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 2 - 1 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 ميرم ةروس ريسمت

 "اهلك ةيكم يهو

 -_- . ى م

 :لوقي يبلكلا ناك .4 ّصَعَيَهَك » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 يف قداص . هرمأب ملاع ،هدابعل داه ،هقلخل فاك لوقيو ؛قداص . ،ملاع داه فاك

 هيلع يبنلا باحصأ نم ًاموق نأ ريغ ،هريسفت ام يردأ ال :لوقي نسحلا ناكو .هلوق
 .اهحيتافمو روسلا ءامسأ :نولوقي اوناك مالسلا

 م 0 م

 هللا نم ةمحر ءايركزل هركذ :لوقي 4 ارك هدبع كبر تممر ركذ ط :.لاق

 . (ا2هل

 اذه نم ثلاثلا عبرلا ىلع ةبرج ةطوطخم يف الو .ةرارقلا ةطوطخم يف لوصحلا نم نكمتأ مل )1(

 عطقلا نم ةقرو وحن هلوأ نم صقنو فطعلا ةطوطخم يف دوجوم هنم ثلاثلا عبرلا اذهو .ريسفتلا

 اذه الإ باتكلا لماك نم اهيف دجوي ال يتلا نجسي ينبب بطقلا ةبتكم يف ًاضيأ دوجومو ؛ريبكلا

 . طسوتملا عطقلا نم ةقرو وحن ًاضيأ هنم عاض دقو .ب :اذكه ءابلا فرحب هل زمرأو . عبرلا

 هسفن مالس نبا ريسفت ةطوطخم ىلإ عجرأ نأ صقنلا اذه لامكتسال . نسحلا نم تيأرو

 .ةروسلا هذه نم ىلوألا تايآلا ريسفت اهنم تلقنف
 ام اهنمف .اهبارعإب حضتت نورسفملا اهركذ ىرخأ هوجو ةيآللو .ةيآلا ليوات هوجو نم هجو اذه (2)

 ركذ ) :نسحلا ةءارق ىلإ راشأ امدنع 37 ص 2 ج بستحملا هباتك يف ينج نبا حتفلا وبأ هدروأ

 فورحلا هذه يذلا نارقلا نم ؤلتملا اذه : يأ . مدقت ام ريمض ركذ لعاف» :لاق ) كير ة ةمحر

 اذه يأ . (كْبَر ةَمحَر ركذ ) :هلوق عفتري ا ًاضيأ اذه ىلعو . . .كبر ة ةمحر ركذي هتحتافو هلوأ

 كير ة ةمحر ركذ كيلع ىلتي وأ كيلع صقي ُ امم : هريدقت ناك تئش نإو .كبر ة ةمحر ركذ نآرقلا

 . «ءايركز هدبع



 زيزعلا هللا باتك ريسقت 6 - 3 : ميرم

 لاقو .نسحلا ريسفت يف شهيف ءاير ال ءاعد :يأ « ًايفَح ءادن ُهبَر ىدان ذإ
 .ارس :ايفخ :ةداتق

 و م ٥, م م م ےم

 . ةداتق ريسفت يف { ينم ماظعلا تفعض :يأ « ينم مظعلا َنَمَو ينإ بر لاق »

 .قر : ينم مظعلا فعض :ىيحي لاق .فعض :نسحلا لاقو

 كايإ يئاعدب نكأ مل :يأ « فكئاعذب نكأ مّلَو ايش سأرلا لَعَنشاَو » :لاق

 نكي مل : يبلكلا لاقو . يلع هددرت مل ًاديعس كئاعدب لزأ مل :لوقي .4 ابقَش بَر
 .كدنع بيخي امم يئاعد

 ريسفت وهو ةبصعلا ينعي يدعب نم ةثرولا يأ «يلوَملا تفخ ينإو » :هلوق
 .ةداتق ريسفت يف (!)هتؤبن ثري نم هبلص نم نوكي نأ داراف .هلام نوثري نيذلا كيدسلا

 .هتوبنو هملع ثري :نسحلا ريسفتو .هلام ثريو

 .()قثرو نم هيلع ناك ام ايركز هللا محر :ةلي هللا لوسر لاق :ةداتق لاق ديعس

 : لي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع رانيد نب نسحلاو ةلاضف نب كرابملا انثدحو

 .ةثرو نم هيلع ناك ام ايركز هللا محر
 م 7 ٤ 2 ۔ ,إ ,

 ينثري ر ايلو كندل نم يل بهف ط دلت ال : : يأ 4 ارقاع يتارما تناكو ط : :هلوق

 ٤ بوقعي دلو نم ءايركز ةأرم ا تناك .(3) مه ةاطلسو مهكلم 4 بوقعي ل اع ,0 نم نم ثريو

 . 4 يض ر بر ُهلَعج او » .هنود بوقعي ينعي امنإ ربكألا بوقعي ينعي سيل

 .ححصي ي مل خسانلا نم وهس هلعلو .«هلام ثريو ةداتق ريسفت يف هلام ثري» : : ط 21 عس يف ءاج (1)
 .راركتلل ًايفالت هللا ءاش نإ ًاباوص هتيأر ام تبثأف

 . «هلام ةثارو نم» :ريثك نبا ريسفت يفو . «هتثرو نم هيلع ناك ام» :ط 21 ةقرو عس يف اذكه (2)

 هذهو» :ريثك نبا امهنع لاقو ،متاح يبأ نباو ريرج نبا امهجرخأ نالسرم ناثيدح امهو
 دصقي هنأ نيققحملا ضعب هيلع يذلا حجارلا لوقلاو .«ملعأ هللاو حاحصلا ضراعت ال تالسرم
 قالخأو ملعو ةوبن ةثارو

 دنع ،يلي اميف الإ ءىدتبت الف فطعلا ةطوطخم امأ ؤب ،نجسي نب ةطوطخم ءىدتبت انه نم (3)
 . نيتحفص ىلاوح دعب ( م تنك نإ كنم نمخزلاب دوعأ يئإ ت تلاق ) : ىلاعت هلوق ريسفت
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 10 - 7 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 هللا هايحأ : يأ 4 ىيحي همسا مكب كرشب انإ اّركَري < : هيلإ هلللا ىحواف

 . ناميإلاب

 لاقو . ىيحي هلبق ادحأ هب مسن مل : يأ « ايمس لبق نم هل لعجن مل » : هلوق

 .كلذ يف هل اريظن [يأ] شهيماسي ايمس :لوقي هلثم رقاوعلا دلت مل :سابع نبا
 ؤ . . ه ه,[ث , ك ئ . و ۔ -ت -
 تناكو ط مالغ يل نوكي َنيأ نم : يأ 4 ملغ يل نوكي ىنا بر لاق 9 :هلوق

 .. و .ذذ۔٥ . : ٥۔ إ ےن۔۔ 7 َ ٤ِ

 نأ ءايركز دارأ :نسحلا لاق .4 اّيتع ربكلا َنم تغلب ذقو » دلت ال 4 ارقاَع ىتارما

 .كلذ فيك ملعي

 لاقو .‘”مظعلا لوحق :دهاجم لاق ( َتُع ربكلا نم تغلب ذَقَو ) :هلوق

 ربكلا نم تغلب دَقَو ) :دوعسم نب هللا دبع ةءارق يف يهو سيبيلا :يتعلا :يبلكلا

 ةياغ يأ . ايتَع ( : مهضعب لاقو . يمظع ىلع يدلج سبي : مهضعب لاق .(2)( يع

 . ىهتنمو

 هربخأ ؛لوصوم مالك وهو .هلوقي هللا 4 َنّيَم يَلَع وُم كبَر ناق َكِلَذَك لاق »
 .4 ائيش كت مَلَو لبق نم كتقَلَخ ذَقَو » .دلولا اذه كيطعأ ينأ هللا نع كَلَملا

 ,لاين تت سانلا مّنَعَت آلأ كنبا َلاَق ةياع يل لعجا بَر » ءايركز « َلاَم »

 هترشبف 5 ةهفاشم ةكئالملا هتهفاش امدعب ةيآلا لأس هنأل بقوع امنإ : مهضعب لاق

 الإ مالكلا نيبي ال يأ ،مالكلا ضيفي ال لعجف هناسل هيلع ذخأف .مالسلا هيلع ىيحيب

 : هتبثأ ام هنم حصأو ،نونلاب ،«مظعلا لوحن» :روثنملا ردلا يفو ، يربطلا ريسفت يفو ،ب يف (1)

 5 ج ؤ يزوجلا نبال ريسملا داز يفو . ظ 21 ةقرو عس يف درو ام وهو فاقلاب «مظعلا لوحق»

 قزتلا اذإو :خيشلا لحق :لاقي .( ينم ُمظَعلا نمو يإ ) :هلوقل ريسفتااذه ناكو .211 ص
 .(لحق) :ناسللا رظن! .«ىلبلاو لازهلا نم همظع ىلع هدلج

 دق :ربك اذإ خيشلل لئاق تنأو ( اّيِسُع ) سابع نبا ارقوه :162 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقا(2)
 .سبي اذإ دوعلل لاقي امك اسعو اثع
` 



 زيزعلا هفا باتك ريسفت 15 - 11 :ميرم

 ىك 4 .ه 93 ه۔ .

 لآ] ( ًازمَر ألإ مايأ ةلت سانلا ملكت الأ نياع ) :ىلاعت هلوق وهو ،ءاميإ اموأ ام
 ٤١[. :نارمع

 ىحوأف » دجسملا نم : :نسحل ا لاق « بارحملا َنِم هموق ىىلَع َجَرَحف » :هلوق

 لاق « ًاَيِشَعَو ةركب اوحبس نأ » مهيلإ راشأ :دهاجم لاقو .مهيلإ اموأ :يأ « مهنإ

 . يشملاو ةادغلاب هلل اولص :يأ :نسحلا

 4 ابض محشلا هنيتاعَو » .دجب :يا « ةوقب بتكلا ذخ ىيحي » :هلوق
 ؛ ؛بعلن لاعت ىيحي اي :نايبصلا هل لوقي هرغص يف ناك هنأ انغلبو . لقعلاو مهفلا : : ىا

 .انقلخ بعلل سيل :لوقيف

 نسحلا لاقو .هبر نم هيلع ًافُمعت :دهاجم لاق ٩. اند نم اناَنَحَو ) :هلوق

 .دحاو وهو ةمحرلا نانحلا :ةداتقو

 ٧٦: :ةط ةروس يف هلوق وهو .حلاصلا لمعلا ةاكزلا :لاق .«ةوكَزَو :هلوق

 اونوكي ىتح هنع ليت نمل ةاكز :نسحلا لاقو .4 ىكز نم ءازج كل اهيف نيلح
 .ةقدصلا ةاكزلا : يبلكلا لاقو . ءايكزأ

 يمدا نم ام :ةي هللا الوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ 4 بق ناَكَو ) :هلوق

 .©!)ءايركز نب ىيحي ريغ اهب مه وأ ةئيطخ لمع دق الإ

 يأ « ًايِصَع ًارابَج نكي ملو » ©[هيدلاول ًاعيطم ينعي] «هيدِلوب اربو » :هلوق
 . هتعاطو هللا ةدابع نع ًاربكتسم

 ىيحي ن أ نسحل ١ ركذ 4 ح ا مويو تومي 7 َدل موي هي هيَلَع ملسو <

 رفغتسا . : ىبحي هل ل اقف > ينم ريخ ت 1 6 يل رقغتس ا : . ىسيع هل ل اقف ايقتل ١ ىسيعو

 ءايبنألا ماقم هزنن ةدايزيو ،(فراعملا راد .ط) 377 ص 6 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 هيورب امهالك > متاح يبا نبا هجرخأ ا امك 6 ةدايز نودب 58 ص 16 ح يف ىرخأ ة هرم هاورو .اهنع

 .35 ص 4 ج ريثك نبا ريسفت رظناو .أفوقومو ًاعوفرم صاعلا نبا نع بيسملا نب ديعس قيرط نم
 .ظ 21 ةقرو . عس نم ةدايز (2)



 19 - 16 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 هللا ملسو ، يسفن ىلع -. : ينم ريخ تنأ : ىسيع هل لاقف . ينم ريخ تنأ ،يل

 ىلاعت هلوق كيلع هللا ملس : هلوقب ينعي امنإو .هلضف هللاو فرع :نسحلا لاق .كيلع

 يإ ) : ىسيع لاقو . :3 ايح م مويو توُمِ مويو دلو موي هي هيَلَع هيَلَع مَلَسَو ) : ىيحي ىيف

 :هلوق ىلإ ( .. .تنك اَم نيأ كرب لَعَجَو ب ينلَعَجَو بتكلا َيناتاع هللا ُدْبَع
 م .آ م 8 م م

 ٣٣[.. :ميرم] (اَيَح تعب مويو توُمأ مويو تدلو موَي يَلَع مالسلاو )

 رمأ مهيلع أرقا :مالسلا هيلع يبنلل لوقي ه ميرم بتكل ا يف ركذاو » : هلوق

 مهنود نم تحتف قرش اناكم ابم نم » تدرشنا ذإ ينعي « تيتا ذإ !» ميرم

 .قلخلا يوس يأ « اوس رشب اَهَل َلثَمَتَف » ليربج ينعي « انحور اهيلإ اتْلَسرأَق اباجح

 . يمدا ةروص يف ليربج اهيلإ لسرأ

 يف نوكت تناكو :(ة)هتحت .اهتخأ تناكو ،ميرم لفك ءايركز ناك : يبلكلا لاقو

 ترهط اذإف .اهتخأ ىلإ ،هلزنم ىلإ اهجرخأ تضاح اذإ تناك تكردأ املف . بارحملا

 يف (2) ةقرشم يف تدعق اهلسغ نم تغرف املف ،ةرم ترهطف .بارحملا ىلإ تعجر
 هتأر املف .عضوملا كلذ يف اهيلإ ليربج ءاجف .ةرتس ابوث اهيلع تقلعو رادلا ةيحان
 ايقت هلل تنك نإ : يأ 4 ابت تنك نإ كنم نمزلاب دوعأ ينإ » :هل 4 تاق »

 4 اكز ًامّنُع ك بممأل كبَر لوُسَر انأ امنإ > :لاق ليربج ينعي 4 َلاَق » . ينبنتجاف
 . احلاص : يأ

 ىلا عجار اذهو .«هتحت اهتخأ تناكو» :و 2 عس يفو . «هتحت اهتلاخ تناكو» :ع و ب يف )1(

 يربطلا امأ .ميرمل ةلاخ وأ اتخأ تناك له ءايركز رم لوح نيرسفقملاو نيخرؤملا فالتخا

 نأل اهمأ توم دعب ءايركز اهلفك ميرم تدلو املف . :الئاق 5 ص 1 ج هخيرات يف يوريف

 ىحي مأ اهتخأ مساو ٠ ليبق نب دوقاف تنب ةنح ميرم 1 مساو .هدنع تناك . اهمأ تحأ ٠ اهتلاح

 . «دوقاف ةنبا عابشالا

 يف ءاج ام حيحصل او 5ةقرش : ع ينو 3 ةفرشم عس يفو «ةقرشم» :201 ةقرو ز يفو ب يف اذك (2)

 دوعقل ١ عضوم وه ةقرشمل او .فيحصت عس يف ءاج اميفو . ةقرش وأ ةقرشم : عو زو ب

 ناسللا رظنا .«اهلهأ راد ةقرشم يف :لاقي» :ءارفلا لاقو .ءاتشلا هب مهضعب صضصخ» و سمشلل

 .(قرش)

  



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 23 - 20 :ميرم

 : مهضعب لاقو .مالغ يل نوكي نيا نم يا « مَلُع يل نوك ىنأ لاق »
 :لاق .ةيناز كا ملو ز :يا ايخ لأ مو رمب ينمي مو » مالغ يل نوكي فيك

 : يأ ه انم ةَمْحَرَو سانل ةياغ ُهَلَعجنلَو » هقلخا نا نيه ىَلَع وُه كبر لاق كلذك

 ناك ينعي :مهضعب لاق] .انئاك : يأ « ًيِضَقَم رمأ ناكَو 9 :لاق .هنيد لبق نمل

 اهبيج ليربج ذخاف .ال نوكي هنأ ظوفحملا حوللا يف ف ابوتكم هللا نم ارمأ ىسيع

 .تلمحف اهنطب ىلإ ؤراسف هيف خفنف هعبصأ

 يف مهضعب لاقو .اهنطب يف رهشأ ةعست :نسحلا لاق 4 هلمحف » : ىلاعت لاق

 تذبتناف ه ) . . مهنيبو اهنيب ضرألا نم ةرتس : يأ اباجح مهنود نم تذختاف ( : هلوق

 .ًايحتنم ًاعساش ناكم هب تدرفنا : يأ .ًايحتنم يأ 4 يصق اناكم هب

 م

 تنكو + . ةحيضفلا نم تيشخ 7 : نسحلا لاق 4 الك لبق تم تم ينتيل تلاق

 .ركذا مل :يا « يبن » ركذا ال « اين

 ةلخنلا عذج ىلإ » ا}رضاخملا اهاجلاف :دهاجم لاق 4 ضاخملا ا اَمءاَجأَق 

 .اهتيسن ةضيح :لاقف مهضعب ركذو .ركذي الو فرعي ال ئيش :مهضعب لاقو
 لزنملا نولزني موقلا لاق ( اّيِسْنَُم ايسن ) : يبلكلا لاقو .(ثعوسنلا ةأرملا :مهضعب لاقو

 .202 ةقر و ز نمو شو 22 ةقرو عس نم ةدايز (1)
 .«راصف» :زو عس يفو ،هراسف» :ع و ب يف اذك (2)
 يف ءارفلا هدروأ ام اريسفت قدأو ًاقاقتشا هنم حصأو .385 ص دهاجم ريسفت يفو ب يف اذك (3)

 ىلإ ضاخملا اهب ءاجف :لوقت امك تئج نم ( ضاخملا اماق ) :لاق 164 ص 2 ج يناعملا
 كتيتأ :ديرت اديز كتيتآ :لوقت امك ؛ ًافلأ لعفلا يف تلعج ءابلا تيقلأ املف .ةلخنلا عذج
 . «ديدحلا ربزب ينوتئا وه امنإو . افلأ تدز ءابلا تيقلأ املف ( ديدحلا ر ربز ينوثآ ) هلثمو .ديزب
 دهاوشلاو ةلثمألا سفن ركذو يوغللا حرشلا اذه 63 ص 16 ج هريسفت يف يربطلا لقن دفو
 .هبحاص ىلإ حرشلا بسني مل هنكلو

 نم ةملكلا لصأو .«كلذك نوكي الف لمح اهب نظي يتلا ءوسنلا :دامح لاق» :و 22 ةقرو عس يف (4)
 . يسن نم ال اسن

10 



 ١ ميرم ثلاثلا ءزجل : 24 - 26

 . يسنلا ءيشلا كلذ ىمسيف ء يشلا نوسنيف نولحري مث

 يأ . اهتحت : هلوقو .ليربج ينعي 6 كلملا : : يأ 4 اهتحت نم اَهييَدانف ث : : هلوق

 ذق ينزحت الا » .ىسيع ينعي (اَهَتخَت ْنَم اَهييَداَنَق ) :مهضعب لاقو .ضرألا نم اهتحت
 م

 . أيرَس كتحت كبَر لعج

 وه يرسلا :مهضعب لاقو .لودجلا وه :.لاق بزاع نب ءاربلا نع اوركذ
 .("ىرس :ةينايرسلاب وهو ،[ريغصلا] رهنلا وهو لودجلا

 :ارقت يهو ه انج ابطر كيلَع طقست ةلخنلا عذجب ب كيلإ يزُهَو » : ىلاعت هلوق
 ةلخنلا عذج ناكو .عذجلا كيلع طقاسي :لوقي طقاسي اهأرق نمف .طقاسُيو طقاست

 .ًاينج ًابطر ةلخنلا كيلع طقاست :لوقي وهف ءاتلاب طقاست اهأرق نمو .ةيآ ناكو ًاسباي

 .ة[ينتجا نيح يأ]

 يرقَو » لودجلا نم يأ يبرشاَو « بطرلا نم يا « يبلك « : هلوق
 : مهضعب لاق « اموص نمخزلِل ترذن يإ يلوق ادحأ رشبلا نم نيرت ا اماف )3 )انع

 ًاموص اهأرقي ناك هنأ كلام نب سنأ نع اوركذو . ًاتمص :لوألا فرحلا يف رقت تناك

.: 
 .مالكلا اذه يف اهل نذأ هنأ ينغلب :مهضعب لاق 4 ًابِسنإ مويلا َمّنَكأ نلق »

 ينعي يرسلا نأ ىلإ بهذ نيرسفملا ضعبو .روهمجلا هيلإ بهذ ام وه لودجلاب يرسلا ريسفت (1)
 .لاصخلا دومحملا ميركلا ديسلا

 .202 ةقرو ز نمو و 220 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 نم اهبساني ام ىلإ ةملك لك تعجرأ ريخاتو ميدقتو ةرابعلا يف برطضا تاطوطخملا يف (3)
 .ريسفتلا

 يق هنودبو واولاب ةياورل ا تدرو دقو . !اتمصو اموص : ع يفو 7 اتمص اموص» :بو عس يف اذك (4)

 .بعك نب يبأ ىلإ ًاضيأ ةءارقلا هذه تبسنو ،ريسافتلا ضعب

 عس يف ءاج امك هتبثأ ام حيحصلاو ،مالكلا يف اهل نذؤي مله :ب و ع يفو ،زو عس يف اذك (5)
 .«مالكلا اذه يف الإ اهل نذؤي مل :لوقي هنأك .زو
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 31 - 27 :ميرم

 :لوقت د ةهيفس ةأرما تيأر تئش تئش نإو . ذئموي اهل هللا اهلعج ةيآ تناك امنإ : مهضعب لاقو

 .")هموص يف ملكتت الو ميرم موص موصأ

 يأ ه ارق اتيش تئج ذم ُميرَمِي اولاق هلمحت اهموق هب نأف » : ىلاعت هلوق
 .اميظع ائيش تيتأ

 كوبأ ناك ام ينعي ،ءوس لجر :يأ ه ءْوَس أرْما كوبأ َناَك ا نور تخا » ٥ ٤ِ م ٥
 . ةيناز كمأ تناك ام :يأ 4 يغب كمأ تتام اَمَو { .ًايناز

 نوره ىمسي ناك رخا نوره هنكلو . ىسوم يخأ نورلهب سيل : مهضعب لاق

 مهلك افلأ نوعبرأ تام موي هتزانج عبتا هنأ انل ركذ .( هتريشع يف ببحملا حلاصلا

 ام هلضفو هتدابع يف نوره ةهيبش اي :اهل اولاقف :يأ .ليئارسإ ينب نم نوره ىمسي

 .ًايغب كمأ تناك امو ءوس أرما كوبأ ناك

 اولاق ث .همالكب مهترمأ يأ : : مهضعب لاق .اهديب : : يأ 4 4 هيلإ تراشا 9 : :هلوق

 وه دهملا :مهضعب لاق .4 يبص دهملا يف » وه نم يأ 4 ناك م ُملَك فك

 . (رجحلا

 ًاكربُم ينلعجو ب ينَلَعَجَو بتكلا ينت اع هللا ُدْبَع ينإ :ا » ىسيع « َلاَق ,
 .ًابدؤمو املعم ينلعج : : مهضعب لاق . 4 ك ام نيأ

 سانلا ملعي ؛ملاعلا هيقفلا بدؤملا ملعملا نم ةكرب مظعأ الو نميأ دحأ الو

 ال نيترابعلا اتلكو ©«. . .ةهيفس ةأرما تيأر اذإو» :ع و ب يفو عس يف ةرابعلا تدرو اذك (1)
 يف ةداتق ىلإ ًابوسنم 75 ص 16 ج يربطلا ريسفت يف ءاج ام امهنم حضوأو .احضاو ىنعم ناديفت
 ةأرما يقلت ال كنأ كلذو .اتمص فورحلا ضعب ؛ يف» :لاق ) ًاموَص نمحرلل ترذن يئ ) :هلوق

 ميرمل ةيآ كلت هللا لعج امنإو .ليللا ىلإ اموي ملكت الأ ميرم ترذن امك ترذن :لوقت ةلهاج
 .«ليللا ىلإ موي تمص رذني نأ دحال لحي الو .اهنبالو

 . «هتريشع يف تبخملا حلصملا» :ع و ب يفو ،عس يف اذك (2)

 هريرس :لاقيو ،اهرجحو اهرجح دهملا نإ :لاقيو» :167 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (3)

 .«دوجأ رجحلاو
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 36 - 31 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 .ءايفصألا قح هقحو .ءايبنألا ماقم هماقمف .اهيف مههقفيو ،اهيلع مهبّدؤيو ةمكحلا

 .(;ةلاسرلاب الإ ءايبنألا مهلضفي امو

 رب ينلعجو :يا «يتدلؤب اربو ايح تم ام ةوقلاو ةوَلُصلاب يننصْأَو »
 ينلعجي ملو 5(هللا ةدابع نع ًاربكتسم :يا « ارابج ينلعجي ملو » . يتدلاوب

 كلذ دعب ملكتي ملو .4 ايح ُتَعبأ يو توُمأ ٌمويَو ثدلؤ موي ٌيَلَع ملسلا اقش »
 .لاجرلا غلبم غلب ىتح ءيشب

 وه قحلا :نسحلا لاق « قحلا ُلْوَق َمَيْرَم نبا ىسيع َكْلَذ » :ىلاعت هللا لاق
2٥ 

 .« نورتمي هيف يذلا » ٧٣[ : ماعنألا] ) قحلا هلوق ) :هلوق وهو ؛)هثلا

 باذك رحاس هنأ اومعزف دوهيلا امأ ؛ىراصنلاو دوهيلا هيف ترتما : مهضعب لاق

 .هلإو . ةثالث ثلاثو .. © هللا ا نبا هنأ اومعزف ىراصنلا امأو

 2- ].ه م - هلل
 امع هسفن هرني 4 هناحبس دلو نم دخ نأ هل ام : ىلاعت هللا لاق

 هملع يف ناك & ىسيع ىينعي] . 4 نوكف نك 1 7 وقي اَمْنإَق ارم رمأ ا ىضق اذإ ) .نولوقي

 .ا"[بأ ريغ نم نوكي نأ

 . ه ههه ,2 ه 2 ة۔۔
 . مهل ىسيع لوق اذه 4 ميقتسم ُ طرص اه هودبعاف مكبرو يبَر َر هللا نإَو» : هلوق

 ءاملعلا ماقمب فراع برجم ملاع .مالك اذهو ؛يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم ةرقفلا هذه (1)

 هب انعفني نأ هللا ىسع .سيفن هنإف همالك لماتف .ءايبنألا ةثرو قحب مه نيذلا نيصلخملا نيقتملا
 ةملك ءالعإل ،مالسلا هيلع هيبن ةنسو شهباتك يف امب لمعلا ىلإ انقفويو .اننيد يف انهقفيو ،كايإو
 دوه خيشلا ةيصخش بناوج نم ًابناج انل نّيبي اذهو .ريخلا سانلا ميلعتو شهنيد رشنو شهلا
 . نيصلخملا نيلماعلاو ءاملعلا لجي وهف شةيملعلا

 ىلع برضيو بضغلا ىلع لتقي يذلا رابجلا» :ءارفلا لاقو .عس يفو تاطوطخملا يف اذك (2)

 .«©بضفغلا

 لوق هب ديرأ ولو . هللا هب داري عضوملا اذه يف قحلاو» :168 ص 2 ج . يناعملا يف ءارقلا لاق (3)

 قح َوَهَل اذه .نإ ) :ليق امك .اباوص نا ناك قحلا لوقلا هانعمو قحلا ىلإ لوقلا فاضيف ،قحلا
 .هلثم ىلإ ءيشلا فاضيف ٩٥[} :ةعقاولا] ( نيقلا

 . يدسلل لوقلاو .۔اف 22 ةقرو عس نم ةدايز (4)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 38 - 37 :ميرم

 امنإو ،اهجرف نم دلت مل ميرم نأ ميرم نب ىسيع يف ءاملعلا نم ةعامج ركذ
 .(")ملعأ هللاو اهطبإ تحت نم :لوقي مهضعبو . ةرصاخلا نم هجورخ ناك

 ,موي دهشم نم اورَقَك نيذلل ليوف مهب نم بازحألا تتاف » :هلوق
 .« ميظع

 مهئاهقف نم ةعبرأ ليئارسإ ونب تبختنا عفر امل ىسيع نأ انل ركذ :مهضعب لاق
 3 قلخ ام قلخف ضرألا ىلإ طبه ،هللا وه :لاق ؟ىسيع يف لوقت ام :لوألل اولاقف

 تناكف .سانلا نم سانأ كلذ ىلع هعباتف .ءامسلا ىلإ دعص مث ،ىيحأ ام ىيحأوا
 ام : يناثلل اولاقف .بذاك كنأ دهشن :نورخآلا ةثالثلا لاقف .ىراصنلا نم ةيبوقعيلا

 تناكف ،سانلا نم سانأ كلذ ىلع هعباتف .هللا .نبا وه :لاق ؟ىسيع يف لوقت

 يف لوقت ام :ثلاثلل اولاقف .بذاك كنأ دهشن :نانثالا لاقف .ىراصنلا نم ةيروطسنلا

 ةيليئارسإلا تناكف سانلا نم سانأ هعباتف . هلإ هللاو ،هلإ همأو ،هلإ وه :لاقف ؟ىسيع

 هللا دبع هنكلو بذاك كنأ دهشأ بذاك كنأ دهشأ :عبارلا لاقف .ىراصنلا نم

 له .هللا مكدشانأ : ملسملا لاقف ؛ موقلا مصتخاف .هحورو هللا ةملك نم ،هلوسرو

 .معن مهللا :اولاقف ؟ماعطلا معطي ال هللا نأو ماعطلا لكاي ناك ىسيع نأ نوملعت
 مهمصخف ،معن مهللا :اولاق ؟ماني ال هللا نأو .ماني ناك ىسيع نأ نوملعت له :لاقف
 لزنأف ۔ نوملسملا بيصاو ذئموي ترهظ ةيبوقعيلا نأ انل ركذف . موقلا لتتقاف { ملسملا
 نيذلا نولتقيو ح ريغب َنيئبنل ولقي ه هللا تبآب نورفكي نيذلا نإ ) : ىلاعت هللا

 : ىلاعت لاق ٢١[. :نارمع لآ] ( ميلأ باذعب 1 ,سانلا َنم طشنقلاب نورمي
7 . [ 

 .( ف . هش نم اورفك نيذلل ليوف )

 .مهعفني ةني مل نبح اورصب 7 6 عمسل ١ مهعفني ل ا نبح اوعمس : يأ ١ مهرصب أ امو

 بئارغ ةياورب نيعلوملا خاسنلا ضعب ةدايز نم هنأ ودبيو ،ز يف الو عس يف دراو ريغ اذه (1)
 . تايليئارسإلا
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 39 - 38 :ميرم ثلاثلا ةزجلا

 يف ويلا « نيقفانملاو نيكرشملا ىنعي د 4 َنوُملَلا نكت ث : ىلاعت لاق .رصبلا

 .4 نيبم ,لض
 دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .4 رمأل َيِضَق ذإ ذا ةرسحلا موي مهرذن و « : هلوق

 تيبو ةنجلا يف تيب ىلإ رظنت يهو الإ سفن نم سيلف :لاقف ثعبلا يف اثيدح ركذ هنأ

 لاقيو . ةرسحلا هذخأتف هلللا تعلطأ ول كلزنم اذه :رانلا بحاصل لاقيف رانلا يف

 وي مُمزذنأ و ( : هلوق وهف ؛ كيلع نم هللا نأ الول > كلزنم اذه : ةنجل ١ بحاصل

 .( مألا [ َيِضَق 5 ةرسحلا

 ةروص يف تومل اب ءاجي :لاق هنأ مالسل ا هيلع يبنل أ باحص ا ضعب نع اوركذو

 روس ىلع لعجي ىتح ۔(داوس نم ءيش هضايب طلاخي يذلا وهو ۔ قلبأ حلمأ شبك
 اذه ؟اذه نوفرعت له .رانلا لهأ ايو ةنجلا لهأ اي :لاقيف ۔رانلاو ةنجلا نيب

 لهأ اي :دانم يداني مث .نورظني مهو روسلا ىلع حبذيف ،معن :نولوقيف .توملا

 مُهز ذنأو ) :لجو زع هلوق وهف .توم الف دولخ رانلا لهأ ايو توم الف دولخ ةنجلا

 ه _( رمألا َيِضق ذإ ةرسحلا وي

 ةنجلا لهأ لخد اذإ :لوقي تي هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع اوركذ

 دولخ رانلا لهأ ايو توم الف دولخ ةنجلا لهأ اي :دانم يداني رانلا رانلا لا لمأو .ةنجلا

 اهيف وه اميف دلاخ لكو ،توم الف
 « . . .ال ثيح اورصبأو عمسلا مهعفني ال ثيح اوعمس» :اذكه ةرابعلا تءاج ع يفو ب يف )1(

 . غلباو حصأ وهف 3203 ةقرو ز يفو }‘ط 22 عس يف ءاج ام تبلأو

 : لاقي مث : لاق 6 ةنجلا يف يذلا تيبلا رانلا لهأ ىرينف» : ظ 22 ةقرو عس يفو .ع و ب يف اذك )2(

 . !ةرسحلا مهذخاتف متلمع ول

 .خسان نم ةدايز اهنأكو ،ب ةطوطخم هب تدرفنا قلبأ ةملكل يوغللا حرشلا اذه (3)

 .ريسفت يف هدجأ ملو ،ةطوطخملا هذه هب تدرفنا اطخ وهو «توملا كلم اذه» :ع يف(4)

 باتك يف رمع نبا نع يراخبلا هجرخأو ٠ يردخلا ديعس يبأ نع هدنسم يف دمحأ هجرخأ '(5)

 رانلا باب ،اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأو شرانلاو ةنجلا ةفص باب 0،قاقرلا

 رمع نبا نعو 9 مقر ٠ ديعس يبأ نع ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي

 اليصفت رثكأ ظافلأب هجام . نباو يذمرتلا هجرخأو . 250 مقر)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 47 - 39 :ميرم

 م 3 ٥

 ال مُهَو » لبقتسم مالك اذهو .ايندلا يف يأ « ةَلْفَع يف ْمُمَو » :هلوق
 .نيكرشملا ينعي « نونمؤي

 اهيلع نمو ضرألا كلهن :يأ « اَهْيَلَع ْنَمَو ّضزألا ثرن نحن انإ » :هلوق

 .ثعبلا موي يأ « نوعجري انيلإ »

 ميهاربا رمأ ةكم لهأل ركذا :يا ميهربإ بتكلا يف ركذاو » :لجو زع هلوق
 رصني الو عمسي ال امم دبعت مل ت تبأ اي هيبأل لاق ذإ يبت اقيدص ناك هنإ » . مهيلع هأرقاو

 .مانصألا ينعي ائيش كنَع ينغي ال

 كدمهأ ينعباق » . ةوبنلا ينعي « كاي مل ا ملعلا نم ينتاج ذق ينإ تباي »

 .ةنجلا ىلإ اميقتسم اقيرط :يأ .مالسإلا وهو ،الدع :يأ 4 ابوس ًأطزص

 ةدابع نإ :يأ 4 يصع نمزلل ناك َنظْشلا نإ َنظْيشلا دبعت ال تأت ط

 ىلإ هاعد ناطيشلا نكلو هسفن ةدابع ىلإ هعدي مل نثولا نأل. ناطيشلا ةدابع نثولا

 نإو ) ،حور هيف سيل ائيش .اتاومأ الإ ( ًاثتإ لإ هنوُد نم نوع نإ ) :هلوقك .هتدابع
 ى .

 ١١٧[. :ءاسنلا] 4 ديرم ًاننطْيَش ألإ نوعدي

 نشل نوكت نمحرلا َنَم باذَع كسمي نأ فاخأ ينإ تأي » :هلوق
 كتبوتف باذعلا كب لزني مل امو 6 كتبوت لبقت مل باذعلا كب لزن اذإ : ىأ 4 يلو

 كلذ بهذ رفكلا ىلع تام املف .هوبأ بوتي نأ وجري ميهاربإ ناك دقو .تبت نإ ةلوبقم

 . ءاجرلا

 4 4 ه ل نئل ) .اهدبعت نأ « ميهربإ يتهلاء ن نع تأ بارأ : لاق 9 هلوق

 4 ًاَلَم ينزُجمهاَو » اهب كنلتقاف ةراجحلاب يأ « كّنَمُجرأل » اهمذو اهمتش نع :يأ
 6 اليوط ينرجمهاو : : نسحلا لاقو . انيح ينرجمهاو : :دهاجم لاق . ًاملاس ينرجمهاو يأ

 ينارجه لطأ : يأ

 ِ يبر كَل ُ ُوفْعَتْسأَس ث .ملح ةملك هذهو : نسحلا لاق . 4 كَُلَع ملس : لاق ط

 يب ناك هنإ : يبلكلا ريسمت يفو . يلع هدري الف يئاعدب : يأ > ًايفح يب ناك ن
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 54 ۔ 48 : ميرم ثلاثلا ءزجلا

 امأو ."ةلزنملا وذ : يفحلا :مهضعب لاقو .افيطل يب ناك :مهضعب لاقو .اميحر
 . هه ۔ ى ٤ِ َ ه, ,< ٥ . 2 ,۔ح ,۔۔ . ً . ھ9۔ 2¡3,< . .٠۔ ه ۔ .
 ةدعوم نع الإ هيبال ميهربإ رافغتسا ناك امو ) :هلوقك وهف ( يبر كل رفغتساس ) :هلوق

 ١١٤[. :ةبوتلا] ( هايإ امهَدَعَو
 يبَر ومئذاَو » مهمانصأ ينعي « هللا نود نم نوُعذَت اممَو ممكلزتحغاو » :هلوق ّ م ه ۔ . ى هد ح 2.} ,۔۔ ٠ ك ع ۔ے -

 .هب دعسأ نأ ىنع :يأ 4 يقش ىبَر ءاعدب نوكا الا ْىَسَع

 قحسإ هل انبَمَو هللا نود نم نودبعي اَمَو ْمُهَلَزَعا املق » :لجو زع هلوق

 .بوقعيو قنحسإو ميهاربإ يأ اتبن انلعج الكو بوقعيو

 : يأ 4 اَلَع قذص َناَسِل ْمُهَل انْلَعَجَو » ةوبنلا :يأ « انيَمحَر نم مهل اَنَبْهَوَو »
 م ٥ . م

 يل لعجاو ) :لجو زع هلوقك .مهدعب نم مهيلع ينثيو ©مهدعب نم اهب يدتقي ةنس

 :هلوق وهو .نسحلا ءانثلا :يأ ٨٤[ :ءارعشلا] ( َنيرخآلا يف قذِص َناَسل يل
 يف نسحلا ءانثلا هيلع انيقبأ :يأ ٢٧[ :توبكنعلا] ) ايندلا يف هرجأ ُهنيتاَءَو )

 . نيرخالا

 :يا "[ْىَسوُم رمأ ةّكَم لمهأل ركذا لوقي] « ْىَسوُم بتكلا يف رُكذاَو » :هلوق
 « نميألا روطلا بناج نم هتيدا ثيب الوُسَر ناكو ًاصلخُم ناك هنإ » .مهيلع هارقا

 ۔ مإ 2- 9 ٨ | ,۔ءك , 9 ٢ ٠ ىم و ى ّ

 ةروس] ( كبز انا ينإ ىّسومي يدون اَهيتا املف ) :هلوقك وهو ،لبجلا نميأ :يا
 انتممخَر نم هل انْبَمَوَو » . هللا هملك نيح :ىأ « يجن هنبرقو » :هلوق [١!٢۔-١١ :ةط

 ث ى . ,. -

 . ةل اسرل ا ىف هعم هكرش و اريزو هللا هلعج : يأ 4 ايبن نوره هاخأ

 ليعامسإ رمأ مهيلع ارقا :يأ 4 َليعَُمشإ بتكل ا يف ركذاو » :لجو زع هلوق

 الجر دعو ليعامسإ نأ اوركذ انبت الوُسَر 7 دعولا قداص ناك هنإ . ميهاربإ نبا

 .هرظتني الوح عضوملا كلذ يف ماقاف لجرلا دجي ملف دعوملا ءاجف ًادعوم

 .ههبشي ىنعم ريسفتلا بتك يف دجأ ملو اهجو هل مهفأ ملو ؛ع و ب اتطوطخم لوقلا اذهب تدرفنا (1)
 .«فاطلإلاو ربلا يف غلابملا وه يفحلا نأ حيحصلاو

 يربطلا لاقو .مايأ ةثالث :لتاقم لاقو .اموي نيرشعو نينثا : يشاقرلا لاقو .سابع نبا لوق اذه ()
 . ةليلو اموي :ليقع نب لهس نع ةياور
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 59 ۔ 55 :ميرم

 هُبَر دنع ناكَو ث .هموق هلهأو 4 ةوكزلاَو ةوّلُصلاب هذهأ مت ناكو ث : هلوق

 .هنع ىضر دق :يأ ابِضز
 ل م :ز 02 م

 .4 يلع ًاناكَم هلنعفرو ايب : ةقيدص ناك ز سيردإ بتكلا يف ركذا ) :هلوق

 عفر امك عفر ،تمي مل : :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ . . ةعبارلا ءامسلا يف :مهضعب لاق

 .) ىسرم

 هللا معنأ : يأ « يبنلا م مهيلع هللا معنأ نيذلا كوأ » :لجو زع هلوق

 مدا ة ةيرذ نم ث . عضوملا اذه ىلإ ةروسلا لوأ نم مهنم ركذ نم ينعي \ ةوبنلاب مهيلع
 م م ٥ 9 م

 دلو نم سيردإ ناك . .حون عم ةنيفسل ا يف ناك نم ةيرذ : : يأ 4 حون - ه اَنلَمَح نممو

 . حون ةيرذ نم ميهاربإ ناكو ] حون لبق مدا

 ١ © , ث ه

 ةيرذ نم وهو ء بوقعي وهو 4 ليئرشإ ميهربإ ا ةيرذ نمو 7 : لجو رع ل اق

 4 انيَدَم نُممَو » :لجو زع لاق .بوقعي دلو نم ناك نم اهيف ركذ دقو .ميهاربإ
 ء

 ىلتت اذإ ث . انيفطصا ًاضيأ وهو 6 انرتخا : : انيبتجا ريسفتو . ةوبنلاب 4 انتخا ط ناميإلل

 . 4 يكو ادس اور نلمحخرلا ت ا تلي ا هن

 اومب او ةوصلا اوُاض » دوهيل ا ينعي فلخ مهدعب نم فلحف ل :هلوق
 الم اوليمت ن ا ت اوَهْشل ١ نوكبت نيذ ذلا ديرو ( : ءاسنل ا ة هروس يف ل اقو 4 ت اًوَهْشل |

 . خألا تانب حاكن يف دوهيلا ىنعي ينعي 0 اريبك أطخ اوئطخت : يأ ٢٧] : ءاسنلا] ) اميظع

 . '”ةالصلل عبيضتلا لهأ 6 نيقفانملا ينعي : : مهضعب لاقو

 ريسفت يف لاقف يناعملا نم 170 ص 2 ج يف ًابيرغ اربخ ۔ هنم اندهع ام ريغ ىلع ءارفلا ىور (1)
 سيردإ لأسف . هتلخ يف هبر نذاتسا ىتح توملا كلم ىلإ ب ببح ناك سيردإ نأ ركذ» :ةيآلا

 .اهلخدف هايإ اهاراف ةنجلا يف هبر نذاتسا مث ،هاي اهاراف هبر نذاتساف شرانلا هيري نأ توملا كلم
 لإ ْمُكْنم نإو ) :لاق هللا نأل . آدبا اهنم جرخا ال هللاو :لاقف .جرخا :توملا كلم هل لاقف
 الإ اهنم جراخب تسلف ( نيجرخُمب اهنم 7 امو ) :لاقو .رانلا ينعي ثاهتدرو دقف ( اممذراَو
 لايخ جيسن نم اذهو .«( يلع اناَكَم ُهانُعْفَرَو ) :هلوق كلذف ،هعدف اهلخد ينذإب : هللا لاقف ۔ هنذإب
 .دهعلا كلذ يف ةجئار قوس اهل ناك يتلا تايليئارسإلا ليبق نمو صاصقلا

 = مالسإلا ىلإ يمتني نمم ريثك ىلع قدصي وهو .ليواتلا .ةقيقح ىلإ برقأ ريخالا لوقلا اذه (2)
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 62 ۔ 59 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 م ُّ
 ٥ م م, © م

 :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ . 4 ع َنوَقْلَي فوسف ث : لجو زع لاق

 . معطلا ثيبخ رعقلا ديعب منهج يف داو وه

 . و ۔٥ه و .۔. إ 28 ,] . 2 هن إ ۔ 0 ۔ے ؟ ى . 4- ..ذ .. 2 .]].- ه ]. .ى

 نوملظي الو ةنجل ١ نولخدي كئلو اف احلص لمعو نم ١ َو بات نم الإ ث : هلوق

 .ائيش مهتانسح نم نوصقني الو : يأ 4 اتش

 ئ ةنجلا نانطب ندع : لاق سابع نبا نع اوركذ 4 ِنذَع تثجَج ث : لجو رع لاق

 . ةنجلا ءامسأ نم مسا ندع : نسحلا لاقو ] اهيلإ بسنت نانجلا نأ انغلبو

 يف ةنجلا ايندلا يف مهدعو :يأ « بيغلاب ُهَاَبِع نمحرلا َدََو يتلا » :هلوق
 نونموي ( : لجو رع هلوق يف مهضعب لاقو . نسحل ١ لوق يف ةرخال ا : بيغل او . ةرخال ١

 .بيغ هلك اذهو .رانلابو ةنجلابو .باسحلابو ثعبلاب :يأ ٣[ :ةرقبلا] ( بيعلاب

 .""يئاج :يأ هأنتام هدْمَو ناك هنإ » :لجو زع لاقو ي ىو ٥ م ُ

 لاقو .ابذك : مهضعب لاق 4 وغل ل ةنجلا يف يأ « اهيف نوعمست آل + :هلوق

 : يأ افلخ : مهضعب لاقو .دحاو وحن وهو ،ةيصعم :مهضعب لاقو لطاب : مهضعب

 .اوبرش اذإ ايندلا لهأ فلحي امك رمخلا اوبرش اذإ

 مهضعب ملسي :مهضعب لاقو .اريخ الإ :يأ املس الإ % :لجو زع هلوق

 مهقزر مهلو :مهضعب لاق « ايِمَعَو ةركب اهيف ممُهقزِر ْمُهَلَو » :لجو زع هلوق
 ءوض وه امنإو . ليل مث سيلو © تاعاسلا نم ناتعاس يشعل او ةركبلاو ةعاس لك اهيف

 .رونو

 ليوات يف دوعسم نبا كلذ ىلا بهذ امك . اهتاقوأ نع اهريخأتب امإ ةالصلا اوعاضأ نيذلا ٠ مويلا =

 نوعبتي نيذلا مه ةالصلا نوعيضي نيذلا بلغأو .يربطلا هحجر امك .ةالصلا كرتب امإو {ةيآلا
 . تاوهشلا

 .كنأ ىرت الأ ؛هيتأت تناف كاتأ ام لكو .ايتأ :لقي ملو» :ءارفلا لاقو ،تاطوطخملا يف اذك (1)
 .( باوص كلذ لكو © ةنس نوسمخ يلع تتأو © ةنس نيسمخ ىلع تيتأ : لوقت

19 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 62 :ميرم

 .ةيشع الو ةركب مث سيلو ،ءاشعلاو ءادغلا يتعاس ينعي هنأ انغلب : مهضعب لاق

 تاعاس ثالث (:أتضقنا اذإو ،مهئادغب اوتأ تاعاس ثالث ىضم اذإ هنأ انغلبو :لاق

 .ايندلا راهن ددع يف ةعاس ةرشع اتنثا راهنلا رادقمو .مهئاشعب اوتأ

 .ألألتت ءاضيب ةنجلا :لي هللا لوسر لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع اوركذ

 درب الو رح الو ملظي ليل الو رمق الو سمش اهيف سيلو شاهلهأ ماني ال ضيب اهلهأو
 .(2مهيذؤي

 ام رظنا :هل لاقيف ،الوخد مهرخآ ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق نسحلا ركذ
 عضوم هيف سيل .هل هلك ةنس ةئام ةريسم ىلإ رظنيف ،هرصب يف هل حسفيف . هللا كاطعأ

 ،همدخو هجاوزأ اهيف .توقايلاو ؤلؤللا مايخو ةضفلاو بهذلا روصق رماع وهو الإ ربش

 ةدحاو لك يف .ێاهلثمب هيلع حاريو ؤبهذ نم ةفحص فلأ نيعبسب موي لك هيلع ىدغي

 نجلا هب لزن ول ،اهلوأ نم لكأي امك اهرخآ نم لكأي ؛ىرخالا يف سيل نول اهنم
 امم كلذ صقني الو ،مهعسوأل .ةدحاو ةادغ يف :لاق وأ ،دحاو ءادغ يف سنإلاو

 . ائيش هدنع

 يذلا ةلزنم ةنجلا لهأ لفسأ نإ هديب يسفن يذلاو :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 نول اهيف بهذ نم ةفحص هدێبو الإ مالغ مهنم ام ،مالغ فلأ نوعبس هيدي نيب ىعسي

 اهرخآ ةذل دجيو اهرخآو هلك اهلوأ معط دجي .هلثم اهتبحاص يف سيل ماعطلا نم

 ؟ةجرد ةنجلا لهأ عفرأ نع ينولأست الأ :لاق مث .اضعب اهضعب هبشي ال اهلوأ معطك
 ةئام هيلع ىعسي يذلل ةجرد ةنجلا لهأ عفرأ نإ هديب يسفن يذلاو :لاق . ىلب :اولاق
 يف سيل ماعطلا نم نول اهيف بهذ س ةفحص هديبو الإ مالغ مهنم ام مالغ فلأ

 نإو .اضعب اهضعب هبشي ال ،اهرخآ معط دجي امك اهلوأ معط دجيو .هلثم اهتبحاص
 ىلإ رظني امك اهاصقأ ىلإ رظني ،ةنس فلأ ةريسم هل يذلل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ

 . !تيقب اذإف» :ظ 23 ةقرو عس يفو حيحصلا وهو «تضقنا اذإو» :ب و ع يف اذك (1)
 .رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (2)
 .«مالغ فلأ ةئامعبس» :عس يفو ‘ب يفو ع يف اذك (3)
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 65 - 63 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 اهرامث اهيفو .اهراهنأ اهيف ةدرطم ،ءارمح ةتوقايو ءاضيب ةرد هروصقو .اهاندأ

 . (")ةيلدتم

 َناَك ْنَم اندابع نم ثرون يتلا » فصو يتلا يأ « ةنجلا كلت » : ىلاعت هلوق

 اهومستقاو يتمحرب ةنجلا اولخدا :لاق ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق مهضعب ركذ .4 ايقت

 . مكلامعاب
 . مالسلا هيلع ليربج لوق اذه :مهضعب لاق « َكْبَر رمأب لإ لتل اَمَو » :هلوق

 تئج ام : مالسلا هيلع هللا يبن لاقف . يحولا ضعب يف مالسلا هيلع يبنلا نع سبتحا
 :)( َكبَر رمأب آلإ ُلَرَنَتَن اَمَو ) :ليربج لاقف .كيلإ تقتشا ىتح 2۔ .ل م ٥

 : يأ ايندلا رمأ نم يأ 4 انملح اَمَو ث . ةرخالا رمأ نم 4 انيديأ نيب اَم هل ث

 وه :يبلكلا لاقو .ةرخآلاو ايندلا رمأ نم « َكلَد نيب اَمَو » ةرخآلا يف انك اذإ
 سيل هيلإ رمألا نكلو 4 / ز كير ناك اَمَو ث : هلوق . نيتخفنلا نيب ام ينعي ] خزربلا

 . ©ة)انيلإ

 :نسحلا لاق 4 هتدبعِلْرَبِطضاَو ُهذْبعاف اَمُهَنيب امو ضزألاو تمسلا ثَر »

 نم يأ ،الدع هل ملعت له :يأ ه ايمس هل ْمَلْعَت ْلَم » :هلوق .كيلع ضرف امل :يأ
 .ةاماسملا لبق

 نم دحأ عطتسي مل ناعونمم نامسا نمحرلاو هللا :لاق نسحلا نع اوركذ

 هتاور : يرذنملا ظفاحلا لاقو .كلام نبا سنأ نع ،هل ظفللاو © ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هجرخأ (1)

 ١ . . . تاقث

 ىتح يلع تاطبأ :يتي هللا لوسر لاق :ظفلب ربخلا اذه ىبلكلاو كاحضلاو ةداتقو ةمركع دروأ:(2)

 انتملك تقبس دقلو :باب ،ديحوتلا باتك يف يراخبلا جرخأو .كيلإ تقنشا ىتحو ينظ ءاس
 امم رثكأ انروزت نأ كعنمي ام ،ليربج اي :لاق تي يبنلا نأ صابع نبا نع ،نيلسرملا اندايعل

 ريسفتو .278 ص 4 ج شروثنملا ردلا يطويسلا رظنا ( كبر رمأب ألإ لزن اَمَو ) :تلزنف ،انروزت
 .129 - 128 ص 11 ج يبطرقلا

 . ةدحاو تسيل تاطوطخملا نأ ىلع لدي اذهو .زو عس نود ع و ب ىف ةرابعلا هذه تدرو (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 69 ۔ 66 : ميرم

 ال كنإ :يأ ماهفتسالا ىلع « ًايمَس هل مَلْعَت لم » :هلوقو .اهلحتني نأ قلخلا
 . ةاماسملا باب نم وهو . هقزرك قزريو 6 هقلخك قلخي يمس ال : ىأ .هملعت

 بذكي كرشملا اذه ه ًاَيَح خرأ فْوَسَل ث تم اَم ادأ سإ ُلوقَيَو » :هلوق

 رخن مظعب هءاج ثيح مالسل ا هيلع يبنلل فلخ نب ي 1 لوق هر أ اوركذ دقو .ثعبل اب

 . سي ةروس يف هريسفتو ؟اذه هلللا ييحيأ 77 اي :لاق مث هديب هتفف

 :يأ ايَم كي ْمَلَو لبق نم هتفَلَح انأ ُنسنإلا ُرُكْذَي الوأ » :ىلاعت لاق
 :لاقف هسفنب مسقأ مث .ةمايقلا موي هثعبي نأ ىلع رداق ائيش نكي ملو هقلخ يذلاف

 ىلإ مهتعد نيذلا « نيطيشلا » نيكرشملا ينعي ٩ ْمُهْنَرْشحنَل كْبَرَوَف
 لبق اذهو .'"مهبكر ىلع يأ « ايج َمنَهَج لوح ْمُهْنَرِضحنَل مث » .ناثوألا ةدابع
 لك ،ًاعيمج :يبلكلا لاقو .ةعامج ةعامج :يأ .ًايثج :مهضعب لاقو .رانلا مهلوخد

 .اهتدح ىلع ةمأ

 ينعي :نسحلا لاق .ةمأ لك نم :يأ ه ةَعيِش لُك نم نل م : : هلوق
 يف ةدش :نسحلا لاقو .ارفك :يأ « ايت نمحرلا ىّلَع دشا ُمُهيأ » .اهرافك
 .ةيصعم دشأ : يبلكلا لاقو .ةءاسملا

 الف ) مويل كْلُملا نمل ( :رابجلا لاق ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق مهضعب ركذ

 ال تبسك امب سفن لك ىرجت مويلا ر راهقلا دحاولا هلل ) :هسفن ىلع دريف دحأ هبيجي

 عمست رانلا نم قنع تتأ مث .[٧١۔-٦ :رفاغ] ( باسحلا عيرس هللا نإ مويلا ملظ

 دق ينإ الأ :اهتوصب تدان قئالخلا سوؤر ىلع تفرشأ اذإ ىتح ملكتتو رصبتو
 نمب :لاق وأ رخآ ًاهتإ هللا عم ىعدا نمب :ةثالثب تلكو دق ينإ الأ .ةثالثب تلكو

 مث .ميكحلا زيزعلا هنأ معز نمبو . ًادلو هلل ىعدا نمبو رخآ اهت هللا عم لعج

 زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .كاب عمج ءًايكب» نأ امك ،ثاج عمج وهو . حجارلا لوقلا وه اذه (1)
 .«لتعملا يف واولا نولخدي ال مهنأ ريغ لوعف عيمجلاو ،لعاف جرخم جّرخ» :9 ص 2 ج

 .و 27 ةقرو عس نم هتبثأ ام حيحصل او . «اهتوصب تلاق رانلا ىلع تفرشأ» :عو ب يف )2(
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 71 - 70 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 تصاغ مث ،مسمسلا بح مامحلا طقتلي امك مهتطقتلاف قئالخلا طسو اهسأر تبوص
 .رانلا يف مهتقلاف مهب

 تلكو دق ينإ ٥ةئالثب تلكو دق ينإ :تدان اهناكم تناك اذإ ىتح تداع مث

 هللا بس يذلا اماف .هللا ىذآ نمبو .هللا ىلع بذك نمبو ،هللا بس نمب :ةثالثب

 هل نكي ْمَلَو ذَلوُي مَلَو دلي مل )دمص دحأ وهو ،ادلوو ةبحاص ذختا هللا نأ معز يذلاف

 :اولاق نيذلا مهف هللا ىلع بذك يذلا اماو .[٤۔٣ :صالخإلا ( 4 م
 رأ نكلو اقح هيَلَع ادو ىلب تومي نمم هللا تعبي آل ْمهْنَمِيأ دهج ًدهَج هللاب اوُمسقأَو (

 اوئاك ْمُهْنأ اوُرَقَك نيذلا ممَلْعَلَو هيف َدوُفِلَتُحَي يذلا ممُهَل ني ًوُمَلعَ ال سانلا
 مهطقتلتف .ةروصلا عنصي يذلاف هللا ىذا يذلا امأو 0٣٨ ٣٩[. :لحنلا] ( َنيبذْك

 . منهج يف مهب ضيغت ىتح ‘بحلا ريطلا طقتلي امك

 .هللا اوبذك نيذلاب :ةثالثب ترمأ :لوقتف "رانلا نم قنع قلدنت :مهضعب لاقو
 هلسر اوبذك نيذلاف هللا اوك نيذلا اماف .هللا اوذآ نيذلابو ث هللا ىلع اوُبَذَك نيذلابو
 هللا اوذآ نيذلا امأو ادلو هل نأ اومعز نيذلاف هللا ىلع اوبذك نيذلا امأو 5هبتكو

 .نوروصملاف

 .اهنولصي نيذلا ينعي ٩. الص اهب ىوأ ممم نيذلاب ملعأ ُنحنَل مث » :هلوق
 .اباذع دشأ : : مهضعب لاقو

 ؟ ٥ ".

 امسق ينعي 4 ايضقم امتح كبر ىلَع ن راك امد در و لإ ١ ُمُكَنُم نإو ث : هلوق

 .(2أنئاك

 دح لثم منهج ىلع طارصلا :اهريسفت يف لاق هنأ دوعسم .نبا نع اوركذ

 جرخت يأ «قلدنت» : : هتبثأ ام هباوص فيحصت ةملكلا ينو . «رانلا نم قنع لزنت» ٥ ب يف: (1)

 .اهنم ةعطقلا :رانلا نم قنعلاو ةعرسب

 ىلع ناك ) :108 ص 6 ج يربطلا ريسفت يفو .« نئاك ًامسق» : عس يفو نيتطوطخملا يف اذك (2)

 .«باتكلا مأ يف هبجوأو كلذ ىضق دق ( ًايضقَم ) ءاضق . اهومهداريإ دمحم اي ( كْبَر
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت /1 :ميرم

 :لاق .هوفطتخا مهنم لجر عقو املك ديدح نم بيلالك مهعم ةكئالملاو ‘فيسلا

 دوجأك عبارلاو ،ليخلا دوجأك ثلاثلاو .حيرلاك يناثلاو .قربلاك لوألا فنصلا رميف

 .ملس ملس مهللا :نولوقي ةكئالملاو .مئاهبلا

 سايإو قرزألا نب عفان هدنعو ةيآلا هذه نع لئس هنأ سابع نبا نع دهاجم ركذ
 .اهنودري الف نونمؤملا امأو 5اهنودريف رافكلا امأ :قرزألا نب عفان لاقف "برضم نبا

 .ال وأ اهنم جرخن له رظناو اهدرنس انإف (ة}سايإو انأ امأ :سابع نبا لاقف

 اهلعجيف ،اهلخاد الإ يأ ( اممراَو آلإ مكنم نإو ) :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ
 . ميهاربإ ىلع اهلعج امك نينمؤملا ىلع ًامالسو ادرب هللا

 تلاقف ؛ةيبيدحلاو اردب دهش نم رانلا لخدي ال :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ألإ مكنم نإو ) :هللا لوقي سيلأ :تلاقف ةي هللا لوسر اهرهتناف .ىلب :ةصفح
 .0( اوَقَنا نيذلا يججَنَن ْمُم) :لاق دق سيلوأ :مالسلا هيلع يبنلا لاقف ( اممدراَو

 .ةلزم (}أ ضحد فيسلا دحك منهج ىلع طارصلا برضي :لاق مهضعب ركذ

 نب سنأ :اذكه ةفحصم ةملكلا تدرو ع يفو ى «بّرضم نب سايإ» :و 24 ةقرو عس يف اذك (1)

 نب سايإ مسا رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ ملو حضاو ريغ مسالا ءاج ب يفو رصم
 نبا ةنتف مايأ ةطرشلا ىلع ناك يذلا يلجعلا براضم نب سايإ نوكي نأ الإ مهللا ؤبرضم
 .20 - 10 ص 6 ج ، يربطلا خيرات يف هرابخأ رظنا .ةرجهلل نيتسو تس ةنس ةفوكلاب لتقو ريبزلا

 يفو .تنأو انأ امأ هباوص اطخ وهو .كايإو انأ امأ :ع يفو «سايإو انأ امأ» : ب يفو عس يف اذك (2)
 .قرزألا نب عفان ةينك يهو .«دشار ابأ اي تنأو انأ امأ» :111 ص 16 ج يربطلا ريسفت

 لئاضف نم باب . ةباحصئا لئاضف باتك يف ملسم هجرخأو .ظفللا اذهب هدنسم يف دمحأ هجرخأ (3)

 ةأرما يهو رشبم مأ نع (2496 مقر) ،مهنع هللا يضر ،ناوضرلا ةعيب لهأ .ةرجشلا باحصأ
 اضيأ يربطلا ريرج نبا هجرخأو «. . .ةصفح دنع لوقي ةيتَي يبنلا تعمس اهنأ» ةثراح نب ديز
 دهش دحأ رانلا لخدي الأ وجرأل ينإو :112 ص 16 ج هريسفت يف هظفلو .رشبم مأ نع رباج نع

 . «ةيبيدحلاو اردب

 ةضحدَم» : يربطل ا دنع ظفلل او . لجرل ا هيف قلزت عضوم : يأ ‘ ضحذُو ٥صضحد ناكم : لاقي )4(

 . «ةلزم
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 7٩4 - 72 : ميرم ثلاثلا ءزحلا

 لاجرلا داوجكو ،ليخلا داوجكو ،ريطلا ضاضقناكو ،حيرلاكو قربلاك هيلع نورميف
 ،ملاس جانف ،نادعسلا كوشك '"ل[فيطاطخ مهعم طارصلا يبنجب] ةكئالملاو

 . ملس ملس بر :نولوقي ةكئالملاو شرانلا يف ا}»سودكمو ،جان شودخمو

 ىلع سانلا رميف ،منهج ىلع طارصلا برضي :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 مث ،مئاهبلا عرسأك مث ريطلا رمكو ،حيرلا رمكو ،قربلا عملك مهلوأ :مهلامعأ ردق
 نب هللا دبع لاق .ىرخأ كسمتستو مدق لزتو ، ًايشم لجرلا رمي مث ى ًايعس لجرلا رمي

 6 يب تأطبأ مل بر اي :لوقيف هنطب ىلع طبلتي لجر مهرخآ نوكي ىتح :دوعسم

 ثالث طارصلا نأ انغلب : مهضعب لاقو .كلمع كب اطبأ امنإو ،كب ءعىطبأ مل :لوقيف

 .بقاوع

 ىلع نيئاج :يأ ايج اهيف .نيملا رذ اما نيذلا يجن م » :هلوق
 .ةعامج ةعامج :مهضعب لاقو .مهبكر

 يأ اونماع نيذلل اوُرَقَك نيذلا َلاَق تنيب انّتنياَع ُمهيَلَع ىلتت ادلو » :هلوق
 7 77 ه ى . - < ٠

 : يدنلاو نكسملا : ماقملا 4 ايدن نسحاو اماقم ريخ متنأو نحن « نيقيرفلا

 .سلجملا : يدنلا مهضعب لاقو . عمجملا

 . ةلَي دمحم باحصأ .ءالؤهل شيرق وكرشم ، نوكرشملا هلوقي :دهاجم لاقو

 .ةنوشخ مهشيع يف هللا يبن باحصأ اوأر :مهضعب لاقو
 م , ع 3٤ وم ,ذ .؟ ه ه .2 ه۔ ,۔2٠ ه ه ۔.۔ - ه" م و 4

 نسحأ يأ .4 ايثرو اثنثا نسحا مه نرق نم مهلبق انكلمها ْمكَو » : ىلاعت لاق

 .و 24 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 .ثيدحلا تاياور ضعب يف ناظفللا درو دقو «سدركم» : عس يفو «سودكم» :ع يف اذك (2)

 ىنعمو .طقسف هئارو نم عفد اذإ ناسنإلا سدكت :ناسلا يفو ؛عوفدم : ىلوألا ىنعمو

 يف ملسم هاور ثيدح يف تدرو رثألا اذه ظافلأ رثكأو .رانلا يف ىقلملا قثوملا :سدركم

 .. «كسحو بيلالكو فيطاطخ هيف ةلزم ضحد :لاق ؟رسجلا امو ، هللا لوسر اي : ليق» :هحيحص

 نإف .ةبقعل اعمج ةملكلا تناك اذإو .عس يف ةلمجلا درت ملو «بقاوع ثالث» :ب و ع يف اذك (3)
 .ًافيحصت اهيف لعلف ةملكلا ةحصل انئمطم تسلو ،عمجلا اذه ركذت مل ةغللا بتك
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 ريزعلا هللا باتك ريسفت 76 ۔ 75 :ميرم

 :لوقيف ة ةزومهم اهأرق نم :( يرو ) .عاتملا :مهضعب لاقو ؛لاملا :ثاثألاو .مهنم

 .ًارظنمو ىأرم نسحأو ثاثأ نسحا : :يأ (ايغزَو اثنتأ ُنَسحأ ) : ) :مهضعب لاقو .ارظنم

 شيعي امنإو ؛ءاورلا لبق نم (اَيِرَو ) :لوقيف ةزمه ريغب اهارق نمو .ًاروصو ( اير )
 . مهتيشام شيعتو مهعورز تبنت هب رطملاب سانلا

 هتلالض ىلع تومي يذلا اذه :يأ ه ةَلَلضلا يف ناك ْنَم لف » ::هلوق
 يبنلا هللا رمأ .ادم نمحرلا هل دم :يا ؤث)[ءاعد اذه] « اذم نمحرلا هل ذدمميلق

 .هنايغط يف نمحرلا هعديف :دهاجم لاقو .اذهب وعدي نأ مالسلا هيلع

 باذع لبق ايندلا يف « باذعلا امإ َنوُدَعوُي ام اؤأَر اإ ىئَح » :ىلاعت لاق
 هللا ثعبي ملو .ربكألا باذعلا وهو ،ةرخآلا يف هباذع امإو 4 ةعاسلا امإو » ةرخآلا
 لاق .اونمؤي مل نإ ةرخآلا يف هباذعو ايندلا يف ا باذع هتمأ رذحي وهو الإ ايبن

 .ةعنملاو ةرصنلا يف :يأ « ادنم فعضأو اناكم مق وُه ْنَم َنوُمَلْعَيَسَف » :ىلاعت
 .هللا باذع نم مهعنمي دحأ مهل سيل :يا

 تقتلاو » اناميإ :يأ « ىدُه اوَدَنُها نيذلا هللا 7 » :ىلاعت هلوق
 .ضئارفلا :نسحلا لاق 4 ُتْحلْصلا

 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا نحبسو سمخلا تاولصلا :سابع نبا لاقو

 .ربكأ
 هلتإ الو هلل دمحلاو هللا ننحبس :تاحلاصلا تايقابلا :بلاط يبأ نب يلع لاقو

 .ربكأ هللاو هللا الإ

 اي :اولاق] مكتنججل اوذخ :اموي هباحصأل لاق هنأ هي هللا لوسر نع اوركذ
 امو }هللا لوسر اي :اولاق .رانلا نم (&[مكتنج اوذخ :لاق ؟رضح ودع نمأ ث هللا لوسر

 .ظ 24 ةقرو عس نم ةدايز (1)
 .عس نم هتبثاف حو ب يف نيفوقعملا نيب ام طقس (2)
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 78 - 76 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 ةمايقلا موي نيتأي نهنإف ،ربكأ هللاو هللا الإ هنإ الو هلل دمحلاو هللا ننحبس :لاق ؟انتنُج

 .(." تاحلاصلا تايقابلا نهو تابقعمو تابْنجمو تامدقم

 ه ادّرُم رْيَغَو » ةرخالا يف ارجا :ي! « باوت كبر دنِن ريخ » :ىلاعت هلوق
 .راقكلا لامعأ نم ةبقاع ريخ :: يأ

 يف : يأ 4 ادلوو الام نيول َلاَقَو انتنب رفك يذلا تارق ) : ىلاعت هلوق

 مل :يأ .؟هيف ام ملعف ،ماهفتسالا ىلع 4 بيغلا َعَلَعأ » : ىلاعت هللا لاق .ةرخآلا

 .لعفي مل :يا « ادهع نمزلا دنع دحتا مأ » :ىلاعت لاق .بيغلا ىلع علطي
 . ةيآلا هذه رخآ يف هرّسفنسو

 ‘ ةيلهاجلا يف (_أنيق تنك :لاق ترألا نب بابخ نع © قورسم نع اوركذ

 هللاو :لاقف . هاضاقتأ هتيتأف مهارد هدنع يل تعمتجا ىتح « لئاو ن»ب. صاعلل تلمعف

 .اثعبت مث تومت ىتح دمحمب رفكأ ال هلل او :تلقف . دمحمب رفكت ىتح كيضق أ ال

 تيتاف .كيضقاف دلوو لام مث يل نوكيسف :لاق .معن :تلق ؟ثوعبمل ينإو :لاق
 . ( ادرف انيتأي ( : هلوق ىلإ . . . ةيآلا هذه هللا لزنأف . هتربخأف . مالسلا هيلع يبنلا

 نم الجر ىتأ مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم الجر نأ انل ركذ :مهضعب لاقو
 ؟أبهذو ريرح ةنجلا يف نأ مكبحاص معزي سيلأ :لاقف شهل انيد هاضاقتي نيكرشملا
 الام :ريتوألو .هب متئج ىذلا مكباتكب ,:رمؤأ ال هللاوف ةنجلا مكداعيمف :لاق ., لب :لاق

 رتو ةو . 71 يذلا مكب , و ى ,] 7 7.1 مكد َ ىلب إ
 .( ادهع نمحرلا دنع ذختا ما بيغلا علطا ( : لج زع هللا لاق .ادلوو

 تاولص سمخ : لوقي زتم هللا لوسر تعمس :لاق تماصلا نب ةدابع نع اوركذ

 نمو 0 ةنجلا هلخدي نأ ًادهع هللا دنع هل نإف تامات نهب ءاج نم 0© هدابع ىلع هلللا نهبتك

 لك :ميجلا مضب إةنجكلاو ؛ةريره يبأ نع هكردتسم يف مكاحلاو يئاسنلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 نم مكدحأ ةنك رانلا نم ةنجج مايصلا :حيحصلا ثيدحلا يفو .ةياقولا يهو ،كرتسو كاراو ام
 .لاتقلا

 . نويق هعمجو . برعلا دنع نيق ىمسي ديدحلا يف لماع لكو ىادحلا وه نيقل ا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 84 79 :ميرم

 ."هبذع بتي مل نإو ،هل رفغ بات نإ ،دهع هللا دنع هل سيلف تامات نهب تأي مل

 . حلاص لمعب : ( ادهع نمزل ١ دنع ذختا مأ ( : مهضعب لاقو

 هلوقك وه « ادم باذعلا نم هل ُدُمَنَو ُلوقَي ام ُبْنَنَس الك » :لجو زع هلوق

 ٣٠[. :ابنلا] ( اباذع آلإ مكيز نلف اوقوُذَف ) :لجو زع

 6 هدلوو هلام هثرن :دهاجم لاق 4 ادف انيتايو لوق ام هثرو ) :لجو زع هلوق

 ` .لئاو نب صاعلا وهو

 :هلوقك « ازع ْمُهَل اونوكيل ةهلا هللا نود نم اوذختاو » :لجو زع هلوق
 ةعفنم نوجري امنإو ٧٤[. : سي ةروس] ( نوُرَصني مُهْلَعَ ةهلا هللا نوذ نم اوذخت او )

 .ةرخآلاب نورقي ال ،ايندلا يف مهناثوأ

 ايندلا يف 4 مهتداَبعب » ةرخآلا يف :يا «وُرُفُكَيَس الك » :هللا لاق
 ،اضعي مهضعب نعلي ءانرق : مهضعب لاقو .رانلا يف : يأ « ادِض مهيلَع نونوكيو »
 .ةدحاو ةلسلس يف هناطيشو وه نرقي هن أ انغلبو . ضعب نم مهضعب أربتيو

 :يأ « رأ ُمُهْرْوَت َنيرفنكلا ىلَع نيطيشلا انلَسزا انا رت ملا » :ىلاعت هلوق رع مهم ۔ ۔ . ] ےإذ ] , ۔٠,, 2٥0, .ه ,ء ۔ ه ى ١ ۔
 ._هللا يصاعم يف اجاعزإ مجعزت

 : يأ ه ًاَدَع مهل ُدُعَن امنإ » ديعو اذهو « ُمهيَلَع لجمت الف » :لجو زع هلوق
 لوأ يف بوتكم دبعل ١ لجأ :لاق ريبج نب ديعس نع اوركذ . لجأل ١ ينعي ‘ سافنأل ١

 ىلع يتأي ىتح اذك موي ىضمو كاذك موي ىضم : كلذ نم لفسأ بتكي مث ةفيحصلا

 .هلجأ

 دوه خيشلا هدروأ دقو .189 مقر ،ةالصلا باتك يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 هل سيلف تامات نهب تأي مل نمو» :ط 24 ةقرو عس يف ءاجو .ع و ب يف ظافلألا هذهب يراوهلا
 .44 ص 1 ج فلس ام رظناو .«هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ دهع هللا دنع

 :11 ص .32 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو . يصاعملا ىلع مهيرفت : يأ .سابع نبا لوق اذه (2)

 .«مهيوغتو مهجيهت يأ ( ازا مهزؤت )
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 91 - 85 :ميرم ثلاثلا ءزجلا

 .لبإلا ىلع :يأ « ادفو نمحرلا ىإ َنيِمتُملا رشحت موي » :لجو زع هلوق
 هلوق نع ةني هللا لوسر لأس هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 الإ "دفولا نوكي له هللا لوسر اي ( ادفو نمحرلا ىلإ َنيِقتُملا رشحت موي ) :لجو زع
 اهل ضيب قونب اولبقتسا مهروبق نم اوجرخ اذإ مهنإ هديب يسفن يذلاو :لاقف .بكرلا
 .رصبلا دم اهنم ةوطخ لك ، بهذلا لئاحر اهلو .ةحنجأ

 لاق .ًاشاطع :يأ ه ًادزو مّنَهَج ىلإ َنيِمرجُملا قوُسَنَو » :لجو زع هلوق
 مهقانعأ تعطقت دقو ،ءامظ مهو اهيلإ نوقاسي :مهضعب لاقو .ًاشاطع هللاو :نسحلا

 . شطعلا نم

 دقو « ادهع نمزلا دنع دحتا نمم ألإ ةافشلا نوكلمي ال » :لجو زع هلوق
 .}ىلوألا ةيآلا يف دهعلا انرسف

 :دهاجم لاق « إ اتش متتج دق ادلو نمحرلا دحتا اولاق + :لجو زع هلوق

 .اميظع ائيش

 ٥ م م م . م م ٥

 اوعد نا ًادَح لابجلا رخو ضزألا . ثنتو هنم نرق توُيُسلا داكي ث

 ةكئالملا تبضغ :لاق ًابعك نأ اوركذ .ا ًادلو نمحرلل اوعد نأب : يأ 4 ًادَّلَو نمخزلل

 . اول اق ام اول اق نيح منهج ترعسي أو

 نأ الإ حيحص امهالكو ،بكارلاو دفاولا :و 25 ةقرو عس يفو . بكرلاو . . .دفولا : ع يف اذك (1)

 .اعمج كاذو ًادرفم اذه

 نمزلا نمع َذَحَتا م بيغلا علطأ )ا ) :ىلاعت هلوق يف ةيضاملا ةحفصلا يف ًابيرق فلسام رظنا (2)
 نممخرلا دنع دحتا نم م لإ ةعافشلا نوكلمي ال) :ةيآلا هذه ريسفت يف مالس نبا دروأ دقو .جاده

 سنأو ةريره يبأ نع تيور ةمايقلا موي هتمآل تي دمحم انيبن ةعافش يف ثيداحأ ةسمخ ( ًادهَع

 خيشلاب يناكو .ع يف الو ب يف ةدراو ريغ اهنكلو و 25 ةقرو عس يف ةدوجوم يهو . كلام نبا
 نبا هاور ام ثيداحألا هذه نم .ملعأ هللاو .هدنع حصت مل اهلعلو ادصق اهفذح يراوهلا دوه

 : لاق كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديزي نع (تطبض اذكه) تشد ينثدح » : يلاتلا دنسلاب مالس

 لوقيف هللا الإ هلإ ال لاق نميف ينعفش بر :لوقأ ىتح عقشاف عفشأ لازأ ال :يي هللا لوسر لاق

 .«يل اهنكلو كل تسيل اهنإ ،دمحم اي
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 96 ۔ 92 :ميرم

 تاومسلا يف ْنَم ك نإ ًادّلَو خي نأ نمل يفني امَو » :لجو زع لاق
 ادع مهدعو ْمُمَْصخأ دقل » :لجو زع لاق مث .4 ادبع نمحرلا يبآ لا ,ضزالاو

 لو مكانقلخ امك ىدارف انوُمَتج دقلو ) :هلوقك ٩. ادرف ة ةمايقلا م موي ه هيتآ مهل

 .[94:ماعنألا] ( ٍةرَم
 نمحرلا ُمُهَل ُلَعَيَس تحلصلا اولمعو اونما نيل نإ » :لجو زع هلوق

 . نينمؤملا بولق يف : ىأ 4 ادو

 ًادبع بحأ اذإ هللا نإ .ءامسلا نم ةبحملا يتات امنإ :لوقي ناك ًابعك نأ اوركذ

 ادبع ضغبأ اذإو .سانلا بولق يف ةكئالملا هتفذقو ،ةكئالملا بولق يف هبح فذق

 .ضعبل مهضعب هكلمي ال كلذ لثمف

 سمتليل دبعلا نإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةي هللا لوسر ىلوم نابوث نع اوركذ

 © ينيضري نأ سمتلي انالف يدبع نإ :ليربجل هللا لوقيف كلذك لازي الف هللا ةاضرم
 ©شرعلا ةلمح هلوقتو ،نالف ىلع هللا ةمحر :ليربج لوقيف :لاق .هيلع يتمحر نإو

 .ضرالا ىلإ هب طبهي مث عبسلا تاوامسلا لهأ هلوقي ىتح ،مهلوح نيذلا هلوقيو
 َنيذَلا نإ ) :مكيلع هللا لزنأ يتلا ةيآلا يهو :كلذ دنع ةلي هللا لوسر لاقف :لاق

 . هللا طخس سمتليل دبعلا نإو .(اَدُؤ نمحرلا مُهَل لَعِجَيَس تاحلاصلا اولمعو اونما

 يبضغ نإو ، ينطخسي نأ سمتلي نالف يدبع نإ :لجو زع هللا لوقيف كلذك لازي الف

 نيذلا هلوقيو ،شرعلا ةلمح هلوقتو ،نالف ىلع هللا بضغ :ليربج لوقيف .هيلع
 .}»ضرألا ىلإ هب طبهي ىتح عبسلا تاوامسلا لهأ هلوقيو .مهلوح

 :لوقيف ليربج اعد ادبع بحأ اذإ هللا نإ :يي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذ
 . هوُحأف ًانالف بحي هللا نإ :ءامسلا لهأ يف ليربج يدانيف :لاق .هبحاف انالف بحأ ينإ
 .ةدوملا :لوقي ،}”ضرألا يف لوبقلا هل عضوي مث :لاق

 نب شادخ ينثدح» : يلاتلا دنسلاب عس نم و 25 ةقرو يف ءاج امك هريسفت يف مالس نبا هجرخأ (1)

 «. . .نايوث نع دابع نب دمحم نع نالجع نب نوميم
 بحلا يف باب :ىلوألا باوبألا يف هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ حيحص ثيدح (2)
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 98 ۔ 7 : ميرم ثلاثلا ءزجلا

 و ٥ 8 م

 لاق . مالسلا هيلع دمحم ناسلب : يأ > ناسلب هنرسي امنإ « : لجو زع هلوق

 .هوهقفيل الو هوفرعيل اوناك ام مالسل ا هيلع دمحم ن اسلب هرسي هللا نأ الول : نسحل ا

 ةنجلاب مهرشبي يأ > نيقتملا « نارقلاب يأ 4 هب رشبل % :لجو زع هلوق

 . ةموصخو دَدل يوذو لطابلاب الج 1 ادل اموق , رانلا نارقلاب يأ 4 4 هب رذنت ث

 . نوميقتسي ال :يأ ( اد ًاموَق ) :دهاجم لاقو

 لم زق نم » دمحماي كمون لبق يا « مهلبق اتلأ ْمََو » :لجو زع هلوق _
 . ماهفتسال أ ىلع وهو .اتوص : يأ . 4 زكر مهل عمست و ا دحأ َُم مهنم سحت

 . (1)اتوص مهنم عمست الو ًادحأ مهنم ىرت ال كنإ

 ربلا باتك يف ملسم هجرخأو . هللا نم ةقملا باب بدالا باتك يف يراخبلا هجرخأو .(27 مقر) =
 يبأ نع هيوري مهلك {(2637 مقر) هدابع ىلإ هببح ادبع هللا بحأ اذإ باب بادآلاو ةلصلاو
 . ةريره

 . ,ةبيتكلا زكرك ةكرحلاو يفخلا توصلا :(زكرلا )» :14 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2- 1 :هط

 ةط ةر وس ريسقت

 اهلك ةيكم يهو

 :ةط :نسحلا لاق « ةتط » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 .")هطيا هطيا :لاق مث .ةيطبنلاب يهو كلجر اي :يا

 : يأ ( ْىَقْشَتل ) :دهاجم لاق « ىَقْشَتل نآرقلا َكيلَع انلزنأ ام » :لجو زع هلوق
 م ٥. ِ\ ] د ۔ ِ .
 نوقلعي اوناكو .[20 :لمزملا] ( هنم رسيت ام اوارقاف ) :لجو زع هلوق وهو ؛ةالصلا يف

 .ةالصلا يف مهرودصب لابحلا

 ام :لاقف دجسملا يف نيتيراس نيب ًادودمم لبح ىأر ةي هللا لوسر نأ اوركذو
 ،تطشن ام لصنل :لاقف .هب تقلعت تبلغ اذإف ،يلصت نالف ةنبا ةنالف :اولاقف ؟اذه
 .منتلف تبلغ اذإف ،تلقع وأ

 . محازم نب كاحضلا ىلإ ةيوسنم ط 25 ةقرو عس يف تءاجو ،ع و ب يف ةملكلا هذه تدرو اذك (1)

 2 ج زاجملا يف لاق .لجر اي ىنعمب اهنأ معز نم ىلع دري ةديبع ابأ نإف اهانعمب قلعتي ام امأ
 يجهتلا فورح زاجم نهزاجم يتاوللا روسلا حتاوف ىرجم ىرج هنال نكاس ( ةط ) ه :15 ص

 نأ معزف ،يزامرحلا ةليط وبأ لاق .روسلا رئاس حتاوف ءادتبا زاجمك ىنعملا يف هعضوم زاجمو
 رظنا .«بارعإلا هلخدل امسا ناك ولو .نكاس هنال امسا نوكي نأ يغبني الو .لجر اي :( هط )
 11 ج يبطرقلا ريسفت يفو 0174 ص 2 ج ءارفلا يناعم يف اهيناعمو ةملكلا هذه ةءارق هجوأ ضعب
 .168 - 165 ص

 سنأ نع ليوطلا ديمح نع شادخ ينثدح » : يلاتلا دنسلاب ظ 25 ةقرو عس يف مالس نبا هجرخا (2)

 باوبأ يف يراخبلا هجرخأ إهيلع قفتم حيحص ثيدحلاو .. .قي هللا لوسر نأ كلام نبا
 = نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هجرخأو .ةدابعلا يف ديدشتلا نم هركي ام باب دجهتلا
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 5 ۔ 3 : هط ثلاثلا ءزجلا

 نارقلا اذهب ىقش هنإ مالسلا هيلع يبنلل اولاق نيكرشملا نإ :لوقي نسحلا ناكو

 . ةيآلا هذه هللا لزنأف

 ىلاعتو كرابت هللا هلزنأ امنإو :لوقي] 4 ىشخي نمل ةركذت ألإ » :لجو زع هلوق
 .ةركذتلا لبقي ملف رفاكلا امأو ..)[هللا ىشخي نمل ةركذت

 َقَلَح ْنُمُم» :لجوزع لاق .اليزنت هللا هلزنأ نآرقلا يأ « اليزنت » :هلوق
 .هسفن ينعي « ىلعلا تونممَسلاز ّضزألا

 سيلف ممالعف هتيرب يف هرمأ ىوتسا :لاق « ىوتسا شزَعلا ىلَع نمحرلا »
 .(2'ناكم هنم ولخي

 ةريسم ءامسلا نيبو مكنيب : نع هللا لوسر لاق :لاق نسحل ١ نع اوركذ

 نيبو ةعباسلا ءامسلا نيبو : لاق .اذكه تاوامس عبس لدع ىتح . ماع ةئامسمخ

 نيبو اهنيبو ،ماع ةئامسمخ ةريسم ضرألا هذه ظلغو .نيءعامس نيب امك شرعلا

 .اذكه نيضرأ عبس دع ىتح .ماع ةئامسمخ ةريسم ةيناثلا ضرألا

 شرعلا ةلمح نم كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ :لاق الي هللا لوسر نأ اوركذ

 ناقفخ هقتاع ىلإ هينذأ ةمحش نيبو كضرألا هنرق ىلعو ىلفسلا ضرالا يف ه هالجر

 نأ انغلبو .ناكم لكب تنأو تنك ثيح كناحبس : :لوقي ماع ةئامعبس ة هريسم ريطلا

 ٥ ء م

 .ة ( ليفورز همسا

 نإ :ليقو .سنأ نع هيوري امهالك .(784 مقر) . . .هتالص يف سعن نم رمأ باب ،اهرصقو =
 .36 ص 3 ج يرابلا حتف رجح نبا رظناو شحج تنب بنيزل ناك لبحلا

 .ظ 25 ةقرو عس نم ةدايز.(1)

 اذه درو دقو .ع و ب هب تدرفنا يتلا دوه خيشلا ةدايز نم هلعلو . عس يف ليوأتلا اذه دري مل )2(

 نأ نم لجأ هللا نإ» :رمع نبا ىلإ ابوسنم 49 - 48 ص 3 ج بيبح نب عيبرلا دنسم يف ليوأتلا
 شرعلا ىّلَع نمحرلا ) :لوقي امنإ ،هللا ءادعأ دوهيلا مالك اذه ،نيقولخملا تافصب فصوي

 . «هتيرب قوف هتردقو هرمأ ىوتسا يأ ( ىوتسا
 .514 ص 1 جح فلس اميف هجيرخت رظنا (3)
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 زيزعلا هتنا باتك ريسفت 14 - 6 : هط

 تخت اَمَو امهنيب اَمَو ضزأل ١ يف امو تؤومسلا يف ١ ام هل ط : لجو رع هلوق

 ملعي وهف ىرث ىلع رقتسم ضرألا تحت يذلا ءاملا نإ :لوقي مهضعب ناك « ىرثلا

 . لتبم ءيش لك ىرثلاو ءاملا هيلع رقتسي يذلا ىرثلا كلذ تحت ام

 :مهضعب لاق « ىفخأو رسلا معي هنف ,لوقلاب زَهجَت نإو » :لجو زع هلوق
 نئاك وه امم كسفن هب ثدحت مل ام هنم ىفخأو كسفن هب تثدح ام رسلا

 هلل : لاق مهضعب ركذ . 4 ىنسحلا :ءامسألا ُهَل رو ه آلإ هلإ آل هللا < : لجو زع هلوق

 . نيقتملا نم يأ ©ةنجلا لخد اهاصحأ نم 6© دحاو ريغ ةئام . امسا نوعستو ةعست

 ذإ ث ىسوم ثيدح كاتأ دق : يأ 4 یَسوُم ثيدح كنأ لمو ط : لجو زع هلوق

 تشناء ينإ اوثُكما هلممأل َلاَقْف ث .رون تناك امنإو 6 هسفن لنحع : ىأ 4 ارات ىأر

 مكيتآَس ( :ىرخأ ةيآ يف لاقو .4 سنقب اهنم . مكيتاغ يلع ىلَعَل » ًران تيأر يأ ٢ ران

 ٧] : : لمنلا] ) َنوُلَطضَ مكلعل سبق باهشب مكيتا و ( قيرطلا ربخ : : ىأ 4 ب ربخب اَهنم

 رانلا ىلع دجأ و » ( ,سنقب اهت مكيتآ يلعل ) :ةيآلا هذه يف لاقو .ايتاش ناكو

 . نسحلا ريسفت يف قيرطلا يننودهي ةاده : يأ 4 ىده

 هبر ىلع لكوتم يشمي ناكو .قيرط ريغ ىلع يشمي ناكو :مهضعب لاقو
 .ملع ريغب اهجوتم

 ىسومب يدو ون ف ران اهنأ نظ يتلا رانلا : يأ هاَهَتأ املف ط : لجو رع هلوق

 امهعلخف .تيم رامح دلج نم اتناك : : مهضعب لاق فيلغن غعلخاف كير ا ينإ

 .نيترم ةكربلاب ىوط :نسحلا لاق .4 ىىَوُم سدقُملا يداولاب كنإ »

 « ىىَوُي امل عمساف » يمالكلو يتلاسرل يا ه كت انأو ل :لاعت هلوق
 نأ اوركذ « يركذي ةولصلا مقو ينذَبغاف انأ لإ ةلإ ال هئا انأ يننإ » .كيلإ
 لاق] (")كلذ ريغ اهل ةرافك ال .اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم : :لاق ةي هللا لوسر

 باتك يف يراخبلا هجرخأ . يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح )1(

 = يف ملسم هجرخأو .ةالصلا كلت الإ ديعي الو اهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب . ةالصلا
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 18 ۔ 15 : هط ثلاثلا ءزجلا

 .( يركزل ةالصلا مأو ) :لوقي هللا نأل (1)[ةداتق

 , هللا ركذ دبعلا ىلص اذإ :دهاجم لاقو

 : لاق سابع نبا نع اوركذ .4 اَهيفخأ ُاَأ ةيتاع ةعاسلا نإ ج :لجو زع هلوق

 . يسفن نم اهيفخأ داكأ : . : يبأ ةءارق يف اهنأ اوركذ . يسفن نم اهيفخأ داكأ

 : يأ ( اَهيفخأ ُداَكأ ) :مهضعب لاقو .ةتغب الإ مكيتأت ال هللا ىضق : مهضعب لاق

 ةلدأ اهيلع هللا لعج دقو .هلعفي مل وهف داكأ عيش لكو .ًامالعأ الو ةلدأ اهيلع لعجأ ال

 .ًامالعأو
 -٥. ٠ .. . ة ء , ,ذ ى .

 .لمعت امب :يأ « ىعست امب سفن لك ىىَرجتل » :لجو زع هلوق
 نمؤي أل نمم » ةعاسلاب ناميإلا نع : :يأ « اهنع كْندْص الف » : : ىلاعت هلوق

 3 , ه ۔ ھ۔

 .رانلا يف يأ « ىرتف » هتوهش ينعي ه هوم عبتاو » اهب قدصي ال نم :يأ ه اهب
 .كلهتف : : ىأ .( درتف ) :مهضعب لاقو . هللا نم دعابتلا يذرتلاو

 هدي يف يتلا اصعلا نع هلأسي 4٩ ىَسوُمَي نيميب كلت اًمَو ه : ىلاعت هلوق

 : ىسوم لاق .اهب ملعأ وهو { ىنميلا
 مك م . ء

 ىلع اهب شهي :مهضعب لاق « يمنَع ىلع اهب شمو اَهيَلَع اكوَنأ َياَصَع يه »
 4 ىرخأ راثم اهيف يلو ث . )2( ] همنغل رجشل ١ قرو اهب طبخي يأ] رجشل ١ قرو همنغ

 يبأ نع . اهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك =

 ةالصلا مقأ ) :لاق هللا نإف 5،اهركذ اذإ اهلصيلف ةالصلا يسن نم» :ظفلب (680 مقر) ةريره

 يسن نم :لاق يتي هللا لوسر نأ :ظفلب (4 مقر) كلام نب سنأ نع ةداتق نعو .«( يركز

 .( يركذ ةالصلا مقأو ) :ةداتق لاق .كلذ الإ اهل ةرافك ال .اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص

 . تاياورلا ضعب يف تدرو امك .و 26 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 رجشلا اهب برضا» :177 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .حاضيإلل و 26 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 اهب طبتخا يأ» :17 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .«همنغ هاعرتف هقرو طقسيل سبايلا

 :لاق .«هلكأتف يمنغ ىلع اهقرو طقسيل طقسيل ناصغألا اهب برضاف

 ‘ ماشبلاو كارألا مجان نم يباتغأ ىلع اضغلاب شم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 28 - 19 : هط

 . .اهب لظتسي ناك هنأ ىرخألا جئاوحلا كلت نم نأ انغلب .ىرخأ جئاوح :يأ

 اهنطب ىلع فحزت يأ « ْىَعسَت ةيح يه اذإ: امماقلأاق ىسوُمن اهملأ لاق »
 .ركذ رعنأ ةيح يه اذإف :مهضعب لاقو .ةعرسم

 اهتتيه ينعي « ىلوألا اَهتريِس اممُديِمْنَس فحت الو امذُ» :لجوزع هلوق
 .تناك امك اصع يأ 3 ىلوألا

 هدي لخدي نأ هرمأ :دهاجم لاق . 4 كجانَج ىلإ كدي مُمضاَو » : ىلاعت هلوق

 :نسحلا لاق .صرب ريغ نم :يأ « ءوُس ريغ نم ءاضيب جرخت » هدضع تحت
 ."حابصم اهنأك هللاو اهجرخأ

 «نَربكْلا انباياع نم يرل » :لاق .اصعلا دعب ديلا يا « ىرخأ ةيألا :هلوق
 ديلا :يآ [20 :تاعزانلا] ( ىربكلا ةيآلا هارق ) :هلوق وهو .ديلاو اصعلا يأ

 [48 :فرخزلا] (اَهبْشأ نم ربكأ يه ألإ ةيآ َنَم مهيرن امو ) :هلوق وهو .اصعلاو
 .اضعلا نم ربكأ ديلا تناكو

 « َلاَت » .ارفك :يا « ىع هنإ ًنْوَعزف ىلإ بعذِإ » :لجوزع هلوق
 هردص هل حرشي نأ اعد يردص يل عسو :يأ « يرذَص يل حرشا بَر » :ىسوم
 كلذ هللا لعفف « يلوق اوُهَقْفَي يناسل ْنُم ةَدَقُع للخاَو يرما يبل رُسِيَو » .ناميإلاب
 . هب

 .هلتقب مهف ريغص وهو ،نوعرف ةيحل لوانت هنأ هناسل يف يتلا ةدقعلا تناكو
 ملعت نأ تدرأ نإف ©لقعي ال ريغص اذه نإ : هتأرما هل تلاقف . يل ودع اذه :لاقو

 لوانتف ؛هيلع امهضرعف ةرمجو ةرمتب يتأف .هيلع امهضرعاف ةرمجو ةرمتب عداف كلذ

 لضعم ءاد لاك ءوسلاو حصرب ريغ نم ضايبلا ةديدش ةيقن جرخت يأ» :زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو|(1)
 .«كلذ ريغ وأ ٥©صرب وأ ماذج نم

 ولعلا يف دحلا ةزواجم وه نايغطلا نأ باوصلاو .«رفك يأ (ىغط) » عس يفو .ع و ب يف اذك (2)

 .رابكتسالاو وتعلاو
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 39 ۔ 29 :هط ثلاثلا ءزجلا

 تلاق امنإ :نسحلا لاق .هناسل ىف ىتلا ةدقعلا تناك اهنمف .هيف ىف اهاقلاف ةرمجلا

 59 .()هتبوقع ىسوم ىلع درت ،كلذ

 هب ددشأ يجأ نوُرنَم يلمأ ْنُم » ًانيوع يأ « اريزو يل لعاَو » :هلوق
 . يرهظ :مهضعب لاقو © يتوق :نسحلا لاق 4 يرز

 أرقت يهو . (هگرشأو) : عفرلاب اهأرقي نسحلا ناكو .4 يرأ يف هكرشأو ط

 .هرمأ يف هكرشي نأ هبر ىسوم اعد .يرمأ يف هكرشأو : بصنلاب ًاضيأ

 نإ اريثك كَرَكذَنَو » اريثك كل يلصن :يأ .4 أريثك َكحبَسن ْيَك » :هلوق
 .(كملع قباس يف 4 اريص انب تنك

 .هل هللا باجتساف « ىَسوُمْ كوس تيتوأ ذم لا »

 ينعي ،ىلوألا ةمعنلا هركذف « ىرخأ ةرَم كيلَع انتم ذَقَلَو » :لجو زع هلوق
 .هتمهلا اهبلق يف هب فذق ءيش وه امنإو « ىَحوُي ام كمأ ىلإ ايحأ ذإ » :هلوق
 يف هيفزفاق » توباتلا يف هيلعجا :يا « توباتلا يف ِهيفزمنا نأ » .ةوبن يحوب سيلو
 .رحبلا يف توباتلا ىقلأف .رحبلا يف هيقلاف :يأ 4 متلا

 ٣ | م ۔ م. . م

 ينعي 4 هل ودعو يل ودع هذخاي لجاشلاب ث رحبلا يأ 4 تلا هليل ط

 :لاق ،هنم ةبحم هيلع هللا ىقلأ :مهضعب لاق .« ينُم ةبحم كيَلَع تقلاو » .نوعرف
 ٠ هوأر نبح هوبحأف

 يف تناك يتلا ةدقعلل ريسفتلا اذه يربطلا ريرج نبا مهنمو © ىمادقلا نيرسفملا ضعب دروأ (1)

 اذه بسن دقو . ةتيم هللا لوسر نع حيحص ربخ عوضوملا يف تبثي ملو . مالسلا هيلع ىسوم ناسل

 ترسن ام ىلوأو . تايليئارسإلا ليبق نم هنأ . ملعأ هللاو ، يل ودبيو .نيعباتلا ضعب ىلإ ريسفتلا

 ام لك ناسللا يف ةدقعلا زاجم» :لاق ثيح 18 ص 12 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هركذ ام ةدقعلا هب

 .ةنر هناسل يف تناك» : ءارفلا لاقو .«ةافاف وأ ةمتمت نم ةكسُم هنم تناك وأ فرحب قلطني مل

 . نييبتلاو نايبلا :ظحاجلا باتك نم ىلوألا تاحفصلا يف اهيف ءاج امو ناسللا بويع رظناو

 ،انلمع رئاس يف اريثك كركذنو» :اذكه هباوص نأ ودبيو . «انلمع رئاس يف» :ع يفو ‘ب يف اذك (2)

 . عس يف ةدراو ريغ ةرابعلاو .«\كملع قباس يف اريصب انب تنك كنإ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 42 - 39 :هط

 يذغتلو] :مهضعب لاقو . يرماب يأ « ينيع ىّلَع عَضْنلَو ) :لجو زع هلوق

 .(")[ينيعب ىأ : ينيع يلع

 نم ىلع يأ ه ُهئْعَي نم ىلع كلدا لمم لوقف كمأ ييممت ذإ » :هلوق

 َمَسط ةروس يف لاقو .اهيدث لبقف همأب ت ءاجف . معن : : اولاقف : يبلكلا لاق

 لبقي مل ةأرما ىلإ هب يج املك ناكف .( لق نم ينارملا ِ هبلع انُمرَحَو ) :صصقلا

 ىلإ هانذَدَرف نوحخصان هل هل ْمُمَو ْمُكَ ُهَنوُلْفَكَي تي لمهأ ىل ع مكل لم تلاق ( .اهيد

 . [13 - 12 : : صصقلا] ) نَرحَت الو اَهْنَع رقت 7 هنأ

 تلتقو نزخت الو اهنع ُرَقَت ْيَك كمأ ىلإ َكتْعَجَرَف ا :ةيآلا هذه يف لاقو
 .هلتق الو هبرض هل لحي نكي ملو ءاطخ هلتق ناك يذلا يطبقلا ينعي 4 اسف

 ىتلا سفنلا نم :: يأ : نسحلا لاقو .فوخلا نم يأ 4 مغلا نم كلنيجنف . : ف

 كانيلتباو : يأ ه انويف كتفو .بنذلا كلذ كلأانرفغف ،موقلا كيلإ لصي ملف تلتق
 . ءالتبا

 وهو .ًاصيحمت كانصحمو : مهضعب لاقو .ءالبلا رثأ يف ءالبلا وه : يبلكلا لاقو
 . دحاو

 ًارشع ماقأ . ةنس نيرشع يأ 4 يم ,لها يف ] ىف نينس تبو » :لجو زع هلوق

 ىلع : يأ « ىَسوُمَِي ردق ىلَع تئج مث ) .ارشع كلذ دعب ماقأ مث ،نيلجألا رخآ
 .دهاجم ريسفت يف {©ك ىسوم اي دعوم

 . يتلاسرلو يسفنل كترتخا يأ « يفنل كتُعَنطصاَو » :لجو زع هلوق
 .دحاو ءافطصالاو رايتخالاو ءابتجالاو

 . ۔ 2- .۔.۔ إ .إ 2 , ۔ ك , ٥
 :دهاجم لاق .« ىركذ ىف اينت الو يتنيائب كوخاو تنا بهذا ) :لجو زع هلوق

 . ظ 26 ةقرو عس نم ةدايز (1)
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 50 - 43 :هط ثلاثلا ءزجلا

 . يتل اسر ينع 7 او يلا ءاعدل ا ىف :نسحل ١ ل اقو . يركذ يف افمعضت الو يأ

 : مهضعب لاق 4 انأ هل لوقف ط رفك : : :ىأ 4 ىغط 1 نوعرف ىلإ َبَعذآح
 7 .ء ,ز 8ِ < . م

 انه اه فلألا مهضعب ٢ 4 ىشخي وا ركذتي ُهلَعَل ط .بعصم يباب (ة)[هاينكف] .ه

 . ىشخيو ركذتي هلعل :لوقي .ةلص

 نأ ؤأ » ةبوقعلاب انيلع لجعي نأ يأ ه انيَلَع طرفي نأ فاخت اننإ ابَر الاق
 .انلتقيف « ن

 لصي يذلاب سيل هنإف :يأ « ىرأو عمسأ امْكَعَم يننإ اقاحَت ال َلاَق »

 . ةلاسرلا ينع اغلبت ىتح امكلتق ىلإ

 ونب ناكو 4 ْمُهْبذَعَت الو َليِئاَرْسِإ ينب انَعَم لزأ َكْبَر الوسر انإ لوقف هتاف »
 .انيف ةيزجلا لهأ ةلزنمب طبفلا دنع ليئارسإ

 ىىَلَع مملُسلاَو » ديلاو اصعلا :نسحلا لاق « كبر نُم ٍةَياَئب كتج ذَق » :هلوق

 : بتك نيكرشملا ىلإ بتك اذإ ناك ةلي هللا لوسر نأ اوركذ . 4 ىتلا عبتا نم

 . ( ىدهلا با نمم ىىلع مالسلا )
 : يأ .4 ىونو بذك ْنَم ىَلَع باذعلا نأ انإ يحوأ ذق انإ » :لجو زع هلوق

 . هللا ةعاط نع ىلوتو هللا تاياب بذك

 لاق « ُهَقْلَع ءيش لك ىلغأ يذلا انُبَر لاق ىَسوُمْي امكبر نمق َلاَق »
 هل هاده مث : :لوقي « ىدم مث : ه .هب شيعيو هب موقي ىذلا هتوقو هحالص :نسحلا

 . هذخأ ىتح

 نأ نورسفملا ركذ دقف .هتبثأ ام هباوص فيخس فيحصت وهو «‘فحصملاب هاينك» :ع و ب يف (1)

 داز يزوجلا نبا رظنا .سابعلا وبأو ،ةرم وبأو ،ديلولا وباو ؤبعصم وبأ : ىنك عبرأ نوعرفل
 . ىنعملا حضتيو .ةرابعلا مقتستل ةدايز نيفوقعملا نيب امو .288 ص 5 ج ريسملا

 ةمليسم ىلإ مالسلا هيلع بتك دقو . 654 صو 752 ص ج يربطلا خيرات يف كلذ نم ةلثمأ رظنا (2)

 = هدابع 7 ءاشت نم 7 هلل ضزألا نإف دعب امأ .ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا» : باذكلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 - 51 :هط

 لاقو . هايإ اهملعو اهحلصي امل اهاده مث ةباد لك قلخ ىوس : دهاجم لاقو

 . + ركذلاو © ةقانلا لمجلاو . ةأرملا لجرلا ىطعأ .هوحن نم هلكش هاطعأ : يبلكلا

 .اهيتأي فيك هفرع يأ كىده مث

 مث [88 :لمنلا] ه ءيش لُك نقتأ يذلا هللا عنص ( :أرق هنأ نسحلا نع اوركذ
 .اهسفن نع يقتت ةتت فيك ةباد لك ىلإ رت ملأ :لاف

 ىلإ نوعرف اعد ىسوم نإ « ىلوألا نورقلا لاب امَف لاق » :لجو زع هلوق
 .ثعبت ملف تكله دق ىلوألا نورقلا لاب امف :نوعرف هل لاقف ثعبلاب ناميإلا

 ال يأ 4 ىسن ر الو يبر ر لض ال بتك يف يبر دنع اَهُمْلِع » :ىسوم « لاق »
 : يأ ) ىلوألا نورقلا لاب امف (: : مهضعب لاقو .هيف ام ىسني الو ئ بهذيف هلضي

 باتكلا كلذ ( يبر لضي ل باتك يف يبَر دنع اَهُمْلع لاق ( ىلوألا نورقلا لامعأ

 .اهلاجاو اهلامعأ ملع يأ ) ىسني ر الو (

 يف يكلم يل نأ يلع ضرعي ىسوم نإ ،ناماه اي :لاق نوعرف نأ اوركذ
 .دبعي ادبع ترص ذإ دبعت هلإ تنأ امنيب :ناماه هل لاقف .تم اذإ ةنجلا يلو ،يتايح
 . هيأر نع هدرف

 : ىلاعت هلوق لثم وهو أدهت ضزألا ُمُكَل َلَعَج يذلا » :لجو زع هلوق
 « لُبُس اهيف مكل كَلَسَو » :هلوق .ًاشارفو [19 :حون] ( طاسب ضزألا مكل َلَعَج )

 .اقرط اهيف مكل لعجو : يأ
 يف ةفلتخم : يأ 4 نش ت تا م ًاجؤزأ هب انجرخأ ُءاَم ءامسلا نم َلَزْنأَو ,

 هذه تبني يذلاف : :لاق . جوز هنم دحاولاف :ضرالا يف تبني ام لكو .همعطو هنول

 .توملا دعب مكثعبي نأ ىلع رداق ىتشلا جاوزألا

 َكِلَد يف نإ » تابنلا كلذ نم يأ «ممُكَمَعْنأ اواو اوُلُك » :ىلاعت هلوق

 .601 ص 4 ج ماشه نبا ةريس رظنا .«َنيِقَُمْلِل ةبقاعلاو =
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 ١ ۔ 54 : هط ثلاثلا ءزجل 56

 يلوأل :مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف ،لوقعلا يلوال :يأ « ىهنلا يإوأل تال

 .")ع رولا

 ْمُكديمن اهيفَو » مدآ قلخ ينعي «ممُكتقَلَح» ضرألا نم يأ اهن » :هلوق
 .4 ىرخأ ة ةرات مُكجرخن اَهنمَو

 عمجيل مكدحأ قلخ نإ :ةيم هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 نيعبرأ ةغضم نوكي مث اموي نيعبرأ ةقلع نوكي مث ،ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف

 هلإ ال يذلاو .اديعس وأ ًايقشو هرثأو هلمعو هقزر :اعبرأ بتكي نأ كلملا رمؤي مث . اموي
 قبسيف عارذ الإ ةنجلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل دبعلا نإ وه الإ

 رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو .اهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع

 ةنجلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ رانلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح

 . )اهلخديف

 وأ ،هقلخب طلخيف اهيف تومي يتلا ضرألا ةبرت نم ذخؤي هنإ :مهضعب لاقو

 ةرات مُكجرْحن اَهنمَو مكديع اهيفو مكانقلخ اهنم ) : ىلاعت هلوق وهو ؛هقلخ ىلع ىرذتف

 .« ىىَرخأ

 ةروس يف اهنع لاق يتلا تايآلا عستلا : : يأ 4 اهلك اتنا ُهتْيَرأ ذَقَلَو » :هلوق
 هدي يهو ]101 :ءارسإلا] ( تانيب تايا مست ْىَسوُم انيتاع ذَقَلَو ) :ليئارسإ يت

 نينسلاب نوعرف لا انذأ ذقلو ) مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو هاصعو

 نم ًاصقنو نينسلا نأ ققحي مهضعبو .[130 :فارعألا] ( تاَرَمْتلا م صقنو

 .تايآلا عستلا مامت ًاسبي رحبلا يف ًاقيرطو .ةدحاو ةيآ تارملا

 ام 0 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو . ةداتقل لوقلاو .و 217 ةقرو عس يفو .عدو . تب يف اذك )1(

 ىلا يهتناو لوقعو مالحأ يأ .ةيهن اهتدحاو . ىجحلا يوذل هزاجم ( ىهنلا يلوأل )» :يلي

 .« بلو لقع يذل :يأ ىجج يذل مهلوق زاجمو .مهيهنو مهرمأ لوقع
 . 248 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت ىضم هيلع قفتم ثيدح (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 63 ۔ 56 : هط

 . نمؤي نأ ; ئبأو اهنك اهب بذكف : يأ 4 ىباو بذكف ط : لجو رع هلوق

 لعجاف ه هلثم رخسب كْنيتاَتلَق ىتومت كرشبا انضرأ نم انجرخت انتفجأ لاق »
 ًافصنم اناكم :دهاجم لاق « ىرس ًاناكَم تنأ الو نحن ُهفلْحْن آل أ ادعوم كنيبَو اننيب

 .الدع اناكم : مهضعب لاقو .مهنيب

 ديع موي : : نسحلا لاقو . هيف هودعاو 5 : يأ 4 ةنيزلا موي مكدعوم : لاق ط

 : مهضعب لاق 4 ىحض سانلا ز رشحي نأو » :لاق .ىحض هيف نوعمتجي .مهل ناك

 . اراهن يأ

 مث » .ةرحس نم عمج ام ينعي « هديك عمجف نوعرف يلوق » : ىلاعت هلوق
 « باذع مكحيف ابذك هللا ىلع اورتفَ ال مكلو ىسوم مهل لاف » .ءاج مث « ىأ

 . 4 ىتفا نم باخ ذَقَو ل باذعب مكلصاتسيف : نسحلا لاق

 ١٠ . ه 4 ۔ ٥ ٤ 8 ه. ه 2 م .؟

 دنع ةرحسل ا تلاق . 4 ىىوجنل ١ اورس او مهنيب مهرما ١ اوعزنت ث : لجو زع هلوق

 هل نإف معز امك ،ءامسلا نم ناك نإو ،هبلغنسف ارحاس لجرلا اذه ناك نإ :كلذ

 .رمألا

 ْمحِضزأ نم مكاَجرحي نأ نايري }ناَرحَْسَل نذهه نإ » :ىلاعت هلوق

 ىَدُع ىرجم يرجي صوقنم وهو .رسكيو هلوأ مضُي (َىوُس ًاناكَم) ه :زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (1)
 .نيتيرقلا نيب اميف طسولاو ؤفصنتلا ىنعملاو ىعو

 ىف ( ناَرجاَسَل نيذه ن ) سنويو ىسيعو ورمع وبأ لاق» :يلي ام ةديبع يبأ زاجم يف ءاج (2)
 باطخلا وبأ معزو .باوص ظفللاو باتكلا يف نوصقنيو نوديزي امك ( ناذه ) بتكو : : ظفللا

 نب رشب لاق .بصنلاو رجلا عضوم يف نينئالا نوعفري مهريغو ةنانك ينب نم اموق عمس هنأ
 يذلا دعب اميف لمغت الو اهيلي اميف لمعت اهنأ ىرت الأ .باجيإلاو ءادتبالا ىنعمب (ًإ) :لاله

 زاجم ( ناَرحاَسَل ناذه نإ ) زاجم ناكف ،مسالا بصنت امك هبصنت الو ربخلا عفرتف ،اهدعب

 كَرشُملا نوعفري مهنأ ىرت الأ ،نارحاس ناذه :تلق مث .معن :يأ شهنإ :هجرخم ،نيمالك
 : هلوقك

 ..ُبيرَغَل اهب راقو يئ هلُحَر ةنيدملاب ىسمأ كي ْنَمَف
 = نإ نيب ةقرافلا يه ربخلا يف ماللا لعجو (ِناَرجاَسَل نادمه نإ) :ارقف (َنإ) ففخ مهضعبو
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 71 - 63 :هط ثلاثلا ءزجلا

 ذئموي ىلثملا مهتقيرط تناك : : مهضعب لاق .4 ىَلثُمل ١ كتقيرطب به ذيو اَمهرخسب

 ابهذي نأ ناديري امنإ :نوعرف لاقف .لاومأو اددع موقلا رثكأ اوناك ليئارسإ ينب (0)[نأ]

 ونب ناكو .ليئارسإ ينب ينعي : : لثمألا مكشيعب ابهذيو :نسحلا ؛لاقو . امهسفنأل مهب

 . مهنودبعتسيو جارخلا مهنم نوذخأي انيف ةيزجلا لهأ ةلزنمب طبقلا يف ليئارسإ

 (ث[ضعبل مهضعب هلوقي مكرحس ينعي] « مكدي اوعمجا » :لجو زع هلوق
 : مهضعب لاق « ىىَلْعَتْسا م مويلا حلفأ ا ذَقَو » .ًاعيمج اولاعت يأ 4 اص اوتئآ مث ; و

 .دحاو وهو ؛بلغ نم : : يبلكلا لاقو .رهظ نم

 اذإف اوُمْلا لب َلاَق ىقلأ نَم لأ نوكن نأ ئ يقلت نأ امإ إ ىَسوُمِتاولاق » :هلوق
 8 ى ۔ م هم 7 ] م

 . ىعست تايح اهنأ :يا « ىعست اهنأ مهرخِس نم هنل إ ليخي مهيصعو مهلابج

 : يأ « ىلغألا تنأ كنإ فحت ال انلف ىسوُم ةقيخ هسفن يف سَجؤأق » : هلوق

 مهلابح طرتست : يأ « اوُمَنَص ام فقْلَت » كاصع : يأ « كنيمي يف ام قلأَو » رهاظلا

 يا « ىىتأ تيح رجاسلا حلفي الو رجسدنَت اوَُنَص امنإ » .اهيفب مهفقلت ،مهيصعو

 .ءاج ثيح :مهضعب لاقو .ناك ثيح

 م ممه

 4 ُهَل مسنم لاق . ىسومو نوره برب اماع اولا ادجس ةرحسلا يقلق ث

 دق يأ .هقيدصت يف مكل نذآ نأ لبق هومتقدصأ يأ .ماهفتسالا ىلع مهل لوقي نوعرف

 .متلعف
 « فخ نم مكلجأ مكيديأ نعا رخلا ُمُكَمْلَع يزلا ممكْريبَكَل هنإ »

 عوذج ىلع :يأ « لخنلا عوذج يف مُكنبلَصالَو < ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا يأ

 . ىسوم وأ انأ : : ىأ > ىقبأو ًاباَذمَع دشا أ انأ ملعتلو 9 . لخنلا

 ةريثك ليوأتلاو ليلعتلا نم هوجوو ليوط مالك ةيبرعلا ءاملعلو .ةليقثلا نم ةففخملا نإو ةيفانلا =

 2 ج ءارفلا يناعم يفو 5023 -21 ص 2 ج ةديبع يبأ زاجم يف اهليصافت رظنا .عوضوملا يف

 .امهريغو 183 ص
 «. . .ليئارسإ ونب ذئموي ىلثملا مهتقيرط تناك» :و 27 ةقرو عس يفو ع يف :اهنم دب ال ةدايز (1)

 .عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 7] ۔ 72 : هط

 يذلا ىلع الو : يأ « انرطق يزلاو تتتيبلا َنم انءاج ام ىلَع كر كرثؤن نل اولاق »

 انبَرب اًنَماَع ا :ا ايندل دلا ةويحلا هذه ىضقت ةت امنإ ضاق تأ ام ضقا . (!")انقلخ يأ انرطف

 انوعدت امم ريخ :يأ « ىقبأو هللاو رخُسلا نم هيلع انتهَرُكأ امو انيطع انل رفغت

 .نوعرف اي كنم ربخو .هيلإ

 .ءادهش هرخاو ةرحس راهنلا لوأ اوناك :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 اهيف تومي آل من منَهَج هل أ ناق » ًاكرشم :يأ امرج ُهبَر تاي نمم هنإ » :هلوق

 انرّسف دلق 4٩ ىلعل ١ تاجردل ١ مهل كتلوق تنحلضل ١ لمع دق انمؤُم هت هر : نمو ىيحي الو

 عضوملا اذه ريغ يف ة ةنجلا يف تاجرآلا

 اَهتخَت نم يرجت ث )4) ميرم ةروس يف هانرسف دق 4 ن ن ُدَع تنج :ج : هلوق

 نوجرخي الو اهيف نوتومي ال 4 اهيف ننيدلخ ط .ًاضيأ راهنألا انرّسف دقو 4 راهنألا

 .ًاحل اص لمع نم : مهضعب ل اقو . نم آ نم يأ . 4 ىكَزَت نم ءارج كلذو ث .اهنم

 مهل برضاَق اف ث اليل : يأ 4 يدانعب رس ا نأ یَسوُم ىلإ ا انحو ُدَقَلَو ث : هلوق

 .« اسين رخبلا يف اقيرط

 ملو .فطع فرح واولا ربتعاو ( اَنَرَطف يزلا ) : ىلاعت هلوق يف ريسفتلا يهجو دحأ فلؤملا ركذ (1)
 ىذلا هللاب اومسقأ ةرحسلا ناك ،مسق واو واولا لعج وهو بارعإلا نم رخآلا هجولا ىلإ رشي

 هركذ ليواتلا يف هجو وهو .تانيبلا نم مهءاج ام ىلع نوعرف اورثوي نل مهنإ مهرطنف
 ريسفتو 0187 ص 2 ج ءارفلا يناعم رظنا . لماتف ،ريبك رظنلا نم ظح هلو ،ريثك نورسفم
 .529 ص 4 ج ريثك نبا ريسفتو .189 ص 16 ج يربطلا

 ظ 27 ةقرو عس يف ءاجو .زي هللا لوسر ىلإ اعوفرم ثيدحلا اذه ع يفو ب يف ءاج اذك (2)
 نم ققحتأ ىتح ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف هدجأ ملو .ةداتق ىلإ بوسنم
 نبا ىلإ يربطلا ريرج نبا هبسن دقو .ي هللا لوسر نع اثيدح سيل هنأ مزجأ داكأو .هدنس
 13 ج يربطلا رسفت رظنا .ًاضيأ دهاجم ىلإو ةداتق ىلإو ،ةرم ريمع نب ديبع ىلإو ،ةرم سابع
 .107 ص 3 ج روثنملا ردلا رظناو (فراعملا راد ةعبط) 36 ص

 .20 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (3)
 .19 ص ءزجلا اذه يف رظنا.(4)



 81 - 77 : هط ثلاثلا ءزجلا

 اقيرط راصف {هاصعب رحبلا برضف 5هرماف سرف ىلع ليربج هاتأ :نسحلا لاق
 . قيرط طبس لكل .اقيرط رشع يتنثا راص هنأ انغلب : مهضعب لاق . ًاسىي

 نوعرف ككردي نأ فاخت ال يأ 4 ىشحت الو ًاكرَك فاحَت آل » :لجو زع هلوق
 . كمامأ قرغلا ىشخي الو كدعب نم

 ميلا ١ م مُهَبشغف ث فلأ نيعب رأ هدونج عبمج ن اكو 4 هدونجب نوعرف هعبتأ اف +

 ]م ٠٥ ٥ - ©

 . مه اده امو : يأ 4 ىدم امو ُهَمَوَق نوَعزف رض و ط .اوقرغف 4 مَهَيِشغ ام

 نوعرف نم :يا « مُكوُدَع ْنُم مكنَيَجنأ ذ ليئزشإ إ ينبني » :لجو زع هلوق
 ىنعي .لبجلا روطلاو . لبجلا نميأ يأ 4 نميألا رولا بناج مكتدعو هموقو

 . ىسومل هتدعاوم

 ناك نملا :مهضعب لاق .4 ىىَوْلُسلاَو نملا مكيلَع اَْلَْأَو » :لجو زع هلوق

 ىولسلاو .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم لسعلا لثم "مهتلحم يف مهيلع لزني
 . يَتاَمُسلا هل لاقي يذلا ريطلا اذه وه

 ال اوناك :مهضعب لاق « هيف اوَعْظَت الو ْمُكَتفزَرإاَم تبط نم اولُك » :هلوق
 اوناك .مهنإف ةعمجلا موي الإ © ىقبي الو مهدنع دسفي ناك هنأل ،دغل هنم نوذخاي

 الو ةدابعلل تبسلا موي يف نوغرفتي اوناك مهن أل { تبسلا مويلو ةعمجلا مويل نوذخأي

 . اعبش نؤلمعي

 مهنا ؛ ماعط نتنأ الو محل زنخ ام ليئارسإ ونب الول :لاق سابع نبا نع اوركذ

 . مهدغل مهموي نم اورخد. مهمويل اوذخأي نأ اورمأ امل

 محل زنخ ام ليئارسإ ونب الول :ةلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ
 . (3) اهجوز ىشن أ تناخ ام ء اوح الولو

 .هيف لزن اذإ ناكملاب لحي لح نم ثموقلا لزنم :ةلحملا (1)
 . ريسفتل ا بتك ضعب نم حيحصتلا تبثأف عو ب يتطوطخمب ةرابعلا يف داسفو بارطض ا عقو )2(

 = باتك يف ملسم هجرخأ . ملسمو يراخبلا هجرخأو دمحأ هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 87 - 81 :هط

 . يبضغ مكيلع بجيف :مهضعب لاق 4 يبضغ ممكيلَع لجف » :لجو زع هلوق
 نمو « . يبضغ مكيلع لزنيف : يأ ) يبضغ مكيلع لحيف ( : :رخا هجو ىلع أرقت يهو

 .رانلا يف يأ « ىىَوَم ذقف يبضغ هيلع للخب

 : يأ « َنَماَءَو » كرشلا نم :يا « بات ْنَمْل رافع ين » :لجو زع هلوق
 ىضم مث .4 ىىدتمها مث » هناميإ يف يأ احلص َلمَعَو » .هلل ناميإلا صلخا

 فرع مث ( دتما مث ) :مهضعب لاقو .هيلع تومي ىتح هناميإ ىلع حلاصلا لمعلاب
 . باوثلا

 يرب 3 ىلَع الوأ ١ مه ل اق ىسوم كموق نَع كلجأ ا امو < :لجو زع هلوق

 ٩8 هب مهيتا يذلاب يدعب نم يننورظتني ءالوأ م مه : : يأ 4 ىضزتل ر كيلإ 7

 اوبهذيل ىسوم مهراتخا نيذلا ةعبسلا ينعي . : مهضعب لاقو . هنوعبتي مهنأ ينعي سيلو

 .داعيملل هعم

 كدعب نم كموق انيلتبا : يأ 4 كدب نم كَمْوَق انق ذَق ان لاق ط :لجو زع لاق

 ن اَبضَع هموق ىلإ یَسوُم َعَجَرف » مهلض أ دق يرماسلا نإ لوقي 4 يماسل ا مهلصأ و «

 ديدش : نسحلا لاقو . هدعب نم هموق عنص ام ىلع ًامومهم انيزح : يأ 4 ًافسأ

 .بضفلا

 كسمتلا ىلع ةرخآلا يف يأ ه انسح ادغو مكبر ْمُكذعَ أ ا موق اق ط
 ْمُكيَلَع لحي نا هتدرأ مأ » دعولا :دهاجم لاق « ُدْهَعلا مكيلع لاقأ » .هنيدب

 .« يدموُم ْمتْفَلْغأَق » لوالا فرحلا لثم وهو « مكبر نُم بض
 يهو ) انلمح انكلو » انتقاطب :يأ « اكلَمب ةدعم انفَلخأ امم اولاق >

 مل ليئارسإ ونب الول :هظفلو (1470 مقر) .رهدلا اهجوز ىنأ نخت مل ءاوح الول باب عاضرلا =
 نع هيوري مهلك رهدلا اهجوز ىنأ نخت مل ءاوح الولو . محللا زنخي ملو . ماعطلا ثبخي

 .ةريره يبأ

 .هكلمن رمأب :يأ :399 ص هريسفت يف دهاجم لاقو (1)

 = رسكو ءاحلا مضب (اَْلُمُح) :صفحو رماع نباو نايمرحلا» :153 ص ريسيتلا باتك يف ينادلا لاق (2)
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 ١ هط ثلاثلا ءزجل : 87

 .دحاو وهو شلاقثأ :دهاجم لاقو .ماثآ يأ ه رازوأ » (انلمَحر ةفيفخ ًاضيأ أرقت
 & 2۔.,۔ ح ,۔ , . . ۔ . 2٠۔,, ۔َ۔ . ك . -.

 ىقل ١ كلذكف اهنفدقن ط . ںوعرف موف ينعي 4 موقل ١ هنير نم ث من الا لقثل او

 .« يرماسلا
 ةليل نيرشعو ًاموي نيرشع اودعف .ةليل نيعبرأ مهدعاو ناك ىسوم نأ كلذو

 . دعولا ىسوم فلخأ دقف & نوعبرأ هذه : اولاقف

 نوعرف لآ ءاسن نم هوراعتسا ليئارسإ ينب ءاسن ناك 3 مهل بلح اوراعتسا اوناكو

 مهب يرسي نأ ىسوم رمأ هللا ناكو . ىسوم مهدعاو يذلا ديعلا موي ينعي . ةنيزلا مويل

 اورسأف .نوعرف لآ مهب نطفيف ،نوعرف لآ ىلع يراوعلا اودري نأ موقلا هركف 5اليل

 ةليل نورشعو اموي نورشع تضم امدعب يرماسلا مهل لاقف .مهعم يراوعلاو ليللا نم
 متيلتبا امنإ :نوثالثلا تضم امدعب : مهضعب لاقو ، يبلكلا ريسفت يف ىسوم ةبيغ يف

 : هلوق وهو .مهعم ام موقلا ىقلأو . يلحلا نم هعم ام ىقلأو . هوتاهف يلحلا اذهب
  . ۔هگ ۔ ۔۔۔ إ ۔ه۔۔۔

 مث .الجع هغاصف .انعم ام انيقلأ امك هعم ام :يأ ( يرماسلا ىقلا كلذكف اَمماََْذَقَق )
 .ليربج سرف رفاح تحت نم هذخأ ناك يذلا بارتلا هيف يف ىقلأ

 تضم املف . رشعب اهممتأو ةليل نيئالث ىسومل تو هللا ناك دق : مهضعب لاقو

 .مكعم يذلا يلحلاب ةبوقع مكباصأ يذلا مكباصأ امنإ :يرماسلا لاق نوثالثلا

 .هيلإ اهوفذقف مهعم يهو اوراسف نوعرف لآ نم هوراعتسا ًايلح ناكو .")هوتاهف

 ونب زاج موي ليربج سرف رثأ نم ةضبق هتمامع يف رص دق ناكو . ةرقب ةروص اهوروصف
 م ,2 وم ۔ ع ذ إ ى . ٠ ء - , , ٥ ٤۔ . . ... .

 روخي لعج :يأ ،(زراوخ هل ادسج .الجع مهل جَرخاف ) .هيف اهفذقف رحبلا ليئارسإ

 نم يرماسلا ناكو .( ينق ىسسوُم هلاو مكهتإ اذه ( : هللا ودع ( َلاَقَق ) ؤ ةرقبلا راوخ

 . ىسوم عم رحبلا عطق امدعب قفان هنكلو .ةرماس اهل لاقي ةليبق نم ليئارسإ ينب ءامظع

 .«فيفختلا عم اهحتفب نوقابلاو ةددشملا ميملا =

 حصأ وهو .«هوتاهف» :209 ةقرو ز يفو شةيبرعلا يف حيحص وهو .هوُمملهف :ع و ب يف (1)

 . فيحصت هيفو أطخ وهو .هوباهف :و 28 ةقرو عس يفو ٠ ذوأو
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 96 ۔ 88 : هط

 لاقو . ةرقبلا راوخك يأ 4 راو هل أ ادسج الجع مهل جرخأ ط : هللا لاق

 .هيف حيرلا فيفح راوخ هل :دهاجم

 بلط امنإ ::لوقي .ىسوم يسنف يأ « ينق ىَسوُم هلإو ْمُكهلِإ اذه اولاقف » ١ ه و

 ."رخا اقيرط قيرطلا يف فلاخ شهيسن هنكلو اذه

 اعفت الو ًارَض مُهَل كلمي الو )الوق مهنإ عجر لأ نر لفأ ) : ىلاعت هللا لاق

 اوذختا نيح ىسوم مهيلإ عجري نأ لبق نم :يأ « لق ن نور مهل لاق ذقلو
 شياو ينوي نمحرلا مكبر نإَو » لجعلاب يا « هب متنتف امنإ موقي : » :لجعلا
 انيلإ عجري ىتح » هدبعن يأ «ننيفكنع» لوزن ال يأ « هيع حبن ن اولاق يرمأ
 .« ْىَسوُم

 ام نوُرَهَ » :لجعلا اوذختا مهن زا ىأرو عجر ا امل نوراهل ىسوم 4 لاق ,
 ٤. ء؟۔ ۔ . ى ك ه ؤ ٥

 الو يتّيخلب ذخات ال م نبي ل اق . يرم : تيصع أ نع ر الا اولض مهتي ار دإ ذا كعنم

 ء8 ه ۔ 22 4 ۔ ر
 .[10 :فارعألا] ) هيإ هري ه هيخأ سارب ذخأو ( ,7 ةيآ يف لاق دقو 4 ييارب

 . /ه . م. ها 4

 ملو :يأ يلوق بر مو ل :رس ينب نيب تقرف لوقت نا تيشخ ُتيِشَخ يإ ,
 لوقي .مهيف كتفلختسا دقو تئجو مهتكرت دقلو ك هعوجرب داعيملا ينعي ، يرمأ رظتنت

 يرماسلا ىلع ىسوم لبقأ مث .لوقلا اذه يل لوقت نأ تيشخل مهتكرتو كتعبتا ول
 :هل « لاق ل ف

 4 هب اورصنت مل امب ب ترصَب َلاَق » ؟()كتجاحام : يا «يرمَسيفْبطخاَمق »

 ,يناعم يفو . «رخآ قيرط يف هفلاخو هيسن نكلو» :و 28 ةقرو عس يفو ٥5ع يف ةرابعلا تدرو اذك (1)

 اوذختاف مهنع اأطباف قيرطلا أطخأ { يسن ىسوم نأ ينعي ى (َينف)» :190 ص 2 ج ءارفلا
 يربطلا ريسفت يف (َيسنف) : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا فالتخا رظناو .«هللا مهرّيعف سابعلا

 .201 - 200 ص 16 ج
 ءاهلا رمضي مل نمو الوق مهيلا عجري ال هنأ هزاجم» :4 ص 2 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 .«غجري الأ بصن

 = .ريست يفو .حصأ وهو ؟كتجح ام :و 28 ةقرو عس يفو كتجاح ام :ع و نيتطوطخملا يف ف اذك (3)
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 97 ۔ 96 : هط ثلاثلا ءزحلا

 4 . ۔۔ێ
 ناكو .هغاص نيح يأ > لجعلا يف اهتيقلأ : يأ 4 اهتذبنف ط ليئارسإ ينب ينعي

 رثأ نم اهذخأ ناك ؛سرفلا رثأ نم :دوعسم نبا ةءارق يف يهو ،لجعلا راخف .ًاغئاص

 ::لاق ؟عنصت ام :لاقف .عنصي وهو يرماسلا ىلع ىتأ نوراه نأ سابع نبا ركذ

 املف .هسفن يف ام ىلع كلاس ام هطعا مهللا :نوراه لاقف ."عفني الو رضي ام عنصأ

 .)نوراه ةوعدل كلذو لجعلا راخف ،روخي نأ كلأسأ ينإ مهللا :لاق هعنص

 : يسفن يل تنيز كلذكو :يأ « يفت يل تلوس كلذكو ) :لجو زع هلوق

 .راخ لجعلا يف اهتيقلأ اذإ يسفن يف عقو :يأ

 : يأ 4 ساسم ال َلوَقَت نأ ةوَيَحلا يف كل نإف ْبَعْذاَف » :ىسوم هل « َاق »
 ناك نمو ايندلا يف كتبوقع هذهف . كنوسامي الو سانلا سامت ال : يأ ايندلا ةايح

 . ةمايقلا موي ىلا كنيد ىلع

 : نولوقي ماشلا ضرأب نآلا ىتح ةرماسلا اياقبو ؛دوهيلا نم فنصةرماسلاو

 .ساسم ال

 كيزجيف هيفاوت : يأ ُهَقَلحت نل » ةمايقلا موي ينعي ادعوم كل نإو » :لاق
 .هنع بيغت نل : يأ هفلخت نل ) :مهضعب لاقو .كلمع أوسأب هيف هللا

 : يأ . ًافكاع هيلع ترص :يأ « ًافكام هلع تل يذلا كهلإ ىلإ رظناو ط

 .« ًافْسن ميلا يف ةنقِسنتَل مت ُهنقرحنل » ًادباع

 .بسنأ يهو .. !كل امو» «؟كنأش امو» «؟كرمأ امم 4 ص 16 ج يربطلا =

 . عفني الو رضي ال ام ع يفو . «عفني الو رضي ام» :دهاجم ريسفت يفو عس يفو ب يف اذك (1)

 , 'رضي الو عفني ام» : يبطرقلا ريسفت يفو

 ينإ مهللا :يرماسلا لاق نوراه ىفق املف» :احوضو رثكأ ةرابعلا تءاج دهاجم ريسفت يف (2)
 ةوعدل راخ امنإو ،مهسوؤر اوعفر راخ اذإو ،اودجس راخ اذإ ناكف راخف ،روخي نأ كلأسأ
 . !نوراه
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 101 ۔ 98 : هط

 ، ىسوم هحبذ : يبلكلا لاقو (1)[ًافسن ميلا يف هئفسننل مث : ةندربنل] : : مهضعب لاق

 .ًامدو ًامحل لوحت هنإ :لاق نم لوق يف اذهو .رحبلا يف ف هاَرَذ مث .رانلاب هقرحأ مث

 .رحبلا يف هار نيح وه ( ُةنَقسنتَل ) :هلوقو

 لك الم : يا ه املع ءْيَم ك عسوم إ ةلإ ال يذلا هلا مكل امإ » :هلوق
 . هللا ملعب الإ ءيش نوكي ال يأ املع ءيش

 ام رابخأ نم :يأ 4 قبس ذق ام ابنأ نم كيلع صقن َكِلَذَك » :لجو زع هلوق
 4 اركذ » اندنع نم :يأ 4 انل نم » كانيطعأ : :يأ كنا ذ . :ىضما دق

 عوَي لمحي هنإَف » هب نمؤي ملو نآرقلا نع يأ ؟ ةنع ضرعأ نمم » ؛ نآرقلا ينعي
 كلذ باوث يف :نسحلا لاق 4 هيف َنيدلنخخإ» . ًامث] :دهاجم لاق 4 ارو ةاَقل

 ام :يا ه المج ةَميلا وي » مهل سئبو يا « ممه اسو » .رانلا وهو شرزولا
 مهروهظ ىَلَع ْمُمَرازوُأ ولمح مهو ) :هلوق وهو .رزولا نم مهروهظ ىلع نولمحي
 .[31 :ماعنألا] ( ًنوُررَي امم اس لأ

 ؛ هلمع ءىرما لك عم هللا ثعب ةمايقلا موي ناك اذإ :كلاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 .الامج هلمجأو انسح هنسحأ ،طق اهآر ةروص نسحأ يف هلمع نمؤملا عم ثعب
 يذلاب رشبأو فخت ال :لاق الإ هعوري ائيش الو هفاخي ائيش ىري ال .ًاحير هبيطأو
 لاق ارارم كلذ هل لاق اذإف . ىنعُي يذلا تنأ الو .داري يذلا تنأ ام هللاو ال .كرسي
 احير كنم بيطأ الو اهجو كنم نسحأ تيأر ام هللاو ؟هللا كحلصأ ،تنأ نم :هل
 هللاو ينإ :لوقيف .معن :لوقيف ؟ينسح نم بجعتأ :هل لوقيف .اظفل كنم نسحأ الو

 . ةففخم ءارلا مضو نونلا حتفي «هقرحنل» :اهأرق نم ةءارق ىلع اذهو .و 28 ةقرو عس نم ةدايز (1)
 قّرحأ» تقرح نم .. . ًادرب ةديدحلاب هندربنل ُهنقُرحَتَل)» : :191 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو

 يبأ نب يلع نأ حلاص يبأ نع يبلكلا نع يلع نب نابح ينثدح :لاقو «. . .ناتغل قرحأو
 .هندربنل هنقرخنل) :لاق بلاط

 ليعامسإ نع هل بحاص نع ىيحي : يلاتلا دنسلاب ظ 28 ةقرو عس يف مالس نب ىيحي هجرخأ (2)
 . .لوقي تي هللا لوسر تعمس :لاق ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع عفار نبا
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 104 ۔ 101 : هط ثلاثلا ءزجلا

 ينإو .يلقث ىلع ايندلا يف ينلمحت تنك كنإ .انسح ناك هللاو كلمع نإ .كلمع

 ال مهتزافَمِب اوق نيذلا هللا يجنو ) :لوقي يتلا اهنإو .هلمحيف . مويلا كّنلمحال هللاو

 .[61 :رمزلا] ( نونزحي مُه آلو وسلا مهسم م

 هنتنأو ءأحبق هحبقأ طق اهآر ةروص حبقأ يف هلمع رفاكلا عم ثعبيو :لاق

 يذلاب رشبأ ،ثيبخ اي :هل لاق الإ هعوري الو هفاخي ائيش ىري ال .ًارظنم هأوسأو .احير
 هللاب ذوعأ :هل لاق رارم كلذ هل لاق اذإف . ىنع يذلاو ،دارُي يذلا هللاو تنأ .كءوسي

 .احير كنم :م نتنأ الو ى ًاهجو كنم حبقأ الو ى ًاظفل كنم أوسأ ًادحأ تيأر ام هللاو كنم

 كلمع نإ ،ثيبخلا كلمع هللاو انأ :لوقيف ،معن :لوقيف ؟ينم بجعتأ :هل لوقيف

 يتلا اهنإو .مويلا كنبكرأل هللاو ينإو ايندلا يف ينبكرت تنك كنإ .احيبق ناك هللاو

 4 نوُرزن ام ءاس آلأ ْمهروُهظ ىلَع ْمُهَراَزؤ ] نولمحي ْمُهَو ) :هللا لوقي

 .[31 :ماعنألا]

 روصلا بحاص هيف خفني نرق روصلاو « روصلا يف ني موي » :لجو زع هلوق
 . نيكرشملا يأ 4 َنيِمرجُملا ز دحو و : ىلاعت لاق . هدسج ىلا حور لك قلطنيف

 نوتفم 77 .ةحلاك مههوجو ةدوسم : يأ 4 قرو ذئموي ث رانل ا ىلإ رشح ١ ذهو

 : يأ ًارشَع آلإ » ايندلا يف :يا « متشب نإ » ًاضعب مهضعب راسي :يا « ْمُهني

 . مهدنع ايندلا ترغاصت ءايندلا يف مهثبل نوللقي

 هللا ا لاقو و 4 ةقيرط مُهلتنأ لوق ذا نولوقي ام ملع نحن < :لجو زع لا لاق

 نإ , :ةقيرط مهلدعأ ىا > ةقيرط هنمأ { :مهضعب لاقو .لاوماو ًاددع ٣

 .ه اموي لإ » متنبل ام :يا ه مشب

 ) مو ضب و أ امو اتقَل اول اق) و اموي الاو ارشع ألإ إ :اولاق .نطاوم يهو

 ( اًماَحض ؤ ةيشع لإ و ل اهنوري م موي مُهنأَكر ) :لجو زع لاقو .[113 :نونمؤملا]

 نم ةعاس لإ اوثبل ل َنوُدَعوُي ام نوَرَي وي مهنأك ) :لجو زع لاقو [46 : تاعزانلا]
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 108 ۔ 105 : هط

 اوثبل ام نوُمرْجُملا م ُميقُي ةعاسلا ُموَقَت مويو ) :لجو زع لاقو [35 :فاقحألا] ( اهن

 . ةرخآلا لوط يف اهتلقو مهدنع ايندلا رغاصتل كلذو ]55 : مورلا] ) ةعاس غ

 : هني يبنلل نوكرشملا لاق « ل ابجل ا نع كنول اسو ) :لجوزع هلوق

 ِنَع م ) :هللا لزنأف ؟ركذت ىذلا مويلا كلذ يف لابجلا هذه فيك دمحم

 .( ,لابجلا
 م ٥ ٥

 ضرالا رذيف :يأ 4 اَمْرَذَيَن » .اهلوصأ نم :يأ « ًافْن يبر اهف لقف »
 هيلع سيل يذلا فصفصلاو .ةرقرقلا يهو "هيلع رثأ ال يذلا عاقلا « ًافَصفَص ًاعاق ل

 .دهاجم ريسفت يف ةيوتسم اهلك ©تابن

 لاقو .ًاعافترا الو ه ًاتمأ الو » اضافخنا :دهاجم لاق اجرع اهيف ىىرَت ال »

 : جؤعلا :سابع نيا لاقو .ءاوس لابجلا سوؤرو روحبلا رامغ راصف :نسحلا
 ى ۔

 .”بدحلا :تمألا :مهضعب لاق ( اتما الو ) .يداولا

 كلذك لابجلاو ضرألا نوكت موي : : يأ 4 يعادلا نوعب ذئَموُي , : هلوق

 مهروبق نم نوجرخي نيح هيلإ نوعرسيف روصلا بحاص يأ ( يعا دلا نوعبتي زَموي )

 روصلاب ضرألاو ءامسلا نيب كلم موقي : دوعسم نب هللا دبع لاقو . سدقملا تيب ىلا

 .سدقملا تيب نم ةرخصلا نم :مهضعب لاق .هيف خفنيف

 هتباجإ نع يأ ،نوجؤعتي ال .هنع لدعم ال يأ ه هل جوع آل » :لجو زع هلوق
 .الامش الو انيمي نيمي ر

 آلإ َنوُمَلَكَتَي ال ) :هلوقك .تنكس :يا « نمشرلِل تاو ألا تَعشَحَو » :هلوق
 .[38 : أبنلا] ) مخزلا هل نذأ م

 لاقو .ءاملا عقنتسم : :عاقلا لصاو «هيلع ىرث ال : .عسو عدو ب يفو «هيلع رثآ ال« :ز ز يف اذك )1(

 .«سلمأ ًايوتسم يأ (ًافَّصفَص عاق اممْرَذَيَ) » 9 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبا

 عافترا ال : : يأ . ًاثطو الو ىر ر ال : هزاجم س تمأ الو» : : ةدئاف رثكأو ًاريبعت قدأ وهو 0 ةديبع وبأ لاقو )2(

 هيف كرت ام .وتح هءاقس المو { ءاخرتسا : يأ .تمأ هيف كرت ام ىتح هلبح ذم : لاقي .طوبه الو

 .«ءانثنا : يأ .تمأ
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 112 - 108 :هط ثلاثلا ءزجلا

 ينفو . مادقألا ءطو : نسحلا لاق . 4 ًاسمَم لإ ُعَمشَت لق , : لجو رع لاق

 . ًاسمه الإ نوقطني ال :بعك نب يبأ ةءارق

 هل َيِنَرَو مخرلا هل نذأ نم الإ ةعنقشلا عقنت ال نموي » :لجو زع هلوق
 ھ ,, م .. ۔ه۔ . .

 حورلا موقي موي ) :لجو زع هلوقك وهو .ضئارفلاب لمعلاو ديحوتلا : يأ « الوق
 يأ [46 :تاعزانلا] ( اباَوَص لاقو نمحرلا هل نذا نَم الإ َنوُمْلَكَتَي ال ًاًقَص ةكئالملاو

 َنوُعَفشَي آلو ) :لجو زع هلوقك ،مهل عفشي ال ،ةعافش مهل تسيل رافكلاو .ديحوتلا

 .[28 :ءايبنألا] ( ىضترا نمل آلإ
 ه و < 2 . ۔۔ . .. ٠ مگ ۔ه۔ , ۔ م ۔ه۔ -

 « مهفلخ اَمَو » ةرخآلا رمأ نم :يأ « مهيديا نيب ام ملعي » :لجو زع هلوق
 ال ام ملعيو : يأ 4 املع هب نوطيحي آلو ث . ةرخألا يف اوراص اذإ ايندلا مأ نم : يأ

 ام : يأ املع هب نوطيحي ال ام ملعيو : يأ لوألا مالكلل عبت وهو . ًاملع هب نوطيحي

 .")نوملعي ال

 يحلل هوجولا تلذو :يأ « مويقلا يحلل هوجولا تنَعَو » :لجو زع هلوق

 .اهلمعب اهيزجي ىتح تبسك امب سفن لك ىلع مئاقلا :مويقلا ريسفتو مويقلا

 ؛قفانم نمو كرشم نم :يأ 4 ًامْلُظ لَمَح نَم باخ ذقَو » :لجو زع هلوق

 قوف ملظو ملظ نود ملظ وهو . اقاقن لمج نم باخو ئ اكرش لمح نم باخ : يأ

 .ملظ
 الو املظ فاحَي الق نمؤم وُمَو تحللصلا نم لمعي نَمَو » :لجو زع هلوق

 يف رفاكلا هب ىزجيو نمؤملا الإ ةرخآلا يف حلاصلا لمعلاب ىزجي ال :ىأ « امضمم

 .ايندلا

 : مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف هتائيس يف هيلع دازي يأ ) املظ فاخب الف (

 صقني الو : يأ ( امضمم الو ) .هريغ بنذ نم هيلع لمحي نأ : يأ ( املظ فاحَت لق )

 . هتانسح نم

 .ركذت هنم ةدئاف ال راركت وهو .و 29 عس يفو عو ب نيتطوطخملا يف اذك (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 115 - 113 : هط

 نم :يأ « ديعولا نم هيف تفرصو ًبَرَعاناءز ةنلزنأ كلذكو » :لجو زع هلوق م 7 م
 : َنوُقَي ْمُهَلَعَل » :ىرخأ ةروس يف مث ةروسلا هذه يف هركذف 5اذك هلف اذك لمعي
 : لوقي وهف ءايلاب اهأرق نمف .ءاتلاو ءايلاب أرقت يهو . نارقلا : ىأ اركذ مهل ثدخي

 ثدحت وأ :لوقي وهف ءاتلاب اهأرق نمو . .ًاعروو أدج : : يأ ( ركذ نآرقلا ُمُهَل ثدحي ا (

 .(أركذ دمحم اي مهل

 هللا عفترا :يأ ؤولعلا باب نم ىلاعت .4 يحلا كلملا هللا ىلعف » :هلوق
 . هللا ءامسأ نم مسا قحلاو قحلا كلملا

 : نسحلا لاقو .هنايب يأ ههيْخَو كيلإ ىضقي نأ لبق نم نا هرقلاب لجعت الو
 و ٥ ى

 .همارحو هلالحو 6 هماكحأو هدودحو هضثن ارف يأ ) هيحو (

 ةفاخم هسفن هيف بيذيو مارقي لعج يحولا هيلع لزن اذإ مالسلا هيلع يبنلا ناكو

 ( هنارق ُهَعمَج انيلع نإ هب لجفتل كناسل هب كرحت آل ) :هللا لزنأف .هاسني نأ

 ىسنت الف كْئرقَْس ) : ها لاق . . ىسنت الف كيلع هظفحن نحن :يأ [17 - 16 : :ةمايقلا]
 ) اهن ا ةيآ , نم خسنت ام ) :هلوق وهو [6-7 : ىلعألا] ( ةللا ءاش اَم لا

 ) هنارق غناق انأرق اذإف ) : ىلاعت لاق مالسلا هيلع هين اهيسني : يأ [106 :ةرقبلا]

 .هب لمعلاو هدودحو هضئارف :يأ .[18 :ةمايقلا]

 هلتت ال : : يأ ( ُهَيَْو كيلإ ىضقي نأ لق نم نآرقلاب لجعت آل ) :دهاجم لاقو
 .كل هممتن ىتح دحأ ىلع

 .« املع ينذز بر لقو » :لجو زع لاق

 نم لكاي لا هب رمأ ام ينعي هلبق نم ماع ىلإ انذهع ذف :لجو زع هلوق

 ثدحي ؤأ ) :193 ص 2 ج يفاعملا يف ءارفلا لاق .ركذلل رخآ اهجو نيرسفملا ضعب دروا دقو (1)

 يا [44 :فرخزلا] ( كيوقلو كل ركذل ُهنإَو ) :هللا لوق لثم وهو .افرش :( اركذ ممُهَ
 .هودعو يذلا باذعلا لولح نوركذتي يأ 6 ًاباذع : لاقيو .فرش
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 121 - 115 :هط ثلاثلا ءزجلا

 ةل ذجن مَلَو » .هب رمأ ام كرتف :لوقي ،دهعلا كرتف :ينعي « َيِبنَق » .ةرجشلا
 . (٢)أربص : يأ 4 ًامْزَع

 نأ « ىتأ ن سيلبإ الإ اودَجَسَق مدل اودجْسا ةكمل انلك ذإو » :لجو زع لاق
 4 ىَقشَتَف ة ةجحلا نم اَمكنَجرْخي الف كجوَرِلَو كل آ وُدَع اه نإ ُمَداَعْي انلقف ه دجسي

 حدكلاب ءايندلا يف يأ ،ىقشتف ،ةنجلا نم امكجرخأ هللا امتيصع نإ امكنإ :يأ
 م 8 مم

 . كنيبج قرعو كيدي لمع نم لكات يأ ) ىقشتف ( : : مهضعب لاقو .اهيف

 .رفظلا ايسك اناك 4 ىرعت الو ث ةنجلا يف : يأ 4 اهيف عوجت لا كنل نإ ث

 كبيصت ال : يأ 4 ىحضت الو ث اهيف شطعت ال : يأ 4 اهيف مظت ال كت و .

 . صعت مل ام : ىأ .2 سمشلا

 ٠ م 7 .إ ۔ هوا ه ك ھ۔, .ث ۔ ۔ م .2.6 -٥ ۔ .ه .3

 دنُحلا ةَرَجَش ىلَع كئذأ لم مةاعني :لاق نيشلا .هيلإ َسوُسَوَق » :لجو زع لاق
 هلوقك وهو شةنجلا ىف تدلخ ةرجشلا نم تلكأ نإ كنإ يأ 4 ْىَلْبَي أل كلُمَو

 ۔ ,۔ }۔ . ....ذ " ۔ ]. ه ى ِ۔۔٤ .. ..ذ ,ذه ه ۔۔ إ
 نم انوكت ؤا نكم انوكت نا الإ ةرجشلا هذه ْنَع امكبَر امكاَهَن ام) :لجو زع
 ةكئالم نم نيكلم امتلؤحت ةرجشلا نم امتلكأ اذإ :لوقي [23 :بفارعألا] ( نيدلاخلا

 .نوتومي ال نيذلا نيدلاخلا نم امتنك وأ © كللا

 ام ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا يف نإ :لاق مهضعب ركذ

 .دلخلا ةرجش :لاق ؟يه ةرجش يأ : ليق .اهعطقي

 - ه ۔ ۔٤۔ ِ
 . يبلكلا ريسمت يف مدا لبق ءاوح تادبف 4 اهنم الكان ط : لجو رع هلوق

 :قي هللا لوسر لاق :لاق بعك نب يبأ نع نسحلا ركذ ه اَمْهَتاَوَس اَمُهَل تدبف »

 الو ة هميرص » :: : 12 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .ربصلا وهو .. مزعلا ليوأت هوجو نم هجو اذه )1(

 مزع هل دحن ملو : هليوأت نوكي» :22 ص 16 ح هريسمقت يف يربطلا لاقو . «لعف اميف ًامزح

 . «هيلإ دهع ام ظفح ىلع الو ©كهدهعب هلل ءافولا ىلع بلق

 رح وهو ،ءاحضلا ىلإ زرب اذإ ىحضي َيجض لاقي» :210 ةقرو ز يف نينمز يبأ نبا لاق (2)

 يف ءارفلا لاقو .ًايحضو ً[حض ىحضت يجضو لجرلا احض» :ناسللا يفو .سمشلا
 . !ةيذؤم سمش كبيصت ال :(ىحضت ال) :194 ص 2 ج يناعملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسمت 123 - 121 :هط

 هل تدب عقو ام هب عقو املف ف .سأرلا دعج ،قوحس ةلخن هنأك الاوط الجر مدا ناك

 رجش نم ةرجش تذخأف ‘ ةنجلا يف ابراه قلطناف .كلذ لبق اهاري ال ناكو { هتروع

 ينمأ ئ مدا اي . هبر هادانف . كتلسرمب تسل :تلاقف . ينيلسرأ : اهل لاقف . هسأرب ةنجلا

 . (!"كييحتسأ ينا بر : لاقف ؟برهت

77 

 العجو :يأ « ةنجلا قرو نم اَمهََْع ناَقِصُحي اَقْفَطَو » :لجوزع هلوق
 . بوثلا ةئيهك ةنجلا قرو نم ناعقري يأ ،نافصخي

 ةيصعملاب غلبي ملو ،ةيصعملا ينعي « ىئوغف هبَر ُمَداعْىصَعَو » :لجو زع لاق
 .(”لالضلا

 [37 :ةرقبلا] ( ٍتاَملَك هبر نم مدا ق ) :هلوق وهو « ب ُهَتجا م : ط

 ) َنيرِساخلا ن نم ننوكنل انُمَحْرَتَو انل رفغت ل نإو سنأ انُمَلظ انبر لاق ) و

 4 ىَدَعَو » بنذلا كلذ نم :يأ « 4 هبَلَع تاتف » :لجو زع لاق .[23 :فارعألا]

 .ىدهلا ىلع تام . : يأ

 ةروس يف هانرسف دقو . 4 وُدَع ,ضعبل مكضعب اعيمج اهنم اطب أ ل اق ط

 ال ط (“[ يبتكو يلسر يأ] « َياَدُه با نمف ىمه م ه مكنا اماق ث .ةرقبلا

 . (ةةرخآلا يف يأ « ىقشي الو » ايندلا يف يأ « لض

 .10 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (1)
 . «رقكلا هتيصعمب غلبي ملو» :211 ةقرو ز يفو . ط 30 ةقرو عسو .ع و ب يف اذك (2)

 .29 ص 1 ج فلس ام رظنا (3)

 .211 ةقرو ،ز نم ةدايز (4)
 الَق َياَدُه بت نَمَف ( :لجو رع هلوق يف سابع نبا نع ًارثأ 404 ص هريسفت يف دهاجم ىور (5)

 باسحلا ءوس ءاقوو ةلالضلا نم هللا هاده هيف ام عبتاو نآرقلا ارق نم :لوقي» ( ىقش ر الو لض

 كطارص اندها مهللاف .«( ىقشي لو لضت الف َياَدُه عبتا نمق ف ) :لوقي لجو زع هللا ناب كلذو

 . نيمآ . كباسح ءوس انقو . ميركلا كباتكب انعفناو ميقتسملا
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 124 : هط ثلاثلا ءزحلا

 ةّميمَم هل نإَف » نمؤي ملو ياده عبتي ملف :يأ « يرذ نَع ضرعأ نمو » {
 . (_ _ ةلا باذع يأ ًاكْنض

 ىلع مثتلي :لاق .ربقلا باذع :( ًاكْنَض ةَّشيِعَم ) :لاق دوعسم نبا نع اوركذو
 .(}هعالضأ فلتخت ىتح هبحاص

 بحاص هاتأ سانلا هنع فرصناف هربق يف عضو اذإ نمؤملا لجرلا نأ اوركذ

 ال : يطعي ناك يتلا ةاكزلا هل تلاقف © نميألا هبناج لبق نم هاتأف .هب لكو يذلا ربقلا

 هعزفت ال :أرقي ناك يذلا نارقلا هل لاقف هسأر لبق نم هاتأ مث ،مويلا يلبق نم هعزفت

 نم هعزفت ال : يلصي ناك يتلا ةالصلا تلاقف هيلجر لبق نم هءاج مث .مويلا يلبق نم
 هعزفت نأ بحت ال يذلا لجرلا كظاقيإ هظقياأف رسيألا هبناج نم هءاج مث .مويلا يلبق

 :لاق ؟كيبن نم :هل لاق مث .هل كيرش ال هدحو هللا :لاقف ؟كبر نم :هل لاقف

 ؟تم كلذ ىلعو تييح كلذ ىلعو ،مالسإلا :لاق ؟كنيد امف :لاق .ةي دمحم
 بنج يف هل حتفيف :لاق .تقدص :لاق .معن :لاق ؟ثعبت كلذ ىلعو ،معن :لاق

 ،هسفن حرفتو ،ههجو قرشيف ©‘تاماركلا نم هل هللا دعأ امو ةنجلا نم هلزنم هيريف ،هربق

 .هيلع هلهأ زعأ الإ هظقوي ال يذلا سورعلا مون من :هل لاقي مث

 هظقويف 5ةاكز الو ةءارق الو ةالص ال :هنود لوحي ائيش دجي الف رفاكلاب ىتؤيو
 نم :لوقيف .تنأ :لوقيف ؟كّبر نم :هل لوقيف ،هعزفت نأ بحت يذلا لجرلا كظاقيإ
 ناك ول تقدص :لوقيف .تنأ :لوقيف ؟كنيد ناك امو :لوقيف .تنأ :لوقيف ؟كُيبن

 دعأ امو رانلا نم هلزنم هيريف هربق بنج يف هل حتفيف ،مويلا هل تيدتهال هدبعت هلإ كل

 قلخلا هعمسيف }هلصفم نم مظع لك اهنم لصانتي ةبرض هبرضيو ‘باذعلا نم هل هللا

 هب فصوت كنضلاو .ةقيض ةشيعم هزاجم (اكنض ةشيعم هل نإَ) ه :زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 . !كنض وهف قيض ناكم وأ لزنم وأ شيع لكو .ءاهلا ريغب خب ركذملاو ىشنألا

 اثيدح 404 ص هريسفت يف دهاجم هاورو . يردخلا ديعس يبأ نع دنسب عس يف رثالا اذه ىور (2)
 باذع كنضلا ةشيعملا :هظفلو ةريره يبأ ثيدح نم ي هللا لوسر ىلإ هعفري حيحص دنسب

 .114 - 113 ص 2 ج فلس ام رظناو .ربقلا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 128 ۔ 124 : هط

 الإ اذه ىلإ ليمي ال ناخفان هخفني ىلقم يف هب فذقي مث نجلاو سنإلا :نيلقثلا الإ
 ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفني ىتح اذه ىلإ هدر الإ اذه ىلإ ليمي الو ،اذه ىلإ هدر

 © قلخلا عم ثعبيف ؛ةيناثلا ةخفنلا روصلا يف خفني ىتح دمخيف ؛دمخا : هل لاقيف

 .نيتخفنلا نيب ام الإ هل ةحار ال مهل ىضقي امك هل ىضقيف
 همهم م م ه { ٥

 نمَو ) :هلوقك .هتجح نع يأ « ىمأ ةّمتقلا وي ُهرُشحنَو » :لجو زع هلوق
 .هيدل ةجح ال :يأ [117 :نونمؤملا] ( هب هل نامرب ال َرَخآ اهنإ هللا عم ب

 م ك ٥2 ٨ .. ّ .ه ٥. ح ؤ َ و ۔ 2

 : يأ 4 اريصب تنك دقو ث يتجح نع : يأ 4 ىمعا ينترشح مل بر لاق <

 .ايندلا يف جاحي ناك .ايندلا يف هسفن دنع كلذ هملع امنإو ءايندلا يف ىتح يب ًاملاع

 .ايندلا يف :يأ ،قحلا نع ىمعأ : مهضعب لاقو .‘[هللا نم ءاج امل ًادحاج]

 ايندلا ىف انتايآ كتتأ هنأل :يأ ياتيا كتتأ كلذك » :لجوزع هللا لاق

 يف كرتت :يا « ىسنت مويلا كِلَذَكَو » .اهب نمؤت ملو اهتكرتف :يا 4 اهتسق »
 : يأ رشلا نم سني ملو ريخلا نم كرت يأ ريخلا نم يسن : مهضعب لاقو .رانلا

 .رشلا نم كرتي ملو

 ىلع فرسا يا ،كرشا نم :يا « ترشأ نم يجت كذو » :لجو زع لا
 ايندلا باذع نم « دشأ ةرخآلا ُباَذَعلَو هبَ تيائب ْنموُي ملو » كرشلاب هسفن
 .ادب حطني ا :يأ « ْىَقبأَو »

 .مه /. م.۔.۔ ,۔ 3.٤. ه ه [
 : نسحلا لاق 4 نورقلا نم مهلبق انكلها مك مهل دهب لفأ ط : لجو زع هلوق

 مهرذحي . ىلوألا نورقلا انكلهأ فيك . .نونلا ىلع هأرقم . مهل انيب دق : يأ

 نم نكاسم يف ةمألا هذه يشمت :يأ «ممهنكَسَم يف نوشُمَي » :لجو زع لاق

 .2 ةقرو ر نم ةدايز )1(

 شرو ةءارق اندنع يمهو عس و ب يف تءاج كلذكو ءايلاب ,3 دهب لفأ : ط 31 ةقرو عس يف ءاج )2(

 .( دهت مَلَمأ ) :نونلاب نسحلا ارقو .عفان نع
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 130 - 128 : هط ثلاثلا ءزجلا

 : لجو زع هلوقك ،عضاوملا نكلو ةمئاق رايدلا نكت مل نإو اهيلع نوشمي : يأ . ىضم
 مئاق اهنم يأ [100 :دوه] ( ًديصحَو مئاق اهنم كْيَلَع هصق ىرقلا ِ ءابنأ نم :7 (

 . هارت ال ديصح اهنمو هارت

 .لوقعلا لهال :يا « ىهنلا يلوأل تال كلق يف نإ » :لجو زع لاق
 .نونمؤملا مهو ،عرولا لهأل :لوقي مهضعبو

 هذه بذعي الا :نسحلا لاق « َكبَر نم تَقَبَس ةملك الولو » :لجو زع هلوق
 اذخأ : يأ 4 امازل َناَكَل » ىلوالا ةخفنلا ينعي ،ةعاسلاب الإ لاصئتسالا باذعب ةمالا

 هيلع يبنلا هب ءاج ام مهدوحجل ًاعيمج اوكلهاف] مهرفك ةبوقع نومزلُي : يأ ،باذعلاب
 :لوقي .مالكلا ميداقم نم اذهو .ةعاسلا :يأ [ىُمَسُم 5 ةرخآلا يفو !)[مالسلا

 .امازل ناكل ىَمَسُم لجأو ( كبر نم تقَبَس ةَملَك الوَنَو )
 .رعاش كنإو رحاس كنإ مهلوق نم « ولوقي ام ْىَلَع زبضاف » :لجو زع هلوق

 4 سمشلا عرلط لبق كْبَر دمحب حبسو » بذاك كنإو ،نهاك كنإو ،نونجم كنإو

 ينعي « للا ءانا نمو » رصعلاو رهظلا يا « اَهِوُرُغ لبقو » حبصلا ةالص ينعي
 تاعاس :يأ ( لتلا ءانآ نمَو) :مهضعب لاقو . حسف » ءاشعلاو برغملا

 .عوطتلا ينعي . :نسحلا لاق « راهنلا فاَرْطأَو » ليللا
 نيب ام ) راهن ١ يفرط ةالصل ١ مه ةو ( :لجو زع هلوق يف نسحلا نع أ اوركذو

 . ءاشعلاو برغملا : يأ [114 :دوه] ( لبلا نم ًافلرَو ) رصعلا ةالصو حبصلا ةالص

 .اعيمج مهدوحجب مهانكلهأل اذإ :يأ» :ط 31 ةقرو عس يفو .212 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 © ليللا تاعاس : يأ (ليللا ءانآ نمو) ه :33 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .باوصلا وهو (2)

 : ةليثأ ربأ وهو يلذهلا لخنتملا لاقو .ءاسحأ عيمجلاو يسج هريدقت 5 ينإ اهدحاو

 لني ليللا اضق ,ينإ لُك يف هنيم حئقلا فطَتَك ُُمَو ولح
 :اهعلطمو هنبا ةّلُيَتا اهب يثري يتلا هتديصق نم تيبلاو

 لبن تارخألا برَس ىفو امك لضخ اهعمد يكبت كنيع لاَب ام

 .1285 - 1280 ص 3 ج نييلذُهلا راعشأ حرش يركسلا رظنا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 131 - 130 :هط

 . ةرخآلا يف كلمع باوث يأ « ىضرت كلعل ) :لجو زع هلوق

 أرقت يهو .كلمع باوث ْىضرتس كنإف :يأ ( ىضرت كلعل ) :نسحلا لاقو

 كيضري : يأ .كلمع باوثب ةرخآلا يف ىضرت :يأ ( ىضرت كلعل ) :رخآ هجو ىلع

 . باوثلاب هللا

 افانصأ] 4 مُهْنم اجؤزأ هب انعنم ام ىنإ كينع ُنُدُمَت الو » :لجو زع هلوق
 نأ هللا هرمأ ..ايندلا ةايحلا ةنيز : :يأ 4 ايندلا ةوّيحلا ةره ط . ءاينغألا ينعي (")[مهنم

 .هيف مهربتخنل هيف مهيلتبنل يأ « هيف ْمُهنيفَنل » ايندلا يف دهزي
 .ركاشو ًارباص هللا هبتك هيف اتناك نم ناتلصخ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 هنودو نيدلا يف هقوف نم ىلإ رظن نم :ًارباص الو اركاش هللا هبتكي مل هيف انوكت مل نمو

 هنودو ايندلا يف هقوف نم ىلإ رظن نمو .ًاركاشو ًارباص هللا هبتك امهب ىدتقاف ايندلا يف
 رم د الو ًارباص هللا هبتكي مل امهب ىدتقاف نيدلا يف

 قزر لعجا مهللا 6 فافكلا قزرلا ريخ : زايت هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ

 .أفافك دمحم لآ

 . ه م { - ٠ 9 ى + ه م 7

 4 ىقباو » ايندلا نم « رْيَخ » ةنجلا يف :يأ 4 كبر قزرو » :لجو زع هلوق
 ..هل دافن ال : يأ

 .212 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 .251 ص 2 ج ىضمام رظنا (2)
 قزرلا ريخ :هظفلو لسرم ريبج نب دايز نع دهزلا يف دمحأ امهنم لوالا جرخأ .ناثيدح امه (3)

 امهنأ باوصلاو .نيلصتم نيلسرم نسحلا نع ظ 31 ةقرو عس يف مالس نبا امهاورو . فافكلا

 ٥ ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأ .ملسمو هجام نباو يذمرتلا يناثلا ثيدحلا جرخأ دقف .ناثيدح
 يفو اتوق دمحم لآ قزر لعجا مهللا» : هظفلو (1054 مقر) ةريره يبأ نع ةعانقلاو فافكلا باب

 باب ،دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو .قئاقرلاو دهزلا باتك يف امك كًافافك» : رخآ هل ظفل

 : ناسللا يفو .. . اتوق دمحم لآ قزرا مهللا» : هظفلو (4139 مقر) ةريره يبأ نع .ةعانقلا

 هفرع امك !ماعطلا نم ناسنإلا ندي هب موقي ام وه» :ليقو . «قزرلا نم قمرلا كسمي ام توقلا »

 . حاحصلا يف يرهوجلا
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 135 - 132 :هط ثلاثلا ءزجلا

 , ۔وگ۔ م.۔ ۔.و۔ ه ۔ -

 ةايحلا ةرهز نم ءالؤه هب عتم امم ( ىقب او ريخ كبر ىزرو ( : مهضعب لاق

 . ايندلا

 .هتمأ عضوملا اذه يف هلهأو «ةَلصلاب لمعأ رمأو « :لجو زع هلوق

 .اقزر ةوبنل نم كانيطعا ام ىلع كلأسن ال ىأ 4 اقزر كنأسَن ال اَهِيَلَع زبطص او

 ) قزر م ْمُهنم ديرأ ام ( : تايراذلاو يف يتلا يف كلذ يف نسحلا ريسفتو

 نسحلا دنع هذه تناك نإف :مهضعب لاق .مهسفنأ اوقزري نأ : يأ [17 :تايراذلا]

 :يلإ بجعأ اذهو .كسفن قزرت تنأ :يأ اقزر كلأسن ال وهف اهلثم

 هلوقك .ةنجلا ةبقاعلاو ىوقتلا لهال :يأ « ىوقلل ةَبقعلاَو كقزرَت نحن »
 .[35 :فرخزلا] ( َنيِقتُمْلل َكبَر دنع ةرخالاو ) :لجو زع

 هللا لاق هبر نُم ةياثب اَنيتاي » اله :يا ه الو واق » :لجو زع هلوق
 .. ليجنإلاو ةاروتلا يف : يأ 4 ىلوألا فحصلا يف ام ةن مهتا لوأ ث : لجو رع

 ) ليجنإلاو ةاروتلا ىف وف مُهَدنِع ًابونكَم هنودجي يذلا يمألا يبنلا ) : لجو زع هلوقك

 .[157 :فارعألا]

 نآرقلا لبق نم يأ 4 هل هلق , م باذعب متخأ آ لو ث : لجو زع هلوق

 نم كت ء عبتت 1 الوسر انيلإ تلسرأ اله يأ 4 الوُسَر انآ ا َتْلَسَرأ الول انبر اول اقل ث

 . باذعلا يف 4 ىَر{خَنَو لذن نُأ لبق

 .متناو نحن :يا « صْبرَتُم ْلُك لف » :مالسلا هيلع يبنلل لجو زع هللا لاق
 صبرتي مالسلا هيلع يبنلا ناكو . توملا مالسلا هيلع يبنلاب نوصبرتي نوكرشملا ناك

 .باذعلا مهيتأي نأ مهب

 يأ « يوسلا طارصلا ٌباَحضأ نم َنوُمَلْعَتَسَق اوُصبَرَتَق » :لجو زع هللا لاق
 : يأ « ىدتها نَمَو » مالسإلا وهو {ةنجلا ىلإ ميقتسملا لدعلا يأ ،يوسلا قيرطلا
 قيرط وهو يوسلا طارصلا ىلع اوناك نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا نأ نوملعتسف

 .ىدهلا ىلع اوتام مهنأو ،ةنجلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2 - 1 :ءايبنألا

 ءايبنألا ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 : يأ « ْمُهباَسج سانلل برتقإ » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 ةعاسلا لثمو يلثم امنإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ .بيرق كلذ نإ

 . ةبابسلا سانلا اهل لوقي يتلاو ىطسولا هيعبصأ نيب عمجو""نيتاهك

 ىوهاف روصلا بحاص ىلإ ثعب يلإ ثعب نيح :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 ةخفنلا اوقتاف الأ .خفنيف رموي ىتم رظني ،ىرخأ رخأو الجر مدقو شهيف ىلإ هب

 . )ىلوألا

 نغ ةلفغ يف نيكرشملا ينعي « ًنوضرُعُم ةَلفَع يف ممُمَو » :لجو زع هلوق
 .نارقلا نع نوضرعم .ةرخآلا

 ءيش نآرقلا نم لزن املك :يأ « ثدحم مهبر نُم ركذ نُم مهيتاي ام »
 الو مهناذآب هنوعمسي : يأ 4 َنوُبَعلَي مُهَو هوُعَمَتْسا الإ » :لجو زع لاق .هنع اوضرعأ
 .مهلوقع هلبقت

 رباج نعو دعس نب لهس نعو كلام نب سنأ نع مهريغو ناخيشلاو دمحأ هاور حيحص ثيدح (1)
 ةعاسلاو انأ تثعب :ي ىبنلا لوق باب ،قاقرلا باتك يف الثم يراخبلا هجرخأ .هللا دبع نبا
 (2951 و 2950 مقر) . ةعاسلا برق باب }ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هجرخأو .نيتاهك

 .«اذكه ةعاسلاو انأ تثعب» :هل ةياور يفو ،«نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب» : ملسم دنع هظفلو

 بحاصو معنأ فيك» :هيفو يردخلا ديعس يبأ نع ةهباشم طظافلاب هدنسم يف دمحأ هجرخأ (2)

 .«. . .همقتلا دق روصلا
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 7 - 3 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 مكبحاص معز :ةلالضلا لهأ نم سانأ لاق ةيآلا هذه تلزن امل :مهضعب لاق

 نم سانأ لاق مث ‘ ; ،مهكرش نع ينعي سيل :لاق ؛ اليلق اوهانتف ٤ تبرتقا دق ةعاسلا نأ

 هللا لزنأف ئ د من : ليلق اوهانتف ؟ هلللا رمأ ىتأ دق هنأ لجرلا اذه معزي : :ةلالضلا لهأ

 ّ 7 ىم ة

 ) هسبحب ام نلوقێل دودعم ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انزخأ نئلو ) :دوه ةروس يف

 .باذعلا ينعي ) ْمُهْنَع فوم سيل مهيتاب موي لأ ( : لجو زع هللا لاق ]8 :دوه]

٥ 

 .هنع مهبولق ةلفاغ : يأ « ْمُهْبولق ةَيهآل ث :لجو رع هلوق

 اورسأ . اوكرشا نيذلا :يأ « اوُمَلَظ َنيذلا ىوجلا اورسأو » :لجو زع هلوق

 لإ ط . ةنيت ًادمحم نونعي 4 اذه لح ث .(" رضعبل مهضعب هلوقي . مينيب اميف كلذ

 هنأ 4 َنوُرِصْبت متنأو » هب نوقدصتفا :يأ نآرقلا نونعي 4 رحسلا َنوُتأتأ ْمُكْنعم رشب
 . رحس

 يف » رسلا ينعي 4 لوقلا مَلْعَي يبر لف » :مالسلا هيلع يبنلل لجو زع هللا لاق
 . هنم ملعأ الو هنم عمسأ ال : يأ 4 ْميِلَعلا عيمسلا ؤهو ضرالاو ء ءامسلا

 4 هنَرَتفا ,لب , مالحا بذك يأ « ملخأ تعضأ اولاق لب » :لجو زع لاق مث

 : يأ 4 نولوألا سأ امك ةيائب انتيل ) رعاش دمحم : : ىأ 4 رعاش مه لب , دمحم

 .دمحم معزي اميف ىسيعو ىسوم لسرأ امك

 نأ يأ « َنونموُي مقأ اهتلهأ ةيرق ْنُم مُهَلْبَت تنما ام » :لجو زع هللا لاق

 مهفأ ؛ : ؛ هللا مهكلهأ اهب اونمؤي مل م من : ةيآلا مهتءاجف ةيآلا هولأسو مهلسر اوبذك اذإ موقلا

 .ةيالا مهتءاج نإ ،نونمؤي ال :يأ ؟ةيآلا مهتءاج نإ نونمؤي

 ه ركذلا لمهأ اونتسَق مهنإ ىَحوُي الاجر ألإ كلبق اًنَلَسزأ امَو » :لجو زع لاق
 نم ينعي ،مهضعب ريسفت يف ليجنالاو ةاروتلا لهأ مهو . كلذ نع باتكلا لهأ مهو

 .34 ص 2 ج ةديبع يبأ زاجم يف ( اوُمَلَظ نيذلا ىونلا اورسأو ( : : ةلمجلا هذه بارعإ رظنا (1)

 .«اورهظأ يأ دادضألا فورح نم (اوُرَسأو) » :ةديبع وبأ لاقو

63 



 زيزعلا هفا باتك ريسفت 12 - 8 :ءايبنألا

 (").رينمؤملا هباحصأو مالس نب هللا دبع : مهنم نمآ

 ةيبرع ةملك يهو .نوملعي ال مهو 4 َنوُمَلْعَت آل متنك نإ » :لجو زع هلوق
 .بذك دق هنأ ملعي وهو .لأساف قدصت ال تنك نإ :لوقي .)ةلوقعم

 نكلو .نييبنلا ينعي 4 َماَعْطلا ولكاي أل ادسج مُهنَلَعَج امو » :لجو زع هلوق
 ماعطلا لكاي ,لوسرلا اذه ل ام ): نوكرشملا لاق دقو .ماعطلا نولكاي ادسج مهانلغج

 .[7 :ناقرفلا] ( قاوسالا يف يشميو

 ال ايندلا يف نودلخي اوناك ام يأ «َنيدللنَخ اوناك امو » :لجو زع هلوق

 .نوتومي

 هللا باذع اهموق رذحت لسرلا تناك « دنولا ُمُهَقدَص ممت » :لجو زع هلوق
 لزنأف دعولا هلسر ةللا قدص اونمؤي مل املف 5اونمؤي مل نإ ةرخآلا يف هباذعو ايندلا يف

 . مهموق ىلع باذعلا

 4 نيفرسملا اَنكَلُهأَو ث نينمؤملاو يبنلا ينعي 4 ءاش نو مُهنيجناف»» :لاق

 .نيكرشملا ينعي
 هيف : يأ « مكركذ 4 هيف نارقلا يأ «أبك مكنإ انلزنأ ُدَقْل « : ىلاعت هلوق

 . نيكرشملل هلوقي « َدوُلَقْعَت لقأ » هب نمآ نمل يا ،أشيرق ينعي إمكفرش
 يأ 4 ةملاظ تناك ةيرق نم { انكلهأ : : يأ 4 اًنمَصَق مكو )» :لجو زع هلوق

 .«َنيرخاَ اموق ط اهدعب انقلخو : يأ 4 اممَدعَب انأشن ط .اهلهأ ينعي ‘ ةكرشم

 عجر اوكلهي نأ لبق ينعي !انباذع يأ « نست اوُسَحأ املف » :لجو زع لاق

 مامإلا لاق ةيآلا تلزن امل :لاق هنأ يفعجلا رباج نع يور دقو .نآرقلا لهأ مه ركذلا لهأ ليقو (1)

 .ركذلا لها نحن : يلع
 نم ةملكلا تطقسو .«ةلوقم» اهلعلو . ًافحصت ةملكلا يف نأ ودبيو «ةلوقعم» : ع و ب يف ا ذك (2)

 .عس
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 18 - 12 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 نم نورفي :يأ « َنوُضكَرَي » ةيرقلا نم :يأ ه اهنم مُم اذإ » كلهأ نم ةصق ىلإ
 . مهءاج نيح باذعلا

 مُفرتأ ام ىلإ اومجزاو » اورفت ال :يا اوضكرَت آل » :لجو زع هللا لوقي
 مكايند نم :يأ « َوُلأسَت مكلعل ْمُكنِكْسَمَو » هيف اوناك يذلا مهميعن ينعي 4 هيف

 ("مهب ءازهتسا اذه مهل لاقي كلذ نوكي الو كلذ ىلع نوردقت ال :يأ .ئيش

 .4َنيمل انك انإ » باذعلا مهءاج نيح اذهو ه انلو اي اولاق »

 انك انإ اََليَو اي مهلوق ينعي] « ْمُهاَوْعَد كْلَت تلاز امف » :لجو زع هللا لاق

 .ةاوكله دق ينعي نيدمت ًاديصح ْمُهاَنْلَعَج ىنح » 5[نيملاظ

 امن ا : ي أ 4 َنيبعل اَمُهَنْتَب اَمَو ضزأل او تومل ا املح اَمَو ط : لجو زع هلوق

 . رانل او ةنجل او باسحل او ثعبلل امه انقلخ .

