهو

 ال :لوقي نسحلا ناك 4صَمِلآ » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 ءامسأ :نولوقي اوناك فلسلا نم اموق نأ ريغ (رَا) و (ممَلا) و (َصُمَلا) ريسفت ام يردأ
 .)عضوملا اذه ريغ يف اذه يف انغلب ام انرّسف دقو .اهحيتافمو روسلا

 ُجَرَح رص يف نكي لق » :نآرقلا يأ « كيإ هتلزنأ بنك » :هلوق
 َرْذْنَل » .امهريغو دهاجمو نسحلا ريسفت يف ،هللا دنع نم هنأب هلم كش :يأ « هن

 .ةرخآلا هب نوركذي « َنيِنمْؤُمْلِل ىزتكذَو » رانلا نم يأ « هب
 7 م ٥۔ . - ههه ه. ُدم.. ۔ ٥ .ذ . م ة ِ

 هنود نم اوعبتت الو » نارقلا يأ «ْمكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبتا » :هلوق
 م 2٥2 .ى َ 2 , م . م ة۔ ى ى ح َ ۔. .

 رثكأ اَمَو ( :هلوقك .ركذتملا مكلقأ يأ « نوركذت ام اليلق » .ناثوألا ينعي 4 ايلوأ

 ١٠٣[. :فسوي] ( َنينمؤممب تضصضَرَح ول س انلا

 اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم كلهأ ام ينعي 4 اَهَتَكَلُهَأ ةيرق نم مكَو » :هلوق
 دنع يا « نولاق مم أ » اليل يأ ه تنيب » انباذع يا ه انسب اماج » .مهلسر

 هللا ٍمشب» :يلي ام اهنم ةقرو لوأ يف بوقعي نب ملاس خيشلا ةطوطخم ،ج ةخسن يف ءاج (1)
 هللا باتك ريسفت نم يناثلا عبرلا .ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص « ميجرلا نمزلا
 ةيآ الإ اهلك ةيكم يهو .فارعألا ةروس ريسفت شهللا همحر يراوهلا مكحم نب دوهل زيزعلا

 .ةدحاو

 .718 :ص ،1 ج ىضم اميف كلذ رظنا (2)



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 6 - 5 :فارعألا

 ٥٠[. :سنوي] ( راهن ؤ اتيب هباذع مكينتأ نإ متنأ َلَف ) :هلوقك وهو .راهنلاب ةلئاقلا

 الإ » انباذع يأ ،انساب مهءاج ذإ [مهلوق] :يا «ُمُهيؤْغَد ناك امف » :لاق
 باذعلا مهءاج نيح ()ىريججه مهل نكي مل :مهضعب لاق .4 نيمل انُك انإ اولاق نا
 تناك ٍةَيْرَق نم انمَصَق مَكَو ) :ءايبنألا ةروس يف هلوقك .نيمللظ انك انإ اولاق نأ الإ

 تلاز امف َنيملنظ انُك انإ اليو اي ) : . .هلوق ىلإ ،اهلهأ ينعي .ةكرشم يأ ، مهملظ
 اي : اولاق نا الإ ) ىريججه مهل نكي مل يأ [15 - 10 :ءايبنألا ةروس] ( مُهياَوغَد كلت

 .هددري لجرلا همزلي يذلا :ىريجهلا :لاق .( َنيمللظ انك انإ انلو

 .هدمحبو هللا ننحبس { ميظعلا هللا نلحبس هاريجه تناك هنا نسحلا نع اوركذ

 نكي مل هنأ مهاريججهب ينعي .( رومألا ريصت ه هللا ىلإ آلأ ) :مهضعب ىريجه تناكو
 .( نيمل اك انإ اولاق نأ ألإ ) باذعلا مهءاج نيح لوق مهل

 نأ الإ باذعلا مهءاج نيح هب اوعد ام يأ .ممُهياَرغَد ناك امف :نسحلا لاق
 مهعفنت مل نيح ةبوتلاب اودانو مهسفنأ ىلع ملظلاب اورقاف .نيملظ انك انإ انليو اي :اولاق

 سيل يا [3 :س ص ةروس] ( صانم نيج تالو اودان ) :هلوق لثم يهف :لاق .ةبوتلا
 ذَقَو ديعب ٍناََم نم شؤانتلا مهل ىناو هب انماع اولاقو ) :هلوقكو .ر ارف الو ةوزن نيح
 ىلإ درلا مهل ينأو يأ . شؤانتلا مهل ىنأو 53[5 -52 :ابس ةروس] ( ْلْبَق نم ه هب اورفك
 . : يأ . ناميإلا . : شؤانَتلا . : نسحلا لاقو . سابع نبا ريسفت اذهف ] اونمؤيف يأ ايندلا

 .باذعلا مهءاج دقو ناميإلاب مهل فيكو

 وي ) :هلوقك }4 َنيِلَسرُملا نتسو مهيل لزأ نيذلا نلعنل » :هلوق
 .104 :ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . فيحصت وهو ؟ربخم مهل نكي مل» : : د يفو باوصلا وهو . «يريجه» : :عدا ق يفو ج يف اذك (2)
 . (رجه) :ناسللا رظنا .هتداعو هنأشو هنديدو هبأد يأ .هاريجمهإو هاريجه : ناسللا يفو

 اهباوص ةفقحصم اهلك يف يهو "«اورف» :د و ج يفو ،درب» : :اذكه عو ق يف ةملكلا هذه تدرو(3)
 : ص 536 ج شريثك نبا ريسفت يف ةملكلا تدرو اذكهو .ودعلا نم برض وهو .وزن» :هتبثأ ام

 .سابع نبا ىلإ امهيف لوقلا بسنو 0145 ص 5،15 ج يبطرقلا ريسفت يفو 5
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 9 ۔ 7 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 .مكموق مكباجأ اذام يأ [109 :ةدئاملا] (يج اام لوقيف َلُسْرلا هللا عمجي

 نع يا « َنيبِئاَع اك امو » اهب « مليب » مهلامعا يا ه ْمهْنَلَع َنُصَقننَف »
 .مهلامعأ

 « نوحلملا مه كئتوأق هنيزم تلقن نمق )قحلا ِيَموَي نزولاو » :هلوق
 اورسخ َنيذلا كئنت كئلوأ نيزاوم تفَح ْنَمَو , .ةنجلا لهأ مهو ثءادعسلا :يأ

 وهو .مهسفنأ نوملظي يأ 4 َنوُملظي اتتياثب اوئاك امب » .رانلا ىلإ اوراصف 4 ْمُهَسَفنآ

 .ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ
 هتائيس ىلع هتانسح لضفت نم مهنمف . هتائيسو هتانسح نزوت نموملا نأ انغلبو

 كَت نإَو ) :هلوق وهو :ةنجلا هلخديف هل هللا اهفعاضي ةدحاو ةنسح الإ لضفت مل نإو
 . , ز ص م و ُ م

 يوتست نم مهنمو ‘ [40 ٠ : ءاسنلا ] ) ًاميظع ارجأ هند نم ت ؤيو اَهْفعاَضُي ةنسح

 لاق .هتانسح ىلع هت هتائيس لضفت نم مهنمو فارعألا باحصأ مهو . هتائيسو هتانسح
 4 م م م م . ه م م ه ٥ ه م ٥ ى م

 حفلت ا نو دلخ منهج ي مهسفنا 1 اورسخ نيز ذلا فئنتو ق هنر ر زاوُم تقح نمو ( : : هللا

 (ةوُبذَكَت اهب ْمتْنكَف مُكَيَلَع ىلتت يتنياع نكت ملأ نوحملك اهيف ممُمَو رانلا ممُهَموُجو
 .[105 - 103 :نونمؤملا]

 نود ملظو ،ملظ قوف ملظ وهو ،مهسفنأ : يأ ،نوملظي انتايآب اوناك امب : هلوقو

 .)قافنلا ملظو كرشلا ملظل ةلمتحم ةيآلاف .ملظ

 :ةقرو ز يف ءاجو .( قحلا ذئموي نزولاو ) : ىلاعت هلوقل اريسفت عبرالا تاطوطخملا ركذت مل (1)

 يبأ نع ىينانبلا تباث نع دامح نع ىيحي» : يلي ام ( ىحلا ذئموي نزولاو ) :هلوق دعب 4

 هتفك يف عضو ولو .ةمايقلا موي نازيملا عضوي :لاق يسرافلا ناملس نع يدهنلا نامثع

 نم تئش نمل هب نزأ :لوقيف ؟اذه ام انبر :ةكئالملا لوقتف ،امهتعسول ضرألاو تاوامسلا

 نع» :231 :ص ڵكهاجم ريسفت يفو .«كتدابع قح كاندبع ام انبر :ةكئالملا لوقتف . يقلخ

 ليوطلا ميظعلا لجرلاب ىتؤي :لاق ( قحلا ذئموي نزولاو ) : ىلاعت هلوق يف يثيللا ريمع نب ديبع
 باتك يف يراخبلا هجرخأ ثيدح صن هلثمو .ةضوعب حانج هللا دنع نزي الف ،ثبورشلا لوكألا

 ميظعلا لجرلا يتايل هنإ :لاق ةيم هللا لوسر نع ةريره يبأ نع فهكلا ةروس رخآ نم ريسفتلا
 .ةضوعب حانج هللا دنع نزي ال ةمايقلا موي نيمسلا

 .كش الو يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم ةلمجلا هذه )2(
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 12 - 10 :فارعألا

 دعب نيكرشملا ينعي :نسحلا لاق .4 ضزألا يف ممُكْنُكم دقل » :هلوق
 « نوركشت امم ليلق ضيعم اهيف مكل اَنْلَعَجَو » .مهدعب فئالخ مكانلعجف ،نيضاملا
 .نمؤي نم مكلقأ يأ نونمؤملا مكلقا ينعي ،نوركاشلا مكلقا :يا

 هلسنو ،نيط نم مدآ :لوالا قلخلا يأ « مكروص مث ْمُكتَفَلَخ ذَقَلو » :هلوق

 فطنلا نم مكقلخ لبق .مدآ قلخ دعب :يأ « ةَكيََمْلِل انلف مث » ةفطن نم هدعب

 .« نيدجُئلا َنُم نكي مل سيلنإ لإ اودَجَسَف مدال اودُجْسا »
 لاقو .مكتاهمأ نوطب يف مكانروص مث ،نيط نم مدآ هللا قلخ : مهضعب لاق

 .مدآ رهظ يف مكانروص مث :دهاجم

 مث .امحل مث مظع مث ةغضم مث ةقلع مث ،ةفطن نم مكانقلخ : يبلكلا لاقو
 مث .اذه نم اوحن اروص نيلجرلاو نيديلاو نينذألاو فنألاو نينيعلا يأ .مكانروص

 مالسلا هيلع مدآ ةصق ىلإ عجر مث .كلذ هابشأو ًاريصقو ًاميسجو .ًاحيبقو انسح لعج
 لاق .نيدجنسلا نم نكي مل سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئلملل انلق مث :لاقف
 . مدال دوجسلاو هلل ةعاطلا تناك :مهضعب

 ألإ اودجَسَق ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .نيدجْسلا نم نكي مل سيلإ ألإ ) :هلوق
 نم نكي مل ول :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ .[50 :فهكلا] ( نجلا َنم ناك سيلبإ
 لاقي ةكئالملا نم سنج مهو نجلا نم ناك :مهضعب لاقو .دوجسلاب رمؤي مل ةكئلملا
 .هبر ةعاط نع نج :مهضعب لاقو .نجلا مهل

 ةكئالملا نإو ، مومسلا ران نم هنإو ةكئالملا نم سيل سيلبإ نإ :نسحلا لاقو
 .هل دوجسلاب اضيأ سيلبإ رمأو مدآل دوجسلاب ةكئالملا رمأ هللا نإو ؤ هللا رون نم اوقلخ
 .ًاعيمج نيرومأملا عمجف

 را نم ينتقلَع هنم ريح انأ ناق ترمأ إ "دجست لأ كعنم ام :ناق » :هلوق

 وبأ لاقو .ةدكؤم الو .دجست نأ :هانعم (دجْسَت ألأ) :دمحم لاق» : يلي ام 104 ةقرو ،ز يف ءاج (1)
 يف ال عضت برعلاو .دجست نأ كعنم ام :هزاجم» :211 :ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع
 .«. . .دئاوزلا فورح نم يهو .باجيإلا عضوم
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 17 - 12 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ءامسلا يف ينعي , اهيف رْبكَتت نا كل نوكي امف اهنم طبمماق لاق .نيط ن نم ُهَقَلَخَو

 كنإ لاق نوقبي مو : ىلإ » ينرخا يا ٠ ينزظنآ َلاق .َنيرِخْصلا ن نا جرخا «
 [81 :ص ةروس] ( مولعملا تقولا موت ىلإ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو « َنيرَظنُملا َنِم
 موي ىلإ :رامضإ اهيفف ( َنيرظنُملا َنِم كنإ ) :انه اه هلوق امأو . ىلوألا ةخفنلا ىلإ يا
 . مولعملا تقولا

 ينتنعل امبف :نسحلا لاقو .ينتللضأ امبف :يأ 4 ينتيو اميق لاق ,

 . هنع مهدصاف : يأ 4 َميقتسُملا كطازص هل ندعمل ث

 .هجو ثيح هجوت دقو الإ عيش قلخلا اذه نم سيل :لاق نسحلا نع اوركذ

 ىضم هلدع ىتح (1هل لبخيف . ناطيشلا يأ © قيرطلا ىلع هل دعق مدا نبا نأ الولو

 . قلخلا نم مهريغ هب لتبي مل امب اولتبا مدآ ينب نأ ينعي .قلخلا رئاس ىضم امك

 مهل امش نعو مهنمي : نعو مهفل نمو م مهيدل دي 1 نيب م مهتت ال . مث ; : هلوق

 .نينمؤم يأ « َنيركنَش ْمُهَرَتكأ دجت الو » نورعشي ال ثيح نم
 توملا دعب ثعب ال هنأ مهربخاف ةرخآلا لبق نمف ( مهيديأ نيب نم ) :هلوق امأ

 مهنيعأ يف اهنيزاف] مهايند رمأ نمف ( مهفلخ نمو ) :هلوق امأو .ران الو ةنج الو

 اذإ مهنأل كايندلا يف اوعنص اميف ةرخآلا يف مهيلع باسح ال هنأ ق[مهربخأو

 ةرخألا رمأ نم ) مهيديأ ني ر ام ملعي ( : هلوقك . مهفلخ ايندلا تناك ةرخألا يف اوناك

 ) مهِنَمييأ نعو ) :هلوقو .ةرخآلا تناك اذإ ايندلا رمأ نم [255 :ةرقبلا] ( مُهَفْلَخ اَمَو )

 نم ىأ [28 : تافاصلا] ) نيملا ع تنو متنك نكنل ) :هلوقك ريخلا نع مهطبئاف

 ناكف ،هنم أنظ كلذ ناكو .نينمؤم يأ ( َنيركنَش ْمُهَرَتَكأ دجت الو ) . هللا ةيصعمب

 ةريخألا تبثأو ؤاعم نيترابعلل انئمطم تسلو «هل لبخيف» :عو ق يفو 5«هل لمحيف» :د و ج يف (1)
 اذإ ،هلبتخاو هلّبخو هلبخ لاقي كسمب يأ ،لابخب مدآ نبا بيصي ناطيشلا نأ ينعت تناك اذإ
 . (لبخ) ناسللا رظناو هلقع دسفأ

 .104 ةقرو ؤز نم ةدايز (2)



 زيزعلا هللا باتك ريسفت 20 - 18 :فارعألا

 اقيرف الإ هوعبتاف هنظ سيلإ مهيلع قدص ذقلَو) :هلوقك .نظ ام ىلع رمالا
 .اونمآ نيذلا قيرفلا الإ يأ [40 :ابس] ( نينمؤملا

 .ايفنم :دهاجم لاقو .ًامومذم : :نسحلا لاق ًامو٤ذَم اهنم جرخا َلاَق » :هلوق
 لاقو .ًادعابم : مهضعب لاقو .ايفنم ًادورطم :دهاجم لاق .4 ًاروحذُ » :هلوق

 .ًايفنم تيقم : يأ ( ًاروحذُم ًاموُذَم اهنم جرخا ) :مهضعب لاقو .ايصقم : : مهضعب

 .7 كعبت ْنَمَل » :لاق .ايفنم دورطم اهنم جرخا :ميدقتلا ىلع اهيف دهاجم ريسفتو

 . َنيِعَمججَأ مكنم م َمْنَهَج نالمأل

 هذمم اَبَرَقَت الو امش ثيح ح ن نم الك ةئجلا كججوَرَو تنأ نكسا مداو » :هلوق

 .امكتئيطخب امكسنفنأل يأ « َنيمللا نم اَنوُكَنف ةَرَجْشلا
 ةلبنسلا يه ءاوحو مدآ اهنع ىهن يتلا ةرجشلا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .نيتلا يه :مهضعب لاقو .مدا نبا قزر اهيف يتلا

 «اَمهتغوَس نم اَمُهنَع يروو امم اَمُهَل يديل نيشلا ُمُهَل نسؤْسؤف » :هلوق
 .امهتاءوس امهل تدب ةرجشلا الكأ املف رفظلا ايسك اناكو

 هنأك لاوط مدآ ناك :ةي هللا لوسر لاق لاق بعك نب يبأ نع نسحلا نع اوركذ
 اهاري ال ناكو ،هتروع هل تدب هيف عقو اميف عقو املف سأرلا رعش ريثك ،قوحس ةلخن
 :اهل لاقف ،هسأرب ةنجلا رجش نم ةرجش تذخاف ،ةنجلا يف ابراه قلطناف ،كلذ لبق
 ينإ بر اي :لاق ؟رفت يم :هبر هادانف .كتلسرمب تسل :تلاقف . ينيلسرأ

 . ("كتييحتسا

 نم يأ « نْيَكَلَم انوكت نا الإ ةرجشلا هذنمم نع اَمُكبَر اَمكيهن ام َلاقَو » : : هلوق

 نم امتلكأ اذإ امكنإ يأ .نوتومي ال نيذلا نم يأ « َنيدلخلا َنم اًنوُكَت وأ » ةكئالملا
 . هللا ةكئالم نم نيكلم امتنك ةرجشلا

 نبا هجرخاو 5ًاعوفرم بعك نب يبا نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع مالس نب ىيحي هجرخأ (1)
 :لاقو كلذك ريثك نبا هجرخأو ،اعوفرمو ًافوقوم 354 .352 ص .2 ج هريسفت يف يربطلا ريرج
 . ًادانسإ حصأ فوقوملا
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 24 - 21 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 فلح :.")[مهضعب] :لاق .4 َنيجِصلا َنمَل امكل ينإ » هللاب 4 اَمَُمَساقَو »
 امنإ :لاق .امكدشرأ يناعبتاف امكنم ملعأ انأو امكلبق ُتَقِلُخ :امهل لاقو هللاب امهل
 اَمُهَل تدب ةرجشلا اماد امَلَف رورعب اَمُهيَلَدَف » :هللا لاق .هللاب نمؤملا عدخي

 م و و ٥ م

 . عضوملا اذه لبق هانرسف دقو «امهتغوس

 :لاق ادهاجم نأ اوركذ 4 ةئلا قرو نم اَمهْيَلَع ناَقِصحَ اَقْفََو » :هلوق
 نإ امكل لقأو ةرجشلا امكل ْنَع امُكَهنأ ملأ اَمُهُبَر اَمُهياَداَنَو » .بوثلا ةئيهك ناعقري

 م 8 ءرد ۔
 . ةوادعلا يب يأ 4 نيبم ودع 4 َنظْيّشلا

 .4 َنيرِسحل لا َنم نَنوكَنل اًتُمَحْرَتَو انل رفغت مل نإو انسفنأ اَنمَلَط انَبَر الاق »

 لخد يتلا ةيحلاو سيلبإو ءاوح هعم مدآ « وُدَع ضفمَبل مكضعب اوطبمنا َلاَق »
 ردقي الو ،هتغدل الإ عضوم يف مدآ نبا ىلع ردقت ال يهف شاهيف امهملكف سيلبإ اهيف

 .اهخدش الإ عضوم يف اهيلع

 نأ مهضعب ركذو .ارفاك لتق دقف ابرقع وأ ةيح لتق نم :لاق مهضعب ركذ
 .نهانبراح ذنم نهانملاس ام :تايحلا يف لاق ةي هللا لوسر

 امو . سيلبإ ةيرذ نم خسم امم تايحلا :لاق رمع نب هللا دبع نع ركذ

 .اميظع الوق كلذ يف لاق نهنم ةيقت نهكرت نمف ،نهانبراح ذنم نهانملاس

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اهرأث ةيشخ ةيح كرت نم :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذ

 . نيعمجأ سانلاو

 . ةداتقل لوقلاو قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)

 ريسفت نم حيحصتلاو . ضع دخي» : هتبثأ ام هباوص أطخ وهو اع وري» : عبرألا تاطوطخملا يف )2(

 .351 ص 12 ج يربطلا

 :هظفلو لسرم ديز نب رباج نع (744 : مقر) .2 ص 3 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ )3(:

 دقف راثلا ةيشخ نهكرت نمف ،نهانبراح ذنم نهانملاس ام انإف اهرابكو اهراغص تايحلا اولتقا

 سيلف ةفيخ ائيش نهنم كرت نم» : هرخآ ينو ٠ ةريره يبأ نع اعوفرم يديمحل ١ هجرخأو 6 رفك

 .( ينم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 24 :فارعألا

 ائيش تايحلا هذه نم هتيب يف ىأر نم : لاق ةنيت هللا لوسر نأ مهضعب ركذ

 .(_)رفاك هنإف هلتقيلف كلذ دعب رهظ نإف اثالث هيلع جرحي
 د ,۔۔۔ . .. ے۔ }۔هم .ه . ِ -٠

 عاتم ينعي « عتمو » اهيف نونوكت يأ « رقتسم ضرالا يف مكلو » :هلوق
 .توملا ىلإ : يأ 4 نيج ىلإ ث هب نوعتمتست ايندلا

 « نوجرخت اهنمو نوتوُمَت اًهيِفَوِ» نودلوت ضرالا يف يأ 4 َنوَيْخَت اهيف لاق »
 . ةمايقلا موي يأ

 . ٥ ۔ .ه ى ,. هده .ذ ,۔٥ ٥٤ ه . 7 7
 بايثلا ينعي « مكتاَءوس يروي اسابل مكيلع انلزنا دق مداع ينبيو :هلوق

 :لاق .}لاملا :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف عاتملاو لاملا ينعي 4 ًاشيرو »
 : لوقي بصنلاب اهأرق نمو 0 لقتسم مالك ريخ كلذ) 4 خ كلذ ىوقتل ١ سالو ط

 ناك نإو ةروع هيف هل ودبت ال فيفعلا نإ .فافعلا يأ .ىوقتلا سابل مكيلع انلزنأ

 ْمُكَلَعَل هللا تناع نم كلد » :لاق .ًايساك ناك نإو ةروعلا يداب رجافلا نإو لايراع

 امَع » .ناطيشلا مكنلضي ال :يا « نيشلا مُكَنتيفَي آل مداع ينبني » :هلوق

 لكالاب امهرمأ امل هنإ هاممهِتغْوَس اَمُهَيرْيل اممُهَساَبِل اَمُهنَع عزني ةنجلا َنُم مكيؤبأ جرخا
 . امهتاءوس امهل تدب الكأف ةرجشلا نم

 ءايلوأ َنيطتشلا انلَعَج انإ مُهَنَوْرَت ال ثيح نم ةليبقو وُه مكيري هنإ » :لاق
 : مهضعب لاقو .نيطايشلاو نجلا هليبق :لاق ادهاجم نأ اوركذ .4 نونمؤي آل نيذلل

 وبأ اهاور ةصق هيفو .2236 مقر ،اهريغو تايحلا لتق باب ،مالسلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)
 © تايحلا لتق يف باب ديصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخاو } يردخلا ديعس يبأ نع بياسلا
 بهذ نإف .ثالث اهيلع اوجرحف اهنم ائيش متيار اذإف رماوع تويبلا هذهل نإ»ا :ملسم يف هظفلو
 قيض يأ جرح يف تنأ» :اهل لاقي نأ يذمرتلا حرش يف امك جيرحتلاو .رفاك هنإف هولتقاف الإو

 ملسم حرش يفو ةياهنلا يف اذك . لتقلاو درطلاو عبتتلاب كيلع قيضن نا انيمولت الف انيلإ تدع نإ
 .«يوونلل

 سابللا نم رهظ ام وهو .[دحاو شيرلاو شايرلا]» :212 ص 1 ج نارقلا يناعم يف ةديبع وبأ لاق (2)
 . «شاعملاو بصخلا اضيأ شايرلاو . . .ةراشلاو
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 30 - 28 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 : نسحلا لاقو . هللا همصع نم الإ ةنوؤملا ديدشل هارت ال ثيح نم كاري اودع نإ

 .هدونج هليبق :يبلكلا لاقو .هدلو مهو نجلا كهليبق
 اهتلَع انذَجَو اولاق » كرشلاو رفكلا نم يأ « ةمق اولَعَف ازو » :هلوق

 .هَنوُمَنْعَت آل ام هللا ىلَع نوُئوّقَأ ءاشحفلاب رماي آل ةللا نإ لق اهب اَتَرَمَأ هللاو اّنعاباَ

 .نوملعت ال ام هللا ىلع متلق دق ،معن :لوقي ماهفتسالا ىلع اذهو
 | { ۔ مو

 دجم لك دنع مُكَموُجُؤ اوُميِقأَو » لدعلاب يا « طشقلاب يبر َرَمَ لف » :هلوق
 ( ادحأ هللا عم اوُمذَن لق هلل دجاسملا نأو ) :هلوقك 4 نيدلا هل َنيِصِلَخُم وعداو
 . هللاب اوكرشأ مهدجاسم يف اولص اذإ نيملسملا ىوس موق لك نإ :يأ [18 :نجلا]

 يف متيلص ثيح ةبعكلا ىلإ يأ ( دجم لك دنع مُكَموُجُو اوُميِقأَو ) :دهاجم لاقو

 .اهريغ وأ ةسينك

 ْمُكأَدَب امَك ) :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ « َنوُدوُعَت ْمُكاَدَب اَمَك » :هلوق

 .02) اوقلخ امك ةارع يأ ) نودوت

 ةمايقلا موي سانلا هللا ثعبي :ةلي هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 .0ألرغ ةارع ةافح

 ينعي :لاق ادهاجم نأ اوركذ « ةلصلا ُمهْيَلَع قح اقيرقَو ىدم ًاقيرق » :لاق

 .ًاديعسو يقش ١ ١ ١

 هلل دوجسلا صالخإ نم نجلا ةروس ةيآب دهشتسا نيح انه فلؤملا هيلإ بهذ يذلا ىنعملا اذه (1)

 12 ج هريسفت يف يربطلا هحجر ام وهو ©سنأ نب عيبرلا لوق وه دادناألاو ةهلآلا نم هاوس ام نود

 .دهاجم هيلإ بهذ امم باوصلا ىلإ برقأو ىلوأ يل ودبي اميف وهو .381 ص

 ةروس رخآ يف ريسفتلا باتك يف اهنم باوبأ يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)
 ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا ءانف باب ،اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأو .ةدئاملا

 مكنأ :هلواو ؛سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم اعوفرم هيوري امهالك (2860 مقر)
 .نتخي مل يذلا فلقألا وه لرغالاو . . .الرغ ةارع ةافح هللا ىلإ نوروشحم

 نب هللا دبع نع دحاولا دبع نب مساقلا نع مامه نع ىيحي» :اذكه ز يف ثيدحلا اذه درو (3)

 لاق وأ دابعلا هللا رشحي :ةي هللا لوسر لاق لاق سايإ نب هللا دبع نع هللا دبع نب رباج نع دمحم

 .ءيش مهعم سيل :لاق ؟امهُب ام :تلق :لاق ،امهُب آلرغ ةارع ةافح ةمايقلا موي سانلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 32 - 30 :فارعألا

 4 نوُدَنهُم مهنأ َدوُبِسحَنَو هللا نود نم ءايلوا َنيِطَتْشلا اوُذَحَنا مهنإ » :لاق
 ."فاوطلا يف بايثلا مهكرتل اشيرق ينعي :دهاجم لاق

 لهأ ناك :نسحلا لاق .« دجسم لك نع مكيز اوح مداع ىنبي » :هلوق
 اوحشر :لاقف نيملسملا هللا رماف 5ءاسنلاو لاجرلا ،ةارع تيبلاب نوفوطي ةيلهاجلا

 .بايثلا اوسبلي نأ مهرمأ دجسم لُك دنع ممكتَنيِز
 : يأ ه اوفرست الو ج رامضإلا يف لالحلا يأ 4 اوُبَرشآَو اولكو » :لاق

 ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم ةيلهاجلا لهأ مرح امك مكل هللا لحأ ام اومرحتنف

 لاقو . نيكرشملا يأ 4 نيفرسملا بحُي ال هنإ ط مهعورز نم اومرح امو . ماحلاو

 ١ .اهلح ريغب ءامدلا نوكفاسلا مه :دهاجم

 اوناك مهنأل بايثلا ينعي .ه هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق » :هلوق
 .»مهثورحو مهماعنأ نم اومرح ام يأ « قزرلا نم تتيطلاَو » ةارع تيبلاب نوفوطي
 اهيف نوقفانملاو نوكرشملا مهطلاخ دقو « ايندلا ةوَيَحلا يف اونما نيذلل يه لق »
 . نيقفانملاو نيكرشملا نود « ةميقلا مْوَي ةَصلاَخ» اونماء نيذلل يهو .ايندلا يف

 .ةمايقلا موي هللا ةمارك هل تصلخ ايندلا يف ناميإلاب لمع نم :مهضعب لاق

 رمألاو مارحلاو لالحلاب تايآلا نيبن يأ 4 تنيألا لصفن كلذك » :لاق
 نوكرشملا اماف . هللا نع كلذ اولبق نيذلا نونمؤملا مهو 4 نوُمَلْعُي موقل » : يهنلاو
 لمعلا نم هب اورقأ امب اوقوي ملو ،اوعّيضو اوطّرف نوقفانملاو هودحجو هنع اودصف

 . هوصقتنا يذلا

 ريسفت يف ءاج امم اهتحص تبئثاف ةيآلا ضعب ريسفت يف 7 ميدقتو بارطضا خسنلا يف (1)

 .235 : ص دهاجم

 يف نوكرشملا هب موقي ناك اميفو اهلوزن بابسأ يف رصحي نأ نم معأ ةيآلا ليوات نأ ودبي (2)
 .كلذك قزرلا نم تابيطلاو ،ةددجتم ةعونتم ناكمو نامز لك يف فارسإلا رهاظمف .ةيلهاجلا
 رم ىلع سانلا ىلإ ةهجوم ةيقاب هيهاونو هللا رماوأو .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو
 .ناكمو نامز لكل ةحلاص هماكحأو هللا عيرشت مكحو شروهدلاو مايالا
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 37 - 33 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 نأ الإ ،ةارع مهو تيبلاب نوفوطي ةدنك نم يحلا اذه ناك :لاق مهضعب ركذ

 ىلإ ىهتنا ىتح نوعمست ام هللا لزنأف .هيف فوطيف ةكم لهأ نم ًارزئم مهدحأ ريعتسي
 لهأ مرح ام وهو قزرلا نم تنبيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق :هلوق

 .("ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم مهلاومأ نم ةيلهاجلا

 :اهنم رهظ ام « نطب امو اهنم ره ام شوقلا يبر مرح امنإ لق » :هلوق
 « مثإلاو » .هتينالعو هرس .انزلا :مهضعب لاقو .رسلا :اهنم نطب امو .ةينالعلا

 هب لزني مل امم هللاب اوكرشت نأو » [ملظلا ينعي] « قحلا ريغب َيْغبلاَو » اهلك يصاعملا
 ى ء 0 م

 آالاَم هللا ىلَع اولوقت نأو » هللا نود نم اودبع يتلا مهناثوأ ينعي ةجح يأ ه ًانلطلُس

 .هللا نم مهءاج ملع ريغب اهتدابعب مهرمأ هللا نأ اومعز « َنوُمَلُعَت

 « َنوُمِدقَْسي آل ةمعاَس َدوُرجاَتْسَي ال ْمُهْنَجَأ ءاج ادَِق لجأ ةمأ َلكِلَو » :هلوق
 ال مهنإف ‘ باذعلا" هيف مهيتأي يذلا تقولا ءاجف مهلسر اوبذك اذإ موقلا نأ ينعي

 . نومدقتسي الو باذعلا نع ةعاس نورخاتسي

 ىقن نمف يتنياة ُمُكيَلَع نوصقي مكنم لسر مُكنيتاي امإ مداع ينبني » :هلوق
 اًمَِق اعيمج اهنم اوطبها) :هلوق لثم يه .4 َنوُئَرَْي ممه الو مهيَلَع فوخ الف حلصاو

 الو ْمهيَلَع فوخ الق َيادُه با نم) لوسرلا انه اه ىدهلاو ،(ىذُه ينم مكنا
 .ةرخآلا يف يأ [38 :ةرقبلا] .( نونزحي مه

 ىتح سيلبإل ضرألا يلخيل هللا ناكام :لاقف ةيآلا هذه ركذ هنأ مهضعب ركذ

 .هتعاطب لمعي نم اهيف هل لعجي ال
 اهيف مُه رانلا بْحضأ كوأ اهْنَع اوُرَبُكَْساو انينعي اوُبَذَك نيذلاو » :هلوق

 .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال يأ 4 نودلخ

 دحأ ال يأ ه هتنباب بذك وأ ابذك هللا ىلَع ىىرتفا نمم ُمَلْطأ َنَمَق » :هلوق

 . مالس نبا ريسفت رصتخمل هتمدقم يف نينمز يبأ نبا هيلإ راشأ يذلا راركتلا نم عون اذه (1)

 .100 :ص 1 ج ريسفتلا اذه نم فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 40 - 37 :فارعألا

 نم مهل بتك ام :مهضعب لاق بتكلا نم مهُيِصن هلاني كيلوأ » هنم ملا
 اهل مه يتلا مهلامعأ نم باتكلا مأ يف بتك ام :مهضعب لاقو .اولمع يتلا مهلامعأ

 : يبلكلا لاقو . مهيلع بتك ام مهلاني ديعس اذهو يقش اذه :دهاجم لاق .نولماع

 ويو ) :لاق .ههجو دوس هيلع ىرتفا نم هنأ ىضق هللا نأ يأ بنكلا نم مهبيصن

 .[60 :رمزلا] ( ةدوس مههوجو ه هللا ىلع اوُبَذَك نيذلا ىرت ةمايقلا
 ه و . . ٤. { ٥

 :نسحلا لاق مهنوفوتي ر ل ةكئالملا يأ نأ مهتءاج اذل ىنح » :هلوق

 اولاق » مهنانوأ ينعي « هللا نود نم نوُمذت متنك ام نيأ اوُلاَ » .رانلا ىلإ ةافو هذه

 .4 نيرفك » ايندلا يف « اوئاَك مهنأ مهنأ ىلع اودهشو انع اولض
 :سنإلاو نجلا ن م م مكيب نم تلخ ق ذق » ممأ عم يأ 4 ممأ يف اولخذا لاق »

 ضغبي مكضعب رفكي ةمقلا مو ٌمُث ) :هلوقك 4 اهتخأ تنعل ةمأ تلخد اَمْلُك رانلا يف

 .ضعب ةيالوب يأ ،مكضعب رفكي هلوق .[25 :توبكنعلا] ( ضب مك نعليو

 مهن تاق » ًاعيمج اهيف اوراص اذإ يأ ه اعيمج اهيف اوكردا ادإ ىنح »

 َنُم افعض اباذع مهتاف » .اهالوأل اهارخأ هلوقت ةمأ لك 4 لضا ءالؤه انُبَر مهنال
 فعض لكل :لاق ًادهاجم نأ اوركذ .4 ًنوُمَْلَعَت ل نكت فغض رك لاق راثلا

 لكل ام نوبطاخملا اهيأ يأ نوملعت ال نكلو :هلوقو] . ممهارخالو ممالا فعاضم

 .(."[مكنم قيرف

 فيقخت يف يأ 4 لضف نم اَنَُلَع ْمُكَل ناك اَمْف ْمُهيَرْال مهتو تلاو { : : هلوق

 يأ « َنوُبسكَت متنك امب » ًاعيمج :يأ « َباَذَعلا اوموُذَ » :هللا لاق باذعلا

 .نولمعت

 ه ءامسلا باوبأ مُهَل حتفت ال اَهْنَع اوُربَكَتْساو اياب اوُبَذَك نيذلا نإ » :هلوق
 .اوتام اذإ مهحاوراألو مهلامعأل : يأ

 .106 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

16 

  



 40 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 اوغلب اذإف ،ةكئالم هحورب دعص تام اذإ نمؤملا نإ [لاق مهضعب ركذ]

 ىلإز هب ىهتني ىتح ءامس لك كلذكو .ةيناثلا ءامسلا ىلإ ةكئالم اهنم مهتعيش ايندلا ءامسلا

 نوبرقملا ةكئالملا موقيو .©_\};[دجسي مث ،هلبق ةكئالملا دجستف دوجسلاب رمؤيف 0 هللا

 تيضق ينإف هودر :لوقي مث .انه اه متنأو مكاتوم ىلع متنأ نولصت امك هيلع نولصيف

 هحورب يهتنيف رفاكلا امأو .ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو مهديعأ اهيفو مهتقلخ اهنم ينأ
 .ىلفسلا ضرألا نم ىرثلا لفسأ توهرب ىلإ هودر :لاقيف ايندلا ءامسلا ىلإ

 ىلع ارقت يهو « طخلا ٌمَس يف لمجلا جلي ىنح ةنجلا َنوُلُخذَي الو » :هلوق
 موقي يذلا وه :لاق نسحلا نع اوركذ .طايخلا مس يف لمملا جلي ىتح :رخآ هجو
 لاقو .ةقانلا جوز لمجلا وه :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ .عبرأ ىلع دبرملا يف

 .ةةنيفسلا لبح وه :دهاجم

 مس يف ،ًاعيمج نيتءارقلا يف لمجلا جلي ىتح : يأ ،طايخلا مس يف :هلوقو
 . ادبأ ةربالا بقث يف لخدي الو ٠ ةربالا بقث يف يأ ٠ طايخلا

 مرج وهو {اعيمج نيقفانملاو نيكرشملا يأ 4 َنيمرجُملا يزجن كلكَو » :لاق
 . مرج نود مرجو ،مرج قوف

 يفو .ةفلتخم ظافلأب يرعشألا ىسوم يبأ نع دنسب ربخلا اذه مالس نبا دروأ دقو ز نم ةدايز (1)

 نم ،عبسلا نيضرألا نم ىرثلا لفسأ توهرب هل لاقي داو ىلإ دريف :سابع نبا لاق» :هرخآ
 نم تادايز مالس نب ىحي ريسفت يف نأ اذه نم مهفي لهنف .اذكه «دمحم نب ىحي ثيدح

 .106 ةقرو ،نينمز يبأ نبا ريسفت رظنا ؟دمحم نب ىيحي هديفح

 يف اهرابخأ ليصافت رظنا بيجاعألا نم يهو ‘تومرضحب ةقيمع رئب هب داول مسا ،توهرب (2)
 ادهاجم نأ ٨٠٣ ص 2 ج نيرسفملا تاقبط يف يدوادلا ركذ دقو .405 ص 1 ج توقاي مجعم

 . توهرب رئب ىريل تومرضح ىلإ بهذ
 مبحلا مضب اهتءارق امأ .ةففخملا ميملاو ميجلا حتفب يتلا يه لمجلا ظفل يف روهمجلا ةءارق (3)

 نؤكت يتلا ةعومجملا لابحلا ىنعمب يهو ێريبج نب ديعسو سابع نبا ةءارق يهف ميملا ديدشتو

 ج ينج نبال بستحملا يف اذه ليصفت رظنا .سلقلا ىمسيو .ةنيفسلا لابح نم ظيلغلا لبحلا
 . (لمج) :ناسللا يفو 5اهدعب امف 428 ص 12 ج . يربطلا ريسفت يفو .249 ص 1
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 43 - 41 :فارعألا

 مهقوف نمو ،شارفلا داهملاب ينعي ٤ شاومغ مهقوف نمو داهم منَهَج ْنُم مهل »
 ْمهِتْخَت نمو رانلا نم للط مهقوف نم مهل » :هلوقك وهو .رانلا نم مهاشفي ام ،شاوغ
 نيقفانملاو نيكرشملا يأ َنيملشلا يزجن كلَذَكَو » .[16 :رمزلا] ) للظ

 .ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ وهو اعيمج
 الإ يا اَهَعْسو آل اسفن فْلَكن ال تحلُصلا اولمعو اونماع نيذلاو » :هلوق

 .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال يأ « نودلخ اهيف ممه ةنجلا ُبنحضأ كيلوأ » اهتقاط

 ."}مدسحلاو ةوادعلا ينعي] « لغ ْنُم مهرودص يف ام اَْزََو » :هلوق
 ىلع :لاق وأ .ةنجلا باب ىلع ةنجلا لهأ سبحي :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ايندلا يف تناك نئاغض مهنع بهذت ىتح .ةنجلا باب ةرطنق

 ىتح ةنجلا نود مهلك ةنجلا لهأ سبحي :ةلي هللا لوسر لاق : مهضعب لاقو

 .برغملاب بكوكو قرشملاب بكوك لثمك مهنيب لضافيو ضعب نم مهضعبل يضقي
 ةنجلا لهأ هجوت اذإ :لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 نم نوبرشي مث ،ميعنلا ةرضن مهيلع ترجف امهادحإ يف اولستغاف نانيع مهل تضرع
 مهتقلت مهلزانم ىلإ اوءاج اذإف .لغو ىذقو ىذأ نم مهنوطب يف ام جرخيف ىرخالا
 .[73 :رمزلا] ( َنيدللَع امموُلُخذاَف مّبط ممُكيَلَع مَلَس) :مهل تلاقو ةكئالملا
 . شغو لغ وأ ىذقو ىذأ نم مهنوطب يف ام جرخيف : لوقي مهضعبو

 مهنم :لاق ( لغ نم مهرودص يف امم اَُعَزََو ) :هلوق يف يلع نع مهضعب ركذ
 .ريبزلاو ةحلطو )نوعظم نب نامثع

 . 106 : :ةقرو ز نم ةدايز (1)
 .انه يه امم ةبيرق ظافلأب السرم نسحلا نع متاح يبأ نبا هجرخأ (2)
 . األسرم ةرضن يبأ نع ناصقنو ةدايزب 439 ص 12 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (3)
 هباوص كش الو اطخ وهو «نوعظم نب نامثع» :جو د ع ؤق :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (4)

 ،ةاورلا عامجإب ردب ةوزغ دعب يفوت ليلجلا يباحصلا نوعظم نب نامثع نإف ؛نافع نب نامثع
 = نب نامثع انل وه فلسلا معن : ٠ لاق نفد املف 6 نفكو لسغ نأ دعب هينيع نيب زو هللا لوسر لبقو
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 46 - 43 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 .عضوملا اذه لبق نم راهنألا انرّسف دقو « رهنألا مهِتْخَت نم يرجت » :لاق

 نأ الول َيدَتهنل انُك اَمَو » ناميإلل يأ ه ادهل اًنيَدَم يذلا هلل دمحلا اولاقو ظ
 انبر لسر تاَج ذَقَل » .هللا اناده نأ الول هل يدتهنل نكن مل يأ « "
 يأ . 4 َنوُلَمَعَت متنك امب امموُمُثروأ ةنجلا ُمكْلَت نا اوُدوُنو + .ايندلا يف يأ 4 قحلاب

 . مكلامعأ ردق ىلع

 ءامسلا نيب امك ةجردلا قوف ةنجلا يف ةجردلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 هرصب فطخي داكي قرب هل عمليف هرصب عفريل ةنجلا لهأ نم دبعلا نإو .ضرألاو
 ايندلا ىف لمعن انك !نالف ىخأ لوقيف .نالف كيخأ رون اذه :لاقيف ؟اذه ام :لوقيف

 ١ .(زكامع كنم نسحأ ناك هنإ :هل لاقيف .اذكه يلع لضف دقو
. .- 

 اقح انبر اَندَعَو امم اَنذَجَو دق نا راثلا بنحَحضأ ةنجلا ُبحضأ ىدانو « : هلوق
 عطقناو هللا لوق نم اذه .4 مُهَنيب َنْذَوُم َنَذََق م معن ً اولاق اقح مكب َدَعَو ام مئدججَو ْلَهَ و 2-

 ملظ وهو ،نيقفانملاو نيكرشملا يأ 4 َنيملّضلا ىلَع هللا ةعل نأ » .نيقيرفلا مالك

 .ملظ نود ملظو ،ملظ قوف

 ةصقلا تعطقناو .ايندلا يف نآلا اذه 4 هللا ليبس نع نودصي نيذلا » :هلوق

 نوغبيو يأ 4 اجوع اَهَنوُعبَيَو ث :ل اق .رانل ١ له أ لوقو ةنجل ١ له أ لوق نم ىلوأل ١

 م 3 ٥

 .4َنوُرفك ةرخالاب مهو < .ًاجوع ىدهلا قيرط يأ ح هللا ليبس

 فارعألا ىلعو ه .باجح رانلاو ةنجلا نيب يأ 4 باجح 7 ج :هلوق
 .م ۔, ك ء . ه

 فرشملا ناكملا وه فارعالاو .فارعألا وه باجحلاو « مهيلميسب الك نوفرعي لاجر

 نيب باجح فارعألا :لاق ادهاجم نأ اوركذو .سابع نبا نع اوركذ اميف عفترملا

 ةلج ضعب انه يلع لوق نم دوصقملا امنإو ةنتفلا يف نوعظم نب نامثع نذإ كرتشي ملف ؛نوعظم =

 438 ص 12 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأ امم اذه ترهظتساو .نتفلا مهتكردأ نيذلا ةباحصلا

 نم ريبزلاو ةحلطو نامثعو . انأ نوكأ نأ وجرال ينا : هنع هللا يضر يلع لاق» :لاق ةداتق نع

 . «مهنع هللا يضر ( لغ نم مهرودص يف ام انغَزَنَو ) :مهيف هركذ ىلاعت هللا لاق نيذلا
 .329 ص 1 ج فلس ام رظنأ (1)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 46 : فارعألا

 .رانلاو ةنجلا نيب طئاح باجحلا : مهضعب لاقو .رانلاو ةنجلا

 اميسلا :مهضعب لاق ( ْمُهيَميِسب الك نوُفرْعَي لاجر فارعألا ىلَعَو ) :هلوق
 .هوجولا داوسب رانلا لهأ نوفرعيو ،هوجولا ضايبب ةنجلا لهأ نوفرعي مهف شمالعألا
 )1( مهنويع ةقرزو مههوجو داوسب : له اجم ل اقو

 . مهتائيسو مهتانسح توتسا موق فارعألا باحصأ :لاق سابع نبا نع اوركذ

 لاقو .كلانه اوسبحف . مهتانسح ىلع مهتائيس الو مهتائيس ىلع مهتانسح لضفت ملف

 .( نوُعَمطْي مُهَو اًمولخذَي مل ) :لاق ذإ عمطلا نم مهناكمب هللا مكابن دقو :مهضعب

 ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .[13 :ديدحلا] ( روسب ْمُهنب برضف ) :ىلاعت هلوق
 هيلع رشحي .رانلاو ةنجلا نيب ةمايقلا موي لثمي هنإو .هبحنو انبحي لبج ادحأ نإ :لاق

 .}ةنجلا لهأ نم هللا ءاش نإ مه ،مهاميسب الك نوفرعي ماوقأ

 مهب تزواجت لاجر فارعألا باحصأ :لاق ناميلا نب ةفيذح نع مهضعب لاقو
 ءاَقْلت مهرصب تفرص اذ ) ةنجلا نع مهتائيس مهب ترصقو .رانلا نع مهتانسح

 هللا لاق ذإ كلذك مه امنيبف . _( َنيملضلا .موقلا عم انلعجت ال انر اوُلاَ رانلا بنحضا

 .(ةنجلا اولخدا :مهل

 لاقو . مهيلع اوملس يأ 4 ْمُكَيَلَ ٌمَلَس نا ةل ١ َبحض ا اود انو 9 :هلوق

 .ةنجلا نولخدي مث شرانلا ىلإ ةرمو ةنجلا ىلإ ةرم طارصلا مهب ليمي :مهضعب

 ءاج ام ضعب ىلع ادمتعم اهبساني امل ًاعبت اهتحص تبثأ دقو ،لاوقألا هذه ركذ يف بارطضا عقو (1)
 .106 :ةقرو نينمز يبأ نبا ريسفت يف اهنم

 ثراحلا نب هللا دبع نب قحسإ نع يسودسلا سملتملا نع ةيمأ يبأ نع مالس نب ىيحي هاور (2)
 انبحي لبج دحأ باب دحأ ةوزغ باب ى يزاغملا يف يراخبلا هجرخأو !تم هللا لوسر لاق لاق
 اميف سيلو .سنأ نع .هبحنو انبحي لبج دحأ : : باب جحلا باتك يف ملسم هجرخأو 5هبحنو
 .خلا «. . .رانلاو ةنجلا نيب ةمايقلا موي لثمي هنإو» : هاجرخأ

 نب دمحم نع دمحم نب ميهاربإ نع ىيحي» هاور اثيدح انه 106 ةقرو يف نينمز يبا نبا دروأ (3)
 اودهشتساف . مهئابآ نذإ ريغب اوزغ موق مه فارعألا باحصأ يتم هللا لوسر لاق لاق ردكنملا

 .«مهتداهشب رانلا نعو مهءابآ مهتيصعمل ةنجلا نع اوسبحف
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 51 - 46 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 يف : يأ 4 َنْوُعَمطَي ْمُمَو » فارعألا باحصأ ينعي اممولُخذَي مل » : هللا لاق
 ن ُعَمظأ يذلاو ) : مالسلا هيلع ميهاربإ لوقك نيقيلا عمط اذه :نسحلا لاق .اهلوخد

 .[82 :ءارعشلا] .( نيلا مْوَي يتئيطخ ييل رفغت

 آل انبَر اولاق رانلا بحضأ » وحن يأ « اقلت ْمُمرصبا تَقرُص اإَو » :لاق
 قوف ملظ وهو ،قفانم ملاظ نمو كرشم ملاظ نم يأ « َنيمِلَضلا موقلا عم انْلَعجَت

 .ًاعيمج رانلا لهأ مهو ملظ نود ملظو ملظ

 ُْهَنوُرْعَي الاجر » اودان ةكئلم ءالؤهو « بارغألا بحأ ىدانو » :هلوق
 ام » مهل ه اولاق » رانلا لهأ ينعي "مهنيعأ ةقرزو مههوجو داوسب يأ « ممُهَينميِسب

 .هللا ةدابع نع يأ « َنوُربكَتْسَت متنك امو » ايندلا يف « ممُكُعْمَج مكنَع ىنغا

 ُمُهْلاَني ال متمسقا نيذلا » .ةنجلا لهأ نونعي ،ماهفتسالا ىلع 4 ءالؤنممأ »
 فارعألا باحصأ ينعي .4 َنوُنَرْخَت متنأ الو ْمُكيَلَع فوخ¡ آل ةنجلا اولُخذا ةمحرب ُهللا

 باحصأ نأل :لوقي .مهلك ةنجلا لهأ نونعي نسحلا ريسفت يفو .دهاجم ريسفت يف
 ايندلا يف ( مُهُدعن انُك الاجر ىرن آل انل ام اوُلاَقَو ) :هلوقك ،ةنجلا لهأ نم فارعألا
 هللا مهاي ال ْمُْمَسفأ نيذلا ءالونَمَأ :انه هلوقكو .[62 :ص ةروس] ( رارشألا َنَم )

 الو ْمُكيَلَع فو آل ةنجلا اولَخذا ) : هللا مهل لاقو .ةكئالملا مالك عطقنا مث ( ةمحرب
 اذهو .ملعلا يف نوخسارلا هفرعي ةكئلملا مالك نم عوطقم مالك اذهو .( ونرت متنا
 .ةنجلا اولخدا :مهل هللا لاق ذإ كلذك مهه امنيبف :لاق ذإ ةفيذح ثيدح وحن نم

 امم وأ ءاملا َنم انيَلَع اوُضيفا نأ ةنجلا بلح رانلا بْنَحضأ ىدانو » :هلوق
 لهأ لاق يأ ه اولاق » .'ةلزبخلا :نيعباتلا ضعب لاق .ماعطلا يأ ه هللا مُكَقَزَ
 وأ كرشم رفاك نم اعيمج نيرفاكلا يأ «َنيرفنكلا ىلع اَمُهَمَرَح ةللا نإ » :ةنجلا
 . قفانم رفاك

 هب نوهالتي ةاهلم يأ « ًاوهَل » ايندلا يف يأ 4 ممُهَنيد اودحتا نيذلا »

 .«ريخلا» :د و ج يفو . «زبخلا» :ع و ق يه اذك (1)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 51 :فارعألا

 اهفرخزب 4 ايندلا ةوَيَحْلا مُهترْغَو » لطابلاو بعللا ةهج نم يا ه ابملَو »
 مهمو ءاقلو اوكرت امك يأ اوسن اَمَك» رانلا يف مهكرتن يأ ممُهْنَسنن مويلاف اهرورغو
 نم اوسني ملو ريخلا نم اوسن امنإو .مويلا اذه ءاقلل لمعلا اوكرت امك يأ « اذك

 :لاق .رشلا نم اوكرتي ملو ريخلا نم اوكرت :يأ :رشلا

 . نيدحاج مهلك رانلا باحصأ سيل هنأ ينعي 4 نوُدَحجَي انيِنامب اوناك اَمَو »
 نم نإ : يأ .نودحجي انتايآب ًاعيمج رانلا لهأ : يأ .اونوكي ملو يأ 5اوناك امو :لوقي
 ريغب رانلا تلخ دق هنأل ؛ليواتلا ةقيقح اذهو .دحاجلا ريغو انتاياب دحاجلا رانلا لهأ

 ىماتيلا لاومأ ولكآو سفنألا ولتاقو 7انزلا وبكارو .ابرلا ةلكأ اهلخد ؛دوحجلا

 نم رافكلا عيمجل ةعماج ةيآلاو . ةقبوملا رئابكلا نم كلذ ريغو ،لطابلاب سانلا لااومأو
 مهلك رانلا لهأ نإ لاق نمف .انرّسف يذلا ىنعملا ىلع قفانم رفاكو كرشم رفاك

 ريغ اعيمج مهنإ لاق نمو .انفصو نم دوحج ريغب اهلخد دقف ،دوجولا هبذكأ نودحاج

 . نيدحاج اونوكي مل اعيمج مهنإ :يأ ،نودحجي انتايآب اوناك امو هللا لوقل نيدحاج
 انتايأب اوناك امو :هللا لاق .")رانلا لهأ نم راكنإلاو دحجلا لهأ نأ دوجولا هبذكأ

 هنأ مزجأ داكأو .ز ةطوطخم يف دوجوم ريغ ةرقفلا هذه يف ًادارطتسا انه ءاج يذلا جاجتحالا اذه (1)

 دق هبحاص نإف هريغل وأ هل ناكأ ءاوسو .هبشأ هبولسأبو برقأ هركف ىلإ وهف يراوهلا دوه خيشلل
 يف «ام» لعج ذإ ،ةلمجلا هلمتحت ال ام بارعألا نم فلكتو 4 ًاديعب ًاعزنم ةيآلا ليوات٠يف عزن
 بارغإو ديدش فلكتب الإ كلذك برعت ال يهو .ةيفان ( َنوُدَحجَي انَِيأب اوئاَك اَمَو ) ىلاعت هلوق
 اولعج ةيآلل اوضرعت نيذلا نورسسفملاو .ةيفان اهبرعأ نم تثحب اميف دجأ ملو .بارعإلا يف
 3 ىنعملا نوكيف ؛(اذمم مهمو ءاقل اوُسَن امَك ) :هلوق يف اهلبق يتلا «ام» ىلع ةفوطعم «ام»
 . نودحجي انتايآب اوناك امكو .اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاسنن مويلاف

 : هباتك ىف يرابنألا نبا لاق .رج لحم يف ةيردصم ىلواألاك بارعإلا اذه ىلع نوكتف

 ليوات يف اهدعب يتلا (ام)و ىلوألا (ام)» :364 ص 1 ج نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا
 امو .اذه مهموي ءاقل مهنايسنك مهاسنن مويلاف :هريدقتو .فاكلاب رج لحم يف يهو ،ردصملا
 دمحم خيشلا اضيأ بهذ بارعإلا اذه ىلإو .(ىلوألا ام ىلع فطعلاب رج عضوم يف ةيناثلا
 ليوأتلا وه يرظن يف اذهو .151 ص 8 ج ءريونتلاو ريرحتلا ريسفت يف روشاع نبا رهاطلا
 = نبا ريسفتو \476 ص 12 ج يربطلا ريسفت رظناو .هحوضوو هرسي يف هللا مالكب قيلألا حيحصلا
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 53 ۔ 52 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 .انه اه رانلا لهأو ةنجلا لهأ ةصق تعطقناف كنودحجي

 ينعي «بنتكب » نيكرشملا ينعي «ممُهَتج دقلو » :لاقف مالكلا أدتبا مث
 هب مهتءاج ام لعجف يأ هب مهءاج هنإ . لسرلا هر مهتءاج : يأ مهانئج ىنعمو نارقلا

 لالحلا هيف انب انيب ىأ 4«ُهَتْلَصَنإ» (!)باتكلاو لسرلاب يأ .هب مهءاج هنأ لسرلا

 موقل شرو ىدُه ملع ىلع ث ماكحال او ديعول او دعول او ٥ يهنل او رمأل او م ارحل او

 4 : أ

 .ةنجلا قيرط هب نودتهي ىده يأ « نونمؤي

 لاقو .هريغو نسحلا ريسفت يف هباوث يأ ه هليوأت الإ نورظني لَم » :لاق مث

 يف] هب ءازجلاو هباوث يا 4 ليوا يتاي موي ج :لاق .دحاو وهو . هءازج :دهاجم

 :يأ .ايندلا يف يأ « لبت نم » هوكرت نيذلا يأ 4 ًهوُسَن نيذلا لوقي » 0ثل[ةرخآلا
 اولمعي مل رخآلاو .هب اونمؤي مل امهدحأ :نيهجو نم ضارعإلاو .هنع اوضرعا

 .لوُسرلابو هللاب انماع َنوُلوُقَيَو ) :هلوقك .نيقفانملا ضارعإ اذهو .هماكحأو هضئارفب
 هيلع اودهاع امل لامكتسالاو هب اورقأ امب لمعلا نع ىأ ( مهنم قيرف ىلوت م ث : اَنُعطَأَو

 .اهب اورقأ يتلا ضئارفلا لامكتسا نع يأ (}[49 و 48 :رونلا] ( َنوُضرغُم مهو )

 مهعفني ال ثيح اونمآف ايندلا يف نحن ذإ « قحلاب ان لس تاج ذَق »
 ايندلا ىلإ « رن ؤ » بذعن ال نأ 4 انل اوُعَقْشَيَق اَعَفش م انل لهف » .ناميإلا
 ناميإلاب اولمعيف ايندلا ىلإ مُهُدُرَي نأ هللا اولاس « لمعن انُك يذلا َرْيَع َلَمْعَنَق »
 . ضئارفلا اولمكيو

 .209 ص .3 ج ريسملا داز :يزوجلا =

 ال يذلا حرشلا اذه ىلإ جاتحي نأ نم حضوأ اهانعمو ، ةبرطضم ةعطقم لمجلا هذه تءاج اذك (1)

 . هتحت لئاط

 .107 ةقرو ز نم ةدايز (2)
 اَنْعَطَأو ,لوُسرلايَو 4 هللاب انما نولوقتو ) : ىلاعت هلوق امه :ناتيآ امه لب .ةلصتم ةيآ هذه تسيل (3)

 مكحتل هلوُسَرَو 4 هللا ىلإ اوئد اذإو . نينمؤملاب كئلوأ اًمَو كلذ عب نم مهن قير ىلوتي مث ث

 .( َنوُضرغُم مهنُم قيرف اذإ مهنيب



 زيزعلا هللا باتك ريسفت 57 - 53 :فارعألا

 ات ام مُهْنَع لضو » رانلا يف اوراصف 4 ْمُهَسْفنأ اورسخ ذق » :هللا لاق
 .ائيش مهنع نغت ملف اهودبع يتلا مهناثوأ ىأ 4 َنوُرَنفَي

 اهيفو « مايأ ةَئس يف ّضزألاو تومسلا ّقَلَخ يذلا هللا مكبَر نإ » :هلوق
 عضوم اذهو . امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا : اهرامضإو رامضإ

 ةروس] ( مايأ ةتس يف امهنيب اَمَو ضزالاو تاومسلا انقلَع دقلو ) :هلوقك .رامضإلا

 .[38 :ق

 ىلع يتاي ليللا نأ يأ] 4 راهنلا ليلا يبغ شرعلا ىلع ىوَتسآ مث » :هلوق
 تزر{حسُم : موجنل او َرَمَقل او سمشل و ح هبه ذيف 4 اقيثَح هبلطب ر هبه ذيو هيطغيو )2( [راهنل ا

 .4َنيملحلا بَر لعافت وهو ،ةكربلا نم « هللا كراب رمألاو قلحلا هل آلأ هرمأب

 : يأ ةيفخ ط عوضخلاو ةع ارضلا نم يأ « ًاعُرضَت مكب ر اوُعذ ا ه :هلوق

 .« نيدتعملا بجي ال هنإ » اسو
 ثعب امدعب ينعي مهضعب لاق اهجنلضإ دعب ضزألا يف اودِسف الو »

 يف ًاعمطو هنم افوخ ى أ 4 ًاعَمطَو افوخ هوعد او , هل بيجتس و مالسل ١ هيلع يبنل أ

 مهاوس نو د نينسحملل اهن ١ ي أ 4 َنينسخممل ١ نم 777 هلل ١ تممر نإ . هتمحر

 . :مهضعب لاق « هتَمَر يدي نيب ارشن حايرلا لِسْرُي يزلا وُمَو » :هلوق
 . باحسلا حفلت : : يأ ،ارشن هلوق يف نسحلا ريسفتو .رطملا يدي نيب اهطسبي

 ءاملا اهيف ىتلا : لاقثلا : : مهضعب لاق « لاقث باحس لقأ ا ىنح , :لاق

 كلذب :يأ « املا هب انلَرْنَأف » تابن هب سيل دلب ىلإ :يأ « تيم بل هنقُسل
 ثيح هفرصي مث باحسلا هنكسيف ءامسلا نم ءاملا لزني هللا نإ : نسحلا لاق .دلبلا

 .«ترَمللا لك نم ط ءاملاب انتبنأ يأ 4 4 هب انجرخأف ث .ء

 .ثعبلا ينعي « ىتوملا جرخن » اذكه يأ كلذك » :لاق
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 58 ۔ 57 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 تبنتف ،لاجرلا ينمك ينم ًارطم هللا لسري :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ
 يذلا هللاو ) :ةيآلا هذه الت مث .ىرثلا ضرالا تبنت امك مهنامسجو مهنامحل هب
 َكلَذَك اهتْوَم دع ضزألا ه هب انييف تم ٍَلَب ىلإ هاَنقُسف ًاباحَس يتف حايرلا لسر
 رطمب :يأ ( روشنلا كلذك ) :دهاجم لاقو .ثعبلا كلذك يأ [9 :رطاف] ( روشنلا

 ضرألا مهنع قشنت ىتح ءامسلا
 لزنأ يذلاف :لوقي .نيكرشملل هلوقي :نسحلا لاق « َنوُرُكَذَت ْمُكلَعَل » :هلوق

 . ىتوملا ييحي نأ ىلع رداق ةتيملا ضرألا هذه نم تابنلا اذه هب جرخأف ءاملا

 ٤. ه. و ٥ م ر رمث و م ٥ . :

 . 4 ادك لإ جرخي آل ت ثبخ غ يذلاو هبر نذإب ها جرخي بيطلا ُدَلَبلاَو ث : هلوق

 لمعو ئ لوبقم نمؤملا لمع نإ :رفاكلاو نمؤملل هللا هبرض لثم اذه : نسحلا لاق

 .دكن الإ اهتابن جرخي ال يتلاو ةبيطب تسيل يتلا ضرألا لثم ؛لوبقمب سيل رفاكلا

 لمعي نمؤملا لثمف بيطلا دلبلا امأ .قفانملاو نمؤملا لثم اذه : يبلكلا لاقو

 هلمعي الو . ائيش لعفي ال قفانملاف ثبخ يذلا امأو © هللا هجو ءاغتبا ءيش نم لمع ام

 .}ةيسح هيف هل تسيل 5ادكن الإ ةعمسو ءاير الإ

 مهلك .هتيرذو مدا لثم هريغو ثيبخلا ضرألا نم اذه لك :دهاجم لاقو

 .اثيبخو بيط مهنم ؛هنم

 ۔ م رو . 7

 عمس . نمؤملا لثم اذه ( هبر نذإب هتا جرخي بيطلا ُدَلَبلا ) : مهضعب لاقو

 ح تتبنأف ثيغلا اهباصأ ةبيطلا ضرألا هذه لثمك ئ هلقعو هب عفتناف رقأف هللا باتك

 عمس .رفاكلا لثم اذه . (رسع الإ يأ ( دكت الإ جرخي ال ثبخ يذلاو ) .تعرمأو

 تبنت ملف ثيغلا اهباصأ ةثيبخلا ضرألا هذه لثمك ٩8 هب عفتني ملو هلقعي ملف هللا باتك

 .هنع عرمت ملو ائيش

 .«ةيشحخ هيف هل تسيل» :د و ج يفو باوصلا وهو «ةبسح هيف هل تسيل» :ع و ق يف اذك (1)

 يف ةبيتق نبا لاقو ،ءةدش يف ًارسع اليلق :يأ ( ًادكن )» :217 ص 1 ج ،ةديبع يبأ زاجم يف (2)

 :دوكنم ءاطع :لاقي ،اليلق الإ :يأ (ًادكن الإ جرخي اله :169 ص ءنارقلا بيرغ رينسفت

 . «روزنم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 66 ۔ 58 :فارعألا

 رركن يأ :مهضعب لاقو .تايآلا نيبن يأ هتنألا فّرَصُن كلذك » :لاق

 موقل يأ « َنوُرُكْشي موقل » . حرشلاو نايبلا اهيف يتلا هوجولا نم اهب يتأنو تايآلا
 .نونمؤي

 !هريغ لا نم مكَلاَم ةللا وذ موقي لاقف هموق ىلإ احون اَنلَسزأ َدَقَ , :هلوق

 ؟ نيبم ,لل { يف كنر هموق ني الَملا لاق . ميظع موي باذع مكيل فاخأ ينإ
 لوز يئكَلَو ةَلَلَض ة يب سيل موقن لاق » .هيلإ انوعدت اميف يأ ى ني لالض يف يا
 .« نوُمَلَعَت آل ام هللا ن َنم ُمَلُغََو مكل حصنأو يب يبز ر تسر ْمكْعلبأ نيملعلا بَر نم

 ونمؤت مل نإ مكبذعمو مككلهم هنأ هللا نم ملعأ :لوقي نسحلا لاق

 ,لجر ىل مكب نُم » يحو يا .هركذ مكعاَج نأ ُمتْبجَع ؤأ » :لاق
 يا 4 ْمُكَرذنيِل » كلذ نم اوبجع مهنأ كلذو "[مكنم لجر ناسل ىلع يأ] 4 ل

 يكل يأ ه َنوُمَحَرت ملع اوقتتو » .ةرخآلاو ايندلا يف باذعلا مكرذني يكل
 نينمؤملل ةبجاو هللا نم لعلو . (همتيقتا نإ اومحرت

 اوناك مين انتيائب اوبذك نيذلا انقَرُغَأَو كلفلا يف ُهَعَم نيذلاو هتيج وُبذَكَ 

 .)ىدهلا نع يأ « َنيمَع موق

 مالكلل ًاعبت ّ ًادوه مهاخأ انلسرأو :لوقي 4 ًادومه ْمُهاََأ داع ىلإو ل :هلوق

 لاق ن .نيدلا يف مهيخأب سيلو بسنلا يف هوخأ وه . حو اًنْلَسزأ َدَقْل ( :لوالا

 ر ري .
 .نوت الأ هريغ 4 هلإ م ُمكلاَم هللا اودبعا موقي

 نم يأ « ٍةَماَقَس يف كرتل انإ » [ءاسؤرلا ينعي] 4 هموق نم الملا لاق »

 .107 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 . فيحصت وهو «متنقيأ نإ» :د و ج يفو بسنأ وهو «متيقتا نإ» : ق و ع يف اذك (2)
 . كش الو دوه خيشلا ةدايز نم يهو ،ز يف الإ تاطوطخملا لك يف تدرو «نينمؤملل» ةملك (3)
 : 239 ص دهاجم ريسفت يفو ٠ 107 ةقرو ز يفو .ىدهلا نع نيمع : تاطوطخملا يف اذك (4)

 .دحاو وهو .قحلا نع نيمع»
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 72 - 66 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ناك «َنيبذكلا نم كنظَنَل اإَو » .نونجم هنأ اومعزو هنيد اوهّقسو هوهقس ،يأرلا
 . نظلاب هايإ مهبيذكت

 تنلَسر ْمُكعَل ا نيمل ال ١ بر نم ه لوُسَر يكو ةح هاقس يب سيل موقن ل اق ث

 ةرخآلاو ايندلا يف مكعفني ام ىلإو هلللا ىلإ مكوعدا يأ 4 حصان ْمُكَل انأو يبر

 . هللا دنع نم هب مكتئج ام ىلع 4 نيمأ ث

 لجر ىلَع ث مكبر نم نايب يأ « مكبر نُم نم ركذ مكءاج نأ ُمْبجَع و ط :هلوق

 هتمأ رذحي وهو الإ ايبن هللا ثعبي ملو ‘ ةرخآلاو ايندلا يف هللا باذع 4 مُكَرِذْنكل مكنم

 . اونمؤي مل نإ ةرخآلا يف هباذعو ايندلا يف هللا باذع

 ضرأل ١ يف مكفلختس ١ يأ 4 حون موق د دعب نم ء ءافلخ ْمُكَلَعَج ذ اوُرَكذ ذاو ح

 : هللا لاق . مكاطعأ ىتلا ةوقلاو ماسجألا ينعي 4 ًةَطضَب ىلحلا يف مكدازو ث . مهدعب

 .[8 :رجفلا] ( دالبلا يف اهلثم ىلخي مل يتلا )

 هللا ةمعن : مهضعب لاقو . هللا ءامعن يأ 4 هللا آلا اوُركذاَق ج :هلوق

 .اوحلفت يكل يأ « نوحلفت ْمُكَلَعَل »»
 { ۔ ٥ م

 ةدابع كرتو هدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد 4 هدحو هللا ديعنل انئج اولاق +

 و 4 ٥ م

 نم تنك نإ اندع امب اننأف مهمانصأ نونعي « انؤاباع ُدُبْعَي ناك ام َرَذنَو » . مانصألا

 . «َنيقدَْصلا

 = سجر مكب ن نم مكيلع بجو لق يأ ؟ سجر مكبر نُم نم مكيل عقو دق 1 اق +

 ينعي 4 مكلاو اَءو متي 1 امموُمُمَمَس ي ء امس ا يف ينولد دجت :1 بضغو + ب اذعلا سجرل او

 يئإ اورظتناف » اهتدابعب مكرمأت ةجح نم يا «نظنُس نم اهب هللا ََرَن ام » مهمانصا
 لزان هللا باذع نإف ،نيبقترملا نم مكعم ينإ اوبقتراف يأ ه َنيرظَتنُملا َنَم مكعم

 م ةر ۔ ه ٥ ۔ ل ۔۔ ۔ ...۔ و. ۔٨ غ ٥ِ

 انم نمب : يأ 4 انم ةمحرب )ل هعم نماءع نم ينعي 4 هعم نيذلاو هنيجنافإ»

 .4 َنينمؤُم اوناك اَمَو » مهلصأ يأ انتتاغب اوبَذَك نيذلا رباد اَنْعَطَقَو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 78 - 73 :فارعألا

 اعبت . ًاحلاص مهاخأ دومث ىلإ انلسرأو يأ احبص ممح ة دوُمْت ىلإو ) :هلوق

 يف م سيلو بسنلا يف مهوخأ وه ( هيف ىإ احون انلَسزا دقل ) :لوالا مالكلل
 ينعي ْمُكَبَر نُم ةنر ; مكتءاج ذَق هر رع م هلإ نم م مكلام هللا اودبعا .موقن لاق » .نيدلا
 الو هللا ضرأ يف لكات اًموُرَذف ةيا مكل } هللا ةقان هذه ج اهب مهءاج يتلا ةوبنلا

 . عجوم يأ 4 ميلا باذع ْمُكَذخاَيق اهورقعت ال يأ 4٩ ءوسب اموُسَمَت

 لعب نم ضرألا يف مكفلختسا يأ 4 د داع دعبب نم ءافلخ ْمكَلَعَج ذ اوركذاو ث

 اروصق اهلوهس نم َنوُخَتَت ط ضرألا يف مكنكساو ىأ ؟ ضزال يف موب « داع

 ضزألا يف اوثُعَت الو ث هللا معن : : يأ 4 4 هللا آلا اوركذا اتويب لابجلا وجنت

 اونوكت الو : نسحل ١ ل اقو . .ني دسفم ضرألا ىف ١ يف اوريست ال : : مهضعب ل اق .4 نيد دسفم

 . (! ..يدسفم ضرألا يف

 نيذلل » هللا ةدابع نع يأ « هموق ن اوُرَبُكَْسا نيذلا الملا لاق ,
 اول اق هبر نُم نم لَسرُم احلص ن ا َنوُمْلَعَت ا مهن م 1 ء نمل ء نونمؤمل أ مهو 4 اوُممضنْس ١

 4 هب ب معنم يزلاب نإ اوُرَبُكَتْسا نيذلا َلأَق » . نوقدصم يأ 4 نونمؤم هب ؛ لزأ امب انإ

 .«نوُرفك» هب متقدص يا
 انتثأ لصن اولاقو ط رابكتسالا وتعلاو 4 مهبر ر رمأ نع اوتَعَو ةقانلا اوُرقَعف ث

 . 4 َنيلَسرُملا َنم تك نإ اندعت امب

 يف مهتوم ناكف ضرألا مهب تكرحت :نسحلا لاق ه ةقرلا مُهَنَذَحأَف »
 مسا ةحيصلاو .[73 :رجحلا] ( ةحيصلا هند ) :ىرخأ ةياء يف لاقو .كلذ
 (2) يتوم يأ 4 َنيمثج;ج مهر اد يف اوب ق 9 .هوجو ىلع هنأ الإ توم

 ٠ ىثعت ©}“تيثئع نم ث اودسقت ال : يأ ) اوثعت الو (« : :1 ص 1 ح نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو )1(

 . ,داسفلا دشأ وهو ًاوثع وثعي : : اثعو .اوثع

 هلو ،موثج ضعب ىلع مهضعب يأ ( نيمئاج )»» 218 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو (2)
 .«بكرلا ىلع كوربلا : موثجلا يف ف لصألاو .«بكرلا ىلع موثج رخآ عضوم
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 85 ۔ 79 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 أل نملو مل خضو يئز ةلي كنب ةفل موقي نفو مهن ىلر »
 .اوكله ام دعب اذهو «َنيجصّتلا َنوُبحَت

 ةصق يف لوألا مالكلل اعبت ؤاطول انلسرأو :يأ 4 هموقل لاق ذإ اًّطوُلَو » :هلوق
 اذه نإ يأ «ّنيمّلَحلا نم دحأ نم اهب مكَقَبَس ام ةماقلا َنوتاََأ ) حلاصو دوهو حون
 .اضعب مهضعب لاجرلا حكني نأ مكلبق ممألا نم الخ اميف نكي مل

 77 ه. ۔۔ ,.,. . ه ء۔ه۔ 4- ے ۔۔ ه ة ه 8 .. ه ى /..
 : يأ 4 نوفرسم موف متنأ لب ءاسنلا ںود نم ةوهش َلاَجَرلا نوتأتل مكنإ +

 م

 . ضعبب مهضعب هلعفي الو .ء اب رغل اب الإ كلذ نولعفي ال اوناك : نسحل ا لاق . نوكرشم

 ."طول موق لمع يتمأ ىلع هفاخأ ام فوخأ نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 سانأ ُمُهإ مكتَيْزَق نم مموُجرخَا اولاق نأ ألإ هموق اوج َناَك امَو » :لاق
 نم نورهطتي :دهاجم لاقو .رابدألا يف لاجرلا نايتإ نع نوهزنتي يأ « نورقت
 ام نولمعي الف ،مكلامعأ نم نورهطتي :نسحلا لاقو .ءاسنلا رابدأو لاجرلا رابدأ

 ركذ ادهاجم نأ.الإ مهرابدأ يف لاجرلا نايتإ يف دحاو دهاجم لوقو اذهو .نولمعت

 . ءاسنلا

 باذع يف يأ ه َنيربنتلا َنم تاك هتأرما ألإ هلهأو هنجْنأَو :لاق م ٥ ى ٥
 ناك نم اهب ئمر .اهب اومر يتلا ةراجحلا يأ ه ًارظُم مهلع انرمأو » .نيكلاهلا

 :لاق .فسخلا مهتيرق باصأو ،مهنم رفسلا لهأو مهجئاوح يف ةنيدملا نم اجراخ

 مرجو ،مرج قوف مرج وهو .كرش مرج اذهو « َنيِمرجممل ا ةَبقلَع َناَك فيك رظناف »
 .رانلا ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع : مهضعب لاقو .مرج نود

 ًاعبت بيعش مهاخأ نيدم ىلإ انلسراو يأ 4 ابش ْمُماَحَأ َنَيذَم ىلإو » :هلوق

 لمنع نم باب ،دودحلا باتك يف ًاعوفرم هللا دبع نب رباج نع هجام نبا هاور حيحص ثيدح (1)
 .(2563 :مقر) طول موق لمع

 553 -552 ص 12 ج يربطلا ريسفت يف رظناو ،نيقابلا يأ نيرباغلا ىنعم لصأو .ةداتق لوق اذه (2)

 .نيرباغلا ةملكل رخا ىتعم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 88 - 85 :فارعألا

 .نيدلا يف مهيخأب سيلو بسنلا يف مهوخأ وه لوألا مالكلل

 يأ « مكبر نُم ةنيب مكنعاَج ذ هريغ هنإ ْنُم مكلام للا اودبعا موقي لاق »

 لايكملا يف نوففطي اوناكو 4 نازيملاو لبكلا اوفؤَاف » .اهب مهاتأ يتلا ةوبنلا

 مهءايشأ سانلا اوصقنت ال :يأ مُهءاَيِشأ سانلا اوُسْحبَت الو » .نازيملا نوصقنيو

 مكيلإ ثعب امدعب اذه : : مهضعب لاق .«اَهجلضِإ دعب ضزألا يف اوسفن ال ط

 الو :لوقي « نينمؤم متنك نإ مكل رْيَخ ممُكِلَل » .هل بيجتساو مالسلا هيلع يبنلا
 ."نينمؤم اونوكت مل نإ ةرخآلا يف نازيملاو لايكملا اوفوت نأ مكعفني

 َنَماء َنَم هللا ,ليبس نع نوُدُصَتَو نووت طارص لكب اوُدُعفَت الو » :هلوق
 نودصت يأ :هب نمآ نم .مالسإلا دارأو هيشغو ًابيعش ىتأ نم نودعوت :لاق ٩ هب

 وهو ؛ًاجوع ىدهلا قيرط نوغبت يأ ه اجو اَهنوُعبَو » .هللا ليبس نع نينمؤملا
 .هنع مهنودصيو ،لتقلاب ًابيعش نوتأي نيذلا نينمؤملا نوددهتي قيرطلا ىلع مهدوعق
 .غيزلا اهل نوسمتلت يأ . اجوع اهنوغبتو. :دهاجم لاقو

 تيك اوُرَطْناَو » .هتمعن مهركذي 4 مُكَرتَكَف اليلق متنك إ اوركذاو » :لاق
 تناك ؛مهلسر اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم ينعي » َنيدسفُملا ة ةبقع ناك

 .رانلا ىلإ مهريص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع

 اوريضاف اونمؤي مل 7 هب تلسرأ يزلاب اوُنَماَع ُمكْنُ ةفئاط َناَك نإو . :لاق

 م مُكََم يئإ اورظنا ر :دوه لوقك .نيمكلا ريع ومو اتيب هللا مكحي ي
 مهنإ بقتزاف ( :مالسلا هيلع يبنلل هللا لوقكو .[71 :فارعألا] ( نيرظنملا

 .[59 :ناخدلا] ( ًنوُبَقَترُم

 َكّنَجرْحَمَل » هللا ةدابع نع :يأ 4 هموق نم اورَبُكَتْسا نيذلا الملا لاق » :هلوق

 نع ديعب ليوات اذه نآ ودبيو ع نم ةملجلا هذه تطقسو .د و جو ق تاطوطخملا يف اذك (1)

 يف ليواتلا اذه رأ ملو .ليواتلا اذه هل فلكتي نأ نم رهظأو طسبأ ىنعملاو .ةيآلا لولدم رهاظ
 .ز يف ةدراو ريغ ةلمجلا هذه نأ ىلع .يدي نيب يتلا ريسفتلا بتك
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 92 - 88 :فارعألا ىناثلا ءزجلا

 م

 . رمح
 يف نُدوُعَتَل ؤ انتَيرَق نم » كعم اوقدص نيذلا يأ « كَعَم اونما نيذلاو بيعش

 يأ « نيهرك انك ؤَل وأ » بيعش « لاق » دبعن ام اودبعت ىتح اننيد يف :يأ ه ال
 .ماهفتسالا ىلع اذهو .مكنيدل

 امو اهنم هللا انمجن إ دعب ْمكتلِم يف اَنذُع نإ ابذك هللا ىلَع انيَرَتفا دق » :هلوق

 : مهضعب لاق 4 ًاملِع ءيش لك انبَر عسو انبر هللا ءاشي نأ لإ اهيف دوُعَن ن انل نوك
 م م م

 .ضقا يأ « انموق َنيبَو اننيب حتفا انُبَر انلكوت هللا ىلَع » املع ءيش لك انبر ألم

 ةيآلا يف لاقو .نيضاقلا ريخ يأ «َنيجتنقلا ُرْيَخ تنأو قحلاب » انموق نيبو .)اننيب

 حتفاو 5اننيب مكحا ؛دحاو اذهو .[87 :فارعألا] ( َنيمكاحلا ُرْيَخ تنآو ) :ىرخألا
 ٠ باذعلا مهءاج هموق نيبو هنيب مكحي نأ هبر ىبنلا اعد اذإو . دحاو اننيب ضقاو 6 اننيب

 موقلا هيف هللا كلهي يذلا تقولا ءاج اذإ يبنلا نإ :نسحلا لاقو .مهضعب ريسفت يف

 . مهكلهاف هل باجتسا مث > مهيلع ءاعدلاب هللا هرمأ

 ٠ ِ . 23. 4.٤. ه ھ2۔۔ ۔ .١إا ث ۔,١, .- -
 متعبتا نئل » ضعبل مهضعب هلوقي «هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقو » :هلوق

 :لاق .ةحيصلا يأ ه ةنجلا مُهَتَذَحأَف » :هللا لاق «َنوُرِسنحْل اذإ مكنإ ًابيَعُش
 .اوكله دق يأ « َنيمثج مهراد يف اوحبصأف »

 اهيف اوشيمي مل نأك :يأ « اهيف اوغب مل نام بيعش اوبذك نيذلا » :لا
 .«َنيرسخحلا مُه اوناك ابيَعش اوبذك نيزلا »

 1 ج ةديبع يبأ زاجم يفو .«مكحا يأ» :108 ةقرو ز يفو ،«اننيب ٍضقا» :د و عو ق يف اذك (1)

 1 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا لاقو .«حاتفلا هل لاقي يضاقلاو :لاق .اننيب مكحا :يأ» :220 ص

 .«حاتفلاو حتافلا يضاقلا نومسي نامع لهأو شاننيب ضقا :ديري» :385 ص
 .108 ةقرو ز يف امك ةداتقل لوق اذه (2)
 :221 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يفف ةحيصلا ريغ ةفجرلاو }«ةحيصلا» ،د و ع و ق يف اذك (3)

 يه ةفجرلاوو :384 ص ج ءارفلا يناعم يفو ۔ تكرحت : يأ ضرألا مهب تفجر نم» ةفجرلا

 . «مهتقرحأ : لاقي رانلا يه ةقعاصلاو ةلزلزلا

 وهو ‘فيحصت هيفو ،.«اوشغي» :د و ج يفو . ىنعملا حيحص وهو . «اهيف اوشيعي» : ع و ق يف )4(

 1 ج شةديبع يبأ زاجم يفو .اضيأ ىنعملا حيحص وهو .«اهيف اوميقي» 8 ةقرو ز يفو اطخ
 .«اهيف اوشيعي ملو اهيف اولزني مل نأك :يأ ( اهيف اؤنغَي مل ناك »» :221 ص
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 100 - 93 :فارعألا

 ه مُكَلتُخَضَنَو ي يئر تنس ْمكَتْعلبأ دقل موقي لاقو مهنع ىلوتف » :هلوق
 ال يأ «َنيرفك مق ىلَع » ،نزحا فيكف يأ « ىسا فيكف » اوكله امدعب اذهو
 . مهيلع نزحأ

 4 ءارضلاو ءاَسأبلاب اَهَنُهَأ اًنذَحَأ آلإ ءيبن نُم ةيَق يف انْلَسزَا اَمَو » :هلوق
 .دئادشلاو ضارمألا نم ءاوأللا :ءارضلاو كرطملا طحقو عوجلاو سؤبلا :ءاسأبل

 .4 نوُعرَضَ هلع »
 ةدشلا يهو .ءارضلاو ءاسأبلا ناكم يا ه ةْيسلا َناَكَم انلذب مث ؛ » :لاق

 لاق .اورثك ىتح يأ « اوَقَع ىنح » .ةيفاعلاو ءاخرلا إانه اه ةنسحلاو « ةنسحلا »
 4 ءارسلا ءارضلا اَنعاباع سم دق اوُلاَقَو » ةرثكلا نم وهف عوجلا دعب اونمس :نسحلا
 مل نإ باذعلا نم هموق هب يبنلا دعي ناك ام نونعي ءيش نكي ملف ءاخرلاو ةدشلا يأ

 .اونمؤي
 .4 نورم آل ْمُمَو » باذعلاب ةاجف يأ ه ةنغ ْمُهَتْذَحأَف» : هللا لاق

 ءامسلا َنُم ٍتكَرَ مهلع انحتف اوَقئاَو اونَماَع ىرقلا لمهأ نأ ولو » :هلوق
 اوُبَذَك نكَلَو » .اهتابن ضرألاو اهرطق ءامسلا مهتطعال : :مهضعب لاق .4 ضزأل
 . مهكرشي : ينعي نولمعي اوناك امب : يأ 4 نوبي اوناك امب » باذعلاب ْمُهَنذَحأف

 اليل : يأ اتنب انباذع يأ « نأب م مهي اي نأ ىرشلا م نمفأ » ::هلوق

 ىَضلاو) : هلوق لثم ،ًاراهن يأ « ىحض اسأ مهيتأي نأ ىرقلا لمهأ نموأ نومئان ممه مو
 نم نينمآب اوسيل يأ « نوبعلي مُمَو » :لاق .[1-2 :ىحضلا ( ىجس اذإ للا
 . هللا باذعب انتيإ :مالسلا هيلع يبنلل نولوقي نوكرشملا ناك دقو .كلذ

 رُحَم نمأي الق » كلذ نم نينمآب اوسيل مهنإ يا ه هللا ركم اونمأفأ » :لاق
 ناكم انلدب مث :هلوق وهو . «َنوُرسنحلا موقلا لإ » مهكلهيف مهب ركمي نأ « 4 هللا
 ال مهو ةتغب مهانذخاف ءارسلاو ءارضلا انءاباَع سم دق اولاقو اوفع ىتح ةنسحلا ةئيسلا

 مهب هركم اذكه نورعشي

 ( دهي :نيهجو ىلع ارقت يهو « ّضزألا نوثري نيذلل دهي مل وأ » :هلوق
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 107 ۔ 100 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 نيذلل هللا نيبي :لوقيف ( دهي ) اهأرق نمو .نيبن لوقيف ( دهن ) اهأرق نمف .( دهن) و

 ءاش ول نأ ث ةفلاسلا ممألا نم اوكله نيذلا يأ 4 اهلهأ دعب نم + . ضرألا نوثري

 اوبذك نمح مهلبق ناك نم انكلهأ امك باذعلاب مهانكلهاف 4 ْمهبونَذب ْمُهَتَبَصأ

 .كلذب مهانبصأ انئش ول يأ « نوعمسي ال مهف مهبولق ىلع عّبطنو » .مهلسر

 ام ينعي ءاهرابخا نم :يا ه اهنأ نم كيَع صقت ىرقلا لب » :لاق مث
 مُهَتءاَج ذَقَلَو » :لاق .مهكلهأ فيكو اهلسرو ممألا رابخأ نم ةروسلا هذه يف صق

 .لبق نم هب اورفك امب يأ « لبق نم اوبذك امب اونمؤُيل اوناك امف تيبلاب مُهلُسر

 نم نورقلا انكلمهأ دقلو ) :هلوق لثم يهو «َنيرفذكلا بولق ىلع هللا مَبطَي كلذك »»

 .[13 :سنوي] ( اونمؤُيل اوناك امو تنبل اب مهلُسَر مهتاَجَو اوملظ امل مكلبق

 . ٥ ك ۔٥هىگ ,۔ه ۔۔ ,۔۔ -

 يف مهيلع ذخا يذلا قاثيملا ينعي « دهع نم مهرثكال انذجَو اَمَو » :هلوق
 . 4«نيقسنفل مهرثكأ اندجو نإو . مداء بلص

 ديلاو اصعلا : يأ «هيإلَمَو نوعرف ى اننتاثب ىَسوُم مهدمتب نم امْفَعَب مت » :هلوق
 ةبِقلَع ناك فْيَك رظناف » تايآلاب مهبيذكتب اهب مهسفنأ اوملظف : يأ ه اَهب اوُمَلََف »

 .رانلا ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نإ مهتبقاع ناكف .4 َنيدِسفُملا

 آل نأ ىَلَع قيقح نيملاعلا بر نم لوُسَر ينإ نوعرف اي ْىَسوُم َلاَقَو » :هلوق
 اهب ءاج يتلا ةءوبنلاو ىحولا ينعي « مكبر نم ةي مكتئج ذق قحلا الإ هللا ىلَع لوقأ

 يف انيف ةيزجلا لهأ لثمك مهيديأ يف ليءارسإ ونب ناكو 4 ليءاَرْسِا ينب يعم لِسزاف »
 .لذ

 ىقلأف .َنيِقدنَصلا َنِم تنك نإ اهب تاق ةياب تفج تنك نإ» نوعرف ناق
 .ةيح اهنإ نّيب يأ « َنيبُم َناَبْعت يه اَإَق هاصع

 .نوعرف طرتستو علبت داكت ،ركذ &"”رعشأ يه اذإف : مهضعب لاق

 ءارعش ال رعشأ ظفلب انه فصولا ءاج اذلو ، يعافألا نم ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي مسا ةيحلا (1)

 .هتدشو هتعاجش نونعي ؛ركذ ةيح نالف :لاقيو .ركذ اهنأب تفصو مث
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 114 - 108 :فارعألا

 .هصيمق بيج نم هدي جرخأ يا ،4نيرظنلل ءاضيب يه اذإف ُهدَي عزنو »
 اهجرخأ :نسحلا لاق .هصيمق بيج نم :يأ :هبيج نم :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ

 .حابصم اهنأك هللاو

 :لاق ؟يديب هذه ام ، نوعرف اي :لاق مالسلا هيلع ىسوم نأ انغلب : يبلكلا لاقو

 توهأ مث ،اهمظع نم رادلا تألم دق نيبم نابعث يه اذإف © ىسوم اهاقلأف .اصع يه

 .هديب اصع يه اذإف اهبنذب ىسوم ذخاف { ىسوم اي ىسوم اي :ىدانف هعلتبتل نوعرف ىلإ

 جرخأف .يه ام :لاق .معن :لاق ؟هذه ريغ ةيا نم له ،©ىسوم اي :نوعرف لاقف

 مث هبيج يف ىسوم اهلخدأف .كدي هذه لاق ؟نوعرف اي هذه ام :لاقف هدي ىسوم

 هنأ سابع نبا نع انغلبو .اهضايب نم رصبلا ىشعت نيرظانلل ءاضيب يه اذإف اهجرخأ

 هذخاتل نوعرف ىلإ توهأو اهسأرو اهردص تعفرو ضرألا يف اهبنذ تزرغ :لاق
 . ىسوم اهذخأف اهذخ ىسوم اي اهذخ ،ىسوم اي :لوقيو ليمي لعجف

 يري » رحسلاب يأ « ميلع رحسل انم نإ نوعرف موق نم لمل لاق ,

 دقف م ليئارسا إ يغب ال اذإ هنإ يأ 4 نوما اذامف مكيز م مكجرخ

 .ليئارسإ ينب ينعي لتل مكشيعب

 نئادملا يف لِسزَاَو » ماخو هسبحا يأ ه هاخأو ةجزأ اولا » :هلوق
 ةرحاس وه امنإف هلتقت ال :هباحصأ هل لاق .4 ميلعرجش لكب هلونات «َنيرشَح

 هرمأ يف سانلا ىلع تلخدأ هتلتق نإ كنإف ؛كترحس رحس بلغي يذلاب هرحس سيلو
 .ةرحسلا هل عمجاو هاخأو هجرأ نكلو .ةهبش

 نحن ز اك نإ » ةيطعلا نونعي 4 ًارجأل انل ن اوُل اق نوعرف ة ةرحسلا ا ءاجو « : هلوق

 .ةبرقلاو ةلزنملا يف يأ « نيبرقملا َنَمِل ْمُكْنَِو ممَعَن لاق . َنيبلغلا

 يبآ زاجم يفو . «هاخأو هرشَأ» 108 ةقرو ؤز يفو . «هاخأو هسبحا» : عبرالا تاطوطخملا يف اذك (1)

 ءاج» :388 ص 1 ج ءارفلا يناعم يفو . «هرخأ :هزاجم .( هاخأو هجرأ ) :225 ص 1 ج ؤ ةديبع

 . رمألا ريخات ءاجرإلاو .امهلتقت الو كدنع .امهسبحا : ريسفتلا يف
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 123 - 115 :فارعألا ىناثلا ءزجلا

 اوقلأ اَمَلَف اوقلأ لام .َنيقْلُملا نحن توكت نا امإو يقلت نا امإ ْىَسوُم اي اولاق

 رحسب اوُءاَجَو » 0" ةفاخملاو بهرلا نم يأ مُهوُبَمْرتْساَو سانلا نيعأ اوُرَحَس
 . ىسوم اصع تناك امك تايح مهيصعو مهلابح نأ ىسوم ىلإ لّيخف .4 ميظع

 مهلابح تدادزاف اومر مث .مهتايح نم مظعأ ۔ نيبم نابعث يه اذإف هاصع ىسوم ىقلأف

 اودفنأ ىتح نومري مهو ،مظعت ىسوم اصع تلعجو ،سانلا نيعأ يف ًامظع مهيصعو
 اهاف تحتف مث ،قفألا تدس ىتح ىسوم اصع تمظعو ،ءيش هنم قبي ملف ،مهرحس

 .تبهذ دق مهيصعو مهلابح اذإف هديب هاصع ىسوم ذخأ مث .اوقلأ ام تعلتباف

 لاق 4 ًنوكفاَي ام فَقَلَت يه ادِإَق اصع قلأ نأ ىَسوُم ىإ اَنْيَحْوَأَو » :لاق

 لاق ( ًوُكفاَي امم ) :هلوق .اهيفب هفقلت يأ ،مهيصعو مهلابح طرتست يه اذإف :نسحلا
 . مهيصعو مهلابح تطرّسَو .نوبذكي ام :دهاجم

 وهو }قحلا رهظف :مهضعب لاق 4 َنوُلَمْعَي اوئاك ام َلطَبَو قحلا عقَوَق » :هلوق
 .}»نولمعي اوناك ام لطبو دهاجم ريسفت

 مهضعب ةرحسلا لاقف : يبلكلا لاق .«َنيرغَص اوُبلقنآَو كلاه اوُبلْغَف » :لاق
 . انيصعو انلابح تيقبل ارحس اذه ناك ول :ضعبل

 ه. رو ر

 «ًوُرَعَو ىَسوُم ٌبَر نيملعلا برب انماع اولاق نيدجنَس ةرحسلا يقلأو »
 .هل ضرعي ملو ىسوم ليبس ىلخو ،هديب ىقلأو نوعرف تهبف

 مكنإ يأ ماهفتسالا ىلع «ممُكَل َنداء نأ َلبَق هب مُتنَماَع ) مهل « نوعرف َلاق »
 بهذا ىسوم اي :ىسومل متلق :يأ ه ةنيدملا يف ُهوُمتَْعُم َرَعَمل انم ن » متلعف
 ه اَهَلُمَأ اَهنِم اوجرخت » كلاقم انقدصف نوعرف اناعد كلذ تعنص اذإف ،ائيش عنصاف

 :225 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يفو .مهوفاخأ يأ» :108 ةقرو ز يفو تاطوطخملا يف اذك (1)

 .«مهوفوخ»

 عنص ام ناك ول :اولاق ةرحسلا نأ :هانعم ( ىحلا عَقَوَف )» : يلي ام 391 ص 1 ج ءارفلا يناعم يف (2)
 عَقَوَف ) :هلوق كلذف .تدقف اهنكلو }لوالا اهلاح ىلإ انيصعو انلابح تداعل ارحس ىسوم
 .رحسلا نم قحلا نيبتف ( يحلا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 128 - 123 :فارعألا

 مكيديأ ُنَعْطَقأل نوُمَلْعَت تسق » .ىسوم رحسو مكرحسب يموقو ينوجرختل يأ

 .ه نيعمجأ مُكنبَلَصأل م » ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا 4 بلج نم مكل
 امل انبَر تياب اماع نأ لإ انم مقن امَو» .اونمآف «ّوُبلقْنُم انبر ىإ انإ :اوا

 زيزملا هللاب اونمؤي نأ آلإ مُهنم اوُمَقَن اَمَو ) دودخألا باحصأ يف هلوقك وهو « انءاج
 اوناك : مهضعب لاق .4 نيملسم افو اربص اَنيَلَع غرفأ انبَر » [8 :جوربلا] ( ديمحلا

 .ءادهش هرخآو ةرحس راهنلا لوأ
 ,م ؟. ء۔ه۔ع۔ . . 2 <

 « ضزألا يف اود ُهَمَْقَو ىَسوُم رذنأ نوف موق ن الملا لاق » :هلوق
 .رصم لمهأ ءانبأ اولتقيل :مهضعب لاقو .ليئارسإ ينب اهنم اوجرخيف رصم ضرأ يأ
 امك مكءانبأ لتقي يأ .[26 :رفاغ] ( ةاّسقلا ضزألا يف رهظي نأو ) :نوعرف لوقك
 .ليئارسإ ينب نم مكشيع امنإو ٥ مهءانبأ متلتق

 دبعي نوعرف ناكو :نسحلا لاق .دبعت ام دبعي الف يأ 4فكتهلاََو كَرَذَيَو » :لاق
 اذهب اهأرق نمو .‘””كتدابعو :يأ .كتهالإو كرذيو :اهأرقي مهضعب ناكو .ناثوألا

 .[24 :تاعزانلا] ( ىلعألا مكبر انأ ) :لوقي هارت الأ :لاق رقملا

 ْمُهَقوَق انو » نهلتقن الف يأ ه ممُمءاَسن ييحتو مهءانبأ لّتقََس لاق » :هلوق
 . .مهل نورهاق انإ : يأ «نورهق

 نم امي نم اهثرو هلل ضرألا إ اوربضاق هللاي اويتس هموقل ىنوم ناق »
 ليئارسإ ينب ثرويس هللا نأو هموقو نوعرف كلهم هنأ ىسوم ملعأ دق هللا ناكو هدابع
 : ءارعشلا] ( َليِئاَرْسِإ ينب امماثَرْوَاَو كِلَذَك ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو مهدعب نم ضرألا
 تسيل نيقتملل يهو ،ةنجلا يه ةبقاعلا 4 َنيِقَُمَلل ةَبِقَعلاَو» :هلوق .9

 . مهاوس نمل

 : أرق هنأ سابع نبا نع» :39 ص 3 ج هريسفت يف يربطلا ىور .دهاجمو سابع نبا ةءارق هذه (1)
 . ةهولاألاو . ةهالالاو . هدبعي الو دبعي ناك هنإ :لوقيو ،كتدابعو : لاق ( كتممالإَو كَرَذََو (

 . (هلأ) : ناسللا رظنا .ةدابعلا ىنعمب يتات اهلك ةيهولالاو
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 132 - 129 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ليئارسإ ونب هلوقي ه انج ام دعب نمو اتات نأ لبق نم انيذوأ اولاق » :هلوق
 لبق نم :دهاجم لاق .هموقو نوعرف مهب عنصي ناك ام نونعي ؛مالسلا هيلع ىسومل

 .هدعب نمو كايإ هللا لاسرإ

 ىلخو هديب ىقلأف نوعرف تهبف نيدجاس ةرحسلا ىقلأ امل هنإ : يبلكلا لاقو

 يف اودسفيل هموقو ىسوم رذتأ :نوعرفل نوعرف موق نم ألملا لاق ،ىسوم ليبس
 .نورهاق مهقوف انإو مهءاسن ييحتسنو مهءانبأ لتقنس لاق .كتهلاو كرذيو ضرألا

 كلذك مهيلع ىسوم رمف .نوقيطي ال ام لمعلا نم اوفلكي نأ ليئارسإ ينبب نوعرف رماف
 ."انتئج ام دعب نمو انيتأت نأ لبق نم انيذوأ :اولاقف

 ,ضزألا يف ْمُكَفلُحَتْسَيَو ْمُكَوُدَع كلهي نأ ُمُكبَر ىَسَع » ىسوم مهل « ناق »
 .تارمثلا نم صقنو نينسلاب نوعرف لآ هللا ذخاف « نولمعت فييك رظني

 هنوركذي مُهَلَعَل تزَمْتلا نم صقت نينسلاب َدوَعزف لاع اَنذَحأ دقلو :لاق
 اذه هب انرحس امم اذه :اولاقف مهرامث تصقنو مهيشاوم تكلهو مهضرأ تبدجاف

 .لجرلا

 ىلوأ نحن يأ :نسحلا لاق « هذنمم انل اولاق ةنسحلا مُهَنعاَج اق » :هلوق
 ءاخرلاو عبشلاو ةيفاعلا عضوملا اذه يف ةنسحلا :دهاجم لاق .تءاج انمو ةنسحلاب

 ىسومب اوُرَيَط » ةدش وأ ةبودج يأ ةتبس مهب ز نإو » .بصخلاو ريخلاو رطملاو

 .هعم نمو ىسوم مؤش نم اذه انباصأ امنإ :اولوقيو 4 هعم نَمَو

 هب مهيزاجي ىتح مهيلع .ظوفحم يأ ه هللا دنع ْمُهرِط امن آلأ » : هللا لاق
 .« َنوُمَلْعَي آل ْمُهَرَتَكأ نكَلَو » ."ةمايقلا موي

 .هب انتات ام يأ «اَهب اَنَرَحَْتل ةناع نم هب انات امهمو ىسوم اي هل «اولاَقَو»

 .انايحأ راركت اهيفو تاطوطخملا يف تايآلا نيب طلخو بارطضا اهيلت يتلاو ةحفصلا هذه يف (1)
 .فحصملا يف هيلع تءاج يذلا بيترتلا بسح اهريسفتو ةيا لك تلعج

 ، هللا دنع مهرئاط امنإ هزاجم ( هللا دنع ممهرئاط اَمنِإ الأ )» :226 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يف (2)

 .«مهبيصنو مهظح :مهرئاط زاجمو .ديكوتلاو هيبنتلل ( آلأ ) دازتو
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 134 - 132 :فارعألا

 كل نحن امف » اهب انرحستل دحاو وهو .هب انتات امهمو .هب انتأت ام :ةيبرع ةملك يهو

 .نيقدصمب يأ « نينمؤم
 ايا مدلاو جداقْضلاَو َلُمَقلاَو ةارَجلاو نافوطلا مهيتَع انلَسزَأف » :هللا لاق

 .4 َنْيمرجُم موق اوناكو اوُربُكَساَف ٍتَلضَقُم

 الو اسمش اهيف نوري ال نهيلايلو مايأ ةينامث راهنلاو ليللا اورطمف :مهضعب لاق ِ

 لاقف هاتأف ىسوم ىلإ نوعرف لسراف .قرغلا اوفاخو ،نوعرف ىلإ سانلا خرصف إارمق

 هبر ىسوم اعدف .ليئارسإ ينب كعم لسرنو كل نمؤنف انع فشكا ىسوم اي :هل
 طق هلثم اوري مل ام عرزلاو ألكلا نم تتبنأو ،اهءام ضرألا (}؛تّقشنو ءامسلا تعلقاف

 نم انعزج دقلو .ليئارسإ ينب كعم لسرن الو كل نمؤن ال 5 هللاو ال :اولاقف .رصم يف
 يقبو ضرالا ت تتبنأ ام لكاف دارجلا مهيلع هللا لسراف .اوصعو اوثكنف انل اريخ ناك رمأ

 .ًاعارذ اضعب هضعب دارجلا بكرو .ضرألا نوري ال اهيلايلو مايأ ةينامث مهيلع دارجلا

 عقو اّمَلَو » :هللا لاق .مهناينبو مهباوبأ . لكأ دارجلا ن دهاجم ريسفت يفو

 .ةيآلا . . .4 ىّسوُم اي اولاق رجلا مهيل

 اهيأ :لاقف ىسوم ىل لسراف نوعرف ىلإ رصم ا خرصف : : يبلكلا لاق
 ٌنَلِسرْنلَو كل نتمو زجرلا انع َتفَمَك نئل كدنع دهَع امب كبز انل ذا » ،رحاسلا
 هتقلاف دارجلا تلمتحاف ةديدش ًاحير هللا لسراف هبر ىسوم اعدف 4 ليئارسإ ينب كعم

 ةيقب مهل تيقب دق اذإف رصم لهأ رظنف .ةدحاو ةدارج هنم قبت ملف ،رحبلا يف

 هذه انيفكي ام انل يقب دقل هللاو :هل اولاقف .كلذ مهَماع مهيفكي ام مهإاكو مهعورز
 وهو ،لُمقلا مهيلع هللا لسراف . ليئارسإ ينب كعم لسرن الو كل نمؤن ال هللاو الف ةنسلا

 ىلإ لسراف .نوعرف ىلإ اوخرصف .هلكأ الإ رضخأ ادوع مهضرأ يف يقبي ملف )ىدلا

 ، ىنعملا اذه يف ةدرجم الإ مجاعملا يف ةملكلا درت ملو . ؛ضرالا تقشنا» تاطوطخملا يف (1)

 ىنعمب وهف ،هفشنأ امأ .فيعضتلاب تفشن :اضيأ لاقيو هفشنت اهءام ضرألا تفشن :لاقي

 .(فشن) :ناسللا رظنا .بلح اذإ نبللا ولعت يتلا ةوغرلا يهو . ةفاَّشُئلا هاطعأ

 .ريطي نأ لبق دارجلا راغص يهو .ةابد عمج :ىيدلا (2)
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 136 ۔ 135 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ينب كعم لسرنو كل نمؤنف ىبدلا اذه انع فشكا ىسوم اي :لاقف .هاتأف ىسوم

 مل هنأ موقلا رظن املف .ةدحاو هنم قبت مل ىتح ىبدلا تامأف هبر ىسوم اعدف .ليئارسإ

 ٥ تلعف امم أوسأ انب لعفت نأ عيطتست له ،ىسوم اي :اولاق هب نوشيعي عيش مهل قبي
 تبدف ،عدافضلا مهيلع هللا لسراف .ليئارسإ ينب كعم لسرن الو كل نمؤن ال هللاوف

 هيلعو ظقيتسي مهنم لجرلا لعج ىتح ،مهتويب روهظو مهعداخمو مهتويبو مهضرأ يف

 كبر انل عدا :لاقف هاتأف ىسوم ىلإ لسراف .نوعرف ىلإ اوخرصف . ىصحي ال ام مهنم

 ىسوم اعدف .ليئارسإ ينب كعم لسرنو كل نمؤنو انضرأ نم عدافضلا هذه كلهيلف
 .رحبلا يف اهاقلاف اهلمتحآف ًارطم لسرأ مث .اهتاماف ،مهضرأ نم عدافضلا بهذاف هبر

 ترجف مدلا مهيلع لسراف .ليئارسإ ينب كعم لسرن الو كل نمؤن ال هللاو ال :اولاقف
 ليئارسإ ينب راهنأو ،ءاملا ىلع نوردقي اونوكي ملف ،مهؤام م)اكدو 5أمد مهراهنأ

 ام راص ليئارسإ ينب راهنأ يف نوعرف لآ نم لجرلا لخد اذإف .ًابيط ًابذع ءام يرجت
 .عيش ىلع هنم ردقي ال بذع فاص هفلخ نمو هيدي نيب نم ءاملاو . ًامد هيف لخد

 رصم لهأ خرصف .دهجلا مهغلب ىتح ءاملا نوقوذي ال ،نهيلايلو مايأ ةينامث اوثكمف
 ىسوم ىلإ نوعرف لسراف ،إمظلا نم انيشاومو انباود تكلهو انكله دق انإ :نوعرف ىلإ
 نئل انقاثيم كيطعنو زجرلا اذه انع فشكي كبر انل عدا ىسوم اي :لاقف هاتأف .هاعدف

 .ليئارسإ ينب كعم نلسرنلو كل ننمؤنل زجرلا انع تفشك

 مم اذإ ةوعب ممم ,لجأ ىلإ [باذعلا ياز زجرلا مهنع انْفَمَك امل : هللا لاق
 اهن اوئاكَ انا اوبذك مهنأب » رحبلا يا « مملا يف مُهتقَرْعأق مهنم اَْمَقتناف نوُتكني
 .هنيل

 © تارمثلا نم صقنو نينسلاب نوعرف لآ انذخأ دقلو :هلوق يف مهضعب لاقو

 ناك نإ فيحصت نم هب ام حيحصت ىلإ قفوأ ملو ؛«اكذ» ع يفو {«اكد» :د يفو ق يف اذك (1)

 لكو . . .فيعض ليلق :كد رطم» :ناسللا يفف .ءاملا لق ىنعمب كد ةملكلا نوكت نأ الإ مهللا
 ضعب يف ركذ امك «دكر» :ةملكلا لعل وأ «كيكد وهف ئ ملعو تبنو ءام نم قيقد ليلق ءيش

 . تاياورلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 137 :فارعألا

 دارجلاو َناَقولا مهيلع انلسرأ ) :هلوق يفو . ًاماعف ًاماع عوجلاب هللا مهدهج : لاق .

 مهيلع هللا هلسرأ ءاملاف نافوطلا امأ :ةيآلا رخآ ىلإ ( . . .مدلاو داضلاو َلَمقلاو
 رطخي ام ءوسل اوداع مث ،مهنع هفشكف .هبر اعدف © ىسوم اوعدف .مايق هيف اوماق ىتح

 . مهنع هفشكف {هبر ىسوم اعدف .مهثورح ةماع لكأف ،دارجلا مهيلع هللا لسراف ؛مهل

 ىقبأ ام لكأف © ىبدلا وهو ،لمقلا مهيلع هللا لسراف .مهل رطخي ام ءوسل اوداع مث

 ام ءوسل اوداع مث .مهنع هفشكف .هبر اعدف ىسوم اوعدف .هسحلو مهثورح نم دارجلا

 اعدف ، ىسوم اوعدف ،مهتينفأو مهشرف تألم ىتح عدافضلا مهيلع لسراف .مهل رطخي

 ال اولعجف مدلا مهيلع لسراف .مهل رطخي ام ءوسل اوداع مث . مهنع فشكف ؛هب

 يليئارسإ امهدحأ نيلجر عمج نوعرف نأ انل ركذ دقل ىتح رمحأ امد الإ نوفرتغي

 يطبقلا يلي يذلاو ءام يليئارسإلا يلي يذلا ناكف دحاو ءانإ ىلع يطبق رخآلاو

 . . . . مهنع هفشكف هبر اعدف ىسوم اوعدف .امد

 مرج اذهو .( َنيمرجُم اوناكو ) ،هللا ةدابع نع :يأ ،(اوُربكَتْساَف ) :هللا لاق

 .مرج نود مرجو مرج قوف مرج وهو ،كرش
 و ه 7

 .ةماعلاو دهاجم ريسفت يف ©“باذعلا يأ ©( زجرلا مهيلع قو امو ( ٤هلوق

 : يأ ،(َنيلفَع اَهْنَع اوناكو انتب اوبذك مهأب ٌمَيلا يف + ْمُهنِم اَنمَقَناَف ) : هلوق

 .اهنع نيضرعم اهل نيكرات

 قرشم ليئارسإ ونب مهو َنوُفَعْضَتسُي اوناك نيذلا موقل ا انرؤََو » :هلوق
 : يبلكلا لاقو .ماشلا ضرأ :هريغو نسحلا لاق 4 اهيف انكرت يتلا اَهبرْغَمَو ضزألا

 الإ ذئموي مهنم قبي مل ، ىسوم عم ناك نم ءانبأ اهنكس امنإو .ندرألاو نيطسلف سدقم

 مهؤانبأ لخد ،هعم نون نب عشوي
 يف م"»نوعرف ىلع ىسوم موق روهظ ينعي 4 ىنسحلا كبز تملك تمتو » :هلوق ح . . 6:٠٨ ١إا ,- ش -| ,2 -ل .يا .:

 تُمَتَو («: ىرخألا عبرألا تاطوطخملا يفو . باوصلا وهو 4 109 ة ةقرو .ز ةطوطخم نم اذه تبثأ )1(

 = خاسنلا نم وهس هلعلو ٠ ىضترم ريغ اذ دهو .( ةنجلاب كبر دعو» : يأ ) ىنسحلا كبز ةملك
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 139 - 137 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 . هللا نيد ىلع يأ 4 اوُرَبَص امب ب لي ع اَرَسإ يتب ىلَع ( له اجم ريسمت

 : مهضعب ل اق .4 َنوشرَغَ اون اك امو هموقو نوعرف عنصي ن راك ام انرُمَدَو ث : هلوق

 ©("»[تفغلب ام نكاسملاو تويبلا نم] نونبي اوناك امو :دهاجم لاقو .نونبي اوناك امو

 . شورعم ريغ مهبنع ناكو :لاق

 هل ماض ىلَع َنوُفُكَعَ موق ىلع اونا رحبل ا ليِئاَرْسِ ينبب انزَونجَو » :هلوق
 ام ٤ ءالؤنمم نإ َنوُلَهجَت وق ْمُكنِ إ لاق ةلاع ْمُهَل اَمَك اهلإ ان لعجا ىسوم اولاق

 لاق .هيف مه ام دسفم ءالؤه نإ :مهضعب لاق .4 َنوُلَمُعَي اوناك ام لطبو هيف مم

 .ةينايرسلاب تلزن اهنإ انغلب : مهضعب

 الو ماعط اهيف مهعم سيل ءاضيب ضرأ ىلإ اوجرخ رحبلا اوعطق امل :نسحلا لاق

 لاقو .ىولسلاو نملا مهيلع هللا لزنأو مامغلا مهيلع هللا للظف .ءانب الو بارش

 . مههيت يف مهب كلذ لعف :مهضعب

 قرغأو نوعرف لآ نمو رحبلا نم هللا مهاجن كلذك مه امنيبف : نسحلا لاق

 6مهيبن مهيفو .مامغلا مهيلع للظو ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو ،هموقو نوعرف

 .مهيلإ لسريو أبني امدنع هوعاطأو ىسوم اوعبتا اذاء ةنجلاب كبر دعو ريدقتلا نوكي نأ الإ مهللا

 تُتو ( : هلوق ن أ نم نيرسفمل ١ روهمج هيلإ بهذ ام حيحصل او . هفلكتو هدعب ره اظ ليوات ١ ذهو

 مهل نكميو نوعرف رهق نم مهيجني نأ ليث ارسإ ينبل هدعوب هللا ءافو ينعي ) ىنسحل ١ كبر ةملك

 ٤ ٌ م % 2

 ىلع نمن ن أ ديرنو ( ( : 6 ۔ 5 : صصقل ا ة هروس يف هلوق يه ىنسحل ١ هلل أ ةملكو .ضرالا ي ١ يف

 يرنو ضزأل ا يف مهل َنُكَمْنَو نيثراولا مُهَلَعجنَو ةمث مهلعجنو ,ضزأل ١ يف اوفمضْتْس ١ نيد ذلا

 ح يربطلا ريسفت ا ريسفت رظناو .[6- 5 :صصقلا] ( نوُرذخَي اون اك ام مهنم اَمُهَدونَجَو َناَماَمَو نوعرف
 .78 - 77 ص 3

 .245 :ص ثدهاجم نم ةدايز (1)

 نإف ؛ةلمجلا هذهب فلؤملا هينعي ام مهفأ ملو «ةينايرسلاب تلزن اهنأ انغلب : تاطوطخملا يف اذك (2)
 'اَمَو ) :لوقي هللا نأل . 3 معنف ةينايرسلاب ناك هموقو ىسوم نيب ىرج يذلا راوحلا اذه نأ ينعي ناك

 يف درو ام لك نإ :هل ليق رخأ ائيش ينعي ناك نإو .(مُهَل يبيل هموق ناسلب لإ ,لوسر نم اَنْلَسرَأ
 . نيبم يبرع ناسلب لزنأ امنإ نآرقلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 142 ۔ 140 :فارعألا

 اتنثا هنم ترجفناف هاصعب ىسوم هبرض اوقستسا اذإ ةميظع ةيآ هيف ا مهعم مهرجحو

 ذ اضعب مهضعب طلاخي ال . مهبرشم سانأ لك ملع دق نيع طبس لكل . انيع ةرشع

 اَهَتِإ انل لعجا ىَسوُمِن اولاق » ى 6 مهل مانصأ ىلع نوفكعي ناثوأ مهدنع موق ىلع اوتأ

 . رافك اودتراف .) ةهلآ مهل امك

 يملاع ينعي ه نيملعلا ىلع مكلضف وُمَو اهلإ مكيع هللا ريعأ لاق » :هلوق
 . ملاع نامز لكلو . مهنامز

 :نسحلا لاق « باذعلا وُس مُكَنوُموُسِي نوعرف لا م ْمُكيَجْنأ ذإو :هلوق
 نهنولتقي الف يأ ه ْمُكءاَس نوُيحَتسَتَو مكابأ َنوُلَتَفَي » .باذعلا ُوس مرت

 رم ٠

 .(ثمهنم مكاجن ذإ مكبر نم ةميظع ةمعن يأ 4 ميظع مكبر نُم الب مُكْلَل يفو »

 4 ةل نيعب أ ه هب ر ثنتيم متف ر رشمعب اَهْنممَمَت : و ةل نيثلث ىسوم ان دعوو و : هلوق

 . ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذ : : نوثالثلا

 نوعرف لآ هللا قرغأو ،ليئارسإ ينبب رحبلا عطق امل ىسوم نإ : يبلكلا لاق

 تمعزو انتدعو امك انبر دنع نم باتكب انتيأ ،ىسوم اي :ىسومل ليئارسإ ونب تلاق
 اوزهجت املف ،هعم اوقلطنيل الجر نيعبس هموق نم ىسوم راتخاف .رهش ىلإ هب انيتأت كنأ
 .رشعب تمتأ نيح كلذو شةليل نيعبرأ مهيتأت نل كنأ كموق ربخأ : ىسومل هللا لاق

 اهدعبو .ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو :لوقي ؛لوأ نم نيعبرأ تناك :نسحلا لاقو

 ( ةلماك ًةَرَمَع كلت متعَجَر اذإ ٍةَعْبَسَو جحلا يف مايأ ةَئالَت ماَيِصَف ) :هلوق لثم رشع
 .[191 :ةرقبلا]

 . لبجل ١ لفس أ يف هورظتني نأ مهرمأ . نيعبسل اب ىسوم جرخ املف : يبلكل ا لاق

 اهيف هل بتكو ةليل نيعبرأو اموي نيعبرأ هللا هملكف ؟ لبجل ١ مالسل ١ هيلع ىسوم دعصو

 ىسوم انفلخأ دق :اولاقف ةليل نيرشعو ًاموي نيرشع اودع ليئارسإ ينب نإ مث .حاولألاب

 .104 ص 1 ج ،ريسفتلا اذه نم فلس ام رظنا (1)
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 143 ۔ 142 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 [88 :هط] ( ْىَسوُم هَلإَو ْمُكهَلإ اذنَم ) :لاقف ،لجعلا يرماسلا مهل لعجو .دعولا

 .("ةرقبلا ةروس يف كلذ انرّسف دقو .هودبعف

 ليبس غبت الو خلضأَو يموق يف ينفلا َنوُرنَم هيجأل ىىسوُم لاقو » :هلوق
 .داعيملل ىسوم قلطنا ثيح اذه .4 َنيدسفُملا

 هبر هملك امل :نسحلا لاق .4 هبر هَمْلَكَو اًنتنقيمل ْىَسوُم اج امَلَو » :هلوق
 ىسوم تعدف .طق هلثم هبلق ىلإ لصي مل ام هللا مالك نم رورسلا نم ىسوم بلق لخد
 مل ىرُي ال هنأ كلذ لبق هيلإ دهع اميف ناك ولو .هسفن هيري نأ هبر لأسي نأ ىلإ هسفن

 .هايإ هيطعي ال هنأ ملعي ام هبر لاسي

 رقَتسا نإف لجلا ىنإ رظنا نكتلو يبنَرَت نل لاق كيإ رظنأ ينرأ بَر لاق »
 ينكردت ال ينال ينارت ال كلذكو .هناكم رقتسي ال لبجلا نإ يأ « يننرَت فوسف هناكم

 .راصبألا كردأ انأو راصبألا

 هلعجف لبجلل هتايآ ضعب ىدبأ هنأ ينعي ٩ اكد ُهَلَعَج لبجلل ُهبَر ىلجت املف »
 .}»ضعب ىلع هضعب لعج :مهضعب لاق .اكَد ُهَلَعَج :هلوق .ًاقعص ىسوم رخو !اكد
 ضرألا ءاكدلا نإ :لوقي مهضعب تعمسو .ةدودمم . اكد :: اهأرقي مهضعبو

 . ةيوتسملا

 لاق ه قافأ اُمَلَك » .ةقعاصلا هتيشغ .قعص ىْىَسوُم ٌرَخَو » :لاق
 ىشغ هنأ يأ ،هتيشغ نم قافأ املف :مهضعب لاقو .)هسفن هيلإ هللا ر املف :مهضعب

 املف :لوقي هارت الأ توم ةقعص نكت ملو }هيلع ىشغ نأ ىسوم ةقعص تناكو .هيلع

 .107 - 104 ص ث،1 ج ريسفتلا اذه نم فلس ام رظنا (1)
 .ضعب ىلع هضعب لبجلا رفعف» :110 ةقرو ز يفو تاطوطخملا يف اذك (2)
 ةقرو ©ز يفو . تاطوطخملا يف ا ذك (3)

 نينمز يبأ نبا دمحم ةظحالم نم ودبيو .«هتايح هيلإ هللا در املف» :ز ىفو تاطوطخملا ىف اذك (4)

 .كلذ نايب يلاتلا قيلعتلا يفو توملا وه انه قعصلا نأ ىنإ بهذ فلؤملا نأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 145 ۔ 143 :فارعألا

 ةقعص اهنأ ةقعص ةقعص ىلع لد ناكو . توملا نم نوكت ال ةقافالاو ‘ هتيشغ نم يأ ‘ قافأ

 ) ة ةرهج هلل ١ ىَرَن ىتح كل : نيؤن : ن ىسوم ي مف ذإو « :هلوق كلذ ىلع لد ؛ توم

 و ى ى

 مكلعل ْمُكَتْوَم د دعبب نم مكاتثمب ث ) :لاق ( نورظنت متنأو ةقعاصلا ُمُكْنذَحََف ) :لاق

 .[56 555 :ةرقبلا] " نوركشت

 نيب تمدقت امم يأ ي فيإ تبث » هللا هزني «َكَنَْحْبُس لاق » قافأ املف :لاق

 .ناميإ يموق لوأ انأو :دهاجم لاق .4 َنينمؤُملا لوأ انأو » .اتةلاسملا نم كيدي

 دقو ،اذهب اناميإ هموق لوأ ًاضيأ وهو ،ىرت ال كناب نينمؤملا لوأ انأو :مهضعب لاقو

 ٠. (هليق سانلا نمآ

 يتلاسرب إ سانلا ىلع » كترتخا يأ « تفطصا يإ ىسوم ر لاق » :هلوق
 يمهئنال يأ «َنيركنشلا نم نكو ث كتيطعأ ام يأ 4 كيا ام ذخف يملكبؤ

 .كيلع

 , ه ى .2 ه عب ه. ه 4 7 م ٠ . إ , 2٥2,

 لاق « عيش لكل اليصفتو ةظعوم عيش لك نم حاولالا يف هل انبتكو ه :هلوق

 نأ ديري وهف ؛حوضولا لك حضاو ىنعملا نكلو ،ديقعتلاو راركتلا نم ائيش فلؤملا ةرابع يف ناك )1(

 كدنا امدنع ىسوم قعصف .ءامغإلاك ةيشغ نوكي ام هنمو ،أتوم نوكي ام قعصلا نم نأ نيبي
 هنأ مهنع ركذ هللا نأل توم قعص ةرهج هللا ةيؤر اوبلط امدنع هموق قعصو ،ةيشغ قعص لبجلا

 ام هريبعت ةقدو ينآرقلا بولسألا عيدب نم اذه يفو . ةقعاصلا مهتذخأ نيح مهتوم دعب نم مهثعب
 : هللا لاقف هسفن هيلإ ىسوم يف لعفلا بسن فيك لمأتو .سيفن هنإف هلمأتف .هزاجعإ ىلع لدي

 4 ) :لاقف ةيلعلا هتاذ ىلإ لعفلا بسنو مهثعب يذلا وه هللا نإف ىسوم موق امأ .قافأ امَلف»

 لثم نارقلا رسف ام :لاق نم قدصو .. ينارقلا صنلا ةغالب يه كلتو .( ْمُكَتوَم د دعبب م مكنع

 . نارقلا

 .«كيلإ رظنا يلوق نم ياأ» :110 ةقرو ز يفو . عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 تبث : كناحبس )» ةيآلا ريسفت يف يلي ام )870 مقر) 247٠3. ج بيبح نب عيبرلا دنسم يف ءاج (3)

 .دحأ كاري ال كناب نيقدصملا ( َنيِنمؤُملا لوأ انأو ) كيلإ رظنا ينأ يتلأسم نم يأ :) كيلإ
 نب عيبرلا لاق .يناري نأ رشبل يغبني الو ينارت نل :نسحلا لاقو .كلذ لثم دهاجم لاقو
 الو ايندلا يف دحأ هاري نل يأ .ةغللا لهأو نييوحنلا دنع سايإلا فورح نم فرح نل :بيبح

 . !ةرخآلا يف



 147 - 145 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ام : دهاجم لاقو . ةلالضلاو ىدهلاو ماكحألاو مارحلاو لالحلا نم اليصفت : نسحلا

 .دحاو وهو .هنع اوهن امو هب اورمأ

 ذخؤي نأ بحي هللا نإ :ءاملعلا ضعب لاق .دجب يأ 4 ةرقب اَممْذْخَف » :لاق
 امب او ذخأي نأ اهنسحأو 4 اَهنَسخأب اوذخاي كموق رُمآَو + .دجلا : ةوقل او . ةوقب هرمأ

 .هنع هللا مهاهن امع اوهتني نأو هب هللا مهرمأ

 ينعي رصم ديري ،هموقو نوعرف راد ينعي .4 َنيِقِسقلا راد مكيروأَس
 كلَذَك ) :هلوقك .اهايإ هللا مهاراف :لاق ."مهضعب ريسفت يف ايندلا يف مهلزانم

 ( َنيقِساَفلا َراَد مكيروأس ) :دهاجم لاقو .[59 :ءارعشلا] ( َليِئاَرْسِإ ينب اممانثَروََو
 . ةرخآلا يف مهريصم يأ

 7 . . ٠ . - دة۔ر4ؤ۔ ۔ . ه ا, , ۔ا۔ م. ٥ ع ۔ 7
 لاق 4 قحلا ريغب ضرالا يف نوربكتي نيذلا يتياَ نع فرصاس « : هلوق

 آل ةناع لك اوري نإو » :لاق .اهب اونمؤي ال ىتح مهلعفب اهنع مهفرصأس :نسحلا
 ه۔س . ,۔ ث ۔ م 4 4 ب 2 ه ۔.ك . ٥, ۔28 . ,2- . . ّ م و

 اوري نإو اليبس هوذختي ال دشرلا ليبس اوري نإو » .مهيف هملعب ربخي 4 اهب اونمؤي

 وه مبو كلذ مل ربخأ مث .ادبأ نونمؤي ال مهنأ ربخأ 4 اليبس هوذختي يغلا ليبَس

 : لاقف

 .نيدحاج نيضرعم يأ «نيلفع اَهْنَع اوناكو اناع اوبذك مهنأب َكلَد »
 هو ٨ /,..؟ 2 م ّ . و 8 ۔ م .م, م

 يف مهتانسح يا «مهلمعا تطبخ ةرخآلا ءاقلو انتياثب اوبذك نيذلاو » : هلوق
 ْنَم ) :هلوقك .4 نولمعي اوناك ام الإ نورجي لمم » ايندلا يف اهوفوتسا يأ ،ةرخآلا

 ال يا (َنوُسَحُْي آل اهيف ْمُمَو اهيف مُهَلاَمغَأ مهيلإ فون اَهََتيزَو ايندلا ةايحلا ديري َناَك

 ام لابو اهيف اوُمَنَص ام طبحَو انلا ألإ ةرخآلا يف ممُهَل سيل نيذلا كئلوأ ) نوصقني
 .[16 - 15 :دوه] ( َنوُنَمَعَي اوناك

 يف ضايب دوجول هلئاق ركذُي مل هنكلو لوقلا اذه ىلإ يربطلا راشأ دقو .مالس نب ىيحي لوق اذه (1)
 قيلعتو ،حالصلا نبال ثيدحلا مولع رظناو .111 ص 13 ج يربطلا ريسفت رظنا .لصألا

 260 ص 3 ج ريسملا داز يف يزوجلا نبا بسنو .254 ص ءرتع نيدلا رون روتكدلا ققحملا

 . يفوعلا ةيطع ىلإ لوقلا اذه
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 149 ۔ 148 :فارعألا

 .داعيملل بهذ نيح ىسوم دعب نم يأ هدعب نم ْىَسوُم موق ذَحناَو » :هلوق
 لاقو .ةرقبلا راوخ روخي لعج :مهضعب لاق .4 راو هل ًادَسَج الجع مُهيِلُح نم »

 .حيرلا هيف راوخ :دهاجم

 ام ىقلأف يرماسلا دمع داعيملل ىضم امل مالسلا هيلع ىسوم نإ :نسحلا لاقو

 مهعم تناكو .ًاضيأ يلحلا نم مهعم ناك ام ليئارسإ ونب ىقلأو ،ّيلحلا نم هعم ناك
 مهدعو يذلا ديعلا موي شةنيزلا مويل نوعرف لآ نم اهوراعتسا ىراوع يلحلا كلت

 :ليئارسإ ينب لوق وهو .[59 :هط] (ةَنيزلا موي مكدعوم ) :لوقي ثيح ىسوم
 :هط] ( يرمنُسلا ىقلأ كلذكف امماَنفَذَقَف موقلا ةنيز نُم .ماثآ يأ !ارازؤأ انلمح ر

 موقلا هركف ،اليل مهب ريسي نأ ىسوم رمأ هللا ناكو .انعم ام انيقلأ امك هعم ام يأ [7
 يراوعلاو ليللا نم اوراسف ،نوعرف لآ مهب نطفيف ‘نوعرف لآ ىلع يراوعلا اودري نأ

 دقو :لاق .")غئاص ناكو :لاق ؛ّيلحلا كلذ نم الجع غاصف يرماسلا دمعف .مهعم

 يف بارتلا كلذ فذقف هعم ناكف رحبلا اوعطق موي ليربج سرف رثأ نم ابارت ذخأ ناك
 ىتسوُم هَلِإَو ممُكَهنلإ انك اولاَقَف ) .البلل راوخ هل ًامدو امحل لوحتف لجعلا كلذ

 .مكدنع وهو {هبلط يف بهذف هلضاف ههلإ ىسوم ىسن نكلو يأ [88 :هط] ( ينق
 يأ « اليبس مهيدهي الو » لجعلا ينعي « مُهُمْلَكي ال هنأ اوري منأ » : هللا لاق

 .هايإ مهذاختاب مهسفنأل « نيمل اوئاَكَو » اهلإ « ُهوُذَحَنا ل .قيرط
 مل نئل اولاق اوُُص دق ممُهنَأ اوارَو اومدن يا] مهيديأ يف طقس امملَو » :هلوق

 نم يدي نيب اميف دجأ ملو . «ًاغئاص ناك امو» :د يفو . ءًاغئاص ناكو» : ج و عو ق يف اذك (1)

 . هيفنأ وأ ًاغئاص هنوك تبثأ ىتح اذه ىلإ راشأ نم رداصملا
 دتها ملو تاطوطخملا يف ةطوقنم ريغو انايحأ ةطوقنم .«البلل» :ةملكلا هذه تدرو اذك (2)

 .اهانعمل

 مدان لكل برعلا لوقت كلذكو» :118 ص 13 ج هريسفت يف يربطلا لاقو .110 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)

 . ناتحيصف ناتغل «طقسأ» و «هيدي يف طقس دق» :عيش نع زجاعو ،©فلس وأ هنم تاف رمأ ىلع

 ضرألا ىلإ هيدي نم هب يمريف .هعرصي وأ لجرلا لجرلا برضي نأ كلذو .راسثتسالا نمهلصاأو

 عراضو ءيش نع زجاع لكل ليقف .هب طقاسلا يدي يف طوقسم هب يمرملاف . هفتكيف شهرسايل

 .«طقسأ» و «هيدي يف طقس» :هلاق ام ىلع مدنتم هزجمعل
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 153 ۔ 149 :فارعألا ىناثلا ءزجلا

 .نيرلا نم نوكتل » انب كلذ لعفي مل نئل :يا ال رْفْغَيَو انبر انمحر
 خارص .انبر اي انمحرت مل نئل يأ ه انبر اَنْمَحَْت مل نيل :رخآ هجو ىلع ارقت يهو
 © عنص ام لجعلاب ىسوم عنص امل كلذ اولاق .( َنيرِساخلا َنِ نوكنل ) ،بوسنم
 .باتملا يف مهيلع ظلغف .مهسفنأ اولتقي نأ الإ مهنم لبقي نأ هللا ىبأف ،ةبوتلا اوبلطف

 رئوثت خملا مكاحب كسن معل مك مؤق اي هموقل ىسوم لاق ذإو ) :هلوق وهو
 :ةرقبلا] .ةيآلا رخآ ىلإ ( ...مكسفنأ اولتفاف ) مكقلاخ ىلإ يأ .( ممكيراَب ىلإ
54. 

 لاقو ."انيزح يا يفي ًناَبْطَع هموق ىلإ ىسوُم عجر املو » :هلوق
 ْمُكبَر َرْمَأ متلجَعأ يدمعَب نم ينوُمتْفَلَح امَسيب لاق » بضغلا ةدش فسألا :مهضعب
 اوداَكَو ينوُفَعْضَتْسا موقلا نإ مأ نبا َلاَق هيإ ُهرُجَي هيجأ سأرب عاو حاولألا ىقلو

 َ . ّ ٥ ۔ | 2- ۔۔..۔ ه َ ٠ ه 8 ۔ ۔ م ٥ِ

 عم : دهاجم لاق 4 نيملظل ١ موقل ١ عم ينلعجت الو َءاذعالا يب تمشت الف يننولتقي

 . لجعلا باحصأ

 م مه ۔ ٥ ِ .. ۔ه۔ ,. 2٥, ه ٤ِ . .0 ۔ 42َ
 ُمُرَأ تنآو » ةنجلا ينعي « َكِتَمْحَر يف اًنلخذَأَو يخالو يل رفغا ٌبَر َلاَق »

 .«َنيمجزلا

 ةوَيَحلا يف ةلذَو مهبر نم بصع ْمُهْلاَنَيَس لجعلا اوَحَنا نيذلا نإ » :هلوق

 .لجعلا مهتدابعل يأ « َنيرَتْفُملا يرجن كلَذَكَو » .ةيزجلا ةلذلاب ىنعي 4 ايندلا
 . مههلإ لجعلا نأ اومعز ذإ هللا ىلع اورتفا

 تائيسلا كلت دعب نم يأ « اهدعب نم اوبات مت تاعسل اولمع نيذلاو » :هلوق

 .4 ميحر ًروفْغَل اهدعب نم كبَر نإ اونماَو

 .121 ص 3 ج يربطلا يف ءاج امك .افسأ ريسفت يف نسحلاو يدسلاو سابع نبا لوق اذه (1)

 فسالاو .انوبضغأ :لوقي (اًنوفَساة املف ) 55 :ةيآ :فرخزلا يف لاقوو :سابع نبا نع هيفو

 ةدش فساألاو» :120 ص يف كلذ لبق يربطلا لاقو .«نزحلاو بضغلا :نيهجو ىلع
 ةلزنم تِأ» :لاق ( ًافسأ َناَبْضَغ ) :هللا لوق» :لاق ءادرذلا يبأ نع دنسب ىورو .«بضفغلا
 ٠. «بضنغلا ءارو
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 زيزعلا ها باتك ريسفت !54 :فارعألا

 يفو حاولألا دعأ » نكس يا « بضغلا ىتوم نع تَكَساُملَو » :هلوق
 ْمهَنَرل ممم نيذلل ةمُحَرَو دمه » ةاروتلا هنم تخسن يذلا باتكلا ينعي 4 اهبح

 :لاق ( ًىدُه اَهيَخْسُن يفو ) :مهضعب لاقو .فوخلا بهرلاو « نوبري
 ةمأ ريخ ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ ؤ‘بر اي :لاق حاولألا ذخأ امل ىسوم نإ

 © هللا ةعاط يف نوعراسيو ،ركنملا نع نوهنيو ،فورعملاب نورمأي سانلل تجرخأ
 مه ةمأ حاولألا يف دجأ ينأ بر لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق . يتمأ نم مهلعجاف بر

 مهلعجاف ،ةنجلا لوخد يف نوقباسلاو نورخآلا يأ ،ةمايقلا موي نوقباسلاو نورخآلا

 يف مهليجانأ ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ بر :لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق .يتمأ

 ملو ًائيش هنم اوظفحي مل هوعفر اذإ ،ًارظن مهباتك نوأرقي ًاموق دجأو ،اهنوأرقي مهرودص
 بر :لاق ،نييمدآلا نم ادحأ هطعي مل ائيش ظفحلا نم ةمألا هذه ىطعأ هللا نإف ؛هوعي
 نونمؤي ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ بر لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق .يتمأ مهلعجا

 روعألا اولتاقي ىتح ةلالضلا لوضف نولتقيو رخآلا باتكلابو لوالا باتكلاب
 حاولألا يف دجأ ينإ بر :لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق يتمأ مهلعجاف بر باذكلا

 مكينغ نم مكتاقدص ذخأ هللا نإو ،اهيلع نورجؤيو مهنوطب يف مهتاقدص نولكأي ةمأ

 ءامسلا نم ران اهيلع تلزنأ ةقدصب مهدحأ قدصت اذإ مكلبق نم ناكو ،مكريقفل

 حاولألا يف دجأ ينإ بر :لاق] .دمحأ ةمأ كلت :لاق . يتمأ مهللا اهلعجاف .اهتلكاف

 رشع هل تبتك اهلمع نإف .ةنسح هل تبتك اهلمعي مل مث ةنسحب مهدحأ مه اذإ ةمأ

 ينإ بر :لاق .")دمحأ ةمأ كلت :لاق . يتمأ مهلعجا بر .ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ

 ةئيس هيلع تبتك اهلمع نإو .هيلع بتكت مل ةئيسب مهدحأ مه اذإ ةمأ حاولالا يف دجا
 .دمحأ ةمأ كلت لاق .يتمأ مهلعجاف بر .ةدحاو

 نيتنث ١ ىطعاف .دمحأ ةمأ نم ينلعجا بر : لاقو . حاول الا ذبن هن أ انل ركذو

 نم تطقس اهب يناكو .انه اهتابثإ بسانملا نم تيأر 0123 ص 13 ج يربطلا ريسفت نم ةدايز (1)
 يف فالتخا ضعب عم ىفوأو متأ يربطلا ريسفت يف ةياورلا هذه تءاج دقو ،لوالا خسانلا
 .ةداتق ىلإ ةبوسنم هيف تءاجو شاهظافلأ
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 155 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ىطعأ مث .يضرف ( يمالكبَو يتلاَسرب سانلا ىلع َكّنيَقَطْضا ينإ ) :لاق .امهوطعي
 م ى ىم

 ىضرف [159 :فارعألا] ( َنوُلِدعَي هبو يحلاب نودهي ةمأ ئَسوُم موق نِمَو ) :ةيناثلا ُ ٣ ٢ ث و ٠١ م و .
 ۔ ىضرلا لك ىسوم

 بر لاق ةلا مهتدع املقانيقيمَل الجر نيمس ةموق ىسوم ااو » :هلوق
 يا « َكنتتَق ألإ يه نإ انم ءاهفسلا َلَعق امب انكل يارو لبَق نم مُهَتُحَلْمَأ تفش ؤ
 الو اللض دحأ نوكي ال يهنتو رمات يأ « اشت ْنَم يدهت ءاَشَت نَم اهب لضت » كتّيلب
 ناك هنع يهن ام لعف نمو .ايدتهم ناك هب رمأ ام لعف نمف ، يهنلاو رمألا دعب الإ ًايدتهم
 يع تنآو اًتمَحزاَو ال رفغاف » ةمصعلاو قيفوتلاو َنملا يف ه انيلَو تنآ » . ًآلاض
 .«َنيرفخلا

 3 ىسوم اي :هبر هملك نيح مالسلا هيلع ىسومل اولاق نيعبسلا نإ : يبلكلا لاق
 للا انراف ،انموق عنص يذلا عنصن ملو فلتخن مل كباحصأ انك ؛اقح كيلع انل نإ

 الو ،'"[ىباف كلذ ىلع هتدرأ دقلو] .هتيأر ام هللاو ال : ىسوم لاقف .هتيأر امك ةرهج
 .قعص تررخو ،ينم دشأ وهو ،اكد ناكف لبجلل هتايآ ضعب هللا ىدبأ دقلو .ىرُي
 يدي نيب تمدقت ذإ ينم تناك يتلا ةئيطخلاب تفرتعاو ىلاعت هللا تلأس تقفأ املف
 نع اوقرتحاف ةقعاصلا مهتذخاف .ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نل انإف :اولاقف . هللا
 بَر ) :هبرل :لاقف .لجعلا باحصأ ةئيطخب اوقرتحا امنإ مهنأ ىسوم نظف .مهرخآ

 م 0 م

 .لجعلا باحصأ ينعي ،( انم ءاَهَقُسلا َلَعَف امب اًكِْهتأ َيرَو لبق نم مُهَتَكَلْهَأ َتئِش و
 ٌمث) : لاقف مهتوم دعب نم هللا مهثعب مث . ةيآلا رخآ ىلإ (... َكتَنتف الإ يه نإ)

 ةروس يف كلذ انرّسف دقو .[56 :ةرقبلا] ( نوركشت مكلعل مكِتْوَم دعب نُم مكانثمتَب
 .ةرقبلا

 مل مهنأل نيعبسلا ةفجرلا تلوانت امنإ :لاق سابع نبا نأ انل ركذ : مهضعب لاق

 .111 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .107 - 106 :ص 1 ج فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 157 - 156 :فارعألا

 كئلوأ نأ انل ركذو .هيلع مهوعماجي نأ اوهرك دقو }لجعلا اوبصن نيح موقلا اوليازي

 نوعديف ةيربلا ىلا ةيتاش (")ةحيبص نوزربي مث ةرهاطلا بايثلا نوسبلي اوناك نيعبسلا

 .ةمالا هذه هللا هاطعأ الإ ائيش زئموي موقلا لاس ام هللاوف ،اهيف هللا

 [46 :صصقلا] ( انيدان ذإ روطلا بناجب تنك امَو ) :هللا لوق يف مهضعب ركذ
 ينولأست نأ لبق مكتيطعأو . ينوعدت نأ لبق مكتبجأ : دمحم ةمأب يدون : لاق

 لاق .« كيت انذُه انإ ةرخألا يفو ًةَنَسَح ايندلا هذنم يف انل بتكاو » :هلوق
 .رانلا ىنعي 4 ءاشا َنم هب بيصأ يباذع َلاَق » .كيلإ انبت انإ :دهاجم

 اذهو .اهلهأ ينعي « يش لُك ثَعِسَو » ةنجلا ينعي « يتَمْحَرَو » :لاق
 .نآرقلا يفخ نم فرحلا

 كلذ نم انإ :اولاقو ةسلابألاو سيلبإ اهل لواطت ةيآلا هذه تلزن امل : مهضعب لاق

 اهلعجاسف يأ 4 اَهُبتَكأَسَف » :هللا لاقف نوقفانملاو نيباتكلا لهأ اهيف عمطو .ءيشلا

 َنوُتؤيَو » ©. ..مهضعب لاقو .كرشلا نوقتي :مهضعب لاق « نوقتي نيذلل »
 َنيِكرشُمْل َلْنَوَو ) :هلوقك ؛ديحوتلا عضوملا اذه يف ةاكزلا :مهضعب ل اق . ةوكزلا
 نيذلاو » .هب نورقي الو هللا نودُ[حوي ال يأ [6-7 :تلصف] ( ةاكزلا نون ل نيزلا
 .نوقدصي يأ 4 نونمؤي انتاَعب ب مه

 ةياَروّتلا يف ْمُهَدْنع ابوتكم ةتودجيي يذلا يمألا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا »
 هلدع دابعلا فرعي ام يا « ِفوُرَملاب مهرما » .باتكلا لهأ ينعي 4 ليجنإلاو
 يأ «تتيتلا مه ُلحُيَو » .هلدع دابعلا ركني ام يأ « َرِكَنُملا نع مهمو
 مارحلا يأ « تابحلا مُمهْيَلَع ْمَرَحُيَو » رفظ يذ لكو موحشلا او هنم لالحلا

 . «ةيتاشلا ةحيبصلا» يف اهباوص لعل «ةيتاش ةحيبص نوزربي مث» :دو ع و ق تاطوطخملا يف ف اذك (1)

 امل ركذ نودب دو ح يف ضايبل ا اذه دروو . ع و ق نم تطقسو كو ج يف ةلمجلا هذه تدرو (2)

 . مهضعب هلاق

 = نم اريثك لوانتي اذه ميرحتلا مكحو . ىمادقلا نيرسفملا ضعب , هركذ امك . ابرلاو ريزنخلا لثم )3(
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 158 ۔ 157 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 اهأرق نمف .مهراصآو مهرصإ :نيهجو ىلع ارقت يهو « مُمَرْسِإ مُهنَع عَضَيَو »
 مهيلع مرح ناك اميف مهدوهع ينعيف مهراصا اهارق نمو ،مهدهع لوقيف مهرصإ

 ؛هيف مهيلع ددش ناك ام ينعي « ْمهْيَلَع تناك يتلا للغالاو » .مهرفكب يأ ،مهيغبب
 . هب ءاج ام اوعبتيو مالسل ١ هيلع دمحمب اونمؤي نأ هللا مهرمأف

 نم انأ :سيلبإ لاقف « ءْيَش َلُك ثَعِسَو يتَمَْرَو ) :هلوق يف مهضعب لاقو
 .[ ٠ ش 2- .)- 2'ح“إ¡ ح ,8- ح ث ۔ .,م ,-- .م. .ا! وءا:
 انتيائب مه نيذلاو ةوكزلا نوتؤيؤ نوقتي نيذلل اَهبتكاَسف ) :هللا لزنأف .ءيشلا كلذ
 َلوُسرلا نوبي نيذلا ) :لاقف مهاوس نمم هللا مهنيبيل مهتعن يف داز مث . َنوُنمؤُب

 .ةيآلا رخآ ىلإ ( . . . يمالا يبنلا

 مالك وهو هورَصنَو » ‘")[هومظع يأ] « هوُرزَعَو هب اونما نيذلاف » :لاقو
 ّ م - م. ۔ هم .,. ۔ ٥٤ و ي

 همارح اومرحو .هلالح اولحأف © نارقلا وهو 4 هعم لزنأ يذلا رونلا اوعبتاو « ىنثم

 م م . . : ..! ٠ ٠ . ٤ ٤
 مه < ‘ مهتمص هده نيذل ا : يأ 4 كئلو ١ ط هرج اوز نع اوهتن او © هصب ارقب اولمعو

 سيلبإ اهنم سياف .مهل يتمحر تلعج نيذلا كئلؤأ ؛ءادعسلا مه :يأ 4 َنوِلْفُملا
 : ةنحتمملا [ ) روُبقل ١ باحخض ا نم رافكل ١ سئي امك ( راقكل أ عيمجو هدونج عيمجو

.13 
 م م . ء ۔ ه ه.2۔, ٨ ,,٤ ر ۔ظ ٍ م ٤6 ۔ صع ۔ ٥ م 1

 نسحلا نع اوركذ « اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيالي لق » :هلوق
 نسحلا نع ورمع ريسفت يفو .دوسأو رمحأ لك ىلإ تثعب :ةي هللا لوسر لاق :لاق

 هللا لوُسَر ينإ :لاق ،طق يبن ةلزنملا هذه طعي ملو .ةفاك سانلا ىلإ تثعب :لاق

 . ( اعيمج مكيل

 ةرجافلا ةنيدملا تاليو هرجت امم ‘براشمو لكآم وأ تناك آلاعفأ تدج يتلا ثئابخلا عاونأ =
 .رصعلا اذه يف

 .111 :ةقرو ز نم ةدايز )1(

 . دوسألاو رمحألا ةفاك سانلا ىلا تثعب» : ظفلب ًاعوفرم سابع نبا نع هدنسم يف دمحأ هجرخأ )2(

 نب رباج ثيدح نم ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك لوأ يف ملسم هجرخأو . يراخبلا هجرخأو
 ىلإ ثعبي يبن لك ناك ؛يلبق دحا نهطعي مل اسمخ تيطعأ :هلوأو (521) يراصنألا هللا دبع
 .دوسأو رمحأ لك ىلا تثعبو ؤ}ةصاخ هموق
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 160 ۔ 158 :فارعألا

 هللاب اونماَتَف تيميو ييخ وه آلإ ةنز ال ضزألاو توملا كلم هل يزلا »
 ( هتاملكو ) :نيهجو ىلع ارقت يهو «هتنملَكَو هللاب نمؤي يزلا يمألا يبنلا هلوُسَرَو
 ىلع لزنأ يذلا هيحو هللا تاملك :لاق ( هتامملَكَو ) :اهأرقي نسحلا ناكو .( هتملكو ر

 لاقو .هتملكو هللا حور ىسيع ينعي وهف ( هتملكو ) :اهأرق نمو . مالسلا هيلع دمحم

 .اودتهت يكل يأ 4 َنوُدَتهت مكلعل ُهوُعبتاَو » :لاق .هتايآو :ي ( هتاملكو ) :مهضعب
 .ةبجاو هللا نم لعلو

 يأ 4 قحلاب نوُدَهَي » .ةعامجو ةباصع يأ ةمأ ىَسوُم موق نمو » :هلوق

 : يأ قحلاب نودهي :مهضعب لاقو .نومكحي هب .4 نولدعي هبو قحلاب نودتهي

 رمأب نوعدي يأ [73 :ءايبنألا] ( رمأب َنوُدُهَن ةمئأ مُهاَنلَعَجَو ) :هلوقك ؛قحلاب نوعدي
 .اضرلا لك ىسوم يضرف لاق .ىلوألا ةيألا يف هانرّسف دقو .هللا

 ىإ انيَحوَاَو » .ليئارسإ ينب ينعي (اَممُأًأطابسأ ةرْشَع يتنآ ُمُهتْعْطَقَو» :هلوق
 .4 انيع ةرْشَع اتنا هنم تسجبناف رجحلا اضعب برضآ نأ ُهَمْوَق ُهينقْسَتْسا ذإ ْىَسوُم

 هبرض اولزن اذإف ؛ًارجح ،روطلا لبج ،لبجلا نم هعم لمتحا ىسوم ناك :مهضعب لاق
 لك َملَع ذم » اهؤام بعتسم نيع طبس لكل .نيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف ىسوم
 .مههيت يف كلذو 4 مُهَبَرشُم ,سانأ

 : مهضعب لاق .« ىولُسلاَو نملا ممهَْلَع انلزنآو ماَمَعلا مهلع اْلَنَظَو » :هلوق

 © سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم مهتلحم يف ءامسلا نم مهيلع لزني نملا ناك
 رئاطلا اذه وهو .ناممَسلا ىولسلاو لسعلا نم ىلحأو جلثلا نم اضايب دشأ ناكو
 ةروس يف مهرمأ انرّسف دقو .بونجلا مهيلع اهرشحت تناك نامسلا هل لاقي يذلا
 . نامسلا ىولسلا :نسحلا لاقو ."ةرقبلا

 :نسحلا لاقو .ىولسلاو نملا ينعي 4ممكتَقَرَر ام تبط نم اولك » :هلوق
 اهيف سيل ءاضيب ضرأ ىلإ اوجرخ مهنأل كلذ هللا مهاطعأ رحبلا نم اوجرخ نيح اذه

 .109 - 8 : ص .1 ج ٥فلس ام رظنا )1(
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 163 - 160 :فارعألا ىناثلا ءزجلا

 ْمُهَسَفنأ اوناك نكو اَنوُمَلَظ اَمَو » :لاق .بارش الو ماعط مهعم سيلو .ءانب الو تابن

 .4 َنوُملظَي

 سدقملا تيب :مهضعب لاق 4 ةيرقلا هذنمم اونُكْسا ممُهَل ليق ذإو » :هلوق

 ديرَنَس مكتَعيطَع مكل رقع ًادّجُس بابلا اوعداو ةلمج اولوقو متش ُتْيَح اهنم اولُكَو »
 ."ةرقبلا ةروس يف هانرّسف دق « َنيِنِسخُملا

 ًازجر مهيلع اًنلَسزأَف ْمُهَل ليق يزلا َريَع الؤق مهنم اوُمَلَط نيذلا لدبف » :لاق
 .ةرقبلا ةروس يف هانرسف دقو .4 َنوُمِلْظَي اوناك امب ِءاَمسلا َنُم

 ركذ :لاق مهضعب ركذ « رخبلا ةَرِضاَح تاك يتلا ةيرقلا نع ْمُهْلأْساَو » :هلوق
 تلبقأ تبسلا ناك اذإ ناكف .ةليأ اهل لاقي رحبلا لحاس ىلع ةيرق تناك اهنأ انل

 ناك اذإف .ءاملا يف هللا ةنمأ نم اهغلب امل مهتينفأو مهلحاوس ىلع حطبنتف ناتيحلا

 امنإ :لاقف ناطيشلا مهعدخف .مهبلاط اهبلطي ىتح ءاملا يف تدعب تبسلا موي ريغ

 .كلذ دعب اهولكأ مث ،تبسلا موي اهوداطصاف .هديص نع اوهنت ملو هلكأ نع متيهن

 نم رهش يف ناتيحلا هيف عمتجت رحبلا نم ناكم وهو شةليأ يه : يبلكلا لاقو
 موي لك رهشلا كلذ ريغ يف مهيتأتو ءاملا اوري ال ىتح] اهتم مهيتأت ديعلا ةئيهك ةنسلا

 نمم هعيطي نم ملعيل هللا نم ءالب كلذو :لاق .رهشلا كلذ يف مهيتأت امك ث)[تبس

 . مالسلا هيلع دواد نامز يف كلذو .هيصعي

 كلت ءاهفس نم لاجر دمعف .ائيش اهنم اوسمي مل تبسلا ءاج اذإف : يبلكلا لاقو

 .111 - 109 :ص 5،1 ج فلس ام رظنا (1)

 :ليق ،اذه انموي ىلإ ةدوجوم لازت ال ،(رمحالا رحبلا) مزلقلا رحب لحاس ىلع ةروهشم ةنيدم يه (7)
 نادلبلا مجعم يف اهخيرات نم اثيشو اهعقوم فصو أرقإ .«ماشلا لوأو زاجحلا رخا يهد
 .292 ص .31 ج يومحلل

 حيحصلا وهو شهللا رمأ نم 190 ص 13 ج يربطلا ريسفت يفو ،عبرألا تاطوطخملا يف اذك (3)
 . ةداتقل لوقلاو

 . اهيضتقي مالكلا قايسو . عبرالا تاطوطخملا نم تطقس دقو 3111 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 163 :فارعألا

 ملو ؛اوعابو اوحّلمو .اهنم اورثكأف ‘تبسلا مويو تبسلا ةليل ناتيحلا اوذخاف ةنيدملا
 ناك امنإ ؛هتمرح تبهذو لح دق تبسلا ىرن انإ :اولاقو اورشبتساف ةبوقع مهب لزنت

 .ةبوقعلا نوفاخي اوناكو ،ءابآلا ةنس ءانبألا نتسا مث ©ىسوم نمز يف انؤابآ هب بقاعي

 اوجوزتو ،هنم اورثأ ىتح ،نينس كلذب اولمعف .ءيش مهرضي مل اولعف اوناك ولو

 .لاومألا اوذختاو ثءاسنلا

 ةمرح متكهتنا دق مكنإ ،موق اي :اولاقف مهيحلاص نم فئاوط مهيلإ ىشمف

 نأ لبق ءيدرلا لمعلا اذه نع اوهتناف ،مكيبن ةنس متفلاخو ،مكبر متيصعو ،مكتبس

 ملف :اولاق .هتمقنو الجاع هباذع مكب لزنم هللا نأ انملع دق انإف باذعلا مكب لزني

 هللا انداز امف نينس ذنم لمعلا اذه انلمع دقل هللاو ،انكلهم هللا نأ متملع ذإ اننوظعت

 .انلبق نم ىلع اذه مرح امنإف ؛انلعف يذلا لثم نلعفتل انومتعطأ نإو ؛أريخ الإ هب
 لزن دق نأك هنإف ،هللا ساب اونمات الو اورتغت ال مكليو :اولاق .هنع اوهن نيذلا مهو

 ةرذعم :اولاق .اديدش ًاباذَع مُهْبذَعُم ؤأ مُهكلُْم هللا اموق ًنوظعت ًمل) ف :اولاق .مكب
 : هللا لزناف . مكتيصعم نم وجننف اوكلهت وأ .رجأ انل نوكيف اوهتنت نا امإ ؛ مكبر ىلا
 باذعب اوُمَلَط نيذلا انذخأو ءوُسلا نع نوهني نيذلا يجنأ هب اوركذ ام اوسن املف )

 " نيثساخ ة ةدرق تبسلا اوحتسا نيذلا حبصاف 7( َنوُمسفن اوناك امب ديدش يأ 3 سيب

 ةقرفو ةيصعملا ىلع تأرتجا ةقرف :قرف ثالث اوراص مهنإ :مهضعب لاقو

 اموق نوظعت مل :اوهن نيذلل اولاقف ؛مههنت ملو اوعنص ام عنصت ملف تمك ةقرفو ،تهن
 .نوقتي مهلعلو .مكبر ىلإ ةرذعم اولاق .اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا

 ذإ » ءادتعالا نم وهو ‘تبسلا يف نودتعي يأ « تبسلا يف َنوُدُعَي ذإ » :هلوق
 موي ناتيحلا ذخأ مهيلع مرح هللا نإ :نسحلا لاق « اعرش ْمهِتْبَس موي ْمُهَناَيج مهيا
 موي ناك اذإف .تبسلا موي الإ اهلك مايألا مهل لحأو ،مهنم تناك ةئيطخب تبسلا

 موي ريغ يف يا « نوئيسي ال مويو .0حرشتو حطبتف مهباوبا ىلع مهتتا تبسلا
 . (عرش) ناسللا رظنا ك برشلل اهل ةضفاخ ليقو ،اهسوؤر ةعفار ليق . ءاملا ىلع رهظت يأ )1(
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 166 ۔ 163 :فارعألا ىناثلا ءزجلا

 اوناك امي » مهيلتبن يأ « ْمُمُلبَت كِلَذَك » :هللا لاق .4 مهيتأت ال » تبسلا
 . تبسل ١ يف اوذخأو اودعت امب يأ . 4 َنوقسَفَ

 اديدش اباذع مُهبذَعُم ؤا ْمُهُكِلْهُم هللا اموق دوت مل مهنم ةمأ تاق ذو »
 .4 نوقتي ْمُهْلَعَلَو مكبَر ىلإ ةرذعم اولاق

 نونمؤملا هنع مهاهن ام يأ {هب اوظعو ام يأ « هب اوركذ امم اوسن املق » : هلوق
 لاق .4 ءوسلا نع َنوَهَنَي نيذلا اَنْيَجْنَأ » هللا مهوركذ يأ ،نوعنصي امع مهوهن نيذلا
 نيذلا انذأ » .ناتيحلا اوذخأ نيذلا مهو شةقرف تكلهو ناتقرف تجن :نسحلا

 .4 َنوقُسْفَي اوناك امب » ديدش ميلأ باذعب :دهاجم لاق 4 سيب باذعب اوُمَلَط

 الإ :دهاجم لاق 4 َنيِئِساَخ ةرق اونوك ْمُهَل انق هنع اوه اًمَع اوَنَع اممَلَق » :هلوق
 . اولعفي مل مهنم ةفئاط

 يأ ( اَهيِف اوآَسخإ ) :هلوقك يهو :لاق .ا}»نيرغاص :( َنيِئِساَخ ) :نسحلا لاق
 اوراصف :مهضعب لاق .[108 :نونمؤملا] ( نوُمَلَكَت الو ) رانلا يف يأ 5اهيف اورغصا
 . ءاسنو الاجر اوناك نأ لعب بانذأ اهل ىواَعَت ةدرق

 ىتأ دقو ، يكبي وهو فحصملا هيدي نيبو سابع نبا ىلع لخذ هنأ اوركذ

 نيذلا اذأو ءوسلا نع دوهي نيذلا انيجْنَأ هب اورك ام اوسن امل ) : ةيآلا هذه ىلع
 اوذخأ نيذلا كلهأ هللا نأ تملع دق :لاقف ( نوقسي اوناك امب سيب باذ٤َعب اوُمَلَظ

 و ٥ ؤ
 ٠

 اوعق اوي ملو اوهني مل نيذل اب عنص ام يردأ الو 6 مهوهب نيذل ١ ىجنو .ن اتيحل ١

 . ا»ةيصعملا

 باذعلا مهوفؤخو ،ديعولا مهل اوتبثأ مهنأ نم دشأ ىهن يأو :نسحلا لاقو

 نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو .«نيدعبم يأ» :112 ةقرو ،ز يفو ۔ عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 .ينع وه .7 ينع هتأسخ لاقي . نيدعبم نيصاق يأ» :231 ص 1 ج

 ص .313 ج ؛يربطلا ريسفت يف رثكأ ليصفتب سابع نبا نع ةمركع هاور يذلا ربخلا اذه أرقإ (2)
 . 138 - 7 ص .3 ج روثنملا ردلا يفو { 190 ۔ 8
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 168 ۔ 167 :فارعألا

 .( اديدش اباذع مُهُبَذَعُم وأ مُهَكِلْهُم هللا امزق نومت مل :اولاقف

 ملعأ :نسحلا لاقو .كبر لاق ذإو :دهاجم لاق « َكبَر نذأت ذإو » :هلوق
 رم ه وم م و, ٥2 ه 8.0

 (©مهقيذي يأ « باذعلا وس مهموسي نمم ةمقلا موي ىإ مهيلع نثعبيل » (”كبر
 . هتدش يأ باذعلا ءوس

 ىلإ باذع يف مهنم مهف برعلا نم يحلا اذه مهيلع هللا ثعب : مهضعب لاقو

 .0 باتكلا لهأ ينعي ،لذلاو ةيزجلاب ينعي ةمايقلا موي

 هباذع ناك اموق بذعي نأ هللا دارأ اذإ :نسحلا لاق 4 باقعلا ميرَسَل كبز نإ »
 ھ ٨ . م 4۔۔۔{

 .احلاص لمعو نمآو بات نمل يأ « ميحَر روُمَعل نو » .فرطلا نم حرسا مهايإ
 لاق .نيفلتخم « اَمَمُأ ث (‘)[مهانقّرف يأ] 4 ضزألا يف مهنعطق ن و : هلوق

 ينعي «َنوُخِلْصلا ممُهْنَم » .دوهيلا ينعي :دهاجم لاقو .ليئارسإ ينب :نسحلا
 «ممُهَنوَلَبوِ» .»نوكرشم مهنمو ،نيقنانملا ينعي َكلَق نوُد ممُهنيَو » نينمؤملا ُ ,م ٥ م

 ْمُهْلَعَل » .ءاخرلاو ةدشلاب يأ 4 تآتّيُسلاو تّتَسحلاب» مهانربتخا يأ ،مهانيلتبا يأ

 .ناميإلا ىلإ اوعجري يكل يأ « نوعجري

 5،«ملعا» :112 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو رعشأ :اهباوصو ،رعش» :عبرألا تاطوطخملا يف (1)

 .دحاو امهانعمو

 .«مهنولوي» :112 ةقرو ز يفو .«مهقيذي» ‘تاطوطخملا يف اذك (2)

 دقف مويلا امأ .هلهأ نم ةعنمو زع يف مالسإلا ناك مويو .اقح نينمؤم نوملسملا ناك موي كلذ (3)

 نم نوجرخيو ،ناوهلا وس نوماسُي دوهيلا نم لذ يف برعلا ضعب حبصأو عاضوألا تريغت
 ةوادع نم مهنيب ام اوذبنيو ،قحلا مهنيد ىلإ اودوعي نأ ىلإ كلذك نوقبيسو .قح ريغب مهرايد

 موقب ام ريعي آل هللا 7 ) . هللا لوسر دمحم هلللا الإ هلإ ال ةملك لوح مهلك نوعمتجيو 1 ءاضغبو

 .[11 :دعرلا] ( مهِيفنآب ام اورّيَعُي ىتخ
 .112 ةقرو ،ز نم ةدايز (4)

 يفو ،«نوكرشملا مهو نيقفانملا ينعي» :ع يفو .«نوكرشم مهنمو نيقفانملا ينعي» :ق يف اذك (5)

 نم جذومن اذهو . «ارافك ينعيه 2 ةقرو ©ز يفو . «نوكرشم مهو نيقفانملا ينعي» :د و ج

 .دصق ريغ وأ دصق نع ايلاغ خاسنلا لبق نم يتأت يتلا ةدايزلا وأ طلخلا
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 171 - 169 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 وه فلخلاو « فلَع » نيضاملا دعب نم يأ « مهدعب نم تلحف » :لاق
 :دهاجم لاقو دوهيلا :فلخلا :مهضعب لاق ."حلاصلا فلخلاو .ءوسلا فلخلا

 عيمج نم ءوسلا فلخلا وهو .لك نم فلخلا : مهضعب لاقو ثدوهيلا دعب ىراصنلا

 . قلخلا

 مهتا نإ انل رَقْعُيَس َةوُلوقَيَو ىىتذألا اذه ّضَرَع نوُدشاَي باتكلا اوُرَو » :لاق
 هوذخأ مارح وأ لالح نم مويلا يف مهل فرشأ ام ينعي : دهاجم لاق] . 4 هوخا هلم

 مهل تضرع ول : نسحل ا لاقو . )2( ] هوذخأي هريغ دغلا اودجي نإو . ةرقغمل ١ نونمتيو

 .كلذ دعب ةرفغملا اونمتلو (اهوملطصال اهعم اهلثمو ايندلا

 اَم اوُسَرَدَو قحلا لإ هللا ىلع اولوقي ألأ باتكلا كيم مهيلَع ذَحؤُي ملأ :هلوق
 .نولمعي امو نولوقي ام فالخب باتكلا اذه يف ام يأ شهيف ام اوأرقو يأ 4 هيف

 لاصخل عماج مسا ىوقتلاو 4 نوقتي نيذلل ُرْيَ » ةنجلا ينعي 4 ةرخآلا رادلاو »
 .اوهبتني يكل مههبني ؛نوسردتام نولقعت الفأ :لوقي « نولقعت الفأ » . ناميإلا

 رجأ عيضن ال انإ ةوصلا اوُماقأَو بتكلاب نوكسمي نيذلاو » :هلوق
 نم نمآ نم :دهاجم لاقو .مهنم ناميإلا لهأ ءالؤه :نسحلا لاق « نيحلصملا

 . ىراصنلاو دوهيلا

 ْمُكتيَتاعاَم اودخ مهب عقاو هنآ اونظو ةلط هنأك ْمُهَقوَف لبجلا اَقتت و » :هلوق
 نم : يأ هيف ام اوظفحاو يأ . 4 نومت ْمُكَلَعَ هيف ام اوُرُكْذاَو ط . دجب يأ 4 ةوقب

 . هب اولمعاف يهنلاو رمألا

 .54 :ص 1 ج ،ثيدحلا بيرغ يباطخلا رظنا (1)

 .249 ص .دهاجم ريسفت نمو 5112 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 انئمطم تسلو «اهوملطصال» :د و ج يفو ،كاهوحلطصال» :ظفلب عو ق يف ةملكلا هذه تدرو (3)
 اوضقل ىنعمب }ةحيحصلا يه اهوملطصال :ةيناثلا ةملكلا نوكت نأ الإ مهللا اعم نيتملكلل

 دتهأ مل ًافيحصت ةملكلا يف نأ ودبيو .هلصاتساو هعطق }ملطصا ىنعم نال ،اهرخآ نع اهيلع

 .رداصملا نم يدي نيب اميف نسحلا نع ربخلا اذه ىور نم دجأ ملو ،هيلإ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 175 ۔ 172 :فارعألا

 ؤأ يرمأ تذخاتل :لاقف مهيلع هب فرشاف هلصأ نم لبجلا علتقا :مهضعب لاق
 57 مكنيمرال

 ىلَع مُهَدَهشأَو مهتيرذ مهروهظ ئ نم مدا ينب نم ب كب ذع ذإف» :هلوق

 هللا طبهأ : :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ

 اهقلاخ وه ةمسن لك هنم جرخاف هرهظ ىلع حسم مث (!)انجب اهل لاقي ضراب دنهلاب مدا

 بلص يف مهداعأ مث . (انذهش ىلب اولاق ى .مكبرب ُتأ) :لاق مث 6 ةمايقلا موي ىلا

 . مدا

 مث ةمايقلا موي ىلإ هقلاخ وه قلخ لك هنم جرخاف مدآ رهظ حسم : يبلكلا لاقو
 .اندهش اولاقف اودهشا ةكئالملل لاقف ؤ ىلب اولاق مكبرب تسلأ :لاق

 . 4 َنيلفنغ اذلمك ْنَع اك ا إ ةمقلا م مو ر ل :اولوقت الئل يأ 4 اولوقت ن , : هلوق

 ىلع مهاندجو] 4 مهدعب م ةيرذ انكو لبق نم انؤاَباَ . كرشأ امنإ اولوق وأ ط :لاق

 .4 َنوُلطْبُملا َلَعَق امب انُكلهَتفأ » ث[مهانعبتاف ةلم
 مُهَلَعَلو ط تايالا نيبن اذكه يأ 4هتننالا رصقن كلذكو ث ث هللا لاق

 .ناميإلا ىلإ يأ « نوعجري

 ُهَعيَتأَف ث رفك يأ 4 اهنم حَلَسناَ انتنياَ هنا يزلا ز ميلع نا , :هلوق {|

 هللا هاتآ معلب وه مهضعب لاقو . (4نارعب نب ماعلب وم وه :: لاق دهاجم نع اوركذ

 .112 و 106 ص 1 ج .۔فلس ام رظنا (1)

 ًاقيقحت رظناو طقن نودب اذكه «احل» حو ٥ يفو ع و ق يف «انجب» ةملكلا هذه تدرو اذك )2(

 انجد اهنأ ققحملا حجري ثيح 226 - 225 ص 3 جح يربطلا ريسفت يف ملعلا اذهل الصفم

 .ملعأ هللاو دنهلا ضرأ يف يتلا «جنهد» : :ل بيرعت يمهو

 .112 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 ،رعاب نب معلبو ربأ نب معلب .253 ص 13 ج يربطلا ريسفت يفو 3 عبرألا تاطوطخملا يف اذك (4)
 .رعاب نب ماعلب :250 ص دهاجم ريسفت يفو
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 176 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 زنت هللا لوسر نأ اوركذ .تلصلا يب أ نب ةيمأ وه :لوقي مهضعبو . رفكو هكرتف ًاملع

 . (١)هبلق رقكو هرعش نمآ :تلصلا يبأ نب ةيمأ يف لاق

 يأ « ضزألا ىلإ دخأ هنك » انتاياب يأ ه اهب ُهَتْعََرَل انش ولو » :هلوق
 :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو .ايندلا ىلإ نمطا يأ نكس :دهاجم لاقو .ايندلا راتخا

 :لاق [7 :سنوي] ( اهب اوئاَمظاَو ايلا ةاويحلاب اوُضَرَو انءاقل نوجري ال نيذلا ن )
 :لاقف الثم هللا برضف .ىدهلا بحصي نأ ىبأ :مهضعب لاق « هيوم عبنو »

 يف هلثمف :لاق 4 ْثَهْلَي هكرتت ؤأ ثَهْلَي هيلَع لمحت نإ بلكلا لتم ُهلَتَمَف » ِ,؟,ذ رو ٥ و -٥
 ىلع وهف ،ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هكرتف هللا هاتآ يذلا ملعلا

 .ملع يذلا ملعلاب عفتني ملف يأ ؤثهلي لاح لك
 لثم وهو ‘كلجرب وأ }»كتبادب هدرطت نأ : يأ هيلع لمحت نإ :دهاجم لاقو

 هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هلثمف :مهضعب لاقو .باتكلاب رفاكلا
 لمعي الو ملعي يذلا اذه لثم كلذكف :لوقي ‘ثهل اذإ بلكلا نوكي ام لذأو .ثهلي

 .ليلذلا بلكلاك وه ملعي امب
 هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(©‘هملعب

 يف ملسم هاورو ، يبطرقلاو يربطلا لثم ةيآلا لوزن ببس يف نيرسفملا ضعب ربخلا اذه دروأ (1)

 يف ملسي داك دقلف» :هظافلأ ضعب يفو (2255 مقر) يفقثلا ديوس نب ديرشلا نع رعشلا باتك
 ءارعشلاو رعشلا رظناو ‘ سابع نبا نع امهيخيرات يف ركاسع نباو يرابنألا نبا هاورو . هرعش

 . 459 ص 1 ح ةبيتق نبال

 .ايندلا ىلإ نكر» :112 ةقرو ز يفو ©،عبرالا تاطوطخملا يف اذك (2)
 يف يبطرقلا نم حيحصتلاو .د نم ةلمجلا تطقسو (اذك) ةيادب ق يفو ى ةملك ررق ضايب ع يف (3)

 .323 ص 7 ج هريسفت

 وأ ايبن لتق نم ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نإ» :هيف ءاج سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ (4)
 .174 ص 4 ج روثنملا ردلا رظنا .هملعب عفتني مل ملاعو .هيدلاو دحأ لتق وأ > يمن هلتق
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 180 - 176 :فارعألا

 لك ىلع لاض وه :لوقي ( ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلَع لمحت نإ ) : يبلكلا لاقو

 .هتكرت وأ هتظعو لاح

 صصق اق انتيائب اوبذك َنيذَلآ موقلا لتم « لثملا اذه لوقي 4 كلذ «

 صقي اميف اوركفتي يكل يأ « نوركفتي ْمُهَلَعَل » دمحم اي قحلا يأ 4 صصقلا
 . مهيلع

 انتياغب اوبذك نيذلا موقلا » :لثم لثملا سئب :يا « العم ءاس » :لاق مل
 .4 نوملظي اوناك ْمُهَسْفنَأو

 :يا «وُرِسنحلا ممه كينتوأق للضي نمو يدتهملا وق هللا دهُي نم » :هلوق
 . ةنجلا اورسخو رانلا يف اوراصف مهسفنأ اورسخ

 منهجل انقلخ : يأ .!انأرذ « ,سنإلاو نجلا نم 1 َمْنَهَجل انأ دقْلَو » :هلوق

 أل نيعأ مهلو » ىدهلا « اهب وُهَقفَ ال بولق مهل » هريغو نسحلا ريسفت يف
 لب متنألاك كئلوأ » ىدهلا 4 اهب نوُمَمْسَ أل ناذا مه » ىدهلا ه اَهب نورِصُ

 . ةرخآلا نع «ّولفنلا مه ه كئلوأ ث هب اودنع اميف ماعنألا نم 4 لضا مه

 يه ى -٥

 : أي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذ . اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو : هلوق

 : نسحلا لاق .")ةنجلا لخد اهاصحأ نم دحاو ريغ ةئام . ًامسإ نيعستو ةعست هلل نإ

 نوبذكي نيذلا يأ « هئامسأ ىف َنوُدحلُي َنيذلا اووَدَو » :لاق نمحرلا اهنمو هللا اهنم

 ١ .هئامسأ يف

 :لاق ؛اده هابشأو زيزعلاو ميحرلاو نمحرلاو هللا هئامسأ نم :يبلكلا لاق

 ناكم اومسف ،هئامسأ يف نوليمي يأ 5( هئامسأ يف نودجي نيزلا اورَذَو اَهب ُهوُعذاَف )

 .هنع هللا ىهن كلذ لك .ىزعلاو تاللا نودبعي ىرملا زيزعلا ناكمو تاللا هللا

 .هئامسأ نم ءيشب مهتهلا اومسي نأ مهاهن

 .دحاو ريغ مسا ةئام هلل :باب تاوعدلا باتك يف يراخبلا هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 مهلك كلذك يذمرتلا هجرخأو رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هجرخأو

 َ .ةريره يبأ نع هيوري

60 

 



 185 ۔ 180 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 هخسن خوسنم عضوملا اذه يف اورذو .4 َنوُلَمُعَي اوناك ام َنوَرجُيَس » :لاق
 .")لاتقلا

 يأ : 4 قحلاب نوهب ) ةعامج يأ ةباصع يأ 4 مأ املح نممو ط :هلوق

 : يبلكل ا لاق . نومكحي يأ . نولدعي قحلاب يأ 4 نولدعي هبو + قحلاب نودتهي

 .باتكلا لهأ نم ةي يبنلا عم اوملسأ نيذلا ينعي

 ىطعأ دقو 0 مكل هذه :لاق مالسلا هيلع هللا يبن نأ انل ركذ : لاق مهضعب ركذو

 هبو يحلاب نودهي ةمأ ىّسوُم موق ْنمَو ) :هلوق ينعي ؛اتاهلثم مكيديأ نيب موقلا هللا
 .[159 :فارعألا] ( نولدعي

 ٥ ٥2 ى م 2٥

 :هلوقك وه 4 نوُمَلَعي ال ثح م مهجردتسنُس انتياَمب اوُبَذَك نيذلاو 9 :هلوق

 :هلوقكو .[44 :ماعنألا] ( َنوُسِلُْم مه اق ةَنغَب مُهاَنْذَعَا اوُنوأ امب اوحرف ال ىّتَح )
 اذه ريغ يف هانرسف دقو .[30 :لافنألا] (َنيركاملا رْيَخ هللاو هللآ ركمو َنوُرُكُمَيَو ر
 ,(3) ماعنألا ةروس يفو ةروسلا هذه يف عضوملا

 يباذع يا « َنيِتَم يديك نز » [مهل ليطاو] يا « مُهَل يلمآَو » :هلوق
 .ديدش

 نيكرشملل هللا نم باوج اذهو « ةنج ْنُم مهبجاضي ام اوُرُكَقََ ْمَل وأ » :هلوق
 نإ » نونجمب سيل هنأ اوملعل اوركفت ول :لوقي .نونجم هنإ مالسلا هيلع يبنلل مهلوقل

 .هللا نع نيبي ه ٌنيِبُم » هللا باذع رذني « ريِذَن ل و
 - ه .. . ١ ۔ ى 2 ۔ڵ و ء٥ ل ه۔ م

 هتايا نم هللا مهارأ ام يأ « ضرالاو توممسلا توكلم يف اورظني مل وأ : هلوق

 خسنلاب لاق نم ىلع امكحم ادر يربطلا دري فيك {285 ص .،13 ج ،يربطلا ريسفت يف رظنا (1)
 .انه

 نب ىيحي هدروأ كلذكو .السرم ةداتق نع }286 ص .13 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (2)

 .113 ةقرو ،ز ةطوطخم يف نينمز يبأ نبا هدروأ امبسح السرم ةداتق نع مالس
 .526 .525 ج ريسفتلا اذه نم ىضم ام رظنا (3)
 .113 :ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 187 - 185 :فارعألا

 قلخ يذلا نأ اوملعيف اوركفتيف ،هنوري امم « ءيش نم هللا َنَلَع امو امهيف
 دق نوكي نأ ْىَسَع نأو » :لاق .ىتوملا ىيحي نأ ىلع رداق ضرالاو تاوامسلا
 نآرقلا دعب يأ ه ُهَدْعَب ثيدح يأبف » . توملا لبق ةبوتلل اوردابيف 4 ْمُهْلَجَأ برتقا

 .نوقدصي يا « نونمؤي »
 لاق .4 َنوُهَمْعَي مهِنيْغُط يف ْمُهْرَذَنَو هل يدام الف هللا للضي نم » :هلوق

 .نوبعلي مهتلالض يف :هريغ لاقو ،نودامتي مهتلالض يف :نسحلا

 . يبلكلا لوق يف اهمايق ىتم يأ ه اممايَسْرُم َنايأ ةعاسلا نع كنولأسي » :هلوق
 .اهثيجم ىتم :نسحلا لاقو

 اَهيلَجُي ال » يبر دنع اهثيجم ملع امنإ يأ 4 يب دنع اهُمْلِع امنإ ل » :لاق
 اهب يتأي ال :دهاجم لاق « ُم لإ » تقو يذلا [اهتقو يف اهرهظي ال] يا ه اهتقول
 .وه ألإ

 نب مساقلا نب هللا دبع نع اوركذ « ضزألاو تاؤامُسلا يف تلت » :لاق
 لهأ عمس لزن اذإ ىحولا نإ :لاق هنع هللا يضر ،قيدصلا ركب يبأ ىلوم )راسي

 نأ نوفاخيو نوعزفيف :لاق روخصلا ىلع لسالسلا رج لثم مهضعب لاق تاوامسلا

 نيذلا ءامسلا لهأل ءامس لك لهأ لاق مهبولمت نع فوخلا ىلجنا اذإف .ةعاسلا نوكت

 لازي الف .ريبكلا يلعلا وهو ،يحولا نونعي قحلا نولوقيف ؟مكبر لاق اذام :مهقوف
 ابس ةروس يف هلوق وهو .ايندلا ءامسلا ىلإ يهتني ىتح ءامس ىلإ ءامس نم كلذ

 مكبر لاق اذام اوا ) مهبولق نع ىلجنا يأ ( ممهيوُلَق ْنَع عزف ال ىمح ( [23 :ةيالا]
 اهنم َنوُقْفْشُم اوّنَماَع نيذلاو ) :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو ( ريبكلا يلعلا وُمَو قحلا اولاق
 .[18 :ىروشلا] ( يحلا اهنأ َنوُمَلْعيو

 .113 :ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 نبا هركذ ،نآرقلا فورح يف هنع ةياورلا تدرو ،يندملا راسي نب مساقلا نب هللا دبع وه )2(
 .441 ص 1 ج 6 ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا
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 187 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 ترثتناو تاوامسلا اهل تققشت ىتح تاوامسلا لهأ ىلع تلقث :نسحلا لاقو

 تبهذو اهل ابج تبهذ ىتح « ضرأل ا ىلعو . رمقل او سمشل ١ بهذو ئ موجنل ١ اهل

 .اهراحب

 مكيتأت ال هللا ىضق :لاق مهضعب ركذ .ةأجف يأ 4 ةنغب ألإ مُكيِتاَت ال » :هلوق
 . ةتغب الإ

 3هناعيابتي امهبوث ارشن دق نالجرلاو ةعاسلا موقت :لاق وي هللا لوسر نأ اوركذ

 موقتو ،هعفريو هنازيم ضفخي لجرلاو ةعاسلا موقتو .ةعاسلا موقت ىتح هنايوطي امف

 موقتو .ةعاسلا موقت ىتح اهيقسي امف هتيشام يقسيل هضوح ؤ"”طيلي لجرلاو ةعاسلا
 .ةعاسلا موقت ىتح هيف ىلإ لصت امف ،هيف ىلإ هتلكأ عفر دق لجرلاو ةعاسلا

 ينعي اهنع كنولأسي .ميدقت اهيف .4 اَهْنَع يفَح َكْنأَك كنولأسي »» :هلوق
 وهو ،ةقادص مهنيبو كنيب كنأك : يبلكلا لاقو .مهب يفح كناك شاهمايق ىتم ةعاسلا

 .دحاو

 .اهتملع ىتح لاؤسلا اهنع تيفحتسا كنأك :لاق هنأ دهاجم نع مهضعب ركذو

 :لوقي ؛ًاشيرق ينعي :نسحلا لاق .ميدقت ريسفتلا اذه ىلع اهيف سيلف اذهب لاق نمو
 يهو ؛اهب ملاع كنأك : يلكلا لاق .كنم مهتبارقل : يأ ،مهريغ ملعت ال ام مهملعت
 . ةمدقم هدنع

 نم كنيبو اننيب امل ةعاسلا رمأ انيلإ رسأ دمحم اي :شيرق تلاق : مهضعب لاقو

 .(طول) :ناسللا رظنا ؛هتيشام يقسل هحلصأو هنّيط يأ ،هطوليو هطيلي هضوح طال (1)
 : هلوأو ةريره يبأ ثيدح نم ،اهبرغم نم سمشلا عولط باب قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 نالجرلا رشن دقو ةعاسلا نموقتلو . . .هيفو .اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال

 الف هتحقل نبلب لجرلا فرصنا دقو ةعاسلا نموقتلو شهنايوطي الو هناعيابتي الف امهنيب امهيوث

 هيف ىلإ هتلكأ عفر دقو ةعاسلا نموقتلو ،هيف يقسي الف هضوح طيلي وهو ةعاسلا نموقتلو ،همعطي
 يبأ نع (2954) ةعاسلا برق باب ،ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هجرخأو .اهمعطي الف
 . «موقت ىتح ردصي امف هضوح يف طلي لجرلاو» :هظاقلأ يفو ةريره
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 189 ۔ 187 :فارعألا

 يف يهو :لاق .مهي يفح كناك يأ .( اَهْنَع يفح كنأك كنولأسي ) : هللا لاقف . ةبارق

 .( مهب يفَح كنأك اهنع كنولأسي ) ؛ةمدقم ريسفتلا اذه

 نأ اوركذ .4 َنوُمَلْعَي آل سانلا رتكأ نكلو هللا دنع اَهُمْلع امنإ ْلُف » :لاق
 لْرَنَو ةماسلا مل هدنع هللآ نإ ) : هلل الإ نهملعي ال سمخ :لاق ةلي هللا لوسر
 يأب ن سفن يرذت امو ًادمت بك اذام سفن يرذت امو .ماخزألا يف ام ملع تغلا

 .34[2 :نامقل] .( زيبخ ميلع ةللا نإ تومت ضزأ

 امب كلذ امنإ يأ 4 هللا اش ام آلإ اًرَض الو ًاعفت يسفنل كلمأ ال َلُف » :هلوق
 رثكأ ىلع هللا ينعلطا ول :يأ ريخلا نم ترَعكَْسال بيغلا ملأ تنك وَلَو » هللا ءاش

 ملع ىلع هللا ينعلطي ملو ؛اةهدنع يريخل رثكأ ناكل بيغلا نم هيلع ينعلطأ امم

 .اهمايق ىتم ةعاسلا

 هللا لاقف ؛نونجم هنإ نيكرشملا لوقل باوج اذه « وسلا ينسم امو » :هلوق

 الإ لوقن نإ :مالسلا هيلع حونل مهلوقك ،نونجلا يأ ( وسلا ينسم امو ) :لق :هل
 نم يأ « ريذن ألإ انأ نإ » .نونجب يأ ]54 :دوه] ( ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا
 : وأ ) :لوألا مالكلل عبت اذهو نونمؤي ,موق , ةنجلاب « ريشَبَو » باذعلا

 .( نيبم ه ريذن لإ و 7 نإ ة ةنج م مهبجاضب ا اوُرُكَفَت

 4 اَهَجْوَر اهنم َلَعَجَو » مدآ : :يأ «و سفن نُم مكَقَلَع يذلا وُه » :هلوق

 .4 اَهْيَل َنُكْسَيل » مئان وهو ىرسيلا يريصقلا هعلض نم ءاوح ينعي

 و ،اهملع بلطب ينعم : يا ( اَهْنَع يفَح )» :175 ص ،نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق (1)
 . «موقلاب نالف ىفحَت : :لاقي

 ال : باب ثءاقستسالا باتك يف يراخبلا هجرخأو :ظفللا اذهب ًاعوفرم ةديرب نع دمحأ هجرخأ (2)

 يفو . هللا الإ نهملعي ال سمخ :تي يبنلا نع ةريره وبأ لاقو . هللا الإ رطملا ءيجي ىتم يردي

 . . هللا الإ نهملعي ال سمخ بيغلا حتافم :ةيتَي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع بابلا

 :لوقي» :400 ص 1 ج نآرقلا يناعم يف ةيآلا ريسفت يف ءارفلا لاقو ؛ليواتلا هوجو نم هجو اذه (3)
 هل تددعتساف ءالغلا تفرعلو ةبصخملا ةنسلا نم ةبدجملا ةنسلل تددعأل بيغلا ملعأ تنك ول

 .302 ص 13 ج يربطلا ريسفت رظناو .ةي دمحم لوق اذه .صخرلا يف

64 



 190 ۔ 189 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 لمحلا اهب رمتسا] يأ 4 هب ترَيف افيفخ المَح تَلَمَح اَهْيشَعَت امَلف ) :لاق

 .لمحلا اهب رهتشاف يأ ،اهلمح نابتسا :مهضعب لاق 4 تلقثأ امَلَف » .(ة)[هتمتاف

 نوكنل 'لآمالغ يا « احلاص انتيتاع َنيَل » ءاوحو مدآ :يأ ه اَمُهبَر ةللا اوعَد »
 .كمعنأل يأ نيركلا نم

 ُهَل الَعَج » امالغ يا احلص امهاطعأ يأ باَمُهيتاع اُمَلَك » :هللا لاق
 ؛ ثراحلا دبع هاَيمسف ثراحلا دبع هايمس :سيلبإ امهل لاق . هاَمُهيَتاَع اميف اكرش

 .ةدابع يف اكرش نكي ملو ،ثراحلا دبع هايإ امهتيمست يف سيلبإ ةعاط يف اكرش ناكف

 .عضوملا اذه نم ءاوحو مدا ةصق تضقنا .مهضغب ريسفت يف

 .4 نوكرشي اّمَع » ولعلا لبق نم ،العو هللا عفترا يأ ه ُهللا ىلعف :لاق

 هب تماق يأ ( هب ترمف ) .ءاوح ىنعي .( افيفخ المَح تلمح ر : يبلكلا لاقو

 :تلاقف ؟كنطب يف اذه ام ،ءاوح اي :لاقف هتروص ريغ يف ناطيشلا اهاتأ مث .تدعقو
 اذإ ىتح .اهنع ضرعاف .يردأ ال :تلاق .مئاهبلا هذه نم ةميهب هلعل :لاق .يردأ ال

 يف نوكي نأ فاخأ ينإ :تلاق ؟ءاوح اي كسفن نيدجت فيك :اهل لاقف ۔اهاتأ تلقثأ

 هلعجف هللا توعد نإ تيأرفأ :لاقف .تدعق اذإ مايقلا عيطتسأ ام ؛ ينتفوخ يذلا ينطب

 نإ :مدآل تلاقف .اهنع فرصناف ؛معن تلاق ؟يب هنيمستأ ،مدآ لثم وأ كلثم اناسنإ

 امك نوكي نأ تفخ دقلو .القث هل دجأل ينإو .مئاهبلا هذه نم ةميهب ينطب يف يذلا

 ةللا اَوَعَد ) :هلوق كلذف .تعضو ىتح }[هريغ مه ءاوحل الو مدآل نكي ملف] لاق

 .( نيركاشلا نم َنَنوُكَنل ،ناسنإ يأ ،ًاحلاض انتيتاَ نيل اممُهبَ
 امك ىب هنيَمست آلأ :لاقف سيلبإ اهاتأ تدلو املف .دلت نأ لبق امهءاعد اذه ناك

 .ثراحلا دبع هتمسف .ثراحلا دبع ىمسا :لاق ؟كُمْسآ امو :تلاق . ينتدعو

 .236 ص 1 ج شةديبع يبأل نآرقلا زاجم نم ةدايز (1)
 يوس ادلو انتيطعأ نئل» : حالصلا ىنعم ريسمفت يف : 280 ص فيراصتلا باتك يف مالس نيا لاق (2)

 . رشبلا ةروص يف قلخلا

 . ىنعملا ميقتسي ىتح اهتابثإ نم دب ال .114 ةقرو ز نم ةدايز )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 195 - 191 :فارعألا

 تضقنا مث .( امهيتاة اميف اكرش هل الَعَج احلاص اَمُهاَيتأ ،اُمَلف ) :هللا لوقي .تامف
 نم نيكرشملا ينعي ( نوكرشي امع هللا ىّلاَعَتَف ) : هللا لاق مث .انه اه ءاوحو مدآ ةصق

 .مدا ينب
 ام ه .اولعف دق يأ . ماهفتسالا ىلع ىلاب نوكرشيأ : يأ « نوكرشي , : هلوق

 هللاو نوتحنت ام َنوُدُبُعنَأ ) :هلوقك « نوملحي مهو » .ناثوألا ينعي 4 ش لح ال

 :لاق .مهمانصأ ينعي .مكيديأب يأ [96 - 95 :تافاصلا] » َنوُلَمعَت اَمَو >

 الو / .اهدبع نم رصنت نأ ناثوألا عيطتست الو يأ ٩ ارضن ْمُهَ نوُكيطتسن الو »

 مُهْنَلْسي نإو ( :ىرخأ ةيا يف لاق .اهسفنأ ناثوألا رصنت الو : يأ 4 َنورْصن مهسفن

 بابذلا يأ ( ُبوُلطَملاَو ) نثولا يأ ( بلاطلا فعض هنم ُهوُذَقْنَتُسَي آل ثيش بابذلا

 .[73 :جحلا]

 ربخأ « مكوُعبتَي ال » نيكرشملا ينعي « ىدهلا ىلإ مُموُعذَت ن » :لاق
 ُمُهْيَلَع ع ءاوس ( : هلوقك وهو 4 َنونمَص متن زا ما مُعوُمتَعَأ ا مكيع ع اوس ث . .مهيف هملعب

 .[6 : ةرقبلا] ) ًنونمؤُ ل مُمرِذنت ل مأ مهن هن رذنا

 مهناثوأ ينعي ينعي .ء نيكرشملل لوقي 4 4 هللا نوذ نم َنوُعذَت نيذلا نإ ) :هلوق

 مهنأ َنيِقدْنَص متنك نإ مكل اوُبيجَتْسيلَق واف » نوقولخم يا « ممُكْلاتمَأ دابع »
 .ةهلآ

 مهل ا ط ناثوألا ينعي ‘ ماهفتسالا ىلع 4 اهب نوشمت لجرأ مهلأ ط :لاق مث

 سيل هنإ : يأ 4 اهب نوُعَمْسَي ناذا هل 1 اهب نورصي نيعأ هل ما اهب :7 درأ

 اوعذا لق » [21 :لحنلا] ) ءايحأ ريع تاوما ) :هلوقك 5،اذه نم ءيش مهل

 الف » مكناثوأو متنأ 4 نويك مث ; » . هللاب اهومتكرشأ يتلا مكناثوأ ينعي « مكءاَكَرش

 .مكدهج يلع اودهجا :يأ « نورظنت

 © نآرقلا لكشم ليوأت شةبيتق نبا رظناو 3317 -303 ص 13 ج يربطلا ريسفت حاضيإلا ةدايزل رظنا (1)
 .259 - 258 ص
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 199 ۔ 196 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 اهيأ متنأ مكؤايلوأو ،نآرقلا :يأ «بتكلا َلرَت يذلا هللا يلو نإ » :لاق

 وهو .نينمؤملا ىلوتي :يأ « َنيجلُصلا ىلوتي وُمَو » :لاق .نيطايشلا نوكرشملا
 .مهيلو

 باذع نم « ْمُكَرْضَت َنوُعيطَتْسي آل » ناثوألا ينعي 4 هنوُد نم َوُعذَت نيذلاو »
 نيكرشملا ينعي « ىدهلا ىلإ مهوت نإو » :لاق مث « َنوُرُصني ْمُهَسفنأ الو » هللا

 تماقو مهن ١ ذاب اهوعمس دقو . لوبق عمس اهنوعمسي ال ةجحلا : يأ 4 اوُعَمشس د ال ث

 آل ْمُمَو » مالسلا هيلع يبنلا ينعي « كيلإ نورظني ْمُهيَرََو » .ةجحلا مهيلع
 .ةجحلا ينعي 4 نورصبي

 قالخأ نم وفعلا ذخ :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع اوركذ « وفعلا ذخ » :هلوق
 ريغب مهلامعأو سانلا قالخأ نم وفعلا ذخ : لوقي : دهاجم لاقو] . سانلا

 . (1[سسجت

 ينعي ،مهدهجي ال ام مهسفنأ نم نينمؤملا نم وفعلا ذخ :نسحلا لاقو

 . ةاكزلا ضرفت نأ لبق اذه ناكو .كلايع ةقفنو كتقفن نع لضفلا :وفعلاو .ةقدصلا

 رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ نإ :لي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ىلع هللا مولي الو ؤ ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ،لوعت نمب ادبأو ىنغ
 . فافكلا

 لبق كلذو لضفلا وهو .مهلاومأ نم افع ام :يأ (َوفَعلا ذخ ) : يبلكلا لاقو
 . ةاكزلا ضرفت نأ

 نع يأ «نيِلهنجلا نع ضرغغأو » فورعملاب يأ « فزعلاب رُماَو » :هلوق

 مالك يف وفعلا : نينمز يبا نبا لاقو .3 ص ث3دهاجم ريسفت نمو 3114 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . ةفلك ريغب ىتأ ام برعلا

 نع لايعلاو لهألا ىلع ةقفنلا بوجو باب تاقفنلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 . 207 : ص 1 ج ص 1 ح ريسفتلا اذه نم ىضم ام رظناو . ةريره يبأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 202 - 200 :فارعألا

 .لاتقلا اهخسن :مهضعب لاق .0نوكرشملا انه اه نولهاجلا .نيكرشملا

 لاقو .بضخلا : مهضعب لاق «غزت نلطْيشلا ن كنر امإو ط : هلوق

 .4 ميِلَع عيمس هن هللاب ذعَتساَف » .هسواسو :نسحلا
 < ا ز ث ه و 8 ى

 :لاق ادهاجم نأ اوركذ «نْيْشلا م تئاط مهسم اذإ اوق نيذلا نإ » :هلوق

 ناطيشلا مهيلع فوطي : ىأ .نافوطلا نم فئاطلا :نسحلا لاقو .بضغلا :فئاطلا

 مه اذإف اوُرُكَذَت » :لاق . هللا يصاعم نم هسواسو لبقتف ، ةيصعملاب مهرمأي ؛هسواسوب

 .ةيصعملا نم نوبئات يأ « َنوُرِصْبُ
 نودمي 4 يغلا يف مُهَنوُدمُي ث نيطايشلا نم ينعي 4 م مهن :اوخإو ط :لاق

 . (3) مهتكله نع 4 نورصقي ال مث : ًالاهجتسا يفل ا يف نيكرشمل ا

 قمحلاو هفسلا ىنعم ىلأ انه لهجلاو .ةريثك يناعم لهجلل نإف .هرهاظ ىلع لبقي ال لوقلا اذه (1)
 يف هيناعم نم نوكت دقو . كرشلا ينعت ال انه لهجلا ة ةفص نأ مزجأ داكأو .برقأ قالخألا وسو

 هب انبدأو 3 هيبن هب .هللا بدأ اميف ةماع ةيالا هذه نإف ؛ ةيآلا يف خسن ال هنإ لوقأو .رخا قايس

 مراكمل عمجأ ةيآ نآرقلا يف سيل» :ليق ىتح نسحلا كولسلاو يلاعلا بدألا نم ،عبتلاب
 باتك يف يراخبلا اهاور يتلا يرازفلا نصح نب ةنييع ةصق كلذ ىلع لدي .«اهنم قالخألا

 نب رمع ىلع نصح نب ةنييع همعل نذاتسا سيق نب رحلا نإ» :لاق سابع نبا نع ريسفتلا

 انيطعت ام هللاوف باطخلا نبا اي يه :ةنييع هل لاق هيلع لخد املف .هل نذاف باطخلا

 ريمأ اي :رحلا هل لاقف .هب غقوي نأ مه ىتح رمع بضغف .لدعلاب اننيب مكحت الو لزجلا

 نم اذه نإو .نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رماو وفعلا ذخ : هيبنل لاق ىلاعت هللا نإ .نينمؤملا
 . «هللا دودح دنع ًافاقو ناكو ‘ هيلع اهالت نيج رمع اهزواج ام هللاو . نيلهاجلا

 ‘ ؤمهبولق ةفلؤملا- نم ناكو > حتفلا نمز ملسأ دقف > اكرشم ز ذئنيح نصح نب ةنييع نكي ملف

 اموي لخد هنأ ىور دقف نيلهاجلا نم هنإ هيخأ نبا لوق هيف قدصو .ًاهيفس قمحأ ناك هنكلو

 يبنلا ةشئاع تلأسف ۔ باجحلا لزني نأ لبق كلذو ۔ هعم ةسلاج ةشئاعو . هتيب يت هلللا لوسر ىلع

 . هموق ديس نيرت ام ىلع وهو .عاطم قمحأ اذه : مالسلا هيلع لاقف لجرلا نع مالسلا هيلع

 .19 ص 3 ج ؛ ؟ باعيتسالا ©ربلا دبع نبا رظنا

 ةقرو ز نم كلذ لك تححص . ةيآلا هذه ريسفت يف راركتو ريخأتو ميدقن تاطوطخملا يف )2(

. : .114 

 يف ءاج ام تيثأو ۔«نيكرشملا ناوخإ ينعي مهناوخإو» :114 ةقرو ز يفو دو {ع.و ،ق يف اذك (3) .

