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 3 - 1 :ص عبارلا ءزجلا

 '.اهلك ةيكم يهو ص ةروس ه ٠

 قداص ينعي : مهضعب لاق .« ص ج :هلوق ٩. .ميجلا نمحرلا هللا مب <

 يذ نآرقلاو ط .قداص . ملاع داه فاك : يأ [1 :ميرم] (َصَحيَهَك) : هلوقك

 ايبلا :ركذلاو ،هيف ركذلا :يأ « ركلا

 ركذلا يذ نآّرقْلاَور :يأ .مسق اذهو .4 يتاقِشَو ةزع يف اؤُرَقَك نيذلا لب »
 .هب ءاج امو مالسلا هيلع يبنلل قارفو ززعت يف :يا (يتاَقِشَو ةزع يف اوُرَقَك نيذلا لب
 .فالتخا :يأ (قاقشَو) :مهضعب لاقو

 « نزت نم » دمحم اي كموق لبق نم :يأ « مهينق نم اَنكَلمها ك » :لاق
 6 باذعلا مهءاجف مهلسر اوبذكف : يأ 4 ,صانم نيح تالؤ اوداق ث ةمأ نم : : يأ

 . مهتيرق نم اورفو [14 :ءايبنألا] (َنيملاَ اك انإ الو اي اولاَق) نابو ةبوتلاب اودانف

 (َنيكرشُم 4 ب نك امب انرقكَو هَدحَو هللاب اما اولا اسأ اأَر املف : هلوقك وهو

 :هلوقكو . انباذع يأ 84 :رفاغ] انس اؤأَر امل مهناميإ مهعفني كي مفر : : هللا لاق
 م م 8 م

 املف َنيرخآ اموق امهدعب اَنأَشْنأَو) ةكرشم : ىأ (َةَمناَظ تنڵناك ةيرق نم اًنمَصَق ْمُكَو)

 مكحم نب دوه خيشلل بوسنملا ميركلا نآرقلا ريسفت نم ريخالا عبرلا ةروسلا هذه نم ءىدتبي (1)

 نال .ع ةطوطخم يه .ةدحاو ةطوطخم نم ىلوألا قاروألا هذه يف هققحخأ انأو .يراوهلا

 اَهَلاَق ذق) : 50 ةيآلا ،رمزلا ةروس يف ىلاعت هلوق نم الإ عبرلا اذه يف ءىدتبت ال ق ةطوطخم
 ةطوطخم ةرّوصمب نيتطوطخملا نيتاه لباقأو .(َنوُبيَي اوناك ام مُهْنَع ىنغأ امف مهِلْبَق نم نيذلا

 . مالس نبا ريسفت رصتخم اهيفو ©نينمز يبآ نبا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 6 ۔ 4 : ص

 اوّرفت ال :لوقي (اوضكرَت ال) .نورفي : يأ ( نوضكري اهن مه اذإ انس أب اوُسحأ
 ءعىزهتسي . مكايند نم : يأ (و ْمُكْلَعَل ْمكنكاَسَمَو ه هيف مفر ام ىلإ اوغجزاؤ)

 .[11-14 : ءايبنألا] (َنيملاظ اك انإ انلو اي اولاَق) :لوقي .كلذ نوكي ال : يأ ،مهب

 ةبوتلا لبقت نيح الو رارف نيح سيل : ىأ ( صانم نيح تالؤ اودانف) :لاق

 نبا تلأس :لاق ميمت ينب نم لجر نع ينادمهلا قاحسإ يبأ نع اوركذ .'"[هيف]

 .رارف الو وزنب سيل نيحلا :لاق (/ صانم نيح تالؤ) :هلوق نع سابع
 اًنكَلُها َمك) : هلوق ىلإ مالكلا عجر 4 ْمُهَنُم رذنم مهاج نأ اوبجمو ط :لاق

 : : يأ مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجعو :: :لاق . مهكلهأ فيك ربخأ (نرق نم مهلبق نم

 .ايندلا (3[ يف هللا] باذع نمو رانلا نم رذنيل ةنيت دمحم

 نونعي 4 باَذَك ًرحاَس اَذَم » نودحاجلا :يأ ًنوُرْفَكْلا لاقو ,
 نيح لعف ذق : يأ ئ مهنم ماهفتسالا ىلع ادجو اهلإ ةهلألا َلَعَجأ ط . نيك ادمحم

 . بجعو بجع : يأ 4 باَجَع يشل اذه نإ ث .هدحو هللا ةدابع ىلا مهاعد

 .ادحاو هلك باجو

 اهتدابع ىلع : يأ ه ْمكتَهلاء ىلَع اوربصاو اوشُما نأ ُمُهنم املا قلطنا ط

 . 4 داري يشل اذم نإ ط

 انخيش تنأ :اولاقف بلاط يبأ ىلإ اوشم شيرق فارشأ نم ًاطهر نأ كلذو

 .291 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 نبال ريسملا داز يفو .«رارف الو ارون سيل نيحلاه :ةحضاو ريغ اذكه ع يف ةرابعلا تءاج (2)
 ءاج ام تبثأو . داسفو أطخ امهيتلك يفو . «رارف هوري نيح سيل ) :اذكه ةرابعلا تءاج يزوجل ١

 :ةملكلل انئمطم تسلو .«رارف الو وزن نيحب سيل» :يربطلا ريسفت يفو يبطرقلا ريسفت يف
 . بثولا اضيأ اهيناعم نمو 0 «ودعلا نم عون» اهانعم نإ :ليق نإو '«ىزن»

 .291 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 وأ اركذ ًامسا هب تعن تعن لك . . .لاقو «باجُع» :299 ص 2 ج ى نآرقلا يناعم يف ءارفلا دازو ()
 .«باوص وهف ًاففخمو اددشم لاعف ىلع كاتأ ىشنأ
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 7-8 :ص عبارلا ءزجلا

 دقو .نينمؤملا نونعي ،َةَهَفُسلا هذه تلعف ام تيار دقو انسفنأ يف اندّيسو انريبكو

 :لاقف هءاجف يي يبنلا ىلإ بلاط وبأ لسراف .كيخأ نبا نيبو اننيب يضقتل كانيتأ

 لك كموق ىلع لمت الف &)ءاوسلا كنولأسي مهفارشأو مهنانسأ ووذو كموق ءالؤه

 ضفراو كركذ نم انضفرا :هل اولاقف ؟يننولاسي اذامو :ةي هللا لوسر لاقف .ليملا

 مكل نيدت ةدحاو ةملك متنأ يننوطعتأ : . هللا لوسر مهل لاقف .كهلإو كعدنو انتهلآ

 رشعو ،©معن ،كوبأ هلل :لهج وبأ لاقف .مجعلاو برعلا اهب نوكلمتو برعلا اهب
 : اولاقو اوماقو اهنم اورفنف .)هللا الإ هلإ ال :اولوق :ةلي هللا لوسر مهل لاقف .اهلاثمأ

 .داري ىمل اذم نإ ًادجاؤ ًاهتإ ةهلألا لعجأ

 .4 ةرخالا ةلملا يف اذهب انعمس ام »
 نم اذه نم اندنع ناك ام نولوقي :نسحلا لاقو .ةينارصنلا : يبلكلا ريسفت

 لاقو .اننامز رخا يف :ةرخآلا ةلملاب نونعي ،اذه اننامز يف جرخ ءيشل اذه نإ ،ملع

 هقلتخا بذك : :يأ 4 قلتخا لإ اذه نإ )% .شيرق (”[ةلم] (ةرخآلا ةلملا) : :دهاجم

 : يأ « اننيب نم » ،ماهفتسالا ىلع وهو ،نآرقلا نونعي « ركذلا هيلع لزنأ + .دمحم

 .هلعتفاف دمحم هقلتخا قالتخا وه امنإ ،هيلع لزني مل

 .هب مهتئج يذلا نارقلا نم : يا « يرف نم كش يف ممم لب » : ىلاعت هللا لاق

 اونموُي نأ سانلا عنم امو : هلوقك .ذعب يباذع مهتأي مل : يأ باذع اوُقوُذَي امل لب /

 : فهكلا] (َنيلؤألا ةنس ْمُهَيِتات نأ الا) كرشلا نم (مهبر اور رفْعَتسيَو ىدلا ممهَءاَج ذإ ذا

 لهج يبأ نيدب نينئادلا ةمألا هذه رخآ راقك باذع رخأ لقو .. باذعلاب : : يأ [55

 .فصنلاو لدعلا :يأ «ءاوُسلا» :هتبثأ ام هباوص اطخ وهو «لاؤسلا كنولاسي» :ع يف (1)
 يقهيبلاو يذمرتلا هجرخأ امك سابع نبا نع 125 ص 3 ج ريسفتلا يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (2)

 .286-287 ص لوزنلا بابسأ ك يدحاولاو 3295 ص 5 ج روثنملا ردلا رظناو ،لئالدلا يف

 .299 ص 5 ج روثنملا ردلا يف امك دهاجمو ةداتق ىلإ اضيأ بسن لوق وهو (3)
 .547 ص ڵدهاجم ريسفت نم ةدايز (4)



 زيزعلا ها باتك ريسفت 13 ۔ 9 : ص

 هباحصأو لهج ابأ مهلئاوأ كلهأ دقو . مهكاله نوكي اهب ىلوألا ةخفنلا ىلإ هباحصأو

 .ردب موي فيسلاب
 . . . ى ۔ ٤٥ ء ۔ , ۔٥ه۔ د ,,. هر ۔٥ . -

 نم ةؤبنلا اوطعيف :يأ « باممَولا زيزعلا كبر ةَمَْر نئازخ مُهَدنِع ما » :لاق

 . مهدنع كلذ سيل : : يأ اوءاش نم اهوعنميو اوءاش

 : يأ ، ماهفتسالا ىلع 4 امُهني امو :ضزألاو تويسلا كلم مهل أ » :لاق

 يف :يأ .ه بتنال ا يف اوقَتريلَف » :لاق .ءيش امهنيب امو اهكلم نم مهل سيل
 نوردقي اوناك نإ ءامسلا باوبأ يف :لوقي مهضعبو دهاجم ريسفت يف ،ءامسلا قيرط

 . "!)كلذ ىلع نوردقي ال : ىأ كلذ ىلع

 ٥كلانه ام :ةيبرع ةملك يهو ،كلانه دنج :يأ « َكلاَنُم ام دنج » :هلوق
 هلوسرو هللا ىلع اوبزاحت :يأ .« بازخألا َنُم موُرَهَم » .م ةدئاز ةلص امو]

 م 7 4

 عمجل ١ هريس رصتنم عبمج نحب )) : هلوقك .ردب موي مهمزهف نيم ا لمحم نوب ر احي

 مهمزهيس مالسلا هيلع ادمحم نأب ربخي] .ردب موي : يأ [44-45 :رمقلا] (َرْبدلا نولوي

 . ةنيدملا ىلإ مالسلا هيلع يبنلا رجاهي نأ لبق ةكمب اذه لزن .ا[ردب موي
 ز . 82 ٥

 ناك : :مهضعب لاق . 4 داتوأل ١ وذ نوعرفو داَعَو حون موق مهلبق تب رك ط : هلوق

 طول +7 ُدوُمْتَو ث :ل اق . هيلجرو هيدي ىلع داتوأ ةعبرأ د َدَنو ا دحأ ىلع بضغ ا ذ

 ةروس يف مهرم أ انرّسف دقو .ةضيغلا ةكي لاو .بيعش موق ينعي 4 ة ةكيك بُحض و
 و م ٥

 . مهئايبنأ ىلع اوبحت ركذ نم رافك هب ينعي .. . 4 بارخلا تلوأ ث . ءارعشلا

 لجرلل برعلا لوقت (بابْشألا يف ه اوقَنَيلَف)» :177-178 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 تببست ام اضيأ ببسلاو ً، اضيأ لبحلا ببسلاو ؛بابساألا يف نالف ىقترا دق :نيدلا يف لضافلا
 يببس الإ عطقنم ةمايقلا موي بسنو ببس لك :تيم يبنلا لاقو .نيد وأ دي وأ مجر نم هب

 برقأو ببس ىوقأ مالسإلا نإ :لاق بسن امهنيب سيل لجر ىلإ برقت اذإ ملسملاو ،يبسنو
 .ابسن

 .292 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
 .166 ص 3 ج فلس ام رظنا (3)



 17 ۔ 4 :ص عبارلا ءزحلا

 لسرلا بذع ألإ » ةفلاسلا ممألا نم ىضم نمم كلهأ نم ينعي « لك نإ » م « و ٥

 .باذعلاب مهايإ هتبوقع ينعي « باقع قحف

 ينعي « ةَدجاو ةَحْيَص آلإ » ةمالا هذه رخآ رافك ينعي 4 ءاه رظني اَمَو » :لاق
 ام : يأ .ايندلا ىلإ عوجر :يأ « قارف نم اَهَل ام » مهكاله نوكي اهب ىلوألا ةخفنلا

 : نسحلا لاقو .عوجر نم اهل ام : دهاجم لاقو . نوكت نأ نود : يأ .عاطقنا نم اهل

 . (1) رخات نم : يأ ز ةرظن نم اهل ام : يبلكلا لاقو . ةعجر نم

 .بيذكتو ءازهتسا مهنم كلذو « باّسجلا موي لبق اط انل لُجَع انبر اولاقو »
 .ايندلا يف مهيتأي باذعلا ناب الو . باسحلا مويب نورقي ال

 نسحلا لاقو . انباذع انل لجع : يأ انطق أ لُجَع) : دهاجمو نسحلا ريسقت

 ْمهللار : مهلوقكو [29 :توبكنعلا] (نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذعب انتتيا) :هلوق وه
 ( ميلا باذعب ايتا وا ِءاَمُسلا َنُم ةراجح انيَلَع رطُماَف دنع نم قحلا وُم اذَم َناَك نإ

 .[32 :لافنألا]

 ةباتك يتوأ نمم اماف :هباتك يف هللا ركذ نيح كلذ اولاق :يبلكلا ريسفتو
 اهيف يتلا ةفيحصلا :طقلاو [25 و !9: ةقاحلا] (هلاَمشب هباتك يتوا نم اّمأَو . . .هنيميب

- 
 م ىم

 مأ انباتك ذخان اننيميبأ ملعن ىتح دمحم لوقي يذلا انباتك انل لجع يأ .باتكلا
 . ءازهتساو كلذل اراكنإ : يأ !انلامشب

 ىف ةوقلا اذ : يأ « ديلا اد دواد اَنَدْبَع ركذاو َنوُلوُقَي ام ْىلَع ربصا » : هللا لاق
 : يأ « ًباوأ هنإ » .ةدابعلا يف ةوق اذ :نسحلا لاقو .مهضعب ريسفت يف هللا رمأ

 نم هلصأو .ةقافإ الو ةحار نم (قاوف ْنِم اَهَل اًم) :هلوقو» :400 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 ةقافإلا كلتف ،نبللا نم ثيش لزنت ىتح اهتكرت مث اهمأ مهبلا تعضترا اذإ عاضرلا يف ةقافالا
 لهأو نسحلا اهأرقو .ةقان قاوف ردق ةدايعلا :لاق هنأ َي يبنلا نع ءاجو .زمه ريغب قاوفلاو

 , .«. . .ةيلاع ةديج ةغل يهو حتفلاب (قاَرَق) دوجنلا يبأ نب مصاعو ةنيدملا

 ابتك بتك :لاقي .دحاو وهو ،«ةيوتكملا ةفيحصلا :طقلا :ءارفلا لاق حيحص وهو ع يف اذك (2)

 . ةباتكو اباتكر



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 ۔ 18 :صا

 .بئات عجار : ىأ ©بينم عجار : يبلكلا لاقو .دهاجم ريسفت ىف حبسم

 قرشت نيح :يا « قارشإلا يشلاب َنبَسي هَعَم لابجلا انرُخَس انإ » :لاق
 .سمشلا

 نأ هتربخأف . ىناه مأ ىلع لخد سابع نبا نأ ناوفص نب بويأ نع اوركذ

 نبا جرخف .راهنلا عفترا امدعب تاعكر نامث اهتيب يف ىلصف اهيلع لخد ةي هللا لوسر

 الإ ىحضلا ةالص تفرع امف نيحروللا نيب ام تأرق دقل : لوقي وهو اهدنع نم سابع

 :لاق مث ،قارشإلا ةالص ةالص يأ :لوقأ تنكو (قاَرشإلاَو يِشَعْلاب َنحبَسْي) :ةعاسلا

 . قارشالا ةالص هذه

 نيح نولصي مهارف ءابق دجسم لخد ةلي هللا لوسر نأ مقرأ نب ديز نع اوركذو
 .("لاصفلا تضمر اذإ نولصي اوناك نيباؤألا نإ :لاقف سمشلا قارشإ

 نحّبسي لابجلا نم هللا قلخ ام عيمج دوواد عم رخس دق هللاو ناك :نسحلا لاق

 .ايندلا لابج عيمج هعمستو اهحيبست هقفي ناكو هعم

 :هلوقك .هعم نحبسي يشعلاو ةادغلاب رشحت :يأ 4 ًةَروُشحَم ريطلاو »

 :هلوقو .[79 :ءايبنألا] (َنيِلِعاَف انكو ريطلاو َنحْبَسُي لابجلا دوؤاد عَم انرحَسو)
 م ,ء م \ ةر ٍِ , 4 ه ر
 .عيطم :يأ « باوا هل لك » ةعومجم يأ (ةروشحم)

 ةوبنلا :يأ « ةمكحلا » هانيطعأ :يأ «أنيناءو ُهَكْلُم اًنذَدَشَو » :هلوق

 يف لدعلا :نسحلا لاق .باطخلا لصفو ءاضقلا يف مهفلا يأ 4 باطخلا لضفو »
 . ءاضقلا

 يعملا ىلع ةنيبلا (باطخلا لضفَو) :لاق سابع نبا نأ جرعألا ديمح ركذ

 . هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو

 نيح نيباوألا ةالص باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (])

 ةالص تقو باب .45 ص 4 ج ،ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخاو }(748 مقر) .لاصفلا ضرت
 . ىحضلا نم لاصفلا تضمر اذإ نيباوألا ةالص :ظفلب ىحضلا
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 23 - 21 :ص عبارلا ءزجلا

 ىعملا :يي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اوركذ
 ."ةنيب نكت مل اذإ نيميلاب ىلوأ هيلع

 امصتخا نيلجر نأ سابع نبا نع ىيحي يبأ نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ
 هللاب هيلع ىعدملا فلحتساف شةنيب هل نكت ملف ةنيبلا يعدملا فلكف ةي يبنلا ىلإ

 لجرلا ىلع َدَري :لاقو مالسلا هيلع ليربج هيلع لزنف .قح هيلع ام وه الإ هلإ ال يذلا

 . هللا الإ هلإ ال نأ هتفرعم :لاق وأ هتداهش هترافكو هلام

 .دعب امأ :باطخلا لصف :لوقي مهضعبو

 كنإ :يأ .مصخلا ربخ :يأ « مضلا ابت كاتأ لمو » :لاقو فناتسا مث
 ىىَلَع اولَخَد ذإ » .دجسملا :يأ « بارحملا اوُروَسَت إ » .كتملعأ ىتح هملعت مل

 لاب اتنب مكحاف ,ضغت ىلع اضعب ىق نامضَع تخت ال اولاق مهنم عرقق ةوؤاذ
 : يأ .« طزصلا ِءاَوَس ىلإ » اندشرأو :يأ 4 اندهاو » رجت الو :يأ 4 ططشت ال
 .ءاضقلا لدع ىلإ :يأ طارصلا ءاوس ىلإ :مهضعب لاقو .قحلا دصق ىلإ

 َلاََق ةدحاو ةبجْعَن يلو » ةارما :يأ « ةجعن َنوُعْستَو عست هل يجأ اذه نإ »
 9 ۔ م

 . ينرهقو ينبلغو :يأ « ينزمعَو » .ث[ّيلإ اهمضو يل اهنع لزنا يأ] « اَهينلفكأ

 نع» دنسب ماكحألاو ةيضقألا باتك يف ينطقرادلا جرخأو .دنسلا اذهبو ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 .ذخأو قحلا بحاص فلحأ لكن نإف نيميلاب ىلوأ هيلع ىعدملا :لاق هنع هللا يضر يلع
 نأ يبيجتلا ناليغ نب ملاس نع» :لسرم رخآ ثيدح يفو .ثيدحلا فعض دقو .هعفري مل هنكلو
 لكن نإف ،نيميلاب ىلوأ بولطملاو ةنيبلا هيلعف دحأ دنع ةبلط هل تناك نم :لاق يي هللا لوسر

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هسفن باتكلا يف ينطقرادلا ىورو .«ذخأو بلاطلا فلح
 هاور ام بابلا يف ظوفحملا حيحصلا ثيدحلاو .ةنيبلاب ىلوأ يعدملا :تي هللا لوسر لاق :لاق

 نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا :يي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 باتك يف ملسم هجرخأو (592 مقر) ماكحألا باتك بيبح نب عيبرلا دنسم رظنا .ركنأ نم ىلع

 ىلع نيميلاب ىضق ةي هللا لوسر نأ سابع نبا نع هيلع ىعأملا ىلع نيميلا باب ،ةيضقالا
 .(1711 مقر) .هيلع ىعملا

 .293 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

11 

 



 . عضوملا اذه دعب كلذ ريسفتو باطخل ا يف » ينزاعو :رخآ هجو ىلع أرقت يهو

 يفنيل ِ ءالخلا َنُم م اريثك نإ نإو هجامعن ىلإ كتَجْعَن ,لاؤسب َكَمَلَط دقل لاق »
 امنأ دوؤاد نو ممه ام ليلقو تنحلصل ا اولمعو اونما نيذلا ألل ضغب ىلع هض
 دوجسلا وه انهاه عوكرلاو 4 عكار رخو ُهبَر َرَفْغَتْساَف » ُهنتلا 1 : يأ 5 هنتف

 . ءاعدلاو ةبوتلاب هللا ىلا لبقأو . : ىأ 4 تانأ ط

 نم عنتمي ناك مكيأ :لاقف ليئارسإ ينب دابع عمج دوواد نأ نسحلا ريسفتو

 يف رطخ هنأكف :لاق . هللا ءايبنأ الإ دحأ ال :اولاقف ؟هسفن ىلإ هللا هلكو ول اموي ناطيشلا
 . ءيش مهولا

 امنيبف ،دونجلاو هلوح سرحلاو ،هتالص موي يف بارحملا يف وه امنيبف :لاق
 : مهضعب لاق .بارحملا تافرش نم ةفرش يف عقو دق نسح ريطب وه اذإ ،يلصي وه
 هسأرو . جابيد هاحانجو ٥&بهذ نم هؤجؤج ريط : :لوقي مهضعبو ٥“بهذ نم ةمامح

 هذخأي نأ هسفن يف عقو هنسح هبجعأ املف .هبحي ينب ه هل ناكو .هبجعأف ،ءارمح ةتوقاي

 .هنبا هيطعيف

 نم م"هسيؤي الو ةفرش ىلإ ةفرش نم ريطي لعجف هيلإ فرصناف :نسحلا لاق
 ضيحلا ءاسنلا هيف لستغت طئاح بارحملا فلخو .بارحملا قوف رهظ ىتح هسفن
 ال بارحملاو بارحملا ىلع دعص نم الإ طئاحلا كلذ ىلع فرشي ال ،نرهط اذإ
 .سانلا نم دحأ هدعصي

 اهارف . لستغت ،اهفرعي مل هراج ةأرما هتأجافف ريطلا كلذ فلخ دوواد دعصف

 نإ :اولاقف ؛اهجوز نعو اهنع لأسف اهباب ىتأف . هتبجعاف !اهنع هرصب ضغ مث ؤ ةأجف

 61-62 ص 14 ج ،يريونلل برألا ةياهن نم اهتحص تبئاف از و ع يف ةحضاو ريغ ةملكلا تدرو (1)
 اتلك يف ريمضل او . اهسفن نم هسيؤت مل » و 4 اهسفن نم هسيؤت ن أ ريغ نم » : ا ذكه تدرو ثيح

 . ةمامحلا ىلا عجار نيترابعلا

 .. طئاوح هعمجو رادجلا وهو ،طئاحلاب اطاحم ناك اذإ ليخنلا نم ناتسبلا : طئاحلا يناعم نم (2)
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 ١ ءزحل ١ ص عب ارل : 25

 ىتأو .دوواد ىلإ اديرب هلماع هثعب ىتح اليلق الإ ثبلي ملف .دوواد دانجأ يف اهجوز

 نعو هنع لأسف هباب ىلإ ىتأ دوواد هللا يبن نأ ربخأف هلهأ ىلإ قلطنا مث . هبتكب ذوواد

 يف ثدح نوكي نأ ةفاخم ،دوواد ىلإ عجر ىتح هلهأ ىلإ لجرلا لصي ملف .هلهأ

 هلعجي نأ دنجلا كلذ لماع ىلإ بتكو .هبتك نم غرف دقو دوواد ىتاف .رمأ هللا نم هلهأ

 ةينلا نأ الإ .الالح هتأرما جوزتيو اديهش لجرلا لتقي نأ داراف .موقلا ةمدقم ىلع

 .اديهش لجرلا لتقف موقلا ةمدقم ىلع هلعجف .ةلوخدم تناك

 يف ناكلم بارحملا هيلع رّوست ذإ هلوح سرحلاو هبارحم يف دوواد امنيبف :لاق

 اننيب مكلاف ضعب ىلَع اضعب ىغب ناَمضَخ فخت ال) :الاقف ا عزفف نييمدا ةروص

 . قيرطلا دصق ىلإ :يأ (طاَرَصلا ءاوس ىلإ) اندشرأو يأ (اندهها ططشت الو ىحلاب

 يل ةجعن َنوُعْستَو عست ُهَل يجأ اذم ًنإ) .امهدحأ لاقف .امكتّيضق اّصُم :لاق
 يف ينرهقو : يا (باظخلا يف ينزَعَو) يلإ اهمُص :يأ (اَهيِنلفْكأ :لاق ةذجاو ةجع
 دوؤاد نور :هلوق ىلإ . . .(هجامعن ىلإ كَِجعَن ,لاؤسب َكَمَلَْص دقل َلاق) .ةموصخلا
 اموي نيعبرأ ادجاس يأ (ًاعكاَر رخو هبَر َرَقْعَتْساق) هانيلتبا امنأ دوواد ملعو يأ هانق امنأ
 .هب لبي ماعطل وأ ،اهنم دب ال ةجاحل وا اهميقي ةبوتكملا ةالصلل الإ هسأر عفري ال
 دق هللا نأ ملعف .كل هللا رفغ دقف كسأر عفرا ،دوواد اي :لاقف هللا دنع نم كلم هاتأف

 رفغت فيك ‘َبر اي :لاقف “بنذلا كلذ لثم هللا رفغ فيك فرعي نأ دارأ مث .هل رفغ

 :لاقف .كل اهرفغاف يل اهبهيف هسفن هبهوتسأ :هبر هل لاقف .ةينلاب ينعي ،هللتق دقو يل

 . ىل ترفغ دق كنأ تملع دق بر ىأ

 ةلزنملا ىف ىبرقل :يأ &ه ىلل اندنع ُهَل نإَو كلذ هل اَنْرَفَعَق ) : هللا لاق

 .عجرم نسح :يا «بائَم َنْسُحَو »

 ىسوم تملكو . اليلخ ميهاربإ تذختا بر : لاق دوواد نإ : يبلكلا لاق

 مل امب امهتيلتبا ينإ :هللا لاق .مهتيطعأ ام كلذ نم ينتيطعأ كنأ تددوف شًاميلكت

 ©بر :لاق .امهتيطعأ ام لثم كيطعأو امهتيلتبا امب كيلتبأ تئش نإف :لاق .هب كلتبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 25 :ص

 راهنلا موصي ؛كلذب هللا ءاش ام ثكمف .كؤالب نيبتي ىتح كلمع لمعا :لاق .معن

 .كلذ ىلع ناكف .ليللا موقيو

 ابيرق عقوف رئاط ءاج ذإ ؤهيدي نيب روبزلاو ،موي تاذ بارحملا يف وه امنيبف
 هعجضم يف عقوف :مهضعب لاق هذخأيل ماقف ، ىوكلا ىلإ راطف ،دوواد هلوانتف .هنم

 يف لستغت ةأرماب وه اذإف رظنف دوواد فرشأف ناتسبلا ىلإ ريطلا عقوف . هذخأيل ماقف

 7 كلذ هدازف .اهاطغف اهرعش تضقنف هلظ ترصباأف .اهنسح نم بجعنف .ناتسبلا

 لهو ،يه نم ةنبا وأ . يه نم ملعاف ةأرملا هذه عبتا :لاقف هل امالغ لسرأ مث .اهب

 ناكو © نالف اهجوزو ،نالف ةنبا ىه :لاقف عجرف اهفرع ىتح مالغلا اهعبتاف . .جوز اهل

 انالف ثعبا نأ :هتخأ نبا ىلإ دوواد بتكف .ثعب يف دوواد تخأ نبا عم ذئموي

 املف .لتقف هثعبف .لتقي وأ ةنيدملا حتفي ىتح عجري الف "[توباتلا يدي نيب هلعجاو]

 .دوواد نب ناميلس مأ يهو ڵاهجوزنتف اهيلإ لسرأ ةأرملا ةدع تضقنا

 يف هايتأف نيكلم هيلإ لسراف هذقنتسي نأ بحأ هدبع يف عقو ام هللا ملع املف
 نيلجرلا دوواد ىأرف .فلأ نوثالثو ةثالث مهو بارحملا لوح سرحلاو ،بارحملا

 اورّوست سانلا نإ ىتح يناطلس فعض دقل :لاقو امهنم عزفف ‘بارحملا اورؤست دق
 : هلوق ىلإ . . .(ضغب ىىَلَع انضعب ىىَعَب ناَمضَح فحت ال : :امهدحأ لاقف . يبارحم

 ءادن رثكأ نوكي ةوعد اعد نإ : يبلكلا دنع إرقملا اذه ريسفت .(باظخلا يف ينزَعَو)

 ,لاوس َكَمَلَص دقَل) :دوواد هل لاقف . ينم ًاشطب دشأ نوكي هشطب شطب نإو ينم

 املعو ،اكحضف هبحاصل امهدحأ رظنف .(ممُه ام ليِلَقَو) : ىلإ . . .(هجاعن ىلإ كتج
 .البقأ ثيح نم اعجرف ،نطفي مل .دوواد نأ

 رخآ ىلإ . . .(باَنأَو ًاعكار رخو ُهبَر َرَقْعَتساف هاتف امنأ دوؤاد نور : هللا لاق
 الو }هسأر عفري الو برشي الو لكأي ال ةليل نيعبراو اموي نيعبرأ دوواد دجسف .ةيآلا

 14 ج ،يريونلل برألا ةياهن نم ةدايزلا هذهب اهتححصف ،ع يف ةدساف ةبرطضم لمجلا تدرو )1(

 ردق اهتححص ةدساف ةرابع يهو «هدبع يف عقو ام كلذ ملع املف» :ا ذكه ع يف ةرابعلا تدرو (2)
 .ءيش لك دعبو ءيش لك لبق ىلاعت هللا ملعف .اهيلإ ًانئمطم تسلو . ناكمالا
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 28 - 26 :ص عبارلا ءزحلا

ّ ٥ - 

 اننع هل ن
.
 

٠` 
 إو كلذ هل انقَغف) :هللا لاق .هيلع هنلا باتف .ءاعدلا نم رتفي الو ،موقي
 . ه. ه 3 م ۔٥ 2

 عضوملا اذه لبق هانرسف دقو . (بام َنسحَو ْىفلزل

 آلو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضزألا يف ةفيلخ كتلعج انإ دوؤاد اي » :هلوق

 .مكحلا يف هللا ةعاط نع ىوهلا كَزتسيف ينعي] هللا ليبس نع َكّلِضْيَف ىىَوَهْلا عبتت
 موي اوسن امب ديدش باذع مُهَل هللا ليبس نَع َنوُلضِي َنيذلا نإ }[رفك ريغ نم لو

 .هب اونمؤي مل ،©باسحلا موي نع اوضرعأ :يأ « باسحلا

 الإ امهانقلخ ام :يا « الطب امهنيب اَمَو ّضزألاو تمسلا اَقَلَخ اَمَو » :هلوق
 ءايشألا هذه قلخ هللا نإ اولاق نيكرشملا نأ كلذو .رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلل

 : ماعنألا] (نيثوُْنَمِ نح اَمَو ايندلا اَنئاَيَح آلإ يه نإ اولا : : ىلاعت هلوقك ،ثعب ريغل

 :نونمؤملا] (َنوُعَجرَت آل انيلإ مكنأو اثبع مُكاَقَلَح امنأ ْمّتْبسحَفأر) :هللا لاقف 9
115. 

 هذه قلخ هللا نأو نوثعبي ال مهنأ :يأ « اوُرَمَك نيذلا نط لذ > : هللا لاق
 . الطاب ءايشألا

 تنححلْصلا اولمعَو اونما نيذلا لعجن أ رانلا نم اورفك َنيِذلل لتو . :لاق

 .ةرخآلا يف نيكرشملاك :يأ « راججُفْلاَك نيقتملا لعجت م ؛ضزألا يف َنيدِسفُمْلاَك

 .لعفن ال : : يأ

 هيبنت ريغ نم انايحأ اذه انفلؤمو { يبلعثلاك مهبتك يف نيرسفملا ضعب هدرواو صاصقلا هركذ ام (1)
 دقو . اذه لثم مهيلإ بسني نأ ءايبنألا ماقم هزننو ،تايليئارسإلا ليبق نم وه امنإ 3هداسف ىلع

 الاجم يقبت ر ال ةغماد ججحب اهليطابأ اوضحدو صصقلا هذه بذك نيرسفملا نم نوققحملا نيب

 . نيرسفملا نم نيجذاسلا ةياورو مالسإلل نيدئاكلا عضو نم صصقلا هذه نأ يف كشلل

 قداصلا نع تتبث يتلا ةحيحصلا ةنسلاو ،هادعتن ال ينارقلا صنلا دودح دنع فقن نأ انبجاوو
 هناحبس هللا ىلإ اهيف رمألا لكنف اهليصافت امأ .عيضاوملا هذه لثم يف ،اهيلع ديزن ال 8 نيمألا
 ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا رخفلاو .81 ص 4 ج ،فاشكلا ،يرشخمزلا :الثم رظنا . ىلاعتو
 . تايليئارسإلا نم تايرتفملا هذه ىلع درلل يفكي ام امهريغ يفو امهيفف .189 ص 26 ج

 .293 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زي زعلا هنلا باتك ريسفت 32 - 29 :ص

 مو 2 “ .ذ ي ۔. م. رمي ۔٥ ٤ - م 3
 اوربديل كربم كيلإ هنلزنا » نارقلا ينعي باتك اذه :يأ 4 بتك » :هلوق

 . نونمؤملا مهو ‘ لوقعلا ولوأ : ىأ 4 بانلألا الوأ َرُكَذَتَلَو هتيا

 "}»حّبسملا :باؤالاو 4 باوأ هنإ دبعلا معن َنْمْيَُس ةوؤاذل انبَوَو » :هلوق

 .[عارسلا] ليخلا ينعي .ه دايجلا ثتفلصلا ٌيثَعلاب هيلع ضرمم ذإ »
 فرط ىلع نوكت ىتح هيلجر ىدحإ عفري نيح سرفلا دهاجم ريسفت يف (نفاّصلا) و
 نبا ناكو .دايج اهتعامجو ،داوج اهنم دحاولا 5(دايجلا) .هكبنسب ىأ 5ةرفاحلا

 هلوق وهو ،مئاوق ثالث ىلع ةمئاق ىنميلا اهدي هلوقعم يأ نفاوص اهأرقي دوعسم

 . نفاوص

 اهنم نيبتسي الف هيدي نيب يرجت تلعجف ناميلس ىلع تضرع :نسحلا لاق

 :لوقي لعجو ، يلإ يرصب ضضغا مهللا :لوقي لعجو إاهتعرس نم ريثك الو اليلق
 .ثيش اهنم نيبتسيل :يأ ،يلع اهوذر

 يهو ،ليخلا ينعي لاملا بح :يأ 4 ريخلا بح بحأ ينإ :لاقف » :هلوق

 يا « ثراوت ىنح يبَر رذ نَع » (ليخلا بح) :دوعسم نب هللا دبع ةءارق يف
 .رصعلا ةالص هتتافف 4 باجحلاب » سمشلا ينعي ،تباغ

 نع ةلي هللا لوسر لئس :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ
 .رصعلا ةالص يه :لاقف ىطسولا ةالصلا

 وهو .عاجزلا باؤألاو :179 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ هلاق ام باوصلاو .ع يف اذك (1)
 .(. ..عجر : يأ .هلهأ ىلا آ نم اهجرخم . بازؤتلا

 .293 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ريسفت يفو ز يف ءاج امك دهاجمل هنأ حيحصلاو ع يف نسحلا ىلإ يوغللا حرشلا اذه بسن (3)
 .549 ص دهاجم

 ريسفت يف ريخأتو ميدقت ع يفو .بارطضاو راركت امهيف ودبيو ع يف ناتلمجلا ناتاه تدرو اذك (4)
 .فذح نودب فحصملا يف تءاج امبسح هناكم يف ءيش لك تلعج انه يآلا ضعب

 .228 ص 1 ج ريسفتلا اذه يف فلس ام رظنا (5)
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 ١ رل ا ءزحل ١ ص عب : 33

 نأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يناملسلا ةديبع نع اوركذ

 انولغش امك .اران مهروبقو مهتويب هللا ألم .مهل ام :بازحألا موي لاق يتي هللا لوسر
 .كلذ ناميلس لاقف :نسحلا لاق ."سمشلا تباغ ىتح ىطسولا ةالصلا نع

 اهتانعأ برضف .4 قانألاو قوشلاب ًاحسَم َقفطَق يَلَع امموُدُر » :لاق
 'اهلصأنم قبي ملو تبهذف :مهضعب لاق .هللا نع هلبق عيش وه امنإو ،اهبيقارعو
 نأ نم هللاب فرعأ وه :اولاقو ،هبوثب اههوجوو اهقانعأ حسم :مهضعب لاقو .ءيش

 .اهبيقارعو اهقانعأ برضي

 .ةئام كرتف اهبيقارعو ةئامعست قانعأ برضف سرف فلأ تناك :مهضعب لاق

 .اهلوسن نم مويلا ليخلاف

 موي ) ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخل ا :لاق ةلي هللا لوسر نع يور

 . ةةمايقلا

 ريسي فالتخاب يلع نع ةديبع نع ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)

 ةالصلا لاق نمل ليلدلا باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو .ظفللا يف

 : ظفلب (628 مقر) دوعسم نب هللا دبع نعو . يلع نع (627 مقر) رصعلا ةالص يه ىطسولا

 يف دواد وبأ هجرخأو .«اران مهروبقو مهفاوجأ هللا ألم رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش

 . يلع نع (409 مقر) رصعلا ةالص تقو يف باب .ةالصلا باتك

 عطق ىنعمب حسم ظفل درو دقو .ةيآلا يف قانعالاو قوسلا حسم ريسفت يف حجارلا لوقلا وه اذه (2)

 .(حسم) ناسللا رظناو 0183 ص 2 ج شةديبع يبأ زاجم رظنا .رعشلا يف برضو

 ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا باب داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (3)

 داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو .دعجلا يبأ نب ةورع نعو رمع نب هللا دبع نع .ةمايقلا موي

 نع (1872 مقر) و .ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف ليخلا باب .(ا87! مقر) ،ريسلاو
 اهنيب ةقباسملاو ليخلا يف ءاج ام .داهجلا باتك يف اطوملا يف كلام هجرخأو . هللا دبع نب ريرج

 ليخلا طابترا باب .داهجلا باتك يف هجام نبا هجرخأو رمع نب هللا دبع نع وزغلا يف ةقفنلاو

 نم ةريره يبأ نعو (2787 مقر) رمع نب هللا دبع نعو (2786 مقر) يقرابلا ةورع نع هللا ليبس يف

 .(2788 مقر) لوطأ ثيدح
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 34 :ص

 هيسرك ىىَلَع انيقلأ » ناميلس انيلتبا :يأ « َنميَلُس اتف دَقَلَو » : ىلاعت هلوق
 .ةليل نيعبرألا كلت هكلم يف هفلخ يذلا ناطيشلا ينعي « بانأ م ًادّسَج

 قفاو مسا &فصا همسا ناك :مهضعب لاقو .ارخص همسا ناك :مهضعب لاق

 دنع (ادسج) هلوق ريسفتو .ربكألا مسالا نسحي ناك باتكلا نم ملع هدنع يذلا مسا

 ال ةكلمملا ريرس وهو ،هيسرك ىلع دعص ناميلس متاخ ذخأ امل ناطيشلا نأ نسحلا

 ام :لجرلل لجرلا لوقك (ًادَّسَج) هللا لوق وهو . ىهني الو رماي الو برشي الو لكاي
 الإ نوري الف .ةلفغ مهتباصأ يأ كسانلا ناهذأ نم كلذ هللا بهذأو .دسج الإ تنأ

 سانلا ىري الو ،مهنيب يضقيو عمجيو ،مهب يلصي هنأ نوري ،هناكم يف ناميلس نأ

 نم بهذأ امك مهناهذأ نم كلذ هللا بهذاف .مهنيبو هنيب اميف ىلوألا هتلزنم ىلع هنأ الإ

 زهجيو مهب يلصي هنأ الإ نوري ال }هاصع ىلع ءىكتم وهو شةنس هتوم مهناهذأ

 . الوح هل نولمعي اوناك دقلو :دوعسم نبا ةءارق يف يهو .مهنيب مكحيو ""مهباذع
 لاق .ايندلا يف هتبوقع لعجي نأ هللا داراف ًابنذ باصأ ناميلس نإ : يبلكلا لاق

 مركأ نم ةأرما هل تناك : يبلكلا لاق .ضيحملا يف هئاسن ضعب :براق ناك :نسحلا

 .اهيبأ ةجح تنێيزف }ةموصخ لجر نيبو يبأ نيب نإ :تلاقف ؤهيلإ نهنحأو هيلع هئاسن
 رمأ نم ناك امب هللا هالتباف .اهنتخل ةجحلا نوكت نأ بحي لعج نامصتخي اءاج املف

 . ناميلس كلم بهذو ؛هفلخ يذلا ناطيشلا

 قثي ناك هئاسن نم ةأرما ىلإ همتاخ عفد ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ ناك هنأ كلذو

 ©ناميلس ةروص يف ناطيشلا كلذ اهءاجف .ءالخلا لخد مث اموي اهيلإ هعفدف ،اهب
 دق :تلاقف اهنم متاخلا بلط ءالخلا نم ناميلس جرخ املف .اهنم متاخلا ذخاف
 ناميلس ىسرك ىلع دعقف ثيبخلا بهذو . ينينوخت نأ هللاب كدشنأ :لاقف . هكتيطعأ

 بهذف .هيسرك ىلع دعاق ناطيشلاب وه اذإف ناميلس جرخف .هتئيهو ههبش هيلع ىقلأو
 نب ناميلس انأ :لوقيو دهجلا هباصأ اذإ معطتسي لعجو .هكلم بهذو ضرألا يف

 .اهيلإ انئمطم تسلو «مهباذع زهجيو» :ع يف ةلمجلا هذه تدرو اذك (1)
 .294 ةقرو ز نم اهحيحصت تبثأف .ع يف ةدساف يلكل ١ لوق نم لمجلا هذه تدرو (2)
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 34 : ص عب ١ رل ا ءزحل ا

 . عوجل ١ نم تومي ن أ داك ىتح هنودرطيو هب نوقختسيو هنوب ذكيف . دوواد

 .هنوبكيو ناميلس انأ ،ينومتمعطأل ينومتفرع ول :لوقي ناك :دهاجم لاقو

 يف هللا ىقلأ ،هللا نم هيلع ةمحرلا تلزنو ةدملا تضقنا املف : يبلكلا لاق

 سدقملا تيب نازخ ةثالثلا دحأ ©فصآ ىلإ اوشمف .ناطيشلا راكنتسا سانلا سافنأ

 انركنأ يذلا لثم تركنأ يردن الف هلمعو كلملا ءاضق انركنأ انإ فصآ اي :اولاقف

 انركنأ يذلا لثم نركنأ نك نإف ،هئاسن ىلع لخدأ فوس نكلو ،معن لاق .ال مأ

 لثم هنم نركني مل نإف ،مكنع هللا فشكي ىتح اوربضاف كسانلا يف ماع رمأ كلذف

 لخدف فصا قلطناف .حالصلاب مككلمل هللا اوعداف ،هب انصصحخ رمأ وهف انركنأ يذلا

 3 متكلهو انكله دقف ناميلس اذه ناك نإ :نلقف ،هنع نهلأسف ناميلس ءاسن ىلع

 . ناميلس مأ هتركنأف دهاجم لاقو

 فشكي نأ مهبر هللا اوعدف ،مهربخاف سانلا ىلإ فصآ جرخف :يبلكلا لاق

 ناسل ىلع ريثك ارحس اوبتك ةلفغلا نم سانلا هيف يذلا ناطيشلا ىأر املف .مهنع

 .هنع اوبرضأ مث ،هيسرك تحتو هنئازخ تيبو ناميلس ىلصم يف هونفد مث فصآ
 . ناميلسل هللا نم ةمحرلا تلزنو همايأ تضقناو ناطيشلل سانلا نم راكنتسالا اشفو

 .رحبلا ناتيح نم توح هذخاف ؛رحبلا يف هاقلأف متاخلا ىلإ ناطيشلا دمعف

 ىلع ربلا ىلإ نفسلا نم كمسلا لقنب نفسلا باحصأ نم هسفن رجاؤي ناميلس ناكو

 ىرخألا امأو ؛نيفيغرب امهادحإ عابف ©نيتكمس ًاموي هقح يف ذخاف .موي لك نيتكمس

 ،هوفرعف نوحالملا هيلإ تفتلاف ،هذخاف ،متاخلاب وه اذإف اهلسغي لعجو اهنطب قشف

 دوجسلا مهتيحت تناك .مكلبق ناك نم ةيحت كلذكو .هل اودجسف ۔هيلإ اولبقاف

 . ةنجلا لهأ ةيحت يهو .مالسلا ةمألا هذه ةيحت هللا لعجو

 ام ىلع مكمولأ الو .دوجسلا ىلع نآلا مكذخا امف :ناميلس لاقف : يبلكلا لاق

 نب ناميلس انأ :لاقف معطتسا عوجلا هباصأ اذإ ناك هنأ وه لعفلا كلذو ؛نولعفت

 .هب نوفختسيو هنوب ذكيف ناميلس ان أ ل ينومتمعط ل ينومتفرع ول دوواد
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 38 - 35 :ض

 ناك :لوقي ناكو هفلخ يذلا ناطيشلا ؤفصآل لاق ناميلس نإ :دهاجم لاقو

 هذبن همتاخ هاطعأ املف .كربخأ كمتاخ ينرأ :لاق ؟سانلا نونتفت فيك ؤ©بفصآ همسا

 برقي نأ عنمو .هيسرك ىلع ناطيشلا دعقو هكلم بهذو ناميلس حاسف رحبلا يف

 . ناميلس ءاسن

 هنأ مهربخأو 5هب اورشبتساو سانلا هفرعف هكلم ىلإ ناميلس لبقاف : يبلكلا لاق

 .©")هبر ناميلس رفغتساف ،ناطيشلا هب هلعف امنإ

 تنأ نإ َيدمعَب نُم دحأل يفن أل كلم يل بَعَو يب زفغا بَر لاق » :هلوق
 لعفلا هب لعف يذلا ناطيشلا هل رخسو :نيطايشلاو حيرلا هل هللا رخسف .4 ُباُهَولا

 6 هيلع قبطأ مث ،ماخر نم تخت يف هلعجف ناميلس هذخأف .رخص ناطيشلا مساو

 ايضار هكلم يف ناميلس ثكمف .رحبلا فوج يف هاقلأ مث ساحنلاب هيلع دسو

 .هيلإ هللا هضبق ىتح انئمطم
 م 3 ۔ 8

 تنأ كنإ يدعب نم دحأل يفن أل اكلم يل ْبعَو يل زفمغا بر لاق) :هلوق
 . نيطايشلاو حيرلا هل رخسف دوواد نم هثرو يذلا هكلم ىلإ اكلم هللا هدازف .(ُباُمولا

 ءانب لك نيشلاو باَصأ ُتْيَح ءاخر هرمأب يرجت يرلا هل انزُحَسَف » : هللا لاق
 - 3- ر .ج ه ى , ۔ 42٨. ۔ -۔,.۔3 8 ح ۔

 .« دافصالا يف نينرقم نيرخاو صاوغو
 ذإ يالصم يف ةحرابلا انأ انيب :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 رهظ ىلع هناسل درب دجأل ين ا ىتح . هتقنخف هقلحب هتذخأف ن اطيشلا يلع ضرع

 . هيلإ نورظنت ًاطوبرم حبصأل ناميلس يخأ ةوعد الولو . يفك

 يف اهنم درو ام لوح هلوقن مالسلا هيلع دوواد يبنلا لوح تايليئارسالا نم ىور اميف هانلق ام سفن (1)

 .15.ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا ،مالسلا انيبن ىلعو هيلع ناميلس ةصق

 .«رحبلا ضرع يف» :294 ةقرو ز يفو ،ع يف اذك (2)

 يف طبري ميرغلا وأ ريسألا باب ،ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (3)
 دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو .ةريره يبا نع ٥©“ص ةروس ريسفتلا باتك يفو . دجسملا

 = يف ليلقلا لمعلا زاوجو شهنم ذوعتلاو ةالصلا ءانثأ يف ناطيشلا نعل زاوج باب .ةالصلا عضاومو
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 40 ۔ 39 :ص عبارلا ءزجلا

 فصاعلاب تسيل ىتلا ءاخرلا : :لاق نسحلا نع اوركذ (ئاخز هرمأب يرجت) : هلوق

 حر : هلوق .كلذ نيب ءاخر 6 هتجاح نع هب رصمب ةت ىتلا ةئيطبلاب الو 6 هيذؤت يتلا

 :لاق هنأ ريغ . دهاجم ريسمت وهو .رجه ناسلب يهو ئ دارأ ثيح : ىأ (َباَصأ

 . ءاش

 هتكلمم ريرس عضوف حيرلا تءاج بكري نأ دارأ اذإ ناميلس نأ :نسحلا ريسفتو

 مهلزانم ىلع هباحصأ هوجو سلجو ،هريرس ىلع سلاجملاو يساركلا عضوو .اهيلع
 الإ سنإلا لاثمأ لاجر ،سنإلل ةرهاظ ذئموي نجلاو سنإلاو نجلا نم هدنع نيدلا يف

 هسأر ىلع فرفرت رويطلاو ،اعيمج نورمتعيو ًاعيمج نولصيو نوجحي ه ذ مهنأ
 ّ و م -

 رشحو) :هلوق وهو ،هيدي نيب مدقتي ا ادحأ نوكرتي ال ةّسرَح نيطايشلاو مهسوؤرو

 فنص لك ىلع [17 :لمنلا] (َوُعَزوُي ْمُهَق ريطلاو سنإلا نجلا نمم هدونج َناَميَلُسِل

 . مهرخآ ىلع مهلوأ دري ةعزو مهنم

 هل نوجرختسيو رحبلا يف نوصوغي يأ (صاّوََو ءانب لك نيط اَيشلاَو) :هلوق
 مهنم رخسي نكي ملو ،لسالسلا يف :يأ (داَقْضألا يف َنيِنرقُم َنيرخآو) . ؤلؤللا
 اونماو اوبات اذإف . مهنم رافكلا الإ لسالسلا يف دقصي الو ءايشألا هذه يف لمعتسيو

 .نسحلا ريسفت اذه .دافصألا كلت نم مهلح

 ننماف :مهضعب ريسفت] « باَّسج ريغب كسما وأ ْنْئُماَف اناطع اه > :هلوق

 يف كيلع باسح ال : يأ (ُباَسج ريغب) (1)[تئش تش تسس نمع كسمأ وأ تئش تئش تس نم طعأف : يأ

 .جرح ريغب : يأ (باشسجح ريغب) : دهاجم ريسفتو .كلذ

 : يأ «باثَم َنْسُحَو » .ةلزنملا يف ةبرقل :يا « ىقلن اندنع هل نإَو » :هلوق
 .ةنجلا : يأ . عجرم نسحو

 روثنملا ردلا > يطويسلا رظناو ٠ 542 مقر) ءادردلا يبأ نعو 51 مقر) ةريره يبأ نع 6 ةالصلا =

 .313 ص 5 ج
 .294 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 42 ۔ ا : ص

 « باذعو بضْنب نلشلا ينسم يئأ ُهبَر ىدان إ بويأ اندْبَع ركذاو » :هلوق
 .هلام باهذ :باذعلاو دسجلا يف رضلا :بصنلا :مهضعب لاق .رشو ءالب :يا
 ةروس يف هتأرما ةصقو هتصق انرّسف دقو ؛هدسج يف باذعو بصنب نسحلا ريسفتو

 . ."هلام بهذ فيكو ءايبنألا

 و . م ه\.\ وم

 ضكرف }2 « باَرشَو را لَسَتْغُم اذه كلجرب ضكزا » نأ هيلإ هللا ىحواف

 مث ،هئاد رهاظ هللا بهذأف اهنم لستغاف نيع اذإف 3 مايقلا عيطتسي ال وهو ةضكر هلجرب

 ةضكر ضكرف ،ًاضيأ كلجرب ضكرا :هل ليق مث . اعارذ نيعبرأ هيلجر ىلع ىشم

 .هئاد نطاب هنع هللا بهذاف اهنم برشف نيع اذإف ىرخأ

 تءاجف .رهن ءىطاش ىلع سلجو . ًاناسح ةديدج ابايث هللا هاسكو : يبلكلا لاقو

 دق عبسلا نأ كشت ملف ؛دحأ هيف سيل راغلا اذإف ترظنف .هتباصأ دق ماعطب هتأرما

 يذلا تيأرأ ،هللا دبع اي :تلاقف {هفرعت ام يهو لجرلا نم ييحتست تلعجف . هلكأ

 ناك دقف ،ينم رخست ال ،هللا دبع اي :تلاق .وه انأ :لاق ؟وه نيأ راغلا اذه يف ناك

 .هقدصت ملو ‘كبحاص انأ :لاقف .ريخب هرمأ

 درو ©كل هماقأ دق هللا نإف ،كلذ كتيب ىلإ يبهذاف ينيقدصت مل نإ :لاقف

 هناويح هل جرخأو ىرخأ رشع ةثالث هل هللا دازو رشع ةثالث اوناك دقو كدلو كيلع

 دعب قشمد كلم راص ىتح ءاهعم اهلثم هدازو 5اهلك

 لكو ناويحلاو منغلاو رقبلا نم هلاومأو هدلوو هلهأ هيلع هللا رف :نسحلا لاق
 :هلوق وهو .اهلاثمأ اهلوسن نم هل بهو ىتح اهيف هللا هاقبأ مث شهنيعب هكلم ءيش

 ٥ 2 ك و 2

 اوناك نيذلا نيعبسلا لثم : مهضعب لاق .مهلاجآ مهافوف (ممُهَعُم مهلثمو هلهأ هل انْبمَوَو)
 ري ي م ٥

 مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا) لثمو 6 مهايحأ مث اوتوم : : هللا مهل لاقن ىسوم عم

 .85 - 84 ص 3 ج ،فلس ام رظنا (1)

 هب تلستغا ام .وهو ؤ لوُسَع ءوضو : : (ذراَب لسَتْغُم اذَم) :185 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)
 .2الَسَتَغُم ىمسي هيف لستغي يذلا عضوملاو . هنم برشتو : يأ (ًبارشز) ءاملا نم
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 ١ ص عب ا رل أ ءزحل : 42

 ةيقب اوفوتساف [243 :ةرقبلا] (ْمُهيحأ ئ اوتوُم ةلا ُمُهَل َلاَقَف توملا َرَذَح فولأ

 . مهلاجا

 ىتح مهيف هاقبأ هللا نأو . مهنايعأب بويأ دالوأ ىيحأ هللا نإ :نسحلا لاقو

 ةلخس يل حبذا ،بويأ اي :لاق ؤًانايع ذئموي هيتأي سيلبإ نإو .مهلوسن نم هللا هاطعأ

 . بارت نم ًافك الو ال :لاق ؛كمنغ نم

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا لذلبع تعمس : لاق يدهنلا نامثع يبأ نع اوركذ

 وأ ،هللا ريغ وعدي وأ ، هللا ريغل يلصي ىتح هب كارشإلاو هللاب رفكلا دبعلا غلبي ال :لوقي

 . هللا ريغل حبذي

 نم هيلع دشأ ناك سانلا هلوقي عيش هغلبي مل بويأ نأ نسحلا نع اوركذ

 مل ينأ ملعت كنإ مهللا :لاقف هللا اعدف .هب يلتبا ام لثمب يلتبا ام ًايبن ناك ول :مهلوق
 تناف رض نم يب ام ينع فشكاف شاهلثم رسلا يف تلمع الإ ةينالعلا يف ةنسح لمعأ

 لعجف .")بهذ نم دارج هيلع رطمأو .ادجاس عقوف هل هللا باجتساف .نيمحارلا محرأ
 كتمحر نم عبشي نمو : لاق ؟عبشت امأ ‘ بويأ اي : هيلإ هللا ىحوأف ©كهعمجيو هطقتلي

 .'‘[بر اي] )2(

 ءيجيف ءايبنألا نم ةثالثب ةمايقلا موي سانلا ىلع جتحي هللا نإ :نسحلا لاقو

 ٥ كتعاطب تلمعل كلذ الولو ،هب تبجعاف ايندلا يف الامج ينتيطعأ :لوقيف دبعلا
 فسوي ىطعأ يذلا لامجلا مأ لضفأ ايندلا يف كتيطعأ يذلا لامجلا :هل هللا لوقيف

 ، يتعاطب لمعي ناك فسوي نإ :لوقيف ،©فسوي ىطعأ يذلا لامجلا لب :لوقيف

 كلذ الولو إايندلا يف يتنتيلتبا ،َبر اي :لوقيو دبعلا ءعيجيف .كلذب هيلع جتحيف

 يذلا ءالبلا مأ دشأ ايندلا يف هب تيلتبا يذلا ءالبلا ::هل هللا لوقيف . كتعاطب تلمعل

 نم هحيحصت تبثأ داسف ةرابعلا يفو .«‘بهذلا شارف هيلع رطمو» :اذكه ةرابعلا تدرو ،ع يف (1)

 . 7 ص 8 ج يناعملا حور .4 يسولالا رظنا . ريسفتلا بتك ضعب

 . ةرابعلا ميقتستل ةدايز (2)
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 44 - 43 :ص

 3 يتعاطب لمعي بويأ ناك :لوقيف .بويأ هب ىلتبا يذلا لب :لوقيف بويأ هب ىلتبا

 كلذ الولو ،هب تبجعاف اكلم ينتيطعأ :لوقيف دبعلا ءيجيو .كلذب هيلع جتحيف

 يذلا كلملا مأ لضفأ ايندلا يف كتيطعأ يذلا كلملا :لوقيف .كتعاطب تلمعل

 لمعي ناميلس ناك :لوقيف .ناميلس ىطعأ يذلا كلملا :لوقيف ،ناميلس ىطعأ

 .كلذب هيلع جتحيف ،يتعاطب
 ٥ ۔ 9 و 2 ٥

 4 بنل لا يلوأل ىركذو ان دنع نم ةمحر مهعم مهلثمو \ انبَمَوَو ط :هلوقا

 .نونمؤملا مهو

 .« ْثنخَت الو هب برضاف اتغِض كديب ذخو » :هلوق

 تعدو ؛رمألا ضعب يف ناطيشلا ("تبراق تناك بويأ ةأرما نإ :نسحلا لاق

 هتدعوف ةلخس يل حبذا : بويأل ناطيشلا لوق يف :مهضعب لاقو . هتبراقم ىلإ بويأ

 ةئام اهدلجي نأ هللا هافاع نئل هللاب بويأ فلحف .هتملعاف كلذ يف بويأ ملكت نأ

 ، هللا هافاع ىتح ءالبلا كلذ يف ثكمف .اهدلجي ءيش يأب ةين هل نكت ملو .ةدلج

 وهو هللا نم يحولا هاتأف .رجألاو هللا نم ةمعنلا هيلع تمتو ،ءاعدلا يف هل نذأو

 دق ةملسم هتأرما تناكو :نسحلا لاق .هدسجو هعالضأ يف حورلا فلتخت حورطم

 .ًائغض هديب ذخأي نأ هيلإ هللا ىحواف .ةلزنم هللا دنع اهل تناكو ،هيلع مايقلا تنسحأ
 ةئام تناكو لبنسلا نم :مهضعب لاق ،ةضبق ذخاي نأ ثغضلاو .لسالا نم ةئام
 ةدحاو ةبرض هب اهبرضيف ،)[رامَسلا :لسألاو] .لسألا نم :مهضعب لاقو .ةلبنس

 .لعفف

 . بويأ ىلع افوخ هبلط ام ىلإ تلام اهنأكو «تبراق» :ز نم اهتبثاف ةملك ردق ضايب ع يف (1)
 .قرو الب قاقد ةريثك ناصغأ هل تابن» هنأب ناسللا بحاص هفرعو .295 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 لاق . . .ةلَسأ : : هتدحاو 6 ءام نم ابيرف ة وأ 6 ءام عضوم يف الا تبني داكي الو 6 دكارلا ءاملا هتبنمو

 وبأ ل قو .«رصحلا اهنم عنصي اهل قرو ال ةيوتسم قاقد ل اوط تبنت ناديع لسألا :ةفينح وبأ
 شيشحلا وأ رجشلا نم فكلا ءلم وهو (اثعض كديب ذخَؤ)» : : 5 ص 2 جح زاجملا يف ةديبع

 .«كلذ هبشأ امو خيرامشلاو
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 51 - 4 :ص عبارلا ءزحلا

 حبسم هنإ :يا « ٌباوأ هنإ ُدْبَعْلا معن ًارباَص هَنذَجَو انإ » :هللا لاق

 و اندابع ركذاو : مالسلا هيلع يبنلل لوقي 4 اندابع ركذاو 9 :هلوق

 " يلوأ ئ (يديألا يلوأ) : : مهضعب لاق 4 رصبلاو يديألا يلوأ َبوَقْعََو قحسإ

 يلوأ :يأ (يديألا يلوأ) : نسحلا لاقو . هللا باتك يف يأ 3 (راصبألاور © هللا رمأ يف

 . هللا ةدابع يف ة ةوقلا

 ىركذلاو .ةرخآلا رادلا :يأ « رالا ىركذ ة ةصلخب :مهتن نا إ » : هللا لاق

 هللا مهراتخا ؛نيراتخملا :يأ رايخألا َنيَفطضُمْلا َنمَل اندنع مهتو » .ةنجلا

 . اهب مهّضتخاو ةرخآلا ركذب مهافطصا : : يبلكلا لاقو ] ةوبنلل

 يبأ نع اوركذ . رايخل ا َنُم لكو لفكلا اًدَو َعَسَيْلاَو َليعَمسا ركذاو » :هلوق

 يبنب لمكت ًاحلاص ادبع ناك هنكلو .ايبن نكي مل لفكلا اذ نإ :لاق هنأ يرعشألا ىسوم
 نإ : دهاجم لاقو .ءانثلا هيلع هللا نسحاف ةالص ةئام هلل يلصي ناك هتوم دنع

 هل هميقيف هموق رمأ هل لفكي ناب يبنل لفكت ، يبنب سيل احلاص الجر ناك لفكلا اذ

 نسحل : يأ 4 بام نسحل َنيقتُمْلل نإو » نارقلا ينعي » ركذ اذم < :هلوق

 همل ًةحََفُم ط ."اهيلإ رايخلا هببس ةنجلا. حير يهو ئ 4 ن ندع تنج ث . . عجرم

 نيعارصملا نيب “بهذ ةنجلا يعارصم نأ : : مهضعب ركذ .اث)[اهنم : يأ] 4 ُتوْبألا

 . اماع نوعبرأ

 يف :يأ 4 اَميف نوُعذي » .رامضإ اهيفو ،ررسلا ىلع :يأ ه اهيف َنيئكَتُم »

 يرجت راهنأ : يأ « باَرشَو » مهنع عطقنت ال ةهكافب :يأ .4 ةريثك ةَهِكَفب » ةنجلا
 وهتشا امب

 مل ىنعملا ضماغ ريبعت وهو «اهيلإ رايخلا هببس ةنجلا حير يهو » ع يف ةلمجلا هذه تدرو اذك )1(

 .داسف نم هب ام حيحصت ىلا دتهأ

 - 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .جاجزلا هراتخاو نينمز يبأ نبا هتبثأ حرش نم يهو ،ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 60 ۔ 52 :ض

 ىلإ نرظني ال نهجاوزأ ىلع نهفارطأ نرصق « فطلا ترصق ممُمذْنَو »
 ٠ ٠ - ٠ م ,؟

 : دهاجم ريسفتو . ةنس نيثالثو ثالث تانب ؛دحاو نس ىلع :يأ « بارتا » .مهريغ

 . دحاو نس ىلع : هلوق وهو ©لاثمأ : يأ (بارَنأ)

 اذه نإ باسحلا مويل » ةنجلا يف فصو ام ينعي « نودوت ام اذه » :لاق

 . عاطقن ا نم : ىأ ٩ د داق نم ُهَل ام اقزر

 .عجرم رشل : يأ «بائَم رشَل » نيكرشملل : :يأ « َنيِخطلل نإو اذه » : هلوق
 داَهِم منَهَج نم مهلر :هلوقك .شارفلا سنب :يا « اهملا سيف اَهَتوَلضي منهج »

 مهقوف نم 7 :هلوق لثم وهو .مهاشغت :يأ 1 :فارعألا] ) ,شاؤغ ميقوف ن نمو

 .[16 :رمزلا] للظ يخن ْنمَو رانلا َنُم للط

 . هوقو ذل َقاَسَعَو ميمح اذ اذه : مي لقت اهيف . 4 قاَسََو ميمح هوقو ذف اذ ذه و

 . هدرب نم عاطتسي ال يذلا درابلا قاسفغلاو 8كهرح نم عاطتسي ال يذلا راحلا ميمحلاف

 تنتنأل برغملا يف قارهت هنم (")ةرج نأ ول ظيلغلا حيقلا قاسغلا مهضعب لاق

 :قاسغلا :مهضعب لاقو .برغملا لهأ تنتنأل قرشملا يف قارهت وأ قرشملا لها

 .هنع اوركذ اميف قاسغلا رسفي ال نسحلا ناكو .ناسارخ ناسلب ،نتنملا

 (ُرَحآَو) .هلكش نم رخو :ارقي نسحلا ناكو . «جؤزا هلكش نم رخاو :لاق
 . اناولأ :(ججاَوزا) ميمحلا وحن نم :يأ ،هوحن نم :(هلكش نم) ريرهمزلا ينعي

 آل متنا لب اولاق رانلا اولاَص مهنإ مهب ابحرم ل مُكَعُم مجَتقُم جوف اذه :هلوق م م .