 لاق اميف نميلا ناسلب ةأرملا وهللاو 4 ًاوُهَل ذختن نأ انذأ ؤَل » :لجو زع هلوق
 ةروس يف لاق دقو .هللا تانب ةكئالملا نإ : اولاق نيكرشملا نأ كلذو .}نسحلا

 ) ةَبحاَص هل أ نكت ملو ًُدَلَو هل آ نوكي ىنأ :ضزألاو تاومسلا عيدب ( : ماعنألا

 . [101 : ماعنألا]

 ىلع نآرقلاب يأ .قحلاب « لطلا ىلَع ىحلاب فذقَن لب » :لجو زع لاق

 .213 ةقرو ز نم اهتحص تبثأف ع و ب يف ةريخألا لمجلا هذه يف بارطضا عقو (1)

 .ظ 32 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 ظفلب فصوي وهو }لصاتسملا زاجم هزاجم :ديصحلاو» :36 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)
 هب فصوي يذلا ردصملا ىرجم ىرجأ هنأك 5ءاوس ىثنألاو ركذلا نم عيمجلاو نينثالاو دحاولا
 .هلثم ( اقنَر اتناك ) :ىرخا ةيآ يفو هظفل ىلع هنم عيمجلاو .نانثإلاو ىثنألاو ركذلا

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع نابح ينثدح » : يلي ام 200 ص 2 ج ءارفلا يناعم يفو (4)

 . نيلعاف انك ام :ريسفتلا ىف ءاج ( نيلعاف اك نإ ( : هلوقو . تومرضح ةغلب دلولا :وهللا :لاق

 بهذم يف يتلا (نإ) نوكت دقو (ٌريِذَن إ تأ نإ ) :هلوقك (ام) ىنعم يف نوكت دق (نإ) و
 .«ملعأ هللاو .ةيبرعلا بهذمب نيهجولا هش وهو .لعفن ال انكلو نيلعاف انك نإ :نوكيف ءازج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت - _ 22 - 18 : ءايبنألا

 ُمُكَلَو » :ىلاعت لاق .بهاذ يأ « يهاز َوُم اق هعمق » مهكرش يأ |مهلطاب
 تانب ةكئالملا نإ مهلوقل ،نوبذكت امم :يأ « َنوُفصت امم » باذعلا :يأ « ليرلا

 . هللا

 - ٥ ٠٥ ۔۔ ٥ ىگ,, ۔ ٠ ۔و8 ه ۔ م<۔

 ةكئالملا ينعي « هذنع نمو ضرالاو تونمسلا يف نمم هلو » :ىلاعت لاق
 لنللا َدوحَبَسي » .نوعي الو :يا 0" وُرسخَنسي آلو هتدابع نَع نوُربكنْسِي ال »

 . 4 نورفي ال راهنلاو

 له : يأ ،‘ة} كدوؤي له كرصب ىلإ رظنا :لاق اهريسفت يف سابع نبا نع اوركذ
 كلذكف ،كدوؤي له (©كسقن ىلإ رظناو كدوؤي له كعمس ىلإ رظناو كيلع لقثي
 .ةكئالملا

 عضوم اهيف سيل ؛طئت نأ اهل ّنُحو ءامسلا تأ :لاق ةليم هللا لوسر نأ اوركذ
 .ادجاس وأ عكار وأ مئاق كلم هيلعو الإ ربش

 وأ مئاق كلم هيلعو الإ ربش عضوم تاوامسلا يف سيل :لاق ءاطع نع اوركذ

 .دجاس وأ عكار

 ّ ٠٤ .و. ێِ م ح ِ ِ

 نويحي مه : يأ 4 نورشني مه ضرالا نم ةهلا اوذختا ما ) : ىلاعت هلوق

 . ىتوملا نويحي ال يأ نورشني ال ةهلا اوذختا دق :يأ .ماهفتسالا ىلع ش ىتوملا

 تاوامسلا يف يأ ( امهيف ناك ؤَل ) 4 اَنَدَسَفَل هئلا الإ ةهلا امهيف ناك ول » :لاق

 ءاج ام اذه .«ريعبلا ترسح :لاقيو . نولمي الو نوّيعُي الو نورتفي ال : يأ (ًوُرسُخَتْسِت ال) 1 (1)

 .36 ص 2 ج ةديبع يبأ زاجم يف

 . هتبثأ ام هباوص كش الو اطخ وهو .«كيذؤي» :ع و ب يف (2)

 ىلإ» :هتبثأ ام باوصلاو .«كدوؤت له كسفن ىلإ رظناو» :ظ 32 ةقرو عس يفو .ع و ب يف (3)

 . غلباو بسنأ وهو «كدوؤي له كسفن
 2 ج فلس ام رظناو . لسرم ةداتق نعو ردكنملا نب دمحم نع قرط نم مالس نب ىيحي هجرخأ (4)

 .47 ص
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 28 - 22 : ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 بَر هللا َنحْبُسف » .‘”اتكلهل :ىأ ( اتَدَسَفَل ) هللا ريغ ىأ ( ةئلا الإ ةهلآ ) ضرألاو

 .نوبذكي امع :: يأ © نوقصي امع ،نولوقي امع هسفن هزني 4 نوفصي امع شرعل ١

 لعفن امع لاسُي ال :يا ه َنوئأْسَي ْمُمَو لعفي امَع لأسي ال » :لجو زع هلوق
 . مهلامعأ نع نولأسي مهو . هدابعب

 ىلع ماهفتسا ههابشأو اذهو 4 ةهلا هنود نم .اودحتا مأ ط : لجو زع هلوق

 : نسحلا لاقو .دهاجم ريسفت يف 3 مكتنيب : يأ «مكننَمَرب اوتامه لق < . ةفرعم

 مكدنع سيل :يأ .ةهلا هنود نم اوذختت نأ مكرمأ هللا نإ نولوقت ام ىلع مكتجح

 .ةجح الو ةنيب كلذب

 لالحلا نم هيف ام ينعي ،نآرقلا ينعي « يعم ْنَم ركذ امه » :لجو زع هلوق
 هللا كلهأ نم ينعي ،مهلامعأو ةفلاسلا ممألا رابخأ نم « يلبق ْنَم ركذو » مارحلاو

 ال مهرثكا لب » .هللا نود ةهلآ ذاختا هيف سيل ،نينمؤملا نم ىججن نمو ممألا نم

 هلوقو .مهتعامج ينعي ( ممُهْرَتكا ) :هلوقب ينعي « نوضرعم مه قحلا َنوُملَعَ
 م م

 .نارقلا نع :يأ ( َنوضرغُم مهف ) :لجو زع ٠

 ألإ ةلإ آل هنأ يلإ ىَحوُي ألإ ,لوُسر نم كلبق نم انلسرأ امَو » :لجو زع لاق
 .اعيمج لسرلا لسرأ كلذب .يريغ اودبعت ال :يأ « نوُُبغاف

 نإ :دوهيلا تلاق :مهضعب لاق 4 ًادّلَو نمزلا دحتا اولاقو » :لجو زع هلوق
 .ةكئالملا مهنيب نم تناكف نجلا رهاص ىلاعتو كرابت هللا

 ًنوُمَرَكُم ةابِع لب » .نولوقي امع هسفن هني « ُهَنلحْبُس » :لجو زع هللا لاق
 هولبقي مل ائيش نولوقيف « ,لوقلاب هَنوقبْسَي ال » .(”)هللا ىلع مارك مه 5ةكئالملا ينعي

 ه ه < 2 ,۔۔ . . ً ً هگ ۔ه۔ ,۔ ء2۔ه۔ ح /. ۔.ه۔ هك ه مه ۔ َ

 « مهفلخ امو » ةرخآلا رمأ نم 4 مهيديا نيب ام ملعي نولمعي هرماب مهو » هللا نع

 ناك ول :تلق كنأك ،ىوس ةلزنمب عضوملا اذه يف (آلإ) ه :200 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 .! (ضراألاو ءامسلا لهأ ينعي) امهلهأ دسفل هللا ريغ وأ هللا ىوس ةهلآ امهيف

 .ةداتق نع 16 ص 17 ج هريسفت يف يربطلا هاور امك .هتدابعب هللا مهمركأ : ىنعملا ليقو (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 - 28 :ءايبنألا

 قلخ لبق ناك ام ملعي ينعي : مهضعب لاقو] . ةرخألا تناك اذإ ايندلا رمأ نم : : ىأ

 يضر نمل :يأ 4 ىضتزا نمل الإ َنوُعَقْشَي ال » ."مهقلخ دعب ناك امو ةكئالملا

 .نوفلاخ : يأ « نوقفشم : م هتيشخ ْنُم مُهَو » هنع

 و, ه ى م =

 كلذك م منَهَج هيزجخن كلذف هنود ْنُم ةلإ ينإ مهنم لقي 7 :لجو زع :هلوق
 .هسفن ةدابع ىلإ اعد ةصاخ سيلبإ يف ةيآلا هذه تلزن 4يملنلا يزج

 ناكو .مهنم دحأ هلوقي الو ،هولاق نإ ،مهنم كلذ لقي نمو :نسحلا لاقو

 .مهنم نكي مل سيلبإ نإ :لوقي

 نسحلا ريسفت يف ربخلا ىلع اذه « اورفك نيذلا ري مأ » :لجو زع هلوق
 ىلع امهادحإ نيتقزتلم اتناك :يأ اَمُماَنَقَنََف قر اناك ضزألاو تاوملا نأ ,

 .ءامسلا عفرو ضرألا عضوف نسحلا لوق يف ىرخألا

 قتفو ءاملاب هللا اهقتفف ءام اهنم لزني ال ًاقتر تناك ءامسلا نإ : يبلكلا لاقو
 .( تابنلاب ضرألا

 . نهنيب هلعجف ءاوهلا اذهب امهنيب هللا لصفف ًاعيمج اتناك : مهضعب لاقو

 ملو :دهاجم لاقو .رطملاب لاق هبسحأ ،نهقتفف تاقبطم نك :دهاجم لاقو
 . نيتسامتم ضرألاو ءامسلا نكت

 ينعي « َنونمؤُي الفأ ٌيَح ءْيَش لك ءاملا نم اَنلَعَجَو » :لجو زع هلوق
 .ءاملا نم قلخ امنإف يح ءيش لكو .نيكرشملا

 كتيأر اذإ ،هللا لوسر اي :تلقف قي يبنلا تيتأ :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 نم قلخ يح ءيش لك :لاقف عيش لك نع يتئبناف ، ينيع تررقو ، يسفن تباط

 . يدسلل لوقلاو 13214 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 هظفلب فصوي يذلا ردصملا زاجم هزاجم قن اَعاَك) » :37 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاف(2)
 قتف مث . بقث هيف سيل يذلا قترلا ىنعمو . ءاوس ثنؤملاو ركذملا نم عيمجلاو نانثالاو دحاولا

 . «رجشلاب ضرألا قتفو رطملاب ءامسلا هللا
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 33 - 31 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 بطأو ،مالسلا شفأ :لاق .ةنجلا تلخد هب تمق اذإ لمعب ينئبنأ :تلقف .ءاملا

 . (1)هالسب ةنجلا لخدت ماين سانلاو ليللاب مقو ٠ ماحرألا لصو ئ مالكلا

 م م ےم

 ديمت نأ » لابجلا ينعي «4َيِسوَ ؛ضزألا يف اَنلَعَجَو ) :لجوزع هلوق

 مُهلَعل » أقرط ًامالعا :يا « البس أجاجف اهيف اَنلَعَجَو » .مهب كرحت الئل يأ « مهب
 .اودتهي يكل : يأ نوُدَتَهَي

 اظوفحم اهتحت نم ىلع] 4 ًاظوفحُم ًافقَس اَمّسلا اَنلَعَجَو » :لجو زع هلوق
 [17 :رجحلا] ( ميجر ناطيش ٌلُك نم امماتظِفَحَو ) :هلوقك ؛ميجر ناطيش لك نم
 ىلع اهيف ظفحلا عقوف اظوفحم افقس :لجو زع لاق هنأل اظوفحم انه اه تناك امنإو

 جومو ،ظوفحم فقس :مهضعب لاق .ءامسلا ىلع ىرخألا ةيآلا يفو .فقسلا

 .فوفكم

 موجنلاو رمقلاو سمشلا :يأ « اهتيا نَع مُهَو » :لجوزع هلوق
 لاق دقو .اونمؤيف اداعم مهل نأ نوفرعيف اهيف نوري اميف نوركفتي ال 4 َنوُضرغُم »
 تايآلا ينغت امو ؛ضزألاؤ تاومسلا يف ادام اورظنا لم ):ىرخأ ةياع يف لجو زع

 .4 نونمؤي أل موق نَع رذنلاو

 كلق يف لك َرَمَقلاَو سمشلاو راهنلاو ليلا ّقلَح يزلا مو » :لجو زع هلوق
 .4 نوبسي

 ءيش اهنم سيل موجنلاو رمقلاو سمشلا نأو .ةبقلا لثم تقلخ ءامسلا نأ اوركذ

 تيب ءامسلا ىلإ ضرألا برقأ نأو .ءامسلا نود كلف يف يرجت اهنأو ءامسلاب قزال

 ٦ مكاحلاو نابح نباو دمحأ هجرخأو .ةريره يبأ نع ةداتق نع مامه قيرط نم مالس نبا هجرخأ (1)

 باب ێاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف مالس نب هللا دبع نع رخا قيرط نم هجام نبا هجرخأو

 اولصو .ماعطلا اومعطأو مالسلا اوشفأ سانلا اهيأ ايد :هظفلو (( 4 مقر) ليللا مايق يف ءاج ام

 مقر) :ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس ينابلألا رظناو .«مالسب ةنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب

 .(571 و .9

 .و 33 ةقرو عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 :ءايبنألا

 .)ةنبالا ءامسلا نم ضرألا دعبأ نأو ليم رشع ىنثاب سدقملا

 ءامسلا ىلإ امههوجو رمقلاو سمشلا :لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ

 : ةيآلا هذه الت مث . .ضرالا يف نائيضي امك ءامسلا يف نائيضي ضرألا ىلإ امهؤانقاو

 سمشلا َلَعجَو ارو نهيف َرَمقلا لعجو اقابط تاومس عبس هللا ّقَلَح تيك اورت ملأ (
 .[16 - 15 :حون] « ًاجارس

 ؟انايحأ دربتو انايحأ انالصت سمشلا لاب ام :ورمع نب هللا دبعل ليق هنأ اوركذ
 ءامسلا يف يهف فيصلا يف امأو ةسماخلا ءامسلا يف يهف ءاتشلا يف امأ :لاق

 هذه يف تناك ول :لاق ءايندلا ءامسلا هذه يف الإ اهارن انك امف :هل ليق 3 ةعباسلا

 .ءيش اهل مقي مل ايندلا ءامسلا

 .اهب اوعفتنيل ءاتشلا يف ضرألا لهأ نم تيندأ سمشلا نإ :لاق مهضعب ركذ

 .(2 هرح مهيذؤي الئل فيصلا يف تعفرو

 .لزغملا كلف رودي امك نورودي :دهاجم لاق ( نوحبسي كلَلَق يف لك ) :هلوق
 موجنلاو رمقلاو سمشلا نإ :نسحلا لاقو . ىحرلا ديدح ةئيهك نورجي : مهضعب لاقو

 ةقزتلم تناك ولو ؛اهيف نورودي لزغملا ةكلف .ةئيهك ضرألاو ءامسلا نيب ةنوحاط يف

 .رجت مل ءامسلاب

 : لجو زع هلوق يف له اجم ل اقو .نورجي : ( نوحبسي ( : يبلكل ١ ل اقو

 بطق ينعي ئ يحولا نابسحك نابسح :لاق ]5 : نمحرلا] ( ٍناَبْسحب رمقلاو سمشلا )

 .(ق ىحرلا هيلع رودت يذلا ىحرلا

 رظنا يرحبلا اهبناج نم ةرصبلا برق ةنيدم يهو 4 حيحصلا وهو ةلبألا» : :33 ةقرو عس يف اذك(1)

 ةليال» :اذكه ةملكلا تدرو عو ب يفو .98 ص 1ج ج مجعتسا ام مجعم ء يركبلا

 .فيحصت امهيفو ".. .«تزالو و

 ىلإ تمت ال يهو ،ورمع نب هللا دبع ىلإو 0 يلاكبلا فون ىلإ ةبوسنم رابخألا هذه تدرو اذك(2)

 . حيحص ثيدح ةي ىفطصملا نع اهيف تبثي ملو .ةلصب ملعلا

 = ىلع عمجتو نايحر :لوقت ،ءايلا نع ةبلقنم اهيف فلألاو .ةروصقم فلاب مسرت اذكه .ىحرلا (3)
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 39 ۔ 34 : ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 ىلع «ةودْحلا مهف تم نإفأ دحلا كلبق نم رشبل انْلَعَج امو » :هلوق
 .نودلخي ال : يأ . ماهفتسالا

 ةدشلاب :يا رحلاو رملاب ممكولبََو توملا ةقئاذ ,سفت لُك » : ىلاعت لاق ّ ه { ,.. ؟ ٠ .ن ٥ ۔ 2 ه هق ود
 ٠. ةمايقلا موي يأ 4 َنوُمَجْرَت انيلإَو ط . رابتخاو ءالب : يأ 4 ةنسف ث ءاخرلاو

 نإ » مالسلا هيلع يبنلل هلوقي « اوُرقَك نيذلا كاَءَر اذإو » : ىلاعت هلوق

 اهبيعي :يا ؤضعبل مهضعب اهلوقي « ْمُكَتَهلاع ركذي يزلا اذهأ ًاؤُرُه لإ نودجت
 . 4نوُرفَك مُه نمحرلا ركذب ْمُمَو » : ىلاعت هللا لاق .اهمتشيو

 موي نم راهنلا تاعاس رخآ قلخ ،مدا ينعي 4 لجَع نم ُنَسنإلا قلخ » :هلوق
 بر :لاق هلفسأ غلبي ملو هسأرو هينيع حورلا لخد املف قلخلا قلخ امدعب ةعمجلا

 ( لجَع نم ) :مهضعب لاقو .دهاجم ريسفت اذه .سمشلا تبرغ دق يقلخب لجعتسا

 .("ألوجع قلخ :يأ

 نولجعتسي اوناك امل كلذو 4 نوُلجُعَتْسَت الف يتياَ ْكيروأَس» : ىلاعت هللا لاق

 لاق . بيذكتو ءازهتسا مهنم كلذو .هب مهفوخ امل باذعلا نم مالسلا هيلع يبنلا هب

 6مهيلع ةرصنلاو مهل لتقلا :ايندلا يف هللا هدعو يذلا دعوملا ينعي :نسحلا

 .ةرخآلا يف باذعلاو

 نيكرشملا لوق اذه «َنيِقدَْص متنك نإ منلا اذم ىنم َنوُلوَقَيَو » : ىلاعت هلوق
 .ةمايقلا رمأ نم هب اندعت يذلا دعولا اذه ىتم ،مالسلا هيلع يبنلل

 الو رانلا مههوجو نَع َنوُمكَي ال نيج اوُرَقَك نيذلا مَلْعي ؤَل » : ىلاعت هللا لاق
 نولجعتسي اوناك يذلا دعولا نإ :يأ ؛ميدقت اهيفو 4 َنوُرَصْنُي مُم الو مهروهظ ْنَع
 . نورصني مه الو مهروهظ نع الو رانلا مههوجو نع نوكي ال موي وه ايندلا يف هب

 . ةثنؤم ةملكلاو © ءاحرأ =

 ناسنإلا َناَكَو ) :هللا لوقي نآرقلا لثم نآرقلا رّسف امو ،اليوات نسحأو حصأ لوقلا اذهو (1)
 .[11 :ءارسإلا] ( الوجَع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 43 - 40 :ءايبنألا

 مهرّيحت يأ ،ةتهابم 4 ْمُهنهنتَف » ةمايقلا ينعي ةتغب مهيتأت لب » :هلوق
 .نورخؤي مه الو :يأ « َنوُرنُي ْمُه الو اممدَر نوُميطتْسَن الف »

 « مهنم اوُرخَس نيذلاب قاحف كلبق نم لسرب ةىزهتشا ذقلَو » : ىلاعت هلوق

 يذلا باذعلا : يأ . 4 نوُزُهَنْسَي هب اوناك ام ث (.)[مهب اوأزهتساو مهوبذك : يأ]

 .هب مهوفؤخ اذإ لسرلاب نوءزهتسيو هب نوبذكي اوناك

 « نمحرلا نم » مكظفحي نم :يأ « راهنلاو ,ليلاب مكؤلكي نمم لق » :هلوق
 مه :يأ [11 :دعرلا] ( هللا رما نم نوظفحي ) :هلوقك نمحرلا نم ةكئالم مه :ىأ

 مهيف نوبقاعتي . مهلامعألو مدا ينبل هللا ءاظفح مهو ١ هللا ةكئالم مهو . هللا رمأ نم

 . (2) رصعلا ةالص دنعو . حبصلا ةالص دنع نوعمتجيف راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم

 . مهل امعأ مهيلع نوظفحيو مهيلع ردقي مل امم دابعلا نوظفحي

 © هراهنو هليل يف هناظفحي ناكلم هعمو الإ يمدا نم ام : لاق دهاجم نع اوركذ

 ء يش هدارأ املك ريطل او ماوهل او عابسل او باودل او سنإلاو نجل أ نم هتظقيو همونو

 .ردقلا يتاي ىتح كيلإ :الاق

 بتكي امهدحأ ناكلم هعمو الإ يمدآ نم ام :لاق ةي يبنلا باحصأ ضعب ركذو

 .هل ردقي مل ام هيقي رخآلاو هلمع

 .راهنلاو ليللاب مهنوبقاعتي كالمأ ةعبرأ مه : نسحلا لاق

 / .د ه ل۔ .٠ ه ۔ ه .

 نع مه نيكرشملا ينعي « نوضرعم مهبر ركذ نع مه لب » :لجو زع هلوق
 .نوضرعم نارقلا

 ِ ۔ و هو مو.2۔ه2ڵ .و.. ِ ّ ُ ٤
 ال ةهلا اوذختا دق : يأ 4 اننود نم مهعنمت ةهلا مهل ما ط : لجو زع هلوق

 .5 ةقرو ز نمو 6 ظ 3 ةقرو عس نم ةدايز )1(

 نيذلا حرعي مث . . . همامتو ةريره يبا نع ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدح ظافلا ضعب هذه )2(

 نولصي مهو مهانكرت :نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك :مهب ملعا وهو مهبر مهلاسيف مكيف اوتاب

 .نولصي مهو مهانيتأو
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 45 - 43 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 .ارصن هسفنأل ةهل آلا عيطتست ال : يأ 47 مهسفن 1 رصن ز نوعيطتسي ال ط اننود نم مهعنمت

 . (.)[ةداتق ريسمت يف ريخب هللا نم نوبحصي ال : يأ] 4 نوُبحضيي انم م مُه الو ث

 امنإ :لوقي ناكو .مهباذع دارأ نإ هللا نم مهعنمت ال ينعي :نسحلا لاقو

 نوعيطتسي آل ) .مانصألا بذعت الو مانصألا ةدابع ىلإ مهتعد يتلا نيطايشلا بذعت
 الو ( .اهبذعي نأ دارأ نإ اهسفنأ رصن مانصألا كلت عيطتست ال :لوقي ) منأ رضن رصن

 ء و

 .نوراجُي انم اه دبع نم الو :لوقي : يبلكل ١ ل اق ) نوُبحضُي انم مه

 « ُرُمْعلا ْمهْيَلَع لاط ىح » اشيرق ينعي «ممُماباءَوِءالؤه اَنََْم لب » :هلوق

 . مالسلا هيلع دمحم مهءاج ىتح لوسر مهتأي مل : يأ

 توم :سابع نبا لاق .4 اَهفاَرْأ نم اَهُصَقْنَت ضزألا يتات انأ نوري الأ >
 .. (}دباع فلأ توم نم سيلبإ ىلإ بحأ ملاع توم :لاق مهضعب ركذ .اهئاملعو اهئاهقف

 الأ . اضراف ًاضرأ تع يبنلا ىلع حوتفلاب ) اَهفاَرْطأ نم اَهُصَقنن ( : نسحلا لاقو

 وه ل هللا لوسر نكلو ئ نيبل اغل اب اوسيل : يأ 4 نوُبلغل ا مهف ١ ط : لوقي هعمست

 .بلاغلا
 ضرألا فارطأ نم سانلا درطت اران ةمايقلا موي لبق ثعبي هللا نإ :نسحلا لاقو

 ةمايقل ١ مهيلع موقتف 6 اولحر اذإ مهعم لحرتو 6 .اولزن اذإ مهعم لزنت 6 ماشل ١ ىلإ

 .( اَهفاَرْطأ نم اَهُُصَقنَن ( : هلوق وهو © ماشلاب

 هب مكرذنا يأ . نارقلاب : ىأ « .يخؤلاب ْمُكرذنأ امنإ لق » :لجو زع هلوق

 اذإ ءاَعُذلا مصلا عمس ر الو ط :لجو رع هلوق . نيكرشملا ينعي . ةرخآلاو ايندلا باذع

 .ىدهلا نع اومص رافكلا انه اه مصلا 4 نوري ام

 ط 33 ةقرو عس نم ةدايزلا هذه تفضأف }ةيآلا ريسفت يف صقنو بارطضا ع و ب يتطوطخم يف (1)

 .ز نم حيحصتلا تممت تممتأو حاضيإل

 :لاق» . نسحلا نع لسرم اثيدح سابع نبا هب اهرسف ام وحن ىلع ةيآلا ريسقت يف فلؤملا دروأ )2(

 يدي نيب اميف هدجأ ملو . ادبأ ءيش اهددسي ال مالسالا يف ةملث ملاع توم :ةي هللا لوسر لاق

 .هتحص نم ققحتأ ىتح ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 47 - 46 :ءايبنألا

 ينعي « َكُبَر باذع نم » ةبوقع يأ 4 ةحفن مُهَتُسُم نئلو » :لجو زع هلوق
 يأ « َنْلوُقََل » مهدوحجو مهرفكب ةمالا هذه رخآ رافك اهب كلهي يتلا ىلوالا ةخفنلا
 يف يتلا ىلوألا ةيآلا لثم يهو .4 َنيملاَظ انك انإ انلو » :باذعلا مهءاج اذإ
 انك انإ اوناَق نأ لإ ) انباذع يأ « انُسأَب مممعاَج ذإ ُمُهيَوُغَد ناك ام :فارعالا ةروس
 .[5 :فارعألا] ( َنيملاظ

 .ةممتملا مويل » لدعلا يأ « طشقلا نيؤملا عضنو » : ىلاعت هلوق
 لجرلا ركذي له ،هللا لوسر اي :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ نسحلا ركذ

 ىتح نازيملا دنع :هميمح اهيف لجرلا ركذي ال نطاوم ةثالث :لاقف ؟ةمايقلا موي هميمح
 دنعو زوجي ال مأ زوجيأ رظني ىتح طارصلا دنعو فخي مأ هنازيم لقثيأ رظني

 . {)هلامشب مأ هتفيحص ذخأي هنيميبأ رظني ىتح فحصلا

 الو هتانسح نم نمؤملا صقني ال :يأ ه أثْيَش سفن ملظت الف » :لجو زع هلوق
 ةرخالا يف ىزاجي الو هريغ تائيس رفاكلا ىلع دازي الو هريغ تائيس نم هيلع دازي

 . ايندلا ىنف اهافوتسا دق ةنسحب

 : يأ ه َنيبساح انب يفكو اهب انأ ,لدرخ نم ةبح ُلاَقْتم ناك نإو » :لاق
 الإ دبعلا بساحي الو ،هللا آلإ لدرخلاو ذلا لاقثم ملعي ال :نسحلا لاقو .نيملاع

 .وه

 اماعط نولكأي اوناك امهنع هللا يضر رمعو ركب اباو ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 ( ُهَرَي اَرَش ةَرَك لاقثم لَمْعَي نمو هري ًارْيَخ ٍةَرَد لاقثم ْلَمْعَي نمق ) :ةيآلا هذه تلزنف

 الو .هتيأر الإ هتلمع ريخ نم ام ث هللا لوسر اي : لاقو ركب وبأ كسمأف .[8-7 : ةلزلزلا ]

 © رشلا ليقاثمف ايندلا يف هركت امم تيأر ام امأ ،ركب ابأ اي :لاقف ؟هتيأر الإ تلمع ارش
 . }ريخ نم ةرذ لاقثم هيف دبع رتس هللا كتهي نلو ،ةمايقلا موي كاقلتف ريخلا ليقاثم امأو

 .196 ص 2 ج فلس ام رظنا (1)
 = هانعمب يزورملا هجرخأو كلام نب سنأ نع 268 ص 30 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ )2(
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 51 - 48 : ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 .ايندلا يف هري اريخ ةرذ لاقثم نم لمع ام هنأ رفاكلا يف ينغلبو :مهضعب لاقو
 .ةرخآلا يف هري رش ةرذ لاقثم نم لمع امو

 ًأالقغم ناك ول هللا نإف 5 هللاب اوّرتغت ال سانلا اهيأ اي :لاق تي هللا لوسر نأ اوركذ
 .()ةلدرخلاو ةضوعبلاو ةرذلا لفغأل ائيش

 اهناقرفو .ةاروتلا ينعي : ناقرفلا نورهَو ىىَسوُم اَنْيَتاع دلو » :لجو زع هلوق

 نوركذي يأ « نمل ركذو » ارونو يأ 4 ءايضو » .اهمارحو اهلالح اهيف قرف هنأ
 . ةرخالا هب ةرخآلا هب

 هلوق يف دهاجم نع اوركذ بێلاب ْمهْبَر نوشخي نيذلا , :لجر وع هلوق م 86 ٥

 بلق ى ءاجو بيعلاب نمحرلا ّيِشَخ نم ظيفَح باؤا أ ٌلُكِل نوُدَوُت ام اذه ) :لجو زع
 رفغتسيف ف ءالخلا يف هبونذ مهنم لجرلا ركذي ىأ :لاق [33 - 32 : : ق ةروس] ( بينم

 .هبلق اهنم لجويَو ،اهنم

 كلذ رش نم نولجو نوفئاخ :يأ َنوَقْفْشُم ةعاسلا َنُم مُمَو » :لجو زع هلوق
 .نونمؤملا مهو ؛مويلا

 ينعي « َنوُركنُم هل ْمُتنأَمأ» نآرقلا ينعي هلزنأ كرابم ركذ اذُهَو »
 .هومتركنأ دق :يأ ،ماهفتسالا ىلع ،نيكرشملا

 يف ۔ًريغص هانيده :يأ « لبق ني دز عصرتإ اش انيتاع دقلو » :لجو زع هلوق
 هللا نع غلبيس هنأ :يأ «َنيملَع هب اًنُكَو » .ةوبنلا :نسحلا لاقو .دهاجم ريسفت

 وأ ديعس نب رضنلا نع مالس نبا هدروأو .59 .7 ص (0 مقر) قيدصلا ركب يبأ دنسم يف =

 ذإ ركي وبأ هعمو هماعط لكاي ي هللا لوسر انيبه :ظفلب السرم (اذك) نيريس نب دمحم
 عو ب يتطوطخم يف الإ امهعم رمعل ركذ دري ملو .«. تلزن

 ردلا يف امك ةريره 7" نع ء يليدلا ةمظعلا يف خيشلا وباو متاح يبأ نبا 7 . اعوفرم

 .42 - 41 ص 1 ج روثنملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 61 ۔ 52 :ءايبنألا

 ( هتآلاَسر لعجي تْيَح ملعأ هللا ) :هلوقك وهو .هرمأل يضميو ةلاسرلا
 .[124 :ماعنألا]

 :يأ « ليثامتلا هذه ام ِهموقَو هيبأل » ميهاربإ 4 َلاَق ذإ » :لجو زع هلوق
 اَهَل اًنعاَباَع اَنَجَو اولاق < .نودباع اهل :يأ «َنوفكَع اهل منأ يتلا » مانصألا

 . ؛نيدبنع
 قحلاب اجأ اولاق » .نيب :يأ هنيبم للض يف ْمكؤاباةو نأ متنك ذقل لاق »

 .؟كنم قح مأ هب انتثج يذلا اذه ؤزها :يا 4 نيبعللا نم تنأ م

 تسيلو نهقلخ :يأ هرطف يزلا ,ضزالاؤ توملا ر ر مكب لب لب لاق ث

 . مكبر هنأ :يأ «نيدهشلا م مكيذ ىل نو » اهنودبعت يتلا ةهلآلا هذه

 . ٩ َنيربذم اولوت نأ دعب ْمكَمَتضأ نَديكأل » هب مسقأ ،نيمي » هَللاَبَو »

 ) ميقس ينإ :لاق ) ف شةنيدملا نم هيف نوجرخي مهل ديع مويل هوعدتسا اوناك
 ْمُكَماَنْصأ ًنديكأل هللابو ( :اولو امل لاق مث كلذب مهل لتعا : يأ [89 : تافاصلا]

 :لاق يذلا وهو . رخأتسا مهنم لجر مهمانصأل هذيعو عمسف . .( َنيربذُم اولو نأ د دعب

 .4 ميهاربإ هل ُلاَقُي ْمُهُركْذَي ىتف اعمس )
 >رأو اهيديأ عطق ؛ ًاعطق ًاعطق : يأ ٩ ًاذاذج مُهْلَعَجف » :لجو زع لق

 ؛مهسوفن يف اهمظعأو ةهلالا ربكا يأ « مهل اريبك ألإ » .اههوجو رجنو .اهنيعأ اقفو
 مهلعل كلذب مهداك : يأ 4 نوعجري ; مُهَلَعَل ) .ةهلالا كلت ريبك دي يف سافلا قثوأ مث

 .اونمؤيف نورصبي
 . “4۔,۔ڵح ه م م

 نم زإ انتهلاثي اذه لعف نم اولا ث مهمانصأب عنص ام اوأرو اوعجر املف

 ىتق انغمَس » مانصألل ميهاربإ ديعو عمسو مهنم رخاأتسا يذلا لاق «َنيمللا

 ْمُهْلَعَل سانلا نيعأ ىَلَع ه هب اوتأف اولاق ميهربإ هل لاقي » ![مهبيعي :يأ] 4 ْمُهْرَكْذَ

 ىأ (. . ْمُهْرُكْذَي ىتق اًنعِمَس هلوق)»:203 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق .216 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 63 - 61 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 الإ هوذخأي نأ اوهرك مهنأك ؛ هيلع ةجحلا مكل نوكتف ،اهرسك هنأ :يأ « َنوُدَهْشَي
 . هب اوءاجف . ةنّيبب

 ْمُعوُلاساف اذه مهريبك ُهَلَعَف لب لاق ميهرت انتَهلاثباذه َتْلَعَق تنأ اولاق » ف ه ىم

 . 4 نوقطني اوناك نإ

 .هنع عوضوم مهايإ هتديكم يف هبذك نإ :نسحلا لاق

 مث احون مث ،مدآ نوتأي نيح ةعافشلا ثيدح يف ركذ يي هللا لوسر نأ اوركذ
 ركذف .مهنم يبن لك لوقي ام ركذف !تي ادمحم مث ،ىسيع مث ،ىسوم مث 5،ميهارب]

 .تابذك ثالث ركذيو .مكانه تسل ينإ : : مهل عفشي نأ هولأس نيح ميهاربإ لوق يف

 كولأس نإ ةراس هتأرمال هلوقو 5( اذه مهريبك ُهَلَعَف ) :هلوقو .( ميقس ينإ ) :هلوق
 . يخأ هنإ : : يلوقف

 بذكلاو .اهيلع عمتجملاب سيل ةياور هذهو ،نيملسملا لوق نم سيل اذهو
 دقو © يصاعملا نم نولمعي اممف ( ٌميِقَس يئ ) :هلوق امأو .نمحرلا ليلخ نع يفنم
 هرمأ ام فالخ لعف اذإ مالكلا اذه ينمقسأ :لئاقلا لوقي ام لثم كلذ ريغب مهرمأ

 يهو ،نيدلا يف هتخأ يهف © يخأ هنإ يلوقف كولأس نإ :ةراس هتأرمال هلوق امأو .هب

 خيبوتف ،( اذه مهريبك ُهَلَعَف لب ) :هلوق امأو .مدآ نبا وهو د مدا ةنبا اهنأل هتخأ ًاضيأ

 ةاورلا تدروأ امم مالسلا هيلع يبنلاب ليواتلا ىلوأ اذهف . خيبوتلا يف بذكلا عقي الو

 .(ا2تابذك ثالث بذك هنإ

 : ةرتنع لاق .ءوسب :ديرت تنأو ،نَمدنتل ينتركذ نئل :لجرلل لئاق تنأو مهبيعي =

 بهشألا دلج لثم كدلج نوكي ةمعطأ امو يرهُم يركذت ال
 .ابيع ركذلا لعجف .يرهم ةرثأب ينيبيعت ال : يأ

 .هب لعفُي امو هرمأ نودهشي مهلعل :لاقيو (1)
 يف يراوهلا خيشلا تادايز نم ةدايز كش الو يهف ،ز الو عس يف ةدراو ريغ اهلك ةرقفلا هذه (2)

 قدصي ال نم» ىلع دريو شاهرهاظ ىلع تابذكلا لواتيف يربطلا امأ . تابذكلا هذه ليوات

 =:بذكي مل ميهاربإ نأ يتي هللا لوسر نع رابخألا هب ترهاظت ام فالخ لوق اذهو» :الئاق راثالاب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 96 - 65 :ءايبنألا

 يأ ،مهُجح دق 6ةلايازخ :يا « مهسوؤر ىلع اوُسِك مت » :لجو زع هلوق
 .)ءوس ةيزخ موقلا باصأ :مهضعب لاقو .ةجاحملا يف مهبلغ

 لو اتيش مكعفني آل ام هللا نود نم َنوُدبْعَتقأ لاق نوقطني ءالوه ام تملع ذقَل »
 :يأ « َنوُلَقْعَت الفأ هللا نود نم َنوُدْبعَت املو مكل فأ » . مهمانصأ ينعي 4 مُكُرضَ

 .مكعفنت ال اهنإ

 .«نيلعق متنك نإ مكهلاع اورُصناَو » رانلاب « ُهورَح اولاق »
 نم جرخي مل يذلا ينافلا ريبكلا خيشلا نأ ىتح نامز بطحلا اوعمجف :اولاق

 مث .معزي اميف ،مهتهلآ ىلإ هب بّرقتي ،هيقليف بطحلاب ءيجي ناك انامز كلذ لبق هتيب

 لوأ كلذ ناكف ،قينجنملا يف هب اومر مهنأ انغلبف .رانلا كلت يف هوقلاف ميهاربإب اوءاج

 .قينجنملا عضو ام

 لاقف .دربلا نم هلتقت نأ تداكف ادرب ينومك ران اي انلف » :لجو زع هللا لاقف

 .رضت ال :يأ « ميهاربإ ىلَع ًامالَّسَو » :لجو رع
 تقرحأ الو 5ًابرغ الو ًاقرش سانلا نم دحأ ذئموي اهب عفتنا ام :لاق مهضعب ركذو

 .اهلك ضرألا يف ذئموي رانلاب خبطي مل هنأ رخآ ثيدح يف انغلبو . هقاثَو الإ ذئموي هنم

 ميهاربإ نع ءعىفطت تناك الإ ةباد ضرألا يف قبي مل هنأ انل ركذو : مهضعب لاق

 هركذ ىلاعت هللا نوكي نأ ليحتسم ريغو» :لاقف يربطلا اهددعو .«هللا يف اهلك تابذك ثالث الإ =

 مهرظن ءوسو 0 مهئطخ حضوم رمهفزعيو ر . مهيلع هب ؛ جتحيو 3 هب هموق عرقيل كلذ يف هليلخل نذا -
 اونوكي ملو [70 :فسوي] ( توقراََل مكنإ ا ريعلا اَهَشيأ ) : هتوخال فسوي نذؤم لاق امك مهسفنال

 .41 ص 17 ج يربطلا ريسفت رظنا . ائيش اوقرس

 بسنأ وهف «ايازخ» :216 ةقرو ز يفو ظ 34 ةقرو عس يف ءاج ام تبثأو «ىرايح» :ع و ب يف(1)

 .غلباو
 .. «!عوص ةريح» :42 ص 7 ج يربطلا ريسفت يفو .«ءوس ةيزخ» : عبس يفو تاطوطخملا ىف اذك(2)

 ىلإ ١ اوُحَجَرق )» :لجو زع هلوق يهو . ةروسلا هذه نم 64 ةيآلا تاطوطخمل ١ لك نم ب تطقس دقو

 .« ًوُمِلاَملا متنأ مكنإ اولاقف مهنأ
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 76 - 70 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 . (")اهلتقب يم هللا لوسر رمأف هيلع خفنت تناك اهنإف ةغزولا الإ رانلا

 مهانلُعجف » هايإ مهقرحب يأ « اديك هب اوداراَو » :لجو زع هللا لاق _ م ه 2٤٥ .( , ث م ۔٤۔ . ,

 .ةنجلا اورسخو ‘ مهسفنأ اورسخ رانلا يف : يأ 4 نيرخالا

 , ۔ ,ه . ۔٥ ۔ ,۔ . ه ك ۔ ى م . ,]ه 7 . . ,

 ينعي] «َنيِمَلَحْلل اهيف اتكَرَب يتلا ضزألا ىلإ ًاطولو ُهيَنَو » :لجو زع هلوق
 . ماشلا ضرأ ىلإ قارعلا ضرأ نم رجاه :يأ 7,7‘.5[ةسدقملا ضرألا

 لاقو .نبالا نبا :ةلفانلا « ةَلفاَ بوقعََو قحسإ هل انبَمَوَو » :لجو زع هلوق
 ّ , ۔٥ إ ] ,. , ٤8

 . 4نيجلص انلعج الكو » :لجو زع لاق .ةيطع :(ةلفان) :نسحلا
 ۔ موگ ۔ م. ه۔ ى ؟ و و 2٠, ۔ ۔ م -

 : يأ انرمأب نوعدي :يأ « انرماب نوُدُهَي ةمئا مُهانلَعَجَو » :لجو زع هلوق
 ه ۔٥ه, ه » . ه ۔ ً 7 . . ۔ ثه

 : يأ « تاريخلا لغف مهيلإ انيحواو » :لجو زع هلوق .هللا رمأ يف مهب ىدتقي

 نيبرقم :يأ « نيدباع انل اوناكو ةوكَزلا ءاتيإو ةوَلصلا ماَقإَوو ةحلاصلا لامعألا

 . مهتدابعب

 ةنرقلا نم هتيج » .ةوبنلا :يا « املو امع ةنيتا ًاطولو » :لجو زع هلوق
 نولمعي امم ناكو .ثئابخلا نولمعي اوناك اهلهأ نأ ينعي 4 تئبَحلا ُلَمْعَت تناك يتلا

 :يأ «َنيقِسنف ٍءْوَس مْوَق اوناك مهنإ » :لجو رع لاق .مهرابدأ يف لاجرلا نايتإ
 . قسفلا مظع أ كرشلاو .نيكرشم

 ۔ همه - . ۔ .ه ۔ . ء ۔٥ 2 ءال .
 نم هنإ ث .اطول ينعي . ةنجلا يف يأ 4 انتمحر يف هنلخداو ط : لجو زع لاق

 .ةنجلا لهأ نوحلاصلاو «َنيجِلْصلا

 هموق ىلع ءاعدلاب رمأ ثيح اذهو 4 لبق نم ىدان ذإ ًاحونو + : لجو ع هلوق

 - م۔ها ذ م ۔ه و -۔-۔ .2- .۔ه۔ذ2۔ه .-{

 لاقو .باذعلاو قرغلا نم يأ « ميظعلا بزكلا نم هلهاو هنيجنف هل انبجتساف »

 . ةينامث مهعيمجف ،مهءاسنو ،هل نينب ةثالثو هتأرما ةنيفسلا يف حون عم ىجن : مهضعب

 . اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم مالسلا هيلع يبنلا ىلا هعفري دنسب ربخلا اذه مالس نبا ىور )1(

 . ظ 34 ةقرو عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 78 - 77 :ءايبنألا

 و ذَك نيذلا » موقلا ىلع :يأ . موقلا نم هنر » :لجو زع هلوق

 اوئاك مهنإ » [26 :نونمؤملا] ( نوُبَذَك امب ينرصنا بَر ) :لجو زع هلوقك انتايآب
 . هللا مهقرغاف 4 نيعمجأ ْمُهتقَرغأَف مو وس وف

 منغ هيف تشقن 5 ثرحل ا يف نامُكخَي ذا نميلُسَو دوؤاَدَو ) :لجو زع لاق

 لمهلاو ليللاب شفنلا :مهضعب لاق .هتدسفاف اليل موقلا منغ هيف تعقو :يأ « موقلا

 ."راهنلاب
 منغلاب ىضقف دواد ىلإ كلذ عفرف اليل عرز يف تعقو موقلا منغ نأ انل ركذو

 هلسرو اهلسن هل ؤ[نكلو كلذك سيل] :ناميلس لاقف .عرزلا بحاصل

 لباقلا ماعلا نم ناك اذإ ىتح ،عرزلا كلذ لثم هل عرزيو ؤ اهزازجو (٨اهضراوعو

 هللا لاقن 6 هعرز عرزلا بحاص ضبقو اهبحاص ا منغلا تعفذ لكأ موي هتئيهك

 .( ناَمْيَلُس اممانُمُهَقف ) :لجو زع

 دواد رظنف ، منغلا باحصأ ىلع اودعتسا ثرحلا باحصأ نأ يبلكلا ريسفتو

 ناميلسب اورمف .ثرحلا لهأل منغلاب ىضقف منغلا نمث ز نم بيرق وه اذإف ثرحلا نمث

 قفرأ ناك هريغو ،ىضق ام معن :لاقف . هوربخأف ؟هللا يبن مكنيب ىضق فيك :لاقف

 ناميلس ىلإ لسراف .هوربخاف دواد ىلع منغلا باحصأ لخدف .امهيلك نيقيرفلاب

 فيك ينتثدح امل دلاولا قحبو كلملا قحبو ةوبنلا قحب دواد هيلع مزعف ،هيلع لخدف

 ام :لاق .قفرأ ناك هريغو نسحأو يبنلا لدع دق :ناميلس لاق .تيضق اميف تيأر
 اهدالوأو اهفاوصأو اهنبلو اهنمسب نوعفتنيف ثرحلا لهأ ىلإ منغلا عفدت :لاق ؟وه

 ناك اذإف . مهمنغ تدسفأ يذلا لثم ثرحلا لهأل اوعرزي نأ منغلا لهأ ىلعو ،مهماع

 .«هلكاتف اليل عرز يف لخدت نأ شفنلا» :ةديبع وبأ لاق (1)

 و 35 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 .«مهيشاوم نم نبللا مهل ناك اذإ موقلا لسرأد :لاقي نبللا :لشلا (3)

 .(ضرع) :ناسللا رظنا .ةنس زعملا نم هيلع ىتأ يذلا وه :ليق ؤضيرع عمج ،ضراوعلا (4)
 . منغلا باحصأ نم مهفصنيل هوناعتساو يضاقلا اورصنتسا :يأ (5)
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 79 ۔ 78 : ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 ناكو :: يبلكلا لاق .هتيضق ام معن :دواد هل لاقف . مهمنغ اوضبق دسفأ موي هلثم.

 .ًابنع ثرحلا

 مكحو . ثرحلا اهلكأب منغلا ثرحلا باحصأ ىطعأ دواد نإ :دهاجم لاقو

 مهل ثرحيو . اهنيعر ثرحلا لهأ ىلعو .ثرحلا لهأل اهنابلأو منغلا زجب ناميلس

 . مهمنغ نوذخأيو هلهأ ىلإ هنوعفدي مث . لكأ موي هتئيهك نوكي ىتح منغل أ لها

 مهئاضقل يأ ن اميلسو دو اد ينعي 4 َنيدهنش مهمكحل 7 { : ىل اعت هلوق

 .ةيضقلا لدع :يأ 4 َنميَلُس + » 83نيدهاش

 ىرخأ ةعيرش ىرخأ ةمألو ‘ ةعيرش ةمأل نوكت دقو . ذئموي ءاضقلا اذه ناكو

 .ىرخألا ةمألا ءاضق ريغ ءاضقو

 لجر طئاح يف تعقو بزاع نب ء{ اربل ا ةقان نأ بيسمل ١ نب ديعس نع اوركذ دقو

 الإ مكل دجأ ام :لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ كلذ عفرف .هيف تدسفأف راصنألا نم

 ىضقو . ليللاب اهلهأ ىلع يشاوملا لهأ ظفحب ىضقو . (!دوواد نب ناميلس ءاضق

 .راهنلاب مهطئاوح ظفحب طئاوحلا لهأ ىلع

 ةيشاملا نم ناك ام نمضي نأ ثيدحلا اذه يف نوكي امنإف :مهضعب لاق

 داسفلا غلب ام داسفلا كلذ يف ءاضقلا امنإو ٠. كلذ ىف ءاضقلا فيك هيف سيلو 6 ليللاب

 . ناصقنلا نم

 امصتخاف هلمع تدسفاف اراهن طئاح تيب تلخد ةاش يف لاق حيرش نع اوركذ

 ( موقلا ُمَنَغ هيف تشقن ذإ ثزحلا يف ناَمكحَي ذإ َنُميَلُسَو دوؤاَدَو ) :لاقف هيلإ

 .روهشم ثيدح هلاسرإ ىلع هن؟ الإ .مهنم ةلق هعفرو .لسرم ةاورلا بلغأ هاور ثيدح اذه (1)
 11 ج يبطرقلا ريسفت يف اذه ليصفت رظنا .ةنيدملا يف هب لمعلا ىرجو تاقثلا هب ثدح
 2 ج ، يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبا خيشلل عماجلا باتك يف رظناو .314 ص

 . باودلا راضم ىف ةلأسم .445 .443 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 81 - 79 : ءايبنألا

 ملو {(ةث[نمضي مل اراهن ناك نإو نمض اليل ناك نإ] ،ليللاب الإ نوكي ال شفنلاو
 .ائيش هيف لعجي

 ندعملاو رابج رئبلاو رابج ءامجعلا ةبادلا :لاق زبتك هللا لوسر نأ اوركذ

 مالسلا هيلع يبنلا ثيدح يف اندنع اذهو : مهضعب لاق .(2سمخلا زاكرلا يفو .رابج

 هللاو نماض اهبحاصف ليللاب تدسفأ نإ امأو شراهنلاب هنأ بزاع نب ءاربلا ةقان يف
 .ملعأ

 لقعو ًامهف يأ 4 ًاملعَو امح » انيطعا :يأ ه انيتاَع الُكَو » : ىلاعت هلوق
 . ناميلسو دوواد ينعي

 ه . هل ۔و م . م

 لابجلا عيمج تناك . 4 َرْيظلاَو نحبسي لابجلا دوواد عم 1.7 ط : ىلاعت لاق

 . (ة)دوواد كلذ هققيو . نيلصي : : يأ . يشعلاو ةادغلاب دوواد عم حبست ريطلا عيمجو

 .دووادب كلذ انلعف دق يأ «ننيلعق انُكَو » :ىلاعت هلوق

 دي دحل ١ عورد ينعي 4 مكل ,سوبل َةَعْنَص هملعو ث : ىل اعت هلوق

 متن :أ لهف » لاتقلا سابلاو 4 كساب نُم مكنجل :ىأ 4 مكنصحل ط

 .( حئافص كلذ لبق تناكو .عوردلا لمع نم لوأ دوواد ناكف . «َنوُركنش

 حيرلا ا ناميلسل انرّخسو :ىأ ؛ة ًةَقصاَع حيرلا َنْميلُسِلو » : ىلاعت هلوق
 ضزألا ىلإ ط . هرمأب يرجت ةرخسم : : يأ 4 هرمأب يرجت ; و . هيذؤت ال يأ ةفصاع

 .و 35 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 هجرخأ .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلاو دمحاو كلام هجرخأ حيحص ثيدح (2)
 باب دودحلا باتك يف ملسم هجرخاو .سمخلا زاكرلا يف باب 5ةاكزلا باتك يف يراخبلا

 رابج اهحرج ءامجعلا :هلوأو (1710 مقر) ةريره يبأ نع رابج رئبلاو ندعملاو ءامجعلا حرج
 .420 ص لاومألا باتك مالس نب مساقلا ديبع وبأ رظناو . . .رابج رئبلاو

 .ءاهحيبست هقفيو» :عس يفو .ع و ب يف اذك (3)
 اهَرُمسو قلحلا هذه عنص نم لوأو حئافص دواد لبق تناك :ةداتق لاق» :217 ةقرو ؤ8ز يف ءاجو (4)

 . «دواد
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 82 - 81 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 .4 نيملع ءيش لكب انُكَو » نيطسلف اهلضفأو .ماشلا ضرأ يهو ه اَهيف انُكَرْب يتلا

 و يف هارت ماشلاب صقني امو ئ ماشلاب هارت ضرألا نم صقني ام : : مهضعب لاق

 ."سانلا عمتجي اهبو رشنملاو رشحملا ضرأ اهنإ :لاقي هنأ كلذو] .نيطسلف

 ةعامجلا ىلع اذهو « هَل َنوُصوغُي م نيطّيشل ا َنمَو » :ىلاعت هلوق

 رحبلا يف نوصوفي اون اكو ©صوغلا نود المع :يأ « كلَد َنوُد لَمَع َنوُلَمُعيَو »

 ةروس] ( صاّوَعَو ءانب لُك نيطايشلاو ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ؤلؤللا نوجرخيو
 .(37[2 : ص

 نأ كلذ ىلع ناميلس دازو ،هكلمو هتوبن دوواد ناميلس ثرو : مهضعب لاق

 . نيطايشلاو حيرلا هل رخس

 ،هنوكرتيو نوبهذي ال هللا مهظفح :يأ «َنيظفلنح مهل 7 { : ىلاعت هلوق

 .}هل نيرخسم اوناكو

 يف مهلعجي ؤدفصي امينو لامعألا هذه يف هل رخسي مل :نسحلا لاقو

 نم رفاكلا ىلع الإ عقي ال ناطيشلا مساو .مهنم رافكلا الإ نجلا نم لسالسلا

 .نجلا

 هل ناطيشلا ةعبوز :هل اولاقف سدقملا تيب ءانبب ناميلس رمأ :لاق مهضعب ركذو

 اهيف اوبص مث 6 اهوحزنف .اموي ماي أ ةعبس لك يف اهدري 6 رحبلا ىف ١ ىف ةريزج يفا نيع

 كبرش اذإ كنإ تملع ام :هل مالك يف لاق رمخلا رصبأ املف .هدرول ءاجف . ًارمخ

 .و 35 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 ةياهن © يريونلا : لثم رظنا .بدالاو خيراتلا بتك يف ىرخأ تاياورو ظافلأب ةصقلا هذه رظنا (2)

 .108 ص 4 ج برالا

 اوناك مهنأ كلذو .نيطايشلل ( َنيظفاَح مُهَل اًنكَو ) :هلوقو» :209 ص 2 ج يفاعملا يف ءارفلا لاق (3)
 لمعلاب هلُكَو هلمع نم نيطايشلا ضعب غرف اذإ ناميلس ناكف .نولمعي ام داسفإ نم نوظحي

 اكو ) :هلوق كلذف 0 ىنب ام ميدهت ىلع رك لغش هل نكي ملف لمعي امم غرف اذإ ناك هنأل رخآلا

 .) نيظفاح ْمُهَل
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 83 : ءايبنألا

 عجر مث بهذف .ا"[مويلا كقوذأ ال] هل عجاسأ يف ى هوذع هيلع رهظي ًامَمَل كبحاص

 ءمظل ءاج ىتح برشي ملف بهذ مث ،ةرم لوأ لاق امك لاق اهآر املف .ارخآ ءمظلا

 اوءاجف .ركسنق اهنم برشف 6"[هل عجس يف ممهلا نيبهذتل كنإ تملع ام :لاق] .رخآ

 : ةعبوز لاقف 5ءانبلاب مهرماف .ناميلس ىلإ مهعم قلطناف .ةرخسلا متاخ هوراف .هيلإ

 ءاجف .ةجاجز ينعي ةمجمج هيلع بكاف .هشع ىلع لدف .دهدهلا شغ ىلع ينوڵذ

 هعضوف © توقايلا هب بقثي يذلا ساملاب ءاجف قلطناف .هيلإ لصي ال لعجف .دهدهلا

 . ناميلس ىلإ ساملاب اوءاجف ،هوجعزاف هذخايل بهذ مث .نيفصن ةجاجزلا طقف اهيلع

 .نيطلا يف اهبحاو يف نوظخي امنأك لابجلا هب نوضرعتسي اولعجف

 لاقو .ضرملا : يأ « لا ىنُسَم م يآ ُهبَر ان ذا بو » : ىلاعت هلوق

 .[41 :ص ةروس] ( باَذَعَو بضنب ناطيشلا ينسم م ين » : هلوقك وه :نسحلا

 عنتما هيلع ينتطلس نإ دبع كديبع نم له ،َبر اي :لاق سيلبإ نإ :نسحلا لاق

 هدهج دهجيل هيلع هطلسف :لاق .هيلع ينطلسف :لاق .بويأ يدبع ،معن :لاق ؟ينم

 ينطّلسف ، ينم عنتما دق هنإ ، بر اي :سيلبإ لاق .هنم عنتماف ،هرورغو هلابخب هلضيو

 ،بويأ اي :هل لوقيف هيتأيو ،افنص افنص هلام كلهي لعجف هلام ىلع هطّلسف .هلام ىلع

 يذلا تنأو ، ينتيطعأ يذلا تنأ مهللا ،هلل دمحلا :لوقيف ،اذكو اذك يف كلام كله

 ال بويأ نإ بر اي :سيلبإ لاقف .كئالب ىلع كدمحأ يسفن يل قبت نإ © ينم هتذخأ

 ًادحاو ادحاو مهكلهي لعجف"ت[مهيلع هللا هطلسف] ،هدلو ىلع ينطلسف .هلامب يلابي

 ىلع ينطلسف ،هدلوب لابي مل بويأ نإ ،بر اي :سيلبإ لاقف .اعيمج اوكله ىتح
 .هدسج يف ةلكألا تعقو ىتح ًارهشأو نينس عبس ثكمف .هيلع ا هطلسف هدسج
 نم هللا كقزر امم يلك :لوقيف اهناكم يف اهةريف هدسج نم عقت تناك ةدودلا نأ انغلبو

 .ظ 35 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 . ءامظأ عمجلاو ،اهريغو لبإلا درو يف كلذو ، نيدرولاو نيتبرشلا نيب ام :ءاظلا رسكب . ءْمْضلا )2(

 .رشعلا ىلإ . . .سدُسلاو سمخلاو عبرلا :امئاد لوألا ةروسكم نوكت اهؤامسأو
 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (3)
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 84 - 83 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 م ه و

 ةروس] ) باذعو بضني : ناطيشلا ينسم ينآ ( : هبر اعدف : نسحلا لاق . ىمحل

 .«ًريمحزلا حر تنأو { 7 ينسم ينإ : ةيآلا هذه يف لاقو ]41 : : ص

 . مايقلا عيطتسي وه اذإف ةضكر هلجرب ضكرف .كلجرب ضكرا نأ هيلإ هللا ىحوأف

 هيلجر ىلع ىشم مث .هئاد رهاظ ىلاعتو كرابت هللا بهذاف ،اهنم لستغاف نيع اذإو
 اذإف] ىرخأ ةضكر ضكرف ،ةضكر اضيأ كلجرب ضكرا :هل ليق مث ؤاعارذ نيعبرأ
 هدالوأو هلهأ هيلع درو هئاد نطاب ىلاعتو كرابت هللا بهذاف 3ةل[اهنم برشف نيع

 بهو ىتح اهيف هللا هاقبأ مث .هنيعب كلهأ عيش لكو ناويحلاو منغلاو رقبلا نم هلاومأو

 هلهأ ُهانيَتاَءو رض نم ه هب ام انفشكف ُهَل انْبَجَتْساَف » :هلوق وهف .اهلاثمأ اهلوسن نم هل هللا
 م ٥

 .4 ْمُهَعم مهلثمو
 6 مهلاجآ لبق اوتام اوناكو ،مهنايعأب بويأ دالوأ ىيحأ هللا نإ :نسحلا لاقو

 هيتأي وهو بويأ اي :لاق سيلبإ نإ مث .مهلثم مهلوسن نم هاطعأ ىتح مهاقبأ هللا نإو
 .بارت نم افك الو ،ال :لاق ،كمنغ نم ةلخس يل حبذا .انايع

 ىتح هللاب كارشالاو رفكلا دبعلا غلبي ال :لوقي ناك هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 . هللا ريغل حبذي وأ ،هللا ريغ وعدي وأ ،هللا ريغل يلصي

 ةمايقلا موي سانلا ىلع جتحي ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .هب تبجعأاف الامج ايندلا يف ينتيطعأ بر :لوقيف دبعلا ءعيجيف ءءايبنألا نم ةثالثب

 مأ لضفأ ايندلا يف كتيطعأ يذلا لامجلا :هللا لوقيف ،كتعاطب تلمعل كلذ الولو

 لوقيف .فسوي يطعأ يذلا لامجلا لب :دبعلا لوقيف ؟فسوي يطعأ يذلا لامجلا

 ،بر اي :لوقيف دبعلا يتأيو .كلذب هيلع جتحيف يتعاطب لمعي ناك فسوي نإ : هللا
 هب تيلتبا يذلا ءالبلاأ :ءالبلا لوقيف ،كتعاطب تلمعل كلذ الولو ايندلا يف يتتيلتبا

 هب يلتبا يذلا ءالبلا لب :دبعلا لوقيف ؟بويأ هب يلتبا يذلا ءالبلا مأ دشأ ايندلا يف

 دبعلا ءيجيو .كلذب هيلع جتحيف ،يتعاطب لمعي بويأ ناك دق :هللا لوقيف .بويأ

 . ظ 35 ةقرو عس نم ةدايز(1)

  



 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 85 - 84 :ءايبنألا

 ٥كتعاطب تلمعل كلذ الولو ،هب تبجعاف ايندلا يف اكلم ينتيطعأ ‘بر اي :لوقيف
 يطعأ يذلا كلملا مأ لضفأ ايندلا يف كتيطعأ يذلا كلملاأ : ىلاعتو كرابن هللا لوقيف
 لوقيف .دوواد نب ناميلس يطعأ يذلا كلملا لب :دبعلا لوقيف ؟دوواد نب ناميلس

 .كلذب هيلع جتحيف ،يتاطب لمعي ناميلس ناك دق :هللا

 ول : مهلوق نم هيلع دشأ ناك سانلا هلوقي ءيش هغلبي مل بويأ نأ نسحلا ركذ

 لمعأ مل ينأ "ملعت كنإ مهللا :لاقف هللا اعدف .هب يلتبا يذلاب يلتبا ام ايبن ناك

 محرأ تنأو رضلا نم يب ام فشكاف ،َرسلا يف اهلثم تلمع الإ ةينالعلا يف ةنسح

 هطقتلي لعجف بهذلا شارف هيلع رطمأو .ادجاس عقوف ،هل هللا باجتساف .نيمحارلا

 .هعمجيو

 هب يلتبا ناك يذلا نأ يأ «َنيدبلعْلل ىىَرَكِذَو اندنع ْنُم ةمُحَر » :لجو زع هلوق
 ءازع كلذ لعجو .كلذب هتمارك هللا دارأ نكلو هللا ىلع هناوه نم نكي مل بويأ
 .( َنيدباَعْلِل ىىَرَكذَو ) :لجو زع هلوق وهو .هب نولتبي اميف هدعب نيدباعلل

 نأ اوركذ «َنيربنصلا نم لك لفكلا او سيرذإو و ليمَمسِإَو » :لجو زع هلوق
 ناك . هتوم دنع حلاص لجر لمعب لقكت ًاحلاص ًادبع ناك هنكلو > ايبن نكي مل لفكلا اذ

 . (2)ءانثلا هيلع هلللا نسحاف {©كةالص ةئام موي لك هلل يلصي

 لفكت . يبنب سيلو ،احلاص الجر ناك لفكلا وذ :لاق هنأ دهاجم نع اوركذو

 .لدعلاب مهنيب يضقيو ،مهل هميقيو هموق رمأ }”هل لفكي ناب يبنل

 .«ملعت تنك نإ :و 36 ةقرو عس يفو . «ملعت كنإ» :عو ب يف اذك (1)

 4 ج هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لامو . يبن ناك هنأ ىلا ؛ ءاطعو نسحلاك نيرسفملا ضعب بهذو (2)
 مامإلا حرصو .. . ملعأ هللاو .( يبن وهو الإ ءايبنألا مم نرق ام هنإ» :لاقو لوقلا اذه ىلا 583 ص

 ينب ةءوبن يف عسيلا ةفيلخ وه وأ 6 سايلإ وه له ؛ هنييعت يف فلتخا نإو يبن هنأ روشاع نبا

 17 ج ريونتلاو ريرحتلا روشاع نبا رظنا .ليئارسإ ينب ءايبنأ نم يبن وهف لك ىلعو .ليئارسإ
 .129 ص

 . «هموق رمأ هيفكي ناب» :74 ص 17 ج يربطلا ريسفت يفو .«لفكي ناب :عس و ع و ب يف اذك(3)
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 87 - 86 : ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 مه نوحلاصلاو «َنيجلُْصلا َنُم مهنإ اًنيَمُحَر يف مُهلَخذاَو » :لجو زع هلوق
 .ةنجلا لهأ

 ] ح . 2 6ِ . . , - ,
 الو ) :ىرخأ ةيا يف لجو زع لاقو .سنوي ينعي 4 نونلا اذو » :لجو زع هلوق

 «ابضغُم َبممذ ذإ » .نونلا وه توحلاو .[48 :ت ةروس] ( توحلا بجاّصَك نكت

 .هبقاعن نل نأ :يا ه هيلَع ردقن نل نأ نظف » 0هموقل :يا
 اوبأو كلذ لاط املف .لجو زع هللا ىلإ انامز هموق اعد سنوي نأ ملعأ هللاو انغلبو

 ناك املف .مهنع ىحنت تقولا اند املف .اذكو اذك موي مهيتأي باذعلا نأ هيلإ هللا ىحوأ

 .ًادغ باذعلا مكيتأي :لوقيو يكبي وهو ةنيدملاب فوطي لعجف ءاج مويب تقولا لبق
 مكيتأي :لوقيو يكبي سنوي عمس هنأ هربخأف ‘كلملا ىلإ قلطناف مهنم لجر هعمسف

 .ادغ باذعلا

 اقح اذه ناك نإ :لاقو كلذب مهربخاف هموق اعد كلذ كلملا عمس املف

 ةنيدملا نم اوجرخف ،اوعمتجاف 5انرمأ يف رظنن ىتح اوعمتجاف ،ًادغ باذعلا مكيتأيسف

 . قحلا هنأ اوملعف ،مهوحن تلبقأ دق ةديدش حيرو ءادوس ةملظب اذإف اورظنف دغلا نم

 اولعجو رعشلا اوسبلو ،اهتاهمأ نيبو مئاهبلا نيبو ،مهتاهمأ نيبو نايبصلا نيب اوقّرفف
 هللا فرصف .اونمآو اوكبو هيلإ اوعرضتو .هلل اعضاوت مهسوؤر ىلع دامرلاو بارتلا
 .هناسل اوعطق الإ ةبذك دحأ بذكي الأ ضعب ىلع مهضعب طرتشاف .باذعلا مهيلع

 سابع نبا لثم نيرسفملا ضعب هركذ ليوأتلا نم حيحص هجو وهو . تاطوطخملا يف اذك (1)

 : يأ .ريبج نب ديعسو نسحلا هيلإ بهذ ام وهو .هترل ًابضاغم بهذ :مهضعب لاقو .كاحضلاو
 لكشم ليوات هباتك يف ةبضاغملا هذه ليوات يف ةبيتق نبا هيلإ بهذام أرقاو هبر لجأ نم ًابضاغم
 .78 - 76 ص 17 ج يربطلا ريسفت كلذك رظناو .408 - 402 ص .نارقلا

 قّيض :يأ ( هقزر هيلع رِدُق ْنَمَو ) : ىلاعت هلوق باب نم هيلع قيضن نل نأ :يأ هريسفت يف ليقو (2)
 خيشلا هبتك امهم هيبنت ءايبنألا ةمصع يف نيرسفملا فالتخاو عوضوملا اذه يف ارقاو هيلع
 ريسفت رظناو .287 - 284 ص 7 ج ليوأتلا نساحم هريسفت يف يمساقلا نيدلا لامج دمحم

 .78 ص 17 ج يربطلا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 87 :ءايبنألا

 نولحاد سانلا اذإو :،اهلاح ىلع ةنيدملا اذإف رظنف دغلا نم سنوي ءاجف

 ملف مهيتأي باذعلا نأ يموق ربخأ نأ يبر ينرمأ هللا ناحبس :لاقف ،نوجراخو
 رحبلا يف ةنيفس اذإف رحبلا لحاس ىلإ ىهتنا ىتح قلطناف .مهاقلا فيكف 0مهتأي

 عنقتف ةنيفسلا نم ةيحان ىلإ قلطناف . هنوفرعي ال مهو ؛هولمحف هوتأف .اهيلإ راشاف
 لهأ عمتجاف .قرغت نأ ةنيفسلا تداكف حير مهتءاج ىتح اليلق الإ اوضم امف .دقرف

 © مهعم هللا اعدف .اولعفف شانعم هللا وعدي لجرلا اوظقيأ :اولاق مث ش هللا اوعدف ةنيفسلا

 ةنيفسلا تداكف ،حير تءاجف .دقرف هناكم ىلإ قلطنا مث .حيرلا كلت مهنع هللا عفرف

 . حيرلا مهنع ىلاعتو كرابت هللا عفرف ©،مهعم اعدو هللا اوعدف ،هوظقيأف .قرغت نأ

 وأ © يبنذ نم :لاق وأ ، يتئيطخ لجأ نم اذه :لاقف سنوي حلاصلا دبعلا ركفتف
 لعفنل انك ام :اولاقف رحبلا يف ينوقلأو قاثو ينودش :ةنيفسلا لهأل لاقف .لاق امك
 اوعرتقاف .رحبلا ىف هانيقلأ ةعرقلا هتباصأ نمف .عرتقن انكلو .كلاح كلاحو كب اذه

 © ةيناثلا اوعرتقا نكلو . لعفنل انك ام :اولاقف 3 مكتربخأ دق :لاقف .ةعرقلا هتباصاف

 ( َنيضَحذُملا نم ناكف َمَماَسف ) :لجو زع هللا لوق وهو ؛ةعرقلا هتباصاف اوعرتقاف

 ردص ىلإ قلطناف .نيموهسملا نم :لاميو ،نيعورقملا نم :يأ [141 :تافاصلا]

 .ةنيفسلا بنذ ىلإ قلطنا مث .هاف حتاف توحب وه اذإف رحبلا يف هسفن يقليل ةنيفسلا

 املف ."هاف حتاف توحب وه اذإف ةنيفسلا بناج ىلإ ءاج مث ،هاف حتاف توحب وه اذإف

 ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأف .توحلا همقتلاف رحبلا يف هسفن ىقلأ واي كلذ ىأر

 ءامظع هل نرسكت الف ؛انجس هل كنطب تلعج نكلو ثًاقزر كل هلعجأ مل ينإ توحلا

 امك ( تامَكَشلا يف َدانَق ) ةليل نيعبرأ توحلا نطب يف ثكمف .ًارعش هل عطقت الو

 انبجتساف اف ) : هللا لاق .( نيملاظلا نم تك يئ كناحبس تنأ لإ لإ ال نأ ا ) :ا : هللا لاق
 < م

 ٠ م

 حصأ وهو .هاف احتاف توحلاب» :باوصلاو «هاف حتاف توحلاب» :عس يفو .عو ب يف اذك (1)

 مث اهرخؤم ىلإ ةنيفسلا ردص نم لقنتي ناك يذلا وه هسفن توحلا كلذ نأ ديفي ىتح ًاريبعت قدأو

 .اهبناج ىلإ
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 ١ ءايبن ألا ثلاثلا ءزجل : 87

 لثم فيعض وهو :يآ [145 :تافاصلا] ( ميقس ومو ِءاَرَعلاب ُهاَنَذَبَنَق ) : هللا لاق .ربلا

 يهو ،نيطقي نم ةرجش هيلع هللا تبناف سمشلا ةرارح هتباصاف .عيضرلا يبصلا
 تنزحأ :هيلإ هللا ىحواف اهيلع نزحف .تسبي دقو ظقيتساف ،مانف هتلظاف ةعرقلا

 هنأ كلذ دنع ملعف ؟يقلخ نم نوديزي وأ فلأ ةئام كلهت نأ تدرأو ةرجشلا هذه ىلع

 انه اه ام :لاقف .نبل ينقسا : يعارلل لاقف "منغ نم دوذب وه اذإف قلطناف . يلتبا
 .اهنبل نم برشف }تزدف ،ا}اهرهظ ىلع هديب حسمف اهنم ةاش ذخاف .نبل اهل ةاش

 ىلإ يعارلا قلطناف سنوي انآ :لاقف . ينربُحُتَل ، هللا دبع اي تنأ نم : يعارلا هل لاقف

 : اولاقف .سنوي اودجي ملف ،منغلا عضوم ىلإ هعم اوءعاجو هوذخأف شهب مهرشَبف .هموق
 دق :تلاقف هللا نذإب ةاشلا تملكتف . هناسل انعطق الإ دحأ انم بذكي الأ انبرل انطرش انإ

 ،هوباصاف هوبلطف . يب لظتسا دق :اهب لظتسا يتلا ةرجشلا تلاقف ،ينبل نم برش

 ضرأ نم ىونين اهل لاقي ةنيدم يهو شهللا هضبق ىتح مهيف ناكف ،مهيلإ عجرف
 .ةلجد ىلع يهو ،لصوملا

 جورخلاب هل نذؤي نأ ريغ نم هموق نم جرخ امنإ هنأل بقوع امنإ هنأ انغلبو
 .اونمؤيف اوفاخي نأ ءاجر جرخ امنإو .مهنم

 © توحلا همقتلا اهيفو ،ةنيفسلا بكر ةلجد يف :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 وهو ءءارعلاب هللا هذبن ٌمثف ةلجد يف عجر مث ،رحبلا يف رادو ،رحبلا ىلإ هب ىضفأ مث
 .ربلا

 ةملظو ليللا ةملظو رحبلا ةملظ :يأ «ت منصلا يف ىىَداَنَق » :لجي زع هلوق
 .«نيملّصلا نم تنك ينإ كنْحبَس تنأ لإ ةلإ أل نأ » .توحلا نطب

 .رشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام :دوذلا (1)

 انيبن لعف امك بسنأ اذهو «اهعرض ىلع» اهباوص لعلو اهرهظ ىلع :تاطوطخملا يف اذك (2)

 . ةنيدملا ىلإ هترجه قيرط يف يي وهو اهعم هتصق يف ةيعازخلا دبعم مأ ةاشي ةي دمحم

 .339 ص 5 ج نادلبلا مجعم توقاي رظنا )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 92 - 88 : ءايبنألا

 توحلا نطب ةملظ نم يأ ه مغلا نم هيجو هل انبجتساف » :لجو زع هللا لاق
 .« نينموملا يجنت 7

 توحلا نطب يف وهو اهب اعد يتلا نونلا يذ ةوعد :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ءيش يف طق هبر ملسم اهب عدي مل هنإف نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال

 ."هل هللا باجتسا الإ

 «نيثرولا ريع تنأو ًادزَق ينزذم ال بَر هبر ىدان ذإ ايرََزَو » :لجو زع هلوق
 .هل هللا باجتساف

 لاق « ُهَجْوَز هل اًنْسَلْضأَو ىيحي هل انْبَمَوَو هل انبَجَتْساَف » :لجو زع هللا لاق
 بهوو .لوط اهناسل يف ناك :مهضعب لاقو .ًادولو هللا اهلعجف ًارقاع تناك :مهضعب
 . ىيحي اهنم هل

 لامعألا يف :يأ «تزيَحلا يف َنوُمراَسي اوناك مهنإ » :لجو زع هللا لاق
 انل اوناَكَو » افوخ :يا ه ًابَمَرَو » ًاعمط :يأ ه ًابّعَر انَنوُعذَيَو » تاحلاصلا

 .ث[نيعضاوتم :دهاجم لاق] «نيعشخ
 نع : يأ اهعرد بيج تنصحأ : يأ « اهجرف ْتَنَصخأ يتلاو ) :لجو زع هلوق

 هعبصأب لوانت مالسلا هيلع ليربج نأ كلذو .4 انجوُر نم اهيف اَحَقَتَف » شحاوفلا
 ةيا اَهَنباَو اَهَْلَعَجَو » :لجو زع لاق .تلمحف اهنطب ىلإ راصف هيف خفنف اهبيج

 .لجر ريغ نم هتدلو اهنأ :يأ نيملع

 :يأ ةدحاو ةلم مكتلم :يأ ه ةدحاو همأ ْمُكَمأ هذه نإ » :لجو زع هلوق
 .4 نوُدبعاَق ْمُكبَر انأو » .مالسإلا وهو ،دحاو نيد

 يف مكاحلاو ز يئاسنلا هجرخأو تاوعدلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو ،هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)
 .دعس نع بعشلا 7 يقهيبلاو كردتسملا

 .415 ص دهاجم ريسفت نمو ٠ ظ 36 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 . «راسف» :217 ةقرو ز يفو «راصف» :عس يفو ع و ب يف اذك (3)
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 96 - 93 : ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 .باتكلا لهأ ينعي ه ْمُهَنيب ْمُمَرمأ اوُمقَتَو » :لجو زع لاق

 يف ةدحاو ،ةقرف نيعبس ىلع ليئارسإ ونب تقرتفا :لاق ةأيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 ةنجلا يف ةدحاو ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسو رانلا يف اهرئاسو ةنجلا

 ."رانلا يف اهرئاسو
 . و , ۔ے۔ ء

 .ثعبلا ينعي «نوعجر انيلإ لك » :لجو زع هلوق

 هلمعل :يأ « هيغَسل نارفك الف َنموُم وُمَو تنحللصلا َنم لمعي نمق » :هلوق

 .ةنجلا اهب هيزاجن ىتح هتانسح بتكن :ىأ «َنوُبتك ُهَل انإو ط

 ال :يا « ًوُمِجْرَي ال مهنا اَهنكَلمأ ةيرق ىلع مرَحَو » :لجوزع هلوق و م
 .ايندلا ىلإ نوعجري ال مهنإ :سابع نبا لاق .نوبوتي

 لاق .)فهكلا ةروس يف هانرُسف دق 4 جوُجاَمَو ججوُجاَي تحتف ال ىنج » :هلوق

 “وجن لك نمو ةمكأ لك نم :مهضعب لاق نوسني بَدَح َلُك ْنُم مُمَو » :لجو زع
 . نوجرخي

 سنإلاو نجلاو ةكئالملا قلخ لجو َرَع هللا نإ :لاق ورمع نب هللا دبع نأ اوركذ

 ازجو ،سنإلاو نجلا دحاو ءزجو ،ةكئالملا مهنم ءازجأ ةعست ،ءازجأ ةرشع مهازجف

 ال راهنلاو ليللا نوحبسي نيذلا نويبوركلا مهنم ءازجأ ةعست ؛ءازجأ ةرشع ةكئالملا

 ةرشع سنإلاو نجلا اَرجو .هرمأ نم ءاشي امو هتلاسرل مهنم دحاو ءزجو ،نورتفي

 الإ دولوم سنإلا نم دلوي الف ؛ سنالا دحاو ءزجو ،نجلا مهنم ءازجأ ةعست ثءازجأ

 .303 ص 1 ج ىضم ام رظنا (1)

 .478 - 477 ص 2 ج ىضم ام رظنا (2)
 يهو «ةوجن» هباوص لعلو «وجن» :و 37 ةقرو عس يفو ،ع نم ةملكلا تطقسو ‘ب يف اذك (3)

 .هيلإ لصي ال ليسلا نال كتاجن يأ كؤاجن هنأ نظت يذلا لبجلا وأ ضرألا نم عفترملا ناكملا

 : يأ ،وحن :اهباوص ًافيحصت ةملكلا يف لعل وأ .عفترم ناكم لك وهو ،بدحلل بسانم وهو
 .ةيحانو قيرط لك نم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 98 - 97 :ءايبنألا

 مهرئاسو ،جوجامو جوجاي مهنم ةعست ؛ءازجأ ةرشع سنإلا ازجو .ةعست نجلا نم دلو
 . مدا دلو نم جوجامو جوجاي ىوس ام ينعي . مدا ونب

 نم مهلك نجلاو .مدآ دلو مهرخآ دنع نم مهلك سنإلا :لوقي نسحلا ناكو
 .سيلبإ دلو مهرخآ دنع

 يه اذإف » ةرخآلا ةخفنلا :يأ « يحلا دنولا برتقاو » :لجوزع هلوق
 .سدقملا تيب ىلإ يعادلا ةباجإ ىلإ :يأ « اوُرَقَك نيذلا صب ةصخنش

 ةعاسلاب مهبيذكت ينعي « اذم ْنُم ٍةَلْفَع يف انك ذَق » انليو اي :نولوقي يا ه انل »

 .انسفنأل : يأ 4 نيملظ ك لب ط

 بصحُي :يأ « َمْنَهَج بضصحح هللا نوُد نم نوُدْبَعَت امو مكنإ ! ط :لجو زع هلوق

 نيذلا نيطايشلا ينعي . . نسحلا ريسفت يف نولخاد : يأ «َنور اَهَل متنأ اهيف مهب

 هلوق وهو ،نيطايشلل نودباع ناثوألا مهتدابعب مهنال ناثوألا ةدابع ىلإ مهوعد

 .[60 :سي] ( ناطيشلا اودبع ل مَداَع ينب اي مكنإ ذَهعأ لأ ) :لجو زع

 دجوف ،ةيآلا هذه أرق مث ةبعكلا باب لباقم ماق لي هللا لوسر نإ : يبلكلا لاق

 افنأ تأرق يتلا ةيآلا هذه تيأرأ :ىرعبزلا نبا لاقف .اديدش ًادجو ةكم لهأ اهنم
 { مكتهلآ يفو مكيف لب ؤال :لاق ؟انعم مهتهلا يفو ممألا يف مأ ةصاخ انتهلآ يفو انيفأ

 نودبعي ىراصنلا نأ تملع دق .ةبعكلا برو كتمصخ :لاقف . (;مهتهلاو ممألا يفو

 ؟رانلا يف انتهلآ عم ءالؤه سيلفأ .ةكئالملا نودبعي سانلا نم ةفئاط نأو همأو ىسيع

 امَلَو ) :لجو َرع هللا لوق كلذف .اوججضو شيرق تكحضو ةلي هللا لوسر تكسف

 :اشيرق ينعي ( اوُلاَقَو ) نوكحضي : يأ ( نودصي هنم كموق ادإ الك يرم ن برض
 :فرخزلا] ( توُمِصَع مْوَق مُه لب التَج ألإ كل ُهوُبَرَض امم وه مأ رْيَخ اننهلآ)

 لوزن ببس يف الوطم قاحسإ نبا نع ءاج ارصتخم ربخلا اذه سابع نبا نع يربطلا جرخأ (1)
 .96 ص 7 ج ؤ يربطلا ريسفت رظنا .ةبراقتم ظافلأب يدحاولاو يطويسلا هدروأ امك .ةيآلا هذه

 .316 - 315 ص لوزنلا بابسأو 0338 ص 4 ج روثنملا ردلاو 7
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 98 ۔ 97 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 انُم مهل تقبس نيذلا نإ ( : مهلوق باوج يفو ةيآلا هذه يف انه اه لاقو [58 د 57

 .ةكئالمل او ىسيع ينعي ) نو دعبم اَهنَع كوأ ا ىنشحل ١

 ىسيع نأو ا ةنجلا يف ًاريزع نأ نومعزت متسل :تلاق دوهيلا نإ : : مهضعب لاقو

 ىنسحلا انُم مه تَّبَس نيذلا نإ ) :هلللا لزنأف . هللا نود نم ادبع دقو ؟ةنجلا يف

 نم او دبع امو . ىنسحل ١ مهل تقبس نمم ريزعو ىسيعف . _ نو ودع اَهنَع كئلوأ ١

 . منهج تصح 4 او لبع ام لكو ًاضعب مهضعب ةدابعو نجل او بشخل او ةراجحل ١

 .")رانلا يف ناريقع ناروث رمقلاو سمشلا :لاق هنأ وي هللا لوسر نع اوركذ

 ) منهج بصح هلا نوذ نم نوُدبْغَت اَمَو مكنإ ا ) : نوأرقت متسل : : مهضعب لاقو

 . كلذب نوب وي رانلا يف امهدبع نمل نالثمي مهنظأ :لاق

 ': لجو زع هلوق وهو © هلل نادجسي رمقلاو سمشلا نإ :لجو زع هللا باتك يفو

 ( ُرَمَقلاَو سمشلاو ضزألاو تاومسلا يف ْنَم هل دجسي ةللا نأ َرَت لأ (

 .[18 :جحلا]

 ،رجفلا علطي ثيح نم علطت سمشلا نإ :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 دمعلاب برضت ىتح تسعاقت علطت نأ ت:ارأ اذإف .رجفلا برغي ثيح نم برغتو
 ىلإ يرجتف ،مهلك مدآ دلو ىلع علطتف كنود تدبع تعلط اذإ ينإ بر اي :لوقتو
 يتأت ىتح اهل نذؤيف نذاتست مث ،اهيلإ رظنيف دجستو ،اهيلع دريو ،ملستف ،برغملا
 .اهيلع َدَرُي الف ملستف ،هيف برغت موي اهيلع يتاي ىتح ،كلذك رمقلاو قرشملاب

 : يأ .ناريقع ناروث هتبثأ ام باوصلاو نيتملكلا يف فيحصت هيفو «ناريفع نارون» :ب يف (1)

 لتقلاو رحنلل لمعتساف ىنعملا عستا مث ثريعبلا وأ سرفلا مئاوق عطق رقغلا لصأو ،ناروقعم

 وبأ هجرخأ ثيدحلاو .«بعك ثيدح» نم ثيدحلا اذه ناسللا بحاص دروأ دقو .كالهلاو

 هجرخأو .هدنس يف يشاقرلا ديزي دوجول ثيدحلا فّمض دقو .سنأ نع هدنسم يف ىلعي
 رمقلاو سمشلا»ه :ظفلب رمقلاو سمشلا ةفص باب © قلخلا ءدب باتك يف ةريره يبأ نع يراخبلا

 ناروكم ناروث رمقلاو سمشلا » : ظفلب راثآلا لكشم يف يواحطلا هجرخأو .ةمايقلا موي ناروكم

 . !ةمايقلا موي رانلا يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 100 - 99 : ءايبنألا

 الو ديعب قرشملا نإ بر اي :لوقتف .اهل نذؤي الف نذاتست مث .اهيلإ رظني الف دجسن

 ناعلطيف ،امتئج ثيح نم اعجرا :امهل لاقي مث .هل نذؤي الف سبحتف دهجب الإ هغلبأ

 هيات نأ الإ نورظني لمم ) :لجو زع هلوق وهو ،نينورقملا نيريعبلاك برغملا نم
 يتاي موي كبر تايا ضعب يتاي ؤآ) هرمأب يأ (َكبَر يتاي وأ) توملاب يأ (ةكئالَملا
 اهناميإ يف تبَسَك ؤا لبق نم تتَمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفني ال كبَر تايا ضفب

 .برغملا نم سمشلا عولط وهو [158 :ماعنألا] ( اريخ

 ام :يأ .منهج ينعي « اَموُدَرَو امم ةهلا ءالؤه َناَك ؤَل » :لجو زع هلوق
 ۔ و, - . س م -

 نودباعلا : يأ «نودذلخ اهيف لكو ) :لجو زع لاق . مهتهلاب اوعنتما : يأ .اهولخد

 . نودوبعملاو

 مهعفرت ."بهللا :ريفزلا :نسحلا لاق 4 ريفز اهيف مُهَل » :لجو زع هلوق
 . افيرخ نيعبس اهلفسأ ىلإ اووهف ديدح نم عماقمب اوبرض اهالعأب اوناك اذإ ىتح اهبهلب

 مهبيجي ال اماع نيعبرأ رادقم مهرذيف ًاكلام نوعدي رانلا لهأ نإ : مهضعب لاق

 رمع رادقم مهرذيف مهبر نوعدي مث .[77 :فرخزلا] ( نوثكام مكنإ ) :لوقي مث
 امف :لاق [108 :نونمؤملا] ( نوُملَكت الو اهيف اًؤاَسخا ) :مهبيجي مث نيترم ايندلا

 تاوصأب مهتاوصأ هَبشف . منهج ران يف قيهشلاو ريفزلا الإ ناك الو . ةملكب اهدعب اوسبن

 . قيهش هرخاو ريفز هلوأ ريمحلا

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ . 4 نوعمسي ال اهيف مهو « : لجو رع هلوق

 مث ،ران نم ريماسمب اهيلع رمس مث ،ران نم تيباوت يف اولعج ،دولخ رانلا لهأ نإ
 نأ نوري الف ىرخأ تيباوت يف تيباوتلا كلت ىرخأ تيباوت يف تيباوتلا تلعج

 آل اهيف ممُمَو ريفز اهيف مُهَل ) :ةيآلا هذه الت مث ،مهريغ رانلا يف بذعي ًادحأ

 ٥كش الو أطخ وهو . «بهللا ريفزلا » : ظ 7 ةقرو عس يفو .ع و ب يف ةملكلا تدرو اذك(1)

 .ىصقأ نم جرخي توص وهو ،حاحصلا يف يرهوجلا هفرع امك «ةدشلل سفنلا قارتغا» ريفزلاو

 . 2:قيلعت 0249 ص 2 ج فلس ام رظناو .«قيهشلا هرخآو رامحلا توص لوأ» وهو .قلحلا
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 104 - 101 :ءايبئألا ثلاثلا ءزجلا

 .ائيش هعم نوعمسي الف ذ مهعمسي ريفزلا بهذ :نسحلا لاق .( َنوُعَمسَي

 ال نوُدَعْبُم اهنع يلوأ ىنسحلا انم مهل تَقَبَس نيذلا نإ » :لجو زع هلوق

 :اهسيسح :سابع نبا لاقو .نسحلا لوق يف اهتوص :يأ « اًهَسيِسَح نوُعَمسَ
 .اهلهأ ىلع ىقلت اهنإو . ًاتوص الو :لاق . اهسح

 م 2 ٥

 . ودخ ْمُهُسْفْنأ تهَتشا اميف ْمُمَو » :لجو زع هلوق
 هبلق ىلع رطخيف ماعطلا مهدحأ يف يف نوكي ةنجلا لهأ نأ انغلب : مهضعب لاق

 ام اهيفو ( : ىرخأ ةيآ يف لاقو . ىهتشا يذلا ماعطلا ا كلذ هيف يف لوحتيف رخا مام

 ى م ه .4 , مه
 .[1 : فرخزلا] ) نوُدلاخ اهيف متنأو نيعألا دليو سفنالا هيهتشت

 و م ري ٥ م

 : مهضعب لاق .ةرخآلا ةخفنلا : يأ « ربكألا عزفلا ُمُهنْزُحَي ال » : ىلاعت هلوت .

 نإَق ر رانلا نم يأ ( اَهْنم انجرخأ انبَر ) :نولوقي كلذ دنعف ،دولخلاب رانلا لهأ نقيأ اذإ
 :نونمؤملا] ( > الو .7 اوأَسخا ) :هللا لوقيف .( نوُملاَظ انإف ان

 قلا ) :هلوق كلذف دحأ مهنم جرخي ملف مهيلع تقبطأ كلذ لاق اذإف .[108 - 7

 .ربكألا

 نم نوجرخي نيح ةراشبلاب مه اقلتت : نسحلا لاق 4 ةَكَئْلَمل ا ُهُهَشلَََو ) :هلوق

 .« نودوت متنك يذلا ممُكُمْوي اذَه » :مهل لوقتو .مهروبق

 يتلا ةفيحصلا يطك ينعي 4بتكلِل لجلا يطك امسلا يوظن موي » :هلوق
 . (!" باتكلا اهيف

 بتاكلا يوطي امك اهالعأ نم ىوطت ءامسلا نإ :لاق نسحلا نع اوركذ

 .تبتك اذإ اهالعأ نم ةفيحصلا

 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق .بتك ام : ىنعمب باتكلاو ث هللا ءاش نإ حبحصلا باوصلاوه اذه (1)

 ريرج نبا لاقو .214 ص هريسفت يف دهاجم هلاق كلذكو .ةفيحصلا :لجسلاد» :213 ص

 يف لاقو .«ىلع ىنعمب (باتكلل) : هلوق يف ىتلا ماللاو» : :100 ص 7 ج هريسفت يف يربطلا

 .«بوتكم هيف ام ىلع لجسلا يطك» : :101 ص
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 107 ۔ 104 : ءايبنالا

 .هديعن كلذك :يأ « هديعت قلخ ؤ انأدب امَك » :لجو زع هلوق

 ًافطن مهلك سانلا داعأ ىتوملا ثعبي نأ ىلاعتو كرابت هللا دارأ اذإ يبلكلا لاقو
 .مهؤدب ناك كلذك . .مهارا هيف خفني مث ،امحل مث ًاماظع مث 0"[ًأغضم مث قلع مث]

 هب تبنتف لاجرلا ينمك ًارطم هللا لزني :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 لسرأ يذلا هللاو ( : ةيآلا هذه الت ت مث ٠ ىدنلا ضرال تبنت امك مهنامحلو مهنامسج
 ( روشنلا َكلَذَك اَهتْوَم دْعَب ّضزألا 4 هب انيف تيم دلب ىلإ ُهاَنَقُسَف ًاباحَس ريشتف 2 و

 .ثعبلا كلذك :يأ [9 :رطان]

 4َنيلعف اك انإ » ثعبلا :يأ . انئاك ادعو : يأ انيلع دمو » : ىلاعت هلوق

 .نولعاف نحن انإ :يأ

 ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا بتكلا :يأ روبزلا يف انبتك دقلو » : : ىلاعت هلوق

 اذه . باتكلا مأ وهو . ءامسلا يف هللا دنع يذلا باتكلا : يأ 4 ركذلا دعبب نم ط

 «َنوُخلصلا يدابع اهري ث ةنجلا ضرأ ينعي 4 ضزألا نا ط .ادهاجم ريسفت

 .نونمؤملا مهو

 ) ركذلا دعب نم ) دوواد روبز :يأ ( روبزلا يف انبتك ذل ( :سابع نبا لاقو
 نع دمحم ةمأ : : يأ ( نوحلاصلا يدابع اهري ضزألا نأ ( .ةاروتلا : ىأ

 موقل » ةنجلا ىلإ :يا هاغََبَل» نآرقلا :يا ام يف نإ » :هلوق
 .)سمخلا تاولصلا نولصي نيذلا :يأ «نيدبع

 هلوسرو هللاب نمآ نم :مهضعب لاق «َنيِمَلْلَل ةمحر ألإ ًكلَسرَأاَمَو » :هلوق
 ممألا هب تبذع امم يفوع هلوسرو هللاب رفك نمو ،ةرخآلاو ايندلا يف ةمحرلا هيلع تمت

 .و 38 ةقرو عس نم ةدايز (1)
 .«ىرثلا نم ضرألا تبنت امك» :زو عس يفو 8،ع يف اذك (2)

 .و 38 ةقرو عس نم هحيحصت تبثأ .ع و ب ةطوطخملا يف داسفلاو بارطضالا ضعب عقو (3)
 .نيلماع : يأ (نيدباع موقل) ٥«ةداتق نع»ه :عس ينفو ع يف اذك (4)
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 110 - 108 :ءايبنألا ثلاثلا ءزجلا

 لاصتتسالاب ةمألا هذه رافك باذع رخأ هللا نأل :لاق ؛رانلا ةرخآلا يف هلو ،ةفلاسلا

 . مهكاله نوكي اهب . ىلوألا ةخفنلا ىلإ

 كلذكو «ًوُمِلسُم متنأ لَهَف دجاو هلإ مكل امنأ يلإ ىحوي امنإ لف :هلوق
 الإ لوسر نم كلبق نم انلسرا امو) :هلوق وهو ؛ مالسل ا هيلع دمحم لبق لسرلا تءاج . « ه ., ه ۔۔ ] ه . ۔۔ - -

 .يريغ اودبعت ال :يأ [25 :ءايبنألا] (نوذُبعاَق انآ آلإ ةلإ ل هنأ هيلإ ىحوي

 :مهضعب لاق ءاَوَس ىّلَع مكتنذاع لقف » اورفك :يأ « اولَوَت نإَف » :هلوق

 ءاوس مهلك مهداهج نأ ينعي > ءاوس يدنع وهف يب بذك نم : نسحلا لاق

 ( ءاَوَس ىلَع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخَت اُمإَو) :هلوقك وهو ."يدنع
 .اونمؤي وأ مهل لتقلاو داهجلا :ءاوس مهيف كمكح نوكيل :يأ .[85 :لافنألا]

 . ةيزجلاب اورقي وأ اوملسي ىتح مهلتاقي هنإف باتكلا لهأ امأو .برعلا وكرشم ءالؤهو
 مهرمأ انرّسف دقف برعلا ىراصن امأو . ةلزنملا كلتب برعلا الخ ام نيكرشملا عيمجو

 .)ةروسلا هذه ريغ يف

 .نيب رمأ ىلع :( ءاَوَس ىلَع ) :مهضعب لاقو

 .ةعاسلا هب ينعي « َنوُدمعوت م ديعب مأ بيرق ىرذأ نإو » :هلوق

 .نورست ام :يأ « َدوُمَتَكَت ام ُمَلْعَيَو ,لوقلا نم رهجلا مَلْعَي هنإ » :لاق

 كلذ هتملعأو كودع ترذنأ اذإ (ءاوس ىلع مكتنذا )» :43 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 يف ةياغ اذهو . «ءاوس ىلع هتنذآ دقف رذحو ءاوس ىلع وهو تنأ نوكت ىتح برحلا هيلإ تذبنو

 . ليواتلاب ىلوأ وهو .زاجيإلا عم حاضيإلا
 ديبع وبأ هبتك ام برعلا ىراصن ةلماعم يف رظناو .240 ص 1 جو 125 ص 2 ج فلس ام رظنا (2)

 جارخلا باتك فسوي وبأ رظناو .39 - 34 ص لاومألا هباتك يف مالس نب مساقلا
 .251 - 249 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت | 112 - 111 :ءايبنألا

 نم هيف متنأ ام لعل :يأ :نسحلا لاق .4 مكل ةنتف ُهنَعَل ىرذأ نإو » :هلوق
 مكل ةيلب :يأ 5،مكل ةنتف لئاز عطقنم وهو ءءاخرلاو ةعسلا نم :يأ .ايندلا

 .ةمايقلا موي ىلإ : يأ « نيج ىلإ » نيكرشملا ينعي ،هب نوعتمتست :يأ «متَسَو»
 .توملا ىلإ :يأ ( نيج ىلإ ) : مهضعب لاقو

 اعد اذإ مالسلا هيلع يبنلا ناك :مهضعب لاق « ٌيَحلاب مكا بر لف » :هلوق

 نأ وعدي نأ هللا هرمأ :نسحلا لاقو .اوكله قحلاب هموق نيبو هنيب مكحي نأ هموق ىلع
 . مهيلع هللا هرصنف هئادعأ ىلع هءايلوأ رصني

 ،نوبذكت ام ىلع :يأ َنوُفصت ام ىلَع ْناَعَُسُملا نمحرلا 7 ) :هلوق

 . نيكرشملا ينعي
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 ١ ثلاثلا ءزحل ١ جحل : 1 -2

 جحلا ةروس ريسمت

 }تايكم تايا عبرأ الإ ةيندم اهلك يهو

 ةلزلز ن مك اوقتا سانلا اهيأ اي » :هلوق « ,ميجرلا نمحرلا هللا مسب «

 تعضرأ امع ةعِضرُم لُك » ضرعت :يا « مذت اهنوَرَ موي ٌميِظَع يش ةعاسلا
 هللا باذ ذع نكلو ىركب مه امو ىیَرَكُس سانل ىَرَتَو اهلمح لمح ت اذ رك عضتو

 . ةرخآلا ةخفنلا هذهو 4 ديدش

 باحصا نيب قرف دق ؤهل ريسم يف ةي هللا لوسر امنيب :لاق نسحلا نع اوركذ
 سانلا اهيأ اي ) :لاقف هتوص اهب ي هللا لوسر عفرف .ةيآلا هذه تلزن ذإ ريسلا هل

 هللا َباَذَع ٌنكَلَو ) :هلوق ىلإ ىهتنا ىتح ( ٌميظَع يش ةعاسلا ةلزلز نإ ممكبَر اوق
 .« ديدش

 نوردت له :لاق مث .مهيلع اهالتف ، هب اوبصوصعا مهيبن توص اوعمس املف
 مق مدا اي :مدال هللا لوقي موي مكلذ :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟مكلذ موي يأ

 : ىلاعت هلوق نم يهو ، تايكملا تايآلا هذه ىلا ةراشإ 219 ةقرو ز يفو تاطوطخملا ضعب ب يف (1)

 موت ُباَذَع مهيبا و ) :هلوق ىلإ ( . . ىنمت اذإ لإ ي ز الو ,لوسر نم لبق نم انلسرأ امو (

 .55 - 52 :تايآلا ( ميقع

 ام اليوات نسحأو هنم حصأو .«ضرعت :يأ (لهذت) ه :ز يفو عس يفو تاطوطخملا يف اذك (2)

 بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا هدكأ امو .ىسنتو ولست : يأ» :44 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هلاق
 .«هكرتتو اهدلو نع ولست» :لاق ذإ 290 ص نارقلا

 .(بصع) :ناسللا رظناو .هلوح اوعمجتو هيلإ اودتشا : يأ ،اوبصوصعا (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 3 : جحلا

 ةعستو ةئامعست فلأ لك نم : لاق ؟رانلا .7 امو ‘ بر : لاق .رانلا ثعب ثعبا

 .ةنجلا ىلإ دحاوو رانلا ىلإ ناسنإ نوعستو

 املف )ةحضاو نع مهدحأ ىلجيي ام ىتح (")اوسلبأ مهيبن لاق ام اوعمس املف

 ةمقرلاك الإ سانلا يف متنأ ام”[هديب يسفن يذلاوف] اورشبأو اولمعا :لاق مهب ام ىأر
 الإ عيش عم اتناك ام نيتقيلخ عمل مكنإو ريعبلا بنج يف ةماشلاك وأ 5ةباذلا عارذ يف

 ةدعلا لمكتو ،‘ث}سيلبإ ينب نم [رفك نم ينعي] كله نمو جوجامو جوجاي :هاترثك
 . .اهلمح لمح تاذ لك عضتو ريغصلا بيشيو ريبكلا مرهي كلانهف .نيقفانملا نم

 .©ةيآلا رخآ ىلإ

 .ةنس] نيثالثو ثالث ىلإ ةمايقلا موي طحي ريبكلا نأ ينغلبو :مهضعب .اق
 .(6[ةنس نيثالثو ثالث ىلا ريغصلا عفريو

 ف دحلي ] كرشملا ينعي 4 لع ر ريغب هللا يف لدج م سانلا ن نمو و : هلوق

 ا : يأ 4 ديرم نلطْيش ك و و » . هلللا نم هاتأ ملع ريغب ةهلآ هعم لعجيف . هللا

 . ناثوألا ةدابعب مهترمأ يتلا يه نيطايشلاو © هللا ىلع ةيصعملاب

 .سايلا :سالبإلا يناعم نمو .نزحلا ةذشو ةريحلا ةرثك نم اوتكس :اوسلبأ (1)
 ام ىتح» :ريسافتلا ضعب يفو .«ةحضاوب مهدحأ ىلجي ام» :ز يفو عس يفو ،ع و ب يف اذك (2)

 نع ةيانك ىهو .ةكحاض نس نع فشكي الو نيبي ام ىتح :تارابعلا ىنعمو «ةكحاضب اوحضوأ

 هللا كحضأ» :ءاعدلا يفو .ءَنَسلا كوحض نالف» :لاقي كحضلا وأ مسبتلا مدعو موجولا
 .(كحض) و (حضو) :ناسللا رظنا .«كّنس

 .219 ةقرو ز نم ةدايز(3)

 عس نم حيحصتلاو . «سيلبإ ينب نم» : : هتبثأ ام هباوص . اطخ وهو «ليئارسإ ينب نم» :ع و ب يف(4)

 . يبطرقل او يربطلا يريسفت نمو 5219 ةقرو ز نمو ٠ ط 8

 ديعس يبأ نع .جحلا ةروس ريسفتلا باتك يف ارصتخم يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (5)

 نب نارمع نع ةفلتخم قرط نم مهريغو ريرج نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأو يردخلا

 . ةبراقتم ظافلاب سابع نباو سناو نيصح
 .ظ 38 ةقرو عس نم ةدايز(6)
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 5 - 4 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 « لضي هناف » هعبتا :يا سيلبإ ىلوت « لوت نم هنأ هيلَع بتك » :هلوق
 ءامسأ نم مسا ريعسلاو 4 ريسلا باذع ىلإ هيدهيو » .'_»هلضي هلل : يبلكلا ريسفت

 انإ ثبلا َنُم كش يف :يأ 4 بيز ي متنك نإ سانلا اهبأ اي < .7

 ةَقْلَع نم ث ; مدا لسن : يأ 5 ةت نم مث ; مدا قلخ اذهو 4 بارت ن

 امه :دهاجم لاقو .طقسلا ةَفلَحُ ريغب) ينعي 4 ةلحم ريغو( ة ةَمَلَحُم ةَعضُم نم ث
 . مامتلا ىلإ ) ءاشن ام م ماحزلا يف رقو ( . قلخم ريغو قّلخم ؟ ًاعيمج طقسلا

 عمجي مكدحأ قلخ نإ : ع هلللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 نيعبرأ ةغضم نوكي مث 5اموي نيعبرأ ةقلع نوكي مث ،ًاموي نيعبرأ ةفطن همأ نطب يف
 هلمعو هقزر :: اعبرأ بتكي نأ رمؤيف 0 كلملا يتأي : لاق وأ ] كَلَملا رمؤي مث .اموي

 . ًاديعس وأ ًايقشو ٠ (ة)هرثأو

 سوفنلا كلم هاتأ ةليل نيعبرأ محرلا يف ه ثكم اذإ ينملا نأ ؟ رذ يبأ نع اوركذ

 6 ىثنأ مأ ركذأ كدبع بر اي :لوقيف ،هتحار يف ىلاعتو كرابت برلا ىلإ هب جرعف

 أرق مث ،هينيع نيب قال وه ام بتكيف ديعس مأ يقشأ كضاق وه ام هيف هللا يضقيف

 و ۔٥ م م
 ٥٠ ٠

 . تايآ سمخ نباغتلا ةروس ةحتاف نم رذ وبأ

 ماحرا :يأ « ماخزألا يف رقو » مكقلخ ودب :يا ه ْمكَل نيبتل » :هلوق

 2 ج يناعملا يفا لاق .باوصلا ىلا برقأ هلعل رخآ هحو ءارفللو 6 ليواتلا هوجو نم هحو اذه )1(

 يضق : هانعمو (ُهلضُي ُهْنأ) يفنو 5 يف ديرملا ناطيشلل ءاهلا (هيَلَع بكر : هلوقو» :215 ص

 : لاق ثيح 116 ص 7 ج هريسفت يف يربطلا ًاضيأ هيلإ بهذ ام وهو . «هعبتا نم لضي هنأ هيلع

 .«قحلا ىلا مهيدهي الو 6 هعابتأ لضي هنأ ناطيشلا ىلع يضق : مالكلا ليواتو»

 ريغو ةَلحُم) : ءارفلا لاقو . ةقولخم : يأ (ةقلخم) » :4 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبا لاق (2)

 . «ًاطقَسو امامت : (ةَقلَحُم

 ثيدحلا جيرخت رظناو .«هلجاو» يراخبلا حيحص ىفو «هرثأو» :زو عس يفو ع و ب يف اذك (3)
 .248 ص 2 ج فلس اميف
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 8- 5 : جحلا

 و

 مكجرخب ث ث . )1( هيف دلوي يذلا تقولا : يأ 4 ىمسم ,لجأ لإ ءاشن ام , ءاسنلا

 ىلإ دري نُم مكنمو ىفو نم مني » مالتحالا ينعي « مُكذْشَأ اوعبت مم لفط
 لذرأ ىلإ دري نا لبق نم ىفوتي :يأ ،رامضإ اهيفو .)مرهلا ينعي « رمعلا لزأ

 ريصي : يأ 4 ائيش ملع دعبب نم ملعي ال يكل ) رمعلا لذرأ ىلإ دري نم مكنمو رمعلا

 .لقعي ال يذلا يبصلا ةلزنمب

 انلزنأ اًإَف » .ةسباي ةتيم ةمشهتم ءاربغ :يأ « ةدماه ضزألا ىرو » :هلوق
 تزتهاو ك تخفقتناو تابنلاب تبر : يأ . ميدقت 7 4 تبرو ترا ءاملا اَهْيَلَع

 .تتبنأ اذإ تابنلاب

 ضرالا يف تبني ام لكو .نسح :يأ 4 جبهب جؤز لُك نم تنبلاو » :لاق
 ريغو ةرضخو ةرمحو ةرقص نم ان اول أ تبنت اهن أ تابنل ا كلذ نسحو . جوز هنم دحاول اف

 . ناولألا نم كلذ

 ييخي هنأو » .هللا ءامسأ نم مسا قحلاو قحلا وُه ةللا نأب كلذ » :لاق

 ةتيملا ةدماهلا ضرالا هذه نم جرخأ يذلا نأ :يأ « ريدق ءْيَش لك ْىَلَع ه هاو ىىَوَمْلا
 . ىتوملا ييحي نأ ىلع رداق تابنلا نم جرخأ ام

 ةللا نأو » اهيف كش ال :يأ « اَهيف بْيَر أل ةيتاع ةعاسلا نأو » :لجو زع لاق

 .4 روبقلا يف نَم ثعب
 يف دحلي كرشملا :يأ « ملع ريعب هللا يف ُلدنَجُي نم سانلا َنِمَو » :هلوق

 آلو » .هنم هاتأ 4 ىده آلو » هللا نم هاتأ ملع ريغب اهدبعي ةهلآلا هعم لعجيف .هلل

 .ناثوألا ةدابعب ىضق :يأ 4 رينم باتك

 . «هتقوي يذلا تقولا يأ» :ع و ب يفو ،«ةدالولا ىهتنم ىلإ» :ز يفو عس يف اذك(1)
 بهذي نأ هزاجم شغلا لدزأ) » :5 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو . تاطوطخملا ىف ف اذك(2)

 .ليوأت نسحأو باوصلا ىلإ برقأ اذهو .«فرخيو لقعلا
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 !2- 9 :جحلا ثلاثلا ءزجلا

 ذلا نع ضرعم وه :لوقي ،دهاجم ريسفت .اهتبقر يناث :يا « هنظ ينات »
 هقيِذئَو » لتقلا :يأ « يزخ ايندلا يف هل هللا ليبس ْنَع لِضُيل » .هنيدو هلوسر نعو
 : يبلكلا لاقو .رانلاب قرتحي :يأ .منهج باذع :يأ « قيرحلا َباَذَع ةمقلا موي

 .ردب موي :لاق هبسحأ ،لتقف ثراحلا نب رضنلا يف تلزن اهنإ

 .4 ديبعلل منم سيل ةللا نأو كاَدَي تَمَذَق امب كِلَد :لاق »
 و.

 نإف (2كش ىلع :يأ « برح ىلَع ةللا دبعي نم سانلا نمو » : هلوق

 4 ههجو ىلَع بلقنا ةف هتباصأ نإو » اة[هب يضر لوقي] 4 4 هب :7 رخ ُهَباَصأ

 كلذ نم هبيصي امل هسفن تباط ةنينأمطو ءاخر مالسالا يف ىأر اذإ قفانملا اذه

 ىلع ربصي مل ةيلب وأ ةدش مالسإلا يف ه ىأر اذإو ©،مكعمو مكنم انأ :لاقو ثءاخرلا

 (لا زيم » :هلا لق .رفاك :يا ( ههجو نلع بقل .اهتتاع خ ملو .اهتيل
 (4} بيصن اهيف هل نكي ملف ةرخآلا رسخو :يأ « ةرخألاو » تلازو هنع تبهذ :يأ

 .4 نيبُملا ناَرْسُخلا وُه كلذ » :هللا لاق

 َوُه كلد » نثولا ينعي ه هعفني آل امو هرضي آل ام هللا نوُد نم اوُعذي» :هلوق

 .4 ديعبلا لصلا

 نم رتخبتي :يأ ،هفطع يناث نالف ينءاج :لاقي :45 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 .«ربكتلا

 : خامشلا لاق
 ىذ و ي م

 ديجلا يناث ُءانخ يلإ يدهي يلبإ ىعر نأ ًاعَبُر نا تئبن

 ءيش يف كاش لك :(بفْرَح ىلع ةللا دبعي نم سانلا َنمَو) ه :46 ص زاجملا يف ةديبع ويأ لاقو (2)

 .«كب قثأ ال : يأ فرح ىلع يل تنأ امنإ :لوقتو .مودي الو تبثي ٹي ال فرح ىلع وهف

 .و 39 ةقرو عس نمو 220 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 امو شيعلا يف ةهافرو ابصخ باصأ نإ :لوقي :ةداتق لاقو» : يلي ام و 39ةقرو عس ىيف ءاج (4)

 ىلع بلقنا ة ةنتف ُهَنباَصأ نإو ) ،هيلع انأ يذلا فرعأ انأو .قح ىلع انأ :لاقو هيلإ نأمطا ىهتشي

 . .هتفرعم ركنأو قحلا نم هيلع ناك ام كرت :يأ ( ههجو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 16 - 13 : جحلا

 لك وهو هيلع قفني ،نثولا ينعي « هعفن نم بأ هرض نمل وي » :لاق
 بحاصلا :يأ « ريشملا سبلو » يلولا :يأ 4 ىلوملا سئبل :هللا لوقي .هيلع

 .نثولا ينعي

 اهتحت نم يرجت تنجَج تحلصلا اوُنمَعَو اونما نيذلا ُلخذُي ةللا نإ » :هلوق

 .'}عضوملا اذه لبق هانرّسف دق .« ديرب ام لعف هللا نإ زنهنألا

 ىلإ ببسب ذُدمَيلَق ةرخالاو ايندلا يف هللا ُهَرُصْنَي ن نأ نظي َناَك ْنَم »» :هلوق

 نم سئي هنإ : يأ . قفانملا ينعي .ه ظيغي ام هدنك نبهذي لمم رظنيلف غيل م ءامسلا

 يف هرصن نم هلوسر هللا دعو امب قدصي ال :يأ 6 مالسلا هيلع ادمحم هللا رصني نأ

 .ةنجلا ةرخآلا يف هرصنو ،ةرخآلاو ايندلا

 ،تيبلا ءامس : يأ ،ءامسلا ىلإ لبحب :يأ « ببسب :ن » :لجو زع لاق

 ينعي .تومي ىتح قنتخيلف تيبلا فقس نم البح قلعيلف :يأ تيبلا فقس : يأ

 نإ : يأ ،هظيغ كلذ نبهذي له رظنيلف :لاق .قنتخيلف ( عطقل ث ) :لجو زع هلوقب
 .هظيغ بهذي ال كلذ

 .}هللا هقزري نل نأ :يأ ( ةللا هرصن نل نأ ) :دهاجم لاقو

 مارحلاو لالحلا : يأ هتنيب تنا نارقلا : يأ هنن كلذكو » :لاق

 .4 ديري نمم يدهت ةللا نأو » ماكحألاو ضئارفلاو

 .312 ص 2 ج فلس اميف ةنجلا فصو الثم رظنا (1)
 :لاق .46 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هيلإ بهذ ام اذهو . باوصلاب قحاو ليواتلاب ىلوأ اذه (2)

 انيلع فقو لاق . هللا هيطعي نل نأو هللا هقزري نل نأ هزاجم ( هللا ةرصن ي نل نأ نضي َناَك ْنَم) »
 نم :يأ .هللا هرصن ينرصني نم :لاقف عماجلا دجسملا يف ةقلح ىلع ركب ينب نم لئاس
 .اهايحأو اهداج :يأ .اذك ضرأ رطملا رصن :لاقيو . هللا هاطعأ ينيطعي

 : يعارلا لاقو
 لنلئاق ك ُهَدَب ىع َتَصْئأَق هرضنب يلع ىدجأ يذلا كوبأ

 َ . . «هتيطعب :يأ
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 !9 - 17 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 مه «َنيئبُصلاَو» اودؤهت دوهيلا :يأ 4 اوُداَم نيذلاو اونما َنيِذلا نإ » :هلوق

 لاقي امنإو .اورصنت :يأ «ىىَرَضْنلاَو» روبزلا نوأرقيو .ةكئالملا نودبعي اوناك موق
 سمشلا ةدبع مهو « ٌسوُجَملاَو » .ةرصان اهل لاقي ةيرقب اوناك مهنأل ىراصن مهل
 وي ْمُهَنيَب لصفي ةللا نإ » ناثوألا ةدبع :يأ ه اوُكَرْشأ نيذلاو » رانلاو رمقلاو
 عيمج لخديو ،ةنجلا نينمؤملا لخديف ،ايندلا يف هيف اوفلتخا اميف : يأ ةمقلا

 : ىلاعت هلوق يف رجحلا ةروس يف كلذ انركذ دقو موق لكل دعأ ام ىلع رانلا ءالؤه

 .[44 :رجحلا] ( موُسَقُم زج مُهَنَ باب لك باب ةَعْبَس اَهَل )

 م 7 ٥ {ے 7 م ٠ ؟ - ه. ك -

 لك دهاشو .عيش لك ىلع دهاش : يأ 4 ديهش ءيش لك ىلع هنلا نإ ث : هلوق

 . ع ىس

 و ] ٥ م

 نأ ينعي ؛ضزألا يف ْنَسَو توملا يف ْنَم 7 رت لأ 9 :هلوق

 هل نودجسي نيذلا ينعي ‘ ضرألا لهأ ضعبو .هل نودجسي تاوامسلا يف نم عيمج

 لاقو .نيكرشملا نم كلذ دعي الو نيملسملا نم الإ دوجسلا دعي ال نسحلا ناكو

 رمقلاو .سمشلاو 77 (!")هراك رفاك لك دجسيو ًاعئاط نمؤملا دجسي :دهاجم
 ۔ 8 ,. و ۔ 8 . .. ّ . مث...

 عجر مث .اهلك 4 ُباَوُدلاَو » اهلك « ُرَجشلاَو » اهلك « لابجلاو » اهلك ه موجنلاو
 :لاقف هيف ىنثتساف ناسنإلا ةفص ىلإ

 مل نم ينعي « باذعلا هع ح ريو » نينمؤملا ينعي 4 سانلا نم ريو » = ز 7
 ٥ 2 , ۔ . . . . ٨ ّ ٨

 4 مركم نم هل امف ث رانلا هلخديف 4 هللا نهي نمو ث : لجو زع هللا لاق . نمؤي

 .4 ءاشي اَم ُلَعفَي للا نإ » ةنجلا هلخديف

 مصتخا :مهضعب لاق .4 مهبر يف اوُمَصَتخا ِناَممضَح ناذهمه » :هلوق

 6 مكباتك لبق انباتكو ،مكيبن لبق انيبن :باتكلا لهأ لاقف باتكلا لهأو نوملسملا
 متاخ انيبنو . اهلك بتكل ١ ىلع يضقي انباتك :: نوملسمل ا لاقو . مكنم ريخ نحنو

 .301 ص 2 ج فلس ام رظنا (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 - 19 : جحلا

 ناَمْصَخ ناذه ) :لاقف مالسإلا لهأ هللا )جلفاف ا .مكنم هللاب ىلوأ نحنو .نييبنلا
 : لاقو ٠ ةيآلا رخآ ىلا ). . .رات ني بايث مُهَل ظ اوُرَقَك نيذلاف ْمهبَر يف يف اوُمَصَتخا

 نولحي راهنألا اَهبخَت نم يرجت تائجج تاحلاصلا اولمعو اونما نيلا لخذُي هللا نإ )

 .ةيآلا رخآ ىلإ ( .. .ؤلؤل بذ نم َرواَسُأ نم اهيف

 باتكلا لهأ :لاق ( اوُمَصَتْخا ِناَمضَح ناذه ) :هلوق يف نسحلا نع اوركذ

 ةمايقلا موي ىلا رف اكو نمؤم لك . مهتعامج ينعي ، اومصتخا ؛ ؛ مصخ نونمؤمل او مصخ

 دحوف نمؤملا امأ .نيتلملا فالتخال طق ايندلا يف اوقتلي مل نإو هللا يف اومصتخا دق

 هللا ربخاف ،هريغ دبعو هللا يف دحلاف رفاكلا امأو ا ،هباوثب هللا ربخاف هضئارفب لمعو هللا

 . هباقعب

 اوزرابت نيذلا نيكرشملا نم ةثالثو نينمؤملا نم ةثالث يف تلزن :مهضعب لاقو
 يلعو ، بلطملا دبع نب ةزمحو ثراحلا نب ةديبعف نينمؤملا نم ةثالثلا اماف .ردب موي

 نب ةبيشو ،ةعيبر نب ةبتعف نيكرشملا نم ةثالثلا امأو .مهنع هللا يضر بلاط يبأ نبا
 . ةبتع نب ديلولاو ،ةعيبر

 :ىرخأ ةيا يف لاقو .« را نُم بايث مهل عت اورفك نيذلاف » : هلوق

 يذلا نارطقلا :نسحلا لاق [50 :ميهاربإ] ( نارطق نُم ) مهصمق :يأ ( مُهليباَرَس )

 .ران نم يهو :نسحلا لاق .رفص نم دهاجم لاقو .لبإلا هب ىلطي

 ُرَهْضُي » .رحلا ديدشلا راحلا وهو « ميمحلا مهسوؤر قوق نم بصي » :هلوق
 .هب عطقي : يأ : نسحلا لاقو .دولجلا هب قرحيو : يأ 4 دولجل و مهنوطب يف ام هب

 : ىلاعت لاق .دحاو وحن هلك وهو . هب جضني : : يبلكلا لاقو .هب باذي :دهاجم لاقو

 لآ] ( قيرحلا َباَذَع اوُعوُذَو ) :لاقو [56 :ءاسنلا] ( ممُهُدولُج تجضن اَمّلُك ر
 .[181 :نارمع

 نم :لثملا يفو .زوفلاو رفظلا :جلفلاو رصتناو رفظ ث .جلفي همصخ ىلع لجرلا جلف : لاقي(1)
 . (جلف) :ناسللا رظنا .هرفظأو هيلع هبلغ :هيلع هللا هجلفأو . جلفي هدحو مكحلا تاي
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 24 - 21 : جحلا ثلاثلا ءزحلا

 ةعقملاب هسأر عمقي .ران نم :يأ « ديدح نم ٌعمقُم مُهَلَو » :ىلاعت هلوق
 ."هفوج غلبي ىتح ميمحلا هيف ٌبصُيف هسأر قرختف

 ( َرَشَع ةعست اَهْيَلَع ) :ةيآلا هذه ارق سدقملا تيب نداس ماوعلا ابأ نأ ركذ

 .كلم فلأ رشع ةعست وأ اكلم رشع ةعست (ث[؟نولوقت ام :موقلل] لاقف [30 :رثدملا]
 اهل ديدح نم ةبزرم كلم لك ديب .اكلم رشع ةعست مه :لاقف . ملعأ هللا :اولاقف

 .رانلا يف ماع فلأ نيعبس اهب ىوهيف ةبرضلا اهب برضيف ،ناتبعش
 ّ .م ٤ ۔ .ه ٥ ك وم ؟ إ و م , ى

 : نسحلا لاق 4 اهيف اوديعا غ نم اهنم اوجرخي نا اودارا املك ث : هلوق

 ران نم ديدح نم عماقمب ةكئالملا مهتعمق اهالعأ يف اوناك اذإف اهبهلب مهعفرت

 .4 قيرخلا باذع اوقوذو » :هللا لاق .افيرخ نيعبس اهيف نووهيف

 اهبختنم يرجت تْنَج تنحلصلا اولمعو اونما نيذلا ُلجخذُي ةللا نإ » : هلوقو
 ٤ ٤ ء م م 4 َ ّ ا ّ ّ ۔ ه ,م م ٠٤

 هنأ بيسملا نب ديعس نع اوركذ .4 اؤلؤلَو بغذ نم َرواَسُأ نم اًهيف نولحي رذهنالا
 نم راوسو ‘ بهذ نم راوس : ةروسأ ةثالث هدي ىفو الإ ةنجلا لهأ نم دحأ سيل :لاق
 م يي ث 7 .\ . ؟ . ۔ ٠6 و ِ ..

 يف لاقو ( اولو بعك نم رواسأ نم اهيف نولحي ) :هلوق وهو ؛ؤلؤل نم راوسو .ةضف
7 

 .[21 :ناسنإلا] ( ةضف نم َرواَسَا اولُحَو ) :ىرخأ ةيا

 بلغي هراوس ادب اذإ ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 .‘)سمشلا ءوض ىلع هءوض

 نم ارضخ ابايث َنوُسَبلََو ) :ىرخا ةيآ يف لاقو « ريرح اهيف مُهْساَبِلَو » :هلوق
 .[31 :فهكلا] ( ٍقَربَتْسإَو ,سئنُس

 ريسفت يف ،هللا الإ هلإ ال ىلإ :يأ « ,لوقلا نم بيطلا ىإ اودُمَو » :هلوق

 .«هفوج غلبي ىتح يلغي ىتح» :ع يفو }ظ 39 ةقرو عس يفو ب يف اذك (1)

 .ظ 39 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 .«رانلا لهأ نم يأ افلأ نوعبس اهب ىوهيف» :عس يفو .ع و ب يف اذك (3)
 .461 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا )4(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 26 - 24 : جحلا

 م 8 م

 : ىأ « اودهو ه :لاق .دحاو وهو .ايندلا يف ناميإلا ىلإ :نسحلا لاقو . يبلكلا

 طاَرِص ىلإ يدهَتَل كنإَو » :هلوقك وهو .هللا وهو 4 ديمحلا طزص ىىَلإ » ايندلا ىف
 يذلا هللا قيرط : يأ [53 - 52 :ىروشلا] ( هللا طارص ) ةنجلا ىلإ :يأ « ميقم

 . ةنجلا ىلإ نينمؤملا هدابع هب ىده

 4 م ۔

 ينعي ىدهلا :يأ « هللا ليبس نع نودصيو اوُرقَك نيذلا نإ » :هلوق
 ُهَنْلَعَج يذلا » مارحلا دجسملا نع نودصيو :يأ « مازخلا د دجسمل او . نيكرشمل

 هيف نكاسلا : يأ 4 4 هيف فكامملا ُءاوُس < : هلوقو .ًاكسنو ةلبق : يأ 4 سانلل

 .« يدابلاو »
 سانلا نم هباتني : يأ 6 هدصقي نم يدابلاو 6 ةكم لهأ هيف فكاعلا : مهضعب لاق

 .هقوقحو هكسانمو همرح يف ءاوس امهو . ةرمعل او جحلل

 .ه ,ميلأ باذع نم هفذُن » كرشب :يا « ملظب داحلإب هيف ذر نمو » :هلوق
 : يبلكلا ريسفت . هللا هبذع هللا ريغ هيف دبعيل هللا مرح ىلإ اجل نم :مهضعب لاق

 ."كرشلا ىلإ هللا ةدابع نع ليملا :داحلإلا

 عضوم :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ « تبلا ناكَم ميهربإ انأوَب ذإو » :هلوق
 :هلوق وهف .تبان رُمَس نم (ةجرح اهلوح ةموسوم ةراجح ث[اهلوح ءاضيب ةوبر] تيبلا
 .( تيبلا ناكم ) هانملعأ : ا ( ميهزبإل اناؤب ذإو )

 روزلا لوقو ناثوألا ةدابع نم : : يأ 4 َ يتيب 7 عيش يب ب كرشت ; هل نأ ث : هلوق

 . يصاعملاو

 ءابلاو .ًاداحلإ هيف دري نمو هزاجم (راحْلإب هيف ري نَمَر) ه :48 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو(1)
 «. . .قحلا نع لدعلاو روجلاو غيزلا وهو ،دئاوزلا فرح نم

 . ظ 39 ةقرو .عس نم ةداب (2)

 رُمَسلا نم رجشلا عمتجم وه :ليقو .ةضيغلاك فتلم رجش عضوم ميجلاو ءارلا حتفب © ةجرح (3)
 .رجشلا نم كلذ ريغو ردسلاو ملسلاو حلطلاو
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 27 - 26 : جحلا . ثلاثلا ءزحلا

 كلذ نإف تيبلا اوبّيط نكلو ،ءارمألا ىلع تيبلا ةوسك :تلاق ةشئاع نأ اوركذ

 .هريهطت نم

 لها ينعي ( َنيفئاطلل) « دوجلا ,عكرلاؤ َنيمِئاقلاَو َنيئاطلِل » :هلوق
 نولصي ةالصلا لهأ ينعي ( دوجسلا عكرلاَو ) ةكم لهأ ينعي ( نيمئاقلاو ) ،فاوطلا
 .هيلإ

 نإ ،سانلا اهيأ اي :ىدان ميهاربإ نأ اوركذ 0}»ه جحلاب سانلا يف نذأو : :هلوقو

 كسل كيبل : نولوقي سانلا لبقاف 6 نيقرشملا وأ نيقفاخلا نيب ام عمساف 6 هوجخف ًاتيب هلل

 .ةمايقلا موي ىلإ ًاجاح ناك نم ذئموي هباجأ هنأ انغلبو ؛كيبل

 جحلاب سانلا يف ناف تيبلا دنع ميهاربإ ماق :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 . برغملاو قرشملا لهأ هعمسف

 يف نأ لبقأ املف .تيبلا اينب ليعامسإو ميهاربإ نإ :لاق سابع نبا نع اوركذو
 . هوجحف تيب مكل ينب سانلا اهيأ ي : لاق الإ دحأب رمي ال لعجف ] جحلاب سانلا

 . كيبل مهلل ١ كيبل : هب اجأ الإ رجش الو رجح هعمسي ال لعجف

 تضفخ جحلاب سانلا يف نذؤي نأ ميهاربإ رمأ امل :لاق سابع نبا نع اوركذو

 .جحلاب سانلا يف نذأف ،ىرقلا هل تعفرو ،اهسوؤر لابجلا

 وأ : : مهضعب لاق .4 رماض ك ىلَعَو ث ةاشم : يأ 4 الاجر كوا 9 : هلوق

 .رُمضت ىتح يلطملا هغلبت ال يأ : : مهضعب لاق .لبإلا : يأ رماض لك ىلع كوتأي

 :مهضعب لاق .ديعب جف لك نم :يأ « قيمع جف لُك نم َنيِتاَي » :هلوق
 .كلذ نم دعبأ نم ىتؤيو ،قارعلاو ةماهت نيب ام ( قيمع )

 :88 ص ةجحلا يف هيولاخ نبا لاق .ءارقلا امهب أرق ناتحيصف ناتغل اهرسكو ءاحلا حتفب ججلا (1)

 ةغللا يف امهانعمو ردصملا دارأ هنأ حتف نمل ةجحلاو .مسالا دارأ هنأ رسك نمل ةجحلا

 .دصقلا

 . جاجف هعمجو ةيحانل او كلسملا وه جفل (2) ١
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 28 : جحلا

 يف ةراجتلاو ةرخآلا يف رجألا :دهاجم لاق « مُهَل فنم اودهشي » :هلوق
 يف لاقو .ةعفنم كلذ يف مهل تناكف ،مسوملا يف نوعيابتي اوناك مهنأ كلذو .ايندلا
 : يأ [198 :ةرقبلا] ( مكبو نُم الضف اوغَتَت نأ حانج ْمُكيلَع سيل ) :ىرخأ ةيآ

 .مسوملا يف ةراجتلا

 اهرخا .ةجحلا يذ رشع يهو «تنتولعُم مايأ يف هللا سا اوركذو ) :هلوق

 .رحن وأ حبذ اذإ يمسي :يأ ه منخنأل ةميهب نُم مهَقَزَر ام ىىَلَع » .رحنلا موي
 .اهلضفأ رحنلا مويو .. . هلدعب نامويو رحنلا موي : : مايأ ةنالث ىحضألاو

 موي يف ندبلا دجي مل نمل ةعس .مايأ ةثالث ىحضالا ؛ةمكمب اذه : مهضعب لاقو

 موي ىحضاألاف 6 ةكم ريغب امأف . مايأ ةثالث مم { ىحضالا لعجف . .مهل عشسوف رحنلا

 ريغ ال دحاو موي وهو ،رحنلا

 .ريقفلا فيعضلا :دهاجم لاق َريقَتلا سئابلا اوُمْظأَو اهنم اوُلُكَف » :هلوق
 .ةنامز هب يذلا ريقفلا : مهضعب لاقو

 عناقلاو . اثلث ريقفلا سشئ ابلا معطأ :لاق )2( هيبأ نع دمحم نب رفعج نع اوركذو

 .اثلث يلهأو .ثلث رتعملاو

 وه لكأي نأ هرماف ةمقلع عم هيدهب ثعب هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذو
 .اثلث نيكاسملا معطي نأو ثلث دوعسم نب ةبتع لهأ ىلإ ثعبي نأو ،اثلث هباحصأو

 نع اوركذو 6 اهعبر الإ ةن دبل ١ بحاصل سيل :لاق بيسمل ١ نب ديعس نع اوركذو

 .اهعبر الإ ةيحضلا نم معطي ال :لاق هنأ نسحلا

 تءاج دقو .يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم اهلعلو ،ز يف الو عس يف ةدراو ريغ ةرقفلا هذه (1)
 . هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو «دحو موي ىحضالاف» :اذكه ع و ب يف ةرابعلا

 دلو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج هللا دبع وبأ وه(2)
 .ه 148 ةنس ةنيدملاب يفوتو ةرجهلل 80 ةنس

 .«عبرلا نم لقأ ةيحضالا نم معطي ال» :و 40 ةقرو عس يفو ،ع يف اذك (3)
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 29 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 اولكو اهنم اومعطأو ،اهنم اومعطأو اهنم اولكف :لوقي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .لكأي نأ لبق اهنم معطي نأ ساب ال ؛ءاوس اهنم

 اومعطأو ،اهنم اومعطأو اهنم اولكف :ةرخؤم ةمدقم هذه :لاق نسحلا نع اوركذ

 .[لكأي مل ءاش نإو] لكاي نأ لبق معطي نأ ساب ال ؛اولكف اهنم

 نأ لبق هتندب نم لكأي ناك اهابأ نأ .كلام نب دعس ةنبا ةشئاع نع اوركذ

 . معطي
 تلعجف !ةعضبب ةندب لك نم رمأ يتي هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 .اهقرم نم اوسحو اهمحل نم يلعو وه لكاف .تخبطف ،ردق يف

 لاق « قيتعلا تبلاب اوفوطيلو ْمُمَروُدْن اوفوُيْلَو ممُهَتَقَت اوضقي مت » :هلوق

 لاقو .رافظألا عطقو رعشلا قلح ثفتلا :ءاطع لاقو . سأرلا قلح ثقتلا : مهضعب

 قلحو طبالا فتنو رافظألا ميلقتو . براشلا صقو سأرلا قلح ثفتلا :دهاجم

 .““”فشقلا كلدو ثعشلا كلد ثفتلا :لاق مهضعب ركذ .رامجلا يمرو .ةناعلا

 موي رامجلا مهيمرب ،مارحإلا فشقة[ةلازإ] :نسحلا نع ورمع ريسفت يفو
 .بيطلاو ءاسنلا ريغ عيش لك مهل لح دقف رحنلا

 رحنلا موي رامجلا ىمر نم :لوقي ناك باطخلا نب رمع نأ رمع نبا نع اوركذ

 .بيطلاو ءاسنلا الإ عيش لك هل لح دقف

 .راعشألا اهيف ولحت ث هللا اهمظع مايأ :مهضعب لاق 4 مُهَروذن اوفويلَو » :هلوق

 .حئابذلا اهيف حبذتو ثرذنلاب اهيف ىفويو

 .و 40 ةقرو عس نم ةدايز )1(

 .ا بعشل ا اذ» : اهضعب يفف ؛ تاملكلا يف داسفو فيحصت عس يفو تاطوطخمل ١ يف )2(

 : فشقلاو .«©فشقلا كلدو ‘تثعشلا كلد» وهو . هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو «فشقتلا» و

 (ثفت) :ناسللا رظنا .كللاب كلذ ةلازإ : ىنعملا نوكيف .ناسللا يف ءاج امك «دلجلا رذق»

 . (فشق) و

 . ىنعملا حضتيل اهنم دب ال ، يبطرقلا ريسفت نم ةدايز(3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 - 29 :جحلا

 ءيش نم هسفن ىلع ناسنإلا رذن امو يدهلاو جحلا رذن :لاق دهاجم نأ اوركذ

 .جحلا يف نوكي

 لاقو .ةربابجلا نم هللا هقتعأ : مهضعب لاق .4 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو » :هلوق

 .هنيبو هنيب هللا لاحف 5،همدهي نأ ديري هلإ ("لاص دق فرتم رابج نم مك :مهضعب

 مل :لاق ؟قيتعلا تيبلا ىمس مل :دهاجمل تلق :لاق ملسم نب نسحلا ركذ

 .سانلل عضو تيب لوأ قيتعلا تيبلا :نسحلا لاق .كله الإ ءوسب دحأ هدرب

 .بجاولا فاوطلا وه :لاق .( قيتعلا تيئلاب اوفوطيلو ) :هلوق يف مهضعب لاق

 . ليللاب بجاولا فاوطلا فاطي نا ًاساب ىري ال ناك هنأ ءاطع نع اوركذ

 هباحصأ رمأ دالت هللا لوسر نإ : دهاجم لاق .رحنلا موي فاوط وه : دهاجم لاقو

 ىتح دحأ انم ضافأ امف .هعم نك ءاسن لاحل اليل وه ضافأو رحنلا موي راهن اوضافأف

 .(»رخآلا رفنلا ناك

 :دهاجم لاق ه هبَر دنع هل رخ وهف هللا تمرح مظعي نمو كِلَذ » :هلوق
 . اهلك هيصاعم نم هنع هلللا ىفخي امو . ةرمعلاو جحلاو ةكم : تامرحلا

 نم :يأ ،ةدئاملا ةروس يف 4 ْمُكيَلَع ىلتي امم آلإ معنألا مكل لحأو » :هلوق
 ةيدرَعملاَو ةَدوُقوَملاَو ةقنخنملاَو هب هللا ريغل لهأ اَمَو ريزنخلا مخلو مدلاو ة ةيملا (

 انرّسف دقو [3 :ةدئاملا] ( بصلا ىلَع ح حبذ اَمَو نك اَم الإ عبسلا رحأ امو ةحيطنلاو

 .ةدئاملا ة هروس يف كلذ

 ۔هگ 7 ه ها و 2ً -
 .سجر اهنإف ناثوألا اوبنتجا : لوقي «ننوالا نم سجرلا اوبنتجاف ط : هلوق

 هتبثأ ام نكلو هجو ةملك لكلو .لاص ظ 40 ةقرو عس يفو . ؛راص» :ز يفو «لاط» :ع يف (1)
 . غلبأو بسنأ

 . ىنم نم ةضافإلا وهو .ةثالثلا قيرشتلا مايأ دعب :يأ (2)
 .همهم ۔ 443 ص 1 ج 6 فلس ام رظنا (3)
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 33 - 30 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 .("»كرشلا ينعي }هللا ىلع بذكلا « روزلا َلوَق اوُبنَتجاَو »

 . نيصلخم هلل ًاجاجتح :مهضعب لاقو 5هلل نيصلخم :يأ هلل اَقَنُح » :لاق

 .4 هب َنيِكرشُم ريع »
 : يأ ،ءامسلا نم طقس :يأ « ءاَمُسلا َنم رخ اَمْئأَكَف هللاب رشي نَمَو » :هلوق

 ناكم يف :يأ « قيجَس ناكم يف يزلا هب يوهت أ ريطلا هفحت 9 هللا نم دعبلا نم

 . لعب

 ريطلا هفطختف ءامسلا نم رخي ءيشلاب نيكرشملا لامعأ هللا هبش : نسحلا لاق

 الف بهذيف © لديعب : : يأ "٥ ىيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت وأ . ضرألا ىلا لصي الف

 مهل رارق هللا دنع نيكرشملا لامعأل اسيل هنأ ينعي .رثأ هل ىري الو لصأ هل دجوي

 . ةرخالا يف ريخ هدنع هب

 :دهاجم ريسفت « بولقلا ىوقت ني اهنإف هللا ريعش مَُظَعُي نمو َكِلَذ » :هلوق
 .اهناسحتساو اهنامستساو ندبلا ماظعتسا

 .اهنم تنأ كش يفوأ :لاقف رئاعشلا مظعأ نع رمع نبا لأس الجر نأ اوركذ
 .هلك هللا نيد ينعي ( هللا َرِئاَعش ) نسحلا ريسفتو .تيبلا ينعي ،رئاعشلا مظعأ اذه

 : لاق سابع نبا نع ءاطع ركذ 4 ىُمَسُم لجأ ىلإ فنم اهيف ْمُكَل » : هلوق

 .اهب ن اعتسيو اهرهظب عفتني ن يل ١ يهو 6 رعشتو دلت ن ا ىل ىمسمل أ لجأل أ

 دهاجم لاقو . 4 قيتغلا تێنلا ىلإ ث ترعشأو تدلق اذإ : يأ 4 اَهلحَم مث ;

 .دلقت ىتح اهب عفتني ندبلا يه : : اضيأ

 نب نميأ نع» :دنسب 154 ص 17 ح هريسفت يف يربطلا ريرج نبا ىور دقو .ادحاو ائيش اسيل )1(

 ارق مث ،نيترم .هللاب كرشلاب روزا ةداهش تلدع سانلا اهيأ :لاقف ابيطخ ماق ةلي يبنلا نأ ميرخ

 .«( روزلا َلوَق اوُبيَتجاَو ناتوألا نم سجرلا اوُبيَتجاف ) :ويو هللا لوسر
 لامعأل تسيل» : عسو 222 ةقرو زو .عو ب نم لك يف ةلمجلا هذه تدرو اذك (2)

 .«سيل» :هتبثأ ام حيحصلاو«نيكرشملا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 33 : جحلا

 .ةندب اهنإ :لاق ،اهبكرا :لاقف ةندب قوسي الجر ىأر ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 ."اكلحيو اهبكرا :لاق .ةندب اهنإ :لاق ،اهبكرا :لاق

 .بقعلا هتندب ىلع لمحي ةلي هللا لوسر ناك :لاق ءاطع ركذ

 ةي هللا لوسر تعمس :لاقف ةندبلا بوكر نع لئس هللا دبع نب رباج نأ اوركذ

 .)ارهظ دجت ىتح فورعملاب اهبكرا :لوقي

 ريغ اهبكري هنإف اهقئاس جاتحا نإ ةندبلا :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع اوركذ

 .اهليصف لضف نم برشيو ،حداف

 مث ،نميآلا مانسلا بناج نم هتندب رعشأ ةي هللا لوسر نأ سابع نبا نع اوركذ

 .}نيلعن اهدلق مث ،مدلا اهنع تلس

 نيصولقلا الإ .رسيألا مانسلا بناج نم يدهلا رعشأ هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .رسيألا نم اذهو نميألا نم اذه . ةبرحلاب امهنعطي ناك هنإف نيبعصلا

 يده لك :لاق ءاطع نع اوركذ .( قيتعلا تبلا ىإ اَهلجَم م ) : ىلاعت هلوق
 موي ًامد قرهي نأ دب ال هنإف ةعتملا يده الإ هلجم غلب دقف بطع مث مرحلا لخد
 . جحلاب رصحملا يدهو ةعتملا يده الإ : لاق ءاطع نع مهضعب ىورو .رحنلا

 ةريره يبأ نع ندبلا بوكر باب جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح(1)
 زاوج باب ،اضيأ جحلا باتك يف ملسم هجرخأو «!كحيو وأ كليو اهبكرا» :هيفو .سنأ نعو
 .سنأ نعو ةريره يبأ نع (1323 - 1322 مقر) .اهيلإ جاتحا نمل ةادهملا ةندبلا بوكر

 :امهدحأ يفو رباج نع نيقيرط نم (1324 مقر) بابلا سفن يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح(7)

 .ارهظ دجت ىتح اهيلإ تئجلأ اذإ فورعملاب اهبكرا»
 (1243 مقر) سابع نبا نع مارحإلا دنع هراعشإو يدهلا ديلقت باب جحلا باتك يف ملسم هاور(3)

 سمت الو تدر تلض اذإف © يذَم ةندبلا كلت نأ ملعي ىتح ةادهملا ةندبلا حرج وه راعشإلاو
 راعشإلا يف باب ،كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأو . تدرف تزيمت لبإلاب تطلتخا اذإو ءوسب
 . (152 مقر) سابع نبا نع
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 34 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 بالكلل هوعدت الو هولكف يدهلا بطع اذإ :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذ

 ئ اودهاف متئش ش نإف ابجاو نكي مل نإو رخا ايده هناكم اودهاف ابجاو ناك نانف !عابسلاو

 .اودهت الف متئش نإو

 . هرمأب اهيف هرمأو كلجر عم ندبلاب ثعب يتي هللا لوسر نأ سابع نبا نع اوركذ
 يف اهفافخأ غبصاو اهرحنا :لاق ؟اهنم فحزا امب عنصأ ام :لاقف عجر م")ىقق املف

 تنأ اهنم لكات ال مث ،لقي مل امبرو ، ىنميلا لاق امبرو ؛اهتحفص هب برضا مث 5اهمد

 .عوطتلا يف اذهو .اهنولكأي سانلا نيبو اهنيب لخو “كتقفر الو

 ةندبلا يف لاق سابع نبا ةاور ضعب نأ الإ سابع نبا نع دحاو ريغ كلذ ركذو

 نع دهاجم ركذو .اهنم لكأي الو اهمد يف اهفافخأ لعجيو اهرحني :تبيصأ اذإ عوطتلا

 .“)لدباف عوطتلا نم تلكأ اذإ :لاق سابع نبا
 م م ٤

 ام 7 هلللا مسا اوركذت ث ًاحبذو اجح : : يأ 4 ًاكسْنَم اَتْلَعَج ةما لكلو { : هلوق

 .(ةىلوألا ةيآلا يف هانرشف دقو .4 متنألا ةميهب نم مُهَفَزَر

 7 » :هلوق .نيكرشملل هلوقي « اوملس هل ا هلف ه ًدح او ةلإ مكَهلِإَو ج :هلوق

 يف ةتباثلا ةفاخملا عوشخلاو .نوعشاخلا مه نيتبخملا نأ نسحلا ريسفت « َنيتبْحُملا

 بهذ يأ 'ىق» : ناسللا نم هتبثأ ام حيحصلاو «افق» :و 1 ةقرو عس يفو . «ىفقأ» : ب يف )1(

 .ايلوم
 .لالكلا نم فقوو ايعأ اذإ فحزو ريعبلا فحزأ (2)

 اذإ يدهلا يف باب نيقيرط نم كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأو ،هدنسم يف دمحأ هجرخأ (3)

 يف بطع اذإ يدهلاب لعفي ام باب . جحلا يف ف ملسم هجرخأو (2 مقر) غلبي نأ لبق بطع

 ٦ اتوم هيلع تيشخف ءيش اهنم بطع نإ» :هظفلو (1326 و 5 مقر) سابع نبا نع قيرطلا

 لهأ نم دحأ الو تنأ اهمعطت الو .اهتحفص هب برضا مث ؤاهمد يف اهلعن سمغا مث اهرحناف

 ناكو .464 ص 2 ح ربلا دبع نبال باعيتسالا يف ،ةصيبق دلاو ؤبيؤذ ةمجرت رظنا . «كتقفر

 . يدهلا هعم ثعبي ناك .يتي هللا لوسر ندب بحاص اذه بيؤذ

 . باطخلا نب رمع ىلإ لوقلا اذه بسن و 41 ةقرو عس يفو ،ع و ب ىيف اذك (4)

 .110 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (5)
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 - زيزعلا هللا باتك ريسفت 36 ۔ 35 : زج

 ١ مهبو هل تبختف ( : هلوقك نامي ال اب نونئمطمل ا نوتبخمل ا : : مهضعب ل اقو .بلقل )

 اونما نيذلا ) :لاقو .مهبولق نئمطتف :يأ 6مهبولق تفاخ :يا [45 :جحلا]
 ه مو

 . [28 :دعرلا] ( هللا ركذب مهبولق :7

 . مهبولق تفاخ : يأ 4 ْمُهْبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيزلا ف :هلوق

 تاولصلا يهو . ةضورفملا : : يأ 4 ة ةلصلا يميقمملا ْمُهباَصأ ام ىلَع نيربصلاو ط

 ْمُماَنفَزَر اّمِمَو » .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهئوضو ىلع نوظفاحي سمخلا
 .ةضورفملا ةاكزلا :يأ 4 نوقفني

 يف رجأ :يأ « رْيَ اهيف ْمُكَل للا رئاعش ْنُم مكل اَهَتلَعَج َنذُبلاَو » :هلوق
 . هللا ىلا نوبرقتت !اهنم ةقدصلاو اهرحن

 نيصلخم :لاق نسحلا نع اوركذ « ُفاَوَص اَهْيَلَع هللا مسا اوُرُكذاَف » :هلوق
 اميف - نسحلا ارقم ناكو .ريسفتلا اذه ىلع ةلقثم 0")[ريغ] إرقملا اذه ىلع يهف ؛هلل

 . ىلاعت هلل ةيفاص :يأ 9،َيفاوص :۔ هنع اوركذ

 .امايق ةقلعم :( َفاَوَص ) :لاق دهاجم نع اوركذ

 ولتيو ؛دويقلاب اهيديأ نيب فصت ،ةمئاق يهو اهرحني ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ
 [ريغ] ريسفتلا اذه ىلع يهو .( فاَوَص اَهْيَلَع هللا مسا اوُرُكذاَف ) :ةيآلا هذه
 ىلع ةمئاق يهو ،ىنميلا اهدي ةلوقعم ،لابحلاب ةفوفصم :يأ ؤتاوص :ةففخم

 . ىنمب رحنملا راد يف اهرحن نم اهرحني كلذك ةثالث

 تانفاصلا ) :ىلاعت هلوق لثم ينعي . (ة(نفاوص) :دوعسم نبا ةءارق يهو

 ..«بفاَوَص» عمج اهنإف حصالخإلا ىنعم حصيل اهتبثأف .عس و ع و ب يف ةملكلا هذه تطقس (1)
 ..226 ص 2 ج ءارفلا يناعم رظنا .اهتابثإ باوصلاو ،تاطوطخملا نم ًاضيأ ةملكلا هذه تطقسو (2)

 .(ففص) : ناسللاو .82 - 1 ص 2 ح بستحملا 1 ينج نباو

 يبأ نبا حضوأ .ز ةطوطخم يفو . نيرخآو ورمع نباو سابع نبا ىلا اضيأ ةءارقلا هذه تبسن )3(

 = اهمئاوق تفص ىنعملاف ةددشم «تاوصد أرق نم» :لاقف تاءارقلا هذه 222 ةقرو يف نينمز
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 36 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 ىلع ماقف هيلجر ىدحإ عفر :يأ ،نفص اذإ سرفلا ينعي ؛[31 :ص ةروس] ( دايجلا
 .رفاحلا فرط

 رعشأ هل نوذرب ىلع ريبزلا نب هللا دبع تيأر :لاق رانيد نب ورمع نع اوركذ

 لجرو ،ةكراب يهو ندبلا رحني رمع نبا تيأرو :لاق .ةمئاق يهو .")ةبرحلا اهرجوأ

 . هنيعي

 . ةكراب ىهو اهرحني ناك اهابأ نأ (”[كلام نب] دعس تنب ةشئاع نع اوركذ

 مث { نيتسو اثالث هديب هندب نم رحن تم هللا لوسر نأ هللا دبع نب رب اج نع اوركذ

 . يقب ام رحنف ةبرحلا ايلع ىطعأ

 اهنع عزنو ةلبقلا اهب لبقتسا اهرحني نأ دارأ اذإ ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .هسفنب اهرحن يلي نأ بحي ناكو ،مدلاب بضخت ال يكل اهلالج

 نم ضرألا ىلع اهبونج تطقسف ترحن اذإ : يأ 4 اَهُبونُج تَبَجَو ادف »» : هلوق
 .كورب وأ مايق

 يهو اهيديأ نيب فصي اهرحني نأ دارأ اذإ ناك هنأ ادمحم نب مساقلا نع اوركذ

 ىتح اهناذبجي مث ،ةبرحلاب اهنعطي مث ،اهبنذب لجرو اهماطخب لجر كسميو .ةمئاق
 .بقرعت نأ هركي ناكو اهاعرصي

 ىلع موقي يذلا نفاصلاف «نفاوص» أرق نمو .فرصنت ال اهنأل نؤنت الو لاحلا ىلع اهيف بصنلاو =

 اودارأ اذإ ريعبلاو رفاحلا فرط ىلع ماقف هيلجر ىدحإ عفر اذإ سرفلا نفص :لاقي ‘ثالث

 ريغب حتفلاو ءايلاب يناوص تئرقو .نفاوص عمجلاو ،نفاصلا وهف ،هيدي ىدحإ لقعت هرحن
 .دحأ اهرحن ىلع ةيمستلا يف زعو لج هللاب كرشي ال هلل ةصلاخ : يأ صلاوخ هريسفتو .نيونت
 .«صيخلتلا اذه اهصخلي ملو تاءارقلا هذه ىيحي ركذ دقو

 .ندبلا ىلإ عجار ريمضلاو .اهب اهنعط : يأ (1)

 .نانس نب كلام نب دعس همسا نإف يردخلا ديعس يبأ تنب اهلعلو و 41 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 ىيحي هنع لاق . يندملا قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نمحرلا دبع وبأ وأ دمحم وبأ وه (3)
 ةئامو نينثا وأ ىدحإ ةنس يفوت :ليق .مساقلا ىلع هلضفن ًادحأ ةنيدملاب انكردأ ام :ديعس نبا
 .كلذ دعب :ليقو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 37 - 36 : جحلا

 :عناقلا :مهضعب لاق .4 ُرَتْعُملاَو ناقلا اوُمعْطأَو اهنم اولكف » :هلوق ]
 . نح كيلع لكلو ؟ كلأسي كل صرعتي يذلا رتعملاو . سانلا لأسي ال هتيب يف

 هتيب يف دعاقلا :رتعملاو . ىطعأ امب عنقي ىذلا لئاسلا : عناقلا :دهاجم لاقو

 . ىلوألا ةيآلا يف مهماعطإ انرّسف دقو .")هارتعا امب رعشي مل

 .اوركشت يكل :يأ « نوُرُكْشَن ْمُكْنَعَل مكل اهَتْزُحَس كلذك » :هلوق

 نوحبذي نوكرشملا ناك دقو ه اممؤاَمد آلو اهموحل ةللا َلاَنُي نل » :هلوق

 .تيبلا لوح اهءامد نوحضني مث ‘ مهمانصأل

 امَرْحخَس كلذك ج . هللاب نمآ نم ينعي 4 مكنم ىوقل ا هلاني نكلو ه :لاق

 يف لاقو « ْمُكيَدَم ام ىلَع » هللا اومظعتل :يأ « ةللا اوُربَكتل » ماعنألا :يأ « مكل
 [28 :جحلا] ( ماعنألا ةميهب نم مُهَقزَر ام ىىَلَع هللا مسا اوُرُكْذَيِل) :ىرخالا ةيآلا
 . اوحبذ اذإ : يأ

 .ربكأ هللاو هللابو هللا مساب :لوقي نأ رحن وأ حبذ اذإ ةنسلاو

 امهحبذي ، نيميظع نينرقأ نيحلمأ نيشبكب يحضي ناك ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 , (3) ربكيو يمسيو . امهحافص ىلع أطيو هديب

 كنم مهللا ربكأ هللاو هللا مسب :لاق ةيحضلا حبذ اذإ ناك هنأ نسحلا نع اوركذ

 .كيلإو

 .ةنجلاب :يأ « َنينسحخُملا رشَبَو » :لاق

 : هتبثأ ام ةرابعلا باوصو ؛«هارتعا هب رعشي مل» :ظ 41 ةقرو عس يفو .«هارتعاب رعشي مل» :ع يف (1)
 .رقف نم هباتني امو هلاح ملعي ال يأ هارتعا امب رعشي مل

 .111 - 110 ص ءزجلا اذه يف ابيرق ىضم ام رظنا (2)
 هيلع يبنلل ىدهأ : لاق كلام نب سنأ نع» :هصن اذه ربخ ظ 41 ةقرو عس يف مالس نبا ىور (3)

 شبكلا فتك ىلع ىنميلا هلجر عضوف هديب امهحبذف امهب ىحضف نانرقأ ناحلمأ ناشبك مالسلا
 .«يتمأ نعو ينع كلو كنم ،ربكأ هللاو هللا مسب :لاق مث ىنميلا
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 39 ۔ 38 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 مهمصعيف مهنع عفادي نسحلا لاق » اونما نيذلا نع عفذيي ةللا نإ ) :هلوق

 .هنيد هل ظفح طق الجر هللا عيض ام هللاو : مهضعب لاق . .مهنيد يف ناطيشلا نم

 : ىلاعت هلوق يف نسحلا نع اوركذ روُمَك ن ؤ % » :هلوق
 اهنم َنمقشأَو اهَنلمحي نأ نيأف لابجلاو ٍضزألا تاومسلا ىلعا ةنامألا اَضَرَع انإ ر
 نيكرشملاو ٍتاَقِفاَتُملاَو َنيمِفاَتُملا هللا بذعل الوُهَج امول َناَك هنإ ناسنإلا اهلَمَحَ
 نيذللا نإ هللاو ءاهاملظ نيذللا نإ هللاو :لاق [73 - 72 :بازحاألا] ( تاكرشُملاَو
 .ةنايخ نود ةنايخ يهو . (آ)كلرشملاو قفانملا اهاناخ

 مهوجرخاف نوكرشملا مهملظ :يا 4 اوُملُط مهنأب َنوُنَتَقُ.َنيذلِل نذأ » : هلوق
 ةنيدملا ىلإ ةكم نم اوجرخ اذه ىلع .ا»”نسحلا ريسفت يف ةكم نم : يأ ،مهرايد نم

 نذاف ،نوكرشملا مهكردأف .ةنيدملا ىلإ جورخلا نم نوعنمي اوناكو .نيرجاهم

 . مهولتاقف مهلاتقب نينمؤملل

 مهنع عضو دق نيملسملا نم .ةكمب ذئموي ناك نم ناكو : : ث[مهضعي لاق]

 امدعب لاتقلاب مهل نذأ :يأ ( اوملظ مهنأب َوُلَتاَقُي نيذلل ذأ ) :هلوق وهف .لاتقلا

 .ةشبحلاب مهنم فئاوط قحل ىتح اودرشو نوكرشملا مهجرخأ

 .)« ريدل مهرصن ىىَلَع ةللا نإو » :هللا لاق

 ءاج ام تبثأو .«كرشملاو قفانملا امهاناخ . . .امهسفنأ املظ» :اذكه ع و ب يف ةرابعلا تءاج (1)

 اليوات نسحأ اذهو .ةنامألا ىلإ ريمضلا دوعي ىتح «اهاناخ . . .اهاملظ» :ط 1 ةقرو عس يف
 .اريبعت حصأو

 يف يربطلا هدروأ ام عم ةنراقملابو .دهاجم ريسفت يف» :و 42 ةقرو عس يفو ع و ب يف اذك (2)
 ةرقفلا هذه نم ىلوألا ةلمجلا نأ نيبت 426 ص دهاجم ريسفت يف ءاج امو 173 ص 17 ج هريسفت

 .دهاجمل ةريخألاو نسحلل

 ةقرو عس يف ءاج امك شةداتق مالكل مالس نب ىيحي ةياور نم ةرقفلا هذه نأل اهنم دب ال ةدايز (3)
 .و 2

 وهس اهتبثي مل لوالا خسانلا نأكو .ًاضيأ عس نمو تاطوطخملا لك نم ةلمجلا هذه تطقس (4)
 = لوأ اهنإ ليقو» :هرخآ ةيآلا هذه ريسفت يف ةداتقل لوق 223 ةقرو ز يف ءاجو .هدعب ءاج نم هعبتف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 41 - 40 : جحلا

 ۔قل , ٨ , ى ى ۔ -٠ . ۔ ٠. .م . , ٠٤

 امل :لوقي 4 ةللا انبر اولوقي نا الإ قح ريغب مهرد نم اوجرخا نيذلا » :هلوق

 .هدونجو سيلبإ اهب قاضو نوكرشملا اهركنأ هللا الإ هلإ ال نوملسملا لاق

 اوعطق و لام نم مهل اوذخأ الو 6 مد نم مهل اوكفس ام هلل او :نسحل ا لاق

 نأ لا .7 اوُمقن امو ( :هلوقك . هللا انبر اولاق مهنأل مهوجرخأ امنإو . محر نم مهل

 .8 : : جوربلا] ) ديمحلا زيزعلا هللاب اونموُ

 نينمؤملا نع عفدي :يأ ,ضعبب مهضعب سانلا هللا ُعفَد الولو )» :هلوق

 3رفاكلاب نمؤملا يلتبي :مهضعب لاقو .نينمؤملاب نيرفاكلا نع عفديو ،مهنيدب

 (!" نمؤملاب رفاكلا يفاعيو

 :مهضعب لاقو نابهرلا عماوص :دهاجم لاق 4 مماَرَس َْمَرُهَل » :هلوق
 : يأ « تاَوَلَصَو » .ىراصنلا سئانكو :يأ 4 عبو » :هلوق ،نيباصلل عماوصلا

 اهيف ركذي » نيملسملا دجاسم ينعي 4 ُدجاَسَمَو » .مهسئانك : يأ دوهيلا تاولص

 .دجاسملا يف ينعي « اريثك هللا مسا

 ينعي ،هنيد رصني نم هللا نرصنيلو :يأ ه هرصني نمم ةللا ُنَرْصْنيَلَو » :هلوق
 يف يوق :يأ « زيزع يوَقَل ةلا نإ » .ةرخآلا يف ةجحلاو .ايندلا يف رصنلا ا

 ١ / . . هتمقن يف زيزع ث هناطلس

 .مالسلا هيلع يبنلا باحصأ ىنعي « ؛ضزألا يف ْمُمانُكُم نإ نيذلا ف :هلوق

 نع اوَهنَو » هللا ةدابعب :يأ ه فورلاب اوُرَمأَو .ةومكزلا اؤتاءَو ةوصلا اوماقأ »
 : هلوقك .رومألا ريصت هيلإ :يأ 4 رومالا ةَبَقَع هللو » ناثوألا ةدابع نع : : يأ « ركنملا

 .[40 : ميرم] ( َنوُمَجْري انيلإ اَهيَلَع ْنَمَو ضزألا ثرت نحن انإ (

 .173 ص 17 ج يربطلا ريسفت رظناو «لاتقلا يف تلزن ةيآ =
 عيبلاو عماوصلا ىنعم يفو ‘ سانلا هللا عفد ليوات يف .ةيآلا هذه يف نيرسفملا فالتخا رظن(1))

 :اذه يف ءاج ام اريخأ يربطلا حجر دقو .178 - 174 ص 17 ج ،يربطلا ريسفت يف تاولصلاو

 .ابيرقت ريسفتلا
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 46 ۔ 42 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 ُموَقَو ميهربإ موق ُوُمثَو داَعَو حون : موق ْمُهَلبَق تبذك ذَقَق لوب ؛ذَكِي نإو » :هلوق .
 « ْىَسوُم بذُكَو » :لاق .ًابيعش مهيلإ هللا ثعب نيذلا ينعي 4 َنيذَم ُباَحْضأَو طول

 ل ءالؤه عيمج ينعي ،اورفك نيذلاو « نيرفك بلْمأَق » هموقو نوعرف هبذك : : يأ
 مث » . هيف مهكلهأ نأ تدرأ يذلا تقولا ءاج ىتح . .مهلُسر مهبيذكت دنع مهكلهأ

 " 3 يباقع : يأ «ريكن ناك فيكف » تقولا ءاج نيح باذعلاب : يأ 4 ْمُهَتذَحأ

 .نيكرشملا كلذب رذحي .اديدش ناك

 ينعي ةملاع يهو اَهنَكلمأ » ةيرق نم مكف :يا « ةز نم نأكف :هلوق
 .اهلهأ كله دق .دحأ اهيف سيل ةيواخ ةيرقلاف :يأ « ةيواَ يهف » .اهلهأ انكلهأ

 © فوقسلا شورعلا :لوقي مهضعبو .اهناينب ىلع : يأ , اًهشوُرُع ىلَع » ةيواخ يهف
 : يأ « ديشم رّضقَو » تلطعنف اهلهأ داب :يأ ه ٍةَلطَعُم رئبو » اهلفسأ اهالعأ راص

 .(2;ريصحل ١ ديشمل ١ : يبلكل ١ لاقو . ةلطعم هلوق ىلع ٤1 [فوطعم] . لظعم ينبم

 بولق مُهَل نوكف » نيكرشملا ينعي 4 ضزألا يف اوريس مقأ » :هلوق
 نم مهناوخإب لزن ام اونياعل اوركفتو اوراس ول : يأ « اَهب نوعمسي ناذا وأ اَهب نولقعت

 ىمعت ; ال اهنإ » .اهب نوعمسي ناذآ وأ اهب نولقعي بولق مهل ا تناك ول نوبوتيف رافكلا

 ولو .مهبولق لبق نم اوتوأ امنإ : يأ « رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت ْنكَلَو رصبلا
 .اريصب هبلق ن اكو ء يش هرضي مل نمؤم نوكي نأ لعب ىمع ا ناك الجر ن أ

 امأو ٠ ةغلبو ةعفنم هللا اهلعج سوؤرلا يف يتلا راصبألا هذه امنإ : مهضعب لاقو

 .حاضيإلل اهنم دب ال ةدايز (1)

 :لاق .اريبعت قدأو احرش ىنرا .53 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هركذ امو . يبلكلا لاق اذك (2)

 رايَجلاو صجلا وهو . ديشلاب هتنيز :يأ «ديشت تدش» نم لوعفم زاجم هزاجم (ديشُم رضقَو) (

 :يدابعلا ديز نب يدع لاقو .سلكلا وهو ،جوراصلا راّيجلا . طالملاو
 روكؤ ُءاَرُق يف ريطللق ا نلك ُهَلنَجَو ًارَمُرَم داش

 :لاقو .سلكلا وهو

 ؛ديشلا يطلا ني نيب ب ءاملا ةّيحَك

 . ًاديفم ايوغل [ اقيقحت روظنم نبا هيف دروأ لقف (ديش) : ناسللا رظناو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 51 - 47 : جحلا

 .")ةدئاز نب هللا دبع يف تلزن اهنأ انل ركذو .بلقلا يف وهف عفانلا رصبلا

 هسأر يف نانيع :نويع ةعجرأ ى ًاسفن ينعي نيع لكل :لاق دهاجم نع اوركذ

 هامع هرضي مل هبلق انيع ترصب أو هسأر انيع تيمع ن اف .هترخال هبلق يف نانيعو . هاين دل

 انيع تيمع ١ ذإ ائيش )2( ] هرصب [ هعفني مل هبلق انيع تيمعو هسار انيع ترصب ا نإو . ًائسش

 .( روصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكَلَ راصبألا ىمعت ال اهنإ ) :هلللا لاق .هبلق

 ال هنإف : يأ 6 بيذكتو ءازهتسا مهنم كلذو 4 باعلاب نولغتسيو ط : هلوق

 باذع لبق ةعاسلاب مهكاله ينعي :نسحلا لاق « ُهَدْمَو هللا فلخي نلو » .نوكي

 ١ ةرخال .