 يه له ) مُهن :اوا ( يف ميملاو ءاهلا هذه يف نورسفملا فلتخا دقو . 254 ص دهاجم ريسفت
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 204 ۔ 203 :فارعألا يناثلا ءزجلا

 بضغلا ءيطب لجر :ةعبرأ بضغلا يف سانلا :لاق هنأ نسحلا نع انغلبو

 الو هل ال كلذف ؛اضرلا عيرس بضغلا عيرس لجرو هيلع الو هل كلذف ؛اضرلا عيرس

 عيرس لجرو ءهيلع الو هل ال اضيأ كلذف ؛اضرلا ءيطب بضغلا ءيطب لجرو ،هيلع

 .هل الو هيلع كلذق ؛اضرلا ءيطب بضغلا

 يف دقوت ران نم ةرمج بضغلا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ
 ناك نإف مكدحأ بضغ اذإف ؛هجادوأ خافتناو ،هينيع ةرمح ىلإ رت ملأ ؛مدآ نبا فوج

 .0‘}سلجيلف ًامئاق ناك نإو ضرألا مزليلف ادعاق
 يف 5،‘©"هللا نم اهتيقلت الول : يأ اَهَبَجا الوت اولاق ةيام مهتات مل اَإَو» :هلوق

 كلذو .كلبق نم اهب تئج الول :يأ ( اَهَتيبَتجا آلؤَل ) : مهضعب لاقو .دهاجم ريسفت

 اله يأ .اهتيبتجا الول : نوكرشملا هل لاق © ىحولا هنع أطبأ اذإ ناك ةلي هللا لوسر نأ

 اوبذك ةياب مهاتأ اذإو .كدنع نم هب ءعيجت امنإف © يحولا اذهب تيتأف كدنع نم اهتيبتجا

 .ةياب مهيتأي نأ اولاس يحولا اطبأ اذإو .نآرقلا نم ةياب ينعي .اهب

 نم كلذ سيل « يئؤ ني يل ىتوم عب امإ » دمحم اي « لُئ » : هللا لاق ..
 ةمحرو ىدهو مكبر نم . ن ارقل ١ ينعي 4 ر رن :اص اذ ذلَم ط هللا دنع نم وه امنإ ] يدنع

 ّ م آ

 .« نونمؤي موقل

 يكل يا «وُمَحْرَ مكلعل اوُمِنأَو هل اوعمساف ناءرقلا ىرف اول :وق
 . نسحلا لوق وهو ،ةالصلا يف كلذ :مهضعب لاق .اومحرت

 رظنا .ليوأتلا نم لوبقم هجو ريدقت لكلو ؛نيقتملا ىلإ ةعجار يه وأ نيكرشملا ىلع ةدئاع =

 .204 - 203 ص 3 ج . .ريسمل ا داز ، يزوجلا نبا ريسفت يف كلذ ليصفت

 يبأ نع يذمرتلا اهاور ي هللا لوسرل ةبطخ نم لَمُج ،اهلبق نسحلا نع ركذ ام عم ،ةرقفلا هذه (1)

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .يردخلا ديعس

 ، يربطلا ريسفت يف امك ةداتقو سابع نبال لوق وهو "يهللا نم اهتيقلت الول» :د و ع و ق يف اذك (2)

 يفو .«كسفن لبق نم اهتعدتبا الول :لوقي» .254 ص ،دهاجم ريسفت يفو .342 ص .13 ج
 343 ص 13 ج ،هريسفت يف يربطلا ركذو .«اهتلعتفا اله :لوقي» 1402 ص 1 ج ءارفلا يناعم

 لبق نم هتلعتفا اذإ ،هتلجتراو شهتقلتخاو . مالكلا تيبتجا :لوقي ناك هنأ ءارفلا نع ىكح» هنأ

 .(يبج) ناسللا رظنا ،ءافطصالاو رايتخالا وه ءابتخالا لصأو .«كسفن
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 206 - 205 :فارعألا

 تراصو :لاق .ةيآلا هذه تلزن ىتح ةالصلا يف نوملكتي اوناك :نسحلا لاقو

 .نآرقلا مهيلع أرقي نمل اوسلج اذإ موقلا تصني نأ ،ةالصلا ريغ يف دعب ةنس

 ةجاحلاب لجرلا ملكتي 5ةيآلا هذه لزنت نأ لبق ،اوناك مهنأ انغلب : يبلكلا لاق

 3،متيلص مك :لوقيف ©،نولصي مهو موقلا ىلإ لجرلا ءعيجيف ،هتالص يف وهو
 .ةيآلا هذه هللا لزناف ،هتاف امع مهلأسي اذكو اذك :نولوقيف

 رهجلا نودو » هنم ةفاخم يأ « ةفيخ ًاعُرَضَت كسفن يف كبر ركذاو » :هلوق

 .لاصآلاو ودغلاب اضيأ كسفن يف هركذاو :لوقي .4 ,لاًّصالاو ودعلاب ,لوقلا َنِم
 نيتعكرو .ةودغ نيتعكر ةالصلا تناك نيح .ةكم ةالص ينعي ‘تايشعلا لاصآلاو

 . سمخلا تاولصلا ضرفت نأ لبق ةيشع

 .هنيد نعو هللا نع يأ «َنيلفعلا َنُم نكت الو » :لاق
 هَنوُحْبَسْيَو هتدابع نَع نوُربكَتْسَي ال ةكئالملا ينعي 4َكْبَر دنع نيذلا نإ :هلوق

 ث و 8 ه ىم

 .ةالصلا يف ىأ 4 نودجسي هلو

 عضوم اهيف سيل ؛ طئت نأ اهل قحو ءامسلا تا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 . هلل مظعم وأ . لهم وأ حبسم وأ دجاس وأ عكار كلم هيلعو الإ ربش

 لاق ذإ هباحصأ نيب تي هلللا لوسر امنيب» : هظفلو 6 مازح نبا ميكح نع متاح يبا نبا هجرخأ )1(

 طيطأ عمسأل ينإ :تي هللا لوسر لاقف .ءيش نم عمسن ام :اولاق ؟عمسا ام نوعمست له : :مهل
 .«مئاق وأ دجاس كلم هيلعو الإ ربش عضوم نم اهيف ام ؛ طثت نأ مالت امو .ءامسلا
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 1 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 لافنألا ةروس ريسفت

 .اهلك ةيندم يهو

 . مئانغلا لافنألاو « , لاقنلا نع كنول » :هلوق « .ميجرلا ن نمزلا هللا مشب <

 .4 لوسرلاو هلل لافنألا لف <

 .سمخلا دعب ءاش ام لوسرلا مهلفنيف ،يرست ةيرسلا تناك :نسحلا لاق

 ليقف ؛ثلثلا ةعجرلا يفو ،عبرلا ةأدبلا يف لفني ناك ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .. مهفوخل دشأ اوناك اوعجر اذإ مهنأل :لاق ؟رثكأ ةعجرلا يف لعجي ناك مل :مهضعبل

 نب ةديبع وبأ مهاتأف ؛نيركسعم اوناك سانلا نإ :")[لاق] سيردإ ابأ نأ اوركذ

 وحن هجوت )2( نب هل ل اقي مورل ا نم اجلع نأ ةملسم نب بيبح غلب ىتح حارجل ١

 نم ؤلؤلو جابيد ل اغب أ ةسمخ رقو هعم دجوف . هبلس ذخأو هلتقف ئ ف هكردأف هبلطف ؛ ةينيمرأ

 انأو ] يل وه امنإ : :لاقف . هب تئج ام انرأ : : ةديبع وبأ هل لاق عجر املف .عاتملا فانصأ

 هب تباطو هنم كتيطعأ ام كل امنإ ،كلذك سيل :ةديبع وبأ هل لاقف .هبلس يلو .هتلتق

 تعفترا ىتح ضهللا يناطعأ ام ينم ذخات نأو ينملظت نأ هللا كدشانأ :لاقف . يسفن

 سيل ام لأست ال ةملسم نب بيبح اي :لاقف ءاجف لبج نب ذاعم امهعمسف .امهتاوصأ

 . ةرابعلا ميقتستل اهنم دي ال ةدايز (1)

 .نيب اميف دجأ ملو (اذك) «هجوت دق يناب هل لاقن» :ع و ق يفو . نيتملك ردق ضايب د و ج يف اذك (2)

 اهتياورب درفنا امم اهلعلو ؛ يمورلا جلعلا مسا نيبتأ ىتح ةصقلا هذه ىور نم رداصملا نم يدي

 .ز يف درت ملو ؛ مالس نبا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 1 :لافنألا

 امنإ :لاقف م)؟هبلس هلف اليتق لتق نم :يي هللا لوسر لوقي سيلأ :بيبح لاقف .كل
 :لوقي ةلي هللا لوسر تعمسو .دبل هلقي ملو .نينح ماع ةدحاو ةوزغ يف كلذ لاق

 وبأ هنم هذخأف . مامالا ىري ام ىلع وهو . عنم ءاش نإو ىطعأ ءاش نإ ٠ مامالا ىلا كلذ

 .فالا ةرشع يطعأ ام غلبف .ةسمخلا دعب سمخلا هاطعأ مث كهسممخف ةديبع

 .زئاج وهف مامإلا لفن اه :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 نب ديعس ل اقو . هللا لوسر لعب لفن ال :لاق هن أ بيسمل ا نب ديعس نع اوركذ

 نم سمخلا لفني ناك يبنلا نإ : هلوق ىنعم . سمخلا يف مامإلا لفني امنإ : بيسملا

 .سمخلا يف الإ هدعب لفني الو .سمخلا دعب

 ينثا مهماهس تفغلبف ‘ ةوزغ يف رايم هللا لوسر عم اوناك مهنأ رمع نبا نع اوركذ

 .كلذ ىوس ريعب انم ناسنإ لك لقنو :لاق ى ريعب رشع

 © ةمينغلا مسقت نأ لبق رعش نم ًامامز ةني يبنلا لاس الجر نأ نسحلا نع اوركذ

 ولو ،هكيطعأ نأ يل ناك امو ،هينلأست نأ كل ناك ام هللاوف ،ران نم ًامامز ينتلأس :لاقف

 .(ثران نم ًامامز هب كتيطعأل هكتيطعأ

 سمخي مل نم باب ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 قاقحتسا باب رسيلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو !هبلس هلف اليتق لتق نمو بالسالا
 : مقر) داهجلا باتك يف هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخاو . (1751 :مقر) ليتقلا بلس لتاقلا

 نع هيوري مهلك (24 :مقر) لفنلا يف بلسلا يف ءاج ام باب . أطوملا يف كلام هجرخأو .7

 .«هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم» :هظفلو ةداتق يبأ

 .«نينح ماع» : هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو ؛«ربيخ ماع» : عبرألا تاطوطخملا يف )2(

 . «مصخلا دعب» :ع و ق يفو .حصأ وهو سمخلا دعب» : ج و د يف اذك (3)

 نع» ا .597 ص .33 ج ينابيشلا نسحلا نب دمحمل ريبكلا ريسلا باتك حرش يف يسخرسلا هدروأ (4)

 يل ز رُم :لاقف رعش نم مامز هعمو مالسلا هيلع يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق يناعنصلا ثعشالا يبا

 نأ يلامو . هنيلأست نأ كلام .ران نم ًامامز ينتلأس :لاقف .مامز يتلحارل سيل هنإف 0مامزلا اذهب

 .«منغملا يف هب ىمرف .هكيطعأ
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 ١ ل افن ال : 1
 ١ ين آ ءزجل

 ل انث

 ىلإ همكح لعجو ،هلل هلك كلذ :لوقيف (ُلوُسرلاَو هلل اقنألا ل ( :هلوق امأو
 . (.)اهللا لوسر

 .4 مكنيب تاد اوحلصَاَو ةللا اومَناَف » :هلوق

 لاق كردب موي نيكرشملا تاص امل . التم هللا لوسر نأ انغلب : يبلكلا لاق

 . مهركسعإ|ينمنغي نأو ؤ اردب يل حتفي نأ يندعو هللا نإ :لاتقلا ىلع سانلا ضرحيل
 نإ اذكو اذك هلف اريسأ رسأ نمو ،مهتمينغ نم هللا ءاش نإ اذكو اذك هلف اليتق لتق نمف
 مهعبتاو اومزهناف بعرلا نيكرشملا بولق يف هللا ىقلأ اوفقاوت املف .هللا ءاش

 .هيف امو ركسعلا اومنغو ،نيعبس اورسأو الجر نيعبس اولتقف ،سانلا نم (ث})ناعرس
 .دحأ مهنم هنع ذشي ملف ] هفاصم يف تع هلللا لوسر عم سانلا هوجو ماقأو

 : لاقف ز هللا لوسر ملكف ةملس ينب نم يراصنألا ورمع نب رسيلا وبأ ماق مث

 6 مهتدعو يذلا ،موقلا ةمينغ نم ريسأ رسأ وأ اليتق لتق نم تدعو كنإ ، هللا لوسر اي

 ام هنإ . هللا لوسر اي :لاقف ذاعم نب دعس ماق مث . نيعبس انرسأو { نيعبس انلتق دق انإو

 نأ انفخ انكلو ودعلا نع نبج الو رجألا يف ةداهز ءالؤه بلط امك بلطن نأ انعنم

 وبأ لاق مث . هللا لوسر امهنع ضرعاف نيكرشملا ليخ مث)انيلع فطعتف ‘كفص يرعن

 © كلللا لوسر اي : :لاقو لوألا همالك لثم ملكتف دعس داعو .لوألا همالك لثم رسيلا

 رئاسل ن قبي مل مهل تركذ يذلا ءالؤه طعت نإو .ةليلق ةمينغلاو ريثك ىلتقلاو ىرسألا

 هلل لاقنلا لف . لاقنألا نع كنولأسي ) :ةيآلا هذه تلزنف ءيش ريبك كباحصأ

 .ج و د نم هلك رطسلا اذه طقس (1)

 يف دواد وبأ هجرخأ ؛حيحص ثيدحلاو . جو د نم «. .. اريسأ رسأ نمو» :ةلمجلا هذه تطقسو (2)

 371 - ص 13 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نياو ، يئاسنلا هجرخأو لفنلا باب داهجلا باتك

 .سابع نبا نع هيوري مهلك .7

 .رمألا ىلإ نوقبتسملا مهلئاوأ :مهناعرسو سانلا ناعرس (3)

 ةبطاخم يف ةباحصلا بدأب قيلأو حصأ هتبثأ امو .«كيلع» : ج و د يفو .«انيلع» :ع و ق يف )4(

 . ويَتَي لوسرلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 4 - 1 :لافنألا

 .ةيآلا رخآ ىلإ ( . . .مكنيب تاد اوُحلُصَاَو ةللا اوماق ,لوسرلاو

 هيف ملكتف ،منغملا راصنألا دعو يبنلا ناك :لاق هنأ يبلكلا نع اوركذ
 همسقف ( مكنيب تاد اوُحلْصاَو ةللا اوق ) :لاقو ةيآلا هذه هللا لزناف نورجاهملا
 .راصنألاو نيرجاهملا نيب ةي يبنلا

 ' رافكلا نم لجرلا بلس نينمؤملا نم لجرلا لفني هللا يبن ناك :لاق مهضعب ركذ
 تا اوُحِلْضو ةللا اوماق ) :لاقف ضعب ىلع مهضعب ةري نأ هللا مهرماف .هلتق ام اذإ

 .ضعب ىلع مكضعب ةريل :يا ( مك
 .4 نينمؤم متك نإ ُهَلوُسَرَو ةللا اوُيِطَأَو » :لاق

 مهبولق تقر : يأ مهبولق - جو هللا ركذ اذ نيذلا َنونمؤُملا اَمْنإ» : هلوق

 .( مهبولق تقرف : يأ .( مهبولق تلجو ) :دهاجم لاقو .هباقع ةفاخم

 لزن املك يأ .اقيدصت :يأ اناميإ ُمُهَنَداَز ُهننياع ُمهَْلَع تلت اذإو » :لاق
 هنَداَز مكيأ لوقي نُم مهنمف ةَروُس تلزنأ امم الو ) : هلوقك .هب اوقدص ءيش نآرقلا نم

 ْمُمَو نامي مُهَتدازَف اوُنَماَع نيذلا امأف ) :هللا لاق .نيقفانملا لوق اذه ( ناميأ هذل
 .[124 :ةبوتلا] ( نورشبتسي

 ىلع اهنوميقي :يا ه ةاولَّصلا نوُميِمب نيذلا نولوتي مهبر ىلعو » :لوف
 ةضورفملا ةاكزلا يأ « نوقفني مهقزر اّممَو » .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهئوضو
 . (3) 1 اعن ال ١ ةروسو ةرقبل ١ ةروس يف كل ذ انرّسف دقو ٠. زنت هلل ١ لوسر نس ام ىلع

 ىلع ةنجلا يف يأ « 7 7 تَرَد مهل ًاًقح َنونمؤُملا ه كئلوأ » :لاق

 نسحلا نب دمحمل ريبكلا ريسلا باتك حرش ،ةروسلا هذه لئاوأ يف ءاج اميف عسوتلل رظنا (1)
 ريزغ ملعو ريثك هقف هيفف لافنألا باوبأ .620 - 592 ص 2 ج 6 يسخرسلا حرش . ينابيشلا

 .ةمج دئاوفو

 ةقرو ز نم حيحصتلا تبثأف ،ةيآلا هذه ريسفت ظافلأ يف فالتخالا ضعب تاطوطخملا يف درو (2)

 .257 ص ڵدهاجم ريسفت نمو 5

 .568 ۔ 566 :صو 53253 - 250 :ص 1 ج فلس ام رظنا (3)
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 6 - 4 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 ه ًةَرْفَْمَو » :هلوق .[19 :فاقحالا] ( اوُمَع امم ًتاَجَرَد رُكِلَو ) لاق .مهلامعأ ردق

 .ةنجلا يف يأ « ميرك قزرو » مهبونذل يأ

 ىلإ ةكم نم كجرخأ :يا « قحلاب كتيب نم كبر َكَجَرْخَأ امَك » :هلوق

 امك .مهبر دنع تاجرد مهل :دهاجم لاقو .ردب لهأ لاتق ىلإ ةنيدملا نمو .ةنيدملا

 . :77 دنع تاجرد مهل كلذك كتيب نم كبر كجرخأ

 دهاجم لاق « ٌيَحلا يف نولداجي َنوُهرَْكَل نينمؤملا َنُم ًاقيرق نإو » :هلوق
 ريعلا نوديري اوناك مهنأ مهتلداجم ىنعمو : نسحلا لاق .لاتقلا يف : ينعي : نسحلاو

 .ردب لهأ ىلع هرصني نأ هللا هدعو امب ،لاتقلا يأ { ةكوشلا تاذ ديري هللا لوسرو

 3 نوروصنم مهنأا هلللا مهربخأ ام دعب نم : :نسحلا لاق .4 نيبت : اَمَدْعَب » : هلوق

 يف مهو « نورظني مهو توَمْل ىلإ نوق اس امم ك )% .نولتقي ًاموق كلذ نيب نأ الإ

 . هللا رمأل نوضام كلذ

 ريمأ وهو ،نايفس وبأ اهيف ةراجتلا لمحت شيرقل ماشلا .نم تلبقأ ريع نأ كلذو

 هدعوف ث هللا لوسر لاتقل لهج وبأ ة})[مهيف] مرحلا نم برعلا نوكرشملا جرخو .موقلا
 : لاقف نيتفئاطلا ىدحإ هللا

 امك )» : يلي ام 258 ص ،دهاجم ريسفت يف ءاج نكلو .115 ةقرو .زو دو ،ع و ،ق يف اذك (1) ,

 .اطخ هنأ ودبيو .«قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ كلذك :لوقي ( قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ ا
 نع» :392 ص 13 ج هريسفت يف دانسإب يربطلا ىور دقف .«قحلا يف كنولدجي كلذك» :هباوص
 هجولا اذهو .«لاتقلا قحلا يف كنولداجي كلذك قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك :دهاجم

 3 نينمؤملا نم قيرف نم هرك ىلع قحلاب كبر كجرخأ امك هانعمو» : يربطلا هحجر ام وه ريخألا
 نم جرخ نم جورخ ينعأ ناك دق نيرمألا الك نأل .نيبت امدعب قحلا يف كنولداجي كلذك

 ةديبع وبأ دروأو «. .ضعب ىلع مهضعب موقلا وند دنعو ودعلا ءاقل يف مهلادجو . اهراك ةنيدملا

 ) قحلاب نيب نم كنر كجرخأ امَك ) :لاقف هريغل هرأ مل الوق 240 ص 1 ج نارقلا زاجم يف

 ةيآ يفو ،يذلا عضوم يف ( ام ) نأل كبر كجرخأ يذلاو :كلوقك ،مّسقلا زاجم هزاجم
 .ديعب ليوات اذهو .«اهانب يذلاو يأ ( امهانب اَمَو ِءاَمَسلاَو ) :ىرخأ

 .لهج وبأ مهسأر ىلعو ؤوأ .مهيفو نوكرشملا جرخ يأ ،ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 9 ۔ 7 :لافنألا

 نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نا َنوُدَوَتَو مكل اهنأ نيتَقل ًةئاطلا ىدح هللا مكدع ذإو {

 . ة"[برحلاو حالسلا ةكوشلا ىنعمو] .رامضإلا يف ةكوشلا تاذ هللا مهدعوو « مك

 مهل نأ مهدعو يذلا هدعو هللا تاملكو «هتملكب قحلا يحي نأ هللا | ذييز

 .نيرفكلا لصأ يأ نيفكلا رباد طقنو » .نيتفئاطلا ىدحإ

 هب ءاج ام يأ هلطلا َلطْبْيَو » قحلا هعمو ادمحم رهظيف « قحلا يجل »
 ر ه م

 .عضوملا اذه يف نوكرشملا مهو 4 َنوُمرْجُملا ةرك وَلَو » .نوكرشملا

 اهدعب يهو ( قحلاب كتيب نم كُبَر كجرخأ اممَك ) :هلوق لبق تلزن ةيآلا هذهو

 هللا نإ :لوقيف يحولاب يبنلا يتأي ليربج ناكو .نسحلا ريسفت يف اذه .فيلأتلا يف

 .ةروسلا نم اذكو اذك ةيآ ينارهظ نيب اذكو اذك ةيا عضت نأ كرمأي

 | ةفئاطلاو ، ماشلا نم ريعلاب لبقأ نايفس وبأ امهادحإ : ناتفئاطلا : مهضعب لاقو

 ' نأ اوبحأو ،لاتقلاو ةكوشلا نوملسملا هركف ؛اتشيرق ريفن هعم لهج وبأ :ىرخألا

 .دارأ ام ث اوبيصي نأ هللا ها داراو ريعلا اوبيصي

 ةكئَلَملا َنُش فلأب ئ ينا ُُكَ باجتساف ْمُكبَر نوُئيْتْسَت "ة ذإ » :هلوق

 هللا اوعد :نسحلا لاقو . ة).ريدمم :نيفدرم :دهاجم لاقو . نيعباتتم يأ « نيفَدرُم

 ةكئالملا نم فلأب مكذمم ينإ : لاقف مهل باجتساف ، مهودع ىلع مهرصني نأ

 . نيفدرم

 ،دحلا :ةكوشلا زاجم» :241 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو .116 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 .«مهدح : يأ .نالف ينب ةكوش دشأ ام :لاقي

 3 ز يفو حيحص وهو «شيرق ركسع هعم» :دو ج يفو ،أطخ وهو ،«شيرق ريع هعم» :ع و ق يف (2)
 نم ًارافنتسا اورمتسا شيرق يكرشم نال ،أريبعت قداو حصأ وهو «شيرق ريفن هعم» :116 ةقرو
 .ةكم

 دعب اوءاج : يأ اوفدرأ نم نيلعاف زاجم :هزاجم ( َنيِفدرُم ةكئالملا َنُم فلآب) ه :ةديبع وبا لاقو (3)
 اهعضو لادلا حتفب اهأرق نمو .ناتغل امهو .يدعب ءاج يأ . ينفدر :لوقي مهضعبو ،مهلبق موق

 . «مهماُدَمو مهلبق نم دعب نم هللا مهفدرأ نم ،نيلوعفم عضوم يف
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 !1 - 10 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 ىرشب الإ ةكئالملا نم ددملا لعج ام ىأ 4 ىرشب لإ هللا ُهَلَعج اَمَو + :هلوق

 زيزع هللا نإ هللا دنع نم أل رضنلا امو مكبولق هب » 6"[نكستل] يأ « َنِتَمْظَتلو »
 .هرمأ يف ميكح ءهتمقن يف زيزع يأ « ميكح

 :دهاجمو نسحلا لاق .هنم انامأ : يأ 4 هنم ةمأ ساعنلا ُمَكيِشْعُ ذ ) :هلوق

 مكبولق يف ام رهطي يأ 4 هب مكرمأ ام ءامسلا َنُم مكيلَع لَزَنيَو » .هللا نم نامأ
 لخد ناك يذلا ناطيشلا بيهرت يأ «“نلطُيشلا َرْجر ممكَنَع َبههذُيَو » فوخلا نم

 هللا لزنأف :4 مادقألا هب تبو ْمُكيوُلق ىىَلَع طيزّيلَو » :نسحلا ريسفت يف )مكبولق

 يف ناطيشلا عقوأ ناك امم مهبولق يف ام هللا بهذاف نيملسملا ىلع ءاملا كلذ

 .هفيوخت نم مهبولق

 ىلع اولتتقاو ءام يداولا لاس ىتح نيموي اورطم مهنأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 هللا بهذأو ،اوقتساو ،اوأضوتو نوملسملا برشو ءءاملاب هللا هدبلف رفعأ بيثك

 . ناطيشلا سواسو مهنع

 هنيبو }مهلايح لزن ىتح لي هللا لوسر اوقبس نيكرشملا نأ انغلب : يبلكلا لاق

 ًاميظع ارمأ نينمؤملا بولق يف ناطيشلا فذقف ؛ءام ريغ ىلع لزنو ؛يداولا مهنيبو

 ©ءاملا ىلع نوكرشملا مكبلغ دقو ،هللا نيد ىلعو ،هللا دابع مكنأ متمعز :لاقف

 © ناطيشلا زجر مهيولق نم بهذي نأ هللا بحاف 0نيبنجم نيثدحم نولصت متنأو

 نم هب مهرهطيل ءام ءامسلا :نم مهيلع لزنأو شهنم ةنمأ ًاساعن نينمؤملا ىشغاف

 ة)[مهيولق يف فذق ناك ام يأ] ناطيشلا زجر مهنع بهذيو .ةبانجلاو ثادحإلا

 . مادقألا هب تبثيو مهبولق ىلع طبريلو

 .ةلمرلا تدتشا يداولا رطم املف ؛مادقألا هيف بيغت ةلمر هيف يداولا نطب ناكو

 .116 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .«مهبولق يف لخدأ ناك يذلا» :دو ج يفو ،عو ق يف اذك (2)
 .116 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 16 - 12 :لافنألا

 نوملسملا برشف { 5(©)ىداولا ىلع ًاضايح ةي هللا لوسر ذختاو لاجرلا اهيلع ىشمف

 . .اونماءع نيذلا اوتّبثف مكعم ينأ ةكئالملا ىلإ كبر ىحوأو .اوقص مث .اوقتساو اهنم
 . 2 )لجرالاو يديألا فارطأ يهو ؛نانب لك مهنم اوبرضاو هلوق ىلإ

 يف يقلأس اونما نيذلا اونبف مُكَعَم ينإ ة ةَكَذَمْلا ىلإ كُبَر يحوي ذإ » :هلوق
 اوبرضاف ينعي :نسحلا لاق « قانعألا قوق اوبرضاَق بل اوُرَقَك نيذلا بوأ
 يديألا فارطأ : يبلكلا لاقو .وضع لك ىأ 4 ن نانب ك مهنم اوُبرضاَو ط قانعألا

 . لصفم لك :: : يأ © نانب لك : مهضعب لاقو . لجرألاو

 هداعو هللا اوةاح :نسحلا لاق َلوُسَرَو هللا اوفاش مهنأب كِلَذ » :هلوق
 ديدش ةللا نق ُهَلوُسَرَو ةللا ققاشي نَمَو ه .قارفلا وه قاقشلا : مهضعب لاقو .هلوسرو

 .4 باقعلا

 لعب «َنيرفكلل ناو ث لتقلا ينعي ،ايندلا يف يأ 4 ُهوَقوُذَق مكل ط :لاق

 .ةرخآلا يف ىأ 4 راثلا َباَذَع , لتقلا

 4 زابذألا ُمُمولوُ الف افحز اوُرَقَك نيذلا ميقل اذإ اونما نيذلا اهبأب :هلوق

 افحتم ألإ » ردب موي : : يأ 4 هربد زَمْوَي » مزهني :يأ « مهوي نَمَو » نيمزهنم :يا
 يأ ه ةتف ىَلإازُيحَتُم وأ » .ناكمل ناكم فقوم عدي نأ ،لاتقلل فّرحتي يأ 4 ,لاتق
 ُهِنَوأَمَو 9 هللا نم ًابضغ بجوتسا يأ 4 4 هللا ة م بضغب ءاب دق ) ةعامج ىلإ زاحني

 . منهج ىلإ راص نم ريصم سئب يأ « زيِصَملا سيب ُمنَهَج

 ىلع ءىطو ىتح تي هللا لوسر ردحناوه :د يفو باوصلا وهو ز يفو ،؟عو ق يف اذك (1)
 .كش الو فيحصت وهو ... . يداولا

 ربصلا مهيلع غرفي :هزاجم ( مادملا هب َتْبتيَو )» :242 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (2)
 .«مهودعل نوتبثيف مهيلع هلزنيو

 ىلع هتبرضو سارلا قوف هتبرض :لاقي قانعألا ىلع : هزاجم ( قانغألا قوف اوُبرضاَف )» :لاقو

 .«سأرلا
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 16 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 كلت نال ،ردب موي الإ رئابكلا نم فحزلا نم رارفلا نكي مل :نسحلا لاق
 هذه يف ضرتفآ دق هللا ناكف .مالسإلا بهذل تبيصأ ول نيملسملا نم ةباصعلا

 افلأ اوُبلْعَي ةئام مكنم نكت نإو نيتقام اوُبلْعَي نوُرباَص نورشع مكنم نكي نإ ) :ةيآلا
 اذإ "مهلاثمأ ةرشعل اوربصي نأ نيملسملا هللا رماف [55 :لافنألا] ( اوُرَقَك نيذلا َنُم

 مكيف نأ َملََو مكنع هللا فّمَح نآلأ ) :لاقف فيفختلا كلذ دعب هللا لزنأ مث . مهوتل
 نذإب نيلأ اوُبلْعَ فلأ مكنم نكي نإو نيت تئاَم اوُبلَعَ ةَرباَص ةئام مكنم نكت نإف افعض

 داهجلا راصو مالسإلا هللا رهظا ىتح ةلي هللا لوسر ضبقي ملف .[66 :لافنألا] ( 4 هللا

 .ًاعوطت

 ىلإ :لاق وأ ةرصبلا ىلإ اوزيحت هب مهل ةقاط ال ودع نيملسملا ءاج نإف

 ىلإ اوزيحت مهبلغي ام مهءاج نإف {ةفوكلا ىلإ اوزيحت مهبلغي ام مهءاج نإو . مهترصب
 مت سيلف مهبلغي ام مهءاج نإف شةنيدملا ىلإ اوزّيحت مهبلغي ام مهءاج نإو ،ماشلا

 .ةضيرف داهجلا راصو .زيحت

 نب ةديبع يبأ لتق هغلب امل باطخلا نب رمع نإ :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .هتثف انكل انيلإ زاحنا ول ؛ةديبع ابأ هللا محري :لاق ةيسداقلاب هباحصأو حارجلا

 نم ةيفاعلا هللا لأسنو ۔ انيلإ اوزاحنا دنقرمس لهأ نأ ول :لاق نسحلا نع اوركذ

 . مهتئف انكل ۔ كلذ

 انإف ،انيلإ اوزاحناف رمأ مكبلغ نإو :شويجلل نالوقي اناك رمعو ركب ابأ نأ اوركذ

 .مكتت
 لزناف اهدعب دحأ تناك مث رانلا ردب موي زف نمل هللا بجوأ :لاق مهضعب ركذ

 اوُبَسَع ام ضفن ُناطْيَشلا مُهَلرتْسا امنإ ناعمجلا ىقتلا م و مكنم الو يذلا نإ ) : هللا
 اهدعب نينح تناك مث .[155 :نارمع لآ] ( ميلح رومع ةللا 7 ُمُهْنَع ُهَللا اَفَع دقلو

 .اريبعت قداو حصأ وهف .ز يف ءاج ام تبثأو .مهناكم ةرشعلا ربصت نأ» :دو عو ق يف (1)
 .ةئف هل تنكل يلإ زاحنا ول :117 ةقرو ز يفو عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 17 - 16 :لافنألا

 مكج ذ نينح مويو ةريثك َنماوَم يف هللا مكرصن ذَقَل) :هللا لزنأف نينس عبسب
 مث . .نيربذُم ميلو ئ : تبح امب ضزألا مُكنَلَع تقاضو اتيش ْمُكنَع نغ مف ممكنرفك

 نيذلا بذعو اموت مل ادونج لزنو نينمؤملا ىلغ هلوسر ىل ةنتيكَس هللا لزن
 ًروفَع هللاو ءاي نمم ىلَع كلذ دمعَب نم هللا بوتي ٌمُث نيملاقلا ازَج كلذو ورغ

 .[27 - 25 :ةيوتلا] ( ميجر

 لضفأ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .ردب مويك لاجدلا موي :مهضعب لاق

 . '"ةيكاطنأ قامعألاو قامعألا ءادهشو ڵردب ءادهش ءادهشلا

 نم رارفلا نع هلأسأ عفان ىلإ تبتك :لاق هنأ نوع نب هللا دبع نع اوركذ

 .ردب موي ناك امنإ :لاقف ،ثفحزلا

 . ىقر ةللا َنِكَلَو تْيَمَر ذإ تيمر امو مهلتق ةللا نكو مون ملف » :هلوق
 .راجحا ةثالثب مهيمري نأ هللا هرمأ ردب موي نيكرشملا هللا لوسر فقاو امل :نسحلا لاق

 يأ ( ْمُهوُلََقَن ملف ( : لاق .بعرلا مهبولق يف ىقلأو 3 هب مهامر اميف رصنلا ناكف

 ذا ١ ت اَمَو مهلتق هللا نكَلَو ) .تلتق :اذه لاقو ،تلتق :اذه لاق نيح . مكتوقب

 .( ىَمَر ةللا نكنلو تيت

 ىصح نم ( ةضيب اعد نيكرشملا ةي هللا لوسر تفاص امل : يبلكلا لاقو

 .ابارت مهنيعأو مههوجو اهنم هللا ألمف نيكرشملا هوجو يف اهب ىمرف ،هبارتو يداولا
 . مهنورساأيو مهنولتقي نونمؤملا مهعبتاو ،اومزهناف بعرلا مهبولق يف فذقو

 يف اهب ىمرف ،ردب موي راجحأ ةثالث ذخأ ةي هللا لوسر نأ اوركذ :مهضعب لاقو
 .ثلاثلا رجحلا دنع اومزهف ؟رافكلا هوجو

 يف ءاج ام تبثأو { ةيكاطنأو قامعأ ءادهش» :ع يفو ،«ةيكاطنأ قامعأ قامعألا ءادهشو» :ق يف (1)
 ثيدحلا وأ ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ ملو . ةيكاطنأ قامعاألاو .قامعألا ءادهشو : :د

 طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هاور ثيدح يف تدرو ةراشإ الإ .ظفللا اذهب ثيدحلا اذه ريسلاو ٠

 ىتح ةعاسلا موقت ال» :هظفلو قامعألا ىلإ ريشت (2897 مقر) ةينيطنطسق حتف يف باب ،ةعاسلا
 .«هكلا دنع ءادهشلا لضفأ ،مهثلث لتقيو :لوقي نأ ىلإ .. .قبادب وأ قامعألاب مورلا لزني

 .فكلا هيلع ضبقت ام ردق :فاقلا مضب ةضبقلا (2)
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 22 - 17 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 مهلتقب نينمؤملا ىلع معني يأ (انسَح الب هنم نينمؤُملا َيلبيلَو ) :هلوق
 .4 ٌميلَع عيمس ةللا نإ » .ردب موي نيكرشملا

 نيذلا نيرفاكلا ديك فعضُم يأ يرفكلا ديك َنُموُم للا نأو مكِلاَد » :هلوق
 .ةلي هللا لوسر اولتاق

 امل نيكرشملا نإ :يبلكلا لاق « حتلا ْمُكءاَج دَقَق اوُحتْفَتْسَت نإ » :هلوق
 .كدنع ىضرأو ،كيلإ بحا ناك انيأ انبر مهللا :اولاق ردب موي ي هللا لوسر اوفاص

 ٌمكءاَج ذَقَق ) اورصنتست نأ ينعي ( اوكَتْفَتْسَت نإ ) :لاقو 5هيبن هللا رصنف .هرصناف
 ( .رصنلا حتفلاو ( حتفلا

 هلاتقل « اوُدوُعَت نو ممُكَل ُريَع وهف » دمحم لاتق نع ه اوُهَنَت نإَو » :لاق
 م ةللا نأو ترثك وو اتيش كنف مكنع ينغ نل » ةميزهلاب مكيلع « ذ »
 .4 نينمؤملا

 انيب حتفا انبر : مهلوق يف شيرق رافك ءاعدب ( نقلا مكءاج ذَقَق ) :دهاجم لاقو
 .("ردب موي مهنيبو هنيب هللا حتفف دمحم نيبو

 نع ىأ « هنع اولوت الو ُهَنوُسَرَو ةللا اوُعيطَأ اونَماع نيذلا اهيأ اي » :هلوق

 .ةجحلا ينعي 4 َنوُمَمْسَت مَتنَأَو » هللا لوسر
 :دهاجم لاق ."ت[ىدهلاز « َدوُعَعْسَ ال معو تمس اولاق نيذلاك اونوكت الو »

 .هولبقي مل ذإ قحلاب ءارصب الو ءاعمس اوسيل :نسحلا لاقو .نيصاع يتعي

 الف ىدهلا نع يأ « مصلا هللا دنع » قلخلا يأ « باودلا ٌرَش نإ » :هلوق
 يأ 4 نولقعت ل نيذلا » هب نوقطني الف هنع يأ 4 مكبلا ) هنولبقي الف يأ .هنوعمسي

 .دحاو وهو قحلا نوعبتي ال :دهاجم لاقو .ىدهلا

 : ناعمجلا ىقتلا نيح لاق هنأو لهج ابأ ناك حتفتسملا نأ خيراتلا يفو ريسافتلا يف روهشملا (1)
 رظنا .هنم ًاحاتفتسا كلذ ناكف .ةادغلا هنحاف فرعن ال امب اناتآو محرلل عطقأ ناك انُيأ مهللا
 .452 - 451 ص 3 ج يربطلا ريسفتو .230 ص ثلوزنلا بابسأ يدحاولا

 .117 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 26 - 23 :لافنألا

 اولو ْمُهَعَمسَأ وَلَو مُهَعَمْسل » اناميإ يأ اريخ مهيف هللا َملَعوَنَو » : هللا لاق
7 ً 

 ْمُهنإَو هنع اوُهن امِل اوداَعَل اود وَلَو ) :هلوقك يه :نسحلا لاق .« نوضرعم ْمُمو

 .مهيف هملعب ربخأ [28 :ماعنألا] ( نوبذاكل

 ه مكييخي امل مئاعد ار ,لوسرللو هلل اوُبيجَتْسا اونماع نيذلا اهيأ :هلوق
 .نارقلا وه :مهضعب لاقو .ىدهلا ينعي قحلا يأ 5هب مكييحي امل :دهاجم لاق

 .")ءاقبلاو ةايحلا هيف ،نارقلا وه :لاقو

 نيب لوحي :مهضعب لاق .4 هبلَقَو ِءزَملا نيب لوحي ةللا ن اوُمَلُغاَو » :هلوق
 هن و + :لاق . هلعفب هتعاط نيبو رف اكلا بلق نيبو 0 هلعفب هتيصعم نيبو نمؤمل ١ بلق

 .ةمايقلا موي يأ « نورشخت هيلإ

 تلزن اذإ اهنأ ينعي] « ةصاخ مكنم اوُمَلَط نيذلا َنَبيِصُت أل ةنتف اوقتاو » :هلوق
 ينعي :نسحلا لاقو .لمجلا [موي] ينعي :مهضعب لاق .ة[هريغو ملاظلا معت

 .مالسلا هيلع يبنلا باحصأ

 يسفن ثدحأ ام انامز ةيآلا هذه ثولت دقل :لوقي ناك ماوعلا نب ريبزلا نأ اوركذ
 ٌنبيِصت أل ةنتف اوقَاَو ) :اهب نونعملا يبنلا باحصأ نحن اذإف ،اهلهأ نم نوكأ نا
 .« باقعلا ديد هللا نأ اوُمَلغاَو » .ت ةّصاَخ مكنم اوملظ نيزلا

 ضرأ يف ںوروهمم يأ] ضرال ا يف َنوُفَعضَْسُم ليلق متن أ ذإ اوركذاو » :هلوق ٥٤ . - 0 : ٠ . م ۔٠۔.4ة - , .ص م. ّ ٥

 هيف © نآرقلا اذه وه» :ظفلب 465 ص 13 ج ،هريسفت يف يربطلا هدروأ دقف .ةداتقل لوق اذه ]٨(٣)
 . !ةرخآلاو ايندلا ىف ةمصعلاو ةاجنلاو ةقثلاو ةايحلا

 . .117 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 دقف ؛ مالسإلا ردص يف وأ مالسلا هيلع يبنلا باحصأ يف رصحنت نأ نم معأ ةيآلا نأ ىرأو )3(

 ال دق ملظملا ليللا عطقك نتف مويلا انتلظأ دقو .ناكمو نامز لك يف مهلك نونمؤملا اهب بطوخ

 ،اهنم ةاجنلا هللا لأسنو شاهتاليوو اهرورش نم هللاب ذوعن شائيش اهمامأ لوألا ردصلا نتف دعت

 .وه الإ هلإ ال ،مهب ميحر فوؤر "هدابعب فيطل هنإ .انايندو اننيد يف ةمالسلاو ةمصعلاو
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 29 - 246 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 .مهضعب ريسفت يف مورلاو سراف يأ « سانلا مُكَفْطخَتَي نأ نوُئاَحَت » ([ةكم
 مكناعأ يأ « ْمُكَديأَو » .©متملسا نيح ةنيدملا ىلإ [مكمض يأ] مكيواتقل

 نم لالحلا :يأ “تتيطلا َنُم مكَقَرَرَو » نيكرشملا ىلع مكرصن يأ « هرضنب »
 .معنلا هذه اوركشت يكل يأ « نوركشت ْمُكْنَعل )% ،دعب ةمينغلاو قزرلا

 متنو ْمُكِتمَأ اونوُخَتَو لوسرلاو هلل ا اوئوُحَت ال اونَماع نيلا اهيأو :هلوق
 يه لوسرلا مكتنايخ كلذكو شهتيصعمف ةللا مكتنايخ امأ : يبلكلا لاق .4 نوُمَلعَت

 مل ،هيلع هللا ضرتفا ام ىلع نمتؤم دبع لكف مكتانامأ مكتنايخ امأ .لوسرلا ةيصعم

 . هللا الإ اهيلع علطي

 .مكحلا ىلع اولزني ال ىتح روحنلا ىلإ دوهيلل راشأ ةبابل ابأ نإ : مهضعب لاقو
 . (4[ًابنذو هنم ةنايخ تناكف]

 نوقفانملا عنص امك مكتانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوخت ال :نسحلا لاقو

 مل ذإ ،هضئارفب ءافولا مهكرت يف لوسرلاو هللا اوناخ مهنإف اولمعي ملو اولاق نيذلا

 متنخ لوسرلاو هللا متنخ اذإ :لوقي ( > اونوُحَتَو ) .لوقلا عم لمعلا اولمكتسي

 دق مكنأ ( نوملعت منو ) لوقلا عم هب متررقأ يذلا لمعلاب اوفوت مل ذإ مكتانامأ

 .سانلا نيبو مكنيب اميف ًاضيأ مكتانامأ اونوختو .متنخ

 لاومألاب هللا مكالتبا .ةيلب يأ ةنتف ْمُكذلؤأَو مكلومأ امنأ اوُمَلَعَآَو» :هلوق

 .ةنجلا يأ ميظع رجأ ُهَدْنع ةللا نو » .هب مكالتبا اميف هوعيطت يكل دالوألاو

 :دهاجم لاق .4 ناقرف مكل لعجي ةللا اومن نإ اونما نيذلا اهأ اي » :هلوق

 .117 ةقرو ز نم ةدايز (2) و (1)

 .هتبثأ ام هللا ءاش نإ باوصلاو .اوملسأ ىتح ةنيدملا ىلإ يأ» :دو قو ع يف )3(

 نب ةبابل يبأ ةصقو .هتبثأ ام هباوص ةرابعلا يف بارطضا تاطوطخملا يفو ،ز نم ةدايز (4)

 نبا ة ةريس يف اهليصافت رظنا .ةروهشم كلذ دعب هتبوتو ةظيرق ينب دوهي عم يراصنالا رذنملا دبع

 .231 :ص يدحاولل لوزنلا بابسأ يفو .236 ص 3 ج شماشه

 .«اوفوي ملو» :جو د يفو «اولمعي ملو» :ع و. ق يف اذك (5)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 30 - 29 :لافنألا

 ةهبشلا نم نيدل ١ يف ] اجرخم : مهضعب لاقو .ةجح يأ ‘ اقرف مكل لعجي

 قرفي :يأ .(اناقزف :نسحلا لاقو .ةاجن مكل لعجي : مهضعب لاقو .'"[ةلالضلاو

 مكنع زفكيو » .مكيلع مرح امو مكل لحأ ام نوفرعتف ،لطابلاو قحلا نيب هيف
 .4 ميظعلا لضفلا وذ ةللاو » مكبونذ يأ « مكل رفغو مكتايس

 َنوُرَكُمَيَو كوججرخُي ؤ ًكوُلُسَقَي وأ ونبثيل اوُرقَك نيذلا كب ُرُكمَي ذإو » :هلوق

 .«ننيركملا ريخ للا ةللا ركمي

 هللا يبنب نوركمي ةودنلا راد يف اوعمتجا شيرق نم ةباصع نأ انغلب : يبلكلا لاق

 خيش ةروص يف ،رامطأ هل بايث هيلع ،هللا ةنعل هيلع سيلبإ مهعم لخدف ،مالسلا هيلع

 نم لجر انأ :مهل لاقف .انذإ ريغب انتعامج يف كسلجأ ام اولاقف ؛مهعم سلجف شريبك
 تيأرو ،ريخ مكنم سبتقأو ،مكثيدح نم عمسأ نأ تببحاف ةكم تمدق دجن لهأ

 يسلجم متهرك نإو . مكعم تسلج متببحأ نإف ؛ ةبيط مكحيرو ةنسح مكهوجو

 الف ،ةماهت لهأ نم سيل دجن لهأ نم لجر اذه :ضعبل مهضعب لاقف .تجرخ

 .. هنم مكيلع ساب

 نب دسأ ينب دحأ (2)ماشه نب يرتخبلا وبأ لاقن ؛ هللا يبنب ركملاب اوملكتف

 اودست مث تيب يف هولعجتف ًادمحم اوذخات نأ يأرلا نم مكل ىراف انأ امأ :ىزعلا دبع

 . تومي ىتح هيف هورذت مث ،هبارشو هماعط هيلإ اولخدتف {ةْوك هيف اولعجتو ،هباب هيلع
 هل لجر ىلإ نودمعت . متيأر يأرلا سئب :سيلبإ لاقف . تيأر يأرلا معن : موقلا لاقف

 كلذ كشويف 6 هنوقستو هنومعطتو هنوسبحتف 6 مكلوح نم هب عمس دقو 6 (ة)وغص مكيف

 .117 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . ةبيتق نبال فراعملا يف ءاج كلذكو ،ماشه نب يرتخبلا وبأ ز يفو عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 ناركذيف برعلا باسنأ ةرهمج يف مزح نباو .56 ص 1 ح فارشألا باسنأ يف يرذالبلا امأ

 . مشاه نب يصاعلا وأ صاعلا هنأ

 «وغص» :زو ق يف ءاج ام حيحصل او ! وضع ) : ع يفو 6 !رفص ) :اذكه ةملكلا تدرو دو ح يف (3)

 ،اهرسكو داصلا حتفب ةملكلا حاحصلا يف يرهوجلاو 50118 ةقرو يف نينمز يبأ نبا طبض دقو

 = ةصاخ مه ةيغاصلا وأ وغصلاو .هيلإ ليمي نم مكيف :انه لوقي نأ ديري ،ليملا ىنعم ديفتو
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 31 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 . مكؤامد هيف كفستو ،مكتعامج هيف دسفتف ،هيلع مكولتاقي نأ مكيف هل يذلا وغصلا

 . هللاو قدص اولاقف

 © يؤل نب رماع ينب دحأ ،ةعيبر نب ريمع نب مشاه وهو { دوسألا وبأ ملكت مث
 ثيح بهذيف "مكضرأ نم هوجرختف ،ريعب ىلع ادمحم اولمحت نأ ىراف انأ امأ :لاقف
 هللاو يأرلا سئب :سيلبإ لاقف .تيأر يأرلا هللاو معن :اولاقف .مكريغ هيليو ،ءاش

 ٨ مكريغ ىلإ هنوجرختنف ةفئاط مكنم هتعبتاو ،مكتعامج دسفأ لجر ىلإ نودمعت ؛متيأر
 . هللاو قدص :اولاق . مكيلع مهب "لبقي نأ هللاو كشوي ؛مكدسفأ امك مهدسفيف مهيتأيف

 نم نطب لك نم اوذخأت نأ يأرلا نم ىرلاف انأ امأ :لاقف لهج وبأ ملكت مث

 نم هموق يردي الف ،اعيمج هنوبرضيف ،هنوتأيف 5افيس لجر لك اوطعت مث الجر شيرق
 امكل رمألا نإ باشلا اذه هللاو قدص :سيلبإ لاقف .هتيد شيرق يدؤتو ،هب نوذخأي

 . كلذ ىلع اوقفتاف ؛لاق

 ىلإ هتليل نم جرخف ؛جورخلاب هرمأو ،هربخاف وقي يبنلا ىلع ليربج لزنف
 .( نيركاملا ريع هللاو هللا ركمو َتوُرُكْمَيَو ) :هللا لاق .ةنيدملا

 .ةكمب هللا يبنو كلذ اودارأ ،اقاثو يأ ( كونبل ) :هلوق يف مهضعب لاق

 انم نإ ادنم لثم انلقل اشن ول انعمس ذق اولاق اَتتنياَ ُمهَْلَع ىلت اذإو » :هلوق

 .4 نيلوألا ريطَسأ آلإ

 رضنلا لاق ىلوألا نورقلا نأش هموق ىلع ةي هللا لوسر صق امل : يبلكلا لاق

 ُريطاَسَأ ألإ اًدنَم نإ) اذه لثم تلقل تئش ول :رادلا دبع ينب وخأ ثراحلا نيا

 . مهلطابو نيلوألا بذك :يأ .( نيلوألا

 يدي نيب اميف ةملكلا هذه دجأ ملو .هدنع ام نوبلطي هنوتأيو هيلإ نوليمي نيذلا هعابتأو لجرلا =
 .ةودنلا راد ثيدح تور يتلا خيراتلاو ةريسلا رداصم نم

 .«مكيلع مهب ليمي نأ» 118 ةقرو ز يفو ،لبقي» :دو ع يف اذك (1)

 . «ةكمب هللا يبن كلذب اودارأ» :دو ج يفو . قو ع يف اذك (2)

 = اوذآ نيذلا نم ناك ؟رادلا دبع نب فانم دبع نب ةَدَلك نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا وه (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 - 32 :لافنألا

 ًادمحم نإف ،رضن اي هللا قتا :نوعظم نب نامثع كلذ دنع هل لوقي : يبلكلا لاق

 الإ هلإ ال لوقي ادمحم نإف :نامثع لاق .قحلا لوقأ انأو :رضنلا لاق .قحلا لوقي
 تاللا :اندنع هللا تانب هذه نكلو ثهللا الإ هلإ ال :لوقأ انأو :رضنلا لاقف . هللا

 :فرخزلا] .(ننيدبامعلا لوأ انف دلو نمحرلل ناك نإ لق ) :هللا لزنأف .ةانمو ىزعلاو

 نمحرلل نإ : ينقدص دق هنأ نورت الأ :رضنلا لاقف ؛فرخزلا مح يف اهريسفتو 1

 اركنم (٨©، َناَك نإ ) :لاق نكلو كقدص ام هللاو ال :ةريغملا نب ديلولا لاقف ؟أدلو

 .كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا :لاقف ؤبضغف رضنلا اهل قعصف .كلوقل

 هلوقي ام ناك نإ يأ 4 دنع نم يحلا وُم اذنَم ناك نإ ٌمُهلا اولاق ذإو » :هلوق
 .« ميلا باذعب انتياوأ ءامسلا َنُم ةراجح اَيَلَع رطف » اقح دمحم

 ْمُمَو ْمُهَبْذَعُم هللا َناَع اَمَو مهيف تنأو ْمُهَبْذَعُيل هللا َنأَك امو » :هلوق
- 

 .نوملسي مهو :دهاجم لاق « َنوُرفْعَنْسَ

 نب ثراحلا لاق ىدهلا ىلإ هموق اعد امل وي هللا لوسر نأ انغلب : يبلكلا لاقو

 ء( اضرأ َ . فطختن كعم ىذهلا عبتن نإ ) دمحم اي : لفون نب رماع

 بلاط يبأ نب يلع هلتق ؛هلتقب هللا لوسر رمأو ،ردب موي رسأ دقو .ةكمب لي هللا لوسر =

 نبا هركذ امك .ثراحلا تنب ةلي هتخا هَنتَر دقو .644 ص 1 ج ماشه نبا ةريس رظنأ ،ءارفصلاب
 نأ .ملعأ هللاو .لاقيف :ماشه نبا لاق» .ةقيقر تايباب ۔ هتنب اهنأ يليهسلا ححصو ،قاحسإ

 ماشه نبا ةريس رظنا .هيلع تننمل هلتق لبق اذه ينغلب ول :لاق رعشلا اذه هغلب امل يتي هللا لوسر
 .42 ص 2 ج

 ثيح 206 ص 2 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ هاور لوق وهو .ةيفان انه (نإ) نإ :لوقي نأ ديري (1)
 ام :واولا اهزاجم ءافلاو .دلو ننحرلل ناك ام :مهضعب لوق يف (ام ) عضوم يف ( نإ )» :لاق
 نايبلا © يرابنألا نبا اهبارعإ هوجوو ةيآلا ىنعم يف رظناو .«نيدباعلا لوأ انأو دلو نمحرلل ناك

 .266 - 265 ص 4 ج فاشكلا ،يرشخمزلاو .355 ص 2 ج . نآرقلا بارعإ بيرغ يف
 يف جاحلا نومعطي اوناك نيذلا نيمعطملا نم قاحسإ نبا نع هيوري اميف ماشه نبا هدع (2)

 لتقف نيكرشملا فوفص يف اردب رضح دقو ،فانم دبع نب لفون ينب ةداس نم ناكو ،مسوملا
 .710 صو 665 ص 1 ج ،ماشه نبا ةريس رظنا كانه
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 34 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 اذهب مهتعتم دق هللا لوقي .مهنيد ىلع انأ انمرح برعلا يقتت امنإو ٥٧[ :صصقلا]

 هيلإ ىجت نمآ ًامرح مهل تنكم دقو 0 يريغ نودبعيو . يقزر نولكأي مهو . مرحل ١

 { مهيبسيو مهلتقي نم مهيلع طلسأ نأ ينودبع ول نأ نوفاخي اوناكف . ءيش لك تارمث

 .٢"[اوبذع] اولعفي مل املف ،اورفغتساو اولعف ول مهب كلذ لعفأل تنك ام

 م 3 ٥

 اَمَو مارحلا دجسملا نع نودصي ْمُمَو هللا ُههَبذَعُي الا مهلا اَمَو » :هللا لوقي

 . نونمؤي ال نب ذل مهو 4 نوُمَلَعَي ال ْمُهَرَتَكَأ نكلو َنوُقمُمل ١ لإ هؤايلوأ ن ا ٥ ءايلوأ اون :اك

 نيب نم كجرخي ىتح : يا ( مهيف تنآو مهبذع هللا ناكامو : نسحلا لاق

 مهو مُهَبذَعُم هللا َناَك اًمَو ) .نينمؤملا ىجن ًاموق كلهأ اذإ هنأ هللا ىضق دقو . مهرهظأ

 الو .ناميإلا يف لخديو كرشلا نم رفغتسي رفغتسم مهنم لازي ال :يأ ( نورفغتسي
 .دحأ مهنم نمؤي ال يذلا دحلا اوغلبي ىتح ًاموق هللا بذعي

 ُمُهْل اَمَو ) :لاق .نارفغلا لمع نولمعي : يأ ( نورفغتسي مُهَو ) : مهضعب لاقو
 نوكرشملا معز] ( ءايلوأ اوئاَك اَمَو مارحلا دجملا نع نودصي ْمُمَو هنلا مُهَبْذَعُي ألأ
 .( َنوُقَُسلا لإ هؤايلوَأ نإ) )2 ١[ءاَيلوا اوناك امو : هللا لاقف مارحلا دجسملا ءايلوأ مهنأ

 اونوكي مل موقلا نإ :لوقي ( نوُمَلُعَي آل ْمُهَرَتَكأ ُنكَتلَو ) اوناك نيأو اوناك نم :يأ

 .اوبذع ام نارفغلا لمع اولمع ولو ،نارفغلا لمع نولمعي يأ ،نورفغتسي

 وهو } ىضمف امهدحأ امأ . هللا امهلزنأ نانامأ امه :لوقي ملعلا لهأ ضعب ناكو

 .رافغتسالا اذه :ةمحر هللا هاقباف رخآلا امأو .ةلي هللا يبن

 نم الجر رشع ةسمخ اهيف نوكي ةمأ نم ام :لاق ملعلا لهأ ضعب ركذو

 . مهب ةمأل ا كلت هللا محر الإ هلللا نورفغتسي نيملسمل ١

 . عبرالا تاطوطخملا يف روكذم ريغ امل باوجف ،قايسلا اهيضتقي ةدايز )1(

 .118 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 36 - 35 :لافنألا

 اوبوتو هللا اورفغتسا :يي هللا لوسر لاق : اق نيرجاهملا نم لجر نع اوركذ

 (!)ةرم ةئام موي لك هللا رفغتسأل ينإ © هيلإ

 رمع نبا لاق ةيدْصَتَو اَكُم ألإ تيبلا دنع مُهَنالَص ناك اَمَو » :هلوق
 لاقو .ةالصلا ناكم كلذ نولعفي :لوقي © قيفصتلا ةيدصتلاو ،ريفصلا ءاكملا

 ثدحن انك : مهضعب لاقو .هتالص كلذب مالسلا هيلع يبنلا ىلع نوطلخي :دهاجم

 ْمُكَلَعَل هيف اوَعْلاَو ) :هلوق لثم ؛نآرقلا هب نوضراعي يديالا يف ريفصتلا ءاكملا نأ

 .[36 :تلصف] ( ةولع
 باذع لبق فيسلاب لتقلا ينعي ه َنوُرُفَكَت متنك امب باذعلا اوقوُذَف » :لاق

 . ةرخألا

 مث اَهَنوَقفْنُيَسَق هللا ليبس نع اودصت هلومأ نوقفني اوُرَقَك نيذلا نإ » :هلوق

 .ةكم ىلإ اوعجر ردب لهأ هللا لوسر مزه امل .4 َنوُبَلَعي مث ةرسح مهييلَع نوك

 نم لئابقب اورصنتساو © يبنلا لاتقل هب اوزهجتف ماشلا نم ريعلا هب تءاج ام اوذخاف
 اوُرَقَك نيذلا نإ ) :ةنيدملاب وهو ،مالسلا هيلع يبنلا ىلإ هلل ىحوا ؛برعلا لئابق

 منهج يإ اورقَك يذلا » :هلوق ىلإ ( . .هللا ,ليبس نغ اول مهلاومأ وق
 مث اَهَنوَقْفْنُيَسَق ) :هلوق .اولتاقي ن أ لبق نم نوبلغيس مهن ;أ هيبنل ها نف 4 نوشخي

 . مهرفك ىلع نوبذعي امك اهيلع نوبذعي ةقفنلا : : يأ ( ( ةَرُسَح مهيلع نوكت

 لاتقلا ىلإ مهاعدو سانلا بدن ةكم ىلإ ريعلاب نايفس وبأ مدق امل : مهضعب لاقو

 لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل تبسلا موي ،لاوش يف دحأ موي هللا يبن ازغ ىتح

 .اردب يلي يذلا لبقملا ماعلا يف

 يف ي يبنلا رافغتسا باب تاوعدلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)

 . ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هللاو : هظفلو ةريره يبأ نع ةليللاو مويل ١

 راثكتسالاو رافغتسالا بابحتسا باب شرافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هجرخأو

 ةئام مويلا يف هلللا رفغتساأل ينإو 3 يبلق ىلع نافيل هنإ : هظفلو ينزملا رغألا نع 202 مقر) هنم

 . ةرم ةئام هيلإ مويلا يف بوتأ ينإف هلللا ىلا اوبوت ٠ سانلا اهيأ اي : ظفلب ًاضيا هنعو .4 ةرم

 .«نسحلا لاق» :118 ةقرو ،ز يفو © «رمع نبا لاق . عبرألا تاطوطخملا يف ف اذك (2)
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 39 - 37 :لافنألا يناثلا ءزجلا أ

 .دحأ موي رافكلا ىلع نايفس يبأ ةقفن يف اذه :لاق ( اَهَوُقفْنيَس هللا ,ليبس نع اوُدُصيِل هلاومأ نوقفني اوُرَقَك نيذلا ن ) :هلوق يف دهاجم لاقو

 ةقفن نم نينمؤملا ةقفن زيميل يأ « بيطلا َنم ثيبخلا هللا زيمتل » :هلوق
 برح يف اهوقفنأ يتلا مهتاقفن يأ « ضغب ىلَع هضعب تيبحلا َلَعْجَيَف » .رافكلا

 يف ُهئَعسَيَف » ضعب ىلع هضعب يأ 4 اعيمج ةَمكَرَيَف » .ثيبخلا مهبسك نم يبلا
 ىَمخُي وي ) :هلوقك يه :نسحلا لاق «نوُرِسنحلا ممم كئلوأ » مهعم يأ ه منهج
 .[35 :ةيوتلا] ( مهروهظ ممُهبونُجَو مُهُماَبج اهب ىَوْكنَف منَهَج ران يف اَهْيلَ

 م م

 لاتقل اووُُب نإو فلس ذق ام مُهَل رَقْعُي اوهني نإ اورك َنيذلُل لُق » :هلوق
 و ک ء هو ه ۔ إ ه ۔۔

 يف :دهاجم لاقو .لاصئتسالاو ،لاتقلاب يأ 4 نيلوالا تنس تضم دقف . دمحم

 .'"[كلذ لبق] ممألا نم مهريغ يفو ،ردب موي شيرق
 ٤, , ه مم

 يف هذهو .كرش نوكي ال ىتح :يأ « ةف نوكت ال ْىتَح ْمُهولتاقَو ) :هلوق

 ملو مهنم تلبق ةيزجلا اودأ اذإف نيكرشملا نم مهاوس نم امأو ؛ةصاخ شيرق يكرشم
 رمع نإف باتكلا لهأ نيد يف برعلا نم لخد ناك نم الإ ،ةيزجلاب اورقأ اذإ اولتقي

 لوق وهو ؛ مهيش اوم نم نيملسمل ١ نم ذخؤي امم فعضلا مهنم لبقو . مهلتقي مل

 . مهلتق ىري ىلع ناكو . (2)ةماعلا

 :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .مالسإلا ينعي ه هلل ُهلُك نيدلا َنوكَيَو » :هلوق

 .119 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 .251 - 249 ص جارخلا باتك يف ةفينح يبأ بحاص فسوي وبأ عوضوملا يف هاور ام رظنا (2)
 نب نامعنلا وأ نامعنلا نب ةعرز نع 37 ص لاومألا باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ىور (3)

 مهيلع فعضأ نأ ىلع باطخلا نب رمع [بلغت ينب ىراصن يأ] مهحلاصف» :لاق ةعرز
 تغرفت نئل :لاق ًايلع نأ تثدحف :ةريغم لاق .مهةالوأ اورّصني ال نأ مهيلع طرتشاو .ةقدصلا
 دهعلا اوضقن دقف ،مهيرارذ َنيبسألو ،مهتلتاقم َنلتقأل :يأر مهيف يل ننوكيل بلغت يتبل
 . «مهدالوأ اورّصن نيح ةمذلا مهنم تئربو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 41 - 39 :لافنألا

 مهءامد اهب اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 ."")هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو

 لاق .4 ًريِصَب نولمعي امي ةللا نإف » مهرفك نع يا « اوهتنا نإف » : هلوق

 لاتقلا الإ وبأ نإو :يأ پ اولَوَت نإ « .دحاو وهو .لاتقلا نع اوهتنا نإف يبلكلا

 معِنَو » يلولا معن يأ « ىىَلوَملا معن » مكێلو يأ «ممُكنَلوم ةللا نأ اوملعاف »
 . هئايلوأل يأ 4 رصنلا

 ىتزقلا يلو ,لوُسرلِلَو هسمخ هلل نأف ءْيَش نم مُمنَع امنأ اوُمَلُغاَو » :هلوق
 .4 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا

 ايلع لبقأ ذإ گدبرملا اذهب سولج نحن امنيب :لاق ريخلا نب هللا دبع ركذ
 لهأ نم سيل اذه ناكل هللاو :انلق :لاق سأرلا راعشم وأ سارلا رعشأ يبارعأ
 يل هبتك باتك اذه :لاق باوج نم ةعطق وأ ميدأ هعم اذإو لاق .لجأ :لاق .دلبلا
 اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هيف اذإف .هانأرقف باتكلا انذخاف .ةي هللا لوسر

 هلإ ال نأ متدهش نإ مكنإ :}شيقأ نب ريهز ينبل }هللا لوسر ، يبنلا دمحم نم باتك

 اوماقأو اوبات نإف باب ناميإلا باتك يف اعوفرم رمع نبا نع يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 .2 قيلعت . 573 ص لوالا ءزجلا نم ىضم اميف رظناو ،مهليبس اولخف ةاكزلا اوتاو ةالصلا

 سلاجمو ءارعشلا تارخافم تناك هبو ،لبإلل اقوس تناك ةرصبلا تالحم نم ةلحم دبرملا (2) .
 أدب امدنع بارعألا هاوفأ نم ةحاصفلا اوفقلتيل هنودصقي نييوغللا ضعب ناكو .ءابدألاو ءابطخلا
 .ندملا يف ةماعلا ةنسلأ ىلع وشفي نحللا

 ونب مهو .هتبثأ ام باوصلاو «سيق نب ريهز ينبل» :عو ق يفو ،،سيقو ةريهز ينبل» :دو ج يف (3)
 يف مزح نبا هركذ امك . لك نم مهو . ثراحلا نب فوع نب بعك نب دبع نبا شيق 1 نب ريهز

 يباحصلا يمالسإلا رعاشلا ريهز نب بلوت نبا رمنلا مهنمو . .199 ص ،برعلا باسنأ ة ةرهمج

 :اهعلطم ةديصقب هحدمو املسم قَي يبنلا ىلع دفو يذلا
 رسع اهيف ًارُمض اليخ د ُدوشَن رقلا لاط دقو كايا انإ

 © باعيتسالا شربلا دبع نبا لثم ةباحصلا بتك يف هتمجرت وظْنا .اداوج ارعاش احيصف ناكو

 . = راشأ دقو .311 -309 ص 1 ج ءةييتق نبال ءارعشلاو رعشلا لثم بدالا بتك يفو .1531 ص 3 ج
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 41 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 مئانغلا نم متيطعأو نيكرشملا متقرافو .ةاكزلا متيتاو ةالصلا متمقأو ثهللا الإ

 . هلوسر نامأو هللا نامأب )1 )نونمآ متناف ‘ هيفصو :لاق امبرو ‘ يفصلا مهسو 0 سمخلا

 لبق هب ىقصُي عيش يبنلل ناك مئانغلا تعمج ج اذإ هنأ انغلب اميف - يفصلا مهسو

 .»كلذ ريغ وأ ريعب وأ ناك ًاسرف © مئانغلا مسقت نأ

 مسقت نأ لبق ءاش ام اهنم ذخأي نأ يبنلل تعمج اذإ تناك :نسحلا لاقو

 مل مالسلا هيلع يبنلا نأو .مالسلا هيلع ادمحم هللا هافصأ يذلا يفصلا وهو .مئانغلا

 هكرتف .هتمارك كلذب ديري هل هللا هلعج دقو .طق مهسلا كلذ نم نيملسملا ىلع رثاتسي

 مئانغلا لعجي مث . هللا دنع هللا لوسرل هرخذو هرجأ راصو ،نيملسملل ةلي هللا لوسر

 .هلل ًاسمخ اهنم جرخيف ،اهيلع عرقي مث ،مسقيو موقي ؛سامخأ ةسمخ ىلع

 ةمينغ متمنغ اذإ : هثعب اذإ شيجلا بحاصل لوقي ناك نافع نب نامثع نأ انغلبو

 مث .هلل :اهنم مهس ىلع بتكاف مهسأ ةسمخ ذخ مث .سامخأ ةسمخ ىلع اهمسقاف

 .سمخلا هلعجاف مهسلا كلذ اهيلع عقو اهياف ،اهيلع اهقلأ

 (قتقو هيف سيلو .ءاش ام سمخلا نم ةةيتَي هللا لوسر ذخأيف :نسحلا لاق

 ام ردق ىلع ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا يطعيو .ىأر ام كلذ نم هتبارق يطعيو

 ةمئألاو هللا لوسر مسقي مث .ءارمألا ىلع كلذ سيلو .مهرقفو مهترثكو مهتلق نم ىري
 .امهس هسرافو نيمهس سرفلا يطعيف ركسعلا لهأ ىلع سامخألا ةعبرألا كلت هدعب

 ينلا بتكو» :183 ص يف لاقف اذه مالسلا هيلع ينلا باتك ىلإ قاقتشالا هباتك يف ديرد نبا =

 يف زبلا دبع نبا هيلإ راشأ امك ؛ مويلا ىلإ مهيديأ يف وهف .ةيدابلاب ةيكر يف شيقأ ينبل اباتك ب

 . باعيتسالا

 .دو ع نم اهلك ةلمجلا تطقسو .«نونمآ» :هتبثأ ام حيحصلاو «هللا نامأب نونمؤم متناف» :ق يف (1)
 راوس نب ثعشأ ينثدح : فسوي وبأ لاق» : يلي ام 66 ص فسوي يبأل جارخلا باتك يف ءاج (2)

 موي يفصلا ناكف {هيفطصي يفص ةمينغ لك نم لي هللا لوسرل ناك :لاق نيريس نب دمحم نع
 . ييح تنب ةيفص ربيخ

 .ردقم دتحم ءيش :يأ (3)
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 41 :لافنألا

 الو ائيش مكيطعأ ام .هديب يسفن يذلاو :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ
 . () ترمأ ثيح عضأ نزاخ انأ امنإ . هومكعنم ا

 هللاو مساق انأ امنإ :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق هنأ ةيواعم نع اوركذ
 . ٠. . . (2) رطعي

 هلل اهنم سمخف ؛سامخأ ةسمخ ىلع مئانغلا مسقت :لاق ملعلا لهأ ضعب ركذ

 ةعبرأو ] ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلو دحاو مهس اذهف ٠ لوسرلاو

 ليبس يف هيلع المح رمعو ركي ابأ نإف ىبرقلا يذ مهس اماف .لاتقلا لهأل سامخأ

 . هللا

 انإ :هيلإ بتكف ىبرقلا يذ مهس نع هلأسي سابع نبا ىلإ بتك ةدجن نأ اوركذ
 .انموق انيلع كلذ ىباف هللا لوسر ةبارقل هارن انك

 ماهسو هللا سمخ هيفف ةضف وأ بهذب عيب ام :لاق ملعلا لهأ ضعب ركذ

 .ةضف وأ ابهذ ريصيف عبُي مل ام ماعطلا: لكاب ساب الو .نيملسملا

 لجارللو نيمهس سرافلل ؤثربيخ موي لعج ةلي هللا لوسر نأ رمع نبا ركذ

 .امهس

 ىطعاف سرف مهعمو ةت يبنلا ىلع اومدق نيملسملا نم ةعبرأ نأ اوركذ

 . امهس امهس مهاطعأو 6 نيمهس سرفلا

 : هيفو ةريره يبأ نع هسمخ هلل نإف ىلاعت هللا لوق باب .ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هاور (1)
 ٠ ترمأ ثيح عضأ مساق انأ

 نع هيفو . يطعي هللاو نزاخو مساق انأ امنإ : ظفلب بابلاو باتكلا سفن يف اضيأ يراخبلا هاور (2)
 . مساقلا انأو يطعملا هللاو : بتي هللا لوسر لاق : ةيواعم

 باب .ريسلاو داهجلا باتك . ملسم حيحص يف رميوع نب ةدجن ىلا سابع نبا باتك صن رظنا (3)

 لاومألا باتك يف هأرقاو زمره نب ديزي نع )1812 مقر) مهسي الو نهل خضري تايزاذغلا ءاسنلا

 .418 - 417 ص مالس نب مساقلا ديبع يبال
 .«نينح موي» :دو ج يفو . خيحصلا وهو ،ربيخ موي» :عو عق يف اذك )4(
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 41 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 نم يلإ بحأ بارتلا فسأ نأل :لاقف نيجهب يأ هنأ ديلولا نب دلاخ نع اوركذ
 مق مهضعب ركذ .هل مسق .()امهس نيجهلل و نيتم هللا لوسر نإ :لاق ذعب ركذ . هل ةأ نأ

 نم . رثكال مسقي ال :لاقف سارفألا هعم ه نوكي لجرلا نع ملعلا لهأ ضعب لئسو .

 )سارفأ ةرشع هعم تناك اولو ك نيسرف

 { ةمينغلا نادهشي دبعلاو ةأرملا نع هلأسي سابع نبا ىلإ بتك ةدجن نأ اوركذ .

 .}ناّيذُحُي :لاق هنأ الإ .ءيش ةمينغلا نم امهل سيل :لاقف

 .ليلد وأ عار الإ دحأ نود دحأ صخت الف مئانغلا تمسق اذإ :مهضعب لاقو

 يل ام :لاقف هنم ةربو ذخأ مث ريعب بنج ىلإ ىلص ن هلللا لوسر ن ا اوركذ

 نإف طيخملاو طيخلا اوداف .مكيلع ر وه مث سمخلا الإ ،هذه لثم اهنم مكلو

 .(ة»ةمايقلا موي هلهأ ىلع &ثرانشو ران لولغلا

 نم منغملاب قحأ دحأ له :ي هللا لوسرل لاق "نيلعي نم الجر نأ اوركذ

 كلذك تسيل مالاو ًاقيتع بالا ناك اذإف .همأ نم اريخ هوبأ ناك نم ليخلا يفو سانلا يف نيجهلا (1)
 .ًانيجه دلولا ناك

 .60 ص جارخلا باتك يف فسوي وبأ هركذ امك لوحكم يأرو يضاقلا فسوي يبأ يأر اذهو (2)

 يفو ،«نايدجي» :ع يفو 0 تطبض اذك ؛نايدخّي» ق يفو . طقن نودب اذك «نابدحى» :دو ج يف )3(

 لاق .امهل مهسُي ال نكلو ائيش نايطعي :يأ كنايحُي :باوصلاو “تفيحصت اهنم لك
 ةليلقلا ةيطعلا شايذُحلاو ةوذخلاو ،ةّيذحلاو .«اهنم هتيطعأ اذإ ةمينغلا نم هتيذحأ» : يرهوجلا

 نم نايذحي دبعلاو ةارملا يف باب ،هننس نم داهجلا باتك يف دواد وبأ مجرتو .ةمينغلا نم

 .ةمينغلا

 .راعلاو بيعلا :رانشلا (4)

 وبأ هاورو © يملتنلا ةّسَبَع نب ورمع نع يئاسنلا هاورو ،تماصلا نب ةدابع نع دمحأ مامإلا هاور (5)
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع 4 مقر) لاملاب ريسألا ءادف يف باب . داهجلا باتك يف دواد

 . نزاوه دفو ةصق يف هدج

 املع هذه هبشت ةملك ىلإ دتهأ ملو (اذك) نمل ج يفو ضايب د يفو ،«نيلعي» :عو ق يف اذك (6)

 ةياور نم : 321 ص 3 جريثك نبا ريسفت يف ثيدحلا اذه درو دقو ،هققحأ ىتح ناكم وأ ةليبقلا

 ., .لجزلا بسني .ملو ،لجر نمع قيفش ني هللا دبع نعايقهنبلا ;
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 42 - 41 :لافنألا

 .هنم قحأب سيلف هبنج نم مكدحأ هذخأي مهسلا ىتح . ال :لاق ؟دحأ

 الك :لاق نالف كاتف دهشتسا :ةلي هللا لوسرل ليق :لاق .نسحلا نع اوركذ

 .")اهلَع ةءابعب رانلا ىلإ رجي هتيأر ينإ

 .ردب موي يأ « ِناقْقلا موي اندْبَع ىلع انلزنأ امو هللاب نما متنك نإ » :هلوق

 ىقتلا موي » :لاق .)[هودع مزهو هيبن هللا رصنف] لطابلاو قحلا نيب هيف هللا قرف
 . ريدق ءيش لك ىلع ةللاو » نيكرشملا عمجو نيملسملا عممَج يأ « ناعمجلا

 مُهَو ث يداولا ىلعاب يداولا ةودع يأ 4 ايندلا ةوذملاب متنأ ذإ ط :هلوق

 نايفس ابأ ينعي « مكنم لقْسَ بكرلاو » .يداولا لفسأ يأ « ىَرْضقلا ةوذُعْلاب
 .ريعلا باحصأو

 يف لايمأ ةثالثب ۔ اومعز ۔ يداولا نم لفسأ ريعلاو نايفس وبأ ناك : يبلكلا لاق
 ناكم ريعلا باحصأ ملعي الو . مهريع ناكم نوكرشملا ملعي ال لحاسلا قيرط

 .نيكرشملا

 نوكرشملا ناكو ،هالعأب نوملسملا ناك ؛يداولا ريفش ناك ودعلا : مهضعب لاق

 .}هسروح ىلع قلطناف مدخلا ،ريعلاو نايفس ابأ هب ينعي بكرلاو إهلفساب

 رمع نع سابع نبا نع لولغلا يف ءاج ام باب ريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 ام رظناو باطخلا نب رمع نع سابع نبا قيرط نم دمحأ هاور كلذكو . ًاعوفرم باطخلا نبا

 .1 قيلعت . 329 ص 1 ج فلس

 .119 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 قلطناف مرحلا » :دو ج يفو ۔«ةسروح ىلع قلطناف مدخلا» :قو ع يف ةلمجلا هذه تدرو اذك (3)

 نم ةلمجلا تلكشأ دقو .هححصأ ىتح فيحصت نم ةلمجلا يف امل دتهأ ملو «هسروح ىلع

 ركذ ثيح .564 ص 13 ج يربطلا ريسفت يف ركاش دمحم دومحم خيشلا ريبكلا ققحملا ىلع لبق
 1 ج يزاغملا يف يدقاولا ةرابع امأ .«همروح ىلع ريعلاب مدخنا» :ةطوطخملا يف تءاج اهنأ

 هذه لقنو .« ًاعيرس قلطناو . اراسي اردب كرتو .اهب لحاسف ۔هريع هجو برضف» :اذكهف 41 ص

 ملو ، يدقاولا يزاغم نم اهلقن .ًايفرح نوكي داكي القن 437 ص 2 ج هخيرات يف يربطلا لمجلا
 .ردصملا اذه ىلإ رشي
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 44 - 42 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 لاق داعيملا يف ممنفَلَال » نوكرشملاو متنأ :يأ 4 ْمتذَعاوَت ولو » :لاق
 ْنكَلَو » .داعيملا يف متفلتخال اذكو اذك عنصن متلقف مكنيب اميف متدعاوت ول :نسحلا
 .مكيلع ةمعنلاو مكرصن هيف يأ « آلوُعْفَم َناَك ارمأ هللا يضق

 ةجحلا دعب يأ « ةنيب نع يَح نَم ىيح ةنيب نع كلم نَم كليل » :هلوق
 ءاشي نمم هللا لضُق ْمُهَل نبل هموق ناسلب ألإ ,لوُسُر نم انلَسرَأ امَو ) :هلوقك .نايبلاو
 .4 ًميلَع عيمَسَل ةللا نو » .نايبلا دعب يأ [4 :ميهاربإ] ( امي نم يدهيو

 يف ممرت متلق اريثك مُهَكنرأولو اليلق كباتم يف هللا مُهَكيِر ذإ » :هلوق .
 نيكرشملا ريسب هللا هربخأو ردب ىلإ راس امل ةتَي هللا لوسر نإ :يبلكلا لاق 4 رمألا
 يف نيكرشملا ينارأ هللا نإف اورشبأ : هللا لوسر لاقف اليلق همانم يف نيكرشملا هارأ
 .ليلق موقلاو ،قح هللا لوسر ايؤر :كلذ دنع نوملسملا لاقف ..اليلق يمانم

 يف ممُئغرانتلَو ) .متنبجل :نسحلا لاق ( متلق ريبك مُهَكيَرأ ولو ) :هلوق .
 اي تلشفل :دهاجم لاقو .هلوسرو هللا رمأ يأ ثرمألا يف متفلتخالو :يأ ( رمالا

 نيملسملل ملس كلذ نم يأ 4 َمَلَس ةللا نكَلَو » .كباحصأ كلذب لشفيف دمحم
 لاق .رودصلا يف امب يأ .4 رودصلا تاذب ميلَع هنإ » .مهودع مزهو . مهرمأ

 يف ناك يذلا فوخلا بهذأو © مكنيعأ يف مهللق مكرودص يف امب هملع نم :نسحلا

 . مكرودص

 لاق .4 مهنيعأ يف ْمُكللقيو اليلق مكنيعأ يف ميقتلا ذإ ممُموُمُكيِرُي ذو » :هلوق
 ايؤر اوقدصف اليلق مهوأر ردب موي نيكرشملا اونياع امل نيملسملا نإ يبلكلا

 نيكرشملا ىلع نونمؤملا أرتجاف نيكرشملا نيعأ يف نيملسملا هللا لّنقو . هللا لوسر

 َيِضَقَيل » .مهنيعأ يف مهتلقل نينمؤملا ىلع نوكرشملا ارتجاو ،مهنيعأ يف مهتلقل

 نع» :570 ص 13 ج يربطلا ريسفت يفف ؛ةيآلل حضاو ريسفت هنكلو ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 تيبثت ناكف كلذب هباحصا يي يبنلا ربخاف اليلق همانم يف مهايإ هللا مهارأ :لاق . .دهاجم
 .«مهل
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 46 - 44 :لافنألا

 ُعَجرَت هللا ىلإو » .مكيلع ةمعنلاو مكرصن هيف :يأ ه الوعفم َناَك ارمأ هلا

 .4 رومالا

 يف ه اوتبئاَف » نيكرشملا نم ينعي « ةتف ميقل اذإ اونما نيذلا اهيأ اي » :هلوق `
 .اوحلفت يكل يأ « نوحلفت ْمُكْلَعل اريثك ةللا اوركذاو » مكفوفص

 بارضلا دنع ،سانلا نوكي ام لغشأ دنع هزكذ هللا ضرتفا :مهضعب لاق

 .فويسلاب

 ودعلا ءاقل اونَمتت ال :ؤي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 ءاسولج ضرألا اومزلاف نوقربيو نوحيصيو نوفجري مكوءاج نإف {ةيفاعلا هللا اولأساو

 .“"قرابألا تحت ةنجلا نأ اوملعاو

 نوهركي ةلي هللا لوسر باحصأ ناك :لاق دابع نب سيق نع نسحلا ركذ
 . نآرقلا ةءارق دنعو شزئانجلا دنعو ثلاتقلا دنع :ةثالث دنع توصلا

 .لاتقلا دنع مثلتلا هركي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ

 ةماقإ دنع :ةثالث دنع ءاعدلا ةباجإ اوبلطا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 . (ثيفلا لوزن دنعو . شويجلا ءاقتلا دنعو !.ةالصلا

 اوفلتخت ال : : مهضعب لاق 4 اولضفتف اوُغَزانَت الو هلوسرو هلل ١ اوُعيط و ط : هلوق

 بهذيو :دهاجم لاق .مكرصن بهذي يأ مكير َبممْذتَو » :هلوق .اونبجتف
 :لاق . دحأ موي هوعزان نيح الام دمحم باحصأ رصن بهذف :لاق ؛ مكرصن

 اذإف» :هرخآ لبق هيفو ،ريثك يبأ نب ىيحي نع قازرلا دبع هجرخأ دقو .رصتخم ثيدح ظفل اذه (1)

 ناك باب ، يراخبلا حيحص يف ءاجو .ةقرابلا تحت ةنجلا نأ اوملعاو ،مهيلإ اوروثف مكنم اوند

 لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع ؛سمشلا لوزت ىتح لاتقلا رخأ راهنلا لوأ لتاقي مل اذإ ي ينلا

 .ةيفاعلا هللا اولسو ودعلا ءاقل اونمتت ال سانلا اهيأ :سانلا يف ابيطخ ماق نيح يتي هللا لوسر
 :ورمع نب هللا دبعل ةياور يفو .فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأ اوملعاو اوربصاف مهومتيقل اذإف

 .تمصلاب مكيلعف اوحاصو اوبخص نإف . اريثك هللا اوركذاو اوتبثأف مهومتيقل اذإف

 . السرم لوحكم نع ةفرعملا يف يقهيبلا هجرخأ (2)
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 48 - 46 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 .ديياتلاو نوعلا يف يأ «َنيربصلا حم ةللا نإ اوربصاو »
 2۔ ى و ۔.۔

 نمع نوذضصْتَو سانل ا ءائرو ًارظَب مهراد د نم اوجرخ نيذ هذئاك اونوكت الو ةب : هلوق

 مهيلع اهظفحي :يأ « طيجُم نولمعي امب هللاو > .نيكرشملا ىنعي 4 هللا ليبس

 .اهب مهيزاجي ىتح

 سانلا م مولا ُمُكَل َبِلاَع ال َلاَقَو ْمُهَلاَمعَأ نيشلا مُهَل َنْيَز ذو » :هلوق

 ام ىرأ يئ ُمُكْنُم ٤ ير يئ لاقو هيبقَع ىلَع صن ناتفلا تار امَلَق مك اج ينإو

 .4 باقعلا ديدش ُهَللاَو هللا فاخأ ينإ نورت ال

 مهو ،ربخلا مهاتأ ردب ىلإ ةكم نم اوجرخ امل نيكرشملا نإ :"يبلكلا لاق
 مهاتاف .عوجرلا موقلا داراف ؛تجن دق مهريع نأ ردب ىلإ اولصي نأ لبق )ةفحجلاب
 ىتح اوعجرت ال موق اي :لاقف ،‘ةمشعج نب كلام نب ةقارس ةروص يف سيلبا

 ينب ىلع مكل راج ينإو .مكريع نماتف ،ليلق مكودعو .ريثك مكنإف ،مهولصاتست
 اوضمف .حالسلاو لاجرلاو ليخلاب مكودمأ الإ ةنانك ينب نم يح ىلع اورمت الأ ةنانك

 . مهكاله نم هللا دارأ يذلل مهرمأ امك

 {.ا}[فص يف] نيملسملا عم ةكئالملا تلزنف ؛ردبب نوملسملاو مه اوقتلاف

 ةكئالملا ىلإ سيلبإ رظن املف .كلام نب ةقارس ةروص يف نيكرشملا فص يف سيلبإو

 اي :لاقف هديب يموزخملا ماشه نب ثراحلا ذخأو `.هيبقع ىلع صكن نيملسملا عم

 ينإ ، ةكئالملا يأ ،نورت ال ام ىرأ ينإ : لاقف ؟انلذخت لاحلا هذه ىلع .ةقارس

 ىأر املف .سمأ لوقلا اذه ناك الأ :ثراحلا هل لاقف .باقعلا ديدش هللاو هللا فاخأ

 .120 ةقرو ،ز نم ةدايزلاو حيحصتلا تبثأ فذحو بارطضا تاطوطخملا ضعب يف (1)

 كلذك تيمسو ،ةكم نم لحارم عبرأ ليقو لحارم ثالث ىلع ةنيدملا قيرط ىلع ةيرق ، ةفحجلا (2)

 اورمي مل نإ ماشلاو رصم لهأ تاقيم يهو .ماوعألا ضعب يف اهلهأ لمحو اهفحتجأ ليسلا نال

 .111 ص 2 ج نادلبلا مجعم يومحلا توقاي رظنا .ةنيدملا ىلع
 نبال باعيتسالا يف هتمجرت رظنا .نايفس ابأ ىنكي ،يجلدملا مشعج نب كلام نب ةقارس وه (3)

 .581 ص 2 ج ربلا دبع

 .120 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 49 ۔ 48 :لافنألا

 مزهناو سيلبإ قلطناو رخف ثراحلا ردص يف عفد مهيلإ اولبقأ نينمؤملا نأ سيلبإ

 .نوكرشملا

 مث ثتفصلا ضقنو كلام نب ةقارس سانلاب مزهنا امنإ :اولاق ةكم اومدق املف

 ينأ نومعزت مكنأ ينغلب :لاقف ةكم مهيلع مدقف ى ةقارُس كلذ غلبف .سانلا مزهنا

 . مكتميزه ينتغلب ىتح مكريسمب ترعش ام ةقارس هب فلحي يذلاوف ؛سانلاب تمزهنا
 .مهل فلحي لعجف ؟اذكو اذك انل تلقو .اذكو اذك موي انتيتأ امأ :هنوركذي اولعجف

 . ناطيشلا هنأ اوملع اوملسأ املف

 .ردب موي هباحصأو لهج وبأ وه : لاق ًادهاجم نأ اوركذ

 . رخفو يغب مهلو اوجرخ ردب موي هللا يبن اولتاق نيذل ا ناك :لاق مهضعب ركذ

 ىتح هلل او ال :اول اقف . مترفظ دقو .، مكريع تقلطنا دقف اوعجر ١ : ذئموي مهل ليق دقو

 .انددعو انيسم زاجحلا لهأ غلبي

 سانلا نم دحأ سيل هنإ يأ ) ,سانلا ن نم مولا ُمكَ بلاغ ال ( : هلوق امأو

 ىلع صن ) : هلوقو .مكعم يأ ) مكل راج ينإ :و ( .نسحلا ريسفت يف مويلا مكبلغي

 ةنلا فا ينإ ( َنوَرَت آل ام ىرأ يئ ) :هلوقو .ابراه هيبقع ىلع عجر يأ ( هبقع

 هوجو برضت ةكئالملا ىأر :نسحلا لاقو .ةكئالملا عزي ليربج ىأر هنأ يا
 ' .ةكئالملا هعم لزنت ليربج ىأر ناطيشلا نأ انل ركذ : مهضعب لاقو .نيكرشملا

 .مهب مهل ةقاط ال نأ ملع نكلو ،بذك :مهضعب لاق ( هللا فاخأ ينإ ) : هلوق
 ) ةللا فاخا َيئإ ) :هلوق امأو .قدصف ( نؤَرَت آل ام ىرأ ينإ ) :هلوق امأ : يبلكلا لاق

 .بذكف

 .اضيأ نوقفانملا مهو 4 ضرم مهبولق يف نيذلاو َنوَقفتُمل ا لوق ذإ » :هلوق

 ،دحاو وهو قافنلا ضرملا ةماعلا ريسفت يفو .")كشلا نسحلا ريسفت يف ضرملاو

 . (2) ونثم مالك هنأ الإ

 . هللا ءاش نإ حيحصلا وه هتبثأ امو «كرشلا» :دو ج يفو ،©كشلا» :عو ق يف اذك (1)

 = .انه فلؤملا هيلإ بهذ ام ىبات ةيبرعلا ةغللا حورو مالكلا قايسو ،فدارتم وأ رركم مالك يأ (2)
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 55 ۔ 49 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 ىلإ ةكم نم اورفن امل نيكرشملا نأ انغلب : يبلكلا لاق 4 مُهنيد ِءالؤنمم رغ »
 مالسإلا ىلإ اوباجأ اوناك سانأ مهعم رفنف .ملتحا دق ادحأ مهدعب اوقلخي مل ردب

 ُرَع :اولاقو ،نيكرشملا عم اولتاقو اوقفانو اوباترا نينمؤملا ةلق اوأر املف .هب اوملكتو

 يا « ميِكَح زيزع هللا ىلَع لكوي نَمَو » :هللا لاق .نينمؤملا نونعي ،ممُهَنيد ِءالؤنم
 .هرمأ يف ميكح شهتمقن يف زيزع

 4 مهرب أو م مهَموُجَ و نوُبرضَي ة ةكئالملا اوُرَقَك نيذلا ىفوََي إ ىرت ولو » :هلوق
 ب اذ ذَع اوقوُذَو ط مهرابد دأو نيكرشمل ١ هوجو ةكئالملا تب ,رض ردب موي يف ينعي

 . 4 در ديبعل مقب سيل ةللا ناو مكيدي تَمَذَق امب كلذ » .ةرخآلا يف يأ قيرحلا

 لوقي ؛ ؛مهدوحجو نوعرف لآ لعفك :نسحلا لاق 4 َنوَعزف لآ بأَدَك » :هلوق

 تيائب اورفك » رافكلا يا 4 مهل نم نيزلاو » .نوعرف لآ لعف امك نوكرشملا لعف
 ٢ باقعلا ديدش يوق ةللا 7 + هللا مهبذعف يأ 4 مهبونذب هللا :7 هللا

 ملم

 ام اوريغي ىنح ,موق ىلَع اَهَمَعْنَا ةمعن اربعم كي مل هللا ناب كلذ ث : هلوق

 .4 مي عيمس ةللا ناو » .هللا مهكلهأ هوبذكو لوسرلا اودحج اذإ يأ « م مهِيفناب راب

 مهيونُذب مهتكلم مهبر تياب اوبذك مهل نم نيذلاو َنوَعْرف لآ بأذَك :هلوق

 ,نم نيذلاو نوعرف لآ ريغ امك ءالؤه ريغ يأ . .مهعم نوعرفو «َومعزف لا انفرعو
 ْمُهَمَْق اولَحَاَو ارفك هللا تمعن اولذب َنيذلا ىإ َرق م ْمَلَأ ) :هلوقك . هللا مهكلهاف مهلبق

 :لاق .كالهلا راوبلاو .ردب لهأ نم نوكرشملا مهو [28 :ميهاربإ] .( رابلا راد

 .مهسفنال «َنيملق .اوئاك لُكَو »
 نيذلا يأ « نونمؤي آل ْمُهَق اوُرَقَك نيذلا هللا دنع باودلا ٌرَش نإ » :هلوق 9733

 نأب لوقلا سابع نبا ىلإ بسن دقو .ًادحاو افنص ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا سيلف =
 نيذلا مهف ضرم مهبولق يف نيذلا امأ .جرزخلاو سوألا نم ةنيدملا لهأ نم موق مه نيقفانملا
 يف ءاملعلا بهاذم فلتخم رظناو .ردب ىلإ مهعم نوكرشملا مهجرخأو ةكم يف مالسإلاب اوملكت
 .368 - 3657 ص 3 ج يزوجلا نبال ريسملا داز يف نيعونلا نيذه
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 57 - 56 :لافنألا

 نيذلا إ ( : هلوقك .قلخلا رش :يأ . باودلا رش ) :هلوقو .مهرفك ىلع نوتومي
 ( ةئيربلا رَش مه كئلوأ اهيف نيِدلا¡خ مُنَهَج ران يف َنيِكرشُملاَو باتكلا لمهأ نم اورك
 . هللا قلخ ةيربلاو ]6 :ةنيبلا]

 . نوقتي ال مهف ةرم لك يف ْمُهَدهَع نوضقني مث مهنم :م َتْذَماَع نيذلا ل :هلوق

 دهعل ١ نوضقني اون اكو ] مالسل ١ هيلع هللا لوسر عد او ناك نمم موق ءالؤه . يبلكل ا لاق

 : لاقن هرمأب مهيف هلللا رمأف

 مُهلَع ْمُهَفْلَح ن مهب رشف » 6"[مهب رفظت يا] برحلا يف يف ممُهْنَفَقثَت امإف »
 لهأ : دهاجم لاقو .بذع نمب لعف ام ركذي نأ مهنم يقب نم لعل يأ 4 َنوُرُكَذَ

 . قدنخلا موي يبنلا ىلع )2 )اوألام ةظيرق

 .دهعلا اوضقن نيذلاب لزن ام مهب لزني نأ ةفاخم نونمؤي مهلعل :نسحلا لاقو

 ى ٥ ى .7

 ( ادف اًمِإَو دعب انم اًمِإَف ) :[4 :ةيآلا] دمحم ةروس يف لزنأ ناك :مهضعب لاق

 اهتخسنف . هولسريف هيلع اونمي وأ هودافي نأ الإ مهل نكي مل اريسأ اوذخأ اذإ اوناكف

 نم مهب ظعف :يأ (مُهَفلَح ْنُم مهب رشف بزحلا يف ممُهنققنت امإف ) :ةيآلا هذه
 .نوركذي مهلعل مهاوس

 مالسلا هيلع يبنلا بحاص دوعسم نب هللا دبع عم انك :لاق نالوخ نم لجر ركذ

 ال اولاق نإف .ادهع مكدنع مهنم دحأل لعل :لاق ىراسأب يتأ اذإ ناكف ةوزغ يف
 .لتق وأ ميق

 " .120 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ىلع اوألام» :266 ص ،دهاجم ريسفت يف ام تبثأو «يبنلا ىلع اولام» :تاطوطخملا لك يف )2(

 . «هءادعأ قدنخلا موي دمحم ىلع اوالام» :22 ص 14 ج يربطلا ريسفت يفو »هللا يبن

 5هب ىتآ : ةيبرعلا ةغللا يف ءاج معن .ىراساب يتأ : هباوصو ،«يتؤا» اهلك تاطوطخملا يف اذك (3)

 انيتآ ) :دهاجم أرقو : : يلي ام 205 ص 2 ج ءارفلل نآرقلا يناعم يف ءاج دقو ؛ىزاج هانعم نكلو

 نإو ) : ىلاعت هلوق يف كلذو .«نسح هجو وهو انلعاف ىلع اهب انيزاج ديري ،فلألا دمب ( اهب
 . .[47 :ءايبنألا] ( اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك
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 60 - 58 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 اضقن : يأ ةنايخ موف نم نملعت يأ 4 ةنايخ موق نم نفاَحَت اًمإَو + . هلوق

 : يأ [35 :ءاسنلا] ( اَمُهنيَب قاقش متفخ نإو ) :هلوقك .اوضقن مه اذإ ينعي .دهعلل

 ىّلَع مهيل ذبناف » .امهنيب قاقشلا عقو دق اناك اذإ كلذو ثامهنيب قاقش متملع نإو

 : يأ ( ءاَوَس ىّلَع ) :هلوقو .مهل ًبرَح كنأ مهملعأ يأ .نيب رمأ ىلع يأ ه ءاوس

 اوضقن اذأ مهنيدل « َنينئاَحلا ُبحُي آل هللا ًنإ » .ءاوس كدنع مهلك رافكلا نوكي
 .ةظيرق لهأ مه :دهاجم لاقو .دهعلا

 0"}[لاقف ادتبا مث .اوتاف :يا] 4 اوقَبَس اوُرَقَك نيزلا َنَبَسحَي الو » :هلوق

 .مهيلع ردقي ال ىتح هنوقبسيف هللا نوزجعي ال يأ « نوزجعي ال مهنإ »

 : نسحلا لاقو . لبنل ا :مهضعب لاق « وق م ممُعَطَتْس اام مُهَل اودعأو ) :هلوق

 . مهيلع اهب نووقت ةوق نم متعطتسا ام

 ليبس يف ًامهس ىمر نم : لوقي نتم هللا لوسر تعمس : ل اق ةسبع نب ورمع ركذ

 . (2ةبقر قتعك وهف هأطخأ وأ ودعلا باصأف هللا

 نم ةثالثلا دحاولا مهسلاب ةنجلا لخديل هللا نإ :لاق ولي هللا لوسر نأ اوركذ

 لاق مث . هب يمري يذلاو { هب ًدمُملاو ريخلا هتعنص يف هب بستحي هعناص :: سانلا

 دعب يمرلا كرت نمو ،اوبكرت نأ نم يلا بحأ اومرت نأو ،اوبكراو اومرا :ةي هللا لوسر

 .ة)اهرفك ةمعن يهف هملع ام

 ودع هب نوفوخت يأ « ممُكوُدََو هللا وُدَع هب نوبت ليحلا طابر نمو » :هلوق

 طسابك وهف هللا ليبس يف اسرف طبترا نم :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .مكودعو هللا

 ( .هضبقي ال ةقدصلاب هدي

 .120 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 . (2812 مقر) .ةسبع نب ورمع نع هللا ليبس يف يمرلا باب داهجلا باتك يف هجام نبا هجرخأ (2)
 باتك يق ةجام نبا هجرخاف .ينهجلا رماع نب ةبقع نع هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ (3)

 الإ لطاب ملسملا ءرملا هب وهلي ام لكو ; هرخآ يفو (2811 مقر) هللا ليبس يف يمرلا باب ،داهجلا
 . قحلا نم نهنإف . هتأرما هتبعالمو ٠ هسرف هيدأتو . هسوقب هّيمر

 = تعمص ى لاق ةيلظنحلا نبا لهس نح نسحلا يبأ نب نسحلا نع يقهيبلا هاور ثيدح نم ا ذه )4(

101 

 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 62 - 60 :لافنألا

 هرَتأو هثور ناك هللا ليبس يف ًاسرف طبترا نم :لاق بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 .هرجأ يف

 هلف هللا ليبس يف اهدعي اهذختا نم :ليخلا يف لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 يف تبيغ ام لكب هل ناك هيف تعرف جرمب ترم نإو .رجأ اهنوطب يف تبيغ ام لكب
 .اهلاوبأو اهثاورأ ركذ ىتح ،رجأ ةوطخ لكب هل ناك ًافرش ا")تنتسا نإو .رجأ اهنوطب

 ةللا مُهْنوُمَلْعَت الف نيكرشملا نود نم :يأ «ممهنوُد ْنِم نيرخاو :هلوق
 : مهضعب لاقو . نوقفانملا مه : نسحلا لاقو . ةظيرق مه : دهاجم لاق 4 مُهُمْلْعَ

 .ه َنوُمَلظَت ال متنأو مكيلإ فَوُي ريَع نم اوقفنت اَمَو » :هلوق .نجلا
 .حلصلا وه ملسلاو ه اَهَل خجاَف ملسلل » اولام يأ « اوُحَنَج نو » :هلوق

 هذه يفاهخسن : مهضعب لاقو . ةظيرق مه : دهاجم لاق . ةعداوملل يأ 4 اَهَل ناف » :هلوق

 هللا ىلَع لكوتو » :هلوق .[5 :ةبوتلا] ( مُهوُمَتدَجَو ثيح نيكرشملا اولتقاف ) :ةيآلا

 .هنم ملعأ الو هنم عمسأ الف يأ ميلعلا عيمسلا وه ه

 .ةظيرق مه :دهاجم لاق هللا كبسح نق كوُعَدْحِي نأ اوذيري نإو » : هلوق

 نمو ێاهيلع نوناعم اهلهأو .ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا :لوقي ةي هللا لوسر =
 ةدراولا ثيداحألا رظناو .اهضبقي ال ةقدصلاب هدي ٌداملاك هيلع ةقفنلا تناك هللا ليبس يف اسرف طبر
 .198 - 194 ص 3 ج يطويسلل روثنملا ردلا يف ليخلا طابترا لضف يف

 © يباطخلا رظناو (فرش) و (ننس) :ناسللا رظنا) نيطوش وأ ًاطوش اهطاشنو اهحرَمل تدع يأ (1)

 يف جل اذإ سرفلا نس لاقي .ًاقَلَط تدع يأ :افرش تّنس» :هيفو .522 ص 1 ج ثيدحلا بيرغ

 . «اربدمو البقم هودع

 ةريره يبأ نع ةاكزلا عنام مثإ باب 5ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 يف يراخبلا هجرخأو ،انه وه امم لوطأ ظفلب باجاف .ليخلا نع مالسلا هيلع يبنلا لئس دقو
 ةريره يبأ نع ليخلا طابر نمو : ىلاعت هلوقل اسرف سبتحا نم باب ،ريسلاو داهجلا باتك

 يف هلوبو هثورو هيرو هعبش نإف هدعوب ًاقيدصتو هللاب اناميإ هللا ليبس يف اسرف سبتحا نم :هظفلو ..
 مقر) هللا ليبس يف ليخلا طابترا باب .داهجلا باتك يف ةجام نبا هجرخأو .ةمايقلا موي هنازيم

28. 
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 66 - 62 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 رفكلا اورسأو ناميإلا كل اورهظا مه نإ :لوقي ،نيكرشملا ينعي :نسحلا لاقو

 نإف (")[مهلاومأو مهئامد نح فكتو نينمؤملا قوقح مهيطعتل] كلذب كوعدخيل

 . هللا كبسح

 4 مهبولق ني فلاو َنينمؤُملابو ث هرصنب كناعأ يأ ؟ هرضنب كديأ يذلاو وه ح

 نكن مهبولق نيب ب تفل زا ام ًاعيمج : ضزال ا يف ام تقفن 1 ل , نينمؤملا .ولق .ينعي

 مهنيب تناك : يتلا نئاغضلا تبهذو اوئاحت . ىتح مهبولق نيب هللا فلاف ‘ ريداعتم ٦ ًاضعب

 .هرمأ يف ميكح هتمقن يف زيزع يأ « مميِكَح زيزع هنإ » مالسإلاب

 هللا كبسح يأ « نينمؤملا نم َكَعَبن نمو هللا َكّبْسَح يبنلا اهيأ اي » :هلوق

 .نينمؤملا نم كعبتا نم بسحو

 .لاتقلا ىلع مهثح :يأ « ,لاتقلا ىلَع نينمؤملا ضرح يبنلا اهيأي :هلوق مع ۔ڵ
 . نيدهاجملاو ةنجلا يف ءادهشلا هللا دعو امب مهضرح

 8 ه 9

 اوُبلَغي ةئام مكنُم نكت نو نيتئام اوُبلْغَ نوُريَص نورشع مكنم نك نإ » :هلوق
 هذه يف اذه ضرتفا هللا ناك :نسحلا لاق « َنوُهَقْفي آل موق مهنب اوُرَمَك نيذلا َنُم فلآ

 دعب فيفختلا هللا لزنأ مث .مهوقل اذإ مهلاثمأ ةرشعل اوربصي نأ نيملسملا رماف ةيآلا

 : لاقف كلذ

 اوُبلْعَي ةرباص ةئام مكنم نكت ن افعض مك ا ملعو مكنع ةللا فَمَح َنآلا
 هلا رماف «َنيربْصلا عم هللاو هللا نذإب نيقلا اوُبلغَي تلآ ممُكنَم نكي نإو نيتا

 هللا رهظأ ىتح ةيو هلل لوسر ضبقي ملف .مهوقل اذإ مهيثمل اوربصي نأ نيملسملا
 .ًاعوطت مالسإلا راصو مالسإلا

 .121 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ۔ :سابع نبا لاق .ًاعوطت داهجلا راصو هرعاو نيدلا هللا رهظأ ىتح» :ز يفو تاطوطخملا نم اذك (2)
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت | ٩ 68 - 67 :لافنألا

 ىلع كلذ دعب لعجف ةرشع لجر لك ىلع لعج ناك :لاق سابع نبا نع اوركذ
 . نيلجر لجر لك

 ضَرَع نوديرت ضزأل ١ يف َنخثي ىتح ىرأ هل نوكي نأ يبل ناك ام ث :هلوق

 .ردب ىراسأ يف اذه ناك .4 ميكح زيزع هللا ةرخألا ديري هللا اندلا

 . اولتقي نأ رمع دارأو ءادفلا مهنم لبقي نأ بحأ ركب وبأ ناك : مهضعب لاق

 ٌباَذَع متذخا اميف ْمُكُسمَل قبس هللا نم بتك الؤ » :لاق مث ةيآلا هذه هللا لزناف

 .4 ميظع
 يف نخشثي ىتح ىرسأ هل نوكي ن أ دمحم اي كلبق يبنل ناك ام : يبلكل ا لاقو

 متذخأ اميف مكُسمل مئانغلا نولكأت نيذلا مكنأ قبس هللا نم باتك الول :لاق .ضرألا

 . ميظع باذع

 نيكرشملا يف تناك ةعقو لوأ يف ىراسألا نم ءادفلا متذخاف :لوقي :نسحلا لاقو

 ءيشب كلذ يف يبنلا ىلإ َيجوأ نكي مل :نسحلا لاقو .ضرألا يف اونخثت نأ لبق نم

 . ءادفلا ىلع مهيأر عمجأف نيملسملا راشتساف

 ردب ىراسأ اودافف ،ءادفلا ذئموي هللا يبن باحصأ دارأ ناك :لاق مهضعب ركذ

 .ضرألا يف زئموي هللا يبن نخثأ امو .فالآ ةعبرأ فالا ةعبراب ذئموي

 ريخلا هللا نم مهل قبس يأ ( َقَبَس هللا نم باتك الول ) :هلوق يف مهضعب لاقو

 / . مئانغلا مهل .7 مهنأ مهل قبسو

 متذخا اميف مكُسمل. ردي ؛ لها بذعي ال ال نا ىبس هللا نم باتك الول : نسحلا لاقو

 . ميظع باذع

 اردب دهش نم رانلا ١ لخدي ال : ة هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 نم لجرل يغبني الو 5رف دقف نينثا نم رف نمو كرفي ملف نيكرشملا نم ةثالث نم رف نمف =
 ..121 ةقرو ز رظن ا .« نيكرشملا نم ا م نيلجر نم رفي نأ نيملسمل ا
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 71 - 69 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 لوقي سيلأ تلاقف ،مهضعب ثيدح يف .،اهرهتناف ىلب ةصفح تلاقف شةيبيدحلاو

 رذنو افنا نيذلا يجت ٌمُ) :لاق سيلوأ :لاقف (اممُدراَو ألإ مكنم نإو ) :هللا
 .(}[72 - 71 :ميرم] ( فج اهيف َنيملاَقلا

 دحأ ىلع رمخلا تمرح الو مكلبق ةمينغلا تلحأ ام :لاق ةمركع نع اوركذ
 ران اهيلع لزنتف عمجت تناك ؛ةمألا هذهل الإ ةمينغلا لحت مل :مهضعب لاقو .مكلبق

 .اهلكأتف ءامسلا نم

 ةللا نإ .» هوصعت الف يأ ه ةللا اوقَاو ًابيَط للح ممُتْمنَع اممِم اوُلُكَف » :لاق
 .4 ميحر رومع

 .و هه ..... ۔.. .. .۔.گ ء ك . . ..ي . .., ۔كع.ِ ِ
 مكيولق يف هللا ملعي نإ ىرسالا نم مكيديأ يف نمل لق يبنلا اهيالي :هلوق

 امم اريخ ايندلا يف مكيطعي يأ « مكنم دجأ امم ًاريَ مكتؤُي » ًامالسإ يأ « اريخ
 نمل يأ « ميحر روفغ هللاو ط . يبنلا مكلاتقو مكرفك يأ 4 مكل رفْعَبَو « مكنم ذخأ

 .احلاص لمعو نماو بات

 .هنم ذخاي نأ سابعلا رمأ نيرحبلا لام هيلع مدق امل ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 عم ةرفغمل ١ وجرأو انم ذخأ امم ريخ ا ذه : لوقيو هبويج يف ىثحي سابعل ١ لعجف

 .كلذ

 ءاش نمو “© ةكم ىلإ عجر مهنم ءاش نمف ىراسألا قلطأ يبنلا نإ : نسحلا لاقو

 . فئاطلا لهأ ءاقتعلاو 6 ةكم لهأ ءاقلطلا نأ اوركذ . هعم ماقأ مهنم

 نم هب كل اورقأ امب ،ءاقلطلا ينعي :نسحلا لاق « كتناخ اوديري نِإَو » :هلوق

 ةنايخ يهو .ناميإلاب كل مهرارقإ لبق نم يأ « ّلْبَق نم ةللا اوَناَخ دَقَق » .ناميإلا

 .ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هجرخأ .مهريغو ةجام نباو يذمرتلاو دمحأو ملسم هجرخأ (1)

 .(2496 مقر) ةثراح نب ديز ةأرما ةيراصنألا رشبم مأ نع . . ..ةرجشلا باحصأ لئاضف نم باب

 .(4281 مقر) ثعبلا ركذ باب دهزلا باتك يف ةجام نبا هجرخأو

 .سصابع نبا نعو ،السرم ةداتق نع 73-74 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا هاور (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 72 - 71 :لافنألا

 يف ىراسأ اوراص ىتح « مْمُهنِم نكمأ » :لاق .ةنايخ نود ةنايخو !ةنايخ قوف

 .4 ميكح ُميِلَع هللا » .كيدي

 قحلو قفان مث هللا لوسرل بتكي ناك مث)لجر نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ
 لجر كلذ عمس املف .تئش ام الإ بتكي دمحم ناك ام هللاو :لاقف ةكمب نيكرشملاب

 لجر هب ءاج حتفلا موي ناك املف .فيسلاب هئبرضيل هنم هللا هنكمأ نئل رذن راصنألا نم

 بئات لبقأ دق نالف اذه .هللا يبن اي :لاقف ةعاضر هنيبو هنيب تناك نيملسملا ةماع نم

 هب فاطف .هفيس ًادلقتم لبقأ يراصنألا هب عمس املف .هللا يبن هنع ضرعاف .امدان

 يفوتل مويلا اذه ‘})كتمؤلت دقل هللاو امأ :لاقف ةعيابملل هدي مدق هللا يبن نإ مث .ةعاس

 ال هنإ :لاق .}ّيلإ تضموأ الولف { ينتعنم هللاو كته ،هللا يبن اي :لاقف .كرذن هيف

 .“)سمر الو سند هيف سيل ةينالع رماب اوثعب امنإ ،ضموي نأ يبنل يغبني

 مهِلومأب ردهو ةنيدملا ىلإ يأ 4 اوُرَجاَمَو اونما نيذلا نإ » :هلوق

 راصنألا ينعي « اوُرَضنو اوؤاَع نيذلاو » نيرجاهملا ىنعي 4 4 هللا ليبس يف مهنأو

 ءايلوأ م مُمْضَع كئلوأ 9 .هلوسرو هللا اورصنو رادلا لهأ مهنأل نيرجاهملا اووآ

 ` .راصنألاو نيرجاهملا ينعي 4 ضب

 نسحأ مهيلع انمدق موق لثم انيأر ام ثهكللا لوسر اي : اولاق نيرجاهملا نأ اوركذ

 ؛انهَملا يف انوكرشأو شةنوؤملا انوفك دق ،ليلق يف ةاساوم نسحأ الو ،ريثك يف الذب

 .مهيلع متينثأو مهل هللا متوعد ام الك :لاق .هلك رجألاب اوبهذي نأ انيشخ دق

 .حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع وه : ليق (1)

 .رظتناو ثكمت :رمألا يف مولت (2)

 تقراس اذإ ةأرملا تضموأ هنمو قربلا ضموأ نم وهو .ةيفخ ةراشإ هيلإ راشأ :يأ كضموأ (3)

 .رظنلا

 ج هريسفت يف يربطلا ىور دقو .همتكو هافخأ ثيدحلاو ربخلا سمرو . يفخلا توصلا :سمرلا (4)
 ةلمجلا هيف درت ملو حرس يبا نب دعس نب هللا دبع ةصق يف ةداتق نع ربخلا اذه 76 ص 4

 . ةريخألا
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 73 - 72 :لافنألا يناثلا ءزجلا

 م

 ىتح ءيش نُم مهتيالو ْنُم مكَل امم اورجاَهُي ممَلَو اونَماع نيذلاو » ::هلوق ٠

 .ثاريملا يف اذه 4 اورجاه

 يبارعألا ناكو .ةرجهلاب انامز نوملسملا ثراوتف ةيآلا هذه تلزن : مهضعب لاق

 هذه يف بازحالا ةروس يف ("ل[كلذ خسن مث] . ائيش رجاهملا هبيرق نم ثري ال ملسملا

 ( َنيرجاَهُملاو َنينمْوُملا َنُم هللا باتك يف ,ضغبي ىلوأ مهضعب ماخزألا وُلوأَو ) :ةيآلا
 . للملاب ثيراوملا تراصو ضعبب مهضعب نينمؤملا هللا طلخف [6 : بازحألا]

 . نيتلم لهأ ثراوتي ال :لاق ةي هللا لوسر نأ ءاملعلا نم دحاو ريغ

 رفاكلا ثري ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ركذ

 .ة ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال ،رفاكلا ملسملا الو ملسملا

 ثري يبارعألا نكي ملف .ةرجهلا ىلع بارعألا ضحي نأ دارأ :نسحلا لاقو

 .خوسنم وهو . يبارعألا رجاهملا الو رجاهملا

 .بارعألا ينعي ،مهل « ُرْضْنلا مكيع نيدلا يف مُكوُرَصْنَتْسا نإو » :هلوق
 لهأو ةعداوملا لهأ ينعي « َقاَتيم مُهَنََو ْمُكَنيب موق ىلَع ألإ » .مالسإلا ةمرحل
 نع نوملسملا ينف ،دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نم ‘برعلا يكرشم نم دهعلا
 .مكلامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال :يأ « ُريِصَب نولمعت امب هللاو » مهقاثيم لها

 ىلع ةعامجلاو ةفلألا يف يأ 4 ضمي ايلوأ ْمُهْضعب اوُرَقَك نيذلاو » :هلوق
 .« ريبك داسو ضزألا يف ةنسف ْنَكَت ُهوُلَعْفَت الإ » . هللا يصاعم

 ز يف درو ام تبثأو «بازحاألا ةروس يف ةيآلا هذه تلزن ىتح» :عبرألا تاطوطخملا يف ءاج (1)
 .80 ص 14 ج يربطلا ريسفت يفو 0122 ةقرو

 الو رفاكلا ملسملا ثري ال باب ضئارفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح ()
 نع امهالك (1614) ضئارفلا باتك يف ثيدح لوأ يف ملسم هجرخأ كلذكو ،ملسملا رفاكلا
 (671) ،ديز نب ةماسأ نع ثيراوملا يف هدنسم يف بيبح نبا عيبرلا هجرخأو .ديز نب ةماسأ

 نم هننس يف يذمرتلاو هدنسم يف دمحأ هجرخأو .كرشملا انه اه رفاكلاب ينعي : عيبرلا لاقو

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 73 :لافنألا

 نم موق ناك دقو .ةفاك نيكرشملا لاتقب يبنلا رمأ نيح ةيآلا هذه تلزن

 اولاق هللا لوسر مهدارأ اذإف .شيرق نم "هبرح نيبو هللا لوسر نيب نونوكي نيكرشملا
 رانلا نومظعي ةيلهاجلا لهأ ناكو . مكران ىرن دقو ‘كنع نوناك نحنو انم ديرت ام :هل

 نوكرشملا مهدارأ اذإو .مهناريج مهف مهران اوأر اذإ مهنأل .راوجلا بزق ةمرحل

 :ايلآ ُمُهْضُعَب اوُرَقَك نيذلاو ) :هللا لزناف .مكنيد ىلع نحنو انم نوديرت ام :اولاق
 .ادحاو مهيف مكمكح نوكي ىتح ضعبب مهضعب نيكرشملا اوقحلاف :يإ ) ,ضعب

 .( ريبك داسفو ضزألا يف ) كرش يأ ( ةنتف نك هولعف ألإ )

 مهيأ :لوقيف نيملسملاو نيكرشملا نيب لجرلا )[لزني] ناك :مهضعب لاقو
 بحاص الإ ملسم رانو كرشم ران :ناران ىءارت الف .كلذ يف هللا لزنأف .هعم تنك رفظ

 .اهب رقم ةيزج
 ة)ةجيلو مهل مهيف ناك معثخ نم سانأ ىلإ ةيرس ثعب ةيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 هيلع يبنلا كلذ غلبف .مهضعب لتقف دوجسلاب اومصعتسا مهوأر املف .مهيلإ اوجلو
 لك نم ءيرب ينإ الأ :كلذ دنع زئموي لاق مث .لقعلا فصن مهوطعأ :لاقف مالسلا

 .‘مهاران ىءارت ال الأ :لاق ؟هللا لوسر اي مل :ليق .هراد يف كرشم عم ملسم

 نإ ليقو .كلذك . برح مهو ٠ يتنبراح نمل برح انأ : لاقي . شيرق نم هئادعأ نيبو : يأ )1(

 ۔ نيرفاسملا ةعامجل رفس موق مه لاقي امك دئازلا فذح ىلع براحم وأ براح عمج ةملكلا

 .(برح) ناسللا رظنا
 ةيزج بحاص الإ» :هرخآ يفو .ةداتقل لوقلاو .حاضيإلل 855 ص 14 ج ٥ يربطلا ريسفت نم ةدايز (2)

 .«جارخلاب رقم
 يف ءارفلا لاقو .ةصاخ هلهأ ريغ نم لجرلا ةناطب : : يه ليقو .هتصاخو لجرلا ةناطب :ةجيلولا (3)

 ص نآرقلا بيرغ يف يناتسجسلا لاقو .نيكرشملا نم ةناطبلا يه :426 ص 1 ج نآرقلا يناعم

 . «ةجيلو مهنم سيلو موقل ا يف نوكي لجرلاوو 4

 هجرخأو (2645) دوجسلاب مصتعا نم لتق نع يهنلا باب داهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ )4(

 ريرج ثيدح نم امهالك .نيكرشملا رهظأ نيب ماقملا ةيهارك يف ءاج ام باب ريسلا يف يذمرتلا

 اي اولاق ، نيكرشملا رهظأ نيب ميقي ملسم لك نم ءيرب انأ» :دواد يبا دنع هظفلو . هللا دبع نبا

 . «امهاران ىءارت ال لاق ؟مل 6 هللا لوسر
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 75 - 74 :لافنألا ىناثلا ءزجلا

 نمف 0 مهوعماجت الو نيكرشملا اونكاست ال :ةيم هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ

 .لوألا ثيدحلا لثم اذهو .")مهنم وهف مهعماج وأ مهنكاس
 اوُرَصَنَو اوا نيذلاو هللا ليبس يف اوُدَهجَو اوُرَجاََو اونَماَع َنيذلاوإ» :هلوق 8 ه , ۔ م

 « ميرك قزرو »مهبونذل يا «ةرفْعُم مهل اقح َونموُملا مه كينو » راصنألا ينعي
 .ةنجلا ىأ

 اوُدَهنجَو اوُرَجاَعَو » ةكم حتف دعب نم :يأ « ُدْعَب نم اونماع نيلاو »
 .مكلثم نونمؤم يا «ممُكنم كيَلواق نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا عم يأ «مكَعَ
 . مالسلا هيلع يبنلا عم تناك يتلا ةرجهلا ينعي :نسحلا لاق .ةكم حتف دعب ةرجه الو

 .ةمايقلا موي ىلإ ةمئاق راصمألا ىلإ ةرجهلا نأ الإ :لاق

 ىلع اومدق هومس دق رخآ لجرو ورمع نب ليهسو ةيمأ نب ناوفص نأ اوركذ

 الإ ةنجلا لخدي ال هنأ انعمس انإ :اولاق ؟مكب ءاج ام :لاقف ةنيدملا مالسلا هيلع يبلا
 :لاق مث .ةنسح ةينو داهج نكلو تعطقنا دق ةرجهلا نإ :لاقف .رجاه نم
 . (4)ةكم حيطابأ لإ نعجرتل ز ةيمأ نب ن اوقص ينعي بهو ابأ كلع لع تمسق ة

 ه ه ؟ , ٠ ۔٠ . . ِ ٤.٤6 [. هد 4 ه ۔ ۔٥گ م 2 -
 ءيش لكب هللا نإ هللا باتك يف ٢ رصعبب ىلوأ مهصعب ماحرالا ولوأ » : هلوق

 .ه ميلع
 يف دواد وبأ هجرخأو ،بدنج نب ةرمس نع قباسلا بابلا سفن يف ريسلا يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 ةنسلا حرش يف نيثيدحلا نيذه هقف رظناو .(2787) كرشلا ضرأب ةماقإلا يف باب داهجلا باتك

 . 247 ۔ 4 ص 10 ح يوغبلل

 . لهج يبأ نب ةمركع وهو 3222 ةقرو ؤز يف هركذ درو )2(

 ال باب .جحلا باتك يف يراخبلا هاور دقف .سابع نبا ثيدح نم ةجام نبا الإ ةعامجلا هاور )3(

 اذإو 0 ةينو داهج نكلو ،ةرجه ال :ةكم حتتفا موي يي يبنلا لاق :هظفلو .ةكمب لاتقلا لحي

 .«. . .اورفناف مترفنتسا

 ىلع يفوت موي سانلا تي يبنلا كرت :لاق سابع نبا نع» & 83 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا ىور )4(

 . «ناسحإب نوعباتلا ةعبارلاو . . .رجاهي مل نمؤم يبارعأو راصنألاو رجاهم نمؤم : لزانم عبرأ

 ص 2 ج ربلا دبع نبال باعيتسالا يف تي لوسرلا عم هتصقو ةيمأ نب ناوفص ةمجرت رظناو
 ..408 - 405 ص 3 ج ؤ ءالبنلا مالعأ ريس يقو .8
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 75 :لافنألا

 :لافنألا ةروس اهب هللا متخ يتلا ةيآلا هذه نإ :لاق قيدصلا ركب ابأ نأ اوركذ

 . ةبصعلا نم محرلا ترج نمم ( هللا باتك يف ضعبب ىل مهضعب ماخزألا وُلوأو )

 ناك ام ركذ نهيف لافنألا ةمتاخ يف تايآلا ثالثلا هذه :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 مث ،ثاريملا يف راصنألا نيبو اوناك نم نيملسملا يرجاهم نيب ةةيتَي هللا لوسر بتك
 نإ هللا باتك يف ,ضغب ىلوأ مهضعب ماخزألا وُلوأَو ) :ةروسلا رخآ يف كلذ خسن

 .( ميلع ءيش لكب هلل
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 2 - 1 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 ةبوتلا ةروس ريسفت

 "اهلك ةيندم يهو

 يهو لافنألا متلعج فيك :نافع نب نامثعل تلق :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ ٭

 نمحرلا هللا مسب رطس امهنيب اوبتكت ملو ،لوطلا نم يهو .ةءارب عم نيئملا نم

 عبرألاو تايآلا ثالثلا هيلع لزنت ناك مالسلا هيلع هللا لوسر نإ :لاقف ؟ميحرلا
 يف اذكو اذك ةيآ اولعجا :لوقيف رثكأو كلذ نم لقأو اعيمج تايآلا سمخلاو تايآلا
 انرظنو ،ئيش لافنألا يف انل لقي ملو ضبق هناو ،اذكو اذك عضوم يف اذكو اذك ةروس

 نلمحرلا هللا مسب رطس امهنيب بتكن ملو اهعم اهانلعجف اهباشتم امهصصق انيارف
 . ميحرلا

 ينعي « نيكرْفُملا ّنُم مثدَهنَع نيذلا ىإ هلوُسَرَو هللا نمم تارب » :هلوق
 يبنلل لوقي .برعلا يكرشم نيبو يي هللا لوسر نيب ناك يذلا دهعلا نم ةءارب ةءاربلاب

 لبقا مث ،( نيِكرْشُملا َنُم مئدماع نيذلا ىلإ هلوُسَرَو هللا َنُم ةءارب ) :هباحصاو ة
 :لاقف نيكرشملا نم دهعلا لهأ ىلع

 ىلإ رحنلا موي نم مهدهع ةيقب كلذ ناكو ه رهشأ ةَعَبزَأ ضزألا يف اوخيِسق »

 هيف ىدانو قيدصلا ركب وبأ هيف جح يذلا ماعلا وهو رخآلا عيبر نم نيضمي ,لايل رشع

 . ناذآلاب ىلع

 نم يهو ،فورحلاو تاملكلاو تايآلل دادعت عو ق يتطوطخم يف روسلا لوأ يف درو هنأ ركذأ (1)
 . اهتابثال ةرورض رأ مل كلذل .ز يف الو . جو د يف ةدراو ريغ يهو . كش الو خاسنل ا ضعب ةدايز
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2 :ةبوتلا

 .ةءاربلاب سانلا نذؤي نأ ركب ابأ رمأ مالسلا هيلع يبنلا نأ نسحلا ريسفت يفو

 لاقو . يتيب لهأ نم وه نم الإ رمألا اذه يف ينع غلبي ال هنإ :لاقف هاعد ىضم املف

 . (1)هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع كلذب رمأف . ينم وه نم الإ : مهضعب

 هعبتأ مث ركب يبأ عم ةءاربب ثعب يبنلا نأ هخايشأ ضعب نع شمعألا ركذ

 له ءهللا لوسر اي :لاقف . يكبي يبنلا ىلإ ركب وبأ عجرو . اهب يداني نأ هرمأف . ايلع

 . ماعلا كلذ سانلاب ركب وبأ جحو )هظفحأ ال ام ركذف .ال :لاق ؟ءيش يف لزنأ

 ةعازخ ينعي ،( نيكرشملا َنُم مئدمماع نيذلا ىلإ ) :لاق ادهاجم نأ اوركذ
 . مهريغ دهع هل ناك نمو جلدمو

 هنإ :لاق هنإ مث .جحي نأ داراف ،اهنم غرف نيح كوبت نم ةلي هللا لوسر لبقأ

 لسراف .كلذ نوكي ال ىتح جحأ نأ بحأ الو ،ةارع نوفوطي نوكرشم تيبلا رضحي

 مسوملاو ،اهيف نوعيابتي اوناك يتلا مهتنكمأبو زاجملا يذب سانلاب افاطف ايلعو ركب ابا
 تاخلسنملا رهشألا ةعبرألا يهو .رهشأ ةعبرأ اونمأي ناب دهعلا باحصأ اونذاف ؟هلك

 ال مث رخآلا عيبر رهش نم نولخي رشع ىلإ ةجحلا يذ رخآ نم نورشع :تايلاوتملا

 جح ماع ناكو .ناذألاب يلع هيف ىدانو ،جاحلا ىلع زتموي رمأ ركب ابأ نأ اوركذ
 .هدعب نوكرشملا جحي ملف نوكرشملاو نوملسملا هيف

 . يلع نب دمحم رفعج يبأ نع 549 ص 3 ج ةريسلا يف ماشه نبا هركذ (1)
 نع دنسب 123 -122 ص 3 ج هخيرات يف يربطلا هدروأ اذه تي لوسرلا ىلإ ركب يبأ عوجر ربخ (2)

 هللا لوسر اي يمأو تنأ يباب» :اذه هلأس نيح ركب ::

 ركب ابأ اي ىضرت امأ . ينم لجر وأ ،يريغ ينع غلبي ال نكلو ال :لاق ؟ءعىش يناش يف لزنأ
 ركب وبأ راسف . هللا لوسر اي ىلي :لاق ؟ضوحلا ىلع يبحاص كنأو ،راغلا يف يعم تنك كنأ

 . «ةءاربب نذؤي يلع راسو . جحلا ىلع

 ةسمخ لبق تءاج يتلا سانلا ةملك نم خسانلا بثو ثيح ؛د نم هلك ربخلا اذه ليصفت طقس (3)

 { ماعلا كلذ سانلا نذؤي نأ ركب ابأ رمأ» :اذكه د يف ةرابعلا تءاجف ؛انه اهتهيبش ىلإ رطسأ

 . خاسنلا وهس نم جذومن اذهو
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 5 ۔ 2 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 للا نوزجعت نيذلاب متسل مكنإ يأ « هللا يزجمُم ريع مكنأ اوُمَلعاَو » :هلوق
 .4 َنيرفكلا يزخُم ةللا نأو » .مكيلع ردقي ال ىتح ضرألا يف هنوقبستو

 ناذألاب ينعي 5"[هلوسرو هللا نم مالعإو يا] 4 هلوُسَرَو هللا َنَم ناذأ » :لاق
 .رحنلا موي يأ « ربكالا جحلا موَي سانلا ىإ » .كلذب سانلل نذؤي نأ

 موي وه :لاقف ربكألا جحلا موي نع ةلي هللا لوسر لئس :لاق يلع نع اوركذ

 . >رحنلا

 .ماعلا كلذ ينعي ،اموي نكي ملو اماع ناك امنإ :لاق نسحلا نع ركذ

 نأ الإ لاتقلاب مهلك سانلا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأو :لاق دهاجم نع اوركذ

 .اهلك همايأ ] جحلا نيح ربكألا جحلا : لاقو اونمؤي

 « مت نإف » اونمؤي مل نإ يأ « هلوُسَرَو نيكرشملا نم ةيرب ةللا نأ » :هلوق
 نع يا « مي نإو مكل رْيَع رهق منملساق كرشلا نم مبت نف :نيكرشملل لوقي
 نوزجعت نيذلاب متسل يأ « هللا يزجغُمم ريغ مكنأ اوملعاف » هنيد نعو هلوسرو هللا

 . مكيلع ردقي ال ىتح هنوقبستف هللا

 .ةرخآلا باذع لبق لتقلاب يأ « ميلأ باَذَعب اوُرَقَك نيذلا رشبو »
 ى ٥ ى .كو م ذ ذ ۔ .  ۔ ٠

 مث نيكرشملا نم متدهع نيذلا الإ ) :لاقف دهعلا باحصأ ةصق ىلإ عجر من

 ُمكيَلَع » اونواعي مل يأ « اورهظي مَلَو » ائيش مكورضي مل يأ ه ائيش مكوصقني مل

 يذلا لجالا ىلإ يا « مهَتَدُم ىلإ ُمُهَدْهَع مهنإ اومتأ » نيكرشملا نم ه أدَحأ
 هللا نإ » .رخالا عيبر رهش نم نيضمي رشع ىلإ رحنلا موي نم هيلع مهومتدهاع

 .« نيقتملا بحي

 اوركذ « ممُموُمتدَجَو ُتْيَح َنيكرشُملا اونماَق مرحلا رهشألا َحَلَسنآ اًِإَق » :هلوق

 .123 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 تلأس :لاق هنع هللا يضر يلع نع هيودرم نباو متاح يبأ نباو رذنملا نباو يذمرتلا هجرخأ (2)

 .211 ص 3 ج روثنملا ردلا رظنا .ربكالا جحلا موي نع لئاسلا وه ناكف , ةيتَي هللا لوسر
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 5 :ةبوتلا

 نم .ب يف اويبف): :لاقف دهعلا لما ةروسلا لو يف ركذ هنإ لاق مهضعب نع

 ثيح نيكرشملا ا اولَفاَف ) :لاقف دهع هل نكي مل نمم نيكرشمل ا يف لجالا
 | مهم ة . ظ

 .( مهومتذجو

 لحلا يف مهلاتقب رماف > دصرم ك مهل اوُدُعَقاَو مُهوُرُصخاَو ْمُموُذخو » :لاق

 يف هرمأو . هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح تيبلا دنعو مرحلاو

 عيبر نم نيضمي رشع ىلإ رحنلا موي دعب رهشأ ةعبرأ مهدهع مهل متي نأ دهعلا لها
 .مهدجو ثيح نولتقي مث رخآلا

 عضوملا اذه يف مرحلا رهشألا ( مرحلا رهشألا حَلَسنا اذإف ) :نسحلا لاق

 دهع يف مهنال نيملسملا ىلع اهيف نومرحي اوناك يتلاو اهيف اولُجأ يتلا رهشالا
 نع ىهن هنأل ًامرح اهامسو ؛رخآلا عيبر رهش نم نيضمي ,لايل رشع اهرخآ .)اهنم

 خالسنا ىلإ ةليل نوسمخ مهل ،لواألا لوقلا لثم يبلكلا لوقو .همرحو اهيف مهلاتق

 .اودجو ثيح نولتقي مث مرحملا

 يأ ةركلا اوتامو ةوَلُصلا اوُماَأَو » كرشلا نم يأ ه اوبات نإَق » :لاق

 ةللا لا ن مهلي اولَحَف » ةاكزلا مهيلع بجت ال نم نيملسملا نم نأل ى ةاكزلاي اورقأو
 رقي اوُهَََي نإ اورفك َنيذَلل لق ) :هلوقك .اونمآ اذإ رفكلا مهل رفغي يأ « ميجر ًروفَع
 .[38 :لافنألا] ( َفَلَس دق ام مُهْل

 .ةيآلا رخآ ىلإ . .( َنيكرشُملا ن ه تدمع نيذلا لإ ) :هلوق يف مهضعب لاقو
 ال نأ مهدهع ناكو 6 ةيبيدحلا نامز هللا يبن مهدهاع نيذلا شيرق وكرشم مه : :لاق

 . نيملسملا ىلع نيكرشملا اورهاظو دهعلا اوثكنو هللا يبن اولغف .الالسا الو لالغإ

 .«مهنم دهع يف» اهباوص لعلو . تاطوطخملا ىف اذك (1)

 . ةنايخ ناخ ىنعمب لغاو ،آلولغ َلغي لغ :لاقي ى ةقرس الو ةنايخ ال : يأ ،لالسإ الو لالغإ ال (2)
 = الو َلغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل :حيرش لاق . ةنسو ةنايخ بحاص :يا }َلسُم َلْغُم لجرو

114 



 8- 6 : ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 : ىتح ُهزجاَق , هللا مالك عمسيل « كَراَجَتْسا َنيِكرشُملا َنُم ًدَحأ نإو  : هلوق

 ال يأ ُهَمْأَم هغلبأ »(" ف ملسي نأ ىبأ نإو ملسأ ملسأ نإف « 4 هللا َملَك مم عمسي

 . ةمايقلا موي ىلإ ةمكحم يه :نسحلا لاق .هنم ام غلبي ىتح هكرحت

 ىتح نمآ وهف هللا لزنأ ام عمسيو هللا مالك عمسيف هيتأي ناسنإ وه :دهاجم لاقو

 .نوكرشملا مهو « َنوُمَلْعي ال موق مهنأب كلذ » :لاق .ءاج ثيح نم هنمام غلبي

 مسوملا اوفاوي ملو دهع مهل نكي مل نمم نيكرشملا نم اسانأ نإ : يبلكلا لاقو
 خلسنا اذإ هل دهع ال نمم نيكرشملا لاتقب رمأ هللا لوسر نأ مهغلب ماعلا كلذ

 خلسنا ام دعب كلذو ێافلج اودجيل ةنيدملاب هللا لوسر ىلع اومدقف .مرحملا

 .اوباف ،ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو مالسإلا ىلع الإ هللا لوسر مهحلاصي ملف ى مزحملا

 .ةبلعث نب سيق ينب نم ىراصن اوناكو .مهنمأم اوغلب ىتح مهليبس هللا لوسر ىلخف
 .هتينارصت ن ىلع ماقأ نم م مهنمو مسا نم , مهنمف .سانلا مسا ىتح ةماميلاب اوقحلف

 . ©[اوغكني مل نيذلا ءالزهل الإ دهعلا سيل ياز 7 مارحلا دل دجسملا دنع

 مهل يفوي نأ هرمأف ةدمو دهع يبنلا نيبو مهنيب ناك موق مه :دهاجم لاقو

 . مارحلا دجسملا اوبرقي نأ نيكرشملل يغبني الو ،اوفوأ ام مهدهعب

 ةللا نإ » هيلع ه مُهَل اوُميقَتْساَف » دهعلا ىلع يأ 4 مكل اوُماَقَتْسآ اَمَق » :لاق

 .« نيتملا بحي
 هللا دنع دهع نيكرشملل نوكي فيك :يأ « ْمُكيلَع اوُرَهظُي نإو فييك » :لاق

 :لإلا :مهضعب لاق .4 ةمذ ألإ مكيف اوبري ال » مكيلع اورهظي نأو هلوسر دنعو
 .دهعلا :ةمذلاو ،راوجلا

 رظنا .هيلع نامض الف ةعيدولاو ةيراعلا يف نخي مل اذإ : يأ نامض لغملا ريغ عدوتسملا ىلع =

 . (للغ) ناسللا

 .( هغلبأ م ) :ةينآرقلا ةيآلا يف (1)
 .123 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 11 - 8 :ةبوتلا

 فلحلا :لإلا :يبلكلا لاقو .ةمذ الو ادهع :ةمذ الو ألإ :دهاجم لاقو
 .دهعلا :ةمذلاو ثةبارقلا :لإلا : مهضعب لاقو .دهعلا :ةمذلاو

 ريسفت يف نوقفانملا مهو « ْمُهُبوُلَف ىبأتو مههافأب مُكَنوُضرُي » :هلوق
 مهءامد اونقحو ،قوقحلاو مئانغلا هب اوباصاف ديحوتلا نم هب اورقأ ام وهو ؛نسحلا

 .كرشلا قسف نود وهو .قافن قسف اذهو « َنوقسق ْمُهرَتكأو ط مهيرارذو مهل اومأو

 نَع اوُدَصَف » .اريسي ايندلا نم ًاضرع :يأ « اليلق انمن هللا تيائب اوَرَشا »

 ام سئب : ىأ 4 َنولَمعَت اوئاك ام ءاس م نإ ف هنيد نع سانلا اودصف : يأ 4 هل هليبس

 .نولمعي اوناك

 . مالسلا هيلع دمحم ءافلح كرتو هءافلح ممطا نايفس وبأ وه :دهاجم لاقو

 .هيف مهفالتخاو كلذ انرّسف دقو .« ة ةمذ آلو لإ نمؤم يف نوبقري ال ) :هلوق
 2٥ و وم ه

 . هنيد لهأو هلوسر ىلعو هللا ىلع اودتعا .ءادتعإلا باب نموهو 4 نوُدَتْعُملا مه كنو ط

 مكناوخإ ةوكَرلا اوتناو ةوصلا اوُماَقأَو » كرشلا نم :يأ 4 اوبات نإف »

 .4 َنوُمَلْعَي موقل تنيالا لصقنو نيذلا يف

 هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 . ةاكزل أ اوتؤيو ةالصلا اوميقيو © هللا الإ

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :لي هللا لوسر لاق :لاق هريغو ةريره وبأ ركذ

 ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف هلللا الإ هلإ ال

 .عضوملا اذه ريغ يف «اهقحب الإ» انرسف دقو ."هللا

 ةرابعلا تدرو .عو ق يفو . 2 :قيلعت .573 ص لوألا ءزجلا نم ىضم اميف هجيرخت رظنا (1)

 « . .مهءامد ينم اومصع دقف» :اذكه

 ريسفت ةبسانمب «اهقحب الإ» ةرابعلا هذه رسف دقو .يراوهلا دوه خبشلا نم ةريخألا ةلمجلا هذه (2)

 ؛اهقحب الا ةتكنلا هذه سانلا مهفتي نأ يفغبنيف» :لاقف 1 :ةيآ ماعنألا ةروس نم ىلاعت هلوق

 لتاق وأ . ادمعتم ًاسقن لتق وأ }هناصحإ دعب ىنز وأ .همالسإ دعب رفك لجر نم انفصو ام اهقحو

 .«هيلع لتقف يغبلا ىلع
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 ١ ين اثلا ءزجل ١ :ةب وتل 12

 ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :لاق يتي هللا لوسر نأ نسحلا معز دقو

 } لمعو لوق ناميإلا نأ ىلع ليلد كلذ يفو .ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو هللا الإ هلإ

 ةاوَلصلا اوميقيو افنُح نيذلا هل نيصلخم هللا اوُدُبْعَيل آلإ اورمأ اممَو ) : ىلاعت هلوقك .

 ىتح ساانلا لتاقأ نأ ترمأ :لاق نمو .[5 :ةنيبلا] ةَميَقلا نيد كلذو ةاوكلا اوتؤيو

 مث ،هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :هيلإ نوعدي ام لوأ وه :لوقي وهف ،هللا الإ هلإ ال اولوقي

 6"مهنم لبقي مل اوبأ نإف ،ةاكزلا ىلإو ةالصلا ىلإ كلذ دعب نوعدي

 ةا اولاقف مكنيد يف اوُنعَو مهدهَع دعب نُم مهتمأ اوئكن نإو » :هلوق
 ماشه نب لهج وبأو فلخ نب ةيمأو نايفس وبأ رفكلا ةمئأ نم :مهضعب لاق 4 رفكلا

 اومهو هللا يبن نيبو مهنيب دهعلا اوثكن نيذلا مهو ورمع نب ليهسو ةعيبر نب ةبتعو

 .ةكم نم هجارخإب

 نم لعل يأ « نوهني ْمُهَلَعَل » مهل دهع ال يا « ممُهَل نميأ ال مهنإ » :لاق
 .لتقلا ةفاخم هرفك نع يهتني نأ مهنم لتقي مل

 ذئموي وهو ،نينس ةكم لهأ عداو ناك ةلي هللا لوسر نأ يبلكلا ريسفت يفو

 ،اندلب أطت الو كاذه كماع عجرت كنأ ىلع هوحلاصو تيبلا نع هوسبحف .ةيبيدحلاب

 الإ .حالسلاب انيتأت الو مايأ ةثالث لباق ًاماع كل اهيلخن نأو ،انضراب ندبلا رحنت الو

 ىلع هللا لوسر مهحلاصف .ةر انيلإ وهف انم كيلإ ابص نم هنأو ،هبارق يف لعجي ًاحالس
 .اوثكمي نأ هللا ءاش ام اوثكمف كلذ

 ةيمأ ونب تدماف شةنانك نم ةيمأ ينب اولتاق ةعازخ نم هللا لوسر ءافلح نإ مث

 .ةعازخ نم ةأيتَي هللا لوسر ءافلح نم الجر نوثالث بكرف . ماعطلاو حالسلاب مه ءافلح
 هءافلح نيعي نأ ةلي هللا لوسر رمأف .فلحلاو هللا هودشانف ؛ءاقرو نب ليدب مهيف

 اولتاقف مكنيد يف اوَعَعَو مهدهَع دمب نُم مهناميأ اوُثَكن نإو ) :هيبن ىلع هللا لزناف

 نم ىنعمب يحوت ةرابع تدرو املك ،فقي وهف ،دوه خيشلا ةدايز نم اضيأ قيلعتلاو حرشلا اذهو (1)
 . ججحلاب اهدنفيو ءاجرإل ١ ةركف دريل ءاجرإلا يناعم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 15 - 13 :ةبوتلا

 .( نوهتني مُهَْعَ ) مهل دهع ال يأ .( ْمُهْل ناميأ ال هنإ رفكلا ةمث

 لاق 4 لوسرلا جارخإب اوُمَمَو مهنم :أ اوُنَك اموق ًنوُلتاقُن آلأ » :هلوق
 مكئافلح لاتق اولحتساف 3 ةرَم لوأ ْمُكو٤َُدَب ْمُهَو » ةنيدملا نم :نسحلا

 متنك نإ ُهوشْحَب نأ قحأ ُهللاق » مهولتاقت الف إماهفتسالا ىلع « ْمُهَنو زفحت »

 نم هلل ةيشخ دشأ دحأ سيلو ،هوشخت نأ قحأ هللاف ،نينمؤم متنك ذإ :يأ « نينمؤم
 . نينمؤملا

 ْمُكْرُصنََو مرحيو » ايندلا يف لتقلا ينعي 4 مكيديأب هل ُمُهْبَذَعي ذَعي مولو
 نيذلا نونمؤملا موقلاو .« مهبولق ظْيَع بهذيو نينمؤم موق رودص فو مهن ؟. ۔ .ى ه . مو ..- 0 ٥

 حتف موي وهو ،زئموي اوباصأف ؛ةعازخ ينمؤم نم هللا لوسر افلح مهرودص هللا ىفش

 .هموق نم الجر نيسمخ يف )ةبابص نب سيقم ،ةكم
 . مالسلا هيلع دمحم ءافلح اولتاق يأ ،ةرم لوأ مكوادب مهو :دهاجم لاقو

 ه . م و

 . مهنم نمآ نم دمحم ءاقلح . ةعازخ : يأ «ننينمؤُم ؤم موقَرودُصفشنَو» :لاق

 اومُك ةكم حتف موي لاق ن هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ركذ ِ

 . (2 ركب ينب نم ةعازخ الإ حالسلا

 نبا ةريس نمو . 124 ة ةقرو }ز نم تبثأ ام هباوص فيحصت هيفو «مسقم» :عبرألا تاطوطخملا يف (1)

 .«ةبابُص نب سّيقم» :182 ص . مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج نمو 3293 ص 2 ج .ماشه

 ةيدب ًابلاطُمو .همالسإ ًارهظُم ةنيدملا مدق ناكو .ةكم حتف موي هَمد زليت هللا لوسر ردهأ يذلا وهو

 5 هلتقف هيخأ لتاق ىلع ،ةدم دعب ادع هئكلو . هيخأ ةيدب مالسلا هيلع يبنلا هل رمأن . ماشه هيخأ

 .ًارعش كلذ يف لاقو . ًادترم ةكم ىلإ عجرو

 نأ ثيدحلا اذه ىنعمو .«ركب ينب نم ةعازخ الإ حالسلا اوقك» :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)
 دقف ةعازخ الإ ،حتفلا موي نيكرشملا لاتق ،لاتقلا نع اوفكي نأ سانلا رمأ مالسلا هيلع ينلا

 كلذ يف مهتناعأو ،حتفلا لبق مهولتاق اوناك نيذلا ركب ينب نم مقتنتل رمألا اذه نم اهانثتسا

 مق َروُدَص فشَبَو) : ىلاعت هلوق ىنعم وه . نيرسفملا ىدل .ءانثتسالا اذه ناكو .شيرق

 نبا مساقلا ديبع وبأ ثيدحلا اذه دروأ دقو .مالسلا هيلع يبنلا ءافلح ،ةعازخ ينمؤم : :( نينمؤم

 = ينب نع ةعازخ الإ حالسلا اوفك» :هظفلو .رثكأ ليصفتيو 145 ص لاومألا باتك يف ادنسم مالس
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 17 - 15 :ةبوتلا ىناثلا ءزجلا

 ال مالسإلا نإف ةيلهاجلا يف فلح نم ناك ام :لاقي ناك :لاق مهضعب ركذ

 (1)مالسالا يف فلح الو .ةدش الإ هديزي

 .4 ٌميكَح ْميلَع هللاو » ةكم لها نم يأ 4 امي نمم ىّلَع هللا ُبوُنيَو » :هلوق
ِ ٠1 }} 

 ملع اُمَلَو ) داهجلا مكيلع ضرفي الف : يأ « اوكرت نأ هتبسح ُمَتبِسَح مأ ) :هلوق

 نيذلا » .لاعفلا ملع وهو مكيلع ضرف امل نيلعاف 7 املو :يأ ؛ هللا
 .الخد :يأ . ةيلو نينمؤملل ا آلو هلوُسَر الو هلل نوذ نم او ذختي ملو مكنم اودَهنَج

 اونما نيذلا وق اذإ » نوقفانملا عنص ام لثم : يأ .دحاو وهو شةناطب : : مهضعب لاقو

 ) ْمُكَعَم انإ اولا ( نيكرشملا رافكلا ىلإ :يأ ( مهنيطايش ىلإ اولخ اذو اما اولاق

 .4 َنوُلَمْعَت امب ريبخ هللاو » :هللا لاق .ىوهلاو ةدوملا يف :يأ [14 :ةرقبلا]
 مهسفنأ ْىَلَع نيدهاش هللا دجسم اورم نأ َنيكرْشُملِل َناَك ام » :هلوق ي 8 .8

 . مارحلا دجسملا نم نوكرشملا يفن ىفن نيح اذهو .كرشلا رفك اذهو « رفكلاب

 .رفكلاب مهيلع دهشي مهمالك :لوقي ( رلاب مهسفن ىلَع نيدهاش ) :هلوق

 .4 ولاخ م مه ر رانلا يفو ث . ةرخآلاو ايندلا يف 4 ْمُهْلاَمغَا تطبح كئلوأ ث

 اهيلإ .قلحلا عيمج دجسم اهنأل ةبعكلا ينعي « هللا دجاَسَم ُرُمَعَي اَمْنِإ »

 ص 3 ج ،ةريسلا يف ماشه نبا ركذو .«حالسلا اوفك :لاق مث .رصعلا ةالص ىتح مهل نإف ،ركب
 يف هولتقف ليذه نم كرشم لجر ىلع حتفلا موي نم دغلا يف تدع ةعازخ نأ 416 - 4

 . .غفن نإ لتقلا رثك دقف ،لاتقلا نع مكيديأ اوعفرا .ةعازخ اي : مالسلا هيلع يبنلا لاقف . مرحلا

 .161 - 160 ص 14 ج يربطلا ريسفت رظناو .هنيدل اليتق متلتق دقل

 نع هباحصأ نيب يتي يبنلا ةاخاؤم باب .ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هاور .حيحص ثيدح )1(

 مصاع نب سيق نع دمحأ هاورو سابع نبا نع ريرج نبا هاورو ،(2530 مقر) معطم نب ريبج
 الو {هب اوكّسمتف ةيلهاجلا يف فلج نم ناك ام :لاقف فلجلا نع مالسلا هيلع يبنلا لاس هنأ

 . مالسإلا يف فلح

 ال نمم لتاقي نم لاتقلاب مهرمأ لبق هللا ملع دق :دمحم لاق» : يلي ام 124 ةقرو ز يف ءاج (2)

 ملع وهو ،ةجحلا هب موقتو هب يزاجي يذلا ملعلا هللا داراف ،ًابيغ كلذ ملعي ناك هنكلو ،لتاقي
 .لاعفلا

 = َدجاَسَم ُرُمْعن امن ) : ىلاعت هلوق يف تدرو ةءارقلا نأ يف فالخ ال هنال .هب ملسم ريغ لوق اذه (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 19 - 17 .ةبوتلا

 ْمَلَو ةاكزلا ىتاو ةوصلا ماقأو رغالا ملاو هللاب نما نمم » .نوشؤي

 .ةبجاو هللا نم ىسعو « َنيِدتهُملا نم اونوكي نأ كيلوأ ىسعف ةللا لإ ضح

 مويلاو هللاب َنَماَع نمك مارحلا دجملا ةَراَمِعَو جاحلا ةياقس ْمُلَعَجَأ » :هلوق
 يا «نيملشلا موقلا يدهي آل هللاو هللا دنع َنؤْوَتْسَي لاهلا ليبس يف دهجو رجالا

 . ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ وهو :نيدتهم هللا دنع ملظلاب نونوكي ال

 يقسأ انأ :بلطملا دبع نب سابع لاقف ةرجهلاب اورمأ :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 تلزنف ."رجاهن الف }ةبعكلا بجاح انأو :رادلا دبع ينب وخأ .ةحلط لاقو جاحلا
 ه , ۔ م| مه ة ة

 .ةكم حتف لبق اذه ناكو .(ميظغ زجا هدنع ةللا نإ) :هلوق ىلإ .. .ةيآلا ذه

 نم :مهضعب لاقف مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم سانأ فلتخا :نسحلا لاقو

 يف دهاجملا :مهضعب لاقو .دهاج نمم لضفأ مارحلا دجسملل ةياقسلا ىلع ماقأ

 انغلب : مهضعب لاقو .)مارحلا دجسملا رمعو ةياقسلا ىلع ماقأ نمم لضفأ هللا ليبس

 .بلاط يبأ نب يلع عضوملا اذه يف داهجلاب ركذ يذلا نأ

 .لضفأ دهاجملا نمؤملا نإ :يأ :نسحلا لاق (هللا دنع َنوُوَتْسَي ال ) :هلوق
 .ءاوس اوسيل ةفصلا هذه لهأ يأ

 هللا تويب عيمج ةرامعلا لضف لمشي ىتح .دجاسملا عيمج اذأ اهب دوصقملاف ؛عمجلاب ( هللا =
 َنيكرشُمْلل ناك اَم ) :ةقباسلا ةيآلا يف امأ . هللا تويب نم تيب يأ رمعي نمؤم لك اهرجأ لانيو

 نأ َنيِكرشُمْلل َناَك امم) :ديحوتلا ىلع اهيف ورمع وبأو ريثك نبا ارق دقف (هللا دجاَسَم اورُمْعي ن
 مارحلا تيبلا ةبعكلا اهب دوصقملا نوكي نأ نكميف ،عمجلاب نوقابلا أرقو ( هللا دجسم اوُرُمْع

 .9 ص هيولاحخ نبال ةجحلا رظنا .رظنلا نم يوق ظح هل هجو اذهو .دجاسملا نم اهريغ نود

 ( .118 ص .ينادلل ريسيتلاو
 ؛رجاهن الق» :هلوق دعب جو عو ق يف درو دقف .ةيلاب داهشتسالا يف خسنلا يف بارطضا عقو (1)

 «. ..( الو مُكَناَوْخَو مكابآ اودجت آل اونمآ نيذلا اهيأ اير :هللا لزناف» :ةلمجلا هذه
 . 124 ةقرو ز نم هباوص تبثأ اطخ اذهو

 ريبعتلاو . . .ةياقسلا ىلع ماقأ نمم لضفأ هللا ليبس يف داهجلا» :تاطوطخملا ضعب يف (2)

 .اهسفن ةيآلا هذه يف ريظن هل لب رئاظن يبرعلا بولسالا يف هل حيحص
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 24 - 20 : ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 همجه م ث ه ,.. ٤ى ۔ ., ٨۔,۔ذ۔ذ , ٨۔,۔۔ , ث۔ . ۔ . ِ
 مظعأ مهبس أو مهلوماب هلل ١ ليبس يف اودهلجو اورجاهو اونم ٤ نيذل ١ 9 : ل اق

 ٌمُه كِيَلوأَو » .مارحلا دجسملا رممو ةياقسلا ىلع ماقأ نمم ه هللا دنع ةَجَرَ
 .ةنجلا ىلإ رانلا نم نوجانلا :يأ « نوزئافلا

 مين » ةنجلا يف :يا « اهيف مُهَل تنجو وض ةنم ةمخرب مهبر مهرش »
 نوتومي ال :يأ ه ادبأ » ةنجلا يف يأ « اهيف نيدلل .لوزي ال مئاد :يأ « ميم
 .4 ميظع رجأ ُهَدْنع هللا نإ » اهنم نوجرخي الو

 ال يا ه :ايلوأ مكنوخَو مكاباع اودحت ال اوّنَماع نيذلا اهيأي » :هلوق
 رفكلا اوراتخا نإ يأ «نميإلا ىلع َرْفَكْلا اوُبَحَتْسا نإ » هللا يصاعم ىلع مهولوتت

 مه كينلوأن » رفكلا ىلع نينمؤملا نم يا « مكنم مهوي نَمَو » ناميإلا ىلع
 . ينوُملضلا

 امهتيالوب وهو {قفانم وهف ًاقفانم ىلوت نمو ،كرشم وهف ًاكرشم ىلوت نم :لوقي

 دوهيلا اودحت آل ) :هلوقك وهو .ملظ نود ملظو ،ملظ قوف ملظ وهو ،ملاظ اعيمج

 يدهت ال ةللا نإ مهنم هنف مكنم مهوي نمو ,ضغب ُايلؤأ ُمَهُضَعب ءايلوأ ىراصنلاو
 . هللا دنع نيدتهم قافنلاو كرشلا ملظب نونوكي ال يأ [51 :ةدئاملا] .( نيملاظلا موقلا

 لاومأو مكنريِشََو مكَجوزأَو مكئوخإَو مكاتأ مكؤاباع َاَك نإ لف » :هلوق
 هلوُسَرَو هللا نم مكيلإ بحأ اَهَنوَضْرَت نكسمو اممَداَسَك نوشخت ةراجتو امموُمتفَرتق
 :دهاجم لاقو .ةمينغلا :نسحلا لاق 4 هرمأب هللا يتاي نح اوُصْبرَتَق هليبس يف اهجو
 . .«َنيقسقلا موقلا يدهي آل هللاو » .ةكم حتف

 .0}مهكرش ىلع نوتومي نيذلا نوكرشملا انه اه نوقسافلا :مهضعب لاق

 آل هللاو ) :لوقي ،قافنلاو كرشلا قسفل ةلمتحم ةعماج ةيآلا :مهضعب لاقو

 وأ كرشم قساف نم ،هللا دنع نيدتهم قسفلاب نونوكي ال يأ ( َنيِقِساَقلا ٌمْوَقلا يدهي

 خيشلل وهف هدعب ءاج يذلا لوقلا امأ .124 ةقرو ز يف دوجوم وهو ،مالس نب ىيحي لوق اذه (1)

 : .برقأ هيولسأ ىلإو هبشأ هيأري وهف يراوهلا دوه .
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 25 . ةبوتلا

 . قسف نود قسفو ؤ،كقسف قوف قسف وهو ؛نقفانم

 هللا رصن يتلا مايألاو ردب موي ينعي 4 ةريثك َنطاَوَم يف هللا كرصن دقل » :هلوق

 ةوزغل م"»مهئطويو هرصنب مهفرعي :دهاجم لاقو .نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا اهيف

 . !كوبت

 ُمُكيَلَع تقاضو اتش ْمُكْنَع نغت ملف مُكترَ مكتبجعأ ذإ نينح ويو , :لاق

 . نيمرهنم يأ 4 َنيربذم ٨ ميلو مث مد : اهتعسب يا 4 تّبخَر ر امب ضزألا

 نزاوه عمج اهب يقلف ةكم حتف دعب نينح ىلإ راس ةي هللا لوسر نأ كلذو

 يف فالآ ةرشع نم بيرق يف هللا لوسرو ،فالآ ةعبرأ نم بيرق )[مهو فيقثو]
 .افلأ رشع ينثا يف وهو :مهضعب لاقو . يبلكلا ريسفت

 دجوف .ةلق نم مويلا بلغن نل :ةي هللا لوسر باحصأ نم لجر لاق اوقتلا املف

 وهو ةمصلا نب ديرد اهعمو نزاوه تجرخو .اديدش ادجو هتملك نم ةي هللا لوسر

 :لاق .ال :اولاق ؟دحأ بالك ينب نم مكعمأ ،نزاوه رشعم اي :ديرد لاقف: ريبك خيش

 نم مكعمفأ :لاق .ال :اولاق ؟رماع ينب نمفأ :لاق .ال :اولاق ؟دحأ بعك ينب نمفأ
 .هيلإ مهومتقبس ام اريخ ناك ول هللاو امأ :لاق .ال :اولاق ؟دحأ رماع نب لاله ينب

 لاق ىنح ي هللا لوسر باحصأ مزهناف .اولتتقاف هوصعف ،اوعجراو ينوعيطاف
 اي :ىدان مث هللا لوسر ةلغب مث)رفثب سابعلا ذخاف .هللا دابع يلإ :ةيتَي هللا لوسر

 ةئيهتلاو ليهستلا ىنعمب ةئطوتلا نم نيينعملا الكو . 3 مهنطوي : دو ج ي يفو . 3 مهثطوي :عو ق يف )1(

 .لمتحم ءديوعتلا ىنعمب ،نيطوتلاو .ةيسفنلا
 .125 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 نع تفتلاو شةةيتَي هللا لوسر تعمسف» :سنأ نع 898 - 897 ص 3 ج يدقاولا يزاغم يف ءاج (3)

 ماشه نبا ةريس يفو .«هلوسر راصنأو هللا راصنأ اي :لوقي وهو ،نومزهنم سانلاو ،هراسيو هنيمي
 انأ ، يلإ اومله سانلا اهيأ نيأ» :ظفللا اذهب مالسلا هيلع هللا لوسر ءادن ءاج 443 ص 3 ج
 . هللا دبع نب دمحم انأ .هللا لوسر

 رظنا .اهبنذ تحت لعجي يذلا :ةبادلا رفثو جرسلا رخؤم يف يذلا ريسلا :كيرحتلاب ،رفثلا ()
 .(رفث) :ناسللا
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 27 - 26 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 نإ ،اورصنو اووآ نيذلا راصنألا رشعم اي ةرجشلا تحت اوعياب نيذلا نيرجاهملا رشعم

 عمساف .ةًاحاّيص الجر سابعلا ناكو .مكل مله ،مالسلا هيلع هللا لوسر اذها

 امأو هلوسر رصنو هللا رصنل اولبقأف نونمؤملا امأف .اعيمج اولبقأف .امهيلك نيقيرفلا

 .ًاديدش لاتق اولتتقاو ؤهللا لوسر دنع اوقتلاف . هللا رون اوئفطيل اولبقأف نوكرشملا

 ريسفت يف ةنيكسلاو .4 نينيؤُملا ىلَعَو هلوُسَر ىلع ُةتَنيِكَس للا نآ مث »
 ةكئالملا ينعي 4 اممْوَرَت مل ادونج َلَزنأَو » .ةمحرلا :مهضعب لاقو .راقولا نسحلا

 كليفَو » ةرخآلا باذع لبق ايندلا باذع وهو .لتقلاب يأ « اورك نيذلا بذعو »
 . «َنيرفنكلا ءازج

 ليخل ١ نيأ : ريسأ مهيديأ يف وهو نينمؤملل لاق رصن ينب نم الجر نأ اوركذ

 مهيف مكارن انك ام .مهيدياب انلتق ناك امنإو ؟ضيبلا بايثلا مهيلع نيذلا لاجرلاو قلبلا

 .ةكئالملا كلت :اولاق .ةماشلا ةئيهك الإ

 .4 ميحر ًروُفَع هللاو امي ٌنَم ىلَع َكلَد دعب نم هللا بوتي مت » : هللا لاق

 نزاوه ذئموي هللا يبن هيلع لتاق فئاطلا نيبو ةكم نيب ام انينح نأ اوركذ
 و

 . افيقثو

 نيرجاهملا نم فالآ ةرشع ؛افلأ رشع انثا ذئموي هللا يبن عم جرخ هنأ انل ركذ
 نع اولجف .ةرثكل مويلا بلغن نل :ذئموي لجر لاقف .ءاقلطلا نم نافلأو راصنألاو
 لعجو .ينتدعو ام نيأ بر اي :لاقف ءابهشلا هتلغب نع لزن ىتح ةي هللا لوسر
 راصنألا نم ةباصع اذإف تفتلاف .([راصنألا رشعم اي] نيرجاهملا رشعم اي :يداني

 توصلا ديدش يأ ءًايص الجر» :125 ةقرو ،ر يفنو !ًاحايص الجر» :دو جو قو ع يف اذك (3)
 . هيلاع

 نع ةلصفم يربطل ١ اهدروأ دقو .ةرصتخم انه ةياورل ا هذه تءاج دقو .125 ةقرو ز نم ةدايز (4)

 هلاق ام دجت خيراتلاو ريسلا بتك يف ًاضيأ ةلصفم اهارقاو .180 ص 14 ج هريسفت يف ةداتق
 . ةوزغلا هذه يف مالسلا هيلع لوسرلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 28 :ةبوتلا

 نم ‘"نامعن ىلإ انب تدمع ول هللاو ؤ هللا يبن اي هللاو :اولاقف ؟مكريغ مكعم امأ :لاقف

 .نوملسمل ١ عجارتو هودع مزهو هرصن هللا لزن أ مث . .كعم انكل نمي يذ

 :ساجنالا :مهضعب لاق 4 سجن نوكرشملا امإ اونماع نيذلا اهيأي :هلوق
 «اذمم مهمامع دعب ٌماَرَحلا دجسملا اوُبَرَقَي لق » .راذقألا :مهضعب لاقو .ثابخألا

 اذه لبق هانرّسف دقو . ناذألاب يلع هيف ىدانو ركب وبأ هيف جح نيذلا ماعلا ينعي

 .عضوملا

 ءاش نإ هلضف نُم هللا ُمُكيِنَغُ فوسف » ةقافلا يهو 4 ةليع متفخ نإَو » :هلوق
 م م ىم

 نأ هللا رمأ املف . (2مهقاوسأ يف مهيشاوم يف نوبيصي اوناك . 4 ميكح ميلع ةللا نإ

 الف مهدهع نم يقب يذلا لجألا ىضقنا اذإ مارحلا دجسملا نع نوكرشملا ىفنُ

 نوبيصي اوناك امل 0 ةليع مسف نإو ) :لاق } ماعلا كلذ دعب مارحلا دجسملا اوبرقي

 نامعنو كرب :ناسللا يفو «نمي يذ نم دامفغلا كرب ىلإه :180 ص 4 ج يربطلا ريسفت يف ءاج (1)

 مسا وهو شديبز لامعأ نم نميلاب باصو لبج يف نصح نامعنو .نميلا فارطأ نم ناعضوم

 .294 ص 5 ج نادلبلا مجعم توقاي رظنا .نميلاب نيرخآ نينضحل

 رأ ملو ،انه مهيشاوم ةملك ىلإ انئمطم تسلو .«مهقاوسأ يف مهيشاوم يف» :دو عو ق يف اذك (2)

 يف نوبيصي» :ةرابعلا باوص لعلو . نيكرشملا نم نوبيصي ام رئاس نم اهصاصتخال اهجو

 لهأل ناك» :هيف ءاج . حضوأ ةرابعب 125 ةقرو' ز يف اذه ريسفت ءاجو . «مهقاوسأ يفو مهمساوم

 هللا مهملعاف مهيلع دتشا كلذ نع اولزع املف نيكرشملا نم جحي ناك نمم قفرو ةبسكم ةكم

 .!كلذ نم مهضوعي هنأ

 : :اهعلطم ةديصق نم يسوألا حالجلا نب ةحيحأ لاق .رقتفا اذإ ليعي ,لاع ردصم ةليعلا (3)

 لوتقم ةنوآ ءرملا سفنو لوغ رهدلاو ابصلا نع ثوحص

 :لوقي نأ ىلإ

 ليمي ىتم ينغلا يردي امو ءانغ ىتم ريقفلا يردي امو
 : اهيفو . . .