 نم افلخ ماللاو فلألا لعجت برعلاو 3 اهباوبأ مهل ة ةحتفم ىنعملا نال (تتاوْبألا) عفرت» :408 ص =
 . «هاوأم ۔ ملعأ هللاو ۔ ىنعملاف (ىَوأَمْل يه َميجَجْلا ناق : هلوق هنمو . . . ةفاضالا

 جرخأو . «هنم ةرطق نأ ول» : : 7 ص 23 ح يربطلا ريسفت يفو .6 ةقرو ز يفو ع يف اذك )1(

 قارهي قاسغ نم ًاولد نأ ول :لاق تي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبا نع اعوفرم أ اثيدح يربطلا

 .ز نم حيحصتلا تبئأ ةيالا ريسفت يف بارطضا ع يف (2)
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 63 - 0 :ص عبارلا ءزجلا

 ۔۔ م م. و- ه ء م و م

 : مهضعب لاق .سيلبإ ينبل ةكئالملا هتلاق .ه ُراَرَقْلا سئبف انل ُهوُمَتْمَدَق متنا مكب ابحرم

 مدآ ينب نونعي (جؤَف اه) ؛سيلبإ ونب مهلضأ نيذلا مدآ ينب اولخدي نأ لبق اذهو

 .رانلا يف :يأ (ْمُكَعُم ٌمحَتقُم)

 :مهل مدآ ونب لاق : يأ .اولاق (رانلا اولاَص ْمُهَنِإ مهب ًابَحرَم ال) :سيلبإ ونب لاق
 .رارقلا سيبف انل هومتمدق متنأ مكب ًابحرم ال متنأ لب

 نيذلا لوألا جوفلل تلاقف شرانلا ىلإ جوفب ةكئالملا مهتءاج :لوقي مهضعبو

 ولاص مهنإ مهب ابحرم ال :لوالا جوفلا لاق .مكعم محتقم جوف اذه :مهلبق اولخد
 .رارقلا سيبف انل هومتمدق متنأ مكب ابحرم ال متنأ لب :رخآلا جوفلا لاق شرانلا

 نم) :هلوق] « رانلا يف ًافْغِض اباذع ُهذزق اذه انل مدق ْنَم انبَر اولاق » : هللا لاق
 هباذع ىلع هدز :يأ (ًافغض اباذع هدزف) :هلوقو .هعرشو هنس نم :يأ (اذه انل مدق

 , .- .ه ٥ ۔ ۔ .- ٤ 3{3 : ء ن م - ى ي

 نجلا َنُم مكلبق نم تلخ ذَق ممما يف اولخذا لاق) :هلوقك وهو .."”[رخآ اباذع
 ه. م ١ - م ِ ذ ٦ ھ۔ذه هو ء۔۔ إ . مى . ٠

 تلاق اعيمج اهيف اوكردا اذإ ىتح اهتخا تنعل ةما تلخد املك رانلا يف سنإلاو
 نكنلو فغِض لكل لاق رانلا َنُم افعض اباذع مهتاف انوُنَضأ ازه انبَر ممهالوأل مهارا < .ه , -. ,.., ذ .ه ه < , ه هس ۔ 8 ۔ ۔. ٠ ,۔هك۔ هه ىه ء,۔٠

 ٨٣[. :فارعألا] (َنوُمَلُعَت ال

 :هلوقك .ايندلا يف : يأ ه رارشألا َنُم مُهُدُعن انك الاجر ىرن ل انل ام اولاق ط

 : نيففطملا] ةيآلا رخآ ىلإ (. . .نوكحضي اونمآ َنيذلا َنم اوناك اوُمَرْجا نيذلا نإ)
 ۔ذو« مم و۔ ٤8٨ ىا ۔ ٠. ۔ , ,-ح ,۔

 : دعن انك الاجر ىرن ال انل ام) :اولاقف ز انلا اولخد املف 9
 رم م . ۔ ه , ر ىرث ۔ ذ ه ( ول . مهعم اهيف موري مل ٍ - اولخد ّ ] 5

 : يأ « رصبالا مهنع تغاز ما » اناطخاف : يأ (}ه ايرخس مهنذختا » (رارشالا

 مهعم اوسيل مهنأ دعب اوملع مث :لاق .دهاجم ريسفت اذهو . مهارن الو اهيف مه مأ

 يف راصبألا تغاز دقو . ًايرخس مهوذختا دق :اولعف دق كلذ لك : نسحلا لاقو .اهيف

 . مهنع يرصب ابن دق : لجرل ١ لوقك . مهل ةرقحم ايندلا

 . نينمز يبأ نبال ريسفتلاو 0296 ةقرو ،ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 3هب رحسو ءزهلا نم هلعج (ايرخِس) رسك نمو . . .» :187 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 .«مهنولذتسيو مهنورخستي ةرخسلا نم هلعج اهلوأ مض نمو
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 69 ۔ 64 :ض

 يف اضعب مهضعب لوق ينعي 4 رانلا لمهأ ُمُصاَحَت قحل كلذ نإ » : هللا لاق
 . ىلوألا ةيآلا

 هلإ نم اَمَو » هللا نم رذنم انأ يا ،رانلا لهال ه رذنم انأ امنإ لف » :هلوق
 توُمُسلا بر ث . هرمأ نم ءاش امبو توملاب دابعلا رهق 4 راهقلا حرلا هللا لا

 م 8 هم . هم

 .نماو بات نمل :يأ « راقعلا زيزمللا امهنيب امو :ضزألاو

 ينعي « ًنوُضرغُم ةنع متنأ » .نآرقلا ينعي « ميظع ابن وُه لف » :هلوق
 . نيكرشملا

 :نسحلا لاق 4 َنوُمِصَتْخَي ذإ ىَلغألا ولملاب ملع نم يل ناك ام » :هلوق
 اميف اولاق نأ مهتموصخ :نسحلا نع ورمع ريسفت يفو .مدا قلخ يف اومصتخا
 .[33 :ةرقبلا] (َنوُمتَكَت متنك اَمَو) : هلوق وهو .انم هيلع مركأ وه ًاقلخ قلاخ هللا ام :مهنيب

 ضزألا يف لعاَج يئإ) ةكئالملل لاق امل ىلاعت هللا نأ سابع نبا نع اوركذو
 َكَل ُسَدَقنَو ةدمحب حبسن نحنو ءامدلا كفسو اهبف دسفي نم اهيف ُلَعْختأ ا ةي

 . مهتموصخ كلت تناكف [30 :ةرقبلا] (َنوُمَلْعَت ال ام ملا ينإ لاق

 :لاقف مانملا يف ةليللا يبر يناتأ : م هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 يف بر :تلق .. .."»يردأ ال بر :تلق .ىلعألا الملا مصتخا ميف دمحم اي
 .»تارّبسلا يف ءوضولا غابسإ :تلق ؟تارافكلا امو :لاق .تاجردلاو تارافكلا

 فذح خاسنلا دحأ وأ دوه خيشلاب يئأكو .ًامرخ ثيدحلا يف نأ ىلإ ةراشإ انه طقنلا هذه تعضو )1(
 : ىلي ام هظافلأ ضعب يف ءاج دقف .هبهذم قفاوت الو هدنع حصت مل لمجو ظافلأ ضعب ادصق
 تملعف ،يرحخن يف لاق وأ ييدث نيب اهدرب تدجو ىتح يفتك نيب هدي عضوف ال :تلق ...»
 معن :تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف يردت له دمحم اي لاق ضرالا يف امو تاوامسلا يف ام
 قرط نم ص ةروس ێريسفتلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدحلاو «. ...تارافكلا يف
 . .319-321 ص شك ج شروثنملا ردلا 3 يطويسلا رظناو ؤ ةهباشتم ظافلأب ةريره ىبأ نعو ةرمس نب رباج نع هيودرم نباو يناربطلا هجرخاو ،لبج نب ذاعم نعو سابع نبا نع

 .ةدرابلا ةادغلا .تارّبَس ىلع عمجتو .ةَربسلا (2)
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 78 ۔ 0 :ص عبارلا ءزحلا

 دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا يف بيقعتلاو ‘تاعامجلا ىلإ مادقألا ىلع يشملاو

 ليللاب ةالصلاو ،مالسلا ءاشفإو ،ماعطلا ماعطإ :تلق ؟تاجردلا امو :لاق .ةالصلا

 . ماين سانلاو

 . ىبر اي ىأ تارافكلا يف :تلق ؟ىلعألا ألملا مصتخي ميف :مهضعب لاقو

 دجاسملا يف سولجلاو ،تاعامجلا ىلإ مادقألاب يشملا :تلق ؟تارافكلا امو :لاق
 تميو ،ريخب شعي كلذ لعفي نمو .هراكملا يف ءوضولا غابسإو ‘تاولصلا فالخ

 6مالسلا لذبو { ماعطلا ماعطإ :تاجردلاو .همأ هتدلو مويك هتائيطخ نم نكيو ،ريخب

 تاركنملا كرتو تابيطلا كلاسأ ينإ مهللا :لق :لاق .ماين سانلاو ليللاب موقي نآو

 .نوتفم ريغ ينفَوَتف ةنتف مهللا تدرأ اذإو ،يلع ينقت نأو .نيكاسملا بحو
 م 2

 7 رذنُم تنأ اَمَنإ) : هلوقك وه ؛ نيبم ريذن م ان امن الإ لإ ىحوي نإ { : هلوق

 . يداهلا هللاو ،رذنملا هللا يبن يأ .[7 :دعرلا] (ِامم موق

 هيف تخفنو هتيوس اذإف نيط ن م ر قلاخ يإ ةَكْئلَمْلل كبر لاق 5 + :هلوق

 َناَكَو ربُكَتْسا سيلبإ ألإ ةوُعَمجأ ُمُهْلُك ةكئالَمْلا دجسف َنيدجنَس هل اوق يجوُر نم

 . ةرقبلا ةروس يف كلذ انرّسف دقو « َنيرفلكْلا َنِم

 .هل دوجسلاب سيلبإ رمأو مدآل دجست نأ ةكئالملا رمأ هللا نإ :نسحلا لاقو

 ناكو هللا نع ربكتساو سيلبإ دجسي ملو ةكئالملا تدجسف ،ةكئالملا نم نكي ملو

 لاقو .سنإلا لوأ وهو سنإلا نم مدا نأ امك نيرفاكلا لوأ ناك .نيرفاكلا نم

 مأ يف ناك نمم سيلبإ ناكو . ًاديعس وأ ًايقش باتكلا مأ يف ناك دبع لك نإ : : مهضعب

 .ًايقش باتكلا

 :ينعي] « َترَبْعَْسأ يديب تقلح اَمِل دجست دحت م نأ كعنم اَم ام زسيلنإت ا لاق »

 كنإ » [ءامسلا نم : يأ] 4 اهنم رخاف لاق َنيلاَعْلا َنم تنك 1 < "_[تربكت

 ىلإ ينعي 4 نيلا موي لإ يتنغعل كيلَع نإ ًنِإَو » .ةنعللاب مجر ،نوعلم :يأ « ميجَر

 .6 ةقرو ز نم ةدايز )1(
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 83 ۔ 79 : ص

 © سيلبإ : ةبوت مهل تسيل ةثالث :ءاملعلا ضعب لاق .رامضإلا يف ادبأو آثباسحلا موي

 .ايبن لتق نمو ،هاخأ لتق يذلا مدآ نباو

 نم كنإف لاق نونعي مو ىلإ » ينرخاف :يا « ينزظنأت بَر لاق »
 . ىلوألا ةخفنلا ينعي « مولعملا تفلا موي ىلإ » نيرخؤملا نم :يا 4 نيرظنملا
 .ةرخآلا ةخفنلا ىلإ رخؤي نأ هللا ودع دارأو

 نيعمجا مهنلضال يأ « َنيِمَمجأ ُمُهَنيوغأل » كتمظعبن : يا نزي لاق »
 .ه َنيِصَلْخُملا ْمُهْنم كدابع ألإ »

 4 نيعمجأ مهنب كعبت نم كنم منَهَج َنالْمأل لوفأ قحلاو قحلاف لاق »
 ريسفتو ."ينم قحلا يا (ُيحلا) دهاجم ريسفتو .قحلا لوقيو قح هللا نإ :لاق :يأ
 .نيعمجلا مهنم كعبت نيو كنم منهج نالمال اقح اتح :لوقي ،مسق اذه :نسحلا

 نم انأ اَمَو رجأ ن م نآرقلا ىلع :يأ 4 هنلَع مكنأ ام لق » :هلوق
 لقع نمل : يأ ه َنيمَلْْلل » ركفت الإ : يأ ه ركذ آلإ » نآرقلا يا هزم نإ نمكم

 . ةمايقلا موي ينعي ،توملا دعب :يأ « نيج دعب هبل َنُملْعَلَ » . هللا نع

 .«لوقأ قحلاو © ينم قحلا : لوقي :لاق» :553 ص دهاجم ريسفت يف (2)
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 ا 3 - 1 :رمزلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو .رمزلا ةروس ريسفت

 زيزعلا هللا نم بتكلا ليزنت » :هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 .قي دمحم ىلع ليربج عم هلزنأ ؛نآرقلا ينعي 4 ميكحلا

 هب كرشت ال : يأ « نيذلا هل ًاصلخُم ةللا دبعا يحلاب بتكلا كيلإ انلزنأ انإ »
 .مالسإلا يأ « صلاخلا نيدلا .هلي الأ » .تيش

 . هللا نود نم مهنودبعي ةهلآ مهنوذختي : يأ « ءايلوأ هنود نم اودحتا نيذلاو »
 ؛رامضإ اهيف (ممُهُدْبْعن اَم) ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلاو لوقي .4 مُهُذْبْعَن ام »

 4 ىىقلز كلا ىلإ اَنوُبرَقيل الإ » .شمعالا ةءارق يهو ،مهدبعن ام اولاق ،اهرامضإو
 مهشياعم مهل حلصي يكل ناثوألا ةدابعب هللا ىلإ نوبّرقتي مهنأ اومعز .ةبرقلا ىفلزلاو
 .ةرخآلاب نورقي سيلو ءايندلا يف

 ةكئالملل هنولوقي مهلبق نّمَو ، مهناثوأل هلوقت شيرق 6")[لوق اذه] :دهاجم لاق

 .ريزعلو ميرم نب ىسيعلو

 نينمؤملا نيب مكحي :يأ ه َنوُفخَي هيف مم اميف مهنب مكحي ةللا نإ » :لاق
 :لاق .رانلا نيكرشملا لخديو ثةنجلا نينمؤملا لخديف .ةمايقلا موي نيكرشلاو

 .هرفك ىلع تام نم ينعي « راَفَت بذ وُه نَم يدهي ال ةللا نإ »

 .555 ص دهاجم ريسفت نم ةدايز (1)
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 ُاَشَي ام ىلحي امم » راتخال يأ « ىقطضأل ادلو ذختي نأ هئلا دازآ ول ا :هلوق
 ادلو ذختي مل يذلا « راهقلا دجاَولا هللاوُه » دلو هل نوكي نأ هسفن هزني « ُهَناَحْبُس
 . هرمأ نم ءاش امبو توملاب دابعلا رهق يذلا راهقلاو . كلملا يف كيرش هل نكي ملو

 .رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلل : يأ 4 قحلاب ضزالاو تاومسلا قلخ ث

 :لوقي مهضعبو . .نوفلتخي : يأ » ,ليلا ىلع غ اهنلا زوكيو راهنلا ىلع للا روكي له

 ينعي 6 ]6 :ديدحلا] ) ليللا يف ه َراَهْنلا 7 راهنلا يف للا جلوي) : هلوق لثم وه

 لجأل يرجي ك َرَمَقْلاَو رسلا ر َرْخَسَو ط .هبحاص نم امهنم دحاو لك ذخا

 نمل رافغلا ،هرمأ يف زيزعلا « رافع ُيزَعْلا وه آلأ » .ةمايقلا موي ىلإ :يأ ه ىمسم
 . نماو بات

 ينعي « اَهَجْؤَز اهنم َلَعَج مت » مدآ ينعي 4 دجاو ,سفن نُم مكقَلَع » :لاق
 .رسيألا هبنج نم ىريصقلا يهو ‘ هعالضأ نم علض نم تقلخ . ءاوح

 علض نم تقلخ ةأرملا نإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق بدنج نب ةرمس نع اوركذ

 .(")اهب شعت اهرادف اهرسكت اهميقت نأ درت نإ كنإو ،جوعأ

 فانصا :يا « ,جز ةينات منلا نم » مكل قلخو :يا « مكل لزنأو »
 .جوز اهنم دحاولا

 ىتلا ةينامثلا جاوزألا :لاق هنع هللا .يضر سابع نبا نع دهاجم نع اوركذ

 زعملا نمو) . ىثنألاو ركذلا ينعي (نتث نأضلا نم) : ماعنألا ةروس يف تركذ

 .[143-144 :ماعنألا] (نيتث رقبلا ن نمو ني لبإلا نمو) . . .(نيتا

 من ةقلع مث ةفطن ينعي] « ٍنلَع دمب نم قلع مكينهمأ نوب يف مكقح »
 تملظ يف 7 (ق[حورلا هيف خفني مث رعشلا مث محللا مظعلا ىسكي مث ; ًامظع مث ةغضم

 1 ج ؤ فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا .ةريره يبا نع ناخيشلا هاور .هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 .345 ص

 .297 ةقرو ؤز نم ةدايز )2(
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 8 - 6 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 .(}»محرلاو ةميشملاو نطبلا :يأ 4 ثنَت
 نم ؛نهفصو يتلا ءايشألا هذه قلاخ ه وُه ألإ هلإ ال مُكبَر ةللا مكلذ » :لاق ٥ ل و م

 ىنأف » ىُم آلإ ةلإ ال) :عضوملا اذه ىلإ (يَحلاب ضزألاو تاومسلا َقَلَع) :هلوق
 متنأو هريغ نودبعتف مكب بهذي نيأ :يأ .مكلوقع نوفرصت فيكف :يأ « َنوفَرضت
 .دحاو نوكفوتو نوقدصتو مكلوقع نوفرصتو .ءايشألا هذه قلخو مكقلخ هنأ نوملعت

 هدابعل ىضري الو » مكتدابع نع :يا « ممُكنَع ينَع للا نإف اورُمَكَت نإ » :لاق
 . ۔ ", ؟ ۔۔.,- . . - (2) ث 8 - ه . . و ه <- - ٠١ ٥ ٥ © - م م م و م ُ 1 ه ٤4.

 لمحي ال يأ 3 ىرخ ا رزو ةرزاو رزت الو مكل هضري » اونمؤتو « اوركشت نإو رفكلا

 ىلع مهزازوا نولمحي مهؤ) :هلوقك .لمحلا وهو رزولا بنذلاو هريغ بنذ دحأ
 ۔ ه ۔“و۔و. - , ۔ ه. هو ه و۔ .ح م . . .

 امب مكئبنيف » ةمايقلا موي :يأ « مكعجرم مكب ىلإ مث » [31 :ماعنألا] (مهروهظ
 .رودصلا يف امب :يأ « رودصلا تاب ميلع هنإ َنوُلَمُعَت متنك

 م م 6 ۔ م م

 هاعد : يأ 4 هنإ ابم ُهبَر اعد » ضرم :يا 4 رض ناسنإلا سم اذِإَو » :هلوق
 (ةضرملا كلذ نم هافاع :يأ 4 ُهنُم ةَمْعِن ُهَلوَخ اإ مث » هنع فشكي نأ صالخإلاب

 . ج. ,. ه۔ .؟ . . ى . 6 م . ركم ٥ 1 ھ ٥ه۔ ڵ,۔ ,- ۔ -[

 ىلإ انعذي مل ناك) اضرعم : يأ (رم) :هلوقك وه « لبق نم هێلإ وغذي ناك امم يسن »
 . و 372
 ينعي 4 ًادادنأ .هلل لَعَجَر :لاق .كرشملا رفاكلا ينعي ،[12 :سنوي] (هسم رض

 :يأ « هليبس ْنَع لضي » .لدعلا دلاو هنود نم اهودبعف هللاب اهولدع ،ناثوألا
 ايندلا يف 4 ختَمَت » كرشملل دمحم اي لق :يأ 4 لق » هريغ كلذ ىلع هعبتي
 .4 رانلا بحضا نم كنإ » ليلق ايندلا يف كءاقب نإ :يأ « ليلق رفكب »

 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ هركذ امك «نطبلا يف مث ،محرلا يف مث لاجرلا بالصأ يف» :ليقو (1)

 .188 ص
 ْمُمْوَشخاف) :هلوق لثم اذهو .مكل ركشلا ىضري :لوقي» :415 ص 2 ج ث يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 .«اناميإ سانلا لوق مهدازف :يأ (أنامميِ ُمُهَداَرَ
 كلذ لوحت» : يأ :ع يفو . نسحأو اريبعت حضوأ وهو «ضرملا كلذ نم هافاع» : ىا ز يف اذك (3)

 يف ليوختلا ىنعم يف ايوغل اقيقحت 8 ص 2 ج ةديبع يبا زاجم يف رظناو .ةيفاع ضرملا
 .«هتلوخ دقف هتيطعا عيش لكو كَاَم لك» :لاق .ةيآلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 13 - 9 : رمزلا

 تاعاس : يأ 4 لتلا ءانا < ةالصلا يف مئاق : ىأ 4 تن ه نمأ ط : هلوق

 فاخي :يأ 4 ةرخالا ُرَْسَي » يذلا وه :مهضعب لاق ًامئاقَو ادجاس » ليللا
 ادادنأ هلل لعج يذلاك تناق وه نمأ :لوقي .ةنجلا : يأ 4 هبر ةمحر وُجريَو ) اهباذع

 .0"”هلثم سيل :يأ !هنود ناثوألا دبعي

 يوتسي له :يأ ه َنوُمَلْعَي آل نيذلاو َنوُمَلْعَي نيذلا يوتسي لمم لق » :هلوق
 يذلا كرشملا اذهو ،ليللا ءانآ موقي يذلا ،هبر قالُم هنأ ملع يذلا .نمؤملا اذه

 ةركذتلا لبقي امنإ :يأ ه وزت امنإ ] .نايوتسي ل امهنإ :ىأ ادادنأ هلل لعج

 .ث[نونمؤملا مهو لوقعلا باحصأ :ىأ ه بنللا ولوأ <

 يأ ه اونسحأ نيذلل » :لاق مث ه مكبر اوق اوناع نيذلا داعي لف » :هلوق
 ام ينعي ،ايندلا يف ريخلا نم هللا مهاطعأ ام :يأ ه ةنسح ايندلا هذه يف » اونمآ

 وه « ةعسو هللا ضزاو » .ةنجلا نم ةرخآلا يفو ةنسح ةعاط نم اهيف مهاطعأ

 يف [56 :توبكنعلا] (نوُبعاَق ياق ةَعِساَو يِضزأ نإ اونمآ نيذلا يدابع اير :هلوقك
 .اهيلإ اورجاهت نأ مكترمأ يتلا ضرألا

 نعو هللا ةعاط ىلع اوربص نيذلا يأ « نوُربنصلا ىفَوُي امنإ » :لاق

 يف مهيلع باسح ال :يأ 4 باس ريعب » ةنجلا ينعي مُهَرْجَأ » ."هتيصعم
 :[40 :رفاغ] (باّسج ر اهيف َنوُفَزُْي) :هلوقك .ةنجلا

 نوأ تومأ نأل ترمأو نيلا هل ًاصلخُم ةللا دبعا نأ ترمأ ينإ لق » :هلوق
 .ةمألا هذه نم :يأ 4 َنيملُسُمْلا

 نم هيلإ يننوعدت ام ىلع مكتعباتمب] « يبَر ُتْيَصَع نإ فاعأ ينإ لف » :هلوق
 .منهج يأ « ميظع موي َباذَع » &ك[نانوألا ةدابع

 .416-417 ص 2 ج ءارفلا يناعم يف اهليواتو (تئاف و ْنَمأ) : ىلاعت هلوق ةءارق هوجو رظنا (1)
 .298 ةقرو ز يف ادرو امك امهتبثأف ع نم اهريسفتو ةيآلا نم ةريخألا ةلمجلا هذه ركذ طقس (2)
 . بسنأو ًاريبعت نسحأ وهف 5 يف ام تبثأو {. !هتيصعم نعو هلللا ضئارف ىلع اوربص نيذلا ( : ع يف )3(

 .298 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 20 ۔ 4 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 . ها - و ى ه . مو.م.؟ك

 هلوه ديعو اذهو « هنود نم متش ام اودبعا ينيد ل ًاصلخُم ذبعا ةللا لق {

 .. نينوبغملا : يأ 4 َنيرِسنَحْلا نإ لق ث . مكبذع هنود نم متدبع نإ مكنإ يأ ديدش

 مهسفنأ اورسخ نيذلا » [9 :نباغتلا] (نئاَعتلا ُُوَي كِلذ) :رخآ عضوم يف لاقو

 ُناَرُسْحْلا وُه كلذ لأ » ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اونبغ : يأ « ة ةَماَيَقْلا وي مهيلأ

 نم مهجاوزأ اورسخو ىرانلا يف اوراصف مهسفنأ اورسخ . نيبلا نبغلا :يأ « نيبملا

 . نيعلا روحلا

 كلذ هل ناك هللا ةعاطب لمع نمف ،اللهأو ةنجلا يف آلزنم دحأ لكل لعج هللا نإ
 لهألاو لزنملا كلذ ناكو ىرانلا ىلإ هللا هرّيص هللا ةيصعمب لمع نمو ،لهألاو لزنملا

 كلذ عيمج راصف .مهل اهلعج يتلا مهيلهأو مهلزانم ىلإ هللا ةعاطب لمع نمل ثاريم

 .مهل
 ْنُم مُهَل) :هلوقك للظ ميخت ْنمَو رانلا نم للظ ميِتْوف ن مهل « : هلوق

 دابع هَداَبِع هي هللا ُفْوَحُي كلد » [41 :فارعألا] ) ,شاؤغ مهقوف نمو ذاَهم منهج

 . نوصعت الو ئيش يب اوكرشت ال : يأ ه نوناق

 4 اَموُدُبْعَي نأ » نيطايشلا توغاطلاو 4 َتوُغتلا اوبنتجا نيذلاو » :هلوق
 . اهتدابع ىلإ مهنوعدي مه مهنأل نيطايشلا نودبعي امنإ ناثوألا نودبعي نيذلا نأ كلذو

 : يأ « ىرشبلا مهل , هللا ىلإ نيصلخم اولبقأو :يأ 4 هللا ىإ اوباَنأو » :لاق

 مهرشب : : يأ « هنسحأ نوبي َلوَقْلا نوعمتسي نيذلا دابع بق ط :لاق .ةنجلا

 © هيف هب هللا مهرمأ امب نولمعيف يأ نسحأ َنوُبتَيف) © هللا باتك :(لوقلا) و .ةنجلاب

 اولوأ ه كوو هللا ُمهذَم نيذلا كوأ » :لاق .هيف هنع هللا مهاهن امع نوهتنيو

 .لوقعلا ولوأ :يأ « بنلألا

 باذعلا ةملك هيلع تقبس : ىأ 4 باقلا ةَملَك هيلَع ح نمأ « :لاق
 هع ۔. ه۔

 .هيدهت ال يأ ئ با ذعلا هيلع بجو نم يدهت : يأ 4 رال ١ يف نم ذقنت تنافا ا »

 ٥ { .و هف و. م ٠٥َ ه . ٥ 23 ۔

 اهبحت نم يرجت ةينبم فرع اهقوف نم فرغ ممُهَل مُهْبَ اوقتا نيذلا نكل ه :لاق .
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 23 - 20 :رمزلا

 ءاملا نم قدانخ ريغ يف :يأ دودخ ريغ يف يرجت .ةنجلا راهنأ :يأ « زنهنألا

 ردلا هضارضرو 3رفذأ كسم رهنلا ةنيطف ؛ هلك ضيبأ وهو رمخلاو نبللاو لسعلاو

 .ةنجلا ينعي ،نينمؤملا دعو يذلا 4 هللا دعو ه .ؤلؤللا بابق هتافاحو ، توقايلاو

 ."ه داعيملا هللا فلحي ال ل

 4 ؛ضزألا يف عيبن ُهَكَلَسف ءام ءامسلا َنم َلَزْنأ ةللا ن ر 1 » :هلوق

 ُهلَعجَن ث ًارَقضُم هارت جيهي ث هئال افلتُخُم ًاعزز هب 122 مث ط . )نويعلا عب انيلاو

 تاَبَ هب ًطَلَتخاَف ِءاَمَسلا َنم هانلزنأ ِءاَمَك ايندلا ةوَيَحْلا لم امنإ :هلوقك ه املظم

 يف نإ { :لاق .[24 :سنوي] ةيآلا رخا ىلإ .. .(ماعْنألاو سالا لكات امم ضزألا

 نوملعيف نوركذتي . نونمؤمل ا مهو . لوقعل ١ يوذل : يأ 4 بتلأل يلوأل ن ى مكْذَل كلذ

 .بهاذ ايندلا يف ام نأ

 ه ٥ ى

 نأ هللا دري نمف :هلوقك . .عسو : : يأ 4 ملإال هردص هللا ح َحَرش ْنَمَفأ ط :لاق

 : يأ « هبو م رون ; ىلع وهف » :لاق 5 :ماعنألا]ا ) مالسإلاب هرذَص حرشت ر هيدهي

 يف كئلوأ هللا رذ ْنُم » ةظيلغلا يأ 4 مهبو ةَيسَقْلَل لوق » .هبلق يف رونلا كلذ
 رون ىلع وهف ىدهلل هردص هللا حرش يذلا نإ :يأ .ىدهلا نع :يأ « نيبم للَض
 نع يأ نيبم لالض يف وه يذلا ،كرشملا ينعي إهبلق يساقلاك سيل ؤهبر نم
 ال امهنإ : يأ © نايوتسي له :لوقي . ماهفتسالا ىلع اذهو .ةلالضلا نيب ىأ ىدهلا

 . .نايوتسي

 هبشي : يأ « اهبش ابتك » نآرقلا ينعي « ثيدحلا ت لزن هللا » :هلوق

 زاجم هزاجم بصن «(ةاَعيملا هللا فلحي آل هللا دعَر)» :189 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 اذإ :ةديبع وبأ لاق .دحاو ,ديعولاو داعيملاو دعولاو .هظفل ريغ نم لعف هبصني يذلا ردصملا
 (اورقَك نيذلا هللا اَهَدَعَو ُراَنلا) : : هللا لاق ؛رشلا نوكيو ،ريخلا هجولاف ،لجرلا تدعو :تلق
 . «ريخلا نوكي الو رشلا هجولاف تدعوأ :تلق اذإو [72 :جحلا]

 شاج :هنمو .قفدت ام :يأ .«ضرألا نم شاج ام وهو عوبني اهدحاو» عيبانيلا :ةديبع وبأ لاق (2)
 .أدج دتماو رخز اذإ :يداولا
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 26 ۔ 3 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 ركذي : يأ صصقلا هيف هللا ينثي يأ « َيِناََم » هقدصو هلدعو هرون يف ًاضعب هضعب
 لاقو . نسحل ا ريسفت ا ذهو . روسل ١ نم اهريغ يف اهركذي مث . ةروصل ا هذه يف ةنجلا

 .}»ىرخاألا يف اهركذي مث ةروسلا هذه يف ةيآلا ركذي :مهضعب
 م ٥ م 3 ٥ َ ۔ 33 ٥

 .ًدعأ امو هللا ديعو اوركذ اذإ : يأ 4 مهبر نوشخي نيذل ١ ُدوُلج هنم رعشقت «

 تاحلاصلا مهلامعأ اوركذ اذإ :يأ « هللا ركذ ىلإ ْمُهُبولقَو مُهُدولُج نيلت مث » :لاق

 . 7 يذلا هللا لدعو ىلا يأ © هللا ركذ ىلإ مهبولقو مهدولج تنا

 : يأ 4 داه نم ُهَل امف ةللا للضي : : نمو ءاشت م هب يدهي هللا ىدُه كلذ % :لاق

 .هيدهي

 4 ةَمتَْلا موي » باذعلا ةدش :يأ « باذعلا ءوُس ههجوب يقني نمفأ » :لاق
 بكي هز ال ههجو اهيف ىقل أ ١ دإ رانل ا هنم بيصت ام لوأو . رانل ا يف ههجو ىلع ٩ : يأ

 نال ىذلا نمؤملا اذه مأ كريخ وهأ : يأ ‘ ةمايقلا موي انمآ يتأي نم مأ ريخ ههجو ىلع

 : يأ « َنيملظلل َليقَو » :لاق .نايوتسي ال امهنإ :يأ ،هللا ركذ ىلإ هبلقو هدلج
 ' :نولمعت متنك ام ءازج :يأ « نوبسكت متنك امم اوقوذ » نيكرشملل

 مهتاف » دمحم اي كموق لبق نم :يأ 4 مهلبق نم نيذلا بذك » :هلوق
 يف يزخلا ةللا مهقاذاف » :لاق .ةاجف مهءاج :يأ « نورعشي ال ثيح نم باذملا ٠ م م۔ م ۔ ٤ ۔ وو ٥ ۔ ۔, . ه ۔ ه ه , ©

 ه ربكأ ةرخألا ُباَذَعَلَو » .مهبيذكتب يزخلا باذعب مهكلهاف :يأ ه ايندلا ةوَّيَحلا
 باذع نم ربكأ ةرخآلا باذع نأ اوملعل : يأ 4 نوُمَلعَي اوئاك ل 9 ايندلا باذع نم

 .ايندلا

 لمتحيو ،ثيدحلا نسحأ نم لدب (أباتك) . . .» :123 ص 4 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاق (1)

 انايب (َيِناََم) نوكي نأ زوجيو . . .اضعب هضعب ةهباشم يف قلطم (ًاهباشَتُم) و .هنم الاح نوكي نأ
 ددرم ىنعمب ىنثم عمج يناثملاو .ةهباشتم الإ نوكت ال ةرركملا صصقلا نال .اهباشتم هنوكل
 . هظعاومو هديعوو هدعوو شهيه اونو هرماوأو هماكحأو .شهئابنأو هصصق نم ىنث املو .رركمو
 .(... ناشت الو هَقتي ال .هفصو يف ءاج امك لمي الف .ةوالتلا يف ىنثي هنأل : ليقو

 مث ،تلزن اذإ باذعلا ةيآ نم افوخ رعشقت» :418 ص 2 ج يناعملا يف لاقف اذه ءارفلا زجوأ دقو (2)
 .«ةمحر ةيا لوزن دنع نيلت
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 31 - 27 : رمزلا

 « ةورذ مهلعَ ,لتم ل ن ناءرقلا اذم ين سل انترُش دقلز» :لو
 اناءرق » :لاق . مهلبق نم نيذلاب لزن ام مهب لزني نأ اورذحيف . اوركذتي يكل : يأ

 م و

 ٠ ى م م

 .اوقتي يكل :يأ « نو ْمُهلَعَل » "سبل يذ ريغ :يا « جوع ي ر بر
 : يأ 4َنوُسكنتَتم اكرش هيف » كرشملا :يا « الجر الم هللا َبَرَض » :هلوق

 ه رامقلا دجاؤلا هئلا مأ ريخ َنوُقرَفتُم بابزاَة) :فسوي لوق لثم وهو . ىتش أناثوأ دبعي

 لمم » هدحو هللا دبعي يذلا نمؤملا ينعي « ,لجر امَلَس الُجَزَو » [39 :فسوي]
 ه َدوُمَلْعَي آل مُمْرَتكأ لب .هلي دمحلا » :لاق .نايوتسي ال امهنإ :يأ « العم نايوني
 .نونمؤي ال نيذلا مهو

 مكبر ةنم ةميقلا وي مكنإ مت نوم مهنإو تيم » دمحم اي « كنإ » :هلوف
 م م م 0 م

 .4 نومصتخت

 امو :نولوقي مالسلا هيلع يبنلا باحصأ لعج ةيآلا هذه تلزن امل هنأ اوركذ

 .اننيب انتموصخ هذه :اولاق نافع نب نامثع لتق املف ؟اننيب اميف انتموصخ

 .ةمايقلا موي ةموصخلل وبحت ىلاو ... ... يأ هنع هللا يضر ًايلع نأ اوركذ

 .ًادغ مّصاخم ينإف يبايث يف ينونفدا :لاق رساي نب رامع نع اوركذ
 .ادغ مصاخم ينإف ةقلح بايث يف ينونفك :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نع اوركذ

 فكتناحُبُس تأ لإ لإ آال) كنأ ريغ رصتنأف ايوق الو رذتعاف ائيرب ال مهللا :لاق مث

 .[87 :ءايبنألا] (نيملاضلا نم تنك ينإ

 ريغ» :كاحضلاو سابع نبا لاقو .557 ص هريسفت يف ءاج امك هظفلب دهاجم لوق اذهو (1)
 ضقانتلا نم ائيرب ًاميقتسم» :125 ص 4 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو .«فلتخم
 .عماج ريسفت وهو . «فالتخالاو

 يف دجأ ملو .اهلامكتسال دتهأ ملو نيتملك ردق ضايب اهبو ةمورخم ع يف ةلمجلا هذه تدرو (2)
 وه لهف .عوضوملا يف يلع مامإلا نع يور يذلا لوقلا اذه خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك
 . ؟مالس نبا هتياورب درفنا امم

38 



 33 - 32 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 ماوعلا نب ريبزلا انعمس : الاق نابهص نب ةبقعو يدراطعلا ءاجر يبأ نع اوركذ

 نحن اذإف ،اهلهأ نم نوكأ نأ يسفن ثدحأ امو انامز ةيآلا هذه تلوات دقل :لوقي

 .[25 :لافنألا] (ةًّصاَخ مكنم اوُمَلَط نيلا نَبيصُت ل ةنتف اوُقَئاَو) :اهب نوينعملا
 2 ]. ۔

 نونمؤملاو يبنلا مصاختي :( َنوُمِصَعْخَت مكب 7 ع) :نسحلا ريسفت يفو

 .)نوكرشملاو

 دبعو ابذك هللا ىلع ىرتفا :يأ « هللا ىّلَع َبَذَك ْنُمِم ملظا َنَمَف » :هلوق
 نارقلا ينعي 4 هءاج ذا ينسلا 7 ث . هللا ىلا برقت اهتدابع نأ معزو ناثوأل ١

 ىوثم منهج يف سيلأ » .هنم ملظأ دحأ ال يأ .ةي دمحم هب ءاج يذلا م ى م

 . ىلب : يأ .ماهفتسالا ىلع اذهو لزنملا ىوثملاو .ادبأ اهيف نووثي يأ 4 نيرفك

 .نيرفاكلل ىوثم اهيف

 ينعي « هب قدَصَو » نآرقلاب ءاج دمحم :يأ « قدصلاب َءاَج يزلاو »» :هلوق
 .4 َنوقَنُملا ه كئلوأ % .ادمحم هب ءاج امب اوقدص ،نينمؤملا

 ؛نيكرشملا نونمؤملاو يبنلا مصاخي» :ز يفو }ع يف اذك (1)
 ملظأ دحأ الو :بسناو حصأ وهف 5299 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو «هنم بذكأ دحأ اله :ع يف (2)

 . «هنم

 وبأ هنإ ليقو .هسفن ةيلتب دمحم لوسرلا وه هب قدص يذلا نإ :ليقو .ليواتلا هوجو نم هجو اذه (3)

 : يلي ام ركي ابأ اهب ىثر يتلا هتبطخ يف لاق دقف .ههجو هللا مرك يلع ىلإ بسن لوق وهو .ركب

 اج .يذلاو) :لاقف ؛أقيدص هليزنت يف كاّممسف ،سانلا هبذك نيح ةي هللا لوسر تقدصد
 : هباتك يف بيطلا نب دمحم ركب وبأ ينالقابلا اهدروأ دقف هذه هتبطخ رظنا . «(هب قَدَصَو قدصلاب

 .هغيلبو برعلا مالك حيصف نم يهو }218-221 ص .نآرقلا زاجعإ

 :4 ص 24 ج هريسفت يف لاق نيح نسحاف اهلك لاوقألا نيب هتداعك يربطلا عمج دقو

 يقذّصلاب ءاج يذلاو) :هلوقب ىنع هركذ ىلاعت هللا نإ :لاقي نأ كلذ يف لوقلا نم باوصلاو»

 نيب نم م هلوسر هب ثعتبا امب لمعلاو .هلوسر قيدصتو هللا ديحوت ىلإ اعد نم لك (هب قَّدَصَو

 5 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو نآرقلا وه قدصلا :لاقي نأو ،هب نينمؤملاو هعابتأو هللا لوسر

 .«هعابتأو هللا يبن نم ناك نم : هللا قلخ عيمج نم نآرقلاب نونمؤملا هب قّدصملاو
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 41 - 34 : رمزلا

 م و © م

 اوسا مهنع هللا رفك َنِنيخُمْل ءارج كلذ م مهب دنع نوُاشَي ام : مهل ث :لاق

 مهيزجي : : يأ 4 َنوُلَمَعَت اوناك يذلا نسحأب ث مهباوث يأ 4٩ مهيزجَيَو اولمع يذلا

 . ةنجلا

 اولصي ال ىتح نيكرشملا هيفكي .ادمحم ينعي « هدبع ياكب للا سيأ » : : هلوق

 . هتلاسر هللا نع غلبت ىتح [67 :ةدئاملا] ( .سانلا نم كُمِصغي هللاو) :هلوقك .هيلإ

 « دام نم هل اَمَق هللا للضي نمو » ناثوألا ينعي 4 هنود نم نيذلاب كَنوفوَحيَو »

 هلضي نأ دحأ عيطتسي ال :يأ « ٌلضُم نم ةل امف هللا ده نممو ل .هيدهي :يأ

 3 ىلب : يأ ،ماهفتسالا ىلع اذهو ،هئادعأ نم :يأ ,ماقتنا يذ زيزمتب هللا سأ :

 .ماقتنا وذ ،ماقتنالا ديدش وهو

 ضزألاو ٍتؤمُسلا َنلَع نُم» نيكرشملا ينعي 4 مهتلأس نيلو » :هلو
 4 رض هللا َىِنَداَرأ نإ مهناثوأ ينعي « هللا نوذ ن نوُعذت اُم 1 رق هللا نلوقي

 نه لم » ةيفاعب يأ 4 ة ةمحرب ينذازا و هرض تفشك م ٢7 » ضرمب :يأ

 نودبعت فيكف .ةمحر نكسمي الو ًارض نفشكي نأ نردقي ال :يأ هتمُحَر ثكسُمُم

 لق » ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا وه هللا نأ نوملعت متنأو هنود نم ناثوألا

 . نيحلاصلل هريغ ءاجر ال :يأ « نوكملا لكوتي ِهيلَع ةللا يبسح

 ىلع :يا 5مكتيحان ىلع :يأ ه مكناكم ىىلع اولَمغا موقي لف » :هلوق
 ا .4 َنوُمَلْعَت فْوَسَق » ىدهلا نم هيلع انأ ام ىلع لمع ينإ » مككرش

 نم كلهأ امك لاصئتسالا باذع ينعي 4 هيزخي باَذَع هيتأي نمم ل :هلوق .ديدش هلوه مر , ٥

 .ةرخآلا يف :يأ « ميِقُم ًباَذَع هيلع ُلجَيَو » .0ثمهلسر مهبيذكتب مكلبق ناك

 قحلاب ,سانلل » نآرقلا يا « بتكلا » دمحم اي كيلع انلزنأ انإ » : هلوق

 ْهْنَلَع تنأ امو » هسفن ىلع :يا « اهلع ُلِضَ امن لض ْنَمَو هيقلف دتما نم
 .اهب مهيزاجي يذلا وه هللا نإ ءاهب مهيزاجت ىتح مهلامعأل ظيفحب يأ « ليكوب

 .ةمألا هذه رخآ رافك اهب كلهي يتلا ىلوألا ةخفنلا ينعي» :299 ةقرو ز يفو ؤ&ع يف اذك )1(

40 

  



 43 - 42 :رمزلا عبارلا ءزجلا

 يفوتيو يا ه اَهماََم يف ُمَت مل يتلاو اَهتوَم نيج سفنألا ىفوتي ةللا » :هلوق
 م 8 ٥

 لِسْرَُو » اهتيميف : يا « توملا اَهيلَع ىضق يتلا يميق » اهمانم يف تمت تمت مل يتلا
 لوق يف ،مان اذإ مئانلا نإ :يأ .توملا ىلإ يأ « ىمسم لجأ ىلإ ىىَرخألا

 نأ انغلبو .سمشلا عاعش لثم امهنيب نوكيف ،حورلا يهو سفنلا تجرخ ،مهضعب
 يف توملا هيلع هللا بتك نمم ناك نإف .لاحلا كلت يف يه مئانلا اهاري يتلا مالحألا
 حورلا يأ سفنلا تعجر هلجأ رضحي مل نمم ناك نإو سفنلا يأ حورلا جرخ همانم
 . () زظة تساف

 © توملا اهيلع ىضق يتلا كمسيف .ةافولاب مئانلا 2[مون] هبش : مهضعب لاقو

 يهو . مئانلا توم ةافو اهفوتي مل يتلا ىرخألا لسريو ] توملا ةافو اهافوتي ىتلا يأ

 . )همايأ رخآ وه يذلا توملا ىلا : يأ . ىمسم لجأ ىلا ئ سفنلا

 .نونمؤملا مهو . 4 َنوُرُكََت موق تنێال كلذ يف نإ ط :لاق

 مهل اوعفشيل مهوذختا دق :يأ « َءاَعَفُش هللا نوُد نم اودحتا مأ » :هلوق
 ٥ , م م.3ؤ

 هللا ىلإ اًنوُبْرَقيل لإ مهدبعن ام) : مهلوقك .مهل اهوحلصيل مهايندل كلذو - اومعز

 .ةرخالاب نورقي الو مهشياعم مهل اوحلصيل [3 :رمزلا] (ل
 سفنلا تجرخ» :هيفو ىنعملا حضاو ،هزاجيإ ىلع ريبعتلاو .ع يف ةيآلا هذه ليوأت درو اذك (1)

 ريبعتلا ءاج نكلو ظافلألا سفن ز يف ءاجو .«حورلا : يأ سفنلا تعجر» :هدعبو «حورلا يهو

 ىلإ انئمطم تسلو ،ءسفنلا ىلإ حورلا جرخ» :هدعبو ،«حورلا ىقبو سفنلا تجرخ» :اذكه
 ةحيحصلا يه ع تارابع نأو خسانلا نم اطخ ز يف ءاج ام نأ ودبيو ،ريخألا ريبعتلا اذه

 . يبطرقلا ريسفت الثم رظنا ؛ريسفتلا بتك ضعب يف يناعملا هذه رظناو ؛ باوصلا ىلإ برقأو
 26 جريبكلا ريسفتلا يف يزارلا رخفلل ازجوم ةرابعلا حضاو انيب امالك رقاو .260 ص 15ج
 .284 ص

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (2)
 : ءارفلا لاقو .«ايندلا ىلإ هدري هنأ الإ ًاضيأ ىفوتم مئانلا لعجف» :ةيآلا ريسفت يف ةديبع وبأ لاق (3)

 .اهلجأ ءاضقنا دنع اهمانم يف تمت مل يتلا ىقوتيو ،اهتوم نيح سفنالا ىفوتي :هيف ىنعملاو»
 (ًتْوَمْلا اَهيلَع ىضق يتلا كُِميق) :هلوقل © يلإ نيهجولا بحأ وهو إاهتوم اهيفوت نإ :لاقيو
 . . (ليلاب ْمُكافَوَتَي يذلا وُمَو) :هلوقلو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 46 - 43 : رمزلا

 الو اتيش نوكلمي ل » مهناثوأ ينعي 4 ارئاك ؤ وأ » دمحم اي « ْلُم » :هللا لاق

 .ائيش نولقعي الو ائيش نوكلمي ال مهنإ :يأ ه نولقعي

 نذأي : يأ هنذإب الإ ةمايقلا موي دحأ عفشي ال ىأ 4 اعيمج ةعفشلا .هلل لق ط

 ال .‘ةمهيف مهعقشيف نينمؤملل اوعقي نأ نينمؤملاو ءايبنألاو ةكئالملا نم ءاشي نمل

 .هللا ىلاعتف ؤببجو دق ىنعمل

 : يأ ،ةمايقلا موي يأ 4 َنوُمَجرَت هلإ مث ؛ضزألاؤ توملا كلُم ُهَل » :هلوق

 .ةرخالا يف هيلإ نوعجرت مث ،هريغ ضرألاو تاوامسلا يف كلمي ال

 نونم ؤُي ال نيذلا ُبوُلُف » تضبقنا :يأ 4 تْرَأَمشا هدحو ةللا رك اًذإَو » :هلوق
 مُم اذإ » مهناثوأ ينعي 4 هنود نم نيذلا ركذ اذإو » نوكرشملا مهو ه ةرجالاب
 ثيح هناسل ىلع ناطيشلا ىقلاو ٤ مجنلاو ة ةروس ةكمب مهيلع رق نيح .4 نورشبتسي
 نهل [19-20 :مجنلا] (ىرخألا ةلاثلا ةَْنَمَو ىزعلاو تاللا مُنيأَرقأ) :هلوق ىلإ ىهتنا
 ركذ ادِإَو) :هلوق وهو ؛كلذب نوكرشملا حرفف ، ىجترتل مهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا

 ه وم هه ۔

 . (نورشبتسي ه اذإ هنوذ نم نيذلا

 رسلا يأ 4 ةَدَهْشلاَو بنقلا ملع ؛ضزألاو توملا رطاف مهللا لف و لف » : هلوق

 هيف اوناك اميف ث نيكرشملاو نينمؤملا ينعي 4 كدابع نيب ُمكحَ تأ ط ةينالعلاو

 .رانلا نيكرشملا لخديو ةنجلا نينمؤملا لخدي نأ مهيف همكح نوكيف 4 َنوُفلَتْحَن

 . حصأ وهو .ز يف ءاج ام تبلأو «مهنيب مهعفشيف» :ع يف (1) )
 امك نيكرشملاو نينمؤملا نيب ًامئاق ناك يذلا فالتخالا ىلز ريشي تايآلا قايس ناك نإو ،اذه (2)

 نينمؤملا نيب عقي وأ عقو فالتخا لك ًاضيأ لوانتت ةيآلا نأ الإ ٥ نيرسفملا روهمج هيلإ بهذ
 اميف نيملسملا فالتخا اذه انرصع يف دتشا دقو . هللا دابع مهلكف ٥ ناكمو نامز لك يف مهسفنأ
 نارين تلعشأو . مهفوفص تقّرمو . مهتدحو تقرف نتفو ايالب مهيلع رجف }هرمأ لحفتساو . مهنيب
 ولو .بصاغ دتعم لكل ةغئاس ةمعطو ،مار لكل ًاضرغ ةيمالسإلا ةمألا تراصف . مهنيب بورحلا
 اومكحف . 6مهنيب دتحا يذلا فالخلا اوذبنو .مهنيب تاذ ارحلصأو هللا اوقتا نيملسملا نأ
 = نيبملا رونلابملاعلا اودافألو ايندلا ةداس اوناكل مهنيب رجش اميف مالسلا هيلع هيبن ةنسو هللا باتك
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 51 - 47 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 ةضفلاو بهذلا نم :يأ 4 اعيمج ضزألا يف ام اوُمَلَظ نيلب نا وَلَو » :هلوق

 مل 4 ةمقلا م موي ؟ باذعلا ةدش نم : : يأ 4 باعلا ِ موس ني د هب اوَدَنفل ُهَعَم هلثمو ط

 م ے ےم

 مهنأ نوبستحي اونوكي مل : يأ 4 نوبسحي اونوكي مل ام هللا َنُم مهل اَدَو » مهنم لبقي
 . نوبذعمو نوثوعبم

 بجو : : يأ « مهب قاَحَو » اولمع ام : يأ 4 اوبَسَك ام تايس مُهَل ادبو » :لاق

 قاحف نينمؤمل او يبنلاب ايندل ١ را ٥ يف نورخسي : يأ 4 نوُزَهَتْسي ه هب اوناك ام ط مهيلع

 . ايندلا باذع لعب منهج يهو 6 ءازهتسالا كلذ ءازج مهذخاف : : يأ ئ مهب

 ةمعن هتلخ اذإ ئ انامعَد , .ضرم : يأ ٩ رض ناسنإلا ُسَم اذإو ج :هلوق

 ريسفت] «» ملع ىَلَع نيوأ اَمْنإ : لاق » رفاكلا اذهف .ةيفاع هانيطعأ ىأ ا" ه ام

 ُهتسَم ءارض دعب نم انم ةَمْحَر انك َئَلَو) :هلوقك [يلمعب اذه :لوقي :دهاجم

 :يأ « ة ةنتف يه لب » : هللا لاق .اذهب قوقحم انأ : يأ [50 :تلصف] (يل اذه لوقيل

 .نيرفاكلا ةعامج ينعي « َنوُمَلعَي ال سانلا رَعَكأ ٌنِكَلَو » ةيلب

 لبق نم : يأ « مهلبق نم نيذلا ةملكلا هذه ينعي « اَهنا ق » :لاق

 اذإ مهدونجو مهلاومأ نم : يأ 3 نوبسكي اوئامك ام مُهنَع ىتعأ امف % برعلا يكرشم

 .ائيش مهنع نغت مل مهنإ : ىأ ، هللا باذع مهب لزن

 ل . ه م

 نيذلا ينعي ©مهلامعأ ءازج مهب لزن :يأ « اوُبَسَك اَم تاعس مُهَباَصأَق + :لاق

 ةمألا هذه نم ينعي « ءالؤه نم » اوكرشأ :يأ « اوُمَلظ َنيِزلاَو » .ممألا نم كلهأ

 ٥ كنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل اندها مهللاف .نينمآ مهناطوأ يف اوشاعلو .مهيلع لزنأ يذلا =
 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدهت كنإو ىدهلا وه كاده نإو ىداهلا تنأ كنإف

 ام ىلع نارقلا نم ريخألا عبرلا ريسفت ،ق فرحب اهل زمرأ يتلا ةرارقلا ةطوطخم فناتست انه نم (1)

 : فطعلا ةخسن ىلع هيف يدامتعاف ص ةروس لوأ نم هتققحو هتخسن ام لكو .مرخ نم اهيف

 .ز :نينمز يبأ نبال مالس نبا ريسفت رصتخم ةروصمي اهتلباقمو .ع
 .300 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 53 - 51 : رمزلا

 هذه رخآ رافك نم ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا ينعي « اوُبَسَك ام تاتس ْمُهُبيِصْيَس »
 مه اَمَو » :لاق .ردب موي فيسلاب هباحصأو لهج ابأ مهلئاوأ كلهأ دقو ؛ةمالا

 .مهبذعن مث مهثعبتف مهيلع ردقن ال ىتح انوبسي نيذلاب مه امو : يأ « نيزجعمب .:

 دق }ىلب :يأ ه ُردَْو ءاشي نمل قزرلا طسبي ةللا نأ اوُمَلَعَ لوأ » :لاق

 كلذ يف نإ + :لاق . مهقزري يذلا وهو مهقلخي يذلا وه هللا نإ : يأ ©كلذ اوملع

 .«وُنيؤُي موقل نال
 ةقبوملا رئابكلاو كرشلاب 4 مهسفنأ ىَلَع اوُفَرْسأ يذلا َيداَبعِت لف » :لاق

 ةبوتلا ىلع ه اعيمج بودلا للا نإ هللا ةمخر نم » اوسيت ل : يا ه اوطنقت ال »
 م رق .6

 .4 ميجرلا روفغلا وُه هنإ »

 ريغو ينازلاو قراسلا يفو نمؤملا لتاق يف لزن امل :لاق هنأ نسحلا نع .رع اوركذ

 لعفي مل انيأ :اولاقف ةيلهاجلا يف اولمع امب اوذخاؤي نأ موق فوخت لزن ام كلذ

 ةللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت آل مهسفنأ ىلَع اوُفَرْسَأ نيذلا يدابع اي لُق) : : هللا لزنا

 (ميحرلا ُروُقَعْلا وه هنإ) .حلاص لمعو نمآو بات نمل :يأ (اعيمج تونلا رفع
 قحلاب الا ةللا رح يتلا سفنلا نولتقي الو َرَخآ اهلإ هللا م ام َنوعذَي ال َنيذلاؤ) :لزنا

 هللا لذبي تلوأ احلاص الَمَع َلمَعَو َنَمآَو بات م لإ :هلوق ىلإ (.. .نونز الو
 ذإ هيلإ بات نمل :يأ [68-70 :ناقرفلا] (اميجز اروفغ ةئلا ناكو تانسح ممهِناعَس
 . (ثًاعجرمو ًاباتم هبونذ دعب هل لعج

 َبوُتذلا رفغي هللا ًنإ)» : :300 ةقرو ز يفو . احلاص لمعو نمآو بات نمل : يا» :قوع يف اذك (1)
 هللا دبع ةءارق يف يهد .421 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«كرشلا يف تناك ىتلا اعيمج

 ميهاربإ نع قور يبأ نع يميتلا قاحسإ وبأ ينثدحو :ءارفلا لاق .(ءاشي نمل اعيمج َبوُنلار
 .(ءاشي نمل ًاعيمج تونلا رفغعَي) : هللا دبع فحصم يف يه امك اهأرق هنأ سابع نبا نع يميتلا
 .هيوذو ةزمح لتاق ، يشحو يف تلزن امنإو

 يف تءاج امبسح اهانعم قايس يف ةلمج لك تبثأ لمجلا ضعب يف ريخاتو ميدقت :ع و ق يف (2)
 .ز
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 60 - 54 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 (ا)نيرفاكلل هلوقي سهيلإ اوعجرا :يأ « ْمُكَبَر ىلإ اوُبيِنأَو » :هللا لاق

 >> نأ لبق نم » مكمالسإ دعب ةيلهاجلا يف ناك ام مكل رفغي « هل أ اوُملْسأَو »

 .4 نوُرُعْشَت آل متنأو » ةاجف :يا « ةنغب ُباَذَعْل
 م

 هللا مهرمأ امب اوذخأي نأ وهو « مكب نم ُ مكيآإ درن ام نسحأ اوُمِتاَو 9 :هلوق

 ةاجف :يأ ه ةنغب ُباَذَعْلا مُكَيتا نأ لبق نم » .هنع هللا مهاهن امع اوهتنيو شهب

 .4 َنوُرُعشَت آل متنأو »

 ام ىلَع ىَتَرْسَح اي ف :ث[سفن لوقت نا فوخ هانعم] « سق لوق ةت نأ » :لاق
 يف :نسحلا ريسفتو .هللا رمأ يف :هريغو دهاجم ريسفت 4 هللا بنج يف تطرف
 ايندلا يف رخسأ تنك :يأ « نيرس نمل تنك نإو » .(ث)هللا يف : : ىأ ث هللا تاذ

 .4 َنيِقُملا نم تنكل ينذمم ةللا َنأوَل لوقت ؤأ » .نينمؤملاو يبنلاب

 يل نأ وَل » باذعلا لخدت نيح :يأ « َباَذَعْلا ىَرَت نيج :لوقت ؤأ » :لاق

 .نينمؤملا نم :يا .4 َنيِنخُمْلا نم نوكأف » ايندلا ىلإ يا ه ةر
 نم تنكَو ترَبُكَْساَو اهب َتبذَكَف يتنا كتءاج ذق ىلب » :هللا لاق

 .4 نيرفك
 َمنَهَج يف سيلأ ةدوسم مهوو هللا ىلَع اوبذك نيذلا ىرت ةمقلا ًمْوَيَو » :هلوق

 ٧7 ٥ ۔2۔رو «

 "لزنمل ا :ىوثملاو .ادبأ اهيف نووثي ىوثم اهيف مهل .ىلب :يأ « نيربكتملل ىوثم

 .!هل صالخإلاب مكبر ىلإ اولبقا ،نيكرشملل هلوقي (مُكَبَر ىلإ اوُبيِنأو)» :ز يفو .ع و ق يف اذك (1)
 ليضفت مسا (َنَسحأ) و :4 ص 24 ح ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا لاق (2)

 يف ام عيمج نال ضعب ىلع هضعب ليضفت ىنعم يف سيلو .نسحل ١ لماك . ىنعم يف لمعتسم

 . نسح نارقلا

 مكدحأ لوقي الأو :421 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .نينمز يبأ نبال :لزناو ز نم ةدايز (3)

 . «ًادغ

 نوديري ،هبناج يفو هبنج يف طرف :اولاق . ..» :137 ص 4 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو (4)
 . «هقح ىف
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 67 - 61 : رمزلا

 مهسم ال ج مهتاجنمب : يأ 4 مهَتَزافَمِب اوق نيزلا هللا يجنو و : هلوق

 6 ءوسل ١ مهشسمي ال :نسحل ١ ريسفتو .4 نونزحي م ه الو ث .با ذعل ١ ىأ ؟ ءوسل أ

 ا :يأ

 يش لك ىىلَع َوُمَو » هاوس قلاخ ال :يا « ءيش لك قلح هلا » :هلوق
 ظيفح :يأ « ليكو

 يف ‘ضرألاو تاوامسلا حبتافم :يأ ه ضزألاو تمسلا ُديِلاَقَم هل » :هلوق
 نئازخلاو حيتافملا :ديلاقملا :نسحلا ريسفتو {ةيسرافلاب ةغل يهو ،دهاجم ريسفت

 لزنف هل ريسم يف ةلي هللا لوسر ناك :لاق يجانلا لكوتملا يبأ نع اوركذو

 . .("ألزنم
 مهسفنأ اورسخ : يأ « ںورِسنخلا مه كئلوا هللا تيائب اورفك نيذلاو » :لاق ۔ ىو > , 22 ۔ .,.۔ .

 .رانلا ىلإ اوراصف

 ىلإ هوعد نيكرشملا ينعي « دولجلا اهأ دبعأ ينورُمات هللا ريعأ لف » :هلوق
 . ناثوألا ةدابع

 ۔ ,ه ه - . 2 . 2۔, ه ۔ ٠ . ح «
 كيلإ انيحوأ امك ءايبنألا نم 4 كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ يجوا ذقلو ط . هلوق

 .ه نيريخلا نم نوكتلو كنَمَع نَبحَيَل تفرشا نيل »
 الو كرشي ال هنأ ملعي هللاو 4 نيركنشلا نم ٠ نكو دياف هللا لب { : ث هللا لاق

 .هلمع طبحي

 اودبع ذإ] هتمظع قح هللا اومّظع ام يأ 4 رذ قح ةللا اوردق اًمَو » :هلوق
 توُمَّسلاَو » هتردقب : يأ 4 ةمايقلا م و هضبق ًاعيمج ضرألاو » (ت)[هنود نم ناثوألا

 عفترا ي أ : ىلتو % هسفن هزني ه ُهَنلحُبس % هناطلس هكلمب : : ىأ 4 4 هنيميب ب تيوط

 ربخلا اذهب ينأكو . تاملك ثالث ردق ضايب امهنم لك يفو 4 قو ع يف روتبم ربخلا اذه درو اذك (1)

 . نآلا هعضومل دتهأ مل يننكلو 6 هلوأ يف ةرابعلا هذهب ريسفتلا اذه يف لبق نم رم دق

 .301 ةقرو ز نم ةدايز )2(
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 68 - 67 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 وأ نيمي هل وأ ،قلخلا ضبقي امك ضبقي هللا نأ معاز معز نإف .« نوكرشي اًمَع »

 .")هللاب رفك دقف قلخلل امك لامش

 نبا نع ءاطع نع جيرج نع ناورم نع لضفلا يبأ نع نمحرلا دبع وبأ ثدح

 اباذع سانلا دشأ نم نإ : لوقي . هللا لوسر تعمس :تلاق اهنأ ةشئاع نع سابع

 نوهاضي فيك هللا لوسر اي يمأو تنأ يباب :تلق . برلا نوهاضي اموق ةمايقلا موي

 ىلع هللا نأ اومعز ثيح دوهيلا لوق كلذب نوهاضي مهسفنأب هللا نوهبشي :لاق ؟بزلا

 . (2 مدا ةروص

 ۔ -< . . .. . ۔ ة . [ .۔ ِ
 قعصف ط . روصل ١ بحاص هيف حمني ںرف روصل او 4 روصل ١ يف حمىو + : هلوق

 ۔\ ه ۔ ت ٥ ع ٥ ۔ ۔ ۔ . م ٥ ى

 فئاوط هللا ىنثتسا :نسحلا لاق 4 هللا ءاش نم الإ ضرالا يف نمو تاومسلا يف نمم

 . نيتخفنل ا نيب نوتومي . مهيمسي نكي ملو ءامسلا له ا نم

 كلمو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج مهنم 0}ىقبي نم رخا انغلب :مهضعب لاق
 .اتم تومل ا كلمل هللا لوقي مث . ليف ارسإو ليئاكيمو ليربج تومي ىتح تومل ١

 . توميف

 هيلع قشنت نم لوأ انأ : نل هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره يبأ نع اوركذ

 جرخ مأ ىلوألا ةقعصلاب بسوحأ يردأ الف . شرعلاب ًاقلعتم ىسوم دجأف ضرألا

 .© ىلبق

 الدب ءاجو .كش الو دوه خيشلا تادايز نم ناطلسلاو كلملاب نيميلا ريسفتو ةريخألا ةلمجلا هذه (1)
 رمع نب هللا دبع ينثدح لاق عفان ينثدح :لاق يربلا نامثع نع ىيحي» :يلي ام ز يف اهنع

 نيضراألاو هنيميب ةمايقلا موي تاوامسلا يوطي نمحرلا نإ :لوقي هللا لوسر تعمس :لاق

 .«كلملا انأ كلملا انأ كلملا انأ :لوقي مث ىرخألاب

 .133 ص 3 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)

 .«مهنم ءاشي نم رخآ» :ع يفو ،ق يف اذك (3)
 هجرخاو ،ةريره يبأ نع كرمزلا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .حيحص ثيدح (4)

 نمم ناك مأ يلبق هسأر عفرأ يردأ الف» :ثيدحلا ظافلأ ضعب يفو . هجام نباو يذمرتلاو ملسم

 .«لجو زع هللا ىنثتسا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 69 - 68 : رمزلا

 (ةئلا عاش ْنَم آلإ) :ةي هللا لوسر لاق :لاق تارع نب ةرامع نع اوركذ
 ملو اوعزفي ملف ايندلا يف ناذألا هنأك توصلا اذه نسحأ ام :اولاق .ءادهشلا
 . (2اوتومي

 نيتخفنلا نيب :نسحلا لاق .4 نورظني مايق مه اذف ىرخأ هيف حفن مث » :لاق
 نع اوركذ .تيم لك اهب هللا ييحي ةريخألاو ،يح لك اهب هللا تيمي ىلوألا ؛نوعبرأ

 ثيدحلا يف ءاج اذكه .نوعبرأ نيتخفنلا نيب :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا

 .ةنس نوعبرأ اهنإ :لاق نم يبنلا باحصأ نم ناكو
 ةكئالملا هتبتك يذلا « بتكلا عضوو اهبر رونب ضزألا تقشو » :هلوق

 ةجحلا اوماقأ نيذلاو مهيلإ اوثعب نيذلا : يأ 4ننييبنلاب عىاجَو » .ايندلا راد يف مهيلع
 وهو .مهيلع اوبتك نيذلا ةظفحلا (ثمالسلا مهيلع ةكئالملا مهو 4 ِءاَدَهشلاَو » مهيلع

 ىلع نودهشيو ايندلا يف هخسن نودهشي [21 :نيففطملا] (نوُبرَقُملا هُدَهْشَي) :هلوق
 بتكي ىذلا كلملا يأ (هنيرق لاقَو) : ق ةروس يف لاقو . هلمع هنأ ةمايقلا موي دبعلا

 يأ [23 :ق ةروس] (ًديتَع) هيلع تبتك ام :يأ .يدنع يأ (يَدَل ام اذه) هلمع

 .4 َنوُمَلظُي ال مو » .لدعلاب :يا « قحلاب مُهنيب يضقو » :لاق .رضاح
 ةمايقلا موي نونمؤملا عمتجي :لي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 كاذه انناكم نم انحيري نأ ىسع انبر ىلإ انعفشتسا ول :نولوقيف ،كلذل نومتهيف

 دجسأو ،هديب هللا كقلخ دق ،انوبآ تنأ :نولوقيف 0 مالسلا هيلع مدا اوتأي ىتح نوقلطنيف

 انناكم نم انحيري ىتح انبر دنع انل عفشاف ءيش لك ءامسأ كمّلعو ،هتكئالم كل

 ملو .كش الو فيحصت دلاولا مسا يفو ،«تارع نب ةرامع» :ق يفو ع يف مسالا اذه درو اذك (1)
 مزح نب ةرامع هلعلو ،ةباحصلا نم مسالا اذه لمحي نم مجارتلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ
 . ىلهشألا يراصنألا نكسلا نب دايز نب ةرامع وأ 6 يجرزخلا يراصنألا

 39 ةريره يبأ نع هححصو مكاحلاو رذنملا نباو ينطقرادلا هجرخأ (2)
 . ةريره يبا نع 0 رمزل ١ ةروس ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 . تلصف ةروس يف الإ اهب ريسفتل ا فن أتسي ال فوسو 6 ةرارقل ا ةطوطخم انه عطقنت )4(
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 69 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 نكلو ،ملع ريغب هبر هتاوعدب اهباصأ يتلا هتائيطخ ركذيو كانه تسل :لوقيف ؤاذه
 ىتلا هتئيطخ ركذيو كانه تسل : لوقيف ميهاربإ نوتأيف . نمحرلا ليلخ ش ميهاربإ اوتيا

 ْمُمْريبَك ُهَلَعَف لَب) :هلوقو .[89 :تافاصلا] (مميِقَس يئإ) :هلوق :تابذك ثالثب اهباصأ ٥ و م {
 اوتيا نكلو ، هتخأ ينإ : يلوقف كولأس نإ :هتأرمال هلوقو 63[0 :ءايبنألا] (اهه

 تسل :لوقيف ىسوم نوتأيف .ةاروتلا هاطعأو هافطصاو ،اميلكت هللا هملك ادبع ، ىسوم

 هلوسرو هللا دبع ،ىسيع اوتيا نكلو ،لجرلا اهيف لتق يتلا هتئيطخ ركذيف ،كانه

 هل رفع ًادبع . نيي ادمحم اوتيا نكلو كانه تسل :لوقيف ىسيع نوتأيف هحورو هتملكو

 ام ينعديف .هل ًادجاس عقأو 6 يبر يدي نيب موقاف { ينوتايف .رخات امو هبنذ نم مدقت ام

 نينمؤملل عفشأ مث ثاثالث يبر دمحاف كسار عفرا :لوقيف ينعدي نأ ءاش

 كثعب نأ 5 :هلوق كلذف ضرألا لهأو تاوامسلا لهأ يندمحيف ،تانمؤملاو

 يي دمحم ةعافش يف هل ناك نمل يبوطف .[79 :ءارسإلا] 0(ًادوُمحُم اماقم كبر

 .بيصن الو ظح هتعافش يف ذئموي هل نكي مل نمل ليوو ‘بيصن ذئموي

 لاط :نولوقيف ضعب ىلإ مهضعب ءايبنألا عمتجي :لاق ديزي نب ءاطع نع اوركذ
 ركذيف ،مالسلا هيلع مدا نوتأيف ،اذه انناكم نم انحيريل انبر عدنلف ملهف رشحلا انيلع

 دّمحملاهبحاص نإ اهبحاصب انأ ام :لوقيف ميرم نب ىسيع اوتأي ىتح .ايبن ايبن نوتأي نم

 كبنذ نم مدقت ام كل رفغو ،نييبنلا كب متخ ،هلوسرو هللا دبع تنأ :نولوقيف هنوتأيف
 باب يتأيف ،موقيف .اذه انناكم نم انحيريل كبر انل عداف رشحلا انب لاط رخات امو

 .هللا ءاش ام ادجاس رخيف ،هل حتفيف دمحم :لوقيف ؟اذه نم :لاقيف حتفتسيف ةنجلا

 ٨ مهب ملعأ تنأو كدابع بر :لوقيف .كتجاح تيضق دق كسأر عفرا :هل لاقيف

 ال مُمَو قحلاب مُهَنْيب يِضَقَو) ،ءادهشلاو نييبنلاب ىتويف ،طسقلا نيزاوم عضوتف
 . (َنوُمَلظُي

 ينب ةروس ،ريسفتلا باتك ، يراخبلا حيحص الاثم رطنا .ننسلا باحصأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 . ةريره وبأ هاور ليوط ثيدح يف ليئارسإ
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 69 : رمزلا

 سانلا نإ :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ
 "هينذأ فاصنأ ىلإ هحشر يف بيغيل مهدحأ نإ ىتح نيملاعلا برل نوموقيل

 . مهنيب يضقي نأ لبق ةنس ةئامثالث رادقم نوموقي مهنأ انغلب :مهضعب لاقو

 ىتح ةمايقلا موي سانلا نم وندت سمشلا نإ :لاق يسرافلا ناملس نأ اوركذ

 )هجرخم ذئموي مهنم دحأ ىلع امو نينس رشع رح يطعتو ،نيسوق باق نوكت
 مهف اوجأ نإ ىتح مهنحطتف رف اكلا امأو ٠ ةنمؤم الو نمؤم رضي امو 8كهرتسي ام : : ي أ

 .(قع - :لوقتل

 ©ميق عبس ضرالا ىلإ مهدحأ حشريو :لاق مهضعب ركذو
 نونمؤملا :لاق ناميلا نب ةفيذح نع (5)رسسح نبا وأ لئاو يبأ نع اوركذ

 يسارك ىلع سولج

 نمؤمل ١ ىلع ةمايقل أ موي لوط ام : نيت هللا لوسر لاق :لاق نسحل ا نع اوركذو

 .اهلمجأو اهنسحأو اهمتاف ةبوتكم ةالص يف لخد لجرك الإ

 رمع نبا نع . . .ةمايقلا موي ةفص يف باب ،اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)

 .اضيأ رمع نبا نع ثعبلا ركذ باب .دهزلا باتك يف يذمرتلا هجرخأو (2862 مقر)
 .دعب ترسف نإو &فيحصت نم اهب امل دتهأ ملو ع يف «هجرخم» ةملكلا هذه تدرو اذك (2)