 مايأ نم اموي نإ :يأ ه نودعت امم ةَنَس فلأك َكْبَر دنع اموي نإَو » :لاق و
 .ايندلا مايأ نم ةنس فلأك ةرخآلا

 يذلا تقولا ىلإ « اهل تمأ » ةيرق نم مكو : يا « ةرق نم نأكو » : هلوق
 : يأ 4 اهتذخأ ث ; اهلهأ ينعي 53ةكرشم يهو : يأ 4 ةملاظ يهو ل هيف اهتذخأ

 . ةرخالا يف ريصملا هللا ىلإو : يأ 4 ريصملا يلإو ط باذعلاب

 اوُلمَعَو اونما نيلا نيبم ريذن مك انأ امنإ سانل هبأ ر » :هلوق
 : يأ 4 ميرك قزرو ث مهنونذل : يأ 4 ةر ةرفغم مُهَل ت تحلصل ١

 : يأ نيزجاعم انتايآب اوبذك : يأ «َنيزجحُم انتنياَ يف اوَعَس نيذلاو » :هلو
 ريسفت اذه . مهبذعنف مهيلع ردقن ال ىتح ضرألا يف اننوقبسيف اننوزجعي مهنأ نونظي

 !ديز نب هللا دبع» :و 42 ةقرو عس يفو ،«ديعس نب هللا دبع» :اذكه مسالا ءاج ع و ب يف (1)

 : يلي ام 365 ص 4 ج روثنملا ردلا يف ءاج دقف . هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو ؛اطخ امهالكو

 يباحصلا يف ةيآلا لوزن دعبتسأ انأو .ةداتقل لوقلاو .«موتكم مأ نبا ينعي ،ةدئاز نب هللا دبع»

 يف انه ةيآلاو 9[0 :ةيآلا] سبع ةروس 7 ةيشخلاب هل هللا دهش يذلا موتكم مأ نبا ليلجلا

 . ملعأ هللاو .( راَصْبألا ىمعت آل اهن ) :ىلاعت هلوق الإ مهللا ،مذلا ضرعم
 ع و ب ىيف درو هل موزل ال راركت «هبلق انيع تيمع اذإ» :ةرابعلاو . مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (2)

 .عس نود
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 53 - 51 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 كئلوأ { . 0"ناميإلا نع نيئطبم : يأ © نيزجاعم :دهاجم ريسفتو .نسحلا
 م و ۔ ه ٤

 . منهج ءامسأ نم مسا ميحجل او 4 ميججل ١ بحص ١

 أرق اذإ :يأ 4 مت ذا لإ يب آلو ,لوسر نم كلبق نم اَتلَسرأ اَمَو » :هلوق

 .هسفن ثح اذإ :يبلكلا لاقو .لاق اذإ :دهاجم لاقو .مهضعب ريسفت يف

 ةروس ارقي وهو يلصي مارحلا دجسملا يف امئاق يبنلا ناك :مهضعب لاقو
 ) ىرخالا ةلالا ةانَمو ىزعلاو تاللا ارقأ ( : تايآلا هذه ىلع ىتأ املف ؛ مجنلا

 نهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا نم نهنإ :هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ [20 - 19 :مجنلا]

 لهأ دجسو دجسف ،اهمتخ ىتح ةروسلا أرقف ؛نيكرشملا كلذ بجعاف . ْىجترتل
 نم كلبق نم اتنَسرأ امو ) :هللا لزنأف ؛سنإلاو نجلاو نوكرشملاو نونمؤملا ؛ةكم

 .( ىنمت اإ لإ يبن الو ,لوُسو
 ه خم يلا يتلام ةا ع ينأ يب نقلا ىقلأ » :هلا ل

 ةيساقلاو ضرم مهبولق يف نيذلل ةئف نيشلا يقلي ام لعجتل ميكح ميِلَع هلاو هتنا

 قاقش يفل » نيكرشملا ينعي « نيللا نإَو » :لاق .نيكرشملا ينعي « ممُهبوُل
 .قحلا نع مهقارف ينعي ،ةمايقلا موي ىلإ :يأ ديعب قارف يفل :يأ « ديم
 دهاجم ريسفت يفنو . ناميإلا نع سانلل نيئطبم» :223 ةقرو ز يفنو .عس و ع و ب يف اذك (1)

 . «لَي دمحم عابتا نع سانلا نوثطبي :لوقيه :427 ص

 يبأ نع هاو دنسب اذه قينارغلا ثيدح اهدعب ام و 42 ةقرو عس ةطوطخم يف مالس نبا ىور (2)

 يف كلذك يربطلا دروأو ،ةلسرم اهلك تاياور يهو . يبلكلا نعو .ةداتق نعو ، يحايرلا ةيلاعلا

 ريبج نب ديعس نعو ،سيق نب دمحمو ،يظرقلا بعك نب دمحم نع ةلثامم تاياور هريسفت
 بجي الو ٨هب دعي الو .هل لصأ ال عوضوم ثيدحلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي امم ؛مهريغو
 ءاملع نم نوققحملا دقن دقو .ق قودصملا قداصلا ةمصع يف حدقي هنأل هب قيدصتلا

 الاجم عدي ال امم اهعضو اوتبثأو اهفعض للع اونيبو هذه قينارغلا ةصق اثيدحو اميدق ريسفتلا

 اهل ةاورلا ةرثك كنمهوي الو ،نيلفغملا ةلهجلا تاياور نم وأ نيساسدلا ديك نم اهنأ يف كشلل
 دودرلا هذه عمج نممو .صيحمت وأ دقن نودب مهريغ لاق امل ةلقن مهبلغأ نإف ريسفتلا بتك يف
 12 ج ،ليواتلا نساحم هريسفت يف يمساقلا نيدلا لامج دمحم ةمالعلا ءالجب اهحضوأو ةنيتملا

 . هللا ءاش نإ باوصلاو قحلا هجو هل نيبتي كانه اهأرقاف .57 - 38 ص
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 60 ۔ 54 : جحلا

 4 كبر نم قحلا هنأ ) نينمؤملا ينعي « ملعلا اوتوأ نيذلا ملعيلو » : هلوق

 هل نئمطتف : يأ « مهب : :ول ُهَل َتبْخَتَف » هب اوقدصيف : :يأ « هب اونمؤيق » نآرقلا :ي

 داهَل هللا ناو + :هلوق . مهبولق هل عشختف :نسحلا لاقو ,يبلكلا لوق يف "

 .ةنجلا :يأ ميقتسم طزص ىلإ اونما نيذلا

 ىتح » نآرقلا نم كش يف : يأ هنم ةزم يف اورفك نيذلا لازي الو » : هلوق
 ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا ينعي :نسحلا لاق .ةأجف :يأ « ة ةَنعَب ةعاسلا هات

 .هباحصأو لهج يبأ نيدب نينن نئادلا

 لاقو . ةعاسلا مايق لبق ردب موي : : : يأ 4 ميقع مو ر باذع مُهَيتا وا , : : هلوق

 : نسحلا لاقو .هيف نوكلهي : يأ .هل دغ ال موق : : ىأ ) ميقع مو ) :مهضعب

 .ديدش :يأ ( ميقع )

 ( مُهَني مكحب ) ؛ةمايقلا موي :يأ « مهن ُمُكخَي هلل لتمو كلملا » :هلوق

 .نيرفاكلاو نينمؤملا نيب :يأ

 7 اورفك نيذلاو ميعنلا ت تاج يف تححلصلا اولمعو اونما ع نيذلاف ط :لاق

 م د مه ,< ۔ ٠7 2۔, ح ح ؛َ
 .ناوهلا ى نم : :يا ن نيهم باَذَع مه كوأ انتنيائب

 ريخ : هللا نإو ٦ ةنجل ! :ىا 4 نسح اقزر هللا ا تقول ث ةرجهل ١ لعب مهشرف

 .4 ٌميلَح ٌميِلَعَل ةئلا نو « .ةنجلا يف ه ُهَنوضرَي "لخذُم مُهْنَلخذيَل َنيِقززلا

 يكرشم ينعي 4 هنَلَع يغب مت هب َبقوُع ام لثمب َبقاَع ْنَمَو كلذ » :هلوق
 هايإ مهملظبو . مالسلا هيلع يبنلا مهدوحجب هللا مهلتقف اوبقوع مهنإ ‘ برعلا

 : ايندلا يف رصنلا 4 ر ًروُقَع ء وُفَعَل هللا نإ هللا ُهَنَرصْنيل ط :لاق . مهيلع مهيغبو ا هباحصأو

 اَنَلُسو رصنل اننإ ) :هلوقك وه ؛ةرخآلا يف مهيلع ةجحلاو ،نيكرشملا ىلع روهظلا

 ءاخلاو . (تلخدأ) نم اهنأل ةمومضم ميملا (الَحذُم مُهْنَلخْذُيل) ( :زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 . «ناتحوتفم ءاخلاو ميملاف تلخد نم تناك اذإو :ةحوتفم
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 67 - 61 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 .ةمايقلا موي :يأ [51 :رفاغ] ( ُداَهْشألا موقي َموََو ايندلا ةوَيَحلا يف اونما نيذلاو

 ذخأ وهو > لبألا يف راهنل جلويو ر راهنلا يف رلا جلو هللا نأب كلذ % :هلوق

 قحلاو 4 ىحلا و ؤمه ةللا نأب كلذ .ريصب عيمس للا نو ط هبحاص نم امهنم دحاو لك

 : نسحلا لاق .4 لطابلا و ه هنود نم نوغذَي ام اَم نأو 9 :هلوق .هللا ءامسأ نم مسا

 هنم ىلعأ الف عيفرلا :يأ 4 يلعلا و مه ةثا نأو » سيلبإ :مهضعب لاقو .ناثوألا

 .هنم ربكأ ءيش ال :يأ « ريبكلا » .عفرأالو

 ينعي ه ًةَرَضْخُم ُضزألا حبضتق ام ءامسلا نم َلَرنأ ةللا نأ رت ملأ ) :هلوق
 اميف هقلخب : ىأ 4 فيطل هللا نإ ث .تتبنأ اذإ نكلو ءاهتليل نم ينعي سيل .۔اهتابن

 .مهلامعاب ريبخ » .مهقزر
 نع :يأ « ينغلا وهل ةللا نإو ضزألا يف اَمَو تاومسلا يف امم هل » :هلوق

 مهيلع بجوتسا : يأ .مهيلإ دمحتسا {هقلخ ىلإ دمحتسملا :يأ 4 ديمحلا » هقلخ
 .هودمحي نأ

 قلخ يذلا وُه) :هلوقك « ,ضزألا يف اُم مكل َرْخَس ةللا نأ ر 1 « : هلوق
 كي هرمأب رخبلا يف يرجت ن كلفلاو » {[29 :ةرقبلا] ( ًاعيمج ,ضزألا يف ام مكل

 سانلاب هللا ن هنذإب لإ ضرألا ىلع عقت الئل : يأ « ؛ضزألا ىَلَع ق نأ َءاَمُسلا

 . 4 ميحر فور

 ينعي مكيحي مت كنيمي مث » ةفطن نم : يا « مكيخأ يذلا َوُمَو » :هلوق
 ) مُكييُي مث ْمُكَنيمُي م ث ه مكاي اتاومأ متنكو هللاب َنوُرُذكَت تفْيَك ) :هلوقك وهو .ثعبلا

 .رفاكلا ينعي « روُمَكَ َننَسنإلا نإ » 28[5 :ةرقبلاز

 "مهضعب ريسفت يف ،احبذو اتح :يا « ًاكسنم انلَعَج ةمأ لكل » :هلوق
 .اعيمج امهب ءىرق دق (ًاكسنمو 5أكسنم) :هلوقوو :230 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 هداتعت يذلا عضوملا :برعلا مالك يف كشسنملاو . دسأ يتنبل كَسنملاو زاجحلا لهأل كسنملاو

 هللاو _ تيّممس كلذب كسانملاو .هريغ وأ ناك ريخ يف شهداتعي ًأاكِسنم نالفل نإ :لاقيو .هفلاتو
 .ةرمعلاو جحلاب اهيلع سانلا دادرتل - ملعأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 72 - 67 : جحلا

 لاقو (")[يدهلا ءامد] ،ءامدلا قارهإ ينعي :دهاجم لاق ه ُهوُكساَن مُه » :هلوق

 .كسنلا ينعي :مهضعب

 نيدلا اذه نع نوكرشملا كّنلَوحي ال :يأ « رمألا يف َكْنُعزَتُي لق > :هلوق
 صالخإلا ىلإ :يأ « كْبَر ىلإ ذاو » .مالسلا هيلع يبنل هلوقي { هيلع تنأ يذلا

 ميقتسي ] مالسالا وهو . ميقتسم نيد ىلع : يأ 4 ميقتسم ه ىده ىلعل كنا إ ط وق ه هل

 و

 .ةنجلا ىلع كب ( ,مجهي ىتح

 ةميقلا موي مك مكحب هللا َنوُلَمُعَت امب : ملعأ ا هللا لق كولَدنَج نإو < : هلوق

 ‘ نورف اكل او نونمؤمل ١ هيف فلتخا ام ينعي ] نيكرشملل هلوقي 4 َنوُفلَعخَت هيف ف متنك اميف

 .رانلا نيرفاكلا لخديو ،ةنجلا نينمؤملا لخدي نأ مهي همكح نوكيف

 هللا نأ تملع دق : : ىأ 4 ,ضزالاو ء ءامسلا يف ام مل هللا ن ملعت نأ 9 :هلوق

 : يأ] 4 ر ريسي د هللا ىلَع كلذ نإ بتك يف كل نإ » .ضرألاو ءامسلا يف ام ملعي

 .ث[هبتك نيح نيه
 ر 3 ٥ ۔ م

 مهتدابعب ةجح :يأ انظلُس ه هب لزني مل ام هللا نود نم نوُدبُعَيَو » :هلوق

 7 ط ائيش تقزر الو ائيش هللا عم تقلخ ام نانولا نإ : ا 4 ملع هب . ل امو ,

 نيذلا هوجو يف فرغت نارقلا : يأ « اًعباَع منتغ ىلتت اذإو , :هلوق

 6 مهب نوعقي نوداكي : يأ هانتنيا َ مهيَلَع نول نيذلاب نوسي َنوُداَكَي ركنُملا اورفك
 ٤ ة م

 ةمأ لك تُمَمَو ) :هلوقك وهو :لاق .نسحلا ريسفت يف .مهنولتقيف مهئايبنأب :يأ
 شيرق رافك ينعي :دهاجم لاقو .هولتقيل :يأ [5 :رفاغ] ( هوذخايل ممهلوُسَرب

 .428 ص 3كدهاجم ريسفت نم ةدايز(1)

 ىنعملا ناك نإو ،ةملكلل ًانئمطم تسلو «كب مجهي ىتح» :و 43 ةقرو عس يفو ع و ب يف اذك(2)
 .احضاو

 .224 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)
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 77 - 72 : جحلا ثلاثلا ءزجلا

 اَمَدَعَو زانلا » مهئايبنأ لتق نم رشب ينعي 4 مكلذ ْنُم رشب مكتبنافا لق »» :هلوق ٧٢ ٠ ُ ٥ . ٨ :, ٠ ٠. ٠ , - . ء -2 ۔۔ هو هو و ه ه ع ءر۔٤۔٢ء

 .رانلا : يأ 4 ريصملا سئبو اورفك نيذلا هللا

 ۔ .,, ه . . ھح , ه }۔ه,2 ح ۔ 4 ع ,ك , ۔هع ِ

 ْمُهْنلْسُي نإو هل اوعمتجا ولو ابابذ اوقلخي نل » ناثوألا ينعي 4 هللا نود نم َنوُعْذَت
 ٥ م وه وم 2 ©٥۔ ى آ ى ى ى ۔ م ً

 اهنيعأ رقنيف 6 ناثوألا كلت ىلع عقي بابذلا نأ : يأ 4 هنم هوذقنتسي ال ائيش بابذلا

 اهنولطي اوناك مهنإ :مهضعب لاقو .اهنيعأو اههوجو نم ذخأ ام اهبلسيف ،اههوجوو

 .قولخب
 .بابذلا :يأ « ُبوُلظَمْلاَو » نثولا ينعي 4 بلالا فُعَض » :هللا لاق

 اودبع ناب هتمظع قح هللا اومظع ام :يأ 4 هرذق قح ةللا اوردق ام » :هلوق

 نإ » .هنم عنتمت نأ عطتست مل ًائيش فيعضلا بابذلا اهبلس نإ يتلا هنود نم ناثوألا
 .هنود نم لذ هتزعو هتوقب : يأ 4 زيزع يوق هللا

 "لاسر ةكئالملا نم راتخي :يأ « لسر ةكلملا نم يفطضي ةئلا » :هلوق

 .4 ريِصَب عيمس ةللا نإ سانلا نمو »
 ه و < 2 ,۔۔ - . ٠ م ۔.ه۔ ,۔ ء 2ه۔

 رمأ نم : يأ 4 مهفلخ امو ط ةرخالا رمأ نم .: يأ 4 مهيديا نيب ام ملعي ث

 .ةمايقلا موي :يأ « رومالا مجرت هللا ىلإو » ة[ةرخآلا يف اناك اذإ] ايندلا

 ©ةةيوتكملا ةالصلا ينعي 4 اودجْساَو اوُعَكزا اوُنَماَع نيذلا اَهْيأ اي » :هلوق

 مكتهجو يف : يأ 4 ريخلا اولعف او » هريغ اودبعت ال :يأ « مكبر اوُدُبحعاَو ط
 م 7

 .اوحلفت يكل :يأ « نوحلفت مُكَلَعَل »

 ليربج مهنم ىفطصا (الُسُر ةكئالملا نم يفطصي هللا) ه :230 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 . !ءايبنألا سانلا نم يفطصيو . مههابشأو توملا كلمو ليئاكيمو

 .و 43 ةقرو عس نمو 3224 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 سانلا ناك :(اوُدجْساَو اوُعَمزا اونمآ نيذلا اهيأ ايز » :231 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (3)
 .«دوجسلا لبق عوكرب مهتالص نوكت نأ اورمأف .عوكر الب نودجسي
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 78 :جحلا

 ( هتاقت ٌىَح ةللا اوقتا ) :هلوق لثم وهو 4 هداهج ٌقَح هللا يف اوُدهنَجَو » :هلوق
 ام ةللا اوقتاف ) :نباغتلا يف يتلا ةيآلا امهتخسن ؛ناتخوسنم امهو .[102 :نارمع لآ]

 .[16 :نباغتلا] ( ْمتْعطَتْسا

 وهو ،هنيدل مكراتخا وه :لاقيو .مكافطصا وه :يأ 4 مكيبن مه » :هلوق

 .دحاو

 .قيض نم :يأ « جرح نم نيدلا يف ْمُكيَلَ لج اممَو » :هلوق

 .(." هرسيأ مكنيد ريخ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 مكب هللا ديري ) : ةبعكلا برو كلذب مكءاج دق هللا باتك نإ :([ةداتق] لاقو
 .[185 :ةرقبلا] ( رسعلا مكب ديري الو رسل

 نارمأ عمتجا ام هديب يسفن يذلاو :ألم هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .ةامهرسيأ هللا ىلإ امهبحا ناك الإ مالسإلا يف

 ذخأ الإ نارمأ هللا لوسرل ضرع ام :تلاق ةشئاع نع ريبزلا نبةورع نع اوركذ

 . مثآملا .نم سانلا دعبأ ناكو امثإ نكي مل ام امهرسياب

 مكامس وه هللا :يأ 4 نيملسملا مُكَمس ُه ميزنإ مكيب ةلم » :هلوق

 يفو ىلوألا بتكلا يف :يا نآرقلا اذه لبق نم :يأ « لب نم » نيملسملا
 .نآرقلا « اذم يفو » .ركذلا

 عردألا نب نجحم نع يناربطلاو ٠ بدألا يف يراخبلا هجرخأو ©ههدنسم يف دمحأ هجرخأ )1(

 . نيصح نب نارمع قيرط نم اضيأ يناربطلا هاورو . يملسالا

 مامت نم يلي ام نأ ءىراقلا مهوتي ال ىتح . 43 ةقرو عس يف تءاج امك اهتابثإ نم دب ال ةدايز )2(

 .ثيدحلا

 اذهب هدجأ ملو «.. .يتي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع ةيمأ وبأ» :اذكه مالس نب ىيحي هجرخأ (3)
 .رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا

 = ىلع دوعي (وه) ريمضلا نأ ىلإ نورخآ بهذ دقو .نيرسفملا روهمج هيلإ .بهذ ام وه اذه (4)
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 718 : جحلا ثلاثلا ءزحلا

 ةاَدَهُش اونوكَتَو ط غلب دق هنأب :يأ 4 ْمُكََلَع ا ديهش لوسرلا نوكيل ط : هلوق

 .اهموق تغلب دق لسرلا ناب ممألا ىلع :يأ 4 سانلا ىلَع

 ايبن الإ مهلبق نهطعي مل اثالث ةمألا هذه ىطعأ هللا نإ :لاق ًابعك نأ اوركذ
 ءادهش مكلعج هللا نإو كتمأ ىلع يدهاش تنأ :لوقيف يبنلا ثعبي ناك ؛السرم
 بجتسا ينومتذا ) :لاقو .كل بجتسأ ينعدا :لوقيف يبنلا ثعبيو .سانلا ىلع

 : هللا لاقو جرح نم نيدلا يف كيلع سيل :لوقيف يبنلا ثعبيو .[60 :رفاغ] ( ْمُكَل

 .( جَرَح نم نيدلا يف ممُكَيَلَع َلَعَج ام ر
 ةالصلا امأ ؛ناتبجاو تاتضيرف امهنإ 4 ًةوَكَرلا اوتاَةَو ةوَلصلا اوُميِقأَف » :هلوق

 ةاكزلا امأو .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهئوضو ىلع اهنوميقي سمخلا تاولصلاف
 ."اهيف أي هللا لوسر َنس ام ىلع ةاكزلا ثيداحأ يف اهانرّسف دقف

 لوق يف هللاب مكماصتعا وهف كهلا نيدب :يأ « هللاب اوُمِصتعاَو » :هلوق
 .دحاو وهو ،هضئارفبو هللا ديحوتب :يبلكلا لاقو .نسحلا

 مهدعو « ريصنلا ممْعنَو ىلوملا ممغنَف » مكلو :يأ ه مُكيلوَم وُم » :هلوق
 . نيكرشملا نم مهئادعأ ىلع رصنلا

 و 9ْ 2 .

 انف ْنِمَو كل َنيَملْسُم اًنلَعجاَو اَنبَر ) :[128 :ةيآ] ةرقبلا ةروس نم ىلاعت هلوقب عزنو ا (ميها اربإ =
 ةجحب روهمجلا هيلإ بهذ امل جتحاو ريخألا يأرلا اذه ىلع يربطلا در دقو .( كل ةَملْسُم ا

 .208 ص 17 ج يربطلا ريسفت رظنا .ةيوق

 ثدحتي ملو ،هناونع الإ هنع فرعن مل ثيدحلا يف باتك وه يذلا «عماجلا» هباتك ىلإ ريشي هلعل (1)

 .هيلع اوعلطي مل مهلعلو . مالس نبال اومجرت نم هنع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2- 1 :نونمؤملا

 "نونمؤملا ةروس ريسفت
 اهلك ةيكم يهو

 ديس دق :يأ «وُنمؤُمملا حلفأ ذق » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 . ةنجلا لهأ ءادعسلاو . نونمؤملا

 ةاروتلا بتكو {هديب مدآ قلخ ؛ةثالث الإ هديب هللا قلخي مل] :لاق ًابعك نأ اوركذ

 .( َنونمومملا لفأ دق ( : تلاقف . يملكت اهل لاق مث (2[هديب ةنجلا سرغو ٠هديب

 ،ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل لعجف ةنجلا قلخ هللا نأ مهضعب ركذو
 ذق ) :لاق مث اهيلإ رظن مث لعج ام اهيف لعج مث .ًاكسم ،‘لاهضرأ ينعي ،اهطالمو

 ،لَسرم يبن الو برقم كنم اهيف ام ملعي سيلف .اهباب قلغأ مث "( نونمؤملا حلفا

 .بابلا للخ نم جرخي ام وهف هبيطو رحسلا درب نم دجت يذلاف

 يف تباثلا فوخلا وه عوشخلاو . «4نوُمِشنخ ممهتالَص يف مُه نيذلا » :هلوق

 . بلقلا

 اوضغ ةيآلا هذه تلزن املف ءامسلا ىلإ هرصب عفري ناك مهدحأ نأ انل ركذو

 . هدوجس عضوم ىلإ رظني مهدحأ ناكف . مهراصبأ

 انفحاصم يف ءاج ام تبثأو «نينمؤملا ةروس» :زو عس يفو ذ حلفأ دق ةروس» :ع و ب يف )1(

 . ينامثعلا مسرلا ىلع ةعوبطملا
 . ظ 4 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 طالملا نأ حيحصلاو . خاسنلا ضعب تادايز نم هنأ ودبيو .0 عس يف دراو ريغ طالملل حرشلا اذه (3)

 . طئاحلا هيب ك ىلطي يأ 6 طلمي وأ نبللا نيب لعجي يذلا نيطلا وه
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 11 - 3 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 :لاقيو ،لطابلا وه وغللاو .« َنوضرعُم وغللا نمع ممُه نيذلاو » :هلوق

 .دحاو وهو بذكلا

 .ةضورفملا ةاكزلا نودؤي :يأ «َوُلِعَف ةوَكَزلِل مُه نيذلاو » :هلوق ٥ ى م

 «ُمهجؤزا ىلَع ألإ » انزلا نم :يأ «َنوظْفنَح مهجوُرُفل مه َنيِذلاَو » :هلوق
 لحي الو . اعبرأ ءاش نإو . اٹالثٹ ءاش نإو ۔ نيتنثا ءاش نإو ةدحاو جزت ءاش نإ : يأ

 .كلذ قوف ام هل

 هنإ ط :لاق .ءاش مك هنيمي كلمب أطي : يأ 4 نميأ تََلَم ام وا ث : هلوق

 : يأ كلذ يف مهيلع مول ال { مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ يف : يأ 4 َنيمولَم يغ

 .كلذ يف مهيلع مثإ ال

 كلو » هنيمي تكلم ام وأ هجاوزأ ءارو : يأ « كلذ َاَرَو ىغتبا نمق » :هلوق

 . مارحلا ىلإ لالحلا اودعت ،ةانزلا :يأ « نواَعلا ممُه
 م

 0 م م ©

 نوفويو ةنامألا نودؤي :يأ «نومز مهدهمَو مهتمأ مه نيذلاو 9 :هلوق

 .دهعلاب

 تاولصلا ىلع نوظفاحي :يأ « نوظفاحي مهِتْوَلَص ىىلَع مم نيذلاو » :هلوق
 .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهئوضو ىلع سمخلا

 الزنم هل هللا دعأ دقو الإ دحأ نم سيل هنإ :يا «َنوُرولا مه كئلوأ »» :هلوق
 لزنملا كلذ فرص هاصع نإو ،هل هللا دعأ ام ىلإ راص هللا عاطأ نإف { ةنجلا يف الهأو
 كلت نمؤملا ثروف 0نينمؤملل هللا دعأ ام عم نمؤملا هللا هاطعأف ،هريغ ىلإ هنع

 .( نوثراؤلا مُه كئلوا ) :هلوق وهو ،جاوزألاو لزانملا

 ءامسأ نم مسا سودرفلاو «َنوُدِلَْغ اهيف مه سودرفلا وُترَي نيذلا » :هلوق
 .(" ةيمورلاب اهنأ انغلبو : مهضعب لاق .نسحلا ريسفت يف شةنجلا

 = .مورلا ةغلب ناتسبلا وه :يبلكلا لاق (ٌسؤَدرفلا) هلوقو» :231 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق.(1)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 14 - 12 :نونمؤملا

 اهطسوأو ةنجلا ةوبر يه :لاق 0"[ةيَي يبنلا نع كلام نب سنأ نع] مهضعب ركذ .
 .ةنجلا راهنأ هنم رجفتت ةنجلا يف لبج سودرفلا :مهضعب لاقو . (اهلضفأو

 نم لست ةفطنلا ةلالسلاو « نيط نم ٍةَلْلُس نم َنسسنإلا انقَلَح ذَقَلَو » :هلوق
 ءام نم لدعب هلسن لعج مث © نيط نم مدا هللا قلخ . نيط نم كلذ ءدب ناكو 6 لجرلا

 .ةفطنلا ينعي ؤفيعض ءام :يأ 9©نيهم

 . محرلا يف : يأ « نيكم رارق يف ةفطن ُهنْلَعَج م مث » : هلوق

 ةفطن همأ نطب يف نوكي] 4 ًةَعضُم ةقلعلا اَْقَلَحَف ةَقلَع قلا اَنقَلَخ مث » :هلوق
 . (ة[ةليل نيعبرأ ةغضم نوكي مث 6 ةليل نيعبرأ ةقلع نوكي مث 6 ةليل نيعبرأ

 ةعامج ينعي (ًامظَع اهأرقي مهضعبو 4ًامظع ةغضملا ذُملا َنقَلَحَ ه :لاق

 يهو .( امح مظعلا انْوَسَكَف ) :اهأرقي مهضعبو 4 امح م علا اًنوَسكف » .ماظعلا
 لاقو .رعشلا هيلع أشنأ : : مهضعب لاق 4 رخآ اقلخ هناش مث : :لاق . ىلوألا لثم

 نطب يف وهو ، حورلا . : يبلكلا لاقو . ىشنأ وأ اركذ : : مهضعب لاقو . حورلا : : نسحلا

 .همأ

 ( هللا ىَلاَعَتَف ) :هلوقك ةكربلا باب نم وه .4 هللا كرابت » :لاق
 قلخب نوهبشي ام نولمعي دق دابعلا نأ :يأ { . نييبخل نسحأ » [190 :فارعألا]

 برعملا : يقيلاوجلا رظناو .«سودرفلا ناتسبلا ىمست برعلا .ًاضيأ يبرع وهو :ءارفلا لاق =
 .اهيناعمو ةملكلا ا لصا يف فاو ليصفت هيفف 299 - 288 ص

 .ظ 44 ةقرو عس يف ءاج امك دنسب مالس نبا هدروأ ثيدح يلي ام نأل اهنم دب ال ةدايز (1)

 .اهلضفأو اهطسوأو ةنجلا ةوبر سودرفلا» :ظفلب ةرمس نع يناربطلا هجرخأ حيحص ثيدح (2)
 نأ كلام نب سنأ ثيدح هب حرشو .بدنج نب ةرمس نع اضيا يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 .ىلعألا سودرفلا باصأ كنبا نإو ،نانج اهنإ ،ةثراح مأ اي» :رضنلا ةنبا عيبرلل لاق ةي يبنلا

 ةنجلا ةفص باب ،قئاقرلا باتك ، يراخبلا حيحص رظناو ،38 ص 16 ج ، يربطلا ريسفت رظنا
 .رانلاو

 .و 45 ةقرو عس نمو 5225 ةقرو ز نم ةدايز )3(
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 14 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 .حورلا هيف اوخفني نأ نوعيطتسي الو ،)هللا

 اوقلخيلف . يقلخك قلخي نمم ملظ أ نم : هللا لاق :لاق يتي هللا لوسر نأ اوركذ

 . (2ةضوعب وأ ةرذ وأ بابذ

 قلخب نوهاضي نيذلا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ :لاق ةي يبنلا نأ اوركذ
 . هللا

 تلق :عبرأ يف يبر تقفاو وأ 6 يبر ينقفاو :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 ٣ نم اوُذحَئاَو ( : ث هللا لزنأف . ىلصم ميهاربإ ماقم نم انذختا ول 6 هللا لوسر اي

 نم ناسنإلا اَقَلَح دقل ( :ةيآلا هذه تلزن املو .[125 :ةرقبلا] ( ىلَصُم ميه ربإ

 ةَقَلَعلا اَنقَلَحَف ةقلع ةّقنلا اقل ث نيكم رارق يف ةفطن ُهانلَعَج . نيط ْنُم ة م ةلالس
 م ه م م ء م

 كرابت :تلق ( رخآ اقلخ انمن مث : امحل ماظعلا انْوَسَكف ًاماَّمع ةَّعضُملا اَنْفَلَحَف ًةَعضُم

 امب هللا اهمتخ دقل هديب يسفن يذلاو :ةلي هللا لوسر لاقف ،نيقلاخلا نسحأ هللا

 .هريغو حلاصلا نهيلع لخدي هنإف ك كءاسن تبجح ول ث هللا لوسر اي :تلقو]:.“تلق
 هنلدبيل وأ نهتنتل تلقف ،ءيش هئاسن نيبو هللا يبن نيب ناكو .باجحلا ةيآ هللا لزناف

 قلخب نوهبشيو نوقلخي دق دابعلا نإ :و 45 ةقرو عس و 225 ةقرو ز يفو .ع و ب يف اذك (1)

 .«. . . هلللا

 يف ملسم هجرخأو روصلا ضقن باب سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ }هيلع قفتم ثيدح (2)

 يبا نع هيوري امهالك (2111 مقر) . . .ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب .ةنيزلاو سابللا باتك

 . يقلخك ًاقلخ قلخي بهذ نمم ملظا نمو :لجو زع هللا لاق» :ملسم دنع هظفلو .ةريره

 . !ةريعش اوقلخيل وأ }ةبح اوقلخيل وأ .ةرذ اوقلخيلف
 9 ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسم هجرخأ ةشئاع نع مهريغو يئاسنلاو ناخيشلاو دمحأ هجرخأ (3)

 موي هللا دنع اباذع سانلا دشأ .ةشئاع اي :هظفلو ع7 مقر) ،ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب

 . «هللا قلخب نوهاضي نيذلا ةمايقلا

 :لاق يتي هللا لوسر نأ ليلخلا يبأ حلاص نع رذنملا نباو ديمح نب دبعو ةبيش يبأ نيا هجرخأ (4)

 .6 ص ك ج روثنملا ردلا يف درو امك رمع اي تملكت يذلاب تمتخ اهنإ هديب يسفن يذلاو»
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 19 - 15 :نونمؤملا

 اريخ اجاوزأ هلذبي نأ َنكَفَلَط نإ ُهْبَر ْىَسَع ) :هللا لزناف ،نكنم اريخ اجاوزأ هللا

 . [5 :ميرحتلا] ( نكن

 اذإ : يأ « نوتيم » حورلا هيف خفني امدعب : يأ « كلذ دعب ْمُكْن ث ) :هلوق

 .ه َنوُتَعْبت ةميقلا موي مكنإ مث » :لاق .مكلجأ ءاج

 .ةقبط ةقبط ،تاوامس عبس :يأ ه قئارط عبس مك انَْلَح دَقَلو » :هلوق

 [15 :حون] ( اقابِط تاَوُمَس عبس هللا قلخ تيك اؤرَت منأ : هلوقك 3 ضعب قوف اهضعب

 ذإ :يأ «َنيلفَع قلحلا نع انك اَمَو » :هلوق .ضعب قوف اهضعب .اقبط ًاقبط :يأ
 .. " ...رطملا اذه نم مهحلصيو مهييحي ام مهيلع لزنن

 نم ام :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ .4 ردقب ام ِءاَمُسلا نم اَلزنأَو » :هلوق
 :ةيآلا هذه الت مث ءاشي ثيح ضرألا يف هفرصي هللا نكلو .ًارطم ماع نم رثكأب ماع

 ٥ه م ه۔ م.

 .[50 :ناقرفلا] ه اوكيل ْمُهنيب ُهانفرَص دقلو )

 سفن لك ىلإ رطملا رطقك ءامسلا نم لزنتي قزرلا اذه نإ :لاق ايلع نأ اوركذ

 .اهل هللا بتك امب
 الإ لوألا ءاملا عقنتسم يف تبني لخنلا لك :لاق هنأ دوعسم نبا نع انغلبو

 .ةنجلا نم اهنإف ةوجعلا

 نويعلاو راهنألا ينعي : : يبلكلا لاق . 4 ؛ضزألا يف هنكسأ ط :لاق

 بهذن نأ ىلع :يأ « هب باذ ىلَع انإو د : ىلاعت لاق .رابآلا ينعي 5(تيكرلاو

 .«نوزدشلل ءاملا كلذب

 ليخن م تنج ج » ءاملا كلذب مكل انلعجف :يأ 4 هب مُكَل انَْمْناَق ث : هلوق

 . 4 ولكا اَهنمَو ةريثك هكاوف » تانجلا كلت يف :يأ « ايف مك بتو

 الإ اركذت مل عو ب يتطوطخم نإف رمع لوقل ًامامتإ و 45 ةقرو عس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام(1)٫

 . عبرألا رمحع لئاسم نم نيتلاسم

 .اياكر ىلع ًاضيأ عمجتو . ناسللا يف امك «رفحت رئبلا» يهو . ةّيكر عمج . يكرلا )2(
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 22 - 20 : نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 روط نم جرحت » ةرجش ءاملا كلذب مكل انتبناو :يأ 4 ةَرَجَشَو » :هلوق
 ( َنيِنيِسروطَو ) :هلوقك نسحلا :ءانيسو ،لبجلا روطلاو .ةنوتيزلا يهو «ةانْيَس

 لبجلا :يأ ،كرابملا :ءانيس :لوقي مهضعبو .نسحلا لبجلا [6 :نيتلا]
 . سدقملا تيب لبج ينعي . "هارابملا

 و م

 «نيلكالل غْبِصَو » [نهدلاب رمثت :دهاجم لاق] « نمهدلاب تبنت » :هلوق - -
 . (3)[هب نومدتأي : ىأ] . نولكالا هب غبصي غبص وهو .3هب نهدي نهد وه : يأ

 .(4هب اونهداو هب اومدتئاف ةكرابم ةرجش نم تيزلا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 « اهنمب يف امم مكيس » ةيال :يا « ةربن مشنألا يف مكل نإو » :هلوق
 هب عفتني ام لكو ،اهروهظو اهنابل أ يف : يأ 4 ةريثك غعفنمم اهيف ْمُكَلَو » .نبللا ينعي

 .اهموحل ينعي « نولكات اَهنِمَو » :هلوق .اهنم
 نفسلا :يا « كلفلا ىلَعَو » لبإلا ىلعو :يا « اَهْلَعَو » :هلوق

 انلَمَح انأ مُهَلَةَياَةَو) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ربلا نفس اهنإ :لاقي دقو « َنوُلَمخَن »

 نسحلا اهناب ءانيس ةملكل نيليواتلا نيذه 14 ص 8 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا دروأ (1)

 نإ :لاقي نأ كلذ يف لوقلا نم باوصلاو» : يلي امب كلذ ىلع درو ،امهضتري ملف ،كرابملاو

 ناك ولو .ءيط ىلإ افيضاف ،ءىط البج :ليق امك .هب فرعي روطلا ىلإ فيضأ مسا ءانيس
 ناكل نسح :هانعم :لاق نم لاق امك وأ كرابم لبج :هانعم :لاق نم لاق امك كلذ يف لوقلا

 يف فورعم ريغ نسحو كرابم ىنعمب ءانيس نأ ىلع ،هتعن نم (اَنيِس) :هلوق ناكو 5انؤنم روطلا
 نبا لاق امك ،هللا ءاش نإ كلذ يف لوقلا نكلو ،لبجلا تعن نم كلذ لعجيف ‘برعلا مالك

 ، كرابم كلذ عم وهو .وت ىسوم هنم يدون يذلا لبجلا هنأو ،كلذب فرع لبج هنأ نم سابع

 .«كرابم ىنعُم ءانيس ىنعم نأ ال
 .دهاجم ريسفت نمو 3226 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ام لكو . . .اهسمغو اهنهد . ًاغبص اهغّبصي ةمقللا غبص» : ناسللا يفو .226 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 .«غبص دقف سمغ

 لاق :لاق رمع نع» (3319 مقر) تيزلا باب ،ةمعطألا باتك يف هجام نبا هجرخا (4)

 باتك يف ,يذمرتلا هجرخأو .«ةكرابم ةرجش نم هنإف هب اونهداو تيزلاب اومدتئا : يتي هللا لوسر

 . «ةكرابم ةرجش نم هنإف هب اونهذاو تيزلا اولك» :هظفلو تيزلا لكأ يف ءاج ام باب ةمعطألا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 28 - 23 :نونمؤملا

 ِ ش ث٥2۔,۔ ٥2, ى 2 ,22 < ۔ . ؟ -۔١إ ى ٠ٍ . ه .,
 هروس] ) نوبكري ام هلثم نم مهل انقلخو ( رقوملا : ىأ ) نوحشملا كلفلا يف مهتايرذ

 9 ٤ 2 ۔ ه - ؟ - -_ ً ٠ - ٠

 نم مكل لعجو ) :ىرخأ ةيا يف لاقو .نفسلاب تلدع .لبإلا ينعي [42 -41 :ن
 ۔ وم۔ |- . 7 , ٥٠

 .[12 :فرخزلا] ( نوُبَكْرَت ام ماعنالا كلفلا
 .2 ! 2 . ظ م ء ه ه - ۔ ۔ - هه , ث ى ۔٥ ] ن ه۔۔.

 هريغ هلإ نُم مكل ام ةثلا اودبعا موقي َلاَقَق هموق ىىَإ احون انلسرأ ذَقَلو » :هلوق
 ه ه :هو م۔ إ ء ۔, . .- . وم۔۔ ]إ] .,. ؟ ,, ۔ ۔۔ ۔ م. ۔ ۔ء6

 مهضعب هلوقي « مكلثم رشب الإ اذه ام همؤق نم اورفك نيذلا الملا لاقف نوقتت الفا
 ٠ - ه ه. 2 ى ۔-6 .؟ , مر .

 .لضف نم مكيلع هل امو }ةلاسرلاب :يأ « مكيلع لضفتي نا ديري » :ضعبل
 2 ه . ..۔ ىا ۔ ]| ۔ ٤, ۔ ه

 انعمس ام ه .مهب انمآل ةكئالم لزنأ ولو 4 ةكئالم لزنال هللا ءاش ولو » :لاق
 7 ۔ ...ء « 2 ,

 .ةوبنلا ىعدا الجر نأ :يأ 4 نيلوالا انثاباع يف اذهب

 لاق « نيج ىتح هب اوّصْبَرتف » نونج :يأ « ةنج هب لجَر الإ وُه نإ »
 . )1( هنونج نيبتسي ىتح : مهضعب ل اقو 6 تومي ىتح : مهضعب

 ينإ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو « نوُبذَك امب ينرصنا بَر » حون :يا « لاق »
 .[10 :رمقلا] ( رصتناف بولغم

 ؤونتلا َراقَو انرمأ ءاج اق اَنيَحَوَو اننيعأب كلملا عضا نأ هنإ انْيَحوأَف » :لاق و تا ۔ا۔۔ .۔ءه ۔ ,۔ ,ح ,ه ۔۔۔ ,2 ه ۔ ه ۔ . ٥؟, , ه ۔ ٠ً
 - . ٠ ؛. -... ..۔ .: 77 ٢ 4 . . ً. ٨

 هروس يف كلذ انرسف دقو 4 نينثا نيجوز لك نم ث اهيف لمحاف : يأ 4 اهيف كلساف

 0 .(2دوه

 4 مهنم لوقلا هيلَع َقَبَس نَم الإ » كلها اهيف لمحاو :يأ 4 َكَلهَأَو » :هلوق
 الو] : يأ ه اوُمَلَط نيذلا يف ىنبطلحَت الو » بضغلا :لوقلاو .قرغ يذلا هنبا :يأ

 .4 َنوُقَرْعُم مهنإ » ة[اوملظ نيذلا يف ينعجارت

 ةثالثو ،هتأرما هعم ناكو « كلملا ىلَع كعم نمَو تنأ َتَوَتْسا اف :هلوق

 . «هنونج رهتشي ىتح» ع يفو . ظ 5 ةقرو عسو ب يف اذك )1(

 .231 - 222 ص 2 ج فلس ام رظنا (2)

 .و 45 ةقرو عس نمو 5226 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)
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 34 - 28 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 لقف { . ةينامث ةنيقسلا يف ناك نم عيمجف ‘ مهؤاسنو © ثنفايو ماحو ماس : :هل نينب

 :ىرخأ ةيآ يف لاقو .نيكرشملا : يأ 4«َنيمللا .موقلا نم انتن يذلا هلل دمحلا

 م. ه 3 م ٠ ۔ ٥ و

 .[41 :دوه] « ميجر َروُمَعَل يبَر نإ اَهيَسْرُمَو اهرجُم هللا مشب اهيف اوُبَكزا َلاَقَو )

 متبكر اذإ نولوقت امو .ربلا يف متبكر اذإ نولوقت ام مكل هللا نيب لق : : مهضعب لاق

 انإو نرقم ه ُهَل ك امو اذه انل ر رخس يذلا ناحبس ( : متلق وبلا يف متبكر اذإ رحبلا ىف

 هللا مسب ) :متلق رحبلا يف متبكر اذإو [14 -3 :فرخزلا] ( َدوُبلَقْنُمَل انْبَر ىإ
 م -6 م يو م ه ھ۔ ه 3 م م٠.۔ 0 8

 .( ميحر ًروفَعل يب 7 اَهيَسرَمَو اًهيَرجم

 :دهاجم لاق .4 َنيِلرْنُملا رْيَع تنأو اكرابم ك الزنم ينلزنأ ا بر لُمَو » :هلوق

 : مهضعب لاقو .ةنيفسلا نم لزن نيح مالسلا هيلع حونل م"ل[لجو زع برلا لوقي]
 .لوقلا اذه اولاق آلزنم اولزن اذإ سانلا تعمس

 :لاق .مهدعب نمل « ٍتننال » مهقرغو حون موق رمأ نم :يأ « َكِلَ يف نإ »
 ريسفت وهو ،هتدابع نم لسرلا هب لسرأ ام ينعي ،نيدلاب :يأ 4 َنيِلتُمَل انك نإَو »
 . نسحلا

 امم ةللا اودبعا نأ » دوه ينعي 8 ر مهيف تلسرأ { . ًاداع ينعي 4 نيرخا
 .هللا اوقتاف :يأ ،هللا :يأ « َنوقنَت لقا ُهرْيَع هلإ نُم مكل

 ةوحلا يف مهاف و ةرخآلا ءاقلب 7 اورفك نيذلا هموق نم الَمْلا َلاَقَو ث

 هنم نوكا امم لكاي مكنم رشب لا اذه اَم , .قززلا يف مهيلع انعّسو : يأ « ابنألا

 اذإ مكنإ » هيلإ مكوعدي اميف :يأ ه ْمُكَلْتُم ارشب معطأ نل . توُبَرْشَت امم بَرشََو

 زجعل :يأ «َنوُرِسخل

 عس نم اهتحص تبئأن ةبرطضم عدو ب يف ةرابعلا تءاج لقو . 430 ص دهاجم ريسقت نم ةدايز )1(

 تعمسو : ىيحي لاق .ةنيفسلا نم لزن نيح حونل اكرابم الزنم :لاق» :هيفو .ظ 45 ةقرو

 . .اولزن اذإ سانلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 44 - 35 :نونمؤملا

 بارت متنكو منم ادإ مكنأ » ماهفتسالا ىلع ضعبل مهضعب هلوقي 4 مُكدَأ »
 .ثعبلاب نوبذكت كلذ مكدعو دق :يأ ،نوثوعبم :يأ ه َنوُجَرْخُم مكنا املعو

 ال :يأ (")[موقلا سفنأ يف ثعبلا دعابت :يأ] « َنوُدمعوت امل تاَهْيَم تاهيه ط

 .ضعبل مهضعب هلوقي ،نوثعبت

 نحن اَمَو » دلونو تومن :يأ « اَيْخَنَو توُمَن ايندلا اناح ألإ يه نإ »

 .« نيثوعْبَمب

 لا نأ معزي :يأ 4 ابذك هللا ىلَع ىىَرتفإ » ًادوه نونعي « َلُجَر الإ وم نإ »
 .نيقدصمب :يأ «ننينمؤممب ةل نحن امَو » هلسرا

 ه . مه رمك

 نبل ,ليلق اممَع » هللا « لاق » « نوُبذَك امب ينرصنا بَر لاق »
 .نيمدنت

 ه :اَتُع ْمُهتْلَعَجَف » باذعلا :يأ « قحلاب ةحيصلا ممُهتَذَعأَف » :هللا لاق
 راص اذإ تابنلا لثم :مهضعب لاقو .ادهاجم ريسفت يف مهتملا يلابلا ءعيشلاك :يأ

 . «َنيملّشلا موقلل ادبف ث : لاق .رضخأ ناك نأ لعب مشهتف ءاثحخغ

 ۔ ۔<,۔ ح ه 7 22 .. . , ۔
 . «نيرخا انورق ط نيكلاهلا دعب نم : يأ 4 مهدعب نم اناشنا مد ث : هلوق

 2 م ¡}ه۔,۔۔ . ِ ۔۔إذ٤ ؟ . 5, ٥٠

 4 نورجخاتسي امَو » هيف اهكلهي يذلا تقولا ينعي 4 اهلجا ةما نم قبست ام »
 .تقولا لبق ةعاس نومدقتسي الو ةعاس تقولا نع : يأ

 م ً , ٥ ,۔۔ م و ۔٥ .ه ىم .

 اَمْلك » .ضعب رثأ ىلع مهضعب ،أعابت :يا « ىرتت انلُسُ انلسرا مث » :هلوق ا
 دعب ةمأ .هب مهكلهأ يذلا باذعلا ينعي اضعب مهضعب انعبتاَق بذك اَهلوُسَر ةما َاَج

 .و 46 ةقرو عس نم ةدايز(1)

 ًأسُبِي :يداولا ءاثغك (اَتَغ مُهاَنْلَعَجَف) :هلوقوو :236 ص 2 ج :يناعملا يف ءارفلا لاقو(2)
 ام وهو (ةاَُع مُهاَنْلَعجَف) » :لاق . ىفوأو قدأ 59 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع يبا ريبعتو .باذعلاب
 .«عيش يف هب عفتني ال امم كلذ هبشا امو ليسلا ىلع عفترا امو دبزلا هبشا
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 50 ۔ 44 :نونمؤملا ثلاثلا ءزحلا

 أل موق دعبف » .)مهدعب نمل :يا « َتيداخأ ُمُهتْلَعَجَف » مهلسر اوبذك نيح ةمأ

 .4 نونيز
 ةجحو : :يأ « نيبم نْظْلُسَو انتيائب نورمك ُهاَحأَو ْىَسوُم انلَسَرأ م : » : هللا لاق

 اوئاكَو » هللا ةدابع نع :يا « اوُربكَْساف » هموق ينعي « هيم ز ن ىلإ » .ةنيب
 .سانلا ىلع ضرالا يف نيربكتسم :نسحلا لاقو .نيكرشم :يأ 4 َنيِلاَع ام

 ينب اودبعتسا دق اوناك «نوذبع انآ اَمْهُمْوَقَو انلم لثم :م نيرشل نمؤن اوُلاَقَق

 .[اننودبعي مهنأ ينعي سيلو] . ةيزجلا مهيلع اوعضوو ليئارسإ

 .قرغلاب هللا مهكلهاف :يأ 4 َنيكَلْهُملا َنم اوناكف اَمُهوُبذَكَف » :لا لاق

 : يأ 4 نوُدَنَهَي ُْهَلَعَل ث ةاروتلا : يأ «َبتكلا ىسوم ه ايتا دقلو + : هلوق

 . اودتهي يكل

 هتدلاوو .ةيآ وهف ،هل دلاو ال قلخ :لوقي « ةيا همأو ر نبا اَنْلَعَجَو » :هلوق
 . ةي ىهف ،لجر ريغ نم هتدلو

 م ع 2 هم م

 تيب ةوبرلا : : مهضعب لاق 4 نيمو رارق تاذ ةوبر ىلإ انْميَواَو ث :لاق

 ةينامثب ءامسلا ىلا ضرألا برقأ ىه يه : لاق ًابعك نأ انغلب : : مهضعب لاقو .سدقملا

 .اليم رشع

 يف لاقي الو .رشلا يف مهب لثمتي :يأ (تيداخحأ ْمُهاَنلَعجَف) )» :59 ص زاجملا يف ف ةديبع وبأ لاق (1)

 .كثيدح هتلعج :ريخلا

 ز نم ةدايزلاو حيحصتلا تبئاف عسو عو ب يف تايآلا هذه ريسفت يف بارطضا عقو )2(

 .226 ةقرو

 يتلا ةمالعلا ةيآلا» :يلي ام 243 - 242 ص ةملس نب لضفملا بلاط يبال رخافلا باتك يف ءاج (3)
 نم هيلإ بسني د يذلا ءيشلا يف هب لثمت هنأ هب داريف .لثملا ًاضيأ ةيآلاو .. .ءيشلا ىلع لدت

 امهنا - ملعأ هللاو ۔ ىنعملا نوكيف ( ةيآ همأو ميرم نا اَنْلَعَجَو ) : ىلاعت هللا لاقو .رش وأ ريخ

 هللا ةردق ىلع لدت ةمالع امه : يأ .ةمالعلا ىنعمب ًاضيأ نوكتو .هنم بججعتُي ام لك يف لتم

 . !زعو لج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 53 - 51 :نونمؤملا

 :نسحلا لاقو .ءاملا هيف رقتسي عفترم ناكم يف ةعقب ةوبرلا :دهاجم لاقو

 ينعي (نيجم) و لزانملا ينعي (راَرق) : ) نيعمو رارق تاذ ( : لاق . قشمد : ةوبرلا

 لاقو .رهاظلا :نيعملا :ةمركع لاقو . يراجلا رهاظلا نويعلا نم هلصأ يذلا ءاملا

 .)ءالدلا هتلان يذلا يراجلا ريغو يراجلا :نيعملا :يبلكلا

 اوَُمغاَو » قزرلا نم لالحلا :يا « تيسلا نم اوك لسرلا بأ , :هلوق
 .”رسرلا هللا رمأ اذكه :ىأ ؛ ميلع نولمعت امب ينإ احلص

 ; مهضعب لاقو . ةدحاو ةلم : مهضعب لاق 4 ةدحاو دأ هكم ا هذه ن و ط : هلوق

 لكل ( : : هللا لاق . ةفلتخم عئارشلا تناك نإو 6 مالسإلا ينعي ؛ ؟ دحاو نيد مكنيد : يأ

 ال :يأ پ نوتتاَ مكبر انأو » :لاق [48 :ةدئاملا] ( جاهنمو ز مكنم اَلَعَج ح ه “4ة۔

 (ةيريغ اودبعت
 مهنيب هللا باتك اوعطقت .باتكلا لهأ مه ه ًاربز مهنب مهرم اوُمطَقَتف » :هلوق موه ه م2۔ه۔ ه م ]م , و, ۔۔۔

 نمف .ًاربزو ربز :نيهجو ىلع أرقت يهو .اوفرح ام ىلع هوبتك اباتك اولذبو ،هوفرحو
 يهو .. ابتك : لاق [ءابلا مضب] ًاربز اهأرق نمو . ًاعطق :لاق [ءابلا حتفب] : ربز اهأرق

 .[159 :ماعنألا] ( ًاعَيِش اوئاكَو مهنيد اوُفرَف نيذلا نإ ) :هلوقك

 : يأ « نوحرف » هيف اوفلتخا امم مهدنع امب : يأ 4 مهيدل امب بزح ك ط

 .نوضار

 راج ءام يأ نيعم تاذو ،اهنم لفسأ ًةَعَسو ةحاس اهل ةوبرلا كلت يأ» :زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (1) 6
 .«مهنيب رهاظ

 .عمجف 3 يبنلا دارأ» :لاق ذإ رخآ هجو 7 ص 2ج يناعملا يف ءارفللو .ليوأتلا نم هجو اذه (2)
 سانلا مهل لاق نيذلا ) :هلثمو .مكاذأ انع اوقك موقلا اهيأ :دحاولا لجرلل مالكلا .يف لاقي امك
 نم الجر ناك فورعم دحاو سانلا [173 :نارمع لآ] ( ْمُموَشخاَ مك اوُعَمَج ق سانلا نإ

 القن مالكلا اذه 28 ص 6 ج 6 هريسفت يف يربطلا لقن دقو .«دوعسم نب ميعن ; هل لاقي عجشأ

 . ميرم نب ىسيعل ًاهجوم مالكلا لعج هنكلو ايفرح نوكي داكي

 نأ اوقتاف : يأ .( يريغ اودبعت نأ» :و 46 ةقرو عس يفو .« يريغ اودبعت ال يأ» : :عو ب يف اذك (3)

 . يريغ اودبعت
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 59 ۔ 54 : نونمؤملا ثلاثلا ءزحلا

 يف ةدحاو {ةقرف نيعبس ىلع ليئارسإ ونب تقرتفا :لاق يتي هللا لوسر نأ اوركذ

 ةنجلا يف ةدحاو ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع ةمألا هذه نقرتفتلو شرانلا يف اهرئاسو ةنجلا

 .""رانلا يف اهرئاسو

 اربشو عارذب ع ارذ مكلبق ناك نم ننس نعبتتل :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ

 دوهيل مهأ 2 هللا لوسر اي : ليق . هومتلخدل بض رجح اولخد ول ىتح .. ربشب

 .»ًاذإ نمف :لاق ؟ىراصنلاو

 ىتَح»] مهلالض ينعي ،مهتلفغ يف :يأ « مهترغ يف ْمُهرَذَق » :هلوق
 .لاتقلا اهخسن ،ةخوسنم يهو .ث[مهلاجا ىلإ ينعي « نيج

 نينبو , لاُم نم ث مهيطعنو مهديزن ام : : يأ 4 4 هب ب مُهدمن ام َنوُبسحخأ ث : هلوق

 نيكرشملا ينعي ،دلولاو لاملاب مهدمن كلذل سيل : يأ «تريحلا يف مهل راس

 ىلإ نوريصي مهنأو تاريخلا يف مهل ةعراسم كلذ مهيطعن ال انأ « َنوُرُعْشي آل لب »
 .() مهل رش ش كلذ نإ ۔رانلا

 . نولجو نوفئاخ :يأ َنوقفشُم مهبر ة ةيشخ م ممه نيذلا نإ ا ) :هلوق
 ٥ 28 .ى . و ه ام ٥ 8 .ى

 مهرب مه نيذلاو ث . هب نوقدصي . نارقلا : يأ «َونمؤ وي مهبر ت تيائب ب مه نيذلاو «

 : يذمرتلا لاقو .ًاعوفرم ة ةريره يبأ نع مكاحلاو نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ (1)

 ثيدحلا اذه جيرخت يف اميق اقيقحت أرقاو .303 ص 1 ج فلس ام رظنا .حيحص نسح ثيدح

 .(203 مقر ثيدحلا) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هبتك

 يبأ نع هكردتسم يف مكاحلا هجرخأو ديعس يبأ نع هجام نباو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ (2)

 .306 ص 1 ج فلس ام رظناو شةريره

 .ظ 46 ةقرو عس نم هتبثأو ع و ب يف نيفوقعملا نيب ام طقس (3)

 نأ إ نوبسحيإ :لوقي ( تاريخلا يف مهل غئراَسن ) :هلوقو» :238 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (4)

 ( نورعشي ل لب ) :لاق مث .مهل ًاباوث هانلعج انأ نينبلاو لاومألا نم ايندلا هذه يف مهيطعن ام
 .مهل انم جاردتسا وه امنإ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 63 - 60 :نونمؤملا

 ةفئاخ : يأ 4 ةلجو مهبولقو » 0[ةدودمم] اوتاع ام نوتؤي نيذلاو » :لاق
 . ؛نومجز ممهْبَر ىإ ه » ]

 مهيجني الأ نوفاخيو ربلا لامعأ نم اولمع ام نولمعي اوناك :لاق نسحلا ريسفت

 لبقي الأ نوفاخي مهو ريخلا نم اولمع ام نولمعي :دهاجم لاقو . . مهبر باذع نم كلذ

 7 . م 7

 ( اوتا ام نوتاي نيذلاو ) فرحلا اذه نارقي اناك امهنأ ةشئاعو سابع نبا نع ركذ

 نأ }[ةفئاخ ةلجو مهبولقو هنع اوهن امم اولمع ام نولمعي :يأ .دم ريغب ةفيفخ

 . هب اوذخؤي

 لاق .ةحلاصلا لامعألا يف :يأ «تزييحلا يف نومر كئلوأ » :هلوق

 : يأ «نوقبلس اَهَل ْمُمَو » :لاق .دحاو وهو ،مهيلع هللا ضرتفا اميف :يأ :نسحلا

 : يأ ) َنوقبَس اَهَل مهو ) : مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف نوكردم ت اريخلل مهو

 .ةأتاريخلاب نوقباس

 ال ؛اهتقاط الإ اسفن هللا فلكي ال :يأ « اَهَعْسُو لإ اسفن ُفْلَكْن الو » :هلوق
 .جحلا الو ةاكزلا ريقفلا الو ،مايقلا ضيرملا هللا فلكي

 .دحأ اندنع ملظي ال : يأ « َنوُمَلُْي ل مُمَو قحلاب قطني بتك انيدلو » :هلو
 ركذ امم : : يأ اذه نم ةلفغ يف : : يأ 4 اذه م ةرمع يف مهبولق لب ث : هلوق

 نو م لغأ )% نيكرشملا ينعي 4 مُهَلَو { . ىلوألا ةيآلا يف نينمؤملا لامعأ نم

 .(اوتا٤) :هلوق يف ةدودمم ةزمهلا :يأ ،حاضيإلل 227 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 ،ط 46 ةقرو عس نم راصتخاب هتبثأو ،ةفئاخ ةملك راركتل ع و ب نم طقاس هلك نيفوقعملا نيب ام(2)

 .ز نمو

 نوردابي ( تاريخلا يف نوعراسي كوأ ) :هلوقو»و :238 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (3)

 تقبس :يأ (ًنوقباَس اَهَل مُمَو) :لاقي دقو ،نوقباس اهيلإ :لوقي ( نوقباس اَهَل ْمُمَو ) ،لامعالاب
 باتك 6 يراخبلا ححص يف ءاج امك سابع نبا ريسفت وه ريخألا ظفللا اذهو . «ةداعسلا مهل

 . هللا ملع ىلع ملقلا فج باب ردقلا
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 65 - 63 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 اَهَل ه » نينمؤملا لامعأ نم رش :يأ ثنينمؤملا لامعأ نود :يأ] 4 كلذ

 .لامعألا كلتل :يأ «َولمَع
 . , .ى ث و يح ۔

 نوُد ْنُم َلاَمغأ ممُهَلَو ) نآرقلا ينعي (اذَم ْنُم ٍةَرْمَع يف ) :دهاجم ريسفتو
 . اهنولمعيس اهولمعي مل لامعأ : مهضعب لاقو .قحلا نود نم اياطخ :: يأ 7 كلذ

 امل لمعنأ ، هللا لوسر اي :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع بيسملا نب ديعس ركذ

 ؟أذإ لمعلا ميفف :لاقف .هنم غرف دق امل لب :لاق ؟(2فناتسي امل وأ © هنم غرف دق

 .دهتجن نيح اذه لاق .(لمعلاب الإ لاني ال لكف ،اولمعا :لاق

 .نوريصت هيلإو ردقلا ىلإ اولَكوَت مل :لاق فلسلا ضعب ركذ

 نيذلا هباحصأو لهج ابأ ينعي 4 باذمْلاب ْمهيِفَرَتُم انذأ اذإ ىتح » :هلوق

 لاق 4 نوراب ْمُه ادإ » :لاق .ةكمب كلذ لبق ةيآلا هذه تلزن .ردب موي اولتق
 .(‘)نوعزجي مه اذإ :مهضعب

 آل ام مكنإ » ردب موي وهو ،مويلا اوعزجت ال :يأ ه مويلا اوُرأجَت ال »

 . ظ 46 ةقرو عس نم هتبثأف .ع و ب نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 هلوأ ذخأ : ىنعمب امهالكو .«فنتاأن امل» :ط 46 ةقرو عس يفو . «فنأتسي» :ع و ب يف اذك (2)

 .(فنأ) ناسللا يف امك .هأدتباو

 ديعس نع يرهزلا نع ءاقسلا رحب» :اذكه مالس نبا هاور دقو .دنسلا اذهبو ظفللا اذهب هدجأ مل (3)

 :اهرهشأ .ةهباشتم ظافلأب ةنسلا بتك هتدروأ حيحص ثيدحلاو «. . .لاق رمع نأ بيسملا نبا

 نب نارمع نع ثردقلا باتك يف ملسمو يراخبلا هجرخأ .«هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا»
 ملف :لاق .معن :لاق ؟رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ فرعيأ ،هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق نيصح
 ردقلا باتك يف يراخبلل ظفللاو .هل رسي امل وأ .هل قلخ امل لمعي لك :لاق ؟نولماعلا لمعي

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو . هللا ملع ىلع ملقلا تفج :باب

 ىلع لب :لاق ؟فنتؤم رمأ ىلع مأ هنم غرف دق رمأ ىلع لمعنأ ،هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع

 .هل قلخ امل رسيم لك :لاق ،هللا لوسر اي لمعلا ميفف :تلقف .هنم غرف دق رمأ
 راجي امك مهتاوصأ نوعفري :يأ (َنوُرأجَي ْمُه ادإ) » :60 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبعوبأ لاق (4)

 . ,روثلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 70 - 65 :نونمؤملا

 مه اذإ : يأ ( ورا ه 5 ) :نسحلا لاق .دحأ انم مكنعنمي :مي ال :يأ « نوُرَصنت

 . مهنم لبقت الف ةبوتلاب هللا ىلإ نوخرصي

 }ك ه ,۔۔ذ .هم .- ل ه »... , ۔هع ,- 7

 مكبقع ا ىلع متنكف ه نارقلا ينعي « مكيلع ىلتت يتنياة تناك دق ط

 .(}»ناميإلا نع نورخاتست :يأ 4 َنوُصكتت

 نورجهت :يأ ( نورُجُهت ارماَس ) يمرحب نيربكتسم :نسحلا لاق .هركنمو لوقلا
 ٠ يباتكو يلوسر

 اه أرقي كل ذكو . تيبل ١ لوح ًارَمس : يأ ) نوُرجههت ًارماَس ( : يبلكل ا ريسمتو

 .ارمس : يبلكلا

 :نولوقي اوناك ؛أئيش ىشخي ال مهرماس ناك .ةكم لهأ اذهب ينعي :ةداتق لاقو]

 نوملكتي كلذ عم مهو © نمألا نم هللا مهاطعأ امل ٥ برقن الف مرحلا لهأ نحن

 .[ميجلا رسكو ءاتلا مضب ةداتق ريسفت ىلع ةءارقلاو ،ناتهبلاو كرشلاب

 ْمُماباَع تاي مل ام مُمعاَج مأ » نآرقلا ينعي « َلْوقلا اوربدَي ْمَلفأ » :هلوق
 .نيلوألا مهءابآ ىتأ ام الإ مهتأي مل :يأ « َنيِلؤالا

 . ةلي ادمحم ينعي ،مهيلإ لسرأ نيذلا :يأ « مُهَلوُسَر اوفرع مل ما » :هلوق

 :يأ « ةنج هب َنوُلوَقَ مأ » .هبسن نوفرعيو هنوفرعي لب :يأ « نوركنُم هل مهف »
 .كلذ اولاق دق يأ كنونج دمحمب

 .لامعألا نع نورخاتست :ع و ب يفو . ناميإلا نع نورخأتست :و 47 ةقرو عسو ؤز يف اذئ(1))

 ©عمجلل مسا وهو .نورُمْسَي يحلا نم ةعامجلا :رماُسلاو .ةصاخ ليللاب ثيدحلا وه رَمّسل(2))

 سلجمل رماسلا قلطي دقو .رُمُسو رماس موق لاقي .ةَرَمَسو ،رُمُسو .رامس مهو رماس دحاولاو
 .(رمس) ناسللا رظنا .رمسلل هيف نوعمتجي يذلا عضومللو شرامسلا

 .ع و ب يف ةبرطضم هنم ةلمج تءاج دقو .227 ةقرو ،ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام(3)
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 72 - 70 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 «ًوُمرَك قحلل ْمُهرَتَكأَو » .نآرقلا :يأ ٩ قحلاب .مُمعلَج لب » :: هللا لاق ه و .3

 . مهنم اونمؤي مل نم ةعامج ينعي

 تاومسلا تدَسفل » نيكرشملا ءاوهأ : يأ « ْمُماَوُمأ قحلا با وو < :هلوق

 يف قحلا ناك ول :لوقي « نهيف نَمَو » ضرالاو تاوامسلا تكلهل :يأ « ضزألاو
 : مهضعب لاق .نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا كاله ىلع مهؤاوهأ تعقول مهئاوهأ

 . هللا انه اه قحلا

 مهنم نمآ نم فرشب :يأ ،مهفرشب :يأ « مهركذب مُهَنَيَتأ لب » :هللا لاق
 7 نولحي امو 6 نورذي امو نوتأي ام هيف مهيلع انلزنأ . ن ارقل أ ينعي : : نسحلا لاق . هب

 ةيآ يف لاقو .نوضرعم مهل انيب امع :يأ نوضرعم .مهركذ نَع مهف » .نومرح
 نم :يأ ،مكفرش هيف : يأ [10 :ءايبنألا] ( مكركذ ه هيف اباتك مكنإ اتلأ دقل ) :ىرخأ

 . مهنم هب نمآ

 ال كنإ :يأ . يلإ مهوعدت ام ىلع العج :يأ 4 اجرخ مُهلاْسَ ما » :هلوق

 ول مهرجأ نم « ريخ » ةرخآلا يف هباوث :يأ « َكبَر جاَرَحخف » .ارجأ هيلع مهلاست
 .«نيقزرلا ُرْيَخ وُمَو » :لاق .ارجأ ايندلا يف كوطعأ

 اذه قزر مسقف . مهايإ هللا قزري ٥ صعب نم مهضعب دابعلا قزر هللا لعج لقو

 .اذه دي ىلع

 نأ ملع دقو ينقزرا مهللا :لوقي مكدحأ لاب ام :تلاق م")ءادردلا مأ نع ركذ

 نمف .ضعب نم مهضعب قزري امنإو مهارد الو ريناند ءامسلا نم هيلع رطمي ال هللا

 نإو ،هناوخإ نم ةجاحلا لهأ هطعيلف اجاتحم هيلإ نكي مل نإو ،هلبقيلف قزرب هللا هاتأ

 تظفح دقو . يملسألا دردح يبأ تنب ةريخ اهمساو ،ءادردلا يبأ ةجوز ىربكلا ءادردلا مأ يه (1)

 © تايلضفلا تايباحصلا نم تناكو يراصنألا رميوع ،ءادردلا ىبأ اهجوز نمو تت ىبنلا نع

 ربلا دبع نبا رظنا .نامثع ةفالخ يف ماشلاب تيفوت دقو .ةدابع ةرثكو لقعو يأر تاذ
 .1934 ص 4 ج باعيتسالا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 75 ۔ 73 :نونمؤملا

 .هقزر يذلا هقزر هللا ىلع دري الو ،هتجاح ىلع هب ناعتسا اجاتحم ناك

 تضبقناف ائيش ين اطعاف ةكمب الوحكم تيقل :لاق (2) صقل ا نارمع نع اوركذ

 يلإ بحأ ءيش امف ،هب ينثدح :تلقف ثيدحب هيف كثدحأس ينإف هذخ :لاقف .هنع

 :لاق .هنم

 هل لاقف هذخأ نع ضبقنا هنأكف .ائيش رمع ةي هللا لوسر ىطعأ

 اجاتحم تنك نإف ؛هذخف هل ضرعت ملو هبلطت مل ءيشب هللا كاتأ اذإ :ؤي هللا لوسر
 .ةجاحلا لهأ يف هعضف هيلإ اجاتحم نكت مل نإو .هقفناف هيلإ

 وهو ،ميقتسم نيد ىلإ :يا ,ميقتسم طزص ىلإ ممُعوُعذنَ كْنإَو » :هلوق
 طارصلا نع ةرخآلاب ًنونموُي ال نيذلا ْنَو » :هلوق .ةنجلا ىلإ ميقتسملا قيرطلا
 : يبلكلا لاقو .هل نوكراتل :يأ ،نوكراتل :مهضعب لاقو نورئاجل :يأ «نوُبِكنَل
 . لح او وهو ؛ هنع نوصرعم

 م ٥0 2 ‘ م

 نيح كلذ دو 4 ةكم له ا ينعي 4 ظ م مهب ام اَنْفَشَكَو مهنمجر وَلَو ط : هلوق

 يف اوجَلَل » ،( رض نم مهب ا ام اَنْفّشَكَو مُهاَنْمحَر لو ) :هللا لاقف ،عوجلاب اوذخا
 :لوقي مهضعبو . . نسحلا ريسفت ة يف نودامتي مهتل الض يف : يأ 4 نوُهَمَعَي ْمهْنَيَغُط

 .نوبعلي

 .و 47 ةقرو عس نم هحيحصت تبثأف .ع و ب يتطوطخم يف ربخلا اذه يف صقنو بارطضا عقو(1)

 : ظ 47 ةقرو عس نم هتبثأ ام باوصلاو .ضحم أطخ وهو .نيصح نب نارمع» :ع و ب يف(2)

 باتك يف نابح نبا هركذو 3245 ص 3 ج ،لادتعالا نازيم يف يبهذلا هركذ .ريصقلا نارمع»

 نب نارمع امأ . يرقنملا ريصقلا ملسم نب نارمع ركب وبأ وهو .123 ص 2 ج ،نيحورجملا

 ةنس يفوتو .اهب ءاضقلا ىلوتو ى ةرصبلا لهأ هقفيل رمع هثعب يذلا ملاعلا حملا وهف نيصح

 ثالث ةنس ىفوتملا ، ماشلا لهأ مامإ لوحكم نع يوري نأ نكمي الو .ةرجهلل نيسمخو نيتنثا
 .ةرجهلل ةئاملا دعب ةرشع

 الو ةلأسم ريغ نم ًائيش هللا هاطعأ نم باب شةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح(3)
 :لوقأف ءاطعلا ىنيطعي ةلي هللا لوسر ناك :لوقي رمع تعمس : لاق رمع نبا نع»ه سفن فارشإ

 لئاس الو فرشم ريغ تنأو ءيش لاملا اذه نم كءاج اذإ ،هذخ :لاقف ينم هيلإ رقفأ وه نم هطعأ
 .«كسفن هعبتت الف ال امو .هذخف

146 



 85 - 76 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 2ِ ٠ ٤۔ ٠ ه. ٥ < َ

 امف » .نينس عبس يف عوجلا كلذ ينعي 4 باذعلاب مهنذخا ذقلو :هلوق

 مهنع كلذ عفري نأ اولأس دقو شاونمؤي مل :لوقي « َنوُمرَضَتَي اَمَو مهْبَرِل اوناكَتْسا

 انإ ) عوجلا كلذ وهو [10 :ناخدلا] ( َباَذَعلا انع ثفشمتا انبر ) :اولاقف .اونمؤيف
 .اونمؤي ملف مهنع هللا فشكف .( نونموُم

 لتقلا :يأ ؛ردب موي ينعي 4 ديدش باذم اذ اباب ْمهَلَع انحتف اذإ ىتح » :لاق

 « َنوُسلبُم هيف ْمُه ادإ » :لاق .ردب موي هللا مهلتقف ةرجهلا لبق ةكمب تلزن فيسلاب

 .(. [ ريخ لك نم اوسئي] نوسئي :يأ
 «» ۔ ه. ۔ \۔ ا و 2 ۔ ا ۔ ه . ۔ ر ۔ڵ۔ .

 مهعمس ينعي 4 ةدئفالاو رلصبالاو عمسلا مكل اشنا يذلا وهو ث : هلوق

 .نمؤي نم :يأ ركشي نم مكلقأ :يأ « نوركشت اًم اليلق »» مهتدئفأو مهراصبأو
 و2ؤ۔ ه 2ِ . ٠گ . ٠. . .. 6١ م رت ۔ -

 « نورشحت هيلإو ضرالا يف مكقلخ : يأ 4 مكارذ يذلا وهو ج :هلوق

 . ةمايقلا موي : ىأ

 ے د ه۔ ۔۔٤ 6 ه , م. ! ٠ . م} . . م . ر .,, ۔ د ۔ -
 4 نولقعت الفا راهنل او ليل ١ فلتخ هلو تيميو ييحي يذل ١ وهو ث : هلوق

 راصبألاو عمسلا مكل اشنأ يذلاف :لوقي ؛مهيلع هتمعن مهركذي ،نيكرشملل هلوقي

 ييحي نأ ىلع رداق راهنلاو ليللا فالتخا هل ىذلاو ٥تيمبو ييحي يذلاو . ةدئفألاو

 . ىتوملا

 اولاق » :لاقف لوقلا كلذب ربخا مث .4 تونلا لاق ام لم اولاق لب » :لاق .
 : يأ « لبق نم اذه انتؤاباو نحن اندعو دقل . َنوُتوُعْبَمَل انا ًامظعو ابارت انكو انتم ادا

 ( نيقداص متنك نإ انايب اوتاف ) :هلوقك ،ثعبن ملف انؤابآو نحن ثعبن نأ اندعو
 . مهلطابو نيلوألا بذك :يأ « نيلوألا ريطَْسأ ألإ اذه نإ » :هلوق .[36 :ناخدلا
 : مهل لوقي نأ هيبن هللا رمأف

 22 , { ث ث۔.۔ ِ } ٨ھحه} هه ٥ ,۔ . ه۔۔ .ه ۔؟ ,
 « لقف هلل نولوقيس » :لاقو « نوملعت متنك نإ اميف نَمَر ضرالا نمل لق »

 .228 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 92 - 85 :نونمؤملا

 اهيف نمو ضرألا نأ نورقت متنأو اونمؤتف « َنوُرُكْذَن لفأ » لقف كلذ اولاق اذإو :يأ
 . هلل

 8 ۔ ۔
 شرعل ١ برو .عبش ١ تومل ١ , نم 7 لمحم اي مهل لف ط :ل اق مث

 نأ نورقت متنأو « نومت الفأ لقَق » كلذ اولاق اذإف ه هلل َنوُلوقَيَس » :لاق 4 ميظملا

 .هلك اذهب نورقي برعلا وكرشم ناك دقو .اهبر وهو . ءايشألا هذه قلاخ هللا

 ۔ م ۔ ۔ و م

 زجي الو ريجي وُمَو ءْيَش لُك توكلم ديب نم » دمحم اي مهل « لت » :لاق مث

 ،ءاشي نم ( زيجي وُمَو ) .هنئازخو ءيش لك كلم :يآ ( ,يذ ُك توكل ز ه هنن
 هعنم دحأ عطتسي مل هبذعي نأ دارأ نم : يأ ( هيلَع راجُي آلو ) هيلإ لصوي الف هعنميف

 .ه نوُمَلْعَ متنك نإ »
 :يأ « َنوُرَحْسَت ىنأف ْلَمَف » كلذ اولاق اذإف « هلل َنوُلوُقَيَس » :لاق مل

 ."مهلوقع ةبهاذ ،نيروحسم موق مههبشي .مكلوقع

 مالسلا هيلع يبنلا ىلع هللا هلزنأ نارقلاب :يأ « ىحلاب ْمُهيَتأ لب » :لاق مث

 .«وبذنكل و ,
 :لاق .هللا تانب ةكئالملا :نيكرشملا لوقل كلذو « دلو نم هللا ذختا ام »

 :لاق ةهلآلا هللا عم اوذختاو ناثوألا نم اودبع امل كلذو .4 هلإ نم ُهَعَم ناك امَو
 امب هلإ لك بهذل ًاذإ ةهلآ هعم ناك ول :لوقي] « قلخ امم لإ ُك بذ اذإ »

 ىتح ضعب كلم كاله مهضعب بلطل : يأ « ,ضب ىلع مُهْضعَب العو » ل[قلخ
 .ايندلا كولم لعفي امك هيلع ولعي

 بيغلا ُمِلاَع % .نوبذكي امع هسفن هزني 4 نوفصي امَع هللا َنحْبُس »

 ام ةداهشلاو ،ةرخآلا بيغ نم ءىجي مل ام انه اه بيغلا :نسحلا لاق 4 ةَداَهشلاو

 .نوكفوت هلثمو 6 نوفرصت : ) َنوُرحسَت ىاف ( : هلوقو ( : 1 ص 2 ح يناعملا يف ١ ف ءارفل ا لاق )1(

 . (ءاوس فرصو رحسو كنأ

 .حاضيإلل ظ 47 ةقرو عس نم ةدايز (2)

148 



 100 - 92 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 © و . ى ى

 .اولاق امع هسفن عفر 4 نوكرشي امع , هللا عفترا : يأ 4 ىلتق ) .دابعلا ملعأ

 باذعلا نم : : ىأ 4 نوُدعوُي ام ينير امإ ر » دمحم اي 4 لق ث : هلوق

 ام ينتيرأ نإ مهعم ينكلهت ال :يأ 4 َنيمِلّشلا موقلا يف ينلعجت الف بَر »

 . ںودعوي

 .«وُردَقَل » باذعلا نم :يا ه مُمَدعن ام كيرت نأ ىلَع اَنإَو » :لاق

 حيبقلا لوقلا حفصلاو وفعلاب مدا :لوقي] 4 ةتسلا نسحأ يه يتلاب غفذإ »

 امب :يأ 4 نوفصي امب لغأ نحن ز و . مهلاتقب رمؤي نأ لبق كلذو .")[ىذألاو

 .نوبذكي

 دوعأو ط )2 نونجلا وهو 4 نيطيْشل ١ تزَمَك نم كب ذ دوع 4 بر لقو . :هلوق

 .اذهب وعدي نأ هللا هرمأ . كلهاف نيطايشلا عيطاف :يأ « نورضحي نأ بَر كب
 سيل :نسحلا لاق .« ِنوُعجزا بَر لاق توملا ُُمَدَحأ اج ادإ ْىََح » :هلوق ز ٥ 7 ى

 مالكب توملا دنع ايندلا ىلإ ةعجرلا هللا لأسي وهو الإ يلوب هلل سيل هللا قلخ نم دحأ
 نم هنأ هل نابتسا اذإ كلذو طق فرحب ايندلا يف ملكتي مل سرخأ ناك نإو ،هب ملكتي
 .هيلي نم هعمسي الو ايندلا ىلا ةعجرلا هلللا لأس رانلا لهأ

 .تعنص اميف :يأ 4 تكَرَ اميف احلص لَمغَا يلعل + : هلوق

 امم اون ( : هلوق لثم وهو . ايندلا ىلإ عجارب تسل : : يأ 3 الك , : : هللا لاق

 بيرق ,لجأ ىلإ ينتزخأ الول بَر لوقيف توملا مُكَدَحأ يتاي نأ .لبق ن مكا
 ى ك ٥ .- ٤

 .[10 :نوقفانملا] ( نيحلاصلا م نكاو قَدصاف

 .و 48 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 6 نونجلاب هرسف نم رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ ملو > ناطيشلا زمه ليوأت هوجو نم هجو اذه )2(

 يف ةديبع وبأ لاقو .انايحأ نونجلاو سملا نم ناطيشلا زمه هيلإ يؤُي ام هبحاص دارأ هنأك

 ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو .«هيف هعمقو ناسنإلا هزمغ ناطيشلا زمهو» :61 ص 2 ج . زاجملا

 نعطي هناك ةزّمُه بئاعلل ليق هنمو .اهنعطو اهسخن نيطايشلا تازمهو» :300 ص نارقلا بيرغ

 .«باع اذإ سخنيو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 101 - 100 :نونمؤملا

 َيلَعَل نوُعجزا بَر ) :ةملكلا هذه :يا « اهناف وُم ةملك اهنإ » ( الك ) :لاق
 و ٥ 5  ى ذ'.٤؟

 .( تكرت اميف احلاص لمعا

 هعنمي هل ناك عيش لك عمج ناسنإلا رضتحا اذإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 ٠ ٠ - ٠ م ٥ و  ّ 7٦7ء , ّ

 اميف احلاص لمعا يلعل نوعجرا بر ) :كلذ دنع لوقيف .هينيع نيب لعجيف قحلا نم

 .0ف( تكرت
 م م 0 م

 نيب ام خزربلا :دهاجم لاق .4 نوثعبي .موي ىلإ خزرب مهئارو نمو » :لاق ٠

 ايندلا نيب زجاحلا وهو ،خزربلا يف روبقلا لهأ :مهضعب لاقو .ثعبلا ىلإ توملا
 . نيتخفنلا نيب ام خزربلا :مهضعب لاقو .ةرخآلاو

 .عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو .نرق روصلاو .4 روصلا يف حفن اذإَف » :هلوق

 لاق :لاق نسحلا نع اوركذ .4 نولءاستي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف » :هلوق
 ملعي ىتح نيزاوملا تعضو اذإ :ًادحأ دحأ نهيف لأسي ال نطاوم ةثالث :ةي هللا لوسر
 ،هلامشب مأ هنيميب هباتك ذخايأ ملعي ىتح فحصلا ترياطت اذإو ؤفخي مأ هنازيم لقثيأ

 .زوجي ال مأ طارصلا زوجيأ ملعي ىتح طارصلا دنعو

 : هللا لوقي :لاق .ةفورعم ةمئاق ذئموي مهباسنأ نأ نسحلا نع ورمع ريسفت يفو
 ۔۔ . ّ ٤ ٤ِ ك 7 0 .2 ه ٥م

 ضع لاقو .[36 - 34 :سبع] ( هينبَو هتبحاَصَو هيباو همأو هيخا نم رملا رفي موي )

 ءاطع نب ناميلس نح ميلس نب ناوفص نع دمحم نب ميهاربإو دلاخ نع مالس نب ىيحي هاور (1)

 .يف دنس نودب يمليدلا نع يطويسلا هاورو . . .تي هللا لوسر لاق :لاق ةثراح ينب نم لجر نع
 . هللا دبع نب رباج ثيدح نم .15 ص 5 ج روثنملا ردلا

 موي ىلإ تومي موي نم خزربلا» :لاق ثيح 242 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا هيلإ بهذ ام وهو (2)

 لاق .مهمادقو مهمامأ : يأ (حَزْرَب مهِثاَرُو نمو)» :62 ص 2 ج ،زاجملا ةديبع وبأ لاقو .«ثعبي
 :رعاشلا

 ايئارو ةالفلاو ميمت يموقو يتعاطو يعمس ناورم ونب وجرتأ
 .«خزرب ةرخآلاو ايندلا نيب امو خزرب نيئيش لك نيب امو

 .196 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا(3)
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 107 - 102 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 ٥ 2 وو ال .م

 :لوقي ،مهنوري :يأ .[11 :جراعملا] ( مهنورصني ) :ىلاعت هلوق يف نييفوكلا
 .نطاوم يف مهنوفرعي الو نطاوم يف مهنوفرعي

 اهيلع نوفطاعتي اوناك امك اهيلع نوفطاعتي ( مُهَنَب باسنأ ال ) :نسحلا لاقو
 اوناك امك ضعب نع مهضعب لمحي نأ :يأ اهيلع ( َنوُلءاَسَتَي الو ) .ايندلا يف

 . محرلابو هللاب كلأسأ :لجرلا لوقي امك 0مهباسنأب ايندلا يف نولءاستي

 لهأ مهو . ءادعسلا : يأ 4 نوحلفُملا ه كلو نيزاوم تَلَقَت نمف ) :هلوق

 اوراصف اهومنغي نأ :يأ 4 ْمُهَسْفنأ اورسخ نيذلا كلو نيزاوم تف 7

 .نوتومي الو اهنم نوجرخي ال :يأ «َوُدللنَح َمنَهَج يف » :لاقو .رانلا يف

 دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ . نوحل اهيف ْمُمَو رانلا ُمُهَموُجُو قلت » :لاق
 . طيشملا سأرلا لثم :لاق هنأ

 هردص ىلع ةطقاس ىلفسلا هتفش :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره وبأ ركذ

 ."ههجو تطغ دق ةصلاق ايلعلاو

 يف كلذ مهل لاقي نوُبذَكَئ اهب ْمتنُكَف ْمكيلَع ىن يتنياَ نكت ملأ » :هلو
 نكو » انيلع تبتك ينلا :يا :دهاجم لاق انغ انيلع ْتبَع انبر اولاق » .رانل

 .« َنيلاَض ام

 .«ًدوُملظ انإف انذُع نإف » رانلا نم :يا ه اهنم انجرخأ انبر » :هلوق

 نيعبرأ مهبيجي الف اكلام نوعدي منهج لهأ نأ ورمع نب هللا دبع نع اوركذ
 : مهبر نوداني مث [77 :فرخزلا] ( نوكام مكنإ ) :مهيملع دريف هنوعدي مث 0 ًاماع

 يبأ نع هيبأ نع يندملا هللا دبع نب ىيحي نع يل بحاص ينربخأو» :اذكه مالس نبا هجرخأا(1)

 نع هححصو مكاحلا هجرخأو نينمؤملا ةروس يف ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هجرخأو .ةريره
 ،هسأر طسو غلبت ىتح ايلعلا هتفش صلقتف رانلا هيوشت» :ظفلب اعوفرم يردخلا ديعس يبا
 .( هترُس برضت ىتح ىلفسلا هتفش يخرتستو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 110 - 108 :نونمؤملا

 رمع ردق مهنع كسميف ( نوُملاَظ انإف ا انذُع ناق ناق ؤ ) رانلا نم : : يأ ) اهنم اجرخ انُبَر (

 : مهيلع دري مث نيترم ايندلا

 . ةملكب اهدعب موقلا سبنتي ام هللاوف :لاق . 4 نوُمَلَكَ الو اهيف اوأسخا لاق ط

 . قيهش اهرخاو ريفز اهلوأ ريمحلا تاوصأب مهتاوصأ هبشف ،قيهشلاو ريفزلا الإ وه امو

 الف ًاماع نيرشع منهج ةنزخ ًاكلام اوعدي نأ لبق نوعدي ,مهنأ مهضعب ركذ
 ُءاَعُذ ان اوُعذاَق اولاق ىلب اولاق تانبلاب ب ْمُكَلُسَ ْمُكيِتا كت أ ) :مهبيجت مث .مهبيجت

 مث ٠ ًاماع نيعبرأ مهبيجي الف ًاكلام نوعدي مث 6 [50 :رفاغ] ), لالض يف لا نيرفاكلا

 مث نيترم ايندلا رمع ردق مهرذيف مهبر نوعدي مث .( َنونكاُ مكنإ ( : : مهبيجي

 لاقو .رغاصلا ءىساخلاو .اهيف اورغصا : يأ ) نوُمَلَكُ ال اهيف اوأَسخا ( : . مهبيجي

 . قيهشلاو ريفزلا الإ سيل ءيشب ملكتي ال يذلا ىساخلا : . مهضعب

 انل رفغاف انماع انبر ًنوُلوُقَي » نينمؤملا ينعي « يدابع ْنُم قيرف ناك هنإ : هلوق
 يف ةمحرلا هللا لعجي دقو .محر نم لضفأ :يأ « َنيمجارلا ريخ تاو انمَحزاَو
 . نيمحارلا محرأ وهو ‘هللا ةمحر نم كلذو ءاشي نم بولق

 اهقابط اهنم ةمحر لك ،ةمحر ةئام هللا قلخ :لاق يسرافلا ناملس نع اوركذ
 محرت ىتح قئالخلا محارتي اهبف ؛ةدحاو ةمحر اهنم هللا لزنأف .ضرألاو تاوامسلا

 ةمحر نيعستلاو عستلا كلتب ءاج ةمايقلا موي ناك اذإف .اهتميهب ةميهبلاو اهدلو ةدلاولا

 ."ةمحرلا كلت مرح نم مورحملاف .هقلخ نيبو هنيب اهبصن مث ةمحر ةئام اهلمكف
 © , ه , و

 متنكو يركذ ْمُكْوَسنأ ىّمَح » رانلا لهال هلوقي « ًابرْخْس ْمُموُمَتذَحناق » :هلوق

 نبا هاورو ءاضيا ةريره يبأ نع يورو ، يسرافلا ناملس نع ملسمو دمحأ هاور ثيدح صن اذه (1)
 كرابت هللا ةمحر ةعس يف باب . ةبوتلا باتك يف ملسم ظفلو .ديعس يبأ نع دمحأو هجام

 اهنم لزنأ ،ةمحر ةئام هلل نإ :لاق ي يبنلا نع ةريره يبأ نع» :(2752 مقر) . . . ىلاعتو

 فطعت اهبو .نومحارتي اهبو ،نوفطاعتي اهبف ،ماوهلاو مئاهبلاو سنإلاو نجلا نيب ةدحاو ةمحر
 . !ةمايقلا موي هدابع اهب محري ةمحر نيعستو اعست هللا رخاو ،اهدلو ىلع شحولا
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 114 - 111 :نونمؤملا ثلاثلا ءزجلا

 ىنح ) .مهنم نوكحضيو ءايبنألا "باحصأب نورخسي اوناك : يأ 4 نوكحضت هنت

 .هوركذي الأ مهورماف هللا ركذ مهوسنأ ءايبنألا باحصأ نأ ينعي سيل ( يرم مُكْوَسنأ
 ىلإ كلذ فاضاف ،هللا ركذ مهاسنأ يذلا وه مهكحضو , مهؤازهتساو مهدوحج نكلو

 . يركذل مكنايسن بابسأ اوناك مه :يأ ( يركذ مكْوَسنأ ىتح ) :لاقف يبنلا باحصأ

 : مهبولق يف َنيذلا امأو نورشبتسي مهو ناميإ إ مُهتَداَرَف اونما نيذلا اًمأَف ) :هلوقك

 اهنأل ةروسلا ىلإ مهسجر فاضاف [125 - 124 :ةبوتلا] ( مهِسَجِر ىلإ ًاسجر ْمُهَتَداَرَق

 .ءيش لك نالف يناسنأ :لئاقلا لوقك فاضملا نم اذهو .مهرفك ببس تناك

 .ةغللا يف ةفورعم ةيبرع ةملك يهو .هبلق كلذ لغشف ،رمأ هنع هغلب ،هنع بئاغ نالفو

 :يأ] « مهنا » ايندلا يف :يأ « اوُرَبَص امب موتلا ُهُهَتيَرَج ينإ , : هلوق

 . ةنجلا ىلإ رانلا نم نوجانلا : : يأ « نوئاقلا مُه » )[مهناب

 :يأ .ةرخآلا يف مهل هلوقي 4 نينس َدَدَع ؛ضزألا يف متثبل مك لاق » :هلوق

 يف ناك مهئاقب ةلق مهملعي نأ كلذب ديري .ضرالا يف متثبل يتلا نينسلا ددع مك

 ايندلا رغاصتل كلذو « موي ضب ؤ وأ امي انل اولاق » . مهدنع ايندلا ترغاصتف . ايندلا

 نيذلا باسحلا :ةداتق لاقو .ةكئالملا :دهاجم ريسفت 4 َنياَعلا ] لاساَق ث . مهدنع

 .([[انلاجآ نوبسحي اوناك

 يف نوثبال متنأ ام لوط يف ايندلا يف مكلبل نإ : يا اليلق لإ تبل نإ لاق »

 ايندلا يف :يأ ( متل نإ » ةرخآلا يف :يا ( َنوُنَمََو ) :هلوقك وهو .اليلق ناك رانلا
 .[52 : ءارسالا] ) اليلق الإ (

 : ءارفلا لاقو .هنم رخسو هب رخس لاقي .ءايبنألا باحصاب نورخسي» :تاطوطخملا يف اذك (1)

 هنم رخس يه نيتغلل أ حصفأ نأ كش الو . شفخال ١ هزاجأو ©5كهب ترخس ل اقي الو هنم ترخس

 ٣ اَمّنُكَ ) :38 : :دوه ةروس يف ىلاعت هلوقك . .ةريثك تايآ يف نارقلا يف تدرو يتلا ةرابعلا اهنأل

 ._( نوُرُحخسَت امك مكنم رخن نرف انم اوُرُحْسَت نإ ١ ل اق 7 اورخَس هموق نم . ًالَم هيَلَع

 ىلع يئاسكلاو ةزمح ةزمهلا رسكو ( مهنا) ةزمه حتفب روهمجلا ةءارق 50229 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
 . فانئتسالا

 . ظ 48 ةقرو = عس نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 118 - 114 :نونمؤملا

 .رانلا اولخدت مل ءاملع متنك مكنأ ول :يأ « َنوُمَلْعَت ْمُنُك مكنأ ول ل :هلوق
 بولق ىّلَع هللا عبطي َكِلَذَك ) :هلوقك .نوملعي ال نيذلا مه نوقفانملاو نوكرشملاو

 .كلذ هابشأو [95 :مورلا] ( نوُمَلْعي ال نيذلا

 ْمُكئأَو » .باسح الو ثعب ريغل :يأ ه نبَع ْمُكَتَفلَح امنأ متْبسحفأ » :هلوق
 ثبع مكقلخن ملو .كلذ متبسح دق : يأ { ماهفتسالا ىلع وهو 4 َنوُعَجْرَت ال انيلإ

 . باسحلاو ثعبلل مكانقلخ امنإ

 َوُم ألإ لإ ال » هللا ءامسأ نم نامسا امهو « ثحلا كلملا للا ىلعت » :هلوق

 هلا :لوقي ©عفرلاب ( ميركلا ) :اهارقي مهضعبو .هللا ىلع ميركلا شرعلا ب
 3 : جوربلا] ( ديجملا شرعلا و ) :فرحلا اذه لثم وهو .شرعلا بر ميركلا

 :لوقي عفرلاب اهأرق نمو ؤرجلاب اهارق نم ارقم ىلع شهلا ىلع ميركلا :يا
 . ميركلا : ىأ ديجملا

 لاقو .هب هل ةجح ال : :يا « هب هل َنمْرُب ال رخاء اهلإ هللا عم ئذُي نمو » : هلوق

 دنع ُهباَسح اَمْنَِق » .هنود نم اهلإ دبعي ن هرمأ هللا ناب :يأ .هب هل ةنيب ال : : مهضعب

 :يأ« نورفنكلا حلفي آل هنإ » .رخآ اهنإ هللا عم وعدي يذلا كلذ باسح :يأ « هبر
 ىلع ارقت يهو] .رانلا لهأ مهنأو ،نونمؤي ال مهنأ : هللا دنع نيرفاكلا باسح كلذ

 .( ًتورفاَكلا حلفي آل هنإ :لاق مث .رانلا هلخدي نأ ( هبَر دنع ُهباَسح اممنِإَف ) رخآ هجو

 ." [لبقتسم مالك
 . محر نم لضف : : يأ 4 نيمحرلا ريخ ا تن :او محر او رفغ ١ بر و لقو ط : هلوق

 . ءاعدلا اذهب مالسلا هيلع يبنلا هللا رمأ

 .و 49 ةفرو . عس نم ةدايز (1).

154 



 2 - 1 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو

 ةروس هذه :يا هپاَهتلَزْأ ةروُس » :هلوق « .ميجرلا نمحرلا هللا مسب <

 نم اهيف دحو ،ةضئارف نم ةروسلا هذه يف ضرف ام :يأ 4 اهتضرف » اهانلزنأ
 فيفختلا ىلع :نيهجو ىلع ارقت يهو ،هماكحأو هننس نم اهيف نسو 3هدودح

 اهيف انلزنو .ااهيف نسو اهيف هللا ضرف ام ينعي .اهانضرفو اه انضرف : ليقثتلاو

 .اوركذت يكل :يأ « َنوُرُكَذَت ْمُكْنَعْل تنيب تيا

 رارحألا يف اذهو 4 ٍةَدْلَج ةئام امهنم دحاو لك اوداق ىنازلاو ةينازلا » :هلوق

 نيسمخ نادلجيف ناكولمملا امأو امج نينصحم اناك نإف . نينصحم انوكي مل اذإ

 .مجر امهيلع سيلو انصح اذإ نيسمخ
 ريغ ًاعيمج نوتأي لودع رارحأ ةعبرأ هيلع دهشي ىتح دحأ ىلع انزلا دح ماقي الو

 .اهجوز مهدحأ .ةأرما ىلع ةعبرأ دهش نإف .اكولمم وأ ينازلا ناك ًارح .نيقرفتم
 تمجر اعم اوءاج اذإ ،ةداهش مهزوجأ جوزلا :لوقي مهضعبف ؛فالتخا كلذ يفف

 نينامث نينامث ةثالثلا دلجيو ،اهجوز اهنعاليو ،مجرت ال :لوقي مهضعبو ،مهتداهشب

 .ةدلج

 (امماَنْضرف) أرقئو» :هيفو 230 ةقرو ز نم اهباوص تبثأ لمجلا هذه يف بارطضا ع و ب يف (1)
 اهيف اندتح :يأ (امماَتْضَرف) :63 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .اهانيب ينعي ليقثتلاب
 . !ةضيرفلا نم هانعم لعج هفقخ نمو .. مارحلاو لالحلا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 2 :رونلا

 بايثلا نم اهيلع كرتيف ةأرملا امأو .دلج اذإ هبايث هنع عضوتف ينازلا لجرلا اماف

 .دلجلا اهيلإ لصي ام

 انزلا يف دلجلاو ."ةدحلا هيلع ميقأ ارح ناكو انزلاب هسفن ىلع لجرلا رقأ نإو

 .طوسلاب

 طوسب يتاف ئ طوسب اعدف انزل اب هلللا لوسر لنع رق أ الجر نأ انغلب : مهضعب لاق

 يتأف .اذه نود :لاقف هترمث عطقت مل ة[ديدج] طوسب ىتاف ءاذه قوف :لاقف روسكم

 :لوقي مهضعب ناكو .نيدلجلا نيب ادلج دلجف شهب رماف .نالو هب بكر دق طوسب
 .ديدشلا ‘)[حتملا] انزلا يف دحلا

 نع ديعس] .ديدشلا دلجلا :يأ 4 هللا نيد يف ةفأر امهب مكذخأت الو » :لاقو
 .‘©[دودحلا لطعت ال ىتح :يأ :الاق ءاطعو نسحلا

 امك لخدي هوأر مهنأ اودهشي ىتح دحلا ماقي ال :لاق سابع نبا نع ةمركع ركذ
 . ةلحكملا يف دورملا لخدي

 ًاضي أ انفحصم يف وهو .بعت نب يب أ فحصم يف رهف مجرل ا امأو : : مهضعب لاق

 نيذلا ًنوثيبنلا اهب مكحب رونو و ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ ( : هلوق يف ةدئاملا ة هروس يف

 ىلع ينازلا رقأ نإو» :اذكه ةرابعلا تءاج و 49 ةقرو عس يفو .ع و ب يف ةرابعلا تءاج اذك(1)
 .«تارم عبرأ هسفن ىلع رقي ىتح دحلا هيلع مقي مل . ًاكولم وأ ناك ارح .انزلاب هسفن

 .7:5 ص .انزلاب هسفن ىلع فرتعا نميف ءاج ام دودحلا باتك .كلام مامإلا اطوم نم ةدايز(2)

 .لسرم ملسأ نب ديز نع 3715 ص ،مجرلا يف ءاج ام دودحلا باتك . أطوملا يف كلام هاور (3)

 هتبذع يأ ‘ هترَمْت عطقت مل : هلوق» :هيفو .171 ص 7 ج راطوألا لين يف ثيدحلا جيرخت ة رظناو

 :ناسللا يفو «نال ىتح هب اهبرضو ةبادلا ىلع بكارلا هب بكر يأ هب َبكر» هلوقو .«هفرط يهو

 .ثيدحلا نم ةلمجلا هذه ناسللا بحاص دروأو .اهفارطأ دقع :طايسلا رمث»
 : هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو ،فيحصت اهيفو «جتملا» عس يفو .ع و ب نم ةلمكتلا تطقس (4)

 .«هبرض ،ىبارعألا نبا نع ،اطوس نيرشع هحتم» :ناسللا يفف ؤبرضلا يأ «حتملاد
 . و 49 ةقرو عس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام(5)
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 ١ رونل ا ثلاثلا ءزحل : 2

 ةني هللا لوسر مجر ثيح [44 :ةدئاملا] (راَبْحألاَو ةوُيزاَبرلاَو اوداه نيذلل اوُمَلْسأ
 . هيلإ اوعفترا نيح نييدوهيلا

 ةروس نوأرقت مك :بعك نب يبأ [يل لاق :لاق شيبح نب رز] نع اوركذ
 '(}رزاوتل هللاوف :لاق .طق :تلق ؟طق :لاق .ةيآ نيعبسو اثالث :تلق ؟بازحألا

 ىنز اذإ :لاق ؟رذنملا ابأ اي ،مجرلا ةيا امو :تلق . مجرلا ةيآل اهيف نإو .ةرقبلا ةروس

 مجر دقو .)ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف ةخيشلاو خيشلا
 .دحاو ريغ ةي هللا لوسر

 مجرو رمع مجرو ؛هللا باتك يف مجرلا لزن :لوقي رمع ناك :مهضعب لاق

 . (ة)ىلع مجرو نامثع

 رقأ اذإف .سانلا مث مامإلا مث .)ةنيبلا تمجر ةنيبلا تماق اذإ :لوقي يلع ناكو

 .«يزاوتل» : :عس و ز يف ءاج ام تبثأو .«براقتل» :ع يف (1)

 . ظ 49 ةقرو عس نم هحيحصت تبثأو . عو ب يف ًاصقان ًابرطضم ربخلا اذه درو (2)

 رمع نأ نمحرلا دبع نب مساقلا نع يدوعسملا» :هصن اذه ًاربخ عوضوملا يف مالس نبا دروأ (3)

 انكف مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع لزن نآرقلا اذه :ءاف دعب امأ :لاق مث هللا دمح باطخلا نبا

 ال :نولوقي موق نارقلا أرقي نأ تفخ دق ينإو .مجرلا ةيآو .رفك هنإف مكئابآ نع اوبغرت الو :ارقن

 هللا باتك يف داز رمع نإ ،سانلا لوقي نأ الول هللاو ،انمجرو مجر دق هللا لوسر نإو .مجر

 . !اهانبتكو تلزن دقلو اهتبتكل

 مجرلا دح اوطقسأ ةيضابإلا نأ امعاز ةيضابإلا تافلؤم ىلع علطي مل نم ضعب بتك دقو
 دنع تبث امك ۔ مهدنع تبث دقو .هب نولوقي مهنأ قحلاو .لطاب معز اذهو ،هب نولوقي ال مهن زو

 2 ج ، ماظنلا رهوج . يملاسلا نيدلا رون : : الثم رظنا .نآرقلاب ال ةنسلاب ۔ ةيمالسإلا قرفلا ضعب

 .142 - 137 ص

 لأس» :ثيدحلا يف ءاجو .رونلا ةروس يف مهركذ درو نيذلا ءادهشلا ةعبرالا مه انه ةنيبلا (4)

 .«هل هامس رخآ لجرو ربنعلا ينب نم لجر ،ةرُمَس :تلق ؟كتنّيب نم :لاقف ًابيبز يتي هللا لوسر
 يف ءاجو .نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا ثيدح يف 215 - 213 ص 8 ج راطوألا لين © يناكوشلا رظنا

 قادصو يلوب الإ حاكن ال» :510 مقر ثيدحلا .حاكنلا باب لوأ يف بيبح ني عيبرلا دنسم

 = بتك باطخلا نب رمع نأ» :244 ص ،جارخلا باتك يف فسوي وبأ ىورو .دوهشو : يأ «ةنيبو
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 .سانلا مث مامإلا مجر ةنيب هيلع موقي نأ ريغ نم رارقإ مامإلا دنع

 كولمملا نصحي الو .ةينارصنلا الو ةيدوهيلا الو ةمألا نصحت ال : مهضعب لاق

 ناك اذإ ةأرملا نصحت الو .اهب لخدي مل ةأرما هل تناك اذإ رحلا نّصحُي الو .ةرحلا

 .اهب لخدي مل جوز اهل
 ةأرما هل سيلو كلذ دعب ىنز مث ةدحاو ةرم ءطوب ةأرملا وأ لجرلا نصحأ اذإو

 رباج لوق وهو .نامجري نانصحم امهف تنز موي جوز اهل سيل ةأرما تنز وأ ،ىنز موي
 .ديز نبا

 يذلا مجر رخآلا نصحُي ملو امهدحأ نصحأ دقو نيجوزلا دحأ ىنز اذإو "

 .ةدلج ةئام نّصحُي مل يذلا دحو امهنم نصحا

 .ًادالوأ هل تدلو نإو دلولا مأ نصحت الو

 ىلع لخدو ءهتأرماب مالغلا لخدو .اجوزت دقو ةيراجلا وأ مالغلا ىنز اذإف

 ؛امهيلع دح الف تضاح ةيراجلا نكت ملو ،ملتحا مالغلا نكي ملو ،اهُجوز ةيراجلا

 ةيراجلا ىشغيو ،ملتحا امدعب هتأرما ىشغيو ،ضيحتو ملتحي ىتح دلج الو مجر ال

 . نينصحم نانوكي ذئنيحف ‘تضاح امدعب اهجوز

 اهاشغي نأ لبق ىنز مث .اهجؤزتف اهقتعاف هنم تدلو دق دلو مأ لجرل تناك اذإو

 ناك نإو ،تقتعأ ام دعب اهاشغي ىتح تنز نإ يه الو ،هيلع مجر الف تقتعأ امدعب

 .هيلع مجر الف قتعأ امدعب اهاشغي نأ لبق ىنزف قتعف اهب لخد دق ةرح هتحت كولمم

 امهيأ امهدحأ ىنز مث اعيمج املساف نيينارصن وأ نييدوهي ناجوزلا ناك نإو
 امنإو .مالسإلا يف اهاشغي ىتح هيلع مجر الف املسأ امدعب ("اهاشغي نأ لبق ناك

 :يأ] لودعلا تانيبلاب كيلعف نامصخلا كرضح اذإ :ماشلاب وهو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ =
 . !ةعطاقلا ناميالاو [لودعلا دوهشلا

 «ىشفغي نأ لبق» :ع ىفو ۔،«اهاشغي ىتح» :ب يفو © «اهاشغي نأ لبق» : ظ 49 ةقرو عس يف اذك (1)

 . هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو
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 2 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 .هيلإ اومكاحت مهنأل نييدوهيلا ةي يبنلا مجر

 .مالسإلا يف ىشغي ىتح ناصحإب سيل مهكرش يف كرشلا لهأ ناصحإو
 ھ۔؟ إ ه 2 ؟ 2 .۔ ۔.۔ظ

 هللا مكح يف :يأ ( هللا نيد يف ) ةمحر : يأ ( ةفار امهب مكذخأت الو ) :هلوق

 نوقدصت :يأ « رخآلا مويلاو هللاب » نوقدصت متنك نإ :يأ «َونمؤت متنك نإ»
 امهنم هللا عزن نيذللا ينازلاو ةينازلاب اوفاوت الف .لامعألا ءازج هيف يذلا رخآلا مويلاب

 . امهومج رت الف : يأ ‘ ةفأرلا

 نينمؤملل لعج يتلا ةفأرلا هللا عزن ذإ نينمؤمب اسيل امهنأ ىلع ليلد اذه يفو
 بن فصوو [43 :بازحألا] (ًاميجَر َنينِموُمْلاب َناَكَو ) :هللا لاق )[أبيصن] اهنم

 يتلا ةفأرلا عزني مل نينمؤم اناك ولف .[128 :ةبوتلا] ( ميحر فو٤َُر نينمؤملاب ) :لاقف
 . نينمؤملل اهلعج

 نم ةفئاط امهدلج دهشيل :يأ 4َنينمؤُملا َنُم ةفئاط امُهَباَذَع دَهْشيَلَو » :هلوق

 ةثالث نم ةفئاطلا :مهضعب لاقو .ادعاصف لجر ةفئاطلا :مهضعب لاق .نينمؤملا

 .ادعاصف

 : يأ ، ينازلا باذع اورضحي نأ نينمؤملا هللا رمأ ذإ ز ىلوألا دشت ةيآلا هذهو

 ةانزلا رضحت .ةانزلا نم ةفئاط امهباذع رضحي نأ زوجيف . ينازلا ريغ مهو 5هدلج

 .............................................. (ة)ةانزلا باذع

 نيلمآ ةلي هللا لوسر ىلإ هرمأ دوهيلا رابحأ عفرف نصحم وهو ىنز يذلا يدوهيلا ةصق ىلإ ريشي (1)
 كلذ يف تلزنف .مجرلا وهو ةاروتلا يف ءاج امب ةيم هللا لوسر مكحف ةصخر هدنع اودجي نأ

 .471 ص 1 ج فلس اميف كلذ ليصفت رظنا .48 - 42 :ةدئاملا تايا

 .تاطوطخملا يف ةبرطضم تءاج دقو .ةرابعلا ميقتستل اهنم دب ال ةدايز (2)

 نم عيش ةرابعلا يفو «ةانزلا رضحت . . .رضحي نأ زوجي» :تابثإلاب ناتلمجلا ناتاه تدرو اذك (3)

 ۔ فلؤملاف .حضاو يلامجإلا ىنعملا نكلو .خسنلا ءانثأ تطقس تاملك نأ ودبيو ؛ضومفلا

 زاجل كلذك ناك ول ذإ ،انمؤم نوكي نأ نكمي ال ينازلا نأ تبثي نأ ديري ۔ دوه خيشلا انه وهو
 ديزيو .ةيهلإلا ةمكحلل فانم رمأ اذهو ،ينازلا باذع ينازلا رضحي نأ .ةيآلا ىضتقمب

 . يتأي امب اديكأت ىنعملا اذه فلؤملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 3 :رونلا

 .نمؤمب سيل ينازلا نأ 0}ىجل وأ ىجح يذ لكل ليلد نيتيآلا نيتاه يفن
 وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع نسحلا ركذ اهيفو

 وهو هللا مزح يتلا سفنلا لنقي الو ،نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو .نمؤم

 7 نم مالسإلا ةقب ر علخ كلذ لعف اذإف .نمؤم

 كرشم وا ناز الإ اهحكني ال ةينازلاؤ ةكرشم ؤأ ةيناز لإ حكني آل ينازلا » :هلوق ٥ ٨ . مك ء ۔ ه ر٭۔ , ے۔ , و,,۔ ع۔ ٥ . ن ع۔ و ر؟۔ ت 5
 .4«ننينمؤُملا ىلَع كلذ مْرُحَو

 ءامإو باتكلا لهأ نم ءاسن اهبو شةنيدملا مدق مالسلا هيلع يبنلا نأ كلذو

 تايار لثم تايار نهل .انزلاب }»”تارهاجم تارجاؤم برعلا ىكرشم ءامإ نم تاكرشم

 . (4ةرطايبلا

 ءاسن الو رئارحلا فئافعلا الإ باتكلا لهأ ءاسن نم لحي ال : مهضعب لاق

 . نيملسملا ىلع مارح نيكرشملا ءامإو . باتكلا لهأ ريغ نم نيكرشملا

 ناك نم ينعي ؛( ةَكرْشُم وأ ةيناز ألإ حكني ال ينازلا ) :هلوق يف مهضعب لاقو
 نم ةرح تناك نإو نيكرشملا ءامإو باتكلا لهأ ءاسن نم تارجاؤملا كلتب ينزي
 مرحو ) :لاق .برعلا يكرشم نم وأ باتكلا لهأ نم ناز الإ اهحكني ال ،تاكرشملا

 .نهجيوزت :يأ ( َنينموُملا ىلَع كلذ
 :لاقف “فئافع وأ نك يناوز ئ باتكلا لهأ ريغ نم تاكرشملا ءاسنلا مرح مث

 .ظفللا اذه ةغللا مجاعم يف دجأ ملو ب و ق يف اذك(1)
 .374 ص 1 ج ‘فلس اميف هجيرخت رظنا(2)

 نهنأ ىنعمب هتبثأ ام باوصلاو &تفيحصت اهيفو «تارجاهم» :عس يف يتحو .عو ب يف(3)
 نم ءامإ عست ءامسأ ةمركع نع 73 ص 18 ج هريسفت يف يربطلا دروأ دقو . هئلعبو انزلاب نرهاجي

 . نهفرعو تايارلا بحاوص
 رامث : يبلاعثلا رظنا .راطيب ةيار نم رهشأ :لاقيف ةرهشلا يف لثملا هب برضي امم راطيبلا ةيار»(4)

 ` .240 ص .316 مقر ،بولقلا
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 4 : رونل ١ ثلاثلا ءزحل ا

 ىتح نيكرشملا اوحكنت الو ) :لاقو ...( نموي ىتَح تاكرشُملا اوُخكنت الو )

 .[221 :ةرقبلا] ( اونموُي
 .جيوزتلا حاكن وه ركذ يذلا حاكنلا نأ ىلع ةيآلا لوات نميف هلك اذه

 :لاق .جيوزتلا حاكن ال ءطولا حاكن ا ذه ن ىلع ةيآلا لؤات نمم نورخآلا لاقو

 لعفي ال :يأ ( كرشُمؤا ناز الإ اهحكني آل ةينالا ةكرشم ؤا ةيناز الإ حكني ال ينازلا )

 كلذ مرحو . باتكلا لهأ نم كرشم وأ . ديحوتلا لهأ نم : يأ ناز الإ لعفلا اذه

 ام اذهو . ليوأتلا ةقيقح اذهو . هولعفي مل هنأ : يأ . نينمؤملا ىلع لعفلا كلذ : يأ

 .هذه لبق نيتللا نيتيآلا مشي

 .انزلاب تانصحملا نوفذقي نيذلا :يأ 4تّتَصحُملا َنوُمْرَي نيزلاو » :هلوق
 تاي مل نإو ؛فذق اذإ ملسملا رحلا لجرلا كلذكو تاملسملا رئارحلا تانصحملاو

 « :اَدَهُش ةعبرأب اوتأي مل مت » .ءاوس اذه يف ىثنألاو ركذلاف ،باتكلا يف هركذ
 .انزلاب اهيلع نودهشي ًاعيمج نوئيجي

 ال نيبرضلا نيب ابرض طوسلاب نودلجي :يأ 4 ًةَدْنَج َنيِنَمَت مُموُدِلجاف »

 يتلا هبايث يف دلجيو .هطبإ ضايب ىري ىتح هدي دالجلا عفري الو شهبايث هنع عضوت
 . ةوشحم ةبج وأ ًاوشحم ءابق وأ اورف بوثلا (2,[نوكي نأ الا ٤ اهيف فذق

 الو . (ة)ريدملا الو شدلولا أ الو .بتاكملا الو . كولمملا فذاق ىلع سيلو ِ

 ىلع دح ال امك هيلع دح ال رحلا فذق اذإ كولمملا كلذكو .دح ةيمدلا الو © يمذلا
 .هفذق نم

 .نينامث دلج ملسملا ينارصنلا وأ يدوهيلا فذق نإف

 .دكؤيو ديؤي يأ دحاو ىنعملاو .ددشي» :ع و ب يف )1(

 .ب و ع يف ةدساف ةبرطضم ةرابعلا تءاج دقو ،و 50 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 قتعيف } يتوم دعب رح وه :لوقيو هدّيس ىصوي ؛رُبُد نع قّتعُي يذلا كولمملا دبعلا وه ربذملا (3)
 .هديس توم دعب دبعلا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 4 : رونلا

 دلجي الو .هدلاو فذق اذإ دلولا دلجيو هدلو فذق اذإ دلاولا دلجي الو

 .ًاضعب مهضعب فذق اذإ نوكولمملا

 كلذ دعب دحأ هيلع ىرتفا مث شانزلا ىلع دحلا ةأرملا وأ لجرلا ىلع ميقأ اذإو

 .هيلع دح الف

 فذقلا دح الإ هيلع دح الف هفذق ناك يذلا هفذقل داع مث فذاقلا دلج اذإو

 .لوألا

 ةئام ةبعش نب ةريغملا ىلع ةركب وبأ ىرتفا ول :لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع ركذ

 .0}لوالا دحلا الإ هيلع نكي مل ةرم

 نوص اعلا : يأ 4 َنوقسَقل ١ ه كوأ ا ١ دبا أ دهش ث مُهَل اولبقت الو ط : هلوق

 . تاقبوملا رئابكلا نم ةريبك يهو . قافنلا قسف نكلو 6 كرشلا قسمب سيلو

 .رئابكلا نم تانصحملا فذق :لاق لي هللا لوسر نأ اوركذ

 راصح يف ىلدت هنأل كلذب بقل امنإو .ثراحلا نب عيفن همساو © يفئاطلا يفقثلا ةركب وبأ وه (1)
 . ةي هللا لوسر هقتعأ دبع هنأ هربخأ املو .هيدي ىلع ملساف لتم هللا لوسر ىلإ اراف ةركبب فئاطلا

 نم ناك .همأل هيبأ نب دايز وخأ وهف 5.ةّيمس همأو .لي هللا لوسر ىلوم انأ :لوقي ةركب وبأ ناكف

 هناميإ ةوقب دهشت فقاوم مهعم هل ناكو .نييومألا نمز ةرصبلا نكس . مهئاهقفو ةباحصلا ءالضف

 ةصق دبعم نب لبشو ًاعيفن ةن هاخأو هايإ رمع دلجو ةبعش نب ةريغملا فذق يف هتصقو .هنيد ةبالصو

 مقي د ملو فذقلا دح ةثالثلا رمع دلجف هيبأ نب دايز لكنو ةريغملا ىلع ةثالثلا دهش دقف .ةروهشم

 نأ ىبأو ،هتداهش ىلع ةركب وبأ تبثو ،نانثإلا باتف مهباتتسا رمع نإ مث .ةريغملا ىلع دحلا

 01614 ص 4 ج ربلا دبع نبال باعيتسالا يف هرابخأو هتايح نع ةذبنو هتمجرت رظنا .بوتي

 رمع رقف ةعوسوم © يج ةعلق ساور دمحم رظناو 8 - 5 ص 3 ج ،يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريسو
 .256 ص 5 ج ،يرابلا حتف .رجح نبا رظناو .553 - 552 ص

 . .لاق ةي هللا لوسر نأ ريثك نب ىيحي نع ةميمأ وبأ ينثدحو» :اذكه مالس نب ىيحي هجرخأ (2)
 نع ناخيشلا هاور يذلا ثيدحلا يف درو تانصحملا فذق نكلو .ظفللا اذهب هيلع رثعأ ملو
 ملسم هجرخأو تانصحملا ىمر :باب ،ةقرلاو رفكلا لهأ نم نيبراحملا باتك يف ةريره يبا

 :هرخآ يفو ،«©. . .تاقبوملا عبسلا اوبنتجا : هلوأو .اهربكأو رئابكلا نايب باب ، ناميإلا باتك يف
 . «تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقود»
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 9 - 5 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 0 م .

 .4 ميحر ًروُمَع هللا نإ اوُحَلْصأَو كلذ لعب نم اوبات نيذلا الإ :لاق

 هل ةداهش الو ،هعفنت هللا نيبو هنيب اميف هتبوت : بّيسمل ا نب ديعسو نسحلا لاق

 .( أدبأ ةاهم مهل اولبقت الو ) :ةيآلا لوأ ىلإ اعجر امهنإ :يأ
 نب ه ةريغملا ىلع اودهش نيذلل لاق باطخل ١ نب رمع نأ بيسمل ١ نب ديعس ركذ

 لا ) : ةيآلا هذه الت مث .هتداهش انزجأ هتداهش نع مكنع عجر نم : : مهدلج نيح ةبعش

 ةداهشلا نع مهعوجر نأ ينعي ) ميحر ز رومع هللا ناق اوحَلُْصأَو كلذ دعب نم اوبات نيذلا

 .هّسفن بذكيف سانلا سوؤر ىلع موقي :مهضعب لاقو .مهتبوت يه

 نع عجري مل هنأل ةداهش ةركب يبأل لبقت مل : لاق سابع نبا نع ةمركع ركذو

 هيلعو }ذخان اذهب سابع نبا لوقيو .هتداهش تلبقل هتداهش نع عجر ولو ؛هتداهش
 ميقأ نم لك ةداهش :ةديبع وبأ لاق .انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو .دمتعن

 ."حلصاو بات اذإ ةزئاج دحلا هيلع

 ةداَهَشَ مهسفنأ لإ :اده مهل نكي ممَلَو مهو نوُمري نيذلاو » : هلوق
 َناَك نإ هللا تنعل هيَلَع نأ ةسمخلاو . نيقدنصلا َنمَل هنإ هللاب تذَْهش غبزا محأ م .ء

 . «َنيبذْكلا نم

 م 8 م م

 نإ مجرلا ينعي حلا : : باذعلاو ،ةأرملا نع : يأ هباغلا اَهنَع ١ ؤرديوج

 تذيَش عبزأ ت َدَهشَت نا { ة ةنصحم نكت مل نإ دلجلاو > هلبق تنصحأ وأ 1 اهب لخد ناك

 َنم » اهجوز :يأ « ناك نإ اَهْيَلَع هللا بضغ نأ ةَسمَْحلاَو َنيبذنكلا َنمَل هز هللاب
 ىلإ اعفتري مل نإو ،مامإلا ىلإ اعفترا اذإ كلذو] .اهايإ هفذق يف : : يأ «َنيقدنُصلا

 .( [ هتأرما يهف مامإلا

 هللاب دهشأ :مامإلا دنع تارم عبرأ لاق اهفذق ىلع تبثف مامإلا ىلإ اعفترا نإو

 ريغ بات اذإ» :هرخآ يف ءاج نكل نسحلا ىلإ و 50 ةقرو عس يف لوقلا اذه لثم بسن (1)
 .«فذاقلا

 .و 50 ةقرو عس نم ةداي (2))
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 9 :رونلا

 .قداصل ينإ هللاب دهشأ ،قداصل ينإ هللاب دهشأ ،قداصل ينإ هللاب دهشأ ،قداصل ينإ
 :تارم عبرأ يه لوقتو .نيبذاكلا نم تنك نإ يلع هللا ةنعل نإ :ةسماخلا لوقي مث

 هنإ هللاب دهشأ ك بذاكل هنإ هللاب دهشأ بذاكل هنإ هللاب دهشأ بذاكل هنإ هللاب دهشأ

 .نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نإ :ةسماخلا لوقت مث ،اهجوز ينعت ،بذاكل

 .أدبأ ناعمتجي الف امهنيب قرفي مث

 يهو ،نينامث ،فذقلا دح دلج ةنعالملا نم اغرفي نأ لبق هسفن بذكأ نإف

 . هتأرما

 ملو اهنعالي نأ لبق ىلبح نكت مل اذإ اهب دلولا قحلأ اهدلو راكنإ يف اهنعال نإو

 .(.اهدعب اهتبصعو ،هتبصع يهو إاهب لخد هنأ فرعي

 دلجي هنأ امهدحأ :نالوق كلذ ىف ءىش ةنعالملا نم ىقب دقو هسفن بذكأ نإف
 .انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو ٦ ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفيو فذاقلا دح

 اذه ىلع مهلك سانلا ةماعو ،هتأرما يهو فذاقلا دح دلجي :ةزيزعلا دبع نبا لاقو

 6 .ًاعيمج مهلوق يف هدلو دلولاو لوقلا

 لاقو .ًاعيمج مهلوق يف اهيلع هل ليبس الو دلج ناعللا دعب هسفن بذكأ نإو
 .ةماعلا لوق وهو هدلو هيلإ دري لب :مهضعب لاقو .اهب دلولا قحليو :مهضعب

 هدلو لجرلا ركنأ نإو . ةينارصنلا الو ةيدوهيلا الو ةمألا هتأرما لجرلا نعالي الو

 ةدحاو ةرم هب رقأ امدعب ةمألا نم هدلو ركنأ نإو .دلولا همزل ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا نم
 .دلولا همزل

 اديزم رظناو .بسنلا نم مهس وذ نكي مل اذإ اهدعب مألاب قحلملا دلولا نوبصعي همأ ةبصعو : يأ(1)ا
 .29 - 28 ص ث نوفلخ نبا ةبوجأ يف ليصفتلا نم

 حلاص حون يبأو .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ذيمالت نمو يرجهلا يناثلا نرقلا ءاملع نم وه (2)

 ةيضابإلا ءاهقف نم ًايتفم اهيقف ناك .يرصبلا زيزعلا دبع نب هللا دبع همساو .نامكدلا حون نبا
 . ةيهقفلا هئارآ يف سايقلا ىلإ هليمب رهتشاو لئاوألا
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 11 - 10 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 . انعالت ناطلسلا ىلإ اعفترا مث اهب لخدي نأ لبق ةرحلا هتأرما لجرلا فذق اذإو

 تناك ام انعالت ،اهفذق مث ،نيتنثا وأ ةدحاو ةرم ةرحلا هتأرما لجرلا قلط اذإو

 .رمع نبا لوق اذهو ، ناطلسلا ىلإ اعفترا نإ ةدعلا يف

 .اهتعجارم ىلع دهشي ىتح هتأرماب تسيل اهنأل اهنعالي ال :سابع نبا لاقو

 .نذإب الإ اهيلع لخدي ال هنأ ىرت الأ :لاق

 .هتثرو تام نإ هنأ ىرت الأ ؛ةدعلا يف تناك ام هتأرما اهنأل لدعأ رمع نبا لوقو

 ىلآ نإ كلذكو ؟اهيلع عقو ةدعلا يف ًاقالط اهفدرأ نإ هنأ ىرت الأ .اهثرو تتام نإو
 يف لجرلا مزلت ال ماكحألا هذه لك .اهنعال اهفذق اذإ اضيأ كلذكف ؟اهنم رهاظ وأ اهنم

 . (1)هتأرما ريغ

 لف ) : ىلاعت هلوق يف مهضعب لاق 4 ُهنَمخَرَو ْمُكَلَع هللا لضف اللو »» :هلوق

 لضف :لاق [58 :سنوي] ( نوُعَمْجَي امم رْيَخ وه اوُحَرفَيلَف كلذبف هتممُحَربَو هللا لضفب
 . نآرقلا هتمحرو . مالسإلا هللا

 و 1ِ © - . ه و ٥2 ى

 هتمحر ( هتَّمحَرَو مكيلع ) هللا نم الولو ينعي ( هللا لض الوو ) : مهضعب لاقو
 . نينعالتملا نم بذاكلا كلهأل :يأ .هتمعن :انه اه

 لعج ذإ ،هرمأ يف :يأ « ميكح » هبنذ نم بات نم ىلع « باوت ةثلا ناو » 7 . ه ,2 ,, ء

 .ًاعجرمو ًاباتم نينعالتملل

 .مكنم ةعامج :يأ « مُكْنُم ةبْضُع كفإلاب اوءاَج نيزلا نإ » :هلوق

 ريغ اذه لك حيجرتلا اذه ليلعتو سابع نبا لوق حيجرتو سابع نباو رمع نبا ىلإ نيلوقلا ةبسن (1)
 . هملعو لجرلا هقف ىلع لدي اذهو .هتدايزو دوه خيشلا ةياور نم وهو ،ز يف الو عس يف دوجوم

 هنم ديفتسي نأ ءىراق لك عيطتسي ام ربعلاو ظعاوملا نم هيفو .روهشم ثيدح اذه كفإلا ثيدح (2)

 3 ج ماشه نبا ةريس الثم رظنا .ثيدحلاو ةريسلا بتك يف ليصفتب هأرقا .هكاردإو هاوتسم بسح
 حتفو 5.95 - 85 ص 18 ج يربطلا ريسفتو 0440 - 426 ص 2 ج يدقاولا يزاغمو .307 - 297 ص
 .489 - 452 ص 8 ج يرابلا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 12 - 11 :رونلا

 عم تناك اهنأ اهيلع عيذأ امو ةشئاع نأش يف ناك اذه : : مهضعب لاق

 يف اهتبلطف ،اهل ةدالق تعطقناف ،ليحرلا يف سانلا ذخاف ،رفس يف ةلي هللا لوسر

 مث .كلذ لبق لزنملا نع فلخت لطعملا نب ناوفص ناك دقو .سانلا ىضمو لزنملا

 اهالوو هريعبب اهءاجف { ةشئاعب وه اذإف .هريعب ىلع وهو !اولحترا دق سانلا دجوف لبقأ

 .اهوُمَهَتاو موق كلذب ملكتف .سانلا لزن دقو اهب ءاجف ،اهب داق مث .تبكر ىتح هرهظ

 شحج تنب ةنمحو ًاحطسمو تباث نب ناسحو لولس نب يبأ نب هللا دبع نأ انغلب

 لزنأ امل ةي هللا لوسر نأ اومعزف .سانلا يف كلذ عاش مث كلذ يف اوملكت نيذلا مه

 ) ْمُكْنُم ة ةبصع كنإلاب اوءاج َنيذلا نإ ) :هلوقو .دحلا مهنم دحاو لك دلج اهرذع هللا

 .ءالؤه ينعي

 ليق ام ينعي ،ناوفصو ةشئاع ينعي ه مكل ًاَرَش 1 ال » : ىلاعت لاق مث
 بتكا اًم » اولاق ام اولاق نيذلا نم : يأ « ْمُهَنُم ءىرُما كل مكل رْيَخوُم لب » امهيف

 .عاشأ ام ردق ىلع بنذلا نم فرتقا ام : ىأ 4 مثإلا نم

 لاق « ُميِظَع باَذَع هَل » مهب ادب يذلا :يأ « ْمُهْنم هربك ىلوت نيزلاو »

 هللا لدبع وه :: مهضعب لاقو . ميظعلا باذعلا وهو هرصب بهذف .حطسم وه : مهضعب

 .كلذ نم مظعأ الف منهج :يأ ،ميظع باذع هل ،قفانملا لولس نب يبأ نبا

 مهسفنأب تاَنم ؤمملاَو نونم ؤملا ط ُهوُمَتْعمَس ذا إ ط اله : يأ « آلو ) :هلوق

 ام ناوفص ناكم اوناك ول : يأ .مهسفنأب نونظي اوناك امك اريخ مهناوخإب :يأ « ريخ

 .هسفنب نظي ام هيخأب ملسملا ٌنظيلف :يأ .ريخ الإ مهنم ناك

 اوبّداتو ث هللا ةظعب اوظعُتا نإ شةمايقلا موي ىلإ نامئاق نينمؤملل بدأو ةظع اذهف
 .هيف مهيلا مدقتو .هب مهرمأ يذلا هللا بدأب

 ،ءايشألا نم ريبكلا ردصم وهو ،۔هَمظعُم لُمحت :يأ (ُهَربك ىىلوَت) » :زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (1)
 !. .هموق ربك وه اولاقف اذه اومضف نسلا ريبكلا ردصم نيبو هنيب اوقزفو رومالاو

 عس يف ةدراو ريغ يهو ،يراوهلا خيشلا تادايز نم داشرإلاو ةحيصنلا يف ةريخالا لمجلا هذم(2)
 .ز يف الو
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 17 - 12 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 .اريخ مهسفنأب اونظ اله : يأ . نيب بذك : يأ 4 نيبم كنإ اذه اولاقو ط :لاق

 .موقلا هيف ضاخ ام :يأ ،نيبم كفإ اذه :اولاق الهو

 اوناك نإ :يأ « َءاَدَهُش ةعبرأب هيلَع اوءاج  اله :يأ ه الول » :لاق مث

 .«ًدوُبذنكلا مُه هللا دنع واف ءادهشلاب اوتاي مَل ذإَق » .نيقداصب اوسيلو ،نيقداص

 .نآرقلا هتمحرو مالسإلا هللا لضف 4 ُهَتَمَُرَو ْمُكَلَع هللا لضف الؤَلَو » :هلوق

 ناك ام هيف ةضافإلاو .ةرخآلاو ايندلا يف 4 ٌميظَع َباَذَع هيف تضفأ اميف ممُكسَمَل
 .ناوفصو ةشئاع رمأ نم كفغلب امأ :لوقيف "هاخأ لجرلا ىقلي

 ًدوُلوقَو » ضعب نع مكضعب هيوري :يأ 4 ْمُكتنِسلأب هَنوَقَلَت ذإ » :هلوق _
 .« ٌميظَع هللا دنع وُمَو انيه هَنوُبَسحَتَو ملع هب مكل سيل ام ممكهافأب

 .ةيناز ةنالف نإ :لوقت نأ امهدحأ :نافذق فذقلا :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .ادح اذه يف سيلف ،ةيناز ةنالف نإ سانلا لاق :لوقت نأ رخآلاو .دحلا هيف اذهف

 ؟ ۔۔ ه م إ , مهد ٠ ..ح , . م.
 نا » [انل يغبني ال :يا] « انل نوكي ام متلق ًهوُمتْعِمَس ذإ الولو » :هلوق

 وهف ائيش هللا مظع اذإو .ميظع بذك :يأ 4 ٌميظَع ناتهب اذه َكَننحْبُس اذهب ملكتن

 متنك نإ ادبأ هلثمل اوُدوُعَت نأ » "[لا مكاهني :يأ] « هئلا ُْمُكَطِعَي » :لاق مث

 .«َلجرلا لجرلا ىقلي» :51 ةقرو عس يفو ع يفو ‘ب يف اذك (1)
 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو «. . .ضعب نع مكضعب هذخايو هنولبقت :هزاجم» :ةديبع وبأ لاق (2)

 يف قلولاو ريسلا يف قْلولاو . هنودرت : يأ . قلا وهو ُهَنوَقلَت ذا) ةشئاع تاأرقو» : 248 ص

 .«قلو دقف بذكلاو ريسلا ىف رمتسا اذإ هتلزنمب بذكلا

 لاق :لاق نسحلا نع اوركذ» :اذكه ي هللا لوسر ىلإ عو ب يف لوقلا اذه بسن (3)

 ئلإ و 51 ةقرو عس يف بسنو ،ع يف هظافلأ يف صقنو بارطضا ىلع . . .ةي هللا لوسر
 هيلع يبنلا مالك نم سيلو نسحلا مالك نم هنأ نم عس يف ءاج ام ديؤي هظفل رهاظو .نسحلا

 .مالسلا
 .و 51 ةقرو عس نم ةدايز (4) .
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 22 - 17 :رونلا

 هللا نيبيو » .مكبأ اميف هللا بدأب اوباتو ى مكظعو اميف هللا ةظعب , اوظعتاف نينمؤم

 .هرمأ يف ميكح ،هقلخب ميلع :يأ « ميِكَح ميِلَع ةللاو تنيالا مكل
 رهظي نأ : يأ ه اونما نيذلا يف ةَمجَقلا يشت ة نأ َنوُحُي نيذلا نإ » :هلوق

 اوناك . .نوقفانملا مهو « ةرخآلا ايندلا يف ميلأ باَذَع مُهَل » 0"[ةداتق ريسفت يف انزلا

 آل متنأو ُملْعَي ةللاو » : ىلاعت لاق .هوظيغيو مالسلا هيلع يبنلا هب اوبيعيل كلذ نوبحي

 .4 نوُمَلْعَت
 يف ,نوقفني امو . .اهرك ةاكزلا مهنم ذخؤت نأ نيقفانملل ايندلا يف هللا باذعو

 نوقفني الو ىلاسك 7٢ ألا ًةوَلصلا نوتاي الو ) :ةءارب يف ىلاعت هللا لاق .اهرك وزغلا

 .[54 :ةبوتلا] ( نومهراك ٢: لا

 مككلهال : يا .لوألا هلوق لثم وهو ه ُهََمَُرَو مكيلع هللا لضف الولو » :هلوق
 يبا نب هللا دبع ةمحرلاو لضفلاب ينعي سيلو .اولاق ام اولاق نيذلا ينعي ،مكلصاتساو
 ور ةللا نأو » :هلوق .رانلا يف هنأ ةيآلا هذه دعب هركذ دقو ،مهيف لولس نبا

 مهنأل ةروسلا لوأ يف ةينازلاو ينازلا ىلع ةمحرلا ىفن دقو .نينمؤملاب :يأ ميجر

 . نينمؤمب اوسيل

 ؛ناطيشلا اياطخ : يأ 4 نيشلا ِتوظحخ اوُعبَت آل اونما نيذلا اهيبأ ا » :هلوق

 نإف :يأ ه هن نيشلا توطخ غبت نَمَو » :لاق .ناطيشلا رمأ :لوقي مهضعبو
 هللا لضف الؤَلَو » :لاق ه ركنملاو ء ءاَمحَفلاب » رمايو ةئيطخلاب « را » ناطيشلا
 نم مكنم حلص ام :يأ « ر دحأ نم م مكنم اكو 7 » ىلوألا لثم يهو 4 هتمحرو ْمُكيَلَع

 . 4 ميِلَع عيمس هللاو ءاشي نمم ل حلصي : يأ « يكز هللا نكلو ادبأ » دحأ

 ينعي « ةعسلاو مكنم لضَلا ولوأ » فلحي الو :يا ٩ لتاي الو » :هلوق

 .51 ةقرو عس نم ةدايز(1)

 رمأيو ةئيطخلاب : يأ (ءاشخفلاب رماي : هباوص لعلو و 51 ةقرو عس 7 .ع و ب يف اذك(2)

 . (ركنملاب)
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 25 - 22 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 .م ۔ . ۔ ,۔ه۔ ۔ ے,۔۔ن۔ .۔ه2 ٤ د .ء !
 اوفعيلو هللا ليبس يف نيرجنهملاو نيكسملاو ىبرقلا يلوا اوتوي نا » ىنغلا
 .4 ميجر ًروفَع هللاو ْمكَل ةللا رفغي نأ َنوُبحَت آلآ اوُحَفْضْيلَو ً ههه 4} . ۔ .إ ,. ۔.٥ء ٤ 2 د ث نع .ج ...

 ةركب يب أ نيبو حطسم نيب ناكو . حطسمو قيدصلا ركب يب ا يف ةيآلا هذه تلزن

 هللا لزنأ املف . عيذأ ام ةشئاع ىلع عاذأ نمم ناكو ،هرجح يف ًاميتي ناكو .ةبارق

 هذه هللا لزنأف . ادبأ اريخ (1)هآزري الأ ٥فلح۔ : يأ ركب وبأ ىلتئا اهرذعو اهتءارب

 .[اوحفصاو اوفعاف مكل هللا رفغي نأ نوبحت امكف :يأ] .ةيآلا

 الأ ،ركب ابأ اي :لاق مث هيلع اهالتف ركب ابأ اعد مالسلا هيلع يبنلا نأ اوركذ

 مرج ال :ركب وبأ لاقف .زواجتو فعاف :لاق ،ْىلب :لاق ؟كنع هللا وفعي نأ بحت
 . مويل ١ لبق هايإ هيلوأ تنك ًافورعم هعنمأ ال هلل او

 .)كلذل هنيمي ركب وبأ رفك :تلاق ةشئاع نع اوركذ

 فئافعلا :يأ هتلفلا تتَصخُملاآَنوُمرَي نيذلا نإ » :هلوق
 ايندلا يف هللا مُهَنَعَل » هضئارفب تالماعلا هللاب تاقدصملا :يأ 4تتمؤُملا»

 .ميظع وهف ائيش هللا مظع اذإو « ميظَع َباَذَع ْمُهَلَو ةرخالاو
 - 4 . ۔ ه۔ م ۔ ,. هم ه.ا۔ .ه مگ۔ ه و. هع م ...ذ م إ]ذ٥۔ ۔ه۔ - .

 لاق « نولمعي اوناك امب مهلجرا مهيدياو مهتنسلا مهيلع دهشت موي » :لاق مث

 . ةشئاع رمأ يف لولس نب يبأ نب هللا دبع ينعي هنأ ينغلب : مهضعب

 نونادي : يأ ،قحلا مهلمع :يأ « ىحلا ممُهَنيد هللا ُمهيفَوُي ٍذِئَمْوَي » :مهلوق
 . رم ۔ ,, ۔ه ةع { . 2 و 2ه۔۔

 . هللا ءامسأ نم مسا قحلاو 4 نيبملا ىحلا َوُه ةللا نا » ذئموي 4 َنوُمَلْعيَو » مهلمعب

 ريسفتلا باتك ، يراخبلا حيحص يف ءاجو .ناسللا يف امك «هّرب اذإ انالف نالف ازر» :لاقي (1)
 .«دبأ ةعفانب احطسم عفني الأ ركب وبأ فلحف» :[ةشئاع] تلاق :رونلا ةروس ريسفت

 .و 51 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 ،ريسفتلاو ةنسلا بتك يف تباث هانعم نكلو ‘ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (3)

 .دنس نودب مالس نبا هدروأ دقو
 ةورع نب ماشه نع بويأ نب ىحي ينثدحو» : يلاتلا دنسلاب ربخلا اذه مالس نب ىحي ىور )4(

 .و 51 ةقرو عس رظنا .«ةشئاع نع .هيبأ نع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 26 :رونلا

 ًدوُبيطلاَو نيبيطلل تيلاو ِتيبحْلل نوثيبحلاَو نيثيبحْلل تتيبحلا » :هلوق
 نوثيبخلاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيثيبخلل لمعلاو لوقلا نم تاثيبخلا :يأ « ثبلل

 نيبيطلل لمعلاو لوقلا نم تابّيطلاو .لمعلاو لوقلا نم تاثيبخلل ءاسنلاو لاجرلا نم

 اذهو .لمعلاو لوقلا نم تابّيطلل ءاسنلاو لاجرلا نم نوبيطلاو ،ءاسنلاو لاجرلا نم

 مهبونذل : يأ 4 ةر ةرفغم مهل َنوُلوُقَي امم ه نورب ُربم كئلوأ ا » :لاق .ةشئاع ةصق يف

 .ةنجلا يف :يأ « ميرك قزرو ط

 ديعسإ] 4 اوسناتسَت ىتح مكتويب " ريغ تويب اولخ ال اونَماَم نيذلا امأ اي 9 : : هلوق

 . اَهلمهأ ْىلَع اوُمّلَسَتَو » .[ناذثتسالا وهو :لاق ةداتق نع

 ,(2) اومحنت وأ اوحنحنتت ىتح : يأ ) اوُسناَتسَت ىتح ( : لاق دهاجم نع اوركذ (

 .() اونذاتستو اوملست ىتح : يأ { ةرخؤمو ةمدقم يهو . اوملست ىتح : مهضعب لاقو

 اذه ملعف مق :هدنع لجرل لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلع نذاتسا الجر نأ اوركذ
 ٧. نذاتسا مث ملسف ،لجرلا هيلإ جرخف .نذاتسي نسحي مل هنإف ،نذاتسي فيك

 .ظ 51 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 دهاجم ريسفت يف درو امك دهاجمل هنأ حيحصلاو سابع نبا ىلإ عو ب يف لوقلا اذه بسن (2)
 .عس يفنو .439 ص

 اطخ يه امنإ» :لاق هنأ ًاضيأ هيلإ بسنو سابع نبا ىلإ ريخاتلاو ميدقتلا يف لوقلا اذه بسن (3)
 بسني نأ نكمي ال هنأ قحلاو .110 - 109 ص 18 ج هريسفت يف يربطلا هدروأ امك ،«بتاكلا نم
 .214 ص 12 ج يبطرقلا ريسفت يف اذه ىلع درلا رظنا سابع نبا ىلإ اذه لثم

 يبأ نبا هجرخأ ثيدحلاو .نذاتسا مث ملسف لجرلا اهعمسف» :ظ 51 ةقرو عس يفو ،ع يف اذك(4)
 . ناذئتسالا فيك باب بدألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو بدألا يف يراخبلاو دمحأو ةبيش

 . .تيب يفوهو نيتم يبنلا ىلع نذاتسا هنأ رماع ينب نم لجر انئدح» : هظفلو (7 مقر)

 الجر نأ يفقثلا ديعس نب ورمع نع» 110 ص 8 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 اذه ىلإ يموق :ةضور اهل لاقي هل ةمال ةني يبنلا لاقف ؟حلنا وا جلا :لاقف ةيم يبنلا ىلع نذاتسا
 ،اهلاقف لجرلا اهعمسف ؟لخدأ .مكيلع مالسلا :لوقي هل يلوقف . نذاتسي نسحي ال هنإف ،هيملكف

 .«لخدا :لاقف
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 ١ ثلاثلا ءزحل ١ رونل : 27

 6 يل نذاف . جلأ :تلقف هراد يف رمع نبا تئج :لاق ملسأ نب ديز نع اوركذ

 اذإف ،مكيلع مالسلا :لقو ،جلأ :لقت الف تنذاتسا اذإ ، يخأ نبا اي :لاقف تلخدف

 .لخداف لخدا :اولاق اذإف .لخدا :لقف كيلعو :اولاق

 ملف تارم ثالث رمع باب ىلع يرعشألا نذاتسا :لاق نسحلا نع اوركذ

 :لاق ؟انباب نع كذدر ام :هل لاقف رمع هيلإ لسراف . عجرف . هل نذؤي

 تل :هل لاقف .عجريلف هل نذؤي ملف تارم كالث نذاتسا نم :لوقي ةي هللا لوسر

 .هل دهشف ةحلطب ءاجف .(")كتبقاع الإو ةنيب كلذ ىلع

 ،ةرماؤم ةيناثلاو ،نذإ ىلوألا :ثيدحلا اذه يف نسحلا نع ورمع ثيدح يفو

 . اور اوءاش نإو اونذأ اوءاش نإ ةميزع ةثلاثلاو

 نذاتسا هيقفلا باب ىلإ انئج اذإ ثيدحلا بلطن نحنو انك :لاق مهضعب ركذ

 انم لجرلا نذاتسي نأ ةفاخم ،نيترم نذاتساف رخآ مدقت هل نذؤي مل نإف ،نيترم لجر انم

 .هريغل نذأ دقو هل نذؤي مل هنأل لخدي نأ عيطتسي الف دعب نذؤي مث ،هل نذؤي الف أثالث

 حيحص ثيدحلاو . كالاكن كلنلعجأل وأ» : ظ 51 ةقرو عس يفو ،«كتبقاع الإو» .ع و ب يف اذك (1)

 ميلستلا باب ،ناذثتسالا باتك يف هحيحص يف يراخبلا الثم هجرخأ :ننسلا باحصا هجرخأ

 ىسوم يبال دهشيل سلجملا نم ماق يذلا نأ هيفو .يردخلا ديعس يبأ نع شاثالث ناذكتسالاو
 نب يبأ نم ةراشإب كلذ ناكو ،موقلا رغصأ ناكو يردخلا ديعس وبأ وه امنإ رمع دنع يرعشألا

 يبأ نع ناذثتسالا يف لجرلا ملسي ةرم مك باب بدالا باتك يف ًاضيأ دواد وبأ هاورو ؤبعك
 دواد يبال رخا ثيدح يفو ،ديعس وبأ وه دهاشلا نأ هيفو (5180 مقر) يردخلا ديعس

 ال رمع اي :يبأ لاقف ، يبأ اذه :لاقف كعجر مث بهذف ،اذه ىلع ةنيبب ينتيإ لاق» :(5181 مقر)

 نأ ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ ملو «. . .يتي هللا لوسر باحصأ ىلع اباذع نكت

 .انه فلؤملا هركذ امك ىسوم يبأل دهش يذلا وه ةحلط

 نع مالس نبا ثدحتي املقو .ظ 51 ةقرو عس يف ءاج امك مالس نب ىيحي هسفن فلؤملا وه (2)

 مّلعتلا بادآ يف ةياغ يرمعل اذهو .كلذ ىلإ ةرباع ةراشإ هذهو شةيملعلا هتايح نع وأ هسفن

 امبسح بادآلا هذهب نومزتليف اذه نوهقفي مويلا بالط تيلو .ثيدحلا بلط يف نَّسَح فطلتو

 .هب حمستو رضاحلا رصعلا فورظ هيلمت
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 27 :رونلا

 وهو اهجوز تيب يف ةأرملا نذات ال :لاق ةي هللا لوسر نأ نسحلا نع اوركذ

 .")هنذإب الإ دهاش

 ؟يمأ ىلع نذاتسا }هللا لوسر اي :لاق الجر نإ :لاق راسي نب ءاطع نع اوركذ
 مث ةي هللا لوسر تكسف }[اهيلع نذاتسا :لاقف ،اهمدخأ ينإ :لاق ،معن :لاق]

 .اهيلع نذاتسا :لاق .ال :لجرلا لاق ؟ةنايرع اهارت نأ بحتأ :لاقف .هيلع اهداعأ

 ؟نهيلع نذأتسأ :سابع نبا تلأسف تاوخأ يل ناك :لاق ءاطع نع اوركذ

 . معن :لاقف

 .هتأرما ىلع الإ ةأرما لك ىلع لجرلا نذاتسي :لاق ايلع نأ اوركذو

 نمو :هل ليقف ؟يعم نمو :لاقف .هل نذأف موق ىلع نذاتسا رمع نأ اوركذ

 .اولخدف كعم

 يتلا .ةكرتشملا رودلا ينعي .نذإ رودلا يف سيل :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 اوحتفو ،مهتعتمأ اوعضو اذإ :مهضعب لاق .نذإ تيناوحلا يف سيلو . رجح اهيف

 .اومله سانلل اولاقو .اهباوبأ

 لخدا :اولاقف راجتلا تويب يف لخديل نذاتسا .اذإ ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .مالسب لخدا مهلوقل لخدي مل ،مالسب

 .اوركذت يكل :يا « نوركذت مكلعل مكل ريح مكلف » :هلوق
 .ثيدحلا اذه فعض دقو سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ (1)

 .112 ص 18 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا ثيدحلا جرخأ .ظ 51 ةقرو ب عس نم ةدايز (2)

 يف . . .لجر هلأس ةلي هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع نع ميلس نب ناوفص نع كلام اضيأ هجرخأو
 . ناذئتسالا باب ‘ عماجلا باتك أطوملا

 ةعقاو يف ربخلا اذه ىور دقو . كصخشب ال كمالسب لخدا : : ىنعم لمتحي انه نذإلا ظفل نال )3(

 مكيلع مالسلا :لاقف شيرق نم ةأرمال ًاطاطسف ىتاف اموي ءاضمرلا هتذآ رمع نبا ناد اهنيعب

 ،كلذ تلاقف .لخدا : يلوق :اهل لاقف .تداعاف ،داعاف .مالسب لخدا :ةأرملا تلاقف ؟لخدأأ
 .215 ص 2 ج يبطرقلا ريسفت رظنا .« لخدف
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 31 - 28 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 اًموُنُعذَت ال » ةنوكسملا تويبلا ينعي 4 ادحأ اهيف اودجت مل نإق » :هلوق
 ىلع فقت ال :يأ :مهضعب لاق .4 اوُمجزاَق اوُمجزا مكل ليق نإَو مكل دؤي نح
 ىكزا ه ط :لاق . لاغشأ مهلو تاجاح سانلل نإف ‘ مهتيب نع كودر موق باب

 .4 ميلَع نولمعت امب ةئاو » مكل ريخ :يأ « مكل

 ريغ اتويب اوُلخذَت نا ٥ 7 : يأ .جرح : يأ « حانج ْمُكيلَع سيل + :هلوق

 يف لجزلا اهلزني : ىأ 4 مكل عتم اهيف » قدانفلا يهو ،تاناخلا ينعي 4 ةنوكسم

 لهأ هل سيل هنأل تيبلا كلذ يف نذاتسي نأ هيلع سيلف .،همعاتم اهيف لعجيف هرفس

 ةللاو » .'"[دربلاو رحلا نم مكل عفانم :( مكل اتَم اهيف ) :يدسلا لاقو] .هنونكسي
 . مكبولق يف نورست ام :يأ نوُمتكَت اًمَو » نونلعت ام :يأ 4 نوبت ام ملع

 ٠ ۔ ه . ة ي إ ,رش . مه . ِ

 عيمج نع مهراصبأ اوضغي ينعي] « مهرنصبا نم اوضغي َنيِنِم ؤملل لق » :هلوق
 .رظنلا نم مهل لحي ال امع : يأ : مهضعب لاقو .[ةلص انه اه (نم) . يصاعملا

 تلأس : لاق هيبأ نع يلجبل ١ ريرج نب ورمع نب ةعرز يبأ نع اوركذ

 .ةاكرصب ضع :لاقف ةأجف ةرظنلا نع ةي ةللا لوسر

 رارحألا يف ةيآلا هذهو .مهل لحي ال امع :يأ « ْمُهَجوُرف اوظَقُحَيَو » :هلوق

 .نولعفي امب :يأ 4 َنوُعَنْضَي امب ريبَح ةللا نإ مُهَل ىكزأ َكِلَد » .نيكولمملاو

 :يا « ْنُهَجورُف َنفحَيَو نهِرَصْبَأ نم َنْضُْضْغَي تتموُمْلَل لقو » :هلوق
 .ءامإلاو رئارحلا يف هذهو .رظنلا نم نهل لحي ال امع نهراصبأ نضضفغي

 .نذإ رودلا يف سيل» : يلي ام ط 51 ةقرو عس يف ءاجو «. . .ةكرتشملا رودلا ينعي» :ع يف اذك (1)

 . ىنعم حضوأو ةياور قثوأ ةرابعلا هذهو .رجح اهيف يتلا ةكرتشملا رادلا ينعي هنظأ : ىيحي لاق

 .232 ةقرو ز نمو شو 52 ةقرو عس نم ةدايز (7)

 ةأجفلا رظن باب ،بادآلا ب۔ك يف ملسم هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 (2148 مقر) رصبلا ضغ نم هب رمؤي ام باب ،حاكنلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو (2159 مقر)
 ةعرز يبأ نع هيوري مهلك .كرصب فرصا :لاقف ةاججَفلا ةَرظَن نع ةليم هللا لوسر تلأس :هظفلو

 . هللا دبع نب ريرج نع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 31 :رونلا

 َرَهَط ام ألإ ) :مهضعب لاق .4 اهنم َرَهَط ام ألإ نُهَتيز نيدي الو » :هلو
 رهظ ام :لاق سابع نبا نع دهاجم نع اوركذ .نسحلا لاق كلذكو .بايثلا :( اَهْنم
 . متاخلاو لحكلا :اهنم

 راوسلا ينعت ،بلقلا :تلاقف ةرهاظلا ةنيزلا نع تلئس اهنأ ةشئاع نع اوركذ
 .‘"هترتسف اهعوك ىلع اهبوثب تلاقو .هل صف ال يذلا متاخلا ينعت ،ةختلاو

 ةمأ ىأر باطخلا نب رمعا نإف ءامإلا امأو ؛رئارحلا يف ةيآلا هذه :ءاملعلا تلاق

 .رئارحلاب يهّبشتت ال كسأر نع يفشكا :لاقو ةرذلاب اهالعف عانق اهيلع

 نهسوؤر ِتافشاك اننمدخي ارمع يراوج نك :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 (}نهمادج ةيداب ؤ نهيدث برطضت

 .اهبيج ىلع رامخلا لدست :يأ « نهيوُيج ىىَلَع ن نهرُمَحب َنبرضَيلَو » :هلوق
 .ةرهاظ ةنيز ،ناتنيز امهو ؛ةنطابلا ةنيزلا هذهو « نهتنيز َنيدبُي الو » .اهرحن وهو

 نهجاوزأ : أ 4 نهلو لإ » .هللا ءاش نإ اهرسفنسو ةنطاب ةنيزو شاهانرّسف دقو

 أ نهِناَوخا وأ 7 ءانبأ ؤأ منا و ط .نهجاوزأ ءابآ :يا 4 نهتلومب ءاباع وأ ,

 وذ هاري ام اهنم نيري يتاللا تاملسملا 4 نهِاَسِن وأ نهِتاوَحأ يئ : وأ ٌنهِناَوخإ ين

 نيعباتلا وأ ُنهْئاَمْيأ تَكَلَم اموأ » . ةينارصنلا الو ةيدوهيلا اهنم كلذ ىرت الو ؛ مرحملا

 .4 ,لاجرلا نم ةبزإلا يلوأ ريغ

 حرشلا اذهو .«ديلا لصفم :عوكلا» و .«هتدشف» :و 52 ةقرو عس يفو ،«هترتسف» :عو ب يف (1)
 .عو ب يف تدرو خاسنلا دحأ نم ةدايز عوكلل

 ةحيحص ةرابع يهو .عس يفو .ع و ب يف !اننمدخي رمع يراوج نكد» : ةرابعلا هذه تدرو اذك (2)

 نبللاو ءاملا ةرادإ بابحتسا باب ،ةبرشألا باتك ،ملسم حيحص يف درو اهلثمف .ةيبرعلا يف
 انأو ةنيدملا تي يبنلا مدق» :لاق سنأ ثيدح نم هيفو (2029 مقر) ءىدتبملا نيمي نع امهوحنو
 هسفن ظفللابو «. .هتمدخ ىلع يننثثحي يتاهمأ نكو ،نيرشع نبا انأو تامو © نينس رشع نبا

 .(1182 مقر) كلام نب سنأ ثيداحأ يف 0499 ص 2 ج ؛هدنسم يف يديمحلا هجرخأ

 . مدخ ىلع ًاضيأ عمجتو ،لاخلخلا انه يهو . ةمدخ عمج :مادخ (3)
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 ١ ثلاثلا ءزحل ١ رونل : 31

 ءيش لك هل لحي يذلا جوزلا نهنم .ضعب نم مظعأ اهضعب مرح ثالث هذهف
 .هريغل تسيل ةمرح هذهف ؛اهنم

 ايف عاضرلاو تخألا نباو خالا نباو لاخلاو معلاو خألاو نبالاو بالا مهنمو

 ردصلاو رعشلا ىلإ اورظني نأ نسحلا ريسفت يف ءالؤهل لحي الف .بسنلا ةلزنمب اذه

 ( . كلذ هابشأو قاسلاو

 نبا لاقو 0[اهيخأ الو اهنبا الو اهيبأ دنع اهرامخ ةأرملا عضت ال :نسحلا لاقو]
 ةنيزلا هذهف .نيلاخلخلاو نيراوسلاو ةدالقلاو نيطرقلا عضوم ىلإ نورظني :سابع

 . ةنطابلا

 : هللا لاق يذلا عباتلاو جوزلا نب راو جوزلا وبأ مهنم ذم ؛ةثلاثلا يهو . ىرخأ ة همرحو

 يف اوناك موق مهو .ءاسنلا ىلإ ةجاحلا يلوأ ريغ :يأ ( ,لاجرلا َنم ةبرإلا يلوأ ريغ (

 ىذلا قمحلا لجرلا وه : . مهضعب لاقو . ءاسنلا ة ةوهش ريغ ىلع اوُعِبط > ءارقف ةنيدملا

 همدخي لجرلا عبتي لجرلا وه :نسحلا لاقو .لجرلا هيلع راغي الو ةأرملا هيهتشت ال

 هنطب ماعطب

 رامخو .قيفص عرد يف ءالؤه يدي نيب موقت نأ ساب ال . ةأرمل ١ كولممو

 . بابلج ريغب })قيفص

 .اهنم مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 .امرحم نوكي نأ الإ لجرلا عم ةأرملا ولخت ال :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 . (3) توملا اهومح امنإ اهومح ليق نإو

 . ظ 52 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 رامخو قيفص عرد» :ع و ب يفو حيحصلا وهو ؛قيفص رامخو ،قيفص عرد» :ز يف اذك [2)

 ةأرملا عردو .هتبثأ ام حيحصلاو «قيض رامخو قيض عرد يف» :ط 52 ةقرو عس يفو ،«ديدج

 نم قيفصلاو .«هيجرف طيختو نيدي هل لعجتو }هطسو ةأرملا بوجت عرد وه» :ليقو .اهصيمق
 .جسنلا دّيَج افيثك ناك ام بايثلا

 . عس نم اهتحص تبثأف ةبرطضم ةلمجلا هذه تدرو (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 32 - 31 :رونلا

 .سأب الف اهءاجاف نإف ‘ اهكولمم دنع اهرامخ ةأرملا عضت ال : : مهضعب لاقو

 .ديبعلا سيلو ءامإلا ينعي ( نهناَمِيأ تَلَم ام وأ ) :لوقي مهضعبو

 دنع اهرامخ ةأرملا عضت ال :لاق هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع ةعيهل نبا]

 .(")[اهديس دبع

 مل نيذلا :يأ ه ءاسنلا تاروع ىىَلَع اوُرَهْفَي مَل نيذلا لفلا وأ » :هلوق
 .حاكنلا وأ ملحلا اوغلبي

 ةارملا تناكو « نهتنيز نم َنيِفْحُي ام مي هلجرأ َنبرضَي الو » :هلوق
 برضت : : مهضعب لاقو .اهل اخلخ ةعقعق ةعقعق عمستل سلجملاب اب ترم اذإ اهلجرب برضت

 .كلذ نع نيهنف ؛نيلاخلخلا توص عمست ىتح ىرخألاب اهيلجر ىدحإ

 ْمُكْلَعَل » هذه مكبونذ نم « َنونموُملا اهيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو » :هلوق
 .ةنجلا اولخدتف اوحلفت يكل :يأ « نوحلفت

 ِ . ١ ٥ ۔ ۔ء و _ .

 اق . )2( جوز اهل سيل ةأرم ١ لك ينعي 4 مكنم ىمديال ١ اوحكن او ث : هلوق

 . ةضيرف هذه : نسحلا

 مث ،لزنم اولزن اموق نأ راسي نب ناميلس نع ردكنملا نب دمحم نع نامثع]
 : لاقو ئ دحلا رمع اهدلجف باطخلا نب رمع ىلإ تعفرف . مهنم ةأرما تغبو اولحترا

 .ة[ىمايألا نم اهنإف اهوجؤزو اريخ اهب اوصوتسا

 ديرأو ديسلا ظفل نآرقلا يف درو دقو .اهجوز دبع اهديس دبعب ينعيو : : ظ 52 ةقرو . عس نم ةدايز (1)

 . [25 : فسوي] ( بابلا ىدل اَمَدتَس فلأو ) :ىلاعت هلوق يف جوزلا هب

 ىمايالاو .رئارحلا ينعي ( مكنم ىمايألا اوحكنأو ) :251 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (2)

 ىلوأ 6 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هلاق امو .امههابشأو تخألاو تنبلا وحن 5،تابارقلا

 ،نهلو مهل جاوزأ ال نيذلا ءاسنلاو لاجرلا نم (ىىمايألار » :لاق ،ليواتلاب قحأو باوصلاب

 :رعاشلا لاق .ًاضيأ مياو ةيا ةارماو ،ميا لجر :لاقيو
 » مئأنأ مكنم ىتفأ بنك نإو يمُيأَتَت نإو كنأ يجت نإف

 = ةريس نم نيبي املو ثةغلابلا ةظعلاو ةربعلا نم هيف امل ظ 52 ةقرو عس نم ةدايز ربخلا اذه تبثأ )3(
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 32 : رونل ا ثلاثلا ءزحل ا

 نم ميقت يتلا [لعف لتبتلاو] .لتبتلا نع ىهن هنأ ةلي هللا لوسر نع اوركذ
 .("ةأرما الب لاجرلا نم ميقي ىذلاو . جوز الب ءاسنلا

 يف هللا قتيلف هنيد فصن لمكتسا دقف جوزت نم : لاق هنأ ةي هللا لوسر نع اوركذ

 , (2) يقابلا فصنلا

 نأ بجاوب لجرلا ىلع سيلو ةصخر هذهو تاملسملا مكئامإ نم اوحكناو : يا « ممكناَمإَو » نيملسملا نيكولمملا ينعي « مُكداَبع نم َنيِجِلًْصلاَو » :هلوق
 .هدبعو هتمأ جوزي

 :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ 4 هلضق نم هللا ُمهِنَغُي ءاَرَقُف اونوكي نإ » :هلوق
 .)هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نأ :ةيآلا هذه يف ىنغلا اوبلطا

 سمتلي مل لجر لثم تيأر ام :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذ
 .( هلضف نم هللا مهنغُ ءاَرَقُف اونوكي نإ ( : لوقي هللاو . حاكنلا : يأ ©ةءابلا يف ىنغلا

 اهب ىضوا نيح اهب اميحر افيطل .دحلا اهيلع ماقأ نيح قحلا يف ف ايوق ناك دقف .ةديمحلا رمع =
 فيك يردأ الو .ذبنت ايب ال . جوزت ;ه اميأ اهربتعا نيح ةمألا لاوحأب ًاريبخ نيدلا يف ًاهقفتم ريخ

 ةمكحلا غلاب نم سلئافنلاو رردلا هذه طقتلي هي يدهعف .ةديفملا ةرقفلا هذه دوه خيشلا طقسأ

 .ةظعوملاو

 يف مالس نبا ةرابعو ،لتبتلا ىنعم اهب حرش خسان ةدايز نم ةرابعلا نأكو قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)
 لتبتلا نع ىهني ةلي هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع . . .» :لاق . ىفوأ ظ 52 ةقرو عس

 . ةمايقلا موي رشبلا مكب رثاكم ينإف دودولا دولولا اوجوزت :لوقيو اديدش يهن

 نع دلاخ ينثدح :اذكه مالس نب ىيحي ًاضيأ هجرخأو سنأ نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأ (2)

 .يي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديزي
 بتك نم يدي نيب اميف هدجأ ملو ْ لسرم دواد يبا نب زيزعلا دبع نع مالس نب ىيحي هاور )3(

 قزرلا اوسمتلا :لاق تي يبنلا نأ سابع نبا نع يمليدلا هجرخأ ام الإ ظفللا اذهب ثيدحلا
 نع» : : 6 ص 18 ج يربطلا ريسفت يفو .45 ص .ةك ج روثنملا ردلا يف ءاج امك . حاكنلاب

 نم هللا مهنع ءاَرَقُ اونوكي نإ ( : : هللا لوقي 6 حاكنل ا يف ىنغل ١ اوسمتل ا :لاق دوعسم نب هللا دبع

 .( 4 هلض
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 - 32 :رونلا

 مهرمأب 4 ميلع ث 7 4 عسو هللاو ط :لاق ..