 ليقَملا كرد ضرالا ياي ارمأ تعمجأ نإو يردت امو
 زاجم رظناو .650 .648 ص 2 ج برعلا راعشأ ةرهمج © يشرقلا ديز يبأ دنع تايبألا رظناو

 .5 ص 1 ح ةديبع يبأ
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 29 : ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 ق ا م . © م

 ُميلَع ةللا نإ ءاش نإ هلضف نم هللا ْمُكينْعُي فْوَسف ) يشاوملا يف مهقاوسأ نم

 .( ميكح
 ُهَنوُسَرَو هللا م مرح امم َنوُمْرَحُي الو رخآلا مويلاب اب الو هلل اب َنونمؤُي آل نيذلا اولتق ,

 بتكلا اونبو نيذلا نم » قحلا نيد وهو . مالسإلا نيد يأ ٤ قحلا نيد ونيد ل

 وأ اوملسي ىتح باتكلا لهأ لاتقب رماف «َنوُرِغنَص ْمُمَو دي نع ةيزجلا اوطعي ْىنَح
 مهيشاوم يف مهقاوسأ يف نوبيصي اوناك ام ناكم نيملسملل هللا لعجف . ةيزجلاب اورقي

 ام .نيكرشملا عيمجو .دي رهظ نع ماع لك باتكلا لهأ نم ذخؤت ،ةّرادلا ةيزجلا

 .مهنم تلبق ةيزجلاب اورقأ اذإ .ةلزنملا كلتب برعلا الخ

 اولزع املف ؛مهنم نوعفتنيو نيكرشملا نوعيابي نوملسملا ناك :مهضعب لاقو

 ةيزجلاب هللا مهانغأف ةيآلا هذه هللا لزناف .نيملسملا ىلع كلذ دتشا كلذ نع

 .اماع ًاماعو ارهش ارهش اهنوذخاي !ةيراجلا

 نأ هللا مهدعوف ذ نيكرشملا رجاتم نم بيصن انك : نونمؤملا لاق :دهاجم لاقو

 . مارحلا دجسملا اوبرقي الاب مهل ًاضوع هلضف نم مهينغي

 لاقو . ليوأتلا يف اهرخآ عمو > ةءارقلا ىف و ةءارب لوأ ت ةيآلا هذه :دهاجم لاق

 ةوزغب هباحص أو يبنل ١ رمأ : ( َنوُرغاَص ْمُهَو ب دي نع ةيزجل ١ اوطعي ىح ( :دهاجم

 .كوبت

 نم رمع ذخأو نيرحبلا سوجم نم ةيزجلا ذخأ ةي هللا لوسر نأ نسحلا ركذ
 .سراف

 تعمس :فوع نب نمحرلا دبع لاقف سوجملا نع لأس رمع نأ ركذ

 .}»باتكلا لهأ ةنس مهيف اونس :لوقي ي هللا لوسر

 دواد وبأ كلذك ىورو ؤ برحلا لهأ عم ةعداوملاو ةيزجلا باب 6 داهجلا باتك يف يراخبلا ىور )1(

 ةلاجب نع ىوري امهالك سوجملا نم ةيزجلا ذخأ يف باب 6 ءيفل او ةرامإل او جارخلا باتك يف

 = نأ فوع نب نمحرلا دبع دهش ىتح سوجملا نم ةيزجلا ذخأ رمع نكي ملو ...» :لاق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 31 - 30 :ةبوتلا

 نم رمع ذخأو ،نيرحبلا سوجم نم ةيزجلا ذخأ ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 دقف باتكلا لهأ يف برعلا نم لخد نم امأو :لاق .ربربلا نم نامثع ذخأو سراف

 .ةرقبلا ةروس يف كلذ انرّسف

 امم فعضلا ىلع ماشلاب بلغت ينب ىراصن حلاص ديلولا نب دلاخ نأ اوركذ

 .هزاجاف رمع ىلإ كلذب بتك مث ،مهيشاوم نم نيملسملا نم ذخؤي
 نم اوغلبي مل مهنإف برعلا ىراصن حئابذ اولكات ال :لاق ايلع نأ اوركذ

 هنأ انيلإ كلذ بحأو .اوملسي مل نإ مهلتق ىري ناكف :لاق .رمخلا برش الإ ةينارصنلا

 ةيآلا لوزن دعب لخد نمو .مهنم مهف ةيآلا لزنت نأ لبق باتكلا لهأ يف لخد ناك نس
 .لتقو كلذ هنم لبقي مل

 هللا لاق « هللا نبا 1 ىىَراَصْنلا تلاقو للا نناريزَ ُدوُهَيلا تلاقو » :هلوق

 نم اورك نيذل ١ لوق ث نوهباشي يأ 4 َنوُمهَضُي ؛مههؤفأب ْمُهلْوَق ف كلذ :لجو زع

 نب حيسملا ىراصنلا تلاق . .مهلبق دوهيلا لوق ىراصنلا تهاض : مهضعب لاق «

 ًاعيمج هللا مهنعل يأ « َنوكَفوُي ىنأ هللا ُمُهْلتاق » .هللا نب ريزع دوهيلا تلاقو شهللا

 .قحلا نع يأ 6 نوفرصي فيك

 يأ « يرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ ممه مهربخا اوُذَحنا 9 :هلوق ه 8 . ه م
 ال 4 و وه لإ هنإ ال  هللا وهو 4 ادحاو اهلإ اوبعل لإ اورمأ امو ط ابر هوذختا

 .4 نوكرشي امع ط هسفن هني «هنحْبُسإ» هل كيرش

 نم بيلص يقنع يفو ي يبنلا تيتأ :لاق هنأ يئاطلا متاح نب يدع نع اوركذ
 . ةءارب ةروس ارقي وهو هيلإ تيهتناو : لاق . كقنع نع اذه قلأ ‘ يدع اي :لاقف بهذ

 ال انإ :تلق (هللا نود نُم ابابرأ مُهَناَبْهُرَو ْمُمَرابْحأ اوُذَحَئا ) :ةيآلا هذه ىلع ىتأ املف

 تعمسل دهشأ :فوع نب نمحرلا دبع لاق ةياور يفو .رجه سوجم نم اهذخأ يتي هللا لوسر =

 168 - ص 11 ج ةنسلا حرش يوغبلا رظنا .باتكلا لهأ ةنس مهب اونس :لوقي ةي هللا لوسر
 .(2751 - 2750 مقر) 9

 .240 ص 1 ج ريسفتلا اذه نم فلس ام رظنا (1)
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 33 - 32 :ةبوتلا ىناثلا ءزجلا

 .هنولحتستف مكيلع مرح ام مكل نولحي سيلأ :لاق .هللا نود نم ابابرأ مهذختن
 .(" مهتدابع كلتف :لاق . ىلب تلق ؟هنومرحتف مكل هللا لحأ ام مكيلع نومرحيو

 ةيدوهيلا نم هيلإ نوعدي ام يأ «مههنأت } هللا رون ز اوُعْفطُي نأ نويري» : هلوق

 نآرقلا يأ ُهَروُن ميب نأ آلإ هللا ىتأيو .هللا باتك نم اوفرح امو .ةينارصنلاو
 رفاك نم ،اعيمج نورفاكلا يأ هنورفنكلا رك ولو » نينمؤملاو هيبنل رصنلاو مالسإلاو

 .رفك نود رفكو رفك قوف رفك وهو ،قفانم رفاكو كرشم

 و هل نيلا ىّلَع رهظيل قحلا نيدو ىدهلاب ُهَنوُسَر َلَسزَأ يذلا وُه » :هلوق
 .4 نوكرشملا رك

 مهنيدو ىتش مهتاهمأ © تالعل ةوخإ ءايبنألا :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ

 اذإف .ةلاحم ال لزان هنإو . يبن هنيبو ينيب سيل هنأل ىسيعب سانلا ىلوأ انأو .دحاو

 طبس ©ضايبلاو ةرمحلا نم نيترصمم نيب © قلخلا عوبرم لجر هنإف ،هوفرعاف هومتيأر
 لتاقيو ،ريزنخلا لتقيو ‘بيلصلا قديف .للب هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك ،سلأرلا
 نامألا عقي ىتح ،مالسإلا ريغ اهلك للملا هنامز يف هللا كلهيو © مالسإلا ىلع سانلا

 © منغلا عم بائذلاو رقبلا عم رومنلاو ،لبإلا عم دسألا عترت ىتح ضرألا يف

 ."اضعب مهضعب رضي ال تايحلاب ناملغلا بعليو

 ىسيع لزني ىتح ةعاسلا موقت ال :لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .ةأدحاو نيدلا نوكي ىتحو بيلصلا رسكيو ريزنخلا لتقيف ،ميرم نا
_ 

 .2 :قيلعت .2890 ص 1 ج ،فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 ` ةريره يبأ نع مالسلا هيلع ىسيع لئاضف باب لئاضفلا باتك يف ملسم هجرخاو دمحأ هجرخا(2)
 ج ،فلس ام رظناو .549 ص 6 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأ امك (2365 مقر) هذهب ةهيبش ظافلأب
 .437 ص 1

 ةريره يبأ نع مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزن باب ،قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
 نع دمحأ هجرخأو . . .الدع امكح ميرم نبا مكيف لزني نأ نكشويل هديب يسفن يذلاو :ظفلب
 . ميرم نب ىسيع لوزن يف ءاج ام باب . نتفلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو . ًاضيأ ةريره يبأ
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 35 ۔ 34 :ةبوتلا

 © نييبنلا متاخ اولوقو دمحم دعب يبن ال اولوقت ال :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذ

 رسكيو ،لاججدلا لتقيف ؤ}اطسقم مامإو ،آالدع امكاح ميرم نب ىسيع لزنيس هنإف
 .اهرازوأ برحلا عضتو ،ةيزجلا عضيو شريزنخلا لتقيو ‘بيلصلا

 الوربو تيب ىقبي ال :لوقي يي هللا لوسر تعمس :لاق دوسألا نب دادقملا نأ اوركذ

 مهلعجيف هللا مهزعي نأ امإ ؛اليلذ لذتو ازيزع زعت .مالسإلا ةملك هللا هلخدأ الإ ردم
 .اهل نونيديف مهلذي نأ امأو إاهلهأ نم

 ىتح كلذ ناكف .اهلك نايدألا ىلع مكاحلا نوكي ىتح :نسحلا ريسفت يفو

 نمو ةيزجلا مهنم ذخاف ىراصنلاو دوهيلا ىلع مكحو .اهلك ناثوألا ةدبع ىلع رهظ

 .سوجملا

 ينعي [هلُك نيلا ىلَع ُهَرهْظُيل : ىلاعت هلوق يف] :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ
 ١ .هلك كلذ هللا متأ ىتح ؤي هللا لوسر ضبقي ملف اهلك نيدلا عئارش

 سانلا لاومأ نوُئُكاَل نابهرلاو رابخألا َنُم اريثك نإ اوناع نيذلا اهبأ :هلوق

 ١هللا باتك نم اوفرح ام ىلعو مكحلا يف ىشرلا نم نوذخأي اوناك ام ينعي 4 لطنلاب
 يأ ليلق ًانمث هب اورتشيل هللا دنع نم اذه :اولاق مث ،نووهي ام ىلع مهيدياب اباتك اوبتكو

 نع :يأ هللا .ليبس نع َنوُدُصِتَو » .نوذخاي اوناك ام وهو ،ًاريسي ايندلا نم اضرع

 . مالسإلاو دمحم

 ْمُمْرْشَبَق هللا ,ليبس يف اَهَنوُقْني الو ةضفلاو َبممذلا نونكي نيذلاو » :هلوق
 م . 3 3 ٥

 مههابج ايج اهب ىوتف م منَهَج ران يف اَهيلَ ىمحب مو ر عجوم يأ 4 مي أ باذعب

 .« َتوزنُكَت متنك امم اوقوُذف مكسفنا ل ْمتزَنَك ام ادن ْمُمْروُهْظَو ممُهْبونُجَو

 ىوكتف ،اهيلع ىمحُيف .اهنايعأب ةمايقلا موي لاومألا كلت رشحت :نسحلا لاق
 ( نويعب متام اوُموَُ مكنأل رتك ام انم ) .مهروهظو مهبونجو مههابج اهب
 . هللا ليبس يف قافنالا هيلع بجو نم ينعي

 . ةبراقتم ظافلأب يرادلا ميمت نعو دوسألا نب دادقملا نع دمحأ هجرخأ (1)
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 36 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 رانيد يسميف زنكب لجر ىوكي ال ،هريغ هلإ ال يذلاو :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ
 .هدلج كلذل عشوي ه نكلو ئ ًامهرد مهرد الو . ارانيد

 اهبحاص اهيلع اكوأ ءاضيبو ءارفص لك :الاق امهنأ ةريره يبأو رذ يبأ نع اوركذ

 . هللا ليبس يف اهقفنيف ،اهغرفي ىتح زنك يهف

 تخسن :مهضعب لاقو .زنكلا ةاكزلا ةي ا تخسن :لاق هنأ يرهزلا نع اوركذ

 .اهلبق تناك ةقدص ك ةاكزلا

 .نوفدم ناك نإو زنكب سيلف هتاكز ىدؤت لام لك :لاق هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .كلذ لثم سابع نبا نع اوركذو .رهاظ ناك نإو زنك وهف هتاكز ىدؤت ال لام لكو
 يف هللا قح ىدأ دقف هلام ةاكز ىدأ نم :لي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 . ")هل ريخ وهف داز نمو .هلام

 :نسحلا لاق] « 4 هللا بتك يف ارهش َرشَع انثا هللا دنع روهشلا ةدع ن ج :هلوق

 قلخ م مو : هللا بتك عيمج يفو ءايبنألا بتك هنم خسن ىذلا [ هللا باتك يف

 كلذ د ث مرحمو ةجحل ١ وذو ةدعقلا وذو فبجر 4 مرح ةَعن رأ اهنم ضزأل او تومل ١

 .رهشألا ةعبرألا هذه هئايبنأ ةنسلأ ىلع مرح هنأ ينعي 4 ُميَقلا نيذلا

 ىدؤت اهيفو .اهلك رشع ىينئالا يف يأ 4 ْمُكَسُفْنَأ نهيف أ ف اوُملظَت لق ) :هلوق
 ى رو ر

 .امرح اهلعجف رهشألا ةعبرألا هذه هللا مظع دقو .ةرم ارهش رشع يتنثا لك يف ةاكزلا

 ةئيطخ مظعأ نهيف . ف ملظل ا نإ :لوقي ) مكسفن أ َنهيِف اوُملظَت ال ( : : مهضعب لاقو

 . كلذ ىوس اميف ملظلا نم رزو

 يبأ نع اثيدح يذمرتلا جرخأو .زنكب سيلف هتاكز ىدأ ام باب :ةاكزلا باتك يف يراخبلا مجرت (1)

 ًاضيأ هجرخأ ريخألا ظفللا ا ذهبو . كيلع ام تيضق دقف كلام ةاكز تيدأ اذإ : : ظفلب ًاعوفرم ةريره

 .( 8 مقر) ةريره ىبأ نع زنكب سيلف هتاكز ىدأ ام باب ۔ةاكزلا باتك يف ةجام نبا

 .126 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 36 :ةبوتلا

 وذ ةمرح اهمظعأو ‘ ناضمر روهشلا ديس :لاق هنأ نيتم هللا لوسر نع اوركذ

 ذ . (!ةححلا

 رهش :لاق ؟لضفأ ناضمر دعب روهشلا يأ : هللا لوسر اي ليق :لاق نسحلا ركذ
 . مرحملا : مصالا هللا

 امك !اعيمج :يأ ه ةفاك ْمُكنولتْقُ امَك ةفاك نيكرشملا اولتقو : هلوق

 . مهودع ىلع رصنلاو مهل نوعلاب 4 نيقتملا م عم ه هللا نأ اوُمَلغاَو ط ًاعيمج ْمُكَنولتقُ

 ريخاتلا وهو ،ةئسنلا نم يسنلا : نسحلا لاق رثكلا يف ف ةدايز ءيسنلا امن

 اذو ةدعقلا اذ نولعجيف .ةيلاوتم ماع يف مرحلا رهشألا ةعبرألا هذه نولعجي اوناك
 يف اهنولعجيف ،هانرخأ يأ 5ابجر ماعلا انأَسْنأ دق :نولوقيف رفصو مرحملاو ةجحلا

 مهؤاسنإ :لوقي .( رفكلا يف ف ةدايز يبنلا امنإ ) : هللا لاقف .اهتلزنم ىلع لبقملا ماعلا
 . مهرفك يف ةدايز يأ .رفكلا يف ذ ةدايز هللا رمأ مهفيرحتو ٠ ًابجر مهريخات : يأ .ابجر

 للا مُرَح ام ةدع اوُنطاوُي اماع ُهنوُمَرَحْيَو اماع نولحي اورفك نيذلا هب لض ط م 8 م
 الإ اهنم نوصقني الو اهيف ةدعلا نوئط اوي كلذ يف مهو : :يأ « هللا م ا رح ام اولحيف

 . هلللا مرح امم بجرو ؛ هللا مرح ام نولحي مهب أ

 هلحي يذلا ناكو .لوألا رفص هنومسي اوناك ؛مرحملا وه يسنلا : يبلكلا لاق
 6 لالح لوألا رقص نإ الأ : : مسوملاب يداني ناك .ينانكلا فوع نب ةدانج سانلل

 لحأو مرحمل ١ مرح لبقمل ا ماعل ا ناك اذإف . مرحمل ا ناكم رفص مرحيو ٠ سانلل هلحيف

 . رفص

 اميف .ظفللا اذهب امهدجأ ملو ،مايصلا رهش ةليضف يف دحاو امهانعم هيلي يذلاو ثيدحلا اذه (1)

 باب { مايصلا باتك يف ملسم هاور ام امهنم بيرقو .ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب
 ناضمر لعب مايصلا لضفأ :لاق بتي يبنلا نع ةريره يبا نع )1163 مقر) مرحتملا موص لضف

 .ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفاو ،مرحملا هللا رهش
 نب دبع نب ةفيذح وهو .سملقلا ناك» : يلي ام 494 ص ،برعلا باسنأ ةرهمج يف مزح نبا لاق (2)

 ثدرو مث روهشلا اسن نم لوأ 6 ةنانك نب كلام ن؛ب ثراحلا نبا ةبلعث نب رماع نب يدع ن»٫ ميقف

 .ةفيذح نب دابع نب علق نب ةملس نب فوع نب ةدانج ةمامث ابأ مهرخآ ناكو .هونب هنع كلذ
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 38 - 37 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 تناكو .اماع رفص نومرحيو اماع مرحملا نومرحي اوناك :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 .هنولعفي ميلس ونبو نافطغو نزاوه

 ناكف ؛مرحلا رهشألا يف رفص اوداز ةلالضلا لهأ نم سانأ ناك ::مهضعب لاقو

 كلذ هنومّرحيف ،َرفص ماعلا تمرح دق مكتهلآ نإ الأ :لوقيف مسوملا يف مهُممئاق موقي

 ةمامث وبأ ةيمأ نب ناوفص يسنلا اسنأ نم لوأ ناكو . نيرفصلا امهنومسي اوناكف 0 ماعلا

 . ميقف ينب دحأ { نانك نب كلام ينب نم

 رادتسا دق نامزلا نإ الأ :ىنم موي هتبطخ يف لاق ةي هللا لوسر نأ انل ركذو

 . اهنم ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإو ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ موي هتئيهك

 نيب يذلا رضم بجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ تايلاوتم ةثالث ،مرح ةعبرأ
 . ةنسألا لصتنم ةيلهاجلا يف بجر ىمسي مره ناكو .")نابعشو ىدامج

 ري 9 ۔ ر ۔
 دهاجم نبا ركذو .ابجر ( اماع ةنوُمرحْيَو اماع هن هولح ( :لاق ا دهاجم نأ اوركذ

 © يسنلا سانلا اهب فرعيل ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ :لاق ادهاجم نأ

 .ةنسلا نم صقني ام : : ىأ

 ال لل او ث .كلذ نم نوعنصي اون اك ام يأ 4 مهلمأ ١ ءوس 1 نيز ط : هلوق

 اوعنص امب نونوكي ال :يأ ،مهرفك ىلع نوتومي نيذلا :يأ «َنيرفكلا موقلا يده
 . هللا دنع نيدتهم كلذ نم

 ىلإ ْمَْلَقاثَأ ه هللا ليبس يف اورفنا ُمُكَل ليق اذإ مكلام اوُنَمَ نيذلا اهيأي : هلوق

 .ايندلاب اضرلا وهو 6 :فارعألا] ) ؛ضزألا ىلإ دلخا ) :هلوق لثم وهو 4 ضزألا

 نم ًاضوع ايندلا تسيل يأ 4 ةرخالا ن نم ايلا ةويحلاب متف ط . :لاق

 مث ايندلا يف هب عتمتسي يأ « َليِلَق آلإ ةرخآلا يف ايندلا ةوَيَحلا عتم امف » ةرخالا
 ام ) هلوقك .بهذي الو ىنفي ال ،مئاد قاب ةرخآلا يف امو . ىقبي الو بهذيو ،ىنفي

 .عادولا ة هجح يف بي هتبطخ نم & ةركب يبأ ثيدح نم مهريغو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ )1(

 .عادولا ةجح باب يراخبلا لاثم رظنا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 40 - 39 : ةبوتلا

 [96 :لحنلا] ( يقاب ) ةرخآلا يف يأ ( هللا دنع اَمَو دقن ر ايندلا يف يأ ( مكدنع

 .ءانف نم :يأ [54 :ص ةروس] ( داف نم هلام انقزَرل اذك نإ ) :هلوقكو

 ةماعلا هب ىنعي :نسحلا لاق . ًاعجوم يأ 4 ميلأ اباذع ْمُكبَذَعُي اوُرفنَت ألإ ث

 يبنلا عم ذئموي داهجلا ناكو .مالسلا هيلع يبنلا عم داهجلا مهيلع ضرف نيذلا

 ناكو .داهجلا هنع عضو دق نم مهيفو !ةنيدملاب اموق فلخي يبنلا ناك دقو .ةضيرف

 6"[لظلا اوهتشاو رامثلا تباط نيح فيصلا يف] كوبت ةوزغب اورمأ نيح اذه

 ؛ورضَت الو » مكريغ اموق لدبتسيو باذعلاب مككلهي :لوقي « مكريغ اموق لدتسيو »
 . ريدق ءيش لك ىلَع هللاو » مككلهأ نإ 4 ائيش

 نمم باذعلاب اودعو نيذلا ءالؤه نأ قارفلا لهأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 :لاقف نونمؤملا ليق املك ناميإلا لاصخ نم مهلبق امب مهامسو ،ناميإلاب هللا مهادان

 بفصاول زوجي الف (أميلأ اباذع ْمُكبَعُي) 3هب اومسو ناميإلاب اودون نيذلا متنأ (اورفنت ألإ)

 .() نونموم مهو ۔ مهرفنتسا امك اورفني مل نإ - مهبذعي هنأ هللا فمهي نأ

 ام ىلع كوبت ةوزغ يف رحلا ناّبَهل ةدش يف نينموملا هللا رفنتسا :مهضعب لاق

 .ليق ام ليق اهيفو .دهجلا نم ملعي
 هَجَرْخَأ ذإ هللا ُهَرَصَن ذف » مالسلا هيلع يبلا ينعي « ُهوُرُصْنَت ألإ » :هلوق و ۔ ۔ظ و وم م -٥

 راغل ١ يف اَمُه ذ ط نينب ا ي اث هوجرخأ ىأ 4 نين 7 يب زات , ةكم نم ىأ 4 اورفك نيذ ذلا

 . 4 اَنَعَم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذ

 .126 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .ج د ع ،ق : عبرالا تاطوطخملا يف درو دقو . كش الو يراوهلا دوه خيشلا مالك نم اذه (2)

 اذه يف ىرنو .ز يف دوجوم ريغ هنال يلصألا مالس نبا ريسفت يف دوجوم ريغ هنأ مزجأ داكاو
 فالخلا لئاسم نم ةلأسم يف ةيضابإلا لوصأ نم لصأ تابثإ يف دوه خيشلا بيلاسأ نم اجذومن

 ىرن امك ؛مهتوم لبق اويوتي مل نإ نينمؤملا نم رئابكلا باحصأ ءازجو ،رفكلاو ناميإلا ةلأسمك

 نبا لوقبو يربطلا لوقب اذه نراق ،قارفلا لهاب مهيمسي نم عم هراوح قرط نم ةقيرط هيف
 كاسمإ ناك انه باذعلا اذه نأو ( ميلأ اباذع مكدع اورف لإ ) :هلوق نع لئس نيح سابع

 .255 - 254 ص 14 ج يربطلا ريسفت رظنا .مهنع رطملا
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 40 : ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 ىلع مهيأر عمجأ 5 يبنلاب اورماوتف ،ةودنلا راد يف اوعمتجا امل اشيرق نأ كلذو
 .("لافنألا ةروس يف كلذ انرّسف دقو .هلتق نم لهج وبأ هللا ودع لاق ام

 يلع مانو ،راغلا ىلإ ايهتنا ىتح اليل ركب وبأو وه جرخف هيلإ لجو زع هللا ىحواف

 .هشارف ىلع ايلع اودجوو .هودجي ملف نوكرشملا هبلطف .ةي هللا لوسر شارف ىلع

 3هيف ام رظني راغلا سملف ةي هللا لوسر لبق راغلا لخد ركب ويأ ناك دقو .رثألا اوبلطف

 .هسفنب ةي هللا لوسر يقي ،ةيح وأ عبس هيف نوكي الئل

 العجف ۔راغلا باب ىلع اهعضوف ةمامث ذخأو .راغلا ةي هللا لوسر لخد مث

 لاقف .يكبي ركب وبأ لعجف .امهبلط يف نيكرشملا باود رفاوح عقو ناعمتسي
 اي كولتقيف نوكرشملا كيلع رهظي نأ فاخأ :لاق ؟ركب ابأ اي كيكبي ام :ةي هللا لوسر

 .( اَنَعَم ةللا نإ نَرحَت آل ) :ةي هللا لوسر لاقف .ادبأ كدعب هللا دبعي الف }هللا لوسر

 هرضحأو مهلك قلخلا قرأ ركب وبأ ناكو .هدخ نع عومدلا حسمي ركب وبأ لعجف
 .(}ًاعومد

 : مهضعب لاقو .راقولا :ةنيكسلا :نسحلا لاق 4 هلَع ةتنيكَس ُهَللا َلَوْنأَق ث

 .ةمحرلا :ةنيكسلا

 مهلاتق دنع ةكئالملا ينعي 4 اَمْوَرَت مل دونجب » هناعاو يأ ه هديأو » :لاق
 .دعب نيكرشملا

 ( نيتثا ينات اورقَك نيذلا هجرخا ذإ هللا ُهَرَصَن دَقَق ُهوُرُصْنَت ألإ ) :دهاجم لاق
 .نينثا يناث وه ذإ هرصن امك هرصان يأ ،هب كلذ لعاف هللاف :لوقي

 « هللا ةَملَكَو » رفكلا ةملك يهو « ىلفسلا اوُرَقَك نيذلا ةملَك َلَعَجَو » :لاق
 : يأ « اَيْلُملا َيه » .هضئارفب لمعلاو هللا الإ هلإ الب ناميإلا وهو ،هللا نيدو :يأ

 .85 - 84 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (1)

 نأ ىرخأ ركذتو شراغلا يف ناك قيدصلا ركب يبأ ءاكب نأ ةريسلا بتك يف تاياورلا ضعب ركذت (2)
 يف ناك كلذ لعلف تاياورلا نيب يفانت الو .قيرطلا يف ةقارس امهنم برتقا امدنع ناك كلذ
 .ءاكبلا ريثك بلقلا قيقر هنع هللا يضر ركي وبأ ناك دقف نيتلاحلا اتلك
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 42 - 40 :ةبوتلا

 .هرمأ يف : يأ 4 ميكح ) هتمقن يف يأ « زيزع هللا » ةرهاظلا يه

 لاقي ةكمب لبج يف راغلاو ركب وبأ هبحاص ناك :( نين يناث ) :مهضعب لاق

 .روث هل
 هللا انرقنتسا :الاق بويأ ابأو ةحلط ابأ نأ اوركذ ‘ 4 لاقث ًافاقخ اورفنا ط : هلوق

 :لاقثلاو . بابشلا :فافخلا :لاقو نسحلا ريسفت وهو ،ًاخويشو ابابش ،لاح لك ىلع
 . ءاينغأو ءارقف : : : مهضعب لاقو . طاشن ز ريغو اطاشن : :الاقثو افافخ مهضعب لاقو . خويشلا

 ٠ .؟ 8 م م

 يأ ه مكل رْيَخ مُكللاَد هللا ليبس يف مكنأو مكلاب اودهلجو» :لاق

 يهو كوبت ةوزغ يف اذه « َنوُمَلْعَ متنك نإ » هللا دنع باوثلا يف مكل ريخ داهجلا

 .لي هللا لوسر اهازغ ةوزغ رخآ
 ديدش رح يف كوبت ىلا سانلا نيتم هللا لوسر رفنتسا نيح كلذو : يبلكلا لااق

 نيب نم ماقملا يف هنونذأتسي اولعجو . جورخلا سانلا ضعب هركف . سانلا نم ةرسعو

 ريغب مهنم ريثك فلختو .. هل نذأي نأ ءاشي نمل نذأيف ةلع هب تسيل نمو ةلع بحاص

 :لاقف .مهقافن اهيف هللا لزنأف نذإ

 لاقو . نيه : يأ 4 ادصاق رفسو 9 ةبيرق ةمينغ : يأ . بيرق اضرع ناك ول ث

 ابيرق : يأ ) ادصاق ًارقَسَو ) ةرضاح ةمينغ :يأ ا ء( بير اضرع ناك ول ( :نسحلا

 (»نوقفانمل ١ فلختو :لاق (!)[رفسلا ينعي [ 4 ٌةَمشلا مهيلع تدعب نكت كوُمَبَتال ط

 ماشلا امنإ . ماشلا امو . ماشلا ىلع رهظي هنأ لجرلا اذه ىرتأ : ضعبل مهضعب لاقو

 كوعبتال ادصاق ًارفسو ًابيرق اضرع ناك ول : هلللا لاقن ؟ ماشلا ىندأ يف كوبتو . )3 )مهلا

 .رفسلا يأ ةقشلا مهيلع تدعب نكلو

 :لاقي ،ديعبلا رفسلا :ةقشلا» 260 ص نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو 5127 ةقرو ز نم ةدايز (1)
 .«ةقشلا ديعبل كنإ

 هيفو ث نوقفانملا فلحيو :: عو ق ىيفو . حيحصلا وهو «نوقفانملا فلختو» : جو د يف اذك (2)

 يأ ،مهمهدت يتلا ةدشلا دارأ لئاقلا اذه لعل وأ .اهب نيذلا سانلا نم ريثكلا ددعلا دارأ هنأك (3)

 .(مهد) ناسللا رظنا . ماشلاب مهاشغت
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 45 ۔ 42 : ةبوتلا ىناثلا ءزجلا

 و .- م

 :يأ « مهسفنأ َنوكلَهُي ْمُكَعَم انججَرَحَل انعطتسا ول هلل ب َدوُفلخَيَسَ {

 . بذكلاب اولتعا امنإ مهنأ يأ «ًنوبذكل مين لعي ُهَللاَو ث .بذكلاب

 َمَلْعَتَو اوفدَص نيذلا كل نيبتي ىنح مُهَل تنذأ مل كنع هللا اًقَع » :هلوق

 مهبذكأ ءايشأبو ضرملاب نولتعيف مالسلا هيلع يبنلا نوتاي نوقفانملا ناك 4 نيبذاكلا

 هلل افع ) : مالسلا هيلع يبنلل لاق مث .( نوُبذاكَل مين ملعي ُهَللاَو ) :لاقف اهيف لا

 ىتح . نيقفانملل يأ ( مهل تنذأ مل ) ؤ بنذ لعب الإ نوكي ال هللا نم وفعلاو كنع

 م م م

 هل رذع ال نم : : يأ ) نيبذاكلا َمَلْغَتَو ( رذع هل نم : : يأ .اوقدص نيذلا كل ة نيبت

 4 رخألا مويلاو ط هللا نوقتي يأ يلاب نونمؤي ه نيذلا كنذأ ال :لاق مث

 اوفلختيف 6 داهجلل ة هيه ارك 4 , مهيفن ناو مهِلوشأب ا اوه ن ث رخال ا مويل ١ نوقتيو ي

 .ةحلاصلا لامعألل مسا ىوقتلاو 4 َنيَتُملاب ميلَع ُهَللاَو » .مهل رذع الو كنع

 « رخآلا مولا » . هللا نوقتي ل يأ « 4 هللاب َنونمؤُ ال نيذلا كنذا اَمْنِإ <

 :ةرقبلا] ( هللا ىلإ هيف َنوُعَجَْت اموي اواو ) :هلوقك .رخآلا مويلا نوقتي الو يأ
 .داهجلل ةيهارك .1

 فلختلاب هللا مهبذعي ال نأ يف مهبولق تكشو يأ « ْمُهْبولَق تَاَتزاَو » :هلوق

 مهكش يف يأ « مهبير يف ف » .ا”يبنلابو هللاب مهرارقإ دعب داهجلا نع
 ءيش يف الو هيبن يف الو هللا يف اكش مهبايترا نكي ملو .نورّيحتم :يأ «َنوُدَدَرَني»
 مهبذعي ال نأ يف مهكشو مهبايترال ناك امنإو ،هلك كلذب نينقوم اوناك لب ،هب ءاج امم

 ()مهديحوتو مهرارقإ دعب هللا يبن نع مهفلختب هللا
 مكل نذأ نإف ،هللا لوسر اونذاتسا :نيقفانملا نم سانأ لاق :دهاجم لاق

 .اودعقاف مكل نذأي مل نإو .اودعقاف

 : 127 ة ةقرو ز يف ءاج دقف . هيأرو دوه خيشل ١ ريسفت نم وهو ث جو دو عو ق تاطوطخملا يف ا ,يف ا ذك )1(

 . «هنيد يفو لجو ع هلللا يف تكش يأ ) ْمُهْبوُلَف َْباَتْراَو (««

 امك مالس نبا ريسفت نم هريغ امل حرش وهو ،نيقفانملا بير يف يراوهلا دوه خيشلا يار اذه (2) -
 .127 ةقرو ز ةطوطخم يف نينمز يبأ نبا هدروأ
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 46 : ةبوتلا

 م 3 ۔42۔م ّ < ٥

 كل نيبتي ىتح مهل تنذأ مل َكْنَع هللا اَنَع ) :ةيآلا هذه تلزن : : مهضعب لاقو

 هب اورذتعا اميف نيبذاكلا ملعتو نونمؤملا مهو ،كيلإ هب اورذتعا اميف ( اوُقَدَص نيذلا

 : :نيقفانملا نود ةصاخ نينمؤملل ةصخرلا كلذ دعب هللا لزنأ مث .نوقفانملا مهو كيلإ

 امن ) :رونلا ةروس يف لاق ( مُهنم تئش تئش نمل نذاف مهنأ ,ضع كونَذاَتسا اذإف )
 ىتح اوبهذي مل ,عاج رمأ ىلع ُهَعَم اوا اذأو هلوسرو ه هللاب اونما نيذلا نونمؤملا و م م

 ضغل كونَداَْسا اذإف هلوُسَرَو ه هللاب نونمؤُ نيذلا كنأ كنوس نيزلا نإ ونس

 ."}[62 :رونلا] ( ميحر روُفَع هل هللا ًنإ هللا ْمُهَل رفْعَتْساَو مهنم تنش نمل نذاف مهنأش ه 2

 يأ « ْمُهَئاَعبنا هللا ةرك نكلو ة هل اودعأ جورخلا اوار ولو » :هلوق

 نيب نوشمي املو نينموملا ىلع نيكرشملل نويع مهنأ مهنم ملعي امل ،مهجورخ
 داسفلا نم مهنم ملعي امل جورخلا نع يأ 4 مُهطْبثف » .داسفلاو مئامنلاب نينموملا

 .نيدملا م اوذُعفا ليقو »

 ريغ نينمؤملا نع هللا هافن يذلاو شةبوتلا ةروس يف دراولا ناذئتسالا نأ ۔ ملعأ هللاو . يل ودبي (1)

 نمل هيف نذاي نأ مالسلا هيلع هيبن رمأو .مهل هللا هحابأ يذلاو ،رونلا ةروس يف دراولا ناذئتسالا
 الو نينمؤملا نأش نم سيل اذهو داهجلا نع فلختلل ناذثتسا ةبوتلا ةروس يف وهف .مهنم ءاش
 ناذئتسالا امأ .رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا نيقفانملا ةعيبط نم وه لب ،مهتعيبط نم

 - عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإ ۔ ةي هللا لوسر سلجم نم باهذلل وه امنإف رونلا ةروس يف
 لوسرلا دهع يف نينمؤملا اهب هللا فصو يتلا ةماعلا ةنسحلا بادآلا نم وهو .مهنأش ضعبل

 يبنلل مهددوتو مهبحو مهريدقت ىلع لدي امم كلذو .مهدعب ءاج نم اهب بداتيل مالسلا هيلع

 لوسرلا مهل رفغتسا نم نإف مهل لوسرلا رافغتساب نويزجم كلذ دعب مهنإ مث .مالسلا هيلع
 . هللا نذإب مهل رقغُي نأ نوريدج نينمؤملا نم مالسلا هيلع

 ةروس يف ناذثتسالا ةيآ نإف ،رونلا ةروس لبق تلزن ةبوتلا ةروس نوكت ال ىرخأ ةهج نمو
 رونلا ةروسو ،كوبت ةوزغ مايأ ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف تلزن دقف ،الوزن نآرقلا رخاوأ نم ةبوتلا
 تلزن رونلا ةروس يف نذإلاو ناذئتسالا ةيا نوكت نأ الإ مهللا .ثالث وأ نيتنسب كلذ لبق تلزن

 هلاق امل ًاهجو ىرن ال .هلك اذهل . ملعأ هللاو .دعبتسم لامتحالا اذهو .كوبت ةوزغ دعب ةدرفنم

 يف رظنا .«نيقفانملا نود نينمؤملل ةصخرلا كلذ دعب لزنأ هللا نأ» نم .ةداتق وهو مهضعب

 ىنعم يف 259 ص 3 ج ،يرشخمزلل فاشكلا ةصاخ رظناو ،ةريسلاو ريسفتلا بتك عوضوملا

 .ةيآلا هذهل . دنع هَيعي نأ نمؤملا ىلع بجي يذلا سردلا وه امو عماجلا رمألا
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 49 ۔ 47 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 . 2- - . ۔.ىگ۔ ت ,۔۔ ى , ء ء ۔ ,ه ء . , ء۔۔ .2 ۔ ى
 « مكللخ اوعضوالؤ الابخ الإ مكوداز ام مكيف اوجرخ ول » نينموملل لاق مث

 اونوكت ْنأ] نوغبي :يأ « ةنتفلا مكَنوْغْبي » .بذكلاو ةميمنلاب مكنيب اوشم :يأ

 َنوُئاُمَس مكيفو » .ةنتف كرشلا روهظو نوكرشملا مكيلع رهظي نأ [و م" َنيِكرشُم
 نوعمسي ،مكيلع نيكرشملل نويع مهنإ ؛نيقفانملا ينعي ،نيكرشملل يأ 4 مه
 «َيملظلاب ميِلَع ةللاو » .نسحلا ريسفت يف ،نيكرشملا ىلإ اهب نولسريف مكرابخأ
 . ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ وهو ‘اعيمج نيقفانملاو نيكرشملا نم يأ

 اورجاهت نأ لبق نم يأ 4 لق نم » كرشلا يأ 4 ةنتفلا اوُعَتبا دقل ) :هلوق
 هع 4- ه ه م . ۔, م. ه. ©, ۔  7 . ۔ ء؟ م ے . ريك۔ ر

 وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو ) :لجو زع هلوق وهو « زومالا كل اوبلقو »
 :فرخزلا] ( نوُمربُم انإف ارمأ اوُمَربا مأ ) :هلوقو [30 :لافنألا] ( كوججرخُي ؤأ كولتقي

 كلذ انرّسف دقو . يبنلا رمأ يف نورواشتي ةودنلا راد يف نيكرشملا عامتجا وهو .9

 .}لافنألا ةروس يف

 نأ لبق لتقلا يأ :( رومألا كل اوبلق لْبَق نم ةنتفلا اوَعَبا دقل ) : نسحلا لاقو
 . نيقفانملا ينعي ةنيدملا مدقت

 يأ «نوُمرَك ممُعَو » هللا نيد يأ « هللا رم رَهَظَو ثحلا ءاج ىنَح » :لاق
 .هروهظل

 يأ « يّنتَفَت الو » يلها يف مقأ دمحم اي « يل نذئا لوقي نُم مُهَنِمَو »
 تانب نم اومنغت كوبت اوزغا :لاق ةلي هللا لوسر نأ كلذو .نهب نتتفاف ءاسنلاب
 لاق ..نتتفنف ءاسنلاب انتفت الو انل نذيإ :نوقفانملا لاقف ،مورلا تانب يأ .(ةرفصاألا

 .)4 يلولسلا يبأ نب هللا دبع وه :مهضعب

 .127 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .85 - 84 :ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (2)
 :ص 14 ج ٠ دهاجم نع يربطلا هاورو ‘ ثيدحلل دنس نودب 281 : ص هريسقت يف دهاجم هدروأ )3(

287 

 = يف يربطلا يوريو .ةّممِلَس ينب يخأ سيق نب دجلا يف تلزن ةيآلا نأ نوركذي نيرسفملا بلغأ (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 52 - 49 :ةبوتلا

 يأ اوطقس ،رفكلا وهو .ةكلملا يف يأ « اوطقس ةنتفلا يف آلأ » :هللا لاق

 .قفانم رفاك وأ كرشم رفاك نم اعيمج «نيرفكلاب ةطيحم م منهج نو ) .اوعقو

 .140 : ءاسنلا] ( اعيمج منهج يف نيرفاكلا نيقفانملا عاج ةللا نإ ) :هلوقك

 انإ ) :هلوقكو .انجس :يأ [8 :ءارسإلا] ( ريصح نيرفاكلل م منهج اَنلَعَجَو ( : هلوقكو

 .اهروس :يأ [29 :فهكلا] ( اَهَقداَرُس مهب طاحأ ارات َنيملاَشلل اَنذَنعأ

 نيكرشملا ىلع اهب رهظتف رصنلا ينعي عي ٩ ةَنَسَح كْبِصت نإ » :لاق مث
٥ ٍ  4 

 لوقي , نيكرشمل ا نم ةبكن كن يا » ة ةَبيصُم كْبِصت ن : ث ةنسحلا ١ كلت ت يا 4 مهؤست ,
 م ., م 2

 و ٥

 نينمؤمل او ةلق يبنلا ىلع لخد يذلاب يا 4 ذ ئ ط ز ىلا « اولو »
 .ةبكنلا نم

 .لبق نم انرذح انذخأ :يأ (اَنَرْمأ انذخأ ذَق ) :دهاجم لاقو

 ام الإ يأ ه انل هللا َتَتَك ام الإ اًنبيِصُي ن لف » :مالسلا هيلع يبلل هللا لاق

 .4 َنونمؤُملا لكوتف ه هللا ىّلَعَو » انيلو وه يأ انيلوم وُه » انل هللا ىضق

 ألإ » نيقفانملا ينعي ،انب نورظتنت له يا « اب َنوُصبَرَت لَم لف » :هلوق
 لتقن وأ ،مهمنغنو مهلتقنف نيكرشملا ىلع رهظن نأ :نسحلا لاق 4 نيينسحلا ىدخ

 هب مككلهيف « هدنع نم باذم هللا ْمُكَميِصُي نأ مكب صبرتت نحنو ةنجلا لخدنف

 ٥ سيق نب دجلل ،هزاهج يف وهو . موي تاذ ةت هللا لوسر لاق» : يلي ام 287 :ص 14 ج هريسفت =

 الو يل نذات وأ . هللا لوسر اي :لاقف ؟رفصألا ينب دالج يف ماعلا دج اي كل له : :ةملس ينب يخأ
 يتب ءاسن تيأر نإ ىشخأ ينإو ،ينم ءاسنلاب ًاجع دشأ لجر ام يموق فرع دقل هللاوف 5 ينتفت

 ديرد نبا ركذ دقو .«كل تنذأ دق :لاقو ةلي هللا لوسر هنع ضرعاف :نهنع ربصأ ال نأ رفصالا

 نم :ةلي هللا لوسر لاق» : يلي ام اهلاجرو جرزخلا نوطب نمض 464 ص قاقتشالا باتك يف
 لب .لخبلا نم أودأ ءاد يأو :لاق .هيف لخب ىلع سيق نب دجلا :اولاق ؟ةملس ينب اي مكدّيس
 ،لوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو .ءاربلا نب رشب :دعجلا ضيبالا مكدّيس

 .127 ةقرو }ز نم ةدايز (1)
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 54 - 52 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 نع مكفكب مكلتق نع انففك امنإ انإف ؛هيلع مكلتقنف مكقافن اورهظت يأ « انيديب وأ »

 نوفجلا و ضرم مهيف يف نيذلاو ًنوقفاَتُملا هتني مل نئَل ) : هلوقك وهو . مكقافن راهظإ
 ل ث ) دمحم اي ( : نيرع ( ىنثم مالك . وهو ، نوقفانم ءالؤه لكو )ة ةنيدملا يف

 اولخ نيذلا يف 4 هللا ة ةنس .اليتق اولكو اوذ اوُمقُث امنيأ َنينوُعْلَم اليلق لإ اهيف كنوزواج

 كلبق نم تلخ ةمأ لك يقفانم يف هللا ة ةنس كلذك : يأ [0-52 : بازحألا] ) لبق نم

 نع اوهتني مل مه نإ ،كتمأ يقفانم يف هتنس كلذكو .مهقافن نع اوهتني مل نإ لتقلا

 نع يبنلا فك مهقافن راهظإ نع فكلابف .مهقافن راهظإ نع اوفكف .مهقافن راهظإ
 .(" مهلاتق

 مل مم

 .4 َنوُصْبَرَُم مكمَم انإ اوُصبَرَتَق » :لاق

 وأ هللا ليبس يف لتقلا يأ « نيتْسحلا ىدحإ الإ انب َنوُصْبَرَت لم :دهاجم لاقو

 . هلللا ءادعأ ىلع روهظلا

 نل » .داهجلا يف ةقفنلا نم مهيلع ضرف امم اهرك و اعوط اوقفنأ لق »
 © كرشلا قسف نود قسف هنأل قافنلا قسف يأ .ه ريقسلف اموق ْمنُك مكنإ ُمُكْنم لبقي

 . ةين الو (2ةبسح مكل تسيل مكنال

 : يأ هلوُسَرَو هللاب اورقَك مهنأ ألإ مهتقفن مهنم لبقت نأ ُمُهَعَنَم امو » :لاق

 نوءاري « ىلاسك ْمُمَو ألإ ةوَلّصلا نوناي الو » .امهب اورقأ نإو هلوسرو هللا اوفلاخ
 وهو ؛هّيبنبو هب مهرارقإو 5هايإ مهديحوتب : يأ ،اليلق الإ هللا نوركذي الو ،اهب سانل

 ينعي [155 :ءاسنلا] ( اليلق لإ نونمؤي الف مهرفكب اَهيَلَع هللا بط لب ) :هلوقك

 اذهب ينعي .[88 :ةرقبلا] ( َنونِمؤُي ام ليلَقَق ) :هلوقكو :مهديحوتو مهرارقإ ليلقلاب

 مهل لمكيف ناميإلا ضئارف عيمج اولمكتسي مل ذإ ليلق وهف ،مهديحوتو مهرارقإ هلك

 . ناميإلا

 مككلهيف ( هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صبرتن نحنؤ )» : يلي ام 128 ةقرو ر يف ءاج (1)

 .«هب مكلتقنف كرشلا اورهظت ىتح قافنلا نم مكبولق يف ام جرختسي يأ ( انيديأب ؤأ ) .هب

 .هجو ةملكللو «ةيشخ» :د يفو حصأ وهو «ةبسح» :عو عق يف اذك (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت . 57 -54 :ةبوتلا

 هللا ضرف امو هللا ليبس يف قافنإلا :يأ «َنوُمرَك ْمُمَو ألإ َنوُقِنُل الَو » :لاق
 .مهيلع

 مل نيكرشم نوقفانملا ناك ول نأ قارفلا لهأ ىلع ةجح اهلك يآلا هذه يفو
 .")ةقفن الو هب اورقي مل يذلا داهجلا مهيلع ضرفي

 ةوَيحلا يف اَهب مُهَبْذَعُكل هللا ديري امنإ مهلوأ الو مهلمأ بجعت لق » :هلوق  '0ث 2 ٥

 .ايندلا ةايحلا يف ةاكزلاب مهبذعيل :نسحلا لاق 4 ايلا

 نوصخشيو ] مهل اومأ نوقفني مهن أ ينعي :ن رسحل نع ورمع ريسفت يفو

 ‘ نينمؤملا نم مهئادعأ عم نيكرشملا نم مهتدوم لهاو مهءابحأ نولتقيو ٠ مهنادبأ

 يفخت امو مههاؤفأ نم ءاضغبلا تذب ُذَق ) :هلوقك وهو .ةوادعلا مهل نورسي مهنأل

 ادب يذلا نم مظعأ يأ [118 :نارمع لآ] ( ربكأ ) ءاضغبلاو ةوادعلا نم ( مُمُروُدُص

 . مههاوفأ نم

 يف ْمُهَبَذَعيل هللا ديري امإ مُمالوَأ الو مهلاومأ تبجعت لق ) :يبلكلا لاقو
 ديري امنإ . ايندلا ةايحلا يف مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت ١لف : لوقي ) ايندلا ةويَحلا

 .نارقلا يفخ نم اذهو .ريخاتو ميدقت اهيف .ةرخآلا يف اهب مهبذعيل هللا

 رفك يأ «َنوُرفنَك مُمَو » مهسفنا تومت يأ 4 مهسفنأ قَمْزَتو » : هلوق
 .قافنلا

 .مكنيدب رارقإلا نم مكل اورهظأ اميف مُكنمَل مهنإ هللاب َنوُفلخَيَو » :هلوق
 مُهنكَلَو » مكئافوب اوفويو مكلامعاب اولمعي مل ذإ « ممُكنُم مُم اَمَو » مكتلمل ءاعدالاو

 .هب اونيابو مهقافن اورهظأ مه نإ مهئامد ىلع نوفاخي يأ 4 َنوقَرْفَي مو
 : يأ هتزََم ؤأ » اهنولخدي نوصح يأ .هيلإ نواجلي 4 أجْلَم نودجي ؤَل »

 ةهبش ىلع درلاو هيأر تابثإل ةصرف دجو املك وهف .كش الو يراوهلا دوه خيشلا مالك نم اذهو (1)
 .ًاباوبص هاري ام ريرقتل ىربناو الإ ءاجرإلا هبش نم
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 58 ۔ 57 :ةبوتلا ىناثلا ءزجلا

 ناريغلا :تاراغملاو زرحلا :اجلملا : يبلكلا لاقو .أتويب : يأ « لَحَدُم وأ » ناريغ

 . ضرألا يف برسلا . : لخدملاو © لبجلا يف

 ر ه ٥ ۔ ه ] م

 ينعي ئ هيلإ قالطنال ١ نوعرسي مهو : : يأ :4 ںوحمجي مهو هيلإ اولو ح :لاق

 .مكنم هيلإ اورفل : : يأ هيلإ اولول ازرحم نودجي ول :دهاجم لاقو .نيقفانملا

 .""[كيلع نُعطيو كيبيعي : يأ] تاقدصلا يف زم م مُهنمَو ث : هلوق

 ه اذإ اهنم اوطعي ل نا اوضر اهنم اوطعأ نإف % .() روُرَي :دهاجم لاق

 . 4 نوخ

 نم لجر ءاج ذإ ،ةضفو ابهذ مسقي اموي وه امنيب تي هللا لوسر نأ اوركذ
 اي : لاقن © نينيعلا رئاغ © نيبجاحلا فرشم © نيبجلا ءىتان : مهضعب لاق © نيقفانملا

 لدعي نمف كليو :لاقف . مويلا اذه تلدع امف لدعت نأ هللا كرمأ ناك نإ دمحم

 نوأرقي موق ؛اذه هابشأ يتمأ يف نإف ،ههابشأو اذه اورذحا :لاق مث .يدعب كيلع

 .ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي ،مهيقارت زواجي ال نآرقلا

 ابهذ مسقي وهو يبنلا قأ الجر نإ :لاق يراصنألا هللا دبع نب رباج نأ اوركذ

 : يبنلا هل لاقف . مويلا تلدع ايف لدعت نأ كرمأ هللا ناك نإ دمحم اي :لاقف ةضفو

 . ,)لدعي نمف لدعأ مل نإ تيقش تيقش دقل

 .128 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 :هتبثأ ام حيحصل او (طقن نودب ا ذك) ا «كروري» :دو ح يفو &فيحصت هيفو «كرودي» :عو عق يف (2)

 ريسفت يفو .هرّبَخو هدنع ام برج :ازور هزوري ،هزار ةبرجتلا :زورلا :ناسللا يفو «كزوريد

 3302 ص 14 ج ،يربطلا ريسفت رظناو .«كزوريو كلأسي ،كمهتي :لوقي» :282 ص :دهاجم
 .1 :قيلعت

 نع ،كليو :لجرلا لوق يف ءاج ام باب بدألا باتك يف يراخبلا هاور ،هيلع قفتم ثيدح (3)

 قرط نم مهتافصو جراوخلا ركذ باب ،ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو .يردخلا ديعس يا
 . يميمتلا ةرصيوخلا وذ وه لجرلاو (1063 مقر)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 60 - 59 :ةبوتلا

 الو ائيش مكيطعأ ام ،هديب يسفن يذلاو :لاق تي هللا لوسر نأ اوركذ

 .'}»ترمأ ثيح عضأ نزاخ انأ امنإ ؛هومكعنمأ

 هلوسرو هللا مهاطعأ ام يأ 4 ُهنوُسَرَو هللا ْمُهيَتاَ ام اوضر مهن وو » :هلوق

 رخآ هجو ىلع أرقت يهو « ُهنوُسَرَو هلضف نم هللا انيِتوُيَس هللا اَْبْسَح اولاقو »

 اهيفو . 4َنوُبغز هللا ىإ انإ » هلوسر يتؤيو :يأ شهلوسرو هللا انيتوييس :بصنلاب
 .هب اورفك يذلا قافنلا نم مهل اريخ ناكل :يأ .رامضإ

 مهبولق ةَلؤُمْلاو اهل نيلمعلا نيكسملاو ءاَرَقُمْلل ُتَقَدصلا امنإ » :هلوق

 ُميلَع هللاو هللا َنُم م ةضيرق ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمرغلاَو باقرلا يفو

 .4 ميكح
 :نيكسملاو .جاتحم وهو هدسج ضعب يف ةهاع يأ 5ةنامز هب يذلا :ريقفلاف

 نوعسي نيذلا تاقدصلا ىلع يأ شاهيلع نولماعلاو . جاتحم وهو ةنامز هب تسيل يذلا

 نايفس وبأ مهنم ؛اوملسُيل ةي يبنلا مهفلاتي اوناك موق :مهبولق ةفلؤملاو .اهعمج يف

 ةيمأ نب ناوفصو . ماشه نب ثراحلاو ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييعو ‘برح نبا

 ؛نينح موي ةلي يبنلا مهاطعأ سباح نب عرقألاو .ورمع نب ليهسو ‘فلخ نبا
 نب ةنييعو سباح نب عرقألا ىطعاو ،لبإلا نم ةئام ةئام هعم ًاطهرو نايفس ابأ ىطعأ

 موق :نومراغلاو .نيبتاكملا ينعي باقرلا يفو .لبإلا نم نيسمخ نيسمخ نصح

 نالمح هل سيل نم لمحي ؛هللا ليبس يفو .داسف ريغ نم مل[مرغ وا] نيد مهيلع
 هل هللا لعج ©ءيش هل سيلو هب عطق اذإ رفاسملاو فيضلا :ليبسلا نباو .اهنم ىطعيو
 ءيش ال ناك اذإ ىطعيو ،ةقدصلا نم هللا ليبس يف لمحيو :مهضعب لاق .ابيصن اهيف
 .نيملسملا عم مهس هل نوكي مث ،هل

 .92 ص ءزجلا اذه نم فلس اميف هجيرخت ىضم (1)

 .128 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .ز يف ةرابعلا درت ملو دو .ع 0 ق تاطوطخملا اهب تدرفنا !عيش هل سيلو» اذك (3)

142 



 60 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 مهنم فنص يأ يفف شهللا هلعج ملَع وه امنإ :الاق سابع نباو ايلع نأ اوركذ
 . ثك أزجأ اهتلعج

 ةلكألا هدرت يذلا فاوطلاب سيل نيكسملا نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .‘"أفاحلإ سانلا لأسي الو هينغي ام دجي ال يذلا نكلو © ناترمتلاو ةرمتلاو . ناتلكاألاو

 7 يش مويل ١ مهبولق ةفلؤملل الو اهيلع نيلماعلل سيل :لاق نسحلا نع اوركذ

 ام ىلع نكلو 2 )ع رقت ماهسب تسيل :لوقي ناكو .اهيلع نيلماعلل مامإلا لعج ام الإ

 اريثك ءارقفلا ناك امبرو .اريثك ءارقفلاو اليلق ليبسلا ونب ناك اميرف 6 مامإلا ىري

 نم مامالا ىرب ام ىلع وه امنإو . نومراغلاو نوبتاكملا كلذكو . اريثك نيكاسملاو

 . مهرقفو مهتلقو مهترثك .
 .ةقدصلا نم مهل خضر ءيفلا مهعسي مل أذإ ( هللا ليبس يفو ) :لاق

 .ةقدصلا نم هل خضري هنإف ضرألا يف هب عطقنملا لجرلا :( ليبسلا ناو )
 .هيلع انيد كلذ نوكي الو ريثك لام اذ هضرأ يف ناك نإو

 .هب اوُبُحري نأ قدصملا مهءاج اذإ سانلا ىلع ًاقح نإ :لاق فلسلا ضعب ركذ

 مل ىدعت نإو ،كلذ ٌليبسف اههجو ىلع ةقدصلا ذخأ نإف ،مهماعط نم هومعطي نأو
 . مهيلع هللا فلخيُسو هسفن الإ رضي

 .اهعنامك ةقدصلا يف يدعتملا :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 .1 :قيلعت .253 ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 .«عزوت» :جو د يفو .عرقت» :عو ق يف اذك (2)

 مقر) ةاكزلا عنم يف ديعولا باب .ةقدصلاو ةاكزلا باتك يف هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخا (3)

 " يدعتملاو ثالث اهلاق ةاكزلا عنامل ةالص ال :يتي هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعه 2

 يبال جارخلا باتك يفو . .اهلهأ ريغل اهعفدي يذلا وه اهيف يدعتملا : عيبرلا لاق .«اهعنامك

 الف اهد ؤي مل نمو. ملسمب ةقدصلا عنام ام :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع» .175 ص فسوي

 . «هل ةالص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 60 : ةبوتلا

 نأ هتنذاتساف ،ايعاس ةلي هللا لوسر ينثعب :لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نأ اوركذ

 .انل نذأف ةقدصلا نم لكان

 ايعاس انيلإ ةي هللا لوسر ثعب :لاق هيبأ نع 0)ةفيحج يبأ نب نوع نع اوركذ
 اهنم يناطعاف امالغ تنكو .انئارقف يف اهلعجيف انئاينغأ نم ةقدصلا ذخاي نأ هرماف

 .ًاصولق

 ؛ اي هللا لوسر دهع ىلع لمؤم وبأ مالسإلا يف بتوك بتاكم لوأ نأ اوركذ

 ئ هتبتاكم نم ةلضف هنم لضف ىتح يطعاف .اث لمؤم ابأ اونيعأ : ني هللا لوسر لاقن

 . هللا ليبس يف اهقفنأ :لاقف ةي هللا لوسر اهنع لأسف

 ُتُحَف ،بتاكم لجر ينإ :لاقف يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ ماق ًابتاكم نأ اوركذ
 ىتح بايثلاو مهاردلا نم هيلإ ىقلاف .سانلا هيلع ىسوم وبأ ُثحَف :لاق .سانلا يلع
 ابأ كلذ نع لأسف . مهرد ةئامثالث ةلضف هعم دجوف هلزنم ا قلطناف . يبسح . لاق

 . سانلا نم هلثم يف اهلعجي نأ هرمأف ‘ يرعشألا ىسوم

 م « 7 و

 ،لضف هتبتاكم نع لضفف ،هيلع قدصت يلع دهع يف ناك بتاكم نأ اوركذ
 . نيبتاكملا يف هلعجي نأ يلع هرمأف

 ةقدصلا نم مهل عمجي . داسف ريغ نم نيد مهمزل نيذلا نومراغلا كلذكو :لاق

 هنم مهيديأ يف لضفت ىتح كلذ نم رثكأ اوطعأ نإف .مهنويد فافك اهنم نوذخأيو
 . مهلاح لثم يف مهلثم ىلع ةلضفلا كلت اودر ةلضف

 افلس نوملسملا هذختا دق يذلا هيقفلا ملاعلا لجرلا نع فلسلا ضعب لثسو

 يف ءاج امك «» ةفيحج هباوص فيحصت نيتملكلا اتلك يفو ئ ةفيذح :د يفو اةقفحج٫د عدو ق يف )1(

 .1620 - 1619 ص 4 ج :ربلا دبع نبال باعيتسالا

 ىنكملا لجرلا اذه مسا ىلع رثعأ ملو ،ثيدحلا اذه ثيدحلا رداصم يف يدي نيب اميف دجأ مل (2)

 مالس نب ىيحي هتياورب درفنا امم اذه لهف .لاجرلا مجارت نم يدي نيب اميف لمؤم يباب
 ٠ ؟يرصبلا
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 61 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 نوملسملا رظني له ريقف وهو ،مهجئاوح يف رظنلاو نيملسملا رومأب لقتساف 5امامإو
 رومأ نم لمتحي مل نمم هاوس نم ىلع هنولّضفيو ثةلأسملا نع هنونغي ًارظن هل
 نأ مهل زوجي لهو ؟اذه الإ نيملسملل يغبني لهو .معن لاقف ؟لمتحا ام نيملسملا

 © مالسإلا يف لضفلا لهأ لضفي باطخلا نب رمع ناك دقو ؟اذه لثم مهيف جاتحي

 رومأ نم نولمتحي امل مهريغ هب صخي ال امب ءيفلاو ةقدصلا نم مهُصخيو

 .اولضفُي نأ لهاف .مهجئاوح س نيملسملا جئاوحب مهسفنأ نولغشيو ،نيملسملا
 توقيو مهتوقيو مهعسي امب نوملسملا مهل رظني نأ لهأو .اوفرشُي نأ لهأو
 1 (1)مهلايع

 يف كلذو .ةيآلا هذه يف ىمس نيذلا ءالؤهل :يأ ( هللا َنُم ةضيرف ) :هلوق
 ُميِلَع هللاو ) .عورزلاو بوبحلاو رامثلاو ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ف .ةاكزلا عيمج

 .هرمأ يف ميكح شهقلخب ميلع ( ميِكَح

 .نيقفانملا ينعي 4 نذأ وُم َنوُلوقَيَو يبنلا َتوُدوُي نيذلا ُمُهْنمَو » :هلوق

 © ءاش ثيح هفرص ءاش نم ،نذأ الإ لجرلا اذه ام :نولوقي اوناك : نسحلا لاق

 لجرلا اذه :يا « مكل رَْع ذأ » دمحم اي 4 ْلُم » : هللا لاقف )[ةميزع هل تسيل]

 هللا قدصي يا] 4 َنيِنموُمْلل ُنموُيَو هللاب نموُي » .مكل ريخ ،نذأ هنأ نومعزت يذلا
 اونماء نيذلل ةمحر وهو :يأ 4 مكنم اونما نيذلل ةَمحَرَو » [نينمؤملا قدصيو

 ىلإ اهتملظو ةيلهاجلا نم مهذقنتساو اهب هللا مهمحر ،نينمؤملل ةمحر هنإ يأ .مكنم

 . ةنجلا ىلإ رانلا نم مهذقنأو رونلا

 نيقفانملا ينعي .انقدصيف هل لوقنس :يأ ( نذأ وُه َنوُلوُقَيَو ) :دهاجم لاقو

 تيلو .هنع هللا يضر رمع انديس نم ديدس هيجوتو .يراوهلا دوه خيشلا نم سيقن مالك اذه (1)

 نوحضي نملو ،مهلضف لضفلا يوذل نوفرعيف مالكلا اذه نوهقفي نيملسملا تاعامج
 حلاصلا ليبس يفو هللا ةملك ءالعإ ليبس يف اهنوفرصي ةنيمثلا مهتاقوابو يركفلا مهدهجب
 .نيجاتحم اوناك نإ ةايحلا ةأطو مهنع نوفقخيو شيعلا ةنوؤم مهنوفكيف ،ماعلا

 .129 ةقرو 3ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 64 - 61 :ةبوتلا

 ريخ نذأ وه :يأ .مكل ريخ نذا لق :اهأرقي مهضعبو .انرذعيف هل فلحن :نولوقي

 .مكل
 هَلوُسَرَو هللاو » بذكلاو للعلاب يأ .4 مُكوُضرَِل مكل هللاب َنوُمِلُخَي » :هلوق

 مهنأ نومعزي مهنإ :يأ َنينموُم اوناك نإ » ءافولاو قدصلاب يأ « وض نأ قحأ

 اوسيلو . مهيلع هللا ضرف يتلا ضئارفلا عيمجب لمعلا نود ديحوتلاو رارقإلاب نونمؤم
 قحأ ُهَلوُسَرو هللاو ) :لاقف .لمعلاو لوقلا يف هللا ضئارف عيمج اولمكي ىتح نينمؤم
 .بذكلاو للعلاب مكوضري نأ نم ( ُءوضري نأ

 لاقو ،هلوسرو هللا قاقشي نم :يأ 4 ُهلوُسَرَو ةللا دداحُي نم ةنأ اوُمَلَُي ملأ »
 يزخلا كلذ اهيف ادلخ ممْنَهَج ران هل نأف » هلوسرو هللا فلاخي نم :مهضعب
 وهو . مهيلع ةجحلا هب ذختاو هب مهملعأو ٦ مهيلع كلذ هللا لزنأ دق : يأ 4 ميظعلا

 ؛[30 :ءايبنألا] ( اقتر اتناك ضزالاو تاومسلا نأ اورفك نيذلا ري ملوأ ) :هلوقك
 :ةبوتلا] (بوُيملا مالع ةللا نو ْمُهييوْجَنَو مهرس ملعي للا نأ اوُمَلْعَي ملأ :هلوقكو
78. 

 ه مةري۔ع م

 نم « مهبولق يف امب ممُهثنت ةروس ْمهِيَلَع لزنت نأ َنوقفتُملا رذحي » :هلوق
 نونكي اوناك ام وهو ،مهناغضأ جرخاف .مهب كلذ هللا لعفف .نورذحي اوناك امو قافنلا
 مهنأل هورذحي مل نيكرشم اوناك ولو ٩ هب اونقيَ ء يش نم اورذح امنإو . مهرودص يف

 .هب نورقي الو هنودحجي

 انرس انيلع يشفي نأ هللا ىشخن :نولوقي مث مهنيب لوقلا نولوقي :دهاجم لاقو
 .اذه

 مهضعبو هىرهج : يأ ةره اج ىمست ةروسل ا هذه تناك : ل اق مهضعب ركذ . ()هت

    

 فصولا اذه دجأ ملو . ًاطقس مالكلا يف نأ ودبيو «ةرهج» :عو ق يفو «هترهج» :جو د يم .ن )1(

 نمض الو .389 ص 3 ج ريسملا داز يف يزوجلا نبا اهركذ اهل ءامسأ ةعست نمض ةروسلا هذهل
 .241 ص 2 ج 6 فاشكلا يف يرشخمزلا اهددع امسا رشع ينلا
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 65 - 64 : ةيوتلا يناثلا ءزجلا

 تناك :مهضعب لاقو .نيقفانملا ينعي ،موقلا بونذ نع ترفح يأ ،ةرفاح :لوقي

 : نسحلا لاقو .مهلامعأو مهتلاقمب تأبنأ اهنأل ، نيقفانملا ةحضاف ىمست ةروسلا هذه

 . نيقفانملا بولق يف امب تأبنأ ،ةرفاح ىمست تناك

 :هلوقك .ديدش هلوَم ديعو وهو .هباحصأو دمحمب يأ ه اوُزْهَتْسا لف »
 ام جرْخُم ةللا ًنإ » .ديعو وهو [29 :فهكلا] مكيل ءاش ْنَمَو نموُيلَق اش نمف )
 . مكنع هركاذف ك هجرخمف قافنلا نم مكبولق يف متننكأ ام : يأ 4 َنوُرَذخَت

 اولاق اوُنَماَم نيذلا ول ذ ( . مهلوقل هللا نم باوج وهف ( اوُزْهَتْسا ) : هلوق امأو

 ةدوملا يف يأ ( مُكَعَم انإ اولاق ) نيكرشملا رافك ينعي ( مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو اما

 يف ءازهتسالاو .نوعداخم نحن امنإ يأ .[15 -14 :ةرقبلا] ( نوزهتْسُم نحن اَمْنِ )

 يأ ( مهب ُىزهتْسَ هللا ) : مهباوج مهيلع دري هارت الأ .عادخلا وه امنإ عضوملا اذه

 .ايندلا يف هوعدخ امك ةرخالا يف مهعدخي

 ةللا نوُئِداَحُي َنيقفاَتُملا نإ ) :لاقف ءاسنلا يف ةيآلا هيلع انلوات ام حضوأ دقو

 نم سيلو رارقإلاو ديحوتلا نم اورهظأ امب هنوعداخي [142:ءاسنلا] ( ممُهُعِداَخ َوُمَو
 هعدخ نايبو .نينمؤملا عم مهقاسم لعج ذإ مهعداخ وهو . لامعألاب ءافولا مهنأش

 فيك ؛هيلع انيتأ اذإ ديدحلا ةروس يف ًاضيأ كلذ ركذنسو .ديدحلا ةروس يف مهايإ

 © نينمؤملا نم اونوكي نأ اوعمط ذإ نينمؤملا نيبو مهنيب روسلا برض دنع هللا مهعدخ
 . مهوثراوو نيملسملا اوحكان هبو . مهعم ناك يذلا ليلقلا رونلاب مهترمز يف اوقيس ذإ

 نعو مهناميأ نعو مهيديأ نيب نم نينمؤملا رون ىضمو © نيقفانملا رون َىفطف
 ءاش نإ اهانغلب نحن اذإ ديدحلا ةروس يف اذه نم يقب ام ةيقب ىلع يتانسو .مهلئامش

 . هللا

 هلوُسَرَو هتناو هلل ب أ لق ُبَعْلَتَو ضوخت انك اَمْنِ نلوقي ْمُهَتْلأَس نئلو , : هلوق

 .ه نوُزْهتْسَت متنك
 اذإ ريسي وه امنيب كوبت نم عجر نيح لقي هللا لوسر نأ انغلب : يبلكلا لاق

 مالسلا هيلع يبنلا ىلع ليربج لزنف .نوكحضي مهو هيدي نيب نوريسي ةعبرأ طهرب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 66 : ةبوتلا

 رساي نب رامع ةي هللا لوسر ثعبف .هباتكو هلوسرو ىلاعت هللاب نوءزهتسي مهنأ هربخاف
 ضوخي امم نولوقيس مهنإف نوكحضي امم مهلأساو اوقرتحي نأ لبق مهكردأ :لاقف

 امم :اولاقف ؟نولوقت امو نوكحضت مم :مهل لاقف .مهقحلف ."اوراس اذإ بكرلا هيف

 مكنعل متقرتحا ،لوسرلا غلبو هللا قدص :رامع لاقف اوراس اذإ بكرلا هيف ضوخي

 تي يبنلا ىلإ لجرلا كلذ لبقاف .مهلم ملو مههني مل لجر مهرياسي ناكو .هلل
 ىلإ اوءاجو . مهتيهن الو مهتألام ام باتكلا كيلع لزنأ يذلاو © هللا لوسر اي :لاقف

 : هللا لزنأف نورذتعي نيتم يبنلا

 نأو ،هدعب اورفك اناميإ مهل نأ ربخاف « مكناميإ دعب ْمتْقَك ذق اوُرذَتْعَت ال »
 .مهناميإ دعب اورفكيف طق ناميإ )اومعاطتي مل نيكرشملا

 {قافن مرج يا « نيمرجم اوئاك مهنأب ةقئاَط بذع مكنم ةقاط نع فن نإ »
 مهئل امي مل نمل هللا نم وفعلا نوكي نأ ىجريف 4 مرج قوف مرجو .مرج نود مرج هنأل

 (مههني ملو

 نم سان هيدي نيبو ،هرافسأ ضعب يف ةلي هللا لوسر امنيب :مهضعب لاقو
 ©تاهيه ؟اهنوصحو ماشلا روصق حتفي نأ لجرلا اذه وجريأ :اولاقف ،نيقفانملا

 بكرلا اذه يلع اوسبحا :لاقف كلذ ىلع هيبن هللا علطاف .كلذ نم هل تاهيه

 . بعلنو صضوخن انك امنإ © كللا لوسر اي : اولاق . اذكو اذك متلق :لاقن (‘؛[مهاتاف]

 هدروأو }529 - 524 ص 4 ج هتريس يف ليصفتب قاحسإ نبا نع ربخلا اذه ماشه نبا ىور (1)
 .1005 - 1004 ص 3 ج يزاغملا يف كلذك يدقاولا

 كلذ يف ءاج دقف ةيآلا هذه يف ةفئاطلا نع وفعلا ىنعم 445 ص 1 ج ءارفلل ءارقلا يناعم يف رظنا (2)

 : هللا لوسرب نالجر ازهتسا ؛رفن ةثالث يف لزن امنإو . نانثاو دحاو ةفئاطلاو» : يلي ام

 بْذَعُت ( كحاضلا دحاولا ينعي د ( 4 ةفئاط ن نع غ نإ ( :لزنف رخآ امهيلا اكحضو . نارقلاو

 .«نيأزهتسملا ينعي ) ةفئاط

 ىنعملا نأ ودبيو ،۔اوعماطت عو ق يفو . اومعاطت :د يفف . لعافتلا ةغيصب تاطوطخملا ىف اذك (3)

 .ةغللا بتك يف ةغيصلا هذهب ىنعملا اذه دجأ مل ينكلو . ًامعط ناميإلل اوقوذي مل

 هذه يف رظن او . ةداتق نح دنسب يورم ربخلا ءاج ثيح 334 ص 14 ح ٠ يربطل ١ ريسفت نم ةدايز )4)

 .251 - 250 ص ثكلوزنلا بابسأ يدحاولا ةيآلا
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 69 - 67 : ةبوتلا يناثلا ءزحلا

 6 مكديحوتو مكرارقإ دعب متقفان دق :يأ 5( ممكناَميِإ دعب مترقك ذَق ) :هلوق

 لهأ نم نيثدحملا رفك وهو .قافن رفك وهو .هب اوملكت يذلا مالكلا اذه لهأ ينعي

 . باتكلاو يبنلاو هللاب رارقإلا

 عامتجالاو ةفلألا يف يأ 4 ضغب نُم مهضعب ُتاَقِفتُملاَو َوقفتُملا » :هلوق
 نع نوهتو ط . هروج دابعل ١ فرعي ام لك وهو 4 ركنُملاب نوُرُماَي ث هللا يصاعم ىلع

 . فورعم وهف هلدع دابعل أ فرعي ام لكو 4 فورلا

 نع َنوَهنَيَو ) .قافنلا وهو رفكلاب يأ ( ركنُملاب نوُرُماَي ) :مهضعب لاقو
 عجري اذهو ئ ناميالا يهو 6 تاحلاصلاب لمعلا نع :: يأ ئ ناميإلا وهو ) فورعملا

 . دحاو وهو لوألا ليوأتلا ىلا

 7 م ٥ م م

 :دهاجم لاقو .ةاكزلا نعو هللا ليبس يف ةقفنلا نع يأ 4 ْمُهَيِدييأ َدوُضبقَيَو »

 .ريخلا ىلإ اهنوطسبي ال :مهضعب لاقو .قحلا يف ةقفنلاب اهنوطسبي ال

 .'"”اهعيمجب اولمعي ملو اهولمكي ملف هللا ضئارف اوكرت : يأ ةللا اوسن :لاق

 مل :يأ (مُهَكرتف ) :مهضعب لاقو .ًاروكذم سيل نمك مهكرتف يأ 4 ْمُهبِسنَف »
 ْمُه نيقفتُملا نإ » .ريخلا نم قدصلاو ءافولا لهأ نينمؤملا هب ركذي امب مهركذي

 .قسف قوف قسفو قسف نود قسف وهو ،قافنلا قسف ينعي «َنوقِسَنلا
 .باتكلاو يبنلاو هللاب رارقإلا لهأ 4“تاقفتملاَو َنيقفَتُملا هللا َدَعَو » :هلوق

 الو نوتومي ال « اَهيف َنيدللَح منهج َراَت » .هوعجلاو راكنإلا لهأ « رافكلاو »

 مُهْبْسَح ) :هلوقك .نيقفانملاو نيكرشملا :اعيمج 4 ْمُهبْسَح َيه » .اهنم نوجرخي
 يف مئاد :يأ « ميقم باذع مُهَلَو هللا ُمُهْنَعَلَو » [8 :ةلداجملا] ( اهنوَلصَي ُمُنَهَج

 . ةرخآلا

 ركفأو ةوق مكنم دشأ اوئاَك » رافكلا نم ينعي « ْمُكلْبَق نم نيذلاك » :لاق
 نم صالخإلاب هركذ اوكرت :يأ ( هنلا اوُسَن )ه :129 ةقرو ز يفو ،عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 .مهبولق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 71 - 69 :ةبوتلا

 امك مكبذعيسف :لوقي .رانلا مهل بجوأو مهكلهاو مهنعل :لوقي يأدلؤأَو المأ
 نيدب نينئادلا ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا ينعي ،رافكلا نم مكلبق نم نيذلا بذع

 . هباحصأو لهج ىبأ نيكرشملا

 مكنيدب يأ :نسحلا لاق ْمكِقَلخب معنم مهتلخب اوُعَتُمَتْساف » :لاق

 رفكلا يف « مضو » مهنيدب :يا «ممهِقلَحب مكلبق نم نيذلا عتمتسا امك »
 رفكلا يف متضخو .نيقفانملا نود شيرق رافك ىلإ هلك اذهب ,عجر .بيذكتلاو
 نم ًاعيمج 4 كئلوأو ةرخآلاو ايندلا يف هلامع تطبخ كوأ اوضاخ يذلاك »

 | ورسلا مه » نيقابلاو نيضاملا

 نيذلا عَتْمَتْسا امك ) ةرخآلا نم مكبيصنب ايندلا يف (مَتعَتْمَتْساَف ) : يبلكلا لاقو
 .ةرخآلا نم مهبيصنب ايندلا يف ( ْمُكِلِبق نم

 ميهربإ موقو ةوُمَتَو داعو حو موق مهلبق نم نيذلا أبن مهتا مل أ ط :هلوق
 ليربج اهعفر .مهب تسخ .ثالثلا طول موق تايرق « تكفتَلاَو َنَيذَم بخضأو
 يه تاكفتؤملاو .اهبلق مث مهبالك خارص ايندلا ءامس لهأ عمس ىتح هحانجب
 موق تايرق يهو [53 :مجنلا] ( ىىَومهأ ةكفَتُْملاَو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .تابلقنملا
 اميف مهربخ مهتأي ملأ :لوقي .ةمايقلا موي ىلإ اهيف نولجلجتي مهف ،ثالثلا طول
 .هباتك يف هللا لزنأ

 اَمَف » تانيبلاب مهلسر ءالؤه عيمج تتأ يأ ؛ِتشيبلاب ْمُهْلُس مهتأ » :لاق

 اوناك نكَلَو » مهلسرب مهيلع ججحلا مايق دعب مهايإ هكالهإب ىأ « ْمَهَمِلْظَيِل \

 .مهلبق ناك نمب لعف ام ءالؤه رذحي . مهكرشبو مهدوحجب يا « َنوُمِلَْي ْمُهَسْفنآ
 ةفلالا يف يأ 4 ضعب ءاتلا مهضعب تلم :م ؤُملاَو نوم ملاو :هلوق

 َنوَهْنَتَو ط ،هلدع دابعلا فرعي ام وهو « فورعملاب نورُماَيو هللا نيد ىلع عامتجالاو

 نم هرازإ رجي لجر امنيب :ثيدحلا يفو .اهيف نولخديو ضرالا يف نوخيسي : : يأ } نولجلجتي )1(
 . ةمايقلا موي ىلا لجلجتي وهف هب فسخ ءاليخلا
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 72 - 71 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 يأ ( فورعملاب نوُرُماَن ) :نسحلا لاقو .هروج دابعلا فرعي ام وهو 4 ركنُملا نع

 . هللاب رفكلا نع : يأ ) ركْنُملا نع نوهو ) هللاب ناميإلاب

 الو شاهنوصقني ال هب هللا مهرمأ ام ىلع يأ 4 ةوصلا نوُميقَْو ه :لاق

 َنوُتوُيَو » .نوقفانملا لعفي امك اهب سانلا نوءاري الو ،ْىلاسك اهيلإ نوموقي
 نوقفني ال نيذلا نوقفانملا عنصي امك سيل ،مهسفنأ اهب ةبيط ةضورفملا 4 ةركلا

 . نوهراك مهو الإ

 نم هب مهدبعت ام لك يفو لمعلاو لوقلا يف « هَلوُسَرَو ةللا َنوُميطْيَو » :لاق

 نم هب مهدبعت ام لك يف هللا اوعيطي مل نيذلا نوقفانملا عنص امك سيل ، هضئارف عيمج

 .نيقفانملا ينعي ،اولمعي ملو اولاق مهنإ يأ ،لوقلا
 : يأ 4 هللا ُمُهُمَحْرَيَس » مهتفص هذه نيذلا نينمؤملا ينعي ِ . 4 كئلوأ »

 .هرمأ يف ميكح هتمقن يف زيزع :يأ « ميكح زيزع : هللا ن » هللا مهبيثيس

 يرجت تنج » ءافولاو قدصلا لهأ «تنم ؤُملاَو نينم ؤمملا ُهَللا 7 « : هلوق

 يأ 4 اهيف نيدلخ» . عضوملا اذه ريغ يف راهنألا انرسف دقو . «رهْنألا اهتحت نم

 مهرخآ ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق نسحلا ركذ .4 ةبيط َنكاَسَمَو » ةنجلا يف

 ةنس فلأ ةئام ةريسم رظنيف .هرصب يف هل حسفيف ،هللا كاطعأ ام رظنا : هل لاقيف .الوخد

 ؤلؤللا مايخو ةضفلاو بهذلا روصق رماع وهو الإ ربش عضوم هيف سيلف ،هل هلك

 ،بهذلا نم ةفص فلأ نيعبسب موي لك هيلع ىدي مدخو هجاوزأ اهيف .توقايلاو
 نم لكأي ،اهتبحاص يف سيل ماعطلا نم نول اهنم ةدحاو لك يف .اهلثمب هيلع حاريو
 الو مهعسو دحاو ءادغ يف سنإلاو نجلا هيلع لزن ول .اهلوأ نم لكأي امك اهرخآ

 . ًائيش هدنع امم كلذ صقني

 ةعبرأ اهل خسرف يف خسرف ،ةفوجم ةرد ةميخلا :لاق سابع نبا نع اوركذو .
 لهأ نم لجرلا نإ :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ .بهذ نم عارصم فالا

 مهيلع فوطي الهال اهيف هل نإو اليم نوعبس ءامسلا يف اهلوط ةميخلا هل نوكتل ةنجلا
 . نورخآلا مهب رعشي الو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 73 - 72 :ةبوتلا

 لاقو .ةنجلا ءامسأ نم مسا ندع :نسحلا لاق 4 نذَع تج يف » :لاقو
 .")ةنجلا نانطب :ندع :لاق سابع نبا نع اوركذ .نانجلا فرشأ يه :مهضعب

 لاق .ةنجلا كلم نم هيف مه امم مظعأ يأ 4 رأ هللا ن م نوضرز» :لاقو

 رقأو مهدنع ذلأ وه ام رورسلاو ةذللا نم هللا ناوضر نم مهبولق ىلإ لصو )2( : نسحلا

 . ةنجلا .ةذل نم هوباصأ ءيش لك نم مهنيعأل

 ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 ءيش سيل انبر :اولاق .اذه نم لضفأ يدنع مكل :مهل لجو زع هللا لاق اهيف ام اوأرف
 ة)يناوضر مكيلع لحأ ،ىلب :لاق .ةنجلا نم لضفأ

 :مهضعب لاقو .ةميظعلا ةاجنلا :نسحلا لاق .4 ميظعلا زوقلا كلذ » :هلوق
 َلخذأو ر رانلا نم اجن يأ ( رانلا نع حزحز ْنَمَف ) :لاق دقو .ةنجلا ىلإ رانلا نم اوزاف

 .دعس دقف يأ [185 :نارمع لآ] (زاف قف ةنجلا

  . 0ه. ٥

 رافكلا دهاج يأ 4 مهيلع ظلغاو َنيقفَُملاو رافكلا دهاج يشلا اهيأي : هلوق

 لاقو . نسحلا ريسمت وهو دودحلاب نيقفانملا ىلع ظلغاو فيسلاب نيكرشملا

 ىلع ظلغاَو :يبلكلا لاق .نيقفانملا ذئموي دودحلا بيصي نم رثكأ ناك :نسحلا

 ج يربطلا ريسفت يف ءاج امكو (نطب) حاحصلا يف يرهوجلا هركذ امك اهطسو :ةنجلا نانطب (1)
 .353 ص 4

 .ًاريبعت غلبأ وهو .«لصي» :130 ةقرو ز يفو ‘تاطوطخملا يف اذك (2)

 باتك يف يراخبلا هجرخأ .مهريغو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدح (3)
 :هظفلو يردخلا ديعس يبأ نع ."ةنجلا لهأ عم برلا مالك باب { ديحوتلا باتك يفو 0قئاقرلا

 :لوقيف ،كيدي يف ريخلاو ،كيدعسو انبر كيبل :نولوقيف { ةنجلا لهأ اي . ةنجلا لهال لوقي هللا نإ»
 :لوقيف .كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو ،بر اي ىضرن ال انلامو :نولوقيف ،متيضر له
 مكيلع لحأ :لوقيف ،كلذ نم لضفأ ءيش يأو ،بر اي :نولوقيف .كلذ نم لضفأ مكيطعأ الأ

 ناميإلا باتك نم ليوط ثيدح رخاوأ يف ملسم هجرخأو ادبأ هدعب مكيلع طخسأ الف يناوضر

 نب ميهاربإ نع ىيحي : : يلاتلا دنسلاب مالس نبا هجرخأو . (13 مقر) يردخلا ديعس يبأ نع

 .130 ةقرو .ز يف ءاج امك هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع دمحم
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 74 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 . مهلزنم يأ {. مهريصمو : يأ 4 منهج مهيَواََو < :لاق . لوقلاب : يأ . نيقفانملا

 . 4 ريصملا سئبو ث . منهج

 .«ْمهمتإ دغب اوُرقَكَو رفكلا ةملك اولاق دقلو اولاق ام هللاب نوملحي »» :هلوق

 ام ناك نإ : نيملسمل أ نم لجرل نيقفانملا نم لجر لاق :لاق نسحل ا نع اوركذ

 دمحم لوقي ام نأ دهشأ انأف : ملسمل ا لاقف .ريمحلا نم ش أ نحنل ًاقح دمحم لوقي

 يبنلا لسراف .كلذب هربخاف مالسلا هيلع يبنلا ىتأ مث .رامح نم رش كنإو قح ة
 فلحو] هتلق ام هللا لوسر اي "[هللاو] :لاقف اذكو اذك تلفأ :لاقف قفانملا ىلإ
 اوُرَقَكَو رفكلا ةملك اولاق دقلو اولاق ام هللاب نوفلحي ) : هللا لزناف ل[هلاق دقل ملسملا
 .ا}مهديحوتو مهرارقإ دعب يأ ( مهمالسإ دع

 نأ دارأ ،لاق ام لاق يذلا قفانملا وه :دهاجم لاق 4 اولاني مَل امب اوُمَعَو »
 هلوقي ام ناك نإ :نمؤملل قفانملا لوقب مالسلا هيلع يبنلا ربخأ يذلا ملسملا لتقي

 .ريمحلا نم رشأ نحنف ًاقح لمحم

 ربخأ يذلا لجرلا ناكو 5ارفن اوناك :لوقي ناكو .قافنلا راهظإب : مهضعب لاق
 رشأ نحنل اقح دمحم لوقي ام ناك نئل : مهضعب لاق نيح مهرضاح مالسلا هيلع يبنلا

 : بازحألا ةروس يف لاقف © مهبولق هللا بعراف لجرلا ناكمب اونطفي ملف ؛ريمحلا نم

 :بازحالا] ( ةيدملا يف َنوُفجْرُملاَو ضرم مهبو يف نيذلاو نوقفانملا ِهعني مل ني )
 ىلإ عجرنو .هباحصأو دمحم كلهي :نولوقي ،نوقنانملا مهو ،هباحصأو يبنلاب 0
 . برعلا يكرشم نيد

 .كلذ يف صن ةيآلاف ێاهتابثإ نم دب ال ةدايز )1(

 .130 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 ديوس نب سالجلا وه هانع يذلا لجرلاو .361 ص 14 ج هريسفت يف ربخلا اذه يربطلا دروأ (3)
 . هتبوت تنسحو كلذ دعب بات هنإ : ليق دقو . تاياورلا ضعب يف ءاج امك تماصلا

 لتقب اومه اموق نأ ىلإ ريشي ةيآلا لوزنل ًاببس 252- 251 ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولا دروأ دقو (4)

 .ٍةَبقَع يف مالسلا هيلع يبلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 77 - 74 :ةبوتلا

 زعألا َنجَرْخَيَل ةنيدملا ىنإ انْعَجُر نيل ) :اولاق نيح اذه لزن :مهضعب لاقو
 مهقافن مهراهظإو مهفاجرإ نع اوهتني مل نئل هللا لاقف [8 :نوقفانملا] ( لذلا اهن
 ( اليلق الإ اهيف كنورواججُي ال مث ) ،مهلتقتف مهيلع كنطلسنل يأ ( مهب نيرغنل (

 .[60 : : بازحألا ]

 ةنيدملا ىلإ انعجر نئل ) اولاق نيح :يأ ( اولان ل امب ومع ( : :مهضعب ا لاقو

 . ( لذلا اهنم ؛غألا نجرخ

 نم اومقني مل :لوقي ه هلضم نم هلوُسَرَو هللا مُهْيَنْغَأ نأ ألإ اوُمَقن امو » :هلوق
 هب اوكسمت ولو ايندلا يف ىنغلا اوباصأ مهنأ الإ ائيش التم هللا لوسر هب هب ءاج يذلا

 زي زعلا ا هلل اب اونموُي نأ أل مهنم اؤمقن اَمَو ) :هلوقك وهو .ةرخآلا يف ةنجلا اوباصأل
 امو هللاب اما نأ الإ ام َنوُمقنَت لمك باتكلا لمهأ اي ) : هلوقكو ]8 :جوربلا] ( ديمحلا

 .( لب نم لزنأ امو انيلإ لزنأ

 « اذو نإو مهل اري كي » مهقافن نع اومجري :يا « اوئثي نف » :هلو
 فيسلاب 4 ايندلا يف اميل ًاباذَع هللا مُهنذَعُ » (")قافنلاب اونيابيو شةبوتلا نع

 آلو ط هلللا باذع نم مهعنمي 4 ىلو نم ضزألا يف مهل امو ث رانلاب 4 ةرخألاو «

 .4 ريصن

 قزرلا نم انيلع عسواف « هلضَق نم ايتا نل ةللا َدَهنَع نم مُهْنمَو » :هلوق

 .هلوسرو هللا عيطي نمم :يأ « َنيجلَْصلا نم ٌننوكنلَو» ةقدصلا ينعي « ُنقدصنل »
 .نوقفانملا اذه لاق

 نعو هللا ليبس يف قافنإلا نع هب اولخَب هلضف ن مها اُمَلَف » : هللا لاق

 يا َوُضرغُ مُهَو » ةعاطلاو حالصل ا نع يأ ه اولوتو » .هللا قح اوعنمو ةقدصلا
 . هللا رمأ نع

 هللا اومل امي ُهَنوَقْلَي موي ىلإ » هنم نوبوتي ال » مهبولق يف اقاَقن مُهَبقعأَف ,

 .«كرشلا اورهظيود» : : 30 ةقرو .ز يفو ٠ عبرألا تاطوطخملا يف ه اذك )1(
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 79 ۔ 77 : ةبوتلا يناثلا ءزحلا

 اذإو ؤفلخأ دعو اذإ :قفانملا يف ثالث :نسحلا لاق « نوبذكي اوناك امبو ُهوُدَعَو ام
 ."ناخ نمتؤا اذإو ؤبذك ثدح

 اولمكي مل : يأ ،هوناخف هللا مهنمتئا ؛نوقفانملا ءالؤه :لاق نسحلا نع اوركذ

 نيح هوفلخأف هودعوو . اولعفي ملو اوبل اق : : يأ .لمعل او لوقل ١ نم هلل اورق ا اون اك امب

 نينمؤملا يأ .( نيحلاصلا نم ننوَكَنلَو نَقدصَنل هلضف نم انيتاع َنيَل) :اولاق
 .'}لمعلاو لوقلل نيلمكتسملا

 هنوفخي يذلا مهرسف « ْمُهيَرجْنو مهرس ُمَلَعَ ةللا نأ اوُملَعَ ملأ » :هلوق

 : دق :ىأ . مهنيب اميف قافنلا نم هب نوجانتي ام مهاوجنو © قافنلا نم مهبولق يف يذلاو

 ُمْلَع ةللا نأو » .مهيلع ةجحلا هب تماقو شهباتك يف هللا لزنأ اميف كلذ اوملع

 .4 بويغلا

 ودج ال نيلاو تقَْصلا يف نينمؤُملا نم َنيِعوُملا ومل نيذلا » :هلوق
 .4 ميلأ باذع ْمُهَنَو مهنم هللا رخَس مهنم َنوُرَحْسَيَق مهدهج الإ

 هب برقتي يتي هللا لوسر ىلإ هلام فصنب ءاج فوع نب نمحرلا دبع نأ اوركذ

 باتك ملسم حيحص يف هصنو .يي يبنلا نع ةريره وبأ هاور هيلع قفتم ثيدح صن اذه (1)
 دعو اذإو ،بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيا» :(59 مقر) ،قفانملا لاصخ نايب باب ،ناميإلا
 .«ناخ نمتؤا اذإو ‘فلخأ

 فلؤملا رشي ملو .هنيعب صخش يف ال نيقفانملا يف تلزن ةماع ةيآلاف . هللا ءاش نإ قحلا وه اذه (2)

 بطاح نب ةبلعث ىعدي يباحص يف تلزن اهنأ ىلإو ،ةيآلا لوزن ببس ىلإ ۔ هتداع ريغ ىلع ۔
 ريسفت الثم رظنا .ةيآلا لوزنل اببس اهولعجو نيرسفملا نم ريثك هتصق دروأ دقو .يراصنألا
 نوخرؤملا عمجأ دقو .254 - 2 ص يدحاولل لوزنلا بابسأو .373 - 370 ص 14 ج يربطلا

 دقو .ًاضيأ ةيبيدحلا دهش هلعلو . ًادحأو اردب دهش بطاح نب ةبلعث نأ مجارتلاو ريسلا باحصأو

 هبقعي فيك ةباثملا هذهب نوكي نمف» :لاقو هيلإ ربخلا اذه ةبسن يف ةباصإلا يف رجح نبا كش

 رابخألا هذه لوبق يف فقوتن نأ ىلوألاف .«هريغ هنأ رهاظلاف . ؟لزن ام هيف لزنيو هبلق يف اقافن هللا

 ىلع قطني ال نم مهيف لاق نمبةصاخو ،ةباحصلاب نظلا نسحن نأو ،صيحمت نودب اهتيوقتو
 ترفغ دقف متتش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل رمع اي كيردي ام :يي ىوهلا

 .مكل
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 80 :ةبوتلا

 يلام فصن اذه هللا لوسر اي :لاق هبسحأو] ةقدص اذه شهللا لوسر اي :لاقف هللا ىلإ

 . '"ل[كسمأ اميفو ىطعأ اميف هل كرابي نأ هللا اعدف . يلايعل هفصن تكرتو ،هب كتيتأ

 .ةعمسو ءاير الإ ىطعأ ام :اولاقو .نوقفانملا هزملف

 :لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ راصنألا نم لجر ،ليقع وبأ ثاحثحلا ءاجو

 هتكسماف عاص امأف .رمت نم نيعاص ىلع مريرجلا رجأ ةحرابلا تب :هللا لوسر اي
 : نوقفانملا لاقف ؛(}[ آريخ مالسلا هيلع هللا يبن هل لاقف] .وه اذهف عاص امأو .يلهأل

 :لاقو .ةيآلا هذه هللا لزناف .ليقع يبأ عاص نع نيتغل هلوسرو هللا ناك نإ هللاو

 مهل هللا رفع : نلف ةرم نيعبس مُهَل رِفْعَتْسَت نإ مهل رْفْغَتْسَت ال ؤ مُهَل زفْغَتْسا»
 وقلا يدهي ال هللاو » هلوسرو هللا اوفلاخ يا ه هلوُسَرَو هللاب اوُرقَك مهنأب كل
 نود قسف وهو ،قافنلا قسف اذهو . هللا دنع نيدتهم قسفلاب نونوكي ال يأ 4 نيقسنفلا

 .قسف قوف قسفو 5،قسف
 لإ اًنذرأ نإ ) :نولوقيو شهيلإ نورذتعيو مالسلا هيلع يبنلا نوتاي اوناكو

 تلزن املف .[62 :ءاسنلا] ( اقيفوت اناسحإ إ انذَرَأ نإ) و [107 :ةبوتلا] ( ىنسحلا
 لزناف ؛“}نيعبسلا ىلع مهئديزأل هللاوف ، يبر ينرّيخ دق :ةلي هللا لوسر لاق ةيآلا هذه

 .131 ةفرو ز نم ةدايز (1)
 نورم نيذلا باب ريسفتلا باتك يف يراصنألا دوعسم يبأ نع يراخبلا ثيدحلا جرخا )2(

 ةداتق نع ديعس قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخاو ، تاقدصلا يف نينموملا نم نيولا
 ؛عاصلا بحاص ليقع يبأ مسا يف ةاورلا فلتخا دقو .385 -384 ص 14 ج هريسفت يف لسرم

 ءاحلاب يربطلا ريسفت يف درو كلذكو باجحلا ظفلب عو ق يتطوطخم يف همسا درو دقف

 ودبيو .تاياورلا هذه فلتخم 331 ص 8 ج يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا دروأ دقو .ءابلاو

 دبع نيال باعيتسالا يف درو امك شنيتثلثمبو ءاحلاب ثاحثحلا 7 ام هطبض يف حجارلا نأ يل
 .ملعأ هللاو .1717 ص 4 ج زربلا

 .ولدلا لبح رجي وهو رئبلا نم ءاملا يقتسي تاب هنأ ينعيو ،لبحلا وه ريرجلا (3)
 هللا يضر رمع نبا نع ءةبوتلا ةروس نم ةيآلا ريسفت دنع ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 . لسرم ةداتق نعو . ًاعوفرم سابع نبا نع 396 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأو امهنع
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 ١ ين اثلا ءزحل ١ ةب وتل : 81

 نل مهل رفغتست ل م مه تَرَْعَتسَأ مهيلع ع ُءاوُس ) نوقفانملا ة ةروس يف ةيالا هذه هللا

 .قافنلا قسف وهو [6 :نوقفانملا] ( َنيقسافلا موقلا يدهي آل َهَللا ن هل هللا ر َرفْغُ

 مهل رفغتسي مل اوفصو امك نيكرشم اوناك ول نأ قارفلا لهأ لدي امم اذهو

 ناك امو ؛مهل رافغتسالا يف ةرم نيعبسلا ىلع نديزأل لقي ملو ءثهللا لوسر

 نيذلاو يبئلل َناَك ام ) :هللا لاق دقو ؤهلهأل رفغتسيف كرشلا لهجيل ةي هللا لوسر
 باحص أ مهن أ مه يبت ام دعب نم ىبرق يلوأ اون اك ولو َنيكرشملل اورفغعَتسي نأ اونما ء

 . ]113 : ةبوتلا] ) ميجخلا

 او هلج ن أ اوُهرَكَو 4 هلل ا ٍلوُسَر فلخ مهد دَعَقَمِب نوفلخمل ١ َحرف < : هلوق

 حتفلا لعب :دهاجم لاق 4 رحلا يف ف اورت ال اولاَقَو هللا ليبس يف مهفنو ْمهلونأب

 َيهنشاو .رامثلا تباطو ز لخنلا ترخا نمح » فيصلا يف نينح دعبو فئاطلا دعبو

 .رحلا نابإ يف جورخلا مهيلع قشو .لظلا

 ريسفت يف ايندلاران نم 4 ارح دشأ َمنَهَج ران لف » :مالسلا هيلع يبنلل هللا لاق
 .ايندلا ران نم ارح دشأ منهج ران نأ اوملعل 4 َنوُهَقفَي اوناك ؤَل » .نسحلا

 مكارأ :تي هللا لوسر لاقف ضرألا رح ةدش نم هبوث لعتني مهدحأ لعجو الزنم

 هديب يسفن يذلاو ،ماع ةئامسمخ ةريسم اهنيبو مكنيبو سمشلا رح ةدش نم نوعزجت

 نم ليسي ىتح هغامد الغل برغملاب لجرو قرشملاب حتف منهج باوبأ نم اباب نأ ول
 ()هيرخنم

 ىذأل ضرألا يف عضو منهج نم اآبرغ نأ ول :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذو
 . برغملاو قرشملا نيب ام هرح

 .1 ةقرو ر يف ءاج امك ةبالق ,يبأ نع دبعم نب رضنلا نع مالس نب ىيحي هاور )1(

 ولدلا يهو . ًابرغ» هتبثأ ام حيحصلاو ًابارغ اهضعب يفو كبارت تاطوطخملا ضعب يف (2)

 يف يرذنمل ا هركذ امبسح لوطأ ظفلب سنأ نع ين زاربطلا ثيدحلا اذه ىور دقو . ةميظعلا

 .462 ص 4 ج بيهرتلاو بيغرتلا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 84 - 82 :ةبوتلا

 اءزج نيعبس نم ءزج اهب نودقوت يتلا هذه مكران :لاق يتي هللا لوسر نأ اوركذو

 نيتسو ةعستب اهتلضف اهنإف :لاق . ةيفاكل تناك نإ ،هللا لوسر اي :ليق .منهج ران نم

 اهب اوعفتنت يكل نيترم ءاملاب تبرض :لاق مهضعب هيف دازو . اهرح لثم اهلك اءزج

 .")اهنم اوندتو

 ينعي « نويك اوناك امب ارج اريثك اوكَيلو اليل ة اوكحض » :هلوق
 رانلا يف يأ شآريثك اوكبيلو 3 مهتوم ىلإ :يأ ،ايندلا يف اليلق اوكحضيلف .نيقفانملا

 .اهيلإ اوراص اذإ

 ول ىتح ،عومدلا نوكبيل رانلا لهأ نإ :لاق هنأ يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ

 .2 مدلا كلذ دعب نوكبي مث ، ترجل مهعومد يف تلسرأ نفسلا نأ

 ىلإ , كوبت ةوزغ نم : : يأ ه هللا َكَعَجَر نإق » :مالسلا هيلع يبلل لاق مث

 اوجرخت نل لقف » كعم جورخلل كونذاَتساف » نيقفانملا نم يأ 4 : ةفئاط
 ٥مترفك كلذبف « ٍةرَم لوأ دوعلاب متيِضَو كن ًاوُدَع يعم اولتق نو أدبأ ج يعم

 ريسفت يف ءاسنلا عم يأ .«َننيفلخلا م ه اوُدُعَقاَف » مكبحصتسأ نأ ثيهن كلذبو

 ينثا اوناك مهنأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ .رارشألا عم : يبلكلا ريسفت يفو .نسحلا

 .ليق ام مهيف ليق الجر رشع

 كاذ مل هربخأ مث 4 هربق ىّلَع مقت ال ادبأ تام مهن د دحأ ىّلَع لض الو ) : هلوق
 هلوسر اوفلاخو هللا اوفلاخ :يأ ه هلوُسَرَو هلل اب اورفك هنإ , :لاقف .وه مبو

 م. ه 3 ى

 .قافنلا قسف وهو «وقِسَ مهو اوتاَمَو »

 باتك يف يراخبلا هجرخأ هجام نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 يف ملسم هجرخأ . . .ملسم هجرخاو .رمع نبا نع ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب قلخلا ءدب
 ،ةريره يبأ نع (2843 مقر) منهج ران رح ةدش يف باب ،اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك
 .(4318) كلام نب سنأ نع ىرانلا ةفص باب ؛دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 ءاكبلا لسري» : هظفلو (4324 مقر) ًاعوفرم كلام نب سنأ نع هجام نبا هجرخأ ثيدح ىنعم اذه (2)

 ةئيهك مههوجو يف ريصي ىتح مدلا نوكبي مث ،عومدلا عطقني ىتح نوكيف رانلا لهأ ىلع
 .«ترجل نفسلا هيف تلسرأ ول دودخألا
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 85 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 يبنلا ىلإ هنبا ءاج تام امل ؛لولس نب يبأ نب هللا دبع هنأ انغلب :مهضعب لاق

 هصيمق ز هللا لوسر هاطعأف .هيف هنّنكأ كصيمق ينطعأ 6 هلل ١ لوسر اي :لاقف ةني هقرع

 الو ادبأ تام مهنم د دحأ ىَلَع لضت الو ) :هللا لزناف .يبنلا هيلع ىلصو ؤهيف هنفكف ه موا

 يأ ( هلوُسَرَو هللاب اوُرقَك هن ) :لاقف وه ميو كاذ مل هربخأ مث ( هربق ىلع مق
 7 َنوقساَق م مهو اوتاَمَو ) هلوسر اوفلاخو هلللا اوفلاخ

 هيلع ىلصو هصيمق يف هللا لوسر هنفكف قفانم تام هنأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 ىصيمق هنع ىنغي امو :لاق اي ىبنلا نأ انل ركذف .ةيآلا هذه هللا لزناف .هربق ىف هألدو
 .اهموق نم فلأ هب ملسي نأ وجرأل ينإ هللاو . هللا باذع نم

 هللاو :لاقف هبوثب ليربج ذخاف هيلع يلصيل مدقت هللا لوسر نإ : مهضعب لاقو

 .ةيآلا رخآ ىلإ .. ًادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت ال

 مهيلع ىلص ام اولاق امك نيكرشم اوناك ول نأ قارفلا لهأ ىلع ليلد اذه يفو

 لعب مهروبق يف مه آلد الو شهبايث يف مهنفك الو . مهروبق ىلع فقو الو © هللا لوسر

 نيذلاو يبلا ناَك ام ( : هلوق دعبو .۔ ]28 : ةبوتلا] ( سجن : نوكرشملا اَمْنإ ) : هللا لوق

 باحصأ مهن ُمُهَل نيبت ام دعب نم برق ه يلوأ اوناك وو َنيِكرشُمْل اوُرفْعَتْسُي نأ اونما

 .[113 :ةبوتلا] ( ميجلا

 ايندلا يف اَهب م هبذعي نأ هللا دير اَمَنِإ ْمُهْذْلوأَو هلومأ كبجعت الو :هلوق

 هلل نوفلاخم مهو :يأ 4 نوف رفاك م معو » مهسفنأ تومتو : يأ 4 مهسفن أ قهزت
 هذه لبق يتلا ىلوألا ةيآلا يف هانرّسف دقو .رفكلا ىلع نوتومي مهنأ ربخأ .هلوسرو

 . ةيآلا

 نب هللا دبع هيبأ ىلع يلصي نأ مالسلا هيلع هللا لوسر نم يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع بلط ةصق (1)

 باتك ،يراخبلا حيحص الثم رظنا ،ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف ةتباث هيلع لوسرلا ةالصو يمأ
 .409 ص 14 ج يربطلا ريسفتو ،ةءارب ةروس ج ريسفتلا

 : هيفو ةداتق نع خيشلا وبأ هجرخأ يذلا ربخلا اذه 266 ص 3 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا ركذ )2(

 .«جرزخلا ينب نم فلأ نم رثكأ هب ملسي نأ وجرأل ينإ هللاو»
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 100 - 97 :ةبوتلا

 ام ةودح اوُمَلْعَي الأ رَدجَأَو » .مهرفك نم رفك دشأو ةنيدملا لهأ قافن نم اقافن دشأ

 ُميلَع هللاو » .نيدلا يف ىفجاو ننسلاب املع لقأ :يا « هلوُسَر ىىََع هللا لزن
 .هرمأ يف ميكح !هقلخب ميلع :يأ « ميكح

 ليبس يف داهجلا يف :يأ 0" ًامَرْغَم قفني ام ذختي نم م بارغألا َنمَو » :هلوق

 يكرشم نيد ىلإ عجريف نونمؤملاو دمحم كلهي نأ يأ : رئاودلا مكب صبرتيو و ل هللا

 .4 مي ئيس هللاو » ءوسلا ةبقاع يأ « ِءْوُسلا ةَِئاَد مهْنَلَع » .برعلا

 تتف فني ام دحتو رخآلا مويلاو هللاب نموي نم بارغألا نمَو » :هلوق
 لوسرلا تاولص ذختيو :يأ 4 لوُسَرل توَلَصَو » هللا ىلإ هب برقتي يأ 4 4 هللا دنع

 ْمُهْل ة ةبرق اهنإ آلأ » .هؤاعدو هرافغتسا لوسرلا تاولصو .لجو زع هللا ىلإ ةبرق اضيا
 .4 ٌميجر َروُمَع هللا نإ » ةنجلا يأ « هتَمَر يف للا ُمُهلجذُيَ

 كرشي ال تامو .ةاكزلا ىتاو ،ةالصلا ماقأ نم :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 نم هللا لبقتي امنإو .هدلوم يف دعق وأ رجاه شهل رفغي نأ هللا ىلع اقح نإف هللاب
 اهدعأ ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ةجرد ةئامل ةنجلا يف نإو .نيقتملا
 بيطت الو هيلع مهلمحأ ام دجأ الو يتمأ ىلع قشأ نأ الولو .هليبس يف دهاج نمل هللا
 هللا ليبس يف لتاقأ نأ تددولو ،ةيرس فلخ تدعق ام يدعب اوفلختي نأ مهسفنا
 .لتقا مث ; ايحأ مث لتقأ مث : ايحأ مث .لتقاف

 تعطقنا ام دعب وه امنإ ،هدلوم يف دعق وأ رجاه :ثيدحلا لوأ يف هلوقو
 .ًاعوطت داهجلا راصف {©ةكم حتف دعب كلذو .ةرجهلا

 نب.ديعس نع اوركذ .« راصنألاو نيرجهملا َنِم نوئؤألا ًنوقبسلاَو» :هلوق

 مهنأل ،نيقفانملا ينعي ( ًامَرْغَم فن ؛ اَم دحتي نم م بارغألا ن َنمَو )» :يلي ام 132 ةقرو ز يف ءاج (1)
 . انارسخو ًامرغ ينعي .امرغم هلوق :دمحم لاق .ةين مهل تسيل

 يف نيدهاجملا تاجرد باب ؤريسلاو داهجلا لضف باتك يف يراخبلا هجرخا حيحص ثيدح (2)
 .ةريره يبا نع .ةداهشلا ينمت باب يفو . هللا ليبس

162 



 101 - 100 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 نلّتحإب ْمُموُعتا نيذلاو ».'هةيتَي يبنلا عم نيتلبقلا اولص نيذلا مه :لاق بيسملا
 7 َ . َ , ۔٥گ , ,۔۔ ٠ 1 4 2 ه و 2 6 ۔۔ و & .. ه وم٠۔ذ و.. ۔ . ۔
 4 ادبأ اهيف نيدلنخ رنهنالا اهتحت يرجن تنج مهل دعأو هنع اوضرو مهنع هللا يصر

 . عضوملا اذه لبق هانرسف دقو .4 ميظعلا زوقلا كلذ » اهنم نوجرخي الو نوتومي ال
 ك 2۔۔ ۔ 2 هع ۔ ۔ إ ۔ .,ه ۔هگ و 2-ه . ه ى ۔ .

 ىلع اودرَم ةنيدملا لهأ َنمَو نوقفانم بارغالا َنم مكلوح نممو » :هلوق
 نحن ْمُهُمَلْعَت ال { . يصاعملا ىلع ءيرجلا درمتملاو ،هيلع اوأرتجا يأ 4 قافنلا

 .مهفرعن نحن .دمحم اي تنأ مهفرعت ال يأ « ْمُهُمَلْن

 ةفيذح ىلا بي هللا لوسر مهرسأو كلذ لعب مهب هملعأو هلوسر هللا مهفرع دقو

 . ناميلا نبا

 لصي ملف ةفيذح بناج ىلإ ةبحص هل لجر تام :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ىلإ يبنلا باحصأ نم لجر تومي :لاقو ،هل ظلغاف رمع هيلإ لسراف .ةفيذح هيلع

 كدشانأ :رمع هل لاقف . موقلا نم هنإ ©نينمؤملا ريمأ اي :لاق .هيلع يلصت الو كبناج

 .كدعب ادحأ اهنم نمؤأ ال هللاو ال :لاق ،مهنم انأ 9هللاب

 لأست ال كبناج ىلإ يبنلا باحصأ نم لجر تومي :رمع هل لاق : مهضعب لاقو

 :لاق ؟ةفيذح اي وه قفانمأ :لاق .كيلع تيلص ام هلثم تنك ول : ةفيذح هل لاقف ؟هيلع
 : ةفيذح لاق .مهنم انأ ،هللا كدشانأ :رمع لاقف .ولي هللا لوسر رسب كربخأل تنك ام

 .ال مهللا

 وهو هيلع يلصي ال نأ ىلع ةفيذح ملي مل رمع نأ قارفلا لهأل ليلد اذه يفو
 ىهن يذ لك لدي ام مهنم انأ هللا كدشانأ ةفيذح اي :رمع لوق يفو .ملسم رمع دنع

 ,صاعم هل نوكت نأ فاخ هنإ لب كرشم هنأ هسفن ىلع فاخي نكي مل رمع نأ ىججو

 .كلذ نم ائيش ةفيذح ىلإ رسأ دق هللا يبن نوكي وأ ،قافنلا هيلع بجوت مالسإلا يف

 نب ديعس ىلإ يربطلا ريسفت يف ابوسنم ءاج دقو .ةداتق ىلإ 132 ةقرو ،ز يف لوقلا اذه بسن (1)
 نيذلا مه :مهضعب لاقو .437 - 436 ص 14 ج يربطلا ريسفت رظنا .هنع ةداتق ةياورب بيسملا
 ۔ ناوضرلا ةعيب اوعياب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 102 - 101 :ةبوتلا

 (")هب هنظي الو هسفن ىلع رمع هفاخي نكي ملف كرشلا امأو

 امأو ،ارهق مهنم ذخؤت ةاكزلاب امهادحإ اماف « نيرم مُهْبْذَعْنَس » :هلوق
 ينعي 4 ,ميظع باذع ىلإ َنوُدَرُي مد ط . . مهضعب ريسقت يف ربقلا باذعف ىرخألا

 9 ۔ ٥ م

 .( اكنىض ة ةشيعم ز نق ( : هلوق يف [124] هط ة هروس يف ًاضيأ ربقلا باذعو . نيقفانملا

 هوركذو 9يَي يبنلا نع )[ةريره يبأ نع] نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع اوركذ

 مئتلي ربقلا باذع وه :لاق هنأ يردخلا ديعس يبا نع هوركذو { دوعسم نب هللا لبع نع

 باذع :ىأ (. نيترم مهبذمعنَس ) : مهضعب لاقو .(ةهعالضأ فلتخت ىتح هبحاص ىلع

 .منهج يأ ،( ميظع باذع ىلإ َنوُدَرُي مث ) ،ربقلا باذعو ايندلا
.79 

 مه : : ليق 4 ائيس رخاو و احلص الع اوطَلَخ مهيونذب هذ اوفرع أ نورخا و و ط : هلوق

 . يبلكلا ريسمت يف ةبلعث نب سنأو رذنملا لبع نب ةبابل وبأ مهنم 6 نينمؤملا نم رفن

 ىلع اومزعي ملو .ء يش مهممه يف ضرع ناك : :لوقيو مهيمسي ال نسحل ا ن اكو

 . مهبونذب اوفرتعاف نيتم هللا لوسر اوتأو كلذ دعب نم اوبات مث ©ككلذ

 هللا نم ىسعو .4 ميجر روفغ ةللا نإ مهِيَلَع بوتي نأ هللا ىَسَع » :لاق

 . ةبجاو

 ةعبرأ امأف . كوبت ةوزحع نع اوفلخت طهر ةعبس ةعبس اون اك مهب ز انل ركذ : : مهضعب ل اقو

 راصنألا نم مهلكو . ةبابل وبأو > مارحو .سياو ‘ سيق نب ج : : اوطلخ نيذلا مهف

 اهب جاحي كش الو يراوهلا .دوه خيشلا نم . . .قارفلا لهأل ليلد اذه يفو :هلوق نم ةرقفلا هذه (1)
 . ةيضابإلا اهاري امك قافنلاو كرشلا لئاسم يف قارفلا لهاب مهيمسي نم

 وهو . ةرجهلل . نيعستو عبرأ ة ةنس يفوت فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس ابأ نأل !اهنم دب ال ةدايز (2)

 هنع لمحي ناكو ،نيعباتلا ءاهقف نم ناك هنكلو .ايباحص أذإ نكي ملف ةنس نيعبسو نيتنثا نبا
 .ثيدحلا

 متاح يبأ نباو قازرلا دبع هجرخأو 5 هللا لوسر ىلإ هعفري ةريره يبأ نع دسنب دهاجم هاور (3)
 نبا نع ديز نب رباج نع 813 مقر 17 ص 3 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا جرخاو .مكاحلاو
 ربقلا هطغض دقلو .ذاعم نب دعس هنم اجنل دحأ ربقلا باذع نم اجن ول :يتي يبنلا لاق» :سابع
 .هعالضأ (اهنم وأ) هيف تفلتخا ةطغض
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 103 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 نأ اودعو اوناك :لاق .ةيآلا ( .. .ْمُهرُهطت ةقَدَص مهلاومأ نم ذخ ) :(;,) مهيف ليقف

 © عيبرلا نب ةرارمو © كلام نب بعك :هللا رمأل نؤججرُملاو .اوقدصتيو اودهاجيو اوقفني

 . ةيمأ نب لالهو

 راشأ :لاق ام ةظيرقل لاق ذإ ةبابل وبأ :مهبونذب اوفرتعا نورخاو :دهاجم لاقو

 .وفعلا نم مهسأيأو مهربخأ .همكح ىلع متلزن اذإ مكح{لباذ ادمحم نأ هقلح ىلإ

 ىأر هنأ هثيدح ىف ناكف ،هب يرسأ ةليل نع ثدح ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ٥ ضيب بايث مهيلع رطش :نارطش هدنع يتمأ اذإو :لاق ةعباسلا ءامسلا يف ميهاربإ

 مهيلع نيذلا سبتحاو ضيبلا بايثلا مهيلع نيذلا لخدف .دمر بايث مهيلع رطشو

 احلاص المع اوطلخ نيذلا ءالؤه :لاقف ؟ليربج اي ءالؤه نم :تلقف .دمرلا بايثلا

 نيذلل ميهاربإب سانلا ىلوأ نإ ) :ةيآلا هذه الت مثا .اريخ ىلإ لكو .ائيس رخآو

 .[68 :نارمع لآ] .( َنينموُملا و هللاو اوُنَماَع نيذلاو ينلا ادنم انمو ُهوُعَبا
 ه م,

 .4 اَهب مهيكزتو (}»[بونذلا نم] ْمُهْرُهََت ةَئَدَص مهلاومأ نم ذخ » :هلوق
 مهبونذب اوفرتعا نيذلا مه :مهضعب لاقو .مهل ةرافك اهنكلو ةضيرفلا ةقدصب تسيلو

 هللا باتف آ مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم سان مهو . ائيس رخاو احلاص المع اوطلخ

٥ 229 ,.} 

 .( اهب هك ْمُهرُهَظَن ةق دص مهل اَوُمأ نم ذخ ) :لاقو . مهيلع

 كرافغتس ا يأ 4 َكَتْوَلَص نإ ط مهل رفغتساو : يأ 4 ُمهْنلَع لصو ج :لاق

 يمس هللاو » .ناميإلا نم هيلع مه ام ىلع مهل كنم تيبثت يأ « مُهَل َنَكَس »

 .« ميع
 يربطلا يفو . أطخ وهو «مهنم لبقن» :دو ح يفو ؟ حيحصلا وهو . «مهينف ليقن» :عو ق يف اذك (1)

 . حصأو حضوأ ةريخألا ةلمجلا هذهو .«مهيف ليق نيذلا مهوه :450 ص 514 ج

 نب دادشو ةريره ويأ مهنم نوريثك هاورو يردخلا ديعس يبأ نع ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاور (2)

 .ةتسلا بتك يف جارعملاو ءارسإلا ثيداحأ رظناو .سابع نباو سوأ
 .132 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 هلوقي 6 مهبولقل ةنينأمط ينعي يأ (مهل نكس) ( 132 ةقرو .ز يفو : عبرألا تاطوطخملا يف ؤ ا ذك )4(

 .«مالسلا هيلع يبنلل لجو زع هللا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 106 - 104 :ةبوتلا

 ٥ م م .

 :يأ «تنقدّصلا ذخايو هدابع نَع ةبونلا لبقيو ه ةللا نا اوُملْع ملأ » :هلوق
 . 4 ميحرلا باونلا و ه ةللا نو ط تاقدصلا لبقيو

 .روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال :يتي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .(فلولغغ نم ةفدص الو

 هلا مهعلطي امب يأ « ًنونموُمملاو ُهلوُسَرَو ْمُكَلَمَع هللا ىريسف اولمح لقو ,

 هنإف 6 نمؤملا ةسارف اوقتا : دالت هللا لوسر لاق : نسحلا لاق . نسحلا ريسفت يف 6 هيلع

 .رظني هللا رونب

 ةداهش مكيلع اودهش نإ ءءاملعلا ةسارفو مكايإ :لاق ءادردلا يبأ نع اوركذ

 . مهراصبأ ىلعو مهبولق يف هللا هفذقي ©قحلا هنإ هللاوف ،رانلا يف مكبكت

 هاسكل تيب نيعبس رعق يف لمع الجر نأ ول :لاق هنأ نافع نب نامثع نع اوركذ

 .ًارش وأ كلذ ناك اريخ {هلمع ءادر هللا

 اهل نسلألا تعباتت ىتح .اريخ اهيلع اونثاف ةزانجب هللا لوسر ىلع رُم هنأ انل ركذ

 ىتح ،ارش اهيلع اونثأف .ةزانجب هيلع رم مث .تبجو :ةي هللا لوسر لاقف شريخب

 ة ضرألا يف هللا ءادهش متنأ تبجو :لاقف رشب اهيلع نسلالا تعباتت

 .ه َنوُلَمْعَت متنك امب ب مكنيف ة ةدَهشلاو بقلا ملع ى َنوُدرَتَسَو » :هلوق

 ْميِلَع هلل و مهيَلَع بوتي امو مهبَذَعُ ر د امإ هلل ١ رمأل نوجَجرُم نورخاو اَءو ه :هلوق

 .« ميِكَح
 .1 :قيلعت .232 ص .1 ج ٥فلس اميف هجيرخت رظنا )1(

 لاق» :هظفلو يردخلا ديعس يبأ نع ،رجحلا ةروس ريسفت ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (2)
 ِتاَيال كلذ يف 7 ( :ارق مث شهلا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا :تي هللا لوسر
 :هيف دازو نابوث نع اضيأ هجرخأو رمع نبا نع ًاضيأ يربطلا ريرج نبا هجرخأو «( َنينموُمْلُل

 .«هللا قيفوتب قطنيو»
 سنأ نع تيملا ىلع ءانثلا ىف ف ءاج ام باب زئانجلا باتك يف ةجام نبا هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 . سنأ نع نابح نباو يذمرتلا هجرخأو .(1492 مقر) ةريره يبأ نعو (1491 :مقر) كلام نبا
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 107 : ةبوتلا ىناثلا ءزحلا

 لاقو .كلام نب بعكو ‘ ةعيبر نب ةرارمو . ةيمأ نب لاله مه : مهضعب لاق

 هذه يف اوئجرأ نيذلا مهو . اوفلخ نيذلا ةروسلا رخا يف نيذلا ةثالثلا مه : دهاجم

 .ةروسلا رخا يف يتلا ةيآلا يف مهيلع بات مث .ةيآلا

 نمل ًاداصزإَو نينموملا ني قيرفتو ارفك ًارارِض ادجسم اودحتا نيذلا »» :هلوق
 ال هناينب اندرأ نإ :يأ « ىنسحلا ألإ اَنذَرأ نإ َنُفلحَيَلَو لبق نم ُهَلوُسَرَو ةللا بَراَح

 . هنوُبِذنَكَل ْمُهنِإ دهشي ةللاو » اريخ
 ينارهظ نيب لزن كوبت ةوزغ نم عجر امل ةي هللا لوسر نأ نسحلا ريسفت يف

 نم نوقفانملا ناك دقو . ىوقتلا ىلع سسأ يذلا وهو (_)ءايق دجسم ىنبو راصنألا

 ولخنو ،هيتأي ال امإو هيف هللا لوسر انيتأي امإف .هب )ليمن اولاقف ادجسم اونب راصنألا

 لاقي ناك راصنألا يبراحم نم براحمل] بهارلا رماع ىبأ ىلإ ثعبنو .انجئاوحل هيف

 .انرومأ يف هريشتسنو انيتأيف )هرسأ وي هللا لوسر ناكو [بهارلا هل

 رارض ادجسم اودحتا َنيذلا ) :لجو رع هللا لاق يذلا وهو دجسملا اونب املف
 هللا براح نمل اداصرإو ©نينمؤملا ةعامج نيب : يأ ) َنينموُممل ا نيب قيرفتو ارفكو

 © يحولا رظتني ةلي هللا لوسر لعجف :لاق .براحملا رماع ابأ ينعي ،لبق نم هلوسرو
 هرزيل هنإف :لاق .مهيتأيل هصيمقب اعد هيلع كلذ لاط املف .هنوتاي الو مهيتأي ال لعجف

 :لاقف ليربج هاتأ ذإ هيلع

 ينارهظ نيب لزن كوبت ةوزغ نم عجر امل» :كلذك 133 ةقرو ز يفو .عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 ءابق دجسم ىنب مالسلا هيلع ينلا نأل . ضحم يخيرات اطخ وهو .«ءابق دجسم ىنبو راصنألا

 ةالص لوأ مالسلا هيلع ينلا هيف ىلصف كلذ لبق ادوجوم دجسملا ناك ليقو . تاونسب كلذ لبق

 نب ورمع ينب نكاسم اهب ةيرق ءابقو .ءابقب امايأ هتماقإو ةكم نم ارجاهم ةنيدملا همدقم دنع ةعامج
 ًأطقس مالكلا يف لعلو .301 ص .3 ج نادلبلا مجعم :توقاي مجعم رظنا .راصنألا نم فوع
 . خاسنلا نم اوهس وأ

 .هب لثمن . :اهضعب يفو ،«هب ليمن» :ز يفو تاطوطخملا ضعب يف اذك (2)

 .133 ةقرو ر نم ةدايز )3(

 نوكي نأ الإ ،نيتملكلل هيضترا ىنعم ىلإ دتهأ ملو «هَرَسأ» :ز يفو .«هريس» :دو عو ق يف اذك (4)

 .ةنيدملا نم هجرخأ :ىنعملا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 108 : ةبوتلا

 ,لؤأ نم ىوقتلا ىلَع سسأ دجْسَمَل » دجسملا كلذ ينعي « ادبأ هيف ممت ال »
 نأ نوبجي ًلاَجر هيف هيف ٌموُقَت نأ نحأو كنسحلا ريسفت يف ،ءابق دجسم ينعي 4 مو

 .بونذلا نم يأ .4 َنيرَهطُملا بحب ؛ هللاو اور

 بجي هللاو اورمي نأ َنوُبحُي لاجر هيف ) :ةيآلا هذه تلزن امل هنأ اوركذ
 يف] ءانثلا مكيلع نسحأ دق هللا نإ 5ءابق لهأ اي :ةيب هللا لوسر لاق ( نيرهطملا

 .)دعاقملا رابدأ لسغن اولاق ؟نوعنصت اذامف ؤ ١[روهطلا

 هب اوهاضيل ءابقب ادجسم اونتبا قافنلا لهأ نم اسانأ نأ انل اوركذ : مهضعب لاقو

 هصيمق ذخأ هنأ انل ركذو .هيف يلصيل هللا يبن ىلإ اوثعبو .مالسلا هيلع هللا يبن دجسم
 قحلف ،رماع ابأ هل لاقي مالسإلا نم رف لجر ناكو .كلذ ىلع هللا هعلطأ ىتح مهيتأيل

 ْنَمَل ًاداَصزإَو ) :دهاجم لاق .هيف ىلص ءاج اذإ :اولاقو }همالسإب هولتقف نيكرشملاب

 .رماع يبأل : : ىأ ( ةللا تزاح

 ىوقتلا ىلَع سسأ دجسمل ) :هلوق يف امهنع هللا يضر يلعو نامثع نع اوركذ
 .مالسلا هيلع يبنلا دجسم وه :الاق ( موي , لوأ نم

 وه :لاق ( ونل ا ىّلَع سسأ دجسمل ) :هلوق يف لاق ةيم هللا لوسر نأ اوركذ
 . ءابق دجسم ينعي ٠ (4) ر مكلذ يفو ااذه يدجسم

 .133 ةقرو ر نم ةدايز (1)

 ظافلأب تيور دقو .دعاقملا رابدأ لسغن» :عبرألا تاطوطخملا يف ةلمجلا هذه تدرو اذك (2)
 ثيدحلاو .«طئاغلا نم انئج اذإ ءاملاب بيطتسن انإ» و .«لوبلاو طئاغلا رثأ انم لسغن انإه :اهنم
 . يربطلا ريسفت يف امك يراصنألا ةدعاس نب ميوع نع يناربطلاو ةميزخ نباو دمحأ :
 رباجو يراصنألا بويأ يبأ نع ءاملاب ءاجنتسالا باب اهننسو ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 يف يف مكملع ىنثأ دق هللا نإ راصنألا رشعم اي» :ظفلب (355 مقر) . .كلام نب سناو .هللا دبع نبا
 :لاق .ءاملاب يجنتسنو شةبانجلا نم لستغنو ةالصلل اضوتن :اولاق ؟ مكروهُط امف .روهظلا
 .490 ۔ 483 ص 14 ج يربطلا ريسفت ت رظناو .«هومكيلعف ،كاذ

 ج يربطلا ريسفت نم هحيحصت تبثأ أطخ وهو . مهمالسإب هومزلاف» : : عبرألا تاطوطخملا يف )3(
 .كانه ققحملا قيلعت رظناو .473 ص .4

 = ثيدحلاو ،هريخ لك يفو» :يربطلا ريسفت يفو .«ريخ مكلاذ يفو» : تاطوطخملا يف اذك (4)
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 110 - 109 : ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 ام :لاقف دجسملا كلذ اونب نيذلا نيقفانملا اعد ولتي هللا لوسر نأ انغلبو

 مهنإ دهشي هللاو ىنسحلا الإ اندرأ نإ : هللاب هل اوفلحف ؟دجسملا اذه ءانب ىلع مكلمح

 .نوبذاكل

 ةنينب سأ نم مأ رح ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هتنب سسأ نمفأ » :هلوق
 ال :لوقي هيملا موقلا يدهي ال هللاو َمْنَهَج ران يف هب راَهْنآَق رام فرج اقش ىلع

 قوف ملظو ،ملظ نود ملظ وهو ،قافنلا ملظ وهو هللا دنع نيدتهم ملظلاب نونوكي

 لاق .رخآلا نم ريخ ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع هناينب سسأ يذلا نإ يأ .ملظ

 . ناخدلا اهنم ىرف هعقب هيف اورفح مهنأ انل ركذو .رانلا يف عقو نأ ىهانت ام : مهضعب

 ملف شراهناف لمرلا ىلع ىتب ناسنإ لثم نيقفانملا لامعأ هللا هبش :نسحلا لاقو

 تبثت لصأ اهل سيل اهنأل هللا دنع تبثت ال نيقفانملا لامعأ كلذكو .هيلع ءانبلا تبثي

 . منهج ران ىف مهلامعأ مهل تراهناف © هب

 َرْيَخ ناوضرو هللا نم ىوت ىىَلَع هناينب سسأ نمفأ ) :بصنلاب اهارقي مهضعبو

 عطقت نأ ألإ مهبولق يف» اكش :يأ «ةنبيِر اونب يزلا ممُهناَينُب لاي ال» :هلوق

 . يردخلا ديعس يبأ نع 481 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأ امك هدنسم يف دمحأ هجرخا =

 نكلو .ةنيدملاب ةليم هللا لوسر دجسم وه ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسملا نأ يربطلا حجرو
 لاق نيذلا نع لئس ةي لوسرلا نأ وهو .488 ص يف هسفن يربطلا هاور يذلا ثيدحلا تبث اذإ

 .ةدعاس نب ميوع مهنم لاجرلا معن :هلوقب باجاف ( اورظني نأ نوبحي ًلاَجر هيف) :مهيف هللا
 دجسملا نأ حجرن نأ نكمأ ،هتحص يف حدقي ام كانه سيلو ثيدحلا اذه تبث اذإ :لوقأ

 ورمع ينب نم ،فالخ نودب ،وه ةدعاس نب ميوع نأل ،ءابق دجسم ؤه ىوتقلا ىلع سسأ يذلا
 باب ،اهننسو ةراهطلا باتك يف هجام نبا هاور ام حيجرتلا اذه يوقي اممو .ءابق لهأ فوع نبا
 هيف ،ءابق لهأ يف تلزن :يتي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع (357 مقر) ثءاجنتسالا يف

 هذه مهيف تلزنف ءاملاب نوجنتسي اوناك :لاق .نيرهطملا بحي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر

 .260 - 259 نص 8 ج ،يبطرقلا ريسفت رظناو .ةيآلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 112 - 110 :ةبوتلا

 « ٌميِكَح ميلع ةللاو » .قافنلا ىلع نوتومي مهنأ ربخا .اوتومي نأ الإ :يا 4 مهبولق ,
 . هرمأ يف ميكح هقلخب ميلع : ىأ

 وقي ةنجلا مهل نأب مُهَومأو مهسفنأ نينموُملا نم ىرت ا هللا 7 » :هلوق
 : يأ ي ن آرقلاو ليجنإ :لاو ةيَروَتل ا يف اقح هيَلَع ًادمنو نولبو نولتقيف ه هللا ليبس يف

 . نارقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف اذه يف هللا مكح اذه

 :لاق .دحأ ال :يأ !ماهفتسالا ىلع 4 هللا نم هدهعب ىفوأ َنَمَو »

 .ةميظعلا ةاجنلا يأ « ميظعلا وقلا وُم كلذَو هب منْعاب يذلا ممُكِمْتب اورِتْساَف »
 قافنلا نم اوئربو كرشلا نم اوبات :نسحلا لاق « نوبئاتلا » :هلوق

 ىلع هللا نودماحلا يأ ه“ّنودمنحلا» .نيصلخم هللا اودبع يأ «نوبمتلا»
 نإ ؛ ملسم لكل ًاريخ هللا ىضق : نيتم هللا لوسر لاق . نسحلا لاق . ءارضلاو ءارسلا

 .;ربص هالتبا نإو ركش هاطعأ

 مه : لاقن نيحئاسلا نع لئس ةلت هللا لوسر نأ اوركذ هنولا ث

 . مايصلا ةرثك ةحايسلا :لاق نسحلا نع اوركذو .نومئاصلا

 هلك هرمأ نمؤملا باب ،قئاقرلاو دهزلا باتك يف ًاعوفرم بيهص نع هحيحص يف ملسم هجرخأ (1)
 كلذ سيلو .ريخ هلك هرمأ نإ .نمؤملا رمال ًابجع :هصن اذهو .متأ ىنعمب (2999 مقر) ريخ
 ريخ ناكف هربص ءاَرض هتباصأ نإو .هل اريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ .نمؤملل الإ دحال
 .هل

 مهضعب هجرخأو ،اضيأ دوعسم نبا نعو ةريره يبأ نع ًاعوفرم هريغو يربطلا ريرج نبا هجرخأ )2(
 .281 ص 3 ج روثنملا ردلا رظناو .5506 0502 ص 14 ج يربطلا ريسفت رظنا .لسرم

 نم هنأ وهو هتميق هل ًاهيجو ىنعم (َنوحِئاسلا) يف ريسفتلا ءاملع نم نيققحملا ضعب ىورو
 ظاعتالل نيضاملا راثآ ىلع فوقولاو نيدلا يف هقفتلل ضرألا يف ريسلا ىنعمب ةحايسلا

 يف يمساقلا نيدلا لامج دمحم ةمالعلل اليمج أمالك عوضوملا اذه يف رظنا .رابتعالاو
 .338 5335 ص 7 ج ليواتلا نساحم :هريسفت

 لصأو :نومئاصلا :(َوحئاُسلا) :193 ص 1 ج نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو
 ۔ يف حئاسلاو .بهذو ىرج اذإ ،حييَسو حئاس ءام :لاقي هنمو . ضرالا يف بهاذلا :حئاسلا
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 114 - 112 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 وهو « فورتَمْلاب نوزمألا » .ةالصلا لهأ :لوقي 4 َنودجسلا نوككزلا»
 .هروج دابعلا فرعي ام لك وهو « ركنملا نع َنومهاَنلاَو + .هلدع دابعلا فرعي ام لك

 مهو 4 نينموُمل ١ رشبو و » . هنع اوهنو هب اورمأ اميف 4 4 هلل ١ و دحل وظفنحل و ط

 . ةنجلاب لمحم اي مهرشب : : يأ . ةفصلا هذه لهأ

 ىبرم يلوأ اوناك وو َنيكرشُملِل اوُرفْغعَْسُي نا اوُنَم اع نيذ ذل و يبنلل ناك ام { : :هلوق ا

 .4 ميججلا بحضا 1 ُمَهَل نيبت امم دعب نم

 اميرك لق امُهَل لقَو ) :ليئارسإ ينب ةروس يف لزنأ ناك :لاق مهضعب ركذ
 ) ريفص ينايبر امَك امُهْمَحزا بر لقو ةمحرلا َنم لذلا حانج اَمَُل ضفخاو _

 ن اونما نيذلاو يبنلل ناك ام ) :ةروسلا هذه يف هللا لزنأ مث ; ؛[24 - 23 :ءارسالا]

 ناك اذإ "[ملسملل] يغبني الف ؛ةيآلا ( . . . ىبرق ه يلوأ اوناك وو َنيكرشُمْلِل اورفغتسي
 .نيقفانم اناك اذإ كلذكو ؛امهمحرا بر :لقي الو ،امهل رفغتسي نأ نيكرشم هاوبأ

 ىلع اوتام :يأ ( ميججلا باحصا مهنا هل نيبت امم دعب نم ) :نسحلا لاق

 رفغا مهللا : لقي الو ،هدها مهللا : لقيل :لاقي ناك : : مهضعب لاقو . قافنلاو رفكلا

 . هل

 نا ُهَل نيبت املف د هايإ امهَدَعَو ةدعوُم نع لإ هيبأل ميهاربإ ُراَقْغعتْسا ناك امو « : هلوق

 7 هلأ 4 م ۔
 . 4 هنم أربت هلل ودع

 ميهاربإ ناكو . هلل ؤدع هنأ هل نيبت تام املف :نسحلاو سابع نبا ريسفت يف

 .رفكلا ىلع تام ن . هلل و ودع هنأ هل نيبت ة تام املف . ح ناك ام هوجري

 : ليقف .ادهع هب ثدحأ هتبارق يأ : لأس مالسلا هيل هيلع ء ىبلا نإ : يبلكلا لاقو

 نأ مه املف .ناكرشم امهو شهيوبأل ميهاربإ رفغتسا لاقو ۔اهل رفغتسي نأ داراف .كمأ

 برشملاو معطملا نع هموص يف هكاسمإل ،هب مئاصلا هبشف تاوهشلا نم عنتمم ضرألا -=
 . !حاكنلاو .

 . عبرألا تاطوطخملا نم تطقس 5133 ةقرو ز نم .اهنم دب ال ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 115 ۔ 114 :ةبوتلا

 م م م ىم

 ه 82

 .هنم اربتف .هل ةيوت ل هأ لع ام اهل :لوقي ع املف ه

 ناك نم انئابآ نم نإ :مالسلا هيلع هللا يبنل لاق الجر نأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 كلاوف © ىلب :لاق .مهل رفغتسن الفأ .ممألاب يفيو ،ماحرألا لصيو ،راوجلا نسح
 : ةيآلا هذه هللا لزناف .اهيدلاول ميهاربإ رفغتسا امك .هيدلاو ينعي .مهل رفغتسال ينإ

 املف ) :هلوق يف لاقو .( هايإ اهدعو ةذعوُم نع لإ ه هيبأل ميهارب ُرافْغتْسا ناك مور (

 .( هنم أربَت ) هكرش ىلع تام امل : ىأ ( هلل ودع هنأ ه

 نع اوركذ .ميحرلا :هاؤألا :مهضعب لاق « ميِلَح ءاول ميهاربإ ن » :هلوق

 نبا لاقو] . ءاعدلا وه : لوقي مهضعبو . ميحرلا : هاؤألا : لاق هنأ دوعسم نب هللا ذبع

 .)[نقؤملا :هاؤألا :سابع

 ةللا نإ نوقتي ا مهل نيبي ىتح ممُهيَدَم ذإ دعب اموق رضل هللا َناَك اَمَو ) :هلوق

 .ه ميلَع ءيش لكب
 وأ ضئارفلا ضرفت نأ لبق اوتام مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم ًاسانأ نأ انغلب

 امف ضئارفلا هذه ضرفت نأ لبق انناوخإ تام : يبنلا باحصأ نم موق لاقف اهضعب

 مهنأ ربخأف . ةيآلا هذه هللا لزنأف . ذئموي مهيلع ضرف امب نينمؤم اوناك دقو . مهتلزنم

 .ناميإلا ىلع اوتام

 .لسرم ةداتق نع 513 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخا (1)
 يف لاوقأ ةينامث 510 -509 ص 3 ج ريسملا داز يف يزوجلا نبا ددع دقو 134 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 .270 ص 6 ج نارقلا زاجم يف ةديبع :وبأ هلاق ام اليوات اهحصأو اريبعت اهقدأ نأ ودبيو (هاوأ)
 فقثملا لاقو ،هّبر ةعاطل ًاموزلو ًاقرفو ًاقفش عرضتم : : هانعمو .هواتلا نم لامف زاجم هزاجم» :لاق
 : يدبعلا

 .«نيزخلا لجرلا ةما رت لتب اَهُنَحْرَأ تمق اَم اذإ
 .292 ۔ 2:88 ص «تايلضفملا» يف يبضلا لضفملا اهراتخا ةعئار ةديصق نمض تيبلا رظناو

 فراعملا راد .ةعبارلا ةعبطلا نوراه دمحمو مالسلا دبعو ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت

 .رصمب
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 117 - 116 :ةبوتلا ىناثلا ءزجلا

 نود ْنُم مكلامو تيميو ييحي ضزأل اؤ توملا كلُم هل ةللا نإ » :هلوق ى ها
 نإ :لوقي : نسحلا لاق .«ريصن الو هللا باذع نم مكعنمي : يأ «َىلؤ نم ه هللا

 .نينمؤملا ينعي ،مترفك

 ةَعاَس يف ُهوُعَبئا نيذلا راصنألاو نيرجهُملاَو يبنلا ىلع هنلا بات دقل » :هلوق
 .كوبت ةوزغ يهو ةرسعلا نيح ينعي 4 ةرسعلا

 ام ىلع رحلا نابهَل يف كوبت ةوزغ يف هللا لوسر اوعبتا نيذلا مه :مهضعب لاق

 ناقشي اناك نيلجرلا نأ انغلب دقل ىتح ديدش دهج اهنم مهباصأ .دهجلا نم هللا ملعي

 .ءاملا اهيلع برشي مث ،اذه اهّصمي ،مهنيب ةرمتلا نولوادتي رفنلا ناكو .امهنيب ةرمتلا

 .رخآلا اهصمي مث
 ئ نيسمخ الإ ريعب فلأ ىلع ةرسعلا شيج يف لمح نافع نب نامثع نأ اوركذ

 نع ( "غيزت : :نسحلا لاق « ْمُهْنُم قيرق بولق غيز داك اَم دعب نم » : هلوق

 .ةلي يبنلا عم اوضمف ،كلذ نم هللا مهمصعف ؛نوفرصنيف داهجلا .

 نيذلا ةثالثلا : : مهضعب لاق .4 م ميحر فوَُر مهب هنإ مهنلَع بات مث : :لاق

 . ةماعلاو دهاجم ريسفت وهو 6 كلام نب بعكو 6 ةعيبر نب ةرارمو > ةيمأ نب لاله اوفلخ

 ىتح [يسفن قلطأ الو اهقلطأ ال :لاقو ةيراس ىلإ هسفن قثواف مهدحأ امأ :لاق

 رخآلا امأو .(2[ءاش نإ هبر هقلطي ىتح هقلطأ ال هللاو : : هلللا لوسر لاقن] هللا يبن ينقلطي

 . }[هللا ليبس يف ةقدص هلعجف] عنوم وهو هيلع فلخت ناك يذلا هطئاح ىلإ دمعف

 .امد ناليست هالجرو هللا يبن قحل ىتح زوافمل ١ بكرف رخال ١ امأو

 هللا مهمصعف داهجلا نع ليمت : يأ ) مُهْنُم قيرف بولق غيزت داَك اَم دعب نم ) :134 ةقرو ز يف )1(

 .كلذ نم لجو زع
 . حاضيإلل .546 ص 4 ج يربطلا ريسفت نم اهلك نيفوقعملا نيب اهتلعج يتلا تادايزلا هذه (2)

 هضعب نارطق عبتي» ىنعمب ،نالشلشتت يأ «نالشلشت» :ناليست لدب اهرخآ يفو ةداتقل لوقلاو
 . (للش) ناسللا يف ءاج امك ؛«هناليسو ًاضعب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 119 - 118 :ةبوتلا

 نع اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلع باتو :يأ ه اوملح نيذلا ةللا ىلَعَو » :هلوق

 يف اوئجرأ نيذلا مهو ،ةعيبر نب ةرارمو ةيمأ نب لالهو كلام نب بعك :كوبت ةوزغ

 دنع مهو .دهاجم ريسفت يف ( هللا رمأل َنْوَجْرُم نورخاو ) :لوقي ثيح ىلوالا ةيآلا

 .نيججرُملا ر نورخا نسحلا

 تَماَضَو , .اهتعسب يأ 4 تبحر امب ضزألا مهيلَع تقاض اذإ ىنح ) :لاق

 مهْيَلَع بات مث هيإ لإ هللا نم ًاجْلَم ال نأ » اوملعو : يأ « ارفو مهسفنأ مهيلع

 .4 ميحرلا باونلا وه هللا نإ اوبوت

 لسرأ مث ،مهوسلاجي الو مهومڵكي آلأ سانلا رمأ ناك ةي هللا لوسر نأ انغلب

 ىلإ مهسفنأ اوقثوأف اوءاجو اومدن كلذ اوأر املف . مهوملكي الو مهووؤي الأ مهلهأ ىلإ

 .ةيآلا هذه يف مهتبوت هللا لزنأ ىتح دجسملا يراوس

 ةقدص يبنلا ىلإ هلك هلامب ءاج هيلع بيت امل هنأ كلام نب بعك نع اوركذ
 .("كل ريخ وهف رطشلا كيلع كسمأ :ي هللا لوسر هل لاقف

 .ههَنيِقدنُصلا م اونوكو ةللا اومنا اونماة نيذلا اهيأي :هلوق

 © نيقداصلا عم اونوكي نأ مهرمأ باتكلا لهأ نم اونمآ نيذلا : يبلكلا لاق

 . ةينالعلاو رسلا يف شةينلا يف قدصلا :مهضعب لاقو .راصنألاو نورجاهملا مهو

 اونوكف ،اورجاهف مهلوقب اوقدص :( نيقداصلا عَم اونوُكَو) :مهضعب لاقو
 دل ىلإ اورجاهف :يأ ،مهعم

 كلام لاق :هيفو ،ةبوتلا ةروس رخاوأ يف ريسفتلا باتك يف يراخبلا ةفيرطلا ةصقلا هذه جرخأ (1)

 :ي يبنلا لاقف .هلوسرو هللا ىلإ ةقدص يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ» :هثيدح رخآ يف
 ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف ةلصفم نيفلخملا ةصق ارقاو .«كل ريخ وهف كلام ضعب كسمأ
 .ىركذو ربعو ظعاوم اهيفف ةريسلاو

 نم مهضعب هيلإ بهذ امل الو ،باطخلاب باتكلا لهأ ينمؤم يبلكلا صيصختل اهجو ىرأ ال (2)
 يف تدرو قدصلا ةفص نإف .ةنيدملا ىلإ مهترجه يف نيرجاهملا عابتا يف ةيعملا ىنعم رصق
 = يف نينمؤملا لك ىلإ هجوم هللا مالكو .اهيناعم عسوأ ىلع لمحت نأ بجيف ،مومعلا ةغيصب ةيآلا
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 121 - 120 :ةبوتلا ىناثلا ءزجلا

 ْنَع اوُمْلَحَت ن بارغألا نم م مُهَلَْح مو ة ةنيدملا لمأل ناك . ام ث : هلوق

 ه ى . 7 ً 2-

 ينعي « مهناب كل اد هسفن نع مهسفنأ اوبغري الو » كوبت ةوزغ يف اذهو 4 هللا ,لوُسَر
 الو » مهنادبا يف :يا ه بسن الو » شطع يا ه أ مهي ا مهنم جرخ نم

 ضيخن انلو وم الو هللا .ليبس يف مهنوطب هل صمخت عوج : : يأ 4 ةَصَمْخَم رنه

 رجأ م عيضي آل هللا ن حلص لَمَع هب : مه بتك لإ الير ودع نم نول اني الو َراَفَكل ا
7 ٥ > 7 > .4 

 مهيزجيل مهل بتك لا ايداو نوعطقي الو ةريبك الو ةريغص ة ًةَقَقَ نوقفني الو نينسحملا

 .«َنوُلَمُعَي اوناك ام ه َنَسحأ هللا

 جرخ اذإف ،هتيب باب ىلع ارسج هبونذ لعج هتيب نم جرخ اذإ دهاجملا نأ اوركذ
 اهب هل بتك الإ اهوطخي ةوطخ نم امف ؛همأ هتدلو مويك هبونذ نم نوكيف .اهعطق

 نإف {ةنسح ةئامعبس هل بتك الإ هلمعي لمع الو ،اهشطبي ةشطب الو .ةنسح ةئاممبس
 وه بنذ لك هل رفغيو { ةنجلا يف هدعقم ىري ىتح امارح ضرألا ىلع ناك لتق وأ تام
 .هل

 يف بذكلا نع هزنتلاو ثيدحلا يف قدصلا ةيآلا يف قدصلا يناعم ىلوأ نمو .ناكمو نامز لك =
 وهو .ةثالثلا نيفلخملا ةصق ىور ام دعب لاق نيح كلام نب بعك هكردأ ام كلذو .ءيش لك
 ًاقدص الإ ثدحأ الا يتبوت نم نإو ،قدصلاب يناجنأ امنإ هللا نإ 5 هللا لوسر اي تلق» :مهدحأ

 تركذ ذنم ثيدحلا قدص يف هللا هالبأ نيملسملا نم ًادحأ تملع ام هللاوف» :لاقو .تيقب ام

 كلذ تلق ذنم ةبذك تدمعت ام هللاو 4 ينالتبا امم نسحأ مالسلا هيلع هللا لوسرل كلذ

 هللا معنأ ام هللاو» :لاقو .«يقب اميف هللا ينظفحي نأ وجرأ ينإو .اذه يموي ىلإ يتي هللا لوسرل

 نوكأ الأ {ةقَي هللا لوسر يقدص نم يسفن يف مظعا مالسإلل يناده نأ دعب طق ةمعن نم يلع
 .«هوبذك نيذلا كله امك كلهأنف .هّنبَذَك

 :أرقو لزه الو دج هنم لحي ال بذكلا نإ :لاقف هنع هللا يضر دوعسم نبا ًاضيأ همهف ام وهو

 ةءارق نأ هيفو 560 - 559 ص 4 ج هريسفت يف يربطلا رظناو .( َنيِقداَصلا عم اوّنوُكَو هللا اوقتا»

 نورت لهف» :هيف دازو ،( نيقداصلا َنم اونوكَو ةللا اوقتا اونمآ نيذلا اَهُيَأ اي ) :تناك دوعسم نبا
 .«ةصخر بذكلا يف

 ةصاخ كلام نب بعك رمأ نم ناك ام ربدتو شةثالثلا نيفلخملا ةصق يف لمات نم اذكهو

 يف قدصلا ىلإ الوا فرصني انه قدصلا ىنعم نأ كردأ .هتبوت لوزن دعب ةني لوسرلل هثيدحو
 يف نينمؤملا ةفاك ىلإ هجوم باطخلا نأو لمعلاو .ةينلا يف قدصلا ‘كلذ دعب .مث .ثيدحلا

 . صيصخت نودب ناكمو نامز لك
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 122 :ةبوتلا

 ينعي :لاق .ةجح نيسمخ نم ريخ هللا ليبس يف ةرفص :لاق رمع نبا نأ اوركذ

 . نيقتملا نم هللا لبقتي امنإو . 3 ماعط هعم سيل ارفص ىقبي ىتح هداز بهذي نأ ةرفصلاب

 ضرأ م")يمعثخلا هللا دبع نب كلام عم انوزغ :لاق حّبصملا يبأ نع اوركذ

 . هللا دبع اي :كلام هل لاقف .هسرف قوسيو يشمي لزن مث لجر سانلا قبسف مورلا

 ةعاس هللا ليبس يف هامدق تربغا نم :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاقف :بكرت الأ

 الزان رأ ملف :لاق .'ث}يموق نم ينيقتل يتباد حلصاو .""رانلا ىلع مارح امهف راهن نم
 .ذئموي نم رثكأ

 امك فعاضي هللا ليبس يف ا‘لمعلا :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع اوركذ

 . ةئامعبسب ةدحاولا ةقفنلا فعاضت

 يف منهج ران ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمتجي ال :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 .تديأ ملسم دبع يرخنم

 ماقم اورُعُيَق : نسحلا لاق .ًاعيمج يأ 4 ةفاك اورفْنيل نونموُمملا ناك اممَو » :هلوق

 ىلع ريمأ ناك . مالسإلا لاطبأ نم { ينيطسلفلا } يمعثخلا هللا دبع نب كلام ميكح وبا ريمالا وه (1)
 ايباحص ناك هنأ يورو . ةنس نيعبرأ فئثاوصلا شويج داق هنإ ليق .ةيواعم ةفالخ يف شويجلا

 ربلا دبع نبا رظنا .اهدعب وأ ةرجهلل نيتس ةنس دودح يف يفوت ،يعبات هنا حجارلاو
 .109 ص 4 ج ءءالبنلا مالعأ ريس يبهذلاو 01353 ص 3 ج ،باعيتسالا

 يبأ نع هللا ليبس يف هامدق تّربغا نم باب ،ريسلاو داهجلا لئاضف باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)
 .رانلا هسمتف هللا ليبس يف دبع امدق تربغا ام :ظفلب ربج نب نمحرلا دبع نب سبع

 الو ىنعم اهل مهفأ ملو 5ًاماحقإ تمحقأ اهنأكو تاطوطخملا يف انه ةلمجلا هذه تدرو اذك (3)
 يبأ لوقب ةلصتم ثيدحلا ةياهن تءاج ثيح 134 ةقرو ز يف ةدوجوم ريغ يهو .ةبسانم

 ٍ .ئموي نم رثكأ الزان رأ ملف :حبصملا
 حصأو اماقم بسنأ وهف ز يف ءاج ام تبثأو . . .فعاضي هللا ليبس يف ركذلا :تاطوطخملا يف (4)

 . ىنعم
 هللا ليبس يف لمع نم باب ،داهجلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (5)

 .354 ص 10 ج ثةسلا حرش ،يوغبلا رظناو ةريره يبأ نع إهيمدق ىلع
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 122 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 نيألا يف اوُهَققَيل ةقاط ْمُهنُم ةقرف ْلُك نم رقت » الهف :يا « الوق » .هللا لوسر
 يبنلا لا رصنب مهوربخيف > مهنإ اوُعَجَر اذإ » رافكلا نم :يأ « مُهَموق اوُرذنُيلو

 ال يأ « نورذحي ْمُهَلَعَل » ةقاط يبنلا لاتقب مهل سيل مهنأ مهوربخيو نينمؤملاو
 .اونمؤيف ،ةمينغلاو بسلاو لتقلا نم مهريغب لزن ام مهب لزني

 يف هللا لزنأ دقو ،كوبت نم عجر نيح ي هللا لوسر نإ :مهضعب لاقو

 نع نيفلختم هللا اناري ال ،هللاو ال :نونمؤملا لاق ،لزن ام هنع اوفلخت نيذلا نيقفانملا

 رفنف .جرخت نأ ,ايارسلا ةي هللا لوسر رماف .ةيرس نع الو ادبأ هللا لوسر اهازغ ةوزغ
 اَمَو ) :لجو زع هللا لزناف ،هدحو مالسلا هيلع هللا يبن اوكرتو © مهرخآ نم نوملسملا

 : يأ . الؤلف ) .ةنيدملاب كدحو كوكرتيف . اعيمج يأ ) ةك اوُرفنَيل ًنونمزُملا ناك

 اورذنُيلَو "[نوميقملا هقفتيل يأ] نيدلا يف اوُهَقَقَتيَل ةَقئاَط مُهْنُم ةقرف زف لك نم َرَقَت .الهف
 ميقملا ملغيل يأ .( نورذحي مُهَلَعَل 6 مهتازغ نم يأ . مهتتإ اوُعَجَر اذإ ُمُهَموَق

 .نارقلا نم هدعب لزن ام ى عجر اذإ 3 يزاغلا

 .ةنيدملا ىلإ ةنسلا مهتمحقأ ةميزخ نب دسأ ينب نم ءايحأ نإ :مهضعب لاقو

 :تلزنف . اهقرط اودسفأو اهراعسأ اولغف .ةنيدملا اولزنف ، يرارذلاب مهعم اولبقاف

 نيلا يف يف اوُهَقَقتيل ةّنئاَط مهنم ةقرف لك نم َرفن الولف ة ةفاك اوريل ًونموُمل ا ناك امو )
 .( نورذحي مهلع مهنتإ اوُعَجَر اذإ مهموق اورذنُيلو

 ىلإ اوجرخ اوناك مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم اسانأ نإ :دهاجم لاقو

 نم اوقل نم اوعدو ،هب نوعفتني ام بصخلا نمو ،افورعم سانلا نم اوباصأف ،يداوبلا
 .انومتئجو مكبحاص متكرت دق الإ مكارن ام :سانلا مهل لاقف ؛ىدهلا ىلإ سانلا
 ؛ يي يبنلا ىلع اولخد ىتح ةيدابلا ن نم اولبقأو . ًاجرحت كلذ نم مهسفنأ يف اودجوف

 ريخلا نوغتبي ضعب دعقو ،©ضعب : يأ ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف : هللا لاقف

 . (»مهلك سانلا يأ 3 مهموق اورذنيلو ى مهدعب لزنأ امو سانلا يف ام اوعمتسيل يأ كاوهقفتيل

 .135 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 = نيلئاقلا اهباحصأ ىلإ ةَدَنسُم ،ةميركلا ةيآلا ليواتل ةفلتخم اهجوأ انه فلؤملا ضرعتسي اذكه (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 127 - 123 :ةبوتلا

 :نسحلا لاق .4 رامكلا َنُم مكَنولَي نيذلا اولتاق اونماة نيذلا اَهيني » :هلوق
 .دعب ةفاك نيكرشملا لاتقب رمأ مث {ةفاك نيكرشملا لاتقب رمؤي نأ لبق اذه ناك

 َعَم ةللا نأ اوُمَلَعاَو » مهيلع ةدش :يأ ه ةقلغ مكيف اودجو » :هلوق
 .مهيلع مكرصنيس هنإ :يأ .ديياتلاو رصنلاب يأ 4 نيقتملا

 لوق نم 7 مهيلا عجر ؛ ؟ نيقف ذانملا ينعي مهنمف ةروس د تلزنأ ام ا ذو . : هلوق

 . ضعبل مهضعب هلوقي 4 اناميإ » ى!)ةروسلا ينعي 4 هذنمم ُهَتَداَز مكيأ

 ىلإ اقيدصت يأ ه اناميإ مُهَنَدازَف انماع نيذلا امأف » مهلوقل اباوج هللا لاق
 . و ه هم © .آ

 . هلل ا دنع نم ء يجي امب ىأ 4 نورشبتسي مهو ط مهقيدصت

 ىلإ ًاسججر ْمُهَتَداَرَ ث نوقفانمل ١ مهو 4 ضرم مهبو يف نيد يذلا امأو ط

 ىلع نوتومي مهنأ :لوقي «َنورفَْت ممُمو اوتامو » مهرفك ىلإ ارفك يأ « مهِسجِر
 .رفكلا

 :نسحلا لاق . 4 نيترم وا ةرم ه ماع ك يف نونف مهنأ نوري ر الوأ ث : هلوق

 آل مث هلوسر هللا رصن نوريف ع هللا لوسر عم هللا ليبس يف داهجلاب نولتبي : ; يعي

 .4 َنوُرُكَذَي مه الو » مهقافن نم « نوبو

 .)ع وجل او نينسلاب نيترم وأ ةرم ماع لك يف نونتفي : : دهاجم لاقو

 لمم » نيقفانملا ينعي « ضغب ىلإ ُمُهْضعَب رظن ةروُس تلن :أ ام اذإو » :هلوق
 لاق ه اوُمَرَصنا مت » ضعبل مهضعب هلوقي ؛نيملسملا نم ينعي « دحأ نم مكنري

 .ليوات ىلع اليوات راتخي الو رخآ ىلع الوق حجريف ؤرجي الو اذهب يفتكي فلؤملا نكلو .اهب =
 يلديو لاوقألا هذه دحأ حجري نأ يف ددرتي ال نيح هفقومبو هريسفت يف يربطلا ةقيرطب اذه نراق

 . .هليوأت :لاقي نأ باوصلاب كلذ ليوات يف لاوقألا ىلوأو» :لوقي نيح 0 ةفولأملا هترابعب شهيأرب
 .574 - 565 ص 14 ج يربطلا ريسفت رظنا .خلا

 . ىلوأ روكذملا ظفللا ىلإ ريمضلا عوجرو .. .اطخ وهو «ةيآلا ينعي» :تاطوطخملا يف ءاج (1)

 .ىرخالا صقن ةطوطخملا لمكت اذكهو .جو د ةطوطخم نم هلك اهريسفتو ةيالا هذه ركذ طقس (2)

178 



 129 - 127 :ةبوتلا يناثلا ءزجلا

 مهيلع بجاو ءاعد اذه « ْمُهَبوُلُم هللا فَرَص » .رفكلا ىلع اومزع ينعي :نسحلا
 .ناميإلا ىلإ نوعجري ال يأ « نوهقفي ال موق مهناب »

 : يأ :يدسلا لاق] .يي يبنلا ينعي « مكسفنأ َنُم َلوُسَر مكءاج ذَقَل » :هلوق

 لاقو .مكب قاض ام :يأ «ممثنَع ام هيلع ديدش يأ «هنلَع زيزع (ث[مكسنج نم
 .اونمؤت نأ ىلع :يأ 4 ْمُكيلَع صيرح » .مكنيد يف مكب قاض ام : نسحلا

 الو .ةفأرلا مهل بجت نيذلا نينمؤملاب فأري امنإ :يأ « ميجر فو٤َر نيِنموُملاب »
 . مهنع ةفأرلا هللا عزن نمم مهريغب فأري

 اي :« لقن » هلوسر هب ثعب امعو هللا نع اوضرعأ :يأ ه اولَوَت نإف » :هلوق
 .« ميظعلا شزملا ُبَر وُمَو تلكوت ِهيلَع َوُم ألإ ةت ال هللا يبسح » دمحم

 .هقلخ يذلا الإ شرعلا ردق ملعي ال :لاق سابع نبا نع اوركذ

 ناتاه ًادهع ءامسلاب نآرقلا رخآ نإ :لاق بعك نب يبأ نع سابع نبا نع اوركذ
 نينمؤملاب ْمُكََلَع صيرخ منيَع امم هيلع ريزع مُكِسُفنأ نمم لوُسَر مُكءاَج ذقَل) :ناتيآلا
 ,شرعلا ر وُمَو كوت هيلع وُم إ ةنال هللا يبسح لقف اولوت نإَق ميجر تور
 .( ميظعلا

 .135 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 2- 1 :سنوي

 رلا :لاق ًايلع نأ اوركذ .4 َرَلَأ » :هلوق .4 ميجزلا نمحرلا هللا مب »
 هللا لاق يذلا نم وه :ههابشأو اذه يف لوقي يبلكلا ناكو .نمحزلا :نونو . مو

 رلا ريسفت ام يردأ ام :لوقن نسحلا ناكو .[7 : نارمع لآ] ) تاَهباشَتُم أو ( : هيف

 . اهحتاوفو روسلا ءامسأ : . : نولوقي اوناك فلسلا نم اموق نأ ريغ ©كلذ هابشأو

 يأ .ميكحلا باتكلا تايآ هذه :يأ 4 ميكحلا بتكلا ثنياة كلب :هلوق
 . يهنلاو رمألاب هتايا تمكحأ ؛ا"مكحملا

 > مهنم ,لجز ىنإ انحن » ماهفتسالا ىلع 4 ابجَع سانلل ًناَكأ » :هلوق
 نم اتلس امو ( :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو .بجغب سيل هنإ : ىأ ٠ نيت ادمحم ينعي

 الوسر هللا ثعبي ملو ٤ [109 : فسوي] ) ىرلا لمأ نم ه مهيلإ ىحوي ه لاجر لإ كلبق

 . ءاسنلا نم الو © نجلا نم الو .ةيدابلا لهأ نم

 امك اونمؤي مل نإ ةرخآلاو ايندلا يف هللا باذع : يأ 4 سانلا رذنأ نأ » :هلوق
 . مهلسر اوبذك نيح مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو حون موق كلهأ

 اوشمما ن مهنم الملا قلطناو ) :اولاق ثيح نيكرشملا لوقل هللا نم باوج اذهو

 :حضوملا نيبملا مكحملا :هزاجم ميكحلاو» :272 ص 1 ح نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)
 ]23 :ق ةروس] ( ًديتَع يدل اَم انم ) :ىرخأ ةيآ ينو . لَعفُم ىنعم يف ليعف عضت دق برعلاو

 .«دَعُم : هزاجم
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 3 - 2 :سنوي يناثلا ءزحلا

 .[6 :ص ةروس] (داَرُي يشل انمع نإ ) اهتدابع ىلع يأ (ْمُكََهلاَ ىلَع اوربضاَو

 ناكأ ) : هللا لاقف .[5 :ص ةروس] ( ًباَجُع ءيشل انم نإ ) :ىرخألا ةيآلا يف لاقو
 ه موا

 .هبسن نوفرعيو هنوفرعي ) مهنم لجر ىلإ ( انيحوأ ن ب يأ ) انحو : ن را ًابجَع سانل

 دنع قدص فلس يأ « مهبر دن قذِص مدق ْمُهَل نا اونما نيذلا رشبو :هلوق ٥ .] ٥
 ) نوُدَهَمَن مهسفنال أ احلاص لمَع و ) :هلوقك .ةنجلا هب نوباثي مهنإ يأ 7

 .[44 : مورلا]

 :نوأرقي مهضعبو .نآرقلا نونعي 4 ًَنيبُم رحسل ادنم ن نوُرفلكلا ناق »

 نيبي نأو مهيلع جتحي نأ هللا داراف .برعلا وكرشم مهو © يبنلا نونعي ( نيبم َرجاَسَل )
 : ىلاعتو كرابت لاقف ؛مهل

 ةيا يف لاق ؛رامضإ اهيفو .4 ضزألاو توملا َىَلَح يذلا هللا مكبر ن نإ »
 ةتس يف » [4 :ةدجسلا] ( امُهن امو ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا هللا ) :ىرخأ

 ( ةودع امم ةتس فلك كبر دنع امب نو ) :لاق .ةنس فلأ موي لك مايالاو 4 ماي
 .[47 :جحلا]

 .« شزملا ىلَع ىىَوَتْسا مُت » :هلوق
 هذه نومست ام :هباحصأل ًاموي ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ةريسم اهظلغو ،فوفكم جوم شعيقرلا هذه :لاق .ءامسلا :اولاق ؟اذه :لاق وأ
 ةئامسمخ اهظلغو ماع ةئامسمخ ةريسم اهقوف يتلا ءامسلا نيبو اهنيبو ،ةنس ةئامسمخ

 .اذكه نيضرأو تاوامس عبس دع ىتح ،كلذ لثم ةثلاثلا ءامسلا نيبو اهنيبو ،ةنس

 ةريسم ضرألا هذه ظلغو .نيءامس نيب امك شرعلا نيبو ةعباسلا ءامسلا نيبو :لاق

 ؛مهبر دنع يقذِص ةقباس :هزاجم» 273 ص 1 ج ةديبع يبال نآرقلا زاجم يفو .ةداتق ظفل اذه (1)
 لوق 16 ص 15 ج هريسفت يف حجر دقف يربطلا امأ .ةيلهاجلا يفو مالسإلا يف مدق هل :لاقيو
 .«باوثلا هنم اهب نوبجوتسي ةحلاص لامعأ مهل نأ هانعم» :لاق نم

 . 2 :قيلعت .8 ص 1 ج فلس ام رظنا )2(
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 4 - 3 :سنوي

 ةريسم ةثلاثلا نيبو اهنيبو . ماع ةئامسمخ ةريسم ةين اثلا نيبو اهنيبو !.ةنس ةئامسمخ

 .اذكه نيضرأ عبس ذع ىتح ماع ةئامسمخ

 شم ةلمح نم كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيبو . شرعلا هنرق ىلعو ،ىلفسلا ضرألا يف ا يف هالجر

 ."تنك ثيح كناحبس : :لوقي ة ةنس ةئامعبس ة هريسم ريطلا

 امو تيميو ييحي ام شهقلخ يف ينعي :نسحلا لاق « رمألا ربدي » :هلوق

 :دهاجم لاقو .[29 :نممحرلا] ( ناش يف وُه موي ْلُك ) :هلوقك وهو .لعفيو قزري
 .هيضقي :يأ هربدي

 الإ ةمايقلا موي عفشي دحا سيل :لوقي 4 هن دعب نم ألإ عيفش نم ام » :هلوف
 [255 :ةرقبلا] ( هنذإب ألإ ُهَدْنع ُعقْشَي يذلا ا نم) :هلوقك .هل نذؤي نأ

 نم َنيملاَملِل ام ) :لاقو [28 :ءايبنألا] ( ْىَضتا نمل ألإ نوُعَقْشَ الو ) :هلوقكو
 .[18 :رفاغ] ( اطي عيفش د الو ميمح

 موي « اعيمج ممُكُعجْرَم هيلإ نوركذت الفأ ُوُدْبغاف مكبر هللا مكلذ , : هلوق
 ربدي شرعلا ىلع ىوتسا مث ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا نإ : :لوقي .ةمايقلا
 .هودبعاف مكبر هللا مكلذ نإف يأ ،مكبر وه شهنذإب الإ هدنع عفشي ال يذلاو ،رمألا
 .ثعبلاب نورقي ال مهنأل ةمايقلا موي ثعبلا ينعي ءاعمج مكعجرم هيلإ .نوركذتالفأ

 « هديعي مث لحلا اد هنإ » }[هيلإ عجرملا يف ه يأ] 4 اقح هللا دمو » :هلوق
 ۔۔ ٥

 ةفل ا ىشن ؛ هللا مث ؟ ىلحلا ادب فييك اورظناف ضزألا يف ا ىف اوريس لف ) :هلوقك وهو

 مث قلحلا دن ُهنإ) :دهاجم لاقو .ةمايقلا موي : : يأ ٣ : توبكنعلا] ( ةرخالا

 . هييحيف هؤدلبي مث { هتيمي ي مث هييحي :( هديعي

 : يأ ،لدعلاب : يأ « طسقلاب تاحلْصلا اولمعو اوُنَماَع نيذلا نجيو :لاق

 .1 : قيلعت .55 ص 1 ح فلس ام رظنا )1(

 .136 :ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 9 ۔ 4 : سنوي يناثلا ءزجلا

 . ها ى

 .هرح ىهتنا دق يذلا وهو 4 ميمح نم بارش مهل اوُرقَك نيذلاو » .ةنجلا مهيزجي
 اوناك امب مهؤازج كلذ نإ :يأ .4 َنوُرُمَكي اوناك امب » عجوم يأ « ميلأ ًباَذَعَو »

 .نورفكي

 هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا َلَعَج يزلا وُم » :لاقف ًاضيا مهيلع جتحا مث
 .راهنلاو ليللاب 4 باَسجلاَو نينسلا ََدَع اوُمَلْعَل » رمقلا ينعي 4 لزانم

 مث ."داعملاو قحلا ىلإ ريصي كلذ نإ :يأ 4 قحلاب ألإ كلذ هللا َقَلَخ ام »
 .نونمؤملا مهو « َنوُمَلْعب مْوَقِل » اهنيبن :يأ «تنيآلا لصف » :لاق

 نم « تاومسلا يف هللا قلخ اَمَو راهنلاو ليلا فالتخا يف نإ » :لاق مث

 اهرامثو اهراجشأو اهلابج نم 4ضرألا» يف قلخ ام «و اهموجنو اهرمقو اهسمش
 .نونمؤملا مهو « وقت , موقل تايآل » اهزاهنأو

 .نوكرشملا مهو ،ثعبلا نوفاخي ال يا] 4 انءاقل َنوُجرَي آل نيذلا نإ » :هلوق

 نورقي ال :يأ 4 اهب اوْناَمطاَو اندلا ةوّيَحلاب اوُضَرَو » [ثعبلاب نورقي ال مهنال
 اوناك امب رانلا هوأ كئلوأ َنوُلْفََع نتيا َنَع مه نيذلاو » ةرخآلا باوثب

 .نولمعي يأ « وبكي

 ني يرجت مهنَميي هبر مهيدهَي تنحلصلا اولمعو اونما نيذلا ن :هلوق
 .« ,ميبلا تنج يف رنهنالا مخت

 هلمع هل روص هربق نم جرخ اذإ نمؤملا نإ :لاق هللا يبن نأ نسحلا نع اوركذ
 كلمع انأ :لوقيف . قدص أرما كارأل ينإ هللاوف ؤ تنأ ام :هل لوقيف ةنسح ةروص يف

 ةروص يف هلمع هل روص هربق نم جرخ اذإف رفاكلا امأو . ةنجلا ىلإ ادئاقو ًارون هل نوكيف

 يفو .136 ةقرو 3تز يف ةملكلا تءاج كلذكو .حيحصلا وهو «داعملاو قحلا ىلإ» :ع و ق يف )1(

 .«داعيملاو قحلا ىلإ» :جو د

 ( اناقل نوجري آل نيذلا ) :275 ص 1 ج .ةديبع يبأل نآرقلا زاجم يفو .136 ةقرو ؤز نم ةدايز (2)

 :لاقو كنوشخي الو نوفاخي ال :هزاجم»

 .لياو بوئ تيب يف اهتلاحو اَهَعسَل جزي مل لخنلا هََعَسَل اذإ
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 11 - 10 :سنوي

 ٤ كلمع انأ : لوقيف 3 ءعوص أرما كارأل ينإ هللاوف 6 تنأ ام : هل لوقيف 6 ةئيس ةراشو ةئيس

 .""رانلا هلخدي ىتح هب قلطنيف
 . ٠. م۔ |

 .هب نوشمي ارون مهل نوكي يأ ( مهِناَميِإب مُهُبَر مهيدهي ) :دهاجم لاقو

 « مُهللا كننَحْبُس» ةنجلا يف يأ ،اهيف مهلوق :يأ اهيف ْمُهَْوْغَد » :هلوق
 ْمُهتْيِجَتَو » اهيف مهلوق كلذ :هريغ لاق كلذكو .نسحلا ريسفت يف انبر كناحبس يأ

 لجو َرع هللا نع ةكئالملا مهييحتو ،مالسلاب اضعب مهضعب ييحي يأ «مملَس اهيف
 لاقو .ايندلا يف مالسإلا لهأ ةيحت يهو شهلا ءامسأ نم مسا مالسلاو .مالسلاب

 . ىنسحلا هللا ءامسأ نم مسا مالسلا :نسحلا

 مهمالك لوأ نإ يأ «نيملعلا بر هلل دمحلا نأ ممُهيوْعَد رآو » :هلوق
 امك حيبستلاو دمحلا نومهلي ةنجلا لهأ نإ :نسحلا لاق . هلل دمحلا هرخاو حيبستلا

 .>سفنلا نومهلُي

 هلا لجعي ولف :يأ ه ريخلاب مُهَلاَجْعَْسا رشلا ,سانلل هللا لجعي » :هلوق
 هب وعدي ام وهو] ه مُهْلَجَأ مهيلإ َيِضقَل » "ريخلاب هلاجعتساك رشلا كلذ سانلل
 لاقو .ث}[هكلهأل هل لجو زع هللا باجتسا ولو شهلامو هدلوو هسفن ىلع ناسنإلا
 هيف كرابت ال مهللا :هلامو هدلول لجرلا لوق لثم شهيلع وعدي يذلا تامأل :دهاجم
 .هنعلاو

 يطويسلل روثنملا ردلا رظناو لسرم ةداتق نع 27 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 .301 ص 3 ج

 لز يفف . لسرم يرصبلا نسحلا نع رانيد نب نسحلا نع مالس نب ىحي هاور ثيدح صن ا ذه (2)

 .«. . .دمحلا نومهلُي ةنجلا لهأ نإ :يتي هللا لوسر لاق لاق يرصبلا نسحلا نع» :136 ةقرو
 . حضوأو قدأ 33 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا ةرابعو تاطوطخملا يف ةرابعلا هذه تءاج اذك (3)

 اميف كلذو رشلا يف مهئاعد ةباجإ سانلل هللا لجعي ولو :هركذ ىلاعت لوقي :رفعج وبأ لاق»

 اذإ ةباجإلاب ريخلا يف مهل هلاجعتساك :لوقي ريخلاب ْمُهَلاَجعتسا) "لام وأ سفن يف ةرضم مهيلع
22 

 .136 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 13 - 11 :سنوي يناثلا ءزجلا

 الو . تومل ا مكحأ ٌنيئمتي ال :يتي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .'"آاريخ هلجأ يف دادزي مكدحأ نإو {هلمع هنع عطقنا تام اذإ مكدحأ نإف ؛هب وعدي

 (نوُنجْتَنْسَت لق يتاياع مكيرُؤاَس لجع نم ناسنإلا َقلُخ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو
 هللا قلخ امدعب ةعمجلا موي نم راهنلا تاعاس رخآ قلخ مدا نإ يأ .[37 :ءايبنألا]

 لجعتسا بر : ل اق هلفسأ غلبي ملو هسأرو هينيع يف حورل ا هلل ١ ايحأ املف ٠ قلخل ١

 .( لجع نم ناسنإلا قلخ ) :هلوق وهف ؛سمشلا تبرغ دق ،يقلخب

 ْمهنتْغُط يف » كرشلا لها ينعي « اءاقل نوجري ال نيلا ُرَذَنَو » :هلوق
 :لاق . نوبعلي مهتلالض يف : هريغ لاقو . نودامتي مهرفك يف : نسحلا لاق 4 نوُهَمَعَي

 . دحاو رفكلاو ةلالضلاو

 .كرشملا انه اه ناسنإلاو .ضرملا ينعي « رضلا ناسنإلا سم ادو » :هلوق
 ادعاق اناعد وأ :لوقي 4 ادعاق وأ » هبنج ىلع عجطضم وهو :يأ 4 هبنجل اناعد

 رم :يا « هسم رض ىإ اًنعذَي مل نامك رم هرض هنع انْفّشَك اُمَلَف » :لاق « امئاق وأ »
 :يأ 6( ُهسُمرض ىلإ اًنُعذَي مل نأك ) .رضلا هنع فشك يذلا َلجو زع هللا نع اضرعم .و. ى

 . هنع ١ : ٭5 ( ٠

 .4 نولَمْعَ اوناك ام » نيكرشملل يأ « َنيفرشُمْلِل نيز كلذك »
 ةفلاسلا نورقلا نم كلهأ نم ديري 4 ْمُكلْبَق نم توقلا انَكَلْهأ َدَقَلَو » :هلوق

 «تنينلاب مُهلُسُر مُهَتءاَجَو » .كرش ملظ اذهو ،اوكرشأ امل :يأ ه اوملظ امل »

 . هللا مهكلهاف مهلسر اوبذكف

 ريبج نب ديعس نع اوركذ .اث)[مهيف هملعب ربخأ] اونمؤي اوناك امَو » :هلوق
 آل ْمُهَنأ اَماَنكَلُهَأ ةيف ىلع مرحو ) فرحلا اذه ارقي ناك هنأ سابع نبا نع ةمركعو

 توملا ينمت ةهارك باب ،رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف هحيحص يف ملسم هجرخأ (1)

 .(2682 مقر) ةريره يبأ نع هب لزن رضل
 .136 ةقرو ز نم ةدايز )2(
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 18 ۔ 13 :سنوي

 .0")اونمؤيل اونوكي مل مهنأ اهانكلهأ ةيرق ىلع بجو :لاق .[95 :ءايبنألا] ( نوعجري

 كلذك :لوقي .كرش مرج اذهو «َنْيمرْجُمْلا موقلا يزجت كلذك » :هلوق
 مهلسر اوبذك نيح مهكلهاف ايندلا يف هب مهبذع ام ينعي . نيكرشملا موقلا يزجن

 .رانلا ةرخألا يف مهلو

 نيكلاهلا دعب نم يأ 4 مهدعب نم ,ضزال ا يف علخ ْمُكتْلَعَج . ط : هلوق

 . 4 َنوُلَمَعَت تفك رظنتل ث م نم ضرألا يف ف ءافلخ مكانلعج

 ال نيذلا يأ 4 اناقل نوجري ال نيذلا لاق تنيب ر امنع ميل ىلتت اذإو ط : هلوق

 ؤ باذعلا ةياب ةمحرلا ةيآ لدب وأ يأ « ت ريغ ارقب تيا آ» ثعبلاب نونمؤي

 . برعلا يكرشم مث)[لوق اذهو] ةمحرلا ةياب باذعلا ةيآ لدب وأ

 4 يسفن ِ : ءاقلت : نم هل لب ا نأ يل نوكي ام ل ط مالسل ١ هيلع دمحم هيبنل هللا لاق

 م م

 موي َباَذَع يبر تْيَصَع نإ فاخأ يئ يلإ ىحوي ام ل نأ نإ ث يدنع نم يأ

 .4 ميظع
 ْمُكنيَرْذأ الو » نآرقلا ينعي « ْمُكيلَع هون امم هللا ءاش ول » دمحم اي 4 لف »

 د درفلا لب نم ىا ه هل نمع ميف ثبل ةفق ه ه ل كسلا د يأ هب
 نع اوركذ . الاض ةنس نيعبرأ تثبل :لاق 4 نولقعت ال » .ةوبنلا هذه ىعدأ

 .ةنس نيعبرأ نبا وهو ثعب مالسلا هيلع يبنلا نإ :لاق هنأ سابع

 دحأ ال :لوقي « هتيائب بذع ؤأ ابذك هللا ىّلَع ىىَرَتفا نمم ُمَلظأ َنَمَف 9 :هلوق

 .نوكرشملا يأ « نوُمرجُملا لي ال هنإ » :لاق . ماهفتسالا ىلع اذهو .هنم ملظأ
 4 مهفن الو . هودبعي مل نإ > ْمُمُرَض ال ام هلل ١ نو نم نو ديعبو , . : هلوق ٥ ى م <

 عفشت ناثوألا نإ : : يأ 4 هللا دنع انو اع الؤنَم نولوقيو < ناثوألا ينعي 6هودبع نإ

 .66 - 65 ص 2 جح بستحملا © ينج نبا رظنا (1)

 . مالكلا قايس هيضتقي ام تبثأف ؤفذحو بارطضا تاطوطخملا يف (2)
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 20 ۔ 8 : سنوي يناثلا هزحلا

 لاق .ثعبلاب اورقي نأ ريغ نم ايندلا يف مهشياعم مهل حلصيل هللا دنع ۔ اومعز ۔ مهل

 .[38 :لحنلا] ( تومت م هللا تيت ال مهناميا دهج هللاب اوُمَسَقأَو ) : هللا

 ال ىأ 4 ؛ضزألا يف الو توملا ي ملع آل امب هللا نوتبن لق ) :هلوق

 :نوعرف لا نمؤم لوقك وهو .هريغ اهنإ ضرألا يف الو ت اوامسل ا يف نأ ملعي

 يف نأ ملعأ ال : يأ [42 :رفاغ] ( ملع هب يل سيل اَم هب رشو ه هللاب : رمحل يننوُعذت (

 .نوكرشملا لاق امع هسفن هني «هَْحْبُس» .هريغ اهلإ ضرالاو تاوامسلا
 [9 :دعرلا] ( ,لاعتملا ريبكلا ) :هلوق لثم ،عفترا يأ ؤولعلا لبق نم «ىَلَعَتَو»

 , .« نوكرشي امع »
 نيب ام مالسإلا ىلع :مهضعب لاق .4 ةَدحاَو ةمأ ألإ سانلا َناَك اممَو » :هلوق

 .ءابآ ةرشع مهنيب ناكو .حون ىلإ مدآ

 ةمأ سانلا ناك :هريغ لاقو .هدحو مداو ةدحاو ةمأ سانلا ناك :دهاجم لاقو

 0 .ءاوحو مدا : ةدحاو

 .هاخأ مدآ نبا لتق نيح :يأ ه اوفلتخاف »

 نم ةصاخلا الإ تالالض لهأ ( ةدحاو ةمأ لإ سانلا َناَك اَمَو ) :نسحلا لاقو
 اهيف نوكت نأ نم لخت مل ضرألا نإف حون ثعبم ىلإ مدا ةافو نم كلذو .سانلا

 مهضعب رفكو مهضعب نمآف .ءايبنألا مهتتأ ىتح يأ ( اوفلتخاف ) .ةجح
 .هاخأ مدا نبا لتق نيح اوفلتخاف :دهاجم لاقو

 ريسفت 54 َدوُفلَتْخَي هيف اميف ْمُهنيَب يِضَقَل كبر نم تقَبَس ةملَك الوو » ::هلوق
 ةرخآلا باسحب بساحي الأ ىضق هللا نأ الول .نيرفاكلاو نينمؤملا ىنعي هنأ نسحلا

 رانلا لهأو ،ةنجلا ةنجلا لهأ لخدأف ةرخآلا باسحب ايندلا يف مهبساحل ايندلا يف

 .رانلا
 م 8 ه ٨ ث م

 هلوقك وهو 4 هلل نل انإ لكف » :لاقف .امهءايبنأ اهلأست ممألا تناك ٣ تايآلا

187 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 22 - 20 :سنوي

 مُكَعَم يإ اوُرظَتناَق » .اهلزنأ ءاش اذإ :يأ [109 : ماعنألا] ) هللا دنع ثايآلا امنإ (

 . باذعلا هيلع لزني نمب ن وملعتس و يأ > ني رظتن إ م

 نمم » .ةيفاعلا عضوملا اذه يف ةمحرلاو ه ةَمَْر سانلا اَقَذَأ اذإو » :هلوق
 مهل اذإ » .نيكرشملا ينعي .مهتباصأ ةدش وأ ضرم دعب نم يأ « مُهْنسَم ارَض دم
 يف ركم ( : دهاجم لاقو . انتايآب ًايذكتو دوحج ينعي : نسحلا لاق انتياغ يف ركم

 . '"بيذكتو ءازهتسا :يأ ( انتايآ

 نأ دارأ اذإ هللا نإ :نسحلا لاق .اباذع عرسأ :يأ 4 ًاركَم رسأ هللا لف »

 .رصبلا حمل نم عرسأ مهايإ هباذع ناك اموق كلهي
 ءاتلاب اهأرق نمف .ءايلاو ءاتلاب أرقت يهو « َنوُرُكَمَت امم نوبتكي اَنلُسُر نإ » :هلوق

 يبنلل لوقي وهف ءايلاب اهأرق نمو .( َنوُرُكَمَت ام نوبتكي انَلُسر نإ ) :نيكرشملل لوقيف

 ةظفحلا ينعيو ،نيكرشملا ينعي ( نوركسي ام نوبحي اَنَلُسر نإ ( : مالسلا هيلع

 ةيآلا يفو .مهبيذكتو مهرفك نم نوركمي ام ينعي .دابعلا لامعأ نوبتكي نيذلا
 .اركم عرسأ هللا لق نوركمت ام نوبتكي انلسر نإ لق انتياع يف ركم مهل اذإ :ميدقت

 يف :يأ « كلملا يف متنك اذإ ىح رحبلاو ربلا يف مكرسي يزلا وُه » :هلوق
 ,حيرب مهب َنْيَرَجَو » ة[مالسلا هيلع يبنلل لاق مث ،نيكرشملل اذه لوقي] .نفسلا
 نم جوملا ممُهءاَجَو » ةديدش يأ « فصاع حير اهتءاج اَهب اوحرف » ريسلل يط
 نيذلا هل َنيِصِلَحُم هللا اوَعَد » نوقرغم مهنا :يأ « مهب طيجأ مهنأ اونظو ٍناكَم لك

 نم :يأ .« َنيركنشلا نم نوكنل » ةدملا هذه نم يأ « هذنمم نم انَتجْنَأ نل
 . نينمؤملا

 .اهل درلاو اهب دوحجلا زاجم انه اه ركملا زاجم» :276 ص 1 ج ،نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو (1)

 . «اجاردتساو ةبوقعو اذخأ : ىأ ) ًاركَم رسأ هللا لق ( : لاقو

 : .139 ةقرو ز نم ةدايز )2(
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 يناثلا ءزجلا
 24 - 23 . سنوي

 يف 0نورفكي يأ « قحلا ريعب ضزألا يف َنوُعُِي مُه ادإ مُهْلجْنأ املق »
 ضرألا يف يغب كلذو 6 هللا ريغ نودبعيو 6 اهيف نودسقيو ضرألا

 ه ٥. مع ش
 اذه يف سانلاب ينعي « مكسفنأ ىلع مكيغب امنإ سانلا اَهياني » :لاق مث

 يأ ،هباوث مكيلع ريصي هنأ ينعي ( مكسفنأ ىىَلَع ْمُكيعَب امنإ ) .نيكرشملا عضوملا
 مكرفكو مكيغب امنإو :لوقي .انلا ةايحلا عَّتَم» .رفكلاو يغبلا كلذ باوث رانلا

 امب مكنيف مُكُمجَرَم اني مث » :هلوق وهو .هللا ىلإ نوعجرتف عطقني مث ؤايندلا يف
 .4 َنوُلَمْغَت متنك

 نم هتلزنأ ءاَمَك ايندلا ةوّيَحلا رََم امنإ » :لاقف ايندلا ةايحلا عاتم لثم برض مث
 نم اهناولا ضرالا تجرخاف :مهضعب لاق .4 ضزألا تابن هب لتاق ءامسلا

 امم » .ءاملا كلذب هللا تبنأ يذلا تابنلاب ءاملا كلذ طلتخاف : : مهضعب لاقو . تابنلا

 نم اهتابن نم يأ زاهتنيز يأ « اهفوخ ضزألا تذخأ اذإ ىتح ُبعْنألاو سانلا لكات

 مهنأ :أ اهلهأ نمو » اهترهز نم ةنيزلا ينعي « تياو » .ةرضخو ةرمحو ةرفص
 اهتلعجف راهنت أ الل انرمأ اَهَتَتأ » مهيديأ يف عرزلا كلذ نأ :يأ « اَهْيَلَع نورداق

 نكي مل ناك :يا 4 سمألاب َنْغَت مل َناَك » .عمجأ بهذو دصح دق :يأ « ًاديصَح
 .امئاق سمالاب عرزلا كلذ

 :لوقي .4 نوركف موقل » تايآلا نيبن يأ 4تنألا لصفن كِلَذَك » :لاق
 جرخاف زتهاف ،أنسح ًاعرز راص ىتح تاوملا ضرألا يف عرزلا اذه تبنأ يذلاف

 امك : هلوقك وهو . ىتوملا يحي نأ ىلع رداق . هتجهبو هنسح دعب هكلهأ مث .هتنيز

 :فهكلا] ( حارلا هورت ًاميشم حبصاف ؛ضزألا تابن هب طَلَتخاَف ءامسلا َنِم هانلزنأ
 هلقعيو كلذ لبقي امنإ :يأ (وُركَقَت موقل ت تننآلا رصق كلمك ) :لاق [45

 :توبكنعلا] ( نوُمِلاَعلا ر اهلمعي اَمَو ) :هلوقك وهو .نونموملا مهو ،نوركفتملا
43]. 