 يهو .«قاغ» اهنأ حجارلاو .رجزلا تاوصأ نم «قيع» اهلعلو ع يف «قع» ةملكلا تدرو اذك (3)

 .ادعب ادعب : يأ ،قاغ قاغ :لاقيو ك بارغلا توص ةياكح

 .ةماق عمج «ميق» اهتبثاف ،ةريخالا ةملكلا ةصاخو ،ةحضاو ريغ ع يف ةرابعلا تدرو (4)
 .هدجأ ملو . حضاو ريغ «سسح نبا» :ع يف مسالا اذه درو اذك (5)

 .2 ص 29 ج شهريسفت يف يربطلا هاور عوفرم ثيدح يف هانعم ءاج دقو .ظفللا اذهب هدجأ مل (6)

 ناك مو يف ط :جراعملا ة ةروس نم ىلاعت هلوق يتي هللا لوسر الت امل يردخل ا ديعس يبا نع

 هنإ هديب يسفن يذلاو :تي هللا لوسر لاقف ءاذه لوطا ام :هل ليقف 4 ٍةنَس لأ َنيسُمَخ ُ رادق
 ردلا رظناو .ايندلا يف اهيلصي ةبوتكملا ةالصلا نم هيلع فخا نوكي ىتح نمؤملا ىلع فخا

 فوع نع شادخ نع ىحيد» : يلاتلا دنسلاب مالس نب ىحي هجرخاو .265 ص 6 ج ثروثنملا

 .388 ةقرو ز يف امك « . . . ةبي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع يفوكلا
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 73 - 70 : رمزلا عبارلا ءزجلا

 مهلامعأب نوطعي سيلف نوكرشملا امأ 4 تَلِمَع ام سفن ُلُك تيفوو » :هلوق
 نومَوُيف نونمؤملا امأو .ايندلا يف اهب اوزوج دق مهنال .ائيش ةرخآلا يف ةنسحلا

 نإف ؛تائيسلاو تانسحلاب بساحي هنإف نمؤملا تائيس امأو .ةرخآلا يف مهتانسح

 لاقثم ُمِلظَ آل ةللا نار : هلوق وهو ٠ هللا اهفعاض ةدحاو ةنسحب هتائيس هتانسح تلضف
 إ .ع ...ك ٠ . ۔م2 .. م۔ ه . .م
 توتسا نإو }[40 :ءاسنلا] (اميظع ارجا هنل نم تويَو اَهفعاضُي ةنَسَح كت نإو ٍةَرْذ

 هتانسح هتائيس تلضف نإو .ةنجلا ىلإ ريصي فارعألا باحصأ نم وهف هتائيسو هتانسح

 .4 َنوُلَعَْي امب ملعأ وُمَو » :لاق ،'ةروسلا هذه .ريغ يف كلذ انرّسف دقف
 م م م

 جوف ًاجوف : يأ 5ةرمز ةرمز :يأ 4 ارَمُر َمْنَهَج ىىَِإ اوُرَقَك نيذلا َقيِسَو » :هلوق
 اذإ ىنح » .ةنجلا لهأ كلذكو 5ًاممأ :ًارمز يبلكلا ريسفت يفو . نسحلا ريسفت يف

 مُكبَر تنياة مكيلع ًنوئتي مكنم لسر مكاي ملأ اَهَترَع مهَل َلاَقَواَهُبوبُأ تحتف امموءاَج
 .«نيرفكلا ىلَع باذملا ةملك تقَح نكلو ىىَلَب اولاق اذه مكموي اقل مكَنوُرَِنيو

 سئبف » ادبأ اهنم نوجرخي ال يأ 4 اهيف َنيِدللَخ منهج باوبأ اولُخذا ليق »
 . هللا ةدابع نع :يأ « َنيرْبَكَتُملا ىوثم

 َلَقَو اهبأ ثحيو اموئاَج اذإ ىيح رم ةنحلا ىلإ هبر اوقئا نيذلا قيسو »
 .« يدنع امول ملم مكتلَع لس تتح مه

 اورم ةنجلا ىلإ اوهجوت اذإ :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 3 ميعنلا ةرضنب مهيلع يرجتف امهادحإ نم نوبرشيف نانيع اهقاس نم يرجت ةرجشب

 جرخيف ،ىرخالا نم نوبرشي مث 5ادبأ اهدعب مهراعشأ ثعشت الو مهراشبأ رّيغتت الف
 : مهل نولوقيف ،ةنجلا ةنزخ ةكئالملا مهلبقتست مث ،ىذقو ىذأ نم مهنوطب يف ام

 دق نم نادلولا فرعيف نادلولا مهاقلتت مث ،(َنيدِلاَخ امموُلخذاَق ممتْبط مُكْيلَع مالس

 لعفي امك وأ بيبحلاب بيبحلا حرفي امك مهب نوحرفيو مهل نوشبي ،ات‘هل هللا مهلعج

 .577 ص 1 ج ،فلس ام رظنا (1)
 لك دصقيو عمجلاب أنايحأو درفملاب نادلولا انايحأ ركذي فلؤملا نكلو «مهل» نوكي نأ باوصلا (2)

 .نهنم ةدحاو لك ىلإ ريمضلا دريو لجرلا جاوزأ ركذي امك نادلولا نم دحاو
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 جاوزأ ،هججاوزأ يتأي ىتح مهدحأ بهذي مل .ةبيغ نم هءاج اذإ ميمحلاب نادلولا

 :لوقيف ،هتيأر تنأ : :نلقيف 6 همساب هيمسيف نالف ءاج دق :لوقيو نهرشبيف لجرلا

 هلفسأ اتيب لخديف ءيجيف .هرظتنت اهباب ةفكسأ ىلع موقت ىتح حرفلا اهق اهقبسيف ،معن

 هللا نأ الولف هفقس ىلإ رظني نول لك نم هناطيحو اصحلا لدنجو ؤلؤللا لدنج ىلع
ُ 

 1 ٍ ٥ ق .8 م

 ةفوقصم قرامن ة ةعوضوم باوكأ او ةعوفرم رسا ١ ذإف ؛به ذل هرصب به ذي الأ ا هل ردق

 يدتهنل نك امو اذهل انيدمم يذلا .هللا ُدممَحْلا) :لوقيف [3-16 : ةيشاغلا] ةتوم يباززَو

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .[43 :فارعألا] (هللا انيذمم ن الزن

 اًموُلُذاف متل مكيلع مالس اَهتتَرَع ْمُهَل لاقو) :هلوق يف نسحلا ريسفتو
 : مهضعب لاقو .برغملاب بكوكو قرشملاب بكوك لثمك مهنيب ام لضافيو .(َنيدل اخ

 نولخدي مث © مهنيب تناك نئاغض ضعب نم مهضعب ذخؤي ىتح ةنجلا لهأ سبحي

 . ةنجلا

 .هللا ةعاطب متبط :يأ (ْمَتبِط) :دهاجم لاقو

 نينمؤملا دعو هللا نإ : يأ 4 هدو انَقَدَص يذلا .هب دْمَحْلا اولاقَو » :هلوق
 ضرأ ينعي 4 ضزألا انراو » .اههابشأو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تانمؤملاو
 4 َنيلمَحْلا أ معنف ث ءاشن ثيح لزنن : يأ 4 ءاشن ثيح ةنحلا نم اوب ث ةنجلا

 . ةنجلاب مهباثأ ذإ هلللا هب مهاتأ ماعنإ : يأ ءايندلا يف : : ىأ

 لاقيف ىطعيف ،الوخد مهرخآ الزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق نسحلا نع اوركذ
 ربش هيف سيل ةنس ةئام ةريسم ىلإ رظنيف هرصب يف هل حسفيو . هللا كاطعأ ام رظنا :هل

 هجاوزأ اهيف ،توقايلاو ؤلؤللا مايخو ةضفلاو بهذلا نم روصقلاب رماع وهو الإ

 لك يف :اهلثمب هيلع حاريو بهذ نم ةفحص نيعبسب موي لك هيلع ىدغي ،همدخو
 نجلا هب لزن ول ،اهلوأ نم لكأي امك اهارخأ نم لكاي ىرخالا يف سيل نول ةدحاو
 .هدنع امم كلذ صقني الو ،مهعسل دحاو ءادغ يف سنإلاو

 نوعبس هيلع ىعسي نمل ةلزنم ةنجلا لهأ لفسأ نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
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 75 : رمزلا عبارلا ءزحلا

 ركذو .'"”مالغ فلأ ةئامعبس هيلع ىعسي يذلا ةجرد ةنجلا لهأ عفرأ نإو ،مالغ فلأ

 . نسحلا ثيدح نم وحن صصقلا يف

 شزغلا ,لؤَح نم » م[نيقدحم يا] « َنيفاَح ةكْلَمْلا ىَرَتَو » :هلوق
 طبهأ مدا اي :مالسلا هيلع مدآل هللا لاق :لاق مهضعب ركذ « ْمهْبَر دمحب نوحبسي

 ناك اذإ ىتح }هدعب نمو مدا هب فاطف ، يشزع لوح فاطي امك هلوح فاطي يتيب كعم

 (ة)[ميهاربإ] هانبف ، ةبوقع هبيصي نأ نم هعفر ،حون موق هيف هللا قرغأ نامز ،نافوطلا

 .هلبق ناك ميدق ساسأ ىلع
 بَر .هلدْمَحلا ليِقَو » مهنيب لصف يا « يحلاب مهنيب ًيِضقَو » :هلوق 7 ى

 نم هيلإ مهرّيص ام ىلعو مهاطعأ ام ىلع هللا اودمح ؛نونمؤملا هلاق « نيملعلا

 . (َنيمَلاَعلا بَر .هلي ذْمحلا) و .هل عاطقنا ال يذلا رورسلاو ميعنلا

 ديعس يبأ نع ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام باب ،ةنجلا لهأ ةفص يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 .فيعض هدانسإو .يردخلا

 .301 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 . خسانلا نم وهس اهلعلو .اهنم دب ال ةدايز (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 4 - 1 :رفاغ

 اهلك ةيكم يهو ] (; .مؤمل ١ ةروس ريسفت

 هنع هللا يضر ايلع نأ اوركذ ه مح له :هلوق ٩ .ميجلا ن نمحرلا هللا مسب

 (مح) ريسفت ام يردأ ال :لوقي نسحلا ناكو .نمحرلا :(ت)و (ممَح) و ،(مملا) :لاق
 اهحتاوفو روسلا ءامسأ :نولوقي اوناك فلسلا نم اموق نأ ريغ ،كلذ هابشأو (َمَسطَو)

 لذ يذلا {،هكلم يف « زيزملا هللا نم » ،نآرقلا يأ 4 بتكلا لين » :لاق
 .هقلخب « ميلغلا { .هتزعل هنود نم

 اذإ :يأ باقعلا ديدش » ةبوتلا :يأ 4 بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ط
 : يأ ه وه ه لإ ةلإ ال » ين 7 هنإ : يأ ،‘ىنغلا يذ :يأ « لونلا يذ » .بقاع

 ا :يأ « ُريِصَملا هيإ » وه الإ بر الو ،هاوس دوبعم ال

 كزْرْغَي لق اوُرَقَك َنيِلا ٣ » اهدحجيف ه هللا تنياء يف لبي ام » :هلوف

 لثم ىلوألا ريسفتلا بتك يف تءاج امك «نمؤملا» :هباوص . أطخ وهو «نينمؤملا ةروس» :ع يف )1(

 يفو .رفاغ ةروس يهو . ةبيتق نبا ريسفتو شفخألا يناعمو © ءارفلا يناعمو ةديبع يبا زاجم
 .«نمؤملا مح» : : فحاصملا ضعب

 مل نمل (باقملا ُديدش)» :201 ةقرو .ز يفو ،'بقاع اذإ : يأ (باقبلا ًديدش)» :ع يف اذك )2(

 .«نمؤي
 .هنإ :لجرلل برعلا لوقت ،لضفتلا يذ ( لوتلا يذر)» :194 ص 2 ج ،زاجملا يف ف ةديبع وبأ لاقو (3)

 يلع لط : لاقي : لضفتلا لوطلا» :ةبيتق نبا لاقو .«مهيلع لضف وذ : : ىأ . هموق ىلع لوط وذل

 .لضفت : يأ كتمحرب
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 8 - 4 : رفاغ عبارلا ءزجلا

٥ . 

 هللا نإف باذع ريغب ايندلا يف ينعي ه دلبل يف ث مهرابدإو مهلابقإ : يأ ه مهلقت

 . مهبذعم

 نم بارخلاو ,حو موَق » دمحم اي كموق لبق يأ 4 مُهَلبَت تبذك » :هلوق
 .مهلسر مهبيذكتل مهكالهب ربخأ نيذلا ، مهدعب نمو دومثو اداع ينعي 34 مهدعب

 اومصاخو :يأ اودجو هولتقيف هودي ْمهِلوُسَرب ةمأ َلُك مهو »
 4 قحلا هب اوضحذُتل ط .نينمؤملاو ءايبنألا هب اولداج كرشلاب : يأ ه لطتلاب ط

 ناك تنكف » باذعلاب :يأ 4 ْمُهَتذَحَق » ناميإلا :يأ ؛قحلا هب اوعفديل :يأ

 .اديدش ناك : يأ 4 باقع

 َنيذلا ىلَع » كبر تاملك تقبس : يأ 4 كبر تملك ثتقَح كلذكو < :هلوق

 . مهرفكب :يأ « رانلا ُبْحضأ مهنأ اورفك

 َنوحَبَسُي » شرعلا لوح نمو :يأ ه هَلؤَح ْنَمَو شرعل ولمح نيزلا »
 كعم يتيب طهأ مدا اي : . مدآل هللا لاق :لاق مهضعب ركذ . ه ه هب ب نونم ؤي مهَبَر د دمحب

 . شرعلا ىلع فاطي امك هلوح فاطي

 ةَمَْر ءيش لُك تعِسَو اَنبَر » نولوقي 4 اونما َنيِذلِل َتوُرفْعَتْسَيَو » :لاق

 قافنلاو كرشلا نم ه اوبات نيذلل رفغاف » املعو ةمحر عيش لك تألم :يأ « املعو
 يأ ،ليبسلا وهو ،مالسإلا ينعي ،ىدهلا :يأ « كليبس اوُعبَتاَو » تائيسلا لامعأو

 .« ميججلا باَذَع » مهنع فرصاو :يأ « ي » .ةنجلا ىلإ قيرطلا

 بسنت اهيلإ ێاهنانطبو ةنجلا عفرأ ندعو هي ِنذَع تنج ْمُهلخذأَو ان ر ه
 ةللا دَعَو) :لاقف ةنجلا هباتك يف نينمؤملا دعو هلللا نإ : ىأ 4 مُهَتدَعو يتلا » .نانجلا

 يف ًةَبَيَط َنكاسَمَو اهيف َنيدلا¡خ راهنألا اَهتُخَت نم يرجت تانج تانموُملاَو َنينموُملا

 يف : : يأ اهيف مهدعو امم كلذ ريغو .ةيالا رخآ ىلإ . . .[72 :ةيوتلا] (ِنذَع تانج

 .ةنجلا
 م

 م م

 لمعو نمآ نمو : يأ 4 مهتيرذ ْمهجؤزأ و ¡ ؛مهئاب انا نم حلص 77 7 :لاق
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 12 - 8 : رفاغ

 اونما َنيِذلاَو) :روطلا ةروس يف لاقو .4 ميكحلا يزعلا تأ كنإ » مهنم ًاحلاص

 :روطلا] (ْيَش ْنَم ْمهِلَمَع نم مهاتأ امو ْمهِتيَُذ مهب انقحلا ناميإب مهتيرذ ْمُهْنعبتاو
 ةنجلا يف هدلو نمؤملا ىلإ عفري هللا نإ .عيش نم مهلمع نم مهانصقتنا امو : يأ [21

 مهتاجرد يف ءانبألا ىلإ نوعفري ءابآلا كلانكو هنيع هب رقُيل لمعلا يف هنود ناك نإو

 لمعلا اوغلبي مل نيذلا نيملسملا نادلوو .لمعلا يف مهنود ءابآلا تناك اذإ ةنجلا يف
 .ةنجلا لهأ نم مهئابآ عم ًاضيأ

 اهل نوكي ةأرملا نع ةلي هللا لوسر لئس :لاق بيسملا نب ديعس نع اوركذ
 .رخآلا ةأرما :لاق .ةنجلا يف نوكت نم ةأرما ،ايندلا يف ناجوزلا

 ىقت ْنَمَو » 0”قافنلاو كرشلا ءازج اذهو .منهج :يأ 4 تيسلا ٌمهَقَو » :لاق

 ةاجنلا يه :يأ « مميِظَعْلا رقلا وُه كلذو » :لاق هتمحر ذقَ موي ٍتاعْسلا
 .ةنجلا ىلإ رانلا نم ةميظعلا

 ُمُكَتَقُم نم رحأ هللا تْقَمَل » رانلا يف مهو » نوَدانُي اورفك نيذلا نإ » :هلوق

 كلذو ،رانلا يف مكسفنأ مكتقم نم ربكأ هتيصعم يف مكايإ هللا تقمل :يا « مُكَسْفنأ
 4 نلميإلا ىلإ َنْوَعَذُت ذإ ث :لاق . يسفن اي كتقم : لوقيو هسفن تقمي مهدحأ نأ

 .4 َنوُرْفْكََف » ايندلا يف :يأ
 كر ،ةرقبلا ةروس يف هلوق وهو 4 نيتنث نأو نيتنث انمأ انبو اولاق <

 متنك :لوقي [28 :ةرقبلا] (مكييحُي مث مكنم م مث : مكيأ اتاومأ متنكو ,فلاب نورفكت
 مكتيم ) ءايندلا يف ةايحلا هذه ينعي 3 (ْمُكاَيحأفر افطن مكئابآ ةبلصأ يف ماناومأ

 ْنُم جورخ ىلإ ْلَهَف اتيونذي اَفَرَتاف ثعبلا ينعي (مُكييحُي ٌمُث) مكتوم اذهب ينعي
 .« ,ل

 اذإ هنأب ب مُكِلَد » » :)[لاق مث ©ال] : هللا لاق :ًارامضإ اهيف نإ :نسحلا ريسفت

 خيشلا نم ةدايز قافنلا ةملكو .«كرشلا ءازج يه ؛منهج ينعي» : :302 ةقرو ز يفو ع يف اذك (1)

 .ز يف ةدراو ريغ يهو كش الو .دوه

 = هآر يذلا رامضالا رهظ امل الإو هنم دب ال اهتابثإو .ز يف ةدوجوم يمهو ع نم تطقس ةدايز )2(
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 16 ۔ 2 : رفاغ عبارلا ءزحلا

 .ناثوألا ةدابعب اوقدصت :يأ 4 اونم ؤ هب كرشي نإو مُترَقَك ُهَدَْو هللا يذ

 هللا ُتَقَمَل نوداني اوُرَقَك نيذلا ًنإ) :لاق نكلو ،رامضإ اهيف سيل :مهضعب لاقو .

 .(َنوُرُمُكَف ناميإلا ىإ) ايندلا يف (َوَعذَئ) متنك مكنأل (مُكَسَقْنأ ُمُكَْقَم نم ربكأ
 .هنم ربكأ ال يأ « ريبكلا » هنم ىلعأ ال :يأ « يلعلا .هلب مكحلاف » :لاق

 نيكرشملا لخدأو ةنجلا نينمؤملا لخدأ نأب دابعلا ىلع همكح يأ (.هلل مكحْلاَق) : هلوق
 .رانلا

 .2 22 4 ے۔و
 نم مكل لزنيو هتردق نم دابعلا ىري ام : يأ « هتناع مكيري يذلا ه » :هلوق

 « يني نم ألإ ركذن امَو » .دابعلا قازرأ رطملا يف ,يمأ ؛ارطم :يأ ه اقزر ءامسلا
 . ائيش هب كرشي ال هدبعي ،هل ةدابعلا صلخيف هللا ىلإ عجري نم الإ : يأ

 نأ نوهركي نوكرشملا ناك 4 َنوُرِفَْكلا ةرك وَلَو نيدلا هل َنيِصلَحُم ةللا اوُئذاَف »

 نيدلا ىلع ُةَرهْظْيِل حلا نيدو ىهلا ُهَلوُسَر َلَسزأ يذلا مه) :هلوقك }هللا نيد رهظي
 .[33 :ةبوتلا] (وكرشُملا هرك وو هلُك

 يف نينمؤملا تاجرد : يأ “تاجردلا عيفر وه :يأ « تجَجَرَذلا ميفَر » :هلوق

 نمم ىَلَعِرمأَنِم "يحولا لزني : يأ« حورلا يقلي » شرعلا بر« شزَعلاوُد » ةنجلا
 موي ،ةمايقلا موي :يأ « قالّنلا موي َرِذْنيل » ليربج عم ءايبنألا :يأ ه هدابع نم اش
 .ةمايقلا موي هللا دنع ضرألا لهأو ءامسلا لهأ نم قئالخلا هيف يقتلي

 يف ءيش هنع ىراوتي ال :يأ 4 ُْيَش مهنم هللا ىلَع قحي ال نوزرب مُه موي » م ه 8 ۔ڵ ٥ م
 هسفن ىلع دريف دحأ هبيجي الف قئالخلا لأسي 4 مويلا كلُمْلا نمل » .ةرخآلاو ايندلا

 .هرمأ نم ءاش امبو توملاب دابعلا رهق .4 راهقلا دحولا .هلب » :لوقيف

 ؛ ةيآلا ليوات هوجو نم هجو وهو .48 ص 4 ج ؤ هريسفت يف يربطلا هيلإ راشأ يذلاو نسحلا -=

 .ةرشابم اذه دعب رخآلا هجولا فلؤملا ركذيو

 حورلا هيلع يقلي نم رذنيل ؛ةّوبنلا عضوملا اذه يف حورلاه :6 ص 3 ج يناعملا يف ءارقلا لاق (1)

 .ليربج وه انه حورلا :مهضعب لاقو .ةداتق لوق لوألا لوقلاو . ةمايقلا موي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 19 - 17 : رفاغ

 نوكت ثيح ءهريغ دحأ ىقبي ال نيح ،نيتخفنلا نيب ام اذه : مهضعب لاق

 دعب اذه : مهضعب لاقو .هنيميب تايوطم تاوامسلاو ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألا

 . ملعأ هللاو ،اعيمج نينطوملا يف هلعل يردأ الو .قئالخلا عمجي نيح ثعبلا

 ويلا مل ال ْتَبَسَك امب ,سفن لك ىزج » ةرخآلا يف ينعي « مويلا » : هلوق
 نم لقأ رادقم يف قئالخلا باسح نم غرفي :مهضعب لاق . باسحلا عيرس ةللا نا

 .ايندلا ماي نم موي فصن

 مهم © 0

 رجانحلا ىل بولقلا ذإ » ()ةمايقلا موي : :يأ ه ةفزألا م مو ْمُمزذنأو » :هلوق

 ىلإ عجرت يه الف رجانحلا اهب تّضغف بولقلا تعزتنا :مهضعب لاق 4 َنيمظك
 .جرخت يه الو اهنكامأ

 لاقو .ةبارق نم « ميمح ْنِم» نيكرشملا :يأ « َنيمِلْظلِل ام » :لاق
 نم مهيلع لمحي :يأ ،ميمح نم هل ام :نسحلا لاقو .قيفشلا :ميمحلا :دهاجم
 الف مهل عفشي ينعي سيل ،دحأ مهل عفشي ال :يأ « اطي عيفش الو » .ائيش مهبونذ

 .نينمؤملل ةعافشلا امنإو ،عاطي
 لاقو .نسحلا ريسفت يف نيعألا ظحل يأ 4 نْيغألا ةنئاَخ مَلْعَي » :هللا لاق

 يه :دهاجم لاقو .)ىلاعت هللا بحي ال اميف هضامغإو هنيعب ةزمهلا يه :مهضعب

 ملعيو : يأ « رودصلا يفخن اَمَو » :لاق .هنع هللا ىهن ام ىلإ نيعالا رظن ةقراسم
 . مكرودص يفخت ام

 .اهادم سانلا دعبتسا نإو ةبيرق اهنأل ةفزآ ةمايقلل ليق امنإ» :303 ةقرو ،ز يف نينمز يبأ نبا لاق (1)

 .«برق اذإ شرمألا فزأ دقو . ًافزأ فزات تفزأ :لاقي

 & يبطرقلا ريسفت نم حيحصتلا تبثأف صقنو داسف ةرابعلا يفو .هنيعب نيعلا ضامغإ» :ع يف (2)
 . ةداتقل امهيف لوقلاو .54 ص 24 ج ،يربطلا ريسفت نمو 0303 ص 15 ج

 تبثأو .هل لحي ام ىلإ :هباوص لعل .اذك «هل لمجي ام ىلإ هرظن :دهاجم لاقود :ع يف (3)
 ىهن ام ىلإ نيعألا رظن» :564 ص دهاجم ريسفت نمو ،هريسفت يف يبطرقلا ةرابع نم حيحصتلا
 ٠. :7 ص 3 ج. يناعملا يف ءارفلا لاقو .303 ةقرو ز يف تدرو يتلا ةرابعلا يهو .هنع

 = نيغلا ةنئاخ ْمَلَعَي) : هلوقف .هيلع ةمرحم ةيناثلاو ،هل ةحابم ىلوألاف ،نيترظن لجرلل نإ :لاقي
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 26 - 0 : رفاغ عبارلا ءزجلا

 آل » مهناثوا ينعي « هنوُد نم َنوُعذَت نيذلاو يحلاب يضقي هللاو » :لاق
 .رصبأ الو هنم عمسأ ال : يأ 4 ريصبلا عيمسلا ه هللا نإ ءيشب نوضقت

 مهلنق نم اوئاك يذلا بنع ناك تنك اورظنت ضزألا يف اوري ملوأ » :هلوق
 َ . ٠ ؟ ا٨¡۔“2 ً م ٤ 1 ه ٨.٠ ة 2- ,

 4 ضرالا يج اراثاَءو < اشطب يأ :« ةوف < برعلا يكرشم نم : يأ ه مهنم دشأ اوناك
 ` و و ے ۔ - 9

 هللا مهذخاف ث مهراثا نم اهريغو نئادملا نم اولمع امم ىضم نم راثا ىنعي

 هللا َنُم مُهَل ناك اَمَو » باذعلاب مهكلهاف مهلسر مهبيذكتو مهكرشب :يأ 4 ممهيونذب
 . هللا باذع نم مهيقي 4 قاو نم

 هللاب ه < _ ,؟ لاب ه مث . ء و. :ر ِ ى . 8 كلذ :لاق

 درفكف ١ . مهلسر : م ِ . م م / َ « م ي ج ۔؟۔
 .(")بقاع اذإ « باقعلا ديدش يوق هنإ ه باذعلاب « هللا مهذخاف ث

 لإ » ةنيب ةجحبو :يأ « نيبم ن اطْلُسَو انتيائب ىسوم انلَسزا َدَقلَو ) :هلوق

 . ىسوم نونعي « ًباذَك رحس اولاقف َنوُراَقَو َناَماَمَو نوعرف

 انماع نيذلا انبأ اولتفا اولاق اندْنِع نم قحلاب » ىسوم :يا ه مُمءاَج اممَلَف
 ديك اَمَو » :هللا لاق .نهولتقت الف ه ْمُمءاَسِن اوُيَْساَو » هوقدص نيذلا :يأ ه ُهَعَم

 يف :يأ نيش نوكي الف بهذي :يأ 4 ,لض يف ألإ » نيكرشملا ينعي « يرفكلا
 .ةبقاعلا

 ٥ م 4 ١

 هنيبو ينيب اولخ] : يأ ؛هباحصاأل هلوقي 4 ْىَسوُم لتقا ينوُرَد نوعرف َلاَقَو »

 ينغي ال هبر نإ .هب نعتسيلو :يأ 4 هبر ديلو » )[هنم عنمي نأ فخي ملو .هلتقف
 سانلا ىلع تلخدأ هتلتق نإ كنإف رحاس وه امنإف شهلتقت ال :هل اولاقف .ائيش هنع
 .هاخأو هسبحا ،هجرأ نكلو ،ةهبشلا

 ناك ًادمعت ىلوألا ةرظنلا تناك نإف . ىلوألا ةرظنلا يف (ًروُدصلا يفخت اَمَو) .ةيناثلا ةرظنلا يف =
 .«ةروفغم يهف اهدمعت نكي مل نإو اضيأ مثإلا اهيف

 . نيكرشملل (باقعلا ديدش)» :ز يفو ،'بقاع اذإو :ع يف اذك (1)
 .303 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 29 - 26 : رفاغ

 نأو » .ناثوأ ةدبع اوناك :نسحلا لاق .4 مكنيد َلُذَبُث نأ اخأ ينإ » :لاق
 لاقو .مكنيد فالخ رهظيف 4 داسفلا » ‘"[رصم ضرأ ينعي] « ضزألا يف رهظي

 .مهمانبأ متلتق امك مكءانب لتقي :مهضعب

 يأ 4 ربكتم لك نم ط ذوعتأ هللاب يأ 4 كبرو يبرب تذح ينإ ىسوم ه لاقو ط

 .4 بانجلا .م نمؤي ال ط هللا ةدابع نع

 ه ؟ م

 متح » نوعرف موق نم : يأ « نؤمرف ,لاة نم نم ؤم لُجَر َلاَقَو » :هلوق
 لوقي نأ لجر نولتقت » ىسوم مهيتأي نأ لبق انمؤم ناك دق :نسحلا لاق ه هنَميِإ

 هدي : ىسوم اهب مهءاج يتلا تايآل تانيبلاو ه مكبر نم تبلاب مكءاج ذَقَو هللا يبر
 نينسلاب نوعرف لآ انذأ دقلؤر مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو هاصعو

 ه. , .
 كت نإو هبذك هيلَعف ابذك كت نإو { : لاق .[130 :فارعالا] (ِتاَرَملا ش صقنو

 ايندلا يف هللا باذع مهدعي ةلق ىسوم ناك . 4 ُمكُدِعَي يذلا ضغب ْمكْبِصُ اقداص

 : لاق . قحلا ىلع ىسوم نأ ملع نوعرف لآ نمؤم ناك دقو . اونمؤي مل نإ .ةرخالاو

 .4 ًباَذَك » كرشم :يأ 4 فرشم وه نَم يدهب آل للا نإ ف

 ضرأ ىلع نيبلاغ ينعي 4 ضزألا يف َنيرهظ ويلا كْلُمْلا ُمكَل موقن »
 ،هموقل هلوقي « اناَج نإ » هللا باذع نم : يأ ه هللا سأب نم انرصني نمف » .رصم
 .دحأ هنم انعنمي ال :يأ { ماهفتسالا ىلع

 ام :يا « دالا ليبس لإ مكيدهأ امو ىرأ ام ألإ مكيرأ ام وزف اق »
 ءاج ام دوحج ينعي داشرلا ليبس وه مكيرأ يذلا يأرلاو ٦ يسفنل ىرأ ام الإ مكيرأ

 .هيلع مه امب كسمتلاو ىسوم هب

 ام ايح يكلم يل نأ يلع ضرعي ىسوم نإ .ناماه اي :لاق نوعرف نأ اوركذ
 وأ ] ًادبع ترص اذإ دبعت اهلإ تنك امف :ناماه هل لاقف .تم اذإ ةنجلا يلو تيقب

 .هيأر نع هدرف ؛دبعل ادبع :لاق

 .303 ةقرو ،ز نم ةدايز )1(
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 34 - 30 : رفاغ عبارلا ءزجلا

 لثم :يا بازحأل موي َلفَم مكيلَع فاخا أ ينإ موقي َنَماَع يزلا لاقو »
 حو موق بأ لثَم » :لاقف }[بازحألا موي نع ربخأ مث] .ةيلاخلا ممألا باذع

 م و- ٨

 ةبوقع لثم مكيلع فاخأ ينإ : يأ لعفلا بأدلاف « مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو

 . 4 داب دابعلل ز علل املظ د دير هللا امو ه :لاق .هموق رذحي ؛هب هللا مهكلهأ ام وهو . مهلعف

 ةنجلا لهأ يداني موي : مهضعب لاق 4 دانعلا مو مكيل فاخأ ينإ موقو و

 :فارعألا] قح مكبر ممُكَدَعَو ام م متدجو لهف اقح انبر اَنَدَعَو ام اَنذَجَو ًذَق) :رانلا لهأ

 (هللا ُمُكَقَزَ امم ؤ ءاَمْلا نم انُدَلَع اوضيفآ َأ) : ةنجلا لهأ رانلا لهأ يدانيو ] [44

 .[50 :فارعألا]

 ًدني امك نوتدني موي رارفلا موي : : : يأ 6 ×7 6 دالا وي) : يبلكلا ريسمتو

 :دهاجم ريسمتو .رارفلا موي : : يأ 4 َنيربذم نولو وي ث : لوقي هارت الأ لاق .ريعبل ١

 هم ۔ 4 .. هه 2 اع م.

 (نيربدم نولوت موي) :مهضعب لاقو .نيزجعم ريغ نياف : يأ ى (نيربدم نولوت موي)
 .رانلا ىلا مهب قلطني موي . : يأ

 نم مكعنمي عنام نم : يأ . مكمصعي : يأ 4 مصاع نم هللا م مكل ام ث

 .هيدهي :يأ « امم نم ُهَل امف هللا للضي نمو » .هباذع

 و ,/ 2 ى ه

 «تنيبلاب» ا[ىسوم لبق نم :يا] لبق نم فسوي ممكءاَج ذَقَلَو» :هلوق
 نلف كَلَم اذإ ىتح 4 هب ب مكءاج امش كش يف متلز امف « . قحلا : تانيبلاو ٠ ىدهلاب : يأ

 هدعب نم هللا ثعبي نلف ئ لوسرب نكي مل هنإ : يأ . هم 7 هدعب نم هللا ثعبي ر نل

 كنا إ رُكَذلا 4 هلَع لزن يذلا امث اير : مالسلا هيلع يبنلل برعلا يكرشم لوقك . الوسر

 (ًنوُنْجَمَل مكيلإ لِسزأ يذلا ُمُكَلوُسَر ًنإ) :نوعرف لوقكو ،[6 :رجحلا] (نوُنْخَمَ
 . يعتي اميف :يأ [27 :ءارعشلا]

 .303 ةقرو ز ىف تدرو دقو . حاضيإلل ةدايز (1)

 .303 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 38 - 34 : رفاغ

 ين :يا هبان كرشم :يا « تيلم وم نم ةنا لي كبذك » :دا
 . هكشو هبيذكتو هكرشب هللا هلضي . : ىأ ثعبلا نم كش

 ةجح ريغب :يأ ه ْمُهيَتأ نلظلُس ريغب هللا تياة يف نولدي نيذلا » :هلوق
 هللا بط كلذك اونما نيذلا دنعو اللا دنع أتقمم َرْبَك » ناثوألا ةدابعب هللا نم مهتتأ

 مهضعبو .قح ريغ يف لاتق : :يا رابج » هللا ةدابع نع يا « ربكم بلق لك ىلع
 .اث(رابَج ربكتم لك بلق ىَلَع) :اهأرقي

 رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 . )3( هللا رونب

 ريسفت يف ًاسلجم :يا احرص يل نبا نمي نوعرف لاقو » :هلوق
 .4 ( صصقل ا ة هروس يف حرصل ١ رمأ انرسف دقو .ارصق : يبلكل ١ ل اقو .نسحل ١

 لاقو تاوامسلا قرط : : ىأ «تومسلا بش ببسل .ن يلعل » :لاق

 .بذكلا دمعت هنإ يأ .دحا ءامسلا يف ام 7 4 بذاك ةا ينإو و »
 نع :يأ « ليبسلا نع ًدَصَو هلَمَع ءوس نوعرفل نيز كلذكو ل : هللا لاق م

 .راسخ يف الإ :يا « بات يف ألإ نوعرف دنك امو » ىدهلا قيرط

 نوُمبتا » هموقل هلوقي « موقيو نوعرف لآ نم « َنَماَ يزلا لاقو » :هلوق

 نم جرخت : ةَملَك ترب : هلثمو .ًاتقم لادجلا كلذ ربك : يأ» :8 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 . .ادلو للا حار :مهلوق (تَربَ) يف ترمضا [5 :فهكلا] (ممهِمافآ
 ام هتفاضإو (بل) نيونت يف رظناو . ةيريسفت ةءارق يهو ،دوعسم نب هللا دبع ىلإ تبسن ةءارق يه (2)

 5 يرشخمزلاو .288 ص . ةجحلا ؛هيولاخ نبا رظناو .8-9 ص 3 ج يناعملا ف ءارفلا هركذ

 .167 ص 4 ج فاشكلا

 اوطقسأ خاسنلا لعلو .عضوملا اذه يف هركذل ةبسانملا هجو نيبتأ ملو انه ثيدحلا اذه درو اذك (3)

 .166 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا . ةيآلا هذه دعب هداريإل ًابسانم ًامالك
 .281 ص 3 ج ،فلس ام رظنا (4)
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 44 ۔ 8 : رفاغ عبارلا ءزجلا

 بهذي مث هب عتمتسي يأ 4 عتم ايندلا ةيحلا ه هذه امن موق داشرلا ليبس ئرما

 . ةلئاز ايندلاو لوزت ال :يأ « راّرَقْلا راَد يه ةرخآلا ناو » .ةرخآلا ىلإ رمألا ريصيف

 رانلا :يأ ه اَهَلْتم آلإ ىىَرجُي لق كرشلا انهاه ةئيسلاو ه ة 77
 ال حلاصلا لمعلا هللا لبقي ال : :يا 4 نيؤم ُوُمَو ىنأ وأ أ ركَد ن م احلص لمع ْنَمَو »

 ريغب : يدسلا لاق] 4 باَسج ريغب اهيف َنوُقَزْرُي ةنجلا َنوُلُخذَي كئلوأ , نمؤملا نم

 .'"[نوطعي اميف مهيلع نم الو ةعباتم

 ىلإ ينوع هللاب ناميإلا ىلإ : يأ 4 ة ةاجنلا ىلإ ُمكوُعذأ يلام موقو ط

 ام هب رشأو هللاب ب رْمُكأل ينئوُعذَ » .رانلا هبحاص هب لخدي يذلا رفكلا : يأ « رانلا

 كيرش ال هدحو هنكلو ز اكيرش هللا عم ناب ملع يدنع سيل : : يأ 4 ملع هب هب ي سيل

 .نماو بات نمل راقعلا زيزعل ىلإ وع انأو » .هل
 م م م

 هل سيل ث هنود نم نودبعت ام ينعي 6 هدبعأ نأ 4 4 هيلإ يننوُعذت امنأ مرج ال +

 الو ئ ايندلا يف هب نيدباعلا بيجي ةوعد هل سيل : يأ 4 ةرخآلا يف الو ايلا يف ةوعد

 نو هللا ىلإ انذَرَم نو ط :لاق . )2( مهعفني ال : يأ ‘ اهب مهبيجي ةرخألا يف ةوعد

 نوكفاسلا مه :دهاجم لاقو .4 رانلا ُبْحضأ مه » نيكرشملا :يأ « َنيِفرسمل لا

 .اهلح ريغب ءامدلا

 يرمأ ضرقو » .هللا ىلإ انرص اذإ :يأ « مكل لوقأ ام َنوركذَّسََق » :لاق

 . مهريصمو دابعلا لامعأب : يأ دابعلاب ر ب ريصب ةللا نإ » .هيلع لموتأو : يأ 4 هللا ىإ
 م ٠ م ٠2

 .304 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ز يف تءاج دقو . احضاو ماعلا ىنعملا ناك نإو ضع يف ةبرطضم ةلمجلا هذه تءاج اذك (2)
 نبا ىورو .«ةرخآلا يف هعفني الو ايندلا يف هاعد نم بيجي ال : يآ» :اذكه ةحضاو ةرصتخم
 «ةرخالا يف الو ايندلا يف ال هيعاد بيجي ال» :اذكه يدسلا لوق 141 ص 6 ج هريسفت يف ريثك

 ْمُهَو ة ةمايقلا موت ىلإ هل بيجتشَت د ال نم هللا نو نم وُغذَي نمم لضأ نم) : ىلاعت هلوقك اذهو

 . . (َنوُلفاَغ مهئاَعذ ْنَع

 . «رانلا ىلإ مترص اذإ» :ز يفو ى «هللا لإ انرص اذإ» :ع يف اذك (3)
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت هه ۔ هت : رح

 نم همصعف .رفكلا :ىأ 5اولمع ام : : ى أ ه اوركَم ام تنيس ةنا هيقف ه » :ل

 ِلائب قاخرإ» . هب اوكلهأ يذلا كالهلاو لتقلا نم همصعو .هيلإ همعد يذل رفكلا كلذ

 نوضرعي رانلا . باذعلا دشأ : :ىأ 4 باذملا وس  مهيلع بجو :ي ٩ ن هت ف

 .. .م

 .ايندلا تناك م : يأ : :دهاجم لاق .4 شعو اودغ ا اهلع

 هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ يتم هلل ١ لوسر نأ يردخل ١ ديعس يب أ نع اوركذ

 ايشعو اودغ اهيلع نرذضرعي رانلا ىلإ مهب قلطني نيح نوعرف لا ةلباس ىلع ىتأ هنأ

 ."هللا باذع نم نوري امل ةعاسلا موقت ال انبر :اولاق اهوأر اذإف

 اذإ مكدحأ نإ :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ

 ناك نإو .ةنجلا نمف ةنجلا لهأ نم ناك نإ ، ىشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع تام

 .)ةمايقلا موي هيلإ هللا كثعبي ىتح كدعقم اذه :لاقي شرانلا نمف رانلا لهأ نم

 مهعم نوعرفو هتلم لهأ ينعي « نوعرف لا اولجخذأ ةعاسلا موقت موَيَو » :لاق]
 .,ه م ۔٤؟

 . [« باذقغلا دشا ط

 اذه :(اَيشَعَو ًاوُدُع اَهْيَلَع َنوُضَرَعُي رانلا :هللا لوق يف ليواتلا لهأ ضعب لاقو

 اودغ اهيلع نوضرعي رانلا باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدا : هزاجم» ‘ مالكلا ميداقم نم

 . (4)ًايشعو

 .امهريغو يقهيبلاو .مالس نبا ثيدحلا جرخأ دقو .403 ص 2 ج ،فلس ام رظنا (1)
 ةادغلاب هدعقم هيلع ضرعي تيملا باب !زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (2)

 نم تيملا دعقم ضرع باب . اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأو . يشعلاو

 .(2866 مقر) . هيلع رانلا وأ ةنجلا

 .304 ةقرو }ز يف ءاج امك هتبثاف ع نم .يفوقعملا نيب ام طقس (3)
 ءوس َنؤَعزف ,لاب َقاَحَو (اذك) هيف ىنع امنإف مالكلا ميداقم نم اذه» :يلي ام ع يف ءاج (4)

 اذه حرش تبثاق ؛ضومغ هيفو مالكلا يف صقنو ودبي اميف خسانلا نم أطخ اذهو .«باذعلا
 . ءارفلا ىلا ريخأتلاو ميدقتلاب لوقلا اذه يبطرقلا بسن دقو .حوضوب يبطرقلا هدروأ امك ميدقتلا
 ...! نوضرعي رانلا) ىلاعت هلوق نم (رانلا) ةملكل ضرعت ثيح نآرقلا يناعم هباتك يف هدجأ امل ينكلو
 = نوعرف لآ اولخدا ) : ىلاعت هلوق نم (اولخدأ) ةملكو .شاهبارعإ هوجو ركذف . (ًاَيشَعَو اودع اَهِيَلَع
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 50 - 47 : رفاغ عبارلا ءزجلا

 نيذلل » ةلفسلا :يأ ه ءافعضلا لوق رانلا يف َنوجاحَتَي ذإو , :لاق ق , ۔ ۔۔

 يعي > مدا ونب ء ءافعضلا : : مهضعب لاقو .ةلالضلا يف ةداقلاو ءاسؤرلا ىنعي :عي 4 اوُرَبكَتْسا

 انك انإ ث : هللا ةدابع نع نوربكتسم مهلكو . نيطايشلا اوربكتسا نيذلاو 3 نيكرشملا

 : يأ « بيصت اًنَع َنوُنْعُم منأ لهف ث مكانعطاف ةلالضلا ىلإ انومتوعد :يأ « اع ْمكَل

 . 4 رانلا م ث اءزج

 َنيَب مكح ذق ةئلا نإ » رانلا يف :يأ « اَهيف لك انإ اوُربَكَتْسا نيذلا لاق »
 . ه دابعلا

 فحت ر هولس : يأ 4 ْمُكَبَر اوُعذا منهج ج ةنَرَحل رانلا يف نيزلا لاقَو ث : هلوق

 : مهيف هللا لاق نيذلا رشع ةعستلا مهو ،منهج ا ةنزخ :يأ اولا باعلا ن ش اموي اًَع

 اولام ىلب اولا تيبلاب : ْمُكْلُسَ ْمُكيِتاَت كت لوأ » :[30 :رثدملا] َنَشَع ةَّعست اَهْيَلَع)

 . 4 للَض يف الإ َنيرفْكْلا ُءاَعد امو اوعداف

 نيرشع رادقم مهبيجت الف منهج ةنزخ نوعدي رانلا لهأ نإ :لاق مهضعب ركذ

 :اَعُد اَمَو اوُمذاَق اولا ْىَلب اولا تانيبلاب , مُكلُسُو ْمُكيتاَت كت مَلَأ) : : مهبيجت مث ؤ ًاماع

 مث ٣ نيعبرأ رادقم مهبيجي الف "اكلام نوداني مث . . ,لالض يف الإ نيرفاكلا

 رمع رادقم مهبيجي الف مهبر نوعدي مث . .[7 : فرخزلا] (نوتكاُم مكَنإ) : : مهبيجي

 . [108 : : نونمؤملا] (نوُمَلَكَ الو اهيف اوأَسخا) : مهايإ هباوج نوكي مث ] نيترم ايندلا

 لبق وهف هلك مهمالك نم نآرقلا يف مالك لك نأ ءاملعلا نم دحاو ريغ نع اوركذ

 راصو مهمالك عطقنا كلذ لاق اذإف :لاق .(نوُمَلَكَت الو اهيف اوأَسإ) :مهل لوقي نا

 . قيهش اهرخاو ريفز اهلوأ ريمحلا تاوصأك قيهشلاو ريفزلا

 اذه ركذ ءارفلا لعلو ريخات وأ ميدقت يال انه رشي مل هنكلو 5اهتءارق يهجو ركذف (باََعْلا دشا =
 يبطرقلا قلع دقو .كلذ ينع يفخف .ىرخألا هتافلؤم ضعب يف وأ هريسفت نم رخا ناكم يف

 هيلإ بهذ ام فالخ وهو .ةرخآلا يف ضرعلا (ءارفلا : يأ) لعجف» :لاقف اذه ءارفلا لوق ىلع

 3 ج ،ءارفلا يناعم يف اذه ليصفت رظنا .«مدقت ام ىلع هقايس ىلع مالكلا ماظتنا نم روهمجلا
 .0 ص 15 ج 6 يبطرقلا ريسقت يفو .109 ص
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 56 - 51 : رفاغ

 رفظلاو رصنلاب ينعي ه ايندلا ةيحلا يف ف اونما نيزلاو انس رصنن انإ ل :هلوق

 ةجحلابف ةرخألا يف امأو . ةمايقلا موي ينعي 4 دنهشألا ُوَق 7 7 مهودع ىلع

 غالبلاب ءايبنألل نودهشي ةظفحلا ةكئالملا : : مهضعب ريسفت يف داهشألاو . مهيلع

 | { .بيذكتلا 77

 ْمُمََو ةنعللا ْمُهَلَو ْمُهنرِذْعَم » نيكرشملا :يا «نيمللظلا قن ال موي » :لاق
 .رانلا اهءوسو ةرخألا رادلا : : يأ 4 راذلا ءوس

 لعب :4 بتكل ١ ليءزشا ينب : انثَروَأو ىدل ١ ىَسوُم ان ٤ دقلو < : لجو زع هلوق

 .نونمؤملا مهو . لوقعلا يلوأل يأ 4 بنلألا يلوأل ىركذو ىده ط ىلوألا نورقلا

 نأ كدعو يذلا هللا دعو ينعي قح هللا دحو ن ربضاف » :لجو زع هلوق

 يشلاب كبر دمحب خّبَسَو كبنذ رفْغَتْساَو » .هب نمآ نم هيطعيو ةرخآلا يف هكيطعي

 ةالصلا تناك نيح سمخلا تاولصلا ضرتفت نأ لبق ةمكم ةالص يهو .« ركبإلاو

 . ةيشع نيتعكرو :ةودغ نيتعكر

 : يأ ه مهيأ ننطلس ريغب هللا تياع يف نوُلِدجُي نيذلا نإ » :لجو زع هلوق

 ْمُم ام ربك ألإ » مهرودص يف سيل :يأ 4 مهرودص يف نإ ] مهتتأ ةجح ريغب
 ريسفت يف ،اوكلهيو كلهي نأ هنيد لهأو ةي دمحم يف )[مهلمأ ينعي 4 هيغلب
 ره 1 هللاب ذِعَتْساَف » :لاق .نيكرشملا شيرق ةمظع ينعي :دهاجم ريسفتو .نسحلا

 . .‘}هنم رصبأ الو عمسأ ال :يأ 4 ريصبلا عيمسلا

 .«ممألا ىلعو» :322 ص 15 ج ،يبطرقلا ريسفت يفو . «مهيلعو» :304 ةقرو زو ع يف اذك (1)
 هركذ امك نينمؤملاو ءايبنألاو ةكئالملا نم ديهش لك مهف داهشألا امأ .يدسلاو دهاجمل لوقلاو
 نبا لاقو .ةكئالملا مه :دهاجم لاقو .اضيأ ةداتق لوق وهو 075 ص 24 ج هريسفت يف يربطلا

 . «مدآ ينب لامعأ نوبتكي نيذلا ةكئالملاه مه :387 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق
 . ىنعملا ماقتساف ز نم هتبثاف ع نم هلك نيفوقعملا نيب ام ظقس (2)
 . هللا ءاش نإ ريسفتلا رخآ ىلإ زو ،ع نيبو اهنيب لباقأسو ،ق ةطوطخم فناتست انه نم(3)
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 60 ۔ 7 : رفاغ عبارلا ءزجلا .

 دشا :يا « سانلا قلَع نم ربكأ ضزاألاو تمسلا ىلحل » :لجو زع هلوق
 اهيأ متناف :يأ شاهلوطو اهضرعو اهتفاثكو اهقلخ ةدش ينعي ،سانلا قلخ نم

 :لئاق نم زع لاق .ثعبلا نودحجتو اهقلخ يذلا وه هللا نأب نورقت نوكرشملا

 .نوثوعبم مهنأ 4 نوُمَْعَي ال سانلا رَكأ نكلو »
 نع يمع رفاكلا :ىمعالا 4 ُريِصَبْلاَو ىمعألا يوتسي اَمَو » :لجو زع هلوق

 الو تحلصلا اولمعو اونما نيذلاو له .ىدهلا رصبأ © نمؤملا :ريصبلاو ۔ ىدهلا
 نم مهلقأ ينعي ينعي ،ركذتملا مهلقأ :يأ « َنوُرُكَذََي اًم اليلق » كرشملا :يأ « ءيسملا

 .نمؤي نم :يأ ثركذتملا مكلقأ :لوقي وهف ءاتلاب اهأرق نمو .نمؤي

 ال :يأ « اهيف َبيَر أل ةيال » ةمايقلا :يأ ه ةعاسلا نإ » :لجو زع هلوق
 .ةعاسلاب :ييأ نونمؤي ال سانلا رتكأ َنِكلَو » اهيف كش

 ُهَل نيصلخم هلا اوُعذاَف) :هلوقك « مكل ْبجَتسأ ينوما مكب َلاَقَو » :هلوق

 « نيراد َمْنَهَج َنوُلُخذَيَس يتابع ْنَع َنوُربُكَتْسَ َنيذلا نإ » [14 :رفاغ] « نيلا

 .(ف[نيرغاص : يأ]

 لضفأ نع ةلي هللا لوسر لئس :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اوركذ

 .هسفنل ءرملا ءاعد :لاقف تادابعلا

 ىدحإ ىلع هئاعد نم ملسملا :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 اهلثم هنع فرصي نأ امإو ،ريخلا نم اهلثم ىطعي نأ امإو ،هتلأسم ىطعي نأ امإ : ثالث

 رثكن اذإ ،هللا لوسر اي :اولاق] .لجعتسي وأ محر ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام رشلا نم
 .رثكأ هللا :لاق

 اي : اولاق (ة[لاق كلذ وحن ةلت يبنلا نع نسحلا نع رانيد نب نسحلا

 .305 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .ةشئاع نع بدألا ىف يراخبلا هجرخأ (2)
 .305 ةقرو ،ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (3)
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 زي زعلا هنلا باتك ريسفت 64 - 61 : رفاغ

 امف هتوعدو ئ ينباجأ امف هللا توعد لق : لوقي :لاق ؟لجعتسي فيك هللا لوسر

 .';ىناطعأ

 سانلا لخبأ نإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع اوركذ

 :لجو زع هللا لاق دقو ،ءاعدلا يف زجع نم سانلا زجعأ نإو ،مالسلاب لخب نم

 .(ة»مكل بجتسا ينوعدا

 هيف اورِقتستل ينعي هيف وكس لتلا كل َلَعَج يذلا هللا ج :لجو زع هلوق
 زو سانلا ىلَع لضف وذَل ةللا نإ » .ًائيضم :يأ ه ارص راهنلاو » .بصنلا نم

 .نونمؤي ال :يأ 4 نوركشي آل سانلا رقحأ

 فيكف :يا 4 َنوُكَقؤَن يناف مم لإ هنإ ال ءْيَش لك لل مكبر هللا مكِلَد »
 شا تيائب اوناك نيذلا » دصي :يأ 4 كقفوي كلذك » :لاق .ىدهلا نع نوفرصت

 .4 نودَحجن

 (أشارف) و . (ًاطاَسب) :هلوق لثم « رارق ضزألا مكل لَعَج يذلا هللا » :هلوق

 نم نسحأ مكروص لعج :يأ 4 ْمُكَرَوُص نسحأ مكروص انب ءامسلاو » (اداهم) و
 مكقزر لعج :لوقي يدسلا لاق] .« ت تايلا نم ه ْمُكَقَررَو » .رويطلاو مئاهبلا روص
 بر هلا كرابتف ْمُكَبَر هللا ُكِلَد » .٨‘)[نجلاو ريطلاو باودلا قزر نم بيطأ

 .عفترا :يأ لعلا نم (ىْىَلاَعت) هلوقك ةكربلا نم كرابت « َنيمَلَل

 ديعس يبأ نع يذمرتلا هجرخأو رازبلا هجرخأو ًاعوفرم ديعس يبا نع دمحأ هاور حيحص ثيدح )1(

 .هاطعأ الإ محر ةعيطق وأ مثإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسم نم ام : هظفلو تماصلا نب ةدابع نعو

 هنع فرصي نأ امإو 6 ةرخآلا يف هل اهرخدي نأ امإو 6 هتوعد هل لجعي نأ امإ : : ثالث ىدحإ اهب هللا

 .اهلثم ءوسلا نم
 بعشلا يف يقهيبلاو 6 طسوألا يف يناربطلا هجرخأو ةريره يبا نع هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ )2(

 .. مالسلاب لخب نم سانلا لخبأو ءاعدلا يف رجع نم سانلا زجعأ : : ظفلب ةريره يبا نع

 .«فرصي» :ز يفو ١©؛ادصيا]» :ع و ع يف اذك (3)

 .305 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 75 ۔ 65 : رفاغ عبارلا ءزجلا

 َنيدلا هَل َنيِصِلَحُم هوعداف » تومي ال يذلا :يا « يحلا َرُه » :لاق

 .4 َنيملَعْلا بَر .هلل دمحلا

 ىنعي 4 هللا نوُد نم نوعذت َنيِذلا دبعأ نأ تبهن ينإ لق » :لجو زع هلوق

 .4 َنيمَلَعْلا برل ملسأ نأ ترمأو يبر نم تنبلا يناج امل » مهناثوأ
ِ. ٥ 2 

 مدآ لسن ينعي « ةفطن نم مت » مدآ قلخ ينعي « بارت نم مكقَلَح يذلا وُم ه
 اونوكتل مث » مالتحالا :يا ه مكنأ ارم مف الف كرح م ةقلع نب »

 لبق نم : يا « لبق نم ىفوت نم مكنمو » اخيش نوكب ىتح غلبي نم ينعي ه خويش
 يكل :يا 4 نولقعت ْمُكْلَعَلَو » توملا يا 4 ىمسُم لجأ اوُعلَتلَو » اخيش نوكي :
 .اولقعت

 .ه نوكيف نك هل لوقي امنإف ارمأ ىضق اإَف تيميو ييحي يزلا وُم » :لاق

 ىئأ » اهب نودحجي :يأ « هللا تنياءيف نوُلدْجُي نيذلا ىلإ َرَت منأ » :لاق

 .اهنع نوفرصي فيك :يأ ه َنوفَرْضُي

 يف ْللغألا ذإ َنوُمَلْعَي فْوَسَق اتلس هب انْنَسزَأ امبو بتكلاب اوُبَذَك نيذلا »

 ميمحلا يف » .مههوجو ىلع ةكئالملا مهبحست :يأ ه نوبت وبحي ليلسلا مينغ
 ٥ ۔ڵ &

 . [رانلا مهب دقوت : يأ] .بطحلاب رولا .رجسك : يأ 4 نوُرَجْسُي رانلا يف مث

 نودبعت متنك ام نيا) :هلوقك « هللا نوُد نم وكرت متنك ام نأ ُمُهَل َليِق مت > م© م م

 ل لب اع اولض اولا » [92-93 :ءارعشلا] .(نورصتني وأ مكنورصني له هللا نود نم

 « نيرفنكلا ةللا ُلِضُي كلذك » : هللا لاق .انرضي الو انعفني 4 اتيش لبق نم اوُعذَن نكَن

 . مهرفكب يأ

 قحلا ريعب ضزألا يف َنوُحَرْفت متنك امب مكلذ » :لاقف مهتصق ىلإ عجر مثا
 . متنك امب يأ .رطبلاو رشألا وهو .ةدحاو حرفلاو حرملاو .4 َنوُحَرُمَت متنك اَمبَو

 .305 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . «دحاو رطبلاو حرملاو» : ق يفو . حصأ وهو ز و ع يف اذك )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 80 - 76 : رفاغ

 اندلا ةْوَيَحلاب اوحرَفَو) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .نوكرشملا ءالؤهو .نيرطب نيرشا .
 .[26 :دعرلا]

 .ادبأ اهنم نوجرخت ال :يأ ه اهيف نيدلل مَنهَج بوبأ اولُخذاف » :لاق

 .دبأ اهيف نووثي ©نيربكتملا لزنم :يأ 4 َنيرْبَكَُمْلا ىؤثم سيبق »
 : يأ « مُهَدعَن يذلا ضغب ; كير اًمإَف قح هللا دمن نا إ ربضاف , :لجو زع هلوق

 ى ۔ڵ هو

 . ةمايقلا موي : : يأ 4 نوعجري انلف ح كتافو لعب نوكيف 4٩ كْنيفَوَع وا ث باذعلا نم

 مل نم مهنيو تيع اضق نم مهنب بق نم الس انلسرأ دقلو » :هلو
 ناك مك شهلا لوسر اي :ليق :لاق دانسإب دمحم نب ميهاربإ ركذ .4 كيَلَع ُصُصقن

 ناكأ .هللا لوسر اي : ليق .ريفغ 7 لجر رشع ةعضبو ةئامثالث :لاق . نولسرملا

 .'"ملكم اين ناك :لاق ؟املكم ايبن مدا

 هل هللا نذأي ىتح :يأ ههلا نذإب لإ ةائب يتاب نأ ,لوُسَرِل َناَك اَمَو » :لاق
 تءاج اذإ ةيآلا نأو .ةيآب مهيتأي نأ مالسلا هيلع يبنلا نولأسي اوناك مهنأ كلذو إاهيف

 ىلإ لاصئتسالاب ةمألا هذه رافك باذع هللا رخأ دقو . هللا مهكلهأ موقلا نمؤي ملف
 . مهكاله نوكي اهب 0 ىلوألا ةخفنلا

 نأ قحلاب هللا ءاضقو « يحلاب يضق » باذعلا :يأ 4 هللا رمأ ءاج اذإف
 .اونمؤي ملف مهتءاجف ةيآلا اولأس نمم باذعلا مهب لزن نم ينعي 0 مهبيذكتب مهكلهي

 .نوكرشملا :يأ ه َنوُنطْبُملا » باذعلا مهءاج نيح يأ « كلانه رسخو » :لاق

 اهيف مكلو نولكات اهنمو اهنم اوبكرتل م معن ز ١ ُكَل لعج يذل ا هللا ط : هلوق

 ينعي 4 مكرودص يف ةجاح اَهْيَلَع اوغُلبَتلَو ث .اهنم هب عمتني ةني امو اهناب الأ يأ 4 غعفنمم

 كلقا ىّلَعَو اَهْيَلَعَو 9 :لاق .اهيلع نورفاست ىأ ا ةجاحلاب ينعيو .لبإلا

 .ه نولمحت ن

 .238 ص 1 ج ،فلس .اميف هجيرخت رظنا (1)
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 85 ۔ 81 : رفاغ عبارلا ءزجلا

 ,نم مكسفنأ يف امو قئالخلاو ضرألاو ءامسلا نم ينعي] ه هتنا ُمُكيرْيَو ط

 كلذ يأف : يأ 4 نوُركنت هللا تبا ىاف ط )1 '[عيش نم مكل رخس امو تايالا

 . هقلخ نم سيل هنأ نوركنت

 نم نيذلا ة ةَبقلَع ناك فك اورظني ؛ضزألا يف اوريسي ملأ » : لجو رع هلوق

 دشأو ْمُهنم رتكأ اوناك » رانلا ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناك .پ ميل

 كلذ) : هلوقك . مهراثآ نم اهريغو نئادملا نم اولمع ام : يأ 4 ضزألا يف راثاو ةوق

 .هارت ال [100 :دوه] (ًديصح اَهنمَو) هارت ( اهنم َكَيَلَع ُهضَْعَن ىرقلا ءابنأ َنم

 © باذعلا مهءاج نيح ايندلا نم :يأ « نوبسكي اوناك ا مُهنَع ىتعأ امف » :لاق

 . ائيش مهبسك مهنع نغي مل : يأ

 مهملع ينعي 4 ملعل أ م مه 7 امب اوحرف تبل اب ب ْمُهْلُسَ ْمُهَتة ء اج املف +

 ام ط مهيلع بجو : يأ 4 مهب قاَحَو 3 بّعن نلو ثعبن نل مهلوق وه مهسفن زأ دنع

 ام باقع مهيلع بجو . : يأ ‘ نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلاب : يأ 4 نوُزْهتْسَي ه هب اوناك

 . هللا مهكلهاف . : ىأ 6 نوءزهتسي هب اوناك

 هب انك امب اَنرَقَكَو هدو شلاب انماع اولاق » انباذع :يأ ه اَنَسْأب اور امَلَف » :لاق
 .كرشلا نم نيقدصم هب انك امب يأ « َنيكرشُم

 انباذع :يأ « اسأ اوأر امل ْمُهْنَميِإ مُهُعَقْنَ هعفر كي ملف » :لجو زع هللا لاق

 مهلسر اوبذك اذإ مهنأ يأ ،نيكرشملا ه هدابع يف تَلَح ذم يتلا هللا َتّنُس »

 كلانه َرِسخَو » :لاق .باذعلا لوزن دنع مهناميإ لبقي الو باذعلاب هللا مهكلهأ

 .رانلا ىلإ اوراص اذإ اهنم مظعأ يه ةراسخ الو « َنوُرفَحْل

 .305 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . هتبثأ ام باوصلاو هارت الأ :ع و ق يف (2)
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 ري زعلا هللا باتك ريسفت 6 . 1 : ت 1 . ٥

 اهلك ةيكم :يهو .ةدجنلا مَح ةروس ريسفت

 مح يف هانرّسف دق « مح » :لجو زع هلوق 4 ميجلا نمحرلا هللا مب »
 : يأ هه هتنياع تلصف بانك {. نارقلا ينعي ه ميجلا نمحرلا َنُ م ليزنت » .نمؤملا
 : يأ ه نوُمَلْعي ,مول يبر انآرق + . يهنلاو رمالاو مارحلاو لالحلاب هتايآ ترسف

 يأ ه ْمُمْرَتكأ ضرعأف إ رانلا نم اريذنو ةنجلاب ًاريشب : يأ 4 اريذنو ًاريشب » .نونمؤي

 .لوبق عمس ىدهلا نوعمسي ال :يأ « نوُعَمْسَي ال ْمُهَف » هنع

 ةنكأ انبولق ىلع :دهاجم لاقو .فلغ يف :يأ ه ٍةئكأ يف انبوُلك اولاقو >
 : يأ « رقو اناداع يفو » هلعفن الف دمحم اي 4 هبإ اًنوُعذَت امم » لبنلل ةبعجلاك
 اتنإ لمق » .هلوقت ام هقفن الف 4 باجح كنو اب نمو » .هعمسن الف هنع ممص
 ."اننيد ىلع نولماع اننإ ،كنيد ىلع لمعاف :يأ «َنوُلِمَْع

 : يأ « يلإ ْىَحوي مكلثم رشن انا امنإ لق » :مالسلا هيلع يبنلل ىلاعت هللا لاق ح 2 . م : ز ٥ ٨ ه 2 م ٤ ة . -

 4 هنإ اوُميِمَْساَف دجو ةلإ ممكَهلِ امنأ » يلإ ىحوي هنأ ريغ .مكلثم رشب ان امنا
 .ءوسلا لمعلاو قافنلاو كرشلا نم :يأ 4 ُهوُرفْغَنْساَو » حلاصلا لمعلاو ديحوتلاب

 © ءارفلا يناعم يف امك ةدجسلا ةروس ع يفو ٥۔«تلصف ةروس» :اذكه ق يف ةروسلا مسا ءاج (1)

 .( ةدجسل ا مح ةروس ( : ةبيتق نب ١ ريسفت ةطوطخمو ةديبع يبأ زاجمو يربطل ١ ريسفتو ز يفو

 . هلقعن الف : اهباوص نأ ودبيو ز يف ةسومطم ةملكلا تءاجو .هلعفن الف :ع يفو ق يف اذك (2)

 ءارفلا لاقو . «اننيد ىلع نولماع انإ كنيدب لمعا» :ز يفو ،«كنيد ىلع لمعا» :ع و ق يف اذك (3)
 يف نولماع انإ انكاله يف لمعاف .اننيد يف ةقرف كنيبو اننيب :لوقي» :12 ص 3 ج يناعملا يف
 .اننيدب نولماع اننإف كنيد نم ملعت امب لمعاف :لاقيو ‘كنم كلذ
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 10 - 6 :تلضف عبارلا ءزجلا .

 ال :يأ ه ةَكَرلا َنوُئْؤُي ال نيذلا » رانلا يف :يأ « َنيِكرشُمْلَل َلْنوَو »
 لثم يهو .4 نورك ممُه ةَرخالاب ممُمَو » .")تاحلاصلا نولمعي الو هللا نودحوي
 ديحوتلا ىلع :يأ [30 :تلّصف] (اوُماَقَتْسا مت هللا اَنبَر اوئاَق نيذلا نإ) :هلوق

 .اوكرشي ملو ضئارفلاو
 .باوث :يأ ه رجأ مهل تحلصلا اوُِمَعَو اوُنماع نيذلا نإ » :لجو زع هلوق

 َنوُقَرْري) :هلوقك ؛دهاجم ريسفت يف بوسحم ريغ :يأ 4 نونمم ريع » ةنجلا ينعي
 .ىذأ نَم مهيلع نونمم ريغ :نسحلا ريسفتو .[40 :رفاغ] (باَسح ريعب اَهيِف

 هلوقي 4 نيموي يف ضزال ا َقَلَح يذلاب نورفع مكنئأ لُم » :لجو زع هلوق
 : ىأ 4 ًاداَدْنأ هل َنوُلَعجَتَ « نيكرشملل هلوقي . 3 متلعف دق : يأ ّ ماهفتسالا ىلع

 قلخ يذلا :يأ َنيمَلْعْل بر فلذ ) .هنود مهنودبعتف هللاب مهنولدعت آالادعأ

 . نيموي يف ضرألا

 لابجلا يساورلاو .ضرألا قوف ينعي 4 اَهَقْوَف نم يسور اهيف َلَعَجَو » :لاق
 .اهراجشأو اهراهنأ اهيف لعجو ،مكب كرحتت ال ىتح اهاسرأ

 اهاسرأف] ديمت تلعج ضرألا هللا قلخ امل :لاق نسحلا نع اوركذ

 .ا(2[لابجلاب

 (اًهيِف كَراَبَو) :هلوق اماف مايأ ةعبرأ يف اهَتفأ اهيف َرَذَقَو اهيف كَرَْبَو » :لاق
 .اهيف نم قازرأ ،تاوقألاو قازرألا نم اهيف لعج ام ينعي ،ةكربلا باب نم وهف

 لمحي ام :اهتاوقأ : مهضعب لاقو .رطملا نم تاوقألا :دهاجم لاقو .قزرلا توقلاو

 ةعبرأ ةمتت يف يأ :( مايأ ةَعَبزأ يف) .اذه ىلإ اذه نمو ،دلبلا اذه ىلإ دلبلا اذه نم

 لأسي نمل : : مهضعب لاقو .كلذ نع الئاس ناك نمل :يأ « َنيلئاَسل ءاوس . . مايأ

 : يناعملا يف ءارفلا لاقو .«هللا نودحوي ال» :ز يفو عد ق يف ةيآلا هذه ليوأت ءاج اذك (1)

 نمآ \ . مهيقستو جاحلا معطت تناك ًاشيرق نا : عضوملا اذه ىيف ةاكزلاو»

 .ةرخآلاب مهرفك اذه نم مظعأ مهيفو :لاق مث مهيف اذه لزنف ؛ةَي دمحمب

 . ىنعملا متيل اهنم دب ال ةدايز )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !! :تلّصن

 ٥. تايوتسم : يأ نيلئاس ءاوس مايأ ةعبرأ يف) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .قزرلا

 امك ةنس فلأَك كبر دنع اموي نإَو) : هلوقك ةنس فلأ اهنم مويلاو .(! 'مايالا ينعي

 مث { نيموي يف تاوقألا ردقو 0©نيموي يف ضرألا قلخ : : ىأ .[47 : :جحلا] (َنوُدُعت

 .(ة(نيلئاشسلل ءاوس مايأ ةعبرأ يف) :لاقف مايألا ةعبرألا عمج

 ةنيط تناك امنإ ضرألا قلخ ث}ءدب 4َناَخُد يهو ءامسلا ىلإ ىىوَتْسآ مث :لاق

 ةقزتلم يأ ) اقتر اتن اك) :هلوق وهو ؛ نسحل ا ريسفت يف ضرأل اب ةقزتلم يهو 7

 لبق ضرألا قلخ ناكف ،ىرخاألا نع امهادحإ قتف :يأ [30 :ءايبنألا] (اَمُهاَنقََ)
 :لاقيو .اذك تنأ يبهذاو اذك تنأ يبهذا : امهل لاقف ،اهطسب :ىأ ،ءامسلا قلخ

 . اهتاوقأ اهيف رقو .ةكم نم تطسب ىأ : ضرألا تيحذ

 ردقو هتحت نم ضرألا تمو ٠ ماع يفلاب ضرالا لبق تيبلا ناك : :دهاجم لاق

 شطغَأو اَهيوَسف اهكمس م فر اهن ءامسلا م اقلخ دشأ تنآ ( : هلوق وهو .اهتاوقأ اهيف

 ل ابجل او اَهيَعرَمَو اهءام اهنم َجَرخأ اَهيَحَد كلذ دعب ضزال او اهيعض جرخاو اهل

 يف ضرألا قلخف . مكقازرأ ينعي [27-32 :تاعزانلا] (مكماَعنلَو مك ًاعاّنَم اَهْيَسرأ

 .نيموي يف اهتاوقأو نيموي
 .ةردقلاو ةرخسلا هجو ىلع « ًاهرَك وأ اعوط ايا ضزاللؤ اَهَل َلاَقَك » :لاق

 4 نيعئاط اننأ تلاق » .ريخاتو ميدقت هيف مالك وهو ،امهايإ هقلخ لبق امهل اذه لاق
 .امهيف امب ينعي

 توتسا :ردصملا ىلعف (ًءاوس) بصن نم» : 06 ةقرو ز ةطوطخم يف نيتمز يبا نبا لاق )1(

 يف بارعالا هوجو فلتخم رظناو .( مايألر وأ (ةَعبرأل) تعن اهنأ ىلعف (ءاوس) رج نمو ث ءاوس

 .343 ص 15 ج ، يبطرقلا ريسفت
 .306 ةقرو ز نم حيحصتلا تبلأ راركتو لمجلا يف بارطضا ق و ع يف )2(

 ضايب ق يفو . اهيف ءاج امل نئمطم ريغ انأو داسف ةرابعلا يفو « يذب» :ع يف ةملكلا تءاج اذك ك () .