 :يأ « هلضف نم هللا ُمُهيِنْعُي ىتح ًاحاكن ةودجي ال نيذلا ففُعَتسَلَو » :هلوق

 . هب نوجؤزتي ام اودجي ىتح

 مهيف ْمتملَع نإ مُمونتاَعف مُكْنَمْيأ تكلم امم بتكلا نوعني نيذلاو » :هلوق
 .هبتاكي مل ءاش نإو هبتاك ءاش نإ ةضيرفب سيلو . الام مهدنع متملع نإ : يأ « ريخ

 متملع نإ : سابع نب ١ ل اقو . ةن زامأو ءافوو ق لص مهنم متملع نإ : : مهضعب ل اقو

 ةلأسم ىلع الإ لمع الو ةفرح هل تسيلو هبد ةاكي نأ هركيو .المع وأ ةفرح مه دنع

 ىلع سأب الف عوطتلا وأ ةضيرفلا نم هيلع قدصت مث لمع وأ ةفرح هل ناك نإف .سانلا

 نم امهس بجوتسا دق ارح راصو ‘ ةاكزلا هل تبجو دق 0 اهتضيرف يوذ نم هنأل 3 هديس

 .هل هلحأو هللا هكلم دق ام هنم ذخأي نأ سأب الف ؛ةقدصلا ماهس

 هل كرتي نأ :يأ :مهضعب لاق] 4ْمُكَتاَع يذلا هللا ,لام نُم ممموئاءَو » :هلوق

 . (1)[هتبتاكم نم ةفئاط

 ؛ةقدصلا يف مهمهس نم مهل هللا بجوأ امم مهوطعأ : يأ : : مهضعب لاقو

 .اهيف ًامهس اهنم مهل هللا ضرفب ةقدصلا مهل تبجو دق مهنإو ،رارحا مهنإ :لوقي
 ةَمَنوُملاَو اَهيلَ نيلماعلاو نيكاسملاو ءاَرَقْفْلل تاقدصلا امنإ ) :هلوقك هدنع يهو

 ( هللا نم ةَّضيرق ليبسلا ناو هللا ليبس يفو نيِمراَعلاَو باقرلا يفو مُهُبولق

 م مغو تاو ) :هلوق كلذكف تاقدصلا يف هللا مهامس نيذلا ءالؤهل [60 : ةبوتلا]

 .هباتك يف مهل هللا ضرف يذلا مهضرف مهوطعأ :يأ ( مكنا ي يذلا هللا لاُم

 نع يبلكلا نع نابح انثدح» :251 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .و 53 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 . «هتبتاكم ثلث هل بهي ىلوملا ىنعي .هتبتاكم ثلث هيطعي :لاق بلاط يبأ نب يلع نع حلاص يبا

 أماكحاو نيعباتللو ةباحصلل ًآلاوقأو ةبتاكملا نم ةريثك اروص ةيآلا هذه ريسفت يف مالس نبا دروا (2)
 عسوت . .اذه انرصع يف ةديكأ اهيلإ ةجاحلا نكت مل نإو . ماكحالا هذهف .هقفتملل ةديفم ةلصفم

 مالس نبا ىور .عوضوملا يف مهريغو ةباحصلا نم ءاهقفلا ءارآ تنيابت ولو بلاطلا ةفرعم قافآ

 = نب ديزو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ىضق :لاق يرهزلا نع ينك نب رحب ينثدح» :لاق
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 35 ۔ 33 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 اوعبت < افّفعت : يأ 4 نصحت ن رأ نإ ء اغبل ا ىلَع ْمُكَتنَتق اوهركت الو ) :هلوق

 ٩. ايندلا ةوَيحلا ّضَرَع

 .اهدلو رثكيل ءاغبلا ىلع هتكولمم هركي لجرلا ناك : مهضعب لاق

 لجر ىلع اههركي ناك لولس نب يبأ نب هللا دبعل ةمأ يف تلزن : مهضعب لاقو
 . يغتبي يبأ نبا ناك يذلا ضرعلا كلذف .هدلو يدفيف .،هنم دلت نأ ءاجر شيرق نم

 « ميجر ُروُفَع » نهل « نهارَِإ دنب نم ةللا نإف ٌنُههِرَكِي نَمَو » :هلوق
 .دوعسم نبا ةءارق يه كلذكو م")[مهل تسيلو]

 تايآ هيف اباتك مكيلإ انلزنأ دق : يأ «تيَبُم تنبا مكيلإ انلزنأ دقلو » :هلوق
 نيذلا َنُم لثَمَو » ماكحالاو ضئارفلاو يهنلاو رمألاو مارحلاو لالحلا :يأ ،تانيبم
 .4 َنيِقَُملْل ةَظِعوَمَو » ةفلاسلا ممألا رابخأ :يأ « ممُكِلْبَق نم الخ

 .ةرذنم ةيآو ةرشبم ةيآ :تايآ تس ىلع نارقلا لزن :لاق ءادردلا يبأ نع اوركذ

 .رابخأو صصق ةيآو ،كاهنت ةيآو ك كرمأت ةيآو ةضيرف ةياو

 حابضم اهيف ةوَكشمك هرو لتَم ضزأل و ت اوَُممسلا ر ١ رون هللا ث : ىل اعت هلوق

 ولو :لاق هتومو هتايح مهرد هيلع يقب ام نق دبع هنأ زيزعلا دبع نب رمعو رمع نباو ةشئاعو تباث =
 هتبقر فقوأ ثلثلا ىدأ اذإ :لاق دوعسم نبا نأ» ىورو .... يدؤي ىتح ادبأ دبع وهف لام كرت

 ةقاتعلا هيف يرجت بتاكملا :لاق ةبيتع نب مكحلا نع يدوعسملا انثدحو» :لاقو «. . .ميرغ وهف

 .«ىتدؤي مجن لوأ يف

 .نهتداسل ال ءاغبلا ىلع تاهركملا تايتفلل هتمحرو هللا ةرفغم نأ يأ .ط 53 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 ةلعلا نهنم نوسمتليو ءامإلا نوهركي ةيلهاجلا لهأ ناك» :251 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق

 ٌوُفَغ ) نهل ( نهاك دمعَب نم ةللا نق ٌنههرُكي نمو ) كلذ نع مالسإلا لهأ ىهنف .نرجفيف
 : ىلاعت هلوق باب ريسفتلا باتك يف ملسم ىورو .133 ص 8 ج يربطلا ريسفت رظناو ؛ ميجر

 لولس نب يبأ نب هللا دبعل ةيراج نأ» رباج نع (ع9 مقر) ) ءاغَبلا ىًلَع مكنا اوهرك الو (

 ىلإ كلذ اتكشف 6 ىنزلا ىلع امههركي ناكف .ةميمأ :اهل لاقي ىرخأو .ةليسم : :اهل لاقي

 .«( ميجر روُفَع ) :هلوق ىلإ ( ...ءاغبلا ىلَع مكتاتف اوهركت الو ) :هللا لزناف ةيقت يبنلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 35 :رونلا

 ةيقرش أل ةنوتيز ٍةكَربُم ةَرَجَش نم دقوي يرف بكوك اهنأك ةجاحلا ةجاَجُز يف حابضملا
 28 . . ٠ِ ٨ م ؟. ى ,ح 2٥ ۔ ٠ ٥2 ؟ ©0؟2- م . . .4 ۔ 8 , ۔ح۔ .3 ٥ ح ت ,۔

 ءاشي نم هرونل ةللا يدهي رون ىلع رون ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي ةيبرغ الو
 م م ٥ { ى م ّ  -. ه ك و ٥ ..ر

 . 4 ميلع ءيش لكب ةللاو سانلل لاثمالا هللا برضيو

 هبلق يف نمؤملا ىطعأ يذلا هرون لثمف :يأ (هرون لم ) :هلوق امأ

 .ةشبحلا ناسلب يهو شةذفانب تسيل يتلا تيبلا يف ةركلا :ةاكشملاو ( ةاَكشمَك )

 . نمؤملا ردص لثم يهو

 يف حابصملا ) :لاق .نمؤملا بلق يف يذلا رونلا وهو ( حابصم اَهيف )
 .فاص هبلق ،نمؤملا بلق لثم وهو .ليدنقلا ةجاجزلاو ،ةيفاص ( ٍةَجاَجْز

 ى 7

 : نيهجو ىلع أرقي ( دقوي ( (")ءيضم ميظع : يأ ( يرد بكوك اهنك ةجاَجلا (

 ةجاجزلا ينعي وهف ءاتلاب اهأرق نمو حابصملا ينعي وهف ءايلاب اهأرق نمف ،دقوتو دقوي

 .ًرون دقوتي نمؤملا بلق كلذكف .اهيف امب

 (ٍةيبزَغ الو ٍةيقْرَش ال ) .نمؤملا بلق لثم يهو ( ةنوتيز ٍةَكَراَبُم ةَرَجَش نم )
 اهبيصت ةيبرغ الو .تبرغ اذإ اهبيصت الو تقرشأ اذإ سمشلا اهبيصت ةيقرش ال :يأ
 نود قرشلا اهيلع بلغي سيل :يأ ؛تقرشأ اذإ اهبيصت الو تبرغ اذإ سمشلا

 ال :مهضعب لاقو .برغلاو قرشلا اهبيصي نكلو ،قرشلا نود برغلا الو برغلا

 هبذعأو تيزلا ىفصأ يهو . سمشلل ةيحاض يه ؛يبرغ الو يقرش لظ اهيلع ءيفي

 .()هبيطأو

 ةءارقلاف» :( يرُدو .ير بكوك ) :نيتءارقلا ركذ نأ دعب 252 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 طحنا اذإ بكوكلا أرد كلوق نم وهو .هلوأ ترسك هتزمه اذإو .زمهلا كرتب هلوأ تممض اذإ

 ،لحزو ىرتشملا :ةسمخلا نم دحاو هنإ :ريسفتلا يف لاقيو .هغمدف ناطيشلا هب مجر هنأك

 اهءامسأ فرعت ال يتلا ماظعلا بكاوكلا ىمست دق برعلاو .خيرملاو ،ةرهزلاو ،دراطعو

 .زمه ريغب يراردلا
 لوقلاو .زو عس نم اهتحص تبثأف .ع و ب يف ةصقان ةبرطضم ةريخألا ةلمجلا هذه تءاج (2)

 .ةداتقل
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 36 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 يهو ،لبج حفس يف يه ‘برغ ءيف الو قرش ءيف اهبيصي ال :مهضعب لاقو
 قرشلا ىلإ يلصت ةينارصن ال :يأ ( ٍةّيقْرَش آل ) .نمؤملا لثم يهو .ةرضخلا ةديدش

 عضوملا .سدقملا تيب ىلإ :يأ ‘برغملا ىلإ ىلصت ةيدوهي الو :يأ ( ٍةّيبْزَغ الو ر

 .""سدقملا تيب هيبرغ نارقلا هيف لزن يذلا

 وهو ( زان هْسَسُمَت مل ولو ) عيضي ةجاجزلا تيز داكي :يأ ( ءيضي اَهْتْيَر داكي ر

 نم هبلق هيلإ بهذي اميف هل َنْيبُي نأ لبق نم قحلا فرعي نأ داكي نمؤملا بلق لثم
 : هلوقل لثم وهو ؛هنع ىهن ام ةيهارك نم هيلإ بهذي اميفو ،هب رمأ اميف قحلا ةقفاوم

 .(ًراَن ةْسَسُمَت مل ولو )

 بلق كلذكف .حابصملا يف تيزلا ىلع رانلا رون :يأ ( روُن ْىَلَع رون ) :لاق

 رانلا هيف تلعج نيح حابصملا راص امك رون ىلع ارون راص قحلا هل نيبت اذإ نمؤملا
 .حابصملا رونو ‘تيزلا رونو ،ةجاجزلا رون :رون ىلع ًرون

 ةناو سانلل لامألا ةللا ُبرْضَيَو ر هنيدل :يأ ( ءاشي نمم هرونل هللا يدهي ) :لاق
 م و

 .( ميِلَع ءيش لكي
 .دجاسملا يهو « ُهُمْسا اهيف َرَكْذُيَو عقت نأ هللا نذأ تويب يف » :هلوق

 ولو ادجسم هلل ىنب نم :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق رذ يبأ نع اوركذ
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ .)ةنجلا يف تيب هل هللا ىنب ةطق صحفم لثم

 .برغلا ىلإ ليلق ليم عم .ةكم لامش عقي سدقملا تيب نأ عقاولا (1)

 ،ةهباشتم ظافلأب ةباحصلا نم ةلمج نع ننسلا باحصأ هجرخأ !هيلع قفتم حيحص ثيدحلا (7)

 باتك يف ملسم هجرخاو ادجسم ىنب نم باب ،ةالصلا باتك يف الثم يراخبلا هجرخاف
 اهيلع ثحلاو دجاسملا ءانب لضف باب يف نافع نب نامثع نع ةالصلا عضاومو دجاسملا
 )135 مقر) ادجسم هلل ىنب نم باب . تاعامجلاو دجاسملا باتك يف هجام نبا هاورو (3 مقر)

 هاورو (738 مقر) هللا دبع نب رباج نعو (736 مقر) نافع نب نامثع نعو باطخلا نب رمع نع
 هللا مسا ركذيل ًادجسم ىنب نم : هلوأ ثيدح نم ةسبع نب ورمع نع دجاسملا يف يئاسنلا

 . .هيف

181 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 36 :رونلا

 .ةنجلا يف تيب هل هللا ىنب هلام نم ادجسم ىنب نم :لوقي ةي هللا لوسر ناك :لاق هنع

 ."") .ريقتملا نم هللا لبقتي امنإو

 نمف ؛دجاسملا ضرألا يف يتويب نإ :بوتكم ةاروتلا يف :لاق ًابعك نأ اوركذ

 .هرثاز مركي نأ روزملا ىلع قحو .هتمركأ يتيب يف ينرازو ،هءوضو نسحاف أضوت

 :لاصآلاو حبصلا ةالص ودغلا « ,لاَصآلاو ودعلاب اهيف هل حبسي » :هلوق

 عيمجو ءاشعلاو برغملا عضوملا اذه ريغ يف ركذ دقو .رصعلاو رهظلا : يأ © يشعلا

 عيبي يذلا عيبلاو ©بلاجلا ةراجتلا ه عب الو ةراجت ْمهيهلُت أل لاجر » :لاق

 .« ةوَكَزلا ِءاتيِإَو ةلصلا ماقإَو هللا ركذ ْنَع » :لاق 5هيدي ىلع

 اذه يف ( هللا ركذ) و .ةالصلا ىلإ اوماقو مهعيب اوكرت نذؤملا اوعمس اذإ اوناك

 ةاكزلا ( ةوكَزلا ءاتيإو ) ©سمخلا تاولصلا ينعي ( ةلصلا ماقإَو ) .ناذألا عضوملا

 .ةضورفملا

 6 يلع نع ريبزلا نب ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا : يلاتلا دنسلاب مالس نب ىيحي هاور (1)

 .فيعض هدانسإو (737 مقر) هجام نبا هجرخأ دنسلا اذهبو

 253 ص 2 ج يناعملا يف ءارقلا ةرابعو 3234 ةقرو ز يفو 3و 54 ةقرو عس يفو عو ب يف اذك (2)ا

 .«هيدي ىلع لجرلا هعاب ام عيبلاو بلجلا لهال ةراجتلاف» :لاق :حضوأو حصأ

 ملو .دجسملا يف ةأرملا ةالص ةيهارك يف ةباحصلا نع لاوقأو ثيداحأ اذها دعب مالس نبا دروأ (3)

 ةأرما ىأر ةبتع هللا لوسر نأ ميلس نب ناوقص نع دمحم نب ميهاربإ» :اهنم ع يف الو ب يف درت

 اولسرأ نيح ليئارسإ ونب تبذمم امنإف مكءاسن مكيلع اوفك سانلا اهيأ اي :لاقف دجسملا يف

 نم ريخ ناكم يف ةأرما تلص ام :لاق دوعسم نبا نعود» . . . .«قاوسألاو دجاسملا ىلإ مهءاسن

 :دامح لاق .اهُيَلَنَم يف جرخت نأ الإ يبنلا دجسم وأ مارحلا دجسملا نوكي نأ الا اهتيب رعق

 .«نافحلا نالقنمملا

 ىلإ باهذلا نم ءاسنلا اوعنمي نأ نيملسملا يهنت ةحيحص ثيداحأ تدرو هنأ قحلاو

 نكلو }ةريره وبأ دازو ث هللا دجاسم هللا ءامإ اوُعَُمَت ال :اعوفرم رمع نبا هاور ام اهنم دجسملا

 .تالفت نهو نجرخيل
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 38 - 37 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 ودعلاب ) دجاسملا يف :يأ ( اهيف هل حبني ) : : نيهجو ىلع أرقي فرحلا اذهو

 :لاق مث . .( لاضآلاو ودعلاب اهيف هل حبسي ) ) :رخآلا فرحلاو ( لاجر ِلاضالاؤ

 . ()لاصآلاو ودفغلاب اهيف هل نوحبسي نيذلا مهف : : يأ ء( لاجر (

 رافكلا بولق :ىأ «رَصْبأل او بولقلا هيف بلقت اموي َنوُماَحَي < : هلوق

 الف ثرجانحلا اهب تصنن اهنكامأ نم تعزتنا بولقلا نأ بولقلا بلقت و . مهراصبأو

 ( نيمظاك رجانحلا ىدل بولقلا ذإ ) :هلوق وهو .جرخت يه الو اهنكامأ ٢ عجرت يه
 ُراَصْبأ ةصخاش يه اذإف ) :ىرخأ ةيآ يف لاق دقف راصبألا بلقت امأو .[18 :رفاغ]

 مهت دتري ال) :هلوقك وهو .يعادلا ةباجإل :يا [97 :ءايبنألا] ( اوُرَقَك نيذلا

 .[43 : ميهاربإ] ( مهفرط

 .لحكلا دعب قرلاب :يأ راصبألا هيف بْلَقَتَ) :هلوق يف نسحلا لاقو

 .رظنلا لعب ىمعلاو

 هب مهيزجي] ،اولمع ام باوث : يأ « اولمع اَم . ام َنَسخأ ا هللا مهرج ج :هلوق

 .ديزم يف ادبأ ةنجلا لهاف 4 4 هلضق ل نم ه مُهَديزََو ث )3 ١[ةنجلا

 نمف دجاسملا ضرألا يف يتويب نأ ةاروتلا يف تدجو :لاق بعك نع اوركذ

 تدجوو ،هرئاز مركي نأ روزملا ىلع قحو . هتمركأ يتيب يف ينر از مث هتيب يف اضوت

 وذَعْلاب اهيف هل بسي همسا اهيف َرَكذُيَو ف نأ ةنا نذأ تويب يف ) :نآرقلا يف
 ةوكزلا ءاتيإو ةوصلا ماقإَو هللا ركذ ْنَع عيب الو ةراجت ممهيهلت ال لاجر لاَصالاؤ

 : ىلاعت هلوق» :لاق . حضوأ 238 ص ةجحلا يف هيولاخ نبا ةرابعو . .عسو ع و ب يف اذك (1)

 هلعاف مسي مل امل لعف هلعج هنإ : : حتف نمل ةجحلاف .اهرسكو ءابلا حتفب أرقي (اَهيف \ حبس (

 لاجرلل العف هلعج هنأ :رسك نمل ةجحلاو .(ْمهيهلت آال) ربخلاو ،ءادتبالاب (لاجرلا) عفرو

 .«مهلاحل ًافصو هدعب ام لعجو ۔هب مهعفرف

 ىشخت اذإ اقرز هنيع تقرز لاقي .«قززلا» :هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو «قزرلاب» :ع يف (2)
 .(قرز) :ناسللا رظنا .نيعلا داوس يف ةرضخ :ةقرزلا :ليقو ضايب اهداوس

 . ىنعملا مامتإل عس نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 39 - 38 :رونلا

 نُم مُهديََِو اولمع ام َنَسحأ للا مهرج راصبألاو بولقلا هيف بلقتت اموي واخ
 ١ ١ .( هلضف

 دحأ ال :لوقي مهضعب ريسفت] « باّسج ريغب ءاشي نمم قزري هللاو » :لاق

 . ")[ هللا مهاطعأ امب مهبساحي

 .قو هللا لوسر تعمس :تلاق ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ نع اوركذ

 ملعيس : يدانيف دانم ءاج نيرخآلاو نيلوألا :ةمايقلا موي سانلا هللا عمج اذإ :لوقي

 ؟( هللا ركذ نَع عيب الو ةراجت مهيهلت آل ) نيذلا نيأ ،مركلاب ىلوأ نم عمجلا

 عمسي عيفر هل توصب ىدانملا يداني مث .باسح ريغب ةنجلا ىلإ ©ليلق مهو ،نوموقيف

 نع مُهُبونَج ىىَقاَجَتَت ) نيذلا نيأ ؟مركلاب ىلوأ نم عمجلا ملعيس :مهلك قئالخلا

 نم رثكأ مهو نوموقيف ؟( نوقفني ْمُهاَنفَزَر اممو اَعَمَطَو افو ْمُهُبَر نوُعذَي عجاضملا
 ىلوأ نم مويلا عمجلا ملعيس :يدانيف يدانملا عجري مث .ةنجلا ىلإ لوألا فنصلا

 ،لاح لك ىلع هللا نودمحي نيذلا ءارضلاو ءارسلا يف هللا نودماحلا نيأ مركلاب

 .سانلا نم يقب نم بساحيف ثةنجلا ىلإ لوألا فنصلا نم رثكأ مهو نوسوقيف

 ةعيقلاو .قفانملا لثم اذهو 4 ٍةَعيقب بارَسَك ممُهلَمحعأ اورقَك نيذلاو » :لاق
 هذجي مل هاج اذإ ىح ءام » ناشطعلا :يأ « ُنائْمْظلا هبسحي » .رقرقلا وهو .عاقلا
 :لوقي 4 ائيش

 امب ائيش هلل لمعي ملو .اقح هب ءاج امبو 5ًايبن دمحمبو كابر هللاب رقأ قفانملا نإ
 دجي مل ةرخآلا ىلإ راص اذإ ىتح لامعألاب ءافولا نود رارقإلا ىلع دمتعاو ،هب هل رقأ

 ءافولا نود رارقإلا ىلع هبيثُي هللا نأ بسحو ،هضئارف هلل لمكي مل ذإ هلمع باوث

 مل هءاج اذإ ىتح ءام هنأ نظف بارسلا ىأر يذلا ناشطعلا لثم هلثم ناكف ؛لامعألاب

 .و 54 ةقرو . عس نم ةدايز (1)

 .ةيراصنألا ةيلشهنلا ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش نع دنسب متاح يبأ نبا هجرخا (2)
 . ةفلتخم ظافلأب رماع نب ةبقع نع ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأو
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 41 - 39 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 ٥ م 2 ٥

 يف حايرلا هب .7 امرك مامأ مهرب اوُرقَك نيذلا م ( :هلوقك وهو .ائيش هدجي

 ( ديعَبلا لالضلا وه كلذ ءيش ىلَع اوُبَسَك امم نوردقي ي ال فصاع َ مو

 هنع ىنغأ هنأ بسحي هرارقإ لثم بارسلاو قفانملا لثم ناشطعلاو . [18 : ميهاربإ]

 عفني امك الإ ائيش هنع ىنغأ هرارقإ دجي مل توملا هءاج اذإف ،توملا هيتأي ىتح .ائيش
 . "ناشطعلا بارسلا

 ۔2ے و ى

 .رانلا وهو ء ءيسلا هلمع باوث : ىأ 4 هَباَسح هافق ُهَدْنع هللا دجوو 9 :هلوق

 .« باَسجلا عيرَس هللاو »

 رخآ لثم اذهف « يشل رخب يف ٍتَمْلْطَكؤأ » :لاقف كرشملا لثم هللا برض مث

 ث[رمغ :يأ ريعق قيمع :يأ] يجل رحب يف كرشملا بلق لثم : يأ ،كرشملا رفاكلل
 باحس هقوف نم نم جوم :لاقف جوملا كلذ فصو مث « جوم هقوف م جوم ُهاشْغَي ,

 ةملظو باحسلا ةملظو جوملا ةملظو رحبلا ةملظ :يأ « ضب قوق اهضعب تملظ
 اذإ » :لاق .ملظم دسج يف ملظم ردص يف ملظم كرشملا بلق كلذكف .ليللا
 ُهَل امف ارون هَل هللا لعجي ل نَمَو » ةملظلا ةدش نم :يأ 4 اَهيَرَي ذكي مل هد جرخأ

 .« رون نم

 لثمو {قفانملا لثمو ،نمؤملا لثم :ةروسلا هذه يف هللا اهلثم لاثمأ ةثالث هذهف

 ألإ اَهنِقْعي اَمَو سانلل اهبرضت ُلاَتمأألا َكلَبَو ) :لاق .ةلوقعم ةحضاو ةنيب ،كرشملا
 .[43 :توبكنعلا] ( نوُملاَعلا

 هتنَص ولاو ؛ضزألاو تاومسلا يف نم هل حبسي ةللا نأ ت : م » :هلوق

 ينعي ناسنإلل ةالصلا :دهاجم لاق « ةحيبست هتالص ملع دق رُك » اهتحنجأب :يأ

 .4 ةونع امب ميلَع هثلاو » .هقلخ نم كلذ ىوس امل حيبستلاو ،نمؤملا

 لعج يذلا مالس نبا ريسفت هيف فلاخ دقو .كش الو يراوهلا دوه خيشلل ةيآلا هذه ريسفت (1)
 ةيناثلاو قفانملل ىلوالا لعجف دوه خيشلا لصف امنيب ،اقلطم رفاكلا ينعت اهيلت يتلاو هذه نيتيآلا
 .ظ 54 ةقرو عس رظنا . كرشملل

 .ةداتقل لوقلاو ؛ظ 54 ةقرو عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 43 - 42 :رونلا

 ثعبلا :يأ « ريصملا هللا ىلإو ضزألاو تاومسلا كلُم هللو » :هلوق

 فل مث » .باحس ءىشني :يا ًاباحَس يجزُي ةللا نأ رت ملأ » :هلوق
 ‘”[ضعب ىلع هضعب : : يأ] « اماك ةز ُهلَعجَي مث » ضعب ىلإ هضعب عمجي : ىأ ي هنيب

 .باحسلا لالخ نم :يأ « هللخ نم جرخي » رطملا :يأ « قرلا ىرنف »
 722 ۔

 لابجلا كلت نم لزني : يأ « دَرَب نم اهيف ,لابج نم ءامسلا نم لزنو » :لاق

 نم » دربلا كلذب :يا 4 هب بيصيف » ءامسلا يف يه يتلاو درب نم يه يتلا

 اوُمَلَظ موق ترح تباَصأ ) درب :يأ ( رِص اهيف حير ) :هلوقك .عرزلا كلهيف 4 ءاشي
 .؟ ۔ ه 2 ى ه ك

 . [117 :نارمع لا] ) ُهَنَكَلُهاَق اف مهسفنا

 امو ) :هلوقك .رثكأ هنع هللا وفعي امو . مهبونذبف ةبيصم نم دابعلا باصا امو
 :ه م م ٥

 .[30 :ىروشلا] ( ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك امب ةبيصم م ْمكَباَصأ

 : سابع نبا لاق .عدافضلا رطمن ةليللا انتب :سابع نبال لاق الجر نأ اوركذ

 .اراحب ءامسلا يف نإ تقدص
 - ٧ 4 م م ٥ م م

 انَس اي » .ءاشي نمع دربلا كلذ فرصي :يأ ءاشي نمع هفرصيو ) :هلوق

 .ربالاب بممْذَي » هقرب ءوض :يأ « هقرب

 وأ قربلا مكدحأ ىأر اذإ : ةلي هللا لوسر لاق :لاق ريبزلا نب ةورع نع اوركذ

 . 'تعنيلو هللا نحبسيلف قدولا

 قوسلاو عفدلا وه ءاجزإالا لصأو ؛«باحسلا ءىشني» :ز يفو عس يفو تاطوطخملا يف اذك (1)

 يف ءارفلا لاقو قوسي : يأ [ًاباحَس يجزي) :67 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .قفرب

 يجزن نحن :لوقت برعلاو ديري ثيح هقوسي (ًاباَخَس يجزُي) :هلوقو» :256 ص 2 ج يناعملا
 :دعرلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإلا فلؤملا دارأ نأ الإ مهللا ا .هقوسن :ىأ يطملا

 .12 :ةيآلا ( لاقنلا باحسلا ُىشنُيَو )
 . ظ 54 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 هيلإ رشي الف» : ظفلبو ع و ب يف «ثعبيلو هللا نحبسيلف» :ظفلب لسرم ثيدحلا اذه درو اذك (3)
 = يعفاشلا جرخأو : يلي ام 50 ص 4 ج يطويسلل روثنملا ردلا يفو .ظ 54 ةقرو عس يف «تعنيلو

186 



 48 ۔ 44 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 ةماقإ دنع :عضاوم ةثالث دنع ءاعدلا ةباجإ اوبلطا :لاق يتي هللا لوسر نأ اوركذ

 . (") رشويجلا ءاقتلا دنعو ثيذغلا لوزن دنعو ةالصلا

 :هلوقك هبحاص نم امهنم دحاو لك ذخأ وه] َراَهنلاَو ليللا ةللا ُبلَقُي » :هلوق
 كلذ يف نإ » :ک[لاق [13 :رطاف] ( ليللا يف راهنلا جلوُيو راهنلا يف ليللا جلوُي

 . ىدهلا اورصبأ نيذلا نونمؤملا مهو راصبألا يوذل : يأ «رضصبالا يلوال ةربعل

 ءيش لك :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .4 ءام نُم ةباد لُك َقَلَح ةشناو » :هلوق ى
 .)ءام نم قلخ

 يبن رش مهيز » اعرحنو ةتحلا :ي ه ل نلع يني نش مهنب » :هل
 نم رثكأ ىلع يشمي نم مهنمو :يا « عبزأ ىىَلَع يشمي نُم ْمُهْنمَو نيلجر ىل
 مهنمو اذك ىلع ( يشُمي نُم مُهنمَو هنطب ىَلَع يشمي ْنُم مهنمف ) :لاق امنإو .كلذ

 .[8 :لحنلا] ( نوُمَلْعَت آل ام ىلحيو ( :لاق .ريثك هللا قلخ اذك ىلع يشمي نم

 .4 ريدم ءْيَش لك ىَلَع ةللا نإ ءاشي ام هللا ىلخي » :لاق
 ىلوتي مث انعطاو ,لوسرلاب هللاب انماة » نيقفانملا ينعي « نولوقيو » :هلوق . 727 مم . ۔ا م 7 5 ِ .. ِ م ۔ 1

 ( اًنْعَطاَو ,لوُسرلابَو هللاب اًنَماع) اولوقي نأ دعب نم :يأ « كلذ دعب ْنُم ْمُهْنَم قيرف
 / َ ٠ م ۔ 2 ٤ .۔۔ 1

 .هب لوسرللو هلل اورق أ امب لمعل ا نع اولوت مهن ال : يأ 4 نينمومل اب كئلو ا امو 

 ب د ه ه ٠. ه 2 ,2, مد ه۔ .ء ه ۔ « ۔ ى ح مه .,ح,۔ -
 4 نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو ) :هلوق

 الو نورقي نيذلا نيقفانملا ينعي ،هباتكو هلوسر مكحو هللا مكح ىلإ ةباجإلا نع :يأ
 .نولمعي

 فصيلو هيلإ ريشي الف قدولا وأ قربلا مكدحأ ىأر اذإ :لاق هنع هللا يضر ريبزلا نب ةورع نع =

 .تعنيلو
 لاق :لاق لوحكم نع رمع نب زيزعلا دبع نع ميهاربإ ينثدحو» : اذكه مالس نبا هجرخأ (1)

 . السرم لوحكم نع كلذك ةفرعملا يف يقهيبلا هجرخأو . . .يتي هللا لوسر

 لاق :لاق ةريره يبأ نع ةنوميم يبأ نع ةداتق نع مامه انثدحود» : اذكه دنسب مالس نبا هجرخأ (2)

 .ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف هدجأ ملو ؛َي هللا لوسر
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 52 - 49 :رونلا

 .ًاعازس نينعذم :دهاجم لاق 4 َنيِنِعْذُم هيلإ اوئاي قحلا ُمُهَل نمكي نإو » :لاق

 نينمؤملا نم لجرلا نيبو هنيب نوكي مهنم لجرلا ناك :لاق نسحلا نع اوركذ
 هيلع يبنلا ىلإ هعم ءاج هل قحلا نأ ملع نإف ،مالسلا هيلع يبنلا ىلإ هوعديف { ةموصخ

 كلا ىلإ اوُعُد اًذإَو ) : هللا لزناف ى يبنلا ىلإ هعم ءعىجي مل هيلع هنأ ملعا نإو ،مالسلا

 . ( َنوُضرغُم منم قيرف اذإ مهنيب مكحتل هلوسرو

 قافنلا ضرم مهبولق يف :يأ 5ماهفتسالا ىلع 4 ضرم مهبولق يفأ » :لاق
 دق :يأ ،ماهفتسالا ىلع ،هلوسر يفو هللا يف اوكشف « اوباتزا م < قافنلا رفكو

 اوفاخ دق : يأ روجلا فيحلاو ه ُهلوُسَرَو مهيلع ةللا يحي نأ وفاخ م » .اولعف

 .") قافنلا ملظ :يأ « َنوُملاَضلا ه كئلوأ لب » .كلذ

 نيملسملا ماكح نم مكح ىلإ يعد نم :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع
 .(»هل قح ال ملاظ وهف بجي ملف

 اوُلوُمُي نأ مهنيب مكحل هلوُسَرَو هللا ىلإ اومعد اذإ نينموملا لوق ناك امنإ ) :هلوق

 :لاق .نيقفانملا لوق لوألا لوقلا كلذو ،نينمؤملا لوق اذهف .4 نعطو انعمس

 .4 َنوحِلفُملا مه كيلوأ »

 لمعلاو لوقلا نم هب هدّبعت اميف هضرف لمكيف « ُهلوُسَرَو للا .عطي نمو » :هلوقا
 4 كلو ث يقب اميف : يأ 4 هقنو ) هبونذ نم ىضم اميف : يأ 4 هللا شخو و

 .ةنجلا ىلإ رانلا نم نوجانلا :يأ « نوؤئاقلا ُمُه » مهتفص هذه نيذلا :يا

 و 55 ةقرو عس نم هحيحصت تبئاف راركتلا ضعب عم ًابرطضم ع و ب يف ةيآلا هذه ريسفت درو (1)

 ( ُهنوُسَرَو ْمهنَلَع هللا يجي نأ َوُئاَحَي مأ ) : هلوق ريسفت يف ع و ب يف ءاجو .235 ةقرو ز نمو

 .«مهيلع امهلدع اوفاخ امنإو 3هلوسرو مهيلع هللا فيحي نأ اوفاخي مل : يأ» : يلي ام

 رخا نيبو هنيب ناك نم» : هلوأ يف ءاج و 55 ةقرو عس يفو ع و ب يف ثيدحلا اذه درو اذك (2)

 هنيب ناك نم» : ظفلب 54 ص 5 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا هاورو «. . . مكح ىلإ هاعدف ةموصخ

 ثيدح اذهو :هنع لاقو 116 ص 5 ج ريسفت يف ريثك نبا هركذو «. . .هاعدف ءيش هيخأ نيبو

 .لسرم وهو بيرغ
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 54 - 53 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 مهتمأ نل » نيقفانملا ينعي مهنم دج هللاب اوُمسفأَو » :
 فيعضلا مهيفو .اوننتسي ملو اومسقا :يأ ،هعم داهجل ا ىلإ :ىأ : 7

 .رذعلا هل نمم جورخلا هنع عضوي نمو 6 ضيرملاو

 :لاقف مالكلا فناتسا مث .اوفلحت ال :يأ « اوُمسَقَن ال لق » : :هللا لاق

 نم نورمضت امم ريخ ةفورعم ةعاط : : يأ رامضإ اذهو .ريخ : : يأ 4 ةفورعم ةعاط ط

 .« َنوُلَمَعَت امب ريبخ هللا نإ » .قافنلا

 .هولمكاف هب مكدبعت ام لك يف :يأ « لوسرلا اويأ هللا اوُعيطَأ ل » :هلوق
 امنإف . ! وذو نإف » :لاق مث .عمجأ هب اوفوأو

 نم :ىأ « تلمح ام مكيَلَعَو ط غالبلا نم : : يأ « لس ام س ا ينعي 4 4 هيَلَع

 .اهنم مكفلك ام عيمج يف هتعاط

 ناك اذإ تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف لي لوسرلل ماق ةملس نب ديزي نأ اوركذ

 مث] . هسلجأف هبوثب ثعشألا ذخأف ؟عنصن فيك ءهانوعنمو قحلاب انوذخأ . ءارمأ انيلع

 بيغت وأ ينبيجي ىتح هلأسأ لازأ ال :لاقف [هبوثب ثعشألا ذخاف . ًاضيأ داعف ماق

 ام مكيلعو اولمح ام مهيلع امن اف اوعيط و اوعمس ا : نيت هلل ١ لوسر ل اقف . سمشل ١

 . (4) متلمح

 هل متررقأ امع» :اذكه ةرابعلا نوكت نأ حصألاو .خسان نم وهس اذه نأ ودبيو ع و ب يف اذك (1)

 بهذ ام اذهو .اولوتت نإف :ريدقت ىلع «اهنع متضرعأ نإف» :ز يفو ط 55 ةقرو عس يفف ٦«هب

 هيف لصفو نايب نسحأ ىنعملا نيب دقف 3258 ص 2 ج ءارفلا يناعم رظنا .نيرسفملا روهمج هيلإ

 .158 ص 18 ج يربطلا ريسفت كلذك رظناو ،هيلع ديزم ال امب لوقلا
 دبع نبا ركذ دقو .«ديزي نب ةملس» ملسم حيحص يفو ،«ةملس نب ديزيو تاطوطخملا يف اذك (2)

 نب ديزي وأ ديزي نب ةملس وه له همسا يف ةاورلا فالتخا 644 ص 2 ج باعيتسالا يف ربلا
 نب ةملس نب ديزي وهو .ديزي باب يفو ةملس باب يف :نيعضوم يف همسا دروأو .ةملس

 .سيق نب ةمقلع هنع ىور ،يفوك .ةعجشم
 .و 55 ةقرو عس نم ةدايز )3(

 ةعاط يف باب .ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ .يذمرتلاو ملسم هجرخأ . حيحص ثيدحلا (4)

 .(1846 مقر) يمرضحلا لئاو نع قوقحلا اوعنم نإو ءارمألا

189 

  



 زيزعلا ها باتك ريسفت 57 ۔ 54 :رونلا

 ىلع اَمَو » مالسلا هيلع يبنلا ينعي ،هوعيطت نإو 4 اونهت هوُعيطَن نإَو » :هلوق
 [107 :ماعنألا] ( ظيفح ممهْيَلَع انلعج اَمَو ) :هلوقك 4 نيبملا غلبْلا ألإ ,لوسلا
 .اهب مهيزاجت ىتح مهلامعأ مهيلع ظفحت : يأ

 يف ممُهْنَلْحَتْسيل تحلصلا اونمَعَو مكنم اونما نيذلا ةللا َدَعَو » :هلوق

 مهنيد مُهَل ُننكَميلَو » نينمؤملاو ءايبنالا نم مهل نم نيذلا تلحنا امك ضزالا
 اونوكيف هلك نيدلا ىلع مهرهظي ىتح مالسإلاب مهنرصنيل :يأ 4 ْمُهَل ىَضتزا يزلا
 . نايدألا لهأ ىلع ماكحلا

 لجأ هللا :لاق زيزعلا دبع نب رمع نأ يرزجلا نارهم نب نوميم نع اوركذ
 اونما َنيذلا ةلا َدَعَو ) :لوقي هللاو ادحاو ةفيلخ ضرألا يف ذختي نأ نم مظعاو

 ً .گ ه م ث٥٠2۔, . , - ,, ى 8 ,., ه ده
 . (1) [المح مكلقثأ ينكلو 1( ضرال ١ يف مهنفلختسيل تاحلاصل ١ اولمعو مكنم

 . َ ه ء ٥ و 2٥ . م و. . ٥ { ٥ و مو مو ]و۔ -

 ليلق متنا ذإ اوركذاو ) :هلوقك 4 انما مهفوخ دعب نم مهنلدنيلو » :لاق
 مكيواف ( ؤ مورلاو سراف ۔( سانلا مكفطختي نا نوفاخت ضرالا يف َنوفَعضَنسُم .ا .ج ه ٨١ ع: .رع .ع ث ٨ ۔ڵ ك .هگى نا. ت ه
 ٤, ر 7 ه2۔ ه. .و

 .[26 :لافنألا] ( تابيطلا نم مكقززو هرصنب مكدياو

 ٥ ى ۔ ۔ 8 ۔ 2.٠2 .ه. .3 ه .. .- ه 2 ٥ ف ۔ وه -

 مُم يلوق كلد دعب َرَقَك ْنَمَو ائيش يب نوكرشي ال يننوُدْبعَي » :لاق
 6نوقسافلا مه كتلواف تلزنأ يذلا اذه دعب هرفك ىلع ماقأ نم :لوقي .4 َنوقِسَقلا
 .كرشلا قسف :يأ

 ىلع ظفاحي نأ اهتماقإو .سمخلا تاولصلا :يأ « ةلصلا اوُميقأَو » :هلوق
 ةضورفملا ةاكزلا ىنعي 4 ًةوَكَرلا اوناََو » .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهئوضو

 ۔ و مع ى ع ۔۔ . - .ى . , ء
 مكنإف : يأ 4 نومحرت مكلعل { هيلإ مكاعدو مكرمأ اميف : يأ 4 لوسرلا اوعيط او ث

 . (كلذ متلعف اذإ نومحرت

 م, ٠ م م, ۔م2۔۔ .گ . ِ هه , م۔۔ ۔ .,, ه۔ ِ ٠
 ال :يأ « رانلا مهيواَمَو ضزالا يف َنيزجعم اورفك نيذلا نبسحت ال » :هلوق

 .و 55 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 .«هللا نم ةبجاو :( َنوُمَحرَت ْمُكلَعَل) » :69 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)
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 58 - 57 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 رانلا مهاوام نوكي نأ مهباسحو ،مهبساحنف مهيلع ردقن ال ىتح اننوقبسي مهئبسحت
 .لزنملا :يأ ،ىواأملاو عجرملا : يأ 4 ريصملا سئبو ط

 اوعدي مل نيذلاو ْمُكنَمْيأ ثكَلَم نيذلا مُكْنذَِتْسَل اونما نيذلا اهيأي » :هلوق

 « ةريهشلا َنُم مكبايث نوُعَضَت َنيجَو رجفلا ةولَص لبق نم ٍترَمتََت مكنم ملحلا
 ْمكيَلَع سيل مكل تزوَع تلت ءاقعلا ةوَلَص دمعَب نمو » ةلئاقلا دنع راهنلا فصن وهو

 ىلع مكضعب ْمُكيلَع ًنوُفوَط َنُهَدْعَب » مثإلا وهو جرح :يا « حانج مهلع الو
 نهيف ولخي يتلا تاعاسلا نهو 4 ٌميِكَح ٌميِلَع ةللاو تنلا ممكَل هئلا نيي كِلَذَك ضغب

 .اهنم هتجاحل هلهاب لجرلا
 لاجرلا :نوكولمملا مهف (مكْئاَمْيأ ثَكَلَم نيذلا مُكْنِذاَتْسَيل ) :هلوق اماف

 مل نيذلا نيكولمملا لافطألا نم ناك نمو شهتيب يف لجرلا نومدخي نيذلا ءاسنلاو

 . ملحلا اوغلبي

 فصولا نونسحي نيذلا لافطألا ينعي (ْمكنم ملحلا اوعلَي مل َنيذلاؤ» :لاق
 نونسحي ال نيذلا راغصلا الإ نيكولمملا نم مهلثم ناك نم كلذكو ،ائيش اوأر اذإ

 ال نيذلاو رابكلا ءالؤهل يغبني الف ،نيكولمملاو رارحألا نم ائيش اوأر اذإ فصولا
 لجرلل نوكي ال نأ الإ ،نذإب الإ تاعاس ثالثلا هذه ىف اولخدي نأ فصولا نونسحي

 يف هعمو هلهأ اطي نأ ةجاح هلهأ ىلإ هل تناك اذإ هل .ىغبني الو .")ةجاح هلهأ ىلإ

 .نذإب الإ تاعاس ثالثلا هذه يف نولخدي ال كلذلف .دحأ ءالؤه نم تيبلا

 هذه دعب :يا ( نُهَدْعَب) جرح :يا ( حانج مهيلَع الو ْمُكَلَع سل ) :لاق
 .نذإ ريغب نولخدي :يأ ( ممُكيَلَع َوُفارَط ) .نذإ ريغب اولخدي نأ تاعاس ثالثلا
 .( ميكح ٌميلَع هللاو تنيآلا مكل ةللا نيي كِلَذَك ضغب ىىلَع مكضعب )

 هل ةفيصو ىناراف سابع نبا ىلع تلخد :لاق ديزي ىبأ نب هللا ديبع نع اوركذ

 ' .نذإب الإ تاعاس ثالثلا هذه يف هذه يلع لخدت ام :لاقف ةيسامخ

 .زو عس نم حيحصتلا تبئاف ع و ب يف ةصقانو ةدساف ةرابعلا هذه تدرو (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 61 - 59 : رونلا

 نوكتو رافسألا هذه رفاسن راجت موق انإ : هل لاق لجر نع نسحلا نع اوركذ

 نهنم ةدحاو أطي لهنف . ءابخلا يف هعم نهو ( ءابخ هعم نوكيو ‘ يراوجلا اندحأ عم

 .ال :لاقو بضخغف (;ءابخلا يف هعم نهو

 نم نيذلا َنداَتْسا امَك اوذأتْسَتلَق ملحلا مكنم لقألا لب او » :هلوق

 « ميلع هللاو هتنتاة مكل ةللا نيبي » اذكه :يأ « كِلَذَك » .ملتحا نم ينعي « مهلبق
 . هرمأ يف 4 ميكح ط هقلخب

 يتلا » دلولاو ضيحملا نع تدعق يتلا : يأ 4 ءاسنلا َنم دعوقلاو » :هلوق

 نهيلَع سيلف » كلذ نع نربك دق ،احاكن ندري ال يتاللا :يا 4 احامكن نوُجْرَي ال
 ه.!۔۔ -١! ۔. ؟ ى .. . - , - ۔٥إ 8 ٨۔۔, ۔٥ه 2.8 . ٤ ى م
 : ةداتق لاق]. . ةفوشتم الو ةنيزتم ريغ : يأ 4 ةنيزب ٍتجربتم ريغ نهبايث نعضي نا حانج

 تدعق يتلا امأو ث)[اهبابلج عضت نأ جاوزألاب اهسفن ثدحت الو ضيحت ال يتلل صخر

 نإو ،بايثلا قوف نوكي يذلا ءادرلا بابلجلاو .الف دحلا اذه غلبت ملو ضيحملا نع

 .بوث نم ناك ام وأ أجاس وأ ءاسك ناك

 ريخ » بابلجلا كرت: نع ًاحاكن نوجري ال يتاللا ينعي 4 َنْففُعَتْسُي نأو » :لاق
 .« ميلع عيمس هللاو نل

 ٠ ُ [ - م ٨ ۔ ؤ ۔ ه گ 2- ,. ٨ ۔۔ ا ۔ هگ كم - -
 ,ضيرمل ا ىلع الو جرح جرعال ١ ىلع الو جرح ىمعال ١ ىلع سيل ط : هلوق

 جرعألاو ىمعألا نولزتعي اوناك اوملسي نأ لبق ةنيدملا لهأ نإ :يبلكلا لاق « جَرَح

 ال ىمعأال ١ نإ : اول اقف . مركتو هنت مهيف راصن ألا تن اكو . مهنولكاوي الو ضيرمل او

 امك لكأي ال ضيرمل او . ماعطل ا دنع ماحزل ١ عيطتسي ال جرعأل او . ماعطل ١ بيط رصبي

 مهتلكاوم يف مهيلع نأ نوري اوناكو ةيحان ىلع مهماعط مهل اولزعاف . حيحصل ١ لكاي

 ءابخلا يف لزننف يراوجلا يرتشنو رفاسن راجت موق انإ» : ظ 5 ةقرو عس يفو . بو ع يف اذك )1(

 »«...؟ هيف نهو ءابخل أ يف هيراوج نم ةيراج انم لجرل أ ىشغيف أ اعيمج نكيف

 حرشل نوكي ىتح اهتابثإ نم دب الو ءاضيا عس و ع و ب يف تطقس دقو 533 ةقرو ز نم ةدايز(2)
 . ىنعم يتآلا بابلجلا ىنعم

 .(جوص) : ناسللا رظنا .فيثكلا ناسليطلا وه جاسلا (3)
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 61 : رونلا ثلاثلا ءزحلا

 6مهعم انلكأ اذإ مهيذؤن انلعل :نولوقي ضيرملاو جرعألاو ىمعألا ناكو .احانج
 الو ٌجَرَح جزغالا ىلَع آلو جَرَح ىمنالا ىلَع سي ) :هللا لزناف ،مهتلكاوم اولزتعاف

 نم اومثات نيذلا ىلع الو كلذ يف جرح مكيلع سيل :يأ ( جَرَح ضيرملا ىلغ
 .جرح كلذ يف مهيلع سيل 3مهرمأ

 ىلع نوفلخيو نوزغي مالسل ا هيلع يبنل ا باحص أ نم موق ناك :لوقي مهضعبو

 .اهنم اولكأي نأ مهل صخرف .ئيش اهنم اولكأي نأ نومئاتي اوناكف ،اهظفحي نم مهلزانم

 ال نيذلا ينمزلاو ضيرملاو جرعألاو ىمعألا اهيلع نوفلخي اوناك : مهضعب لاقو

 .اهنم اولكأي نأ مهل صخرف وزغلا يف نوجرخي

 يف لكاي الو ادحأ (")فّيضتي ال لجرلا ناك ؛ًانامز تويبلا تعنُم : مهضعب لاقو

 .})كلذ نم ًامثات دحأ تيب

 اونما نيذلا اَهيأ اَي ) :ةيآلا هذه تلزن نيح ناك كلذ نأ ينغلب ىيحي لاق]

 ىمعألا هل هللا صخر نم لوأ ناكف [29 :ءاسنلا] ( لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكا ال
 :لاقف ؛ نينمؤملا ةّماعل هللا صخر مث . ضيرملاو جرعالاو

 .م . ..؟ وم هع م ۔ .. مه هع ه , رمه ه مهد , ٥2 ه د 2٥2 ۔۔ذ ت.۔
 وأ مكتنهما تويب وأ مكناب ا تويب وأ مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو ث

 وني ذأ ميمع تو ؤأ مكسعأ تويب وأ مكنوَعأ تويب وأ مكو تو
 تويب نم اولكأي نأ ساب الف ْمُكِقيِدَص وأ ُهحتافُم ملم اموأ مكتلاح تويبوأ مكلاؤخأ

 . نذإ ريغب ءالؤه

 لزانملا كلت ىلع اوفلُ نيذلا مه :مهضعب لاق ( ُهَحَباَقُم مُعُكَلَم ام وأ ) :هلوق
 تويب ىلع ةنزخ مه نيذلا نوكولمملا مه :مهضعب لاقو .مهيدياب اهحتافم تلعجو

 هيلع تلزن اذإ ةفايض لجرلا ُتفضو .هترفو ءافيض كب هتلزنأ اذإ هفيضو لجرلا تفضأ لاقي (1)
 .هفيضت كلذكو .افيض

 .344 - 343 ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولا اهددع تاياور ةيآلا لوزن بابسأ يف رظنا (2)

 .هبحاص ىلإ لوق لك بسني ىتح و 56 ةقرو عس نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفقت 61 : رونلا

 هيلع متنك امم :يأ .هنئازخ :يأ (ُهَحَباَقُم مُتُكَلَم ام ؤأ ) :نسحلا لاق .مهيلاوم
 . ءانمأ

 هترماؤم ريغ نع كقيدص تيب نم تلكأ ولف :ةداتق لاق] ( ْمُكقيِدَص و ) :هلوق

 .'"[كلذ كل لحأ دق هللا ناكل

 جرخيف }هقيدص ينعي ،هيخأ تيب لخدي لجرلا نع لئس هنأ نسحلا نع اوركذ
 :لاقف ؟هنذإ ريغب هلكأيأ ،تيبلا يف ماعطلا نم ءيشلا هقيدص ىريف ،تيبلا بحاص

 .كيخأ ماعط نم لك

 لوانتف رسب انيتأف ةعامج نحنو .ةداتق تيب ىف انك : [رانيد نب] نسحلا لاق

 اذه نم تذخأ دق ينإ ،باطخلا ابأ اي :لاق مث نهكسماف تارسب موقلا نم لجر
 . يخاؤم كنأل © يل هركذت مل نإو لالح كل وه :لاقف .رسبلا

 هيلع يبنلا نأ تيأرف نبالا تويب ةيآلا هذه يف هللا ركذي مل :مهضعب لاق

 ىلَع آلو ) :لاق هنأل ؛ةيآلا هذه نم )كيبأل كلامو تنأ :نبالل لاق امنإ مالسلا
 دعب ام ركذ مث . مكئانبأ تويب وأ :لقي ملو ( ُمكِتاَهُمأ تويب ؤأ مكئاباَع تويب ؤأ مكسفنأ و ه

 .نبالا ركذي ملو قيدصلا ركذ ىتح ةبارقلا نم كلذ

 ه ۔ ه ي ه .ى .. ٥ م ۔م. ه /م۔۔. . ه

 ونب ناك : مهضعب لاق 4 اتاتشا وا اعيمج اولكأت نا حانج مكيلع سيل » :هلوق

 .و 56 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 أطخ وهو .«هتيب يف ةباحصلا نم لجر دنع انك نسحلا لاق» :اذكه ةياورلا تءاج :ع و ب يف (2)

 عس نم حيحصتلا تبثأف . ايباحص نكي مل . باطخلا ابأ ىنكي يذلا وهو . ةداتق نإف . ضحم

 ب يف ترركت امك تاياورل ا يف طلخل او بارطضال ١ نم جذومن ١ ذهو .و 56 ةقرو يف تدرو امك

 .عد

 ةوقو نيدلا يف ههقفت ىلع ليلد اذهو . عس يفو ز يف همسا ركذ درو امك مالس نب ىيحي وه (3)

 . نآرقلا رارسأ ىلإ هذافنو هطابنتسا

 هدلو لام نم لجرلل ام باب .تاراجتلا باتك يف هننس يف هجام نبا هجرخأ حيحص ثيدح (4)
 لاق :تلاق ةشئاع هيورت (2290 مقر) رخا ثيدح بابلا يفو ث هللا دبع نب رباج نع (2291 مقر)

 . مكبسك نم مكدالو أ نإو ،مكبسك نم متلكأ ام بيطأ نإ تي هللا لوسر
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 61 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 نأ ىتح .ةيلهاجلا يف هدحو لكأي نأ هيلع امرحم نأ مهدحأ ىري ةميزخ نب ةنانك
 هلكاؤي نم دجي ىتح برشي وأ لكاي الف عئاج وهو .لقحلا دودلا قوسيَل لجرلا
 .ةيآلا هذه هللا لزنأف ،هبراشيو

 ةيط ةكرش هللا دنع ْنُم ةيحت مكسفنأ لع اوُمّلَسَف اتوي ْملَحَد اذإف 9 :هلوق

 ىلع لخد نإ :يأ .اولقعت يكل : يأ 4 َوُلَقَعَت ْمُكَنَعَل تنألا ُمُكَل هللا نيبي كلدك

 .هيلع ملس دحاؤ لجر ناك نإو ،مهيلع ملس موق

 ىلع مكضعب ملسي :يأ ،مكناوخإ ىلع :يأ ( مكسفنأ ىَلَع اوُمَلَسَق ) :هلوق

 كلهأ ىلع ملسف تلخد اذإ :ةداتق لاقو] .مهيلع ملس هتيب لجرلا لخد اذإو

 هللا دابع ىلعو انيلع مالس :لقف هيف دحأ ال اتيب تلخد اذإف ،هيلع تملس نم قحأ مهف
 .2[هيلع درت ةكئالملا نأ انثدح كلذب رمؤي ناك ةنإف نيحلاصلا

 مهللا .ةي هللا لوسر ىلع مالس ،هللا مسب :لاق دجسملا لجرلا لخد اذإو
 5 مهيلع ملس لهألا ريثك ادجسم ناك نإف . كتمحر باوبأ يل حتفاو يبنذ يل رفغا

 هيف نكي مل نإو . 3 ميلستلا مهعمسيي 6 مهيلع ملس لهألا ليلق ناك نإو 6 هسفن عمسي

 .انبر نم انيلع مالسلا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا : :لاق دحأ

 اهلزني قدانفلا يهو ( مكل عئام اهيف ) : هللا لاق امم نوكسم ريغ اتيب لخد اذإو
 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا : لاق تيبلا لخد اذإف هعاتم اهيف لعجيو رفاسملا لجرلا

 . انبر نم انيلع مالسلا نيحلاصلا

 .يشاملا ىلع بكارلا ملسي :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع دلاخ]
 .ريثكلا ىلع ليلقلاو دعاقلا ىلع يشاملاو

 .انبل اهعورض ةئلتمملا :اهنم لمحلاو .رشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام لبإلا يه دوذلا (1)
 .ةدئافلا مامتل و 56 ةقرو عس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 61 :رونلا

 ىلع ليلقلاو ،دعاقلا ىلع راملاو ،ريبكلا ىلع ريغصلا ملسي :ًاضيأ لاقو

 . '")ريثكلا

 سرافلا ملسيو ،ريعبلا بكار ىلع ةبادلا بكار ملسيو [ينعي : ىيحي لاق]
 . لغبلاو رامحلا بحاص ىلع

 اوناك اذإو . مهنع أزجأ مهنم لجر درف موقل ا ىلع لجر ملس اذإ : مهضعب لاقو

 . (ةمهنع أزجأ سلجملا ىلع مهنم لجر ملسف اسان

 ىلع لاجرلا ملسي الو لاجرلا ىلع نمّلسي ءاسنلا ناك :لوقي نسحلا ناكو

 نوملسي اوناك مهنأ فلسلا نم دحاو ريغو ،ءاسنلا ىلع ملسي رمع نبا ناكو .ءاسنلا

 .ءاسنلا ىلع

 ملسيو ءاسنلا سلج لجرلا نهيقلف قيرطلا ىلع ءاسنلا ناك اذإ : مهضعب لاق

 ناكو ©نهنيب نم لاجرلا ىلع مالسلا تدر تلخدف ةأرما مهيف تناك نإو ،لجرلا
 . 7 يقب نمع مالسلا اهدر

 .}مهيلع ملسف ناملغب رم ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةي هللا لوسر ىلإ نيعوفرم ريغ ،ع و ب يف ريخاتو ميدقتب نيتيدحلا نيذه ظافلأ تدرو (1)

 لوالا جرخأ بدألا باتك يف يراخبلا امهجرخأ !امهيلع قفتم ناحيحص امهنأ باوصلاو
 ىلع ليلقلا ميلست باب يف يناثلا جرخاو ، يشاملا ىلع بكارلا ميلست باب يف يراخبلا امهنم
 ىلع ليلقلاو ، يشاملا ىلع بكارلا ملسي باب ،مالسلا باتك يف ملسم امهجرخاو .ريثكلا
 .امهدنع ةريره يبأ ةياور نم نيثيدحلا الكو (2160 مقر ) ريثكلا

 . ظ 56 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 اثيدح تءاج ثيح ظ 56 ةقرو عس نم اهتبثاف عو ب يف ةصقان لمجلا هذه تدرو(3)

 .ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف ًاعوفرم هدجأ ملو السرم ملسأ نب ديز هاور هيقي هللا لوسرل
 نم اهيف ام ىلع ع و ب اهتياورب تدرفنا امم يهو ز يف الو عس يف ةدراو ريغ ةرقفلا هذه (4)

 . ؟لجرلا ملسيو قيرطلا ىلع ءاسنلا سلجت فيكف ضومغ
 كلام نب سنأ نع نايبصلا ىلع مالسلا بابحتسا باب ،مالسلا باتك يف ملسم هجرخأ(5)

 .قي يبنلاب ءادتقا سنأ هلعفو سنأ لعفل ًاعابتا ينانبلا تباث لعف كلذكو (2168 مقر)
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 ١ ثلاثلا ءزحل ١ ر ونل : 62

 (هللا ءامسأ نم مسا مالسلا :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ضرألا يف هللا هعضو .هللا ءامسأ نم مسا مالسلا :لاق دوعسم نبا نع اوركذ

 مهيلع هل تناك هيلع اودرف ،مهيلع ملسف ثموقلاب رم اذإ ءرملا نإف ،مكنيب هوشفاف

 ،بيطأو هنم ريخ وه نم هيلع در هيلع اودري مل نإف ،مالسلا مهركذ هنأب ةجردو ةليضف
 .مالسلا مهيلع ةكئالملا مهو

 ٠مهيلع انمّلسف موقب انررمف :لاق ةريره يبأ عم يشمي ناك الجر نأ اوركذ

 مالس :ةريره وبأ لاقف ،مالسلا اودري نأ مهعنم ام وأ ثيدحلا مهلغشأ يردأ الف :لاق

 . يلإ بحأ ةكئالملاو يبر

 فورعمل ١ نم ملسمل ١ ىلع ملسملل : ز هلللا لوسر ل اق : ل ق نسحل أ نع اوركذ

 اذإ هدوعيو ،هاعد اذإ هبيجيو ،سطع اذإ هتممشيو ،هيقل اذإ هيلع ملسي :لاصخ تس

 .تام اذإ هتزانج دهشيو دهش وأ باغ اذإ هل حصنيو ضرم

 رثأ ىلع هَعَم اوناك اإَو هلوُسَرو هللاب اوُنَمع نيذلا َنوّنموُملا امنإ » :هلوق

 اوبهذ ل , ةبطخلا هيف نوكت ءيش لكو ءاقستسالاو نيديعلاو ةعمجلا : ىأ 4 ,عاج

 ًكتلوأ َكَنوُذاَتْسَي نيذلا نإ » .مالسلا هيلع لوسرلا اونذاتسي :يأ ه هونؤاَسَي ى ىتح

 ،هضئارف عيمجب نيلماع ،هلوسرو هللاب نيقدصم :يأ « هلوسَرَو هللاب َنونِمزُي نيذلا
 . مهيلع اهضرف يتل ا هللا صضن ارف نم ءيشل نيصقتنم الو نيقف انم ريغ

 نع ىنك هللا نكلو ،'ثلوبلاو طئاغلا ديري 4 ْمهنأَم ضمبل كونداَتْسا اق »

 .1 :قيلعت 458 ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 انه دوعسم نبا ىلإ بسن يذلا ثيدحلا لواو دوعسم نبا نع ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ )2(

 .درفملا بدألا يف يراخبلا هاور امك . ًاعوفرم يقهيبلاو رازبلا هاور . حيحص ثيدح وه ًافوقوم

 ؤ٥&تسلا لاصخلا بيترت يف ريخأتو ميدقتب ةريره يبا نع زئانجلا باتك يق يئاسنلا هجرخأ (3)

 نع (1433 مقر) ضيرملا ةدايع يف ءاج ام باب اضيأ زئانجلا باتك يف هجام نيأ هجرخأو

 . ةريره يبأ نع 0 مالسلا در ملسملل ملسملا قح نم باب ، مالسلا باتك يف ملسم هجرخأو { يلع
 لوسرلا نونذأتسي مهايند رومأ نم تاجاح مهل ضرعت دقف .تناك ايأ تاجاحلا اهنأ حيحصلا (4

 .اهئاضقل
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 63 - 62 : رونلا

 .مهل نذأي نأ هدعب مامإلاو يبنلا ىلع هللا بجوأ دقو ه ْمُهْنم تنش ْنَمَل نذأف » كلذ
 ةجاح لجرل تناك اذإف .هتلزنم ماظعإو مالسلا هيلع يبنلا ماركإ كلذب دارأ هللا نكلو

 .هديب راشاو هفنأب كسمأو 5مامإلا لايح ماق
 ةيآلا تخسن اهنإ :مهضعب لاق « ميجر روفغ ةللا نإ ةللا مهل رْفْغَتْساَو » :لاق

 ِ ۔‘كل,, ۔ذ2٥2۔۔ , 2 ۔ ۔ ۔ ۔,2۔ ,و. ٥, إ هو إ ۔ ٥ ا ذ, ۔ .ث 2ِ
 ) نيبذاكلا ملعتو اوقدص نيذلا كل نيبتي ىتخ مهل تنذا مل كنع ةللا افع ) :ةءارب يف

 نع ماقملا يف هنونذأتسي اوناك نيقفانملا نأل داهجلا يف هدنع يهو .[44 :ةبوتلا]

 .رذع مهل ناك اذإ هونذاتسي نأ نينمؤملل هللا صخرف .ةبذاكلا للعلاب وزغلا

 .ةعاط رمأ ( عماجج رمأ ىّلَع هَعَم اوئاَك اذإ ) :لوقي مهضعبو

 :اولوقت ال : يأ « ًاضغَب مكضعب ءاعُذَك مكنيب ,لوسرلا اذ اولَعَت ال » :هلوق

 .ددوتو عضاوتو نيل يف هللا يبن ايو ،هللا لوسر اي :اولوق نكلو دمحم اي

 مهرمأو { "هقحب اوفختسي الو هتمرح اومظعيو ،لوسرلا اومظعي نأ هللا مهرمأ
 . نيدلاو داهجلا نم هيلإ مهاعد امل هوبيجي نأ

 يف داهجلا نم ارارف :يأ « ًاذاول مكنم َنوُكَلَسَتَي نيذلا هللا مَلْعَي ذق » :هلوق
 ىتح مالسلا هيلع يبنلا نم ًاراتتسا ضعبب مهضعب ذولي نيقفانملا ينعي ،هللا ليبس

 .اوبهذي

 نيقفانملا ينعي ،هللا رمأ نع :يأ « هرمأ ْنَع َنوُفلاَحُي نيذلا رذحيلف » :لاق
 نأ : يأ . عيجو : يأ 4 ميلأ باَذَع منص ؤ ل ةيلب : يأ 4 ؤ ْمُهَبيِصَت نأ ط

 كلذب مهبيصيف شهب اونيابتيو هورهظي ىتح قافنلا نم مهبولق يف ام هللا جرختسي
 . لتقلا : يأ © ميلألا باذعلا

 يف َنوُمِجُملاَو ضرم مهبولق يف نيذلاو َنوُمفاَتُملا هن مل نئل ) :هلوقك وه
 مهناجرإو مهقافن راهظإ نع اوفكيو اوهتني مل نئل ،نوقفانم ءالؤه لكو ( ةنيدملا

 . «هب اوفختسي الو» :ع يفو ب يف اذك (1)
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 64 :رونلا ثلاثلا ءزجلا

 م ٥ 8 ّ

 مث ) اليلق لإ ا ( ةنيدملا ف : يأ ) اهيف كنوزواجُي ال مأ م ) دمحم اي ( مهب كلنيرغنل (

 نم اولخ نيذل ا يف هللا : ) :لاق ( اليتق اون اودخأ اومقث امنب 1 َنينوُعلُم ) :لاق

 تناك اذكه :لوقي . ءايبنألا نم دمحم اي كلبق نم : : يأ ]62 - 60 : : بازحألا ] ) لق

 تكف ٫اوكو اوهتناف ؛اوفكيو اوهتني مل نإ لتقلا :كتمأ يقفانم يف هللا ةنس م ٠

 . "مهلاتق نع ةلي هللا لوسر

 نم :يأ 4 هبلع تنأ ام ملعي ذ ضزألا توَمُسلا يف ام هلل نإ آلأ » : هلوق

 : يأ 5 هيلإ نوعجري مويو :يبنلل لوقي ه هيإ َنوَُجْري مويو » نيقفانملا ينعي قافنلا
 ةللاو » رفكلاو قافنلا نم :يأ 4 اولمع امب » مهربخيف :يا 4 مُهُنبَنيَق » ةمايقلا مر
 .هناحبس هنم ملعأ الف : ىأ 4 ميِلَع ء يش لكب

 .كش الو يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم يهف ز يف الو عس يف ةدراو ريغ اهلك ةرقفلا هذه (1)
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 3 - 1 :ناقرفلا

 اهلك ةيكم يهو

 ©ث}ةكربلا باب نم وهو ه كرابت » :هلوق « ميجرلا ن نمحرلا هللا مشب » :هلوق

 هناقرفو .نآرقلا :يأ ( َناَقْرَملا َلّرَت يذلا ) :هلوقأ . عفترا 7 ( ىَلاَعَت ) :هلوقك
 . هماكحأو هضئارفو 6 همارحو هلالح

 رانلا مهرذني : يأ 4 اريذن َنيِملاعْلل نوكتل ) ةنيت ادمحم ينعي 4 هدبع لع و
 .اونمؤي مل نإ ةرخالا باذع لبق ايندلا باذعو

 . رش هل هل نكي مَلَو ادلو ذختي ْمَلَو ضزأل او تومسل ا كلُم هل يإل ١ :ل اق

 .4 ريدق ُهرُدقْف ء ءيش لك قلخو كلملا يف

 ىلع ةبابسلا هعبصأ فرط عضوو هذه ىتح ردقب ءيش لك :لاق مهضغب ركذ
 .ىرسيلا هماهبإ رفظ ىلع اهعضو مث هناسل فرط

 ل , نانرلا ينعي ه ًةَهلاَ » هللا نود نم :يا 4 هنود نم اوُذَحناَو » :هلوق
 © و ه ود م

 ديأب اهنوعنصي مهن { : يأ . ائيش نوعنصي ال : يأ 4 َنوُقَلْحُ مهو ئش نوقلت

 "٧ يتل ١ مهم انص ا ينعي ) َنوتحنت ام نوبحت 1 ( : هلوق يف مهضعب ركذ

 :هلوق .مكيديأب :يأ [96 - 95 :تافاصلا] (َنوُلَمْعَت امو ممُكَقَلَح هللاو ) مهيدياب

 نبال لوقلاو .ريخ يذ لك يف ةرثكلا ةغللا لهأ دنع ةكربلا ىنعمو» : : يلي ام 237 ةقرو ،ز يف (1)
 (كرب) : ناسللا يف ةملكلا يناعم فلتخم رظناو 6 سابع نبا نع ًاضيأ ىررم وهو . . نينمز يبا

 .انبر سدقت كلوقك ةيبرعلا يف وهو . ةكربلا نم وهو»ه :262 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو

 . «ءاوس دعب امهو ةمظعلا : سدقتلاو ةكربلاو
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 8 - 3 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 وه ك ّ

 3 ةوَيح الو اتم نوكلمي الو اعفن و رض » ناثوالا ينعي مهسفنأل نوكلمي الو »
 ًائسش نوكلمي ال . ثعب الو : :ىأ « ًاروشن الو » ا ًادحأ نويحي الو ا ادحأ نوتيمي ال : يأ

 .كلذ نم

 بذك :يأ « كنإ ألإ » نآرقلا نونعي « اذه نإ اوُرَقَك نيذلا لاقو » :هلوق
 يف دوهيلا :يأ « نورخا موق هيَلَع هَناَعأَو » مالسلا هيلع ادمحم نونعي 4 ُهيَرَفا »

 نبا دبع : يبلكلا لاقو .يمرضحلا نبا دبع نونعي :نسحلا لاقو .دهاجم ريسفت

 .ةبتع مالغ سادعو ©، يمرضحلا

 انه اه ملظلاو .ًابذكو اكرش اوتأ :يأ « ًاروَُو ًاملُط اوءاَج ذَقَق » : هللا لاق

 . بذكلا روزلاو ،كرشلا

 نيلوألا ثيداحأ : يأ ؛مهلطابو نيلوألا بذك :يأ نيلوألا طَسأ اولاقو <

 نبا ؤدبع نم نيلوألا ريطاسأ بتتكا مالسلا هيلع ادمحم نونعي 4 اهبتكا »

 يهف » .ةعيبر نب ةبتع مالغ سادعو يمرضحلا نبا دبع نم يبلكلا لاقو . يمرضحلا
 . يشعلا ليصألاو « اليصأ ةركب هيَلَع ىلمت

 تاومسلا يف رسلا ْمَلْعَي يذلا » نآرقلا :يأ ه هلزنأ لم » :هللا لاق
 . اميج ًاروُفَع َناَك هنإ ضزألاو

 ءاَعطلا لكاب , (ت[لوسر هنأ ىعدي امين] ٤ لوسرلا اذه ل اَم اوُلاَقَو . : هلوق

 : ىأ اريذن ُهَعَم وك ك هيلإ لزنأ » اله :يأ الو يقاوسلا يف 7

 .4 اهنم لكاي ةنج هل نوكت ؤأ , ريقف هنإف « ٌرنَك هيلإ ْىَقْلُ وأ » .هتلاقمب هقدصيف

 مهينعي نيكرشملا :يأ «ّنوُمِلْضلا لاقو » .اهنم لكان :اهأرقي نييفوكلا ضعبو
 ىم هو

 هم و ۔ .

 .« اروحم الُجَر آلإ دوعتت نإ »

 ينبل» ادبع :يأ «ىلوم» ناك هنال هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو «دنع» :تاطوطخملا يف (1)
 .ريسفتلا بتك ضعب هتركذ امك « يمرضحل ١

 .238 ةقرو ز نمو .ظ 8 عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 11 - 9 :ناقرفلا

 ةعيبر نب ةبتع نب ماشه نب لهج ابأو برح نب نايفس ابأ نأ ينغلب : يبلكلا لاق
 ذ يلصي هللا يبن اهيف افصلا لصأ يف راد ىلا دجسملا نم اوماق شيرق نم طهر يف

 كدشانأ ،ةبتعل ثديلولا ابأ اي :نايفس وبأ لاق هتالص نم هللا ىبن غرف املف .اوعمتساف

 .ًاضعب ركنأو اضعب فرعأ ينإ مهللا :ةبتع لاقف ؟لوقي امم ائيش فرعت له .لا
 6معن مهللا :لاقف ؟لوقي امم ائيش فرعت له شنايفس ابأ اي تناف :لهج وبأ لاقن]

 لاقف "”[ائيش لوقي امم فرعت له ،مكحلا ابأ اي :لهج يبأل نايفس وبأ لاقف
 ئ اريثك الو اليلق لوقي ام فرعأ ام . ةبعكلا ينعي ‘ ةينب اهلعج يذلاو ال : لهج وبأ

 .(ًاروحسُم الجر لا نوكبت نإ )و

 هنَرَتفا كفإ آلإ اذه نإ ر :مهلوق ينعي 4 ّلتمألا فن اوبَرَض تيك رظنأ , : هلوق

 اذه ل اَم : مهلوقو ( اَهَبَكا َنيلألا ريطاسأ ) : مهلوقو ) نورخا موق ٤ هيلَع هناعأو

 6 نونجمو نها اكو رعاشو رحاس : مهلوقو ( ق ةاوس يف يشميو 1 ماعطلا كات ,لوسرل

 .( اهنم لكاي ة ةنج ُهَل نوكت ؤ 7 هيلإ ىقلي وأ ريز ُهَعَم نوكي كَلَم هيلإ نز الو ) و

 .( َلاَعمَألا كل اوُبَرَض تيك رظنأ ) : هللا لاق

 اوبرض يتلا لاثمألا نم اجرخم :يا « اليبس َنوُعيطَتْسَي الف اولضف » :لاق
 . (2ردهاجم ريسفت يف كل

 اهبحت ن نم يرجن تنجج كلذ نم م ارح كل لَعَج ءاش نإ يذلا كرابت ط : هلوق

 هاش نإ ايندلا يف : : ىا 4 اروصق كل لعجتو ث ةدحاو ة هنج : مه اولاق امنإف 4 هنهنألا

 : يأ اروصق كل لعجيو : : عفرلاب اهأرق نمو شاهعفري ملو اه أرق نم أرقم ىلع اذهو
 .ةرخآلا يف

 ةعاسلاب َبَذَك ْنَمِل اَنذَنعأَو » ةمايقلاب :يا ه ةعاسلاب اوُبَذَك لب » :لاق

 ٥ باوجلاو لاؤسلا يف مهلك مهتكراشمب ىنعملا ميقتسي ىتح اهتابثإ نم دب ال ظ 58 عس نم ةدايز(1)
 .ع و ب نم هلك نيفوقعملا نيب ام طقس دقو

 اجرخم نوعيطتسي ال :لوقيه :447 ص دهاجم ريسفت يف ءاج دقو 5238 ةقرو ز نم ةدايز(2)

 .2كل اوبرض يتلا لاثمألا نم مهجرخي
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 17 - 11 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 .منهج ءامسأ نم مسا ريعسلاو 4 ًاريعس

 اوُعمَس » ةنس ةئامسمخ ةريسم :6"[ليق] 4 ديعب ٍناَكُم نُم مُهَنأَر اذإ » :هلوق

 .اهتوص :يأ « اريفزَو » مهيلع :يأ ه قيعت اَهل
 نع اوركذ ه َنيِنْرقُم ًاقّيَض اناكم » رانلا يف :يأ 4 اهنم اوقلأ اًدإَو » :هلوق

 حمرلا ىلع جزلا قيضك رفاكلا ىلع قيضتل منهج نإ :لوقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع
 ةلسلس ىيف ةلالضلا ىلإ هوعدي ناك يذلا هناطيشو وه : يأ .( َنينرَقُم ) :هلوقو

 .هبحاص نم امهنم دحاو لك ارَبتيو هبحاص امهنم لك نعلي 5ةدحاو

 ًاروُبث مويلا اوُعذَت ال » .ًاكالهو اليو :يأ « اروت َكلاَتُه اوَعَد » :هلوق
 اكالهو اريثك اليو : : اريثك اروب اوُعذاو » ادحاو ًاكالهو اليو 4 ادحاو

 .(}[اليوط

 دلخلا ةنج نإ : ىأ 4 دلخلا ةنج مأ ريح كلأ لق ح : ماهفتسالا ىلع لاق مث

 مهلامعأ ردقب :يأ « اَرَج ْمُهَل تناك َدوُقنُملا دعو يتلا » كلذ نم ريخ

 .ىوثمو لزنم مهل نوكتو اهيلإ نوريصي :يأ « ريصمو <

 ىىَلَع ناك » اهنم نوجرخي الو نوتومي ال :يأ «َنيدِلَْ نوا امم اَهيف مُهَل >
 : مهضعب لاقو .اهايإ مهاطعاف ةنجلا هللا نونمؤملا لأس :يأ ي ًآلوُتْسُم ادحو كبر
 ذإ نمؤملا ممَح ةروس يف ناك كلذ مهلاؤسو ةنجلا نينمؤملل هللا ةكئالملا تلأس
 .[8 :رفاغ] ةيآلا رخآ ىلإ ( .. .مُهَتدَعَو يتلا ٍنذَع تانج مُهْلخْذأَو انبَر ) :اولاق

 يوابب ملأ ملآع لوقيف هللا نود نم نودبعي امو مُمْرْشْخَن موَيَو » :هلوق
 يف ةكئالملل هلوقي ،مهولضي مل مهنأ ملع دقو ،ماهفتسالا ىلع اذهو .4 ءالؤه

 . يعطق صن كلذ يف دري مل هنإف ، ىنعملا قايس اهيضتقي ةدايز (1)
 يأ (اروُبث َكِلاَنُه اؤَعَد) ه :71 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .و 59 ةقرو عس نم ةدايز (2)

 :[ىرعيّزلا نبا] لاق .كله :يأ ،ُلجرلا ربث ردصم وهو .ةكله
 وم ةنيت نام نَمَو ين ذلا ننس يف ناطيشلا يراجأ ذإ
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 20 - 17 :ناقرفلا

 يف نسحلا لوق ريظنو .ريزعو ىسيعو ةكئالملل هلوقي : :ده اجم لاقو .نسحلا ريسفت

 اولاق نودبعي اوناك مكايإ ءالؤه ةكئالَمْلل لوقن ث ه ًاعيمج مرشخ مو ) :ةيالا هذه
 .نجلا نم نيطايشلا :يأ ( نجلا نوب اوناك لب مهنود نم انلَو تنأ ناحبس

 .4 ليبس اولض مه أ » [41 - 40 :ابس]

 ةكثالملا تلاق :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت ; يف ةكئالملا تلاق 4 اولاق >
 ۔ 4 اك ہ۔۔

 نم ذختن نا انل يغبن ن راك ام ث كلذ نع هللا نوهني 4 كنلحبس ط :ريزعو ىسيعو

 نأ ) :اهأرقي مهضعبو .انايإ مهتدابع ىلع مهيلاون نكن مل :يا ؛ :ءايلوأ ن كنوذ

 .( نو نم اننودبعي :ءالؤأ نم فكنوذ نم ذختن

 . ه “ؤ .

 اوسن ىتح ث باذع ريغب ايندلا يف مهشيع يف 4٩ مهابا مهتعتم نكنلو ط

 : يأ .4 اروب اموق اوئاكَو » .ايندلا يف مهءاج امل ركذلا اوكرت ىتح :يأ « َرُكَلا
 .نيكلاه : :دهاجم لاقو . كرشلا داسف نيدساف

 لوقي :نسحلا لاق .4 نولوقت امب ب ممُكوُبذَك دقف , :ةرخآلا يف مهل هللا لاق

 .ةهلآ مهنإ :يأ ( نولوقت امب ْمكوُبذَك ذَقق ) :نيكرشملل
 اومقتن اف ى ةهلآ مهولعج ذإ . مهلوقب نيكرشمل ١ نوبذكي : لاق دهاجم ريسفت يفو

 لوق يف ةكئالملا لوق ينعي ) َنوُلوُمَي امب ( : اه أرقي مهضعبو . هنع هللا اوهنو كلذ نم

 . ريرزعو ىسيعو ةكئالملا :ده اجم لوق يفو ‘ نسحل ١

 نيذلا عيطتسي امف :نسحلا لاق « ارضن الو ًافزَص َنوُكيطَتْسَي امف » :لاق
 الو : يأ ) ًارضَت آلو ) & باذعلا مهنع اوفرصي نأ : ىأ .) افرص ( مهل مهودبع

 . مهنورصني

 :يأ « هفذُن » قفانيو مكنم كرشي نمو : :يأ 4 ْمُكْنُم ملظ نمو » :هلوق
 (َرَبَكألا باذملا ةلا ُهبَذَعْيَف َرَقَكَو ىىلَوَت نَم آلإ ) :هلوقك ريبك اباذع , هبذعن
 .[24 - 23 :ةيشاغلا]

 الإ :يار ماعلا ونكل مهنإ الإ نيلسرملا َنِم بق اًنلَسرأ امو » :هلوق
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 20 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 ( ماعطلا وكاي أل ًادَسَج ْمُمانلَعَج امَو ) :هلوقك ،[ماعطلا نولكاي اوناك مهنإ
 يف 7 » :لاق . ماعطلا نولكاي ادسج مهانلعج نكلو :: يأ [8 :ءايبنألا]

 اَعْسلا كاي ,لوسلا اذه ل امم ر :اولاق ثيح نيكرشملل باوج اذهف « قاوسألا
 .( قاوسألا يف يشميو

 .ه اريصب َكبَر ناكو توُربْضأ ةنتف ضمَبل مكضعب اَنلَعَجَو » :هلوق
 ليوو ،كولمملا نم كلاملل ليو :ةةتَي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ملاعلل ليوو © ينغلا نم ريقفلل ليوو ثريقفلا نم ينغلل ليوو ‘كلاملا نم كولمملل
 فيعضلل ليوو ،فيعضلا نم ديدشلل ليوو ،ملاعلا نم لهاجلل ليوو ،لهاجلا نم

 .ديدشلا نم

 هيلإ نسحي مل فيك ،كولمملا اذه هللا هقزر ذإ كلاملا اذهل ليو :نسحلا لاق

 ربصي مل فيك كلاملا اذهل هلعجف هللا هالتبا يذلا كولمملا اذهل ليوو .ربصيو

 نسحي مل فيك شريقفلا اذه مركي مل ام هللا هقزر يذلا ينغلا اذهل ليوو .نسحيو

 © ينغلا اذه ىطعأ ام هطعي ملو رقفلاب هللا هالتبا يذلا ريقفلا اذهل ليوو ربصي ملو

 .وحنلا اذه ىلع ثيدحلا ةيقبو .ربصي مل فيك

 لمعي الو ملعي نمل ليوو .ةرم ملعي ال نمل ليو :لاق ءادردلا يب أ نع اوركذ

 .(‘}ت ارم عبس

 ىفتكا كورتم مسال ةلص (نوُلُكََل) ه :264 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .و 59 عس نم ةدايز (1)

 .!كعيطيل هنإ نم الإ سانلا نم كيلإ تثعب ام :مالكلا يف كليقك شهنم نيلسرملا نمب

 :لاق نسحلا نع كرابملاو نسحلا نع بهشالا وبأ» :اذكه السرم ثيدحلا اذه مالس نبا دروأ (2)
 ىورو .ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف هيلع رثعأ ملو ... . .يتي هللا لوسر لاق
 وقي يبنلا نع نسحلا نع ةبيش يبأ نبا جرخأو» :لاق 66 ص 5 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا
 مكيف ىنغ ال مكلك ءارقف مكلعجل ءاش ولو ،مكيف ريقف ال مكلك ءاينغأ مكلعجل هللا ءاش ول :لاق

 .«ضعيبب مكضعب ىلتبا نكلو

 .قزري مل ام» : عس يفو . «مركي» ع يف اذك (3)

 = كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاور ثيدحب ةهيبش ظافلأ انه ءادردلا ىلإ بسن ام(4)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 22 - 21 :ناقرفلا

 ءايبنألا ينعي ( نورب ةَنَف ,ضعبل مكضعب اًْلَعَجَو ) :مهضعب لاقو

 .( اريصب كبر َناَكَو ) :لاق .")هموقو

 ىلع مهضعب لضف ىارف هتيرذ مدا ىلع ضرع امل :لاق نسحلا نع اوركذ

 لضفلا وذ ىريل ركشأ نأ بحأ ينإ مدا اي :لاق . . مهنيب تيس الأ 6 بر اي :لاق ضعب

 . ينركشيو يندمحيف هلضف

 .ثعبلاب نورقي ال نوكرشملا مهو 4 اناقل نوُجْرَي ال نيز ل ا لاقو » :هلوق

 ا » دمحم اي هللا لوسر كنأ اودهشيف] 4 ةكئالملا انيَلَع لزنأ » اله :يأ « آلو ,

 . هللا لوسر كنأ انربخيف 3 ةنياعم 4 انر ىرن

 ًانايصع اوصعو :ىأ ريبك اوع اوتَعَو مهسفنأ يف اورَبكتْسا دقل » :هللا لاق

 .اريبك

 نأ كوو ةنجلاب ذئموي مم ىرشب ال : :ي ّ كرشلا مرج اذهو .كرشملل :يأ

 ث هللا ابَر اوا َنيِلا نإ ) : هللا لاق .ةنجلاب توملا دنع ةكئالملا مهرشبت نينمؤملا
 ةل اب اورشن او اوُنَرحَت الو اوُفاَحَت آلأ ) توملا دنع ( ةكئالملا مهيلع لنت اوُماقت

 موي ( 4 ةكئالَمل ا َنوَرَي مْوَي) :دهاجم ريسفتو .[30 :تلصف] ( َنوُدَعوُ متنك يتلا
 . ةمايقلا

 نأ مرحم مارح :ةكئالملا لوقتو :يأ « ًاروُجحُم ارجح نولوقيو » :لاق

 عيبرلا دنسم رظنا .نيترم لمعي ملو ملعي نمل ليوو ،ةرم ملعي مل نمل ليو :لاق تي يبنلا نع =
 .14 ص 1 ج (32 مقر) .وسلا ءاملعو لجو زع هللا ريغل ملعلا بلط يف باب بيبح نبا

 . ىنعم حضوأ وهو «مهموق مهل لوقي ام ىلع ،لسرلا ينعيه :ط 59 ةقرو عس يفو ؤ،ع يف اذك(1)
 نوجري ل نيذلا َلاَقَو) » : 73 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .رخا آ ليوات ءارفلاو ةديبع يبالو )2(

 :بيؤف وبأ لاقو ‘ نوشخي الو نوفاخي ال :هزاجم ) انءاقل

 ! لياوع بو تيب يف اَهَقلاَحَو اَهَعْسَل جزي مل ربدلا ُهَتَعَسَل اذإ
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 25 ۔ 3 : ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 «ة[أذاعم ًاذوع ينعي] ( ًاروججحُم ارجخج نولوقيو ) :دهاجم لاقو .ةنجلا مهل نوكت
 .ةنجلاب ىرشبلا مهل نوكت نأ هللا ذاعم :يأ

 :دهاجم ريسفت يفو .اندمعو : ىأ 4 لمع نم اولمع ام ىلإ انمدَقَو ) :هلوق

 يف :يا نلَعَبَف » نيكرشملا ينعي نسح :يا « لَمَع نم اولمع ام ىلإ »
 باودلا رفاوح رثأ نم نوكي يذلا رابغلا نم رثانتي يذلا وهو 4 اروثنم ءاَبَه » ةرخآلا
 ءوض نم ةركلا نم لخدي يذلا وهو [6 : ةعقاولا] ( اتبنُم اَبَه ) : ةيآلا يفو .تراس اذإ
 .اذه هدنع وه ( اروم ُءاَبُه ) :دهاجم ريسفتو .سمشلا

 نيكرشملا رقتسم نم :يأ ه اَرَقَْسُم ريع نيموي ةلا باحصأ » :هلوق
 .الزنمو ىوام :ىأ ه ليقَم ُنَسخأَو »

 ىلإ ايندلا يف ًاكلم امهدحأ ناك نيلجرب ةمايقلا موي ءاجي :لاق مهضعب ركذ

 رخآلاو ،رانلا ىلإ هب رمؤيف اريخ لمعي مل دبع وه اذإف بّساحُيف (ضايبلاو ةرمحلا
 ءيش نم ينتيطعأ ام \بر اي :لوقيف ؤبساحيف ،لاق امك وأ ،ايندلا يف انيكسم ناك

 ءاش ام ناكرتي مث .ةنجلا ىلإ هب رمؤيف ،هولسراف يدبع قدص :لوقيف ،هب ينبساحتف
 تدجو فيك :هل لاقيف ،ءادوسلا ةممحللا وه اذإف .رانلا بحاص ىعدي مث ،هللا

 رمقلا لثم وه اذإف ةنجلا بحاص ىعدي مث .دع :هل لاقيف ،ليقم رش :لوقيف ؟كليقم

 .دع :هل لاقيف }ليقم ريخ بر :لوقيف ؟كليقم تدجو فيك :هل لاقيف ،ردبلا ةليل

 .اهلهأ نم وه سيلف ذئموي ةنجلا يف لقي مل نم :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 لهأ لخدي ةعاس يأ ملعال ينإ :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو : مهضعب لاق

 .ءادغلا نوهتشي نيح راهنلا فصن لبق .ةنجلا ةنجلا

1١
 

 ثعبلا دعب اذه .مامغلا نع :يأ « ماَمَعلاب ُءاَمَسلا نشت مْوَيَو » :هلوق ص

 .449 ص دهاجم ريسفت يف ت ءاح امك اهتبثأف بو ع يف ةدساف ةلمجلا تدرو (1)

 رثأ هب ينعي «ضايبلاو ةرمحلا ىلإ» :هلوق ناكو .عس يف ام تبثأو «ايندلا يف كلَم» :ع يف (2)
 .ايندلا ىف هيلع ىري ناك يذلا ميعنلا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 30 - 25 : ناقرفلا

 .[19 :أبنلا] ( باوب تتاكَق ءامسلا تحنو ) :هلوقك ،ةققشتم ةيهاو اهارتف ققشت

 :هلوق لثم وه « اليزنت ةكئالملا لزنو ( :لاق .ضرألاو ءامسلا نييارش مامغلا نوكيو

 ©[210 :ةرقبلا] ( ةكئالملاو مامغلا م ,للظ يف هللا مهتت نأ لإ نورظني لمم )

 .[22 :رجفلا] ( افص ًاًقَص كلملاو كبر َءاَجَو ) :هلوق لثمو

 5 هللا كلمل ذئموي كولمل ا عضخي « نمخرلِل +

 .اديدش :يأ « اريس نيرفاكلا ىّلَع أموي ناكو «. هللا توربجل ةربابجلاو

 موي ةمادن اهلكأي فلخ نب يبأ وهو . 4 هيدي ىلَع لالا ضع مويو 7 : هلوق

 هللا ىلإ « اليبس » دمحم :يأ « ,لوسرلا َعَم تذختا ينتيللي لوقي » .ةمايقلا

 .ناميإلاب هعابتاب

 ينْلَضأ ذقَل » طيعم يبأ نب ةبقع :يأ « اليلخ انالف ذختأ مل ينتيل ىليو ,

 .« يناج ذإ دعب » نآرقلا نع :يأ « ركذلا نع

 طيعم يبأ نب ةبقع هرجزف يبنلا يتأي فلخ نب يبأ ناك : لاق دهاجم نع اوركذ

 . _( اليبس لوسلا عم ُتذَحَنا ينتيل ي ( : ةرخألا يف فلخ نب يبأ لوق وهف كلذ نع

 . ناطيشلا هب ينعي (اآليلخ انالف ذختأ مل ينتيل اليو ) :هلوق يف دهاجم لاقو

 هلذخي مثا هللا ةيصعمب هرماي :يا 4 الوح ناسنالل نيشلا ناكو » :هلوق
 الف يل متبَجَْساَ مكتوعد نأ لإ ناطلس نم مكيل يل ناك اَمَو ) :هلوقك .ةرخآلا يف

 ه 2 .

 ِنوُمْمكَرْشَأ امب ترَقَك ينإ : يخرضُمِب متن :أ امو مكخرضُمب انأ ام مكسفنأ اوُمو ينوُمو

 .[22 : ميهاربإ] ( لْبَق نم

 مل نم ينعي « َيِمْوَق نإ برت » :ةلي ًادمحم ينعي > لوُسرلا لاقو » :هلوق

 :دهاجم لاقو .هب اونمؤي ملف هورجه :يأ 4 ًاروخهَم َنآرَلا اذه اوُذَحَنا » هب نمؤي

 دمحم اذه لاق امنإ :مهضعب لاقو .بذك وه :نولوقيو ،"هيف لوقلاب نورجهي

 .هبر ىلإ هموق يكتشي

 = :رجهلاو رجهلا ةلزنمب هولعج :دهاجم لوق ىنعم :دمحم لاق» : يلي ام 239 ةقرو ز يف ءاج (1)
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 36 - 31 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 نم :يا « َنيمرجُملا نم اودع يب لكل اًنْنَعَج َكْلَذَكَو » :هيبن يزعي هللا لاق

 ىلع نينمؤملل :يأ ريصنو » هنيد ىلإ « ايدام كبرب ىقَكَو » نيكرشملا
 . مهئادعأ

 ةلمج نآرقلا هيلع لزنو اله :يا «الؤت اوُرَقَع نيذلا َلاَقَو» :هلوق
 هب تلل "كلذك » :هللا لاق .ىسيع ىلعو ىسوم ىلع لزنأ امك :يأ 4 ةجاو
 . ةنس ۔ نيرشعو ثالث يف لزن ت[ انييب هاو : ةداتق لاق] . 4 اليتزت ُهَلُتَرَو كداؤف

 كنئج كتنج أل ! » :لاق .هب هنوجاحي اوناك امم نيكرشمل ا ينعي 4 ,لثمب كنوتاي :اي الو »

 .اليضفت نسحأ ] : مهضعب لاقو .انايب : يأ ه اريسفت َنَسحأَو قحلاب ب
 . ه 8 م

 نم :يأ « اناكم . ش كئلوأ م منهج ىلإ مههوجو و ْىَلَع نورشخي نيزلا + :هلوق

 قيرطو رانلا ىلإ مهقيرط نأل ،ايندلا يف اقيرط :يأ ه اليبس لضأ » ةنجلا لهأ

 . ةنجلا ىلإ نينمؤملا

 ًنورنمم هاخأ ُهعَم اَنلَعَجَو » ةاروتلا : ىأ هبنكلا ىسوُم اَنيَتاَع دقلو » :هلوق

 وهو ؛ةلاسرلا يف اكيرش :نسحلا لاقو .ًادضع : مهضعب لاقو . ًانيوع :يأ « اريزؤ
 انيتاة دَقَلَو ) :لاقف لبق امهيلع تلزن مث ،ةاروتلا امهيلع لزنت نأ لبق كلذو ،دحاو

 اهمارحو اهلالح اهناقرفو ،ةاروتلا :يأ [48 :ءايبنألا] ( ءاَيِضَو ناقرفلا َنوُراَمَو ْىَسوُم

 .اهماكحأو اهضئارفو

 هموقو نوعرف ينعي هانتيائب اوُبْذَك نيذلا موقلا ىإ اَبَمْذا اَنَْمَق » :لاق

 مهكلهأ يذلا قرغلا ينعي .اريمدت مهانرممدف امهوبذكف :يأ 4 ًاريمذت مُهَترُمَدف »

 .«ىذهي :يأ إهمانم يف رجهي نالف :لاقي .لوقلا نم هب عفتني ال امو نايذهلا =
 يف ءارفلا دروأ دقو .نيكرشملا مالك نم نيرسفملا ضعب هلعج دقو . هللا مالك نم (كلذكر هلوق (1)

 انه فلؤملا هيلإ بهذ ام نأ ىرأو .امهدحأ حجري ملو اعم نيليواتلا 268 - 267 ص 2 ج يناعملا
 دمحم اي كيلإ هانلزنأ كلذك : : يأ .غلبأ نيرفاكلا لوق ىلع درلا نوكي ىتح نيليواتلا حصأ وه

 .كداؤف هب تبثنل ًاقرفتم ًامجنم

 . ظ 60 ةقرو عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 38 - 37 :ناقرفلا

 نيبذعملا نم :يأ [48 :نونمؤملا] ( َنيِكلهُملا نم اوناكف امُموبْذَكَف ) :هلوقك ،هب
 .ةرخآلا يف رانلا مهلو ايندلا يف قرفلاب

 امل قرغلاب ًاضيأ حون موق انكلهاو :يا « لسر ا اوبذك امل حون موقو » :هلوق
 نمل :يأ > ةَياَع سانلل ْمُهنْلَعجَو مُهتفَرغأ» :لاق .احون مهييذكنب لسرلا اوبذك

 :يأ « ًاميلأ اباذع » 3ا”مهينعي ،نيكرشملل :يأ «نيمللل اندنعو ط مهدعب

 .ةرخآلا يف ًاعجوم

 لوألا مالكلل ًاعبت شادومثو ًاداع انكلهأو :ىل « ادوم اداو » :هلوق

 لاقو .بعك لوق يف رئب وهو سرلا باحصأ انكلهأو :يأ « سرلا بحضأَو »
 . رابآو ةماميلاب حلف لهأ :ةداتق لاقو .داو :نسحلا

 ىلإو نيدم لهأ ىلإ لسرأ هنإو ؤبيعش مهيلإ لسرأ يذلا نإو : مهضعب لاق

 انيبن هللا ثعبو ، ىضم اميف هريغ نيتمأ ىلإ ايبن هللا ثعبي ملو .اعيمج سرلا باحصأ

 . مهلك سنإلاو نجلا ىلإ ةي ًادمحم

 .4 اريثك كلد نيب » ةمأ دعب ةمأ :يأ 5انورق انكلهأو :يأ 4 انوُرُمَو » :هلوق
 (4ةنس نوعبس نرقلا : مهضعب , لاق

 ينعي : يأ «مهينعي» : عس يف ام هباوص فيحصت وهو «مهنيعب» :اذكه ةملكلا تدرو ع و ب يف (1)
 .شيرق يكرشم

 يربطلا ريسفت يف ءاج ام وهو .ةداتق لاق» :عس يف ءاج ام تبثأو .«نسحلا لاقو» :ع و ب يف (2)
 .اضيأ

 ضرألا حلف ردصم وهو ،ةعارزو ةحالف باحصأ : يأ .ةلمهم ءاحب «حلف لها» :ع و ب يف اذك (3)
 ءاملا وأ ريغصلا رهنلا جلفلا يناعم نمو جلف لهأ :ظ 60 ةقرو عس يفو .ثرحلل اهقش اذإ
 ركذو .ةماميلاب ةريبك ةنيدم جلف نأ ريسافتلا ضعب يف ركذو .جالفا هعمجو ،نريعلا نم يراجلا

 ىنعمب جلف عس ىيف درو ام باوصلا لعلو . جالفألا جلف اهنأ (جلف) نادلبلا مجعم يف توقاي

 . ةريثك جالفأ اهبو ةنيدملا

 لوق وهو .«ةنس نوعبس» :ط 60 ةقرو عس يف ءاج ام تيئانف «ةنس نوعست نرقلا» : : ب يف ءاج (4)

 .ةنس نوعبرا نرقلا :نورخآ لاقو .ةداتقل
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 45 - 39 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 مهانفوخ :يأ لثمالا هل انبرض » ىضم نمم ركذ نم ينعي ٩ الكو » :لاق
 : مهضعب لاقو . اداسف اندسفأ : يأ 4 آريبت انبت الكو ث مهل 7 مهيلع انججتحاو

 .اهلسر مهبيذكتب ةفلاسلا ممألا هكالهإ ينعي 5ًاكاله انكلهأ الكو

 َرطَم ترمأ يتلا ةرقلا ىلع » اوتأ برعلا يكرشم ينعي « اتا َدَقَلَو » :هلوق
 نم اجراخ ناك نم اهب ىمر يتلا ةراجحلا ءوسلا رطمو .طول ةيرق ينعي 4 ِءْوُسلا
 نأ اورذحيو اوركفتيف :يأ 4 اَهَنوَرَي اونوكت َلفأ » :لاق .مهنم رفسلا لهأو ةنيدملا

 نورمت مكنإ ) :هلوق لثم .اهوأرو اهيلع اوتأ دق . ىلب : يأ . . مهب لزن ام مهيلع لزني

 آل اوناك لب » :لاق [138 - 7 :تافاصلا] ( نول الفأ ليلاب َنيجبضُم مهيل

 .اباسح الو ثعب نوفاخي ال :يأ « ًاروشُن نوجري

 تعب يذلا اذهأ ًاؤرُم ألإ كنوخي نإ » اورفك نيذلا ينعي « وأر اًدإَو »

 « انيلع نَ انل ةامك نإ » ضعبل مهضعب هلوقي ٥ معزي اميف : يأ « الوُسَر هللا

 فْوَسَو » :هللا لاق .اهتدابع ىلع : يأ اَهْيَلَع انرَبَص نأ الو » مهناثوأ نونعي

 لضأ اوناك مهنإ :يأ « ليبس لضأ ْنَم » ةرخآلا يف , « باذملا َنوَرَي َنيح نوُملَْ

 .دمحم نم اليبس

 قفانملا وه] :لاق نسحلا نع اوركذ « هنوه ههلإ َذحَنا نم تيأرأ 9 :هلوق

 : هلوق .كرشملا ينعي .اهت هاوه ذختا :هلوق .")[هلعف اتيش يوه املك .هاوه بيصي

 كنإ : يأ 5هب هيزاجت ىتح هلمع هيلع ظفحت ًاظيفح : يا « ليِكَو هع نومك تنفأ »

 .ريذن تنأ امنإ برب تسل

 ُمُم نإ » نيكرشملا ينعي « نولقعي ٢ نوُعَمْسَ ْمُمَرتَأ نأ بيخت بيخت مأ » :هلوق .
 .ماعنألا نم « اليبس ُلَضأ » هنودبعي اميف : ىأ , ُمُه لب متنألاك الإ

 كبر ىىَلإ ر نأ ) :نسحلا لاق « لشلا ًدَم تيك كبر ىلإ َرَت ملأ » :هلوق

 .ع و ب يف هيلإ بسنو دعب ركذ ام ال نسحلا لوق وه اذهو .ظ 60 ةقرو عس نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 49 ۔ 45 :ناقرفلا

 :يا انكاس هَلَعجَل ءاش وَلَو » .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم ( لطلا دَم تق
 هعبتت :يأ « اليلد » لظلا ىلع :يأ 4 هلَع نسملا انلَعَج مث » :لاق .لوزي ال
 .")هضقتو

 ىلع كلذ نإ ( : هلوقك . انيلع ريسي : يأ 4 اريسي اضق انيلإ ةنضبق ث :لاق

 .لوزي الو سمشلا هبيصت ال ( انكاس ) :دهاجم لاقو .([19 : 7 ) ريسي د هللا

 ىوح : يأ ( اضبق انيلإ ُهاَضَبق مُث ) .هيوحت :يأ ( اليلد هيلَع سمشل لا اَلَعَج ُ (

 ؛ لظ نوكي ال نيح راهنلا فصن دومعلا موقي نيح كلذو : مهضعب لاقو .هايإ سمشلا

 .سمشلا بيغت ىتح دادزاف لظلا عجر سمشلا تلاز اذإف

 قلخلا هيف نكسي انكس ينعي « سابل ليلا مكل َلَعَج يذلا وم » :هلوق
 4 ًاروشُت َراَهَنلا لَعَجَو + ٨. رقعي ال ىتح مئانلا هيف تبسي : ىأ 4٩ اتاَبُس مونلاو 

 . مهفّرصتلو مهجن :اوحلو مهشياعمل قلخل ا هيف رشتني . :يأ

 يدي نيب » باحسلا حقلت :يأ « ارشب نيزلا لسرأ يزلا مو » :هلوق
 © رطملا ينعي « ام ءامسلا نم الوا » :لاق] .رطملا يدي نيب : يأ 4 هتمحر

 . ةبانجلاو ثادحألا نم هب نورهطتي نينمؤملل 4 اروُهط »

 .تابن اهيف سيل يتلا ةسبايلا 4 تت ةدلب » رطملاب :يأ « هب ييخنل » :لاق
 ةرابعلا هذهو .«هيلع يتات ىتح هعبتتو هولتت» :240 ةقرو ز يفو 6«هضبقتو هعبتت» :ع و ب يف اذك (1)

 .«عيش لك سمشلا تللظف» ،نيترابعلا نم الدب و 61ةقرو عس يف ءاجو .حضوا
 دعب لظلا هيلإ ضبقي هللا نأ وهو ؛رخآ ليوات ىلا نورخآ بهذ دقو .ليواتلا هوجو نم هجو اذه (2)

 ليوأتلا اذه ةبيتق نبا لصف دقو .ءيش دعب ائيش ثًايفخ اضبق :يأ .اريسي اضبق سمشلا بورغ
 ليوات :ةبيتق نبا رظنا .«دارأ امب هبشأو يناعملل عمجأ» وه :هنع لاقو ًانسح اليصفت ريخالا
 .315 - 314 ص نآرقلا لكشم

 : مجاعملا تركذ لب .هعنمي ال يفرصلا سايقلا ناك نإو ةغللا بتك يف ردصملا اذه دجأ مل(3)
 .ناسللا يف امك . «ءاوتحاو ةيارَحو يح هيوحي ء ءيشلا ىرح»

 .لامعألل عطق مونلا نأكف ،ةكرحلا عطق :هانعم ليقو .نوكسلاو ةحارتسالا تبسلا ىنعم لصأ (4)
 .(تبس) :ناسللا رظناو
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 50 ۔ 49 : ناقرفلا ثلاثلا ءزحلا

 رطملا ينعي « مهنيب تفرص ذقَلو اريثك يسناو امنقنأ انقلخ ام هو
 .4 اوُرَكذَل »

 هللا نكلو ،ءام :لاق وأ ،ماع نم ًارطم رثكأب ماع ام :لاق سابع نبا نع اوركذ

 لاق ث اورُكَذَيل مهنيب ُهانَْرَص ذَقَلَو) :ةيآلا هذه الت مث 0[ءاشي ثيح هفرصي
 شيعي يذلا رطملا اذه لزنأ يذلا نأ نوملعيف رطملا اذهب نيركذتم اونوكيف :نسحلا

 . ىتوملا ييحي نأ ىلع رداق ةسبايلا ضرألا يف تابنلا هب تبنيو قلخلا هب

 انرطم ،اذكو اذك ءونب انرطم :نولوقي ه ًاروُمُك ألإ سانلا رتكأ ىبأف » :هلوق
 .اذك ءءونب

 هبص مث نينس رشع يتمأ نع رطملا هللا سبح ول :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .جحذم ءونب انرطم :نولوقي يتمأ نم ةفئاط تحبصأل مهيلع

 رخفلا :سانلا نهعدي ال ةثالث :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 .“ءاونألاب ءاقستسالاو باسنألا يف نعطلاو باسحلاب

 .240 ةقرو زو و 61 ةقرو عس نم هتبثأو ع و ب نم طقاس هلك نيفوقعملا نيب ام (1)

 .57 ص 13 ج يبطرقلا ريسفت يف فيرصتلا اذه يناعم ضعب رظنا (2)

 دامح انثدحو» :دنسلا اذهب مالس نبا هجرخأ دقو ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف هدجأ مل (3)
 ثيدحلا «. . .يي هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس ىبأ نب باسع نع رانيد نب ورمع نع

 ءاقستسالا باوبأ نم هحيحص يف يراخبلاو اطوملا يف كلام هجرخأ ام ثيدحلا ىنعم ديؤيو
 اماف .رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ :هيف ءاج يسدق ثيدح نم ينهجلا دلاخ نب ديز نع

 اذك ءونب انرطم :لاق نمو ،بكاوكلاب رفاك يب نمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انرطم لاق نم

 .. ةريشعلا دعس لاجر نم هدلوو ،ددأ نب كلام وه جحذمو .بكاوكلاب نمؤم يب رفاك كلذف اذكو

 رخآ عولطو رجفلا عم برغملا يف مجن طوقس وه ءونلاو .397 ص ،قاقتشالا ديرد نبا رظنا

 كلذبو شراطمألا اهيلإ نوبسنيف ،اهلعفب لزني رطملا نأ برعلا دقتعيو .هلباقي قرشملا يف
 يف ليصافتلا ضعب رظنا .اذه لك مرحف مالسإلا ءاجو ،ةيلهاجلا لهأ داقتعا نم اذهو .اورفك
 .(؟ون) :ناسللا يف كلذ

 = يبأ نع (934 مقر) ةحاينلا يف ديدشتلا باب :زئانجلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 - 51 :ناقرفلا

 عطت لق » الوسر :يا ه اريذن ٍةَزَق ٌلُك يف انبل اننِش ولو » :هلوق
 نارقلاب : يأ « ه هب مهذهجو» . هللا ةعاط نم هنع كنوهني اميف :يأ نيركلا

 رمؤي نأ لبق ةكمب ذئموي ناسللاب وه امنإ داهجلا اذهو .ديدش : يأ 4 اريبك داهج ,

 ريسفت يف رخآلا ىلع امهدحأ ضافأ 4 نيرحبلا ج جرم يذلا و وهو ) :هلوق

 ل اذهو » ولح :يآ 4 تار بْذَع اذه , : بذعلا ينعي .دهاجم

 ام ارح : يأ « روجم جو < :هلق دهاجم ريسفت يف ل املا ع بذلا و

 . الصفم الصف : نسحل ١ لاقو .رخآل ١ ىلع امهدحأ بلغي نأ امرحم

 ؤ نيطلا نم مدا هللا قلخ :يأ « ارشب ءاملا نم قلخ يذلا و وهو » :هلوق

 عم رهصلا هللا ركذ مهضعب لاق 4 ًارهِصَو ابسن ُهَلَعَجَف » ءاملا نم ناك نيطلاو

 تَمرُح ) :لاق .ةوسن عبس رهصلا نم مرحو ةوسن س بسنلا نم هللا مرحو . بسنلا
 الو امهنيب عمجي الو ش هتأرما مأ الو همأ لجرلا جوزتي الف ( مكناب ْمُكئاَهمأ ُمُكَلَ

 اهجؤزتي هنإف .اهمأب لخد نوكي نأ الإ ،هتأرما ةنبا الو هتنبا الو .اهدعب اهجوزتي

 الو }هتأرما تخأ الو هتخأ جؤزتي الف ( > ) :لاق .امهنيب عمجي الو 5اهدعب

 نيب عمجي ال ،هتأرما ةمع الو هتمع جؤزتي الف ( ْمُكئامَعو ) :لاق .نيتخألا نيب عمجي
 نيب عمجي ال 0 هتأرما ةلاخ الو هتلاخ جوزتي الف ( مكنال ) :لاق .اهتمعو هتأرما

 هتأرما يخأ ةنبا الو هيخأ ةنبا لجرلا جوزتي الف ( خألا تابو ) :لاق .اهتلاخو هتأرما

 ،باسحاألا يف رخفلا :نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ» :هظفلو يرعشالا كلام =
 .«ةحاينلاو موجنلاب ءاقستسالاو باسنألا يف نعطلاو

 دقف هتيلخو ءيشلا تكرت اذإ (نيَرحَبلا ج َجَرَم يذلا وُمَو) ه :77 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 :ثيدحلا يفو .. . ضعب ىلع مهضعب مهالخ : : يأ 6 سانلا ريمألا حرم .ب : مهلوق هنمو !3هتجرم

 . «تدسفو تطلتخا : يأ مهتانامأو مهدوهع تجرم

 فلطنلا نم قلخ هزاجم» : لاق ٠ باوصلا ىلا برقأ رخآ هجو ةديبع يبالو 6 ليواتلا نم هجو اذه )2(

 .ةفطن :يأ (قفاد ءام نم) :ىرخأ ةيآ يفو ،رشبلا
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 60 ۔ 4 : ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 ّ . 1 2 ۔۔ . 1 1

 جوزتي الف ]23 : ءاسنلا ] ) تخالا تانبو ( : لاق . اهيخأ ةنباو هتأرما نيب عمجي ال

 عبرأ هذهف . اهتخأ تنب نيبو هتأرما نيب عمجي ال { هتأرما تخأ ةنبا الو هتخأ ةنبا لجرلا

 .رهصلا نم عبسو . بسنلا نم عبس . هللا نهمرح ةوسن ةرشع

 .ءيش لك ىلع ارداق :يأ ه اريدم َكُبَر َناَكَو » :لاق
 َناَكَو » ناثوألا ينعي 4 ْمُهْرْضي الو ْمُهُعَقْني ال ام هللا نوُد نم َوُدَبْعَيَو » :هلوق ُ رو 3 ٥ ۔ م

 ريسفت يف هب رمأ ام كرت ىلع ناطيشلا رهاظ .ًانيوع :يا « اريه هبَر ْىَلَع رفاكلا
 . مالسلا هيلع يبنلا ىلع ناطيشلا ناعأ ماشه نب لهج وبأ وه : مهضعب لاقو .نسحلا

 نمو رانلا نم اريذنو ةنجلاب ًارّمبم اريذنو ًارشَبُم ألإ كاَنَلَسزأ اَمَو » :هلوق
 .اونمؤي مل نإ ايندلا يف هللا باذع

 نا ءاش ْنَم الإ رجأ َنِم » نآرقلا ىلع :يأ ه هيَلَع ْمُكْنأْسأ ام لف » :هلوق ٤ ۔ ه ۔ گ ٥ .ى - ه۔ . ه 2 . ِھ ٠ د
 اليبس هبر ىلإ نمآ نم هب ذختيل نآرقلاب مكتنج امنإ :يأ « اليبس هبَر ىىَلإ ذختي
 ."_ هللا ىلإ هب برقتي :يأ .هتعاطب

 : نسحلا لاق « دمحب حبسو تومت ال يذلا يحلا ىلع لكوتو ط :هلوق

 يذلا اريبخ هدابع بونذب هب ىفكو » .لاعفلا : يحلا ليوأت :مهضعب لاقو هتفرعمب

 :يا] « شزعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةنس يف امهنيب امو ّضزألاو تاومسلا نلع
 ىلع ردق ،هللا ردق ةردقلاو ،كلملا وه ءاوتسالا : مهضعب لاقو .شرعلا نمحرلا كلم

 امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وه تومي ال يذلا يحلا وه .ات)[نكمتلا

 ريبخ :يأ ريبخ هب لأسا نمحرلا » :لاق .شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف

 .دابعلاب

 زنام اولاق نخسا » نيكرشملا ينعي مه ل اذإ » :هلوق {
 اهأرق نمف .ءايلاو ءاتلاب أرقت يهو .لعفن ال : يأ .ماهفتسالا ىلع ه اَنرُماَت امل دجن

 .78 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هنّيب امبسح ةيآلا يف ءانثتسالا ىنعم رظنا(1)

 . خاسنلا ضعب تادايز نم اهب ينأكو ،©ب ةطوطخم هب تدرفنا امم نيفوقعملا نيب يتلا تارابعلا )2(
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 63 - 60 :ناقرفلا

 :ضعبل مهضعب هلوقي :لوقيف ءايلاب اهأرق نمو ©يبنلل هنولوقي مهف ،انرمات :ءاتلاب

 « ًاروقن » نمحرلل اودجسا مهل مهلوق :يأ 4 ْمُمَداَزَو » .دمحم انرماي امل دجسنأ
 .نارقلا نع :يأ

 اهيِف َلَعَجَو » موجنلا جوربلاو ًاجوُرُب ِءاَمُسلا يف َلَعَج يزلا زات » :هلوق
 نود كلف يف يرجت يهو .ائيضم :يأ ه رينم رمقو » سمشلا ينعي «اجزِس
 ةيا يف لاقو .عفترا ام لك ءامسلاو ى( ءامسلا يف َلَعَج يذلا ) :هلوق .ءامسلا
 تاعفترم : يأ [89 :لحنلا] ( ِءاَمُسلا وَج يف ٍتاَرُخَسُم رلا ىإ اوري ممأ ) :ىرخأ

 م

- 

 . تاقلحتم

 ةاَرأ ؤأ َرْكَذُي نأ دارأ نمل ةقلخ راهنلاو ليلا َلَعَج يذلا وُمَو » ::هلوق

 ©بتعتسم راهنلا يف هل ناك ليللا يف زجع نم :لاق نسحلا نع اوركذ .4 اروكش

 ليللا داوس ينعي :دهاجم لاقو .ابتعتسم ليللا يف هل ناك راهنلا يف زجع نمو

 .راهنلا ضايبو

 نسحلا لاق ه انوم ضزألا ىلع َنوُمْمَي نيذلا نمحرلا دابعو » :هلوق
 َ أ .راقولاو ةنيكسلاب :دهاجمو

 نمحرلا ُداَبِعَو ) :لاقف نيكرشملا مذو نينمؤملا حدم هللا نإ :مهضعب لاقو م م م

 متسل ،نوكرشملا اهيأ متنأو 3ءاملح :يأ ( انوم ؛ضزألا ىّلَع نوشُمَي نيذلا

 .ءاملحب

 .ءاملح :لاق نسحلا نع اوركذ هيأملَس اولاق َنولهجلا ُمُهَبَطاَخ اإَو » :هلوق

 .(تاولهجي مل مهيلع لهج نإ
 نأ يل ودبيو رمقلاو سمشلا لزانم يه جوربلا نإ :سابع نبا لاقو . نسحلاو ةداتق لوق اذه(1)

 .جوربلا ةروس لوأ يفو ةيآلا هذه يف بسنأ ريسفتلا اذه

 © ينبتعاف هتبتعتسا :لاقي .رافغتسالاو ركذلاو ةعاطلاب ىبتحلا بلط :يأ ،باتعتسا تقو :يأ(2)

 .(بتع) :ناسللا رظناو .يناضراف هتيضرتسا :يأ

 = نيملسملا اوبس اذإ ةكم لهأ ناك» :ةيآلا ريسفت يف 272 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (3)
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 67 - 64 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 اهيا متناو .نولصي :يا «أمنقَو ًادّجُس ْمهْبَرل نوتيبي َنيِذلاَو » :هلوق
 . نولصت ال نوكرشملا

 ."هعبرأ ولو نيتعكر ولو ليللا نم اوبيصأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 نوتيبي نيذلا نم وهف نيتعكر ليللا نم ىلص نم هنأ انغلب : “[مهضعب لاقو]

 .امايقو ادجس مهبرل

 ه امارغ اك اَهَباَذَع نإ منهَج باَذَع انع فرضا انبَر :َنوُلوُقَي َنيِذلاَو » :لاق
 .منهج ميرغ الإ هميرغ قرافم ميرغ لك نأ اوملع دق :نسحلا لاق

 .نسحلا لوق لثم وهو .مازل :يأ (اماَرَع َناَك اَهَباَذَع نإ ) :لوقي مهضعبو
 :يأ ( مارغ َناَك اَهَباَذَع نإ ) :لوقي مهضعبو .هميرغ مزلي ميرغلاب ههبش هنأ الإ
 .اماقتنا

 نإ :نسحلا لاقو .يه رقتسملا سئب :يأ ه ًارَقَنْسُم ثتاَس اهنإ » :لاق
 اهبصنأو هللا اهلمعأ . [3 :ةيشاغلا] ( ةبصان ةلماع ) :هلوقك .اهيف نورقتسي ال اهلهأ

 دادرت يف مهف [44 :نممحرلا] ( نا ميمح َنْيبَو اَهَنْيب َنوُفوطَي ) :لاقو .رانلا يف

 . لزنمو : يأ 4 ًاماّقُمَو )» :لاق .ءانعو

 - يف اوقفني مل : يأ اوفرسي مل 4 اوُرتقُي مَلَو اوُفرْسُي مل اوَقَقْنأ ادإ َنيِذلاَو » :هلوق

 م

 هذه ه اماق كلَد َنْيَب َناَكَو » .هللا ةعاط يف ةقفنلا ىلع اورتقي ملو شهللا ةيصعم
 .'}هلهأ ىلع لجرلا ةقفن ةقفنلا

 نم اهنأل كلذ نم ىنعم معأ ةيآلا نأ حيحصلاو .«مهلاتقب اورمؤي نأ لبق اليمج ادر مهيلع اودر =
 . ناكمو نامز لك يف نينمؤملا تافص

 :لاق ي هللا لوسر نأ ةداتق نع مامه ينثدحو» :اذكه ط 61 ةقرو عس يف امك مالس نبا هاور )1(

 .ةنسلا بتك يف ثيدحلا اذه ىلع رثعأ ملو ،اعبرأ ولو نيتعكر ولو ليللا نم اولص
 .مالس نبال لوقلاو :اهنم دب ال ةدايز (2)
 = 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق .راتقإلاو فارسإلا انه امهو ،نيفرط نيب لدعلاو طسولا وه ماوقلا (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 70 - 68 :ناقرفلا

 .ةفصلا هذهب هللا مهفصو  مالسلا هيلع يبنلا باحصأ يف تلزنأ هذه نأ اوركذ

 تناكو الامج هب نوديري ابوث نوسبلي الو .اميعن هب نوديري اماعط نولكأي ال اوناك]

 .("»[دحاو بلق ىلع مهبولق
 عم نوعدت نوكرشملا اهيأ متنأو .4 رخآ اهلإ هللا عم نوُعذَي ال نيذلاو » :هلوق

 .4 ًنونزَي الو قحلاب ألإ هللا مُرَح يتلا سفنلا نولتقي الو » :لاق .ةهلآ هللا

 لزن ام كلذ هابشأو ينازلا يفو نمؤملا لتاق يف لزن امل :لاق نسحلا نع اوركذ

 يف مهنم ناك امب اوذخؤيي نأ اوفّوختو ،لعفي مل انيأ ،نزي مل انيأ : يبنلا باحصأ لاق
 ٠ مهمالسإ دعب :يأ ( رخآ ًاهتإ هللا عم نوعدي ال نيلاو ) : هلللا لزناف . ةيلهاجلا

 :ىأ ( نون آالو) . مهمالسا دعب : :يأ .( قحلاب لا هللا رح يتلا سفنلا نولتقي آلو )

 كرشلاب : يأ ( ( مشن ىلع اوُفَرُسأ نيذلا يدابع ي لف ( :هلوق لزنأو .مهمالسإ لعب

 اعيمج َتوُنذلا رع هللا نإ ) هيلإ متبت نإ ( هللا ة ةمحر نم اوطنقت ال ( ةقبوملا رئابكلاو

 اعجرم :يأ كًاباتم هل لعج ذإ هب ميحرلا ،هيلإ بات نمل ( ميجلا ووفعلا و وه هنإ
 مكنم ناك ام مكل رفغي [54 - 53 :رمزلا] ( هل اوُملسأَو ْمُكبَر ىلإ اوُيينأو ) .ًاجرخمو

 الو َرَخآ اهلإ هللا عم نوُعذي ال نيذلاو ) :ةيآلا هذه يف هللا لزنأو .ةيلهاجلا يف
 . ( نونز الو قحلاب اب لإ ا هللا رح يتل ١ سفنل ١ نولقي

 انك :مهضعب لاقو .ًالاكن :مهضعب لاق 4 مانأ َقْلَي َكلَد لعفي نمو » :هلوق
 . منهج يف داو هنأ ثحن

 نماو بات م لإ اناَهُم هيف 7 ةميقلا م وي باعلا هل فعضي ف :لاق

 . 4 اميحر ًاروُمع هلل ١ 7 اكو تنسح مهت ةامَيس هلل ١ لذ دمي كنو ق احلص لَمَع لمعو

 نم :يأ ( َباَت ْنَمَل َراَفَعَل ينإو ) :82 :هط] ةروس يف هلوق يف نسحلا ركذ
 لاقو .هناميإ يف :يأ ( احلاص َلمَعَو ) هلل ناميإلا صلخأ :يا ( َنَماَو ) ،كرشلا

 .اهلادتعا يف ماوقلا ةنسحل اهنإ :ةأرملل لاقيو .نيئيشلا نيب ءيشلا ماوق ماوقلاوو :273 ص =
 . «ماوق ىنعم يف . ميقو . ميقو . مايقو . مهناشو مهرمأ موقي كب : ىأ كلهأ ماوق تنأ :لاقيو

 .ط 61 ةقرو عس نم ةدايز (1)
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 75 - 71 :ناقرفلا ثلاثلا ءزجلا

 هنيب اميف : يأ 3 احلاص المع لمعو هبرب يأ :نماو ،هبنذ نم بات نم الإ :مهضعب

 كرشلا ناكم هللا لدبي :يأ ( ِتانَسَح ممهَتاَعَيَس هللا لَذَبُ كئلوأ ) :هلوق . هللا نيبو

 . حلاصلا لمعلا ءيسلا لمعلا ناكمو . ناميإلا

 دعب هللا ركذو ،هنايصع دعب هللا ةعاطف ايندلا يف ليدبتلا امأف : مهضعب لاقو]

 . "»[رشلا دعب هلمعي ريخلاو .هنايسن

 هتبوت هللا لبقي : يأ ه ًباتَم هللا ىإ بوني هنف احلص َلِمََو بات ْنَمَو » :هلوق
 ِتاعيُسلا نوُلَمْعَي نيذلل ةبوتلا تسيلو ) :ءاسنلا ةروس يف هلوقك .توملا لبق بات اذإ
 لبقت :لاقيو .[18 :ءاسنلا] ( تآلا تبت ينإ :لاق ُتوَمْلا ُمُهَدَحَأ َرَضَح ال ىنح
 .رغرغي مل ام دبعلا نم ةبوتلا

 ءيسلا لمعلاو قافنلاو كرشلا روزلاو 4 روزلا َنوُدَهْشَي آل نيذلاو » :هلوق

 (ة[لطابلاو بذكلا سلاجم نورضحي ال : يأ : (َرولا َنوُدَهشَي ال ) : مهضعب لاقو]

 لاقو] .هلهأ نم اوسيل : يأ « ًاماَرك اورَم » لطابلاب :يأ وغللاب اورم اًِإَو » :هلوق
 لهأ نودهشي ال :يأ ( مارك اورم وغل ب اورَم اًدإَو روزلا َنوُدَهْشَي آل ) :مهضعب

 .0"[هيف مهنوئلامي الو مهلطاب ىلع لطابلا

 اَمْص اَهَْلَع اوخي مل » نآرقلاب :يأ « ْمهبَر تياثب اوُرُكُد اذإ َنيذلاو »» :هلوق

 .اهنع اوُمعي ملو اهنع اوُمصي مل :يأ « اناَيْمَعَو
 . ٤. .ث ۔ ء ۔ذ ذ ۔ ٤, ه ۔۔ ه ۔ ,۔و۔ 2 4 يإ ۔ .,. ّ
 نع اوركذ نيعا ةرق انتليرذو انجوزا نم انل بم انبر نولوقي نيذلاو » :هلوق

 .هلل نيعيطم مهوري نأ :نسحلا ريسفتو .هللا ةعاط ىلع ًاناوعأ :لاق سابع نبا

 .انب متؤي ىده ةاعدو ريخلا يف ةداق :يأ امامإ َنيَقتُمْلل انْلَعجاَو » :هلوق
 ۔ مو ۔ روو ٥ م ۔ مم ي ق ۔ه .اهو ۔, 2 ؟ -

 [37 :ابس] ( نونماع تافرغلا يف مهو ) :هلوقك ( ةفرغلا نورجي كئلوا » :لاق

 .ةداتق لوق نم وهو ،و 62 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 بذكلا سلاجم نورضحي ال ٠ لوقي» :23 ص 2 جح يناعملا يف ءارفلا لاقو . ًاضيأ عس نم ةدايز )2(

 . «بذكو روز اهنأل اهنودهشي ال نيكرشملا دايعأ : لاقيو يصاعملاو
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 77 - 75 :ناقرفلا

 يف :يأ ه اهيف َنوَقَلْيَو » .هللا ةيصعم نعو هللا ةعاط ىلع :ىأ ٤ اوربص امب »
 مالس ( :هلوقك ريثكلا ريخلا : مالسلاو \ مالسلا : ةيحتلا ملسو ةبحت ; ل ةنجلا

 عَلظَم ىتَح) اهلك يه ريخ :يا ( يه مالس ) :دهاجم لاق [5 :ردقلا] ( يه
 .ردقلا ةليل ينعي ) رجفلا

 تُّسَح » اهنم نوجرخي الو اهيف نوتومي ال :يأ « اهيف َنيدللنَخ » :هلوق

 .الزنمو :يأ اماقُمَو » .اهيف مهرارق : يأ 4 ارقتسم

 :يا « مكؤاعد الول » يبر مكب لعفي ام :يا ( يئر مكب اؤنمَيام لق » :هلوق |
 ( نيدلا هل َنيِصِلَخُم ةئلا اوعداف ) :هلوقك .'"مكصالخإو مكديحوتو مكتدابع الول
 اذخأ :يأ « امازل نوكي تْوَسَق » نيكرشملا ينعي 4 مَتبذَك ذقَف » :لاق [14 :رمزلا]
 مهبذعي ،مهدوحجو مهرفك ةبوقع ردب موي هللا مهمزلاف ردب موي مهبذعي ،باذعلاب
 .فيسلاب

 ةشطبلا تضم دق :لوقي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع انغلب :لاق مهضعب ركذ

 5 مورلاو .ةكمب مهباصأ ناك ىذلا عوجلا وهو ،ناخلاو ،مازللاو ردب موي : ىربكلا

 مهنإف مورلا امأو .[1 :رمقلا] (رَمَقلا ٌقَشناَو ةعاسلا تبرتقا ) :هلوق ينعي ،رمقلاو
 عمجل ا مَرْهيَس ) :هلوقو .دحاو موي يف نيكرشملا نوملسملا بلغو . ًاسراف اوبلغ

 اذ باب مهنلَع انحتف اذإ ىح ) :هلوقو .ردب موي : : يأ [45 :رمقلا] ( ربدلا نولوي

 [21 :ةدجسلا] ( نذألا باذعلا ( : هلوقو ردب موي [77 : نونمؤملا] ) ر ديدش باذع

 : هلوقو .ردب موي ]47 :روطلا [ ) كلذ نود اباذع اوُمَلَظ نيذلل و ( : هلوقو ردن ؟

 لاقو .[29 :ةدجسلا] ( َنوُرَضْنُي ْمُم الو ْمُهْناَميِإ اوُرقَك نيذلا عقني ال حتقلا مو ر لق )
 .كالهلا نم هللا انذاعأ ،ةمألا هذه رخآ رافك كلهي اهب ىلوألا ةخفنلا يه :نسحلا

 يف ءارفلا هدروأ امك «مالسإلا ىلإ مكايإ هؤاعد الول» :يأ ،هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم اذه (1)
 هجوأ نم نمح هجو اذهو . هل نيدلا صالخإو هديحوتو هتدابع ىلإ : يأ 6 275 ص 2 ح يناعملا

 ) مكؤاعد الؤَ) يبر غك لَعْفَي ام :لوقي» :457 ص دهاجم ريسفت يفو .فلؤملا هراتخا ليواتلا
 اهجوأ اهجوأ رظناو . ٥ و هودبعتل» :5 ص 19 ح يربطلا ريسفت يفو.. لب ةو هودبعت نأو .هايإ

 . 4 ص 13 ج يبطرقلا ريسفت يف ؤ ةيالا ليواتل ىرخأ
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 4-ا1: ءارعشلا ثلاثلا ءزحلا

 ءارعشلا ةروس ريسقت

 اهلك ةيكم يهو

 نم مسا وه :: : مهضعب لاق 4 مسط ث : هلوق 4 .ميجل ١ نمحرلا ١ هلل ١ مشب ط

 اوناك فلسلا نم اموق نأ ريغ ى ىردأ ال :نسحلا لاقو .نآرقلا ىنعي ىنعي باتكلا ءامسأ

 ‘ نارقلا ءامسأ نم مسا : : مهضعب لاقو . اهحتاقمو روسلا ءامسأ : . :اههابشأو اهيف نولوقي

 .كبر هب مسقأ

 .نيبلا : يأ 4 نيبملا ط نارقلا تايآ هذه : يأ هبتكلا تتا كلت ) :هلوق

 :يأ 4ننينمؤُم اونوكي ألا » كسفن لتاق :يأ « كسفن خب َكْلَعَل » :هلوق

 .لعفت الف ،نينمؤم اونوكي مل نإ كسفن لتاق كلعل
 هقتعأ ط تراصف : يأ 4 تلف ةيا ءامسلا م مهُلَع نزت شت نإ ث : هلوق

 ريسفت اذهو .مهقانعأ اهل نيعضاخ اولظف :يأ « َنيعضَح » ةيآلل :يا « اه

 باوج اذهف شةياب مهيتأي نأ مالسلا هيلع يبنلا نولأسي اوناك مهنأ كلذو .ادهاجم

 . مهلوقل

 2 ج يناعملا يف ف ءارفلا راشأ دقو . هللا ءاش نإ حيحصلا وهو عس يفو .ع و ب يف اذك (1)

 نأ اهلوأ» :لاقف ةلمجلا هذه يف ةيبرعلا هوجو ركذ امدنع اذه دهاجم لوق ىلإ 277 - 276 ص

 ٥ مهسوؤر تلظ : كلوق ةلزنمب انه اه قانعألا تناكف . ءاربكلا لاجرلا : قانعألا لعج ادهاجم

 يلإ بحأو» :رخآ ًاهجو ركذ نأ دعب :ءارفلا لاقو .«ةيآلل نيعضاخ اهل مهؤاربكو موقلا سوؤر

 آلوأ لعفلا تلعجف ،نوعضاخ اهبابرأف تعضخ اذإ قانعألا نأ ةيبرعلا نم نيهجولا نيذه نم

 زاجمو .62 ۔- 59 ص 19 ح يربطلا ريسقت رظناو . «لاجرلل ) نيعضاخ ( تلعج مث .قانعألل

 .82 - 81 ص .52 ج ةديبع يبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 5 :ءارعشلا

 : ىأ 4 َنيِضرغُم ُهنَع اوناك الإ ث : ثدخُم نمحرلا َنُم م ركذ نم نم مهيتات امو » :هلوق

 . هب اودحج ءيش نارقلا نم لزن املك

 ام » رابخأ :يأ ابنأ » ةرخآلا يف :يأ 4 مهيتايَسف اوُبَذَك دَقَف » :لاق

 كلذ قيقحت مهيتأيسف : يأ رانلا باذع وهو . ايندلا يف : يأ 4 نوزُهَتْسَي ه هب اوناك

 .رانلا مهلوخدب ربخلا

 نم :يا « ,ميرك جؤز لك نم اهيف اتبن مك ضزألا ىنإ اور ملوأ » :لو
 . ماهفتسالا ىلع اذهو . جوز هنم دحاولاف ضرألا يف تبني ام لكو . نسح فنص لك

 .اوأر امم : : يأ ٠ ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأ مك اوأر دق : يأ

 نأ ىلع رداق جاوزألا هذه تبنأ يذلا ناب ةفرعمل 4 ةيال َكلَذ يف نإ » :لاق

 .ممألا نم ىضم نم ينعي 4 نينمؤم متكأ َناَك امو » :لاق .ىتوملا ييحي

 ميحرلا {هتمقن يف زيزعلا :يأ 6" ميجلا زيزعلا وُهَل كبر نإو » :هلوق
 .ايندلا يف هاطعأ ام وهف رفاكلا امأو .ةرخآلا يف ةمحرلا هيلع متيف نمؤملا اماف ]هقلخب

 .ابيصن ةرخآلا يف هل سيلو هنع ةلئاز يهو . ايندلا ةمحر الإ هل سيلف

 « دوعتي الأ نوعرف ًموَق نيملا موقلا تئا نأ ىَسوُم كبَر ىدان ذإَو » :هلوق هم مو . ۔ ا همه
 . هللا اوقَيلف : : يأ

 .حرشني الف « يرذَص قيضتو نوُبذَكي نا أ فاخأ ينإ ر » :ىسوم « لاق ط

 يف تناك يتلا ةدقعلل :يأ > ينال قلطني الو » ةلاسرلا غيلبتل عستي الف :يأ

 يرمأ يل رسيو يرذَص يل خرش ا ب ) :هلوقك « ن نورك ىإ ليزأق » .هناسل
 هب :7 يخأ نورام يلممأ نُم م اريزو يل لعجا يلوق اوُهَقْفَ ينال نُم ةَدَمُع : للا

 . ةلاسرلا يف هعم هكرشأو ،هب كلذ هللا لعفف [32 - 25 :هط] ( يرأ يف هكرشأو يرزأ

 ةطوطخم ةروصمب عس ةروصمو عدو ب يتطوطخم نم يدل ام ةنراقم أدبأ ةميركلا ةيآلا هذه نم )1(

 ةينطولا ةبتكملا يف 18653 مقر لمحت يتلا باهولا دبع ينسح نسح ةبتكم نم مالس نبا

 .حس :اذكه ءاحلاو نيسلا يفرحب اهل زمرو ،سنوتب
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 18 - 4 : ءارعشلا ثلاثلا ءزحلا

 هجوو ،عفرلاب ( يناسل لطن الو يرذَص قيضيو ) :نيهجو ىلع أرقت يهو

 نوبذكي نأ فاخأ ينإ :يأ ( يناسل قلطني الو يرذَص قيضيو ) :بصنلاب رخآ

 . يناسل قلطني الو يردص قيضي نأ فاخأو

 .تامف هزكو ثيح اطخ هلتق يذلا (ا)ىطبقلا ينعي « بنذ ذ يلع مهل < :هلوق

 . 4 نولتقي نأ فاخف ) :لاق

 ةلاسرل هللا نع غلبت ىتح كيلإ نولصي نيذلاب اوسيل « لك » :هللا لاق

 ) :هلوقك « َنوُعمَتْسُم مُكَعم انإ انإ انتاث اَبَمذاَف » :لاقف مالكلا فناتسا مث

 1 . نوراهو ىسومل لوقي « الوق ةع اتاف » .[46 :هط] ( ىرأو تنأ اَمكَعَم

 ناك نم :لجرلل لجرلا لوقي ؛برعلا مالك نم ةملك يهو «َنيِمَّلَعْلا بَر ُلوُسَز
 .نالفو نالفو نالف :لوقيف ،نالف ىلإ كلوسر

 امهنم ذخات الو ناميإلا نم مهعنمت الو 4 َليِءزْسإ ين اَنَعَم لِسزا نأ » :هلوق

 اودأ نأ ) :هلوقك وهو .انيف ةيزجلا لهأ ةلزنمب طبقلا يف ليئارسإ ونب ناكو .ةيزجلا

 .ليئارسإ ينب ينعي [18 :ناخدلا] ( هللا دابع يلإ

 نع انغلب :لاق مهضعب ركذ .اريغص اندنع :يأ « اديلو انيف كبر 1 لاق »

 انيف كبر 1 ) :لاقف هللا ودع هفرع نوعرف ىلع لخد امل ىسوم نأ سابع نبا

 . مويلا اهيعدت يتلا ةوبنلا هذه عت مل :يأ « نينس كرمع نم انيف تيلو » ( ديلو

 . هللا لوسر انأ :لاق ؟تنأ نم :هل لاق نوعرف ىلع لخد امل هنأ انغلب :لاقو

 نب ىسوم انأ :هل لاق .تنأ نم نباو ؟تنأ نم نكلو كلاسأ اذه نع سيل :لاق

 .( َنيِنس كرمع ْنم انيف تبل اديلو انيف كبَرن ث أ ا ) :هل لاقف .نارمع

 ينعي :ةداتق لاقو» :2 ةقرو حس يفو . يطبقلا ينعي» : 242 ز يفو و 63 ةقرو عس يف اذك (1)

 ىنعمب اهلكو إليتقلا ينعي» :ع و ب يفو .ءاطخ هلتق يذلا يطبقلا ينعي لتق يتلا سفنلا
 انيديأ نيب ةدوجوملا تاطوطخملا اهنم تخسن يتلا ةيلصألا خسنلا فالتخا ىلع لدي امم دحاو

 .نآلا

 .ةلاسرلا ينع غلبت ىتح كلتق ىلإ نولصي» :حس و ،زو ؤعس يفو ،ع و ب يف اذك (2)
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 زيزعلا هللا بلتك ريسفت 29 - 19 :ءارعىللا

 تنأو » .تلتق يتلا سفنلا تلتقو :يأ « تلعف يتلا كلعف ِتْلَعَفَو » :هلوق
 نم تنأو : نسحلا لاقو . كيلإ اًنسحأو كانيثر انإ : يأ {انتمعنل : يأ «نيرفنكلا نم

 .هلإ يناب نيرفاكلا

 مل : ىأ نيلهاجلا نم : يأ 4 نيلاضلا نم انأو اذإ اهلعف ) :ىسوم 4 لاق ط

 بوف » .نيدم ءاقلت هجوت ثيح ينعي « مكتفخ اممَل مكنم تزرف » .هلتق دمعتأ
 .« نيرازب يبل ةا يسب مغ يزيل

 نيرفاكلا نم تنأو هل نوعرف لوقل ه يلع اهنمَت ةمع كلتو » :لاق مث
 الأ : :يأ 6 غوسي الأ دارأ ٠ نوعرفل هلوقي ىسوم «ليءزُسإ ينن ر تدع نأ , .انتمعنل

 ينب تدبع نأ يلَع اَهْنُمَت ةمعن كلتو ) :لاقف ٬هيلع هب تنما ام هللا ودع .زوجي

 نم يلع تقفناأف مهلاومأ تذخأو . ارارحأ اوناكو ًاديبع يموق تذختاو ( ليئارسإ

 .كنم يموق لاومأب قحأ اناف ،اهب ينتيبرو مهلاومأ

 .4َنيملْعلا ُبَر اَمَو ُنوَعْف لاق »

 4 َنينقوم مُنُك نإ ١ امنيب اَمَو ضزأل او ِتوُمسل ا ب ر » :ىسوم « لاق 

 .لوقي ام ىلا : يأ 4 نوعمست ك ١ هلوح نمل ط نوعرف 4 ل اق ,

 لوأ يف هلوقل اباوج 4 نيلوألا ُمُكِئاباَع برو ْمُكبَر » : : ىسوم « لاق »
 مكيلإ َلسزأ يذلا ُمكلوُسَر ن ث نوعرف 4 لاق ط . (َنيملْعلا ر اَمو) :مالكلا

 .4 نوُجَمْل

 .4 َنوُلَقُعَت متنك نإ ١ امنيب امو برغل و ٍقِرْشَملا 5 بر ر » : : ىسوم 4 ل اق ط

 . _( َنيمَلاَعْلا ر امو ( :لوألا مالكلل عبت اذهو

 :يأ 4 نينوجسملا َنم َكنَلَعجأل يريغ اهت تذَ[حْنا نئل » :نوعرف ه لاق »

 . (! .جسلا يف نيدلخملا نم

 .«نجسلا يف كندلخال» :حس .عس يفو ،ع و ب يف اذك (1)
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 44 ۔ 30 :ءارعشلا ثلاثلا ءزجلا

 نإ هب تأ َلاَت » .نيب :يا 4 - ءيشب كتنج ولوأ » : : ىسوم هل َلاَق »

 داكت ركذ رعشأ ةي هيح : ىأ 4 نيبم َناَنُعُ يه اق هاصع ىَقْلأَ َنيقدلصلا نم تنك

 ىلا توهأو اهسأرو اهردص تعفرو ضرألا يف اهبنذ تزرغا؛ هللا ودع نوعرف طرتست

 . ىسوم اهذخأف .اهذخ . ىسوم اي اهذخ :: لوقيو ليمي لعجف ٤ هذخأتل هللا ودع

 : هلوق وهف اهجرخأ مث هصيمق بيج يف هدي لخدأ : يأ 4 هدي عزنو ط :لاق

 نم رصبلا ىشعت 4 َنيرظنلل ءاضيب [ يه اذإف ث .هلي جرخأ : : ىأ ) هَدَي عزنو (

 .حابصم اهنأك هللاو اهجرخأ :نسحلا لاق .اهضايب

 .رحسلاب :يا « ٌميِلَعَرجََْل اذه نإ » :هلوقي نوعرف ه هلوح إاَمْلل لاق »
 .4 نوُرماَت اًاَمق هرخِسب ممُكِضزأ نم مكَجرَحُي نأ ديري »

 تلخدأ هلتقت ام ىتمو رحاس وه امنإف هلتقت ال : هباحصأ هل لاقن 3 هلتق دارأف

 ريسفت يف هاخأو هرخأ : : يأ 4 هاخأو هحزأ اولا ث نكلو .ةهبش هرمأ يف سانل ١ ىلع

 : ىأ «َنيرشنح نئاذمملا يف ثاو .هاخأو هسبح : مهضعب لاقو . نسحلا

 .رحسلاب : ىأ 4 ميلع ر راخَس لكب كوتأي 11 ث ةرحُسل ١ كيلع نورشحي

 وي مُكدوَم ) :هلوق وهو « موُعُم موي تاقيمل ةَرَحُسلا عمجف » :هللا لاق
 هيلع ىسوم داراف ،سانلاو ىرقلا لهأ هيف عمتجي ناك مهل ديع موي [59 :هط] ( ةنيزلا

 .سانلا سوؤر ىلع هحضقي نأ مالسلا

 اَنلَعَل َنوُعمَتُم متب ا لح ط :ضعبل مهضعب هلاق : : يأ 4 ,سانلل ليقو :ل اق

 .هتوُبلعلا مه ه اوناك نإ ةرحسلا مب :

 ٤ نإ ط . ماهفتسالا ىلع 4 ًارجال انآ نيأ نوعرفل اولاق ةرحسلا ءاج املق +

 ةيطعلا يف :يأ « َنيبرَقُملا نمل اذإ ْمُكْنإَو معن » :نوعرف « َلاَق نيبغلا نحن

 .ةليضفل او ةيطعل ١ يف : : مهضعب ل اقو .نسحلا ريسفت ١ ة يف ش ةلزنمل او ةبرقل او

 نعف ةزعب اولاق ْمُهْيِصعَو ْمُهَلاَبح اوَقْلأَ َنوُمْلُم متن ذأ ام اوُمْلأ ىسوم ُ مُهَل لاق »

 .ه«تيبللا نل انإ
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 54 ۔ 45 :ءارعشلا

 مهلابح طرتست :يأ « َنومكفاي ام فقت يه اذإف صع ْىَسوُم ىقلأف »
 . مهبصعو

 امك تايح مهيصعو مهلابح نأ ىسوم ىلا ليخ مهيصعو مهلابح اوقلأ امل

 تدادزاف اوقَر مث .مهتايح نم مظعأ يه اذإف هاصع ىسوم ىقلأف .ىسوم اصع تناك

 ىتح ،ںنوقري مهو مظعت ىسوم اصع تلعجف .سانلا نيعأ يف ًامظع مهيصعو مهلابح

 تحتف مث .قفألا تدس ىتح ىسوم اصع تمظعو ؛ءيش هنم قبي ملف مهرحس اودفنأ

 وهف .تبهذ دق مهيصعو مهلابح اذإف هديب اصع ىسوم ذخأ مث .اوقلأ ام تعلتباف اهاف

 .( َنومتفاَي امم فق يه اف اصع ىَسوُم ىقلأف ) :هلوق
 لاق َنوُرنَمَو ْىَسوُم بَر نيملعلا برب انماع اولاق َنيدجَُس ةرحسلا يقلا » ه . . مم .ذ . ح ؟ ّ ّ ه ۔ڵ . ٥ِ ِ ٨4

 4 رحسلا ُمُكَمْلَع يذلا ُمُكْريبَكل هنإ ُمُكَل ناع نأ َلْبَق » هومتفدصأ :يأ ھ ه تنمآ
 ٥ 9 3 و || ه د .ذ ع ى ۔ ۔ک ح 21َ ا-.. -[ م 9 .

 نم >ر او مكيدي ١ نعطق ال نوملعت فوسلف ء مكسأرو رحسل ١ يف مكريبك : ىا

 .ه نيممجَأ ْمكنبلَصال فلخ
 ه انُك نأ اناياطخ انبَر انل رفغي نأ عمطن انإ َنوُبلقنُم انبَر ىلإ انإ رْيَض ال اولاق »

 ينب نم نينمؤملا لوأ :مهضعب لاق] .ةرحسلا نم 4 نينموُملا لوأ » انك ناب :يا
 .("[ىسوم هب ءاج امل ليئارسإ

 . ءادهش هرخآو ةرحَس راهنلا لوأ اوناك :مهضعب لاق
 ةيآ يف لاق دقو .اليل :يأ « يدابعب رسا نأ ىىَسوُم ىلإ انحأو » :هلوق

 ليئارسإ ينبو ىسوم نإ :دهاجم لاق .[23 :ناخدلا] ( اليل يابعب ساق ) :ىرخأ
 :يأ « َنوَُبُم مكنإ » :لاق .ضرألا تملظأو .رمقلا فسك ةليللا كلت اوجرخ امل
 .هموقو نوعرف مكعبتي

 .« نوليلق ةمذرِشَل ِءالؤمم نإ َنيرشح نئادملا يف نوعرف لسراف 2 ,۔ ے۔. ه ,ح بم ۔ ء ۔ ٠. 777 . ث ه.۔.ه. 2 ۔ .ء

 . 5 ةفرو حس نم ةدايز ) 1 (
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 59 ۔ 55 :ءارعلا ثلاثلا ءزجلا

 ةئامتس اوناك رحبلا ىسوم مهب عطق نيذلا ليئارسإ ينب نأ انل ركذ : مهضعب لاق

 .مشحلا ىوس :نسحلا لاقو .ادعاصف ةنس نيرشع ينب لتاقم فلأ

 . ناصح فلأ يتئامو ناصح فلأ فلأ ىلع نوعرف ةمدقم ناك : : مهضعب لاقو

 .'"فلا فلأ نيعبرأ اوناك هدونج عيمج نأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 ٥ م م

 مهضعبو . .نوحّلستم : يأ «نورذ ذخ عيمجل انإو َنوظْئاَعَل انآ مهنإو « :لاق

 : : ىأ 6 نورذح . :لوقي مهضعبو . (}نودعم . :لوقي . ) نوُرذاَح عيمجل انإو ( : :اهأرقي

 . حالسلاو ةدعلاو ةوقلا يف

 « ,ميرك ماقو » لاوماو :يا « زونكو نوُيُعَو تنج نم مُهَتجَرخاف » :لاق
 .نسحلا ريسفت يف ربخلا ناك كلذك :يأ « َكلَذَك » :لاق .نسح لزنم :يأ

 ۔ه _ .؟

 اًهنثَرؤاَو » :لاق مث .مالكلا عطقنا مث ااذكه :يأ ( َكلَذَك ) : مهضعب لاقو

 ريسفت يف هموقو نوعرف هللا كلهأ امدعب رصم ىلإ اوعجر :يأ «ليءرشإ ين
 . نسحلا

 اهخستنيو ةاورلا اهلقني عس و حس و ع و ب عبرألا تاطوطخملا يف دادعألا هذه تدرو اذك (1)

 لضف :هتمدقم نم باب لوأ يف اذه نودلخ نبا ظحال دقو .قيقحت وأ صيحمت نودب خاسنلا

 تاياكحلا يف تاطلاغملا لقنلا ةمئأو نيرسفملاو نيخرؤملل عقو ام ًاريثكو» :لاقف .خيراتلا ملع
 نم دادعالا ءاصحإ يف اميس الو ،طلغلاو مهولا ءاديب يف اوهاتو قحلا نع اولضف . . .عئاقولاو

 نبا رظنا .«. . .رذهلا ةبطمو بذكلا ةنظم يه ذإ تاياكحلا يف تضرع اذإ ركاسعلاو لاومألا

 اهب اندوس الو املق رابخالا هذه لثمب انيرجأ ام لقنلا ةنامأ الولو .13 ص 1 ج ربعلا باتك نودلخ

 .اهقدصن الو رابخألا هذه لثم ركنن اننأ ركذن نأ انبسحو .ءاضيب

 :حس يفو © ط 63 ةقرو عس يفو .ةدعلا نودعم يأ :ليواتلا نم هجو هلو «نودعم» :ع يف اذك (2)

 2 ج يناعملا ىف ف ءارفلا لاق دقن !نودؤم» : هباوص ًافيحصت ةملكلا يف نأ ودبيو .«نووقم»

 ووذ :لوقي . حالسلا يف نودؤم :نولوقي ( نورذاَح عيمجل انإو ( ارق دوعسم نبا نإ» :280 ص

 ارذح قولخملا :رذحلا ناكو .نآلا كرذحي يذلا رذاحلا ناكو ( نوُرذَحَو ( .حالسلا نم ةادأ

 ةذعلاب نورقم ىنعملا نوكيف «نووقم» : : حس يفو عس يف ءاج ام حص اذإو .«ارذح الإ هاقلت ال

 زمهلاب دؤم وهف . يوق : يأ : لجرلا ىدآ» :هيفو (ادأ) و ( رذحر : ناسللا رظنا .اهدعن يتلا

 .78 - 77 ص 19 ج يربطلا ريسفت رظناو .«حالسلا كاش :يا
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 66 - 60 : ءارعىللا

 .سمشلا تقرشأ نيح ىسوم هدونجو نوعرف عبتا :يأ 4 نيفرشم ه معو ,
 ليئارسإ ينب اوعبتا ثيح :يأ ( نويعو تانج م ْمُماَنَْرخَق ) :ةصقلا لوأ ىلإ عجر

 ( .سمشلا تقرشأ نيح اهيف اوَرَس يتلا ةليللا حابص

 َلاَت نوعرف عمجو ىسوم عمج : :يأ « ناعمجلا ا :ار اُمَلَف » :هلوق
 4 نيدهيس يبر يجم نإ . { : : ىسوم 4 لاق ث .4 َنوُكَرذُمَل انإ ىسوم ب بحأ

 ريسي ىسوم هللا يبن يدي نيب ناك نوعرف لا نم انمؤم نأ انل ركذ :مهضعب لاق

 لهو :نمؤملا هل لوقيف . كمامأ : ىسوم هل لوقيف ؟هللا لوسر اي ترمأ نيأ :لوقيو

 :لوقيف .تفتلي مث ةعاس ريسي مث .تبذك الو تبذك ام هللاو :لوقيف رحبلا الإ يمامأ
 هللاو :لوقيف رحبلا الإ ىمامأ لهو :لوقيف .كمامأ :لوقيف ؟هللا لوسر اي ترمأ نيأ

 .رحبلا اولخد ىتح تبذك الو تبذك ام

 هيلع ليربج هءاج « رخبلا كاَصَعُب برضا نأ ىَسوُم ىإ اَنيَحؤأَف ف :هلوق
 ٩ َقَلَفناَق ط هاصعب ىسوم هبرضف ،هاصعب رحبلا برضي نأ هرماف سرف ىلع مالسلا

 رشع ينثا راص] .ميظعلا لبجلاك :يأ « ميظقلا دوللا يق زف لك ناكف » رحبلا

 مهضعب رظني ."٨)[رطانقلا لثم هنم نيقيرط لك نيب ام راصو .قيرط طبس لكل .اقيرط
 .ضعب ىلإ

 :لاق .رحبلا ىلإ هموقو نوعرف انيندأ : :يأ «نيرخالا م م م افلز ل :لاق
2 ٠ 

 رخا جرخ امل :يأ . «َنيرخالا انقَرغا ئ نيعمجأ ُهَعُم نمو ىَسوُم يجنأ ,

 . ظ 63 ةقرو عس نمو ٠ 243 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ؛فلزأ» يناعم نم نال حيحص ليوأتلاو .«انيندأو» : يأ انفلزاو» :تاطوطخملا عيمج ج يف اذك (2)

 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .تيندأو تبرق : : يأ ) َنيقْمسْلل هنلا تفز ( :هلوق هم هنمو .برق

 ةليل اهنأ اهيف ةجحلاو ‘ ةفلدزملا ةليل هنمو . انعمجو : يأ ) نيرخالا مم ة اَنْفَلزأَو) ( 87 ص

 انحلا مهضعب لاقو .عمج
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 77 - 617 : ءارعشلا ثلاثلا ءزجلا

 مهيلع م")ماتلاف رحبلا هللا رمأ رحبلا نوعرف باحصأ رخا لخدو ىسوم باحصأ

 .اوقرغف

 .مهب لزن ام هب لزني نأ رذحو ربتعا نمل ةربعل :يأ 4 ةيال َكِلَد يف نإ » :لاق
 . ىلوالا لثم يهو 4 ميجرلا زيزعلا َوُهَل كبرل نإو نينم ؤُم مُهَرَتَكَأ َناَك امو » :لاق

 ميهاربإ ربخ :يأ ميهربإ بت » مهيلع أرقاو : يأ , مهلع تاو » :هلوق

 اهل ميقنف :يأ « اهل لصنف اماتضأ دبعن اولاق نوُدْبْعَت ام هموَقَو هيبل َلاَق ذإ »

 .نيدباع :يأ «َنيفكع »
 نوعمسي له :يأ 4 َنوُرضَب وا أ ْمُكَنوُعَفْني وأ وا َنوُعذَن ذإ ُمُكَنوُعَمسن مسب ر له لاق <

 عمست ال اهنإ : يأ .مكنع نوفشكي رضل وأ اهومكنوطعي ةبغرل مهومتوعد اذإ مكءاعد

 الإ ةجح مهل نكت ملف 4 َنوُلَعْفَي كلذك اناباة اًندَجَو لب اولاق » .رضت الو عفنت الو

 .ةجحب سيلو ،لوقلا اذه

 مهنإف نمدألا ممكؤاباءَو متنأ نوذْبْعَت متنك ام ميقأ > :ميهاربإ َلاَت »

 بر دبع نم الإ يل ودع نومدقألا مكؤابآو متنأ :لوقي «َنيمّلَعْلا بَر الإ ل وُدَع

 لاقو .نسحلا ريسفت يف اذهو .ودعب يل سيل هنإف نيلوألا مكئابآ نم نيملاعلا
 .يل ودع مهنإف نيملاعلا بر مهتدابعب اوطلخ ام ينعي : يبلكلا

 : يأ «مهيلع رحبلا طمطغت» :7 ةقرو حس و ؤ}ظ 63 ةقرو عس يفو «ماتلا» :ع و ب يف اذك (1)

 :ناسللا يف ءاج امك «يداولا يف ليسلا توص :ةطمطغلاو»ه .ةدشب هجاومأ تبرطضا

 . (طمطغ)

 يف ( نينمؤم ْمُمْرَتَكأ ناك اَمَو ) :ةروسلا هذه لك يف هلوقو :278 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 . «اونمؤي نل هللا ملع يف مهرثكأ نكلو ةيآ هليزنتو نآرقلا يف مهل :لوقي ،هللا ملع
 ةهلآ لك :يأ ( نيملاعلا بَر ر ألإ يل وُدَع مهنإف ) :هلوق » :281 ص 2 ج. يناعملا يف ءارفلا لاقو (3)

 دوبعم ريغ ودع مه :لاق هنأك شءانثتسالاب بصنو . هدبعأ ينإف نيملاعلا بر الإ اهدبعأ الف مكل

 ةمايقلا موي يل اوناك مهتدبع ول : يأ ( يل وُدَع مهنإ ) :اولاق امنإو ،هدبعأ ينإف نيملاعلا بر الا

 . اودعو ًادض
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 87 - 78 :ءارعشلا

 يذلا ذل : يأ 4 ِنيِقسي ينمط و ه يذلاو نيه هف ينقلخ يذلا ط :لاق

 يذل او < . « نيفشُ وهف تضرم اذ ذاو . ينيقسيو ينمطي ب يذل ١ ره ي زا دهو ينقلخ

 ٥ م 5 م و .