 .«يصاعملاب نولمعيو نورفكي يأ» :139 ةقرو ز يفو تاطوطخملا يف اذك )1(

 .عرز نم اهيف امي عافتنالا ىلع نورداق يأ» :139 ةقرو ز يفو تاطوطخملا يف اذك )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 25 :سنوي

 .ةنجلا هرادو ،هللا وه مالسلاو « ملسلا راد ىلإ وي هللاو » :هلوق

 اهيتبنجب ثعبب الإ سمش تعلط ام :ةي هللا لوسر لاق لاق ءادردلا ابأ نأ اوركذ

 ،سانلا اهيأ :سنإلاو نجلا نيلقثلا الإ .ضرألا ىلع نم ناعمسي ،نايداني ناكلم
 اهيتبنجي ثعب الإ تباغ الو . ىهلأو رثك امم ريخ ىفكو لق ام هنإف ،مكبر ىلإ اومله

 لكو ،افلخ قفنم لك طعأ مهللا :نيلقثلا الإ ضرألا ىلع نم ناعمسي ،نايداني ناكلم

 .( مالسلا راد ىلإ اوُعذَ هللاو ) :مهضعب دازو ."فلت كسمم

 .ةنجلا ىلإ :يأ « ميقَتسُم طاَرِص ىلإ ءاشي نم وُعذَيَو » :هلوق

 رشعب ةنسحلا ينعي 4 ةدايزو » .ةنجلا يأ « ىنسحلا اونسحأ نيذلل » :هلوق
 .)فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ

 م م 2 ٥

 :رتقلا « ةل د الو رق » مههوجو ىشغي الو : يأ 1 مُهَوجو قهري الو » :هلوق
 اهيف مُه » .ةنجلا لهأ :يأ ه ةنبلا ُبنحُصأ كئلوأ » .لذلا :ةلذلاو .داوسلا
 .نوتومي الو اهنم نوجرخي ال يأ 4ن ںو دلخ

 انه اه تائيسلاو .تائيسلا اولمع نيذلاو يأ 4 تابسلا اوُبَسَك َنيذلاو » :هلوق

 ءاَج ْنَمَو ) :هوف لثم وهو .رانلا كرشلا ءازج :يأ اهلثمب نيس ُءاَرَج » .كرشلا
 .رانلا :يأ [160 :ماعنألا] (اَهَْتم الإ ىىَرجُي لق ) :كرشلا يأ ( ةقيسلاب

 َنُم مُهَلاُ ط . ءالذأ مهنإ : يأ 6 ةلذ مهاشغتو : ىأ 4 ةلذ ْمُهْفَمرََو ط : هلوق

 نم اعطق مههوجو تَيشغأ اَمْنَأَك » .هللا باذع نم مهمصعي :يأ ,ماع ْنم هللا
 اَمْنأَك ) :لاق .ليللا نم ًاداوس دشأ ائيش هللا قلخي مل :نسحلا لاق .4 ًاملظُم لألا

 هجرخأو 361 -60 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأو .حيحص دنسب هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)
 .247 ص 14 ج ةنسلا حرش يف يوغبلا

 هللا ىلإ رظنلا :ةدايزو» :هناكم دروو 139 ةقرو ز يف اذه دري ملو . عبرألا تاطوطخملا ىف اذك (2)

 ايند ةليحتسم ىرابلا ةيؤر نأ نوري ةيضابإلا نأل كش الو ًادمع دوه خيشلا هفذح دقو رجو رع

 . نيرخآو يرصبلا نسحلاو سابع نبا لوق وه انه دوه خيشلا هتبثأ يذلا لوقلا اذهو .ةرخآو

 .70 ص 15 ج يربطلا ريسفت رظنا
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 29 - 27 :سنوي يناثلا ءزحلا

 مك ملعأ هللا }ةعطق من ةعطق مث ةعطق ( ًاملظُم ليللا َنُ م اعطق مههوجو تيي - ثيشغأ

 و م ٥

 : يأ 4 راثلا ُبْحضأ كنلؤأ» . . مههوجو داوسل دشأ وهو 0 ضعب قوف اهضعب كلذ

 .نوتومي الو اهنم نوجرخي ال يأ 4 نودلخ اهيف مه ط رانلا له أ

 م ٥ ى م ه ٥ م ٥ م م

 اوناك امو مهروبق نم نيكرشملا رشحن يأ ؟ اعيمج مُهرشخن مويو » :هلوق
 4 ْمُكؤاك رشو متنأ ْمُكَناَكَم اوُكَرشَأ نيمل لوق مث ه ) .اعيمج هللا نود نم نودبعي
 ناثوألا رشحي هللا نإ :نسحلا لاق .ايندلا يف نوكرشملا اهدبع يتلا ناثوألا ينعي

 .ايندلا يف اهودبع نيذلا اهدابَُع مصاختف .اهنايعأب ايندلا يف ةدوبعملا

 ناثوألاو ةدح ىلع نيكرشملا انلاسف ؛ةلأسملاب يأ 6 مهن انلق » :لاق

 انا متنك ام » نيكرشملل لوقت ناثوألا ينعي « ممهْؤاَكَرُش َلاَقَو » .ةدح ىلع
 م

 انتدابع ىلإ مكاعد ناك امنإو مكل انم ءاعد انايإ مكتدابع تناك ام يأ .4 َنوُدبعَت

 امو ( ةكئالملا دبع نمو نيب اصلا ينعي ) ْمُمْرْشحَت ويو ( : هلوقك وهو .ن راطيشل ١

 يدابع ممَتلَلضَأ متنأ ) ةكئالملل ( لوقيف ) ةكئالملا ينعي ( هللا نود نم نودبع

 .سقتو ىلاعت ى كلذب ملعأ وهو ،ماهفتسالا ىلع ( ليبسلا اولض ممُه مأ ءالؤن
 نم ذختن نأ انل يغبني ر ناك ام ) كلذ نع هللا نوهزني ( كناحبس ) ةكئالملا يأ ( اوُلاَ (

 مهتدابع ىلع مهالوتن نأ انل يغبني ناك ام : يأ [18 - 17 :ناقرفلا] ( ايلوأ نم نوذ

 كنود نم ذختن نأ انل يغبني ر ناك ام ( : :اه أرقي مهضعبو .. .كلذ لعفن ملو ] كنود اناي د

 . اننودبعي كنود نم ءايلوأ انوذختي نأ انل يغبني ناك ام :لوقي . (ءايلوأ نم

 نَع » [انك دقل يأ] انُك نإ ُمُكَنيبَو اننيب اديهش هللاب ىفَكف » :هلوق

 .كلذب مكرمأن مل نإ يأ نيياغل ْمُكِتداَبع

 نم يه امنإ ؛تلز نم تسيل ( مهنيب انليرف ) : هلوقو» :462 ص 1 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا ا لاق (1)

 اذ لز :تلقل :لق ولو .لعفلا ةرثكل ) انيز ) :لاقو .اذ نم اذ تنأ تقرف اذإ :اذ نم اذ تلز
 .«( ْمُهنت اَنْلَياَوَق ) : : مهضعب أرقو .اذ نم اذ ذم : : كلوقك ،اذ نم

 : هلوق يف ماللاو . ةليقثلا نم ةقفخم يه (انُك نو ) ؛ هلوق يف «نإو» .139 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .ةيفانلا نإو ةففخملا نأ نيب ةقرافلا ماللا يه ( نيلفاغَل (
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 32 - 30 :سنوي

 كلانه :لاق ادهاجم نأ اوركذ .4 ْتقَلْسَأ ام سنت لك اوب كلاَتُه » :هلوق
 .ايندلا يف تفلسأ ام باوث ربتخت يأ تفلسأ ام سفن لك ربتخت

 يأ ( ولتت كلانه ) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .ربخت :دهاجم نع مهضعب لاقو
 .تفلسأ ام سفن لك عبتت

 . هلللا نود نم دبعت تناك امو اهناثوأب ممألا رشحت : لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 هلوقك وهو . هللا ءامسأ نم مسا قحلاو « قحلا ُمُهيَلوَم هللا ىلإ اودرو » :هلوق

 كلذ ) :هلوقكو .( ّنيبُملا قحلا وُه ةللا نأ َنوُمَلْعَيَو قحلا ُمُهنيد هللا ْمهيفوُي ٍذتَمْوي )

 .[30 :نامقل] ( لطابلا هنود نم ًنوُعذَت امم نأو ىحلا َوُه ةللا نأب

 .ناثوألا مهتدابع نع 4 َنوُرَتْفَي اوناك ام مهنع لضو » :هلوق
 ىلع وهو « ضزالاو ءامسلا َنَم مكقزري نم لق » :مالسلا هيلع يبنلل لاق مث ٥گ.. ۔ 7 ۔ 9 &} ومو .ذ . - . ٥

 نمو » .امهيقبي وأ امهبهذي نأ :يأ « َراَصبالاَو مسلا كلمي نم مأ » ماهفتسالا ِّ ٤ . 7 2 ...ه ى .
 ٠. - -. 7 م 7 ۔ 9 ش م ٠ م ۔ 97 ۔ ّ 8 م ٤4
 جرحي . يأ . ةبحل او ةفطنلا ينعي 4 يحل ١ نم تيمل ١ جرحيو تيمل ١ نم يحل ١ جرحي

 نم جرخيو . ةتيمل ا ةفطنلا يحل ١ قلخل أ نم جرخيو ‘ يحل أ قلخل ١ ةتيمل ا ةفطنلا نم

 ريسفن اذهو .ةسبايلا ةبحلا ىحلا تابنلا نم جرخيو . يحلا تابنلا ةسبايلا ةبحلا

 .دهاجم

 . نموملا نم رفاكلا جرخيو رفاكلا نم نموملا جرخي : نسحلا لاقو

 ۔٥ ك 8٥ ۔ م م

 ،ثيغلا لزنيو ،طسبيو ضبقيو [تيميو ييحي اميف يأ « رمالا رب دي نمو ط
 .هللا :يأ « نوت لقأ لتق هللا َنوُلوقَيَسَف » .ضرالاو تاوامسلا يف رمألا ربديو
 هذه نودبعتو شهتوقتت ال مث ءايشألا هذه لعفي يذلا وه هنأ لجو زع هللاب نورقت متنأو
 . هللا نود نم ناثوألا

 يه ناثوالاو ؛مكقلخ هنأ نورقت يذلا يأ « يحلا مكبر هللا مكلذ »
 .نوقلخي مهو ائيش نوقلخي ال ،تاومألا :يأ ،لطابلا

 « ْرلْضلا الإ » قحلا دعب اذامف :لوقي . هللا وه قحلاو « قحلا دعب اًداَمَق »
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 35 - 32 :سنوي يناثلا ءزجلا

 ىحلا َاَج لق ) :ابس يف هلوق .سيلبإ :لطابلا :مهضعب لاقو .ناثوألا هذه الإ :يأ

 :ابس] ( ُديعُي اَمَو ) اقلخ سيلبإ ءىدبي امو :لوقي ،سيلبإ ينعي ( لطابلا ىدي امو
 .ديعملا وهو ءىدبملا وه هللاو هديعي ال كلذكف . هئدبي مل امك هديعي امو : يأ ]49

 متن أو .هريغ نودبعتف مكلوقع فرصت فيكف : يأ 4 َنوفَرُْضت ىن ق « : هلوق

 .ءايشألا هذه قلاخ هنأ نورقم

 ينعي « نونمؤي ال مهنأ اوقَسف نيذلا ىلَع كبر تاَملَك تقَح كِلْذَكَو ء :هلوق
 . قسف نود قسفو ،قسف قوف قسف وهو كرش قسف اذهو . مهكرشب هللا نوقلي نيذلا

 ىلع اذهو « هديعي مت قلحلا أدبي نُم مكئاَكَرُش نم ْلَم لم » ::هلوق
 ردقت ال اهنإ يأ ؟ييحي مث تيمي مث قلخي نم ناثوألا هذه نم له ينعي . ماهفتسالا

 :لاق مث .ءايحأ ريغ تاومأ يه امنإ ؛ كلذ ىلع

 .ايندلا يف قلخلا ادبي هللا يأ « هديعي ث قلحلا أدبي هللا » دمحم اي 4 لت »

 ) كفأ ن م هنع كقوُي ( :هلوقك . هنع : يأ َنوكَقوَت ىنأف ث . ةمايقلا موي هديعب مث

 .دحاو وهو دص نم هنع دصيو فرص نم هنع فرصي : : ىأ ]9 : : تايراذلا]

 ىدهلاو نيدلا ىلإ : يا 4 قحلا ىإ يدهي نم مكناَكَرش نم ْلَم لق » :هلوق
 نأ قحأ قحلا ىلإ يدهي نمفأ قحلل يدهن هللا لق < .لقعت الو لعفت ا ال اهنأ : ا

 نأ قحأ قحلل يدهي يذلاف : يأ .ماهفتسالا ىلع « ىدهي نأ الإ يَهَي أل نُم مأ ب ت
 .قحلا ىلإ يدهي يذلا هللا وهو .عبتي

 نمو اهنم يدهي هللا ؛ناثوألا يأ ) ىدهي نأ لإ يدَهَت ال ) :دهاجم ريسفت ينفو

 .("”ءاشي ام اهريغ

 هنأو قلاخلا وه هللا ناب نورقت مكنإ :يأ « َنوُمُكحخَت تفْيَك ْمُكَلاَمَف » :لاق

 .هنود نم ناثوألا نودبعت مث © قزارلا

 امل ءاش نم اهريغ نمو اهنم يدهي هللا :88 ص 15 ج يربطلا ريسفت يفو تاطوطخملا يف اذك (1)

 . «!ءاش
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 39 - 36 :سنوي

 - هللا ,ىلإ اهب نوبرقتي ناثوألا نودبعي يأ « نظ ألإ ُمُهرََكأ عبتن ز امو » :هلوق

 ال نظلا ن )9 .نظلاب الإ كلذ نولمعي امو .ايندلا يف مهشياعم مهل حلصيل _ اومعز

 .4 َوُلَعفَ امب ميلع هللا نإ ايش قحلا ن نم ينغي

 دحأ نكي مل :لوقي «هللا نود نم ىىَرَتُْي نأ ناءرقلا اذنم ناك امو :هلوق

 نم :يأ 4 هِيَذَي نيب يزلا قيدضت نكنلو » هسفن لبق نم هب يتايف هيرتفي نأ عيطتسي
 دعولاو ماكحألاو مارحلاو لالحلا نم يأ ؛بنكلا ليصفتو ط ليجنإلاو ةاروتلا

 .«َنيملَعلا بر نم » هيف كش ال :يأ « هيف َبيَر ال » .ديعولاو
 ىلع ؛نآرقلا اذه لعتفا ادمحم نإ :يأ ه هليرتفا نولوقي مأ » :هلوق

 هلعتفا :يأ ،هارتفا اولاق دق معن :يأ .ماهفتسالا

 اوغذاَو » نارقلا اذه لثم يأ 4 هل هلثم ة ةروسب اوتاف ط دمحم اي 4 ل « : هللا لاق

 متنك ن نإ )1( نارقلا اذه لثم هنأ اودهشي ىتح 4 4 هللا نود م متعطتسا نم

 الو نيقداصب متسل مكنإ : : يأ ؛هلثم ة هروسب اوتأف نيقداص متنك نإ :لوقي .«نيقدَص

 :لاق مث .هلثم ةروسب نوتأت

 ال هللا نأ اوبذك امب ملع مهل نكي مل :يأ ه هملعب اويحي مل امب اوبذك لب »
 :يأ] « هليوات مهتا امَلَو ) .توملا دعب مهلامعأب سانلا يزجي الو . ىتوملا ييحي

 هب اونمآل هليوأت مهاتأ دق ولو : لوقي . هباوث : يأ { هب ءازجلا : يأ 6 (2)[ هليوأت مهتأي ملو

 . ناميإلا مهعفني ال ثيح

 . مهدعب نمو دومثو ١ داعو حون موق ينعي 4 مهلبق نم نيذلا ١ بذك كلذك ث

 مهتبقاع ناك :لاق مهضعب ركذ .نيكرشملا : يأ ٩ّيملشلا ةَبقلَع ناك فك رظنا ط

 .رانلا ىلا مهريص مث مهلسر مهبيذكتب مهكلهأ : يأ ، . مهيلع هلللا رمد نأ

 ينعي (اوعداو) :139 ةقرو ز يفو .«نارقلا اذه لثم هنأ اودهشي ىتح » :: :تاطوطخملا يف ف اذك (1)

 . 139 ةقرو ز نم ةدايز )2(
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 45 - 40 :سنوي يناثلا ءزجلا

 4 ه 9 : م

 نم نيكرشملا نمو :يا « هب نيؤُيال نم مهنيو هب نمؤي نم مُهنيَو » : هلوق

 .نيكرشملا :يأ « نيدِسفُملاب 4 ًكبَرَو » هب نمؤي ال نم مهنمو نارقلاب نموي

 نم مكيلع سيل :يا ه مُكلَمع مكلو يلمع يل لمق ًلوُبذَك نإو » :هلوق
 انم يرن انآو لمأ ام نورب متنأ » .ءيش مكلمع نم يلع سيلو .يش يلمع
 .« نولمعت

 .ةعامج مهنأل نوعمتسي تراص امنإو 4 كيلإ نوعمتسي نُم مهنيو » :هلوق
 مهعمست ال :يأ ه َدوُلِقْعَب ال اوناك وَلَو » ىدهلا نع :يأ « مصلا عمشت تنآفأ »

 .[56 :صصقلا] ( تببحأ َنَم يدهت ال كنإ ) :هلوقك .لوبق عمس اذهو ،تنأ

 : يأ] .ةعامجلا ىلع ال دحاولا ىلع اذهو 4 كيإ رظني نُم مُهنمَو » :هلوق
 0"»[بلقلا ىمع ينعي] 4 ىمعلا يدهَت تنأفأ » ا”[رظنلاب كيلع لبقي نم مهنمو
 مُهيَرتو ) :هلوقك مهرظنو مهعامتساو . ىلوألا لثم يه 4 نورصبي آل اوناك ولو ,

 نيذلا لتمو ) :هلوقكو .ىدهلا :يأ ع8 :فارعالا] ) نوص ال م مهو كيإ نورظني

 منغلا لثم :يأ [171 :ةرقبلا] .( ءادنو ءاعد ألإ ُعَمْسَي ال امب ٌئِْنَي يزلا لمك اوُرَقَ
 حاص مل يردت ال اهسوؤر تعضو مث ،اهسوعر تعفرف تعمسف يعارلا اهب حاص اذإ

 .هنولبقي ال :يأ :مهناذا تعمس ام الإ مهبولقب نوعمسي ال مه كلذكف .اهب

 :يأ .4 َنوُملضَت ْمُهَسَفن سسالا نكت اتيش د سانلا ُمِلظَ آل َهَللا ن » :هلوق

 . مهتيصعمب : : يأ كنوصقني :نسحلا لاقو . نورضي

 4 راهنلا نم ةعاس ألإ » ايندلا يف : يأ ه اوُنبلَي مل ناك مُهُرُشحَن َمْويَو » :هلوق
 .رانلا يف نؤثبال مه ام لوط يف :يأ

 فرعي ال نطاوم ةثالث :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ « مهنيب َنوفَراَعَتَي » :هلوق

 .139 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 48 - 45 :سنوي

 ،بتكلا رياطت دنعو ،لقثي مأ هنازيم فخيأ ملعي ىتح "نازيملا دنع : ادحأ دحأ نهيف

 مأ طارصلا زوجيأ ملعي ىتح ،طارصلا دنعو ،هلامشب مأ هباتك ذخاي هنيميبأ ملعي ىتح

 يهو .[10 :جراعملا] ( اميمح ميمح لأسي ال ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ا"زوجي ال

 .نسحلا لوق اذهو .اهيف نوفراعتي ال ام اهنمو ،اهيف نوفراعتي ام اهنمف ؛نطاوم
 اورسخ ،ثعبلاب اوبذك نيذلا :يأ ه هللا ءاقلب اوبذك نيذلا رسخ دق » :هلوق

 ام نيدتهم اوناك ول :يأ « َنيِدَتهُم اوئاَك اَمَو » .رانلا يف اوراصف اهومنغي نأ مهسفنأ
 . مهسفنأ اورسخ

 ايندلا باذع :يأ باذعلا نم « ُمُمُدِعَن يذلا ضعب كيرت امإو » :هلوق

 « نونعي ام ْىَلَع ديهش للا ممت مُهُعجرَم انيإف » كتافو دعب نوكيف فوأ
 .مهلامعأ نم :ىأ

 دبعلاب :يا « طنملاي مهنيب يضف هلوسر ءاج اذيف لوسر ةمأ لكلو »
 6 مهيلع اعدف ،هوبذكف مهلوسر ثعب اذإ :نسحلا ريسفت يف َنوُمَلُي ال مُمَو »
 . ءاعدلاب رمأ اذإ مهيلع وعدي امنإو .هللا مهكلهأ هل بيجتساف

 ءيجو ) :هلوقك وهو ؛ةمايقلا موي مهلوسر ءاج اذإف :لاق ادهاجم نأ اوركذ
 .[69 :رمزلا] ( َنيبنلاب

 ناك امل نوكرشملا هلوقي «َنيِقدَص متنك نإ دنولا ادنم ىنم َنوُلوقَيَو » :هلوق
 باذعلاب هنولجعتسي اوناكف ؛اونمؤي مل نإ هللا باذع نم مالسلا هيلع يبنلا هب مهدعي

 انتيإ )و دعولا اذه ىتم :نولوقيو باذعلا مهيتأي ال هنإ : ىأ . ًابيذكتو ءازهتسا

 نسحلا نع (4755 مقر) .نازيملا ركذ يف باب }ةنسلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 ةشئاع نع نسحلا قيرط نم مالس نب ىيحي هجرخأو .هدنسم يف دمحأ هجرخأو .ةشئاع نع

 ةثالث :لاقف هميمح ةمايقلا موي لجرلا ركذي له ،هللا لوسر اي :تلاق ةي هللا لوسر تلاس اهنأ
 ُعَضَتَو ) : ىلاعت هلوق ريسفت يف ىيحي هدروأ .ثيدحلا . .هميمح دحأ اهيف ركذي ال نطاوم
 .[47 :ءايبنالا] ( ةمايقلا مويل طسقلا نيِزاَوَملا

 . مالكلا ميقتسيل ءافلا فذح حصالاو .«هللا مهكلهان» : عبرألا تاطوطخملا يف (2)
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 51 49 : سنوي يناثلا ءزجلا

 .[29 :توبكنعلا] ( نيقداصلا َنم تنك نإ هللا باذمعب

 ةوبنلا :يأ ( يبر نُم ةب ىَلَع ينإ لق ) :مالسلا هيلع دمحمل هللا لاق
 نإ ) هللا باذع نم : يأ ( هب نولجعتست ام يدنع امم ) نآرقلاب : يأ ( هب متبذكو (

 وُمَو قحلا صمي ) للا ىلإ كلذ امنإ :يأ ( هلل آلإ ءاضقلا نإ :يأ ( هلل آلإ مكحلا

 .نيضاقلا يأ [57 :ماعنألا] ( َنيلِصافلا ريخ

 هب نولجعتسي يذلا نأ مهربخي « ًاعفت الو ًاَرَض يسفنل كلمأ أل لف » :هلوق
 ال ْمُهْلَجَأ ءاج اذإ لجأ ةمأ لكل هللا ءاش ام إ » .هدي يف سيل باذعلا نم
 : يأ باذعلا « َنوُمِدَقَنْسَي الو » مهب لزن اذإ هللا باذع نع 4 ةَعاَس نورجاتي

 م 0 ۔ ٨ ۔
 ٥ م ىم

 كلذ تقوو .اهلوسر هب اهيتأي :يا [4 :رجحلا] « موُلْعَم باتك اَهَلَو ألإ ٍةَيرَق نم
 .هللا مهكلهيف هللا رمأب مهيلع وعديف مهلوسر اوبذكي نأ باتكلا

 لجعتسي اام اراهن وأ »» اليل : يأ 4 اتاب ُهباَذَع مكنأ نإ متيأر رق » :هلوق

 .نوكرشملا :يأ نوُمرجُملا هنم

 هب نولجعتسي اذام :لوقي . ماهفتسال ا ىلع وهو 4 هب منم عقو ام ا ذإ مثأ «

 ناميإلا مهعفني الف باذعلا مهب لزن اذإ 3هب نونمؤيف مهب لزنيس هنإف . هللا باذع نم

 لنحع اونمآ اذإ : مهل لاقيو &" رانلا ىلإ نوريصيو باذعلا لوزن لدنحع مهنم لبقي الو

 ينعي « ًنوُلجَتسَت هب متنك ذَقَو » هب نونمؤت نآلا :يأ « َنَتْلاَع » :باذعلا لوزن
 ال نيح متنماف هللا باذع نم هب نولجعتست متنك ام مكب لزن دق :لوقي .باذعلاب

 ) َنيدسفُمل ا َنم تكو لبق تيصع ذَقَو َنَلاَع ) :نوعرفل لاق دقو .ن اميإلا مكعفني

 .باذعلا لوزن دنع ناميإلا كعفني ال :يأ [91 :سنوي]
 هدو هللاب انمآ اولاق ) مهب لزن اذإ انباذع :يأ ( اَنَسأَب اوأر اممَلَق ) :هلوقكو

 نم لقأب ىنعملا ةحضاو يهو !اهتاملك ضعبل لمم راركت نم اهيف امب ةرابعلا هذه تدرو اذك (1)
 .اذه
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 57 - 52 :سنوي

 انباذع :يأ ( انسب اور اّمَل مُهئاَميِإ ُمُهُعَفني كي ملف .نيكرشُم هب انك امب انرفَكو
 .هللا مهكلهأ مهلوسر اوبذك اذإ موقلا نإ :يأ ( هدابع يف تلخ ذف يتلا هللا تس (

 . مهنم لبقي مل اونمآ ،باذعلا مهءاج اذإ ،مه نإو

 :يأ «دلخلا َباَذَع اوقوُذ]» اوكرشأ :يأ «اوُمَلَق نيذلل ليق م :لاق
 نؤَرخت لمم » .ايندلا باذع دعب هوقوذ :يأ ،هل عاطقنا ال مئاد دلاخ اهباذعو .رانلا

 . مككرشب رانلا نوزجت : يأ .4 ًنوُبسكت متنك امب الإ

 :يأ « وُه يحأ » كنولأسيو 6[كنوربختسي] :يأ « َفنوتبنَنْسَيَو » :هلوق
 اننوزجعت نيذلاب متنأ ام :يأ « َنيزجُعُمب متنأ امو ىحل هنإ يبرو يإ لق » نآرقلا

 . مكيلع ردقن الف اننوقبستف ؤ

 ام ه اهسفن كلذب تملظف تكرشأ :يأ « تَمَلَظ سفن كل أ ولو » :هلوق

 هب تدتفال ةضف وأ بهذ نم ضرألا يف ام اهل نأ ول :يأ « هب تذَتفال ضزالا يف
 يف ةمادنلا اورسأ :يأ « باذعلا اوأر امل ةمادنلا اورسأو » هللا باذع نم ةمايقلا موي

 آل ْمُمَو » لدعلاب :يا « طئلقلاب مهب يِضفَو » باذعلا اولخد امل مهسفنا
 .4 َنوُمَلظُب

 نإ :يأ « ح هللا دمنَو نإ آلأ ؛ضزألاو توملا يف امم هلل نإ الأ » :هلوق
 نم ايندلا يف لاق ام ىلع ةرخآلا يف هب مكيزجيس هنإ ،قح ايندلا يف مكدعو يذلا

 « َوُمَلْعَي ال ْمُهَرَتَكَأ َنكَلَو » .رانلاب ديعولاو ةنجلاب دعولا نم يأ ؛ديعولاو دعولا
 . سانلا رثكأ مهو نوكرشملا مهو

 هلو » قلخ نم تيميو :يأ « تيميو » قلخي :يا « ييحيوُه » :هلوق ,
 .ثعبلاب :يأ « نوُمَجْرت

 ى ز . . .٨ دإ ه. ٠ ,۔ ٥2 ث ,,, ۔ے,۔.۔ . . ۔

 امل ءاَقِشَو » نآرقلا ينعي « مكبر نُم ةظعوم مكتءاج ذق سانلا اهايو :هلوق

 .140 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)
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 61 - 57 : سنوي يناثلا ءزجلا

 ىلإ هب نودتهي :يأ « ىدُهَو » .قافنلاو رفكلا نم اهيف ام بهذي : يأ 4 روصلا يف

 .باذع مهيلع هنإف نورفاكلا امأو « َنينمؤُمْلْل ةَمُحَرَو » ةنجلا

 هتمحرو . مالسإل ا هللا لضف :لاق مهضعب ركذ 4 هتَمحَربَو هلل ١ لضقب لق ث

 . نآرقلا

 .اوحرفيلف كلذبف :نسحلا لاق .نيحرف اوناك نإ 4 اوُحَرفيلَف كلذبف » :هلوق
 ينعي ( اوحَرفَتلف ) :اه أرقي مهضعبو .ايندلا يف : يأ 4 نوعمجي امم رخ ه

 .رافكلا عمجي امم : يأ ) نوعمجي امم ريخ وه ( . نينمؤملا

 ينعي « للحو امارح هنم مُلَعَجَف قزر ْنُم مكل هللا لزنأ ام ممر لف : هلوق
 مهتيشام شيعتو ،مهعرز تبني هب ؛رطملا نم دابعلا قازرأ امنإو .برعلا يكرشم

 ةليصول او ةبئاسل او ةريحبل ا نم ماعنأل ١ نم اومرح ام : يأ ) الالح امارح هنم متلَعجَف (

 ثحلا نم ارق امم هل اوَعََو ) :هلوق وهو ؛مهعورز نم اومرح امو ،ماحلاو
 اننلثوأل : يأ ]136 : ماعنألا] ) انئاَكَرشل اًذلَمَو مهمغب هلل ادم : اولاقف ًابيصت ماعنالا

 . هللا نود نم اهنودبعي اوناك يتلا

 متعنص امب مكرمأ ينعي « مكل نذآ هللآ لف : مالسلا هيلع دمحمل هللا :لاق

 .كلذ لعفي مل هنإ : يأ . ماهفتسالا ىلع وهو 4 َنوُرَتْفَت هللا ىلَع مأ ط كلذ نم

 عوَي بذكلا هللا ىلَع َنوُرَتفَي نيذلا نط اَمَو » :لاقف كلذ ىلع مهدعوأ مث
 يف كلذ مهنظو ،مهبذعيس هللا نأ مهنظ :لوقي ،ماهفتسالا ىلع وهو ةمقلا

 اوملع هللا ىلإ اوراص املف ثعبلاب نورقي ال ايندلا يف اوناك دقو .مهنم نيقي ةرخآلا
 . مهبذعيس هللا نأ

 لسرا امبو مهيلع معنأ امب :يأ « سانلا ىلَع لض و ةللا نإ » :لاق مث

 .نونمؤي ال :يأ « َنوُرُكَتَي ال ْمُمَرَعَأ ٌنِكلَو » لسرلا مهيل
 نم ناش يف :يأ ،مالسلا هيلع يبنلا ينعي « ٍنأَش يف نوكت اَمَو » :هلوق

 الو » مالسلا هيلع يبنلا ينعي « نآرق نم هنم اولتَت اَمَو » ايندلا يف كجئاوح
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 64 - 61 :سنوي

 نوضيفت ذإ » كلذب :يا « ًادوُهُش مكيلع اُك ألإ لمع نم » ةماعلا ينعي « ولمعت
 ،©كبر نع لضي امو : يأ « كبز نع بع امو » عمجا لمعلا كلذ يف :يأ « هيف

 يف » م"ةرذ نزو :يأ « ةرد .لاقثم نم » كبر نع بيغي امو :لوقي مهضعبو
 كلوني رقص الو » هعضوم ملعي الو هملعي ال ىتح : يا « ءامسلا يف ال ضزألا

 دهاش هنأ مهربخيو دابعلا هللا رذحي . هللا دنع نيب :يأ « نيبم باتك يف ألإ ربا ال

 .مهلامعأل

 .ةرخآلا يف :يأ « نو :زخ مم لو مهلع توخ ال هللا ةالو نإ لأ » ¡ :هلوق
 . ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل َنوُمَي اوناكو اونمآ نيذلا »

 هذه نع هتلأسف رصم لهأ نم هيقف انيلع مدق :لاق رانيد نب ورمع نع اوركذ
+: 

 . .اهل ىرت وأ نمؤملا اهاري ةنسحلا
 .ةنجلا ينعي 4 ةرجالا يفو » :لاف

 اونمآ َنيذلا رشبو ) :هلوقك ةنجلاب نارقلا يف هللا مهرشيي : :نسحلا ريسفتو
 :لاقو .[25 : ةرقبلا] ( راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل ن تاحلاصلا اولمع

 نينمؤملا رشبو ) :لاقو [2 :سنوي] ( مهب دنع قذِص مدق هلا نا اونمآ نيذلا رشا (
 تنمِلَكِل ليدبت اله :لاق .ةنجلا يأ ٤٧[ :بازحالا] اريبك لض هللا م م مه نأب
 ىرشبلا ْمُهَل) :هلوق ىلع ،لوالا مالكلا ىلع .ةنجلا يأ «ميظَعلا زوقلا وُه لذ هلل
 . (ةرخألا يفو انلا ةايحلا يف

 :لاقيو .هنع بيغي ام :يأ ( كبر نع برعي اَمَو ) :278 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)
 الاقثم فخأ هنإف اذه ذخ :لاقيو ةريغص ةلمن ةنز :يا (ٍةَرَك لاقثم ) .كنع كلقع بزع نيأ

 .انزو : يأ

 يف تماصلا ةدابع نعو ءادردلا ىبأ نع قرط ةدع نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو دمحأ هجرخأ )2(

 نع ةيمأ نع ىيحي» : يلاتلا دنسلاب ثيدحلا ءاج 140 ةقرو ز يفو .140 - 125 ص 5 ج هريسفت

 :لاقف ةيآلا هذه نع ي هللا يبن لاس تماصلا نب ةدابع نأ ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي

 .«هل ىرت وأ نمؤملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا يه
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 69 - 65 :سنوي يناثلا ءزجلا

 ةاجنلا :ميظعلا زوفلا :نسحلا لاقو .رانلا ىلإ ةنجلا نم اوزاف :مهضعب لاقو

 : نارمع لآ] ( زاق دقف ةنجلا لجذأو رانلا نع حزحز ْنَم ) :هللا لاق .رانلا نم ةميظعلا
185. 

 :هل نيكرشملا لوقل ،مالسلا هيلع يبنلل هلوقي « مُهْلْوَق كنزحُي الو » :هلوق

 : يأ « اعيمج هلل ةزعلا نإ » .بذاك كنإو رحاس كنإو رعاش كنإو نونجم كنإ

 ملعأ الو هنم عمسأ ال :يأ « ميلَعلا ميمُسلاَوُه » .كل مهلذيو مهيلع كرصنيسف

 . هنم

 يف نم عيمج :يأ « ضزألا يف نَمَو توملا يف ْنَم هلل ن آل » :هلوق
 مهيف لعفي] مهسفنأو هللا نود نم اهنودبعي يتلا مهمانصأو ضرألا يف نمو تاوامسلا

 نإ :لوقي 4 اكرش هللا نوُد نم َنوُعذَي نيذلا عبتي امو » :هلوق 0)[ءاشي ام مهبو
 ام :لوقي « نظلا ألإ نوعب نإ » .هلل ءاكرشب اوسيل هللا نود نم نودبعي نيذلا

 وه نإ ،ملعب كلذ نولوقي امو ،ىقلز هللا ىلإ مهبرقت اهنإ نولوقيو مهناثوأ نودبعي
 .نوبذكي الإ :يأ « َنوُصْرَحَي آلإ مه نإَو» .نظ الإ مهنم

 بصنلا نم هيف اورقتستل ينعي « هيف اونُكْستل ليللا ٌمُكَل َلَعَج يزلا َوُه » :هلوق
 موقل تيال كلد يف نإ » مكشياعم هيف اوغتبتل ًارينم :يأ ه ًارِصْبُ راهنلاو »

 .هولبقف مهيلإ لزنأ ام هللا نع اوعمس نونمؤملا مهو « َنوُمَمْسي

 نإ :اولاق مهنأ كلذو .برعلا يكرشم ينعي ه ًادّلَو هللا ذختا اولاَقَو > : هلوق
 ُهَل» دلولا نع :يأ «ينعلا وُهو كلذ نع هسفن هني هتحبس هللا تانب ةكئالملا

 :يا :4 اذهب ناَطْلُس نم مكدنع إ » :لاق مث .4 ضزألا يف اَمَو تاوامسلا يف ام
 دق معن :يأ 4 َنوُمَلْعَت آل ام هللا ىلَع َنوُلوَقَتأ » متلق يذلا اذهب ةجح نم مكدنع ام
 .نوملعت ال ام هللا ىلع متلق

 عطقنا مث « نوحل ال بذكلا هللا ىلع َنوُرَتفَي نيذلا نإ لف » :هلوق
 . مالكلا

 .140 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 72 - 70 :سنوي

 عاتم 3عطقني ليلق عاتم هيف مه امو ايندلا امنإو :لرقي ايندلا يف مم
 باذعلا مُهقيذن مث مهعجرم انيآإ م ; ايندلا اوقراف اذإ بهذي مث هب نوعتمتسي

 . 4 نورفكي اوناك امب ب ل منهج باذع : يأ 4 ديدشلا

 ن راك نإ موقت هموقل ل اق ذ ث حون ربخ : : ىأ 4 حون 1 مهيَلَع لت او « : هلوق

 لجو رع هللا ىلاا ءاعدلاب :يأ 4 يماقم » ,مكيلع مظع :يأ « مكيل ربك

 اوعمجأو : يأ] « ممُكءاَكَرُشو مكرمأ اوعمجأ تلكوت هللا ىَلَعَق هللا تياب يريكذتو »
 1 (.)[مكءاكرش

 يف ام :دهاجمو نسحلا لاق .}مهرمأ اضيأ مكناثوا عمجيلو :مهضعب لاقو
 : يأ . مكاكرشو مكرمأ اوعمجاف :لوألا هجولا ىلع ةماعلاو .مكديكو مكسفنأ

 . مكةاكرش اوعمجاو

 كلذ نكيل :يا .ةهبشو رتس يف :يا ةمع مكيلع مكرمأ نكي ال من »
 . ةينالع

 ِ : يا ّ «نوُرظنتالَو» مكدهج يلع اودهجا :يأ «ىَلإ ءاوضمآ مث :لاق

 حون ز اي هم م نئل ) : اولاق نيح كلذو .كلذ ىلع نوردقت ال مكنإ : يأ .نيع ةفرط

 ًنوُنَْم اولاقَو اَنَدْبَع اوُبَذَكَف ) :هلوقك وهو .[116 :ءارعشلا] ( َنيموُجرَملا َنم ننوُكتل
 .لتقلاب ددهيو :يأ [9 :رمقلا] ( َرجذزاَو

 ىّلَع لإ يرجأ نإ رجأ َنُم مكتلأس امف » مكرفكب :يأ « منو نإَق »
 امف :لوقي ه“َنيملْسَملا َنم نوكأ نأ ترمأو هللا ىلع ألإ يباوت نإ :يأ .هللا
 مكوعدأ ام كرت ىلع كلذ مكلمحيف ارجأ نيدلا اذه نم هيلإ مكوعدأ ام ىلع مكتلأس

 .141 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 يف ءارفلا اهنع لاق يتلا نسحلا ةءارق يهو (ممكؤاَكَرُشو ْمُكَرمَأ اوُممجَأَو) :ارق نم ةءارق ىلع اذه (2)
 متنأ مكرمأ اوعمجآ :دارأ هنأك .مهتهلا انه اه ءاكرشلا امنإو :473 ص 1 ج نارقلا يناعم

 الو لمعت ال ةهلآلا نأل فيعض هيف ىنعملا نألو .باتكلل هفالخل هيهتشأ تسلو مكؤاكرشو

 .314 ص 1 ج ‘بستحملا ،ينج نبا رظناو . !عمجت
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 78 ۔ 73 : سنوي يناثلا ءزحلا

 - ه 7( م

 ( َنوُنَقُْم مَرْغُم نُم مهف ارجأ ُْهْلَأْسَت مأ ) :مالسلا هيلع دمحمل هللا لاق دقو .هيلإ
 يذلا رجألا ىدهلا كرت ىلع مهلمحي امنإف ،ُمرغلا مهلقثأ دقف :يأ [46 :ملقلا]

 .كلذ مهلأست ال كنإ :يأ . مهلأست

 حون عم ناكو .ةنيفسلا يف :يأ « كلفلا يف ُهَعُم نمو ُهتيجَنَق ُهوُبذَكَف » :هلوق
 .ةينامث مهعيمجف ،مهؤاسنو ثفايو ماحو ماس :هل نينب ةثالثو هتأرمأ ةنيفسلا يف

 اتقرغأَو » .مهدعب ضرالا يف نوفلخي نيكلاهلا دعب :يأ « تئلَخ ممُهَنْلَعَجَو»
 ناك حون مهرذنأ نيذلا :يأ « َنيرَذنُملا ةَبقنَعَداَك تيك رظنا اناب اوبذك نيذلا
 .رانلا ىلإ مهّرْيَص مث هللا مهبذع نأ مهتبقاع

 ْمُموُاَجَف مهموق ن السر » حون دعب نم :يأ « هدعب نم اَْكَعَب مت » :لاق

 لبق نم :يأ « لب نم هب اوبذك ام اونمؤي اونام امف » هللا دنع نم :يا «
 . مهكرشب نيكرشملا : ىا ه َنيدَععُملا بو ىلَع عبط َكلََك ) .باذعلا مهيتأي نأ

 هموق :ينعي «هنإلَمو نوعرف ىلإ نوُرنَعَو ىَسوُم مهدعب نم افع مو :هلوق .
 عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو هاصعو هدي :تايآلا عستلا :يأ هيانتيائب»

 :فارعألا] ( تارمثلا َنُم صقنتو نينسلاب نوعرف لآ اَنذَعأ دقلو ) : ىلاعت لاق ،مدلاو
 : يأ « نيمرجم اموق اوناكو » لسرلا ةباجإ نع :يأ ه اوُرَبَعَتْساَف » :لاق .0

 . نيكرشم

 نإ اولاق » "ث[اصعلاو ديلا ينعي] « اندنع نم قحلا ُمُماَج املق » :هلوق
 .ه نيبم رحسل اذنم

 علفُي الو » :هللا لاق اذنَم رخِسأ مكاج اممَل يحلل ولوقا ىَسوُم َلاَق »
 .4هنوُرحلا

 انذّجَو امَع » انلوحتلو اندصتل : يأ 5انكفاتل : يأ « انتفلتل انتثجأ اولاق » : هلوق
 انلوحت نأ ديرت تنأو . مهنيد ىلع نحنف . ناثوأ ةدبع مهاندجو انإ : يأ « انءابآ هيَلَع

 .141 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 83 ۔ 78 :سنوي

 نوراهلو كل نوكي نأ ديرتو :يأ « ضزألا يف ءايربكلا اَمَكَل نوُكَنَو » كلذ نع
 .نيقدصمب :يأ « َنينمؤُمب اَمَعَل نحن امو » ةعاطلاو كلملا

 .رحسلاب ميلع :يا « ميلع رجش لكب ينوتنآ نوعرف لاقو »
 مُهْل لاق ) ىسومو مه هل اودعتا يذلا داعيملل : يأ 4 ةرحسلا ءاج اُمَلف ط

 نوكن نا او َيقْلُت نأ امإ ) ىسومل اولاق مهنأ كلذو « نوُقْلُم متنأ ام اوقلأ سوم
 امَلَف » ( َنوقْلُم متنأ ام اوفلأ ) : : ىسوم مهل لاق [115 :فارعألا] ( َنيقلُملا نحن

 سيل 0}»ه رحسلا هب : مكج ام 4 ىىَسوُم » مهل « لاق ٩ مهبصعو مهتايح ينعي ه اقل
 لمع حلضُي ال هللا ن < ثيش نوكي ال ىتح :يأ 4 ُهلطْبيَس ةللا نإ » ءيشب

 .نيكرشملاو ةرحسلا :يأ « َنيِدِسْفُملا
 يذلا هدعوب : يأ 4 هتملَكب » ىسوم هب ءاج يذلا : :يا 4 ثحلا هللا نحيو »

 رهاظلا تنأ كنإ :يأ 68 2 ) ىلغألا تأ كنإ فحت آل ) :هلوقب ىسوم دعو

 اوناك هموقو نوعرف نإ :: يا . نوكرشملا : : يأ 4 نوُمرجُمل ا رك ول )ف .رفاظلا

 مهو نوعرف لا قرغيو .ێامهنيد . نوراهو ىسوم مهيلع رهظي نأو قحلا نوهركي

 .نورظني

 :لاق سابع نبا نع اوركذ هموق ْنُم ةيرذ آلإ ىسومل َنَماَع امف :هلوق
 رهدلا لوط نم ىسوم مهيلإ لسرأ نيذلا دالوأ :لاق ًادهاجُم نأ اوركذ . ليلقلا :ةيرذلا

 . مهؤابا تامو

 .نوعرف مهلتقي نأ :يا «مُهَتيْفَي نأ مهِنلمَو نوعرف نم وخ ىلَع» :هلوق
 . ليئارسإ ونب )مهناوخإو نوعرف موق نم تيب لهأ نيعبس اوناكو

 ماهفتسالا فلأ موق هيف ديزيو © يذلا :انه اه (ام) زاجم» :280 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يف ءاج (1)

 1 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا دنع ةملكلا ةءارق هوجو نايبو كلذ ليصفت رظنا .ءرُخسلآ :كلوقك
 .75 ص

 . »ليئارسإ ينب مهلاوخأ نم» عو ق يفو «مهناوخإ» :جو د يف اذك )2(
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 87 - 83 : سنوي يناثلا ءزحلا

 م
 0 ء ٥

 مهيلع يغبي ،©ضراألا يف غابل : ىأ « ضرالا يف ,لاَعَل نوعرف نإو 9 :هلوق

 .نيكرشملا نمل :يأ 4 َنيِفرسُملا نمل هنإو » .ىدعتيو

 اونمآ دق مهنأ ملع دقو هللاب متنماع متنك نإ .موقني ىَسوُم لاقو » :هلوق

 هنأ ملعي وهو ،اذك عنصاف اذك تنك نإ :لوقت .برعلا مالك نم مالك هنكلو ،اوقدصو

 .هل لاق امب لمعي نأ ذديري هنكلو كلذك

 ام ىلع اوضماف نينمؤم متنك نإ :يأ 4 َنينمؤُم متنك نإ اولُكوَت هلَعَف » :لاق
 . هللا هب مكرمأي

 :هنيمي رزقلل ة اتضت ا انز لكوت هللا ىلع اولق »
 نم باذعب الو ،نوعرف موق يدياب انبذعت ال :اولاق :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 مهيلع انطّلُس امو اوبذع ام قح ىلع ءالؤه ناك ول :هموقو نوعرف لوقيف ؤكدنع
 .هموقو نوعرف نم :يأ «َنيرفلكلا موقلا نم َكتَمحَرب اَنجَنَو » ")[انب اونتتفيف]

 مكتويب اولعجا اتويب رمب اَمكمْوَقِل اوبَت نأ هيخأو ىَسوُم ىإ اَنيَحْوَأَو » :هلوق
 .4 ة

 دجاسم يف اولصي نأ نوعرف نم هعم نمو ىسوم فاخ نيح :دهاجم لاق

 لاقو . ارس اهيف نولصي ةبعكلا ةلبقتسم دجاسم مهتويب يف اولعجي نأ اورمأ )2( ةره اظ

 مالسلا هيلع يبنلا ىلص ام الإ مهضعب لاق ؛ةبعكلا مهلك نييبنلا ةلبق تناك :: نسحلا

 . ةبعكلا ىلا فرص مث سدقملا تيب ىلإ

 ليئارسإ ونبو ىسوم لخد نيح :يأ ( ةلق ْمُكَتوُيب اوُلَعجاَو ) :نسحلا لاقو
 ةلبقتسم دجاسم : يأ 6 تويب رصمب اونبي نأ اورمأ 6 هموقو نوعرف هللا كلهأ ام لعب رصم

 .170 ص 15 ج يربطلا ريسفت يفو 0296 ص دهاجم ريسفت يفو 50141 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 سئانكلا يف اولصي نأو :2 ةقرو ؤز يفو .ةرهاظ دجاسم يف» : تاطوطخملا يف اذك (2)

 . يربطلاو دهاجم يريسفت يف ةرابعلا تءاج ريخألا ظفللا اذهبو .ةعماجلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 90 ۔ 87 :سنوي

 ينعي [36 :رونلا] ( همسا اهيف َرَكْذُيَو عفرت نأ هللا َنذَأ تويب يف ) :هلوقك .ةلبقلا
 .دجاسملا

 .ةنجلاب :يأ 4 نينمؤملا رشبو ةوَلّصلا اوُميقأَو » :لاق
 م ما ۔۔. 2۔ه۔.ه ۔ ه ۔ 8 2٨. ۔ , . و ۔.۔ِ

 ايندلا ةنيز : يأ ةنيز هالمو ن. رف تيتا كنإ انبر ىسوم لاقو : هلوق

 مهلضأف انبر اي : يأ 5ءاعد اذهو « كليبس نع اولض انبر ايندلا ةيحلا يف الزشمأو»

 اي : يأ ه انبَر » .مهيلع ءاعدلاب مهرمأو مهباذع تقو ءاج نيح اذهو ،كليبس نع
 انل ركذ .ةراجح مهعورزو مهمهاردو مهريناند تخسمف «ممهِلاَومأ ْىَلَع زسمطاف انبر

 مهنم تناك يتلا ةلالضلاب :يأ « مهيولق ىىلَع دشاو » .ةراجح تلوحت مهعورز نأ

 دقو .نسحلا ريسفت يف مهلعفب اونمؤي نأ نيبو مهنيب "ليجف :يأ « اونمؤي الف »
 ۔ .ى <۔,, .2ه۔۔ .ؤ .
 .عجوملا : يأ 4 ميلالا باذملا اوري ىتح » .لعف

 ينيدو يرمأ ىلع 4 اَميَقَتْساَف اَمكَتَوُغَذ تّيجأ دق < : امهل ًابيجم 4 ل اق « و

 .نيكرشملا ينعي 4 َنوُمَلْعَي آل نيذلا » قيرط :يا « ليبس ناعبتت الو »

 هللا لاق .رصم نم اوجرخ نيح اذهو « َرخَبلا ليئارسإ ينبب انزَولجَوِ :هلوق

 هدونجو نوعرف مُهَعَبتأَف » [23 :ناخدلا] ( َنوُعَبتُم مكنإ الل يداوب رساف ) : ىسومل
 . يدعتلا نم “ (,اوُدمحعو : رخآ هجو ىلع أرقت يهو . ناودعلا وه ودعلاو 4 7 ايغُب

 نأ ىسومل هللا ىحوأو .هباحصأو ىسومل ادئاق سرف ىلع ذئموي ليربج ناكو

 [63 :ءارعشلا] ( ميظمقلا دْوُملاَك تزف لك ناكف َّلَقْاَف ) .لعفف رحبلا هاصعب برضي
 ىلع نيلبجلاك راصو ءاملا عمتجاو .قيرط طبس لكل . اقيرط رشع ينثا مهل راصو .

 ةمدقم ناكو . مشحلا ىوس لتاقم فلأ ةئامتس زئموي ليئارسإ ونب ناكو .قرطلا كلت

 :كلذك د يفو «لحف» :ق يفو . اذك) «لحيف» :ع يفو .«مهنيب ليحف» :142 ةقرو ز يف اذك (1)

 : ةرابع يتات مث ،هلبق ءاعدلل اعبات نوكي ىتح لحف :باوصلا وه دو ق يف ءاج ام لعلو }لحف
 .كلذ دعب مت امب رابخإ «لعف دقو»

 . (ودع) :ناسللا رظنا .ادع لعفلل رداصم اهلك ،ناودعلاو علاو .ودعلا (2)
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 93 ۔ 90 : سنوي يناثلا ءزحلا

 فلأ نيعبرأ هدونج عيمج ناكو .ناصح فلأ يتئامو ناصح فلأ فلأ ىلع نوعرف

 لجو زع هللا ىحوأ هباحصأو نوعرف لخدو ىسوم باحصأ رخآ جرخ اذإ ىتح .فلا

 .لعفف مهيلع مثتلي نأ رحبلا ىلإ
 تنما يذلا آلإ نإ آل هنأ تنَماع لاق ٌقَرَعلا ُهَكَرذأ ادإ ىّنَح» :َلجو زع هللا لاق

 .4ننيملسُملا نم انأو َليِئاَرْسإ اونب هب

 نمآ هنإ يأ .«َنيدسفُملا َنم َتنُكَو ْلْبَق َتْيَصَع ذَقَو َنالا» :لجو رع هللا لوقي
 ال نأ لبق نم اولخ نيذلا يف هللا ةنس تضم دقو .ناميإلا هنم هللا لبقي ال نيح يف

 .باذعلا لوزن دنع ناميإلا هللا لبقي

 رحبلا هفذق :يأ .رحبلا هّجَم .كدسجب :يأ « كنبب كيجت مويلاف » :لاق

 ةيآ كدعب نمل :يأ « ةيآ كفلح ْنَمل نوكل » :لاق .رحبلا ءىطاش ىلع انايرع
 .نوملاعلا هارف .كقرغو هللا ككلهأ دق ليلذ دبع كنأ نوملعيف

 ال يأ ،نيكرشملا ينعي « ًنوُلفاَعَل انتياَع نمع سانلا م اريثك نإو ) :هلوق

 .نورظني الو اهيف نوركفتي

 لزنم ليئارسإ ينب انلزنأ :يأ « تذِص ابم َليِئاَرْسِ ينب انأوب ذَقَلو » :هلوق
 .هموقو نوعرف هللا كلهأ امدعب نسحلا ريسفت يف رصم :يأ قدص

 عودزق نوُيَُو ٍتنتَج نم اوكرت م) :ىلاعت لاق 4تننّملا َنُم ْمُهَتفَرَرَو»
 : ناخدلا] ( َنيهكاف اهيف اوناك ةَمعْنَو ) ايندلا يف نسح لزنمو :يأ ( ميرك ماقمو

 امماتثَروَأَو كلذمك) :لاق .دحاو وهو َنيبَجْعُم :مهضعب لاقو .نيرورسم يأ [27 6

 .ليئارسإ ينب اهانثروأ اذكه يأ م")[59 :ءارعشلا] ( ليئاَرْسِإ ينب

 ةروس يف امأ [59 :ءارعشلا] ( ليئارسإ ينب اهانثرواو كلذك) :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 ناتهباشتملا ناتيآلا لعلو ( نيرخآ اموق امماَتْثَرْوَأَو كلذك ) :اذكه 28 :ةيآلا تءاجف ناخدلا
 صن يتلا ةيآلا ىلإ دَمَع فلؤملا نوكي نأ الإ مهللا ۔خاسنلا ضعب ىلع وأ فلؤملا ىلع اتطلتخا
 .ليئارسإ ينبب احيرص ًاصن اهيف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 98 ۔ 93 :سنوي

 نيذلاك اونوكت الو ) :هلوق لثم ه ملعلا مُمعاَج ىيح اوتا امف » :هلوق
 1 ه ى ّ ّ اوُعطقََ ) :هلوقكو .[5 :نارمع لآ] ( تالا مممعاَج ام دمب نم اومل اور
 وو ه 2 ؤ ه. © رأ

 .باتكلا لهأ مهو [53 :نونمؤملا].( نوحرف مهيدل امب بزج لك اربؤ مهنيب ممر
.0- © /3‘ .. ٥ 

 .4 توفت هيف اوناك اميف ةميقلا موي ْمُهنيَب يضقي كبَر نإ »
 نم بتكلا َنوأرْغَي نيذلا لشف كيإ انلزنأ اًمُم كش يف تنك ْنإَف » :هلوق

 الو كشأ ال :لاق ةلي هللا لوسر نأ انل اوركذ .(”[مهنم نمآ نم ينعي] « لق
 . (2)لاأسأ

 نيذلا تلأس ول :لوقي ( كيلإ انلزنأ امس كش يف تنك نإ ) :نسحلا لاق

 . مهنم كلذ ملعتل مهلُس : لوقي سيلو . كوربخأل كلبق نم باتكل ١ نوأرقي

 نم :يأ « َنيرتْمُملا نم ننوُكَت الف كبر نم قحلا كءاَج ذقَل » :لاق
 .نيكاشلا

 .«نيرِسخحلا نم نوكتف هللا تياقب اوبذك نيذلا َنِم نوكت الو »
 هللا نوقلي نيذلا مهو 4 نونمؤي آل َكبَر تملك مهي تقح نيذلا نإ » :هلوق

 .عجوملا :يأ «ميلالا باذعلا اوري ْىتَح ةيا لك مهتءاج ولو .مهرفكب لجو زع
 لبقي الف اونمآ باذعلا اوأر اذإف ©باذعلا مهءاج اونمؤي ملف مهتءاج اذإ ةيآلا نإ : يأ

 لوزن لبق تنمآ ول :لوقي 4 اَهْئاَميِإ اَهَعَقَنَف تنمآ ةيرق تناك الولف » :هلوق
 امَل سنوي موق آلإ » الخ اميف ةيرق لهأ كلذ لعفي ملف .اهناميإ اهعفنل اهيلع باذعلا

 .142 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . لسرم ةداتق نع 202 ص 5 جح هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ )2(

 مهنم ىنثتسا مث» :لاق . حضوأو زجوأ 284 ص 1 ج ٠6 نآرقلا زاجم يف ةديبع يبا ةرابع تءاج (3)

 .«يزخلا باذع مهنع انفشكف مهناميإ مهعفنف اونمآ باذعلا اوأر امل سنوي موق نأ الإ :لاقف
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 101 - 98 :سنوي يناثلا ءزجلا

 باذع يأ « يزخلا َباَذَع ْمُهْنَع اًفَشَك»و باذعلا مهيلع لزني نأ لبق :يأ اونما

 مهب لزني نأ لبق اونمؤي مل اوناك ول نيذلا نع :يأ ه ايندلا ٍةوَيَحلا يف » نوهلا
 : هللا لاق .ناميإلا مهنم لبقي مل اونمآ مث مهب لزن ناك ولو . يزخلا مهب لزن باذعلا

 َرِسَحَو هدابع يف تَلَح ذق يتلا هللا تنس اَنَسأب اوأر اممَل ْمُهْناَميِإ ُمُهُعَقْني كي ملف (
 .[85 :رفاغ] .( تورفاكلا كلانمه

 مث ترفك ةيرق عفني نكي مل ،مكلبق ممألا يف اذه نكي مل :لوقي :مهضعب لاق

 . سنوي موق الإ هللا باذع تنياع نيح تنمآ

 فذق مهيبن اودقف املف .لصوملا ضرأ نم اوناك سنوي موق نأ انل ركذ :لاقو
 2 ق ۔ [[ . 7 . ۔ .

 هللا ىلإ اوجخف ،اهدلوو ةميهب لك نيب اوقرفو حوسملا اوسبلف ثةبوتلا مهبولق يف هللا
 6 مهنم ىضم ام ىلع ةمادنلاو ةبوتلاو ،مهبولق نم قدصلا هللا فرع املف .ةليل نيعبرأ
 . مهب لزن امدعب باذعلا مهنع فشك

 .لايمأ ةعبرأ باذعلا نيبو مهنيب ناك : مهضعب لاقو

 نكي ملف { مهناميإ سنوي موق عفن امك : يأ ( اَهَعقنف ) :لاق ادهاجم نأ اوركذو
 .مهنع انفرص :يأ .( ْمُهْنَع اًنفشَك ) :هلوق .كلذ

 .باذع ريغب توملا ىلإ ينعي « نيج ىإ مُهاَنْعَمَو » :هلوق
 سانلا هركت تنأف اعيمج ُْهْلُ ؛ضزألا يف نم َنَمأل كبر ءاش ولو . : هلوق

 \ ناميالا ىلع سانلا ربجت نأ عيطتست ال : يأ ؛ ماهفتسالا ىلع 4 َنينمؤمم اونوكي ىتح

 . نمؤي نأ هللا دارأ نم نمؤي امنإ

 آل نيذلا ىّلَع سجرلا 7 هللا نذإب لإ نمؤت ه نأ سفنل ناك امو . : هلوق

 . مهرفكب رفكلا ةساجر يأ 4 َنوُلَقَعَ

 امو اهموجنو اهرمقو اهسمش نم :يأ «تؤونَمَسلا يف اذام اورظن ا لق » :هلوق
 تايآ هذه يفف : يأ ‘ اهلابجو اهرجشو اهراحب نم : : يأ 4 :ضزألاو» بئاجعلا نم اهيف

 . ماظع ججحو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 108 - 101 :سنوي

 مهنع ينغت ام :يأ 4 نونمؤي أل موق نع رنلاو ُتنيآلا ينغت امو » :لاق مث
 .اهيف اوركفتي ملو اهولبقي مل اذإ تايآلا

 يف هللا عئاقو : يا ) مهلبق نم اولخ نيذلا مايأ لثم لإ نورظتني لهف) : « :هلوق

 ينإ اورظتنا لق « : :لاق . مهلسر اوبذك نيح هب مهكلهأ ام : يأ .ةفلاسلا ممالا

 مهيلع موقت نيذلا ىنعي ىمعي مهب لزن ام مكب لزنيسف : يأ 4 َنيرظتنُملا ٣ مكَعَم

 ىلإ ةمألا هذه رافك باذع رخأ هللا نإ .هباحصأو لهج يبأ نيدب نينئادلا ةعاسلا

 باذعب مالسلا هيلع يبنلا اوبذك نيح مهكلهي ملو ،مهكاله نوكي اهب ، ىلوألا ةخفنلا
 .دحأ مهنم قبي ملف لاصئتسالا باذعب مهلبق نم كلهأ امك .لاصثتسالا

 يبنلا انيجنأ اموق انكلهأ اذإ انكو :يأ اونما نيذلاو انَلُسُر يتن مث » :هلوق

 .« ننيمؤُملا يججنن انيلع اقح ًكلَذَك » .نينمؤملاو
 الف » نيكرشملا ينعي « ينيد نم ش يف مك نإ سانلا اهي لف » :هلوق

 مكتيمي يذلا : يأ مُكيفوَت يذلا هللا دبعأ نكت ه هللا نود نم نوُدْبْعَت يذلا دبعأ

 . 4 نينمؤملا نم نوكأ نأ تمو ط

 الو ث اصلخم : يأ 4 افينح نيدل الل ) كتهجو : يأ 4 كَهَو مق 1 ن و , : هلوق

 .4 َنيكرشُملا نم نوك

 تلعف نإف » مانصألا ينعي 4 ضب الو كعفني ال ام هللا نوُد نم حت ال ه

 .العاف تسلو :يأ ( َتلَعَف نق ) .نيكرشملا نم :يأ «نيملنملا َنُم اذإ كن

 ل ُهَل فشاك لق 9 ةيلب وأ ضرمب : : يأ 4ر رضب هللا كسمت نإو ) :هلوق

 نم نم ءاشت نم هب بيصي هلضَقل دار الف ه ةعس وأ ةيفاعب : ىأ « ري ريخب كذري نإو ه

 .4 ميجرلا ُروُمَعلا وُمَو » هريغو بصنلا يف ءارضلاو ءارسلا ينعي هدابع
 نَمَق » نآرقلا ينعي 4 ممُكَبَر نم حلا مكءاج زق سانل اهئات زف . :هلوق

 :هلوقك هسفن ىلع : يأ 4 اَهَِلَع لضي امنإ ض ْنَمَو 4 هسفنل يدتهي امنإ ىدتملا

 .[46 :تلصف ةروس] ( اَهييلَعَ ءاَسأ نَمَو ِهسفنلف احلاص لمَع ْنَم )
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 109 - 108 :سنوي يناثلا ءزجلا

 .اهب مكيزاجأ ىتح مكلامعال ظيفحب :يأ « ليكب ممُكََلَع انآ اَمَو » :هلوق
 . يبر ةلاسر ْمكْعْا رذنم انأ امنإ

 كل لوقي ام ىلع « ربضاَو » كبر نم « كيلإ ىحوي ام عبتاو » :لاق
 ىتح » بذاك كنأو نهاك كنأو نونجم كنأو رعاش كنأو رحاس 7 نم نوكرشملا
 هللا ناك دقو .لاتقلاب رمؤي نأ لبق اذه ناكو .داهجلاو ةرجهلاب كرمأيف « هللا مكحب

 يأ « ريخ وُمَو » رافكلا داهج ،داهجلا هيلع ضرفيس هنأ مالسلا هيلع ادمحم ملعأ

 .«نيمكحلا» لضنا
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 زيزملا هللا باتك ريسفت 3 ۔ 1 :دوه

 ("د وه ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 ةروس لوأ يف هانرّسف دق « َرَملآ » :هلوق « ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 .سنوي

 ه هتنا تمكحأ » نآرقلا ينعي 5ا"ل[باتك اذه :يا] هبني» :هلوق »
 .ترسف مث :دهاجم لاق .4 تلضف مث 1 . يهنلاو رمألاب :يأ

 اهلصف : مهضعب لاقو . ماكحألاو دودحلا اهيف نب ٠ ترسف مث : نسحلا لاقو

 . هتيصعمو هتعاطو © هم ارحو هل الح اهيف نيبف

 همكحأ ،ىلاعتو كرابت هللا وهو .ميكح دنع نم :يأ « ميكح ندل نم »
 .دابعلا لامعأب :يأ « ريبخ » هملعب

 الإ اودبعت الأ مهل لق :مالسلا هيلع يبنلل لوقي 4 هللا لإ اودبع لأ ط :هلوق
 يأ « ًريِشَبَو » اونمؤت مل نإ رانلا يأ شهباقع مكرذحي ه ريذن ُهنُم مكل يننإ » هللا
 .هب نماو هعاطأ نم ةنجلاب رشبي

 هنم ه هبآإ اوُبوُت مت » كرشلا نم :يأ « ممُكَبَر اورفْعَتْسا نآو » :هلوق

 فالتخا ىلع تايآلاو تاملكلاو فورحلا ددعل ركذ عو ق يفو ‘ مالسلا هيلع دوه ةروس :د يف )1(

 ددع يف نانثاو ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ دنع 123 تايآلا ددع ق يفن . ظافلألا ضعب يف امهنيب
 . قشمد ددحع يف نانثاو صمح لهاو ةفوكلا لهأ دنع :ع يفو 38 قشمد
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 5 ۔ 3 :دوه يناثلا ءزجلا

 .توملا ىلإ :يأ « ىُمسُم لجأ ىلإ » .مهشياعم عاتملاو 4 انسح اعت مُكَتنَمُي »
 .توملا ىلإ عاتملا كلذ يف متنأ :لوقي . متنمآ نإ باذعلاب مككلهي الو

 .بستحاو لمع ام ردق ىلع :يأ 4 ُهَلَضَف لضف يذ لك ِتؤيَو » :هلوق
 .[132 :ماعنألا] ( اولمع امم َتاَجَرَد لكِلَو » :هلوقك

 كتانسح رشع هل تبتك ةنسح لمع نم : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع انغلبو

 رشعل ا هل تيقب ايندلا يف ةئيسلاب بقوع نإف ةدحاو هيلع تبتك ةدحاو ةئيس لمع نمو

 . تانسح عست هل تيقب ةرخآل ١ يف اهب َبسوخ ناف . تانسح

 .ةرخآلا يف ( ُهَلضَف لضف يذ لك ت ؤيَو ) :دهاجم لاقو

 ْمُكيَلَع فاخأ ينإف » .هب اوبذكيف نآرقلا اذه نع :يأ ه اولوَت ْنَق » :لاق
 هتمأ رذح الإ ايبن هللا ثعبي ملو ،ةرخآلا يف هللا باذع مهرذحي « ريبك موي باذع
 .اونمؤي مل نإ ةرخآلا باذعو ايندلا باذع

 يف مكبذعيف :لوقي ريدق ءيش ٌلُك ىلَع وُمَو ْمُكُمِحَم هللا ىلإ » :هلوق
 . مكرفكب مكبذعيف ،مكيلع هتردقل ايندلا يف اونمؤت مل نإ ةرخآلا

 لاقو .رفكلا نم هيلع مه ام ىلع :يأ « مُهَرودَص نون مهن آلأ )» :هلوق
 م

 .ءارتماو كش مهرودص مهينث :دهاجم

 لاقو .اوعيطتسي نلو ،اوعاطتسا نإ هللا نم : يأ ةنم اوُفْحَتْسَتل : ل :لاق

 .هنم اوفختسا يذلا ملعي ال هللا نأ نونظي كلذب هنم اوفختسيل :نسحلا

 ام : يأ 4 نونلعي امو َنوُرسُي ام ُمَلْعَ مهبايث ن شعت س د نيح لأ { : لاق

 .رقكلا نم نورهظي

 ام وهو ،رفكلا نم هيلع مه امب مهرودص نونثي نوقفانملا مه : مهضعب لاقو

 .143 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 6 ۔ 5 :دوه

 نونلعي امو ،اهب اوفَوُي مل يتلا لامعألا نم هب اورقأ امب ءافولا كرت نم :يأ ،نورسي
 . نينمؤملاو يبنلل ناميإلا نم نورهظي ام : يأ

 .رودصلا يفخت امب :يأ « رودصلا تاذب ميِلَع هنإ » :لاق

 . مهرودص نونحيو . مهسوؤر نوعنقي ( مهبايث َنوُشْغَتْسَ ) :مهضعب لاقو

 هللا باتك اوعمسي ال يكل مهرودص نونحي اون اكف ؛ مالسل ا هيلع يبنل ا مالك اوعمسي ال

 .هركذ الو

 مدا نبا هيف نوكي ام ىفخأ كلذو ) مهبايث ن وشغتسيي نيح الأ ( : : مهضعب لاقو

 .هيلع كلذ ىفخي ال هللا نإف 6 هسقفن يف امه ه 6 هبوث ىشفغتساو هردص ىنح اذإ

 اممرَقتْسُم مَلْعَيَو اَهَقزر هللا ىّلَع لإ ضزألا يف ةباد 7 اَمَو » :هلوق

 ٩. اَهَعَدوتْسُمَو

 يف رقتسم :[98 :ماعنألا] ( عت رَقَسُمَف ) :هلوق يف لوقي نسحلا ناك

 مُكَلو ) :ةيآلا هذه ديري هنأك .ثعبي موي ىلإ هربق يف عوتسُمو ١ تومي موي ىلإ هلجأ

 .[36 :ةرقبلا] ( نيج ىلإ اتمو َقَسُم ضزألا يف

 . ليللاب يوات ثيح : اهرقتسم : : يبلكل ا لاقو

 ؛ بلصلا :عدوتسملاو ،محرلا : رقتسملا :لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع ركذو

 عقت نأ لبق بلصلا يف اهعدوتسمو ث ايندلا ىلا جرخت نأ لبق محرلا يف اهرقتسم ينعي

 . محرلا ىلإ

 يتلا ضرألا اهعدوتسمو > ماحرألا اهرقتسم :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع انغلبو

 . (.)اهيف تومت

 ةقرو َر يف درو امك انه هتابثإ بسانملا نم تيأر ًاربخ دوعسم نبا ىلإ دنسب انه مالس نبا ىور (1)

 اذإف ةجاح اهب هل لعج ضراب ًادبع ضبقي نأ لجو َرع هللا دارأ اذإ :لاق دوعسم نبا نع» 3

 . ىنتعدوتسا ام اذه بر : ضرألا كلاق ةمايقلا موي ناك
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 8 - 6 :دوه يناثلا ءزجلا

 - . . ٠ 71 - ٠

 .")عضوملا اذه لبق هانرسف لفو 0 هللا دنع ينعي 4 نيبم بتك يف لك ث : هلوق

 . 7 هم مو م ح 2ِ ٠ م و م

 .امهنيب امو : ينعي « مايآ ةتس يف ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا وهو :هلوق
 .رامضإلا نم اذهو .};عضوملا اذه ريغ يف كلذ انرّسف دقو

 .ائيش قلخي نأ لبق :دهاجم لاق 4 ءاملا ىَّلَع هشْرَع َناَكَو » :هلوق

 . مكالتبا اميف : يأ « لَمَع نسحأ مكيأ » . يهنلاو رمالاب مكربتخيل يأ ه مكلل »

 اذنمم نإ اوُرقَك نيذلا لوقيل توملا دمب نم َنوتوُعبَم مكنإ تلق نَِلَو » :هلوق
 .ثعبلاب مهنم ًابيذكت نيبم رحس الإ نآرقلا اذه نإ :يأ ه نيب رخس الإ

 .ةدودعم نينس ىلإ :يأ 4 ةَدوُدْعُم ةمأ ىلإ باذعلا مُهْنَع اَنرْخأ َنِيَلَو » :هلوق

 كلذو .دودعم لجأ ىلإ : مهضعب لاقو .نيح ىلإ :دهاجم لاقو . يبلكلا ريسفت يف

 . ةرخالا باذع مهضعب دنع

 ةمألا هذه رافك بذعي الأ ىضق هللا نأل ، ىلوألا ةخفنلا ىلإ :نسحلا ريستفو
 .ةعاسلاب الإ لاصثتسالا باذعب

 نونعي ،(ةشسبخَي امم ) :اولاق امل : مهضعب لاق « ةسبت ام ّنلوُقيَل »

 .(}باذعلا

 ٣ ىتأ ) :كلذ دعب لزنأ مث .4 ْمُهْنَع ًافوُرصَم سيل مهيتأت وي لأ » : هلللا لاق _

 .باذعلا سبحي ام يأ ( هسبخي ام ) :هلوق كلذف [1 : لحنلا] ( هولجمعَتسَت الف هللا

 لاق .[29 :توبكنعلا] ( هللا باذمعب اتيإ ) : يبنلل مهلوق كلذو :نسحلا لاق
 .[47 :توبكنعلا] ( باذعلا مُهاَجَل ىُمَسُم لجأ الولو ) :هللا

 .531 ص 1 ج فلس ام رظنا (1)

 .181 ص ءزجلا اذه يف ىضم ام رظنا (2)

 ركذل ىنعم الف رهاظ باذعلا ظفل ىلإ ةيآلا يف ريمضلا عوجرو ،عبرألا تاطوطخملا يف اذك (3)

 ال راركت لمجلا هذه يف ظحاليو .اطخ وأ طقس مالكلا يف نوكي نأ الإ مهللا .هحرشو كلذ

 . حضاو ىنعملاف .هل يعاد
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12 ۔ 8 :دوه

 .ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا ينعي ( مُهنَع افوُرضَم سيل مهيا موي الأ ) :لاق

 عيطتسي نيذلاب اوسيل يأ ( ْمُهنَع افوُرضَم سيل ) .هباحصأو لهج يبأ نيدب نينئادلا
 .مهب لزن اذإ هللا باذع مهنع فرصي نأ مهدحأ

 باذع :يبلكلا ريسفتو 4 َنوُزُهَنْسَي هب اوناك ام » زئموي 4 مهب قاَحَو »
 . ةرخآلا

 يف ةمحرلاو .كرشملا انه اه ناسنإلاو 4 ًةَمَْر ام ناسنلا انفَذَأ َنمَلَو » :هلوق
 .قزرلا يف ةعسلاو ةحصلا عضوملا اذه

 ءاخر هبيصيف هيلإ لصت نأ هللا ةمحر نم يأ ي سونيل هنإ هنم هتعزن مث » :لاق
 .هللا ةمعنل :يأ « روفك » ةدش دعب

 .ءارضلا كلت نم هانيفاعف ه ُهنسَم ارَض دعب َاَمْعَت هنذأ َنئَلَو » :لاق
 لعب : يأ 4 ينع تاَعسلا بذ نلوقي < دئادشلا يهو . ءاواللاو ضرملا : ءارضلاو

 دنع ركش الو ،ءارض دنع ")ةبسح هل تسيل يأ « روخف حرَقَل هنل » هب تلزن ذإ
 مهو [26 :دعرلا] ( ايندلا ةويحلاب اوُحرَفَو ) :هلوق لثم .ايندلاب يأ ( حرف ) .ءارس
 .كرشلا لهأ

 هذه ىلع :يأ 4 اوُرَبَم نيذلا ألإ » :لاقف ناميإلا لهأ هللا ىنلتسا مث
 فصو يذلا كلذ نولعفي ال مهنإ :يأ 4تحلْصلا اولمعو » دئادشلاو 6ث)ءاواللا

 مهبونذل : يأ « ةَرفْغُم مهل » مهتفص هذه نيذلا « كئلوا » .نيكرشمل ا لعف نم

 .ةنجلا :يأ « ريبك رجاو »
 ال ىتح ،مالسلا هيلع يبنلا ينعي 4 كيلإ ىَحوُي ام ضعب رات كلَعَلَف » :هلوق

 :اولوقي ناب : يأ ه اوُئوُقُي نأ كُرئَص هب ئاَضَو » كموق ةفاخم ةلاسرلا هللا نع غلبت

 :دو عو ق يفو . حصأ وهو ثكللا دنع ربصلا رجأ باستحا يأ ©«ةبسح» :144 ةقرو ز يف اذك (1)

 .«ىنألا» : جو د يفو . حصأ وهو «ءاواللا» :عو ق يف اذك (2)
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 يناثلا ءزجلا
 15 ۔ 2 : دوه

 هعم َاَج ؤ » ءيش هل سيل ريقف هنإف لام :يا ه نك هيلَع لزنأ » اله :يا « الت »
 .هب نمؤنف هللا لوسر هنأ انربخيف 4 َكَلَم

 كراتب تسل :يأ { ماهفتسالا ىلع ( كيإ ىَحوُي ام ضغب رات كلَعَلَف ) : هلوقو

 . ةلاسرلا هللا نع غلبت ىتح كلذ

 اونمؤي مل نإ ةرخآلاو ايندلا يف هللا باذع مهرذنت :يأ 4 ريذن تنآ امنإ »
 . اهب مهيزاجي ىتح مهلامعأل ظيفح . : يأ 4 ليكو ءيش رُك ىلَع هللا ط

 . ماهفتسالا ىلع ،نارقلا اذه دمحم ىرتفا : يأ 4 هي َرَعقا نولوقي أ » :هلوق

 نآرقلا اذه لثم :يأ « هلثم روس رشعب اوتأف لف » :لاق .كلذ اولاق دق :لوقي

 نودبعت يتلا )1 )اناثوألا هذه نم : : يأ 4 هللا نوذ م متعطتسا نم م اوعداو تيرَتفُ 7

 . 4 نيقداص من نإ » هللا نود نم

 ينعي ‘ اولعفي نلو 77 روس رشعب اوتأيف 4 ْمُكَ ١ بيجتسي ل نإف < :لاق

 نأو » هللا دنع نم :يأ 4 هللا ملعب » نآرقلا :يأ 4 لزنأ امنأ اوُمَلعاَق « ناثوألا

 :هلوقك وهو .نوملسم متنأ لهف مهل لق :لوقي .« ومم وملسم منأ نه وُم لإ هلإ ال
 : ءايبنألا] ( نوُدُبعاَق انأ ألإ ةنإ ل هنأ هيت ىحوي ألإ ,لوس نم َكلبَق نم اَنْلَسزَأ امو )

25]. 
 نمؤي ال يذلا كرشملا ينعي اَهَتَنيزَو ايندلا ةيحلا ديري ناك نم , : هلوق

 .ايندلا يف :يأ « اهيف » ا}»[مهتانسح ءازج يأ] : هلمأ مهيلإ فون (ةرخاآلاب

 نم اونيعتسا : ياه : :144 ةقرو ز يفو .«ناثوألا هذه نم :يأ» : عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 ) هللا نوذ م متعطتسا نم اوُعذا ( : ىلاعت هلوق ليوات نأ ودبيو . «هللا نود نم مكعاطأ

 لوصوملا مسا ءاقبإ ىرأو ( ْنَم ) لوصوملا مسا هيلع لدي يذلا مومعلا ىنعم يدؤي ال ناثواألاب
 : ءارسالا ة هروس نم ىلاعت هلوق انركذ اذإ ةصاخ .هدييقتو هصيصخت نم ىلوأ هقالطإو همومع ىلع

 ناك ولو ٥ هلثمب : ال نآرقلا انم لثمب اوتأي ن ىلَع نجلا سنإلا تعمتجا نل لق ( 88

 .( اريه ضفل ْمُهْضْع
 لاقو ٠ ءايرلا لهأ مهن إ : : دهاجم لاق دقف . نيكرشملا ىلع رصقت نأ نم معأ اضيأ ةيآلا هذهو )2(

 .268 - 2 ص 15 ج ٠ يربطلا ريسفت رظن او . ىراصنل او دوهيل ١ يف يه :: :ةداتق

 .144 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 17 ۔ 15 :دوه

 نوصقني ال ،نوملظي ال :يأ ،نوسخيي ال ايندلا يف يأ « نوسحي آل اهيف ْمُمَو »
 .ايندلا يف اهب نؤَزاَجُي .ايندلا يف اهولمع يتلا مهتانسح

 ام طبخَو رانلا ألإ ةرخآلا يف ممُهَل سيل نيذلا » نيكرشملا ينعي « كيلوأ »
 يف اهب اوزوج مهنأل ةرخآلا تانسح نم :يأ 4 َنوُلَمْعَي اوناك امم َلطاَبَو اهيف اوُعََص
 .ايندلا

 ةنجو نمؤملا نجس ايندلا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ."رفاكلا

 ددش هناميإ فورعملا نمؤملا اذه : هللا لوسر اي ليق :لاق نسحلا نع اوركذ

 مكربخأس :لاق .توملا دنع هيلع نؤهي هرفك فورعملا رفاكلا اذهو توملا دنع هيلع

 نإو ،اهب نوكيل توملا دنع هيلع ددشف ةئيسلا لمع دق نوكي نمؤملا نإ .كلذ نع

 . ,)اهب نوكيل توملا دنع هيلع نوهيف ةنسحلا لمع دق نوكي رفاكلا
 م م م

 :مهضعب لاق .نيقيو نايب ىلع :يأ ه هبر نُم ةنيب ىَلَع ناك نمفأ » :هلوق - م ١ م
 يبنلا ينعي .هناسل هنم دهاش :نسحلا لاق .4 هنم دهاش وليو » ةليب ادمحم ينعي
 . هللا نم دهاش : يأ ك ليربج :( هنم دهاش ( : يبلكلا ريسفت يفو . مالسلا هيلع

 :يأ « ىىَسوُم باتك » نآرقلا لبق نمو :يبلكلا لاق « هلبق نمَو » :لاق
 .ةمحرو امامإ ةاروتلا ىسوم ىلع ليربج الت : لوقي 4 ةمحرو امامإ ط ةاروتلا

 وليو ) .نمؤملا وه :لاق ( هبو نم ةيب ىلَع ناك ْنَمَفَأ) :سابع نبا لاقو
 م9٥و م

 باتك ) نآرقلا لبق نم يأ ( هلبق ْنِمَو ) :لاق .باتكلا لهأ نم :يا ( ةنُم داش
 ةجام نبا هجرخأو (2956 مقر) باتكلا ثيداحأ لوأ وهو .قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)

 ام رظناو ،ةريره يبأ ثيدح نم هيوري امهالك (4113 مقر) .ايندلا لثم باب ،دهزلا باتك يف

 . .522 ص 1 ج ىضم
 .اهقيقحتل قفوأ ملو «اهب نوكيل» :ةرابعلا هذهب عبرألا تاطوطخملا يف ثيدحلا اذه درو اذك (2)

 هطبضأ ىتح عجارملاو رداصملا نم يدي نيب اميف ثيدحلا دجا ملو .اصقن ثيدحلا يف لعلو
 .هححصأو
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 18 ۔ 17 :دوه يناثلا ءزجلا

 .هل (ةَمحَرَو) { هب لمعو )1 )هلبق نم هب متأي يأ ) امامإ ( ةاروتلا يأ ) ىسوم

 .ليجنإ ال او ٥ ةاروتل او ن ارقلاب ا نونمؤي نينمؤمل ١ ينعي 4 4 هب ب نونم ؤب ; كئلوأ ط : هلوق

 لاق . )2( ىراصنلاو دوهيلا نم .: : ىأ 4 بازخألا نم ث نآرقلاب : : يأ 4 4 هب وك نمو .

 هيلع يبنلل لوقي .هنم كش يف : ىأ 4 هنم ةيرم يف كت الف هدعوم الاق ) :هللا

 ال سانلا رتكأ نكو كير نم قحلا هنإ « هدعوم رانلاف هب رفكي نمو :مالسلا

 .«ًونمؤُ

 رفكي نمو وه ىوتسي له ( هنم دهاش ولتيو هبر نُم ةنيب ىَلَع ناك نمفأ ) :لاق
 . هللا دنع نايوتسي ال امهنإ ؟ ليجنإلاو ةاروتلاو نارقلاب

 دحأ ال :يا .ماهفتسالا ىلع « ابذك هللا ىلَع ىىَرَتْفا نُمِم ُمَلْطأ نَمَوِ» :هلوق
 ©ناثوألا ةدابع نم هيلع مه امب مهرمأ هللا نإ اولاق نأ هثلا ىلع مهؤارتفاو .هنم ملظأ

 .برعلا يكرشم هب ينعي دمحمب مهبيذكتو

 “ههيبالا :يار دمألا لوفو مهبر ىلع ورغ يوأ » :هلو
 .4نيملڵشلا ىلع هللا ُهَنْعَل آلأ ُمهْبَر ىلع اوُبَذَك نيذلا ءالؤه »

 لجر هضراع ذإ رمع نبا ثدحأ انأ امنيب . :لاق هنأ زرحم نب ناوفص نع اوركذ

 نمؤملا هذبع 7 ةلأسم يف ةنلتَم هللا لوسر تعمس فيك . نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف

 هرتسب هربخيو 6 ةمايقلا موي نمؤملا هدبع لأسي هللا نإ : لوقي هتعمس : لاق . ةمايقلا موي

 .!هب لمعو لبق نم» :تاطوطخملا يف (1)

 ىور امدنع ريبج نب ديعس نكلو . ىراصنلاو دوهيلاب (بازحألا) ليوات ىلع انه فلؤملا رصتقا )2(

 ينارصن الو يدوهي الو ةمألا مذه نم يب عسي دحأ نم ام» : هلوق نم يبنلا نع سابع نب نع

 :لاقو ) هدعوم ُراَنلاق بازخألا نم هب ب رفكي 77 ( : : ةيآلا هذهب عزن «رانلا لخد الإ يب نمؤي الو

 15 ج يربطلا ريسفت رظناو .رفكلا ىلع مهلك بازحأ رافكلا :ةداتق لاقو .اهلك للملا بازحألا

 .280 ص

 ،لسرلا مه ليقف لاوقأ ةسمخ ىلع داهشألا يف ءاملعلا فلتخا دقو .144 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 4 ح ريسملا داز 1 يزوجلا نبا رظنا ٠ حراوجلا ليقو © ةماع سانلا : ليقو ئ ةكئالملا مه ليقو

 .89 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 ۔ 19 :دوه

 ،بر اي :لوقيف ؟اذكو اذك بنذ فرعتأ ،يدبع :لوقيف هبونذب هرّرقيف كسانلا نم
 كيلع اهترتس دق ينإف :لاق كله دق هنأ هسفن يف نظو .هبونذب هررق اذإ ىتح ؛فرعا

 هنإف قفانملاو رفاكلا امأو .هتانسح باتك ىطعي مث ؛مويلا كل اهرفغأ انأو ،ايندلا يف

 !"( نيملاظلا ىلغ هللا ةعل آلأ ُمهْبَر ىىلع اوُبَذَك نيذلا ِءالؤمم ) :داهشالا ىداني

 . هلل دالوألاو دادنألا مهؤاعدا نيكرشملا بذكف :نيهجو نم هللا ىلع بذكلاو

 .هنيد َريغ نيد هللا ىلع مهؤاعداو !نيد مارحلا مهبصن يف نيقفانملا بذكو
 . هللا مرح ام مهلالختساو

 : ز

 « اج اَهَنوُعََو » هللا قيرط نع يأ « هللا ,ليبس ْنَع نودصي نيذلا » :هلوق
 .ةنجلا ىلإ ميقتسم هللا قيرطو ،كرشلا ىلإ ،جوعألا قيرطلا ىلإ سانلا نوعديو :يأ

 .ةنجلا ىلإ قيرط ،مالسإلا وهو ،نينمؤملا قيرط وهو

 .ثعبلاب نوبذكي :يأ يورف مه ةرجالاب ممُهَو » :لاق
 .ى . - هم ه ك . ه 2 ك1..س

 مل :يأ ضرألا يف نيقباس :يأ 4 ضزالا يف نيزجمُم اونوكي مل كئلوا »
 .مهبذعن مث مهثعبن ال ىتح انوقبسيل اونوكي

 :لاق . هللا باذع نم مهنوعنمي 4 ايلوأ َنِم هللا نود نم مُهَل ناك امو » :هلوق
 عمس :يأ « عمسلا نوعيطتسي اوناك ام » رانلا يف :يا « ُباَذَعلا ْمُهَل فَعضي»
 4 َنوُرِصْبي اواَك اممَو » .ايندلا يف لوبق عمس هوعمسي نأ نوردقي ال :يأ ىدهلا
 ىلَع هللا متخ ) :ةرقبلا يف يتلا لثم يه :مهضعب لاق .ىدهلا لوبق رصب :ىأ

 قفتم ثيدحلاو .هتبثأ ام هباوص }اطخ وهو ،سانلا نم هرتسي نم هربخيو :تاطوطخملا يف ;(1)
 باتك يف ملسم هجرخأو ،دوه ةروس ،ريسفتلا باتك يف هجرخأف 3 ارارم يراخبلا هجرخأ ؤهيلع

 ،ةمدقملا يف ةجام نبا هجرخأو (2768 مقر) .هلتق رثك نإو لئاقلا ةبوت لوبق باب ةبوتلا .
 ىوري مهلك 3284 ص 15 جو .120 ص 6 ج ،يربطلا ريسفت رظناو .(183 مقر) ثيدحلا

 .ىوجنلا ثيدح وهو .ةي يبنلا نع رمع نبا نع زرحم نب ناوفص نع ةداتق يبرط نم ثيدحلا
 .27 ص (26 مقر) رمع نب هللا دبع دنسم ،يسوسرطلا رظناو

220 



 25 ۔ 21 :دوه يناثلا ءزجلا

 كلذ لعف مهرفكب :يأ [7 :ةرقبلا] ( ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهِعُمَس ىّلَعَو مهيو

 . مهب
 اوناك ام مهنع لضو » رانلا يف اوراصف « ْمُهَسَفنآ اورسخ نيذلا كئلوأ ط

 اولض ) هلوقك ؛أئيش مهنع نغت ملف مهنع تلض .ناثوألا ةدابع نم :يأ « نورت
 .[74 :رفاغ] (انع

 : يأ « َنوُرَسخألا ه ةرخألا يف منأ » ا")ديعو ةملك يهو 4 مرج ال

 . مهسفنأ اورسخ

 اونامطا : يأ 4 مهبر ىلإ اوتبْغَأَو تلصلا اوُلِمَعَو اونمآ نيذلا نإ » :لاق مث
 لاو ) ناميإلاب ُنْئَمُم هبلَقَو ) :هلوقك .ناميإلاب مهبولق تصلخ :يأ ،مهبر ىلا

 كئلوأ » ا}مهبر ىلإ اوبانأو :اوتبخأو : : مهضعب لاقو .اونأمطا اوتبخأ :دهاجم

 .اهنم نوجرخي ال :يأ 4 َنوُدللَح اهيف ْمُه » ةنجلا لهأ :يأ ه ةنجلا باحصأ

 لتم ناّيوتسَي لمم عيمسلا ريصبلاؤ مصألا ىَمغلاَ نيقيرفلا لم ث :هلوقا

 مصاألاو ىمعألا مكدنع يوتسي ال امكف :: : يأ . الثم نايوتسي ال : يأ 4 َنوُرُكَذَت لق

 لثم رفاكلا لثمو .نيدلا يف هللا دنع نايوتسي ال كلذكف .ايندلا يف عيمسلاو ريصبلاو

 رصبأ . نمؤملا وه عيمسلاو ريصبلاو ىدهلا نع مصأ ىمعأ هنأل . مصاألاو ىمعألا

 .هلبقف هعمسو ىدهلا

 باذع مكرذنأ :يأ 4 نيبم ريذن مكل ينإ هموق ىإ ًاحو انلسرأ َدَقَلَو » :هلوق

 ديفت يهو ،ةملكلا فلؤملا رسفي ملو 50144 ةقرو ز يفو . عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 كنأ دب ال ةلزنمب لصألا يف تناك ةملك» :8 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاق .قيقحتلا

 ةلزنمب تراص ىتح .اهايإ مهلامعتسا رثكو كلذ ىلع ترجف ٥ بهاذ كنأ ةلاحم الو ،مئاق

 نورسفملا اهرسف كلذكو تنسحأ دق مرج ال . كنيتأل مرج ال :لوقت برعلا نأ ىرت الأ ؛ ًاقح

 .288 ص 15 ج يربطلا ريسفت رظناو «. . .قحلا ىنعمب

 مهبر ىلإ اوبانأ :هزاجم ( مهبر ىىَلإ اونبخَأَو ) :286 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع ا لاق )2(
 . «هل اوعضاوتو اوعضخو هيلإ اوعرضتو
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 30 ۔ 246 :دوه

 :يأ « ميلأ موي َباذَع ْمكيَلَع فاخأ ينإ آلإ اودبعت أل نأو .ةرخالاو ايندلا يف هلل

 ه ۔. ]] ۔ 0 ]۔ .إ إ ,۔۔هو ع ذإ ى ۔ ]۔ ر .- . وم ۔۔ إ .,. ٥ ٤ ۔ ۔۔

 الا كعبتا كييرن امو انلثم ارشب الإ كنيزن ام هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقف ث

 مكل ىرن اَمَو » انل رهظ اميف :يأ « ,يازلا يداب » انتلفس :يأ 4 انلزازأ ُمُه نيذلا
 7 ى ۔ ..۔ ه ةم ۔ ٥ ۔ . ٥ ب | 2٥, ۔

 . هعم نما نمو احون نونعي «نيبزذاك مكنظن لب نيدلا يف : يأ « لضف نم انيلع

 ينليتآو» يبر نم نايب :يا 4 يبر نُم ةنيب َلَع تنك نإ متيار موق اي لاق »

 مكبولقب اهورصبت نأ ه مُكيلَع تَيِمَعَف » ةوبنلا ةمحرلاب ينعي 4 هدنع ْنُم ةم
 .هبر نم ةنّيب ىلع هنأ هللا ملع دقو .«َوُمِرَك اه متنأو اَموُمُكُمزلنا » .اهولبقتو
 . ةفرعم ىلع ماهفتسا اذهو

 لام » ىدهلا نم هيلإ مكوعدأ ام ىلع :يأ « هيَلَع ْمُكْلَأْسَأ ال موقن
 يباوث : يأ 4 يرجأ نإ ث . هومكلأسأ يذلا لاملا ىدهلا كرت ىلع مكلمحي امنإف

 .مهلامعأب مهبساحيف « مهبر اقالم مهن اونمآ نيذلا دراب انأ امو هللا ىلَع ألإ »
 [113 :ءارعشلا] ( َنوُرُعشت و يبر ىلَع الإ ُمُهباَسح نإ ) :ىرخأ ةيآ يف هللا لاق دقو

 .4 ًوُلَهجَن اموق مكياَرَأ ينكتو »

 ىتح هللا نم ينعنميف ،هللا باذع نم :يأ ه هللا نم ينرُنُي نم موق ايَو »
 .4 نوركذت الفأ مُهتدَرَط نإ » ينبذعي ال

 نأ تدرأ نإ دمحم اي :ي يبنلل برعلا يكرشم نم مرحلا لهأ لاقو

 ةادَعلاب ْمُهْبَر َنوُعْذَي نيذلا درت الو ) :هللا لاقف ،انالفو نالف انع درطاف كسلاجن
 نيذلا مم كسفن ربصاو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو [52 :ماعنألا] ( ههجو نوُديرُي يشعلاو

 ديرت ) مهريغ ىلإ ( مُهْنَع ًكاَْيَع دعت الو هَهْجَو نوديري ًيِشَعلاو ةاَدَعلاب ْمُهَبَر نو
 .28["6 :فهكلا] ( اندلا ةايحلا ةنيز

 = يف اطخلا ىلع ،نآلا يدي نيب يتلا دو .عو ،ق :ثالثلا تاطوطخملا قفتت نأ بيجعلا نم (1)
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 36 - 31 :دوه يناثلا ءزجلا

 الو » . هللا ملع نئازخ :يأ « هللا نئاَرَخ يدنع مك لوفأ لو » :حون لاق
 ه مكنيعأ يرَزَت نيذلل لوقأ الو » ةكئالملا نم « كَلَم ينإ لوق أ الو بيغلا ملع
 نل ) :نسحلا لاقو .اناميإ : : مهضعب لاق « اريخ هللا مهي ؤي نل » نينمؤملا نم

 ۔ مو
 . ةبقاعلا يف 77 ( اريخ هللا ُمَهيتوُي

 مهبولق تناك نإ اريخ كلذب مهيتؤيس هنإ : يأ « مهسفن يف امب ملأ هللا ث

 . 4 َنيملاَملا نمل اذإ يإ ث . ةقداص

 .انةارم :يأ «انلاتج َترتَكَف !انتيرام :يأ ه اَتلَداَج ذق ون اي اولاق »

 .4 نيقداصلا نم تنك نإ » هللا باذع نم ه ادت امب انيف »
 متنأ امو ءاش نإ هللا هب كينا امنإ » .رامضإ اذهو ، يلإ كلذ سيل :4 َلاَق »

 .مكبذعيف مكيلع ردقي ال ىتح هنوقبستف هللا نوزجعت نيذلاب :يأ « َنيزجعُمب
 م م - ٥ م

 4 ممُكَوُع نأ ديري هللا َناَك نإ ُهكَ حضن نأ دزا نإ يحضن ; مكعفني الو

 هل ل هموق ناسلب ألإ ,لوُسر نم اَنلَسرَأ اممَو ) : ىلاعت هلوق لثم .مككلهي نأ :يأ

 مكبر و مه » :هللا لاق .نايبلا دعب [4 : ميهاربإ] ( ءاشي نَم يدهَتَو ءاشي نم ه هللا لض
 ُ ي م .

 .« َنوُمَجْرت هيل

 .نآرقلا ىرتفا ادمحم نإ :يأ « ُهنَرَتفا » برعلا يكرشم ينعي « َنوُلوَقَي مأ »
 امم يرب انأو يمارجإ يلعف ُهتيرَْا نإ لق » .اولاق دق :يأ ،ماهفتسالا ىلع

 هلوقك وهو .نولمعت امم ءيرب انإو يلمع يلعف :لوقي , مرجلا لبق نم َنوُمِرج
 عيمس هلإ َينَر لل يجوي امبف تيدتها نإو يسفن ْىَلَع لض اَمْنإَت ُتلَلَض نإ ,ل (
 .[ 45 .-: : ابس [ ) بيرق

 . . ٣ ۔۔,ِذ٠۔ ه۔گ ٥. ّ 3ً ١ 2 رع , ۔ ه. .

 : مهضعب :لاق هنما ذق ْنَم الإ كموق نم َنم ؤي نل ةنا حون ىلإ ّيجؤاَو» :لاق

 اتدرو امك ًاعم نيتيآلا تركذو كلذ تححص دقو ،نيتهباشتملا فهكلاو ماعنألا يتيآ نيب طلخلا =
 . ىسني الو ء ىطخي ال نم ناحبسو . فحصملا يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 40 ۔ 36 :دوه

 ى ... . .,ه ِ . ٠گ . ٥ه<2- , 9 ۔ .
 ) ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع ردت ال بر ( : لاقن مهيلع حون اعد نيح كلذ

 : مهضعب لاق « نولعفي اوناك امب » مهيلع نزحت ال :يأ « لستبت الف » [26 :حون]

 .نزحت الو نسات ال
 ‘"انيحوبو :يأ ه انيَوَو » انرماب :يا ه اننأب كلفلا عضاو » :هلوق

 لثم اهبنذو ةمامحلا سأر لثم اهسأر : مهضعب لاق .ريطلا ؤجؤج لثم ىلع اهلمعف

 .كيدلا بنذ

 اوملظ نيذلا يف ينعجارت الو : يأ .4 اوممَلَظ نيذلا يف ينبطلحت الو » :هلوق
 } .. ٠ . 2٠

 .4 نوقّرغم مهنإ » مهكرشب مهسفنا
 احون نإ : يأ ه هنم اورخس هموق ْنُم لم هيلع رَم اَمْلُكَو كلفلا مَضَيَو » :لاق

 ،حون اي :هب ءازهتسا هل نولوقيف ،هموق نم ألملا هيلع رمي ناكف ]هديب كلفلا لمع

 . ًاراجن ترص ذإ نيمل اعلا بر لوسر كنأ معزت امنيب

 نوُمَلْعَت فوسف َنوُرَحْسَت امك مكنم رخن انإف انم اوُر{حخْسَت نإ » :مهل 4 لاق »

 حون ىلإ هب بهذيف هنبا ديب ذخاي هموق نم لجرلا ناكو .4 هيزخُي باذع هيتأي نم
 عطت ال : يل لاقف ،كلثم انأو ،هيلإ يب بهذ دق ىبأ نإف ءاذه عطت ال ، ينب اي :لوقيف
 .اذه

 .قرغلا :يأ 7ايندلا باذع ىنعي ( هيزخُي َباَذَع هيتاي نم ) :هلوقو
 م ى , %< ۔ .؟ 5 4 ۔۔ 7
 ىلع أرقت يهو .. ةرخآلا يف مئاد : يأ 4 ميقم بادع هيلع لحيو ط :لاق

 ىأ : لحيو :اه أرق نمو .بجي :: يأ . لحيو :اه أرق نمف ؟ لحيو لحي : نيهجو

 .هب لزنيو
 و &.. ۔ا۔۔ 2٥, ,ا ,م, - -
 بابلا : نسحلا ريسفت يف رونتلاو 4 رونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ىتح ط : هلوق

 كلذ ناكف] .}ضرألا ىلع ةنيفسلاو ،ءاملا هنم رافف ؛ةنيفسلا ءام هيف عمتجي يذلا

 .اهلمعب كرمان امك :( اَنيخَوَو اننيعي كلفلا عّنضاَو ) 145 ةقرو ،ز يفو ‘تاطوطخملا يف اذك (1)
 = ىلع ءاملا هنم رافف» :عو ق يفو ةحيحص يهو .145 ز يفو دو ح يف ةرابعلا تدرو اذك )2(
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 ١ دوه ين اثلا ءزجل : 40

 .")[موقلا كالهإل ةمالع

 .رونتلا اهل لاقي ةريزجلاب تناك ءام نيع رونتلا :مهضعب لاقو
 ىلعأ رونتلا ناك :مهضعب لاقو .هراد ىصقأ يف رونتلا ناك :لوقي مهضعبو

 .اهفرشأو ضرألا

 راف اذإ هيلإ هللا ىحواف .هنم ءاملا سجبني نيح ( رونتلا َرافَو ) :دهاجم لاقو

 :هلوق وهو ،نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحي نأ رونتلا

 وه جوزلاو .نينثا فنص لك نم :يأ 4 نيتنا نيَجْوَر َلُك نم اهيف لمحا انلف »
 نم اهيف لمحف .فنص لك نم ىشنأو ركذ :دهاجم لاقو .نانثا ناجوزلاو دحاولا

 ريطلاو رحبلاو ربلا باود باودلاو عابسلاو ماوهلاو مئاهبلا نم هللا قلخ ام عيمج

 حسمي نأ حون ىلإ لجو رع هللا ىحواف ،لبزلا ةنيفسلا يف حون ىلإ اوكشو .رجشلاو
 هيلإ اوكشو .لبزلا نالكأي اناك ناريزنخ هنم جرخف ؛لعفف ،ليفلا بنذ ىلع هديب

 ىلإ كبَر ىحوأو ) : ىلاعت هلوق لثم ،هبلق يف ىقلأ يأ .دسألا ىلإ هللا ىحواف .رافلا
 .رافلا نالكأي اناكف ناروس هيرخنم نم جرخف دسألا سطعف ،[68 :لحنلا] ( لخنلا

 هل لاقف ©ىمحلا هيلع هللا طلسف حون هيلع اعدف دسألا (ةمارع حون ىلإ اوكشو

 ؟امحل ديرتأ :دسالا اهيأ :حون هل لاقف .ةينايرسلاب يهو «يرسل تعاتانزإ» :حون

 .اال :دسألا اموأف

 ملو .105 ص 4 ج ريسملا داز يف يزوجلا نبا اهددع ةريثك لاوقأ رونتلا يف تدرو دقو .ضرالا =

 .اذه نسحلا لوق يدي نيب يتلا ريسفتلا بتك يف دجا
 . .145 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .هتسارشو هتوقو هتدش : هتمارع (2)

 نم كش الو يه .اهتلومحو ،اهلكشو ،مالسلا هيلع حون ةنيفس لوح ىورت يتلا رابخالا هذه (3)
 نكمي الو ثرابخألا بئارغو ريطاسألا درسب نيعلوملا صاصقلا ثيداحأ نمو . تايليئارسإلا ليبق

 اهب دوسي نأ لقاعل زاج امل لقنلا ةنامأ الولو .ةيرابخإ ةميق وأ ةيملع ةغبص يأ بستكت نأ أدبا
 دجي نأ فسالا لك فسأيل هنيد ىلع رويغلا نمؤملا نإو .باتك يف ًاملق اهب يرجي وأ ةفيحص
 = اهب تبثي نأ نكمي ال ريكانم يهو ‘ثيدحلاو ريسفتلا بتك ضعب يف ةثوثيم رابخألا هذه ضعب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 40 :دوه

 يذلا هنبا وهو بضغلا :يأ « لوقلا هَلَع َقَبَس نَم ألإ َكَلُهَأَو » :هلوق

 .ذئموي قرغ نم لك :يأ ( لوقلا هيلَع قبس ْنَم ) :نسحلا لاقو ،قرغ

 لمحا :لوقي « َنَماَ نَمَو » :لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو :نسحلا لاقو

 نم الإ اونمآ نيذلا مهو . هلهأ مه . ةنيفسلا يف اوناك نيذلا مهو . نمآ نمو كلهأ

 .لوقلا هيلع قبس

 حون الإ ةنيفسلا يف جني مل :مهضعب لاق .4 ليلق ألإ ُهَعَم نما اَمَو » :لاق
 . ةين امث مهعيمجف ‘ مهؤاسنو ثفايو ماحو ماس : هل نينب ةثالثو هتأرم او

 ثفايو . مورلا وبأ ماحو © برعلا وبأ ماس :لاق ونيل ينلا نأ نسحلا نع اوركذ

 ."شبحلا وبأ

 ةئامتس اهضرعو ئ عارذ يتن 17 عارذ فل أ ةنيفسل ١ لوط ن اكو :نسحل ١ ل اق

 .ضرألا ءامو ءامسلا ءام نيب 0 نيءاملا نيب ام ريست ةقبطم .عارذ

 6 اعارذ نيسمخ اهضرعو ئ عارذ ةئامثالث ةنيفسلا لوط ناك : مهضعب لاقو

 رشع يف مهب تلقتسا امنإو .اهضرع يف اهبابو ،اعارذ نيثالث ءامسلا يف اهلوطو

 ىلع مهب تّرقتس او © موي ةئامو نيسمخ ءاملا يف مهب تن اكو 6كايرمجر نم نولخ

 مالعأ ضعب ا ةيوسنم اهدجي نأ لجخيل هنإو . مالسلا هيلع قودصملا قداصلا نع ءيش =

 فرصي ال نأ بجي اذه نأ ىلع . هللا مالك ليوات يف ةخسار مدق مهل نمم نيعباتلا وأ ةباحصلا

 وأ ثيدحلاو ريسفتلا يف لئاوألا تارث نم سئافنلا هذه ةءارق نع ملسملا انبابشو انبالط ممه
 سئافنلا هذه نإف .اطيسب اهفات وأ .اركنم ًابذك مهل ودبي ام اهضعب يف انايحأ اودجو نإو خيراتلا

 مهفت يف ةراهم مهبسكتو مهناهذأ قتفت يتلا يه ليصألا يركفلا مهئاطعو . لئاوألا ثارت نم

 . مالسلا هيلع يبنلا ةنسو 6 لجو رع هللا باتك ءوض ىلع رصعلا لكاشم ةجلاعمل هلللا مالك

 يبنلا نع ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع تافاصلا ةروس يف ،ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 192 ص 1 ج هخيرات يفو ،ارصتخم 97 ص 23 ج ريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو .ة
 نع ريشب نب ديعس انثدح :لاق ةمثع نبا انثدح :لاق راشب نب دمحم انثدح» :لاق دنسلا اذهب

 ( نيقابلا مه هتيرذ انلعجو ) : هلوق يف بي يبنلا نع بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع ةداتق

 . «ثفايو ماحو ماس : لاق
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 ١ دوه ين اثلا ءزجل : 41

 .مرحملا نم نولخ رشع يف ضرالا ىلإ اوطبهأو ،ارهش يدوجلا
 .ةفيج دجوف ،ءاملا ىلإ رظنيل بارغلا ثعب مالسلا هيلع ًاحون نأ انل ) ركذو :لاق

 ،اهقنع يف يذلا قوطلا تيطعاف ،نوتيز ةقروب هتتاف ةمامحلا ثعبف إاهيلع عقوف

 .اعوبسأ هب تفاط تيبلاب ترم امل ةنيفسلا نأو .اهيلجر باضخو

 بابو .،مئاهبلل بابو ،ريطلاو عابسلل باب ،باوبأ ةثالث ةنيفسلل ناكو :لاق
 ناكو . حون هعم هلمح . مالسلا هيلع مدا دسجب ءاسنلاو لاجرلا نيب لصفو . سانلل

 فيك :سيلبإ لاقف ،ةبوتلا حون هيلع ضرعف ،ةنيفسلا بنذ وهو ،لثوكلا ىلع سيلبا
 دجسأ فيكف ايح هل تدجس ام :لاق "يحولاب :يأ ،مدآ دسجل دجست لاق ؟عنصأ
 .اتيم هل

 م ه ه , ۔ 8 © ١

 « ميحر ز روُفَعَل ىب يبز ن اهيَسرمَو اَهيَرجُم 4 هللا ,مساب اهيف اوُبَكزا لاقو » :هلوق

 . هيلع مُهَلَدو .هايإ مهملع هللا نم ميلعت وهو

 ؛رحبلا يف متبكر اذإو ربل ١ يف متبكر اذإ نولوقت ام مكل هللا نيب دق : : مهضعب لاق

 اذإو ( ميجر ز ُروُفَعل يب : اَهيَسرَمَو اهيَرجُم د هلا مسب ) :اولوقف رحبلا يف متبكر اذإ
 .انبر ىلإ اناو َنينرقُم هل ك امو الَم انَل ر َرْخَس يذلا ناحبس ( : اولوقف ربلا يف متبكر

 . [13 : فرخزلا] ) َنوُبلَقنُمَل

 مسب : لوقي . اَهيَسرُمَو اَهيَرجُم هللا مسب ذئموي مهملع هللا ن ا نسحل ١ ريسفتو ,

 . ىسرت هللا مسبو ىرجت هللا

 نوبكري نيح هللا مسب :لاق .(اَهْيَسْرُمَو اَهييَرْجُم هللا مشب ) :دهاجم ريسفتو
 .2,نوسري نيحو نورجي نيحو

 هللا مسب ىلع اهيف اوبكرا لاقو ) :بعك نب يب أ فحصم يف مهضعب لاقو

 :د يفنو . هللا نم يحوب كلذ سيلبإل حون لاق ديري هلعل «يحولاب » : يأ :عو ق يف اذك (1)

 .ريخألا ظفللا اذهب ناك اذإ هيلإ نئمطأ ىنعمل دتهأ ملو ،ىخولاب

 . نامز امسا نيتملكلا نأ ىلع ()
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 44 - 42 :دوه

 .يرجي يذلا ىرجملا يأ ،اهيرجم هللا مسب :اهارقي مهضعبو (اَهيَسُْمو اهيرجُم

 .(" يسرت يذلا ىسرملا يا اَهيَسرمو

 اي ,لزغم يف َناَكَو هنبا حون ىىَداَنو ,لابجلاك جوم يف مهب يرجت يهو » :هلوق

 آل لاق ءاملا َنِم ينُمِصُعَي لج ىلإ يوآَس لاق .نيرفنتلا عم نكت الو اًَعَم بكزا
 اَمُهَنيَب َلاَحَوِ» ةنيفسلا يف اوناك نيذلا ينعي مجر نم ألإ هللا رمأ نم موبلا مصاع
 .4 َنيِقَرْعُملا َنِم َناَكَف » لبجلا نيبو حون نبا نيب :يأ 4 جوملا

 يعلقأ اَمَس اَيَو » كيلع ناك ام يعلبا :يا « كام يمنا ضرأ اي ليقو »
 : مهضعب لاقو ضرألا هتَقشَت يأ آبهذف ضاغ .ءاملا صقنو :يأ 4 املا ضيغ

 : يأ ) يعلقا ءامس اّيَو ) كيلع ناك ام ىعلبا : يأ .( كام يعلبا ضزأ اي )

 .هباهذ 2 : ةضوضيغلاو ،ءاملا ضيغو ،يكسمأ

 .‘[حون موق كاله ينعي ،هنم غرف يأ » رمألا يضقو ]

 ةريزجلاب لبج يدوجلاو .ةنيفسلا :يأ « يدوجلا ىلَع توَنْساَو » :لاق

 .حون موق كلهو :دهاجم لاق ( رمألا َيِضْقَو ) :هلوق .(ث)ىدرقاب :هل لاقي عضومب

٠١
١١
 

 هللا مساب أرق نم» :146 ةقرو ،ز يف نينمز يبأ نب دمحم لاقو .نايميم ناردصم امهنأ ىلع (1)
 لاقي .اه ؤاسرإ هللا مسبو اه ؤارجإ هللا مسب كلذ ىنعمف اعيمج نيميملا مضب .اهيسرُمو اهيرجُم

 ..«ًءاسرإو ًئسرُم اهتيسرأو تسرو دحاو ىنعم يف ءارجإو ىرجم انأ اهتيرجاو ةنيفسلا ترج
 ريسفت رظناو .951 ص 3 ج نآرقلا بارعإ .جاجزلاو [ 162 ص شةجحلا :هيولاخ نبا رظناو

 .330 - 327 ص 15 ج يربطلا

 ناك نإو ،ةغللا بتك يف ردصملا اذه دجأ ملو «ةضوضيغلا»ه :عبرالا تاطوطخملا يف ؛ذك (2)

 ص 15 ج يربطلا ريسفت يفو .ليقي ،لاق نم شةلوليقلا لثم وهف .هعنمي ال يفرصلا سايقلا

 . (ضيغ) ناسللا رظناو ،«ءاملا باهذ :ضويغلاوو 7
 .146 ةقرو ز نم هتبثو عبرألا تاطوطخملا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 وأ . «يدرقاب» : هتبثأ ام هباوص فيحصت امهيلك ينو «ادوقاي» د يفنو ٥ «ىیدذوقاي» :عو ق يف )4(

 ص 1 ج يومحلا توقاي رظنا ،ةريزجلاب يدوجلا لبج نم ناتبيرق ناتيرق ىدبزابو يهو «يدرق»

 = لادلاو ءارلاب ( ىدرقاب )» :مجعتسا ام مجعم يف يركبلا لاقو 322 ص 4 جو .327 و 1
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 46 ۔ 4 : دوه يناثلا ءزحلا

 هلوح فاطي يتيب كعم طبهأ .مدآ اي :مالسلا هيلع مدآل هللا لاق :مهضعب لاق
 ،نافوطلا نامز ناك املف .نينمؤملا نم هعم نمو مدا تاطف . يشرع لوح فاطي امك

 راصف ©ضرألا لهأ ةبوقع هبيصت نأ نم هرُهطو هللا هعفر حون موق هللا قرغأ ثيح

 .ءامسلا يف ارومعم

 اهنم لبج لك ،كلابجلا اهل لواطت فقت نأ تدارأ امل ةنيفسلا نأ انغلبو :لاق

 .هيلع تفقو ىتح تءاجف ،يدوجلا عضاوتو ى هيلع فقت نأ بحأ

 اهيلإ رظن ىتح ةياو ةربع ةريزجلا ضرأ نم يدرقابب هللا اهاقبأ : مهضعب لاقو
 .ادامر تراص اهدعب ةنيفس نم مكو شةمألا هذه لئاوأ

 .حون موف نيكرشملا يأ 4 َنيملظل ا موقلل ًادعُب ليقو + : هلوق

 تنأو قحلا كَذحعَو نو يلمأ َنم ه ىنبا ن 7 لاقف هب حون ىَدانَو + : هلوق

 .كل مهيجنأ نأ .كتدعو نيذلا 4 كلهأ نم سيل هنإ حون ي لاق . َنيمكخلا ُمَكخأ

 .( لقلا هيَلَع َقَبَس ْنَم آلإ كَلْهََو ) :هلوق وهو

 .نمؤم هدنع ناكو ،ادانف .نسحلا ريسفت يف ملعي ال حونو .قفانم هنبا ناكو

 لزن اذإ هنأ ىضق دقو .رافكلا نيكرشملا قرغم هللا نأ ملعي وهو ،هداني مل كلذ الولو

 .مهنم لبقي مل اونما مث مهلسر اوبذك موق ىلع باذعلا

 :تلاق ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع اوركذ 4 حلص ريغ لَمَع هن هنإ 9 :هلوق

 .""( حلاص ر ريغ لمع هنإ ) :فرحلا اذه أرقي تي هللا لوسر تعمس

 .يدوجلا مسر يف روكذم شةريزجلاب عضوم ؛روصقم ،نيتلمهملا =
 ةملس مأ نع بشوح نب رهش نع تاءارقلا يف يذمرتلا هاورو .دواد وبأو هننس يف دمحأ هاور (1)

 ًاضيأ هاورو ،اذه وحن ةتَي يبنلا نع ةشئاع نع ىور دقو :لاق .ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ يهو

 ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش نع ينانبلا تباث نع دامح نع مالس نب ىيحي
 - 348 ص 15 ج ،يربطلا ريسفت يف ثيدحلا جيرخت رظناو .147 ةقرو ،ز ةطوطخم يف ءاج امك
 . هدنس يفو هيف لوقلا قيقحتو 0
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 49 ۔ 46 :دوه

 . حلاص ريغ لمع هنكلو هنبا وه :لاق هنأ سابع نبا نع وركذ

 ةءارق يهو . هنباب سيل هدنع ناكو . _ حلاص يغ لَمَع ( : :اهأرقي نسحلا ناكو

 اي يايإ كلا ؟ وس نإ : لوقيو ة هورعو نسحلا أرقم ىلع اهأرقي مهضعبو . .ريبزلا نب ١ ةورع

 .حلاص ريغ لمع ملع هب كل سيل ام حون

 .طق يبن ةأرما تغب ام :لاقي ناك :مهضعب لاقو

 ام ملعت نكت مل كنإ :نسحلا لاق .ه مل هب كل سيل ام ينان الف » : هلوق

 .«َنيلهجلا نم نوكت نأ كظعأ ينإ » .قافنلا نم رسي ناك

 نكأ ينمحْرتَو يل رفغت الإو ملع هب هب يل سي ام كلسأ نأ كب دوعأ ينإ بَر لاق

 .ةبوقعلا يف : : يأ نيريخلا م

 كيَلَع ِتكَرَبَو " [قرغلا نم ةمالسب ينعي] 4 انم ,ملسب طبمنا حون اي لي ,
 نم لوسن نم « ممأو » ةنيفسلا يف هعم ناك نم لوسن ينعي 4 كعم ْنمُم ,ممأ ىىلع
 . ميلأ باَذَع انم مُهُسَمَي مث » ايندلا يف : :يا « ْمُهَُنَس » ةنيفسلا يف هعم ناك

 هرحج يف لعجلا ىلع لخد مدآ نبا بنذ :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ

 حون موق قرغ نمو لاق مث ةعاس يف ىرساف
 نم ضرألل نامأ ءامسلا يف ناك يذلا سوقلا :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو

 حزقلا نإف ،حزق سوق اولوقت ال :سابع نبا لاقو .حون موق كلهأ موي قرفلا
 .كلذ لثم دوعسم نبا نع اوركذو .سوقلا اولوقو ناطيشلا

 نيح مالسلا هيلع يبنلل لوقي « كيلإ اَهيجون بيغلا ءابنأ نم كلت » :هلوق

 .147 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 يدساف عبرألا تاطوطخملا لك يف سابع نبا نع هيلي يذلاو دوعسم نبا نع ربخلا اذه درو اذك (2)

 دقو .نيربخلا حيحصتل دتها ملو ،د يف ءاج ام تبثأ دقو ى امهظافلا ضعب يف نيمورخم ةرابعلا

 (اذك) دمساف هرجح يف لعجلا ىلع لخد مدا بنذ» :هيف ءاج .اداسف رثكأ ع يف ربخلا ءاج

 .ضومغلاو داسفلا ةياغ يف وهو «حون موق قرغ نمو هللاو يأ لاق نم ةعاس يتمأ
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 54 ۔ 49 :دوه يناثلا ءزجلا

 م .

 تنا اَهُمَلعَت تنك ام هيلع هصق ام ينعي بيغلا رابخأ نم كلذ : : حون ةصق تضقنا

 « زبضاف » نآرقلا اذه لبق نم :يأ « انم لبق نم » اشيرق ينعي « َكُموَق الو
 كنإو بذاك كنإو رعاش كنإو رحاس كنإو كنونجم كنإ مهلوق ىلع : ىأ

 .ةنجلا ةبقاعلاو 4 نيقتملل ةبقعلا نإ » .نهاك
 ىلع ،ادوه مهاخأ داع ىلإ انلسرأو :لوقي ؛ دو ْمُماَحأ د داع ىَلإَو »» :هلوق ؟ ه

 يف مهوخأ :يأ دوه مهاخأ :هلوقو .( هموق ىلإ ًاحو انلسرأ دقَلَو ) :لوألا مالكلا

 .نيدلا يف مهيخأب سيلو ‘©بسنلا

 لك :يا « َدورَتْفُم ألإ متنا نإ هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موقي َلاَق »
 دابعلا رمأ لجو رع هللا نأل ى ىلاعت هللا ىلع بذكلا ىرتفا دقف هناحبس هللا ريغ دبع نم

 .[40 :فسوي] ( انإ ل اوُدْبعَت لأ َرَمَأ ) :هلوق وهو .ئيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ

 ارجأ 9 نيدلا نم هيلإ مكوعدأ ام ىلع :يأ « 4 هيَلَع مكلا ال موقت : هلوق

 لق ث ينقلخ يذلا : ىأ 4 يرطف يذلا ىلَع الإ ج يباوث نإ : يأ 4 يرجأ نإ

 .ه ةولق
 م , ٥ً

 ءامسلا لسري » كرشلا نم :يأ « هنذإ اوبوت مت مكبر اوُرفْعَتْسا موقنو

 .رطملا نم دابعلا قازرأ امنإو ‘ قزرلا نم )1 )مكل حسوي . : يأ 4 آرارذُم مكيلع

 لوت الو » مكتدش ىلإ ةدش ينعي :دهاجم لاق « مكف يلإ ةف مكدرو »
 .نيكرشم :يأ « َنيِمرجُم

 . 4 ينموم كل نحن امو ط اوب ذكو اودخحجف 4 ةنيب انجام دوهي اوُل اق +

 انتهلآ تبع كنأل ،نونجب يأ « ءوُسب انهلا ُضُعَب كنَرَتعآ إ لوقن نإ »

 ءاش نإ باوص لكو ،قزرلا نم مكيلع عسوي :دو ق يفو ،قزرلا نم مكل عسوي :زو ع يف (1)
 . هللا

 ال رطملا ىلإ ةجاحلا دنع مكيلع ردت اهلعجي :لوقيه :19 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا لاق (2)

 .اراهنو اليل ردت نأ

 = نم كلعتفا وهو ( ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا الإ لوقن نإ )» :نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 60 ۔ 54 :دوه

 عنصت امنإ :مهضعب لاقو .اهل كمتشب نونجلا اذه كب تعنص يتلا انتهلآف 5اهتهُفسو
 .ءوسب كباصأ انتهلآ ضعب نأل اذه

 ا : يأ 4 هنوذ نم نوكر امم م ير نأ اودهشاو هللا دهشأ ينإ لاق <

 7 6 نودبعت ىتلا مكناثوأو متنأ 4 اعيمج ينوديكف ط ناثوألا ا 6 هنود نم نودبعت

 . مكنم ينعنميس هللا نإ : : يأ . نيع ةفرط : يأ 4٩ نورظنت ال ث 7 مكدهج اودهجا

 ال اهنأو ديكت نأ ىلع ردقت ال ناثوألا نأ ملع دقو اذه لاق ) اعيمج ينوُيكف ( : هلوق

 .عفنت الو رضت

 «اَمَنِصاَنب ذخا وُم ألإ ةباد نم ام مكبرَو يئر هللا ىلع تلكوت ينإ » :هلوق
 .اهنم نوجرخي ال .هتردقو م"[هتضبق يف يه يأ] ،هللا ديب اهتيصان ةباد لك :يأ

 .قحلا ىلع :يأ 4 ميقتسم طزرص ىىَلَع يبز نإ » :هلوق

 مكيل هب تسا ام مكف دقف » هب مكتنج امع :يا 4 اولو ن ,
 . 4 ظيفح ءيش لك ىلَع يب ر 7 اتيش هَنوُرضَت الو مكريغ امو يب ر فلختو

 ةمحرب ُهَعَم اونماع نيذلاو دوه انين انباذع يأ ه انرمأ ءاج امَلَو » : هللا لاق
 7 . انم

 .هب اوبذع يذلا ايندلا باذع ينعي 4 ظيلغ باذع نم مهنيجنو انم

 م م 8 ى ىمه

 ك ك رم اوُعَبَت او ط ا دوه ينعي 4 هلسر اوَصَعَو م مهبر ت تيائب اوذحَ;ج داع كلتو <

 بنتجملا ىدهلل دناعملا دينعلاو .رفكلا ىلع اضعب مهضعب عبتاو :يأ « ٍيِنَع رابج
 .هل

 باذعلا ينعي ه ًةَنعَل ايندلا هذه يف » اوقحلا يا] ٩ اوُعبْنأو » :هلوق

 شارخ وبأ لاق كباصأ يا 3 هتورع =

 .متأم ءارتجا هوري ,موقلا نم كتاف و اندنع الخو َرُكَذَت

7 
 ملي 6 هيرتعي 6 هورعي» :لاقف 1219 ص 3 ح نييلذهلا راعشأ حرش باتك يف يركلا حرشو

 . «هب

 .147 ةقرو .ز نم ةدايز (1)
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 63 - 60 :دوه يناثلا ءزجلا

 باذع ينعي !ةنعل اضيأ ةمايقلا موي مهلو :يأ ةمقلا مويو » هب اوبذع يذلا
 .« دوم موق دامعل ًادغُب آلأ ُمُهبَر اورَقَك اداع َنِإ الأ » .منهج

 ىلع احلص مْمُماَأ » دومث ىلإ انلسراو :لوقي ه َدوُمَت ىلإو » :هلوق
 ّنُس مكاتأ وم هريغ هنذإ نم مكلام ةللا اودبعا موقي َلاَق » .داع يف لوالا مالكلا
 ضرألا نم مكقلخ وهف نيط نم مدا قلخو ،مدا نم مكقلخ أدتبم يأ « ضزألا
 رامع مكلعج :نسحلا لاقو .اهيف مكرمعأ :دهاجم لاق 4 اَهيف ممُكَرَمْعَتْساَو »
 : يأ [129 :فارعألا] ( ضزألا يف ْمُكَفلُحَتْسََو ) :هلوقك .دحاو وهو ،'ضرالا

 يبَر نإ » هنم هلإ اوبوت مت » كرشلا نم :يا 4 هوُرفْعَْساَق » :نيضاملا دعب
 .هاعد نمل بيجم ،هاعد نمم بيرق :يأ « ٌبيجُم بيرق

 ديعب مأ كيجانأف تنأ بيرقأ ،بر اي :لاق مالسلا هيلع ىسوم نأ اوركذ

 . يناعد اذإ هعم انأو ، يدبع نظ دنع ىينإ :هيلإ هللا ىحواف كيدانأف

 انتهلآ متشت الا وجرن انك يأ 4 اذم لبق ًاوُجْرَم انيف تنك ذق حلصت اولاق »

 هيلإ اًنوُعذَت امم كش يفل انو انواباع ُدْبْعَي ام دبعن نأ اَنيَهْنتَأ )» .اهريغ دبعت الأو

 .ةبيرلا نم :يأ « بيرم

 نم يأ ،نيب رما ىلع :يا 4 يئر نم ةن ىلَع تنك ذإ متناو موؤقني ناق »
 نإ هللا نم ينرُصْنَي نمف » ةوبنلا :يا « ًةَمَْر هنم » يناطعاو «يناتاةَو» ةوبنلا

 مكتبجأ نإ ينعي ريِسْخَت ريَع يوديزت اممف » .دحا ال يا ،هنم ينعنميف « ُهنَْصَع
 .نارسخ الإ هب ددزأ مل هيلإ يننوعدت ام ىلا

 : يأ ،رادلا هترمعأ :لاقيو :دازو .291 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع يبأ ةرابع سفن يهو (1)

 .«. . . ىرمعلا ىهو ادبأ هل اهتلعج

 يننوديزت امف :لوقي» :كلذ ريغ 20 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا ىريو مالس نبا لوق اذه (2)

 ريسخت ريغ سيلو إًاريسخت مكديزي وه ءيشب مترذتعا املك : يأ ،مكل ليلضتو مكل ريسخت ريغ
 دهاجم لوق وهو .كيلع ابضغ :يأ .ابضغ الإ ينديزت ام :لجرلل كلوقك وهو .انأ يل
 .371 ص 15 ج يربطلا ريسفت رظنا .اضيأ يربطلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 67 ۔ 64 :دوه

 مهاتأف ةياب مهيتأي نأ هولأس حلاص موق ناكو ةنا مكل هللا ةقان هذه موقتو

 اهورقعت ال : يأ 4 ءوسب اموسَمَ الو هللا ضزأ يف لكات اعوُرذف ث لاق . ةقانلاب

 ريغ ًدحعَو كلذ مايأ ةثلث مكراد يف اوُعتَمَت َلاَقَق امموُرَقَعَف بيرق باذع كذخاي ط

 مكهوجو نأ كلذ ةيا :لاق .قداص كنأ ملعنف ،اذام كلذ ةيآ اولاقف .4 بوذن

 .ةدوسم ثلاثلا مويلاو {ةرمحم يناثلا مويلاو .ةرفصم موي لوا حبصت

 يف اوفّتلت اوسمأ املف .اونمكتو اوطنحتف باذعلا هنأ اوفرع كلذ ناك املف
 . ةفجرلاب عبارلا مويلا يف باذعلا مهحبص مث .عاطنألا

 اوسبل مهيتأي باذعلا نأ مهربخأ نيح ًاحلاص نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ
 نم رمحت مث ، موي لوأ يف مكناولأ رفصت نأ كلذ ةيآ مهل ليقو اولطأو ةيسكالاو عاطنألا

 مكيلع :اولاقو ا)اورماذت ةقانلا اورقع امل مهنإو .ثلاثلا مويلا يف دوست مث ،دفلا

 لبقتسا ثلاثلا مويلا ناك اذإ ىتح .لبجلا ةراقلاو .ةراقلا ليصفلا دعصو .ليصفلاب

 .كلذ دنع ةحيصلا مهيلع تلسراف يمأ بر اي ى يمأ بر اي :لاقو شةلبقلا

 7 ُهَعَم اونما نيذلاو احلص انيجت » انباذع :يأ « انرمأ ءاج اّمَلَو » :لاق

 ! .ه زيزعلا يوقلا وُه كب نإ » زئموي باذع :يا « نموي ,يزخ نمو انم
 .هصمقن يف زيزعلا ،هتردق يف يوقلا

 مهرد يف اوحَبْصأَف » باذعلا :يأ ه ةحيصلا اوُمَلَط نيذلا أو »

 : مثاجلا : مهضعب لاقو . ىتوم :نسحلا لاقو .اوكله دق :مهضعب لاق . «نيمثج

 .تيم ضرالا هجو ىلع ىقلملا

 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو «اولطأ» :جو د يف ءاج ام تبثأو ،«اوملظأو» :عو ق يف (1)

 «اومدن»ه :372 ص 5 ج يربطلا ريسفت يفو .«اورماوت» :دو ج يفو .«اورمادت» :عو ق يف )2(

 .اضعب مهضعب مال : يأ ؛«اورماذت» :هتبثأ ام هللا ءاش نإ ةملكلا باوصو

 .(روق) : حاحصلاو . ناسللا رظنا .ةمكالا يه :يرهوجلا لاقو ،ريغصلا ليبجلا ىه :ةراقلا (3)

 مث :رسفملا لوق دعب رطسأ ةعضب لبق ( َنيمثاج مهرايد يف اوَحضأَف ( : : ىلاعت هلوق درو (4)

 = نم تيأرف . عبرألا تاطوطخملا يف انه ركذي ملو . ةفجرلاب عبارلا مويلا يف باذعلا مهحبص
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 71 - 68 :دوه يناثلا ءزجلا

 اوُرَقَك ادوم ن آلأ » .اهيف اوشيعي مل ناك :يأ ه اهيف اوَنْعَي مل نأك » :هلوق
 .ه ومل ادعب الأ مهبر

 اولاق » قاحسإب هورشب : يأ 4 رشبلاب ميهارب اًنَلُسر تعاَج دَقَلَ ط :هلوق

 .4 زينَح لجهب ءاَج نأ تبل اَمَف مَلَس لاق امس

 وهو ( ةفايض بحاص ناكو ‘ هوفاضتساف ‘ نييمدآلا ةروص ىلع هوتأ مهنإ ليق

 : مهضعب لاق . يوشم جيضن : يأ (ذينخح لجعب ءاح نا ثبل امف ( . فاضأ نم لوأ

 .ةلَم هبش هنإ :لاقيو .يوشم هنإ

 هيتأت ميهاربإ ناكو .ناكلم هعمو ميهاربإ ىتأ ليربج نأ يبلكلا ريسفت يفو

 لجعب يتواف لسراف .رشب مهنأ الإ نظي الو ] ميهاربإ مهاقلتف . مهاقلتيف نافيضلا

 . مهيلا هبرق مث ] عنصف ماعطب رمأ مث ذنحف هب رمأ مث ٠ هحبذف

 ْمُهنم نسجؤآو » مهركنا :يا 4 ْمُهَرِكَن هلإ لِصَت ال ْمُهَيدييأ ىأر املف »
 اهيفو « طول موق ىلإ انلسزآ انإ فحت ل اولاَقَو » اولكأي مل ذإ مهفاخ :يأ ه ةفيخ
 . مهكلهنل : يأ رامضإ

 :يأ « ثكجَضَف » .ةراس ميهاربإ ةأرما :يأ ه ةمئاق ُهتأرْماَو » :لاق
 .ةلفغ يف مهو باذعلا مهاتأ دق اموق نأ ."بجعت تكحض

 فرع ( ةفيخ ممُهْنم سجؤأَو مركن هيلإ لصت ال مهيديأ ىأز املق ) : يبلكلا لاق

 .ةروسلا يآ بيترت نم هعضوم يف درو امبسح انه هتابثإ نسحألا =
 يف ءارفلا لاق .نيرسفملا روهمج هيلإ بهذ امبسح (تكحض) ىنعم يف حجارلا ليواتلا وه اذه (1)

 ناكو .«ةقث نم هعمسن ملف ،تضاح :(تكحضف) :هلوق امأو :22 ص 2 ج ،نارقلا يناعم

 يف كحضلا ظفل دورو عمسي مل هنإ هلوق ءارفلا ىلع دري 393 .392 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا

 تكحض اهنأ ةيآلا ىنعم نأ ريخالا يف حجري هنكلو } ىنعملا اذه يف اتايبأ ركذيف ؤضيحلا ىنعم
 اهددع يتلا لاوقألا اذه اهكحض ببس يف رظناو . مهب طيحم باذعلاو طول موق ةلفغ نم ابجعت

 . .131 - 130 ص 4 ج ،ريسملا داز يف يزوجلا نبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 74 ۔ 71 :دوه

 ميهاربإ َقَرَق ةراس تأر املف .( طول موق ىإ اًنلِسزأ انإ فحت ال اولاق ) .ةكئالم مهنا

 . موقلا نم يردت ال يهو تكحضف هقرف نم تبجع

 اماع] كيلإ عجرن اولاقو ©قاحسإب اهورشبف ٩. قاحإب اهترشب :لاق
 .4 بوقعي قاحسإ ءارو نم » نوكي 4 و » .قاحسإ همسا امالغ تدلو دقو .الباق

 هتؤبنب رشب ( ُبوَقْعَي ) قاحسإ دعب نم :يأ ( ٌقاَحْسِإ ِءاَرُؤ نم ) :نسحلا لاق
 . هيلإ ىحوي يبن وهو ،قاحسإ نبا وهو

 انَمَو (ةدلولا نم تدعق تناكو .4 زوجع انأو لا ىىَمَلِنَو اي تلاق »

 هكربو هللا تَمخَر هللا رمأ ن َنم َنيبجُعَتأ اولاق .بيجع يشل اذم نإ اخيش يلعب

 .ةكئالملا مالك نم عوطقم ،لبقتسم مالك اذه .« ت تنلا لهأ ُمُكيلَع

 ديجملاو . مهيلع هتمعنب هقلخ ىلإ دمحتسم :يأ .ديمح 4 ديجُم ديمح هنإ »
 .هنم مركأ الف .ميركلا وه

 الو }هللا نم دمحلا هيلإ بحأ دحأ سيل هنإ :ةلي هللا لوسر لاق نسحلا لاق

 .هللا نم ريذاعم رثكأ

 « ىرشلا هتءاَجَو » فوخلا ينعي « حورلا ميهنِإ نع َبمعَذ املف » :هلوق
 تناك امنإو .طول موق يف انمصاخي :يا « طول موق يف الدج ،قاحسإب :يا
 . ةكئالملل ةمصاخم هتلداجم

 مهيلإ ت دهع طول موق ىلإ ةكئالملا تثعب امل :لاق هنأ ناميلا نب ةفيذح نع اوركذ

 .148 ةقرو ز نم اهتبثاف عبرألا تاطوطخملا نم تطقس ةملك (1)

 .حصفأ وهو .«دلولا نع تدعق دق تناكو» :148 ةقرو ز يفو 5دو عو ق يف اذك (2)

 هللا دبع قيرط نم ًاعوفرم شحاوفلا ميرحتو 5 ىلاعت هللا ةريغ باب ،ةبوتلا باتك يف ملسم هجرخأ (3)

 38كهسفن حدم كلذ لجأ نم . لجو رع هلللا نم حدملا هيلإ بحأ دحأ سيل :هظفلو دوعسم نب

 نم ث هلللا نم رذعلا هيلإ بحأ دحأ سيلو شحاوفلا مرح كلذ لجأ نم ،هللا نم ريغأ دحأ سيلو
 .1 :قيلعت .331 ص 1 ج فلس ام رظناو .(2760 مقر) لسرلا لسرأو باتكلا لزنأ كلذ لجأ
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 77 ۔ 75 :دوه يناثلا ءزجلا

 ناكو !ميهاربإ ىلع اوتاف .تاداهش ثالث طول مهيلع دهشي ىتح طول موق اوكلهي الأ
 مركن هيلإ لصت ال ْمُهَيدييأ ىأر املف ينح ,لجمب ءاج نأ ثبل اف ) ،هيلع قيرطلا

 طول موق نوكلهتأ :لاقف ( طو موق ىلإ إ السر ان فحت ال و اق ةقيخ مهنم سجؤآو
 ( نيرباغلا نم تاك هتأرما آلإ هلهأو ُهنيجننَل اهيف نمب ُمَلعَأ نحت ه اولاَق ) ؟طول مهيفو

 ؟نيملسملا نم نوعبرأ مهيف ناك نإو طول موق نوكلهتأ :لاقف [31 :توبكنعلا]

 ال :اولاق ؟نيملسملا نم نوثالث مهيف ناك نإو طول موق نوكلهتأ :اولاق .ال :اولاق

 :لاق .ال :اولاق ؟نيملسملا نم نورشع مهيف ناك نإو طول موق نوكلهتأ :لاق

 هتلداجم نأ انل ركذف .ال :اولاق ؟نيملسملا نم ةرشع مهيف ناك نإو طول موق نوكلمهتأ

 .ةرثكلا نم هللا ءاش ام اهيف تايرق ثالث مهنأ انل ركذو .هذه يه مهايإ

 ,م 2 و

 6 ميحرلا : هاوألا :لاق مهضعب ركذ . 4 بينم وا ميلح ميهربإ 7 ح : هلوق

 هلل صلخملا : بينملاو ءاعدلا : هاوألا : مهضعب لاقو .بئاتلا : بينملاو

 6 نمؤم هيقف : بينم هاوأ : دهاجم لاقو . ميحرلا : هاوألا : : دوعسم نبا لاقو . يلصملا

 .(")قفوملا : مهضعب لاقو

 كلهي الأ هبر ميهاربإ لاس : يبلكلا لاق 4 انم نَع ضرغ ميهارب اي » :هلوق
 :لاق ( اذه نَع ضرغأ ميهاربإ اي ) :هل ليقف طول موق نع وفعي نأو . هلهأو طول

 .» دوذزَم ريغ ٌباَذَع مهيام مهن هنإو كبر رمأ ءاج ق هنإ <

 : مهضعب لاق 4 ًاعرَد م مهب قاَضَو مهب َ يس ًاطول السر تاج امَلَو + : هلوق

 نم نولعفي اوناك امل نظلا هموقب ءيس يأ .عرذلا هفايضأب قاضو نظلا هموقب ءيس

 . مهنم مهيلع ةفاخم عرذلا هفايضأب قاضو ،ةشحافلا

 نم مهيلع هفوختي امل هيلع مهلوخد هعاس : يأ ٠ مهب ءيس : نسحل أ ريسمت يفو

 ريسفت وهو ،نقوملا :هباوص ًافيحصت ةملكلا يف لعلو .«قفوملا» .عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 .172 ص ءزجلا اذه يف ىضم ام رظناو سابع نبا ىلا بسن

 .148 ةقرو ز نم كلذ ةحص تبثأ تاطوطخملا ضعب يف ةيآلا هذه يف صقنو بارطضا عقو (2)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 78 ۔ 77 :دوه

 نسحلا ريسفت يف ديدش :يأ « بيص موب اذنَم لاقو » .اعرذ مهب قاضو .هموق

 . مهب لزان هنأ ربخأ يذلا باذعلا : نسحلا لاقو . هريغو

 .مهلزني نيأ ردي مل :يا 5اعرذ مهب قاضو ،مهتنيج تءاس :يبلكلا لاقو

 اراهن قيرطلاب رمي نم نوضرتعي اوناكو ،ليلب افيض نووؤُي ال طول موق ناكو :لاق
 اذه لاقف مهعفد عطتسي ملو مههرك اوسمأ نيح ًأطول ةكئالملا تءاج املف ؛ ةشحافلل

 .(!)ديدش يأ ككبيصع موي

 :لاق ادهاجم نأ اوركذ .هيلإ نوعرسي :يأ ه هيلإ َنوُمَرَهي ُهُمَ ماج » :لاق همهو ده

 . ةشحافلل هفايضأ نوردتبي : يأ (هنوردتبي : نسحلا لاق

 .مهرابدأ يف لاجرلا نوتأي :يأ « تابسلا َنوُلَمُعَي اوناك لبَق نمَو » :لاق
 . ءابرغلاب كلذ نولعفي اوناك امنإ ،كضعبب مهضعب كلذ لعفي ال ناكو

 .لاجرلا نم مكل لحأ نه :يأ 4 مكل رَهظَأ َنُم يتانب ءالؤنم موقي لاق »
 ن اكو : لاق نيكرشمل ا ىلع تاملسملا ذئموي مرح نكي ملو . نهوجوزتف : :نسحل ا لاق

 الو . . نموُي ىتح ت اكرشُمل ١ اوحكنت الو ( : تلزن ىتح مالسإ الا ردص يف كلذ

 اوجوزت نأ مهرمأ :مهضعب لاقو [221 :ةرقبلا] .(اونموُي ىنح نيكرشملا اوحكنت
 . ءاسنلا

 : يأ .لاجرلا نم :يأ ( ْمُكَل رهطأ َنُه يتانب ءالؤه ) :لاق يبلكلا ريسفت يفو
 هودوار املف 6 هموق يف حكني نأ ىبأي كلذ لبق طول ناك دقو 6 نهوجوزتف مكل لحأ نه

 سانلا بصعي ديدش :يأ ( بيصع موي اذه ) :293 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)
 7 مل تيب اهنم .تايبأب دهشتسا مث .رشلاب

 لاوملا ملسلا يوقلا َبصَع الاطنألا بصغ بيص 7

 الإ مهللا .رادتبالا نم باوصلاب ىلوأ هنأ يل ادب ام تبئأو ٥«هنودتبي» : عبرالا تاطوطخملا يف (2)

 هتبثأ ام نكلو ؛فيفختلل ةزمهلا تفذحو .ءادتبالا نم تاطوطخملا يف ةدراولا ةملكلا نوكت نأ
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 80 ۔ 78 :دوه يناثلا ءزجلا

 لحأ يأ ٠ مكل رهطأ نه يتانب ءالؤه موق اي لاق .نهحكني نأ هسفن تباط هفيض نع

 .ةشحافلا نم مكل لحأ جيوزتلا لوقي .مكل

 .(")[هتمأ ءاسن هتانبب ىنع امنإو . هتمأ وبأ يبن لك :دهاجم لاقو]

 :هلوقك « يفيض يف » نوحضفت الو :يا « نوخت الو ةللا اوتاف » :هلوق
 دحاولا فيضلاو ؤفيض فايضاألاو [68 :رجحلا] (نوُحَضفَت لق يفيض ِءالؤنمم نإ )

 فض ٠

 ىلع وهو .ديشر لجر مكنم سيل :يأ 4 ًديِشَر َلُجَر مكنم سيلأ » :لاق
 . ديشر لجر مهيف سيل هن أ ملعي وهو « ديشر لجر مكنم ام ا : لجرل ١ لوقك 6 م اهقتس ال ١

 كنو » ةجاح نم :يأ « ٌّقَح نم تان يف انل ام تُمِلَع ذَقَل : اوُلاَق » : هلوق

 .كتانب نود كفايضأ ديرن انإ :يأ « ديرن امم مَلْعَتل

 ىلإ : يأ : مهضعب ( لاق . «ديدش نكز ىلإ ىوا وأ ق مكب يل نا ول َلاَق ح

 .(2) ةريشع

 ىلا ىواي ناك دقل ‘ ًأطول هللا محر : دالت هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ

 . (ةق)ديدش نكر

 اوتأ طول موق باذعب ةكئالملا تءاج امل :لاق ناميلا نب ةفيذح نع اوركذ

 .مكل غرفأ ىتح اوسلجا :لاقف {ةفايضلا هولأسف .هيقسي هل عرز يف وهو طول ىلع

 نب يبأ ةءارق نع ىوري امب هيبش اذهو ديبع وبأ لاق» : يلي ام هدعب ءاجو 5148 ةقرو غز نم ةدايز (1)

 .[6 :بازحألا] ( ْمُهْل بأ ه وهو ْمهْئاهُمأ ُهجاَوزأو مهسفنأ َنم َنينمومملاب ىلوأ يبنلا ) :بعك

 .ةريثك إةزيزع ،ةريشع انه اه نكرلا زاجمود :294 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو (2)

 . «هعينم

 يف يربطلا ريرج نبا هاورو 5ةريره يبأ نع هكردتسم يف مكاحلاو هدنسم يف دمحأ هاور (3)

 لاق» :ةدايز اهضعب يفو ،قرط ةدع نم ةريره يبأ نع 421 - 420 ص 15 ج فهريسفت

 .«هموق نم ةورث يف الإ يبن نم هدعب هللا ثعب امف :ةي هللا لوسر .
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 81 :دوه

 طول موق اوكلهي الأ ةكئالملا ىلإ دهع دقو .هلزنم ىلإ مهب هجوتف مهءاج غرف املف

 . تاداهش ثالث طول مهيلع دهشي ىتح

 هذه لهأ لمعي ام نوملعت امأ :لاقف .اوفق :لاق ذإ ةيرقلا ىلا هجوتم وه امنيبف

 مث .ةدحاو :اولاقف ،مهنم رشأ قئالخ هلل ملعأ ام :لاق ؟نولمعي امو ::اولاق ؟ةيرقلا
 :لاق ؟نولمعي امو :اولاق ؟ةيرقلا هذه لهأ لمعي ام نوملعت امأ :لاق مث }مهعم ىشم

 ام نوملعت امأ :لاق مث .مهعم ىشم مث .ناتنثا :اولاقف .مهنم رشأ قئالخ هلل ملعأ ام

 :اولاق . مهنم رشأ قئالخ هلل ملعأ ام :لاق ؟نولمعي امو :اولاق ؟ةيرقلا هذه لهأ لمعي

 .هلزنم ىلإ مهب ءاجف . ةثالث

 نسحأ الو .اهوجو نسحأ اموق رت مل موقلا .ءوسلا زوجع ،زوجعلا تأر املف

 .(}»نخدت نأ فيض طولب لزن اذإ اهموق نيبو اهنيب ملعلا ناكو .ًاحير بيطأ الو ابايث
 فيض طولب ةليللا لزن دقل :تلاقف مهيلإ اهسفنب تبهذ نأ اهسفن كلمت مل مهتأر املف

 نم ) 5،هيلإ نوعرهُت هوءاجف .ًاحير بيطأ الو ابايث نسحأ الو اهوجو نسحأ ه .لزن ام
 مه يتانب ءالؤمم موق اي ) :لاقف هفيض نع هودوارف . ( تائيسلا نولمعي اوناك لبق

 ام تملع دق اولاق ديشر ْلُجَر منم سيلأ يفيض ض يف نوخ الو ةللا اوف مكل ره

 نكو ىلإ ىو ء و ة وق مكب يل ن ر ول ل اق ُديرذ ام معت ك و ح نم كت ان يف انل

 ةكئالملا تلاقف . (ديدش

 ٩ ليلا م عطقب كلممأب رْساف كيلإ اوُلِصُي نل كْبَر لسر انإ طوُنن اولاق »

 ا اهبص هنإ تآرما لإ دحأ مكنم تفتلي الو ف “ا[ليللا نم ةملظ يف مهب رس : يأ]
 سيلأ حبصلا ُمُهَدِعَم نإ » :اولاق .ةعاسلا مهوكلهأ لب ،ال :لاقف ُمُهَباَصَ

 .« برقب عنصلا

 ملو .ددج فايضأ دوجوب ًامالعإ وجلا يف ناخد ثعبت :يأ «نخدت نا» :تاطوطخملا ىف اذك (1)

 .رداصملا نم يدي نيب اميف ربخلا اذه دجأ

 .149 ةقرو }ز نم ةدايز (2)
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 ١ دوه ين اثلا ءزجل : 82

 :هلوق كلذف 0نوفكتسي أانايمع اوتابف مهنيعأ سمطف هحانجب ليربج لام مث
 . ]37 :رمقلا] ) يرذنؤ يباذع اوقوذف مهنيع : ح ا انُشَمظْف رق (

 تعمس ىتح مالسل ا هيلع ليربج اهعفر مث هله أو طول جرخ رحسل ا ناك املف

 اَهَيلاَع اَْلَعَج انرمأ ءاج اُمَلَف » :هلوق كلذو .مهبالك حابن ايندلا ءامس ةكئالم
 .ه اَهلفاَس

 تنشقتلا ةدهلا زوجعلا تعمس املف . ةراجحلا اهعبتا مث ئ اهبلق مث : ةفيذح لاق

 باصأو ةراجحلا مهراَفُس باصاف .اهموق باصأ ام اهباصاف :لاقو .رجح اهباصا
 . فسخلا مهضرأ

 ؛هل نذاف مهكاله يف هللا نذاتسا مالسلا هيلع ليربج نأ يبلكلا ريسفت يفو

 لاقو نئادم عبرأ يهو طول نئادم تحت هحانج لخداف . حبصأ امدعب مهاتأف

 لهأ عمسف ،ءامسلا غلب ىتح مهعفر مث : يبلكلا لاق .ىرق ثالث تناك :مهضعب

 ًاجراخ ناك نم ىلع ةراجحلا هللا لسرأو .اهبلق مث بالكلاو جاجدلا تاوصأ ءامسلا
 . نئادملا نم

 : مهضعب لاقو . هموق نم زع يف الإ . طول لعب ايبن هللا ثعبي ملو : نسحل ا لاق

 . هموق نم (2)ةو رث يف الإ

 .ليللا نم ةفئاطب مهضعب لاق ( ليلا َنُم عظقب كلمهَب رشساق ) :هلوق
 يف هفلاختو مالسإلا هل رهظت 5ةقفانم طول ةأرما تناكو :لوقي نسحلا ناكو

 .لامعألا يف هفلاخو مالسإلا هل رهظأ حون نبا كلذكو .)لامعألا

 سمللتلا ىنعم اهيف نأك ةريخألا هذه تبثأو «نوفكتسي» :دو ج يفو ،'نوسكعتي» :عو ق ىيف (1)

 . (ففك) ناسللا رظناو .ءايشألا ىلع فرعتي نأ ديري يذلا ىمعألا لعف فكلاب

 يف يثيللا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم اهحرش امبسح .ةعنملاو ةرثكلا ىنعمب انه ةورثلا (2)
 تاياور ضعب يف تي هلللا لوسر ىلا ًاعوفرم لوقل ا اذه رم دقو . 420 ص 15 ج يربطل ا ريسفت

 . يربطلا

 . رفكلا ىلع اهبلقو مالسإلا رهظت» :149 ةقرو ثز ينفو . عبرألا تاطوطخملا يف اذك (3)

241 

 



 زيزعلا هنا باتك ريسفت 83 - 82 :دوه

 .سمشلا قرشت نيح مهكاله نوكي : يأ ( ُعْبصلا مُهَدعوَم نإ ) :هلوقو

 ( َنيِقرشُم ةحيصلا هتذخأف ) :رجحلا يف يتلا ىرخالا .ةيآلا يف لاق كلذكو

 .سمشلا تقرشأ نيح :يأ [73 :رجحلا]

 . رامضإلا يف ،بيرق حبصلا ىلب : يأ ) بيرقب ُعْبصلا سل ) :هلوقو

 . ةمايقلا موي ىلإ اهيف }نولجلجتي مهف مهب فسخ :نسحلا لاقو

 لاقو .نيطلا وه :مهضعب لاق .4 ليجس ْنُم ةراجح اَهيلَع انرمأو » :هلوق
 .يف يتلا ىرخألا ةيآلا يف لاقو .نيط اهرخاو رجح اهلوأ ؛ةيسرافلاب يه :دهاجم

 ةيسرافلاب يه :نييفوكلا ضعب لاق [33 :تايراذلا] ( نيط نُم ةراجح ) :تايراذلا
 .الكو كنس

 دنع ةملعُم :يأ « كبر دن ةمُوَسُم » ضعب ىلع هضعب يأ « دوضنَم » :هلوق
 .اميس اهيلع : يأ }ةمّرسم ،ءامسلا نم ىه :نسحلا لاقو .نسحلا ريسفت يف كبر

 ىلع اميسلا كلتو .باذعلا ةراجح نم يه امنإو ،ايندلا ةراجح.نم تسيل اهن
 . متاخلا لثم اهنم رجحلا

 ينعي ،ًاشيرق هب بهري :دهاجم لاق « ديجب نيملاظلا ْنِم يه اَمَو » :هلوق

 6 نيكرشملا ينعي دمحم اي ‘كتمأ يملاظ نم يه امو :لوقي مهضعبو .نيكرشملا
 .طول موق بصح امك اهب مهبصحي نأ :يأ كديعبب

 .(للج) ناسللا رظنا لخدو ضرألا يف خاس :يأ ؤلجلجت (1)
 يف اهمسر ءاج امبسح باوصلا وه هتبثأ امو «لكو دنس» :اذكه تاطوطخملا يف ةملكلا تءاج (2)

 بهذف .ةبرعم وأ ةيبرع ىه لهو ثةملكلا لصأ ىف نورسفملا فلتخا دقو . ةغللاو ريسفتلا بتك

 ةراجحلا نم ديدشلا» اهانعم نأو ةيبرع ةملكلا نأ ىلإ 296 ص 1 ج زاجملا يف ةديبع وبا
 .ةبيتق نبا هيلإ بهذ ام وهو .ةبرعم ةيسراف اهنأ ىلإ انه فلؤملا بهذو «برضلا نمو بلصلا
 دمحأ خيشلا برعملا باتك ققحم صخل دقو .229 ص برعملا يف يقيلاوجلا كلذ يف هعبتو

 ام كلذ يف اديؤم ،ةديدشو ةريثك اهانعم نأو ةيبرع ةملكلا نأ حجرو لاوقألا هذه ركاش دمحم

 .ةديبع وبأ هيلإ بهذ
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 86 - 84 :دوه يناثلا ءزجلا

 يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نإ :يي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج ركذ

 .() طول موق لمع
 ْمُماَحَأ » لوالا مالكلل ًاعبت ،نيدم ىلإ انلسراو يأ « َنَيذَم ْىَلإَو » :هلوق

 .نيدلا يف مهيخأب سيلو بسنلا يف مهوخأ وه 4 ابعش

 ينإ نازيملاو لايكملا اوصقنت الو ُهريَع هلإ نم مكلام ةللا اودبعا موقتي ر لاق «

 ارسي مهيلع يأر : : مهضعب ل اقو .قزرل او ةعسلا يف هلللا نم ريخب يأ 4 ري ريخب مكيرأ

 فاخأ ينإو » .نازيملا يف ناصقنو ليكلا يف فيفطت باحصأ اوناكو .ايندلا رسي نم

 .ةرخآلا باذع لبق ايندلا يف هللا باذع مكب طيحي :يأ ه طيحم موي باذع ْمُكيلَع

 سانلا اوُسَحْبَت الو » لدعلاب :يأ ه طسقلاب نازيملاو لايكملا اوفقوا موقتو

 وهو !اوملظت الو : مهضعب لاقو . مهل يذل ا مهقح سانلا اوصقنت الو : يأ 4 مه ءايشأ

 . دحاو

 ضرألا ىف يف ه اوريست الو : يأ 4 َنيدسفُ ؛ضزألا يف اوْغعَت الو ث : هلوق

 . نيدسفم ضرأل أ يف اونوكت الو : : نسحل ا ل اقو . نيدسفم

 ٠مكل ريخ مكبر نم مكظح :مهضعب لاق « مكل ريع هللا تيقب » :هلوق
 . متنمآ نإ :يأ « َنينموُم متنك نإ % .ةنجلا ينعي

 نوسخبت امم مكل ريخ وه لالحلا مكلاومأ نم مكل هللا ىقبأ ام : : مهضعب

 . هللا ةعاط : هللا تيقب :دهاجم لاقو .ا,”سانلا

 باتك يف هجام نبا هجرخاو .كردتسملا يف مكاحلاو يذمرتلاو .هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)

 نب ىيحي هجرخاو رباج ثيدح نم مهلك (2563 مقر) طول موق لمع لمع نم باب ،دودحلا
 نب مساقلا نع ىيحي نب مامه نع ىيحي :يلاتلا دنسلاب 149 ةقرو ز يف ءاج امك مالس

 ام رثكأ نإ :ظفلب اعوفرم هللا دبع نب رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع دحاولا دبع

 . . يتمأ ىلع فؤوختأ
 نارقلا يناعم يف ءارفلا هيلإ بهذ ام وهو باوصلا ىلإ هوجولا برقأ وه ليوأتلا نم هجولا اذه (2)

 .208 ص ٬ناآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا هراتخاو .25 ص 2 ج
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 88 ۔ 86 :دوه

 مكيزاجأ ىتح مكيلع مكلامعأ ظفحأ :يأ « ظيفحب ْمُكيلَع ان اَمَو » :هلوق

 .اهب
 نونعي يانؤاباع ُدْبعَي ام كرتن نأ رمات ْئرَلَصأ ُبْيَعشي اولاق » ::هلوق

 مهضعبو . "[لعفن نأ] كرتن نأ وأ :يأ 4 اشن اماَتلوُمأ يف لعفن نأ وأ » .مهناو
 .ءاشت ام انلاومأ يف لعفت نأ كرمات وأ :يأ ،ءاشت ام انلاومأ يف لعفت نأ وأ اهأرقي

 :نسحلا لاق .لاضلا هيفسلا تنأ كنإ : يأ « ديشرلا ميلحلا تال كنإ "

 :ناخدلا ) ميركلا يزعلا تنأ كنإ قُذ ( : هلوقك .ديشرلا ميلحلاب تسل كنإ : ىأ

 .كلذك تسل كنإ :يأ 9

 ضرف الإ ايبن ثعبي مل هللا نإ :نسحلا لاقف ( كُرُماَت كّنوَلَصأ ) :هلوق امأو
 ني دلا ه ا هل أ َنيصلخُم هلل ١ اوُدْبْعَتل لإ اوري أ امو ( : هلوق لثم يهو .. ٥ ةاكزل او ةالصلا هيلع

 . ]5 : : ةنيبل ١ [ ) ةميقل أ نيد كلذو ةوكرل ١ اوتوُيَو ةوَلصل ١ اوميقيو ءانح

 هل © م ۔.ه

 ةوبنلا نم نيب رمأ ىلع :يأ 4 يبر نُم ةنيب ىلع تنك ذإ نيار موقي لاق »
 4 ُهنَع مكنأ ام ىلإ ملاح نأ ديرأ اَمَو ط ةوبنلا : : يأ 4 انسح اقزر 7 ينقزرو ث

 . هكرأف رمأ نع مكاهنأل نكأ مل : : هريغ لاقو . نسحلا ريسقت يف .هلعفأن

 امو : يأ 4 4 هللاب الإ يقيفوت اَمَو ُتظَتسا ام حلضإلا ل ديرأ نإ ط

 هيلو تلكوت ه هَلَع )% .ريخ لك ىلإ يداهلا قفوملا هللا نإ : يأ ؛هللاب الإ (ث)يماصتعا

 . يلمعو يبلقب ىبلقب يأ 4 بين

 نأ كرمات وأ هانعم» :25 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا لاق . ىنعملا حاضيإل اهنم دب ال ةدايز (1)
 ؛رخآ هجو اهيفو» :ءارفلا لاقو ( كرتن ) ىلع ةدودرم ناف .( اشن ام انلاومأ يف ) لعفن نأ كرتن
 ىلع ةدودرم زئنيح يهو .اذ نع اناهنتو اذب كرمات كتاولصأ :لاق هنأك ة يهنلاك رمالا لعجت
 :لوقت امك ؛ءاشن ام انلاومأ يف لعفن نأ اناهنت :تلق كناك ؛هيف رامضإ ال . ىلوالا ( نأ )
 . «ةءاسالا نع برضلاب كاهنأ :لاق هنأك .ءيست نأ كبرضأ

 .«يتمصع» :جو د يفو . ؛يماصتعا» :عو ق يف اذك (2)
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 93 ۔ 89 : دوه يناثلا ءزحلا

 مكنيصي نأ < )1( يق ارف مكنلمحي ال : :يأ 4 َ يف ةاقش مكنم آل موقنو ,

 وق امو حلص ¡ وق و 1 دوه موق و ا حون وق باص أ ام لمم ط مكرقكي :نسحل ا لاق

 . مهب لزن ام لثم هللا باذع نم مكب لزني نأ :يأ « ديعبب ب مكنم طول

 هيلإ باتو هرفغتسا نمل « ميجر يبر ن هيلإ اوبوت مث ؟ ْمُكَبَر اوُرفْعَُساَو »
 .هقلخ ىلإ ذوتي : نسحلا لاقو . هتعاط لهأ دوي : يأ 4 دودو ط

 هومهف دقو ،لوقت ام لبقن ال : يار « ل وق امم اريثك هقفت ام بيعش اولاق » م

 ناك ؛رصبلا باصم :يأ 4 افيعض انيف َكيَرَنَل اًنإَو » [ةجحلا هب مهنيب تماقو

 انيَلَع تنأ اَمَو » .اهب كانلتقف ةراجحلاب :يأ« كانمجّرَل َكطممَر الؤَلَو » .ىمعأ

 . مهفارشأ نم ناكو 4 زيزعب

 ؛وُمذَحَناو » ماهفتسالا ىلع 4 ه هللا ن م مكيلع زعأ َيطَُرَا موقت لاق »
 .مكبرب مترهظأو مكموق متززعأ :هريغ لاقو .)اضف :دهاجم لاق ه يرهظ مكءارو
 .رهظب مكنم هومتلعج مكنأ ينعي

 امب اًنظَحأ ذَقَو ( :هلوقك . مكلامعأب ريبخ : : يأ 4 طيحُم َنوُلَمَعَت امب يبر زنل «

 .[12 :قالطلا] ( املع ءيش لكب طاحأ ) :هلوقكو [1 :فهكلا] .( اربخ 4 هيَذْل

 ىلع :ىأ 3 مكتيحان ىلع : يأ « ُمُكََناَكَم ىلَع اوُلَمحا موقنو » :هلوق

 يب مكرفكب مكبيصي نأ يتوادع مكنلمحي ال» :149 ةقرو بز يفو ،عبرالا تاطوطخملا يف اذك (1)

 «. .ام لثم هلللا باذع نم

 .149 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 دنع ريسفتلا اذه دجأ ملو {هالضف» :هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو الصف» :تاطوطخملا يف (3)
 يرهظلا» :لاق ؛ديز نبا ىلإ 461 ص .5 ج 6 يربطلا ريسفت ة يف ابوسنم هتدجوو دهاجم

 .اهيلإ جاتحي نأ الإ . ائيش اهعم لمحي ال لضف .ةيراَهلَظ لبإب هعم جرخي لامجلا لثم لضفلا

 سيلف شهيلإ اوجاتحت مل نإو .هيلإ متجتحا نإ ،اذه لثم مكدنع مكبر امنإ :لوقيف :لاق

 .298 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم رظناو .«ءيشب
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 99 ۔ 93 :دوه

 توس » ينيد ىلع :يأ .يتيحان ىلع .4َلمَع يإ » ديعو اذهو .رفكلا
 مهنيد ىلع اوتبث نإ مهنأ مهفوخي نكلو 6 مهنيد ىلع اوتبثي نأ مهرمأي سيلو « نوُمَلْعت
 . باذعلا مهءاج

 ه ْنَمَو » .ةرخآلا باذع لبق ايندلا يف :يا هيزخُي باذع هيتاي نمم » :لاق م & © .م
 ْمُكَعَم يئ اوُبِقَتزاَو » .بذاكلا نم باذعلا مهءاج اذإ نوملعيس :يأ « بذاك

 .[71 :فارعألا] ( َنيرظَتنُملا َنُم مكعم ينإ اورظتناف ) :هلوقك « بيز

 ةَمْخَرب ُهَعَم اونما نيذلاو ًابيَعُش انجنو باذعلاب :يا « انرما ءاج اُمَلَو » :هلوق
 دق ىتوم :يأ«َنيمثجج مهرد يف اوحبصا ةحيصلا اوُمَلَط نيذلا تذخأو انم
 .اوكله

 امك نيذَمْل ادعب آلأ » اهيف اوشيعي مل ناك :يأ ه اَهيف اوَنْغَ لإ نأك » : لوق ا

 .هتوبن ةحص ىلع لدت يتلا انتايآب :يأ هانتاَتب ْىَسوُم ه انلسرأ َدَقَلَو , : هلوق

 اف » .هموقو :يا ه هفو نوعرف ىنإ » .ةنيب ةجحب :يا نيبم نسل
 : نسحلا لاق . 4 رانلا ُمُهَدَروَأَف ة ةميقلا مو ُهَموق م ُمُذَقَ ليشرب نعف ا امو نوعرف َرُمَأ

 .هموق هعم اهلخديو اهلخدي ىتح رانلا ىلإ مهدئاق نوكي

 ا :يأ . 4 وروملا ذزولا سئبو و » +لاق

 هب مهبذع يذلا باذعلا ٣9 4 ةّنْعَل ) ايندلا يف :يأ « هذلنَم يف اوُعبنأَ {

 درلا سئي » .ةنعل ةمايقلا موي اوعبتاو :يأ ه ةمايقلا مويو » “[قرغلا نم
 ةنعلو ۔ايندلا ةنعل ثةنعل دعب ةنعل :ناتنعل هيلع تفدارت : : مهضعب لاق .4 ُدوُفرَملا

 .ةرخآلا

 ىلع لماع يئإ) مكنيد ىلع :يأ ،(مُكََناَكَم ْىَلَع) :150 ةقرو ،ز يفو :تاطوطخملا يف اذك (1)
 ._( ينيد

 .ز نم ةدايز )2(

246 



 105 - 100 :دوه يناثلا ءزجلا

 .ةفلاسلا ممألا :يأ ىرقلا رابخأ نم :يأ « ىرقلا ءابنا نم كلذ » :هلوق

 اهنم » عضوملا اذه ىلإ مهرابخأ نم صق ام ينعي ؛دمحم اي 4 َكيَلَع هصقن »
 : مهضعب لاقو .هارت ال 4 ًديصح » اهنم 4 و < هلهأ كله دقو هارت : يأ 4 مئاق

 .ارثأ هل ىرت ال ديصحو ،هناكم ىرت مئاق اهنم

 مه اوناك نكلو ) :هلوقك وهو مهسفن اوُملَع نكنلو ْمُهَنُمَلَط امَو » :هلوق
 ائيش سانلا ُملظَ آل ةللا نإ ) :هلوقكو . مهسفنال : يأ [76 :فرخزلا] ( نيملاظلا

 م ٥ 3 ى و .