 .ملعأ هللاو 6 امرخ ةلمجلا يف لعلو ةملك

 . نينمز يبأ نبال لوقل او ز نم : )4( .
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 4 12 :تلصف عبارلا ءزجلا

 لُك يف ىحوأو نيَمْوَي يف تاوُمَس عبَس) نهقلخ ينعي ه َنُهْيضقف » :لاق
 .دارأ امم اهيف لعج يذلا (1)[هرمأ ينعي : :دهاجم لاق] 4 اَممَرُمأ ءامس

 انلعجو :يأ 4 اظحو » موجنلا ينعي 4 حيباصمب اين :دلا ءامسلا اّنَيَزَو » :لاق

 ثعب ذنم كلذو . يحول ا نوعمسي ال : يأ . نيطايشل ا نم ءامسلل ًاظفح موجنل ١

 4 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ » :لاق :ةي دمحم

 ىمري ًامجن ىرن ام دمحم ثعبي نأ لبق انك :لاق يدراطعلا ءاجر يبأ نع اوركذ

 رمأ الإ اذه نإ ؟اذه ام :انلقف .اهب يمر دق موجنلا ذإ ةليل تاذ نحن امنيبف .هب

 انإؤ) :نجلا ةروس يف ةيآلا هذه هللا لزنأو .ثعب دق ةني يبنلا نأ انءعاجف . ثدح

 .[9 :نجلا] (ًادّضَر أباَهَش هل ذجَي نآلا عمتسي نمق عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك

 ةقعص لم ةقعص ْمُكَترَ دنا دقف )% نوكرشملا : يأ 4 اوضرع ء نإ اف ج :هلوق
 م 4 ٤

 . اوتامف 2 مهتءاج ؟ باذعلا ةقعاصلاو . 4 دومثو د داع

 ميهاربإو يملسلا نامحرلا دبع ابأ تعمس :لاق هنأ بياسلا نب ءاطع نع اوركذ

 .دومثو داع ةعزف لثم ةعف ينعي ) َدوُمْتَو د دامع ةّقع اص ْمكَترَذن َذْنأ ( :فرحل ا اذه نارقي

 مهنورذحي (ةللا لإ اودبعت لأ ْمهفْلَح نمو مهيدي نيب نم لسرلا ُمُهْنَعاَج ذإ , 7 ٥ م ٥ ٥ ٥ م ٥
 نمو حون موق (مهيديأ نيب نم) ب ينعيو .مهلسر اوبذك نيح رافكلا يف هللا عئاقو
 باذعو ايندلا باذع مهورذنأ يأ .ةرخآلا باذع (ممهفْلَح : نم) بو 3©مهدعب كلهأ

 .306 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 .ةكئالم ءامس لك يف لعج :لوقي» :13 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاقو ،ق و ع. يف اذك (2)

 .اهرمأ كلذف

 نمو) ،مهلبق ناك نمو ،مهءابا لسرلا تتأ» :ءارفلا لاقو .ةيآلا ليوأت هوجو نم هجو اذه (3)

 (مهفْلَح) يف ميملاو ءاهلا نوكتف لسرلا كئلوأ دعب نم لسر مهسفنأ مهتءاجو :لوقي (مهفلخ

 .«مهعم امل مهفلخ نم لعجت ،مهل نوكتو ،لسرلل
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 18 - 14 :تلضن

 هَعَم اَج ؤأ) :مالسلا هيلع يبلل مهلوقك « ةَكئَلَم لزنأ انبر ءاش و راق { ز م ىم

 ام ول :مهلوق لثمو .هلا لوسر هنأ نوربخيف :يأ [53 :فرخزلا] (يف ةكلم
 ؛ هللا لوسر كنأ انربختف :يأ [7 :رجحلا] نيقداصلا 7 تنك نإ ةكئالملاب انيتات

 .« نوُرفلَك هب ه تلسرأ امب انإف » .مهلوسرل موق لك هلوقي :يأ
 مهرفك ينعي « قحلا ريغب ضزألا يف يف ) اوربك ُداَع اماَف » :هللا لاق

 : هلللا لاق . مهتوقو مهن ددش نم اوبجع 4 وق : دش ] نم او اقَو ط . مهلسر مهبي ذكتو

 .ه َنوُدَحجَي انيياثب اوناكَو ةو مهنم دشأ وُه ْمُهَقَلَع يذلا ةللا نأ اوري ملوأ » ٧٣ 7 ٥ م ه ٥ ه 8

 ،دربلا ةديدش :رصرصلا :نسحلا لاق 4 ًارَصْرَص احير ْمهيَلَع انلسرأ » :لاق

 .'"”[روبدلا يهو]

 (2)روب ذلاب داع تكله أو ابصلاب ترصن : :لاق زنيل هللا لوسر نع اوركذ

 يف ىتلا مايألا ةينامثلا يهو . تاموؤشم : ىأ 4 ت ناسح ,مايأ يف ف :لاق

 : يأ ]7 : ةقاحلا] (أموُسُح مايأ ةينامثو ,لاي غ عبس مهن اَمرُحَس) : : هللا لاق .ةقاحلا

 .ىرخألا ءاعبرألا ىلإ ءاعبرألا موي اهلوأ ناك ؛رتفت نهيف سيل عابت

 نم 4 ىرخأ ةرخآلا باذعو ايندلا ةوَيحلا يف .يزخلا َباَذَع ْمُهَقيِزنل ث :لاق

 . 4 َنوُرَصنُي ل مهو ف .ايندلا باذع

 مهل انيب ةماعلا ريسفت يف وهو ،مهانرّصبف :يأ 4 ْمُهنْيَدَهَف ُوُم امأو » :لاق
 4 ىدهلا ىلَع » ةلالضلا :يأ > ىَمَعْلا اوبحا » ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس
 ناوهلا نم يأ « نوُهْلا باذعلا ة ةقعص هنح » ىدهلا ىلع ةلالضلا اوراتخا : يأ

 .نولمعي اوناك امب :يأ 4 نوبسي اوناك امب ب

 اموق كلهأ اذإ هنأ هللا ىضق كلذكو نوقتي اوناكو اونما نيذلا اَنْيجَنَو » :لاق

 . «رانلا قرحت امك قرحت ةدراب» : : 3 ص 3 ح يناعملا يف ؤ ءارفلا لاقو . 307 ةقرو ز نم ةدايز )1(

 .«فصاملا توصلا ةديدشلا» :ةديبعوبأ لاقو

 .356 ص 3 ج ،فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)
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 22 - 19 :تلصف عبارلا ءزجلا

 ٣ و .-ه ۔۔3{3 . ۔ء م ّ 2

 ادوه انيجن) انباذع :يأ (انرما ءاج امَلَو) :هلوقك ؛هعم نينمؤملاو مهلوسر ىجنأ

 نيذلاو احلاص انين انرمأ ءاج اّمَلَف) :هلوقو .[58 :دوه] انم ةمحرب ُهَعم اوُنَماَع نيزلاو

 اونمآ نيزلاو ًابْيَعش اَيعَن انرم ءاَج اَمَلَف) :هلوقو .[66 :دوه] (اَنم ةمحرب ُهَعَم اونما
 -- 8 م 8 ۔ م

 .[94 :دوه] انم ةمحرب هعم
 و

 هعزو :مهضعب لاق .4 َنوُزوُي مق رانلا ىلإ هللا ءادعأ رشحت مويو » :هلوق ري ۔ 8 ه و ح
 .ا"مهرخا ىلع مهلوأ دري نأ مهايإ

 :يا « ْمُمُولُجَو هرصبو ْمُهُعْمَس ْمهيلَع دهش امموئاَج ام اذإ ىمح » :لاق
 مهيديأ انمتنو مههاوفأ ىلَع ميخ مويَلار :هلوقك نولمعي اوناك امب » مهحراوج
 (َنيِكِرشُم انك ام لاؤر :اولاق امل .[65 :سي] (َةوُبِسكي اوئاك امب مهلجرأ ُدَهشَتو
 نم ملكتي ام لواف .نقطنا :حراوجلل لاقو مههاوفأ ىلع. هللا متخ [23 :ماعنألا]

 (َباَذَعْلا اوقوُيِل اَمَريَع ًادولُج ممُهاَتْلَدَب مهدولج ثجِضَن اَمنك) :هلوقك .هذخف مهدحأ ٠ ه وو و ,| ٥

 3مهقلخ ددجي مث ،داؤفلا ىلإ يهتنت ىتح ءيش لك مهنم رانلا لكات .[56 :ءاسنلا
 .ادبأ اذكه مثف

 لُك ّقطنأ يذلا هللا انقطنأ اولاق انيلع مدهَش مل مهدوُلجِل اولاقو » :لاق
 هو » :لجو زع هللا لاق .عضوملا اذه يف انهاه مهمالك ركذ }[عطقنا] 4 يش

 "ةميقلا موي :يا ه نومحر هاو » “[ءايحالل هلوقي « ةرم نوأ مكل
 اَيْشُث نأ ١) ست اهنهكت مل ٠ ,زيشت هنك امم » :لاق
 دهشي نا » هللا نم نورتتست اونوكت مل : يأ « نورتتست متنك امو » :لاق

 الو مكرَصبا الو ط مكعمس كيل ء دهشي ال ىتح : يأ 4 . سه . ۔ . 1 ِ

 ءاجو .هتففكو هتسبح : هئعزو ىنعمو ،تعزو نم يهد : 15 ص 3 ج 6 يناعملا يف ءارفلا لاقو (1)

 :لوقي برعلا ضعب تعمسو : لاق .رانلا اولخدي ىتح مهرخآ ىلع مهلوأ سبحي :ريسفتلا يف
 .«. . .ةبادلل يتلا ةمكحلا نم “ مكُمكحيو مكغزَي نم مكيلع نثعبأل

 .ةرابعلا ميقتستل اهنم دب ال ةدايز (2)

 .307 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 24 - 22 :تلصف

 ُمتننَظ نكلو » ."نوفخت :يأ « َنوُرتَنْسَن متنك اًمَو) :دهاجم لاقو .4 مكوج

 .4 نولمعت امم اريثك مَلْعي ال ةللا نأ

 دنع انأ امنيب :لاق دوعسم نب هللا دبع نع (2هثدح نمع شمعألا نع اوركذ

 ليلق ،مهنوطب محش ريثك ، يشرقو نايفقث وأ ، يفقثو نايشرق :رفن ةثالث ءاج ذإ ةبعكلا
 مهضعب لاقف ؛ ههقفأ مل اثيدح اوثدحتف .ةبعكلا راتسأ يف اولخدف ،مهبولق هقف

 :رخآلا لاقف .ائيش عمسي ال :مهدحأ لاقف ؟لوقن ام عمسي هللا نأ نورتأ :ضعبل
 :ثلاثلا لاقو عمسي مل مكتاوصأ اوعفرت مل اذإو ،عمسي مكتاوصأ متعفر اذإ مكارأ

 هتربخأف دال يبنلا ىلإ تلبقأف لاق .هلك هعمسي هنإ ائيش هنم عمسي ناك نئل

 كول الو ْمُكراَصْبأ الو كعمس مكيلع د َدَهشُي نأ نوُرتَتْست نك 7 ( : : هللا لزناف
 , (3) متبسح : : يأ ) مَْنََظ ( : هلوقو . ( َنوُلَمعَت اممُم م اريثك ملع ال هللا ن 1 تننظ نكل

 يف .هللا نم مكدعاب : : يأ ه مكيرأ م مكبر من ىزلا مكنظ مكلذ » :لاق

 . 4 َنيرِسْحْلا ا نم متحبصأ اف ث .مككله أ : : مهضعب لاقو . . مهضعب لوق

 ىم ه

 نأ هللا ىلإ اوبلطي : يأ « اوبتعتسي : ي نإو هل ىوتَم رانلا اوربصي نإف :لاق

 24 ج يربطلا ريسفت يف ءاج كلذكو .«نوقتت :يأ» :ز يفو .«نوفخت» :قو ع يف اذك (1)
 .«نوقتت متنك امو :هانعم :نورخآ لاقو . .نوفختست متنك امو :هانعم : : مهضعب لاق» :108 ص

 دهش نأ) نونظت متنك امو :لوقي (َنوُرَتْست :م امور ةداتق نع ديعس انثدح» . . . يربطلا داز مث
 ريغ ًادوهشل مدآ نبا اي كيلع نإ هللاو (َنوُلَمَعَت امم ًاريثك) غلب ىتح (مُكراَصْبأ ال ْمُكُعْمَس مكيل

 ةملظلا ،ةيفاخ هيلع ىفخي ال هنإف . كتينالعو كرمأ رس يف هللا قتاو 5 مهبقارف ٥كندب نم ةمهتم
 الإ ةوق الو .لعفيلف نظلا نسح هللاب وهو تومي نأ عاطتسا نمف .ةينالع هدنع رسلاو ءوض هدنع

 .ربتعا نمل ةربعو ةظع هيفو سيفن مالك اذهو . «هللاب

 يبأ نع دهاجم نع . . . :نيقيرط نم دنسب ربخلا اذه 109 ص 24 ج هريسفت يف يربطلا ىور (2)

 بهو نع ،ريمع نب ةرامع نع شمعألا قيرط نم هاورو ،دوعسم نب هللا دبع نع يدزالا رمعم
 .دوعسم نب هللا دبع نع ،ةعيبر نبا

 ز ةطوطخمب تنعتساف ،ع و ق يف نيتيآلا نيتاه ريسفت دنع ةيآلا ضعبل فذحو بارطضا عقو (3)
 .حضتيو ىنعملا ميقتسي ىتح صقن ام مامتإو هناكم يف ءيش لك لعجل
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 26 - 24 : تلصف عبارلا ءزجلا

 آل َمَْيلاَ) :هلوقك « َنيِبنعُملا َنُم مُه اَمَق » اونمؤيل ايندلا ىلإ رانلا نم مهجرخي
 - ٨ ح وم ه2ؤذهو ه و ب,۔ ٥ ح د ۔,ث و

 .[35 :ةيثاجلا] ""(نوبتعتسي مه الو اهنم نوجرخي

 : هلوقك .نيطايشلا ينعي .()ءانرق مهل انيسن : يأ 4 ءارق مهل 7 ) :لاق
 ۔ .,؟ ٥ |] ة ۔٥ ِ ن 2ً . ء ٣ رو مو -{

 مهجعزت :يأ [83 :ميرم] (ازا مُهْزؤَت نيرفاكلا ىلَع نيطايشلا انلَسزا انارت ممَلا)
 . هللا ىصاعم ىف اجاعزإ

 (ْمهيدييأ نيب ام :نسحلا لاق ه ْمُهَقْلَع اَمَو مهيديأ نب ام مهل اوُنيَرَق » :لاق
 مهبيذكت (مَهَفْلَخ امو) .لسرلا مهبيذكتو كرشلا نم مهؤابآ هيلع ناك ام بح :يأ

 الو ثعب ال هنأ مهوربخاف ،ةرخآلا رمأ نم :(مهيديا نيب اَم) : يبلكلا لاقو .ثعبلاب

 .اهريغ اوديري ملف ايندلا رمأ مهل اونيز :(مُهَقْلَح امور ،ران الو ةنج

 بضغلا :لوقلا ريسفتو .لوقلا مهيلع بجو :يأ 4 لقلا ٌمهْيَلَع َقَحَو »
 ًكِلْذَكَو) :هلوقك ؛رانلا لهأ نم مهنأ هللا نم لوقلا :نسحلا لاقو. .مهضعب لوق يف
 .. مهرفكي : يأ [6 :رفاغ] (رانلا باحصأ مهن اورفك نيذلا ىلَع كبَر تاَملَك تمح

 اوناك ْمُهَنِإ سنإلاو نجلا َنُم مهلنق نم تَلَع ذق » ممأ عم :يأ « ممأ يف » :لاق
 .رانلا يف اوراصف مهسفنأ اورسخ .رانلا لهأ :نورساخلاو َنيرِسنخ

 «ةوُبلْغَت ْمُكْنَعل هيف اوَعْلاَو ناءرقلا اذهل اوُعَمسَت ال اوُرَقَك نيذلا لاقو :هلوق
 ةءارق متعمس اذإ :هباحصأل لوقي ناك ،ماشه نب لهج يبأ يف تلزن :يدسلا لاق]

 :لوقت .نوبلطي ام ىلإ نوباجي ال مهنإف ءاضرلا يهو ،ىيبتعلا اوبلطي نإ :يأ (اوُبتْعَتْسَي نإ) (1)

 . كاضراف كيضري نأ هنم تبلط اذإ : ينبتعاف هتبتعتسا

 . ىنعملا ةبراقتم اهلكو .«انببس» : يربطلا ريسفت يفو «انيمس» :ع يفو . «انبسن»ه :ق يف اذك (2)

 .هل هحاتأو هب ءاج اذإ :نالفل انالف هللا ضيق :لاقي
 ران الو ةنج ال :اولاقف ةرخآلا رمأ نم (ممهيِديأ نيب ام)» :17 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارقلا لاقو (3)

 كرتو لاومألا عمجو ،تاذللا مهل اونيزف .ايندلا رمأ نم مهفلخ امو ؤباسح الو ثعب الو

 مه ام (مهيديا نيب اَم) نوكي دقو .ريسفتلا ءاج كلذبو .مهفلخ ام اذهف ربلا هوجو يف تاقفنلا

 . !ةرخآلا رمأ نم (مُهَفْلَخ اَمَو) ،ايندلا رمأ نم هيف
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 30 - 26 :تلصف

 :هلوق لثم وهو '")[هتءعارق دمحم ىلع سبتلت ىتح راعشألاب مكتاوصأ اوعفراف دمحم

 .ريفصتلا :ءاكملا ؛[35 :لافنألا] (ةهَيدْضَنو ءاَكُم ألإ تيتبلا دنع مهتالص نامك امور
 كلذب ةي يبنلا ىلع نوطلخي ضرألا ىلإ مهدودخ نوليمي ؛قيفصتلا :ةيدصتلاو

 .دمحم نيد بلغي نأ مكنيد لعل : ىأ (ًنوُبلْغَت ْمُكْلعَ) : هلوقو .هتالص

 م م ©

 يذلا َنَسخأ ُمُهنيرَجَنلَ اديدش اباذع اورفك نيذلا ريذن ط : ىلاعت هللا لاق

 .اين دلا يف نولمعي ون اك ام نسحأب ةرخأل أ يف مهيزاجي ال : يأ 4٩ َنوُلَمَعَ او اك

 (اَهيف ْمُهَلاَمأ مهيلإ ٌفَوَن) :هلوق لثم وهو .ايندلا يف هوفوتسا دقو ؤهلطبي :نكلو

 . مهلامعأ أوسأب ةرخآلا يف مهيزجنو .ايندلا يف :يأ [15 :دوه]

 انتيائب اوناك امي ازج دْلْحْلا راد اَهيف ْمُهَ رانلا هللا ءادعأ ءازج كلذ » :لاق
 .4 نودحجَي

 أرقت رمن يهو 4 اَنالَضأ نيذلا انر انبر ث رانلا يف 4 اورفك نيذلا َلاقَو ث : هلوق

 اهأرق نمو .ةيؤرلا نم يهف شءارلا رسكب (اَنرأ) اهارق نمف ؛نيهجو ىلع
 سنإلا نجلا َنم » .انالضأ نيذللا انطعأ :لوقي رهف ءارلا نيكستب (انزأ)
 لتق يذلا مدا نب ليباقو سيلبإ نونعي 4 َنيلَفْسألا ن نم انوكيل انمادق تخت : اَمُهلَعجَت

 .رانلا نم لفسألا كردلا يف امهو امهيلع ظيغلا ةدش نم كلذ نولوقي .هاخأ

 هنأل اهمد نم لفك|مدآ نبا ىلع ناك الإ املظ سفن لتقت ال :لاق مهضعب ركذو
 نمو ،هاخأ لتق يذلا مدآ نباو ،سيلبإ : ةبوت مهنم لبقت ال ةثالث نأ انغلبو .لتقلا نس
 .يبن لتق

 ىلعو اهيلع 4 اوُماقتَسا ٌمُث » هل نيصلخم ه هللا اَنبَر اولاق نيذلا نإ » :هلوق
 اونزحت الو اوُفاَحَت آلأ » توملا دنع ه ةكِئَلَمْل مهلع رن ط ضئارفلاب لمعلا
 .ايندلا يف متنك ذإ :يأ « َنوُدَعوت تنك يتلا ة ةنجلاب اورشبأو

 .307 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 ١ ءزحل ١ رل ١ تلصف عب : 30

 ام يي هللا لوسر ةفيلخ اي :هل اولاقف ةيآلا هذه أرق قيدصلا ركب ابأ نأ اوركذ

 .()ئيش هب اوكرشت الأ :لاق ؟ةماقتسالا

 ناغور اوغوري ملو ضئارفلا ىلع اوماقتسا مث :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 .اهب اوفوو مهضث ارف اولمكأ ىتح هللا نيد اوصقتني مل : يأ © بلاعثلا

 .مهضعب ريسفت يف توملا دنع :يأ (ةَكئالَملا ُمهْيَلَع لتر :لاق

 .نونمآ متنأو (اونَزُخَت الو اوفاخت ال) :مهل ةكئالملا لوق نأ نسحلا ريسفتو

 .فقوملا ىلإ مهروبق نم اوجرخ اذإ اذهب مهلبقتست

 ام ىلع :يا (اوئزُحَت الور ،مكمامأ يأ (اوُئاَحَت الأ) مهضعب ريسفت يفو
 .هيف مكفلخن نحن ،متفلح

 ال لوق مهومزلأو مكاتوم اورضحا :لاق باطخلا نب رمع نأ نسحلا نع اوركذ

 . مهل لاقي ام نوري وأ نوعمسي مهنإف © هللا الإ هلإ

 لاقف ة)فندم وهو ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ىلع لخد هنأ نسحلا نع اوركذ

 داعاف .ءاثعشلا وبأ تكسف .هللا الإ هلإ ال لق :هل لاقف هسأر عفرف ،ءاثعشلا ابأ اي : هل

 وبأ لاقف نسحلا داعأ مث ثءاثعشلا وبأ تكسف .هللا الإ هلإ ال لق :هل لاقف لوقلا هل

 ءوس نمو رانلا نم هللاب ذوعأ ينكلو ‘ اهلهأ نم انأ }كلديعس ابأ اي © ةثلاثلا يف ءاثعشلا

 ىتح هقفأ الجر طق مويلاك تيار ام هللات :لوقي وهو هدنع نم نسحلا جرخف .باسحلا

 . ةتوملا دنع

 فيك نمؤملل تبجع : لاق هنأ هدانسإب ميرم نب ىسيع نع اثيدح مهضعب ركذ

 اوماقتسا امك العف اوماقتسا» :هلوق وه ةماقتسالا ريسفت يف ًاضيأ رخآ لوق ركب يبأ ىلإ بسن دقو (1)
 . «الوق

 . توملا ىلع ىفشأ ىتح همزالو ضرملا هارب : يأ (2)

 هاور حيحص ربخ وهو ربخلا اذه دنس ققحأ ىتح الماك مالس نبا ريسفت لصأ ىلع رثعأ ينتيل (3)
 . يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم هنأ ىلا ليمأ انأو .ديز نب رباجل اومجرت نمم ريثك

81 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 34 - 31 :تلضف

 . 0" هدعب ظفحي هنإ يأ هدعب نم هدلو ظفحي

 انك نحن :يأ هم ةرخألا يفو ايندلا ةيحلا يف مُكلايلؤأ نحن » :لاق
 مهضعبو .ةرخآلا يف مكؤايلوأ نحنو ءايندلا يف متنك ذإ ايندلا ةايحلا يف مكةايلوأ

 .}مهلامعأ نوبتكي اوناك نيذلا ةكئالملا مهل هلوقت :لوقي

 هو 4۔ .۔ ,۔ .| | ء2۔ هدو . 2 ه َ ِ . ۔ . ه ٨

 4 نوعدت ام اهيف مكلو مكسفن ١ يهتشت ام ط ةنجلا يف : ىأ 4 اهيف مكلو ط

 روفغ اهومكلزنأ مكل الزن "ةنجلا : يأ 4 ميج روفغ م الزن » .ا}نوهتشت :ىأ

 .(ثميحر

 ّ 8 ۔ ۔إ ء ه 4- ..ه < ه. ه ۔ه ى ه ٠. ه ۔۔ .

 نم يننإ لاقو احلص لمعو هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحا نمو » :هلوق
 . هنم الوق نسحأ دحأ ال : يأ . ماهفتسالا ىلع اذهو . 4 نيملسملا

 وفعلا عضوملا اذه يف ةنسحلا « ةنسلا الو ةَنَسَحْلا يونت الو » :هلوق
 . ةوادعلاو ءاضغبلاو متشلا نم سانلا نيب نوكي ام ةئيسلاو . حفصلاو

 حيبقلا لوقلا حفصلاو وفعلاب عفدا :لوقي « ُنَسأ يه يتلاب غفذإ » :هلوق
 َنيِذلَل لمر :هلوقك .مهلاتقب رمؤي نأ لبق نيكرشملا نيبو مهنيب اميف كلذ ناك .ىذألاو
 ٥تخسن مث ،نيكرشملا ينعي [14 :ةيثاجلا] (هللا ايأ ًنوُجْرَي ل نيلي اوُرفعي اونما
 . نيملسملا نيب تراصف ٠ مهلاتقب رمأف

 ءيسي هنإو ًاراج يل نإ 5 هللا لوسر اي تلق :لاق هيبأ نع صوحالا يبأ نع ركذ

 .ع يف درو امك هتبثأ ام حيحصلاو : . «هدعب ظفحي مل» : يأ» :ق يفو .ع يف ربخلا اذه درو اذك (1)
 مهظفاح هللاف هدعب نم هدالوأ ىلع نزحي الأ هتكئالم ناسل ىلع هيلإ ثعب هللا نإ :يأ
 . ملعأ هللاو . مهقزارو

 .ز نم حيحصتلا تبئثاف ،راركتلا ضعيو ةيآلا ريسفت يف ريخاتلاو ميدقتلا ضعب ع و ق يف (2)
 هريغو ىبطرقلا ريسفت ىفو . ىظفل راركت هيفو ،نوهتشت ام :يأ .نوعت ام :زو ع و ق يف اذك (3)

 . . , .نونمتتو نولأست :يأ (َنوُعَذن)
 .فيضلا وهو ،ليزنلا قزر :لزنلاو :199 ص 4 ج ،فاشكلا ريسفت يفو (4)ا

82 



 35 ۔ 34 :تلضف عبارلا ءزجلا

 ."ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نإ ،ال :لاق . يب لعفي امك هب لعفافأ ، يترواجم

 هيلع ملسي مالسلا ينعي ، (ُنَسخأ يه يتلاب عفذإ) : هلوق يف دهاجم نع اوركذ

 .هيقل اذإ

 لب الو متنك نإف > اورجاهت ال الأ : م هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ

 . ةنجلا يف اعمتجي مل نارجاهتم امهو اتام نإو الأ ؟ مايأ ةئالث قوف اورجاهت الف نيلعاف

 .(2 هبحاصب أدبي يذلا مهلضفأ لوألا

 نينثا موي لك عفرت لامعألا نإ :لاق نتم هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع اوركذ

 . (ةامهلامعأ تلزع نيمراصتملا لامعأب رم اذإف > سيمخو

 ىلع هللا بات سيمخو نينثا ةليل لك ناك اذإ :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع اوركذ

 .لغلا باحصأ كرتو نيمحارتملا ىلع محرتو ،نيبئاتلا

 م ء ط ۔ 1ِ م هم 32 هم م

 . بيرق يلو هنأك : : يأ 4 ميمح لو هناك ةواَدَع هنْيَبَو كنيب يذلا اذإف + :هلوق

 ال :يأ « ميظع ظح وذ ألإ اَهََقَلُي اَمَو اوُرَبَص َنيذلا لإ اَهّْقَلُي اَمَو » :هلوق

 .ميظعلا ظحلا وهو ،ةنجلا لهأ الإ هللا هلبقي يذلا وفعلا وفعي

 صوحألا يبأ نع ينادمهلا قاحسإ يبأ نع رطف نع ىيحي» :يلاتلا دنسلاب مالس نبا هجرخأ (1)

 .305 ص 2 ج ،فلس ام رظناو . . .لاق هيبأ نع

 يراخبلا هجرخأ .ةبراقتم ظافلأبو قرط نم ننسلا باحصأ هجرخأ !هيلع قفتم حيحص ثيدح (2)
 ٥ ثالث قوف هاخأ رجهي نأ لجرل لحي ال ةلي هللا لوسر لوقو ةرجهلا باب بدألا باتك يف الثم

 بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأو . يراصنألا بويأ يبأ نعو © كلام نب سنأ نع

 مقر) رمع نبا نعو ، يراصنألا بويأ يبأ نع ، يعرش رذع الب ثالث قوف رجهلا ميرحت باب
 ةنجلا يف اعمتجي مل امهمارص ىلع اتام نإف» :هيفو لبنح نب دمحأ هجرخأو (2561 .0

 . «ادبأ

 هجرخأو ،ةرجاهملا ىف ءاج ام باب . عماجلا باتك ،أطوملا يف كلام هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 هجرخأو (2565 مقر) ؛رجاهتلاو ءانحشلا نع يهنلا باب ،بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم

 نم هيوري مهلك ،مهريغو (4916 مقر) ملسملا هاخأ رجهي نميف باب بادآلا باتك يف دواد وبأ

 . ةريره يبأ ثيدح

 = :18 ص 3 ج 0 يناعملا يف ءارفلا لاقو .«ميظعلا ظحلا يهو» 308 ةقرو ز يفو ع و ق يف اذك )4(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 38 - 36 :تلضف

 لوقي 6 هتسوسو هغزن نإ :نسحل ل اق 4 غن ن ; نلظْيشل ا نم كنع امإو ط : هلوق

 ذعَتْساَق » ناميإلا نم هيف تنأ ام.عدت نأ ناطيشلا كيلإ سوسو نإ : مالسلا هيلع يبنلل

 نيذلا نا إ) :هلوقك يهو .هنم ملعأ الو هنم عمسأ الف يأ 4 ميع عيمسلا ؤ وه هز زا هللاب
 ى 8 8 ٥

 . هسواسوب مهيلع فوطي :يأ [201 :فارعألا] «ناتبشلا ن شا نم ه فاط مهسُم اذإ اوق

 بضغلا :غزنلا :مهضعب لاق

 رمقلل لو ,سمشلل اوذجْسَت آل ُرَمَقْلاَو ُسُمْشلاَو راهنلاو ليلا هتناع نمو » :هلوق
 ُراَهَتلاَو ليللا ه هتايآ نمو) : هلوق ىلا عجرف ؛ ؛ هتايآ قلخ : يا«نُهَقْلخ يذلا . هلل اوُدجْساو

 ىلإ عجر هنأ الولو . مهقلخ )1( [لقي ملو] 5 تراص كلذلف . رَعَقْلاَو سمشلا

 ليللاو . ركذملا هيلع بلغ اعمتحا اذإ ثنؤملاو ركذملا نأل . .مهقلخ يذلا تناكل ةيآلا

 . 4 نوُدُبعَت هايإ متنك نإ ث :لاق . (2) كذم رمقلاو ٥ثنؤم سمشلاو . ناركذم راهنلاو

 4 كب دنع نيذلاف »» هلل دوجسلا نع نيكرشملا ينعي 3 اوُرَبَكَْسا نإف » :لاق

 ال هدنع ْنَمَو) :هلوقك « َوُأسَ ال م مهو ر و راهنلاو ,ليلاب هل ه نوُحَبَس » ةكئالملا ينعي
 : ءايبن الا [ ) نورفي ال َراَهَنل او لل ا نوحبسي نورسخي آلو هتدابع نع َنوُربكَتْ

20-9] . 

 نم ةرخآلاب دجسا :لاقف ۔ مح يف ةدجسلا نع سابع نبا تلأس :دهاجم لاق

 . ىلوألا ةيآلاب دجسي نسحلا ناكو .نيتيآلا
 ولو .ةملكلا ثينأتل اهثنأف . ٥ ميظع ظح وذ وأ رباص وه نم الإ نسحلاب ةئيسلا عفد ىقلي ام ديري» =

 . اباوص ناك ركذف مالكلا دارأ

 . ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (1)
 لثمل فلؤملا ضرعتي املقو .ق نود ع يف . . .«ناركذم راهنلاو ليللاو» :ةلمجلا هذه تدرو (2)

 © خاسنلاو حارشلا ضعب تادايز نم مأ ريسفتلا لصأ نم يه لهف ،ةيوغللا تاظحالملا هذه
 :هيف ءاج امنإو ز يف ةدراو ريغ اهنكل شةيوغللا هتاقيلعتو نينمز يبأ نبا تادايزب ةهيبش يهو

 لب : نيرسفملا دنع هيلع 7 ريغ تايآلا ىلإ ريمضلا عوجر نأ ىلع .طقن «هتايآ قلخ يأ»

 اذه يف رظنا .رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا لمشي (ُنهَفَلخ) يف ريمضلا نأ ىلإ مهضعب بهذ
 يناعملا حور 6 يسيولاألاو .20 ص 4 ح يرشخمزلا فاشكو 6 18 ص 3 ح 6 ءارفلا يناعم لثم

 . 15 ص 24 ج
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 40 ۔ 39 :تلضف عبارلا ءزجلا

 ةروس نم لصفملاو .دوجس لصفملا يف سيل :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .(ىّلقلا برب ذوعأ لق) ىلإ مالسلا هيلع دمحم

 (!)[ةدجسلا مح يفر] . ص يف دجسي ناك هنأ سابع نبا نع دهاجم نع اوركذ

 . لصفملا نم ءيش يف دجسي الو

 نآرقلا مئازع :لاق هنأ هنع هللا يضر بلاظ يبأ نب يلع نع ثراحلا نع اوركذ
 . كبر مساب أرقاو . مجنلاو ةدجسلا محو ةدجسلا ملا : عبرأ

 ريسفتو ث}ةمشهتم ةدماه يأ « ةَّعشنخ ضرأل ا ىَرَت تنأ هتياَع نمو 9 :هلوق
 ث -. ٠٥ ۔ہ۔ |] 2٥٥ ۔ ۔ 7

 رطملاب « تزتها ءاملا اهيلع انلزنا اذإف » :لاق .دحاو وهو .ةتيم :نسحلا

 :َرَو تّزَتمها) « تّبَرَو »
 .}تتبنأ اذإ اهتابنب يأ :(ترَتُهاَو)

 لثم اذهو « ريدق ءيش َلُك ىىَلَع هنإ ىتوملا ييخُمَل امماَيخأ يلا نإ » :لاق

 ناثوألا نودبعي :يأ ،كرشلا داحلإلاو 4 انتنب يف َنوُدجْلُي نيذلا نإ » :هلوق
 .هتفص ريغب هللا فصي نأ داحلإلا :مهضعب لاقو . هللا نود نم

 .كرشلا اضيأ وهو .قحلا ريغ ىلإ نوليمي :ينعي (َدوُدجْلي) : يبلكلا لاقو
 مهيزجنسو نودحلي امو نولمعي ام ملعن نحن :يأ (انيَلَع نوفخي آال) :لاقو

 . مهداحلإو مهلامعأب

 يذلا نإ :يا ه ةمقلا موي انماع يتاب ْنُم مأ ريخ راثلا يف ىقلي نمأ » :لاق
 هلوقك .ديعو اذهو .4 ًريِصَب َنوُلَمعَت امب هنإ ْمتْنِش ام اولمعا » :لاق .ريخ انمآ يتاي

 امب ربخأو . ًاضيأ ديعو اذهو ُرفكَيْلَف ءاش ْنَمَو ْنموُيلَف ءاش نَمْف ( : فهكل ا ةروس يف

 .اهتابثإ نم دب ال ةدايز (1)
 .«ةمشهتم ءاربغ» :308 ةقرو ثز يفو .عو ق يف اذك (2)

 .تابنلا نع عدصت مث .خفتنت اهنإ :يأ ،اهعير داز (تبَرَو ترتمها) :ءارفلا لاقو (3)

 تابنلل تخفتنا :(تَبَرَور) .ريخاتو ميدقت اهيف (ت
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 43 ۔ 41 :تلضف

 " ىلإ . . .(اَهقداَرُس مهب طاحأ رات َنيملاظللل اذا نإ) :لاقف نيرفاكلل امو نينمؤملل
 ' الّمَع نسحآ نمم رجأ م عيضن ; ال نإ تاحلاصلا اولمعو اونما َنيذلا إ( :لاقو . ةيآلا رخا

 :فهكلا] .ةيآلا رخا ىلإ اهنلا مهتخت نم يرجت ِنذَع تاج ْمُهَل كيلوأ
31-30-9]. 

 زيزع بتكل ُهنإَو ْمُهاَج امل » نآرقلاب :يأ ركذلاب اوُرَقَك نيذلا نإ , : هلوق

 نم نارقلا يتأي ال :يأ « 4 هفلخ نم الو هيَذي نيب ني ث سيلبإ يأ 4 لطبلا ه هيتأي ال

 . كلذ نم هللا هظفح : : يأ . ائيش هيف ديزيف (هفلخ نم الؤ) ائيش هنم صقنيف هيدي نيب

 .[9 :رجحلا] (َوُضفاَحَل هل انإو َرُكَذلا انلزن نحن انإ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو

 نم الو .،ةاروتلا لبق نم : يأ (هيدي نيب نم لطابلا هيتأي آال) : يبلكلا ريسفتو

 ْنِم الور . هلطبي الو نآرقلا بذكي ءيش اهنم سيلو روبزلا لبق نم الو ليجنإلا لبق
 . '")هلطبي باتك هدعب نم يتأي ال :يأ (هفلخَ

 ىلإ دمحتسا :يأ « يمح » هرمأ يف :يا « ميكح نم ليزنت » :هلوق
 .هودمحي نأ مهيلع بجوتسا : يأ ،هقلخ

 مهموق مهل لاق ام :يأ « كلبق نم لُسرلل ليق ذ امم ألإ ل لاقي ام » :هلوق
 :لاق .7بذاك كنإو رحاس كنإو نونجم كنإ :لوسرلل نولوقي اوناك ؛ىذألا نم

 مل نمل :يأ 4 ميلأ باقع وُدَو » .نمآو بات نمل :يا « ةرفغم ول كبر نإ »
 .نمؤي ملو بتي

 نأ كلذ نم ىلوأو .دهاجمو ةداتق هيلإ بهذ ةيآلا ليوات هوجو نم هجو سيلبإب لطابلا ريسفت (1)
 لاقو . ىبلكلاو ريبج نب ديعس هيلإ بهذ ام اذهو ؛قحب سيل ام وأ بيذكتلا ىنعمب لطابلا نوكي
 وذ عيطتسي ال :هانعم :لاقي نأ باوصلاب لاوقألا ىلوأو» :125 ص 4 ج هريسفت يف يربطلا

 .هب وه امع هيناعم نم ءيش ليدبتو ،هديكب هرييغت هديكب لطاب
 ليوأت وهو .نيكرشملا نم :زا لوقلا فلؤملا لعج ذإ ةيآلا ليوات هوجو نم هجو ًاضيأ اذهو (2)

 مالسلا هيلع يبنلل هللا هلوقي ام ىنعمب انه لوقلا نإ :ليقو .نيرسفملا نم عمج هيلإ بهذ
 يحوي ةيآلا يف لوهجملل لعفلا ءانيو .ناميإلاو ديحوتلا نم مهيلإ ىحوي ام : : يأ شهلبق ءايبنأللو
 .310 ص 4 ج روشاع نبا ريسقت رظنا .اعم نيينعملاب
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 45 ۔ 44 :تلضف عبارلا ءزجلا

 ترسف اله :يأ هيا تلصف آلؤَل اولاق يمجعأ ناءرق ُهنْلَعَج ولو % :هلوق

 ريغب اهأرق نم أرقم ىلع شةيبرعلاو ةيمجعلاب :يأ ه ٌنبَرَعَو ٌئمجعآَع 9 تيبو هتايآ
 يمجعأ باتكأ :لوقي ؟يبرعو يمجعا :اهدمي ماهفتسالا ىلع اهأرق نمو .ماهفتسا

 نع هريسفت لوأل ١ أرقمل او ؟كلذ نوكي فيك : يأ .كلذب نوجتحي : يأ . يبرع يبنو

 . سابع نبا نع هريسمت ريخألا أرقملاو . نسحلا

 : يأ . مهرودص يف امل 4 افشو ىَدُه اونَماع َنيِذلِلوُه لق » :لجو زع هللا لاق
 ضرم نود ضرم قافنلاو .ضرم كرشلاو .(")قافنلاو كرشلا نم هيف اوناك امم مهيفشي
 ىلع هبلق يذلا كلذك ،حيحصلاك سيل ضيرملا نأ امكف :لوقي لثم وهو .كرشلا

 .ناميإلا ىلع هبلق يذلاك سيل رفكلا

 ممص : : يأ 4 رقو مهناذاَع يف < نوقدصي ال :ب : يأ 4 َنونموُي ال نيذلاو ث :لاق

 نم نوداني كئلوأ « مهامع ىلإ ىمع نودادزي : يأ 4 ىمَع مهَلَع ٢ ط ناميإلا نع

 عمسي ال وهف ©كلديعب ناكم نم ىداني ىذلا مصألا ةلزنمب مه : : يأ 4 د ديعب ناكُم

 : يأ : مهبولق نم (ديعب ناكُم نم نوَدانُي) : : مهضعب لاقو .لوبق عمس : : يأ ءادنلا

 مهبولق نم ديعب ناميإلا

 هب نمآ ىنعي :عي « ه هيف فلاف ث ةاروتلا ىنعي ي بنكلا ىسوم ه انيَتاء َدَقْلَو { : هلوق

 يف ىف ةرخآل ا باسحب بساحي ال أ : . : يأ كبر نم تمبس ْتَقَبَس ةملك الوو . موق هب رفكو موق

 رانلا لهأو ،ةنجلا ةنجلا لهأ لخداف ايندلا يف هبساحل : : يأ 4 ْمُهَنيَب َيِضقَل » ايندلا

 . نسحلا ريسقت اذهو .رانلا

 مهكلهي الأ ةمألا هذه رافكل (كبر نم تمبس تقّبَس ةملك الؤلو) : يبلكلا لاقو

 : : يأ ‘ مهنيب يضقن رافكلا نم مهلبق ناك نم . كلهأ امك . ةمايقلا موي لبق باذعلاب

 .«كرشلاو كشلا نم» : 8 ةقرو ر يفو 6 «قافنلاو كرشلا نم » :ع و ق يف اذك )1(

 ديعب نم ىدانت تنأ :كلوق مهفي ال يذلا لجرلل لوقت» :20 ص 3 ج © يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 الف ءامسلا نم نوداني امنأك :ريسفتلا يف ءاجو .بيرق نم ءيشلا ذخاتل كنإ : مهفلل لوقتو

 .( نوعمسي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 48 ۔ 45 :تلضن

 مهي 5 ۔ ۔ ه م ظ ُ
 « هنم كش يفل مهنإو ج :لاق . مهلسر اوبذك نيح ىلوألا ممألا بذع امك مهبذعل

 .ةبيرلا نم :يأ « بيرم » باقعلا نم :يأ

 امَو » .هسفن ىلعف :يأ « اهيلعف اسأ َنَمَو هفل احلاص لمع نُم » :هلوق
 .ه ديبعلل ملقب كب

 .وه الإ ةعاسلا مايق ىتم دحأ ملعي ال :يأ « ةماسلا ُمْلِع دري هيلإ » :هلوق

 .اهمامكأ نم ةرمث نم اضيأ أرقت يهو ه اَهماَمكا َنُم ترم نم جرخت امو » :هلوق
 لحَنلاَو) :هلوقك مامكألاو ."[لطي نيح] ةصاخ لخنلا يف اذه :لاق نسحلا ريسفت

 .. هللا هجرخي فيك دحأ ملعي ال .ة فيللا : :ماَمكألاو [11 :نمحرلا] ( مانألا تاذ

 لمحت امم مَلْعَي ةللا) :هلوقك .4 ه هملعب ألإ عضت الو ىعن نم , لمحت اور :لاق
 امو ةعاسلا مايق تقو ملعي الو : يأ 8 :دعرلا] (داَدت امو ُءاَحزأألا ضيغت 1 ل

 .[وه الإ هلإ ال] وه الإ عضت الو ىثنا نم لمحت امو اهمامكأ نم تارمث نم جرخب

 مهنأ متمعز نيذلا « يئ :اكرش َنيَأ » نيكرشملا ينعي « مهيا مويو » :هلوق
 دهشي :يأ هب ديهش نم انم ام » كانعمسأو كانملعأ :يأ كنذا اولاق » يئاكرش
 .اهلإ كعم نأ مويلا

 .ايندلا يف :يأ « لبق نم نودي اوئاَك امم مُهْنَع لضو » :لجو زع هللا لاق
 اوا ليقَو) :هلوقك . . مهعفنت ملف لبق نم نودبعي اوناك يتلا مهناثوأ مهنع تلض :يأ

 .309 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 ام وهو .ةَممُك اهدحاو .اهتيعوأ :يأ (اَهِماَمَكَأ نم)» :198 ص 2ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)
 :20 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«ةمكأو مامكأ اهعمجو دحاو ةَمُكو مكو .هيف تناك
 هرشقو علطلا ءاعو يه ءارلا دي دشتو اهمضو ءافلا حتفو مضلاب ٠ ةارَمَكلاو ."مك ةارُمُكلا رشق»

 :1 ص 25 ج هريسفت يف يربطلا لاقو . اقلطم ةرمثلا ءاعو وه مكلا ىنعم لصأو . ىلعألا

 رظناو .«امك ةارفكلا رشق وعدت برعلاو ؛ هريغ وأ ءامل فرظ لك وهو .ةمك عمج م هامكالاو»

 .(رفك) و (ممك) :ناسللا
 .309 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 51 ۔ 48 :تلصف عبارلا ءزجلا

 [64 : صصقلا] (ممُهَل اوُبيجَعْسَي ملق ْمُمْوَعَدَف) هللاب مهومتكرشأ نيذلا يأ (ممُكءاَكَرُش
 نأ نود رانلا نم اجلم نم :يأ 4 ,صيجُم نُم مُهَل ام » "اوملع :يا] 4 اونظو »
 .اهولخدي

 ُثلا هسم نإو ريخلا ِءاَعُد نم ناسنإلا » لمي ال :يا ه ماي ال » :هلوق
 ىشلا هسم نإو) .ءاخرلاو اهيف ةحصلاو ايندلا كرشملا دنع ريخلاو .4 طوُنَق سوتيف

 : يأ ريخ لك نم سئيو اباوث جري ملو ةبسح هل نكت مل ضرم وأ لام باهذ يف يأ
 .ءاخرلا نم هيف ناك ام ىلإ عجري نأ الو ،ةرخآلا يف ًاباوث وجري ال

 دعب نم » ةيفاعو ءاخر :يأ ه ام ةَمَْر ُهتَقَدأ ْنئَلَو » :لجو زع هللا لاق م م ه ۔ و

 يأ] 4 يل اذم نَوقَيَل » ضرم وأ لام باهذ يف :يأ ه ُهنسَم » ةدش يأ ه ار
 ةيفاعو ءاخر : يأ ةمحر هتباصأ نإف ثايندلا هتمه امنإ .اذهب قوقحم انأو ([يملعب

 .ادبأ هذه ينع بهذت ال :لاق

 م 97 م ١

 « َيِبَر ىلإ تُعجُر نئلو » ةمئاقب تسيل :يأ ه ةمئاق ةعاسلا نظأ امو » :لاق
 : ىلاعت هلوقك ؛ةنج تناك نإ ةنجلا :يأ « ىَتسحلل ُهَدْنع يل نإ ) نولوقت امك

 فهكلا ةروس يف ناذللا امهو ،هبحاصل لجرلا لوقي امك (يبَر ىلل تددر نئلو

 .ةعجر ةمث سيل نكلو [36 :فهكلا] (ابَلَقْنُم امهنم اريخ ًنَدجأل

 ةمايقلا موي يأ ه اولمع امب اوُرَقَك نيذلا ٌنَبَننَلف » :لجو زع هللا لاق

 : يأ (مُهنقيِزنَلو) :هلوقو .منهج ينعي .ديدش :يا « ظيِلَع باَذَع نم مُهنقيِذنلَو »
 . مهنبذعنلو

 : يأ 4 هبناجب انو » انع :يأ « ضرأ ناسنإلا ىلَع معنأ اذإَو » :هلوق

 .309 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . هللا دنع رجألا باستحا يأ . ىنعم حصأ وهو }ةبسح :ز يف ءاج ام تبثأو } ةيشخ :قو ع يف (2)

 يربطلا هاور امك «يلمعب» :كلذك هنأ مزجأ داكأ لب . «يلمعب اذه» : هباوص لعلو ،ز نم ةدايز (3)

 .«يملعب» :527 ص دهاجم ريسفت يف ظفللا ءاج نإو .دهاجم نع .3 ص 5 ج هريسفت يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 - 51 :تلصف

 املق امئاق وأ ادعاق وأ هبْنجل اناعد شلا ناسنإلا سَم اًذإَو) :هلوق لثم وهو .دعابت
 ٢ 7 ى مو 2 م© ۔ ح

 :لاق .[12 : سنوي] (هسم رص ىلإ انُعذَي ل ناكر ضرعأ يأ .(رم رص هنع

 .ريثك :يأ ضيرع ءاعد وذق رشلا ُهسَ هسم اذإو
. .% ٤ِ 0 

 نارقلاب : يأ 4 4 هب ب متف مث ; نارقلا ينعي 4 هلللا دنع نم ناك نإ متيازا لق ,

 3 هب ءاج امو مالسلا هيلع يبنلل قارف يف :يأ « ديعب قاقش يف وه . لضأ ْنَم »

 لاقو .هنم لضأ دحأ ال :يأ .هرفك ىلع تومي نم :يأ .ةمايقلا موي ىلإ (ٍديعَب)

 .قحلا نع ديعب : مهضعب

 لاق .هم قحلا هنا مُهْل نيبتي ىتح مهسفنأ يفو قافألا يف انتن ْمُهيرْنَس س » :هلوق

 . مهيلعو قافآلا ىلع رهظي مالسلا هيلع يبنلا نأ ينعي :مهضعب

 يف :يأ ،قافآلا يف ةفلاسلا ممالا هب هللا كلهأ ام ينعي :نسحلا لاقو

 نوتومي مهناب مهربخا : ىأ (مهَِنأ يف) ."كلذ راثا اوأر دق :يأ ؛نادلبلا

 ١ مهيلع لجو َرع هللا مهرهظأو لجو زع هللا لاق امك كلذ ناكف .ايالبلا مهبيصتو

 . ردب موي فيسلاو ةكمب عوجلا نم ٠ ينعي { هب مهالتبا امب مهالتباو

 مهرفك ىلع دهاش :يا « ديهش ءْيَش لُك ىلع هنأ كبرب بي ملوأ » :لاق
 .مهيلع اديهش هب ىفك ؤ .ىلب : ىأ 8 مهلامعأو

 ال :نولوقي : يأ « مهب ءاقل نُم » كش يف : يا ةنزم ين مهنإ الأ » : لاق

 .ءيش لكب هملع طاحأ :يا « طيجُم ءيش لكب هنإ الأ » . هللا ىقلن الو ثعبن

 ىلإ عجار (ممهِسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ ُمهيرََس) : : ىلاعت هلوق يف ريمضلا نأ انه فلؤملا ىري (1)
 يققحم نمو . .نورخآ نورّسفمو يربطلا هيلإ بهذ ام اذهو . مالسل ا هيلع لوسرلا نمز يف رافكلا

 ناديألاو ناوكألا يف هللا تايآ لعجيو .ةفاك سانلا ىلإو دابعلا ىلإ ريمضلا عجري نم نيرسفملا
 صنلا مومعب قيلأو بسنأ ليواتلا اذهو .ةنيعم نامزأ يف وأ نينيعم موق يف رصحنت نأ نم معأ

 ديس هبتك ىنعملا اذه يف ًاديفم ًاعتمم امالك ارقا .ناكمو نامز لكل احلاص هلعجي ذإ ينارقلا
 .18-20 ص 25 ج ،روشاع نبا ريسفت رظناو 0143 ص 24 ج نآرقلا لالظ يف بطق
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 5 ۔ 1 :ىروشلا عبارلا ءزجلا

 يف لوقي مهضعب ناك 4 قَسَع مح » :هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 نم فورحلا ركذ مث ،هللا ءامسأ نم مسالا نم فورحلا ركذ :اههابشأو فورحلا هذه

 لثم امسا راص ىتح رخا فرح نم مسالا كلذ مامت ركذ مث رخا عضوم يف مسالا

 .نمحرلا :(ت)َو ،(مَح)َو ،رلآ) :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوق

 :(ّصعيهَك) :هلوقك ،امسا هلعجف مسالا نم فورحلا ركذ :مهضعب لاقو
 مسا نم فرح نيسلاو ناسنإ اي :(سي) :هلوقو .قداص ،ملاع داه فاك

 .ناسنإلا
 فلسلا نم اموق نأ ريغ ،هريسفت ام يردأ ام :كلذ هابشأ يف لوقي نسحلا ناكو

 .اهحيتافمو روسلا ءامسأ :نولوقي اوناك

 امك كيلإ يحوي اذكه : يأ 4 كلبق نم نيذلا ىإَو كيلإ يجوُي كلذك » :لاق
 ,حو ىنإ انيحأ امك كيإ انيحأ انإ) :هلوقك ؛ءايبنألا نم كلبق نم نيذلا ىلإ ىحوا
 .هرمأ يف « ميكحلا » ،هسفن يف « زيزعلا هللا » [163 :ءاسنلا] (هدمعَب نم َنيِيِْنلاَو

 هنم ىلعأ الف :يأ 4 يلعلا َوُمَو ضزألا يف اَمَو تؤممّسلا يف ام هل » :هلوق

 / .هنم مظعأ الف « ميظعلا ط

 ،نرطفني :ًاضيأ أرقت يهو ك نققشتي : يأ « نعمت توملا داكت » :هلوق

 . ىلاعتو كرابت هللا وهو ،نهقوف نم ةفاخم نم :يأ « ٌنهِقْوَق نم » نققشني :يأ
 . نهقوف نُمُم نرطفني تاوامسلا داكي :اهأرقي ناك سابع نبا نأ انغلبو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 9 ۔ 5 :ىروشلا

 ه ضزألا يف نمل نورفغتسي مهبر دمحب وح ةكْلَمْلاَو » :لاق
 [7 :رفاغ] (اونَماَع َنيِزلل َنوُرفْغَْسََو) :نمؤملا مح ح يف هلوقك ؛نينمؤملا نم : : يأ

 .4 ميحرلا ُروُفَعْلا ؤ ه هللا نإ الأ ط

 : يأ . مهنولوتي ("[ةهلآ ينعي] « :ايلوأ هنود نم اوُذحَئا نيذلاو ل :هلوق

 ىتح مهلامعأ مهيلع ظفحي :يأ ه ُمهْبَلَع ظيفح ةللا » ؤهللا نود نم مهنودبعي
 مهبساحت ظيفحب :يأ « ليكب ممهْنَلَع تنأ امو » .رانلا مهلخديف ،اهب مهيزاجي
 .رذنم تنأ امنإ مهب كلذ لعفي يذلا وه هللا :يأ .مهلامعأب مهيزاجتو

 اهنمو .ةكم :يأ ه ىرقلا أ رذن ايبرع نازف كيإ انيحأ َكِذَكَو » :هلوق
 موي :يأ « عمجلا موي رذنو » .اهلك قافالا ينعي اهلوح نمو » ضرالا تيحد
 : يأ « هيف َبَر آل » ضرألا لهأو تاوامسلا لهأ } قئالخلا هيف عمتجي .ةمايقلا
 .راثلا يف : : يأ 4 ريعسلا يف قيرفو ةئحلا يف قيرف » .تا هنأ هيف كش ال

 ولَو) :هلوقك .ناميإلا ىلع :يأ ةدحاو ا مُهلَعَل هللا اش و » :هلوق
 نمم لخذُي نكلو ث :لاق .[9 : سنوي] (ًاعيمج هلك ضزأل يف م ه نمأل كنر ءاش

 مُهَل ام » نوكرشملا :يأ « ًنوُمِلْضلا » .مالسإلا هنيد يف :يأ 4 ِهتَمْحَر ف ءاشن
 . مهل رصتني : يأ 4 ريصن لو ط هللا باذع نم مهعنمي : : ىأ 4 7 م

 :لوقي . ماهفتسالا ىلع . مهناثوأ ينعي 4 ءايلوأ هنوذ نم اودحت مأ ط : : هلوق

 هو وهو ج ناثوألا نود ٤ يلولا و ه هللاف ط .هنود نم مهودبعف ةهلآ هنود نم اوذختا د دق

 ةمهت .ه ريدق عْيَش َلُك ىلَع وُمَو » ىتوملا ييحت ال مهناثواو « ىىَوَمْلا ييب
 .ءيش ىلع ردقت ال

 .309 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 موي رِذنتور . برعلا نم اهلوح نمو ،ةكم :ىرقلا مأو» :22 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (2)
 لآ] (ُءءاَيلوأ فرحت نابشلا كيذ امّئإ) : هلوق هلثمو . ٥ عمجلا موي مهرذنتو : :هانعم ( عمجلا

 .«هءايلوأ مكفوخي :هانعم [175 :نارمع
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 13 ۔ 10 :ىروشلا عبارلا ءزجلا

 نم هيف متفلتخا ام ينعي 4 هللا ىلإ همكحف همكحف ءيش نم 4 هيف فلتخا اَمَو ج :هلوق

 نينمؤملا ينعي كهيف مهنيب مكحي وهف :يأ ءهللا ىلإ همكحف .ناميإلاو رفكلا

 « يبَر هللا ُكِلذ » » ."رانلا نيكرشملا لخديو ،ةنجلا نينمؤملا لخديف نيكرشملاو

 .هيلإ مكحلا يذلا :يأ ،يبر هللا مكلذ :مهل لق :يأ . مالسلا هيلع يبنلا هلوقي

 .عجرأ هيلإ : يأ 4 بين هيلإو 7 هيَلَع ج

 .ءاسنلا ينعي ؛ًاجززأ مكسفنأ نم م مكل لَعَج ؛ضزاألا توُمسلا رطاف »
 ؛نسحلا ريسفت يف ثانإو اروكذ 4 اجوز متنألا نمو » مكددع رثكيف نودلاوتت : يأ

 نينثا نأضلا نم :يأ (ًاجاوزأ ماغنألا َنمَو) : يبلكلا لاقو .اهيف مكشياعم لعج : يأ

 مكو ,. .جوز اهنم دحاولا ،نينثا رقبلا نمو ،نينثا لبإلا نمو ،نينثا زعملا نمو

 وُمَو )يش هلثمك سيل » .ماعنألاو سانلا نم لسن دعب لسن هيف مكقلخي : يأ « هيف

 .هنم رصبأ الف « ريصبلا ط هنم عمسأ الف : : ىأ 4 عيمسلا

 ريسفت يف ضرالاو تاوامسلا حيتافم :يأ 4 ضزألاو توملا ديلاقم هل »
 لاقو .نئازخلاو حيتافملا :نسحلا لاقو .ةيسرافلاب يه :دهاجم لاقو .هريغو دهاجم

 .نمؤملل هنم ارظن ،رتقيو : يأ « ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي » ؛نئازخلا : يبلكلا
 .4 ميِلَع ءيش لكب هنإ » .قزرلا هيلع رتقيف

 راتخا مهضعب لاقو . نسحلا ريسفت يف .مكل ضرف : يأ 4 مكَل عرش ث : هلوق

 اَمَو كيلإ اًنْيَحوأ يذلاو » ًاحون هب رمأ ام : يأ « احون هب ىُصَو امم نيدلا َنَم .مكل

 كلذ نم ممأ هنأ ودبيو ،ناميإلاو رفكلا نيب فالتخالا ىلع ةيآلا يف فالتخالا فلؤملا رصق (1)

 امل ةنيبملا (نم) دعب تءاج دقو ،(ءيش) ةركنلاف .فالتخالا عاونأ لك لوانتي هنأو لمشأو
 !لماتف .مومعلا ظافلأ ىوقأ نم (ام) هتمهبأ

 نبا لاقو .«ءيش هلثم سيل : ىنعملا ،ةدكؤم فاكلا هذه» :310 ةقرو ز يف نينمز يبأ نبا لاق (2)

 لثملا ىنعم نأل هانعمب يهو ( لثم ىلع هيبشتلا فاك تمحقأ» :46 ص 5 ج هريسفت يف روشاع

 فدارملا ظفللاب يظفللا ديكأتلا نم وهو ©،لثملا ىنعمل ًاديكأت ةديفم فاكلا نأ نيعتف .ةيبسنلا وه

 .«. . .هسنج ريغ نم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !4 - 13 :ىروشلا

 نم مزعلا ولوأ مه ءالؤهو « ىىَسيِعَو ىَسوُمَو ميهن » هب انرمأ ام :يأ « هب انيصَو
 هللا ضرف ام اذهو ه هيف اوقرفت الو » مالسإلا :يا 4 نيذلا اوُميقأ نأ » .لسرلا

 ًاميقَتْسُم يطاَرِص امم نأَو) :هلوقك وهو .هقلخ ىلإ هلسر هب ثعبو ،هئايبنأ عيمج ىلع
 يف لاقو . ةيآلا رخآ ىلإ ]153 : ماعنألا (هليبَس ن مكب قرفتف لبسلا اوكب ال وما

 (نوُُبناف انأ الإ ةلإ ال هنأ هيلإ ىحوي ز لإ ,لوُسَر نم كلق نم الَسَزَأ اًمَو) :ىرخأ ةيآ
 م و م

 وهو هنم لبقي نلف انيد مالنإلا ز ريغ غتبي نمو) :ىرخأ ةيا يف لاقو .5 : ءايبنالا]

 . ..[5 : : نارمع لا] (نيرِاحلا نم ةرخالا يف

 ةدابع كرتو هللا ةدابع نم 4 4 هيلإ ُمُهوُعذت ام نيكرشملا ىلع ربك ) :هلوق

 لاق . ءايبنألا ىنعي ر (1 )[هسفنل راتخي : ىأ] 4٩ ءاشت نم 4 هيلإ يبتجُي هللا ط . ناثوألا

 لاق .دحاو ءافطصالاو رايتخالاو صالختسالاو .ءاشي نم هسفنل صلختسي :دهاجم

 لاقو [75 :جحلا] ( سانلا نمو الس ةكئالملا َنِم يفطصي هللا) :هلوقك وه :نسحلا
 نم :يأ « ُبيني نم هيإ يدهيو » .ءاشي نم هنيد ىلإ :يأ ؤهيلإ يبتجي :مهضعب
 .هل صلخي

 ايب ْمْلِعْلا مهاج ام دعب نم ألإ » باتكلا لهأ ينعي ٩ وق اًمَو » :هلوق
 ام هيف اولحاف مهباتك اوريغ و ايندلا اودارأ ؛([مهنيب اميف ًادسح :يا] « مُهَني
 ؛كلذ ىلع مهوعبتاف 0،مهنولكاتسي سانلا ىلع اوُسأرتف اوءاش ام اومرحو اوءاش

 مهل نولحي :يأ 3 : ةبوتلا] (هللا نوُد نم بابز هنامرو ْمُمَرابحأ اوُذُحْنا) : هلوقك
 .هنومّرحُف م هللا لحأ ام نومرحيو ٠ هنولحتسيف مهيلع هللا مرح ام

 ةمايقلا ىلإ : يأ 4 ىمسم لجأ ىلإ كبر نم تَقَبَس ةملك الولو ) :هلوق

 اوتروأ نيذلا نإَو » :لاق .ةتاهلبق ىلوألا ةيآلا يف هانرُسف دقو .4 مهن َيِضقْل ,
 يأ ه هنم كش يفل » مهلئاوأ دعب نم ىراصنلاو دوهيلا ينعي « مهد نم بتكلا

 .برعلا يكرشم ينعي :يبلكلا لاقو .ةبيرلا نم :يأ « بيرم » نآرقلا نم
 .310 ةقرو ،ز نم ةدايز (2) و (1)
 .87 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (3)
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 18 ۔ 15 :ىروشلا عبارلا ءزجلا

 ىلع :يأ ه تزمأ امك متتسو » هللا ىلإ :يا عاق كلذل » :هلوق
 بتك نم هللا لزنأ امب ماع لقو » كرشلا : يأ 4 ْمُمءاَوْهأ عبت :77 « مالسإلا

 كو انلمأ اتل مُكبَرَو انبر ةللا ادحأ مكنم ملظأ ال :يا 4 :: دمأل ترب
 هللا » ايندلا يف :يأ 3 .مكنيبو اننيب ةموصخ ال : :يأ « ْمُكَنبَو انتب ةّجُح ال مكْلَسغأ

 هدنع عمتجن : : يأ .عجرملا : يأ 4 ُريصَمْلا ه هلا و !و ةمايقلا موي : : يأ 4 انن عمجي

 . باقعلاو باوثلا اهب مكيزجيو انيزجيف
 ق , ۔ ع ى

 ئ هللا يف نينمؤمل ١ نوجاحي نيكرشمل ١ ينعي 4 هلل أ يف نوجاحُي نيد ذل او ث : هلوق

 هل باجتسا ام لعب نم ينعي 4 ُهَل بيجتسا ام دعبب نم ث . ")ناثوألا مهتدابع يف : : يأ

 ٥ 97 م نع ه 2 و م و

 . 4 مهبر دنع ع )» ةلطاب ةبهاذ يأ « ةضحاَد » مهتموصخ يأ 4 2 مهتجح » نونمؤملا

 ْمُهَلَو بضغ ْمهْيَلَعَو » :لاق .ةيلهاجلا دوعت نأ اوعمط ،نوكرشملا مه :دهاجم لاقو
 .ةرخآلا يف : يأ « ديدش باذع

 : يأ « نازيملاو ىحلاب ث نارقلا : يأ 4 بتكلا لا ل يذلا هللا ث : هلوق

 .( ب بيرق ةمعاسلا لعل فكيرذُي امو ث لدعلا

 ع

 اهب نورقي ال ًاييذكتو ءازهتسا : يأ 4 اهب نونم ؤي 7 نيذلا اهب لجنس , ٠ لاق

 ةنئاك : يأ ىحلا اهنأ َنوُمَلْعَيَو » نوفئاخ :يأ ي اهنم َنوُقِفْشُم اونما نيزلاو <
 ه. و 2 ۔{2< م 8 م

 انش مُهَرَذنا َدَقلَو) : هلوقك .اهب نوبذكي : يأ 4 ة ةعاسلا يف نوُراَمْي نيذلا نإ لأ ث

 يف لاق . اليوات نسحأ نينمؤملا نيكرشملا ةجاحم ىنعم يف روشاع نبا خيشلا هيلإ بهذ ام (1)

 هللا يف مهتجاحم ىنعمف .. .ديحوتلا وهو شهللا نأش يف نوجاحي» :65 ص 25 ج شهريسفت

 هنوك يف وأ . مالسإلا نيد ةحص يف كشلا سانلا ىلع مهلاخدإ : يأ . هللا نيد يف مهتجاحم

 كشلا لاخدإل نيملسملا ىلع هب (اذك) هوسبلي ام يه مهتجاحمو ا . ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم لضفأ

 . . مالسإلا عابتا يف مهيلع

 نإ :لوقيف ثينأتلا ةفص ىلع اهزاجم ءىجي مل» :199 ص 2 ج ٠ زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 اهب اودارأ وأ اهل افرظ اودارأ اذإو . نوعنصي كلذك اهنيعب اهوفصو اذإ برعلاو .ةبيرق ةعاسلا

 ركذلا نم عيمجلاو نينثالاو دحاولا يف ه ادحاو ًاظفل اهظفل اولعجو ءءاهلا ريغب اهولعج فرظلا