 :يأ 4 نيدلا موي يتيطح يب رفْعُي نأ » نيقيلا ط اذ اذهو 4 منأ يلا .
 باسحلا موي : دهاجم لاقو . مهضعب ريسفت يف مهلامعأب هيف سانلا هللا نيدي موي

 :هلوقو [89 :تافاصلا] ( مميِقَس ينإ ) :هلوق ينعي ( يتئيطخ ) :هلوقو .دحاو وهو
 . يتخأ كنإ يلوقف كولأس نإ :ةراسل هلوقو .[63 :ءايبنألا] ( اذه مهريبك هَلَعف لب )

 . (ةهالسلا هيلع يبنلا نع دانسإب هوركذ

 «َنيجِلًْصلاب ينقجلاو » ةوبنلا ىلع ينتبث :يأ « ًامكُح يل بَم بر » :هلوق
 الإ نيد لهأ نم سيلف .4 نيرخآلا يف يقذِص ناّسِل يل لعجاو » .ةنجلا لها :يا
 [108 :تافاصلا] ( نيرخآلا يف ِهيلَع انكَرَبو ) :هلوق لثم يهو .هنوبحيو هنوڵلوتي مهو
 .نيرخالا يف نسحلا ءانثلا هيلع انيقبأ : :يأ

 رفغ ءاو % .ةنجلا ءامسا نم أ ن نم مس ١ وهو 4 ميعنلا ة ا ة ةنج ةرو نم ينلعج او ث :هلوق

 املف نمؤي نأ عمط ناكو . هيبأ ةايح يف اذه ميهاربإ لاق 4 نيلاضلا نم ناك 1 يال

 . هل عدي مل رانلا لهأ نم هنأ هل نيبت

 ةزجحب ذخأي ميهاربإ ابأ نإ :لاق نسحلا ركذ 4 َنوُتعبُي مو ينزخت الو » :هلوق

 كلذك وه امنيبف . ينزحت الأ ينتدعو بر اي : ميهاربإ لوقيف ةمايقلا موي ميهاربإ

 .ههجوب ضرعأف ّ)ردمأ ناعبض هنأك رانلا يف يوهي وهو الإ هري ملف هدي تتلفأ

 . يباب سيل بر :لاقف هفنأب كسمأو

 نع ةداتق نع مامه هينثدحو : ىيحي لاق» :8 ةقرو حس يفو .و 64 ةقرو عس يف ءاج امك هدنسو (1)
 . «زت يبنلا نع كلام نب سنا

 خفتنملا ] نطبلا ميظعلا ردمألاو .عابضلا نم ركذلا ،هيناث نوكسو هلوأ رسكب . ناعبضل )2(

 رظنا .«هل نول :لاقيو ۔.هحلس نم عمل هدسج يف يذلا :عابضلا نم ردمألا» :ليقو .نيبنجلا

 .(ردم) : حاحصلاو ناسللا
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 96 ۔ 88 : ءارعىللا ثلاثلا ءزحلا

 رسج ينعي ،رسجلا باب ىلع سانلا امنيب :لاق ةدابع نب سيق نع اوركذ

 نيي هللا لوسر نأ نسحلا ركذو - نيحلاصلا هللا دابع دحأ وهو لجر ءاح ذإ ] منهج

 دقو 6 يبأ بر : لوقيف هيبأ ليب ذخآ اذهو : دابع نب سيق لاق - ميهاربإ وبأ وه : لاق

 هلسريف ،ردمأ ناعبض ةروص يف هلوحي ىتح كلذك لازي الف :لاق . ينزخت الأ ينتدعو

 . يباب سيل بر :لوقيف

 نم :يأ « ميلَس بلقب ةلل ىتأ ْنَم ألإ ونب الو َلاَم عفني آل موي » :هلوق
 .كرشلا

 1 ِ ٥, 2 , ۔ هل ,
 ترربو  نيقتملل ةنجلا تيندأو : يأ 4 نيقتملل ةنجلا تفلزاو ث : هلوق

 . نيلاضلا : ىأ © نيواغلل رانلا : يأ 8 ميحجلا ترهظأ : يأ 4 َنيواَعْلل ميحجلا

 .نوكرشملا نوَلاضلا انه اه نووافلاو

 مهوعد نيذلا نيطايشلا : ىأ 4 هللا نوذ نم نوُدُبعَت متك ام نيأ 71 ليقو »

 باذع نم مكنوعنمي له : يأ 4 ْمُكَنوُرُصْنَي له ث . هللا نود نم اودبع ام ةدابع ىلا

 . هللا باذع نم نوعنتمي وأ : : ىأ 4 ورصن ؤ ج . هللا

 ْمُه» نيكرشملا ينعي .!اهيف اوفذقف :يأ « اهيف اوُبكبكَف » :لاق

 نيكرشملا نم :يأ « نوُمَمْجا سيلبإ ُدونُجَو » :لاق نيطايشلا :يأ « نوؤاغلاؤ

 .سيلبإ دونج عيمج مهو ،نيقفانملاو

 :يأ « َنوُمِصَتْخَي اهيف ْمُهَو » نيطايشلل ةص اخ نيكرشملا ينعي « اولاق »

 :اضعب مهضعب نعلو ضعب نم مهضعب ورب مهتموصخو .. . نيطاي ايشل او نوكرشمل

 ةعامج ضعب ىلع مهضعب حرط : يأ (اَهيف اوُبكنكَف) » :87 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 لصأو ٦ مهسوؤر ىلع اوقلأ : يأ» :318 ص نارقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو .«ةعامج

 ثالث عامتجال ًألاقثتسا افاك ىطسولا ءابلا نم لدبف ى ءانإلا تببك :كلوق نم اوُببك :فرحلا
 ةبكبكلاو . . .ههجو ىلع ءيشلا طاقسإ :بكلا» : يناهفصالا بغارلا لاقو 3“. . .تاءاب

 .«ههجو ىلع ُىشلا روهدت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 116 - 97 :ءارعلا

 :يأ « نيبم لص يفن ه ايندلا يف :يأ ه انُك إ » هللاب نومسقي .مسق .« هللات )
 .ةهلآ مكذختن :يا « نيملعلا برب مكيوَسن ذإ » نيب

 انولضأ مه :يأ ،نيطايشلا الإ :يأ « نوُمرجُملا الا انَنَضأ امو » :هلوق

 مويلا انل نوعفشي : يأ « َنيعفنش نم انل امف » .ناثوألا ةدابع نم هيلإ مهوعد امل : ىأ

 ه دهاجم ريسفت يف ،قيفش :يأ « ميمح قيدض الو » انبذعي ال ىتح :يأ ،هللا دنع

 .هقيدص نع قيدصلاو هتبارق نع ةبارقلا وذ لمحي ناك امك انبونذ نم انع لمحي

 ةعجر :يأ ه ًةَرَك انل نأ ولف » [48 :رثدملا] ( َنيعفاشلا ةعافش ْمُهُعْفنت امف ) :هلوقك

 .4 نينموُملا نم نوكنف » ايندلا ىلإ
 يزعلا َوُهَل كبر ًنإَو نينموُم مُهرَعَكأ ناك اَمَو ةيأل كلذ يف نإ » :هللا لاق

 . ىلوألا لثم يهو « ميجرلا
 م ه ٥

 خو موأ مهل اق ذإ » احون ينعي َنيلَسُْملا حو موَق بذك » :هلوق
 يإ ج هللا اوق نأ مهرمأي 4 نومت لأ » نيدلا يف مهيخأب سيلو بسنلا يف مهوخأ

 او نوُعيِطأَو هللا اوماق » ىدهلا نم هب مكتئج ام ىلع :يا « نيمأ لوُسَر مكل

 ألإ » يباوث نإ : يأ « يرجأ نإ رجأ نم م » هب مكتنج ام ىلع :يا « هع مكنأ
 .4 نوُكيطَو هللا اوُقَناَف نيملعلا بر ىلع

 سانلا ةلفس :يأ « َنوُلَدزألا كعَباَو » كقدصنا :يا « كل نمؤأ اولاق »
 لبقأ امنإ : يأ .نولمعي امب :يا ه نونم اوئاك امب يمل امَو لاق » . مهطاقسو

 "}[مهؤازج ام ينعي] ه مُهُباَسح نإ » .ملع مهرمأ نطابب يل سيلو ،رهاظلا مهنم
 ريذن ألإ انأ نإ » [مهينعي] نينمؤملا دراطب انأ امو َنوُرُعْشَت ول يبَر ىع لإ ,

 .4 نيبم
 اهمتشو انتهلا مذ نعو هيلإ انوعدت امع :يأ «حونت هنت مل نيل اولاق »

 .اهب كنلتقنلف ةراجحلاب كنمجرنل :يأ 4 َنيموُجْرَملا َنم نَنوُكَتل »

 . 10 ةقرو حس نمو ٠ ط 64 ةقرو عس نم ةدايز (1)
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 128 - 117 :ءارعشلا ثلاثلا ءزجلا

 ضا :يا « حت احتق مهنيو ينيب ختقاف نوُبذَك يموق نإ بَر » :حون « لاق »
 َنِم يعُم نمو ينججْنَو » .اوكله هموق نيبو يبنلا نيب هللا ىضق اذإو ،مهنيبو ينيب
 نمو هاجنو هللا مهكلهاف ‘هل بيجتساف ،مهيلع ءاعدلاب رمأ ثيح اذهو 4 نينموملا

 .نينمؤملا نم هعم

 هلمحب رقوملا :نوحشملاو « نوحشملا كملا يف هعم نمو ُهتيَجْنأَف » :لاق
 هتأرما هعم ناك .نينمؤملا نم هعم نمو نينثا جوز لك نم ةنيفسلا يف حون لمح امم
 ةينامث مهعيمجف ؛مهؤاسنو ثفايو ماحو ماس :هل نينب ثالثو

 موق مهو نيبلا » ةنيفسلا يف ىجنأ نم دعب : : يأ ه دعب اَنقَرْغأ ًمُت » :لاق

 .ذعب نيقابلا انقرغأ مث :ميدقت اهيفو .حون

 « ميجرلا زيزعلا وهل كبر نو نينمؤُم مممرَتَكأ َناَك امو ةيال يلف يف نإ »
 . ىلوألا لثم يهو

 دقف ادحاو الوسر بذك نمو .ًادوه ينعي ؟ نيلسرملا اع تَبذَك » :هلوق
 سيلو ،بسنلا يف مهوخأ :يأ « دوه ْمُموُسَأ مهل لاق 5 < .مهلك نيلسرملا بك

 لوُسَر ْمُكَل ينإ > هللا اوقتي نأ مهرمأي ؛هللا :يأ « َنوُتََت آلأ » نيدلا يف مهيخاب
 ام ىلع : يا ه هلع مكلأسأ امو نويأ هللا اوماق » هب مكتتج ام ىلع : يأ « نيمأ

 .«ننيمَلَعلا ٌبَر ىلَع ألإ » يباوث : يأ « يرجا نإ رجأ نم م » هب مكتئج

 قيرط لكب :يا « ,عير لكب » متلعف دق :يا ،ماهفتسالا ىلع .ه نونأ »
 : يأ 4 ةّياء » نيلبج نيب )قيرط : يأ جف لكب :دهاجم لاق ،مهضعب ريسفت يف

 ب خاسن ضعب ةدايز نم اهلعلو . حس يف الو عس يف الو دهاجم ريسفت يف دوجوم ريغ قيرط ظفل (1)

 2 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .نيلبج نيب جف لكي» : دهاجم نع» روثنملا ردلا يفف .عدو

 هلاق ام وهو .«ةعيرو عايرأ عيمجلاو ،قيرطلاو ضرألا نم عافترالا وهو (عير لكب) ه :88 ص
 : خامشلا لاق .ضرألا نم عافترالا عيرلا» :لاق 3244 ةقرو ز يف نينمز يبأ نبا ًاضيأ

 دفذنر تب ك اهنم َمَعْنأف ىونلا اهب طش ثح ىتدُعسزاَد ىقس
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 138 - 128 :ءارعلا

 ريسفت يف ،ءانبلا :يا « عناصم نودجتو » :لاق .نوبعلت :يا 4 نوتبن » ملع
 يف :يأ ه نودلخ ْمُكْنَعَل » "ءاملل عناصم :لاقيو ،روصقلا : يبلكلا لاقو .نسحلا

 عناصم 7 : : ةءارقلا ضعب يف مهضعب لاقو . اهيف نودلخت ال : : يأ 8ايندلا

 .نودلخت مكن ك

 .نيلاتق :يأ « َنيِراَبَج ْمْتْشطَب » نينمؤملاب :يا 4 مشب اذإو » :هلوق
 .ةبوقعلا يف متفرسا : يأ ؛مهل هلوقي دوه .مهيلع نومت

 يذلاب مهربخأ مث « نوُمْلْعت امب كد يذلا اوقناَو نوُميِأَو هللا اوُفناَف »
 مو ر باَذَع ْمُكيَلَع فاخأ يإ نويعو تنجو نينبو مننأب ْمكَدَمأ » :لاقف هب مهتمأ

 .« ريق
 نإ » انظعت مل وأ :يا «َنيظمولا نم نكت مل مأ وأ انيلع اوس اولاق »

 .بذكلل مهقلخت :يا 4 نيلوألا ْنُنُخ ألإ » هب انتج يذلا :يا « اذه
 نوشيعي .انلبق سانلا ناك اذكه : يأ نيلوألا قلخ الإ اذه نإ :مهضعب لاقو

 نحنو انلبق قلخلا ناك اذكه ينعي .باسح الو مهيلع ثعب الو نوتومي مث اوشاع ام
 .مهلثم

 .كرشلا نم هيلع مه ام نونعي نيلوألا نيد :نيلوالا قلخ :لوقي مهضعبو

 .بتعن الو ثعبن ال :يأ « َنيبذَعُمب نحن امو »

 ذخام» :95 ص 9 ج يربطلا ريسفت يفو .«ءاملل عناصم» :حسو عس يفو .عو.ب يف اذك (1)
 . !ةعنصم ءانب لكو» :88 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .ةداتقل لوقلاو .ءاملل

 .«قح ريغب نيلاتق» :244 ةقرو ز يفو حسو عسو عو ب يف اذك (2)
 : هلوق» :1 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .هعدتباو هارتفا : يأ هقلَتخاو بذكلا قلحت :لاقي (3)

 نمف (نيلوالا قلخ) : يتءارقو :ءارفلا لاق .(نيلوألا قلَع) : يئاسكلا ةءارقو (نيلوالا قلخ)
 : يأ ©نيلوألا ةداع :لوقي (َنيلوألا قلخ) :أرق نمو . . مهبذكو مهقالتخا :لوقي :قلخ) : أرق

 ةلعتفملا تافارخلا يهو ، قلخلا ثيداحاب انثدح :لوقت برعلاو .لوا نع كيبأ ةثارو
 .«قلخلا ترتخا كلذلف . اههابشأو
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 153 ۔ 139 : ءارعشلا ثلاثلا ءزحلا

 نإو نينموُم مههرَكأ ناك امو ةيال ًكلَد يف نإ مُهتُكَلُهأَق ُهوُبَذَكَف » :هللا لاق

 . ىلوالا لثم يهو « ميجرلا زيزعلا وُهَل كبر

 « لاَص مموخا مهل لاق ذإ » احلاص ينعي « َنيِلَسْرُملا وُمَت تبذك » :هلوق
 .هللا نوقتت الأ : يأ 4 نوقتت آلا » نيدلا ي مهيخأب سيلو بسنلا يف مهوخا : يأ

 هللا اوقتاف , هب مكتئج ام ىلع : ىأ 4 نيمأ ل وُسَ ْمكَل ينإ + هللااوقتي نأ مهرمأي

 بَر ىلع لا إ » يباوث نإ :يأ 4 يرجأ نإ رجأ نم ه هيلَع ْمُكْنأْسأ امو نوُيطأَو

 .« نيملاع
 .هيف نوكرتت ال :يأ .ماهفتسالا ىلع « نينما انهه امم يف َنوُكَرتأ ط : :هلوق

 اذإ مشهتي :يأ ،ميشه :يأ « ميضم اَهُعلَط لخت 2 ِنوُيعَو ٍتنجَج يف ,

 : يبلكلا لاقو . نيل : : مهضعب لاقو .وخر : نسحلا لاقو .دهاجم ريسمقت يف . ٣

 . (" وشني قشني مل ام علطلا وهو فيطل

 .دهاجم ريسفت يف نيهرش : يأ 4 َنيِهرف اتوي ,لابجلا نم 7 » :هلوق

 .,اهتعنصب نيقذح : يبلكلا لاقو . نينمآ : نسحلا لاقو . سفنلا هرش لبق نم

 الو ؛ضزألا يف نودفي نيذلا نيفرسملا رمأ اوُميطُت الو نوُميطأ او ةثلا اوق <

 نسحلا لاق .نيقولخملا نم تنأ :يأ « َنيرُحَسُملا نم تنأ امنإ اولاق .َنوُحِلَضُ
 7 يش الو كلم هل سيل يذل ا رخسمل ا : : يبلكل ا ل اقو . نيروحسمل ١ نم :ده اجمو

 :ةديبع وبأ لاقو . .حس و عس نم حيحصتلاو أطخ وهو «قشني ام لخنلا نمو» :عو ب ين )1(

 6ثنؤيو ركذي لخنلا وهو لخنلا يمهو اضعب هضعب مضا دق : يأ (ميضَع اَهُمْلَط لحَنَ) ,

 .[20 :رمقلا] «رمقْنُم لخن زاجأ ) :ىرخأ ةيآ يفو
 : يأ نيهراف :نورخآ لاقو ،نيقذح :يأ نيهراف» :88 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (2)

 :دزألا نم مهف نب كلام نب ورمع نب ةاقعلا نم ىوقملا عادو نب يدع لاقو .نيحرم

 ببللا هراف ريخب ينارت نإو تمزأ ةمزأ ام اذإ نيكتسأ ال

 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«نيهراف ىنعم يف (َنيِهرف) روجيو .ببللا حرم : : يأ
 .«نيرشأ (َنيهرف) و ،نيقذاح :(َنيِهِراق) » :282 ص
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 157 ۔ 154 :ءارعلا

 .هب انتنج امب :يأ «ننيقدنصلا نم تنك نإ ةيآب تأت انلم رَفَب ألإ تنأ ام »
 اهيلع نوبصي ةرخص تناكو .ةقان ةرخصلا هذه نم انل جرخاف اقداص تنك نإ :هل اولاق
 تجتتنف ""ءاَرَشُع ةقان اهنم تجرخف ةرخصلا تعصتف هللا اعدف .مهتتس يف نبللا

 اموي ءاملا برشت تناكف « مولعم موي برش ْمُكَنَو برش اهل ةقان هذمم لاق »

 .اموي .هنوبرشيو

 رضت ملو ،مهعورزو مهيشاومب ترضأ اهبرش موي ناك اذإ ناك :مهضعب لاق

 مهيشاوملو مهسفنأل ناك مهبرش موي ناك اذإو ؛نسحلا لوق يف 5ا”مههافشب

 نبللا ناك مهبرش موي ناك اذإف ،اهبرش موي اهنوبلحي اوناك :لوقي مهضعبو .مهضرأو
 نم ءاملا يتأت تناك اهنأ انغلب :مهضعب لاقو .نبل اهل ركذ ام :مهضعب لاقو .اهليصفل

 .تبرش اذإ لوألا جفلا اهيلع قيضي رخآ نم عجرتو جف
 موي ُباَذَع مُكَذخاَيَ ط اهورقعت ال :يأ ءوسب اَموُسَمَت الو » :هلوق

 .« ميظع
 .4 ُباَذَعلا ْمُمَذَعأق نيمدنت اوحبصأف اعوُرقَعف »

 تناك .مهضرأو مهيشاومب رضت تناك اهنأ اهايإ مهرقع ببس لوأ ناكو

 فيصلا ناك اذإف .اهنم تبره اهتأر اذإ يشاوملا تناك ؛ةقانلا عم رقت ال مهيشاوم

 يداولا نطب ىلإ مهيشاوم تضمو . و هبصخو هدرب يف يداولا رهظب ةقانلا تفاص

 ،هبصخو هئفد يف يداولا نطب يف ةقانلا تتش ءاتشلا ناك اذإو .هرحو هبدج يف

 رمألل . مهيشاومب كلذ رضأ ىتح ،هدربو هبدج يف يداولا رهظ ىلإ مهيشاوم تدعصو

 .مهب هللا دارأ يذلا

 لازي ال مث .رهشأ ةرشع اهلمح ىلع ىضم يتلا ةقانلا ىنه ،تاوارشعو راشع قونو ،ءارشُع ةقان (1)
 . تدلو اذإ : : ةقانلا تجتنو .اضيأ , عضت امدعبو . عضت ىتح كلذك اهمسا

 اهب لعلف اهل انئمطم تسلو و ؛مههافشب رضت ملو» : : عس و عدو ب يف ةرابعلا هذه تدرو اذك (2)

 مه اوشطعي ملف مهب رضت مل اهانعم ناك نإ الإ مهللا .افيحصت
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 166 - 158 :ءارعشلا ثلاثلا ءزجلا

 الجر اوثعبف ،هب نوجزمي يذلا ءاملا ينق رمخلا نوبرشي سولج مهنم موق انيبف
 ينيب ةقانلا تلاح :لاقو ،ءام ريغب مهيلإ عجرف شةقانلا برش موي ناكو شءاملاب مهيتأي

 دق نورظتنت ام :ضعبل مهضعب لاقف .كلذ لثم لاقف رخآ اوثعب مث .ءاملا نيبو

 اهولتقو اهورقعف اهاقشأ ثعبناف .انضرأب ترضاو ؤ يعرلا انيشاوم تعنمو ءاملا انتعنم
 لاق .ا}لبجلا :ةراقلاو ؛ةراقلا ليصفلا دعصو . ليصفلاب مكيلع :اولاقو م")اورماذتف

 . مهنم ىضر نع كلذ ناكو :نسحلا

 ركذ : مهضعب لاق [65 :دوه] ( مايأ ةل مكراد يف اوُعَمَت ) :حلاص مهل لاقف

 لاقف اولطأو ةيسكالاو عاصنألا اوسبل مهيتأي باذعلا نأ مهربخأ نيح ًاحلاص نأ انل

 يف دوستو © يناثلا مويلا يف رَمحتو لوألا مويلا يف مكهوجو رفصت نأ كلذ ةيآ :مهل
 بر اي ، يمأ بر اي :لاقو . ةلبقلا ليصفلا لبقتسا ثلاثلا مويلا ناك املف .ثلاثلا مويلا

 .كلذ دنع باذعلا مهيلع هللا لسراف ،يمأ

 4 ميجرلا زيزعلا وُهَل كبر دإَو نينم ؤُم مُمرََكأ َناَك امو ةيال كلد يف نإ » :لاق
 . ىلوألا لثم يهو

 « و ْمُموُخأ مهل لاق ذإ » طول ينعي ه َنيِلَسْرُملا طول ُموَق تَبذَك » :هلوق
 .هللا نوقنت الا :يأ « نو آلأ » نيدلا يف مهيخأب سيلو بسنلا يف مهوخأ : : يأ

 هللا اوقتاف » هب مكتنج ام ىلع :يا « نيمأ أ ًلوُسَر ْمكَل ينإ » هللا اوقتي نأ مهرمأي

 7 ىلَع لا » يباوث نإ :يأ 4 يرجأ نإ رجأ نم ه هيَلَع ْمُكْنأَسأ امو نوُيطأَو

 .4 َنيملاَعلا
 ْنُم مكبر ممُكَل َقَلَخ امم نورت نيملعلا َنم َناَرُكذلا نوتأ )» :هلوق

 :: 14 ةقرو حس و .و 65 ةقرو عس يفو رواشتلا ىنعمب رمآتلا هلصأو «اورماوتف» :عو ب يف )1(

 «اوحياصتو» :245 ةقرو .ز يفو .ًاضعب مهضعب ضحو اوموالت : موقل ا رماذتو «اورماذتف»

 .اورماذت :هتبثأ ام يدنع حجارلاو

 ليصفلا دعصو :ز يفو ،ةمكالا يهو ©روقو راق اهعمجو .ةزاقلا حسو عسو ع و ب يف اذك (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 176 - 166 :ءارعشلا

 م 4 ٥ ٠

 موق تنأ لب ج . متلعف لق : : يأ . ماهفتسالا ىلع اذهو .ءاسنلا لابقأ : ىأ 4 ْمكجؤزأ

 . 4٩ نوُاَع

 :يأ ،انتيرق نم :يأ «َنيجَرْخُملا نم ننوُكَتل طون هنت مل نل اولاف »
 .نيضغبملا نم :يأ « َنيلاقلا َنُم مكلمع ي ا { .ليتق اهنم كجرخنو كلتق
 .نونمؤملا هتمأ هلهأو « ن َنوُلَمُعَي امم ه يلمنأو ينجن بر » :لاق مث

 ،تربغ :يأ هنيربلعلا يف ًازوُجَع آلإ نيعمجأ هلهأو ُهتْيجَنَف » :هللا لاق

 هتأرماو طول موق : يأ « نيرخألا انرم ث » .اهجني مل ،هللا باذع يف تيقب :يأ
 .کة[كرشلا ىلع يهو ناميإلا طولل رهظت] ةقفانم تناكو .مهعم

 طول موق ةيرق ىلع هللا رطمأ :مهضعب لاق 4 رطم مهيلع انزطْماَو » :هلوق

 ملف طول مهرذنأ :يأ ،نيرذنملا رطم سئبف :يأ «ننيرذنملا رطم اسف » ةراجح
 رفسلا لهأو ةيرقلا نم ًاجراخ ناك نم ةراجحلا تباصأو ُفسخلا مهتيرق باصأف اولبقي

 . اهلتقف رجح زوجعلا باصأو ئ مهنم

 4 ميجرلا يرمعلا وَهَل َكبَر ًنإَو نيِنموُم ممهرتكأ ناك امو ةيأل كلذ يف نإ » :لاق
 . ىلوألا لثم يهو

 ثعب ةي بيعش ناكو .ًابيعش ينعي 4 َنيِلَسْرُملا ةكيتل ُبْنحضأ بذك » :هلوق
 .اةةضيغلا :ةكيألاو .}نيتمأ ىلإ

 .و 65 ةقرو عس نم ةدايز (1)

 دقو . ةيدابلا لهأ ىلإو ،نيدم لهأ نم هموق ىلإ ًابيعش ثعب» هللا نأ ديز نبا نع يربطلا جرخأ (2)
 ريثك نبا ريسفت رظناو .107 ص 19 ج يربطلا ريسفت رظنا .هضتري ملو لوقلا اذه ريثك نبا در
 ةمأ مهنأ حيحصلاو :لاق .ةدحاو ةمأ ةكيألا باحصأو نيدم نإ :لوقي ثيح 202 ص 5 ج
 ركذ هيفف 0141 ص 6 ج ،ريسملا داز ى يزوجلا نبا رظناو .«ءيشب ماقم لك يف اوفصو ةدحاو

 .ملعأ هللاو .عوضوملا يف نيرسفملا فالتخال

 (ةكيألا باحضأ) ه :90 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .رجشلا فتلم وه ةضيغلا وأ ةكيألا (3)

 .«رجشلا نم عامج يهو ،كيأ اهعمجو
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 189 - 177 :ءارعشلا ثلاثلا ءزجلا

 « يمأ لوُسَر مكل ينإ » هلا اوقني نا مهرمي « نوقنت الأ بش مهل اق ذإ » . ۔ك
 > يرجأ نإ رجأ نم 4 هلَع مكلأسأ امو نوُكيطأَو هللا ا وما ث . هب مكتئج ام ىلع : : يأ

 .«َنيِمَلْعْلا ٌبَر ْىَلَع ألإ » يباوث :يا

 نوصقني نيذلا نيصقتنملا نم :يأ « َنيرسحُملا نم م اونوك الو َلْنَكلا اوُموأ
 الو » .ةيمورلاب لدعلا :يا « ميقتسُملا ساظطشَقلاب اوُنزَو » . . مهقوقح سانل
 يف ناصقنو فيفطت لها اوناكو لدعلا نم مهل يذلا : يا 4 مماش سانلا اوُسحْبت

 4 َنيلؤألا ةلبجلاو ْمُكََلَع نيذلا اوقئاو َنيدسفُم ضزألا يف اونغت الو » . نازيملا

 .}نيلؤالا ةقيلخلاو :يأ

 نلقي ل ألإ تأ امَو » ىلوالا لثم يهو َنيرحَسُملا َنِم تنأ امنإ اولاق ,
 َنُم ًافسك اَنيَلَع طقشأف » ةلاسرلا نم يعت اميف :يأ «َنيبذثكلا نمل كنظ نإو
 امب :يأ ( نيقداصلا َنِم َتنُك نإ ) .ةعطقلا فسكلاو «ّيقدنّصلا َنم تنك نإ ءامسلا
 77 لغأ يبر َلاَق » .هب انتئج

 .ه ,ميظع موي باذع ًناَك هنإ ةلطلا موي ُباَذَع مهذخأ ُهوُبَذَكَف » : هللا لاق

 (}سواكتم رجشلاو ةباغلا يه ةضيغلاو .ةضيغ باحصأ اوناك مهنأ اوركذ
 ال ناكف ،مايأ ةعبس رحلا مهيلع هللا طلسف .ةلقملا اذه . مولا مهرجش ةماع ناكو

 مهيلع هللا اهلعجف . 2 نوسمتلي اهتحت 'ث)اوأجلف ةباحس هللا ثعبف .ءيش مهنكي

 :هلوق كلذف ؛اوكلهف مهيلع تمرطضاف ،مهيلع اران ةباحسلا كلت لعج ؛ًباذع
 . ۔[ا۔

 .ةباحسلا كلت ينعي ) ةلطلا موي باذع مهذخاف (

 ةلبجلاؤ) . بارخلاو داسفلا دشأ يهو . ًاوثع ىشثعت تيثع :لاقي :زاجملا يف ةديبع وبأ لاق )1(

 تممض اهرخآ نم ءاهلا تعزن اذإو ؛عامجلا ىنعملا ىلع اهربخ ءاجو © قلخلا : يا (نيِلَألا

 .[62 :سي] ( البج ْمُكْنم لضأ ذَقَلَو ) :ىرخأ ةيآ يف وه امك هلوأ

 .تلاو رثك : يأ .رجشلا سواكت (2)

 هبشي رجش مودلا : ناسللا يفو . «لقملا وهو»ه : بو ع يفو . «لقملا اذه» : حس و عس يف اذك (3)

 .ةمود مودلا دحاوو .لخنلا فيل لثم صوخو فيل هلو ،لقملا رمثي هنأ الإ .لخنلا
 .اوجل :عو بو ،عس ينفو حصأ وهو «اواجلف» :16 ةقرو حس يف اذك(4)ا

239 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 199 ۔ 190 :ءارعللا

 ي م ۔ء٥ م

 يزعلا وهل كنر نإو َنينمؤُم مهرثكا ناك امو ةَأل كلذ يف ن ط : هلوق

 . ىلوألا لثم يهو « ميحرلا

 نيمألا حورلا ه هب َلَزَن » ،نآرقلا ينعي نيملعلا بَر ليزنتل هنإو ط :هلوق
 لزن :لاق عفرلاب اهأرق نمف .بصنلابو عفرلاب :نيهجو ىلع أرقت يهو "ليربج :يأ
 6هب لزن :لوقي بصنلاب اهأرق نمو .هب لزن ليربج :يأ ،نيمألا حورلا ةفيفخ 7هب

 اي 4 كِبْلَق ىَلَع » ."نآرقلاب ليربج لزن هللا :يأ ،نيمألا حورلا هب لزن هللا ،ةلقثم

 .نيب :يا « نيبم يبَرَع ناسلب َنيِرَذنُملا نم نوكتل » دمحم
 ةاروتلا : يأ ،نيلوألا بتك يفل نآرقلا'}نإو :يأ « نيلؤأل ربز يفل يفل هلإو »

 ىلع أرقت يهو «“ٌليءزْسإ ينب ُاَمَلُع هملعي نأ ةيآ ْمُهْل نك ملوأ » :لاق .ليجنإلاو

 وهف ءايلاب اهأرق نمو .ةيآ مهل تناك دق :لوقي ءاتلاب اهأرق نمف .ءاتلاو ءايلاب :نيهجو

 "ليئارسإ ينب ءاملع هملعي نأ ةيآ مكل ناك دق :لوقي :ناك باب يف المع اهلعجي

 دوهيلا ينعي :مهضعب لاقو .ةيآ هب مهناميإ يف مهل ناك دقف ؛مهنم نمآ نم ينعي
 . هللا لوسر هنأ ليجنإلاو ةاروتلا يف ادمحم نودجي مهنإ ،ىراصنلاو

 اوئاك ام » دمحم :يا 4 ْمهَْلَع هأرقت نيمجغألا ضغب ىىلع ُهنلزَنوَلَو » :لاق

7 
 اذإ : مهضعب لاق .[4 :ميهاربإ] ( ْمُهَل نيبيل هموق ناسلب لإ ,لوسر نم اسأ امو )

 .اوه ام اورد امو هومهف امل ،هيف سانلا زش اوناكل

 .حس نم حيحصتلا تبثأ ةءارقلا يهجو يف ريخأتو ميدقت عو ب يف (1)
 ربز ز يفل هَنإو) :16 ةقرو حس يفو .نيلوألا ربز يفل نآرقلا نإو :يأ هنإو :عس و ع و ب يف اذك (2)

 تعنو» :245 ةقرو ز يف ءاج ام هتحص .«نيلوألا بتك يف هتمأو دمحم ثعبو :لوقي» (َنيلؤالا

 هيلع يذلاو .لتاقم ىلإ لوقلا اذه بسنو .ليجنإلاو ةاروتلا ينعي ى مهبتك يف هتمأو دمحم
 ءاش نإ حيحصلا وهو . نآرقلا نع ةيانك (َنيلألا ربز و يفل ُهنإو) : هلوق يف ريمضلا نأ روهمجلا

 . هللا

 ثدحت نيح ( َنيمَجعألا ضغب ىلع ُهاتلرَن ولو ) : ىلاعت هلوق ليوأت يف مهو فلؤملا نأ ودبي(
 =ع اذه ريغ مهريغو يربطلاو ءارقلاو ةديبع وبأ بهذ دقو . يمجعأ ناسلب نآرقلا لازنإ نع
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 209 ۔ 0 : ءارعشلا ثلاثلا ءزحلا

 بروق يف » ""[بي ,ذكتلا انكلس :يأ] پهنَنَكَلَس كلذك » :لجو زع هلوق

 نآرقلاب :يأ 4 هب نون ؤُي ال » .كرشلا مرج اذهو .نيكرشملا :يأ « َنيمرجُملا
 ال ْمُمَو » ةاجف :يا « ةنغب مُهناَ > عجوملا : يأ « ميلألا َباَذَعْلا وري ىتح )»

 م ممم م .-{ ۔ 2 م.٠

 :يأ . نورشؤم : :يأ « َنوُرَقْنُم نحن ْلَم » كلذ دنع ذئموي 4 اولوقف َنوُرُعشَ

 نمؤنف ايندلا ىلإ نوَدَرُم

 هب اولجعتسا دق :يأ . ماهفتسالا ىلع :يأ « َنوُلجْعَتْسي اَتباَذَعبَقأ ج : هللا لاق

 ال هنأب بيذكتو ءازهتسا مهنم كلذو }[29 :توبكنعلا] ( هللا باذعب انتيإ ) : مهلوقل

 . باذعلا مهيتأي

 باذعلا :يأ 4 َنوُدَعوُي اوناك ام مهاج ث َنيِنس نتم نإ تيرق , : هلوق

 .ايندلا يف :يا ه َدنوُعََمُي اوئاك ام ممُهْنَع ىنغأ ام »
 مل هنإ : يأ ،لسر اهل الإ : يأ « َنورذنُ اَهَل الإ ةيرق نم اَنَُلُمأ امو ج :هلوق

 .رذعلاو ةنيبلاو لسرلاو مهيلع ةجحلا مايق دعب نم الإ ةيرق كلهي

 «ننيملظ انُك اَمَو » .مهيلع جتحيو مهل نيبيو مهركذي : يأ « ىركذ » :لاق

 انُك اَمَو ) :هلوقك . مهرذع عطقنو مهل نيبنو مهيلع جتحن ىتح مهبذعنل نكن مل : يأ

 : ةيآلا ريسفت يف 91 ص 2 ج زاجملا يف ف ةديبع وبأ لاق . مجعألاو مجعلا نيب , اوقرفف بهذملا =

 . ناسللا نم سيلو مجعلا نم يأ يمجع لجرو .ةمجع هناسل يف تناك اذإ مجعا لجر :لاقي»

 لاقو .هيف ةيد ال يأ ٥ ىدؤت ال رابج ءامجعلا :ثيدحلا ىف ءاجو . ملكتت ال اهنأل مجع باودلاو

 ىلإ هلصأ ىلإ بوسنملا يمجعالاو ،هناسل يف مجعاألا» :283 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا

 زوجيو شةيبرعلا نسحت مل اذإ ٥ءامجع :ةأرملل لاق مجعأ :لاق نمو . .احيصف ناك نإو مجعلا

 19 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا دكأ دقو .هلهأ ىلإ هبسنت يمجعأ ديرت يمجع لوقت نأ

 در ريسفتلا اذه يف ةيآلا ليوأت يف ءاج ام ىلع درو ءارفلاو ةديبع وبأ هيلإ بهذ ام 115 ص

 ةبيرق لاوقأ دجت 139 ص 13 ج يبطرقلا ريسفت كلذك رظناو . الدج لبقت ال ةيوغل ةجحب ًامكحم

 ةغلب لزن نارقلا نأل هللا ءاش نإ حيحصلا وهف ءالؤه هيلإ بهذ ام ىلإ ليمأ انأو .هوركذ امم

 . برعلا
 .283 ص 2 ج ءارفلا يناعم نمو .646 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 215 - 210 :ءارعلا

 :ىلع نودار ،نوكرشم :يأ [59 :صصقلا] (َنوُمِلاَق اهنأو إ ىرقلا يكلهُم
 .هيلإ مهوعد ام لسرلا

 (}[هللا باتكب تلزنت امو] :مهضعب لاق «ْنيطِيشلا هب تلزن امو » :هلوق
 .كلذ « نوعيطتسي اَمَو » هب اولزني نأ « ْمُهَل يفني امو » نآرقلا ينعي

 مالسلا هيلع يبنلا ثعبي نأ لبق اوناكو .4 َنوُلوُزْعَمَل عمسلا نع ْمُهنِإ » :لاق
 .هوعمسي نأ ىلع نوردقي اونوكي ملف يحولا امأو ،ءامسلا رابخأ نم أرابخأ نوعمتسي
 ام الإ اهيف نوعمتسي اوناك يتلا دعاقملا كلت نم اوعنم مالسلا هيلع يبنلا ثعب املف

 .باهشلاب ىمريف مهدحأ قرتسي

 هيلع يبنلا ثعبي نأ لبق انك :لوقي ناك هنأ يدراطعلا ءاجر يبأ نع اوركذ

 ام :انلقف ءاهب يمر دق موجنلا اذإ ةليل تاذ ناك املف .هب ىمري امجن ىرن ام مالسلا
 لزناف ؛ثعُب دق مالسلا هيلع يبنلا نأ انءاجف ؛ثدح رمأ الإ اذه نإ ؛ىرن يذلا اذه
 هل ذجي نآلا عمتسي نَمَف عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انإو ) :نجلا ةروس يف هللا
 .[9 :نجلا] ( ادص اباهش

 نم هللا همصع دقو ه َنيبذَعُملا نم نوكف رخآ اهلإ هللا َعَم ذ لق » :هلوق
 .كلذ

 .٩“نينم ؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو نيبرقالا كتريشع رذناو» : هلوق ۔ ٠ ِ۔ ۔ ] ١ ۔ إ ۔ إ ٥. ٥ ۔ ۔ ۔٥گ , ۔,۔۔ . ۔ ه. ِ

 يف شيرقو اقصلا ىلع ماق ىتح جرخ ن هللا لوسر نإ : يبلكل ا لاق

 دبع نبا اي كل ام :اولاقف اوجرخف سانلا عزفف ،هاحابص اي : ىدان مث . دجسملا

 مث يؤل لآ اي :ىدان مث .كدنع بلاغ هذه :اولاقف بلاغ لآ اي :لاقف ؟بلطملا

 لآ اي :ىدان مث ،بالك لآ اي :ىدان مث ،ةرم لآ اي :ىدان مث بعك لآ اي :ىدان
 لاقف .ديري اذام لجرلا اورظنا .نيبرقألا هتريشع لجرلا رذنأ :شيرق تلاقف . يصق

 . 17 ةقرو حس نم ةدايز (1)
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 219 ۔ 216 : ءارعشلا ثلاثلا ءزحلا

 ول متيأرأ :ةي هللا لوسر لاقف ؟ديرت اذامف ،اورضح دق كتريشع هذه :بهل وبأ

 ال ينإو ،رانلا مكرذنأ ينإف :لاق .معن :اولاق ؟يننوقدصتأ مكحبصي ًاشيج مكترذنأ

 وبأ لاقف مهللا الإ هلإ ال :اولوقت نأ الإ ًابيصن ةرخآلا نم الو ةعفنم ايندلا نم مكل كلما
 ( بتو بهل يبا ادي تبت ) :هللا لزناف ؟انتعمج اذهلأ .كادي تبت :بهل

 :هللا لزنأف .هسأر مأ نم يذهي نونجم :اولاقو هنع شيرق تقّرفتف .[1 :دسملا]

 .«َنوُلَمعَت ام ى ءيرب ينإ رقف كوَصَع نإو

 .نطب نطب هتريشع ةلي هللا لوسر اعد تلزن امل ةيآلا هذه نأ نسحلا نع اوركذ
 يل ذ مكيلا هللا لوسر ينإ . بلطملا ذبع ينب اي :لاقف بلطملا دبع ينب ىلإ ىهتنا مث

 الأ .نوقتملا مكنم يئايلوأ امنإ 5ائيش هللا نم مكل كلمأ ال ينإ . مكلمع مكلو يلمع

 (ة»ةرخآلا نولمحي سانلا يتأيو مكباقر ىلع ايندلا نولمحت يننوتأت مكنفرعأ ال

 .مهضعب لاق « موقت نيج كاري يذلا .ميجلا زيزملا ىلَع لكوو » :هلوق
 .ةالصلا يف :يأ نيدجاسلا يف َكبلَقَبَو » .كتالاح يفو ًاسلاجو امئاق كاري يذلا
 يف ) نيدجاسلا يف كلو ( . كدحو ةالصلا يف موقت نيح .كاري يذلا : : مهضعب لاقو

 ىري امك هفلخ نم ةالصل ١ يف ىري نتم هلل ١ لوسر ن اك : : مهصعب مهضعب ل اقو . عيمجل ١ ةالص

 . هيدي نيب نم

 6 متعكر اذإ عوكرلا اونسحأ : زتم هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 امك يرهظ فلخ نم مكارأل ينإ هديب يسفن يذلاو ،متدجس اذإ دوجسلا اونسحأو

 .دوجسلاو عوكرلا يف يدي نيب نم مكارأ
 ةفلتخم قرط نم يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخأ 6 هيلع قفتم حيحص ثيدح )1(

 .سابع نبا نع ،ءارعشلا ةروس ،ريسفتلا باتك يف الثم يراخبلا هجرخأ
 ًاضيأ يذمرتلا هجرخأو ‘ ةريره يبأ نع ءارعشلا ة هروس ريسفتلا باتك يف هانعمب يراخبلا هجرخأ )2(

 دبع تنب ةيفصو فانم دبع ينب ءادنلاب صح امهيفو .ةشئاع نع . ءارعشلا ة ةروس ريسفتلا ىف يف

 96 ص ؟ ج روثنملا ردلا يطويسلا رظناو .بلطملا دبع ينبو دمحم تنب ةمطافو .بلطملا

 . ىفوتسم ثيدحلا هيف درو دقف

 = اجرخأو )246 مقر) ةالصلا عماج يف لمعلا باب . أطوملا يف كلام هجرخأ حيحص ثيدحا(3)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 227 - 220 :ءارعشلا

 . تنك ثيح : يأ ) موقت نيح كاري يذل ١ ( : مهضعب ل اقو

 .هنم ملعأ الو هنم عمسأ الف :يأ ميلعلا يمسلا وه ل » :هلوق

 وقلي ميثأ كاقأ لك ىىَلَع نزت نيطيشلا لزنت نَم ىىلع مكنأ لمم » :هلوق
 .باكلا كافألا : : مهضعب لاق 4 نوُبذك ْمُهرتَكأو عمسلا

 ءامسلا ىلإ دعصت تناك نيطايشلا نأ اوركذ :ةنهكلا مه :مهضعب لاقو

 نم نيطايشلا هب تلزن امب ةنهكلا ثدحتف 0،مهربختف ةنهكلا ىلإ لزنت مث ،عمتستف
 ءامسلا عمس نم ناك ام امأف . سانلا هب نوثدحيف ريثك ابذك هب ةنهكلا طلختو ٠ عمسلا

 :يأ ( نوُبِذاَك ممُهْرَعكاَو ) :مهلوق امأو .ابذك نوكيف هب اوطلخ ام امو ،اقح نوكيف

 .نوبذاك مهتعامجو

 رعشلا نوقلي نيذلا نيطايشلا نوواغلاو 4 نوالا لا متت ءارعشلاو ث :هوق

 نم داو لك يف نوبهذي : يأ « نوُميهَت داو ك يف م رت : ٢ : هللا لاق
 اموق نوّمذيو ،لطابب اموق نوحدمي 4 َنوُلَعْفَي آل ام نولوقي مهن او » . مالكلا ةيدوأ
 .لطاب

 يف هللا اينث هذهو ه تححلصلا اوُنمَعَو اوّنَماء َنيذلا لإ » :لاقف هللا ىنثتسا مث
 دبعو ،تباث نب ناسح : هللا ىنثتسا نيذلا نينمؤملا نم ءارعشلاو .مهريغو ءارعشلا
 .'}كلام نب بعكو .ةحاور نب هللا

 باب ،ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأو ،ةالصلا يف عوشخلا باب ،ةالصلا باتك يف يراخبلا =
 مقر) كلام نب سنأو ةريره يبأ ثيدح نم .اهيف عوشخلاو اهمامتإو ةالصلا نيسحتب رمالا
4 - 425) . 

 هيلع هللا لوسر عم مهتاوزغ يف نيملسملا فصوو ةت لوسرلا حدم يف مهراعشأ ضعب أرقا (1)
 ماشه نبا ةريس يف كلذ ارقا نيكرشملا ءارعش ضعب ىلع نودري اوناك فيكو مالسلا

 .تباث نب ناسح ناويد يفو اهيف ةئوثبم مهدئاصقف
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 227 : ءارعشلا ثلاثلا ءزحلا

 ام دعب نم اورصتناو » .تقو ريغ يف :يأ « اريثك ةللا اوُرَكَذَو » :لاق

 نأ لبق اذهو .مالكلاب اورصتنا :يأ .نوكرشملا مهملظ ام دعب نم :يأ 4 اوُملْط

 .مهريغو ءارعشلا نم اوكرشأ نيذلا :يأ 4 اوُمَلظ نيزلا مَلْعَيَسَو » .مهلاتقب رمؤي
 : يأ . ةمايقلا موي هيدي نيب اوفقو اذإ هللا يدي نيب نم : ىأ 4 نوبلقني بَلَقْنُم ىأ »

 مهعفنت ال موي يف رانلا ىلإ هللا يدي نيب نم نوبلقنيس مهنأ ذئنيح نوُملعيس مهنإ
 . ةمصعلا هللا لأسن .ةمادنلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 6 - 1 :لمنلا

 لمنلا ةروس ريسفت

 "اهلك ةيكم يهو

 بتكو نآرقلا 7 كلت سط » :هلوق « ميجلا نمحرلا هللا مشب »
 :يأ .هب نودتهي : يأ 4 ىمه » :هلوق . ىلوألا ةروسلا يف ف هانرّسف. دق ٩. نيبم

 .ةنجلاب :يأ 4 َنينموُمْلِل ىىَرْشْبَو » ةنجلا ىلإ نآرقلاب

 اهئوضو ىلع نوظفاحي سمخلا تاولصلا ينعي « ةلصلا نوُميِقُي نيذلا »
 ةضورفملا ةاكزلا ينعي يةوكَزلا َنوتؤيَو » :هلوق .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو

 .ةنئاك اهنأ نوكشي الو نوقدصي :يأ 4 نونقوي مه ةرجالاب ممُمَو »

 اني » .ةنئاك اهنأ ةرخآلاب نوقدصي ال :يأ « ةَرخألاب ن نونم ؤ ؤي آل نيذلا ن ث

 .نوبلي مهتلالض يف مهف :يأ 4 نوُهَمعَي 5 :ُهَلَمعأ مهت
 ةدش :يأ « باذعلا ُءوُس مُهَل َنيذلا » مهتفص هذه نيذلا 4 كئلوأ » :لاق

 اوراصف اهومنغي نأ مهسفنأ اورسخ : يأ 4َنوُرَسخألا ْمُه ةرخألا يف ممُهَو» باذعلا
 . ةنجلا اورسخو رانلا يف

 ينعي « ميلع ,ميكح » دنع نم :يا «ذدل نم ناءرقلا ىقلتل كنإو » :هلوق
 .هقلخب ميلع ،هرمإ يف ميكح :يأ 3هسفن

 :عو ب يفو .«لمنلا اهيف ركذي يتلا سط ةروس» :حسم يفو ،لمنلا ةروس :عس يف اذك (1)
 . «ناميلس ةروس»
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 11 -7 : لمنلا ثلاثلا ءزحلا

 7 م م م 8

 تسسحأ ينإ : مهضعب لاق 4 رات تنا يئإ هلمنأل ىسوم لاق ذإ 9 :هلوق

 امنإو ،هسفن دنع اران اهآر : يأ [10 :هط] ( ارات ىأر ذإ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .""ران

 .ارون تناك

 يف لاقو .قيرطلا ريغ ىلع ناكو ،قيرطلا ربخب :يأ « رب ربخب اهن مكيتاس»

 ْمُكيتاوُأ » .قيرطلا ىلإ يننودهي ةاده : يأ ( ىده رانلا ىّلَع دجأ وأ ( :ىرخأ ةيا

 .[29 :صصقلا] ( رانلا م ةوذج ؤأ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو 2 4 سبق باهشب

 .ايتاش ناكو اولطصت يكل َنوُلطضَت ْمُكَنَعَ ط

 يف ْنَم كروب نأ َيدوُن » هسفن دنع رانلا ءاج :يأ ه اممءاَج املف » :هلوق

 فحصم يف يهو .ةكئالملا :يأ « اَهَلْوَح ْنَمَو » ران ىسوم دنع اهنإ :يأ « راثلا
 .4ّنيملَعلا ٌبَر هللا َنْححْبُسَو » اهلوح نمو رانلا تكروب نأ يدون :بعك نب يبأ

 زتهت ز اما امل » اهاقلاف 4 ًكاَصَع تلاو ميكحلا زيزعلا هللا انأ هنإ ىسوم ل

 ىعنت ةيح يه ا :ىرخا ةيآ يف لاقو .ةيح اهناك :يا « ُناَج اهنأك
 لاقو .تفتلي ملو :يا « ْبْقَعُي ْمَلَو » قّرقلا نم :يا ه ًاربذُم لو » 20[0 :هط]
 { .عجري ملو : دهاجم

 فاخي آل ) :نسحلا لاق 4 َنوُلَسْرُملا يدن فاخي ال ينإ فحت ال ىَسوُمِ »

 م لإ ط ةحملا لهأو ةيالولا لهأ مهنال ايندلاو ةرخالا يف : يأ ( َنوُلَسرُمْلا يدل

 و ى . ۔ و م ٥ م

 ناكو . يدنع ف فاخي ال هن زاف . : يأ . 4 ميحر روفغ يإ اق وس لعب ًانشحح ل دب ث ملظ

 دمعتي مل ؛ يطبقل ا كلذ لتق وهو .هل هللا رفغف ءوس دعب ًانسح لدب مد ه ملظ نمم ىسوم

 .هزكو دمعت هنكلو هلتق

 .اران تيار ينإ» :ع و ب يفو }‘ترصبأ» :ز يفو . اران تسسحأ : حس يفو عس يف اذك )1(

 نست بهي .هرجلا نم اهنم تسبتقا ام (سبق) زاجمو .ران ةلعشب :يأ ( سبق باَهِشب) » :زاجملا يف ةديبع وبآ لاق (2)

 .«هذخاف هيلع بقع لاقي . عجري ملو» : يأ» :92 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق كلذكو(3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 17 - 12 : لمنلا

 . 2} ه۔ هد ر -{ . - . ه 7 ٠ إ ؤ - . ٥ِ . ٠
 نم ءاضيب جرحي . كصيمق بيج يف : يأ 4 كبيج يف كذي لخد او ط : هلوق

 ملعف . حابصم اهنأك هللاو اهجرخأ : نسحلا لاق . صرب ريغ نم : ىأ 4 وس ريغ

 . (1)هب ر ىقل دق هنأ ىسوم

 مهنإ هموقو نعف ىلإ » .تايآ عست عم : يأ «ِتنياة عشت يف » :هلوق

 عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو هاصعو هدي :تايآلا عستلاو يقسن اموق اوناك
 ٧ .م .

 .[130 :فارعألا] ( تاَرَمّتلا َنُم صقنو نينسلاب نوعرف لا انذأ ذقَلو ) 5مدلاو

.02 

 :يا 4 نيبم رخس اذه :اولاق » ةنيب :يأ بةَرِصْبُمانتنياع مُهنعاَج امل » :هلوق

 .كلا دنع نم اهنأ :يأ ه مهسفنأ اهَتَقيَتْساَو » انتايآب :يأ ه اهب اودحَجَو » .ني
 مهسفنأ اوناك نكن اَنوُمَلَط امَو ) :ىرخا ةيآ يف لاقو .مهسفنال املظ :يا « املظ »

 ناك فيك رظناف » .ولعلا باب نم :يأ ًاوُمَو » :لاق [57 :ةرقبلا] ( َنوُمِلَْ
 ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناك .نيكرشملا :يأ « َنيدِسفُملا ةباغ
 .رانلا

 نم ريثك ىىَلَع انلضف يذلا هلل دمحلا الاقو املع َنميَلُسَوَدؤاَد انيَتاع دقلو :هلوق
 . نينمؤملا نم مهنامز لهأ ناينعي 4 نينموملا ِدابِع

 انْملُع سانلا اهأ اي َلاَقَو » )هكلمو هتؤبن :يأ « واد ُناَمْيَلُس َتروَو » :هلوق

 لضفلا وهل اذَم نإ » .هنم يتوأ ءيش لك ينعي « ءيش ْلُك نم نيوأ رملا قطنم
 . نيبلا : ىأ 4 نيبملا

 ْمُهَق ريطلاو سنإلا نجلا نم هدونج َنميَلُسِل » عمجو :يا « َرُِحَو » :هلوق

 هبر رمأ يقل : هلعلو .«هّبر رمأ ىقلأ» :ع ينو .«هّبر ىقل» :ب يفو .حس يفو .عس يف اذك (1)
 .هذخأو هلبق :ىأ

 .عست يف ةيآ يهف ،اذه لعفا :هانعم :288 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 امنإو ،ًاركذ ادلو رشع ةعست اوركذ اميف ۔دوادل ناك» :288 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (3)
 .«كلم ةثارو اهنأل ةثارولاب ناميلس صخ
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 20 - 17 : لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 ريسفت اذه .مهارخأ ىلع مهالوأ درت ا")ةعزو مهنم فنص لك ىلع :يأ 4 َنوَُزوُي
 و .ذ م. ه .-{

 .دحأ مهنم همدقتي ال نوعفدُي مهف :يأ إ( َنوُعَزوُي مُهَف ) :نسحلا لاقو .مهضعب

 رمنلا اهيأي ةلمن تلاق » ماشلاب داو وهو 4 لمنلا داو ىلَع اوتأ اإ َْنَح »

 ال لمنلاو :يأ « َنورُعْشي ال مم ةونجو ٌنَميَلُس ْمُكَنَمِطخَي ال مكنم اولخ
 .}مهمالك مهفي ناميلس نأ نورعشي

 . ٠ه۔ ٤ ه ه و ۔ ۔۔ .م. ء ۔ / ى ۔۔

 ركشا نا ط ينمهلأ : يأ 4 ينعزوا بر لاقو اهلوق نم اكحاض مسبتف .7 :لاق
 ِ ه .؟ , ۔م.۔2ى ۔ ,۔ه۔ ا ه ذ ., ,۔۔ذَ۔ ه۔۔ا ۔ ..ه ۔۔..

 يف كتمحرب ينلخداو هضرت احلص لمعا نأو يدلو ْىلَعَو يلَع تمن أ يتلا كتمعن

 .ةنجلا لهأ :يأ «َنيجلصلا ياب
 و » :هوب . هارأ الف وه رضاحأ :يأ « دُهذُهلا ىرأ ال ىل امم َلاَقق رملا َدَقَقَتَو » :هلوق

 .بئاغ وه مأ :يأ « نيبئاغلا َنم ناك ما »

 ديس ناكو دهدهلا اعدف ةزافم ذخأي نأ دارأ ناميلس نأ انل ركذ : مهضعب لاق

 هريغ هلطعي مل ائيش كلذب رصبلا نم ىطعأ دق ناكو ءاملا ةفاسم هل ملعيل ] دهادهلا

 . (ة) طلا نم

 يف هراقنمب رقني ناك .سانلا لزن اذإ ءاملا ىلع هلدي ناك : ىبلكلا لاقو

 مدقتي ‘فوفصلاب لكوملا ركسعلا سباحلا» :يوغللا هلصأ يف وهو .عزاو عمج :ةَعَزَو (1)
 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .(عزو) :ناسللا يف ءاج امك .«رخؤيو مدقيو هحلصيف فصلا

 .ا مهلوأ سبحيو مهرخا ثحتسيف نوعفدي : يأ ) نوعزوي مهف ) ه :92 ص

 ليواتلا اذه ودبيو .«مهمالك مهفي ناميلس نأ نورعشي ال لمنلاو» :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (2)

 تثحب اميف دجأ ملو ،دعب هيفو .ديدش فلكتبف هلمتحت ةرابعلا تناك اذإو .ابيرغ ةيلاحلا ةلمجلل
 عومجم نم لاح» ةلمجلا نأ ىلع نيرسفملا روهمجو ،ليواتلا اذه ةلمجلا هذه لوأ نم

 نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ وه ىنعملا اذهو .امهل ريمضلاو ،هدونجو ناميلس يأ ،نيفطاعتملا

 ضعب هركذ رخا هجو كلانهو .هدكؤي مالكلا قايسو رابتعالاب ىلوأ وهف شةيآلا ربدت نمل

 ليوأت وهو .ةلمنلا مالكب اورعشي مل مهنأ يأ ناميلس دونج ىلإ ريمضلا عجري نأ وهو نيرسفملا
 .162 ص 6 ج ،ريسملا داز يزوجلا نبا رظناو .اضيأ فلكتلا نم ءيش هيف

 . !ريطلا نم هريغ هطعي مل ام كلذ يف رظنلا نم ىطعأ دق ناكو» :ع و ب يفو .حسو عس يف اذك (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 22 - 21 :لمنلا

 . ةماق نم ءاملا .ب نيبو هنيب مك ناميلس ربخيف ضرألا

 نبا لاق دهدهلا ناميلس دقفت مل سابع نبا لأس قرزالا نب عفان نأ اوركذ

 عفان لاقف .ضرألا يف ءاملا برقأ نع دهدهلا مهل رقن اورفاس اذإ اوناك مهنإ :سابع

 . هقنعب ذخأي ىتح فلاب ب ملعي الو ضرأل ا يف ءاملا برقأ ملعي فيكو : قرزاأل ١ نب ا

 . ائيش ردقلا نم ينغي ال رذحلا نأ تملع امأ : : سابع نبا لاقن

 هتكلمم ريرس عضوف حيرلا هتعاج بكري نأ دارأ اذإ ناميلس ناك :نسحلا لاق

 سلجو ،هريرس ىلع ناميلس سلجو حيرلا ىلع سلاجملاو يس اركلا تعضوو اهيلع

 (")ةرهاظ ذئموي نجلاو . سنإلاو نجلا نم هدنع نيدلا ف مهلزانم ىلع هباحصأ هوجو

 نورمتعيو !.اعيمج نولصيو . اعيمج نوجحي مدا مهنأ الإ سنإلا لاثمأ لاجر . سنإلل

 مدقتي ًاذحأ نوعدي ال ةَسرخ نيط ايشل او 6 مهسوؤرو هس أر ىلع فرفرت ريطل او ٠ اعيمج

 .( نوُغَزوُي مهف ) :هلوق وهو .هيدي نيب
 يف هعدي نأو هشير فتني نأ هباذعو پهنحَبْذآأل وأ اديدش اباذع هَنبَذَعأل » :هلوق

 .نيب رذعب : يأ « نيبم نظْلُسب ينيتايل ؤأ » :هلوق .لمنلاو رذلا هلكاي ىتح لزنملا ّ . ۔٥ه 2 ,,. م . ّ .
 .ةنيب ةجحب :سابع نبا لاقو

 طحت ل امب تطح : : لاقف » هتعاس نم عجر : : يأ « ديعبب ريغ تككف 9 :هلوق

 .ملعت مل م تملع : : مهضعب ل اقو ‘ كدونج الو تب ز غلبت مل ام تغلب :ي أ 4 4 هب

 .نيقي ربخب :يأ « نيقي نب بس نم كتنجو 5
 ريسم ءاعنص نيبو اهنيب برام اهل لاقي نميلاب ضرأ مهضعب ريسفت يف أبسو

 .لايل ثالث

 مأ ةأرما مأ وه لجرأ 7 نع ن هللا لوسر لئس : لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 نيذلا امأف . (2)ةعبرأ ماشلابو ةتس مهنم نميلابف ئ ةرشع دلو لجر وه لب : لاقن . ضرأ

 .«ةرهاق» :ع يفو .حيحصلا وهو . «ةرهاظ» :حس و عس و ب يف (1)

 :نب ةمقلع نع ةريبه نب هللا دبع نع ةعيهل نبا ينثدحو» :لاق دنسلا اذهب مالس نبا هجرخأ(2)
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 26 - 23 : لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 : نويماشلا امأو ؛ نويرعشألاو .دزألاو 3رامنأو ريمحو ةدنكو . جحذمف ] نميلاب

 . ناسغو .ةلماعو . ماذجو 3 مخلف

 . ٠ ى ٥ ٤

 ءيش لك نم :يأ « ءْيَش ْلُك نم تيتواَو ْمُهُكِلَمت ةارما تدججَو ينإ » :هلوق
 نم ناك ؛أنسح اهريرس ناكو اهريرس اهشرعو .4 ٌميظَع شرع اَهَلَو » .""هنم تيتوأ

 ةعبس هيلع تناكو .ريرحلاو جابيدلاب ًارَمسُم ناكو .رهوجو ؤلؤل همئاوقو بهذ
 . ةلفقم ةقلغم هيف وه يذلا تيبلاب تايبأ ةعبس هنود تناكو ،قيلاغم

 اون اك :نسحلا لاق .هللا نود نم سمشلل نودجي اَهَمْوَقَو اهتدجو ء : هلوق

 لأ نودتهي ال مهف ليبسلا نمع ممُهَدَصف مهلمأ ُنظْيَشلا مُهَل َنّيَزَو » .ًاسوجم

 ليبسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو :يأ .ميدقت اهيفو .4 لل اودجس

 ضعب يفو .نودتهي ال مهف دوجسلا مهكرتب : يأ ليبسلا نع نع مهدصف . . هلل اودجسي الأ

 يف َةْبخلا جرخي يذلا » :هلوق .اودجساف :يأ (اوُدجْسَت الأ ) :برعلا مالك
 . ةئيبخلا نم ء ءبخلاو .ضرالاو تاومسلا يف رسلا ملعي : يأ ؛ضزألاو توملا

 .نونلعي امو َنوُفحُب ام ْملْعَيَو ) :لاق .دحاو وهو ؛بيغلا :ءعبخلا :دهاجم لاقو

 ردق ملعي ال :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ « ميظعلا شزمعلا ُبَر وه لإ هلإ ل ةللا
 .هقلخ يذلا الإ شرعلا

 شرعلا ةلمح يف كلم نع ثحأ نأ يل نذأ :لاق تك هلللا لوسر نأ اوركذ

 ناقفخ هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيبو شرعلا هنرق ىلعو ىلفسلا ضرألا يف هالجر

 .)ناكم كنم لخي مل كدمحبو مهللا كناحبس :لوقي ةنس ةئامعبس ةريسم ريطلا

 . !ثيدحلا . . . هللا لوسر لئس :لوقي سابع نبا عمس هنأ ةلعو =

 ةريخألا ةملكلل رأ ملو .«هتمسقأ تيتوأ» : :ع يفو © «هتمسقأ هتيتوأ» : :اذكه ب يف ةرابعلا تءاج )1(

 .زو حسو عس يف درو ام تبلاف اهجو
 ىلإ اعوفرم ب يف ءاج هنكل . .حس يفو عس يفو ع يف سابع نبا ىلع ًافوقوم لوقلا اذه ءاج اذك (2)

 نيب اميف اعوفرم اثيدح هدجأ مل ينإف .ب ةطوطخم خسان نم وهس اذه نأ ودبيو .ةةيتَي هللا لوسر

 .ريسفتلاو ثيدحلا رداصم نم يدي
 = ظ 67 عس يفو ،ںناكم كنم لخي مل كناحبس» :ع يفو ب يف ةريخألا ةلمجلا تدرو اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 31 - 27 :لمنلا

 .ىلتباف :نسحلا لاق « َنيبذنكلا نم تنك مأ تفَدَصأ رظْنتَس لاق » :هلوق
 .اقداص هدجوف كلذ هنم ربتخاف :يأ

 مهنع فرصنا لوقي 4 مُهْنَع لوت مت مهيلإ هقلأف اذه يبتكب بممذا » :هلوق
 .4 نوُمجرَي اذام رظناف »

 اهل لاقي ةكلمم تيب يف تناك نميلا لهأ نم ةأرما اهنأ انل ركذ : مهضعب لاق

 .تكلمف اهموق كلم كلهف ليبحرش تنب سيقلب

 .""ةأرما مهكلمت موق حلفي نل :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 تحت اهتعضوو حيتافملا تذخأو باوبألا تقلغ تدقر اذإ تناكو :لاق

 .اهتيب ةوك نم لخد ىتح دهدهلا اهاتأ اهشارف ىلإ تروأو باوبألا تقلغ املف . اهسأر
 :تلاقف اهتأرقف ةف ةفيحصلا تذخأف اهييدث نيب وأ اهنطب ىلع ةفيحصلا فذقف

 [هيف ام نسح ،نّسح :يا] « ميرك بتك يلإ َيِقْلا يئ اؤلملا اهي »
 اوعنتمت ال :يأ « ىَلَع اولُعَت لأ .ميجرلا نمزلا هللا مش مسب هنإو او َنمِيَلُس نم هلإ »

 ءايبنألا بتكت تناك كلذكو .[َنيملسُ ينوتاو] يلع نل ١ . : مهضعب لاقو . يلع

 .نورثكي الو نوليطي ال المج

 ( َنيِمِلْسُم ينوئاَو ) : يبلكلا لاقو .مالسإلا ينعي « َنيمِلْسُم ينوتأو » :هلوق
 . مالسالا ينعي سيل 5،نيملستسم ةعاطلاب نيرقم ينوتاو : يأ

 1 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا تمدقت حيحص ثيدحلاو .تنك ثيح كناحبس :25 ةقرو حس يفو =
 .514 ص

 رصيقو ىرسك ىلإ ةنتَت ىبنلا باتك باب ، يزاغملا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح )1(

 غلب امل :هظفلو ثةركب يبا نع رحبلا جومك جومت يتلا ةنتفلا باب ،نتفلا باتك يفو
 .ةأرما مهرمأ ولو موق حلفي نل :لاق ىرسك تنب مهيلع اوكلم دق سراف لهأ نا ةيتَي هللا لوسر .

 .تثدح كلذك . ًاموتخم ناك هنأل ًاميرك هتلعج» : يناعملا يف ءارفلا لاقو .حس و عس نم ةدايز (2)

 .هبحاص مركل ًاميرك هتلعجف اهدنع كلم باتك تأر اهنأل اهموقل مركلاب باتكلا تفصو :لاقيو
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 36 - 32 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 ك اَم » « مهتراشتسا اهنإ :يا 4 يرمأ يف ينون اؤلَملا اهبأ تلاق {
 يرظنا كيلإ رمألاو ديدش ,ساب اونوأو ةوق اولوأ نحت اولاق نوُدَهْشَت ح ارمأ ةمعطا

 . «َنيرُمات اذام

 .اهتروشم لهأ مه الجر رشع ةثالثو ةئامثالث اهل ناك هنأ انل ركذ : : مهضعب لاق

 . افل أ نوثالثو فل أ ةئامو فل أ فالا ا ةثالث مهعيمجف فالآ ١ ةرشع ىلع مهنم لجر لك

 ةرعأ اولَعَجَو » اهوبرخ :يأ 4 امموُدَسفأ ةيرق اولَعَد ادإ كولملا نإ تلات >
 .4 َدوُلَعْفَي كلَذَكَو » :هللا لاق 4 لذأ اهلهأ

 .يلسر :يا « َنوُلَسُْملا عجر مب ةَرظاَنق ةيدهب مهيلإ ةَلِسْرُم ينإو » : هلوق
 .لحتني امك ةوبنلا لهأ نم سيلو كولملا نم وهف انتيده لبق نإ :يأ

 اوناك نإ يكلُم نع اهب مهَتعِناَصُمَ ) ةيدهب مهنلا ةَلسرُم يو ( : : مهضعب لاقو

 رمأف ناميلس كلذ غلبف . جابيدو ةريرح يف بهذ نم ةنبلب مهيلا تشثعبف .ايند لهأ

 اهيلع لوبت مهقيرط ىلع باودلا لجرأ تحت تفذق مث تغيصف بهذ نم ةنبلب

 مهنيع أ يف رغص ب او ذلا لجرأ تحت ةنبلل ١ او ارف اهلسر تع اج املف .اهيلع ثورتو

 .هب اوءاج يذلا

 دق ناملغو '،ناملفغلا سابل نهتسبلأ دق دق راوجب مهيلإ تثعب : دهاجم لاقو

 .اهتيده لبقي ملو ضعب نم مهضعب ناميلس صلخف 5،ير ءراوجل ا سابل مهتسبلا

 يناطعأ ام : : يأ يها ينت امف ,لامب ن ننودمنأ لاق َنَميَلُس ءاج املف . : هلوق
 .« َنوَُرْفَت مكتيب منأ لب » مكاطعأ امم ريخ :ىأ «مكتاَ امم ريخ » هللا رو مه

 زئاج كلذو ،ايتف ةروشملا تلعج (يفنوتفا الملا اهيأ اير ه :292 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 .«ةيبرعلا ةعسل
 لوسرلا نإ نولوقي نيذلا لدتسيو .ةأرما ناك ليقو . ادحاو ناك لوسرلا نأ ةاورلا ضعب ركذي (2)

 : هلوقبو .ناميلس لوسرلا ءاج املف :ىأ (ناَمْيَلُس َاَج امَلَف) :دعب اميف ىلاعت هلوقب ًادحاو ناك

 .293 ص 2 ج ءارفلا يناعم رظنا .مهنإ عجرا)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 40 - 37 :لمنلا

 ال :يا « اهب ْمُهَل لبق آل دونجب ْمُهْنيتانلَف » لسرلا ينعي 4 مهلل عجزا »
 . َنوُرَص معو لذأ اهنم مُهَنَجرْخنلو » اهب مهل ةقاط

 نأ لبق » اهريرسب :يأ ه اَهِشْرَعب ينيتاي مكيأ املا اهيأ اي لاق » :هلوق
 اهريرس هل ركذ دق ناكو .ةيئاج اهنأ ناميلس غلب امل هنأ كلذو .4 َنيملْسُم ينوتأي

 جابيدلاب ًرَتسُم ناكو .ًارهوجو ًاؤلؤل همئاوقو ؤبهذ نم اهشرع ناكو] .هبجعاف

 مهنأ ملع دقو "[اهمالسإ دعب هذخاي نأ هركف ،ىقيلاغم ةعبس هيلع تناكو ،ريرحلاو

 نم كلذ نوكي نأ لبق هب ىتؤي نأ بحاف . مهئامد عم مهلاومأ مرحت اوملسأ ىتم

 لاق .( َنيملْسُم ينوئاي نأ لبق اهِشْرَعب ينيتأت مكيأ اؤلَملا اهيأ اي ) :لاقف .مهرمأ

 .ةعاطلاب نيرقم ينوتاي نأ لبق ( َنيملْسُم ينواب نأ لق ) : يبلكلا

 الإ نوكي ال تيرفعلاو .نجلا نم درام :يأ « نجلا َنم تيرفع لاق ه
 هسلجم هماقمو } هه َكماَقُم نم َموُقَت نأ لبق » .ريرسلاب :يا هب يتا انأ » :رفاكلا

 نم لجعأ وه ام ةلي داراف .هب ىتؤي ىتح هتيضق نم غرفي ال : يأ .هيف يضقي يذلا

 .« نيمأ يوق هيلَع ينإو » .كلذ
 :هد لاقي ليئارسإ ينب نم الجر ناكو «بتكلا نم ُمْلِع ُهَدْنع يذلا لاق ) ف

 لالجلا اذ اي : باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا هللا مسا ملعي . 8(ةايخرب نب فصا

 . ملعأ هللاو ٠ مظعألا همسا ريسفت اذه . ماري ال يذلا زعلاو ماظعلا ننملاو 6 ماركإلاو

 ىهتنم ىلإ الوسر ثعبي نأ هفرطو « َكّفْزَط كيلإ دتري نأ ربق هب يتآ انأ لاق »

 6٨ هب ىتؤي ىتح عجري الف هفرط

 عس نم حيحصتلا تبثأف ةبرطضم ةدساف لمجلا ضعب تءاج دقو ،حس نمو عس نم ةدايز (1)

 .حسو

 . تاطوطخملا لك يف ةيآلا نم ةريخالا ةلمجلا هذه درت مل (2)

 .ع ةطوطخم يف الإ ايخرب مسا دري مل(3)

 = غلبي نأ» : اهنم : نورسفملا اهركذ ىرخأ هجوأ كلانهو فرطلا دادترا ليوات هجوأ نم هجو اذه(4)
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 43 - 40 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 هنع ًارَقَْسُم » ريرسلا ناميلس ىأر ينعي چهاَءَر املف » : هللا مساب لجرلا اعدف

 .اهرفكأ مأ هللا ةمعن ركشأ :يأ .(رْفَكأ مأ ركشأ ينولبيل يبر لضق نم اذه لاق

 .ه ًميرَك ينَع يئر نإف َرَقَك نَمَو هِسفتل ركشي اَمنإَف رَعَش ْنَمَو »
 ناك باتكلا نم ملع هدنع يذلا ناميلس بحاص نإ :لاق سابع نبا ركذ

 هآرو هب ىتأ املف نيرهش ةريسم ريرسلا نيبو هنيب ناكو ؛هب اعدف ؛ربكألا مسالا نسحي

 يذلا اذه سيلأ :لاقف ركف مث .هل دسحلا لثم هسفن يف عقو هنأك هدنع ارقتسم ناميلس
 .( فكأ ما ركشأ ىنوت يبَر لضق نمم اذه ) . يل ًارّحسم هيلع ردقأ مل ام ىلع ردق

 .هب كيتا انأ :لاق يذلا ليربج وه :مهضعب لاقو

 لاقو .اهشرع اهل اوريغ :دهاجم لاق ه اَهَشْرَع اَهَل اوُرُكَن َلاَق » :هلوق
 ُنوُكَت مأ » هقرعتأ :يأ « يدهأ رظنت ط .هنم صقنيو هيف دازي نأ هرييغتو :مهضعب
 .هقرعت ال مأ :يأ « نوته آل نيذلا َنم

 هئأَك تلاق » .ماهفتسالا ىلع « كشرَع اَكَمأ :ليق ثاَج املق » :هلوق
 انكو » .ةوبنلا ينعي 4 اَهلْبَق نم ملعلا انيتوأو » :ناميلس لاق .هتهبش :يأ «و
 .« نيملسم

 يذلا هللاب اهرفك :يأ « هللا نود نم ُدْبْعَت تناك ام اًمَدَصَو » :لجو زع هلوق

 . هَنيرفنك موق نم ناك اهنإ » .}نثولا سيل ،ىدهلا نع اهدص

 16 ج ،يربطلا ريسفتو 0175 ص 6 ج ،ريسملا داز يزوجلا نبا رظنا, .«هتياغو هادم كفرط =

 .164 ص

 ريغ ؤ هللا ءاضقب اهرفك» :اذكه 28 حس يفو .و 68 ةقرو عس يف ةرابعلا تءاجو .ع و ب يف اذك (1)

 يف ءارفلا لاقو .دهاجم ريسفت وهو .«قحلا ىلإ يدتهت نأ اهدص ۔ هللا ءاضق نم كلذو - نثولا

 ةدابع هللا ةدابع نع اهدص امنإو .ةلقاع يه :لوقي» :ةيآلا ريسفت يف 295 ص 2 ج يناعملا

 اهحتف وأ نإ ةزمه رسكو (ام) بارعإ هوجو رظناو .«اهئابآ نيد نم ةداع ناكو رمقلاو سمشلا
 . «ةيآلا يف ءارفلا اهاري امك
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 44 :لمنلا

 عنصت نأ نيطايشلا رمأ ناميلس نأ نسحلا ريسفت 4 حرصلا يلشا اَهَل ليق »

 .ريراوق نم اسلجم :يا ،ًاحرص

 ريراوق نم احرص نبل انرذ :اولاقف ناميلس اونذاتسا نجلا نإ : يبلكلا لاقو

 ىلع ناميلس علطتف اهجوزتي نأ نجلا تفاخو .اهلقع فيك رظننف ارصق حرصلاو
 اوفوخت كلذلف ،اينج ناك اهيوبأ دحأ نأ كلذو .ناميلس نم اهيفخت نجلا تناك ءايشأ

 .اهنم كلذ

 اورثكأ مث ،ءاضف ضرأ يف هورجفف ءاملا ىلإ اودمعف .مهل نذاف : يبلكلا لاق

 .احرص هلوح نم اونب مث ،جاجز نم ةرتس هيلع اونب مث .عدافضلاو ناتيحلا نم هيف
 : يأ ناميلس شرع اولخدأ مث .سلمألا :دّرمملا ؛ريراوق نم ًادّرمم ،أرصق : يأ

 هعم لخدو ةت ناميلس كلملا لخد مث .كولملا ءامظع يساركو اهشرعو .هريرس

 يه اذإ لوخدلا تدارأ املف .بابلا حتفو حرصلا يلخدا :اهل ليق مث .هدنج ءامظع

 ناميلس كلملاب يه اذإف ترظن مث .قرغتل اهب َركُم هنا تنظف .عدافضلاو ناتيحلاب

 نع تفشكف .ة”ةضاخم اهنأ تنظف ،يساركلا ىلع هلوح سانلاو .هريرس ىلع

 ىأر دق ناميلس نأ نجلا تفرعف .اههرك ناميلس اهآر املف .رعش اهل ناكو .اهيقاس
 حرص هنإف كيمدق نع الو كيقاس نع يفشكت ال :نجلا اهل تلاق .متكت تناك ام اهنم

 .ريراوق نم ،سلمم يأ ،درمم

 فالتخا تأر املف .ءاملا ىلع ريراوق نم ينب حرصلا ناك :مهضعب لاقو

 اهيوبأ دحأ ناكو .اهيقاس نع تفشكو .ةجل هنأ اهيلع هبتشي مل هئارو نم كمسلا

 تناكف ،ةبادلا رفاحك اهيلجر رخؤم ناكو :لاق . ةينج اهمأ تناك :دهاجم لاقو .ايج

 اهيلع برض ءام ةكرب حرصلا ناك :دهاجم لاق .هتمشه حرصلا ىلع هتعضو اذإ

 .هايإ اهسبل ريراوق ناميلس

 اهجؤزتي نأ نم نيطايشلا تفاخ ناميلس ىلإ تلبقأ امل اهنإ :مهضعب لاقو

 . ضاخمو ةضاخم ىمست اهزايتجال هيف ضاخي ءام اهب يتلا ضرألا يه (1)
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 46 َ 44 : لمنلا ثلاثلا ءزحلا

 لقع عمتجا اذإ فيكف ، يقلن ام ةرخسلا نم ناميلس نم ىقلن انك دق :اولاقو ،ناميلس
 . متكله نآلاف نجلا نم تناك اهمأ نأ عم ‘شهتوبنو ناميلس كلم عم اهريبدتو هذه

 طق دلت مل هنإ :هل لاقف هاتأف .اهجؤزتي ال ىتح اهنع ناميلس فرصأ انأ :مهضعب لاقف

 لجر ناكو .ناميلس سفن يف كلذ عقوف رامح لجر اهلجر ناك الإ يسنإ نم ةينج

 كلذ ىرت ائيش كل لمعأ انأ هللا يبن اي :لاقف ناميلس قفاو ام لك بحي نجلا نم

 .حرصلا لمعف .

 .ناسنإ مدق اهيمدق ناميلس ىأرف 4 اَهْيَتاَس نَع تفشكو ةجل هتبسح هتأر املف »

 قفاو ام لك بحي يذلا نجلا لاقف .كلذ هءاسف اريثك ارعش اهقاس ىلع ىأرو

 0ةةرونلا هل لمعف ،كءعاس يذلا رعشلا كلذ بهذي ام كل لمعأ انأ :ناميلس

 .مهضعب لوق يف ناميلس اهجوزتو ،ماممحلاو ةرونلا لمع نم لوأ ناكو .مامحلاو

 تررضأ :يا يفت تُمَلَ ينإ ٌبَر لاق ريراوق ْنُم َرَمُم حْرَص هنإ َلاَق »

 ملسأو » .رفكلا نم هيلع تنك امب ينعي يسفن تصقن :لوقي مهضعبو . . يسفن

 . 4 َنيمَلَعْلا بر هلل َنميَلُس عم

 سيلو بسنلا يف مهوخا : يا ًاحللَص مما َدوُمَت ىلإ انلسرأ ذََلَو » :هلوق

 : مهضعب لاق .4 َنوُمِصَتْخَت ناقيرف مه اذإ هللا اودبعا نأ ج .نيدلا يف مهيخاب

 بذكمو ،هدنع لزانو ى قحلاب قدصم :يأ . بذكمو قدصم نيب موقلا اذإ :لوقي

 قل ةموصخ تناك كلذ يف ،كراتو قحلاب

 :ةسحلاو نيلسرملا : يأ 70 :فارعالا ) نيقداصلا ن َنم تك نإ ادعت امب انتيإ )

 ْمُكْلعَل » مككرش نم :يأ ه ةللا َنوُرفْغَتْسَت » اله : يأ « الآ » .ةمحرلا
 .. ي

 .اوُمَحرَت يكل :يأ « َنوُمَحََ

 ةلازإ داري يذلا عضوملا هب ىلطيو ةرشبلا ىلع عضويف قدي قرحم رجح نم ذختي انمه :ةرونلا (1)
 .هنم رعشلا

257 

 



 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 51 - 47 :لمنلا

 لتق نمو كلبق نم وهف ءوس نم انباصأ ام :اولاق ه َكَعَم ْنَمبَو كب اَنريطا اولاقو
 كمؤشل :اولاقف عوج مهباصأ اوناك دق :نسحلا لاقو . مهضعب ريسفت يف كعم نم

 مكلمع :يأ 4 هللا َدْنِع مُكرئط لاق » .ةريطلا يهو 5اذه انباصأ كعم نيذلا مؤشلو
 ."هللا دنع

 يف هتيصعمو هللا ةعاطب نوربتخت :يأ ،نولتبت :يأ ه َنوُنتفن موق متنأ لب »
 نوفرصت :يأ ،مكنيد نع :يأ ( َنوُنتفُ موق متنأ لب ) :نسحلا لاقو .مهضعب ريسفت
 . مالسالا ينعي .هب هللا مكرمأ يذلا مكنيد نع

 .« نوحلصي الو ضزألا يف نوديفي طهر ةعست ةنيدملا يف ناَكَو » :هلوق
 اوفلاحت : يأ ه هللاب اوُمَساَقَت اولاق » .'ت[حلاص موق نم طهر ةعست :مهضعب لاق]
 نيذلا هتمأ :هلهأ :نسحلا لاق هلهأو هنبل » :ضعبل مهضعب هلوقي : يأ .هللاب

 انل ركذ : مهضعب لاقو .هولتقيف اليل هوذخأي نأ ىلع اوقثاوت :مهضعب لاقو .هنيد ىلع

 .})مهتدمهاف ةرخص مهيلع هللا ثعب ذإ هب اوكتفيل حلاص ىلإ ث})قيناعم مه امنيب مهنأ

 انإو هلهأ كلهم انذهش ام » هطهرل :يا ه هلول نلوقَل من » :هلوق
 . َنوُفدَصَ

 : يأ ركم اَنَكَمَو » حلاصب اودارأ يذلا :يأ 4 اركَم اوُرَكَمَو » :هللا لاق

 َناَك فيَك زناف »» :لاق « َنوُرُعْشَي ال ْمُمَو » :لاق .مهتدمهاف ةرخصلاب هللا مهامر

 مهموق انرمد :يا « َنيِمَمجأ ْمهَمْوَقَو » ةرخصلاب :يا « ْمُهَترَمَ انإ مهركم قا
 . ةحيصلاب مهدعب

 يربطلا ريسفت يفو .«هللا دنع مكلمع» :حسو عسو ع و ب : عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 زاجملا ىف ةديبع وبأ لاقو .ةداتق ىلإ هيف لوقلا اذه بسنو .«هللا دنع مكملع» :171 ص 19 ج
 : يأ (مُمُرِئاَعر زاجمو» :( هللا دنع ْمُهْرِئاط اَمَئإ آلأ ) :فارعألا ةروس نم 131 :ةيآلا ريسفت يف
 . «مهبيصنو مهظح

 .250 ةقرو ز نمو }‘ط 68 عس نم ةدايز (2)

 .عرسأو عراس اذإ قنعأ نم . قنعُم عمج قيناعم (3)
 .اوتامف مهتكلهأ : يأ 6 نيدماه مهتكرت : يأ )4(
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 58 - 52 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 امب » دحا اهيف سيل :يأ « ةيواخ » رجحلاب ينعي « مهتويب كلتق » :لاق
 نيذلا انْيَجْناَو » :لاق .4 َنوُمَلْعُي موقل ةيال كلد يف نإ » اوكرشأ امب : يأ 4 اوُمَلَظ
 .4 َنوتني اوناكو » .هعم اونمآ نيذلاو احلاص :يا ه اونما

 ينعي ،نيبذعملا موقلا ءالؤه ىلع اولخدت ال :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 نأ ،مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت مل"نإف ،نيكاب اونوكت نأ الإ رجحلا باحصأ

 ."مهباصأ ام لثم مكبيصي ال : يأ .مهباصأ ام مكبيصي

 :لاقف ءارقش سرف ىلع دومث يداوب كوبت ةوزغ يف رم ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .)نوعلم داوب مكنإف ريسلا اوعرسا

 .ةشحاف اهنأ « َنوُرِصْب متنأو ةمجاقلا نوتاتأ هموقل لاق ذإ طولو ف :هلوق
 مهرمأ انرّسف دقو 4 نوُنَهَجَت موق متنأ لب ءاسنلا نوُد ْنُم ًةَوهَش لاجرلا َنوئتاتل مكنأ »
 .ةضوملا اذه ريغ يف

 اوجرخ » ضعبل مهضعب هلاق : يأ ه اولاق نأ لإ هموق َباَوَج َناَك امف » :هلوق

 لاقو .نسحلا ريسفت يف ةشحافلا نع :يأ «نوُرُهطَتَي سانأ مهنإ مُكتْرَق نم طول لاع
 .نوهزنتي : يأ نورُهطتيو ،ءاسنلا رابدأو لاجرلا رابدأ نم :دهاجم

 :يا ،تربغ :يأ «نيربقلا نم اهتردق هتأرما لإ لمهأو هتْيَجْنأَف » : هللا لاق
 لهأ اهب يمر يتلا ةراجحلا يهو ه ارطُم مهيل انرمأو » .هللا باذع يف تيقب
 :مهضعب ريسفت يف يهو ،مهب فسخو .ةنيدملا نم اجراخ ناك نفو مهنم رفسلا
 :تاكفتؤملا ليوأتو [70 :ةبوتلا] ( تاكفَتوُملاَو ) :هلوق وهو .نئادم ثالث

 {ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)
 ال باب .قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هجرخأو باذعلاو فسخلا عضاوم يف ةالصلا باب

 ُ .(2980 مقر) نيكاب اونوكت نأ الإ مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولخدت
 .48 ص 20 ج يبطرقلا ريسفت يف امك ةرضن يبأ نع بهشألا وبأ هاور (2)

 .237 - 236 ص ءزجلا اذه يف ىضم ام رظنا (3)
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 زيزعلا هتا باتك ريسعت 61 - 58 :لمنلا

 رطم اسف ل :لاق .اهلفاس اهيلاع راصف مهب تبلقنا : يأ .اهلهاب تكفتئا .تابلقنملا

 . اورذتني ملف طول مهرذنأ : يأ . مهينعي . نيرذنملا رطم سئب : يأ 4 َنيرذنُملا

 راتخا نيذلا : يأ « ْىفَطضا نيذلا هدابع , ىلع مْلَسَو هلل دمحلا لف » :هلوق
 نإ : يأ ، ماهفتسالا ىلع 0 « ن نوكرشي ةث امأ ويح هللآعإ» : هلوق .نينمؤملاو ءايبنألا ىنعي

 . هللا نود نم نودبعي يتلا مهناثوأ نم ريخ هللا

 :يا « هب اتناف ءاَم ءاَمُسلا َنِم لزنأو ضزألاو تونمسلا قَلَخ نمأ » :هلوق
 : نسحلا لاق .ةنسح :ىأ .نسح تاذ :يأ « ةجهب تاذ قئادح ءاملا كلذب

 .لخنلاو رجشلا نم طئاحلا :ةقيدحلا : يبلكلا لاقو .لخنلا :قئادحلا

 اذه قلخ نم مأ :لوقي .اهتبنأ هللا نإ :يأ 4 اَمَرَجْش اونبت نأ ُمُكَل ناك ام »

 :لوقي . ماهفتسالا ىلع وهو .( نوكر امأ رييخ ةللا ) :هلوقل ،مالكلل عبت وهو ؤريخ

 مُه ْلَب » .راكنإ ىلع ماهفتسا اذهو .هلإ هعم سيل :يأ 4 هللا عم هلأ » :لاق

 .هللاب مهنولدعي ،هنود نم ناثوألا نودبعيف هللاب نولدعي :يأ « نولدعي موق

 م م 2

 « َيساَوَر اَهَل َلَعَجو ًاراَهنأ ا اهللخ َلَعَجَو رار ضضزال لعج نم مأ » :هلوق

 ال رخآلا ىلع امهدحأ يغبي ال :يأ « ازجاح نيرحبلا ني ب لَعَجَو » لابجلا :يأ

 امهنيب لعجو :مهضعب لاقو .حلاملا ىلع بذعلا الو بذعلا ىلع حلاملا يغبي
 .مورلاو سراف رحب :نيحلاملا نيرحبلا نيب :يأ ؤضرالا نم ازجاح :يأ ًاخزرب

 يذلا مأ :يأ ،نوكرشت ام مأ هزاجم (َنوُكرشُي اًمأ) » :95 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 .(يذلا) و (نم) عضوم يف عضوي دق (ام) و .تلقثف ميملا يف ميملا تمغداف هب نوكرشت

 امو :ضزألا ( اهانب نمو ]5 : سمشلا] ) امماَنَ امو ءامسلاو ( :ىرخأ ةيآ يف يه كلذكو

 .اهاحط نمو ( اًمماُخط

 نكي مل امف .طئاح هيلع ناتسب لكل ةقيدح لاقي امنإو» :297 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (2)
 . !ةقيدح :هل لقي مل طئاح هيلع
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 64 - 61 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 ينعي .امهنيب يذلا ("[قلحلا] : خزربلا : يبلكلا لاقو .ىري ال ازجاح : دهاجم لاقو

 . مورلاو سراف رحب

 هللا ) :هلوقل عبت اذهو .مهناثوأ مأ ريخ اذه قلخ نم مأ :لوقي نسحلا لاقو

 .مهناثوأ نم ريخ هللا نإ :يأ ماهفتسالا ىلع وهو .( َنوُكرشت امل ريخ

 .ه نوُمَلْعَي ال ْمُْرتَكأ لب » هلإ هعم سيل :يأ « هللا عم ةلأ :لاق

 مولظمل او بوركملا :رطضملا ؟ هاَعَد ا دإ ذا ٌرطضُمل ١ بيجي نم أ ح : هلوق

 وهو . فلخ لعب ًافلخ : : ىأ 4 ضزأل ١ ءال ْمُكْلَعِجَيَو َءوُسل ١ فشكيو + . ضمي رمل او

 ايأ خ هللا ( : هلوقل عبت اذهو . مهناثوأ مأ ريخ اذه لعفي نم مأ : لوقي ماهفتسالا ىلع

 : ي يأ ماهفتسالا ىلع 4 هللا م عم م هلأ ط :لاق . مهناثوأ نم ريخ هللا نإ : : يأ ( ( َنوُكرشَت

 .نمؤي نم مهلقأ ينعي ،ركذتملا مهلقأ : يأ 4 َنوُركَذَت ام اليلق { . هلإ هعم سيل

 ربلا دئادش نم :يا] « رخبلا ربلا ِتاَمْلُط يف ممكيِدْهَي نمأ » :هلوق
 4 هتَمَر يدي َنيَب » باحسلل تاحقلم :يأ « ارشب حايرلا ُلِسزُي ْنَمَو » [رحبلاو

 .مهناثوأ مأ ريخ اذه لعفي نم مأ :لوقي . ماهفتسالا ىلع ومو .رطملا يدي نمب . : يأ

 2 هلأ < :لاق . مهناثوأ نم ريخ هللا نإ : يأ ( ن رشنت امأ رخ هللا ( : هلوقل عبت اذهو

 امع هسفن هني نوكرشي اّمَع هللا ىْلاَعَ » .هلإ هعم سيل : يأ . ماهفتسالا ىلع 4 هللا

 .هب نوكرشي

 ءامسلا نم ه مكقزر نُمَو » ثعبلا ينعي 4 هديعي ث قلحلا اودبي ْنَمَأ » :هلوق

 عبت اذهو ؛مهناثوأ مأ ريخ اذه لعفي نم مأ لوقي ئ ماهفتسالا ىلع وهو 4 :ضزالاؤ

 : هللا م عم م هلأ : هللا لاق مهناثوأ نم ريخ هللا نإ : يأ ( َنوكرشت أ رخ هللا ( : هلوقل

 مالسلا هيلع يبنلل لوقي 4 ْمُكَنَْعرُ اوتامم لق ث . هلإ هعم سيل : يأ ش ماهفتسالا ىلع

 ريسفت يفو .نسحلا ريسفت يف مكتجح :يأ مكناهرب اوتاه :نيكرشملل لوقي نأ

 .3 ةقرو حس نمو ؤ3و 69 ةقرو عس نم ةدايز )1(

 .حس نمو عس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 67 - 64 :لمنلا

 ائيش تعنص وأ ائيش تقلخ ناثوألا هذه : يأ «ننيِقدنَص متنك نإ » .مكتنب :مهضعب
 .اذه نم

 انه اه بيغلا ه هللا لإ بيغلا ,ضزالاز توملا يف نم مَلْعَي أل لف » :هلوق
 قلخلا عيمج رعشي امو :يأ « َنوُرُغْشت امو » هللا الإ اهئيجم ملعي ال :يأ . ةمايقلا

 ."نوثعبي ىتمو نوتومي ىتم 4 نونعب َناَيأ )

 امك رمألا نأ ةرخآلا يف اوملع :يأ « ةرخألا يف مُهُمْلِع كرذا لب » :هلوق

 . مهناميإ الو مهملع مهعفني مل نيح اونمآف .هللا لاق

 اعبت :يأ ،ماهفتسالا ىلع ( ةرخآلا يف مُهُمْلِع رادا لب ) :نسحلا لاقو

 ةرخآلا نأ مهملع غلب ول :يأ ،ةرخآلا يف مهملع غلبي مل :يأ لوالا ماهفتسالل
 مل كلذب مهملع نإ : مهضعب لاقو .نونمؤملا اهب نمآ امك ايندلا يف اهب اونمآل ةنئاك

 .كلذب مههفسي ؛ايندلا يف غلبي

 لوقلل (2)مماجم وهو ؛كردي مل : يأ ( كردأ أ ) : يدنع هانعم :دهاجم لاقو

 .هلبق انركذ يذلا لوألا

 :يأ « َنوُمَع اهنم مُه لب > ةرخآلا نم :يا اَهنُم كش يف ممُه لب » :لاق
 باسحلا ام نوردي ال : ىأ ( ( نوُمَع اهنم مه لب ( : يبلكلا لاقو .ةرخالا نع اومع

 .باذعلا امو اهيف

 نأ < ث)ماهفتسالا ىلع 4 انؤاَاََو ابارت 5 ادإ اوُرَقَك نيذلا َلاقَو » :هلوق

 66 : ميرم] ( ح جرخأ فوسل تم ام ادأ ) :هلوقك .نوثوعبمل :ىأ « َنوُجَرْخُمَل

 .راكنإ ىلع مهنم ماهفتسا ،ماهفتسالا ىلع اذهو .ثعبن ال :يأ

 .«نوثعبي ىتمو نوتومي نيأ» :ع يفو «ىتمو .. .ىتم» :تاطوطخملا يف اذك (1)
 ريسفت رظناو .حس يف الو عس يف ةملكلا هذه درت ملو .هيبش : ىا «عماجم» :ع و ب يف اذك (2)

 .6 ص 20 ج يربطلا
 عفان اهأرق دقو .۔ هريغو مصاع ةءارق يهو . ءايلا سالتخاب .(اذيأ) :اهأرق نم ةءارق ىلع اذه )3(

 . ماهفتسالا ىلع ال ربخلا ىلع (اذإ)
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 73 - 68 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 م ى ه

 لوق اذهف .ثعبن ملف : ىأ 4 لب نم انؤاَباَءو نحن اذه اندعو دقل ) :هلوق

 اهرن ملف دمحم اندعو امك ثعبلاب لبق نم انؤابآ تدعو دق :يأ ،برعلا يكرشم

 ىلع ةجح ذئموي ىسوم ناك دقو . ىسوم دهع ىلع برعلا نم ناك نم ينعي .
 نونعي (ْىَسوُ يتوأ ام لثم َيتوأ) اله :يأ ( الل اوُلَقَو ) :هلوق وهو ل برس

 وأ ) :هللا لاق .لبق نم ,ىسوم يطعأ ام لثم دمحم يطعأ اله : :نولوقي .ادمحم .

 [48 :صصقلا] ( ًنوُرفاَك لكب انإ اولاقو اَرَماَطَت نارجاَس اولاق ٌلْبَق نم يوأ امب اورفك
 ىسوم نونعي :مهضعب لاقو .اعيمج مهب اورفك :يأ .ًادمحمو ىسوم نونعي

 .مهلطابو نيلوألا بذك :يأ 4 َنيِلؤألا ريطاَسأ إ امم نإ » :هلوق .نوراهو

 ةقلع َناَك فيك اورظنا ؛ضزألا يف اوريس لق » :مالسلا هيلع يبنلل هللا لاق

 رانلا ىلإ مهريص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناك .نيكرشملا :يأ « َنيمرجُملا

 .نيكرشملا ينعي ،مهب لزن ام هللا باذع نم مكب لزني نأ اورذحاف : يأ

 كسفن بهذت الف ) :هلوقك .اونمؤي مل نإ :يأ ْمهَلَع نزخت الو » :هلوق

 كيلع قيضي ال :يا « َنوُركمَي امم قيض يف نكت الو » [8 :رطاف] ( ٍتاَرَسَح مهيلع

 .كل مهلذيو مهيلع كرصنيس هللا نإف كنيدبو كب نوركمي امم كرمأ
 متنك نإ » هللا باذع نم هب اندعت يذلا 4 دولا اذه ىََم َنوُلوقَيَو : : هلوق

 .« يقدص
 رتقا :يأ « مكل در نوكب نأ ىىَسَع لف » : مالسلا هيلع يبنلل هللا لاق

 ل ضعب » مكنم اند : يأ ٥مكنم برتقا :مهضعب لاقو .دهاجم ريسفت يف مكل

 ةعاسلا مايق ينعي . هللا باذع نم نولجعتست يذلا ضعب :نسحلا لاق « َنوُلجُعَنسَ

 .ةمألا هذه رافك رخا اهب هللا كلهي يتلا

 هلضفبو ،رفاكلا قلخ هللا لضفبف 4 ,سانلا ىّلَع لضف وذَل َكّبَر ًنإَو » :هلوق

 ؛نمؤي ال نم :يأ « نوركشي ال ْمُهَرََكأ ٌنكَلَو » برشيو لكاي .ايندلا يف بلقتي

 . نمؤملا وهو ركشي نم مهنمو
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 80 - 74 :لمنلا

 م ,8 8 ى م

 نينمؤملاو هللا لوسر ةوادع نم 4 ممُهُروُدُص نكت ام ملعيل كبَر نو » :هلوق
 .رفكلا نم :يأ « نونلمتي امو »

 . ه {- . ت .٠ىگ,۔ ,۔ ٠١١ . ۔۔ية ِ -, ٠
 ريسفت « نيبم بتك يف الإ ضرال او ءامسلا يف ةبئاغ نم امو ل :هلوق

 .")ةمايقلا :ةبئاغلا :نسحلا

 يبنلا اوكردأ نيذلا ينعي «َليءزْسإ ينب ىَلَع صقي ناةرَقلا اذه نإ» :هلوق
 اوفرح امو ،مهلئاوأ هيف فلتخا ام ينعي 4 نوفلتخي هيف مُه يذلا رتكأ » مالسلا هيلع
 . هللا دنع نم اذه :اولاق مث ،مهيدياب اوبتك امو ،هللا باتك نم

 .ةنجلا ىلإ هب نودتهي ىده :يأ «ننيِنمؤُمْلل ةَمْخَرَو ىده هنإو » :هلوق

 يف نيرفاكلاو نينمؤملا نيب :يأ « همكحب مهنيب يضقي َكْبَر نإ » :هلوق
 : يأ 4 ميِلَعلا زيزعلا َوُهَو » .رانلا نيرفاكلا لخديو ةنجلا نينمؤملا لخديف ،ةرخآلا

 . هنم ملعأ الو هنم زعأ ال

 .نيبلا :يأ «نيبملا قحلا ىلَع كنإ هللا ىلَع لكوتف » :هلوق

 امنإ ،مهرفكب هللا نوقلي نيذلا رافكلا ينعي 4 ىىَتوَملا عمست ل كنإ » :هلوق
 مصلا ممست آلو » :لاق .نوعمسي ال نيذلا تاومألا لثم هيلإ مهوعدت اميف مهلثم

 مصلا عَمْسَي الو ) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .مهبيعي « َنيربذُم اولو ادإ اعدلا
 ة 7 - ٠  ٠ ُ ٠

 ال : يأ رفاكلا لثم اذهو . اربدم ىلو ادإ ءاعدلا عمسي ال مصالا نإ . لوقي ) ءاعدلا

 يذلا مصألا لثم : يأ هل ادحاج ىدهلا نع اربدم :يأ ،اربدم ىلو اذإ ىدهلا عمسي
 اؤلَو ادإ اعدلا مصلا مَمْسَي الو ) :فرحلا اذه ارقي نسحلا ناكو .عمسي ال

 .( َنيربذم

 صيصختل اهجو ىرأ الو .ةمايقلا : ةبئاغلا» : حسو عسو ع و ب : عبرالا تاطوطخملا يف اذك (1)

 وأ راصبألا نع بيغي يفخ رمأ وأ موتكم َرس لك لمشت ةبئاغلاف . تابّيغما رئاس نود انه ةمايقلا
 ٠ اليوأت نسحأو ىنعم حصأ مومعلا ىلع ظنللا لمحو . ضرأ وأ ءامس يف ماهفاألا
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 82 - 81 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 ىلع نوتومي نيذلا ينعي 4 مهتَلَلض نَع يغلا يداهب تأ امو , : هلوق

 مهف , مهنم نمؤي نأ هلللا دارأ نم : : ىأ هانياثب نمؤي نم لإ مت نإ ث مهرفك

 . ه ة

 .هبلق هلبقي الو هانذأ عمستف رفاكلا امأو .")لوبقلا عمس اذهو « نوملسم

 .بضفل ١ :لوقل او 6 مهيلع لوقل ١ قح : : ىأ 4 مهيلَ وقل ١ قو ا ذإو ث : هلوق

 ٥ م ك .ر , ه 23

 نإ » [مهثدحن :ةءارقلا ضعب يفو] 4 ْمُهُمْلَكت ,ضزالا نم ةباد مهل سرخأ و
 . 4 نونقوي ال انتيائب اوناك سانلا

 مئاوق عبرأ اهل شيرو بغز تاذ ةباد اهنإ :لوقي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .ةماهت ةيدوأ ضعب نم جرخت

 .دايجأ بعشب ةرخص نم ةكم نم ةبادلا جرخت :لاق هنأ ورمع نبا نع اوركذ

 :هل لوقتف يلصي وهو لجرلا يتأتف ؛ةالصلا ىلإ سانلا عزف ةبادلا تجرخ اذإف :لاق

 لاق .نمؤملا نم قفانملا فرعي ذئمويف :لاق .‘ث)لَّنَمطخأل هللاوف ،لّوطُم تنأ ام لط
 .تلعفل هنم جرخت يذلا اهناكم ىلع يمدق عضأ نأ ءاشأ ول :ورمع نب هللا دبع

 ؤ© ضرألا ةباد ،ةبادلا هيري نأ هبر لأس مالسلا هيلع ىسوم نأ نسحلا ركذ

 ىأرف ،اهيفرط نم ادحاو ىري ال وأ اهفارطأ ىري ال اهيلايلو مايأ ةثالث هيلإ تجرخف

 .تعجرف اهدر بر :لاقف شًاهيرك ارظنم

 لاقف ةبادلا اوركذف ةفيذح دنع ًاسولج انك :لاق )ليفطلا يبأ نع اوركذ

 .بولقلا عمس» :حس و عس يفو ،«لوبقلا عمس» :ع و ب يف اذك (1)
 .251 ةقرو ز نمو 538 ةقرو ؤحس نم ةدايز (2)

 .فونألا :مطاخملاو إ ؛فنألا مدقم وهو }هَمطخ برض :يأ }همطخ (3)

 . ماوعأ ةينامث ةيقت يبنلا ةايح نم كرداف . دحأ ماع دلو { ينانكلا ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ وه (4)

 كلذلو ،«يريغ ةي يبنلا ىأر نمم فرطت نيع ضرألا هجو ىلع ىقب ام» :لاق هنأ هنع ىورو

 نم ةيلاغلا ءامسأ يف ةبيتق نبا هركذ دقو .ًاعّيشتم ناكو .ةي يبنلا ىأر نمم تام نم رخآ دعي
 ةبيتق نبال فراعملا يفو .1696 ص 4 ج ربلا دبع نبال باعيتسالا يف هتمجرت رظنا .ةضفارلا
 .624 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 82 :لمنلا

 يف جرخت مث .نمكت مث ،يداولا نطب يف ةرم :تاجز[خ ثالث جرخت اهنإ :ةفيذح
 مظعأ ىلع سانلا امنيبف .ءامدلا ءارمألا اهيف قيرهيو ،ركذت ىتح ىرقلا ضعب

 .سانلا برهيو ضرألا عفرت ذإ ،مارحلا دجسملا ينعي ،اهفرشأو اهلضفأو دجاسملا

 هجو ولجتف جرختف ءيش هللا رمأ نم انيجني نل :نولوقي نينمؤملا نم ةباصع ىقبتو
 امو :اولاق .براه اهنم وجني الو ‘بلاط اهكردي ال !رفاكلا هجو مطختو ،نمؤملا

 يف باحصأ لاومألا يف ءاكرش ،عابرلا يف ناريج :لاق ؟ةفيذح اي ذئموي سانلا

 .رافسألا

 ةب ادلا تيبتو عمج ىلا نوريسي سانلا تيبي : لاق ورمع نب هللا لبع نع اوركذ

 الو .هحسمت الإ نمؤمب رمت امف .اهبنذو اهسأر نيب مهتلعج دق نوحبصيف مهيلإ يرست
 . ةحوتفمل &”مويلا ةبوتلا نإو ،همطخت الإ قفانم الو رفاكب

 ىلع تيبلا لهأ عمتجي ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ

 لك حسمتف ضرألا ةباد جرخت :لاق .مهيرفاك نم مهينمؤم نوفرعي دحاولا ءانإلا

 اهل ضيبي ىتح ههجو يف وشفتف ءاضيب ةتكن نوكتف نمؤملا اماف ؛هدججسم ىلع ناسنا
 يف نومعيابتيل مهن أ ىتح ؛ههجو دوسي ىتح ءادوس ةتكن نوكتف رفاكلا امأو .ههجو

 .رفاك اي اذه ذخأت فيك :اذه لوقيو ،نمؤم اي اذه عيبت فيك :اذه لوقيف مهقاوسأ"

 . ضعب ىلع مهضعب دري امف
 مهضعبو ( نونقوي ال انت اي اب اون اك ) نيكرشملا : :يا ) سانل ا نإ إ ْمُهُمْلَك ) :هلوق

 . مهُمست : :لوقي مهضعبو . (ق,مهحرجت : : يأ ) مهُمِلُكَ ( : :اه أرقي

 يف الو عس يف مويلا ةملك درت ملو ؛ذئموي :يأ .«ةحوتفمل مويلا ةبوتلا نإو» :ع و ب يف اذك (1)

 .حس
 .دوجسلا رثأ هبيصي ثيح لجرلا ةهبج .ميجلا حتفب كدجسملا (2)
 :يأ .مهُمِلَكَتف :و70 عس يفو .عو ب هب تدرفنا امم «مهملكت» :ةملكل حرشلا اذه (3)

 يناعملا يف لاق نيح ةءارقلا هذه غستسي مل ءارفلا ناكو ٠ حصأ عدو ب يف درو امو . .«مهمست

 ضعب ينثدحو . مالكلا نم وهو .(ْمُهُمْنَكَن ديدشت ىلع ءارقلا ميتجاو» : :300 ص 2 ج

 .(مُهُمِلَكَنر و و (مُهُملكت) :لاق هنأ نيثدحملا
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 87 - 83 :لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 ل ٥

 انتياث بذكب نمم » ةما لك رافك ينعي « ًاجؤق ةمأ لُك نم رسخن مويو » :هلوق
 .مهارخأ ىلع مهالوأ درت ةعزَو مهل « َنوُعزوُي مه

 :هللا ه َلاَت » هللا ىلع مهب مدق اذإ ىتح :يأ ه اوءاَج ادإ ىنح » :لاق

 نم متدبع ام ناب :يا « امل اهب اوُيجَب ملو » يتجحب :يا « يتيائب مدأ »
 ملع ةطاحإب نكت مل مهايإ مكندابع نإو ئيش يعم اوقزر الو اتيش يعم اوقلخ ام ينود
 كلذب مهمهفتسي « نولمعت متنك اذ اما » .نظلا ىلع مكنم كلذ ناك امنإ ،هومتملع

 .مهيلع جتحي :يأ ؛مهنم كلذب ملعأ وهو
 اوكرشأ امب :يا 4 اوُمَلَص امب ْمهْيَلَع » بضغلا :يأ « لوقلا عَقَوَو » :لاق

 .4 نوقطني ال مهف »
 رينم :يأ ارصم راهنلاو هيف اوُنُكْسَل ليللا انلَعَج انأ اورَي ْمَلَوأ » :هلوق

 .« وْئموُي موقل تنيال كيلك يف نإ »
 .‘}قوبلا ةئيهك :دهاجم لاقو .نرق روصلاو « روصلا يف قن مويو » :هلوق

 . ىلوألا ةخفنلا هذهو .4 هللا ءاش ْنَم لإ ضزألاو تؤممّسلا يف نم عزفف ط

 امسلا لهأ نم فئاوط هللا ىنثتسا :( ةللا اش ْنَم لإ ) :هلوق يف نسحلا لاقو
 .نيتخفنلا نيب نوتومي

 :اولاق مهنإف ،ءادهشلا ينعي ( ةللا ءاش ْنَم ألإ ) :لاق ةليتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 نم معأ هللا تايآ نأ قحلاو .عو ب هب تدرفنا ليوات وهو .«يتجحب يأ» :ع و ب يف اذك (1)

 .ةغلابلا ةجحلا هدحو هل ناك نإو هتجح

 هيف لعفلاو لمعلا ناك ام زاجم هزاجم (ًارِصْبُم راهنلاو ه :96 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (2)
 يف مونلا نأ امك ،رصيبي ال راهنلاو راهنلا يف وه امنإ رصبلا نأ ىرت الأ ؛هيف رصبي : يأ ؛هريغل
 :ريرج لاق .مئاص هراهنو مئاق هليل :اولاق هيف مين اذإف ؛ليللا ماني الو ليللا

 مانب يلطملا لل امو تمو ىَرُسلا يف ناليع مأ اي ايمل دق
 .حس نمو ،و 70 ةقرو عس نم حيحصتلا تبثأو أطخ وهو «قوبلا نرقك» :ع و ب يف (3)
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 | زيزعلا هلا باتك ريسفت 88 - 87 :لمنلا

 .")اوتومي ملو اوعزفي ملف إايندلا يف ناذآلا هناك توصلا اذه نسحأ ام

 هنع قشنت نم لوأو .ةمايقلا موي مدا دلو دّيس انأ :لاق ةيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 هترجأ مأ قعص نميف قعُصأ يردأ الف ،شرعلاب اقلعتم ىسوم دجاف ضرالا
 اقلعتم ىسوم دجأف :لاق وي هللا لوسر نع نسحلا نع اوركذو .ىلوألا ةقعصلا

 . ىلبق جرخ مأ ٠ ىلوألا ةقعصلاب بسوحأ يردأ الف شرعلاب

 , و ه 4 1

 .ةرخآلا ةخفنلا ينعي .نيرغاص ينعي 4 َنييرخد هوتاَع لكو » :هلوق

 ىلوألا ؛نوعبرأ نيتخفنلا نيب :ذال هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .(3) تيم رم لك هللا ييحي ىرخألاو | يح لك اهب هللا تيمي

 نع اوركذ .ةرخآلا نم ىرخألاو ايندلا نم ىلوألا ةخفنلا :لاق ةمركع نع اوركذ
 هالجرو قرشملاب امهدحأ سأر .ةيناثلا ءامسلا يف ناخفانلا :لاق هنأ ورمع نب هللا دبع

 .قرشملاب هالجرو برغملاب امهدحأ سأرو برغملاب

 روصلاب ضرألاو ءامسلا نيب كلم موقي :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 تيب نم ةرخصلا نم يداني روصلا بحاص وهو .يدانملا نأ مهضعب ركذو .هيف خفنيف
 .س دقملا

 « باحسلا مر يهو » ةنكاس : يأ 4 ةدماج اَهْبِسحَت لابجلا ىرتو » :هلوق ى ۔ 2 ح

 امك اب سبو ،الليهم ًابيثك نوكتو . شوفنملا فوصلاك :يأ ،نهعلاك لابجلا نوكتو
 الف اهلوصأ نم بهذت نيح كلذف ؛بنم ءابه نوكت مث ابارس نوكتو ،قيوسلا سب
 . ةيوتسم اهلك ضرألا ريصتف .يش اهنم ىري

 .ةريره يبأ نع نيقيرط نم 20 ص يفو 19 ص 20 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 .ثيدحلا ةيقب هيف سيلو .ءادهشلا مه» :هظفلو

 .425 ص 2 ج ،فلس اميف هجيرخت رظنا (2)
 .348 ص 2 ج ٥فلس اميف هجيرخت رظنا(3)
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 91 - 88 : لمنلا ثلاثلا ءزجلا

 امب ريبخ هنإ » ءيش لك مكحا :يا « ءيش َلُك نمأ يذلا هللا عنص » :هلوق
 ."« نولعفت

 نأو ،هلا الإ هلإ ال ةداهش وهو ،ناميإلاب :يأ 4 ةَنَسحْلاب َءاَج نَم » :هلوق
 عيمج لمعو احلاص لمعو ٬هللا نم قح هب ءاج ام نأو ح هللا لوسر ًادمحم

 6ميدقت ةيآلا يفو .ةنجلا وهو ،ريخ اهنم هلف :يأ ه اَهَنَم رْيَح هلف » .ضئارفلا
 .ريخ اهنم هلف : ىأ

 ال :ةي للا لوسر لاق :نسحلا لاق .4 نوماع ذئموي عزق نم مُمَو » :لاق
 .'}ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو هللا الإ هلإ الأ دهشي لجر ىلع ةعاسلا موقت

 يف ذئموي هللا دبعي امو ىلوألا ةخفنلا خفنت :لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ
 .ضرألا

 ىلع رانلا يف اوقلأ :يأ رانلا يف مُهُموُجُو تبك ةيلاب امج ْنَمَو » :هلوق
 هللاب كرشي ال تام نم :يي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ .مههوجو

 لمم » :هلوق .'كرانلا لخد هللاب كرشي تام نمو ةنجلا لخد هللا ضئارفب لمعو أئيش

 .ةرخآلا يف كلذ مهل لاقي .ايندلا يف :يا « َنوُنَمعَت متنك ام ألإ نوج

 « اَهَنْرَح يذلا » ةكم ينعي « ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ » :هلوق
 َ ه ٤5 . ۔ 42 م۔. ّ . . م م ه. و

 نم نوكا نا تزماو عيش لك هلو » اهمرح يذلا اهبر دبعأ نأ ترمأ امنإ :يأ

 نم وه امنإ (هللا باتك)و (هللا ٌعنُض)و ...» :422 ص 1 ج نآرقلا يناعم يف شفخألا لاق (1)
 .؛ريثك وهو ،اذه وحن نم نآرقلا يف عيش لك ريسفت اذهف .اعنص كلذ هللا عنص

 امأ .هحرش امب ناميإلا فيرعت نع ديحي ال .يراوهلا دوه خيشلا بهذم يف ةنسحلا فيرعت اذه )2(

 ةقرو عس يف ءاج امك .ءاصلخم هللا الإ هلإ الب ؛(ةنَسحْلاب ءاج ْنَم) ه :هلوقب ىفتكاف مالس نبا
 . .ظ 0

 نع (148 مقر) نامزلا رخآ ناميإلا باهذ باب :ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (3)
 .هللا هللا :لوقي دحأ ىلع ةعاسلا موقت ال :هظفلو ؛سنأ

 .كانه هيلع قيلعتلا ىضم دقف ؛388 ص 1 ج فلس ام رظنا (4)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 93 - 91 :لمنلا

 يدتهي امنإ ىدتها نمف » نارقلا ولتأ نأ ترمأو :يأ « رقلا ون ذ نيملسملا

 : يأ ،هيلع مكهركأ نأ عيطتسأ ال :يأ « َنيرذنُملا َنم انأ امن إ لق لض ْنَمَو هسفنل

 . مكرذنأ نأ الإ يلع سيل

 لاق ام ىلع ةرخآلا يف : يأ اهنوفرعت هتنا ُمكيرْيَس هلل دمحلا لقو » :هلوق

 ءامسلا يف تايآلا نم نوري ام ىلع :دهاجم لاقو .هديعوو هدعو نم :يأ ،ايندلا يف

 .قزرلاو ضرألاو

 ؛ ءايلاو ءاتلا ىلع : نيهجو ىلع أرقت يهو 4 َنوُلَمْعَت اّمَع لفخغب كير امو <

 .سانلا عيمج ينعي ،نولمعي امع لفاغب دمحم اي ،كببر امو :لوقي ءايلاب اهأرق نمف

 . مهل هلوقي ( َنوُلَمْعَت اّمَع لفاب كبز اَمَو ) :ءاتلاب اهأرق نمو
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 5 ۔ 1 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 صصقلا ةروس ريسقت

 اهلك ةيكم يهو

 دق 4 نيبملا باتكلا تنا كلت ; سط» : هلوق 4 .ميجلا نمحرلا هلللا مشب ث

 . ءارعشلا مسط يف هانرسسف

 موقل :يأ «نونمؤُ موقل قحلاب َنوَعْزِفَو ىَسوُم إ ابن نم َكيلَع اولعَت » :هلوق
 .نوقدصي

 ضرا ينعي] ،(ضرالا يف ىغب :يأ « ضزألا يف لع نوعرف نإ » :هلوق
 معنأ حبذ : ةفئاط فعضي , .اقرف :يأ ه ًاعّيش اهلهأ َلَعَجَو » ة[رصم

 ينب ينعي {ةفئاط دبعتسيو ةفئاط بذعيو ةفئاط حبذيف :يأ « ممُمءاَسِن ييحَتسَتَو

 ةفئاطلاو ،ءانبألا :حبذي ناك يتلا ةفئاطلاو .نوعرف دي يف رصمب اوناك نيذلا ليئارسإ

 يف :يا « نيدِسفُملا َنم َناَك هنإ » .نهلتقي الف ءاسنلا :ىيحتسي ناك يتلا

 .ءوسلا هلمعو هكرشب ضرألا

 ىّلَع من نأ > ديرن نحنو ذئموي نوعرف اذه لعفي ناك :يأ « ديرو و » :هلوق
 ىدني :يا أ مهلعجنو » ليئارسإ ينب ينعي 4 ضزألا يف اوُممضعْسا نيلا
 نوعرف دعب ضرأل ا نوثري : يأ 4 َنيثرولا ا ُمُهَلَعجَنَو ط .( . ).ريدل ١ يف ةمئأ : : يأ © مهب

 . مهب كلذ هللا لعفف ؛ هموقو

 .«ىغطو اهيلع بلغو تّرشو مظع يأ» :97 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 .يدسلل لوقل او .4 ةقرو حس نمو 4 ظ 2 ةقرو عس نم ةدايز )2(

 . !رمألا ةالو يأ ةمئأ ْمُهلَعنور ( :زو حس و عس يفو ٠ «نيدلا يف ةمثئأ» :ع و ب يف اذك )3(

 . «ريخلا يف مهب ىدتقُي ةداق» : يأ (ةمئأ) :ةملكلا هذه ليوات يف سابع نبا نع ىورو
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 زيزملا هللا باتك ريسقت 9 -6 :صصقلا

 ىم م٤ ٤ م

 نمن نا ديرو ) :لوألا مالكلل عبت وهو 4 ضزألا ين مهل نكمو و :لاق
 4 مهنم اَمعَدوُنَجَو َناَماَمَو نوعرف يرنو » :لاق ( ,ضزالا يف اوفعضتشسا نيذلا ىلَع

 اذه يف دلوي هنإ نوعرفل ليق هنأ كلذو . 4 نورذحي اوناك ام 9 ليئارسإ ينب نم : : ىأ

 ارذح نهلتقي الف مهءاسن ييحتسيو مهلتقي مهءانبأ عبتتف ؛ككلم كبلسي مالغ ماعلا

 . "هل ليق امم

 سيلو ،اهبلق يف فذق : يأ .ماهلإ يحو « ىسوم م ىلإ انو , : هلوق

 رحبلا :يا « ميلا يف هيقلأق » بلطلا « هنع تفج اق هبمضزآ نأ » .ةؤبن يحوب
 نم هوُلِاَجَو كيإ ودار انإ » لتقي نا ه ينزحت الو » ةعيضلا :يا « يفاخت ال »
 .رحبلا يف هتفذق مث ،توبات يف هتلعجف َنيلَسُْملا

 ىلع تالاسغلا نأ ينغلب هنأ الإ .ملعأ ال .مهضعب لاق 4 نوعرف لاة ُهطَقَتلاَف»

 مهنيد يف اودع مهل نوكيل :يأ هنزحو اوع مه وكي » :لاق .هطقتلا لينل
 :يأ « َنيِئِطاَخ اوئاَك اَمُمَدونُجَو َنَمَْعَو َْوَعْرف نإ » :لاق .هب مهنزحيل :يأ 5أنزحو

 كلذب ينعت ى نوعرفل هلوقت 4 كلو ٣ نيع توق نوعرف تأرما 27 هلوق

 هن ؤأ انعفني نأ ىع هونت ال » .هترصبا نيح اهنمحر هيلع تيقلأ ؛ىسوم
 .هنامز يفو هدي ىلع مهكاله نأ :يأ نورعش ال م مهو » :هللا لاق .4 ادلو

 6 ىسوم ركذ نم الإ ءيش لك نم :يأ «ًاغرق ىسوم مأ داو َحَبضأَو » :هلوق
 اهدجو ةدش نم اهنبا هنأ مهل تل : يا « هب يدْتل تاك نإ » .هريغ ركذت ال : يأ

 نم » نوكت يكل : يأ « نوكتل » ناميإلاب : يأ « اهب ىّلَع اطبر نأ الول »

 .نينمؤملا

 ) هيضق ) : ىسوم تحال ىسوم مأ تلاق : يأ 5 هصق هتخأل تلاو 9 :هلوق

 ْمُهَو » ديعب نم ةيحان نع : يأ « بنجب نَع هب تَرُصبَق » : هللا لاق .هرثأ يصق : يأ

 .253 ةقرو ز نمو 0 ظ 72 ةقرو . عس نم ةدايز (1)
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 15 ۔ 9 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 :دهاجم لاقو .هديرت ال اهنأكو هيلإ رظنت تلعج مث .هتخأ اهنأ 4 َنوُرُعشَي ال
 .ديعب نم :يأ ( بنج نع هب تّرصَبَق )

 اهيدث ذخاي مل الإ ةأرماب ىتؤي ال لعج « لبق نم عِضاَرَملا هيع اَْمرَحَو » :هلوق
 تيب لمأ ىَلَع » مكلدأ الا :يا مكلذ لمم تَلاَقَق » .همأ ىلإ هللا هدر ىتح

 .«نوُحِصت هَل ْمُمَو » هنوعضريف مكل م"هنومضي :يأ « مكل هنولمحي

 « يح هللا دغو أ معتو زحت الو اهنع رق يك همأ ىلإ هتذَدَرَ » : هللا لاق
 نكل » :لاق ( َنيِلَسرَملا نم ُهوُلِعاَجَو كيإ ُهوُاَر انإ ) :اهبلق يف فذق يذلا :يا
 .نوملعي ال مهتعامج :يأ ه َنوُمَلْعَي ال سانلا را

 اثالث ينعي :( هدش غلب ) :دهاجم لاق 4 ىَوَتْساَو هدش غلب اّمَلَو » :هلوق

 هانيطعأ :يأ املعو امك هنتيتاء ) .ةنس نيعبرأ ينعي ( ىىوَتْساَو ) ،)ةنس نيئالثو
 .« نينيخُملا يزجت َكِلَذَكَو » القعو امهف

 لخد :لاق سابع نبا ركذ . اَهِلْهأ نم ةَلْفَع نيج ىلع ةنيدملا َلَحَدَو » :هلوق
 اهي دجوف » .مهبعلو مهوهل يف مهف "مهل ديع موي :نسحلا لاقو .راهنلا طسو
 :يا هوُدَع نم اذهَو » .ليئارسإ ينب نم :يا « هتَعيِش نم امه نالتقي نيلج
 يزلا ىلع » هسنج نم :يأ « هتَعيِش نم يزلا ُهئاَعَتْساَف » 6ث}[نوعرف موق نم] يطبق
 .هلتاقف ىباف نوعرف خبطمل ًابطح لمحيل يليئارسإلا رخس يطبقلا ناكو .4 هوُدَع نم

 لاق .« هيلع ىضقف » هلتق دُمعتي ملو هاصعب « ىىَسوُم ُهَزَكَوَق » :لاق
 نمو ز نمو حس و عس نم حيحصتلا تبثأو .فيحصت ةملكلا يفو ،«هنونمضي» :ع و ب يف (1)

 . «هنوُمضيد» : ةديبع يبأ زاجم

 «ةنس نيثالثو اثالث» : هباوص تبثأ .أطخ وهو «ةنس نيرشع :هدشأ غلب» : عبرألا تاطوطخملا يف (2)

 .42 ص 20 ج © يربطلا ريسفت نمو 3282 - 281 ص دهاجم ريسفت نم

 .46 ةقرو حس نمو }ظ 72 ةقرو عس نم ةدايز )3(

 ةدايز اهلعلو «اصعب :ةداتق لاق» :46 ةقرو حس يفو .«هاصعب» :ع و ب يف ةملكلا تدرو اذك (4)

 = عفدلا ةغل زكولا نإ مث .ز يف الو عس يف درت مل اصعلا ةملكف .خاسنلا ضعب نم ةئطاخ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 - 15 :صصقلا

 نع فك لاح تناك .لاحلا كلت يف ذئموي رافكلا لتق هل لحي نكي ملو :نسحلا

 .لاتقلا

 لمعلاب مهنوذخاأيو ،ليئارسإ ينب نودبعتسي هموقو نوعرف ناك : يبلكلا لاقو

 .رصم لهأ نم لجر هرخست دق ليئارسإ ينب نم لجر ىلع ىسوم رمف .مهنورخستيو
 .لاتقلاب رمأ نكي ملو هيلع ىضقف ىسوم هزكوف 0 ىسومب ثافغتسان

 نيب :يأ « نيبم ُ لضم ودع هنإ نيشلا لمع نم اذه » :ىسوم لاق »

 .ةوادعلا

 دمعتي ملو ، يطبقلا هلتق ينعي 4 يف تملظ ينإ نر ط . ىسوم 4 لاق ث مث

 . 4 ميحرلا روفغلا وه هنإ ُهَل رفغف يل رفغاف < تامف هزكو دمعت هنكلو .هلتق

 انيوع :يأ ه ريهظ نوكأ ْنَنَق َلَع تمعنأ امب بَر » :ىسوم « لاق »

 ؛ٍةَرْجف ىلع اهدعب نيعأ نلف :يأ :مهضعب لاقو .نيكرشملل :يأ نيمرجُملَل ,
 . يلئبا الإ طق لجر اهلاق ام لقو

 نأ :يأ « ُبقَرَتي » سفنلا هلتق نم : يأ ه افئاخ ةنيدملا يف حبصأف » : هلوق
 .ذخؤي

 .})قطنلاب لكوم ءالبلا :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع نسحلا نع ركذ

 هرصنتسيو .ثيغتسي : يأ 4 ُهخرصَعسَ سمألاب ب رصنتسا ا يذل ا ا داف ث : هلوق

 :يأ « َنيبُم يوغل كنإ » يليئارسإلل :يأ « ىَسوُم ُهَل لاق » .دحاو هخرصتسيو
 . ةياوغلا نيب

 لاقو .ناسللا يفو يناهفصألا بغارلا تادرفم يف ءاج امك «تكلا عممججب» نعطلاو برضلاو =
 زكللا وهف ،هفك عمجب هردص يف ه هزهل ةلزنمب (ْىَسوُم ُهَزَكَوَف) ه :99 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبا
 دبع ةءارق يفو ؤهزكلف :ديري (ْىَسوُم ُهَرَكَوف) :304 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«زهللاو
 .ءاوس لك .ةغل اضيأ هزهوو (هََكَنف) هللا

 .«لوقلاب لكوم» :حس و عس يفو «قطنلابه :عو ب يف اذك(1)
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 22 - !9 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 4 امل وُدَع ه يذلاب شطبي ن دارأ نأ املف 9 هيلع ةقرلا ىسوم تكردأ مث

 ىلخف ،ىيرماسلا هنأ انغلبو :. : [مهضعب لاق] . يليئارسإلا 4 َلاَق + يطبقلاب : يأ
 ./ه و \۔ م ۔

 امَك ينلتقت نا دير » :هلوقي يليئارسإلا 4 سوم اي « :لاقو يطبقلا نع يرماسلا
 م م

 ضرالا يف الاتق ينعي 4 ضزألا يف ارابج نوكت نأ لإ ديرت نإ ,سشالاب اس تلت

 .« َنيجلْضُملا نم نوكت نأ ديرت امو »

 ورمن الملا نإ ئَسوُمْي لاق ىعسي ةنيدملا ىصفأ نم لجر َاَجَو » :هلوق
 لوق عمس امل رخآلا يطبقلا نأ كلذو 4 نيصلا َنم َكَل ينإ جّرخاَق ولتفَيل كب
 رمتاف .هيلع ىشنأ 4 سمالاب اسفن تلتق امَك يلقت نأ ديرأ ) :ىسومل يليئارسإلا
 ةنيدملا ىصقأ نم ءاجف ،نوعرف لآ نمؤم كلذ غلبف . هولتقي نأ نوعرف موق نم ألملا
 نإ ئَسوُمَت َلاَق ْىَعْسَي ةنيدملا ىصفأ نم م لجر ءاَجَو ) : هللا لاق يذلا وهو . ىعسي

 .«ننيجصنلا نم كل ينإ جرخا لوُنقَِل كب َنوُرمتاَي لمل

 ،سفنلا هلتق نم افئاخ ةنيدملا نم :يا « بقرت افئاخ اهنم َجَرَحَف » :هللا لاق

 .؛نيملظلا موقلا َنِم ينجن بَر لاق » بلطلا بقرتي
 م م © م ٥ م « م

 \ و, ه ۔ ۔

 نا يبر ىَسَع لاق » }»نيدم وحن :يأ 4 َنيذَم اقلت ةجوت اممَلَو » :هلوق

 .مالس نب ىيحيل لوقلاو ،اهتابثإ نم دب ال عس نم ةدايز (1)
 .» :لاق .دوصقملا ىنعملا ىلع لداو حضوا 304 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا ةرابع تءاج (2)

 ىسوم هب رمف 6 ىسوم هتعيش نم يذلا رخستف ألا هلتق دعب لجر هيقل هتعيش نم يذلا نأ كلذو

 لتق دق : :يا ( نيبم يوغل كنإ ) : ىسوم هل لاقف ۔ هثاغتسا ينعي ۔ هخرصتساف لاحلا كلت ىلع
 ديرتا ) :لاقف .هديري هنأ هتعيش نم يذلا نظف ،امهيلإ لبقأو .رخآ ىلإ ينوعدتف الجر سمالاب
 يلبقلا كرتف .لوالا يطبقلا لتق نم ملع نوعرف نكي ملو ( سنألاب اسفن تلتق اَمَك ينلتقت نأ
 ناب يلتباف :صابع نبا لوق كلذف .لتاقلا ىسوم ناب ربخأو هدي نم ىسوم بحاص يناثلا

 .«هيلع لد يذلا هبحاص

 موق ةليبقل مسا ًاضيأ وهو .«كوبتل ةيذاحم مزلقلا رحب ىلع ةنيدم» :ليقو .«ةزغ ءاقلت ماشلاب دلب» (3)

 2 ج مجعتسا ام مجعم :يركبلا رظناو .78 - 77 ص 5 ج نادلبلا مجعم توقاي رظنا ؤبيعش
 .1201 ص
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 25 ۔ 22 :صصقلا

 ناكو .قيرطلا دصق : يأ ليبسلا ءاوس يندشري نأ : ىأ 4 ليبسلا ءاوس ينيدهي

 ينيدهي نأ يبَر ْىَسَع ) :لاقف ،نيدم قيرط يدتهي الو ؤبهذي نيأ يردي ال جرخ

 .نيدم ىلإ قيرطلا :يأ ( ليبسلا َءاَوَس
 02 ه " . ه ھ۔٥ م

 سانلا نم ةعامج : يأ 4 سانلا نم ةمأ هيلع و نيدم ءام درو املو ث :هلوقا

 ضعب يفو ؛امهئاش نع سانلا : يأ « ناَدوُذَت نيتأرما مهنوذ نم دجوو َنوقسن و

 .امهنع سانلا نادوذت امهءاش نيتسباح :يأ .( اًمهِئاش نع سانلا نادوُذَت ) :ةءارقلا

 (.) رسانلا مانغأب طلتخت نأ امهمنغ ناعنمت :مهضعب لاقو

 ىىَئَح يقسن آل تلاق » امكرمأ ام :يأ 4 امكب ام » :ىسوم امهل 4 لاق »
 انوُبأَو » نسحلا ريسفت يف مهتلاضف يغتبن مث سانلا يقسي ىتح :يأ 4 ُاَعرلا َرِدْضُ
 .« ريبك حبش

 ىلإ » فرصنا :يا « ىوت م » اهمنغ ىورا نا ثبلي ملف امهل قسف »
 لاقو .دهجب ناكو .ماعطلا ينعي « ريقف ريخ نم يإ تلزنا امَل ينإ بر َلاَقف لشلا
 .ةرمت قش ىلإ اريقف ناك :ريبج نب ديعس

 .اههجو ىلع اهيدي ةعضاو « ءاَيْختْسا ىَلَع يشمت امُهاَدْخإ هتءاَجَف » :هلوق
 .ءاذبلا نع هللاو ةديعب :نسحلا لاق

 نيينعملا نع ءارفلاو ةديبع يبأ نم لك ربع دقو ،عفدلاو درطلا وه ،دايذلا وأ .دوذلا ىنعم لصأأ(1)

 :هزاجم (نادوذت) » :101 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .انه فلؤملا امهيلإ راشأ نيذللا
 زوجي الو .امهمنغ ناسبحت» :305 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«نادرطتو نادرتو ناعنمت
 ءيش دارأ اذإ لبإلاو منغلا نأل منغلل ًاسبح دايذلا ناك امنإو .هتسبح :لجرلا تدذ :لوقت نأ
 ناتأرما م مُهَنوُدَو) : : هلللا دبع ةءارق يفو .«سبحلا وهو ،دوذ كلذف هتددرف بهذيو ذشي نأ اهنم

 .(ِناتَسباَح

 ىلع اهبوثاةعضاو» :483 ص دهاجم ريسفت يفو ،«اهيدي ةعضاو» : : عبرألا تاطوطخملا ىف اذك؛(2)

 .اهئايحتسا ةمالع يف ةي هللا لوسر نع هتحصب قوثوم ربخ ۔ ملعأ اميف ۔ تبثي ملو .« اههجو
 يف يربطلا هدروأ امك هريغ ىلإو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ لوقلا اذه بسن دقو

 .60 ص 2 ج هريسفت

 تيردزاف اهتهرك ةلاح هنم تيأر اذإ :ةءاذيو ،اذكب هؤذبت ينيع هتاذبو ،اءذب لجرلا|تاذب :لوقت:(3)
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 ثلاثلا ءزجلا
 27 ۔ 25 :صصقلا

 نع اوركذ ٤ ذئموي ءاملا له ا ديس هنكلو 6 بيعشب سيلو بيعش نولوقيو : ل اق

 ."ىرتي ىسوم نتخ مسا : لاق سابع نبا

 هيلع صقو هءاج املف انآ تْبَقَس ام رجأ كيزجتل كوعدي يبأ نا تًلاق ث

 .4 َنيملظل ا موقلا ١ نم توجن فحت ر ال ث : خيشل ١ 4 ل اق { هربخ : : ىأ 4 صصقل ١

 نم ريخ نإ هرجاتشا تبأ اي » نيتأرملا ىدحإ :يأ «اَمُهذحِإ تَلاق ث

 . ىلو اميف نيمألا ،ةعنصلا يف يوقلا : يأ « نيمألا يوقلا َتْرَجاَتْسا

 نم تأر يذلا ناكو .امهل ىقس نيح امهنع هفرط ضغ ؛نيمألا :دهاجم لاق

 تءاج نيح اهنأ هنم تأر يتلا ةنامألا نأو .اهاورأو اهاقس نأ اهتيشام ثبلت مل هنأ هتوق

 .اهربدتسي نأ هركو يئارو ينوك :اهل لاق هوعدت

 ىقس يتلا رئبلا كلت ىلع ناك هنأ ( نيمألا يوقلا ) :هلوق يف لوقي مهضعبو
 له امهلأس هنأ كلذو هدحو ىسوم امهعفرف الجر نوعبرأ الإ اهعفري ال ةرخص اهنم
 ."الجر نوعبرأ الإ اهعفري ال ةرخص اهيلع نكلو 6معن اتلاقف هذه ريغ رئب انه اه

 نأ لع نيتم يتنبا ىدحا كحكنأ نأ ديرأ يإ < : ىسومل خيشلا لاق

 امو كدنع نمف ًارشَع تيتأ ١ نإف ججج َيناَمْث ث كسفن يف ينرجاؤت : :يا 4 ينرجا

 .ى .س و

 لاقو . كب قفرلا يف : : يأ «َنيحلصلا نم هللا ءاش نإ يدجتس َكَلَع ى قشا نا ديرأ

 .كل يهف نطبلا اذه يف اهمأ هبش ريغ ىلع جرخت ةلخس لك :كلذ رخآ يف ىسومل
 ضايحلا يف كاصع قلاف برشتل اهتبرقو ضايحلا تام اذإ : ىسوم ىلإ هللا ىحواف

 لاقو .ةنسلا كلت همنغ دالوأب بهذف . نهتاهُمأ هبش فالخ نهلك ندلوف ؛ لعفف

 . نهلك اقل ندلوف كل يهف دلوت ءاقلب لك : : مهضعب

 وأ مذي ام اهنتيهو اهتيشم يف سيل هنأ ىنعملاو .هتممذ اذإ :ءيشلا تأذب :لوقتو .هترقتحاو =

 .(آذب :ناسللا) .نجهتسي

 .62 ص 20 ج يربطلا ريسفت يف نيتأرملا مساو ىسوم نتخ مسا يف نيرسفملا لاوقأ رظنا (1)

 .«هتجح بجت كلذب ربخ الو ،ربخب الإ هملع كردي ال امم اذه» نأ يربطلا هيلإ بهذ ام قحلاو
 . يعطق صن هيف تبثي مل امم هلك اذه نأ ىلع .«لاجر ةرشع» :483 ص دهاجم ريسفت يف (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 31 - 23 :صصقلا

 "[مهضعب لاق] « ُتْيَضَق نيلَجألا اميأ كنيبو ينيب كلذ » :ىسوم « لا »

 ام ىلَع هللاو » 0[يلع ليبس الف :يا] «ىَلَع َنؤذُع الف » .بلك ناسلب يهو

 ديهش :يأ « ليكو لوقن
 امهافوا ىضق :لاق سابع نبا ركذ لجأل ىَسوُم ىضق اُمَلَف » :لاق

 لجألا ىَسوُم ىضق اّمَلف) :دهاجم لاق «هلمنأب زاَسَوإ» :هلوق .")رشعلا :امهرباو

 دعب جرخف نينس رشع كلذ دعب ماقأ مث نينسلا رشعلا ىضق :يا « هلهأب راَسَو

 اران تناك امنإو ،ران اهنأ بسح :يأ ٤ اران روطلا بزاجج نم سناع » .ةنس نيرشع
 مكيتاَ : يلعل اران تناع ينإ اوُعكْما هلمهأل لاق » .رانب تسيلو رون يهو 8 ىسوم دنع

 يهو ه رانلا نم م ةوذج وأ » قيرطلا ريغ ىلع ناكو . قيرطلا ربخب : يأ « رب ربخب اهن

 .ًايتاش ناكو ،اولطصت يكل :يأ 4 َنوُلَطْضت مكلل » (ثةرجش لصا

 ىطاش نم يدون » هسفن دنع رانلا ىسوم ىتأ :يأ اهيتأ املف » :هلل لاق
 : يأ ،ةرجشلا نيمي نع يدون :يأ « ةَرَجشلا نم ةَكَرَبُملا ةعقبلا يف نميألا يدازلا

 ةرجشلا نم نميالا يداولا ۔ىطاش نم :اهميدقتو ؛ميدقت اهيفو . ةرجشلا نم نميالا

 4 كاَصَع نلأ نأو نيملعلا ُبَر ةللا انأ ينإ ىَسوُمُْي نأ » .ةكرابملا ةعقبلا يف
 .اهاقلاف

 .50 ةقرو س إ يف ءاج امك ةداتقل لوقلاو .؟اهنم دب ال ةدايز (1)

 الف) ةدئاز امو ؤتيضق نيلجألا :يأ ينعي ( تيضق نيلج اميأ ) : يلي ام 254 ةقرو ز يف ءاج (2)
 .(يَلَح) ليبس الف يأ (يلَع ناوذُع

 لي هللا لوسر نأ نيبت هانعم يف ًاضعب اهضعب دضعي ثيداحأ تيور دقو ؛سابع نبا لوق اذه (3)

 20 ج يربطلا ريسفت رظنا .امهافوأو امهربأ : مالسلا هيلع لاقف ؟ىسوم ىضق نيلجالا يأ :لئس
 كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ حيحص ثيدحلاو .277 - 275 ص 5 ج ريثك نبا ريسفتو 68 ص
 :لاق ؟ىسوم ىضق نيلجألا يأ :ليربج تلأس» :هظفلو سابع نبا نع دنسملا يف ىلعي وباو
 . !امهمتأو امهلمكأ

 :ةرابع ةفاضإ نم دب ال نكلو .«ةرجشلا لصأ» و .«ةرجش لصأ» :عبرألا تاطوطخملا يف ف اذك (4)
 يذلا بطحلا نم دوعلا» وأ «رانلا نم ةلعشلا» يه ةوذجلا نأل ؛ ىنعملا حضتي ةي ىتح هران اهيف»

 . «رانلا هيف

278 



 34 ۔ 31 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 ابراه :يا « اربذُم ىلو » ةيح اهنأك :يا « ناج اهنأك ره اممآر امل »

 .عجري ملو :دهاجم لاقو .قرفلا نم :يأ ،تفتلي ملو :يأ « بقع ْمَلَو »
 .4 ينمألا نم كنإ فحت الو » لبقأ ْىَسوُمَي :هلوقي هللا « ڵلبفأ ىَسوُمِي »

 بيج يف :يا .كبيج يف كدي لخدأ :يأ « كبيج يف كَدَي كلسا »

 اهجرخا :نسحلا لاق .صرب ريغ نم :يا « ءوُس ريع ني َءاَضْب ُجرَخَت » كصيمق
 نم :يأ « بقرلا نم ٨ » )كدي :يأ « كحانج كيلإ مُمضاَو . حابصم اهناك هللاو

 .بعرلا

 ،بعرلا نم كردص يف ام بهذيف كردص ىلإ كدي ممضاو : يأ : مهضعب لاق

 .هنع كلذ هللا بهذاف نوعرف لآ نم قرفو بعر هلخد دق ناكو

 او ا اصعلا ينعي كبر نم نانايب :يأ 4 كبر نم ناننَمْرُبكنذق » :هلوق

 ا :نسحلا لوق يف ناهربلاو .كبر نم ناتنب يأ ،ناناهرب :مهضعب لاقو

 : 7 مهن » هموقو :يا «هنإلَمَو نؤعرف ىلإ » .كبر نم ناتجح :يأ

 .نيكرشم :يأ «َنيِقِسف
 نأ فاخف » يطبقلا :يأ « اسفن مُهْنم تلتق ينإ بر » :ىسوم « لا »

 « وت
 .هناسل يف تناك يتلا ةدقعلا ينعي ؟ ناسل يم ةم حصفأ وُم نوُرنَع يجأو »

 .«ينْثَدَصُي » .نسحلا ريسفت يف .انوع :يا «آءدر يمَم لزأ »

 ءارفلا نكلو .ةبيتق نباو ةديبع وبأ هرسف كلذكو .«كيدي» و «كديد» : : عبرألا تاطوطخملا يف اذك )1(

 ديري كحانج كيلإ ممضاو) :هلوقو» :306 ص 2 ج يناعملا يف لاقف رخآ اليوات ظفللا لوا

 وهو ٤ غفزلا ىلإ دضعلا لفسا نيب ام :رخآلا عضوملا يف حانجلاو . عضوملا اذه يف هاصع

 . «طبالا

 هودع ىلع انالف تادرأ دق :لاقيو .انيعم : : يأ (ًاءذر) » :104 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 .افك هل ترص :يأ .هتنعأو هتفنكأ : : يأ . هتعيض ىلعو )2(

279 

 



 زيزعلا هللا باتك ريسفت 38 ۔ 34 :صصقلا

 يف يعم نوكي يك : يأ . ينقدصي .اميك : يأ ( ينقدص ادر يعم ) :يبلكلا

 .4 نوبذكي نأ فاخأ ينإ » .ةلاسرلا

 :يأ « اناطلس اَمُكَن ُلَعجَنَو كيخأب كَدُْضَع ُدْشَنَس » :ىلاعت هللا 4 لاق »

 .هوقلا اَمكَعَا نمو امنأ اتيب امكب نولصي الف » ةجح
 .هلبقتساف هاخأ لبقتسي نأ نوراه ىلإ هللا ىحوأو ،نوعرف ىلإ ىسوم قلطناف

 .نيملاعلا بر لوسر بابلاب نأ نوعرف ربخاف بهذا :باوبلل الاقف ،نوعرف باب ايتاف

 لاقف .نيملاعلا بر لوسر هنأ معزي انونجم الجر بابلاب نإ :لاقف باؤبلا هيلع لخدف
 ناكو .افورعم مهدنع نوراه ناكو .نوراه هعم نكلو 5ال :هل لاقف هفرعتأ :نوعرف هل

 .هيلع لخدف .هلخدأف بهذا :نوعرف لاق .رهدلا نم انامز مهنع باغ دق ىسوم

 نم :لاقف .هتبثي ملو ههجو فرع هنأك : مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف .5هفرعف

 تنأ نم نكلو ، كلأسأ اذه نع سيل :لاقف .نيملاعلا بر لوسر انأ :لاقف ؟تنأ

 ؛الجر راص ىتح هرجح ىف هابر دق ناكو .نارمع نب ىسوم انأ :لاقف ؟تنأ نم نباو

 ال تنأو :يأ ( نينس كرمع نم انيف تبو اديلو انيف كبر 1 ) :نوعرف هل لاقف

 :ءارعشلا] ( نيرفاكلا َنم تنأو َتْلَعَف ىتلا َكَتَلْعَ َتْلَعَفَو ) ةوبنلا هذه نم ائيش يعت

 ١ .كانيبر اميف :يأ .انتمعنل :يأ [19 - 8

 :يأ «تتيب انتجحب :يأ ه اياب ْىَسوُم مممتاَج اُمَلَف » :هلا لاق
 .4 نيلوألا انئاباَع يف اذهب انْعِمَساَمَو ىرَتفُم رخس آلإ اذه ام اولاق » تاحضاو

 تئج انأ يننإ :يأ « هدنع نم ىدهلاب ءاَج نمب ملعا يبَر ىَسوُم لاقو » . ه . ۔,.٥٤ ۔ ه۔ ءم۔.؟ ه , . 2 ,-
 م ےم م

 : ىأ «َنوُمِلَضلا لف ال هنإ رادلا ةَبَقَع ل نوك نمو » هدنع نم ىدهلاب

 .ةنجلا لهأ مه نوحلفملاو ةنجلا نولخذَي ال :يأ .نوكرشملا
 هنم ادمعت :يأ « يريغ هلإ نم مكل تملع ام الملا اَهياَي نومرف لاقو » ُ ه : © }ھ۔ م .. ,. ؟ ء ,ق ۔ / ه۔ه , ۔,,۔۔

 هيفو . «ينقدصي اميق» :ب يفو .حيحصلا وهو «اميك» :51 ةقرو حس يفنو ع يف اذك )1(

٠ - 
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 42 ۔ 38 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 خبط نم لوا ناكف ارمآ يل خبطاف :يأ نيطلا ىلَع مهي يي ذأ » .بذكلل
 ينإو ىسوم هلإ ىنإ عا يلعل » احرص يل نباف :يأ احرص يل لعجا » .رجالا
 "هللا لوسر ىسوم نأ نوعرف ملع دقو ,ايلاع احرص هل ىنبف «َنيبذنكلا َنم ةنظال

 ( اولعو املظ مهسفنا اهتنقيتساو اهب اودخجَو ) :هللا لاق .بذك هنم اذهو

 / ١٤[. :لمنلا]

 ل انيلإ مهنأ اونغو قحلا ريغب ضزألا يف ةونجو وُه َربُكَتساَو » :هللا لاق
 . ةمايقلا موي : يأ « نوجري

 هذه ريغ يف كلذ انرس دقو ه ميلا يف مهنف ُهَدونُجَو ُهَنْذَحأَف » :لاق

 لا رمد نأ مهتبقاع ناكف َنيملظلا ةبِتََع َناَك تيك دمحماي يرظناف :لاق .0)ةروسلا
 .رانلا ىلإ مهريص مث مهيلع

 مهدعب نم مهدعب نم مهعبتي :يأ « رانلا ىنإ نوعدي ةمئأ مُهانلَعَجَو » :لاق
 .4 َنوُرَصْنُي آل ةمقلا عويَو » رافكلا نم

 :يأ] ٠هب مهبذع يذلا باذعلا :يأ ةنعل ايندلا هذه يف مُهَتْعَبْتأَوِ» :لاق

 نوحوبقم رانلا لهأو .رانلا يف :يأ «َنيجوُبقَملا َنَم مُه ةميقلا مْوَيَو» }7[قرغلا
 ىلفسلا مهدحأ ةفش ؛نوحلاك بصقلا ماجآ مهسوؤر نأك قرز دوس ،نوهوشم
 لبجلا لثم مهدحأ سأر ؛ههجو تطغ دق ةصلاق ايلعلا هتفشو هردص ىلع ةطقاس
 نوعبرأ هدلج ظلغو ؛لابجلا يهو ،ىصايصلاك هباينأو دحأ لثم هسرضو ،ميظعلا

 ريست امك همحلو هدلج نيب اميف باودلا ريست ،ةنس نوعبرأ :لوقي مهضعبو اعارذ

 لغشي هارأ ينإ :دوعسم نب هللا دبع لاقو .نيموي ةريسم هذخفو شةّيَربلا يف شوحولا

 .ةفوكلاب وهو ؛ةنيدملا نيبو ينيب ام لثم منهج نم

 .ءزجلا اذه نم 228 - 225 ص :ابيرق فلس ام رظنا (1)
 .53 ةقرو حس نمو 255 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 = وبا بهذو .مهتروص حبقو ينامسجلا مهحبق ىنعم ىلإ نيحوبقملا ريسفت يف انه فلؤملا بهذ (3)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 47 - 43 :صصقلا

 نورقلا اَُكَلهأ امدعب نم » ةاروتلا ينعي « بتكلا ىَسوُ انا ذف » :هلوق
 تناكف .اوركذتي يكل :يأ نوركذت ُْهْلَع ةَمخَرُو ىدمو سانلل َرئاَصَب ىلوألا

 4 امدعب نم ) :هلوق . ماكحألاو دودحلاو ضئارفلا هيف لزن باتك لوا ةاروتلا

 خأ كلذَكَو ) :فرحلا اذه رقم ىلع :هلوقك ،نرق دعب نرق : ىأ [ ىتالا نورقلا

 .[102 :دوه] ( ةَملاط يهو ىىَرَقلا ذخأ اذإ كْبَر

 ىسوم م ى انيضق ذإ » لبجلا [يبرغ : يأ] 4 يرعلا بناجب تنك امو » :هلوق
 ذئموي ًادهاش نكت مل : يأ «نيدهشلا نم تنك مو { . ةلاسرلا : يأ 4 رمألا

 ."كلذل
 دمحمو ىسيع نيب ناك « رمغلا ْمهنَلَع َلَواَطَتق انورق انمتأ انكلو » :لاق م م م

 : يأ 4 ًايوات تنك اَم و » .ةنس ةئامتس :لوقي مهضعبو . ةنس ةئامسمخ مالسلا امهيلع

 دمحم اي نكت مل : يأ : مهضعب لاق] پانتياة ممهيَلَع اولتت َنيذَم | لمأ يف » انكاس

 انُك اًئكَلَو » .)[مهرمأو مهنأشب ةكم لهأ ربختف مهرما ن ناك فيك ملعتف نيدمب ًاميقم
 . [5 :ناخدلا] ( نيلسرم اك نإ اندنع م ارمأ ) :هلوقك .4 َنيلسرُم

 مكتبجأ دمحم ةمأ اي : يدون :يأ 4 انيدان ذإ روطلا بناجب تنك امو » :لاق

 َرذنتل كبر نُم ةمحر نكلو :لاق .ينولأست نأ لبق مكتيطعاو © ينوعدت نأ لبق
 يكل :يا « نوركذي ْمُهَلَعَل فلنَق نم ريذن نُم مهيأ ام » اشيرق ينعي 4 اموق
 .اوركذتي

 ٩ مهيديأ تَمَدَق امب » نيكرشملا ينعي « ة ةبيصم مُهَنيِصت نأ الولو » :هلوق
 ولو :لوقي . باذعلا عضوملا اذه يف ةبيصملاو .كرشلا نم هيلع مه يذلاب : : يأ

 ؛ريخ لك نع داعيإلا ىنعم ىلإ نورخآ بهذو . منهج يف كالهإلا ىنعم ىلا يربطلاو ةديبع =

 .ماقملا اذه يف هيجو ىنعم وهو .ريخ لك نم هدعابو هاصقأ ًاحوبقو حبق انالف هللا ح حبق : : لاقي

 لاق» :ةدايز حس يفو ©۔«كلذل ذئموي ادهاش نكت مل» :53 ةقرو حس يفو عو ب يف اذك (1)

 .ةبراقتم يناعملاو .«كلذ دهاشت مل» :255 ةقرو ز يفو . . !نيرضاحلا نم نكت مل :يدسلا
 .حس نمو ز نم ةدايز (2)
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 50 ۔ 47 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 نوكنو كتياغ عبتت ه الوُسَر انيلإ تسرأ آلو انُبَر اولوق » :اولاقو اوجتحال مهانبذع

 .هوبذكف دمحمب مهرذع هللا عطقف . «َنينم ؤمملا َنم

 4 يتوأ الو اولاق » نارقلا : ىأ ٠ انن نم حلا مهءاج ابلق » : هللا لاق

 ام لثم يطعأ اله :يأ 4 یَسوُم يتوأ ام لثم » مالسلا هيلع ًادمحم يبنلا نونعي

 ىسوم ىلع ةاروتلا تلزنأ امك ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزنأ اله :يأ ؛ىسوم يطعأ
 .ةدحاو ةلمج

 ىسوم باتك ناك دقو 4 لْبَ نم ْىَسوُم يتوأ امب اورفك لوأ » : هللا لاق

 يف دمحمو ىسوم :يأ > رهظت نرج اولاق » .نسحلا ريسفت يف ةجح مهملع
 ةاروتلاب :يأ 4 نوُرفَك لكب انإ اوُلاَقَ » .برعلا يكرشم لوق اذهو ؛نسحلا ريسفت

 . نارقلاو

 اوُلاَ ) :دهاجم لاقو .نوراهو ىسوم :يأ ( اَرَماظت ارحاس ( : :مهضعب لاقو

 ام لثم ادمحم اولأسي نا اشيرق اورمأ ؛دوهيلا لوق اذه ( ْىَسوُ يتوأ ام لثم يتوأ الول

 يتوأ امب اورف لوأ ) :مهل اولوقي شيرقل لق .دمحم اي هللا لوقي ؛ىسوم يتوأ

 دوهيلا : يا ( اولاقو ) نوراهو ىسومل دوهي لوق ه اَرَماَظَت ناَرجاَس اولاق لبق م ىسوم

 .دمحم يتوأ امب ًاضيأ رفكن :يأ ( َنوُرفاَك لكب انإ )

 ةاروتلا نم :يأ 4 اَمْهْنم ىىدمهأ وُه هللا دنع ن ه بتكب اوتاف لق ] : : هللا لاق

 .©[4نيقَدَص متنك نإ هع » نارقلاو

 6 مهيلع ة ةجح اهنكلو .هب نوتأي الو ٥هب اوتايف 4 كل اوبيجتسي . نإف ط :لاق

 هءاج « هللا َنُم ىده ريغب نومع َعنئا نُمِم لضا نمو ماوغ نوعبتي امنأ مّلغاف ,

 نيذلا نيكرشملا :يأ «نيمللا موقلا يدهي ال ةللا نإ » هنم ملظأ دحأ ال :يأ

 . مهكرش ىلع نوتومي

 .55 ةقرو حس نم حيحصتلا تبثأف نايحأ ًاصقان ةرابعلا برطضم ع و ب يف اذه دهاجم لوق ءاج (1)
 .عسو ز نم اهتبثاف ع نمو ب نم اهريسفتو ةيآلا هذه تطقس (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 55 ۔ 5!ا :صصقلا

 ةفلاسلا ممألا هب انكلهأ امب مهانربخأ :يأ « َلوَقْلا مهل الصو ذَقلَو » :هلوق

 :لاق . 7 مهبيذكتب مهانكلهأ :يأ ،مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو حون موق

 .اونمؤيف مهيف لزن ام مهب لزني الأ اورذحيف اوركذتي يكل :يأ « َنوُرُكََن ُْهْلَعَل ,

 هب مُم » نآرقلا اذه لبق نم :يأ ه هلبق نم بتكلا ُمُهتيتاع نيذلا :هلوق
 ناك نم ينعي ،باتكلا لهأ نم نمآ نم ينعي ؛نونمؤي نآرقلاب مه :يا «نونمؤُي
 .دمحمب نمآ مث ىسيعو ىسوم نيدب اكسمتم

 أنإ انبر نم ىحلا هنإ هب اما اولاق » نآرقلا :يأ 4 مهيلع ى اذإو » :هلوق

 .ه َنيملْسُم » نآرقلا لبق نم :يا ه هلبق ني انك
 .مهنيد ىلع :يا « اوُربَص امب نرم مهرجأ نوي يلوأ » :هللا لا

 ةئيسلاو .ةنسحلاب نوذخأيو ةئيسلا نع نوفعي :يأ 4 ةنسلا ةَنَسحْلاب َنوَُرْذََو »
 : يدسلا لاقو] .ةنسح وهف ةئيسلا نع افعف ملح اذإو .ملحلا :وفعلاو ،لهجلا انه اه

 اممو » :لاق ة‘[حيبقلا رمألاو ىذألا وفعلاو فورعملا لوقلاب نوعفديو :لوقي
 م ٩. هد ٥

 .ةبجاولا ةاكزلا :يأ « نوقفني مهنقَزَر

 .ءيسلا لوقلاو ،قافنلاو كرشلا :يأ ،لطابلا :يأ « وغللا اوُعمَس او »
 اودري مل :يأ ه ُهنَع اوُضَرغأ » .ا}[مهموق رافك نم] ىذألاو متشلا :مهضعب لاقو
 نيكرشملا نع ملح ةملك « ْمُكََلَع ٌملَس مكنأ مك انلمأ انل اوئاَقَو » .مهيلع
 . نيلهاجلا نم نوكن ال : يأ «؛ٌنيلهجلا يغتبن ال » نينمؤملا نيب ةيحتو

 .ليجنالا لهأ وملسم مه :مهضعب لاقو

 هضعب عبتي نآرقلا مهيلع انلزنأ :(َلوَقلا مُهَل اَنَلُصَو ذقَلَو) ه :307 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 . «اضعب

 ىنعمب ،نوأردي ةملكل حرش اهيفف .256 ةقرو ز نمو 56 ةقرو حس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (2)
 . متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوأردا :ثيدحلا هنمو ،نودريو نوعفدي

 .زو حس نم ةدايز (3)
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 56 : مصقل ا ثلاثلا ءزحلا

 اوناكو }ىراصن الو دوه اونوكي مل باتكلا لهأ نم سانأ مه : يبلكلا لاقو

 اوناكف }هللا رمأب اوذخأو ىراصنلاو دوهيلا هيلع ام اوهركو هلسرو هللا ءايبنأ نيد ىلع
 .هتنب هوفرع هوأر املف .هوتأ ةكمب وهو هب اوعمس املف مالسلا هيلع يبنلا نورظتني

 حلا هن ! ) نارقلاب : يأ ( هب نما اولاق ) هوعمس املف .نآرقلا مهيلع ارقي نأ هولأسو

 امب نير مهرجأ نوتوُي كلو ) :هلللا لاق .( َنيملُسُم ه هلبق نم امك ان إ انبو نم

 .رخآلا باتكلاب مهناميإو لوألا باتكلاب مهذخأب :لوقي .( اوُرَبَص

 باتكلاب نمآ نم :نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث :لاق وي هللا لوسر نأ اوركذ
 مث هتمأ قتعأ اذإ لجرلاو ،هدّيس عاطأو هللا عاطأ اذإ دبعلاو رخآلا باتكلاو لوألا

 .(")اهجؤزت
 مكو انل امنأ ١ انآ اوُلاَقَ ُهنَع اوضرع ١ وغل أ اوُعمَس ا ذإو ( : يبلكل ١ لإ ق

 نم مكل فأ : : باتكلا لهأ نم اوملسأ نيذلا طهرلا ءالؤهل لهج وبأ لاق .( ْمُكْئاَمغأ

 :مهل اولاقف .مكنم هب ملعأ مهو {هموق ههرك دق امالغ متعبتا ى مكيلإ روظنم موق

 .( نيلهاجلا يمتبن ال مكيلع مالس )
 ملعا وُمَو ءاشي نم يدهي ةللا نكلو تببحأ نم يدهَت ال فن » :هلوق

 هلإ ال :لوقي نأ ىلع مالسلا هيلع يبنلا هدوار نيح بلاط يبأ يف تلزن .4 َنيدَتهُمْلاب
 . ىبام هللا الإ

 يهو صالخالا ةملك لق] : مالسلا هيلع يبنلا هل لاق :دهاجم لاقو

 كنأ تملع دق ،يخأ نبا اي :هل لاقف .ةمايقلا موي كنع اهب داجأ (2)[ديحوتلا

 .هلهأو هنمأ لجرلا ميلعت باب ،ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)

 . .سانلا عيمج ىلإ ةي انيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو باب ،ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو
 هيلع يبنلا نع يرعشالا ىسوم يبأ هيبأ نع ةدرب يبأ ثيدح نم هيوري امهالك .(154 :مقر)

 . ةياور متأو اليصفت رثكأ ملسم دنع ظفللاو .مالسلا

 ريسفت يف ةدوجوم يهو ©ىنعملا ميقتسيل اهتابثإ نم دب الو عو ب نم ةلمجلا هذه تطقس (7)
 .57 ةقرو حس يفو 3488 ص .دهاجم

 = ملسم هجرخأو ©صصقلا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 57 :صصقلا

 تررقأل ةبس كينب ىلعو كيلع نوكت نأ الولو .ريخ ىلإ الإ وعدت نل كنأو قداص

 . خايشألا ةلم ىلع تومأ فوس نكلو ٠ قارفلا دنع كدنع امب

 وأ ىدهلا لبقي نمم ،ىدهلا هيلع ردق نم :يأ ( َنيِدَتهُمْلاب لغأ وهو ) :لاق
 , )٨( هل بحت

 ةرثك يف انتلقل : : يأ 4 انض ر أ نم فلت كعم ىدل ١ عبت نإ ١ او اقَو ط : هلوق

 نأ انيشخ كانعبتاو كب انمآ اذإف ى مهنيد ىلع انأ انع برحلا يفني نكلو ،برعلا

 .سانلا انفُطحتي
 نُم اقزر ءيش لُك ترَمَت هيلإ ىبجت انما ًامّرَح مل نكَمْن ملوأ » :هللا لاق ى ى هو ٠

 نولكأي يمَرَح يف اوناك دق : يأ ه نوملعي ال مركأ نكلو اندنع نم يأ ه اذ

 نم مهيلع طّاسأ نأ ێاونمآ نإ ،نوفاخيفأ ،نونمآ مهو {©يريغ نودبعيو ،يقزر

 .لعفأل تنك ام ؟مهيسيو مهلتقي

 لُك ْنُم رُم ادمعَر اَهَقر اهيتأي ) :هلوقك ( ءيش لك تاَرَمَ هيلإ ىبجت ) :هلوق .
 .[12 :لحنلا] ( ناكم

 اوعدف .باتك هلفسأ يف اذإف هعلتقاو ماقملا ىلع ىتأ اليس نإ :لاق مهضعب ركذ
 هللا تيب اذه :هيف اذإف مهيلع هأرق مث .ةديرج يف مهل هربزف ريمح نم الجر هل

 6 محللاو ءاملا يف هلهأل كرابم لبس ثالث ن نم مهيتأي هرمعي نم قزر لعج . مرحملا

 .هلهأ هلحي نم لوأو

 )اهتعنص ،ةكب وذ هللا انأ ينإ :هيف هللا باتك ماقملا دنع دجو :لاق دهاجم ركذ

 هيوري امهالك .(4 مقر) توملا ةرضح نم مالسإ ة ةحص ىلع ليلدلا باب ناميإلا باتك يف ٣

 جاحأ ةملك هللا الإ هلإ ال لق مع يأ» : يراخبلا ظفلو . هيبأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم

 .«هللا دنع اهب كل دهشأ ةملك هللا الإ هلإ ال لق 3ًمع اي» :ملسم ظفلو .«هللا دنع اهب كل

 .57 ةقرو حص يفو ،ع و ب يف اذك (1)
 .«اهتغص» :حس و عس يفو ٨«اهتعنص» :ع و ب يف اذك (2)
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 61 - 58 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 تاوامسلا تقلخ موي اهتمرحو رمقلاو سمشلاو ضرألاو تاوامسلا تقلخ موي

 يف اهلهأل كرابم لبس ثالث نم اهقزر اهيتأي ءافنح كالمأ ةعبسب اهتففحو ،ضرألاو
 .اهلهأ اهلحي نم لوأو ،محّللاو ءاملا

 :يأ ( ًنوُمَلُعَي آل ْمُمرَْكأ نكلو ) اندنع نم :يأ ( انل نُم اقزر ) :لاق

 .مهنم نمؤي ال نم ينعي ،نوملعي ال مهتعامج

 هلا مئنأب رفك ) :هلوقك « اَهتَميمَم تريب ةرق نم اتُكلهأ مكو » :هلوق
 كلتف , . ىلوالا نورقلا نم كلهأ نم ينعي ى مهانكلهاف : يأ [112 :لحنلا]

 ثرت نحن انإ ) :هلوقك ؟نيثرؤلا نحن انكو ليلق آلإ ُمهدْعَب نُم م نمكت مل هنكس
 7 ٥0 م م

 .[40 : ميرم] ( اَهْيَلَع نمو ضزألا
 ىح » ةمالا هذه ينعي ،مهبذعم :يأ 4 ىقلا كلهُم كبر َناَك اَمَو { : :لاق .

 :لوسرلاو .ىرقلا مأ يه 5ةكم :اهمو هانتنياء ُمهلَعا اوت الوُسَر اَهَمأ يف ثبي

 ىرخأ ةيآ يف لاقو «نوُمِلْظ اه لا ىرقلا يكلهُم انك امو » :لاق 9ةتَت دمحم

 اهيتاي ةنئمطم ةنما تناك ة ةر العم للا ت برضو ) :ةيآلا هذه دعب 0فلحنلا يف ةيندم

 مُنأب ترك ناكَم لك نم ) هللا اهقزر امب دحأ ,اهبساحي الأ دغرلاو .( ادمعَر اهقزر

 َنوُعَنْضي اوناك امب ; فوخلاو عوجلا سال هللا اَهَقاَذأَف )ةكم يهو ،اهلهأ رفك :يأ ( هللا
 : ىأ ( نوُملاظ م مهو باذعلا ُمُهَذَحَف ُهوُبذَكَف ) ةلت دمحم ( مهنم َلوُسَر مهاج ذَقلَو

 . نوكرشم مهو

 ريخ هللا دنع امو اهتيز ايندلا ةوّيَحلا متَمَف ءيش ْنُم . ميتو اَمَو » :هلوق

 .نيكرشملل هلوقي « َنوُنِقْعَت لقأ » .ةنجلا :يأ ؛ ىقبأو
 وهف » ةنجلا :يأ انسح ادم هنذعو نتقأ » :ماهفتسالا ىلع لاق مث

 نم ةميقلا موي وُه مث ايندلا ةويَحلا عَتَم هتعنم نمَك » ةنجلا لخاد :يا ٤ 4 هيقل
 ةنجلا لخدي نم يوتسي ال :يأ ،نايوتسي ال امهنإ : يأ ،رانلا يف : يأ « نيرضحملا

 .اهنم ةريخألا ثالثلا تايآلا الإ ةيكم اهلك لحنلا ةروس نأ قحلا (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 65 - 62 :صصقلا

 ."لهج يبأو مالسلا هيلع يبنلا يف تلزن :لوقي مهضعبو .رانلا لخدي نمو
 ,م ٨ ع ۔ . ٠ ل ۔ه۔۔ .
 نيا لوقيف ث نيكرشملا ينعي . ةرخألا يف : يأ 4 مهيداني مويو ط : هلوق

 يف مهومتكرشأق ،يئاكرش مهنا ايندلا يف :يأ « نوُمُعزَت نك يذلا يناك ح م. .ه3ة .0
 . يتدابع

 نيذلا نيطايشلا ينعي 5ةبضغلا :يا 4 لوقلا ممهيلَع ثح نيذلا لاق >
 مهانللضأ : يأ «ْمُهتنَوغا اًنيَوغا نيذلا الؤمم انبر ١ ناثوألا ةدابع ىلإ مهوعد

 ناطلس ال :يأ « نودبعي انايإ اوناك ام كيإ انأربَت » انللض امك :يأ 4 انبرع امَك »

 يل ناك اَمَو ) :سيلبإ لوقك ةسوسولاب مهوعد امنإو ،هب مهانهركتسا مهيلع انل ناك
 :مهلوق يف هلوقكو 22[5 :ميهاربإ ( يل ْمتبجَتْساَف ممكَنوَعَد نأ الإ ناطلس نم مكيل
 مهيلع هل ناك اَمَو ) : هللا لوقكو .[30 :تافاصلا] ( ناطلس م مكيل انل ناك اَمَو )

 : ىأ ( َنيِنتاقب هيَلَع متنأ ام ) :هلوقكو .ةيآلا رخآ ىلإ .. .[21 :اأبس] ( ناطلس م

 .[163 - 162 :تافاصلا] ( ميجججلا ,لاَص وُم نم ألإ ) نيلضم

 ْمُهَل اوُبيجَتْسَي ملف مُمْوَعَدَق » ناثوألا ينعي « مُكءاَكَرُش اوئذا ليو » :لاق
 اوناك مهنأ ول : يأ] « نودتهي اوئاك مهنأ ول » باذعلا اولخدو :يأ َباَذَعلا ااو

 : يا ة}[َنيِدَتهُم اوناك مهنأ ول :لوقي مهضعبو .باذعلا اولخد ام ايندلا يف نيدتهم
 ال ةرخآلا يف مهناميإو باذعلا اولخد ام ةرخآلا يف ىدهلا اورصبأ امك ايندلا يف

 « َنيِلَسُْمْلا ُمتْبَجأ اام لوقيف » نيكرشملا ينعي 4 مهيال موَيَو » :هلوق
 ةللا الإ مهلامعأ نع ةابعلا لأسي الو .كلذب ملعا وهو .مهيلع جتحيف ،مهمهفتسي
 .هدحو

 5353 ص لوزنلا بابسأ ،يدحاولا دنع ةيآلا هذه مهيف تلزن نميف نيرسفملا فالتخا رظنا (1)

 .97 ص 2 ج ،يربطلا ريسفتو
 .«باذعلا بجوف ةجحلا مهيلع تبجو : يأ» :ةبيتق نبا لاقو (2)

 .عس و حس نمو .256 ةقرو ز نم ةدايز (3)



 72 - 66 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 :يا « نولءاستي ال مه ذئموي » جحلا :يأ « ابنألا مهْيلَع تيمع » :لاق

 .نسحلا ريسفت يف ،ائيش هبونذ نم ضعب نع مهضعب لمحي نأ

 لأسي ال هنأ مهضعب ريسفت يفو ك باسنألاب : يأ ( نولءاستي آل ) :دهاجم لاقو

 لَمْخُي ال المج ىإ ةَلقُْم دن نإو ) :هلوقك ؤأئيش هبونذ نم لمحي نأ هبيرق بيرق
 .[18 :رطاف] ىبرق اد َناَك وَلَو يش هنم

 .هلل ناميإلا صلخأ : يا « نماو » هكرش نم : : يأ « بات ْنَم امأف » :هلوق

 كنا نم ىسعو َنيجِلفُملا نم نوكي نأ ىَسَعَف » هناميإ يف :يأ احلص َلمَعَو »
 .ةنجلا لهأ مهو ،ءادعسلا نوحلفملاو .ةبجاو

 .ةوبنلل :يأ ،هقلخ نم ءاشي نم : ىأ 4 ُراَتْحََو ءاشي ام ىلخ َكْبَرَو ) :هلوق

 هللا لب .ا"مهوثعبيف ءايبنألا مه اوراتخي نأ مهل ناك ام :يأ « ةريخلا مهل ناك ام »

 هزني هللا ناحبسو ١٢٤[ :ماعنألا] (هتْلَسر لعجت ثيح ُمَلَعأ) وهو راتخا يذلا وه

 .نوكرشي اًمَع» عفترا :يأ «لاَعَتَوِ» هسفن
 .« نونلعي امَو » نوسي ام :يا مهرود نكت امم ُمَلعَي ًكبَرَو » :لاق
 هلو » ةرخالاو ايندلا يف ةرخالاو وألا يف دمحلا ُهَلوُم آلإ هلإ آل هللا َرُمَو »

 .ةمايقلا موي :يأ 4 َنوُمَجرَت هيَلإَو » ءاضقلا :يأ 4 مكحلا

 ت)[عطقني ال امئاد : يأ] 4 ًادمْرَس للا ُمُكيَلَع هللا لَعَج نإ مم تيأرأ لف » :هلوق

 : يأ « ءايضب مكيتأي » ماهفتسالا ىلع اذهو ه هللا رْيَع ةلإ | نم ةَمّيقلا مو ىلإ »

 .نيكرشملل هلوقي ،هرمأ « َنوُعَمسَت الأ » راهنب

 ةمقلا مو ه ىإ , امئاد : يأ 4 ًادّمْرَس َراَهَنلا مكيلع هللا َلَعَج نإ م تارا لف «

 ( انكس لتلا 5 :هلوقك 5 هيف - ليلب ْمُكيِتاَ هللا رييغ ةلإ نمم

 .نيكرشملل هلوقي .هرمأ 4 َنوُرِصْبت لقأ » قلخلا هيف نكسي : يأ [96 :ماعنألا]

 .مهوعبتيف :ع يفو 5257 ةقرو ز يفو ،مهوثعبيف :عس و حس يف اذك (1)

 .عس و حس نمو ،ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 76 - 73 :صصقلا

 ليللا يف :يأ 4 هيف اونكستل راهنلاو ليلا مكل َلَعَج هتمحر نمو » :هللا لاق

 نمؤملا اماف رفاكلاو نمؤملل هللا نم ةمحر اذهو .راهنلاب :يأ 4 هلضف نم اوغتبتلو »
 هل سيلو ءايندلا يف هل ةمحر يهف رفاكلا امأو 3 ةرخالاو ايندلا يف هللا ةمحر هيلع متت

 ,د ٥ ۔ .