 .[44 :سنوي] ( َنوُمِلْظَي مُهَسفنأ سانلا نكو

 ينعي .«ِءيَش نم هللا نود نم ًنوُعذَي يتلا مهتهلا ُمُهْنَع تنغأ اَمَق» :هلوق

 « ْمُموداز اَمَو » .باذعلا ينعي 4 َكْبَر رمأ ءاَج امل » .اهنودبعي اوناك يتلا ناثوألا

 ريغ :نسحلا لاقو .ريسخت ريغ :يأ « بيبثت َرْيَع » مهتدابع يف ناثوألا كلت يأ
 .ريمدت

 ينعي 4 ىرقلا دعأ ادإ » كبر ذخأ اذكله :يأ « َكبَر ذأ َكلَذَكَو » :هلوق
 هذخأ نإ ط اهلهأ ينعي ز ةكرشم يهو : يأ «ةَملظ يهو ث .رافكلا : يأ ] اهلهأ

 .4 ديدش ميلا
 نمو شةفلاسلا ممالا رابخأ نم تصصق اميف :يأ « كلذ يف ن » :هلوق

 .4 ةرخآلا َباَذَع فاخ نمل ةيأل » ةملاظلا ىرقلا يكالهإ

 .قلخلا هيف عمتجي ةمايقلا موي :يأ « سانلا هل وُمجُم ٌموَي كلذ »» :هلوق
 اَمَو » :لاق .ضرألا لهأو تاوامسلا لهأ هدهشي :يأ « ًدوُهشُم موي لذو »

 .هللا دنع :يا 4 دوُدْعَم لجأل لإ » ةمايقلا موي ،مويلا كلذ :يأ « هرش 8.

 : هلوقك وهو 4 هنذإ الإ سفن ملكت ال , ةمايقلا موي : يأ 4 تاي وي 9 : هلوق

 ُهل نذأ م الإ نوُملَكَتَ ال افص ةكئالملاو ( ()دسج لك حور : يأ ) ولا موق موي (

 = هجوا اهلو ريسافتلا ضعب يف سابع نبا ىلإ بسن . حورلا ةملك ليوات هوجو نم هجو اذه (1)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 105 :دوه

 الإ هلإ ال : يأ ( ًاباَوَص ) :هلوقو .ايندلا ىف :يأ [38 :ابنلا] .( اباوص َلاَقَو نملا
 . هللا

 ديعص يف ةمايقلا موي قئالخلا هللا عمجي :لاق هنأ ناميلا نب ةفيذح نع اوركذ
 يتي دمحم ىعدي ام لواف :لاق رصبلا مهذفنيو ، يعادلا مهعمسي ،ةارع ةافح دحاو

 ©تيده نم يدهملا .كيلإ سيل رشلاو ،كيدي ىف ريخلاو ،كيدعسو كيبل :لوقيف

 ٥تيلاعتو انبر تكرابت .كيلإ الإ اجلم الو ىجنم ال كيلإو كبو ،كيدي نيب كدبع

 ماقملا كلذف ؛عفشا :هل لاقي مث ،تيبلا بر كناحبس ،تيوتسا كشرع ىلعو

 . هللا هدعو ىذلا دومحملا

 :لوقي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ « ًديِعَسُو يقش ممُهنمَف » :هلوق
 .(")همأ هنطب يف دعس نم ديعسلاو 3 همأ نطب يف يقش نم يقشلا

 قلخ نإ :لاق قدصملا قداصلا انثدح :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 نوكي مث ،ةقلع اموي نيعبرأ نوكي مث ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف عمجي مكدحأ

 يقشو متاررثأو هلجأو هلمعو هقزر بتكي نأ رمؤيف كلملا ثعبي مث }ةغضم اموي نيعبرأ
 نيبو هنيب نوكي ال ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل دبعلا نإ هريغ هلإ ال يذلاو .ديعس وأ
 دبعلا نإو .اهلخدي ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ ةنجلا
 لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ رانلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل

 .اهلخدي ىتح ةنجلا لهأ لمعب

 ص 7 ج ،ريسملا داز ،يزوجلا نبا رظناو .مالسلا هيلع ليربج وه انه حورلا نأ اهنم ؛ىرخأ =
2 - 13. 

 ظعو نم ديعسلاو» :دو جو ق يفو ،ماقملل بسنأ يهو شةريخالا ةملجلا هذهب ع تدرفنا (1)

 . [هريعب

 .عو ق نم ًاعم اتطقسو 5د نم «هلجاو» :ةملكلا تطقسو «هرثأو هلجأود :ج يف اذك (2)

 يراخبلا هجرخأ .دوعسم نب هللا دبع نع ننسلا باحصأ هجرخأ }كهيلع قفتم حيحص ثيدح )3(

 . . .همأ نطب يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب يف ملسم حيحص يف وهو ،ردقلا باتك يف ملسمو

 .,ديعس وأ يقشو هلمعو هلجأو هقزر بتكب رمؤيو» :هيف ءاجو (2643 مقر)
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 107 - 106 :دوه يناثلا ءزجلا

 م ٨ . ۔ے م

 اذه :مهضعب لاق ٌقيهشَو ريفز اهيف مُهَل رانلا يفف اوش نيذلا امأف » :هلوق

 .[108 :نونمؤملا] ( ِنوُمْلَكَت الو اهيف اوأَسإ ) : هللا لوقي ثيح مهمالك عطقني نيح
 مكنإ ) :مهبيجي مث .افيرخ نيعبرأ رادقم مهرننيف .اكلام نوعدي رانلا لهأ نأ كلذو

 :لوقي مث ايندلا رمع ردق مهرذيف :مهبر نوعدي مث .[77 :فرخزلا] ( َنوتكاُم
 قيهشلاو ريفزلا الإ ناك الو }ةملكب اهدعب نوسبني الف ؛( نوُمَلَكَت الو اهيف اوسا )

 .0 قيهش اهرخاو ريفز اهلوأ ريمحلا تاوصأب مهتاوصأ هّبشف .منهج ران يف

 ءامسلا يف ةنجلا نإ :يأ 4 ضرألاو توُمُسلا تماد ام اَهيف نيدلل :هلوق
 .ًادبأ عطقني ال ام كلذو ،‘ة}ضرألا يف رانلاو

 :هلوقك ة [مهلبق اولخد نيذلا هب مهقبس ام ينعي] « َكبَر ءاش امم لإ » :هلوق

 ارم منهج ىلإ اوُرقَك نيزلا قيِسَو ) ةنجلا ىلإ مهبر اوقنا نيذلا قيسو ) :لاقو ( ارم م
 :لاق .“}كبر ءاش ام الإ ةرمزلا دعب لخدت ةرمزلاف .[73 و 71 :رمزلا] ( ارم

 .4 ديري امل َلاَعَف َكبَر نإ»

 .150 ةقرو .ز نم ةدايز (1)

 قيهشلا :لاق هنأ ليلخلا نع ركذ» :لاقف نيتملكلل ايوغل احرش 150 ةقرو يف نينمز يبأ نبا دروأ (2)

 هنم دشأ قيهشلاو ،نينألاب بوركملا توص ريفزلا ليقو .سفنلا جارخإ ريفزلاو ث سفنلا در
 . «اعافترا

 تعلطا اميف هدجأ ملو .150 ةقرو ،ز يفو . عبرألا تاطوطخملا يف ةيآلا هذه ليوات درو اذك (3)

 ِتَماَد ام ) :ىلاعت هلوق يف ديز نبا نع ركذ ام هنم ًابيرق هتدجو امو .ريسفتلا بتك نم هيلع
 . !ءامس ءامسلاو اضرأ ضرألا تماد ام» :لاق ( ضرألاو تاوملا

 ج يربطلا ريسفت يفو }28 ص 2 ج ءارفلا يناعم يف ءانثتسالا اذه ليوات هوجو نم اهجوأ رظنا (4)
 هدعب يذلاو ءانثتسالا اذه يف دوه خيشلا فقي نأ رظتنملا نم ناكو .اهدعب امف 481 ص .5

 دمحم ةمئالا بطق هلاق ام عوضوملا اذه يف تئش نإ رظنا .لعفي مل هنكلو كلذ يف هيأر نيبيو
 تاوامسلا تماد ام دولخلا ىنعمل اهجوأ ركذ دقف .44 -46 ص 6 ج ريسفتلا ريسيت يف شيفطأ
 ةعاسلا مايق نيب ام يهو {ةدم نم ( كبر ءاش ام الإ )» :لاقف هدعب دراولا ءانثتساللو ضرألاو

 ؛اهب ةرات نيجس ىيف مهحاورأ بذعتو .ةرات رانب مهروبق يف نوبذعي مهنإف رانلا لوخد ىلإ

 .«ضرألاو تاوامسلا ماود وهو يفرظلا ردصملا وه هنم ىنثتسملاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 110 ۔ 108 :دوه

 ضضزألاو تاومسلا تماد ام اهيف َنيدلا¡خ ةنجلا يفق اوعس نيذلا امأو » :هلو
 ترتفا ام انه اه ركذو .مهلبق اولخد نيذلا هب مهقبس ام الإ :يأ « كبر اش امم الإ
 هعضوم اذه نإف ؛ةعافشلاب اهنم نوجرخي مث رانلا نولخدي اموق نأ نم ةكاشلا ةقرفلا

 .("مهيلع درلا عضومو

 .عوطقم ريغ :يأ « ذوذجم يغ ءاطع » :هلوق

 ُدْبعَي امَم » كش يف كت الف :ةلي يبنلل لوقي « ةيزم يف كت الف » :هلوق
 و 8٥ م م ُ و 8٥ ى

 ناك ام الل : يأ ,«ممهؤاباة دبعي امك لإ نودبعي ام ط .برعلا يكرشم ينعي 4 ءالؤمم

 4 م مهبيصن ْمُموْفوُمَل انو « . ناثوألا نودبعي اوناك : ىأ 4 لبق نم نم » مهؤابآ دبعي

 ( أروفوُم ءاَرَج ممكؤازَج منهج نف ) :هلوقك وهو .4 ,صوقنم ريغ » باذعلا نم :يا
 .[3 : : ءارسالا ]

 هب رفكو موق هب نمآ :يا] « هيف تلاق بتكلا ىتوُم اني َدَقَلو» :هلوق
 َيِضَقَل » ايندلا يف ةرخآلا باذعب بذعي الأ 4 كبر نم تقَبَس ةمِلَك الولو » [موق

 .رانلا رانلا لهأو .ةنجلا ةنجلا لهأ لخداف ءايندلا يف مهنيب هللا ىضقل :يا مهن
 .نيكرشملا ينعي « بيرُم هنم كش يف مهنإو » .ةمايقلا موي ىلإ كلذ رخأ نكلو

 .ةبيرلا لبق نم بيرم هلوقو

 - ملعت امك ۔ يهو ؛دولخلا ةلأسم يف هيأر فلاخي نم ىلإ هب ريشي يراوهلا دوه خيشلا مالك اذه (1)
 نم ىلع درلا عضوم اذه نأ ركذ نيح ًادوه خيشلا نكلو .ءاملعلا نيب فالخلا لئاسم نم
 ركذ مدعو .ةيآلل مهليوأت فذحب ىفتكاو . ججحلاب مهيلع دري مل «ةكاشلا ةقرفلا» مهيمسي

 نع لاقف ةيآلا ريسفت يف يدسلل الوق .151 0 يقرو ،ز يف نينمز يبأ نبا لقن دقف .مهيأر

 نوجرخي ىاهيف نومودي الف رانلا نولخدي نيذلا ديحوتلا لهأل كبر ءاش ام الإ» :لوألا ءانثتسالا

 ديحوتلا لهأل صقن ام ينعي ،كبر ءاش ام الإ» : يناثلا_ءانثتسالا نع لاقو «.ةنجلا ىلإ اهنم
 لئاوأ يف ليصفتلا نم ءيشب عوضوملا اذه ىلإ دوه خيشلا دوعيسو .«رانلا نم اوجرخأ نيذلا

 . هللا ءاش نإ ،كانه هيلع فقتس رجحلا ةروس

 ةدابعك : يأ .ةيردصم نوكت نأ نكميو ،ةلوصوم «امك» :هلوق يف «ام» انه فلؤملا لعج (2)

 .431 ص 2 ج يرشخمزلا فاشك رظناو .491 ص 15 ج يربطلا ريسفت يف تءاج امك .مهئابآ
 .151 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 114 - 111 :دوه يناثلا ءزجلا

 هنإ مُهَلاَمغَأ ًكبَر ْمُهنيفويَل امل » نيرخآلاو نيلوألا ينعي « الك نِإَو » :هلوق ٤. م.و.3ة .ج 238 هوم ِذمم ٤ 8 ء ه ِ

 . « ريبخ نولم امب
 نينمؤملا ينعي « كعم بات ْنَمَو » مالسإلا ىلع « ترمأ امَك ْمِقَتْساف » :هلوق

 مكل لحأ اميف اوغطتو مالسإلا نع اوعجرتف « اوغطت الو » .كرشلا نم اوبات نيذلا

 اوفراقت الو .عرزلاو ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا اومرحف ةيلهاجلا له أ ىغط امك

 هضعب ؛نايغط نود نايغطو نايغط قوف نايغط وهو .اوغطتف هنع هللا مكاهن ام رئابك

 .4 ًريِصَب ًنوُلَمعَت امب هنإ » .كرشلا نود قافن هضعبو .كرش
 :نيهجو نم ةملظلا ىلإ )نوكرلاو 4 اوُمَلَط نيذلا ىإ اونكرَت آلو » :هلوق

 ال كلذكو .كرش ملظ مهو ،مهلامعأب اوضرت الو (نيكرشملاب اوقحلت ال :لوقي

 ملظو ،ملظ قوف ملظ وهو {مهلامعأب اوضرت الو نيقفانملا نم اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت

 نم نيملاظلا ىلإ متنكر متنأ اذإ ،اهولخدتف :يأ « رانلا مكُسَمتف » .ملظ نود

 باذع نم مكنوعنمي : يأ 4 الوأ َنِم هللا نوُد نم مكل اَمَو » .نيقفانملاو نيكرشملا
 .هللا نم مكل رصان ال :يأ « َنوُرَصنت آل مث » هللا

 تاولصلا ينعي « ليلا َنُم افَزَو راهنلا ٍيفَرَط ةوصلا مقأو » :هلوق

 .اهتيقاومو اهدوجسو اهعوكرو اهئوضو ىلع ماقت نأ :سمخلا

 رهظلا ةالص رخآلا فرطلا يفو ْ حبصلا ةالص لوألا فرطلا يف 7

 ءارفلا يناعم يف كلذ نايبو ( مهنيو امل لك نو ) : ىلاعت هلوق ةءارق يف ءارقلا فالتخا رظنا (1)

 .30 - 28 ص 2 جح

 الو» ارق نم ةءارقب ارق فلؤملا لعلو ،اذكه «ناكرإلا» :اهلك تاطوطخملا يف ةملكلا تدرو (2)
 نبا ىلإ اهبسنو 433 ص 2 ج فاشكلا يف يرشخمزلا اهيلإ راشأ ةءارق يهو .ءاتلا مضب «اونكرت

 .اونكرت الو .روهمجلا ةءارقل اعبت «نوكرلاد هتبثأ ام باوصلاو .هلامأ اذإ هنكرأ نم شةلبع يبأ
 يف يربطلا ةرابع سفن يهو ،هكرشلاب اوقحلت اله :151 ةقرو ،ز يفو ،عبرألا تاطوطخملا يف (3)

 اوقحلت ال :هتبثأ ام مزلتست ةيلاتلا ةلمجلا نكلو .ةداتق مالك نم يهو .501 ص 15 ج ريسفت

 . مهلامعأب اوضرت الو نيكرشملاب
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 114 :دوه

 ليللا فلزو .ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص ينعي ،ليللا نم افلزو رصعلاو

 .هلئاوأ ينعي 5،_[هينادأ]

 ام نبهذي سمخلا تاولصلا نإ :يأ « تابسلا نبهذي تتَسَحلا نإ » :لاق

 .رئابكلا نود

 نصغ ذخاف ةرجش تحت يسرافلا ناملس عم تنك :لاق يدهنلا نامثع وبأ ركذ
 .ةرجش تحت ةلي هللا لوسر عم تنك ينإ :لاق مث ،هقرو طقاست ىتح هزهف !.اهنم

 أضوت اذإ ملسملا لجرلا نإ :لاق مث .هقرو طقاست ىتح هزهف .اهنم ًانصغ ذخاف

 اذه تاحَت امك هبونذ هنع تّتاحت سمخلا تاولصلا ىلص مث 5،هءوضو نسحأو

 تانسحلا ن ليلا نم ه افلز راهنلا يفرط ةولصلا ميأو ) :ةيآلا هذه الت مث . قرولا

 ._( نيركاذلل ىركذ لذ تائيسلا نبهذي

 ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاوصلا نإ الأ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 .(ةرئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل تارافك ةعمجلا

 نب هللا دبع نع اوركذ .نيبئاتلل ةبوت :يأ 4 نيركألل ىركذ كلذ » :هلوق

 هذه تلزنف ،اهترافك نع هلاسي ةلي يبنلا ىتاف ةلبق ةأرما نم باصأ الجر نأ دوعسم

 .)( َنيركاذلل ىركذ كلذ ) :هلوق ىلإ ( . . .راهنلا يفَرَط ةوَلّصلا مقأ ) :ةيآلا

 .151 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 15 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأ امك طسوألا يف يناربطلا هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ (2)
 .520 و 514 ص

 هجرخأو .سمخلا تاولصلا لضف يف ءاج ام باب ،ةالصلا باتك يف يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (3)
 يبا نع 233 مقر) . .ةعمجلا ىلا ةعمجلاو سمخلا تاولصلا باب ةالصلا باتك يف ملسم

 . «رئابكلا شغت مل ام نهنيب امل ةرافك» . هظافلأ ضعب يفو ةريره

 يلأ :لجرلا لاق» : هرخآ يفو دوه ةروس ريسفت رخآ نم ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )4(

 519 - 5 ص 15 جح هريسفت يف قرط نم يربطلا هجرخأو . يتمأ نم اهب لمع نمل :لاق ؟هذه

 . دوعسم نبا ثيدح نم
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 119 - 115 :دوه يناثلا ءزجلا

 نوكرشملا كل لوقي ام ىلعو كيلع هللا ضرف ام ىلع : يأ « ربصاو » :هلوق

 .4 نينسحملا رجأ ميِضُي آل ةللا نإَق » ىذالا نم
 ح ه۔ثِ . ه ۔, ث ؟. ه۔ ه . م,,, ۔ 2 .۔ ب .

 نوهني » 0"[ةعاط ينعي] « ةيقب اولوا مكلبق نم نورقلا نم ناك الولف » :هلوق
 ى ٥ م ٥ -ه م . 2  ُ 4 ٥ ع 2 م

 اليلق الإ كلذ نكي مل :لوقي « مهنم انيجنأ نمم اليلق الإ ضرالا يف داسفلا نع

 ريخ هللا ةيقب ) :هلوق لثم مهضعب دنع ةيقب ولوأو .نينمؤملا نم : يأ مهنم انيجنأ نمم
 .ةنجلا ينعي 0 مكل ريخ مكبر دنع مكظح : يأ [86 :سنوي] ( مكل

 اوفرتأ ام اوعبتا ،نيكرشملا ينعي 4 هيف اورثأ امم اوُمَلَط نيذلا عبنو » :لاق
 اوناكو ط .ايندلا نم هيف مهيلع هللا عسو ام : نسحلا لاقو . مهايند نم : يأ .هيف

 .نيكرشم :يأ « نيمرجم

 الكف ) :هلوقك « َنوُحلْضُم اهلهأو ملظب ىرقلا َكلْهيل كبَر ناك اَمَو » :هلوق 8 د ۔ ۔ م, ه م , ۔ .هع هع , ٥2 ۔,,٥ه , -2,8۔ 2 ,2 ,۔۔ -
 نم مهنمو ةحيصلا ممهئذََأ نم مهنمو ًابصاح هيلع انلَسزا َنُم مهنمف هبنذب انذأ
 مهسفنأ اوئاك نمكتو مُهَمِلظَيِل هللا ناك اَمَو انقَرْغَأ َنُم مهنمو ضزألا هب انفس

 اوكلهي مل اونما ولو .مهلسر مهبيذكتو مهكرشب ينعي }[40 :توبكنعلا] ( نوملظي
 . باذعلاب

 لثم .ناميإلا ىلع :يأ « ةدحاو ةمأ سانلا َلَعَجَل كبَر ءاش وَلَو » :هلوق
 ح ث ۔۔ ؤ  م 71 .گ ٥ ه م م 2 ,8 م 2 ؟ -

 نولازي الو » [99 :سنوي] ( اعيمج مهلك ضرالا يف نم َنَمأل كبَر ءاش وَلَو ) :هلوق
 نايدأ ىلع] فالتخا يف مهو رافكلا مه نوفلتخملاو « َكبَر محر نمم الإ َنيفلتخُم

 يف مهف مهاج امل قحلاب اوبذك لب ( : هلوق لثم هريغو دهاجم ريسمت يف ة[ىتش

 .رافك سانلا ةماعو . سبتلم : يأ ]5 : ق ةروسأ] ) حيرم رمأ

 ال ،نونمؤملا مهو .رافكلا مه نوفلتخملاو ( َكبَر محر نمم الإ ) :هلوقو
 فالتخا مهنم كلذو هنم كش يف مهو . راكل ا فلتخا امك ثعبلا يف نوفلتخي

 .51 ةقرو ز نم ةدايز )1(

 .309 ص :دهاجم ريسفت نم ةدايز )2(

253 

  



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 120 - 119 :دوه

 هللا ةيصعم لهأو ،مهرايد تقرفت نإو ةعامج لمهأ هللا ةمحر لهاف .سب يف هنم مهو

 مهكشو ثعبلا يف رافكلا فالتخال ةلمتحم ةيآلاو .مهرايد تعمتجا نإو ةقرف لهأ

 هللا هب نذأي مل ام نايدألا نم اوعرش امم ةلبقلا لهأ نم فلتخا نم فالتخاو ،هيف

 .'"نوملعي ال ام هللا ىلع كلذ يف مهلوقبو بذكلا كلذ يف هللا ىلع مهئاعداو

 ْمَع) : ةيآلا هذه التو .فالتخالل :نسحلا لاق 4 مُهقلخ كلذلف : هلوق

 مولا فالتخا الو . [3 - 1 :إبنلا] ) :7 هيف ذ ممه يذلا ميظغلا إ الا نع نولءاستي

 نم اوعرش اميف ةلبقل ١ له أ يفلتخم نم هللا ىلع ءاعدا الو ة ةقرف دشأ الو ال ابو مظعأ

 . نوفلتخي ال ةمحرلا لهأ قلخ كلذلو :لاق . مهليطابأ نم هللا ىلع اولوقو ‘ مهنايدأ

 نم مّنهَج نالمأل » كبر ةملك تقبسو :يأ « كْبَر ةملَك تمنو » :هلوق
 لهأ رافكلا ينعي ٠ ,سنإلاو نجلا : نيقيرفلا الك نم : : يأ 4 َنيِمَمْج سانلاو ة ةنجلا

 مكنم منهج نالمأل مُهْنِم كعبت ْنَمَل 1" ًامو٤ذَم اَهْنم جرخا ) :هلوقك .رانلا
 .رئابكلا بكتراو هللا ىصع نمم نيقيرفلا الك نم :يأ [16 :فارعألا] ( نيعمجأ

 نأ ملعتف 4 كَد اوف 4 هب تمت ام لُسرل ا ابن أ نم كَِلَع صقن , الكو الكو ل :هلوق

 لاق 4 ىحلا هذه يف كاجو ث : هلوق .تيقل دق ام ىذألا نم تيقل دق ءايبنألا

 ريسفتو .قحلا ايندلا هذه يف :نسحلا لاقو .قحلا ةروسلا هذه يف كءاجو :مهضعب

 .ةروسلا هذه يف :دهاجم

 دوه ينتبيش :لاق . دق كارأ الأ ،هللا لوسر اي :لاق ركب ابأ نأ اوركذ

 . ترؤك سمشلا اذإو نولءاستي معو تالسرملاو ةعقاولاو

 .4 َنينمُْمْلل ىىَرَكِذَو » .ظعاوم نم نآرقلا يف ام :يأ 4 ةّطِْوَمَو » :هلوق

 يف ةدراو ريغ يهو “ كش الو دوه خيشلا مالك نم اهيلت يتلاو ةرقفلا هذه يف لمجلا هذه ضعب )1(

 .ز
 ثيدح اذه لاقو سابع نبا نع ظفللا اذهب ةعقاولا ةروس ريسفت يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ (2)

 ظفلب ين اربطل ا هاورو .ةيلحلا يف ميعن وبأو © تاقبطلا يف دعس نبا هجرخأو .بيرغ نسح

 .اهتاوخأو دوه ينتبيش
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 123 - 121 : دوه يناثلا ءزجلا

 6مكتيحان ىلع :يأ 4 ممكيَناكَم ىىَلَع اونما َنوُنموُي آل َنيِذَلَل لق » :هلوق

 اننيد ىلع :يأ «َنوُلمَع انإ » مهرفك ىلع اوتبث نإ باذعلا مهفوخي .مكرفك ىلع
 ينعي ،ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا :يأ ،باذعلا نم مكب لزني ام :يأ 4 اورظتناو »
 نأ :يأ 4 َنوُرظَتنُم انإ » .هباحصأو لهج يبأ نيدب نينئادلا ةمألا هذه رافك رخآ
 .باذعلا مكيتأي

 تاوامسلا بيغ ملعي ال :يأ 4 :ضزألاو توملا بيغ هللو ط :هلوق

 [6 :ناقرفلا] ( ,ضزألاو تاومسلا يف رسلا مَلَعَي ) :هلوق لثم وهو .وه الإ ضرألاو
 لناغب كبر امو هيَلَع ْلُكوَتَو ُهذُبعاَف » ةمايقلا موي :يأ « ُهلُك رمألا عجري ر هيإو »

 .ةيفاخ هيلع ىفخت الو ،لفغي ال 4 َنوُلَمعَت امع
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 4 ۔ 1 :فسوي

 فسوي ةروس ريسفت
 اهلك ةيكم ىهو

 دق « نيبُملا باتكلا تناة لت رَلأ» :هلوق 4 ميجرلا نملا هللا مشب »
 نيبم يبرع ناسلب :يأ ايبرع ناءرق ُهنلزْنأ انإ ط . عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف

 .هب اونمؤتف هيف ام اولقعت يكل :يأ « َنوُلقْعَت مكلعل »

 للا رومأو ةيضاملا بتكلا نم 4 صصقلا َنَسحَأ كيلع صقن نحن » :هلوق
 اذه كيلإ انيحوب :يا] «اءرقلا اذم كيلإ انيحأ امب » مممالا يف ةفلاسلا

 َنمَل » نآرقلا كيلع لزني نأ لبق نم :يا « هلبق نم تنُك نإو » "ة[نآرقلا
 ام يذت تنك امم انرمأ نم ًاحوُر تيإ انحو كلذكو ر :هلوقك وهو .هنيعلا
 :ىحضلا] .( ىدهف لاض كَدَجَوَو ) :هلوقكو ،[52 :ىروشلا] ( ناميإلا ال باتكلا
7. 

 رمَقلاَو سمشلا بكوك َرَمَع دحأ ير ينإ تبأ اي هيبأل فسوي لاق ذإ » :هلوق
 .«نيدجنَس يل مهتي

 ؛هل نودجسيس هيوبأو الجر رشع دحأ اوناكو فسوي ةوخإ نأ بوقعي اهلوآتف
 . هاوبأ رمقلاو سمنثلاو .ابكوك رشع دحألا مه هتوخإف .كلذب هللا هملعأ

 نمو 50152 ةقرو ز نم حيحصتلا تبثأف ةطوطخملا خسنلا بلغأ يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (1)
 . ةداتقل امهيف لوقلا اذه بسنو .552 - 551 ص 5 ج يربطلا ريسفت

 .انه ةيردصم امو 53152 ةقرو .ز نم ةدايز (2)
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 9 ۔ 5 :فسوي يناثلا ءزجلا

 :لوقي « اديك كل اوديكيف َكتوْخِإ ىلع كايؤر ُصُصقَت ال يني لاق »
 :يأ « نيبم وُدَع ناسنإلل نيشلا نإ » .نظ امك ،ًاقح ناكف ؛هنم انظ كودسحي

 .ناسنإلل ةوادعلا نيب

 هملعأ ءيش اذهو .ةوبنلل كراتخيو كيفطصي :يأ « َكْبَر كيب َكلذَكَو »

 .ةوبنلا فسوي يطعيس هللا نأ ،مالسلا هيلع بوقعي هللا

 ريسفتو .ايؤرلا ريسفت :دهاجم لاق .4 ثيداحألا ليوات نم كُمَلَعيَو » :هلوق
 : يأ « كيَلَع ُهََمْعِن ُمتْيَو » .ةوبنلا يحوب الإ ملعت ال يتلا رومألا بقاوع :نسحلا

 اَمَك » .ةوبنلا مهلك بوقعي دلو يطعيس هنأ هملعاف «َبوقعَي لا ىَلَعَو» .ةوبنلاب
 يف .هحبذ دارا ثيح :مهضعب لاق .4َقنحُسإَو ميهربإ ْلْبَق نم كنبأ ىلع اَهُمنأ
 ميلع :يأ « ميكح مميِلَع َكبَر نإ » .شبكب هللا هادفف ،قاحسإ هنإ :لاق نم لوق
 .هرمأ يف ميكح .هقلخب

 لئاس ناك نمل ةربع : يأ 4ننيلئاُسلل تنا هتوخإو تفُسوُي يف َناَك دقل :هلوق
 . مهثيدح نع

 ةعامج :يا ه ةبْضُم ن ان ايبأ ىلإ بحأ وخأو تسوم اولاق ذإ » :هلوق
 سيلو .هيخاو فسوي بح يف :يأ .يارلا نم :يا « نيبم لَلَض يفل انابأ ن »
 اوناك دقو ءايبنأ ةلاقملا هذه اولاق موي اونوكي ملو .نيدلا يف لالض يف نونعي

 هبنت ني اونوكو مكيأ هجو مكل لخ اضزآ ؛وُرا وأ تمو اومتفا » :هلوق , |
 .(")ايندلا حالص يف :يأ ءايندلا يف نونعي :لاق نسحلا ريسفت .«َنيجلَص اموق

 اموق نونوكتف ؤهلتق دعب نم نوبوتتو :لوقي مهضعبو .نيدلا حالص نونعي سيلو
 . نيحلاص

 نونعي» :هصن اذه نسحلل رخآ ريسفت 152 ةقرو ز يف ءاج نكلو .عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 .ريسفتلا بتك نم ريثك يف درو ليوأت اذهو .«نسحلا ريسفت يف مكيبأ دنع مكتلزنم حلصت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 15 ۔ 10 :فسوي

 ةلاخ نبا وه وهو . موقلا ربكأ ناكو . ليبور وه : : مهضعب لاق 4 , ْمُهنم لئاق لاق ط

 :فسوي] ( هللا نم ًاقثوُم مكيلع ذأ دق مكابأ نأ اوُمَلْعَت منأ ) :لاق يذلا وهو فسوي
 . ليبور “"دالتلا يف هنم ربكأو ،نوعمش مهريبك :دهاجم لاقو .0

 ., 8 و

 ُهطَقَتلي » اهيحاون ضعب يف : يأ ؟ جلا تتنيَغ يف هوقو فسوي اولتقت ال »
 . هولتقت الو 4َريلعت من نإ » قيرطلا ةرام ضعب :يأ ه ةرايسلا ضغب

 عتري ; ادع انعم هلسزأ توحص هل انو تفُسوُي ىلع انمأ ال لام انابأ اب ولا )

 وهف ءايلاب اه أرق نمف .نونلاو ءايلاب : : نيهجو ىلع أرقت يهو 4 َنوُظفنحَل ه انو بعلو

 7 ارق .مهتعامج ينعي وهف نونلاب اه أرق نمو .بعليو عتري : :لوقي فسوي ينعي

 طشنن : يأ ،بعلنو عترن ريسفت :دهاجم لاقو .نونلاب دهاجم ةءارقو ،ءايلاب نسحلا
 . 'وهلنو

 ًنوُلْفنَع ُهنَع متنأو بألا هلكاي نأ فاخأو هب اوُبَعذَت نا يننزحي ينإ ) :هلوق

 اذإ انإ : يأ ه توُرسنَحْل اذإ انإ » ةعامج : : ىا ( ھ ةبصع نحن بيذلا ُهَلَكأ نل اولاق

 .ةزجعل
 اولعفف « ٌبججلا تبغ يف ُهوُلَعجُي نأ اوُمَمْجَأَو هب وبع امَلَف » : هللا لاق

 هاطعأ : نسحلا لاق .فسوي ىلإ :دهاجم لاق ه هنذإ ايحأو » .(»بجلا يف هوقلاو

 ًافيحصت ةريخألا ةملكلا هذه تناك اذإف .(اذك) «داليتلاه :دو ج يفو .كدالبلاه :عو ق يف (1)
 انئمطم تسلو .دالتلا يف هنم رثكأو :اذكه فصولا نوكي نأ يغبنيف { ميدقلا لاملا ا وهو .دالتلل

 يننيعت بوقعي نب ليبور نع ةلصفم ًارابخأ رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ ملو . ًاعم نيتملكلل

 .ةملكلا حيحصت ىلع

 ةقرو ز يف نينمز يبأ نبا لاق .ًاضيأ ءايلاب بعليو نيعلا رسكو ءايلاب ةنيدملا لهأ ةءارقو انتءارقو (2)
 .رورسلاو عفنلا عمجيف بعليو هتيشام ىعري اولاق مهنأك» 2

 سابع نبا ىلإ بسن لوق وهو .«نيعبرألا ىلإ ةرشعلا نم ةبصعلا :لاقي» :نينمز يبأ نبا لاق (3)
 .ريسافتلا ضعب يف

 .واولا هيلع تلخد ( اممَل ) باوج وه ( اوُمَمجأ ) هلوق 5714 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا لعج (4)
 هب اولعف ام اولعف» :هريدقت فوذحم امل باوج نأ 449 ص 2 ج فاشكلا يف يرشخمزلا ىأرو

 .ىذألا نم
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 19 - 15 :فسوي يناثلا ءزجلا

 ٥ و « مز م و م

 ال ْمُمَو ادن مهرآب ْمُهنَبنتَل » ماهلإ وه :مهضعب لاقو .بجلا يف وهو ةوبنلا هللا

 ةوبنلا اوتوأ امنإو ،ءايبنأ ذئموي فسوي ةوخإ نكي ملو .فسوي كنأ :يأ « َنوُرُعشي
 . طابسألا مهو ©كلذ دعب

 آل ْمُهَو ) ،هب اولعفي نأ نوديري امب رئبلا يف وهو هللا يحو هاتأ : مهضعب لاقو
 م ورو © ش,

 .مهرمأ نم فسوي هيلع هللا علطأ امب :يأ .( نورعشُي

 توب انكرتو قسن اَنْبََد انإ اننابأني اولاق نوكبي ءاشع مهابأ اوءاَجَو » :هلوق

 «َنيقدنص انك وََو » انل قئصمب :يأ ه انل نمؤُمب تنأ امو بيذلا ُهَلَكَق اًنمَتَم دنع
 . كانقدَص ولو :ىأ

 لاق .ةلخس مدب هصيمق اوخطل : يأ 4 بذك مدب هصيمق ىلَع اوءاَجَو ث

 .ةاش ةلخس : دهاجم

 ُرْبَصَف » أرمأ مكسفنأ مكل تنيز :يأ « ارمأ مكسفنأ ُمُكَل تَلوَس لب لاق »
 ام ىلع ناَعَتْسُملا هللاو » .دهاجم ريسفت يف ،عزج هيف يل سيل :يأ « ليمج

 .نوبذكت ام : يأ 4 َنوُفصَت

 نيأ ملعي ال نكلو 6 يح فسوي نأ © هللا هملعأ امب بوقعي ملعف : نسحلا لاق

 ك .وه

 ملف هيلإ رظن بوقعي ىلإ فسوي صيمقب ءعيج امل :لاق هنأ نسحلا نع اوركذو

 ىلع ىقبأو ينبا لكأ] اميلح بئذلا دهعأ تنك ام :لاقو . ًاقرخ الو اقش ري

 . )1( 1 هصىمق

 .موقلل يقتسيل ءاملا دري يذلا 4 ْمُهَدراَو اولسرأف ةَراَيَس تءاَجَو » :هلوق

 .فيرطلا ىنعملا اذه حاضيإل اهتبثأ 581 ص 15 ج يربطلا ريسفت نم ةدايز (1)

 50153 ةقرو ز يف يف ام تبثأو .«ءاملا مهل يقتسي يذلا ©مهدراو» : عبرألا تاطوطخملا يف (2)

 . يوغللا ةملكلا لصأ ىلع لدأو اريبعت قدأ وهف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 ۔ 19 :فسوي

 تيب رئب يهو > بجل ١ يف : يأ 4 ولد ىل ط . مهلوسر : مهدر او : مهضعب ل اقو

 .فسوي اهب ثبشت ت هولد ىلدأ املف .سدقملا

 4 مالغ امم ىرشُبيإ» :رئبلا ىف هولد ىلدأ يذلا « لاق )ف ف :نسحلا لاق

 لاقو .هوجرخاف ،مالغ اذه :لاق ؟كءارو ام :هبحاص هل لاق !ىرشبلا :هبحاصل لوقي

 (" هوجرخأ نيح هب اورشابت : يأ ،مالغ اذه يارشب اي :مهضعب

 نم هوفخأ :مهضعب لاق ه َنوُلَمْعَي امب ميلع ةللاو ةَعضب ُهوُرَسأَو » :هلوق

 . رصمب مهل هعيبنل ءاملا لهأ هانعضبتسا ةعاضب وه : اولاقو ٠ مهباحصأ

 نم هوجرخأ نيح مهنم ابيرق ةرشع مهو . فسوي ةوخإ ناك : مهضعب لاقو

 ةعاضب هورسأ نيذلا مهف ‘ مهنم هوعابف انم قبأ انل مالغ اذه : اولاقف اوءاجف ؛ بجلا

 .هوعابف

 اولاق هعم ناك نمو ولدلا بحاص : يأ ةعاضب هورسأو ` :دهاجم لاقو

 امنإ :اولاق .هنمثب اوملع نإ هيف مهوكرشتسي نأ ةفاخم .هانعضبتسا امنإ :مهباحصاأل

 لاقو .رصمب هوعيبت ىتح قباأي ال هنم اوقثوتسا :نولوقي هعم هتوخإو شهانعضبتسا

 , (2) رشبيلف - ؤ ينعاتبي نم : فسوي

 نكي ملو م ارح يأ ملظ يأ « ,سخب نمثب » هوعاب : يأ 4 ُهوَرشَو ل :هلوق
 .امهرد نيرشعو نينثاب هوعاب :دهاجم لاق .4 ةَدوُدعَم مهزد» (3)هعيب لحي

 ةملكلا أرق نم ةءارق ىلع اذهو ،ىرشب ىمسي ناك ةرايسلا نم هل ابحاص هولد يلدملا ىدان ليقو (1)
 .3 ص 16 ح يربطلا ريسفت ة يف امك يدسلا ىلا بسن لوق وهو . ةفاضإ نودب

 ةملك نأ قحلاو «هعيب لحي نكي مل مارح يأ سخب» :153 ةقرو ز ينو .تاطوطخملا يف اذك (2)

 :سخب» :304 ص 1 ج نآرقلا يناعم يف ةديبع وبأ لاق .ةمرحلا ىنعم ديفت ال اهسفن سخبلا

 . تسخب ردصم وهو . ينصقن : يأ 6 يقح ينسخب :ل اقي . صوقنم ‘ صقان .ناصقن : يأ

 .«كلذ برعلا لعفت دقو © هب اوفصوف

 .فيحصت وهو .. «رتشيلف » :دو ج ينو . حيحصل ا وهو ،«'رشبيلف» : عو ق يف اذك (3)
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 23 ۔ 0 : فسوي يناثلا ءزحلا

 نود امف !امهرد نوعبرأ ةيقولاو )1( ةيقولا نود ناك ام ةدودعملا : يبلكلا لاق

 .نزوي ال دودعم وهف ةيقولا

 مل مهنأ هيف مهتداهزو .هوطقتلا نيذلا يأ « نيدهازلا َنم هيف اوئاَكَو % :هلوق

 .رصم كلم نم هوعابف © هللا نم هتلزنم نوفرعي اونوكي

 ىع » هتلزنم يأ ه ةيونَم يمركأ هتأرمال رضم نم ُهنيرَتشا يزلا َلاَقَو » :هلوق
 م _ م .

 .هانبتن :لوقي :نسحلا لاق .هانبتن يأ ه ادلو هذختن وأ انعفني نأ

 لا هاطعأ امو رصم ضرأ ينعي 4 ضزألا يف فو نكم َكلَذَكَو » :ها لاق

 هللاو » .ايؤرلا ريبعت :دهاجم لاق .4 ثيداحألا ليوات نم ُهَمْلَعْلَو » هنكم امو

 رتكأ نِكَلَو » [3 :قالطلا] هرمأ لاب ةلا نإ) :هلوق لثم وه « هرمأ ىلَع بلاغ
 .نوكرشملا مهو « َنوُمَلعَي آل ,سانل

 امتح هنيتاء» }[ةنس نيرشع غلب :لاقي] « هدشأ غلب اّمَلَو » :هلوق

 لبق ةوبنلا ىطعأ ناك دقو .لاحلا هذه دنع ةلاسرلا ىطعأ :نسحلا لاق .4 املعو

 .4 نينيخُملا يزجت كِلذَكَو » .بجلا يف كلذ

 تقلعو » زيزعلا ةارما :يأ « هسفن نع اه يف َوُه يتلا ةَتَدَوزَو » :هلوق
 : يأ ،كل ثيه :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .كل مله : يأ « َكَل َتْيَع تلاو َبْونأألا

 َنَسخأ » .زيزعلا ينعي ،يدّيس :يأ 4 َيّبَر هنإ هللا داَعَم َلاَق » ا}كل تايهت

 .ةيماع ةغل يهو لامعتسالا ةليلق ةيقولاو ،ءةيقوألا اهنم حصأو «ةيقولاه :تاطوطخملا يف (1)
 . ىقو : يرهوجلا حاحص رظناو .قوأو ٤ ىقو :ناسللا رظنا . امهرد نوعبرأ ميدقلا يف اهنزوو

 لودج تئش نإإرظناو .مارغ نيرشعو ةئام يلاوح وهف يرصعلا نازيملا سايقمب اهنزو امأ
 ققحم عضو نم لودجلاو .30 ص 2 ج ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوق يف سيياقملاو ليياكملا
 . يلكب نمحرلا دبع خيشلا موحرملا باتكلا

 .153 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 = | هب ربخأ امك اديدش راكنإ ءالعلا نب ورمع وبأ هركنأ دقو © ىنعملا اذه ىلإ نيرسفملا ضعب راشأ (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 24 - 23 :فسوي

 اي :تلاق ام لوأ نأ اوركذ .هّنوُمِلشلا حلفي ال هنإ » .ا}ينلزنم مركأ :يأ « ياو
 . ينم ىلبي عيش لوأ هنإ امأ :لاق !كرعش نسحأ ام ٥&فسوي

 .هل تعجطضا نيح اهسفن ىلع هب هتدارأ ام :يأ « هب تُمَم ذقَلَو » :هلوق
 2 م ےم ۔ ٥ 86 ۔ م

 .4 هبَر نهرب ىأر نأ الول » :لاق .ليوارس لح :يا ٩ اهب مهو »

 فقس هنع جرف دق هتروص يف بوقعي ىأر هنأ اومعز :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ىحتساف بوقعي هل لثم :دهاجم لاق .هريغ لاق كلذكو .هعبصإ ىلع اضاع تيبلا

 فرصف ،هيلع افرشم ،تيبلا فقس جرف دق ،بوقعي هل لثم دق :مهضعب لاقو .هنم
 هبشت كلم هنإ : يبلكلا ريسفت يفو .هلصافم يف تناك ةوهش لك بهذأو هنع هللا

 . بوقعيب

 « َنيِصَلحُملا اندابع نم هنإ اشَقلاَو وسلا هنع فرضتنل كلذك » :هللا لاق

 .ةوبنلاب صلخأ يبن هنأ ينعي

 تاءارق فلتخم ركذو ،يربطلا هنع هلقنو .305-306 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف رمعم ةديبع وبأ =

 .25-31 ص 16 ج هريسفت يف ةظفللا

 .يف ةداتق ىلإ ةيوسنم تءاج كلذكو .ةلزنملاب شاهلبق «هاوثمو» ،«ياوثم» ةملك ريسفت ءاج اذك (1)

 : يربطلا هركذ ام ىلوألا نع لاقي نأ اريبعت قدأو كلذ نم حصأو .18 ص 16 ج يربطلا ريسفت
 هركذ امك ،ماقملاو لزنملا وه ىوثملا نأل .«هيف ميقيو يوثي ثيح كلذو هماقم عضوم يمركأ»
 لاقو .454 ص 2 ج فاشكلا يف يرشخمزلاو 3214 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا

 . «هماقم هاوثم» :فسوي ةروس ريسفت ريسفتلا باتك يف يراخبلا
 ريسفتلا بتك ىف تدرو دقو .روزو لوقلا نم ركنم وهو .153 ةقرو ز يفو تاطوطخملا يف اذك (2)

 بيذاكاألاو صاصقلا ةليخأ تحارف ؛سابع نبا ىلإ اهضعب بسن فسوي مه يف ةفلتخم لاوقأ

 ثيدح قودصملا قداصلا نع اهيف تبث الو ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ارابخأ جسنت ةيليئارسالا

 امع ءايبنألا هيزنت عم المجم ينآرقلا ظفللا هيلع لد امب نمؤي نأ ملسم لكب قيلي يذلاو .حيحص

 ًارطاخ وأ شًايسفن اثيدح نوكي نأ ودعي ال مهلاو .رايخألا نوفطصملا مهف ؛مهماقمب قيلي ال

 اذه يف رظنا .نونظلا تائيس نم هللاب ذوعنو .حراوجلاب لامعأ وأ تاكرح 7 نايدعتي ال 5ارباع

 ةفئازلا تاياورلا ضعب ىلع يزارلا رخفلا اهب ُدَر ةميق ةشقانم لاثملا ليبس ىلع عوضوملا

 .119 - 114 ص 8 ج ريبكلا ريسفتلا يف كلذو
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 29 ۔ 5 : فسوي يناثلا ءزحلا

 جرخيل بابلا ىلإ اهقبسف « بابلا اَقْبَْساَو » هتعبتاف ابراه ىلوف :مهضعب لاق
 ولو .اهجوز يأ ه امدس اََقْلأَو » .هفلخ نم هتقش :يأ « ربد نم هصيمق تقو »
 ايفلأو :لاق .ةأرملل اديس :يأ اديس هامس هللا نأ الإ ،هتمرحو جوزلا قح ملعي مل

 .بابلا دنع :يأ 4 بابلا ىدل » .اهديس

 أ َنجْسُي نأ ألإ » ةشحافلا ينعت 4 ًاءوُس كلمب دازا َنَم ُءاَزَج ام تلاق »
 .عجوم :يأ « ميل باذع

 نم :يا اهلمأ نُم داش دهَشَو » :لاق 4 يبفن نمع يِْنَدَوز يه َلاَق »
 امهنيب زيزعلا هلعجف .اهمع نبا :مهضعب لاقو ،اهوخأ :مهضعب لاق .ةأرملا لها

 .قحلاب امهنيب ىضقف ،امكح
 هصيمق ناَك ذإو َنيبذنكلا َنمَوُمَو تَقَدَصَق لبق نم دف هصيمق َناَك نإ » :لاق

 .«نيقدُْصلا نم َوُمَو تبذك ربد نم دف
 نإف ؛صيمقلا دقو ةبلجلا انعمس :لاق .ًادهاش ناك هنإ : يبلكلا ريسفت يفو

 تقف اهسفن ىلع اهدارأ يذلا وهف : ىأ نيبذاكلا نم وهو تقدصف لبق نم دق ناك

 .هصيمق تدقف اهنم ُرَق يذلا وهف ربد نم ذم ناك نإو .هصيمق

 كلذف ،ربد نم قوقشم هصيمق :يأ إاهلهأ نم دهاش دهشو :دهاجم لاقو

 .اهدهاش

 : مهضعب لاقو .اهلهأ نم مكاح مكحو :يأ ،دهاش دهشو :مهضعب لاقو
 ؛امهنيب يضقي صيمقلا :لاقف اذهب مكح ذإ اميكح يرمعل ناكو .ميكح لجر دهش
 نم وهو تبذكف ربد نم دم ناك نإو ،نيبذاكلا نم وهو تقدصف لبق نم دف ناك نإ
 . نيقداصلا

 كديك ن كديك نم هنإ » اهجوز « لاق ربد نم دم هصيمق ىأر امل » :هلوق
 الو هركذت الو 4 ادم ْنَع ضرغ فسوي » :فسويل لاق مث :نسحلا لاق .4 ميظع

 .ةئيطخلا ينعي نيلاحلا َنم ٍتنُك كنإ ٍكبْنَذل يِفغَساَو » :اهل لاقو .هيف
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 زي زعلا هنا باتك ريسفت 31 - 30 :فسوي

 نع ضرعي نأ فسوي ىلإ بغر اهمع نبا وهو ،اهبيرق نإ :يبلكلا لاقو
 كبقاعي الأ هيفعتساو كجوز نم كبنذل يرفغتسا اهل لاقو دحال هركذي الو كلذ

 . نيئطاخلا نم تنك كنإ

 دوارت » ("}كلملا ريغ ينعي 4 زيزعلا ترما ةنيدملا يف ةوسن لاقو » :هلوق
 ؛هبح اهنطب دق :نسحلا لاق ابح اَهَقَعَش ذق )» اهمالغ :يأ .4 ك هسفن نمع اَهيتف

 : مهضعب لاقو . هب ًافوغشم نوكت نأ فغشلاو لاقو . ابح اهفعش دق : :اهأرقي ناكو

 .هبح اهالم :يأ .اهفغش

 : يأ :دهاجم لاقو] بلقلا باجح فاغشلاو ،أبح اهفغش دق : يبلكلا لاقو

 .اهفعش دق :اهأرقي مهضعبو .اهفغش ىلع ةماعلاو .ة)[اهفاغش يف هبح لخد

 ريمأ ةأرماو ،كلملا يقاس ةأرماو نجسلا بحاص ةأرما ةوسنلاو : يبلكلا لاق

 هلوقو .كلملا رمأ ىلع كلملا نود ناك زيزعلاو .باودلا بحاص ةأرماو ،نيزابخلا

 .هسفن نع اهاتف اهتدوارم نينعي .نيب :يأ 4 نيبم ,لْلَض يف اهليزنل انإ » :ىلاعت

 4 نهيلإ تَلَسزَا » &ك[نهتبيغب :يا] « نهركَمب تعمس اُمَلَف » :هلوق
 نهل » تتعاو :يأ « تَدَنَْأَو » ..ث}[هيف تعقو اميف نهعقوت نأ تدارأو]

 اسلجم اهلعج ةلقثم اهأرق نمف .ةففخمو ةلقثم :نيهجو ىلع أرقت يهو .4 كنم

 هلو كلملا زع :154 ةقرو .ز يفو .دو ج يفو .حصا وهو .«كلملا ريغ ينعي» :عو ق يف اذك (1)

 .هجو
 .314 ص ثدهاجم ريسفت يف ءاج امل قفاوم وهو 0154 ةقرو .ز نم ةدايز (2)

 ةطرش سيئرل نييرصملا ءامدق دنع ناك بقل زيزعلا نإف حيحصلا وهو ،تاطوطخملا يف اذك (3)
 62 ص .16 ج هريسفت يف يربطلا رفعج وبأ هركذ ام امأو .هنئازخ ىلع ناك نمل ليقو ،كلملا

 دعب ،لوقي هنأل ى ماعلا يوغللا ىنعملا دصقي هنأ ودبيف برعلا مالك يف كلملا وه زيزعلا نأ نم

 :داؤد يبأل تيب دروأ نأ

 :لط موي زيزع دنع تيلع رجات اَهيَلَع صاغ ةر
 .«ةزعلا نم وهو كلملا زيزعلاب ينعي»

 .154 ةقرو ز نم ةدايز (4)

264 

  



 33 - 31 :فسوي يناثلا ءزجلا

 : مهضعب ل افو . نيكاكسلاب ا زرحي ائيش هلعج اهفمخ نمو . (]) ده اجم دوق 7 ‘ ةاكئو

 . نيكاكسلاب زحي ماعط وه :نسحلا لاقو . 2) جرتألا وه

 > تل امو ط . نلكأيو نعطقيل : يأ > يكس نهَنُم ة ةدح و ك تب ام و و ط : هلوق

 .« ْنهِلَع جرخا » فسري
 هلامج نم نيار امل :نسحلا لاق .هنمظعأ :يأ ه هنْرَبكَأ ُهَنيأَر اًمَلَف » :لاق

 .رشبلا نم نوكي نأ هنمظعأ : : يبلكلا لاقو .(ة)هتئيهو

 ام نلقعي ال :يبلكلا لاق .نهيديأ نززحو :يأ « نيدي َنُعَقَو , : هلوق

 نم « كلم ألإ اذم نإ ارشب اذنَم ام » هللا ذاعم :يأ « هلل شاخ َنْلَمَو » .نعنصي
 .هللا ىلع :يأ « ميرك » ،هللا ةكئالم

 هند ذَقَلو » هيف يننتمل يذلا اذهف :يأ 4 هيف ينمل يذلا ٌنَكِلْذَف تلاق «

 امم ْلَعْفَي ْمُل نيَلَو » .عنتماف :نسحلا لاقو . ىصعتساف :يأ ه َمَصْعَتْساَف هسفن نع

 .ءالذالا نم :يأ «َنيرغصلا َنُم نوكيلو ينجس هرمأ

 فرضت الو هيلإ يننوُغذَت امم يلإ بحأ نجسلا بر َلاَق » ف هبر فسوي اعدف

 « نهنلبْضأ » 60 [هيلع اهل نوع ةوسنلا نم ناك دف : نسحلا لاق] 4 َنُهَدْيَك ىع

 نم نكأو » .(ت[ابصو لهج ليم نهيلإ لمأ :مهضعب لاقو] .نهعباتأ :يأ

 .هيليل
 .تدعأ . 9 ص 1 ج نارقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق .!أكّم» هلوق يف حجارلا لوقلا وه اذه (1)

 نكلو . ضرألا يف لطاب لطبأ اذهو 1 جرتالا هنأ موق معزو . هيلع ىكتت ًاقرمن : يأ . ًاثكتم نهل

 .أكتم هل قلأ :لاقيو .هنولكأي جرتأ إكتملا عم نوكي نأ ىسع

 مالك نم «جرتألاه :هتبثأ امو .ةماعلا ظافلا نم وهو ،جنرتألاو : تاطوطخملا ضعب يف (2)

 . ءاحصفلا

 .«هتبيهو» :عو ق يفو ،بسنأو حصأ وهو .«هتئيه» دو ج يف اذك (3)

 .مالس نب ىيحي مالك نم وهو .5154 ةقرو ز نم ةدايز (4)

 .نينمز يبأ نب دمحم حرش نم وهو 5154 ةقرو ز نم ةدايز (5)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 36 ۔ 34 :فسوي

 عمسأ ال :يأ « ميلعلا عيمسلا وُه هنإ نُهدْنَك هنع فرص ُهبَر هل باجتساف »
 . هنم ملعأ الو هنم

 صيمقلا دق ينعي :دهاجم لاق يتنالا اؤَأَر امم دمعَب نم مهل ادب : مث » :هلوق

 يف ،نامز ىتح : يأ « نيج ىتح هنسل » .ةوسنلا يديأ ، دبل عطقو ،ربد نم

 . يبلكلا ريسفت

 .ةنيدملا يف ينتحضفو ينتبذكو هتقدص :اهجوزل تلاق اهنأ انغلب : يبلكلا لاق

 فسويب رماف 3 ينرذعتو هب عمستو فسوي نجست مل نإ كاضر يف ةيعاس ريغ اناف

 ىلع هتديس دارأ يناربعلا فسوي اذه نإ :لبطلاب برض مث .رامح ىلع لمحف
 وبأ لاق : يبلكلا لاق .نجسلا لخدأ مث اهلك رصم قاوسأ يف هب فيطف .اهسفن

 . ىكب الإ فسوي ىلع ثيدحلا اذه ركذي طق سابع نبا َرأ مل :حلاص

 يهو ارمخ ُرِصغأ ينرأ َئإ امهدحأ َلاَق . نايتف نجسلا ُهَعَم لخدو ج :هلوق

 ه ازبخ يسار أر قوق وق لمحأ ينرا ينإ رخألا لاقو » .ًابنع رصعا :دوعسم نبا ةءارق يف

 نم كيرت انإ هليواتي اتبن هنم ريطلا لكات » .ديرث نم ةعصق :دوعسم نبا ةءارق يف يهو
 .4 نينسحملا

 يزعيو مهاحرج يوادي ناك هنأ .انغلب اميف إهناسحإ ناك :مهضعب لاق
 .(1) هلعف ىلع هوّبحاف اناسحإ هنم اوأرو ،مهنيزح

 يذلا ناكو .هبارش ىلع كلملا يقاس ارمخ رصعأ ينارأ ينإ :لاق يذلا ناكو
 لاقف .هماعط ىلع كلملا زابخ هنم ريطلا لكات ازبخ يسار قوف لمحأ ينارأ ينإ :لاق
 .كلمع ىلع درتف تنأ امأ :هيقاسل لاقو ،كسأر نم ريطلا لكاتو بلصت كنإ :زابخلل

 هيف يذلا رمألا َيِضَم ) :لاقف ،ئيش رن مل :اي ؤرلا امهل رّبع نيح الاق امهنأ انل ركذف
 . ( ناَيِتفَتْسَت

 ‘ نجسلا يف هعم اوناك نم عم فسوي ربخو . هليصفت رظنا رصتخم انه وهو ةداتق هاور لوق اذه (1)

 .99 ص 16 ج يربطلا ريسفت يف مهايإ هتلماعم نسحو
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 ١ فسوي ين اثلا ءزجل : 36

 اذإف ، مركلا تلخد ينأ مئانلا ىري اميف تيأر ينإ : يقاسلا لاق : يبلكلا لاقو

 اهيف انأ اذإف نابضقلا ىلإ ترظنف .ةثالث نابضق تاذ ،لظلاو قرولا ةنسح ى"”)ةلبحب انأ

 5هايإ هتيطعأ مث ،كلملا سأك يف هترصعف ©بنعلا نم تذخاف .باط دق

 تيأر يتلا ةلبحلا امأ .تيأر ايؤرلا معن :فسوي هل لاقف .هبرشف يدي نم .ذف

 مايأ ةثالث يهف ةثالثلا نابضقلا امأو هيلع تنك يذلا كلمع وهف اهقرو نسحو اهلظو

 سأكلا هيطعت ة مث }‘كلمع ىلإ كدريف ،كلملا كنع لأسي مث نجسلا يف نوكت

 © كلملا دنع :يأ ،كبر دنع ينركذا :فسوي هل لاق مث .اهبرشيو كدي نم اهذخأيف

 يايؤر ربع فسوي اي :لاقو ، ازبخ يسأر قوف لمحأ ينأ تيأر :زابخلا لاقو

 ينأ مئانلا ىري اميف تيأر :لاقف ؟كايؤر امو :فسوي هل لاقف { يبحاصل تربع امك

 لكات ريط اهالعأ قوف اذإف زبخ نم للس ثالث يسأر ىلعو ‘كلملا خبطم نم جراخ
 ©نجسلا يف نوكت مايأ ةثالثف ةثالثلا للسلا امأ .ةحيبق كايؤر :فسوي هل لاق .اهنم

 َرأ مل ينإف فسوي اي :لاقف .كسأر نم ريطلا لكاتف كبلصيف كلملا كجرخي مث

 ءامكل ىضقي كلذك .امتلق يذلاك ( ناَيَْفَتْسَت هيف يذلا مألا َيِضق ) :لاق . ائيش

 رش رشلا بحاصلو ،ريخ ريخلا بحاصل
 .ا تربغ امدنع ايؤرلا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 اهب ثدحي مل ام ريط لجرب ةقلعم ايؤرلا :لاق ةلت هللا لوسر نأ اوركذ

 .ابيبح :لاق وأ احصان وأ ًاملاع الإ اهب ٌنَتدحت الف .تعقو اهب ثدح اذإف اهبحاص
 . (ة)لاق يذلاك وأ

 نابضق نم قاط :وأ ،مركلا لوصأ نم لصألا :ليقو .اقلطم مركلا : ةلبحلاو ،ةلبلاو ،ةلّبحلا (1)

 .(لبح) :ناسللا رظنا .انه نادوصقملا امه ناريخألا ناينعملا ناذهو .مركلا

 يف رباع لوأل ايؤرلاو اهانكب اهونكو .اهئامسأب اهوربتعا :هظفل اذه ثيدح نم هجام نبا هجرخأ (2)

 مكاحلا هجرخأو رباع لوال ايؤرلا :ظفلب ةبيش يبأ نبا هجرخأو (3915 مقر) ايؤرلا ريبعت باتك

 .اعوفرم سنأ نع ثيدحلا يوري مهلك ،ربعت ام ىلع عقت ايؤرلا نإ :ظفلب
 = وبأ هحرخأو ،(3914 مقر) تعقو تربع اذإ ايؤرلا باب .ايؤرلا ريبعت باتك يف هجام نبا هجرخأ (3)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 39 - 37 :فسوي

 اذإ وأ ،نامزلا رخآ يف ناك اذإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 ايؤرلاو .اثيدح مهقدصأ ايؤر مهقدصأو .نمؤملا ايؤر بذكت دكت مل نامزلا برتقا
 لجرلا هب ثدحي ام اهنمو ناطيشلا نم نيزحت اهنمو ،هللا نم ىرشب اهنم :ةثالث

 .ا "هسفن

 لاق . هئيجمب : يأ هليواتب امث الإ هناقزْرَت ُماَعط امكيتات ال لاق : هلوق

 ناكف .4 َيبَر ينمْلَع امم امُكِلذ امكَتأ نأ َلْبَق » ماعطلا نولب :يأ :مهضعب
 ىسيع علطأ امك شهيلع هللا هعلطي امب ،امهيتأي نأ لبق ماعطلا نم امهيتأي امب امهربخي

 لوقي ناكف .مهتويب يف نورخآي امو نولكأي امب ليئارسإ ينب ءىبني ناكف ،ميرم نبا

 .اذكو اذك ترخذاو اذكو اذك تلكأ :لجرلل

 :لوقي 4٩ نوُرفك م 7 ةَرخالاب م .7 هللاب ب نونم ؤي ال موق ةلم ر ينإ ف : هلوق

 كرشن ن ان ناك ام بوقعيو و و نحشو ميهربإ يئاباء ةلم تبئاو ط . مهتلم عبتا مل

 ىلََو » هللا مهاطعأ يتلا ةوبنلا ينعي « انيَلَع هللا لضف نم كلذ ءيش نم 4 هللاب

 سانلا رتكأ َنِكَلَو » .هريغ ىلع ةمعن ركاش بر :لاقيو .مالسإلا ينعي ٩ ,سانلا

 .نونمؤي ال : يأ 4 وركش ال

 بابرأ » هعم انجس نيذللا نييتفلا ينعي « نجسلا يبحص حصي ل :هلوق

 هللا نود نم نودبعي ىتلا ناثوألا ينعي . مهمهفي : : ىأ .ماهفتسالا ىلع .4 َنوُقّرَفَتم

 وهو .مهنم ريخ هللا نإ : يأ 4 راقلا دجولا هللا ,مأ ري » طسوو ريبكو ريغص نم

 لمم لجرل ملس الُجَرَو نوُسِياَمَتُم ُاَكرُش هيف لمر القم هللا َبَرَض ) :هلوق لثم

 ؤ©سدع نب عيكو قيرط نم هيوري امهالك (5020 مقر) ايؤرلا ريبعت باب ،بدالا باتك يف دواد =
 . مالسلا هيلع يبنلا نع نيزر يبأ همع نع

 يفو 7 مقر) اثيدح مهقدصأ ايؤر سانلا قدصأ باب !ايؤرلا ريبعت باتك يف هجام نبا هجرخأ (1)
 مقر) ايؤرلا ىف ءاج ام باب . بدالا باتك يف دواد وبأ هجرخأو )3006 مقر) ةثالث ايؤرلا باب

 باب ريبعتلا باتك يف هضعب ىراخبلا جرخأ امك .ةريره يبا ثيدح نم هيوري امهالك ((9

 .اضيأ يذمرتلا هجرخأو ى مانملا يف ديقلا
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 41 ۔ 40 :فسوي يناثلا ءزجلا

 هدبعي يذلا ملسلا لجرلاب ينعيو ،هسفنل الثم هب ينعي .[29 :رمزلا] ( لم نايو
 .هللا نود نم اهنودبعي يتلا ةهلآلا نيسكاشتملا ءاكرشلاب ينعيو ،هدحويو

 اهي هللا لزنأ ام مكؤاباءَو متنأ اموُمتَمَس ءامسأ ألإ هنود نم نودبع ام » :هلوق
 لأ رَمَأ » هلل الإ ءاضقلا نإ :يأ 4 هلل آلإ مكلا نإ ةجح نم :يأ ه ناطلس نم
 امو ) :هللا لاق .هتدابعب الإ دابعلا رمأي مل :يأ ه ميقلا نيدلا كلذ هايإ لإ اودبعت

 .[26 :ءايبنألا] ( نوُُبعاف انأ ل ةلإ آل هن هيلإ ىحوي لإ لوسر نم كلبق نم اَنْلَسرَأ

 نم امهظح ىلإ امهاعد لوتقم امهدحأ نأ فسوي ملع امل :لاق مهضعب ركذ
 :يا ( راَهَقلا ذجازلا هللا مأ رْيَع وُقَرَقَُم بابزأ نجسلا يبحاص اي ) :لاقف ،امهبر
 .هرمأ نم ءاش امبو توملاب دابعلا رهق هنإ

 رثكأ مهو ،نونمؤي ال نيذلا مهو « نوُمَلْعَي آل سانل ا َرَغَكَأ َنكَلَو » :هلوق
 مق مدا اي ،مدآل هللا لوقي 0" [ةيتي هللا لوسر لاق] :لاق نسحلا نع اوركذ .سانلا

 ةئامعست فلأ لك نم لاق ؟رانلا لهأ ثعب امو بر اي :لاق .رانلا لهأ ثعب ثعباف

 ام ىتح اوسلبأ مهيبن لاق ام اوعمس املف ،ةنجلا ىلإ دحاوو رانلا ىلإ نوعستو عستو

 الإ سانلا يف متنأ امف ،اورشبأ :لاق . مهب ام ىأر املف .) ةحضاو نع مهدحأ ىلجيي

 اتناك ام نيتقيلخلا عمل مكنإو .ريعبلا بنج يف ةماشلاك وأ ،ةبادلا عارذ يف ةمقرلاك

 نم ةدعلا لمكتف ،سيلبإ ينب نم كله نمو جوجامو جوجاي :هاترثك الإ طق ءيش عم
 .ة نيقفانملا

 + يقُيَق اَمكُدَحأ امأ نجسلا يبحجصني :هلوق

 . ىلوألا تايآلا يف هانرّسف دقو 4 ناَيَتْفَتْسَت هيف يذلا مألا يضق هسأر نم وملا لكاف

 .يي هللا لوسر ىلإ عوفرم ثيدح صن اذه نال اهنم دب ال ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 لوهذلاو ةريحلاو فوخلا نم اونكس مهنأ :هانعمو ؤكحضلا دنع ودبت يتلا نسلا :ةحضاولا (2)

 هل هللا كرت اله :يرشخمزلل ةغالبلا ساسأ يفو .كحضي وأ مستبي نأ مهدحأ ردقي ام ىتح

 .(حضو) ،يرهوجلا حاحص رظناو .«كحضلا دنع حضت انس : ةحضاو

 .424 ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا ،هيلع قفتم ثيدح )3(
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 42 :فسوي

 يرمأ ركذا :يأ « َكْبَر دنع ينزكذا اَمُهنَم جات هنأ َنَط يذلل لاقو » :هلوق
 .كلملا : يأ كديس دنع

 ياتف لقيلو © يتمأ الو يدبع مكدحأ نلوقي ال :لاق ةلت هللا لوسر نأ اوركذ

 ديبع مكلك ؛ يتدّيسو يديس لقيلو ، يتبرو يبر هديسل كولمملا نلوقي الو 3 يتاتفو

 .""برلا وه هللاو

 هل ربع نيح يقاسلل لاق فسوي نأ ركذ 4 هب رعذ نيشلا ةيَسنأَف » :هلوق
 ىلإ عّرضتي نينس سمخ نجسلا يف ثبل ام دعب كلذو 5( َكبَر دنع ينزُكذا ) :هايؤر
 ىلإ فسوي بغرو .فسوي ينعي ،هبر ركذ ناطيشلا هاسناف ،هوعديو راهنلاو ليللاب هللا

 .كلملا دنع هركذي نأ يقاسلا

 كلذ لعب نينس عبس : مهضعب لاق .4 نينس عضب نجسل ١ يف تيلف < :لاق

 ىلإ ةثالثلا نيب ام عضبلا :نسحلا لاقو ( كبر دنع ينزكذا ) : هلوقل هللا نم ةبوقع

 .ةرشعلا

 ىأر ىتح هركذي ملف ؛ كلملا دنع : يأ ) كب دنع ينركذا ) :دهاجم لاقو

 هركذي نأ هرمأو هبر ركذ ناطيشلا هاسنأ مالسلا هيلع فسوي نأ كلذو . ايؤرلا كلملا

 .» [كلذ هلوقل] ةيوقع نينس عضب نجسلا يف ثبلف .هدنع جرفلا ءاغتبا كلملل

 لقي مل ول فسوي يخأ هلللا محر : ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 (2249 مقر) ديسلاو ىلوملاو ةمألاو دبعلا ظفل قالطإ مكح باب بدألا باتك يف ملسم هجرخأ (1)
 كولمملا لوقي ال باب بدألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو ،درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو

 . ةريره يبأ ثيدح نم هيوري مهلك . . يتبرو يبر

 ناطيشلل ١ ُهاَسن ف ( : ىلاعت هلوق ليواتل ١ ادحاو اهجو الإ انه فلؤملا ركذي مل . 155 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 هئافيتسا عم ةحضاو هزجوم ةرابعب كلذ ركذ دقف ءارفلا امأ . ليوطتو ظفللا يف راركت عم ) هبر ركذ

 ناطيشلا ىسنأ :لوقي ( ُناَطْيْشلا هاسنأ )»» :46 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف لاق .ليواتلا يهجول

 .فسوي رمأ ركذي نأ يقاسلا ناطيشلا ىسنأ : لاقيو © هلللا ىلا هئاغتسمو هركذ لعجي نأ فسوي

 .«هالومل فسوي ركذ ( هبَر ركذ )
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 46 ۔ 43 : فسوي يناثلا ءزجلا

 .() ثبل ام نجسلا يف ثبل ام كبر دنع ىنركذا

 : يا 3 اج عبس ٌنُهلُكاَي نامس تقب عْبَس ىز ينإ كلملا َلاَقَو » :هلوق

 رخأو رضخ » تالبنس عبس تي ارو : يأ ؟ ِتلبنُس َعبَسَو » فاجع تارقب عبس
 ايغرلل متنك نإ ير يف ينوتفآ ألملا اهيأي و تاسباي اعبسو :يأ 4 تنباي

 .« نوُربعت

 لاقو . مالحا ناولأ : نسحلا لاقو . مالحأ طالخ : يأ 4 ملخأ تعضأ اولاق

 متخألا ليوإتب نحن امو » .ةبذاكلا ملخألا ثاغضاألا لاقو مالحأ لعف :مهضعب
 .«َنيملب

 دعب ركذاو » يقاسلا وهو نينوجسملا نم :يأ امهنم اجن يذلا لاقو »

 لاقو .نينس عبس دعب : يبلكلا لاقو .دهاجم ريسفت يف ،نيح دعب ركذا :لوقي ه ةمأ

 .نينس دعب :يأ ( ةمأ َدَعَب) مهضعب
 .نايسن دعب :يأ ( همأ َدْعَب ) :اهأرقي ناك سابع نبا نأ ةمركع ركذو

 .كلملا هلسراف] .اهرامضإو ،رامضإ اهيفو .4 َنوُلسْراَق هليواتب ْمُكَعبنَأ اتنأ »
 .قداصلا ينعي « قيدصلا اَهْيأ فُسوُي » :لاقف نجسلا يف فسوي ىتأف

 4 نامس تزقب عبَس يف انفا » حلاصلا لجرلا اهيأ "[: : مهضعب لاقو

 رخأو رضخ تلُبنُس عبسو فاججع : عس نهلك هلك نهلكاي , نامس تارقب حبس نع انربخأ : يأ

 4 نوُمَلعَي مُلَعَ سانلا ىلإ ُعجزآ يلع ٍتسبا

 يهف رضخلا تالبنسلا عبسلاو نامسلا تارقبلا عبسلا امأ :لاقف فسوي هباجاف

 عبس يهف تاسبايلا تالبنسلاو فاجعلا تارقبلا عبسلا امأو . بصخت نينس عبس

 دعب نم يتاي مث ) :لاق ؟كلذ دعب اذام مث ؤفسوي اي :لاق .تاسباي ةبدجم نينس

 ةرم هجرخأو .لسرم نسحلا نعو ةمركع نع 112 ص 116 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأ (1)
 دمحم دومحم خيشلا ققحملا هنع لاقو .مالسلا هيلع يبنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع

 .ادج دانسالا فيعض ربخ اذه :ركاش
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 50 - 47 :فسوي

 . يبلكلا ريسفت يف اذه .( َنوُرِصعَي هيفو سانلا ُتاَعُي هيف ٌماَع كلذ

 ) نورصي هيفو ) .رطملاب نوثاغي رصم لهأ : يأ 71 سانلا ثاَعُ هيف ) : هلوقو

 .هنع لأسي مل هملع هللا هاتأ ملع اذهو :لاق .مهضعب ريسفت يف نوتيزلاو بنعلا : يأ

 اَمَف » 0[مكتداعُك نيبئاد :يا] « بأد نينس عبس نوَُرْزَت لا , :هلوق ا

 هل ىقبأ ناك لبنسلا يف ناك اذإ هنأل ئ ءاقبلا كلذب دارأ 4 هل هلبنس يف هورف متدضح

 . نولكأت اممُم اليلق ذ الإ »

 ام َنْلَكأَي » ةبدجم :يا « ةاش عنس كذ دغب نم يتاي ث » :لاق

 " :يأ « نوصح امم ليلق آلإ » بصاخملا نينسلا يف :يا « نه
. )3 ) 

 [نورخدتو نوزرحت]

 يف هانرسف دق 4 نورصي هيفو سانلا ثاَعُب هيف ماع كلذ دعبب نم يتا 4 {

 . ىلوألا ةيآلا

 . ايؤرلا ربع يذلا وه فسوي نأ كلملا ربخاف

 .تسوي ءاج كلملا لوسر : يأ 4 لوسرلا هاج املف هب ينوئيا كلملا َلاقَو »
 اذهو ،كلملا ينعي ،كديس ىلإ إ : يأ > كُبَر ىلإ عجزا » فسوي هل « لاق »
 نززح :يأ « َنُهَيدييأ َنعَسَق يتللا ةوسنلا لاب امم هلأساف » :لاق ى ذئموي مهمالك

 .4 ْميلَع ُنهدنَكب يبَر نإ » نهيديا
 تيعد انأ تنك ول ؤتفسوي يخأ هللا محر :لي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 .رذع هل نوكي ىتح جرخي الأ دارأ : مهضعب لاق .(ث}ةباجالا يف تعرساأل

 .155 ةقرو ز نم هتبثأف . عبرالا تاطوطخملا نم هلك طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 . 155 ة ةقرو ز يف ام تب أو » ةبودج نينص عبس» ...و «&بصخ نينس عبس ) . : تاطوطخملا يف )2(

 نمو ريسفتلا بتك نم حيحصتلا تبثأو .رهاظ اطخ . وهو (_ نولكات امم اليلق الإ» :تاطوطخملا يف (3)

 . 5 ةقرو .ز

 = نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو 6 لسرم نسحلا نع رذنملا نبا هجرخأو 7 يف دمحأ هجرخأ )4(
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 53 - 51 :فسوي يناثلا ءزجلا

 ام :يأ فسوي ىف 4 كبح ام َلاَت » ف نهاعدف ،كلملا نهيلإ لسراف
 َ 7 . . و م ذ . ٠ه

 لاق .ةأرملا ىلإ ءاعدلاو مالكلاب :يأ « هسفن نَع فسوي نتدؤار ذإ » .(إنكتجح

 هلل شنح َنْلَف » .ءيش نهنم ناكو ،هيلع ةأرملل نوع نهنم ناك دق :نسحلا
 . انزلا انه اه ءوسلاو .انز نم : يأ 4 وُس نم هيَلَع انملع ام ط كلذ نم نيفتناف

 انأ » قحلا نّيبت نالا :يأ « حلا صحضَح نألا زيزعلا ترما تلا »
 ه {. َ۔ ۔ ٠8 ٤, إ 4 ۔,
 . ةأرملا مالك ىضقناف 4هنيقدصلا نمل هنإو هسمفن نع هتدور

 ةأرما تلاق امل « بيتلاب نحأ َمَل ينأ َمَلعَيل كلذ » :مالسلا هيلع فسوي لاقف
 كلذ غلب ( نيقداصلا نمل هنإو هِسفَن نع هتدوار انأ قحلا صحضَح نآلا ) زيزعلا
 .زيزعلا قوف كلملا ناكو ( بقلاب ةنخأ مل ينأ مَلْعَيل كلذ ) :لاقف فسوي

 .ةانزلا لمع حلصي ال : يأ « ننينئاخلا ديك يدهي آل هللا ناو ) :هلوق

 جرف نيح بوقعيب هبشت يذلا كلملا لاق اذه فسوي لاق املف :مهضعب لاق

 ئ كليو ارس تللح نبح الو :لاق ى اهب .7 هب تممه نيح هيلع فرش ف ى تيبل ا فقس

 :لاق مالسلا هيلع ليربج نإ :مهضعب لاقو .كليوارس تللح نيح الو هنخت مل :يأ

 : فسوي لاق ؟ث)ليوارسلا تلعف امف
 ه 43ث ..ذ ص .هذ ۔ ۔ ,. ي “۔ ء ۔ ٤ً ى ؟ , ء ۔۔

 رومع يبر نإ يبر مجر ام الإ ءوسلاب ةرامال سفنلا نإ ىسم ُءىرَبأ امو ج

 .اهب مه ىذلا مهلا ينعي 4 ميجر

 هيبنتلاو ايندلا يف ةبوقعلا مهل لجع هؤايبنأ بنذأ اذإ :لوقي فلسلا ضعب ناك

 : هظافلأ ضعب يفنو 6 136 - 4 ص 16 ح هريسفت يف نيت هللا لوسر نع ةريره يبأ نع قرط =

 يف تثبل ولوو :فسوي ةروس ريسفت يف يراخبلا ظفلو .رذعلا تيغتبا امو ةباجإلا يف تعرساأل

 . «يعادلا تبجأل فسوي ثبل ام نجسلا

 نارقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا هلاق ام كلذ نم حصأو .155 ةقرو ز يفو تاطوطخملا يف اذك (1)

 . «؟نكناش ام . نكرمأ امو 38 ص

 هللا ذاعمو .رابخألا بئارغب نيعلوملا صاصقلا لايخ نم وأ ةطقاسلا تايليئارسإلا نم هلك اذهو (2)
 . يقتي قودصملا قداصلا نع حيحص ربخ هلاثمأو اذه يف تبثي نأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 55 ۔ 54 :فسوي

 .ةرخألا باقعل .انتيوقع لجعي مل ذإ نحن انرخأ امنإو .ريهطتلا مهديري ريكذتلاو

 .انل رش كلذ لب .انل ريخ وه امل كلذ سيلو

 يف مهضعب ركذو .قحلا ءاج نآلا :يأ (ُيَحلا صحخضَح نآلا) :نسحلا لاق

 فسوي عم ناك يذلا كلملا نأ انل ركذ :لاق ( بيغلاب هنأ مل ينأ ملعيل كلذ ) :هلوق
 ."يسفن ءىربأ امو :فسوي لاقف ،هب تممه تنك ام ركذا :هل لاق

 . يسفنل هذخت : يأ « يبفتل هضِلْخَنسأ هب ينوتيإ كلملا لاقو : هلوق

 :.ج يأ ه انيدل مولا نإ لاق هملك املف » .نجسلا نم هب هوتاف
 ذإ . ىسوم يف اهيبأل ةيراجلا لوقك .ةنامألا نم :يأ 4 نيمأ » .ةلزنملاو ةناكملا يف

 ينعي [26 :صصقلا] .( نيمألا يوقلا ترججاَتْسا نم َرْيَخ نإ هرجاَتْسا تنأ اي ) :تلاق
 ةروس يف هيلع انيتأ اذإ كلذ ركذنسو .ءايبنألا عيمج ىلعو هيلع هللا ىلص ىسوم
 . [هللا ءاش نإ] صصقلا

 نئازخ ىىلَع ينلعجا » :فسوي « لاق » .زيزعلا لزعو كلملا هآلوف
 تيلو امل « ظيفَح ينإ » ضرالا لها تاوقأ ىلع :يأ رصم ضرأ ينعي 4 ؛ضزألا
 . مهتريم نم مهحلصي امب ميلع ينعي : نسحلا لاقو . هرمأب 4 ْميِلَع د 6 هيلع

 هلك مهبهذ راصف { مهدنع بهذ لكب ًاماع مهتوق فسوي مهنم عاب : : مهضعب لاق

 . مهدنع ساحن لكب رخا اماع مهعاب مث .مهدنع ةضف لكب رخآ اماع مهعاب مث . .هل

 نيرسفملا يققحم نم ريثك هيلإ هبسن امك مالسلا هيلع فسوي ىلإ فلؤملا هبسن لوقلا اذه (1)
 اًمَو ) :هلوق نأ ىلإ بهذ نم لوق ىلإ فلؤملا رشي ملو . يربطلاو دهاجمو سابع نبا مهنمو

 ىلإ بهذ نم نيرسفملا نم كلانهف ،ةارملا لوق نم وه ( ءوسلاب ةرامأل رسنلا نإ ييف ىب
 ىلإ بهذ نممو .ءوسلاب ةرامأ سفنلا نإف هسفن نع هتدوار ىنأ يسفن ءىربأ امو :هانعمو .اذه

 قيلألاو رهشالا وه لوقلا اذهو» :32 ص 4 ج هريسفت يف لاق دقف ؛ريثك نبا ظفاحلا لوقلا اذه
 .«مالكلا يناعمو ةصقلا قايسب بسناألاو
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 62 - 56 : فسوي يناثلا ءزجلا

 مث ، مهدنع ديدح لكب رخآ اماع مهعاب مث "مهدنع صاصر لكب رخآ اماع مهعاب مث
 .هل اهلك مهلاومأو مهباقر تراصف . مهسفنأ باقرب رخآ اماع مهعاب

 - هد & , 2۔.,!۔ے۔ .. . ٠ { 6 ٥
 اهنم أوبتي , رصم ضرأ : يأ > ضرال ا يف فسويل انكم كلذكو ) :هلوق

 هتيطعو هل هللا نيكمتل كلذ ناك امنإو 6"[ءاشي ثيح اهنم لزني :يأ] « ءاشي ثيح

 . َنينيخُملا رجأ عيضن الو » .ةوبنلا ينعي 4 اشن نمم انتَمحَرب بيصن » .هايإ

 ام ينعي « دوت اوئاكَو اونما َنيِذلل ريخ » ةنجلا :يا « ةرجالا رجأو » :لاق
 .ايندلا نم ريخ هءايلوأ ةرخالا يف هللا يطعي

 هل مو رعق هلع اولع » هيبا نم :يا « تو ةش ءامجَو » :هلوق
 . مهلزنو مهمركاف « نوركنم

 « مكيبا نم مكل خاب ينوتثآ لاق » ةريملا نم : يأ « مهزاهج ْمُمَرْهَج امَلَو »
 هيبأ نم فسوي وخأ وهو ،نيماينب وه :مهضعب لاق .مهلك مهرغصأ ناكو ،هاخأ ينعي
 ٠. همأو

 .نيفيضملا ريخ :يأ « َنيلرنُملا ريغ انآو ليكلا ىفوأ ينأ َنوَرَت آلأ » :لاق

 فرع [امل] مهمركأو مهلزن نسحأ دق هنإ ؛كلذ اوأر دقو .رصمب فيضي نم ريخ :يأ

 « نورقت الو يدنع مكل لك الف هب ينوتات مل نإَق » :لاق .)وفرعي ملو هتوخإ مهنا
 .اوعجر اذإ ينعي

 .4 ًنوُلِمَقَل انإو » انعم هلسريل :يا ه هابأ ُهنَع ُدوزَنَس اولاق »

 مهمهارد :يأ « مهلاَحر يف ْمُهَنَعَضب اولَعجا » هناملغ ينعي «هنيتفل َلاَقَو »
 يكلا :يا .4 نوُعجرَي مُهلَعَل مهلمأ ىلإ اوبلقنا اد اَهَنوفرعَي ْمُهلَعَل » مهعاتم يف

 .156 ةقرو ؟ز نم ةدايز (1)

 رطسلا رخآ يف ( اوعجر اذإ ) :هلوق دعب عبرألا تاطوطخملا يف ةريخألا ةلمجلا هذه تدرو (2)
 ةملكب اهلبق امب اهتطبرو بسانملا اهقايس يف اهتبثأ دقو ككش الو خاسنلا نم أطخ اذهو . يلاتلا

 .«امل»
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 66 - 63 :فسوي

 . مهتعاضب مهيلع تد اذإ اوعجري نأ ىرحأ وه :لوقي .يلإ اوعجري

 :يأ 5©لبقتسي اميف :يأ 4 ْلْيَكْلا انم عنُمانابأني اولاق مهيبأ ىلإ اوُعَجَر امل »
 الإ هيلَع مكنماع لمت لاق . نوظفحت هل انإو لتَكَن اناخأ انَعَم لسرأف » .انيخاب هتان مل نإ

 محرأ وُمَو اظفح رع هللاف » فسوي ينعي « لبق ني هيأ ىىلع مكنأ امك
 هللا ظفح : ينعي اظفح اهأرق نمف .اظفاحو اظفح :نيهجو ىلع ارقت يهو «نيمجرلا

 .نيظفاحلا ريخ وهو ظفاحلا وه هللا نإ ينعي اظفاح اهأرق نمو .ظفح لك نم ريخ

 اي اولاق مهيلإ ت ) مهمهارد : يأ ه ْمُهَتَعضب اوُدَجَو ْمُهَعتَم اوحتف املو ,

 :لاق .ليكلا انل ىفوأ دقو 4 انيلإ تدر انتَعَضب هذلمم » اذه ءارو :يأ 4 يغبت ام انابأ

 .4 ريعب َلِيَك ُادْزَنَو اًاَعَأ ظَقْخَنَو » اناخا انعم تلسرأ اذإ :نولوقي « انلهأ ريِمَنَو »
 ليك انديزي هنإ نسحلا ريسفتو .رصمب ريعب لمح ناسنإ لكل لاكي ناك هنأل كلذ امنإو

 ريسمت يف ٠ مهدعو فسوي ناكو . اناخأ انعم تلسرأ اذإ 6 نمث ريغب : يأ © ريعب

 .نمث ريغب ريغب لمح مهديزي نأ ،مهيخاب مهوءاج مه نإ ،نسحلا

 : يأ © ريعب لمح : دهاجم لاقو .ريعب لمح : يأ 8:ريعب ليك : مهضعب لاقو

 .")برعلا ضعبل ةغل يهو رامح لمح

 لاقو ©[هيف سبح ال اعيرس ينعي :يدسلا لاق] «ريِسي لك كلذ »
 نامزلا نوسّبحُيف 6ةريَملل هنوتأي موقلا ناك دق هنأل .ليكلا انيلع ريسي :يأ :نسحلا

 . هللا لوق نم اذه (ريِسِي َلْيَك كلذ ) :لوقي مهضعبو .مهل لاك ىتح
 ً ك ,و ه ع ٨ ,ة إ .هد إ۔.ذ م | ٤. .2 ۔ ِ

 اقثوم نوطعت ىتح : يا هللا نم اقنوَم نوئؤُئ ىح مكعم هلس ن لاف :هلوق
 : يأ : مهضعب لاقو .هيلع اوبلغت نأ الإ :يأ « مكب طاحي نأ الإ هب يننتاتَل » هللا نم

 .اعيمج اوكلهت نأ الإ

 .(رعب) :ناسللا رظناو .هريسفت يف ناميلس نب لتاقم اضيأ هيلإ بهذ لوق وهو (1)
 .156 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ماعطلا ةريملاو هريغل وأ هلهأل هبلجو ماعطلا ىرتشا : يأ اريم ريمي .رام ردصم ريملا )3(

 .ر اتمملا
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 67 ۔ 66 : فسوي يناثلا ءزحلا

 ه { . ة م

 لوم ام لع ل ١ 9 : : بوقعي 4 ل اق مهقثوم ط هوطعأ : يأ 4 هوت ع املق ط

 .دهعلا اذهل ظيفح : : يأ 4 ليكو

 ة ,-

 ل ق .4 ة ةفرقم بوبا نم . ه ارلخذ او دحو باب نم اولخدت ال ينبني ل اقَو ث : هلوق

 .ل امجو ة هروص يوذ اون اكو ؛ نيعل ا هينب ىلع ىشحخ . : مهضعب

 عرسأ رفعج ينب نإ 6 هلللا لوسر اي : كلاق اهنأ 7 تنب ءامسأ نع اوركذ

 ردقلا قبسي ءيش ناك ول .مهل يقرتسا :لاقف ؟مهل ىقرتسافأ نيعلا مهيلإ عيش

 .)نيعلا هتقبسل

 دنع تناك ةميتي نأ سابع نب هللا دبع نب يلع نع نيصح نب دواد نع اوركذ

 .اهل اوقرتسا :لاقف .اهينيع تكتشا :اولاقف .اهنع لأسف شتت ىبنلا اهدقتفاف ،ةنوميم

 .اهانيع ,تبجعأ هنإف

 ٥بلاط يبأ نب رفعج تجوزت . مالسإلا ىلا تاقباسلا نم ث ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ يه )1(

 وبأ اهجوزت رفعج يفوت املو .انوعو 6 ا دمحمو هللا دبع اهب هل تدلوف .ةشبحل ١ ىلا اهب رجاهو

 ىيحي هل تدلوف بلاط يبا نب يلع اهجوزت ركب وبأ يفوت املو .ادمحم هل تدلوف ركب

 اهتمجرت رظن ا .نوعباتل او ةباحصل ا اه اور بتي هلل ١ لوسر نع ثيداحأ تظفح دقو .انوعو : ليق

 207 - ص 2 ج يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس يفو 01784 ص 4 ج ربلا دبع نبال باعيتسالا يف

 .لاجرلا بتك نم امهريغ ينفو .-24

 .. (2060 مقر) نيعلا نم ةيقرلا يف ءاج ام باب ،بطلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدح )2(

 نم هيوري امهالك (3510 مقر) نيعلا نم ىقرتسا نم باب بطلا باتك يف ةجام نبا هجرخأو

 باتك يف ظافلألا هذه ريغب ملسم هجرخأو .سيمع تنب ءامسأ نع يقرزلا ةعافر نب ديبع قيرط

 . هللا دبع نب رباج نع (2198 مقر) نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب ،مالسلا

 جوز «ةنوميم دنع تناك «ةميتي)» ةصق يف اذكه . حاحصلا بتك يف هيلع رثعأ مل ثيدح اذه )3(

 . عبرألا تاطوطخملا يف ءاج اذكه ،هرخآ يف «اهانيع ينتبجعأ هنإف» ظفلبو . مالسلا هيلع يبنلا

 يف ملسمو ،نيعلا ةيفر باب بطلا باتك يف يراخبلا :ناخيشلا هاور ام ثيدحلا اذهب هيبشو

 «اهتيب يف ةيراج» ةصق يف ةملس مأ نع هيوري امهالك . ةيقرلا بابحتسا باب 6 مالسلا باتك

 الماك مالس نبا ريسفت انيدل تيل ؟دحاو ثيدح امه لهف «ةرظنلا اهب نف اهل اوكرتسا» : ظفليو
 . قيقحتلا لهسو ةنراقملا تنكماأل ا ذإ احيحص ادنس هب لعل
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 70 - 67 :فسوي

 :لاقف فينح نب لهس (" ناع هنأ هيبأ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع اوركذ

 .("كربيلف هوخأ مكدحأ بجعأ اذإ :ةيم هللا لوسر لاق

 هيلَعَو تلكوت هيلَع هلل الإ مكحلا نإ ءْيَش نم هللا نم مكنع ينغأ امَو » :هلوق
 .4 نولكوتُملا لكوتيلف

 ءيش ن هللا م مهنع ينم ناك ام مموبآ رمأ تح ني اول املَو » :هلو
 اولخذاو هجاو باب نم اونُخذَت آل ) :هلوق ينعي اهيضَت بوُقْعَي سف يف ةَجاَح لإ
 .( ةقرفتم باؤبأ نم

 لاقو . ةوبنلا نم هللا هاتآ امل : نسحلا لاق «هَتُمْلَع امل ملع ول هو ط : هلوق

 ،نوكرشملا مهو « َنوُمَلْعَي ال سانلا رعا نكَلَو » .هانملع امل ملاعل :مهضعب
 . مهاخأ مهعم لسراف : لاق . سانلا رثكأ مهو

 انأ ينإ لاق » هيلإ همض : يأ اخأ هيلإ ىزا تُسوُي ْىَلَع اوُلَخَد اممَلَو » :هلوق
 لاقو .هتوخإ ينعي « َنوُنَمْعَي اوناك امب » نزحت الف :دهاجم لاق 4 سيت لق لوخ
 . كتوخإ رمأو كرمأ نم ناك امب متغت ال : لوقي : نسحلا

 مهل ىقوو .اهل اوءاج يتلا مهتريم ينعي « مهزاهج ْمُهَرُهَج اُمَلَو » :لاق
 ناك يذلا كلملا ءانإ ةياقسلاو « هيخأ لحر يف ةياقسلا لَعَجو مهتجاح ىضقو ©ليكلا

 .نيعلاب هباصأ :يأ .هنيعي هناع (1)

 كبجعي ام تيأر اذإ اله ،هاخأ مكدحأ لتقي مالع :ظفلب الصفم هدنسم يف دمحأ هجرخأ (2)
 نب لهس نب ةمامأ يبأ نع (3509 مقر) نيعلا باب ؤبطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو .تكرب

 .( نيقلاخلا نَسحأ هنلا كَراَبَت ) :لوقي وأ كيف هللا كراب :ناسنإلا لوقي نأ كيربتلاو .فينح
 يف نوكي دقو .بسانم حيحص هجو هلو «هانملع امل ملاعل» : عبرألا تاطوطخملا يف اذك (3)

 ج هريسفت يف يربطلا ليواتلا اذه دروأ دقف .«هانملع امب لماعل هنإو» : هباوص فيحصت ةلمجلا

 نوكي ال لمعي ال نم» :هريغ دازو . «ملع امب لماعل هنإ» :لاق .شةداتقل ايوسنم 8 ص 16

 :لاقيو 5هايإ انميلعتل ملع وذل هنإ :لوقي :50 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاقو .«املاع

 .«هانملع امل ظفح وذل هنإ
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 76 - 70 : فسوي يناثلا ءزحلا

 .هيخأ عاتم يف هلعج ؛هيف برشي ناك يذلا ءانإلا عاوصلاو .عاوصلا وهو ،هيف ىقسي

 دانم مهعبتاف ،هعم اوراسو هدنع نم ،مهعم مهوخاو فسوي ةوخإ جرخو
 .«ًوقرسَل مك ريعلا اهت د دانم ىدان مث : : يأ 4 نذؤم نذأ مد ط

 دقفن اولاق َنوُدَقْفَت ادام » مهيلع اولبقأ فسوي ةوخإ : ىأ «مهْنلَع اوُلَفاَو ولاقو

 .زيزع ذئموي ماعطلاو ،ماعطلا نم :يأ ه ريجب لمح 4 هب َءاَج ْنَمِلَو كلمل ملا اوص

 .هب ءاج نمل ليفك هب انأو : يأ ه ميعز ز هب انأو ث

 . [( َنوقُراَسَل من ريعلا اَهَتَأ ) :لاق يذلا] نذؤملا وه ميعزلا :دهاجم لاق

 يف ديفنل انج ام مُئنلَع ذقل » هب مسقي مسق زئموي وهو ه هللات اولاق »
 انُك امو » ى ًاداسف مهنم اوري مل مهنأو ،رْيَملا يف كلذ لبق مهنوتأي اوناك امل 4 ؛ضزألا

 .نيق
 «ةؤاَزَج وهف هلخَر يف دجو نم هازج اولاق َنيبِذنَك متنك نإ ُةآَرَج امف اولاقو

 .نيقراسلا :يأ 4َنيمللا يزجَن كلَذَك » .مهتنس كلت تناكو . ادبع هب ذخؤي يأ

 ردق ىلع مدختسي] ًادبع هتقرسب ذخؤي نأ : مهدنع مكحلا ناك كلذكو

 .لسري مث ،ذخأ ام يفعض قراسلا مرغي نأ رصم لهأ ءاضق يف ناكو هتقرس
 كلذك ) :هلوق كلذف &فسريل هللا عنص امم وهو .مهضرأ ءاضقب مهسفنأ ىلع اوضقنف

 يف :يأ ( كلملا نيد يف هاخأ ذخايل َناَك ام ) فسويل انعنص :يأ ( فسويل اذك

 ىلخ مث ذخأ ام يفعض همرغ هيلإ ءاضقلا ناك ول :يأ ؛رصم كلم كلملا ءاضق
 . هليبس

 ءاعو نم (3) اَهَجَرْخَتْس ١ مث ه ه هيخأ ءاعو لبق ط اهشتقف ه مهتيع .هتيعو عواب ًاَدَبَ < : هلوق

 .318 ص ث،دهاجم ريسفت نم ةدايز (1)

 .156 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 ثينأت ىلا بهذ» :2 ص 2 ج هيناعم يف ءارفلا لاقو ‘ ةياقسلا ىلع ثنؤملا ريمضب عجر )3(

 .ةقرسلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 77 ۔ 76 :فسوي

 هيلإ مضيل فسويل هللا داك :نسحلا لاق .4 تُسوُيل اندك كلذك » : هللا لاق .4 هيخأ
 . هاخأ

 نم ءاعو يف رظني ال ناك مالسلا هيلع فسوي نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ
 .هب مهفذق امم مث)بئات هللا رفغتسا الإ مهتيعوأ

 ناك ام :يأ :مهضعب لاق 4 كلملا نيد يف ُهإََأ خال َناَك ام » :هللا لاق
 .ةقرسب الجر دبعتسي نأ :يأ هللا ءاشي نأ ألإ ف :لاق .كلملا ءاضق يف كلذ

 الإ :يأ 5( هللا ءاشي ن آلإ ) :دهاجم لاقو .ًاملسم كلملا ناكو :دهاجم لاق
 .فسوي اهب ٌلتعاف إهل هللا اهداك ةّلعب

 « ًميِلَع ملع يذ ٌلُك قوَقَو » .ةوبنلاب :لاق ان نُم ٍتجَرَ عفرت » :هلوق
 .ملع لك قوف هملع الع هللا نإ :لاق

 يذلا ىلإ ملعلا يهتني ىتح ،ميلع ملع يذ لك قوفل ،هللاو لجا :نسحلا لاق
 .عاوصلا رمأ نم عنص امو ،هيخأ رمأ نم فسوي هلعف ءيش لكو . هللا ؤهو ،هنم ءاج
 . هللا نع هلبق ءيش وه امنإ

 .فسوي نونعي 4 لبت نم هل حأ قرَس ذقَف قرسي نإ اولاق » :هلو

 ةفقلا ذخف بهذا فسوي اي :همأ هل تلاقف ؛ناثوألا دبعي }همأ وبأ هدج ناكو
 لاق .اهب هورّيع ىتلا ةقرسلا كلتف .همأ ىلإ اهب ءاجف ،لعفف ،يبأ ناثوأ: اهيف يتلا

 دعب ةوبنلا اوطعأ امنإ 5ءايبنأ ةلاقملا هذه اولاق موي اونوكي ملو .هيلع اوبذك :نسحلا
 . ريخلا هب دارأ امنإو ،همأ يبأ .هدجل منصلا ناك :مهضعب لاقو .كلذ

 مهفذق امم ًامثاَت» .184 ص 16 ج يربطلا ريسفت يفو ٠ حيحصلا وهو أيثات : تاطوطخملا يف اذك )1(

 .هجو هلو «هب
 . ةلعف الإ» :187 ص 18 ج يربطلا ريسفت يفو «ةلعب» 156 ةقرو ز يفو ‘ تاطوطخملا يف اذك (2)

 يف قاحسإ ةنبا ،هتمع عم هتصق أرقاو ؤفسوي هب مهتا يذلا يقَرُسلا يف نيرسفملا فالتخا رظنا (3)
 دروأ دقف 3263 ص 4 ج يزوجلا نبال ريسملا داز يفو 0197 -196 ص 16 ج ،يربطلا ريسفت

 . ةقرسلا هذه نم دوصقملا يف لاوقأ ةعبس يزوجلا نبا
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 80 ۔ 77 : فسوي يناثلا ءزجلا

 .ةملكلا هذه :يأ « ْمُهَل اَمدنُي مَلَو هسفن يف ُفُسوُي اممرَسأَف » :هلوق

 نم اذهو .(ًأناكُم رش متنأ ) :لوقلا اذه هسفن يف رسأ :مهضعب ريسفت يفو
 .رامضإلا يف : يأ . مالكلا ميداقم

 هنإ :يا «وفِصَت امب ملعأ ُهللاَو» .اذه هل متلق نمم هأناكُم رش متنأ لاقو
 .بذك

 نإ : يبلكلا لاق .(}» كلملا ىلع نونعي فسوي نونعي 4 زيزعلا اهبأ اولاق »

 اندحأ َدُحَف اريبك ًاخْيَش بأ هل نإ » .هكلم يذلا هديس زيزعلا دعب زيزعلا ناك فسوي
 .4 نينسحملا نم كيرَنان » .ريبك خيش هنإف ،هيبأ ىلع هدرو ؤادبع 4 هناك

 انعم انذَجَو نمم آلإ » دبعتسنف 4 دشان نأ هللا ًداَعَم » فسوي 4 لاق »

 وُهَق هلَر يف دج نمم ُةواَرَج اولاق ) ثيح مهسفنأ ىلع هب اوضق ام ىلع :يأ 4 هنع
 يذلا ريغ انذخأ نإ :يأ] «نوُملَضل اذإ انإ » .ةقرسلا كلتب ادبع ذخؤي ( ةواج
 .ا2,[هدنع انعاتم اندجو

 اوصلخ » مهاخأ مهيلع دري نأ نم اوسئي :يأ ه هنم اوُسَعْيَتْسا املف » :هلوق

 .كلذ يف مهنيب اميف نورواشتيو نوجانتي اولعج . يجن مهدحو اوصلخ : يأ ايجن

 يف هوقلأو فُسوُي اولتقت آل) :لاق يذلا وهو ؤليبور وهو « ممُهريِبَك َلاَق »
 . ليبور )3( داليملا يف هنم ربكأو > نوعمش مهريبك : دهاجم لاقو . ) بلا تابايغ

 « فسوي يف ممتطْرف ام لبق نمَو ؤهللا نم اقثوُم مكيلع حأ دق مكابأ نأ اوُمَلْعَت ملا »

 لعل ،ں‘كلملا زع فسوي نونعي» :د يفو .«كلملا ىلع نونعي ؤفسوي نونعي» ٥عو ق يف اذك )1(

 .كلملا ىلع زيزعلا اهيأ اي : يأ .كلملا ىدل ازيزع فسوي ناك ىنعملا

 .(ًأذإ) ىنعم حاضيإل 203 ص 16 ج يربطلا ريسفت نم ةدايز (2)
 يف ءاج دقف . نس هنم ربكأ : يأ ،حيحصلا وهو .«داليملا يف هنم ربكأو» : تاطوطخملا يف اذك (3)

 مهربكأ نكي ملو ملعلاو يأرلا يف مهريبك ينعي : يدسلا لاقو» : يلي ام 157 ةقرو ©ز ةطوطخم

 .ءزجلا اذه نم 258 ص 1 شماه يف هيلإ ترشأ يذلا فيحصتلا حضتي اذهيو .«نسلا يف
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 84 - 80 :فسوي

 .هيلع هودري نأ ادهع ًاضيأ فسوي يف مهابأ اوطعأ اوناك دقو :نسحلا لاق

 عوجرلا يف « يبأ يل نذي ََتَح» رصم ضرا ينعي « ّضزألا حربأ نلف »
 توملاب يل هللا مكحي وأ :مهضعب لاقو .عوجرلا ريغب 4 يل هللا مكحي ؤأ » هيلإ
77 

 4 انملع امب ألإ انذهش اَمَو قَرَس كنا نإ انابأ اولوق مكيب ىلإ اوغجزا <

 .قرسي هنأ ىرن انك ام : يأ «َنيظفنَح بيغلل انك امو » هتقرس نم : ىأ

 انلبقأ يتلا ريعلاو » ةيرقلا لهأ :يأ ه اهيف انُك يتلا ةيرقلا لتشاَو» :لاق

 .4 َنوُتداَصَل انو » اهيف انلبقأ يتلا ريعلا لهأ :يأ اهي
 مكل تنيز :يأ « ُمُكسْفنَأ ُمُكَل تَلوَس لب لاق » و مهقدصي ملف هل كلذ اولاق

 .عزج هيف سيل يذلا :ليمجلا ربصلا :دهاجم لاق .4 ليمج َرْبَصَف ارمأ » مكسفنا
 هطلاخي مل يذلا ليمجلا ربصلا ىلإ ًاعيمج هيخأو فسوي يف بوقعي عزفم ناك

 .ليمجب سيلف عزج هيف ربص لكو .عزجلا
 (; [ليبورو] هيخأو فسوي :يأ 4 اعيمج مهب ينينأَت نأ هلا ىسع :هلوق

 . هرمأ يف : يأ « ُميكَحلا » هقلخب ميلعلا : يأ « ميلعلا و ه هن ط

 اي : يأ « تف ُوُي ْىَلَع ىقس سأ اي لاقو ث مهنع ضرعأو : يأ 4 م ْمُهنَع ىلوتو ,

 دقو . فسوي ىلع 4 نزخلا ن نم ط يمع : : يأ 4 ُهانُيَع تاو ط فسوي ىلع (انزح

 ثكمف ،وه ثيح ملعي ال هنكلو { يبن هنأو ، يح فسوي نأ يحولاب هللا هملعأ امب ملع

 .هفوج يف هنزح ددرت ىلع مظك دق :يأ 4 ميظك َوُهف » . يكبي

 . مهيبأ ىلا هتوخإ عم عجري ملو رصم ضرأ يف ليبور يقب دقف 3157 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)

 تبثأ ينكلو .319 ص ،دهاجم ريسفت يف ةملكلا تءاج كلذكو «هاعزج اي» :تاطوطخملا يف (2)

 ريسفت يف درو امك ةداتق ظفل ًاضيأ وهو .اليوات نسحأو حصأ هنأل .7 ةقرو .ز يف ءاج ام

 16 ج هريسفت يف يربطلا ىور دقو . ليمجلا ربصلاو ىفانتي عزجلا نإف .216 ص 16 ج يربطلا
 ىلإ نوعمست الأ .عاجرتسالا ةمألا هذه ريغ دحأ طعي مل» :لاق ريبج نب ديعس نعا :: 217 ص

 .«فسوي ىلع ىفسأ اي :بوقعي لوق
282 



 86 ۔ 85 :فسوي يناثلا ءزجلا

 عيمج ىلعو هيلع هللا ىلص فسوي ىلع لخد مالسلا هيلع ليربج نأ انغلبو
 ام }هللا ىلع ميركلا 3 رهطملا رهاطلا كلملا اهيأ :فسوي هل لاقف © نجسلا يف ءايبنألا

 يذلا ناكملا نإ :ليربج لاق .ةملظلا موقلا عم سجنلا سجرلا ناكملا اذه كلخد

 غلب ام ينربخأ }هللا ىلع ميركلا كلملا اهيأ :فسوي هل لاقف .سجنب سيل هيف نوكت

 بهذ :لاق ؟هنم غلب امف :لاق .ىلكث نيعبس دجو :لاق ؟فسوي ىلع بوقعي دجو

 .}كلذ ردق ىلع :لاق ؟هرجأ غلب امف لاق .هرصب

 كلملا اهيأ :بوقعي هل لاقف بوقعي ىلع لخد توملا كلم نا مهضعب ركذو

 تضبق اميف فسوي حور تضبق له هتوربجو كهالإ ةمظعب كلأسأ ،هبر ىلع ميركلا
 . يح كنأ امك يحل هنإو هحور تضبق ام هللاو ال :لاقف ؟حاورألا نم

 ركذت لازت ال :يأ « تفُسوُي ركذت اؤَنفَت » مسق وهو ه هللات اولاق »» :هلوق

 :يأ « نيكلاهلا َنم نوكت وأ » '}ىلبت ىتح :يا « ضرح ًنوُكَت ىىَتَح » (فسوي
 نوكت وأ فسوي ركذ نع رتفت ال :يأ 5اتفت ال : يأ ( اُوَنفَت ) :دهاجم لاقو .تومت وأ

 . نيتيملا نم

 ل ام هللا نم ملعأو هللا ىلإ ينزحو » يم :يا ه ينب وكأ امنإ لاق >
 . يح فسوي نأ ملعأ :يأ :نسحلا لاق .4 َنوُمَلعَت

 نم هللاب هنظ نسح ىتأ الإ طق ءالب بوقعيب لزني مل هنإ :لاق مهضعب ركذ
 . هئارو

 لاق» :230 -288 ص 16 ج ، يربطلا ريسفت يفو .كلذ ردق ىلع» : عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 نع ةريثك قرط نم ربخلا يربطلا دروأ دقو . «اديهش نيعبس رجأ» :ةياور يفو ،«ديهش ةئام رجأ

 . مهريغو يدسلا نعو ةمركع نعو ح ينانبلا تباث
 فذح ليلعتو ( اؤتفت ال ) : ىلاعت هلوق ريسفت يف 54 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا هلاق ام رظنا (2)

 ج هريسفت يف 7 يربطلا كلذ لقن دقو .ةيبرعلا ثحابم يف سيفن مالك هنإف هدهاوشب .«ال»

 .221 - 2200 ص 16

 وبأ هلاق ام وهو . «قشعلا وأ نزحلا نم لقعلاو مسجلا يف داسفلا : ضرحلا لصأو» : يربطلا لاق )3(

 يف وهو قشعلا وأ نزحلا هباذأ يذلا ضّرحلاو» :لاق :316 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف هلبق ةديبع
 .؛ضرحم عضوم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 91 ۔ 87 :فسوي

 نع اوثحبت :يا] « هيخأو فسوي نم اوسسحتف اوبممذا ينب اي » :هلوق . عم ۔,. م ىل ٨ ى .2ً ھ.٠ ه ۔ . ِ
 حور نم سيت آل هنإ » هتمحر نم :يا ه هللا حور نم اوسنت الو » [امهربخ
 .ورفلا موقلا لإ هللا

 فسوي ىلع اولخدف ،رصم ىلإ اوعجر املف :يأ 4 هيلع اود املف » :هلوق
 انئجو » ةجاحلا :يأ لا انلهأو انسم يزعلا اهيأي اولاق » هنوفرعي ال مهو

 لاقو .ةليلق ةفيفخ :نسحلا لاقو .مهضعب ريسفت يف ،ةريسي :يأ « ةيجزُم ةعاضب
 الإ ماعطلا يف نوذخأي ال اوناكو ،ةيدر مهاردب مهضعب لاقو .ةليلق :دهاجم

 .دايجلا

 .انيخأب :يأ انْيَلَع قدصتو » انتعاضبب :يأ « يكلا انز فؤاق » :هلوق

 .» َنيقَدَصَتُملا يزجي ةللا نإ »

 ناك كلذ نإ : يأ «نوئهنَج متنأ ذإ هيخأو فسويب متلَعَف ام منمِلَع لمم :لاق »
 ` `.ءايبنأب بجلا يف هوقلأ نيح اونوكي ملو ،ةلاهجب مكنم

 ذق يجأ ادنَمَو فُسوُي انأ َلاَق » ماهفتسالا ىلع 4 فسوي تنأل كنأ :اولاق »
 .« نينسحملا رجأ يِضُي آل ةللا نق ربصيو تي نم هنإ انيلع ُهللا ن

 انك نإو » هب نومسقي مسق مهنم اذهو اَنيلَع هللا كرتا َدقَل هللات اولاق »
 . مهيبأ نمو هنم اهوكهتنا يتلا ةئيطخلا نم .نيئطاخ انك دقو :يأ 4 َنيئطاخل

 ةديبع يبأ ظفلو .سامتلالاو شيتفتلاو ثحبلا يف غلاب :يأ ثحبتو 0157 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)
 اورّبخت : يأ ( اوُسُسحَتَف ) 317 ص نآرقلا زاجم يف لاق .اريبعت قدأ ( اوُسُسَحَ ) ريسفت يف
 . «ناظملا يف اومستلاو

 دهاجم ريسفت نم هباوص تبثأ اطخ يهو .ةملكلل ىنعم الو .«ةليقث» : عبرالا تاطوطخملا يف (2)

 .ريسفتلا بتك نمو .320 ص
 .ةداتق ىلإ 0157 ةقرو ز ةطوطخم يف امك ،مالس نب ىيحي هبسن ليوأتلا هوجو نم هجو اذه (3)

 يربطلا هضتري مل ليوات وهو ،جيرج نبا ىلإ 242 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هبسنو
 الف ةيدرلاو دايجلا رعس نيب امب انيلع لضفتو :نولوقي» :( اَيَلَع قَدَضَتَو ) :هلوق ليوات يف لاقو
 . !انتعاضب يدرل كماعط رعس نم انصقنت
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 93 ۔ 92 :فسوي يناثلا ءزحلا

 الو داسفإ الو بغش الو طيلخت ال : يأ [ 4 ول ١ ُهَكيلَع ب بيرثت ر ال ل اق ث

 .4 َنيمجازلا محرأ وُمَو ْمُكَل هللا ُرفْعَي » .كلد مكل ترفغ دق م")[ةبقاعم

 هيلع ينلا نع رثؤي اميفو .. ليمجلا حفصلاو ئ ميركلا وفعلا نوكي اذكهو

 يتداضعب ذخاف 02 ةبعكلا باب ىلع ماق هنأ اهب هرفظأو ةكم ىلع هللا هرهظأ ذإ مالسلا

 ىلعو هسفن ىلع ىلصو ؛ هيلع ىنثأو هللا دمحف . اهعمجأ شيرق تعمتجا دقو . بابلا

 نظنو اريخ لوقن :اولاق ؟نونظت امو نولوقت ام شيرق رشعم اي :لاق مث .ءايبنألا
 يخأ لاق امك لوقأ :لاق ؟لوقت امف ،تردق دقو ،ميرك خأ نباو ميرك خأ اريخ
 اوبهذا متنأو .( ويلا ُمُكَلَ بيرثت ال ( : ءايبنألا عيمج ىلعو هيلع هللا ىلص فسوي

 .(هؤاقلطو هللا ءاقتع متناف

 امك ،هب هولعف امم ئيش مهيلع بزثي ملو ل مهنع افعو ل لي هللا لوسر مهقلطاف
 محرأ وهو ْمُكَل هللا رفغ مويلا ُمُكيَلَع ب َبيرثت آال) :لاق ذإ هتوخإب فسوي لعف

 .مهل اعد .محر نم محرأ :يأ ( َنيمجازلا

 عجري : : يأ] 4 اريصب تاب يبأ هجو ىلَع وقل أأَف اذم يِصيمقب اوُبَمْذا ا ) : هلوق

 هنأل 9 هللا لق نم هملع كلذ نأ الولو © هللا رمأب هيبأ ىلإ هصيمقب ثعب امنإو [ًأريصب

 ىلع صيمقلا يقلأ اذإ هرصب هيلإ عجري هنأ ملع كلذب هل نكي مل ] لسرم ايبن ناك

 .ههجو

 7٢ ء ] -

 .4 َنيِعَمجأ مكلهاب ينوتاو » :هلوق

 رييعت ال :يأ :257 ص ك ريسفت يف يبطرقلا لاقو .318 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم نم ةدايز (1)

 . «مويلا مكيلع مول الو خيبوت الو

 يف ربخلا درو امك «ةبعكلا باب ىلع هتبثأ ام باوصلاو «دجسملا باب ىلع» : تاطوطخملا يف )2(

 .خيراتلاو ةريسلا بتك
 .134 ص 4 ج ؤروثنملا ردلا يف يطويسلا هركذ امك ةريره يبا نع لئالدلا يف يقهيبلا هجرخأ (3)

 .411-412 ص 3 ج . الثم ماشه نبا ةريس يف الصفم ربخلا أرقأو

 .«أرصبم دعي يأ ى اريصب دعي يأ» :ةديبع وبأ لاقو .157 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 99 ۔ 94 :فسوي

 دجو صيمقلاب رصم نم ريعلا تجرخ :يأ « ريعلا تلضف اُملَو » :هلوق
 .4 نوذْنقت نأ الول تفُسوُي حير دجأل يئإ » :لاقف فسوي حير بوقعي

 .ناعنك ضرأب وهو ارصم نم صيمقلاب اوجرخ نيح هحير دجو :مهضعب لاق
 .ًأخسرف نونامث امهنيبو

 نأ الول :نسحلا لاقو .نوهفست نا الول :يا (نوُدنقُن نأ الؤل ) :هلوقو
 لاقو .نوهمستف هلقع طلتخاو مره اولوقت نأ الول :لوقي .دحاو وهو .نومرهت
 .هلقع بهذ :اولوقت نأ الول :دهاجم

 يف :يأ « ميدقلا كِللَص يف ن » هب نومسقي مسق وهو 4 هللا اولا »
 .فسوي نم عمط يف :لوقي مهضعبو .هاسنت امأ ؤفسوي كبح

 دقف ذنم لوقي ناك هنأو ،ريعلا يف مهؤابآ ناكو ،مهئانبأ لوق اذه نأ انغلبو

 .هايؤر تركذ املك هنم سنئايب انأ ام :صيمقلا حير دجو نأ ىلإ فسوي

 .بوقعي نب اذوهي ريشبلا :لاق ادهاجم نأ اوركذ 4 ريشبلا ءاَج نأ اممَلَف » :هلوق
 ه ًنوُمَنْعَت آل ام هللا نم ملعأ ينإ مكل لفأ ملأ َلاَق اريصب دتراف ههجو ىىَلَع يقلأ »
 ، يح فسوي نأب هربخأ دق هللا ناكو .هئاطعو هتمعنو هللا جرف نم ينعي :نسحلا لاق

 .هناكم نيأ ملعي ملو

 ْمكَل ُرفْعَتْسَأ فوس َلاَق َنيئِطَع اك انإ انبونذ ات رفْغَتْسا انابأنَي :اولاق » :هلوق

 .ه ميجرلا روملا وه هن » .رحسلا ىلإ كلذ رخوا :يا « يئ
 هللا ءاش نإ رضم اونُذا َلاَقَو هيوبأ هيإ ىاع تفُسوُي ْىَلَع اولَحَد اممف » :هلوق

 هتدج تناك : مهضعب لاقو .هتلاخو بوقعي هابأ هيوباب ينعي :مهضعب لاق 4 نينماة

 يناتسجسلاو 0267 ص 16 ج يربطلا ريسفت يف امك يدسلا مهنم نوريثك لوقلا اذه ىلإ بهذ (1)
 نبا لوق ىلع ادامتعا همأو هوبأ امهنأ ىلإ بهذ ،يربطلا نكلو .4 ص .نآرقلا بيرغ يف

 نبا هاور يذلا نسحلا لوق ىلع علطي مل هلعلو .ةغللا يف هلامعتساو نيوبألا ظفل ىلعو قاحسإ

 م .انه مالس
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 102 ۔ 100 : فسويب يناثلا ءزحلا

 .هتدلو يتلا همأ يه : لوقي نسحلا ناكو .همأ مأ

 « ادجس ه اورَخَو » ريرسلا وه شرعلاو « ,شرعلا ىلع هوبأ عقَرَو » :هلوق
 .ايؤلا ليواتل هل دوجسلاب مهرمأ ،هللا رمأب هل اورخ :نسحلا لاق

 © مالسلا ةمألا هذه هللا ىطعأو 6 مكلبق ناك نم ةيحت دوجسلا ناك : مهضعب لاق

 .فسوي ءاقلت هلل مهدوجس ناك : مهضعب لاقو .ةنجلا لهأ ةيحت يهو

 ذق » لبق نم يايؤر قيقحت :يا « ْلْبَ نم يايؤر ليواَت ادنم تبا اي َلاقَو »
 .ه ًاقَح يبَر اَهَلَعَج

 اوناكو .4 وذبلا َنُم مكب َاَجَو نجسلا َنِم ينَجَرْخَأ إ يب َنَسحأ قو » :هلوق

 يئر ن يتوخ نو يني طلا عزن نأ دمعَب نم » هّيَربو ِشاوم لهأ ،ناعنك ضراب
 هل عمجو © نجسلا نمو بجلا نم هجرخأ ىتح فسويب فطل : يأ 4 ُاَشَي امل فيط

 .4 ميكحلا ميلعلا َوُه هنإ » .هنيع رقأو هلمش
 هانرّسف دقو ثيداحألا ليوات نم ينَتُمَعَو كلُملا نم ينتيتاع َدَق برو :هلوق

 ضرالاو توملا قلاخ : يأ « ضزألاو تومسلا رطاف » ."عضوملا اذه لبق

 ينوت » .كريغ ةرخالاو ايندلا يف ىلوتأ ال :يأ ةرخالاو ايندلا يف يلو تنأ »
 .ةنجلا لهاب :يأ «ننيجلًْصلاب يبقجلآو املم

 ىنمتف اهيلإ قاتشاف ةرخآلا ركذ هينيع رقأو ،هلمش هللا عمج امل :مهضعب لاقو
 .مالسلا هيلع فسوي لبق توملا طق يبن ىنمتي ملف :لاق ؛توملا

 نم صق ام ينعي ،بيغلا رابخأ نم :يأ « بيعلا ءابنأ نم كلذ » :هلوق
 :يأ « ْمهْيَدَن تنك امَو كي هيجون » .عضوملا اذه ىلإ ةروسلا لوأ نم مهتصق
 .بجلا يف هنوقلي ذإ فسويب :يأ « َنوركممَي مُمَو ْمُهَرْمَأ اوعمجأ ذإ » مهدنع

 ريبعت نم هملع امو هللا هاطعأ يذلا نيكمتلا ينعي وهو .261 ص كءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (1)

 .ايؤرلا
 كلانه الصفم هأرقاف 0280 -279 ص 16 ج هريسفت يف قرط نم يربطلا هاور سابع نبا لوق اذه (2)

 .ربتعا نمل ىركذلاو ةظعوملا هيفف .قاحسإ نباو ةداتق ةياور نم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 109 ۔ 1٥3 :فسوي

 :يأ ه هيلَع ْمُهلأْت اَمَو » :لاق نينموُمب تضَرَح وو سالا رتكأ امو »
 :ىرخ ة ةيا يف لاقو . مرغلا هكرت ىلع مهلمح امنإ نونوكيف ه رجأ نم » نآرقلا ىلع
 ؤمه نإ » :هلوق [90 : ماعنألا] .( َنيمْلاَعْلل ىركذ الإ و مه نإ ارجأ ه هيلع مكلأسأ ل لف (

 .رانلاو ةنجلا هب نوركذي « َنيمَّلاَعْلل ىركذ لإ

 ,ضزالاو توملا يف » ليلدو ةيآ نم مكو :يأ ه ةناع نُم نْياَكَو » :هلوق

 سمشلا تاوامسلا تاياب ينعي 4 نوضرغُم اَهْنَع مهو » اهنوري : يأ 4 اهيلع َنورُمَي

 نم هللا كلهأ نم راثاو اهيف هللا قلخ ام ضرألا يف يتلا تايآلابو .موجنلاو رمقلاو

 .تايآلاب نوظعتي ال :لوقي .ةفلاسلا ممألا

 نيلو ) :هلوق لثم يهو َنوكرشُ مهو ألإ هللاب : ممر نم ؤي : اَمَو » :هلوق
 لأست ال كنأ مهناميإ : : مهضعب لاق :7 :فرخزلا] ) هللا لوقل مهقلخ نم م مهتلأس

 .هتدابع يف كرشم كلذ يف وهو . هبر هللا نأ كابأ الإ ادحأ

 ىلع ه هللا باذع نم ةيِشنَع ممُهَياَت نأ » نيكرشملا ينعي اونمأَقأ » :هلوق
 : يأ .نولفاغ كلذ نم نونمآ مهو ،هللا باذع نم مهاشغت ةيشاغ :يأ إماهفتسالا

 باَذَع نم ةيشاع ) :هريغ لاقو .نسحلا ريسفت يف كلذ مهيتأي نأ نينماب اوسيل مهنإ

 ال مهوو ةأجف مهتغبت يأ «ةَنعَب ةعاسلا هيت وأ © هللا باذع نم ةبوقع : : يأ . (هللا

 .باذعلاب ةعاسلا مهيلع موقت " ينعي .نولفاغ مهو :يأ «َنوُرُعش

 ىلَع هللا ىلإ وُمذأ » ىدهلا وهو ،يقيرط :يا « يليبس هدنم لق » :هلوق
 ينعبتا نمو ىدهلا ىلع انأ : :يأ 4 يعبتا ن نمو و ان ث )1 )[نيقي ىلع : يأ] 4 ة ةريصب

 هللا هني نأ هرمأ 4 4 هللا . َنححْبسَو و » انبر نم اناتأ يذلا ىدهلا ىلع : يأ ‘ ةريصب ىلع

 .4 َنيكرشُملا ن نم انأ امو ث . نوكرشملا لاق امع

 لاق .ه ىَرَغل ا له أ م مهيلإ يجون ل اجر لإ كلبق نم اَنْنَسرَأ اَمَو » :هلوق

 نأل :لاق . نجلا نم الو ءاسنلا نم الو ‘ ةيدابلا لهأ نم ايبن هللا ثعبي مل : نسحلا

 .158 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 109 :فسوي يناثلا ءزجلا

 .دومعلا لهأ نم ملحأو ملعأ اوناك ىرقلا لهأ

 ةليضفك ىرقلا لهأ ىلع نئادملا لهأ ةليضف :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ

 ىلع لاجرلا ةليضفك دومعلا لهأ ىلع ىرقلا لهأ ةليضفو ثءاسنلا ىلع لاجرلا

 .0 تيبلا دعب تيبلا :لاق ؟روفكلا ام :ليقف .روبقلا لهاك روفكلا لهأو شءاسنلا

 نوعمجي الو ودب وأ ةيرق يف نونوكي ةثالث نم ام :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 . ةيصاقلا منغلا نم بيذلا ذخاي امنإو .ناطيشلا مهيلع ذوحتسا الإ ةالصلل

 بئذك ناسنالا بئذ ناطيشلا : نيتم هللا لوسر لاق لاق لبج نب ذاعم نع اوركذ

 مكايإو {ةماعلاو ةعامجلاو دجاسملاب مكيلع .ةيحانلاو ةيصاقلاو ةذاشلا يتأي ،منغلا

 ٨. باعشلاو

 ةيدابلا لهأ نم سان هءاجف ماشلا لهأ ضعب ىلع ناك لبج نب ذاعم نأ اوركذ

 لبق مكب ادبأ ال يرمعل لاقف ،انب تأدب ولف . ةماقالا انيلع تقش دق :اولاقف

 لزنت مهيلع :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس دجاسملا لهأو ةدابعلا لهأ ةرضاحلا
 .ا©}ىحولا يأ ربخلاو لاق .ةمايقلا موي أدبي مهبو ،ةربخلا يتأي مهيلإو ثةنيكسلا

 وهو ،دومعلا ىلإ اوبسن .ةيدابلا يف نوشيعي نيذلا ةيبخألا لهأ مه 5دامعلا لهأو .دومعلا لهأ (1)
 مهمزالت مايخلا ةدمعأ ناكف .دنسي اهيلإو تيبلا اهيلع موقيو ،ءابخلا طسو بصنت يتلا ةبشخلا

 .اهيلإ اوفيضاف مهلاحرتو مهلح يف
 :ناسللا يف روظنم نبا بسن دقو .ثيدحلا اذه ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ مل (2)

 يف رفكلاو .ةيواعم ىلإ 5روبقلا لهأك روفكلا لهأ :هلوق يهو .ثيدحلا اذه نم ةلمج (رفك)
 نب ىيحي لعلو .334 ص ثيقيلاوجلل برعملا رظنا .رصمو ماشلا لهأ دنع ةيرقلا يه ةغللا
 .ثيدحلا اذه دنس ركذ مالس

 كرت يفديدشتلا يف باب .ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ (3)

 .ةعامجلا يف ديدشتلا باب ،ةمامإلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو (547 مقر) ،ةعامجلا
 .هدنسم يف دمحأ هجرخأ )4(

 «ربخلا» ،هباوص فيحصت ةملكلا يف نوكي نأ تحجرو ريخلا يتأي مهيلإو» : تاطوطخملا يف (5)

 .ريخلا لك وه لب اضيا اريخ يحولا ناك نإو ،يحولا وهو ،ءامسلا ربخ يأ
 = يرمعل يهو .مالس نبا ريسفتل هرصتخم يف نينمز يبأ نبا اهدروي مل ةميق رابخاو ثيداحأ هذه (6)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 110 - 109 :فسوي

 4 مهلبق نم نيذلا ةَبقاَع َناَك فيك اوري ضزألا يف اوريس ه ملأ % :هلوق

 اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم هللا مهكلهأ نيذلا راثآ اوأرف ضرألا يف اوراس دق :لوقي

 يف اوريسي ملفأ :لوقي .رانلا ىلإ مهريصف مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناك .مهلسر

 راد يه ةرخألا راَدَلَو » .مهلبق نم نورقلاب لزن ام مهب لزني نأ اورذحيف ضرألا
 .4 َنوُلِمْعَت الفأ » ايندلا نم مهل ريخ :يا « اق نيل ريخ » ةرخالا يف نينمؤملا

 ذق ممُهنأ اونظو » لسرلا سئي :يا « لسلا قتا ال ىمح » :هلوف
 .4 اوبذك

 اونمؤي نأ مهموق نم لجرل ١ سشئيتسا ١ ذإ ىتح : لاق هنأ ريبج نب ديعس نع اوركذ

 .اوبذك دق لسرلا نأ مهموق نظو

 لسرلا نأ مهموق ٌنَظ] :لاق .مهُموق بذعُي نأ لسرلا سئيتسا :دهاجم لاقو
 ةيآلا هذه يف كلذ لثمو .اوبذك : :فيفختلاب اهأرق نم ريسفت اذهو )[مهوبذك دق

 ركذلا لمهأ وساف مهب ىحوي ه لاجر ألإ كلبق اَنْنَسرَأ اَمَو ) :ءايبنألا ةروس يف ىرخألا

 مث نيدلاخ اوناك امو ٌماَعّطلا نولكاي ل ادسج مُمانلَعَ امو َنوُمَلْعَت ال متنك نإ
 هم ٠

 . [9 - 7 : ءايبنألا] (َنيفرشُملا انْكَلُمَأَو اشن نمو ْمُماَنيجنَ دغرلا ُمُهاَنََدَص

 مهموق ىلع لزني نأ اودعو لسرلا ناك .اودعو [ام :ةيأ] ( اوُبَذَك ) :هلوق
 ءيجم نم : يأ { هب اودعو امب اوبذك لسرلا نأ موقلا نظف 6 اونمؤي مل نإ باذعلا

 . باذعلا

 نم لسرلا سئيتسا اذإ ىتح اهريسفتو ( اوبذك ) :ليقثتلاب اهأرقي نسحلا ناكو

 ،احرشو اقيلعت لوقلا اهيف طسبن انتيلف . مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا رابخاو ةنسلا زونك نم =

 ةريسلاو ميوقلا قلخلا نم جذامن ةنمؤملا ةحلاصلا انلايجأل مدقنف ،ديفنو اهنم ديفتسن ىتح

 امك شاهديناسأب اهايإ هلقن ناك ولو اهلك اهاورو يراوهلا دوه خيشلا انل اهظفح دقو .ةديمحلا

 .متأ هلمعو نسحأ هعينص ناكل 3 مالس نبا ريسفت يف تءاج

 .322 ص ثكهاجم ريسفت نم ةدايز (1)

 . ىنعملا حصيل نيفوقعملا نيب ام تدزو شاذك «اودعو .اوبذك» تاطوطخملا يف ه (2)
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 111 - 110 :فسوي يناثلا ءزجلا

 : يأ ،لسرلا نظو :يأ ( اوَعو ) }هللا ليق نم هوملع دق ءيشب مهموق مهبيجي نأ
 مهموق ىلع اوحتفتسا 5ًادبأ هدعب موقلا نمؤي ال يذلا بيذكتلا اوبذك دق مهنأ اوملعو
 هللا باجتساف ،مهيلع اوعدف ،مهيلع ءاعدلاب هللا نذأ نيح :يأ ،مهيلع ءاعدلاب

 .("»مهكلهاف

 يبلا :يا « امن نَم يجننق » انباذع :يأ (اَنُرْضَن مما ) :هلوقو
 موقلا نع :يأ « َنيِمرْجُملا موقلا نع » انباذع :يأ انسب ُدَرُي الو » نينمؤملاو

 . نيكرشملا

 يلوال ةربع ) هتوخإو فسوي صصق ينعي 4 م مهِصَصَق يف ناك دقل ) :هلوق

 .نونمؤملا مهو .اهب نوربتعي لوقعلا يوذل :يأ «بننألا

 لوقل : يأ دمحم هيرتفي ناك ام : يأ 4 ل ىرتف اثيدح ناك اَم ج :هلوق

 ادمحم نونعي ؛هارتفا بذك :يأ 4 :ناقرفلا] ( ُهيَرَتفا ًكفإ ألإ ادنَه نإ ) نيكرشملا
 : يأ ( ىَرَتفُي اثيدح ) نآرقلا ينعي ( ناَك امم ) :هللا لاق .ءايبنألا عيمج ىلعو ةي

 اهيفو .ليجنإلاو ةاروتلا نم :يأ هيَدَي َنيَب يزلا قيدضَت نكتلو » لوقتو لمعتف
 نم :يأ « ءْيَش لك ليصفتو » .مالسلا هيلع دمحمبو هب ناميإو نآرقلاب قيدصت
 ةمحرو » ةنجلا ىلإ هب نودتهي 4 ىدُهَو » ديعولاو دعولاو ماكحألاو مارحلاو لالحلا

 .نوقدصي :يأ « نونمؤي موقل

 .ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوق نع اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع هتلاخ ريبزلا نب ةورع لاؤس ارقا (1)

 ..فتسوي ةروس نم ريسفتلا باتك يف ) اوُبذُك ) :ليقثتلاب أرق نم ةءارق ىلع ةيآلا ترتف فيكو

 فلتخم رظناو .367-370 ص .8 ج يرابلا حتف يف كلذ ارقا لسرلا سشيتشا اذإ ىتح) باب

 .311 - 296 ص 16 ج يربطلا ريسفت يف اهيناعمو «اوبذك» : ظفللا اذه تاءارق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2- 1 :دعرلا

 6 دعرلا ةروس ريسفت

 )1(< ةيندم يهو

 اذه لبق اهوحن انرّسف دق « رملا » :هلوق 4 ميجرلا نمخَرلا هللا مب »
 ةاروتلا :لوقي مهضعبو .نآرقلا :يا بتكلا تناع كلت » :هلوق .عضوملا

 ال سانلا رتكأ نكَلَو » نآرقلا :يأ « ىحلا كب نم كيلإ لزنأ يذلاو » .ليجنإلاو

 .عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف دقو .4 ونمو

 ريسفت يف ف ميدقت اهيف « اَهَنوَرَت دمع ريغب توملا فر يذلا هللا ) :هلوق

 اهعفر نإ :ًاضيا يبلكلا لاقو .دمع ريغب اهنورت تاوامسلا عفر يذلا :لوقي .نسحلا
 .اهنورت ال نكلو دمع اهل :سابع نبا لاقو .دمع ريغب

 ,شقلا ىلَع يمرلا ) :هلوق لثم وهو .« ,شرلا ىلع ىوتسا ف » :هلو
 ى ىمس ,لجأل يرجُ ك رمقلاو سمشلا رْحَسَو » :لاق .[5 :ةط روس] ( ىو
 .هوُدُعَي ال ىرجم يرجي : : مهضعب لاقو ةمايقلا : يأ

 ري ۔ ء

 ييحيو قلخي اميف هقلخ يف &)[ءاضقلا يضقي] :يأ « رمألا ربذي » :هلوق

 امب مهبيصت اورفك نيذلا لازي الو :هلوق يهو .ةدحاو ةيآ الإ «اهلك ةيكم يهو» :زو عو ق يف (1)
 «. .ةدحاو ةيآ الإ اهلك ةيندم يهود» :امهيفو ؛دو ج يف ءاج ام تبثأو ،ةيآلا . . .ةعراق اوعنص

 فالتخا ةيندم وأ ةيكم ةروسلا نوك يف فلسلا فالتخاو .شرو فحاصم يف امل قفاوم هنال

 . نيعباتلاو ةباحصلا دهع ىلإ عجري ميدق

 .159 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 4 - 2 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 4 نونقوت ْمكبَر ءاقلب مكلعل » اهنّيبي :يأ « تنألا لصي + لعفيو قزريو تيميو

 يف ام متعمس اذإ :يأ "( نونقوت مكبَر ءاقلب ْمكلَعَل ) :لوقي .ثعبلاب نوقدصت :يا

 . نآرقلا
 2- . ه ٤ ة ى . م ري م -

 .دحاو اهاحدو اهطسبو .اهطسب : يأ 4 ضرالا دم يذلا وهو » :هلوق

 لاق .سدقملا تيب عضوم يف ناك ضرألا قلخ ءدب نإ :نسحلا ريسفت يفو

 ءاطع ريسقت يفو .اذك تنأ يطسبناو كاذك تنأ يطسبناو كاذك تنأ يطسبنا اهل هللا

 ضرألا لبق تيبلا ناك :دهاجم لاقو .ةبعكلا تحت نم ‘")اوحد تيحد ضرألا نإ

 .ضرأل ١ تيحد ةكم نم : : مهضعب ل اقو . هتحت نم ضرأل ١ تمو )2( ةنس يفل ب

 لاق " تزَمَثلا ك نمو ارهن :اول لابجل ١ ينعي 4 يسور اهيف لعجو : هلوق

 ر اح لكؤي الو اهلخا د لكؤي ةرشع ؟ ةرمث ني الث ةنجل ١ نم هللا طبه : : : مهضعب

 .اهجراخو اهلخاد لكؤي ةرشعو !اهلخاد لكؤي الو اهجراخ لكؤي ةرشعو

 نينثا نينول لك نم :يا «نيتثا نيجوز » قلخ :يأ « اَهيِف َلَعَج » :هلوق
 .جيز دحاولاو .تابنلا نم هللا ا قلخ ام لك نم

 .هبهذيف :نسحلا لاقو .راهنلا ليللا سبلي ي : ىأ ؟ َراَهَنلا ليلا ييف ي : هلوق

 ينعي [5 :رمزلا] ( ليل ىل راهنل وكو راهنل ىلع ل زوك ) :هلوقك وهو

 .نونمؤملا مهو 4 َنوُرُكَقَتُي ,موقل ب تال كلذ يف نإ , .رخآلا بهذي امهدحأ

 ضرأل ا يه . :دهاجم لاق . 4 تزوجتم عطق ضزأل ١ يفو { . : هلوق

 تارواجتم ىرق :مهضعب لاقو .ةحلام ةخبس أضرأ ةرواجم نوكت ةبيطلا 0ةّيِذَعلا

 . ضعب نم اهضعب بيرق

 ردصملا اذه ةغللا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ ملو .«ىحدو ًاحد تيحد» :تاطوطخملا يف (1)
 هتوحدو . اوحد هوحدأ ءيشلا توحد : لاقي .ةغللا بتك نمو ناسللا نم «اوحد» حيحصتلا تبئأف

 . حصفأ لوألاو . ًايحد هاحدأ

 .كلذ ةقيقحب ملعأ هللاو «ةنس فلأ» :دو ع يفو ش«ةنس يفلأ» :عو ق يف اذك (2)

 الو اهيف ةماخو ال .خابسلاو روحبلا نم ةديعبلا ،ةبيطلا ةبرتلا تاذ ضرألا :ةاذعلاو ،ةّيذعلا (3)

 . (اذع) ناسللا رظناو . ءابو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 6 - 4 :دعرلا

 نأ اوركذ 4« ن ن اونص ر ريغو ن اونص ليخنو عرز بانغغآ ا م تنجو ط : :ل اق

 تناك اذإ ناونص ريغو ،ناونص وهف ادحاو تالخنلا لصأ ناك اذإ :لاق بزاع نب ءاربلا

 . تاقرتفم تالخنلا

 لكو : : : مهضعب لاقو .ءامسلا ءامب :دهاجم لاق 4 دحاو ءامب ىقسي : هلوق

 عيباني هكلسنف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نا ً رت ة ملأ ( : هلللا لاق . ءامسلا نم وهف بذع ءام

 عبنت نويعلا عيبانيلاو [21 :رمزلا] ( ضزألا يف

 لوألا ءاملا عقنتسم نم تبن لق لخنلا لك ٠ لاق هللا همحر دوعسم نبا نأ اوركذ

 .ةنجلا نم اهنإف (")ةوجعلا الإ

 اهضعب : يأ :دهاجم لاق « لثألا يف ضغب ىلَع اهضعب لضفو » :هلوق
 نإ » })[دحاو مهوبأو مهثيبخو مهحلاص مدآ ينبل لثم اذه :لاقو] .ضعب نم بيطأ

 ييحي نأ ىلع رداق اذه عنص يذلا نأ نوملعيف : يأ « َنوُلِمْعُي موقل نال لذ يف

 ١ . ىتوملا

 مهبيذكت نم دمحم اي بجعت نإ :يأ 4 مُهَلوَق ٌبَجَعَف بجعت نإو » :هلوق
 .« يدج ٍقْلَع يفن انأ ابزث انك اد » :اولاق نيح ثعبلاب مهبيذكتل بجَعف كايإ
 كلذ مهلوق : يأ .راكنإ ىلع ماهفتسا اذهو ‘ثعبن ال انإ : يأ .ماهفتسالا ىلع اذهو

 كوو مهقاتغأ يف للعلا كيلوأو مهرب اوُرَقَك نيذلا كيلوأ » : هللا لاق
 .4نولنخ اهيف مه ر رانلا ُبْحضأ

 نإ هل ا ) : مهلوق كلذو .باذعلاب : يأ 4 ة ةعرسل اب كولسو ) :هلوق

 ٠ ) )1ةنيللا ىمست اهتلخنو هديب ةي لوسرلا هسرغ امم يه ليقو .ةنيدملا رومت دوجأ نم عون ةوجعلا .
 .329 ص دهاجم ريسفت نم ةدايز (2)

 انإ ليق :دمحم لاق» :اهيف ءاجو نيفنص يأ : 159 ةقرو ز يفو ‘ عبرالا تاطوطخملا يف ه اذك (3)

 .( نيرق هل يذلا دحاولا : ةغللا لهأ دنع جوزل او ‘ اضماحو ًاولح نيعون ينعي
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 8 - 6 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 ( ميلأ باذمعب انتيإ وأ ءامسلا َنُم ةراجح اَنيَلَع رطمأَف كدنع نم ىحلا َوُه اذم ناك

 [16 :ص ةروس] ( باسجلا مو َلبَق اتطق انل لجع انبَر ) :مهلوقو }[32 :لافنألا]

 . ءازهتساو بيذكت مهنم كلذو

 ءاخرلا نم هيف مه ام ةنسحلاو .4 ةنسحلا لبق ةقيُسلاب َكَنوُلجعَتْسَيَو ) : هللا لاق
 لاق « ثلثملا مهلْبَت نم تَلَع ذَقَو » :باذعلا ليجعت اودارأ :يأ 7ةيفاعلاو
 اذهو ،لاثمألا 4ثٹلثمملا :دهاجم لاقو .ةفلاسلا ممألا يف هللا عئاقو ينعي :مهضعب

 . (")لوألا لوقلا لثم

 نإو » .هيلإ اوبات اذإ :يأ « مهملظ ىَلَع سانلل ٍةَرفْغَم ول َكبَر نإَو » :لاق

 .مهكرش ىلع اوماد اذإ :يأ « باقعلا ُديِدَشَل كبر

 يكرشم لوق اذه ه هبر نُم ةياع هيَلَع لزنأ الون اوُرَقَك نيذلا ُلوُقَيَو » :هلوق
 .ءيش يف ةياب مهيتأت نأ نم تسلو :نسحلا لاقو .برعلا

 .نييبنلا ينعي ،هللا ىلإ وعدي عاد :يا « ام مق لكلو ًرذنُم تنأ امنإ »

 لكلو ( : مهضعب لاقو . ‘»ىداهلا وه هللاو رذنم انأ امنإ :لاق نيت هللا لوسر نأ اوركذ

 .يبن :يأ ،(ٍاَم موق
  7 ٠ , . د ٨ مر ه 4۔ ,. ء2 ه۔ مك -

 ضيغت امو ) . ىثنأ وأ ركذ نم : ىأ 4 ىثنأ لك لمحت ام ملعي هللا ل :هلوق ١

 امو .رهشأ ةعست يف ةأرملا دلت نأ }ةضوضيغلا :لاق نسحلا نعاوركذ . يداَدْزَتاَمَو ماَحزالا
 .رهشأ ةعست نم رثكأل دلت نأ :دادزت

 .«لاثمألا زاجم اهزاجمو .ةلثَم اهتدحاو تالتَملاه :323 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو (1)
 .ةيواعم نع ،يدهي هللاو غلبم انأ امنإ :ظفلب ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ (2)

 دهاجمو ةمركعو نسحلا نع فلؤملا اهاور ةملك يهو ،ةضوضيغلا ةملكلا هذه تدرو اذك (3)

 يف ةملكلا هذه درت ملو ةةضوضيغو ًاضاغمو ًاضيغمو ًاضيغ ضاغ :لعفلا رداصم نم يهو
 ققحم لاقو . 364ص 16ج يف نسحلا نع ةيآلا هذهريسفت يف ةدحاو ةرم يربطلا اهاور دقو ةغللا مجاعم

 مالك نم هنأل ةغللا بتك يف تبثي نأ قيقح «ردصملا اذهو» :ركاش دمحم دومحم خيشلا ريسفتلا

 .ءةغللا يف ةجحو احيصف هب كيهانو ،يرصبلا نسحلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 11 - 8 :دعرلا

 .اهروهط يف هتدادزا الإ اهلمح يف اموي ضيغتال : لمحلا يف ةضوضيغلا : ةمركع لاق
 قرهت مل اذإو :يأ (داَدزَت اَمَو) . هلولا ست ةأرملا ةقارإ :ةضوضيغلا :دهاجم لاقو

 ا :ةضوضيغلاو .مظعو دلولا مت ةأرملا

 مامتل هتدلو اذإو . مامت ريغ نم حرلا طقست يذلا طقسلا : مهضعب ريسفت يفو

 ( ةقلخُم ريغو ) ،مامتلا :يأ ( ٍةَقلَحُم ) :هلوقك مامتلا ىلإ طقسلا قوف ةدايزلا وهف

 طقسلا: : يأ [5 :جحلا]
 ` ٥, مه ٨ ۔ ث 1

 .ردقب : يأ 4 رادقمب هدنع ءيش لكو < : هلوق

 ريبكلا » .ةينالعلا ةداهشلاو رسلا بيغلا «ةدَهَشلاَو بيغلا ملع :هلوق

 .نوكرشملا لاق امع يلاعتملا : يأ « ,لاعسلا

 اهيف :مهضعب لاق .4 هب َرَهَج ْنَمَو لوقلا رسأ ْنُم مكنم ُاَوَس » :هلوق
 . هتينالعو هرس . ءاوس هللا دنع كلذ هب رهج نمو لوقلا رسأ نم : لوقي . (" ميدقت

 ليللاب رس يصاعملاو بونذلا لمعي : ىأ 4 ليلاب فحتم مه نمو و

 .راهنلاب رهاظو :يأ « راهنلاب براَسَو »

 © ليللاب ارس يصاعملاو بونذلا لمعي : ( ليلاب فحتم ( : يبلكلا لاقو

 ليللا :لوقي .راهنلاب بونذلا كلتل ناعمو راهنلاب جراخ :يأ :( راهنلاب ٌبراَسَو )
 . ءاوس هدنع ةينالعلاو رسلاو راهنلاو

 نم » }>تابقعم براسلا اذهو يفختسملا اذهل :يأ «َتبقَعُم هل » :هلوق
 هيدي نيب نم تابقعم هل : يأ :ميدقت اهيف هللا رمآ نم ُهَنوْظَقْخَي هفلَخ نمو هيدي ن
 . هنوظفحي ةكئالم هللا رمأ نم ‘هفلخ نمو

 .60 - 59 ص 2 ج ءارفلل نآرقلا يناعم رظناو ،ادتبملا ىلع ربخلا ميدقت ديري (1)
 ديز نبال رخآ الوق رظناو .روكذم برقأ ىلإريمضلا عوجر يف حجارلا حيحصلا لوقلا وه اذه (2)

 در دقو ،ةعيبر نب دبرأو ليفطلا نب رماع ةصق يف 379-382 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا هاور

 . هضتري ملو لوقلا اذه يربطلا
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 11 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 ةالص دنع نوعمتجي مهنإو .راهنلاو ليللاب هلللا رمأ نم ةكئالملا : دهاجم لاق

 . هللا رمأب : يأ ك هللا رمأ نم هنوظفحي : لوقي مهضعبو . برغملا ةالص دنعو حبصلا

 . مكنوبقاعتي هللا ةكئالم مه :مهضعب لاقو

 .راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 فيك : مهب ملعأ وهو ،مهبر مهلأسيف رصعلا ةالص دنعو حبصلا ةالص دنع نوعمتجيف

 .("نولصي مهو مهانكرتو نولصي مهو مهانيتأ :نولوقيف ؟يدابع متكرت

 همونو ؤهراهنو هليل يف هناظفحي ناكلم هعمو الإ يمدآ نم ام :لاق دهاجم ركذ

 املك ريطلاو :لاق هبسحأو ،ماوهلاو عابسلاو باودلاو سنإلاو نجلا نم .هتظقيو
 .ردقلا يتاي ىتح كيلإ :الاق ءيش هدارأ

 كلم :ناكلم هعمو الإ يمدآ نم ام :مالسلا هيلع يبنلا باحصأ ضعب لاقو
 .هل ردقي مل ام هيقي كلمو هلمع بتكي

 ةعبرأ راهنلاو ليللاب نوبقاعتي نيذلا تابقعملا ةكئالملا نإ :نسحلا لاقو
 .راهنلاب ناكلمو ليللاب ناكلم : كالمأ

 بيقرو ،هيدي نيب نم تابقعم هل :بعك نب يبأ فحصم يف نأ مهضعب ركذ

 ْمكيَلَع نإو ) :هلوقك ؛هلمع نوظفحي :يأ ( ُهَنوَظَقخَي ) يبلكلا ريسفتو
 6نوبقاعتي مهو .[12 - 10 :راطفنالا] ( َنوُلَعْفَت امم َنوُمَلْعَي نيبتاك ًامارك َنيظفاحَل

 . مهلامعأ نوظفحيو مدآ ينبب نوبقاعتي شراهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم
 ةيآلا يف لاقو .4 مهنأب ام اوُريَعُي ىتح موقب ام ريعي ال ةللا نإ » :هلوق

 بقاعتي» :هلوأو ةريره يبأ نع ديز نب رباج قيرط نم بيبح نب عيبرلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 2 ج يرابلا حتف رظنا رصعلا ةالص لضف باب }ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأو . . .«مكيف

 حبصلا يتالص لضف باب ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو .37 - 33 ص

 .(632 مقر) امهيلع ةظفاحملاو رصعلاو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 13 - 11 :دعرلا

 ةروس] ( رابلا َراَد ممُهَمْوق اولخو ارفك هللا ةمعن اولذب نيذلا ىلإ ر ر ْمَلأ ) :ىرخألا

 : هلوقك .مهكلهأ . هوبذكف الوسر موق ىلا ثعب اذإ 5هللا نأ كلذو . 28 : ميهاربإ
 م م ےم م  ٥

 م م م

 ترفكف ناكم ك م ًادَر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنما تناك ة ه الم هللا برضو (

 ةكم لهأ مهو ( نَوُعَنْضِي اوناك امب فحلاو عوجلا سال هللا اَهَقاذَف هللا معنب

 113 - : لحنلا] ) نوُمِلاظ مهو باذعلا ْمُمَذَحََ هبذك مهن ُلوُسَر مهءاج دقلو (

 موي فيسلاب كلذ دعب اوبع مث .مهباصأ ناك يذلا عوجلا وه باذعلا كلذو .2
 .ردب

 نم مهل اًمَو هل ُهَل م رَم الف ط ("اياذع ينعي 4 ًاءوُس موقب هللا دارأ اذإو ث :لاق

 . هللا باذع نم مهعنمي 4ٍ لاو نم هنوذ

 بصنلاو 0[هترعمو] هاذأ فاخي « ًاعَمطَو افوخ قزبلا مكير يذلا وه » :هلوق

 . هلل ١ قزر يف عمطيو هتكربو هتعفقنم وجري ميقملل 7 ٠ هيف

 هب عقتنُي نأ رطملا يف ًاعمطو . عرزلا كلهي نأ درل ا نم ًافوخ :لوقي مهضعبو

 ©ىع اوصل او فوخل ١ نم هيف امل هدابع هب فيخي :افوخ :نسحل ١ ريسفتو .عرزلا يف

 .رطملل ًامّلَع هللا هقلخ ءوض قربل او :ل اقو .رطمل ا هب نوجري ًاعمطو

 لثم وهو .ءاملا اهيف يتلا يه :دهاجم لاق » لاقلا باحسلا ُءيشني و » : لوق
 .[57 :فارعألا] ( لاقث 7 ق اذإ ىتح ) :هلوق

 . و ىم م 8 م

 ًاضي أ ةكئالملاو : يأ « هت هتفيخ نم ةك :لمل او هدمحب دعرل ا حبسيو » :هلوق

 هتفيخ نم هدمحب نوحبسي

 ةديبع وبأ لاق .معأو بسنأ هنأل 160 ةقرو ،ز يف ام تبلاو «مهلاصتتسا ينعي» :تاطوطخملا يف (1)
 ماذج لكو شةكله هزاجمو ،لوألا مومضم ( اءوس موقب هللا دارا اذإو )» :نآرقلا زاجم يف

 تؤس ردصم وهف تحتف اذإو ،لوالا مومضم ءوس وهف ميظع ءالب لكو ؤ،ىمعو صربو
 ... موقلا

 .160 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .«قزرلا يف هب عفتني» :دو ج يفو بسنأ وهو عرزلا يف هب عفتني نأ» :عو ق يف اذك (3)
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 13 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 اذإ ةباحصلا ضعب ناكو .حيبستلاب باحسلا رجزي كلم دعرلاو :مهضعب لاق
 . هتفيخ نم ةكئالمل او هذمحب دعرلا حبسي ١ ي نم ن احبس : ل اق دعرلا عمس ١

 فلؤي كهحيبست وه عمسي يذلا توصلاو ئ دعرلا همسا كلم وه : يبلكلا لاقو

 قوسي امك :لوقي مهضعبو .رمأ ثيح هقوسي مث كضعب ىلإ هضعب باحسلا هب

 . لبإلا يداحلا

 نع اوركذ .باحسلا نم ًاقايس دشأ ءيش سيل :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 .ةكئالملا قيراخم قربلا :لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 نأ هيلإ بتكف ،قربلا نع هلأسي دلجلا يبأ ىلإ بتك هنأ سابع نبا نع اوركذ

 ."ءام قربلا

 يذلا كلملا وهو ضرألا ىلإ كلملا اهحملي ةحمل قربلا نإ : مهضعب لاقو
 . باحسلا رجري

 هبصت مل هدمحبو يبر ناحبس :لاقف دعرلا عمس نم :لاق مهضعب ركذو

 . ةقعاص

 نأ نسحل ١ نع اوركذ . 4 ءاش م اهب بيصيف َقعوصل ١ لسريو . : هلوق

 .ةقعاصلا وهو طوسلا عطقنا امبرو ران نم طوسب باحسلا رجزي كلملا

 ةاروتلا بتك بحاص :متاح يبأ نبا هنع لاق .يرصبلا يدسألا ةورف نب ناليج دلجلا وبأ وه (1)
 ص 1 ج ‘هريسفت يف ربخلا اذه دنسب يربطلا ىور دقو .نابح نباو دعس نب 1 هقثو .اهوحنو ::

 سفنبو .كلم دعرلا :لاقف دلجلا وبأ هباجأف دعرلا نع هلأسي هيلإ بتك سابع نبا نأ هيفو .0
 نع هلأسي دلجلا يبأ ىلإ سابع نبا بتك» :ربخلا اذه 387 ص 6 ج يف يربطلا ىور دنسلا
 .«ءاملا قربلا :لاقف ،قربلا

 يتلا تايليئارسإلا نم اهلاثمأو يهو .ةحيحص ةنس وأ باتك نم اهلك لاوقألا هذهل ساسأ ال (2)
 حبسي دعرلا ناب نمؤن نحنف .صيحمت نودب ةاورلا اهلقنو © ىلوألا ريسفتلا بتك اهب تّنجُش
 هدمحب ب حبسي ر ءيش م نإو ) :هلوق يف ىرخألا يفو .ةيآلا هذه يف ىلاعت لوقلا اقادصم
 ۔ نأ وأ .كلم مسا دعرلا نأ ادبأ قتصن ال نكلو .44 :ءارسإلا] ( مح ة َنوُهَقْفَت أل نكت
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 14 - 13 :دعرلا

 : يأ ىهلا يبن نولداجي نوكرشملا :يأ 4 هلل ا يف نولدجي مهو » :هلوق

 .4 لاحملا ديدش َوُهَو » هللا نود ناثوألا مهتدابع يف هنومصاخي

 هيلع هللا لسراف ،مالسلا هيلع يبنلاب بذكو "نآرقلا ركنأ الجر نأ اوركذ
 نولداجي مُمَو ءاشي نمم اهب ُبيصُيَق قعاوصلا لسريو ) :هللا لزناف ،هتكلهاف ةقعاص
 .( ,لاخملا ديدش وُمَو هللا يف

 لاقو .ىوقلا ديدش :دهاجم لاقو .ةليحلاو ةوقلا : لاحملا : مهضعب .لاق

 .لادجلا ديدش : ىبلكلا لاقو .ةمقنلا ديدش :نسحلا

 :لاق .قحلا ةوعد يه ثهللا الإ هلإ ال :يا « قحلا ةوعد هل » :هلوق .

 هبذك طسابَك لإ ءيشب ْمُهَل نوبيجتسي آل » نالوألا :يأ « هنود نم نوُمذَي نيذلاو »

 يف ةايحلا اجر اذإ ناثوألا دبعي يذلا لثم وهو 4 هغلاب وم اَمَو هاف غلبيل ءاملا ىلإ

 ىلا لصي نأ لبق تامف ةايحلا هب وجري ءاملا هيف يذلا ءانإلا هديب عفري يذلاك ا2هتدابع

 . هيف

 تامف هيتايل ءاملا هيف يذلا ءانالا وعدي ءاملا ىلا هيفك طسابك : مهضعب لاقو

 مهنع تلض مهتهلآ ةعفنم اوجر ثيح نوكرشملا كلذكف :لوقي .ءانإلا هيتأي نأ لبق

 .اوكلهف
 ثيدحلا ملعلا يتأي نأ لبق اذهو .باحسلا رجزي كلم ةحمل هنأ وأ 5 ةكئالملا قيراخم قربلا =

 لاثمأ نوبسنيو نيرسفملا ضعب اذه بتكي نأ بيجعلا نمو .ةيفارخلا لاوقألا هذه لك دنفيف
 :43 :رونلا ةروس نم ىلاعت هلوق نولتي مهو ريطاسألا هذه نووريو .ةباحصلا ىلإ ليطابالا هذه

 مهللاف ( هلالج نم جرحي قذؤلا ىرتف ماكر ُهنَعجَي مث هنيب فلؤي مث باحس يجزُي ةللا نأ رت ملأ )
 يف ةولجملا كتايآ يف ريكفتلا ىلإ بر اي انقفوو لسكلاو زجعلا نمو لهجلا نم كب ذوعن انإ
 .انلوق يف دادسلاو ێانرمأ يف داشرلا انمهلأو نآرقلا يف ةّلتملا كتايا ربدت ىلإو ،ناوكالا

 .نيمآ .للزلا نم انمصعيو ێانرئاصب ريني اناميإ كندل نم انل بهو .انلمع يف حالصلاو
 : نورسفملا هاور امو 275-276 ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هركذ امبسح ليفطلا نب رماع وه (1)

 . ةيآلا ريسفت يف يطويسلاو يبطرقلاو ريثك نباو يربطلا
 يف ريخلا اجر اذإ» :160 ز يفو .«هتدابع يف ةايحلا اجر اذإ» :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 .«اهتدابع
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 15 ۔ 14 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 .« للض يف الإ » مهتهلآ :يا «َنيرفكلا ُءاَعُد اَمَو » :لاق

 . ادبأ هيتأي الو هديب هيلإ ريشيو ئ هناسلب ءاملا وعدي : دهاجم لاقو

 © هللا نود نم وعدي يذلا نثولا اذه نإ ؛ هللا هبرض لثم اذه :لاق مهضعب ركذ

 هيتأي ىتح ارش هنع عفدي الو ،اريخ هل قوسي ال :يأ .ء يشب هل بيجتسي ال هنإ

 ىتح هيلإ كلذ لصي الو .هاف غلبيل ءاملا ىلإ هيفك طسبي يذلا اذه لثمك توملا

 و م د ه .ا... ى ه۔۔ذ ث هس . ٥گ,, ۔ ٠ ٠ ة . ه۔ م. ء ه۔ 2ً .

 ودغل اب مهللظو اهركو اعوط ضرالاو تومسلا يف نم دجسي هللو :هلوق
 ّ  ع زِ

 . ىشعلا : يأ . 4 ِلاضالاو

 :لاق مث . مالكلا عطقنا مث تاوامسلا يف نم دجسي هللو : نسحلا لاق

 ال 2_(٠ لاق مث .'."[اهراكو اعئاط : ىأ] اهركو اعوط ‘ ضرألا يف نمو : يأ ئ ضرألاو

 .ة}هرك هلخد نمك ًاعوط مالسإلا يف لخد نم هللا لعجي

 ١ مالسالا يف دلو نمو . ًاعوط تاوامسلا لهأ دجسي : يبلكلا ريسمت يفو

 . مالسإلا ىلع ربج نم اهرك دجسي يذلاو

 دجسي : لوقي . ًاهراك رفاكلا لظ دوجسو اعئاط نمؤملا دوجس : دهاجم لاقو

 لظ دوجس ينعي ( لاَصالاو دعلاب ْمُهْلالظَو ) :نسحلا لاقو .هراك رفاكلاو هلظ
 .دجسي الف وه امأو .هل دجسيف هلظ امأ . لاصألاو ودغلاب هل دجسي هنأ ىنعي .رفاكلا

 .هعم هلظ دجس لجرل ا دجس ا ذإ : يبلكل ١ ريسفتو

 .160 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 لاق :نسحلا لاق» :160 ةقرو از يفو نسحلا :يأ ،لاق مث ،عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 .اهرك هلخد نمك ًاعوط مالسإلا يف لخد نم هللا لعجي ال هللاو :ةي هللا لوسر
 خسان لعلو .ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ةلي هللا لوسر ىلا اعوفرم اثيدح هدجأ مل )3(

 .نسحلا ليسارم نم هلعجف مهو ز ةطوطخم
 :ناسللا رظنا .ربجأ : هنم حصنأو .حيحص يثالثلاو ربج : عبرألا تاطوطخملا يف اذك (4)

 .(ربج)
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 زيزملا هلا باتك ريسفت 17 - 16 :دعرلا

 نم لق ( : هلوق لثم وه 4 ُهَللا لق ,ضزالاو تمسلا بر نم لق ط : هلوق
 م . 2ِ م 4

 ( نوقتت تت الفأ لق هلل َنوُلوُفَيَس ميظعلا شزقلا برو عبلا تاومسلا بَر
 نُم مئذُحَنَ لق » ف هللا هنأ : : يأ كلذب اورقأ اذإف : هللا لاق [87 - 6 :نونمؤملا]

 ينغت الو ًاَرَض ال ًاعفت مهسفنأل نوكلمي ال » .ماهفتسالا ىلع وهو « :ايلوأ هنود
 .متلعف دق : يأ .ةفرعم ىلع ماهفتسا اذهو . هللا نود نم نودبعي يتلا مهناثوأ مهنع

 ىمعأ رفاكلا ِ نمؤملاو رفاكلا لثم اذهو « ُريصَبلاَو ىمحلا يوت مم لف »

 ىلع 4 ولاو ُتَْلْظلا يوتشت لح ا ث .ناميإلا رصبأ نمؤملاو ىدهلا نع

 . يوتسي ال كلذ نإ : يأ ‘ ماهفتسالا

 نوعي له :لوقي 4 مهَلَع ىلحل ١ هبشت هقلحَك ولخ :7 هلل اولَعَج ما <

 ؟كلذ اوأر له ؟نودبعي نيقلاخلا يأ اوردي ملف . ائيش هللا عم تقلخ ناثوألا كلت نأ

 مهنإو ‘كلذ نوعي ال مهنإ : يأ ؟ةمايقلا موي هللا ىلع هب اوجتحي نأ نوعيطتسي لهو
 ريسفت اذهو . هللا نود نم ناثوألا هذه نودبعي فيكف ءيش لك قلاخ هللا نأ نوفرعي

 ٩ نسحلا

 .هرمقلا دجولا وُمَو ءْيَش لُك قل هللا لق » :هللا لاق مث

 ( مهيَلَع يلحلا َةباَشَتَق هقلح اوقَلَح َاَكَرُش هلل اولَعَج مأ ) :دهاجم لاقو
 .ةهلآ مهوذختاف ناثوألا يف اوكش نأ ىلع كلذ مهلمحف

 ريغصلاو ،هردقب ريبكلا 4 امرَدَقب ةؤ تلاق اَم ِءاَمُسلا َنم َلَرنَأ » :هلوق

 .ءاملا قوف ابر دق يذلا دبزلا ينعي ى ايلاع : : يأ « ايار ادن ليسلا لمتخاف » هردقب

 لاثمأ ةثالث هذه ُهلَْم ًَدَبَو عاتم و ةيلح ءاغتبا رانلا يف هيَلَع َنوُقوت اممَو ث

 .رفاكلاو نمؤملل هلللا اهبرض دحاو لثم يف

 ةضفلاو بهذلا ينعي هنإف ( ةيلح َاَعِبا رانلا يف ِهيَلَع َنودقوُت اممو ) :هلوق اماف
 ) عاتم وا ) .دبزلا كلذ تحت امهصلاخ صلخف !دبزلا وهو ،امهثبخ العف . ابيذأ اذإ

 هيلع دقوي يذلاو .ءاملا دبز لثم . يأ .هلثم دبز .هب عتمتسي ام .عاتم ءاغتباو : يأ
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 18 - 17 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 العو هصلاخ صلخف ًاضيأ كلذ َيَّقُص اذإ صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا وه عاتم ءاغتبا
 .(;)هدبز وهو ،هثبخ

 .« لطابلاو يحلا هللا برضي كلذك » : هللا لاق

 صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا دبزو يلحلا دبزو ءاملا دبز 4 دبزلا امأف » :لاق

 يف هب عفتني ال رفاكلا لمع لثم اذهو ،هب عفتني ال الطاب :يأ « ءافج ُبَذيَف »
 هيلع تبنيف ،ءاملاب عفتنيف :يأ « ضزألا يف ُتكَمَيَق سانلا عقني امم امأو » ةرخآلا
 ديدحلاو رقصلا نم صلاخلا عاتملاو يلحلا كلذب عفتنيو . هب عفتنيف ] ىعرملاو عرزلا

 .ةرخآلا يف هباوث ىقبي نمؤملا لمع اذهف . صاصرلاو

 :لاقف لاثمألا كلت رسف مث .4 َلاتمألا هللا برضي كلذك » :هلوق

 .ةنجلا : يأ 4 ىنسحلا » مهبرب اونمآ :يأ 4 مهْبَرل اوباجتسا نيذلل »
 هَعَم هلثمو اعيمج ضزالا يف ام مُهَل نأ ول » رافكلا : يأ « هل اوُبيجَتْسَي مَل نيذلاو »

 . « هب اوَدَنفل

 ضرألا ءلم كل نأ ول : ةمايقلا موي رفاكلل لاقي :لاق ال هللا لوسر نأ اوركذ

 نم نوهأ وه ام تلئس دق .تبذك :هل لاقيف .معن :لوقيف ؟هب ًايدتفم تنكأ ابهذ
 .كلذ

 ؛ باسحلا ءوس نم هب اودتفال : يأ 4 باسحلا ُُوُس 1 كئلوأ . : لاق

 ءوس مهلف 0اين ذلا يف اهوفوتس ا دق : يأ ؛ مهتانسح طبحتو ] مهتائيسب نوذخؤي

 .رانلا ىلإ اوريصي نأ مهباسحو .هتدش باسحلا ءوسو .. ةرخآلا يف باسحلا

 .161 ةقرو ز نم اهتحص تبثأ تاطوطخملا يف ءاطخألا ضعب تدرو لاثمألا هذه ليصفت يف (1)

 . .هصلاخ صلخو صلخف اهضعب يفو .ديدحلا ةملك لدب رفصلا ةملك تدرو اهضعب يفف

 هجرخأو بذع باسحلا شقون نم باب ،قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (2)
 مقر) ًابهذ ضرألا ءلمب ادفلا رفاكلا بلط باب .مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم
 .كلام نب سنأ ثيدح نم هيوري امهالك 5
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 22 - 18 :دعرلا

 سئبو :يأ ه داهملا سيبو » منهج مهلزنمو :يا منَهَج ممُهيَواَمَو »
 ( اشارف ّضزألا مكل َلَعَج ) :هلوق لثم .دحاو رارقلاو شارفلاو داهملاو .شارفلا

 .رارقو ًاطاسبو ًاداهمو [22 :ةرقبلا]
 ٥قحلا نآرقلا :يأ « يحلا كبر نم يلإ رن امنأ ُمَلْعُي نمفأ » :هلوق

 لهف : لوقي .ماهفتسالا ىلع وهو .رفاكلا هب ينعي .هنع :يأ 4 ىمغأ زمه نَمَك »

 «بنلالا ولوأ ُرُكَذَني امنإ » .نايوتسي ال امهنإ :يأ ؟رفاكلا اذهو نمؤملا اذه يوتسي
 .نونمؤملا مهو ،لوقعلا ولوأ :يأ

 مهيلع ذخأ يذلا قاثيملا :يأ «قتيملا نوضقي آلو هللا دهعب َنوفوُي نيذلا »
 اوفوأ :لوقي .[172 :فارعألا] ( ىلب اولاق مكبرب تنأ { : لاق ثيح مدا بلص يف

 . مالسلا هيلع دمحمب اونما نيذلا نينمؤملا ينعي ،قاثيملا كلذب

 هتعاط مهفلك ذإ نينمؤملا عيمج ىلع هذخأ يذلا هللا قاثيم وه : مهضعب لاقو

 فيلكتلا هيلع بجو نم لكل قاثيملا اذهو .[285 :ةرقبلا] ( انعط انعمس اولاق ) ف

 . ءاحصألا نيغلابلا نم

 هنأ سابع نبا نع اوركذ .4 َلَصوُي نأ هب هللا َرَمَأ ام نولصي نيذلاو » :هلوق
 . مهنم دحأ نيب قرفي ال مهلك نييبنلاب نمؤي نأ وه لصوي نأ هب هللا رمأ يذلا :لاق

 . ةبارقلا نم لصوي نأ هب هللا رمأ ام :مهضعب لاقو

 هللا يضر ةشئاع نع اوركذ .4 باسحلا وُس َنوُئاَحَيَو ْمُهبَر َنْوَشْحَيَو » :هلوق

 ( اريسي اباسح ُبَساَحُي فْوَسق ) :هللا لوق نع ةي هللا لوسر تلاس اهنأ اهنع
 .")بذع باسحلا شقون نم نكلو ضرعلا كلذ :لاقف [8 :قاقشنالا]

 تاولصلا :يأ ،ه ةوصلا اوُماقأَو ْمهبَر هجَو َاَعتبا اوُرَبَص نيذلاو » :لاق

 . اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهئوضو ىلع اوظفاحو سمخلا

 .بذع باسحلا شقون نم باب قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)

 .(2876 مقر) .باسحلا تابثإ باب ،اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأو
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 24 - 22 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 اهئوضو ىلع سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم :لاق ةت هللا لوسر نأ اوركذ

 ."رانلا ىلع مرح هيلع هلل ًاقح هاري اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو
 .نسحلا ريسفت يف ةضورفملا ةاكزلا ينعي ْمُهَتقزَر اممِم اوقفاو » :هلوق

 َنوَُرْذَيَو » لاق .ارس عوطتلاو ةينالع ةاكزلا ىطعت نأ بحتسي .4 ةنلَعَو ارس »

 .اهبحاص نوؤفاكي الو ،مهيلإ ءيسأ اذإ ةئيسلا نع نوفعي :لوقي 4 ةنسلا ٍةَنَسَحَلاب

 .ةنجلا وهو ،باوثلا ىبقعلاو .ةرخآلا راد :يأ « رادلا ىبقُع مُهَل ئنوأ »

 امك هب لعفافأ 3 يترواجم ءيسي اراج يل نإ { هللا لوسر اي :لاق الجر نأ اوركذ

 .ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نإ ال لاق ؟يب لعفي

 حلص ْنَمَو » .عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو « اَهَنولُخذَي نذَع تئجف :هلوق
 لاقو .مهتيرذ مهجاَوْزَاو ) مهئابآ نم احلاص لمعو نمآ نم :يأ «ممهئااع ن
 :روطلا] ( مهتاذ مهب انقحلا ناميإب ْمُهئايرُك ْمُهتَعَبئاَو اوُنَماَع يزلاو) :ىرخأ ةيآ يف

 لمعلا يف هنود اوناك نإو ةنجلا يف هتجرد يف هدلو نمؤملا ىلإ عفري هللا نإ :يأ [21
 ( . هنيع مهب رقتل

 ةأرما .ايندلا يف ناجوزلا اهل نوكي ةأرملا نع لئس ي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةرخآلا ةأرما :لاق ؟ةنجلا يف نوكت امهيا

 :يا 4 متَبَص امب ُمُكيلَع ملس باب لك ْنُم مهيلع ولخدي ةكلملاو » :لاق
 .4 رادلا ىَبقُع مْعِنَف » ايندلا يف

 .120 ص 1 ج فلس ام رظنا (1)

 نعو ،رمع نبا نع ‘تادايزو ةفلتخم ظافلاب امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 اذه ريغ يف انه ركذ امك ثيدحلا دورو ببس دجأ ملو .ةريره يبأ نعو ،مازح نب ميكح
 يف ملسم هجرخأو ، ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال باب 5ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .ريسفتلا
 .(1035 - 1034 - 1033 مقر) ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نأ نايب باب ،ةاكزلا باتك

 ٥هدعب تجوزتف ،اهجوز اهنع يفوت ةأرما اميأ :هظفلو ءادردلا يبأ نع ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ (3)

 .اهجاوزأ رخآل يهف



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 25 :دعرلا

 لجرلاب قلطنا ةنجلاب ةنجلا لهأ هللا باثأ اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 اهلو ،ةتوقاي نم ءارمح ةبق هيف خسرف فلأ نيسمخ يف ؤلؤل نم قدارس ىلإ مهنم
 اذكو اذك اهيلإ رظنيف هيقش دحأ ىلع ءىكتيف .ةأرما ةئامعبس اهيف هلو باب فلأ

 باب لك نم هيلع لخدي مث . كلذ لثم اهيلإ رظنيف رخآلا قشلا ىلع ءىكتي مث ةنس

 نم كيلع مالسلا :هل نولوقيف ،مهبر نم ةيدهلا مهعم باب فلأ نم كلم فلأ

 نكبر نإ :هلوح رجشلل كلملا لوقيف !اذه ح ام ام :لوقيف كلذ عضويف كبر

 وهو ،ةعمج لك كلذو :لاق .اذه لثم نع ىهتشا ام لك هل نعطقت نأ نكرماي

 .ديزملا

 يذلا قاثيملا نوضقني :يأ «هقنتيم دمب نم هللا َدَهَع َنوُضَقْنَي نيذلاو » :هلوق
 نأ هب هللا َرَمَأ اَم َنوُمطَقي ) :لاق .ةعاطلاو عمسلاب اورقأ ذإ 9 هلل مهسفنأ ىلع هوقثو

 هو ةنعللا مهل كئلوأ » .ااذه لبق هانرّسف دقو .4 ضزألا يف نودفي لصوي

 .رانلا يف مهلزانم ينعي .رانلا اهءوسو . ةرخآلا رادلا :يأ رادلا ُءوُس

 رتقيو : : يأ هزدقبَو» هيلع عسوي :يا 4 ءاشي نمل قزرلا طسبت هللا » :هلوق
 يف ايندلا ةوَيَحلا امَو » نيكرشملا يعي : 4 ايندلا ةويحلاب اوُحرفَو » مت )قزرلا هيلع
 .ةيقاب ةرخالا نإو .بهذي مث هب عتمتسي لئاز بهاذ : ىأ «منَم ل ةرخآلا

 .رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا : هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 نإ لق هبر نمم ةياع ِهيَلَع لزنأ » اله :يا « الوت اوُرقَع نيذلا لوقيو » :هلوق
 : مهضعب لاقو . هل صلخاق هللا ىلإ : يأ 4 بانأ نم ه هيلإ يدهن ءاشت م لض هللا

 . بات نم : يأ

 .ةرقبلا ةروس نم 27 : ةيآلا ريسفت يف91 ص 1 ج فلس ام رظنا (1)
 : يأ ،كلذ يف هل ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي ليقو» :62 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاق (2)

 .احالص مهضعبل ىنغلا لعجف ،ملاع مهب وهو قلخلا قلخ هللا نإ :سابع نبا لاق .هل ريخي

 . «نيقيرفلل رايخلا كلذف احالص مهضعبل رقفلاو

 .522 ص 1 ج ،فلس اميف هجيرخت رظنا (3)
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 29 - 28 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 لاق ه هللا رذب » مهبولق نكست :يأ مهبولق نكَمظتَو اونماء نيذلا :هلوق
 .ةنجلا نم مهدعو يذلا هللا دعوب :نسحلا

 اهتيأ اي ) :هلوقك « بولقلا نمط , هللا دعوب : يأ « هللا ركذب آلأ » :لاق

 ) يتنج يلخذاؤ يدابع ي يلخا ةيضرم ةيضار كْبَر ىلإ يعجرا ةنَمطُملا سفنلا
 مهبولق تنه :يأ ( هللا ركذب مهبولق ُنَمظَتَو ) : مهضعب لاقو .[30 -27 :رجفلا]

 .هب تسناتساف هللا ركذ ىلإ

 هنأ سابع نبا نع اوركذ « مُهَل ىبوط تنحلُصلا اوُئمََو اونمآ نيذلا » :هلوق
 .ةنجلا :ىبوط :مهضعب لاقو .ةنجلا يف ةرجش ىبوط :لاق

 يف دجملا بكارلا راس ول ةنجلا يف ةرجش ىبوط :لاق يتي هللا لوسر نأ اوركذ
 .)اهلظ نم جرخ ام ماع ةئام اهلظ

 .ًابيش ضيبي ىتح اهعرف غلبي مل اهلصأ نم راط ًابارغ نأ ولو : اة[مهضعب لاقو]

 . مهتلظأل اهقرو نم ةقرو تحت تناك ممألا نم ةمأ نأ ولو

 اهلظ يف ريسي ،ىبوط اهل لاقي ةرجش ةنجلا يف نإ :لاق مهضعب نع اوركذ

 اهنابثكو توقايلا اهؤاحطبو ،دورب اهقروو ،طاير اهرهز ،اهعطقي ال ماع ةئام بكارلا

 يهو .نبللاو لسعلاو رمخلاو ءاملا :ةنجلا راهنأ عبنت اهلصأ نم ،روفاك اهبارتو ربنع

 (©)مهثدَحُمو ةنجلا لهأ سلاجم نم سلجم

 يف هللا ركذ :اهنم لاوقأ ركذلا ريسفت يفو .انه فلؤملا هيلع رصتقا ليوأتلا هوجو نم هجو اذه (1)

 دروأ دقو .هئامسأ نم هنال نآرقلا ىنعمب ركذلا اهنمو ،ةدابع لك يفو ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا
 .فيراصتلا هباتك يف ركذلل اهجو رشع ةتس مالس نبا

 ديعس يبأ ثيدح نه يتي هللا لوسر ىلا هعفري دنسب يربطلا هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخا (2)
 لهأ بايث 0 ماع ةئام ةريسم ةنجلا يف ىف ةرجش ىيوط :هظفلو 443 ص 6 ج هريسفت يف يردخلا

 .اهمامكأ نم جرخت ةنجلا
 . قباسلا ثيدحلل ةلمكت سيل اهدعب ام نأل !اهنم دب ال ةدايز (3)

 هنع هلقنو .هبنم نب بهو نع 441 -439 ص 6 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا ربخلا اذه ىور (4)

 .بيجع بيرغ هناب ربخلا اذه فصوو 91-92 ص 54 ج هريسفت يف ريثك نبا
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 30 - 29 :دعرلا

 يف سيلو 6 نينت دمحم ر اد يف اهلص أ ‘ ةنجل ١ يف ةرجش ىبوط : مهضعب ل اقو

 .رادلا كلت يف اهنم نصغو الإ ةفرغ الو راد ةنجلا
 اهميعنو ةنجلا ىلإ اوراص :يأ .عجرم نسحو :يا «ب باثم نسحو » :هلوق

 بام نسحو :دهاجم لاقو .[ : نارمع لا] ( باملا نسح هدنع هللاو ( . لثم

 ا :يأ

 كلذك :لوقي « ممأ اَهلْبَت نم ثَلَخ ذ ةمأ يف فنلَسزأ كلذو ا » :هلوق
 :نسحلا لاق .ممألا هذه لبق نم تلخ دق يتلا ممألا يف انلسرأ امك ةمأ يف كانلسرأ

 .""هللا ىلع اهمركأو اهرخآو اهريخ متنأ ةمأ نيعبس نوفاوت متنأ :ةلي هللا لوسر لاق
 نورفكي مهو » نآرقلا :يأ 4 فيإ اًنْيَحوأ يذلا مهيلع لل » :هلوق م

 لق ) :هللا لاق .هفرعن الف نمحرلا اماو ،هفرعنف هللا امأ :نولوقي اوناك ؛4 نمحرلاب

 .[110 :ءارسالا] ( ىنسحلا ءامسألا هلق اوُعذَن امايأ نمحرلا اوُمذا وأ هللا اوُغذا

 ( انرُماَت .امل دجسن نمحرلا اَمَو اولاق نمخرلل اودججْسا مهل ليق اذإو ) :لاقو

 . نسحلا ريسفت يف اذه .[60 :ناقرفلا]

 :بتك اشيرق حلاص نيح ةيبيدحلا نامز ةي هللا يبن نأ انل ركذ : مهضعب لاقو
 مث هللا لوسر تنب نإ :برعلا وكرشم لاقف .هللا لوسر دمحم هيلع حلاص ام اذه

 لاقف .هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه :بتكا نكلو ،كانملظ دقل كانلتاق
 ام اوبتكا نكلو ،ال :لاق .مهلتاقن انعد .؟هللا لوسر اي :ةلي هللا لوسر باحصأ

 هللا مسب ) :بتاكلا بتكف .)[ هللا لوسرل ينإو] هللا دبع نب دمحمل ينإ .نوديري
 ةيلهاجلا لهأ ناكو .هفرعن الف نمحرلا امأ :شيرق تلاقف ( ميجزلا نمحرلا

 . مهلتاقن انعد }هللا لوسر اي :ي هللا لوسر باحصأ لاقف ؛مهللا كمساب :نوبتكي

 .306 ص 1 ج ،فلس اميف هجيرخت رظنا (1)
 باب طورشلا باتك ،يراخبلا حيحص رظناو .ةيبيدحلا حلص لصف يف ةريسلا بتك رظنا (2)

 ةمرخم .نب روسملا ثيدح نم ،طورشلا ةباتكو برحلا لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا

 .«ينومتبذك نإو هللا لوسرل ينإو» :هيفو ناورمو
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 31 - 30 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 .(( نمخرلاب نورفكي مهو ( هللا لزنأف ئ نوديري امك اوبتكا نكلو 6ال :لاف

 ينعي :نسحلا لاق .« باتَم هبرو تلكوت هيلع وُه ألإ ةننإ ال يبر وُم لف »
 . ةبوتلا

 ,عم .؟ ىم .؟ ه ,هم ىآ م ٥ .,م ى ى ة ۔۔

 هب ملك وا ضرالا هب تعطق وا لابجلا هب تريس اناءعرق نا ولو : هلوق

 .ه يملا
 هذه انل رّيسف معزت امك تنك نإ دمحم اي :اولاق شيرق نم أطهر نأ كلذو

 ىلإ اهبكرنل حيرلا انل رّخسف :اولاق .كلذ قيطأ ال لاق .ةقّيض اهنإف ةكم نم لابجلا

 دق اهنإف ،هللا لوسر تنك نإ انموي نم عجرن ىتح انتجاحو متانريم اهيلع يضقنف ماشلا
 ال :لاق .دواد نب ناميلس نم هللا ىلع نوهأب تسلو دواد نب ناميلسل ترخس

 نإف ،لطاب مأ لوقت ام قحأ مهلأسنف انم تام دق نم ضعب انل ثعباف اولاق . عيطتسأ

 نإ هنم هللا ىلع نوهأب تسلو ،هموقل ۔ تمعز امك ۔ ىتوملا ىيحي ناك دق ىسيع

 وأ لابجلا هب تريس انآرق نأ وَلَو ) :هللا لزناف كلذ عيطتسأ ا ال :لاق .هلوسر تنك
 انلعف كنآرق ريغ نآرقب كلذ انلعف انأ ول لوقي ( ىتوملا 4 هب ب مُلُك وأ ضزألا ه هب تع

 .كيلإ هانلزنأ يذلا نارقلاب

 ريست ىتح اذه كنآرقب كبر انل !عداف © ةقيض ضرأ انضرأ نإ اولاق : نسحلا لاقو

 انل يخأو .رابآ باحصأ انإف ًانويعو راهنأ انل رجفتو شاهيف عرزن ىتح ةماهت لابج انع
 ىتح كل َنمون : نل ولا ( :هلوق وهو . كب نمؤنف هللا لوسر كنأ اودهشي ىتح انتاوما

 رخآ ىلإ ( ...بنع ,ليخن نُم ةئج كل نوكت ؤ اعون ضزألا نم انل رجف
 هب ريسي ام هللا دنع تغلب نآرق ةغالب نأ ول :هللا لاقف [93 - 90 :ءارسالا] .تايآلا

 دنع هتماركو هتلزنمب نآرقلا اذه ةغالب تغلبل ىتوملا يحي وأ راهنألا هب رجفي وأ لابجلا

 . هللا

 .لسرم ةداتق نع 445 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 .3 :قيلعت .276 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هللا .1 ريسفت 31 : دعرلا

 .4 اعيمج رمألا هلل لب » : هللا لاق
 عطقيو { ةكم لابج مهل حسفي نأ مالسلا هيلع يبنلا شيرق تلأس :دهاجم لاقو

 اذه انلعف ول :دمحمل هللا لاقف . مهاتوم مهل ييحيو ،ماشلا نيبو مهنيب ضرألا مهل

 .كب هانلعف كلبق يبنب
 انل رّيسف كعبتن نأ كرس نإ : هللا يبنل تلاق اشيرق نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذو .

 .أنالفو نالف انل يحأو ،اهيف ثرتحن عئاطق ذختن ىتح انمرح يف انل دزو {ةماهت لابج
 مكنارق ريغ نارقب اذه انلعف ول :لوقي .ةيآلا هذه هللا لزناف .ةيلهاجلا يف اوتام سانأل

 . مكنارقب هانلعف

 وهو . ًاعيمج سانلا ىهن هللا اي ول نأ اونما نيذلا سيان ملأ » :هلوق
 َنَمآل َكْبَر اش ؤَلَو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .اونما نيذلل نيبت دق :ىأ .ماهفتسالا ىلع

 .( اعيمج مهبرب ضزألا يف نم
 نيبتيو اونما نيذلا فرعي ملأ :لوقي (اونما نيذلا ,سناي ملقأ) : : مهضعب لاوق

 7 اعيمج َرساَنلا ىده هللا ُاَشَي ول نأ ) مهل
 ايارس .ايارسلا يهو « ةعراق اوُعنَص امب مهبيصت : اوُرَقَك نيذلا لازي الو » :هلوق

 4 لحت وأ » .نيكرشملا ينعي باذعب اهنم هللا مهبيصي ءمالسلا هيلع هللا لوسر

 ريسفت يف ةكم حتف ينعي] « 4 هللا دعو يتاي ىتح مهراد نم أ ابيرق » دمحم اي تنأ

 . ةاَعيملا فلخي آل ةللا نإ » 0} ةداتقو دهاجم

 :هزاجم ؛( ستئياي ملفأ )ه :لاق ثيح 332 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ هدروأ ىنعملا اذه (1)

 : يعوبريلا ليئو نب ميحس لاق .نيبتيو ملعي ملا
 .مدر سراق نبا يئآ اوُسيَت منت يتور ذإ بغشلاب مهل لوقأ

 يف يربطلا هاور امبسح ،مهريغو ريبج نب ديعسو دهاجم ىلإو سابع نبا لا بسن لوق اذه (2)
 يف ريمضلا نأ ىلإ بهذي نسحلا ىلإ بسن رخآ لوق كلانهو .458 -457 ص 16 ج هريسفت

 ىور دقو .حيحص ليواتلا نم هجو لكلو .ةعراقلا لحت وأ :يأ شةعراقلا ىلإ عجار ( لحت (

 هنأ دهاجم نع ىور ؛هلصفيو لوالا لوقلا هب ديؤي الوق 64 ص 4 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا

 .ةيبيدحلا :لاق ( مهراد م ابيرق حت وأ ) :لاق

 .ريسفتلا بتك نمو 162 ةقرو ز نم ةدايز (3)

310 



 35 - 32 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 مل :يا « اورك نيذلل تيتأف كلبق نُم ,لسرب ىهنا دقل » :هلوق
 .تقولا غلب ىتح مهترخأ : ىأ ، مهل تيلمأ نكلو . مهئايبنأب مهئازهتسا دنع مهذخا

 نسحلا ناكو .اديدش ناك :يأ .ماهفتسالا ىلع .« باقع َناَك فْيَكف مُهَتذخَا مث »

 .اديدش هللاو ناك :لاق اذه ىلع ىتأ اذإ

 . هللا مكلذ :مهضعب ١ لاق .« تبسك امب ,سفن َلُك ىلع مِئاَقَوُم ْنَمَفَأ » : هلوق

 ىتح تلمع امب سفن لك ىلع مئ :اقلا هللا وه :نسحلا لاق . ماهفتسالا ىلع اذهو

 .هب اهيزجي

 امب سفن لك ىلع مئاق وه يذلا يوتسي له لوقي 4 ءاكرش هلل اونَعَجَو » :لاق
 4 مُموُمَس ] ( اكرش هلل اونَعَجَو ) :لاق ؟اهودبع يتلا ناثوألا هذهو وه تبسك

 نم اهب " مكزااةو متنأ اَموُمُيُمَس ءامسا الإ يه نإ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو

 .ةهلآ اهنأ ةجح نم :يأ [23 :مجنلا] ( ناطلس
 هومتأبن دق :لوقي .ماهفتسالا ىلع 4 ضزألا يف مَلْعَي ال امب هنوكت أ » :لاق

 سيل هنأ ملعي هنأ : يأ .هعم ةهلا ضرالا يف نأ ملعي ال : يأ ضرألا يف ملعي ال امب

 نظب وأ :دهاجم لاق « ,لوقلا َنُم رهاظب مأ » .ءامسلا يف الو ضرألا يف هلإ هعم

 َنُم رهاظب مأ ) :يبلكلا لاقو .لطابلا لوقلا نم رهاظلا :مهضعب لاقو .لوقلا نم

 .دحاو وهو ،لوقلا نم روزلا :ي ! ( لوقلا

 وهو ،مهلوق :دهاجم لاق .مهكرش :يأ « مُهركَم اوُرَقَك نيلي ن لب »
 .ىدهلا ليبس :يأ « ليبسلا نع ء اوُدَصَو » .كرشلا

 اندلا ةوّيَحلا يف ٌباَذَع ْمُهَل» هيدهي يرام نم هل اَمَق هللا للضي نَمَو]» :لاق

 ةخفنلا ينعي ،ةعاسلاب ةمالا هذه رافك رخآلو .ردب موي فيسلاب ،برعلا يكرشم ينعي

 « او نم هللا نم مُهَل امو » ايندلا باذع نم « نمأ ةرخآلا ُباَذَعَلَو » .ىلوالا
 . هباذع مهيقي : يأ

 اهتخت نم يرجت َنوُقَُملا دعو يتلا ه ةنجلا ةفص : يأ « ة ةنجلا لم ) :هلوق

 .زهلا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 35 :دعرلا

 وهف رمخلاو لسعلاو نبللاو ءاملا :دودخ ريغ يف يرجت ةنجلا راهنأ نأ اوركذ

 ؤلؤللا بابق هتافاحو . توقايلاو ردلا هضارضرو كسم رهنلا ةنيطف هلك ضيبأ

 .فوجملا

 انأ اذإ © هب يرسأ ةليل ينعي ٠ ةنجلا يف انأ انيب : لاق التم هللا لوسر نأ اوركذ

 كسم اذإف ءاملا ىرجم ىلإ يديب تبرضف ٥فوجملا ؤلؤللا بابق هاتفاح { رهنب

 ."هللا كاطعأ يذلا رثوكلا اذه :لاقف ؟ليربج اي اذه ام تلقف ؛رفذأ

 .مئاد :يأ « اَهلظَو » دفني ال اهرمث :يأ 4 مئاد اهلكأ » :هلوق

 نوئكتم مهو اهفوطق نم نولوانتيل ةنجلا لهأ نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 .'}»ىرخأ اهناكم هللا لدبي ىتح مهدحأ يف ىلإ لصت امف ؛مهشرف ىلع

 اهرمتو .اهعرف ىلإ اهلصأ نيب ام ديضن ةنجلا لخن :لاق دوعسم نبا نع اوركذ

 اهنم دوقنعلا دودخ ريغ يف يرجت اهراهنأو .ةرمت تداع ةرمت تعزن املك .لالقلاك

 نم ىلحأ مجع هنم عيش يف سيل ،هلفسأ ىلإ هالعأ نم دوضنم اعارذ رشع انثإ

 هلللا هداعأ عيش هنم عزن املك . دبزلا نم نيلأو 6 نبللاو جلثلا نم ًاضايب دشأو 6 لسعلا

 .ناك امك

 مث . .. :هثيدح يف ناكف هب يرسأ ةليل نع ثدح يي هللا لوسر نأ اوركذ

 دلج لثم اهناّمر نم ةنامرلا اذإف .ةنجلا يف يب رجفنا ىتح هتكلسف رثوكلا تيطعأ
 .بّتقملا ريعبلا

 .« رانلا نيرفنكلا ىبقُمَو » .ةنجلا ينعي 4 اوقتا نيذلا ىبقع كل :هلوق

 ،كلام نب سنأ نع ؛ضوحلا يف باب قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 .هل طلخ ال يذلا صلاخلا وه رفذالا ليقو .ةيكذلا ةبيطلا حيرلا انه رفذالاو
 لهأ نإ :لاق بزاع نب ءاربلا نع يور دقو .رداصملا نم يدي نيب اميف هنيع ظفللا اذهب هدجأ مل|(2)

 نم نسح هدانسإو فوقوم ثيدحلاو .نيعجطضمو ًادوعقو مايق ةنجلا رامث نم نولكأي ةنجلا

 . يقهيبلا ةياور
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 39 ۔ 36 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 ينعي :مهضعب لاق « فيإ لزنأ امب نوحرفي بتكلا مُهتَيتاَع نيذلاو » :هلوق

 . هللا باتكب اوحرف مالسلا هيلع يبنلا باحصأ ءالؤه :مهضعب لاقو .مهنم نمآ نم

 ضعب نوركني ىراصنلاو دوهيلا انه اه بازحألا « هضعب ركني نَم بازحألا َنمَو »
 .7 امب :يأ هضعبب نوّرقُيو ،نآرقلا

 هيلإو :يا «باتت هبو وذ هبتر هب رضأ ال ةللا دبعا نأ ترمأ امنإ لم »
 . يعجرم

 تتا نيلو » "نآرقلا ينعي « ايبَرَع محم هتلزنأ كلذَكَو » :هلوق
 َنم اج ام َدمعَب » ةلاسرلا هللا نع غلبت ال ىتح نيكرشملا ءاوهأ : يأ « مهاو

 الو » كنع باذعلا عفد ىلوتي :يأ 4 يلو نم هللا َنم َكَلاَم » :لاق ملعلا

 .العاف تسلو تلعف نإ هباذع كيقي : يأ« قاو

 نيح تلزن .4 ةيرذ أجوزأ مهل انْلَعَجَو كلبق نمم السر اَْلَسْرَأ َدَقَلَو » :هلوق
 .دلولا سامتلاو ءاسنلا ريع مه هل ناكل الوسر دمحم ناك ول :دوهيلا لاق

 لاق . هللا رمأب الإ :يأ هللا نذإب لا ةيائب يتاي نأ ,لوُسَرل َناَك اَمَوِ» :هلوق

 غرف دقلو ؤ ائيش رمألا نم كلمت كارن ام محم اي :تلزن امل شيرق تلاق :دهاجم

 .مهل ًاديعوو ًافيوخت ةيآلا هذه هللا لزنأف ،رمألا نم
 م ٥ 8

 ريسفت 4تبثب ؛و ءاشي ام هللا وحمي » :هلوق « باتك لجأ لكي » : لاق

 مهضعب ركذو . ةداعسلاو ءاقشلا الإ ردقلا ةليل لك يف تبثيو ءاشي ام هللا وحمي : :دهاجم

 .[106 : ةرقبلا ( اهت ؤ ةبآ نم خسنت ام ر : هلوق لثم يه :لاقف

 اذكو اذك نالف لجأ باتكلا يف ؛ هللا دنع دابعلا لاجآ نأ نسحلا ريسفتو

 ىضقنا نم هنم وحمي : يأ ءاشي ام باتكلا كلذ نم هللا وحميف اذكو اذك نالف لجأو

 لجر ىلع لزنأ ايبرع نيد : :يا ( ايبرع امكح » :334 ص 1 ج نارقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)

 ىلع لزنأ هنأل . هب هفصوو ايبرع كلذ لعجو ) :475 ص 6 ج هريسفت يف يربطلا لاقو . يبرع

 .«لزنأ هيلع ناك ذإ ،هيلإ نيدلا بسنف . يبرع وهو نيتم دمحم
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 40 - 39 :دعرلا

 يحميف ‘ هلجأ يضقني ىتح باتكلا يف تشم هعديف ٠ هلجأ ء ىجي مل نم تبثيو . هلجأ

 . باتكلا كلذ نم

 :ق ةروس] .( ديتع بيقر هنل ألإ ,لؤق نم ظفلي ام ) :هللا لاق :لوقي مهضعبو
 وأ اريخ نكي مل ام هنم َيحُم سيمخو نينثا موي لك ناك اذإف لوقي ام بتكي :يأ 8

 .رشوأريخ نم كلذ ىوس ام تبثأو ءارش

 يلع تبتك تنك نإ مهنلا :لوقيو تيبلاب فوطي ناك باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 .( ُتبكَو ُاَشَي امم هنلا وحممَي ) :تلق كنإف ،ينع هحماف ًانغض وأ امثإ وأ بنذ

 هذه الول : باطخلا نب رمعل لاق ًابعك نأ اوركذ «بتكلا أ هدنعو ط : هلوق

 مأ ُهَدْنعَو تبو ءاشي ام هللا وُحُمَي ر :ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب كتلدحل ةيآلا م م 72 ى ٥ م

 .ظوفحملا حوللا :باتكلا مأو .4 باتكلا

 ةعبرأ هلو ،ليفارسإ هللا ىلإ ةكئالملا برقأ نإ :لاق هنأ بعك نع اوركذ
 نيبو هنيب عبارلاو ،ثلاثلاب لورست دقو ،برغملاب حانجو ،قرشملاب حانج :ةحنجأ
 عفريف ليفارسإ ةهبج قفصي ىتح هللا ءاج هيحوي نأ ارمأ هللا ذارأ اذإف .ظوفحملا حوللا

 ترمأ اذكب ترمأ :لوقيف هيبليف ليربج يدانيف ؛بوتكم رمألا اذإف ،رظنيف هسأر

 لوقي ىتح ةعاسلا ةفاخم اهلهأ عزف الإ ءامس ىلإ ءامس نم ليربج طبهي الف .اذكب

 باتكلا مأ ريسفتو] .هيلإ يحويف .يبنلا ىلع طبهيف قحلا دنع نم قحلا :ليربج
 .'"[هلصأو باتكلا ةلمج

 هللا نأ نسحلا ريسفت يف « كنيْفوَتن وأ مُمُدعَن يذلا ضغ ه نير امإو » :هلوق

 :لاق .هتوم دعب مأ نوكت هتايح يفأ هربخي ملو .ةمقن هتمأ يف هل نأ نيت ادمحم ربخأ

 مهنم انإف ) :اهرامضإو .رامض اهيفو ( كنيو ؤأ هدمت يذلا ضعب نيرت ام )
 :7 وأ َنوُمِقَتنُم مهنم انزف كب نَبَمْذَن امف ) :ىرخالا ةيآلا لثم يهو .( َنوُمقَتُ
 . [42 - 41 :فرخزلا] ( َنوُردَتقُم مهيلع انإف ْمُمانذَعَو يذلا

 .163 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)
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 41 ۔ 40 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 هللا مركأ ؛ةديدش هتمقن تناك :لاق هنأ ةيآلا هذه ريسفت يف نسحلا نع اوركذ

 .هدعب ةمقنلا نم هتمأ يف ناك ام هيري نأ هيبن

 مهْلَ تنل ( .مهغلبت نأ كيلع امنإ :يأ « غْلَبلا َكيَلَع اَمْنَِف » :هلوق

 اونوك ىح سانلا رك تنفأ ) :هلوقك ى ناميإلا ىلع مههركت نأ :يأ .( رطضم

 .[99 :سنوي] ( َنيِنموُم

 الو .ناميإلا ىلع مهلاتقب رمأ مث .ةمايقلا موي :يأ « باسحلا اَنيَلََو » :هلوق

 نأ هللا ءاش نم نمؤي امنإو .هيلع مهلتاقي امنإ .ناميإلا ىلع مههركي نأ عيطتسي

 .نمؤي

 ةمركع نع اوركذ .4 اَهفاَرْطَأ نم اَهُصَقْت ضزألا يتات انأ اور ْمَلَوَأ » :هلوق

 :دهاجم لاقو .سانلا توم :مهضعب لاقو .توملاب اهفارطأ نم اهصقني :لاق هنأ

 .دحاو وهو ؛اهلهأ توم

 .")اهئاملعو اهئاهقف توم :لاق سابع نبا ركذو

 هارت الأ ؛مالسلا هيلع يبنلا ىلع حوتفلاب اهفارطأ نم اهصقنن :نسحلا لاقو

 .نيبلاغلاب اوسيل مهنأ :يأ [44 :ءايبنألا] ( َنوُبلاَعلا مهفأ ) :ىرخألا ةيآلا يف لوقي

 .نوبلاغلا مه هباحصأو هللا لوسر نكلو

 .نسحلا لوقل اقفاوم .يبسلاو لتقلاب اهفارطأ نم اهصقنن : يبلكلا ريسفتو

 لزنت ،ماشلا ىلإ سانلا درطت ةمايقلا موي لبق اران ثعبي هللا نأ نسحلا ركذو

 مهيلع موقت مث ،ماشلا ىلإ مهدرطت ،اولحترا اذإ مهعم لحترتو .اولزن اذإ مهعم
 . ماشلاب ةعاسلا

 ماشلا نم صقني امو ،ماشلا يف دادزي نيضرألا نم صقني ام :لاق مهضعب ركذ

 . نيطسلف يف دادزي

 نم اهيحاون يف نمو ضرالا يف نم صقنن :هزاجم» :334 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع لاقو.(1)

 . «دايعلاو ءاملعلا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 42 - 41 :دعرلا

 عيرَس وُمَو » همكحل دار ال :يأ 4 همحل بَقَعُم آل مكحن هللاو » :هلوق
 نيذلا ينعي ،©فرطلا نم عرسأ مهايإ هباذع ناك اموق بذعي نأ هللا دارأ اذإ 4 باّسجلا
 .نيكرشملا كلذب فوخي .هلسر اوبذك

 ناكف ،ةمألا هذه يكرشم لبق نم :يأ « مهلبق نم نيذلا َرَكَم ذقَو » :هلوق

 .راسخ يف : يأ ،بابت يف مهركم

 مهايند يف اوناك ام نسحأ مهكلهأ ؛مهب كمف ه اعيمج رُكَملا هللف > :هللا لاق
 اهنمأ انذخأ ألإ يبن نم ٍةَبرَق يف انلَسْزَأ اَمَو) :ىرخا ةيآ يف لاقو .هزعاو الاح
 ةدشلا ناكم :يأ ( ةنسحلا ةئيسلا َناكَم الدب مت .نوَُرْضَي مُهلَعَل ءارضلاو ِاَسأبلاب
 دق : يأ (ُارسلاَو ءارضلا اناباع سم ذق اولاق ) اورثك ىتح :يأ ( اوفع ىتح ) ءاخرلا

 مُهَو ) ةاجف :يأ ( ةنغب ْمُهاَنْذَحأَف ) : هللا لاق .ءيش نكي ملف اذه لثم انئابآ ىلع ىتأ

 .[95 - 94 :فارعألا] ( َنوُرُعْشَي ال
 و 2 ,, د ح ٥ه۔۔ ۔ .. ّ . 7 ٥ ,۔ .ه حه۔ .
 رلفكل ١ ملعيسو ط سمن لك لمعت ام : يأ 4 سمن لك بسكت ام ملعي ط : هلوق

 .ةنجلا نمل :ىتأ « رادلا ىبقُع ْنَمل

 :يا « لسرت تش » دمحمل نولوقي :يا « اورك نيذلا لوت :و
 ملع تن ْنَمَو مكنيو يني اديهش هللاب ىقَك » دمحم اي « ل » .هللا لوسرب تسل
 .لسرم ينإ :يأ « بتكلا

 ةروس] ( ماني نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا ُمُهانيَتا٤ نيذلا ) :هلوقك وهو

 © للا لوسر هز ا دمحمل مهتفرعم لب ٤ هللا لوسر ادمحم نأ نوفرعي : يأ ] 146 : ةرقبل ١

 نأل ؛تبثأ ،ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي امو مهؤايبنأ هب مهتءاج اَمِل
 مهتءاج امب © هلللا لوسر هنأ نوكشي ال دمحمو ؛ مهيف مهؤاسن تثدحأ ام نوردي ال مهءانبأ

 . مهيلع هللا اهلزنأ يتلا مهبتك يف اودجو امبو ،هللا دنع نم مهؤايبنأ هب

 ُملع ُهَدْنع َنَمَو ) :ةيآلا هذه تلزن يف :لاق مالس نب هللا دبع نع اوركذ

 . _ باتكلا
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 42 :دعرلا يناثلا ءزجلا

 . هعامجو باتكلا لصأ : ىأ باتكلا ملع : مهضعب لاقو . هللا وه : نسحلا لاق

 ملع هللا دنع نم :لوقي ( باتكلا ملع هدنع ْنِمَو ) :فرحلا اذه أرقي مهضعبو
 . . ""باتكلا

 .برعلا يكرشم ينعي (الّسرُم تشَل اوُرقَك نيذلا لوقيَو ) :مهضعب لاقو
 ناك دق :لاق ( باتكلا ملع ُهَدْنع ْنَمَو ْمُكَنيبَو ينيب اديهش هللاب ْىَقَك ) دمحم اي ( لق )
 ناملسو . مالس نب هللا دبع مهنم ؛ هنوفرعيو قحلاب نودهي موق باتكلا لهأ نم

 .بعكو ،يسرافلا

 ءاج امك .قلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا ةءارق يهو .. 68 ص 2 ج ك ءارقلا يناعم رظنا )1(

 . قيلعتلا يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 3 - 1 :ميهاربا

 ئ مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 جرختل كيإ هتلزنأ بتك ,رلا » :هلوق .4 ميجلا نم نمزلا هللا مشب »
 ىلإ.ةلالضلا نم :يأ رونلا ىنإ تيلا َنم»» هيدهي نأ هللا دارأ ,نم ينعي سانلا
 زيزعلا قيرط ىلإ :يأ « زيزمملا طزِص ىإ » مهبر رماب :ياه مهبر نذإب » .ىدهلا
 .ةنجلا ىلإ قيرط ،مالسإلا وهو « ديمحلا »

 ؛هقلخ ىلا دمحتسملا ديمحلاو .هتمقن يف زيزعلا : يأ زيزعل ا ريسفتو

 يبنلا كرت : لاق رمع نبا وأ دوعسم نب هللا دبع نا انغلب . هودمحي نأ مهيلع بجوتسا

 .ةنجلا يف هفرطو اندنع طارصلا فرط ةي

 باَذَع نم َنيرفكْلَل َلْيََو :ضزألا يف 7 تاوسلا يف ام هَل يذلا هللا ج
 ىلع ايندلا ةيحلا ط نوراتخي : يأ 4 َنوُبحَتْسَي نيذلا ث . ةرخألا يف : يأ 4 ر ديدش

 : يأ « اجرع :7 هللا ليبس ْنَع َنوُدصَتَو « ةرخآلاب نورقي ال :يأ 4 ةرخآلا

 .« ديعب للَض يف كئلوأ » كرشلا : يأ ‘ ًاجوع 6 قيرطلا :يأ ليبسلا نوغبي

 هللا ة ةَمْعن اولدب نيذلا ىلإ َر رت ه ملأ ( : نيتيآ الإ» اهلك ةيكم يهو : :هذه يه ةدايز دو ج يتخسن يف )1(

 .«نيتيآلا رخآ ىلإ ( .. .ارفك
 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو .«كرشلا :يأ جوعالا قيرطلا ليبسلا نوغبيو» :تاطوطخملا يف ف (2)

 .ةيآلا قأيس ىلإ برقأو ًاريبعت قدأ هنأل .3
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 6 ۔ 4 : ميهاربا يناثلا ءزحلا

 .0ث[هموق ةغلب :مهضعب لاق] » هموق ن ناسلب ل ,لوسر نم انلَسرأ امو )% :هلوق

 زيزعلا و وُهَو » نايبلا دعب :يأ 4 ءاشي نم يدهيو ءاشي نمم هللا لضيف مهل َنيبيل]

 .هرمأ يف ميكحلا هتمقن يف زيزعلا : يأ 4 ميكحلا

 :دهاجم لاقو .اننيدب :نسحلا لاق پانتيائب ىسوم اَنْلَسرَا َدَقَلَو » :هلوق

 ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم :يأ « روثلا ىإ تلصلا َنِم كم جرخا ا ف .( نايبلاب
 يتلا :نسحلا لاق .دهاجمو نسحلا ريسفت يف هللا معنب : يأ ه هللا مأب ْمُمْرَكَذَو »

 معنأ امو ،ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو ،نوعرف لآ نم مهاجن ذإ اهب مهيلع هللا معنأ
 .هب مهيلع

 هللا معنأ ام مهركذي ؛ءالبلاو ميعنلا :( هللا مايأب مُهرُكذو ) : يبلكلا لاقو

 . بيعش موقو طول موقو دومثو داعو حون موق كلهأ فيك ءءالبلا مهركذيو ،مهيلع

 ال َنيذلل اوُرفْعَي اونما نيذلل لف) :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو .اذهو اذه مهركذ : :لوقي

 مهلاتقب رمأ مث ،نوكرشملا مهو . ةرخالا مايأ : يأ [14 :ةيثاجلا] ) هللا اي نوجري

 .نمؤملا وه روكشلاو « روكش رابص لك نيال كلذ يف نإ » :هلوق .دعب

 ةمعنلا كلتب ربخأ مث « ْمُكيَلَع هللا ةمعن ةم اوركذ هموقل ىَسوُم َلاَق ذإو » :هلوق

 ةدش مكنوقيذي :يأ « باعلا َءوُس :9 وُموُسَي نوَعزف ,لاع َنُم مكيَجْنأ ذإ » :لاقف
 ُ و 7 < و م

 4 مكلذ يفو « نهنولتقي الف : يأ 4 ْمُكءاَسن نويخ مك ان 1 نوحب ذيو ث ب اذعلا

 لاقو .مث ةميظع مكبر نم ةمعن :يأ 4 ميِظَع مكبر نُم ءالب وف مهنم مكاجن اميف :يا

 .ةداتقل لوقلاو .163 ةقرو ز نم ةدايز )1(

 يربطلاريسفت يفو . «تانيبلاب» :333 ص ،دهاجم ريسفت يفو . «نايبلاب» : تاطوطخملا يف ف اذك (2)

 .هعم امو نافوطلا :تايآلا عستلا :دهاجم نع» :518 ص `16 ج

 لاقف اعم نيهجولا 69 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا دروأ دقو ،ليواتلا يهجو نم هجو اذه (3)

 نما .ميظع ءالب باذعلا فانصأ نم نوعرف مكب عنصي ناك اميف :لوقيد» :ًازجومو احضوم

 الأ اباذعو امعن ا نوكي دق ءالبلاو .اهنم مكاجنأ ذإ ةميظع مكبر نم مغن مكلذ يف :لاقيو .ةيلبلا

 .«كيلع ماعنإلا ديرت كدنع ءالبلا نسحل انالف نإ :لوقت كنأ ىرت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 9 ۔ 7 :ميهاربا

 اهنمأ َلَعَجَو » ضرالا يف ىغب :يأ ( ضزالا يف الع نوعرف نإ ) :ىرخا ةيآ يف
 وهف ©ةفئاط دبعتسيو . ةفئاط يحتسيو ©ةفثئاط لتقي ٤ اقرف : ىأ ]4 : صصقلا] ) عيش

 . باذعلا ءوس مهموسي ناك يذلا

 نذأت ) :نسحلا لاقو .مكبر لاق ذإو : مهضعب لاق « مكبر نذأ إ » :هلوق

 يف :يأ « مكنديِزال » متنمآ :يا « متْزَكش نئل » مكبر مكملعأ :لوقي ( مكبر
 .ةرخآلا :يأ « ًديدَشَل يباذع نإ ممتْرفك نئلو » معنلا

 مكيلع ءاَمُسل ١ ليزي 4 هرأ اوُبو ث مكب ر اوُرفْغَُس ١ موق ايو ( : هلوقك وهو

 مهيلع اَنخَتَفَل اوقتاو اوّنَماَع ىرقلا َلمهَأ نأ وَلَو) :هلوقكو .[52 : :دوه ةروس] 4 ارارذُم

 .اهتابن ضرألاو اهرطم ءامسلا مهتطعأل اذإ : يأ ) ضزألا ءامسلا م تاكرب

 ام مهفؤخي ئ نولمعي يأ ]96 : فارعألا [ ) نوبسكي اوناك امب ْمُهنذَحأَ اوبذك نكن (

 . ةفلاسلا ممألا هب كلهأ

 موق » مكلبق نم نيذلا ربخ : يأ . مكلبق نم نيذلا اوب مكا ملأ « : هلوق
 :هلوقو . مهكله أ فيك :يأ هللا لإ مهملع ال م مه دعب نم نيزلاو َدوُمَتَو داعو حون
 انبت الُكَو لاقملا ه انبَرَض الكو اريثك كلذ ن انوُرفَو ) :هلوقك ( مهدعب نم نيزلاو (
 .اريمدت انرمد :يأ [39 - 38 :ناقرفلا] ( ايبن

 ٢ ٥ و م م

 اولعج :: يأ 4 ةههؤفأ ا يف مهيديأ اودرف تانيبلاب مهلسر مهتاج ) :هلوق

 . هللا دنع نم هب اوعاج امب مهل ًاييذكت ] ءايبنألا هاوفأ يف : ىأ . مههاوفأ يف ه مهيديأ

 (ة[مهتنسلاب : يأ] مههاوفأب : يأ ) مههاوفأ يف ميدن اوُدَرَق ( : : مهضعب لاقو

 : يأ ،مهلمانأ اوضع : يأ ) ميماوفآ يف ْمُهَيِدييأ اوُدَرَق ( : : مهضعب لاقو .مهوبذكف

 ) ظيغلا نم لمانألا ُمُكيَلَع اوضع اولخ اذو ) :نيقفانملا يف هلوق لثم ؛مهيلع ًاظيغ

 .[119 :نارمع لا]

 ‘ ءارفلل نآزقلا يناعم يف ةرابعلا هذه ليوات هوجو فلتخم رظناو . حاضيإلل ءارفلا يناعم نم ةدايز (1)

 .ليصفتب اهنيب دقف 70 - 69 ص 2 ج
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 14 ۔ 9 :ميهاربا يناثلا ءزجلا

 . بيرُم هيإ انتوُذَت امم كش يفل انإو هب ْمُملِسرأ امب اَنرَمَك انإ اولاقو »
 . ١٧1 .ى 2 هوم .و © 2 -

 رطاف كش هللا يفأ » مهلسر مهل تلاق :يأ « ْمُهلسر تلاق » :هلوق
 ٠ 4 ٥ ٤ ه &

 ىلع وهو .هريغ هلإ ال هنأ ضرألاو تاوامسلا قلاخ :يأ « ضرالاو توممسلا

 .هريغ هلإ ال هناو ضرألاو تاوامسلا قلاخ هنأ كش هيف سيل هنإ :يأ . ماهفتسالا

 . ؟هريغ نودبعت فيكف ضرألاو تاومسلا قلاخ هنأ نورقت متناف

 ىلإ مكَرُميَو » .مسآ نإ :يا « كيو نم مل رف كود » :هلوق
 .باذعلاب مهتوم نوكي الف ،اونمآ نإ باذع ريغب مهلاجآ ىلإ :يأ « ىُمَسُم لجأ

 اًمَع اًنوُدُصَت نأ نوديرت » مكيلإ ىحوي ال :يأ ه اننم رمب لإ متنأ نإ اولاق »
 .ةنيب ةجحب :يا « نيبم نطلُسب انوئاَف » ناثوألا نونعي اّنؤاباع دبعي ناك

 ٥ ., ,8 - [۔ 8 2۔ ۔؟ .. ه إ,ح۔ ه ٤٥ م ۔۔ ى م ه , . م ء و م هج ث .

 نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نكلو مكلثم رشب الإ نحن نإ مهلسر مهل تلاق ح

 ةجحب : يأ «نلطلشسب مكيتان نأ ان ناك امو ث . هيلإ يحويف ةوبنلاب : يأ 4 هدابع

 .4 ونموُملا لكوتف هللا ىلَعَو » هللا رماب الإ :يا ه هللا نذإب ألإ »
 نربْصنَلَو » ىدهلا لبس :يأ 4 اَنلْبُس انيدم ذقَو هللا ىلَع َلُكوَتن لأ انل اَمَو »

 . نوبذاك مكنإو ٠ ةرحس مكنإ : ءايبنألل مهلوق نونعي 4 اًنوُمَتييَذاَع ام ىلَع

 .4 َدوُنكوَُملا لكوَتيلَق هللا ىَلَعَو » : هللا لاق

 مكنجرخنل » مهيلإ اولسرأ نيذلا :يأ ْمهِلُسرِل اورفك نيذلا َلاقَو » :هلوق

 نذا ثيح اذهو «َنيملظلا َنكِْهنَل ْمُهبَر مهن حاف انلم يف دوعتل ؤ اًضزأ نم
 . مهل باجتساف مهيلع اوعدف لسرلل هللا

 (}[مهضعب] لاق .مهكالهإ دعب نم :يأ 4 مهدعب نم ّضزألا مُكنَنكْسْنَلَو »
 .ةرخآلا يف ةنجلاو ايندلا يف رصنلا مهدعو

 ماقملا نسحلا ريسفت يف ماقملاو .4 ىديعَو تاحخَو يماقَم تفاخ ْنَمِل كلذ »

 مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 17 - 15 :ميهاربا

 . :لاق .هلمعب هيلع مئاق هنأ هللا فاخ نم :دهاجم ريسفت يفو .باسحلل هللا يدي نيب

 [33 :دعرلا] ( تَبَسَك امب ,سفت لك ىلع مئاق ه ْنَمَفأ ) :هلوق لثم
 مهموق ىلع اوعد ؛دهاجم ريسفت يف مهلك لسرلا ينعي 4 اوحَتْفَتْساَو » :هلوق

 . مهل باجتساف

 انلسر ناك نإ مهللا : مهموق لاق لسرلا مهيلع اعد امل : يبلكلا ريسفت يفو

 . مهكلهاف نيبذاك اوناك نإو شانكلهاف نولوقي اميف نيقداص

 .نونمؤي ال مهنأ اونقيتسا نيح اهموق ىلع لسرلا ترصنتسا :مهضعب لاق

 لاق .كرشملا وهو « دينع رابج لُك » رسخو :يا « َباَغَو » :هللا لاق
 .هبنتجم قحلل دناعم :دهاجم

 ايندلا يف ناك يذلا باذعلا اذه دعب نم :يأ 4 هئارو نم » :هلوق

 ©رانلا لهأ ةلاسغ ديدصلاو 4 ديدص ءام نم 7 ط . منهج باذع يأ 4 ُنَهَج ط

 هدلج نيب نم ليسي ام وه :مهضعب لاقو .مدلاو حيقلا نم مهدولج نم ليسي ام :يأ
 . همحلو

 ي رو 1 ى “ؤ{

 ،هنم هل دب ال هغيسي وهو ؛هل هتيهارك نم : يأ 4 هغيسي داك الو هعرجتي

 لا نكلو }هيف مه ام ةدشل رانلا يهو 4 ناكم لُك نم ُتْوَملا هينايو» .هؤاعما عطقتت
 براقعو تايح :لوقي مهضعبو .نسحلا ريسفت اذه .اوتومي الأ مه اع ىضق لجو زع
 نلق اوقوُذف ) :هلوقك 4 ظيلَغ باَذَع هئارو نمو تيمب وُه اَمَو » .ةيحان لك نم هشهنت
 .[56 :ابنلا] .(ًاباذَع آلإ مكير

 نبا :تلق رانلا هللا ركذ امل :لاق مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم الجر نأ اوركذ

 نإ :لاقي .همامأو همادق :هزاجم (منهج هئارو نم)» :337 ص 1 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 ِ :لاقو .كمادق :: يأ ،كئارو نم توملا

 ينود كادي ُنَرُْصَقتَل تبذك حاتي ين ءارو يندعونأ
 . مهمامأو حاير ينب مادق : يأ
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 21 - 18 : ميهاربا يناثلا ءزحلا

 تجضن املك ) :هللا لزنأ مث .ا‘»يضقي ىتح رانلا نم ةعذل هيفكت امنإف ؤفيعض مدآ

 :ةط ةروس] (اي{ح ال اهيف توُمَي آل) و (باَذَعلا اوقوذيِل امَريَع دولج مممانلَدَب مهدولج
 .هئادعأ نم هتمقن هللا ذخأ نيح نآلا :تلقف 4

 لثم هسرضو ،اعارذ نوعبس رفاكلا دلج ظلغ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 نم لغشي هنظأل ينإو :دوعسم نبا نع مهضعب هيف دازو نيموي ةريسم هذخفو . دحأ

 الولو اهل نومظعي رانلا لهأ :لاق مهضعب نع انغلبو .ةنيدملا نيبو ينيب ام لثم منهج
 .نابذلا بهلت امك مهتبهلأل كلذ

 موي يف يلا هب ثدَنشا ٍاَمَرَك مهلمأ ْمهبَرَب اورَقَك نيذلا لم . :هلوق
 نم اولمع امم :يأ 4 ءيش ىلغ اوُبَسَك امم نوردقي ال » حيرلا ةدش ينعي « فِصاَع
 هب تدتشا يذلا دامرلا لثم .ايندلا يف هب اوزوج دق :يأ ،ةرخآلا يف عيش ىلع ريخ

 .رافكلا لامعأ كلذكف ،ءيش ىلع هنم ردقي ملف ،هتراطاف فصاع موي يف حايرلا

 .ىدهلا نم :يأ « ديعبلا ُللضلا َوُه لذ » :لاق

 ىلإ رمالا ريصي :يا « ىحلاب ضرألاو تاومسلا َقَلَخ ةللا نأ رت ملأ » :هلوق
 اَمُهَنيب امو ضزالاو تاومسلا اَنَقَلَخ اَمَو ) :هلوقك .رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلا

 لبف ) .ران الو ةنج الو اباسح الو ثعب الا :يا ( اورَقَك نيذلا ُنَع كلذ الاب
 .[27 :ص ةروس] ( رانلا َنم اوُرَقَك نيذلل

 لحب ِتاَيَو » مكلصاتسيف باذعب مككلهي :يأ « ْمُكبهذي أشي نإ » :هلوق
 .}[هيلع قشي ال :يا] 4 زيزمب هللا ىلَع كلذ اَمَو » .نيرخآ :يا « ديدج

 َنيذَلل » عابتالاو ةلفسلا مهو 4 ءاقَعضلا لاق ًاعيمجج هلل اورَرَبَو » :هلوق
 :يأ 4 اعبت مكل انُك انإ » رفكلا ىلإ ةاعدلاو رابكلاو ءاسؤرلا مهو 4 اوُرَبُكَنْسا

 ©تبثأ ام هباوص فيحصت هيفو }اطخ وهو «يفطت ىتح رانلا نم ةغيدل هيفكت» : تاطوطخملا يف (1)
 .توميو كلهي ىتح :يأ «يضقي ىتح . . .ةعذل»

 .164 ةقرو ،ز نم ةدايز )2(
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 22 - 21 :ميهاربا

 ول اولاق ءيش نم هللا باذع نم انع نونع منا لهف » .كرشلا ىلإ انايإ مكئاعدب

 برهم نم :يأ « ,صيجمم نم انل ام انزَبَص مأ انُغجأ انيلع ءاوَس مكتيل هللا ايد

 . هللا باذع نم لدعم نم الو

 ربصن اولاعت اوعزجو باذعلا مهيلع دتشا اذإ نولوقي مهنا : مهضعب لاقو

 نم انل امم اَنرَبَص ممأ اتغزَجأ انيَلَع اَوَس ) :نولوقيف ،أئيش مهعفني الف نوربصيف

 .ةاجنم نم :يأ ( صيجُم

 نيب لصفو مكح امل :يا 4 رمألا يضم امل » سيلبإ ينعي نيلا لاقو »
 ابيطخ سيلبإ ماق شرانلا لهأ نم ةنجلا لهأ هللا ناباف طسقلاب مهنيب يضقو ،دابعلا

 مهلك قلخلا عمسيف .رانلا لهأ خيبوت كلذب هللا ديري ؤ©بيطخلا سئبو هللا نذإب

 3هنيدب كسمتلا ىلع ةنجلا مكدعو :يأ « قحلا دو مدعو هللا ن » :لاقف

 «نطْلُس 7 مكيلع يل ناك اَمَو ْمُكَنْلخأَف » انأ ٩ « مكتدعو » هدودحل ظفحلاو
 اوُموُلو ينوُمولَت لق يل ْمَُجَتْساف » ةسوسولاب : يأ مكنوع نأ ل » هب مكهركتسا
 من اَمَو » هللا باذع نم مكليغمب انأ ام :يأ 4 ْمُكخرضُمِب , انأ ام .كنفلا

 4 لبق نم نوُمْتََرْشَا امب تْرَقَك يئ » ")هللا باذع نم يثيغمب : :يا « يجرضمب
 . مكلبق هللا تيصع : يأ ايندلا يف : : يأ

 .هب كرشلا يف يل ةعاطلا يف هللا عم :يأ ( نوُمْتَكَرشأ امب ) :مهضعب لاقو

 غرفو مهنيب ىضقف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ :لاق ةي هلا لوسر نأ اوركذ

 اوقلطناف :اولاق .انبر ىلإ انل عفشي نمف .انبر اننيب ىضق دق :نونمؤملا لاق ءاضقلا نم
 عفشي نأ هنوملكيو هنوتأيف .هملكو هديب هللا هقلخو .انوبأ هنإف ،مالسلا هيلع مدا ىلإ

 مث .مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع مهلديف ،احون نوتيف .حونب مكيلع :مدآ لوقيف .مهل

 ، ىسيع ىلع مهلديف ىسوم نوتأي مث ،مالسلا هيلع ىسوم ىلع مهلديف ميهاربإ نوتأي

 :لاقيو }مكثيغمب :يأ ،( مُكخرصُمِب انأ ام )» : يلي ام 339 ص 1 ج .ةديبع يبأ زاجم يف ءاج (1)
 . «هتشغاف ينئاغتساو 6 هتنعأف ينناعتسا : يأ ‘ هتخرصأف ينخرصتسا
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 23 - 22 :ميهاربا يناثلا ءزجلا

 هيلع هللا ىلص ذمحم يمألا يبنلا ىلع مكلدأ : لوقيف ىسيع نوتأي مث ئ هيلع هللا ىلص

 نم روفيف موقأو ،هيلع ينئاف .موقأ نأ يل هللا نذأيف لسرلاو ءايبنألا عيمج ىلعو

 نأ يبر يندعو ىذلا دومحملا ماقملا موقأ ىتح 6 دحأ اهمش حير بيطأ يسلجم

 ىلإ يسأر رعش نم ارون يل لعجيو ] ينعقشيف نينمؤملل ةعافشلا يبر لأسأو إهموقأ
 تنأ مقف .مهل عفشي نم نونمؤملا دجو دق : :اذه دنع نورفاكلا لوقي مث ] يمدق رفظ

 مهظعي مث دحأ اهمش حير نتنأ هسلجم نم روفيف موقيف .انتللضأ تنأ كنإف ،انل عفشاف

 ناك اَمَو مكلا مكتدمعَوَو قحلا َدمنَو ْمُكَدَعَو هللا نإ ) كلذ دنع لوقيو ،ثمنهجب
 .ةيآلا رخآ ىلإ ج . . ْمُكَنوَعَد نا الإ ناطلس م ْمُكيلَع يل

 : يأ« ميلأ ًباَذَع مُهَل » نيقفانملاو نيكرشملا :يأ 4 َنيملاَّلا نإ » :هلوق

 . عجروم

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تلصلا اولمعو اونما َنيذلا لذو % :هلوق

 مهيبحت : يأ 4 ملس اهيف ; مهتحت , مهبر رمأب : يأ 4 مهب نذإب اهيف نيدلاخ

 هللا دنع نم ةيحتلاب مهيلع لخدت ىتح تح مهيلع نذاأتستف . مالسلاب هللا نع ةكئالملا

 ضعب ىلع مهضعب ةنجلا لهأ ملسيو ضار مهنع هللا نابو ،ةيدهلاو ةماركلاو
 .ةنجلا لهأ ةيحت وهو 3 مالسلاب

 )3) عضومل ا اذه لبق اهانفصو دقو .ةنجلا يف ةرجش ىبوط نأ مهضعب ركذو

 يتطوطخم يفو «منهجل مظعي» :563 ص 16 ج يربطلا ريسفت يفو 50165 ةقرو ز يفو دو ج يف (1)

 دمحم دومحم خيشلا ذاتسألا نظيو .ليوأتلا يف هجو نيظفللا نم لكلو .« منهجب مهظعي» عو ق

 درو ام ىلإ ليمأ انأو .«ههركف بارشلا قاذ اذإ براشلا مطق مهلوق نم «منهجل مظقي اهنأ» ركاش

 .ةظعوم ةعاس تالو 6هب مهظعي ام سئبو ءوه ظعاولا سئب :لوقأو عو ق يف

 نب ةبقع ةياورب ةتَي هللا لوسر ىلإ اعوفرم 562 ص 6 ج هريسفت يف ثيدحلا اذه يربطلا جرخأ (2)

 متاح يبأ نب :او كرابملا نبا ىلإ هبسنو 0740 ص 4 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا هجرخأو رماع

 120 ص 4 ج هريسفت يف ريثك نبا هلقنو .دنسلا ٣ فيعض ثيدح هنكلو . مهريغو يناربطلاو

 .هفعض ىلإ ةراشإ نودبي

 .307 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (3)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 25 ۔ 24 :ميهاربا

 تاذ اهلظ يف مه امنيبف .مهنيب اميف مهثدحتمو ةنجلا لهأ سلاجم نم سلجم يهو

 امنأك ©بهذلا لسالسب 6ةمومزم .ةتحب قونب ةكئالملا مهتتأ ذإ نوثدحتي موي
 اهيلع ةضاير ريغ نم بج .ةناهم ريغ نم نللذ اهنسح نم حيب اصملا اههوجو

 مهيلع نوملسي مت مهيلإ عفدت ىتح ،قربتسإو سدنس اهتوسكو ،©بهذلا لئاحر

 اورظنتو © ةنجلا يف اوحسفتتو اهوبكرتل لحاورلا هذهب مكيلإ ثعب مكبر نإ :نولوقيو
 .هلثم دحأ بلق ىلع رطخ الو آتعمس نذأ الو . تأر نيع ال امم مكل هللا دعأ ام ىلإ

 مهنم لجرلا ؛ةنجلا يف ًاًقص نوريسي مث ،هتلحار ىلع مهنم لجر لك لوحتيو :لاق
 ةبكر اهنم ةقان ةبكر الو ،اهتبحاص نذأ اهنم ةقان نذأ زواجت ال هيخأ بنج ىلإ
 مهيلإ لسريف اهناكم نم رخأتتف ةنجلا رجش نم ةرجشلاب نوميل مهنإو .اهتبحاص

 قح كلو . مالسلا كدنع نمو مالسلا تنأ انبر : نولوقيف ؛ مالسلاب ةكئالملا مهبر

 ابحرم . يتبحمو يتمحر مكيلعو ، ينم مالسلا مكيلعو :مهل لوقيف 5 ماركإلاو لالجلا
 كانردق ام . كتّرعو ال :نولوقيف . يتيصو اوظفحو ،بيفغلاب ينوعاط أ نيذلا يدابعب

 يتزعو :لوقيف .كل دجسن نأ انبر اي انل نذيإ ،كقح لك كيلإ انيذأ امو كردق قح
 دعوملا غلبو ،يتمارك ىلإ متيضفأ دقو شةدابعلا ةنوؤم مكنع تعضو ينإ يلالجو

 ثيدحلا اذه نم يقب دقو . . . ىنمت ام مكنم ناسنإ لكل نإف ،اونمت "مكتدعو يذلا
 . ةنجلا ثيداحأ يف وهو .ريثك ءيش

 لا الإ هلإ ال يهو ه ةبيط ةَملَك التم هللا َبَرَض تيك رت ملأ » :هلوق
 ضرألا يف :يأ « تبات اهلصا » نمؤملا لثم يهو .ةلخنلا يهو « ةبيط ةَرَجَشَك »

 يتؤت » ةرمثلا هيف نوكت يذلا اهسأر وه اهعرفو .اهلوط ينعي ِءاَمْسلا يف اَهُعرفَو
 .اهبر رماب :يأ « اَهُبَر نذإب نيج لك اهلكأ

 .نيح لك اهلكأ يتؤت ةلخنلا يه :مهضعب لاقو .رهشأ ةتس لك : مهضعب لاق

 رسبلاو حلبلاو علطل ا ينعي ؛افيصو ءاتش لكؤت يهو . ةنسلا ىلإ ةنسلا نيب ام نيحلاو

 .(تخب) :ناسللا رظناو . ةيتخب هثنؤمو ، يتخب اهدحاو ،قانعألا ةليوط ،ةيناسارخلا لبإلا يه (1)

 . مومزم وهف . هتدايقل مامزلا هيلع تقلع اذإ ريعبلا تممز )2(
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 26 - 25 :ميهاربا يناثلا ءزجلا

 .ءامسلا ىلإ دعصي هلمعو ضرألا يف وه ،نمؤملا لمع لثم يهو شرمتلاو بطرلاو
 .هب ىاجُي تباث وهو

 هذه يتؤت امك ،حلاص لمعو بيط مالك نم لازي ال نمؤملا نإ :نسحلا لاقو
 .نيح لك ،اهترمث :يأ 5اهلكأ ةرجشلا

 .اوركذي يكل :يا « َنوُرُكَذَن مهلعل سانلل َلاَتمألا هلل برضو و »

 : ةيآلا هذه أرقو ،ةيشع نيحلاو ةودغ نيحلا :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو
 4 م ه

 لُك ) :دهاجم لاقو .[17 :مورلا ( نوحبصت َنيِحَو َنوُسُمَ نيج د هللا َناحْبُسَف )
 ةنس لك :( نيج

 طقسي ال ةرجش رجشلا نم نإ :يي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع اوركذ

 رمع نبا لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟يه ةرجش ياف نمؤملا لثم اهنإو ؤ،اهقرو
 يه :هللا لوسر لاقف .تكسف ؛موقلا رغصأ امالغ تنكو .ةلخنلا اهنأ يسفن يف عقوف
 . ةلخنلا

 .ةرم :يا « ةَيبَعةَرَجَفَك » قافنلاو كرشلا :يا « ةع ةمل ع » : هلوق
 ام » ة[ضرالا ىلعا نم تعطق :ياز ,ضزألا قوق نم ثنتجا » ةلظنحلا ينعي
 لمع لثم كلذك ؛اهفرصت حيرلاف .ضرألا يف تابث اهلصأل سيل :يأ « رارق نم اَهَل

 .ةرخألا يف هب ىزجي تباث لصأ نسحلا هلمعل سيل .رفاكلا

 لك وه نيحلا نأ ىلإ مهضعب بهذف .انه نيحلاب دوصقملا يف اريثك افالتخا نورسفملا فلتخا (1)
 ىنع» :لاق نم لوق يربطلا ريرج نبا حجرو .رهشأ ةتس هنأ هريغو ةديبع وبأ بهذو .تقو

 :لاق نم لوق نأ . ملعأ هللاو . يل ودبيو «ةعاس لكو ةيشعو ةودغ عضوملا اذه يف . .نيحلاب

 يتؤي ال ام ليخنلا نم نإف ؛باوصلا ىلإ برقأ 5ةنس لك ينعي ةيآلا هذه يف ( نيج ك نإ )

 . لخنلا رايخ نم يهف ماظتناب ةنس لك اهلكأ يتؤت ةلخنلا تناك اذإف .ةنس لك هلكأ

 .انربخأ وأ انثدح ثدحملا لوق باب . ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؟هيلع قفتم ثيدح (2)

 مقر) ةلخنلا لثمك نمؤملا لثم باب مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأو
 . مهريغو يذمرتلاو دمحأ هجرخأو (ع4

 .165 ،ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 27 :ميهاربا

 ارقي يذلا نمؤملا لثم :ةي هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم وبأ ركذ
 لثم نآرقلا أرقي ال يذلا نمؤملا لثمو .بيط اهحيرو بيط اهمعط ةجرتألا لثم نارقلا

 اهحير ةناحيرلا لثم نارقلا ارقي يذلا رجافلا لثمو .اهل ةحئار الو بيط اهمعط ةرمتلا

 حير الو رم اهمعط ةلظنحلا لثم نارقلا أرقي ال يذلا رجافلا لثمو .رم اهمعطو بيط .
 . (; هل

 ،هحير هنم دجت ،كسملا لماح لثم حلاصلا سيلجلا لثم :فلسلا ضعب لاق

 .)هناخد كذؤي كبوث قرحي مل نإ ريكلا بحاص لثم ءوسلا سيلجلا لثمو

 .«ةَرخألا يفو ايندلا ةوّيَحلا يف تبانلا ,لوقلاب اونما نيذلا هللا تبي :هلوق

 يف عضو اذإ نمؤملا نإ :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع انغلب

 . يبر هللا : لوقيف ؟كبر نم : هل لوقي مث ئ هسلجأنف كلم هاتأ هباحصأ هنع عجرو هربق

 دمحم :لوقيف ؟كيبن نمف هل لوقي مث .مالسإلا :لوقيف ؟كنيد امو : هل لوقي مث

 رانلا هذه ىلا رظنا : هل لاقي مث رانلا ىلإ باب هل حتفي مث .تقدص : هل لاقيف . زنيل

 مث ،ةنجلا ىلإ باب هل حتفي مث .اهنم هللا كذاعأ دقو ،اهيلإ ترص تبذك كنأ ول يتلا

 ىتح . اهدربو ةنجلا حير نم هيتأي لازي الف اهيف هلزنم ىري مث ٠ ةنجلا هذه :هل لاقي

 .ةعاسلا هيتأت

 لاق مث ،هسلجاف كلم هاتأ هباحصأ هنع عجرو ؛هربق يف عضو اذإ رفاكلا نإو

 لاقيف ] يردأ ال :هل لوقيف ؟كُبن نم : هل لوقي مث . يردأ ال : لوقيف ؟كبر نم : هل

 رئاس ىلع نآرقلا لضف باب ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)
 مقر) نآرقلا ظفاح ةليضف باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هجرخأو ،مالكلا
 امك ،يرعشالا ىسوم يبأ ثيدح نم هيوري مهلك ،مهريغو هدنسم يف دمحأ هجرخأو .7
 .(214 مقر) هملعو نآرقلا ملعت نم لضف باب ةمدقملا يف هجام نبا اضيأ هجرخأ

 باب ،ديصلاو حئابذلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم حيحص ثيدح نم ظافلأ هذه (2)
 © نيحلاصلا ةسلاجم بابحتسا باب .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأو كسملا

 .(2628 مقر) ،ءوسلا ءانرق ةبناجمو
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 27 : ميهاربا يناثلا ءزجلا

 ول يتلا ةنجلا هذه :هل لاقي مث :اهيلإ رظنيف ةنجلا ىلإ باب هل حتفي مث ،تيرد ال :هل
 مث !أدبأ اهارت نل ؤاهيلإ ترص هضئارفب تلمعو هلوسر تقدصو .هللاب تنمآ كنأ

 ،هربق هيلع قيضي مث ،اهيلإ رئاص تنأ يتلا رانلا هذه :هل لاقيف شرانلا ىلإ باب هل حتفي

 ةحيص كلذ دنع حيصيف :لاق }هنم تباصأ ام ضفرا البج تباصأ ول ةبرض برضي مث
 ىف تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هللا تبثي :هلوق وهف :لاق .نيلقثلا الإ ءىش لك اهعمسي

 . ("ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا

 .4 ءاشي ام هللا ُرَعْفَيَو نيملّظلا هللا ُلضُيَو » :لاق

 .اهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ :يتي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج ركذ

 تنك ام :هل لوقيف راهتنالا ديدش كلم هءاج هباحصأ هنع ىلوتو هربق نمؤملا لخدأ اذإ

 يذلا كدعقم ىلإ رظنا :لوقيف .هدبعو هللا لوسر هنإ :لوقيف ؟لجرلا اذه يف لوقت

 كدعقم رانلا نم ىرت يذلا كدعقمب كلدبأو هنم هللا كذاعأ دق ڵرانلا نم كل ناك

 :هل لاقيف } يلهأ رشبأ ينوعد :نمؤملا لوقيف ،امهيلك امهاريف ،ةنجلا نم ىرت يذلا
 . نكسا

 ام لوقأ يردأ ال :لوقيف ؟لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام :هل لاقيف قفانملا امأو

 تلدبأ دق ةنجلا نم كل ناك يذلا كدعقم اذه تيرد ال :هل لاقيف سانلا لوقب

 .رانلا نم كدعقم هناكم

 ؛ هيلع تام ام ىلع ربقلا يف دبع لك ثعبي :لوقي ةلي يبنلا تعمس :رباج لاق

 .')هقافن ىلع قفانملاو ،هناميإ ىلع نمؤملا

 .نييتآلا نيحيحصلا نيثيدحلل ةصالخ اذه (1)

 ثيداحأو .هللا دبع نب رباج نع يقهيبلاو طسوألا يف ىناربطلاو ايندلا يبأ نباو دمحأ هجرخأ (2)
 عمج اهاور ةددعتم قرط نم تيور دقو .ةحيحص ةتباص هيف رفاكلاو نمؤملا ءالتباو ربقلا باذع
 ام بلغأ دجت 84 78 ص 4 ج يطويسلل روثنملا ردلا عوضوملا اذه يف رظنا .ةباحصلا نم
 .ريصملا ءوس نمو ربقلا باذع نم كايإو هللا انذاعأ .ًافوقومو اعوفرم ةي يبنلا نع ىور
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 :ميهاربا

 ىهتنا املف راصنألا نم لجر ةزانج عبت ةي هللا لوسر نأ بزاع نب ءاربلا ركذ

 دوع هديبو ،ريطلا انسوؤر ىلع امنأك هلوح انسلجو سلجف .دحلي مل هدجو هربق ىلإ

 اهلاق ."ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لاقف هسأر عفر مث ضرألا هب ثكني

 .اثالث

 مههوجو ةكئالم هتتأ ايندلا نم عاطقناو ةرخآلا نم لبق يف ناك اذإ نمؤملا نإ

 ىلص هحور جرخ اذإف .هنم مهاري يذلا ناكملاب هنم اوسلجف .هنفكو هطونحب سمشلاك

 . باوبأ تحتفو ،تاوامسلا يف كلم لكو ؤضرألاو ءامسلا نيب كلم لك هيلع

 اي :لوقيف هبر ىلإ كلملا يهتنيف .هنم هحور دعصت نأ هبجعي اهنم باب لك .ءامسلا

 ام هوأو يدبعب اوعجرا :لوقيو هتكئالمو هيلع هللا يلصيف . كدبع حور اذه بر

 مكدي اَهيِفَو مكاَنَلَخ اهنم ) ينأ يدابع ىلإ تدهع ينإف {ةماركلا نم هل تددعأ
 عمسيل هنإو .هربق يف عضوي ىتح هحور هيلإ دريف [55 :ةط ةروس] ( مُكُجرْخْن اهنم
 هللا :لوقيف ؟كُّيبن نمو كنيد امو كبر نم :لاقيف هنع نوقلطني نيح مهلاعن عرف

 ,لوقلاب اونما نيذلا هللا تي ) :داتم ىدانف 0 ينبن دمحمو ،ينيد مالسإلاو ؤ يبر

 .( ةرخآلا يف ايندلا ةوَيَحلا يف تباثلا

 دقف ،ميقم ميعن اهيف ةايحب رشبأ :لوقيف ةبيط حيرو ةنسح ةروص يف هلمع هيتايو

 .ريخب هللا كرشبف تنأو :لوقيف ،هللا ةيصعم نع ائيطب }هللا ةعاط يف اعيرس تنك
 نم باب هل حتفيف .نسحلا كلمع انأ :لوقيف ؟تنأ نمف ،ريخلاب رشبي كهجو لثمف

 .ةنجلا نم هلزنم هل حتفي مث .هنم اريخ هللا كلدباف ،كلزنم اذه :هل لاقيف رانلا باوبأ

 يلهأ ىلإ عجرا يك ةعاسلا موقت ىتم بر اي :لوقيف ةماركلا نم هل هللا دعأ اذام رظنيف

 .دقريو هربق يف هل عّسويف { يلامو

 لبق ءاعدلا باب ،ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم حيحص ثيدح نم ءزج اذه (1)
 ،ةالصلا يف هنم ذاعتسي ام باب }ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخاو .مالسلا

 مهللا» :ظفللا اذهب ةريره يبأ ةياور تءاجو .(588 مقر) ةريره يبأ نعو (589 مقر) ةشئاع نع

 .«لاججدلا حيسملا رشو تامملاو ايحملا ةنتفو ،رانلا باذعو ،ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ
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 28 :ميهاربا يناثلا ءزجلا

 ليبارسب ةكئالملا هتتأ ايندلا نم عاطقناو ةرخآلا نم لبق يف ناك اذإف رفاكلا امأو

 امك هحور عزتنيو .مهاري يذلا ناكملاب هنم اوسلجف .ران نم تاعطقمو ،نارطق نم

 هنعل هحور جرخ اذإف .هبلقو هقورع نم لتبملا فوصلا نم هبعش ريثكلا دوفسلا عزتني
 3 هنود ءامسلا باوبأ تقلغو .تاوامسلا يف كلم لكو ضرألاو ءامسلا نيب كلم لك

 حور اذه بر اي :لوقيف هبر ىلإ كلمل يهتنيف .هنم هحور دعصي نأ هركي باب لك

 هوراف يدبعب اوعجرا :لوقيف هتكئالمو هللا هنعليف ءامس الو ضرأ هلبقت ال نالف كدبع
 مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم ينأ يدابع ىلإ تدهع ىنإف ،ناوهلا نم هل تددعأ ام

 نيح مهلاعن عرق عمسيل هنإو ،هربق يف عضوي ىتح هحور هيلإ دريف .مكجرخن اهنمو
 .تيرد ال :هل لاقيف .يردأ ال :لوقيف ؟كبر نمو كنيد ام :هل لاقيف .هنع نوفوصني

 :لوقيف ©ميقم باذعب رشبأ :لوقيف ةنتنم حيرو ةحيبق ةروص يف هلمع هيتأيف
 كلمع انأ :لوقيف ؟تنأ نمف رشلاب رشبي كهجو لثمف ،َرشب هللا كرشبف تنأو
 مث .هللا تعطأ ول كلزنم اذه :هل لاقيف ةنجلا باوبأ نم باب هل حتفي مث .ثيبخلا

 هديب ىمعأ مصأ هل ضبقو ناوهلا نم هل هللا دعأ ام ىلإ رظنيف رانلا نم هلزنم هل حتفي

 نيب هبرضيف داعي مث .تافر ريصيف ةبرض هبرضيف ،تافر راصل لبج ىلع عضوت ول ةبزرم
 نأ انم يدانيو ،نيلقثلا الإ ضرألا ىلع نم اهعمسي ةحيص اهب حيصي ةبرض هينيع

 فلتخت ىتح هربق هيلع قّيضيف ،ران نم نيحول شرفيف .رانلا نم نيحول هوشرفأ
 .(!"هعالضأ

 اهمعنأ يتلا هللا ةمعن :يأ « ًارفُك هللا تمعن اولذب نيذلا ىإ َرَت ْمَلَأ » :هلوق

 [82 :ةعقاولاز ( نوُبذَك ْمُكنَأ مكقزر َنوَُعْخََو ) :هلوقك .ارفك اهناكم اولعج مهيلع

 يراخبلا هجرخأ ؛دانسإلا حيحص ثيدحلا بتك يف فورعم ثيدح اذه بزاع نب ءاربلا ثيدح (1)
 مكاحلاو دواد وباو ديمح نب دبعو دمحأ هجرخأو "ميهاربإ ةروس نم ريسفتلا باتك يف ارصتخم

 يف باب .ةنسلا باتك يف الثم دواد وبأ هجرخأ .ناصقنو ةدايزب الوطم مهريغو يقهيبلاو هححصو
 يف عبارلا ءزجلا يف بيبح نب عيبرلا هجرخاو (4753 مقر) .ربقلا باذعو ربقلا يف ةلأسملا
 .(982 مقر) ديز نب رباج ليسارم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 - 28 : ميهاربا

 رفك ناكو 5ابيذكت نيكرشملا رفك ناكف .ًارفكو ًابيذكت ةمعنلا ركش ناكم نولعجت : يأ
 .ترفك دقف معنلا ركشت مل اذإو .اهوركشي مل .هللا معنأل ارفك نيقفانملا

 نوكرشملا مه] « زاَرقلا سئبو 17 َمنَهَج ر راوَبلا راد ممُهَموَ اولحأو » :هلوق
 اضعب مهضعب جرخأ ينعي ؛ردبب ة يبنلا لاتق ىلإ مهموق اوجرخأ ""[ردب لهأ نم

 , رانلا يف اولحف ردبب هللا مهلتقف

 لاقو .رانلا يف مهداسجأ تدسفأ : يأ ،داسفلا راد :يأ ،( رابلا راد ) :هلوقو

 يذلا لزنملاو ىوأملا سيبو : يأ 7( رارقلا سئبو ) :هلوق } مهرش راوبلا راد :نسحلا

 . مهرارق راصف هيف اورقتسا

 اهولعجف هللاب اهولدع 6 نودبعي يتلا مهتهلآ : يأ « ًاداذنأ هلل لعج . : هلوق

 كريصم نق اوت ت لق » .ىدهلا ليبس نع : يا « هليبس نع اولض لا هلثم ةهلآ

 ْمُهنوأَم مت ليلق عاتم دالبلا يف اورقَك نيذلا ُبْلقَت كرغي آل ) :هلوقك « رانلا ىإ

 .[197 - 196 :نارمع لا] ( داهملا سيبو ُمنَهَج

 سمخلا تاولصلا :يأ «ةوَلصلا اوُميقُي اونما نيذلا يداَّبعل لفقل : هلوق

 ر مه هانقَزَر اَمِم اوقفنيَو » اهدوجسو اهعركروا اهتيقاومو اهئوضو ىلع نوظفاحي
 عب آل » ةمايقلا موي : : يأ ه مْوَي يتاي نأ ,لبق نم » ةبجاولا ةاكزلا :يأ ه ةيلعو

 7 ةلخ الإ ةلخ لك عطقنت : يأ , للخ آل « هيف نوعيابتي ال :يأ « هيف

 : هلوقكو 67[0 :فرخزلا] ( نيقتملا آلإ ؤُدَع ضعبل مهضعب موي ءاخلا ) :هلوقك

 .[254 :ةرقبلا] ( ةعافش الو ة آلو هيف ع ر ال (

 س هب ؛ جرخأف ُءاَم ءامسلا ن م لزنو ضزألاؤ تارملا َقَلَح يذلا هللا { : : هلوق

 رخبلا يف يرجتل كلملا ُمُكَل َرْخَسَو » .رطملا نم قزرلا امنإ 4 ْمُكَل اقزر ترَمَقلا
 م ُمكَل َر َرْحَسَو » .ترجف دلب لك يف :دهاجم لاق «رهْنألا ُمُكَل َر َرْخَسَو و هرمأب

 نافلتخي ه َراَهَنلاَو َليَلا ُمُكَل َرُخَسَو » ةمايقلا موي ىلإ نايرجي :يأ 4 نئاد َرَمقلاَو

 .166 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
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 38 ۔ 34 : ميهاربا يناثلا ءزجلا

 يف ،هولاست مل امو :يأ ؛هوُمَتلَأَس ام َلُك نم » مكاطعأو : يأ «ْمكيتاَةَو» مكيلع

 .ءيش لك نم :يأ ( ل نم ) :اهأرقي مهضعبو .اولأس ام لك سيلو .نسحلا ريسفت

 .'‘)هولاست مل ام مكاطعأ :لوقي ( ُهوُمُتلَاَس ام )

 ءادردلا يبأ نع نسحلا ىرر] 4 اَموُصخُت ال هللا تمغن اوُدُعَت نو ث :لاق

 .(ث[هباذع رضحو هلمع لق دقف هبرشمو همعطم يف الإ هيلع هللا ةمعن ري مل نم :لاق

 دقو اث)[كرشأ نيح] هبر معنب رافك هسفنل مولظ :يأ « ُراَفَك ُوُلَظَل ناسنإلا 7 ط

 . معنلا هذه هيلع ىرجأ

 ينبنج » ةكم ينعي «أنماة دلبلا انه لعجا َر ُميهاَرْبِإ َلاَق ذإو » :هلوق

 ( ك ةملم ة ايرف نمو ) :هلوقك }مهنم نينمؤملا ينعي 4 مضلا دبعن نأ ين

 4 سانلا ن م اريثك » نللضأ مانصألا ينعي 4 َنْلَلضأ َنُهنإ بَر » [128 :ةرقبلا]

 .اهسفنأ ةدابع ىلإ تعد يتلا يه نوكت نأ ريغ نم اهتدابعب نوكرشملا لض :لوقي
 كنإف » كلذ دعب كيلإ بات مث ناثوألا دبعف 4 يناصع ْنَمَو ينم هنإ ينعب ْنَمَف »

 ه ى <

 . ه ميجر رومع

 كب ةنم عد يذ ريغ داوب » ليعامسإ ينعي 4 يت نم تنكس ينإ انبَر »
 4 ةدا لع » كنودبعيل ةكم متنكسأ امنإ : يأ « ةوَلَصلا ,اوميقي انبر مْرَحُملا

 ترملا نم ه مهنززاو » مهيلإ عزنت :يأ « مهل يوهت .سانلا نم ه » ابولق :يا

 .كمعن اوركشي يكل :يأ « نوركشي ْمُكلَعَل

 هُجحَل مهيلإ يوهت سانلا ةدئفأ لعجاف :لاق ناك ول :لاق هنأ سابع نبا نع ركذ
 .( مهيلي يوهَت سانلا َنُم ةدئفأ ) :لاق هنكلو .دحأ لكو ىراصنلاو دوهيلا

 ءاج ميهاربإ نأ سابع نبا ريسفت .4 نلع اَمَو يفخن ام ُمَلْعَت كنإ انبَر » :هلوق

 ك ( : : هلوق نم !لك ةءارق يف : 88 ص 2 ح نآرقلا يناعم يف ءارفلا هدروأ اليمج اصخلم أرقإ )1(

 . ةفاضالاب أرق نم ةءارقل هحيجرتو هليلعتو ٥) هومتلأَس ام

 .166 ةقرو ز نم ةدايز )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 43 - 38 : ميهاربا

 ميهاربإ اي :رجاه هتدان افق املف .عجر مث }ةكمب امهعضو ىتح ليعامسإو رجاهب
 عرض الو عرز اهب سيل ضرأب ينَعضت نأ كرمأ نم :هل تلاقف تفتلاف ؛كلأسأ امنإ

 ملعت كن انُبَر ) :لاق ميهاربإ ىلو املف .انعّيضي ال اذإ :تلاق . . يبر :لاق ؟سينأ الو

 ,ضزألا يف ِءْيَش نم هللا ىلع ىفخي امَو » .نزحلا نم :يا ( نلعن امو يفخن ام
 .4 ءامسلا يف آلو

 يز نإ قشل ليجس منكلا ىلع يب بم يذلا هلل دنلا » :هل
 ) نيحلاصلا نم يل بَم بر ( : ىرخألا ةيالا هذه ىف اعد دقو 4 ءاعألا عيمَسل

 .[100 :تافاصلا]

 ميقي نم يتيرذ نم لعجاو :يأ « يتيرك نمو ةوَلُصلا مميِقُم ينلعجا بَر »
 :هلوقك وه :نسحلا لاق .هتمأو دمحمل يئاعد ينعي .1 ءامعذ 7 انبو ف .ةالصلا

7 

 .[128 :ةرقبلا] ( كل ةملْسُم ةمأ اتيَرُذ نمو )

 :نسحلا لاق .« باسحلا موقي موي َنيِنِموُمْللَو يدلول يل رفغا انبَر » :هلوق
 نأ وجري وهو ل هل رفغي مث ،ناميإلا ىلإ رفكلا نم هللا هلوحي نأ هيبأل اعد ميهاربإ نإ

 ناك هنإ يبأل رفغا ) :هلوقك وهو كله دق هنأ فرعو هنم أربت ًارفاك تام املف .ملسي

 . تومي نأ لبق اذه لاق .[86 :ءارعشلا] ( نيلاضلا َنم

 نوكرشملا : يأ « َنوُمِلئلا لمي اًمَع لفن هللا ئ نبسحت الو » : هلوق

 نيح يعادلا ةباجإ ىلإ : يأ « ُراَصْبأل هيف صخشت مول مهرش امنإ » نوقفانملاو

 . مهروبق نم مهوعدي

 يف سدقملا تيب ىلإ يعادلا ةباجإ ىلإ نيعرسم نيقلطنم :يأ نيمطهُم »
 .سدقملا تيب نم ةرخصلا نم مهوعدي نيح مهضعب ريسفت

 خفنيف روصلاب ضرألاو ءامسلا نيب كلم موقي :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 نم نوموقيف ،هيف لخدي ىتح هدسج ىلإ حور لك بهذيف ،نرق روصلاو .،هيف

 .دحاو لجر ةباجإب نوبيجيف ،مهروبق
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 45 ۔ 43 :ميهاربا يناثلا ءزجلا

 روصلا يف حاورألا لعجت : لاق ةريره يبأ نع يظرقلا بعك نب لمحم نع انغلب

 .هدسج ىلإ حور لك بهذيف روصلا بحاص هيف خفني مث ،لحنلا لثم

 ًاعارس روبقلا نم :يأ ( ثاذدألا َنم نوجرخت وي ) :ىرخأ ةيا يف لاقو

 .سدقملا تيب ىلإ يدانملا ىلإ : يأ [43 :جراعملا]

 ال ط . مهراصب أ ةصخاش مهسوؤر يع ار : : مهضعب ل اق 4 , مهسوؤر ينقم ج

 بولقلا تعزتنا :لاق 4 ءاوه ْمُهَنَدَفاو ط . رظنلا نوميدي : يأ 4 ْمُهْفرَط مهل ر

 . اهناكم ىلإ دوعت الو مههاوفأ نم جرخت يه الف رجانحلا اهب تصن

 ىلع ةمأو ‘ لبإلا ىلع ةمأ : ممأ ثالث سانلا رشحي : لاق ةريره يبأ نع اوركذو

 ؟ههجو ىلع يشمي فيك :هللا لوسر اي ليق :لاق . مههوجو ىلع ةمأو . مهمادقأ

 .ههجو ىلع هيشمي نأ رداق هيمدق ىلع هاشمأ يذلا نإ :لاق

 مهرذنأ :يأ « ُباَذَعلا مهيتأي موي » ايندلا يف :يأ « سانلا رذنو » :هلوق
 انبر » اوقفان نيذلاو اوكرشأ نيذلا :يأ « اوملظ َنيذلا لوق « مويلا كلذ مويلا

 ىتح ايندلا ىلإ ةعجرلا اولاس .4 َلُسرلا عبتتو كتوعد بجُ بيرق ,لجأ ىلإ انز
 . : هلل ١ ل اق . ضئ ارفل ١ اولمكيو لسرل ١ اوعبتيو ةوع دل ١ اوبيجيو اونمؤي

 :يأ 4 ,لاوز ْنُم مكل ام » ايندلا يف :يأ « ْلْبَق نم مّنْمَسفأ اونوكت ملوأ »
 .مالكلا عطقنا مث .ةصاخ نيكرشملا ينعي ،ةرخآلا ىلإ ايندلا نم

 4 مهسفنأ اوُمَلَط نيذلا نكسم يف متنَكَسَو » دمحم مهيف ثعب نيذلل لاق مث

 يه ىلوأ ةخفن قح روصلا يف خفنلا نأب نمؤن نحنف .تايليئارسإلا ليبق نم لاوقألا هذهو (1)
 نم كلذف اهداسجأ ىلإ حاورالا دوعت فيك امأ . مايقلا ةخفن يه ىرخأ ةخفنو .قعصلا ةخفن

 ام وفقن وأ ،فْلكتن نأ انل سيلف ةي موصعملا نع حيحص ثيدح كلذ يف تبثي مل امف .بيغلا

 . ملع هب انل سيل
 يف ملسم هجرخأو .رشحلا فيك باب ،قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (2)

 هيوري امهالك 6 مقر) ههجو ىلع رفاكلا رشحي باب . مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك

 .كلام نب سنأ نع
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 46 ۔ 45 :ميهاربا

 مهنكاسم يف مهدعب مهومتفلخف ،ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم ينعي .مهكرشب : ىأ

 مهلزانمب نورمتل مكنإ : يأ . مهانكلهأ فيك :يأ « م مهب انلَعَف فيك ْمُكَل نيبتو 7

 لاقو .هابشألا :دهاجم لاق .هَاَتمألا ُمُكَل انبزَضَو]و .مهراثآ نورتو مهنكاسمو

 .كلذب مهفّوخُي ؛مهانكلهأ امك مكانكلهأ مترفك نإ مكنأ ينعي :نسحلا

 ىتح مهل ظوفحم :يا ه مهركم هللا ةنو مهرم اوركَم ذو » :لاق
 .« لبجلا ةنم لوزنل مهركم ناك نإ » .هب مهيزاجي

 دمعف ،ءامسلا ملع ملعي نأ دارأ لبابب حرصلا ىنب يذلا ذورمن نإ : يبلكلا لاق

 رسن لك طبر مث ،نهعاجاف ةعبرأ روسن ىلإ دمع مث .امالغ هيف لعجف توبات ىلإ
 حتفي مالغلا لعجف ،توباتلا ىلعأ يف ًامحل مهل عفر مث . توباتلا مئاوق نم ةمئاقب

 ىلإ رظنيف لفسألا بابلا حتفي مث .اهتئيهك اهاريف ءامسلا ىلإ رظنيف ىلعألا بابلا

 وه امنإو ©ضراألا ىري الف رظني لعج ىتح كلذك لزي ملف . ةجللا لثم اهاريف ضرالا
 تبّؤصتف ،محللا برص كلذ ىأر املف .اهتئيهك ءامسلا ىريف قوف رظنيو ،ءاوهلا
 داكف ء هللا نم رمأ نوكي نأ لبجلا فاخف لبجب رم هنإ ،ملعأ هللاو ،لاقيف .روسنلا

 .( لابجلا هنم لوُرَنل ْمُمرَكَم ناك نإو ) :هلوق كلذف .هناكم نم لوزي نأ لبجلا

 نأ هرمأي لعج يذلا وهف .هبحاص هعمو توباتلا يف ناك ذورمن نأ مهضعب ركذو

 فعضأ هيلع هللا ثعبف .روسنلا تردحناف ،محللا سكنف ،هرمأ كلذ هلاه املف .رظني

 .تامف هغامد ىلإ تلصو ىتح هرخنم يف تلخدف ،ةضوعب :هقلخ

 هنم لوُرَنَل مُهْرَكَم داك نو ) :دوعسم نب هللا دبع ةءارق يف :مهضعب لاقو
 .مهدنع اهريسفت كلذو .( لابجلا

 حا ولا ) :هلوق الإ هملعا الف ،روسنلاب لمع ام ركملا كلذ :مهضعب لاق

 :يا ( هنم رقت تاو داكي ) اميظع :يا ( ذ ا تج د دقل هل ادلو ز نمحرلا
 م

 0 م م .

 .[91 - 88 :ميرم ةروس] ( ادو
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 50 - 47 :ميهاربا يناثلا ءزجلا

 :لوقي ( لابجلا هنم لوزنل ْمُهُرَكَم ناك نإَو ) :فرحلا اذه يف نسحلا ريسفتو

 . (}»كلذ نم هللا ىلع نوهأ مه : : يأ لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك ام

 يف رصنل ا نم مه دعو ام : : يأ 4 هلسر هدعو فلخُم هل ١ نبسحت لق ث : هلوق

 ماقتنا وذ . هتمقن يف ريزع : : ىأ 4 ماقتنا وذ 1 زيزع ةللا نإ ث ةرخالا يف ةنجلاو ايندلا

 . هباذعب هئادعأ نم

 م 0 م

 دحول ا هلل اورَرَبَو تومل و ضزأل ١ ريغ ضزأل ١ لذ دبت موي ط : هلوق

 دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .هرمأ نم ءاش امبو توملاب دابعلا رهق : ىأ راقلا

 ةمجحم اهيلع كفسي ملو ‘ ةئيطخ اهيلع لمعي مل ة ةضف اهن ئ ءاضيب ضرأل ١ لد لبت :لاق

 سفن ملك ل ( و _ قرعل ا مهجلي ىتح اوقلخ امك ةارع ةافح اوزربو .. . م ارح مد نم

 .[105 :دوه] ( هنذإب لإ

 : هللا لوق نع نيت هللا لوسر تلأس :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع اوركذ
 .هم و , .ح ء و ح م

 موي هضبق اعيمج ضرألاو ) :هلوقو ( تاوملا ,ضزألا ا ريغ ضزال ا لذبت موي )
 :لاق ؛ ؟ذئموي سانلا نوكي نياف .[67 : رمزلا] ) هنيميب تايوطم تاومسلاو ة ةمايقلا

 (ثمنهج رسج ىلع ٍلئموي مه

 يف نيِنرقُم نموي » نيقفانملاو نيكرشملا :يا « َنيِمرجُملا ىَرَتَو » :هلوق
 يف ايندلا يف هنيرق ناك يذلا هناطيشو ناسنإ لك ؛لسالسلا يف : يأ هه د داقضألا

 نارطقلا . نسحلا لاق .4 نارطق م ([مهصمق : : يأ] ْمُهليباَرَس « . ةدحاو ةلسلس

 247 .246 ص .13 ج هريسفت يف يربطلا هحجر يذلا ليوأتلا وه اذهو روهمجلا ةءارق يه هذه (1)

 3365 ص 1 ج ‘بستحملا ،كينج نباو 0179 ص ،ةجحلا .هيولاخ نبا رظنا . ىبلحلا .ط

 .62 - 61 ص 2 ج ،نارقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا ى يرابنألا نباو
 ملسمو دمحأ هجرخأو ،ظفللا اذهب 253 ص 13 ج ؤهريسفت يف قرط نم يربطلا هجرخأ (2)

 .طارصلا ىلع» :ظفلب يذمرتلاو

 :اهدحاوو» :دازو }345 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع يبأ ظفل وهو 5168 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 . «لابرس
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 52 - 50 :ميهاربا

 يهو .[19 :جحلا ةروس] ( ران نم بايث مُهْل عف ) :لاق .لبإلا هب ىلطت يذلا

 ىىَشْغَتَو » ."هرح ىهتنا دق زاح رفص نم :لوقي . (نآ رطق نم ) :دهاجم لاقو .ران

 :رمزلا] ( باذعلا وس ههجوب يت ; نمفأ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .4 رانلا ممُهَموُجؤ
 ام : :يأ « تبس ا سفن لك هللا يزجێل » .رانلا يف ههجو ىلع رج : يأ 4

 .يف ةمايقلا موي قلخلا نيب يضقي ز : مهضعب لاق 4٩. باقرلا عيرس هللا نإ ط .تلمع

 : ماعنألا] ( نيبساحلا عرسأ و هو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ايندلا مايأ نم موي فصن ردق

62]. 

 نه اه سانلاو .نينمؤملل غالب نآرقلا :يا ه سنل علب انم » :هلوق
 اوملعو نآرقلاب : يأ «هب اورَذنيلَوِ» .'لةنجلا ىلإ مهغلبي :يا ؤغالب ،نونمؤملا
 «بتلالا ولوأ َرُكَذَيلَو » هونقيتو كلذ اوملع دقو .كيرش هل سيل « دحاو ةلإ وُه م اَمْنا

 .نونمؤملا مهو ،لوقعلا ولوأ :يأ

 . 2 ص 2 ح يناعملا يف ءارفلا هاور امك «نآ آرطق ( :كلذك هأرقو ٥©سابع نبا لوق وهو )1(

 .رابتعالاو راكذإلاو ةظعوملا يف ةيافك :هانعم ليقو (2)
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 2- 1 : رجحلا يناثلا ءزجلا

 .رجحلا ةروس ريسفت
 اهلك ةيكم يهو

 «نيبم نارق بنكلاتناة كلت ; رلأإ : هلوق 4 .ميجلا نمحرلا 4 هللا مشب +

 . ")عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف دق

 إ ىثر :هلوقك وه "نيلم ا ك اورفك نيدلا امب » :هلو
 :نونمؤملا] ( تكرت اميف احلاص لمعأ يلعل نوُعجزا بَر لاق توملا مُهَدَحَأ اج

 :ماعنألا] ( نينموملا َنم نوكنو انر تابآب بذكت الو درن انتيل اي ) :هلوقكو [100 9 م و م م د .

 نم اوأر امل كلذو .[66 :بازحألا] ( لوسلا نعطو هللا انعط اَنَيَل اي ) : هلوقكو [7

 2 جو 5078 ص 1 ج }‘فلس ام رظنا .روسلا ضعب لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا ريسفت ىلإ ريشي (1)

 .180 ص

 ءىرق» :63 ص 2 ج نارقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا :هباتك يف يرابنألا نبا تاكربلا وبأ لاق (2)

 .لامعتسالا ةرثكل فيفختلاو لصألا ىلع ديدشّتلاف .فيفختلاو ديدشتلاب ( امبر ) و ( امبر )

 ص ءريسيتلا يف ينادلا هركذ امك ءابلا فيفختب مصاعو عفان أرق دقو .«ناتدّيج ناتغل امهو

 :ءابلا فذح باب يف 626 ص 2 ج فيرصتلا يف عتمملا :هباتك يف روفصع نبا لاقو .5

 :رعاشلا لاق .اهانعم يف ) بر ) :اولاقف . بر نم تفذح»

 .! لَضْنَهب تفقل بجل لضْيَم بر ةنإف لاذلا بشي نإ ريمزأ

 :اهعلطم يتلا ةعئارلا هتديصق نم ،َيلذُهلا سيلحلا نب رماع ريبك يبأل تيبلاو

 ,دؤألا بابشلا ىلإ ليبس ال آ ,ليخت نم ةينف نع لم ريع

 ,لتلئلا يقيجرلا نم يلإ ىهنأ ركذو ،بابملا ىإ ليبس ال م
 .1070 - 1069 ص 3 ج ثنييلذُملا راعشأ حرش 9٩ رظنا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 2 : رجحلا

 لان ام اولانيل نينمؤمو نيملسم اوناك ول نأ اونمتف ،مهايإ هباوثو نينمزملل هللا ةمارك

 .هئاطع ليزجو هللا باوث نم نوملسملا

 .هليزنت هللا ىلع تدرو .اهليوأت ريغ ىلع ةيآلا هذه ةكاشلا ةقرفلا تلؤات دقو

 ناك دق :نولوقيو .رانلا لهأ مهرّيعيف ،رانلا نولخدي ديحوتلا لهأ نم موق مه :اولاقف

 اومعز ۔ مهجرخيف مهبر مهل بضغيف :اولاق ؛مهنع ىنغأ امف نيملسم ءالؤه
 اومعزف .( َنيمِلْسُم اوناك ول اوُرَقَك نيذلا ُدَوَي ) كلذ دنعف :اولاق .ةنجلا مهلخديو رانلا

 لهأ لوقيف ةنجلا نولخديف إًاممح اوراصو اوقرتحا دق رانلا نم اماوقأ جرخم هللا نأ
 نوممسيف ،مهنع مسالا كلذ يحميف مهبر نوعديف :اولاق .نويمنهجلا ءالؤه ةنجلا

 : :لوقي ذإ هليزنت ًادوحجو ٫هيلع ًابذكو شهلا ا ىلع ءارتفا نيملاعلا بر اقتع

 رئابكلا ىنعي د ( هتاًميطخ هب تطاحأو ) كرشلا ىنعي ( ةئيس َبَسك نم ىلب )

 نا نودير ) :لاقو [81 :ةرقبلا] ( َنوُدلاَخ اهيف ْمُم رانلا ُباَحضأ كذو ) ةقبوملا
 :لاقو ,[37 :ةدئاملا] ) ميقم باَذَع مهلو اهنم َنيجراخب م 7 امو رانلا ن نم اوجرخي

 ْمُهنَع ر ٣ آل ) :لاقو . عطقني ال مئاد : : يأ [90 :تافاصلا] ( بصاَو باذع مهلو (

 اهنم اوجرخ نأ اودارأ املك ) :لاقو .نوسئاي :يأ 5 :فرخزلا] ( نوُسِلْبُم ٣ هيف مم
 ْمهْنلَع ىضقي آل ) :لاقو .[22 :جحلا] ( قيرحلا باذع ووذو اهيف اوديعأ مغ نم

 :لاقو [36 :رطاف] ( روُمَك لك يزجن كِلَذَك اَهباَذَع ْنُم مُهنَع ففخي الو اوتومي
 لاقو ) :لاقو 7 :فرخزلا] ( نوكام مكنا َلاَق كبَر انيل ء ضقي كلام اي اودانو )

 مهل تلاق ( باذملا م اموي ان انع فقحُب مكبو اوذا منهج َمْنهَج ةنزح رانلا يف َنيذلا

 ) نيرفاكلا ُاَعُد امو اوئذاَق اولاق ىب اولاق تانبلاب مُكْلُسر 7 كت مَلَوأ ) : ةنزخلا

 .[50 - 49 :رفاغ] ( ,لالض يف الإ ) رانلا لها :يأ
 منهج لهأ نأ ةكاشلا ةقرفلا معزت هباتك مكحمو هللا ليزنت نم اذه دعب فيكف

 باتك يف لصأ اهل سيل يتلا ةبذاكلا تاياورلا نوعبتي ؟ةنجلا نولخديو اهنم نوجرخي

 وهو مهنيبو اننيب مكاحلا هللاف نوملعي ال مهنأك مهروهظ ءارو هللا باتك نوذبنيو 3 هلللا
 ٍ (!) .يمكاحلا ريخ

 = دوه خيشلا لقن دقو .دو .جو ،ق نم لك هب تدرفناو .يراوهلا دوه خيشلا مالك نم هلك اذه (1)
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 ١ رجحل ا ين اثلا ءزحل : 3 - 6

 ايندلا يف اوعتمتيو اولكأي ،نيكرشملا ينعي ٩ اوُعتَمَتَو اولكأي ْمُهرَد » :هلوق
 ةمايقلا موي :يا َنوُمَلْعَي فوسف » ايندلا نم نولمأي يذلا « لمألا مهليو »
 مهعدي الو ،مهلاتقب رمأ مث ،مهلاتقب رمؤي نأ لبق اذه ناكو .ديدش هلوه ديعو اذهو

 .برعلا يكرشم ينعي اولتقي وأ اوملسي ىتح

 يف لكاي رفاكلاو دحاو ىعم يف لكأي نمؤملا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(")ءاعمأ ةعبس

 ةنجو نمؤملا نجس ايندلا :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 . رفاكلا

 نوكلهي يذلا تقولا ينعي 4 موُلْعَم باتك اَهَلَو آلإ ةيرق ْنِم اَنُكَلْهَأ اَمَو » :هلوق
 ه اَهلَجأ ةمأ نم قبست ام » .مهلسر مهبيذكتب ةفلاسلا مألا نم كلهأ نم ينعي ،هيف

 .هنع 4 نوُرخاَتْسَي اَمَو » باذعلا تقو :يأ

 كنإ » يعت اميف نآرقلا ينعي 4 ركذلا هيلَع لزن يذلا اهيأي اوُلاَقَو » :هلوق

 177 ةعطقلا ،مالس نبا ريسفت ةطوطخم يفو .168 ةقرو ز يف تدرو يتلا تارابعلا ضعب هيف =

 هيف ىور دقو .ةيآلا هذه ريسفت لوانت ،ةقرو يلاوح يف ليوط مالك ناوريقلا تاطوطخم عطق نم

 مل اهنأل دوه خيشلا اهفذح دقو .ةعافشلا لوحو نييمنهجلاب اومس نم لوح ثيداحأ مالس نبا

 نيذلا رافكلاو نيكرشملا دولخ ىلع ةلادلا تانيبلا تايآلاب اهيلع درلاب ىفتكاو .هدنع تبثت

 ةيضابإلا نيب فالخلا لئاسم نم ،ملعت امك .دولخلا ةلأسمو . منهج ران يف ةيوت ريغ نم نوتومي

 . ةيمالسالا قرفلا ضعب نيبو

 مقر) ةبرشألا باتك يف ملسم هجرخأو ةمعطالا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (1)إ
 6قرط نم ...دحاو ىعم يف لكأي نمؤملا باب يف هيوري امهالك (2062 - 2061]) (0

 1018 ص 3 ج يزاغملا هباتك يف يدقاولا هاورو . ىسوم يبأو ةريره يبأو رمع نباو رباج نع

 .ميذُه نب دعس ينب نم لجر نع كوبت ةوزغ رابخأ يف
 ىلع اهنأ وهو ايندلا يف دهزلا يف باب قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 (4113 مقر) ايندلا لثم باب ،دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو :(2956 مقر لجو َزع هلا

 نبا نع رازبلا هجرخأو .ناملس نع يناربطلاو مكاحلا هجرخأو .ةريره يبأ نع هيوري امهالك
 .رمع
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 14 - 6 : رجحلا

 .دحاو الولو امولف ،الول :يأ « انيتأت امم ول » .ةي ادمحم نونعي ه ًَنوُنْجَمَل
 كقدصنف ،هللا لوسر كنأ انل دهشت ىتح :يأ «َنيقدنصلا نم تنك نإ ةمكئلَملاب»

 مهباذعب :يأ « يحلاب ألإ » مهونياعت ىتح « ةكِلَملا لزنت ام » :هللا لاق
 .ةكئالملا لوزن دعب :يأ ،نيع ةفرط « َنيرَضنُم أذإ اوناك امو » مهلاصتتساو

 .باذعلاو ةلاسرلاب :يأ « ٌقحلاب ألإ ةِئالَملا لزنت ام ) :دهاجم لاقو

 هظفح : يأ «ننوظِفحَل ُهَل انإو » نآرقلا ينعي َرْكَذلا انلرَن نحن انإ » :هلوق

 امل ركذلاب اورَقَك نيذلا نإ ) :هلوقك .ائيش هنم صقني وأ أتيش هيف ديزي نأ سيلبإ نم هللا

 هنم صقنيف (هيَذَ نيب نم ) سيلبإ وه لطابلاو( لطابلا هيات ال زيزع باتكل نو مهءاج
 .ك"كلذ نم هللا هظفح .ئيش هيف ديزيف [42 - 41 :تلّصف] (هفل¡خ نم الور

 .اندنع :يأ ( َنوُظفاحَل هل انإو ) :دهاجم لاقو

 قرف يف لسرلا انلسرأ :يأ « نيلوألا عبش يف كلبق نم انْلَسزأ دقَلَو » :هلوق

 نم . ممألا كلت ينعي 4 مهيتأي اَمَو « .ةمأ لعب ةمأ © نيلوألا ممأل :يأ © نيلوألا

 يف » بيذكتلا كلسن :ىأ , هكلس كلذك نوُزهتْسَي هب او اك ل ,لوسر

 ْتَلَ دقو نارقلاب : يأ 4 4 هب ب نون وي ال ث نيكرشملا : يأ 4 نيمرجملا ولف

 .كلذب نيكرشملا فّرخي . مهييذكتب ةفلاسلا ممألا هب كلهأ ام ينعي 4 َنيلؤالا ةنس

 هيف اوراصف :يأ « هيف اوُلَطَف ِءاَمّسلا َنُم اباب مهيَلَع انحتف ولو » :هلوق

 ةدايزلاو فيرحتلا نم هباتكل هللا ظفح رهاظمو ،سيلبإ يف رصحي نأ نم ممعأ انه لطابلا (1)
 يف ةيآلا ريسفت يف يبطرقلا هاور ًافيرط اربخ أرقا . ىصحت نأ نم رثكأ . ءيش لك نمو ناصقنلاو

 عجار ( َنوظفاحَل ُهَل ) :هلوق يف ريمضلا نإ :ليقو .5-6 ص 10 ج ،نآرقلا ماكحألا عماجلا

 .روكذم برقأ ىلإ عجري ريمضلاف ،ليواتلا اذه ىبات ةيبرعلا ,بر نكلو .تي دمحم ىلإ

 يف يرشخمزلا هيلإ بهذ ام وهو ،لزنملا ركذلا ىلإ عجار ( هكلست ) هلوق يف ريمضلا ليقو (2)
 رظنا ،ءازهتسالاو بيذكتلا ىلإ ريمضلا اوعجراف نيرسفملا روهمج امأ .573 ص 2 ج . هريسفت

 .9 ص 14 ج ،يربطلا ريسفتو &85 ص 2 ج ءءارفلل نآرقلا يناعم الثم
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 18 - 14 : رححلا يناثلا ءزجلا

 انراصبأ تدس :يأ ه اَنراَصْبَأ تركس اَمْنإ اوُلاَقَل » ةكئالملا :يأ > نوج {

 .4 َنوُروُخْنَم مْوَق نت لب »

 .ضرألاو ءامسلا نيب هيف نوفلتخي :يأ ( نوجرع هيف اوَُطَق ) : : مهضعب لاقو

 اذهب بكي نم لاقل .نايع مهنورصبي ؛هيف فلتخت ةكئالملا : سابع نبا لاقو
 ۔ و ى ه ؟ ى ه ى "ؤ 2 . ۔ڵ ٥

 .( نوروحسم موق نحن لب انراصب أ تركس امز ) :ثي دحلا

 امنإ ) :ثيدحلا اذهب بذكي نم لاقل مدآ ونب هيف فلتخاف :نسحلا لاقو
 ۔ و و ه. م

 .( نوروُحشَم موق ُنخَن لب انراصبأ تركس

 ( اليبق ةكبالملاؤ هللاب يتأت وأ ) :هلقي يبنلل اولاق نيكرشملا نإ :مهضعب لاقو
 وهف .كب نمؤنف ،هللا لوسر كنا ةكئالملا انربختف { ةنياعم .انايع :يأ [92 :ءارسإلا]

 تركس امنإ اوناقَل َنوُجرُعَي هيف اولق ِءاَمُسلا َنُم اباب َمهيَلَع انت و ر :هللا لوق
 َ م, ى ه ة ى

 .كلذل اباوج .( نوُروُحْسُم موق نحن لب انراصبأ

 (ةاموجن : :يا : سابع نبا لاق 4 ًاجوُرُب ءامسلا يف اًنْلَعَج دقلو « : هلوق

 ءامسلا انيز انإ ) :هلوقك .نيرظانلل موجنلاب ءامسلا انيز : يأ «نيرظنلل اهتيز

 .[6 :تافاصلا] .( .( بياؤكلا ة نيرب ايندلا

 ۔ 9 و

 :نسحل ا لاق .نوعلمل ا ميجرل او 4 ميجر نلطيش لك نم ح حو

 . ةنعللاب هللا همجر

 نم ربخلا عمسي :يأ ؤهنم ظفحت مل اهنف :يأ « عمسلا َقَرَتْسا نم الإ
 ( دوُوُرْغَمَل عمسلا نع مهن ) :هلوق وهو .ائيش يحولا نم عمسي الوأ ءامسلا رابخأ

 نبا ىلإ موجنلاب جوربلا ريسفت يف لوقلا اذه بسن 0169 ز يفو ،عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 دهاجمو ةداتقو نسحلا مه كلذك اهورَسف نيذلا نإف لوألا خسانلا نم وهس هنأ ودبيو . سابع

 وبأ لاقو .11 ص 10 ج يبطرقلا ريسفت يف امك ،لزانملا يه انه جوربلا نإ :لاقف سابع نبا امأ
 اضيأ كلذبو .( رمقلاو سشملل لزانم : يأ :ًاجوُرُب) .348 ص 1 ج ثنارقلا زاجم يف ةديبع

 ةديفم ليصافتب ىتأو 030 -82 ص 14 ج ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا اهرسف

 .عوضوملا يف
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 19 - 18 : رجحلا

 ) اهنم دعقن نك انو ( :ىرخأ ةيآ يف لاقو .لوقلا عمس نع : ىأ . []212 : ءارعشلا]

 .[9 :نجلا] ( ًادضُر ًاباَهِش هل ذجي نآلا عمتسي نمف عمسلل دعاقم ) ءامسلا نم :يا
 م ةل ى

 ةيا يف لاقو . ءيضم :يأ :«نيبم باهش هَعَبناف» : ةيآلا هذه ىف لاقو

 . هءوض هبوقثو ١٠١[. :تافاصلا] (ٌبقاث باهش ُهَعبتاَف) :ىرخأ

 امجن ىرن ام ةي يبنلا ثعبي نأ لبق انك :لاق يدراطعلا ءاجر ابأ نأ اوركذ
 .ثدح دق رمأ الإ اذه ام انلقف ؛اهب يمر دق موجنلا اذإ موي تاذ نحن امنيبف ،هب ىمري

 ُدُعقَن انك انإو ) :9 :نجلا ةروس يف ةيآلا هذه هللا لزناف .ثعب دق ةي يبنلا نأ انءاجف

 .( ًادَصر باهش ه ذجيي نآلا عمتشيي نمف عمل دمعاقم اهنم

 قرحي هنإف اوراوتف هب يمر دق بكوكلا متيأر اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 . لتقي الو

 ربخب سيلبإ اوتأيل مهسفناب نورّسَي سيلبإ ةارُس مهنإ :يبلكلا ريسفت يفو
 . ءامسلا ىلإ اودعصي نأ اوعيطتسي ملف ،مهتوق تبهذف اولبخ اوفذق اذإف :لاق .ءامسلا

 مهدحأ نإ :لوقيو .فرطلا نم عرسأ يف هلتقيف هقرحي هنأ نسحلا ريسفت يفو

 امه اَنْلَعَجَو ( : هلوق وهو . ريعسل ١ ب اذع هل ن و قرحيس هنأ ملع دقو عمسل ا قرتسي

 .[5 :كلملا] .(ريعُسلا َباَذَع ْمُهَل انذَنَأَو نيطايشلل ًاموُجُر
 ۔ه۔2٥ ۔ ۔ه۔۔ .ه - ٤ِ

 يهو ه يسور اهيف انيقلأو » اهانطسب :يأ ي«اًهندَدَم ضرالاو ف :هلوق

 َكلَد َدْعَب ضرألاو ) :ىرخأ ةيآ ىف لاقو . عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو ،لابجلا

 هانرسف دقو .اذك تنأ يطسبناو ،اذك تنأ يطسبنا اهل لاق [30 :تاعزانلا] ( امماَحَد

 .(.")اذه لبق

 © نزوي ءيش لك نم : نسحلا لاق . 4 نوزوُم ءيش لك نم اهيف اتَبنأو ط : هلوق

 .تابنلا نم نزوي امم تبني ام لكو رفضملاو نارفعزلا لثم

 .293 :ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (1)

 = ،رفصعتف بوثلا ترفصع :لاقي .رمحألا نوللاب هب غبصي برعلا ضراب تبني تابن :رفصعلا (2)
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 21 - 20 : رجحلا يناثلا ءزحلا

 صاصرلاو رفصلاو ةضفلاو بهذلا لابجلا يف هللا تبنأ : يبلكلا ريسفتو

 .نزو الإ عابي ال عيش لكو رهوجلاو ديدحلاو

 لك نم :دهاجم لاقو .موسقم مولعم :يأ نوزوم عيش لك :مهضعب لاقو

 ."ردقي :يأ دعي دودعم يأ :نوزوم ءيش

 امم :يأ « شياعَم اهيف ْمُكَل انْلَعَجَو » :لاقف ضرألا ركذ مث :نسحلا لاق

 . مدا ونب هلمع اممو .اهيف مهل هللا جرخأ

 شياعم نيقزارب هل متسل نمو مكل انلعج : يأ ك 4َنيقزرب هل متسل نَمَو » :هلوق
 لاقو .قلخلا نم اهريغو مئاهبلا :نسحلا لاقو باودلاو ماعنألا ينعي :دهاجم لاق

 شوحولا نم ءيش هتنوئم نم مكيلع سيل :يأ ،هنونومت ال نم ينعي : يبلكسلا
 .مدا ونب هنومي ال عيش لكو رويطلاو

 امنإ اهلك ءايشألا هذهو .رطملا ىنعي ب «هنززَخ اندنع لإ يش نم نإو » :هلوق

 .4 موُلْعُم ردقب آلإ هنن امَو » .رطملاب شيعت
 سفن لك رطملا رطقك ءامسلا نم لزني قزرلا اذه نإ :لاق ايلع نأ اوركذ

 وأ ،أرطم ماع نم رثكأب ماع نم ام :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذو .اهل هللا بتك امب

 .برعملا همجعم يف اهركذي مل يقيلاوجلا نكلو ،ةبرعم ةملكلا نأ يرهزألا معزو -=

 ام لكف ،ثيدحلا ملعلا هتبثأ يذلا حيحصلا وهو .نيرسفملا نم ريثك دنع حجارلا لوقلا وه اذه ه (1)

 الو هيف دازي ال دودحم ،مولعم ردقب هللا دنع نم ردقم نوزوم .هّيلفسو هيولع نوكلا يف

 يفو يربطلا ريسفت يفو ،«رودقم ردقم» :340 ص دهاجم ريسفت يف ةرابعلا تءاجو .هنم صقني

 .«ردقب رودقم» :169 ةقرو ز

 ( َنيقزاَرب هل متل نمو ) :هلوق يف ( نَم ) لعج نم نيرسفملا نمو ب ليواتلا هوجو نم هجو اذه (2)
 انلعج لوقي» :(ممكَل ) يف رورجملا ريمضلا ىلع ال ( ششياعَم ) ىلع افوطعم بصن لحم يف
 586 ص 2 ج ءارفلا يناعم يف اللعم الصفم ىنعملا اذه رظنا «ءامإلاو ديبعلاو شياعملا اهيف مكل

 .574 ص 2 ج يرشخمزلا فاشك يفو

 . حصأ لوالاو رطملا ردقك» :دو ج يفو . «رطملا رطقك» :عو ق ىيف اذك )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 24 - 22 : رجحلا

 ٥ ى 3 ٥ 4

 هانفرص ذَقْلَو ( : ةيآلا هذه الت مث 6 ءاشي ثيح ضرألا ىف هفرصي هللا نكلو ءام :لاق

 .[50 :ناقرفلا] ( اوركذي مهن
 ءاَم ءامسلا نم انلزنو » :لاق .باحسلل :يأ «حقوَل خنيلاانلَسزَأَو » :هلوق

 ءاملا لمحتف باحسلا لسري هللا نإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ ي؛وُمكيَقْساف
 .رطمب ردت ىتح ةحقللا ىَرمت امك باحسلا يرمتف حايرلا لسري مث ،ءامسلا نيب

 .رطملاب ردت : يأ [11 :حون] ( ارارذُم مكيلع امسلا لسري ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو

 . نيظفاحب :يأ «ننينزخب هل متنأ اَمَو » :هلوق

 هفرصي مث ،©باحسلا هنكسيف ءامسلا نم ءاملا لزني هللا نأ نسحلا ريسفت يفو
 ( املا ىغط اُمَل انإ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ةكئالملا نم نازخ ءامللو ،ءاشي ثيح

 ىلع ذئموي ىغطف ردقب يرجي ناك ؛حون موق قرغ موي هنازخ ىلع :يأ [11 :ةقاحلا]
 .هنازخ

 نحنو ه قلخلا تيمنو قلخن : يأ « تيمنؤ ييخن نحن انإو ) :هلوق

 .نوعجرت هيلإو ،هقلخ دعب ىقابلا ثراولا هللاو ""[قلخلا تومي] :يأ «نوثرولا

 :لاق . ىتوملا ييحي كلذك ءاملا اذهب اهتوم دعب ضرألا هذه ىيحأ امكف :يأ

 .( ًنوثراؤلا نحنو )

 .هتيرذ نم ىضم نمو مدا ينعي « مكنم َنيمدقَسُمل انملع دقلو » :هلوق

 .لاجرلا ةبلصأ يف ث[يقب نم] :يأ « نيرجاتملا انملَع ذقلو »

 .'}تاومألا دعب ءايحألا نيرخاتسملاو تاومألا نيمدقتسملا :مهضعب لاقو

 .169 ةقرو ،ز نم ةدايز (2) و (1)

 ةالصلا يف لوألا فصلا ىلإ نينمؤملا ضعب قباست ةيآلا لوزن ببس نإ :مهضعب لاقو (3)

 ىتح دجسملا نم ةبيرق ىرخأ يرتشيف ةيئانلا هراد عيب ىلع مهضعب مزع ىتح شهيلع مهمحازتو
 يف رظنا .مهنكاسم يف سانلا رقف .ةيآلا هذه هللا لزنأف .هلضف هتوفي الف لوالا فصلا ردتبي

 لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هاور امو .88 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا هاور ام ىنعملا اذه

 .281 - 280 ص
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 31 - 25 : رجحلا يناثلا ءزجلا

 و م 2 ٥ ھ۔ مم

 ُميِكَح هنإ » ةمايقلا موي قلخلا رشحي وه :يأ ه مُمَرُشُحَي وُم كبَر نإو »
 .هقلخب ميلع هرمأ يف ميكح : : يأ « ْميِلَع

 بارتلا لاصلصلا « ونُْم مح نم لنصلَص نم نلسنإلا انقلخ ذقلو » : هلوق

 نم ناسنإلا قلخ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ةلصلص هل عمسي .عمجت يذلا سبايلا

 لاقو .نتنملا نيطلا نم فجي يذلا ينعي .[4 :نممحرلا] ( راخفلاَك ,لاَصْلَص

 :يا ( نوئُْم َمَح نم ) :هلوق لثم ."لص دق :يا ،نتنملا ينعي ،لاصلا :دهاجم
 ىلع هتيرذ اشن :نسحلا لاق .نتنملا :لاق سابع نبا نع اوركذ .نتنملا نيطلا
 . هتروص

 هانقلخ . مهضعب ريسفت يف سيلبإ ينعي .ناجلا ( لبق نم ُهقَلَح ناجلاو ) : هلوق
 .منهج مومس :يا 4 موُمَسلا ران نم » .مدا لبق نم :يأ :نسحلا لاق لبق نم

 ونم مح نم لضلَص نم ارشب لخ يئ ةكلملل كبو لاق ذو » :هلوق
 « نوُعَما مهلك ةكئلَملا دجسف نيدجُس هل اوُعَقَف يجو نم هيف حقو هتيوس اد
 . مدآل ةدجسلاو 7 هلل ةعاطلا تناكف

 نم سيل هنإو ،ةكئالملا رمأ امك دوجسلاب هللا هرمأ سيلبإ نإ :نسحلا لاق

 ول :,سابع نبا لاقو] رانلا نم سيلبإ قلخو ،رون نم اوقلخ ةكئالملا نإو ،ةكئالملا

 .ة[دوجسلاب رمؤي مل ةكئالملا نم سيلبإ نكي مل
 دجسي نأ ىبا :نسحلا لاق 4َنيدجنسلا عم نوكي نأ ىبأ سيلإ لإ » :لاق

 نم سلبأو .سيلبإ ىصع نيح هامسف .هللا يصعي نأ لبق مسا سيلبإل ناكو .مهعم

 مُه اذإف ةتغب ْمُهاَنذَعَأ) :هلوقك .هللا ةمحر نم سايإلا وه سالبإلاو سالبإلا

 :350 ص زاجملا يف ةديبع وبأ :هلاق ام ييار يف فيرعت قدأو .ريغتو نتنأ اذإ محللا لص (1)
 خبط اذإف }ةلصلص هل تعمسف لص هترقن اذإف .ران هبصت مل يذلا سبايلا نيطلا :لاصلصلا
 . .لاصلص وهف \‘توص !ةلصلص هل ءيش لكو راخف وهف رانلاب

 .169 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزملا هلا باتك ريسفت 40 ۔ 32 : رجحلا

 هيف ذ ْمُهَو ْمُهْنَع وق ال ( : هلوقكو . هللا ة همحر نم نوسي آ : ىأ ]44 : ماعن الا [ ) نولم

 .هللا ةمحر نم نوسيآ :يأ [57 :فرخزلا] ( نوُسِلبم
 رشنل دجس دسأل نمأ مل َلاَق ريدجلا 7 نوكت ألا كام سيلبإ اي َلاَق » :هلوق

 كنإ ث ءامسلا نم : يأ 4 اهنم جرخا لاق نونم | امح نُم . لاَصْلَص نم ُهََقَلَخ

 ؛ باسحلا موي ىلإ : يأ 4 نيلا مو ر ىلإ 1 كيلع نو < نوعلم : : يأ 4 ميجر

 .ادبأ ةنعللا كيلعو .ةمايقلا ا موي ىلإ :يأ
 م م م م

 دارأو . .يح لك ب تومي يتل لوال ةخفنلا ىلا :ىا 4 مونلا تفزلا موي ى
 .قلخلا اهب ثعبي يتلا ةرخآلا ةخفنلا ىلإ هرخؤي نأ هللا ودع

 ىلوألا ؛نوعبرأ نيتخفنلا نيب :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ةحفنلا :لاق مهضعب ركذ . (1))ی تيم لك اهب هللا ييحي ةرخآلاو ؛ يح لك اهب هللا تيمي

 . ةرخآلا نم ةيناثلاو ايندلا نم ىلوألا

 اهنم جرخا ) مالكلا لوأ يف هلوق ديري :نسحلا لاق ه ينتيوغأ امب بر ر لاق »

 ينتنعل :يأ ( ينتيو امب بَر َلاَق .نيلا موت ىلإ ةنعللا كيل نو ميجر ن
 ه وح 2 279 ۔

 ثعب ال هنأ مهربخيو اهب مهرمايف ايندلا مهل نيزي : : يأ 4 ؛ضزألا يف مهل نيال ط

 . مهيلإ كلذ سوسوي ران الو ةنج الو باسح الو

 اوصلخأ نيذلا : يأ 4 َنيِصَلْحُملا مهنم ةتابع ألإ نيعمجأ مُهَنيوُغالو » :لاق
 .امهب هلل اوفوف لمعلاو لوقلا

 ملسم هجرخأو ،رمزلا ةروس يف ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 يبأ نع هيوري امهالك 5 مقر) نيتخفنلا نيب ام باب ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف

 . ةريره
 اندنع شرو ةءارقو .ةرابعلا يف صالخإلاب اهرسفو ماللا رسكب «نيصلخملا» فلؤملا ارق اذك (2)

 = ةنيدملا لهأ اهب أرق ةروهشم ةءارق يهو ، كتعاطل مهتصلخا :يأ (نيصّلخملا) ماللا حتفب
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 دجت الو ) :هلوقكو [62 :ءارسإلا] ( اليلق ألإ هتبر َنكنَتخأل ) :هلوقك وه
 قدص ذقَلَو ) :اهأرقي نسحلا ناكو .نينمؤم :يأ [17 :فارعألا] ( نيركاش ْمُمَرَتكأ
 هنظ مهيلع قدص لوقي .سيلبإ بصنيو نظلا عفري [20 :إبس] ( هلظ سيلبإ مهيلع
 هلظ سيلإ مُهَْلَع قدص دق ) :ةلقثم اهارقي دهاجم ناكو .ملعب كلذ لقي ملو

 .نظلا بصنيو سيلبإ عفري ( هوعبتاف

 : ليلا] ) 1 انيلع ن ) :هلوق لثم « ميقتسم ّيَلَع طزرص ادم َلاَق ل :هلوق

 دهلا :يا[9 :لحنلا] ( ليبسلا دْضَق هللا ىَلَعَو ) :هلوق لثمو 2

 ىلع جزعي ال] هقيرط هيلعو هللا ىلإ عجري قحلا طارصلا :دهاجم لاقو

 .ةنجلا ىلإ :يأ ،ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نمل يداهلا وه هللا نأ ينعي ،(ن)[عيش

 عيفر طارص :لوقي .اهعفري ( ميقتسم يلع طارص ) :اهأرقي مهضعبو

 ناطْلُس هل سيل هنإ ) :هلوق لثم «نظْلُس ممع ك ست ىدابع نإ » : هلوق
 نم لضي نأ عيطتسي ال :يأ 9 :لحنلا] ( ًنوُلُكََت مهب ىلَعَو اونما َنيذلا ىَلَع

 نيذلاو ) :لاق سيلبإ نولوتي :يأ ( هَتولوََي نيذلا ىلع ُهئاَْلُس امنإ ) :لاق . هللا ىده

 .[100 :لحنلا] ( َنوُكرشُم ) هللاب :يأ ( هب ممه
 عستو ةئامعست فلا لك نم مهو « يراعلا نم َكعَبا نمم الإ » :هلوق

 . ںوعستو

 « بزبآ ةَعْبَس اهل » نيواغلا ءالؤهل :يا « نيعمجأ ُمُهُدِعْوَمَل مّنَهَج نو »
 مث ،ةمطحلا مث ، ىظل مث ،رقس مث ،منهج ىلعألا بابلا { ةقبطم ضعب تحت اهضعب
 .ءامسألا ناعمجي رانلاو منهجو ؛ةيواهلا مث ،ميحجلا مث ،ريعسلا

 الإ :لوقي ( َنيِصَلْحُملا مهنم ذابِع ألإ )» :33 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا لاق .ةفوكلاو =
 . (هب يل ةفاط الو هيلع يل ناطلس ال نمم كلذ نإف ،هتيدهف كقيفوتب هتصلخ أ نم

 .341 ص ڵدهاجم ريسفت نم ةدايز (1)
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 زيزمعلا هنا باتك ريسفت 47 ۔ 44 : رجحلا

 نم مسا :يأ ( موُمُسلا ران نم ْلبَق ن ُةانقلَ ناجلاو ) :لوقي نسحلا ناكو
 وه مسا يأ يردأ الو . ءامسألا هذه ضعب عديو . منهج ءامسأ

 يكرشمل ىلعألا بابلا نأ ۔ ملعأ هللاو انغلب 4 موُسقُم ءزج مُهْنُم باب لكل »

 سماخلاو ئ دوهيلل عبارلا بابلاو . نيئباصلل ثلاثلاو ،ىراصنلل يناثلا بابلاو . برعلا

 نإ ) :ىرخأ ةيا يف لاقف .نيقفانملل عباسلاو ناثوألا ةدبعل سداسلاو ،سوجملل

 .لفسألا بابلا :يأ [145 :ءاسنلا] ( رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا

 7 اَنالَضَا نيذلا انر انُبَر اورفك نيذلا َلاقَو ) : هللا لوق يف دهاجم ريسفتو

 : ينعي [29 :تلصنف] ( َنيلَقْسألا نم انوكيل انمادقأ تحت اَمْهْلَعجن سنإلاو نجلا

 . هاخأ لتق يذلا مدا نباو سيلبإ

 نإ ) :هلوقو كراهنألا يه نويعلاو « ٍنوُيُعَو ِتانَج يف نيملا نإ » :هلوق

 .راهنألا عيمج هب ينعي [54 :رمقلا] ( رهنو ٍتانَج يف َنيقَُملا

 : مهل لوقت ةكئالملا مهاقلتت نيح كلذو 4 نينما ملسب اموْلخذا ) :هلوق

 اذه لبق هانرّسف دقو .[3 :رمزلا[ ) نيدلاخ امموُلخذاَق تبط ْمُكيلَع ُُالَس (

 ،نوتومي ال اهيف نيدلاخ : يأ توملا نم نينمآ :يأ ( نينما ) :هلوقو .‘}مضوملا
 ۔ 4 ۔۔ ة ۔ ه . ۔ 2 .. ت

 .[56 :ناخدلا] ( يلوالا ةتومملا الإ توملا اهيف نوقوذُي ال ) :هلوقك وهو

 نوكي ناك يذلا ايندلا لغ نم :يأ « لغ ْنُم مهرودُص يف ام اَنغََنَو » :هلوق
 . مهنيب تناك يتلا نئاغضلاو ايندلا يف مهنيب

 نوبرشيف ،نانيع اهلصأ نم جرخي ةرجشب اورم ةنجلا ىلإ اوهجوت اذإ مهنأ انغلبو

 يف ن ولستغي هيو . مهسوزر ثعشت الف . ميعنل ١ ةرضن مهيلع يرجتف امها دحإ نم

 لاقف . نيدلاخ اعلا ْمَتبط ْمُكيَلَع ُمالَس : لوقتف ةكئالملا مهاقلتف 6 مهلزانم

 . ( لغ نم مهرودص يف ا ام انمغَرَنَو ) : هللا

 .306 - 305 ص ثءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (1)
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 54 ۔ 47 : رجحلا يناثلا ءزجلا

 ةرطنق دنع نوسبحيف رانلا نم نونمؤملا صلخي :لاق يتي هلل لوسر نأ اوركذ
 اذإ ىتح ايندلا يف مهنيب تناك ملاظم ضعب نم مهضعب صتقُيَق ،رانلاو ةنجلا نيب
 ىلإ ىدهأ مهدحأل هديب دمحم سفن يذلاوف ؛ةنجلا اولخدا :مهل ليق اوقنو اوبه

 اَهَفرَع ةنجلا ُمُهْلخْذُيَو ) :هلوق كلذو ."ايندلا يف ناك هلزنم ىلإ هنم ةنجلا يف هلزنم

 لاق .اهيف كلذ لبق اوناك مهنأك ،اهولخد نيح اهوفرع : يأ [6 :دمحم ةروس] ( ممُهَ
 .مهتعمج نم اوفرصنا ةعمج لهأب الإ اوهبش ام : مهضعب

 راز اذإ ةرايزلا يف كلذ :مهضعب لاق «َنيلبَقَتُ ررُس ىلَع انوخإ » :هلوق

 .ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال :مهضعب لاقو .اضعب مهضعب

 اًمَو » .دحاو بعتلاو بصنلاو ،بعت :يأ بص اهيف ْمُهُسَمَي آل » :هلوق

 .4 َنيجَرخُمِب » ةنجلا نم :يأ ه اَهنُم ْمُه
 رفغي .محرا الو هنم رفغا ال : ىأ 4 ميحرلا وفعلا ان ينا يدابع ىبن ز » :هلوق

 باذعلا وُه » رانلا ينعي « يباذع نأو » .ةنجلا مهلخديف 9،مهمحريو نينمؤملل
 .عجوملا :يأ « ميلألا

 ه نوجو مكنم انإ لاق املس اولاق هيلَع اونَعَد ذإ َميهزنإ فيض ْنَع مُهْتبَنَو »

 :دوه ةروس] ( فخت ل اولاق ة ةفيخ مهنم سَجؤَأو مُهَرِكن ( : هلوق لثم .نوفئاخ :يا
 انإ » .دحاو لجولاو فوخلاو فخت ال : : « ْلَجوَت آل اولاق » :انه اه لاقو 70

 الم مهنا فرعف ه ,ميلع ملعب كرش
 بجع :دهاجم لاق .4 نورمت مبف ربكلا " نأ ىلَع ينوُمُتْْشَبَأ لاق » ف

 . هتأرما ربكو هربك نم

 نع ةداتق قيرط نم ةمايقلا موي صاصقلا باب ،قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (])

 نم هعفري دنسب يربطلا هاورو 5ةَي هللا لوسر نع يردخلا ديعس يبأ نع يجانلا لكوتملا يبأ
 روثنملا ردلا يف يطويسلا هجرخأو 5038 -37 ص 14 ج هريسفت يف لي هللا لوسر ىلإ قيرطلا اذه

 .هيودرم نباو متاح يبأ نباو رذنملا نبا ىلإ هتبسن دازو ٠ .101 ص 4 جا
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 67 - 55 : رجحلا

 نَمَو لاق » .نيسيآلا نم :يأ ه«“َنيطننقلا َنُم نكت الف قحلاب كتف اولاق »

 . نولاصلا آلإ هبر ةمحر نم طق

 ىلإ انلسرأ انإ اولاق َنوُلَسْرُمل هلا اهأ » (")[مكرمأ ام : يأ] مكبح اف لاق ,

 لاع ألإ . مهبذعنل طول موق ينعي ،كرش مرج اذهو ،نيكرشم : يا « نيمرجم ,موق
 َنمَل اهنإ انردق هتأرما الإ نيعمجأ ُمُموجْنُمَل انإ » نينمؤملا هلهأ ينعي « طول

 نمل :نسحلا لاقو . مهضعب ريسفت يف ،هللا باذع يف نيقابلا : : ىأ هيربخلا

 .نيكلاهلا

 ْمُكْنإ » طول « َلاَق » ةكنالملا :ىأ « َنوُلَسْزُملا طول لاع َاَج املف » :هلوق
 .طول هللا يبن مهركنأ :دهاجم لاق .4 َنوُرَكْنُم موق

 يف طول موق باذعب كانئج ينعي ه َنوُرتْمَي هيف اوناك امب ًكنتفج لب اولاق »
 هنأل . بذعن ال نولوقيو . نوكشي : يأ ) نوُرتممَي هيف اوناك امب ( : هلوقو دهاجم ريسمت

 .اونمؤي مل نإ باذعلاب مهفوخي ناك

 عطقب َكلمهأب رشاف َنوُقدنَصْل انو » مهباذعب كانئجو : ينعي ٩ قحلاب َكنتيتأَو ط

 : يأ «ْمُمَرَبذأ م غبتاو» اليل الإ نوكي ال ىسلاو ى ليللا نم ةفئاطب : :يأ « للا َنَ
 اوضم ث .ةنيدملا ىلا هءارو رظني ال : يأ 4 دحأ ُمُكْن فل الو < .مهرخآ نك

 .«نوُرَمؤَن ثيح

 .مالعإ انه اه ءاضقلاو .رمألا كلذ هانملعأ :يأ رمألا كلد هيإ اَنيَضَقَو »

 نإ ) :هلوقك وهو « َنيجبضُم عوطقم » ءالؤه لصا :يا « ءالؤنم رباد نآ ,
 .[81 :دوه] .( بيرقب حبصلا رسيأ حبصلا ُمُهدِع

 .طول فيضب نورشبتسي طول موق : يا 4 نورشبتسي ةئيدملا لمهأ ءاَجَو » :هلوق

 ٍ , .ِ .170 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 عوطقم تجم مهرخآ : يا ( عوطقم ءالؤنمم رباد نأ )»» :353 ص 1 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 . «لصاتسم
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 75 - 68 : رجحلا يناثلا ءزجلا

 .مهرابدأ يف لاجرلا نايتإ ،ءوسلا لمع نم نوديري امل :يا
 امنإ اوناكو .4 نوخت آلو ةللا اوق او نوحضفت الف يفيض الؤنَم 7 لاق ث

 . ضعبب مهضعب هلعفي الو . ءابرغل اب كلذ نولعفي

 0}نوواي ال ناكو .ادحا فيضت نأ :يأ «َنيملَعلا نع َكَهْنَت ملوأ اولاق >

 .ةشحافلاب قيرطلاب رم نم نوضرتعي اوناكف ؤليلب افيض
 يف هانرّسف دقو .ءاسنلا جيوزتب مهرمأ «ننيلعق متنك نإ يتانب ءالؤنمم لاق »

 .نيجؤزتم متنك نإ :يأ ( نيلعاف متنك نإ ) :هلوقو . )عضوملا اذه ريغ

 يفل :يا « َنوُهَمْعَي مهرعس يفل مهنإ » مسق اذهو ه كّرْمَعَل » :هلوق
 .نودامتي : نسحل ا ريسفت يفنو . مهضعب ريسفت يف . نوبعلي مهتلالض

 تقرشأ نيح : يأ 4 َنيِقرشُم » باذعلاب :يأ « ةحيصلا ُهُهْنَذَحاَف ط

 ايندلا ءامسلا لهأ عمس ىتح ليربج اهعفر . 4 اَهلفاَس اهيلع انلَعجف ط . سمشلا

 هلا لسرأ :يا « ,ليجس ْنُم ةراجح ممهْيَلَع انزطمأَو » .اهبلق مث مهبالك }يغاوض
 : هلوقو 6 ةنيدملا نم ًاجراخ ناك نمو )4( مهراقس تعبتاف ةراجح اهبلق ام لعب مهيلع

 .نيط اهرخاو رجح اهلوأ :لكو دنس ةيسرافلاب يه ( ليجس نم )

 : مهضعب لاقو .نيسرفتملل :يأ ه َنيمُسوَتُمَلل ةيأل كلذ يف ن » :لاق

 .ةفلاسلا ممألا هب هللا كلهأ اميف :لوقي .'نيربتعملل

 .هتيوآ امهنم ديجلاو . هتلزنأ اذإ ثهتيوآو هتيوأ :لاقي ؛تاطوطخملا يف اذك (1)

 .238 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا 2)
 : هتبثأ ام حيحصل او .فيحصت امهيفو . يغوط :ق يفو .«رعاوص» جو د يتطوطخم يف )3(

 .حاصو توص اذإ وغضي ،بلكلاو رونسلاو بئذلا اغض :لاقي .ةيغاض عمج ؛يغاوض»
 . (وغض) :ناسللا رظنا .روهقم ليلذ لك توص :ءاغضلاو

 ،بكارك ،رفاسل ةيبرعلا يف حيحص عمج وهو .«مهرافس» : تاطوطخملا يف ةملكلا تءاج اذك (4)

 .نيرفاسملا ةعامجل ،رافسأو رفسو .ةرفاس موق هلثمو باكر

 .نيتبثتملا نيرّصبتملا :يأ ( َنيِمّسوَتُملِل )» :354 ص كزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (5)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 85 - 76 : رجحلا

 قيرطبل اهنإ :لوقي ؛طول موق ةيرق ينعي 04 ميقم ليبس اهنإو » :هلوق
 . ملعم قيرطبل :دهاجم لاقو . حضاو

 ٠ ۔ } 4ء-3ح هت .ع ۔ 7 . ¡؛۔ 32 . .-ح [ . .
 مهيلع نورمتل مكنإو ) :ىرخأ ةيا يف لاقو «نينمؤملل ةيال كلذ يف نإ »

 .[138 - 137 :تافاصلا] ( َنوُلقُعَت لفأ ليلابو َنيحبضُم

 ةبيعش مهيلا ثعب نيذلا ينعي «َنيملظل ةكيألا باح ناك نإو ط : هلوق

 ."ةضيغلا ةكيألاو 4 مهنم اَنْمقتناف »

 مهيلع هللا طلسف 9 3 مودلا وهو . لقملا مهرجش ةماع ناك .ةضيغ باحصأ اوناك

 اهتحت اوأجلن ةباحس مهيلع هللا ثعبف .ءيش هنم مهنكي ال ناكف . مايأ ةعبس رحلا

 :هلوق وهو .اهيف اوتامف مهيلع تمرطضاف .اران مهيلع هللا اهلعجف )حورلا نومستلي

 .[189 :ءارعشلا] ( ميظع موي باَذَع َناَك هنإ ةلظلا موي ُباَذَع مُهَذَخأق ر
 ك 7 ِ
 ةكيالا باحصأو طول موق لزنم نإ :لوقي « نيبم ماَمبَل امنو » :هلوق

 ّ . ه ,-
 .نيب :يأ كحضاو &قيرطب ينعي ( نيبم ,مامإبل )

 .حلاص موق دومث ينعي 4 َنيِلَسرُملا رججلا ُبْحضا بذك ذقَلَو » :هلوق

 هتذخأف نينماع اتويب ,لابجلا نم ةونج اوئاكَو نيِضرغُماهنَعاوئاكف انيليا مُهنيتاةو»
 اوناك ام مُهنَع ىنغأ امف » .رجفلا علط نيح « َنيجبضُم » باذعلا :يأ 4 ةحيصلا

 .4 ذوُبك
 ثعبلل :يأ « قحلاب الإ اَمْهَنيَب امو ضزألاو تونلا اَنقَلَح امَو » :هلوق

 .(ضيغ) ناسللا رظنا) .فتلم ريثك رجش هيف تبنيف عمجتيو ءاملا هيف ضيغي عضوم ةضيغلا (1)

 ةملكلا تءاج امك حيرلا ميسن وهو !حوَر» : هتبثأ ام هباوص أطخ وهو !حاورلا تاطوطخملا يف (2)

 .ز يف

 ةقرو ز يف ةملكلا تءاج امك .«قيرط»ه :حصأ وه ام تبثأو «عضومب ينعي» : تاطوطخملا يف (3)

 زاجم نم هلقن هنأك .«هب ىدتهي : يأ هب ُمَتْؤُم هنأل مامإ قيرطلل ليق» :نينمز يبا نبا دازو . 1

 .هب تيدتهاو تممتتئا ام لك مامإلاه :لاق ثيح 354 ص 2 ج ةديبع يبا
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 88 ۔ 85 : رجحلا . يناثلا ءزحلا

 ليمجلا حفصلا ,حفضاف و ةيئاجل : ىأ ةيتال» ةمايقلا : يأ 4 ةعاسلا نإو ط

 لَفَو ) نيكرشملا ينعي ( مُهنَع حَفُصاَق ) :هلوقك وهو .لاتقلاب خوسنم انه اه حفصلاو
 اف ) :لاقف ةءارب ةروس يف مهلاتتب هرمأ مث .[89 :فرخزلا] ( نوُمَلْعَت توس مالَس
 .[5 :ةبوتلا] ( ْمُموُمْئدَجَو ثيح َنيكرشُملا اولتقف مرحلا رهشألا عَلَسنا

 .هنم ملعأ الو هريغ قلاخ ال :يا « ميلَعلا يلحلا َوُه َكْبَر نإ » :هلوق

 نأ اوركذ .4 ميظعلا نآرقلاو يناتَملا َنُم اعبَس كنيَتاع َدَقَلَو 9 :هلوق

 تيمس امنإ :مهضعب لاق ."باتكلا ةحتاف يناثملا عبسلا :لاق ةي هللا لوسر

 .ا ةعكر لك يف نينثي نهنأل يناثملا
 (3)[مهنم فانصأ : ىأ] 4 ْمُهنُم اجوز هب اعنم ام ىلإ كينيع نَذُمَت آل + :هلوق

 . ءاينغألا ينعي : : دهاجم لاق

 نمو 0 رباص اركاش هللا هبتك هيف اتناك نم ناتلصخ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 هنود نمو نيدلا يف هقوف نس ىلإ رظن نم :ًارباص الو اركاش هللا هبتكي مل هيف انوكت مل
 .(كآرباصو اركاش هللا هبتك امهب ىدتقاف ايندلا يف

 ضفخاو » .اونمؤي مل نإ نيكرشملا ىلع :يأ 4 ممهَْلَع نزخت الو » :هلوق
 :هلوق لثم وهو .مهب فأرا :يأ ا}"[كب نمآ نمل هنلأ] :يأ «َينمؤُملل كحانج

 يف 354 ص 2 ج ،هزاجم يف ةديبع وبأ هدروأ ام رظناو }74 ص 1 ج ىضم اميف هجيرخت رظنا (1)
 فالتخا لوح 60 -51 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا هركذ ام أرقاو .هيأر يف يناثملا عبسلاب دارملا

 .لاوطلا عبسلا وأ باتكلا ةحتاف يه لهو يناثملا عبسلاب دارملا يف نيرسفملا

 اهضعب ولتت اهنأل يناثم نآرقلا تايآ تيمس امنإو» :354 ص .زاجملا يف لاقف ةديبع وبا امأ (2)
 يهو ةروسلا يضقنت ىتح ةيآلا دعب ةيآلا لصفت عطاقم اهلو ث ىلوألا ىلع :رخالا تينثف اضعب

 . .ةيا اذكو اذك

 .1 ةو ز نم ةدايز (3)

 نع بيعش نب ورمع نع ، ىلعأ وه نمل نيدلا يف رظنلا باب ،ةمايقلا ةفص يف يذمرتلا هجرخأ (4)

 .بيرغ ثيدح :يذمرتلا هنع لاقو .فيعض دنسب هدج نع هيبأ
 .171 ةقرو ز نم ةدايز (5)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 91 - 89 : رجحلا

 بلقل ١ ظيلغ اك تنك ولو ( : هلوق لثمو .[ 128 :ةبوتل ١ [ ) ميحر فو ر نينموُمْلا ى (

 .[159 :نارمع لآ] ( كلؤحخ نم اوضق

 .رانلا سانلا رذنأ :يأ 4 نيبملا ريذنلا انأ ينإ لقو » :هلوق

 .4َنيضع نارقلا اولَعَج نيذلا َنيمستقُملا ىلع انلزنأ امك » :هلوق

 . نيمستقملا ىلع انلزنأ امك نآرقلا كيلع انلزنأ انإ :[هللا] لوقي :نسحلا ريسفت

 هولعجف ،ادحاو اباتك ناك ذإ دعب ابتك هولعجف هومستقا نيذلا نيباتكلا لهأ نومستقملاو

 .("نارق اهلك هلللا بتكو . هللا دنع نم اذه : :اولاق مث . هعضاوم نع هوفرحو ءاضعألاك

 .( نوحرف مهي دل امي بزج لك ارب مهن ْمُهَرْمَأ اوُمْطَقَتَو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو
 :لوقي وهف ربز اه رق نمف ؛اربزو ارب : نيهجو ىلع أرقت يهو .[53 :نونمؤملا]

 .ابتك :لوقي وهف ًاربز اهارق نمو .اعطق

 ضعيب اورفكو ضعبب اونمآ ىراصنلاو دوهيلا مه :لاق سابع نبا نع اوركذ

 معزف © هللا باتك )2( اوهضع شيرق نم ةسمخ طهر مه :لاق مهضعب ركذو

 هنأ مهضعب معزو ةناهك هنأ مهضعب معزو رعش هنأ مهضعب معزو رحس هن أ مهضعب

 . بذاك هنأ مهضعب معزو ،نونجم ادمحم نأ مهضعب معزو ء نيلوأل ا ريط اسأ

 ،تيبلا دنع وهو هللا يبن ىلع ىتأ ثوغي دبع نب دوسألاف مهدحأ امأ :لاق

 هيلع ىتأ مث .هكتيفك دق :لاق . هللا دبع سئب :لاقف ؟اذه دجت فيك :كلملا هل لاقف
 مث { هكتيفك :لاق . هللا دبع سئب :لاقف ؟اذه دجت فيك :هل لاقف ةريغملا نب ديلولا
 . هللا دبع سئب :لاق ؟اذه دجت فيك :كلملا لاقف ،©بلطملا نب دوسألا هيلع ىتأ

 عومجم اهلك هللا بتك نأ هانعمو .حيحصلا وهو .«نارق اهلك هللا بتكو» :تاطوطخملا يف اذك (1)

 :ناسللا رظنا .مضلاو عمجلا ةغل نآرقلا ظفل يناعم نمو ،ضعب ىلإ اهضعب مومضم .اهؤازجأ

 . (ارق)
 اًَرجو قرف هانعمف }ةيضعت }ىضع اماف . ىنعم لكلو !اوضع» جو د يفو ،«اوهضع» ق يف اذك (2)

 يشلا يف لاقو ناتهبب هامرو هفذق هانعمف ًاهضع هضعي }هضع امأو .انه بسنألا وه ىنعملا اذهو

 .اناتهبو اروز هيف سيل ام صخشلا وأ
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 93 ۔ 92 : رجحلا يناثلا ءزجلا

 :لاق ؟اذه دجت فيك :كلملا هل لاقف ،لئاو نب صاعلا هيلع ىتأ مث .هكتيفك :لاق

 . هكتيفك :لاق . هللا دبع سئب

 تلاس ىتح ههجوو هسأر ىلع هب برضف كوش نم نصغب ىتأف دوسألا اماف
 ىرخأب هيلع توعدو !ةوعدب دمحم يلع اعد :كلذ دعب لوقي ناكف .هاتقدح

 ناكف "ىمعأ نأو لمكثأ نا يلع اعد :هيف يل باجتساو ءيف هل هللا باجتساف

 ناكف جحلا قارسو برثي دوهي عم اديحو ًاديرش ًاديرط ريصي نأ هيلع توعدو .كلذك
 هيمار ىردي ال مهس هئادرب قلعتف يدتري بهذف ةريغملا نب ديلولا امأو .7كلذك

 ىتح كلذ يف ىتواف ةكوش ىلع ءىطوف لئاو نب صاعلا امأو .تامف هلحكأ باصأف

 سيق نب يدعو بلطملا نب دوسألا امأو .كلذك وهو تامف اوضع ًاوضع همحل طقاست

 _ هيبنبو هللا باتكب اوأزهتسا ،نوؤزهتسملا مهو ،اهباصأ ام يردأ الف

 لجر لك ،ءازجأ ةسمخ نآرقلا اومستقا شيرق نم رفن ةسمخ مه : مهضعب لاقو

 .هيلع ادرو دمحم ىلع ًاضقن اءزج مهنم

 مدق نمل ةكم(0باتب ىلع اومست اجر رشع ةعبس مهنإ : يبلكلا ريسفت يفو
 .ةناهك هلوق امنإ نهاك وه :ةفئاط تلاقف ؛دمحم نع مهنولاسي سانلا نم ةكم

 ،هسأر مأ نم يذهي نونجم وه امنإ :ةفئاط تلاقو رعاش وه امنإ :ةفئاط تلاقو

 .نارقلا اوهضعف رحاس وه امنإ :مهنم ةفئاط تلاقو
 .4 ًنوُنَمْعَي اوئاك امَع نيعمجأ ْمُهنلأَْتَل كُبَرَوَف » :لاق و م م

 .يف ماشه نبا هاور اذك .هدلو هلكثأو هرصب معا مهللا :لاقف هيلع اعد ةيتَي هللا لوسر نإ ليق (1)
 .71 ص 14 ج ،هريسفت يف يربطلا ريرج نباو .409 ص 1 ج ،قاحسإ نبا نع هتريس

 نيلوالا نيقباسلا نيب ازيزع ،الججبم امركم ناك لب 5اديحو الو ًاديرش الو ًاديرط نكي مل هللاو ال (2)
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص ؛اورصنو اووآ نيذلا راصنألا نم ةعنم يفو .هعم اورجاه نيذلا

 .نيعمجأ مهنع هللا يضرو هبحصو
 .410 - 408 ص 1 ج ماشه نبا ةريس يف نيئزهتسملا رمأ هللا ةيافك» :ليصفتب أرقا (3)
 .لبجلا يف دعاصلا قيرطلا يهو .ةبقع عمج (4)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 99 ۔ 94 : رجحلا

 متتكا ام دعب اذهو {}هب ترمأ ام رهظأ : يبلكلا لاق « زنوت امب عدضاف » :هلوق

 .هب هللا هرمأ ام رهظي نأ هرمأ مث }ةكمب نيتنس

 .ةالصلا يف نارقلاب رهجا :دهاجم لاقو

 .لاتقلا اهخسن .« نيِكرشُملا نع ضرعأو » :هلوق

 .ةسمخلا نومستقملا مه :مهضعب لاق نيئزهتسملا كيفك انإ » :هلوق

 نب ديلولا :ةسمخ نوءزهتسملاو .رشع ةعبسلا نيمستقملا نإ :يبلكلا لاقو
 ئ ىرعبزلا نب هللا دبع مع وهو ٥ سيق نب ثراحلاو . لئاو نب صاعلاو ،ةريغملا

 8 يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألاو دسأ نب ةعمز وبأ وهو ‘بلطملا نب دوسألاو
 م م . « م :

 َر{خآ اهنإ هللا عم نوُلَعجَي نيذلا » :لاق .همأ يخأ .ةي هللا لوسر لاخ [نبا] ٠
 .4 نوُمَلْعَي فوس

 كنإو ،رحاس كنإ :يأ 4 َنوُئوَقَي امب كرذَص قيضي كنأ ْملْعن دقلو » :هلوق

 َّنُم نكَو كبَر دمحب حّبَسَف » .باذك كنإو ،رعاش كنإو ،نونجم كنإو ،نهاك
 .نيلصملا :يأ « َنيدجاُسلا

 .دهاجم ريسفت وهو .توملا ينعي .4 نيقيلا كيتاي ىىئَح كبر ذْبغاَو »
 نسحلا ناكو .رشلا وأ ريخلا نم : يأ © نيقي كيتأي توملا دنع : مهضعب لاقو

 .نيقيلا كيتأي توملا دنع مدا نبا :لوقي

 نب ثوغي دبع ني دوسألا هنأل شاهتابثإ باوصلاو ،تاطوطخملا عيمج نم ةملكلا هذه تطقس (1)
 .فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ زي لوسرلا مأو فانم دبع نب بهو
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 2- 1 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 .لحنلا ةروس ريسفت

 : ةيآلا هذه ردص ىلإ اهلوأ نم يهو

 ةيكم ]41 : ةيآلا] ) اوُمل ام دب نم ه هللا يف اوُرَجاَم نيذلاو (

 (}وندم اهرئاسو

 لاق .4 هولجْعَتْنَت الف هللا رمأ ىتأ » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 ) ,ميلأ باذعب انتيا ) : مالسلا هيلع يبنلل نيكرشملا لوقل هللا نم باوج اذه :نسحلا

 كنوُئجُتْسََو ( :لاقن .[16 : ص ةروس] ) انطق انأ لُجَع ( : مهلوقلو .[32 :لافنألا]

 باذعلا نإ :يأ ( ه هوُلجُمَتست الف هللا رمأ ىتأ ) :لاقو .[54 :توبكنعلا] ( باذعلاب

 . ءازهتساو بيذكت مهنم كلذو . ةرخآلا باذعب كن ولجعتسي : لوقي مهضعبو .بيرق

 .( ُهوُلجُعَتْسَ جعتسَت الف هللا رمأ ىمأ ) :هللا لزناف

 اًمَع ىَلْعَتَو » .نوكرشملا لوقي امع هسفن هني :يأ ههَنئحْبُسو :هلوق

 .هب نوكرشي امع عفترا :يأ ،ولعلا نم « نوكرشي

 نم ىىلَع هرمأ َنِم » يحولاو ةمحرلاب :يا « حوزلاب ةكلملا لزني » :هلوق
 .« هدابع نم ءاشي

 نأ ارمأ هللا دارأ اذإو .ليفارسإ هللا ىلإ ةكئالملا برقأ نإ :لاق بعك نع اوركذ

 ،بوتكم رمالا اذإف رظنيف ،هسأر عفريف ،ليفارسإ ةهبج قفصي ىتح حوللا ءاج هيحوي

 ءامس نم ليربج طبهي الف . اذكب ترمأ اذكب ترمأ : لوقيف . هيليف ليربج يدانيف

 ةقرو زو دو ،ج نم لك يف ةروسلا هذه نم يندم وه امو يكم وه ام نيب ليصفتلا اذه درو (1)

 ق نم طقسو .1
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 7 - 2 :لحنلا

 ،قحلا دنع نم قحلا :ليربج لوقي ىتح .ةعاسلا ةفاخم هلهأ عزف الإ ءامس ىلإ

 .هيلإ يحويف مالسلا هيلع يبنلا ىلع طبهيف

 .رخآ اهلإ يعم اودبعت ال :يأ 4 نوقاق انأ لإ ةن آل هنأ اورذنأ نأ ل :هلوق

 َُه اف » "كرشملا انه اه ناسنإلاب ينعي ه ةف نم نلسنإلا لخ » : هلوق

 ث عي وماق ةفل ني ةتتلخ ن اننا ز :هلوقك وهو نيم ميصخ
 .[78 - 77 :سي] ( ُميِمَر يهو ماظعلا ييخُي نم لاق هَقلَخ يسنو القم انل برضو

 :يأ « تي اهيف مكل » منغلاو رقبلاو لبإلا ينعي 4 اَهَقلَخ معنلاو » :هلوق
 هذه .اهروهظ يف « مفانَمَو » .اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نم ةوسكلا نم عنصي ام

 : يأ ،اهتعامج نم :يأ « نولكات اَهنمَو » :لاق .اهتعامج يف اهنابلأو ،رقبلاو لبإلا

 .نمسلا منغلاو رقبلا نم لكؤيو .اهموحل

 .جسني سابل :دهاجم لاقو .سابل :يأ ( فد ايف ْمُكَل ) :مهضعب لاقو

 .نبلو محلو بكرم اهنم :لاق ( نولكات اَهنِمَو عفانَمَو ) :هلوق يف دهاجم لاقو

 نم ةعجار مكيلع حورت نيح :يأ « َنوُحيرُت نيج َلاَمَج اهيف مكلو » :هلوق
 . يعرلا ىلإ اهنوحرست :يأ « نوُحَرْست َنيجَو » .يعرلا

 ام بجعأ يهو .لبإلا ينعي ( نوخي نيج لامج اهيف مكلو ) :مهضعب لاقو

 تحرس ١ ذإ ) نوحَرسَت نيحو ) && .اهممنسأ ال اوط 6 اهُغورض ًاماظع تحار ١ ذإ نوكت

 .اهيعرل

 .هنوديرت يذلا دلبلا :يأ يهيغلت اونوكت مل دب ىلإ مكلاف لمحتو » :هلوق
 لمحت اهنأ الول :يأ 4 سفنألا قشب آلإ » .رقبلاو لبإلا اهنأ نسحلا ريسفت يفو
 دهجب الإ :مهضعب لاقو مكسفنأ ىلع ةقشمب الإ دلبلا كلذ يفلاب اونوكت مل مكلاقثأ
 .سفنألا قشب اهأرقي وهف سفنألا دهجب اهرسف نمو .سفنألا

 .هريغ نم كرشملا هب صخي الو سانلا عيمج هب دصقيو سنج مسا انه ناسنإلا ليقو (1)
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 17-9 : لحنلا يناثلا ءزحلا

 .ماعنألا هذه مكل رخس هتمحربو هللا ةفأربف :لوقي 4 ميجر توَُرَل ْمُكبَر نإ »

 . معنلا نم اهيف هقزريل ايندلا ةمحر رفاكلل يهو

 « ةنيزو امورل ريمحلاو لامعلاو » ليخلا قلخو :لوقي لخلاو » :هلوق
 . ةنيزللو بوكرلل اهقلخ هللا نأ مهضعب ركذو .اهبوكر يف :يأ

 ىهنف ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ربيخ موي اولكأ مهنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 .ليخلا نع هني ملو لاغبلاو ريمحلا موحل نع ةلي هللا لوسر

 دهع ىلع ليخلا محل نولكأي اوناك مهنأ هللا دبع نب رباج نع ءاطع ركذ

 . ٍلَي هللا لوسر

 نعو ةيله الا رمحل ا موحل نع نبي هللا لوسر ىهن :لاق نسحل ١ نع ركذو

 .اهنابلأ

 ؟رحبلا نم :ليق .كلذ ؤا رحبلا ىأو :لاق .كلذ لثم يرافغلا مكحلا ركذ

 ( .. .ُهُمَعظَي ممعاط ىل ًامرَحُم يلإ َيجوأ اميف دجأ أل لُف ) :لاق .سابع نبا :لاق
 .[145 :ماعنألا] . ةيآلا رخا ىلإ

 .مكل ركذي مل امم اهلك ءايشالا نم :يأ ه َنوُمَلْعَت آل ام ىْنْخَيَو » :لاق

 ىلإ ىدهلا قيرط :يأ قيرطلا دصق :يأ « ليبسلا ُدْضَق هللا ىلعو 9 :هلوق

 يَلَع طارِص اذم ) :هلوقكو .[12 :ليلا] ( ىدهلل اَْيَلَع نإ ) :هلوقك .ةنجلا
 .[41 :رجحلا] ( ميقتسم

 . هتيصعمو هتعاطو همارحو هلالح نايب :ليبسلا دصق : مهضعب لاقو

 نع راج رفاكلا وهو رئاج ليبسلا نع : يأ ،اهنعو :يأ « رئاج اَهنمَو » :هلوق

 يؤرملاو .ليخلا موحل لكأ ىبأ سابع نبا نأ : يأ . «كلذ نم رحبلا ىبأو» : تاطوطخملا يف (1)

 لكأ يف ءاملعلا فالتخا رظنا .اههركف ليخلا موحل لكأ نع لئس سابع نبا نأ ةلأسملا يف

 .78 ۔- 5 ص 101 جح © يبطرقلا ريسقت يف ليخلا موحل
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 9 :لحنلا

 .رئاج مكنمو :دوعسم نبا ةءارق يف يهو ،دحاو اهنم راجو اهنع راجو .ىدهلا ليبس
 كلذو .اهنع بكان ىدهلا ليبس نع : يأ ليبسلا نم رئاج : مهضعب لاق

 . "اهريسفت

 يف م نمال كبر ءاش وَنَو ) :هلوق لثم .4 َنيِمَمْجَأ ُمُكيََهَل ءاش وَلَو » :لاق
 ءاشي ول نا اونما نيذلا سنت ملأ ( : هلوقكو .[99 :سنوي] ) اعيمج مهلك ,ضزال

 .[31 :دعرلا] ( اعيمج سانلا ىده هللا

 ۔ و٥ .ى و م

 4 ًنوُميِسَ هيف رجش هنيو بارش هنم مكل ءام ءامسلا نم َلَونأ يذلاو ه ث :لاق

 .نوعُرَت : ي أ ) َنوُميست ) :ده اجم ل اقو .هيف اهنوحرست : يأ ؤ 38 مكماعن أ نوغرت : : ي أ

 م ز م

 تتحغألا ليخنلاو َنوُميَؤلاَو عزلا » ءاملا كلذب :يأ « هب ؛ مكل تب تبني ط : :هلوق

 نيثالث ةنجلا نم ضرألا ىلإ طبهأ هللا نإ :لاق مهضعب ركذ ه«ت رسنلا لك نمو

 اهلخاد لكؤي الو اهجراخ لكؤي رشعو .اهجراخ لكؤي الو اهلخاد لكؤي رشع ؛ةرمث

 .اهجراخو اهلخاد لكؤي رشعو

 تبني يذلاف :لاق .نونمؤملا مهو « َنوُرُكَفُ موقل ةيال لذ يف نإ » :لاق
 . ىتوملا ييحي نأ ىلع رداق ةفلتخملا ناولألا هذه دحاولا ءاملا كلذ نم

 عوجنلاو َرَمَقلاَو سمشلاو » مكيلع نافلتخي 4 راهنلاو ليلا مكل رْخَسَو » :هلوق
 اوهبتني مل امم هيبن ناسل ىلع اهب ٍمههبنيو مهيلع هتمعن هدابع ركذي « هرمأب ترُخَسُم

 .نونمؤملا مهو « َنوُلَقَعُي موقل ت تيال كلذ يف 7 » .ءايبنألا مهو . © نيهبنملاب الإ هل

 افلَتخُم » ضرالا يف مكل قلخ امو :يأ ؛ضزألا يف ممُكَل ًاَرَد امو » :هلوق
 :لاق .رامثلاو رجشلاو باودلا نم :مهضعب لاقو .تابنلا نم : :نسحلا لاق « هناو

 .نونمؤملا مهو « َنوُرُكَذَي موق ةيال ًكِلَد يف نإ »

 © قيرطلا ةياده :لاقي ( ليبسلا دصق هللا ىلو (« :7 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا لاق )1(

 . ةينارصنلاو ةيدوهيلا :رئاجلا :لاقي ؛(رِئاَج اَهَنمَو ) .مالسإلا :ليبسلا :لاقيو
 دقف .هل موزل ال يذلاو ٠ مالسا نبا ريسفت ىلع نينمز يبا نبا هظحال يذلا راركتلا نم عون اذه ا(2)

 .293 ةحفص يف ابيرق ءزجلا اذه يف لوقلا اذه رم
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 17 - 14 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 « ارط مخل هني اولكاتل » رحبلا قلخ : يا « رخبلا رخس يذلا َوُمَو : هلوق
 « نفلا ىرتو » .ؤلؤللا :يا « اَهنوُسَلت ةيلج هنم اوُجرْخَتْسَتَو » ناتيحلا :يا
 .اهيرج تقو يف ءاملا اهقش ينعي 4 هيف َرخاَوَم 9 نفسلا :يأ

 حيرب هيف يرجت ةربدم ةلبقم رحبلا نفس : يأ ( هيف رجخاوم ) :مهضعب لاقو
 44 هلضف نم اوعبت » ماظعلا ال نفسلا نم حيرلا يرجت الو :دهاجم لاقو .ةدحاو

 لثم وهو .اوركشت يكل :يأ « َنوُرُكْشَت ْمُكَلَعَلو » .رحبلا يف ةراجتلا بلط ينعي

 .[81 :لحنلا] ( َنوُملْسُت ممُكَلَعَل ) :هلوق
 :يا « مكب ديمت نأ » لابجلا يهو « َيِساََر ؛ضزألا يف ىقلأو » :هلوق

 .)عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف دقو .مكب ا افكت نأ :دهاجم لاقو .مكب كرحتت الئل

 يكل : يأ « نوُدَنهت ْمُكْلَعَل » اقرط : يا 4 لبُسَو » ًاراهنأ اهيف لعج : يأ ه اراهنا »
 . قرطلا اودتهت

 « ًنوُدَنهي ْمُه مجنلاب » .اهب اهنوفرعت قرطلا يف اهلعج :يأ 4 ٍتَملَعَو »
 .» اهب نودتهي يتلا موجنلا ةعامج مجنلاو

 ىلع ناثوألا ينعي لحي أل نَمَك » هسفن ينعي « قنخي نمق » :هلوق
 قلخت ال يتلا ناثوألاو قلخي ىذلا يوتسي ال : : يأ . نايوتسي له . ماهفتسالا

 .ًأروشن الو ةايح الو اتوم الو اعفن الو ًأرض كلمت ال يتلا ،هللا نود نم نودبعت يتلاو

 . ثعبلا روشنلاو

 .اهئجأجب هتقش :يأ ،ءاملا ترخم نم ( هيف ف َرخاَوَم كلفلا ىرَتَو )» :زاجملا يف ةديبع ويأ لاق (1)

 0] ) :هلوقك ،دحاو عضوم وهو ؛لعاوف لاقف .عيمج عضوم يف انه اه كلفلاو

 .[119 :ءارعشلا] «. .( نوحشملا

 .293 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (2)

 مجنلابو تامالعو ) هلوق» :لاق ةداتق نع دنسب 92 - 91 ص 4 ج هريسفت يف يربطلا ىور .(3)

 : تالصخ ثالثل موجنلا هذه قلخ امنإ ىلاعتو كرابت هللا نإو . موجنلا تامالعلاو ( نودتهي

 كلذ ريغ اهيف ىطاعت نمف .نيطايشلل اموجر اهلعجو ،اهب ىدتهي اهلعجو ،ءامسلل ةنيز اهلعج

 .«هب هل ملع ال ام فلكتو .هبيصن عاضأو هظح أطخأو !هيأر دقف
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 23 - 17 :لحنلا

 نمفأ :لوقي .نوركذتملا مه نونمؤملاو .نيكرشملل هلوقي « نوركذت الفأ

 قلخت هللا نود نم نودبعت يتلا ناثوألا هذهو .قلاخلا وه هللاو .قلخي ال نمك قلخي

 .ائيش قلخت الو

 ام مَلْعَي هللاو ميحر روُقَعَل ةللا نإ اًموُصحُن ال هللا ةمعن اودُعَت نإو » :هلوق

 يف نورواشتي ام :يأ © يبنلا رمأ يف مهاوجن نم نوكرشملا رسي ام :يأ « نورين
 ( اذنم لمم ) اوكرشأ نيذلا :يأ ( اوُمَلَظ نيذلا ىوجنلا اوُرَسأَو ) :هلوق :لثم 6هرمأ

 هنأ ::يأ [3 :ءايبنألا] ( َنوُرِصْبت متنآو رسلا نوتاتفأ ُمكلعُم رشب الإ ) ادمحم نونعي

 . مهدوحجو مهكرش نم : يأ 4 نونلغي امو ط هللا لاق . نارقل ا نونعي .رحس

 مهو اتش ن لحب : 1 ال ث ناثوألا ينعي 4 هللا نوذ نم نوعدت نيذلاو ث

 ْمُكَقَلَخ هللاو َنوُنحنت امم نودْبُعَتَأ ) :ميهاربإ لاق .مهيدياب نوعنصي :يا ن وُملْخُ
 . مكيديأب : يأ [96 - 95 :تافاصلا] ( نولمعت امو

 نورعشي اَمَو ط اهيف حاورأ ال تاومأ ناثوألا : يأ 4 ءايحأ يغ ترشأ : هلوق

 .4 نونعب ناي

 مهعدت مل اهنأب هللا دنع اهيدباع مصاختف اهنايعأب ناثوألا رشحت : مهضعب لاق

 هنود نم َنوُعَذَي نإ ) : هللا لاق .ناطيشلا اهتدابع ىلإ مهاعد ناك امنإو .اهتدابع ىلإ

 .[117 :ءاسنلا] ( ًاديرُم ًاناَطيَش إ نومئذُي نإ ر اهيف حاورأ ال اتاومأ :يا ( ثانإ لإ

 نوقدصي ال :يأ 4ةَرخالاب َنوُنموُي ال نيذلاف دجاو ةلإ ُمُكَهَل » :هلوقا
 ثلا الإ هلإ ال ةركنم لوقي مهضعبو .نآرقلا اذهل :يأ 4 ةركنم مهبولق » ةرخآلاب

 نع : مهضعب لاقو . هللا لوسر هب ءاج : امعو هللا ةدابع نع 4 نوُربَكَنْسُم مهو 9

 . دحاو وهو . نآرقلا

 امو وُرسُي ام ملعي هللا نأ » .ديعو ةملك يهو 4 مَرَج ال » :لاق مث

 ام رظنا .ًاقح :اهانعم :نورسفملا لاقو .مسقلا ىنعم انايحا اهل راص مث .ةلاحم الو دب ال اهلصا (1)
 = دعب اهل يذلا اهانعمو اهلامعتساو مرج ال ىنعم لصأ يف 58 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارقلا هلاق
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 25 - 23 : لحنلا يناثلا ءزحلا

 .4 نيربكَتسُملا بجي آل هنإ » .عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو .4 نونلعي

 اذام نيكرشملل نونمؤملا لاق اذإ :يأ 4 ْمُكبَر لزنأ ادام مُهَل ليق اًدإَو » :هلوق
 © نيلوألا ريطاسأ هنإ :اولاق مهنأل تعفترا امنإو .4 نيلوألا ُويطَْسأ اولا » مكبر لزنأ

 .اباتك لزنأ هللا نأ نورقي سيلف .مهلطابو نيلوألا بذك :يأ 5)ةياكح هذهو

 يكرشم ،نيكرشملا نم سان كلذ لاق امنإو .هدنع نم هارتفا يبنلا نإ :نولوقيو

 ديري نم نينمؤملا نم مهب زم اذإف ؛يبنلا ىتأ نم ةكم قيرطب نودصري اوناك برعلا
 . نيلوألا ريطاسأ وه امنإ :اولاق يبنلا

 ىلع رفن ةعبرأ ةكم باقع ىلع اوقرفت نيذلا نيمستقملا نإ : يبلكلا ريسفت يفو
 دغ دمحم نع مكولئاس سانلا نإ :لاقف ةريغملا نب ديلولا كلذب مهرمأ ؛قيرط لك

 لقيلو ،نهاك :رخآلا لقيلو رحاس هنإ مكضعب لقيلف هنع مكلأس نمف ؛مسوملا دعب

 مكلوقب اوضرو اوعجر نإف ؛هسأر أ نم يذهي نونجم رخآلا لقيلو رعاش رخآلا

 .مكلك مكتقدص ينولأس اذإف .تيبلا دنع ينوقل الإو .كاذف

 هباحصأ نم ةعبرأ ةعبرألا لك عم ثعبف إهيلع قشف ةليقت هللا لوسر كلذ عمسف

 لئس اذإ ناكف .لوقأ امب سانلا اوثدحف ينع اوبذكف ينع اولأس اذإ :مهل لاقو

 باحصأ نم مه نيذلا ةعبرألا لاق رحاس ::اولاقف مكبحاص ام نوكرشملا
 ىهنيو فورعملاب رمأي ز ًاقح هللا لوسر وه لب ،هوعمست ىتح اوقلطنا :ةي هللا لوسر

 مالك يف ،هللا دبعي نابو ؤفيضلا رقي نابو ؤ ىبرقلا يذ ةلصب رمأيو ركنملا نع
 ،ءالؤه لوقي امم نسحأ متنأ نولوقت امل هللاو :نيملسملل سانلا لوقيف ؛ليمج نسح

 ُريطاَسَأ اولاق مكبر لزنأ ادام مُهَل َليِق اًذإَو ) :هلوق وهف ،هاقلن ىتح عجرن ال هللاو
 . ( نيللا

 : مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف مهمانآ :يأ 4 ْمُهَراَزْوَا اولمحي » :لاق

 فلس ام رظناو .اهلامعتساو اهيناعم فلتخم لصفي روظنم نبا نإف (مرج) ناسللا رظناو . كلذ =

 .221 ص ءزجلا اذه يف

 .زاجيإبف لعف اذإو ،اذه هريسفت يف بارعإلا لئاسم ىلإ فلؤملا ضرعتي املق (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 25 :لحنلا

 نمو » نيلوألا ريطاسا اولاق نيذلا ينعي ةميقلا مو ; ةلماك ط .دحاو وهو . مهبونذ

 :يأ .نولمحي ام سئب :يأ « نوري ام ءاس آلأ ملع ريب ْمُهنوُلِضُ نيذلا رازو
 هلوقك وهو .اهيلع مهوعبتاف ةلالضلا ىلإ مهوعد نيذلا ماثآ لثمو مهسفنأ ماثا نولمحي

 لثمو مهماثا نولمحي :يأ [13 :توبكنعلا] ( مهلاقثأ م ُ لقثأو ْمُهَلاَقثأ نلمحي (

 نم صقني نأ ريغ نم ةمايقلا موي ىلإ اهيلع مهوعبتاف ةلالضلا ىلإ مهوعد نيذلا ماثآ

 .عابتألاو ةداقلا يف اذه .ءيش مهوعبتا نيذلا رازوأ

 هل ناك هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 ةلالض ىلإ اعد عاد اميأو . ثيش مهروجأ نم كلذ صقني نأ ريغ نم هعبتا نم رجأ لثم

 .")اكيش مهرازوأ نم كلذ صقني الو ،اهب لمع نم رزو لثم هيلع ناك اهيلع عبتاف

 نيذلا ينعي ه دعاوقلا م مُهَننَن هللا ىتنأف مهلبق نم نيذلا َرَكَم ق » :هلوق

 نم ا فقسلا مهيلع رخف , . ضرألا مهب 77 6 ةفلاسلا ممألا نم ةفجرلاب كلهأ

 ال ُثْيَح نم باعلا ُمُهَتأَو» .مهيلع مهلزانمو مهتويب فوقس تطقس :يأ 0 مهقوف
 وم © ى

 فقسلاو . . مهقوف نم فقسلا مهيلع رخف 6 اهلصأ نم هللا رمأ اهاتأ : : يأ 4 نوُرُحشَي

 . مهب مهتويب (ا2تضقتناف © تويبلا ىلعأ

 يف ميهاربإ جاح يذلا وهو ناعنك نب] ذورمن [ركم] ينعي :دهاجم لاق
 [هبر , (3)

 وُملَشَت 7 . هم

 نعو (5 مقر) كلام نب سنأ نع .ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب ،ةمدقملا يف هجام نبا هوار (1)

 ۔465 ص لوألا ءزجلا يف فلس ام رظناو (206 مقر) ةريره يبا

 .يل ادب ام تبثأو .ةطوبضم ريغ (اذك) «تبصتن ام» :دو ج يفو ،،تبصتناف» :ق ةطوطخم يف (2)

 لوقلاو «مهتويب مهب تكفتأف» :98 ص 14 ج يربطلا ريسفت يفو .ةفحصملا ةملكلا نم ابيرق

 .ةداتقل

 .346ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (3)
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 30 - 27 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 . هنود نم اهنودبعي ناثوألا يف هللا اوداع : يأ ةوادعلاو ةبراحملا ينعي مهيف نوقرافت

 ناوهلا :يأ ه ميلا يزخلا ن » نونمؤملا مهو « ملعلا اوئوأ نيذلا لاق »
 .ةمايقلا موي مالكلا اذهو «َيرفنكْلا ىّلَع ب باذعلا :يأ ه وسلا ط

 .رانلا ىلإ رشح :يأ رانلا ىلإ :افو .. يه : : نسحلا لاقو . توملا

 : يأ ملسلا اوطعا :نسحلا لاقو .اوملستسا :مهضعب لاق « ملسلا اقلق ل

 مهلامعاب هيف نورقي نطوم اهنمف ،نطاوم ةمايقلا يف نإ :لاقو ؛مهنم لبقي ملف اوملسا
 : ىأ ]130 : ماعنالا] ) نيرفاك وئا مهن مهسفنأ ىلَع اودهشو ( : هلوقك وهو . { ةثيبخلا

 :مهل ليقن 4 ء وُس نم لمع ك ام ط :اول اقف هيف نودحجي نطومو .اين ذلا يف

 رخآ نطومو .نوكرشم متنأ ذإ ايندلا يف : يأ نولمعت نك امب ميل ةللا نإ ىلب»
 ) مهسفنأ ىىَلَع اوبذَك فييك رظنلا ) :هللا لاقف ( َنيِكرشُم انك امم انبَر هللاو :اولاق )

 نغت ملف © ناثوألا مهتدابع نم : : يأ ) َنوُرَتْفُي اوناك ام مُهْنَع 7 ) [24 - 23 : : ماعنألا [

 دهشتو ( مهيديأ ملكتتو مههاوفأ ىلع متخي نأ 0 اهرخآ وهو رخآ نطومو . ائيش مهنع

 .[65 : سي ةروس] ( ًنوُبِسكَي اوناك امب : ْمُهْلُجَزَا

 نع : يأ 4 َنيرْبكَمُملا ىوثم سئبف اهيف نيدلاخ م منهج باَوب ] اولخذاَق ط :هلوق

 . لجو رع هللا ةدابع

 عطقنا مث .اريخ لزنأ :يأ ه ًارْيَخ اولاق مكبر لزن ادام اوا نيذلل َليقَو »

 ةرخألا راَدَلَو ةََسَح ايندلا هذنمم يف » اونمآ : يأ « اونسحأ نيذلل » :لاق مث .مالكلا

 .« ريخ
 اهيلع باثي ؛ةنسح نمؤُمملا ملي آل ةللا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 (")ةرخآلا يف اهب ىزجيو .۔ايندلا يف قزرلاب

 هتانسحب نمؤملا ءازج باب ي مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح )1(

 = يف دازو (2808 مقر) كلام نب سنأ نع .ايندلا يف رفاكلا تانسح ليجعتو ،ةرخآلاو ايندلا يف
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 33 - 30 :لحنلا

 يف مهتنسح مهل نوكت :( ةََسَح ايندلا هذنمم يف اونسحأ نيذلل ) :نسحلا لاقو
 اد َمُعِنَلَو » .ايندلا نم ريخ ةنجلا :يأ (ُريَخ ةرخآلا ُراَدَلَو ) :لاق .ةنجلا ةرخآلا

 .4 نيتملا
 اذه لبق هانرّسف دقو .رهنألا اَهتَْت نم يرج اَهنوُلُخذَي نذَع تنج :هلوق

 .اهيلإ اهلك نانجلا تبسن نانجلا فرشأ ندعو . عضوملا

 مهيفوتت نيذلا نيقتملا هللا يرجي كلذك نوُاشي ام اهيف ممُهَل » :لاق

 أتاومأو ءايحأ نيبيط :دهاجم لاق .4 نيط و (! '[مهحاورأ ضبقت :يأ] 4 ةكئلَملا

 متنك امب ةنجلا اولا ُمكيلَع ملس » مهل 4 نولوقي » حلاصلا لمعلاب اوناك امنيأ

 .4 َنوُلَمْعَت

 يلو اي كيلع مالسلا :نولوقيف توملا دنع هللا يلو يتأت ةكئالملا نأ اوركذ
 اولخدا :مهل لوقي هللا نأ اوركذ .ةنجلاب ةكئالملا هرشبتو مالسلا كئرقي هللا ،هللا

 . مكلامعأب اهومستقاو يتمحرب ةنجلا

 ءامسلا نيب امك ةجردلا قوف ةنجلا يف ةجردلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ؟اذه ام : :لوقيف رصبلا فطخي داكي قرب هل عمليف هرصب عفريل دبعلا نإو .ضرألاو

 دقو اعيمج ايندلا يف لمعن انك !نالف يخأ لوقيف .نالف كيخأ رون اذه :هل لاقيف

 اضرلا هبلق يف لعجي مث :لاق .المع كنم نسحأ ناك هنإ :لاقيف ؟اذكه يلع لضف

 (}ىضري ىتح
 :يأ هيةكئلَملا ُمُهَيتاَت نأ الإ » نورظني ام :يا « نورظني ْلَم » :هلوق

 له :نسحلا لاقو .مهضعب ريسفت يف ةمايقلا :يأ « َكبَر رمأ يتاي ؤأ » توملاب

 .مل ةرخآلا ىلإ ىضفأ اذإ ىتح ءايندلا يف هلل اهب لمع ام تانسحب معطف رفاكلا امأوو :هرخآ =

 .سنأ نع هدنسم يف دمحأ ًاضيأ هجرخأو .«اهب ىزجي ةنسح هل نكت

 .173 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .329 ص 1 ج ،فلس اميف هجيرخت رظنا (2)
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 36 - 33 : لحنلا يناثلا ءزجلا

 رمأ يتأي وأ ©برعلا يكرشم ينعي 0 مهباذعب : يأ .ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظتني

 لهج يبأ نيدب نينئادلا ةمألا هذه رافك رخآ اهب كلهي يتلا ىلوألا ةخفنلا ينعي كبر

 .ةرخآلا باذع لبق هباحصأو

 لبق نم نيذلا بذك كلذك :يأ « مهلبق نم نيذلا َلَعف كلذك » :لاق
 0 3 ى

 مهسفن اوناك نكو هللا ُمُهَمَلْط امَو » :لاق .باذعلاب مهانكلهاف برعلا يكرشم

 .نوصقني :نسحلا لاقو ،نورضي :يأ 4 َنوُمِلظَن

 اوئاك ام مهب ّقاَحَو » اولمع ام باوث : يأ ه اوُلِمَع ام ُتاَتيَس ْمُهَباَصأَف » :هلوق