 .«بيرق يهو بيرق امه لوقت . ىثنألاو

95 



 زيزعلا ها باتك ريسفت 21 - 18 :ىروشلا

 نم :يأ « ديجب للَض يفل » :لاق .ءايبنألا اوبذك :يأ [36 :رمقلا] (ردنلاب ارامت
 ` ".قحلا

 لبقأو َيفوُمو قزرو ،رفاكلا قلخ هتمحرو هفطلبف ه هدابعب فيطل هللا » :لاق
 زعا الف « يزعلا » هنم ىوقأ الف :يا « يوقلا ومو اي نم ؤ » :لاق .ربداو
 . هنم

 باوث هب وجري حلاصلا لمعلا ينعي « ةرخألا ترح ديرب ناك نم » :هلوق
 ناك ْنَمَو » .نسحلا ريسفت يف \تانسحلا فيعضت وهو « هرح يف هل ذزن » ةرخالا
 © ىتؤي ايندلا نم دارأ ام لك سيلو .ايندلا نم :يأ 4 7 هت ون ; اندلا ثرح ديري

 :لاق] [18 :ءارسإلا] ديرن نمل ءاشن ام اهيف هل الجع ةلجاعلا ديري ناك نم) :هلوقك

 الإ ديري ال كرشملا وهو 4 بيصن نم » ةنجلا يف ينعي « ةرخالا يف هل امو »
 .(;}[ةرخآلا ديري ال ،ايندلا

 ؛لاملا ايندلا ثرحو ، تاحلاصلا لامعألا ةرخآلا ثرح :لاق ايلع نأ اوركذ
 .هقلخ نم ءاشي نمل هللا امهعمجي دقو

 مكنيب مسق هللا نإ ث [ةةلََي هللا لوسر لاق] :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ
 ،بحي ال نملو بحي نمل ايندلا يطعي هللا نإو إمكشياعم مكنيب مسق امك مكقالخأ
 نأ ليللا هيلع دتشا نمف .ناميإلا هاطعأ هبحأ اذإف ؤبحي نم الإ ناميإلا يطعي الو

 لوق نم رثكيلف هقفني نأ لاملاب نضو 3هدهاجي نأ ودعلا نع نبجو .هدباكي
 .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 ىلع « للا هب نداَي مل ام نيدلا َنَم مُهَل اوُرَش اؤاكَرُش ممُهَن مأ » :هلوق
 . مهودبعف 6 ل ءاكرش مهولعج . .نيطايشلا ينعي 6 ءاكرش مهل . معن : : ىأ ‘ ماهفتسالا

 تاومأ الإ : يأ ثانإ لإ هنوُد نم نوعدي نإ) : هللا لاق .ناثوألا ةدابع ىلإ مهوعد مهنأل

 .310 ةقرو ز نم هتبثأف .عو ق نم هلك طقاس نيفوقعملا نيب ام(٫1

 ىورو .0 دنسملا يف دمحأ هاور دقف . هعفر باوصل او .عدو ق يف فوقوم ثيدحلا اذه درو )2(

 .10 ص 8 ج 6 ةنسلا حرش . يوغبلا رظناو .هححصو هانعمب هضعب مكاحلا

96 



 23 - 21 : ىروشلا عبارلا ءزجلا

 .[117 :ءاسنلا] (ًاديرُم اناطيش ألإ َنوُعذي نإؤ) .حور مهيف سيل

 ايندلا ىف ةرخآلا باذعب بذعي الأ : : يأ 4 لضفلا ةملك آلو ث : هلوق

 :لاق .رانلا نيكرشملا لخدأو ،ةنجلا نينمؤملا لخداف 5ايندلا يف 4 ْمُهَنْتب َيِضقَل »

 .عجوم :يأ « ميلأ باَذَع مُهَل نيملنلا نإَو »

 نيفئاخ :يا « َنيِقفشُم » نيكرشملا :يأ « َنيمللا ىرت » :هلوق
 : يأ 4 مهب عقاو َوُمَو » مهبتك هتجرخأ ذإ ايندلا يف اولمع امم :يأ 4 اوُبَسَك امم »

 ِتاَضوَر يف تاحلاصلا اولمعو اونما َنيِذلاَو ف .هللا باذع نم هنم اوفاخ يذلا
 4 ريبكلا لضفلا و ه كل » ةنجلا يف : : يأ « مهبر 7 نوُاشَي ام مهل تانجلا

 ايندلا يف مهرشبي “تخلنصلا اولمعو اونما نيذلا ُهَداَبِع هللا رشبي يزلا كِلَد » :لاق

 .ةنجلا يف :يأ ثاهيف نوءاشي ام مهل تانجلا تاضورب

 ةمركع نع اوركذ . ه ىبرقلا ىف ىف ةدَوَملا الإ ارجأ هيلع ْمُكْلَاْسَ ل لق % : هلوق

 دقو الإ نطب شيرق نوطب نم سيل ؛شيرق يف طساو مالسلا هيلع يبنلا ناك :لاق
 ام اوعارت نأ الإ :ىأ (ْىبَْقْلا يف ىف ةدوَمْلا لإ ارجأ هيَلَع مكلأسأ ل لق) :لاقف ؛هدلو

 .ا[ ينوقدصتف] ةبارقلا نم مكنيبو ينيب

 لمعلاب هللا ىلإ اوبّرقتي نأ الإ :يأ (ىىبْرَقْلا يف ةّدَوَمْلا الإ) :نسحلا لاقو
 (اليبس هبر ىنإ دجي نأ ءاش ْنَم ألإ رجا نم هيلَع مكلأسأ أل لُم) :هلوقك وهو .حلاصلا
 .هتعاطب : يأ [57 :ناقرفلا]

 ةلي يبنلل تعمج راصنألا نأ ركذ» :لاقف ةيآلا لوزنل اببس 22 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا دروأ (1)

 اناده دق لجو زع هللا نإ :اولاقف .تي يبنلا اهب اوتأف .هباحصأ يف هبوني ام ىلع اهب نيعتسي ةقفن

 لق : : كلذ يف هلللا لزنأو ثاهلبقي ملف ،كيوني ام ىلع ةقفنلا هذهب نعتساف . انتخأ نبا تنأو كب

 ْمُكْلَسَ آال) : سابع نبا لاقو .مكب ىيتبارق يف ةدوملا الإ ارجأ ةلاسرلا ىلع مكلأسأ ال :مهل

 ٤ لوزنلا بابسأ يف يدحاولا ىور دقو .«شيرق نم يتبارق يف (ىترَقلا ىف ف ةدوملا لإ ارجأ ه هَلَع

 :سابع نبا نع رثكأ ليصفتب ربخلا اذه 395ص
 ةمركعو سابع نبا ىلإ ابوسنم لوقلا درو ثيح 5.21 ص 16 ج يبطرقلا ريسفت نم ةدايز () :

 .دهاجمو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 26 - 23 :ىروشلا

 :يأ « انسح اهيف هل ز ةنسح » لمعي نمو :يأ 4 فرتقي 7

 .لمعلل : يأ ه روكش » بونذلل :يأ « ُروُفَع ةللا نإ ف تانسحلا فيعضت

 هللا ىلَع ث دمحم : يأ 4 ل ىرتف ذا , نيكرشملا ىنعي ١ د « َنوُلوَقَ مأ ط : هلوق

 ةوبنلا كنع بهذيف 4 كبلق ىلَع . ه هلا اش نإف و هولاق لق : : يأ ‘ ءاج امب 4 ابذك

 دختي نأ هللا دارأ َل) : هلوقك . ةوبنلا هنم عزتت الو .ةردقلا عضوم اذهو .اهكاطعأ يتلا

 .[4 :رمزلا] جُهناَحْبُس ُاَشَي ام خي امم ىقطضأل ادو

 الو اريخ هتبقاع يف هلهأل لعجي الف : : نسحلا لاق :4 لطابلا هللا ميو ث :هلوق

 . نينمؤملاو يبنلا رصنيف « هتملكب قحلا ٌقحُبَو » .نوكرشملا هيلع ام ينعي .(ث)أباوث
 .رودصلا يف امب : ىأ 4 رودصلا تاذب ب ميلع هنا إ ه :لاق

 تائيسلا نع وفعيو » اوبات اذإ : يأ « هدابع نع ةبونلا لبق يذلا َرُهَو , : هلوق

 . نولعفت ام ملعيو : مالسل ١ هيلع يبنلل لوقي وهف ءاتل اب اه أرق نمف 4 نولعفت ام ملعيو

 .نولعفي ام ملعيو :سانلل لوقي وهف ءايلاب اهأرق نمو

 : ةيآلا هذه الت مث د .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا :لاق مهضعب نع اوركذ

 .هبنذ هرضي مل ًادبع هللا بحأ اذإف .[222 :ةرقبلا] (َنيباونلا بحي ةللا نإ)

 6 مهبرل نوبيجتسي :يأ ه تنحلَْصلا اوُلِمََو اونما نيذلا ُبيِجَتْسَيَو ظ :هلوق
 ال نوكرشملا : يأ (ىتسحلا م مهبر باجا َنيذلل) :هلوقك 5هب نونمؤي :يأ
 ُهَعَم ُهَلْئمَو اعيمج ؛ضزألا يف ام مُهَ نا َوَل هل اوُبيجَتْسَي مل َنيذلاو) هل نوبيجتسي

 ينعي « هلضف ن م مُمديِزَو » :لاق .[18 :دعرلا] ةيآلا رخآ ولا . . .(هب اوف
 .منهج :يأ « ًديدش باَذَع مهل نوُرفَكْلاَو » .تانسحلا فيعضت :يأ نينمؤملا

 (متخي) ىلع دودرمب سيل (لطالا هللا حُمَيَو) : :هلوقو :23 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 تفذح امم هلثمو .باتكلا يف واو هيف نكت مل نإو ى .عفر عضوم يف فناتسم وه . ًاموزجم نوكيف

 ع ذنَس) : هلوقو ،[11 :ءارسالا] شلاب ناسنإلا ع ذَيَو) : : هلوق عفر عضوم يف وهو واولا هيف

 .[18 :قلعلا] ةينابزلا
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 29 ۔ 7 : ىروشلا عبارلا ءزحلا

 :امي ام ردقب لزي نكلو ضزألا يف اوَعبل هدابعل قزرلا ةللا طسب ولو » :هلوق
 نم لزني قزرلا اذه نإ :لاق هنع هللا يضر ايلع نأ اوركذ .4 ٌريِصَب ًريبَح هدابعب ن

 .اهل هللا بتك امب سفن لك ىلإ رطملا رطقك ءامسلا

 نم مكدعابيو ةنجلا نم مكبّقي ائيش ملعأ ال ينإ :لاق يي هللا لوسر نأ اوركذ
 دقو الإ رانلا نم مكبرقيو ةنجلا نم مكدعابي ئيش ملعأ الو ،هب مكترمأ دقو الإ رانلا

 اهقزر يفوتست ىتح تومت نل ًاسفن نأ يعور يف ثفن نيمألا حورلا نإ .هنع مكتيهن

 قزرلا نم ءيش ُاطبتسا مكنعنمي الو بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف اهنع أطبأ نإو

 . (1)هتيصعمب هدنع ام لاني ال هللا نإف ح هللا ةيصعمب هوبلطت نأ

 يف اولمجاف موسقم قزرلا اذه نإ :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 . ,بلطلا

 نم :يأ « اوطنق ام دعب نم » رطملا :يأ « تيغلا لْزَنُي يذلا َوُمَو » :هلوق
 دمحتسملا :يأ « ديمحلا يلولا وُهَو » رطملا :يأ ه ُهَنَمْحَر ُرشنَيَو » اوسئي ام دعب
 . هودمحي نأ مهيلع بجوتسا يأ هقلخ ىلإ

 امو : يأ ه ةباد نم امهيِف تب امو ضزألاو تومُسلا ىل هتنتاة نمو »» :لاق
 ةكئالملا نم :يأ :دهاجم ريسفتو .(‘”ضرألاو تاوامسلا يف :يأ .امهيف () قلخ

 بلط يف داصتقالا باب {ةراجتلا باتك يف هللا دبع نب رباج ةياور نم ارصتخم هجام نبا هجرخأ (1)
 دوعسم نب هللا دبع نع 303-304 ص 14 ج ،ةنسلا حرش يف يوغبلا هاورو 2144(.5 مقر) ةشيعملا
 هلوقب ةءودبم ثيدحلا تاياور بلغأو .ثيدحلا اذه نابح نبا ححص دقو .ةفلتخم قرط نم

 .سانلا اهيأ :مالسلا هيلع
 يبأ ثيدح نم «هل قلخ امل رسيم الك نإف بلطلا يف اولمجأ» :ظفلب بابلا يف هجام نبا هاور (2)

 . يدعاسلا ديمح

 ، يربطلا ريسفت يف درو ظفللا اذهبو 5،ںقرف امو» هباوص نأ ودبيو ،«قلخ امو» :ع و ق يف اذك (3)
 .31 ص 25 ج

 :دارأ» :24 ص 3 ج ، يناعملا يف ءارفلا لاقو .دهاجم لوق هديؤي حيحص ليواتلا نم هجو اذه (4)
 = : هلوق دحاو هانعمو ىنث امم هلثمو ؛ريسفتلا يف ءاج كلذب ،ءامسلا نود ضرألا يف ثب امو

99 



 زيزعلا ها باتك ريسفت 30 - 29 :ىروشلا

 . ةمايقلا موي مهعمجي هنأ ينعي 4 ريدق ءاشي اا إ مهعمج ىلَع مهو ط : لاق . سانلاو

 (1) متلمع امبف :يأ ٩ مكيديأ ا تبسك امب ةبيصم نم مكب اَصأ امو » :هلوق

 ُمكىيفنا يف الو ؛ضزألا يف ة ةبيصم نم َتاَصأ امم) :هلوق لثم وهو 4 ك نَع اوفعو

 . ةبيصملا كلت قلخن نأ لبق نم :يأ [22 :ديدحلا] امكأَرب نأ لبق نم ه باتك يف لا

 هللا وقعيف كاذك هتبوقع اذك بنذ نإ : اباتك هدنع بتك هللا نإ : نسحلا ريسفت ىن

 . ءاشي ام كلذ نم بقاعيو كلذ رثكأ نع

 ىلع قح اثيدح ةلي هللا لوسر نم تعمس :لاق بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ
 دعب هبحاص نع افع مث ايندلا يف هيلع هللا بقاع ام :لوقي هتعمس .هوعي نأ نيملسملا

 نم مركأ هللاف ايندلا يف هنع افع امو ةرخآلا يف هتبوقع ينثي نأ نم ملحأ هللاف ةبوتلا
 (2)هوفع يف عجري نأ

 اي لاق ؟اذه ام :لاقف ًاشدخ لجر هجوب ىأر هنأ ةلي هللا لوسر نع اوركذ

 يهجوب تمدص ىتح اهيلإ رظنا تلعجف . ف ةأرما تيأرف ‘ قيرط يف تنك ؛هللا لوسر

 ' يف هبنذ ةبوقع لجع اريخ دبعب هللا دارأ نإ :لي هللا لوسر لاقف .رعشأ ملو طئاحلا
 .(ةمايقلا موي هيفاوي ىتح هبنذب هيلع كسمأ ارش دبعب هللا دارأ اذإو ،ايندلا

 هدسج يف نمؤملل ايالبل ١ ل ازت ال : نل هلل ١ لوسر ل اق : لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 ,(4) ةئيطخ نم هيلع امو هللا ىقلي ىتح هدلوو هلامو

 .«بذعلا نود حلملا نم جرخي امنإو [22 :نممحرلا] (ُناَجْرملاو ؤلؤللا امهنم ج جرخي) =
 . !مكيديأ تلمع امبف» :ز يفو . «متلمع امبف» :قو ع يف اذك (1)

 يلع نع مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هاورو .أافوقومو اعوفرم متاح يبأ نبا هجرخأ حيحص ثيدح (2)
 .انه وه امم لوطأ ظفلب بلاط يبأ نبا

 هجرخأو . يراصنألا لفغم نب هللا دبع نع مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ كحيحص ثيدح (3)
 نايبلا }۔يقشمدلا ينيسحلا ةزمح نبا رظناو كلام نب سنأ نع اضيأ مكاحلاو يذمرتلا
 .123-124 ص 1 ج ،ثيدحلا دورو بابسأ يف فيرعتلاو

 يف ءاج ام باب دهزلا يف يذمرتلا هجرخاو هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص نسح ثيدح (4)

 .ةريره يبأ ثيدح نم هيوري امهالك ءالبلا ىلع ربصلا
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 37 ه 31 :ىروشلا عبارلا ءزجلا

 متنأ امو :يأ ،نيكرشملل هلوقي 4 ضزألا يف َنيزجمُمب متنأ امَو » :هلوق
 :يأ 4 لو نم هللا نود ْنُم مك اَمَو » مكبذعن مث مكثعبن ال ىتح اننوقبسي نيذلاب

 . مكل رصتني : يأ 4 ريصن .الو » هباذع نم مكعنمي

 رخنلا يف يرجت كلفلاو :هلوقك "نفسلا :يأ 4 راوجلا هتنياَةنمَو » :هلوق

 ُهَلَو) : هلوقك يهو .لابجلاك :يأ ملعألاك رخلا يف ) :لاق ]65 :جحلا] (هرمأب

 اهيلع ناك اذإ نفسلا يهو ،[24 :نمحرلا] ( مالغألاق رخبلا يف ُتاَتَشْنُملا راوجلا

 .اهعولق

 نكاوس :يأ « كاوَر » نفسلا ينعي 4 َنْلَلْظَيَف حيرلا نكسي ش نإ » :هلوق

 راًبَص لكل تتأل كلذ يف نإ » :لاق .رحبلا رهظ ىلع :يأ هم هرهظ ىىلع ل

 . نمؤم لكل : يأ ه روكش

 امي » اهلهأ قرغي يأ ،نفسلا ينعي 5("نهقرغي :يأ « فيو و « : :لاق

 اَم » اهب نودحجي نيكرشملا ينعي «انتليا يف َنوُلدْنجُي َنيذلا ١ ن » :لاق
 . هللا باذع نم هيلإ نوأجلي أجلم نم : يأ 4 صيحُم م مهل

 : يا « اَندلاةوَبَحْلا ُعَتَمَف » نيكرشملا ينعي 4 ءيش ْنُ متيتوأ اَمَف » :هلوق
 ‘ ىقبي : : يأ 4 ىقبأو خ ث ةنجل أ ينعي ‘ ةرخال ا يف 4 هلل ١ دنع امو ث به ذيو دفني

 . ه َنوُلُكَوَت ْمهبَ ىلعو اونما نيزلل : بهذي ايندلا يف امو

 © شحاوفلا نوبنتجيو : يأ « ,شجوفل او مثإ :الا رثك ًنوُبنَتجَي نيذلاو »» :هلوق

 . 4 نوُرفغَت مه اوببضغ ام م ا ذإو { . :ل اق . )2( ءاسنلا ة هروس ىف كلذ انرّسف دقو

 اوُرْفْعَي اوُنَماع نيزل لق) :هلوقك ،نيكرشملل نورفغي ةرجهلا لبق ةكمب اذه ناك

 هتقبوأ دق نالف :لاقي نهكلهُي :(نُهَقيْؤي ؤأ)» :393 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق (1)
 . «نقسلا لهأ دارأو ئ هبونذ

 .374 - 373رص 1 ج ، فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 43 - 38 :ىروشلا

 كلذ راصف .لاتقلا هخسن }خوسنم وهو .[14 :ةيثاجلا] (هللا ايأ نوجري ال نيذلل

 .نينمؤملا نيب اميف وفعلا

 تناك ه ةوصلا اوماقأو » اونمآ :يا « مهل اوباجتسا نيذلاو » :هلوق
 تاولصلا ضرفت نأ لبق ةيشع نيتعكرو ةودغ نيتعكر ةيآلا هذه تلزن موي ةالصلا

 .سمخلا

 لاقو .هللا باتك يف نورواشتي :نسحلا ريسفت هنيب ىروش مهرمأو » :هلوق
 : يأ هه نوقفني ْمُهَتَقزَر اممو » (ممُهنيب ىروش .(")ديحوتلا ينعي مهرمأو : : مهضعب

 .اتقوم ائيش ذئموي نكت ملو 5ةاكزلا

 :يأ نوكرشملا مهيلع ىغب :يأ ه ينبلا ُمُهباَصأ اذإ نيذلاو » :هلوق
 .ذئموي لاتقلاب اورمأ اونوكي مل مهنإ يأ ؛مهتنسلاب :يأ 4 َنوُرِصَتنَي ْمُه » مهوملظ
 . مهسفنأ اولذي نأ نوهركي اوناك :مهضعب لاقو

 اولعفي نأ ،نوكرشملا مهيلإ ءيسي ام :يأ « اَهْلُْم ةَئيَس ةمَيَس ُءاَرَجَو » :لاق

 .هتملظمم كرت نمف :يا « لض اقَع ْنَمَف » :لاق .ةمهب نولعفي امك مهب
 : ىأ « َنيملضلا بحي آل هنإ » .هللا ىلع هباوثف :يأ « هللا ىلع رجاف »
 ام كئلوأ » ملظ ام دعب نم :يأ « هملظ دعب رصتنا نُمَلَو » :لاق .نيكرشملا

 .ةجح نم مهيلع ام :نسحلا ريسفت .4 ,ليبس ْنُم مهيلع

 « قحلا ريغب ,ضزالا يف نوغبي سانلا َنوُمِلْي نيذلا ىّلَع ليبسلا امن إ »

 عجوم : : يأ 4 ميلأ باَذَع مهل كئلوأ « .كلذب مهبيعي .مهبيذكتو مهرفكب : يأ

 .4 روملا مز نمل كيذ نإ َرَقَعَو َرَبَص نَمَلَو »

 نيرسفملا نيب نم دجأ ملو ءاهجو الو ىنعم ليوأتلا اذهل رأ ملو ديحوتلا ينعي» :ع و ق يف اذك (1)
 نوؤش نم ةماعلا رومألا يف نيملسملا نيب نوكت امنإ ىروشلاف ،ديحوتلاب انه رمألا رسف نم

 يف ىروش هدعب رمألا لعجف ةافولا هترضح نيح رمع فقوم لثم .ةفالخلاو بورحلاك نيملسملا
 . مالسإلا يف يروتسدلا عيرشتلاب نالا ىمسي ام لوصا نم لصا ةيآلا هذهو .ةباحصلا نم رفن

 .اريبعت حضوأ وهف 312 ةقرو ،ز يف ءاج ام تبثأو .كلذ لثم مهب اولعفي نأ» :ق يف (2)
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 47 ۔ 44 :ىروشلا عبارلا ءزجلا

 نيب اميف وفعل ١ راصو لاتقلا هخسن . نيكرشمل ١ نيبو مهنيب اميف خوسنم هلك ا ذهو

 : نارمع لآ] ( سانلا نمع َنيفاَعْلاَو ظيغلا َنيمظاكلاَو) :لاقف وفعلاب انرمأ .نينمؤملا

 .[22 :رونلا] (اوحَفْضَيْلَو اوُفُعَيْلَو) :لاقو 4

 ءيسي اراج يل نإ ،هللا لوسر اي تلق :لاق هيبأ نع صوحألا يبأ نع اوركذ

 .ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نإ ال :لاق . يب لعفي امك هب لعفافأ ، يترواجم

 نم : يأ © هللا دعب نم : يأ « هدعب نم يلو نم هل اَمَق ةللا للضي نمو ج : هلوق

 . هللا باذع نم هعنمي يلو

 7 , ۔ & إ إ ے ٥ م - , ح ّ .

 ىلإ لمم نولوقي باذعلا اوار امل » نيكرشملا :يأ 4 َنيملظلا ىرتو » :هلوق
 كلذ نولوقي مهنإ :نسحلا ريسفت .نمؤنف : يأ 4 ليبس نم » ايندلا ىلإ : يأ « درَم .7 - ٠ ه .2 . ۔ ه٥ى 7. ٠

 نم نيعِشنخ » رانلا ىلع :يأ ه اَهيلَع نوضرعي مُهرَتَو » :لاق .رانلا يف مهو
 .رظنلا نوقراسي يأ « يفَح فرط نم نورظني » ءالذأ :يأ « لذلا

 ۔ه۔ ه؟۔ .م ِ د ه م 42۔ . . ّ ,. ؟ .. ۔ . -. 7

 موي مهيلهاو مهسفنا اورسخ نيذلا نيرسخلا نإ اونما نيزلا لاقو » :هلوق
 نم : يأ 6 مهيلهأ اورسخو رانلا يف اوراصف اهومنغي نأ مهسفنأ اورسخ 4 ةَماَيقْلا

 باذع يف نيملنقلا نإ الأ :لاق .رمزلا ةروس يف هانرّسف دقو .نيعلا روحلا
 . عطقني ال مئاد : يأ 4 ميقم

 . هو ه ه۔ . م ٠"۔ . ۔, ه ذو ه م2 ۔.۔ ...
 4 هللا نود نم ث مهنوعنمي : يأ 4 مهنورصني ءايلوا نم مهل ناك امو « :لاق

 .ىدهلا ىلإ : يأ 4 ليبس نم هل امف ةللا للضي نُمَو » :لاق .هياذع نم : يأ

 هل دَرَم ال موي يتاي نا لبق نم » مكبرب اونمآ يأ « ممكبَرل اوُبيجَتْسا » :هلوق 12 8۔۔ , ث٥۔ ۔ .؟ ه ا - ٥٠ 9 ۔ م “¡2۔ذ.ه 7
 الجأ هلعجو (3)هب هللا مكح ام دعب نم دحأ هدري ال يأ ئ ةمايقلا موي ينعي 4 هللا نم

 مكعنمي : يأ ،نيكرشملل هلوقي ؛هيلإ نواجلت يأ « موي اجنم م مكل ام » .تقوو

 1:قيلعت 83 - 82 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (1) ,
 .35 ص ءزجلا اذه ىف فلس ام رظنا (2)

 . فيحصت هيفو .«هب هللا مكءاج امدعب نم» :ع و ق يفو ز يف ءاج امك باوصلا وه اذه (3)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 49 - 47 :ىروشلا

 مهل تسيل : نسحلا لاق (")[ ريصن نم : ىأ] 4 ريك م ْمكَ امو  هللا باذع نم

 .ةرصن :دهاجم لاقو .ةعنم
 ى

 يأ « ظيفح ممهْيَلَع كلسرأ امف » اونمؤي مل :يأ « اوضرغأ نإف » :لاق
 نأ كيلع سيلو « علبلا آلإ كيلع نإ » .اهب مهيزاجت ىتح مهلامعأ مهيلع ظفحت
 .[99 : سنوي] (َنيِنموُم اونوكي ىىتَح سانلا هركت تنفأ : هلوقك .ناميإلا ىلع مههركت

 .ءاشي نم يدهي هللاو ،لاتقلا الإ هيلع نكي مل نكلو ،دعب مهلاتقب رمأ دقو

 ةمحر هذهو ه ًةَمَْر انم » كرشملا ينعي 4 نلسنإلا انفَذأ اذإ انإو » :هلوق

 رقي الو ايندلا الإ همهي ال هنأل « اهب حرف » ةيفاعلاو ءاخرلا نم اهيف ام :يأ .ايندلا

 .[26 :دعرلا] ايندلا ةويحلاب اوحرفَو) : هلوقك .ةرخالاب

 مهيديأ تمدق امب » ضرم وأ لام باهذ نم ةدش :يا 4 ُةنيَس مُهْبِصُت نإَو »
 هنأل ،ةبسح الو ةيصعملا ىلع ربص هل سيل :يأ .كرشملا ينعي َروُمَك ناسنإلا نإف
 .اهب نمؤي الو ةرخآلا يف هللا باوث وجري ال

 أننتإ اي نمل ُبَهَي ءاشي ام علخي ضزألاو تمسلا كلُم .هي » :هلوق
 .ناملغلا :يأ 4 روُكألا ءاشي نمل بهتو » يراوجلا ينعي

 ميهاربإل بهوو ،ركذ نهيف سيل تانب طولل بهو :لاق سابع نبا نع اوركذ
 ارهاطو . ميهاربإو مساقلا :نينب ةعبرأ يي مكيبنل بهوو ،تانب مهعم سيل اروكذ

 يهتشي ال ،ايركز نب ىيحي ينعي . ًاميقع ءاشي نم لعجيو .(قتانب عبرأو 2 رهطمو
 . نهديري الو ءاسنلا

 . !مكل رصني رصان نم» :577 ص دهاجم ريسفت يفو 5312 ةقرو .ز نم ةدايز (1)

 نبالا نأو . مالسإلا يف دلو يذلا هللا دبع هنبال نابقل ًارهطمو ارهاط نإ ليقو .عو ق يف اذك (2)
 فراعملا .ةبيتق نباو .56 ص ىفطصملا لاوحأب افولا . يزوجلا نبا رظنا بيطلا وه رخآلا

 .141 ص
 نم هنإف ميهاربإ الإ ةجيدخ نم مالسلا هيلع هدالوأ لكو .ةمطافو ،موثلك مأو .ةيقرو بنيز نه(3)

 ٠. ةيرام
َ 
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 51 ۔ 50 :ىروشلا عبارلا ءزجلا

 .ءاشي نم ينعي )1( [مهنيب طلخي : يأ] 4أنتإؤ ًانارُكذ مهوي ر ) :هلوق

 : يأ 4 ًاميقع ءاشي نمم لعجيو » يراوج :يأ !ثانإو ؤًاناملغ يأ شناركذ هل بهيف
 .4 ريدق ًميلَع هنإ » هل دلوي ال

 ناكف] « باج ِءاَرُو نم ؤأ يشو ألإ للا هَملَكِي نأ رشبل َناَك امو » :هلوق
 .([باجح ءارو نم هللا هملك نمم ىسوم

 يحوو لاسرإب يحو هنم يحولاو . نيب باجحلا نأ ءاملعلا نم ةعامج ركذ

 يحو اذهف [7 :صصقلا] (هيعضزا َنأ ىَسوُم مأ ىإ اًنْيَحوأو) : هللا لوق كلذو ؛ماهلإب
 .لحنلا كبر مهلأ :يا [68 :لحنلا] ( لحنلا ىلإ كبَر ىحوأو :كلذكو ماهلإ
 امبرف ؛نيمألا حورلا عم هئايبنأ ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ يذلا :لاسرإب يحولاو

 ايحو الإ :هلوق وهو .هاري الو هايإ هعمسي يخولاب ءاج امبرو ليربج لوسرلل رهظ

 امبرف ،ةرم ريغ مالسلا هيلع دمحم نع بجتحا ليربج .باجح ءارو نم وأ 5اماهلإ
 .(باجح ءارو نم ؤأ) :هلوق وهف دمحم هري ملف هادان امبرو هل رهظ

 نب يلع نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع بياسلا نب ءاطع نع دواد وبأ انثدح

 عبسب هقلخ نع بجتحا يذلاو :لوقي مهدحأ عمسف نيباصقلاب رم هنأ بلاط يبأ

 باصقلا لاق .ديرولا لبح نم هيلإ برقأ هللا نإ ؤبت :هل لاقو ةردلاب هالعف تاقبط

 .هللا ريغب تفلح كنأل ،ال :لاق ؟ءعيشب رقكأ الفأ

 ينادمهلا قاحسإ نع لضفلا يبأ فسوي نع يرصبلا نمحرلا دبع وبأ انثدحو

 © تاطخأ :لاق هنأ الإ كلذ وحنب هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع ‘ ثراحلا نع

 .اوناك ام نيأ مهعم هنأل ،باجح هقلخ نيبو هنيب سيل نيملاعلا بر نإ كمأ كتلكث

 ناسل ىلع هللا ملكتملاف ؛تنك ام نيأ كعم هنأ ملعت نأ :لاق ؟تلق ام ةرافك ام :لاقف

 .ليربج بجتحملاو ،ليربج
 . ثانإ مهضعبو اروكذ مهضعب لعجي :ىنعملا» :نينمز يبأ نبا لاقو .312 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 ` اريبك تنرق اذإ رابكلاب راغصلا تجوزو ضعب ىلإ هضعب تنرق اذإ يلبإ تجوز :برعلا لوقت
 . «دهاجم دارأ يذلا وهو ريغصب

105 



 زيزعلا هنا باتك ريسفت 53 - 51 :ىروشلا

 نيذلا اَهيأ اير :هلوقك .هناحبس لوقلا يف ريركت (الوُسَر لسري أ ل :هلوقو
 [77 : جحلا] (نوُكلفت ْمُكلَعَ ريخلا اولعفا مكبر اودبعو اودا اوُعكزا اونا
 .لجو زع مالكلا ركو ،هتدابع ريخلا لعفو

 ،هلسر نم ءاشي نم ىلإ هلسري ،ليربج ينعي 4 امي ام هنذإب يجوُيَق » :لاق
 .« ٌميكَح ىلع هنإ » .ءاشي ام هعم مهيلإ يحويف

 4 يرذت تنك ام » نآرقلا ىنعي « انرمأ َنُم ًاحو كيلإ انيَحوأ كلذكو » :هلوق

 « ارو % نارقلا : يأ ه ُهْلَعَح نكلو نَميإلا الو ُبَتكْلا ام » كيلإ ىحوي نأ لبق نم

 وعدتل : يأ « يدهَتل كنإو اندابع ن ءاشن نم هب يدهن » 0[ةملظلا نم ءايض :ياز
 .ةنجلا ىلإ يأ « ميقتسم طزِص ىإ »

 الأ أ ضزألا يف اَمَو توممّسلا يف ام هَل يذلا » هللا قيرط يأ هللا صري ,

 .ةمايقلا موي يأ [قئالخلا رومأ ينعي] رومأل ريصت هللا ىإ

 .312 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 5 ۔ 1 :فرخزلا عبارلا زجحلا

 اهلك ةيكم يهو ئ فرخزلا ةروس ريسفت

 نم ىضم اميف هانرّسف دق « مَح » :هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 « هَنْلَعَج ا إ » .6"[مسق اذهو] ،نێبلا نآرقلا يأ ٤ نيبملا بتكلاو < . ميماوحلا

 .اولقعت يكل :يأ ه نولقعت ْمُكَلَعل يبر ناءرق ل نارقلا ينعي

 :يأ 4 ىلَعَل > اندنع :يأ « اَنْيَدَل بتكلا ا يف » نارقلا ينعي . 4 هنإو »

 مكحم !أ 4 ميكح » عفرا
 (ًاظوفخُم ًافقَس امسلا اًنلَعَجَو) :هلوقك شهانقلخ :يأ «هَنلَعَج» : هلوقو

 اًنلَعَجَو) :هلوقو 12 : : ءارسالا] (نيييا َراَهَنلاو للا انلَعَجَو) : هلوقو . ]32 : ءايبنألا]

 .ريثك هللا باتك يف هريظنو [30 :ءايبنألا] (ّيَح ءيش لك ِءاَمْلا نم

 .هلصأو باتكلا ةلمج باتكلا مأ ريسفتو .ظوفحملا حوللا باتكلا مأو

 بر :لاق ‘بتكا :لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 لامعاف :لاق .ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرجف .نئاك وه ام :لاق ؟بتكأ امو

 .باتكلا يف يه ام ىلع اهنودجيف سيمخلاو نينثالا موي لك ضرعت دبعلا
 4 نيفرشم اموق متنك نأ احفَص » نآرقلا يأ « َرْكَذلا ُمُكْنَع برضف » :هلوق

 اموق متنك نأ .كلذ انلعف دقف :يأ شهوهقفت الو هومهفت ال ىتح يأ ،رامضإ اهيف

 .نسحلا ريسفت اذهو .نيكرشم يأ ،نيفرسم

 .312 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زي زعلا هنلا باتك ريسفت 11 -6 :فرخزلا

 :: يأ 5 نارقلا ينعي ركذلا (ًاحفص رذلا ُمُكْنَع ُبرضَتقأ) : : يبلكلا لاقو

 .'}هرذن ال : يأ .نوكرشم :يأ .نوفرسم موق )1( مكنأل : ىأ من نأ) مكلجأ نم

 .ءايبنألا.نم مهنم انلسرا مكو : يأ 4 نيلوالا يف يبن نم انْلَسزا مَكَو » :هلوق
 ةعضبو ةئامثالث :لاق ؟ نولسرملا مك هللا لوسر اي :ليق :لاق ةبالق يبأ نع اوركذ

 اي) : هلوقك 4 نوُزُهَتْسَي ه هب اوناك لا يب نم م مهيتأت امو , : لاق .() ريفغ مج رشع

 . [0 : سي] (نوُزَهَتْسَي 4 هب اوناك لا يب نم ه مهيتاي ام دابعلا ىلع ةر ةرسح

 نم ينعي . ةوق برعلا يكرشم نم دشأ : : ىأ ؟ ًاشطتب مه مهنم دش اَتُحَلُهف ث :لاق

 لم 7 + ]9 : مورلا] وق ْمُهنم ًلشأ اوناك : هلوقك ؛ ةفلاسلا ممألا نم كلهأ

 . مهلسر مهبيذكتب ةفلاسلا ممألا يف هعئاقو ينعي 4 نيلوألا

 ضزألاو تاومسلا قَلَع نم » نيكرشملا ينعي 4 مُهَتلأَس نلو » :هلوق
 :هلوقك « ًاداهم ّضزألا مك ّلَعَج يزلا » :لاق مث ه ميلعلا زيزعلا نهل نلوقي
 اقرط : يأ ه الُبُس اهيف مُكَل َلَعَجَو » 2 :ةربلا اشارف ّضزألا مك لعج يذلار
 .قرطلا اودتهت يكل :يأ « نوذتهت مكلعل ف

 رثكأب ماع ام :لاق سابع نبا نع اوركذ « ردقب ءام ءامسلا َنم لزن يذلا »

 هذه الت مث ؛ءاشي ثيح ضرألا يف هفرصي هللا نكلو رطم :لاق وأ 5ءام ماع نم

 ينعي ه ةدلب هب اَنْرَمْنأَف » :لاق [50 :ناقرفلا اوركذي مه هنيب ُهاَنفرَص ذَقَلَو) :ةيآلا

 الوعفم ةلعلا ىلع نسحلاو مصاع ةءارق يهو .ةزمهلا حتفب «مكنأ» ارق نم ةءارق ىلع اذهو (1)
 .293-294 ص ةجحلا :هيولاخ نبا رظناو .طرشلا ىلع .رسكلاب نورخاو عفان ارقو ،هلجال

 تدرأ اذإ كنع تبرضو كنع تبرضأ دق :لوقت برعلاو» :28 ص 3 ج 6 يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 ؛ يراكنإ ماهفتسالاو» : : 163 ص 25 ج هريسفت يف روشاع نبا لاقو .«كنع تضرعأو كتكرت :هب
 ببسب مكريكذت كرتن ال . . .مكفارسإ ءارج نم ًاحفص ركذلا مكنع برضن نأ زوجي ال يأ

 .«مكب ةمحر ريكذتلا ديعن لازن ال لب نيفرسم مكنوك
 1 ج ريسفتلا اذه نم فلس ام رظناو فيعض دانسإب ةمامأ يبأ نع متاح يبأ نبا هجرخا )3(

 .238 ص
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 13 - 11 :فرخزلا عبارلا ءزجلا

 كلذك » .تابن اهيف سيل يتلا ةسبايلا ةتيملا ينعي ه تيم »» ةدلب هب انييحاف
 مهنامسج تبنتف لاجرلا ينمك اينم رطم هللا لسري .ثعبلا ىنعي « َنوُجَرْحخت
 .ىرثلا ضرألا تبني امك مهنامحلو

 ليللاو فيصلاو ءاتشلا :نسحلا ريسفت 4 اَهَلُك َجوزألا قلخ يذلاو » :لاق

 قلخو :يأ « مكل لَعَجَو » :لاق .جوز اهنم نينثا لكو . ضرالاو ءامسلاو ،راهنلاو

 مكل رخس ام روهظ : يأ « هروُهظ ىلع اوؤتشتل نوُبَكرَت ام معن ز و كلق ا َنُم » مكل
 ٥ ۔ ه ه ۔2 :. َ ۔ ٥2

 اه انل ر َرْخَس يذلا َنْحْبُس 7 هيلع متيؤتسا اذا إ مكبر ةمعن اوُرُكْذَت ش ; هوبكرت نأ

 .«وبلقْنمَلانبَر ىإ انَو» ."نيقيطم :يا « ينرم هل انك امو
 انمنعو ،مالسإلل اناده يذلا هلل دمحلا :لوقي ناك هنأ نسحلا نع اوركذ

 انك اَمَو اذه انل َرْخَس يذلا َناَحْبُس) :لوقيو "مالسلا هيلع دمحمب انيلع نمو ،نآرقلا
 .انل هرخس هللا نأ الول (َنيِنرقُمم هل

 مث ثالث ربكف هتلحار بكر رفاس اذإ ناك ةالو هللا لوسر نارمع نبا نع اوركذ

 7 مهللا (َنوُبلَقنمَل اتبَر ىلإ انإَو نينرقُم هل انك اَمَو اذه ال َرُخحَس يذلا َناَحْبُس) :لاق

 يف انبحصا مهللا ،ىضرت ام لمعلا نمو ،ىوقتلاو ربلا اذه يرفس يف كلاسأ
 تنأ مهللا .ضرألا دعب انل وطاو رفسلا انيلع نوه مهللا .انلهأ يف انفلخاو انرفس

 .}لهألا يف ةفيلخلاو ارضحلاو رفسلا يف بحاصلا

 ،بكريل هتلحار برق اذإ انايحأ لوقي ناك ةلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع اوركذ
 مهللا .رفسلا انيلع نوهو ضرألا انل وزا مهللا ،هللا مسب :هتلحار بكر اذإ انايحأو

 نرقم نالف :لاقي ،نيطباض (َنينرقُم هل انُك امَر)» :202 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 .«قيطم هل طباض :يأ نالفل

 نع هريغو جحلا ا رفس ىلإ بكر اذإ لوقي ام باب جحلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 ،نوبئات ،نوبيآ :نهيف دازو ،نهلاق عجر اذإو»ه :ثيدحلا رخآ ىف ءاجو (2 مقر) رمع نبا

 نيب اميف هدجأ ملو ، يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ ثيدحلا اذه ىور دقو . «نودماح انبرل نودباع

 . قيرطلا هذه نم مالس نبا هتياورب درفنا امم اذه لعلو .ةريره يبأ ةياور نم رداصملا نم يدي
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت !9 - !5 :فرخزلا

 ةباكو رفسلا ءاثعو نم كب ذوعن انإ مهللا .لهألا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنأ
 .لاملاو دلولاو لهألا يف رظنملا ءوسو بلقنملا

 ذإ ن نولوقت امو شزبلا يف متبكر اذإ نولوقت ام مكل هللا نيب دق :مهضعب لاقو
 ل انُك اَمَو اذه انل َرْخَس يذلا َناحْبُس) :متلق ربلا يف متبكر اذإ .رحبلا يف متبكر

 اهيَرجُم هللا مشب) : متلق رحبلا يف متبكر اذإو .ولقن انبر ل نو نيرقم

 .[41 :دوه] (ُميحَر ُوُفَعَ يبر نإ 7

 ةكئ ىنعي « 1 ءزج د هدابع نم < نيكرشملا ىنعي ١ د 4 ُهل اولَعَجَو ث : هلوق

 . نيبم روفك نسلا نإ » :لاق .هلل تانب مهولعج

 4 َنيِنبلاب ْمكيَفضأَو » ماهفتسالا ىلع « انب قلحي امم ذخا ا » :لاق
 كلذ لعفي لعفي مل : يأ

 نإ مهلوقل ،ىثنألاب :يأ ه لم نمحرلل ب برض انب : مُهدَحأ ر رش ب اإَو » :لاق

 نولتقيف ،هب تانبلا اوقحلاف تانب بحاص هللا نإ : نولوقي اوناكو ث هللا تانب ةكئالملا

 ظيغلا ىلع مظك دق :يأ ه ميظك َوُمَو » ربغم :يأ ًادَوُسُم ههجو لظ » مهتانب
 .مهسفنأل اوهرك ام هلل اوضر : ىأ نزحلاو

 لخ امم دحتا مأ) : لوألا مالكلل عبت اذهو 4 ة ةيلحلا يف ش نو ء :لاق

 ةكئالملا : مهلوقل تانب ءاسنلا ينعي ةيلحلا يف أشني نم ذختي وأ :لوقي .(تانب

 اهسفن نع نيبت ال :يأ « نيبم ريغ ماصخلا يف َوُهَو » :لجو زع هللا لاق . هللا تانب

 . لعفي , : يأ (َنيِنلاب ْمُكيَفَضَأَو) اهفعض نم

 نهذختا ءاسنلا ءالؤه :لوقي ،(ةَيلحلا يف شت نَمَوَأ) :هلوق يف يبلكلا لاق

 نهلثم تانب هلل متلعج مكنم

 آل هَدْنِع ْنَمَور :هلوقك « انانإ نمحرلا دبع ممه نيذلا ةكلمل اوُنَعَجَو » :هلوق
 دابع مُه َنيذلا) سابع نبا رقو .ةكئالملا ينعي [19 :ءايبنألا] (هتداَبِع ْنَع نوُربُكَتْسي
 . [26 :ءايبنألا] (َنوُمَرَكُم دابع لب ُهناحُبُس) :هلوقك (أثتإ نمحرلا
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 24 ۔ 9 : فرخزلا عبارلا ءزجلا

 ْمُهْنَدنَهَش بتكتس » مهقلخ اودهشي مل مهنإ :يأ 4 ْمُهَقلَخاودهشأ » :لاق
 .ةمايقلا موي اهنع :يأ « تولس

 يذلا 6"[نيدلا] اذه هللا هرك ول :يأ ه مُهنذَبَع ام نمحرلا ةاش ؤ اولاَقَو »
 مهترمأ يناب يأ 4 ملع ني كلذب مهلام » : هللا لاق .هريغ ىلإ هنع انلوحل هيلع نحن
 :يأ « َنوُصْرخَي آلإ ْمُه نإ » َنّملاو كشلا ىلع كلذ اولاق امنإ ،يريغ اودبعي نأ

 .نوبذكي

 نم نوعي ام هيف ،نآرقلا اذه لبق نم :يأ 4 هلبق نم ابتك مهيا مأ :لاق
 مهف » هريغ ىلإ هنع انلؤحل هيلع نحن ام هللا هرك ول : مهلوقو ث هللا تانب ةكئالملا نأ

 اباتك مهتؤن مل :يأ ،هب نوَجاحي :يأ « َنوُكِسُمَتْسُم » باتكلا كلذب :يأ .4 هب
 . نوكسمتسم هب مهف نولوقي ام هيف

 .كرشلا ةلم يهو ا ةلم ىلع : يأ () ة ةمأ ل انءاباع اَنذَجَو انإ اولاق لب ل

 كلذ ىلع مهعبتن نحنو ،ىده ىلع اوناك مهنإ :يأ 4 َنوُدَنُهُم مهرنتاع ىلع انإَو »
 .ىدهلا

 يبن نم :يأ ٩ ريذن نُم ةيرق يف كلبق نم انلسرأ ام ام كِيذَكَو » : : هللا لاق

 م كاهوكرشم : ىا اهؤامظعو اهتربابج : : 4 اموفَرَتُم َلاَق الإ » باذعلا مهرذني

 4 ة ةمأ ىىَلَعاَنءاباَع اَنذَجَو انإ مهنود نم مهعبتاف ،كرشلا ىف ةداقلاو (ة)ةعسلا لهأ

 نودتقم نحنف نيدتهم اوناك مهنإ يأ « َنوُدَنهُم مهراة ىّلَع انإَو » ةلم ىلع :يأ

 . مهادهب

 امي ىذمتأب ْمكَتج ووأ » دمحم اي مهل « لم » :مالسلا هيلع يبنل هللا لاق
 .314 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 نب رمعو دهاجم اهرسكو .ةمأ نم فلألا مضب ءارقلا ارق» :30 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 نإف ث موقلا تممأ نم ردصملاو .ةقيرطلا ةمالا نأكو .ةلملاو ةنسلا لثم ةمألا ناكو .زيزعلا دبع

 . «ميعنلاو كلُمملا ًاضيأ ةمالاو .اردصم ناك اذإ هتسلجو هتمعو هتمإ نسحأ ام :لوقت برعلا
 .ز يف ءاج امك «ةعسلا» هباوص فيحصت ةملكلا يفو «هقسلا لهأ» ق و ع يف )3(
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 ` زيزعلا هفلا باتك ريسفت 31 - 24 :فرخزلا

 : مهئايبنأل اولاق امب ربخأف ةفلاسلا ممألا ةصق ىلإ عجر مث . . ٩ مغك:ااغ هيلع 4ِ ندج

 .4 نوُرفلك هب : ملسأ امب انإ اولاق »

 رظناف . مهانكلهاف : يأ ى .مهلسر اوبذك نيذلا ينعي 4 م منم ا مقا » :لاق

 ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناك :يأ 4 نيبذكملا ة ةقلع ناك تفك

 .رانلا
 ي ث

 يذلا الإ نودبع امم (")اارَب ينإ هموق هيبأل ميهربإ لاق ذإو ث : هلوق

 نيذلا دبعأ الف) :هلرقك © ينقلخ يذلا :يأ ى ينرطف يذلا دبعأ نكل يأ « ينرطف

 هنإ + :لاق [104 :س سنوي] (ْمُكيوََ يذلا هللا دبعا نكلو هللا نوذ نم نوُدُبعَت

 . ناميإلا ىلع ينتبثي يأ 4 نيدهَيَس

 . هللا الإ هلإ ل ةملكلاو شهتيرذ يف : يأ « ه هبقع يف ةيقاب ةَملَك اَهَلَعَجَو ث

 ًالوُسَر مهيف ثعباو اًنبَر) :هلوقو [128 :ةرقبلا] )كل ةَملسُم ةما أ انير نمو » :هلوقك

 .ناميإلا ىلإ اوعجري يكل :يا « نوم هَعل » [129 :ةرقبلاز (
 : هلوقك .مهبذعأ مل : يأ ؤ اشيرق ينعي مهابا ءالؤه عم لب » :هلوق

 نآرقلا :يأ « قحلا مُهاَج ىنح » :لاق [8 :ص ةروس] (باذمع اوقوذُ امل لب)
 . الي دمحم أ 4 نيبم لوُسَرَو »

 : يأ « نوُرفَك ه هب انإو رخس اذم اولاق » نآرقلا يأ ه قحلا مهءاج املف »

 . نودحاج

 « ميظع نيتيرقلا نم ,لجر ىلع ناءرقلا اذ َلْزْن» اله :يا «الؤ اولاقو
 هب قحأ نالجرلا ناذه ناكل ًاقح نآرقلا اذه ناك ول :يأ .فئاطلاو ةكم ناتيرقلاو

 . يفقثلا دوعسم ابأو يموزخملا ةريغملا نب ديلولا نونعي دمحم اي كنم

 نانثالاو دحاولاو ،الخلاو ءاربلا كنم نحن :لوقت برعلا» :30 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 نينثالا يف ليقل ىرب ٠ لاق ولو ردصم هنأل 6 ر هيف لاقي ركذملاو ثنؤملا نم عيمجلاو

 . .ءا ربو نوثيرب : موقل ١ يفو ٠ نائيرب
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 35 ۔ 32 :فرخزلا عبارلا ءزجلا

 : يأ ،ماهفتسالا ىلع .ةوبنلا ينعي « كبر َتَمُحَر َنوُمِسَفَي مهأ » :هللا لاق
 يف مُهَنْشيِعُم مهنب انمَسَق نحن » اوءاش ثيح ةوبنلا اوعضيف مهيديأ يف كلذ سيل

 مهضعب دنيل » قزرلا يف :يا « تجَرَد ,ضغب قوق ْمُهَضَعب اْعَقَرَو انثلا ةيحل
 تَمُحَرَو » :لاق .ةرخسلا باب نم م"[ًاضعب مهضعب كلمي :يأ] « ايرحس اضغ

 و ۔ ه ۔ ., 87 ؤ

 .ايندلا نم نوكرشملا عمجي امم :يأ « َنوُعَمْجَي امم ريخ كبر

 نأ الولو :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ « ةدحو مأ سانلا نوكي نأ آلؤڵو ج :لاق

 « َجراَعَمَو ةضف نُم افقُس مهتو نمحرلا رفكي نمل اَنلَعَجل » رفكلا ىلع اوعمتجي
 . مهتويب روهظ ىلإ نوقري اهيلع :يأ « نورهظي اَهْيَلَع » اجردو :يأ

 ةضف نم « أررُسَو » ةضف نم بوبا مهتويبل انلعجلو :يا 4 مهتويبو »
 « ايندلا ةيحلا عتم امل كيذ لك نإو » .بهذلا فرخزلاو « افُرخزَو نويكتي اهل
 .« َنيِقتُمْلِل ًكْبَر نع » ةنجلا ينعي 4 ةرخالاو » بهذي مث هب عّتمَتسُي :يا

 ىلع وهو زم هللا لوسر ىلع باطخلا نب رمع لخد : لاق نسحلا نع اوركذ

 رثأ دقو فيل اهوشح مدأ نم ةداسو هتحتو .ةنيدملا طرش نم طيرشب ()لومرم ريرس

 .هللا لوسر اي :لاقف .نتنأ :يأ كنطع دق باهإ اهيف بمها تيبلا يفو .همسج يف

 كنأ دهشاف انأ امأ :رمع لاق .هنم مهل دب ال امو تيبلا عاتم :لاق .دجأ ام دجتأ
 ٠. بهذل ١ ررس ىلع نائكتم امهو 6 رصيقو ىرسك نم هلل ١ ىلع مركأ كن و هلل ١ لوسر

 :لاق . ىلب :لاق .ةرخآلا انلو ايندلا مهل نوكت نأب ىضرت امأ ڵباطخلا نبا اي :لاقف

 .كلذك

٠ 

 .314 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 نبا رظنا .هتجسن اذإ هتلمرأو ريصحلا تلمر :لاقي .ةنيدملا لخن فعس نم طرشب جوسنم :يأ (2)

 .(لمر) :ناسللا رظناو 8 ص 1 ج 6 ثيدحلا بيرغ .ةبيتق

 ملسم هجرخأو . ميرحتل ا ةروس ريسفتلا باتك يف يراخبل ١ هجرخأ هيلع قفتم حيحص ثيدح )3(

 ارهاظت نإو : ىلاعت هلوقو نهرييختو ءاسنلا لازتعاو ءاليالا يف باب قالطلا باتك يف الوطم

 : ةريخألا ةلمجلا ثيدحلا بتك يف دجأ ملو رمع ثيدح نم هيوري امهالك (1479 مقر) هيلع

 .«كلذك :لاق»
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 39 - 36 :فرخزلا

 .")رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا : ةنيت هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ

 حانج لدعت هللا دنع ايندلا تناك ول :ةي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ
 .(أثيش اهنم رفاكلا ىطعأ ام ةضوعب وأ 9ةبابذ

 اهنم رفاكلا تيطعأل نمؤملا يدبع نزحأ نأ الول : هللا لوقي :لاق ًابعك نأ اوركذ
 . هسأر عدصي ال ديدح نم ءاطغ هسأر ىلع تلعجل : ثيدحلا بحاص لاق . اذكو اذك

 . ٠8 م م

 اذهو ،نممحرلا ركذ نع ممعي نمو :يأ « نمزلا ركذ نع شغي نَمَو » :هلوق
 .« نيرق هل هف نظي هل » ا}ببسن :يا « ضيقن » كرشملا

 َدوُبيحََو » ىدهلا ليبس نع :يا « ,لبشلا نع مُهَنوُدُصَي مهن » :هلوق
 .4 نونم مهنأ

 :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .هناطيش ينعي شهنيرقو وه : : ىأ «اناَاج اذإ ىح ط

 تيل هنيرقل :يأ :4 لاق » .[نمحرلا ركذ نع يشاعلا : ىأ] (انءاَج اذإ ىنح)

 .4 نيرقلا سئبف نيقرشملا دعب كنيبو ينيب
 هديب ذخايف هناطيش هسأر دنع دجو هربق نم جرخ اذإ رفاكلا نإ :مهضعب لاق]

 تيل اير :لوقي كلذ دنع :دمحم لاق .منهج تنأو انأ لخدا ىتح كنيرق انأ : :لوقيف

 .ا}[(نيرقلا سيبق نيقرشملا دعب كنيبو ينيب

 يف مكنأ » متكرشا :يا ه متل ذإ مويلا ُمُكَعَقن نلو » :لجو زع هللا لاق
 .522ص 1 جو 311}5ص 3 ج فلس ام رظنا (1)

 .اضيأ 311 ص 3 ج ،فلس ام رظنا (2)
 ريسملا داز يف يزوجلا نبا هدروأ امك «ببسن» : هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو «‘بسنن» :ع يف (3)

 .(ضيق) :ناسللا رظناو .315 ص 7 ج
 هب ظفل ناك نإو .عمج بهذم يف وهو ناطيشلا ديري» :32 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (4)

 . «نودتهم مهنأ مه نوبسحيو ليبسلا نع مهنودصيل ن ٠,يطايشلا نإو :لوقي . ًادحاو

 . نم ةدايزلاو .ريسفتلا بتك نم هلامكإو هحيحصت تبئثاف .ج ةطوطخم يف صقنو بارطضا عقو(5)
 .315 ةقرو ،ز نم هتبثاف هلك نيفوقعملا نيب ام طقس دقو .295 ص ٠هيولاخ نبال ةجحلا باتك
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 44 ۔ 39 :فرخزلا عبارلا ءزجلا

 نم امهنم لك أربتي ةدحاو ةلسلس يف هناطيشو وه نرقي :يأ « َنوُكرَتشُم باذعلا

 .(}»[هبحاص امهنم لك نعليو] هبحاص
 نع ىأ (ُمصلا ُعمشن) مالسلا هيلع يبنلا ينعي 4 مصلا عملت تنفأ ل :هلوق

 هلوقي 64 نيبم لَلَض يف َناَك ْنَمَو » ىدهلا نع :يأ 4 يمحلا يدهت أ » ىدهلا
 .نمؤي ال نم ينعي ،مهيدهت الو مهعمست ال كنإ :يأ ،ماهفتسالا ىلع

 يذلا نير وأ َنوُمِقتنم مهنم انإ انإف » كنُيفوتن :يأ « كب بهذ اًمإَف » :هلوق

 . 4 َنوُردَتقُم مهيلع نإ ْمُهنذَعَو

 ام هيري نأ نم هيبن هللا مركأ ؛ةديدش ةمقن هدعب تناك :لاق نسحلا نع اوركذ

 .هدعب هتمأ يف ةمقنلا نم ناك

 ْمُهُدِعَن يذلا ض ه نير اًمإَف) :نيكرشملا يف ةيآ هللا لزنأ دقو : مهضعب لاق

 كلذ ضعب ناكف باذعلا نم هللا مهدعوأ امم كلذ هابشأو [77 :رفاغ] ( كنيو وأ

 رافك كاله نوكي اهب ، ىلوألا ةخفنلاب ةعاسلا مايق عم نوكي هضعبو هدعبو ردب موي
 . ةمألا هذه رخا

 طزص ىىلَع كنإ » نآرقلا يا « كيلإ ّيجوأ يزلاب كيمَتْساَق » :لاق
 .ةنجلا ىلإ قيرطلا :يأ ى مالسإلا وهو 4 ميتنس

 ينعي ،كموقلو يكل فرش نآرقلا ينعي « َكمْوَقلَو َكَل ركذل هنإو » :لاق

 امو نولحي ام نوملعيف ماكحألاو مارحلاو لالحلا هب اوركذي نأ :نسحلا ريسفت . ًاشيرق

 .هومتعّيض مأ نيدلا اذهب متكسمتسأ :يأ .ةمايقلا موي 4 َنوُلئْسَت فْوَسَو » .نومرحي
 .هركش ءادأ نع نولأست :مهضعب لاقو

 ناميلس نعو نسحلا نع اوركذ .ةمألا هذه رمأ نم متيلو امع :مهضعب لاقو

 نأ تيشخل تارفلا ءىطاشب ءيش عاض ول :لاق باطخلا نب رمع نأ راسي نبا

 . هنع هللا ينلاسي

 .ز نم ةدايز (1)

115 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 46 ۔ 45 :فرخزلا

 . اهومقتت الو ًاشيرق اومدق : زنت هللا لوسر لاق :لاق هنأ يرمهزل ا نع اوركذ

 .ك"اهوملعُت الو اهنم اوملعتو

 عبت رمألا اذه يف سانلا : زنكو هلللا لوسر لاق : لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .شيرقل
 سانلا لأساو :يأ 4 اًنلُسُر نم كلبق نم انْلَسرأ َنَم لئْسَو » :لجو زع هلوق

 مهيتأي ناك يذلا وه هنإف .ليربج لأساو : : يأ ،انلسر نم كلبق نم انلسرأ نمع

 . هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ الأ ةداهشب الإ لوسر نم انلسرأ .له :يأ .ةلاسرلاب

 (نوُذُبغاق انأ ألإ ةتإ ال هنأ هيلإ ىحوُي ألإ ,لوسر نم لق نم انلسرأ امور :هلوقك
 . [25 :ءايبنألا]

 باتكلا لهأ ينعي ،كلبق لسرلا مهيلإ انلسرأ نيذلا لأسا : يبلكلا ريسفتو

 .مهنم نمآ نم
 : مهضعب لاق . كشي ملو لأسي ملف ه ود ةهلا نمح نمخزلا نود نم اَنلَعَجأ

 نم باتكلا نوأرقي نيذلا لاساف يلإ اننأ امم كم يف تنك 5 هلوق لثم وه

 ناك :لوقي مهضعبو .(}لاسأ الو كشأ ال :ةي هللا لوسر لاقف [94 :سنوي] )كلبق
 . نييبنلاب ىلصو هب يرسأ ةليل اذه

 ينإ لاقف » هموق ينعي 4 هئالَمَو نؤمترف ىلإ انتيائب ىسوم م انلسرأ َدقَلَو » :هلوق . , ٠ ه ۔0, {. ,<'٠

 نع لماكلا يف يدع نبا هجرخأو بياسلا نب هللا دبع نع يناربطلا هجرخأ !حيحص ثيدح (1)

 .ةريره يبأ
 : ىلاعت هللا لوق باب بقانملا يف انه وه امم لوطأب يراخبلا هجرخأ ٥ هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 عبت سانلا باب ،ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو (ىىتنأو ركذ نم ْمُكاَْقَلَح انإ سانلا اَهُثأ اير

 :هظفلو (818 مقر) ةريره يبأ نع جرعألا نعو دانزلا يبأ ثيدح نم شيرق يف ةفالخلاو شيرقل
 ١ مهرفاكل مهرفاكو مهملسمل مهملسم 6 ناشلا اذه يف شيرقل عبت سانل .

 راد ط 202 ص 15 ج يربطلا ريسفت رظنا .السرم ةداتق نع نيقيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخا (3)
 .فراعملا
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 52 ۔ 46 :فرخزلا عبارلا ءزجلا

 .ًابيذكتو ءازهتسا يأ 4 نوكحضي اَهْنَم مُه اذإ اًنتائب مهءاج املف نيملعلا ًبَر ُلوُسَ

 :نم ربكأ ديلا تناك اهتخأ نم ربكأ يه آلإ ةانم مهيرُئ امَو » :هللا لاق
 نافوطلا ينعي .اهب اوبع يتلا تايآلا : يبلكلا لاقو .نسحلا ريسفت يف اصعلا

 : يأ 4 نوعجري ْمُهَلَعَل باعلاب ْمُهَنْذَحأو » :لاق .مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو

 .ناميإلا ىلإ نوعجري رافكلا نم مهنيد ىلع ناك نمم مهدعب نم لعل

 اميف :يأ « َدْنِعدهَع امب كبر انل ذا رجاسلا اَهْيأت اولاقَو » :لجو زع هلوق
 نم صقنو نينسلاب نوعرف لآ هللا ذخأ .نونمؤمل :يأ « َنوُدَتُهُمَل اننإ » يعت

 .مهرامث تصقنو ،مهيشاوم تكلهو .مهضرأ تبدجاف نوركذي مهلعل تارمثلا
 اهب اَنَرَحْسَتل ةنا َنم هب انات اَمهَم) ىسوم اي اولاق .لجرلا اذه هب انرحس ام اذه اولاقف
 نافوطلا مهيلع هللا لسراف .نيقدصمب :يأ [132 :فارعألا]:(َنينموُمب كَل نحن امف
 ."صملا ةروس يف كلذ انرَّسف دقو .تالضفم تايا مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو

 وو رو © ى

 نوضقني :يأ] « نونك مه اذإ َباَذَعْلا مهنع افشك اُمَلَف ) :لجو زع هللا لاق

 . ة[مهدهع

 م

 لاق » ؛هللا ىلإ هوعدي ىسوم هءاج نيح :يأ ه هموق يف نوعرف ىىَداَنو » :لاق ٠
 الفأ » يكلم يف :يا « يخن نم يرجت راهنألا ذهو رضم كلُم يل سينأ موقت
 .[نورصبت مأ] نورصبت الفأ .رامضإ اهيف 4 َنوُرصبت

 يذلا اه نم » (ثريخ انأ لب :يأ « ُرْيَح انأ 1 » :لاقف مالكلا فنأتسا مث

 نم هناسل يف تناك يتلا ةدقعلا ينعي « نيي داكي الو » فيعض :يأ « نيهم وه
 هل تلاقف هلتقي نأ داراف ،نوعرف ةيحل لوانت نيح ريغص وهو هيف يف اهاقلأ يتلا ةرمجلا

 .41 - 38 ص 2 ج فلس اميف كلذ ليصفت رظنا (1)

 .316 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .99 ص 16 ج يبطرقلا ريسفت رظنا .هوجولا ضعب نم مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (3)

 .35 ص 3 ج 6 ءارفلا يناعم يف ٠ (مأ) ليوات نم ىرخأ ًاهوجو رظناو . حيحصلا ليوأتلا وه اذه (4)

 . نيتيآلا نم فقولا عضوم يف ءارقلا فالتخاو . 1009 ص 16 ج ٠ يبطرقلا ريسفت يفو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 57 ۔ 53 :فرخزلا

 امهضرعاف ةرمجو ةرمتب عداف كلذ ملعت نأ تدرأ نإف ،لقعي ال ريغص اذه :هتأرما
 تناك اهنمف .هيف ىف اهاقلاف ةرمجلا ا ذخاف هيلع اتضرعف ةرمجو ةرمتب يتأف ؛هيلع

 .")ةديدش ة ةّتر تناك : : يبلكلا لاقو .هناسل يف يتلا ةدقعلا

 ىسوم ىلع :يأ « ه هبلَع يقلأ » نوعرف هلوقي ،الهف :يأ « الولف » :لاف
 ةكْئَلَمْلا ُهَعَم ءاج وا ج بهذ نم لام يأ .زنك :نسحل ريسفت «بممذ ن نم م ةروس /

 . هللا لوسر هنأ هتلاقمب هنوقدصي انايع اعيمج نوشمي ةكئالملا ةعامج يأ 4 َنيِنرَتقم

 : يأ « َنيقست اموق اوناك هنإ ؛وُعاَطاَف ُهَمْوَق ُفْحَتْساَف » :لجو زع هللا لاق

 . نيصاع

 ْمُهَتْلَعَجَف نيعمجأ ْمُهتقَرْغاف مهنم انقلا » انوبضغأ :يا انوُفَساع اُمَلف »
 دمحم ةمأ رافكل ًافلس مهرافك انلعجف :لوقي :دهاجم لاق .«َنيرخالل لَعَمَو افلس

 .(ت[مهدعب نمل ةربع :يا] (َنيرجآلل لمور مالسلا هيلع
 : يأ] « نوُدِصَي هنم كموق ا العم َمَيرَم نبا برض اُمَلَو » :لجو زع هلوق

 : يأ ؛دودصلا نم وهف اهعفرب اهأرق نمو ؛داصلا رسكب أرق نم ةءارق يف نوكحضي

 .©[نوفي

 متنا َمنَهَج بَصح هللا نود نم نودبع اَمَو مكنإ ) تلزن امل :لاق يبلكلا ريسفت
 " دجوف شةيآلا هذه أرقف ةبعكلا لباقم وي هللا لوسر ماق [8 : : ءايبنألا] (نوذراؤ اهل

 ركذ يف نوضوخي شيرقو ،رعاشلا ىرعبزلا نبا مهيلع لخدف .اديدش ادجو ةكم لهأ
 اذهب يل فرتعا نئل هللاو لاقف .معن :اولاق ؟اذهب ملكت دمحمأ :لاقف ةيآلا هذه

 . ،مالكلا بويع نم يهو ءءارلا مضب «ةتر» .هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو «ةثر» :قو ع يف (1)
 .«ةانأ ةلقو مالكلا يف ةلجع يهد : ليقو

 .316 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 اهزاجمف داصلا رسك نم» :205 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (3)

 .«نولدعي اهزاجمف اهمض نمو ،نوجضي
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 59 - 58 :فرخزلا عبارلا ءزجلا

 تلزن انتهلآ ىفو انيفأ ،افنآ تأرق ىتلا ةيآلا تيأرأ دمحم اي :لاقف هيقلف .هَنمصخأل

 ممألا يفو مكتهلآ يفو مكيف لب ،ال :لاقف ؟انعم مهتهلآو ممألا يف مأ ،ةصاخ
 .ةبعكلا برو كتمصخ : مهضعب لاق .هب فلحي يذلاو كتمصخ :لاقف . (") مهتهلاو

 ىسيع نودبعي ىراصنلا نأ تملع دقو .اريخ ةكئالملاو ميرمو ىسيع ىلع ينثت سيلأ
 تكسف .رانلا يف انتهلآ عم ءالؤه سيلفأ .ةكئالملا نودبعي رانلا نم ةفئاط نأو 5همأو

 برض امَلَو) :لجو زع هللا لوق كلذف .اوجضو شيرق تكحاضتو .ةي هللا لوسر
 ى م م م 0 م ]

 ٠

 .دودصلا نم :يأ (َنوُدصِي هنم َكُموَ اذإ الغم مَيزَم نبا

 هيلع يبنلل هللا لاق . ىسيع نونعي : يبلكلا لاق هه وُه مأ ريخ اَتَهلأأع اولاقو »

 الإ كل هوبرض ام :لوقي « نوُمِصَع موق ممه لب التَج آلإ كل ُهوُبَرَض امم » مالسلا

 نيذلا نإ) : مهل اباوج لجو زع هللا لاقف .لادجو ةموصخ لهأ مهو ءهب كولداجيل

 .تايآلا رخآ ىلإ [101 :ءايبنألا] (َنوُدَعْبُم اَهنَع ًكئلوأ ىَسَحْلا انم مُهَل تقبس

 اهْنَع كئلوأ ىسلا انم ْمُهَل تقَبَس نيذلا نإ) :هلوق يف دهاجم ريسفتو
 ُ ي ء

 . ةكئالملاو ريزعو ىسيع ينعي (نودعبم
 ۔ ٠ .ذم ٤. م. & إ ,. ع , 2 ۔۔ .