 .اوركشت يكلو : يأ 4 نوركشت ْمُكْلَعَلَ ث :لاق .بيصن ةرخالا يف ا

 لثم يهو « ًنوُمُعزَت متنك نيذلا يِاَكَرُش نيأ لوقيف هيداني موَيَو » :هلوق
 . ىلوألا

 اذإ تيكف ) :هلوقك . 6 مهلوسرب انئج : : يأ 4 اديهش ة ةمأ ك نم انزو , :لاق

 موي ) :هلوقكو ،[41 :ءاسنلا] ( اديهش الؤمم ىّلَع كب انئجو يهشب ة ةمأ لك نم انئج

 :لاق مهباتكب : مهضعب لاقو ،مهيبنب :يأ 1 :ءارسإلا] ) مهيام إ سانأ لك وغذن

 امب مكرمأ هللا ناب : يأ نسحلا ريسفت يف .مكتُجُح :يأ «ْمُكَنمرُب اوتام انلقف »

 :لاق . مكتيب : يأ ( ْمُكَناَمْرُ اوتامم ) : مهضعب لاقو . كرشلا نم هيلع متنك

 اوناك ام مُهْنَع ُلَضَو » ديحوتلا :يا « هلل ْنَحلا نأ » ذئموي :يا « انيت «
 .نودبعي اوناك يتلا مهناثوأ ينعي 4 نورت

 ىْغَبَف » هيبأ يخأ همع نبا ناك 4 یَسوُم موق نم ناك نورق نإ » :هلوق

 هانيطعأ نوراق ينعي هنيتاََوإ» مهملظو مهيلع ىَدعتف نوعرفل الماع ناك 4 مهْيَلَع
 ينعي ،هنئازخ :مهضعب لاق ه ُهَحَتاَفَم نإ ام » لاومألا نم :يا 4 زونكلا نم »
 يلوأ » ةبصعلا لقثتل : يأ 4 ةَبْضعْلاب ُونَتَل » هنئازخ حتافم :مهضعب لاقو 8 هلاوما
 .(")للجر نوعبرأ انه اه مهو ثةعامجلا ةبصعلاو لاجرلا نم :يأ 4 ةوقلا

 ٢ ] و ه مث ,. ©

 « خّرفَت آل » ليئارسإ ينب نم نونمؤملاو ىسوم هل ل ا ذل ه هموق هل لاق ذإ »
 نوحرفي نيذلا نيكرشملا نيحرملا : ىأ 4 َنيجرَقْلا بحي ; ال هللا نإ ط رطبت ال : يأ

 : :ىرخأ ةيآ يف لاقو . اهنوجري ال & اهب نونمؤي ال : : ىأ ز ةرخآلاب نوحرفي الو ايندلاب

 .نوكرشملا مهو "( اَنلا ةْوّيَحْلاب اوُحرفَو )

 .«رشع ةسمخ ىلإ ةرشعلا نيب ام ةبصعلا» :489 ص هريسفت يف دهاجم لاقو (1)
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 78 ۔ 7 :صصقلا ثلاثلا ءزجلا

 ال نيذلا نيرطَبلا نيرشألا "[َنيخذبَُملا] ( َنيجرَقلا ثحي ال ) :دهاجم لاقو
 .دحاو وهو . مهاطعأ اميف هللا نوركشي

 : يأ « ةرخآلا زرالا » نئازخلاو معنلا هذه نم :يأ يةئلاكتااَميِف غتباؤ »

 ريسفت يف ،كترخآل كايند يف لمعا :يأ 4 ايندلا َنم كبيصن سنت الو » ةنجلا
 : ىأ .( انلا نم كبيصن سنت آلو ( : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ . مهضعب

 . (ة)هتدابعو هللا ةعاط

 غبت الو كيإ فلا نسحأ امَك » كيلع هللا ضرتفا اميف :يأ 4 نِسحأَو »
 .عضوملا اذه يف نيكرشملا :يأ 4 َنيدِسفُملا بحي آل ةلا نإ ضزالا يف ةاَسفلا ً 7 م - د ى ۔, ۔ <

 ام ينعي ،هتيطعأ امنإ : : يأ 4 يدنع ملع ىلع هنيتوأ اَمَنإ ) نوراق « لاق +

 اذا ! مث ( : هلوق لثم يهو ئ يملعو يتوقب : يأ ‘ يدنع ملع ىلع ] ايندلا نم يطعأ

 نكو ر ةيلب :يأ ( ةنتف يه لب ) :هللا لاق ( ملع ىلع ةئيتوأ امنإ لاق انم ةمع هلخ
 .[49 :رمزلا] ( نوُمََ ال سانلا رتكأ

 نأ , ماهفتسالا ىلع اذهو . ملع دق ىلب :يأ نوراق 4 ملعي موا « :هلوق

 ركاو ةو هنم دشأ وُه نم نورقلا َنم » نوراق لبق نم 4 هلُبَق نم كلمأ ذَق ةللا

 .لاجرلاو دونجلا نم : : يأ 4 اعمج

 6نوقفانملاو نوكرشملا :يأ 4 نوُمرْجُملا مهيوذ نع لأسي الو » : هللا لاق

 : هلوقك ‘ مهنويع ةقرزو مههوجو داوسب نوفرعي : يأ . مهسم مهبون ذ ملعيل : يأ

 فرغي ) :هلوقكو 39[5 :نممحرلا] (ناَج الو سنإ هبنَد نع لأسي أل زئَمْوَيَق )

 .490 ص دهاجم ريسفت نمو 3257 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . !اهنم لالحلا قزرلا بلطو كظح عدت ال :هزاجم» :111 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (2)
 .ليوأتلا ةقيقح ىلإ برقأ هجولا اذهو

 نم مهريغو سانلا نيب دسفمو 0ملاظو ،غابو ك كرشم نم ضرألا يف دسفم لك لمشي ظفللا (3)

 .نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي نيذلا
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 82 - 79 :صصقلا

 نيب عمجي :يأ [41 :نمحرلا ( ماذقألاو يصِاَنلاب ذخؤيف ُُهيَميِسب َنوُمرجُملا

 .همدقو هتيصان

 جرخ :يبلكلا لاق 4 هتنيز يف » نوراق ينعي « همؤق ىلَع جرخف » :هلوق
 فونص يف جرخ :نسحلا لاقو .ءاضيب ةلغب ىلع ناوجرألاب ةغوبصم رمح بايث هيلعو
 . ةرفصلاو ةرمحلا يف جرخ :ليقو ةضفو بهذو رد نم هلام

 :ةرخآلاب نورقي ال نيذلا نوكرشملا :يأ 4 ايندلا ةيحلا نوديرُي نيذلا لاق »
 .فاو بيصن وذل :يأ « ميظع ظح ول هنإ نوراق يوأ ام ل انل تي اي »

 « كا باو ْمُكَلْيَو » نيكرشملل نونمؤملا مهو « لبلا اوئوأ نيذلا لاقو »
 الو » ،نوراق يتوأ امم ًاحلنَص َلمَعَو َنَماَعْنَمَل رْيَح » ةنجلا :يأ 5هللا ءارج :يأ
 .هلا ةعاطب نولماعلا :يأ «َنوُربنصلا لإ » 0[ةنجلا :يأ 5اهاطعي :ياز 4 اَهْيَقلُ

 .)نونمؤملا مهو

 هنكسمبو :يأ « هرادبو » نوراقب :يا « هب اَنْفَسَحَف » :هللا لاق
 ةئف نم هل ناك اممف »» . ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةماق موي لك هب فسخي رهن ؛ ضزألا <

 مث م م ٥

 ا باذع نم نيعنتمملا نم : 7 4 َنيرِصَتنُملا ن نم ناك امو هللا نوذ نم هنورصني

 نإ : يأ] 4 ةللا نأك ولوق ,سمالاب ُهَناَكَم اونَمَت نيذلا ح حبصأو » :هلوق
 انب 4 انيَلَع ةللا نم نأ الو ردقَيَو هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسب » ت[هللا

 .[نورفاكلا حلفي ال هنإو : يأ] «ورفكْلا حلف ل هناكو

 .هلعفتل نكت مل َكَنأَكْيَو : : نأ انغلب

 .257 ةقرو ز نمو 562 ةقرو كحس نم ةدايز (1)
 2 ح يناعمل ١ ىف ءارفل ١ دروأو . ةنجلا : يأ ) اَماََلي آلو ( : ىلاعت هلوق ليوات هرجو نم هجو اذه (2)

 لمعو نمآ نمل ريخ هللا باوث لوقي نأ ىقلي الو :لوقي» :لاقف هتميق هل رخآ اهجو 311 ص

 ىلإ هب بهذي مالكلاو . مالك هنأل ؛ ًاباوص ناكل هاقلي الو :تناك ولو .نورباصلا الإ ًاحلاص

 .«ريكذتلاو ثينأتلا

 .ز نمو حس نم ةدايز (3)
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 85 ۔ 3 :صصقلا ثلاثلا ءزحلا

 ) ًنوُرفْكْلا عل ل + ) ،هللا نكلو :يأ ( ةلا نأَكْئَو ) :مهضعب لاقو

 ."نورفاكلا حلفي ال هنكلو :يأ

 ينعي « ضزألا يف ولع نوديري ال نيذلل اَهّلَعجَن ةرخأل ا راَذلا كلت % :هلوق

 «ةَتَملاو » .'ةمهتمرح كاهتناو نينمؤملاو ءايبنألا لتق :يأ ه اداسف الو » كرشلا
 .ةنجلا يهو 4 َنيَقَمْلل { باوثلا : يأ

 « اهن ريع هلف » ضئارفلا لامكإ :يا .ناميإلا يهو ةنسلاب ءاَج نم »
 ٤ ةئيسلاب ءاج ْنَمَو » .ةنجلا يهو ريخ اهنم هلف :ميدقت اهيفو ريخ اهنم هلف :يأ
 اون اك ام ل تيل اوُلمَع نيا ذلا ىرجي ا الف ث . ةقبوم ةريبك لكو قافنل او كرشلاب : : ىأ

 . اولمع ام باوث الإ . : يأ 4 نولم

 لاقو . نآرقلا كيلع لزن : ىأ «َناءرَقْلا كلع ضَرَق يذلا نإ )% :هلوق

 ىلإ ،كدلوم ىلإ كدارل :دهاجم لاق 4 داَعَم ىإ كُداَرَل » هكاطعأ يذلا :دهاجم
 . ةكم

 نيح ةنيدملا ىلإ هجوتم رجاهم وهو . مالسلا هيلع يبنلا نإ :لاق مهضعب ركذ

 ىلإ دمحم اي قاتشتأ :لاقف ،ةفحجلاب وهو مالسلا هيلع ليربج هيلع لزن رجاه
 ىلإ كذاَرَل نآرقلا كيلَع ضرق يزلا نإ ) :لاقف .معن :لاق .اهب تدلو يتلا كدالب
 كذاَرَل ) :سابع نبا لاقو .هلهأ ىلع ارهاظ هنم تجرخ يذلا كدلوم ىلإ :يأ (ٍاَعَ
 .كداعم اهيلإ يتلا ةنجلا ىلإ :يأ (ٍاَعَم ىلإ

 يف ءارفلا لاقو . هللا نأ رت ملأ :هزاجم (ةللا نأَكَو) » :112 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 ىرت امأ :لجرلا لوقك ريرقت برعلا مالك يف (ةللا نأَكَو) :هلوقو :312 ص 2 ج ،يناعملا
 يف ةلصفم اهلامعتسا هوجوو نأكيو يناعم ضعب ءارفلا دروأ دقو .«هلا عنص ىلا

 نبا رظناو .237 ص 2 ج ،نارقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا ،يرابنألا نبا رظناو .213 - 212 ص
 .156 - 155 ص 2 ج بستحملا ،ينج

 رخا ليلد اذهو .مالس نب ىيحي ىلإ هبسنو 320 ص 13 ج هريسفت يف يبطرقلا هاور لوق اذه (2)

 ٠ نيرسفملا رداصم نم ناكو سلدنألاو ةيقيرفإ يف الوادتم ناك مالس نبا ريسفت نأ ىلع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 88 - 85 :صصقلا

 « هلاي ءاَج نم ملأ يبز » دمحم اي لف » : مالسلا هيلع يبنل هللا لاق

 :يأ 4 نيبم لَلَض يف وُه ْنَمَو » .ىدهلا ىلع هنإو ،ىدهلاب ءاج ادمحم نإ :يا
 .نوقفانملاو نوكرشملا

 كيإ » لزني نأ :يأ « ْىَقْلُي نأ » ةي يبلل لوقي «اوججزَت تنك اَمَو » :هلوق
 ةمحر باتكلا كيلإ لزنأ نكلو :يأ كبز م ةَمحَر لا ث نارقلا : يأ « باتكلا

 .نيرفاكلل انيوع :يأ « نيرفك ًريهظ نوك الف » مكبر نم
 عداو كيلإ تلزنا ذإ دعب » هللا ججح نع : :يا ها تناع نع كْنُدْصِي ال »

 رخآ اهلإ هللا عَمذت آلو نيكرشملا نم نوكت الو » كبر ةدابع ىلإ : .يا « كبر ىلإ

 اق اهلع نم لك ر : هلوقك .وه ال ينعي 4 هه لإ كام ءيش لكوم لإ ةلإ ا
 هل : يأ مكحلا ه ] ه [27 - 26 :نممحرلا] ) ماركإلا . لالجلا وذ كبز هجو ىقبيو

 .ةمايقلا موي قلخلا عجري هيلإ : يأ 4 َنوُعَجْرَ هيَلإَو » ءاضقلا

 . عطقنملا ءانثتسالاب ةاحنلا هيمسي ام اذه(1)
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 1-3: توبكنعلا ثلاثلا ءزحلا

 ةيندم تايا رشع الإ اهلك ةيكم يهو
 (َنيقفنُملا نَمَلَعْيلَو ) :هلوق ىلإ اهلوأ نم

 ةرقبلا ةروس لوأ يف هانرسف دق 4 ملا » :هلوق « ميحرلا نمحرل ا هللا مسب «
 :يأ « نونفي آل م ْمُمَو » انقدص :يأ « انما اوُلوُمَ نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ط

 .اهب مهالتباو اهب هللا مهرمأ يتلا ضئارفلابو { هللا ليبس يف داهجلاب

 دق ناك ؛هنيد ىلإ مالسلا هيلع يبنلا باجأو ملسأ نمم ةكمب اوناك موق مهو

 .داهجلا هيلع ضرتفا امدعب ةنيدملاب يبنلاو داهجلا مالسلا هيلع يبنلا مهنع عضو

 ١ داهجلا مهيلع ضرتفا مث .اودهاجي الو ،ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي نأ مهنم لبقو

 َنوُلَتاَق نيذلل َنذأ ) :لاقف ةكم لهأ مهجرخأ نيح كلذو ،هيف مهل نذاو 3 هب مهرم رمأو

 موق هرك داهجلاب اورمأ املف .[39 : :جحلا] ( ريدل مهرصن ىل هللا نإو اوُمِلُط مهنأب

 ةوكزلا اوثاو ةوصلا اوُميقأو مكيديأ اوُمُك مهل ليق نيذلا ىإ َر رت : ملأ : هللا لاقف لاتقلا

 نشخ ْمُهنُم قيرف اذإ ا ه لاتقلا مهيلع ضرف املف : يأ ( لاقلا مهْنَلَع بتك املف

 تضرف مل :يأ ( لاتقلا انيَلَع تبك مل ان اولاقو ةيشخ دشأ وأ هللا ةَيشحَك سانلا

 يف هللا لزناو .[77 : ءاسنلا] . بيرق ,لجأ ىلإ ازغ ) اله : يأ ( الو ) لاتقلا انيلع

 : ىأ ( نما اولوق نأ اوكرت نأ سانلا بسحأ ملأ ) :ةروسلا لوأ يف ةيالا هذه

 . هللا ليبس يف داهجلاب نولتبي ال مهو : : يأ ( ( َتوُنَتْفي ال مهو ) طقف انقدص

 : يأ © مهلبق نم نيذلا انيلتبا دقلو : يأ « مهلبق نم َنيذلا اف ذَقَلَو » :هلوق

 لامكتسااو ءافولا لهأ : يأ 4 اوقَدَص نيذلا هللا نَمَلعَتلَق + مهرارقإو مهقيدصت لعب
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 4 - 3 : توبكنملا

 بذكلاو ةنايخلا لهأ :يأ «َنيبذْكْلا نَمَلْعَيَلَو » ،‘لامعألا نم هب هللا مهالتبا امل

 .)لاعفلا ملع اذهو .نوقفانملا مهو لامعألا نم هب اولتبا اميف

 ام لكلو داهجلا نيلعاف اونمآ نيذلا :يأ (اوقَدَص نيذلا هللا نَمَلعَيَلَو ) :هلوق
 دقو .هب مهدّبعت امم ريثكلو داهجلل نيكراتلا نيقفانملا ُنمَلعيلو .هتعاط نم هب مهدبعت

 :لاق هنكلو ،نوكرتيسو نولعفيس مهن أ ضرتفا ام مهيلع ضرتفي ن أ لبق كلذ هللا ملع

 .(ث}نيكراتو نيلعاف نيبذاك مكتملعيلو

 لمعلاو قافنلاو كرشلا :يأ «تشيسلا َنوُلَمْعَي نيذلا بسح مأ » :هلوق
 كلذ اوبسح دق : يأ ] مهبذعنف مهيلع ردقن ال ىتح : يأ 4 انوقبس نأ < ءيسلا

 .اونظو اوبسح امك سيلو

 مهدّبعتو مهقلخ هللا نأ :يأ « َنوُمَكُخَي ام » سئب يأ :4 ءاس » :لاق

 اوبعي الأ نوقفانملا نظو ،اوبذعي نلو اوثعب نل نأ نوكرشملا َنظ :نانظ امهنإ

 (اوُقَدَص نيذلا هللا َنَمَلُعَيَلَف) » : يلي ام 258 ةقرو ز يفو 565 ةقرو حس يف ءاجو ع و ب يف اذك (1)
 مهو ،رفكلا ىلع مهبولقو ناميإلا نورهظي نيذلا (َنيبذاكلا ُنَمَلَعَيَلَو) ناميإلا نم اورهظأ امب
 :هزاجم (اوقَدَص نيذلا هللا َنَمَلعَيلف) ه :112 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .نوقفانملا
 .«لبق نم كلذ ملع دق هللا نأل ٥هللا نيملف

 هيلعو ةجحلا هب موقت يذلا ملعلا لاعفلا ملع ىنعم :دمحم لاق» :يلي ام 258 ةقرو ز يف ءاج )2(
 ءافلا حتفب ،لاعقلا» :ناسللا يفو .«امهقلخ لبق بذاكلاو قداصلا هللا ملع دقف ءازجلا نوكي
 لاقو . . .لاعفلا ميئل نالفو ،لاعقلا ميرك نالف :لاقي رشلاو ريخلا يف ةصاخ دحاولا لعف
 نيلعاف نم ناك اذإف .دحاو لعافل صلخم وهو :لاق 0،مذلاو حدملا يف نوكي لاغلا :دربملا

 . !ديجلا وه اذهو :لاق ؤ‘لاعف وهف

 درت مل (َنيبذاكلا ّنَمَلَعَيَلَو اوقَدَص نيذلا ةللا نَمَلَعَيَلَف) : ىلاعت هلوق ليوات يف ةريخالا ةرقفلا هذه (3)
 حس يفو عس يف ءاجو .هيأر نمو كش الو دوه خيشل ا نم ةدايز يهو ،ع و ب ةطوطخم يف الإ

 ىلعو الإ لوق نم نيدلا اذه يف دبع لاق ام هللاو :لاق نسحلا نع رانيد نب نسحلا هاور لوق

 . نسحلا قدصو . «هبذكي وأ هقدصي هلمع نم ليلد هلوق
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 10 - 5 :توبكنعلا ثلاثلا ءزجلا

 نومكحي ام ءاس الأ :هللا لاقف ضئارفلاو ماكحألا اوعّيض اذإ رارقإلاو قيدصتلا دعب

 .نومكحي ام سئب :يأ

 .نمؤملا اذهو ،ثعبلا ىشخي ناك نم :يأ 4 هللا ءاقل اوُجَريناك ْنَم » :هلوق
 عمسأ ال :يأ « ميلعلا عيمسلا رُمَو » توملا دعب نئاك : يأ « تأل هللا رجأ نإ 

 . هنم ملعأ الو هنم

 ةنجلا يف كلذ باوث هللا هيطعي :يا « هيقل دماجُي امن دهج نَمَو » :لاق

 .مهتدابع نع :يأ «َنيمَلَحْل نع يِنَعَل ةللا نإ »

 ْمُهنيرْجنلَ مهتنس ْمُهنَع نَرْفَكَنل تححلصل ا اوُلمَعَو اوُنَم َ نيذ ذل او « : هلوق

 .ةنجلا هب مهيزجي : : يأ 4 َنوُلَمَعَي اوئاَك يذلا َنسخأ

 ارب :يا ه تنح هيدلوب » سانلا عيمج ينعي « سنإلا اَْيُصَوَو » :هلوق ٥ و ٥ م 2 ه 8 م م
 : يأ ( يب رشنل كادمماَج نو » :لاق {[36 :ءاسنلا] ( اناسحإ نيدلاولابو ) :هلوقك

 نإ ملعت ال كنإ : يا « اَمُهْعليت الف ملع هب كل سيل ام » يب ك رشت نأ ىلع كادارأ نإ

 مك امب ْمكنبنأَف » ةمايقلا موي ينعي ْمُكُعجْرَم يلإ » .نينمؤملا ينعي 5أكيرش يعم

 .ه نولمعت

 لها يف :يا «ننيجلْصلا يف مُهنلخذنل تلصلا اولِمَعَو اونماع نيزلاو »
 . ةنجلا

 اذإ , هللاب انررقأو هللاب انقدص : : يأ 4 هللاب انماع لوق م .سانلا نمو » :هلوق

 ,سانلا ةنتف لعج ث دمحمبو هللاب هناميإ يف هيلع لخدي ام ضعبب 4 هللا يف يزوأ

 نأ اوكرت نأ سانلا بسحأ ملأ ) :لوألا مالكلا ىلإ ةصقلا تعجر . « هللا باَذَعَك

 نملع اوُفَدَص نيذلا ةللا نَمَلْعََلَف مهلبَق نم نيذلا انق ذَقلَو نونفي آل مُهَواَنَماَع :اولوقي

 انماع لوقي نم ,سانلا ن َنمَو ) :لاقف ةرخآلا ةيآلا هذه يف قفانملا فصوف ؛( نيبذاكلا

 ليبس يف داهجلاب رمأ اذإ :يأ ( هللا باذَعَك سانلا ةنتف َلَعَج هللا يف َيذوأ اذإف هللاب

 : ىأ ، هللا باذع ىلع أرتجاو . قفانملا ينعي .هب رمأ ام ضفر ىذأ هيلع لخدف هللا
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 ' زيزعلا هفلا باتك ريسفت 12 - 10 :توبكنعلا

 ةيلبلا نم هيلع لخدي ام ينعي ©سانلا ةنتف لعج :يأ ،هقافن نيبتف ،داهجلا نع ماقأو

 أرتجاو هللا ليبس يف لاتقلا كرتف] ةرخآلا يف هللا باذعك .ةيلب تناك اذإ ،لاتقلا يف

 .هب َرقُي ال وهو .ةرخآلا باذع هفوخ دق هللا نأل (")[هللا باذع ىلع

 ةبيصم وأ سانلا نم ءالب مهباصأ اذإف مهتنسلاب اونمآ سانأ مه :دهاجم لاقو]

 يف هللا باذعك ايندلا يف مهباصأ ام اولعجنف ارنتتفا مهلاومأ يف وأ مهسفنأ يف

 . ([ةرخآلا

 ةمينغ تءاجف ،نيكرشملا ىلع رصن :يأ كب نم رضن اج نئلو » :هلوق
 :هللا لاق .ةمينغلا نوبلطي :يأ 4 ُمُكَعَم اك انإ » مهتعامج ينعي «نلوقيَل»

 ‘ نيملاعلا رودص يف ام ملعي هنإ : يأ 4هَنيملنلا رودص يف امنب , ملأب هللا سيلوأ )

 هب هل اورقأ امب ءافولا كرتو ضئارفلل عييضتلا نم نيقفانملا رودص يف ام ملعيو

 ةللا َنَمَلَعْيَلَو ) : هلوق لثم يهو ه«َنيقفتُمْلا نَمَلْعََلَو اونماع نيذلا هللا ملعيلو »
 ملع هلك اذهو . ىلوألا ةيآلا ىف كلذ انرّسف دقو .( نيبذاكلا نَمْلْعَيَلَو اوفص نيذلا

 .لاعفلا

 اهدعب ام دعب تلزن { ةيندم رشعلا هذهو .اهلك ةيكم تايآلا رشعلا هذه دعب امو

 .فيلأتلا يف اهدعب ام لبق يهو .ةروسلا هذه نم

 هيلع نحن ىذلا 4 انليبس + اونما نيذلل اورفك نيذلا َلاَقَو  : هلوق

 ز انيلع وهف من ا نم هيف ن اك ام : ىأ 6 هيف انومتعبت ١ اميف : ىأ 4 ْمُكْيلط لمخنلو ط

 . : يأ 4 مُهَيطخ نم َنيلمحب م مه اَمَو { : هللا لاق . باسحل او ث ثعبلل راكن ا مهنم اذ دهو

 راركتو بارطضا ةرقفلا يفو .حس نمو عس نم هتبثاف عو ب نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)
 ا هيضتقي امبسح هتحلصأ

 هتابثإ ةدئافلا نمو بسانملا نم تيار اذل } ةميركلا ةيآلا هب تلؤا ام نسحأ نم اذه دهاجم لوق (2)
 .132 ص 20 ج . يربطلا ريسفت نمو عس و حس نمو ٠ 493 ص دهاجم ريسفت نم انه

 هنإ : يأ ، . مهلك قلخلا نوملاعلاو» : :اذكه ةرابعلا تءاج حس و ز رو ؤ عس يفو .ع و ب يف اذك )3(

 .«ناميإلا نورهظي مهو هلوسربو هللاب بيذكتلا مهرودص يف نيقفانملا ءالؤه نأ ملعي
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 15 - 12 :توبكنعلا ثلاثلا ءزحلا

 نولمحي ال :يأ «ًدوُبِذَْكل ْمُهنإَو » مهوعبتا ول « ءيش ْنَم » نينمؤملا اياطخ نم
 . مهاياطخ

 َعُم الاقثاو » مهسفنا ماثآ يا .مهمانآ ينعي « ْمُهَلاقْتأ َنُلمحَيَلَو » :لاق
 نم كلذ صقني الو ،ةلالضلا ىلع مهعبتا نم بونذ لثم نولمحي :يأ « مهلاقثأ

 .ائيش مهوعبتا نم بونذ

 هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ :تي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ أ

 عبتاف ةلالض ىلإ اعد عاد اميأو .ائيش مهروجأ نم صقني الو هعبتا نم رجأ لثم هل ناك

 ."ئيش مهرازوأ نم صقني الو اهب لمع نم رزو هيلع ناك اهيلع
 ( ثَرخأَو تمدق ام ُسفَت تَمِلَع) :هلوق يف دوعسم نبا نع اوركذ

 .مالسلا هيلع يبنلا نع نسحلا ثيدح لثم [(5 : راطقنالا]

 .[نوعرتخيو نوبذكي :يا] « نورت اوئاَك امع ةمقلا موي نألو » :لاق
 « أماع َنيِبمَع ألإ ةنَس لأ مهيف تبلق هموق ىلإ احون الَسزأ دقَلَو » :هلوق

 فلأ تام موي ىلإ ثعب موي نم :يأ ،مهيف ثبلف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو :لوقي
 اماع نيسمخ الإ ةنس فلا مهيف ثبل :لاق هنأ بعك نع انغلبو .اماع نيسمخ الإ ةنس
 :يأ « نافوطلا ُمُهَذَحأ » :هلوق .ةنس ةئامتس نافوطلا دعب مهدعب يقبو ،مهوعدي

 ؛مهسفنأل نوملاظ نوكرشم مهو :يأ . «َنوُمِلَْط ممُمَو »» هللا مهقرغاف شءاملا
 .مهسفنأ اورض : يأ 3 .مهسفنأ اوملظو

 يف هعم ناك نم ينعي « ةنيفسلا بحص َبنحضأو » ًاحون ينعي هتْيجْنأَق » :هلوق
 .نيمل » ةربع :يأ « ةياة » ةنيفسلا ينعي « امماَنْلَعَجَو » ةنيفسلا

 نعو كلام نب سنأ نع ،ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب هننس ةمدقم يف هجام نبا هاور ثيدح (1)

 ةنسلا موزل باب }ةنسلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو (206 - 205 مقر) شةبراقتم ظافلاب ةريره يبا

 .ةريره يبأ نع (4609 مقر)
 . 4 ص 2 ج { ةديبع يبأ زاجم نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !9 - 16 :توبكنعلا

 هذه لئاوأ اهكردأ ىتح ةريزجلا ضرأ نم '"ىدرقابب هللا اهاقبأ :مهضعب لاق

 اوناك مهنأ انغلب :مهضعب لاق .ادامر تراصف اهدعب تناك ةنيفس نم مكو ؛ةمألا

 .مالسلا هيلع يبنلا ثعب امدعب اهريماسم نم نودجي

 لوألا مالكلل عبت اذهو ،هموق ىلإ ميهاربإ انلسرأو :يأ 4 َميهزبإَو » :هلوق
 م م ه ٥3 , .,. ث 7 . , م ۔٥ , .؟ ٥ 2 ؟آڵ . .

 : ىأ 4 ةثلا اودبعا هموقل لاق ذإ ل :لاق ( هموق ىلإ احون انلسرا دقلو ) : حون يف

 . 4 نوُمَلعَت متنك نإ مكل خ مكلذ ث موشخاو : يأ 4 هوقتاؤ » هو.احو

 ى . ھھه۔ی ع ۔ر٤گ م .| ه مو.۔ .ة

 : يأ 4 اكفإ + نوعنصتو : يأ 4 نوقلختو انثو ١ هلل ١ نود نم نودبعت امنإ 9

 هللا دنع اوعَتباَف اقزر مكل َتوكِلممَي ال هللا نوُد نم نودبع نيذلا نإ » :لاق .ابذك
 هوركشتو هودبعت نأب قزرلا هللا دنع اوغتباف :يأ > هل اوركف هوُدُبغاَو قزرلا

 .ةمايقلا موي :يأ 4 َنوُعَجَْت هلإ » :لاق .مكقزري

 مهرذحي .هللا مهكلهاف :يأ « مكلبق م أ بذك ذَقَق اوُبَذَكَت نإَو » :هلوق
 .اونمؤي مل نإ مهب لزن ام مهب لزني نأ

 سانلا هركي نأ هيلع سيل :يآ 4 نيبملا غتَبلا لا .لوسرلا ىلَع اَمَو » :لاق

 هركت تنأقأ اعيمج مُهْلُك ضزألا يف نم نمال ب ءاش ونو ) :هلوقك .ناميإلا ىلع
 ال كنإ :يأ [99 :سنوي] ( َنيِنِمُم اونوكي ىنح ) ،ماهفتسالا ىلع هلوقي ( سانل
 ْنَم يدهت آل كنإ ) :هلوقكو .نمؤي نأ هللا دارأ نم نمؤي امنإف .مههركت نأ عيطتست
 .[56 : صصقلا] ( ءاشت نم يدهن هلللا نكلو تنبخأ

 قلخ هللا نأ اوأر دق ىلب :يأ 4 َقلَحْلا ةئلا ىدي فيك اوري نوأ » :هلوق

 نوكرشملاو ،دابعلا ثعبي هنأ ربخي .ثعبلا موي ينعي 4 هديعي مت » :لاق .قلخلا
 .مهثعبو مهقلخ :يأ « ًريِسَي هللا ىلَع َكِلَذ نإ » :لاق .ثعبلاب نورقي ال
 1 ج © يربطلا خيرات ققحم اهطبضو «ىدرقاب» :حص و عس يفو 5ادرفاب : :ةملكلا هذه تدرو اذك (1)

 يدوجلا لبجو ،لصوملا ضراب ةيرق يهو . توقاي هدروأ ام ىلع ًادمتعم . ىدرقب :189 ص

 .لصوملا ضراب كلذك
 ٠. 70 ةقرو حس نم ةداي )2(
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 24 - 20 :توبكنعلا ثلاثلا ءزحلا

 فيك اورظنا ,ضزالا يف اوريس » :مهل « لف » :مالسلا هيلع يبنلل لاق مث
 ُىشنُي هللا ث : :هلوق .قلخ يذلا هللا قلخ اوأر اوراس امثيح :يأ « ل اذ

 مهٹثعبي هنإو مهقلخ هللا نإ : يأ ،ثعبلا ينعي رخآلا قلخلا : : يأ « ةرخآلا اشلا

 .« ريدق ءيش لك ىىَلَع ةللا نإ »
 محريو رانلاب رفاكلا بذعي : يأ 4 اشر م محري ءاشت نم 7  : هلوق

 .ةمايقلا موي نوعجرت : يأ 4 َنوُبَلقت هيلإو » :لاق .ةنجلا هلخديف نمؤملا

 ردقن ال ىتح انوقبستف 4 ءامسلا يف ال ,ضزألا يف نيزج منأ اَمَو » : هلوق

 « يلو نم هللا نود نم مكل امو » :لاق .نيكرشملل كلذ لوقي .مكبذعنف مكيلع

 .« ريصن الو » هباذع نم مكعنمي بيرق نم :يأ

 نم :يأ] « يتمُحر نم اوس :ر كلو هئاقلو هللا تياب اوُرَقَك نيزلاو , : هلوق

 .ميحجلا باذع ينعي ،عجوم :يأ « ميلأ باذع 1 كوو » 6")[يتنج

 لخد الماع ًنقيتسم نهب هللا ىقل نم سمخ :لاق ةي هللا لوسر“نأ اوركذ

 ثعبلاو توملاب نقيأو .هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ دهش نم :ةنجلا

 .»كلذ نم نقيأ امب لمعو ، باسحلاو
 م , ممه 2ِ ٠  ۔

 وا هولتقا اولاق نا الإ ث ميهاربإ موق : يأ 4 هموق باوج ناك اَمق ث : هلوق

 ٠ ٠ ؛. . -  م و, آ ٥۔ و . م

 ةروس يف كلذ انرسف دقو .4 رانلا نم هللا هيجناف ه ضعبل مهضعب هلوقي « هوقرَح

 فناتسا فيك :هزاجم ( قلحلا ةللا ىدبي تيك اؤَرَي مَلَوأ) » :يلي ام ةديبع يبأ زاجم يف ءاج (1)

 :ناتغل هيفو ؛ هلوا ىلع هرخآ :يأ 5هثدب ىلع هدوع عجر :لاقي ؛دعب (ُهَديعُي ث .لوألا قلخلا
 . «دئاعو ئداب كلذ ناكو داعو أدبو . ًاديعمو ًائدبم كلذ ناكو 3داعأو أدبأ :لاقي

 ديزي نب نمحرلا دبع :اذكه مالس نبا هاور دقو رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (2)

 :ةريخألا ةلمجلا هيف سيلو ... .ي هللا لوسر لاق :لاق يماشلا مالس يبأ نع رباج نبا
 ثيدحلا اذه دعب 70 ةقرو حس يف ءاجو .ع و ب يف الإ درت مل اهنإف «كلذ نم نقيأ امب لمعو»
 «. . .نازيملا يف ءيش لقثأ نم سمخ» :نابوث نع امهلوأ عوضوملا يف نارخآ ناثيدح

 . . .عبراب نمؤي ىتح دبع نمؤي ال» : يلع نع امهيناثو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 29 - 24 :توبكنعلا

 .4 نونمؤي موقل ب ِتننأل َكِلَذ يف نإ » :لاق "ءايبنألا

 ةريحلا يف مكنيب ةدوُم انتأ هللا نوُد ن متذخحَنا امنإ » ميهاربإ « َلاَقَو
 يف ناثوألا ةدابع ىلع اضعب مكضعب بحي :يأ اضعب مكضعب داوي :يأ انلا

 اضعب مكضعب ةيالوب :يا « ضغب مك رفكي ةمايقلا موي ٌمُث » .ايندلا ةايحلا

 مكل امَو رانلا ُمَكيَو اَمَو اضغ مكضعب نعليو » ضعب نم مكضعب أربتي : :مهضعب 1 ل اقو

 .«نيرصنت م

 هلوقي 4 يبر ىلإ رجاَهُم ينإ َلاَقَو » طول هقدصف :يأ « طول هل نماثف » :لاق
 . ماشلا ضرأ ىلإ قارعلا ضرأ نم رجاه 4 ميكحلا زيزملا ؤ وه هنا إ » ميهاربإ

 ناكف 4 بتكلاو ةوبنلا هنيو يف اَْلَعَجَو َبوقْعَيَو قحسإ هل اَنْعَوَو » :لاق
 :يأ هيهنتيَتاةَوو :لاق .بتكلا نم هدعب امو ىسوم باتك دعب لزنأ باتك لوأ
 لثم وهو .هنوبحيو هنووتي مهو الإ نيد لهأ نم سيلف 4 اندلا يف رجأ « هانيطعأ
 نمل ةرخآلا يف ُهنِإَو » :لاق .[108 :سي] ( نيرخآلا يف ِهيَلَع انكَرَبو ) :هلوق
 .ةنجلا لهأ نمل : يأ «َنيحلضلا

 » ةَّمجَقلا نوت مكنإ ا هموقل َلاَق ذإ » ًاطول انلسراو :يأ 4 ًاطولَو » :هلوق
 نم دحأ نم اهب مكَقَبَس ام » .مهرابدأ يف لاجرلا نايتإ يهو ،ةيصعملا :يا

 .مهنامز لهأ ملاع نم :يأ «َنيِمَلَْعلا

 مكنإ :يأ ،ماهفتسالا ىلع اذهو ،مهرابدأ يف « َلاَجرلا وتات مكنأ »
 يف مهنوتاتف شءابرغلا ىلع :يأ « ليبسلا َنوُعَطَفَتَو » :لاق .}”كلذ نولعفت
 نوذخأيو قيرطلا نوضرعتي اوناكو .ءابرغلاب الإ كلذ نولعفي ال اوناكو ،مهرابدأ

 .79 - 78 ض ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (1)
 . حيحصلا وهو حس و عص يف ءاجام تبثأو . أطخ وهو 6 هانيفطصا :ع و ب يف )2(

 ريرقتلا ىنعم ىنعملاو ث ماهفتسالا ظفل هظفل (ْمُكَنثأ) :دمحم لاق» : يلي ام 359 ةقرو ز يف ءاج (3)
 . خيبوتلاو
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 33 - 29 :توبكنعلا ثلاثلا ءزجلا

 :يأ « عنملا مكيدانت يف َنوناتَو » :لاق .ضعبب مهضعب هلعفي الو ءابرغلا
 .كلذ مهلعف ينعي ةشحافلا

 نم َتنُك نإ هللا باذعب انتيا اولاق نأ ألإ هموق َباوَج َناَك اَمَق » :لاق
 .باذعلا نم هب مهدعي ناك امل كلذو 4َنيقدنصلا

 :يا « َنيدِسفُملا موقلا ىلَع ينرصنا بَر » :طول لاق :يا « لاق »
 اوناكو كرشلا اهمظعأو داسفلا نم اهلك يصاعملاو داسفلا مظعأ وهو .نيكرشملا

 . مهيبنل نيدحاج كرشلا ىلع

 :يأ « ىىَرْشْلاب ميهربإ » ةكئالملا ينعي ؛ السر تاَج اَمَلَو » :لاق

 هولاسف ميهاربإب اورم مهباذعب طول موق ىلإ تثعب امل ةكئالملا نأ كلذو قاحسإب

 انإ اولاق قاحسإب هورشب امدعب طول موق باذعب اولسرأ مهنأ هوربخأ املف شةفايضلا

 :يأ «َنيمل اوئاك اهلهأ نإ » طول موق ةيرق نونعي 4 ةيرقلا هذه لغأ وكلهُم

 . نيكرشم

 ألإ هلهأو هنسل اهيف نمب ملعأ نحن اولاق طول اهيف نإ > ميهاربإ مهل « لاق »

 .«نيريقلا نم ه ْتَناَك هتأرما

 مهب قاضو مهب ءيس » ةكئالملا ينعي ه ًاطول انلُسُر تاَج نأ امَلَو » :لاق

 مهفوخت ،مهرابدأ يف لاجرلا نوتأي اوناك امب : يأ نظلا هموقب ءيس ينعي 4 اعرذ

 هفايضاب قاض :يأ ( اعرذ مهب قاضو ) :لاق . نويمدا مهنأ نظي وهو .هفايضأ ىلع

 : طولل تلاق ةكئالملا : يأ 4 اولاقو » .ا}[هموق لمع نم] مهيلع فوخت امل .عرذلا

 مكليطعتب دلولا ليبس نوعطقت :(ليبُسلا َنوُمطَقَتَو) :لاقيو» 6 ص 2 ج ءارفلا يناعم يفو )1(

 . «ءاسنلا

 ريفّصلاو ؤفذخلا هنم ركنملاو .مكسلاجم يف (َرَكْنُملا مكيدانت يف َنوُناَتَو) : هلوقو :ءارفلا لاقو (2)

 ةلصخ ةرشع ينامث يه :لاقيو ،قذنُبلاب يمرلاو صقلاو ةيبقألا رارزأ لحو كلعلا غضمو

 .(رشع يه :هريغ لاقو ءاهظفحأ ال يبلكلا لوق نم

 .مهنم مهيلع فوختي :حس و ع يفو ،حاضيإلل 259 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 38 - 33 :توبكنعلا

 .«َنيربخغلا نم تناك ارما الإ كَلمهاَو ةوجَنُم انإ نزخت الو فحت ال » م َ ِ ٥ 2.2 - ۔اگِ۔ ه ى , ۔,۔ ه. ۔ ۔و ,8 ٠ ۔ه2۔ . ..٠ - ب
 ى . ۔ ۔ . ٥ً 7 ه ۔. 2 هم 6

 : يأ « ازجر » طول موق ةيرق ينعي « ةيرقلا هذمم لهمها ىلَع نولزنُم انإ » :هلوق
 .نوكرشي :يأ « َنوقسْفَ اوناك امب ءامسلا م ط اباذع

 مهو .. 4 نولقعي موقل + ةنيب ةربع : يأ 4 ةن 1 ء اَهنم انك دقلو » :لات

 فسخ : يأ اهلفاس اهيلاع لعج هنأ مهربخاف ،مهيلإ لزنأ ام هللا نع اولقع ؛نونمؤملا

 .ةراجحلا مهيلع رطمأو { مهب

 انودادو ةريغصو ةرومع :ةسمخ طول موق نئادم نأ ءاملعلا نم ةعامج ركذو

 .اهلك اهب فسخ . مو دسو ؛اروباصو

 مهاخا :يا ه ابعش مما » نيدم ىلإ انلسراو :يا « نيدم ىلإ » :هلوف
 « رخآلا مويلا اوُجزاَو ةللا اودبا موقي َلاَقَق , نيدلا يف مهيخاب سيلو بسنلا يف

 يف اوريست الو : يأ « َنيدسفُم ضزالا يف اؤثغت الو » (هرخآلا مويلاب اوقدص :يأ

 ضرألا يف اورفكت الو :نسحلا ريسفتو .مهضعب ريسفت يف ،نيدسفم ضرالا

 . نيدسفم

 امهو ؛ةحيصلا لثم نسحلا دنع انه اه ةفجرلاو 4 ةفجر ا ُمُهْنذَحأَق ُهوبذَكَف »
 .اوكله دق ىتوم :يأ «َنيمثجج مهراد يف اوخَبْصاف » :هللا لاق .باذعلا هدنع

 :لاق . مهراثآ نم اوأر ام ينعي «ممهنكنَنُم نُم مكل نيبت دقو الأدوممئو ادامو » 4 /و

 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .ليواتلا نم هجو هل لوق وهو .عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 :بيؤذ وبأ لاق .رخآلا مويلا اوشخاو :هزاجم (رجخآلا مويلا وُجزاَو) ه :115 ص

 ليامع بون تيب يف اَهَقَلاَحَو اَهَعْسَل جري ممَل ربدلا هتعسل اذإ

 جري مل» : هيفو .4 ص 1 ج 6 نييلذهلا راعشأ حرش ‘ يركسلا رظنا .«©فخي مل : يأ

 .«اهلابي ملو فخي مل :اهعسل
 (ًادوُمَتَو ادامعَو) : هلوق» :244 ص 2 ج . نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا يف يرابنألا نبا لاق (2)

 = :ىلاعت هلوق يف ميملاو ءاهلا ىلع فطعلاب ًافوطعم نوكي نأ اهدحأ :هجوأ ةثالث نم بوصنم
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 ' 42 - 38 :توبكنملا ثلاثلا ءزجلا

 وئاكَو » ىدهلا ليبس نع :يا ,ليهشلا نمع ْمُدَصن مُهَلَمغأ نيملا مهل نيزَو »
 .ةلالضلا يف :يأ « َنيرِصبتسُم

 دقلو » ناماهو نوعرفو نوراق انكلهأو :يأ 4َنَمنَمَو َنوَعْرفَو نوراقو » :لاق

 اوناك ام :يأ «َنيقبلَس اوئاك امو ضزألا يف اوُرَبكَتُساَق تنبلاب ْىَسوُم مُهءاَج

 . مهبذعنف مهيلع ردقن ال ىتح اننوقبسي

 هذه يف صق نيذلا ممألا نم كلهأ نم ينعي ٩ هبنذب انحأ لكف » : هللا لاق

 .عضوملا اذه ىلإ ةروسلا

 ةراجحلا ينعي .طول موق ينعي « ًابصاح هلع اَنلَسرأ نم مهنف » :هللا لاق
 :لاق مهتنيدمب فسخو مهنم رفسلا لهأو ةنيدملا نم ًاجراخ ناك نم اهب ىمر يتلا

 ىنعي 4 ضزألا هب انفَسَع ْنُم مهنمَو » دومث ينعي 4 ةحيصلا هنذأ ْنُم مهنمو »

 : هللا لاق .هموقو نوعرفو حون موق ينعي 4 اقَرْغأ م مهنمو ) نوراقو طول موق ةنيدم

 .:نسحلا لاقو .نورضي :يأ 4 َنوُمِلظَي ْمُهَسُفنأ اوناك ْنكَلَو مُهَمِلظَتِل ةللا َناَك امف »

 .مهلسر مهدوحجو مهكرشب نوضقني
 .اهودبع يتلا مهناثوأ ينعي 4 الأ هللا نوُد نم اوُذَحَئا نيذلا لَمَم » :هلوق

 تێبَل » تويبلا فعضا :يا 4 تونلا َنَعأ نإو اتيب تَذَحَئا توبكنعلا لقَمَك »

 رح نم توبكنعلا تيب نكي ال امك ائيش مهنع ينغت ال مهناثوأ نإ :يا « توبكنعلا
 تيبك ائيش مهنع ينغت ال مهناثوأ نأ اوملعل : يأ 4 نوُمَلَعي اوئاك ل ط درب الو

 . توبكنعلا

 ام ينعي نيكرشملل هلوقي 4 ءيش نم هنوُد نم َنوُعَذَت ام ملعي ةئلا نإ » :لاق مث

 .هرمأ يف ميكحلا هتمقن يف زيزعلا :يأ « ميكحلا زيزعلا َوُهَو » هنود نم نودبعت

 انتَف دقلَو) : ىلاعت هلوق يف (َنيِذلا) ىلع فطعلاب ًابوصنم نوكي نأ يناثلاو .(ةفجرلا مهتذخأ) =
 هجولا اذهو . ؛ادومثو ًاداع انكلهأو .ردقم لعفب ًابوصنم نوكي نأ ثلاثلاو ء( مهلبق نم نيذل ١

 . حس يفنو 260 ةقرو ز يف ءاج امك انه فلؤملا هراتخا يذلا وه بارعإلا هجوأ نم ريخألا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 45 - 43 :توبكنعلا

 :يأ «نوُملَعْلا ألإ اَهنِمعَي امو سانلل اهبرضت لمالا كلتو » :هلوق
 .نونمؤملا

 ا : يأ قحلاب ضزألاز تاومسلا هللا قلخ ) :هلوق

 ثعبلل امهانقلخ :يأ ( الطاب امهنيب امو ضزأل او امسلا انقلخ اَمَو ) :هلوقك

 الو اوثعبي نل نأ :يأ [27 :ص ةروس] ( اورك نيذلا ْنَظ كِلَذ ) :لاق .باسحلاو
 .اوبساحي

 ٥ رم ه ى

 ، ضرألاو تاومسلا قلخ يف : يأ «ننينم ؤملل ةيأل كلذ يف نإ » :لاف

 . ةمايقلا موي قلخلا ثعبي ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا نأ نوملعي

 ىهنت ةوصلا نإ ةلصلا مقو بتكلا َنم كيلإ َيجوأ امم لئا » :هلوق
 لو هاشحف ء ف يتاي ال هتالص يف ماد ام دبعلا نإ :يبلكلا لاق .4 ركنملاو ءاشحفلا

7 

 ) مكركذا ينوركذا ) : هللا لوق ريسفت يف نسحلا لاق 4 كا هللا ركذل ) .اركنم

 دبعلا ركذ نم ربكأ دبعلا هللا ركذف ،هللا هركذ ةللا دبعلا ركذ اذإف :لاق [152 :ةرقبلا]
 . (٢هايإ

 نبا ريسفت ناك فيك :رمع نبا يل لاق :لاق (راثد نب براحم نع اوركذ

 دنع دبعلا ,للا ركذ نإ :لوقي ناك :تلقف ،(ُرَبُكأ هللا ُرُكذَلَو ) :ةيآلا هذه يف سابع

 هركذ هللا ركذ اذإ دبعلا نإ :رمع نبا لاقف .ناسللاب هايإ هركذ نم ربكأ فكيف ةيصعملا

 .هايإ دبعلا ركذ نم ربكأ دبعلا هللا ركذف 9هللا

 © نسح ناسللاب هللا ركذ :رخآلا نم لضفأ امهدحأ ،ناركذ ركذلا :نسحلا لاق

 .عس و حس نمو 5260 ةقرو ز نم هحيحصت تبثأ صقنو ريبعتلا يف بارطضا عو ب يف (1)
 يف ةبيتق نبا همسا دروأ دقف «راثد نب» : هتبثأ ام هباوص أطخ وهو !رانيد نب براحم» :ع و ب يف (2)

 ءاضق يلو .«نابيش نب سودس ينب نم شراثد نب براحم فرطم وبأ وهو .490 ص ،ففراعملا
 يلبنحلا دامعلا نبا هركذو .«ةفوكلاب دلاخ ةيالو يف يفوتو "يرسقلا هللا دبع نب دلاخل ةفوكلا
 اذه حس و عس يف رظناو . ةئامو ةرشعو تس ةنس ثادحأ يف 152 ص 1 ج ‘بهذلا تارذش يف
 .الصفم لوقلا
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 47 - 45 :توبكنعلا ثلاثلا ءزجلا

 نم لضفأ امهدحأ :ناربص ربصلاو .هنع هللا (")كاهن ام دنع ةللا كركذ هنم لضفأو

 .)هللا كاهن امع ربصلا هنم لضفأو كنسح ةبيصملا دنع ربصلا ؛رخآلا

 .4 ًَوُمَنْصَت ام مَلْعَي هئلاو » :لاق

 : يأ :مهضعب لاق « نسحأ يه يتلاب ألإ باتكلا رمأ اودجت الو » :هلوق
 6 مهلاتقب رمأ ذئموي نكي ملو ةروسلا هذه يف مهتلداجم نع هللا ىهن :لاقو . هللا باتكب
 : ةءارب ةروس يف لاقف فيسلا نم دشأ يه ةلداجم الو . مهلاتقب رمأف كلذ خسنو
 الو ُهلوُسَرو هللا ح ام نومرحي الو رخال موتلاب اب لو : اب نونمؤي و ل نيذلا اوت اق )

 ( نوُرغاَص مُمَو ي نع ةيزجلا اوطعي نح باتكلا اوّوأ نيذلا َنم قحلا َنيد نونيدي
 . ةيزجلاب اورقي وأ اوملسي ىتح مهلاتقب رمأ .[29 :ةبوتلا]

 ةيزجلا كطعي ملو كلتاق نم :مهضعب لاق .4 مهنم اوُمَلَط نيذلا لإ » :هلوق
 ئ (3)ةيكم ةيآلا هذهو ] ةنيدملاب مهداهجب رمأ امنإو ] مهداهجب رمأ ذإ ينعي . اذإ هلتاقف

 .نمؤي ملو مهنم :م هكرش ىلع ماقأ نم : : دهاجم لاقو

 هل نحنو دجاو مكهت اهلو مكنإ لزنأ ايلإ لزنأ يذلاب اما اولوقو :لاق
 . باتكلا لهأ نم ٠ نمآ نمل هلوقي :دهاجم ريسفتو 4 َنوُملْسُم

 . ,8 ى 8 ه

 ينعي : نونمؤي بتكلا مهنيتام َنيذلاف بتكلا كيلإ انلَرنأ كلذكو : هلوق

 نآرقلا ينعي « هب نمؤي نم » برعلا يكرشم ينعي « ِءالؤم نمو » مهنم نمآ نم
 .4ورفنكلا آلإ انتيائب دحجي اَمَو »

 .«هنع هللا كاهن امع» :عس يفو ،هنع هللا كاهن ام دنع كحس يفو بو ع يف اذك (1)

 هيلع لاق ،امهداريإ نسحي ةي يبنلا نع نسحلا نع نيثيدح 74 ةقرو حس يف مالس نبا دروأ (2)
 لاقو .كدعب الإ هللا نم دادزي ال اهبحاص نإف ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ال ةالص لك» :مالسلا

 .. ءأتقم الإ هللا دنع هديزت ال اهنإف ركنملاو ءاشحفلا نع ههنت مل ةالص ىلص نم» : مالسلا هيلع

 يف هب اولمعيل ةكمب لزن امم اذهو»ه :عس و حس يف الو ع و ب يف درت مل ةدايز 260 ةقرو ،ز يفو (3) '
 . «ةنيدملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 52 - 48 :توبكنعلا

 هطخت ت الو بتك نم ث ن ارقل ١ لبق نم : : يأ 4 هل هلق نم ولت تنك امو , :هلوق

 ريسفت يف نولطبمل او .بتكتو أرقت تنك ول : ىأ ٩ َنوُلطْبُمل ١ َتاَنزأل ا دا ١ فنيمّب

 (}باتكلا لهأ نم نمؤي مل نم :مهضعب لاقو .شيرق وكرشم دهاجم
 ٥ ع ٤ |, . . ء » ۔ يو © 7 - . ٥

 ينعي « ملعلا اوتوا نيذلا رودص يف تنيب تنا نارقلا ينعي « وه لب ج

 . نينمؤملاو يبنلا

 الإ مهباتك نوأرقي ال مهلبق نم ناكو ظفحلا ةمألا هذه تيطعأ : مهضعب لاق

 .نويبنلا الإ هيف ام اوظفحي مل هوقبطأ اذإف . ارظن

 نم مهنأك ءاملع ءاملح :ةمألا هذه ةفص يف لاق ًابعك نأ انغلب :مهضعب لاقو

 . ءايبنأ هقفلا

 .نوكرشملا :يأ «نوُمِلضلا آلإ انييائب دحجي امَو » :لاق

 ه هللا دنع تنلا امإ لف هبر نُم تتا هيلَع لزنأ» له :يا « الوت اولاقو »
 ( تونلا َلسزأ اَمَك ةيآب اَتايلَف ) : مهلوقك تايآلاب مهيتأي نأ يبنلا نولأسي اوناك
 اهلزنأ ءاش اذإ ( هللا دنع تايآلا اَمْنإ لق ) :هللا لاق .كلذ هبشأ امو ،[5 : ءايبنالا]

 .ترمأ امك مكرذنأ نأ نم رثكأ يلع سيل :يا « نيبم ريذن انأ امنإَو » م 2 ه .

 ىلي بتكلا َكيلَع اننأ انأ » تايآلا نم :يا « ممهِفَكَي ملوأ » :هللا لاق
 ول كلذ مهافكف ،بتكت الو أرقت ال تنأو ؤ .مهيلع هأرقت : يأ .ولت : يأ « مهْيَلَع
 .هونم ؤ موقل ىركذو ةَمَرَل كلذ يف ن ه :لاق .اولقع

 باتكلا اذه نأو ،هلوسر ينأ « اديهش مكنيبو ينيب هللاب ل لف » :لاق مث
 .. 8كهدنع نم

 ىراصنلا ينعي تونلا تتاَتزال) كلذك تنك ولو» :317 ص 2 ج 6 يناعملا يف ف ءارفلا لاقو (1)

 ةكم لهأ نم بذك نم ةبيرل دشأ ناكل :يأ (َتوّلطْبُملا َباَتزال) نوكيو ،هتفص اودجو نيذلا

 . !مهريغو
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 55 - 52 :توبكنعلا ثلاثلا ءزجلا

 :يأ] « لطنلاب اونَماع نيذلاو ؛ضزألاؤ تاومسلا يف : ام ملع » :لات

 اورسخ :ىأ ةرخألا يف : ىأ «َنوُرسحْلا ه كئلوأ هللاب اورفكو ) (")[سيلبإب

 .رانلا يف اوراصف اهومنغي نأ مهسفنأ

 ناك .4 ٌباَذَعْلا ُمُهاجَل ىُمَسُم لجأ اللو باذمعلاب كَنوُلجعَتْسَيَو » :هلوق
 ءازهتسا هب نولجعتسي اوناكف شاونمؤي مل نإ باذعلا مهفرخي مالسلا هيلع يبنلا

 : يأ (ُباَذَعْلا ُمُهةاَجَل) ىلوألا ةخفنلا : يأ '}(ىممَسُم لجأ الؤَلو) : هللا لاق .أبيذكتو

 ماشه نب لهج يبأ نيدب نينئادلا ،لاصئتسالاب ةمألا هذه رخآ رافك باذع رخأ هللا نإ

 . مهكاله نوكي اهب ش ىلوألا ةخفنلا ىلإ ،هباحصأو
 . مح -

 .4 نورعش ال مهو ةتغب مهنال + : هللا لاق

 © ناعيابتي امهبو ارشن دق نالجرلاو ةعاسلا موقت :لاق ت هللا لوسر نع اوركذ

 موقتو ،هعفريو هنازيم ضفخي لجرلاو ةعاسلا موقتو ةعاسلا موقت ىتح هنايوطي امف

 .اةعاسلا موقت ىتح اهيقسي امف هتيشام يقسيل ضوح طيلي لجرلاو ةعاسلا

 :هلوقك «نيرفْكلاب ةطيحُمَل م مْنَهَج نو باذعلاب كَنوُلجْعَتس :و » :هلوق
 مهتوف - باذعلا ,مهش موي » :هللا لاق 9 :فهكلا] ( اَهَقِداَرُس مهب طاحأ )
 ميتوف نمو و داه منهَح م مُهَ ) :هلوقك . . منهج باذع اذهو 4 مهلجرأ ا تحت ن نمو

 مهتحت نمو ؤ رانلا م للط ل ( : هلوقكو . مهاشغي : يأ ]41 : فارعألا] ) ,شاوغ

 متنك ام باوث :يأ َنوُلَمْعَت متنك اَم اوقوُد لوقيو % :لاق [16 :رمزلا] ( للظ

 . ايندلا يف نولمعت

 . 260 ةقرو ز نمو 76 ةقرو حس نم ةدايز )1(

 لعج هللا نأ الول :لوقي (ىُمَسُم لجأ الولو : هلوقو» : 8 ص 2 ج, 6 يناعملا يف ءارفلا لاق )2(

 ْمُهنيتالَو) :لاق مث (باذَعلا ُمُهاَجَل) - لجألا وهو ۔ ةمايقلا موي ىلإ ًارخؤم ةمألا هذه باذع
 ولو .لجالا ريكذت ىلع هتركذ تئش نإو .ةمايقلا باذع ديري هنأل ركذف .ةمايقلا ينعي ةنع

 .«ةعاسلاو ةمايقلا ديرب ؤ ًاباوص ناك (مُهْنيتاَلَو) تناك

 هسّلمو هنّبط اذإ هطيلي هطالو ٠ هطولي ضوحلا طال :لاقي . 63 ص 2 ج ؤ فلس اميف هجيرخت رظن ا (3)

 .هحلصأو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 62 - 56 :توبكنعلا

 يضرأ نإ :مهضعب لاق] « ةَعِساَو يضزا نإ اونما نيذلا يداني » :هلوق ِ ُ ٤. ة ح م . م
 اورجاهف :دهاجم لاقو .اهنم اوجرخاف يصاعملاب اهيف لمع اذإ :لاق ةعساو

 .")[اودهاجو

 ةنيدملا ىلإ اورجاهي ث هللا ليبس يف اودهاجي نأو ةرجهلاب مهرمأ : مهضعب لاقو
 .داهجلاب اورمأ اذإ اودهاجي مث

 اورجاهت نأ مكترمأ يتلا ضرألا كلت يف : يأ 4 نوُُبغاف يإ ث : هلوق

 .ةرجهلا لبق ةكمب ةيآلا هذه تلزن ةنيدملا ينعي .اهيلإ

 ( ًنوتيَمَل كلذ دع مكنإ ث ( :هلوقك تومل ةا سفن لك ه :هلوق

 . ةمايقلا موي : : يأ 4 َنوُحَجْرَت انيإ مث ط : : هللا لاق [15 :نونمؤملا]

 ٥ م ة۔ ص

 م ه » مهننكسنل :يأ ه ْمُهْنتوبنَل تلصلا ولعو او ا نيز ذلاو » :هلوق
 معن » اهنم نوجرخي الو نوتومي ال اهبف ن َنيدِلخ رهن نألا هبخن نم يرجت رغ نل

 .4 :7 ي ى اوُرَبَص ةيلا ٧٢ :لاق

 اههاوفأب لكأت : يأ « اَهَقزر ُلمخَت آل ةباد ْنَم » مكو :يا ٩ ناكو » :هلوق
 اَهفُزَرَي هللا » عابسلاو شوحولاو ريطلاو مئاهبلا ينعي :دهاجم لاق .دفل ائيش لمحت الو
 .ملعأ الو هنم عمسأ ال :يأ 4 ميلعلا عيمسلا وهو مكايإو

 َرْخَسَو ّضزألاو تومل ا َقَلَخ نم ط نيكرشملا ينعي ٩ مُهَتْلأَس ْنيَلَو » :هلوق
 مكلوقع نوفَّرصت فيكف : : يأ 4 نوكوي ىن اق هللا نلوقي ث ن ايرجي 4 َرَمَقْل او سمشل ١

 . ءايشألا هذه قلاخ هنأو دحاو هللا ناب (}مكرارقإ دعب

 نم ءاشي نمل قزرلا عسوي : يأ 4 هدابع نم ُاَشُي نمِل قزرلا طسبي هللا » :هلوق

 .ريبج نب ديعسل لوال ا لوقلاو 77 ةقرو حس نم ةدايز (1)

 .حصأ وهو ،مهرارقإ دعب نوفرصي فيكف :عس يفو 77 ةقرو حس يفو .ع و ب يف اذك (2)
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 64 - 62 :توبكنعلا ثلاثلا ءزحلا

 ءيش لكب ةللا نإ » نينمؤملا ينعي !هل ارظن هيلع رتقيوا : يأ ه هل ردَقَيَو » هدابع
 ىلع اوعمتجي نأ الولو :يأ ( ةجاؤ مأ سانلا نوكي نأ الولو ) :هلوقك .4 ميلع

 ةيالا رخآ ىلإ ( ...ةضف ْنُم ًاففُس ممهتوُيِل نمزلاب رفكي نمل انلَعَجَل ) رفكلا
 .[33 :فرخزلا]

 حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ
 لاق :لاق نسحلا نع اوركذ .ئيش اهنم رفاكلا ىطعأ ام ةضوعب وأ ةبابذ

 .رفاكلا ةنج يهو ،نمؤملا نجس ايندلا :ي هللا لوسر

 ينعي 4 ُءاَم ءامسلا نم لو نم . نيكرشمل ١ ينعي 4 مُهَتْلأَس نل ث : هلوق

 كلت تناك نأ دعب تابنلا هب جرخاف : ىأ « اَهتْوَم َدَعَب ضزألا ه هب اَيْخأَق » رطملا
 ٥ و م3{

 ال ممرت لب 4 لق هللا نلوقي 9 تابن اهيف سيل ةسباي : يأ © ةتيم ضرالا

 اودبع مث ئ ءايشألا هذه قلاخ هلللا نأ اورقأ ذق مهنإ : يأ . نونمؤيف : يأ 4 نولقعي

 . هنود نم ناثوألا

 بعلو وهل لهأ ايندلا لهأ :يأ « بعلو وَهَل لإ ايندلا ةوَيَحلا هذه اَمَو » :هلوق
 نورقي ال :يأ ،اهريغ نوديري ال نيذلا ايندلا لهأ مه نيقفانملاو نيكرشملا ينعي

 ال اهلهأ ىقبي :يأ اث} ُناوَبَحلا يهل » ةنجلا :يأ : رادلا ًنإَو » .ةرخآلاب

 باتك يف هنع ًاضيأ هجام نبا هجرخأو ٠ ًاعوفرم دعس نب لهس نع يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 دنع نزت ايندلا تناك وله :هظفلو .لسرم نسحلا هجرخاو (4110 مقر) ايندلا لثم باب دهزلا

 .«ءام ةرطق اهنم ارفاك ىقس ام ةضوعب حانج هللا
 .552 ص 1 ج ،فلس ام رظناو .ةريره يبأ نع هريغو ملسم هجرخأ حيحص ثيدح ()

 رهن :مهلوق هنمو .دحاو ةايحلاو ناويحلا زاجمود :117 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)

 ناويحلاو ردصم وهف . ع تييع :ريدقت ىلع .بح تييح :لاقيو ةايحلا رهن : يأ ناويحلا

 :جاجعلا لاق برعلا لوقت اميف هنم نامسا ةايحلاو

 ييح ةايحلا ذإ ىرت دقو
 .«ةايحلا :يأ

 = يف سيل ىنعم ةدايز ناويحلا ءانب يفو . . .» :493 ص 3 ج فاشكلا يف يرشخفزلا لاقو
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 69 - 64 :توبكنعلا

 نم ريخ ةرخآلا نأ اوملعل نوكرشملا :يأ 4 نوُمَلَعَن اوناك ول » :هللا لاق .نوتومي

 .ايندلا

 اوفاخ اذإ :يأ « نيلا هل أ َنيِصلخُم هللا اوع كلفلا يف اوُبكَر اف « : هلوق

 ةيا يف لاقو .« ْمُهنيتاَ امب اورفك نوكرشي مه اذإ بل ىلإ مُهجن اُمَلَف » قرفلا

 «اوُنمَيِلَو» :لاق [28 :ميهاربإ] ( رفحت هللا تم اولذب نيذلا ىلإ رق مأ ) :ىرخا
 .ديعو اذهو .رانلا ىلإ اوراص اذإ : : ىأ 4 نوُمْلَعَي فوسف ه ايندلا يف : : ىأ

 فحتو » كلذ اوأر دق ىلب :يا هأب انماع ًامَرَح اَنلَعَج انأ اوري ملوأ » :هلوق

 مهضعب لقي مهلوح برعلاو .نونمآ مهنإ 3مرحلا لهأ ينعي ٥4 مهلوح نم سانلا
 : يأ نونمؤي سيلبإبفأ 4 َنونموُي لطتلابقأ ج : هلللا لاق .ًاضعب مهضعب يبسێو ًاضعب

 ةيا يف لاق .هتدابع يهو ء ناثوالا ةدابع نم مهيلإ سوسو امب هنودبعي : :يأ 6 نوقدصي

 نأو نيبم وُدَع مكل هنإ ناطيشلا اوبعت الأ مدا ين اب مك دَهغأ ن ) :ىرخأ
 اذهو « َنوُرُفكَي هللا ةمعنب » :لاق [61 - 60 :سێ] ( ميقتسم طارص اذه ينوُُبغا

 يبنلا هب ءاج ام ينعي ( نورفكي هللا ةمعنو ) :هلوق .اولعف دق :يأ ماهفتسالا ىلع
 .ىدهلا نم مالسلا هيلع

 بذك ؤ « هنود ناثوألا دبعف 4 ابذك هللا ىلَع ىَرَتفا ش ملظأ نمو و :لاق

 يف سنأ ط : لاق مث هنم ملظأ دحأ ال : يأ 4 هَءاَج امل ل نارقلاب :يا ٤ قحلاب

 .نيرفاكلل ىوثم اهيف ىلب : يأ .ماهفتسالا ىلع وهو 4 نيرفاكلل ىوثم منهج
 :يأ « انبس مهتين » ")[انل اولمع ينعي] 4 انيف اوُدَماَج نيذلاو » :هلوق م , ھ ى ه. ى

 داهجلاب رمأ مث داهجلاب رمؤي نأ لبق تلزن .ةنجلا ىلا قيرطلا :يأ .ىدهلا ليبس
 .نينمؤملا :يأ 4 َنيِنسخُملا َعَمَل هللا نإو » :هللا لاق .ةنيدملاب دعب

 ىلع َلاد ءانب ىلع هئيجم . .بارطضالاو ةكرحلا ىنعم نم نالعَق ءانب يف ام يهو شةايحلا ءانب =
 يضتقملا عضوملا اذه يف ةايحلا ىلع تريتخا كلذلو .ةايحلا ىنعم يف ةغلابم ةكرحلا ىنعم
 . «ةغلابملل

 .111 ةقرو حس نم ةدايز (1)
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 1-5: مورلا ثلاثلا ءهزحلا

 مورلا ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 : ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 . ةرقبلا

 ىف :ىأ 4 ضزألا ىذأ يف » سراف مهتبلغ دق : يأ 4 مورلا تبلغ ط :هلوق

 نأ اوتمش ةكم لهأ كلذ غلب املف .ةعقولا تناك اهب 8 ماشلا نم تاعرذأب 3 مورلا ىندأ

 نأل سراف ىلع مورلا رهظي نأ مهبجعي نوملسملا ناكو .باتكلا لهأ مهن اوخإ بلغ

 .باتكلا لهأ ىلع سوجملا رهظي نأ مهبجعي برعلا وكرشم ناكو .باتك لهأ مورلا

 مهتبلغ ام دعب نم .مورلا ينعي « ولعس مهيل ب دعب نُم مهو » : هلللا لاق

 نمو و » مورلا مزهي نأ « لبق نم رمألا هلل نينس عضب يف » .سراف نوبلغيس سراف

 هللا رصنب ًنونموُملا حرف ; » سراف مورلا بلغي :يأ « ِزِئَمْوَيَو » .تمزه ام دع

 .4 ميجرلا زيزعلا ؤ وُمَو ءاشي نمم رضن

 ثالث ىلإ سراف ىلع مورلا نرهظيل هللاوف ،نوتمشَت مل :نيكرشملل ركب وبأ لاق
 . نينس ثالث ىلإ سراف ىلع مورلا رهظت الأ كعيابأ انأ :فلخ نب يبأ لاقف نينس

 .هربخأف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ركب وبأ عجر مث .لبإلا نم عبس ."رطخ ىلع اعيابتف

 .رطخلا يف ذزو لجألا يف ذم ،نينس عبس ىلإ مهعيابف بهذا :ةلي هللا لوسر هل لاقف

 نينهارتملا نيب لعجي رخآ عيش يأ وأ لاملا نم رادقملا وهو .رطخ ىلع ادهاعتو ادقاعت :يأ (1)

 . (أعم ءابلاو نيسلا حتفب) قبسلا ًاضيأ ىمسيو هبحاص نود هل وهف قبسو بلغ نمف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت | 6 :مورلا

 ةوزغ دعب رمخلاو ،رسيملا وهو .رامقلا مرح امنإو ؛ذئموي كلذ مرح نكي ملو
 يف مكديزاو نينس عبس ىلإ تقولا اولعجا :لاقف مهيلإ ركب وبأ عجرف .بازحألا

 .اعبرأ نيتسلا يفو ،لبإلا نم ارشع تراصف ثالث رطخلا يف ف دازف اولعفف .رطخلا

 ."ركب يبأ يدي ىلع رطخلا عقوو .اعبس نونسلا تناكف

 :نوملسملا لاقو تقولا ىضم دق :نوكرشملا لاق نينس ثالث تضم املف

 .رشعلا غلبي مل ام }»عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلاو .انيبن غيلبتو {انبر لوق اذه

 . نئاك دوعوملاو

 اذإ نينمؤملا دعو هللا ناكو سراف ىلع مورلا ترهظ نينس عبس مامت ناك املف

 نونمؤملاو سراف ىلع مورلا ترهظف ،نيكرشملا ىلع هللا مهرهظأ سراف مورلا تبلغ

 مهلوق هللا قدصو كلذب نوملسملا ا حرفو .ردب موي وهو ى دحاو موي يف نيكرشملا ىلع
 زي زيزعلا و ا وُهَو ءاشي نم رصن هللا رضنب َنونموُمل رفي ذئَموَيَو ) :هلوق وهو هلوسر لوقو

 .4 نوُمَلْعي آل سانلا رغأ نكلو هَدعَو هللا فلخي آل هللا َدحعَو » :لاق .( ُميحرلا

 رصيق تام اذإو هدعب ىرسك الف ىرسك تام اذإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ماشلاب مورلا كلم ينعي .هدعب رصيق الف

 هلللا حتفيف برعل ١ ةريزج نولتاقت :لاق ل هللا لوسر نأ عفان نب ةبقع نع اوركذ

 جرخي ال هللاب فلحي عفان نب ةبقع ناكف اث مكيلع هللا حتفيف لاجدلا نولتاقتو مكيلع
 . مورلا حتفت ىتح لاجدلا

 21 ج ،هريدفت يف يربطلا ريرج نبا اهدروأ نيكرشملا عم هنع هللا يضر ركب يبأ ةصق (1)
 .ةبراقتم ظافلأب يملسألا مركم نب راين نع هريغو يذمرتلا اهدروأو سابع نبا نع 19 - 16 ص

 .رطخلا يف هذيازف ،عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا امنإ . ..» :ثيدحلا ظافلأ ضعب يفو
 . «لجألا يف هامو

 .«عستلا ىلإ» :حس و عس يف ءاج ام باوصلاو «عبسلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا» :ع و ب يف (2)

 نب ىيحي نم ةريخألا ةلمجلاو .273ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا ،هيلع قفتم ثيدح (3)
 .حس يف امك مالس

 = دبع نب كيرش ينثدحو» : يلاتلا دنسلاب ىنوأ ثيدحلا درو 1 ةقرو حس يفنو .ق و ب يف اذك \گ)
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 7 :مورلا ثلاثلا ءزجلا

 مهعورز نيحو مهجاتن نيح :يأ « ايندلا ةوّيحلا َنَم م ارهظ نوُمَلعَي » :لاق

 . يبلكل ا ريسفت هضعبو نسحلا ريسفت اذه ضعب .. مهتر راجتو ؤ" مه داصحو

 ةيردنكسإلاب صاعلا نب ورمع دنع تنك :لاق هيبأ نع يلع نب ىسوم نع اوركذ

 لاقف شةليللا هب فسخي رمقلا نأ ةنيدملا هذه )لاطسج معز : موقلا نم لجر لاق ذإ

 :ورمع لاقف ؟ءامسلا يف ام نوملعي فيكف ضرالا يف ام نوملعي ؤ اذه بذك :لجر

 اذام سفن يرذنت امو ماخزألا يف ام ملعيو ثيغلا لزنيو ة ةمعاسلا ُملع هَدْنع هللا نإ ) ىلب
 م ؟

 هملعي كلذ ىوس امو ]34 : نامقل] ) توُمَت ,ضرا ياب سفن يرذت 7 ادع بسكت

 . نورخا هلهجيو موق

 .اهبلط يف بهذف هتقان نيملسملا نم لجر لضأ :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 " يبن هنأ معزي يذلا اذه عم تسلأ :لاقف }هايإ اهدشناأف نيكرشملا نم الجر هب ىقلف

 ىلإ ءاجف .هتلحار هيلع هللا درف اليلق لجرلا ىضمف .كتلحار ناكمب كزبخيف هيتأت الفا

 لجرل لوقأ نأ تيسع امو :لجرلا لاقف ؟هل تلق امف :لاقف هربخأف مالسلا هيلع يبلا

 نأو ثهللا الإ هملعي ال بيغلا نإ :هل تلق الفأ :لاق .هللاب بكم نيكرشملا نم

 .)ناصقن وأ ةدايزب الإ علطت ال سمشلا

 :ةق هللا لوسر لاق :لاق عفان نب ةبقع نع ةرمس نب رباج نع ريمع نب كلملا دبع نع هللا =
 مورلا نولتاقتو مكيلع هللا حتفيف رملا ةريزج نولتاقتو 3 مكيلع هللا حتفيف سراف نولتاقت
 . .مكيلع هللا حتفيف لاجدلا نولتاقتو مكيلع هللا حتفيف

 عس يف ةملكلا تدرو امك ًابسانم , ام تبثأو . .اصح :لب «مهتعانصو» :ع و ب يف )1(

 . حس و

 «بساحلا» : شماهلا ىلعو «لاطسج: : حس يفو . «للطسجد» :اذكه 4 يف ةظفللا هذه تدرو (2)

 ىتح يدي نيب يتلا مجاعملا يف الو يقيلاوجلا برعم يف ةملكلا دجأ ملو .اهل حرش هنأك
 .كش الو ةبرعم يهو .اهانعم نمو اهلصأ نم ققحتأ

 ةدشن هتلاض دشن لاقي .اهايإ هدشناف» : :عس يفو ،«هايإ اهدشناف» :ع يفو 81 ةقرو حس يف (3)

 .اهل ًادشان هايإ اهفرع يأ ،هايإ اهدشنأو اهبلط :يأ 4 ًانادشنو

 .ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم تثحب اميف ةصقلا هذه ىلع رثعأ مل (4)
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 11 -7 :مو رلا

 ؛اهب نورقي ال :يأ .نيكرشملا ينعي « َنوُلْفع مُه ةرخآلا نمع ْمُهَو » :هلوق
 ( ءاطغ كنَع انفشكف اذه نم ٍةَلْفَع يف تنك ذقَل ) :هلوقك ،ةلفغ يف اهنع مه امنإ

 .رصبلا هعفني مل نمح رصبأ . ]22 : ق ةروس] ) ديدح مويلا كرصبف ( رفكلا ءاطغ : ٠ ىأ

 .32 هم

 لإ امهنيب اَمَو ضزألا تاومسلا هنلا قلخ ام مهسفنأ يف ف اوركف وأ » :هلوق

 اوملعل ضرألاو تاوامسلا قلخ يف اوركفت ول :يأ .باسحلاو ثعبلل :يأ ه قحلاب

 موي ينعي ىمسم ,لجأو % :لاق .ةمايقلا موي قلخلا ثعبي امهقلخ يذلا نأ

 ةمايقلاو . مهلامعأب سانلا يزجيل شةمايقلل ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ : يأ .ةمايقلا

 4 سانلا ن م اريثك نإو » :لاق .ةرخآلاو ىلوألا :اعيمج نيتخفنلا عمجي عماج 2

 .4 نوُرفكَل مهبر ٍ ءاقلب » سانلا رثكأ مهو ،نيكرشملا ينعي

 اوئاك مهلبق نم نيذلا ة ةَبَقنَع َناَك فيك اورظن ,ضزال يف اوريس نوأ , : هلوق

 َرَعكأ اَموُرَمَعَو » اهوثرح :يا ه ضضزألا اوراأو » ،'لأشطب ينعي] 4 ةف مهنم دشأ
 هللا ناك اَمَف تيبلاب مهس مُهتءاجَو » ءالؤه اهرمع امم رثكأ :يأ 4 امموُرَمَع امم

 مهملظي مل :لوقي .ايندلا يف اوبذك نيذلا ةيلاخلا ممألا رافك ينعي] « ْمُهَمِلْظيل

 مهرفكب نورضي :يأ ه َنوُملْمَي مهسفنأ اوئاك نكلو » ل[بنذ ريغ ىلع مهبذعيف
 نم نيذلا راثآ اوأرو ضرألا يف اوراس دق :يأ .نوضقني :مهضعب لاقو .مهبيذكتو

 .اونمؤي مل نإ مهب لزن ام مهب لزني نأ مهنزخي ؛مهلبق

 اوكرشأ :يا « اوئاَسأ نيذلا » ءازج :يا « ًةَبقلَع َناَك مت » :لاق
 اهب اوُئاَكَو هللا تيائب » اوبذك ناب :يأ 4 اوُبَذَك نأ » منهج :يا « ىاوسلا ط

 .ةرخآلاو ايندلا يف :يأ باذعلا :ىأوسلاب ينعي :نسحلا لاق .4 نوزْهَتْسَ

 موي :يأ « َنوُعَجْرَت هيإ مت » ثعبلا ينعي « ديم مث قلحلا اونب : هللا» : هلوق
 .ةمايقلا

 .28 ةقرو حص نمو خ 262 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .28 ةقرو حص نمو 4 263 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 18 - 2 :مو رلا ثلاثلا ءزحلا

 و/ ه 2

 يأ ."نوكرشملا سايي :يأ 4 َنوُمرجُمْلا سل ةعاسلا موقت ٌموَيَو » :هلوق
 هللا نود نم اودبع يذلا :يأ مهناك م مه نكي ملو % :هلوق .ةنجلا .نم

 مهايإ مهتدابعب .اودبع ام ينعي مهئارش اوناكو » .اوبذعي ال ىتح « ُاَعَفُش

 .؟َنيرفك»

 يف قيرفو ةنجلا يف قيرف :يأ 4 نوقرفي يموي ةماسلا موقت موَيَو » :هلوق
 .ريعسلا

 :هلوقك « نوربخي ةضور يف مهف تحلصلا اولمعو اونما نيذلا امأف % :لاق

 يف ،نومركي :يأ ةرضخلا ةضورلاو 22[0 :ىروشلا] ( تانجلا تاضؤَر يف ) (
.) 2. 

 م 2222

 ;۔ ٥

 نوحرفي :يأ ( نوربخي ) : يبلكلا ريسفت يفو ،نسحلا ريسفت

 باذعلا يف كتلوق ةرخآلا ءاقلو انتياثب اوُبَذَكَو اوُرََك نيذلا اًمأَو » :لاق

 .نولخدُم :يأ « َنوُرضحُم

 ت امسلا يف دمحلا هلو َنوُخبضت نيحو نوست نيح هللا َنحْبْشف ط :هلوق

 . 4 َنوُرهظَت ن نيحو ًيشَعَو :ضزألاو

 تاّيُمَسُم سمخلا تاولصلا دجت له : :سابع نبا لأس قرزألا نب عفان نأ اوركذ

 نيجو ) برغملا ةالص هذهف ( نوُسُمَت نيج هللا َناَحْبُسَف ) معن :لاق ؟هللا باتك يف
 ةالص هذه ) َيِشَعَو ؛ضزاألاو تاولَمسلا يف دمحلا ُهَلَو ) حبصلا ةالص هذه ( نوحبصت

 ةالص دعب ْنِمَو ) : :ىرخأ ةيا يف لاقو .رهظلا ةالص هذه ( َنوُرهظَت َنيحَو ) رصعلا

 .تاولص سمخ هذهف [58 :رونلا] ( ءاشعلا

 نوبثتكيو نومدنتي :يأ (نوُمرْجُملا سلْب) » :120 ص 2 ج ثزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 مهمالك عطقنيو .ريخ لك نم نوسأيي» :322 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاقو .«نوساييو

  

 . «مهججحو

 حس يفو ٠ «سابع نبا هيلإ بهذ امل قفاوم وهو 6 نسحلا ريسفت يف نومركي» :عدو ب ا اذك )2(

 ل اقو .( نوحرفي : يأ نوربحي , نسحل ١ ريسفت يفو 7 يبلكلا ريسفت ١ ة يف س نومركي (

 :ةربخل او .نورَسي : يأ (نوُرَبحي) : ةبيتق نبا لاقو .عامسلاو ةذللا :ةربخل ا» : مهصعب

 .«ةربع اهعبتت ةربخ لك» :لاقي هنمو 7

317 

  



 زيزعلا هنا باتك ريسفت 21 - 19 :مورلا

 هلا َناَحْبُسَق ) :لوقي ؛ةيآلا هذه يف اهلك سمخلا تاولصلا نأ نسحلا ريسفتو

 ."ءاشعلاو برغملا ( َنوُسُمَت نيح

 يهف ةنسب ةرجهلا لبق نآرقلا نم يكملا يف تركذ ةالص لك :مهضعب لاقو
 تضرتفا امنإو ؛سمخلا تاولصلا ضرفت نأ لبق كلذو ،ةيشع ناتعكرو ةودغ ناتعكر

 نم ناك امو .هب يرسأ ةليل ةنسب مالسلا هيلع يبنلا رجاهي نأ لبق سمخلا تاولصلا

 يرسأ امدعب تلزن ةيآلا هذهو .سمخلا تاولصلا يهف هب يرسأ ةليل دعب ةالص ركذ

 . سمخلا تاولصلا هيلع تضرفو ،مالسلا هيلع يبلاب

 .ةفطنلا يهو « يحلا نم تّيَملا رخُيَو تيملا نم يحلا جرخي » :هلوق

 جرخيو .ةتيملا ةفطنلا يحلا قلخلا نم جرخيو ،يحلا قلخلا ةتيملا ةفطنلا نم جرخي
 كلذكو .ةسبايلا ةبحلا يحلا تابنلا نم جرخيو ،يحلا تابنلا ةسبايلا ةبحلا نم

 .دهاجم ريسمت

 .نمؤملا نم رفاكلا جرخيو ثرفاكلا نم نمؤملا جرخي :نسحلا ريسفتو

 .ةنيم تناك ذإ دعب تابنلاب اهييحي :يأ ه اَهتْوَم د ضزألا ييخُبَو » :لاق
 رطم هللا لسري .ثعبلا ينعي ه َنوُجرْخت َكِلَذَكَو » :لاق .اهيف تابن ال ةسباي :يأ
 .ىرثل ا ضرألا تبني امك مهنامسجو مهنامحل هب تبنتف لاجرلا ينمك 7

 نأ 9 دحاو هنأ برلا تامالع نمو :يدسلا ريسفت « هتناع نمو » :هلوق

 : يأ 4 َنوُرشَتنَت وشب تنأ اذا إ مث ط مدا قلخ ] لوال قلخلا ينعي :عي 4 بارت نم م مكقلخ

 . نوطسبنت : : يأ ) نورشتنت ت ) : :يدسلا لاقو .ضرألا ىف يف

. 

 :يأ ،مكجاوزأ ينعي «اجؤزأ مُكِسُفْنأ نُم مكل َقَلَ نأ هتنا نِمَو» :هلوق

 (َوُسُمَت نيج) هلل اوَلَصَق :لوقي» : لاق ثيح 3 ص 2 ح ن يناعملا يف ءارفلا هيلإ بهذ ام وهو (1)

 ) َنوُرهظت َنيحَو) رصعلا ةالص (ًاَيشَعَو) رجفلا ةالص (َنوُخبْصن نيحور ءاشعلاو برغملا يهو
 .رهظلا ةالص
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 24 - 21 : مو رلا ثلاثلا ءزحلا

 4 ةدوم مك لَعَجَو » اهيلإ اوسناتستل :يأ 4 اهي اونكس » لجرلا نم ةأرملا
 :يآ 4 نوركف موقل ت تنأل كل يف نإ 9 دلولا ىنعي « ةَمْخَرَ ) ةبحم ىنعي

 .نمؤملا رمفتي امنإو ،نونمؤيف

 لاق «مئنزلأو مكتنسلأ فلتخاو ,ضزألاو تاومسلا ل هتنياَنمو» : لاق

 ةروص ىلع نينثا ىرت ال :يأ ( ( كناولأ ) ،ةمغنلا : (مُكَتَنِسْلأ فالتخا ) :مهضعب

 .ةلح او

 ةبارق امهنيب سيلو لجرلا لجرلا هبشي :لاق محازم نب كاحضلا نع مهضعب ركذ

 برعلل :يأ ) مكتنسلا فالتخا ) : يبلكلا ريسفتو .مدآ :ربكألا بألا لبق نم الا

 ( كنالو ) :لاق .كلذك سانل نم مهرئاسلو ،مالك مورللو ،مالك سرافلو ،مالك

 .4َنيمَلَعْلَل ت تنأل كلذ يف نإ » .دوسأو رمحأو ضيبأ : يأ

 نم :يأ 4 هلضت نم مكزاتا راهنلاو ,ليلاب ْمكُمانَم هتنياَع نمَوإ» :هلوق]

 © ليللا يف :يا ( همف اونُكسَتل راهنلاو لينلا ُمُكَل َلَعَج هتَمحَر نمو) :هلوقك .هقزر

 تنال كلذ يف نإ » :لاق .راهنلا يف :يأ [73 :صصقلا] ( ه هلضف نم اوع (

 .(ة[مهيلع لزنأ ام هللا نم اوعمس نونمؤملا مهو « َنوُمَمْسُ ,موقل

 هاذأ فاخي] رفاسملل افوخ :يأ « ًاعَمَطَو افوخ قبلا ُمُكيرُي ه هتنا نمو :لاق

 دربلا نم فوخ :لوقي مهضعبو . هللا قزر يف عمطي : يأ "ميقملل ًاعمطو 3(ث[هتّرعمو
 ضزألا ٨ هب ييخيف ءام ءامسلا َنم ُلْرَنيَو » :لاق .رطملا يف 7 .عرزلا كلهي نأ

 كلذ يف 1 » .تابن اهيف سيل ةسباي تناك ذإ دعب تابنلاب اهييحي : يأ 4 اهتوم دع

 .مهيلإ لزنأ ام هللا نع اولقع نونمؤملا مهو 4 َنوُلِقْعَي موَقَل تنال

 .كش الو اطخ وهو .«اهب اوسناتستل» :ز يفو إ«اهيلإ اوسناتستل» :عس و حس و ع و ب يف اذك (1)
 . عورأو غلبأ ىلإب لعفلا ةيدعتو

 .ز نمو حس و عس نم اهتبثأف ع و ب نم اهريسفتو اهلك ةيال ا هذه تطقس (2)

 . عس نمو 85 ةقرو حس نم ةدايز )3(
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 27 - 25 : مو رل'

 ريسفت دمع ريغب ينعي] .4 هرمأب ضزلاو ءاَمُسلا موق نأ هتنياَة نم :لاق
 ةخفنلا ينعي « نوجرخت تنأ اذإ ضزألا َنُم ةوغَد مكاعد اذإ مث » :لاق [2 :رطاف]

 عفنو ) :هلوقك .نوجرخت ضرألا نم متنأ اذإ ةوعد مكاعد ا اذإ : : ميدقت اهيفو .ةرخآلا
 [51 :سي] ؛ َنولسنَ مهبر ىلإ ) روبقلا نم :يأ ( ثاَدجألا َنم مُه اذإف روصلا يف

 م < ٥ 2

 ١ ذف ةدح و ة ةرجز يه امث اق ( : هلوقك وهو .روصن !ا بحاص خفن وهو 0 نوجرخي :يا

 يدان موي ) :هلوق وهو . ضرألا ىلع مه اذإف : : ىأ [13-14 :تاعزانلا] ( ةرهاسلاب ه

 . ]41 : : ق ةروس] ) يدانملا

 ۔ 2 ,۔ مت د .٥گ , ٠ . ى٤۔ ٠. ۔ ه .
 لك :نسحلا ريسفت «نوتننق هل لك ضرالاو تونَمسلا يف نم هلو » :هلوق

 يف : يأ © نوعيطم هل لك : يبلكلا ريسفتو .اهل دبع هنإ : يأ .ةداهشلاب مئاق هل

 .رافكلا نم كلذ لبقي الو .ةرخآلا

 دعب مهثعبي : يأ ،توملا دعب :يأ « يي مث لحلا اني يزلا وُمَوو :هلوق
 8قلخ دعب ًاقلخ قلخلا أدب هنإ : يأ .اهيلع رسيأ :يأ 4 4 هَلَع نوهأ وهو » ©توملا

 .ةدحاو ةرم مهثعبي مث

 4 ضزألاو تونمَسلا يف » هللا الإ هلإ ال :يا « ىنغألا لَتملا هلو » :هلوق

 .ز يف لو عس يف درتم لو 585 ةقرو حس نم ةدايز (1)
 ظفل هظفل (ُلُك) و .نوعيطم :يأ (َنوُتناَق ل رُك) ه :121 ص .زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 .ءاضيأ عيطم هل لك :مالكلا يفو ،عيمج انه اه وهو .عيمجلا ىلع هانعم عقيو دحاولا
 .لعافلا عضوم عضوي لعفأ نأل ،هيلع نيه كلذو :هزاجم ( 4 هلع نومأ ؤمُهو) » :ةديبع وبأ لاقو (3)

 : لاق

 نوأ ةكَملا يبات انيت ىلع لَجْوَأل يئإَو يرنأ ام رمع
 :لاقو .لجول :يأ ،لجاول ينإو : يأ
 دخأب اهيف تل ليبس كلتف

 . .ريبك هللا :يأ ربكأ هللا :ناذالا يفو ،كحاوب : يأ

 . ةيالا ريسفت يف 324 - 323 ص 2 ج ،يناعملا ءارفلا :رظناو
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 30 - 27 : مورلا ثلاثلا ءزحلا

 ميكحلا !هتمقن يف زيزعلا « ميكحلا زيزملا وهو » :لاق .هيبش الو دن هل سيل :يأ

 . هنود مهودبعف دادنألا هل اولعج نأ نوكرشمل ا لاق امع هسفن هزني .هرمأ يف

 مكل لم » :لتف لثملا كلذ ركذ مث « مكسفنأ ني القم مكل َبَرَض » :هلوق
 يف هكولمم مكدحأ كراشي له :يأ «ْمُكْتفزَر اميف َاَكَرش ش مكنم تََلَم ام
 ْمُكَتَنيجَك» مهتمئال نوفاخت :يأ 4 مُهَنوفاحت ءاوس هيف متنأف )» ؟هلامو هتجوز

 الأ قحأ انأف اذكه مكنم دحأ سيل هنإ :يأ اضعب مكضعب ةفيخك : : يأ « مكسفنأ

 ؟يتييوبرو يتيهرلا يف هنوكرشت . ينود يريغ نودبعت فيكف . يريغ يتدابعب كرشي

 يذارب اونْضُف نيذلا امف قزرلا يف ضب ىل مكضعب لض هللاو ) :هلوق لثم وهو
 لصفن كلَذَك » :لاق [71 :لحنلا] ( ءاوس هيف مهف مهناميأ تََلَم ام ىّلَع مهقزر

 .نونمؤملا مهو « َنوُلِتْعُ موقل » تايآلا نيبن ينعي 4 ِتانآلا

 ناثوألا ةدابعب هللا ن نم مهاتأ 4 ملع ريغب ْمُمءاَومهأ اوُمَلَط نيذلا ةيا لب » :لاق

 .«ننيرصن نُم مُهَل امو » هيدهي دحأ ال :يأ ه هللا لضأ نمم يدهب نمق »

 لاقو .نسحلا ريسفت يف .اصلخم : ىأ ٢ افينح نيذلل كهجو متأف ه :لاق

 تلخ يذلا هللا قلخ :يا « اَهلَع سانلا رف يتلا هللا ترف » املسم :يبلكلا
 مهتاذ مهروهظ نم مدا ينب نم كبر ذأ اذإ ( : هلوق وهو ا ")هيلع سانلا

 .[172 :فارعألا] ( ىلب اولا مكبرب تأ مهسفنأ ىلَع ْمُمَدَهْشََو

 ؟بتكأ امو ‘َبر :لاقف .بتكا :لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ :مهضعب لاق

 دابعلا لامعاف :لاق ؛ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرجف .نئاك وه ام :لاق

 نم هللا جرخأ مث .لوألا باتكلا يف ام ىلع هنودجيف سيمخو نينثا موي لك ضرعت

 ىلع بوصنم 6 هللا نيد : ديرب (هللا ةرطف) : هلوقو» :4 ص 2 جح 6 يناعملا يف ف ءارفلا لاق )1(

 ىتح ةرطفلا ىلع دولوملا :لوقي (اَهيَلَع سانلا رطق يتلا) :هلوقو .( هللا ةَعْبِص) :هلوقك .لعفلا
 نأ ىلع :اذه ىلع دابعلا رطف هللا نأ هللا ةرطف :لاقيو .هنادوهي وأ هنارصني ناذللا هاوبأ نوكي

 . «ًاربدمو ابر مهل نأ اوفرعي

 ا



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 :مورلا

 :اولاق ؟مكبَرب تسلأ ) :لاقف ،رذلا لثم مهجرخاف .اهقلاخ وه ةمسن لك مدآ رهظ ٥ و 9 م
 اديعس وأ ًايقش همأ نطب يف دبعلا كلذ دعب بتكي مث {}مدآ بلص يف مهداعأ مث ( ىل

 ملقلا هيلع يرجي ىتح رُمُغ يقش لوالا باتكلا يف ناك نمف .لوالا باتكلا ىلع
 باتكلا يف ناك نمو .ايقش نوكيف مدآ بلص يف هيلع ذخا يذلا قاثيملا ضقنيف

 نم ًاريغص تام نمو .ًاديعس ريصيف نمؤيف ملقلا هيلع يرجي ىتح رمت اديعس لوالا
 ةنجلا لهأ كولم نم ةنجلا يف هئابآ عم وهف ملقلا هيلع يرجي نأ لبق نينمؤملا دالوا

 ( مهتايَرُذ مهب انقحلا ناميب ْمُهَنيَرُد مهنعو اونما نيذلاو ) :لوقي هللا نال

 .[21 :روطلا]

 هدقتفاف .هتيب يف دعقف راصنألا نم لجر نبا يفوت :لاق نسحلا نع اوركذ

 مث .هتيب يف دعقف هنبا يفوت ،هللا لوسر اي :دعس لاقف ،هنع لأسف .ةلي هللا لوسر

 ةي هللا لوسر لجرلا ىتأف .مويلا كركذ دق ،هللا لوسر نإ :لاقف دعس لجرلا يقل

 نأ ىضرت امأ :هللا لوسر لاقف . ىتيب ىف تدعقف ىنبا ىوت }هللا لوسر اي :لاقف
 . ؟"" كرظتني هئازإب هتدجو الإ ةنجلا باوبأ نم باب ىلع يتات الاو ايندلا يف هتنو ؤم ىفكت

 ملقلا هيلع يرجي نأ لبق تام مث نيكرشملا دالوأ نم ناك نمو :مهضعب لاق
 يف مهيلع ذخأ يذلا قاثيملا ىلع اوتام مهنأل ،رانلا يف مهئابآ عم نونوكي سيلف

 .ةنجلا لهأ مدخ مهو :لاق ،قاثيملا اوضقني ملو مدا بلص

 :لاقف نيكرشملا دالوأ نع ةلي هللا لوسر لئس :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 مهل نكت ملو ،ةنجلا لهأ كولم نم اونوكيف ث[اهب اوزجيف] تانسح مهل نكت مل

 .ةنجلا لهأ مدخ مهف ؛رانلا لهأ نم اونوكيف تائيس

 ةرق ينثدحو» :87 ةقرو حس يف اذكه مالس نبا هاور دقو رداصملا نم يدي نيب اميف هدجأ مل (1)

 .هتيب يف خبدف هتني يفوت ،هللا يبن اي ةدابع نب دعس لاقف» :هيفو . . .لاق نسحلا نع دلاخ نبا

 .«. . .لاقف هيقل مث

 .88 ةقرو حس نم ةدايز (2)

 كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديري نحع حيبص نب عيبرلا ينئدح» : يلاتلا دنسلاب مالس نبا هاور )3(

 . . . يتك هللا لوسر لئس :لاق
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 30 :مورلا ثلاثلا ءزجلا

 ركذو .ةنجلا لهأل مدخ نيكرشملا لافطأ :لاق هنأ يسرافلا ناملس نع اوركذ

 . ةنجل ١ لهأ ينعي 6 مهب مركأو © هللا مهمركأ موق ؟ نوركنت امو :لاقف نسحلل موق كلذ

 : مل لاقف نيكرشملا لافطأ نع ةي هللا لوسر لئس :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 لهأ نم اونوكيف تائيس مهل نكت ملو ؛ةنجلا لهأ كولم نم اونوكيف تانسح مهل نكت
 . "رانلا

 ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك :يي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 تومي يذلاف © هلللا لوسر اي : ليق . هنارّصني وأ هنادرهي هاوبأف . هناسل هنع برعي

 . (ة نيلماع اوناك امب ملعأ هللا :لاق ؟اريغص

 ثنويبنلا :لاقف ؟ةنجلا يف نم :يي هللا لوسر لئس :لاق نسحلا نع اوركذ

 .ةنجلا يف ةدوءوملاو ةنجلا يف ديهشلاو ،ةنجلا يف دولوملاو ةنجلا يف

 ٨ مالسإلا لبق تام نم : ةمايقلا موي رذعلا نوجري ةعبرأ :لاق نسحلا نع اوركذ

 يذلاو 6 توصلا عمسي ال همأ هتدلو نمو 6 هلقع بهذ دق مره وهو مالسإلا هكردأ نمو

 هللا لسريف :لاق .ةمايقلا موي رذعلا نوجري ءالؤه لكف .سملا نم ناطيشلا هطّبختي
 . براه نيب نمو عق او نيب نمف 6 اهيف اوعقي نأ مهرم يف 6 ران مهل دقويف 6 الوسر مهيلا

 .رانلا لخد اهعقاوي مل نمو ،اجن اهعقاو نم نأ انغلبو :مهضعب لاق

 يوغبلا امهدروأ عوضوملا اذه يف ءاملعلا لاوقأل ًاصيخلتو امهم اقيقحت عوضوملا اذه يف ارقا (1)
 .نيكرشملا لافطأ باب 0162 - 153 ص 1 ج ةنسلا حرش يف

 ‘ هيلع ىلصي له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب زئانجلا يف يراخبلا هجرخأ ٠ هيلع قفتم ثيدح )2(

 دلوي دولوم لك ىنعم باب ردقلا باتك يف ملسم هجرخأو .نيكرشملا دالوأ يف ليق ام باب يفو

 . )258 مقر) ةريره يبأ نع ٠ نيملسملا لافطأو رافكلا لافطأ توم مكحو 6 ةرطفلا ىلع

 وهو «يبنلا» :دارفالاب ظفللا ءاج عس و حس يفو ©«ةنجلا يف نويبنلا» :عو ب يف اذك (3)

 باتك يف هننس يف دواد وبأ هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدحلاو . حيحصلا

 نب ملسأ اهمع نع ةيميرصلا ةيواعم تنب ءانسح نع (2521 مقر) ةداهشلا لضف يف باب ،داهجلا

 .«ةنجلا يف تي ينلا :لاق ؟ةنجلا يف نم ايت يبنلل تلق :لاق ميلس
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 34 - 30 : مو رلا

 يذلاو توصلا عمسي ال همأ هتدلو نم نوجني نيذلا نأ ىرن :مهضعب لاقو

 تام يذلا :رذع امهل سيل نارخآلا نانثالاو رذع امهل سملا نم ناطيشلا هطّبختي

 ؛ءايبنألا نم ةجحلا ايقل دق امهنأل هلقع بهذ دقو مالسإلا كردأ نمو . مالسالا لبق

 مهراثاع ىلع مهف َنيَلاَض مهابا اوقلأ مهنإ : هللا لاق .هلبق نم هريغ نم وأ ىسيع نم

 بهذي الو هب ذخؤي ال كورتم اذه يف نسحلا لوقو .[70 - 69 :تافاصلا] ( نومرهب

 .")نوملسملا هيلإ

 :يأ ( يدابع نإ ) :هلوقك ثهللا نيدل :يأ « هللا قلخل ليدبت ال ل :هلوق

 وهف للا دهي نم ) :هلوقكو ،[65 :ءارسإلا] ( ناطلس مهيَلَع كل سيل ) نينمؤملا
 هل سيل هنإ ) :هلوقكو .هلضي نأ دحأ عيطتسي ال :يأ ]17 :فهكلا] ( ىدتهُملا

 .[55 :لحنلا] ( اونما نيذلا ىلع ناَطْلُس

 .نوكرشملا مهو « َنوُمَلْعَي ال سانلا رعُكأ نكلو ميقلا نيدلا َكِلَذ » :لاق

 اذهو .)هل نيصلخم : يأ ،صالخإلاب هيلإ نيلبقم :يا 4 ه هيلا | نينم ه » :لاق
 : يأ «ةوَلصلا اوُميِ ُوقتاَو , :لاق ( افينح نيدلل كهجو ماق ( :لوألا مالكلل عبت

 :يأ ه ًاعَيِش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا َنِ نيكرشملا ن ا نم اونوكت الو » ةضورفملا
 :يا] « نوحرف » مهيلع امب :يا « ممهْندَل امب بزج لك » باتكلا لها ينعي .قرف
 . [نوضار

 يف نيصلخم : يأ ( هيز إ َنيبينم مهبر اوَعَد رض ش سانلا سم اذو ط : هلوق

 ينعي 4 , مهنم قيرف اذإ ط مهنع كلذ فشك : : يأ « ة ًةَمحَر هنم مهاذأ اذإ إ مث ; ءاعدلا
 6 م | 9ِ

 .4 نوكرشي مهبرب » نيكرشملا

 اوكرشأ ثيح معنلا نم مهانيتآ امب اورفكف : يأ ٩ ْمُهنيتاَع امب اوُرُفَكَيل » :هلوق

 . كش الو دوه خيشلا مالك نم يهو .عدو ب يف الإ درت مل ةريخألا ةلمجلا هذه (1)

 . نيبئات نيعجار : يأ (هتتإ َنيبيِنُم) » :122 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (2)
 .(َنوُحرَق) «مهدنع امب ةقرفو ةعيش لك يأ» :ةديبع وبأ لاقو .89 ةقرو حس نم ةدايز (3)
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 39 ۔ 34 : مو رلا ثلاثلا ءزجلا

 أرقت يهو .ديدش هلوه ديعو اذهو « نوُمَلْعَت فوسف مكتوم ىلإ :يأ ه اومسق »

 .مهل 7 نوُمْلْعَي فوسف ) مهنع ربخي .( اوُحَتَمَتَيَف ) : ءايلا ىلع ًاضيأ

 : ىأ 4 ُهلَكَت و وهف 9 ة ةجح : ىأ اننطلُس مهْيَلَع انلزنأ م ث : لجو ع هللا لاق

 : يأ ماهفتسا اذهو 4 نوكرشي هب اوناك امب » ةجحلا يهو ى ملكتي ناطلسلا كلذن

 .اوكرشي نا مهرمأي مل : : يأ . كلذب ةجخن مهيلع لزني مل

 ْمُهْبِصُت نإو اهب اوحرف » ة ةعسو ةيفاع :يأ « ةمس سانلا اَقَأ اذإو » :هلوق
 نأ نم نوسأيي : يأ 4 َنوطتقَي م ه اذإ إ مهيديأ تَمَذَق امب ب ل ة ةبوقعو ةدش : ىأ 4 ة ةس

 . نيكرشملا ينعي ىنعي : :ةدشلا كلت دعب ءاخر مهبيصي

 مهيلع هعسوي :يأ > ءاشي نمل قزرلا طسبت هللا نأ اوَرَي ملوأ < : هلوق

 .4 نونمؤي موقل ت تنأل كلذ يف نإ ث هيلع رتقيو : يأ 4 ردقيو 

 ضعب :نسحلا لاق 4 ,ليبسلا نباو نيكسملاو هدح ىبرقلا ا تائف : هلوق

 ء( عوطت و رهف هقح ىنرقلا اذ تآف ) :هلوق امأف ؛ ضورفم اهضعبو .عوطت ةيآلا هذه

 ينعيف ) ليبسلا نب او نيكسمل و ( : هلوق امأو ةب هارقل ا ةلص نم هب هلللا رمأ ام وهو

 .ةاكزلا

 . امولعم ائيش نكت مل نكلو 5ةكمب تضرف ةاكزلا ن أ انوثدح : مهضعب لاق

 نيكسملا معطيو ‘ ىبرقلا اذ لصي نأ : ةيآلا هذه ريسفت يف يبلكلا لاقو

 .فيضلا وهو ليبسلا نبا ىلإ نسحيو

 .4 َنوُحِلفُملا مه كئلوأو ه هللا هجو نوديري نيذلل رْيَع َكلَد » :لاق

 اوركذ « هللا دنع اوبري ال سانلا لوشمأ ىف ف اوُبتل ر نم متنا امو < : هلوق

 اهيف كل سيل إاهنم ريخ كيلإ ىىدهيل اهيدهت ةيدهلا كلت :لاق محازم نب كاحضلا نع

 ْننممت الو ) :لاقف ،مالسلا هيلع يبنلا اهنع ىهن دقو رزو اهيف كيلع سيلو ،رجا

 .[6 :رثدملا] ( رثكت
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت ٠ 39 : مو رلا

 مهضعبو ،اوبرتل :اهارقي سابع نبا عمس هنأ جرعالا نمحرلا دبع ركذ
 ىلإ نودهت : يأ ] ةدايزلا : ابرلاو ] نوبري يذلا ابرلا كلذ وبريل : ىأ وبريل : اهأرقي

 .هنم رثكأ مكل اودهيل سانلا

 ءيش هيلإ ىدهأ نمف ثهللا قزر ةيدهلا :لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ اوركذو

 . ({")هنم اريخ طعُبلو ٠ هلبقيلف

 هتيده هيخأ ىلع مكدحأ ندري ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .(_هل ىدهأ امك هل دهي

 نم ةأفاكم ينعي ؛فيفطتلا نم ةأفاكملا كرت :لاق هنأ ةديبع يبأ نع اوركذ

 .ىدهأ

 انيأر دقو .ناريجلاو تاوخألاو ناوخالا نيب يرجت ةفطالم اذه :مهضعب لاق

 مهميظعتو مهتدوم كلذب نوجري ،مهل نودهيو مهءاملعو مهءاهقف نوفطالي سانلا
 نوريو ،مهؤاهقفو مهؤاملع مهنم لبقيو }ةافاكم مهنم كلذب نوبلطي الو ،مهفيرشتو
 نيذلا مهناوخإ ىلع كلذ در نوريو لاعفلا ينس نمو ،قالخاألا مراكم نم كلذ

 امنإو .مهيلع ًابيعو ،مهب ءارزإو ،مهل ًارسك مهيلع قفرلا لاخدإو ،مهتفطالم اوبلط
 ىشر ءالؤهل ايادهلا لوبق نأل لامعلاو ةاضقلاو ،ءارزولاو ءارمألل ايادهلا لوبق هركي

 ريغ نم تناك اذإ ةيدهلا لوبق يف ةي يبنلا نع ثيداحا تحص نكلو ،ظفللا اذهي هدجأ مل (1)
 ةي هللا لوسر تعمس :لاق هنأ هنع هللا يضر ينهجلا يلع نب دلاخ نع يور دقف .ةلأسم
 قزر وه امنإف ،هدري الو هلبقيلف سفن فارشإ الو ةلأسم ريغ نم فورعم هيخأ نع هغلب نم :لوقي
 .هيلإ لجو زع هللا هقاس

 نب ماشه نع اهيلع ةافاكملاو ةيدهلا لوبق يف ءاج ام باب ،ةبرشالا باوبأ يف يذمرتلا جرخأ (2)
 باتك يف دواد وبأ جرخأو .اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي ناك يتي يبلا نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع
 نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع (1672 مقر) هللاب لأس نم ةيطع باب ،ةاكزلا
 افورعم مكيلا عنص نمو . هوبيجأف مكاعد نمو . هوطعأف هللاب لأس نمو هوذيعاف هللاب ذاعتسا
 .«هومتافاك دق مكنأ اورت ىتح هل اوعداف هنوئفاكت ام اودجت مل نإف ،هوئفاكف
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 41 - 39 : مو رلا ثلاثلا ءزحلا

 ساب الف لماع الو ضاق الو ،ريزو الو ريمأ سيل نمم مهاوس نم امأف ؛ ماكحالا يف

 .")الغلاو نئاغضلا بهذيو 6 ةدوملا تبثي ه كليمج نسح وه لب . .مهل ةيدهلا لوبقب

 ًكتَلوأق » هللا اهب نوديرت :يأ « هللا 7 نوديرت ةاَكَر ْنُم ممت امَو » :هلوق
 . (2تانسحلا مهل فعاضت نيذلا : يأ« َنوُقعضُملا ممه

 ثبلا ينعي 4 مكيحي ث كنيمي مث مكقزر م ْمُكقلَح يذلا هللا » :هلوق
 « :يش نم مكلذ ني لعف نُم » هللا نود نم نودبعت ام ينعي 4 مكيارش نم لمم »

 امع ىلاعتو » هسفن هني ههَنحْبُسو تيمي وأ ييحي وأ قزري وأ قلخي :يأ

 .نوكرشملا لوقي امع عفترا :يأ « َنوكرشُ

 ضعب ْمُهَقيذ سانلا يديأ تبسك امب رخبلا ربلا يف ُداَسَقلا َرَهَظ » :هلوق

 ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم ينعي كالهلا :داسفلاو .4 نوعجري ْمُهَنَعَل اولمع يذلا

 داسفإ اندسفأ :يأ ،[39 :ناقرفلا] (أريبتت انبَت لُكَو ) :هلوقك . 38 مهلسر مهبيذكتي

 مهكرش نع نوعجري مهدعب نم لعل :يأ ( نوُمجرَي مُهلَع ) .ًاكالهإ انكلهأ :يأ
 . مهب نوظعتيو ناميإلا ىلإ

 دره خيشلا تادايز نم ‘كش الو .وه مهضعب ىلإو ةديبع يبأ ىلإ بوسنملا ربخلا اذه (1)

 ملسم ةديبع وبأ وه اذه ةديبع وبأو .ز يف الو ى حس و عس نيتطوطخملا يف دري ملو { يراوهلا

 ديز نب رباج مامإلا هخيش دمب يضابإلا بهذملا دعاوق ىسرأ يذلا . يميمتلا ةميرك يبأ نبا

 ةنس ليقو ،نيققحملا ضعب هركذ امبسح ه 158 ةنس ةديبع وبأ يفوت دقو .ليلجلا يعباتلا

 يف هبسن ىلعو هخويش ىلع فرعتن ىتح ربخلا اذه دنس انل ركذ ًادوه خيشلا تيلو .ه 0

 ريثك نم انمرحف .ربخلا وأ ثيدحلا ةياورب يفتكيو ديناسألا رثكأ فذحي ۔ هتداعك ۔ هنكلو ،نيدلا

 نم هنمضتي امو انه ربخلا اذهل هداريإف لك ىلعو .ايملع اقيقحت تاياورلا هذه قيقحت لئاسو نم
 .هملعو لجرلا هقف ىلع ليلد زوجي ال نم نيبو ايادهلا لوبق مهل زوجي نم نيب قيرفت

 تانسحلا نم فاعضإ وذ :يأ ©فعضُم لجر لاقي :دمحم لاق» : يلي ام 264 ةقرو ز يف ءاج (2)

 مه) :هلوقو» :325 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاقو .راسي وذ :يأ .رسوم لجر :لاقي امك

 وأ مهلبإ تشطع اذإ نيشطمُم نينمسشُم متحبصأ :برعلا لوقت امك }ةفعاضملل لهأ (َنوُفْضُملا
 تنمس ٦ ٠
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 45 ۔ 41 : مورلا

 ضرألا رب يف مهيونذب هللا مهكلهأ :نسحلا لاق ( رخبلا ربلا ىف ) :هلوقو

 ) ابص اح هيلَع انْنَسزأ نُم ا ن نُم مهنمف هب هبن ذ انحأ ال الكف ) :هلوقك .ةثيبخل ا مهل امعاأب اهرحبو

 ذم نم مهنمو ) مهنم رفسلا لهأو ةنيدملا نم نيجراخ اوناك نيذلا طول موق ينعي

 مهتني لم باص ا . طول موق ينعي ) ضزألا 4 ا هب انفس نم مهنيو ( ا دومث ينعي ) ةحصل ١

 نوعرفو حون موق ينعي ]40 : توبكنعل ١ [ ) انفَرْغأ ا نم مهنمو ( ‘ نوراقو ٥فسخلا

 (!)هموقو

 ناك 4 لق نم نيزلا ةَبَقلَع ناك فك اونا ضزألا يف اوريس لف ث : هلوق

 :يا « َنيِكرشُم مُهرَكأ ناك » رانلا ىلإ مهريص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع
 . مهكرشب مهانكلهاف

 أل موي يتاي نأ لق نم » مالسإلا :يا 4 ميقلا نيذلل كهجو مقاف » :هلوق
 : ه ى ف .

 ةنجلا يف قيرف © نوقفتي : يأ 4 نوُعَدصُي ذئَموُي < ةمايقلا موي : : ىأ 4 هللا نم ه ر

 | .ريعسلا يف قيرفو

 احلاص َلمَع ْنَمَو » رانلا هيلع باثي :يأ 4 ُهرْفُك هيلَعَف َرَفَك ْنَم » :هلوق
 ه ى ۔

 .حلاصلا لمعلاب ةرخآلا يف زارقلا ايندلا يف نوئطوي :يأ « نوَُهَمَي مهيفنالف

 اهومستقاو يتمحرب ةنجلا اولخدا :ةمايقلا موي نينمؤملل لوقي هللا ن أ اوركذ

 . مكلامعأب

 هلضفب :يأ « هلضَت نم تلصلا اولمعو اونَماَع نيذلا يزيل » :هلوق

 امب رخلا ربلا يف ُداَسَفلا َرَهَظ) :هلوقو» :اذكه 325 ص 2 ح يناعملا يف ةيآلا لواف ارفلا امأ (1)
 رحبلا ةدام تعطقناو ربلا بدجأ :لوقي (اولمَع يذلا ضغب مُهقيِذَل سانلا يديأ تبسك

 .«لجاعلا يف مهبونذب ةدشلا اوقاذُيل كلذ ناكو . مهبونذب

 ىلع عقي نم (نوُدَهَمَت مهنف ًاحلاَص لمع ْنَم) ه :124 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)
 : يأ (ُدَهُمَير و . عيمجلا زاجم انه اه اهزاجمو ثنؤملاو ركذملا نم عيمجلاو نينثالاو دحاولا

 . : يودعلا ديزي نب ناميلس لاق .دعتسيو لمعيو بستكي
 فَلَع اهل ام اسفن ٌنَعيِضُت الو فلتلاو مقسلا َناَح كيفنل ذهما
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 49 - 45 :مو رلا ثلاثلا ءزجلا

 .ةنجلاب نيرفاكلا بيثي ال :يأ 4 َنيرفلكْلا ثحي آل هنإ » :لاق .ةنجلا مهلخدي

 رم نش مكنيو » رطملاب :يأ ترشب حارلا لسري نأ هتنياع نمو :هلوق
 : يأ « ملض ن نم اوُعَتلَو هرمأب كلفلا َيرجَتلَو » رطملاب ينعي « هتمر
 7 ليزي نأ هتايا نموؤ) : ةيآلا هذه يف لوألا مالكلل عبت اذهو .رحبلا يف ةراجتلا

 > َنوُرُكشَت مكلعل » :لاق .لضفلا بلطو نفسلاو رطملا نم ركذ امو ( ت اَرشَبُم

 . معنلا هذه اوركشتل :يأ

 « مُموءاََف مهموق ىإ السر » دمحم اي « كلبق نم انلسرأ دَقَلَو » :هلوق
 مهوبذكف ىدهلاو رونلاو تانيبلاب : ىأ 4تنبلاب» لسرلا كلت مهتءاج : ىأ

 رضن اَنيَلَع أَقَح ناكو » اوكرشأ نيذلا نم :يأ « اوُمَرْجأ نيذلا نم اَنمَقَناَف »

 ءاعدلاب اورماف ،مهوبك نيح كالهلاب مهموق ىلع ءايبنألا ءاعد ةباجإ : يأ « َنينموُملا
 . هلللا مهكلهاف مهل بيجتسا مث 8 مهيلع

 ُاَشَي فيك ِءاَمُسلا يف هطي باحس ُريثتف حايرلا ُلِسرُي يذلا هللا » :هلوق

 جرخي » رطملا :يأ « قذؤلا ىرتف » ضعب ىلع هضعب اعطق : يأ ه ًافّسك هع
 للخ نم :يأ (هللَ ن ( :مهضعب لاقو باحسلا لالخ نم :يأ « هلالخ ننم

 - و ه 0-

 : يأ 4 نورشبتسي مه اذإ هدابع نم ءاشت نم 4 هب َباَصأ اذإف ط :لاق . باحسلا

 .رطملاب

 4 نيلب ه هلبق ن نم هط رطمل ا 4 مهلع لون ن أ لبق نم اون اك نا و و : هلوق

 ( اوظنق ام دعب نم تيغلا لزني يذلا َوُمَو ) :هلوقك .نيطناق رطملا نم نيسيآل :يأ

 .[28 :ىروشلا]

 نم مالك وه ( َنيسِلبُمَل 4 هلبق م مهيلع لزني نا لبق نم اوناك ْنإَو ) :هلوقو

 :هلوقكو [3 :لمنلا] ( نونقوي مُه ةرخآلاب ْمُمَو ) :هلوق لثم ."ىنثم برعلا مالك
 .[7 :مورلا] ( نولفاغ ممُه هه ةرخآلا نع مهو (

 .ديكوتلا ةهج ىلع ليق ريركت» :365 ةقرو ز يف نينمز يبأ نبا لاق .رركم :يأ : ىنثم (1)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 56 - 50 : مو رلا

 ه ى ۔.٥ؤ

 دعب ب ضزأل ييحي ٠ فيك ك رطملا ينعي » هل هللا تممر ل ىأ رظنا , : لاق

 نأ ىلع رداق رطملا اذهب تاينلا اد اذه تبنأ ىذلاف : : 7 ريدق ءيش ل 3 ؤُهَو

 . ةمايقلا موي قلخلا ثعبي

 4 اولَضَل ًارَقضُم هو ارق ٠ عرزل ا كلذ هب انكله ف 4 احير انلسرأ ا نئلو ط :ل اق

 . 4 نورك ط رطملا كلذ دعب نم : : ىأ 4 هدعب نم ث اوراصل : : يأ

 اذإ ءاعدلا نوعمسي ل : نإ :لوقي .4 َنيربذُم اولو اذإ ءاَعألا لا عم ه. ه : الو ,

 عمس هوعمسي مل ىدهلا نع اولوت اذإ مهنإ :يأ ثرافكلا لثم اذهو .نيربدم اولو
 .لوبق

 ىدهلا نع يمعلا رافكلا ينعي 4 ُمهَتَللَض نع .يفلا داهب تأ امو , :لاق

 نمؤي نم الإ كنم لبقي نل :لوقي .لوبق عمس اذهو انتيائب نمؤي نمم ألإ إ ينت : نإ »
 .4 ًنوُملْسُم مهف » انتايآب ه , ه م

 لعج مث » لجرلا ةفطن فعض ينعي « فعض نم مكقلخ يذلا هللا » :هلوق

 ءاشي امم قلحي ًةبْيَمَو افعض ةوق دعب نم َلَعَج مت » هبابش ينعي « ةوَق بفْغض دمحب نم
 .4 ريدقلا ميلعلا وهو

 ام « نوكرشمل ١ فلحي : يأ 4 نومرجملا م ١ ُمِسقُي ٌةَعاسل ١ موقت ويو و : هلوق

 اوناك كلذك » :هللا لاق .4 ةَعاَس ريغ مهروبق يفو ايندلا يف :يأ ٩ اول

 . ثعبلاو ناميإلا نع ايندلا يف نودصي : ىأ 4 َنوكَقوُي

 موي ىلإ هللا بانك ىف تشب دقل ناميإلاو ملعلا اوُوأ نيذلا َلاَقَو » :لاق

 هللا باتك يف ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو :لوقي إمالكلا ميداقم نم اذهو] « ثبلا

 ىلإ مهروبق يفو ايندلا يف ناك يذلا مهثبل : يأ "[ةمايقلا موي ىلإ متثبل دقل ناميإلاو

 = ةيآلا يف سيل : ليقو . ةيآلا ليوات هوجو نم هجو اذهو .365 ةقرو ز نو 94 ةقرو حس نم ةدايز/1)
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 60 - 56 : مو رلا ثلاثلا ءزحلا

 نأ نوملعت ال :يا « َنوُمَلْعَت آل متنك مكنكلو ثبلا موي اَذَهَ » :لاق .اوثعب نا
 . قح ثعبلا

 ْمُم آلو » اورذتعا نإو :يأ 4 مُهَترذُعَم اوُمَلَط نيذلا عفنت ل ذْئَمْوَيَف » :لاق

 نولأسي مهنأ كلذو .اونمؤيل :يأ .شاربتعيل ايندلا ىلإ نودري الو :يأ « َنوُبتْعَنْسي

 .اينذلا ىلإ نودري الف اونمؤيل ايندلا ىلإ ةعجرلا

 وركذيل :يأ « لتم ل نم نآرقلا اذه يف سانلل انبرض دقل » :لاق

 اوناك مهنأ كلذو . «و لإ تل نإ اوُرَقَك نيذلا َنَلوُقَيَل ة ةياب مهنج نئلو

 « َنوُمَلْعِي ال نيذلا بولق ىىَلَع هللا عَبطَي كِلَذَك » :لاق .ةيآب مهيتأي نأ يبنلا نولأسي

 . مهكرشب مهبولق ىلع .عبطي مهكرشب هللا نوقلي نيذلا ينعي

 كرصنيس هنأ كدعو يذلا : :يا « نح هللا دعو نإ » دمحم اي « زبضاَق » : لاق

 آل َنيذلا » كنزفتسي الو :يأ « َكَنحَتْسَي الو » كنيد رهظيو نيكرشملا ىلع

 ،كنيد كرت نم كنوعدي ام ىلإ نيكرشملا عباتت ال : يأ ،نيكرشملا ينعي 4 نونقوي

 .هنوفختسي ال مهناو ،كلذ نم ءيش ىلع مهعباتي ال هنأ ملعي وهو

 : يأ :هبتك اميف وأ { هئاضقو هللا ملع يف وأ . حرللا يف : يأ» : هللا باتك ىنعمو ريخأتو ميدقت =

 .«هتمكحب هب ءاج وأ

 .هتبتعاف نالف ينبتعتسا : كلرق نم (وُبيْغَتْسَي ) :417 ص 3 ج ؤ فاشكلا يف يرشخمزلا لاق (1)

 .هبتع تلزأ :هتبتعأ ةقيقحو .هيلع ًايناج تنك اذإ كلذو .هتيضراأف يناضرتسا : يأ

 باتعتسالاو» : يناهبصألا بغارلا لاقو .ةعاطو ةبوتب مكبر اوضرا :مهل لاقي ال ىنعملاو

 .«بتعل هبتع ركذي نأ ناسنإلا نم بلطي نأ
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 6 - 1 :نامقل

 نامقل ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 ةروس لوأ يف هانرّسف دق « ما » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مب »
 لالحلاب هتايآ تمكحأ .مكحملا : يأ « ميكحلا بتكلا تنا كلت :هلوق .ةرقبلا

 . يهنلاو رمألاو ماكحألاو مارحلاو

 نينمؤملل :يا « َنيِنِسحُملل ةْمَحَرَو » ةنجلا ىلإ هب نودتهي « ىمه » :هلوق
 :يأ « ةوَكَرلا َنوتوُيَو » ةضورفملا ةالصلا :يأ «ةوَلّصلا َنوُميِقُي نيذلا »
 يتوأ .ةنئاك اهنأ نوكشي ال :يأ 4 نونقوي م ةرخالاب ٢. ) ةضورفملا

 ُمُم كئلوأو » مهبر نم نايب ىلع :يأ 4 مهبر نم ىذُم ىلَع » مهتفص هذه نيذلا
 .ءادعسلا :يأ 4 َنولفُملا

 :هلوق وهو كرشلا ينعي « ثيدحلا َوُهَل يرتشي نم سانلا َنمَو » :هلوق
 ريسفت يف ىدهلا ىلع ةلالضلا اوراتخا : يأ ]16 : ةرقبلا] ( ىدهلاب ةلالضلا اورتشا (

 لطاب راتخي : مهضعب لاقو] .ىدهلا ىلع ةلالضلا اوبحتسا :مهضعب لاقو .نسحلا

 وهو ىدهلا ليبس نع :يأ « هللا ليبس نع لضت » :لاق ."[نارقلا ىلع ثيدحلا

 4 ًاؤُرُه اَمُذخَتََو )% .كرشلا نم هيلع وه امب هللا نم هاتأ « ملع ريغب 9 هللا ليبس

 .ًاؤزه نآرقلا :يأ ،هللا تايآ ذختيو :يأ

 الجر ناكو ،رادلا دبع ينب نم ثراحلا نب رضنلا يف تلزن اهنأ يبلكلا ريسفتو

 .ز نمو عس نمو 395 ةقرو حس نم ةدايز (1)
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 !0 - 6 :نامقل ثلاثلا ءزجلا

 نم :يأ 4 نيهم باذع مهل لوأ » :لاق .'"}»مهراعشأو ةيلهاجلا ثيداحأل ةيوار

 . منهج ينعي © ناوهلا

 هللا تايآل ًادحاج هللا ةدابع نع :ىأ هأربكتُْم ىلو اننبا هيلَع لنت اذإو

 باذعب هز رشب » :لاق .هبلق اهلبقي ملو هينذاب اهعمس دق :يأ « اهعمسي ل نأك ,

 .عجوم :يأ « ,ميلأ
 « اهيف نيدلنَح ميعنلا تنج ْمُهَل تلصلا اولمعو اونَماع َنيذلا نإ » :هلوق

 زيزعلا وُهَو » ةنجلا مهل ناب :يأ 4 اقَح هللا دو » .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال

 . هرمأ يف ميكحل أ ك هتمقنو هكلم يف زيزعل ا : : ىأ 4 ُميكحل ا

 8©كنسحلا ريسفت يف ميدقت اهيفو . 4 اَهَنوَرَت دُمَع ريغب تومل ١ قلخ  : هلوق

 دمع اهل :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ .دمع ريغب اهنورت تاوامسلا قلخ :اهميدقتو

 .اهنورت ال نكلو

 نأ ث ضرألا اهب تبثأ لابجلا ينعي 4 يساور ضزألا يف ىَقْلأَو < هللا لاق

 . مكب كرحتت ةت ال يكل : يأ 4 ْمُكب ديمت

 كلذ تأر املف .2ديمت تلعج ضرألا هللا قلخ امل :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 خيشلا ءالؤه نمو } نيرصاعملاو ىمادقلا نيرسفملا نم ريثك هيلإ بهذ يذلا لوقنا وه اذه )1(

 ام 503 ص ،دهاجم ريسفت يفو .142 ص 21 ج ريونتلاو ريرحتلا هريسفت يف روشاع نب رهاطلا
 دقو . لطابلا نم هلثم ىلإو ٠ مهيلا عامتسالاو ريثكلا لاملاب ةينغملاو ينغملا ء رتشا وه» :هصن

 اذه ي يور دقو . ههابشأو ءانغلا : سابع نبا لاقو . ءانغلاب ثيدحلا وهل دوعسم نبا رسف

 ةمامأ يبأ نع نامقل ةروس ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هاور يتي هللا لوسر نع ربخ ىنعملا

 ةراجت يف ريخ الو ،نهوملعت الو نهورتشت الو تانيقلا اوعيبت ال :لاق ةي هللا لوسر نع يلهابلا
 يربطلا ريسفت ريسفت يف ةيآلا ليوات يف تدرو يتلا لاوقألا فلتخم :رظن او . مارح نهنمئو ‘ نهيف

 6 يج ةعلق . ساور دمحم : : رلا او .57 - 1 ص 14 ج 6 يبطرقلا ريسفت يفو .63 - 0 ص 21 ح

 .208 ص ثرمع نب هللا دبع هقف ةعوسوم

 ع نم هتبثأ امو «عْبَمَت» : عس و حس يفو . «عيمت» :ب يفو . حيحصلا وهو «ُديمت» ع يف اذك (2)

 .نابوذلاو ناليسلا ىنعمب امهف عيمتلاو عيملا امأ ،بارطضالاو ةكرحلا ىنعمب هنأل باوصلا وه
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12 - 10 :نامقل

 ٥مهل هللا نم اماهلإ ،قلخ اهرهظ ىلع كل رقي ال هذه .انبر اي :اولاق هللا ةكئالم
 اي :اولاق ضرألا هب تيسرأ ام هللا ةكئالم تأر املف .لابجلاب )اهدتو دقو تحبصاف

 له ءانبر :اولاق .ديدحلا معن :لاق ؟لابجلا نم دشأ وه اقلخ تقلخ له انبر

 وه اقلخ تقلخ له .انبر :اولاق .رانلا .معن :لاق ؟ديدحلا نم دشأ وه اقلخ تقلخ
 ؟ءاملا نم دشأ وه ًاقلخ تقلخ له .انبر اي :اولاق .ءاملا معن :لاق ؟رانلا نم دشأ

 نبا ،معن :لاق ؟حيرلا نم دشأ وه اقلخ تقلخ له انبر :اولاق .حيرلا ،معن :لاق

 . مدا

 :لاق « ةاَق ٌلُك نم » ضرالا يف !اهيف قلخ :يا « اهيف تبو » :هلو
 نم :يأ « جوز لُك نم » ضرالا يف :يأ ه اهيف نبنأف ءام ءامسلا نمم انلزنو »
 .نسح :يأ 4 ,ميرك » ن نول لك

 يتلا ناثوألا ينعي « هنود نم نيذلا قلخ اذام ينوأق هللا قلخ اذم » :لاق مث

 يف » نوكرشملا :يأ 4«ّوُمللا لب » :لاق .ةجح مهل نكت ملف اهنودبعي

 .نيب :يأ « نيبم ,لَلَض
 اهيقف نامقل ناك .لقعلاو هقفلا :يأ « ةمحلا َدناَمَقُن اياغ ذَقَلو » :هلوق

 .ايبن نكي ملو املاع

 ؛ةاش هل حبذي نأ هديس هرماف راجن ًايشبح ادبع ناك ميكحلا نامقل نأ اوركذ
 هرمأ مث . بلقلاو ناسللاب هءاجف > نيتغضم اهبيطأب انتيا : هديس هل لاقف ةاش هل حبذف

 لاقف .بلقلاو ناسللا ىقلأف { نيتغضم اهثبخأ قلا : لاقف هرمأو ىرخأ ةاش هل حبذي نأ

 نأ كت ةرمأ رما مث © بلقلاو ناسللاب ينتيتاف > نيتغضم اهبيطاب ينيتأت ناب كت ةرمأ : : هديس هل

 !اهدطود» ام :هباوص فيحصت نيتملكلا اتلك يفو .«اهطتو» :حس يفو . «اهطثو» :بو ع يف (1)

 امل اهتقفاومل ةريخألا هذه تبثأو 6 ًاداتوأ لابجلا اهل لعج : :يا «اهدتو» امأو 6 اهلقئو اهتبثأ : يأ

 .[7 : أبنلا] ) ادت لابجلا ( : ةميركلا ةيآلا يف ءاج

 .ايعار ناك ليقو . ًاطايخ ناك ليقو (2)
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 14 - 12 :نامتل ثلاثلا ءزجلا

 بيطأ ءيش سيل هنإ :نامقل هل لاقف بلقلاو ناسللا تيقلاف نيتغضم اهثبخأ يقلت

 نم هب فرع ام لوأ كلذ ناكو :لاق .اثبخ اذإ امهنم ثبخأ الو .۔اباط اذإ امهنم

 . (.)هتمكد

 يف ةباصإلاو] لقعلاو هقفلا :يأ ( ةمكحلا َناَمَقْل انا ُدَقَلَو) :دهاجم لاقو

 .[ةوبن ريغ يف لوقلا

 :يأ « هسفنل ركشن امنإف ركش نُمَو » :لاق .ةمعنلا « هلل ركشا نأ 9 :هلوق

 نإف » ةمعنلا ركشي ملو :يأ « رفك ْنَمَو » .نمؤملا وه روكشلاو ،كلذ عفن هسفنل
 : يأ 6هقلخ ىلإ دمحتسا : يأ ديمح !هقلخ نع ىنغ : يأ 4 ديمح نع هللا

 .هودمحي نأ مهيلع بجوتسا

 ملظل كرشلا نإ هلاب رشن ال يني ظعي ومو هنبال نامقل لاق ذإو » :هلوق
 هب صقني :نسحلا لاق .هسفن هب رضي :يأ ،هسفن كرشملا هب ملظي : يأ « ميظَع

 . . ه۔ ۔۔.ذ ث ه. ومو و.. ه۔ ., . ٠٥ 2۔ه 8 ۔ ۔

 ىلع افعض : يأ 4 نهو ىلع انهو 4 هتلمح هيدلوب نسننإلا انيصوو ث : هلوق

 لاقو .اهفعضو ةأرملا يه :هيبا نع دهاجم نبا لاقو .نسحلا ريسفت يف فعض

 نهو ىلع دلولا نهو :دهاجم نع مهضعب لاقو .دهج ىلع ادهج : مهضعب

 .فعضلا :نهولاو ؛اةدلاولا

 نسحلا نع ورمع ركذ .نيماع يف هماطفو :يأ 4 نْيَماَع يف هلضفو » :لاق

 يف درت ملو .ىنعملا هيضتقي امبسح اهتححصف ع و ب يف ةدساف ةبرطضم ةلمجلا هذه تدرو (1)
 .ز يف الو حس

 ةقرو دهاجم ريسفت يف تءاج يتلا ةرابعلا سفن يهو 3266 ةقرو ز نمو 96 ةقرو حس نم ةدايز (2)

504 . 

 .69 ص 21 ج ٥يربطلا ريسفت نم حيحصتلا تبثأو ،«دلاولا نهو ىلع» :حس يفو ب و ع يف (3)
 . «اهفعضو ةدلاولا نهو دلولا» :هيبأ نع دهاجم نبال ىرخأ ةرابع 79 ةقرو حس ةطوطخم يفو

335 



 زيزعلا هفا باتك ريسفت 1٥ - 14 :نامقل

 امهنأ سابع نباو رمع نبا نع ركذ .'"ماطفلا دعب عاضر ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق
 .ائيش نيلوحلا دعب عاضرلا نايري ال اناك

 ثعبلا :يأ « ُريِصَملا ىلإ كيدلولَو يل ركشا نأ » :هلوق

 برل ١ طخسو دل اول ا ىضر عم برل ا ىضر نإ : لاق نيتو هللا لوسر ن أ اوركذ

 .(دلاولا طخس عم

 هل حبصأ هيدلاوب اراب حبصأ نم :ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع اوركذ
 نإو هاملظ نإو هاملظ نإو دحاوف ًادحاو ناك نإو ،ةنجلا ىلإ ناحوتفم ناباب

 .هاملظ

 لجرلا نإ ىتح ارب رب لك قوف نإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ
 .)هيدلاو ّقعيل لجرلا نإ ىتح روجف روجف لك قوف نإو .هلل همد قيرهيل

 م

 ملعت كنإ : يا « ملع هب كل سي ام يب رشت نأ ىلَع ذه ح - نإو » : هلوق

 افورعم ادل يف اَمُهْبحاَصَو اَمُهْغطَت الف » :لاق .نمؤملا ينعي ،كيرش يل سيل ينا

 .اصلخم هبلقب يلإ لبقأ :يا .يلإ بانأ نم قيرط : :يا « يلإ بانأ نم ليبس عبتاو
 ةمايقلا موي : يأ « مُكُمجْرَم يلإ مث » :لاق مث .نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا ىنعي

 .ايندلا يف :يأ « َنوُنَمْعَت متنك امي » مكربخاف :يا « ْمكتأت »
 ذإو ) :لاق ثيح لوألا مالكلل ًاعبت نامقل مالك ىلإ عجر ه ينبي » : هلوق
 : يأ « ٍةَبَح لاقثم كت نإ اَهنإ » :لاق (لاب كرشت 7

 دعب متي الو لاصف دعب عاضر ال :هظفلو هللا دبع نب رباج نع هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور (1)
 . مالتحا

 اذهو : يذمرتلا لاقو .ًافوقوم هجرخأو ،ًاعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هاور(2)
 .فوقوم ورمع نب هللا دبع نع ًاضيأ نابح نبا هجرخأو .عوفرملا نم حصأ فوقوملا : يأ .حصأ

 .415 ص 2 ح فلس ام رظنا(3)

 .ىرخأ رداصم يف هدجأ ملو . لسرم نسحلا نع دلاخ نع مالس نب ىيحي هجرخا(هرا
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 18 - 16 :نامقل ثلاثلا ءزجلا

 يذلا توحلا اهيلع يتلا ةرخصلا نأ انغلب 4 ة ,7 يف ْنُكَتق ,دخ ن نم » ةبح نزو

 :يأ « ةللا اهب تاي ضزألا يف ؤأ تاومسلا يف ؤأ » :لاق .(»صضرالا رارق هيلع
 .لدرخلا نم ةبحلا هذه ملع امك هملعيو كلمع كيلع يصحيس هنإف ينب اي رذحا
 ريبخ ،اهجارختساب فيطل :يأ « ريبع فيطل ةللا نإ » :لاق .هنبال هلوقي نامقل
 .اهناكمب

 مهضعب ركذ .4 رُكنُمل ١ نع هن او فوُرَمْلاب ا , رم ُماَو ةوَلصل ١ مف ةا يب ي : هلوق

 دقف ناثوألا ةدابع نع ىهنو هللا ةدابعب رمأ نم :لاق مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نع

 .ركنملا نع ىهنو فورعملاب رمأ

 .ربصت نأ مزعلاو 4 رومالا مزَع نم كلذ ن َكباَصُأ ام ىلَع ريصا خ : : هللا لاق

 م 7 ٥ { 2.8

 ًآرابكتسا كهجو مهنع ضرعت ال :يأ سانلل كدحخ رُمَضن الو » :لاق

 « ,لاتخُم لُك ثحي ال هللا نإ ] ةمظعلاب :يأ « حَرَم ضزألا يف شمت الو »

 .ة)[هللا ركشي الو َيطعأ امب ىهزي ينعي « روخف » ربكتم :يأ

 لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف دحأ ةنجلا لخدي ال :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ

 ديدج ،بوللا يقن نوكيل انم لجرلا نإ }هللا لوسر اي : موقلا نم لجر لاقف .ربك نم
 طمغتو قحلا هفست نأ ربكلا نكلو ربكلا كلذ سيل :لاقف كلذ هبجعيف كارشلا
 (3)رسانلا

 .ربكلا نم ءىرب دقف هلل ادجاس هتهبج عضو نم :لاق مهضعب نع اوركذ

 .ةحيحص ةنس وأ باتك نم اهل لصأ ال يتلا ريطاسألاو رابخألا يه هذهو (1)

 دعي» :اذكه ةرابعلا تءاج حس يفو .266 ةقرو ز نم هتبثأو ع و ب نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (2)

 ال وهو اهاطعأ ام ددعي يذلا وه»ه :505 ص دهاجم ريسفت يفو .«هلل هركشي الو ًاوهز ىطعأ ام

 . «هللا ركشي

 هللا دبع نع (91 مقر) هنايبو ربكلا ميرحت باب .ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 طمغو قحلا رظب ربكلا لامجلا بحي ليمج هللا نإو :ثيدحلا رخآ يف ءاجو دوعسم نبا

 ١ !س انل .
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 - 19 :نامقل

 ةمايقلا موي هللا يقل ًارخف ائيش عنص نم :ةي هللا لوسر لاق :لاق ًايلع نأ اوركذ

 نإ هللاوف ةبعكلا برو انكله ،نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :موقلا لاقف :لاق .دوسأ

 لق : يلع لاقف . هلعنو هرعش يف رظني مث . هبكرم نسحو هبوث نسح هبجعيل انم لجرل ا

 رخفلا نكلو رخفلاب كلذ سيل :لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ نوكشت يذلا انوكش

 .ّ)مهيلع ةلاطتسالاو سانلا طمغو قحلا ارط

 ضزألا يف شمت آلو ( :ىرخأ ةي آ يف لاقو ٨ ًكيشم يف دصقاو » :لاق

 .[37 : ءارسالا] ) الوط لابجلا لب نلو ضزألا قرخت نل كنإ احرم

 تاوصألا حبقأ ينعي 4 تاوصألا > نإ كتوص نم ضضغاَو ث :لاق

 هنأل ريمحلا تاوصأل نكت ملو ) ريمخلا 7 ) تناك امنإو 4 ريمخلا توصل 

 .(ةاهتوص وه يذلا اهتوص ىنع

 اهرمقو اهسمش ينعي « تاومسلا يف امم مكل َرْخَس ةللا نأ اورت نأ » :هلوق
 : يأ « ؛ضزألا يف اَمَو ج دربلا لابج نم اهيف امو ءام نم ءامسلا نم لزني امو اهموجنو

 اهراحبو] اهرامثو اهراهنأو اهلابجو اهرجش نم :يأ ضرألا يف ام مكل رخسو

 .هرهاظو مكرمأ نطاب يف : يأ 4 ةنطاب ةرهاظ ُهَمَعن ْمُكيلَع بسو » (ث[اهمئاهبو

 .بونذلاو بويعلا نم رتس ام ةنطابلاو ،نآرقلاو مالسإلا ةرهاظلا :6[لوقي مهضعبو]

 هاتأ 4 ملع ريغب » هنود ناثوألا دبعيف « هللا يف ُلداَجُي نم سانلا َنمَو » :لاق
 وه امل نيب :يأ . ءيضم :يأ « رينم باتك الو » هللا نم هاتأ ىده آلو » هللا نم

 رطب تبثأ ام هباوص ©فيحصت امهالكو ،«قحلا لطب» :حس يفو ،«قحلا لاطبإ» :عس و ب يف (1)
 . هلبقي الو قحلا ركنيف ناسنإلا ربكتي نأ وهو قحلا

 ،ملسم ثيدح يف ةرابعلا هذه تات ملو «مهيلع ةلاطتسالاو» :ةدايزب قباسلا ثيدحلا ةمتت وه (2)

 .قبس امل اريسفت خاسنلا ضعب ةدايز نم اهلعلو ،هريغ دنع اهدجأ ملو
 .99 ةقرو حس نم اهحيحصت تبئاف .ع و ب يف ةدساف ةبرطضم ةلمجلا هذه تءاج (3)

 .ز نمو حس نم ةدايز (4)

 . مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (5)
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 27 - 21 :نامقل ثلاثلا ءزجلا

 دبع ينب 6" يخأ ،ثراحلا نب رضنلا يف تلزن اهنأ يبلكلا ريسفتو .كرشلا نم هيلع
 . .رادلا

 « انةاباة هيلع انذَجَو ام غبت لب اولاق هللا َلَزَنأ ام .اومب ُمُهَل ليق اًدإَو » :هلوق

 « ريبلا باذع ىإ ذ نيشلا َناَك لوأ » :هللا لاق .ناثوألا ةدابع نونعي

 : يا ؟ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا ناك ولو مهءابآ هيلع اودجوام نؤعبتيأ :ىأ

 ناثوألا ةدابع ىلإ مهايإ هؤاعد ريعسلا باذع ىلإ مهايإ هؤاعدو .كلذ اولعف دق

 . ةسوسولاب

 « نىيخُم ُهَو للا ىإ » نيدلا يف هتهجو ينعي 4 ههجو ملسي نمو » :هلوق
 الإ هلإ ال يهو ،هللاب ناميإلا يهو « ىقثؤلا ةَورُعْلاب كَسمَتْسا دََت » نمؤم وهو :يا

 ةَبقلَع هللا ىلإو ط :لاق .لمعو لوق نم هب مهدبعت ام لكب هللا ىلإ هجوتلاو هللا

 .ةرخآلا يف اهريصم :يأ 4 رومال

 ( مهيلع نزخت الور :هلوقك « رفك نزخي لق َرَقَع ْنَمَو » :هلوق
 يف :يأ 4 اولمَع امب مهتن » ةمايقلا موي :يأ هعجر انيلإ > [127 :لحنلا
 .مهرودص يف نورسي ام :يأ رودصلا تاذب م هللا نإ » ايندلا

 م

 باذع ىلإ مُمُرَطْضَن مث » مهتوم ىلإ ايندلا يف :يأ ه اليلق مهعنمت » :لاق
 . منهج ينعي « ظيلغ

 لب هلل دمحلا لف هللا نوميل ضزألاز توملا قلخ ! نم . مُهَتلأَس ْنئَلَو ث :لاق

 .نوثوعبم مهنأ :يأ « نوُمَلُعَي ال مركأ

 هقلخ نع : يأ 4 ينلا ه هللا نإ ضزألاو توميسلا يف ام هلل { : هلوق

 .هودمحي نأ مهيلع بجوتسا : : يأ 6هقلخ ىلإ دمحتسملا : : يأ 4 ديمحلا {

 ةعس هدعُب نم هدُمَن مر ر رحبلاو ملف ةرجش نم ضزألا يف ام نأ ولو ط : هلوق

 .حصفأو بسنأ وهف حس يف ءاج ام تبثأو .دحأ :ع و ب يف (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 - 27 :نامقل

 اهب بتكيل مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو :لوقي « هللا تلك تذفن ام رحبأ

 مالقألل هنم دمتسي رحبأ ةعبس هلدعب نم هدمي رحبلاو 6 قلخ امب هملع : يأ 6 هللا ملع

 راحبلا ءام دقنو مالقألا ترسكنال { هللا تاملك تدفن ام .كلذ ملع اهب بتكيل

 .(}»قلخ امب هملع :يأ شهللا تاملك تدفن امو باتكلا تاملو

 هتحتو ،ران نم ارحب اذه مكرحب تحت نإ :لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ

 .ءام نم رحبأ ةعبس دع ىتح ،ءام نم رحب هتحتو ،ران نم رحب هتحتو إءام نم رحب
 .« ٌميِكَح زيزع ةللا نإ » :لاق .ران نم رحبا ةعبسو

 :اولاق نيكرشملا نأ كلذو « ةدجو ,سفن ألإ مكنع الو مكقلخ ام » :هلوق
 اقلخ اناشنأ مث .اماظع مث ،اغضم مث ،اقلع مث ؤافطن :راوطأ هللا انقلخ دمحم اي

 ام ) :مهلوقل اباوج هللا لزنأف .ةدحاو ةعاس يف ثعبن انأ معزتو ،معزت امك رخآ

 ةللا نإ » .نوكيف نك :هل لوقن امنإ :يأ ،(ٍةدجاَو ,سفتك ألإ مكنع الو ْمُكَمْلَع
 .« ٌريِصَب عيمس

 :يأ « لينا يف راهنلا جلوُيو راهنلا يف للا جلوُي ةللا نأ رت ممأ » :هلوق
 .هبحاص نم امهنم دحاو لك ذخأ وهو ،ليللا يف راهنلا لخديو راهنلا يف ليللا لخدي

 ,لج ىلإ يرجي ُلُك » نايرجي :يأ ،نيبئاد رمقلاو سمشلا ز - و » :لاق
 بهذيف ،هيف نوكي يذلا تقولا ىلإ : يأ ،هيلع ديزي الو هنود رصق ال ى -

 .« ريب نولمعت امب ةللا نو » :لاق .

 َنوُعْذَت اَم َنأَو » هللا ءامسأ نم مسا قحلاو « ىحلا َوُه ةللا نأب كلذ » :لاق ۔ مه ٣ ,إ ء ۔. ٥ .ذو دك ,23 -

 وبأ لاقو .266 ةقرو ز نمو 100 ةقرو حس نم هحيحصت تبلا ًاروتبم ًابرطضم ةيآلا هذه ريسفت درو (1)
 6رحبلا اذه انبكر :لاقي بذعلا ءاملا انه اه رحبلا زاجم» :128 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع

 7 .. . . مالقألا تبني ال رحبلا يف حلملا نأل فيرلا يف : : يأ .رحبلا اذه ةيحان يف انكو

 : ىلاعت هلوق اذه دي ؤي .طقف دادملا نع ا ةيانك رحبلاف .اذه مهليواتب عزنلا يف قرغأ ةديبع يباب

 ) اَدَدَم هلثمب انئج ولو ىر يبر ر ُتاَملَك َدَقْنَت نأ لبق رخبلا دفن يبر ر تاَمْلَكِل ًادادم رحبلا ناك ؤ زف (

 . نآرقلا لثم نآرقلا رسف امو [109 :فهكلا]
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 33 - 30 :نامقل ثلاثلا ءزجلا

 هنم ىلعأ الو ىلعألا :يأ « يلَعْلا َوُه ةللا نأو » مهناثوأ ينعي «لطتلا هنود نم

 .هنم ربكأ ال :يأ ه ريبكلا »
 ىلع اهب هللا معنأ : يا لا تمشنب رحبل يف يرجت كلل َنأ َرَت ملأ » :هلوق

 كل تايآل كلد يف نإ » هتايآ نم نفسلا يرج :يأ يهتاياع ْنُم مكيري » هقلخ

 .نمؤملا وهو .ه ٍروُكَش رابص
 :ىرخأ 11 يف لاقو .("لابجلاك : : ىأ 4 لَلشلاك م مُهَبِش اذو ث : هلوق

 انمتن ذو ) :ىرخا ةي ا يف لاقو .[42 :دوه] ( ,لابجلاك جوم يف مهب يرجت يهو )
 « نيلا ُهَل َنيِصلحُم ةللا اوَعَد » :لاق .171 :فارعألا] ( لط هنأك مَُقْوَق لبجلا
 رفاكلا امأو .نمؤملا اذهو 4 د ُدصَعقُم مهنمف ة ربلا ىلإ ُمُهاجن املف . (2[ديحوتلا ينعي]

 .4 روفك » ارادغ :يأ 4 راخ لك لا انتايآب دحج دحجي اَمَو » :لاق .هردغ يف داعف

 اوبكر اذإف ( :هلوقك .كرشاف رذغ مث قرغلا نم ةفاخملل رحبلا يف هلل صلخأ :لوقي

 ( نوكرشي مُم اذإ ربلا ىلإ ُمُهاْجَن املف نيذلا هل َنيصلخُم ةلا اؤَعَد رخبلا يف

 .65 :ًتوبكنعلا]
 م ٥ , م م مع م

 يمي .اموي اوقتاو :يأ « امو اوشخاو مكبر اومن سانلا اهياني» : هلوق

 وه دولوم الو « هللا باذع نم هيدفي ال : : يأ 4 هدلو نَع دلاو يزجي ل ج هيف باقعلا

 ثعبلا ينعي « ح هللا َدنَو نإ , هللا باذع نم هيدتفي ال :يأ ه ًائْيَش هدلؤ نع زاج

 يهو « زورلا هللاب مكنع آلو ايندلا ةيحلا ُمُكْنُعَ الف » .رانلاو ةنجلاو باسحلاو

 اهأرق نمو ناطيشلا ديري وهف رورغلا اهارق نمف .رورغلاو رورغلا :نيهجو ىلع أرقت

 ءاملا ةرثك داوس ةدش نم :هزاجمو ل ةلظ اهدحاو» 8 ص 2 ج .زاجملا يف ةديبع وبا لاق (1)

 للظلاب ههبشف ) لتشلاك جوُم) :هلوقو» 0 ص 2 ج .يناعملا يف ءارفلا لاقو .«همظعمو

 ينعي ( لتشلاكر :لاقف عيش دعب ءيش يتأيو ،اضعب هضعب بكري جوملا نال دحاو جوملاو
 .«باحسلا

 .11 ةقرو . حس نم ةدايز (2)

 .«ردغلا حبقأ رتخلا » :ةديبع وبأ لاق (3)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 34 :نامقل

 اتم الإ ايندلا ةيحلا اَمَو ) :هلوقك ،‘"[اهليطابأ وهو] .ايندلا رورغ ديري وهف رورغلا

 .[20 :ديدحلا] ( رورغلا
 :ىأ 4 تغلا 7 + اهئيجم : يأ 4 ة ةعاسلا ُمْلِع هدنع هللا نإ ط : هلوق

 يرذنت امو { . (2) هت هتروص فيكو ش أو ركذ نم : : يأ 4 ماخزأل ١ ي ام ملع ط رطملا ١

 ز « ك 7 .

 : : ىأ 4 ر ريبخ ْميلَع هللا نإ توُمَت ,ضزا ياب سفن يرذنت امو ادع بسكت اذام سفن

 . مهلامعأب ريبخ هقلخب ميلع

 5 هللا الإ نهملعي ال سمخ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 ملع هدنع هللا نإ ١ ( : ىفطصم يبن الو برقم كلم ال هقلخ نم ادحأ نهيف كرشي مل

 8 م م 3 م

 يرذت امو ادمع بسكت اذام سل يرذت اَمَو ماحرألا يف ام ملع تلا نو ة ةعاسلا

 .0( ريبَح ميلع ةللا نإ توُمت ضزأ يأب سفن

 .267 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .«هَروَص فيك» :ز يفو . «هرَوص فيك» :102 ةقرو حس يفو ،«هتروص فيك»ه :بو ع يف اذك (2)

 نب كلام انثدح :دنسلا اذهب انه مالس نب ىيحي هاورو .3 ص 1 ج ىضم اميف هجيرخت رظنا (3)

 حس يف ءاج امك ثيدحلا . . .تي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع سنأ
 .102 ةقرو

342 



 ٩ - 1 :ةدحىلا ثلاثلا ءزجلا

 "ةدحسلا ةروس ريسفت

 ' اهلك ةيكم يهو

 ةروس لول يف هانرسف دق « ملا » :هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا ,مشب »
 بر نم » هنأ هيف كش ال :يأ « هيف َبيَر ال بتكلا ليزنت % :هلوق .ةرقبلا

 .4 نيماعل
 ٦ نآرقلا ىرتنا 7 نإ نولوقي نيكرشملا ىنعي . هپهيَرَتفا نولوقي مأ » :هلوق

 م لب » :هللا لاق .ماهفتسالا ىلع وهو .هولاق دق :يأ نآرقلا اذه لعتفا :يأ

 م ممهانأ ام 9 اشيرق ينعي « اموق َرذنتل < مالسلا هيلع يبنلل هلوقي 4 كبو نم حلا

 .اودتهي يكل : ىأ 4 نوُدَنهَب ُْهْلَعَ )ف باذعلا مهرذني ،مهنم : : يأ ه كلبق نم ريذن

 رادقمو 4 مايأ ة ةس يف اَمُهْنين امو ضزألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا » : : هلوق

 امنإو .هريغو شرعلا كلم :يأ « شزغلا ىلَع ىوتسا مث ه » .ةنس فلأ اهنم مويلا

 .ريبك اولع هللا ىلاعت نكمتلا ىلع ال كلملا قيرط نم ءاوتسالا

 مكباذع دارأ نا هباذع نم مكعنمي :يأ « ىلو نم هنود نم مكَل ام » :هلوق

 هلوقي « َنوُرُكَذَنت لفأ ل :لاق .مكبذعي ال ىتح هدنع منكل عفشي : يأ « عيفش الو »

 ريسفت» :2 ةقرو ٠ حس يفنو . !ةدجسلا ملا ةروس» :زو ب يفو ء 6 «!ةدجسلا ةروس » :ع يف اذك )1(

 «ةدجسلا ليزنت ملأ ة روس
, ٠ 

 - .- ٠ ح

 .كش الو د دوه ةبشلا ى نم وهف ؛6غو ب ب هب تدرفنا امم شرعلا لع ءاوتسالل ريسفتلا اذه (3)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 5-7 :ةدجسلا

 عم هلزني :يأ ،يحولا وه رمالاو 4 ضزألا ىإ ؛ امس نم رمألا ربَدُي » :هلوق
 ىلإ ليربج ينعي “كلعصي : يأ 4 4 هيلإ عي م م ; ضرالا ىلا ءامسلا نم ليربج

 ناك موي يف دعصيو لزني :لوقي 4 نودعت امم ة ةنس لأ هرادقم ناك موي يف ط ءامسلا

 .نودعت امم ةنس فلأ هرادقم

 ةريسم لزنيف 6 ةنس ةئامسمخ ةريسم ضرأل او ءامسل ١ نيب نإ : مهضعب ل اق

 امبرو . موي نم لق أ يفو © موي يف ةنس ةئامسمخ ةريسم دعصيو . ةنس ةئامسمخ

 . فرظلا نم عرسأ يف لزنيف هرضحي رمألا نع مالسلا هيلع يبنلا ({) لاسي

 م 0 م

 .رم 4 هيف بير ال ( :لوألا مالكلل عبت اذهو 4ة ةدنَهشلاَو بلا ملع كلذ ط :لاق

 .« ميجرلا زيزعلا » ( ةداهشلاو بيقلا ممِلاَع ) :لاقف هتردقب ربخأ مث ( نيملاعلا بر

 ٠ ميحرلا © هتمتن يف . : يأ زيزعلاو ٠. ةينالعلا . : ةداهشلاو رسلا . :بيغلاو . هسفن ينعي

 .هقلخب :يأ

 ةئام ضرألاو تاوامسلا قلخ موي قلخ هللا نإ :لاق يسرافلا ناملس نع اوركذ

 اهبف .ةدحاو ةمحر اهنم هللا لزنأف ضرألاو ءامسلا اهقابط اهنم ةمحر لك ،ةمحر

 ةمايقلا موي ناك اذإ ىتح ێاهدلو ةدلاولاو 0اهتميهب ةميهبلا محرت ىتح . ةقيلخلا محارتت

 ةئام اهلمكأف ،ةقيلخلا بولق نم ةمحرلا كلت عزنو ةمحر نيعستلاو عستلا كلتب ءاج

 .ةمحرلا كلت نم بيخ نم بئاخلاف ،هقلخ نيبو هنيب )اهبصن مث ،ةمحر
 م م ه

 ينعي 4 نيط ْنِم ناسنإلا قل ادَبَو }هقَلَع ءيش لُك َنَسحأ يزلا » :هلوق

 حضاو ىنعملاو هجو لكلو ،«لئس» :ز يفو . 7 :ع يفو .«لأسيد» : :حص يف اذك (1)

 . 104 ةقرو . .حس نم ؛اهبصن» : : هتبثأ ام باوصلاو اهبصي مث» :ع و ب يف ( )2(

 لك قلخ نسحأ :هزاجم هقلخ ءيش لُك َنسخأ) ) :130 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)

 :330 ص 2 ج .يناعملا يف ءارفلا لاقو .«نورخؤيو نومدقي ءاذه لعفت برعلاو .ءيش
 ءيش لُك َنَسخأ) :أرقيو . انسح هلعجف هنسحأ : :لوقي هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا) : هلوق»

 نوبوصنم لخلا .هيلإ نوجاتحي ام لك هقلخ مهلأ :لاق هناك . يندملا رفعج وبأ اهأرق (هقْلَ

 . . مهنسحأو ءيش لك مهملعأ :تلق كناك .(ُلُك) ىلع عقو يذلا لعفلاب
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 12 - 8 :ةدجسلا ثلاثلا ءزجلا

 ونب ءاجف . ءادوسو ءارمحو ءاضيب : ضرألا عيمج نم اهضبق ةنيط نم هللا هقلخ ت مدآ

 ثيبخلاو نزحلاو لهسلاو ى دوسألاو رمحألاو ضيبألا مهنمف ؛ ضرألا ردق ىلع مدا

 . بيطلاو

 :يا « نيهم ءام نُم ةللُس نم » مدآ لسن :يا ه ُهَلْسَن َلَعَج مث » :لاق مث
 . ةفطنلا ينعي فيعض

 :يأ 4 هحور نم هيف ه خفنو ) ءاش فيك هقلخ ىوس : يأ 4 هنوس ش ط :لاق

 « وركفت ام اليلق ةذئْفألاو رصبأو عمسلا ُمُكَل َلَعَجَو )» :لاق .حورلا هيف ثدحا

 .نوركاشلا مهو ،نونمؤملا مكلقأ : يأ

 انك اذإ :يأ ٩ ضزأل ا يف اَنْللَض ادأ » نيكرشملا ينعي « اولاقو » :هلوق

 ثعبن ال انإ : : ىأ راكنإ ىلع ماهفتسا اذهو 4٩. ر ديدج قلخ يفل انإ ط ًاماظعو ابارت

 يفل ن إ ) ضرألا يف انتن اذإأ ى ضرألا يف انللص اذأ اممأرقي مهضعبو .توملا دعب

 . «َنورفْك م ْمهْبَ ءاقلب ممُه لَب » :هللا لاق .(ديدج قلخ

 هل تيوح] هنإ لاقي « مكب لكو يذلا توملا كَلَم مكيْفوََي لق » :هلوق
 انغلبو .بحلا ريطلا طقتلي امك مهحاورأ ضبقي ‘تسطلا لثم هل تلعجف 0"”[ضرألا

 موي :يأ « نوُمَجْرت مكبر ىإ مت » :لاق .رحبلاو ربلا يف عيش لك حور ضبقي هنأ
 . ةمايقلا

 اوُسكان » نوقفانملاو نوكرشملا ا :يأ َنوُمرجُمْل ا ذإ ىىَرَت وو % :هلوق

 : نولوقي : ىأ 4 انُعمَسَو اَنْرَصْبأ انث ) نيمدان ايازخ : يأ 4 م مهْبَر دنع مهسوؤر

 .رصبلا مهعفني مل نيح اورصبأو عمسلا مهعفني مل نيح اوعمس : يأ ،انعمسو انرصبأ

 دمحم هب اناتأ يذلاب :يأ « َنوُنقوُم اًنًاحللَص لمعن » ايندلا ىلإ :يأ « اَنعجزاَف »
 .قح هنأ

 لثم ضرالا كلمل حاورألا تلعج» :ع و ب يفو .هل لوقلاو .5100 ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز (1)
 .دهاجم ريسفت نمو حس نم هتبثأ ام هباوص اطخ وهو . «تسلطلا

345 

 



 زيزعلا هفا باتك ريسفت 16 - 13 :ةدجلا

 نأ اوتا نيذلا سئاپ مق ) :هلوقك « اَهيَدُه سفن :لك انيتال انتش وو » :هلوق

 َنُم منهج نالمأل ينم لوقلا قَح نكلو » :لاق .( اعيمج سانل ىده لا او
 .4 نيعمجأ سانلاو ةنجلا

 ترثوأ بر اي :رانلا تلاقف ێرانلاو ةنجلا تمصتخا :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 سانلا ءافعض الإ ينلخدي ال يل ام بر اي :ةنجلا تلاقو .نيربكتملاو نيرابجلاب

 يتمحر تنأ :ةنجلل لاقو ،ءاشأ نم كب بيصأ يباذع تنأ :رانلل لاقف . مهطاقُسو

 سانلا ملظي ال هللا نإف ةنجلا امأ .اهلهأب اهؤلم امكنم لكلو ،ءاشأ نم كب بيصأ

 ديزم نم له :لوقتف اهيف فذقيف رانلا امأو .هقلخ نم ءاش ام اهل ءىشنيو .ائيش

 .")ديزم نم له :لوقتف اهيف فذقيو

 ءاقلب ناميإلا متكرت امب :يأ ه ام ْمُكِمْوَي اقل ْمتيِسَن امب وقوق » :لاق

 كرتي ملو ريخلا نم اوكرت ،رانلا يف :يأ ،مكانكرت :يأ « مكيس ان انإ » اذه مكموي
 متنك امب ب ه .عطقني ال يذلا مئادلا :يأ 4 د دلخلا باذع اوقوُذَو » .رشلا نم

 .ايندلا يف : :يأ « َنوُلَمْعَت

 دمحب اوكَبَسَو ًادّجُس اورخ اهب اوركذ ا نيذلا اناثب نمؤي امنإ » :هلوق
 . هللا ةدابع نع :يأ َنوُربكَنْسَ ال مهو ط مهدرجس يف : يأ « مهبر

 مايق وه :لاق نسحلا نع اوركذ .4 عجاضملا نع ْمُهْبوْنُج ىىفاجَنَت » :هلوق

 . مهعجاضم نع اوفاجتو مهمون نم اوظقيتف مهبونذ موقلا ركذ .ليللا
 مايقلاو :كلذ رخا يف لاقف ءايشأب لبج نب ذاعم ىصوأ ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ه مي . ,
 . _( .عجاضملا نع م مهبونج ىفاجَتت ( : ةيآلا هذه الت مث . © .,ليللا نم

 لوقتو اهيف ىقليف رانلا امأو :105 ةقرو حس يفو ،نيترم «ديزم نم له لوقتف» :ع و ب يف اذك (1)

 .'طق طق لوقتو ضعب ىلإ اهضعب يوزنيو ءىلتمي ذئنيحف اهيف همدق عضيف ،ديزم نم له
 يذمرتلاو دمحأ هاور ليوط ثيدح نم ظفللاو «ليللا نم ةالصلاو» :حس يفو ،ع و ب يف اذك (2)

 ثيدحلا رخآ ىلإ . . .رفس يف يي يبنلا عم تنك :لاق لبج نب ذاعم نع هجام نباو يئاسنلاو
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 !7 - !6 :ةدجلا ثلاثلا ءزجلا

 ام نولصي ،ءاشعلاو برغملا نيب ام نولنتي اوناك :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 يف ًاعمطو هللا باذع نم افوخ :يأ ؛ اعمو افوخ ْمُهْبَ َنوُعذَي » :لاق
 2 ٥ ى 3{ے ٥ ٥

 .ةضورفمل ١ ةاكزل ١ : ىأ 4 وق مهقزر اممَو + .ةنجل ١ ينعي © هتمحر

 « َدوُلَمعَي اوناك امب اَرَج نغ أ ةف ْنُم مهل يفخأ ام سفن مَلْعَت الف » :هلوق
 ةنجلا اولخدا :ةنجلا لهال لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأ اوركذ . مهلامعأ ردق ىلع :يأ

 . مكلامعأب اهومستقاو يتمحرب

 تددعأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق :يي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 نإ اوأرقا .رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل

 . ( َنوُلَمْعَب اواَك امنب ب ءازج نيعأ ةرق نم مُهَل يفأ اًم سفن ملعت لق ) : هللا لوق متئش

 : متئش نإ اوأرقا .اهعطقي ام ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا يف نإو

 7 ايندلا نم ريخ هطوس عضومو ةنجلا نم مكدحأ سوق باقلو .( دودمم لظو )

 لإ ايندلاةوَيحلا امو زاف دقف ةنجلا لخنأ رانلا نع حزحز نمف ) :متئش نإ اوآرقا .اهيف

 , ()( رورغلا عاتم

 باب ىلع ىطعيل دبعلا نإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 .هبلق دشيف اكلم ثعبي هللا نأ الول ريطي نأ هداؤف داكي ام ةنجلا

 زانلا ءىفطي امك ةئيطخلا ء ءىفطت ,ةقدصلاو ةنج موصلا ،«ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ» :هيفو =

 الثم رظنا .( عجاضملا نع هبونج ىقامح :ارق مث ،ليللا فوج يف لجرلا ةالصو .املا
 .3 مقر) ةنتفلا يف ناسللا تفك باب ،نتفلا باتك هجام نبا ننس

 يراخبلا هجرخأو .ةعقاولا ةروس ريسفتلا باتك يف همامتب يذمرتلا هجرخأ حيحص نسح ثيدح (1)

 لوأ يف اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأو .ةدجسلا ةروس ريسفتلا باتك يف

 هجام نباو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ امك ؛ةريره يبأ ثيدح نم هيوري مهلك (2824 مقر) باتكلا

 . ةهباشم ظافلأب
 :لاق كلام نب سنأ نع لاله يبأ نع راطعلا نابأ انثدح : يلاتلا دنسلاب مالس نب ىيحي هاور (2)

 .ثيدحلا . . .ةي هللا لوسر لاق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 23 - 18 :ةدجلا

 ىلع اذهو ًاقفانم وأ ًأكرشم :يأ 4 اقساق ناك نمك انمؤم ناك ْنَمفأ » :لاق
 .4 نوؤتْسي ال » :لاق . ماهفتسالا

 اهيلإ يوأي : يأ ه ىوأملا تنج مهلف تلصلا اولمعو اونما َنيذلا امأ »

 .4 َدوُلَمْعَي اوناك امب الزن » .ةنجلا ءامسأ نم مسا ىواملا ةنجو إةنجلا لها

 اودارأ اَمَلُك رانلا ُمُهْيَوأَمَق » اوقفان وأ اوكرشأ :يأ ه اوُقَسَ نيذلا اتاو » :لاق م :
 اذإ ىتح اهبهلب مهتعفر اهلفسأ يف اوناك اذإ مهنإ :يأ اميف اوديعأ اَهنم اوجرخي نأ

 .اهلفسأ ىلإ اووهف ديدح نم عماقمب اوبرض اهنم اوجرخي نأ اودارآو اهالعأ يف اوناك

 باذعلا .ايندلا يف : يأ َنوُبَذَكَت ه هب ب متنك يذلا رانلا باذع اوقوُذ مه ليقو »

 .( َنوُبذَكَ هب متنك يذلا ) :لاق كلذلو باذعلا انه ىنع امنإو 5ةثنؤم رانلاو ركذم

 باذعلا نوُد » ردب موي فيسلا :يأ « نذألا باذعلا َنُم مُهنقيذنلو » :هلوق 7 9 ز ة

 نم عجري مهنم يقب نم لعل « نومري مُهَلَعَل » دشألا ربكألاو .منهج :يأ 4 ربكألا
 .ناميإلاب ءاش نم ىلع مهدعب نمو سردب موي فيسلاب مهبذعف ؛ناميإلا ىلإ كرشلا
 :لاق نيقفانملا ىلع اهلوأت نمو نيكرشملا ىلع ةيآلا لوات نم ليوات اذهو

 بيصي ناك نم رثكأو ايندلا يف دودحلا ةماقإ ينعي ( ىذألا باذمعلا َنُم مُهَنَقيِذنَو )
 داهجلا ضرف امدعب ةنيدملاب ناك امنإ قافنلاو ةيكم ةروسلاو ؛نوقفانملا دودحلا
 . ماكحالاو دودحلاو

 ر ٥ ٢٢ ۔۔ 7

 هبَر تيائب ركذ نمم ملظا ْنَمَو » :هلوق
 .4 َنوُمَقتنُم » نيكرشملا :يأ

 نُم ةئرَم يف نمكت لق » ةاروتلا ينعي « بتكلا ىتوم انا ذقَلو» :هلوق
 ءامسلا يف مالسلا هيلع يبنلا هيقلف .هب يرسأ ةليل ينعي :يبلكلا ريسفت 4 هئ هئام

 ."جارعملا ثيدح يف كلذ انرّسف دقو .هب يرسأ ةليل ةسداسلا

 م . م

 4 َنيمرجُمْلا ن نم انإ اَهْنَع ضرعا مث

 .اهدعب امف 3977 ص 2 ج فلس ام رظنا (1)
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 28 - 23 :ةدجسلا ثلاثلا ءزجلا

 كتمأ نم ىقلت كنأ نم :يأ ( هئاقل نُم ةيزم يف نكت الف ) :نسحلا ريسفتو

 .ىذألا نم هموق نم ىسوم ىقل ام ىذألا نم

 ى م م م م م

 ينبل ىده ىسوم انلعجو :نسحلا ريسفت «ليءزشإ يتل ىدم هنْلَعَجَو » :لاق
 هللا لاق 5!)[ةاروتلا ينعي ( ليئارسإ ينل ىه ُهاَنْلَعَجَو ( : : يدسلا لاقو] .ليئارسإ

 نوعدي :يأ 4 انرمأب نودهي » مهب ىدتقُي ءايبنأ : يأ « ةمئأ مهنم اَنْلَعَجَو % : ىلاعت

 .4 نونقوي انتنياب اوناَكَو اوربص اُمَل » انرمأب

 : يأ 4 َنوفلَتخَ هيف اوناك اميف ةمايقل أ و مُهْني لصفي وه كنر ن ١ + : هلوق

 نينمؤملا لخديف ،رفكلاو ناميإلا نم هيف اوفلتخا اميف نيكرشملاو نينمؤملا نيب لصفي
 .رانلا نيكرشملا لخديو .ةنجلا

 :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .مهل نيبن ملوأ :يا « ْمُهَل دهن ملوأ » : هلوق

 « نورقلا نم مهلنق ني انكلغأ مك » هلل مهل نيبي ملوأ يأ :يأ ( مُهل ده ملوأ )

 يف نوشمت ط ؛لاق . مهلسر اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا هب كلهأ امم صق ام ينعي

 هارت ( مئاق اهنم ) :هلوقك ؤىري ال ام اهنمو ىري ام اهنم ؛اهيف اوناك يتلا «مهنكسم

 :يأ « تنبأل فل يف نإ » :لاق .هارت ال :يأ [100 :دوه] ( ذيصح اَهنِمَو )

 .نيكرشملا ينعي « نوُعَمْسَي لقأ » نينمؤملل

 يذلا باحسلا قاس :يأ رطملا ينعي ءاملا قوسن أ اوري ملوأ » :لاق

 لكات اع هب جرخن ط تابن اهيف سيل يتلا : يأ 4 زرجلا ,ضزألا إ . ءاملا هب هيف

 هذه ىخأ يذلاف : يأ 6 نيكرشملا ينعي 4 نورصبي ال مهسفنا و ْمُهُمَعنأ هنم

 .مهتوم دعب مهييحيو ىتوملا ييحي نأ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا

 «نييدَْص متك نإ نقلا اذه ىنم » نوكرشملا :يا « َنوُلوُمَيَو » :هلوق
 : مهضعب لاقو . نوكي ال هنأب ًاييذكتو ءازهتسا كلذ اولاق . مهباذعب ءاضقلا ىتم :: ىأ

 .108 ةقرو حس نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 - 29 :ةدجسلا

 باذع هموق رذحي وهو الإ ايبن هللا ثعبي ملو .ةمايقلا موي :مهضعب لاقو .ردب موي
 . ةرخألا باذعو ايندلا

 «ممُمْنَمْنإ اوُرقَك نيذلا عقني ال » ءاضقلا موي ينعي ه حنقلا موي لف » :لاق
 : هللا لاق كلذ دنع هنم لَبقُي الف نمآ الإ باذعلا ىري نيكرشملا نم دحأ سيل : يأ

 ضرأف » :هللا لاق تقولا ءاج اذإ باذعلاب نورَخؤي :يأ 4 نورظني مُم ال »
 مهلاتقب رمؤي نأ لبق ةيآلا هذه تلزن .4 َنوُرظَتنُم مهنإ » باذعلا مهب « رظتناو ْمُهْنَ

 رمأو [5 :ةبوتلا] ( ْمُموُمْتدَجَو ثْيَح نيكرشملا اولتفاف ) :هلوق يف ةءارب ةروس يف

 ١ . مهتبراحمب
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 3 - ! :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو

 عطن الو ةللا ن ينلا اهبأو :لجو رع هلوق « .ميجلا نمحرلا هلللا مسب +

 نوكت ىتح نيقفانملا عطت الو :يأ «َنيقفنُملاَو هللاب كرشلا يف :يأ «َنيرفكلا
 نإ :لاق .نيقفانملا هب براقي ام هللا نيد يف لخدي نأ ةجيلولاو . نيدلا يف ةجيلو

 .ه اميكح اميلع ناك ةل
 ينعي 4 ريبخ َنوُلَمْعَت امب ن راك هلللا نإ ١ كن ر نم فكي ا ىحوي امم عبتاو + : هلوق

 . ")ةماعلا

 لاقو .هيلع لكوم هب ىفكو :يأ « اليكو هللاب ىىقكَو هللا ىلَع كو ه :هلوق

 .هيلع لكوتملا معنو : : ىأ ]173 : نارمع لا] ( ليكلا م معنو ( : ىرخأ ةيا يف

 نم الجر نا دهاجم ريسفت « ِهفوَج يف نيبلق ْنُم لجرل هللا َلَعَج ام » :هلوق

 نم لضفأ امهنم دحاو لكب لقعا نيبلقل يفوج يف نإ :لاق رهف ينب نم نيكرشملا

 . )2( ] بذكو ] دمحم لقع

 تلاقف ؛عمسي امل ًاظفاح ناك ليمج هل لاقي شيرق نم الجر نأ يبلكلا ريسفتو

 نم هتبثأ ام هباوص فيحصت امهنم لك يفو .ةميقلا ينعي» :ب يفو .ةمايقلا ينعي» :ع يف (1)
 ةماع : يأ ،ةعامجلا ىلإ درفملا نم ةيآلا يف باطخلا رييغت فلؤملا دصقي .ةماعلا ينعي :حس

 . س انلا

 .513 ص ڵكدهاجم ريسفت نمو 3109 ةقرو . حس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 4 :بازحألا

 ." نيبلقل هل نإ دحاو بلقب ظفحي ام ليمج ظفحي ام :شيرق

 لاق اذإ وهو .4 مُكَتاَهَمأ نهنم َنوُرُهَْت يئاللا ْمُكجاَوزَأ َلَعَج امو » :هلوق
 .دبا هيلع مرحتف ميرحتلا يف همأك هيلع نكت مل يمأ رهظك يلع تنأ :همأل لجرلا

 نأ لبق نم ةبقَر ريرختف ) :ةلداجملا ة ةروس لوأ يف راهظلا ةرافكو .ةراكلا هيلع نكلو

 نم نيعباتم نيرهش ماَيِصف جت ل نمف ريبخ َنوُلَمْعت امب ةللاو هب : َنوظَعو مك اسام
 ناكو {.[4 - 3 :ةلداجملا] ( ًانيكشم َنيَتس ماعطإ طع ل نمف اّساَمتِ نأ لبق

 . ةراكلا هيف هللا لعجف قالط ةيلهاجلا يف مهدنع راهظلا

 ليلذ نوكي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك « مكابأ ْخُكاَيعذأ لعج امو » :لاق

 نبا هذخاو هلبق اذإف ،معن :لوقيف ،كنبا انأ :لوقيف فرشلاو ةوقلا اذ لجرلا يتايف

 .اهلهأ زعأ حبصا
 يف عنصُي ناك ام ىلع ذئموي هانبت نتم هللا لوسر ناك . . مهنم هن ةثراح نب لديز ناكو

 مهوقحلي نأ هللا مهرمأ م السالا ءاج املف . ةالو هلللا لوسرل ىلوم ناكو .ةيلهاجلا

 .( مكا ْمُكاَيِعذأ لَعَج اَمَو ) :لاقف مهئابأب

 تنأ هتأرمال لجرلا لوقو ،ءالؤه )مُهاَعَدا ينعي 4 ْمكِهوفأب ْمُكْلو ْمُكِلَد »

 ىلإ يدهي :يأ « ليبسلا يدهي وُمَو حلا لوقي هللاو » :لاق .يمأ رهظك يلع

 ناك لجرلا اذه ركذ ىرج امنإ» :لاقف ةيآلا لوزنل اببس 334 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا دروأ (1)
 هل :نولوقي ةكم لهأ ناكف ؟ هريثك ثيدحلل اظفاح ناكو . رمعم ابأ ىنكي سوأ نب , ليمج هل لاقي

 سانلا لاح ام :لاقف ،ريعلا يف وهو نايفس يباب رمف ،ردب موي مزهناف هظفح نم نالقعو نابلق
 ؟كدي يف ىرخالاو كلجر يف كيلعن ىدحإ لاب امف :لاق .براهو لوتقم نيب :لاق ؟رمعم ابأ اي
 يف شفخالا لاقو .«نابلق هل :مهلوق يف مهبذك ملعف . يلجر يف ًاعيمج امهنأ تننظ دقل :لاق

 يف نيبلق لجرل هللا لعج ام :وه امنإ (هفوج يف نيبلق نم) :لاق» 660 ص 2 ج ،نآرقلا يناعم
 .«اديكوت (نم) لخداف هسفن ًاديز تيأر :لوقت امك 5أديكوت (نم) تءاجو ،هفوج

 وهو !ءالؤه مهءايعدأ» : حس و ب ينفو حيحصلا وهو «ءالؤه مهءاعدا ينعي») ع يف اذك )2(

 .اطخ
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 6 - 5 : بازحألا ثلاثلا.ءزجلا

 ءالؤه اوقجلُي نأ نيعدملا ءالؤه رمأ هنأ عضوملا اذه يف قحلا :هلوقو .ىدهلا

 مل نإف » هللا دنع لدعا وه :يا « هللا دنع طَسفأ وم مهئابأ ْمُموُعذا » :لاق
 .نالف انوخأو .نالف انيلو اولوق : :يأ . .هْمُكيلوَمَو نيدلا يف مكنوخإق مها اوُمَلْعَت

 اطخا نإ :يأ 4 هب ب ماطس اميف » مثإ : :يأ جرح :يا « حانج ْمُكيَلَع سيلو »

 ام نكو » .مثإ كلذ يف هيلع سيلف ًايسان هانبت ىذلا ىلإ هبستف يهنلا دعب لجرلا

 نيدممعتم مهب هللا مهقحلأ نيذلا مهئابآ ريغ ىلإ مهوعدت نأ :يا « ْمكبوُلُ تدمع

 .نسحلا ريسفت وهو .كلذل

 يف يهنلا لبق ناك ام :يأ ( هب ب تأطخأ اميف ف حانج مكيل سيلو ) :دهاجم لاقو

 ناكو » 0)[هريغو اذه يف يهنلا دعب :يأ ( ْمُكبولُك تَدَمَعَت ام نكلو ) ] هريغو اذه
 .4 ًاميحر اروفغ ةللا

 مهوبأ وه :دهاجم لاق .4 مهسفنأ نم َنينمْوُملاب ىلوأ يبلا ه :هلوق

 ةشئاع نع قورسم نع اوركذ : مهتاهمأ لثم ميرحتلا يف : يأ] 4 مهتمأ هجوزو 

 .(ت[مكلاجر ا انأ امنإ ،مأب كل تسل :تلاقف .ةمأ اي :اهل تلاق ةأرما نأ

 ًنينموُمْلا نم هللا بتك يف ,ضغب ىلوأ ْمُهُضْعَب ماحزألا اولوأَو » :لاق

 ْمَلَو اونما َنيذلاو) :لافنألا ةروس يف ةيآلا هذه لبق لزن ناك دقو . «َنيرجنهُمْلاَو

 ثراوتف [72 :لافنألا] (اورجاَهُي ىتح ءيش ْنُم مهتيالو م مكَل ام اورجاه

 ائيش ملسملا رجاهملا هبيرق نم ثري ال ملسملا ي يبارعالا ناكو . ةرجهلاب نوملسملا

 نينموملا َنم هللا باتك يف ,ضعبب ىلوأ م مهضعب ماخزألا اوُلوأو ) :ةيآلا هذه اهتخسنف

 .للملاب ثيراوملا تراصف ضعب مهضعب نينمؤملا هللا طلخف ،( َنيرجاَهُملاَو

 : لاق» : هيفو .53 ص ‘ دهاجم ريسفت يف ءاج امل ةقفاوم ىهو اهتابثإ نم لب ال حس نم ةدايز )1(

 . « ىهنلاو نايبلا لعب ىتأ ام دهعنا

 . هللا مالكل اهمهفو ةشئاع هقف نم اذهو .ةدئافلل اهتبثأ 111 ةقرو حس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 7- 6 : بازحألا

 . ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال :لاق يلهابلا ةمامأ يبأ نع اوركذ

 الو ،ملسملا رفاكلا ثري ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق ديز نب ةماسأ نع اوركذ

 .("رفاكلا ملسملا

 هثروف ليقعو ايلعو ًارفعجو ابلاط كرتو تام بلاط ابأ :نأ يرهزلا نع اوركذ

 .2 يلع الو رفعج هثري ملو ،ليقعو بلاط

 كرشلا لهأ نم مكتابارق ىلإ :يأ 4 مكئاَلوأ ىنإ اولعفت نأ ألإ » :لاق
 ثاريم الو ةّيصولا مهل تزاج :مهضعب لاق .ةيصولا فورعملاب ينعي 4 افورعم »

 .مهل
 َنم هللا باتك يف .سهيب ىلو مُهْضع مازلا اولو ) :هلوق ىلإ عجر مث

 : يأ 5ابوتكم : ي « ًاروطسَم باتكلا يف َكِلَد َناَك » :لاقف ( َنيرجاَهُمْلاَو َنينموُملا
 .رفاكلا ملسملا ثري ال : مالسلا هيلع لاق دقو . املسم رفاك ثري ال

 ريسفت يف مدا بلص يف : يأ مهفتي نييبنلا ن نم انذَحأ ذإو : هلوق

 ىسيعو ىسومو ميه اربإ و حون نمؤ كنمو ح :ل اق . ةلاسرل ١ وغل نأ : يأ 6 يبلكل ١

 . ةلاسرلا غيلبتب : يأ « ظيلغ اقلت مهنم انذخأو ميرم م نبا

 يف هدنع كلذ قيدصتو .هللا لوسر ًادمحم نأ اوملعت نأو :لوقي مهضعبو

 ناك هنإف ليربج : يأ [45 : فرخزلا] ( اَنلُسُر نم كلبق نم اَنْلَسزأ نم نأْساَو ) :هلوق

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ ةداهشب الإ لوسر نم انلسرأ له :يأ .ةلاسرلاب مهيتأي

 . هللا لوسر

 .107 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 تاونس ثالثب : يربطلا لاق نيخرؤملا عامجإب ةرجهلا لبق بلاط وبأ تام دقو اذه نوكي فيك (2)
 ميقم وهف يلع امأ ةشبحلا ىلإ هترجه ىيف ًايئاغ رفعج نوكي دق معن .ةيندم ةيآلاو .ةرجهلا لبق

 نبا هاور دقو .قيقحتو تبثت ىلإ ةجاحب ربخلاف ؟ةيلهاجلا فارعالا بسح هثري ال فيكف ةكمب
 اضيأ ربخلا ىورو .112 ةقرو حس يف امك يرهزلا نع اقسلا رحب انثدح :دنسلا اذهب مالس
 .450 ص 3 ج حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا رظنا ،ديز نب رباج نع
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 9 ۔ 8 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 7 هللا ذأ ذإو (: ةيآلا هذه لثم نارمع لآ يف ةيآلا هذه يف نسحلا ريسمتو

 هب , نمو ْمكَعَم امل قدصم ُلوُسَر ْمُكءاَج ث : ةمكحو باتك ن م مكاَنتاَ اَمَل نييبنلا

 الخ ام دمحم رمأ اوملعي نأ نييبنلا ىلع هللا ذخأ : :لاق [81 :نارمع لا] ( هنرُصنتو

 ٠ مهلك ءايبنألاب قدصي نأ هيلع ذخأ دق هنكلو {©كهدعب يبن ال هنإف نجنلا نم نم ًادمحم

 زا نم انحأ اذإَو) : : ةيآلا هذه الت اذإ ناك هنأ ريسفتلا لهأ ضعب نع اوركذ

 يف نييبنل ١ لوأ تنك : ةنيت هلل ١ لوسر ل اق :ل اق ) حون نمو كنمو ْمُهَقا اثيم

 . ("9ثعبلا يف مهرخاو

 ؟كتؤبن تبتك ىتم }هللا لوسر اي :لاق الجر نأ هللا دبع نب فرطم نع اوركذ

 .مدا قلخ نم حورلا .نيبو نيطلا نيب :لاق
 لاسنو ) :هلوقك نييبنلا ينعي « مهتذِص ْنَع نيِقدْصلا لأسيل » :هلوق

 اذام لوقف لسرلا هللا عمج مو ) :ىرخأ ةيا يف . لاق مث .[6 :فارعألا] ( َنِلَسرُملا

 .4 ًاميلأ اباذع ني رفلكلل دعأو )» :لاق [109 :ةدئاملا] ( نجأ

 ىنعي 4 ذ ونج ْمُكَنعاَج ذإ ذا ُمُكيَلَع هللا ةمعن ةمعن اوركذا اونما نيذلا اهئات : هلوق

 نصح نب ةنييع ءاج .هلوسرو هللا ىلع )اوبزاحت بازحألا مهو .هباحصأو نايفس ابأ
 نم يملسلا روعألا وبأ ءاجو ، يداولا قوف نم] يدسألا دليوخ نب ةحيلطو ،يرازفلا

 .ةو هللا لوسر هيف يذلا قدنخلا }[لبق نايفس وبأ بصنو يداولا لفسأ

 مناح يبأ نبا هجرخأو ،لسرم ةداتق نع 125 ص 21 ج ؤهريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)

 5 ج ثروثنملا ردلا يف امك ةريره يبأ نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم ًاعوفرم هيودرم نباو
 .184 ص

 ءاعدجلا يبأ نع اضيأ هجرخأو "ظفللا اذهب ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم نع دعس نبا هجرخا (2)
 .دسجلاو حورلا نيب مدآو :لاق ؟أيبن تلعج ىتم ،هللا لوسر اي :تلق :لاق

 . بازحأ اوراصف ًاضعب مهضعب الام : : يأ (3)

 .113 ةقرو كحس نم هتبثاف عو ب نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !1 - 9 :بازحألا

 مههوجو ىلع مهبكت ابصلا حير ينعي 4 احير ممهْلَع انلّسزاف » :هللا لاق ه 0ه;آ- ,ث . ه -
 .دهاجم ريسفت اذهو .ا"”مهطيطاسف عطقتو

 ترصن :كي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ
 ثروبدلاب داع تكلهأو اّبّصلاب

 ًدوُلَمْعَت امب هللا َناَكَو » .:لاق .ةكئالملا ينعي « اورت مل ًادوُنُجَو » :لاق

 . اريصب
 نم :نيهجو نم اوءاج « مكنم لقأ نمو ممُكِقْوف ْنُم مكوئاَج ذإ » :لاق

 يداولا ىلعأ نم اوءاج : يبلكلا لاقو .نسحلا ريسفت يف اهالعأ نمو ةنيدملا لفسأ
 روعألا وبأ هلفسأ نم ءاجو نصح نب ةنييع يداولا ىلعأ نم ءاج ؛هننسأ نمو

 .قدنخلا لبق نايفس وبأ بصنو يملسلا
 ةدش نم :يأ « َرجاَنَحْلا بولقلا تعَلبَو رصب تا ذو » :لاق م ٥

 .لتقيس ادمحم نأ نونظي ،نيقفانملا ينعي 4 نونظلا هللاب َنوُنَتَو » .فوخلا
 ِ .(انوكلهيس مهنأو

 لازلز اوزنَو » :لاق .اوصحُم :يا ه نونملا يتياه » :هللا لاف
 ى ي ى ۔

 مكتاي املو ةنحلا اوُنُخْذَت نأ مُتْبِسَح مأ ) :ةرقبلا ةروس يف لزنأ دق هللا ناكو 4 اديدش

 عزنتو اههاوفأ ىلع رودقلا بكت ابصلا يهو» :حس يفو ،ع و ب يف ةرابعلا تدرو اذك (1)
 ..515 ص دهاجم ريسفت يف ءاج ام ىلإ برقأ ةريخألا ةرابعلا هذهو . «مهتنعظأ ىتح طيطاسفلا

 :ةي يبنلا لوق باب ،ءاقستسالا باتك يف يراخبلا هجرخأ :ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخا (2)
 6روبدلاو ابصلا حير يف باب ثءاقستسالا باتك يف ملسم كلذك هجرخاو شابصلاب ترصن

 .سابع نبا نع هيوري امهالك (900 مقر)
 ىلإ هبلق عفرت ىتح هتئر خفتنت تناك مهنم لجرلا نأ ركذ» :336 ص 2 ج ،يناعملا يف رفا ل لاق (3)

 .عزفلا نم
 ءايلاو واولا قحلت برعلاو (اَنوَُظلا) :لاقوو :660 ص 2 ج ثنآرقلا يناعم يف يفخلا لا لاق (4)

 .كلذب يآلا سوؤر اوهبشف ،يفاوقلا رخآ يف فلالاو
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 ١2 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 نيذلاو لوُسرلا لوقي ْىنَح اولو ءارضلاو :اسيل مهسم مكل ن اولخ نيذلا لم

 ةيآلا هذه تلزن املف .[214 :ةرقبلا] ( بيرق هللا رصن نإ آلأ هللا رضن ىَتَم ُهَعَم اونما

 امم اه ) :اولاق بازحالا موي ناك املف .ذعب اذه انباصأ ام :ة يبنلا باحصأ لاق

 ( ًاميلشتؤ نامي ا لإ مهوذ ز و ُهُلوُسَرَو هللا َقَدَصَو هلوُسَرَو نلا اَنَدََو

 مكنا ذا مكيل هلا ةمعن اوركذا اوّنَماَع نيذلا اهأ اي ) : هلا لزنأو .[22 : بازحالا

 نم مكوغاجج ذإ ذإ اريصب نولمعت امب ةللا ناكو امور ل ًادونُجَو احير مهل اَنْنَسَرأَق ةونج
 هلاب نونظت رجانحلا بولقلا تلو راصبأ تغاز و مكنم لقأ نمو مكو

 اوكزح :يا ( اديدش ال ز اولزلزَؤ) اوصحم :يا ( َنوُنمُملا يتا كلاَتُم نونظلا
 .ةدشلا مهتباصأو فوخلاب

 .نوقفانملا مهو ضَرُم مهبو يف نيذلاو َنوقْفَتُمْلا لوقي إَو » : هللا لاق
 مهنم فنص لك فنصو . نوقفانم ءالؤه لكو .ةنيدملا يف نوفجرمل او ، ىضرملا مهو

 . 4 ارورغ لإ ُهلوُسَرو هللا اندعو ام ) : ىنثم مالك وهو . ًاعيمج نوقفانم مهو . هملعب

 7 .؟ و 5 ّ .