 .لسرلاو هللا تايآب : يأ « َنوزُْهتْسَي هب

 الو نحن ءْيَش نم هنود نم انذَبَع ام هللا اش ؤ كرشأ نيذلا َلاَقَو » :هلوق
 ةبئاسلاو ةريحبلا نم مهفن ىلع اومرح ام :يأ « ءيش نم هنوذ نم انمرح آل اناب

 ابيصن ماعن :ل و ثرحل ا نم رذ امم هلل اوّلَعَجَو ( :هلوق وهو .عرزل او ماحل او ةليصول او

 اولاقو .[136 : ماعنألا] .ةيآلا رخآ ىلإ ( . .انئاكرش اًذلَكَو م مهمعزب 4 هلل اذلمم : اوُلاَق

 نم نيذلا َبذَك كلذك ) : مهلوقل اباوج هللا لاقف .هنع انلّوحل ًهيلع نحن يذلا هرك ول

 لوقلا اذه لبق ماعنألا ةروس يف مهنع ركذ دقو .انباذع : :يأ ) اََسأب اوقاذ ىتح مهلبق

 ؛ركي ال هنا ةجح نم مكدنع له :يا انل ُوُجرخنف ملع نم مكدنع لمم لف ) :لاقف
 لعف كلذك » :ةيآلا هذه يف لاقو [148 : :ماعنالاز ( ُنَضلا ألإ َنوُعبتَت نإ ) هيلع متنأ ام

 نأ الإ لسرلا ىلع سيل :يأ 4 نيبملا غْلبلا الإ لسرلا ىلَع زف مهلبق نم نيذلا

 .كلذ نم رثكأ مهيلع سيل مهيلإ اهبر هب اهلسرأ ام اهممأ غلبت

 اودبا نأ » باذعلاب كلهأ نمم ينعي « الوسر ة ةمأ رك يف انثعب دقلو ) :هلوق

 لثم وهو ناثوألا ةدابع ىلإ مهاعد وه ،ناطيشلا توغاطلاو َتوُعلا اوّبنَتجاَو هللا

 .[117 :ءاسنلا] ( ًاديرُم اناطيش لإ نوغذُي نأو ثانإ الإ هنوذ 7 نوُذي نإ ) :هلوق

 يقش مهنمف ) :هلوقك ةَلْلضلا هبلَع ثّمَح ن مُهنَو هللا ىدم نم مهنمف » :لاق

 اوقشو اولض امنإ اوقش نيذلاو ةلالضلا مهيلع تقح نيذلاو .[105 :دوه] ( ًديِعَسَو

 . مهلامعأب
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 41 - 36 :لحنلا

 .لسرلا :يأ 4 َنيبّذَكُملا ةبقََع ناَك تيك اورظناف ضزألا يفاوُريِسَف » :لاق
 .رانلا ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناك

 نمم ) :هلوقك « لضي نمم ىدهب آل هللا نف ْمُهنيَدُه ىلع ضرخت نإ » :هلوق

 نم يدهي ال : رخآ هجو ىلع أرقت يهو .6 :فارعألا] ( هل يداه الف ةللا للضي

 . (1)هيدهي ال هللا نإف ثهلعفب ةلالضلا هيلع تقح دقو . هللا هلضأ نم : : يأ : ) لضي

 ( ءاشي نم يدهي ةللا نكنلَو تببحأ نم يدهت ال كنإ ) :هلوقك ( صرحت نإ ) :هلوقو
 . باذعلا مهءاج : : : يأ 4 َنيرِصان نم مُهَل امو ط [56 :صصقلا]

 ل ث :ل اق 4 تومي نم هلل ١ ثعني ر ال م مهننميا : دهج هلل اب اوُمَسق أو ث : هلوق

 ال سانلا رتكأ نكو » .)اقح هلوقب مسقأف « اقح » لاق مث .مهنثعبيل 4 ه هبَلَع اد

 ام :يأ« هيف َنوُقِلَتُخَي يذلا » ةمايقلا موي :يأ « ْمُهَل نيبيل » :لاق "
 نيذلا ملعيلو « .نورفاكلاو نونمؤملا هيف فلتخا ام :يأ .ايندلا يف هيف نوفلتخي

 .( توُمِي نمم هللا ُتَعْبَي ال ) :ايندلا يف مهلوق يف :يأ «ننيبذك اوناك ْمُهْنَأ اورف 2 .ى

 4٩. نوكي نك » [نوكي نأ لبق] هل لوعن نأ ُهتْذَرأاإ إ ءيشل انلوق امنإو : هلوق

 ام دعب نم » ةنيدملا ىلإ :يأ 4 ه هللا يف اوُرَجاَم نيذلاو » :هلوق

 }ةكم نم :يأ . .مهرايد نم مهوجرخأو نوكرشملا مهملظ ام دعب نم : : ياه اوُملُط
 ٥ ء ۔ےی إ م

 ابنألا يف مهنئوبنَل » [39 :جحلا] ( اوملظ مهنأب َنوُلَتاَقَي َنيذلل نذأ ) :هلوق وهو

 هجو وهو ( لضي نم ىدهي ال ) زاجحلا لهأ اهأرقوو :99 ص 2 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا لاق (1)

 6 عفر عضوم يف اعيمج نيهجولا يف نمو .( هللا لضأ نمل يداه ال ) يبا ةءارق يف اهنال ديج
 نوكي يدتهي :ديري ( يدهي ال ) لاق نمو .اهلعاف مسي مل ذإ اعفر تناك ( ىدهي ) :لاق نمو

 .«نمل لعفلا
 :لاق نم نارقلا بارعإ وأ ريسفتلا بتك يف دجأ ملو كقح هلوقب مسقاف» .دو ج يفو ق يف اذك (2)

 هيلع تلد يذلا تابثإلا ديكوت تدافأ ( ًادمئو) ل ةفص اهنأ باوصلاو .مسق انه ( اقح ) ةملك نإ

 ىلب ( اق{ هلع ادو ىب : هلوقو » : 100 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا هبتك ام أرقاو ( ىلب ) ةملك

 . اباوص ناك قح هيلع دعو كلذ ىلب :هلوق ىلع ًاعفر ناك ولو .اقح هيلع ادعو مهنثعبيل
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 44 ۔ 41 : لحنلا يناثلا ءزحلا

 ايندلا يف مهنيطعنل :نسحلا لاق .("دهاجم ريسفت يف الزنم ةنيدملا :يأ « ةنسح

 ريخ ةنجلا نأ اوملعل َنوُمَلعَي اوناك ؤَل » ايندلا نم « ربكأ ةرخألا رجأو » .رصنلا
 .ايندلا يف يطعي امم لضفأ ةرخآلا يف نينمؤملا يطعي هللا نإ :يأ .ايندلا نم

 نم مهوجرخأو ةكم له أ مهملظ ؛ هللا يبن باحص أ ءالؤه :لاق مهضعب ركذ

 .ةنيدملا كلذ دعب هللا مهأوب مث ،ةشبحلاب مهنم فئاوط قحل ىتح شمهرايد

 اورجاه نيذلا مه :نسحلا لاق « ولكو مهُبَر ْىَلَعَو اورَبَص نيذلا » :هلوق

 . اوملظ ام لعب نم هللا يف

 نالفو رساي نب رامعو ،لالبو ،ترألا نب بابخو بيهص مه : يبلكلا لاقو

 مهب ذعف 3ةكم نم نع هللا لوسر جرخ ام دعب اوذخأ .2 يحمجل ا فلخ نب يب أ ىلوم

 .مهدرهجم غلب ىتح اوبذعف ةهلا لوسر دمحمب اورفكي نأ ىلع نوكرشملا
 متنك نإ ركذلا لمهأ اونا مهيلإ يجون : هلاجر ألإ كلبق نم اَنْلَسرَأ اَمَو » :هلوق

 . ةاروتلا لهأ ينعي : : مهضعب لاقو . نيباتكلا لهأ ينعي ئ نيكرشملل هلوقي 4 َنوُمَلعَت ال

 :هلوق لثم .(}[اوملسا نيذلا هباحصأو مالس نب هللا دبع ركذلا لها : : مهضعب لاقو]

 اوناك امو اعلا نولاب ل ادسج ْمُهانْلَعَج امو نوُمَلعَت ال مك نإ ركذلا لهأ اولأساف (

 .نوتومي ال : يأ ]8 - 7 : : ءايبنألا] ) نيدلاخ

 تانيبلاب كلبق نم انلسرأ امو :اهميدقتو ] ميدقت اهيف 4 رزلاو تنبلاب < : هلوق

 :يأ ٩ َرُغَذلا كيلإ اَنلَرنأو » :لاق .بتكلا ربزلاو . مهيلإ ىحوي لاجر الإ ربزلاو

 لوق وه امنإو ،هيلإ هتبسن يربطلا ريسفت يف الو هريسفت يف دري مل هنإف .دهاجمل الوق اذه سيل (1)
 :يلي ام 347 ص دهاجم ريسفت يف ءاجو .يبعشلل ريسافتلا ضعب يف ءاج امك سابع نيال
 نبا اهدروأ ىرخأ هجوأ ةيآلا ريسفتلو .«أنسح اقزر ايندلا يف مهنقزرنل ( ايندلا يف مهوتل («

 .448 ص 4 ج 6 ريسملا داز يف يزوجلا

 ىتح فلخ نب يبأ هبذعي ناك ىلوم ةريسلاو خيراتلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ مل (2)
 . همسا نم ققحتأ

 . يدسلل لوقلاو 174 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 48 ۔ 44 :لحنلا

 يف اوركفتي يكلو :يأ « نوركفتي ْمُهْلَعلَ مهيلإ لزن ا س انلل نيبتل » نآرقلا

 انه اه تائيسلاو .تائيسلا اولمع : يأ « تائيسلا اورم نيذلا نياقأ , : هلوق

 :لاق « َنوُرُعْشَي ال ثيح نم باذعلا هتا و ضزألا مهب هللا في ؛ نأ , كرشلا

 مه امف ) رارق ريغ يف مهرافسأ يف : يأ ثدالبلا يف ٩ مهبلق ب يف ْمُمَذخاَي وأ ,

 فيخي ،ةيرقلا كلهي :يأ 4 فوخت ; ىَلَع مهذخأي وأ » نيقباسب :يأ 4 َنيزجحلممب

 6مهنيد ىلع مهنم يقب نم لعل :يأ ،نوعجري مهلعل ىرخألا ةيرقلا اهكالهب

 .ناميإلا ىلإ عجري نأ كرشلا نيد

 ْمُمَذُاَي وأ ) .راهنلاو ليللاب دالبلا يف ( ْمهبلَقَت يف ْمُمَذُحاَي وأ ) : يبلكلا لاو
 . مهددع لقيو اوقري ىتح دهجلاب مهيلتبي : يأ :)صقنت ىلع :يأ ( فحنت ىىَلَع
 ذإ :يأ ( ميجر توَرَل مكبر نق ) :هلوق كلذف .مهنع فشك اوحلصاو اوبات نإف

 .ًاعجرمو أاباتم مكل لعج

 لظ عجري :يأ ، يلظ اويَقَني ءيش نم هللا َقَلَخ ام لإ اوري مل وأ » :هلوق
 امبر :نسحلا لاقو .لظلا ءيفلاو « لئامشلاو نيميلا نع » ءيفلا نم .ءيش لك
 لبق نوكي اذه :يبلكلا لاقو .لامشلا نع ناك امبرو ،نيميلا نع ءيفلا ناك
 لواف نيميلا امأ .( لئامشلاو نيميلا نع ) : مهضعب لاقو .اهبورغ دعبو سمشلا عولط

 .راهنلا رخآف لئامشلا امأو شراهنلا

 مهو :يأ «نوُرخذ ممُهَو » .هدوجس ءيش لك لظف « هلل ادجس » :هلوق

 ريسفت نم ىرخأ ةطوطخم قيقحتلل زو ،د ،ج ،ع شق ةقباسلا يتاطوطخم ىلإ فيضأ انه نم (1)
 وه ءالضفلا ةذتاسألا دحأ نم روكشم يعسب سنوتب ةينطولا ةبتكملا نم ةروصم اهتينتقا مالس نبا

 مقر لمحت يتلا ةطوطخملا يهو ،ريخ لك مالسإلا نعو انع هللا هازاج ‘بارغ دعس روتكدلا
 .«عس» :اذكه عو س يفرحب اهل زمرأ يتلاو ،(ةيلدبع»)ر 7

 روهدلا هتفّوخت لاقي .نؤختلا هلثمو ،صقنت ىلع :يأ» :نآرقلا بيرغ ريسفت ىف ةبيتق نبا لاف (2)

 .«همسج وأ هلام نم تذخأو هتصقن اذإ هتنوختو
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 57 - 49 : لحنلا يناثلا ءزجلا

 .هراك رفاكلاو هلظ دجسي :يأ .اهراك رفاكلا لظ دجسيف نورغاص
 0 3 ه ح م 2 ٥ م

 مهو ةكئلَمل او ةب اد نم ضزأل ا يف امو تاوُمُسل ا يف ام دجسي هللو 9 :هلوق

 : هلوق ين] مهضعب لاق .ةكئالملا ينعي . هللا ةدابع نع :: : يأ 4 وُربكَنْسَي ال

 ان نوَُعنَو مهتوق نم مهبر نوئاَحَ » [صضرالا ةكئالم دجست :يا (ةكيلَملاؤر
 2۔ رو

 .4 نورنؤي

 هريغ اهلإ هللا عم اودبعت ال :يأ « نث نيَهَلِ اوذختت ل هللا لاقو » :هلوق

 .نوفاخف :يأ « نوُبَعزاَق َيإَف دحاو ةلإ وه امن »

 :يا « ًابصاو نيلا هلو ضزألا يف ام ٍتؤمُسلا يف : ام هو » :هلوق
 8 متلعف دق : ىأ ‘ ماهفتسالا ىلع . نيكرشملا ىنعي , 4 ن َنوُمََ ه هللا َرْيَعَفأ 9 (ثأمئاد

 .هنود نم ناثوألا متدبعف

 باهذو ضرملا : ىأ 4 لا ُمُكسَم ا اذإ مث ه : هللا َنمف ة ةمذ نم . مكب امو ه :هلوق

 نوعدت الو هنوعدت : : يأ . )3 )[نوخرصت] : : ىأ 4 َنوُرَأجَت هيلإف ث دئادشلاو لاومألا

 .نوعَرضت :يأ ( َنوُرأجَت ) :دهاجم لاقو .ناثوألا
 © م | 7

 ينعي 4 نوكرشي مهبرب ْمُكْنُ قيرف اذ ُمُكْنَع رضلا فك اذإ مث ه » :لاق
 فوسف 9 ايندلا يف : يأ « اوعتُمتف نمق مُهنيَتاَم امب اورقي )» .نيكرشملا قيرفلاب
 م 2

 .ديدش هلوه ديعو اذهو « نوملعت

 :يأ .مهتهلآ ينعي «ْمُهَتفَزَر اممُم بيصت َنوُمَلْعَي آل امل َنوُنَعجَيَو » :هلوق

 .نينمز يبأ نب دمحمل لوقلاو 51174 ةقرو ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 يناعملا يف ءارفلا دازو . . مهريغو ءارفلا هدكأو ةديبع وبأ هركذ امك ًامئاد : : يأ كًابصاو» ىنعم لصأ )2(

 : يأ .ابصاو .صالخالا :لاق» :دهاجم ريسفت يفو .«!اصلاخ» :لاقيوه :104 ص 2 ج

 سيل هنأ ديري .ةعاطلا :نيدلاو .امئاد : : يأ ( ًابصاو نيذلا ُهَلَو )» : :انيبم ة ةبيتق نبا لاقو . «امئاد

 ..«هل مودت ةعاطلا نإف ،هللا ريغ }ةكله وأ لاوزب هنع كلذ عطقنا ال عاطيو هل نادي دحأ نم

 رأج :لاقي .ةلأسملابو ءاعدلاب نوجضت : يأ : ةبيتق نبا لاقو . عس نمو 4 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 . هتوص عفر اذإ «راجي روثلا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 59 ۔ 57 :لحنلا

 . .ائيش هعم قزر الو ىحأ الو تامأ الو ائيش هللا عم قلخ هنأ نوملعي ال امل نولعجي

 ابيصن ماعن ;ل و ثرحلا َنم ا ,0 ه اذ امم هلل اوُلَعَجَو ( :هلوق ينعي . . ( مه انقزر امم ابيصن (
 م م م

 اذه اه لب هانرُسف دقو .6 : ماعنألا] ( انئاكَرشل امو مهمعزب 4 هلل امم اولاقف

 امم ًابيصن مهنيطايشو مهناثوأل اولعج برعلا وكرشم مه :مهضعب لاقو] .")عضوملا

 .[هللا مهقزر

 هلوقي « َنوُرَتفَت ْمننُك امع امَع نلأست ه هسفنب هللا مسقأ 6 مسق وهو 4 4 هللا + :لاق

 .اهتدابعب مهرمأ هللا نإو ،ىفلز هللا ىلإ مهبرقت ناثوألا نإ نولوقي امل 0مهل

 تانب ةكئالملا نإ نولوقي برعلا وكرشم ناك تنبلا هلل َنوُلَعْجَبَو » :هلوق
 نولعجيو :يأ « َنوُهَتشي امم مُهَلَو » اولاق امع هسفن هن هز «هَنْحْبُس» هللا لاق . هللا
 ن : ا :يأ ۔نوهتشي ام مهسفنال

 هلل اولعج ثيح ۔ 7 ۔ هللا اهلعج يتلا « ىتنألاب ", رشب اذإو » :لاق
 دق :يأ « ٌميظَك َوُمَو » ًاربغم :يا 4 ادوس 7 ظ » ةكئالملا نونعي .تانبلا

 .نزحلاو ظيغلا ىلع مظك

 فيك رمتفتي :لوقي 4 ُهكِسُمْيأ هب رشب ام ه ءوُس نم موقلا َنم ىراوت » :لاق
 4 نوُه ىلَع ل ةنبالا : يأ . هب رشب يذلا كسمُ : يأ هكسميأ 9هب رشب امب عنصي

 تومت ىتح ةيح اهنفدي .هتنبا لتقيف :يأ « بارتلا يف هس مأ » ناوه ىلع :يا
 . ةقافلا ةفاخم

 تانب ةكئالملا نولوقي اوناكو ،هبلك وذغيو ةقافلا ةفاخم هتنبا لتقي مهدحأ ناك

 © ةيلهاجلا لهأ هب هفصو امعو دلولا ذاختا نع انبر لج .تانب بحاص هللاف 9هللا

 .هب تانبلا اوقحلاف

 .562 ص 1 ج ،ريسفتلا اذه يف فلس ام رظنا (1)
 .عس نم ةدايز (2)
 ،هرهظي الو هدجوو هنزح ةدش مظكي :يأ (ميظك وهو) :361 ص 1 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)

 . ملاعو ميلع جرخم جرخ ،مظاك عضوم يف وهو
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 62 - 59 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 نأ اوضري مل ام هلل اولعج ذإ «َنوُمُكحَي ام » سئب :يأ 4 اَس آلأ > : هللا لاق
 .مهل هللا هبرض لثم اذهو . مهسفنأل هوصخي

 هنإ :يا ىالا ملا هللو ءوسلا لتم ةرجالاب نوُنموُي ال نيل » :لاق مث
 وُمَو » [111 :ءارسإلا] (ِكُْملا يف كيرش هن نمكي ملو ادلو ذختي مل
 « ميكحلا زيل

 .ديحوتلاو صالخإلا :لاق ( ىلعألا لمملا هللو ) :هلوق يف مهضعب لاق

 سبحل :يأ « ةباد نم اَهْيَلَع كرت ا مهملظ سانلا هللا ذخاي وَلَو » :هلوق

 نيقفانملاو نيكرشملا رخؤي :يأ «ممُهُرْؤُي َنكَلَو » .ضرالا ناويح كلهاف رطملا
 اهباذع رخأ ةمألا هذه رافك رخآ نأل ةعاسلا ىلا : يأ 4 ىمسم ٠ لجأ ىلإ ث

 ال » هللا باذعب :يأ 4 مملا ءاج ؤ 9 .ىلوألا ةخفنلا ىلإ لاصثتسالاب

 4٩. َنوُمدقنسَ آلو ًةَعاَس ث ("باذعلا نع : يأ 4 نوُرخاتْسَي

 اهنوهركيو تانبلا هلل نولعجي :يأ « َنوُمرَكَي ام هلل َنوَُعَيَو » :هلوق

 مهل نأ » هب نونلعيو هب نوملكتي : : يأ « بذكلا ُمُهْنسَلَا فصتو » مهسفنأل
 ؛ةنج تناك نإ "( ةنجلا مهل نأ ) :نسحلا ريسفت يفو .ناملغلا : يأ ه ىنسحلا

 نإ :يا [50 :تلصف] ( نسحلل ُهدْنع يل نإ َيّبَر ىإ تئج ز ن ) :رفاكلا لوقك

 .ةنج مث تناكو كتعجر

 : يا .4 نورم مهنأو رانلا مهل نأ » ديعو ةملك يهو ه َمَرَج ال ه :هللا لاق
 مهضعبو نوعّيضم اهيف نويسنم :يأ (نوطرفم) اهأرقي مهضعبو .رانلا ىلإ نولجعم

 ( اهيف انطرَق ام ىىلع اتَرْسَح اي ) : ىلاعت هلوقك ؛نوطّرفم مهنأ ينعي (نوطّرفم) اهارقي
 .()[31 : ماعنألا]

 انه حيحصلاو . .عس ىتح ى تاطوطخملا لك اطخ هتداز يذلا «هنع» رورجملاو راجلل حرش اذه (1)

 يف ( ُهنَع ) ءاجو .( ةعاس نورجاتي ال ( :49 :سنوي يفو .4 :فارعالا يفو لحنلا يف ا

 ۔ كش الو اذهو .( نومدقت الو ةَعاَس ُهْنَع نوُرخاَتْسَت ال ,موت ر داعيم مكل لق ) 30 :إإبس ةروص

 .مهدعب نم هيف مهعبت لئاوألا خاسنلا نم اطخ

 = ملو .ةروسكملا ءارلا ديدشتب . نوطرَنمو .ناينعم اهلو ( نوطزرفم ) :نيتءارق انه فلؤملا ركذ (2)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 67 - 63 : لحنلا

 ينعي كلبق نم ممأ ىلإ انلَسزَأ دَقَل » هسفنب هللا مسقأ .مسق « هللات » :هلوق
 مهلو رهف ْمُهَلاَمحغا نيشلا ُمُهَل َنيَزَف » .ةفلاسلا ممألا نم باذعلاب كلهأ نم

 .ةرخآلا يف :يأ ه ميلأ ُباَذَع ْمُهَلَو » ةمايقلا موي ىلإو « متلا

 اوفلتخا يذلا ُمُهَل َنيبل ألإ » نآرقلا :يأ 4 بتكلا كيلع انلزنأ امَو » :هلوق
 .« نونو موقل ةَمْحَرَو ىدُهَو هيف

 ضرالا : يأ ه اَهتْوَم دعب ّضزألا هب ايخ امم ءامسلا َنم َلَنأ هللاو » :هلوق

 يف نإ » .تابن اهيف نكي مل ذإ دعب تبنتف رطملاب اهييحيف تابن اهيف سيل يتلا ةسبايلا
 رداق تتبنأ ىتح ةتيملا ضرالا هذه ايحأ يذلا نأ نوملعيف « َنوُمَمسُي موقل ةيال كلذ
 .ثعبلاب نورقي ال نيكرشملا نأل ىتوملا ييحي نأ ىلع

 مف ٍثزق نيب نم هنوطُب يف امم ميقن ةَرْبعَل منعنألا يف مكل نو » :هلوق
 مدو ثرف نيب نم هللا هجرخأ يذلا نبللا اذه يف :لوقي «نيبرشلل اغئاس اصلاخ نب
 يمحي نأ ىلع رداق مدو ثرف نيب نم هجرخأ يذلا نأ نوملعيف ،نولقعي موقل ةيآ
 . ىتوملا

 : يأ « انسح اقزر ًاركَس هنم نوُدخَنَت بتعألا ليخنلا تارَمَت نمو » :هلوق
 .ًانسح اقزرو اركس هنم نوذختت ام بانعألاو ليخنلا تارمث نم مكل لعجو

 ام نسحلا قزرلاو ،اهتارمث نم هللا مرح ام ركسلا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ
 .اهتارمث نم هللا لحأ

 هللا لحأ ام وهف نسحلا قزرلا امأ :لاق ؛رمخلا ميرحت لبق تلزن :مهضعب لاق

 برغملا يف انتءارق يهو ،ةروسكملا ءارلا فيفختب ( نوطرفُم ) :ةثلاثلا ةءارقلا ىلإ رشي =

 هذه ىلإ راشأ دقو .هيف دحلا ةزواجمو ءيشلا يف فارسإلا ىنعمب يهو ،عفان نع ، يمالسإلا
 بونذلا يف نوطرفم مهنأ ليواتب» :لاقو 129 ص 14 ج هريسفت يف يربطلا ةريخالا ةءارقلا
 .187 ص .هيولاخ نبال ةجحلاو .138 ص . ينادلل ريسيتلا رظناو .«اهيف نوفرسم يصاعملاو

 . وهو ،ءارلا رسكو ءافلا نيكستب (نوطرفم) عفان ةءارقو :دمحم لاق» :175 ةقرو ز ةطوطخم يفو
 .«هللا ةيصعم يف طارفإلا نم
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 69 ۔ 67 : لحنلا يناثلا ءزحلا

 رومخ وهف ركسلا امأو .نوللختو نوذبتنتو نورصعت امو نولكأت امم اهتارمث نم
 . مجاعألا :

 سران رمخ نإو ‘ ارمخ موق لكل نإ :لاق هنأ يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ

 رمخ نإو ©‘لسعلا ينعي ،عتبلا نميلا رمخو ێرمتلاو رسبلا ةنيدملا رمخو ©بنعلا

 .(")ةرذلا ينعي ،ةكركسلا ةشبحلا

 .ةبنعلاو ةلخنلا :نيترجشلا نيتاه نم رمخلا لاق وي هللا لوسر نأ اوركذ

 نم _ة)بنت ةذبنألا هذه نإ :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذو
 وهف متقتعف هنم مترُمخ امف . لسعل او ريعشل او ربل او بيبزل او رمتل ا نم © ءايشأ ةسمخ

 . رمخ

 / . .4 ے۔ ‘..ًََ . ة -

 .ىلوالا لثم يهو « َدوُنقْعُي ,موقل ةيال كِلَد يف َنِإ » :هلوق
 نم يزختا نأ » .ماهلإ يحو اذهو « لخنلا ىإ َكْبَر ىحوأو » :هلوق

 .نونبي اممو :يأ « نوشرحتي اممو رجشلا َنِمَو اتويب ,لابجلا

 يتلا كبر قرط ينعي « اللذ كبَر َلُبُس يكنْساَق ترَمَملا لك نم يلك مت »
 تللذ :يأ ( اللذ ِكْبَر َلُبُس يكلسا ) :دهاجم لاقو .ةعيطم :يأ الللذ كل هللا لعج

 .“[هتكلس] ناكم اهيلع رعوتي ال لبسلا اهل
 ى 8ِ مث, هك م ه ھ ,۔2۔ ,۔ 0 ,ع ه مع م ى ۔

 « سانلل ءافش هيف ةنؤلا فلتخم » لسعلا ينعي ه باَرَش اهنوطب نم جرخي »

 . ءاود : يأ

 يف تءاج يتلا ةملكلا يهو إةرذلا تبثأو «زرالا ينعي ،دامح لاق ،ةكركسالاو :عس يف ءاج (1)

 .زرالا تاطوطخملا يفو .(ركس) ناسللا رظنا ةشبحلا رمخ فصول ناسللا

 ام عيمج نأ نايب باب .ةبرشألا باتك يف هحيحص يف ملسم هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ (2)
 .ةريره يبأ ثيدح نم (1985 مقر) ارمخ ىمسي بنعلاو لخنلا نم ذختي امم ذبني
 .ركسيف روفيو دتشي ىتح ءاملا يف هكرت اذإ بيبزلا وأ رمتلا ذبتناو ذبن لاقي ١(

 .349 ص ڵدهاجم ريسفت نم ةدايز (4
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 71 - 69 :لحنلا

 :لاق .هنطب يكتشي يخأ نإ هللا لوسر اي :لاقف ي يبنلا ىتأ الجر نا اوركذ
 اي :لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىتاف .ائيش هعفني ملف هاقسف بهذف .السع هقساف بهذا
 هعفني ملف هاقسف بهذف .السع هقساف بهذاف :لاق . ائيش هعفني ملف هتيقس هللا لوسر

 .السع هقساف بهذاف :لاق . ائيش هعفني ملف هتيقس هللا لوسر اي :لاقف يبنلا ىتأف . ائيش

 وأ ةثلاثلا يف دلت هللا لوسر لاقن ؛هربخأف يبنلا ىتاف .ائيش هنع نغي ملف هاقسف بهذف

 نذإب أَرَبف هاقسف بهذف .السع هقساف بهذا ‘كيخأ نطب بذكو هللا قدص :ةعبارلا

 . (!)هللا

 .4 نوركفتي موق ةيال كلَد يف نإ »
 لزأ ىلإ ر م مكنمو { . مكتيمي : : يأ «ْمُكيفَوَعَ ث ْمُكَقَلَخ هللا 9 :هلوق

 لفطلا ةلزنمب ريصي :يأ ه تنش مل دغب ملعي ال يك » مرهلا ىلإ :يا « رمملا
 .4 ريدق ُميلَع ةللا نإ » .ائيش لقعي ال يذلا

 يارب اوُنَصُف نيذلا امف يقزَرلا يف ضغب ىىَلَ مكضعب لضف هللاو » :هلوق

 وه نوكي دحأ نم مكنم له :لوقي .«اَرَس هيف مُهَق ممُهناَمْيَأ تكَلَم ام ىلَع مهقزر

 يف اونوكت ىتح مكيكولممب كلذ نولعفت ال مكنإ : يأ ؛ءاوس هلامو هلهأ يف هكولممو

 التم مكل بَرَض ) : هلوقك وهو .هقلخ نم دحأ هب كرشي ال نأ قحأ هللاف ،ءاوس كلذ

 ءاَوَس هيف من ْمُكانفَرَر اميف ءاكرش ْنُم مئاَمْيَأ تكَلَم امم امم مك لمم مكسفنأ َنُم

 اذهف :لاق .اضعب مكضعب ةفيخك :يا [28 :مورلاز ( كشن كينيع هنوا
 6 هلامو هشارفو هتجوز يف هكولمم كراشي مكنم دحأ لهف :لوقي .هللا هبرض لثم
 . ؟هقلخ هللاب نولدعتفأ

 هللا ةمعن اودحج دق :يأ { ماهفتسالا ىلع « نودحَي هللا ةَمْعنيفأ ) :لاق

 هيف ) : ىلاعت هللا لوقو لسعلاب ءاودلا باب ؤبطلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (1)

 )27 مقر) لسعلا يقسب يوادتلا باب . مالسلا باتك يف ملسم هجرخأو .) سانلل ءافش

 :لاقن نيتم يبنلا ىلا لجر ءاج» : :مم ظمل يفو .. يردخلا ديعس يبا ثيدح نم هيوري امهالك

 .السع هقسا :ي هللا لوسر لاقف .هنطب قلطتسا يخأ نإ
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 75 ۔ 72 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 . , ,ك م 2 , ل ۔ ۔ إ |] و. رش

 نم ءاسنلاو ،ءاسنلا ينعي «اجؤزا مكسفنأ َنُم مكل َلَعَج ةللاو »» :هلوق

 ادلو ينعي ،مدخلا ةدفحلاو 4 ةدفحو َنيِنَب كجوز َنُم مكل َلَعَجَوِو .لاجرلا

 .هدلو دلوو هنومدخي

 .(." ناتخألا ةدفحلا :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 دق :يأ .ماهفتسالا ىلع « دونموُي لهطاتلابقأ تيصلا نم مكَقرَرَو » :هلوق
 ىإ رت منأ ) :هلوقك وهو « نورفكي ش هللا ةمعنو » .سيلبإ لطابلاو ،لطابلاب اونمآ

 مكنأ ُمُكَقزِر َدوُلَعجَتَو ) :هلوقكو [28 : ميهاربإ] ( ًارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا
 .بيذكتلا ركشلا ناكم نولعجت :لوقي [82 :ةعقاولا] ( َنوُبذكُت

 ؛ضزألاو توملا نم اقزر مهل كِلمَي ال ام هللا نود نم نوُدُبْعَبَو » :هلوق
 الو ) :هلوق لثم َدوُميطَنْي الو » هللا نود نم نودبعي يتلا مهتهلآ ينعي ه ائيش

 [3 :ناقرفلا] ( ًاروشن الو ةيح الو اتوم نوكلمي الو اعفن الو ًاَرَض مهسفنأل نوكل
 .ثعب الو :يأ

 ةتيملا ناثوألا هذه اوهبشتف ،هابشألا :يأ 4 لامألا هلل اوُبرضَت لق » :لاق
 .ديري ام لعفيو قزريو تيميو ييحي يذلا هللاب قزرت الو تيمت الو ييحت ال يتلا

 .4 ًنوُمَلْعَت آل متنأو مَلْعَي ةللا نإ »

 نمو » نثولا ينعي « ءْيَش ىَلَع ردقي آل ًاكولمُم ادبع لَعَم هللا َبَرَض » :هلوق

 لمم » :لاق « أرْهَجَو اَرِس هنم ني وُهَق » نمؤملا ينعي « انسح اقزر اَنِ هتقر

 يذلاو ،ءيش ىلع ردقي ال يذلا نثولا دبعي يذلا اذه يوتسي له ينعي « نوُوتْسَن

 دقو .ةصاخ لجرلا تنب جوز وه ليقو ،خالاو بالا لثم ةأرملا لبق نم ناك نم لك :نَمَحلا (1)

 ءاعد يف ءاجو .لمعلا يف ةعرسلاو ةمدخلا ىلإ عجار اهلصأو .ةدفحلل ةريثك ناعم تدرو

 ةفلتخملا يناعملا هذه رظنا .كتعاطب لمعلا ىلإ عرسن :يأ «دفحنو ىعسن كيلإو» :تونقلا

 2 ج ش يناعملا يف ءارفلا هلاق ام رظناو .147 - 143 ص 4 ج ،هريسفت يف يربطلا اهدروأ يتلا

 .(دفح) ناسللا رظناو .110 ص
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 79 ۔ 75 :لحنلا

 ه هلل ًدْمَحْلا » :لاق مث .نايوتسي ال امهنإ :يأ نسحلا قزرلا هقزري يذلا هللا دبعي
 .ه ًَنوُمَلْعَي ال ْمُهرَتَكأ لب » هلل ركشلا :ي

 ملو اريخ هيف مدقي ملف الام هللا هقزر ؛رفاكلل هللا هبرض لثم اذه :مهضعب لاق
 م و 8 ٥

 ؛نمؤملا اذهف ( ةن قفني وهف انَسَح قزر اني انقزر نمو ) هللا لاق . هللا ةعاطب هيف لمعي

 هذخأو © هلللا ليبس يف هنم قفنأو © هللا ةعاطب هيف لمعف ٠ ابيط الالح اقزر هللا هاطعأ

 .نايوتسي ال امهنإ :يأ الثم نايوتسي له :هللا لاق .ركشب
 نثولا ينعي .ملكتي ال :يأ .4 مكبأ امُهُدَح 7 \ 7 و » :لاق

 : يأ ك هديعبو هالوتي ىذلا هيلو ىلع : يأ 4 ُهيلوُم ىلَع ُلَكوُمَو ءيش ىلع ردقي ال ط

 وه 7 ذم

 ينعي .هل لب اعلا هذه 4 ههجوي امن 1 ث هالوتيو هدبعيو هبسك هيلع قفنيو هديب هلمع هن ا

 وهو 4 ,لذملاب رُماَ رماي .نمو 7 نثولا اذه : : يأ 4 و ؤ يوتش ر لمم ر ريخب تاي ال ط هايإ هءاعد

 .)هللا وهو] ه ميقتسم طزِص ىىَلَع وُمَو » هلل

 ملعيو تاوامسل ١ بيغ ملعي : يأ 4 ضزأل او تاوملا بغ هللو ط : هلوق

 نم برقأ وه لب :يأ « بَرَقا و وه ه وأ رضنلا عحملك لز ةمعاسلا رما اًمَو » ضرألا بيغ

 ينعي .ءامسلا ىلإ ماع ةئامسمخ ةريسم حملي هنأ ينعي رصبلا حملو رصبلا حمل

 .« ريدق عيش لك ىلع ةللا نإ » .رصبلا ةعرس
 عمسلا مكل َلَعَجَو انش َنوُمَلْعَت ال مُكهَما أ نوب ْنُ . مُكَجَرخَأ هللاو » :هلوق

 . معنل ا هذه اوركشت يكل : يأ 4 نوركشت ْمُكْلَعَل ز رصب ل او

 وج يف تاقلحتم :يأ « ِءاَمُسلا وج يف ٍتزحَسُم ريطلا ىلإ اوري ملأ » :هلوق
 ( ِءاَمّسلا يف اَهُمَرَفَو ) :هلوقك شةيبرع ةملك يهو ضرألاو ءامسلا نيب اميف ،ءامسلا

 دعبو .( ميقتسم طارص ىَلَع يبَر نإ ( : هلوق لثم يه ىيحي لاق» .هدعب ءاجو . .عس نم ةدايز (1)

 :نسحلا ريسفت يفو» :هيف ءاج نسحلل الوق دروا ليواتلا اذه سفنب ةداتقل اريسفت فلؤملا ركذ نأ

 لاق .نمؤملا ينعي ( ميقتشم ه طارص ىلعو وُهَو ) :ةيآلا هذه يف الثم هللا برض يذلا نمؤملا هنإ

 .«نافع نب نامثع يف لزن لثملا اذه نأ ركذي دحاو ريغ تعمس : ىيحي
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 81 ۔ 79 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 يف ةقلحتم ريطلا كلذك .امس دقف عفترا ام :يأ .اهلوط كلذب ينعي [24 :ميهاربإ]

 نيبي .4 هللا ألإ نهُكِم ام » .'مافترالا نم ومسلاو ‘تمس دق :يأ !ءامسلا
 موقل ت تنبأل كلذ د يف ن 9 . اذه نم ائيش مكتهلا ١ عنصت له : لوقي . نيكرشملل هتردق

 م و م

 . ىلوألا لثم يهو ،نوقدصي :يأ « نونموي

 نم مكل لعجو » "هيف نونكست انكس مُكَوُيب نُم مكل لَعَج هللاو » : هلوق
 يف ينعي ه كنعط مو موي ; اَهَنوُفْجَتْسَت » فوصلاو رعشلا نم ينعي ٢ اتويب معن هزألا دولج

 اممراَبوَو اًهفاوُصأ نمو » رفس ريغ يف مكرارق يف ينعي ا ْمكَتَماَقا مويو » مكرفس
 ثاثألا :دهاجم لاقو نسحلا ريسفت يف عاتملا ثاثألاو 4 ًاشنتأ امك راعشأو

 هب نوعتمتست :يأ «اعتَمَوِو .دحاو وهو ،لاملا ثاثألا : مهضعب لاقو .ىنفلا

 .توملا ىلإ :يأ « نيج ىلإ »
 نم مكلظت ،لزانملا نم ينعي يالل َقَلَخ امم مكل َلَعَج هللاو » :هلوق

 ,لابجلا نُم مكل َلَعَجَو » .رجشلا نم الالظ اضيا مكل لعجو ،رطملاو سمشلا

 يتلا ناريغلا ينعي ،راطمالاو حيرلاو دربلاو رحلا نم اضيأ مكنكت اناريغ : يأ 4 أنانكأ

 ناتكلاو نطقلا نم :يأ رحلا مكيِقَت َليبزَس مكل َلَعَجَو » .لابجلا يف نوكت
 .دربلا نم : يأ [5 :لحنلا] ( فد اهيف ْمُكَل ) :ةروسلا لوأ يف لاق دقو .فوصلاو

 متب ًكِلَذَك » .لاتقلا مكيقت ديدحلا عورد ينعي « مكسب مكيقَت ليباَرَسَو » :لاق

 مكيلع تمت متملسأ نإ :لوقي .اوملست يكل :يأ « َنوُملْسَت مُكْلَعَل ْمُكَلَع همع
 .هباذع ىلإ مترص اذإ مكيلع هتمعن متت مل اوملست مل نإو شةنجلاب ةمعنلا

 .زو عس يتطوطخم يف ةدوجوم ريغ يهو .نايحأ لمملا راركتلا نم ةلثمأ ةريخألا لمجلا هذه (1)
 .خاسنلا وأ حارشلا ضعب تادايز نم يه لهف

 .حصأ وهو زو عس يف ام تبثأو «اهنونكست» :ثالثلا تاطوطخملا يف (7)
 برضلا يف لمحملا ةفيفخ اهنورت ( اهَنوُفخَتْسَت )» :625 ص 2 ج ‘ فاشكلا يف يرشخمزلا لاق (3)

 .( لقنل او ضقنل او

 ىنعمب ثاثالا يربطلا ريسفت يف الو دهاجم ريسفت يف دجا ملو ،عس يفو ،دو جو ق يف اذك (4)
 . عاتملا :ثاثألا» 0 ص دهاجم ريسفت يف ءاج لب . ىنغلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 87 - 82 :لحنلا

 سبل يف حارجلا نم :يأ نوملست مكلعل :اهأرقي ناك هنأ سابع نبا نع انغلبو

 .عوردلا

 رمؤي نأ لبق اذه ناكو .4 نيبملا غلا َكيَلَع اَمْنَف اولوت نإف » :هلوق

 ةللا نكلو م هيده كيلَع سيل ) :هلوقك ؛مهيدهت نأ كيلع سيل :لوقي . مهلاتقب

 .[272 :ةرقبلا] ( ءاشي نم يده

 يذلا وه هللا نأ نوّرقيو نوفرعي :يأ 4 اَهَنوُركنُي مث هللا تمعن نوفرعي » :هلوق

 .مهبيذكتب : يأ 5اهنوركني مث ،قازرلا وه هنأو كضراألاو تاوامسلا قلخو مهقلخ
 4 نورفاكلا ُمُهرَتَكأَو < :لاق .ةروسلا هذه يف صق يتلا هللا ةمعن ينعي : :دهاجم لاق

 [223 :ءارعشلا] ( َتوُبذاَك ْمُهرتَكأَو عمسلا َوقْلُي ) :هلوقك .مهلك مهتعامج ينعي

 . : يأ

 ومن ال موي امم ) :هلوق لثما يه ه 4 نوُتعَتْسُ م او ور نيذلل ن ؤي ال م 1
 يف نطوم يف مهل نذؤي ال نطاوم يهو .ةجحب : : يأ ( نورذتعي ْمُهَل نوي الو

 . نطوم يف مهل نذؤيو ،مالكلا

 ْمُهْنَع ُفْفَحُي لق » نيكرشملا ينعي « باذعلا اوُمَلَط َنيِذلا ىأز ادلو » :هلوق
 ملف اوبوتي ىتح ايندلا ىلإ مهدريو مهرخؤي نأ هللا اولاس :يأ 4 َنوُرَظنُي مم الو
 .مهرخؤي مل :يأ 6مهرظني

 اوناك نيذلا نيطايشلا اوأر اذإ :يأ « ْمُمءاَكَرُش اوُكرشأ نيذلا ىأر ادو »
 مدآ ونب لوقي : يأ ه انبَر اولاق » هناطيش ناسنإ لك فرعي :يأ .ايندلا يف مهنولضي

 مه مهنال َكنوُد نم اوذ اك نيلا » سيلبإ ينب ينعي ه انؤاَكَرُش ِءالؤنَم » انبر
 :ءاسنلا] ( ديرم اناطيش لإ نوعدي نإو ) : هللا لاق .ناثوألا ةدابع ىلإ مهوعد نيذلا

 : مهل اولاقف لوقلا سيلبإ ينب ىلإ مدا ونب ىقلاف :يأ « لوقلا مهيلإ اولاف » 117

 ذئَموَي هللا ىلإ اوقلأو » ملانومتررغو ايندلا يف انومتبذك مكنإ :يأ «نوُبذْكل مكنإ »

 =ع ص 2 ج 6 يناعمل ١ يف ءارقلا لاقو . ليواتل ا هوجو نم هجو وهو . عسو ز يفو تاطوطخملا يف ف اذك (1)
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 90 - 87 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 نيطايشلاب اورفكو هللاب اونمآ : يأ إهل اوملستساو زئموي مالسإلا اوطعأ : يأ « ملسلا

 ىلع ءارتفا ايندلا يف مهايإ مهتدابع : يأ 4 نوتف اوناك اش مُهْنَع 7 ث ناثوألاو

 اولاق هلل ١ نو نم َنوُكرشت متنك ام نأ مهل ليق ث ( : هلوقك وهو . بذكل ا وهو . هللا
 ً ئ ة ۔

 .[74 - 73 : رفاغ] ( انع اولض

 ة م م

 انغلب » باذملا ق أبع ْمُهنذز هللا ليبس نَع اوُدَصَو اوُرَقَك نيذلا » :هلوق
 لاقو .مهشهنت لاوطلا لخنلا لثم باينأ اهل ،براقعو تايح :لاق هنأ دوعسم نبا نع
 اوناك امب » :هلوق [30 :ابنلا] ( اباذع ألإ ُمُكَديزَن نلق اوقوُذَق ) :هلوقك وه :نسحلا

 . يصاعملا مظعأ وهو كرشلا ينعي 4 َنوُدِسفُي
 . . 4٥2 ظ 4 ٨ ء ث ء . 4 ۔ه2۔ ۔٥ه۔۔ . .!-

 دهاش وهو .مهيبن ينعي 4مهسفنأ َنم مهيلع اديهش ةمأ لك يف ثعبن مويو :هلوق

 كيلع انلزنو » هتمأ ينعي 4 ءالؤه ْىَلَع ا ديهش » دمحم اي « ب انئجو » مهيلع
 م ى .7 ى ه م

 رمألاو ناميإلاو رفكلاو مارحلاو لالحلا نم هيف نيب ام : يأ « ٍءْيَش لكل انبت باتكلا
 .هيف لزنأ ام لكو يهنلاو

 ةيآو .ةرشَبُم ةيآ :تايآ تس ىلع نآرقلا لزنأ :لاق ءادردلا ىبأ نع اوركذ
 ةَمُحَرَو ىدُمَو » :لاق .رابخأو صصق ةيآو ،كاهنت ةيآو كرمأت ةيآو ،ةضيرف ةيآو ةرذنم
 .4 َنيملسُمْلِل ىرشبو

 .ةبارقلا قح :يا « ىنرقلا يذ ِءايلَو نسحلاو ,لذعلا رماي هللا ن » :هلوق
 نكي مل نإ :مهضعب لاق .اهرجهت الو اهمرحت الأ محرلا قح :لاق نسحلا نع اوركذ
 .كلجرب هيلإ شماف هيطعت لام كل

 لصاولا سيلو ©شرعلاب ةقلعم محرلا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 ."اهلصو همحر تعطقنا اذإ يذلا نكلو ،ءىفاكملاب

 ىلإ مكعدن مل :يا ( نوُبذاَكَل مكنإ ) :مهلوق مهيلع تدر مهتهلآ ( لوقلا مهت اوقلف )» :112 =
 . «انتدابع

 = هجرخأو ورمع نب هللا دبع نع ءىفاكملاب لصاولا سيل باب ،بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 92 - 90 :لحنلا

 ا :يأ 4 ركنُملاَو يصاعملا نع : : يأ 4 ء ءاشخنلا نع ىهنيو 7 : هلوق

 : » . يصاعملا نم اذه لكو .ضعب ىلع مهضعب يغبي نأ :يأ « يغبلا ,
 ُكْذَل لبج ىلع ىغب البج نأ ول :لاق سابع نبا نع دهاجم ركذ 4 َنوُرُكَذَ ْمُكلُعَل

 .امهنم يغابلا

 يف ةبوقعلا هبحاصل لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 (1")محرلا ةعيطقو يغبلا نم ةرخآلا يف هل رخذي ام عم ايندلا

 نونعي لجرلا اذه نإ :نيكرشملا ضعب لاق ةيآلا هذه تلزن امل هنأ انغلب

 .قالخألا نساحمب رمأيل ادمحم

 .ةعاطلاو عمسلا ىلع 6 ىلع ،نينمؤملا ينعي مدقنف ا هللا د تارفز ط ق

 : نسحل ١ لاق اق .4 َنوُلَعفَت ا : هلل ١ ن ليفك ي هلل ١ ملع دقو ث اهظيلغتو

 نإ ةنجلاب مكل هللا لقكت دقو :لوقي .ليفك مكيلع هللا متلعج دقو . ءايبنألا دهع

 . هنيدب متكسمت

 نوثكنت :يأ يثنأ ٍةوُم دمب نم اَهَنزَع تضقن يتلاك اونوكت الو » :هلوق
 دهعلا متثكن نإ . . مكلثم نوكيف :لاق .كلذ نع مهاهني © نينمؤملا ينعي دهعلا

 الزغ ناك ام دعب هتضقنف . هتمربأ ام دعب نم : يأ . ةوق دعب نم اهلزغ تضقن يتلاك

 نع محرلا ةلص يف ءاج ام باب ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخاو هدنسم يف دمحا =

 نع (7 مقر) . محرلا ةلص يف باب .؟ةاكزلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو ورمع نب هللا دبع

 .اضيأ ورمحع نب هللا دع

 باتك يف دواد وبأ هجرخأو . يذمرتلاو دمحأ هجرخأو درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ )1(

 يغبلا باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو 4902(0 مقر) يغبلا نع يهنلا باب ‘بدالا

 يبأ نع يناربطلا هجرخأو . ًاعوفرم ةركب يبأ نع مهلك مكاحلاو نابح نبا هجرخأو (4211 مقر)

 ومنتف ةرجف اونوكيل تيبلا لهأ نإ ىتح محرلا ةلصل اباوث ةعاطلا لجعأ نإو» ؛ةدايزب ةركب
 . «!اولصاوت اذإ مهددع رثكيو مهلاومأ
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 93 ۔ 92 : لحنلا يناثلا ءزحلا

 وهو ( امديكوت دعب ناميألا اوضم ت ال ) :لاق .دهعلا نع :يأ ( ًاثاكنأ ( .ايوق

 .رامضإ هيفو . ميدقت

 6 ًاردغو ةنايخ : : ىأ ٦ مك لد « مكدهع : يأ 4 مكنم ا نوخت ط :لاق

 اوكرتو ‘ اولمعي ملو اولاقف ناميأل ١ اوضقن ذإ هللا اون اخ نب ذلا نوقف ذانملا عنص امك

 « أ نم زا يه ةمأ نوكت نأ » .ةنايخلا وه لخدلاو .هب هلل اورقأ امب ءافولا
 ىرأ ) مهضعب لاقو . موق نم رثكأ مه موقل هللا دهع اوضقنتف لوقي .ةمأ نم رثكأ :يأ

 .موق نم زعأ )[موق نوكي نأ] :يأ ( ةمأ نم

 .ا»قحلا قفاو اميف سانلا نيب دهعلا :لوقي :مهضعب لاقو

 هتلزغ اذإف ،رعشلا لزغت ءاقمح تناك اهلزغ يف الثم تبرض يتلا ةأرملاو

 . هتلزغف تداع مث © هتضقن

 رثكأ نودجي مث ،ءافلحلا نوفلاحي اوناك ؛ءافلحلا ىف اذه :لاق دهاجم ريسفتو

 .كلذ نع اوهنف ؛زعأ مه نيذلا نوفلاحيو .ءالؤه فلح نوضقنيف زعأو مهنم

 نيبيل » .مكربتخي . مكيلتبي ،ةرثكلاب : يأ « هب هللا كولب امنإ ط :هلوق

 . ناميال او رفكلا نم ا . : ىأ 4 َنوُلَتْخَت هيف هيف مك اَم ام ةميقل ١ مو مكل

 وو ) :هلوقك وهو .ناميإلا ىلع :يأ 4 ةدحاو ةمأ ْمُكَلَعَجَل هللا ءاش وَلَو »

 الف 6 نوقفانملا عنص امك : نسحلا لاق» : يلي ام عس يف ءاجو دو جو ق تاطوطخملا يف اذك )1(

 رارسإو ناميإلا راهظإ لخدلاو كرشلا اورستو ناميإلا اورهظتف نوقفانملا عنص امك اوعنصت
 . «كرشلا

 . ةداتقل لوقلاو . حاضيإلل 167 ص 4 ج يربطلا ريسقت نمو - عس نم ةدايز (2)

 لاق لاق لوحكم نعد :انه اهتابثإ ةدئافلا نم تيأر ةنسح راثآ لوقلا اذه دعب عس يف تدرو (3)

 قحأو }ةادؤم ةنامألاو ّيضقم نيلا .برقألا برقألاف مكتاهمأب مكيصوي هللا نإ :ةلي هللا لوسر

 الإ ةدش دبعب متلزن ام :دوعسم نبا لاق لاق نارهم نب نوميم نع . . . هللا دهع دبعلا هب ىفو ام

 متدهاع امب اوفوأو هللا اوقتاف إهبلق يف كلذ رمضأ دقف هناسلب ملكتي مل نإف اهدنع هللا دهاع دق

 هيلع نودهاعت ام اورظنا ٠ قيئاوملا لهأ اي :لاق دوعسم نبا نأ نسحلا نع رانيد نب نسحلا .هل

 «. . .اذك تلعف ،اذك تلعف ينافش هللا نإ :لاق ضيرم نم مك ،مكبر
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 95 ۔ 93 :لحنلا

 نمل كنر ءاش لو ( : هلوقكو . [13 : ةدجسلا] )1( ) اهيدُه ,سفن لك انيت انئش

 م ٠ م

 هلعفب :يأ « ءاشي نمم ْلِضُي ةللا نكو » [99 :سنوي] ( اعيمج مهلك :ضزألا يف
 .« نولمعت متنك امَع نلو امي نم يدهيو »

 اولمكت الو هللا اونوختف :يأ « مكنيب الخد مكنا اوذختت الو » :هلوق

 ىلع تناك ام دعب قافنلاو رفكلا ىلإ لزت :يأ « اتوب دعب مدق لرَتف » .اتهضئارف
 باَذَع ْمُكَلَو 4 هللا :ليس نَع مدص امب وسلا اوُقوُذَنو « رانلا ىلإ لزتف ،ناميإلا

 .فيسلاب لتقلا وهو .ايندلا باذع ء ءوسلاو . ميظع وهف ائيش هللا مظع اذإو « ميظع

 ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف متلتق مكقافنب متنيابف متقفان متنأ نإ :لوقي
 .ميظع باذع

 .ايندلا نم :يأ « اليلق انمن هللا دُهَعب اوُرَتشَت الو » :هلوق

 ىلع هوعيابف ةلي هللا لوسر ىلع تومرضحو ةدنك نم دفو مدق هنأ اوركذ

 تومرضح نم الجر نإ مث .ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإب اورقأو ،اورجاهي ملو مالسإلا
 ينرواج اذه نإ ،هللا لوسر اي لاقف ،‘}سيقلا أرما هل لاقي ةدنك نم لجرب قلعتف ماق
 ةنيب كل له ةلي هللا لوسر هل لاقف .هضرأ يف اهلخداف اهنم ةفئاط عطقف يل ضرأ يف

 مهدنع مركأ هنكلو بذاك هنأو قداص ينأ نوملعي مهلك موقلا :لاقف ؟معزت ام ىلع

 .لطابلا الإ لوقي ام :لاق ؟اذه لوقي ام سيقلا ارما اي :يي هللا لوسر لاقف . ينم

 ٠ م م م

 لحنلا ةروسو رجحلا ةروس اهيف }تعاض قاروأ ةدع دعب قاروأ ضعبب ع ةطوطخم دوعت انه نم (1)

 .ةيآلا هذه ىلإ

 عس يف ءاجو ؛كش الو دوه خيشلا هريغ امم اذهو . جو دو عو ق عبرال ا تاطوطخملا ين اذك (2)

 .«مالسإلا نع اودترتف كرشلا اورست نأ :نسحلا ريسفت» :ةلمجلا هذه ناكم
 نإ لوقي» :دوه خيشلل وه يذلا ريسفتلا اذه ناكم عس يف ءاجو . عبرألا تاطوطخملا يف اذك (3)

 . «ايندلا يف متلتق مالسالا نع متددترا

 501 ج شَربلا دبع نبال باعيتسالا يف ةرصتخم هتمجرت رظنا رعاشلا سباع نب سيقلا ؤرما وه (4)
 ليقو }‘ يمرضحلا نارمع نبا وأ نادبع نب ةعيبر وهف همصخ امأ .ةصقلا هذه ىلإ ةراشإ اهيفو

 .ةعاهل وأ ةعيهل نب ةعيبر
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 يناثلا ءزجلا
 97 ۔ 95 : لحنلا

 هنإو ،لوقي امم ءيش نم كلبق هل ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحاف مقف :لاق

 هنإ ،هيلإ هللا لوسر اي اهلعجتأ هلل انإ ، يمرضحلا لاق .معن :لاق .لوقي اميف بذاكل

 لجر لام عطتقا نم هنإ :يي هللا لوسر لاقف .هيلع فلح امب يلابي ال رجاف لجر
 ناتاه تلزنف ©فلحيل سيقلا ؤرما ماقف .طخاس هيلع وهو هللا يقل ةبذاك نيميب ملسم

 7 امنإ » اريسي ايندلا نم ًاضرع : ىأ ( ليلق انَمَت هللا دهعب اوُرَتْشَ آلو ) : ناتيآلا

 قاب هللا دنع امو ُدَقْني مُكَدْنع ام » :لاق .4 َنوُمَلْعَت متنك ن مكل ريَع وه هللا
 .« دوُلَمْعَي اوناك ام نسحأب ْمُهَرْجَأ اوُرَبَص نيذلا نيرج

 سيقلا أرما اي كليو :لاقف سيقلا ءىرما يبكنمب ذخاف سيق نب ثعشألا ماقف

 لاق دقو ؤ‘كل ىرخألاو ،هل امهتريخ كبحاص يفو كيف ناتيآ تلزن دق هنإ

 .طخاس هيلع وهو هللا يقل ةبذاك نيميب ملسم لجر لام عطتقا نم :ي هللا لوسر

 ؤرما لاقف نيتيآلا هيلع التف ؟يف لزنأ ام ،هللا لوسر اي :لاقف سيقلا ؤرما لبقاف
 هنإ مهللا ؛لمعي ناك ام نسحأب ىزاجيف يبحاص امأو ،دفنيف يدنع ام امأ :سيقلا

 يف هضرأ نم يعي ام غلب ام يردأ ام هللاو نكلو ،قداص هنإ هللا دهشأ ينإو ،قناص

 هذه تلزنف .اهعم اهلثمو يضرأ يف ىعذا ام هلف ،نامز ذنم اهتبصأ دقف يضرأ

 . ()ةيآلا

 هنيزو يط ةيح ُهئيخنلف موُم ومو ىقنأ ؤ رَكَذ نم احلاص لمع نم »
 ؟هللا لوسر اي ةيآلا هذه يلإ :سيقلا ؤرما لاقف ه َنوُلَمْعي اوناك ام نسب ممُهَرْجَأ

 .هركشو هللا دمحو سيقلا ؤرما ربكف معن :لاق

 : مهضعب لاقو .ةعانقلا يه :لاق ( ةيط ةيح ُنَيحْنَلَف ) :هلوق يف مهضعب ركذ

 . ةنجلا يه

 حيحص ثيدحلاو . هتداع ريغ ىلع دنس نودب مالس نب ىيحي هدورو ببسو ثيدحلا اذه ىور )1(

 نم ديعو باب ‘ ناميألا باتك يف رجح نب لئاو نع ملسم هجرخأو {©هدنس يف دمحأ هجرخأ

 فلحيل قلطناف ) :هيفو (9 مقر) رصتخم ملسم ظفلو ۔رانلاب ةرجاف نيميب ملسم قح عطتق ١

 هنع وهو ىلاعت هللا نيقليل املظ هلكأيل هلام ىلع فلح ول هنإ امأ» : ربدأ امل ةبي هللا لوسر لاقف

 .«صرعم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 102 - 98 :لحنلا

 ميجرلاو .« ميجرلا نيشلا نم هللاب ساف نآرقلا تأرق اذإف » :هلوق
 .ةنعللاب هللا همجر نوعلملا

 نأ دارأ اذإ ةالصلا ريغ يف ةنس تراص مث .ةالصلا يف تلزن :نسحلا لاق

 .ضورفم سيلو .أرقي

 وهو « نولوي مهبر ىلََو اونما نيذلا ىلع ٌنلطْلُس هل سيل هنإ » :هلوف
 :يأ 2 :رجحلا] ( ناطلس ْمهنلَ كل ز ) نينمؤملا ينعي ( يدابع نإ ) :هلوقك
 .[37 :رمزلا] ( ُلِضُم نم هل اَمَق هللا دهي نَمَو ) :هلوقكو ؛مهلضت نأ عيطتست ال

 هنودبعي : يأ ،ناطيشلا :يأ 4 هنولو نيذلا ىلَع هنطلس امنإ ف :لاق

 ام ) :هلوق لثم وهو .هيلع وه مههركي نأ عيطتسي نأ ريغ نم نسحلا لاق {هنوعيطيو
 [163 -162 : تافاصلا] ( ميحجلا ,ناص وم نم ألإ) نيلضم :يا (نينتافب هلع متنأ
 (وُرِساحلا مم كئلوأ للضي نمو : هلوقكو .ميحجلا ىلاص وه نم الإ اولضت ال : يأ

 .ًارساخ الإ لضي ال :يأ [178 :فارعألا]

 . ميدقت اهيف . نوكرشم هللاب مه نيذل او :يأ 4 َنوُكرشُم 4 هب مه ه نيذلاو » :هلوق

 ىلا عجر ؛هللاب : يأ 7( َنوُكرشُم د هب ب مه نيذلاو ) :لاق مث هللاب ذعتساف اهميدقتو

 . هللا ةدابعب ناطيشلا اوكرشأ :نسحلا لاق .لوألا مالكلا

 لب رَتفُم تنأ امنإ اولاق لزني امب ُمَلَعَأ هللاو ةيا ناكم ةيا اَنلَذَب اداو : هلوق

 . مهضعب ريسفت يف خوسنملاو خسانلا يف اذهو 4 َنوُمَلُعَي ال ْمُهْرَنَكأ

 اهيف ةيا اهدعب تلزن مث .ةدش اهيفو اهب لمعف تلزن اذإ ةيآلا تناك :نسحلا لاق

 ولو ،هريغ ىلإ مهفرص مهيلع دتشا اذإف ،رمألاي هباحصأ دمحم رمأي امنإ :اولاق نيل
 .دمحم لبق نم هنكلو فلتخا امو ادحاو ارمأ ناكل هللا دنع نم رمألا اذه ناك

 سدقلاو « يحلاب كبر نم سدقلا حور هَلَزَت » دمحم اي 4 ْلُم » :هللا لاق
 هنم ريغي مل ادمحم نأو ،هللا دنع نم ليربج هب لزن هنأ ربخاف .ليربج هحورو .للا

 .4 َنيملسُمْلِل ىرشبو ىو اونما نيذلا تيل » :لاق .اتيش
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 106 ۔ 103 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 ىو ى . ۔م

 نبال ادبع نونعي هرشب ُهُمْلَعُب امنإ َنوُلوُقَي ْمُهَنأ ْمَلْعَن دقلو » ::هلوق
 يبلكلا ناكو .ةبتع مالغ سادع :لوقي مهضعبو .هريغو نسحلا لوق يف (يمرضحلا
 .ةيناربعلاب امهباتك نآرقي اناكو .ملساف ايدوهي سادع ناك :لوقيو ًاعيمج امهعمجي
 . ناسللا يمجعأ اناكو

 ريسفت يف هيلإ نوليمي :يأ 4 يمجعأ هلإ نودجي يزلا ناسل » :لاق
 ملعي فيك :يأ ،يمجعأ ادمحم ملعي هنأ هيلإ نوبهذي يذلا :نسحلا لاقو . يبلكلا
 يمجعألا ناسللا مهفي ال يبرعلاو © يبرعلا ناسللا بحاص يمجعألا ناسللا بحاص

 و ة 1 ۔ ّ ٥

 .نيب :يأ « نيبم يبّرَع ناسل اذنَمَو » :لوقي هارت الأ :لوقي ام ملعي الو

 . ةيلهاجلا يف انهاك ناكو . يمرضحلا نبال دبع وه :: نسحلا لوق ينفو

 لوقي :لاق .باتك بحاصو يمور . يمرضحلا نبال دبع وه :دهاجم لاقو

 يبرع ناسل اذهو إةيمورلاب ملكتي :يأ ( يمَجغَأ هيلإ تودجلُي يزلا ناَسِل ) :هلل
 .هناسل نم هنع همهفي ال امب يبرعلا ناسللا ة[وذ] ىمجعلا ناسللا لقني فيكف .نيبم

 ذلا ديري ال نيذلا ءالؤه 4 هللا مهيدهي ال هللا تياب َنوُنمؤُي ال نيذلا نإ » هلوق
 ه م۔ ٨ ميم ( ء م ه2¡ ۔ [, ۔, ۔ 2 3- َ . َ . .

 ( مهبولق رهطي نأ هللا دري مل نيذلا كئلوأ ) :هلوقك وهو .مهرفكب هنوقلي مهيدهي نأ
 .عجوم :يأ ه ميلأ باذع ْمُهَلَو » .مهرفكب : يأ [41 :ةدئاملا]

 نيكرشملا ينعي « هللا تياب نونمؤي ال نيذلا بذكلا يرتفي امنإ » :هلوق
 .}»ّنوُبذكلا ه فئتوأو »

 َ ۔ك,0٠. مي٥۔۔ذ إ ٥ ,. ىك ِ . .. ۔۔۔ ه ۔ .

 تلزن ؛نشسيإلاب نمم هبلقو هركا َنَم ألإ هناميإ دعب نم هللاب َرَقَك ْنَم » :هلوق

 .179 - 177 ص 14 ج يربطلا ريسفت رظناو .شيعي همسا :نورخآ لاقو ،أربج ىمسي ناك ليق (1)

 اباوص يل ادب ام تبثأ داسف ةرابعلا يفو «لقني فيكف» :دو ج يفو ،«نقلي فيكف» :عو ق يف )2(

 . ىنعملا حضتي ىتح ؛«وذ» ةدايزب هللا ءاش نإ

 تبئاف ةريخالا ةيآلا هذه خاسنلا طقسأو ،نيتيآلا رخآ نيب طلخو بارطضا دو جو عو ق يف (3)

 .178 ةقرو ز نمو عس نم اهتحص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 109 ۔ 106 :لحنلا

 ،هلوسربو هللاب رفكلا ىلع مهوفقوف نوكرشملا مهذخأ .هباحصأو رساي نب رامع يف
 . مههاوفأب كلذ مهوطعأاف .مهنم اوفاخف

 تمتش ىتح ينوكرتي ملف نوكرشملا ينذخأ :لاق رساي نب رامع نأ اوركذ

 ام : يل لاقف 0")[ةَي هللا لوسر تيتأف] :لاق .ريخب مهتهلآ تركذو هللا لوسر

 ريخب مهتهلآ تركذو كنم تلن ىتح تكرت ام هللاو ،هللا لوسر اي رش :تلق ؟كءارو
 :لاق .ناميإلاب انئمطم يبلق دجأ :تلق ؟كبلق دجت فيك :هللا لوسر يل لاف لاق
 ُنئَمطُم قو هركأ نم لإ ١) :كلذ دنع تلزن ةيآلا هذه نأ انغلبف .دعف اوداع نإف

 .'}ناميإالاب ,ضار : : يأ ( ناميإلاب

 يبأ نب هللا دبع ينعي :مهضعب لاق 4 اردص رفكلاب رش نم نكلو » :لاق
 . ةرخآلا يف : يأ 4 ميظع باذع ْمُهَلَو 4 هللا نم ب بضغ مهِيلَعف ط . حرس

 ةايحلا اوراتخا :يأ « ةرخآلا ىَلَع ايندلا ةوَيَحلا اوبحا مهنأ كلذ » :هلوق

 رفكلاب نونوكي ال : :لوقي «َنيرفكلا موقلا يدهي ال هللا ناو ط ةرخآلا ىلع ايندلا

 . مهرفكب هللا نوقلي نيذلا ينعي .هللا دنع نيدتهم

 ْمهِعُمَسَو مهيو ىلع للا عبط نيذلا » مهتفص هذه نيذلا :يا « كيلوأ »
 .«َوُلفَلا مُه » ةفصلا هذه لهأ « كئلوأو » مهرفكب :يأ « مهرصب

 اورسخ :: يأ 4 نوُرِسخحلا مه ا ُهُه ةر رخال ١ يف مهن زا ث ديعو ةملك يهو 7 مرج ال ث

 نارسخلا وهف ١ 6 ه © نيعلا روحل ٍ نم له اورسخو رانلا يف اوراصف اهومنغي نأ مهسفنأ

 . ( ( رمزلا ة هروس يف هريسفتو .نيبملا

 . مالكلا قايس اهيضتقي اهنم دب ال ةدايز (1)

 ةطوطخم رظنا رساي نب رامع ةصقل اليصفت رثكأ ىرخأ ةياور ةياورلا هذه دعب مالس نبا دروأ (2)
 ص 4 ج © يطويسلل روثنملا ردلا رظناو .288 ص ثكلوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو 4 ةقرو عس

2 - 133. 
 وي ر مهيلمهأو مهسفنأ اورسخ نيذلا َنيرِساخلا نا لق ) :15 :رمزلا ة ةروس يف ىلاعت هلوق ىلا ريشي (3)

 .( نيبملا ناَرْسُحخلا و وُه كلذ آلأ ةمايقلا
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 111 - 110 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 اوبذع ام دعب نم :يأ « اونبف اَم دمب نم اورجاَم نيذلل َكْبَر ن مت » :هلوق

 اوناك موق مهنإ :نسحلا لاق « ميجر َروُقَعَل امدَعَب نم كبر نإ اوُرَبَصَو اوُدَهنج مت »
 اوملسأ مهنإ مث ،هللا يبن يف اوكشو ،مالسإلا نع اودتراف ،ةنتف مهل تضرعف ،ةكمب

 .ةيآلا هذه مهيف تلزنف ،اوربصو هعم اودهاج مث .ةنيدملاب هللا لوسر ىلإ اورجاهو

 ىتح مالسإ مهنم لبقي ال ةكم لهأ نإ هللا لزنأ امل هنأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 نوكرشملا مهكردأف اوجرخو {ةكمب مهل باحصأ ىلإ نونمؤملا كلذب بتك ،اورجاهي
 ( ًدونتفُب آل مهو انماع اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملأ ) :هللا لزنأف ،مهودرف
 لهأ ىلإ ةنيدملا لهأ اهب بتكف .اهدعب يتلا ىرخألا ةيآلاو 201[0 :توبكنعلا]

 6 مهولتاقي نأ نوكرشملا مهب قحل نإف ،اوجرخي نأ اوعيابت كلذ مهءاج املف .ةكم

 ام دمب نم اوُرَجاَم نيذلل َكْبَر نإ ٌمُث) :هللا لزناف ،اوجني وأ هللاب اوقحلي ىتح
 .ةيآلا رخا ىلإ . . .( اونتف

 سفن لك نإ :نسحلا لاق « اَهِسفَن نع ُلدنجُت ,سفن ُلُك يتات مي » :هلوق
 . هللا الإ اهلمع نع اهلأسي سيل ‘باسحلل هللا يدي نيب فقوت

 .4 َنوُمَلْشي ل مُمَو » رش وا ريخ نم « تلمع ام ,رسفت ْلُك ىفو مت » :لاق
 .هتائيس امأو .ايندلا يف اهافوتسا دق ءيش ةرخآلا يف هتانسح نم هل سيلف رفاكلا امأ

 يف تانسحلا ىفوي يذلا وهف نمؤملا امأو .رانلا اهب ىزاجي ،ةرخآلا يف اهافوُيف

 ايالبلاب هتائيس تبهذ ىتح ايندلا نم جرخي مل نم مهنم نإف هتائيس امأو ةرخآلا

 (ريثَك نع وفعيو مكيديأ َتبسَك امب ٍةبيِصُم نُم مكباَصأ امو ) :هلوقك ؛ةبوقعلاو
 )انغلب دقو .ءاشي ام هيف هللا لعفيف هتائيس نم هيلع ىقبت نم مهنمو .[30 :ىروشلا]

 هيلع ىقبت نم مهنمو .هسفن جورخ يف هيلع دذشيف توملا دنع هيلع ىقبت نم مهنم نآ

 ىقبت نم مهنمو .فقوملا يف هيلع ددشيف هيلع ىقبت نم مهنمو ثربقلا يف هيلع ددشيف

 يفن .مالس نب ىيحي نم اهنأ حيحصلاو ،ًادوه خيشلا علب ربخلا نأ اهرهاظ يحوي ةملكلا هذه (1)
 .«. . .مهنم نأ ينغلبو ىيحي لاق» : يلي ام عس
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 116 ۔ 112 :لحنلا

 .")اهلك هبونذ هل رفغ دقو هللا ىقلي ىتح طارصلا دنع هيلع ددشيف اهنم هيلع

 لُك نم ًادعَر اهقزر اهيا ةيَمظُم ةنماع تناك ةيرق القم هللا بَرَضَو» :هلوق
 ذَقَلَو ًنوُعَنْضَي اوناك امب فوخلاو عوجلا سانل هللا اَهَقاذأَق هللا مُنَاب تركف ناكم
 .هوُملص مُمَو باذعلا مُهَذََف ُهوبذَكَف مهنم ًلوُسَر ممما

 اوركشي ملو هلوسر اوبذكف هللا معنأب اورفك .ةلق دمحم لوسرلاو ،ةكم ةيرقلاف
 اماو .[28 :ميهاربإ] (ياوتلا زاق مهموق اولو رفم هللا ةم اوكب نيذلا ) مهو
 اوبذع يذلا عوجلا هنإف ( َنوُمَتْضَي اوناك امب فحلاو عوجلا سانل 3

 جرخ امدعبف فوخلا امأو .ردب موق فيسلاب مهبذع مث ،ردب موي مهباذع لبق ةكمب هب
 . مهنع يبنلا

 مهل هللا لحا ام ؛نينمؤملا ينعي « انط للح هلا ُمُكَقََر امم اولك ل :هلوق

 .« نوُْبعت ها متنك نإ هللا تمعن اوُرُكشاَو » .اهريغو ةمينغلا نمو قزرلا نم

 4 هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محخَلَو مدلاو ةتيملا مُكيلَع مُرَح امنإ » :لاق
 .نيكرشملا نم باتكلا لهأ حئابذ لحأ مث كنيكرشملا حئابذ :يأ

 يف كلذ انرّسف دقو « ميجر ُروُمَع ةللا ق داع الو ,غاب ريع رطضا نمف » :هلوق
 .”هاعنألا ةروسو ةرقبلا ةروس

 اورَتفَتل ماَرَح اًذنَمَو للَح اذَه بذكلا ُمُكَنَنِسْلأ فصت امل اولوقت الو » : هلوق
 امو ثرحلاو ماعنألا نم اومرح امل نيكرشملا يف ةيآلا هذه تلزن « بزكلا هللا ىلع
 ىلع َلْوَقَتلا اولحتسي الأ مهيلإ مدقت .ةماع سانلل تراص مث { ةتيملا لكأ نم اوحتسا
 هللا ىلع ءاعتالاب هللا لحأ ام اومرحيو ء هللا مرح ام اولحيف بذكلا اورتفي الو ش هللا

 : لاقف هيلع بذكلاو

 :عم ةطوطخم يف ءاج امم آلدب يراوهلا خيشلا نم «. .هللا ىقلي ىتح :ةريخالا ةملجلا هذه (1)

 . !ةنجلا ىلإ اهنم هللا هجرخي مث هنم مقتنيف رانلا لخديف اهنم هيلع ىقبي نم مهنمود
 .570 - 563. صو 165 ص 1 ج ريسفتلا اذه نم فلس ام رظنا (2)
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 119 - 116 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 ماعنألا نم اومرح اميف نيكرشملا نم ٦ بذكلا هللا ىّلَع نورفي نيذلا ن +

 بذكلا هللا ىلع ةلبقلا لهأ نم ىعدا )1( نممو 0 . ةتيملا لكأ نم اولحتسا امو ثرحلاو

 .اعيمج ٨ نوحل ال , همرحي ملو هلل أ لحي مل ا ام مزحو لحتس او ٠ ليط اب ل اب نا دو

 هللاء رم الالو امارح هنم مُْلَعَجَف قزر نم مكل هلا ن م منأ 5 :هلوقك وهو
 .[59 : سنوي] ) َنوُرتفَت ه هللا ىلَع مأ ُمُكَل نذأ

 .بهاذ ليلق عاتم ايندلا نم هيف مه يذلا نإ :يأ « ليلق متم » :هلوق

 .ةرخآلا يف « ميلأ ًباَذَع مُهَلَو »

 اوكرتو دوهيلا مهسفنأ اومس ؛دوهيلا ينعي « اوُداَم نيذلا ىَلَعَو » :هلوق

 ماعنألا ةروس يف « لبق نم كيلع انضَضق امم » مهرفكب مهيلع 4 اَنْمَرَح » مالسإلا

 ٣ نيذلا ىلو ( : هلوق ينعي ؟ يندم ةروسلا هذه نم عضوملا اذهو ئ ةيكم يهو

 وأ اَمُمروُهَُظ تلمح ام أل اَمُهَموُخُش مهلع ارح معل او قل ا َنمَو رفظ يذ لك انمرح

 .[146 :ماعنألا] ( م طلتخا ام ام وأ ر رعبملا اياوحلاو ( اّياَوحلا

 مهيلع كلذ مرح امنإو 4 نوملظي م مهسفن أ او اك نكتلو مُهْنُمَلَ امو + لاق

 مهْيَلَع انمرح اوذامم نيذ ذلا ً نم م مْلْظَف ( :لاقف ءاسنلا ة هروس يف كلذ نيب لقو . مهملظب

 .[160 :ءاسنلا] ةيآلا رخآ ىلإ ( . ..مه تلحأ تابيط

 اوُحَلصأَو كلذ دعبب نم اوبات مث : ةَلَهَجب وسلا اولمَع نيذلل كبَر ن ر مث ; » :هلوق

 .4 ميجر و » اهنم اوبات اذإ ةلاهجلا كلت دعب نم :يأ ي امدعب نم َكبَر نإ

 .() لهج هنم كلذو 6 ةلاهجب وهف دبعلا هلمع بنذ لكو

 هذهو «نيكرشملا نم» ىلع فطع «نمم» هتبثأ ام باوصلاو «نميف» :دو جو ق تاطوطخملا ىف (1)

 . يراوهلا خيشلا ةدايز نم ةلمجلا

 يربطلا هركذ امك ةبوتلا ىلإ ريمضلا دوعي نأ هنم حصأو { ةلاهجلا ىلإ انه ريمضلا فلؤملا داعأ (2)

 .) ميحر ُروُفَعَل ) هل مهتبوت دعب نم دمحم اي كبر ن :لوقي» :لاق ذإ 14 0 ج هريسفت يف

 .641 ص 2 ج فاشكلا يف يرشخمزلا هدروأ امكو

 . «هلمع اذإ لهاج وهف اءوس لمع نم لك» : : 4 ص 2 ح يناعملا يف ءارقلا لاقو )3(
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 124 - 120 :لحنلا

 هقفيو ريخلا ملعي ؛ريخلا يف مديسلا ةمالاو « ةمأ ناك ميا نإ » :هلوق
 « اتناق » .امامإ ريخلا يف ناك هنإ : يأ ،مهداشر لبسو مهنيد ملاعم مهرضصبيو سانلا

 .هنع ذخؤيو {©هب يدتقي ىده مامإ ناك . هلل ًاعيطم : يأ

 : يأ ( تناق ) .ًارافك سانلاو ًانمؤم هدحو ناك :ىأ ( ةمأ َناَك ) :دهاجم لاقو

 . هلل اعيطم

 نبا لاقو .ةمأ ناك لبج نب ذاعم نإ :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 وهو .مامإ وهو شةمأ وهف ريخلا ملعي نم لكو ؛ريخلا ملعي ناك ذاعم نإ :دوعسم
 .هب ىدتقي يذلا "ةدئاقلا

 .« نيكرشملا نم كي ملو » اصلخم :يا « افينح »
 ىفطصاو ىبتجاو ،هافطصاو اهل هراتخا } ةوبنلل : يا ه ةيبتجاهمئنألأركاش »

 .ةنجلا ىلإ :يأ 4 ميقتسم ُ طزص ىلإ ُهيَدَمَو » .دحاو راتخاو

 ( ايندلا يف هرجأ ُهاَنيَتاََو ) :هلوقك وهو 4 ةنسح ايندلا يف هنيتاَءَو]» :هلوق

 يأ هنولوَتن مهو الإ نيد لها نم سيل :لاق مهضعب ركذ .[27 :توبكنعلا]
 ءانثلا هيلع انيقبأو : يأ [108 :تافاصلا] ( نيرخآلا يف هيلَع اًنكَرَتَو ) :لاق .هنوضتري

 لهأ نوحلاصلاو «“َنيجلْصلا نمل ةرخآلا يف ُهنَو » :لاق .نيرخآلا يف نسحلا
 . ءايبنألا مهلضفو .ةنجلا

 نم َناَك اَمَو افينح مميهاَربِإ ةلِم عبتا نأ » دمحم اي 4 كيلإ اًنْيَحوَأ مُث » :هلوق
 مهضعب هلحتسا] مهضعب لاق « هيف اوُمَلَتا نيذلا ْىَلَع تبسلا َلِعُج امنإ نيكرشملا

 وهو «ريخلا يف ديسلا» 179 ةقرو ز يف ءاج ام تبئأو «ريخلا يف ةنسلاه عس يفو . دو جو ق يف (1)

 .هجو كلو .حصأ

 ًامّلُعَم» :114 ص 2 ج يناعملا يف ف ءارفلا لاقو .اطخ وهو (اذك) ةداقلا وهو» :دو جو عو ق يف (2)

 (فينَحر» :لاقو .«هلل ًاعيطم امامإ : يأ» :369 ص 1 ص زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو ؛ريخلل

 .«فينح وهف تيبلا جحيو نتتخي ةيلهاجلا يف ناك نمو ؛ًاملسم
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 126 - 124 :لحنلا يناثلا ءزجلا

 « َنوُمتخَ هيف اوئاك اميف ةمايقلا موي مهنب مكحيل كبر و » "[مهضعب همرحو
 . رانلا نيرفاكلا لخديو ةنجلا مهنم نينمؤملا لخدي نأ مهيف همكحو

 اموي مايأ ةعبس لك يف هللا ىلإ اوغرفتي نأ هموق رمأ ىسوم نإ : يبلكلا لاقو
 ةعمجلاب مهرمأف ؛ مهتعنصل مايأ ةتسلاو . ائيش مهتعنص نم هيف نولمعي الو هنوديعي

 .تبسلا اوراتخاو ةعمجلا اوبأ مهنأ مهفالتخاف .تبسلا الإ اوبأو تبسلا مه اوراتخاف

 اوتوأ مهنأب كلذ ،نوقباسلا نحنو نورخآلا نحن :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ

 مويلاف ،هل هللا انادهف هيف اوفلتخا يذلا مويلا اذهو . مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا

 ينعي] ىراصنلل دغ دعبو ،[تبسلا ينعي] دوهيلل ادغو ()[ةعمجلا ىينعي] انل

 . .() [دحألا

 .ةنجلا ىلإ قيرطلا وهو ىدهلا ىلإ :يأ « َكبَر ليبس ىلإ ذأ » :هلوق

 مهرمأي 4 نسحأ يه يتلاب مهلو » نآرقلاب :يأ 4 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب »
 نَع " نمب ُمَلَعأ و ؤمه كبر ن ) هنع هللا مهاهن امع مهاهنيو هب هللا مهرمأ امب

 نولاض نوكرشم مهنأ :يأ « َنيِدَتهُمْلاب ملعأ وُمَو » ىدهلا قيرط نع :يأ 4 هليبس

 .نودتهم نونمؤم هباحصأو ادمحم نأو

 ُرْنَخ مهل ْمئرَبَص نيلو هب ممِقوُع ام لثمب اوُبقاَعَف ْمنبقاَع نإو » :هلوق
 .هيرب

 هآر املف] هريكاذم اوعطقو }دحأ موي ةزمحب نوكرشملا لثم :لاق سابع نبا ركذ

 ىلع اهمف ،هيلع تناك ةدربب ىطغف هب رمأف اديدش ًاعزج عزج مالسلا هيلع يبنلا

 .عس نم ةدايز (1)

 .5 : ةقرو . عس نم ةدايز نيفوقعمل ا نيب ام )2(

 يف ملسم هجرخأو .ةعمجلا ضرف باب ةعمجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدح (3)

 هدنسم يف دمحأ هجرخأو )855 مقر) .ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده باب .ةالصلا باتك

 .ةريره يبأ ثيدح نم هيوري مهلك .مهريغو يئاسنلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 128 ۔ 127 :لحنلا

 نم نيثالثب نلقم ال :ةي هللا لوسر لاق مث 6"[رخ ذإ هيلجر ىلع لمجو .هسارو ههجو

 نع وه مُئرَبَص نيلو هب مئنقوُع ام ,لب اوناع بقاع نإ ) :هللا لزناف شيرق

 نع اوركذ . لمتمي ملو ةليم هللا لوسر ربصف « هللاب لإ كربص امو زبضاو » :هلوق
 .'ةلثملا نع ىهن هنأ ةنيم هللا لوسر

 يف كت الو » اونمؤي مل نإ نيكرشملا ىلع :يأ « ممهَْلَع نزحن الو » :هلوق
 .كعم هللا نإف كيلع مهبذكو مهركمب كردص قيضي ال :يأ 4 نوُركممَي امم قيض

 ْمُه نيذلاو » ديباتلاو رصنلاو نوعلا يف :يأ ه اوفن نيذلا عم ةللا نإ »
 .4 نونسحُم

 .5 ةقرو ٥عس نم ةدايز (1)

 .رثكأ ليصفتب سابع نبا نع هاور دقف 290 ص ،يدحاولل لوزنلا بابسأ يف ربخلا اذه رظنا (2)

 . ةريغملا نعو رمع نبا نع يناربطلا هاورو نارمع نع كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (3)
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 ! :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 "ليئارسإ يتب , ةروس ريسفت

 . اهلك ةيكم يهو

 اهمكزنيو هسفن ينعي ؛َنحبس» :هلوق 4 ,ميجرلا ن نمحرلا هللا مشب »

 دجسملا ىإ مارحلا دجسملا نم اليل « ةلي ادمحم ينعي « هدبعب ىىَرْسَأ يذلا ,

 هللا هارأ ام ينعي 4 انتيل رم هيرنل هلوح اًنكَرب يذلا 9 .سدقملا تيب ينعي 4 ىصقالا

 . هب ىرسأ ةليل

 تعمس ذإ ناظقيلاو مئانلا نيب تيبلا دنع انأ انيب :لاق أي هللا يبن نأ اوركذ

 ٥&بهذ نم تسلطب تيتأف . . يب قلطنا تيتأف . نيلجرلا نيب ةثالثلا دحأ :لوقي الئاق

 يذلل تلقن : ةداتق لاق] . اذكو اذك ناكم ىلا يردص حرشف ٠ مزمز ءام نم اهيف

 مث ،مزمز ءامب لسغف يبلق جرختساف . ينطب لفسأ ىلإ ينعي :لاق 6ة)[ينعي ام : يعم

 .هناكم ديعأ مث . ةمكحو اناميإ يشح لاق وأ زنك

 هوطخ عضي . لغبلا نودو رامحلا قوف . قاربلا هل لاقي (4 رضيبأ ةبادب تيتأ مث

 .هيلع تلمحف هفرط ىصقأ دنع

 ةروس ريسفت» :179 ةقرو ز يفو ،عس يفو .ليئارسإ ينب ةروس» :جو دو عو ق يف اذك (1)

 . «ناحبس

 نب كلام نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ديعس قيرط نم ةياورلا هذه تدرو ظ 5 ةقرو عس يف )2(

 .دمحأ مامإلا نع 248 ص 4 ج ٠ هريسفت يف ةياورلا هذه ريثك نبا دروأ دقو .ةعصعص

 . عس نم ةدايز )3(

 ،ثنؤملاو ركذملا ىلع قلطي ةبادلا ظفل نأل . حيحص وهو «ضيبأ ةبادب : تاطوطخملا يف اذك (4)

 . (ببد) - ناسللا رظنا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 1 :ءارسالا

 :لاق ؟اذه نم :ليقف ؛ليربج حتفتساف .")ايندلا ءامسلا انيتأ ىتح انقلطنا مث

 :لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ : ليق . مالسلا هيلع دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج

 تلقف { مدآ ىلع تيتاف :لاق .ءاج ءيجملا معنلو ،هب ابحرم :اولاقف ،انل حتفف .معن
 يبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم :لاقف هيلع تملسف .مدآ كوبأ لاق ؟اذه نم :ليربجل
 :لاق ؟اذه نم :ليقف ليربج حتفتساف ،ةيناثلا ءامسلا انيتأ ىتح انقلطنا مث .حلاصلا

 :لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ :ليق .مالسلا هيلع دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق ؛ليربج

 ، ىسيعو ىيحي ىلع تيتأف .ءاج ءيجملا معنلو 9هب ابحرم :اولاقو ,انل حتفف .معن
 انبا :لاق هنأ بسحأو ىسيعو ىيحي ناذه :لاق ؟ناذنه نم ،ليربج اي :تلقف

 ىتح انقلطنا مث .حلاصلا يبنلاو حلاصلا خالاب ابحرم :الاقف امهيلع تملسف .ةلاخلا
 فسوي ىلع تيتأف .مهمالكو ليربج مالك نم اذه وحن ناكف .ةثلاثلا ءامسلا انيتأ

 ابحرم :لاقف ،هيلع تملسف فسوي كوخأ اذه :لاق ؟اذه نم :ليربج اي :تلقف

 سيردإ ىلع انيتأف .ةعبارلا ءامسلا انيتأ ىتح انقلطنا مث .حلاصلا يبنلاو حلاصلا خالاب

 ابحرم :لاقف هيلع تملسف سيردإ كوخأ اذه :لاقف ليربج اي اذه نم :تلقف

 ايلع اناكَم ُهنْعَفَرَو ) : هللا لاق }[ةداتق] :لاق اهدنعو .حلاصلا يبنلاو حلاصلا خالاب
 اذه نم :تلقف نوراه ىلع انيتأف ةسماخلا ءامسلا انيتأ ىتح انقلطناف [57 :ميرم]

 يبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم :لاقف ،هيلع تملسف .نوراه كوخأ اذه :لاق ؟ليربج اي
 اي اذه نم :تلقف ىسوم ىلع تيتأف ،ةسداسلا ءامسلا انيتأ ىتح انقلطنا مث .حلاصلا

 يبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاقف هيلع تملسف ،ىسوم كوخأ اذه :لاق ؟ليزبج

 يدعب هتثعب مالغ اذه بر :لاق ؟كيكبي امو :هل ليقف ؛ىكب هتزواج املف .حلاصلا

 تباث حيحص رمأ وهو ،آلوأ ةي هللا لوسرب ىرسأ ثيح سدقملا تيب ىلإ ةياورلا هذه رشت مل (1)
 اهتبثأ ةيفالخ ةلأسمف ءايبنألاب امامإ هب هتالصو ، ىصقألا دجسملا يتي هلوخد امأ .نآرقلا صنب
 ريسفت رظنا .ناميلا نب ةفيذح ليلجلا يباحصلا اهافن نممو .نورخآ اهافنو ةباحصلا ضعب
 ةفيذح يباحصلا نيب ًاراوح 255 -254 ص 4 ج ريثك نبا ريسفت يف رظناو .15 ص 15 ج يربطلا

 . ةياورلا رخآ يف ريثك نيا قيلعتو شيبح نب رز يعباتلاو ناميلا نبا
 .ريبعتلا ميقتسيل اهتابثإ نم دب ال ظ 5 ةقرو عس نم ةدايز (2)
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 1 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 ةعباسلا ءامسلا انيتأ ىتح انقلطنا مث . يتمأ نم لخدي امم رثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي

 هيلع تملسف .ميهاربإ كوبأ اذه :لاق ؟اذه نم ليربج اي :تلقف ،ميهاربإ ىلع انيتاف

 ةبعكلا لايحب رومعملا تيبلا انل عفر مث .حلاصلا يبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم :لاقف
 كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي رومعملا تيبلا اذه :لاق ؟اذه ام ليربج اي :تلقف

 ثدحف ؛ىمهتنملا ةردس انل تعفر مث .امهيلع ام رخأ هيف نودوعي ال هنم اوجرخ اذإ

 .ترجه لالق لثم اهقبن نأو شةلّيفلا ناذآ لثم اهقرو نأ هللا يبن

 نارهنو نانطاب نارهن :اهتحت نم نجرخي راهنأ ةعبرأ ىأر هنأ هللا يبن 77

 .ةنجلاب نارهنف نانطابلا نارهنلا امأ :لاقف ؟راهنألا هذه ام ليربج اي تلقف .نارهاظ

 يلع اضرغف ،رمخ رخآلاو نبل امهدحأ نيءانإب تيتأو . تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأو

 يلع تضرفو .ةرطفلا ىلع كتمأ كب هللا باصأ تبصأ : يل ليقف ؛نبللا تذخاف

 ىلع تيتأ ىتح .نهب تئجف . موي لك ةالص نيسمخب ترمأ :لاق وأ ةالص نوسمخ

 ال كتمأ نإ :لاقف .موي لك ةالص نيسمخب :تلقف ؟ترمأ مي : يل لاقف ىسوم

 عجرا {ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ينب تجلاعو كلبق سانلا تولب دق ينإ ؛كلذ نوقيطي

 هذه هتلاقم لثم ىسوم يل لوقيو يبر لأسأ تلز امف .كتمأل فيفختلا هلسو كبر ىلإ

 :لاق .ترمأ مب :يل لاق هيلع تيتأ املف . موي لك تاولص سمخب تعجر ىتح

 سانلا تولب دق ينإ .كلذ نوقيطي ال كتمأ نإ :لاقف . . موي لك تاولص سمخب تلقف

 .كتمال فيفختلا هلأساو كبر عجار { ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ينب تجلاعو ،كلبق نم

 ،تيدونف :لاق .ملسأو ىضرأ ينكلو تيحتسا دقل ىتح يبر تعجار دقل :تلقف

 رشعب ةنسحلا تلعجو يدابع نع تفخو يتضيرف تيضمأ دق ينإ :انم ىدان وأ
 .(2انه اه ىلإ ثيدحلا اذه ىهتناف .اهلاثمأ

 .هيلإ اودوعي مل :عبرألا تاطوطخملا يفو ،عس يف اذك (1)
 ةلق لك ردق :لبنح نب دمحأ لاق .ةريبكلا لالقلا اهب لمعت تناك .ةنيدملا برق ةيرق يه (2)

 .(رجه) ،يومحلا توقايل نادلبلا مجعم رظناو للق ناسللا رظنا 0ناتبرق
 براب لعب . جارعملا براب ٠ قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ اذه جارعملاو ءارسالا ثيدح )3(

 = نب كلام نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ىيحي نب مامه نع دلاخ نب ةبده نع ءارسإلا ثيدح
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 1 : ءارسالا

 :ليربج هل لاقف ؤبعصتسا هبكريل قاربلاب يتأ امل ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 ضنراف : لاق .هنم هللا ىلع مركأ قولخم كبكر ام هديب دمحم سفن يذلاوف نكسا

 .رقو اقرع

 مههافش ضرقت لاجر ىلع يب يرسأ ةليل تررم :لاق هللا لوسر نأ اوركذو
 نورمأي كتمأ نم ءابطخ ءالؤه :لاقف ؟ليربج اي ءالؤه نم تلقف ران نم ضيراقمب

 . نولقعي الفأ باتكلا نولتي مهو مهسفنأ نوسنيو ربلاو ريخلاب سانلا

 ؤلؤللا بابق هتافاح رهنب انأ ذإ ةنجلا ىف انأ امنيب :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ؟ليربج اي اذه ام :تلقف .رفذأ كسم اذإف ءاملا ىرجم ىلإ يديب تبرضف “فوجملا

 .")هللا كاطعأ يذلا رثوكلا اذه :لاقف

 هنم رزغأ هنأ ريغ ثيدحلا اذه مالسلا هيلع يبنلا نع يبنلا باحصأ ضعب ركذو

 .)لوألا ثيدحلا يف سيل ام هيف لوطأو

 ءامب لسغف ؤ بلقلا جرختساف ،رحنلا قشف ‘تيتأ ذإ تيبلا يف انأ امنيب :لاق
 نودو رامحلا قوف ،قاربلا هل لاقي ضيبأ ةبادب تيتأ مث .هناكم ديعأ مث ،مزمز

 وحن يب راسف هيلع تلمحف .هفرط ىهتنم دنع هوطخ عقي ،نينذألا برطضم ،لفبلا

 اي ثكلأسأ كلسر ىلع دمحم اي :قيرطلا نيمي نع يداني دانم اذإف ؛سدقملا تيب

 .هيلع جرعأ ملو تيضمف .كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي كلأسأ كلسر ىلع دمحم
 دمحم اي .كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي :قيرطلا راسي نع يداني ٍانمب انأ اذإ مث

 ءارسإلا ثيدح جرخأ دقو .سنأ نع ىرخأ قرط هلو بابلا ثيداحأ حصأ اذهو .ةعصعص =

 افرط ىور نم مهنمو ،الوطم هاور نم مهنم ،ةباحصلا نم عمج نع ثيدحلا ةمئأ جارعملاو
 ٥ 2-17 ص 15 ج يربطلا ريسفت لثم ريسفتلا بتك يف هرظناو . هناظم يف هيلإ عجراف ،هنم

 .158 - 136 ص 4 ج روثنملا ردلاو 5280 - 239 ص 4 ج شريثك نبا ريسفتو
 .( رَتوكلا انيطع ان ) ريسفت ريسفتلا باتك يف سنأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ (1)

 مالس نبا هاور يذلا وهو . .عس يفو .عو ق يف دوجوم وهو ،جو د نم طقاس ثيدحلا اذه (2)

 .روثنملا ردلا يف يطويسل او هريسفت يف يربطلا هاورو .يردخلا ديعس يبأ نع ًاعوفرم

 .حيحص امهالكو .ءاضيب ةبادب» :عو ق يفو 8دو ج يف اذك (3)
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 1 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 .هيلع جرعأ ملو كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي . كلأسأ كلسر ىلع

 لك نم اهيلع ،ءالمج ءانسح :لاق هبسحأ ،قيرطلا ةعراق ىلع ةأرماب اذإ مث

 اي ،كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي :لوقت اهيدي ةعفار اهرعش ةرشان شةنيزلاو يلحلا

 اهيلع جرعأ ملو تيضمف .كلاسأ كلسر ىلع دمحم اي كلاسأ كلسر ىلع دمحم
 مث .ءايبنألا اهب قثوي يتلا ةقلحلاب ةبادلا تقثواف سدقملا تيب ىلإ تيهتنا ىتح

 .تجرخ مث نيتعكر هيف تيلصف دجسملا تلخد

 تبصأ :لاقف نبللا تلوانتف .رمخ نم ءانإو نبل نم ءانإ :نيءانإب ليربج يناتأف

 . ةرطفلا

 تعمس :تلق ؟هذه اكتهجو يف تيأر ام دمحم اي :ليربج يل لاق مث

 كلسر ىلع دمحم اي ‘كلاسأ كلسر ىلع دمحم اي :قيرطلا نيمي نع يداني ايدانم
 جرعأ ملو تيضم :تلق ؟تعنص امف :لاق .كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي كلأسا
 مث :تلق .كتمأ تدؤهتل هيلع تجرع ول كنإ امأ .دوهيلا ةيعاد كلذ :لاق .هيلع
 اي كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي :قيرطلا راسي نع يداني انمب انأ اذإ مث :تلق ؟اذام

 :تلق ؟تعنص امف :لاق كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي كلأسأ كلسر ىلع دمحم

 ترضصنتل هيلع تجّرع ول كنإ امأ .ىراصنلا ةيعاد كلذ :لاق .هيلع جرعأ ملو تيضم

 اهيلع ءالمج ءانسح :لاق هبسحأ ،قيرطلا ةعراق ىلع ةأرماب انأ اذإ مث :تلق .كتمأ

 كلسر ىلع دمحم اي :لوقت ،اهيدي ةعفار .اهرعش ةرشان شةنيزلاو ىلحلا لك نم

 امف :لاق .كلأسأ كلسر ىلع دمحم اي .كلاسأ كلسر ىلع دمحم اي كلاسأ
 اهيلع تجرع ول كنإ امأ ؛ايندلا كلت :لاق .اهيلع جرعأ ملو تيضم :تلق ؟تعنص

 .ايندلا ىلإ تلمل

 6هرصب قشي ثيح تيملا ىلإ رت ملأ 5هللا قلخ ام نسحأ اذإف جارعملاب انيتأ مث

 . (لمج) ناسللا رظنا . اهلعف نم ةفصلا هذهل «لعفأ» دجوي الو . ةحيلم ةليمج يأ . ءالمج ةأرما )1(

 .دحاو ىنعملاو حيحص وهو « ؟اذه كهجو يف تيأر ام» : ب عس يف )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 1 :ءارسالا

 ر م ٠ً

 موب يف هيآإ حورلاو ةَكئللَملا جرعت ) : ةيآلا هذه الت مث .هب ًاجع جارعملا هعبتي امنإف

 ىلإ انيهتنا ىتح انب جرعف شهيف اندعقف [4 :جراعملا] .(ةََس فلآ نيسمخ هرادقم ناك

 دنج ©كلم فلأ نوعبس هدنج ،ليعامسإ :هل لاقي كلم اهيلعو ،ايندلا ءامسلا باب

 :رثدملا] ( مه آلإ كبر ونج مَلْعي اَمَو ) :ةيآلا هذه التو كلم فلأ نوعبس كلم لك

 .دمحم لاق ؟كعم نمو :ليق ؛ليربج لاق ؟اذه نم :ليقف ليربج حتفتساف [1

 .انل حتفف .ءاج ءيجملا معنلو ،هب ابحرم اولاق .معن :لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ :ليق

 يل اعدو يب بحرف .مدا كوبأ اذه :لاق ؟اذه نم ليربج اي :تلقف ،مدآ ىلع تيتاف

 بيط حور :لاق ،نمؤم حور هب رم اذإف .هيلع ضرعت حاورألا اذإو :لاق .ريخب

 . ةثيبخ ةحئارو ثيبخ حور لاق رفاك حور هب رم اذإو ،ةبّيط ةحئارو

 ةبيط موحل اهيلع نيواخأو ةنتنم موحل اهيلع )نيواخاب انأ اذإف تيضم مث :لاق
 اي ءالؤه نم تلقف . ةيطل ١ موحلل ١ نوعذيو ةنتنملا موحلل | (3) نوسهني ل اجر ١ ذإو

 . مارحلا نوغتبيو لالحلا نوعدي ةانزلا ءالؤه :لاق ؟ليربج

 نم روخصلاب نوئيجي نيرخاو (ث مهيجلأ كفت لاجرب انأ اذإف تيضم مث :لاق

 لاق ؟ءالؤه نم ليربج اي :تلق :لاق . مهرابدأ نم جرختف مههاوفأ يف اهنوفذقيف رانلا

 لاومأ نولكات نيذلا ن ) : ةيآلا هذه الت مث . املظ ىماتيلا لاومأ نولكاي نيذلا ءالؤه

 .[10 :ءاسنلا] ( ًاريعَس َنْوَلْصَيَسَو ران مهنوطب يف نولكات امنإ ًاملُط ىماتيلا

 ؛راؤج ملو (ة)اهنو ُرَمضُيف مهئامدب مهموحل نم عطقي موقب انأ اذإف تيضم مث :لاق

 .«ةظفحلا باب ا انيهتنا ىتح» :عو ق يفو © 180 ةقرو ؤلز يفو ٥©ب 6 ةقرو عس يف اذك (1)

 ةملكلاو .نوخو ةنوخأ ىلع ًاضيأ عمجتو .ماعط اهيلع ناك اذإ ةدئاملا :ناوخ عمج ،نيواخأ (2)

 . (نوخ) ناسللاو © 177 ص برعملا : يقيلاوجلا رظنا ؟ةبرعم

 ضبقلا سهنلاو .«نوسهني» ب 6 ةقرو عس يف ءاج ام حصفأو هنم حصأو «نوشهتني» :عو ق يف (3)

 . هفتنو سارضألاو نانسألاب محللا ىلع

 نم ةيحللا تبنمو ،مفلا لخاد نم نانسألا امهيلع ناذللا نامظعلا :نايحّللاو ؛يخَل عمج (4)
 .ناسنإلا

 .عفدلا :زفضلا يناعم نمو .مهنم هرك ىلع اهنومقلي :يأ 5اهنوزفضُي (5)
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 1 : ءارسالا يناثلا ءزجلا

 :ةيآلا هذه الت مث ،نوزاممَللا نوزاممهلا ءالؤه :لاق ؟ليربج اي ءالؤه نم تلتن

 انأ اذإو :لاق [12 :تارجحلا] ( هوم تهركف اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بح

 نم :تلقف ؛ نهنشن براقعو تايح اذإو :لاق هبسحأو . نهيدٹب تاقلعم ةوسنب

 .(" نهدالوأ نلتقي يتاللا (;"ةروؤظلا ءالؤه :لاق ؟ليربج اي الؤه

 اهيلع نوضرعي رانلا ىلإ مهب قلطني ثيح نوعرف لا ةلباس ىلع تيتأ مث :لاق

 انأ اذإو { هللا باذع نم نوري امل ةعاسلا نموقت ال انبر اولاق اهوأر اذإف ؛ًايشعو اودغ

 نوعرف لا مهيلع يتأيف مهنوطبلو مهروهظل نوعقيف نوموقي تويبلاك مهنوطب لاجرب
 الت مث . .ابرلا ةلكأ ءالؤه :لاق ؟ليربج اي ءالؤه نم تلقف .ًادرث مهلجراب مهنودرثيف

 نم ُنطْْشلا هبحت يذلا وق امك ل َنوُموَقَي آل اوبّرلا َنوُلَكاَي نيذلا ) :ةيآلا هذه

 .[275 :ةرقبلا] .( سملا

 ؟اذه نم :ليقف ليربج حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ىتح انب جرع مث
 .معن :لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ :ليق .دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج :لاق

 . ىسيعو ىيحي ةلاخلا ينباب انأ اذإف انل حتفف .ءاج ءيجملا معنلو هب ًابحرم : اوناق

 حتفتساف .ةثلاثلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ىتح انب جرع مث .ريخب يل اوعدو © يب ابحرف

 دقوأ :ليق .دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف ليربج

 ٥ فسويب انأ اذإف انل حتفف .ءاج ءيجملا معنلو هب ابحرم :اولاق .معن :لاق ؟هيلإ ثعب

 ىتح انب جرع مث .ريخب يل اعدو يب بحرف :لاق ء(}نسحلا فصن ىطعأ دق وه اذإو
 :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف .ليربج حتفتساف ،ةعبارلا ءامسلا ىلإ انيهتنا

 معنلو هب ابحرم :اولاق .معن لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ :ليق .دمحم :لاق ؟كعم نمو

 ىلإ انب جرع مث .ريخب يل اعدو يب بحرف .سيردإب انأ اذإف انل حتفف .ءاج ءيجملا

 ءاسنلا نم هيلع ةفوطعملاو اهدلو ريغ ةعضرملا يهو ،رئظل عومج رؤظاألاو ةرؤظلاو ،ةروؤظلا (1)

 .قونلاو

 نينزي يتاللا نه :يردخلا ديعس يبأ ةياور نم ريثك نبا ريسفت يفو عسو عو ق يف اذك (2)

 .حصأ وهو .«نهدالوأ نلتقيو

 .«نسحلا رطش» :ب 6 عس يفو 1 ةقرو ز يفو .عو ق يف اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 1 :ءارسالا

 ؟كعم نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف ليربج حتفتساف }ةسماخلا ءامسلا
 .ءاج ءيجملا معنلو هب ابحرم :اولاق .معن :لاق ؟هيلإ ثعب .دقوأ :ليق .دمحم لاق

 نم :تلقف .دوسأ رطشو ضيبأ رطش :نارطش هتيحل اذإو .نوراهب انأ اذإف .انل حتفف

 يل اعدو يب بحرف .اعبت تيأر نم رثكأو هموق يف ببحملا اذه :لاق ؟ليربج اي اذه

 : لاق ؟نم ليقف .ليربج حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ىتح انب جرع مث .ريخب

 ابحرم :اولاق .معن لاق ؟هيلإ ثعب دقوأ ليق .دمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج

 سبل ول رعشأ لجر وه اذإو ،ىسومب انأ اذإف انل حتفف .ءاج ءيجملا معنلو هب

 بحرف .ىسوم كوخأ اذه :لاق ؟ليربج اي اذه نم :تلقف .رعشلا امهذفنل نيصيمق

 ينأ ليئارسإ ونب امعزي :لوقي ىسوم تعمس مث ‘تيضمف :لاق .ريخب يل اعدو يب

 & يلع ناهل هدحو يبنلا ناك ولو . ينم هللا ىلع مركأ اذهو ،هللا ىلع قلخلا مركأ

 حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ىتح انب جرع مث .هتمأ نم هعبت نمو يبنلا نكلو
 دقوأ :ليق .دمحم لاق ؟كعم نمو :ليق .ليربج لاق اذه نم :هل ليقف ،ليربج

 ىلع تيتاف .انل حتفف .ءاج ءيجملا معنلو هب ابحرم :اولاق .معن :لاق ؟هيلإ ثعب
 ال كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي ،رومعملا تيبلا ىلإ دنتسم وه اذإف ميهاربا

 . ميهاربإ كوبأ اذه :لاق ؟ليربج اي اذه نم :تلقف .ةعاسلا موقت نأ ىلإ هيلإ نودوعي

 بايث مهيلع رطش :نارطش هدنع ىتمأ اذإف .ريخب يل اعدو يب بحرف ،هيلع تملسف

 .نورخآلا سبتحاو ضيبلا بايثلا باحصأ لخدف ؛دمر بايث مهيلع رطشو ضيب
 لكو . ائيس رخآو ًاحلاص المع اوطلخ نيذلا ءالؤه :لاق ؟ليربج اي ءالؤه نم تلقف
 سانلا ىلوأ ن ) : ةيآلا هذه الت مث . . كتمأ ةلزنمو كتلزنم هذه : يل ليق مث . .ريخ ىلإ

 .[68 : نارمع لآ] (َنيِنمؤُمْلا يلو هللاو اونَماَع َني ريذلاؤ يبنلا اممو ُهوُعَبا َنيذَلل ميهاربإب

 نم ةقرولا اذإو ثهللا قلخ ام نسحأ اذإف ىهتنملا ةردس ىلإ انيهتنا مث :لاق

 نم رجفنا مث ،ليبسلسلا اهتحت نم رجفنا مث .اهتطغل ةمألا هذه اهب تيطغ ول اهقرو

 .ءانأ هللا ىلع قلخلا مرحأ نأ ليئارسإ ونب معزي «معزي» :عو ق يفو ظ 6 ةقرو عسو ،ز يف اذك (1)

 . حصنأو بسنأ اهتبثأ يتلا ةرابعلاو

404 



 ١ : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 نم مدقت ام يل رفغف ةمحرلا نم تلستغاف ؛رثوكلا رهنو ةمحرلا رهن :نارهن ليبسلسلا
 اهريط اذإف ،ةنجلا يف يب رجفنا ىتح هتكلسف رثوكلا تيطعأ مث .رخات امو يبنذ

 ةيراج ىلإ ترظنو :لاق .بّتقملا ريعبلا دلجك اهنامر نم ةنامرلا اذإو ،‘تخبلاك
 مث :لاق .اديز اهب ترششبف :لاق .ةثراح نب ديزيل :تلاقف ؟ةيراج اي تنأ نمل :تلقف

 :لاق .ديدحلا الو ةراجحلا هل موقت ال كديدشل يبر باذع نإ اذإف ثرانلا ىلإ ترظن

 ةقرو لك ىلع عقوو .ىش ام هللا رمأ نم اهاشغف ىهتنملا ةردس ىلإ تعفر ينإ مث
 ةليلو موي لك يف يلع ضرفو ،ىحوأ ام يل ىحوأو .هدياب هللا اهدّيأو كلم اهنم

 يف يلع ضرف :تلقف ؟كبر كيلع ضرف ام :لاقف ىسوم ىلإ تعجرف .ةالص نيسمخ
 كتمأ نإف ،كتمأل فيفختلا هلأساو كبر ىلإ عجرا لاق .ةالص نيسمخ ةليلو موي لك

 :تلقف © يبر ىلإ تعجرف :لاق .مهتربخو ليئارسإ ينب تولب دق ينإو كلذ قيطت ال

 ىلإ تعجرف .ًاسمخ ينع طحف .كلذ قيطت ال يتمأ نإف يتمأ نع طح بر يأ
 :لاقف .اسمخ ينع طح :تلق :لاق ؟كبر كيلع ضورف ام :لاقف مالسلا هيلع ىسوم
 يبر ىلإ تعجرف :لاق .كلذ قيطت ال كتمأ نإف فيفختلا هلسف كبر ىلإ عجرا

 اي :لاق ىتح ىسوم نيبو يبر نيب ام فلتخأ لزأ ملف :لاق .اسمخ ينع طحف
 لك .ةليلو موي لك يف تاولص سمخ يه ؛يدل لوقلا لدبي ال هنإ ،ليدبت ال :دمحم

 نمو {ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نمو .ةالص نوسمخ كلتف رشع ةالص
 تبتك اهلمع نمو .هيلع بتكت مل اهلمعي ملو ةئيسب مه نمو .ارشع هل تبتك اهلمع

 هلسف كبر ىلإ عجرا :لاقف ،هتربخاف ىسوم ىلإ تعجرف :لاق .ةدحاو ةئيس هيلع

 .(اتييحتسا دقل ىتح هتعجار دق :تلقف .فيفختلا

 يهو شةيتخب عمج وهو ،يبرع ظفللا نإ ليقو ثةيبرعلا يف ليخدلا نم «‘تخبلا» ظفل :ليق (1)

 نم برعملا) همجعم يف ةملكلا هذه يقيلاوجلا دروي ملو .قانعألا ةليوطلا ةيناسارخلا لبإلا
 . (يمجعاألا مالكلا

 نيبو ييب اميف يتلاح كلت لزت ملف» :عو ق يفو 5182 ةقرو از يفو }ظ 6 ةقرو عس يف اذك (2)

 . « ىسومو يبر

 = ةحفصلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيترقفلا يف نيدراولا نيربخلا ركذ د نود . عو ق ناتطوطخملا ديعت (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 1 :ءارسالا

 مئاق كلم هيلعو ريرس ىلع يب يرسأ ةليل تررم :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذو
 اذه ىلع رمف كلبق هب يرسأ ايبن نإ :لاقف ؟ليربج اي اذه نم :تلقف .ةبرح هديب

 ."دبع هنأ ملعيل ذئموي ذنم هللا هماقأف ءادجاس هل ىوهاف ،هبر هنأ نظف ،دعاق وهو

 قيرط يف ربعلاو تايآلا نم هللا هارأ ام :يأ « انتياغ نم ُهيرنل » :ىلاعت هلوق

 .رصبأ الو هنم عمسأ ال .هسفن ينعي « ريصبلا عيمسلا وه إ :لاق .سدقملا تيب

 : نوكرشملا لاق نيكرشملا كلذب مالسلا هيلع يبنلا ربخأ امل : يبلكلا لاق

 رهش ةريسم وهو كتليل نم تعجرو سدقملا تيب يف ةليللا تيلص كنأ انثدحت
 . لبقملل رهشو بهاذلل

 :لاق ؟قيرطلا يف اهتيأر له .انريع نع كلأسن دمحم اي كديور :مهضعب لاقو

 يف مهو .ةقان اولضأ دقو ،ءاحورلاب نالف ينب ريع ىلع تررم :لاق ؟نيأ اولاق .معن

 ءام مهتين نم ءانإ يف تدجوف] دحأ مهنم اهب سيلو مهلاحر ىلع تررمف .اهبلط
 .ةنيب ةيآ هللاو هذه اولاق .[ءانإلا يف ءاملا اودجو له اوعجر اذإ مهولسف شهتبرشف

 المج فصوو .اذكو اذك ةعاس لبإلا ينم ترفنف نالف ينب ريع ىلع تررفف :لاق
 هذه :اولاق .ضايبب ططخم دوسأ قلاوجج هيلع ،نالف ينب ريجأ هيلع ناك :لاق ؛اهنم

 نإف اولاق .ميعنتلاب نالف ينب ريع ىلع تررم مث :لاق .قلاوجلا انفرع دقو ةيآ هللاو

 .اهيف نمو اهلامحأو اهتدعب انربخاف :اولاق .لجأ :لاق .نآلا مدقت اهنإف اقداص تنك

 يف اهلامحأو اهتدع هل لثم ذإ مهثدحي وه امنيبف :لاق .كلذ نع لوغشم تنك :لاق
 اذك ةينث نم ةردحنم يذ يه اه :ي هللا لوسر لاقف .قروأ لمج اهمدقي (ةرودحلا

 نم ضيراقمب مههافش ضرقت لاجر لوحو بعصتسا يذلا قاربلا لوح ًابيرق تفلس يتلا 400 =
 ًاساب َرأ مل اذل ، ىهتنا يذلا اذه يردخلا ديعس يبأ ثيدح دعب ظ 6 ةقرو عس يف امهو .ران

 .راركتلل ايفالت انه امهفذح نم
 .ريسفتلاو خيراتلاو ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ مل (1)

 .ب 7 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 رودلاو ،هنم ردحنت ناكملا وهو ،طوبّهلا :رودَحلاه :(ردح) .حاحصلا يف يرهوجلا لاق (3)

 . «كلعن : مضلاب
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 2-3 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 .اذكو اذك اهلامحأو .اذكو اذك اهتدعو ،قروأ لمج اهمدقي سمشلا عولط عم اذكو

 .آدحأ مهنم رداغي مل مهئامسأب اهيف نيذلا طهرلا يمسو ،نالفو نالفو نالف اهيفو

 اهمدقي ةينثلا نم تردحنا نيح اهب مه اذإف ةينثلا لبق نوعسي شيرق نم طهر جرخف

 رحسلاب هومرف ؛سمشلا عولط عم يمس نيذلا طهرلا اهيفو .لاق امك قروأ لمج

 .رحاس هنإ :لاق اميف ةريغملا نب ديلولا قدص :اولاقو

 كنيمي نع تيأر ام ينثدح ،هللا لوسر اي يمأو تنأ يباب :لاقف ركب وبأ ءاجو

 وبأ هقدصف ني هتتع هللا لوسر هثذدحف . كراسي نع تيأر امو . سدقملا تيب تلخد نيح

 اي قيدصلا تنأو : هللا لوسر لاقف . قيدصلا يمس ذئمويف قداص كنأ دهشأ :لاقو ركب

 . (1) ركب انأ

 7 ي ى م ©. ..ر 7 ٠ . ى 2۔٥- . 7

 4 ليئارسإ ينبل ىده هنلعجو ) ةاروتل ا : ىأ 4 بتكل ١ ىسوم انيتا َو + : هلوق

 ينود نم اوذختت الا :يأ « اليكو ينوُد ْنِم اوذختت الأ » .مهنم نمآ نمل :يأ

 .ابر :مهضعب لاقو . اكيرش

 عم انلمح نم ةيرذ اي :يا 5 ةنيفسلا يف :يأ « حون : عم اًلَمَح نم ةيرذ <

 مهلك سانل : يأ ) حون عملم ْنَم ةي ةيرذ ( : : مهضعب ل اقو .( "بصتن ها كل ذلو ‘ حون

 ماس : :هل نينب ةثالثو ًاحون اهيف ىجن هنأ انل ركذو .ةنيفسلا كلت يف هللا ىجب أ نم ةيرذ

 .ةينامث مهعيمجف ] مهءاسنو هتأرماو ثفايو ماحو

 ابوث دجتسا اذإ ناك هنأ انل ركذ :مهضعب لاق .( اروكش ًادبَع َناَك هنإ » :لاق

 ص 1 ج ٠6 ماشه نبا ةريس رظنا . قاحسإ نبا هاور امبسح بي هارسم نع نسحلا ثيدح نم )1(

8. 

 (ىرذ) وأ ،(ورذ) وأ ،(ررن) وأ ،(ارذ) نم يه لهو ،«ةيرذ» ةملك لصأ يف اميق ايوغل اثحب رظنا (2)
 ۔۔156 ص 1 ج يف اهيف لوقلا لضفو ةملكلا قاقتشا هوجو بستحملا هباتك يف ينج نبا عبتت دقف

 نم ةءارق يف ءادنلا ىلع ةبوصنم اهنأ نيرسفملا ىدل روهشملا هجولاف اهبصن هوجو نع امأ .0

 لوأ لوعفم اهنأ ىلع وأ ‘ (اليكو) هلوق نم لدبلا ىلع ةبوصنم نوكت دقو .ءاتلاب (اوذختت ال( : أرق

 .يرشخمزلا فاشك يف بارعإلا نم ىرخأ اهجوأ رظناو . يناثلا لوعفملا (اليكو) و (اوذختت) ل
 .86 ص 2 ج يرابنألا نبا نايب يفو .648 ص 2 ج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 7 - 4 :ءارسالا

 .ريسفتلا ةقيقح وهو ،نمؤملا روكشلا نأ ىلع ةماعلاو . هللا دمح

 :لوقي :نسحلا لاق & بتكل ا يف لي اَرَسِإ ينب ىلإ انْيضقَو » :هلوق

 نأ اوركذ :هانملعأ : :يا 66َ :رجحلا] ) رمألا كلذ هيلإ انيضقَو ) :هلوقك .مهانملعأ

 نكلهتل ينعي] ه نيترم ضزألا يف نُدِسفْنل » .انبتك :يأ ( انْيَضَقَو ) :لاق ادهاجم
 .4[ًاديدش ارهق نرهقتل ينعي] « اريبك ًاوُع نلعتو » [نيترم ضرالا يف

 ىلوأ انل ا ادابع ْمُكيَلَع انثعب » نيتبوقعلا ىلوأ : يأ 4 امهلوأ ُذعَو ءاج اذإف ث

 يف مهولتقف « رايدلا للخ اوُساَجَف » .سراف مهنإ :دهاجم ريسفت « ديدش ,سأب
 :يأ « لوعفم ًادمئو ناكو » ةرذعلاو فيجلا هيف اوقلأو سدقملا تيب اومدهو رايلا
 نئاك هنإ

 يف مهيلع هللا ثعبف . مهداسفو مهؤلع ىلع موقلا بقوع :لاق مهضعب ذ

 عجر مث . هللا لاق ا امك رايدلا لالخ اوساجو لتقو ىبسف . ‘}يرزجلا تولاج ىلوألا

 .ريثك مهيف نخد ىلع موقلا

 َرَغكأ ُمُكَتْلَعَجَو ن نينبو ,لاومأب مُكنذَمَو ْمهلَ ةركلا ْمُكَل انذَدَر مث : :لاق

 نامز يف مهب كلذ لعفف (مهَْلَع ةركلا ُمُكَ اندََر مث : :هلوق .اددع رثكأ :ىأ « ريفت

 . تولاط موي دواد

 .مكسفنالف :يأ ه اَهَلَك ْمُتأَسَأ نإو مكسفنأل نسحأ ُمُنَسحَأ نإ » :لاق

 ىلع أرقت يهو « مكَموُجو اوئُسَيل » نيتبوقعلا نم :يأ 4 ةرخالا دمو ءاج اذإف »
 © ةلقثم (اؤئسيل) رخآلا هجولاو ،مكمموجو هنلا َءوسيل يأ ،ةففخم (ةءوسّيل) :نيهجو

 لوا ًهوُلَحَد اَمَك » سدقملا تيب ينعي « دجسملا اوُلُخذَيِلَو » .مكمموجو موقلا ينعي
 . كلذ لبق مهودع هلخد امك : ىأ 4 ةرم

 .ب 7 ةقرو عس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 ةملكلا تءاج 182 ةقرو ز يفو ،“ب 7 ةقرو 4 عس يفو ©.«ىروحلا» : عبرألا تاطوطخملا يف (2)

 امك «يرزجلا» : هتبثأ امك باوصلا نأ ودبيو .احيحص ًاهجو ة ةملكلل رأ ملو «يرزخلا» :اذكه

 ةرملا يف مهيلع هللا ثعب يذلا ناك» :لاقو «يرزجلا» :28 ص 5 ج يربطلا ريسفت يف ءاج

 .«ةريزجلا لهأ نم وهو تولاج : ىلوألا
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 7 : ءارسالا يناثلا ءزجلا

 ثعبف .اداسف هيلع "اوبلغ ام اودسفيلو :يأ ريب اوّلَع امم اوربَيلَو » :لاق

 فذقو سدقملا تيب برخو ىبسو لتقف يسوجملا يلبابلا رصنتخب ةرخآلا يف هللا

 هللا ثعبف ،ءايركز نب ىحي لتق يناثلا مهداسف نإ لاقيو .ةرذعلاو فيجلا اهيف

 .افلا نيعبس مهنم لتقف ،ىحي مهلتقب مهيلع ةبوقع رصنتخب

 نأ مهنم لجرلل نكي مل نامز يف ءايركز نب ىيحي ناك :لاق مهضعب ركذو
 ىلوو ©كلملا تامف .كلملا لوي مل ًادمعتم بذك اذإف .هدعب هيخأ ةأرما جوزتي

 لأسو .هل اوصخرف مهلأسف .ا[تام يذلا كلملا] هيخأ ةأرما جوزتي نأ داراف ،هوخأ

 يخأ ةنباب تءاجو .هيخأ ةأرما هيلع تدقحف .هل صخري نأ ىباف ءايركز نب ىيحي
 .يمأ ىلإ قلطنا ىتح :تلاقف .كمكح مويلا ينيلس :اهل لاقف ؤهيلإ لوألا كلملا

 نب ىيحي سأر ينطعاف ءيشب انل يفت نأ تدرأ نإ :هل يلوق :تلاقف اهمأ تيقلف

 .هتلأسف هيلإ تتاف .اهنم كل ريخ اذه تلاقف .اذه نم ًاريخ هل لوقأ :تلاقف 5ءايركز

 ةرفشلا تعضو املف .ءايركز نب ىيحي اهيلإ عفذق .كلملا ىلوي الو اهفلخي نأ هركف
 ميرم نب ىسيع ءايركز نب ىيحي هيلع عياب ام اذه هللا مسب [ يلوق] :لاق هقلح ىلع

 هجادوأ ىلع ةرفشلا ترمأ املف .ءوسب هناميإ سبلي الو قرسي الو ينزي ال نأ ىلع

 كلذك اهنإ :تلاق .ةيواغلا ةئطاخلا تيبلا ةبر اي :لاقف اهقوف نم دانم اهادان هتحبذف

 اوءاجف .اهتنباب فسخف لاق .رانلا لخدت نم لوأ اهنإف رشنل :لاقف ؟اهنم ديرت اذامف

 .اهيلع ردقي ملو تبهذ ىتح ضرالا يف لخدتو اهنع نورفحي اولعجف لواعملاب

 . «هيلع اولع ام «تاطوطخملا يفو «هيلع اوبلغ امه :182 ةقرو ز يفو ‘ب 7 ةقرو عس يف اذك (1)

 .ب 7 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 ةنبالاو كلملا نيب ناك راوحلاف عس يف امأ .اهتنباو مالا نيب راوحلا ىرج تاطوطخملا يف اذك (3)

 نأ هركتو تباف لاق .كل ريخ اذه ريغ اهل يلوق :لاقف ءايركز نب ىيحي سأر ينطعاف» :اذكه

 يف اذه ليصافت رظناو .حصأ تاطوطخملا يف ءاج امو «. . .(اذك) كلملا لوي الف اهفلخي

 .اهدعب امف 29 ص 15 ج يربطلا ريسفت يف ةليوط تاياور

 .«كلابو ،كلاتو هللاتو» : عو جو قو د :تاطوطخملا يفو .ظ 7 ةقرو عس يف ا ذك (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 11 - 8 :ءارسالا

 .هتدئاعب مهيلع هللا داعف : : مهضعب لاق .4 مكمحري نأ ُمُكبَر ىسع ط : هلوق

 نئاك هلك اذه نأ مهملعأ ناك .ةبوقعلاب مكيلع « انذُع ندع نإَو » :لاق

 7 ةلي دمحمب مهيلع داع هللا نإ :نسحلا لاق ( انذُع متدع نإو ) :هلوق

 يف كبر لاق ذإو : يأ ( َكبَر نذا ذو ) :هلوق (")[ك وه : : مهضعب لاق] .ةيزجلاب

 مهموُسي نمم ةميقلا .موي ىل ُمهْيَلَع ثعبل ) كبر رعشأ :نسحلا لاقو .مهضعب ريسفت
 ءاش ام مهيلع هللا ثعبف اوداع مهنإ : : مهضعب لاق .[167 :فارعألا] ( باذعلا َءوُس

 . ةمايقلا موي ىلإ باذع يف مهنم مهف برعلا مهيلع ثعبي نأ بتك ناك مث . هتمقن نم

 مهرصحي :يأ .اجس :يا « ًاريِصَح نيرفكْلِل مْنهَج اَنلَعَجَو » :هلوق
 َ .ااهيف

 يف لاقو ا} « موقأ يه يتلل » وعدي :ياه4 يدهن نآرقلا انم نإ » :هلوق
 ولمعي نيذلا نينموملا رمي » .بوصا :يا (اليق موقأو ) [6] :لمزملا
 انذتغأ ةرخآلاب َونموُي آل نيذلا نأو » .ةنجلا :يا ه اريبك ارجأ مُهَل نأ تاحلاصلا
 .ًاعجوم : : يأ 4 ميلأ اباذع مهل

 ىلعو هسفن ىلع رشلاب وعدي : يأ 4 ريخلاب هءاَعُد رشلاب ناسنإلا ذيو ط : هلوق

 رشلا :سانلل هللا لجعي وَلَو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ريخلاب وعدي امك هلامو هدلو
 ه و. . ه ©

 .هيلع وعدي يذلا تامأل :يأ [11 :سنوي] ( ْمُهْلَجَا مهن َيِضَقَل ريخلاب مهلاجعتسا

 لاقو . (‘‘هعضوملا اذه لبق هانرسف دقو « ًالوُجَع ناسنإلا ناَكَو ط : لاق

 . ةرابعلا ميقتستل اهنم دب ال ةدايز (1)

 هلوق نأ نسحلا بهذو .ديز نباو دهاجمو كاحضلاو ةداتقو سابع نبا ىلإ بسن لوق اذه (2)

 نمو .[41 :فارعألا] ( داهم َمنَهَج م مُهَل ) : ىلاعت هلوقب عزتناو ًاشارفو داهم ينعي (ًاريصح)

 ليوأتلا اذه 46 - 45 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا حجر دقو .ريغصلا طاسبلا ريصحلا يناعم

 .!حيحص ليواتو نسح هجو وه» :هنع لاقو ريخألا

 لاقو .«هللا الإ هلإ الأ ةداهشل :لوقي (موقأ يه يتلل)»ه :117 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (3)

 . «لبسلا موقأ يه يتلا ليبسلل :لوقيه :46 ص 15 ج هريسفت يف يربطلا

 .184 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (4)
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 14 ۔ 12 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 .هكلهأل هل هللا باجتسا ولو . هدلوو هلام نعليف هلام ىلع وعدي : مهضعب

 م ّ

 يف يذلا داوسلا يهو « ليلا ةياغ انوَحَمَ نيتياَ راهنلاو ليلا اَلَعَجَو 4 : هلوق
 ءزج اهنم يقبو اءزج نوعستو ةعست ءزج ج- ةئام نم رمقلا ءوض نم َيحُم لاقيو .رمقلا

 اوعََل » .راهنلا ءوض هب ينعي ،ةرينم : : ىا 4 ةرصم راهنلا ة ةياغ انْلَعَجَو : لاق .دحاو

 .راهنلاو ليللاب « باسحلاو نينسلا ةَدَع اوُمَلْعَتلَو » .راهنلاب ينعي 4 مكبر نُم الضف

 نم ليللا انلضف :نسحلا لاقو .نييبت هاب :يأ 4 اليصفت ةنْلُصف ءيش لكو »

 .سمشلا نم رمقلاو رمقلا نم سمشلاو ،ليللا نم راهنلا انلضفو راهنلا

 ."هلمع : :هرئاط :نسحلا لاق « ه هقنع يف هرئاط ُهنمَرلأ يسنإ لكو « :هلوق

 كيلع ويلا كفتب ىقَك بنك أرفإ روشنم هيقلت بنك ةميقلا موي هل جرخنو » :هلوق
 .ايندلا يف ائراق نكي مل نم زئموي أرقيس : : مهضعب لاق 4 بيسح

 ناك اذإف ؛باسحلل ةمايقلا موي قئالخلا ىعدي :لاق بعك نب ىبأ نع اوركذ

 .هيبأ مساو همساب يعد ،هعبت هيلع رثكيو شهب رمأيو هيلإ وعدي .اسأر ريخلا يف لجرلا

 هرهاظ يفو ،تاثئيسلا هنطاب يف ضيبأ طخب ضيبأ باتك هل جرخأ اند اذإ ىتح ،موقيف

 :هيف دجو باتكلا رخا غلب اذإف .هنول ريغتيو قفشيف اهأرقيف تائيسلاب أدبيف تانسحلا

 .احرف الإ دادزي الف ،هتانسح أرقيف هباتك بلقي مث .حرفيف كل ترفغ دقو كتائيس هذه

 ،ههجو ضيبيف ‘كل تفعوض دقو كتانسح هذه :هيف دجو باتكلا رخآ غلب اذإ مث

 نيتس لوطيو هنم لصفم لك لحيو ،نيتلح ىسكيو هسأر ىلع عضويف جاتب ىتؤيو
 رشف ر كباحصأ ىلإ قلطنا :هل لاقيف شهنيميب هباتك ىطعيو .مدا ةماق يهو اعارذ

 تنظ يإ هيباتك اوأرقا مام ( :لاق ربدا اذإف .اذه لثم مهنم ناسنإ لكل نأ مهربخأو

 ) ةيناد 7 ةيلاع ة ةنج يف ةيضار ة ةشيع يف وف ) : هللا لوقي ( هيباسح قالُم م يئ

 يف هرئاط) :359 ص يف دهاجم لاق .نيرسفملا نم روهمجلا هيلإ بهذ يذلا ليوأتلا وه اذه (1)

 ) هرئاط ءانمأ ( : : 2 ص 1 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو . «هرشو هريخ . هذمع :لاق (هقنع

 .هظح : يأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 15 ۔ 14 :ءارسالا

 .هللا ةمارك كتريغ دق :نولوقيف ؟يننوفرعت له :هباحصأل لوقيف [23 - 19 :ةقاحلا]

 .اذه لثمب مكنم لجر لك رشبيل ،نالف نب نالف انأ :لوقيف ؟تنأ نم

 همساب يدون ،هعبت هيلع رثكيو .هب رمأيو ،هيلإ وعدي اسأر رشلا يف ناك اذإو

 تانسحلا هنطاب يف . دوسأ طخب دوسأ باتك هل جرخيف هباسح ىلإ مدقيف هيبأ مساو

 رخا غلب اذإف .وجنيس هنأ نظيو حرفيف ،اهأرقيف تانسحلاب ادبيف .تائيسلا هرهاظ يفو

 طنقيو نزحلا هولعيو ههجو دوسيف كيلع تدر دقو كتانسح هذه :هيف دجو باتكلا

 . ًاداوس الإ ههجو دادزي الو . انزح الإ دادزي الف هتائيس أرقيف هباتك بلقي مث .ريخلا نم

 نإ ىتح رانلل مظعيف ا كل تفعوض دقو كتائيس هذه :هيف دجو باتكلا رخا غلب اذإف
 5 هنول دوسيو ،هانيع :7 ؛ًاعارذ نيعبرأ رادقم هدلجو مايأ ةثالث ةريسم نوكتل هذخف

 هباتك ىطعي مث ،هرهظ ءارو لعجتف ىرسيلا هفك علخت مث .نارطقلا ليبارس ىسكيو
 قلطنيف . اذه لثم مهنم ناسنإ لكل نأ مهربخو كباحصأ ىلإ قلطنا : هل لاقيو هلامشب

 ا ةيضاقلا تتام اَهَنيَل اي هيباَسج امم رذأ مو هيباتك توأ مل ينتيل اي ) :لوقي وهو هب
 هولَص ميجججلا مت هولعف هوذخ ) : ىلاعت هللا لاق ( هَيناُطُس ع كَلُم هيلام ىن غ
 نيعبس اهيف كلسيف [32 - 25 : ةقاحلا] ( ه ُهوُكلساَف اعارذ نوعبس اَهُعرذ ة ةلسلس يف ث

 يدانيف .هربد نم جرخت ىتح هيف نم لخدت اكلس اهيف كلسي ؛هللا لاق امك اعارذ

 ،نزحلا نم كب ام ىرن نكلو .يردن ال :نولوقيف ؟يننوفرعت له :لوقيف هباحصأ

 سانلل بصنُي مث .اذه لثم مكنم ناسنإ لكلو نالف نب نالف انأ :لوقيف ؟تنأ نمف
 .هنم ودبي امم ءايحتسا رانلا ىلإ هب قلطنا ول نأ ىنمتي [و م"رّيعي] ىتح هحئاضف ودبتف

 .ادهاش : يأ 4 ًابيسح كْلَع مويلا كسفنب ىفك ) :هلوق

 ۔ه۔۔ ے .ذ, ظ إ ة ] ه۔۔ إ ۔ه۔,۔٤ 2 .ه ِ
 ىلع : يأ ه اَهْيلَع لضي امنإف لض نمو هسفنل يدتهي امنإف ىدتها نم » :هلوق

 .رخآ بنذ دحأ لمحي ال :يأ « ىىَرخأ رزو ةرزاو ززت الو » .هسفن

 .ب 8 ةقرو .س نم ةدايز (1)

 .«هقتك» : ب 8 ةقرو . عس يفنو اهضعب يفو .حص أ وهو .هفك» : تاطوطخملا ضعب ١ ب يف اذك (2)
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 19 ۔ 5 : ءارصالا يناثلا ءزحلا

 ,ذم ةد

 اموق بذعي ال :نسحلا لاق الوُسَر َتعْبَت ىنح َنيبْذَعُم انك امَو » :هلوق
 ىح ىرقل ١ كلهم كنر ر ن راك امو ( : هلوقك . لسرلاب ٣ مهيلع جتحي ىتح ل اصئتسالاب

 ريذن اهيف الخ ألإ ةمأ نُم نإو ) :هلوقكو .[59 :صصقلا] ( الوُسَر اهمأ يف تع
 .باذعلاب هللا كلهأ يتلا ممألا ينعي [24 :رطاف]

 لاق .اهتربابج انزَكأ :يا ه اَهيفَرْنُم انرمأ ةَيزَق كلهن نأ انذأ اذأو » :هلوق
 : يأ « لوقلا اَهَْلَع قحف اهيف اوقَسَقَف » ةلفسلا مهعبئاف نيكرشملا ةربابج :نسحلا

 ٩. ًاريمذت امماَنْرُمَدَن » بضغلا

 : هلوقك . ةرامالا لبق نم .5ةلقثم 0 ) اَهيفَرتُم انرمأ ( : :اهأرقي سابع نبا ناكو

 ناكو .[123 :ماعنالا ( اهيف اوُرُكَميل اَهيمرجُم رباكأ ٍةَيرَق لُك يف اتَْعَج كلذكو
 : ىأ ) انرمأ ( : اهأرقي مهضعبو . ةرثكلا نم ًاضيأ يهو ( انرما ( : اهأرقي نسحلا

 .اونمؤي مو اوكرشأ :يأ ثاهيف اوقسفف ناميإلاب مهانرمأ

 ريبخ هدابع بون :ب كبرب ىفكو ,حو د دعب نم نورقلا ن ,نم انُكَلُهأ مكو » : هلوق

 نيذ ذل او 7 دامعو حون موق مكلف نم نيذ ذل ا ابن مك 1 مل 1 ( : هلوقك وهو 4 اريصب

 : ميهاربإ] . ةيآلا رخآ ىلإ ( » : ْمُهْلُسَ مُهَتَءاَج هللا لإ ُمهُمَلَعَي ال :7 نم

9]. 

 ال ،ايندلا ال ديري ل ر يللا كرشملا وهو] 4 ةلجاعلا دير ناَك ْنَم » :هلوق

 اَهليَلضب منهج هل مث ديري نمل اشن ام اهيف هل ُهَل اَنْلْسَع ط )1( ] ةرخالاب ي نمؤي

 .رانلا يف ةنجلا نع 7 ًأدورطم 4 ًاروحذُم » هللا ةمقن يف :يأ « ًاموُمْذَم

 ومو » اهلمع اهل لمع :يا ه هينس اهل ىعسو ةرجألا ةازأ نمو » :هلوق
 مهلمع : يأ 4 مهيعس ناك كوأ 9 () لمعلاو لوقلاب فوم وهو : يأ 4 نم وُم

 . 3 ةقرو .ز نمو ‘ب 8 ةقرو عس نم ةدايز )1(

 يراوهلا دوه خيشلا نم ليوأت اذهو .«لمعلاو لوقلاب فوم وهو» :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 = انه دوه خيشلا فذح لقو . ) ناميإل اب صلخم» :) نمؤُم وُهَو ) :و 8 ةقرو عس يف ءاج امم الدب
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 23 - 19 :ءارسالا

 . ةنجلا هب هللا مهبيثي : ىأ 4 اروكشم ط

 ۔ و - ه ۔و ..ذ .۔م .ى 8 8 ء

 نيكرشملاو نينمؤملا ينعي « كبر ءاطَع نم ءالؤنعَو ءالؤنع دمن الك » :هلوق
 لاقو .‘")اضوبقم :يأ ه ًاروُظْخَم كبر ءاَطَع ناك امو » .ايندلا يف هللا قزر يف
 .مهل هللا بتك يتلا مهقازرأ نولمكتسي :لوقي .اعونمم :مهضعب

 قزرلا يف ،ايندلا يف :يأ 4 ضغب ىلَع ْمُهَضْعَب انلضف فك رظنلا » :هلوق
 ٍتَرَد ربكأ ةرخآللَو » .اضعب مهضعب كلمو ينعي ءاضعب مهضعب لوحو ةعسلاو

 .4 اليضفت ربكاو
 هللا ةمقن يف :يأ ه ًاموُمْذَم دعقف رخآ اهنإ هللا عم لعجت ال » :هلوق

 ى ©0 و © ى

 . هللا باذع يف 4 الوذخم ث

 ٠ نيدلاولابو هايإ آلإ اوُدْبْعَت الأ » كبر رماو :يأ )4 َكبَر ْىَضَقَو » :هلوق

 م

 ربكلا كدنع نغلبي امإ » .أرب :يأ ثاناسحإ نيدلاولاب كبر رمأو :لوقي 4 انسإ
 ّتيلؤف ،امهدحأ وأ ربكلا كدنع اغلب نإ :يأ « فأ اَمُهَل لت لق امهالك وأ اَمُمُدَحأ
 لاقو .فأ امهل لقت الف .كيذؤي ًاحير امهنم تدجوف ،كرغص يف كنم انلو ام امهنم
 ينعي 4 اَمُمْرَهْنت الو » :هلوق .امهذؤت الو :يأ (تأ اَمُهَل لمت الؤ) :نسحلا
 انيل الوق : يأ 4 اميرك الوق اَمُهَل لفَو » :هلوق .امهل ظلغت ال :دهاجم لاقو .راهتنالا
 .الهس

 لبقي ال :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع دلاخ» :اذكه مالس نبا هركذ هدنع حصي مل اثيدح =
 ثيدحلا نم رداصم ةدع يف ثيدحلا اذه نع تثحب دقو . !هلوق ىضري ىتح دبع لمع هللا
 . .؟مالس نبا ريسفت هب درفنا امم وه لهف .رثأ ىلع هل رثعأ ملف ريسفتلاو

 .ءًاصوقنم» ر 8 عس يفو ،ءًاضوبقم» عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 يف ةديبع وبأ هركذ امك كبر رمأ :يأ ( َكبَر ْىَضَقَو ) :ةروهشملا ةحيحصلا ةءارقلا يه هذه (2)

 يهو ( َكْبَر ىّصَوَو ) : ظفلب دوعسم نباو بعك نب يبأ ىلإ ةءارق تبسنو .374 ص 1 ج زاجملا
 هباتك يف مالس نبا دروأ دقو .نيرسفملا ءارقلا روهمج هيلع ام حيحصلاو . ىنعملاب ةءارق
 ص 10 ج هريسفت يف يبطرقلا ىفوتساو ( ىضق ) ريسفتل هجوأ ةرشع 343 - 340 ص فيراصتلا
 . (ىضق) ناسللا رظناو .كلذ يف لوقلا ازجوم ( ىضق ) ظفل يناعم 7
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 25 - 24 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 & 14 ذ, . ...3 ه . ِ . ٠ م 8 ٥

 رلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو : هلوق

 كيدلاو عطأ : هاصوأ اميف ناكف هتيب لهأ ضعب ىصوأ ز هللا لوسر نأ اوركذ

 .'}لعفاف هلك كلام نم جرخت نأ كارمأ نإو

 اذإو }نيملسم اناك اذإ اذه ه اريغص ينايبَر امَك اَمُهْمَحزا بر لُقَو » :هلوق
 نيذل او يبلل ناك اَم ) هخسن خوسنم فرحلا اذه .امهمحرا بر لقي الف نيكرشم اناك

 .[113 :ةبوتلا] ( ىبرق يلوأ اوناك ولو َنيِكرشُمْلِل اوُرفْغَتْسي نأ اونما

 ىلإ ناحوتفم ناباب هل حبصأ هيدلاوب ًاراب حبصأ نم :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ
 حبصأ هيدلاول اقاع حبصأ نمو ،دحاوف دحاو نإو ،‘}[كلذ لثم ىسمأ نمو] ،ةنجلا

 .املظ نإو هاملظ نإو هاملظ نإو دحاوف دحاو نإو رانلا ىلإ ناحوتفم ناباب هل

 عم برلا طخسو دلاولا اضر عم برلا اضر :لاق ؤي هللا لوسر نأ اوركذ

 .“)دلاولا طخس

 . هاَبحأ ء يش نم عنتمت ال : ىأ 4 :

 يف همد قيرهي لجرلا نإ ىتح ارب رب لك قوف نإ :لاق لي هللا لوسر نأ اوركذ

 .هيدلاو قعيل لجرلا نإ ىتح ًاروجف روجف لك قوف نإو .هللا ليبس

 اونوكت نإ » نيدلاولا رب نم :يا « مكسوفن يف امب ملعأ مكبر » :هلوق
 م م و م

 .هبنذ نع عجارلا بئاتلا بازاألا 4 اروفغ َنيبوالل ناك هلق نيحلص

 بتك نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجا ملو .السرم لوحكم نع مالس نب ىيحي هجرخأ (1)
 .فيعض دنسب سابع نبا نع يور ثيدح نمض الإ ثيدحلا

 .ظ 8 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 نع يقهيبلاو ةبيش يبأ نبا هجرخأو }ظ 8 ةقرو يف سابع نبا نع دنسب مالس نب ىيحي هجرخأ (3)

 .174 ص 4 ج روثنملا ردلا يف امك ًاعوفرم سابع نبا
 © ظ 8 ةقرو يف ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع ءاطع نب ىلعي نع دنسب مالس نب ىيحي هجرخأ )4(

 ورمع نب هللا دبع نع نيدلاولا اضر يف لضفلا باب { ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ىرخأ رداصم يف هدجأ ملو . لسرم نسحلا نع ىيحي هجرخأ (5)
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 زيزعلا هتنا باتك ريسفت 28 - 26 :ءارسالا

 نإ :لاقي .ةبارقلا ةلص نم هب هللا رمأ ام ينعي « ُهَقَح ىبرقلا اذ تاءو» : هلوق
 : :نسحلا لاق .كلجرب هيلإ شماف لام كل نكي مل نإو كلامب هلصف لام كل ناك

 / .اهرجهت الو اهمرحت الأ محرلا قح

 لصاولا سيلو .شرعلاب ةقلعم محرلا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 .")اهلصو همحر تعطقنا اذإ يذلا نكلو 5ءىفاكملاب

 .ةبجاولا ةاكزلا لهأ نم نافنص امهو 4 ليبسلا نباو نيكسملاو » :هلوق

 .ةاكزلا لهأ ىممسُي نأ لبق تلزن تناكو

 .قح ريغ يف قفنت ال :يأ « ًاريذْبت رب الو »
 متقفنأ امو ، مكلف هللا ليبس يف متقفنأ ام :أي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 .( ثراوللف متكرت امو }مكلف مكلايع ىلع متقفنأ امو مكلف مكسفنأ ىلع

 كلايع ىلع تقفنأ امو كلف كسفن ىلع تقفنأ ام :لاق يلع نع اوركذ

 . ناطيشلل وهف ةعمسو ءاير تقفنأ امو كلف

 يف نوقفني }نيكرشملا ىنعي 4 نيطيشلا نو اوناك َنيرذَبُملا نإ » :هلوق
 وه امنإو . هللا هلبقي ال هلللا ريغل نموملا قفنأ امو . ناطيشلل وهف © هللا يصاعم

 . ًاروُمَك هبرل نيشلا َناَكَو » :لاق .ناطيشلل

 قزرلا ءاغتبا يأ « اَموُجَرَت كبو نيم ٍةَمَْر ةاقتا ممُهنَع نضرعت امإو » :هلوق .
 .4 اروسيمم الوق مهل لقف »

 .383 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (1)

 يدل اميف ظفللا اذهب هيلع رثعأ ملو ،ظ 8 ةقرو يف ،السرم نسحلا نع مالس نب ىيحي هجرخأ (2)
 .رداصملا نم

 دقو .ناكمو نامز لك يف نيرذبملا لك يف ةماع يه لب نيكرشملا ىلع رصقت نأ نم معأ ةيآلا (3)

 يهابتلا يف مهريغ اودلو فارسإلا رهاظم يف سانلا قباستو اننامز يف ريذبتلا نم عاونأ تدج
 م

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو .برشملاو سبلملا يفو الثم حارفال ا دئاوم يف رخافتلاو
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 29 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 ريغب ةحرابلا انتب دقل }هللا لوسر اي :لاقف ماق الئاس نأ نسحلا نع اوركذ

 .سلجف .سلجا هلضف نم كايإو هللا انقزري :لاقف .هوجرن ةليللا انبسحأ امو ،ءاشع

 عبراب ةي هللا لوسر يأف .كلذ لثم هللا لوسر هيلع درف .كلذ لثم :لاقف رخآ ماق مث
 .ةيقوأ امهنم دحاو لك ىطعاف نالجرلا ماقف ؟نالئاسلا نيأ :لاقف تبهذ نم قاوا

 هشارف نيب هتليل رهسف .هشارف تحت امهلعجف .نيتيقوأب عجرف . دحأ هلأسي ملو

 اي :لاقف ؟لزن رمأ وأ عجوأ ؟كرهسأ ام هللا لوسر اي :نينموملا مأ تلاقف هدجسمو

 يب ثدحي نأ تيشخف ءناتيقو تيقبو نيتيقو تيضماأف قاوأ عبرأب تيتأ ةشئاع

 .امههُجوأ ملو ثدح
 ةلا انقزري :مهل لوقي نأ 4 اروُسَْم الوق هل لقَق) :هلوق نأ انغلب : : مهضعب لاق

 .كايإو
 ربلا لاسي دق هنإف ،كيف هللا كراب : لئاسلل اولوقت ال :تلاق اهنأ ةشئاع نع ركذ

 .كايإو هللا انقزري :اولوق نكلو ،رجافلاو

 .كبر نم قزر راظتنا ينعي (اًموُجْرَت كبز نم ٍةَمحَر ءاغتبا) هلوقو

 يف حبصأ ام هللاو :ةلي هللا لوسر لوقيف لأسي لئاسلا ناك :لاق نسحلا ركذ

 نكلو ،ىوكش هب نكي ملو .تايبأ ةعست ذئموي يهو إ ماعط نم عاص دمحم لآ تويب
 .مالسلا هيلع هنم راذتعا هلاو

 هللا قح يف ةقفنلا عدت ال يأ « َكقْنُع ىلإ ةَلوُنْعَم كدي لَعَت الو » :هلوق

 .اهطسبي نأ عيطتسي الف هقنع ىلإ هدي تَّلُغ يذلا لثم كلثم نوكيف

 « امول عقتف » هلا قح ريغ يف قفنتف :يا « طبلا َلُك اَهُمُسْبت الو » :لاق
 .كيدي يف ام بهذ دق :يأ 4 ًاروُسخَم » سانلا عسوت نأ عيطتست ال هللا دابع يف

 . (1) ٠.١ .ة

 لك اهطسبت الو }هقح نع الو هللا ةعاط نع اهكسمت ال :لوقي : مهضعب لاقو

 :لاقي .ايعأ دق ىضنم : :يا ( اروُسخُم اموُلَ » :375 ص 1 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 .( ًاروسحم عجر ١ ذإ ًاضي أ رصبل او ؛ ةلئسملاب هترسحو ٠ ريعبل ١ ترنح
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 زيزملا هللا باتك ريسفت 34 - 30 :ءارسالا

 َدُعَقَتق ) :لاق .فارسإلا وهو حلصي ال اميفو هللا ةيصعم يف اهقفنت ال :يأ طسبلا

 . طرفو هرمأ نم فلس ام ىلع : يأ ) ًاروُسحخُم ( هللا دابع يف ) امولُم

 . 9 ٠ م

 ىلع هريتقتو .رتقيو :يأ ه ُردقَنَو ءاشي نمل قزرلا طسبي َكبَر نإ » :هلوق
 .4 اريص اريبخ هدابعب َناَك هنإ » .هل رظن نمؤملا

 ةيشخ :يأ « قَلمإ ةيفخ » ةدوءوملا ينعي « مكدو اولتقت الو » :هلوق
 وذغيو .ةقافلا ةفاخم تومت ىتح ةيح يهو اهنفدي هتنبا لتقي مهدحأ ناك .ةقافلا

 لتق :يأ .اريبك ًابنذ :يأ يأريبك افخ َناَك ْمُهَلَْت نإ مكايإو مُهْتزرَت نحنو .هبلك
 .رئابكلا نم هللا مرح يتلا سفنلا

 .قيرطلا سئبو :يأ « اليبس ءاَسَو ةشحَف َناَك هنإ ىنزلا اوُبَرَقَت آلو » :هلوق

 لتقي نأ ؛دؤقلاب الإ :يا ي قحلاب أل هللا مُرَح يتلا سفنلا اولتقت الو » :هلوق

 .درقلا : يأ يأانظلُس هتلؤل اًنلَعَج ذقق ًامولظَم لتق نَمَو » :هلوق .لتق نمب لتقُيف اليتق
 ال : يأ « لتقلا يف فرشي لق » :هلوق .اهيطعأ نإ ةيدلاب ىضري وأ يلولا وفعي نأ الإ
 .("هنم هديقي ىتح ناطلسلا هرصني :يأ 4 اروصم ناك هنإ 9 .هلتاق ريغ لتقي

 هيلع ىدنع يذل ١ ينعي . ةرخاآل ا يف : يأ ) ًاروُصْنَم ناك ن ( : مهضعب لاقو

 .هلتقف هيلع ىدتعا يذلا ىلع رصني : يأ ۔ لوألا لتاق وه سيلو ©لتقف

 رفوي نأ نسحأ يه يتلاو « نسحأ يه يتلاب لإ ميتيلا لام اوُبَرقَت الو » :هلوق
 هنم سنوأ نإ هلام هيلإ عفد هدشأ غلب اذإ ىتح : يأ ( پ هدشأ غلبت ىتخ » هلام هيلع

 .دشر

 .ًاروصنم ناك هيلو نإ :لاقي ( ًاروُصْنَم َناَك هنإ ) :هلوقو :123 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 ،هسفن لوتقملل ءاهلا نوكت دقو .ملظ هنأل . ًاروصنم ناك لوتقملا مد نإ .مدلل ءاهلا :لاقيو

 .«كلذ باوصب ملعأ هللاو ، مدلا ىرجم يرجيف لعف هنأل لتقلل نوكتو

 . !نيثالث ىلإ ةرشع ينامث نيب ام دشاألا» :لاق هنأ سابع نبا نع ىور (2)

 .9 ةقرو عس نمو 3184 ةقرو ز نم حيحصتلا تبثأف دو ق يف ةصقان ةرابعلا تءاج (3)

418 



 37 ۔ 4 : ءارصالا يناثلا ءزجلا

 لاملا يف مهنوطلاخي ال اوناكف مهيلع تذتشا ةيآلا هذه تلزن امل : مهضعب لاق

 هللاو مكئاوخإَف ْمُموطلاَحت نإو ) ةيآلا هذه اهتخسنف كلذ مهدهجف لكأملا يف الو
 .[220 :ةرقبلا] ( حلضُمملا نم دسملا ملعي

 دهَعلا نإ » .قحلا قفاو اميف هيلع متدهاع ام ينعي دْهَعلاب اوُوَاَو » :هلوق

 .هوطعأ نيذلا هلهأ هنع لاسي 5ابولطم :يأ « آلوُْسَم ناك

 سطاطسقلاو « ميقتسملا ساظنقلاب اونزو تلك اذإ ليكلا اوفوَأَو » :هلوق

 نسحأو » .نزولا متمقاو ليكلا متيفو اذإ :يأ « رْيَح َكِلَد » ةيمورلاب لدعلا
 .ةبقاع ريخو اباوث ريخ :يأ ه اليوات

 اك يوأ لك ةاوُفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سي ام فقت الو » : : هلوق
 نع كلئاس هللا نإف عمست ملو تعمس وأ ،َرت ملو تيأر لقت ال :يأ ه الوُتْسَم هنع
 .(")هلك كلذ

 اذه تيار ينإ :لوقتف كب رم اذإ هدعب نم ملسملا كاخأ فقت ال :نسحلا لاق

 ملو رت مل امل اذكو اذك لوقي هتعمسو اذكو اذك لعفي اذه تيأرو ،اذكو اذك لعف

 كلئاس هللا نإف تعمسو تيأر لقت ال : ىأ .( الوؤسم هنَع ناك كئلوأ لك ) .عمست

 امع ةدح ىلع رصبلا لأسيو ،عمس امع ةدح ىلع عمسلا لأسي : يأ هلك كلذ نع

 هيلع مزع امع بلقلا لأسيو ،ىأر

 اذه يف (يف) و .ضرالا ىلع :يا « ًاحَرَم ضزألا ف شمت الو » :هلوق

 يهو ،ضرالا يف حرمتف نوكرشملا يشمي امك : : يأ احَرَم) . ىلع ىنعمب عضوملا
 ۔ و ,ه. ٥. م ]-

 ( نوحرمت متنك امبو قحلا ري ريغب ضزألا يف نورت متنك امب ْمُكِلَ ) :هلوق لثم

 ام عْبتت الو :هزاجم» :379 ص 1 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .هتعبتت اذإ رثألا توفق نم فقت ال (1)

 وفقن الو انمأ فذقن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن» :لاق تي يبنلا نأ ركذو . كينعي الو هملعت ال

 ال )»» :254 ص نآرقلا بيرغ يف ةبيتق نبا لاقو . «انيبأ نم يفتقن الو ثيدحلا يف ىورو . انءابأ

 ملو تعمسو رت ملو تيار :لوقت مث نونظلاو سدحلا هعبتت ال : يا ( ٌمْلِع هب فل سيل ام فقت

 .«ملعت ملو تملعو عمست
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 42 - 37 :ءارسالا

 ال نيذلا نيكرشملا ينعي [26 :دعرلا] ( ايلا ةّْيَحْلاب اوُحرَقَو ) :هلوقكو [75 :رفاغ]
 .ةرخآلاب "زنورقي

 لابجلا علبت نلو » . تيشم اذإ كيمدقب :ىأ هضزألا قرخت نل كنإ» :لاق
 ٤ .َ ,. ۔ و |] ٥, مثإ ۔ ۔ ۔ ۔ 8 ه ث ىو

 ءيس :لوقي ©عفرلاب اهأرق نم ةءارق يف « اهوركم كبز دنع هئيس ناك كلذ لك الوط
 .اهوركم كبر دنع بجوت ةئيس ناك كلذ لك لوقي بصنلاب اهأرق نمو لعفلا كلذ

 يف ىقلتف ر{خآ اهنإ هللا عم لعجت الو ةمجلا نب كبر كيلإ ىحوأ ام كلذ »
 روحدملاو . هللا باذع يف ًاروحدم هللا ةمقن يف ًامولم :يأ 4 ًاروحذُم ًامولمم منهج

 .رانلا يف ةنجلا نع ىصقملا دعبملا دورطملا

 .ماهفتسالا ىلع « اثنتإ ةكتنملا نم دحتو نينتلاب ْمُكبَر ْمُكيَقْضأَفأ » :هلوق
 .4 اميظع الؤق نولوقتل مكنإ » . هللا تانب ةكئالملا نإ :مهلوقل كلذ لعفي مل :يأ

 نآرقلا اذه يف انبرض :يأ «اوُركذَيل ناءرقلا ادنم يف اَفَرَص دقلو :هلوق
 باذعلا مهب لزني الئل ،اونمويف اوركذيل ىلوألا نورقلا انكلهأ انأ مهانربخاف ،لاثمألا

 4 اروقن ألإ » كلذ « مهديزي اَمَو » .هللا باذع نم مهلبق ةفلاسلا ممالاب لزن املثم
 . اورفنو هب اورفك ءيش نارقلا نم لزن املك مهنأ ينعي ئ هللا رمأل اكرت الإ : يأ

 نلخدتل هديب يسفن ىذلاو : اي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ذَقَلَو ) :ةيآلا هذه الت مث هلهأ ىلع ريعبلا رشي امك هللا ىلع اودّرشَت نأ الإ ةنجلا

 .© اروم لإ مهديزي امو اوُرُكَذَيل نآرقلا انه يف اَنْفَرَص

 نمف .ءاتلاو ءايلا ىلع أرقت يهو « نولوقت امك ةلاع هَعَم ناك ؤل لق » :هلوق

 .بسنأ ةريخألا هذهو «نوحرفي ال» عس يفو . «نولوقي اله :ق يفو ،«نورقي ال« :عو د يف اذك (1)

 نل كنإ :نورخآ لاقو . . .ضرألا عطقت نل :هزاجم» :380 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (2)

 .«عيشب سيلو ،كضرالا بقنت

 ءاطع نب ىلعي نع يريرججلا نع .رانيد نب نسحلا نع ىيحي» :اذكه مالس نب ىيحي هاور (3)
 .رداصملا نم يدي نيب اميف هيلع رثعا ملو 0. . .ةي هللا لوسر لاق :لاق
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 45 ۔ 42 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 ىلع لبقأ مث إ( ةهلآ ُهَعم ناك ؤَل ) :مهل لق :يبلل لاق هنإ :لوقي وهف ءايلاب اهأرق

 ول ) :مهل لق :يبلل لاق هنإ :لوقي وهف ءاتلاب اهأرق نمو نول امك :لاقف يبنلا
 يذ ىلإ » ةهلآ تناك ول ةهلآلا ينعي « اوَعَبال اذإ » ؛ن امك ( ةهلآ ُهَعَم ناك
 هل اوفرعل أذإ :مهضعب لاقو .ةبرقلاو ةليسولا هيلإ اوبلطل اذإ 7 4 اليبس شزنلا
 .هيلإ مهبرقي ام اوغتبالو مهيلع هلضف

 اولع نولوقي اّمَع » عفترا :يا ه ىلاعتو » هسفن هزني ه ٍهَنْخْبُس » :هلوق
 .ًاميظع ًاعافترا :يا اريب

 :يأ نهيف نمو ضزلاو » نهيف نمو :يأ « عبسلا توملا ه بست :

 ال نكت هدمحب حبسي ألإ ءْيَش نم نإو » .قلخلا نم هل حبسي نمو نينمؤملا نم

 .4 اروفغ اميلح ناك هنإ ُمُهَحيبست َنوُهَقفت

 عوطقملا كلذ حبس مل ءيش هنم علطت اذف .حّبسي لبجلا نإ :نسحلا لاق

 .""حّبستو حبسي مل اهنم عطق ام ةرجشلا كلذكو .لصألا حّبسيو

 ذخاؤُي وو ) : :هوغك ( اوع ايل نا نإ مهحيبشت نوُهَقفَ ل نكت ) لاق

 مهنع سبحل اذإ :يأ 1 :لحنلا] ( ٍةّباَد نم اهرهظ ىلَع كر ة ام مهملظب سانلا هللا

 : يأ ( اميلح ) :مهضعب لاقو .اوبات نإ :يأ مهل ( اروُمَغ ) :لاق .مهكلهاف رطقلا

 . قحلا اوعجارو اوبات اذإ مهل اروفغ © ضعب ىلع مهضعب ةلجعك لجعي الف هقلخ نع

 ال :يأ 4 َنونموُ ال نيذلا َنيَبَو كنيب اَنْلَعَج نآرقلا تأر اذو )» :هلوق

 مهل اباجح مهنم ناك يذلا رفكلا هللا لعج : يأ « اروم اباجح ةرخألاب » نوقدصي

 .ناميإلا نع هب مهبجح

 ص 2 ج ءارفلا يناعم يف رظناو .باوصلا وه هتبثأ امو ؛ لصالا حبسيو : : د يفو . .قو ع يف اذك (1)

 همالك رخآ يف ءارفلا ىورو ؛هلينأت وأ ( عبس ) : ىلاعت هلوق ريكذت يف يفاش ايوغل انايب 125 - 4

 : هلوقل اذه . ةجح ناطلس لكو ةالص وهف ن آرقلا يف حيبست لك » :لاق ريبج نب إ ديعسل الوق

 ى 7 ۔و

 .( ) ٠ هدمحب ب حبسي ألإ ع يش نم نإو (
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 47 - 46 :ءارسالا

 «ارفو مهناَداَ يفو » هوهقفي الئل : يا « هوُهَقُْي نأ ةئكأ مهبولق ىَلَع اتلَعَجَو »
 [23 :ةيئاجلا] ه ًةواَمغ هرصب ىىَلَع َلَعَجَو هبلقو هجمَس ىَلَع مَتَعَو ) :هلوق لثم وهو
 .("مهنم ناك يذلا رفكلا مهلعفل مهب هللا هلعف امنإ اذه لكو

 امنإ : يأ .هوهقفي ال ناب مهبولق ىلع ةنكأ وهو ( اروتسُم اباجح ) :مهضعب لاق
 رفكلاب مهنيدتل هنولبقي الو قحلا هعم نوهقفي ال هلهأ ىلع اباجح رفكلا هللا لعج
 . (2هب مهتلعتو

 هللا الإ هلإ ال تلق اذإ :يأ «َدخَو نارقلا يف كبَر تركذ ادو » :هلوق
 ال اولاق امل نيملسملا نإ :مهضعب لاقو .اوضرعأ :يأ 4 ارون مهربذأ ىىلَع اولو »

 :هلوقك وهو .هدونجو سيلبإ اهب قاضو مهيلع تربكو نوكرشملا كلذ ركنأ هللا الإ هلإ
 اولو ) :هلوق .[5 :ص ةروس] ( باَجُع يقل اذنَم نل ًادجاو اهنإ ةهلالا لعجأ )
 نم مهناديأ تحرب امو .مهبولق هنم ترفنو هنع اوضرعأ :يأ ( ًاروفن ْمهرابذأ ىلَع

 .بيذكتلاو ضارعإلاب مهبولقب اورفن امنإو ،اهنكامأ
 :يأ « ىوجن مه ذإو كيلإ َةوُعِمَعْي ذإ هب َنوُمِمَعْسي امي ملعأ نحن » :هلوق

 نإ » نوكرشملا :يأ هّنوُمِلظلا لوقي إ » .مالسلا هيلع يبنلا رمأ يف نوجانتي

 ةعيبر نب ةبتعو ماشه نب لهج ابأو برح نب نايفس ابأ نأ انغلب :مهضعب لاق
 ، يلصي هللا يبن اهيف افصلا لهأ يف راد ىلإ دجسملا نم اوماق شيرق نم طهر يف

 هللا كدشانأ ،ديلولا ابأ اي : ةبتعل نايفس وبأ لاق هتالص نم هللا يبن غرف املف .اوعمتساف

 وبأ لاقف .ًاضعب ركنأو اضعب فرعأ مهللا :ةبتع لاقف ؟لوقي امم ًائيش فرعت له

 اي :لهج يبأل نايفس وبأ لاقف .معن مهللا :نايفس وبأ لاق ؟نايفس ابأ اي تنأو :لهج

 = عس نود عبرالا تاطوطخملا يف ةدوجوم . يراوهلا دوه خيشلا مالك نم ةريخألا ةلمجلا هذه (1)

 .زو

 تادايز نم ،لواألا ىنعملل ديكأت يهو .. . .رفكلا هللا لعج امنإ :هلوق نم ًاضيأ ةلمجلا هذهو (2)
 . عبرألا تاطوطخملا اهب تدرفنا دوه خيشلا
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 49 ۔ 48 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 ينعي .ةيب اهلعج يذلاو ال :لهج وبأ لاق ؟لوقي امم ائيش فرعت له مكحلا ابا
 ينعي ،أروحسم الجر الإ نوعبتي نإو اريثك الو اليلق لوقي امم فرعأ ام شةبعكلا

 .ًاروحسم الجر اوعبتا نينمؤملا

 ريطاسأ اولاقو ،رحاس هنأو نونجم "[هنأ اومعز نأ مهاوجن] :مهضعب لاقو

 . نيلوألا

 مهلوقب « رف » هابشألا :يأ « لامألا ل اوُبَرَض تيك رظنا » : هللا لاق

 نب ديلولا ينعي [اولاق امم] اجرخم :دهاجم لاق ه اليبس َنوُميِطَتْسَي لق » كلذ

 نب ديلولا لوق ثلثم وه] :( يلإ ًنوُعِمَعْسَي ذإ ) :هلوق يف لاقو .هباحصأو ةريغملا
 . (“)ةودُنلا راد يف هعم نمو ةريغملا

 نووم نمأ .دهاجم ريسفت يف "بارت :يأ «اتنقُرَو ًاملظع انك اًدءا اولاقو د

 يسنو الم انل َبَرَضَو ) :هلوقك وهو .ثعبن ال : يأ ،ماهفتسالا ىلع > اديدج اقلخ

 ىنأ فلخ نب يبأ ناك .[78 :سي ةروس] ٩ ُميِمَر َيهَو مالا ييخ َم ه لا هقلح

 اهييخُي لق ) هللا لاق ؟اذه هللا ييحأ دمحم اي :لاق مث ،هلفف رخت : مظعب ةلي يبلا

 .[79 :سي] ( «ةرَم» لوأ اَمَأَغْنَأ يذلا

 .ةرابعلا ميقتستل عس نم ةدايز (1)

 تادايز نم تسيل يهو . عبرالا تاطوطخملا يف تدروو نز يف الو عس يف درت مل ةملكلا هذه (2)

 نيب يتلا ةطوطخملا سفن نم لقنت مل عبرألا تاطوطخملا لهأ نأ كلذ ىنعم لهف دوه خيشلا

 .؟مالس نبا ريسفت نم نآلا انيديأ
 .363 - 396 ص ڵدهاجم ريسفت نم ةدايز (3)

 وأ كوتبثيل اورفك نيذلا فب ب ركمي ذإو ط 310 :لافنالا ة ةروس ين] ىلاعت هلوق ىنعم ىلا ةراشإ )4(

 دهاجم ليوأت يربطلا ديأ د دقو « َنيركملا ر خ هلل و هللا .7 َنوُركُمَيَو وجري وأ كولتقَ

 هللا لوسر رمأ يف اورواشت نيذلا ىوجنلاب ركذ اميف ينعو» :95 ص 10 ج هريسفت يف لاقف اذه

 , . «ةودنلا راد يف ي

 قاقدلا ةلزنمب شهل دحاو ال بارتلا :تافرلاه :125 ص 2 ج ءارفلل نآرقلا يناعم يف ءاج (5)

 .( ماطحلاو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 53 - 50 :ءارسالا

 انإ ًاتاقرَو ًاماظع انك ادأ ) :اولاق امل ًاديدح وأ ةراجح اونوك لف » :هلوق

 وأ » ( ًاديدح ؤأ ةراج اونوك لق ) : هللا لاقف :نسحلا لاق .( اديدج ًقلَخ َنوُئوُعبَمَل
 ةمايقلا موي مكشعبي مث مكتامأل اذإ : : يأ ٠ توملا :يأ « مكرودص يف وبكي امم اقلخ

 ٩ ةرم َلَؤأ ُمُكَرظَف يذلا لف » اديدج أقلخ : ىأ 4 انديعي نمم َنوْلوَقَيَسَف

 . َازهتس او ًابييذكت مهسوؤر كيلإ نوكرحيسف .:يأ 4 م مهسوؤر ر كيإ َنوُصِفنيَس )

 نوكي نأ ىَسَع » دمحم اي 4 لف » ثعبلا نونعي «وُه ىم نولوقيو » :لاق
 .بيرق تآ وه ام لكو ؛ةبجاو هللا نم ىسعو .4 ابيرق

 .هيف خفني نأ روصلا بحاص يداني ؛مكروبق نم :يآ « ممُكوُعذَي موي » :لاق
 هتعاطب :مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف هتفرعمب :يأ « هدمحب نوُبيجتْستف »

 تيب ىلإ روصلا بحاص يعادلا ىلإ مهروبق نم مهجورخ ةباجتسالاو .هتفرعمو
 .سدقملا

 4 اليلق لإ + ايندلا يف : : يأ « مشب نإ ج ةرخالا يف : : يأ 4 نونظ ) :لاق

 ايندلا ترغاصت : يأ [113 :نونمؤملا] ( مو ضعب و امو انث اولاق ) : هلوق لثم وهو

 اوثبل ام ) نوكرشملا :يأ ( َنوُمرْجُملا مسقي ةعاسلا وق مويو ) :هلوق لثمو ٠مهدنع
 لاقَو ) :لاقو .ىدهلا نع نودصي : يأ ( َنوكَفوُ موئاك كلذك ) : هللا لاق ( ةعاس ريغ

 -55 :مورلا] ( ثغلا موي ىلإ ه هللا باتك يف متشب دقل ناميإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا

 ىلإ متثبل دقل ناميإلاو هللا باتك يف ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو :لوقي ؛ؤ ةمدقم يهو .6

 نإ :يأ [114 :نونمؤملا] )3 اليلق 3 مشب نإ ) :ىلوألا ةيآلا يف لاقو .ثعبلا موي

 يف :يأ ،كلانه اوملعف يضقنت ال اهنأل ةرخآلا يف ليلق ايندلا نم هيف اوناك يذلا

 اونياع امل مهسفنأ يف ايندلا ترقاحت امم كلذو :مهضعب لاقو .كلذك هنأ .ةرخآلا

 .ةمايقلا موي

 هب هللا مهرمأ امب مهورماي : يا ٨ نسحأ [ يه يتلا اووقَي يدابل لقو » :هلوق
 نإ » .مهنيب دسفي :يا « مُهَنيب ع نيشلا نإ » .هنع هللا مهاهن امع مهوهنيو
 .ةوادعلا نيب :ىأ « انيبم ًاوُدَع ناسنإلل ناك َنظْيشلا
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 57 - 54 : ءارصالا يناثلا ءزحلا

 امي نإ » نيكرشملا ينعي ؤمكلامعأب :يا مكب ُمَلغا ممكبَر » :هلوق
 :يأ 4 مُكنذَعُ م نإ وأ » ناميإلاب مكيلع ن نميف مكيلع بوتي :يأ « ُمُكْمَحَْ

 ىتح مهلامعأل ًاظيفح :يأ « اليكو مهل كلسرأ ا اًمَو » كرشلا ىلع مكتماقإب

 .اهب مهيزاجت

 َنييبئل ١ ضنَب الضف ذَقْلَ ضزأل و ِتونمُسل ١ يف نمب ُمَلَغَأ كرو 9 : هلوق

 مهضعب ىطعأو ‘ ليلخ مهضعب ذختاو . مهضعب ملك : نسحلا لاق .4 ,ضعب ر ىَلَع

 لاق . هللا هاطعأ يذلا باتكلا مسا وهو .4 ًاروُبَز دواَد انيَتاَو ث . ىتوملا ءايحإ

 هيف سيلو . هلل ديجمتو ديمحت وهو . دواد هللا هملع ءاعد روبزل ا نأ انغلب : : مهضعب

 .دودح الو ضئارف الو مارح الو لالح

 لاق لاق نسحلا ركذو ."ءايبنألا نيب اورّيخت ال :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .2 )ةمايقلا موي مدا دلو ديس انأ : ديت هللا لوسر

 شك ًنوكِلْمَي لق » ناثوألا ينعي « هنود ْنُم ممع َنيذلا اوُعذا لق » : هلوق

 اولوحت نأ : يأ .رضلا,نم مكب لزن امل :يأ « ليوخت » نوكلمي 4 الو مكنع رضلا
 .هنم نوهأ هريغ ىلإ رضلا كلذ

 ُمُهيأ » ةبرقلا :يأ 4 ةليسلا ُمهبَر ىلإ َنوُعَتبَي نوُعذَي نيذلا كئلوأ » :هلوق

 ىسوم ءاج املو باب ؛فارعألا ةروس .ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (1)
 باتك يف ىرخأ هل ةياور يفو .«ءايبنألا نيب نم ينورّيخت ال» :ظفلب ةريره يبأ نع انتاقيمل

 لئاضف نم باب ،لئاضفلا باتك يف ملسي هجرخأو .«ىسوم ىلع ينوريخت ال» :ظفلب ءايبنألا
 اله :ظفلبو . «ىسوم ىلع ينورّيخت اله :ظفلب ةريره يبأ نع (3 مقر) مالسلا هيلع ىسوم

 رظناو «ءايبنألا نيب اورّيخت ال ظفلب» (2374 مقر) يردخلا ديعس يبأ نعو ثيللا ءايبنأ نيب اولضفت

 .207- 204 ص 13 ج ،ةنسلا حرش ،يوغبلا

 مقر) ةريره يبأ نع قئالخلا عيمج ىلع ةي انيبن ليضفت باب لئاضفلا باتك يف ملسم هجرخأ (2)
 هجرخأو .«عقفشم لوأو عفاش لوأ انأو ربقلا هنع قشني نم لوأو مدآ دلو ديس انأ» : هظفلو 8

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيب رييختلا يف باب . ةنسلا باتك يف دواد وبأ هسفن ظفللا اذهب

 . (4673 مقر)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 59 ۔ 57 :ءارسالا

 َكْبَر َباَذَع نإ » رانلا :يأ ه هَباَذَع َنوُئاَحَو » ةنجلا :يأ « هتمحر نوُهْرَيَو ُبَرق
 .نونمؤملا هرذحي :يأ ه ًاروُذخَم ناك

 نودبعي اوناك برعلا نم رفن يف تلزن :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 كئلوأ ) :هللا لاق .برعلا نم رفنلا كلذب ملعي ملو نوينجلا ملساف كنجلا نم ارقن

 (. . . ةليِسَولا مهبر ىلإ نوغتبي) ءالؤه مهدبعي نيذلا نيينجلا ينعي (نوغغذَي نيذلا
 .ةيآلا رخآ ىلإ

 مهدبعي نيذلا كئلوأ :لوقي .ىسيعو ةكئالملا مهنأ :نسحلا ريسفتو

 نوئب اصل او ةكئالملا نودبعي اون اك دق نيكرشمل ا نأل . ىراصنل او نوئب اصل او نوكرشمل ١

 : مهنودبعي

 دبعت ىراصنلاو ةكئالملا نودبعي اوناك )ةكيلم ىنب لآ نأ انغلب :مهضعب لاق

 مُهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي ) ءالؤه دبعي نيذلا ىسيعو ةكئالملاف :لاق .ىسيع
 .م ةباذع وح ةمحز نوجريو بف

 ريغب تومت :يأ هةَمتقلا موي لق اموُكِلَهُم ن الإ ٍةيرَق نم نإو » :هلوق
 .باذعلاب مهتوم نوكي :يأ ه اديدش اباذع اَموُبذَعُم ؤأ » باذع

 اوبذكو هرمأ اوكرت اذإ باذعب وأ تومب اوكلهي نأ امإ هللا ىضق :مهضعب لاق

 .لسرلا اهبيذكتب ممألا كالهإ ينعي ؤ 7
 ١2 { ِ ى . .. ه ش - 7

 لك ( : ىرخأ ةي ١ يف ل اقو . ابوتكم : يأ 4 اروطسم بتكل ١ يف كلذ ناك ث

 .[185 :نارمع لآ] ( توملا ةقئاذ سفن

 موقلا نإ :يأ ه نولوألا اهب بذك نأ ألإ تنتالاب لسرن نأ انعنم اَمَو » :هلوق
 :هلوقك وهو .هللا مهكلهُيف اونمؤي مل شةيآلا مهتءاجف ةيآلا مهيبن اولأس اذإ اوناك

 ىلع رثعأ ملو !ةكئالملا نودبعي اوناك ةكيلم ينب لآ نأ انغلب» .عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 .ز يف الو عس يف ةملكلا درت ملو . خيراتلا رداصم نم يدي نيب اميف ةليبقلا هذه مسا
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 60 ۔ 59 : ءارصالا يناثلا ءزحلا

 . ىسوم :يا (وؤألا سأ امك ة انتَيلَق ) :يبنلل برعلا يكرشم ينعي ( اولاق
 ; :يأ ( ةيرق ْنُم مُهَلبَت تنما ام) : هللا لاق .تايآلاب اهموق تءاج يتلا لسرلاو ىسيعو
 هتءاج ول نونمؤي ال : يأ [5-5 :ءايبنألا] ( َونموُي 1 اَماَنْكَلُهَأ ) ةيرق لهأ نم

 :لاق . ىلوالا ةخفنلا ىلا لاصتتسالاب ةمألا هذه رخآ رافك باذع هللا رخأ دقو .ةيا

 اذإ انكو ( نولوألا اهب بذك نأ ألإ ) دمحم اي كموق ىلإ ( تايآلاب ؛ لسر نأ اَنَعَنَم اَمَو )
 رافك رخا نأل ،تايآلاب مهل لسرن مل كلذلف ،مهانكلهأ اونمؤي ملف ةياب موق ىلإ انلسرأ

 . ىلوألا ةخفنلا ىلإ اورخأ ةمألا هذه

 كرُسَيو ،اقح لوقت ام ناك نإ :مالسلا هيلع يبنلل ةكم لهأ لاق :مهضعب لاق
 كلأس ىذلا ناك تئش نإ :لاقف ليربج هاتأف ابهذ افصلا انل لوحف كل نمؤن نأ

 لب "ال :لاق .كموقب تيناتسا تئش نإو ،اورّضنُي مل اونمؤي مل مه نإ نكلو ،كموق

 اهب بذك نأ لإ تايآلاب لسن نأ اَنَعَنَم اَمَو)] هللا لزناف . )يموقب يناتسا

 .( نونم مق اماتكلمَأ ةرق نم م مهب نمآ ام ) :لزناو [( نولوألا
 اوُمَلَظَف » 0)[ةيآ :دهاجم لاقو] . ةنيب : ىأ 4 ةرصم ةقانلا د ُدوُمَت انيَتاَءَو » :هلوق

 مهنؤخي :يأ .4 فيوخت ل تننالاب , لسرت امو » اهرقعب مهسفنأ اوملظ : يأ ه اهب

 .مهبذع ةيالا ءيجم دعب اونمؤي مل اذإ مهنأ مهربخيف تايآلاب هللا

 :لاق 4 سانلاب طاحأ َكبَر نإ » كيلإ انيحوا :يأ « كل الم ذإو » :هلوق

 دمحأ هجرخأو ،سابع نبا نع نارمع نع ليهك نب ةملس نع نايفس :دنسلا اذهب مالس نبا هاور (1)

 نبا نع رخآ قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخاو ..سابع نبا نع امهريغو يئاسنلاو هدنسم يف

 .ريبج نب ديعس نعو سابع
 .يف دهاشلا لحم اهنأل يرورض انه اهداريإو ،اذك عس نمو تاطوطخملا نم ةيآلا هذه تطقس (2)

 .190 ص 4 ج روثنملا ردلا يفو 0108 ص 15 ج يربطلا ريسفت يف ةوركذم يهو ێربخلا اذه

 ةقانلا ) هلوقو» :16 ص 6 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .364 ص ڵدهاجم ريسفت نم ةدايز )3(

 . معنملا سفنل ةبحم رفكلاو :ةرتنع لوق لثم دارأ ( ةَرَصْبَم ) ارق نمو .اهل لعفلا لعج ( ةَرِصْبُم
 ال نيعلا ةحوتفم ةدحوم تناكف ،ثيناتلاو عمجلا نم تك لعاف ىنعم يف ةلعفم تعضو اذإف

 .ا... ةنبجُم ةلحم دلولاو . ةنَمْسَم ةنَلَم بشع اذه :لوقت برعلا .اهرسك زوجي
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 60 :ءارسالا `

 . ةلاسرلا هللا نع غلبت ىتح كيلإ نولصي الف مهنم كعنم :يأ كسانلا نم كمصع

 نع غلبت ىتح كيلإ اولصي نأ : يأ [67 :ةدئاملا] ( سانلا نم كُمِصَي هللاو ) هلوقك

 نم ىضرأ َنم لإ ادحا هبيغ ىلَع رهظ الف بيَخلا ملاَع ) :هلوقكو .ةلاسرلا هللا

 ( ًادصَر هفلَ نو ) لوسرلا كلذ يدي نيب نم : : ,لوس

 مهب تالاسر اوغلبأ ذ ذَم نأ ) لوسرلا كلذ :يأ ( َملْغ ( ةكئالملا نم ًادصر : يأ

 هللا نع اوغلبي ىتح مهيدل امب هللا طاحأ :يأ [28 :نجلا] ( مهيدل امب طاحأو

 . ةلاسرلا

 .هتضبق يف مهف ،سانلاب طاحأ :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 نإ ،َبر اي :لاقف هموق رمأ هبر ىلإ اكش مالسلا هيلع يبنلا نأ نسحلا نع اوركذ

 يتأي نأ هيلإ هللا ىحواف . يلع ةفاخم الا ملعأ ةيآ كلبق نم ينطعاف { ينوفؤخ دق يموق

 انصغ اعدف يداولا ىلإ قلطناف .هتأي اهنم نصغ عديلف .ةرجش هيف اذكو اذك يداو

 نأ هللا ءاش ام هسبحف .هيدي نيب بصتنا ىتح اطخ ضرألا يف طخي ءاجف .اهنم
 الأ بر اي تملع :ةلي هللا لوسر لاقف .عجرف تئج امك عجرا :لاق مث .هسبحي

 .(" لع ةفاخم

 سيلو .هب يرسأ ةليل هللا هارأ ام ينعي هنر يتلا ايرلا اَنْلَعَج امو » :هلوق

 .ةكم يكرشم ينعي « سانلل ةنتف ألإ » ةنياعملاب نكلو إمانملا ايؤرب

 هتليل نم هعوجرو سدقملا تيب ىلإ هريسمب مهربخأ امل مالسلا هيلع يبنلا نإ ٍ

 .كلذب اونتتفاف نوكرشملا كلذب بذك

 تايآلا نم هللا هارأ ام :يأ ( َكاَنَرَأ يتلا ايؤرلا انْلَعَج اَمَو ) : مهضعب لاقو

 : يأ .سانلل ءالب الإ :يا ( سانلل ةنتف ألإ ) سدقملا تيب ىلإ هريسم يف ربعلاو
 . نيكرشملا

 .كلذ دنع اودترا مث اوملسأ اوناك ارفن نإ :نسحلا لاقو

 . لسرم نسحلا نع مالس نب ىيحي هاور (1)
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 62 - 60 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 ةنوعلملا ةرجشلا ًاضيأ انلعج امو :لوقي «نا رقلا يف ةَنوُعْلملا ةرجشلاو + :لاق

 : يأ ،سانلل ةنتف الإ نسحلاو دهاجم ريسفت وهو .موقزلا ةرجش ينعي ،نآرقلا يف

 امف ،اومقزت اولاعت :لاقف دبزو رمتب هللا هنعل ماشه نب لهج وبأ اعد تلزن امل

 اهنإ ) نيكرشملل :يأ ( نيملاَملل ةئف اَماَْلَعَج انإ ) : هللا لزناف .اذه الإ موقزلا ملعن
 اهفصوف [64 - 63 :تافاّصلا] ةيآلا رخآ ىلا ( . . . ميحجلا لضأ يف جرخت ةرجش

 ( نآرقلا يف ةنوُمَْملا ) :هلوقب ينعي :نسحلا لاقو .رانلا يف اهنولكأي فيك فصوو

 : فسوي] ( اهيف ا يتلا ةيرقلا لأساو ) :هلوقك .نارقلا يف نونوعلم اهتَلَكأ نإ :يأ

 .ةيرقلا لهأ ينعي امنإو .2

 افيوخت :يا « مهديرب امف » موقزلا ةرجشب :يا ه مهوحن » :لا
 .4 ًريبك انعط ألإ » اهريغبو اهب مهايإ

 نمل دُجْساَع لاق سيلئإ ألإ اودَجَسَق مدال اودُجسا ةكلملل انلُك ذإو » :هلوق

 لاقو [2 :ماعنالا] ( نيط ْنُم مكَقَلَع يزلا وه ) :هلوقك .نيط نم :يا 4 انيلم َتفَلَخ
 :سيلبإ لوقو 76[0 :ص ةروس] ( نيط نم ُهَتْفَلَعَو ران نم ينّتقَلَح ) :سيلبا
 .هل دجسأ ال :ىأ © ماهفتسالا ىلع ( نيط تقلح نما دجس دجس )

 نئل » هل دوجسلاب ينترماف « يَلَع تمرك يذلا ادنم َكَتيَرأ لاق » :لاق مث

 لاقو .مهنيوتَحال :دهاجم لاق .« اليلق ألإ هيرك َنكنَتخأل ةمقلا مو ؤ ترخا

 نلصاتسال :نسحلا لاقو .اليلق الإ .مهلضاف :يأ 5هتيرذ ىلع نيلوتسأل :يبلكلا

 .0نينمؤملا ينعي ،اليلق الإ ى 3مهكلهي ينعي .هتيرذ

 ملف مدآ ىلإ سوسو ثيح هنم نظ كلذو دوجسلاب رمأ امدعب هنم لوقلا اذهو

 :384 ص 1 ج شزاجملا يف لاقف قدأ ريبعتب ةبراقتملا يناعملا هذه ةديبع وبأ عمج ردقو )1(

 دنع ام نالف كنتحا :لاقي .«مهنلصاتسالو ْمُهناليمَتسأل :هزاجم ( ليلق ألإ هرذ ٌنكنَتحأل («

 ٥]. هاصقتساو هلك هذخأ] .هريغ وأ ثيدح وأ ملع وأ لام نم عمجأ نالف
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 64 - 63 : ءارسالا

 ناك سيلبإ نأ اوركذو .هلثم فعضلا يف اذه ونب :لاقف .اربص :يأ 5امزع هل دجي
 .كلامتي ال هنأ فرع فوجأ ثيبخلا هآر املف . حورل ا هيف خفني نأ لبق مداب فيطب

 لاق « ًروفوُم ازَج مكؤازَج منهج نإف مهنم كعبت نمف ْبَمذآ لاق » :هلوق
 .رفاو :دهاجم

 : يأ ككئاعدب ينعي كتوصب ْمُهنم تمغطتشا نم ززفَتس او » :هلوق

 .« ًكلْجَرَو كلْيَحب ممهْيَلَع بِلججأَو » .'}كتسوسوب

 يف لجار لكو ،سيلبإ ليخ نم وهف هللا ةيصعم يف سراف لك :دهاجم لاق
 نجلا نم لالضلاو راقكلا هلاجر : مهضعب لاقو . سيليإ لجر نم وهف هللا ةيصعم

 .لاجر هل نإو اليخ هل نإو :لاقو ( كِلاَجرَو ) :اهارقي نسحلا ناكو . سنإلاو
 . َ ٥ 2ه . . ٥ . «

 يف مهايإ هتكرش : نسحلا لاق 4 دلوالاو لومالا يف مهكراشو < : هلوق

 .اهقح ريغ يف اهوقفنأو مارح نم اهوذخأف . مهيلا سوسو : يأ . مهرمأ هنأ لاومألا

 ىراصنو ادوهي مهوغبصف ةرطفلا ىلع ًادالوأ مهاطعأ هللا نأ دالوألا يف مهايإ هتكرشو

 .نثو يدباع وأ ًاسوجم وأ

 لكو مهل هللا لحأ امم نومرحي اوناك ام لاومألا يف مهايإ هتكرش : يبلكلا لاقو
 نم دلو ام دالوألا يف مه ايإ هتكرشو . هقح ريغ يف هوعضوو هلح ريغ نم اوباص أ ام

 .انزلا

 الو ةنج الو باسح الو ثعب ال هنأب :يأ . ينامألاب : يأ « مهدعو » :هلوق

 سيلو .كدهج ىلع دهجاف بهذا : لجرلا :لوقك . ناطيشلل هللا نم ديعو اذهو .ران

 . هل رمألا هحجو ىلع

 . 4 ًاروُرُغ لإ ُنظْيشل ١ مُهُدِعِت اَمَو ط :لاق

 َكِلَحب ) .لهجتساو ‘ففختسا :يأ ( َتُمظنْسا م زفتسا ) :زاجملا يف ةديبع وبا لاق (1)

 . !بحص عيمجل او بحاصو . رجت عيمجل او رجات ةلزنمب ٠ لجار عيمج ) كلجَرَو
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 69 ۔ 65 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 ىقلي نم :يأ .نينمؤملا ينعي «نطْلُس ْمهْنَلَع كل سيل يدابع نإ » :لاق
 ازرح :يأ « اليكو كْبَرب ىفكو » .مهلضي نأ ناطلس مهيلع هل سيلف انمؤم هللا

 .نينمؤملا هدابعل ًاعنامو

 رحبلا يف اهيرجي :يأ رخبلا يف للملا مكل يجزُي يزلا مُكِبَر » :هلوق
 هتفأربف « اميج مكب ناك هنإ » رحبلا يف ةراجتلا بلط :يأ 4 هلضف نم اوغتبتل »

 .ايندلا ةمحر اذه يف رفاكلا ىلع ةمحرلاو .كلذ مكل رخس هتمحرو

 ام :يا نوُذَت نم لض رخبلا يف » لاوهالا :يا "7 ُمكْسَم اًذإَو »
 ) نوع هايإ لب ) :هلوقك .هنوعدت 4 هايإ لز » :لاق .مكنع لض هنود نم نوعدت

 ليمك املف « :لاق .هللا الإ قرغلا نم مهيجني ال هنأ نوملعي 1 : ماعنالا]

 ينعي 4 ًروُمَك ناسنإلا ناكو ط مككرش ىلإ متعجرو مكاجن يذلا نع 4 ْمتضَرغأ بلا

 . كرشملا

 .نوراقبو طول موقب فسخ امك « ربلا بناَج مكب فسخي نآ منا ا » :لاق

 ‘ طول موقب لعف امك اهب مكبصحي ءامسلا نم ةراجح : يأ 4 ًابصاخ ْمُكيَلَع لسري وأ ث

 آل ث 7 . ةيرقلا لهاب فسخو ةراجحلا مهيلع لسراف ةيرقلا نم ا ٠, اوجرخ ني٫ ذلا ينعي

 .ريصن الو ًاعينم :مهضعب لاق « اليكو مكل اودجت

 ىرخأ ة .رم : يأ > ىرخأ ةرات ط رحبلا يف ف : يأ 4 4 هيف مكدي نأ نمآ ا <

 امب : مك » ديدشلا حيرلا نم فصاقلاو 4 حيرلا َنُم ًافصاق مكيع لسريف «

 رصتنيف مكل كلذب ًاعيبت ادحأ اودجت ال : :يا 3 اعيب هب انيَلَع ْمُكَل اودجت ال مث مَترَقَك

 : يأ [15 - 14 :سمشلا] ( اَهْيوَسف هبنذب مهبر مهنع مَدمَدف ) :هلوقك وهو .مكل
 لاقو .مهل رصتنيف ،ةعبتلا : يأ ) اَماَبَقُع فاخب لق ( . باذعلاب مهيلع اهاوسف

 : يأ ( اعيب ) :دهاجم لاقو .مكباصأ امم ءيشب عبتي نأ فاخي الو : : مهضعب

 .("أرئاث

 = : رئاثلاو .هلتاق لتق اذإ ليتقلابو ليتقلا راث :لاقي .هكردي ىتح لتاقلا مد بلطي يذلا وه انه رئاثلا (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 70 :ءارسالا

 تطلا نم ْمُهتقَرَرَو رحبلاو ربلا يف مهل قاع َ ين انز ذل ( :هلوق ا

 اوعركف ءام نم كرب ىلع اوتأف رفس يف اوناك هباحصأو ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 دنع ةيآلا هذه تلزنف اهنم اوبرشاو مكيديأ اولسغا :لي هللا لوسر مهل لاقف )اهيف

 .كلذ

 : مهضعب لاقو . ماوهلاو عابسلاو مئاهبلا ىلع مدا ينب هللا لضف :نسحلا لاقو

 لسعلاو محللاو زبخلا نم مدآ ينب قزر ام عيمج وه ( تابيطلا َنُم مههانقَزَرَو )

 باودلا قزر نم لضفأ مهقزر لعجف بارشلاو ماعطلا تابيط نم هريغو نمسلاو
 . (ة)رطلاو

 جاه اذإ ،انارؤثو ةروث روثي راث نم لعاف مسا وه سيلو ؛هراث كردي ىتح ءيش ىلع ىقبي ال يذلا =

 . يواو لصأ نع ةبلقنم يناثلا يفو ةيلصأ لوألا يف ةزمهلاف شراثي راث نم وه امنإو ؤبضغو
 .ءانإب وأ هيفكب برشي نأ ريغ نم هعضوم نم هيفب ءاملا لوانت :ًاعرَكو ًأاعورك عركي ءاملا يف عرك (1)

 هعمو راصنألا نم لجر ىلع لخد ةلي يبنلا نأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح يفو
 :لاق .انعرك الإو ةئش يف ةليللا هذه تاب ءام كدنع ناك نإ :يي يبنلا هل لاقف هل بحاص

 باب ،ةبرشالا باتك يف يراخبلا هجرخأ .ثيدحلا رخآ ىلإ . .هطئاح يف ءاملا لوحي لجرلاو
 © عس ةرابعو .ضوحلا يف عركلا باب .ةبرشألا باتك يف يراخبلا مجرتو .ءاملاب نبللا بوش
 لاقف اهنم نوبرشي مهسوؤر مهضعب عضوف ءام اهيف رب اورمف» :اذكه تءاجو .11 ةقرو

 . . .مكيديأ اولسغا» :ةيم هللا لوسر

 ،رمع نبا نع (3433 مقر) عركلاو فكالاب برشلا باب . .ةبرشألا باتك يف هجام نبا هجرخأ (2)

 مث { .مكيديأ اولسغا نكلو ،اوعركت ال» :هظفلو ًاضيأ رمع نبا نع بعشلا يف يقهيبلا هجرخأو

 .«ديلا نم بيطأ ءانإ سيل هنإف ؤاهيف اوبرشا

 صخي نأ وأ ،هوجولا نم هجو يف ارصحي نأ نم رثكأو معأ مهايإ هليضفتو مدآ ينبل هللا ميركت (3)
 نسحأ يف ناسنإلا قلخ نم وأ بكرمو نكسمو سبلمو برشمو لكأم نم قزرلا تابيط امهب
 ىلع هؤالآو ىصحت الو دعت ال انيلع همعن نإ مث .مومعلاب نذؤي لومعملا فذحف .ميوقت
 ملعلا هققح اميف نإو .فصو اهقحب يفي وأ .ملع اهب طيحي نأ نم مظعأو لجأ نيملاعلا

 ىلع دهاش ربكال شيعلا نيلو ةيهافرلا لئاسو نم ةيندملا هترفو امو تازجعم نم ثيدحلا
 = نيرسفملا ضعب صيصختل هجو الف .ليضفتلاو ميركتلا يناعم لكل اهلوانتو ةيآلا هذه زاجعإ
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 74 - 71 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 تخسن ام :يأ .مهباتكب :يأ .«مهمنإب سانأ لُك ومئذن موي » :هلوق م ٥0 م
 مف ) :لاق مهيبنب : : يأ ) مهمانإب ) :مهضعب لاقو .مهلامعأ نم ةكئالملا مهيلع

 الو » 0مضوملا اذه لبق هانرّسف دقو «ْمُهَبتك َنوأَرْقَي كئلوأف هنيميب ةبنك يتوأ

 .اث)ءاسنلا ةروس يف هانرّسف دقو « اليتق َنوُمَلظُي

 لاق « ليبس ُلَضأَو ىمأ ةرجالا يف وهف ىمعأ هذنم يف ناك ْنَمَو » :هلوق .
 هقلخو هللا معن نم اهيف نياع امع :يأ ىمعأ ايندلا هذه يف ناك نم :مهضعب
 ثعبلا نأ نوملعيف دابعلل ةرصبت هللا هلعج امم اذه هابشأو اداعم هل نأ ملعيف هبئاجعو

 .اقيرط لضأو :يأ ،اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا رمأ نم هنع بيغي اميف وهف قح

 وهف ،ىدهلا نع يمع رفاكلا وهو ، ىمعأ ايندلا هذه يف ناك نم :نسحلا لاقو

 ( ىمعأ َينَترَشَح مل ) :هلوقك .ةجح هل تسيل :يأ ةجحلا يف ىمعأ ةرخآلا يف

 . [125 :هط]

 كنودصيل :مهضعب لاقو .كنولضيل :يأ 4 َكَنونتْفَيَل اوداك نإَو » :هلوق ا

 ه اليلخ كوذحنأل اذإ ُهرَْع انيلع َيِرتفَتل » نآرقلا :يا « تيإ انيحأ يذلا نمع »
 ١ .تلعف ول :يا

 :اولاقف حابصلا ىتح ةليل ةكمب مالسلا هيلع هللا يبنب اولخ نيكرشملا نأ كلذو

 فك :هل اولاقو 0هب اوقفرو كموق نم دحأ هب ءعىجي مل هب تئج يذلا نإ دمحم اي

 هب قحأ نالف ناكل اقح ناك ول اذه نإف ،رمألا اذه يف رظناو اهمذو انتهلآ متش نع

 .ةيآلا ( ... َكنونتْفي اوداك نِإَو ) :هللا لزنأف .كنم هب قحأ نالفو كنم

 نكرت تدك دقل 9 اهب كانمصع :ىأ .ةوبنلاب : يأ « نا الوو % :هلوق

 هب انترمغ ام ىلعو إمعن نم نايإ هتيلوأ ام ىلع كركش ىلإ انقفو مهللاف .ضعب نود اهنم ضعبل =

 . باممو اي 0 ميرك اي نانم اي . ليصفتلاو ميركتلا رهاظم نمو ناسحإ نم

 .412 .411 ص ءزجلا اذه يف ابيرق ىضم ام رظنا (1)

 .388 ص 1 ج ريسفتلا اذه يف ىضم ام رظنا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 77 ۔ 74 :ءارسالا

 ايندلا باذع :يأ ه ةْويَحلا فعض » تلعف ول هكتَقَدَأل اذإ اليلق يت ميل
 رصتنيف :يأ « ًاريصت انيَلَع دجت ل ث » ةرخآلا باذع : يأ « تامملا فعضو

 .كايإ انتبوقع لعب كل

 . ٠. - . ٠گ م ,ث 8 ,8 ه ۔2 , ,2 ٠ , ۔ -
 نم كنوزفتسي اوداك دق : يأ 3 ,ضرالا نم كنوزفتسيل اوداك نإو ) :هلوق

 كدعب : يأ هم ك كقلخ نول ل اذإو اهنم كوُجرخُل ث (1)اةكم ضرأ ينعي . ضرالا

 . 4 اليوخت اتنس دجت الو اتلس نم كلبق انلَسزا دق ْنَم ةنس ليلق ألإ »

 نكلو ؛ اورظون ام كلذ اولعف ولو ةكم نم هجارخإب ةكم له م مه : مهضعب لاق

 ىتح هجورخ دعب اوثبل ام كلذ عم رَقَلو . جورخل اب هللا هرمأ ىتح هجارخإ نم مهفك هللا

 : : ةيا] لافنألا ةروس يف هلوق] :ريسفتلا اذه يف يهو .ردب موي لتقلا مهيلع هلللا ثعب

 .(3) هانرسف لقو . )2) و كوججرخُ وأ ًكوُلَتَقَي وأ ونبثيل اورفك نيز ذلا ب ومن ذإو ( ]30

 اهنم كوجرخيل : يأ ،كولتقيل :يأ ( ؛ضزألا ن ا نم نوتس :نسحلا لاقو
 باذعلاب مهلصاتسن ىتح ( اليلق الإ ) كدعب :يأ ) َكَقْلَح نوبلي أل اذإو ) .لتقلاب

 اولتق اذإ مهنإ : يأ ( السر نم كلق انلَسزَ َدَق نم ة ةَئُس ) .كولتق ول نيعمجأ مهكلهنف

 ممالاو لسرلا ةنس نإ :يأ ( ليوخت انينُسِل دجت الو ) .باذعلاب هللا مهكلهأ مهيبن
 مهيلع هللا ثعبي نأ اورظني مل مهوجرخأو مهلسر اوبذك اذإ ؛كلذك كلبق تناك

 .اباذع

 وأ ايبن لتق نم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ :لاق دوعسم نب هللا لبع نأ اوركذ

 27 وأ يب هلتق

 . !ةنيدملا ضرأ» : ظ 11 ةقرو عس يفو .«ةكم» :187 ةقرو ز يفو 3 عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 اودارأ نيذلا نأ ىلع يربطلا هدروأ فيعض ليوات يهف خاسنلا نم اوهس ةريخألا هذه نكت مل اذإو

 يه ضرألا نأو ةكم لهأ ينعت ةيآلا نأ . نيرسفملا روهمج هيلع يذلاو .دوهيلا مه هوجرخي نأ

 . 3 ص 15 ح هريسفت يف ًاضيأ يربطلا هححر ام وهو ©ةكم

 . ةبرطضم تاطوطخملا يف ةرابعلا تءاجو . ظ 11 ةقرو 6 عس نم ةدايز )2(

 .85 - 84 :ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (3)

 = . هللا لوسر ىلإ هعفري دوعسم نب هلللا دبع نع هدنسم يف دمحأ هجرخأ ثيدح ظافلأ ضعب هذه )4(
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 78 : ءارصالا يناثلا ءزجلا

 دبك نع سمشلا لاوزل :يأ « سمشلا كولُذل ةوصلا مقأ » :هلوق
 ليللا ودب :يأ « ليلا قَسَع ْىَلإ » .اهدعب رصعلاو رهظلا ةالص ينعي ،ءامسلا
 ليللا عامتجا دنع ءاشعلا ةالصو © ليللا ودب دنع برغملا ةالص ؛هتملظو هعامتجاو

 .قفشلا باغ اذإ هتملظو

 ىلإ سمخلا تاولصلاب ءاج نيح ةللا لوسر نإ :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ةالصلا :مهيف يدون ءامسلا نطب نع سمشلا تلاز اذإ ىتح مهنع ىلخ .هموق
 نهيف نلعي ال تاعكر عبرأ رهظلا مهب ىلصف .اوعمتجاو كلذل اوعزفف ،ةعماج

 ٠ مهيبنب سانلا يدتقي ،سانلا يديأ نيب هللا يبنو ،هللا يبن يدي نيب ليربج ،ةءارقلا
 ةيقن ءاضيب يهو سمشل أ تبوصت اذإ ىتح مهنع ىلخ مث . ليربجب هللا يبن يدتقيو

 ةالص نود تاعكر عبرأ رصعلا مهب ىلصف 6 اوعمتجاف 6 ةعماج ةالصلا : مهيف يدون

 6 سانلا يديأ نيب هللا يبنو 6 هللا يبن يدي نيب ليربج ٤ ةءارقلا نهيف نلعي ال رهظلا

 تباغ اذإ ىتح « مهنع ىلخ مث . ليربجب يدتقي هللا يبنو ] مهيبنب سانلا يدتقي

 تاعكر ثالث برغمل ١ مهب ىلصف اوعمتجاف .ةعماج ةالصلا : مهيف يدون سمشل ا

 2 هللا يبن يدي نيب ليربج . ةرخآلا ةعكرلا يف نلعي الو ،نييلوألا نيتعكرلا يف نلعي

 ىلخ مث . ليربجب هللا يبن يدتقيو ‘ مهيبنب سانلا يدتقي . سانلا يديأ نيب هللا يبنو

 ؛اوعمتجاف .ةعماج ةالصلا :مهيف يدون ءاشغلا ( ىضقناو قفشلا باغ ىتح مهنع

 وأ ملع ريغب سانلا لضي لجر وأ 5 يبن هلتق وأ ايبن لتق لجر ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ» :هصنو =

 ۔-323. ص 1 جح )281 مقر) ةححصل - ١ ثيداحألا ةلسلس . ينابلالا رظناو . «ليثامتلا روصي روصم

14. 