 نأ كلذو .ةت دمحم :يأ وه مما ريخ انتهلاأ اولاقو) :نسحلا ريسفتو

 نب ىسيع ىراصنلا ذختا امك ابر كذختن نأ دمحم اي ديرت امنإ :اولاق نيكرشملا

 ام ينعي (أالَدَج لإ فل ُةوُبَرض اَمم) : لجو زع هللا لاقف .كنم كلذب قحأ انتهلاف . ميرم

 .قحلا ريغ يف كنومصاخي يأ (نوُمِصخ موق ْمُه لَب) لدج الإ هولاق يذلا اذه

 ىسيع ينعي . ةوبنلاب : يأ 4 هيَلَع معنأ ًُدبَع لإ وه نإ ط : لجو زع هللا لاق

 يأ ليئارسإ ينبل ةربع ينعي .مهل الثم هللا هلعج يا «ليءزشإ ينبل العم ُهَنلَعَجَو »
 اممو ‘ صربأل او همكاألا ءىربيو 0 ىتومل ١ ييحي امم تايآلا كلت نم عنصي ناك امب

 .92ص 3 ج ،فلس ام رظنا (1)
 ذإ الولف :لجو زع هللا لاق» :هذه يهو ةيآلا ريسفتب اهل ةلص ال ةلمج قو ع يف انه تدرو (2)

 نأ ولبيو . ىنعم انه اهتبسانمل مهنأ ملو (اذك) «تولح ذإ تركدا نكلو .اذه تلق آلوأ كتلأس

 .شماهلاب اهيلع تهبنو اهتفذح كلذل خسان نم وهس كلذ
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 زي زعلا هنلا باتك ريسفت 65 ۔ 60 :فرخزلا

 . مهتويب يف نورخي امو نولكأي امم هب مهربخي ناك امو ،هللا هملع

 :يأ « َنوُفْلَخ ,ضزألا يف ةكِئالُم مكنم انْلَعجْل اشن ولو » :لجو زع هلوق

 .ف" مكنم الدب ضرألا نورمعي ضرألا يف ةكئالم مكنم انلعجل ءاشن ولو

 لوزن ينعي ،مالسلا هيلع ىسيع ةصق ىلإ عجر « ةعائلْل مْلِعَل ُهنإَو » :هلوق
 : ىنعملا .نيعلا رسكب أرق نم ةءارق يف ةعاسل ْمْلِعَل) : هلوق :دمحم لاق] . ىسيع

 اه نويا » اهيف نكشت الف :يا اهي نرم الف ل ت[ةعاسلا برق هب ملعي هلوز
 4 نانلا ُهكْنَدُصَي الو .مالسإلا قيرطلاو ،ةنجلا ىلإ :يأ « ميقس ٠ طارص

 .ةوادعلا نيب : : يأ « نيبم وُدَع مكل هنإ » ميقتسملا قيرطلا نع :يأ

 ْمُكَل نبالو ةممجلاب مكج ذق لاق تنبلاب ىَسيِع ءاج املو » :لجو زع هلوق
 .ادهاجم ريسفت يف ةاروتلا مهليدبت ينعي 4 هيف َوُفلَتُحَ يذلا ضعب

 ةمكألا هؤاربإو شهللا نذإب ىتوملا هؤايحإ تانيبلا نم ناك :نسحلا لاقو
 يتلا تانيبلا نمو . مهتويب يف نورخدي امو نولكاي امم هب مهربخي ناك امو ،صربألاو
 .هنع اوهن امو هب اورمأ ام هيف . ليجنإلا ًاضيأ اهب ءاج

 ْمُكبَرَو يبَر وه ةللا نإ » مهل ىسيع هلوقي « نوُميطأَو ةلل قا » :لاق
 .٠ م ده

 . مالسإلا ينعي 6 ةنجلا ىلإ : ىأ «مميقنسُم طزرص اه هوُدُيغاف

 « اوُمَلَ نيل ليوف » ىراصنلا ينعي 4 هنت ني بازحألا تتاف » :لاق
 .44 ميلأ ,موي باذع نم » اوكرشا :يا
 . صقنو بارطضا ةرابعلا يفو .«مكناكم ضرألا نورمعي مكنم ءافلخ انلعجل» :قو ع يف (1)

 يف درو امك دهاجمل لوقلاو . ىنعم متأو حضوأو ةرابع حصأ وهو {316 ةقرو ز يف ءاج ام تبئانف

 .583 ص هريسفت

 نبا أرقو» : يلي ام 105 ص 16 ج يبطرقلا ريسفت يف ءاجو .نينمز يبأ نبال لوقلاو ،ز نم ةدايز (2)
 . «ةرامأ : يأ (ةعاسلل ملعل هنإو) :كاحضلاو رانيد نب كلامو ةداتقو ةريره وبأو سابع

 . !ةاروتلا دوهيلا ليدبت هب ينعي» :583 ص دهاجم ريسفت يف )3(

 = .ةيليئارسالاو ةيروطسنلاو ةيبوقعيلا :فئاوط ىلإ ىراصنلا فالتخا يف ةداتقل لوق ز يف ءاج(4)

120 

 



 71 - 66 : فرخزلا عبارلا ءزجلا

 .ال مهو » ةأجف :يأ 4 ةعل ْمُهيِتات نأ ةماسلا لإ نورظني لمح ) :لجو زع هلوق

 .« نورعشي

 باب نم ءالخإلا نيقتملا ألإ ودَع ,ضفمَبل ْمُهْضعَب ذئموي ءالخألا » :لاق
 الإ :لاقف نيقتملا ءالخألا نم ىنثتسا] .ءالخأ ةعامجلاو .ليلخ دحاولا 0ا)لالخلا

 .}»[ضعبل مهضعب ءادعاب اوسيل مهنإف مهنم نيقتملا

 ۔ إ ه ۔ م 2٥ ۔.. - , . ِ ۔ه۔٥ و ه ۔ ه. ه 2 ح ۔ ,- -

 نونرحت متنا الو » ةمايقلا موي هلوقي 4 مويلا مكيلع فوخ ال دابعي :هلوق
 ۔ وإ ه ن د ,,. . .27 ى ي ى , . & ۔ إ ۔ , 9 ۔ .

 ريسفت « نوربحت مكجْؤزاَو متنأ ةنجلا اولخدا نيملسم اوناك انتيائب اونما نيزلا

 .نوحرفت :نسحلا ريسفتو .نومركت : يبلكلا

 لك يف إاهب مهيلع ىدغي :يأ 4 بَمَذ م فاحِصب ْمهيَلَع فاطُي » :لاق

 معط دجيو ٫اهلوأ نم لكاي امك اهارخأ نم لكأي ،اهتبحاص يف سيل نول اهنم ةدحاو

 ىلع فوطيو .اهلثمب مهيلع حاريو }ًاضعب اهضعب هبشي ال ،اهلوأ معط دجي امك اهرخآ
 نم نول اهيف بهذ نم ةفحص مالغ لك عم ،مالغ فلأ ةئامعبس موي لك ةجرد مهعفرأ

 امك اهلوأ معط دجيو .اهلوأ نم لكأي امك اهرخآ نم لكأي ،اهتبحاص يف سيل ماعطلا

 .اضعب هضعب هبشي الو .اهرخأ معط دجي

 قيربإلاو ،ةورعلا ريصقلا قنعلا ريصقلا رودملا بوكلاو « باوكأ » :لاق

 .ةورعلا ليوطلا ،قنعلا ليوطلا ،ليطتسملا

 ريغ نم مهاتأ ءيش مهلاب ىلع رطخ ام :يأ « سفنألا هيهَتْشَت ام اَهيفَو » :لاق

 37 :ةيآلا :ميرم ةروس نم ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذ رظنا .مهجح ىتح مهل ملسملا ةجاحمو =

 .14 ص 3 ج فلس اميف ..

 . الالخو ةلاخم لجرلا تللاخ :لاقي ،لالخ .هتبثأ ام حيحصلاو للخلا نم :ع و ق يف (1)

 هلوق يف لالخلاو .«هنطاب يف يأ هلالخ تراصف بلقلا تللخت يتلا ةبحملاو ةقادصلا : ةلخلاو»

 .(للخ) ناسللا رظنا .ةلخ عمج امإو ردصم امإ (لالخ الو هيف عيب ال وير :ىلاعت
 .317 ةقرو ز نم ةدايز (2 (
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 75 - 71 :فرخزلا

 كلذ لوحتيف رخآ ماعط هلاب ىلع رطخيف هيف يف ماعطلا نوكيل مهدحأ نإو هوعدي نأ

 .4 نيعألا 7 » :لاق .هيف يف ماعطلا

 هيلع نذاتسيف هللا يلو ىلإ هللا دنع نم يتأي كلملا نإ :لاق ًابعك نأ اوركذ

 نم ريخ ةلح نوعبس هعبصا نيبو هيلإ يهتني ىتح 6 هل نذؤيف 6 هل اونذئا : هللا يلو لوقيف

 © ينيع تذلو يسفن تهتشا ام هللا يناطعأ دقل :لوقيف هللا يلو رظنيف .اهيف امو ايندلا

 نإ اذه لثم لكل نوكي ناك رشبأ :كلملا هل لوقيف ،اذه لثم ةنجلا يف تيأر ام

 ©نكيلإ يبر لوسر انأ :رجشلا نم هلوح نمل كلملا لوقيف .معن :لوقيف تيهتشا

 .اهذخأ الإ اهلثم ىلإ هدي دمي امف .ءاش اذإ اذه لثم انالف اوطعتل

 تبنت ةرجش اهطسو يف 6 ()ةفوجم ةرد نمؤملا راد : :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .ن اجرمل او ؤلؤللاب اب ةموظنم ةلح نيعبس هعب اصأ نم نيعبصا نيب رب كسميو ٠ للحل ١

 .اهنم نوجرخت الو نوتومت ال :يأ «َنولخ اهيف مت و » :لاق

 مهلامعأ ردق ىلع : يأ « َنوُنَمْعَت متنك امب امموُمتثروأ يتلا ةنجلا كليو » :لاق
 لثم يهو ٠ مهلزانم عم 6 اونما ول . .مهل تدعأ يتلا نيرفاكلا لزانم نينمؤملا هللا ثرو

 .[10 :نونمؤملا] (ًوُتراَْل ه كئلوأ) :نونمؤملا يف يتلا

 ةريره يبأ نع اوركذ .4 نولكات اهنم ةريثك ةهكن اهيف ْمُكَل » :لجو زع هلوق

 مهو اهفوطق نم نولوانتيل ةنجلا لهأ نإ هديب يسفن يذلاو :لاق هنأ ةلب يبنلا نع

 (»ىرخأ اهناكم هللا لدبي ىتح مهدحأ يف يلإ لصت امف ،مهشرف يف نوئكتم

 نيكرشملا ينعي هنود منَهَج باذع يف نيمرجم نإ » :لجو زع هلوق
 مُمَو » باذعلا يأ « ْمُهنَع رتفي ال » .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال منهج يف نيدلاخ
 .اهنم اوجرخي نأ نم نوسيا : : يأ 4 نوُسِلِبُم » باذعلا يف : : يأ ٩ هيف

 . «ةفوجم» :هتبثأ ام باوصلاو ،ةفوفحم ةرد :ع و ق يف (1)

 2 ج فلس ام رظناو ،ةريره يبأ نع هللا دبع نب ميعن نع نمثع نع مالس نب ىحي هاور (2)
 .د!ا۔ ص
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 80 - 76 : فرخزلا عبارلا ءزجلا

 ريغب ةرخآلا يف مهبذعيف اهلك ممألا رافك ينعي] : مهنم اَمَو » :لاق

 .مهرفكب مهسفنأل يأ « َنيملضلا مه اوئاك نكَلَو » 0[بنذ

 ةعست رانلا ةنزحخو .ةكئالملا نم ناوعأ رانلا نزاخ كلاملو هكلست اَداَنَو »

 كلذو .4 نوكم .مكنإ لاق كنر انَلَع ضقي ث . مهسأر وهو كلام مهدحأ رشع

 مث .(نوكام مُكنإ)ا مهبيجي مث ; (ثاماع نيعبرأ رادقم مهبيجي الف اكلام نوعدي مهنأ
 رو الو اهيف اوأَّسخا) مهبيجي مث ©نيترم ايندلا رمع رادقم مهرذيف مهبر نوعدي

 ريفزلا الإ ناك ام ،ةملكب اهدعب موقلا سبن امف شاهدعب اوسياف [108 :نونمؤملا]

 . قيهش هرخآو ريفز هلوأ ،ريمحلا تاوصأب مهتاوصأ هبش .قيهشلاو

 لهأ مالك عطقناو ءايحألل هلوقي نآرقلاب : يأ 4 قحلاب , مُكتفج دقل ث : هلوق

 .نمؤي مل نم ينعي « َنوُهرُك قَحْلل ْمُمَرََكأ نكلو » :رانلا
 انإف :يأ ه َنوُمربُم اًنإَف » دمحمب اديك اوداك :يأ « ارمأ اوُمَرْبأ مأ » :لاق , م .ء ء

 7 :هلوق يف ةي يبنلا رمأ يف ةودنلا راد يف هل اوعمتجا اوناك ام كلذو .نودئاك

 ويخ هللاو هفلا رُكمََو نوُركَمَيَو وجرخي ؤ هأ ولتي وأ كوتبثيل اوُرَقَك نيذلا ب ركمي
 .لافنألا ةروس يف كلذ انرّسف دقو .[30 :لافنألا] نيركاملا

 انإف :دهاجم لاق .باذعلاب مهل نودئاك انإف :يأ (َنوُمرْبُم انإَ) :هلوق

 . نوعمجم

 هيف نوجانتي اوناك ام :يا ه ْمُهْنَوْجَنَو مُهَرِس ُعَمْسَن آل انأ َنوُبِسحَي مأ » :لاق
 مهدنع :يأ « مهيَدَل » ةظفحلا ينعي اَنْلُسرَو ْىَلَب » .مالسلا هيلع يبنلا رمأ نم

 ۔ وع ٥

 . مهلامعأ مهيلع نوبتكي : يأ « نوبتكي »

 .317 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 .اماع نينامث :318 ةقرو قو ع يف اذك (2)
 . 85 ۔ 84 ص 2 ج .فلس ام رظنا (3)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 86 - 81 :فرخزلا

 عطقنا مث ."دلو نمحرلل ناك ام :يأ « دَنَو نمحرلل ناَك نإ لم » :هلوق
 هذه نم نينئادلا لوأ انأف : مهضعب ريسفت 4 نيدبع لوأ اناق ط : لاق مث  مالكلا

 .دلو هل سيل هناب ةمألا

 هسفن هزن 4 نوفصي امَع ا شرعل ١ ر ضزأل او تومل ١ نر َنْحبس ط :لاق

 تح ىتح » ةجحلا مهيلع تمتأ دقن : يأ 4 اوُبَعْليَو اوُضوخَن مهزذف )ف .نوبذكي امع

 . مهلاتقب رمؤي نأ لبق اذهو . ةمايقلا موي : : يأ 4 نوُدعوُي يذلا مهموي اوقالي

 م و م

 لهأ هلإ وه : : يأ « هلإ ضزألا يفو هلإ ءامسلا يف يذلا وهو ط : لجو رع هلوق

 .هقلخب « ةيلعلا ه هرمأ يف 4 ميكحلا وُهَو » ضرألا لهأ هلإو ءامسلا

 4 ة ةعاسل ١ ُملع هَدْنعَو امهنيب امو :ضزألا تومُسلا كْلُم ه أ يذل كرابتو 

 موي :يأ « َنوُمَجْرت هيلو » وه الإ اهئيجم ملع ملعي ال ،ةعاسلا ءيجم ملع :يا
 .ةمايقلا

 ريسفت يف .ناثوألا :يأ ه ةعفشلا هنود نم َنوُعذَي نيذلا كلمي الو »
 وعدي ناك نمل ةعافشلا تسيل :لوقي .اهدباعل عفشت نأ كلمت ال :يأ ،نسحلا
 . يف « قحلاب دهش ْنَم الإ » :لاق .ايندلا يف هللا نود نم اهدبعي :يأ ،ناثوالا

 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .اهنم ًادحاو الإ انه فلؤملا دروي مل ليواتلا نم هوجو ةيآلا هذهل (1)
 : مهضعب لوق يف (ام) عضوم يف (نإ) .(َنيدباَعلا لوأ انف دن نمحرلل ناك نإ لق)» : :206 ص
 لاقو . . .نيدباعلا لوأ انأو دلو نمحرلل ناك ام :واولا زاجم اهزاجم ءافلاو .كلو نمحرلل ناك ام
 كلذب نيرفاكلا يأ نيدباعلا لوأ انأف دلو نمحرلل مكلوق يف ناك نإ :اهزاجم :نورخآ
 ناك نا لف) : :584 ص هريسفت يف دهاجم لاقو . «ًادبع دبعي دبع نم يهو 4 متلق امل نيدحاجلاو
 هللاب نينمؤملا لوأ انأ :لوقي ،نيدباعلا لوأ اناف نولوقت امك دلو هل ناك نإ :لوقي (َدَل نمحرلل
 نم لوأ انأف» :101 ص 25 ج يربطلا هاور ًاضيأ دهاجمل لوق يفو .«متتش ام اولوقف ؤ لجو زع
 حجر دقو .لاوقألا هذهل فاو صيخلت هيفف (دبع) ناسللا رظناو .«مكبذكو هدحوو هللا دبع

 نبا كلذك رظناو .«هريغ يدنع زوجي ال يذلا وهو» :هنع لاقو دهاجم لوق هيف يرهزألا
 نارقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا ، يرابنألا نبا رظناو .331-332 ص 7 ج ؤريسملا داز ، يزوجلا
 .355 ص 2 ج
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 89 ۔ 86 : فرخزلا عبارلا ءزجلا

 .قحلا هنأ « َنوُمَلْعَي ْمُمَو » قحلاب دهش نمل ةعافشلا امنإ لوقي .ايندلا

 : يأ ،ةكئالملا ينعي (ةَعاَفْشلا هنود نم َنوُعذَي نيذلا كلمي الور : يبلكلا لاق
 ىلصو ًاصلخم هللا الإ هلإ ال :يأ ،قحلاب دهش نمل الإ اوعفشي نأ ةكئالملا كلمي ال
 .ةكئالملا مهل عفشت كئلوأف : يأ . سمخلا

 ةكئالملا :يأ (ةعاَفْشلا هنود نم َنوُذَي نيذلا كلمي الؤ) :دهاجم ريسفتو
 . ىسيعو ،ريزعو

 ىنا هئلا ٌنلوقَيَل ْمُهَمَلَح ْنُم » نيكرشملا ينعي 4 مُهَلاَس ْنئَلَو » :لجو زع هلوق
 .هريغ نودبعيف نودصي فيكف :يأ «اَنوكَفؤُ

 اهأرق نمف (هليقو ،هليقو ،هليقو) :هجوأ ةثالث ىلع أرقت يهو « ةليقَو » :هلوق

 الو يأ هليقو ( ُمُهيَوجنو مهرس عمسن ال انا نوبسحي م ا) : هلوق ىل ا عجر بصنلاب

 ىلإ عجر رجلاب اهأرق نمو .هلوقب ربخي أدتبم مالك وهف ، عفرلاب اهأرق نمو . هليق عمسن
 ملعو (ةعاسلا ُمْلِع ُهَدْنعَو اَمْهَنيَب اَمَو ضزالاو تاومسلا كْلُم هل يذلا َكَراَبَتو) : هلوق

 هموق وكشي يبنلا لوق اذه] « نونمؤي أل مْوَق ءالؤه نإ برت » :هليقو
 . '"[ هللا ىلإ

 َنيكرشُمْل أ اولق او ( : هلوق اخسن . ةخوسنم ىهو 4 مُهْنَع فض اف ث : هلللا لاق

 َ م ۔ ر هد . ه . ٤. ۔ذ۔.ذ ث ه ۔

 ؛نيكرشملاو نينمؤملا نيب ملح ةملك « ملس لقو » [3 :ةبوتلا] (مهومتدجو ثيح
 موي : يأ « نوملعت فوسف » :لاق .مهلاتقب رمأ مث .مهلاتقب رمؤي نأ لبق كلذ ناكو

 .ديعو ةملك يهو ةمايقلا

 .318 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زي زعلا ها باتك ريسفت 4 - ! :ناخدلا

 . اهلك ةيكم يهو ناخدلا ةروس ريسفت

 نم ىضم اميف كلذ انرّسف دق « مَح » :هلوق .ميجزلا نمخرلا هللا مسب »

 . نيبملا نارقلاب مسقأ مسق .4 نيبملا بتكلاو )ف :لجو زع هلوق . ميماوحلا

 ايندلا ءامسلا ىلإ نآرقلا لزن :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا ركذ
 تايآ عبرأو . تايآ ثالث : ًاموجن لزني كلذ لعب لعج مث ةدحاو ةلمج ردقلا ةليل

 ( موجنلا عقاومب مسقأ الف) :ةيآلا هذه الت مث .رثكاو كلذ نم لقأو تايآ سمخو

 .[75 :ةعقاولا]

 ءامس يف ةدحاو ةلمج ردقلا ةليل ليربج هب لزن :لاق شمعألا نع اوركذ

 .لوألاف لوألا كلذ دعب لزني لعج مث ،رومعملا تيبلا يف هعضوف .ايندلا

 .رانلا نم دابعلا نيرذنم يأ « َنيِرذنُم انك انإ » :هلوق

 ميكح رمأ لك لصفي :يأ « ,ميكح رما لك قرفي » ردقلا ةليل ينعي « اهيف »
 | .مكحم : يأ

 نولمعيف ةظفحلا ىلإ عفدي مث ،ةنسلا ىلإ ةنسلا رمأ اهيف ربدي :مهضعب لاق

 هئامس يف رومألا نم ديري امم لزني ام يحولا نم لزنيو شربدي ام هللا ربدي اهيفو .اهيلع

 ضبقي امو . رطمل ا نم لزني امو . تومل او ةايحلا نم . ةنسلا كلت هقلخو هضرأو

 مث هئامس ضعب ىلا ردقلا ةليل يف هلزنيف © ةنسلا كلت هقلخ يف ثدحي امو . طسبيو

 ةليل لباق نم ةنسلا كلت نم لوحلا لوحي ىتح ردق ام ىلع مايألاو يلايللا يف هلزني
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 14 - 5 :ناخدلا عبارلا ءزجلا

 هيلع يبنلا تومب عطقنا دق هنإف يحولا الإ ةفصلا هذه ىلع مويلا ىلإ كلذو ."ردقلا

 . مالسلا

 .دابعلا ىلإ لسرلا نيلسرم :يأ « َنيِلِسرُم انك انإ اندنع ْنُم ارمأ » :لاق
 .هنم ملعأ ال :يأ 4 ميِلَعْلا » هنم عمسأ ال :يأ 4 عيمسلا وُم هنإ كبر نُم ةَمحَر ه

 آل » ضرالاو تاوامسلا بر :نسحلا ارقمو 4 ضزألاو توممّسلا ّبَر »

 .4 نيلوالا مكئاَباَع ُبَرَو ْمُكبَر تيميو يخي وم آلإ ةلإ
 ِ ٥ .م | ّ 7

 ثعبلا نم ينعي 4 كش يف » نوكرشملا :يأ « مه لب » :لاق

 .« نوبعلي »

 ناخد امسلا يتات مْوَي » رظتناف : يأ « ْبقتزاف » :مالسلا هيلع يبنلل لاق مث _

 .شيرق نع رطملا كاسمإو بدجلا ينعي « ميلا باذع اذم سانلا ىشغي نيبم

 .4ونمؤُم انإ َباَذَعْلا انع فشمنآ » انبر :نولوقي :يأ 4 انبَر »
 :يأ ،ىركذلا مهل فيك :يأ « ىركذلا مهل ىنا » :لجو زع هللا لاق . . . .؟ م م. , - ٨

 . مالسلا هيلع دمحم :يأ 4 نيبم ًلوُسَر مُماَج ذَقَو » باذعلا لوزن دعب ،ناميإلا

 .يمرضحلا ينب دبع هملعي امنإ :يا ه دوم ملعم اولاقو هنع اوت م »
 أرقي ناكو ،ةعيبر نب ةبتع مالغ ،سادع :مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف انهاك ناكو

 .بتكلا

 ت ءاج 318 ةقرو ،ز يفو .ردقلا ةليل لباق ىلإ : اهباوص لعلو .ع و ق يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج )1(

 رومأل ا نم ذفنيو يحول ا نم لزني نأ هللا ديري ام :نسحلا لاق» :اذكه ةحضاو ةرصتخم ةرابعلا

 يلايللاو مايألا يف هلزني مث {،هئامس ىلإ ردقلا ةليل يف هلزني ةنسلا كلت هقلخو هضرأو هئامس يف

 . «ةليللا كلت نم لوحلا لوحي ىتح ردق ىلع

 ةروس ةيقب ريسفت اهيف ريبكل ١ عطقل ا نم ثالث وأ نيتقرو وحن هيف طقستو ع ةطوطخم فقوتت انه نم )2(

 يف هلك دوجوم ع نم طقس ام نأ ظحلا نسح نمو .اهنم 5 ةيآلا ىلا ةيثاجلا ةروسو . ناخدلا

 ةقرو ىلإ 318 ةقرو نم ز يفًارصتخمدوجومو طسوتملا عطقلا نم تاقرو سمخ يف ق ةطوطخم
2. 
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 16 - ا5 :ناخدلا

 ةّمطَبلا شطبت موي نودئاع مكنإ اليلق باذملا اوُمشاَك انإ :لجو زع هللا لاق

 .ةمايقلا موي انئادعأ نم : : ىأ 4٩ ّنوُمقَتنُم انإ ىربكلا

 معزي لجر انهاه :هل ليق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع قورسم نع مهضعب ركذ

 هنم نينمؤملا ذخأيو ى مهراصبأو نيقفانملا عامساب ذخأيف ةمايقلا موي لبق ناخد يتأي هنأ

 املع ملع نم ؛ هللا اوقتا سانلا اهيأ :لاق مث سلجو بضغف أئكتم ناكو .ماكزلا ةئيهك
 :ملعي ال اميف دبعلا لوقي نأ ملعلا نم نإف . ملعأ هللا : لقيلف ملعي مل نمو ،هب لقيلف

 َنم انأ اَمَو رجأ َنم هيلع مكنأ ام لق :مالسلا هيلع هيبنل هللا لاق .ملعأ هللا

 .([86 : : ص ةروس] (َنيفْلَكَُمْلا

 مهيلع اعد ،مالسإلا نع اواطبأ امل ،اشيرق نإ .ناخدلا نع مكربخاسو
 ىتح عوجلا مهباصاف . (فسوي عبسك عبسب مهيلع ينعأ مهللا :لاقف هلللا لوسر

 , نم ناخد ءامسلا نيبو هنيب ام ىري مهدحأ ناك ىتح ى ماظعلاو ةتيملا اولكأ

 انبر ميلأ باَذَع اذه سانلا ىشغي نيبم ن ناخب ُءاَمُسلا يتات موي ْبقتزاف) :هلوق كلذف

 : هللا لاق .اونمؤيف باذعلا مهنع فشكي نأ اولاسف .(َنونموُم انإ باذعلا انع ثكا
 | % م .و 7 / ۔ ٥ و م

 وُمِشاَك انإ نونجم مَلَعُم اولاقو هنع اولوت مم نيبم لوُسَر ممُمعاَج ذقَو ىركذلا مهل ىنآ)

 25 ج يربطلا ريسفت نمو 3319 ةقرو ز نم هحيحصت تبئأف ق يف ًابرطضم ربخلا اذه درو (1)
 .86 ص

 نم يراخبلا هجرخأ . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور هيلع قفتم حيحص ثيدح (2)

 © ناخدلا ةروس ريسفت يف كلذك ملسم هجرخأو .ناخدلا ةروس . .ريسفتلا باتك يف ةددعتم قرط

 ةروس ريسفت يف ًاضيأ يذمرتلا هجرخأو . (نيبمم ن ٍناخدب ءامسلا يتات مو موي ر ُبقتزاف) هلوق يف باب

 ز يف مالس نب ىحي هاورو .دوعسم نب هللا دبع نع قورسم ثيدح نم هيوري مهلك . ناخدلا

 نع قورسم نع احضلا يبأ نع لئاو يبأ نع شمعالا نع ىلعملا نع ىحي» :دنسلا اذهب
 . .دوعسم نب هللا دبع

 ىلع كتأطو ددشا مهللا :لاقف مهيلع اعد ةي يبنلا ناك» :39 ص 3 ج "7 ف ءارفلا لاق (3)
 اميف نوري اوناكف .ةتيملاو ماظعلا ا ع وج مهباصاف فسوي ىنسك ا كرضم
 3 : ولكا ىتح ج . «اناخد ننس مهللا مهنيب
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 21 - 17 :ناخدلا عبارلا ءزجلا

 موي مهذخاف .مهرفك يف اوداعف باذعلا مهنع فشكف ،(َنودِئاَع مكنإ ليلق باذعلا

 .(ًوُمَقَتنُم انإ ىىَرْبكْلا ةمطَبلا شطبت ٌمْوي) :هلوق وهف شردب
 مورلاو مازللاو ناخدلاو ىربكلا ةشطبلا تضم دق : دوعسم نب هللا لبع لاق

 ناخدلا ىضم دق : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع نيريس نب لمحم نع اوركذ . رمقلاو

 . فسوي ينسك نينس

 رفاكلا عمس يف لخدي ىتح نَيتأيلو ،ناخدلا ءاج ام فلحي نسحلا ناكو

 . ماكزلا ةئيهك هنم نمؤملا ذخأيو .هرصبو قفانملاو

 جورخ ركذي :رمع نبا تعمس :لاق هنأ ("ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع اوركذ

 عماسم يف لخديف ةمكزلا هبش هنم نمؤملا ذخأيف ناخدلا جرخي مث :لاق شةبادلا

 علطت مث 6 ةحوتفمل ةبوتلا نإو 6 ذينحلا ساأرلاك نوكي ىتح هدلج يفو قفانملاو رفاكلا

 .ةبوتلا عفرتف اهبرغم نم سمشلا

 . نيدلاب مهانيلتبا :نسحلا لاق « نعف موق ْمُهَلبَق انتف ذَقَلَو » :لجو زع هلوق
 هللا لاق .نيربتخمل :يأ [30 :نونمؤملا] (َنيلتْبُمَل انك نإَو ةيآل كلذ يف نإ) :هلوقك

 .ىسوم ينعي ،هللا ىلع :يأ « ميرك لوُسَر ممُهةاَجَو » :لجو زع
 ُلوُسَر مك ينإ » ليئارسإ ينب يعم اولسرا :يا « هللا دابع ىلإ اودأ نأ

 اولُعَت ال ناو » أئيش هنم صقنأ الو ائيش ديزأ ال .هللا نم يناتأ ام ىلع :يأ ه نيمأ
 مكتيتأ دق :يأ ه مْمكيتاَع ينإ » هللا ةدابع ىلع اوربكتست ال :يأ 4 هللا ىلَع

 .ةنيب ةجحب :يا « نيبم نظلُس »
 ه . , ِ ِ / { ء ءه}۔ ٠٥٤ ه وذ وذ ى .ء ك ۔

 مل نإو » ةراجحلاب لتقلا ينعي « نومجرت نا مكبَرَو يبرب تذع ينإو »

 نب نمحرلا دبع :هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو ، ينامسلا نمحرلا دبع :اذكه ق يف مسالا ءاج (1)
 ًادج فيعضف دمحم هنبا امأ .ءاملعلا ضعب هيف ملكت نإو ةقث يعبات رمع ىلوم وهو ،ينامليبلا
 .ريكانملا يوري

 .114 ص 25 ج هريسفت يف ،ناخدلا اذه ريسفت يف دوعسم نبا لوقل يربطلا حيجرت أرقا (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 30 ۔ 21 :ناخدلا

 . مكنيبو ينيب هللا مكحي ىتح « نولرتناف » ينوقدصت يأ « يل اونموت
 هللا دارأ اذإو . نوكرشم : يأ 4 وُمرجُم وق اه نا هنر ث ىسوم 4 اعدف ط

 .مهيلع وعدي نأ مهيبنل نذأ اموق كلهي نأ
 ٠. ٠. ح م ٤ َِ ى .2 ّ 7 .

 نوعرف مكعبتي :يأ « نوعبتم مكنإ اليل يدابعب رساف » :لجو زع هللا لاق
 :ده اجم ل اقو . نسحل ١ ريسمت يف اقيرط : ىأ 4 اوهر رحبل ا كرت او ط هدونجو

 ًدنجخ مهنإ + ([هاصعب ىسوم هبرض نأ دعب] .(‘)أنكاس : مهضعب لاقو .(")اجرفنم

 ۔ .م. ى إ 2
 .هعم نمو ىسوم ىجنأو هللا مهقرغاف « نوقّرغم

 لزنمو :يأ] « ميرك ماقمو عوُرزؤ نويعو تنجَج نم اوكرت مك » :لاق

 .نيرورسم :يأ «نيهكن اَهيِف اوناك ةمعنو » [نسح
 :لاق .ربخلا ناك اذكه :يأ :نسحلا لاق « كِلذَك » :لجو زع هللا لاق

 ّ ِ ى ه 2 .ء

 .ليئارسإ ينب ينعي 4 نيرخا اموق اهنثرواو
 . ٥گ٫,۔ م,۔٤ى و ه ۔ ٠ ۔ےر۔ , < 7
 نب سنأ نع اوركذ 4 ضرالاو ءامسلا مهيلع تكب اضف ط : لجو زع هللا لاق

 رخألاو هلمع امهدحأ نم دعصي . ءامسلا يف ناحوتفم ناباب نمؤملل :لاق هنأ كلام

 : يأ « َنيرظنُم اوناك اَمَو » .)احابص نيعبرأ هيلع ايكب تام اذإف ،هقزر هنم لزني

 .قرغلا ينعي باذعلاب نيرخؤم

 نم :يأ « نيهُمْلا باذعلا نم ليِءزْسِإ ينب اجن ذقلو » :لجو زع هلوق

 هبرض امدعب هتتيهك ًاسباي اقيرط ينعي :لوقي» :دهاجمل رخا لوق 589 ص دهاجم ريسفت يفو (1)
 نع 30 ص 6 ج ثروثنملا ردلا يفو .«مهرخآ هلخدي ىتح هكرتا ،يوتسي نأ هرمأت ال :لوقي

 . ؛اجرفنم ًاقيرط» لاق دهاجم

 :لاقي ؛ًانكاس (اومهَر َرحَبلا كرناور» :208 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .ةداتقل ظفل اذه (2)
 . (وهر) : ناسللا رظناو ... هار شيع : لاقي . قرخت الو اهب قفرا : يأ ٤ كسفن ىلع هرأ

 . 9 ةقرو هز نم ةدايز )3(

 نم نمؤملا ىلع يكبي» :لاق ريبج نب ديعس نع دنسب 41 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا ىور (4)

 .هلمع دعصم ءامسلا نم هيلع يكبيو ،هالصم ضرألا
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 40 - 31 :ناخدلا عبارلا ءزجلا

 انهاه ولعلاو .نيكرشملا نم :يأ 4 َنيفرْسُمْلا َنُم ايلاع َناَك هنإ َدْوَعْرف نم » ناوهلا

 . "كرشلا

 ليئارسإ ينب انرتخا ينعي « نيملعلا ىّلَع ملع ىّلَع ْمُهَتْرَتخآ دَقَلَو » :لاق
 ينعي «ممُهيَتاَو] :لاق .ملاع نامز ,لكلو "مهنامز ملاع ىلع ينعي { نيملاعلا ىلع - ى ٥

 .ةنيب ةمعن :يا 4 نيبم اًؤلَب هيف ام تنتألا َنَم » ليئارسإ ينب انيطعأ

 انتوم ألإ يه نإ َنوُلوُقَيل » برعلا يكرشم :يأ ه ءاه نإ » :لجو زع هلوق
 يا «نيِقدنَص متنك نإ انئاباتباوئاف» .نيثوعبمب :يأ « َنيرَمْنُمب نحن امَو ىلوأل
 .نيقداص متنك نإ ىتوملا ييحي هللا نإ مكتلاقمب مكقدصت ىتح انءابا انل اويحاف

 مهنإ :يأ .رافكلا نم مهب نم نيذلاو عت موق مأ رح ممأ » : هللا لاق
 :يأ « َنيمرجُم اوناك مُهنِإ » مهبونذب :يأ 4 ُمُهَتكَلْمأ » مهنم ريخب اوسيل

 .باذعلاب مهفوخي ،نيكرشم

 .4 نيبعك اَمُهَتيب امو ّضزألاو تاومسلا انفَلَع اَمَو » :لجو زع هلوق
 ُنكَلَو » رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلل :يأ ه قحلاب الإ اَمُماَنَقَلَح امم »

 نوثوعبم مهنإ يأ « نوُمَلْعَي آل » نيكرشملا ةعامج . .مهتعامج : يأ « ْمُمَرَعَكأ

 .نوَ ةاجمو نوبَّس احُمو

 اذه . نيم مُهَنَقيِ » ات[ءاضقلا :يأ] > لضفل وي نإ » :لاق

 لضفلا مو نإ) :لجو زع هللا لاق .(َنيقداَص متنك نإ انئابآب اوتاَق) : مهلوقل باوج

 . مهثعب تاقيم يأ (َنيعَمجأ ُمُهَتاَقيِم 3

 © نايغطلاو رابكتسالا هانعم باوصلا نأ ىرأو ،اهجو هل رأ ملو . «كرشلا انهاه ولعلاو» : : ق يف اذك (1)

 .نارقلا لثم نآرقلا رسف امو .[4 :صصقلا] ( ؛ضزألا يف الع نوعرف نإ) : ىلاعت هلوقك

 مهللظو ،نوعرف لا نم مهاجنأ نأ اهنم .ةنيبم معن ديري» :42 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 دقو .نسحل كدنع يئالب نإ :لجرلل لوقت امك وهو ،ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو ،مامغلاب
 .«باوص لكو باذع ءالبلا نإ :ليق

 .320 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 49 - 41 :ناخدلا

 ال :يأ ؛اثيش يلو نع يلو :يأ 4 ائيش ىلوم نع ىلوم ينغي آل موي » :لاق
 ناك وَنَو يش ةنم لمحي آل اهلمح إ ةَلَمْكُم مذ نإَو) :هلوقك .ائيش هبونذ هنع لمحي

 .باذعلا نم نوعنمي ال :يأ 4 َنوُرَضْنُي ْمُه ال » :لاق [18 :رطاف] (ىََق اذ

 نينمؤملا نإ : نسحلا ريسمت 4 ميحرلا يزعلا ؤ ه زإ هللا مم محر نم م ألإ ث :لاق

 . هللا دنع كلذ مهعفني ف ضعبل مهضعب رفغتسي

 كرشمل ١ ينعي 4 ميب :ل ١ م ُاَعط موزل ١ ترج نإ ا ث : لجو رع هلوق

 . "[كلذ هبشأ امو ساحنلاو ةضفلا نم ًايثاذ ناك ام لهملا] 4٩ لُلاك ط

 تدبزأ ىتح . تييذأف اهب رمأف ة ةضف هل تيدهأ هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 لهأ نم رفن هيلع لخدف .ةفوكلا لهأ نم رضح نم يل عدا : همالغل لاق تعامو

 .اذه نم لهملاب هبشأ عيش ام :لاقف ةفوكلا

 :اهأرق نمو ،ةرجشلا ينعي (يلغَت) اهأرق نمف .ةرجشلا يأ 4 يلغت » :لاق

 .رحلا ديدشلا ءاملا ينعي « ميمحلا يلغك نوطبلا يف » .لهملا ينعي (يلغير

 ريسفتو .هورجف :نسحلا ريسفت 4 هولاق » كرشملا ينعي « هوذخ
 : مهضعب ريسمتو . ميحجلا طسو ىلإ : يأ 4 ميججلا ءاوس ىلإ ط هوعفداف :دهاجم

 .اهبناوج نم رحلا هبيصي ثيح : : ىأ اهمظعم ىلا

 ة م ى

 يقوَق نم ُبَضْي) :هلوقك وه « ميمحلا باذع نم هس قوق اوبص م د
 :جحلا] «ديدَح نم عماقَم مُهَلَو دولجلاو مهنوطب يف ام هب رَهْضُي ميمحلا مهسوؤر
 ىتح هيف لخديف ميمحلا هسأر ىلع بصيف هسأر قرختف ةعمقملاب عمقي .[21-9
 .هفوج ىلإ لصي

 تنك ذإ كسفن دنع ميركلا عينملا ينعي 4 ميركلا يزعلا تنأ كنإ قد » :لاق
 زعأ انأ :لوقي ناك لهج يبأ يف تلزن :مهضعب لاق .كلذك تسلو ۔ايندلا يف

 .320 ةقرو .ز نم ةدايز (1)
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 56 - 50 :ناخدلا عبارلا ءزجلا

 :يأ « نورتُمَت هب متك ام » باذعلا :يأ ه اذه 3 » :لاق .‘")اهمركأو شيرق

 نئاك هنأ ايندلا يف نوكشت

 هيف نونمآ مه : يأ « نيمأ » الزنم يف : يأ « ,ماقم يف نيقتملا نإ » :لاق
 ٥. . ه. ي م

 ٠ ه قَرْبتْسِإ ا و و سدنس نم نوسبلي نويعو تنج يف + .ريغلا نم ا .

 جابيدلاف قربتسإلا امأو ،هومتفرع دقف سدنسلا امأ :لاق ةمركع نع اوركذ

 ريسفتو . موقرملا زخلا وهو . قارعلا سوسب لمعي سدنسلا : مهضعب لاق . ظيلغلا

 .[23 :جحلا] (ريرح اهيف ْمُهُسابِلَو) ينعي :لاق .ريرح اعيمج امهنأ نسحلا

 ريسفتو .ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال :مهضعب لاق « َنيِلَقَتُم » :لاق
 اذإ ةرايزلا يف كلذ :لوقي مهضعبو .ةرسألا ىلع اضعب مهضعب لباقي مهنأ نسحلا

 .اوروازت

 هللا مكح كلذك :هريسفت « نيع روحب ممُهنجَوَرَو » اذكه :يأ « كلذك ت

 ةنالفو 5 ةنالف نالف جوزت .ةيبرع ةملك يهو ،(نيع روخب) :هلوق .اذهب ةنجلا لهال
 و .‘ة}[نويعلا ماظع (نيعلا)و] .مهضعب ريسفت يف ضيبلا (روححلا) و .نالف
 .اهديج يف ههجو رظانلا رظنيو رصبلا نهيف راحي يتاللا (روحخلا) :دهاجم

 :يأ نيناع » اهنم نوهتشي ام مهيتأي يأ « ةَهِكَف لكب اَهيِف َتوُعذَي » :لاق
 . توملا نم

 ةتوملا هذه الإ ةتوم ةمث سيلو 4 ىلوألا ةمل ألإ َتوَمْلا اهيف َنوقوُذَي ال »

 نكي ملو 50[0 :مجنلا] ( ىلوالا اداع كلهأ ُهَنأَو) :هلوقك وهو .ايندلا يف ةدحاولا

 .داع اهلبق

 .ةيآلا لوزن ببس يف 43 ص 3 ج ثنآرقلا يناعم ثءارفلا رظنا (1)

 .ةماقإلا ىنعمب اهمضب نوأرقي ةنيدملا ءارقو ميملا حتفب «ماقَم» ارق نم ةءارق ىلع اذه (2)

 . ءانيع عمج وهو .530 ةقرو .ز نم ةدابز )3(
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 59 ۔ 56 :ناخدلا

 كلذ كبو نُم الضف ميججْلا باَذَع » مهنع فرصو :يا ه مُهيَقَوَو » :لاق
 .ةنجلا ىلإ رانلا نم ةميظعلا ةاجنلا يأ « ميظعلا روفلا و

 هيلع يبنلا ينعي 4 كناسلب » نآرقلا ينعي :عي ه ُهنْزّسِي اَمنإَف » :لجو زع هلوق

 :لاق . هوهقفيل الو هوأرقيل اوناك ام (ة)[دمحم ناسلب هرسي هللا نأ الول : : ىأ] . مالسلا

 .اوركذتي يكل يأ « نوركذتي ْمُهلَعَل »

 مهنإ » مهب عقاو هنإف باذعلا رظتناف :يأ « بقتزاَف » :لجو زع هلوق
 .[30 :ةدجسلا] (نوُرظتنُم مهنإ رظتناؤ) :هلوقك .نورظننم يا « نوبت

 .ز يف دوجوم وهو ،متيو ىنعملا حضتي ىتح هتابثإ نم دب الو ،ق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (1)
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 1-5 : ةيثاجلا عبارلا ءزحلا

 .اهلك ةيكم يهو .ةيثاجلا ةروس ريسفت

 نم 7 اميف هانرسف دق « مح » :هلوق ٢ ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 « ميكحلا زيزمْلا هللا نم » نآرقلا ينعي ؛ 4 بتكلا ليزنت » :لاق .ميماوحلا

 تال + امهيف هللا قلخ امم نوري اميف : ىا 4 ؛ضزألا توُمُسلا يف نإ +

 .نينم ؤُمْ
 .ةفطن نم مث مدآ قلخ موي بارت نم مكقلخ ءدب يف :يأ 4 ْمُكِقْلَح يفو »»

 ىصحي ال امو راصبالاو عامسالا يفو }ةغضم نم مث ،ةقلع نم مث 8 مدا لسن :يأ .

 ريغص نم ى")ةباد نم قلخي امو :يأ « ةباد ن ثبي امو » ناسنإلا يف هللا قلخ نم

 .نونمؤي :يأ ه َنوُنقوُي موَقَل تيا رحبلاو ربلا يف ريبكو
 نم هللا َلرْنأ امو راهنلاو ليلا » فالتخا يفو :يأ « فلَتخاَو » :لاق

 ةحفص يف تءاج يتلا «قلخ» ةملك يف نأ تننظ تنكو .«ةباد نم قلخي امو : يأ» :ق يف اذك (1)

 تعبتت مث .ريسافتلا ضعب ىلع ادامتعا «قرف» :اهباوص نإ تلقو ًافيحصت افيحصت ءزجلا اذه نم 9

 : هلوقب اهرسفي فلؤملا نأ تدجوف نارقلا يآ يف (ثب) ةملك اهيف تدرو يتلا عيضاوملا بلغأ

 اريسفت نسحاو ًاليوات هنم حصأو ،ازوجت الإ (ثب) ىنعم يدؤي ال قلخ ظفل : قحلاو .قلخ

 نم امهيف ثب اًمَو) ىلاعت هلوق أرقاو ،راثكإ عم قرفو رشن ،ثٹب ىنعمف ۔ «فرف» ةملك ًاظفل قدأو
 بسنأ نوكي عمجلا نإف .كلذ كل حضتي [29 :ىروشلا] يدق ءاشي اذإ مهعمج ىلَع َوُهَو ة ةباد

 ًاباوص هدجت اذه لمات .هلل اقولخم لكلا ناك نإو ،قولخم وه امل هنم روشنمو قرفم وه امل

 . هللا ءاش نإ
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !! - 5 :ةيثاجلا

 دعب ضزألا هب يأف < 0}[قلخلا قازرأ هيف .رطملا ينعي] » قزر نم ءامسلا

 ةمحرلا يف « حايزلا فيرصتو » تابن اهيف سيل ةسباي تناك ذإ دعب يأ « اهتوم

 .نونمؤملا مهو ه َنوُلِقُُ موقل تنا » باذعلاو

 هللا دعب ثيدح يأب قحلاب كْيَلَع امموُلَنن هللا تنا كلت » :لجو زع هللا لاق

 دعب اذاَمَق) : هلوقك .لطابلا الإ كلذ دعب سيل :يأ .نوقدصي :يأ ه نونم هتياءو

 .[33 :سنوي] (ُلاَلضلا لإ قحلا

 م عن » كرشملا ينعي « ميثأ » باذك :يأ ه كافأ رك ليو » :هلوق
 يأ هم ًاربُكَتْسُم » كرشلا نم هيلع وه ام ىلع « رصي مث هل يت هللا تنا
 لع ا اهعمس دق ىلب : يأ ه هللا تايا ينعي 4 اهعمسي ل نأك » هللا ةدابع

 : يأ 4 ميلأ باذعب هرشب < . نيرصملا عيمج ينعي :دهاجم لاقو .اهب ةجحلا

 . عجوم

 نب رضنلا وه مهضعب لاق 4 اؤرُه اممَذْحَنا اتيش انتليا٤ نم مِلَع اذإو » :لاق
 . 4 نيهم باذع ْمُهَ كئلوأ ث ثراحلا

 (ظيِلَع باَذَع هئارو نمو) :هلوقك .مهمامأ :يأ منهج مهِئاَرو نم »
 يتايس رمأل ،اذك كئارو نم : :لجرلل لوقت ؤ ةيبرع ةملك يهو .[17 :ميهاربإ ةررس]
 نم اولمع ام :نسحلا ريسفت ; .اتيش اوُبَسَك اًم مهنع ينغي الو :لاق .هيلع
 4 ايلو أ هللا نود نم اودحتا امم الو » :لاق .ةرخآلا يف مهلامعأ هللا لطبي تانسحلا

 باَذَع ممُهَلَو » ائيش هللا نود نم اهودبع يتلا ناثوألا كلت مهنع ينغي الو :لاق

 .4 مظع
 نيذلاو ط ةنجلا ىلا هب نودتهي : يأ 4 ىدم ط نارقلا ينعي 4 اذه < : : هلوق

 . عجوم : : يأ 4 ميلأ زجَر نُم نم باَذَع ْمُهْل مهبر ت تيائب اورفك

 .321 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 . مهيديأ نيب نم : يأ «(ُمُنَهَج مهئارو نم)» : 0 ص 2 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو,(2)
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 16 - 12 : ةيثاجلا عبارلا ءزجلا

 نم اوعَبَتلَو هرمأب هيف كلملا يرجتل رخبلا مكل رْخَس يذلا ةثللا 9 :هلوق

 اوركشت يكل :يأ 4 نوركشت ْمُكْلَعَلو » رفسلا يف ةراجتلا بلط ينعي 4 هلضف
 .[81 :لحنلا] (َوُملشُ 2 :هلوقك .اونمؤت : ىأ

 :يا « ةت انيبم ,ضزألا يف انو تؤمئلا يف ام مكل رعس » :لا
 سمشلا : : يأ تاوامسلا نم مكل رخس ام : ىأ .هنم م لضفت كلذ لك : يأ © هللا نم

 ضرألا يف تبني امو راحبلاو راهنألا : يأ كضرألا يف امو رطملاو موجنلاو رمقلاو

 امم كلذ ريغو ساحنلاو ديدحلاو رفصلاو ةضفلاو بهذلا نم جرختسي امو ؤتابنلا نم
 موق تننال كلذ يف 7 » .هللا ريخست هلك كلذف ؤكضرألا يف امم هب عفتني

 .نونمؤملا مهو « نورك

 . نوكرشملا مهو ل 4 هللا ما نوجري آل نيذلل اوُرفْعَي اونما َنيِزلَل لق % : هلوق

 تح َنيِكرضُملا اولنقافر اهتخسن {ةخوسنم يهو إ("[مهل اورفغي نأ نينمؤملا هللا رمأ]
 ؛نولمعي :يأ « نوبسكي اوئاك امب اموق يزجَيل » :لاق [5 :ةبوتلا] (مُموُمْتدَجو
 لبق اذه ناكو ،مهكرشب نيكرشملا يزجيو ، نيكرشملا نع مهملحب نينمؤملا يزجي
 .لاتقلاب خسن مث ،.مهلاتقب اورمؤي نأ

 « اَمَْلَعَ ءاسأ َنَمَو » هللا دنع هدجي :يأ ه هِسفتلف احلص َلمَع نم » :هلوق
 .ةمايقلا موي « نوُمَجْرت ْمُكبَر ىلإ مث » .هسفن ىلعف :يا

 مهيلع انلزنأ : يا « َلي:زرُشسإ ينب » انيطعا :يأ ه ايتا َدَقَلَو » ::هلوق
 ه. مه ,م ٥

 َنُس ْمُهَتفَزَروةَوئلاَو » .ةنسلا يهو ةمكحلا :مهضعب لاق « مكحلاو بتكلا »

 .321 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ' ` امك ةمكحلا ةملك انه رسف فلؤملا نأ ودبيو .ةنسلاب ةمكحلا ىنعم ليوأت هوجو نم هجو اذه (2)

 انه ةيآلا يف درو ام نأل ءاطخ وهف كلذك كلذ ناك نإف ق ةطوطخم يف أطخ ةبوتكم تءاج

 ' امك ةمكحلا ىنعم ىلع انايحأ لدت دق (مكحلا) ةملك نإ ،معن .ةمكحلا ال (محكحلا) وه امنإ
 هركذ امك ملعلاو بڵللاو مهفلا : يأ [12 :ميرم] > بص مكحلا ُهانيَتاَو % : ىلاعت هلوق يف

 = اذه لعلو .ناطلسلاو كلملاو سانلا ىلع مكحلا ًاضيأ مكحلاب داري دق نكلو .نورسفملا
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 19 - 16 : ةيثاجلا

 ْمُهَتْلَضَفَو ث .ىولسلاو نملا : مهصعب ١ لاقو .مهل هللا لحأ ام : يأ .4 تنلا

 . ملاع نامز لكلو ‘هيف اوناك ىذل مهنامز ملاع ىلع : : ىأ ٩. نيملعلا ىلع

 ع ٥ وم٤٥٠ و ي , ۔ , ۔ ه۔ © 4 ;۔۔ ٥ ۔۔ هىگ , ۔ءو ۔لم ى 2 ه

 ايغب ملعلا مهاج ام دعب نم الا اوفلتخا امف رمالا نم تنيب مهنيتاةو { : :لاق

 3اوءعاش ام هيف اولحاف ،مهباتك اوريغف .اهءاخرو ايندلا اودارأ مهنإ :يأ « مهنب

 : هلوقك .كلذ ىلع مهوعبتاو . مهولكاتسيل سانلا ىلع اوسارتف اوءاش ام هيف مرحو

 ام مهل نولحي :يأ [31 :ةبوتلا] (هللا نوذ م ابابرأ ُمُهْناَبْهرو ْمُمَراَبحأ اوُذْحَتا)

 .هنومرحيف مهل هللا لحأ ام مهيلع نومرحيو .هنولحتسيف مهيلع هللا مرح

 نوكيف 4 َنوُفِلَتُخَي هيف اوناك اميف ةميقلا موي مهنيب يضقي كبَر نإ » :لاق
 نيرفاكلا لخديو .ةنجلا مهنيدب نوكسمتي نيذلا مهنم نينمؤملا لخدي نأ مهيف هؤاضق

 " مهنم

 ةعيرشلا :نسحلا ريسفت « رمألا َنُم ةعيرش ىنع كتْلَعَج م » :لجو زع هلوق

 تت ة الو اَهْعَتا » :لاق .(ةةنس ىلع :يأ (ٍةَعيرش ىلر : يبلكلا لاقو .ةضيرفلا
 .كرشلا مهؤاوهأ :لاق ،نيكرشملا ينعي « َنوُمَلُعِي ال نيذلا َاؤمها

 نإو كتبذع مهءاوهأ تعبتا نإ يأ اتيش هللا َنم كنع اونَعُي نل هنإ » :لاق

 م 2 ٥

 ةمعن اوركذا موق اي هموقل ىَسوُم َلاق ذإؤ) : ىلاعت هلوق هديؤي 5انه باوصلاب ىلوأ نوكي ىنعملا =
 هريسفت يف يبطرقلا لاقو .[20 :ةدئاملا] (.. .اكوم ْمُكَلَعَجَو اعبنأ ُمُكيف لعج ذ ْمُكيَلَع هللا

 اذهو .ءاضقلاو سانلا ىلع مكحلا :ليقو باتكلا يف مهفلا '(مكحلا)» : :162 ص 16 ج

 .ملعأ هللاو يدنع حجارلا وه ريخالا ىنعملا

 يف ءارفلا لاقو .«ةنسو قيرط لع (ةَعيرش ىلَع)» :210 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 فيرشلا لاقو .«لاقي كلذ لك ،جاهنمو ةلمو نيد ىلع (ةَعيرش ىىلَع)» :46 ص 3 ج ،يناعملا
 .دوروملا ءاملا ىلإ ةيضفملا قيرطلل مسا ةغللا لصأ يف ةعيرشلا نأل ةراعتسا هذهو» : يضلا

 ًاهيبشت دابعلا عفانمو باوثلا دراوم ىلإ ةلصوملا قرطلا اهنأل عئارش نايدألا تيمس امنإو

 © يضرلا فيرشلا رظنا» .ءاورلا ىلإ ةلصوو .ءاملا ىلإ ةجردم يه يتلا لهانملا عئارشب
 .305 ص شنارقلا تازاجم يف نايبلا صيخلت
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 22 ۔ 99 : ةيثاجلا عبارلا ءزجلا

 نأ هرمأ امنإو ،كلذ نم هللا همصع دقو .ائيش هللا نم كنع اونغي نل مهنإف كتبذع
 .هيلع وه ام ىلع تبثي

 يف يأ « ضغ ءايلوأ ُمُهْضعن ; » نيكرشملا ينعي « َنيملضلا نإو » :لاق

 ًاضعب مهضعب نعليو ضعب نم مهضعب أربتي ئ ةرخآل أ يف ءادعأ مهو ] اين ذلا ةايحل ١

 .نينمؤملا ينعي 4 َنيَقَتُمْلا ىل يلو هللاو « :لاق

 4 ىمهو ) هب نمآ نمل : يأ . نرقلا ينعي 4 ,سانلل رئلَصَب اذه % :هلوق

 نقوملاو نمؤملاو .نونمؤملا مهو « نونقوي موق ةَمُحَرَو » .ةنجلا ىلإ هب نودتهي
 . دحاو

 تكسلا » اوبستكا يأ ه اوُحرَتجا نيذلا بيح مأ » :لجو زع هلوق ۔9 و م ۔۔ه , ۔ . ۔ ۔ .؟ ُ ّ ِ
 لوقك كلذو « تنحِلصلا اولمعو اونما نيذلاك ْمُهَلَعجَن نأ » .كرشلا انهاه تائيسلاو

 ةنجلا يأ . (ْىَتسحلل ُهَدْنع يل نإ) . نولوقت امك . (َيبَ ىلإ تعجر نئلَو) مهدحأ

 ٨ةنجلا يف تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا ؛مهلثم مهلعجن ال :يأ ةنج تناك نإ

 .رانلا يف نوكرشملاو

 ؛ عفرل اب دهاجم أرقم : نيهجو ىلع أرقت يهو 4 ْمُهَتاَمَمَو مه ايم ءاوس » :لاق

 ايندلا يف رفاكلاو ] نمؤم ةرخالا يفو نمؤم ايندلا يف وه . هتاممو نمؤملا ايحم ءاوس

 ،اونوكي نأ ىنعم ىلع بصنلاب (ُاَوَس) :نسحلا ارقمو .رفاك ةرخآلا يفو .رفاك

 يأ . )1( اوس اوسيل : يأ ‘ نوكرشمل أ تبسح اميف ء اوس ئ نيكرشمل او نينمؤمل ١ ينعي

 كرشلا ىلع اوتام نيذلا نوكرشملا امأو ،ةنجلا نوقزري ناميإلا ىلع نونمؤملا تام نإ

 نأ : يأ « َنوُمُكَي ام » سئب :يأ 4 ءاس » :لجو زع هللا لاق .رانلا نولخدي مهف

 . ءاوس مهلعجن

 ةنجلاو باسحلاو ثعبلل : يأ قحلاب ضز ل و تومل ا ةثلا َقلَخَو » :هلوق

 نايبلا ، يرابنألا نبا رظناو \47 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف ةفلتخملا (ءاوس) بارعإ هوجو رظنا (1)

 .365 ص 2 ج & نارقلا بارعإ بيرغ يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 22 : ةيثاجلا

 م - ٥ م

 .« ًنوُمَلظي ال ْمُمَو تبسك امب سفن ُلُك ىَزجُتلَو » :لجو زع هللا لاق .رانلاو

 ناثوألا دبعف هاوه ههلإ ذختا كرشملا وه ه هيوم ههلإ َذحْئا نم ه ترقأ » :لاق

 َمَتََو ملع ىّلَع هنلا ُهَلَضَأَو » :لاق (ُهيَوَع ةلاع حتا) اهارقي مهضعبو ؤ هللا نود نم

 ىلع متخو :يأ ه هبلَقَو » .لوبق عمس ىدهلا عمسي الف هرفكب :يأ « همممَس ىىلع

 نمف » ىدهلا رصبي الف «ةوَشغ هرصب ىلَع لَعَجَو » .ىدهلا هقفي الف : يأ .هبلق

 .نيكرشملل هلوقي « َنوُرُكَذَت الأ » :لاق .دحأ ال :يأ 4 هللا دعب نم هيدهي

 تومن :يأ ه ايحنو تومن ايندلا اَنئاََح ألإ يه امم اولاقو » :لجو زع هلوق

 لاق 4 رهذلا لإ اًنكلهُي 7 ث (.)[موق ىيحيو موق تومي : ذمحم لاق] .دلونو

 الو تومن نحن كلذكو . انلبق نم رمأ ناك اذكه : ىأ . نامزلا الإ انكلهي امو :دهاجم

٠ ٦ 

 اعيب .

 الإ مه نإ نإ » نوثعبي ال مهناب :يأ « ملع نم كيذب ْمُهَل اَمَو » : ىلاعت هللا لاق
 .نظ الإ مهنم كلذ نإ :يأ « نون

 نأ آلإ مهتجح ناك ام تانيب » نآرقلا :يأ ه انتنياع مهيلع ىلت اذإو » :هلوق
 : يأ مكتلاقمب مكقدصن ىتح انءابآ اويحأف : ىأ 4 َنيقدنص نك نإ انئابب اويإ اوُلاَ

 . ىتوملا ييحي هللا ناب

 4 ْمُكَتيِمُي مت » ةايحلا هذه ينعي « مكييحي هللا لق » :مهلوقل باوج هللا لاق
 ١ مويل : يأ 4 ة ةميقل ! موت ىلإ ا ُمُكُعَمْجَت مث ; توملا ىنعي ١ هيف بيَر ال ط ةمايقل 4 4

 نوثوعبم مهنإ : يأ 4 نوُمَلعي ال سانلا رحأ نكلو ط ثعبلا ينعي هيف كش ال : ىا .

 رسخي ذئموي ع َءاََسلا 7 مويو ضزأل او تومل ١ كلُم .هللو ط : هلوق

 اوراصف اهومنغي نأ مهسفنأ اورسخ .ثعبلاب نوب كملا نوكرشملا :يأ ٩ َنوُلطْبُمْ

 . نيعلا روحلا نم مهيلهأ اورسخو .رانلا يف

 . نينمز ىبأ نبال لوقلاو .32 ةقرو ز نم ةدايز )1(
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 31 - 28 :ةيثاجلا عبارلا ءزجلا

 « ةَِناَج » ىنسحلا ريسفت يف اهرافك ينعي « ةمأ لك ىَرََو » :لجو زع هلوق
 .0}نيزفوتسم بكرلا ىلع :يأ :دهاجم لاقو .مهضعب ريسفت يف اهبكر ىلع :يأ
 لك » :لاق .ةعامج هدنع ةوثجلاو ،ىئج :ينعي ،اعيمج :(ةَيِثاَج) : يبلكلا لاقو
 نم ةكئالملا هتبتك يذلا باتكلا وهو ڵاهباسح ىلإ :يأ اهبتك ىلإ 7 ةمأ

 .4 َنوُلَمْعَت متنك ام » نوزجت مويلا :مهل لاقي :يأ 4 نوج ويلا » .مهلامعأ

 .4 ولمعت متنك ام حِنتْست انك انإ قحلاب ْمُكيلَع طني انبتك اذَه »

 ٥ ملقلا هللا قلخ ام لوأ :لاق سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع اوركذ

 ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرجف ،نئاك وه ام :لاق ؟بتكأ امو ،َبَر :لاق .بتكا :لاقف
 . باتكلا يف ام ىلع هنودجيف سيمخو نينثا موي لك ضرعت دابعلا لامعأف ؛ ةمايقلا موي

 .(نوُنَمعَت نك ام تسن انك انإ قحلاب مكيلع ني انباتك اذمر :مهضعب هيف دازو

 .باتك نم الإ خسنلا نوكي له ؟ابرع اموق متسلأ :لاق مث
 | م ۔ ه .