 املو ةئجلا اولخ نا متبسح م ( : ةرقبلا ةروس يف هللا لزنأ امل هنأ كلذو

 لوسرلا ُلوُقَي ىمح اولزلزو ٤ ءارضلا او ءاسأ مهتن مكلبق نم اَلَخ نيذلا لم مكا
 هللا دعوف .[214 :ةرقبلا] ( بيرق هللا َرضَن نإ لأ هللا رضن ىم ُهَعَم اونماَع نيذلاو

 اوكرحي نأو ،ةدشلا يهو . اولزلزي نأ دعب مهلبق نم رصن امك مهرصني نأ نينمؤملا

 هَعَم اونَماع نيذلاو لوسرلا لوقي ىنح ) :هللا لوقي ثيح ٤ نويبنلا لاق امك . .فوخلاب
 رصنلا هللا اندعو :نوقفانملا لاقف ؛( بيرق هللا َرضَن نإ لأ ) :ةللا َلاَق ( هللا رضن ىتم

 . "ةهئو ل ناراو ارضن انارت
 .نبياحالا ضعب يف اومزهي الو دحأ مهنم لتقي الأ هللا مهدعو اميف نكي ملو

 امنإو [140 :نارمع لآ] ( سانلا نيب اهُنوادُئ مايلا لتَو) :ىرخأ ةيآ يف لاق

 ام ) :مهلوق ىنعم كلذف .ةميزهلاو لتقلا مهنع ىوطو ةبقاعلا يف رصنلا هللا مهدعو

 .115 ةقرو . حس نم ةدايز (1)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 13 :بازحألا

 انعدخ :نولوقي ةعيدخلا وه انه اه رورغلا ليواتو .( ارورُع لإ ُهنوُسَرَو هنلا اندعو
 دئادشلا نم انبيصي امم كلذ لبق ام انع ىوطو انرصنيس هنأ ةبقاعلاب انملعأ :يأ .هللا

 هللا اوفصو دقو ى هللا انعدخ :اولاق .ةعيدخلا وه برعلا دنع رورغلاو . ةميزهلاو لتقلاو

 َوُهَو ةئلا َنوُمِداَحُي َنيِقفاَتُملا نإ ) :هلوق وهو . مهعدخ دق يرمعلو ،مهل ةعيدخلاب
 نإ هرّسفنسو .ديدحلا ةروس يف مهايإ هللا ةعداخم ريسفتو .[142 :ءاسنلا] ( هعداخ

 . هلللا ءاش

 ال برثي لمهأ اي » نيقفانملا نم :يا « ْمُهْنَم ةئام تلاق ذإو » :لجو زع هلوق ه مح
 .ضعبل مهضعب نوقفانملا هلوقي 4 اوُعجزاَف ْمُكَل ماَقُ

 ماقم ال :ضعبل مهضعب لاقو .اونبَج بازحألا نوقفانملا ىأر امل : يبلكلا لاق

 . مهونماتساف نيكرشملا نونعي مكموق ىلإ اوعجراف ،ءالؤه عم مكل

 فاخن ةيلاخ :يأ 4 ةَروَع انتويب نإ نولوقي يبنلا مهنم قيرف نِذاَتْسيَو » :لاق

 .ادحاو وهو ،ةعئاض :نسحلا ريسفت يفو ،يبلكلا ريسفت يف ،قرشسلا اهيلع

 .تعاض اهانيلخ نإ :نولوقي

 .ه ارارف آلإ نوديري نإ » :لوقي « ةَرْوَعب يه اَمَو » :هللا لاق

 هللا اندو ام) :هلوقو» : يلي ام ةيآلا لوزن ببس يف 336 ص 2 ج 6 يناعملا يف ءارفلا دروأ (1)

 ذخأ نيي هللا لوسر نأ اوركذ .هدحو يراصنأل ١ ريشق نب بتعم لوق اذهو ( ارورغ لإ ا هلوُسَرَو

 عملك ةدحاو لك عم . تابرض ثالث برضف . . مهيلع تدتشا ةرخص يف ناملس نم الوعم

 : مالسلا هيلع يبنلا لاقف :لاق . ًاجع نهيف تيأر دقل هللا لوسر اي هللاو : ناملس لاقف .قربلا

 سراف دالب ةثلاثلا يفو ،نميلا روصق ةيناثلا يفو }نئادملا ضيبأ ىلوألا ةبرضلا يف تيأر دقل

 نأ دمحم اندعيأ : بازحألا ىأر نيح بّتعم لاقف .َنهادم غلبم يتمأ ىلع هللا َنحتفيلو .مورلاو
 لإ ُهلوُسَرَو هللا انَدَعَو امم ؟اقَرَق ءالخلا برضي نأ ردقي ال اندحو مورلاو سراف انل ,حتفي

 .« (اروُرُغ

 سرافلا روعأو .ةروع هنم تدب اذإ كلزنم روعأ دق :لوقت برعلاو . . .» : يناعملا يف ءارفلا لاق (2)
 قارسلل ةنكمم :يأ (ةَرْوَع انتويب نإ) : مهلوقب اودارأ امنإو . . .برضلل للخ عضوم هيف ناك اذإ
 .ةروعب تسيل :لاقف .هللا مهبذكاف ،لاجرلا نم اهتولخل
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 14 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 نمو نايفس وبأ مهيلع لخد ول] :يأ «اممراطفأ نم مهيلع تلخ لو ه :لاق

 تبلط :ىأ 4 اولئس ث 1 .ةنيدملا ينعي .اهيحاون نم : : يأ اهراطقأ نم ا"[هعم

 .ةنتفلا ىلإ ث)[ريمضلا] عجر .اهوءاجل :يأ اَمْوَتأل » كرشلا : يأ 4 ةنتفلا » مهنم

 : ىأ ( اهوتآل ) ةدودمم ةلقثم اهأرق نمو ؛ةفيفخ اهأرق نم ريسفت ىلع كرشلا يهو

 . اريسي لإ اَهب اوبل اَمَو » .مهايإ اهوطعأل ،كرشلا يهو .ةنتفلا ينعي ،اهوطعال

 هللا ©ث ىقبا نإ ؛كرشلا نيقفانملا نع يفنت ،نيفلتخملا نيب يضقت ةيآلا هذهو

 اولئس ث : امراف م مهلع تلخد ولو ) :لوقي ذإ ؛ مهلوقع اورباكي ملو قارفل لهأ

 اهوءاجل :يأ ( اَمَْنأل ) ،كرشلا ىنعت ةنتفلاو ،نيقفانملا ينعي 4 ) اممْوَنأل ةنتفلا

 نم هنوطعيو كرشلا ىلإ نوئيجي فيكو ؤهيلع مهو كرشلا نول ًأاسُي فيكف .اهوطعالو

 . نيكرشمب اوسيل نيقفانملا نأ اوملعيلو انل قارفلا لهأ ةئلا قّنيلف هيلع مهو مهنم هبلط

 ينعي ،اهراطقأ نم مهيلع لخد ول مهنأ ربخأو ةيآلا هذه يف كرشلا نم هللا مهارب دقو

 اذه نيبأ ام .هوتألو اهوطعأل : يأ ،اهوتأل كرشلا :ىأ ةنتفلا اولئس مث ،اهيحاون نم

 .هدمحبو هللا ةمعنب

 ۔ ۔هىگ . ۔- ةو .۔ .۔ . م ۔ 2 ۔ ن ۔۔۔

 نب رباج نأ اوركذ «ربذالا نولوي آل لبق نم ةثلا اوُدَماَع اوناك دَقَلَو » :هلوق
 هللا ُدُهَع ناكو » .توملا ىلع هعيابن ملو رفن ال نأ يي هللا لوسر انعياب :لاق هللا دبع

 .نوقفانملا هب ٌفوُي مل يذلا دهعلا كلذ نع هللا مهلاسي :يأ « ًآلوُمْسَم
 ۔ وإ ء ى م۔ ] ه۔ه ا ه۔١٥ ذيو ... ٥ . آ ٥ ,د هي ة ى .

 « نوعتمت ال اذإو لتقلا وا توملا نم متزرف نإ رارفلا مكعفني نل لق » :لاق

 .مكلاجآ ىلإ :يا « اليلق لإ » ايندلا يف :يا

 .269 ةقرو ز نمو 53115 ةقرو ؤ‘حس نم ةدايز (1)

 .حاضيإلل اهنم دب ال ةدايز (2)

 وأ فيحصت نم اهيف ام حيحصت ىلا قفوأ ملو .ع و ب يف » ىقبأ نإ» :ةملكلا هذه تدرو اذك (3)

 دقف مكحم نب دوه خيشلا مالك نم قارفلا لهأ» ىلع درلا يف اهلك ةرقفلا هذهو .. اطخ

 .ع و ب اتطوطخم هب تدرفنا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 19 - 17 :بازحألا

 دارأ نإ » هللا نم مكعنمي :يأ ه هللا َنُم مكُمِصُعَي يذلا ا ْنَم لف » :لاق
 4 ةَمحَر مكب دارأ وأ ) "")[ةميزهلا وأ لتقلا : : مهضعب لاقو] .اباذع : :يأ « ءوس مكب

 نوتومي نيذلا : يأ ) ءاش نإ َنيقفانُملا َبْذَعْتَو ) :هلوقك .نيقفانملا ينعي ،ةبوت : : يأ

 مجرلاب م مهيلع نمي وأ : يأ [24 :بازحألا] ( مهييَلَع ت بون وأ ) مهبذعيف مهقافن ىلع

 نم مهل نودجي الو » :لاق ©}[حتفلاو رصنلا :مهضعب لاقو] .مهقافن نع نوعجريف
 امم مهرصني : يأ 4 اريص آلو ث مهنع باذعلا عفديف مهالوتي : : يأ 4 يلو هللا نوذ

 .باذعلا نم مهب لزني

 رمأي ذإ : يأ اضعب مهضعب قوعي : يا 4 مكنم َنيقوَعُملا هللا ملعي ذ , : هلوق

 ًاضعب مهضعب رمأي :يأ ه انيلإ مل هناوخإل نيلئاقلا ) رارفلاب ًاضعب مهضعب

 ريغل ناك امنإ هنأل لق امنإو 4 اليلق الإ » لاتقلا :يأ « سأبلا نوتاي الو » .رارفلاب

 :هلوقك وهو .ةين الو 0ةبسح هيف مهل نكت ملو ،ةعمسو ءاير هولعف امنإ : :يأ ل هللا

 ذإ ليلق وهو ،مهنم ناك يذلا ديحوتلا الإ ]82 : ءاسنلا] ( اليلق لا هلللا نوركذي آلو )

 نم مكل نوكرتي ال :يأ 4 ْمُكََلَع ًةّخِشأ » :لاق] . حلاصلا لمعلاب هولمكي مل
 .“[ائيش ةمينغلا نم مهقوقح

 « فْوَحْلا ءاج ادإ « :لاق ةمينغلا نوكت نأ لبق لاتقلا لوأ ىلإ مالكلا عجر
 3 توملا َنم هبلَع ْىَشْعُي يذلاك مهنيعأ روُدَن كيلإ نورظني هتيأر » لاتقلا ينعي
 ْمُكوَقَلَس » لاتقلا بهذ اذإف :يأ « فْوَحْلا َبممَذ اًذإَف » .لاتقلا نم فوخ : يا
 :يأ 4 ريخلا ىّلَع ةًحشأ » (ةحايّصلا : قلسلاو .مكيلع اوحاص : يأ « دادج ةَسلأب

 . ةمينغلا ىلع

 .270 ةقرو ز نمو 5116 ةقرو حس نم ةدايز (1)
 .حص يفو ع و ب يف ةلمجلا هذه راركت عقو اذك (2)

 6اةبسح ريغب» :ز يفو ۔«صالخإ الو ةبسح ريغب» : : حس يفو 5ةين الو ة هيشخ» :ع و ب يف (3)

 . هللا دنع لمعلا رجأ باستحا :يأ 5ءةبسح :اباوص متيار تبلاو
 .ز و حس نم امهتبثاف .ع و ب نم ناطقاس هريسفتو (مُكيَلَع ةحشأ) : ىلاعت هلوق (4)

 = طسب قلسلا» : يناهفصألا بغارلا تادرفم يفو ،«حايّصلا :قلسلا» :اهلك تاطوطخملا يف اذك (5)

360 



 20 - 19 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 ؛ىوقنلاب ناميإلا اولمكيف اونمؤي مل :يأ اونمؤي ل َكثَلوأ » :هللا لاق
 اورقأ : يأ 41[0 :ةدئاملا] ( مهبولق نمت ملو مههاوفأ اماع اولاق َنيذلا َنم ) :هلوقك

 . مهتنسلاب هب اورقأ امب لمعلا ىلع ربصت مهيولق نكت ملو مهتنسلاب

 ءاير اولعف ام اولعف مهنأل مهتانسح لطبأ :يأ «ْمُهَلَمغأ ةللا طبحأ » :لاق
 .ةبسح الو ةّين ريغب ةعمسو

 نولتاقي ال :يأ ،لاتقلا ىلع : ىأ ( رْيحْلا ىّلَع ةحشأ ) :مهضعب لاقو

 .نمؤملا بستحي ام هيف نوبستحيو ،داهجلا يف نوبغريف

 يف ءالبلاو رصحلا مهسم امل ةي يبنلا باحصأ نم الجر نأ ىبلكلا ريسفتو .
 لاقف 3هاعدف . رمت ىذغتي هاخأ دجوف 0 ًامادإ وأ ًاماعط بيصتل هلهأ ىلإ عجر قدنخلا |

 يف يل ةجاح الف © كسفنب ةلي هللا لوسر ىلعو يلع تلخب دق :نمؤملا هوخأ

 . .كماعط .

 بارخلا تاي نإو اوبهذي م بازحأل » نوتفانملا :يا ه َنوُبِيحَي » :لاق

 عم ةيدابلا يف ينعي 3 بارغألا يف نوا هنأ ول » نوقفانملا دوي :يأ ه اودَوي

 وهو 4 مكابأ نع نولأس 9 ودبلا يف مهنأ ول فوخلا نم نوأوي : يأ بارعألا

 مهنال 6 مهلاومأو مهلايعو مهسفنأ ىلع فوخلا الإ كلذ يف مهب سيلو ؛لوصوم مالك

 نونمتي مهو ،مهءادعأ مهعم اودهاجو . مهتم اوعداو ؤ مهنيدب اورقأ دق نيملسملا عم

 .ةرضم كلذ يف مهيلع لخدت نأ ريغ نم نيملسملا ىلع نوكرشملا رفظي :

 ةعمسو ءاير لتاقي امنإ ليلقلا كلذو « ليلق لإ اولتق ام مكيف اوناك وَلَو » :لاق

 . ةين الو ةبسح الب

 مكبيع يف اوغلاب : يأ» : 5 ص 2 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو . «ناسللاب وأ ديلاب امإ رهقب =

 مكوذا» : 339 ص 2 ح 6 يناعملا يف ءارفلا لاقو آ1... قلسم بيطخ : مهلوق هنمو 6 مكتمئالو

 ام هعمسأ اذإ اقلس هقلسي هقلسو . . .توصلا ةدش :قلسلا» :ناسللا يفو .«نمآلا دنع مالكلاب

 . رثكأف هركي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 24 - 21 :بازحألا

 مويلاو ةثلا اوُجْرَي ناك ْنَمْل سح ةو هللا ,لوُسَر يف مكل َناَك ذفلا :هلوق
 .تقو هيف سيل عوطت ركذلا اذهو .4 اريثك ةللا َرَكَذَو رخألا

 نونعي 4 ُهنوُسَرَو ةلا اَنَدَعَو ام اذه اولاق بازحألا َنوُنمْوُمْلا ىأز املو » :لاق
 هللا قةَصَو » ."عضوملا اذه لبق هانرسف دقو ،ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلا

 اقيدصت :يأ ( نامي آلإ ) 4 ًاميلشتؤ انميإ آلإ مُهَداز امو » :هللا لاق .4 ُهلوُسَرو
 . هللا رمأل :يأ 7

 نأ قدنخلاب ةلي هللا لوسر رمأ ةكم نم اوجرخ امل بازحألا نأ يبلكلا ريسفتو

 غرفو قدنخلا رفح املف .معن :لاقف ؟ربخ نم كاتأ لهو }هللا لوسر اي :اولاقف رفحي
 ةللا قَدَصَو ُهلوُسَرَو ةللا اَنَدَعَو ام اذه ) :اولاق نونمؤملا مهآر املف .بازحألا مهاتأ هنم

 .ةيآلا رخآ ىلإ ( . . .ُهلوُسَرو
 نأ ىلع هوعياب ثيح ه هنَلَع ةئلا اوُدَهنَع ام اوقدص لاجر نينموُمْلا َنِم » :هلوق

 4 هبخن ىضق نم مهنمف » .دحأ موي كلذو ،ودعلا مهئاقل يف اوقدصو ،اورفي ال

 نُم مُهنِمَو » تشاع وأ لتقف هدهع :يأ ( هَبْحَن ىضق نم مهنمف ) :دهاجم ريسفت
 مهضعبو .ث[هئاقل يف قدصي وأ لتقيف] لتاقيو هدهع يضقيف لاتق هيف أموي رظن
 هباحصأو ةزمح :ذئموي لتق نم ينعي ،هلجأ :يأ ( هبخن ىضق نش مهنمف ) :لوقي

 .نوقفانملا َلَذَب امك ه ليدبت اولذب اَمَو » :لاق .هلجا :يأ ( رظتني نُم مهنمو )

 مهلوق يف اوقدص نيذلا نينمؤملا :يأ «َنيقدنصلا هللا يزجَيِل » :لاق
 : يأ هيلع هللا اودهاع امب مهئافوو هللا ضرف مهلامكإب :يأ 4 مهتذِصب » .مهلعفو

 .ةنجلا كلذب مهيزجي

 (ُبيرق هللا رضن نإ آلأ) :هلوق ىلإ (. . .ةنجلا اولخت نأ مسح مأ) :ةميركلا ةيآلا ىلإ ريشي (1)
 - . .357 - 356 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظناو .ةرقبلا ةروس نم 214 ةيآلا

 ٥بحن ناك يذلا هرذن : يأ (ُهبْحَن ىضق نم مُهنمَف) ه :135 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)
 .«. . .توملا :يأ سفنلا اضيأ بحنلاو .رذن : يأ

 .118 ةقرو حس نم ةدايز (3)
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 27 - 24 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 ءاش دق هنإف 6مهبذعيف مهقافن ىلع اوتوميف « ءاش نإ َنيقفتُملا َبَذَعُبَو » :لاق
 ةبوتلاب مهيلع نمي :يأ مهْلَع ب بو ؤ { .مهبذعيف مهقافن ىلع اوتام اذإ مهباذع

 هقافن نم مهنم بات نمل :يأ ٩ ًاروفُع َناَك ةللا نإ » .هنم اوبوتيو مهقافن نع اوعجريف

 .ًاعجرمو ًاباتم هقافن نم هل لعج ذإ هل اميحر : يأ « اميحر » هرفكو

 نم اولاني مل :يأ 4 اريخ اولان ل مهظيغب اورفك نيذلا هللا ًدَرَو » :لاق

 ىفكو » (!)ريخ - ۔ اورفظ ول مهدنع نيملسملاب مهرفظو ؛ ًارفظ الو ةمينغ نيملسملا

 ابو هللا ناكو , مهيلع هللا اهلسرأ يتلا دونجلاو حيرلاب : يأ « لاتقلا نينموملا هللا

 .4 ًزيز

 ينعي 4 بتكلا لمأ نم ه » مهونواع :يأ «ممُموُرَهَط نيزلا َلَزْنأَو » :لاق

 بلا مهيو يف فذقو » مهنوصح نم :يا 4 مويِصاَيَص نم » ريضنلاو ةظيرق
 نأ اوركذ . ه مهلمأ او مُهَرَيِدَو ْمُهَضزأ ُمكَتَروأ او ًاقي رق نوُرساتَو نولتقت قي ر

 لوق يف ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزنا :هيلع لزن ةظيرق رصح امل ةي هللا لوسر

 مكحي مل ادعس نأ هيبأ نع ذاعم نب دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نع اوركذ

 .(»مهيف يلع رشأ :لاقف ،رامح ىلع ءاجف هيلإ لسرأ مالسلا هيلع يبنلا نكلو ،مهيف

 يلع رشأ :لاقف ،هب كرمأ ام لعاف تناف رماب مهيف كرمأ هللا نأ تملع دق :لاقف

 تمسقلو مهءاسنو مهيرارذ تيبسلو مهتلتاقم تلتقل مهرمأ تيلو ول :لاقف .مهيف

 .«هولان ول اريخ مهدنع كلذ ناكو» :ز ةرابعو . حس يفنو ع و ب يف اذك (1)

 ةظيرق ينب ىلإ هجرخمو بازحالا نم تي يبنلا عجرم باب ، يزاغملا يف يراخبلا هجرخأ (2)

 همكح ىلع اولزنف تي هللا لوسر مهاتاف » :هظفلو هتور ثيدح نم ةشئاع نع .. . مهايإ هترصاحمو

 يزاغم الثم رظنا .يزاغملاو ريسلا بتك يف كلذ ليصافت رظنا .«دعس ىلإ مكحلا درف

 3 ج . ةريسلا يف ماشه نبا هاور امبسح قاحسإ نبا ظفلو .512 - 510 ص 2 ج ؤ يدقاولا

 ةعبس قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقل» :153 ص 1 ج هريسفت يف يربطلاو .240 ص
 ٩ ( ةعقر ا
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 زيزعلا هقا باتك ريسفت 27 :بازحألا

 هللا ينرمأ يذلاب مهيف يلع ترشأ دقل هليب يسفن يذلاو : نيتم يبنلا لاقن . مهلاومأ

 ِ ٢7

 موي مالسلا هيلع يبنلا ىلع ضرع نميف تنك :لاق يفوعلا ةيطع نع اوركذ
 تبنت مل يتناع اذإف يلإ اورظنف .كرت هتناع تبنت مل نمو ،لتق هتناع تتبن نمف ،ةظيرق

 .تكرتف

 بهذ دق هنأ اوأرف ،مهلخن عطقو ةلي هللا لوسر مهرصح امل هنإف ريضنلا" امأو

 . ماشلا ىلإ مهيلجي نأ ىلع هوحلاص مهشيعب

 يهو] ريضنلا ينب لخن قرح ةي هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع اوركذ
 :رعاشلا اهيف لاق يتلا يهو . ةوجعلا كرتو )1 )[ةريوبلا

 ريطتسم ةريوبلاب قيرح يؤل ينب ة ارس ىلع ناهو

 . ةنيل وهف ةوجعلا نود ام :لاق هنأ ةمركع نع اوركذو

 هريخ :يا هاغوثطت م ضرأو » :لا
 نإو ؛ ربيخ انحتف موي ةحلط يب أ فب ددر تنك :ل اق كل ام نب س أ نع اوركذ

 لاق اهيلع انفرشأ املف .هذخف يذخفو ،مالسلا هيلع يبنلا قاس بيصتل يقاس
 .}نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ،ربيخ تبرخ ربكأ هللا :ةلي يبلا
 .ةونع اهانذخأف

 ءاش نإ رشحلا ةروس ريسفت يف الصفم ريضنلا ينب ءالجإ ربخ يتأيسو .119 ةقرو حس نم ةدايز (1)
 . هلللا

 :ليقو ،ربيخ اهنإ :مهضعب لاقف شةيآلا اهيلإ تراشأ يتلا ضرالا هذه يف نورسفملا فلتخا (2)

 اهحتفي ضرأ لك يف ةماع ةيآلا نأ يربطلا حجرو .مورلاو سراف ضرأ اهنإ :ليقو .ةكم اهنإ
 .مهل اومأو مهرايدو ريضنلاو ةظيرق يتب ضرأ مهثروأ نأ دعب اهايإ هللا مهثرويو نوملسملا

 يفو .ءامدلا نم ناذألاب نقحي ام باب ،ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ !هيلع قفتم ثيدح (3)

 امهالك (1365 مقر) ربيخ ةوزغ باب ،ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو ربيخ ةوزغ باب
 .سنا نع هيوري
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 29 - 27 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 أرقف ربيخ انحّبص ةادغ ي هللا لوسر انب ىلص :لاق كلام نب رسا نع اوركذ

 هللاو دمحم :دوهيلا تلاق اهيلع انفرشأ املف .بكر مث نارقلا يف نيتروس رصقأ انب

 لُك ْىَلَع للا َناَكَو » :لاق .ةونع اهانذخاف .شيجلا : سيمخلاو :لاق .سيمخلاو

 . 4 ريدق ءيش

 اهتنيزو انلا ةيحلا ةذرت نمك نإ كجوزل لم يبنلا اَهُيأَي» : ىلاعت هلوق
 نإف ةرخآلا رادلا ُهَلوُسَرَو ةئلا ذذرُ نتنك نإَو اليمج ًاحاَرَس َنُكحَرَسَ نكعم ناع

 .ةنجلا ينعي اميظع ارجأ نكنم تتسخُملل د ًدَعأ ةئلا

 كلذ نكي ملف .هانرتخاف ةليتي هللا لوسر انرّيَح :تلاق ةشئاع نع قورسم ركذ

 نهريخي ملو ةرخآلاو ايندلا نيب نهريخ امنإ :نيرسفملا ضعب لاقو ."أقالط

 .قالطلا

 اهريخ اذإ اهسفن ةأرملا تراتخا اذإ رايخلا لعجي بلاط يبأ نب يلع ناكو

 نُكعتَمأ ) :هلوق يف ةيآلا هذه نم كلذ لاق هبسحأ : مهضعب لاقو .ةنئاب ةقيلطت لجرلا

 نيذلا اهيأ اي ) :عضوملا اذه دعب ةروسلا هذه يف لاقو .( اليمج ًاحاَرَس نكر

 نم ْنهَْلَ مكل امف نُموُسَمَت نأ ,لبق نم نُوُمْتقلَط مث تانموُمْلا متْخَكَن اذإ اونما
 لبق اهقلط اذإف .[49 :بازحاألا] ( اليمج ًاحارَس َنُموُحرَسَو َنُهوُعَتَمَ انودع ة ةع

 اهجوزت نإو \بطاخ وهو ،اهسفنب كلمأ يهو .اهب هنم نيبت اهنإف ةقيلطت اهب لخدي نأ
 . . نيتقيلطت ىلع هدنع تناك

 ) فورعمب ٌنُموُك سأف نَهَلَجأ َنْغَلََف ءاسنلا تقلط ا ذإو ) :ةرقبلا ةروس يف لاقو

 ةضيحلا نم لستغت مل ام يضقنت نأ لبق ةدعلا ءاضقنا دنع اذهو 231[0 :ةرقبلا]

 ضقنت مل امف لماحب تسيلو ضيحت ال نمم تناك نإف ضيحت نمم تناك اذإ ةثلاثلا

 ةثالث وأ نانثا اهنطب يف ناك نإف ،اهلمح عضت مل امف الماح تناك نإو .رهشأ ةثالث

 باتك يف يراخبلا ثيدحلا اذه جرخا .7 .«اقالط هدعي / ملف» : :حس يفو بو ع يف اذك (1)

 يبأ قيرط نم .(اهتنيزؤ انألا ةايحلا َنذرت تنك نإ كجاوزأل لق باب بازحألا ة هروس ء ريسفتلا

 .523 - 519 ص 8 ج 6 يرابلا حتف رجح نبا رظنا .ةشئاع نع نمحرلا دبع نب ةملس
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 31 - 30 :بازحألا

 اهعجاري ملو ةدعلا تضقنا ناف . ءاش نإ كلذ لبق اهعجاري وهف رخالا عضت مل امف

 باتك يف حيرستلاو .[31 : ةرقبلا [ ) فورعمب نهوحرس وا ( : لاق . ةنئاب ةقيلطت يهف

 . ةنئاب ةدحاو هللا

 .ثالثف اهسفن تراتخا نإ :لوقي تباث نب ديز ناكو

 هتراتخا نإف .اهب قحأ وهو ةدحاو :نالوقي دوعسم نب هللا دبعو رمع نبا ناكو

 يغبني الو ةدحاولا ىلع ةنسلا قالط يف رايخلا امنإ :نالوقي امهنأكف ؛اهل ءيش الف

 :لاق اذإ امأو .اهقلطي نأ يغبني ام هجو ىلع اهريخ امنإف اعيمج أثالث ثالث قلطي نا
 مالكلا اذه ىلع ةدحاو يهف ثالث اهسفن تقلط اذإ اهنإ امهلوق يفف كديب كرمأ

 .لوألا

 نأ ريغ .تلاق ام لوقلا :نولوقي ةي يبنلا باحصأ نم هعم لاجرو يلع ناكو

 نوكيو ©“كلذ ىلع فلحيف .ةدحاو ىف اهتكلم امنإ : لوقي نأ الإ :لاق رمع نبا

 .دمتعن هيلعو ذخان هبو .ةدحاو يف اهؤاضق

 انزلا :يا ه ةنم ةَمحَفب نكنم تاي نم ييلا ءاسي و :لجوزع هلوق
 ."نيه : يأ « اريسي هللا ىلَع كلد ناكو نيَعِض باذعلا اهل فعضيو

 ه هر

 ركذ اميف هلوسرو هللا نكنم عطي نمو :يأ 4 هلوُسَرَو هلل نكنم تقب نمو »

 اهل لعجي :يأ (نيقْعِض ُباَذَعْلا اَهَل فعاَضُي) ه :136 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 (فعاضي) زاجمو .ءيشلا الثم ءيشلا يفعضو ءهلثم ءيشلا فعض نأل ةبذعأ ةثالث باذعلا

 دقو .«نيئيش ءيشلا لعجي : يأ فعضي :هلوق امأف .ةثالث نوكي ىتح نيئيش نيئيش ءيشلا لعجي : يأ

 ٦ كلذك هارا الو» : لاقف اذه ةديبع يبأ لوق 350 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا ىور

 امرج اَهتْون احلاص لمعتو ) .امهعطي :يأ ( هلوُسَرَو هلل نكنم تنقُي نَمَو) :دعب لوقي هنال

 نإف {ةبيتق نبا هيلإ بهذ ام حجرأ انأو «. . .نالثم ًاضيأ م مت نيفعضلا نأ ىلع لدي اذهف (نيترَم
 نب رباج نع ةديبع وبأ ىور دقف .لثملا ىلإ نيلثم ةفاضإ ال نيئيش هسفن ءيشلا لعج ةفعاضملا

 أضوت مث .هب الإ ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه :لاقف ةرم اضوت هنأ يتي يبنلا نع سابع نبا نع ديز
 ءوضوو يئوضو اذه :لاقف اثالث اثالث اضوت مث ،هل هللا فعاض فعاض نم :لاقف نيتنثا نيتنثا
 .(89 مقر) 30 - 39 ص 1 ج ،بيبح نب عيبرلا دنسم رظنا . يلبق نم ءايبنألا
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 . 33 - 31 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 تنقت يتلا ينعي احلص ْلَمْعَتَو » :لاق .فالتخا هيف سيلو سابع نبا نع ةمركع

 : نسحلا لأس الجر نأ انغلب :مهضعب لاق .4 نيترم اَمَرْجأ اهتو» هلوسرو هلل نهنم

 .ةرخآلا يف ينعي ،نيترم اهرجأ ىتؤت ثيح :لاق ؟نيفعض باذعلا اهل فعاضي نيأ

 .ةنجلا :يأ « اميرك اقزر » اهل انددعأو :يأ « اَهَل اَنذَعأَو ه :لان

 مالكلا فناتسا مث « نيقتا نإ ءاسنلا َنُم دحأك َنّتْسَل يبنلا ءاسنو :هلوق
 .بيرملا ىوهي ام هيف يذلا مالكلا وه :يبلكلا لاق 4 لوقلاب َنعَضْخَت لق » :لاقف
 غم يبنلا نمز يف دودحلا بيصي ام رثكأ ناكو .ثفرلاب نملكت الف :نسحلا لاقو

 | .نوقفانملا
 لاقو .انزلا انهاه ضرملا :مهضعب لاق 4 ضرم هبلَق يف يزلا َعَمظَيَق » :لاق

 َنْعَضخَت لق ) :لوالا مالكلا عبت اذهو .4 افورعم الوق َنلُتَو » .قافنلا :مهضعب

 . ( ,لوقلاب

 :اهارق نمف .نرقو نرقو :نيهجو ىلع أرقت يهو 4 كويب يف َنرَقَو » :لاق

 :لاق .راقولا لبق نمف رسكلاب (نزقو) اهأرق نمو كرازقلا نم وهف . حتفلاب (َنْرَقَو)

 ينعي سيلو .نسحلا ريسفت يف "مكلبق :يا 4 ىلوألا ةيلهاجلا جربت َنْجَرَبَت الو »
 مهضعبو .مكلبق :يأ [50 :مجنلا] ( ىلوألا ًادا ) :هلوقك ؤاهلبق ةيلهاج تناك اهنأ

 .ةي دمحم اهيف دلو يتلا ةيلهاجلا لبق نم ميهاربإ اهيف دلو يتلا ةيلهاجلا :لوقي

 دمحم نع اوركذ .ىرخأ ةيلهاج نوكت :اهريسفت يف لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 يف ناثوألا ريبك ناك هنإف 5‘ةةصّلحلا وذ دبعي ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق نيريس نبا

 ذئموي هللا دبعي امو ىلوالا ةخفنلا خفنت :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذو .)ةيلهاجلا

 . ضرألا يف

 رذنملا وبأ هنع هلاق ام رظنا .نميلاو ةكم نيب .ةلابتب ةيلهاجلا مانصأ نم ًامنص ةصلخلا وذ ناك (1)
 ام مجعم ،يركبلا رظناو .36 - 34 ص .مانصالا باتك يف يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 . 8 ص 1 ح { مجعتسا

 = دبعت ىتح نامزلا رييغت باب ،نتفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدح ىنعم اذه (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 35 - 33 :بازحألا

 ىلع سمخلا تاولصلا : يأ ةضورفملا : ىأ «ةوّلَصلا َنمقأَو ط :لاق

 َنْغِطأَو » .ةضورفملا :يا .«ةَزلا نيِتاءَوِ .اهدوجسو اهعوكرو اهنيقاومو اهئوضو
 .لمع وأ لوق نم هب نكدبعت ام لك يف :يأ « ُهَلوُسَرَو ةللا

 يذلا ناطيشلا :يأ « تبلا لمهأ سجرلا ُمُكْنَع بهذل ةللا دير اَمْنإ

 هذه يف ركذ يذلا مثالا ينعي سجرلا :لوقي مهضعبو . . يصاعملا ىلإ مكوعدي

 .بونذلا نم :يأ « ريهظ ْمُكَرطيَو » .تايآلا

 ىلع موقي رجفلا علط اذإ ناك ةلت هللا لوسر نإ :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 بهذيل ةلا ديري امإ ) ©تيبلا لهأ اي ةالصلا :لوقيف رهشأ ةتس ةمطافو يلع باب

 تلزن ةيآلا هذه نأ انغلب :مهضعب لاق 0"( ريهظ مرهو ب تيبلا لمهأ سجرلا مكنع

 ةملس مأ تيب يف ةي يبنلا ىلع
 افيطل ناَك ةللا نإ ةمكحلاو هللا تاياع نم نكَوُيب يف ىلت ام َنرُكْذاَو » :هلوق

 . 4 اريبخ
 وهو «تنمؤُملا َنينمؤُمْلاَو تملْسُمْلاَو َنيملسُمْلا نإ » :لجو زع هلوق

 اًنُجَرْخأَق ) :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو .تاحلاصلا :}يأ .رركم ىنثم مالك وه دحاو

 :تايراذلا ( َنيملُسُمْلا م تيب َرْيَغ اهيف انذَجَو اممف َنينموُمْلا َنم اهيف َناَك ْنَم

 قي نلق انيد .مالسإلا .غتبي نَمَو ) : ىلاعت لاق .نيدلا مسا وه مالسإلاو .[36 - 5

 .لزنأ امو هللاب ناميإلا وه مالسإلاو [85 :نارمع لآ] ( هن

 اذ سود دبعت ىتح ةعاسلا موقت ال باب ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هجرخأو 3 ناثوالا =

 سود ءاسن تايلأ برطضت ىتح ةعاسلا موقت ال :هظفلو ةريره يبأ نع (2906 مقر) .ةصلخلا
 .ةصلخلا يذ لوح

 ثيدح :يذمرتلا لاقو ، بازحألا ةروس ريسفتلا يف يذمرتلا هاورو ،هدنسم يف دمحأ هاور (1)

 .199 ص 5 ج شروثنملا ردلا رظناو .بيرغ نسح

 اهب يذلا فيحصتلل قفوأ ملو «تاحلاصلا ركي ًارركم» : ج ب و ع يف ةرابعلا هذه تدرو (2)

 .اهححصأ ىتح
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 36 ۔ 35 : بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو .هلل ةعاطلا وه تونقلاو 4تقلاَو َنيِتنَقْلاَو :لاق

 . نيعشاخ نيعيطم مكتالص يف هلل اوموقو : يأ ) َنيتناق هلل اوُموقَو (

 لمعلاو لوقلا يف نيقداصلا :يأ 4ت قدصلاو َنيقدصلاَو» :هلوق

 . هللا ضئارف عيمجل نيلمكتسملا

 .هنع مهاهن امعو هب هللا مهرمأ ام ىلع :يأ 4 تزبلصل او َنيربصل او

 وه عوشخلاو .تاعضاوتملاو نيعضاوتملاو :يأ 4تَعشَْحلاَو َنيعشحلاَو»

 .ةضورفملا ةاكزلا ينعي 4 تاقّدَصَتُمْلاَو َنيقَدَصَتُملاَو »

 ةئالثو ناضمر ماص نم هن أ انغلب : مهضعب لاق . 4 تَّيئَْصل او َنيمئْصل و ث

 . تامئاصلاو نيمئاصلا نم وهف رهش لك نم مايأ

 .مهل لحي ال امم :يا «تظفحلاو مُهَجوُرُف َنيِظِفنحْلاَو»
 .تقو ركذلا اذه يف سيلو 4تزكذلا اريثك ةئلا َنيركذلاو»

 :يأ 4 ةرفْعُم » ركذ ينلا تافصلا هذه لهال :يأ « مُهَل ةللا ًدَعأ » :لاق
 .ةنجلا :يأ « ًاميظع ًارججأَو » مهبونذل

 عم نركذي ال ءاسنلا لاب ام ،هللا لوسر اي :تلاق ةملس مأ نأ دهاجم نع اوركذ

 رخا ىلإ 4 . . .تاملسملاو نيملسملا نإ » : هللا لزنأف حلاصلا لمعلا يف لاجرلا
 . (1) ةيآلا

 . وح٫ { 2د۔ ٥٤ ء يا مع و . ٠ - 2 ,, ۔۔ ٨. ت,۔ , ۔,۔ .,۔۔
 مهل نوكت نا ارما ةلوُسَرَو هللا ىضق اإ ةنم ؤُم الو نم ؤُمل َناَك اَمَو » :هلوق

 نب ةيز شحج تنب بنيز جؤزي ن دارأ ي هللا لوسر نأ كلذو .4 مهرمأ نم ةريخلا

 نم بلاط يبأ نب رفعج اهجوز عم تعجر امدنع سيمع تنب ءامسأ يه ةلئاقلا نإ :ليقو ((1)

 ىرأ امو .لاجرلل الإ ءيش لك ىرأ ام :تلاق يتلا يهو ةيراصنألا ةراَمَع مأ اهنإ :ليقو .ةشبحلا
 . يذمرتلا هاور امك . ةيآلا هذه تلزنف . ءيشب نركذي ءاسنلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 36 :بازحألا

 املف .فَّرش تاذ تناكو ؟سمألاب كذبع ناك الجر يسفن جوزأ :تلاقو تباف ةثراح

 يف ةنس عب تراص مث ،هايإ اهجؤزف 9ِةتَي هللا لوسرل اهرمأ تلعج ةيآلا هذه تلزن

 صخي نَمَو » :لاق .همكحو ةي هللا لوسر ءاضق ىلع رايخ دحأل سيل ،نيدلا عيمج
 . انيب : يأ. « انيبم الَلَض رض دقف ) هب هارمأو هيلع امكح اميف :ىأ 4 ُهلوُسَرَو هللا

 كسمأ » 6أديز ينعي ه هنَلَع تنأ هيلَع هللا َمَعْنأ يذلل لوقت ذإو » ::هلوق
 4 هيدبُم ةئلا ام كسفن يف يفختو » :ةلي يبنلل هللا لاق 4 هللا يتاو كَجْوَر كيلع

 نأ هبجعي ةلي هللا لوسر ناكو هلتحت نأ ثحأ هللاو سانلا ىشختوإل هرهظم :ىأ

 . ةي هللا لوسر اهجؤزتيف ؤاهقالطب هرمأي نأ ريغ نم ديز اهقلطي

 لاقف ،هتبجعاف ةمئاق اهرصباف اديز ىتأ ةلي هللا لوسر نإ :يبلكلا لاقو

 .اهيومم دق أي هللا لوسر نأ ديز ىأرف .بولقلا بلقم هللا ناحبس :ةي هللا لوسر
 لاقف ،اهناسلب ينيذؤتل اهنإو ربك اهيف نإف ،اهقالط يف يل نذئا هللا لوسر اي :لاقف

 مث ،هللا ءاش ام ديز اهكسمأف .كجوز كيلع كسمأو هللا قئا : ةلي هللا لوسر هل

 ذإو ) :لاقف ،ءامسلا نم ةي هللا لوسر اهحاكن هللا لزنأ اهتدع تضقنا املف .اهقلط

 أرط اَهْنَم ديز ىضق املف ) :هلوق ىلإ ( ... . .هلع معنأو هيلع ئلا معنأ يزلل لوقت
 هللا نأ اهربخأو بنيز تئا :لاقف اديز كلذ دنع ةي هللا لوسر اعدف .(اَهَكاَنْجَوَ

 .(اهينجؤز

 . هتقتعأف قتعلاب (هيَلَع َتمَعْنأَو) .مالسإلاب (هيلَع هللا َمَعنأر : نيرسفملا ضعب لاق (1)

 ريرج نباو متاح يبأ نبا ركذ» :466 ص 5 ج ،هريسفت يف ريثك نبا اهنع لاق يتلا رابخالا نم هذه (2)
 الف اهتحص مدعل ًاحفص اهنع برضن نأ انببحأ مهنع هلللا يضر فلسلا ضعب نع اراثآ انه اه
 نم اهب هللا لزنأ ام ةريثك تايليئارسإ هذه بنيز ةصق يف تيور دقف .ريثك نبا قدصو .«اهدرون

 . ناطلس

 ميدقتب (هيدبُم هللا ام كسفن يف يفحَتَو) : ىلاعت هلوق ريسفت يف نسحلا نع متاح يبأ نبا هاور اذك (3)
 صنلا يف تءاج امك ةيآلا قسن تابثإ باوصلا نأ ىرأو .كاسمإلاب رمألا ىلع هللا ىوقتب رمألا
 . (ةللاا قتاو كَجؤَر كْيَلَع كسُمأ) : ينارقلا

 = ىلع ،اهيفف ةريسلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف ةلصفم بنيز تي هلوسر هللا جيوزت ةّضق أرقا (4)
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 38 - 37 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 ةجاح امو :تلاقف .ديز :لاق ؟اذه نم :ليقف ،بابلا حتفتساف ديز قلطناف

 لوسرب ابحرم :تلاقف .ينلسرأ ةي هللا لوسر نإ :لاقف . ينقلط دقو يلإ ديز
 هللا كيبي ال . يكبت ال :ديز لاقف .يكبت يهو اهيلع لخدف .هل حتفف © هللا لوسر

 يمسق َنيرَبََل تنك نإ ،ةجوزلا تمعن :لاق وأ هارملا تمعن تنك دق ،كينيع

 .كلابأ ال ؟نم :تلاقف . ىنم اريخ هللا كلدبأ دقف © يترسم نيغتبتو ، يرمأ ٠ريعيطتو

 .ةدجاس تّرخف .ةي هللا لوسر :لاقف

 .تعنص ام اوبيعي :يأ سانلا بيع ىشختو :يأ ( انلا ىشحتو ) :هلوق

 ال يَكِل اَهَكانجوَز » ةجاحلا :رطولاو > ارطَو اَهْنَم ًديَر ْىَضَق اَمَلَف » :هلوق

 .« ًارطَو نهنم اوضق اذإ إ ُمهناَيِعذأ جاقزأ يف » مثإ :يأ « جَرَح َنينِموُمْلا ىّلَع نوك
 دقو بالل لحت ال نبالا ةليلح نأ تمعز ،دمحم اي :ي يبنلل نوكرشملا لاقف

 ٠مثإ :يأ ( ٌجَرَح َنيِنموُملا ىلَع نوكي ال ْيَكِل ) : هللا لاقف .ديز كنبا ةليلح تجؤرت

 امم ) : هللا لاق .دمحم نباب نكي ملو ‘ ًايعد ناك اديز نإ : : ىأ ‘ مهئايعدأ جاوزأ يف

 .[40 :بازحألا] ( مكِلاَجر نم دحأ ابأ ًدَمَحُم ناك

 . 4 الوعفم هللا شأ 7 ث :لاق

 « هل للا ضرق اَميِف » مثإ نم :يأ « جّرَح نم يبنلا ىلَع ناك امم » :هلوق
 اهسفن تبهو يتلا يه :نسحلا لاقو .بنيز يه :مهضعب لاق .هل هللا َلحأ اميف :يأ

 . ")قادصلا اهاطعأف اهيلع عوطت دق ةلي يبنلا نكلو ©قادص ريغب اهايإ هللا هجوز ذإ

 سيل هنإ : يأ . لبق نم اوضم : يأ 4 لبق نم اولح نيزلا يف هللا ة ةنس ) :لاق

 ناميلسلو 6 ةأرما ةثام دووادل " دفو 6 مهل هللا لحأ اميف حرح نم ءايبنألا ىلع

 4٩. ًاروُدقُم اردق هللا أ ناكَو ط :لاق . ةيرس ةئامعبسو ةأرما ةئامئالث

 5 ج روشنملا ردلا الثم رظنا ربتعا نمل ىركذو ربع ۔اهظافلأو اهديناسأ فالتخا =

 .203 - 201 ص

 لحت ملو ،ةوسنلا عست نمو اذه نم» :ةيآلا ريسفت يف 344 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارقلا لاق (1)

 . «هريغل
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 44 ۔ 39 : بازحألا

 هلاب ىىَقَكَو ةللا ألإ ادحأ نومحي الو ُهَنوَمْخَنَو هللا تلسسر نوعي نيذلا » :لاق
 .مهلامعال ًاظيفح :يأ ه بيسح

 يباب نكي مل ادمحم نإ :لوقي 4 مكلاجر نم دحأ ابأ ًدُمَحُم ناك ام » :هلوق

 هللا ناكو نييبنلا (1)متاخو هللا لوُسَر نكتلو ط ٠ لاق .هل انعد ديز ناك نكلو لديز

 “}ه اميلع ءيش لمك
 هيف سيل ركذ اذهو ه اريثك اركذ ةللا اوركذا اونما نيذلا اهيأي : ىلاعت هلوق

 ةالص :يأ « اليصأ » ةادغلا ةالص :ينأ 4 ةركب ُهوُخَبَسَو » .عوطت وهو ،تقو
 .رصعلاو رهظلا

 هللا ةالص نأ سابع نبا ريسفت 4 ُهنَكِئاَلَمَو ْمكيَلَع يلَصُي يذلا وُه » :لاق
 .‘}رافغتسالا ةكئالملا ةالصو ،ةمحرلا

 ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم :يأ « رونلا ىلإ تَمْلْلا نم مكجرْحُِل » :لاق
 . م هنم محرأ الف : يأ 4 ًاميحر َنينموُمْلاب ناكو »

 6 مالسلاب هللا نع ةكئالملا مهيبت : : يأ 4 ملس نول و مُهَتيحجَت ُ ط : هلوق

 ه 82 3 ى

 .ةنجلا ينعي .اميرك اباوث :يأ ه اميرك ارجأ مهل دعأو ) .نسحلا ريسفت يف

 ىنعملاو .ءاتلا حتفب (مّتاخ) :نسحلاو مصاع أرقو .( متاخ) نم ءاتلا رسكب روهمجلا ةءارق ؛1)

 ارق امك نييبنلا رخآ وه دارأ متاخ لاق نمو» :344 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا هركذ امك دحاو
 لوقت ةأرملا تعمس امأ :لوقيو . . .كسم هرخآ : يأ (كسم همتاخ) هنع ركذ اميف ةمقلع

 .«هرخآ :يأ ،ًاكسم :همتاخ يل لعجا :راطعلل

 اذه يف ز يف درو دقو .127 و 126 يتقرو نيب حس نم اهريسفت ضعبو ةيالا هذه ركذ طقس (2)

 نب سنأ نع ءابس نب نوميم نع نالجع نب نوميم نع شادخ نع ىيحي» :يلي ام عضوملا
 الإ كلذب نوديري ال هللا نوركذي اوعمتجا موق نم ام :مالسلا هيلع هللا لوسر لاق :لاق كلام
 ثيدح نم ،تانسح مكتائيس تلدب دق .مكل ًاروفغم اوموق :ءامسلا نم دانم مهادان الإ ههجو

 .ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه دجأ ملو .\دمحم نب ىيحي

 رفغي مكيلع يلصي يذلا وه ينعي» .... هنَكثالَمَو ْمُكيَلَع يلصي يذلا ومه) :127 ةقرو حس يف

 .245 ص 2 ج ءءارفلا يناعم يف تدرو يتلا ةرابعلا سفن يهو .ةكئالملا مكل رفغتستو مكل
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 49 - 45 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 يف مهيلع دهشت كتمأ ىلع :يأ ادهش كتلَسر انإ يبنلا اَهيأنَي » :هلوق
 اريذنو :يأ « اريذنو » ةنجلاب ايندلا يف :يأ 4 ًارشَبُمَو » . مهتغلب دق كنأ ةرخآلا

 .ةرخآلا باذعو ايندلا باذع نم : : يأ : نسحلا ريسفتو .رانلا نم

 دنع نم ءاج يذلا يحولاب :يأ ،نآرقلاب :يأ 4 هنإب هللا ىلإ ايعاو » :لاق
 .ًائيضم :يأ ه ارينُم ًاجارسَو » .هللا

 لثم يباحصأ لثم :يي هللا لوسر لاق :لاق محازم نب كاحضلا نع اوركذ
 لوق يابف ؛اهب ىدتهي موجنلا لثم يباحصأ لثمو هب الإ ماعطلا حلصي ال حلملا

 .")متيدتها متذخأ يباحصأ

 موجنلا لثم ضرألا يف ف ءاملعلا لثم :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع نسحلا ركذ

 . اوريحت تيفخ اذإف تدب ام سانلا اهب يدتهي

 .ةنجلا ينعي ه اريبك الضف هللا َنُم مُهَل نأب نينموُمْلا رشبو » :لاق

 عدو 9 )2 )ةروسل ١ لوأ يف هانرُسف دق 4 ) َريقفَتُمْل او َنيرفنكْل ١ عطت الو . : هلوق

 هللاب ىفكو هللا ىلَع لكوتو » .هيلع ربصاو كايإ مهاذأ نع ضرعاو :يأ 4 مهي

 . 4 اليكو

 نأ ,لبق نم ْنُموُمَْْط مث تتمؤُمْلا ُمُتُحَكَن اذإ ونأ نيذلا اهبأو :هلوق

 .ه اليمج ًاحارس نُموُمرَسَو َنُمومتمف اهنود ةدع نم نهيلع مكل امف ُنُموُشم
 كلتب هنم تناب دقف ةدحاو 0 اهب لخدي نأ لبق نم هتأرما لجرلا قلط اذإ : يا

 نب لدنم انثدح» :دنسلا اذهب لوألا ىور دقو .دحاو قسن يف مالس نبا امهدروأ ناثيدح امه (1)

 نع لوألا ثيدحلا ىور دقو . . .لمي هللا لوسر لاق :لاق كاحضلا نع ربيوج نع هريغو يلع
 ملسم نب ليعامسإ :هتاور دحاب هلعأ هنكلو دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذ كلام نب سنأ
 ث ينابلالا رظنا .ضعبلا هنسح نإو ©فيعص كلذك يناثلا ثيدحلاو .فيعض وهو © يكملا

 .(52 : مقر) ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 .351 ص ابيرق فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 49 :بازحأل

 نم الو هنم ةدع اهيلع سيلو باطخلا عم اهبطخيو ،اهسفنل كلمأ يهو ،ةدحاولا

 هئام نم ًدتعتف اهسمي مل هنأل ،هيف اهقلط يذلا اهموي نم تءاش نإ جوزتتو .هريغ

 اهيلع ىخرأو .اباب اهيلع قلغأ نإف .قادصلا فصن اهلو ؛ىلبُح نوكت نأ ةفاخم

 .ةدعلا اهيلع تبجوو ،الماك قادصلا اهيلع بجو دقف ارتس
 يف سيل هنأل ،ةدحاو ةقيلطت ةلزنمب يهف اهب لخدي نأ لبق نم ثالث اهقلط نإو

 دتعت مل اهيلع داز نإف 3ةدحاو يهو .ةدحاو الإ اهب لخدي مل يتلا قالط نم هدي

 ميهاربإ ناكو .سابع نباو رباج لوق وهو .ةديبع يبأ لوق وهو ،داز يتلا هتدايزب

 نأ الإ ،هريغ اجوز حكنت ىتح اهجوزتي مل اهب لخدي نأ لبق اثالث اهقلط نإ :لوقي
 سيلو © ىلوألاب نيبت اهنإف قلاط تنأ قلاط تنأ ، قلاط تنأ :لوقيف قالطلا قرفي

 لوقلاو .نيتقيلطت ىلع هدنع تناك اهجؤزت نإف .بطاخ وهو .ءيشب اهدعب قلط ام

 هيلعو ،اوذخأ هبف ،ةديبع يبأو ديز نب رباجو سابع نبا لوق :انباحصأ لوق لوألا
 . .اودمتعا

 نوكي نأ الإ 5اقادص اهل ىمس دق ناك اذإ خوسنم وهف ( نُهوُعنَمَف ) :هلوق امأو
 مث ًاقادص اهل ىمس ناك نإف .اهل قادص الو ةعتملا اهل نوكتف ،اقادص اهل مسي مل
 يف يتلا ةيآلا اهتخسن .اهل ةعتم الو قادصلا فصن اهل ناك اهب لخدي نأ لبق اهقلط

 ةضيرف نهل اوضرفت ؤا َنُموُسَمَت مل اَم اسنلا ممتَقْلَط نإ ُمكيَلَع حانج آل ) :ةرقبلا ةروس ٤ ۔ إ ه .ح , ث ؟ هع و ه د ۔۔ ٠.2 ,۔ , ۔“,, ٥ 24٠ . ده ۔ ذع ك م = )إ ج
 ًنينسخُمْلا ىلَع ًاقَح فورعملاب ًاعاتَم هرذق رتقُمْلا ىلَعَو ُهرذَ عسوملا ىلَع ْنُهوُعتََو

 ۔ ه. ه حب ے ۔ . ه .ح ه ,ذ ث ه۔۔ ه ء م. .2 ٠٤ .ه ه. .. مث. ه

 ام فضنف ةضيرق نُهَل متضَرَق ذقَو َنُموُسَمت نآ لبق .نم نهومتقلط نإو
 :لوقي نسحلا ناكو .اهل ةعتم الو .[236-237 :ةرقبلا] ةيآلا رخآ ىلإ ( . . .متضَرف
 . ةخوسنمب تسيلو ©}ةعتملا اهل

3 

 لجرلا نوكي ال :يأ ،نهيلهأ ىلإ :يأ ( اليمج ًاحارَس َنُموُحرَسَو ) .هلوق
 . ةمرح امهنيب سيلو تيب يف ةأرملاو

 امنإو .الماك قادصلا اهلو .اثراوت هتأرماب لخدي نأ لبق لجرلا تام اذإو

 .اهب لخدي ملو اهقلط اذإ قادصلا فصن اهل نوكب
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 50 : بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 :يأ « ٌنُمروُجأ تيتا يتنلا كَجوزأ فل انلَلخأ انإ ل اهأ اي » :هلوق
 كل انللحأو :يأ « كُمَع تانبو كيَلَع ةللا افأ امم كنيمي تَكَلَم اَمَو » نهقادص

 نزَجاَم يتلا كبنلَع تانبو كلاخ تانبو كِتلمَع تانَبَو » كمع تانب
 يتاللا ءالؤه دعب نم :يأ ( دعب نم ءاسنلا َكَل لحي آل ) :هلوق ىلإ ...4 كعم

 ةنمؤم ةأرماو هتالاخ تانبو هلاخ تانبو هتامع تانبو همع تانب نمو هجاوزأ نم ركذ

 .بعك نب يبأ ركذ اميف ،يبنلل اهسفن تبهو نا

 ىنعي ( ُدعَب نم اسنلا كل لحي ل ( :لاق نسحلا نع [ديز نب يلع] ركذو

 هجاوزأ ىلع هللا هرصق :لاق ( جاقزأ نم نهب َلَدَبَت نأ الو ) ] عستلا هجاوزأ دعب نم

 . [نهيلع جوزتل ءاش ول :لاقف نسحلا نب يلع هب ٌتربخاف نهنع تام يتاللا
 تنب [ةليمج] هيلع بطخي نأ 6ث[أريرج] ةي هللا لوسر رمأ دق :ديز نب يلع لاقو
 .عستلا دعب نالف

 6 تايدوهي الو تاينارصن ال :يأ ( دعب نم ءاسنلا كل لحي ال) :دهاجم لاقو

 . (ة)رفاوك الو

 ةصلاخ اهحكني نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اَهَسفن تَبَمَو نإ ةنموُم ءارماو % :هلوق

 اهسفن تبهو (نأ) ىلع ةماعلا ارقم 4 َنينمْوُمْلا نوُد نم رم » :ةلي يبنلل هلوقي ٩ ك
 7 نإ) اهأرقي مهضعبو .ناك دق امل ةحوتفم (ْنأ) و .ةدحاو ةأرما تناك ،يبنلل

 ةدايزلا تلعجو 130 ةقرو حس يف تءاج امك اهتبثأف ع و ب يف ةصقان ةيرطضم ةرقفلا هذه تءاج (1)

 .ديز نب يلع لوق ىنعم حضتي ىتح نيفوقعملا نيسوقلا نيب
 هلعلو ٠ هيلع بطخي نأ مالسلا هيلع لوسرل ١ هرمأ يذلا اذه ريرج نع ائيش حس ةطوطخم ركذت ل )2(

 نم يدي نيب اميف ربخلا اذه دجأ ملو .هموق يف ًادّيس ًاميرك ناك دقف . يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 . هنيبأ ىتح عجارملاو رداصملا

 ةماع ةيآلا نأ ز هللا همحر ريرج نبا راتخاوو 7 ص 5 ج 6 هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق (3)

 هلاق يذلا اذهو .ًأاعست نكو ١ هتمصع يف يتاوللا ءاسنلا يفو 6 ءاسنلا فانصأ نم ركذ نميف

 الو اذ دهو اذه هنع ىور مهنم :م اريثك نإف ©٥فلسلا نم هنع انيكح نمم ريثك دارم هلعلو 6 ديج

 .«ملعأ هللاو ،ةافانم
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 50 :بازحألا

 نب يبأ لوق نم هوجولا كلت ىلع لبقتسملا يف كلذ امنإ :نولوقي (يئلل اهسفن

 .دهاجم لوقو نسحلا لوقو بعك

 الإ قادص ريغب ةبهلا نوكت ال :يأ (ننينموُملا نود نم كل ةَّضلاَح ) :هلوق
 .ةصاخ ةي يبنلل

 :لاقف ةأرم أ هل اهسفن تبهو لجر نع لئس هنأ بيسمل ١ نب ديعس نع اوركذ

 .ًاقادص ناكل ًاطوس ىمس ناك ول نكلو .ةي يبلل الإ نوكت ال ةبهلا

 هل اهسفن تبهو يتلا ةأرملا كلت ىلع عوطت دق ةلي يبنلا نأ نسحلا ريسفت يفو

 نسحلا ريسفت يف مالسلا هيلع يبنلل اهسفن تبهو يتلا رمأ لزن مث قادصلا اهاطعأف

 يف اهدعب يهو ( ةل ةثلا ضرق اميف جرح نم يبنلا ىّلَع ناك امم ) لزني نأ لبق

 .فيلأتلا

 نب نهي تنأ از دغب ن ءاسا ك لج ا :هلوق يف يبلكلا ريسفت يفو ي ٥ م

 نامعنلا تنب ءامسأ جزت امل ةلي هللا لوسر نأ ( نهنسح كبجعأ وو جاقزأ

 كي هللا لوسر انيلع جوزت نئل : يبنلا ءاسن لاق رشبلا نسحأ نم تناكو ."ةيدنكلا
 تانب نم هل لحأو ،هدنع يئاللا هجاوزأ ىلع هيبن هللا سبحف .ةجاح انيف هل ام بئارغلا

 .بعك نب يبأ ريسفتل قفاوم اذهو : مهضعب لاق .ءاش ام ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلا

 :لوقي .عبرألا ينعي «ممهجززأ يف مهلع انضرف ام اًنُملَع ذق » : ىلاعت هلوق

 .ءاش مك هنيمي كلمب اطيو : يأ « مهناميأ تََلَم امو » .ءاش نإ ًاعبرأ جوزتي

 ي هللا لوسر نأ ريسلا باحصأ عمجأ دقو .نوجلا ينب نم ،ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأ يه (1)
 نيأر امل مالسلا هيلع يبنلا ءاسن ضعب نأ مهضعب ركذ دقو .اهقالط ببس يف اوفلتخاو .اهجوزت
 .تلعقف ،كنم هللاب ذوعأ ينإ : يلوقت نأ كنم اند اذإ بحي تي لوسرلا نإ :اهل نلق اهلامج
 .ةيقشلا اهسفن ىمست تناكف 5اهلهأ ىلإ اهدرو ،اهقلطف .ذاعمب تذع دق : ةي لوسرلا اهل لاقف
 .1785 ص 4 ج ربلا دبع نبال باعيتسالا باتك يف اهنأش يف ةاورلا فالتخا رظنا .ملعأ هللاو
 .184 ص 2 ج .ءالبنلا مالعا ريس يفو
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 51 - 50 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 -٠ .ى 2

 يلوب الإ حاكن ال : : يأ ) مهجاوزأ يف مهْيَلَع اًضَرَق ام ام انملع لق ( : : مهضعب ل اقو

 . مولعم قادصو نيلدع نيدهاشو

 : يأ ]4 : : ءاسنلا] ) ةلخن ز نهِاَقُدَص ءاسنلا اوناءو) : هلوق يف مهضعب لاقو :لاق

 وأ ‘تيضرف يلولا هل اهبهو وأ . ًاقادص اهل م مسي ملو ةأرما لجرلا جوزت نإف .ةضيرف

 نإف © قادصلا نم هيلع اوقفتا ام اهلو ؟اهيلع زئاج كلذ نإف . اهوبأ اهجوزف ًاركب تناك

 . تباث حاكنلاو ‘ اهلثم قادص اهلف اوفلتخا

 .مالسلا هيلع يبنلا ةصق ىلإ عجر « جرح كيلع نوكي ال يَكِل » :هلوق
 .4 اميحر اروفغ ةلا َناَكَو »

 ق َتلَرَع نم نمم تيع ا نمو و ءاشت نم 70 ا يونتو نهنم ُءاشَت نم يجرت ; : هلوق

 ركذي ناك يي يبنلا نأ : : يأ ) .7 ءاشت م يجزت ( : نسحلا ريسفت 4 كيَلَع حانج

 ) ءاشت م في ا يوو ( : لاق .اهجؤزتي الف اهكرتي : يأ . اهيجري مد ; جيوزتلل ةأرمل ١

 ضرعي نأ دحأل نكي مل اهجوزتي ةأرما ركذ اذإ نتم يبنلا ناكو . ءاشي نم جوزتي : : يأ

 :لوقي ( تلزَع نمم تيا نمو ) :هلوق .اهكرتي وأ هللا لوسر اهجوزتي ىتح اهركذب
 اهنم درت ملو تلزع نمم ةجاحلل كئاسن نم 7 ١ نمو ةمسق نهل كيلع سيل

 (}٩. كيَلَع حانج الف ) ةجاحلا

 لبق نم هنأ نملع اذإ :يأ « ٌنهنيَعأ رق رقت نأ » ردجأ : يأ « ىندأ كلذ + :لاق
 7 ؤ .

 نهتيتاَ امب َنيضْرَيو و » ىرخألا نود نهنم ةدحاو صخت نأ ىلع « نزحي الو + هللا

 . نسحلا ريسمت اذهو .كتجاحل نهنم صخت يتلا ةصاخلا نم : : يأ 4 ٌّنهْلُك

 مل ءاش نإ .هل لحا يئاللا نم ينعي ( هن ءاشت نَم يجرت : يبلكلا ريسفتو

 ْنُمِم تيغلا نَمَو ) ،ءاشت نم نهنم جؤزتت :يا ( اشت ْنَم كيلإ يوو ) نهنم جؤزتي

 نأ : يتي يبنلا هب صخ امم اضيأ اذه» :ةيآلا ريسفت يف 346 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 ' كلذ لبق ناك دقو .هيناي الف نهنم ءاش نم لُعيو ،لقا وا رثكأ وأ اموي نهنم بحأ نمل لعجي
 .ةليلو موي هئاسن نم ةأرما لكل
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 53 - 51 :بازحألا

 ى مث. . 3 .ك

 6 ذئموي هدنع يئاللا هءاسن ينعي ) نهنيعا رقت د نا ىذأ كلذ كيلَع حانج الف َتلَرَع

 . (") ..هيلع حكني ال هنأ نفرع اذإ : : ىأ ) نزحن الو ( ٥ عستلا ينعي ينعي

 .ه اميلح اميلع ةللا َناَكَو مكبولق يف امم ملعي ةللاو » :لاق

 ن نهب َلَدَبَت نأ الو » .اذه لبق هانرّسف دقو « دعب نم ءاسنلا كل لحي ال »
 يمس امم هل هلللا لحا امو هجاوزأ ريغ ءاسنلا نسح . : يأ 4 ٌنهنسح كبجعأ ول جافزأ

 ريغ : : نسحلا لوق يفو ٠ اولاق ام هجو ىلع يبلكلاو دهاجمو بعك نب يبأ لوق يف

 .نهقلطي الو نهناكم جؤزتي ال .ةصاخ هدنع يئاللا هجاوزا يف اذه ؛ةصاخ هئاسن

 لُك ىلَع ةللا َناَكَو » .ءاش ام هنيمي كلمب اطي :يأ 4 كئيمي ْتكَلَم ام ألإ » :لاق

 . ًاظيفح : : يأ 4 ابيقر ءيش

 ماعط ىنإ مكل دوي نأ لإ يبنلا تو اولخت ل اونما نيذلا اهيأ اي » :هلوق
 الو ث . اوقرفتف : يأ 4 اورشتن زاق متم اا اذإف اولخدف ْمتيِعُد اذ دإ دا نكلو هين ا ا ني ريرظنت ر ريغ

 هلاو مكنم ييحي يبنلا يذ ؤُي ناك مكل نإ » اولكات نأ دعب 4 ثيدحل ا نيسناتسم
 ى 0 - ٥

 . 4 باجح ءارو نم ٌنهوُلاساَق عانم ٌرُكوُمْتْلأَس اذإو قحلا نم ييحتسي ال

 نم دحأ ىلع ملوُي مل للع هللا لوسر جوزت امل :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 زبخلا ىلع سانلا وعدأ تنك :سنأ لاق .شحج تنب بنيز ىلع ملوأ ام هئاسن

 تيبلا فوج يف بنيز عم ادعقف نالجر ءاجف .اوعبشي ىتح نولكأيف . محللاو
 مكيلع مالسلا :لاقف ةشئاع ةرجح ىلإ ةلي يبنلا جرخف .ماعطلا ينعي هنظأ ،نارظتني
 تدجو فيك .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا :ةشئاع تلاقف .اتيبلا لهأ اي

 نيعأ رَقَت نأ ىذأ كلر :هلوقو» :لاقف ةزيجو ةرابعب ةثالثلا ليواتلا هوجو ءارفلا صخل دقو (1)
 الو نهسفنأ بيطت نأ ىرحأ ناك ،ءاوس كلذ يف نكو اموي نهنم ةدحاول لعجت مل اذإ :لوقي
 ىندأ هنإ :لاقيو . هللا دنع نم ناك ذإ ى نيضر كلذ كل حابأ دق هللا نأ نملع اذإ :لاقيو .نزحي

 .«نسح لكو . ءاسنلا نم نهريغ كل لحي مل اذإ نهنيعأ رقت نأ

 ةثالث يقبو» :هيفو .كلام نب سنأ نع بازحألا ةروس نم ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)

 « . . .تيبلا يف نوثدحتي طهر
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 55 ۔ 53 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 دجوف ءاج مث . اهتلاقمب نزلقف نهلك هءاسن ىرقتساف :لاق . مهيف كل هللا كراب ؟كلهأ

 .اجرخف مهيلع اهأرقف "باجحلا ةيا هللا لزنأف ،عجرف ىيحتساف تيبلا يف نيلجرلا

 .رتسلا ىخرأو ةي يبنلا لخدو

 هنإ ،هللا لوسر اي :تلق :لاق باطخلا نب رمع نأ كلام نب سنأ نع اوركذ

 ("باجحلا ةيآ هللا لزناف .نبجتحي كءاسن ترمأ ولف ،رجافلاو ربلا كيلع لخدي

 .اهنيح نينّيحتم :دهاجم لاقو .)هتعنص : يأ ) هيإ نيران ر ريغ ) :هلوق

 . يبنلا يذؤي اذه نأ مكربخي نأ :يأ ( قحلا َنم ييختشُي آل ةللاو ) :هلوق

 كلذ نوكي نأ ،سندلاو ةبيرلا نم :ىأ ( ٌنهبوُلَقَو ْمُكيوُلَقل هط ْمُكِلَذ ) : هلوق

 . باجح ءارو نم

 ه ه ؟ . ,آ .. و ر٠۔ ٥٤ ۔ ۔ و , ه ه ٥٤ و 2۔ ۔ ۔ . 7

 نإ ادبا هدعب نم هجاوزأ اوخكنت نأ الو هللا لوُسَر اوُدوُت نأ ُهكَل ناك اَمَو » :لاق

 .ه ًاميظغع هللا دنع ناك مكل
 . ةيآلا هذه هللا لزنأف 8كهءاسن انجؤزت دمحم تام دق ول : نيقفانملا نم ساان لاق

 .هءاسن انجؤزت دمحم تام دق ول : اولاق ام ىنعي 4 وفت ؤ اتش اود نإ ( : لاقو

 .)ه اميلع ءيش لكب َناَك ةللا نإف »

 حانج ال « :لاقف باجحلا يف و يبنلا جاوز ىلع لخدي نم ىنثتسا مث

 تاملسملا 4 ْنهئاَسِن آلو نهنع ءانبأ الو ٌنهنخإ آلو هئات آلو ْنهِئاَباَع يف نهيلَع

 نينمؤملا تاهمأ ترمأ ولف» :ظفلب بازحألا ةروس ريسفت يف يراخبلا كلذك هجرخأ (1)

 . . «باجحلاب

 ةغللا بتك نم يدي نيب اميف ظفللا اذه دجأ ملو .(«هتعنص» :اضيأ حس يفو ع و ب يف اذك (2)

 .دارملا نع ًاديعب سيل هانعم ناك نإو ريسفتلاو

 هكاردإو هجضن : يأ (هانإ)» : ناسللا يفو .هجضن نينّيحتم ريغ» :520 ص ث3دهاجم ريسفت يف )3(

 .كردأو ناح : نإو ايأ يناي ءيشلا ينأ :هلصأو .جضنلا رصقلاو ةزمهلا رسكب ىنإلاو . «هتياغو

 2 ج ٬ءارفلا يناعم يف اهلوزن ببسو ةيآلا ىنعمل دوصقملاب ايفاو ازجوم اصيخلت رظنا (4)

 .349 ۔ 348 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 56 ۔ 55 :بازحألا

 جاوزأ ىلع لخدي نمم ركذ يذل أ ةلزنمب عاضرل ا كل ذكو 4 نهنم : > ام الو ط

 ءيش لُك ىىلَع َناَك ةللا نإ ةللا َنيِقَناَو » :لاق .باجحلا يف مالسلا هيلع يبنلا
 .عيش لك ىلع ًادهاشو ءيش لكل دهاش : ىأ 4 اديهش

 ةي يبنلل رفغي هللا نأ ينعي] « يبنلا ىلع َنوُلَصُب هتكئالمو هللا نإ » :هلوق

 0"[هل اورفغتسا ينعي] « 4 هيَلَع اوُلَص اونما نيذلا اهبأ اي » .'")[ةكئالملا هل رفغتستو

 .ه اميل اوُمْلَسَو »
 الأ :لاقف ةرجع نب بعك ينءاج :لاق ئليل يبأ نب نمحرلا دبع نع اوركذ

 اذه ،هللا لوسر اي :لجر لاق ذإ يي هللا لوسر دنع نحن امنيب ؟ةيده كل يدهأ

 دمحم ىلع لص مهللا :اولوق :لاق ؟كيلع ةالصلا فيكف شهانفرع دق كيلع مالسلا

 .ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو
 كنإ ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا]

 .'}»[ديجم ديمح
 ىلإ موي تاذ تعفد :لاق ةحلط يبأ نع كلام نب سنأ نع اوركذ

 بيطأ كتيأر ام ىتم يردأ ام يمأو تنأ يباب ،هللا لوسر اي :تلقف ةي هللا لوسر
 امنإو © ةحلط ابأ اي ينعنمي امو :لاق .نآلا كنم ًارشب نسحأ الو اهجو قرشأ الو ًاسفن

 ىلص نم دمحم اي :لاقف 3 ىتمأ تيطعأ امب ينرشبف نآلا يدنع نم ليربج ردص

 لثم هيلع هللا درو تائيس رشع هنع احمو تانسح رشع اهب هللا بتك ةالص كيلع
 .©)كيلع هب ىلص يذلا

 .273 ةقرو ز نمو 5134 ةقرو حس نم ةدايز (1)
 هللاب ذوعنو ،خاسنلا ضعب ةدايز نم ةظفللا نأ كش الو «دمحم لآ نم حلص نم ىلعو» :ع يف (2)

 .لهجلا نم
 هجرخأ حيحص ثيدحلاو .زو حس يف تدرو امك اهتبثاف ب نم ةريخألا لمجلا هذه تطقس (3)

 هتكئالمو هللا نإ باب . بازحألا ة ةروس ريسفتلا باتك يف الثم يراخبلا هجرخأ . ننسلا باحصأ

 . يبنلا ىلع نولصي

 =نبا هجرخأ حيحص ثيدحلاو .حس نم همامتب هتبثاف ب و ع يف ًابرطضمأصقان ثيدحلا اذه درو (4)
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 58 ۔ 56 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 ديعلا لاق اذإف كلبعلاب لكوم ًاكلم نإ : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .كيلع هللا ىلصف تنأو :كلملا لاق دمحم ىلع هللا ىلص

 موي ةالصلا يلع اورثكأ :يتي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 . )1( ةعمجلا

 كتنمضت اذإ انتالص كفغلبت فيك هللا لوسر اي :هل ليق هنأ ي ىبنلا نع اوركذ

 .ائيش ءايبنألا داسجأ نم لكات نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ :لاق ؟ضرألا

 ه .2 ى .؟. . ۔ ٥, م و۔.2۔ م ۔ م /. ح ش .,ه ۔ .,, ة -

 مهل دعاو ةرخالاو ايندلا يف هللا مُهَنَعل ُهَلوُسَرَو ةئلا نودؤي نيذلا نإ » :هلوق

 نوعفريو هقحب نوقختسيو هللا لوسر نوذؤي اوناك نوقفانملا ءالؤه .4 ًانيهُم اباذع

 .هنوتهبيو هيلع نوبذكيو ًافافختسا هدنع مهتاوصا

 ام ريغب : ىأ ؛ اوبستكا ام ريغب ِتتمؤُمْلا نينمؤملا َنوُذؤُي نيذلاو ث : لاق

 انيب :يأ ه انيبم امثإ » ابذك :يا ه انتب اوُنَمَتْا دقف » نوقفانملا مه .اونج

 . توصب ىدانف اموي جرخ لت هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع اوركذ

 نينمؤملا اوذؤت ال الأ إهبلقب ملسي ملو ه هناسلب ملسأ نم رشعم اي :رودخلا يف قتاوعلا

 هتروع هللا رهظي ملسمل ا هيخأ ةروع عبتت نم هنإف . مهت تاروع اوعبتت الو مهوبيعت الو

 . (ةهئالم يف هحضفيف

 يا نع دهاجم نع دنسب 218 ص 5 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو ،هعفري دنسب مالس =

 ةحلط يبا نع ةرجع نب بعك نب ت قيرط نم هدنسم يف ًاضيأ دمحأ هاورو ةحلط

 . يراصنألا
 هجرخأو ،يراصنالا دوعسم يبأ نع ناميإلا بعش يف يقهيبلاو .كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (1)

 . !ارشع هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىلص نمف» :ةدايز هيفو سنأ نع ننسلا يف يقهيبلا

 . يفقثلا سوأ يبأ نب سوأ نع ميعن وبآو دمحأ مامإلا هجرخأ (2)

 ةزرب يبأ نع (4880 مقر) ةبيغلا يف باب ،بدالا باتك يف دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 يبأ نب نابأ نع لالب نب رضنلا نع مالس نبا هجرخأو .رمع نبا نع يذمرتلا هجرخأو يملسالا
 حس يف امك ،«هتيب يف هحضفي هتروع هللا عبتي نمو» :هرخآ يفو . . .كلام نب سنأ نع شايع
 .274 ةقرو ز يفو 3136 ةقرو

381 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 60 ۔ 59 :بازحألا

 مل ءيشب ايندلا يف سانلا ىلإ دمحتسا نم هنأ انغلب :لاق نسحلا نع اوركذ

 ءيشب سانلا ىلإ دمحتسا دق انالف نإ الأ :ةمايقلا موي دانم ىدان هللا ىلإ هيف دمحتسي

 للا ىلإ هيف مذتسي مل ءعيشب ايندلا يف سانلا ىلإ ٌمذتسا نمو . هللا ىلإ هيف دمحتسي مل

 هيف مذتسي مل ءيشب ايندلا يف سانلا ىلإ مذتسا دق انالف نإ الأ :ةمايقلا موي دانم ىدان

 . هللا ىلإ

 َنينذُي َنينموُملا :او كتانبو كجذزال لف يبنلا اهيأو :لجو زع هلوق
 6 نمي ال ا اههجو قش . هب 7 هب عنقت ءا درل ١ : بابلجل او . 4 نهبيِبَلَج ن نم نهل

 رئارح نهنأ هي . نأ » .ردجأ :يا 4 نذأ كلد » ."اهفناو ىنميلا اهنيع يتغت
 نوقفانملا ناكو .ىذألاب دحأ نهل ضرعي الف : : يأ «نيذ ؤي ؤي لق )إ تافيفع تاملسم

 .ءاسنلا نوضرعتي اوناك نيذلا مه

 6 ليللاب ةمألا . نم ةرحلا فرعت نكت ملو 6 ءامالا نوسمتلي اوناك : يبلكلا لاق

 ىلإ كلذ عفرف نهجاوزأل كلذ نركذف .اديدش ىذأ مهنم نينمؤملا ءاسن يقلت
: 

 . نوقفانملا ذئموي دودحلا بيصي نم رثكأ ناك :نسحلا لاقو

 ةرذلاب اهالعف عانق اهيلع ةمأ ىأر باطخلا نب رمع نأ كلام نب سنأ نع اوركذ]

 ًروُفَع هللا ناَكَو » :هللا لاق .)[رئارحلاب يهّبشتت الو كسأر يفشكا :لاقو

 (3) ىنزلا ينعي 4 ضرم مهبولق يف نيذلاو ن قفتملا 4 هنن ل نئل ث : لاق مد

 نودو رامخلا نم عسوأ عساو بوث بابلجلا» :559 ص 3 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاق (1)
 هللا يضر سابع نبا نعو ،«اهردص ئلع هلسرت ام هنم يقبتو اهسأر ىلع ةأرملا هيولت ءادرلا

 بايثلا ةأرملا هب يطغت ام وه بابلجلا :ليقو .«لفسأ ىلإ قوف نم رتسي يذلا ءادرلا» :امهنع
 .ةفحلملاك قوف نم

 . 274 ةقرو ر نمو 6 137 ةقرو حص نم ةدايز )2(

 .ضرملل ال نيذلل افصو «ةانزلا» :هباوص لعلو «انزلا» : حسو عو ب يف اذك (3)
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 66 - 60 :بازحألا ثلاثلا ءزحلا

 :نولوقي ؛هباحصأو يبنلاب نوفجري {نوقنانملا ينعي ة ةنيدملا يف َنوُجْرُمْلاَو »
 اوهتني مل نئل : ىأ ) نوقفانملا هن ل نئل ( : يبلكلا لاقو .هباحصأو لمحم كلهي

 ل ئ مهيلع كنظلسنل كئظلسنل :يا « مهب نيرغ . نينمؤملا ءاسن ىذأ نع
 .لو

 اولتقو اوذخأ اوفق ام َنينوُعْلُم اليلق لا إ ه ةنيدملا يف : يأ ي اهيف فنوزواجي

 . « اليتقت
 يف هللا ةنس تناك كلذك :يأ « لبت نم اوَلَع نيذلا ىف هللا ةنس » :لاق

 .داهجلاب يبنلا رمأ اذإ اذهو .مهقافن اورهظأ اذإ ةمأ لك يقفانم

 نيقفانملا لتق لبق نم :يأ ( لبق نم اوَلَح َنيِذلا يف هللا ًةَنُس ) : مهضعب لاقو

 يقفانم يف هتنسك كتمأ يقفانم يف هتنس كلذكو شهب اونيابو مهقافن اورهظأ نإ :يأ

 يف هتنسل ليدبت ال :يا 4 اليدبت هللا ةنسل دجن دجت نلو » .كلبق تضم ىتلا ممألا

 نيرخآلاو نيلوألا

 اهئيجم ملع : يأ هللا دنع اَهُمْلِ امن إ لق ة ةعاسلا نع سانلا كلأسي % :هلوق

 : يات ابيرق نوكت ةعاسلا لَعَل كيرذُ اَمَو » هللا ألإ اهئيجم ملعي ال : يأ ،هللا دنع

 .بيرق اهنإ

 ال :يا « ادبأ اهيف َنيدللَخ ريعس ه دعأو نيركلا َنَعَل ةللا نإ » :هلوق

 الو » باذعلا نم مهعنمي :يأ ه الو نودجي ل » اهنم نوجرخي الو نوتومي

 . مهرصني : : يأ ريص

 ٠مههوجو ىلع نورجي :يا « رانلا يف ممُهُموُجُو بلقت مو موي » :لجو زع هلوق

 نم اوناك نوفجرملا» :هصن اذه نيفجرملا يف الوق 349 ص 2 ج .يناعملا يف ءارفلا دروأ (1)

 مه مهنأ ةفصلا لهأ ىلع نوعنشي اوناك .ةفصلا لهأب نوفجري مهبولق ةفلؤملا ناكو .نيملسملا

 .«بازع مهنأل ءاسنلا نولوانتي نيذلا

 انه اه فرظلا زاجم هزاجم (ًابيرق نوكت ةماسلا رَعَل) ه :1 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 نم عيمجلاو نينثالاو دحاولا يف اهظفل نإف افرظ ناك اذإو .ةبيرق ناكل ةعاسلل ًافصو ناك ولو
 .( عمج ريغبو ةينثت ريغبو ئ ءاهلا ريغب دحاو ثنؤملاو ركذملا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 69 ۔ 66 : بازحألا

 ه لوسرلا اَنْعَطأَو ةللا اَْعَطأ اتيل رانلا يف :يأ « نولوقي » ةكئالملا مهّرجت

 اذإ برعلا مالك يف زئاج اذهو ."ةبطاخم اهنأل ( اليبُسلا) و ( لوسرلا ) تراص امنإو
 .ةبطاخم تناك

 ( انتاَداَس ) :رخآ هجو ىلع ارقت يهو ه اَنءارَبُكَو انتداس اَنعَطأ انإ انبر اولاقو
 ةلالضلا يف :يأ (اَنءاَرَبُكَو ) .ةعامجلا ةعامج تاداسلاو .ةدحاو ةعامج ةداسلاو

 .ه ليبسلا انلضف »
 نارقلا ىف : يف عيش لكو .4 اريثك انع ْمُهْنَعْلاَو باذعلا نم نيفعِض مهتا انبر ث

 : اهيف اوسا ) : مهل هللا لوقي نأ لبق رهف رانلا لهأ مالك نم ءيش هيف ركذي

 )عضوملا اذه ريغ يف كلذ مهل لاقي ىتم انرسف دقو . ]108 : : نونمؤملا] ) نوُمْلَكَت

 امم هللا أربت ىَسوُماؤَاع نيذلاك اونوكت آل اونما نيذلا اَهُبأَيو : ىلاعت هلوق ك ة ٠ م ,م
 .« ًاهيجو هللا دنع ناكو اولاق

 ناك ىسوم يبنلا نإ :لوقت ليئارسإ ونب تناك :لاق هنأ كلام نب سنأ نع اوركذ
 لخدف :لاق .ةرخص ىلع هبوث عضو لستغيل ءاملا لخد اذإ ىسوم ناكو :لاق .ةلدأ

 . يبوث ، يبوث :لوقيو اهعبتي جرخف 5(ثتهدهدتف ةرخص ىلع هبوث عضوف ءاملا أموي
 .اولاق امم هللا هأربف انايرع هوأرف ليئارسإ ينب نم ألمب رمف

 ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف ةملكلا هذه دجأ ملو .«ةبطاخم» :عبرألا تاطوطخملا يف اذك (1)
 (الوسرلا) و (اليبسلا) نم ريخألا فرحلا دم ليلعت يف نورسفملا هركذ ام وه دارملاو .ةغللاو
 اهتدئافو .رعشلا ىفاوقك يآلا لصاوف تلعج ؛توصلا قالطإل فلألا ةدايز نإ» :امهريغو

 .فاشكلا يرشخمزلا رظنا .«فناتسم دعب ام ناو عطقنا دق مالكلا نأ ىلع ةلالدلاو فقولا
 .562 ص 3 ج

 . 152 - 151 ص ثءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (2)
 . نيتيصخلا خفتنم : يأ )3(

 . جرحدتف هتجرحد : يأ .هدهدتف رجحلا تهدهد :لاقي (4)

 { ةولخلا يف ه هدحو نايرع لستغا نم باب ،لاستغالا باتك يف يراخبلا هاور ثيدح ىنعم اذه (5)

 .يقي يبنلا نع ةريره يبأ نع
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 72- 70 :بازحألا ثلاثلا ءزجلا

 ىف ليواتلا لهأ ضعب لاق دقو .ةعاطلاو ةلاسرلاب : يأ ( هيجو هللا دنع َناَكَو )

 ليواقألا بحأ اذهو .هب ءاج امل دوحجلاو بيذكتلاب هوذآ امنإ ) یَسوُم اؤذآ ( : هلوق

 .")ءاهقفلا ىلإ

 ال وهو ،لدع : :ىأ 4 ديدس الوق اولوقو هللا اومن اونما نيزلا اَهْبأَي» : : هلوق

 هللا الإ هلإ ال لاق نمم الإ لمعلا لبقي ال :يأ « ْمكَلَمغأ ْمُكَل خلضُي » هللا الإ هلإ

 صقني نمم لبقي ال : يأ . ًاحلاص لمع نمم الإ لوقلا لبقي الو . هبلق نم ًاصلخم

 . لمعو لوق ناميإلا نأل ئ ناميالا

 لمعلاو لوقلاب :يأ ه هَلوُسَرَو ةللا عطي نمو ممكَوُنُد مكل رِفْعَيَو » :لاق

 .ةنجلا ىلإ رانلا نم ةميظعلا ةاجنلا يهو ه ًاميظغ زق زاق دقف »

 اهلمحب نأ با ,لابجلاو ضزاألاو توَمسلل ىّلَع ةنامأل ١ اًنضَرَع ذ ا إ : هلوق

 . باقعل او ب اوثل او ةيصعمل او ةعاطلا نهيلع ضرع : : مهضعب لاق . 4 اهنم قفش مأو

 امب اهنذخاأيل لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةدابعلا ضرع هنإ : يبلكلا لاقو

 نأ :نيباف .نتبقوع نتأسأ نإو ،نتيزوج نتنسحأ نإ : ليق ؟اهيف امو :نلق .اهيف

 .اهلبقف ،مدأ ناسنإلاو ناسنإلا ىلع اهضرعو .اهنلمحي

 يتلا ةنامألا :لاق سابع نبا نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع دمحم نب ميهاربإ ركذ

 . ةبانجلا نم لسفلاو موصلاو ةالصلا : مدا نبا اهلمح

 وهف نهظفح نم ثالث : هللا لاق : نيتم هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ةبانجلا نم لسفلاو موصلاو ةالصلا : ًاقح يودع وهف نهعيص ه نمو . اقح يدبع

 : ةثالث ىلع مدا نبا نمتئا :تي هللا لوسر لاق :لاق ملسأ نب ديز نع اوركذ

 تمص :لاق ءاش ولو ‘ مايصلا ىلعو . [لصي ملو] تيلص :لاق ءاش ولو .ةالصلا ىلع

 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو .اوقدصو (1)

 نع رانيد نب نسحلاو كرابملاو بهشألا وبأ ينثدحو» :دنسلا اذهب لسرم مالس نبا هجرخأ )2(

 . .يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا

385 

  

 



 زيزعلا هفا باتك ريسفت 73 - 72 :بازحألا

 )1( [لستغي ملو] تلستغا دق :لاق ءاش ولو . ةبانجلا نم لسفلا ىلعو ٠ [مصي ملو]

 .[9 :قراطلا] ( رئارسلا ىلبت مو ) :ةيآلا هذه الت مث :لاق

 .كرشملا اذهو ؛هنيدب 4 الوُهَج » هسفنل : يأ « ًاموُنَط َناَك هنإ » : ىلاعت لاق

 لهأ نم يبنلاو هللاب رارقإلا لها «ٍتَقْفُملاو نيِقفتُملا هللا بذعل » :هلوق
 لهأ 4تكرشُمْلاَو َنيكرشُمْلاَو » .نيدلا يهو .ةنامألل ةنايخلاو لامعألل عييضتلا

 . دوحجلاو راكنالاو ةاواسملا

 :هلوق ىلإ « .. .ةنامألا اًنضَرَع انإ ) :ةيآلا هذه ارق هنأ نسحلا نع اوركذ
 َنيكرشُمْلاَو تاققفاتُمْلاَو َنيقفاَتُمْلا هللا بذعل الوُهَج ًامولَط ناك هنإ ناسنإلا اهلَمَحَو ر
 قفانملا :اهاناخ ناذللا امهو شاهاملظ ناذللا هللاو امه :لاقف ( تاكرشُمْلاو

 .كرشملاو

 يف ءافولاو قدصلا لهأ « ِتتمْؤُمْلاو َنينموُملا ىلَع للا بوتيَو » :ىلاعت لاق
 : يأ 4 اميحر + هقافنو هكرش نم هيلإ بات نمل : يأ 4 ًاروُمَع هللا ناكو ث . لامعألا

 . ةنجلا مهلخدي هتمحربف ؛ نينمؤملاب

 دلاخ ينثدحو» :اذكه مالس نبا هجرخأ ثيدحلاو .139 ةقرو حس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)

 امك السرم ملسأ نب ديز نع ديمح نب دبعو قازرلا دبع هجرخأو . . . ملسأ نب ديز نع نامثعو

 .254 - 253 ص 4 ج ؤ يبطرقلا ريسفت رظناو .255 ص 5 ج روثنملا ردلا يف
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3-1. 
 ١ اس ثلاثلا ءزجل

 أبس ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 لها وهو .هسفن دمح « هلل دمحلا » :هلوق « ميجرلا ن نحل هللا مشب »

 وهو ةرخألا يف ُدْمَحْلا هلو ضزألا يف امو تونممسلا ىف ام هَل يذلا » .دمحلا

 .هقلخب « ريبخلا ف ءيش لك مكحأ 7 يف :يأ 4 ميِكَحْل

 جرخي اَمَو » رطملا نم 4 ضزألا يف » لخدي ام :يأ « جلي ام ملعي »
 امو » كلذ ريغو رطملا نم :يأ « ءاَمسلا نم لني اَمَو » تابنلا نم : :يأ ي اَهنم

 :يأ « ميجرلا وُمَو » ةكئالملا هب دعصت امم : : يأ ،اهيف دعصي امو : يا « اَهيِف جر

 .نمآو بات نمل : يأ « روفغلا » هقلخب

 يبرو لب لق » .ةمايقلا :يأ « ةعاسلا انيتأت آل اورفك نيذلا لاقو ) :هلوق

 ملاع روفغلا ميحرلا وهو :هلوق ىلإ عجر عفرلاب اهارق نم « بنقلا ملَع مكنال

 .بيغلا ملاع يبرو ىلب لق :لوقي وهف ( بێغلا ملاع ) رجلاب اهأرق نمو .بيغلا

 .لاعفو لعاف كلوقك وه امنإو ،بيفغلا مالع :رخآ هجو ىلع أرقت يهو . ميدقت اهيفو

 .ةعاسلا مكنيتاتل :لاق .نكي مل ام :عضوملا اذه يف نسحلا ريسفت يف ،بيفلاو

 ملع هنع بيغي ال :يأ ،ةرذ نزو :يأ « ةرَد لاقثم هنَع برعي ال » :لاق

 هنم هللا نع بيغي ال باقعلاو باوثلا هيلع يذلا هلمع نأ مدا نبا ملعيل : يأ كلذ

 بنك يف الإ ربكأ الو كلد نم رغصأ الو ؛ضزألا يف الو توَْمّسلا يف » .ةرذ لاقثم
 :لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ : :سابع نبا ثيدح يف كلذ انرسف دقو « نيبم
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 7۔-4 : س

 موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرجف ،نئاك وه ام :لاق ؟بتكأ امو بر :لاق .بتكا

 باتكلا يف ام ىلع هنودجيف سيمخو نينثا موي لك ضرعت دابعلا لامعاف .ةمايقلا

 . (!)لوألا

 ةنجلا مهيزجيل :يأ «تحلصلا اوُلِمَعَو اونماع نيذلا يزجي » :لاق _

 .ه ميِرَك قزرو » مهيونذل :يا ه ًةَرفْعُم مهل يلوا »
 :نسحلا ريسفت «َنيزجْعُم انتنياَة يف » اولمع :يأ « اوعس نيذلاو » :لاق

 ) نيقب اس اون اك اَمَو ( : هلوقك مهب ذعنف مهثعبنف مهيلع ردقن ال ىتح اننوقبسي مهب أ نونظي

 .[39 : توبكنعلا]

 الو ناميإلا نع سانلا نوطبثي :يأ ،نيئطبم ( َنيزجامعُم ) :يبلكلا ريسو

 .اهب نونمؤي

 :يأ ه ميلأ » باذعلا :زجرلاو « زججَر نُم باَذَع ممُهَ كئلوأ » :لاق

 . عجوم باذع نم باذع مهل : ىأ .عجوم

 كبو نم كيلإ نأ يزلا » نينمؤملا ينعي « مملا اوئوأ نيذلا ىريو » :هلوق
 يدهي نآرقلا نأ نوملعيو : يأ « يدهيو » قحلا وه هنأ نوملعي :يأ 4 قحلا و

 « ديبلا » ءيش لك هل لذ يذلا ه زيزعلا » قيرط ىلإ :يا « طزِص نإ »
 .ةنجلا ىلإ قيرطلاو .هودمحي نأ مهيلع بجوتسا :يأ ،هقلخ ىلإ دمحتسملا

 م ك - ٥

 4 لُجَر ىىلَع ممكلدَن لمم » ضعبل مهضعب هلوقي اورقَك نيذلا لاو » : هلوق
 ٍتلَخ يف مكنإ قزمم َلُك ْمنقَزُم ا » مكربخي :يا « ْمكَنتي» ة ادمحم نونع
 اديدج ًاقلحخ نوئوعبم مكنإ ًاتافر تناكو مكماظع تقرفتو متم ةم اذإ : ىأ 4 ر ديدج

 . ثعبلل >

 هجرخأو ارصتخم ًاعوفرم سابع نبا نع ةيلحلا يف ميعن وبأو ،ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (1)
 .تماصلا نب ةدابع نع ،فلتخم ظفلب يذمرتلا
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 11 - 8 :ابس ثلاثلا ءزجلا

 آل نيذلا ل » :للا لاق .نونج :يا م ةنج هب ب مأ ابذك هللا ىلَع ىىَرَفأ ,
 ايندلا ىف :يأ 4 للضلاو ط ةرخألا يف : ىأ 4 باذملا يف ةرخالاب نونمؤي

 ديعبلا : :مهضعب لاقو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف اريخ هنم نوبيصي ال ىذلا ه ديعبلا ط

 . ليوطلا ءاقشلا : ىأ ) ديعبل لالضلا ( : : مهضعب لاقو .ىدهلا نم

 ناسنإلا ماق امثيح : :يأ 4 ْمُهَفْلَ امو مهيديأ ن ريب اَم ىلإ اوري لقأ » : هللا لاق

 ضزألا مهب فبخن انن نإ , ."ااهنم هفلخ ام لثم ضرألاو ءامسلا نم هيدي نيب نإف

 ةعطقلاو .؛ركذم فسكلاو .ةعطقلا :فسكلاو 4 ءاَمُسلا َنُم افشك ْمهتَلَع طقسن ؤ

 دبع لكل » ةربعل :يأ ةيأل كلذ يف نإ » :لاق .ةعطقلا ىلع ىنعملاو . ةثنؤم

 .هل صالخالاب هللا ىلإ لبقملا وهو . 4 بينم

 :يأ 4 هَعَم يبوأ لابجل ةوبنلا ينعي « لض انم ةوؤاد انيت ذَقَلَو » :هلوق
 م ٥ 9 ى م

 ريل و نحبسي لابجلا ة ا دوو اد د م اَنْرْحَسَو ( : : هلوق وهو . 4 َرْعل او ط ()هعم يجحّبس

 . [9 : ءايبنألا]

 عباصأب ةقرطم الو ران الب لمعي ناكف .هل هللا هنالا 4 ةيدحلا هل انلو » :لاق 3 " 1 ٥
 4 درسلا يف 7 ط عوردلا يهو هتنبت لمحا نأ ) هديب نيطلا ةئيهك ثالثلا

 يهف إماهفتسا فلالا هذه (ًابذك هللا ىلَع ىىَرتْفأ) » :254 ص 2 ٤ . يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 ولاو عطقلا يف ةعوطقم

 رثكأو غلبا 254 ص 2 ج . يناعملا يف ءارفلا ةرابعو 3141 ةقرو حس يفو عو ب يف اذك (2)

 ءامسلاو ضرالا نم 7 نيب نوري مهف ،اوناك امثيح مهنأ نوملعي امأ :لوقي» :لاق ؛ًاحوضو
 طقسن وأ ضرالا مهب فسخن نأ نونمأي فيكف . مهنم نوجرخي ال مهنأو ؤ 3 مهفلخ يذلا لثم

 .«اباذع ءامسلا نم مهيلع

 :هلصأو . يحبس :يأ (هَعَم يبوأ لابج 5 » :353 ص ،نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق (3)

 حيبستلاب هلك راهنلا يبوأ دارأ هنأك _ . .اليل لزنتو هلك راهنلا ريست نأ :وهو ثريسلا يف بيوانتلا

 : يأ ©بوؤي بآ نم (هعم يبوأ) : : مهضعب أرقو :355 ص 2 ج ءءارفلا لاقو .«ليللا ىلا
 :ةريخألا ةءارقلا هذه رسفم 571 ص .33 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو . ٤ُهَعَم يفّرَصت»

 .(هيف عجر املك حيبستلا يف هعم يعجرا : يأ»
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12 - 11 :ابس

 رغصتو ةقلحلا مظعت الو ،ةقلحلا مسقنتف ةقلحلا رغصتو رامسملا مظعت ال :يأ

 . ")رامسملا رسكنيف رامسملا

 اهب ديري اميف ركفتي لعجف ێاهلمع عرد لوأ دنع دوواد رضح نامقل نأ انغلبو
 :نامقل لاقف اهسبلف ماق دوواد اهنم غرف اذإ ىتح ؛هلأسي ملف .اهب ديري ام يردي الو

 .هلعاف ليلقو .ةمكح تمصلا

 نم هللا نع بيغي ال :يأ « ًريِصب َنوَُمْعَت امب ينإ ًاحللض اولَماَو » :لاق
 .ءيش مهلامعأ

 رهش امموُدغ » حيرلا ناميلسل انرخسو :يأ 4 حيرلا َنمِيَلُسِلَو » :هلوق ٢77

 حوريف رخطصإب ليقيف سدقملا تيب نم ودغي ناك هنأ نسحلا ركذ .4 رهش اَهُحاَوَرَو

 .لباك ىلإ هتحور نوكتف اهنم

 حيرلا هتءاج بكري نأ دارأ اذإ ناميلس ناك :لاق نسحلا نع ورمع ريسفت يفو

 نم هدنع نيدلا يف مهلزانم ىلع هباحصأ نم سانلا هوجو سلجو . كريرس ىلع سلجو

 مدأ مهنأ الإ سنإلا لاثمأ لاجر ،سنإلل ةرهاظ ذئموي نجلاو .سنإلاو نجلا

 هسأر ىلع فرفرت ريطلاو ءاعيمج نولصيو ًاعيمج نورمتعيو اعيمج نوجحي
 رشح ) :هلوق وهو . ( هيدي نيب مدقتي ادحأ نوكرتي ال اةةسرح نيطايشلاو . مهسوؤرو

 2 و ىه وح م. ث م

 مهف :يأ [17 :لمنلا] ( نوُعَزوُي مهف ريطلاو سنإلاو نجلا َنم هدونج َناَمييَلُسل

 ©سلسيف ةقلحلا مظعتو رامسملا رغصت ال» :275 ةقرو ز و 141 ةقرو حس يفو ،ع و ب يف اذك (1)

 لعجت ال» :351 ص 2 ج ©ءارفلا لاقو .ةقلحلا مصفتف ةقلحلا رغصتو رامسملا مظعت الو

 . «قلحلا مصفيف ًاظيلغ الو قلقيف ًاقيقد عردلا رامسم

 ةرمس سانلا يف ةمدألاو .«ةمدأ» :اهباوصو ،«ةمودأ مهب نأ الإ» :ع يفو ،«مدأ» :حس يف اذك (2)
 .ضايب ءابظلاو لبإلا يفو ،داوس اهبوشي

 .حاحصلا يف الو ناسللا يف عمجلا اذه دجأ ملو ٠ سراح عمج } ةَسَرَح :ز و حس و ع يف اذك (3)

 نآرقلا يف درو دقو . ةلَعَم ىلع لعاف عمجي ام ًاريثكف ؤاعامس ال ًاسايق مجاعملا ضعب يف دروو

 ناكف !ةملكلا رخآ يف ف ءاهلا نم ناتطقنلا تطقسأ ولو ؛ (ةَرَجف) .(ةَرَفَك) . (ةزرب) : لثم هنم

 .اباوص ناكل ُهسَرَح» : ظفللا
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 13 ۔ 12 :ابس ثلاثلا ءزجلا

 ىلع مهلوأ دري : يأ 6مهعزو :مهضعب لاقو .دحأ مهنم همدقتي ال : يأ © نوعفدي

 .دحاو وهو ،مهرخآ

 :لاق .ءاملا لثم هل تلاس :)رفصلا ينعي « رطقلا نيع هل اَنْلَسَأَو » :هلوق

 يتلا ةرخسلاب : يأ ،هبر رماب :يا 4 7 نذإب هيَذَي . . نم نجلا نمو »

 هتدابعو هللا ةعاط نع :يا انرمأ ْنَع مهن و نمو » :لاق .هل ىلاعت هللا اهرخس

 هذه يف لمعتسيو مهنم رخسي نكي ملو .ةرخآلا يف : يأ ه ريعشلا باذع نم ُهقذن <

 الإ ،مهنم لسالسلا يف لسلسي الو :يأ ،دافصألا يف دصي الو اهنك لامعألا

 .دافصألا كلت ن نم مهلح اونمآو اوبات اذإف .رامكلا

 نم طوس هديب كلم هعم لعج :ىأ ( ريعسلا باذع نم ُهقذن ) : مهضعب لاقو

 .طوسلا كلذب كلملا هبرض دحأ مهنم ناميلس فلاخ اذإف ريعسلا باذع

 ريسفت يف بيراحملاو 4ليِثَمَتَو بيرلحُم نم ءاشي ام هل َنوُلَمْعَي » :لاق

 : يبلكلا ريسفت يفو .روصقلا ة[نود ناينب] :دهاجم ريسفت يفو دجاسملا نسحلا

 نكت مل اهنإ :نسحلا ريسفت يفو .روصلا يهو .( َليِئامَتَو ) .روصقلاو دجاسملا

 .ساحن نم ليثامت اهنإ :دهاجم ريسفتو .ةمرحم ذئموي

 روُدقَو » .نسحلا ريسفت يف ( ضايحلاك : يأ « باوجلا ٍنافجَو ج :لاق

 نع لوحت الف اهيفاثأب لابجلا نم رقنت ماظع ضرألا يف تاتباث :يأ «تبر

 .اهنكامأ

 يف نيع هل ناطيشلا ةعبوز :هل اولاقف سدقملا تيب ءانبب رمأ ناميلس نأ اوركذ

 .ًارمخ اهيف اوّبَص مث ،اهوحزنف اهوتأف .اموي مايأ ةعبس لك يف اهدري رحبلا يف ةريزج

 كبحاص كبرش اذإ كنأ تملع ام :هل مالك يف لاق رمخلا رصبأ املف د هدرول ءاجف

 .ديجلا ساحنلا وه :رقصلا (1)
 .228 ص ؟ ج ؤروثنملا ردلا نمو 50524 ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز (2)

 ٠ لبإلل 7 هيف عمجي :: : يأ "٥ ىبجي يذلا ضوحلا : ةيباجلا لصأ (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 14 - 13 :ابس

 املف ،رخآ ٍءْمظِل عجر مث .بهذف .مويلا كقوذأ ال ؛هل عيجاسأ يف ،هؤدع هيلع رهظي
 رخا ءمظل ءاج ىتح ،برشي ملف بهذ مث .ةرم لوأ لاق امك لاق تناك امك اهار

 اهنم برشف ،هل عجس يف شملا نيبهذتل كنإ تملع ام :لاقف ،ةليل نيرشعو ىدحإل

 ءانبلاب مهرماف ،ناميلس ىلإ مهعم قلطناف .ةرخسلا متاخ هوراف هيلإ اوءاجف .ركسف
 يذلا ساملاب ءاجف قلطناف . هشع ىلع لدف .دهدهلا ضيب ىلع ينولذ :ةعبوز لاقف

 6هوجعزاف هذخايل قلطنا مث ،نيفصن ةجاجزلا طقف هيلع هعضوف توقايلا هب بقلي
 يف نوطخي امنأك ةميظعلا لابجلا نوضرعتسي اولعجف ؤناميلس ىلإ ساملاب اوءاجف
 . نيط يف لابجلا يحاون يف :يأ .اهيحاون

 تلزن امل :مهضعب لاق .")ناميإ :يأ اركش دوؤاد لا اولَمغإ» : ىلاعت لاق

 . يلصي امئاق مهنم ناسنإ لزي مل

 .نمؤملا سانلا لقأ :يأ « روُكشلا يدابع ْنُم ليلَقَو » :لاق

 ىىَلَع ْمُهْلَد ام » توملا هيلع انلزنأ املف :يأ « َتوَمْلا هيلَع اَنْيَضَق اممَلَف » :لاق
 يهو ،اصعلا :ةاسنملاو ه ُهَتأَسْنم لكات » ةضرالا يهو 4 ؛ضزألا ةباد ألإ هتوم
 .(ةيشحلاب

 نجل او سن ال ا ىري ال .هاصع ىلع ء ىكتم وهو الوح ناميلس ثكم : مهضعب لاق

 كلت مهملع نم هللا بهذأ ام ةلزنمب ،ةيآلا مظعتل ىلوألا هلاح ىلع يح هنأ الإ

 .هكلم يف ناطيشلا كلذ هقلخ ثيح هكلم نع ناميلس اهيف باغ يتلا ةليللا نيعبرألا
 نيطايشلا نأ كلذو .تام هنأ نوملعي ال الوح هاصع ىلع ءىكتم وهو ةأجف هتوم ناكف

 .تام هنأ نوملعي ال الوح هل نولمعي اوناكف بيغلا نوملعي مهنأ سنإلل معزت تناك

 . «اديحوت : يأ» :زو حس يفو . اناميإ» :ع و ب يف اذك ؛1)

 نم ةقتشم ةحيرص ةيبرع ةملكلا نأ قحلاو ، يشبح ةملكلا لصأ نأ يدسلا نع يربطلا ركذ (2)

 يتلا ةميظعلا اصعلا يهود :356 ص 2 ج .يناعملا يف ءارفلا لاق .هتقس :يأ منغلا تاسن
 2 ج ،ةديبع يبأ زاجم رظناو .«هريس دادزيل هترجز ،ريعبلا تاسن نم تذخا © يعارلا عم نوكت
 .اهيلع ده اوشو ةملكلل ايفاو اقيقحت دجت 5 ص

392 



 16 - 14 :ابس ثلاثلا ءزجلا

 اوئاَك ول نأ » سنإلل « نجلا تنيبت » ناميلس « رخ اُملَق » : ىلاعت هلوق
 يف لامعالا كلت يف ،ةرخسلا كلت يف] « َنيهُمْلا باذعلا يف اوبل ام بيعلا َنوُمَلْعِ

 (!"[نيهملا باذعلا يف اوثبل ام بيغلا نوملعي اوناك ول نجلا نأ سنإلل نيبت . لسالسلا

 .ناوهلا هيف مهل يذلا باذعلا :يأ

 نسحلا ريسفت يفو .نميلاب اوناك « ةيا ْمهنكاَسَم يف إَبَسل َناَك ذَقَل » :هلوق

 ( ةيرقلا لأساو ) :هلوقك ابس لهأل نيبت دقل :نسحلا لاقو .ضرأ يه ::

 . ةيرقلا لهأ : : يأ ]82 : :ف

 .أبس نع ةلي هللا لوسر لئس :لوقي سابع نبا عمس هنأ ةمقلع نع اوركذ

 ماشلابو {ةتس مهنم نميلابف ةرشع دلو لجر وه لب :لاقف لجر مأ ةأرما مأ يه ضرأ
 نويماشلا امأو . نويرعشألاو دزألاو رامنأو ةدنكو ريمحو جحذمف نويناميلا امأف . ةعبرأ

 .(2ن اسغو ةلماعو م اذجو مخلف

 :لاقف ةيآلا كلتب ربخأ مث ( ةيا مهنكاسم يف بسل ناك ذقَل ) :لاق

 مهنكاسم يف بسل ناك دقل :اهميدقتو .ًاميدقت اهيف نأ : : نسحلا ريسفتو . « نامج ط

 {! نيمي نع ةنج : يأ 4 ,لامشؤ نيمي نع ث : : هلوق . ةيآ :لاق مث . امهقصوف ناتنج

 .لامش نع ةنجو

 ةبيط ةدلب هذه :يأ ه ةط ةذلب هل اوُرُكشاَو ْمُكبَر قزر نم اولك » :لاق
 م 2 ئ ۔۔

 .لمعو نماو بات نمل :يأ « ًروفغ بَرَو »

 لاق 4 ,معلا ليس ْمهَيَلَع اَنْلَسرَاَق ط لسرلا هب تءاج امع 4 اوُضَرغأَق ) :هلوق

 يف لعج دق ادس ناكو ؛ءاملا هب سبحي يذلا رسجلا ينعي ، ةانسملا : : مرعلا : : مهضعب

 . حاضيإل 144 ةقرو . حس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)

 نب ١ نع هححصو مكاحل او يدع نباو متاح يبأ نب او 6 ين اربطل او ديمح نب ديعو دمحأ هجرخأ )2(

 ةورف نع 77 ص 2 ج 6 هريسفت يف يربطلا هجرخأو . 231 ص 5 ج ثروثنملا ردلا يف امك سابع

 ثيدح ابس يف هثيدح» :1261 ص 3 ج ،باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا هنع .لاقو .كيسم نيبا

 .«نسح
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 17 - 16 :ابس

 سيل ،دلحلا هل لاقي ةباد هبقن امنإ هنأ اوركذو ..""اءايملا هيف عمتجت يداولا نم عضوم

 .ضرألا امهب رفحي نابان هلو نانيع هل

 ءام ناك مرعلا نم مهيلع هللا هلسرأ يذلا ليسلا كلذ نإ :دهاجم ريسفت يفنو

 نع يداولا نطب رفحو ك همدهو دسلا قش يذلا وهو . ءاش ثيح نم هب هللا ىتأ رمحأ

 .اتسبيف ءاملا امهنع راغو .اتعفتراف )نيتنجلا

 مهتانج يقسي ماع لك ءاملا هيف عمتجي داو مهل ناك مهنإ : : : مهضعب لاقو

 قرغف ءاملا لاسف . دسلا رفحف ه ،ذرجلا اهل لاقي ةباد مهيلع هللا ثعبف ؛ مهضرأو

 . مهيضرأو مهتانج

 4 طم ث ةرمث : يأ 4 ,لمأ ن ا يتاذ نينج ْمهْيتنجب هنل 7 < : هلوق

 . 4 ,ليلق رذس م ءيشو . ( لثأو ث .ريربلا هلكأو ‘ كارألا : طمخلا

 بقاعي لهو :يا « ُروُفَكلا ألإ ىزاجي لمو اوُرَقَك امب مُهنْيَزَج كلَد » :لاق
 لسرلا هب تءاج امع اوضرعأ امل مهنإ :يأ : :ةفوكلا لهأ ارقم وهو .روفكلا الإ

 .كلذ دعب مهكلهأ مث ،مهب ام ريغف هللا مهالتب'

 راشملا لثم ءانب وهو ،ةمرع اهدحاو (مرعلا ليس) » :146 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 كلتف ثةنيفسلل ليبس هيف كرتيو ضرألا طسو ىف ءاملا ىلع هب فرشيف ءانبب ءاملا هب سبحي

 »... مجعلا ناسلب راشملاو ،ةمرع اهتدحاو كتامرعلا

 نع يداولا نطب رفحوو» : حس و ع و ب يفو ٠ حصأ يهو 5276 ةقرو از يف ةرابعلا تءاج اذك (2)

 .«رسجلا

 كلذ نم نوقسيف ،اهنم باوبأ ةثالث ىلع ءاملا سبحت تناك ةانسم تناك ( مرعلا َلْيَس) :هلوقو» (3)
 اوناكو ش ةلبقملا ةنسلا نم ءاملا َتوثي ىتح دفني الف رخآلا مث يناثلا مث ،لوألا بابلا نم ءاملا
 نفدو مهضرأ تقرغف . ةانسملا مهيلع هلللا قثب لسرلا اودحجو اوضرعا املف .اشيع موق معنا

 يدايأ اوقرفت :لوقت برعلاو برعلا دنع الثم اوراص ىتح . قزمم لك اوقزُمو . لمرل ا مهتويب

 .358 ص 2 ج حءارفلا يناعم رظنا .«اًبس يدياو ابس

 .الوط مظعأ هنأ الإ ءافرطلاب هيبش ر يذلا وهف لثألا امأو» :ءارفلا لاق (4)
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 19 - 8 :ابس ثلاثلا ءزحلا

 هيف اوناك ام ةصق ىلإ عجر اهيف اَنُكَرْب يتلا ىرقلا نيبو ْمُهَتيب اَنْلَعَجَو » :لاق

 نيبو مهنيب انلعج انك :يأ ( مُهَنيب اَنْلَعَجَو ) :لاقف مهكلهي نأ لبق مهشيع نسح نم

 ىلإ اهضعب رظني ةلصنم :يأ 4 ةَرِهاَط ىر » ماشلا ينعي ،اهيف انكراب يتلا ىرقلا
 لزنم يف نوسميو ءامو ةيرقو لزنم يف نوحبصي : :يأ « م اهيف انرَدَقَو + ضعب

 ليقملا ينعي إ( ريسلا اَهيِف انزذقَو ) : يبلكلا ريسفتو .نسحلا ريسفت يف ءامو ةيرقو
 .تيبملاو

 ال نامأ يف رهشأ ةعبرأ ةريسم نوريسي اوناك « نينماء مايأو يلايل اَهيف اوريس »

 يشمت ةأرملا تناكو ،هكرحي مل هيبأ لتاق لجرلا يقل ولو اضعب مهضعب كرحي

 نأ ريغ نم رامثلا نم ءىلتميل اهلتكم نإو ،اهديب لزغت يهو !اهسأر ىلع اهلتكمو
 .")اهينجت

 امك ةمعنلا اولم مهنأ :نسحلا ريسفت 4 رافسأ َنيَب ذع انبَر اولاف » :لاق

 .ىولُسلاو نملا ليئارسإ ونب تلم

 ىبان انك :مهوبذك نيح :يأ ءاولتبا نيح مهلسرل اولاق مهنإ : يبلكلا ريسفتو
 .بارخ انضرأو مويلا فيكف ضرأ ريخ ةرماع انضرأو )مكيلع

 لاق 7 :مهضعبو .(ذُعَب) :اهأرقي مهضعبو ،(دعاب) انبر : اهارقي مهضعبو

 :يأ] « ثيداحأ مهتلعج » مهكرشب :يأ > تلا اوُمَلظَ » :هللا

 7 مهلكاف مهلاصوأو مهماظع انددب :يأ « قزَمُم لك ْمُهَتقَرَمَو ) () [مهدعب

 ىلع :يأ « رابَص لكل تنال » اهيف نمو ةيرقلا كالهإ يف : يأ « كلذ يف نإ ط

 .نمؤملا وهو .هللا ةمعنل 4 روكش » هللا رمأ

 اهسأر ىلع اهلتكم نإو :حس يفو .هتبثأ ام باوصلاو .هينجت نأ ريغ نم» :ع و ب يف (1)
 .«ائيش هنم جلاعت امو رامثلا نم ءىلتميف

 . حصأ هتبثأ امو ٠ مكيلع يتأن حصس يفو 6 !مكيلع ىبان» :ع و ب يف اذك )2(

 .277 ةقرو ز نمو 5146 ةقرو ،حس نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 22 - 20 :ابس

 ألإ هوعبتاف » نيكرشملا عيمج ينعي ه هنظ ُسيِلنإ مهلع قدص دقلو » :هلوق
 هار املف ،حورلا هيف خفني نأ لبق مدآ دسجب فيطي ناك هنأ كلذو « نينموملا َنُم اقيرف

 : هسقن يف لاقف ةرجشلا نم لكاف مدآل دعب سوسو مث كلامتي ال هنأ فرع فوجأ

 ( اليلق لإ هتيرذ نكيتحال ) :لاق كلذلف فعضلا يف هلثم نونوكيس اذه لسن نإ

 الو ) :لاقو [82 : ص ةروس] « نيعمجأ ْمُهنَوغأل تعب ) :لاقو .[62 : ءارسإلا]

 . كلذ هابشأو .[17 :فارعألا] 4 نيركاش ْمُهَرَكأ دجت

 لكات رانلاو نيط نم مدا قلخو ران نم تقلخ :لاق سيلبإ نإ :لوقي مهضعبو

 . مهتماع لضيس هنأ نظ كلذلف نيطلا

 دقل :لوقي ) نط سيلبإ ْمهِلَع قدص دقلو ( :فرحلا اذه أرقي نسحلا ناكو

 :لوقي .ملعب كلذ لقي ملو .هنظ ن :لاق مث 6 ميدقت اهيف .سيلبإ نظ مهيلع قدص

 قدص :لوقي .( هلط سيلبا مهيلع قدص ذَقْلَو ) :اهأرقي دهاجمو . . مهيف هنظ قدصف
 .) نظ ام ىلع مهرمأ ءاج ثيح مهيف هلظ سيلبإ

 او ) سيلبإ ينب اي ( مكنإف :هلوقك « ٍنطْلُس نُم مهيلع هل ناك امو » :لاق
 لاض َوُه ْنَم الا ) ناطلس مكيلع هل سيل : يأ ( َنيِنتافب ه هيَلَع نأ ام نوُْبعَت

 لاص وه نم الإ دحأ يلضمب متسل :يأ .[163 د 161 : تافاصلا] ) ميجلا

 ه نمم » .لاعقلا ملع اذهو « ةرخآلاب ن َنمؤي نم َمَلْغنل الإ ط :لاق .ميحجلا

 .مهنم انظ ةرخالا نوكرشملا دحج امنإو .اهنم 4 كش يف » ةرخآلا نم : يأ ه اَهنم

 مهيزاجي ىتح : يأ « ظيفح - ءيش لك ْىَلَع َكبَرَو » :لاق .كشلا ىلع مهنم كلذو

 .ةرخالا يف

 مهنأ متمعز : يأ ،مهناثوأ ينعي « هللا نوُد ْنُم مُْمَعَر نيزلا اوُمذا لف » :هلوق

 هجوأ ضعب رظنا .حس نم باوصلاب ىلوأ يل ادب ام تبثأف .ع و ب يف بارطضالا ضعب ءاج (1)
 يناعم يفو .292 ص 4 ج 6 يبطرقلا ريسفت يفو . 87 ص 2 ج 6 يربطلا ريسفت يف تاءارقلا

 .311 ص . نآرقلا لكشم ليوات .ةبيتق نبا رظناو 3360 ص 2 ج 6 ءارفلا
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 23 - 22 :ابس ثلاثلا ءزجلا

 يف » ةرذ نزو :يأ « ةرَد لاقثم » ةهلآلا كلت كلمت ال :يأ « نوكلمي آل » ةهلآ

 نم » ضرالاو تاومسلا يف :يأ 4 امهيف مه امو ضزألا يف الو تاومسلا

 نم :يأ « ريهظ نم » مهناثوا نم :يا 4 مهنم » هلل :يأ « هَل اَمَو » « كرش
 . نيوع

 « هن نذأ نمل ألإ» هلا دنع :يا هدنع ةعفشلا مقن الو » : ىلاعت هلوق
 6نونمؤملاو ،نوُيبنلاو ةكئالملا عفشت : : يأ 6 نينمؤملل الإ ،نوعفاشلا عفشي ال :يأ

 .نوعفشي الف نيكرشملل نوعفشي مهنأ ينعي سيل

 .""[مهل ةعافش ال رئابكلا لهأ :لاق نسحلا نع رانيد نب نسحلا ثيدحو]

 كلمي الو ) :ىرخا ةيآ يف لاقو [28 :ءايبنألا] ( ىَضَتزا نمل لإ َنوُعَقْشَي ال ) :لاق
 [86 :فرخزلا] ( وُمَلْعَي ْمُهَو قحلاب دهش ْنَم لإ ةعاقلا هنوُد نم َنوُعَذَي نيذلا

 هللا الإ د الا ةداهشب ةصلخم مهبولقو :يأ .نوملعي مهو هللا الإ هلإ الب دهش :يأ

 دق ىنعم نم مهل ةعافشلا سيلو ،‘نوملعي امب نولمعيو قحلا اهنأ نوملعي

 ةعافش ْمُهُعَفنت اَمَف ) :لاق .فقوملا لاوهأ ضعب فيفختل الإ .ال .الف . مهيلع

 6 مهل نوعفشي ال نيقفانملا نإ :يأ ،نييبنلاو ةكئالملا نم [48 :رثدملا] ( َنيعفاشلا

 .نونمؤملا مهو ،مهل هللا ىضترا نمل نوعفشي امنإ

 يلعلا وُمَو نحا اولاق مكبر لاق اام اولاق مهبولق ْنَع عز اذل ىمح » :هلوق

 , نيبو ىسيع نيب اميف يحولا اوعمسي مل تاوامسلا لهأ نإ :مهضعب لاق .ه ريبكلا
 دمحم ىلإ ليربج للا ثعب املف .ءايبنالا عيمج ىلعو ةي دمحم ثعب نأ ىلإ دمحم

 لها قعصف ف روخصلا ىلع لسالسلا َرجك يحولا تاوامسلا لهأ عمس يحولا

 رم املك لعج ليربج ردحناو يحولا نم غرف املف .ةعاسلا موقت نأ ةفاخم تاوامسلا

 .147 ةقرو حس نم ةدايز (1)

 نم أدبم اهب دكؤيل مكحم نب دوه خيشلا نم ةدايز «نوملعي امب نولمعيو» :ةريخألا ةلمجلا هذه (2)

 " كلذكو .مالس نبا ةرابع نم مهفت دق يتلا ءاجرألا هبش نم ةهبش لك يفنيلو .،هثدابم

 .فقوملا لاوهأ ضعب فيفختل» :هلوق ىلإ اهدعب يتات يتلا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 26 - 24 :ابس

 ( مُكبَر لاق اَداَم ) :اولاقو .)مهبولق نع يلج :يأ .مهبولق نع عزف ءامس لهاب
 هنم ىلعأ ال :يأ ( يلَعْلا َوُمَو) يحولا نونعي ،قحلا دنع نم قحلا :نولوقيف
 .هنم ربكأ الف :يأ ( ريبكلا (

 نأ رمأ هللا دارأ اذإف .ليفارسإ هللا ىلإ ةكئالملا برقأ نإ :لاق بعك نع اوركذ

 ،بوتكم رمألا اذإف رظنيو هسأر عفريف ،ليفارسإ ةهبج قفصي ىتح حوللا ءاج هيحوي

 ءامس نم ليربج طبهي الف .اذكب ترمأ ،اذكب ترمأ :لوقيف هيتأيف ،ليربج يدانيف
 ©قحلا دنع نم قحلا : ليربج لوقي ىتح ءةعاسلا ةفاخم هلهأ عزف الإ ءامس ىلإ

 .هيلإ هيحويف ةلي يبنلا ىلع طبهيف

 لق :ةي يبلل لوقي « ,ضزال و توملا ن ا نم م مكقزر نم م ل » : ىلاعت هلوق
 :يأ] « نيبم , لالض يف ز ىده ىلعل مكايو انإو هللا لف ط :لاق مث .نيكرشملل

 يه .ةيبرع ةلوقم ةملك يهو ()[نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل متنأو نحن نيقيرفلا نإ
 ئ فذاكل اندحأ نا : هلوقكو هسفن ينعي ئ قداصل اندحأ نإ : هبحاصل لجرلا لوقك

 . فيعض ذئموي نيملسمل ١ رمأو ةكمب اذه ناكو (3) هبحاص ينعي (

 :هلوقك وه ه َنوُنَمْعَت امع ُلأنُن الو انترجأ امع ون أل لف » :ىلاعت هلوق

 نإو ( :هلوقكو 5 :دوه] ( نومر 7 يرب انأو يمارجإ يلعف هنرق نإ ,لف (
 ) َنوُلَمُعَت امم ع يرب ا و لمعأ ١ امم َنوُئيرَ متنا ١ ممُكَلَمَ ْمُكَلو يلمع ٣ لقف كوُب ك

 .[41 :سنوي]

 :يأ « قحلاب انتيب حتفي ٌمُت » ةمايقلا موي : يأ « انبر انتب عَمجَي لف » :هلوق

 5 هلل لعفلا لعجي (عزف اذإ ىتح) : :دهاجم ةءارقو» : يلي ام 361 ص 2ج ءارفلا يناعم يف ءاج (1)

 . «هنم تغّرؤو مهبولق نع عزفلا فشك اذإ ىتح :هانعمف نسحلا ةءارق امأو

 .148 ةقرو حس نم ةدايز (2)

 واو» ىنعمب ةيآلا هذه يف ؤأ) لعجي ذإ .148 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هلاق ام أرقا (3)

 هليوأت يف ةديبع يبأ ىلع دري هنأكو .362 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا هلاق ام أرقا مث .«ةالاوملا

 .قدصو ،برعلا مالك نم ةلدالاب لوقلا لصفي مث ءاذه
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 30 - 246 :ابس ثلاثلا ءزحلا

 .هنم ملعأ الف » ميلعلا ط يضاقلا :يأ ه حاتفلا وه وهَو » قحلاب اننيب يضقي

 ينعي 6 ءاكرش مهومتلعج : : يأ ؛ :اكرش 4 هب ب مُتَفَحْلا نيذلا ينوزأ لق ث : هلوق :

 امب نوتات نيذلاب متسل : يأ 4 لك ) . هب مكوباجأو مكوعفن ام ينورأ :لوقي مهناثوأ

 الو ٠مكوبيجي ملو مكوعفني مل مهنإ :يأ ،مهنوعدت متنك ذإ هب مكوباجأو مكوعفن
 .هل كيرشال يذلا « هللا وُه لب » :لاقف مالكلا فناتسا مث .مهسفنأ الو مكنوعفني

 يذلا « ميكحلا » قئالخلا هل تلذ يذلا « زيزعلا » .وه الإ رضي الو عفني الو

 .دحاو وهو . هرمأ يف (ميكحلا) :هريغ لاقو .نسحلا ريسفت يف ءيش لك مكحأ

 ةعامج ىلاو سنإلا ةعامج ىلإ : يأ 4 ,سانلل ًةفاَك لإ !كلسأ امو ) :هلوق

 ال سالا رََكأ نكلو » رانلا نم :يا « اريذنو » ةنجلاب :يأ ه ايش » .0نجلا

 .نوزاجمو نوثوعبم مهنأ « نوُمَلْعَي

 لاق « نيقدنص متنك إ دعولا اذم ىتم . نيكرشملا ينعي « َنوُلوَقَيَو » :لاق
 نولأسي اوناك .4 َنوُمدَقَنسَ آل ةمعاَس ُهنَع نوُرخاَتسَت ل ,موي وي داعيم مكل لق ) :هللا

 نجلاو سنإلل ثعب هنأ ىري نم مهنمف ؛ةيتَي دمحم انيبن ةلاسر مومع ىنعم يف ء ءاملعلا فلتخا (1)

 .اضيا دهاجم ىلإو سابع نبا ىلإ بسن لوق وهو ،انه فلؤملا هيلإ بهذ ام اذهو .نيعمجا

 نأ ىلإ ٥مهدوسأو مهرمحا !مهمجعو مهبرع :يأ .نيعمجأ سانلل لسرأ هنأ ىري نم مهنمو

 ىلع لدي ام رطاف ة هروس نم ةيآلا هذه يف سيلو .ثيداحألا ضعب كلذب تحص امك ةعاسلا موقت

 نآرقلا يف تدرو ةي هتلاسر مومع ىلإ ريشت تايآلاو .ةفاك سانلل ثعب امك نجلل ثعب هنأ

 َنيمْلاَعْلل نوكل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كَراَبَن) : ىلوألا ناقرفلا ةيآ الإ «سانلا» :ظفلب

 سنإلا يملاع نيملاعلا ظفل لمشي نأ نكميو .ةلاسرلا ظفلب ال ةراذُنلا ظفلب تدرو دقف (ريذن

 هتنيب ام عم أدبأ ىفانتي ال نجلا نود سنإلا ىنعمب , سانلل بتي هتلاضر مومعب لوقلاو . ًاعم نجلاو

 مالسلا هيلع يننلا ىلإ هللا مهفرص نجلا نم ارفن نآ نم [32 - 29] فاقحألا ةروس تايآ

 نآرقلل نجلا نم رفن عامتسا نم ىلوألا نجلا ةروس تايآ هتلّصف ام عمو ،نارقلا نوعمتسي

 .هيف بير ال قح اذهف .هب مهناميإو دشرلا ىلإ يدهي بجع هنإ هيف مهلوقو

 قيقحتلاو» :لوقي ذإ 26 ص 14 ج ،هريسفت يف يمساقلا نيدلا لامج خيشلا هلاق ام ينبجعيو

 امنيأ مهتاجاحو سانلا حلاصم ىلع قبطني ع رشب هئيجم وه هتثعب لومشو هلاسرإ مومع ىنعم يف

 .ةي هتوبنب تاؤبنلا تمتخ اذهلو ،طق هلبق عرش يف قفتي مل امم .اودجو نامز ياو .اوناك
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 32 - 31 :ابس

 باوج اذهف ؛بيذكتو ءازهتسا مهنم كلذو شهب اندعت يذلا باذعلا اذه ىتم ةيم يبنلا

 .مهلوقل

 ذآرقلا اذهب قدصن نل :يأ « نآرقلا اذهب نمو نك ادرف نيذلا لاقو » :هلو
 اوقدصي نأ نينمؤملا رمأ هللا نأل ليجنإلاو ةاروتلا نونعي « هنَذَي نيب يزلاب الو »
 .نارقلا قفاو ام الإ امهيف امب لمعي الو هللا دنع نم اهنأ ليجنإلاو ةاروتلابو نارقلاب

 يف ركذ امم ءيش نارقلا يف لزن اذإ ناك ةلي هللا لوسر نأ انغلبو :مهضعب لاق

 نارقلا يف لزن دقو .هكرت هخسني ام نآرقلا يف لزن اذإف ،هب لمع ليجنإلاو ةاروتلا

 ) اهيف مهيَلَع انبَنَكَو ) :هلوق لثم © نآرقلا يف خسني ملو ليجنإلاو ةاروتلا يف امم ءيش

 لمعن نحنف [45 :ةدئاملا] ةيآلا رخآ ىلإ ( . . . سفنلاب سفنلا ن ) ةاروتلا يف : يأ

 لاقَو ) :هلوق يف ليجنإلاو ةاروتلاو نارقلا نرعلا وكرشم دحجنف .. خسنت مل اهنأل اهب

 .( هيدي نيب يزلاب الو نآرقلا اذهب نمؤن ن اوُرَقَك نيذلا

 لول ) :اولاقف برعلا يكرشم ىلع ةجح ىسوم بانك ناك دق :نسحلا لاقو
 اولاق لْبَق نم َسوُم يتوأ امب اورفك لوأ ) :هللا لاق .( ْىَسوُم يتوأ ام لم يتوأ
 .نوراهو ىسوم نونعي :ريبج نب ديعس لاقو ؛ ] دمحمو ىسوم نونعي ( !ره اظَت ن ارجاس

 َوُه هللا دنع نم باتكي اوّتاَف ) دمحم اي ( لق ) : هللا لاق ) نورفاك لكب انإ اولاقو (
 .[49 - 48 :صصقلا] ( نيقداص متنك نإ هعبن اَمُهنم ىدهأ

 دنع َنوفوَقْوَم » نوكرشملا :يآ 4 ًدوُمِلا ا ذإ ىرت ولو » :ىلاعت هلوق
 ٤ اوُفضَتسا َنيذلا لوقي َلوَقْلا ,ضغب ىإ ْمُهْضُعب عجري » ةمايقلا موي : :يأ « ْمهْبَ
 كَل متنأ الول » كرشلا يف ةداقلاو ءاسؤرلا مهو « اوُربُكَتسا نيذلل » ةلفسلا مهو

 .4 َنينموُم

 «ممُكَتذَدَص ْنحَنأ » عابتالا مهو « اومضنا نيلب اوُرَبكَْسا نيذلا ناق »
 متنك لب مكءاج ذإ دعب » ناميإلا نع :يا « ىدهلا نع » ماهفتسالا ىلع

 .نيكرشم :يا « َنيمرجُ



 37 - 33 :ابس ` ثلاثلا ءزجلا

 لب :يا « راهنلاو ليلا ركم لب اوُربُكَنسا نيذلل اومعْضُْسا نيذلا َلاَقَو »

 لب ) : يلكلا ريسفتو .نسحلا ريسفت يف مكرفكو مكديك : يأ .راهنلاو ليللاب مكركم
 هللاب : رفك نأ اننورُمات ذإ » راهنلاو ليللاب انل مكلوق لب :يأ ( راهنلاو ,ليألا ركم

 .هنود نم اهودبعف هللاب اهولدع 0مهناثوأ ينعي الادعأ : يأ ه ًادادنأ ه أ لعجنو

 اَنلَعَجَو باعل أر امَل » ةمايقلا موي مهسفنأ يف ه ةَماَدَنلا اورسأو » : هللا لاق

 « َدوُنَمْعي اوناك ام ألإ » ماهفتسالا ىلع « نوَرْجُي لم اوُرقَك نيذلا قانعأ يف : :للغألا

 .نولمعي اوناك ام الإ نوزجي ال مهنإ :يأ

 باذع مهرذني يبن نم :يأ « ريذن نُم ةيرق يف اتْلَسرأ اَمَو » :لجو زع هلوق
 ريسفت 7 3اهؤامظعو اهتربابج : يأ > اعوفرم لاق لإ » ةرخآلا باذعو ايندلا

 ىلع مهَتبئاف «نوُرفْك هب هب ملسأ امب ئ ا ةمعنلاو ةعسلا لهأ نوفرتملاو .مهضعب

 .مهلك اودحجف ةلفسلا كلذ

 :يأ ،نينمؤملاو ءايبنألل كلذ اولاق «دلؤأو الوأ رتكأ نحن اولاقو »

 .4 َنيبذَعُمب َنخَن امَو » لاملا ةّلقبو رقفلاب مهنورّيعي
 عّسوي :يأ 4 ءاشي نمل قزرلا طسبت يبر ن » دمحم اي 4 لت » :هللا لاق

 هللا نم رظن كلذف نمؤملا امأف .قزرلا هيلع رّتقيو :يأ « ُردقَيَو » ءاشي نمل قزرلا

 .نوملعي ال نيكرشملا ةعامج ينعي 4 َنوُمَلْعَي ال سانلا رغأ ٌنِكَلَو » :لاق .هل

 اَنَدْنع مكبر يتلاب » نيكرشملل هلوقي «ْمُكذلوأ الو ْمكْلومَأ اَمَو » :لاق

 .مكنم أدالوأو لاومأ رثكأ نحن :نينمؤملاو ءايبنألل مهلوقل ،ةبرقلا ىفلزلاو « ىفلز

 الو ليلل سيل ركملا (راَهنلاَو ليللا رُكَم لب :هلوقو» :363 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 .راهنلاو ليللا ىلإ لعفلا فيضن نأ زوجي دقو .راهنلاو ليللاب مكركم لب : ىنعملا امنإ .راهنلل

 ليللا ىلإ لعفلا فيضن مث ،مئان كليلو ،مئاص كراهن :لوقت برعلا نأل .نيلعافلاك انوكيو

 اذهف .موقلا همزع امنإ ،رمالا مزعو ،كليل مان :لوقت امك ،نييمدآلل ىنعملا يف وهو .راهنلاو

 .«برعلا هب عشسوتف هانعم فرعي امم
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 38 - 37 :ابس

 ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ :ةةلتَي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ."مكلامعأ ىلإو مكبولق ىلإ رظني نكلو مكلاوما
 اندنع ةبرقلا سيل :يأ] « احلص » هناميإ يف 4 لمَعَو نما ْنَم ألإ » :لاق

 مهل ث مهتفص هذه نيذلا : يأ 4 تلوأ ث :لاق .(}»[أحلاص لمعو نمآ نمل الإ

 رشع هلف ةََسحْلاب َءاَج ْنَم ) :هلوقك .تانسحلا فيعضت :يأ « فصلا ءازج
 ْمُهَلاَومأ َدوُقفني نيذلا لَعَم ) :ةنيدملا يف كلذ دعب لزنأ مث [160 :ماعنألا] ( اهلاتمأ

 نمل فعاض هللو ةبح يام ةبس لك يف لبانس عنس تنأ ةبح لمك هلا ,ليب يف
 . ةئامعبسب ةدحاولا اهلك ةحلاصلا لامعألا يف دعب تراص مث [261 :ةرقبلا] ( ءاش

 تلبقت هنأ ملعأ نأل :لاق هنأ دوعسم نب ‘هللا دبع نع هريغو نسحلا نع اوركذ

 .اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ ةدحاو ةحيبست ينم

 لخد ةنسح هل هللا بتك نم : لاق هنأ ريبج نب ديعس نع ينغلب : مهضعب لاق

 .[27 :ةدئاملا] ( َنيقُّملا نم هللا لبقي اَمنإ) و إةنجلا

 :يأ َنوُنماَع » ةنجلا تافرغ يف :يأ «ٍتَقرْغْلا يف مُمَو » :ىلاعت لاق
 . ضارمألاو ماقسألا نمو نازحألا نمو اهنم جورخلا نمو توملا نمو رانلا نم نونما

 مهنأ نونظي :نسحلا ريسفت «َنيزجَْعُم انتياَع يف .نوعسي نيذلاو » :لاق
 نوطبثي : : ي أ ) ني زجامعُم ( : يبلكل ١ ريسمتو . . مهب ذعنف مهيلع ردقن ال ىتح اننوقبسي

 باعل يف كئلوأ ط :لاق .اهنودحجي : يأ . اهب ناميإلا نع : : يأ ٠ انتايآ نع سانلا

 يف نورضحم : مهضعب لاقو . يبلكل ١ ريست يف . نولخدم : يأ 4 نوُرضحُم

 .دحاو وهو باذعلا

 هلذخو ملسملا ملظ ميرحت براب ٠ بادالاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأ ححص ثيدح (1)

 4143(6 مقر) ةعانقلا باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو (2564 مقر) . . .هراقتحاو

 .ةريره يبا ثيدح نم هيوري امهالك

 .278 ةقرو ز نمو ث 151 ةقرو حس نم ةدايز (2)
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 42 - 39 :أبس ثلاثلا ءزجلا

 دقو ىلوألا لثم يهو « هل ردقيو هدابع نم اشن نمل قزرلا طسب يبر ن لف »

 ريَع ومو هفلخي وُهَف » هللا ةعاط يف :يا « ءيش نُم مُكقَقنأ امَو » .اهانرتسف
 نم هلك فلخلا :لوقي نكلو .هلثم هل فلخأ ائيش قفنأ اذإ هنأ ينعي سيل .4 َنيقززلا
 : مهضعب لاقو .ةللا الإ ةابعلا قزريو ةقفنلا فلخي سيل :يأ ،َلقأو قفنأ امم رثكأ هللا

 .ةنجلا هنم مكضؤعي : يأ ةرخآلا يف اريخ هفلخ

 : ةيآلا هذه لواتيف هدي يف ام لك مكدحأ نقفني ال :لاق هنأ دهاجم نع انغلبو
 7 و _ 7 { م

 .( ةفلخي وهف ءيش ْنُم مقن امو )

 بيت امل هنأ هدج نع هيبأ نع كلام نب بعك نب هللا دبع نب ةجراخ نع اوركذ

 هرطش كيلع كسمأ :يتي هللا لوسر هل لاقف ةقدص ةي يبنلا ىلإ هلك هلامب ءاج هيلع

 .'"كل ريخ وهف

 ُلوقَن مث » اودبع امو نيكرشملا ينعي ٩ اعيمج ْمُمرْشحن [ مويو ه : هلوق
 مهنم كلذب ملعأ وهو ،ماهفتسالا ىلع « َنوُدْبْعَي اوناك مكا ءالؤممأ ةكئَلَمْلل

 تأ « نوكرشملا لوقي امع هللا نوهزني كنحُبُس » ةكئالملا تلاق : يأ 4 اولاق <

 َنوُدْبُعَي اوناك لب » .انايإ مهتدابع ىلع مهيلاون نكن مل انإ : يأ 4 مم مهنود نم انيلو

 انتدابع ىلإ مهعدن ملو انتدابع ىل مهتعد يتلا يه نجلا نم نيطايشلا : يأ « نجلا

 اودبعت لأ | ما ينب ا مكلا دهغأ مأ :هلوقك . مهل نودباع نيطايشلا مهتعاطب مهف

 هيف سيل ئيش :يا ( ثانإ ل هنوذ ني نوعدي نإ ) :هلوقكو .[60 :سي] ( ناطيشلا

 :لاق .[117 : ءاسنلا] ( ديرم اناطيش لإ نوممذي نإو ) مهناثوأ ينعي .حور

 :يأ « ًنونموُم » نيطايشلاب :يا ه م مهب » نيكرشملا ةعامج ينعي « ممرت ,

 .مهودبعف اودبع نم ةدابع نم مهيلإ اوسوسو امب نوقدصم

 الو اعفن ,ضغل مكضعب كلمي ل » ةمايقلا موي ينعي « مويلا : هللا لاق

 ©فلس ام رظناو ،كل ريخ وهف كلام ضعب كسمأ :ظفلب ناخيشلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (1)

 .174 ص 2 ج
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 46 - 42 :أبس

 َباَذَع اووذ » اوكرشأ : يأ ه اوُمَلَط نيذلل لوقنو » رافكلاو نيطايشلا :يأ 4 اَرَض
 نعلي اولضأ نمو نيطايشلا :رانلا يف ءانرق اعيمج مهو 4 َنوُبذَكت اهب متنك يتلا رانلا

 .ضعب نم مهضعب آربيو اضعب مهضعب

 نونعي 4 اذه ام اولاق » نآرقلا :يأ « تنيب اناا مه ت ا » :هلوق
 :يأ « اذه ام اولاَو مكؤاباع ُدبعَي ناك اممَع ْمُكَدْصُي نأ 7 لج لإ » ذال ادمحم
 نيذلا َلاقَو » :هللا لاق .دمحم هارتفا بذك الإ :يأ « ىرتفُم نإ لإ » نارقلا

 م 2 ه.

 . 4 نيبم رحس الإ ا اذه نإ مه هءاج امل ط نارقلل : ىأ 4 حلل اورفك

 هيلع م امب : يأ 5اهنوارقي : يا اَهَنوُسرذُ بتك ن مهنا امو » :هللا لاق و 2
 نُم مهاتأ ام اموق َرذنتل ( : هلوقك 4 ريذن نم كلق مهيلإ انلسرأ امو ث . كرشلا نم

 .اشيرق ينعي ] مهسفنأ نم ريذن نم : : ىأ ]46 : صصقلا] ) كلبق م

 . مهيلع ةجح ىسوم ناك : نسحلا لاق

 امو ث .دمحم اي كموق لبق نم : يأ 4 مهلبق نم نيذلا 7 ث : لاق

 ءايندلا نم مهانيتآ ام رشع : يأ ه ْمُهتيَناَع ام رامعم » ءالؤه غلب امو :يأ ه اوغلب
 ةوق مكنم دشأ اوناك مكلبق ن نم نيذلاك ( :ىرخأ ةيآ يف لاقو . ةفلاسلا ممالا ينعي

 :لاق ) مُهانيتاَع ام راشنم اوغلب امو ( : :لاق نسحلا نع اوركذ] . ( ادالؤأو الاومأ رعو

 .(")[هب اورمأ ام راشعم اولمع ام

 ناك فيكف : ىأ 4 ىريكتن ن راك > ث ٍمهتكله ف 4 7 اوب ؛َذَكَف ط :لاق

 . مهب لزن ام لثم مهب لزني نأ مهرذحي . .اديدش ناك : يأ . ماهفتسالا ىلع ؛ يباقع

 هلوقي . هللا الإ هلإ الب :يأ 4 ةدجوب ْمُكْضعأ امنإ » دمحم اي لق » :هللا لاق
 نينب ا نيند ا وأ ا دحاو ا دحاو اوموقت نأ :لوقي 4 ل ىَدْرْفَو 7 ه هلل اوُموَقَ ن ا ث نيكرشملل

 نإ ث )2 ںونج نم : : يأ 4 ة ةنج نم » ن دمحمب : يأ 4 مكبجاصب ام اوركنت مث ;

 .154 ةقرو حس نم ةدايز (1)
 =نأ مكنم ينيفكي : يأ (ةدحاؤب محأ اَمَئِإ لُ) : هلوقو :364 ص 2 ج 6 يناعملا يف ف ءارفلا لاق (2)
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 51 ۔ 46 :ابس ثلاثلا ءزجلا

 .منهج باذع ينعي « ر ديدش باذع يدي َنيَب » باذعلا نم : : يأ 4 مكل ريذن الإ وه

 .ديدش باذع يدي نيب ادمحم لسرأ :يأ

 ‘ نيتاهك ةعاسلا لثمو يلثم امنإ : ت هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ

 ."ىطسولاو ةبابسلا هعبصأ نيب عمجف ،ىرخألا ىلع امهادحإ لضف امف

 ف ) :هلوقك مكلوق رجأ نم نآرقلا يلع : يا « مكتلأس اَم زق » :هلوق ا
 نا { .كلذ هابشأو ]86 : ص ةروس] ( َنيْفلَكَتُملا نم أ اَمَو رجأ نم ه هَلَع مكنا م

 .ءيش لك ىلع دهاش :يا « ًديهَش ءيش لُك ىلَع رُمَو هللا ىلَع آلإ يرجأ

 :يأ « بويغلا ُمَلَع» يحولا لزني :يا « قحلاب فذقي يبَر نإ لك » :هلوق

 ضرالا بيغو ،هريغو رطملا نم اهنم لزني ام ءامسلا بيغ ؛ضرألاو تاوامسلا بيغ

 .هريغو تابنلا نم اهنم جرخي ام

 لاق .« ديم اَمَو لماتلا ىدي امو » نآرقلا :يأ « قحلا ءاَج لف » :هلوق
 .هثعبي الو ادحأ سيلبإ قلخي امو :يأ سيلبإ لطابلا :مهضعب

 يبد يل ! جوم نذا نإ يبف ىلع لأ امنإف تللض نإ لف » :هلوق
 .؟ . ٥

 مكايإ ؤا انإو ) :هلوقك وهو .ىدهلا ىلع انأو نولاضلا متناف : يأ « بيرق عيمس هنإ
 م ٠

 .ا‘2;اذه لبق هانرسف دقو . [24 : أبس] ) نيبم , لالض يف وأ ىده ىَلَعل

 ( اوُئزَف ذإ ) :نسحلا نع ورمع ريسفت « تؤف الف اوُئزَق ذإ ىىَرَت وَلَو » :هلوق

 دحأ توفي ال : يأ ( توق الف ) ةمالا هذه رافك اهب هللا تيمي يتلا ىلوألا ةخفنلا ينعي

 لاق .ةرخآلا ةخفنلا :يأ « بيرق ناكم نم اوذخأو » .باذعلاب كلهي نأ نود مهنم

 .اهرهظ ىلع مه اذإف ضرألا نطب يف اوناك نأ نم برقأ ءيش يأو :نسحلا

 هب متيأر وأ ى ابذك دمحم ىلع متبرج له اورمفتت مث ،هريغو وه وأ ،هدحو , مكنم لجرلا موقي =

 .«ين هنأ نونقيتت ام كلذ يفف .انونج

 .62 ص ثءزجلا اذه نم فلس اميف هيلع قيلعتلا رظنا (1)

 .ءزجلا اذه نم 368 ص .ابيرق فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 54 ۔ 52 :ابس

 .مهلجرأ تحت نم :يأ ( بيرق ناكُم نم اوذخأو ) :لوقي مهضعبو

 فيكو :ىأ « شواتنلا مهل ىئأو » : هللا لاق .نارقلاب :يأ 4 4 هب انَما اولاقو <

 .كلذ مهتاف دق :يأ « ديعب ناكم نم » .ةبوتلا لوانت مهل

 يف سابع نبا نع ميمت ينب نم لجر نع يناذمهلا قاحسإ يبأ نع اوركذ

 .ةَرلا نيحب سيلو رلا مهل ىتأ :يا ( ديعب ناكم نم شؤانتلا مُهَل ىنأو ) :هلوق

 اوذخأو ةرخآلا ةخفنلا دعب مهروبق نم اوجرخ اذإ : يأ :لاق نسحلا نع اوركذ

 .بيرق ناكم نم

 اوبذك : يأ « ديعب ناكم نم بقلاب ومدق لبق نم 4 هب اوُرقَك ذقَو » :لاق

 .هب نورقي ال مهنأل ديعب مهدنع مويلا وهو ثعبلاب

 اوزف د ذ ىرت ; ولو ( :لوال ١ مالكلل عبت وهو 4 روهش ام نيبو مُهْنيِ ليجو ,

 نم ( درلا ينعي ) شوانتلا مهل 7 هب انماع اولاقو بيرق ناكُم نم اوذخأو توف الف

 .ايندلا ىلإ ةرخآلا نم :يأ ( ديب ناكم

 فيكف 0 .لبق نم هب اورفك دقو :هلوقك .لوانتلا ( شؤاَنتلا ) :دهاجم ريسفت يفو
 لاق ( نوُهَتشَي ر ام نيبو مهنيب ليحو ) .ةبوتلا هيف لبقت يذلا نيحلاب سيلو شةبوتلاب مهل

 .ةرهز وأ دلو وأ لام نم :يأ :دهاجم

 ناميإلا نيبو مهنيب ليح : يأ . ناميإلا : يأ ) َنوُهَنشَي ام ) : مهضعب لاقو

 مهناميإ مهنم لبقي ملف ،اونمآ باذعلا اوأر املف .ايندلا يف رفكلا ىلع مهتماقإب :يأ
 . باذعلا لوزن دنع

 :يا .مهعايشا نم لبقت مل امك :يا « لبق نم مهجاتأب لب امك » :ا
 اونمآف باذعلا مهءاج مهلس.ر اوبذك امل كرشلا :مهنيدو مهجاهنم ىلع ناك نمم

 .")مهنم لبقي ملف كلذ دنع

 نم باوصلاو حيحصتلا تبث تبئاف عو ب يتطوطخم يف صقنو بارطضا ةيآلا هذه ريسفت يف عقو )1(

 .حس

406 



 ١ س ثلاثلا ءزجل : 54

 انك امب اَنرقَكَو هدحو هللاب انما اولاق ) انباذع : يأ ( انسب اوأر اممف ) :هلوق وهو

 تنس ر انباذع :يا ( اسأ اؤأر امل مهناميإ مُهُعَْني كي ملق ) : هللا لاق .( َنيكرضُم هب

 : يأ ،نيكرشملا هدابع يف تضم :يأ [85 - 84 :رفاغ] ( هدابع يف تَلَح دق يتلا هللا
 .لاصتتسالا باذعب هللا مهكلهأ نيلسرملا اوبذك اذإ مهنإ

 نم :يا « بيرم كَم يف » باذعلا مهيناي نأ لبق :يا « اوئاَك مهنإ »

 هنم مهف ©مهنم نظ كلذ امنإ مهيتأي باذعلا نابو ةمايقلاب مهدوحج نأ كلذو .ةبيرلا

 .نيقي ملع كلذب مهدنع سيل ،‘كش يف
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 'هةكئاللملا ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 وهو ،هسفن دمح « هلل دسحلا » :ىلاعت هلوق ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 « السر ةَعئَلَمْلا لعاج :ضزألاو تونمُسلا » قلاخ : يأ رطاف » .دمحلا لها
 ةكالملا 7 يفطصي هللا ) :هلوق وهو ل ءايبنالا ىلإ هتلاسرل مهنم ءاش نم لعج : : ىأ

 ىنثم 77 ةحنجأ يوذ : يأ « ة ةحنجأ يلوأ ) :لاق [5 :جحلا] ( سانلا نمو السر

 .ةحنجأ ةثالث هل نم مهنمو .ناحانج هل نم مهنم :مهضعب لاق .«َعْبُرَو تلت
 .ةحنجأ ةعبرأ هل نم مهنمو

 ةعبرأ هلو ،ليفارسإ هللا ىلإ ةكئالملا برقأ نإ :لاق هنأ بعك نع اوركذ
 نيبو هنيب عبارلاو ،ثلاثلاب لورست دقو برغملاب حانجو قرشملاب حانج . ةحنجأ

 ةهبج قفصي ىتح ظوفحملا حوللا ءاج هيحوي نأ ارمأ هللا دارأ اذإف ؛ظوفحملا حوللا

\ " 
 ةفاخم اهلهأ عزف الإ ءامس ىلإ ءامس نم ليربج طبهي الف .اذكب ترمأ اذكب ترمأ

 .هيلإ يحويف يبنلا ىلع طبهيف قحلا دنع نم قحلا :ليربج لوقي ىتح ءةعاسلا

 لك ليربج هيف سمتغي ةنجلا يف ارهن هلل نإ :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع اوركذ

 يبأ زاجم يف ءاج كلذكو «ةكئْلملا ةروس» :زو .حس و ع و ‘ب يف ةروسلا مسا درو اذك (1)

 يف وه امك (رطاف) مساب ةبيتق نبال نارقلا بيرغ ريسفت يفو ،ءارفلا يناعم يف ءاجو .ةديبع
 . مويلا انفحاصم
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 1 : رط اف ثلاثلا ءزجل ا

 .)كلم اهنم هللا قلخ الإ هشير نم رطقت ةرطق نم امف ضفتني مث ،موي

 لستفيف موي لك ةرم نيعبس رونلا رهن ليربج لخدي :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ
 هللا حبسي اكلم ةرطق لك دوعت ،ةرطق فلأ نوعبس هنم طقستف ضفتنيف جرخي مث ،هيف

 . ةمايقلا موي ىلإ

 هللا همظع دق اكلم ءامسلا يف نأ ينغلب :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 اهضعبو رمقلا لثم اهضعبو ،سمشلا لثم اهضعب ؤانيع نوتسو ةئامثالث هيف ،هفرشو

 هلل نأ انغلبو :لاق .اكلم هيف نم جرخت ةحيبست لك ،قلخ ذنم هللا حبسي ةرهزلا لثم

 نم رخآلا ثلثلا يقب اذإ ؤشرعلا تحت ةينثم هقنعو ، ىلفسلا ضرألا يف هنثارب ًاكيد

 ةكيدل ا هعمستف . حورلاو ةكئالملا بر ‘ سوق حوبس : لاق مث هيحانجب قمح ليلل ا

 . هتوصل لاق وأ ئ هخارصل خرصتف

 شرعلا ةلمح نم كلم نع ثحأ نأ يل نذأ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ناقفخ هقتاع ىلا هنذأ ة همحش نمبو 0 شرعلا هنرق ىلعو ‘ ( لقسلا ضرألا يف هالجر

 . ليفزور همسا نأ انغلبو . (3)ى كن احبس لوقي ةنس ةئ امعبس ة هريسم ريطل أ

 نم هفصنو ،ران نم :لاق وأ رون نم هفصن ًأكلم نأ ملعلا لهأ ضعب , ركذو

 كدابع بولق نيب فلأ ،رونلا :لاق وأ رانلاو جلثلا نيب افلؤم اي :لوقي . .جلث

 . نيحلاصلا

 مهازجف سنإلاو نجلاو ةكئالملا قلخ هللا نإ :لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ

 أزجو . سنإلاو نجلا مهنم دحاو ءرجو ةكئالملا مهنم ءازجأ ةعست ئ ءازجأ ةرشع

 يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع دوراجلا وبأ ينربخأو» :دنسلا اذهب مالس نبا هجرخأ )1(

 نم ريثك ةني هللا لوسر ىلا انايحأ عفرت يتلا رابخالا هذه يفو . . .ةي هللا لوسر لاق :لاق

 . هانلبق ة ةحيحص ةنس وأ ةنيب ةيآ هيف ءاج امف ،بيفغلا ملاوع نم ةكتالملا 77 . تايليئارسإلا

 . ةمارك الو هانضفر كلذك سيل امو © هللا ىلا هليصافت رمأ انضوفو

 .!هللا ديبع» :حس يفو ٥«كلا دبع» :ع و ب يف اذك (2)

 .514 ص 1 ج "ؤ فلس ام رظنا (3)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 3 - 1 :رطاف

 ©نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي نيذلا7نويبوركلا مهنم ةعست ءازجأ ةرشع ةكئالملا

 . ءازجأ ةرشع سن ال او نجل ١ أزجو . هرمأ نم ءاش املو هنث ازخلو هتال اسرل مهنف ءزجو

 نم هلو الإ دحاو سنإلا نم دلوي الف . دحاو رج سنالاو ئ نجلا مهنم ءازجأ ةعست

 دحاو ءزجو جوجامو جوجاي مهنم ءازجأ ةعست ،ءازجأ ةرشع سنإلا أزجو .ةعست نجلا

 . مدا ينب رئاس

 ةحنجأ يف ديزي :نسحلا ريسفت 4 اش ام ولحلا يف ديزي » :ىلاعت هلوق

 .« ريدق عيش لك ْىَلَع ةللا نإ » .")ءاشي ام ةكئالملا

 ةمحر نم هللا مسقي ام : يأ 4 ةمح نم سانلل هللا حتف ام ه : ىلاعت هلوق

 مسقي ام كسمي نأ عيطتسي دحأ ال :يأ. 4 اهل كسُمُم الف » قزرلاو ريخلا نم :يأ
 عيطتسي ال : يأ ،هللا دعب نم :يأ ه هدغب نم هل َلِسْرُم الف كسمي اًمَو » ةمحر نم
 .« ميكحلا زيزعلا َوُمَو » ةمحر نم هللا هكسمأ ام لسري نأ دحأ

 م 0

 مكقزرو مكقلخ هنإ : يأ 4 مكيلع هللا تمن اوركذا سانلا اهبأو : هلوق

 نم ءامسلا نم لزني ام :يأ « ضزألاؤ ِءاَمُسلا نم مكقزري هللا ريع يتلاخ نم لمم »
 هب جتحي ،نيكرشملل هلوقي ه َوُم آلإ ةلإ آل » تابنلا نم ضرألا يف تبني امو .رطملا
 وه هللا ناب نورقت متنأ :لوقي .هريغ فزار الو قلاخ ال :يأ ؛ماهفتسا وهو ،مهيلع

 فيكف :يا « َنوكَفوَت ىنأف % .ةهلآلا هنود نم نودبعت متنأو مكقزرو مكقلخ يذلا

 . هللا ريغ نودبعتف مكلوقع نوفرصت

 ام يبجعيو . «نويعلا يف ةحالملا» :ةداتق لاقو .«توصلا نسح وه» :هريغو سابع نبا لاقو (1)

 لك لوانتت ةقلطم ةيآلاو»ه :لاوقألا هذه ركذ دعب 596 ص 3 ج فاشكلا يف يرشخمزلا هلاق

 . . . يأرلا يف ةلازجو ،لقعلا يف ةفاصحو . . .ةروص لادتعاو ةماق لوط نم قلخلا يف ةدايز

 .«©فصولا هب طيحي ال امم كلذ هبشأ امو . . .ملكتلا يف ةقابلو ناسللا يف ةقالذو

 ام (هدمعَب نم هل َلِسرُم الف كسمي اًمَو) : ىلاعت هلوق دعب 159 ةقرو حس يفو ‘ب و ع يف ءاج (2)
 الق) : ىلاعت هلوق ريسفتل راركت اذهو .«همسقي ام كسمي نأ دحأ عيطتسي ال ،هللا دعب نم» : يلي

 باوصلا تبثأ دقو .هدعب نم هيف هعبت لوألا خسانلا نم وهس هلعلو }اطخ وهو .(اَهَل كِسُمُم
 . ةيآلا قايس نم حضاولا ىنعملا هيضتقي امبسح
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9 . 4 . 
 ثكل اثل

 رط اف
 ١ ءزجل ١

 .ربصلاب هرمأيو كلذب هيزعي 4 ث كلبق ئ نم م لسر : دقف كوُبَذَكُي نإو . :لاق

 ادحأ باصا ام هديب يسفن يذلاو :أي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 : يأ > ؤوُمالا مج :7 هللا ىلإو 9 :لاق .ا.ىنباصأ ام هللا يف دهجلا نم ةمألا هذه نم

 باوثلا نم هللا دعو ام :يأ « يح هللا دنَو نإ سانلا اهبأو : ىلاعت هلوق

 .ناطيشلا وهو « رورغلا هللاب مُكنرْعَي ال ايندلا ةْوَيَحلا مُكَنرُعَت لق » باقعلاو

 اوغذَي امنإ اوُدَع هوذختا » هللا ة ةيصعم ىلا مكوعدي 4 وُدَع ْمكَل َنظْيّشلا 7 ث

 سسرسروي : يأ 4 ريسلا بنحضأ ن نم اونوكيل ث لضأ نيذلا هباحصأ : يأ 4 هبزح

 ءامسأ نم مسا ريعسلاو . هوعاطاف ريعسلا باحصأ نم اونوكيل ناثوألا ةدابعب مهيلا

 عبارلا وهو ،منهج

 اونما نيذلاو 9 :لاق 6 منهج : :يا 4 ديدش باَذَع مهل اورفك نيذلا + :لاق

 : يأ 4 ريبك 9 ب اوث : : يأ 4 رج و ط مهبون )ذل : : ىأ 4 ةر ةرفْعُم مهل ت تححلصل 7 ١

 . ةنجلا

 .احلاص لمعو نمآ نمك : : ىأ 4 انسح هارف 7 ءوس س هل نيز ْنَمَفأ ط : لاق

 ءاش نم لضي هلللا نإف ط ؛ لاق .رامضإ هيفو ‘ ماهفتسالا ىلع اذهو .“نايوتسي ال : يأ

 : يأ ترح » نيكرشملا ىلع : يأ « ْمهْيَلَع كسفن بَم ةذَت الف ءاشي نم 7

 :لاق [127 :لحنلا] ( مهيلَع نَزخَت الو ) :هلوقك ؛اونمؤي مل اذإ مهيلع رسحتت ال

 .4 نوُعَنضي امب ب ميِلَع ةلا نإ »

 يف ءاملا انقسف :يأ «ُتقُسَف باحس ريف حيرلا .َلَسزأ يذلا ةللاو » :هلوق

 اهيف سيل ةتيم ضرأ ىلإ :يأ ،تابن هيف سيل :يأ « تيم دب ىلإ » باحسلا

 يسفن يذلاو :لاق ةي هللا لوسر نأ نسحلا نعأةيمأ وبأ انثدح :ظفللا اذهب مالس نبا هجرخأ (1)

 حس يف ءاج امك . ينباصأ يذلا لثم هللا يف دهجلا نم هباصأ ةمألا هذه نم دحأ ام هديب

 . 159 ة ةقرو

411 

  



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 10 - 9 : رطاف

 ضرألا ىلع ىنعملاو ،ركذم دلبلا نأل ( تّيَم ) :لاق ( دل إ ) :لاق امل .تابن

 نأ دعب :يأ ي اَهتْوَم َدَعَب ضزألا : رطملاب ا : يأ ه هب انيخأ » :لاق .ةثنؤم يهو

 ءاملاب توملا دعب نويحي اذكه : يأ از وشنلا كلذك . تابن اهيف سيل ةسباي تناك

 مهنامحلو مهنامسج هب تبنتف لاجرلا ينمك اهيف رطملا هللا لسري :يأ ؛ةمايقلا موي

 .هيف خفنيف ،©ضراألاو ءامسلا نيب روصلاب كلم موقي مث .ىرثلا نم ضرألا تبنت امك
 دحاو لجر ةباجإ نوبيجيف نوموقي مث ،هيف لخدي ىتح هدسج ىلإ حور لك قلطنيف
 تيب ىلإ ةرخصلا دنع نوكي باسحلا نإ :لاق مهضعب ركذ .نيملاعلا برل امايق

 .سدقملا

 ناك نم :مهضعب لاق « اعيمج ةزعلا هللف ةزعلا ديري َناَك ْنَم » : ىلاعت هلوق

 .هللا ةعاطب رزعتيلف ةزعلا ديري

 نم اوُذَحَتاَو ) :هلوقك . مهّزعتل ناثوألا اودبع نيكرشملا نأ :نسحلا ريسفتو

 ىتح هللا دبعيلف ةزعلا ديري ناك نم :لاق .[81 :ميرم] ( ازع ْمُهَل اونوكيل ةهلآ هللا نوذ
 .هزعي

 لاضلا لَمَعْلاَو » ديحوتلا وه « ُبتلئلا ْملَْلا ُدَعْضَي هيلإ » :ىلاعت هلوق

 يحرتلا الو ديحوتلاب الإ حلاصلا لمعلا عم عفتري ال : يأ .ديحوتلا هعفري :يأ هعفر

 . ال لمعو لوق ناميإلاو ( َنِموُم وُمَو اَهَيْغَس اَهَل ىعسو ) :هلوقك ؛حلاصلا لمعلاب الإ

 مهيعس ناك ) مهتفص هذه نيذلا :يأ ( كلوق ) .}>لمعلا نود لوقلا عفني

 نم باوصلا هنأ تيار ام تبثأف ل روشنلا كِلَذَك) : ىلاعت هلوق ريسفت يف بارطضا ع و ب يف (1)
 هبيغ ىَلَع رهظي ا الف بقلا مِلاَع) ث هللا الإ ،اهتقيقح ملعي ال يتلا بيغلا رومأ نم هذهو .ز و ح

 .(,لوُسَر نم ىضتزا نم ألإ دحأ
 لمعلا :لوقي هعفري حلاصلا لَمَعْلاَو بيطلا ملكلا ٌدَعْضَي هيآإ) » :531 ص ى دهاجم ريسفت يفو (2)

 :هلوقو» :367 ص 2 ج . يناعملا يف ءارفلا لاقو .«بيطلا ملكلا عفري يذلا وه حلاصلا

 لمع هعم ناك اذإ بيطلا مالكلا لبقي :لوقي .بيطلا ملكلا عفري : : يأ هعفرب لاضلا لَمَعْلارر

 .( حلاص
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 11 - 10 : رطاف ثلاثلا ءزجلا

 لمعو هللا دحو نم ينعي ،الوبقم مهلمع اوناك :يأ [19 :ءارسإلا] ( اروكشُم

 . هضئارمب

 باذع ْمُهَل » قافنلاو كرشلا نولمعي :يا 4 تيسلا َنوُرُكَمَي َنيِذلاَو » :لاق
 ؛روبي وه كئلوا لمعو :يأ « روُبَي وه ًكتوأ ُرُكَمو » .منهج باذع :يآ « ديدش

 كرشملا نم لمعلا لبقي الو ،قافنلاو كرشلا هللا لبقي ال : يأ ،هللا دنع دسفي وه :يأ

 هللا لبقي امنإ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو نينمؤملا نم الإ لمعلا لبقي ال : يأ ،قفانملاو

 .[27 :ةدئاملا] ( نيقتملا نم

 « زنل نم مث » بارت نم هقلخ مدآ ينعي « بارت نم مكقَلَع هللاو » :هلوق
 :لاق . جوز دحاولاو ى ىثنأو اركذ ينعي 4 اجوز ْمُكَلَعَج 4 ث مدا لسن نم : ىأ

 .[45 :مجنلا] ( ىقثألاو رذلا جزلا نلع هنأو
 نم صقني الو رمَعُم نم رمعي امو هملعب ألإ عضت الو ىقنأ نم لمحت اَمَو » :لاق

 :هيع نيه :يأ ه ريي هللا ىلع كلق إ بتك يف لإ هرم
 يف بتك :دبعلا رمع نع لاق هنأ ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع اوركذ

 اذك موي ىضمو ،اذكو اذك موي ىضم :كلذ نم لفسأ بتكي مث ،هلجأ ةفيحصلا لوا

 ( هرُمع نم صقني الو رُمَعُم نم ُرُمَعُ امو ) :ةمركع لاقو .هلجأ ىلإ يتأي ىتح ،اذكو
 .رخآلا رمع نود هرمع نوكي نأ ينعي رخآ

 صقني آلو ) رمعلا لذرأ غلبي ىتح :يأ ( رُمَعُم نم ُرُمَعُي اَمَو ) :نسحلا ريسفتو

 رمعملا كلذ رمع غلبي نأ لبق توميف رُمعملا رمع رخآ نم صقني الو : يأ ( هرُمَع نم
 .ةنس نوتس انه اه رمعلا :لوقي مهضعبو .")( باتك يف ألإ ) رمعلا لذرأ غلب يذلا

 حس نم حيحصتلا تبلاف إةيآلل نسحلا ريسفت يف ةدساف ةبرطضم عو ب ةرابع تءاج (1)
 امو نسحلا ريسفتو» :اذكه ةحضاو ةرصتخم 280 ةقرو ؤلز يف ةرابعلا تءاجو .162 - 161 ةقرو

 لذرأ غلبي نأ لبق توميف رمعملا رمع رخآ نم صقني الو رمعلا لذرأ غلبي ىتح رمعم نم رمعي

 ٤. (باتك يف الإ) رمعلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 - 12 : رطان

 اذهو 7 غئاَس » ولح :يأ تارف بذع اذه نال يوت امو » :هلوقا

 نوكت ث حلاملاو بذعلا نم : : يأ 4 رك نيو و » . !)رم حلام : ىأ 4 جاجأ خلب

 ىرتو » ؤلؤللا ينعي انوس ةيلج َنوُجرْخَتْسَنَو » ناتيحلا ينعي « ارط ًامخل
 بلط ينعي 4 هلضق نم اوعَتَتل ث ةدحاو حيرب ةرب دمو ةلبقم : : يأ 4 ر رخ اوُم ه هيف كلق ا

 و ٨ ه ۔

 .معنلا هذه اوركشت يكلو :يأ « نوركشت ْمُكْلَعَلَ » اةلرحبلا يف ةراجتلا

 لك ذخأ ومو 4 ,لكلا يف راهنلا جلويو ر راهنلا يف لبت جلوي » : ىلاعت هلوق
 ال 4 ىمسم ,لجأل يرجيب لُك رمقلا سمشلا ز َرْخَسَو » هبحاص نم امهنم دحاو

 . مهناثوأ ينعي ،نيكرشملل هلوقي « هنود نم َنوُعْذَت نيذلاو مكبر هللا مكلذ ..