 ىنعمب «ليللا ودب» :ظ 11 ةقرو عس نم هتبثأ ام هنم حصأو ،«ليللا ءدبو :تاطوطخملا يف (1)

 م ً هروهظ

 ىلع بتكو . !ءاشعلا أظتيأ» :و 12 ةقرو عس يف ءاجو . «ءاشعلا ىضقنا « : تاطوطخملا يف اذك (2)

 ال .اظتيأ :لعفلا اذه ةغللا بتك يف دجأ ملو .ةملكلل ريسفت هنأك «ملظأ اظتيأ» : ةقرولا شماه

 . هحيحصتو هيف إطخل ا هجو ىلا قنوأ مل ًافيحصت ةملكلا يف لعلو . رخآ ىنعمب الو ملظ أ ىنعمب

 وه (نيعلا حتفب) ءاشتلا ءاضقنا وهو نهذلا ىلإ ردابتي يذلا ىنعملا نإف كلذ نكي مل اذإو

 . هدعب وأ ءاشعلا دنع نوكت ءاشعلا ةالص نأل 3 هللا ءاش نإ حيحصلا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 78 :ءارسالا

 ؛نيترخاآلا يف نلعي الو نييلوألا نيتعكرلا يف نلعي ‘تاعكر عبرأ ءاشعلا مهب ىلصف

 يدتقيو مهيبنب سانلا يدتقي .سانلا يديأ نيب هللا يبنو } هللا يبن يدي نيب ليربج

 علط اذإ ىتح .ال مأ كلذ ىلع نودادزيأ نوردي الو سانلا تاب مث .ليربجب هللا يبن

 نلعأو امهلاطأ نيتعكر حبصلا مهب ىلصف اوعمتجاف .ةعماج ةالصلا مهيف يدون رجفلا

 سانلا يدتقي .سانلا يديأ نيب هللا يبنو }هللا يبن يدي نيب ليربج .ةءارقلاب امهيف

 .ليربجب هللا يبن يدتقيو مهيبنب
 تاقيمل ةعاسلا هذه نإ هريغ هلإ ال يذلاو :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ

 ينعي ( ,سلا كول ةوصلا مقأ ) :لاق مث ،برغملا ينعي ةالصلا هذه

 :يأ .( ليلا قَسَع ىإ ) .دوعسم نبا لوق يف بيغت نيح اهلاوز :يأ إاهبورغ
 .امهنيب اميف ةالصلاو ،ليللا عىجم

 تقو ينعي ،ةماعلا لوق اذهو .اهليمو اهلاوز :(_[اَهُكوُل] :سابع نبا ريسفتو

 .رهظلا ةالص

 نم ةالصلا تناكل ليللا قسغ ىلإ اهكولد نم ةالصلا تناك ول : مهضعب لاقو

 .ةماعلا لوق وهو .انيلإ بجعأ سابع نبا لوقو .برغملا ةالص ىلإ سمشلا لاوز

 ه ًادوُهشَم َناَك رجملا نارق نإ » حبصلا ةالص ينعي 4 رجفلا ناَرَفَو » :هلوق

 ةالص دنعو حبصلا ةالص دنع نوعمتجي .راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم هدهشت : يأ

 .رصعلا

 دنع نم سمشلا كولدوو :387 ص 1 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .ىنعملا حاضيإل ةدايز (1)

 .!بيغت نأ ىلإ اهلاوز

 جلاغي ناكو ‘ يدسلا لاق : يدوعسملا لاق» :لاق مث ، يدوعسملا نع مالس نبا ربخلا اذه دروأ (2)

 لوق ناكو .بيغت نأ ىلإ اهلاوز نيب اميف ةالصلا ". زاعل اهلاوز سمشلا كولد ناك ول .ريسفتلا

 نبا هنع هاور يدوعسملل وه امنإ حيجرتلا اذه نأ ىرت تناف .«يدوعسملا ىلإ بجعأ سابع نبا

 امبرو .ًاماع ىنعملا نالعجي دنسلل هفذخو ،ربخلل يراوهلا دوه خيشلا راصتخا نكلو .مالس
 هل ةقفاوم هنأ قحلاو .الوأ يراوهلا دوه خيشلل وه سابع نبا لوق حيجرت نأ نظف ءىراقلا مهو
 . دييأتو
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 80 - 79 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 ناسرحلا عمتجي برغملا ةالص دنع :لوقي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ

 .راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم نم

 لاقو .كل هللا نم ةيطع :يأ 4 كل ةلفان هب ذجَهَتَف ليلا َنمَو » :هلوق
 يهو ةضيرف يبنلا ىلع ليللا ةالص نإ :مهضعب لاقو .لضفلا :ةلفانلا :يبلكلا
 .ليللا ثلث نم لقأ يبنلا مقي مل :نسحلا لاقو .عوطت سانلل

 يتنثا راهنلا نم ىلص ليللا ةالص نع ءيش هلغش اذإ ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .'}يبنلل الإ نوكت ال ةلفانلا :مهضعب لاقو .ةعكر ةرشع

 :لوقي .ةبجاو هللا نم ىسعو 4 ادوُمُم اماقم َكْبَر كعبت نأ ىَسَع » :هلوق

 سبحو مايق لوط دعب باسحلا يف قلخلل ةعافشلا ينعي ؛ًادومحم ًاماقم كبر كثعبيس

 . مهلجرأ ىلع

 ةارع ةافح دحاو ديعص يف ةمايقلا موي سانلا هللا ثعبي :ناميلا نب ةفيذح لاق

 الإ سفن ملكت الو قرعلا مهمجلي ىتح رصبلا مهذفنيو يعادلا مهعمسي ى اوقلخ امك

 ،كيدي يف ريخلاو ؤكيدعسو كيبل :لوقيف ي دمحم ىعدي نم لواف :لاق .هنذإب

 الو اجلم ال ،كيلإو كبو ،كيدي نيب كدبع تيده نم يدهملاو كيلإ سيل رشلاو

 بر كناحبس ،تيوتسا كشرع ىلعو ،تيلاعتو تكرابت ،كيلإ الإ كنم ىجنم

 .هللا هدعو يذلا دومحملا ماقملا كلذف :لاق .عفشا :هل لاقي مث .تيبلا ا

 رجاه نيح ةنيدملا هلخدم ينعي 4 قذِص َلَخذُم ينلخذأ بر لُقَو » :هلوق

 جرخم :نسحلا لاق « قذِص َجَرْخُم ينجرخأو » .ءاعدلا اذهب هللا هرمأ .اهيلإ

 مث ردبب نيكرشملا لتاقيس هنأ هملعأ هللا ناك دقو ؛ردب لهأ لاتق ىلإ : : يأ كقدص

 َجَرْحُم ينجرخأو ) ةنجلا :( قذِص َلَخذُم ينلجخذأ ) :مهضعب لاقو . مهيلع هللا هرهظي
 .ةنيدملاب ةرجهلا ىلإ ةكم نم هللا هجرخأ ( قذِص

 دحأل تسيل ) كل ةلفان ) :هلوقو» :129 ص 2 ج نآرقلا يناعم يف لاقف كلذ ءارفلا للع دقو (1) 0

 نم مدقت ام هل رفغ دق ةي يبنلاو هسفن ىلع فاخي الإ دحأ نم سيل هنأل ؛ةيَي يبنلل الإ ةلفان

 .ةلفان هلمعف رخأت امو هبنذ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 85 - 80 :ءارسالا

 .مهلتقف ردب موي مهيلع هللا هرهظاف ه ًاريصن ًانظطلُس نذل نم ينلعجاو »

 اناطلس لأسف ،ناطلسب الإ رمألا اذهب هل ةقاط الأ هللا يبن ملع :مهضعب لاقو

 .نيلا ةماقإلو هضئارفلو هدودحلو هللا باتكل :يأ .ًاريصن

 .ةنيب ةجح :يأ ( اريص ًاناطْلُس ) :دهاجم لاقو

 نإ » سيلبإ :يا « ٌلليابلا قَعزَو » .نآرقلا :يا « حلا ءاج لو » :هلوق
 .بهاذلا ضحادلا :قوهزلاو « اقوُهَز ناك لطابلا

 ةَمْحَرَو ءافش َوُه امم » نآرقلا نم هللا لزني :يأ 4 نارقلا نم لزننو ) :هلوق

 هب اوبذك ءىش نآرقلا نم ءاج املك :يأ 4 ًاَراَسَع ألإ َنيملنلا ديزي الو َنينموُمْلل
 . مهراسخ ىلإ ًاراسخ هيف اودادزاف

 .ةيفاعلاو ةعسلا هانيطعأ كرشملا ينعي نلسنإلا ىّلَع اَنُمَعنأ او » :هلوق

 .هنع ًاينغتسم هللا نع دعابت :يأ 4 هبناجب ىأو » هتدابع نعو هللا نع 4 ضرأ »
 .دئادشلاو ضارمألا :يأ لا 7 اذو » .دحاو وهو ؛انم دعابت :دهاجم لاقو

 الو "ةبسح الو ةين هل تسيل هنأل هنع كلذ جّرفي نأ سئي :لوقي . «ًاسوتَي ناَك

 .ءاجر

 ىلع نمؤملا :يأ ؛هتّنو هتيحان ىلع :يأ « هتلكاش ىىلَع لمع لُك لق »
 ناب ملعأ وهف :يأ « ليبس دمه وُم نمب مَلغَأ مُكبَرَق » هرفك ىلع رفاكلاو .هناميا
 .رفاكلا نم اليبس ىدهأ نمؤملا

 يبنلا اوقل دوهيلا نم ًاسان نأ دهاجم ركذ « حورلا نمع َكَنوُلأْسََو » :هلوق
 نمع َكَنوُلاْسَيَو ): هللا لزنأف حورلا نع هولأسف هتلغب ىلع وهو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ١ .« اليلق آلإ ملعلا َنُش ميتو اَمَو يبَر رمأ َنِم حورلا لق » ( 2
 دوهيلا اولس :مهل اولاقف ةنيدملا ىلإ لسر اوثعب نيكرشملا نأ يبلكلا ريسفت يفو

 .انوربخاف انوتئا مث ،هلوقو هتعن مهل اوفصو دمحم نع

 .«ةيشخ الو» :جو د يفو . حصأ وهو ،ةبسح الو» :188 ةقرو ز يفو عو ق يف (1)
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 85 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 اوعمتجا دق ضرأ لك نم دوهيلا ءاملع اهب اودجوف ةنيدملا اومدق ىتح اوقلطناف

 رابحأ نم ربح مهل لاقف .هتعن مهل اوفصوو دمحم نع مهولأسف .مهل ديعل اهيف

 هل تلاقف .ضرالا هذه يف هثعاب هللا نأ ثدحن يذلا يبنلا تعنل اذه نإ :دوهيلا

 يوذ نم الو دحأ يارلا لهأ نم هموق نم هعبتي مل ميتي لئاع ريقف هنإ :شيرق لسر
 لوق لوقي هنإ :شيرق لسر تلاقف .هدجن كلذك :لاقو ربحلا كحضف .نانسألا

 نونعي ء'أباذكلا رحاسلا ةماميلاب يذلا نإ :لوقيو نمحرلا ىلإ وعدي :ًاميظع
 لالخ نع مكبحاص اولأساف اوبهذا .انيلع اورثكت ال :دوهيلا مهل تلاقف .ةمليسم

 نإف © يبن الإ امهملعي ال امهنإف ناتنثا امأف .نهنع زجع دق ةماميلاب يذلا نإف ثالث

 : شيرق لسر مهل تلاق .دحأ اهيلع ءىرتجي الف ةثلاثلا امأو .قداص هنإف امهب مكربخأ

 مهيلع اوصقو إميقرلاو فهكلا باحصأ نع هولس :دوهيلا مهل تلاقف .نهب انوربخأ

 مكربخأ نإف ،حورلا نع هولأساو ،هرمأب مهوثدحو ،نينرقلا يذ نع هولأساو .مهتصق
 .بذاك وهف ءيشب هيف

 اولاقف مهيقلف هللا يبن ىلإ اولسراف .كلذب مهوربخاف مهيلإ شيرق لسر تعجرف

 تناف نهنع انتربخأ نإف ‘ثالث لالخ نع كولئاس انإ بلطملا دبع نبا اي :هل

 انربخأ :اولاق ؟نه امو :ةنيتم هللا لوسر مهل لاقف .»ءوسب انتهلآ ركذت الف الإو .قداص

 انإف ،نينرقلا يذ نع انربخاو .ةنيب ةيآب مهنع انربخأ دق انإف فهكلا باحصأ نع
 رظنأ ىتح ينورظنأ :ةلي هللا لوسر مهل لاقف .حورلا نع انربخأو . نيب رماب هنع انربخأ

 امايأ ةلي هللا لوسر ثكمف .مايأ ةثالث هيف كورظان انإف :اولاق . يبر هيف يلإ ثدحي ام

 ام تيأر دق ،ليربج اي :لاقو ةيَي يبنلا رشبتساف .ليربج هاتأ مث .ليربج هيتأي ال

 .يهو .د يف «باذكلا رحاسلا ةماميلاب يذلا نإ :لوقيو نمحرلا ىلإ وعدي» :ةرابعلا تدرو اذك (1)

 يذلا نممحرلاا ىلإ وعديد :188 ةقرو ز يفو ،و 13 :ةقرو عس يفو ،عو ق يفو .ةحيحصلا
 .أطخ وهو «باذكلا رحاسلا ةماميلاب

 مس يفو © 187 ةقرو ز يفنو . حصأ وهو .ءوسب انتهلآ ركذت الف» : عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 .هجو هلو ،«ءيشب انتهلا نركذت الف» :و 13 ةقرو

439 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت . 85 :ءارسالا

 نيب ام هل كْبَر رمأب ألإ لنت امو ) :ليربج هل لاقف .يتات مل مث ،يموق هنع ينلاس
 ينلسرأ كبر ءاش اذإف .[64 : ميرم] ) يسن كبر ناك امو كلذ نيب امو املح امو انيديأ

 ميأ اَمَو يبَر رمأ ن َنِم حورلا لف .حوزلا نع كنولأسيو ) :ليربج هل لاق مث كيلإ
 َنم اوناك ميقلاو فكلا َتاَحضأ ن تبسح ما ) :لاق مث .( اليلق ل ذلا ن

 لق نينرقلا يذ نع َكَنوُلَاْسَيَو ( :لاق مث . مهتصق ركذف ٠ ]9 :فهكلا] )اب اع انتياَ

 .هتصق ركذف .[83 :فهكلا] ( اركذ هنم مكيلع اولس

 كبر كل ثدحأ اذام :أولاقف ثلاثلا مويلا رخآ يف اشيرق ةلي هللا لوسر يقل مث

 )1( هوقدصي نأ ناطيشلا مهيلع بلغف .اوبجعف . مهيلع هصقف !هنع كانلأس يذلا يف

 اهرّسفو .اهريسفت نع كسمأ مث ةدحاو ةرم حورلا زّسف سابع نبا نأ اوركذ

 . نارقلا : حورلا لاقف نسحلا امأو . اهريسفت نع تفك مث 3 . .ةدحاو ةرم فلسلا ضعب

 الإ ملعلا ن متيتوأ امو ) يبر رمأ نم نآرقلا :يأ ( يّبَر رمأ َنِم حورلا ) :لاق

 .( اليلق

 .(2,لجرأو ديأ مهل هللا قلخ نم قلخ حورلا :لاق هنأ نيعباتلا ضعب نع اوركذو

 ! باحص ا نعو حورلا نع ا .. هول اسو )3( هوتنعتف هلل ١ يبن دوهيل ١ تيقل : : مهضعب ل اقو

 .ليصفتلا اذهب ةيآلا لوزن ببس يف هذه يبلكلا ةياور ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ مل (1)

 15 ج هريسفت يف يربطلا دروأ دقو .ةثالثلا ةلئسألا نع ةي يبنلا اولأس نيذلا مه اشيرق نأ اهيفو
 مهريغو دمحأو ملسمو يراخبلا امأ .سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ةصقلا هذه 192 - 191 ص

 حورلا نع تي هللا لوسر اولأس نيذلا مه دوهيلا نم ًارفن نأ دوعسم نب هللا دبع نع اوور دقف

 رظناو .ليئارسإ ينب ةروس ،ريسفتلا باتك ،يراخبلا حيحص الثم رظنا .ةيآلا هذه تلزنف
 . .299 ص لوزنلا بأيسأ ،يدحاولا

 وأ ةباحصلا نم فلسلا ضعب ىلإ اهتبسنو ليواقألا هذه ةياور ىلع سان ؤرجي نأ بيجعلا نم ((2)

 نم هللاب ذوعنف .صيحمت نودب مالس نيا اهاور دقو .لزن ام حورلا رمأ يف لزن نأ دعب نيعباتلا

 . بيغلا رومأ نم هملعب هللا رثاتسا اميف ةصاخو ،ملعن ال امل فلكتلا
 يف يرهوجلا لاق . .حيحصلا وهو . 7 :و 13 ةقرو س يفو تاطوطخملا يف اذك ((3)۔

 :155 ص 15 ج يربطلا ريسفت يفو .«كتلز بلطي ءاج اذإ اتَعَعُم نالف ينءاج» :حاحصلا

 .ةداتقل لوقلاو .«هوشغتند»
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 92 ۔ 86 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 ر ٥

 يبر رم َنِم حورلا لق عحوزلا نع َكَنوَأسِيَو ) :هللا لزناف ؛ نينرقلا يذ .نعو فهكلا

 .دهيلا :يأ ( اليلق ألإ ملعلا َنَم مُئيتوأ امو

 هنم ىقبي ال ىتح .نآرقلا :يا « كيإ انأ يذلاب بحل انش نيلو » : : هلوق

 .كلذ نم كعنمي نلو : ىأ 4 اليكو اَنُيَلَع هب كل دجت ال مث ; ءيش

 كبر نم ةمحر كيلع هانلزنأ امنإو :لوقي .رامضإ اهيف 4 كبر نُم ةَمخَر الإ »
 . نآرقلا كيلع لزنأو ةوبنلا كاطعأ :لوقي 4 اريبك َكيَلَع ناك ُهَنْضَق نإ »

 1 ۔۔ هو

 يف ةيآ هنم ىقبت الف ةليل نارقلا ىلع نيرسيل :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .تعفر الإ فحصم يف الو لجر بلق - بلق

 ال نآرقلا انه لثمب اوئاب نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نل ل » :هلوق

 .انيوع :يأ .4 ريهظ ,ضعبل م ْمُهْضُعَب َناَك ولو هلثمب نوتاي ةا

 سانلل انبرض : يأ 4 ,لثم ر نم ن نا قلا ادنم يف. سانلل افرَص ذَقَلَو » : هلوق
 : يأ « كل نمؤن ئ ن ولا ازوف ل ,سانل ر , , .لثم لك نم نآرقلا اذه يف

 كلت لالخ : يأ « ا د رُجَفتف بنعؤ ليخ م ةنج كل نوكت وا +

 ةيا يف لاقو .اعطق : :يا 4 افَسك انيلع تمعز اَمَك امسلا طقست 1 ريجفت » .ةنجلا

 .[9 ابس] ( ءامسلا م افك مهلع طقت وأ ضزألا مهب فِسحَن أشن نإ ) :ىرخا

 ( موكم باحس اوُلوُمي اطقاس ءامسلا م ( ةعطقلا فسكلاو ) افشك اور نإو ( : لاقو

 .[44 :روطلا]

 :لاق ( عوبني ضزالا نم ات َرُجَفُت ْىَّئَح كل َنموُن نل ) :هلوق يف يبلكلا لاقو

 نيح كلذ لاق يذلا وه ."يموزخملا ةيمأ يبأ نب هللا دبع نأ ۔ ملعأ هللاو انغلب

 مأ وخأ اضيأ وهو .مشاه نب بلطملا دبع تنب ةكتاع همأ نإف ؛ ي هللا لوسر ةمع نبا وه (1)

 مث ،نيملسملا ىلع اديدش اذه ةيمأ يبأ نب هللا دبع ناك دقو .اهيبأل ةنيت يبنلا جوز ،ةملس
 = عم دهشو . همالسإ نسحو ةملس مأ هتخأ دي ىلع ةكم حتف ليبق ملساف مالسإلل هللا هادنه
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 94 ۔ 92 :ءارسالا

 وأ مهاتوم ضعب مهل ثعبي نأ هللا يبن اولأسف ،ةبعكلا ءانفب شيرق نم طهرلا عمتجا

 نب هللا دبع لاقف 5اودارأ امم ئيش لعفي ملف ةكم لابج مهل ريسي وأ ،حيرلا مهل رخسي
 يذلاوف ، كولأس ام ضعب كموقل لعفت نأ دمحم اي عيطتست ام :كلذ دنع ةيمأ يبأ

 نم انل رجفت ىنح ) ثكقدصأ ال :يأ ،كل نمؤأ ال ةيمأ يبأ نب هللا دبع هب فلحي

 هلوق ىلإ ...( بتَِو ليخن نُم ةنج كل نوكت ؤ ) انويع :يا إ( عوبني ضزألا
 .اعطق :يا إ( فس )

 :دهاجم لاقو ."ةنياعم مهنياعن ،انايع :يأ ليبق ةكلملاو هللاب يتات وأ »
 ُهَعَم ءاج و ( :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ةليبق ىلع : يأ .اهتدح ىلع : يأ ( ليبق )

 .[53 :فرخزلا] ( َنينرَتقُم ةكئالملا

 نبا نع اوركذ اميف بهذلا :فرخزلاو « فرخز نم تيب كل نوكي وأ »
 :يا « يقرل نمؤن نلو » ءامسلا يف دعصت :يا 4 ءامسلا يف ىقت وأ » سابع
 ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب هللا دبع ىلإ هللا نم « ةورم اباتك اَنيلَع لزن ىنح » كدوعصل
 ؛هبتك يذلا وه هللا نأ نودهشي ةكئالملا نم ةعبرأب ءعيجتو . ادمحم تلسرأ انأ ينأ

 .ال مأ ٥ كقدصأ له :يأ كل نمؤأ له كلذ دعب يردأ ام هللاو مث

 ى

 .« الوُسَر ارشب الإ تنك ْلَم يبر َنحْبُس لف » مالسلا هيلع هيبنل هللا لاقف

 لثم مجارتلا بتك يف هتمجرت رظنأ .هلتقف فئاطلا موي مهسب يمرو ،فئاطلاو انينح ةيمب لوسرلا =
 .868 ص 3 ج ىربلا دبع نبال باعيتسالا

 ةنياعم : يأ شةلباقم :هزاجم ( ليبق ةكئالملاو )» :390 ص 1 ج .زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 : لاقو

 اَهليبق اهترشب ىلبح ةَحرَصَك اهلثمب اؤوُبَت ىتح ممكُحِلاَضصن

 نينثإلا ةفص ظفل اولعج اهوحنو تلباق :مهلوق نم ليعف ريدقتب اوفصو اذإف .اهتلباق :يأ
 مهو . يليبق امهو . يليبق يه : كلوق وحن .دحاو ظفل ىلع ثنؤملاو ركذملا نم عيمجل او

 . « يليبق نمه كلذكو ‘٠ يليبق

 . نيزملا وهو فرخَّرُملا ردصم وهو «( فرخز نم تيب )» :ةديبع وبأ لاقو (2)
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 97 ۔ 95 : ءارصالا يناثلا ءزجلا

 انم لجر لك ،نيملاعلا بر نم ( ةورف اباتك اَنيلَع َلزَنَت ىَح ) :دهاجم لاقو
 .اهأرقي ةعوضوم ةفيحص هسأر دنع حبصت

 :لاق .كعابتاب هيف رمؤن ةصاخ ( هرق اباتك اَنيَلَع لزنت ىتح ) : : مهضعب لاقو

 نمؤن نلو ءامسلا يف ىقت ؤأ) .بهذ نم :يا ( فرخز نُم تيب كل نوكي وأ )
 اباتك اَنيلَع َلْرَنت ىنح ر .سانلا نيعأب ذخاتف كلذ لعفت دق ةرحسلا نإف .اضيأ ( كير

 نمآ نأ نالف نب نالفو نالف نب نالف ىلإ هللا نم هنيعب انم ناسنإ لك ىلإ ( هورف

 ءىرُمآ لك ديري ل ) :هلوقك وهو :لاق .نسحلا ريسفت هنظاو . يلوسر هنإف دمحمب

 لمم يبَر َنلحْبُس لق ) .هللا نم اباتك ينعي [52 :رثدملا] ( ةَرَشَُم فحص ىتؤي نأ مهنم
 يتأت : يأ ،ىضم اميف اذهب يتات يلبق لسرلا تناك له :يأ ( الوسر ارش الإ تنك
 .اذه مكب لعفي نأ نم هللا ىلع نوهأ متنأل :الك .هنيعب ناسنإ لك ىلإ هللا نم باتكب

 .لاصخلا هذه نم ةلصخب انيتأت ىتح ،كقدصن نل :يأ كل نمؤن نل :اولاقف

 نأ ألإ ىدهلا مهءاج ذ اونمؤي نأ « نيكرشملا ينعي 4 سانلا عنم م امو « : هلوق

 :يأ . . مهنم راكنإ ىلع ماهفتسا اذهو . ماهفتسالا ىلع 4 7 ارشب ُهَذلا تعب اولاق

 .هب انمآل ةكئالملا نم ناك ولف ؛الوسر ًاكلم هللا ثعبي مل
 ى م ١

 نوشمي ةكلم ؛ضزألا يف َناَك ول لف » :مالسلا هيلع يبنلل هللا لاق

 م مهيلع انل » مهنكسم يه : يأ {رادلا مهب تنامطا دق نيميقم : يا « َنيَِمظُم

 .مهلثم ارشب مهيلإ انلسراف رشب اهيف نكلو .4« الوسر اكلم ِءاَمُسلا

 ريبخ هداتب ناك هنإ » "”[هلوسر ينإ] « مُكَنيبَو ينيب اديهش هللاب ىىَقَك لم »

 .4 اريص
 نَمَو » هلضي نأ دحا عيطتسي ال :يأ « يدتُهُملا َرُهَق هللا دهي نَمَو » :هلوق

 .هلا باذع نم مهنوعنمي :يأ « هنود نم ءايلوأ مهل دجت نق للضُ

 . ظ 3 ةقرو . عس نم ةدايز )1(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 99 ۔ 97 :ءارسالا

 لاق .4 مضو امحتبَو ًايمُع مههوجلُو ىىلع ةميقلا مو ْمُمُرْشحَنَو » :لاق
 نيح رانلا يف اومع ( ًاَمُصَو امكب ًايمُع ) :نسحلا لاق .رانلا ىلإ رشح اذه :مهضعب
 :يأ ( ام ) .اهبهل عيضي ال ةملظم ءادوس يهو .ثيش اهيف اورصبي ملف اهولخد
 ) نوُمْلَكت الو اهيف اوس ( }[مهل هللا] :لاق نيح مهمالك عطقنا ًاسرخ
 ريفزلا بهذ : يأ ) ًاَمُصَو ( . (ةمضوملا اذه لبق هانرُسف دقو .[108 :نونمؤملا]

 ( نوعمسي ال اهيف مهو ) :ىرخأ ةي آ يف لاقو . ائيش نوعمسي الف مهعمسب قيهشلاو

 . [100 :ءايبنألا]

 دلجلا :ءيش لك لكات اهنأ اهوبخو .4 ًاريعَس ْمُهنذز 7

 نأ هللا ديري الف داؤفلا ىلع مجهت ىتح ءاشحألاو رشبلاو رعشلاو ،مظعلاو محللاو

 تكرتو ،مهب رعتست ملف تنكس :يأ ،تبخ داؤفلا ىلإ تهتنا اذإف ؤ مهتدئفأ لكات

 : هلوق وهو .كلذك نولازي الف ٨ مهلكاتف .دوعيف مهدلج ددجي مث .جضني مهداؤف

 اَمْنَك ) :دهاجم لاقو .[56 :ءاسنلا] .( امهريغ ادوج مهاد ْمُهُدولج ت تجضن :املك (

 .ترعسأ تئفط املك :يأ ( تبش

 انءا اتنفُرَو ًامّظع م ادغأ اولاقو انتێائب اورفك مكنأب مه ؤازج كلو : هلوق

 .ثعبلاب نوبذكي ؛نئاكب سيل اذه نإ :يأ . ماهفتسالا ىلع ه اديدج اقلخ َنوُتوُعبَمل

 هنأ نورقي مهو « ضزألاز تونلا قلخ يذلا ةللا نأ اوري ل وأ » : هللا لاق

 ضزألاو تاومسلا َقَلَح ْنَم مُهَتلأَس نئَلَو ) :هلوق وهو .ضرالاو تاوامسلا قلخ
 هللاو © سانلا قلح نم ربكأ ضرألاو تاوامسلا قلخف ]38 :رمزلا ] ) للا نلوقي

 سَلَوَ) : ىرخأ ةيآ يف لاقو . ثعبلا ينعي . > ْمُهلم ىلحت ن ىلَع رداق + وهف ؛امهقلخ

 .[81 :سي ةروس] ( مهلثم ىلحت نأ . ىلَع رداقب ضزألاز تاومسلا قلخ يذلا

 . ةمايقلا موي : يأ © هيف كش ال : يأ 4 هيف بير ل لجأ مهل لعجو ط : لاقو ِ

 .ةمايقلاب : يأ هياروفك الإ نوُملظلا ىاف »

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)
 .249 - 248 ص ءزجلا اذه يف ىضم ام رظنا (2)
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 102 - 100 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 اذإ ) قزرلا حبتافم . ينعي 4 يبر ر ةمحر نئازخ نوكلمت من ل لق « : هلوق

 .7 ىأ 4 اروت ناسنإلا ناكَو ط (")[ةقافلا ة هيشحخ : يأ] 4 قافنإلا ة ةيشخ متعم

 لاقو . نيكرشملا ينعي 6 ءاحشأ ءالخب مهنأ ربخي ربحي . هريغ ىلعو هسفن ىلع رتقي

 . (ةًاكيسم : يأ ( ًاروُمَ ) :مهضعب

 © نافوطلاو هاصعو !هدي : هتنيب تيا عست ىسوم اني َدَقْلَو + : هلوق

 م صقنو ز نينسلاب نوغزف َلآ انذأ دقلو ) ؤ مدل او ، عدافضل او ۔ لمقل او . دارجل او

 .[130 :فارعألا] .( تاّرَمَتلا

 لأساف : مالسلا هيلع يبنلل لوقي . .4 محاَج ذإ َليئاَرْسِ ينب لَمْساَق » :هلوق

 .« اروُخسَم ىَسوُم اي كنظال ينإ نوف هل َلاَقَق » ىسوم مهءاج ذإ ليئارسإ ينب

 توملا بر لإ ط تايآلا .:يأ 4 ءالؤه لزن ام ام تمملَع دمل لاق +

 سابع نبا أرقم اذ دهو . نوعرف اي تملع دقل :لوقي . ًاججح : : يأ 4 ث اص ضزأل و
 7 م و م |, ه . ٠ ر م ه

 ( اًولغَو املظ مهسفن :أ اَهَْنَقيَتْساَو اهب او ُدَحَجَو) :هلوق لثم :سابع نبا لاقو . ةماعلاو

 .[14 :لمنلا]

 ام تملع دقل :يأ .هلوقي ىسوم .( ُتُملَع ذَقل ) :بلاط ىبأ نب يلع ةأرقو

 اةرئاصب ضرألاو تاوامسلا بر الإ تايآلا ءالؤه لزنأ
 .۔ . ى . و ث | ذه | ۔ ع 2 , .

 دهاجم ريسفت يف ؤثأروحسم :يأ 4 اروم نوعرف اي كْنُطأل ينإو » :هلوق

 . يربطلا هدروأ امكو مالس نبا هركذ امك ةداتقل لوقلاو و 14 ةقرو . عس نم ةدايز (1)

 . كاسمإلا ريثك : يأ ءأاكيّسم» : : هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو «انيكسم» :دو عو ق يف )2(

 ذَقْل ) : ىلاعت هلوق يف اهمض وأ ءاتلا حتف يف ءارقلا فالتخا 132 ص 2 ج ءارفلا يناعم يف رظنا (3)

 .«َيلإ بحا لاو : ءارفلا لاق ( تُملَع

 عس يفو .اهل حبحص هجول دتهأ ملو ٠ «ًاروحسم» عبرألا تاطوطخملا يف ةملكلا تدرو اذك (4)

 ءاج امك دورطم ،رقتحم ،ىذؤم ىنعمب رسحم » :ةملكل فيحصت اهلعلو « 7 :و 14 ةقرو

 ريسفت يف ءاج امل ةقفاوم يهو حصا هذهو ءاكلهم» :190 ةقرو ز يفو ،(رسح) :ناسللا يف

 .371 ص ثدهاجم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 106 ۔ 103 :ءارسالا

 لاقو .كالهلاو ليولاب ءاعدلا روبثلاو .رانلا يف روبثلاو ةرسحلاب وعدي :يأ ؛هريغو

 .")نوعلم : : ىأ ) ًاروُبتَم ( : يبلكلا

 ! .« ضزألا ن مهجرخي نا :يا 4 مَُرفَنسُي نأ دارأف » :هلوق
 .لتقلاب اهنم مهجرخي ،مهلتقي :نسحلا لاقو .رصم ضر أ

 ضزألا اوُنكْسا َليِئاَرْسِإ ينت هدم نم انلقو اعيمج هعم نمو ُهتقَرْغأَف » :لاق
 هموقو نوعرفو ليئارسإ ينب ينعي « مكب انئج » ةمايقلا :يأ « ةرخآلا دعو ءاج اذ

 .هريغو دهاجم ريسفت يف اعيمج :يأ 4 ًافيفل ج

 4 ًارْشَبُم الإ تتْلَسزَا امَو لت قحل ابو » نآرقلا :يأ تلزنأ قحلابو » :هلوق
 .سانلا رذنت « اريذنو ل ةنجلاب

.٥ 

 ثالث يف هللا هلزنأ 4 ثكُم ْىَلَع سانلا ىَلَع ُهارَقَتل اهتقرف انارقو » :هلوق

 .4 اليزنت ُهنلَرَنَو » .ةنس نيرشعو

 لالحلاو لطابلاو قحلا نيب هيف قرف : يأ هانقرف لاق فيفختلاب اهأرق نمف

 هلزناف هللا هقرف :لاق .هانقرَق ًانآرقو :لوقيف ةلقثم اهأرقي نسحلا ناكو .مارحلاو

 .دارأ ام هب غلب ىتح ،ماع دعب ًاماعو .رهش دعب ًارهشو . موي دعب اموي

 .شيرق يف لسرت ىلع :يأ ( كم ىَلَع ) :دهاجم لاقو
 ةليل ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا ىلإ نآرقلا لزن :لاق سابع نبا نع يبلكلا ركذو

 الت مث .رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ تايآ عبرأو تايآ ثالث :اموجن لزني لعج مث ،ردقلا

 .[75 :ةعقاولا] ( موجنلا | عقاومب مسقأ الف ) :ةيآلا هذه

 نوعرف اي ) :هلوقو» :لاق ثيح 132 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا هركذ رخآ ىنعم كلانهو )1(
 . «هنع كفرصو هنم كعنم ام :يأ ،اذ نع كربث ام :لوقت برعلاو .ريخلا نم اعونمم :( اروُيتَم

 دقف ةبيتق نباو ةديبع وبأ هرسف كلذبو ؛كالهلا ىنعم وه بسانملا حيحصلا ىنعملا نأ ىرأو

 .!اكلهُم : : يأ ( ًاروُبتَم )» :الاق

 © هللا دبع باحصأ هأرق دقف فيفختلاب ( هارق ( اماو» :لاقف 133 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا امأ (2)

 . «لّصفي : يأ [4 :ناخدلا] ( ميكح ر رمأ ك قَرَفُ د اهيف ) :لاق امك ؛هانلّصفو هانمكحأ ىنعملاو
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 110 - 107 :ءارسالا يناثلا ءزجلا

 آل وأ » هب اونمآ نيكرشملل لق :لوقي .نآرقلا ينعي ه هب اونما لق » :هلوق

 نم نينمؤملا ينعي ،ناآرقلا اذه لبق نم :ياه هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذلا نإ اونمؤت
 73 ّ َ 7 ه ه . , ۔٥م .ة

 هجولل :يأ « ناقذالل نوخي » نآرقلا :يأ 4 مهْيَلَع ىلتي ادل » باتكلا لها
 انبر دغو ناك دقل :يأ ه ًالوُعْفَمَل انبَر دمو َناَك نإ انبر َنخْبُس َنوُلوُقَيَو ادجس »

 نآرقلا :يأ « ْمُمُديزَيَو نوكبي » هوجولل :يا 4 ناقذالل نورجيو » .الوعفم - ه هم ۔۔ذ 2 ش ى , 2 . ۔۔ .
 .بلقلا يف تباثلا فوخلا عوشخلاو .4 ًاعوشخ »»

 هلا امأ :اولاق نيكرشملا نأ كلذو 4 نمحرلا اوُمذا وأ ةللا اوُمذا لك » :هلوق
 : يأ « نمحرلا اوُئذا وأ ةللا اوُمذا لم ) :هللا لاقف ،هفرعن الف نمحرلا امأو 5هفرعنف

 .نمحرلا وهو هللا وه هنإ

 4 ىنسحلا ءامسألا هل ) هب هومتوعد نيمسالا يأ لوقي « اوُعذَت ام أ +

 .[30 :دعرلا] ( يّئَر وُه لف نمخرلاب نوُرُفَُي مُمَو ) :لاقو

 نم دحأ عيطتسي ال ناعونمم نامسا نمحرلاو هللا :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .امهلحتني نأ قلخلا

 .« اليبس كلذ نيب غتباَو اهب فاخت الو تالصب زهجت الو » :هلوق

 اذإف هباحصأ هيلإ عمتجي ناك .ةكمب وهو .ةلي هللا لوسر نإ : يبلكل ا لاق

 نم عمسي مل هتوص ضفخ نإو . هوذاف هتوص نوكرشمل ١ عمس هتوص عفرو مهب ىلص

 .اليبس كلذ نيب يغتبي نأ هللا هرماف ؛هفلخ

 . كوبسيف نوكرشمل ١ كعمسي ال ىتح :ده اجم ل اقو

 لكب هومر هتوص نوكرشملا عمس اذإ ،ةكمب وهو ،هللا يبن ناك : مهضعب لاقو

 .هتالص يف دصتقي نأو هتوص نم (1)رضغي نأ هللا هرمأف ثبخ

 .يف ةملكلا دورول حصنأ وهف ا عس يف ام تبئأو .«هتوص نم ضفخي» : عبرألا تاطوطخملا يف )1(

 .. ةداتقل لوقلاو .ا 6 ص 5 ج يربطلا ريسفت يف ءاج امل هتقفاوملو .19 : ةيآ © نامقل ةروس
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 111 :ءارسالا

 (ةتفاختب سيلف كينذأ تعمسأ ام :لاقي ناكو

 ءاعدلا يف :يأ (اَهب تفاحَت الو تالصب زهجت الو ) :لاق مهضعب ركذو

 . ةلأسملاو

 رهجت الف ارهج اهنم نإو .رس ةالصلا نم نإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذو

 .اليبس كلذ نيب غتباو هيف رهجت اميف رست الو هيف رست اميف

 6هتوص يفخي وهو ليللا نم يلصي وهو ركب ابأ عمس ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ةروسلا هذه نمو ةروسلا هذه نم أرقي وهو الالب عمسو ،هتوصب رهجي وهو رمع عمسو

 .تقدص :لاق .ديعبب سيل يجانأ يذلا نإ :لاق ؟كتوص يفخت مل :ركب يبال لاقف
 . نانسولا ظقوأو ناطيشلا مغرأو نمحرلا يضرأ :لاق ؟كتوصب رهجت مل :رمعل لاقف

 طلخأ :لاق ؟ةروسلا هذه نمو ةروسلا هذه نم ارقت مل :لالبل لاقو .تقدص :لاق

 ضفخي نأ رمع رمأو ،هتوص نم عفري نأ ركب ابأ رماف .تقدص :لاق .بيطب ابيط

 زَهجَت الو ) :هللا لزناف .اهنم غرفي نأ ةروس يف ذخأ اذإ الالب رماو ،هتوص نم
 .©( اليبس كلد َنيَب غّتباَو اهب تفاحَت الو كالضب
 نكي ملو » .ةلقلا نم هب رثكتي 4 ادلو ذختي مل يزلا هلل دمحلا لقو » : هلوق ,

 :يأ « لذلا َنَم نلو هل أ نكي ملو » .ائيش هعم قلخ :يأ « ِكلُملا يف كيرش هل
 م.7¡{

 .اميظعت هملعو : يأ 4 ريبكت هربكو ث هب ززعتي

 «تفاخت سيلف كينذأ تعمسأ ام» : عس ينفو 6 تنفاخمب تسلف كينذأ تعمسأ ام : دو ح يف )1(

 ةرابعلاو «هتفاخمب سيلف كنذأ هتعمس امو :06 ص 15 ج يربطلا يفو ٠ هتبثأ ام حيحصلاو (اذك)

 .ةداتق لوق مامت نم

 عس يف ةلي هللا لوسر نأ ملسأ نب ديز نع نامثع» :اذكه رصتخم دنسب مالس نب ىيحي هدروأ (2)

 ناك ركب ابأ نأ تثبن» :لاق نيريس نب دمحم ىلإ دنسب يربطلا ريرج نبا هجرخأو .ظ 14 ةقرو

 لاقف ؟اذه عنصت مل ركب يبأل ليقف لاق هتوص عفري ناك رمع نأو ،هتوص ضفخ ارقف ىلص اذإ

 يف لاوقالا فلتخم هيفف 305 - 303 ص لوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو . .خلا . . يبر يجانأ

 .ةيألا لوزن ببس .
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 11 : ءارسالا يناثلا ءزحلا

 .هلهأ نم ريبكلاو ريغصلا اهملعي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هللا يبن نأ اوركذ

 توُمُسلا َقَلَخ يذلا هلل دْمَحلا)ب ةاروتلا تحتف :لاق بعك نع اوركذو
 َ ۔ ٠ ه. ه ل 4<8۔- ىآ . ث ,ذ ه 7 د 2 م م م ۔ . هىگ.,۔

 تمتخو [1 : ماعنألا [ ( نولدعي مهبرب اورفك نيذلا مث رونلاو تاملظلا لعجو ضرالاو

 نئي هل نكي ملو كلملا يف يرذ هل نكي مو ادلو ذ مل يذلا ل ملا
 . ( ًاريبكت هركو لذلا

 رجفلا يتعكر ىلص اذإ مالسلا هيلع هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع اوركذ]

 هعم كيلم الو {هركذ ُديبي برب الو ،هانثدحتسا هلإب تسل كنأ دهشن ان مهللا :لاق

 انقلخ ىلع كناعأ الو ،هيل عرضتنو هوعدن هلإ كلبق ناك الو .هعم نوضقي ءاكرش

 . (!"[تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ 0 يل رفغا تنأ الإ هلإ ال ۔كيف كشنف دحأ

 رصتخم دنسب ثيدحلا مالس نبا دروأ دقو ٠ اهتابثإ ةدئافلا نم تيأر ٠ ظ 4 ةقرو عس نم ةدايز )1(

 .رداصملاا نم يدي نيب اميف هدجأ ملو . .ةشئاع تلاق :لاق ناملس نب تارقفلا :اذكه
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 5 - 1 :فهكلا

 فهكلا ةروس ريسفت

 .اهلك ةيكم يهو

 لهأ وهو هسفن دمح « هلل دمحلا » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 :يأ « باتكلا » مالسلا هيلع دمحم :يأ « هدبع ْىَلَع لزنأ يذلا » .دمحلل
 اميق باتكلا هدبع ىلع لزنأ :لوقي . ميدقت اهيف .4 اميق اجرع ل لعجي ملو » نارقلا

 . .اجوع هل لعجي ملو

 .فالتخا الو هيف جوع ال اميق هلزنأ :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 دنع نم هدنع نم :يأ 4ةنذل نم . ًاديدش ًاباذع : يأ ديدش اس َرذْنيَل»

 هللا دنع : يأ «أنَسَح ارجأ مهل ن تخلصل ملا ن هلَمعِت عي نيذلا نينموملا رشنو . هللا

 :هلوق .[132 : ماعنألا] ( اولمع امم تاَجَرَد لكلو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ةنجلا يف

 . ادبأ » .ةنجلا وهو .باوثلا كلذ يف :يأ 4 هيف َنيثكُم »

 الو » ادلو هلل نا 4 ملع نم هب مُهَل امم ًادنَو هللا دحتا اولاق نيذلا َرِذنيَو »
 .كرشلا يف اوناك نيذلا مهلبق 4مهئابال

 ٥٤٤, ٥ . .ء ٠٥۔ ,[ 2 ٠

 باب يف لمع بصنلا ةءارق ىلع يه .«مههوفا َنم جرخت ةملك تربك »
 نأ ةملكلا كلت تربك :يأ .(ةَملَك تربك ) عفرلاب اهأرقي نسحلا ناكو ."ناك
 .« ابذك ألإ َنوُئوُقَي نإ » :لاق .دلو هلل نإ :اولاق

 ةرابعلا هذه تناك اذإف .«ناك باب يف لمع» .ظ 14 ةقرو عس يفو عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)

 اهبارعإل اهجو ىرأ تسلف ناك ربخ اهنأ ىلع ةبوصنم تءاج ( ةملك ) : ىلاعت هلوق نأ ينعت

 = يف ءارفلا لاق .ريغ ال ازييمت اهوربتعا امنإ بصنلاب اهوأرق نيذلا نأ حيحصلاو .كلذك
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 9 6 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 ىىلع » ةماعلا ريسفت يف كسفن لتاق :يأ « كسفن مج َكَلَعَلَق » :هلوق
 اذهب اونموي مل نإ » .دهاجم ريسفت يف مهيلع انزح :يأ ،افسآ :يأ «ممهرثاة

 املف ) :هلوق لثم يهو .ابضغ :مهضعب لاق .4 ًافَّسأ » .نآرقلا :يأ « ثيدحلا

 .(اعزج : يأ :ًافسأ :دهاجم لاقو .انوبضغأ : يأ [55 :فرخزلا] (اَنوُفَساَم

 :يا 4 ُمُعولبتل » .اهلهال :يا 4 اهل ةنيز :ضزألا ىلَع ام اََْعَج انإ » :هلوق
 .نولعاف مه ام ملع دقو .هلل عوطأ مهيأ :يأ « لَمَع نسحا مهيأ » مهربتخنل

 « ازج ًادييض » ضرالا ىلع ام :يا ه اَهَلَع ام نوُلِمْجل انإو » :لاق
 :دهاجم لاقو .تابن الو رجش اهيف سيل يتلا : مهضعب لاقو . بارخلا انه اه زرجلاو

 : يأ ( زرجلا ضزالا ىلإ املا قوت انا اوري ل وأ ) :رخآ عضوم يف لاقو . ًاعقلب

 .[27 :ةدجسلا] (ًاعزز هب جرخف ) تابن اهيف سيل يتلا ةسبايلا

 دق :يأ هبجع انيبا نم اوئاَك ميقزلاو فهكلا بحأ نأ تْبِسَح مأ » :هلوق

 .مهنم بجعأ وه ام انتايآ يف ناك

 .(اانتايآ بجعأ مه سيل : لوقي [مهضعب لاق] .ابجع مه : دهاجم لاقو

 .)فهكلا هيف يذلا يداولا ميقرلاو .لبجلا فهك فهكلاو

 عفر نمو .ةملك ةملكلا كلت تربك :(ترُبَك) يف رمضأ بصن نمف» :134 ص 2 ج يناعملا =

 ص 2 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو .«كمالك ربكو كلوق مظع :لوقت امك ،ائيش رمضي مل

 .غلباو ىرقأ بصنلاو إةيلعافلا ىلع عفرلابو .زييمتلا ىلع بصنلاب ةملكو ةملك ءىرق» 7
 رهاطلا خيشلا هنيب ام وه اذه بجعتلا ىنعمو .«ةملك اهربكأ ام : ليق هنأك بجعتلا ىنعم هيفو

 باصتنا اهنم بيجعتلا دصق ىلع لدو» :لاقف 252 ص 5 ج شريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نبا

 .«. . .بيجعتلا ةبسن زييمت هنأ ريغ ىنعم انه زييمتلا لمتحي ال ذإ زييمتلا ىلع (ةملك)
 1 ج ةديبع يبال نآرقلا زاجم رظنا .ىسأو ًافهلتو امدن :يأ (ًافسأ)» :زاجملا يف ةديع وبأ لاقو (1)

 .393 ص

 لوقلاو .ظ 14 ةقرو عس نم حيحصتلا تبثأف تاطوطخملا ضعب يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (2)

 .ةداتقل

 = ريسفت يف يراخبلا حيحص يف ءاج .موقرملا حوللا وه ليقو .ميقرلا ريسفت هوجو نم هجو اذه (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 15 - 10 :فهكلا

 « نل نم » انطعأ :يأ يانتا انبَر اولاق كل ىلإ هغلا ىرأ ذإ » :هلوق

 دق ًاموق اوناك . ًادّشَر انرمأ نم انل يهو ث ًاقزر : يأ 4 ة ًةَمحَر ) كدنع نم : ىأ

 . ,لتقل ا مهسفن ز ىلع اوشخو رفكلا ىلع مهموق ناكو . مهموف نم مهنيدب اورفف اونمآ

 ء٥
 ح م 4 ً م م م

 يأ ملعن مهنثمعب مث اددع نينس فهكلا ىف ف مهنا ىلَع انبَرضف ف :لاق

 دحاول نكي مل :يأ ،هيف اوثعب يذلا ىهتنملا : يأ ادمأ اوثبل امل ىَصخأ نيبزحلا

 اددع : يأ ( ادمأ ) :دهاجم لاقو . مهرفاكل الو مهنمؤمل ال ،ملع نيقيرفلا نم

 .كاوثبل امب ملع مهل نكي مل :يأ
 اونما ةيف مهنإ قحلاب مهربخ : يأ «ٌقحْلاب مب كيلَع صقن نحن :هلوق

 .اناميإ :يأ « ىدُم مُهتذزَو مهرب

 توملا ُبَر انُبَر اولاق اوُماَق إ » ناميإلاب :يا « مهيو ىلَع 7 
 . 2 7 اروج : ىأ 4 ًاططش اذإ انلق دقل اهتإ هنود نم ومع نل :ضزألاؤ

 مهَلَع نوتأ ط اله : يأ « لول ةهلا َ هنوُ نم اودحتا انموق الؤمم ث :هلوق

 .ةنيب ةجحب :يأ « نين ناطلس
 لاقو .ةنيب ةجح :هلك نارقلا يف فرحلا اذه يف سابع نباو نسحلا ريسفت

 هللا نأب نيب :نسحلا لاقو .نيب رذع :هلك نآرقلا يف ناك ثيح فرحلا اذه : مهضعب

 . مهتدابعب مهرمأ

 .هنم ملظا دحأ ال :يأ ه ابذك هللا ىلَع ىىرَتفإ نمم ملظأ َنَمَف » :لاق

 ص 2 ج { يناعملا يف ءارفلا لاقو .مترلا نم ،بوتكم موقرم ،باتكلا ميقرلاه :فهكلا ةروس =

 . «اوبره ممو مهنيدو مهباسنا هيف تبتك صاصر حول ميقرلاو» : : 4

 يف نيملسملا نم نيتفئاط نإ لاقيف (نيبزجلا ىأ) هلوقو» :136 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 ) ىصحأ ) امأو . نوملسملاو رافكلا فلتخا :لاقيو .مهددع يف اوفلتخا فهكلا باحصأ رهد

 . «باوصلاب لاق مهنأ : يأ ،“بوصأ :لاقيف

 . ىنعم قدأو بسنأ وهو .ًاولغو اروج :يأ» :394 ص 1 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)
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 18 - !6 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 امو ) ضعبل مهضعب :هلوقي 4 ةللا الإ نودبعي امو ْمهوُمتلَزتعا ذإو » :هلوق

 ىفو .هللا ىوس نودبعي امو :يأ ،هللا نود نم نودبعي امو :يأ ( ةللا الإ نودبع
 ىلإ اوؤأف ط . اهريسفت اذهو هللا نود نم نودبعي امو : دوعسم نب هللا لبع فحصم
 ۔هء ث ى.ذظدم . د ۔ة مث . .. .ه ؟

 نم :يأ 4 هتمحر نم مكبر مكل رشني » 0"[فهكلا ىلإ اوهتناف : يأ] « فهكلا
 و . ع ؟ ل

 قرم مكرما نم مكل يهيو » هقرز

 مهفهك نع لدعت :يأ 4 مهفَهَك نع ُرَوازَن تعلط اد سمشلا ىرتو » :هلوق
 ْمُهُضرقَت » تباغ :يا « تبرغ اًَِو نيميلا تاد » مهفهك نع ليمت : مهضعب لاقو
 مهفهك سمشلا لخدت ال :نسحلا لاقو .لامشلا تاذ مهكرتت :يأ 4 لامشلا تاذ

 .لاح لك ىلع

 : مهضعب لاقو .ةيآ كلتو .فهكلا نم ءاضف يف :يأ هنم ةوجف يف ْمُمَو »
 .هنم ةلزع يف : يأ ( هنم ةوجف يف )

 دجت نلف للضي نمو دهملا وه هللا دهب نم هللاتنتاة نم كلد »
 .4 ادشرم

 .ىتوم مهو مهنيعأ ةحتفم :يأ « دوق ْمُهَو اظاقْيأ مُهُبِسحَنَو » :لاق

 لبق ىلوالا مهتدقر يف كلذو :مهضعب لاق 4 لامشلا تاذو نيميلا تاذ مهلقنو »
 .ناتبيلقت ماع لك يف مهل :مهضعب لاقو .اوتومي نأ

 مهلع تلطا ول » فهكلا ءانفب :يا « ديصلاب هارف طسب مُهبَكَو »
 م © ر 2 م م 6 م

 .مهلاحل :يأ 4 بغز ْمُهْنم تلُمَلَو ارارف مُهْنم تيو

 م . .

 ايلو هل

 .192 ةقرو زو شو 15 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 ريغب عضوملا اذه يف فحصملا يف تعقو (دتهملا) :192 ةقرو ،ز يف نينمز يبأ نب دمحم لاق (2)

 . !لاعفألا يف زوجي الو ءامسألا يف زئاج ءايلا فذحو .ءايلاب 178 ةيآ ©فارعألا يف تعقوو .ءاي

 نال .اعيمج بابلا ءانفبو بابلا ىلع ( ديصلاب )ه :397 ص 1 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)
 .«دصؤو دئاصو عيمجلاو © قلغي : يأ دصوي بابلا

 .{ةقَي دمحم هب بطوخ اذهو» :137 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 21 - 19 :فهكلا

 م م م

 مشثبل مك مهنم لباق ناق مهيب اولاس مهنع » مهتانيهب :يا « كيذ »
 اذإف اورظنف :لاق .راهنلا ا يف فهكلا اولخد اوناكو .4 مو ضعب وأ اموي انث اولاق

 كلذ ملع اودرف ،اوكش مهنإ مث .موي ضعب ا :اولاقف 5ةيقب سمشلا نم يقب دق وه
 .ضعبل مهضعب هلوقي « متشب امنب ب ملعأ ُكْبر اولاق » ف هللا ىلإ

 4 ةنيدملا ىلإ » هذه مكمهاردب :يأ « هذك ْمكقرَوب ْمُكَدَحا اوُتعباَف » :لاق

 ناك ناك دق .اماعط لحأ :مهضعب لاق 4 ًاماَعَط ىكزأ اَهيأ رظنيلف » مهارد مهعم تناكو
 بيطأ :ىأ ىكزأ : : مهضعب لاقو . طق هلكأ نولحتسي ال ام , مهموق ماعط نم

 نإ , ادحأ مكب » نملعي ال :يأ « نرعشي الو فطليو هن تزرب ْمُكَتاَيْلَق »

 و 4 ةراجحلاب مكولتقي :يأ مُكوُمُجر » مكيلع اوعلطي :يأ مكيل اورهظ
 كلذ متلعف نإ : يأ ادبأ اذإ اوحلفت ْنَلَو » رفكلا يف :يا 4 مهلم يف مكوُدي

 باحصأ ىلع :يأ ،مهيلع انعلطأ :يأ 4 مهيلع اَنْرَفحعأ كلذُكَو » :لاق

 .روشنلا ةايحب سيلو .هيف هللا مهايحأ يذلا نامزلا كلذ لهأ انعلطأ : يأ فهكلا

 ُمُهَنيَب نوُئَزاَتَتَي ذإ اهيف بير أل ةيتاع ةعاسلا نأو ٌقَح هللا دمو نأ اوُمَلْعَلِ» :لاق
 .« ْمُهَرْمَأ

 ٥©ىرخأ ةمأ مهدعب نم تفلخو ،تداب دق مهنم اوبره نيذلا ةمألا كلت تناكو

 يف سانلا ثعبي :مهضعب لاقف ؛ثعبلا يف اوفلتخا مهنإ مث .مالسإلا ىلع اوناكو
 ريغب حاورألا ثعبت : : مهضعب لاقو ،مهنم كلملا ناكو ،نونمؤملا ءالؤهو .مهداسجأ
 فهكلا باحصأ هللا ثعبف .اوفلتخاف ؛مويلا باتكلا لهأ لوق اذهو .اورفكف .داسجأ

 ) حورلا موق مو ( :ىرخا ةيا يف لاقو مهداسجأ يف نوثعبي سانلا نأ مهملعل ةيآ

 برل سانلا ُموَقَي ( موي ) :هلوق وهو هدسج يف ءيش لك حور :يأ [38 :ابنلا]

 .[6 : نيفقطملا] ) نيملاعلا

 نوري مهو .اماعط اهب يرتشيل مهاردلاب مهبحاص فهكلا باحصأ ثعب املف

 . !اسوجم اوناك مهنال ةحيبذ لحأ لاقي» :ءارفلا لاقو (1)
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 21 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 مهب نرعشي الو فلتلتي نأ مهبحاص اورمأ 6 مهنم اورف نيذلا ةكرشملا ةمألا كلت اهنأ

 .ادحأ

 هل لاقي مهكلم ناكو .ا 5;)رمسوسف اهل لاقي مورلاب ةنيدم يهو . ةنيدملا لخد املف

 ىلإ هب بهذو ذخأف ٥ مهاردلا تركنتسا ماعطلا اهب يرتشيل مهاردلا جرخأف ،سينايقد

 دجو لجر اذه :اولاقف ،هنم اورف يذلا كلملا مهارد مهاردلا اذإف ،ةنيدملا كلم

 لا نإ :كلملا مهل لاقف .هباحصأ ىلع علطأ بذعي نأ هسفن ىلع فاخ املف .ازنك

 . مهداسجا يف نوثعبي سانلا نأ مكملعاف شهيف متفلتخا ام مكل نيب دق

 لخداذإ ىتح . لجرلا مهمدقتو .فهكلا ىلإ اوهتنا ىتح هعم سانلاو كلملا بكرف

 .مهلاجآ مهيلع تتأ تناك دق مهنأل ،اوتام هوأرو مهارف هباحصأ ىلع

 لاق مهب ملعأ مهبر انب مهيلع اونب اولاق ف ءالؤهب عنصن فيك موقلا لاقف

 مهونمؤم :مهضعب لاقو ،مهفارشأو مهؤاسؤر مهو 4 مهرمأ ىىَلَع اوبلغ نيذلا

 . 4 ادجسم مهيلع نَذْخَتنل ث

 مالسالا هللا مهقزر 2) مورلا كولم ءابقرلاو ءافكألا يتب اوناك مهنأ ةمركع ركذ

 ة»مهتخمصا ىلع هللا برضف فهكلا ىلإ اوهتنا ىتح مهموق اولزتعاو { مهنيدب اورفف

 نوكسو ةزمهلا حتفب «سسبأ» : يه ليقو . ظ 16 ةقرو عس يفو «سوسف» : تاطوطخملا يف اذك (1)

 دالبو بلح نيب سوسرط روغث نم ا دلب ناكو ةلمهم ىرخأ نيس اهدعب نيسلا مضو ةدحوملا

 مل هنإف يومحلا توقاي امأ .261 ص 15 ج ريونتلاو ريرحتلا روشاع نبا رظنا «ةيكاطنأو ةينيمرأ

 مضب» : :لاق «سوسفأ» ةملك نادلبلا مجعم نم 231 ص 1 ج يف دروأ دقف كرمألا يف مزجي

 دلب هنإ لاقي .سوسرط روغثب دلب :ةنكاس واولاو ،ناتلمهم نانيسلاو ءافلا نوكسو ةزمهلا

 .«فهكلا باحصأ

 ردلا يفو .«مورلا كولم ءابقرلاو ءافكألا ىنبد :ط 16 ةقرو عس يفو تاطوطخملا يف اذك (2)

 ءامظع ءانبأ فهكلا باحصأ ناك» :دهاجم نع هيفو .«كولملا ءانبأو :214 ص 4 ج روثنملا

 . مهفرش لمهأو يدم لهأ
 يفو .غامدلا ىلإ يضفملا نطابلا قرخلا وهو خامص هدرفمو «مهتخمصأ» :عو ق يف اذك (3)

 . «مهعامسأ» :دو ج يفو . مهتخمصأ يف ةغل وهو «مهتخمسأ» : عس
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 22 :فهكلا

 6 ًاملسم مهكلم ن اكو . ةملسم ةم ا تء اجو ‘ مهتم ا تكله ىتح اليوط ره د اوثبلف

 :نولئاق لاقو .ًاعم دسجلاو حورلا ثعبي :نولئاق لاقف .دسجلاو حورلا يف اوفلتخاف
 .ائيش نوكت الف ضرألا اهلكأتف داسجألا امأ . حاورألا ثعبت

 مث .دامرلا ىلع دعقو .حوسملا سبلف قلطناف ؛مهفالتخا مهكلم ىلع قشف
 مهل هللا ثعبف .اهب مهل نيبت ةيا مهل ثعباف .ءالؤه فالتخا ىرت كنإ :لاقف هللا اعد

 فرعيو هوجولا ركني لعجف .ماعطلا نم مهل يرتشيل مهدحأ اوثعبف .فهكلا باحصأ

 ىلإ ىهتنا ىتح ‘فختسم وهو قلطناف .ارهاظ ةنيدملا يف ناميإلا ىأرو ،قرطلا
 "ىتفلا هل لاق .اهركنأ قرولا ماعطلا بحاص رصبأ املف .هماعط نم يرتشيل لجر

 ىلإ هعفر ىتح امهنيب كلذ لزي ملف .نالف انكلم لب :لجرلا لاق ؟أنالف مككلم سيلأ
 .كلملا

 :لاقف مهعمجف سانلا يف كلملا ثعبف .هرمأو هثيدحب فهكلا بحاص هربخاف

 متفلتخا يذلا مكل نيبو ةيا مكل ثعب دق هللا نإو دسجلاو حورلا يف متفلتخا مكنإ

 :فهكلا بحاص لاقف .ىضم يذلا مهكلم ينعي نالف موق نم لجر اذهف ؛هيف

 لاقف .فهكلا ىلإ اوهتنا ىتح سانلا بكرو كلملا بكرف .يباحصأ ىلإ اوقلطنا

 ىلع هللا برض هورصبأو مهرصبأ املف . يباحصأ ىلإ لخدأ ىتح ينوعد :لجرلا

 نوركني ال داسجأ اذإف هعم سانلا لخدو كلملا لخد ا}[هوأطبتسا املف] . مهتخمصأ

 نيذلا َلاَق ) .مكل هللا اهثعب ةيآ هذه :كلملا لاقف .اهيف حاورأ ال هنأ ريغ .ئيش اهنم

 .( ادج ذم مهيل نَذْجَننَل ) مهنارشا مهكولم 7 ( مر . اوبلغ

 :. نولوعي ط بيغل ب ا ًافذ ذق : يأ 4 " اب مر :. ةسداس ةسمخ 7

 .أطخ هيفو «نالف انكلم ىلب لاق ؟انالف مككلم سيلأ :لجرلا هل لاق» : عبرألا تاطوطخملا يف (1)

 وهو .نالف انكلم لب ءال :لاق ؟نالف مككلم سيلأ :لجرلا هل لاق» :ظ 16 ةقرو عس يفو

 .214 ص 4 ج روثنملا ردلا نم هتبثأ ام حاضيإلاو باوصلاو ةحصلاب ىلوأو . حيحص

 . مالكلا قايس اهيضتقي روثنملا ردلا نم ةدايز (2)
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 24 - 22 :فهكلا يناثلا ءزحلا

 و ا 2٥

 .سانلا نم ليلق الإ : يأ > ليل لإ مهملعي م مهتيب ُمَلغَأ يب يبر لق مُهْبلَك مُهنماَتو

 اوناك ؛هللا ىنثتسا نيذلا ليلقلا كئلوأ نم انأ :لوقي ناك سابع نبا نأ اوركذ

 . مهبلك مهنماثو ةعبس

 .رامت ال :مالسلا هيلع يبنلل هللا لوقي « رهاق ارم ألإ مهيف راَمَت لق » :لاق
 . كتربخأ امب الإ : يأ ارهاظ ءارم الا فهكلا باحصأ يف باتكلا لهأ لداجت ال : : يأ

 باحص أ يف . : يأ 4 مهيف تفنسَت آلو , . مهرمأ نم كيلع تصصق ام كبسحو

 دوهيلا نم مهنع لاست ال :لوقي .دوهيلا لهأ نم :يأ 4 ادحا ُمُهنم » فهكلا

 . (1))كلذب هوتنعيل مهنع هولأس نيذلا مهو ] ادحأ

 نأ الإ :لوقي هللا ءاشي نأ لإ ادمع كلذ لعاف ينإ ءياَشل لوم الو» :لاق

 مهل لاق فهكلا باحصأ نع تي هللا لوسر تلأس امل دوهيلا نأ انغلب . ىنثتست

 .ةيآلا هذه هللا لزناف ،نئثتسي ملو ؤادغ مهنع مكربخأ : هللا لوسر

 نأ ىىَسَع لَفَو » [ءانثتسالا تيسن اذإ :يا] 4 تيسن اذإ كبر ركذاو » :لاق

 .للا ءاش نإ لقيلف فلح يذلا ركذ ام ىتمو .4 ًادشَر انَم نم برقأل يبَر ينيه

 .هللا ءاش نإ :لوقي نأ هرمأ هللا نأل

 ءيشب ءانثتسالا نيبو نيميلا نيب ملكتي نأ لبق ىنثتساف نيمي ىلع فلح نمو

 وأ ،ءانثتسالا لبق نيميلا دعب ملكت امدعب ىنثتسا ناك نإو .هيلع ةرافك الو ،هاينث هلف

 هتنحغأ» : :لاقي . ل :عو ق نم هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو «!كلذب هونتفيل» :دو ح يف )1(

 . (تنع) ناسللا رظنا .ةقشملاو هيلع سبللا دارأ ءيش نع هلأس :يأ تنعت هتنتو

 صاخ انه ركذلا نأ ىأر نم بهذم ىلع اذهو .اهتابثإ نم دب ال ظ 16 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 ركذ .سابع نبا مهنم ءاملعلا نم ةلج هيلإ بهذ ام اذهو .نثتساف ءانثتسالا تيسن اذإ : يأ

 ينثتست نأ تيسنف تفلح اذإ :سابع نبا لاق» :لاقف 137 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا كلذ

 اذإ كبر ركذأ ىنعملاو ؛ماع انه ركذلا نإ :لاق نم مهنمو .«ثنحت مل ام تركذ ىتم نثتساف

 ليوأت يف ىرخأ اهوجو رظناو .229 ص 5 ج ،هريسفت يف يربطلا هراتخا ام وهو .هركذ تيسن

 .386 - 385 ص 10 ج هريسفت يف يبطرقلا اهدروأ ةيآلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 26 - 25 :فهكلا

 بكر دق ناك هنأل ، ىنثتسا ثيح مثأملا هنع طقسو ؛هل ةمزال ةرافكلاف ، ىنثتسا ام ىتم

 نإ لوقي ىتح لعفأ ىنإ :لوقي ال :يأ .ءانثتسالا نم هب رمأ ام هكرت نم هنع ىهن ام

 . هللا ءاش نإ لوقي ىتح لعفأ ال :لوقي الو ،هللا ءاش

 .("هاينث هلف ىنثتسا اذإ :لي هللا لوسر لاق لاق هنأ رمع نبا ركذ

 نإ : يأ . نيميلاب رهجي امك هب رهجي ىتح ءيشب ءانثتسالا سيل : مهضعب لاقو

 .هناسل هب ملكتي ىتح ءيشب سيل هبلق يف ءانثتسالا

 تايلف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .قاتع وأ قالط الإ هنيمي نع رفكيلو ريخ وه يذلا

 :لاقف ةئامثالثلا كلت ام ربخأ مث « ةئام لت مهفهك يف اونبو » :هلوق

 .نينس عست :يأ « ًاعست اوداَدْزاَو نينس »

 : : مالكلا لوأ ىلإ عجر هنإ :يأ .باتكلا لهأ لوق نم اذه :مهضعب لاق

 ولوقو بقلاب امجَر هبلك مُهَسِداَس ة ةسمخ ولوق (مُهْبلَع مهُمبار ةلت نولوقيس )
 م : م م ٥ ه م ٥ ٥ مه

 . ( اعت اوُد ادزاو نينس ةئ ءام تالت مهنهك يف اومل ) :نولوقيو . ْمُهْبلَك مهنم انو ة ةعبس

 : لاقف هيبن ىلع هللا درف

 « مشأ هب زصبأ ,ضزاألاو توملا بيع هل اونب امب ملأ للا ,لق »
 دحأ الف .كلذ هابشأو ،هب هقفأ :لجرلل لجرلا لوقك هعمسأ ام هرصبأ ام :لوقي
 .2 هللا نم عمسأ الو ث هللا نم رصبأ

 © رمع نبا نع (3261 مقر) نيميلا يف ءانثتسالا باب ،روذنلاو ناميألا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (1)

 .495 ص 1 ج فلس ام رظناو . ىنثتسا دقف هللا ءاش نإ لاقف نيمي ىلع فلح نم :هظفلو

 مركأ :مالكلا يف كلوقك ىلاعتو هناحبس هللا ديري» :139 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 ام مهعمسأ ام :( رِصْبأَو م مهب منأ ) :هلوق كلذكو شهلا دبع مركأ ام :هانعمو هللا دبعب

 نمو .۔هب مركأو هب فرظأ :هيف لوقت كنإف مذلا وأ حدملا نم ىنعم هيف ناك ام لكو . مهرصبأ

 . . «ابوث هب دوجأو . ًاماعط هب بيطأ :واولاو ءايلا
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 28 - 26 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 يف كرشي الو » هللا باذع نم مهعنمي :يأ « يلو نم هنو هنود نُم مهل ام »

 اي كرشت الو :لوقي وهف ءاتلاب اهارق نمف .ءاتل او ءايلاب أرقت يهو . 4 ١ ادحا همكح

 اه أرق نمو . هرومأو ه اضقو همكح يف اكيرش هعم لعجت ال : . يأ ؤ ١ ًادحأ همكح يف لمحم

 .آدحأ همكح يف هللا كرشي الو :لوقي وهف ءايلاب

 مكحي ال : : ىأ « هت هتْملَكل لذ دم ه ال ى كنر بتك نم كيإ يحوأ ام لت و  : هلوق

 :ق ةروس] ( ىدل لوقلا لذبي ام ر : هلوقك وهو .ايندلا يف لاق ام فالخب ةرخآلا يف

9] . 

 ,(1) الئوم الو ايلو : يأ 4 ًادحَتلُم هنوذ نم دجت نلو : : هلوق

 « ههجو نوديري يشعلاو ةوَدَعلاب ب مهبر نوُعذَي َنيذلا م عم م كسفن ربصاو » :هلوق

 لبق سمخلا تاولصلا تضرف امنإو . رصعلا ةالصو حبصلا ةالص : ناتالصلا امهو

 يف ةيآلا هذه تلزن مث . ةنسب ةنيدملا ىلإ ةكم نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا جورخ

 . ةفيذح يبأ ىلوم ٠ ملاسو ٠ ترألا نب بابخو ،بيهصو ‘لالبو ى يسرافلا ناملس

 لزنأف ى موقلا ءالؤه انع درطاف كسلاجن نأ تدرأ نإ : : يبنلل نوكرشملا لاق

 .[52 :ماعنألا] .( يلاو ةاَدَعلاب ْمُهَبَر َنوُعذَي َنيِذلا درطت الو ) :هللا

 ةريحلا ةئيز يرث » ت مهريغ ىلإ مهل ةَرَقْحَم « ْمُهْنَع ايع دعت الو » :لاق

 هللا ركذل : يي هللا لوسر لاق لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ : : مهضعب لاق] « ايندلا

 .(ة)[أحخس لاملا ءاطعإ نمو هللا ليبس يف فويسلا مطح نم لضفأ يشعلاو ةادغلاب

 الو اجلم» :ةداتق نع 233 ص 15 ج ج ٨،يربطلا ريسفت يفو . «الثوم الو ًايلو» :دو عو ق يفا اذك (1)

 . «داحلالاو هنم دحللاو .لد :يأ» :398 ص 1 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .الئوم

 .ءارفلا هركذ امك «مهنع كانيع فرصنت ال :يأ (2)
 ثعشأ نع ىيحي» : يلاتلا دنسلاب ثيدحلا درو ثيح و 17 ةقرو عس نمو .3194 ةقرو .ز نم ةدايز (3)

 دقو . . .تي هللا لوسر لاق لاق ورمع نب هللا دبع نع مصاع نب ورمع نع ءاطع نب ىلعي نع
 ص 4 ج ررثنملا ردلا رظناو .هللا نيركاذلا هتسلاجمو ركذلا لضف يف ثيداحأ مالس نبا دروأ

9 - 220. 
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 29 - 28 :فهكلا

 : يا 4 ًاطرف هرمأ َناَكَو هيَوَم باو انركذ نع هبلق انلَفْغَأ َنَم عطت الو » :هلوق
 ام ىلع :يأ [31 :ماعنألا] ( اهيف انطرف ام ْىَلَع انََرْسَح اي ) :هلوق لثم وهو .اعايض

 ءاش ْنَمَو ْنِموُيلَق ءاش ْنَمَف » نآرقلا ينعي « مكبر نم قحلا لقو » :لاق
 .رانلا لخد رفك نمو © ةنجلا لخد نمآ نم : يأ ديدش هل وه ديعو اذهو «زفكيلف

 مهب طاحأ ارات » نيقفانملاو نيكرشملل :يأ 4 َنيملضلل اندنع انإ » :لاق

 كلذو ،اهلهأ ىلع تقبطأ دمعلا كلت تم اذإف .دمع اهلو .اهروس :يأ ه اَهَقداَرُس

 تقبطأ كلذ لاق اذإف .[108 :نونمؤملا] ( نوُمَلَكُت الو اهيف اوسا ) :لوقي نيح
 :ةزمهلا] ( ةَدَدَمُم ٍدَمَع يف ) ةقبطم :يأ ( ًةَدَصوُم مهيلع اَهنِإ ) :هلوق وهو ؛مهيلع

8. 

 .4 لهُمْلاَك ءامب اوناعي اوُئيِعَْسُي نإو » :هلوق
 دودخب رمأف .ةضفو بهذ ةياقس هل تيدهأ هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .ةياقسلا كلت اهيف فذق مث .بطحلا لزج نم اهيف فذق مث .ضرألا يف تذخف

 .اطهر اعدف .ةفوكلا لهأ نم انترضحب نم عدا :همالغل لاق تعامو تدبزأ اذإ ىتح

 لهملل اهبش ايندلا يف انيأر ام :لاق .معن :اولاق ؟اذه نورتأ :لاق هيلع اولخد املف

 .عامو دبزأ نيح ةضفلا هذهو بهذلا اذه نم ىندأ

 . مدلاو حيقلا :لهملا :دهاجم لاقو .تيزلا ركعك لهملا :مهضعب لاقو

 ستب ) .هبرشيل ىوه أ اذإ هوجولا قرحي : يأ « ؛وجولا ىوشي )9 :هلوق

 : يأ ( اقََتَرُم تاَسَو ) :دهاجم لاقو .ىوامو الزنم :يأ «.اققترُم تةاَّسَو بارشلا

 نب ورمع لاق امك لفاغ هاندجو :هانعم ليقو :انركذ نع لفاغ هبلق انلعج نم :هانعم ليق (1)
 3 مكانبجأ املف مكانلتاقو ،مكانلخبأ امف مكانلأس دقل هللاوو :بعك نب ثراحلا ينبل بركي دعم
 ريسفت رظنا .نيمحفُم الو ءانبج الو ءالخب مكاندجو ام :يأ .«مكانمحفأ امف مكانيجاهو

 .718 ص 2 ج فاشكلاريسفتو .392 ص 10 ج يبطرقلا
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 31 - 30 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 هلوه ديعو اذهو .منهج يه ىوأملاو لزنملا سئب :يأ تءاسو :هلوقو .اعمتجم

 .رفك نمل ديدش
 عيضن ;ز ال نزتحلْصلا اولمعو اونما نيذلا نإ : لاقف نما نمل هدعوب ربخأ مث

 هانرسف دق .4 رهنألا مهتخت نم يرجت ندع تج ْمُهَل كن نلو الَمَع َنَسخَا َنَم رجأ

 0.) عضوملا اذه ريغ يف

 نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ 4 بمذ نم رواَسَأ نم اَهيف نولحي » :هلوق

 .اق©سمشلا ءوض ىلع بلغل هراوس ادب ول ةنجلا لهأ نم لجرلا
 بهذ نم راوس :ةروسأ ةثالث هدي يفو الإ دحأ ةنجلا لهأ نم سيل هنأ اوركذ

 بمذ نم زواَس أ نم اهيف ولح ) :هلوق وهو . ؤلؤل نم راوسو ©ةضف نم ر اوسو

 .[21 :ناسنإلا] ( ةضف ْنِم رواسا اولُحَو ) :هلوقو 3 :جحلا] ( انولو
 م© و ٤ 7.٠

 امأ : : مهضعب لاق 4 قربَتْسا او رس دنس نم ارضخ 1 ايث َنوُسََلَتَو ث : هلوق

 نييفوكلا ضعبو .ظيلغلا جابيدلاف قربتسإلا امأو .ميقرلا هل لاقي يذلا زخلاف سدنسل

 .هربتسا :ةيسرافلاب يه :لوقي

 نبا ركذ [لاجحلا يف] ررسلا ىلع :يأ 4 كئازألا ىلع اَهيف نيكم » هلوق

 لاقو .() بهذلاب ةلومرم :لاق [14 :ةعقاولا] ( ٍةَنوُضوُم رس ْىَلَع ) :هلوق يف سابع
 ١ توف ةايل او ردل اب ةلومرم . : نسحل .

 .90 ص لوألا ءزجلا يف ىضم ام رظنا (1)

 هقثو نإو ، نوريثك هفعض دقن . مهب جتحي ال نمم وهو .ةعيهل نبا نع مالس نبا هاور ثيدح اذه (2)

 نع دعس نع هيودرم نبا نع دنس نودب 221 ص 4 ج شروثنملا ردلا يف يطويسلا هاورو .ضعبلا
 امك سمشلا ءوض هءوض سمطل هرواسأ تدبف علطا ةنجاا لهأ نم الجر نأ ول :هظفلو ي يبنلا
 :لوقي يليلخ تعمس :لاق ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور ام هنم حصأو .موجنلا ءوض سمطي

 باب .ةراهطلا باتك يف هجرخأ ملسمل ظفللاو .ءوضولا غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت
 .(250 مقر) ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت

 .ظ 17 ةقرو عس نم ةدايز (3)

 .اقيقر ًاجسن تجسن يأ : ةلومرم (4)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 34 - 31 :فيكلا

 .اهلمي الو هلمت ال ،ايندلا رمع ردق هتجوز لجرلا قناعي :مهضعب لاقو

 ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ :يي هللا لوسر لاق :لاق هنأ لبج نب ذاعم نع اوركذ

 .»أماع نيعبس ةدحاو ةأكت يف معنتيل

 ىلإ رظنيف هيقش دحأ ىلع ءىكتيل ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ :لاق سابع نبا ركذ

 ةبق يف كلذ لثم اهيلإ رظنيف رخآلا قشلا ىلع ءىكتي مث .ةنس اذكو اذك هتجوز

 . ةأرما ةئامعبس اهيف هلو . باب فلأ اهلو . ءارمح ةتوقاي نم © ءارمح

 .ةنجلا ينعي . ىرامو الزنم : يأ 4 اققَتُْم تنسحو ب اثلا ا م ط : هلوق

 ه. م -- ٥ م

 امه انففحَو بنغ 3 نم نيج امه دحال انلَعَج نيلج لَعَم مهل ب برض او ث : هلوق

 ملو + اهترمث تمعط ] : : يأ 4 اَهَلُكأ ا تت ا ء نيتنجل أ الك اع امهنيب اًنْلَعجَو لختب

 امهنيب :يأ ه ارهن اَمَهَللخ انزُجَفَو , ًائيش هنم صقنت ملو :يأ ه ا هن ملظ

 لك نم :مهضعب لاق .لصألا وهو ،رُمُت :نيهجو ىلع ارقت يهو .« رمث ُهَل ناَكَو »
 . ةضفو ابهذ ينعي : :دهاجم لاقو .ث ( ةرمثلا يهو رمتو . .لاملا

 لام امهيبأ نع اثرو ليئارسإ ينب نم نيوخأ اناك امهنأ انغلب «هبجصل َلاَقَق »
 هقفناأف ،ًانمؤم ناكف امهدحأ اماف .رانيد فالآ ةعبرأ امهنم دحاو لك ذخاف 5هامستقاف
 نانجلاو نيضرألا اهب ذختاف ارفاك ناكف رخالا امأو .هسفنل همدقو © هللا ةعاط يف

 .جؤزتو قيقرلاو رودلاو

 ضرعتيو هروزي هيخأ ىلإ ءاجف ،ءيش هدي يف قبي ملف نمؤملا جاتحاو

 هتمدقو يبر هتضرقأ : هل لاقف 2؟ يخأ اي تثرو ام نياف : هوخأ هل لاقف . هفورعمل

 ركذو . . . ينغلب ظفلب ذاعم نع بشوح نب رهش نع شايع يبأ نب نايإ نع مالس نب ىيحي هاور (1)
 .ثيدحلا

 .۔مضلاب ،رُمت نم نآرقلا يف ناك ام :لاق دهاجم نع . . .» 144 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)
 صو 122 ص ،ةجحلا ،هيولاخ نبا رظناو .رامثلا نم وهف ،حوتفم ،رَمَت نم ناك امو ،لام وهف

 .(رمث) :ناسللا رظناو . 8
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 38 - 34 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 .تيأر دق ام يدلولو يسفنل هب تذختا يننكل :هوخأ هل لاقف .يسفنل

 رتكأ انأ » مالكلا هعجاري :يأ 4 هرواخُي هو » ( هبحاصل لاقف ) : هللا لاق

 .ًارصانو الاجر رثكأ :يأ « ارقن ٌرَعَأَو الام كنم

 « نأ ام :اق » هكرشب ينعي 4 هسفنل ملاظ َوُمَو ُهتََج لخو » :هللا لاق
 ىنفت ال اهنإ : يأ أدبأ هذه ىنفت نأ : : ىأ 4 ادبأ هذه ديب نا + نقوأ ام : يأ

 ُهلاَم نأ بسحي ( : هلوقك .هتايح اهلكأي ىتح اهيف شيعي نأ نظ نكلو .بهذتف

 .هلكأي ىتح هلام يف دلخي هنأ بسحي : يأ ]3 : ةزَمَهلا] ) ُهَدَلخَأ

 دحجي : يأ .ةمئاق ةعاسلا نأ نقوأ امو : ىأ 4 ةمئاق ةعاسلا نظأ امو +

 :يا ه بلقنم يتج نم : :يا اتنم ًريَع ذتجأل يئ لإ ُثديؤ نيلو » .ثعبلا
 ( نسحلل هدنع يل نإ يبر ىلإ تمج نئلو ) :هلوقك .ةرخآ تناك نإ ةرخآلا يف

 .رم الو ةنج سيل نكلو : : ىأ .ةنج تناك نإ ةنجلا : : يأ [50 : تلصف]

 يف ,يه ؛نيتنجلا ينعي ابلق امهنم اريخ نَدجأل ) : :رخآ هجو ىلع أرقت يهو

 نيج امهدحأل اَنْلَعَج (. :لاقو هج لخَدَو) : :لاق . ناتنج عضوم يفو ةنح عضوم

 .ناتنج يهو ةنج يهف ،نيتنج تراصف .رهن اهيف ةنج تناك ( باتعأ نم

 ؛ بار نم كقلخ يذلاب تزفكأ رواحي و ه ط نمؤملا 4 هبحاص هل ُهَل لاق +

 هللا وه ه (انكن لجر فيوس مث ة : ةفطن نم مث ط . مدا ينعي . ناسنإلا قلح لوا يعي

 .4 ادحا يبرب كرشأ الو يبَر

 كرت . يبر هللا وه انأ نكل :هانعم ( يبز هللا وُه ائك)» :144 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 نمو .( نكت ) نم نونلا عم ( انآ ) نم نونلا تمغداف . مالكلا اهب رثكو .انأ نم فلألا ةزمه

 يف فلألا اوتبثأو .ةغللا كلت ىلع انكل تئرقف فلألا مامتب كاذ تلق انأ : :لوقي نم برعلا

 يف يهو ،ةديج ةغل يف يهو . ةنأ : :فقو اذإ لوقي نم برعلا نمو . . .فحصملا يف نيتغللا

 ِ : ناورث ربا يندشنأو .سيق ىلفسو ميمت ايلع

 يلقأ ال كايإ نكت يننيلقتو بنذُم تنآ ىأ فرطلاب يننيمزتو

 «. . .دحاولا فرحلاك راصف زمهلا كرتف .يلقأ ال كايإ انأ نكل :ديري
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 44 ۔ 39 :فهكلا

 مث 4 د هللاب لإ ةوق ه آل هللا اش ام تلق كتنج تلخد ذإ ط الهف : :يأ « آلولو ط

 نم أرْيَخ » ةرخالا يف ينتتوي نأ يبر ىسع ادلوو الام كنم لقأ انأ نر نإ » :لاق
 نم اباذع :لوقي ،ءامسلا نم اران : يأ 4 ءامسلا َنُم انبسح اَهيلَع لسريو كتنج

 قلزلا ديعصلاو .اهيف تابن ال :يأ ه أقَلَز ًاديعص حبصت » رانلا يهو .ءامسلا

 اهيف كرتي ملف اهيف ام دصح دق : : مهضعب لاقو ."هيف تابن ال يذلا سبايلا بارتل

 هل عيطتست نلف ) اث)رفرألا يف راغ دق ابهاذ : :يأ « اروغ اممؤاَم حبس حبصي ؤ ث .ء

 .ءالدلا هلانت ال يذلا :روغلا : يبلكلا لاقو .4 :

 اهيلع امئاق دغلا نم « حبصأف » ليللا نم :يأ « هرُمب طيجأو » : هللا لاق

 ىرخألا ىلع امهادحإ برضي :نسحلا لاق .هيفك قفصي :يأ 4 هيمك بلقي »

 ةبوا;خ يهو » .اهنم هتاف ام ىلع ًفهلت : مهضعب لاقو اهيف ىقنأ ام ىَلَع » . ةمادن

 . تابنلا نم اهيف ام بهذ دق ،بارتلا :اهشورع :نسحلا لاق 4 اهشورع ىلع

 ْمَل ينتيل اي » ةرخآلا يف :يأ « لوقَيَو » .(ث[اهسوؤر ىلع ةبولقم :لوقي مهضعبو]
 ٩. ادحأ » ايندلا يف :يأ يبرب كرشأ

 َناَك اَمَو هللا نوُد نم ُهَنوُرُصْنَي » ةريشع :يأ ةئف هل نكت ملو » :هللا لاق

 لك هللا ىلوتي كلانه .ةرخآلا يف :يأ « يحلا هلل ةنولا َكِلاَتُه » :هلوق
 .كرشملا نم كلذ لبقي الو .هللا ىلوت الإ ذئموي دحأ ىقبي ال :يأ .دبع

 . «مدقلااهيف تبثي ال يذلا قلزلاو ضرالا هجو ديعصلاه 3 ص 1 جزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 .هردصمب لعافلا فصت دق برعلاو شارئاغ :يأ ( اروغ اممواَم خبضي ه وأ )ه :ةديبع وبأ لاقو (2)

 :موثلك ب لاق .ردصملا ظفل ىلع عيمجلا او نينئإل ا كلذكو

 .«تاحئان : يأ . اًنوُمُص اهتنعا ةدلقم هيلمع احزَت دايج لظت

 بارخ وأ» .«اهتويب ىلع ةيلاخ» :ةديبع وبأ هلاق ام كلذ نم حصأو .عسو تاطوطخملا ىف ف اذك (3)

 .ءاهنوقس ىلع
 .و 18 ةقرو . عس نم ةدايز نيفوقعمل ١ نيب ام (4)
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 47 ۔ 44 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 عنرلاب اهأرق نمف .هّرجب رخآلاو قحلا عفرب امهدحأ :نيهجو ىلع أرقت يهو

 اهأرق نمو .هلل قحلا ةيالولا كلانه :يأ ؛ميدقت اهيف يحلا ةيالولا كلانه :لوقي

 .هللا ءامسأ نم مسا قحلاو ،ٌيحلا هلل ةيالولا كلانه :لوقي وهف رجلاب

 نمل ناثوألا نم نينمؤملل اباوث ريخ وهو ،باثأ نم ريخ :يأ « اباو ريخ َوُه »
 ةبقاع ريخ :يأ 4 ًابقُع رْيَخَو » .اهدبع

 هب ًطَلَخاف ءامسلا َنم هتلزنأ ِءاَمَك انلا :زنل لثَم مُهَل برضاو < : هلوق

 4 حايرلا هررذَت ًاميشمم حبصأ » عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف دقو 4 ضزألا تاَبَ

 دعب تابنلا كلذ بهذ امك ةلئاز ةبهاذ ايندلا نأ ربخاف .هتبهذاف حايرلا هتمشه :يأ

 .« ًاردَنفُم ءْيَش لك ىىلع هللا َناَكَو » .هنسحو هتجهب

 كبَر ةنع رْيَخثنحلصلا تقتلا انألا ةويَحلا ةنيز َنوّنبلاَو لاملا » :هلوق

 ضئارفلا :نسحلا لاق ي اباوث

 هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس نه تاحلاصلا تايقابلا :لاق هنأ يلع نع اوركذ

 سمخلا تاولصلا :لوقيف اعيمج امهعمجي سابع نبا ناكو .ربكأ هللاو هللا الإ

 .ةبقاع : ىأ ( باوت َكبَر دنع ع ريخ ) .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبسو

 .ةرخآلا يف هوباثي نأ ايندلا يف دابعلا لمأي ام ريخو :يأ « لما ريو »

 ءانب اهيلع سيل ةيوتسم :يأ « ةزراب ضزأل ا ىرتو لابجلا يس موَيَو » :هلوق

 :يأ «مْمُهنرْشَحَو» .(ث[ةيايغ الو رَمَخ اهيلع سيل :دهاجم لاقو] .رجش الو

 .اعيمج امهب ءىرق دقو .ةالاوملاو ةرصنلا :حتفلاب ةياللاو .ناطلسلاو كلملا .رسكلا ةيالولا (1)
 15 ج هريسفت يف حجر دقف يربطلا امأ .ةرصنلا نم هلبق ركذ امل ماقملل بسنأ واولا حتفي :فب ةءارقلاو
 .48 ص 1 ج يمساقلا ريسفت رظناو .واولا رسكب الا 201 ص

 .189 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (2)

 .«هولاني نأ» :عو ق يفو .«هوباثي نأ» :و 18 ةقرو عس يفو .دو ج يف اذك (3)
 رجشلا نم كاراو ام . كيرحتلاب رمخلاو . 377 ص دهاجم ريسفت نمو ؟و 18 ةقرو عس نم ةدايز (4)

 = ۔ يربطلا ريسفت يفو عس يف أطخ تءاج امك ءابو ءايب ال نيءايب . ةياغلاو .امهريغ وأ لابجلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 48 - 47 :فهكلا

 .دحأ مهنم بغي ملف اورضحأ :يأ « ادحأ ُمُهْنم داع ملف » مهانعمجو

 .افوفص :يا 4 ًاَقَس َكْبَر ىَلَع اوضرو »
 لهأ ثلث اونوكت نأ مكرسيأ :موي تاذ هباحصأل لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 هللا :اولاق ؟ةنجلا لهأ رطش اونوكت نأ مكرسيأ :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟ةنجلا

 نونامث مهنم متنأو تفص ةئامو نورشع ةمايقلا موي سانلا :لاق .ملعأ هلوسرو

 .")افص
 8 م ۔ -. ٥ ىم

 بساحي فوسف ( : ىل اعت هلوق نع دا هللا لوسر تلأس اهن أ ةشئاع نع اوركذ

 باسحلا شقون نم نكلو ضرعلا مكلذ :لاق [8 :قاقشنالا] ( اريسي اباسح

 .(}»بذع

 لب » آلرغ ةارع ةافح :يا ه ٍةرَم لوأ مكقلخ امك انوُمتئج ذقل » :هلوق
 و م 0 م مه

 .اوثعبت نل نأ ينعي « ادعوم مكل َلَعْخْن نل نأ » نيكرشملل لوقي 4 مَتْمَعز
 ذئموي ساانلا مشتحي امأ ثهللا لوسر اي :تلاق ةشئاع نأ نسحلا نع انغلبو

 ةروع ىلإ : يأ ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ نم لغشأ مه :لاق ؟ضعب نم مهضعب
 .ضعب

 موي نارمع لآو ةرقبلا ءيجت» : ثيدحلا هنمو .لظ وأ ةربع وأ باحس نم كلظأ ام لك يه =

 . «ناتيايغ وأ ناتمامغ امهنأك ةمايقلا

 مقر) هللا دبع نع لوطأ ثيدح نم ةي دمحم ةمأ ةفص باب .دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأ (1)

 يبنلا نع هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع بابلا يف رخآ ثيدح نم ثيدحلا رخآ هجرخاو 3

 نم نوعبرأو ،ةمألا هذه نم نونامث ©تفص ةئامو نورشع ةنجلا لهأ» :ظفلب (4289 مقر) زي

 . !ممألا رئاس

 يف ملسم هجرخأو ،قاقشنالا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (2)
 ثيدح نم هيوري امهالك (2876 مقر) ،باسحلا تابثإ باب 4 اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك

 .«كله باسحلا شقون نم» :هظافلأ ضعب ىفو .ةشئاع

 = ءاسنلاو لاجرلا نإ !هاتاوساو :تلاق ةشئاع نع مكاحلا هححصو .متاح يبا نبا هجرخأ ()
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 51 - 49 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 نم ايندلا يف ةكئالملا مهيلع بتكت تناك ام :يأ 4ُبَتكلا عضوو » :لاق

 :يأ « َنيِقفشُ م » نيقفانملاو نيكرشملا :يأ ٩ نيمرجملا ىرتف » .مهلامعأ
 لإ ةريبك الو ةَريغَص داعي ال باتكلا ادنم لام انتليو نولوقي هيف امم » نيفئاخ

 . ادحأ كبر ملظ الو » مهبتك يف :يأ « ارضاح اولمع اَم او 7 اهيَصخأ

 .« نجلا نم ًناَك سيلبأ ألإ اوُدَجَسَف مدال اودُجسا ةكلملل انلُق ذإو » :هلوق

 .سنإلا لوأ وهو سنإلا نم مدآ نأ امك نجلا لوأ وه :نسحلا لاق

 ناكو .نجلا مهل لاقي ةكئالملا نم ليبق مهو نجلا نم ناك :مهضعب لاقو

 ءامسلا ةنازخ ىلع ناكو دوجسلاب رمؤي مل ةكئالملا نم نكي مل ول :لوقي سابع نبا
 هللا ("هاجلأ :لوقي نسحلا ناكو .هبر ةعاط نع نجج :لاق ؛ مهضعب لوق يف ايندلا

 .هبسن ىلإ

 يف "مدآل دوجسلا نع :يأ ،هبر رمأ ىصع :يأ 4 هبَر مأ َنَع َقَسفف » :لاق

 .كرشلا ىلإ مهوعد نيذلا نيطايشلا ينعي هتذو ُهَنوُذْخَتتفَأ » .دهاجم ريسفت

 مهبر ةدابعب اولدبتسا ام :يأ « لَدَب ًنيملظلل ى سيب ودع ْمُكَل مهو ينوذ نم ءايلوا

 .مهل الدب كلذ سئبف .سيلبا اوعاطأ ذإ

 نأ كلذو « مهسفن قلح الو ضزاألاو توّمسلا قلح ْمُهتدَهْشَ ام » :هلوق

 نيذلا ةكئالملا اوُلَعَجَو ) :ىرخا ةيآ يف لاقو . هللا تانب ةكئالملا نإ :اولاق نيكرشملا

 نم ائيش مهتدهشأ ام :يأ [19 :فرخزلا] ( ْمُهَقْلَح اودهشا ثانإ نمحرلا دنع د :ع مه

 .هللا تانب ةكئالملا نأ اوعدا نيأ نمف كلذ

 لاقف !ركب يبأ ةنبا اي كل هاتأوساو :ةياور يفو ؟ضعب ةاوس ىلإ مهضعب رظني ًاعيمج نورشحيس =

 ىلإ لاجرلا رظني ال .[27 :سبع] (هينغُي نأش زو هنم ءىرمآ لُكِل ) :ةت للا لوسر
 .ضعب نع مهضعب لغش لاجرلا ىلإ ءاسنلا الو . ءاسنلا

 .260 ص 15 ج يربطلا ريسفت يف ءاج امل قفاوم وهو ،«هبسن ىلإ هللا هأجلأ» :عو ق يف اذك (1)

 دتهأ ملو ،افيحصت ةرابعلا يف ناكو ،«هللا هاجنأ» ج يفو ،هللا هاجنأ :ظ 18 ةقرو عس يفو

 .هيلإ نئمطا بسانم ىنعمل
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 55 ۔ 51 :فهكلا

 : مهضعب لاقو .ًاناوعأ :يأ 4 ًادضَع َنيلِضُملا ْخَنُم تنك اَمَو » :لاق
 . نيطايشلا :نيلضملا

 ه ه 2 0- ۔ - © .. ھے. . ه ه ٥۔ م م ىم

 مهل اوبيجتسي ملف مهوعدف متمعز نيد ذل 7 ي ءاكَرش اودان لوق مويو ط : هلوق

 . منهج يف داو قبوملاو .4 اقبوُم مُهنيب انْلَعجَو

 يذلا مهلصو : يأ مهنيب انلعجو :لوقي .ًاكلهم :يأ ( اقيوم ) :لوقي مهضعبو
 لهأو ىدهلا لهأ نيب ةمايقلا موي هب قرفي داو وه :مهضعب لاقو .كلهم ايندلا يف ناك
 اوقبواف مهلعفب رانلا يف مهانلخدأ : يأ . مهانقبوأ :لوقي : مهضعب لاقو .ةلالضلا

 . (!)هيف

 : يأ ه اونظف » نوقفانملاو نوكرشملا :يأ « رانلا ًنوُمرْجُملا ىأزو » :هلوق
 .اهريغ ىلإ الدعم :يأ « افرصم اهنع اودجي ْمَلَو امموُمِقاَوُم مهنأ ) اوملعف

 دقو ) :هلوقك « ,لتم لُك نم ,سانلل نآرقلا انم يف افرص ذقَلَو » : هلوق
 ءيش ة َرْغَكَأ ناسنإلا ناكو ط ]27 :رمزلا] ) لم لك نم نآرقلا امك يف سانلل انبرض

 .2 هللا يف لداجي رفاكلا : يأ 4 الدج

 وم ى ك ى ٥8 م م

 نم :يأ « مهبر اوُرفْعَنْسَيَو ىدلا مهاج ذا اونموُي نأ سانلا نم 7

 ( اقيؤَم ) ايندلا يف مهلصاوت انلعج لاقي ( اقيؤم ْمُهْنيِ : اَنْلَعَجَو )» 2 ج يفاعملا يف ءارفلا لاق (1)

 : يأ ( ًاقبوم )»» 269 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو «. . .ةرخآلا يف مهل كلهم لوقي

 هقيوأو .كله : ًاقوبوو قو . 7 ْ قيو لعفلا لص او .« منهج يف مهتهلآ ا نيبو مهنيب كلهم

 .(قبو) ناسللا رظنا .تاكلهملا :يأ ،بونذلا نم تاقبوملا هنمو .هكلهأ

 باتك يف يراخبلا مجرت دقف .رفاكلاب ةصاخ تسيلو ،ناك أيأ ٥مدآ نبا ةعيبط هذه نأ قحلا (2)
 تي هللا لوسر نأ» بلاط يبأ نب يلع نع اثيدح ىورف .الدج .يش رثكأ ناسنإلا ناكو ريسفتلا
 باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسمل ةياور يفو . . . ؟نايلصت الأ لاقو ةمطافو هقرط

 امنإ : هللا لوسر اي :تلقف ؟نولصت الأ» :(775 مقر) حبصأ ىتح عمجأ ليللا مان نميف ىور ام

 هتعمس مث .كلذ هل تلق نيح تي هللا لوسر فرصناف .انثعب انثعبي نأ ءاش اذإف 5 هللا ديب انسفنأ
 .( الَج ءيش رتكأ ناسنالا ناَكَو ) :لوقيو هذخف برضي ربدم وهو
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 59 - 55 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 ُُهيتايوأ » ةفلاسلا ممالا هب هللا بذع ام :يا 4 نيلوألا هَنُس مُهيتاَت نأ لإ » مهكرش
 .ةأجف :دهاجم لاقو . انايع : يأ 4 لق باذعلا

 :يا « َنيِرذنُمَو » ةنجلاب :يا « َنيرشبُم أل َنيلَسْرُملا لسرن اَمَو » :هلوق
 لبق هانرّسف دقو .اونمآ نإ ةنجلا لوخد لبق ايندلا يف قزرلاب اضيأ مهنورشبيو .رانلا نم
 .اونمؤي مل نإ ةرخآلا باذع لبق ايندلا يف باذعلا مهنورذنيو .0 عضوملا اذه

 « ٌقَحلا هب » اوبهذيل :يأ « اوضجذُيل ,للطتلاباوُرقَك نيذلا لجيو » :هلوق
 .«أززُه اورذن اَمَو يتاياغ اوُذُحَئاَو» :لاق .كلذ ىلع نوردقي الو ؛نونظي اميف

 ماهفتسا اذهو . ماهفتسالا ىلع هلوقي « هبَر تياثب َرُكُذ نممِم ملظأ َنَمَو » :لاق

 ام :يأ 4 هادي تمدق ام َيَِنَو » .اهب نمؤي مل :يأ « اَهْنَع ضرعف » ةفرعم ىلع

 .هنم ملظأ دحأ ال :يأ .ءوسلا هلمع :نسحلا لاق .هنم فلس

 الئل :ىأ 4 ُهوُهَقْفُي نأ ط فلغ : يأ « ةنك مهبولق ىَلَع اَنلَعج انإ ) :هلوق

 نلف ىدهلا ىلإ ْمُهُعذَت نإو » .ىدهلا نع ممصلا وهو أرقو ْمهناَداَع يف » .هوهقفي

 . مهرفك ىلع نوتومي نيذلا ينعي 4 ادبأ اذإ اوُدَتْهُي

 ول » هب كرشي نأ رفغي الو .نمآ نمل :يأ « ةمرلا وُد رومتلا َكْبَرَو »
 اودجي نل دِعوُم مهل لب باذعلا ْمُهَل َلُجَعَل » اولمع امب :يأ اوُبَسَك امب مُهُذاَوُي

 .(2) أجلم : نسحلا لاق « الثم هنوذ نم

 اودحجو اوكرشأ امل :يأ « اوُمََم اممَل ْمُهَكَلُهأ ىرقلا كلتو » :هلوق

 لاقو .باذعلا هيف مهءاج يذلا تقولا :يأ « ًادعوُم مهكلهُممِل اَنلَعَجَو » .مهلسر

 .(ألجأ : ًادعوم : دهاجم

 .527 ص 1 ج فلس ام رظنا (1)

 برعلاو .دحاو ىنعملا يف أجلملا وهو ك يجنملا (لئوملا) :148 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 .(لأو) :ناسللا رظناو .«هزرحو هعضوم ىلإ بهذي :نوديري }هعضؤم ىلإ لئاويل هنإ :لوقت
 يف ءارفلا انل همدق هفرص هوجوو لعفم نزو لوح هلثمب رفظت املق ةغللا يف ازيزع اقيقحت ارقا (3)

 .153 - 148 ص 2 ج يناعملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 60 :فهكلا

 4 ُحَرْبأ ال » عسيلا وهو ،نون نب عشوي وهو » هيتفل َْسوُم لاق ذو » :هلوق
 ثيح مورلاو سراف رحب 4 نيرحبلا َعَمجَم لبأ ىح » امدق يضمأ لازأ ال :يا

 .(}»ققلخلاب ناطحيم امهو ۔ايقتلا

 سراف رحب امهنأ ىلع ةماعلاو .اةيمورلاب امهو ،ركلاو سرلا :لوقي مهضعبو

 .قرشملا وحن سراف رحبو برغملا وحن مورلا رحبو .مورلاو

 :لوقي مهضعبو .دهاجم ريسفت يف ةنس نيعبس :يأ « ًابقُح يضمأ وأ »
 .ةنس نونامث بقحلا

 دحأ مويلا يقب ام :لاقف اماقم ليئارسإ ينب يف ماق مالسلا هيلع ىسوم نأ كلذو
 مكيلع لزنأو رحبلا مكب عطقو نوعرف لا نم مكاجنأ :مكاطعأ ام لثم هللا هاطعأ

 ىحواق .هنم ملعأ دحأ قبي مل هنأ هملعو هب كلذ هللا لعف نيح هسفن يف ىأرو .ةاروتلا
 فيك بر : ىسوم هل لاقف .هبلطاف رضخلا هل لاقي كنم ملعأ ادبع يل نإ :هيلإ هللا

 عمجم غلبي ىتح يضميو .هعاتم يف ًاتوح لعجي نأ هيلإ هللا ىحواف .هئاقلب يل
 تدقف اذإف توحلا دقتفي نأ هئاقل ىلع ملعلا لعجو .مورلاو سراف رحب ،نيرحبلا

 . كلذ دنع كبحاص بلطاف توحلا

 .حولمم توح هيف اللتكم امهعم المحو .نون نب عشوي وهو ،هاتفو وه قلطناف
 عمجم دنع يذلا رحبلا لحاس ىلع ةرخص ىلإ ايوأ مث .انامز رحبلا ارياسف :لاق

 برسناف .هفصن يقبو ، توحلا فصن الكأو .اهب اتابف ،ءام نيع اهدنع ؛نيرحبلا
 شاعف ءاملا هباصأف نيعلا نم لتكملا هاتف ىندأ :مهضعب لاقو .نيعلا يف توحلا

 اذك .ولحلاب ناطلتخم» :دو ج يفو .قلخلاب ناطيحم» :و 19 عس يفو عو ق يف اذك (1)

 .ةرابعلا تطبض

 ركلا يدسلا لاقوه :9 ص 1 ج ث يبطرقلا ريسفت يفو .«ةيمورلاب امهو» ،دو عو ق يف اذك (2)

 اسيلو نارهن سرلاو ركلاو .ناجيبرذأب داو سرلا :توقاي لاق دقف حصأ وهو .«ةينيمرأب سرلاو

 . يبطرقلا ريسفت يف نيلحبلا عمجم لوح نيرسفملا فالتخا رظنا .نيرحب
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 يناثلا ءزجلا
 63 - 61 :فهكلا

 ذْحَت ءاف اَمُهَتوُح ايسن امهنيب َعَمجَم ه اغلب املف ط : هلوق كلذو [ .رحبل ١ يف لخدف توحل ١

 .[[ ابَرَس رخلا يف هليس

 اتا ء هيفل لاق ارؤاَج املف ط . احبصأ ىتح رحبلا ارياسف هاتفو ىسوم لحتراو

 .رفسلا بصن ىنعي ةدش : يأ 4 اصن الم انرقَس نم انيقل دقل انَءاَدُغ

 ِ,٥٨گ ,]/ ۔ م م . ٥. ى ۔ ۔, .- 77 ٥

 هينسنا اًمَو توحلا تيسن ينإف ةرخصلا ىلإ انيؤا ذإ تيةَرأ » :هاتف 4 لاق »

 .( ةَكرذأ نأ ) تاءارقلا ضعب يفو ه هركذا نأ نيشلا آلإ

 ينب عمج نوعرف لآ ١ نم هللا هاجنأو 6 رحبل ١ عطق امل ىسوم نإ : : مهضعب ل اقو

 ٠ مكودع هللا كلهأ لق . مهملعأو ضرألا لهأ ريخ مويلا متنأ : ٠ لاقف مهبطخف ليئارسإ

 ملعا وه الجر انه اه نإ :هل ليقف :لاق .ةاروتلا مكيلع لزنأو .رحبلا مكعطقأو

 .امهل لتكم يف حولمم توحب ادؤزتو .هنابلطي نون نب عشوي هاتفو وه قلطناف .كنم
 ايتأ املف .رضخ :هل لاقي ًاملاع الجر امتيقل امكعم ام ضعب امتيسن اذإ :امهل ليقو

 ىلإ ىضفأ ىتح ة لتكملا نم امهل برسف هحور توحلا ىلإ هللا ةر ناكملا كلذ

 .دماج ءاملا راص الإ ًاقيرط هيف كلسي ال لعجف .هيف كلس مث ،رحبلا

 اذه انرفس نم انيقل دقل انءادغ انتآ :هاتفل لاق ازواج املف .هاتفو ىسوم ىضمو

 تيسن ينإف ةرخصلا ىلإ انيهتنا ذإ ينعي ،ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ لاق .ابصن
 نأ :دوعسم نب هللا دبع فحصم يفو .هركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو توحلا

 .رضخلا ايقلف .اصصق امهراثآ ىلع ادتراف امهئدب ىلع امهدوع اعجرف .هكردأ

 ث ددرق ىلع سلج هنال ارضخ رضخلا يمس امنإ :لاق ةي هللا يبن نأ انل ركذو

 .تاطوطخملا يف درت مل اهنم دب ال ةدايز (1)

 نم هل برسنف ) :و 19 ةفرو س يفو . . لتكملا نم امهل برسف» : عبرالا تاطوطخملا يف اذك )2(

 دنع يتلا ةنيدملا تيمس هبو " ءىطاش مضلاب دججلا» :ناسللا يفو .دلا

 .«ةدج ةكم

 ظيلغلا ناكملا يهو .و 19 ةقرو عس يفو عبرال ا تاطوطخملا يف «ددرق» :ا ذكه ةملكلا تدرو (3)

 = ) يراخبلا حيحص يف ةملكلا تءاجو . (درق) ناسللا بحاص هحرش امك ضرألا نم عفترملا

471 

  

 



 زي زعلا ها باتك ريسفت 65 - 64 - 63 :فهكلا

 ) ءارضخ هب 'تًتهاف ءاضيب
 يف توحلا ليبس ذختا ىسوم :يأ .4 ابجع رخلا يف هليبس دحتا ل :لاق

 .دهاجم ريسفت وهو .ابجع رحبلا

 ىقلت ٍزئنحيف توحلا تدقف اذإ : يل ليق :لاق :يأ « غبن ز انك ام كلد َلاَ

 ىتح نيعجار امهئدب ىلع امهدوع :يأ 4 اصصق امهراثاة ىلع اًدتزافإ» :لاق ا

 راصف ،سبيي هندبب رم ثيح توحلا ناكو .رحبلا يف توحلا رثأ اعبتاف .ةرخصلا ايتأ

 يف رضخلاب امه اذإف ،ةريزج ىلإ اجرخ ىتح هراثآ اعبتاف .رحبلا يف قيرطلا ةئيهك
 كلذ يف "مالسلا رضخلا ركنأف . ىسوم هيلع ملسف ،هفلخ نم هايتاف . يلصي ةضور

 . ليئارسإ ينب يبن اي مالسلا كيلعو :لاقف هفرعف ، ىسومب اذإف هسأر عفرف .عضوملا

 . يب كاردأ يذلا كب يناردأ :لاقف ؟ليئارسإ ينب يبن ينأ كيردي امو : ىسوم لاقف

 نم هَتْمَلَعَو اندنع نم ةَمحَر ُهتيَاع اندابع نم ادبع ادَجَوَف» :هلوق

 .ءاضيب ةورف» :اذكه 417 ص 4 ج ريثك نبا ريسفت يفو .282 ص 15 ج يربطلا ريسفت يفو =
 هلاق تابنلا نم ميشهلا وهو ،سبايلا شيشحلا انه اه ةورفلاب دارملاوو :ريثك نبا لاقو

 :ناسللا يفف . ىنعملا اذه ديؤي اذإ درقلا ظفلف .«ضراألا هجو كلذب دارملا ليقو .قازرلا دبع

 هيلع لد ام وهو .. اليلق الإ تبني ال» . . .«ضرألا ىلع فرشملا نتملا يهو ةدودرملاك ددرقلا ,

 . ءارضخ هب تزتها رضخلا اهيلع دعق املف تبنت ال :يأ ؟ءاضيب ظفل

 ثيدح يف ،قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخاو هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 اذإف ءاضيب ةورف ىلع سلج هنأ رضخلا يمس امنإ» :هظفلو .مالسلا امهيلع ىسوم عم رضخلا

 .«ءارضخ هفلخ نم زتهت يه
 ةءارق ىلع اذهو .رحبلا يف توحلا رثأ نم بجعي ىسوم » : :عس يفو . تاطوطخملا ىف اذك (2)

 نمو .( َذَحَنا ( ًايناث الوعفم ةريخألا ةملكلا هذه لعجو .( ًابجمع ر هلوق دنع متي مالكلا لعج نم

 ةملك نوكتف .فانئتسا هدعب امو ( رخبلا يف ) :هلوق دنع مالكلا مامت لعج نم نيرسفملا

 ليصفت رظنا .ريخألا ليواتلا اذه ىلع لدي شرو ةءارق يف فقولاو . عشوي لوقل ةياكح ( ًابجَع )

 .14 ص 1 ج ث،يبطرقلا ريسفت يف كلذ

 رضخلا ركنأ» :ط 19 ةقرو عس يفو 0197 ةقرو ز يفو «مالسلا» ا تاطوطخملا ىف اذك (3)

 .«َميلسَتلا
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 78 - 65 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 نأ :يأ ا دشر تملع امم ينملعت نا ىلع كعبتا لمك ىسوم هل لاق اليب ان انل ه .. - .؟. وى ع ه ,۔إ.ذ ۔و. ٤ ۔۔. , ۔ . م ة ۔ ۔ ع ٥ ر

 َلاق أرب هب طجت مل ام لع ربصت فكو أرْبَص يم عيطست نآ كن َلاَق » .ين
 ءيش ة ْنَع لت لق ينتعا نإق َلاَق ارمأ ك يمغأ الو رياص هللا ءاش نإ ب

 قرفل اَهَتفَرَحَأ لاق اَهَقَرخ ةنيفسلا يف ابكَر اذإ ىتح اقلطناف اركذ هنم كل تدخأ ىتح

 .0اركنم :دهاجم لاقو .اميظع ائيش تيتأ :يأ « ًارمإ ًاثْيَم تئج دقل اَهَلُه

 . ملظلا ركني ىسوم ناكو > ربص يم عيطتست نل كن لق ملأ 1

 .« ًارنُع يرمأ نم ينفهزت الو ثيب امب ينذجاوُن ال » ىسوم هل « اق »

 مل :يأ « ةكَر اسفن َتلَتفأ لاق هلق املع يقل اذإ ىتح اَقَلطْناَ « :لاق

 .ركنملا ركنلاو ه اركن اتيَش تمج ج ُذَقل سفن ريغب » )بنذت
٨ 

 .- ٥ ٥ م م 0 م

 الف اَمَذْعَب ءيش نع ء كنلاَس نإ َلاق اربص يعم م عيطت نل ت كل لا ملأ لاق
 م © م

 .كنيبو ينيب اميف ترذعأ دق : ىأ .4 ًارذُع اين دل نم تغلب دق ة ينبحصت

 اومعزو « اَمُهوُفَيَضُ نا اوب ق اهلهأ اَمَعظَنْسا ةيرق له أ ايتأ ا 5 ىتح اقلطناف <

 « اق » هديب هعفر : يا ه هَماقأق ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادَجَوَق » .(كةيكاطنأ اهنأ
  3۔ ٥

 .مويلا انيفكي ام :يا « ارجأ هيلع َتذَحَنَل تنش ؤل » ىسوم هل

 غطنشت مل ام ليواتب » كربخاس :يا « كئبَنأَس كنيو ينيب قارف اذنَم لاق >

 .ا5)ه ًارْبَص هيلَع

 ايش ) :ىرخا ةيآ يفو .اميظع اركن ةيهاد :يأ» :409 ص 1 ج ةديبع يبال نآرقلا زاجم يف (1)

 ءارثإ ادإ اّيمَت ةيماد رمت ينم نارفألا يقل دق
 .«ةرهطم :يأ» :410 ص 1 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (2)

 نبا نع ريبج نبا ديعص نع» )385 ,مقر) تاءارقلاو فورحلا باتك ،هننس يف دواد وبأ ىور (3)

 ةءارقو .«اهلقثو (أرذُع يذل نم تعب ذق ) اهارق هنا ةه يبنلا نع بعك نب يبأ نع سابع

 .فيفختلاب ( ينل نم ) عفان نع شرو
 .اهب ملعأ هللاو ،ةقرب يه ليقو .سلدنألا ةريزجب يه ليقو . ةنبأ يه ليقو (4)

 = ناك :لاق بعك نب يبأ نع (4 مقر) تاءارقلاو فورحلا باتك هننس يف دواد وبأ ىور (5)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 82 - 79 :فهكلا

 لاق 4 اَهَبيعأ نا تدرف رخبل أ يف َنوُلَمْعَي نيكُسمل تناكف ةنيفسل أ امأ ط

 ةنيفس لك ذخاي كلم ث )مهيديا نيب : :لوقي 4 مهارو ناكَو ث .اهقرخأ نأ : : دهاجم

 . _ ًااضَع ةحلاص ةنيفس لك ذخات كلم مهاَر و ناكو ( : ةءارقلا ضعب يفو 4 اضغ

 . نفسلا رايخ ذخأي ناك نكلو ،تتلفنا ام نفسلا م مع ول يرمعلو : مهضعب لاق

 هاوبأ ناك :ةءارقلا ضعب يف :مهضعب لاق « نينموُم هاوبأ ناكف ملعلا امأو »

 .ارفاك ناكو نينمؤم

 فحصم يف :لاق مهضعب ركذ .4 ًارفُكَوانيْغُط اَمْهَقهرُث نأ اًنيِشَحَف » :هلوق
 : يأ :كبر فاخف ليواتو .ًارفكو ًانايغط امهقهري نأ كبر فاخف :دوعسم نب هللا دبع

 ريسفتو [46 :ةبوتلا] ( مُهَتاعبنا هللا ةرك نمكَلَو ) : ىلاعت هلوق لثم وهو ؛كبر 7
 ىوقتلا يف : يأ «ًةرَكَز هنم اريخ اَمُثَر املد نأ انراق » .6 )دري مل :ه

 ٥ م م

 . )3 7 اريخ برف ة : : : يأ ) امح َبَرق و ( :نسحل ١ ل اقو .ارب : يأ 4 امح برف و :

 لاق 4 امهل ونك . ُهَنخَت ناكَو ةنيدملا يف نيمميتي نيملع ناكف رادجلا امأو ط

 . ملع فحص :دهاجم لاقو .لام :نسحلا

 : طقف تاملك ثالث :ةمكح هيف بهذ نم ًاحول ناك هنأ انغلب : يبلكلا لاقو

 هبحاص نم ىأرل ربص ول ،ىسنوم ىلعو انيلع هللا ةمحر :لاقو هسفنب أدب اعد اذإ هللا لوسر =

 ىتح ربص ناك هنأ تددول ،ىسوم هللا محري :رخآ ظفلب مالسلا هيلع هنع يورو «. . .بجعلا
 . «امهرابخأ نم انيلع صقي

 :لاق { مهمامأو مهيديا نيب : : يأ ) كي مهارو ناَكَو )»» :412 ص 1 جزاجملا يف ف ةديبع وبأ لاق (1)

 اَتِئاَرَو ةالقلاو ميمت يموقو يتاو يمُمَس ناورم ونُب وجرت
 . يمامأ : يأ

 :هلوقو» :لاق .رخآ ىأر 7 ص 2 ج يناعملا يف ءارفللو ©ليواتلا هوجو نم هجو اذه (2)

 .كبر ملع : ىنعم ىلع ،(اَمْهَقِهَرُي نأ كُبَر تاحَف ) : يبأ ةءارق يف يهو انملعف :( انيشخف )
 ابهذي نظلاو فوخلاو .انظيو املعي نأ الإ :لاق [229 :ةرقبلا] ( اَفاَحُي نأ لإ ) :هلوق لثم وهو

 . «ملعلا بهذم امهب

 . !تمحر ردصم وهو .هب امحرُي نأ برقأ» :هانعم ليقو (3)
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 86 ۔ 82 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 بجعو ،بعتي فيك قزرلاب نقيأ نمل بجعو ،كحضي فيك توملاب نقيأ نمل ًابجع

 .« احلص اَنُموبَأ َاَكو » .اهيلإ نئمطي فيك اهبلقتو ايندلاب نقيأ نمل

 انو » امهل « كبر نُم ةَمْخَر اَمُهرَنَك اَجرْحَتْسيو اَمُهَدْشَأ اغلب نأ كبر دارأف »
 خ يرمأ نع » تلعف ام تلعف امو :يأ ُهْنلَعَف

 ىتح اوقرتفي مل مهنأ انغلب :يبلكلا لاق « اربص هلع عطت ل ام ُليوات ل »

 مث ءامسلا وحن راط مث ،برغملا ىلإ راط مث قرشملا ىلإ راطف ،ارئاط هللا ثعب

 : ىسومل رضخلا لاقف ،نارظني امهو شهراقنمب رحبلا ءام نم لوانتف رحبلا ىلإ طبه

 برو ،قرشملا برو :لوقي :لاق ؟لوقي امو : ىسوم لاق ؟ريطلا اذه لوقي ام ملعتأ

 ملعو رضخ اي كملع ام شةعباسلا ضرألا برو شةعباسلا ءامسلا برو برغملا

 .رحبلا يف رحبلا نم هتلوانت يذلا ءاملا اذه ردق الإ هللا ملع يف ىسوم

 مكيل اولأس لق 9 .دوهيلا هتلأس امنإف 4 نينرقلا يذ نَع كنولأسيو ث : هلوق

 .اربخ :يأ « اركذ هنم

 لاقو .هتجاحل اغالب :يأ هببس ءْيَش لُك نم هنيتاةو ضزألا يف هَل انُكَم انإ

 .اهبراغمو ضرألا قراشم كلم هنأ انغلب . َيطغأ يذلا هملع وهو . ًاملع : : مهضعب

 ضرألا لزانم : : مهضعب لاقو . اهلزانمو ضرالا قرط : يأ هببس با ث

 ارقت يهو « ةئمَح نْيَع يف برغت امدَجَو سمشلا برغم لب ال ىَّتَح » .اهملاعمو

 .ةيماحو ةئمح :نيهجو ىلع

 لاقف ؛ةئمح نيع يف صاعلا نب ورمعو سابع نبا فلتخا :لاق ءاطع ركذ

 يف اهدجن :بعك لاقف بعك امهنيب العجف .ةئمح سابع نبا لاقو ،ةيماح :ورمع
 .نتنملا نيطلا ةأمحلاب ينعي امنإو .سابع نبا لاق امك نيطو ءام يف برغت ةاروتلا

 .ةراح :لوقي ةيماح اهأرق نمو

 لخدو .ملسأ اهبو .نميلا لزني ناكو .مهئاملع نمو دوهيلا نيد ىلع ناك شرابحألا بعك وه (1)

 .هنع هللا يضر رمع دهع ىلع ةنيدملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 90 - 86 :فهكلا

 م م م م

 ىنعي :نسحلا لاق « بذع ; نا امإ نينرقلا ا ا انلق اموق اًمَدْنع ذجوو » :لاق

 ا لهأ نم ةيزجلاب هيلع مكح نم الإ كرشلا رهظأ نمنيف هللا مكح كلذو ؛ لتقلا
0 } © 

 ه انسح مهيف جنت ن امإو » . مويلا ةيزجلا هنم لبقت نمو مان

 . هللا مكح همكح قفاوف ،مهنيب مكحف 4 .هومكحف :لاق .وفعلا ينعي

 لتقلا ينعي ُهبذَعَن فوسف » مقفانو كرشا نم ينعي « ملظ نم امأ لاق »
 . ةرخآلا يف ًاميظع :يأ « ارك اباذع ُهنذَعُيَف هن هبر ىلإ ري ث ,

 هلف :لوقي شةنجلا :يأ « ىنحلا ءاَرَج هلف احلص َلمَعَو نما َنَم امول

 يف هانبحص ام :يا ه انرمأ نم هل ُلوُقَنَسَو » .ةنجلا يه نسحلاو .ةنجلا باوث
 : يأ ) ارسي انرمأ نم ) :دهاجم لاقو .فراعملا ينعي 4 ارسي ط انبحصو ايندلا

 .دحاو وهو .افورعم

 نم تفصو ام ىلع هتجاحل اهملاعمو ضرألا قرط : يأ 4 ابس : 4 ) :لاق

 مهل لعجت مل مق ىع لظت امَدَجَو ,سملا علطم لب اذ ىىتَح » .اهيف مهريسفت
 .« ارتس اهنود نم

 نونوكي مهنأو شءانبلا هيلع رقتسي ال ناكم يف اوناك مهنأ انل ركذ :مهضعب لاق

 لاقو .مهثورحو مهشياعم يف اوجرخ مهنع سمشلا تلاز اذإ ىتح .مهل بارسأ يف
 ىتح هيف اوناكف رحبلا ىف اوناكف رحبلا ىف اوبرسنا سمشلا تعلط اذإ :نسحلا

 اوضقو مهقاوسأ يف اوعيابتو (ة)اوقوستو اوجرخ سمشلا تباغ اذإف .سمشلا بيغت

 .ليللاب مهجئاوح

 . هقافنل لتقي ال قفانملاو .ودبي اميف دوه خيشلا تادايز نم يهو عس يف ةدراو ريغ «قفانو» ةملك (1)

 ىلع ءازجلا تبصن ( ىنسحلا ءازج هلف ) :هلوقو» :159 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 نوكتو .اهؤازج وهف هتانسح ىنسحلا نوكت دقو .فاضم ( ىنسحلا ءازج ( : :هلوقو . . .ريسفتلا
 ©[95 :ةعقاولا] ( نيقيلا ىح - ) :لاق امك .وه يمو اهيلإ ءازجلا فيضت .ةنجلا ىنسحلا

 .[109 :فسوي] ( - ةرجالا رادل ) و [(ة :ةنيبلاز ( ةميقلا نيد) و
 اذإ موقلا قرست :ناسللا يفو . . «اقوس اوذختا : موقلا قوست» :ةغالبلا ساسأ يف يرشخمزلا لاق (3)

 .اورتشاو اوعاب
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 96 - 91 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 يذ رمأ نم صق ام ناك اذكه : ىأ 4 اربخ هيدل امب 4 َدَقَو كلذك + :هلوق

 .نينرقلا

 نيعب ىتح ل هتجاحل اهملاعمو ضرالا قرط : يأ ه اببس با مث » :لاق

 :يأ ه الوق نوهقفي نواك ل اموق امهِنود نم دجو » نيلبجلا نيب : : يأ ) نييدُسلا

 ال :ىأ ( الوو َنوُهَقفُي نوداكي آل ) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو . . مهريغ مالك نوهقفي ال

 . مهمالك دحأ هقفي

 نولتاق :يأ ه ضزألا يف َنوُدسفُ جوجاَم جوج نإ نينرقلا اذ اولا <

 .4 مهنيبو اننيب لعجت نا لع » العج : يأ 4 اجرح كل لعجن لهك ث ضرألا يف سانلا

 . 4 ادس

 :يأ 4 ةوقب ينونيمأق , مكلعج نم :يأ « ري خ يبَر هيف 7 لاق »
 . ٨ مر منو من تا ث لاجرلا نم ددع !3ددعب

 لاق {. هدسف امهنيب ام ىواس .نيلبجلا سأر د ىأ > يقدصلا ت ىواس ا تح <
 ينوئاع َلاَق » رانلاب هامحأ ينعي ارا ُهَلَعج اذإ ْىَّتَح » ديدحلا ىلع :يأ اوخَفنا
 لعجف ؟ ساحنلا رطقلاو . هلع غرفأ رطق ينوطعأ : : يأ ؟ ميدقت اهيف 4 رطق هيلَع غرفأ

 . همزليل ساحنلا (ةهطالم لعجو 6 ديدحلا هساسأ

 لعف نم اقولخم هولعج اذإ مومضم ) نيذُسلا نيب )) :414 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)

 .يف امهنيب قرفلا اذه يربطلا ركنأ دقو .«حوتفم دس وهف نييمدآلا لعف نم ناك نإو ،هلا

 .15 ص 6 جح هريسفت

 لعج ام مدرلا نال دسلا نم رثكأ مدرلا :ليقو» .امهوحن وأ لخدملا وأ ةملثلا دس وه مدرلا لصأ (2)

 .(مدر) ناسللا رظنا .اضعب ىلع هضعب

 (نيلا ينص : : يأ) يفاس نيب لعجي يذلا نيطلا :طالملاو .هالط :: يأ طئاحلا طلم :لاقي (3)

 ىنعملاو . «صاحنلا هطالخ لعجو» : تاطوطخملا ضعب يفو . .«طئاحلا هب طلميو ٠ ءانبلا يف

 .لوالا نم بيرق
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 97 :فهكلا

 جوجاي دس ت رأر دق 6 هللا لوسر اي :ل اق الجر ن ا انل ركذ : : مهضعب ل ق

 .ءارمح ةقيرطو ءادوس ةقيرط ربخملا درُبلاك وه :لاق . يل هتعنأ :لاق . جوجامو

 .(!هتيأر لق : لاق

 اَمَو » .هقوف نم هيلع اورهظي نأ :يأ ه ُهوُرَهْظي نأ اومئاطْسا اممف , :لاق

 .هلفسأ نم :يأ ه بقن هل اوعاطتسا

 اذإ ىتح موي لك هنوقرخي جوجأمو جوجاي نأ :لاق دت هللا لوسر نأ اوركذ

 هللا هديعيف .ادغ هنوقرختسف اوعجرا : مهيلع يذلا لاق سمشلا عاعش نوري اوداك

 ىتح ،اورفح .سانلا ىلع مهثعبي نأ هللا دارأو ،مهتدم تغلب اذإ ىتح .ناك ام دشاك

 .هللا ءاش نإ ادغ هنوقرختسف اوعجرا :مهيلع يذلا لاق سمشلا عاعش نوري اوداك اذإ

 .هايملا نوفشنيف سانلا ىلع نوجرخيف شهنوقرخيف هوكرت نيح هتئيهك وهو هيلإ نودغيف

 اهيفو عجرتف 6 ءامسل ١ ا ىلا )2( مهماهس نومريف 6 مهنوصح يف مهنم سانل ١ نصحتيو

 يف (ق) ًافغن هللا ثعبيف .ءامسلا لهأ انولعو ضرألا لهأ انرهق نولوقيف ،ءامدلا ةئيهك

 نمستل ضرألا باود نإ هديب يسفن يذلاو :ةي هللا لوسر لاقف .اهب مهلتقيف مهئافقأ
 . (5) اركش مهموحل نم (‘ركشتل اهنإو

 نع 23 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ كلذكو .السرم ةداتق نع مالس نبا هاور )1(

 ةداتق نع . جوجامو جوجاي ة ةصق باب قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هدروأو .ًاضيأ لسرم ةداتق

 . هتيأر :لاق ،رّبحملا دربلا لثم دسلا تيأر :يتي يبنلل لجر لاق» :هظفلو ًاضيأ

 يف ءاج ام تبثأو .ماهسلا يهو شةباشن عمج «ءامسلا ىلإ مهباشنب نومريف» :تاطوطخملا يف (2)
 , .دحاو ىنعملاو .و 20 ةقرو عس

 دودلا اضيأ وه ليقو»ه .منغلاو لبإلا فونأ يف نوكي دودلا نم عون :ةفغن اهتدحاو ،بفغنلا (3)
 .(فغن) حاحصلا : يرهوجلا رظنا .«عقنأ اذإ ىونلا يف نوكي يذلا ضيبألا

 يتلا تايولحلا نم راكشملاو ةركشلا ليقو .نبل اهعرض التماو تنمس اذإ اركش ةبولحلا تركش (4)

 . ىعرملا نم ظحلا ةلق ىلع رزفغت

 21 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو ،و 20 ةقرو مالس نبا هاور حيحص ثيدح (5)

 عفار يبأ نع ةداتق نع ديعس قيرط نم مهريغو مكاحلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأو دنسلا سفنب

 . يتي يبنلا نع ةريره يبأ نع
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98 
 :فهكلا ين اثلا ءزجل

١ 

 هَلَعَج » مهجورخ ينعي « يبر ُدغَو َاَج اذل يبر نُم ةَمُحَر ادنم َلاَق » :هلوق
 : يأ ةدودمم ( اك ( :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .دسلا : ىأ © نيلبجلا : يأ 4 اكو

 .4 ًاقَح يبر دعو َناَكَو » .ةيوتسم اضرأ

 يبنلا هيف مدخأ تنك يذلا يموي ناك : لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نع اوركذ

 .بتك وأ فحاصم مهعم باتكلا لهأ نم لاجرب انأ اذإف هدنع نم تجرخف .ةي

 يلام :لاقف .مهناكمي هتربخأف .هيلإ تفرصناف . هللا لوسر ىلع انل نذأتسا :اولاقف

 ينوتيآ :لاق مث .هللا ينملع ام الإ ملعأ ال دبع انأ امنإو . يردأ ال امع يننولاسي مهلو

 ىتح فرصنا امف .نيتعكر عكرف دجسملا ىلإ ماق مث ،اضوتف .ءوضب هتيتاف .اءوض

 نم بابلاب تدجو نم لخدأو مهلخداأف بهذا :لاقف .ههجو يف رورسلا يل ادب

 . ىباحصأ

 نأ لبق هنع ينولأست نأ متدرأ امب مكتربخأ متئش نإ :لاق هيلع اوفقو املف

 . ملكتن نأ لبق هل انئج امب انربخأ لب :اولاق .مكتربخأو متلأس متئش نإو .اوملكتت

 :مكبتك يف ابوتكم هنودجت امع مكربخأسو .نينرقلا يذ نع ينولأست متئج :لاق

 ضرأ ىلإ ىهتنا ىتح راسف .ًأكلم يطعأو مورلا نم امالغ ناك هنأ هرمأ لوأ نإ
 هب جرعف كلم هاتأ اهئانب نم ىهتنا املف .ةيردنكسإلا اهل لاقي ةنيدم اهدنع ىنبف ارصم

 نئادم ىرأو يتنيدم ىرأ :لاقف .كتحت ام رظنا :هل لاق مث هعفرف هلقتسا ىتح

 داز مث .نئادملا عم يتنيدم تطلتخا دق :لاقف رظنا :لاقف هب جرع مث . ىرخأ

 كلت امنإ :كلملا هل لاقف .اهريغ ىرأ ال اهدحو ىتنيدم ىرأ :لاقف رظنا :لاقف

 كل لعج دقو ضرألا كيري نأ هللا دارأ امنإو .رحبلا داوسلا اذهو اهلك ضرألا

 برغم غلب ىتح راسف .ملاعلا تبثو ،لهاجلا ملعف ،ضرألا يف رسف .اهيف اناطلس

 قلزي. نانيل نالبج امهو ،نيدَسلا ىتأ مث سمشلا علطم غلب ىتح راس مث سمشلا

 هوجوك مههوجو اموق نولتاقي جوجامو جرجاي دجوف .دسلا ىنبف .ءيش لك امهنع
 مث .بالكلا هوجوك مههوجو نيذلا نولتاقي اراصق ةمأ دجوف مهعطق مث بالكلا

 تايحلا نم ةمأ دجوف ىضم مث .راصقلا موقلا نولتاقي قينارغلا نم ةمأ دجوف ىضم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 98 :فهكلا

 .ضرالاب ريدملا رحبلا ىلإ ىضفأ مث .ةميظعلا ةرخصلا اهنم ةيحلا مقنتلت
 . ({"اذكه انباتك يف هدجن انإو 0 اذكه ناك هرمأ نأ دهشن نحن :اولاقف

 ملعي ال] ممأ ثالث جوجامو جوجاي فلح نإ : لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ

 . كسيمو ليواتو سرات : (2)[ هللا الإ مهتدع

 الو اكلم نكي مل :لاقف نينرقلا يذ نع لئس هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ
 ملف ناميإلا ىلإ هموق اعد ."هحصنف هلل احصان احلاص ًادبع ناك هنكلو .ايبن
 هنرق ىلع هوب رضف ًاضيأ هموق اعد مث . هللا هايحأف . هولتقف هنرق ىلع هوبرضف .هوبيجي

 . نينرقلا اذ يمسف هللا هايحاف هولتقف

 مأ مه عرذألا : جوجامو جوجاي نع ورمع نب هللا دبع لأس الجر نأ اوركذ

 مهنم تيملا تومب الو . لوطأ الو مهنم مظعأب مدا دلو نم دجأ ام :لاقف ؟رابشألا

 ام رجش يف مه :لاق ؟مهماعط امف تلق :لاق .ادعاصف دلو فلأ هل دلوي ىتح
 كرتلا ءالؤه نإ :لاق مهضعب ركذ .اوحكن ام ءاسن يفو ،اوبرش ام ءام يفو ،اومضه

 . (©}ج وجامو جوجأي دلو نم مدرل أ نود طقس نمم

 يف نوجومي جوجامو جوجاي جرخي ٠ لاق هن ا دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 [96 :ءايبنألا] ( َتوُئِسْتَي بدح لك ْنُم ْمُهَو ) : هللا دبع أرق مث .اهيف نودسفيف ضرألا
 :لاق .اهنم نوتوميف مهرخانمو مهعامسأ يف جلتف فغنلا لثم ةباد مهيلع ثعبي مث

 . مهنم ضرألا رهطيف ءام مهيلع هللا لسريف ،هللا ىلإ راجتف مهنم ضرألا نتنتف

 .ظو ،و 20 ةقرو يف دنسب مالس نب ىيحي هاور (1)

 .ظ 20 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 .هحصنف هللا حصان» :ظ 20 ةقرو عس يفو ‘تاطوطخملا يف اذك (3)

 .هتحصب قثوي ثيدح اهليصافت ضعب يف تبثي ملو ،لقاع اهغيستسي نأ نكمي ال راثآلا هذه لثم (ه)
 اهلقانت دقو }ةلصب ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ الو نيدلا ىلإ تمت ال ةيبوعش ضارغأ اهضعب يفو
 . صيحمت نودب نورسفملا
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 98 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 دسلا يف مهرقانمب موي لك نورقني جوجامو جوجاي نإ :لاق بعك نع اوركذو
 .ناك امك داع دقو نوحبصيف ؛هنم غرفنف ادغ عجرن :اولاق اوسمأ اذإف .هيف نوعرسيف
 ءاش نإ ادغ عجرن نولوقيف 5ءانثتسالا مهضعب نسلأ ىلع فذق مهجورخ هللا دارأ اذإف

 نوتاي الف سانلا ىلع نوجرخيو شهنوبقنيف هوكرت امك وهو نوحبصيف شهنم غرفنف هللا
 مهطسوأ رميو شاهءام نوبرشيف ةريحبلا ىلع مهلوأ رميف .هودسفأ الإ ءيش ىلع
 نورهقيف .ءام ةرم انه اه ناك دق :نولوقيف اهيلع مهرخآ رميو ؛اهنيط نوسحليف

 ىلإ اوملهف ضرالا لهأ انرهق :نولوقيف ،لابجلاو ةيربلا يف مهنم سانلا رفيو سانلا
 نم انغرف دق :نولوقيف ،امد رطقت عجرتف ءامسلا وحن ) مهباشن نومريف .ءامسلا لهأ
 مهذخأت ةد ةدود :ففغنلا :هقلخ فعضأ مهيلع هللا ثعبيف ؟ءامسلا لهأو ضرألا لهأ

 ىلإ مهفيج يقلتف ريطلا هللا لسريو ،مهفيج نم ضرألا نتنت ىتح مهلتقتف مهباقر يف
 عجارتيو ،اهتكربو اهترهز ضرألا جرختو .ضرألا رهطتف ءامسلا هللا لسري مث .رحبلا

 كلذك سانلا امنيبف .شيع نم ةولس نوكتو] .تيبلا لهأ عبشتل ةنامرلا نإ ىتح سانلا
 نولصي الف اشيج نوملسملا ثعبيف ,يف }[تيبلا ازغ دق نيتقيوسلا اذ ناربخ مهءاج ذإ

 تحت نم ةينامي ةبيط ًاحير للا ثعبي ىتح .مهباحصأ ىلإ نوعجري الو ،مهيلا

 رهن هل ارهم جتنا لجرك الإ ةعاسلا لثم دجأ ال مث .نمؤم لك حور تفكتف ،شرعلا

 .فلكتم وهف اذه ءارو ام ةعاسلا رمأ نم فلكت نمف .هبكري ىتم رظتني

 مه امنيبف ,[اهدنع وأ دل بابب] لاجدلا لتقي مالسلا هيلع ىسيع نأ اوركذ

 زرحف مهلاتقب دحال نيدن ال يل ادابع تجرخأ دق ينأ ىسيع ىلإ هللا ىحوأ ذإ كلذك

 بذح لُك نم) صق امك مهو .جوجامو جوجاي هللا ثعبيو .روطلا يف يدابع

 رميو .اهيف ام نوبرشيف ةيربط ةريحب ىلع مهلوأ رميف .[96 :ءايبنألا] .( نولي
 ال رمحألا لبجلا ىلإ اوهتني ىتح نوريسيف .ةرم ءام انه اه ناك دق :نولوقيف مهرخآ

 .«مهلبن» عس يفو .«مهباشن» :قو دو ج يف اذك ()
 .نيطسلف ضرأ نم ماشلاب ةدلب . هَدّللا» وأ «دلو و .ظ 0 عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 100 - 99 :فهكلا

 اوُملهف "انل ناد نم الإ] ضرألا يف نم انلتق دق :ضعبل مهضعب لوقيف .هنودعي

 .امد ةبوضخم هللا اهدريف ءامسلا وحن مهماهسب نومريف .ءامسلا يف نم لتقنلف

 هللا لسراف ،هللا ىلإ اوبغر ذإ كلذك مه امنيبف .هباحصأو ىسيع هللا يبن نورصحيو

 ىسيع هللا يبن طبهيف .ةدحاو سفن تومك })يسرف نوحبصيف مهباقر يف ًافغن مهيلع

 بغريف . مهؤامدو مهنتنو مهمهز هألم الإ ربش عضوم ضرألا يف نودجي الف هباحصأو

 .رحبلا يف مهيقلتف تخبلا قانعأك مهيلع هللا لسريف هللا ىلإ هعم نمو ىسيع

 جوجاي جورخ دعب نَرَمَتَعُيَلَ تل ١ جحل :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(جوجامو

 ٥٠  4ه ۔ه٥۔ .

 .دسلا نم نوجرخي موي ينعي 4 ضغب يف جومي ذئموي ْمُهَضَعب انكرتو » :هلوق

 اذه ريغ يف روصلا انرّسف دقو « ًاعمَج ْمُهَتْعَمجَف روصلا يف خفنو » :لاق
 .عضوملا

 اهولخداف مهيلع اهضرع :يأ « ًاضَع نيرفاكلل ذمو منهج اَنضَرَعَو » :هلوق
 .نيدلاخ

 نود نم دبعي ناك قلخلا نم دحأ سيل :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .ريزع دبعن :نولوقيف ؟نودبعت نم :دوهيلل لاقيف هتعنب هل عوفرم وهو الإ ائيش هللا

 مث .بارسلا ةئيهك يهو منهج نوريف .معن :نولوقيف ؟ءاملا مكرسي له :مهل لاقيف
 نم :مهل لاقيف ،ىراصنلا ىقلي مث (ًاضرَع نيرفاكلل نموي ممْنهَج اَضَرَعَو ) :ارق
 نوريف ،معن :نولوقيف ؟ءاملا مكرسي له :مهل لاقيف .حيسملا :نولوقيف ؟نودبعت

 .و 21 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 انزو ، ىلتق : يأ .دسألا ةسيرف هنمو ،سيرف عمج يهو تاطوطخملا يف تدرو اذك «يسرف» (2)

 . ىنعمو

 مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج باب جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأو ، هدنسم يف دمحأ هجرخأ )3(

 . يتي ينلا نع يردخلا ديعس يبا نع س سانلل امايق

 . !هعبتي هل عوفرم وهو الإ» :و 21 ةقرو عس يفو .«هتعنب هل عوفرم وهو : تاطوطخملا يف اذك (4)
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 109 - 101 :فهكلا يناثلا ءزجلا

 :ارق مث .ائيش هللا نود نم دبعي ناك نمب كلذك مث بارسلا ةئيهك يهو منهج

 .[24 :تافاصلا] ( نولوؤسم مهنإ ُمُموُفقَو (

 مهنيعأ ىلع تناك :يأ« يركذ نَع ءاطغ يف مهنيعأ تناك نيذلا » :هلوق
 ءاطغ :يأ ( ءاطغ كنع انفشكف ادنم ْنُم ٍةَلْفَع يف تنك ذل ) :هلوقك .رفكلا ةواشغ

 .رصبلا هعفني ال نيح رصبأ :يأ [23 :ق ةروس] ( ًديدَح مويلا كُرَضَبَق ) رفكلا

 ال :دهاجم لاقو .مهبولقب ىدهلا نوعمسي ال :يأ 4 اعمس نوعيطتسي ال اوئاكَو ف

 .نولقعي

 نم ينعي « ءايلوأ ينود نم يدابع اوُذجتي نأ اوق نيذلا َبِيحَفأ » :هلوق
 سيلو .مهنولوتي ال :يأ ،كلذ ىلع ةكئالملا مهالوتت نأ اوبسحفأ يأ ؛ةكئالملا دبع

 :يا « انذأ اإ » .ائيش يب اوكرشي الو ينودبعي نأ مهترمأ امنإ ؛مهترمأ اذهب

 .4 الزن نيرفاكلل مْنَهَج » انددعا

 انلا ةيحلا يف ْمُهْيعَس لَض نيذلا لامأ نيرسخألاب ْمُكتنن لمم ل » :هلوق
 مهعبتاف مهلئاوأ ض ٥ باتكلا لهأ مهو 4 اعنص نونسحي مهن أ نوبسحي مهو

 ه ٥ , ۔ , هو ه وم ۔ . ه ۔ا هو
 ٠

 .(اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ) ،مهتلالض ىلع مهرخاوأ م

 مهن ميقن الف مهلمأ تطبخ هئاقلو ْمهبَر تباثب اورَقَك نيذلا لوأ » :هلوق
 اوُرِسَع نيذلا كيلوأ نيزاوم تفخ نمو ) :هلوق لثم يهو .ه انزو ةمقلا مو

 اورفك امب ُمنَهَج مُهؤاَرَج كلذ » :لاق [103 :نونمؤملا] ( ًنوُدلاَخ َمْنَهَج يف ْمُهَسْفنا

 .« اوه يلُسرَو يتنياَعاوذْحتاَو

 « الزن ,سؤقزفلا ُتْتَج مُهَل ناك تنحللصلا اوِمَعَو اونما نيذلا نإ :هلوق
 َنيدللخ » .ةنجلا راهنأ هنم رجفتت ةنجلا يف لبج سودرفلا :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .دهاجم ريسفت يف الوَحَتُم :يا 4 لوج اَهْنَع نوعني آل اهيف
 باتكلل هنم دمتسي ملقلل ًادادم :يأ « ًادادم رخبلا َناَك ول ل » :هلوق

 رخآ :يا ه ادتمم هلثمب انفج ولو يبَر تاملك دقنت نأ لبق رخبلا نل يبَر تمِلَكَل »
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 110 :فهكلا

 هنم دمتسي (أدادم هلثمب انئج ولو ) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو . ددملا باب نم هلثم

 .اهلك ءايشألا قلخ يذلا هملع : : يأ يبر تاملك دفنت نأ لبق رحبلا دفنل 3 ملقلل

 ام ) :هل اولاق نيكرشملا نأ كلذو « يلإ ىحوي مكنم رشب انأ امنإ .لف » :هلوق
 نكلو (ْمُكْلتُم رشب انأ امنإ لف) : :هل هللا لاقف [154 :ءارعشلا] "مالم رشب ألإ تنآ

 الإ هلإ ال ،هللا وهو « دحاو ةلإ ُمكُهنِ امن » .مكيلإ ىحوي ال متناو ،يلإ ىحوي
 ةدابعب كرشي آلز ًاحللَص الَبَع لمعيلف هب هبر " اقل ,ش ل وجري ن راك ث نمف . ٥ اوس دوبعم الو 7

 . هل صلخأ ام الإ لبقي ال هنإف .لمعلا هل صلخي : يأ 4 ادحأ هن هبر

 نأ بحأو هللا هجو ديرأ فقاوملا فقأ ينإ ز هللا لوسر اي :لاق اجر ن نأ اوركذ

 : ةيآلا هذه هللا لزناف (ث)[أثيش هنع ةري ملو] مالسلا هيلع يبنلا تكسف . يناكم 7

 .( ًادَحَأ هبر ةدابعب كرشي ال احلاص المَع لمعيلف هبر ءاقل وجرَي ناك نمف )

 انيبن نوكرشملا هب بطاخ ام ىهن ( انلثم رشب الإ تنأ ام ) :ةلمجلا هذه نأ فلؤملا دصق ناك اذإ (1)

 ةروس يف اذه درو امنإو .هيلإ ًاهجوم نآرقلا يف اذه دجوي ال هنإف .هنيع ظفللا اذهبو ةي ادمحم
 امهيلع بيعش يبنلل ةكيل باحصأ هلاق امو حلاص يبنلل دومث هتلاق امع هللا هاكح اميف ءارعشلا
 :اهنم ،ىرخأ ظافلأب ىنعملا اذه درو دقف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انيبنل ةبسنلاب امأ .مالسلا
 .3 :ءايبنألا ةروس يف هب هللا ربخاو مهاوجن نم نوكرشملا رسا اميف (مُكلتمَرَشَب ألإ ادنم لم )

 هللا هصق امك ( انم رمب الإ متنأ نإ ) : مهلوقب مهلُسر نوكرشملا هب بطاخ اميف معأ ةفصب وأ

 .10 :ميهاربإ ةروس يف
 .و 21 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 



 يف ةظوفحم يه يتلاو .ج فرحب اهل تزمر يتلا ةبرج ةطوطخم نم ةقرو رخا يف ءاج ام اذه (1)

 .هسافنأ يف هللا دمأ كنزيغ يف بوقعي نب ملاس روقولا خيشلا ةنازخ

 انديس ىلع هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نيملاعلا بر هلل دمحلاو مت»
 دنع (اذك) ةثالثلا موي باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو .اميلست ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم

 دعب فلأو نينامثو (اذك) ةتس ةنس روهش نم كرابملا هللا رهش نم عبارلا مويلا وهو رهظلا ةالص
 هبر وفع ىلإ جاتحملا ريقفلا ريقحلا ليلذلا دبعلا دي ىلع ىفطصملا دمحم انديس ةرجه

 معنو ىلوملا معنو ،ليكولا معنو يبسح وهو ؛هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ هتمحرو هترفغمو

 هللا رفغ .زالبلا حلاص نب حونوب نب ميهاربإ نب ديعس نب دمحم نب مساق نب حلاص وهو ،ريصنلا
 نينمؤملا عيمجلو ةرفغملاب مهل اعد نملو ،باتكلا اذه يف رظن نملو مهيدلاولو مهلو هل
 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيعمجأ تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو

 ةنازخ يف ةظوفحم يه يتلاو ق فرحب اهل تزمر يتلا ةرارقلا ةطوطخم يف ءاج ام اذهو (2)

 : جاحلاب خيشلا موحرملا

 دي ىلع هرصنو هديياتو هنوع نسحو هللا دمحب ميظعلا نآرقلا ريسفت نم لوألا فصنلا مت»

 ىسوم نب مساقلا يبأ (اذك) هاوس نم نع ينغلا ،هالوم وفع يجارلا ليلذلا ريقحلا ريقفلا دبعلا

 يل طسبت نأ هيف رظني نم اي ميظعلا هللاب كتلأس . ىيحي ني دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا نبا

 وفعلا هللا لاسن .ادهج هيف لآ مل اناو .شيوشتلا نامز يفو ةكيكر ةخسن نم هتخسن ينأل ارذع
 رهش نم (اذك) ريخألا موي دحالا موي ةوحض هنم غارفلا ناكو .نيملسملا رشعم مكلو انل ةيفاعلاو

 ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو مع يبنلا ةرجه نم فلأو (اذك) ةئام رشع نماثلا ماع لوألا عيبر هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيقتملا مامإو نيلسرملا
 ةنازخب ةظوفحم يه يتلاو ع فرحب اهل تزمر يتلا فطعلا ةطوطخم رخآ يف ءاج ام اذهو (3)

 :فسوي نب دواد جاحلا موحرملا خيشلا

 نيعي هللاو .هدعب يبن ال نم ىلع ةلماشلا ةماتلا ةالصلاو [هنوع] نسحو هللا دمحب لمك»

 بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ريدج ةباجإلابو ريدق ءيش لك ىلع هنإ هتوقو هلوحب هخسان

 .(خسنلا خيرات الو خسانلا مسال ركذ نودب اذكه) . «نيملاعلا

 لا ةنازخ يف ةظوفحم يه يتلاو د فرحب اهل تزمر يتلا ةبرج ةطوطخم رخا يف ءاج ام اذهو (4)

 : يوداجلا

 فوصوملل نايب نب ناميلس نب يلع هبتاك دي ىلع نآرقلا ريسفت نم لوالا فصنلا لمكو مت»

 ةودقلا وه نم ،ناسحإلاو مجلا عرولاو ىقتلاو ملحلاو ملعلا :ناسحلا لاصخلا لمكأب

 = ءازاج .ناميلس ديز يبأ نب هللا دبع نب عيبرلا وبأ انمامإو انخيش كلذ ناوألا اذه يف ىضترملا
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 يرقبعو رضخ فرفر ىلع أئكتم ،نادلولاو روحلا عم نانجلا حيسف هنكسأو اريخ مالسإلا نع هللا =
 مادو قرب عمل ام هلا ىلعو هيلع هللا ىلص .ناندع لا نم ىفطصملا يبنلل ارواجم ناسح

 دحاولا .دمصلا درفلا روفغلا زيزعلا وه هنإ نيملسملا عيمجبو يب كلذ لعفي نأو ،ناديدجلا

 يبأ نب ورمع نب دمحم (اذكر هللا دبع وبأ رصعلا ديرفو رهدلا ديحو انخيش اميس الو ،نايلا
 ال موي ،هشرع لظ يف انلظأو }ةبحصلا هيف ىقبت راد يف انعمجو ،ةنجلا سيدارف هللا هنكسأ .ةتس

 لهأ يحلاص جاهنم ىلع انتامأو { ةنتفلاو دسحلاو رشلا انايند يف اناقوو .هلظ الإ الظ دحا دجي
 يناثللو © نيتخسن لوالا يف ةخسنلا هذه ةباتكل ترضحأ دقو .ةمحرلا وذ روفغلا وه هنإ .ةوعدلا

 ضعب يف ضايب هيفو .داسفلا ريثك وه دحاو لصأ نم ةخوسنم اهلك اهنأ نظأو .خسن ثالث

 . «وه امك هتلقنف ،نايب ريغ نم امسلط بتك ام هيفو ،عضاوملا

 عقو دقف دعبو .نيملاعلا بر هلل دمحلا» : يلي ام ةيوتكملا تاقرولا نم ةريخألا ةقرولا يفو

 بوقعي نب نابعش هيقفلا يديب فيرشلا نآرقلا نم لوألا فصنلا ريسفت هيف باتكلا اذه يديب
 نوملعت امب ملعأ هللاو نيمآ ملعلا (اذك) تاوقب هللا هرمع نيكال ينب عماجب يسوفنلا يتريمدنتلا

 .«نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس ريبخ (اذك)
 دحأ نم ةدايز اهنأ ودبيو .لوألا خسانلا طخل فلاخم طخب ةبوتكم ةريخألا لمجلا هذهو

 .روكذملا دجسملاب نوسردي اوناك نيذلا ةبلطلا
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