 : ي أ 4 هتَمحَر يف مهبر مهلف ت تححلصل ا اولمعو اوُنَم ا نيز ذلا م ف « : لاق

 .ةنجلا ىلإ رانلا نم ةاجنلا :زوفلاو .نيلا : يأ نملا زوقلا وُه كلذ » ةنجلا
 م م ٥ و ٥ ىے ُ

 .[185 :نارمع لآ] زاف ذقف ةنجلا ا لجا رانلا نع حزحز نمف) :هلوقك

 مهل هللا لوقي :يأ « مك ىت يتنا نكت ْنكَت ملف اورفك نيذلا امأو » :لاق

 : يأ « ن َنيمرجُم اموق متنكو مُترَبُكَتْساف ث (مُكَلَع ىلت يتاّياَ نكت م ْمَلأ) : ةمايقلا موي

 . نيكرشم

 :ناسللا رظناو ،بوثولل ءيهتم هناكو إهيلإ نئمطي مل ًادوعق دعق اذإ :هتدعق يف زفوتسا :لاقي (1)

 ٍ .. . (زفو)
 .نيد لهأ لك :ديري (ةيثاَج ةمأ لك ىَرَنَو) :هلوقوو :48 ص 3 ج يناعملا يف ف ءارفلا لاق (2)

 . (وثج) :ناسللا رظناو .«©باسحلل ةعمتجم لوقي .5

 هريغص لجرلا لمع ناعفري نيكلملا نأ :خاسنتسالاه :48 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (3)

 الو هيف باوث ال يذلا وغللا هنم حرطيو باقع وأ باوث هل ناك ام هلمع نم هللا تبثيف ،هريبكو
 .«خاسنتسالا كلذف بهذاو ،لاعتو .مله :كلوقك باقع
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 37 - 32 :ةيثاجلا

 ةمايقلا :يأ ه ةعاسلاو » ةمايقلا موي :يأ .4 ىح هللا دو نإ ليق اإَو »
 ه اتَط آلإ نظن نإ ةعاسلا ام يرذن ام ملف » اهيف كش ال :يا ه اهيف بيَر ال »
 نحن اَمَو » .اكش الإ كشن نإ :مهضعب لاق .كش تاجلخ مهلخدت مهنأ اوركذ

 .ةيتآ ةعاسلا نإ :يأ « َنينقْتْسُمب

 نأ اوملع مهيلع بضغ نيح :يأ ه اولمع ام تاقّيَس ممُهَل ادبو » :لاق
 مهب لزن : يأ « مهب قاحَو » .تائيس اهنأ نوري اونوكي ملو تائيس تناك مهلامعأ

 مهب قاحف نينمؤملاو يبنلاب نوءزهتسي اوناك مهنإ :يأ ه َنوُههَنْسَي هب اوناك ام »
 .رانلا ىف اوراصف ثءازهتسالا كلذ ةبوقع

 امك :يأ « متيسن اَمَك » رانلا يف مككرتن :يأ ه ْمُكيَسْنن مويلا ليقَو » :هلوق
 ملو ريخلا لهأ نم اوسن : مهضعب لاق .هب اونمؤت ملف ٩ اذه مكموي ءاقل » متكرت

 4 َنيرِصت نُم مكل امَو » لزنملا :ىواملاو 4 رانلا ُمُكيَوأَمَو » .رشلا لهأ نم اوسني
 . هللا باذع نم مكنورصني يأ

 نورقت ال متنكف ه ايلا ُةويَحْلا ْمُكَنرَعوًاؤزُه هللا تنتاءُمتذحَنا مكنأب مكل »
 ال :يا 0}ه َنوُبتعَْسُي مه الو » رانلا نم :يا ه اهنم َنوُجَرْخُي ال مويلاف » ثعبلاب
 .كلذ مهتاف دقو شاونمؤيل يأ 5اوبتعيل يأ ،نوبتعتسيف نوجرخي

 :نوملاعلاو « نيملعلا بر ضزألا بَرَو توملا ٌبَر دمحلا هللف »
 َوُمَو » :لاق .4 ضزألاو تمسلا يف ةمظعلا :يا « ءايربكلا هلو » .قلخلا
 ١ .هرمأ يف 4 ُميِكَحْلا » هتمقن يف « يزعلا

 اذه يف فلس ام رظناو [24 :تلصف ةروس] (نيتْعُمْلا َنُم مُه امف اوبتْعَتْسي نإؤ) :هلوق لثم وه (1)
 .(1) :قيلعت .79 ص ءزجلا
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 4 ۔ 1 :فاقحألا عبارلا ءزجلا ا

 .اهلك ةيكم ىهو .فاقحألا ةروس ريسفت

 نم ىضم اميف هانرّسف دق 04 مَح » :هلوق « ميجزلا ِنمُخَرلا هللا مسي »
 : يأ « ميكحلا زيزعلا هللا َنم » نآرقلا :يأ « بتكلا ليزنت » :هلوق .ميماوحلا

 . هرمأ يف ميكحلا هتمقن يف زيزعلا

 باسحلاو ثعبلل :يأ 4 قحلاب لإ امهنيب امو ضزالاؤ تؤمسلا انقلخ اَم <

 اورذن اًمَع اورفك نيذلاو » ةمايقلا :يأ }ه ىمسم ,لجأو » .رانلاو ةنجلاو

 .« َنوضرْغُم
 يوأ » مهناثوأ ينعي « هللا نود نم نوعذت ام مير لت » : لجو زع هلوق

 « توسشلا يف كرش مهل 1 » .ائيش اهنم اوقلخي مل :يأ 4 ضذألا َنم اوقلخ ادام

 لوقي « ينوُنيإ » .اتيش اوقلخي مل : يأ 5 ماهفتسالا ىلع ؟ائيش اهنم اوقلخ له :يأ
 ناثوالا هذه نأ هيف هم اذه ,لبق ن نم بتكب : ينوتيا :مهل لق :مالسلا هيلع يبنلل

 متنك نإ » اذهب :يأ 4 ملع نم ؛ةَرنأوأ وا 9 . ًائيش تاوامسلا نم وأ ضرألا نم تقلخ

 . ملع نم ةراثأ الو ملع اذهب مكدنع سيلو ©نيقداصب متسل : : يأ «َنيقدنص

 هللا نع يبنلا اهلاق يتلا ننسلا نم يأ (ملِع ْنُم ٍةَراَنأ) هريسفتو نسحلا ارقمو
 .""باتكلا يف ةصوصنم ريغ

 نم ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ ملو . يرصبلا نسحلا ىلإ ابوسنم ليواتلا اذه درو اذك (1)

 هريثي ءيشلا وه :اذه يف هلوق نسحلا ىلإ بسن لب 5ةيتَي لوسرلا ننس ملعب ملعلا ةراثأ رسف
 .«هجرختسم

143 



 زيزعلا هللا باتك ريسقت 6 - 5 :فاقحألا

 .(َنيِقداَص متنك نإ) نآرقلا اذه لبق ناك دق "ملع نم ةيقب : يبلكلا ريسفتو

 ةرثأ :ارق نمو )ةيقبلا يهف ةراثأ اهأرق نمف .ةرثأو ةراثأ :نيهجو ىلع ارقت يهو

 .ملع نم ةصاخ : لوقي وهف

 نم ةرثأ وه : لاقف طخلا نع ديتو هللا لوسر لئس :لاق سابع نبا نع اوركذ

 . (ة) ملع

 يبن ناك : لاقف طخلا نع لئس زات هللا لوسر نإ : لاق راسي نب ءاطع نع اوركذ

 . ملع اهملع لثم قفاو نمف {هملعي ءايبنألا نم
 ه ۔ 6 ٥

 مو ىلإ ُهَل بيجت ال نم ه هللا نوذ نم هاوعدي نمم لضأ نمو ث : لجو رع هلوق

 نم ءاعد نع ينعي 4 مهئاعد نع ط ناثوألا ينعي 4 . مهو ط مهناثوأ ينعي . ةميقلا

 .4 َنولفَع » اهدبع
 لاق . ؛“نيرفلك مهتذابعب اوناكو ءادعأ مُهَل اوئاك سانلا َرِشُح اإَو » :هلوق

 هيدي نيب نوققويف { دوبعمو دباع لك نيب ةمايقلا موي عمجي هللا نإ : نسحلا

 ه م. ء ه ۔

 7.7 ويو ( : هلوق وهو ل اهدبعي ناك نم مصاختل اهقطنيف اهنايعاب هللا اهرشحي
 انليَرَف مكؤاَكَرشَو منأ ُمُكَناَكَم اوُكَرشأ نيذلل لوق ٌمُث) اهودبع نيذلاو مانصألا (اعيمج

٥ 

 7 ©اةدح ىلع ءالؤهو {©اةدح ىلع ءالؤه انلأسنف ‘ ةلأسملاب مهس انلصف ىأ (مهنيب

 انيب اديهش هللاب ْىَقَكَف) انتدابع يلإ مكوعدن انك ام :يأ (نوُدبعت انا إ مك ام مزر و مو
 .[28-29 :سنوي] .(َنيلفاغَل) انايإ (مُكَتداَبع نَع ك نإ ُمُكَنبَو

 .3 ص 26 ج هريسفت يف يربطلا هحجر ام اذهو ،نيرسفملا روهمج هيلع يذلا ليوأتلا وه اذه (1)

 . «ةياور ينعي . ةراثأ أرق نمف» :323 ةقرو ز يفو ،ق يف اذك (2)

 .ًافوقومو ًاعوفرم سابع نبا نع يناربطلاو متاح يبأ نباو دمحا هجرخأ (3)
 ةريره يبأ نع ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلاو . «هلمع لثم» :ع يفو . «هملع لثم» :ق يف اذك (4)

 سابع نبا نع ةملس يبأ قيرط نم فوقوم 2 ص 26 ج ،هريسفت يف ريرج نبا هجرخأو .اعوفرم
 رظناو .ةفايعلا وه طخلا : شايع نب ركب وبأ لاقو «. . .ضرألا يف برعلا هطخي ناك طخ» :لاق

 .369 ص 7 ج ريسملا داز يزوجلا نبا رظناو .37-38 ص 6 ج شروثنملا ردلا يطويسلا
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 9 ۔ 7 :فاقحألا عبارلا ءزجلا

 نآرقلل :يأ « حلل اوُرَمَك نيذلا َلاَق ٍتيباتتنياة ُمهْيَلَع ىل ادلو » :هلوق
 م ة ه٠ه

 .« نيبم رحس اه مهءاج اُمَل ث

 هارتفا اولاق دق :يأ دمحم :يأ 4 هرتف َنوُلوَقَي مأ » :لجو زع هللا لاق
 ال :يا اتيش هللا َنِم يل نوكلمت لق ُهنَرَتفا نإ » مهل دمحم اي 4 لت » دمحم
 امب :يأ « هيف َنوضيفت امب : ملأ وُم » [ ائيش هللا باذع نم ىينوعنمت نأ نوعيطتست

 نم نارقلاب تئج ج ينأ : يا « مكنيو ينب اديه هب ىىَك » كرشلا نم هيف نولوقت

 .هللاب نمآ نمل :يأ « ميجرلا ُروُفَعْلا َوُمَو » :لاق .هرتفأ مل ينأو هدنع

 لسرلا تناك دق .مهلوأ تنك ام :يأ « ,لُسلا نم ًاعذب تنك ام لف » : لاق
 يل مكحي ام يردأ امو :نسحلا ريسفت « مكب الو يب لعفي ام يرذأ الو » يلبق

 مأ كرشلا راد يف مكرهظأ نيب ًاميقم ينكرتي لهو .عئارشلاو ماكحألا نم هللا مكلو

 . ةرجهلا راد ىلإ ينجرخي

 اهيلإ جرخا اضرأ يمانم يف تيار دقل :لاق مالسلا هيلع يبنلا نإ : يبلكلا لاقو
 اذه يقلن ىتم ىتح ثهللا يبن اي :اولاق ةكمب هباحصأ ىلع ءالبلا دتشا املف .ةكم نم

 يب لعفي ام يردأ ام :ةلي هللا لوسر لاقف .تيأر يتلا ضرألا ىلإ جرخن ىتم ءءالبلا

 .") اهنم جرخن مأ ةكمب تومنأ 5،مكب الو

 هللا لزنأ : : مهضعب لاق .4 نيبم ري انأ امو ىلإ ىحو ه امم ألإ نأ نإ » :لاق
 7 4 & ۔ م

 هتمعن د متيو رخأ اَمَو كبنذ ن مدقت ا ام هللا كل َرفْغَتل انيبم ًاحتو كل انحتف نا !) : : كلذ لعب

 . [3- 1 :حتفل ١ [ ) زي زع ًارضَت هللا رصنو ًاميقتسُم اط ارص ك ردهيَو كيَلَع

 هعجرم ةلي هللا لوسر ىلع تلزن ةيآلا هذه نإ :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع ربخلا اذه 401 ص ،لوزنلا بابسأ يف يدحاولا ركذ (1)

 يف نيرسفملا فالتخا رظنا «. . .ءامو رجشو لخن تاذ ضرأ ىلإ رجاهي هنأ» :هيفو دنس نودب
 26 ج يربطلا ريسفت يف كلذ رظنا نسحلا هيلإ بهذ امل نيرخآو يربطلا حيجرتو ةيآلا ليوات
 . 186-187 ص 6 جح يبطرقلا ريسفت يفو .8- ص
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 10 :فاقحألا

 8مهكسانم نيبو مهنيب ليح دق .ةباكلاو نزحلا نوطلاخم هباحصأو ةيبيدحلا نم

 اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ يهل ةيا يلع تلزن دقل :لاقف ةيبيدحلاب يدهلا اورحنو

 هلا نّيب دق ،هللا لوسر اي كل ًاثينه :موقلا نم لجر لاقف .مهيلع اهالتف .عيمج
 تانج ِتاَنِموُملا َنينموُملا لخديل : هللا لزنأف ؟انب لعفي امف كب لعفي ام كل

 ازوف هللا دنع كلد َناَكَو مهِتاَتَيَس ْمُهنَع رْفَكيَو اهيف نيدلاخ اهنأل اهتحت نم يرجت

 .[5 :حتفلا] (ًاميظع

 دهَشَو هب ْمُتْرَقَكَو » ،نآرقلا ينعي هللا دنع نم َناَك نإ مُتيءَرُأ لف » :هلوق
 ...... ماق » .ةاروتلا ينعي نآرقلا لثم ىلع :يا « هلف لع ليبزإ ينت نم دما

 . ممترَبكتْساَو

 ٠ ةاروتلا ىلع دهش {& ىسوم وه ليئارسإ ينب نم دهاشلا : لاقن مهضعب ركذ

 ال متنأو ةاروتلابو ىسومب نما ،ليئارسإ ينب نم وه :مهضعب لاقو .متربكتساو نماف

 هللا دبع هنأ الإ عمسن ام :لاقف نسحلل كلذ ركذف . نآرقلاو دمحمب نونمؤت

 . (2)مالس نبا

 ::لوقي ثيح نيتي آ يف هللا لزن أ :لاق مالس ني هللا دبع نع ةبالق يبا نع اوركذ

 َلق) :هلوقو [43 :دعرلا] (باتكلا مل هدنع ْنَمَو مكنيبو ينيب اديهش هللاب يفك زر
 نمف ه هلثم ىلع ليئارسإ يتب م ًدهاش دهشو هب +7 هللا دنع نم َناَك نإ تيأر

 .نين

 هللا نوقلي نيذلا نيكرشملا يأ « َنيملئلا موقلا يدهي ال ةللا نإ » :لاق
 . مهكرشب

 نب ديز نع .ةيبيدحلا ةوزغ باب يزاغملا يف يراخبلا هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 حلص باب .ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو .باطخلا نب رمع نع هيوري هيبأ نع ملسأ

 يلع تلزنأ دقل» : يراخبلا دنع هظفل .(1786) مقر . سنأ ثيدح نم .ةيبيدحلا يف ةيبيدحلا
 .انيبم احتف تل اَنخَتق اًنإ) ارق مث .سمشلا هيلع تعلط امم يلإ بحأ يهل ةروس ةليللا

 : مالس نب هللا دبع هيلع دهش ام لثم ىلع دوهيل٢ نم لجر دهش » :51 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (2)
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 11 :فاقحألا عبارلا ءزجلا

 نع اوركذ 4 هيلإ اَنوقَبَس اُم اريخ ناك وَل اوناع نيِلِل اوُرَقَك نيذلا َلاَقَو » :هلوق

 يف ناكف .ةي يبنلا بلطي ءاج هنأ رذ يبأ مالسإ لوأ ناك :لاق يجانلا لكوتملا يبأ

 3 مزمز ءام نم برشيو ،تيبلاب فوطي ليللاب جرخي اموي رشع ةسمخ ةبعكلا راتسأ
 ركب وبأ هعمو ةليل تاذ هللا يبن اذإ كلذك وه امنيبف .هريغ بارش الو ماعط هل سيل

 يبنلا هل لاقف . ملسأف مالسإلا مالسلا هيلع يبنلا ضرعف .تعنلاب يبنلا فرعف امهارف

 الو هب نورمتأي اوناك مهل ًاميعز ىقلف ،بهذف 0۔ككموق عداف بهذا : : مالسلا هيلع

 بلجاف .ايلاغ ةكمب .")رهظلا تكرت ينإ :رذ وبأ هل لاقف .مهرمأ اذإ رمألا يف هنوصعي

 للا يبن هيقلف . ىنمب هب باصاف ارهظ اهيلإ بلجف . ىنمب هب بيصت كنإف ارهظ اهيلإ
 عداف بهذا :مالسلا هيلع يبنلا هل لاق مث .ملسأف مالسإلا هيلع ضرعف ،مالسلا هيلع

 ؟كلذ امو :اولاق . ينوصعا مث ةرملا هذه ينوعيطأ .موق اي :لاقف مهاتأف كموق يل

 ام :اولاقو ،هنع اورفنو اوقرفتف برعلا مكل فرتعتو مجعلا مم ندت ردا :لا : لاق

 نسحو هنمي انفرع يذلا انبحاص سيلأ :اولاق مث ،اوعجارتو مهنيب اوموالت 7

 ضرعت ىذلا اذه ام :اولاقف هيلإ اوعجرف ؟ةرملا هذه انل امف ،انرمأ اذإ رمألا يف هيأر

 كلذ غلبف .اوملسأف برعلا مكل فرتعتو مجعلا مكل ندت اوملسأ :لاقف ؟انيلع

 يف هللا لزنأف ،هيلإ انوقبس ام اريخ اذه ناك ولف .‘ءافلحل ًارافغ نإ :اولاقف اشيرق

 .«متربكتساو لجرلا كلذ نماف ،ةاروتلا يف فوصوم هنأو ةيتَي يبنلاب قيدصتلا نم =

 ناك نم :ثيدحلا يفو ليوطلا رفسلا يف لمحيو اهيلع بكري يتلا لبإلا يأ باكرلا :رهظلا (1)

 بابحتسا باب ،ةطقللا باتك يف ملسم هجرخأ .هل رهظ ال نم ىلع هب دعيلف رهظ لضف هل
 . (1729) لاملا لوضفب ةاساؤملا

 يف ةلصفم ةصقلا دجأ ملو ،اهيلإ انئمطم تسلو ،«ءافلحل» :ع و ق يف ةملكلا هذه تدرو اذك (2)

 ريسفت يف يلي ام 51 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف ءاجو .اهتحص نم ققحتأ ىتح رداصملا ضعب
 عجشاو نافطغو ةعصعص نب رماع ونب تلاق رافغو ملسأو ةنيهجو ةنيزم تملسأ امل» : ةيالا

 اَنوقَبَس ام اَرْيَخ ناك وڵ) :هلوق ليوات اذهف ى 8 مهبلا ةاعر هيلإ انقبس ام اريخ اذه ناك ول :دسأو

 نع لئاملا فينحلا يناعم نم نإف .«ءافنح» اهباوص ًافيحصت ةملكلا يف نأ يل ودبيو .«(هإ
 . .(فنح) :ناسللا رظناو . مالسإلا ىلا نايدألا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 15 - 11 :فاقحألا

 م رم
 . (هيلإ اَنوقَبَس ام اريخ ناك و اونماع نيذلل اوُرَقَك نيذلا َلاَقَو) :كلذ - ٠

 كفإ اذم َنوُلوقَيَسَف » نآرقلاب :يأ « هب اوُدَنهَي مل ذلَو » :لجو زع هللا لاق

 .4 يب
 ينعي ه امامإ ىىَسوُم بتك » نآرقلا اذه لبق نمو :يا ه هل نيز » :لاق

 نارقلا ينعي « بتك اذهو » هب نمآ نمل :يأ 4 ةَمْحَرَو » هب نودتهي ةاروتلا

 اوكرشأ : يأ « اوُمَلَط نيذلا َرِذنتل ايبرع ناسل » ليجنإلاو ةاروتلل :يأ 4 ٌقَدَصُم

 .ةنجلاب نينمؤملا ينعي « َنيِنِسخُملِل ىىَرشبَو »

 ضئارفلا ىلعو كلذ ىلع :يأ 4 اوُماَقَتسا مث هللا انبَر اولاق نيذلا نإ » :هلوق

 .« نونزحي مه الو ْمهْيلَع فوخ الف » مهيلع هللا اهضرف يتلا

 ؟ةألَي هللا لوسر ةفيلخ اي ةماقتسالا امو :هل اولاقف ةيآلا هذه أرق ركب ابأ نأ اوركذ
 اوماقتسا مث :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع اوركذو .اوكرشي مل :لاق

 .بلعثلا ناغور اوغوري مل ضئارفلا ىلع

 الو اهنم نوجرخي ال :يأ ه اهيف نيدل ةنجلا بحأ كيلوأ » :لاق
 .مهلامعأ ردق ىلع :يأ 4 َنوُلَمْعَي اوناك امب ءاَرَج » .نوتومي

 يأ ه اهرك ُهَنَعَضَوَو اهرت همأ ُهنلَمَح انسحم هيلؤب َنَسنإلا اَنْيَصَوَو » :لاق
 هماطفو : يأ « ُهناَصفَو » نطبلا يف يأ ُهَلمَحَو » }ةقشمب هتعضوو ةقشمب هتلمح

 نيرشع :لوقي مهضعبو ملتحا اذإ :يا « هدش عب ا ح رهش نولت
 نا » ينمهلأ :يأ « ينغغزؤا ٌبَر لاق » نسلا يف يأ 4 ةنس َنيمبزا غلبو » 5'ةنس

 وهو ةنس نوثالثو عضب هنأ انهاه دشألا يف ءاجو :دمحم لاق :يلي ام 324 ةقرو ز يف ءاج (1)
 ؛52 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا هبتك يذلا عيدبلا حيجرتلا اذهو يكذلا ليلعتلا اذه أرقاو .رثكألا
 :دشألا ىف هل دانسإب ركذي ةخيشملا ضعب تعمسو .نوعبرألا وه انهاه دشالا نإ . . .» :لاق

 ينامث : عضوملا اذه ريغ يف دشالا نأ تعمسو . نوعبرأ :ءاوتسالا يفو ،ةنس نوثالثو ثالث

 = ينامث ىلإ اهنم نيثالثو ثالث ىلإ قسنلا يف برقأ نيعبرألا نال .باوصلاب هبشأ لوالاو .ةرشع
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 !8 - 15 :فاقحألا عبارلا ءزجلا

 يف يل خلضأو يضرت احبص لمحأ نأو يلاو ىنعو يلع تمعنأ يبلا كم ركشأ
 .ه نيملسملا نم ينإو كيإ تبت ينإ يترذ

 امهتيرذل امهؤاعدو .نينمؤم اناك نإ هيدلاول نمؤملا ءاعد اذه :نسحلا لاق

 يهو .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ يف تلزن اهنأ انغلب : يبلكلا لاقو .نينمؤملا

 . نينمؤملا يف ةلسرم ذعب

 يف مهاس نع راجَمنو اولمع ام نسحأ مهنع لبقتت نيذلا يلوأ ل :لاف
 : يأ 4 َنوُدَعوُي اوناك يذلا قذّصلا دو » ةنجلا باحصأ عم :يأ ه ةنسلا بحضأ
 .راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو .ايندلا يف

 نا :يا « جرخأ نأ يننادعتأ امكل تأ هيدلاول َلاَ يذلاو » :لجو َزع هلوق
 ةللا ناَعيِغَتْسَي اَمُهَو » :لاق .اوثعبي ملف :يأ ه ىلبق نم نورقلا تلخ ذَقَو » ثعبا
 اَم لوقيف » .ةمايقلا يأ 4 َح هللا دمو نإ » نمآ كليو :هل نالوقي يأ هه نما كلو
 .مهلطابو نيلوألا بذك :يأ ه نيلوألا ريطَْسأ لإ اذم

 مأ هتأرماو ركب يبأ هيوبأ يفو ى ملسي نأ لبق ركب يبأ نب نمحرلا دبع يف تلزن

 لوقلا اذه وه لوقيف لوقلا اذه ملسي نأ لبق هل نالوقي اناك .ةشئاع مأ يهو ،نامور

 .(!")هب امهباجأ ىذلا

 :اوثعبي ملف تلخ دق يتلا نورقلا يف نمحرلا دبع لوقل اباوج لجو زع هللا لاق

 ق متأ يف » [بضغلا مهيلع بجو :يا] 4 ُلْوَقْلا ْمْيلَع َقَح نيذلا يلوأ »

 لقأ تذخأ :لوقت نأ نم نسحأ نوكيف ،هلك وأ لاملا ةماع تذخأ :لوقت كنأ ىرت الأ .ةرشع =

 : لمزملا] (و هفضنو ,ليللا يفلُث نم ىذأ وق كنأ ْملْعي َكبَر إ) :هلوق هلثمو .هلك وأ لاملا
 مض ول ،ةرشع ينامث ينعي يناثلاو .برعلا مالك ليبس اذهف ؤضعب نم بيرق اذ ضعبف .[0
 ملو ءارفلا هيلإ بهذ ام 16 ص 26 ج ،هريسفت يف يربطلا لقن دقو .ءاهجو ناك نيعبرألا ىلإ
 .(ددش) :ناسللا رظناو .هركذي

 .197 ص 16 ج يبطرقلا ريسفت يف ةيآلا مهيف تلزن نميف نيرسفملا فالتخا رظنا (1)ا

 .324 ةقرو ز نم ةدايز(2))
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 21 - 18 :فاقحألا

 رانلا ىلإ اوراص ه سنإلاو نجلا ن مهل نم » تلخ دق ممأ ع : يا 4 تلخ

 .4 ن نيرسخ اوناك مهنإ »

 نينمؤملل ؛نيكرشمللو نينمؤملل :يا « اولمع اّمُم تجرد ْلكِلَو » :هلوق
 . مهلامعأ ردق ىلع رانلا يف تاكرد نيكرشمللو 1 مهلامعأ ردق ىلع ةنجلا يف تاجرد

 . هم َنوُمَلظُي ال م مهو + مهلامعأ ءازج ىأ 4٩ ْمُهَلَسُغأ ا ُمُهَيفونلو ط :لاق

 ٥ ۔ ٥2.

 ريسفت يف ،مهضرعو « رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرغ مويو » :لجو زع هلوق
 ىلع اضيأ أرقت يهو . 4 اندلا ُمكَبايَح يف ْمُكََيَط ممذ ث .رانلا مهلوخد 6 نسحلا

 لوقي وهف دم ريغب اهأرق نمف .؟ايندلا مكتايح يف ممكتاَبََط ممتْبَمذآ) :دمب ماهفتسالا

 يأ :اهرامضإو .ماهفتسالا ىلع يهف ملاب اهأرق نمو .متلعف دق :6")[ربخلا ىلع]

 ءايندلا يف متنك ذإ ةنجلا نم : يأ . مكتابيط متبهذأ مكنإ : ىنعملا .متلعف دق

 ( . مككرشب اهومتبهذأ

 امب نوُْلا باذع َوَرجَت مولا ط ايندلا ي : ىأ 4 اهب متعمس { : :لاق .

 مككرشب : يأ هه قحلا ريغب » هللا ةدابع نع :يأ ,ضزالا ي نوربكتست ك

 . كرشلا قسف : ىأ 4 نومست مك امبو » » مكبيذكتو

 يف مهيخأب سيلو بسنلا يف مهوخأ 5أدوه ينعي « اع ان ركذاو , : هلوق
 يف مهلزانم تناكو 4 فاقخألاب خ هللا باذع مهرذنأ : ىأ ؟ هموق رذن ا < . نيدلا

 مالك ءدب اذهو « هفل ْنمَو هيدي نيب نم رذنلا تلخ ذقَو » .)لامرلا فاقحا

 نم . : ىأ & دوه يدي نيب نم ©٥“تضم : : ىأ }‘تلخ دق لسرلا نأ هللا ربخي . لبقتسم

 .324 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 :فقحلا» :ءارفلا لاقو ،لمرلا نم جوعا ام وهو ،فاقح ىلع عمجيو }ؤفقح عمج ،فاقحالا (2)

 ىلإ نامع نيب اميف لامر ىهو ،داع لزانم فاقحألاو .«قوف ىلإ ةعفترملا ةليطتسملا ةلمرلا

 1 ج نادلبلا مجعم 6توقاي رظنا .«ةرهمو نامع نيب داوو :سابع نبا لاقو .تومرضح

 1 ج مجعتسا ام مجعم يف فاقحألا عضوم يف يبلكلا نع ةياور يركبلا هبتك ام أرقاو .115 ص
 .119-120 ص
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 25 ۔ 21 :فاقحألا عبارلا ءزجلا

 اودبعت الا » هتلا ةدابع نم دوه هيلإ اعد ام ىلإ نوعدي هدعب نم يأ ،هفلخ نمو هلبق
 هلوقب ربخأف دوه ةصق ىلإ عجر .4 ميظع مون باذع ْمُكيلَع فاخأ يإ هللا لا

 . هموقل

 : يأ هانتَهِلاع َنَع» انفرصتل : يأ « اًنكِفاَل انَفجأ » هموق هل لاق يأ ه اولا »
 نم تنك نإ اندجت امب انبأَف » تلعف دق :يأ .ماهفتسالا ىلع مهنم اذهو .اهتدابع نع
 .اونمؤي مل نإ باذعلاب مهدعي ناك هنإ : يأ هم َنيقدصلا

 .باذعلا مكيتأي ىتم ملع :يأ ه هللا دنع ملعلا امنإ » مهل 4 لاق «

 .4 ًنوُلَهَت اموق مكيرأ َيّنكَلو ه هب ُبلسزأ ام ام مكُعَلَبأَو »

 اذه اولا ْمهتيدؤأ َلبقَتْسُم اضراع » باذعلا اوأر يأ ه ُهوأَر امَلَف » :هلوق

 .رطملا مهنع أطبأ دق ناكو .ًاباحس هوبسح :يأ ه انرطم ضراع

 هب نولجعتسي اوناك امل :يأ 4 هب ْمَتلَجُعَتْسا ام وُه ْلَب » :لجو زع هللا لاق
 باذع اَهيف حير » هب متلجعتسا ام وه لب :لاقف .ًابيذكتو ءازهتسا باذعلا نم ًادوه
 .روبدلا حير يهو ،هب ترمأ ءيش لك رمدت :يأ 4 اَهبَر رمأب ءْيَش َلُك رمد ميلأ

 اوركذو .""روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصن :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .كلذ لثم مالسلا هيلع يبنلا نع سابع نبا نع

 ال : يأ ؛مالسلا هيلع يبنلل هلوقي هممُهَنكسَم الإ ىري ال اوحبصأف » : هللا لاق
 تكله دق :يأ (مُهْنكاَسَم آلإ ىرت ال) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو . مهنكاسم الإ رصبت

 .}(مُهنكاَسَم آلإ ىري ال اوُحَبْضأَف) :ثلاث هجو ىلع أرقت يهو .مهنكاسم تيقبو
 .نيكرشملا :يأ ه َنيِمرججخُمْلا وقلا يزجت كلذك » هللا لاق

 .356 ص 3 ج ،فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 أرقو . بوقعيو ةزمحو مص اع ةء ارق يهو ٠ ءارفل ١ هححر ام وه ع ارقل ١ نم ريخال ١ هجول ا ا ذه )2(

 3 ج ءارفلا يناعم يف اهللعو تاءارقلا هذه هوجو ليصفت رظنا (مهنكاسم الإ ىرت ال) نسحلا

 .55 ص
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 28 - 26 :فاقحألا

 ينعي }هيف مكنكمن مل اميف :يأ 4 هيف مُكْنَكم نإ اميف مُهْنَكَم دقلو » :لاق
 .[69 : ةبوتلا] (ادالؤأؤ لاومأ رَتُكأَو ةوق مكنم دشأ اوناك) : هلوقك "برعلا يكرشم

 ه ه. ۔ ه ۔ ه هوه ۔ ه م٥۔ ۔ ء ٥٤ ء

 مهرصب ا الو مهعمس مهنع ىنغ 1 امف ة ةذئف او ارص و اعمس . مهل اَنلَعَجَو , :لاق

 ام مهب لزنو : يأ ؛ مهب قاَحَو هللا تيائب نوُدحَب اوناك ذ ءيش نم : مهد الو

 . هب مهب ذع ام ينعي ،مهئ :ازهتسا ةبوقع مهب لزن : ىأ . ه نوهني 4 هر ب اون اك

 ٦ ىرقلا مأ ما يهو . ةكم لهأل هلوقي « ىىَرْقْلا نم ه مكلوح ام انلهأ ذَقْلَو ث : هلوق

 :لاق .كلهأ نم كالهب ربخأ .ااهلك دالبلا اهلوح امو ضرألا تيحد اهنم

 : يأ 4 نومحج ز مهلعل » :لاق .مهانكلهأ فيك مكانربخأ :يأ 4 تنلا انفرَصَو

 لاقملا ل انبَرَض الكور : هلوقك كلذب مهرذحي ناميإلا ىلإ نوعجري مهدعب نم لعل

 ْمُهَسُفْنأ اوُمَلَط نيذلا نكاَسَم يف ْمتْنَكَسؤ) :هلوقكو .9 :ناقرفلا] (آريبتن ان 7

 نم هب كلهأ ام ينعي [45 : ميهاربإ] (َلاتمألا ُمكَ انبَرضَو مهب انْلَعَف فييك مكل ن

 .هلك اذهب مهرذحي رانكلا نم مهلبق

 ينعي ه ةهلا انابرق هللا نود نم اودحتا نيذلا ُمُهَرَصن ج الهف :يأ « الولف »
 مهل حلصيل ىفلز هللا ىل مهبرقت اهنأ نومعزي يتلاو هللا نود نم اهودبع يتلا مهتهلا

 مهءاج ذإ مهورصن الهف : لاق . ةرخآلاب نورقي اونوكي ملو ايندلا يف مهشياعم

 . “ َنوُرَتْفَي اوناك اَمَو ح مهبذك : : ىأ 4 ْمُهكِإ كلذو ْمُهنَع اولض ل ث . باذعلا

 : يأ ة}(ممُهَكَمأ كيلذَو) :اهارقي ناك هنأ )يكملا ريثك نب هللا دبع نع اوركذ
 .ىدهلا نع مهدض

 .ةكلهملا ممألا لزانم نم اهريغو ز تاكفتؤملا طول موق نئادمو رجحلاب دومث رايد يه ليق )1(

 ، يرادلا يكملا ريثك نب هللا دبع : هتبثأ ام هباوص أطخ وهو ؛«ريثك يبأ نب هللا دبع» :ع و ق يف (2)

 يف هيلع عمتجملا مامإلا وه هللا دبع لزي ملو» :دهاجم نبا هنع لاق .ةءارقلا يف ةكم لهأ مامإ

 .443 ص .1 ج ءارقلا تاقبط . يرزجلا نبا رظنا .ةئامو نيرشع ةنس تام ىتح ةكمب ةءارقلا

 .(1852) مقر هتمجرت

 هذه ذخأ ريثك نبا نأ ودبيو . مهريغو ةمركعو ضايع يباو سابع نبا ىلإ اضيأ تبسن ةءارق هذهو (3)
 .7 ص 2 ح بستحملا 6 ينج نبا رظنا سابع نب هللا دبع ىلوم سابرد ىلع ةءارقلا
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 29 :فاقحألا عبارلا ءزجلا

 ؛هوُرَضَح اًلَف ناءرقلا َنوُعِمَعسَ نجلا ن ا َنُم ارقن كيلإ اَفَرَص ذإو :لجو زع هلوق
 يبنلا مهيلع هارق املف : يأ 4 يضق املف » ضعبل مهضعب هلوقي : يأ اونِصنا أ اولاق
 له أ مهو 4 َنيرذنُم مهموق ىلإ + اوعجر : ىأ :« اولو « اوملس و مالسل ١ هيلع

 .() -بيصن

 :اولاقف ؛نآرقلا مهيلع أرقف مالسلا هيلع يبنلا اوتأ نيبيصن نج نأ مهضعب ركذ

 اي :اولاقف .قرع مكل مظع لكو ،ةرضخ مكل ةثور لك :لاقف ێاندوز هللا لوسر اي

 وأ مظعب ىجنتسي نأ يتم هللا لوسر ىهنف .انيلع هنوسجني كتمأ نإ : هللا لوسر

 .(2ةثور

 نيبيصن نج نأ دوعسم نبا نعو سابع نبا نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع اوركذ
 ال ماظعلاو ثورلا مهدوز اوعجري نأ اودارأف نارقلا مالسلا هيلع يبنلا مهيلع أرق امل

 .ًأرمتو ًامحل هودحو الإ هنم ءيش ىلع نوتأي

 نيجاح انجرخ : لاق دوعسم نب هلللا دبع نع ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع اوركذ

 اذإ ىتح ضرألا نم ةجاجع تعفتراف حير تحاه قيرطلاب انك اذإ ىتح © نيرمتعمو

 لطعملا نب ناوفص فلختو .انلزنف ،‘“ءاضيب ةيح نع تفشكنا انسوؤر ىلع تناك

 يه :لاقف اهنع ثيدحلاو اهفصو يف بنطأو 288-289 ص ؟ ج ثنادلبلا مجعم يف توقاي اهركذ (1)

 ىلع اهارق يفو اهيفو ، ماشلا ىلإ لصوملا نم لفاوقلا ةداج ىلع .ةريزجلا دالب نم ةرماع ةنيدم

 ةتس لصوملا نيبو اهنيبو خسارف ةعبس راجنس نيبو اهنيب ناتسب فلأ نوعبرأ اهلهأ ركذي ام
 . «مايأ

 ىلع ةءارقلاو حبصلا يف ةءارقلاب رهجلا باب .ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 يف عقي هيلع هللا مسا ركذ مظع لك مكل» :هيفو دوعسم نبا ثيدح نم (450 مقر) نجلا
 .ةدع قرط نم امهريغو دمحأ هجرخأو .«مكباودل فلع ةرعب لكو . ًامحل نوكي ام رفوأ مكيديأ

 .290-306 ص 6 ج ،ريثك نبا ريسفت يف هلك اذه رظنا

 5ءاضيب ناج نع تفشكت» :325 ةقرو ز يفو . اضيأ ةيح نع تفشكنا» :ع و ق يف اذك (3)

 .«ةيح ينعي
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 31 - 30 :فاقحألا

 .اهنفد مث 5هيف اهنمكف هتبيع نم ةقرخ جرخأو 5")هترهطم نم اهيلع بصف .اهرصباف

 رباج نب ورمع نفد مكيأ :نلق مث نملسف ،ءاشعلا دنع نئج دق ةوسنب اذإف 5انعبتا مث
 ضيبأ اناج ترصبأ :لطعملا نب ناوفص لاقف .رباج نب ورمع فرعن ام هللاو :انلقف

 ةءارق ةي هللا لوسر ىلإ عمتسا نم ةيقب ،رباج نب ورمع هللاو كلذ :نلق .هتنفدف

 رافكلا نم فحزو نيملسملا نم فحز ،نجلا نم نافحز ىقتلا ؛نجلا نم نارقلا

 . هللا همحر دهشتساف

 قيرط يف ريسن نحن امنيب :اولاقف دوعسم نب هللا دبع ىلإ اورفن ًاموق نأ اوركذ
 يف اهنّمكف موقلا ضعب لزنف اليتق ةيح اذإ هيلإ انيهتنا املف .راصعإ انيلإ عفر ذإ ماشلا
 مث ،انيلع اتملسف ءاتءعاج دق نيتأرماب اذإ ليللا انيلع نجو انلزن املف .اهنفد مث هل ةمامع

 :انلق .ليتقلا ةيحلا ،ىلب :اتلاق .الجر انفد ام :انلق ؟مويلا ارمع نفد مكيأ :اتلاق

 مهيملسمو نجلا ةقسف نإ . متبصأ دقف رجألاو ةرخآلا متيون امنإ متنك نإف :اتلاق .معن

 . ةيم دمحم دنع نارقلا اوعمتسا نيذلا رفنلا دحأل هنإ هللاو .مهيف لتقف مويلا اولتتقا

 .مهموق اورذنأ :يأ (َنيِرذنُم) :هلوق

 نأ لبق ةيدوهيلا ىلع اوناك 4 ْىَسوُم دنب نم لزنا ابتك انعمس ناموقي اولام »

 قيرط ىلإو قحلا ىلإ يدهي » باتكلا نم : : ىأ 4 هيدي نيب امل اقدَصُم » .اوملسي

 .ةنجلا ىلإ ميقتسملا قيرطلا وهو ،ميقتسم نيد ىلإ :يأ » ميقتس

 : يأ هيهب اوُماءَو» مالسلا هيلع يبنلا نونعي « هللا يعاد اوبيجأ اَنموَقني »

 لاق امك .«ىلعأ حتفلاو ،اهرسكو ميملا حتفب يهو ،هب أضوتيو هب رهطتي ءانإ لك :ةرهطملا (1)
 . يرهوجلا

 ءاج .حيحص امهالكو «اهتنفدف ءاضيب اناج ترصبأ» 5 ةقرو ز يفو :ع و ق يف اذك (2)
 . ءاضيبلا ةيحلا وه ناجلا نأل هانعمل ةيناثلا يفو ناجلا ظفلل اعبات ىلوألا ةرابعلا يف فصولا

 اتعن (ليعف) ناك اذإ» :تيكسلا نبا لاق .ةقيرع ةيبرع يهو . «ليتق ةيح» :اهلك خسنلا يف اذك (3)

 .343 ص قطنملا حالصإ تيكسلا نبا رظنا .ءاه ريغب ناك ،لوعفم ليوأت يف وهو ثنؤمل
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 35 ۔ 31 :فاقحألا عبارلا ءزجلا

 باذع ن مُكرجُيَو » اهلك مكبونذ :يأ ه مكبونذ ْنُم مكل رفغي » هب اوقذصو

 .4 ,يل
 4 ,ضزألا يفزجمُمب رف » مالسلا هيلع يبنلا يأ ه هئلا يعاد بجي ل نمو »

 « الوأ هنود نم ل أ سيلو » .هبذعي مث هثعبي ال ىتح هللا قبسي يذلاب سيلف : يأ

 نم ينعي © نيب : : يأ « نيبم للض يف تلوأ ج لاق . هللا باذع نم هنوعنمي : يأ

 .نمؤي ال يأ .هللا يعاد بيجي ال

 4 ٌنهَقلَحب [ يعي : ملو ضزالاؤ توُمّسلا َقَلَخ - يذلا هللا نأ اَوَرَي مل و % : هلوق

 ) بو نم انسم امو ماي أ ةس يف امهنيب اَمَو ضزألاو توسَسلا اَنقَلَخ ذَقَلَو) :هلوقك
 قلخ نم غرف امل هنإ :تلاق هللا ءادعأ دوهيلا نأ كلذو .ءايع نم يأ [38 : ق ةروس]

 . حارتساف ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضوف ىقلتساف ييع ضرألاو تاوامسلا

 موجنو رمقو سمش نم :يأ (اُمُهنْيب اَمَو ضزألاو تاومسلا الح دقلو : هللا لزناف

 ىري ال اممو ىري امم امهنيب ام لكو 3 رجحو ردمو ءامو راهنو ليلو حيرو رطمو باحسو
 تاومسلا َىَلَخ يذلا ةللا نأ اور ْمَلَوأ) :لاقو .(بو نم انسم امو مايأ ة ةتس يف)

 نأ ىلَع » رداقبو مهلثم قلخي نأ ىلع , راقب « :لاق (َنهِقْلَحب يعي ملو ضزالاو

 .« ريق ءيش لُك ىلَع هنإ ىلب ىتوملا ييخ

 مهل لاقي : يأ « ىحلاب اَذَم سيلأ رانلا ىلع اوُرَقَك نيذلا ضرعي مويو » :هلوق
 متنك يذلا قحلاب اذه سيلأ .رانلا يف مهو اذه مهل لاقي .نسحلا ريسفت يف ،اذه
 .ايندلا يف نودعوت

 .4 َنوُرُفَكَت متنك امب باذعلا اوفوُذَف َلاَق اَنبَرَو ىلب اولاق »

 نم مزعلا ولوأ :مهضعب لاق « لسرلا َنِم مزعلا ولوأ رَبَص امَك زبْضاَق » :هلوق .
 اي ربصا :لوقي .مالسلا مهيلع دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون :ةسمخ لسرلا

 مهضعبو .ربصلا ولوأ نسحلا ريسفت يف مزعلا اولوأو . اعيمج مه اوربص ,امك دمحم

 .لسرلا نم لاتقلاب رمأ نم ينعي : يبلكلا ريسفتو .مزحلا ولوأ : لوقي
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 35 :فاقحألا

 .باذعلاب مهل لجعتست ال :نيكرشملا ينعي 4 ْمُهَل لجمَتسَت الو » :لاق

 .مهل ديعو اذهو .[17 :قراطلا] (اديؤُر ْمُهْلهْما نيرفاكلا لُهَمف) :هلوقك
 راهن م ةَعاَس الإ اوبل مل ث باذعلا ينعي 4 نوُدَعوُي ام نوري و هنأك ط

 كلهي هنأ ربخأ اميفو نورقلا كالهإ نم تفصو يذلا اذه يف :نسحلا ريسفت 4 غلب
 تربخأ يذلا اذه يف :لوقي :رامضإ اهيفو .غالب ةعاسلا مايقب ةمألا هذه رخا رافك

 .نوكرشملا :يأ « َنوُقِسقلا موقلا ألإ » غالبلا دعب :يا كلهي لَهَف » .غالب

16 

 



 4 ۔1 :دمحم عبارلا ءزجلا

 . اهلك هن لم يهو 6 ي لدمحم ةر وس ريسقت

 ْنَع اودَصَو اورفك نيذلا » :لجو زع هلوق .« ميجرلا نمحرلا هللا مسب »
 طبحأ : يأ « ْمُهَلَسعأ لضأ » 0"[مالسإلا ينعي] .ىدهلا ليبس :يأ ه هللا ليبس
 .نسح نم اولمع ام :يأ ،ةرخآلا يف مهلامعأ

 :يأ « دمحم ىلَع لزن امب اونَماَةَو تنحلَصلا اونِمَعَو اونما َنيِذلاو ه :لاق

 ْمهِتاْيَس ْمُهنَع رف مهبر نم ىحلا وُمَو » نآرقلا ينعي دمحم ىلع لزن امب اوقدص
 ٥ قحلا ىلع مهلعج ءايندلا يف مهلاح :يأ « ْمُهْلاَب حلصأو » مهل اهرفغ :يأ

 .ةنجلا مهلخدي : يأ ،ةرخآلا يف مهلاح هب حلصي

 هسواسو اوعبتا سيلبإ :يأ 4 زط اوعبت اوُرَقَك َنيذلا نأب كلذ » :لاق

 :يأ « ميب نم محلا اوعبت اونما نيذلا نأو » .ناثوألا ةدابع نم هيلإ مهاعد يذلاب

 سانلل نيبي يأ 4 سانلل هللا برضي كلذك ج مالسلا هيلع دمحم هب ءاج يذلا نآرقلا

 .مهلامعأ تافص :يأ مهلمأ

 اوُدشَق ْمُموُمْتنَحْنأ اذإ ىتح باقلا برضف اوُرقَك نيذلا متيقل اد » :هلوق

 مهنم لجر دعصف ،مهوباصاف يح ىلإ ةيرس ثعب ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .4 قاثَولا

 :لاق .ءيش الف اهانيمرو .ءيش الف اهانعطق :رضح يذلا لاق .اهناصغأ ةفتلم ةرجش
 رّيغتف] ي يبنلا كلذ غلبف .تيم لجرلا رخف .ةرجشلا كلت اهب اومرضاف رانب اوءاجف

 .326 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزملا هللا باتك ريسفت 4 :دمحم

 برضب تثعب ينكلو ، هللا باذعب بذعأل ثعبا مل ينإ :لاق مث 0[ًأاديدش اريغت ههجو
 .قاثولا دشو قانعألا

 هللا كنكمأ نإ :لاقف ةلي هللا لوسر ينثعب :لاق لبج نب ذاعم نع نسحلا ركذ

 نإ كترمأ : لاقف . تعجرف . يلع هودر :لاق تيلو املف :لاق .رانلاب هقرحأف نالف نم

 هنإ نابضغ انأو هتلق ة ينإ :لاق .معن :تلق ؟رانلاب هقرحت نأ نالف نم هللا كنكمأ

 .2)هقنع برضاف تردق نإف .هللا باذعب بذعي نأ دحأل سيل

 اهيف « اممَراَزأ برحلا عض ة نح ءادف امأو دعب انم امأف » :لجو زع هلوق ٥

 ىأ . اهرازوأ برحلا عضت ة ىتح باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف : لوقي ٠ ميدقت

 عضتو شريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيو لاجدلا لتقيف ميرم نب ىسيع لزني ىتح
 . (ة)اهرازوأ برحلا

 نبا اهاور دقو .خيراتلاو ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ةصقلا هذه دجأ ملو ز نم ةدايز (1)

 ثعب هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نب مساقلا نع يدوعسملا نع ىيحي» :دنسلا اذهب مالس

 .«. . .ةيرس

 ةيهارك يف باب ،داهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو ،هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (2)
 ةريره يبأ نعو (2673مقر) هيبأ نع يملسألا ةزمح نب دمحم نع رانلاب ودعلا قرح
 يبا نع هللا باذعب بذعي ال باب ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخاو . (2674 مقر)

 يف ةلصفم هتصق رظنا .كلذ دعب ملسأ يذلا ،دوسألا نب رابه وه اذه انالف نإ ليقو .ةريره
 رظناو .149-151 ص 6 ج ، يرابلا حتف رجح نبا رظناو 0 857-858 ص 32 ج يدقاولا يزاغم
 .1469 ص 4 ج ،ريبكلا ريسلا حرش .، ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 نع ىيحي» :اذكه 3326 ةقرو ز يف ءاج ت 3 مالس نبا هاور اربخ اذه دعب دوه خيشلا فذح (3)

 هعم تيقلف رئاج مامإ يلع ناك اذإ :تلق هللا دبع نب رباج تلاس :لاق ريبزلا يبأ نع ةعيهل نبا
 6مهتدجو امنيأ ةلالضلا لهأ لتاق :لاق .هترهاظم الو هبُح يب سيل ؟ال مأ لتاقأ ةلالض لها
 : يلاتلا دنسلاب مالس نبا هاور اثيدح اضيأ هدعب فذحو .«تلممح ام كيلعو لمح ام مامإلا ىلعو

 ينب :يتي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع يصيصملا رسج نع ينهدلا رامع نع ىيحي»
 يتلا يه نوكت نيلصملا نم ةئف رخآ ىلإ هبن هللا ثعب ذنم ضام داهجلا :ثالث ىلع مالسإلا أ

 =،بنذب مهورفكت نأ هللا الإ هلإ ال لهأ نع فكلاو .راج نم روج هضقني ال لاجدلا لتاقت
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 ١ ءزجل ١ رل ١ :دمحم عب 4

 ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم :لوقي ي هللا لوسر تعمس :لاق ةيواعم نع اوركذ
 موي ىلإ مهأوان نم قحلا ىلع نولتاقي نيملسملا نم ةباصع لازت الو .نيدلا يف

 .(1) ةمايقلا

 .)اهكرش :ىأ !اهبونذ :يأ ماماو برحلا م عضت ىتَحر :نسحلا ريسفتو

 .كرش نوكي ال ىتح :يأ [193 :ةرقبلا] ةنتف نوكت آل ىتح ْمُموُلتاَقَو) : هلوق ديري

 مهنع فكو مهنم تلبق ةيزجلاب اورقأ اذإف باتكلا لهأ امأو .برعلا يكرشم يف اذه
 باتكلا لهأ يف لخد ناك نم الإ ،برعلا يكرشم الإ نيكرشملا عيمج كلذك .لاتقلا

 . ةيزجلاب اورقي وأ اوملسي ىتح باتكلا لهأ لاتقب رمؤي نأ لبق مهنم
 م ,/ ٥ م ٥ ۔ ٥ ۔

 امإو لعب نم امإف .ىرسألا يف اذهو (َقاََولا اودش ْمهوُمتنخثا اذإ ىتح :لاق

 هيلع اوّنمُي وأ هوافي نأ الإ اريسأ اوذخأ اذإ ةيآلا هذه تلزن نيح مهل نكي مل .(اَذف
 ه مذ - ه ة ه -- ٠

 ) مهفلخ نم مهب درشف بزحلا يف مهنف ا ام اق ) :اهتخسن ؛ةخوسنم يهو . هولسريف

 لتق مامإلا ءاش ناف .[7 :لافنألا] (َنوُرُكَذَي ْمُهَلَعَل) مه اوس نم مهب ظع : يأ

 نم هنم مهفي دق امل ثيدحلا اذه طقسأ دق دوه خيشلاب ينأكو .«هللا نم اهرشو اهريخ ريداقملاو =

 . ءاجرإلا ىنعم
 هب هللا دري نم باب ،ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ :ناخيشلاو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال :يي هلوق باب ،ةرامالا باتك يف ملسم هجرخأو .نيدلا يف ههقفي اريخ

 ىلع وهو ةيواعم نع هيوري امهالك )1037 مقر) مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ

 ثيدح نمو (1920 مقر) نابوث ثيدح نم ارصتخم بابلا سفن يف ملسم ًاضيأ هجرخأو شربنملا

 . (1923 مقر) هللا دبع نب رباج

 اهكرشو اهماثآ :(اممَراَؤُأ بزحلا عضت ىتح :هلوقو» :57 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 رازوأ : ينعت تنأو برحلل نوكت (اممَراَزوأ) يف ىتلا ءاهلاو . ملاسم وأ ملسم الإ ىقبي ال ىتح

 هيلإ بهذ يذلا وهو . حالسلا برحلا لهأ عضي ىتح ىنعملا» :نينمز يبأ نبا لاقو . . .«اهلهأ

 : ىشعألا لاق .لمحي هنأل ارازوأ حالسلا ىمسف .هتلمح ام رزولا لصأو .دهاجم

 ًاروُكُد العو الوط ًاحاَمس اممَراَروَ بزحلل تددو

 . (رزو) ناسللا رظناو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 9 ۔ 4 :دمحم

 هل سيلف ءادف ريغب نملا امأو . ىدنفأ ءاش نإو ،ةمينغ مهلعج ءاش نإو ىراسألا

 . هل مهنم مقتني ال : مهضعب لاق .كلذ

 نينمؤملا هب ىلتبي ؛لاتق ريغب ينعي « ْمُهنم َرَصَتنال هللا ءاشي وَلَو كلذ » :لاق
 مكضعب يلتبي :يأ « ضفب مكضعب وليل نكلو » :لاق .0"مالسلا هيلع يبنلاو

 ضعبب ٠.

 نلف هللا ليبس يف » (اولق) :رخآ هجو ىلع ارقت يهو ٩ اولَنَق نيذلاو » :لاق

 مهل ققحي :نسحلا ريسفت 4 مهيدهَبَس » .مهلامعأ طبحي نلف : يا ه ْمُهَلَمغأ لض
 و ٥ م

 .» مهل اَهفرَع ةنجلا مهلخو » . ىلوألا لثم يهو 4 مهلاب حلصيو » ىدهلا

 ريسفتو .ةنجلا ىلإ اوءاج اذإ ةنجلا يف مهلزانم نوفرعي مهنإ :دهاجم ريسفت
 .ايندلا يف مهل هللا اهفصو يتلا ةفصلاب ةنجلا نوفرعي :نسحلا

 هلل رصن هنيدو يبنلا مهرصن : : يأ 4 هللا اورصنت نإ ونم نيزلا اهت { : هلوق

 .ه ْمُكَماَدفأ تبكو و ل هلللا ُمكْرُصني ط

 هللا نم متش سعتلا نإ :نسحلا ريسفت .4 ْمُهَل ًاسُعتف اورقَك نيذلاو » :لاق
 يف ًانسح اهنم ناك ام طبحأ :يأ مهلمع َلضأَو » .ةيبرع ةملك يهو !مهل
 . ةرخ ةرخألا

 .« ْمُهَنَمغأ طبحأ » نآرقلا يأ « هللا لزنأ ام اوهرك مهناب كلد »

 لك .ةريثكلا هدونجب هلللاو يإ (مُهْنم رصتنا هللا ءاشت ر ولَو)» : : ةداتق لاقو . !مكريغ ةكئالمب» :ليقو (1)

 . ادنج ناكل هقلخ فعضأ طلس ولو دنج هل هقلخ

 .ةداتق نع 4443 ص 6 ج ،هريسفت ةت يف يربطلا هاور امك . دحأ لهأ يف تلزن ةيآلا هذه نإ ليق )2(

 دق ءاعدلا نأل ؛مهلامعأ لضاو هللا مهسعتاف :لاق هنأك» : :58 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (3)

 نال مسا وهو ،سعتلا ىلع ةدودرم اهناو .لعف (ْنَضأر نأ ىرت الأ ، يهنلاو رمالا ىرجم يرجي
 بص ان رمضم رمأ ىلع ةدودرم ) اوُدشَق ْمُموُمَتَنَح 11 ١ ا 5 : هلوق كلذكو ‘ مهسعب أ ىنعم هيف

 .«باقرلا برضل
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 14 ۔ 10 :دمحم عبارلا ءزجلا

 نم نيذلا ةَبقَْع ناك فك اورظني ضزألا يف اوريسي لقأ )+ :لجو زع هلوق

 نم نيذلا ةبقاع ينعي 4 هتمأ َنيرفْكْلَِو ث هللا مهكلهأ : يأ 4 مهنَلَع هللا َرَمَد مهلبق

 . ىلوألا ةخفنلاب نوكلهي . ةمألا هذه رخا رافك ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا يأ . مهلبق

 : ط مهيلو : ىأ 4 اونما نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ « : لجو رع هللا لاق

 مث : : هلوق امأو . مهلو هناف ] ناطيشلا الإ مهل يلو ال : : ىأ 4 مهل ىلوم ال َنيرفنكْلا

 باب نم وه سيلو .مهكلام هانعمف [92 :ماعنإلا] (تحلا ممُهَوَم هللا ىلإ اوذ
 .[257 :ةرقبلا] (اوّنَماَع نيذلا يِلَو هئلا) :لاقو .نينمؤملل هللا ةيالو

 اهتخت نم يرجت تج تْحلْصلا اولمعو اونما ع نيذلا لجخذُل هللا نإ ت :لاق

 وهو رمخلاو نبللاو لسعلاو ءاملا :دودخ ريغ يف يرجت ةنجلا راهنأ : يأ 4 نهنأل

 . ؤلؤللا بابق هتافاحو 6 توقايلاو ردلا هضارضرو رفذأ كسم رهنلا ةنيطف ٤ هلك ضيبأ

 لكات اَمَك ًنوُلُكاََو » ايندلا يف :يأ 4 َنوُعَتَمََي اوُرَقَع نيلاو » :لاق
 نيذلل لزنم : يأ 4 مهل ىوثم رانلا ط :لاق . ةرخآلا نع ةلفاغ يهو “ ُبعْنألا

 .اورفك

 دحاو ىعم يف لكاي نمؤملا :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ةريره يبأ نع اوركذ

 ."ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو

 : يأ 4 ةوق دشا يه » ةيرق نم مكو :يأ « ةيف ْنُم نْيأَكَو ل :لجو زع هلوق
 ينعي « كتجَرخا يتلا » كتيرق لها نم :يا « كتيرق نم » ةوق دشا اوناك اهلهأ

 وو وك ى

 .انم مهعنمي :ي ا 4 مهل رص ت الف ُْهَتَكَلُمأ ١ ث اهله ا كجرخأ ةكم

 اوُكبت او هلَمَع ءوس هل هل ي نمك هب ر م ةنيب ىلَع ن اك نمف ا + : هلوق

 : : ممماَومهأ

 .341 ص 2 ج ‘ فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 نوكت (نم) نأ كلذو ٠ هاوه عبتاو : لقي ملو» : : ةيآلا ركذ دعب 9 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 = ) ُهَل َنوُصوغُت م نيطاَيشل ١ نمو) : هلثمو . ىنعمل ا ىلع مهؤاوهأ تذرف { عيمجو لح او ىنعم
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 اهيف » ةنجلا ةفص لثم : يأ « نوقتملا عو يتلا ةنجلا ْلَعَم » :لجو زع هلوق

 مل :يا ه همع ريعت مل نبل نهنأو » "ريغنم ريغ :يا 4 نيأ رع ءام نم راهن
 لاجرلا هرصعي 1 : يأ 4 رمخ نم راهنأو , .ريغتيف يشاوملا عورض نم جرخ

 نوطب نم جرخي مل :يأ 4 ىفُصُم لَسَع نم رنهنأَو نيبراشلل ةل » 'ةمهمادقاب
" 

 يتلا راهنألا نم نوكي ام رزغأ نبل ةنجلا يف ةلجد :لاق هنأ بعك نع اوركذ

 رزغأ لسع لينلاو ،هللا ىمس يتلا راهنألا نم نوكي ام رزغأ رمخ تارفلاو }هللا ىمس
 يتلا راهنألا نم نوكي ام رزغأ ءام ناحيجو ،هللا ىمس ىتلا راهنألا نم نوكي ام

 . هللا ىمس

 .تارفلاو لينلاو (ث}نوحيجو }”نوحيس :ةنجلا نم راهنأ ةعبرأ نأ اوركذ

 ةردس انل تعفر مث :لاق هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 راهنأ ةعبرأ اذإو .رجه لالق لثم اهقبنو شةليفلا ناذآ لثم اهقرو اذإف ،ىهتنملا

 هذه ام :ليربج اي :تلق .نارهاظ :نارهنو ،نانطاب نارهن :اهلصأ نم نوجرخي
 . تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأو ،ةنجلا يف نارهنف نانطابلا امأ :لاق ؟راهنألا

 :رخآ عضوم يفو ،[25 :ماعنألا] (فيلإ عمتسي م مُهنمو) :رخآ عضوم يفو 82 : ءايبنألا] =

 .[42 :سنوي] فيإ نوعمتسي ن م مُهنمَو)
 انس لجرلا نسأو .هتحئار تريغت اذإ انَسأ ناي نيأو ٥ انوُسأ نسايو نساي ،ءاملا نّسا :لاقي (1)

 . (نسأ) ناسللا .رئبلا حير ثيح نم هيلع يشو راود هباصأف رئبلا لخد اذإ

 لبق كلذو رمخلا جارختسال بنعلا نوسودي ،مهمادقأب رمخلا نورصعي بيرق دهع ىلإ اوناكو (2)
 . ةثدحتسملا رصعلا تالآ عرتخت نأ

 . ءاتشلا يف دمجي وهو ێدنقرمس دعب رهنلا ءارو اميف دجوي ريبك رهن :نوحيس (3)
 ريماب يحاون نم هعبانم ذخأ .ايسآ يف ىربكلا راهنألا نم . ايرادومأ : : يلاحلا همساو ،نوحيج (4)

 يلاوح رهنلا لوطو . ايلاح لارآ ةريحب) مزراوخ ةريحب يف بصني ىتح ايسآ زاتجي مث ،دنهلا

 اعيدب افصو 0196 ص 2 ج همجعم يف يومحلا توقاي هفصو دقو .ر:هوليك ةئامتسو نيفلا
 .رهنلا دمجتو دربلا ةروس دنع ةصاخو
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 17 - 15 :دمحم عبارلا ءزجلا

 امو ايندلا يف اهنوفرعي ام :نسحلا ريسفت 4 تزممثلا لك ْنم اهيف مُهَلَو » :هلوق

 يذلا اذه اولاق اقزر ٍةَرَمَت نم اَهنِم اوقزُ اَملك) :هلوق يف مهضعب ريسفتو .نوفرعي ال
 .همساب هنوفرعي .ايندلا يف :يأ [25 :ةرقبلا] (لق نم اقزر

 اهلخاد لكؤي ةرشع ؛ةرمث نيثالث ضرألا ىلإ ةنجلا نم هللا طبهأ : مهضعب لاق

 اهلخاد لكؤي ةرشعو ءاهلخاد لكؤي الو اهجراخ لكؤي ةرشعو !اهجراخ لكؤي الو

 . اهجراخو

 َعطقف اميمح ءام اومسو رال ١ يف للخ ه نمك مهبر نُم نم :7 ح :ل اق

 ام اهيف ةنجلا اودعؤ نيذلا نوقتملا ءالؤهأ : لوقي . ماهفتسالا ىلع اذهو . 4 ْمُماَعُمأ

 .ءاوس اوسيل :يأ ،هللا فصو امك رانلا يف دلاخ وه نمك 7 هللا فصو

 كدنع ن نم اوجرخ اذ 71 إ ىنح ث نيقف هانمل ١ ينعي 4 يل إ عمتسي م مُهنمَو , : هلوق

 ريغ نم هثيدح نوعمتسي لي يبنلا نوتأي اوناك . 7 لاق اذام َمْلِعْلا اوُبوأ نيذلل اولاق
 اولاق © ملعلا اوتوأ نيذلل اولاق هدنع نم اوجرخ اذإف هثيدح نوهقمي الو )1 )ةبسح

 . مالسلا هيلع يبنلا لاق ام اوهقفي مل 5ًافنآ دمحم لاق اذام :}[دوعسم نب] هللا دبعل

 اوعبتاو مهيو ىلَع هللا بط نيذلا كئلوأ » :مالسلا هيلع يبنلل هللا لاق

 .4 ْمُماوْمأ

 مهءاج املك :يأ ه ْمُهييَوَقَت ْمُهاَتاةَو ىدُه ْمُهَداَز اؤَدَنُها نيذلاو » : هللا لاق

 يأ (ْمُهيَوَقَت) مهاطعأ يأ (مُهتاَو) ىده كلذ مهدازف هوقدص ءيش هللا دنع نم

 .نيقتم مهلعج
 نأ ريغ نم : يأ «ةبسح» :حصأ وهف 327 ةقرو ؤلز يف ءاج ام تبثأو ةيشخ ريغ نم» :ع و ق يف )1(

 . هللا دنع مهعامتسا باوث اوبستحي

 26 ج ؤ‘هريسفت يف يربطلا ىور دقو .سابع نب هللا دبع هنأ ريسافتلا ضعب يف ءاجو ،ز نم ةدايز (2)

 ةيآلا نأ ىرأو .لئس نميف تلئس دقو ،مهنم انأ :سابع نبا لاق» : يلي ام هيف ءاج اربخ 51 ص
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ملعلا يتوأ نم لك لمشت ةماع
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 18 :دمحم

 ةخفنلا :يأ « ةعاسلا آلإ » 0"»[نورظتني امف :يا] 4 َنوُرَْنَي لهف » :هلوق
 ذفن » ةاجف :يأ ه ةنغب ْمُهَيتاَت نأ » ةمالا هذه رخآ رافك اهب هللا كلهي يتلا ىلوألا

 .( ه اَهْطاَرشأ ءاج

 يمرو ،اهطارشأ نم رمقلا قاقشنا ناكو كاهطارشأ نم مالسلا هيلع يبنلا ناك
 .(ة)ةريثك اهطارشأو ،اهطارشأ نم موجنلاب نيطايشلا

 © نيتاهك ةعاسلا لثمو يلثم امنإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 . )4( ةبابسلاو ىطسرلا هيعبصا نيب عمجف ‘ ىرخألا ىلع امهادحإ لضف امف

 نأو 5،ةءعاجفلا توم ةعاسلا طارشأ نم :ةلي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذو

 .بائذلا ملكت نأو ،نيتليلل هنأك هتليل لالهلا ىري

 .رغاصألا دنع ملعلا سمتلي نأ ةعاسلا "7 نم :مهضعب لاقو

 © ملعلا رهظي نأ ةعاسلا طارشأ نم :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 نمو .رعشلا مهلاعن اموق اولتاقت نأ ةعاسلا طارشأ نمو .راجتلا رثكتو ،لاملا ضيفيو
 . ةقرطملا َناجملا مههوجو ناك اموق اولتاقت نأ ةعاسلا طارشأ

 سوؤر ىلع ءاشلا ءاعر ىري نأ ةعاسلا طارشأ نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .اهتبرو اهبر ةمألا دلت نأو ،ناينبلا يف نورابتي عوجلا ةارعلا ةافحلا ىري نأو سانلا

 (ةهانإ َنيرظان ر َرْيَغ) : ىلاعت هلوق اهنم . نآرقلا يف ف اريثك راظتنالا ىنعمب رظنلا درو دقو ز نم ةدايز (1)

 :لمنلا] . ةرظتنمف يأ (َنوُنَسْرُمْلا جزي مي ة ةَرظاَنف) : هلوقو 6 نيرظتنم ريغ يأ ]53 : بازحألا ]

35 . 

 2 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاق . تارامألاو تامالعلا يهو 6 ءارلا حتفب حمصمب 6 طرش جج : ٤ طارشألا )2 (

 8 مهسفنأ اوملعا مهنأل ىرن اميف طرشلا ىمس امنإو ث اهمالعأ (اهطاَرْشأ ءاج ذقف)» :215 ص

 »... هرارشو منغلا راغص لاملا طارشأو

 رظنا .ننسلا باحصأ اهعمج ةريثك ةعاسلا طارشأ يف ةي هللا لوسر نع تحص يتلا ثيداحألا (3)
 . يطويسلا رظناو . ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك . ملسم ححصو ٠ نتفلا باتك ٠ يراخبلا حيحص

 .50-62 ص 6 ج روثنملا ردلا
 .2 ص 3 ح ع ام رظنا (4)
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 ثعب يلإ ثعب نيح :ةي هللا لوسر لاق :لاق (" يلوحلا نارمع يبأ نع اوركذ
 رمؤي ىتم رظتني ىرخأ رخأو الجر مدقو ،هيف ىلإ هب ىوهأف .روصلا بحاص ىلإ
 . ةخفنلا اوقتاف الأ ؛خفنيف

 بحاصو مكب فيك :لاقف هباحصأ ىلع اموي جرخ ةي هلا لوسر نأ اوركذ

 .هيف خفنيف رمؤي ىتم رظتني هعمسب ىغصأو هتهبج ىنح دق نرقلا

 فيكف :يأ «ممُمرَكِذ ْمُهْنءاَج اذإ » .مهل فيكف :يأ « ُمُهَل نأف » :لاق
 .مهنم لبقت ال اهنإ ،ةعاسلا مهتءاج اذإ ةبوتلا مهل

 َُلْعَي هلاو تتم ؤُملاَو نينم ؤُمْللَو كبنذ رِفْغَتْساَو هللا لإ هلإ آل هنأ ملعاف » :لاق
 نووثي يذلا لزنملا ىوثملاو .هيلإ مترص اذإ ه ْمُكيْوتَمَو »» ايندلا يف :يأ ه ْمُكَبلَقتُم
 .هنع نولوزي ال :يأ .هيف

 تنا اًذإَف ةروُس تلزن » اله :يأ ه الوت اونماع نيذلا ُلوَقَيَو ل : لجو زع هلوق

 ضرف ةروس لك يهو 4 لاتقلا اهيف َركذَو » ةضورفملا ةمكحملاو « ةَمَكُْم ةروُس
 نورظني » نيقفانملا ينعي 4 ضرم مهبولق يف نيذلا َتأَر » هب رمأ يأ ثلاتقلا اهيف
 :هلوقك .لاتقلل ةيهاركو هنم افوخ :يأ « توملا َنم هيلَع ىشْغَمْلا َرَطَن كيإ

 .[4 :نوقفانملا] (مُهزَذخاف دمعلا ٌمُه ْمهْيلَع ٍةَحْيَص َلُك نوبسحي
 :لاق مث .مالكلا عطقنا مث :مهل هللا نم ديعو اذهو ه ْمُهَل ىَلْأَت » :لاق

 نم هيلع مه امم مهل ريخ يأ « فورعم َلوَقَو » هلوسرو هلل ةعاط :يأ ه ةعاط »
 . قافنلا

 ناكف ه ةثلا اوقدص وَلَف » هللا ليبس يف داهجلاب :يا ه رمألا َمَرَع اِإَف » :لاق
 .نيقفانملا هب ينعي « مُهَل ًارْيَح َناَكَل » اقدص داهجلا يف مهمزع

 نارمص يبأ» :اذكه ق يف ءاجو يلوحلا نارمع يبأ نع» :اذكه ع يف مسالا اذه ءاج (1)

 . مسالا اذه حيحصتل دتها ملو ؟ «اوحلا

 . !اقدص هرهاظو مهرمأ نطاب ناكف هللا اوقدص ولف» :326 ةقرو ز يفو .ع و ق يف اذك(2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت

 نا » مهللا ليبس يف داهجلا نع ه ميوت نإ » مهبيعي « منيَسَع لَهَف » :لاق
 . مكتبارق اولتقت :يأ ه مكَماَحزا اوعطقت :ضزالا يف اودسفت

 ٥ ي ۔ ۔ هع ٠ ۔ ٥ 7 , و و2 .> ۔ ©. - 1

 .هنع هم مهرلصبا ىمعاو + ىدهلا نع 4 مهمصاف هللا مهنعل نيذلا كئلوا ج :لاق

 بولق ىلع نإ : يأ اَهْلاَقفأ بوف ىلَع م نارقلا َنوُربدَنيالَفأ » :لاق

 . مهرفكب مهبولق ىلع هللا عبط يذلا عبطلا وهو .اهلافقأ

 ىدلا ُْمُهَل نيبت ام دعب نم ه مهرذأ ىىَلَع اودترا نيذلا نإ » :لجو َزع هلوق

 ع ىدم ينعي . نارقلاو يبنلاب ةجحلا مهيلع تماقو ناميإلاب اورقأ ام دعب نم :يأ

 سوسو :نسحلا ريسفت .4 مهل ىلمأو » ث [مهل نيز :يأ] « : لوس نيشلا »
 . باذع ريغ ىلإ نوريصتو نوتومت مث ؤ باذع ريغب ايندلا يف ن وشيعت مكنأ مهيلا

 نوقفانملا لاق :يأ ه هنلا لزن ام اوهرك نيذلل اولاق مهنأب فلذ » :لاق

 [نونمؤملا] انم اهلبقي للمب لتعتس :يأ « رمألا ضب يف ْمُكُعيطَنَس » نيكرشملل

 اوقل اًِإَو) :هلوقك ؛َرَسلا يف كلذ ىلع اوقفتاف ،مكلتاقن الف مكلاتق نع فلختنف
 نإ اوُلاَق) مهئاسؤرو مهتداق ىلإ : يأ ه ممهنيطاَش ىلإ اولخ اذإو اماع اولاق اونما نيزلا

 . نوعداخم : يأ [14 :ةرقبلا] (نوُزُهتسُ نحن 1 ىوهلاو ةذوملا يف :يأ (مُكَعَم

 يف كرشلا ىلع مهوقفاو كرشلا يف يأ رمألا ضعبب يف ْمُكُعيطْنَس) :مهضعب لاق
 .رسلا

 .)ه ْمُمَررْسأ ْمَلعَي ةللاو » :لاق

 .ًاكرش هورهظت ىتح قافنلا نم مكبولق يف امع ميوت نإ متيِسَع ڵلَهق) :ز يفو ضع و ق يف اذك (1)
 ىلعا يهو . حتفلاب ءارقلا نم دحاو ريغ أرقو نيسلا رسكب (متيسع) عفان أرق :دمحم لاق

 . . ْمَتيَسَع لمم)» :63 ص 3 ج يناعملا يف ن ءارفلا لاقو .«ديبع وبأ هركذ .امهحصفأو نيتغللا

 ضرألا يف اودسفت نأ سانلا رومأ متيلوت نإ

 .ز نم ةدايز (2)
 . مالكلا قايس اهيضتقي اهنم دب ال ةدايز (3)

 = نب ىيحي اهأرقو .رِس عمج . (مُمَراَرسأ) :سانلا اهأرق» :63 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (4)
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 30 - 27 :دمحم عبارلا ءزجلا

 ريسفت ] 4 مهرب ا او ْمهَموُجو وبر رضي ةكئْلَمْل ١ مهتقو ا د ذا فْكف + :لاق

 يف (مُمَرابذأو مُهَموجو نوبرضي رانلا ىلإ مهترشح (ةَكئالَمْلا مُهَنفَوَ) :نسحلا م ر
 طَبخأق 4 ُهَناَوُضر اوُهركَو هللا طخشأ ام اوب مكنأب كلذ , : لجو رع هللا لاق .")رانلا

 ( ةرخآلا يف : ىأ 4 ْمُهَلَمغأ

 نوقفانملا مهو « ضرم مهبولق ي نيذلا بسح أ » :لجو زع هللا لاق
 مهرودص يف نونكي ام ينعي] 4 مُهَنَْعض ذأ ةللا جرخي : نل نأ » قافنلا ضرم مهضرمو
 .نينمؤملل مهتاروع هللا رهظي نل نأ :يأ [كرشلا نم

 ٥ ى ى ه 22٠9 ى ر

 يأ ،مهتعنب :يأ «مهُميسب ْمُهَتفَرَعَلف ْهُهَعتنَرأل ءاشن ولو » : ىلاعت هللا لاق

 .لوقلا نحلب مهفرعي نأ ريغ نم
 اوناك امو ةبذاكلا مهللعب ينعي )4 ,لوقلا نخَل يف ممُهَنَقرُعَتَلَو » : ىلاعت لاق

 نورذتعيو هنودحجيف لوقلا نم مهنم نوكي اميفو وزغلا يف لطابلا نم هب نورذتعي

 فخي ملف ،مهب هللا هربخأ مث .[107 :ةبوتلا] (ىَتْسحْلا لإ اَنذَرأ َنإ) هللاب نوفلحيو
 :لاق .(‘ةفيذح ىلإ ةي هللا لوسر مهرسأو © قفانم ةيآلا هذه دعب ةلي هللا لوسر ىلع

 .اهولمعت نأ لبق نم ه ْمُكَلَسحعأ مَلْعَي ةللاو »

 :هلثمو .ردصم وهو ث يئاسكلاو ةزمحو شمعألا هعبتاو ،فلألا رسكب (مُهَراَرْسإ) هدحو باثو =

 .[40 :ق ةروس] (دوججُسلا زابذإو)
 .326 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)'

 .هتبثأ ام هباوص أطخ نأ ودبيو ،«ضراألا يف» :ع و ق يف (2)
 يف يرشخمزلا لاقو ،«لوقلا ىنعم يفو لوقلا وحن يف ،(,لوقلا نحل ينا : ءارفلا لاق (3)

 وحن ىلإ مالكلاب ليملا نحللا يناعم نمو .«هيولسأو لوقلا وحن يف» :330 ص 4 ج فاشكلا
 : يرازفلا ةجراخ نب ءامسأ نب كلام لوق هنمو . هريغ نود كبحاص هل نطفيل صاخ

 انحل اك ام ثيدحلا ُرْيَعَو ان ايحأ نحْلَتَو عئار قطنم
 . (نحل) ناسللا يف نحللا يناعم فلتخم رظناو

 باحصأ رابك نم ناك .راصنألا نم لهشألا دبع ينبل فيلح ،ناميلا نب ةفيذح هللا دبع وبأ وه (4)

 تاذ باطخلا نب رمع هدشان دقو .تي هللا لوسر رس بحاصب مهيف فرعي ناكو .تي هللا لوسر

 .كدعب ادحأ يكزا الو ال :لاقف ؟نيقفانملا نم انأأ :موي
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 زيزعلا هنلا باتك ہسفت 36 - 3 !ا :دمحم

 لاعفلا ملع اذهو هَنيِربنصلاو مكنم نيدهنجُملا لعن ىتح مكنولبنلو » :هلوق
 نمو ناميإلا نم ىطعأ اميف مكنم قدصي نم ملعنف مكربتخن :يأ 4 مراش ولو »
 .هلل لمعلا نم هب رقأ امب ىفوي ال نمم بذكي

 زور نع :يأ 4 هللا ليبس نمع اوُدَصَو اوُرَقَك نيذلا نإ » :لجو زع هلوق

 يأ ه ىدهلا ُمُهَل نيبت ام دعب نم » هوداعو لوسرلا اوقراف :يأ « َلوُسَلا اوماقو ه
 ُطبخُيَسَو » مهرفكب :يا « تش للا اوُرُضَي نل » ةجحلا مهيلع تماق ام دعب نم

 .ايندلا يف هولمع نسح لمع نم ناك ام ينعي .ةرخآلا يف :يا « ْمُهَلَسغأ

 ه ْمُكَلَتغأ ا اولطب الو لوسرل ا اوُعيطأ او ةللا اوُيطأ ا اونَم ا ني ذلا اهز ا ظ : هلوق

 هناسل يف ناكو ،يلصيو موصي مالسلا هيلع يبنلا دهع ىلع ناك الجر نأ اوركذ
 .""! مدهتو ينبت كنإ نالف اي : : مالسلا هيلع يبنلا هل لاقف .يش

 نلف رافك مهو اوتام مث , هللا ليبس نع اوُدَصَو اورفك نيذلا نإ ط : ىلاعت لاق

 .4 ْمُهْ هللا ر رفغي

 ىلإ اوُعذَتَو « داهجلا يف ا ىف اوفعضت ال :يأ 4 اونهت الف » :لجو زع هلوق

 : يأ ه نولعألا متنأو , حلصلا ىلإ اوعدت ال : ىأ .حلصلا ىلإ :يأ « ملسلا
 .ملسلا ىلا :رخآ هجوب أرقي فرحلا اذهو . نينمؤملل هلوقي ؛نوروصنملا نورهاظلا

 نلو :يأ ه مُكَرَتَي نلو » مكرصان :يأ 4 ْمُكَعَم هللاو » :لاق .مالسإلا ىلإ :يأ

 .«ممُكَلَمغأ» مكملظي
 ينعي .ايندلا لهأ نإ :يأ « رهَنَو بعل ايندلا ةيحلا امنإ » :لجو زع هلوق

 لهأب اوسيلو ،ايندلا مهتبس وهلو بعل لهأ اهريغ نوديري ال نيذلا نيكرشملا
 . ةرخآلا

 يف يربطلا هاور ام انه ينبجعيو .ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ مل (1)

 هلمع احلاص المع لطبي آلا مكنم عاطتسا نم» :لاق ةداتق نع عوضوملا يف 62 ص 26 ج هريسفت .