 .ةاونلا ىلع نوكت يتلا ءاضيبلا .ةءاحسلا ،ةرشقلا يهو 4 ريمطق 7 ةرغلا ام ٢

 .0 ۔۔ © . ۔ڵ“4 ؤ ُ ٥ م :.-

 ةميقل ١ مويو ْمكَل اوب اجّتس ا ام اوُعمَس ولو مكءاعد اوُعَمُسَي ال مهوعدن نإ ١ ث

 . هللا وهو . ريبخ لثم اتاك الو ث مهايإ مكتدابعب :يأ « ْمُكِكزشب نورفكي

 : يأ « ديمحلا ينغلا و ه هللاو هللا ىلإ ءاَرَقْفلا نأ سانلا اهبأو : لاق

 مككلهي : يأ مكبِهذُي اش نإ » .هودمحي نأ مهيلع بجوتسا .هقلخ ىلإ.دمحتسملا

 نورداق انإ ) :هلوقك .مكنم هل عوطأ وه « ديدج لحب ايو « لاصثتسالا باذعب

 ه زيزع هللا ىلَع َكِلَد اَمَو » :لاق .[41 - 0 :جراعملا] ( ْمُهْنَم ريخ لذبن نأ ىل
 . مكب كلذ لعفي نأ : يأ

 عت نإو » .دحأ بنذ دحأ لمحي ال :يأ 4 ىرخأ رزو ةرزاو ر رزت ; الو » :هلوق

 اك وََو يش هنم لمحي ال.» اهنع لمحيل « المج يلإ » بونذلا نم :يا 4 ةقلم

 :ع يفو .‘قعزم»ه :ب يفو © «رم» :162 ةقرو حس يفو . رم حلام» :280 ةقرو ز يف اذك (1)

 ؛هتجوجأ نم هبرش قاطي ال» :يأ «قامعُر رم» :لاقي ،ىنعملا ةبراقتم ظافلأ اهلك يهو «قوعزم»
 .ناسللا يف ءاج امك

 .«نمقسلا يف ةراجتلا بلط» :زو حس يفو .ع و ب يف اذك (2)

 هركذ اذك .«ةاونلا ةءعاحسك ءىشلا نم رشقنا ام ةياحسلاو 5ةءاحسلاو 53ةءاحسلاو ،احسلا» (3)

 ` `“ .ةاونلا ةفافل :ريمطقلا :دهاجم لاقو .ناسللا بحاص
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 24 - 18 : رطان ثلاثلا ءزحلا

 امنإ :يأ « رذنت اما ! ) هبونذ نم ائيش هبيرق نع بيرقلا لمحي ال :يأ « ىبرق اذ

 مهبلع علطي ال ثيح رسلا يف :يا « بيغلاب مهبر نومحي نيذلا » كتراذ لبقي

 اَمْنإَف » ًاحلاص لع ا يأ « كت ْنَمَو » ةضورفملا : يأ «ةوَلصلا اوُماَمأَو » دحأ

 .عجرمل ا :يأ « ريصنلا هللا ىلإو » .(" هباوث دجي :يأ « هسفنل ىكز
 م ىم م

 يوت امو ( :لوألا مالكلل عبت اذهو 4 ُريِصَبلاَو ىال ا يوتسي امو ) :هلوق

 ىَعغألا يوتش امو ) ( جاجأ لي اذه هبارش ئاَس تارف ُبذَع اده ناَرحَبلا

 الو :ايخألا يوتش اَمَو روُرحلا الو للا الو ونلا الو ُتاَمْلْظلا الو » .( ريصبلا

 حلاملاو بذعلا نارحبلا يوتسي ال امك ؛رفاكلاو نمؤملل لثم هلك اذهو « توملا

 : يوتسي ال كلذكف رونلاو تاملظلا يوتست ال امكو ريصبلاو ىمعألا ىوتسي ال امكو

 .رفاكلاو نمؤملا

 :هلوقو .رانلا ينعي ،رورحلاو ،ةنجلا لظ ينعي ( روُرَحْلا آلو لظلا الَو ) :هلوق

 نيدلا يف ءايحالا :يأ ،نونمؤملا مه ءايحألا ( تاومألا الو ايلا يوتسي امور
 [123 :ماعنألا] ناميإلاب :يأ (ُهانييْخأَق ) ارفاك : يأ ( اتيم َناَك ْنَمَوأ) :هلوقك

 .نيدلا يف تاومأ : : يأ ؟رافكلا مه تاومألاو

 يف م ,عمشمب تنأ امو » ناميإلل هيدهي :يا 4 ام نم عملي للا نإ »
 ال روبقلا لهأ نم تاومألا ةلزنمب مه :يأ ،رافكلا عمسمب تنأ امو :يأ ه روبقلا

 نيذلا نأ امك هيلإ مهوعدت ام كنم نولبقي ال :يأ لوبق عمس ىدهلا كنم نوعمسي

 . نوعمسي ال روبقلا يف

 يدهي هللاو ،كلذ ريغ كيلع سيل سانلا رذنت :يأ 4 ريذن ألإ تنأ نإ » :لاق

 .هلبقيف هللا نيد نم هيلإ هوعدي امل لوبقلاب هيلع نمي :يأ ،ءاشي نم
 - م . . ۔و ى ّ - ٥ ۔ ۔٥ , م دى

 ةنجلاب اريشب :يأ 4 اريذنو اريشب » نآرقلاب :يأ « يحلاب َكَتلَسزا انإ »

 .«هب نوزجي» :زو حس يفو ،حيحصلا وهو «هباوث دجي» :ع و ب يف اذك (1)

 حس نم حيحصتلا تبثأف تاملكلا ضعب فذح ببسب ىنعملا يف ضومغ ب و ع يف (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 28 - 24 : رطاف

 .("[ريذن هين د الخ الإ انكلهأ نمم ة نم 7 يأل : : مهضعب هب لاقو ."رذنلا م مهيف

 .اهلسر ممألا تبك امك ةلي يبنلا اوبذك نإ مهب لزن ام مهب لزني نأ نيكرشملا رذحي
 ٥, م و . ه ٥

 ربزلايو تنبلاب : مهلسر مهتءاج مهلبق نم نيذلا بذك ذف كوُبذَكي نإو » :لاق

 ريسفت يف ( تاَبلا)و .ةعامجلا ىلع بتكلا :(ربزلا)و .4 رينُملا بتكلاب
 ناك يذلا باتكلاو .نيبلا :يأ ( رينملا باتكلاب ) .ءايبنألا هب يتاي ام :نسحلا

 .هموق ىلإ مهنم يبنلا هب ءيجي

 . ماكحألاو ضئارفلاو مارحلاو لالحلا :( تانيبلا ) : يبلكلا ريسفتو
 ًناَك َفْيَكَف » باذعلاب مهايإ هكالهإ ينعي 4 اورَقَك نيذلا تذخأ من » :لاق

 .اديدش ناك :يأ . ماهفتسالا ىلع ،يباقع :يأ « ريكت

 .هب انتبنف : يأ ه هب اًتْجَرخأَق ءاَم ِءاَمُسلا َنم ن هللا نأ ر : ملأ » : ىلاعت هلوق

 ,لابجلا َنمَو , رامضإل يف اهمعطو .4 اهنل افلتخم تارمث » ءاملا كلذب :يأ

 : بيبرغلاو ٠ وس ُبيبارغو اهنول أ فتح رمحو ضيب » قئارط :يتأ « ددج
 « َكلَذَع ُهئاَوْلأ فلَتخُم متنألاو باودلاو سانلا َنمو » :لاق .داوسلا ديدشلا

 .لابجلاو رامثلا نم ركذ ام ناولأ تفلتخا امك :يأ

 مهو 4 اَمَلُعلا هدابع نم ةئلا ىشخي امنإ » :لاقف فناتسا مث مالكلا عطقنا مث .
 يفو .ريدق عيش لك ىلع هللا نأ نوملعي :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو .نونمؤملا

 . هللا نوشخي نيذلا مه هللاب ءاملعلا :لوقي ؛مميدقت ةيآلا

 .280 ةقرو ز نمو 0164 ةقرو حس نم ةدايز (1)

 لابجلا يف نوكت قرطلاو ططخلا (ضيب ددج) :هلوقو :369 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 .ةدج اهدحاو رمحو دوسو ضيب ©قرعلاك

 دوسأ :لاقي هنأل رخؤمو مدقم (ًدوُس ُبيباَرَْو) ه :154 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (3)

 .بيبرغ
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 33 - 28 : رطاف ثلاثلا ءزجلا

 ملعلا نكلو ‘ثيدحلا ةياور ملعلا سيل :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .« روفغ زيزع ةللا نإ » .ملاع وهف هللا يشخ نم :لوقي ؛ةيشخلا

 امم اوُققنأَو » ةضورفملا «ةَلُصلا اوماقأو هللا بتك نولي نيذلا نإ » :هلوق

 يطعت نأ بحتسي .ةضورفملا ةاكزلا ةينالعلاو .عوطتلا رسلا ةياَلَعَو ارس ْمُهتَقَرَ

 .ةينالعلا ةقدص نم لضفأ "عوطت رسلا ةقدص :لاقيو . ارس عوطتلا { ةينالع ةاكزلا

 نولمعي .ةنجلا ةراجت يهو ،تدسفت نل :يأ « َروُبَت نل ةَراَجِت َنوُجري » :لاق

 :يأ « هلضف نم ْمُهَديرَيَو » ةنجلا مهباوث :يا « مُمَروُجأ ْمُهَيفَول » :لاق
 يف اهيلع نوباثي :يأ ،تانسحلا مهل فعاضت :نسحلا لاقو .باوثلا مهل فعاضي

 .ريثكلاب بيثيو ريسيلا ركشي :يأ « روُكَش » بات نمل :يأ « َروُفَع هنإ » .ةنجلا

 .ةنجلا هبيثيو نمؤملا نم ريسيلا لمعلا لبقي :يا

 امل اقّدَصُم حلا وه » نآرقلا ينعي « بتكلا نم كيلإ اًيَحوَأ يذلاو » :لاق

 .« ريصب ريبخل هدابعب ةللا ن » .ليجنإلاو ةاروتلا نم :يأ « هيدي نيب

 مهنمف اندابع نم » انرتخا :يأ ه انيفطضا نيذلا بتكنا انثروأ مث ه ) :هلوق

 ريكلا لضفلا وُم لذ هللا نذإب تزيحلاب قباس ُْهنمَو دِصَفُ ْمُهْنمَو هسفنل ملاظ

 هصخشي مل ،سدقملا تيب ىتأ نم هنأ هغلب الجر نأ ديز نب رقعج نع اوركذ

 . .لضفأ ارص عوطتلا ةقدص : يأ .165 ةقرو حس يفو ع و ب يف اذك (1)

 :لاقيو .كلهتو دسكت كت : يأ (ًروُبت نل ةراجت) » :155 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 .«قوسلا ترابو ماعطلا راب :لاقيو ،ميآلا راوب نم هللاب ذوعن

 نب ليلخلا انثدح» :يلي ام 166 ةقرو حس يف ءاج دقف .نيقيرط نم ربخلا اذه مالس نبا ىور (3)

 شايع نب نابأ نع لالب نب رضنلا هينثدحو .يدبعلا ديز نب رفعج نع سنوي نب ليئارسإو ةرم
 ينعي وأ . ريبك ناك دقو .هسفن ينعي يردأ ال :ليلخلا لاق ،هغلب الجر نأ ديز نب رقعج نع

 . . ىتأ نم هنأ هغلب الجر نأ ،هريغ
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 33 : رطاف

 تيب تيتاف :لاق .همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ نيتعكر هيف ىلصف شهيف ةالصلا الإ

 ' كيتدحو نص مهللا :تلق مث ،نيتعكر هيف تيلصف دجسملا تلخدف ،سدقملا

 ذإ كلذك انأ انيبف] .هب ينعفنت احلاص ًاسيلج يلإ قسو { يتبرغ محراو ، يتشحو سنآو
 تمقف .سلج مث ©نيتعكر ىلصف ةيراس دنع ماقف 5ث[ريخلا هيف هيف موسوم خيش لخد
 وبأ انأ :لاقف ،هللا كمحري ‘تنأ نم :تلقف تسلج مث اهيلع تملس مث شهيلإ

 ،هللاو ال :تلق ؟انأ }ةروعذأ .هللا دبع اي كل ام :لاق !ربكأ هللا :تلقف .ءادردلا

 نيتعكر هيف ىلصف .هيف ةالصلا الإ هصخشي مل دجسملا اذه ىتأ نم نأ ينغلب نكلو
 اذه ىلإ تئجف :تلق .كفغلب امك ثيدحلا :لاق .همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ

 محراو ،يتشحو سناو ، يتدحو لص مهللا :تلق مث ©نيتعكر هيف تيلصف دجسملا

 هللا ينكرشأ ذإ كنم دمحلاب قحأ اناف :لاق . ينعفني ًاحلاص ًاسيلج يلإ قسو ،يتبرغ
 نم هتعمس ثيدحب كنثدحأل مرج ال .حلاصلا سيلجلا كلذ ينلعجو ،كتوعد يف

 .كدعب ادحأ هب ثدحأ الو كلبق ادحأ هب ثدحأ مل ةلي هللا لوسر

 انْيَقَطضا َنيِلا باتكلا اثَروأ مت ) :ةيآلا هذه يف لوقي ةي هللا لوسر تعمس
 وُه كلد هللا نذإب تارْيَحْلاب قباس ممُهنِمَو ًُدصمقُم ْمُهنمَو ه هسفنل ملاظ منم اندابع نم

 قباسلا اذه عيجيف :لاق .ةيآلا رخآ ىلإ ( .. .اهنولخدي ٍنذَع تانج ريبكلا لضفلا

 اريسي اباسح بساحيف دصتقملا اذه ءيجيو .باسح ريغب ةنجلا لخديف تاريخلاب
 مث هبونذ فرعيو 6ةخّبويو رّيعيو فقويف هسفنل ملاظلا اذه يجيو ،ةنجلا لخدي مث

 يذلا هلل دمحلا ) :اولاق نيذلا مهف هتمحر لضفب ةنجلا هلخديف هنع هللا زواجتي

 دنع ماقف لجر لخد ذإ هب يتنعفنت ...» :ع يفو ۔حضواومتأ وهو .166 ةقرو حس يف اذك (1)

 .«. . .ةيراس

 ناوريقلا تاطوطخم عطق نم ةحول يفو .«انأ ةروعذأ» : :اضيأ حس يفو .ع و ب يف اذك )2(

 : ناسللا يفو .«ةرعذب تسل :تلق .انأ ةَرَعْذأ © للا دبحع اي» : ةرهاقلاب بتكلا رادب ةروصملا

 ؟رعذلاب كل ىحوأ انأ له ىنعم ديفي انه ظفللاب ينأكو . ابيع وذ : ةرذو 6 ةَرَعْذو رعاذ لجر»

 . ؟كفيخأ له

 .«يزخيو ريعي» : حس يفو ©!نزحيو ريعي» :ع يفو ۔«خبويو ريعي» :282 ةقرو ز يف اذك (3)
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 ١ رط اف ثلاثلا ءزجل : 33

 2 ۔ ىم .7 2 ۔ 4 ح ۔ ۔ ؟ ة ۔ . ؟

 ريسيلا لمعلا ركشو ريبكلا بنذلا رفغ .( روكش روفغل انبر نإ نزحلا انع بهذا
 .. ولاعتو هناحبس

 :لاقف ( اَهنوُلُخذُي نذَع تانج ) :هلوق ىلإ ةيآلا هذه الت هنأ ةبالق يبأ نع اوركذ
 . مهلك اهولخد

 6بعك اي :لاقف ًابعك يقل رابحألا نم اربح نأ يجانلا لكوتملا يبأ نع اوركذ

 نيد تعبتاو ىسوم نيد .ىلع انأ لب :لاقف ؟دمحم نيد تعبتاو ىسوم نيد تكرت
 موي نومسقي دمحم ةمأ تدجو ينإ :لاقف ؟كلذ ىلع كلمح امف :لاقف دمحم

 .ريسي اباسح نوبساحي ثلثو باسح ريغب ةنجلا نولخدي تلث :ثالثأ ةثالث ةمايقلا

 .نولمعي اوناك ام اورظناف يدابع اوبلق :هتكئالمل ىلاعتو كرابت هللا لوقي ثلثو

 اورظناف يدابع اوبلق :لوقيف .ةميظع اياطخو ةريثك بونذ ىرن انبر :نولوقيف مهنوبلقيف

 اورظناف مهتنسلأ اوبلق :ةعبارلا يف لوقيف \تارم ثالث ىلإ مهنوبلقيف نولمعي اوناك ام

 مهارن كانبر :نولوقيف ،مهلوقب ملاعلا وهو ل مهتنسلأ نوبلقيف ،نولمعي اوناك ام

 اثيش يب اوكرشي ملو يل وصلخا يدابع :لوقيف .ائيش كب نوكرشي الو كل نوصلخي

 مب يدابعل نارفغلاب يتمحر 02 دقو يدابعل ترفغ دق ينإ يتكئالم اي اودهشا

 ائيش يب اوكرشي ملو يل اوصلخأ
 اي ،معن :تلاقف ،ةيآلا هذه نع ةشئاع تلأس :لاق نابهص نب ةبقع نع اوركذ

 هل دهش دقو !ةلي هللا لوسر دهع ىلع ىضم نم قباسلا ؛ةنجلا ىلإ مهلك . ينب

 56هب قحل ىتح هباحصأ نم هرثأ عبتا نم دصتقملاو ،قزرلاو ةايحلاب ةلي هللا لوسر

 .تباصأ يذلا ثدحلا لجأ نم انب اهسفن تقحلاف .كلثمو يلثم هسفنل ملاظلاو

 هيفو ،ارصتخم 137 ص 22 ج ،هريسفت يف يربطلا ريرج نباو دمحأ هجرخأ ى حيحص ثيدحلا (1)

 ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ ملو .تباث ابأ ىمسي ءادردلا ابأ يقل يذلا لجرلا نأ

 . مالس نبا هاور امك الصفم ثيدحلا اذه ىور نم ثيدحلاو

 .زو حس و ع نم ةطقاس يهو ،اهمهفل قفوأ مل ب يف ةسومطم ةملك (2)

419 

 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 : رطاف

 روفغم انملاظو ] جان اندصتقمو . قباس انقباس :لاق باطخل ١ نب رمع نع اوركذ

 .هتبوت دعب هل

 لأس لجر دصتقملاو .ةي دمحم باحصأ نوقباسلا :لاق نسحلا نع اوركذ

 . مهنود هب عطق قفانم هسفنل ملاظلاو . مهعباف نيتم دمحم باحصأ راثا نع

 ( هِسفتل مِلاَ ممُهْنمَو) :فرحلا اذه ارق هنأ محازم نب كاحضلا نع اوركذ
 .قفانملا هنإ :نسحلا لاق ام ينعي ،اذه طقس :لاقف

 مه نوقباسلا 6 ةعقاولا ةروس يف يتلا يه :لاقو . )1( 2 قفانم هنإ : :دهاجم ريسفتو

 مهتنس فصوف [10 :ةعقاولا] ( نوقباسلا نوقباسلا ) : ىلاعت هلوق ينعي نوقباسلا
 4 :ةعقاولا ة هروس يف رخآلا لزنملا مهو ؛ ٤ نيميلا باحصأ دصتقملاو 6 ةروسنا لوأ يف

 ملاظلاو . . مهتقص فصوف [27 :ةعقاولا] ( نيملا باحصأ ام نيملا باحصأو (

 .ةماشملا باحصأ هسفنل

 وهو .اريسي اباسح نوبساحي نيذلا مه نيميلا باحصأ نإ :مهضعب لاقو
 ةروس يف رخآلا لزنملا باحصأ مهو . و يبنلا نع ءادردلا يبأ ثيدح يف دصتقملا

 لزنمو .امهفصوف 2 :نممحرلا] ( نانج مهنود ْنِمَو) :لوقي ثيح نمحرلا
 ( نانج هّبَر َماَقَم تاحَح ْنَمِلَو) :نمحرلا ةروس يف لوألا لزنملا نيقباسلا
 .[46 :نمحرلا]

 .ةيآلا هذه ريغ يف كلذ انرّسف دق ( اَهَنوُلُخذُي ٍنذَع تانج ) :هلوق

 :ىرخأ ةي آ يف ل اقو . 4 ًاوُنولو بَمْذ نم رواس ا نم اهيف ولح ط :هلوق

 .[21 :ناسنإلا] ( ة ةضف نم َرواَسأ اولخو (

 م , ٥ م م

 ةرد نم نمؤملا راد :لاق ةريره يبأ نع اوركذ « زيرح اهيف مهسابل » :هلوق

 532 ص دهاجم ريسقت يف دري ملو . قفانملاو دحاجلا هنإ 168 ةقرو حس يفو .ب و ع يف اذك )1(

 . 137 - 3 ص 22 ج ٠6 يربطلا ريست رظناو . قفانملا الو دحاجلا ظفل
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 نم ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرملا نإ :لاق يدزألا نوميم نب ورمع نع اوركذ
 ة و . . . ِ

 ودبي امك كلذ ءارو نم اهقاس خم ىريل هنإو ةلح نوعبس اهيلع نوكل نيعلا روحلا

 .ءاضيبلا ةجاجزلا يف رمحألا بارشلا

 دقو ؛ زوك وفعل انبر نإ َنَرَحْلا انع َبَمْذأ يذلا هلل دمحلا ا » :هلوق

 إ ) :هلوقك ،نينوزحم يف اون مهضعب لاقو ث عضوملا ه لبق انرسف انك انا ) :هل ايندلا ىف اوناك : لاقو . ا اذه , ابق هانرسف

 هنمو . توملا : : مهضعب لاقو . نيفئاخ : يأ ]26 : روطلا] ) نيقمشم انلها يف لبق

 .بولقلا نزحت

 اهيف انُسَمَي الو بصن اهيف اًنسَمَي ال هلضق نم ةماقملا را انئَحأ يذلا » :هلوق

 .ءايعإ : يأ « ْبوغل
 لاقف ؟اهيف ةنجلا لهأ ةحار ام .هللا لوسر اي :لاق الجر نأ اوركذ

 هللا لزناف .(ث)تحار ولا اهرمأ لك ،بوغل نم اهيف لهو 5 هللا ناحبس :يي هللا لوسر
 .( بوم اهيف انُسَمَي الو ب بصن ) ةنجلا يف :يأ ( اهيف اًنسَمَي آل ) :ةيالا هذه

 مهنع ففخي ٦ الو اوتوم مهَْلَع ىضف ال منهج ران مُهْل اورفك نيدل ذل و < : هلوق

 .[30 :ابنلا] ( اباذع لا مكدي نلف اوقوذَ ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو اَهباَذَع نم

 تبلاو .قاطن اهيلع : يأ ؛هجو اهلو !ةقطنم : حس يفو ‘ «ةنطبم» :ع يف اذكه ةملكلا تءاج (1)

 .ناجرملاو ؤلؤللا نم مظن اهيلع : يأ ©اةمظنم» :281 ةقرو ؤ3ز يف ءاج ام

 نع ءادردلا يبأ ثيدح يف ركذ ام ىلإ ريشي وهو ءزجلا اذه نم 418 رص .ابيرق فلس ام رظنا (2)

 .ثلاثلا فنصلا

 مأ ىلوم ،عيفن نع دلاخ انثدح :170 5169 ةقرو حس يف ءاج امك يلاتلا دنسلاب مالس نبا هاور (3)

 نم اهيف لهأ هم هم :هظفلو . . .الجر نأ ىفوأ يبأ نب :: يبنلا جوز ء ةملس

 ىنرأ يبأ نب هللا دبع نع يقهيبلاو هيودرم نباو متاح يبأ نبا هجرخأو .ةحار مهرمأ لك ۔بوغل

 .254 ص 5 ج ٬روثنملا ردلا يف امك
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 40 ۔ 36 : رطاف

 .هذه نم دشأ يه ةيا رانلا لهأ يف لزن ام :لاق رمع نبا نع اوركذ

 قوف رفكو رفك نود رفك وهو .هبرب :يأ ٩ روك لك يزجن كلذك » :لاق

 .رفك
 َريَعًأحلَص مغن انجرخأ انبر ه رانلا يف : :يا « اهيف نوخرطْضَي ْمُمَو » :هلوق

 لاق : .لمعن انك يذلا ريغ احلاص لمعن ايندلا ىلإ اندرف انجرخأ : يأ ٩ لمعا ك يذلا

 ذ .ةفق يبنلا ينعي 4 ريذنلا ْمكعاَجَو َرُكَذَن ْنَم هيف ُرُكَذََي ام مكرُمَع لوأ » : : هلللا

 ما الك نم ري هيد د . ةنس ةرشع نامث نبا اهيف ةيآلا هذه تلزن :لاق مهضعب

 .[108 :نونمؤملا] ( نوُمَلَكَ الو اهيف اوأَسخا ) :مهل هللا لوقي نأ لبق وهف رانلا

 كرشلا ملظ اذهو ريصن نم َنيملضلل اَمَ » باذعلا :يأ « اووذ 9 :هلوق

 .ملظ نود ملظو ،ملظ قوف ملظ وهو

 لزني ام وه تاوامسلا بيغ 4 ؛ضزألاو تاومسلا بيغ ملع ةللا نإ » :هلوق

 زإ إ » .اهيف امو تابنلا نم اهنم جرخي ام ضرألا بيغو .اهيف امو رطملا نم ءامسلا نم
 ( َنيمَلاَعْلا رودص يف امب ملأب هللا ريو ( :هلوقك وهو .4 رودصلا تاذب ميلع

 .كلذ هابشأو [4 : نباغتلا ( نولت اَمَو َنوُرست ام ملعيو ) :هلوقكو [10 : توبكنعلا ]

 .فلخ دعب نم ًافلخ : يأ 4 ؛ضزألا يف تفئنلخ ْمكَلَعَج يذلا وُم » : هلوق

 دنع ممر نيفكلا ديزي الو » رانلا هيلع باثي هنا :يا « رفك هلعف رق نمف »

 ه مهو 5

 . 4 اراس لإ ْمُهرْفَك نيرفثكلا ديز الو ًاتقَم لإ مهبر

 َنم اوقَلَح اذام ينورأ هللا نوذ نم َنوُعذَت نيذلا ُمُكءاَكَرش مير لق ث : هلوق

 { ماهفتسالا ىلع تاوامسلا قلخ يف : يأ 4 توَمسلا يف كرش مهل م ضزألا

 نم هيلع مه اميف] ٩ ابتك مُهنيَتاَ م » .نيش اهنم هللا ! عم اوقلخي مل مهنإ :يأ

 اباتك مهايا مأ) :هلوقك .كلذ لعفي مل :يأ ه هنم تنيب ىّلَع ْمُهَف » .'"[كرشلا

 [21 :فرخزلا] ( َنوكِسُمَتْسُم هب مهف ) ،كرشلا نم هيلع مه اميف :يأ ( هلبق نم
 . «كرشلا نم هيلع مه امب» :282 ةقرو ز ينفو ٨5170 ةقرو حس نم ةدايز (1)
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43 . 40 ٠ 
 ثل اثل

 رط ف
 ١ ءزحل ١

 ملظ وهو .كرشلا ملظ اذه لك .نوكرنثملا :يا ,«ةوُمبصلا د دعي نإ لب » :لاق

 مهتعد نب ذل ا نيطايشل ١ ينعي ارورغ لإ ١ اضعب مهضعب ب ملظ قوف ملظو 6 ملظ نود

 .كلذ ىلإ ًاضعب مهضعب اعد نيذلا نيكرشملاو ناثوألا ةدابع ىلا

 .الوزت الئل : يأ 4 الور نأ ضزألاو تاومسلا كسمي هللا نإ ١ ط : هلوق

 نلو اتلاز نإ :لوقي .ةفص هذهو .4 هدعب نم دحأ نم امُهَكَسُمَأ نإ اَتَلاَر نئلو
 . )1( الوزت

 ؛هيلإ ءاج الجر نأ دوعسم نب هللا دبع نع هثدح نمع شمعألا نعا )2( )نع اوركذ

 . ماشلا نم :لاق ؟تمدق نيأ نم : : هل لاقف رفسلا رثأ هيلع دوعسم نب هللا دبع ىأرف

 ؟هب كثدح امف :لاق .رابحألا بعك تيقلو ‘ نالفو انالف تيقل : لاق ؟تيقل نمف : لاق

 كتيل :دوعسم نب هللا لبع لاقن .كلم يبكنم ىلع رودت تاوامسلا نأ ينثدح :لاق

 كس هللا نإ ( :لوقي هللا 2 بعك بذك ؛كلحرو كتلحارب مايإ كێقل نم تيدتفا

 : هللا لاق .( هدعب 7 دحأ نم اَمْهَعَسمأ نإ الاو شلو الوت نأ ,ضزالاو تاومسلا

 .نمآو بات نمل روفغ ‘ ةبوقعلاب لجعي ال ًاميلح : يأ 4 اروفغ اميلح ن راك هن ز

 ىتخ ني ىدهلا أ نوكي يذ مهاج نئل ينم دهج هللاب اوُمسفأَو » : هلوق

 هللا دابع انك َنيلؤألا ن م اركذ اندنع نأ ول َنوُلوُقَيل اوئاَك نإو ) :هلوقك 4 ممال

 :يأ « ريذن مهءاج املف » :هللا لاق .[169 - 168 :تافاصلا] ( َنيصَلْخُملا

 .ناميإلا :يأ « روفن الإ مُهَداَز ام » ةي دمحم

 كرشلا ينعي 4 ءىيُسلا َرُكَمَ » هللا ةدابع نع :يأ ه ضزألا يف ًارابكِتْسا +

 نيذلا كب ركم ذإو ) :ىرخأ ةيا يف لاقو .هنيدبو هللا لوسرب نوركمي امو

 .[30 :لافنألا] ةيالا رخآ ىلإ ( . . .اورفك
 م د دحأ نم اَمُهَكَنمأ نإ انلا ْنئَلَو) ءاج مث ...» :156 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 نم لول مهركم ناك نإَ) (ام) هانعم رحآ 7 يف (إ) و .دحا امهكسمي ال :هزاجم مدهب

 ١. (لابجلا ةنم لورتل مُهرُكَم َناَك اًم) :هانعم (َلاَبجْلا

 .؛شمعالا نع يل بحاص ينربخأ» :هلوقب ربخلا اذه مالس نبا ىور (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 45 ۔ 3 : رطاف

 ل ) :لاق ; مهل ديعو اذهو « هلمأب لا ىسلا ُركَمْلا يح الو , :لاق

 ذق يتلا هللا ةنس ) :هلوقك .نيلوألا يف هللا ةنس :يأ «نيلؤألا ت تنس لا 0هنوُرظن

 6 مهكلهأ مهلسر اوبذك اذإ اوناك مهنإ : يأ ،نيكرشملا [85 :رفاغ] ( هدابع يف تلخ

 . مهنم كلذ لبقي الف باذعلا لوزن دنع نونمؤيف

 ِتنُسِل دجت ْنَلَو » اهريغ اهب لبي ال :يأ « اليدْت هللا تسل جت نلف » :لاق
 ىلوألا ةخفنلا ىلإ ةمألا هذه رخآ رافك باذع رخاو .لوحت ال :يأ « ليوخت هلل
 .ردب موي فيسلاب ةمألا هذه يكرشم لئاوأ بذع دقو . مهكاله نوكي اهب ،لاصئتسالاب

 4 مهلبق نم نيذلا ةبقع ناك تيك اوُرَظْنَيَف ضزألا يف اوُريِسَ لوأ » :هلوق
 لزن ام مهب لزني نأ اورذحيلف ممألا هب هللا كلهأ اميف او ركفتيلو اوراس دق . ىلب : : يأ

 .رانلا ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناكو .مهب

 يف ءيش نم ث هقبسيل : : يأ 4 هرجعتل هللا ناك اَمَو ة وق مهنم دش اوناك < :لاق

 . 4 ريدق اميلع ناك نا إ ط هيلع ردقي ال ىتح : : يأ 4 ضزألا يف الو توملا

 ىَلَع كَرَت ام » اولمع امب :يأ 4 اوُبَسَك امب سانلا ةللا ذخاو ولو » :هلوق

 .)ةباد نم ضرألا يف ام كلهف 3رطملا مهنع سبحي :لوقي 4 باد ن انرهظ
 نوكي ىتلا ةعاسلا : يأ 4 ىمسم ,لجأ ىلإ ث نيكرشملا ينعي 4 ممرو نكتلو ط

 هدابعب ناك ةئلا ن ) ةعاسلا : يأ 4 مهلجأ ءاح اذإف ث ةمألا هذه رافك رخآ كاله اهب

 الو ًابذاك قدصي الو . ًاقداص بذكي ال :يأ .ةيفاخ مهنم هنع ىفخت ال » اريصب

 . ىلاعتو هناحبس ك لطابب يضقي

 ةس آلإ) . نورظتني : يأ (َنوُرظْنَ لَهَف) ه :2 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق ة نبا لاق )1(

 .«مهرفك اورفك نيذلا مهلاثمأ يف انتنس : يأ (َنيلوألا

 مهب لزني نأ اورذحيف ممألا هب هللا كلهأ اميف اوركفت ولف» :172 ةقرو حس يفو .ع و ب يف اذك (2)

 .«مهب لزن ام

 . بسنأو ةرابع حصأ ز نمو حس نم هتبثأ امو .«ةباد لك كلهتن رطملا مهنع سبحي)» :: ع يف )3(
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 6- 1 :سي ثلاثلا ءزجلا

 سي ةروس ريسفت

 اهلك ةيكم يهو

 نيسلاو ،ناسنإ اي :لوقي « سي » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 :يأ ميكحلا رلا » ."ناسنإ اي :ي يبنلل لوقي .ناسنإلا فورح نم فرح

 مسقا] « ميقتشُم طارص ىىلع َنيلَسْرُمْلا نمل كنإ إ » .مارحلاو لالحلاب مكحملا

 ىلع :يأ ،ميقتسم طارص ىلع نيلسرملا نمل هنإ ميكحلا نآرقلاب مالسلا هيلع يبنلل

 .ةنجلا ىلإ :يأ ،ميقتسملا قيرطلا وه طارصلاو .)[ميقتسم نيد

 عم هلزن "ميحرلا زيزعلا ليزنت وه نآرقلا ينعي « ميجرلا زيزملا ليزنت »
 . مالسلا امهيلع دمحم ىلع ليربج

 اموق رذنتل : مهضعب لاق مما رذنأ ام » اشيرق ينعي « ًامَق رذن » :هلوق

 مل :لاق نمف .مهؤابآ رذنأ يذلاب : يأ ملعلا لهأ نم ةعامج لاقو .مهؤابآ رذني مل

 ينعي [3 :ةدجسلا] ( كلبق ن ريذن نُم ممهاتأ ام ) :هلوق لثم ينعي وهف مهؤابآ رذني

 مل ا ام مهءاج مأ ) :ةيآلا هذه نم اهذخاي ب وهف مهؤابآ رذنأ يذلا لثم :لاق نمو .اشيرق

 مهف » :لاق .ا}سشيرق لبق ناك نم ينعي [68 :نونمؤملا] ( َنيلَؤَألا ُمُماَباع تاي

 ىرخأ لاوقأ كلانهو .تي دمحم ءامسأ نم مسا وه :ريبج نب ديعس لاقو :سابع نبا لوق اذه (1)

 .دمحم اي ،لجر اي "ناسنإ اي ديس اي :اهانعم اولاق (سِي) ةملك ليوات ىف نورسفملا اهركذ

 .روسلا لئاوأ ءادتبا زاجم هزاجم» :ةديبع وبأ لاقو

 .282 ةقرو ز نمو .3172 ةقرو حس نم ةدايز (2)

 = { ةيفان نوكت نأ لوألا هجولا ،(اَم) ليوات يف اعم نيهجولا 272 ص 2 ج ث يناعملا يف ءارفلا دروأ (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 9 ۔ 6 :سي

 .ثعبلا نم ةلفغ يف : يأ مالسلا هيلع يبنلا هب مهءاج امع : ىأ 4 َنوُلفع

 .مهرثكأ ىلع لوقلا قبس دقل ينعي .4 ممهرََكأ ىَلَع لوقلا ٌئَح ذَقَل » :لاق

 .«ونمؤُي ال مُهَق » .مهنم نمؤي ال نم :يا
 :يأ « َنوُخَمقُم مهف ناقذألا ىنإ يهف لغأ هقتعأ يف انلَعَج انإ » :هلوق

 طسبي نأ عيطتسي ال وهف ©لغلا هقنع يف يذلا ةلزنمب ىدهلا نم هيلإ مهوعدت اميف مهف
 دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ اميف ٥ حمقملاو ىدهلا نولبقي ال مهنأ : يأ هدي

 دنع يهف هدي تلغ : يأ ،هوجولا :ناقذألا : مهضعب لاقو .هقنع ىلإ هدي تلغ يذلا

 : يأ ،همدق ءعىطوم رصبي ال يذلا هرصبب حماطلا :حمقملا :نسحلا ريسفتو .ههجو

 ةعوضوم مهيديأو مهسوؤر وعفار :دهاجم لاقو .ىدهلا رصبي ال :يأ ؛اطي ثيح
 . مههاوفأ ىلع

 : لاق ةمركع نع اوركذ 4 ًادَس مهفلخ نمو ادس يديأ نيب نم اَنْلَعَجَو , : لاق

 نبا عنص امو دس وهف هلللا عنص ام :لاق ) ًاَدَس مهل نمو ادس مهيديأ نيب نم) [

 رصبن الف : يأ ]5 : : تلصف] ) باجح كنيبو اننيب نمو ( : : اولاق دقو . ("[دش وهف مدا

 .لوقت ام

 ُهَلَضأَو ) :هلوقك هلك اذهو .ىدهلا :يأ « نورصي ل هق مُهنيَت » :لاق

 ىدهلا رصبي الف ( ةواشغ هرصب ىىَلَع َلَعجَو هبلقو هعمس ىلَع متخو ملع ىَلَع هللا
 هيدهي دحأ ال : ىأ [23 :ةيثاجلا] ( هللا دعب نم هيدهي نمق ) :لاق .هيلع يذلا رفكلاب

 .هلعفب هللا هلضي نأ دعب

 رذنأ امب مهرذنتل :لاقيو» :ريخالا هجولا اذه نع لاقو .لوصوم مسا نوكت نأ يناثلا هجولاو

 داع ةقعاص لم ةقعاص ْمُكَترَذْنأ) : لاق امك بصن عضوم يف (ام) نوكيف ءابلا يقلت مث 6 مهزابآ

 .,[13 :تلصف] (ةوُمْثو
 . 13 ةقرو س نم ةدايز )1(

 اودارأ موق يف ةيآلا هذه تلزنوو 3 ص 2 ج © يناعملا يف لاقف ةيآلا هذه لوزنل ابس ءارفلا ركذ (2)

 = اولعجف ،هنع مهراصبأ هللا ىمعأف . اليل هالصم يف هوتاف ،موزخم ينب نم ةي يبنلا لتق
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 12 - 0 : سي ثلاثلا ءزجلا

 نمو ) مهزابآ هيلع ناك ام : يا ( ادس مهيديأ نب نم انلَعَجَو : لوقي مهضعبو

 7 .ثعبلاب مهبيذكت وهو ؛ ؛مهينعي (أَدَس ) مهئابا فلخ نم : : يأ ) مهفلخ

 .ىدهلا نورصبي ال :يأ ( نوُرِصْتي آل مهف ) ،مهرفكب رفكلا ةملظ ينعي

 ال نيذلا ينعي :عي 4 َنونمؤُ ال ْمُهرذنت مل أ ْمُهَترَذنأَع مهيَلَع ءاوس ( : هلوق

 نا نم 7٦ :7 :يأ 3رذتنيف كتراذن لبقي امنإ : يأ 4 رذنت اَمَنإ ث . نوتمؤي

 نومحي نيذلا رذن امنإ ) :هلوقك بقلاب نمحرلا َيِشَحَو » نآرقلا ينعي « ركذلا

 رسلا يف :يأ بقلاب نمحرلا يشو ) :هلوقو [18 :رطاف] ( بيغلاب مهب
 هبنذل :يأ 4 ةز ةرفغم , اذه رشبف : ىأ 4 ر رش 9 :لاق .لمعلاو لوقلا هلل صلخاف

 .ةنجلا وهو .ميرك باوثو :يأ « ميرك ر رجأو »

 چْممَرثاةَو اومدف ام بتكنو » ثعبلا ينعي ىتوملا يبخ نحن انإ » :هلوق
 اولمع ام :يأ ( اومدق اَم ) 5 :راطفنالا] ( رخأو تمدق ام سفن تملع ) :هلوق وهو

 نإف 6 مهدعب نم اهب لمعف ةنسح ةنس نم اورخأ ام : يأ ) ْمُهراثآَو ) .رش وأ ريخ نم

 نم اهب لمعي ةئيس ةنس وأ ءيش مهروجأ نم صقني الو اهب لمع نم رجأ مهل

 .ءيش مهرازوأ نم صقني الو 5اهب لمع نم رزو لثم مهيلع نإف ،مهدعب

 هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ةلالض ىلإ اعد عاد اميأو عيش مهروجأ نم مهل صقني الو هعبتا نم رجأ لثم هل نإف

 .(ءيش مهرازوأ نم صقني الو هعبتا نم رزو لثم هيلع ناك اهيلع عبتاف

 .(»مهوطخ : يأ ( مُهراثاَو ) :لاق هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع اوركذ

 5 نيعلاب (مُهاَنيَتأفر :ارقتو ْمُماَنْيَشغأف) :هلوق كلذف .هنوري الو نآرقلاب هتوص نوعمسي ع

 . «هنع مهانيشعأ

 .299 ص ،ءزجلا اذه يف ىضم ام رظنا (1)

 يف ةملس وني ناك :يردخلا ديعس وبأ لاق» : يلي ام 384 ص ،لوزنلا بابسأ يف يدحاولا ىور (2)

 ييخن نحن انإ) :ةيآلا هذه تلزنف كدجسملا برق ىلإ اولقتني نا اودارأف .ةنيدملا نم ةيحان

 = نعو .«نولقتنت ملف ،بتكت مكراثا نإ : ة يبنلا مهل لاقف (ممُهَراَناءَو اوُمَدَق ام بتكنو ىتوملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 ۔ 12 :سي

 : ينأ ائيش لفغم هللا نأ ول :ءاملعلا ضعب لاقو .مهركذ :يأ :مهضعب لاقو
 . حايرل اهوفعت يتلا راثآلا هذه لفغال مدآ نبا اي كناش نم .ائيش كرات

 حوللا وهو . نيب باتك ىيف : يأ « نيبم مانإ يف هنيَصخأ ءيش لكو » :لاق

 .ظوفحملا

 اممَءاَج ذا إ ط ةيكاطنأ يهو 4 ةيرقلا تاحضأ التم مهل برضاو ط :هلوق

 اندتشف دهاجم ريسفت « ث يثلاب اَنزْرَعَف اَمُموُبذَكَف نث مملا انلسرا اذإ نوُلَسرُمْل

 .ثلاثلا لسرأ مث .امهولتقف ثلاثلا لبق نانثا مهيلإ لسرأ هنإ :لاق ."ثلاثب

 اَم اولاق .َنوَُسْرُم مكيل انإ » .امهدعب ثلاثلاو ،ثلاثلا لبق نيلوألا ينعي 4 ولاقف «
 ه ٠

 لا متنا نإ ءيش نم شل َلَزَنأ اَمَو ط لسر مهنأ اودحجو 4 الما رشب ; لإ إ منأ

 .4 نوُبذكَت

 . 4 نيبلا غلبا لإ انيَلَع اَمَو َنوُلَسْرُمَ مكيل نإ ملع انبر اولاق » ه 2 © .

 نإ :اولاق :مهضعب لاق .مكب انممءاَشَت :يأ 4 مكب انبت انإ اولاق » :هلوق
 ريسفت يف 3 مكنلتقنل : يا « ْمُكنَمُجرنل اوهنت مل ني » . مكلبق نم وهف 6ث)ءوس انباصأ
 انم مكنسُميَلَو » .مكلتقن ىتح ةراجحلاب مكئنمجرنل :لاق نسحلا نأ ريغ .نسحلا
 . مكلتقن نأ لبق ؤعجوم : : يأ 4 ميلأ باذع

 ىنعملا اذه يف تُحَص دقو ةصاخ دجاسملا ىلإ ىطخلا اهنأ ريبج نب ديعسو سابع نبا =
 .12 ص 5 ج ؤ يبطرقلا ريسفت رظنا . مالسلا هيلع ينلا نع ثيداحأ

 نب رمنلا لاق .اندتشو انيؤق :يأ (ثِاَب اَنرْرَعَفا :158 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبعوبأ لاق (1)
 :بلوت

 ۔, ۔ه ه {, ك ۔٥ ۔ : ث < ۔. ٠ . . ۔۔ ٤. ٠٥

 ماَمزإب انيقالت موي عذجلاب اهبش اهل تزعوا ةرمج ناك

 . . عزتنا «ًرب» ريسفتو . بلس رهق نم :رب ع نم :لثملا يف لاقي .اهتبلغ وأ : اهتزع وأ

 حس يف ءاج ام تبثأو . رش» :157 ص 22 ج 6 يربطلا ريسفت يفو ٠ «مؤش» :بو ع يف )2(

 . دحاو ىنعملاو .«ءوس» :175 ةقرو
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 25 - 19 :سي ثلاثلا ءزجلا

 نئا :يأ نز نثأ » 0 مكعم مكلمع :يأ ْمُكَعَ ْمُكْرئَط اولاق »
 لب » ( متركذ نث ا ) :ديدشتلاب ةماعلا ارقمو .ماهفتسالا ىلع .انب مترّيطت هللاب مكانركذ

 .نوكرشم :يأ ه َنوفرْسُم موق متنا
 :يأ . ىعن لجر , ةيكاطنأ ينعي 5 ةنيدملا ىصفأ نم نم َءاَجَو » :هلوق

 ارجأ ُمُكَلاسَ ال نم اومب َنيلَسْرُمْلا اوُعبا موق ر لاق » .راجنلا بيبح وهو ؛عرسي

 موي : :يا « وعجر هلإو » يقلخ د يا « ينطق يذلا دبأ ل يل اَمَو نوُدتهُم مم
 نغ ل ضب نملا نري نإ ماهفتسالا ىلع 4 ةهلا هنود نم ذختأ .7 ةمايقلا

 ,لالض يف أَإ ينإ » ررض نم « نود الو ًائيَش » ةهلآلا ينعي « ممُهَتَعافَش ن

 . « نوُعَمْساف مكبرب تنما ينإ » نيب نارسخ يف ينعي « نيبم

 ۔ماذج هب ناكو سنوي موق نم الجر ناك :دهاجم لاق .اذه ريغ دهاجم ريسفتو

 ةعامجب رم ذإ كلذك اموي وه امنيبف .ائيش هنع نغت ملف اهوعدي مهتهلآب فيطي ناكف

 عمس املف .هنم اندف نينثا هلبق اولتق دقو ؛ىدهلا ىلإ مهوعدي هللا يبن اذإف 6 مهنم اندف

 هللا وعدتف كعبتأو ينم هذخات نأ كل لهف ابهذ يعم نإ ٨هللا دبع اي :هل لاق .يبنلا مالك
 .كيفشيف كل ) هللا وعدأ اناو ،كبهذ يف يل ةجاح الو ينعبتا :هل لاق . ينيفشي نأ

 امل (ًارجأ ْمُكلاسَ ال نم اوُعبا نيلسرملا اوُعبا موق اي ) :لاقف .أرّبف ،هللا اعدف :لاق

 يذلا دبعأ ال يل امو ( نوته مهو ) هنم هلقي ملف بهذلا نم هيلع ضرع ناك

 نإ ةهلاأهنوُ نم نآ )| توملا دعب : يأ ) نوُمَجَرَت هيلإو ) ينقلخ : يأ  ينرطف

 نم هب امل مهتهلآ وعدي ناك امل : يا تن مهتاف ينع نغ أل رضي يمشلا نذي

 .هب ناك يذلا ماذجلا ينعي .رض نم : :يأ ( نودقني الو ) ائيش هنع نغت ملف ماذجلا

  

  

 2 ج © يناعملا يفإءارفلا لاقو .رشلاو ريخلا نم مكظح :يأ (ْمُكَعُم مكرئاط)» : ةديبع وبأ لاق (1)

 يف وه :لوقي ،قزرلاو لامعألا انه اه رئاطلاو . متنك امثيح مكعم مكرئاط ديري» :374 ص

 . «مكقانعأ

 هلوقي كلذب يل اودهشاف :يأ» :ءارفلا لاقو.. «ينم اوعمسا ، ينوعمسا اهزاجم» :ةديبع وبأ لاق (2)

 . «ةثالثلا لسرلل بيبج
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 31 ۔ 26 :سي

 { ۔ ه

 : ىأ ئ يلوق اوعمساف : يأ ) نوعمس اف مكبرب تنم ا ينإ نيبم للَض يفل اذإ ينإ (

 هموق هذخأف .دهاجم ريسفت نم فرحلا اذه سيلو . ناميإلا ىلإ مهاعدو .هولبقاف

 امب َنوُمَلْعَي يموق تيلت َلاَق » .ةنجلا كل تبجو :يأ « ةئجلا لذأ ليق ج

 .اتيمو ايح مهحصنف « َنيِمَرْكُمْلا نم ينَلَعَجَو يبر يل َرَقَع

 ةلاسر نم :يأ « ءامسلا نم دنُج نم هدعب ن هموق ىلع انلزنأ امو » :هللا لاق
 نيذلا ةكئالملا : نسحلا ريسفت يف دنجلاو . 4 نيلزنم انك امو ط .دهاجم ريسفت يف

 مهءاجف باذعلا اوبجوتساو . يحرلا مهنع عطقناف .ءايبنألا ىلا يحولاب نوئيجي

 . باذعلا

 باذعلا :نسحلا دنع ةحيصلاو 4 ةدحاو ةَحيَص ألإ تناك نإ » :هللا لاق
 .اوكله دق :يأ 4َنوُدمنَخ مُه اذإف »

 هب اوئاك آلإ ,لوُسَر نُم مهيتاي ام » مهسفنا يف « دابلا ىلع ةرسح اي » :هلوق
 ه ١٠ ے . .۔۔ ه آ ,]| ه ؟ه۔ ۔ . ك َ . ح , -٠

 ام ىلغ اتّرْسَح اي سفن لوقت نا ) :هلوق لثم ؛مهيلع ةرسح كل ايف :يأ « نو ءزهتسي
 لاق دابعلا نم لوقلا ناك اذإ .هللا رمأ ىف :يأ [56 :رمزلا] ( هللا بنَج يف تطرف
 ةرسح لسرلل مهبيذكت نأ هللا ربخأ امنإو .انترسح اي : موقلا لاقو . اترسح اي : دبعلا

 .(}»ههيلع

 ح م ه۔ , | ه; , ه ء .ء٥ و ح ۔٥۔.؟ ه2۔ , ه۔۔ ه (؟ ّ -
 4 نوعجري ال مهيلإ مهن ١ نورقل أ نم مهلبق انكلها مك اوري مل ١ ث : ىل اعت هلوق

 . مهلسر اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم ينعي . ايندلا ىلإ نوعجري ال : يأ

 م“ع٥ و .3}۔ه۔ ,۔٠ك۔ .ا ه ۔ ,ه۔۔ ه ء ` . -
 (٨ نورقلا َنم مهلبق انكلمها مك اوَرَي ملا ) :لوقي .برعلا يكرشمل اذه لوقي

 ةرسح اهل اي : ىنعملا (داّبعَلا ىّلَع ًةَرْسَح اي) :هلوقو :375 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 اذإ برعلاو .ملعأ هللاو ؛دحاو ةيبرعلا يف ىنعملاو (دابعلا ةرسح اي) :مهضعب أرقو .دابعلا ىلع

 ريعبلا ىلع ابكار ايو ،لبقأ اميرك الجر اي :نولوقي بصنلا ترثآ ءيشب ةلوصوم ةركن تعد
 . !نوبصني امم رثكأ اوعفر اودرفأ اذإو .لبقأ
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 38 ۔ 32 :سي ثلاثلا ءزجلا

 "« نوُرضحُم انيدل عيمج امل لُك نإَر » :لاق .مهب لزن ام مهب لزني نأ مهرذحي
 .نيقابلاو نيضاملا : ينعي شةمايقلا موي : يأ

 تابنلاب :يأ « اهتخأ » ةبدجملا :يا 4 ةيملا ضرألا مُهَل ةياو » :لاق
 ىلع رداق اهتوم دعب اهايحأ يذلاف .تابن اهيف سيل يتلا ةسبايلا ضرألا ةتيملاب ينعي
 نُم تنج اهيف انلعجو نولكاي هنمف ابح اهنم اًنجَرْأَو » :لاق . ىتوملا ييحي ن أ
 ملو :يأ >; مهيدل ا هتلمع امو هرم 7 اوكيل نويعلا َنم اهيف اَنْرجَفَو بنغ و ليخن

 .4 نوركشي ل أ » .نويعلا نم اهيف انرجفو اهيف ام انتبنأ نحنو . مهيديأ هلمغت

 7 ۔. و

 تبنت : امم » اهلك فانصألا ينعي املك َجوزألا قلخ يذلا َنححْبُس > : هلوق

 يف قلخ امم :يأ 4 نوُمَلَعَي ل امو » ىشنألاو ركذلا : يأ 4 مهسفنأ نمو و ضزألا

 .[8 :لحنلا] ( َنوُمَلْعَت آل ام قلخيو ) :هلوقك وهو .ريبكو ريغص نم رحبلاو ربلا

 مُه اذإف » راهنلا هنم بهذن :يأ « راهنلا هنم خلس لا مهل ةياو » :لاق

 .هه َنوُمِلُْم

 مث !اهلزانم دعبأ اذهو .هزواجت ال :يأ « اَهْل رَقَتْسُمل يرج ىسُمْشلاَو » :لاق

 بهذيف رؤكت مث ةمايقلا موي ىلإ نسحلا ريسفت يف .اهلزانم ىندأ ىلإ عجرت

 رقتسم ال يرجت سمشلاو :اهأرقي ناك هنأ سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ .اهءوض

 دقو .مصاعو شمعألا اهدش (عبمَج امَل لك نإَو) :هلوقود :377 - 376 ص يف ءارفلا لاقو (1)

 (ام) اهنأل ؛هجولا وهو .اهفنخ ايلع نأ ينغلبو .ةنيدملا لهأ ءارق نم مهنم ريثك موق اهففخ

 نم اهلقثي ملو ،نورضحم انيدل عبمجل رك نإو :تلق كناك 5نال اباوج نوكت مال اهيلع تلخدأ

 .«... . باوص نع الإ اهلقث

 يربطلا دازو .«مهيدي هتلمع امم اولكأيلو : يأ» :365 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق (2)

 ناك ردصملا ىنعمب (ام) :ليق ولو :4 ص 23 ج . هريسفت يف لاقف (ام) بارعإل رخآ اهجو

 عضوم الو .دحجلا ىنعمب اهنإ :ليق ولو .مهيديأ لمع نمو : مالكلا ىنعم نوكيف . ابهذم

 هجولا اذهو .«مهيديأ هلمعت ملو هرمث نم اولكأيل : مالكلا ىنعم نوكيف .ابهذم اضيأ ناك .اهل
 هيلع هللا معن غوبس ناسنإلا رعشتسي ىتح رابتعالاب ىلوأ وهو ،انه فلؤملا هدروأ يذلا وه ريخألا

 .دمحلاو ركشلاب كلذ لباقيف
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 40 ۔ 38 :سي

 كلذ » :لاق [33 : ميهاربإ] ( نيبئاَد َرَمَقْلاَو سمشلا كل َرْخَسَو ) :هلوقك وهو .اهل

 .4 ميللا زيزغلا ريدقت

 يف يرجي :يبلكلا ريسفت يفو ؤصقنيو ديزي :يأ « نزام ندقف رمقلاو »
 داع ىتح )» .ناصقنو ةدايز يف الإ بيغي الو علطي ال :نسحلا لاق ."هلزانم

 .©آلاله ناك اذإ ينعي .سبايلا ةلخنلا قذعك :يأ « ميدقلا نوُجْرُعْلاَك مهو

 يف ،امهءوض عمتجي ال :يأ « َرَمَقْلا ةرذ نأ اهل يفني سمشلا آل » :هلوق
 نأ امهل يغبني ال ليللاب رمقلا ءوضو .راهنلاب سمشلا ءوض :لوقي دهاجم لوق

 .امهءعوض عمتجي

 يف رمقلا عم نوكتف ليللاب علطت نأ سمشلل يغبني ال :يبلكلا ريسفت يفو

 ال ؛ةصاخ لالهلاةليل رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا ال :نسحلا لاقو .هناطلس

 :هلوقك وهو ؛لالهلا ةليل ريغ يف ناعمتجيو اعيمج نايري دقو .ءامسلا يف ناعمتجي
 .لالهلا ةليل اهعبت اذإ :يأ [2 :سمشلا] (اهينَت اذإ رمقلاو )

 ةحيبص اهولتي :يأ ( اَهيَلَت ادإ رَمَقلاَو ) :لاق ريسفتلا لهأ ضعب نع اوركذ
 ةليل ةحيبص :يأ (َرَمَقْلا رذن نأ اهل يغبني سمشلا آل) :لوقي مهضعبو .لالهلا
 .اهعولط لبق بيغيف ردابي :يأ شردبلا

 : يأ» :284 ةقروز يف حضوا يهو حص يف ةسومطم ةبرطضمو .ع يف ةصقان ةرابعلا تءاج (1)
 .«صقني الو ديزي ال شهلزانم ىلع يرجي

 ناك اذإ رمقلا ىلع ًاضياأنايحأ قلطي لالهلا ظفل نإف .حيحصلا وهو ،اهلك تاطوطخملا يف اذك (2)

 ىلع لدي .انه ظفللاب دارملا وهو رستسي نأ لبق نيرشعو نامثو عبس ةليل هلزانم رخاوأ يف

 عضوملا نم دوعلا :يأ (ةَّساَبكلا دوحع) :نويوغللا هركذ ام نوجرعلا ةقيقحو .(داع) :ظفل كلذ

 :317 ص . نآرقلا لكشم ليوات يف ةبيتق نبا لاق .«خيرامشلا عضوم ىلا ةلخنلا يف تبانلا

 ةينامث ةليل هب رمقلا هبشف ثءانحنا سوقلاك راص ىتح سوقتساو قد سبي اذإ ،نوجرعلاو»

 وه» :هلوقب نوجرعلا حرشف ةديبع وبأ امأ .6 ص 23 ج ،يربطلا ريسفت رظناو .نيرشعو

 .دحاو ىنعملاو .«خيراشملا يهو ،ليكاثعلا هالعأ يف يذلا قذعلا نامإ . ناهإلا
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 ١ ۔ 40 :سي ثلاثلا ءزحل 44

 يع ) :هلوقك .هبهذيف راهنلا هيلع يتاي :يا « راهنلا قباس ليلا الو » :لاق
 . وموك ] , ٥

 ."[54 :فارعألا] ( اثيثح هبلطي راهنلا ليللا

 اهضرع ةنج :نولوقت :باطخلا نب رمعل اولاق دوهيلا نم ًاسانأ نأ اوركذ

 © ليللا نوكي نيأ راهنلا ءاج اذإ تيأرأ :لاقف ؟رانلا نوكت نياف ضرألاو تاومسلا

 .ءاشي ام هللا لعفي .راهنلا نوكي نيأ ليللا ءاج اذإو

 راهنلاو ليللاب ،رمقلاو سمشلا :يأ « نوحبسي كلَلَق يف لُكَو » : ىلاعت هلوق

 . لزغملا كلف رودي امك دهاجم ريسفت يف © نورودي : : يأ ] نوحبسي

 ‘ ضرألاو ءامسلا نيب لزغملا ةكلفك ةريدتسم ةنوحاط كلفلا : نسحلا لاقو

 ام ةقصتلم تناك ولو ،ءامسلاب ةقصتلمب تسيلو ى موجنل او رمقلاو سمشلا اهيف يرجت

 . ترج

 ءامسلا نإ :لاقف مهضعب ركذو .نورجي : يأ ) ن بست -. ( : يبلكلا لاقو

 امنإو ،ءامسلاب قزتلم عيش اهنم سيل موجنلاو رمقلاو سمشلا نإو ش ةبقلا لثم تقلخ

 .ءامسلا نود كلف يف يرجت

 هينبو حون ينعي « نوحشملا كملا يف مهتي اتْلَمَح انأ ْمُهْل ةياو » :هلوق

 :نوحشملاو . ت موق ف قرغ امدعب ب قلخلا ةيرذ مهنم ؟ ثنايو ماحو ماس : ةثالثل ا

 ىر ةيآ يف لاقو .ربلا نس اهنإ :لاقيو .لبإلا ينعي « نوبكري ام » كلفلا لثم
 .[12 :فرخزلا] ( َنوُبَكْرَت ام م ماَْنأل او كلفلا َنَم مكل َلَعَجَو ر

 مه الو ط امهل ثيغم الف : يأ هل خيرص ال مهف اشت نإو ) :لاق

 ‘ ةمايقلا موي ىلإ : يأ ٦ نيج ىلا ًاعتَمَو ام ةَمحَر لإ ط باذعلا نم : : يأ 4 َنوذَقْنُ

 .ز نمو حس نم حيحصتلاو ؛ع و ب يف بارطضالا ضعبو راركتلا ضعب لاوقألا هذه ةياور يف )1(

 : خيرصلا» :ءارفلا لاقو .«مهل ثيغم ال» : :اضيأ ةديبع وبأ هركذ ام وهو تاطوطخملا يف اذك (2)

 .(خرص) :ناسللا رظناو ."ةثاغإلا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 49 - 45 :سي

 . ىلوألا ةخفنلاب ةمألا هذه رخا رافك كلهيسو ،لاصئتسالا باذعب مهكلهن ملو

 ۔ هم ,ى هد ے٥۔ ,.. ه و ۔.ه۔ ..۔ . هك “‘ . ,, 2- 7 ٠
 نيب ام ) :يأ « مكفلخ اَمَو مكيديا نيب ام اوقتا مهل ليق اذإو » :هلوق

 باذع ( مُكَقْلَع اَمَو ) .مهب لزن ام مكب لزني ال :يأ 5راكلاب هللا عئاقو نم ( مكيدي
 .نسحلا ريسفت اذهو .نيكرشملل مالسلا هيلع يبنلا هلوقي .ايندلا باذع دعب ةرخآلا

 اَمَو ) ،اهل اولمعاو اهوقتا }ةرخآلا رمأ نم :( مكيديأ نيب ام ) : يبلكلا لاقو

 نوتاتل مكنإف ێايندلاب :يأ ثاهب اوّرتغت الف ،ةرخآلا يف متنك اذإ ايندلا ( مُكَقْلَ
 . ةرخآلا

 .بونذلا نم مكفلخ امو مكيديأ نيب ام اوقتا :دهاجم لاقو

 .اومحرت يكل :يأ « ًنوُمَحرَت مكلعل » :لاق

 ريسفت « َنيِضرْغُم اَهنَع اوناك ألإ ممهَبَر تناع نم ةياة نم مهيتات امو » :هلوق
 .لوسر نم مهيتأي ام : نسحلا

 َلاَق » عوطت اذهو ه هللا ْمُكَقَزَر امم اوقفنأ ْمُهَل ليق اذلو » :لجو زع هلوق
 مل همعطي نأ هللا اشي مل اذإف ه ُهَمَعطأ ةللا امي ول نمم مضنأ اونَماع نيذلل اوُرَقَك نيذلا
 . نينمؤملل نوكرشملا هلوقي « نيبم للَض يف الإ متنا نإ » همعطن

 « َنيِقدَْص متنك نإ » باذعلا اذه :يا « دنولا اذه ىنم نولوقيو » :لاق
 . هب نوبذكي : يأ

 يبأ نيدب نينئادلا ةمألا هذه رخآ رافك 0"رظتني ام :يأ « نورظني ام » : هللا لاق

 مهكاله نوكي اهب .ىلوألا ةخفنلا :يأ 4 ةجاو ًةَحْيَص ألإ » هباحصاو لهج
 م ه م 8 8

 نوعرذي ،نوعيابتي مهقاوسأ يف }[نومصتخي :يأ] « نوُمصخَي مُهَو مُهذخات »

 ىنعمب انه رظنلا نأل حيحصلا وهو 284 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو .رظني ام : حس و ع يف (1)

 .راظتنالا

 .284 ةقرو ؤز نم ةدايز (2)
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 5ا - 0 : سي ثلاثلا ءزحلا

 . مهجئاوح نم كلذ ريغو حاقللا نوبلحيو ،هعفريو هنازيم مهدحأ ضفخيو ،بايثلا .

 امهبوث ارشن دق نالجرلاو ةعاسلا موقت :ليي هللا لوسر لاق :لاق ةريره وبأ ركذ

 ،هعفريو هنازيم ضفخي لجرلاو ةعاسلا موقتو ،ةعاسلا موقت ىتح هنايوطي امف شهناعيابتي

 موقتو }ةعاسلا موقت ىتح اهيقسي امف هتيشام يقسيل هضوح طيلي لجرلاو ةعاسلا موقتو
 .")ةعاسلا موقت ىتح هيف ىلإ لصت امف هيف ىلإ ةمقل عفر دق لجرلاو ةعاسلا

 : ىلاعت هلوق ينعي {ةتغب الإ ةعاسلا مكيتأت الأ هللا ىضق :ملعلا لهأ ضعب لاق

 .[187 :فارعألا] ( ةنغب الإ مكيِتاَت آل )

 « نوُمجَْي مهلهأ ىلإ الو » اوصوي نا :يا 4 ةيصوت ًنوُميِطَعْنَي لق » :هلوق
 .نوعجري الف مهتذخأ ،اوناك ثيحو مهقاوسأ نم :يأ

 .هيف خفني نرق روصلاو ةرخآلا ةخفنلا هذهف 4 روُصلا يف خفنو » :هلوق

 باحصأ نم لجر نع هثدح نمع يلجعلا ملسأ نع يميتلا ناميلس نعماوركذ

 . (2) هيف خفني نرق وه :لاقف روصلا نع ةي هللا لوسر لئس :لاق مالسلا هيلع يبنلا

 .قلخلا يف :يأ ،روصلا يف خفنو :لاق مهضعب ركذو
 يف حاورالا لعجت :لاق ةريره يبأ نع يظرقلا بعك نب دمحم نع اوركذ

 لخدتف ،لحنلا لثم هدسج ىلإ حور لك بهذيف روصلا بحاص هيف خفني مث روصلا
 .نوموقيو اهداسجأ يف حاورألا

 ىلإ روبقلا نم مه اذإف :يا « َنوُنسنَي مهبر ىلإ ثادجألا َنُم ممه اق » :لاق

 .قلخلا عيمج ينعي ،نوجرخي مهبر

 باتك يف يراخبلا هجرخأو . ةريره يبأ نع هللا دبع نب ميعن نع نامثع نع مالس نبا هاور (1)

 .6 ص 2 ج ٥فلس ام رظناو نتفلا باتك يف ملسمو قاقرلا

 نع يلجعلا ملسأ نع يميتلا ناميلس نع ميكح نب مصاع» :اذكه دنسلا اذهب مالس نبا هجرخأ (2)

 . . .روصلا نع هلأسف ةي هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج :لاق ورمع نب هللا دبع نع فاغش نب رشب

 .180 ةقرو حس يف ءاج امك
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 ۔ 52 :سي

 لهأ ةيآلا هذه لوأب ملكت : مهضعب لاق] » اندقرُم نم انثعب م انلو اوُلاَ ط

 . [( اندقرم نم انثعب ْنَم انلو اي ) : ةلالضلا لهأ لاق .ناميإلا لهأ اهرخابو ةلالضلا

 نع نسحلا نع اوركذ .4 نولَسرُملا قدَصَو نمحرلا َدَعَو ام اذه » :نونمؤملا لاق

 .كلذ لثم بعك نب يبأ

 تلاق .(اندَقرُم نم انّمَعَب ْنَم ) :رفاكلا لاق :لاق ملسأ نب ديز نع اوركذ
 .( ًدوُنَسرُمْلا قدَصَو نمحرلا َدَعَو ام اذه ) :ةكئالملا

 .دابعلا لامعأ نوبتكي نيذلا ةكئالملا مه : لوقي مهضعب لاقو

 نيب ام مهروبق يف نوبذعي ال نيتخفنلا نيب ام وه ( اَنِدَقَرَم نم انقَعَب ْنَم ) :مهلوق
 .( اندقرُم نم انْكَعَب ْنَم انلو اي ) :اولاق كلذلف ؛ةنس نوعبرأ اهنإ :لاقيو . نيتخفنلا

 ةخفنلا ىلإ دمخيف ،دمحخا :هل ليق ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفن اذإ هنأ كلذو

 . ةرخآلا

 تيمي ىلوألا نوعبرأ نيتخفنلا نيب : ل هلل ١ لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ

 ةخفنلا :لاق ةمركع نع انغلبو .ةتيم لك اهب هللا ييحي ةرخآلاو ،ءيش لك اهب هللا
 عمجي عماج مسا ةمايقلا :نسحلا لاقو .ةرخآلا نم ةيناثلا ةخفنلاو ،ايندلا نم ىلوألا

 . ًاعيمج نيتخفنلا

 .ةدحاو ةحيص الإ تناك ام ينعي 4 ةدحاو ًةَحْيَص آلإ تَناَك نإ » : ىلاعت هلوق

 اندنع :يأ ه ايَدْل » اعيمج نورفاكلاو نونمؤملا :يأ « ٌعيمَج ممُه اق »
 .4 نوُرضحخُم ط

 متنك ام لإ َنوَرْجُت الو اتيش سفن مَلْطَت ال » ذئموي هلوقي « مويلاف » :لاق
 .4 نولمعت

 .181 ةقرو حس نمو 284 ةقرو ز نم هتبثأف عو ب نم نيفوقعملا نيب ام طقس (1)

 .348 ص 2 ج ؤ فلس امين هجيرخت رظنا (2)
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 57 - 55 :سي ثلاثلا ءزجلا

 « زيلا نجلا بنحضأ نإ » :لاقف رفكلا لهاو ناميإلا لها ريصمب ربخاف
 ضاضتنا يف ( ,لغش يف ) :مهضعب لاق «وُهِكَق ,لغش يف » ةرخآلا يف ينعي
 :لوقي مهضعبو .نسحلا ريسفت يف نورورسم : يأ ( نوُهكاف ) :لاق .ىراذعلا

 . نوبجعم

 يف ررسلا ىلع :يا « كارألا ىلع ,للظ يف ممُهجزأَو مم » :هلوق
 ةوهشلا يف باش لجر ةئام ةوق ىطعي مهدحا نأ انغلب « نونكم )» لاجحخلا

 الو لمي ال ركذب ءارذع ةئام ايندلا يلايل نم ةليل رادقم يف ضتفي هنأو .عامجلاو

 .اماع نيعبرأ ةوهش يف ىنمي د الو ، ىفحي ال جرفو 0 ينثني

 مهؤاسن مهلك اهنولخدي ةنجلا لهأ نإ :"ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 اع ارذ نوتس هلوط . مدا لوط ىلع ةنس نيثالثو ثالث ءانبأ مهرخآ دنع نم مهل اجرو

 الو نولوبي الو نوبرشيو نولكاي ؤث[نيلخكم ًادرُم ًادرُج] وه عارذ ياب ملعأ هللا

 اهيف ةجاح نيضقي الو نلبي الو نضحي ال ًبارتأ ابرع ءاسنلاو ،نوطختمي الو نوطوغتي
 .رذق

 يف يف نوكي .نوهتشي ام :يأ 4 نوعدي ام مُهَلو ةَهِكَف اهيف ْمُهَل » :لاق

 ١ ىلع هيف يف ماعطلا كلذ لوحتيف رخآ ماعط هلاب ىلع رطخيف ماعطلا مهدحأ

 ةرشع ىلإ ًابنع ىرخا ةيحان نم لكأي مث رسب ةرسبلا نم ةيحان نم لكايو . ىهتشا
 برطضا اهنم رئاطلا ىهتشا اذإف .هيدي نيب ريطلا فصيو .كلذ نم هللا ءاش ام وأ ناولأ

 .هودجو مهسفنأ تهتشا ام لكو ،ريدق هفصنو ءاوش هفصن ،ًاجيضن هيدي نيب راص مث
 .ث[71 :فرخزلا] ( سنألا هيهتشَت ام اَهيفَو ) :هلوقك

 . . ي هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع دلاخ :اذكه مالس نبا هاور )1(

 .182 ةقرو حس نم ةدايز (2)

 عا :برعلا لوقت .نونمتي ام : يأ (َنوُعذَت ام) » :4 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)

 . !تئش ام يلع نَمَت : : يأ . تئش ام يلع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 65 ۔ 58 :سي

 نم كلملا يتاي :مهضعب لاق « ميجر بر نُم الؤق مملَس » :لجو زع هلوق
 لوألا باوبلا نم نذإلا بلطي ،هيلع نذاتسي ىتح هيلع لخدي الف مهدحأ ىلإ هللا دنع

 :باوبلا هل لوقيف ،هيلي يذلا باوبلا ىلإ يهتني ىتح كلذك مث { يناثلا بابلل هركذيف

 6 هللا نم مالسلاب :ءايشأ ةثالثب لخديف ؛هل نذئا :لوقيف نذأتسي بابلا ىلع كلم

 اكلُمَو اميعن تأر ث تيأر اذإَو ) :هلوق وهو .ضار هنع هللا نابو 5ةيدهلاو ةفحتلابو

 .[20 :ناسنإلا] ( اريبك

 :يأ ،نوقفانملاو نوكرشملا :يأ 4 َنوُمرْجُمْلا اهيأ ميلا اواتماَو » :هلوق
 .ريخ لك نع اولزع :مهضعب لاقو .رانلا ىلإ ةنجلا لهأ نع اوزيامت

 مهنإ :يأ « َنْظْيشلا اوُدبْعَت آلأ مَداَع ينبي مكيلا دَهَغأ أل : ىلاعت هلوق

 . ناطيشلا اودبع امنإف . مهتدابعب مهرمأف © ناطيشلا مهيلا سوسو امب ناثوألا اودبع

 .« نيبم ودع ع مك هنإ » :لاف
 : يأ « ميقتسم طرص اذه » ائيش يب اوكرشت ال : يأ 4 ينوذُبغا نأو » :لاق

 .ةنجلا ىلإ لهسلا قيرطلا طارصلاو .ميقتسم نيد اذه

 فلأ لك نم لضأ .اريثك ًاقلخ :يأ ه اريثك البج مكنم لضأ ذَقلَو » :لاق
 ةيآ يف لاقف مهنع ربخأو .4 ولعت اونوك ملأ » :لاق .نيعستو ةعستو ةئامعست

 وأ عمسن انك ول : يا ( ريمسلا باحضأ يف انك ام لقع وأ عمسن انكو اولاقو ) :ىرخا
 قسف م مهبنَب اوُقرَتاَق ) : هللا لاق .ريعسلا باحصأ نم نكن ملف ايندلا يف انمآل لقعن

 .[11 - 10 :كلملا] ( ريسلا باخضأل

 اونمؤت مل اذإ ايندلا يف : يأ 4 َنوُدَعوت تنك يتلا ُمنَهَج هذه ط : : هلوق

 .ايندلا يف :يأ « َنوُرُفَكَت متنك امب مويلا اموَلا »

 دَهشَو مهيديأ املكو مههوفأ ىىلع مميْخَن » ةرخالا يف ينعي ميلا »
 .نولمعي :يأ « ًنوُبِسكَي اوئاك امب ْمُهُنُجزأ م

 ىلع هللا متخف ،نيكرشم انك ام هللاو اولاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ
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 69 ۔ 66 :سي ثلاثلا ءزحلا 1

 لاق . هذخف مهدحأ نم ملكتي ام لوأ نإ :لاق 6 يقطنا : حراوجلل لاق مث ئ : { مههاوفأ

 رخآ اذه نإ : : نسحلا ريسفتو . ىنميلا مأ لاق ىرسيلا (1)[تيسن :رانيد نب] نسحلا

 .رانلا لوخد الإ كلذ لعب نكي مل مههاوفأ تمتخ اذإف . ةمايقلا موي نطاوم

 اوقَبتُساَف » نيكرشملا ىنعي ا" 4 م مهنيع ا ىلع انْسَمظَل اشن وَلَو » : ىلاعت هلوق

 قيرطلا :يأ ى طارصلا اوقبتساف مهانيمعأل ءاشن ول :يأ 4 نورصي ن طرَصلا

 .مهانيمعأ اذإ نورِصْبُي فيكف :يأ ( َنوُرِصْتي ىنأف )

 ىلع مهاندعقال ءاشن ول :يأ ماك ىىلع ْمُهَتُحَسَمَل اشن ولو » :لاق

 مل مهب كلذ انلعف اذإ :يأ 4 َنوُمجرَي الو ًايِضُم اوُئاطَتْسا اَمَق » .ا}مهلجرا

 . اورخاتي الو اومدقتي نأ ا وعيطتسي 2

 نوكيف « قلحلا يف ةسكن , .رمعلا لذرأ ىلإ :يأ « همعن نَمَو » :لاق

 ال يكل رُمُعلا لزأ ىلإ 9 نم مكنم ( : هلوقك وهو .لقعي ال ىذلا يبصلا ةلزنمب

 : يأ .نيكرشملل هلوقي نوغ لقأ » :لاق [5 : جحلا] ( اني ملع د دعب نم ملع

 مكذرف قلخلا يف مكسكن مث 6 ًاخويش مكلعج مث 6 نابش مكلعج مث . مكقلخ يذلاف

 .ةمايقلا موي مكثعبي نأ ىلع رداق لقعي ال يذلا لفطلا ةلزنمب

 نأ :يا 4 هل ينبني اَمَو » مالسلا هيلع يبنلا ينعي ه َرْعّشلا ُهَْمَلَع اَمَو » :هلوق

 .رعشلا يوري الو ارعاش نوكي

 هنأ ريغ ؛طق رعش تيبب ةلي هللا لوسر ملكتي مل :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذ

 نع رانيد نب نسحلا انثدح :دنسلا اذهب ربخلا درو دقو .ةرابعلا ميقتستل 184 ةقرو حس نم ةدايز (1)

 . .لاق يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبا نع لاله نب ديمح

 نيعلا ينفج نيب نوكي ال نأ وهو ،سومطمو سمط ىمعأ لاقي» :ةيآلا ريسفت يف ةديبع وبأ لاق (2)

 .«باتكلا سمطي لجرلاو ىري الف رثالا سمطت حيرلاو نينفجلا نيب قشلا وهو 9َرَغ
 يف ةديبع وبأ لاقو إةداتقو نسحلل لوق وهو حس و زو عو ب تاطوطخملا يف درو اذك (3)

 .«دحاو ةناكملاو ناكملا :مهتناكم ىلع»ه :165 ص 2 ج زاجملا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 69 : سي

 مهضعبو ، ىشعألا هنظأ :مهضعب لاق .همق ملف نالف ينب رعاش تيبب لمتي نأ دارأ
 .دبعلا نب ةفرط :لوقي

 ثيح ةفرط هللا لتاق :لاق ةلي هللا لوسر نأ هريغ وأ راطعلا نابأ نع اوركذ

 رابخألاب دوزت مل نم يتايو الهاج تنك ام مايألا كل يدنس

 1 . . ٨ ى ّ ٥ ؟ م َ

 ."ءاوس كاذو اذه :لاقف دوت مل نُم رابخالاب كيتايؤ :لاق هنإ :هل ليقف

 وهو .همقي ملف هنم تيبب لثمت ة}»سادرم نب سابعل رعش وه :مهضعب لاقو

 : هلوق

 ۔ ٠ىگ,۔ ے 4-ؤذ | . مو . ٥ ى ٥ . مو . ٥ . ح - ۔ ه ؟

 عرقالاو ةنييع نيب د يبعلا بهنو يبهن لعجتا

 ل لاقف . ةنييعو عرقألا نيب ديبعلا بهنو يبهن لعجتأ :مالسلا هيلع يبنلا لاقف

 قطني ملف .ءاوس كاذو اذه :مالسلا هيلع يبنلا لاقف .عرقألاو ةنييع نيب :ركب وبأ

 ) ُهَل يغبني امو رعشلا اَُمَلَع اَمَو ( : هللا لزناف . هب قطني ملف ارارم هرادأو . رعشلاب هناسل

 . ارعاش نوكي نأ : يأ

 روثنملا ردلا يف يطويسلا دازو ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ربخلا اذه هدنسم يف دمحأ ىور (1)

 اذإ ةيتَي هللا لوسر ناك :تلاق» ًاضيأ ةشئاع نع ةبيش يبأ نبا قيرط نم هتياور 268 ص 2 ج

 مالس نبا دنع الإ «ةفرط هللا لتاق» ةرابع ربخلا اذه يف دجأ ملو .ةفرط تيبب لثمت ربخلا بارتسا

 ام هللاو ينإ :لاق ي هللا لوسر نأ ثيدحلاو ريسفتلا بتك ضعب يف ءاجو .185 ةقرو حس يف

 ديز يبأ ةياور نم 118 تيبلا ،ةريهشلا هتقلعم نم وهف ةفرط تيب امأ .يل يغبني الو رعاشب انأ
 .423 ص 1 ج برعلا راعشأ ةرهمج يف يشرقلا

 دئاصقب لي لوسرلا حدم دقو ،مهبولق ةفلؤملا نم ، يملسلا سادرم نب سابع لضفلا وبأ وه (2)
 هلقتسا املو نينح مئانغ نم هايإ ةتَت لوسرلا ءاطع ةصق رظنا .همالسإ نسحو ملسأ امدعب دايج

 4 ج ،ماشه نبا ةريس يف كلذ ليصفت رظنا ،اهدعب تي لوسرلا هاضرأ اتايبأ دشنأ سابع

 .494 ص



 74 - 69 :سي ثلاثلا ءزجلا

 : مهضعب لاقو .)ةنجلا هب نوركذي 4 ركذ ألإ » وه ام ينعي « َوُم نإ » :لاق
 .نيب :يأ « نيب ا . هللا تاذ يف ةلركفت الإ وه نإ

 رذنيل ينعي وهف ءايلاب اهأرق نمف .ءايلاو ءاتلاب أرقتو .رانلا نم :يأ « َرْذْنتل <

 وهو !انمؤم :يا ه ح َناَك ْنَم » دمحم اي رذنتل ينعي وهف ءاتلاب اهأرق نمو ،نآرقلا
 :يأ « يرفكلا ىىلَع» بضغلا :يا لوقلا ُئحَيَو » .كتراذن لبقي يذلا
 . مهرفكب

 يف انتوقب :يا انيديأ تَلمَع ام ائُم مهتا اتقَلَع انأ اؤَرَي ْمَلَوَأ » : ىلاعت هلوق

 ًامْعْنأ ) ةوقب :يأ [47 :تايراذلا] ) ديئأب اممانيتب ءامسلاو ) : هلوقك .نسحلا ريسفت

 باودلاو منغلاو رقبلاو لبإلا ينعي « ممه االو » نوطباض :يأ 4 َنوكِلَم اَهَل مهف

 .ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو لبالا نم :يأ ه ْمُهبوُكَر اَهنِمَفو .ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو

 .ليخلا يف صخري دقو ،منغلاو رقبلاو لبإلا نم يأ « نونكي اهنيو »
 لاغبلاو ريمحلا ربيخ موي اولكأ مهنأ هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع اوركذ

 نع اوركذو .ليخلا نع هني ملو لاغبلاو ريمحلا نع ةلي هللا لوسر ىهنف ،ليخلاو

 ث ؤي هللا لوسر دهع ىلع ليخلا موحل نولكأي اوناك مهنأ هللا دبع نب رباج نع ءاطع

 اهموحلو اهراعشأو اهرابوأو اهف اوصأ إ يف :يأ « عفنَم اهيف مُهَلَو » :لاق

 هذه اوركشيلف :يأ « َنوُرُكْشَي الفأ » .اهنابلأ نم نوبرشي : يأ « ٌبراشَمَو »

 . معنلا
 :هلوقك نوعنمي :يأ 4 َنوُرَصْني ْمُهْلَعْل ةهلا هللا نود نم اوُدَحَتاَو » :هلوق

 الإ دمحم نإ : يأ (َوُه نإ) :هلوقب ينعي ،ركذ الإ وه ام» :27 ص 3 ج ؤ هريسفت يف يربطلا لاق(1)

 (نيبم ٍنآرْقَو) .مكظح ىلع هب مكهبنو مكل هايإ هلاسراب هللا مكركذ سانلا اهيأ مكل ركذ
 .نيبم نآرق دمحم هب مكءاج يذلا اذهو :لوقي

 .بسنأ لوالاو . .. :حس يفو ،«ركفت» :285 ةقرو ز يفو ب يف اذك (2)
 نع ميركلا دبع نع ناملس نب تارفلا انثدح» :185 ةقرو حص يف دنسلا اذهب مالس نبا هاور (3)

 «. . .اوناك مهنأ هللا دبع نب رباج نع ءاطع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 83 ۔ 75 :سي

 ًنوُميطَتْسَي أل » :لاق [81 :ميرم] (ًازع مُهَل اونوكيل ةهلآ هللا نوُد نم اوُدَحَاو ر
 مهعم :يأ توُرَضحُم دنج مهل مهو » مهرصن مهتهلا عيطتست ال :يأ « ْمُهَرضن

 .رانلا يف

 كنإو نهاك كنإو رحاس كنإو رعاش كنإ :يأ « ممُهَْوق كنزخُي لق » :هلوق

 4 نونلعي امو » كل مهتوادع نم :يأ « َنوُرسُي ام ملعن انإ » بذاك كنإو نونجم

 .مهب كلذ هللا لعفف .كل مهلذنو مهنم كمصعنف ؤهب مهتتج امب مهرفك نم

 انل َبَرَضَو نيبم ميصخ َوُم اةإق ٍةقظن نم هتقلخ انأ ناسنإلا رَي ملوأ » :هلوق
 .هديعن كلذكف هانقلخ امكف : يأ ،هانقلخ انأ ملع دقو : يأ ه هقلخ يسنو لتم

 .تافر يهو :يأ « ميِمَر يهو مظعلا ييحي نم :لاق »

 هديب هتفف رخن مظعب ةلي يبنلا ىلإ فلخ نب يبأ ىتأ :لاق دهاجم نع اوركذ
 هللا كييحيو معن :ةلي هللا لوسر لاقف ؟ميمر وهو اذه هللا ييحيأ دمحم اي :لاقف

 ه امماَشنأ يذلا اَهييحُي » دمحم اي « لف » :هللا لزناف .""رانلا كلخدي مث كتوم دعب

 ( َقَلَع نمم مَلْعَي الأ ) :هلوقك وهو « مميلَع قلَع لكب وُمَو ٍةرَم لوأ » اهقلخ :يا
 . ىلب :يأ [14 :كلملا]

7 ٥ ٥ 3 

 لكف .4 َنودقوت ُهنَم منأ ادإَق اران رضخألا رجشلا َنُم مكل َلَعَج يزلا » :لاق
 / .ءارضخ ةرجش نم وهف رانلا هنم دنزُي دوع

 ىب مهف لخي نأ ىلع ردقب ضزألاو توسمُسلا ََلَح يذلا سوأ ه :لاق
 .ه نوكيف نك هل لوقب نأ اتيش ةارأ اذإ هرمأ امنإ ميلعلا لحلا وُمَو

 :نسحلا ريسفت 4 ءيش لك توكَلَم هديب يزلا » هسفن هزني 4 َنْحْبُسَف » :لاق

 .ةمايقلا موي : يا وعجر لإو .ءيش لك نئازخ :لوقي مهضعبو .ءيش لك كلم
 دهاجم نع يربطلا ريرج نبا هجرخأو دهاجم نع ىيحي يبأ نع ىلعملا نع مالس نبا هاور (1)

 اضيأ هجرخأو كلام يبأ نع 385 ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هاورو .السرم ةداتق نعو

 . 9 ص 5 ح روثنملا ردلا رظناو . ًاضيأ كلام يبأ نع يقهيبلاو رذنملا نباو روصنم نب ديعس
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 5 - 1 :تائاّصلا ثلاثلا ءزجلا

 تاًئاَصلا ةروس ريسفت
 اهلك ةيكم يهو

 فوفص ينعي 4 أَفَس تشصلاَو » :هلوق 4 ميجلا نمحرلا هللا مب »

 مئاق كلم هيلعو الإ ربش عضوم تاوامسلا يف سيل :لاق ءاطع نع اوركذ م")ةكئالملا

 .دجاس وأ عكار وأ

 : يأ ،ءامسلا تطأ :تي هللا لوسر لاق :لاق ردكنملا نب دمحم نع اوركذ

 وأ عكار وأ مئاق كلم هيلعو الإ ربش عضوم اهيف سيل ،طئت نأ اهل قحو ،تتوص
 . (2دجاس

 بحاص مهنم 6 باحسلا رجزت ةكئالملا : ىأ ؟ 5 تزجزلاف ث :لاق

 :لاق [13 :تاعزانلا] ( ةدحاو ةَرْجَز يه اَمْنإَ ) :ىرخأ ةيآ يف لاق .روصلا

 اذهب مسقأ .ءايبنألا هب يتأت يذلا يحولا ولتت ةكئالملا ينعي 4 اركذ تنلا <

 ركذ .4 قرشم برو امهنيب امو ضزأل او تومل ا بر دحو ْمُكَهْلإ نإ إ ه .هلك

 يه : : مهضعب لاقو . اب رذ ,رغم نوتسو ةئامنالثو ًاقرشم نوتسو ةئامثالث اهل :لاقف مهضعب

 مضي مل ضرألاو ءامسلا نيب ءيش لك ،«تافاصلاو» :166 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 .«©فاص وهف [هيرطق : يأ] هيرتق

 .70 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (2)

 ريخست :هب دارملاو :84 ص 3 ج شريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نبا لاق .كلذ نم معأ ىنعملا (3)

 فيرصتو ،رصانعلا نيوكتك ،العف وأ اقلخ اهريخستب هللا مهرمأ يتلا تاقولخملا ةكئالملا

 . !قافآلا ىلإ باحسلا ءاجزإو 4 حايرلا
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 ريزعلا هلا باتك ريسفت 10 - 6 :تانفاصلا

 يف عجرت مث ،اهرخآ ىلإ يهتنت ىتح .ةلزنم يف موي لك علطت .ةلزنم ةئامو نونامث
 . ةلزنم يف موي لك يهف { نيتسو ةئامثالث نوكتف { ةئامو نين امثلا كلت

 اهل :لاق [17 :نمحرلا] ( نيبرْغَمْلاو يقرشملا بَر ) :هلوق يف مهضعب لاقو

 :هلوقو . فيصلا يف برغمو ءاتشلا يف برغمو فيصلا يف قرشمو ءاتشلا يف قرشم

 .هلك برغملا برو هلك قرشملا بر :يأ [9 :لمزملا] ( برغملاو قرشملا ُبَر ر
 .اهانلعجو :يأ ظفحو بكاَكلا ةنيزب ايندلا امسلا انيز انإ ! » : ىلاعت هلوق

 } ةيصعملا ىلع درم :يأ 4 دراُم نلظْيَش لُك ن نم » .ءامسلل ًاظفح بكاوكلا :يأ

 .سيلبإ ةارس مهو ةيصعملا ىلع أرتجا :يأ

 يف ةكئالملا ينعي « ىلغألا للملا ىإ » اوعمسي الثل :يأ « نوُعَمْي ال »
 يحولا امأ .ءامسلا رابخأ نم ارابخأ ةلي يبنلا ثعبي نأ لبق نوعمسي اوناكو ،ءامسلا

 ثعب املف . .عمسلل دعاقم اهنم نودعقي اوناكو هوعمسي نأ ىلع نوردقي اونوكي ملف

 ( ىنغألا لمملا ىإ َنوُمَمْسَي ل ) :الاق .دعاقملا كلت نم اوعنم مالسلا هيلع يبنلا

 :يا « ًاروحُ لف ناكم لك نم د يأ « بناج ْلُك نم » نومريو :يا « َنوفَذَفيَو »

 . ءامسلا نع نودرطي . ادرط

 امجن ىرن ام ي يبنلا ثعبي نأ لبق انك :لاق يدراطعلا ءاجر يبأ نع اوركذ
 ؛ ثدح رمأ الإ اذه ام : انلقف ۔اهب يمر دق موجنلا اذإ ةليل تاذ نحن امنيبف ،هب ىمري

 دعاَقَم اهنم دعقن انك اًنإَو ) :نجلا ةروس يف هللا لزناف ‘ثعب دق ؤي يبنلا نأ انءاجف
 .[9 :نجلاز ) 2 بهي هل ذجي نآلا الا .عت ن نمق =-

 نم الإ ) ىلغألا الملا ىلإ ةو 5 :لوألا مالكلا ىلإ عجر 4 بقاث ًباَهش
 باهش هعبتأ عمسلا َقَرَتْسا نم م آلإ ) :هلوقك ةعامتسالا عمتسا : يأ ،ةفطخلا فطخ

 . ىضم :يأ ( بقاث ًباَهش هعبن ) :لاق [18 :رجحلا] ( نيبم

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ .هءوض هبوقث :لاق مهضعب نع اوركذ
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 14 - 11 :تااُصلا ثلاثلا ءزجلا

 الو باصأ ام قرحي وهو . ءىطخي ال هنإف اوراوتف هب يمر لق بكوكل ١ متيأر اذإ :لاق

 . فرطلا نم عرسأ يف هلتقي هنإ . : نسحلا ريسفتو . لتقي

 ضقناف حطس ىلع ةداتق يبآ عم انك : لاق لجر نع نيريس نب لمحم نع اوركذ

 . انراصبأ هعبتن نأ ةداتق وبأ اناهنف بكرك

 لاق :لاقن بكوكلا يرصب عبتأأ : نسحلا صقح لأس :لاق ورمع نع اوركذ

 توكلم يف اورظن منو ١ ( :لاقو ]5 :كلملا ل )( نيطاي َشلَل ًاموُجُر امه انلعج ( : هللا

 . يرصب هنعبتأل .كا رظن , اذإ 7 فيك 5 :فارعالا ) :ضزألاؤ تاومسلا

 ةيآ يف لاقو .ضرالاو ءامسلا : :نسحلا لاقو .دهاجم ريسمت يف ءامسلا ينعي

 رخو اهل ل شأ اهوس اَهَكْمَس م ق ت ُاَمسلا ا اقل ع دع متنا ( :ىرخا

 : يا .ماهفتسالا لع .مهلاساف :لوقب ]57 :رذاغ] ( ) سانلا لع نم ربكأ ؛ضزألاو

 :نسحلا لوق يفو .دهاجم لوق يف ؛( ُءاَمُسلا مأ اقلخ دشأ ْمُمأ ١) كلذب مهججاحف

 .مهنم اقلخ دشأ امهنإ : يأ .ضرألاو ءامسلا مأ

 ريسفت يف ديلاب قصلي يذلا :بزاللاو « بزال نيط ن نم ه مهنَقَلَح انإ إ ) :هلوق

 وهو 0مزال : ىأ بزال :دهاجم لاقو .ةغل يهو .دحاو قزاللاو قصاللاو .مهضعب

 مث ،أبارت هقلخ لوأ ناكو . مدآ قلخ ينعي { مهضعب ريسفت يف رحلا نيطلا وهو .دحاو

 ,لاَصْلَص نم ) :لاقو ؤ[67 :رفاغ] ( بارت ْنُم مكَقَلَح يذلا و ) :لاق .نيط ناك

 نم ) :لاقو .ةلصلص هل عمسي يذلا سبايلا بارتلا وهو . [14 :نُمحرلا] ( راخفلا

 .نتنملا نيطلا ينعي [33 و 328 و 526 :رجحلا] 7 اَمَح نم) :لاقو (بزال نيط

 ز مه > نوُرُحخْسبَو ط ن آرقل ا اذه تيطعأ نأ دمحم اي ٤ تبجع لب ط : هلوق .

 أر اذإو ط :لاق > َنوُرُكذَي ال ط نارقلاب : : يأ > اورك اذإو , .(")نيكرشملا ينعي

 = 2 ج ؤ يناعملا يف ءارفلا لاقو .انه فلؤملا اهتبثأ امك .انتءارق يهو بصنلاب (تْبجَع لَب) )1(
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 23 ۔ 14 :تااّصلا

 .ةيرخسلا نم :يأ « َنوُرْجْسَتْسَي » ةيآ مهيلع تيلت اذإو :يأ « ةيا

 .رحس هنأ نيب :يأ « نيبم رُخِس لإ » نآرقلا نونعي 4 اذه نإ اولاقَو »
 ۔ ھر ک ۔و غ ؟ ۔ م مم , 8 ؟ ع . / ء ,ه ه. ِ . ۔ه ئ

 ىلع اذه اولاق 4 نولوألا اتؤاباةوأ َنوُتوُعْبَمَل انءأ ًامظعو ابارت انكو اننم ادأ »
 .نولوألا انؤابآ الو ثعبن ال :يأ شراكنإ ىلع ماهفتسا اذهو .ماهفتسالا

 ۔ م ١ مد م 77 77

 : يأ « نوُرجخذ متناو » اعيمج نوثعبت 4 معن » دمحم اي « لق » :هللا لاق
 مُه اذلف » ةرخآلا ةخفنلا :يأ « ةدحاو ٌةَرْجَز يه اممْنإَف » :هلوق .نورغاص

 .نورظني مهروبق نم اوجرخ دق : يأ « نورظنب

 .مهلامعأب هيف سانلا هللا نيدي موي :يأ 4 نيلا موي اه انَليَوني اولاقو »
 نيب هيف يضقي ،ءاضقلا موي :يأ َنوُبذَك هب متنك يذلا لصلا موي اه »

 .رانلا نيرفاكلا لخديو {ةنجلا نينمؤملا لخديف ،نيكرشملاو نينمؤملا

 اوكرشأ نيذلا اوقوس :يأ ه مُهَجوزأَو اوُمَلَع نيذلا اوشا » :هلوق
 نم مهءانرقو :يأ (ْمُهَجاَوزأَور : مهضعب لاقو] . مهلاكشأو : يأ . مهجاوزأو

 .« ميججلا طزص ىلإ مُموُدمهاف هللا نوُد نم نودبع اوثأك اَمَو » (”[نيطايشلا

 سوُملا ادإَو) :هلوق يف باطخلا نب رمع نع ريشب نب نامعنلا نع اوركذ
 :ةيآلا هذه الت مث رانلا نم هريظن ناسنإ لك جؤزي :لاق [7:ريوكتلا] (ثَجور
 : يأ (مُموُدمهاَف هللا نود نم نودبعي اوناك اَمَو ْمُهَجاَوزأَو اوُمَلَط نيذلا اوُرُشحا)
 .(ميججلا طارص ىىَإ) مهوعداف

 (هللا نوُد نم نودبعي اوناك اَمَو) .مهفنصب نوقحلي موق لك نأ :نسحلا ريسفت
 اودبع امنإو ،ناثوألا ةدابع ىلإ مهتعد يتلا نيطايشلا ىنعمب نسحلا ريسفت يف

 .نيطايشلا

 حرشو ءاتلا عفرب اوأرق سابع نباو دوعسم نباو ًايلع نأل هيلإ بحأ عفرلاب ةءارقلا نإ : 4 ص =

 . ةءارقلا هذه هجو ءارفلا

 .192 ةقرو كحس نم ةدايز (1)



 26 - 24 :تالا ثلاثلا ءزجلا

 نمو : يأ ) مهجاوزأ ) ،اوكرشا : يأ ) اوُمَلظ نيذلا اوُرشحخا ( : يبلكلا لاقو

 . مدا ينب نم مهلامعأب لمع

 ميحجلاو .ميحجلا قيرط ىلإ :يأ ( ميججلا طارص ىلإ مُموُدُهاَف ) :هلوق
 بابلا وهو ،منهج :ةعبس اهباوبأ امنإو ،سماخلا بابلا وهو منهج ءامسأ نم مسا

 يهو .ةيواهلا مث 3رقس مث ،ميحجلا مث ،ريعسلا مث ،ةمطحلا مث ، ىظل مث ، ىلعالا

 باوبأ اوُلخذاف ) :لاق .باوبألا كلتل عماج مسا منهجو .رانلا نم لفسألا كردلا

 اهلك رانلاو ، ىظل مث ،منهج ىلعألا ،رانلا وه اهنم باب لكو [29 ; :لحنلا] ) َمنَهَج

 رانلاو 8ةمطحلا مث .ججات :يأ [14 :ليللا] ( ْىَضَلَت اران مكردق ) :لاق .ىظل

 ْنَذْبنيَل لك ) :لاق .داؤفلا الإ مهنم عيش لك لكاتو مهماظع مطحت : يأ .ةمطح اهلك

 :لاق ،مهيلع رعست ،ريعس اهلك رانلاو .ريعسلا مث [4 : ةزمهلا] ( ةَمطْحْلا يف

 اونا اولا ) :لاق "ميحج اهلك رانلاو .ميحجلا مث [10 :ءاسنلا] ( ريعس نولصيس )

 اهلك رانلاو رقس مث .رانلا يف :يأ [97 :تافاصلا] ( ميجججلا يف ه هوَقْلَف انايب هل

 [28 - 26 :رثدملا] (رَذَن الو يقبت آل َرَقَس امم ازذأ امو َرَقَس هيلضأَس) لاق .رقس

 : ىأ رذت الو اهنولخدي نيح .مهداسجأ يقبت ال { مهب اهلك باوبألا كلت لعفت كلذكف

 ْمُهاَنْلُدَ مهدولج تججضَن اَمْلُك) :هلوق وهو ى مهداسجأ لكأت ىتح مهقلخ ددجي نيح

 نووهي شةيواه اهلك رانلاو .ةيواهلا مث 56[5:ءاسنلا] (َباَذَعْلا اوُموُذَيل امهَرْيَع ًادولج

 لكل رانلا اهب فصو يتلا عاونألا هذه د ريغ }[9:ةعراقلا] ( ةيوامم ُهُمأَ) :لاق .اهيف

 كلت نم لزنم رانلا لهأ نم موق لكلو ،هب تيمس عاونألا كلت نم مسا اهباوبأ نم باب

 . ءامسألا هذهب تيمس يتلا باوبألا

 مُهْنإ » .رانلا اولخدي نأ لبق اذهو 8 مهوسبحا :يأ « ْمُموُقِقَو » : ىلاعت هلوق ِ

 مكضعب رصني ال :يأ « َنوُرَصانَت آل مكل ام » .هللا الإ هلإ ال نع :يأ « َنولوُتْسَم

 .اوملستسا :يأ « نوُملْسَتْسُم مويلا مُه لب » : هللا لاق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 39 - 27 :تاناصلا

 نيطايشلاو سنالا : يأ 4 ولاس ,ضعب ىل ب لبقأو ث :لاق

 : يأ : :دهاجم لاق .4 نيملا نع اننوت :41 متنك مك « :سنإلا تلاق : يأ 4 اولاق «

 : مهضعب لاقو . يبلكلا ريسقت يف ةلالضلا انل متنيزو .هنع انومتددصف . نيدلا لبق نم

 ."دحاو وهو شهنع اننوطبثتف ريخلا لبق نم :يأ ( نيملا نمع )

 نينم ؤم ه اونوكت مل لَب » :سنإلا نم نيكرشملل نيطايشلا تلاق : يا ه اولاق >
 متنأ ام نودبع اَمَو ) كسيلبا ينب اي ( مك :هلوقك ٍنطْلُس نم مكيلع انل ناك ام

 :تافاصلا] ( ميججلا لاض َوُه نم الإ دحأ يلضمب متسل :يأ ( نينتاقب هيلع

 مكرهقنف كلم نم : يأ ( ناَطْنُس نم مكيلع انل َناَك اَمَو ) : : مهضعب لاقو] [163 - 1

 انيلَع قحف » .نيكرشملل نيطايشلا هلوقت « نيط اموق متنك لب » "[كرشلا ىلع هب
 هلوقي ،مكانللضاف :يأ مكنيعأ » .باذعلا :يأ ه ًَنوقئاَذَل انإ انبَر لوق

 .نيلاض انك انإ :يأ « َنيوَع انُك انإ » .نيكرشملل نيطايشلا

 وه مهنم دحاو لك نرقي :يأ « َنوُكرتشُم باذملا يف زئَموي هنإ » : هللا لاق

 .نيكرشملاب : يأ « َنيمرجُمْلاب لَعْفَن كلَذُك انإ » :لاق .ةدحاو ةلسلس يف هناطيشو

 « نولوقيو » اهنع :0 يأ « نوربكي هللا لإ ةلإ آل مهل ليق اذإ اوئاك هنإ ط

 : يأ .مالسلا هيلع يبنلا نونعي 4 نونم م رعاشل انهلا وكراتل اًنءأ » نيكرشملا ىنعي
 .لعفن ل

 قّدَصَو » ديحوتلاب :يأ ه قحلاب » ادمحم ينعي اج لب » :هللا لاق
 هلوقي ،عجوملا : يأ ؟ ميلألا باذعلا وقئاَذَل مكنإ )» .هلبق « َنيلَسرُممْلا

 . 4 َنوُلَمعَت متنك ام لإ ١ نورت امو ط :لاق . . منهج با ذع ينعي ‘ نيكرشملل

 : يأ © نيدلا لبق نم اننوتأت متنك :لوقي» :ةيآلا ريسفت يف 384 ص 2 ج ، يناعملا يف ءارفلا لاقو (1)
 . «ةوقلاو ةردقلا :نيميلاو .هوجولا ىوقأب اننوعدخت اننوتأت

 .194 - 193 ةقرو ،حس نم ةدايز (2)

 .«هللا الإ هلإ ال اولوق مهل ليق اذإ :اهزاجم» :168 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبا لاق (3)
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 52 - 40 :تاْئاصلا ثلاثلا ءزجلا

 .دحاو فلأ لك نم مهو ،نينمؤملا ىنتسا 4 َنيِصَلَخُمْلا هللا دابع لإ » _

 نومركي :يا « َنوُمَرْكُم مُمَو هكوف » ؛ةنجلا :يأ ه موُلْعُم قزر ْمُهَل كئلوا
 0 ةلومرم ررسلاو « َنيِلبّمَتُم رس ىَلَع » .ةمعانلا 4 ميعنلا تنج يف » .اهيف

 لاق .ضعب ىلإ مهضعب رظني ال :يأ ( نيلباقتم ) .بطرلا ؤلؤللا نابضقبو بهذلاب
 .اوروازت اذإ ةدايزلا يف كلذ : مهضعب

 يراجلا نيعملاو 4 نيعم نُم » رمخلا يهو ٩ ,ساكب مهْيَلَع فاطُي » :لاق

 عجو اهيف سيل : يا « لع اهيف ل نيبرشلَل ذ ., ينعي 4 ءاضيب » .رهاظلا
 ال :يأ 6 8 مهلوقع بهذت ال اهوبرش اذإ : ىأ 4 نؤف ر اَهنَع ر ْمُه الو < )2( نطب

 .(3) نوركسي

 ندري ال نهجاوزأ ىلع نهفرط نرصق « فرعلا ترصق ْمُهَدْنِعَو » :لاق
 نبسن ©نهتعامج :نيعلاو 5ءانيع اهنم ةدحاولا .نويعلا ماظع : يأ « نيع » مهريغ

 .يديألا هسمت ملو ثرمي مل :يأ ه نونكُم ضيب ٌنهَنَك » :لاق .نويعلا مظع ىلا

 :هلوقك ث ؤلؤللا ضيبلاب ينعي :لوقي مهضعبو ،ةلخادلا ةرشقلا يه :لوقي مهضعبو

 .هفادصأ يف :يأ [23 - 22 :ةعقاولا] ( نونكملا ؤلؤللا لاتشأَك نيع روحو )

 - َ 7 م 8 . ؟ ٠ ؟. هو . 7 ۔ - . ٥ِ

 .ةنجلا لهأ ينعي « نولتاَستي ضعب ىلع مهضعب لبقاف ) :هلوق

 ۔ 8 ا ٨ رهم م ۔ێ . .ى و ى مي ه ع -.

 كنا لوقي » ايندلا يف بحاص :يأ 4 نيرق يل ناك ينإ مهنم لئاق لاق »

 لمر :لاقي . حصنأ يهو ؛«ةلومرم» :194 ةقرو حس يف ءاج ام تبثأو .«ةنيزم» :ع و ب يف (1)

 .(لمر) :ناسللا رظنا .«هوحنو رهوجلاب هنيز :لمر هلمري ريصحلاو ريرسلا

 6هريسفت يف ءاج امك دهاجم لوق وهو .ث نطب عجو» :حس و ب يفو رضي عجو» :ع يف )2(

 لاتغت نأ لوغلاو» :ةديبع وبأ لاقو .لومتو لومو ةلئاغو ةليغ اهيف سيل» :ءارفلا لاقو .451 ص

 :رعاشلا لاق . مهلوقع

 'لوالا لوالاب بهذتو انلاتغت سأكلا تلاز امو

 بهذت ال :يأ (ًنوُفَزْني اَهْنَع مه الر ه :0 ص 4 نارقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو (3)

 . «هبارش دفن اذإو }هلقع بهذ اذإ :لجرلا ت تزن : :لاقي . مهلوقع بهذت الو . عطقنتو مهرمخ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 57 ۔ 52 :تائاصلا

 انإأ :يا > نونيدم انإ ابارت انكو اننم اًذعأ » ماهفتسالا ىلع « َنيِقَدَصُملا نمل
 العم مهل ب برض او ) :هلوق يف فهكلا ةروس يف ناذلل ا امه : : مهضعب لاق نوبساحمل

 : فهكلا] امهتصق رخآ ىلا ). .باتغأ نم نيَتنَج امهدحأل انلَعَج نيلج

 ._ نيرق يل ناك يإ ) :لاق ىذلا ةنجلا يف امهنم نمؤملا لاق .[42 - 1

 طسو يف : يأ » .ميججلا ءاوس يف اعرف عَلطاف َنوُملْطُم منأ لمم لاق ط [

 . ميحجلا

 هربخ ريغت دقل ؛هفرعيل ناك ام هايإ هفرع هللا نأ الول هللاوف :مهضعب لاق

 .ناطيش :يأ ا})[(َنيرق يل ناك ينإ ) :دهاجم لاقو .("هربّسو

 ةنجلا لمهأ نم لجرلا دارأ اذإف . ىك رانلاو ةنجلا نيب نإ : لاق بعك نأ اوركذ

 َنم اوناك اوُمَرْجأ نيزلا نإ ( : هلوق وهو 6 هارف علطا رانلا لها نم ل ؤدع ىلإ رظني نأ

 ( َنيهكاف اوُبَلَقن ا . ] ىلإ ا اوبلق اا ذإو نورَماغت مهب ورم اذا ذإو نوكحضي اوُنَم ا نيذلا

 اوُنسرأ اَمَو ) :هللا لاق .( َولاَضَل الؤه نإ اولاق مو وار اذإ ) .نيكرشملا ىنعي

 ىلع نوكحضي رافكلا نم اوُنَماَع نيذلا ( ةرخالا يف ينعي ) ولاف ) ( َنيظفاَح مهن

 : نسحلا لاق ( َنوُنَعْفَي اوناك امم رافكلا بوث لمم َنوُرَظْنَ)ررسلا ىلع :يأ ( كتارألا
 . ةلوألا هللاو هذه

 :لوقي . هللا نم يندعابتل : ىأ « نيدزتَل تدك نإ هللات لاق ) :لجو زع هلوق

 . هناطيشل نمؤملا هلوقي :دهاجم لاقو .هبحاصل نمؤملا هلوقي . ينيوغت تدك دقل هللات

 .رانلا يف كعم :يأ « َنيرَضحُمملا َنِم تنكل » مالسإلا :يا « يبر ةمغن الولو »

 نسح :ربجلا يف ليقو .هتئيه نسحو هلامج : يأ ،امهحتفو نيسلاو ءاحلا رسكب «هربسو هربخ» (1)
 رظناو ،(ربس) و (ربح) ناسللا رظناو «هتراشو ناسنإلا ةئيه نم فرع ام» :ربسلا يفو .ةرشبلا

 .(ربح) 251 ص 1 ج .ثيدحلا بيرغ يف قئافلا يرشخمزلا

 نم اذهو .287 ةقرو ز نمو 0195 ةقرو حس نم هتبثاف ع و ب نم هلك نيفوقعملا نيب ام طقس (2)
 . مهتبثت مدعو خاسنلا داسف
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 63 ۔ 58 :تااّصلا ثلاثلا ءزجلا

 .ةدحاو ةتوم الإ يه سيلو « وأل انتوم ألإ نمب نحن امأ » :لاق مث
 نكت مل : : يأ [50 :مجنلا] ( ىلوألا اداع كلهأ هناو ) :هلوقك .ايندلا يف تناك يتلا

 ريرقت ىلع ماهفتسالا اذهو إ ماهفتسالا ىلع هلاق 4 َنيبذَعُمب نحن اَمَو » .اهلبق داع

 59 .كلذ نمأ دق :يأ

 ىلإ رانلا نم ةميظعلا ةاجنلا :يأ « ميظعلا زوقلا وُهَل اذه نإ » :لاق مث

 . ةنجلا

 )[ةنجلا لهأ هيف امم فصو ام ينعي] 4 امه لمل » :لجو زع هللا لاق

 .ةلمحلا ,لمعيلف »
 ةرجش نم لزن ريخ هنإ :يأ « موقزلا ةَرَجَش مأ الزن ريغ كلذ » :لاق مث

 .نيكرشملل :يأ 4 َنيمِلضلْل ةنتف اَهَلَعَج انإ » .موقزلا

 قسف وهف لالض وأ قسف وأ مرج وأ ملظ نم ةّيكملا روسلا يف ركذي ام لكو

 ملظ اهيف ركذي دقف ةيندملا روسلا نم ناك امو .ةصاخ هلالضو همرجو هملظو كرشلا

 ." هلالضو هقسفو همرجو كرشلا ملظ اهيف ركذيو ،هلالضو هقسفو همرجو قافنلا

 لاقف ,دبزو رمتب لهج ربا اعد ةيآلا هذه تلزن امل :لاق مهضعب نع اوركذ

 لضأ يف جرخن ة ةرجش اهنإ ) :هللا لزنأف ؛اذه الا موقزلا ملعن امف . اومقزت

 ىنل ْمُهَعجْرَ نإ مث ميمح نابوق اهيلع مهل إ مر :هلوق ىلإ ( .. . ميججلا
 . ( ميججلا

 :اولاق ( موقزلا ةرجش أ ال ريخ كلأ ) :تلزن امل :لاق يدسلا نع اوركذ

 ةرجش يه .اهفرعأ هللاو ينكل : ىرعبزلا نب ١ هللا دبع لاقف ةرجشلا هذه فرعن ام

 سوؤز هنأك اَهُعْلَط ميججلا لضأ يف عو ةر ةرجش اهنإ ) :لزن املف .ةيقيرفإب نوكت

 . ىرعبزلا نبا لوقي ام دمحم فصي يتلا هذه هبشي ام :اولاق ( نيطايشلا

 .196 ةقرو حص نم ةداير(1)

 .ز يف الو حس يف ةدوجوم ريغ يهو يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم اهلك ةرقفلا هذه(2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 73 - 64 :تافاصلا

 يف اهنأ انغلب :مهضعب لاق 4 ميججْلا لضأ يف جرخت ةرجش اهنإ » :هلوق
 دب الف : لاق .ءاملا دربب مكرجش ايحي امك رانلا بيهلب اَبحَنل اهنأو ئ سداسلا بابلا

 .اهنم اولكأيف ؟اهقوف ناك نم ىنعي .اهيلإ اوردحني نأ نم رانلا لهأل

 و . م م

 ؛ نيطايشلا سوؤر اهنأك اهترمث :يأ نيطيشلا سوؤر هك اَهُعْلَط » :هلوق

 .}تايحلا ينعي ،نيباعثلا سوؤر :مهضعب لاقو .كلذب اهحُبقي

 اهَْلَع مُهَل نإ مت » :لاق ه نويبلا 7 َنوُتلاَمَق اهنم نوكال ْمُهَنإَف » :لاق
 . مهءاعمأ عطقيف ثراحلا ءاملا وهو ،‘7ميمح نم اجازمل :يأ « ميخ ن نم بوش

 ميمحلاو .[15 : مالسلا هيلع دمحم] . ْمُمءاَعُمأ عطق اميمح ءام اوقُسَو ) :هلوقك

 :هلوقك ميجلا ىلإل مُهَعجْرَم نإ مت » :لاق .هرح نم عاطتسي ال ىذلا راحلا

 .هرح ىهتنا دق :يأ [42 :نمحرلا] ( نآ ميمح َنيبَو اهنيب نوفوطي

 نيلاض مهءابآ اوكردأ اودجو :يأ « نيلاض مممابآ اوقلأ مهنإ » :لاق

 ةئيهك :دهاجم لاق .عارسإلا عارهإلاو نوعسي : يأ «نوُعَرَهي مهرت ىىلَع م مهف ط

 . ةلورهل

 :هلوقك 4 َنيِلوألا رت » برعلا يكرشم لبق :يا « مهلبق لض دقلو » :هلوق
 يف : :يآ 4 يرن مهيف انلسرأ دقلو » :لاق .[42 :مورلا] ( َنيكرشم مُهرََكأ َناَك ر

 ةبِقلَع َناَك َفْيَك رظناف » .مهوبذكف :يأ لسرلا ينعي ،نيرذنم ،مهلبق اوضم نيذلا
 7 رمد نأ مهتبقاع تناك : : يأ ى مهوبذكف لسرلا مهترذنأ نيذلا :يأ « َنيرَذنُملا

 .رانلا ىلإ مهريص مث مهيلع
 ۔مه ك . . . ٠

 ) ءاتلا حتفو نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب) نتسالاو ٠. نتسالا رمب نيطايشلا سوورب ديرأ : ليقو )1(

 كلذك هومس امنإو ،نيطايشلا سوؤر هرمث ىمسيو سانلا صوخش هبشي نميلا ةيداب يف ةرجش
 23 ج ريونتلاو ريرحتلا روشاع نبا رظنا . . .ةيآلا يف هب هبشف ،افورعم راص مث ،هآرم ةعاشبل

 .124 ص

 اطلخ اهلكأ ىلع مهل نأ ىنعملا ،مسالا :بوشلاو ردصملا :بوشلا» :نينمز يبأ نبا لاق (2)

 . اميمح نم اجازمو
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 88 ۔ 4 : تائاّضلا ثلاثلا ءزجلا

 .(} لسرلا قدصو نمآ نم ىنثتسا « َنيصّلْحُمْلا هللا دابع آلإ » :هلوق

 ٩ نوُبيجُمل ا مغل 9 هموق ىلع اعد ثيح ينعي 4 حون : اني دان ذَقْلَو ج :هلوق

 بزككلا ا نم هله و 17 { .مهانكلهأو هانيجن أ : : ىأ .هل نحن نوبيجمل ١ معنلف : يأ

 ماحو ماس دلو مهلك سانلاف 4 َنيقاَبلا مه هرذ اَنلَعَجَو ط .قرغلا نم : يأ 4 ميظغلا

 .(2 ى ثفايو

 .نسحلا ءانثلا نيرخالا يف هيلع انيقبأ :يأ « نيرخألا يف ه هيَلَع انكرتو + :لاق

 يزجن كلذك انإ » [حون دعب ناك ام ينعي] 4 نيملعلا يف ,حون : يل ًملَس »

 هعم اوناك نيذلا ىوس نم ينعي نيرخالا اقرغ ث َنينم ؤُمْلا اندابع نم هنإ إ َنينسخُمْلا

 . ةنيفسلا يف

 بلقب هبر ءاَجإ » هتنسو هجاهنم ىلع : يا « ميهرنإل هتعيش نم نإو » :لاق

 ابذك :يأ ًأكفءأ نودعت ادام هموقو هيبأل َلاَق ذإ » .كرشلا نم : يأ ٩ ميلش

 .هنود مهومتدبعف كلذ متلعف دق : يأ .ماهفتسالا ىلع 4 نوديرت هللا نو ةهلا »

 . مكبذعم هنإ :يأ 4 َنيمَلَعْلا برب مق امف ث

 ةرصبلا نيب ةيرقب اوناك مهنإ :يبلكلا ريسفت 4 موجنلا يف ف ةرظن َرظَنَف » :.

 موجنلا يف ةرظن رظنف .موجنلا يف نورظني اوناكو 3‘ثدرخزمره :اهل لاقي 7 و

 مصاعو عنان ةءارقو (نيصلُحُمْلا) نم ماللا رسكب أرق نم ةءارق ىلع انه ةيآلا لوأ فلؤملا ناك (1)

 . هتيالولو هتدابعل هللا مهصلخا نيذلا : يأ 6 انتءارق يهو 6 ماللا حتفب مهريغو يئاسكلاو ة هرمحو

 نسحلا نع ةداتق نع دنسب 2 ص 1 ج هخيرات يفو 667 ص 3 ج هريسفت يف يربطلا جرخأ )2(

 .ثفايو ماحو ماس :لاق (نيقاتلا مه هتْرُذ اَْلَعَجَو) :هلوق يف تي يبنلا نع ةرمس نع

 .288 ةقرو ز نمو 0197 ةقرو حس نم ةدايز )3(

 198 ةقرو حص يف ام تبثأو ٠ ادرحرم نم» ع يفو 6 ؛درحرموم ( :ا ذكه ب يف ةملكلا تدرو )4(

 3 جو 6 310 ص 1 ج 6 يربطلا خيرات يفو 6 ءاخلاب «درخز مره ( :أ ذكه ةطوبضم تءاج ثيح

 نم يهو . .ايفاو ت همجعم يف توقاي اهطبضي ملو .ةروسكملا ميجلاب ‘ درجُرُمرُه » :368 ص

 .ةرجهلل ةرشع يتنن تنثا ةنس احلص ديلولا نب , دلاخ اهحتف . زاوهأل ١ ىرق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 97 ۔ 89 :تاَئاُصلا

 ."نوعطم :يأ 4 ميقس ينإ لاقف »
 مهديعل 2 هوعدتسا مهنأ كلذو .مهديع ىلإ : يأ « َنيربذمم ُهنَع اولوت ث

 باهلا ةيهارك ادغ نعطاس ينأ موجنلا يف ةليللا تيأر ينإ :لاقو هسأر بصعف

 يتلا ثالثلا اياطخلا ىدحإ يهو .كلذب مهداك .مهتهلاب لعفي نأ دارأ املو مهعم

 :هلوق ؛[82 :ءارعشلا] ( نيذلا َموَي يتفيطخ يل رفغي نأ عمطأ يتلاو ) :اهنع لاق

 نإ :ةراسل هلوقو .[63 : ءايبنألا] ( اذه مهريبك ُهَلَعَف لَب ) :هلوقو .( ميقس يئ )

 . يخأ هنإ . : يلوقف كولأس

 ة « نوقطنَت ال مكل ام نولكات آلأ َلاقَف مهتهلاع ىإ عاق » ] :هللا لاق

 دقو مهريبك الإ اهرسكف « نيمنلاب ًابزض » مهتهلآ ىلع لامف :يا 4 مهيلَع غارق »
 . ءايبنألا ةروس يف كلذ انرشسف

 : يأ :نسحلا رسيفت > نوف ث ميهاربإ ىلإ :يأ 4 4 هيلإ اولبقأف ل :لاق

 :دهاجم ريسفت يفو ،أابضغ هيلإ نودعرُي :يأ ( ًنوفزَ ) :مهضعب لاقو .هنوردتبي
 .‘©[يشملا يف] نالسنلا ينعي

 ْمُكَقَلَح هللاو » مهمانصأ ينعي 4 َنوّتجنَت ام َنوُدْبْعتأ » ميهاربإ مهل « لاق »
 .نوتحنت نيذلا قلخو مكقلخ :يأ ،مكيدياب نولمعت امو :يأ « نولمعت اَمَو

 انرّسف دقو ميججلا يف وقل » ضعبل مهضعب هلوقي « انينب هل اونبا اولاق »
 .)ءايبنألا ةروس يف هلك اذه

 .نوعاطلا نم نوعطم :يا (ميِقَس ينإ) :هلوقو ه :388 ص 2 ج كءارفلا يناعم يف ءاج (1)
 5 ميقس وهف توملا هقنع يف ناك نم لك يف هنإ :يأ [ةيروت يأ] ضارعم اهيف ةملك اهنإ :لاقيو
 .نسح هجو وهو .رهاظ مقس اهلاق نيح هب نكي مل نإو

 . مهعبتي نأ هنم اوبلط : يأ «هوعبتتسا» :زو حس يفو .«هوعدتسا» :ع يف اذك (2)

 اهاطخت لوألا خسانلا نأ ودبيو .عبرألا تاطوطخملا نم امهريسفت عم ناتيآلا ناتاه تطقس (3)

 .هدعب ءاج نم كلذ يف هعبتف ًايسان

 .543 ص كثدهاجم ريسفت نم ةدايز (4)
 .78 - 76 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (5)
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 103 - 98 :تااُصلا ثلاثلا ءزجلا

 يف :يأ نيلفلا ُمُهتلَعَجَف » هايإ مهقرحب :يا ه اديك هب اودازاف » :لاق
 .رانلا

 يهجوو يتدابعب يبر ىلإ هجوتم :يأ « يبر ىلإ بها : يإ لاقو ث

 .ماشلا ضرأ ىلإ قارعلا ضرأ نم رجاه ؛ةرجهلا ينعي ،قيرطلا :يأ « نيدهََس »

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اوركذ

 الإ اهرهظ ىلع ىقبي ال ىتح ميهاربإ رَجاهُم ىلإ ضرألا لهأ رايخل ةرجه نوكتس
 ."ريزانخلاو ةدرقلا عم انلا مهرشحتو هللا مهرذقيو مهوضرأ مهظفلتف ،اهقلخ رارش

 غلب امف ميلح ملغب هنش : لا لاق 4 َنيحلْصلا نم يل ْبَم ٌبَر »» هلوق
 :نسحلا ريسفتو .دشلا يف ميهاربإ يعس هيعس كردأ :دهاجم ريسفت « يسلا هع

 . يشملا يعس :مهضعب لاقو .ةجحلا مايق ينعي لمعلا يعس هعم غلب

 لعفا تبأ لاق ىىرَت اذام رْظْناَف كحبذ يئأ مانملا يف ىرأ ينإ ينبني لاق »

 .4 َنيربصلا نم هللا اش نإ ينُدجَتَس رمت ام

 هلل هسفن ميهاربإ ملسأ :'[هللا رمال املستسا : يأ] 4 اَمَلْسَأ اَمَلَق » : هللا لاق

 هبكو :مهضعب لاق ه نيبجلل هلو » .هوبأ هحبذيل هلل ههجو هنا ملسأو ،هنبا حبذيل

 .ةرفشلا ذخأو هحبذيل هعجضأ : : نسحلا ريسفتو .هحبذيل ةلبقلل

 ؛نيبجلل هلت ىطسولا ةرمجلا دنع :لاق سابع نبا نع ليفطلا يبأ نع اوركذ

 .اذه ريغ هيف يننفكت بوث يل سيل هنإ تبأ اي :لاقف ضيبأ صيمق ليعامسإ ىلعو

 .هيف يننفكت ىتح ينع هعلخاف

 مهظفلت اهلهأ رارش الإ اهرهظ ىلع ىقبي ال ىنح» :200 ةقرو حس يفو .عو ب يف اذك (1)

 دقف ،&بشوح نب رهش هدنس يف ناك نإو . حيحص ثيدحلاو .«. . . هللا سفن مهرذقتو مهوضرا

 (2842 مقر) ، ماشلا ىنكس باب ،داهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو مالس نبا هجرخأ فعض

 .ورمع نب هللا دبع نع

 .288 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 107 ۔ 104 :تااصلا

 4 َنينسخُمْلا يزجت كلذك انإ ايلا تقدص ذق م ُميهزيإي نأ هنيدتو » :لاق

 تقدص دق ميهاربإ اي نأ هللا دنع نم كلملا هادان .كلملا نم ةهفاشم ىحو اذهو

 .'}»نينسحملا يزجن كلذك انإ ايؤرلا

 حبذت مل ذإ هللا نم كيلع ةنيبلا ةمعنلا :يأ ه نيبملا .ءالبلا رُهَل اذه نإ »

 .',كنبا

 دهاجم نع ركذو .ميظع شبكب :يأ « ميظَع حبذب ُهاَْدَقَو » : ىلاعت هلوق
 . لبقتم :لاق

 ضيبأ شبكب وه اذإف ميهاربإ تفتلاف :لاق سابع نبا نع ليفطلا وبأ ركذو
 . هحبذف .نيعأ نرقأ

 هب يدف يذلا :لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مهضعب ركذ
 نأ بلطملا دبع نب سابعلا ىنثدح :لاق سيق- نب فنحألا نع اوركذ .ا}”قاحسإ
 هنأ مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ثيدحلا عفري ،ةرم نب ليلخلا ركذ .قاحسإ يدف يذلا
 .قاحسإ

 ركذ . يبن هنأب ةر هرمو . .هتدالوب ة ةرم : نيترم قاحساإب ميهاربإ رشب : نسحلا لاقو

 مث هتصق صقف ىدف فيكو هحبذ دارأ ناك فيكو ،هحبذي نأ مانملا يف يرأ فيك

 . يبن هنأب : يأ ( ايب قاحشإب ُهاَنُرشَبَو ) :لاق

 يف اهباوجو .(اَمَلْسأ اممَلَ) :هلوق باوج نيأ :لاقيو» :390 ض 2 ج ضءارفلا يناعم يف ءاج (1)

 : هللا لوق كلذ نمف . اهيقلت (اذإ ىحر و املف باوج يف واولا لخدت ةبرعلا (ةانيَدانو) : هلوق

 . .باوص لكو (تحَتُو) :رخآ عضوم يفو (ْتحْتُف اوءاج ال ىح
 ىنعمب انه ءالبلا نإ :ليقو .لتاقمو بئاسلا نبا ىلإ بسن ةيآلا ليوأت هوجو نم هجو اذه (2)

 .469 ص ێنارقلا لكشم ليوأت ،ةبيتق نبا رظنا .هريغو ةبيتق نبا ىلإ بسن لوق وهو رابتخالا
 .373 ص . نارقلا بيرغ ريسفتو

 . نالوق هيلإ بسنو سابع نبا نع تاياور يربطلا ريسفت يف يذلاو ز و حس و ب و ع يف اذك (3)

 ريبج نب ديعسو يبعشلا نم لك يوريو ،قاحسإ حيبذلا نأ سايع نبا نع يوري ةمركعف
 . ليعامسإ يدملا .نأ مهريغو ءاطعو .دهاجمو
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 116 - 108 :تااّصلا ثلاثلا ءزجلا

 هرشبو هحبذب ميهاربإ رما يذلا وه :لوقي وهف قاحساإل اهلك ةصقلا لعج نمف ٠ - - ٤ -٥ . - ٠ 1 . ٍ

 ميهاربإ رمأ يذلا وه :لوقيف ليعامسإل ةصقلا لعج نمو .ليوأتلا اذه ىلع نيترم

 مانملا يف ىر ام ام دعب نم :يأ ،دعب نم لاق مث .هل اهلك ةصقلا لعجيو .هحبذب

 :لاق تضقنا ىتح ‘ اهلك هتصق صقف . يدف فيكو 6 هحبذ هارأ فيكو ئ هحبذ

 ( ام ىلع هورف دقو ©ءاملعلا هتلاق اذه لك ( نيحلاصلا نم م ايب قاحسإب ُهاَنْرشَبَو

 .انفصو

 يف امل قفوأ وهو ،هحبذب ميهاربإ رمأ يذلا وه ليعامسإ نوكي نأ مهقحأو
 نآرقلا )1(

 لاق .نسحلا ءانثلا هيلع انيقبأو :يأ « نيرخآلا يف هيلَع انكَرَبَو » :هلوق

 ةمايقلا موي ىلا اهب ىدتقي ةنسو : : نسحلا .

 ينيملا اندابع ن هنإ رينسحُمْلا يرجن كلَذَك ميهاربإ ىلَع ملس « : لاق

 نسحم ه اَمهَيرُ نمو قحسإ لعو هيلَع انكر 9 َنيحِلَصل | نم م ايل قحسإب اد : ُهاَْرشَبَو 4

 “قفانمو كرشم :يأ « نيبم هسفنل ُملاَمَو » نمؤم :يا

 نم اَمهَموقَو امهنيجنم » ةوبنلاب :يأ « َنوُردَمَو ىَوُم ىىَلَع اننَم دقلو » :هلوق

 نوعرف لا ىلع : يأ 4 ُمُهنرَصنَو ) هموقو نوعرف نم : يأ 4 ميظغل ا برَتل ا

 ) )1لكلو مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نيب ميدق فالتخا وه نم حيبذلا يف نيرسفملا فالتخا

 ريثك نبا ىفوتسا دقو .هقبس نم لاوقأ ىور نأ دعب قاحسإ حيبذلا نأ يربطلا حجر دقو .هتجح

 حيبذلا نأ حجرف ،قيرف لكل ةدمتعملا ججحلاو ةيورملا راثآلا 31 - 28 ص 6 ج هريسفت يف

 كلذب تاياورلا رفاضتل ليعامسإ وه حيبذلا ناب نيلئاقلا عم باوصلا نأ يل ودبيو .ليعامسإ

 عوضوملا يف ف ةريخألا لمجلاف 6 اضيأ مكحم نب دوه خيشلا هيلإ بهذ ام اذهو .هل ججحلا ةوقو

 نممو .كش الو دوه خيشلا تادايز نم يهف .ز يف الو حس يف درت مل اهنأل . مالس نبال ال هل

 يف روشاع نب رهاطلا ذمحم خيشلا ققحملا ملاعلا ليعامسإ حيبذلا نأ ىلا نيرخأتملا نم بهذ

 امالك أرقت هيلإ عجراف ة هعنقم ةيفاش ةلدأ ة ةرشعب هيأر امع دم 160 - 5 ص 23 ح ريونتلاو ريرحتلا

 .ملعأ هللاو .ًاسيفن ًاعتمم

 ) )1يراوهلا خيشلا تادايز نم يهف زو حس يف ةدراو ريغ «قفانم» ةملك .

457 

  



 زيزعلا ها باتك ريسفت 137 - 116 :تافاصلا

 اَمُهنيَت او « امهلضف أ ىسوم ن اكو .ةلاسرلا يف نيكيرش اناكو 4 َنيبلعل ا مه اون اك ط

 ،مالسالا :يأ « َهيِقَتْسُمْلا طرصلا امَهْنْيَدَمَو » ةاروتلا :يأ َنيبتسُملا بتكلا

 يف امهيلع انيقباو :يأ « نيرخألا يف اَمهيَلَع انكرتو » .ةنجلا ىلإ قيرطلا وهو
 امهنإ َنيِنِسخُملا يرجن كلذك انإ نوُرنَمَو ْىَسوُم ىَلَع ملس » نسحلا ءانثلا نيرخالا

 .ه نينمؤملا اندابع نم
 :يا « لعب نوُعذتأ وقت الأ هموقل اق ذإ نيلسرملا نمل سايلإ نإو » :هلوق

 3 م 7 م ےم

 ١
 م م 8 ّ

 َنَسخا َنوُرَذَنَو » لعب مهمنص مسا ناك :نسحلا ريسفتو .هللا ريغ ابر نوعدت ٠

 اهارق نمف .عفرلاو بصنلاب ارقت يهو (نيلؤألا ممكئاباع ٌبَرَو مكبر ةللا نيحلا
 الف] ( نيللا مكئاباع بَرَو مكبر ةللا نيملاحلا نسحأ َوُرَذَنَو ) :لوقي وهف بصنلاب
 ُُكئابآ برو مكبر هللا) :لوقي ؛لبقتسم مالك وهف عفرلاب اهأرق نمو ؛"”[هنودبعت

 .( نيلوألا

 4 َنيِصَلحُملا هللا ةابع آلإ » رانلا يف :يأ 4 نوُرَضحُمَل مهنإف ُهوُبَذَكَف » :لاق
 : يأ ،هيلع انيقبأو : يأ « نيرخالا يف هيَلَع اَنكَرَبَو » :لاق . مهنم نما نم ىنثتسا

 . نيرخآلا يف نسحلا ءانثلا سايلإ ىلع

 نمف .هتمأ نم نمآ نمو هينعي :نسحلا لاق 4َنيِساَي ,لا ىلَع ملس » :لاق
 همسا وه :لوقي (َنيساَيْلإ) ةلوصوم اهأرق نمو] 5انرُسف يذلا اذه ديري وهف اذهب اهأرق

 .ه نينم ؤُملا اندابع نم هنإ نينِسخُملا يرجن كلذك انإ » }[سايلإو نيسايلا
 « نيرعلا يف ازوجع لإ يممأ هلهأَوةَتيَن ذإ نيلسرملا نمل أطو نإو »

 ناك فيك انرّسف دقو « َنيرخآلا انرم ٌمُت » هللا باذع يف تيقب :يأ ،تربغ :يأ

 مهلزانم ىلع : يا « ْمهنَع نورم مكنَو » :لاق .(مضوملا اذه ريغ يف مهكاله

 . حاضيإلل 201 ةقرو . حس نم ةدايز )1(

 .392 ص 2 ج ،يناعملا يف ءارفلا هلصف ام سايلإ تاءارق هوجو يف رظناو .اهنم دب ال ةدايز (2)

 . 243 - 240 ص 2 ج ©٥فلس ام رظنا )3(
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 142 ۔ 137 :تاناّصلا ثلاثلا ءزجل ى ٠ اه ١ ٠

 لزني نأ هرذحي .نيكرشملل هلوقي نولقعت القأ ليلاب اراهن :يأ « َنيجبضُم »
 . مهب لزن ام مهب

 رقوملا :يا « نوُحْمَملا كلملا ىنإ قبأ ذإ َنيِلَسرُمْلا نمل سنوي نإو » :لاق
 مهاتأ اونمؤي مل نإ مهنأ هموق ىلإ سنوي دهع اميف ناكو .كلفلا ىلإ هموق نم َرف ،هلهأب
 جرخف .هودقفي نأو مهرهظأ نيب نم جرخي نأ مهنيبو هنيب ملعلا لعجو . باذعلا

 .نسحلا ريسفت يف هللا دنع كلذ هل زجي ملو ،هبر نيدل ادياكم ،هموقل ابضاغم

 .ًبنذمل مكيف نإ :ةنيفسلا لهأ لاق رست ملف اهبكر املف .ةنيفسلا يف بكر ىتح جرخف

 نم :يا « َنيِضَحْذُمْلا نم ناك مهاسف » :هلوق وهو سنوي عرقف اومهاستف :لاق

 وهو .همقتلاف توحلا ىلإ هللا ىحواف .نيموهسملا نم :دهاجم لاقو .نيعورقملا
 .نسحلا ريسفت اذهو 4 ميِلُم وُمَو توحلا ُهَمَقَتلاَف » :هلوق

 لاط املف ؤ هللا ىلإ نامز هموق اعد سنوي نأ ملعأ هللاو انغلبو :6"[مهضعب لاق]

 ىحنت تقولا اند املف ،اذكو اذك موي مهيتأي باذعلا نأ هيلإ هللا ىحوأ اوبأو كلذ

 مكيتأي :لوقيو يكبي وهو ةنيدملاب فوطي لعجف ءاج مويب تقولا لبق ناك املف . مهنع

 يكبي سنوي عمس هنأ هربخأف كلملا ىلإ قلطناف ،مهنم لجر هعمسف] . ادغ باذعلا

 ٧كلذب مهربخأف { هموق اعد كلملا كلذ عمس املف “[باذعلا مكيتأي ًادغ :لوقيو

 ؛انرمأ يف رظنن ىتح اوعمتجاف أدغ باذعلا مكيتأيسف ًاقح اذه ناك نإ :لاقو

 . اوعمتجاف

 تلبقأ دق ةديدش حيرو ةملظب اذإف اورظنف ؛دغلا نم ةنيدملا نم اوجرخف

 نيبو مئاهبلا نيبو ٠ مهتاهمأ نيبو نايبصلا . نيب اوقّرفف .قحلا هنأ اوملعف . مهوحن

 اوعّرضتو ،هلل اعضاوت مهسوؤر ىلع دامرلاو بارتلا اولعجو .رعشلا اوسبلو ثاهتاهمأ

 : ىيحي لاق» :اذكه ةءودبم زو حس يف تءاج دقو دنس نودي مالس نبا ةياور يتأي اميف (1)

 « . . .انغلبو

 .ز يفو حس يف دوجوم وهو ؛.هيضتقي ةصقلا قايسو . ع و ب نم نيفوقعمل ١ نيب ام طقس )2(
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 زيزعلا هشا باتك ريسفت 142 :تاناّصلا

 بذكي ال نأ ضعب ىلع مهضعب طرتشاف .باذعلا مهنع هللا فرصف .اونماواوكبو هيلإ

 . هناسل اوعطق الإ ةبذك مهدحأ

 مهللا : لوألا لاقف ءابطخلا مهيف تماق مهيشغ رمألا اوأر امل مهنأ مهضعب ركذو

 مهللا :لاقف يناثلا ماق مث .اندرت الف كلاؤس مويلا نحنو ، )انلاؤس رن الأ انترمأ كنإ

 مهللا :لاقف ثلاثلا ماق مث .انقتعاف كباقر مويلا نحنو .انباقر قتعن نأ انترمأ كنإ

 هللا فرصف .انع فعاف انسفنأ انملظو انأطخأ دقو !انملظ نمع وفعن نأ انترمأ كنإ

 نثولخاد سانلا اذإو اهلاح ىلع ةنيدملا اذإف ث رظنف دغلا نم سنوي ءاجف

 فيكف ،مهتأي ملف مهيتأي باذعلا نأ يموق ربخأ نأ يبر ينرمأ :لاقف ؛نوجراخو

 .اوتأف مهيلإ راشأف رحبلا يف ةنيفسب اذإف رحبلا لحاس ىلإ ىتأ ىتح قلطناف ؟مهاقلا

 .دقرو عنقتف ةنيفسلا نم ةيحان ىلإ قلطناف .هنوفرعي ال مهو هولمحف

 لهأ عمتجاف ،قرغت ةنيفسلا تداكو حيرلا مهتءاج ىتح اليلق الإ اوضم امف

 هللا عفرف ،اولعفف .انعم هللا وعدي لجرلا اذه اوظقيأ :اولاق مث .هللا اوعدو ةنيفسلا

 ٥قرغت ةنيفسلا تداك حير تءاجف .دقرف هناكم ىلإ قلطنا مث .حيرلا كلت مهنع

 .حيرلا تعفتراف هللا اوعدف ،هوظقياف

 امك وأ يبونذ نم اذه :لاق وأ . يتئيطخ نم اذه :لاقو حلاصلا دبعلا ركفتف

 كلاحو لعفنل انك ام :اولاقف .رحبلا يف يوقلاو ًاقاثو ينوُدش : ةنيفسلا لهأل لاقف لاق
 . ةعرقلا هتباصاف اوعرتقاف] .رحبلا يف هانيقلأ ةعرقلا هتباصأ نمف عرتقن انكلو ،كلاح

 هتباصأف ةيناثلا اوعرتقاف .اوعرتقا نكلو ،لعفنل انك ام :اولاقف .مكتربخأ دق :لاقف

 ناكف َمَماَسَق » : ىلاعت هللا لوق وهو .ة)[ةعرقلا هتباصاف ةثلاثلا اوعرتقا مث ى ةعرقلا

 مهسلا عقو : يأ . نيموهسملا نم : لاقيو . نيعورقملا نم : يأ ) َنيضحذملا نم

 . هيلع

 .ريقفلا لئاسلا وهو . نامر نزو ىلع لئاس عمج )1(

 . حس نم اهتبثاف .ع و ب نم تطقس دقو ،اهنم دب ال ةدايز (2)
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 142 :تافاصلا ثلاثلا ءزجلا

 ءاج مث }ءاف حتاف توحب وه اذإف رحبلا يف هسفن يقليل ةنيفسلا ردص ىلإ قلطناف

 توحلاب وه اذإف ةنيفسلا بنج ىلإ ءاج مث ،هاف احتاف توحلاب اذإف ةنيفسلا بنذ ىلإ

 ىقلأ كلذ ىأر املف .هاف ًارغاف توحلاب اذإف رخآلا بناجلا ىلإ ءاج مث شاف ًاحتاف
 .هيلع برشت الو هيلع لكات ال نأ :توحلا ىلإ هللا ىحوأف .توحلا همقتلاف هسفنب

 الو ارعش هل عطقت الف 6 انجس هل كنطب تلعج نكلو 6 اقزر كل هلححأ مل ينإ : ل اقو

 .ًامظع هل رسكت

 أل نا ) : هللا لاق امك تاملظلا يف ىدانف ةليل نيعبرأ توحلا نطب يف ثكمف

 نم ُهانيُجنَو هل انبجَتْساَف ) :هللا لاق ( نيملاظلا َنم تنك يئ َكَناَحْبُس تنأ لإ ةهلإ

 .توحلا نطب ةملظو رحبلا ةملظو ليللا ةملظ تاملظلاو .[88 - 87 :ءايبنألا] ( معلا

 .رحبلا ىلإ هيقلي نأ توحلا ىلإ هللا ىحوأو ( نينموملا ىجن كِلَذَكَو ) : هللا لاق

 هتباصاف . يبصلا لثم ضيرم وهو :يأ ( ميقس َوُمَو ِءاَرَعْلاب ُاَنَذََْق ) : هللا لاق

 . مانف ؛هتلظاف 5'")ةعرقلا يهو ،نيطقي نم ةرجش هيلع هللا تبنأف سمشلا ةرارح

 ةرجشلا هذه ىلع تنزحأ :هيلإ هللا ىحوأف .اهيلع نزحف .تسبي دقو ،ظقيتساف

 مهنأ انغلبو .نوديزي لب :يأ ،نوديزي وأ يقلخ نم فلأ ةئام كلهأ نأ تدرأو

 .يلتبا هنأ كلذ دنع ملعف .فلأ ةئامو نيرشع اوناك

 اهل ةاش انه اه ام :لاقف .انبل ينقسا : يعارلل لاقف 6منغ دوب وه اذإف قلطناف

 .اهنبل نم برشف .هللا نذإب تّردف اهديب اهعرض ىلع حسمف اهنم ةاش ذخاف .نبل

 ىلإ يعارلا قلطناف .سنوي انأ :لاق . ينربخُتل © هللا دبع اي تنأ نم : : يعارلا هل لاقف

 انإ :اولاقف .سنوي اودجي ملف منغلا عضوم ىلإ هعم اوءاجو هوذخأف .هب مهرشبف هموق

 :تلاقو هللا نذإب ةاشلا تملكتف .هناسل انعطق الإ انم دحأ بذكي الأ انبرل انطرتشا دق

 هوبلطف . يلظب لظتسا دق :اهلظب لظتسا دق ناك ةرجش تلاقو . ينبل نم برش دق

 ءابلا وحن نيطقي يهف قاس ىلع موقت ال ةرجش لك» :175 ص 2 ج ؤزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (1)

 .خيطبلاو لظنحلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !48 - 143 :تااّضلا

 نم ىونين اهل لاقي ةنيدمب اوناكو . هللا هضبق ىتح مهيف ناكف .مهيلإ عجرف .هوباصاف

 . ةلجد ىلع يهو لصوملا ضرأ

 © توحلا همقتلا اهيفو ،ةنيفسلا بكر ةلجد يف :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 لسرأف ،ءارعلاب ذبن ملف ةلجد ىلإ عجر مث رحبلا يف رادف رحبلا ىلإ هب ىضفأ مث

 .( نويز ؤ فلأ ةئام ىلا السو ( : : هللا لاق .كلذ لعب مهيلا

 لاقو .دحأ مهنم دشي ملو مهرخآ نع اونمآف ةلاسرلا هل هللا داعأف : :نسحلا لاق
 ٢ ) :هلوق .توحلا همقتلي نأ لبق ( نويز ر وأ فلأ ةئام ىلإ ءاَنلَسراَو ) :دهاجم

 .(")دهاجم ريسفت يف بنذم :يأ ( ميلم

 :لاق ه َنوُثَعُْي .مؤي ىإ هنطب يف َتبَلَل َنيجّبَسُمْلا نم ناك هنأ الوَلَف » : هللا لاق

 لجرلا يقي حلاصلا لمعلا نإ : لاقيو .كلذ لبق ءاخرلا يف نيلصملا نم ناك هنأ الولف
 .ءوسلا عراصم

 أشنأ توحلا همقتلا امل هنكلو كلذ لبق حبسملاب وه ام هللاو امأ] : نسحلا لاقو

 : يأ ) َنوُتَعُب موي ىلإ 4 هنطب يف ثبلل ) :هلوقو ،‘ث,)[هللا ناحبس ش هللا ناحبس :لوقي

 . ةمايقلا موي ىلإ اربق هل توحلا نطب ناكل

 انتن و .7 . عضومل ا اذه لبق هانرُسف دقو ؟ ميقس وهو ع ءارعلا اب هن ذف , :هلوق

 . نوديري لب : يأ 4 نوديري وأ فلأ ة ةئام ىلإ هلسراو نيطقي م ةرجش ه هبلَع

 : هللا لاق . . مهثيدح لوأ يف مهناميإ ناك فيك انرسف دق 4 اوُنَمائَق ث :هلوق ا

 .باذعلاب مهكلهي ملو ،مهلاجآ ىلإ :يأ توملا ىلإ 4 نيج لإ مُهَتَعَتَمَف <

 2 ح ٠6 يناعملا يف ءارفلا لاقو . هيلع مالي ام ىتأ اذإ : ميلم وهف .ةمالإ لجرلا مالأ :لاقي )1(

 . ناسللاب ميل دق يذلا موُلَملاو .م مل نإو ولا بستكا دق يذلا وهو (ميلَم و رُهَو) » :393 ص

 يف ريثك وهو .شطعلاو قمحلا كدنع :يأ ًاشطعُم ًاقمحُم تحبصأ :برعلا لوق لثم وهو

 .مالكلا

 حبسي ناك : نسحلا لاقو» :اذكه ةرايعلا تءاج عو ب يفف .25 ةقرو حس نم ليصفتو ةدايز )2(

 . «هنطب يف
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 163 ۔ 49 : تائاُصلا ثلاثلا ءزجلا

 ْمُهْلَو تابلا كبرلأ نيكرشملا ينعي ب ،مهلاساف :يأ ْمهِتفَنْساَ ط :هلوق

 : ىأ ) َنوُهَركَي ام هلل َنوُلَعجَنَو ( :لاق . هللا تانب ةكئالملا نإ مهلوقل كلذو 4 نونبلا

 مه ن َمَرج آل ) ناملغلا :يأ ( سحلا مهل نأ بذكلا متسل فصتو ) تانبلا

 .[62 :لحنلا] ( زانلا

 مل : يأ .مهقلخل :يأ 4 زودهش مهو انإ ةَكَْْمْل اقل م ج :هلوق

 نمحرلا دنع مم نيذلا ةكئالملا اوَعَجَو ) :هلوقك وهو ،مهقلخ اودهشي ملو ۔لعفن
 .مهقلخ اودهشي مل :يأ [19 :فرخزلا] ( ْمُهَقْلَخ اودهش ثانإ

 : يأ هللا َدلَ نولوقي » مهبذك نم : :يا 4 مهكفإ نُم ه مهنإ لأ » : هللا لاق

 .4ًنوُبذكل م ْمُهنِإَو و » :لاق .ةكئالملا نونعي تانبلا دلو

 ام » لعفي مل :يأ « نينبلا ىلَع » تانبلا راتخا :يا تانبل ىَتطْضأ .
 ىلع ٠ ةنيب ةجح :يأ ؟ نيبم ُنظطْلُس ْمُكَل م : نوركذت الف 1 َنوُمُكخَ تفك مك

 نإ :يأ 4 َنيقدَص متنك نإ  مكتجح هيف يذلا :يأ « ْمكبتكب اوتا 9 ماهفتسالا

 .ةجح كلاذب مكل سيل : يأ { هللا تانب ةكئالملا

 هللا ذا : :تلاق دوهيلا نأ اوركذ . 4 اسن ةنجل ا نيبو هن اوُلَعَجَو % : ىلاعت هلوق

 فإ ةنجلا تملع ذف ث ث هللا لاق :ةكئالملا مهنيب نم تناكف نجلا رهاص

 امع هسفن هني 4 نوفصي امع هلل ا َنْحْبس ط رانل ١ يف نولخدم : : يأ 4 نوُرَضخُمل

 .نوبذكي

 نم فنص نجلا لاقو .نجلا رهاص هنإ :برعلا وكرشم لاق :مهضعب لاقو

 .تانب مهنم هل تناكف ةكئالملا

 مالكلا ميداقم نم اذهو .نينمؤملا : ىأ 4 نيصلخملا هللا دابع الإ + : هلوق

 هللا ناحبس ) َنيصَلْحُمل ا هللا دابع ل ! ( نوُرضحُمَل مهنإ ا ةنجل ا تملع دقلو ( : لوقي

 .ايسن ةنجلا نيبو هنيب اولعج نيذلا ينعي ) وفصت امع

 « ميججلا ,لاض وُه نم ألإ نينيب هيلع متنأ ام نودعت اَمَو مكنإف » :هلوق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 173 ۔ 164 :تااصلا

 نم ىلع الإ ناطلس مكل سيل هنإ سيلبإ ينب اي ،نينتافب يلع متنأ ام :نسحلا لاق]

 .("[ميحجلا لاص وه

 ينب اي ادحأ نيلضمب متنأ ام :يأ ( نينتا هيلَع متنأ ام) :لوقي مهضعبو
 . هلعفب ميحجلا لاص وه نم الإ ، سيلبإ

 ام .اودبع امو ينعي ،نودبعت امو ©نيكرشملا ينعي مكنإف :لوقي مهضعبو

 ميحجلا ىلصي نأ هل ردق نم الإ ادحأ نيلضمب ،هنودبعت ام ىلع :يأ ،هيلع متنأ
 .)هلعفب

 « نونسملا نحن اًنإَو نوفاًّصلا نحن انإو مولعم ماقم هل لإ انم امو » :هلوق
 ابسن ةنجلا نيبو هنيب اولعج ثيح دوهيلا تلاق امع هللا نوهني ،ةكئالملا لوق اذه

 ةروسلا لوأ يف هلوق وهو ،مهحيبستو مهفوفص يف تاوامسلا يف مهناكمب نوربخيو

 وأ مئاق وأ عكار كلم هيلعو الإ ربش عضوم تاوامسلا يف سيل :يأ ( افص ِتاَفاّصلاو )
 .دجاس

 4 نيلوالا َنَم اركذ اندنع نا ؤَل » اشيرق ينعي 4 نولوقێل اوناك نإو » :هلوق ۔ ,ة , ۔ ع . ,:۔٥ ٤ ه ١. ع . ۔ ج ث 2 | ثح ِ ٥
 4 َنيصَلْحُمْلا هللا دابع 4 ث مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم باتك لثم باتك يف : يأ

 .نينمؤملا : ىأ

 .هللا دنع نم باتك مهءاج دق :لوقي .نآرقلاب :يأ « هب اوُرفَكف » : هللا لاق

 .ديدش هلوه ديعو اذهو 4 نوُمَلُعَي تفْوَسف » .هب اورفكف نارقلا ينعي

 يف :يا « ًنوُروُصْنَملا مه مهنإ َنيِلَسرُملا اندابع انتملك تقبس ذو » :هلوق
 مل هنإ :نسحلا ريسفت « َنوُبِلعْلا ُمُهَل اندنُج نإو » .ةرخآلا يف ةجحلابو .ايندلا

 . طق دحأ عئارشلا باحصأ لسرلا نم لتقي

 لإ) : هلوق ةءارق هوجو فلتخم 4 ص 2 ج 6 ءارفلا يناعم يف رظناو .7 ةقرو حس نم ةدايز )1(

 .( ميجج"ا ,لاض ؤُه نم
 . هتداعك فئاطللا هذه لجسي نأ هتوفي ال دوه خيشلا تادايز نم «هلعفب» ةريخالا ةملكلا هذه (2)
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 179 ۔ 174 :تاناُصلا ثلاثلا ءزجلا

 اولتق اف ) :ةء ارب ة هروس يف لاتقلا ة هي آ اهتخسن . 4 نيج ىتح مهنع لوق , : هلوق

 : يأ 4 نورصبي فوسف مُهْرِصب :أو » :لاق [51 :ةبوتلا] ( ْمُهوُمَت دجو ثيح َنيِكرشُمل

 . باذعلا نوري فوسف

 و م م

 حابص » سئبف :يأ 4 اسف مهتحاَسب لزن اذإف َنوُلجعَتَْ نباف » :لاق

 ةمألا هذه رخآ رافك كلهي اهب ،ىلوألا ةخفنلا ينعي هنإ :نسحلا ريسفت 4 َنيرَذنُمْل

 .هباحصأو لهج يبأ نيدب نينئادلا

 يقاس نإو ربيخ انحتف موي ةحلط يبأ فيدرل ينإ :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 : تيت هللا لوسر لاق ربيخ ىلع انفرشأ املف .هذخف يذخفو . نع يبنلا قاس بيصتل ہصت

 .'»نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ،ربيخ تبرخ ربكأ هللا

 : هلوق يف دوهيلا ةصق ىلإ عجر هنظأ :ةروسلا نم عضوملا اذه يف مهضعب لاق
 م هم . و

 . _( اسن ةنجلا نيبو هني اولَعَجَو (

 أرقف ئ سلفغب رجفلا ةالص ي هللا لوسر انب ىلص : لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 فشكت حيرلاو ةحلط يبأ فيدر انأو ،هعم انبكرو بكر مث ؛نارقلا يف نيتروس رصقأب
 :دوهيلا تلاق ربيخ انيتأ املف .هذخف يذخفو هقاس يقاس بيصتف ةلي يبنلا قاس نع

 تبرخ ربكأ هللا : مالسلا هيلع يبنلا لاقن ئ شيجلا : سيمخلاو ئ سيمخلاو هللاو لمحم

 . ةونع اهانبصأف . نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ثربيخ

 اهخسن 6ث)[مهلاجآ نيح ىلإ ينعي] « نيج ىتح ْمُهْنَع لوَتَف » :لجو زع هلوق
 فوسف :يأ « َنوُرِصْبي تْوَسَق » رظتنا :يأ « زِصباَو » . ىلوالا لثم يهف ،لاتقلا
 . باذعلا نوري

 { ءامدلا نم ناذألاب نقحي ام باب .ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (1)

 مالس نب ىيحي هجرخأو (1365 مقر) ربيخ ةوزغ باب ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو
 ةرمو كلام نب سنأ نع ةداتق نع ديعس انثدح :اذكه ةرم هجرخأ دقف هقرط فالتخال انه ارركم

 . .كلام نب سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع نع ثعشأ انثدح :اذكه

 .208 ةقرو حس نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 182 - 180 :تائاُصلا

 َ ء م 3 ى 2 .ال ه م ه. و

 نوبذكي امع :يأ « نوفصي امع ةرملا بَر » هسفن هزني « كبر َننحْبُس » م
 .«َنيمَلَعْلا ٌبَر هلل دمحلاو » "[نسحلا ءانثلا ينعي] « َنيلَسْرُمْلا ىلَع ملَسَو »

 ناك مب : يردخلا ديعس ابأ تلأس : لاق يدبعلا نوراه يبا نع اوركذ

 ِ ۔ , 3 ۔ م
 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس ) :ةيآلا هذهب لاقف هتالص متخي نتم هللا لوسر

 .( نيملاعلا ٌبَر هلل دْمَحْلاَو َنيلَسْرُملا ىّلَع مالسو

 لقيلف ىفؤألا لايكملاب لاتكي نأ هرس نم :لاق بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ
 ٠ ٥ , م “2,9ل۔ ح ٥  7.ى 7 < م 24 , ۔ ه {{ ٍ م . ٥ ۔ ٥
 ىف ٥ ر كير ل حبس ( : هتالص رب ١ ىلع مالسو نومصي امَع ةرعل ١ او َنيلَسرُمل 4

 .تو ( َنيمَلاَعلا بَر هلل

 .209 ةقرو ،حس نم ةدايز (1)

 : ءابلا فرحب اهل انزمر يتلاو نجسي ينبب بطقلا ةبتكم يف ةدوجوملا ةطوطخملا رخآ يف ءاج (2)

 نب دوه ذاتسألا خيشلا ىلإ فاضملا زيزعلا هللا باتك ريسفت نم ثلاثلا عبرلا مت» : يلي ام ب

 يب أ نب ناميلس هاوس نمع هب ينفلا هالوم ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع هللا همحر مكحم

 غارفلا قفاوو © يوادرغلا رصانلا نب مساقلا يبأ انمعل ،هب هللا فطل يسوفنلا ناميلس نب مساقلا

 نم فلأ دعب (اذك) يناثلا ماع نم ناضمر كرابملا هللا رهش نم رشع ثلاثلا ةعمجلا موي راهن هنم

 7 نيمل اعلا بر هلل دمحلاو . ةمركمل ا ةكم نم مالسل ا هيلع يبنل ١ ةرجه

 باتك نم ثلاثلا عبرلا لمك» : يلي ام ع فرحلاب اهل انزمر يتلا فطعلا ةطوطخم رخآ يف ءاجو (3)

 . «هللا همحر مكحم نب دوه ذاتسالا ريسفت زيزعلا هللا
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