 كالم نإو ،ريخلا خسني رشلا نإو رشلا خسني ريخلا نإف . هللاب الإ ةوق الو . لعفيلف ءيس لمعب !

 . «اهميتاوخ لامعألا أ
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 38 36 :دمحم عبارلا ءزجلا

 ةنجو نمؤملا نجس ايندلا : نيتم هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ه ٠٥َ ه ۔ .۔..۔ ه ىإ ٤, . ء م ھ3ڵ م م ه

 مكل اي الو » مكباوث : يأ 4 مكروجا مكتؤي اوقتتو اونموت نإو » . () فاكل

 4 ميق ان اموُمكلاس نإ , .مكلاوما مكلاسي ال ادمحم ن :يا 4 مكلا
 م ى . 4

 .(ُْعَعْضأ عوور :رخآ هجو لع أرقت يهو . . مكتوادع : ىأ

 نم مكنم هللا ليبس يف اوقفنتل َنوَعذت ِءالؤه متأم » :لجو زع هلوق
 امنإف لخبت نَمَو » : ىلاعت هللا لاق .قفانملا ينعي .هللا ليبس يف ةقفنلاب د يا ه لخ

 ةعامج ينعي ،هللا ىلإ « ءاَرَقُفلا تنأو » مكنع :يأ 4 ينعا هللاو هسفن نمع لحب

 .سانلا

 لِدْبَْسَي » نسحلا ريسفت يف سانلا ةعامج ينعي ،ناميإلا نع « اولوت نإو «
 :هلوقك .لاصئتسالاب مككلهيو ،مكنم عوطأ : يأ ، .مكنم اريخ :يأ ه مر اموق

 مكنم اريخ : يأ [0-61 :ةعقاولا] مكلام َلَذَبْث نأ ىلَع َنيقوبسمب نحن اَمَو)

 : يأ ،نيكرشملل هلوقي ه«ْمُكَلَتْمأ اونوك ال مث ل : ىلاعت هللا لاق .باذعلاب مككلهيو

 . مكنم هل عوطأو مكنم اريخ اونوكي

 .338 ص 1 ج فلس اميف هيرخت رظنا(1))

 وبأ لاق .حلأو يلع فحلاو ةلأسملاب ينافحأ لاقيو :216 ص 2 ج ثزاجملا يف ةديبع وبأ لاق(2))

 .«سماخلا عنملا لثمب يفحلا لئاسلا عنمت نل : دوسألا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 2- 1: حتفلا

 اهلك ةيندم يهو ‘ حتفلا ةروس ريسفت

 لاق ه انيبم ًاحتق كل انحتف انإ » :هلوق « ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 ىلع هلللا يبن هيف رهظ . .)ةيبيدحلا موي حتف وه : يبلكلا لاقو .ةكم حتف وه :مهضعب

 اولخد ىتح نوملسملا مهيلع رهظو ،هلحَم غلبي نأ يدهلا سبح دعب نيكرشملا
 ريسفتو .عضوملا اذه دعب روهظلا اذه ريسفتو .حلصلا نوكرشملا لاسو مهرود

 .هسأر هقلحو ةيبيدحلاب هرحن هنإ :دهاجم

 ام هللا كل رفغي ًانيبُم احتف كل انحتف انإ ) ةيآلا هذه نأ كلام نب سنأ نع اوركذ

 يبنلا ىلع تلزن ه ًاميقّتسُم اطزص كيدهيو كيلع همغن ميو رخأت اَمَو بنذ نم مدق
 مهنيب ليح دق شةبآكلاو نزحلا وطلاخم هباحصأو ،ةيبيدحلا نم هعجرم مالسلا هيلع
 يلإ بحأ يهل ةيا يلع تلزن دقل :لاقف {ةيبيدحلاب يدهلا اورحنو ،مهكسانم نيبو
 اي كل ًائيرم ائينه :موقلا نم لجر لاقف هللا لوسر مهيلع اهالتف .اعيمج ايندلا نم
 َنينموُمْلا َلخذُيَل) هللا لزناف .انب لعفي اذامف كب لعفي ام انل هللا نّيب دقل ؤ هللا لوسر
 .ةيالا رخآ ىلإ ...اهنلا اَهْخَت نم يرجت تانج تانموُملا

 ؛هديؤي ةيبيدحلا ةوزغ باب © يزاغملا باتك يراخبلا حيحص يف بزاع نب ءاربلا ثيدحو (1)

 موي ناوضرلا ةعيب حتفلا دعن نحنو احتف ةكم حتف ناك دقو .ةكم حتف حتفلا متنأ نودعت :لاق»
 تيمسو .441-442 ص 7 ج ،يرابلا حتف يف لاوقألا هذه نيب عمجلا رظناو «. . .ةيبيدحلا

 رظنا ،ةنيدملا نم لحارم عست ىلعو ةكم نم ةلحرم ىلع يهو .اهب رثب مساب كلذك ةيبيدحلا

 .229 ص 2 ج ؛ نادلبلا مجعم توقاي

 .403-405 ص لوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو © 146 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (2)
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 7 - 3 : حتفلا عبارلا ءزجلا

 م. و ©. م

 .كءادعأ كب َلذي :يأ « زيزع ارضن هللا كَرصْنََو 9 : ىلاعت هللا لاق

 لاقو .نسحلا ريسفت يف .راقولاو ةنينامطلا يأ 4 ةنيكسلا لزنأ يذلا وه »

 اوُداَدزَيل َنيِنموُملا بوف يف « : ىلاعت لاق .حيرلا ةنيهك ه هللا رمأ نم ةنيكسلا :دهاجم

 نوقدصي :يأ ،مهقيدصت عم ًاقيدصت ينعي . مهنيقي عم انيقي د : يأ « مهنميِإ ك م ُ انميإ

 ضعب نم مهضعبل مقتني 4 ضزألاو توُمّسلا دونج .هلو , .نارقلا نم لزن ام لكب
 . 4 اميكح ًاميلَع هللا ناَكَو ط

 نيلح رنهْنألا اهت نم يرجت تنج ج تتم ؤُمْلاَو نينم ؤُمْلا لخديل » :لاق
 ٥ و ٥ م 29

 : يأ « مهتائيس مهنع َرْقَكْيَ + : ىلاعت لاق . ىلوألا ةيآلا يف هانرّسف دقو « اهيف

 . ةنجلا ىلإ رانلا نم ةميظعلا ةاجنلا يهو « اميظع ًازوق هللا دنع ذ َناَكَو » مهبونذ

 هيلع يبنلابو هللاب رارقإلا لهأ :يأ « ٍتَقْتُملاَو نيقفانملا َبَّذَعْيَو » :لاق
 لهأ هتككرشُملاو َنيِكرشُمْلاَو ط ءافولا مدعو . ةنايخلاو عييضتلا لهأ نم مالسلا

 نأ نيكرشملا نظ ناكو ..! ءوسلا نظ . هللاب َنيَئاَضلا % دوحجلاو راكنإلاو ةاواسملا

 لوسرلا بلقني نل نأ نيقفانملا نظ ناكو ‘باقع الو باوث الو اوبساحي نلو اوثعبي نل

 كلهيو ، هباحصأ كلهيو ‘كلهيس ادمحم نإ :نولوقي ؛ًادبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو
 . () مهنيد

 كالهلاو ءوسلا رودي مهيلع : يأ 4 ءوسلا ةرئاد مهَلَع < :لجو زع هللا لاق

 :يأ « ريصم تَاَسَو منَهَج ْمُهَل دَعأَو ْمُهَنَعلَو ْمهْيَلَع هللا بِضَعَو » .ةرخآلا يف

 . ريصملا تسئبو

 : يأ « اميكح زيزع ةللا َناَكَو ضزألاو تومَسلا دونج .هلو » :لجو زع هلوق

 .هرمأ يف ًاميكح هتمقن يف ازيزع

 ةغللا يف ىشفأ ُوُسلاو ،باذعلا :ءوسلا ةرئادو . ..» :65 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق ()

 . !وسلا ةرئاد : برعلا لوقت املقو رثكأو

 .«هنيدو» :ز يفو . «مهنيد كلهيود» :ع و ق يف اذك (2)
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 زي زعلا هتنا باتك ريسفت 10 - 8 : حتفلا

 ةنجلاب 4 ًارشَبُمَو » كتمأ ىلع 4 ادهاش َكتلَسزأ ا إ» :لجو زع هلوق

 :يأ « هوُرَرَعَنَو » سانلل هلوقي 4 هلوُسَرَو هللاب اونمؤتَل » رانلا م 4 اريذنو »

 . يبلكلا ريسفت يف مالسلا هيلع ادمحم ينعي ى هومظعتو :يأ ه ةورفو » هورصنتو
 هلل اولصت : يأ ،هللا اوحبست : يأ « ُهوَبَسَنَو » هللا ينعي (ُهوُمْظَعْتور :نسحلا ريسفتو

 ىلع أرقت يهو .رصعلاو رهظلا ةالص اليصاو .حبصلا ةالص !ةركب ه ليِصأؤ ةركب ل

 اونمؤيل : مالسلا يلع يبنلل هلوقي 5 ةيآلا رخآ ىلإ (. . .هلوُسَرَو هللاب اونموُيل) :رخآ هجو

 .اولعفيلو اولعفيلو

 عياب نم : يا « مهيديأ قوق هللا دي ةللا َنوُمياُ امإ كَنوُعياَبُ نيذلا نإ » :هلوق

 الأ ىلع هوعياب ناوضرلا ةعيب يهو .ةيبيدحلا موي اذهو ؛هللا عياب امنإف ليي هللا لوسر

 .اورفي

 رقن لا ىلع ايت هللا لوسر انعياب : لاق هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع اوركذ

 .توملا ىلع هعيابن ملو

 ثعب هللا لوسر نأ ةرجشلا تحت هللا لوسر ةعيب موي سانأ ربخأ : : : مهضعب لاق]

 أطبأ : : ىأ ئ هيلع ثار املف . مالسإلا ىلإ مهوعدي ةكمب شيرق ىلإ نافع نب نامثع

 نامثع نظأ ال ,ينا : هباحصأل لاقن . لتقف هر ردغ دق نامثع نأ هللا لوسر نظ 6 هيلع

 .'")[اورفت لأو ربصلا ىلع ىينوعيابف .دهعلا اوضقن دقف اولعف نإف .هب ردغ دق الإ

 ارفاك عجري ىتح ثكن نمف : : يأ 4 4 هسفن ىلع كر امنإف تز نمف ط :هلوق

 لمكتسا نمو : : ىأ 4 هللا هيَلَع ًدَماَع امب ىفوأ نمو و هسفن ىلع ثكني امنإف قفانم وأ

 هيتؤنسف يأ ه اميظع ًارججأ هيت ؤّنَسَف » هللا هيلع دهاع امب ىفوو اهب لمعو هللا ضئارف

 .اهب هبيثن ةنجلا

 :الإ هتاور ءامسأ يل حضتي مل دنسب ربخلا اذه مالس نبا ىور دقو 50330329 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 تناك نإو رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه دجأ ملو ٥ةعيهل نبا نع ىيحي

 . «موقلا زجانن ىتح حربن ال» :لاق هنأ هنع يور دقو .اورفي الأ ىلع مهعياب لوسرلا نأ ىلع قفتت

 .اهدعب امف 603 ص 2 ج .يدقاولا يزاغمو .315 ص 3 ج .ماشه نبا ةريس رظنا
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 12 - 11 :حتفلا عبارلا ءزجلا

 نيفلختملا] نيقفانملا ينعي ٩ بارغألا ن ني َنوُمَلَحُمْلا ك لوقيس % : ىلاعت هلوق

 ةعيضلا اهيلع انفخ : ىأ 4 انولو اتلوُمأ اتَلَعَش » (")[نسحلا ريسفت يف داهجلا نع

 يف سيل ام مهتتسأب نولوقي انل ُرفْعَتُساَف » داهجلا يف كعم نوكن نأ انعنم يذلا كلذف

 .لطابلاب نورذتعي :يأ « مهبو
 © بارعألا ةماع هنع فلخت ةيبيدحلا ىلإ ةي هللا لوسر جرخ امل : يبلكلا لاقو

 ةيبيدحلا نم ولي هللا لوسر عجر املف .لاتق نوكي نأ اوفاخو مهنم دحأ هعبتي مل

 الاومأ اَنتلَعَش) :نولوقي ،ةمينغلا ءاجر هعم اوزغيلو اورذتعيل هوتأف ؛ربيخ هللا هدعو

 أدبأ مهيلهأ ىنإ ًةوُنموُمْلاَولوُسَرلا بلقني نل نأ متت لب) :هلوق ىلإ . . .(انولهأَ
 .(أروُب اموق ْمَتنَكَو ءوسلا ن منو مكبولق يف .كلذ نيزو

 يا « ًَرَض مكب ةارأ نإ اش هللا نم . ْمُكَل كلمي نمف لق » :.لجو زع هلللا لاق

 مكمحري نأ :ىأ اعفن مكب دارأ ؤ » .رانلا مكلخديف }مكقافنب مككلهي نأ

 مهيلع بوتي ال هنأ ةيآلا هذه ريغ يف دعب هيبن ربخأ دقو . مكيلع نمي : : يأ . ناميإلاب

 (نورفاَك ممر . .نوتومي يا ه مهسفنأ تومتو : ىأ (ْمُهُسَفْنأ قممْزَتَو) :هلوق يف

 (مُهَل هللا رفغي ن مه رفغتست : مم مأ مه َترَقْعَتْسأ مهلع ءاوس) :لاقو .[55 :ةيوتلا]
 . 4 اريبخ َنوُلَمعَت امب هللا ناك لب )% :لاق .[6 :نوقفانملا]

 انركذ دق ه ادبأ مهيلهأ ىإ َنوُنموُمْلاَو لوسرلا لقني نل نأ متنَتَظ لب » : هلوق
 ناك .كوبت ةوزغ يف كلذ ناك :نسحلا لاقو .ةيبيدحلا موي هنأ يبلكلا ريسفت

 نأ لبق نوكلهيو ،ادبأ ةنيدملا ىلإ نونمؤملاو دمحم عجري نل :نولوقي نوقفانملا

 . مهنيد كلهيو اوعجري

 َنيِناَطلا) :هلوق لثم وهو 4 ِءوَسلا نظ ْمُتنتَعَو مكبولق يف كيذ َنّيَو » :لاق

 ةنيزمو ةنيهجو ملسأ بارعأ مهو :65 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .330 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 . «راقغو

 .ز نم هتبثأ ام هباوص ًافيحصت ةملكلا يف نأ ودبيو .كمكبقاعيو مككلهي نأ» :ع و ق يف (2)
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 زي زعلا هنلا باتك ريسفت !5 - 12 : حتفلا

 هباحصأو ادمحم نأ اونظ :يأ [6 :حتفلا] (ءْوسلا ةَرئاَد ْمهيَلَع ءوسلا نظ هاب

 . مهنيد كلهيو نوكلهيس

 ({"ريدساف : يأ « أروُب امو نكو » :لاق

 اوفويف هلوسرو هللاب اونمؤي مل مهنإ :يأ ه هلوُسَرَو هللاب نموُي مل نمو » :لاق

 َنيرفكلِل انذأ انإ ٭ :لاق .لمعلاو لوقلاب ناميإلا ضئارف اولمكيو هيلع اودهاع امب

 اولمكي مل ذإ نيرفاك مهامسف .ًاريعس نيرفاكلل اندتعا دقو ،رافك مهف :يأ « ريعس

 اوقَقاَ نيذلا ىلإ رت ً ملأ :ىرخأ ةيا يف لاقو .لمعلاو لوقلا يف هدهعب اوفويو هضرف

 .[11 :رشحلا] .ةيآلا رخا ىلإ (.. .بتكلا لهنأ نم م اورفك َنيلا ُمهِناَوخإل نولوقي

 م رق م

 نم بذعيو ءاشي نمل رفغت ضزاأل او توُمّسل ا كل .هللو 9 :لجو زع هلوق

 بذعيو © قافنلا نم ءىربو كرشلا نم بات نمل الإ رفغي نأ ءاشي ال هنإ : يأ 4 ءاش

 (ءاش نإ َنيقفاتُملا بَذَعُيَو) : هلوق وهو ،هيلع تومي ىتح هقافنو هكرش ىلع ماقأ نم

 ربخأ دقو . مهقافن نع اوعجريف [24 :بازحاألا] (مهْيَلَع بوت وأ) مهقافن ىلع اوقبيف
 هللا ناكَو % :لاق . ىلوألا ةيآلا يف هانرسف دقو . مهقافن نع نوعجري ال مهنأ لعب

 .4 اميج اروف

 مهو ه اَموُدخاتِل ممناَعَم ىلإ ملظن اذإ َنوُملَحُمْلا ُلوفَيَس » :لجو زع هلوق
 ؛ربيخ ىلإ اوجرخي نأ اودارأ نيح اذهو 4 ممُكعتن اَنورَذ » نينمؤملل هنولوقي نوقفانملا
 كرتي ملف ،مالسلا هيلع يبنلا اهدعو هللا ناكو }ةمينغلا نم اوبيصيل جورخلا اوبحأ
 امنإو ،كلذب هللا هرمأ ربيخ ىلإ هعم جرخي نأ نيقفانملا نم ادحأ مالسلا هيلع يبنلا
 . ةيبيدحلا موي ناوضرلا ةعيب دهش نمل تناك

 سابع نبا نع» :66 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو . «نيدساف يأ (أروُب)» : :ز و ع و ق يف اذك (1)

 مالك يف روبلاو . نيدساف اموق : (ًاروُب اموق ٍمَتنَكو) دسافلا :نامع دزأ ةغل يف روبلا :لاق
 يف رمعم ةديبع وبأ لاقو .اروبق مهنكاسمو اروب مهلامعأ تحبصأ :لاقي .ءيش ال :برعلا

 يف ءاج دقف ًاضيأ دهاجم هيلإ بهذ ام وهو .«يكله (أروُب امو ْمُننُكَو)» : :217 ص 2 ج .زاجملا

 = لصأ ىلإ برقأ وه ريخألا ليوأتلا اذه نأ يل ودبيو «نيكلاه اموق متنك :لوقي» :630 ص هريسفت
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 17 - 15 :حتفلا عبارلا ءزجلا

 اوجرخت نل :يأ ه اَنوُمنت نل لق هللا مَلَك اوُلذَبي نأ نوُديرُي » :ىلاعت لاق
 : لاق ٹيح ةءارب 7 كلذ هللا لاق امنإو . اوجرخت ال 4 لق نم هللا لاق ْمُكِلَذَك ح انعم

 مر ظ ر و ۔ى . ۔ِإذ س [ مو ٠۔ ه 8َة ٤ و, ء ه ۔ ِ -| ِ

 : ةبوتلا] (اودع يعم اولتاقت نلو ادبا يعم اوجرخت نل لقف .جورخلل كونذأتسا نإف)

 لب نولوقّيَسف » .(لق نم هللا لاق مكِلذك انومعبتت نَل) :لجو زع هلوق كلذف .3

 لب » :لجو زع هللا لاق .دسحلل مكعم جورخلا نم اننوعنمت امنإ : يأ ه انَنوُدُسخَت

 .(}»مهلبق يذلا ديحوتلا الإ :يأ « اليلق آلإ » هللا نع « َنوُهَقْفَي آل اوناك

 نم ةيبيدحلا ىلإ قلطنا ذإ ةي هللا لوسر نع اوفلخت نيذلا مه : يبلكلا لاقو

 . مهريغو بارعألا
 ف 1 ه ٠ح, 2 ه۔ ه. ۔هگ , ۔ ۔ .ة ۔ ء ه

 ساب يلوا موق ىلإ نوعدتس بارعالا نم نيفلخملل لق : : لجو زع هلوق

 .مالسلا هيلع يبنلا دعب نوملسملا مهوعدي :يأ ؛لاتقلا سابلاو « ديدش
 . . ٠. ١۔؛١۔۔ ۔ م, هع ه . . } ث

 . سراف مه : نسحلا لاق . مالسإلا ىلع مهنولتاقت : يأ 4 نوملسي وا مهنولتاقت ث

 .نزاوه :مهضعب لاقو .ةماميلا لهأ مه :مهضعب لاقو .دهاجم ريسفت وهو

 لاتقلا نع :يأ ه اولوت ْنإَو انسح ارجأ هثلا مك ؤي اوُعيطُت نإف » : ىلاعت لاق
 م ٤ ى . 797 ع م۔ نو ثمتا۔ -

 لاق 4 اميلا اباذع مكبذعي ث مالسلا هيلع دمحم نع :: يأ 4 لبق نم متيلوت امك ث

 .ةيبيدحلا موي : يبلكلا

 ىّلَع الو جَرَح ىمعألا ىلَع سيل » :لاقف ةنامزلا لهأ كلذ دنع هللا رذعو
 تراصف « جرخ ضيرملا ىلع الو » .وزغلا نع اوفلختي نأ « جَّرَح جّرعالا و ىم م ٥, 2 م ٣ و9 م م ۔هگ

 .(روب) ناسللا رظناو ؛كالهلا وه راوبلاف ةملكلل يوغللا ىنعملا =
 ىنثتسا مث هللا نع (َنوُهَقْفَي ال اوناك لب) :هللا لاق» :330 ةقرو ز يفو ،قو ع يف اذك(1)

 رمأ الإ نوملعي ال ينعي» :هانعم ليقو .«هللا نع نوهقفي نيذلا مهف (اليلق آلإ) :لاقف نينمؤملا
 16 ج يبطرقلا ريسفت رظناو .لاتقلا كرت وهو ،اليلق الإ نيدلا رمأ نم نوهقفي ال» :ليقو .ايندلا
 .271 ص

 نع» :73 ص 6 ج روثنملا ردلا يفو .«مورلاو سراف مه» :602-603 ص ، دهاجم ريسفت يف )2(

 . !مجعلا داركأو سراف بارعأ : . . .لاق دهاجم
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 زي زعلا هتنا باتك ريسفت 19 - 17 : حتفلا

 .داهجلا مهنع عضوف ،اوزغي الأ مهل ("ةصخ

 :لاق ؟داهج ءاسنلا ىلع له :ةي هللا لوسر تلأس اهنأ ةشئاع نع نسحلا ركذ

 .ةرمعلاو جحلا :هيف لاتق ال داهج 3معن

 نمو و رهنألا اَهتخَت ن نم يرجت تنج هلخن هلوسرو هللا علطب نمو و ل : لاق

 .اعجوم : ىأ »« ًاميلأ اباذع ُهنذَعُ ل هب رقأ امب هلل ءافولا نع : ىأ 4 لوت

 « ةَرجشلا ت تخت ; كْنوُكياَبُ ذا ! نينم ؤُملا نع هللا يضر دقل ث : لجو رع هلوق

 عبرأ انكو .اهتحت هانعياب ةرمس تناك :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 .هريعب طبإ تحت أبتخا (3) سيق نب دج ريغ انلك هانعيابف ،هديب ذخا رمعو ؛ةئام ةرشع

 . (4)[ ةيبيدحلاب ىتلا ةرجشلا الإ ةرجش تحت عيابن مل :رباج لاق]

 ةنيكسلا لزنأف » نوقداص مهنأ يا « مهبولق يف ام ملَعَف » : لاع لاق

 .ةنينأمطلا ةنيكسلا :يبلكلا ريسفتو .راقولاو ةنيكسلا :نسحلا ريسفت .4 ممهْيَلَ

 ة}جوجحخ حير :مهضعب لاقو .حيرلا ةئيهك هللا رمأ نم يه :دهاجم ريسفتو

 . . ه ه۔ ه روي إ ء 1

 .ربيخ حتف ينعي 4 ابيرق احتف ممهَباثاَو » :ىلاعت لاق

 اميكح » هتمقن يف ه ازيزع للا َناَكَو اَهَنوُذخاَي ةريثك مِناَعَمَو » : ىلاعت لاق
 أ ٠
 .هرما يف

 .«بسنأ وهف» :ز يف ءاج ام تبثأو «. .. مهل ةمحر تراصف» :ع و ق يف )1(

 .342 ص ا ج }“ ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)

 يف ءاج امك اهنودبو ماللاو فلألاب سيق نب دجلا وأ سيق نب دج» :زو ع و ق يف اذك (3)

 ، ةملس ينب نم وهو . ماشه نبال ةريسلا يفو .ديرد نبال قاقتشالاو ،ربلا دبع نبال باعيتسال
 ليقو .[49 :ةبوتلا] (يتنتفت ال ل ْنَذئإ لوقي نُ مهنمَو) : ىلاعت هلوق لزن هيفو .هيف ملكت دقو

 .همالسإ نسحو بات هنإ
 .330 ةقرو ز نم ةدايز (4)

 الو ،(ججحخ) ناسللا رظنا ،اهيوبه يف يوتلت يتلا يه : ليقو .رملا ةديدشلا حيرلا :جوجخلا (5)

 . ملعأ هللاو ؛انه ًابسانم اهجو ريخألا ىنعملا اذهل ىرأ
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 21 - 20 :حتفلا عبارلا ءزجلا

 َلُجَعَف » نونمؤملا اهيأ « اهنوخا ًةَريَِك مباَعَم هفلا ٌمُكَدَعَو » :لجو زع هلوق
 افلح اوناك ذإ نافطغو دسأ مهو « ْمُكْنَ سانلا يديأ فكو » ربيخ :يأ هم هذه ْمكَل

 اذإ مهتايار اوهَجوي نأ يي هللا لوسر رماف ،ربيخ هيبن دعو هللا ناكو .ربيخ لهأو

 نم اوبرهف ‘بعرلا مهبولق يف هللا ىقلأو .كلذ مهغلبف .دسأو نافطغ ىلإ اوحبصأ

 . ةيآلا رخا ا )... ْمُكْنَع سانلا ىديا فكَو) : لجو ع هلوق وهو . مهتليل تحت

 . يبلكلا ريسفت اذهو

 .جاَهنوُذحاَ ة ةريثك َمِناَغَمَور ربيخ ةمينغ :ابيرق احتف مهبتاور : نسحلا لاقو

 ْمُكَل لجَعفر :لاق دهاجمو نسحلا ريسفت ت يف ةمايقلا موي ىلإ نونمؤملا اهذخأي :يأ

 مهيديأ فك يذلا وُمَو) :لاق .(ممكْنَ ,سانلا يديأ كور ربيخ ةمينغ : يأ (هذه

 باحصأ نأ كلذو ؛ (مهْيلَع ْمُكَرَفظا أ دعب نم َةَكَم نطبب مُهْنَع مكيديأ ْمكْنَع

 لي هللا لوسر ىلإ مهب اوتاف ةكم لهأ نم نيكرشملا نم ةلفاق اوذخأ ةلي هللا لوسر

 ؟لالح مكؤامد سيلأ :لاق .ال :اولاق ؟دهع انيلع مكلأ :ةي هلا لوسر مهل لاقف

 . ةكم لهأ يكرشم ينعي(ممكْنَع سانلا َىدييأَتفكَور : نسحلا لاقو ."مهكرتف 3 ىلب : اولاق

 هكرت نم مالسلا هيلع يبنلا عنص ام :يا ه نينم وُمْللةياع نوكتلو » : ىلاعت لاق
 قيرطلا وهو .مالسإلا :يأ 4 ًاميقنْسُم اطزص ممُكيدهَيَو » .كرت نيذلا موقلا
 .ةنجلا ىلإ ميقتسملا

 مكنأ ملع :يأ اَهب ئلا طاحأ ذف » دعب 4 اَهْيَلَع اوردقت ل ىرخأو % :لاق

 .ةمايقلا موي ىلإ نوملسملا اهمنغي ةمينغ لك ينعي .شاهنوحتفتو اهب نورفظتس

 .ه اريدم ءْيَش لُك ىىَلَع هللا َناَكَو »
 .ةلفاقلا هذه ةصق رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ ملو .ريسفتلا اذه يف ربخلا اذه درو اذك (1)

 مكنع مهتن فك يذلا ؤمهَو) :ةيآلا هذه لوزن ببس يف خيراتلاو ريسفتلا بتك يفا ءاج يذلاو

 مهذخاف ةرغ ىلع نيملسملا اوذخأيل نيكرشملا نم اددع تلسرأ ًاشيرق نأ (ممُهنَ مكيديأ

 ريسفتو .314 ص 3 ج ماشه نبا ةريس رظنا .ةلي هللا لوسر مهنع افعف . ًاذخأ نوملسملا

 ىور دقو .405 ص يدحاولل لوزنلا بابسأو 75 ص 6 ج روثنملا ردلاو .94 ص 26 ج يربطلا

 . ينزملا لفغم نب هللا دبع نعو ‘سنأ نع عوضوملا يف نيهباشتم نيربخ يدحاولا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 26 - 22 : حتفلا

 ل ْمُتَربذألا انول » :[لاحلا كلت يف] ه اورفك نيذلا مكلعف ولو ) : هللا لاق

 رصتني 4 ًاريِصن ال » نونمؤملا مهلتقي يذلا لتقلا كلذ نم مهعنمي « ًِلَو نود
 .مهل

 رمأ ذإ كرشلا رهظأ نم لتقب :يا « لبت نم تَلَح ذق يتلا هللا ةنُس » :لاق

 .« اليدبت هللا ةنسل دجت نلو » :لاق .لاتقلاب مالسلا هيلع يبنلا

 نم ةكم نطبب م ْمُهْنَع مكيديأ ْمُكْنَع مهيديأ فك يذلا و وهو ط :لجو زع هللا لاق

 نم نوكرشملا ناكو ،ةيبيدحلا موي اذه ناك : يبلكلا لاق .4 مهِيَلَع ْمكَرقظأ نا دعبب

 مث ٠ ًاعيمج نيقيرفلا نم ةراجحو لبن يمر نم ءيش ناكو 6 هللا يبن اولتاق ةكم لهأ

 نع مهضعب هللا تفك مث { ةكم اولخد ىتح اومزهف ،ةكم نطبب مهو نيكرشملا هللا مزه

 .4 اريصب َنوُلَمْعَت امب هللا َناَكَو ل :هللا لاق .ضعب

 عفان نع « ماَرَحْلا دجسملا نع ْمُكوُدَسَو اوُرَقَك نيذلا ممه » :لجو زع هلوق
 هعم انأو مارحلا دجسملا نع نوكرشملا هدص ةلي هللا لوسر نإ :لاق رمع نبا نع

 . ةيبيدحلاب يدهلا (!)[هباحصأ رحنو] رحنف

 النل يأ « هلجم ملي نأ » اسوبحم : : يأ « ًافوكْعَم َيذَهْلاو » : لجو زع هلوق

 ْمَل » ةيقتلاب نونيدي ةكمب 4 تتم ؤُماَسنَو نونم ؤُم لاجر الؤَلَو » :لاق .هلحم غلبي

 .4 ,ملع ريعب » مثإ : يا « ةرعم مهنم كَِصئق » مهولتقتف « ممت نأ مومع
 ،نوملسُف مالسإلا هنيد يف : : يأ « ءاشي نم ِهتَمخَر يف هللا لخذُي 9 : ىلاعت هللا لاق

 نيكرشملا نم نوملسملا لاز يأ 4 اول ول ط : هللا لاق .كلذ هللا لعف دقو

 ًاباَذَع مهنم اورفك نيذلا اَنبذَعَل » ًاضحم نوكرشملا راصف نيملسملا نم نوكرشملاو

 .مهومتلتقف مهيلع مكانطلسل :يا ًاميلأ
 مه ه ةلهجلا ةيمح ةيمحلا ممهيولف يف اوُرَقَك نيذلا َلَعَج ذإ » :هلوق

 غلبي نأ يدهلا سبحو ،مارحلا دجسملا نع ةيبيدحلا موي هللا يبن اودص نوكرشملا

 .331 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 27 - 26 : حتفلا عبارلا ءزجلا

 هتتيكَس ةللا لزنأف ف .اهب كسمتلاو ةيلهاجلا ةيمح كلذ ىلع مهلمح امنإو ،هلحم

 ىلََو » راقولا :نسحلا ريسفتو ،ةنينأمطلا ةنيكسلا :يبلكلا ريسفت 4 هلوُسَر ىىلَع
 ىَحأ اوناكو » .هللا الإ هلإ ال صالخإلا ةملك يهو ه ىوقلا ةملك مهملاو ي ؤُمْلا

 يف لامعألاب ءافولا عم باوثلا اهيلعو ،ايندلا يف اهلهأ اوناكو يأ 4 اَهَلُهأَو اهب

 .4 اميلع يش لكب هللا ناَكَو » «" )ةرخآلا

 ةللا اش نإ ٌماَرَحْلا دجسملا نلخد قحلاب اَيغرلا ُهَلوُسَر هللا قَدَص دقل » : هلوق

 3 مانملا يف ىأر ةن 7 لوسر ناكو . نوفاَحَ ل ر ْمُكَسو ر َنيقَلَحُم نينما

 اوقلح دق هباحصأو ةكمب هنأك 5ةيبيدحلا ىلإ هجرخم يف :يبلكلا ريسفت يف

 عجر املف .يحو اولاقو اورشبتساف نينمؤملا كلذب ةلي هللا لوسر ربخاف .اورصقو

 : هللا لاقف . ىأر يذلا نكي ملف ىأر :اولاقف سانلا باترا ةيبيدحلا نم ةي هللا لوسر

 ناكو .(نيِنما هللا ءاش نإ ٌماَرَحْلا دجسملا َنُلخذَتَل قحلاب ايؤرلا ُهَلوُسَر هنلا قدَص ذل

 ةكمب ميقيف لباق نم عجريو كلذ هماع عجري نأ ىلع نيكرشملا حلاص ةي هللا لوسر

 مث ،اورصقو اوقلحو ،ةيبيدحلاب يدهلا هباحصأو ةلي هللا لوسر رحنف .مايأ ةثالث
 .اورّضقو اوقلحف نينما هباحصأو ةكم لبقملا ماعلا هللا هلخدأ

 ايؤر اهنكلو مانملا ةيؤرب تسيل :نسحلا لاقو .ةكم حتف موي :مهضعب لاقو

 هبش ةدحاو ةديدش ةدعر هتذخأ يحولاب ليربج هاتأ اذإ ةي هللا لوسر ناكو . يحولا

 .'هونلاب هذخأي ناك يذلا كلذ هللا هبشف ،هاتنجو ترمحاو سافنلا

 ديعس يبأ نع )ميهاربإ هيبأ نع ةريثك يبأ نب ىيحي يبأ نع ماشه ركذ

 .«ةرخآلا يف باوثلا عقو اهيلعو ايندلا يف [اَهَنُهأَو اَهب اوئاكَو)» :ز يفو ؛ع و ق يف اذك (1)

 . «ةيبيدحلا ىلإ» هباوص ،‘كش الو فيحصت وهو «ةنيدملا ىلا هجرخم» : :اضيأ ز ز يفو ع و ق يف (2)

 ام 603 ص دهاجم ريسفت يف ءاجو . ةيبيدحلا ىلإ هجورخ لبق تناك ايؤرلا نأ مهضعب ركذيو

 . «نينمآ هباحصأو ةكم لخد هنأ .ةيبيدحلاب وهو .ةي هللا لوسر يرأ» : يلي

 .اهظافلأ ضعبل انئمطم تسلو بارطضا اهيفو ع و ق يف ةرابعلا هذه تدرو !ذك(3)

 = دجأ ملو . . .«ميهاربإ يبأ نع ةريثك يبأ نع ىيحي :ع يفو ،«ةريثك يبأ نب ىيحي» :ق يف(4)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 28 ۔ 7 : حتفلا

 .ةداتق ابأو نامثع الإ ةيبيدحلا موي مهسوؤر اوقلح هباحصأو ةي هللا لوسر نأ يردخلا

 .ةدحاو نيرّصقمللو اثالث نيقلحملل ةبي هللا لوسر رفغتساف

 هللا رفغي :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ

 0"نيرصقمللو :لاق ،نيرصقملاو :اولاق .نيقلحملل هللا رفغي ،نيقلحملل

 مالسإلا « يحلا نيدو ىدهلاب ُهلوُسَر لسرأ يذلا ره , :لجو زع هلوق

 لهأ ىلع مكحي ىتح :نسحلا ريسفت ت « اديهش هللاب ىفكو هلُك نيذلا ىلع ُهرهظيل »
 . نايدألا

 ردم تيب لهأ ىقبي ال :لي هللا لوسر لاق :لاق دوسألا نب دادقملا نع اوركذ

 نم اونوكيف مهزعي نأ امإ .ليلذ لذيو ازيزع زعي ،مالسإلا ةملك هللا هلخدأ الإ ربو الو

 .اهل اونيديف مهلذي نأ امإو 5اهلهأ
 ىلع : يأ ،هلك نيدلا ىلع مالسلا هيلع يبنلا رهظي ىتح :سابع نبا ريسفتو

 .كلذ هللا متأ ىتح ةلي هللا لوسر ضبقي ملف ؛اهلك نيدلا عئارش

 ىتش مهتاهمأ ،تالعل ةوخإ ءايبنألا :ةيم هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 8 ةلاحم ال لزان هنإو . يبن هنيبو ينيب سيل هنأل ىسيعب سانلا ىلوأ انأو .دحاو مهنيدو

 طبس . ضايبلاو ةرمحلا ىلا 6 نيترصمم نيب 0 قلخلا ع وبرم هنإف ٠ هوفرعاف هومتيأر اذإف

 لتاقيو ثريزنخلا لتقيو بيلصلا قديف ،للب هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك . سأرلا

 يف ةنامألا عقت ىتح مالسإلا ريغ اهلك للملا هنامز يف هللا كلهيف مالسإلا ىلع سانلا

 .هققحأ ىتح دنسلا اذه مجارتلا بتك نم يدي نيب اميف =

 نع لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا باب .جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم ثيدح (1)

 رفغا مهللا ,« : : ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم هجرخأو . . . نيقلحملا محرا مهللا» : : ظفلب رمع نبا

 ر زاوجو ريصقتل ١ ىلع قلحلا ليضفت ١ َمَر باب .جحل ١ باتك يف ملسم هجرخ و .. . . نيقلحملل

 .(1301-1302 مقر) ةريره يبأ نعو رمع نبا نع ريصقتلا

 .128 ص 2 ج ،ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا ()
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 ١ ءزحل ١ رل ١ عب ١ حتفل : 29

 بعليو . منغلا عم بائذلاو ©رقبلا عم رومنلاو ئ لبإلا عم دسألا عترت ىتحو . ضرألا

 .0ضعب مهضعب رضي ال تايحلاب ناملغلا

 لزني ىتح ةعاسلا موقت ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .أدحاو نيدلا نوكي ىتح بيلصلا رسكيو ثريزنخلا لتقيف ميرم نب ىسيع

 نب ىسيع لزني ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق ةي هللا لوسر نأ نسحلا نع اوركذ

 .هتلم ىلعو دمحمب ًاقدصم برغملا لبق نم ميرم
 ُاَمَحْر رافكلا ىلَع ءادشأ ُهَعَم نيذلاو هللا لوُسَر ًدَمَحُم » :لجو زع هلوق

 سمخلا تاولصلا نوميقي ينعي ًادّخُس ًاعكُ مهرت ث[نيةاوتم ينعي] 4 مهن
 يف ممُهاَميِس » هلك نيدلاو موصلاو ةالصلاب :يأ «ًانوضرَو هللا َنُم لضم َنوغَتَي »
 رثأ نم مههوجو يف عوشخلا فرعي :مهضعب لاق 4 دوجسلا رمأ ن مههوجو
 نم نيلججحم ًاَرُغ نوموقي ةرخآلا يف :(ممههوُجو يف مُهاَميِس) :مهضعب لاقو .ةالصلا
 . ءوضولا رثأ

 ًارُغ نوموقي :لاق ؟كتمأ فرعت فيك شهلا لوسر اي :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .(©هوضولا رثا نم نيلججحم
 يف ممُهَلََمَو » ةاروتلا يف مهتعن :يأ ه ةيروتلا يف ممُهْلَتَم كلذ » :لاق

 هيلع ىسيع لئاضف باب ،لئاضفلا باب يف ارصتخم هحيحص يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 .436 ص 1 جو }128ص 2 ج ،فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظناو .(2365 مقر) مالسلا

 .127 ص 2 ج ،فلس ام رظنا (2)

 © ننسلا باحصأو ناخيشلا اهنم جرخأ ةحيحص نامزلا رخآ يف ميرم نب ىسيع لوزن ثيداحأ (3)

 .ةنسلاو ريسفتلا بتك نم تثحب اميف .ظفللا اذهب اثيدح اهنيب نم دجأ مل ينكلو
 .332 ةقرو ز نم ةدايز (4)

 يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب إةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (5)

 ىفطصملا ةسيقأ باتك ث يلبنحلا نبا رظناو ،ةهباشتم ظافلأب (246 مقر) ةريره يبأ نع ءوضولا
 .(129 مقر) 160 ص تي دمحم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 29 : حتفلا

 يف رخآلا تعنلاو شةاروتلا يف لوألا تعنلا ؛ليجنإلا يف مهتعنو :يأ ه ليجنالا

 4 ظَلْغَنْساَف » 0ُهئشف يا «ةرزائف» هخارف :يا ه افش جرخأ عززمك » ليجنإلا

 هلوصأ ىلع :مهضعب لاقو }هبصق ىلع :يأ هقوس ىىَلَع ىوتساف » .دتشاف :يأ
 نوجرخي يأ ه رافكلا مهب ظيغَيل » .هتابنو همامكو هترثك :يأ 4 عارزلا بجعي »
 :لاق ؛ع رزلاب مههبشف نووقيو نورثكيف 7 جرخي نيح عرزلاك اليلق نونوكيف

 مهب ظيغيل عارزلا عرزلا كلذ بجعي امك هللا لوسر نوبجعي ؛مهب عارزلا بجعي
 .رافكلا مهب ظيغيل مهب كلذ لعفي امنإ ؛هب رفك نم مهبر مهب ظيفغيل ىأ رافكلا

 ارجاو » بونذلا ةرفغم يأ ه َةَرفْعَم مهنم تحلنُصلا اولِمَعَو اونما نيذلا ةتنا َدَعَو »

 .}[ةنجلا ينعي] « اميظع

 لثم راص ءهاواس (ُةَرَزآف)» :ةديبع يبأ زاجم يفو .«هناعاو هدشف» :604 ص دهاجم ريسفت يف (1)
 .( مالا

 . 332ةقرو .ز نم ةدايز )2(
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 1 :تارجحلا عبارلا ءزجلا

 . اهلك ةيندم يهو ئ تارححلا ةروس ريسفت

 .4 ل عيمس هللا نإ ا اوق ه هلوس و هللاا يدي نيب

 زجي ملف ،رحنلا موي ةي يبنلا يحضي نأ لبق اوحبذ ًاموق نأ نسحلا نع اوركذ

 اَهيأ اير : ىلاعت هللا لزنأف .رخآ ًاحبذ اوديعي نأ مالسلا هيلع يبنلا رماف ؛كلذ مهل

 .(هلوسزو هللا ,يدي نيب وُمَدَقُ آل اوْنَماَ نيذلا

 .رخآ حبذ دعيلف ةالصلا لبق حبذ نم :لاق نسحلا نع اوركذ

 هيلع يبنلا يلصي نأ لبق هل نبال ىحض هلاخ نأ بزاع نب ءاربلا نع اوركذ

 . (1))دعب دحأل يزجت ال اهنإ : مالسلا هيلع يبنلا لاقف . مالسلا

 كوُسنلا مويلا اذه نإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نيريس نب دمحم نع اوركذ
 . (2) حنل ١ موي ينعي .ةالصلا لعب هيف

 نع دواد وبأو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح وهو . هلوأ نم طقس ثيدحلا يف )1(

 يف ملسم هجرخاو ،رحنلا موي لكألا باب ، نيديعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،بزاع نب ءاربلا
 ران َنب ةدرب ابأ هلاخ نأ بزاع نب ءاربلا نع» :هظفلو (1961 مقر) اهتقو باب ، يحاضألا باتك

 تلجع ينإو ،هوركم هيف محللا موي اذه نإ هللا لوسر اي :لاقف ةي يبنلا حبذي نأ لبق حبذ
 اي :لاقف .ًاكسن دعا :ةي هللا لوسر لاقف .يراد لهأو يناريجو يلهأ معطال يتكيسن
 يزجت الو ،كيتكيسن ريخ يه لاقف ،محل يتاش نم ريخ يه نبل قانع يدنع نإ .هللا لوسر
 .142-143 ص 4 ج ، لوصألا عماج شريثألا نيا رظناو .كدعب دحأ نع ةعذج

 =، يحاضألا يف ملسم هاور ام اهنم ؛هنم ةبيرق ظافلأب حاحصلا يف تبث هنكلو ظفللا اذهب هدجأ مل (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 3 - 2 :تارجحلا

 .رمألا يف : ىأ ٠ (هلوُسَرَو هللا يدي نيب ر اوُمذَقُ ال) : لوقي مهضعبو

 ىتح ائيش هلوسرو هللا ىلع اوتاتفت ال :ىأ (اوُم ٌدَقَت ال) :دهاجم ريسفتو

 .هناسل ىلع هللا هيضقي

 .ه يبنلا توص قوق مكتوضا اوعفرت آل اونماة نيذلا اهيأي » :لجو زع هلوق
 مهتاوصأ نوعفريف مالسلا هيلع يبنلا نوتأي اوناك نيقفانملا نم اسانأ نأ نسحلا ريسفت

 هوطعأ ام ىلإ مهبسن :نسحلا لاق .هب فافختسالاو هاذأ كلذب نوديري ،هتوص قوف

 ناك دقو ؛(اونَماَ نيذلا اهيأ اير :لاقف ضئارفلا نم هب اورقأ امو رهاظلا يف ناميإلا نم
 ©“كلذ نع م السلا هيلع يبنل ا هاهني الف يبنل ا توص قوف هتوص عفري نم نينمؤمل ا نم

 . هب فافختسالاو هاذأ نوديري نيذلا نيقفانملا كلذب ىنع امنإو

 مكنأ ا طبخت نأ ,ضفل مكضعب رهجَك لوقلاب اب هل اوُرَهجَت الو » : ىلا اعت لاق

 . هللا يبن ا دم هللا لوسر اي اولوقو لمحم اي : هل اولوقت ال : يأ 4 َنوُرُعشت ال متن او

 . هللا لوسر اي : الهس انبل لوق هل اولوق نكلو 6 كلذب هودانت ال : دهاجم لاقو

 الف كلذب هنومظعي] 4 هللا لوُسَر دنع مهتأ نوصت : نيذلا ن » :لاق مث

 يا « ةَرفْعَم مهل ىوقلل مهبو هللا نحتما نيذلا يلوأ » .[هدنع هنوعفر
 .ةنجلا : يأ ،ميظع باوث :يأ « ميظع رجأو » مهبونذل

 لاقف ث ةلي هلوسر دنع هتوص عفري ناكو ،لقث هينذأ يف ناك سيق نب تباث نأ انغلبو

 .نوتأي ام أوسأ ىتاتو لوقلا نم كباحصأ ىلع بيعت كارأل ينإ :هموق نم لجر هل

 .لوقلاب هل رهجتو مالسلا هيلع يبنلا توص قوف عفرت :لاق ؟كلذ امو :تباث هل لاقف

 ىتح حبذي الف ،انكُسن كسنو .انتلبق هجوو .انتالص ىلص نم» :ظفلب (1961 مقر) اهتقو باب =
 كلذ لعف نمف ،رحننف عجرن مث يلصن اذه انموي يف هب ادبن ام لوأ نإ» :رخآ ظفلبو «يلصي
 .«عيش يف كسنلا نم سيل .هلهأل همدق محل وه امنإف حبذ نمو ؛انتنس باصأ دقف

 .332 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 ىوقتلل اهصلخأ (وقَلل ْمُهَبوُلَف هللا َنحَتُما نيذلا كثلوأ)» :70 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 . «هثبخ طقسيو ،هدّيج جرخيف .رانلاب بهذلا نحتمي امك
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 4 :تارجحلا عبارلا ءزجلا

 :تباث لاقف : يبلكلا ريسفت اذهو .(;همعن :لاق ؟تلزن يفأ © هللا لوسر اي :تباث لاقف

 ًنإ) كلذ دنع لزنف ؟ههبش وأ ارس الإ ادبأ كملكأ ال باتكلا كيلع لزنأ يذلاو امأ
 بذأ هللا بادآ نم ابدأ اذه راصف .ةيآلا (. . .هئلا ,لوُسَر دنع ْمُهَتاَوَصأ َنوُضُعَي نيذلا

 . نينمؤملا هب

 4 ًدونقْعَي آل ْمُهرََعأ تزجحلا ءارو نم نوداني نيذلا نإ » :لجو زع هلوق
 دق هباحصأو ةلي هللا لوسر ناك )[ربنعلا ينب نم] برعلا نم ًاسان نأ يبلكلا ريسفت
 دنع مهيرارذب مه اذإف ،ارهظ ةنيدملا اومدقف .مهودافيل اولبقأف مهيرارذ نم اوباصأ

 جرخي نأ اولجعو دجسملا اولخدف ،اوضهنف ،مهيرارذ مهيلإ ىكبف دجسملا باب

 .انيلإ جرخا دمحم اي :نولوقي اولعجف ،مالسلا هيلع يبنلا مهيلإ

 ©{ا لمحم اي 6 تارجحلا فلخ هنوداني نيذلا ناك : لاق نسحلا نع ورمع ريسفتو

 . نيقفانم {“لمحم اي

 هل لاقف .هيلإ جرخف ةلي هللا لوسر ىدانف رعاش ءاج :لاق نسحلا ركذ

 نإ هللاوف ،كليو ،ؤكحيو يل تلق :لاقف ؟كلام كليو كحيو :ةي يبنلا
 ٨ هللا كلذ ،هللا ناحبس :ةي هللا لوسر لاقف .نييَشَل ىمتش نإو .نيزل يدمح

 ١ .اهلا كلذ . هللا ناحبس

 نأ قحلاو .ةصاخ تباث يف تلزن ةيآلا نأب يحوي ثيدحلا رهاظ نأكو .«معن» :ع و ق يف اذك (1)

 هنامطف توصلا ريهج ناك هنأل طبح دق ناك هلمع نأ نظ ناك سامش نب سيق نب تباث

 نيح سيق نب تباث ةصق أرقا .«ريخب تومتو ريخب شيعت لب .مهنم تسل» :هلوقب ةتَي لوسرلا
 . يناسارخلا ءاطع ةياور نم 85 ص 6 ج روثنملا ردلا يف . . . يكبي قفطو هسفن ىلع هباب قلغأ

 دق نوكأ نأ ىشخأ هللا يبن اي :تباث لاقف» :هيفو ؛118-119 ص 26 ج يربطلا ريسفت رظناو

 :ةأيقَو يبنلا لاقف .رعشأ ال انأو يلمع طبح دق نوكأ نأو .لوقلاب كل ترهجو يتوص تعفر

 ءالبنلا مالعأ ريس يف سيق نب تباث ةمجرت أرقاو .ةنجلا لهأ نم كنإف اطيشن ضرألا ىلع شما
 .224-227 ص 1 ج ،يبهذلل

 .ز نم ةدايز (2)

 = هيفف 408-412 ص لوزنلا بابسأ ،كيدحاولا رظناو .121-122 ص 26 ج يربطلا ريسفت رظنا (3)
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 زي زعلا ها باتك ريسفت 6 ۔ 5 :تارجحلا

 مهيرارذ مهيلإ عفدت : يأ مهنإ جرخت ىتح اوُرَبَص مهنأ ولو » :لجو زع لاق

 .4 ميجر روفغ هللاو مُهل اريخ ناكل » ءادف ريغب
 أرقت يهو 4٩ ونبف إ انب قِساق مكءاج نإ اونماع َنيِذلا اهيأو :لجو زع هلوق

 ةَلهَجب اموق اوبيصت ن أ » .دحاو ىنعمب تيبثتلاو نييبتلاو .اوتبثتف :رخ آ هجو ىلع

 .« نيمدنت ممْلَعف ام ىىلع اوحبضتق
 نإ ث هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ ءاج ةبقع نب ديلولا نأ نسحلا ريسفت

 نب دلاخ ةلي هللا لوسر مهيلإ ثعبف . ةقدصلا اوعنمو مالسإلا نع اودترا قلطصملا يتب

 وأ ناذأو ليللا نم دجهت مهل له رظنا مث ،موقلا نم ابيرق نكو قلطنا :لاقف ديلولا
 .اليل موقلا نم ابيرق اولزنو © هباحصأو دلاخ مهاتأف .رظناو كلذ نم سسحت .ةالص

 نأ را مهربخاف مهاتأف .حبصلا ةالصل ًاناذأ اوعمس مث ،ليللا نم ةالصو ًادجهت اوعمسف

 نع متددترا مكنأ هربخاف ،ةبقع نب ديلولا وهو !ي هللا لوسر ىلإ ىعس قساف
 سسحتأو ابيرق نوكأ نأ ينرمأو ةلم هللا لوسر ينثعبف . ةقدصلا متعنمو . مالسإلا

 مهل اعدف .مكحلصأو هللا مكمحرف .ناذأ وأ ةالص وأ ًادجهت عمسن له رظناو
 لي يبنلا رماف .ةيآلا هذه هللا لزناف ؛كلذب هربخأف !ةلي هللا لوسر ىتأ مث . مهعوو

 . ةلاهجب ًادحأ اوبيصي الأ اوتبثتيو اونّيبتي نأ

 © قلطصملا ينب ىلإ ةبقع نب ديلولا ثعب ةي هللا لوسر نأ انغلب : يبلكلا لاقو

 مهنأ هغلبف . هنوقلتي اوبكرو كلذب اوحرفف " مهتاقدص مهنم ذخايل }ةعازخ نم يح مهو
 اوبكر امنإ اونوكي نأ ديلولا فاخف . ةيلهاجلا يف نغض مهنيب ناكو . هنوقلتي اوبكر دق

 قلطصملا ينب نإ ث هللا لوسر اي :لاقف .مهقلي ملو ةي هللا لوسر ىلإ عجرف .هولتقيل

 دفو هاتأ ذإ مهوزغي نأ مهي ةلي هللا لوسر امنيبف .مهمالسإ دعب اورفكو مهتاكز اوعنم
 انتاقدص ذخأي نم انيلإ تلسرأ كنأ انغلب ،هللا لوسر اي :اولاقف قلطصملا ينب نم

 : نب تباث زي هللا لوسر بيطخ نيبو ،ةهج نم ميمت ينب ءارعش نيب تناك يتلا ةرخافملا ةصق =
 . ىرخأ ةهج نم تباث نب ناسح هرعاشو سامش نب سيق
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 9 ۔ 7 : تارححلا عبارلا ءزجلا

 بضغو هبضغ نم هلل اب ذوعن او 6 عجر هر ز هانغلبف .هاقلتن انبكرو .كلذ لب انحرفنف

 ْمُكءاَج نإ اونما نيزلا اهيأ اي): ىلاعت لاقف .ةيآلا هذه يف مهرذع هللا لزنف . هلوسر

 .("كرش قسف ال قافن قسف اذه هقسفو .ةبقع نب ديلولا ىنعي ب ك (اونبتف إب :ب قساف

 مكعم هنإ :نسحلا ريسفت « هلا لوُسَر مكيف ن ولاو » :لجو زع هلوت
 يف :يا تنعل رمألا نم ريبك يف ْمُكُعيطُي و % .هنع متلبق ام نولضت الف ،ميقم
 يف هنيزو ناميإلا مكيلإ ببح ةلا نكَلَو % .قيضلاو جرحلا تنعلاو . مكنيد

 َرْفُكْلا ُمُكإ هركو » .بآملا ميركو باوثلا نم هيلع مكدعو امب :يأ مكو

 : ىلاعت لاق .باذعلا نم اهيلع دعوأ امب يأ .يصاعملا : يأ ه َناَيضعْلاَو قوسفلا

 كلذ هللا بيبختل هوّبحاف ناميإلا مهيلإ ببح نيذلا :يأ ه نودشارلا ه كئلوأ ,

 .ةيآلا رخا ىلإ .. . مهيلا

 لعف هتمعنو هللا نم لضفب :يأ ه ًةَمُعنَو هللا َنَم لضف » :لئاق نم زع لاق
 .هرمأ يف :يأ « ميكح » هقلخب :يأ « ميلع ةئلاو » .مهب كلذ

 امُهيَدخإ تعب نإف امه اوحض اولا نينم ؤُمْلا َنم ناتفئاط نو ط : هلوق

 . 4 هللا رمأ ىلإ َءيفت ىتح ىغبت يتلا اولتقف ىرخألا ىلَع

 ةموصخ نيقفانملا نم لجرو نيملسملا نم لجر نيب ناك :لاق نسحلا ريسفت
 ينبب قفانملا ززعتف ،نالف ينب () ىلإ قفانملا هاعدو 5ةَي هللا لوسر ىلإ ملسملا هاعدف

 ىلإ اراص ىتح امهنيب اعفادتف ، نيملسملاب ملسملا ززعتو ، نيكرشملا نم هموقبو نالف

 دروأ دقو 123-124 ص 6 ج يربطلا ريسفت رظناو .4142 ص لوزنلا بابسأ . يدحاولا رظنا (1)

 نيبتلا :لوقي هللا يبن ناكو» :هرخا يفو .ةداتق ةياور نم ارصتخم ةبقع نب ديلولا ربخ هيف

 يزاغم يف قلطصملا ينب ىلإ ةبقع نب ديلولا ةثعب رظناو .«ناطيشلا نم ةلجعلاو ،هللا نم
 يف لوزنلا بابسأ يطويسلا ةيآلا لوزن ببس يف كلذك رظناو .280-281 ص 53 ج ،يدقاولا
 . ةيآلا ريسفت

 ملو كاذك «نالف ينب نتف ىلإ قفانملا هاعدو» ع يفو «نالف يتنب ىلإ قفانملا هاعدود» : ق يف اذك (2)

 .نالف ينب نثو ىلإ :هباوص لعلو .ةملكلا هذه حيحصتل قفوأ
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 10 - 9 : تارححلا

 رخآ ىلإ (. . .امهب اوحلضأق اولتتقا نينموملا َنم ناَتَقئاَط نإو) :هللا لزناف "اصعلا
 .ناميإلا نم ا 5 هاعداو هب رقأ يذلا مالسإلاب (2[انمؤم] قفانملا ىمس نسحلا لاقو . ةيآلا

 يذلا مهباتك ىيف امب يأ ةموكحلا ىلإ امهودر : ىأ اَمُهنِ اوُحلضأَق) : : لاق

 نم ةموكحلا لبقت ملف : يأ (ىىَرخألا ىلع امهيا تعب نإَ) .هب اورقاو هوعدا
 ىلإ َءيهت ىتح ىغبت يتلا 5 امهوعداو امهب اورقأ ا}يتلا ةنسلاو باتكلا

 مهؤاعداو هب مهرارقإ مهمزلي يذلاو مهنيب مكح يذلا هللا ا مكحا ىلإ يأ .(هتلا رشأ

 . اولضو اورفك هكرتب ىذلا (هللا رمأ ىلإ يهت ىتح ىغبت .يلا اولتاَقَف) . هايإ

 يذلا هللا مكح نم تكرت يذلا ىلإ تعجر نإف : يأ « تاق نإ ج :لاق

 اولدعاو : يأ « اوُطسفأَو » قحلاب :يأ 4 لذلاب اَمُهَنيب اوُخِلْضأق ه هتعداو هب ترقأ

 يأ « َنيطِسفُملا » بيثي يأ « ُبجُب ةللا نإ » هيلع نومكحت نميف يأ "مكمكح يف
 . نيلداعلا

 هتمقن مهفوخي : يأ ه ةئلا اوقتا مُكِنوَحأ ن ر اوُحلصأف ةوخإ نونم ؤُمْلا امنإ 

 يكل :يا « َنوُمَحْرَت ْمُكَلَعَل » هيلع نومكحي نميفو همكح يف لدعلا يف :يأ
 ىلإ ةموكحلا يف قفانملا درف .هقلخ نيب ةموكحلا يف متلدعو هللا متيقتا اذإ اومحرت

 يذلا ناميإلاو مالسإلا نم هب رقأ امل ‘})ملسملا هاخأ هامسو ،هب رقأ يذلا هباتك مكح

 .ةبحملا يف الو هللا دنع ةيالولا يف هيخأب سيلو ،هب هلهأ نيب هللا ىخا

 . «ءاضقلا ىلإ» ع يفو ،حيحصلا وهو اصعلا ىلإ» :ق يف اذك (1)

 دقف ؛حيحصلا ريبعتلا هيضتقي امو ىنعملا بساني ام تبثأف اصقان ابرطضم اذه نسحلا لوق درو (2)
 : ق يف ءاجو ؛ناميإلا نم يأ ىعداو هب رق يذلا مالسإلاب قفانملا ببس» :اذكه ع يف ءاج

 . !ناميالا نم يأ هاعداو هب رقأ يذلا مسالاب قفانملا ببس»

 . ةدساف ةرابعلا تءاج ق يفو .داسف نم ةرابعلا يف ام ىلع "نيذللا باوصلاو . ؛يتلا » ع يف اذك (3)

 . «اهوعداو اهب اورقأ يتلا ةنسلاو باتكلا نم ةموكحلا لبقي ال ملع» :اذكه

 . ةيآلا يف مهامس امك ،نمؤملا هاخأ :نوكي نأ باوصلاو ،ںملسملا هاخأ» :ع و ق يف اذك(4)

 . يراوهلا دوه خيشلا ةدايز نم ةريخألا ةلمجلا هذه (5)
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 11 :تارجحلا عبارلا ءزجلا

 ىعادت هضعب اكش اذإ دسجلاك نينمؤملا لثم برض ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 . هرئاس

 نم نمؤملا امنإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق ىظرقلا بعك نع دهاجم نع اوركذ

 ")ىرخالا نع امهادحإب ىنغ ال نيديلا لثم هيخأ

 سلجم ىلع فقو ىتح رامح ىلع لبقأ ةي هتلا لوسر نأ انغلب : يبلكلا لاقو

 ،لولس ىيبأ نب يبأ نب هللا دبع وهو ،هفقوم موقلا ضعب هركف راصنألا سلاجم نم

 ىضمو .هفنأب كسمأو رامحلا اذه نتن نم حيرلا ليبس انل لخ :هل لاقف

 هللا لوسرلأ :لاقف .ةحاور نب هللا دبع وهو ،موقلا ضعب هل بضغو .ةلي هللا لوسر

 تلتتقاو التتقا مث .اًبَتساف .احير كنم بيطأ هرامحل هللاوف لوقلا اذه تلق
 © كلذ اوهرك مهنأكف ؛امهنيب حلصي لبقاف ةلي هللا لوسر كلذ غلبف .امهرئاشع

 .ةيآلا رخآ ىلإ (.. .اولتتقا َنينموُمْلا نم ناتَقئاَط نِإَو) .: هللا لزناف

 موق ءىزهتسي ال :يأ « موق نم موق زخ ل اونما َنيذلا اَهُيأ اي » :هلوق
 نأ ىسع ءاسن نم ءاسن ال مُهْنَم اري اونوكي نأ ىَسَع » لاجرب لاجر :يأ 7 موقب
 .اضعب مكضعب زملي ال يأ .مكناوخإ :يأ « مكسفنأ اوزملَت الو نهنم اريخ نكي

 .اونعاطي ال : يأ :دهاجم لاقو .هجوب هل اث)دمعيف كهجوب هاخأ لجرلا لبقتسي ال :يأ

 .اضعب مكضعب نعطي ال :يأ

 يذلا نيهجولا وذ سانلا رش :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .}هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه ىقلي

 يبنلا ةسيقأ هباتك يف يلبنحلا نبا هدروي ملو .ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف هدجأ مل (1)
 . ةبي ,يفطصملا

 ماعلا ىنعملا ناك نإو . اعم نيتملكلل نئمطم ريغ انأو «لتعيف» ع يفو ،«دمعيف» :ق يف اذك (2)

 . يلاتلا ثيدحلا ه هرسفي احضاو

 بابسلا نع ىهني ام باب بدألا يف يراخبلا هجرخأو ،اطوملا يف كلام هجرخأ حيحص ثيدح )3(

 هلعف ميرحتو نيهجولا مذ باب . بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأو . نعللاو

 . ةريره يبأ ثيدح نم هيوري مهلك 2526 مقر)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !! :تارجحلا

 دق لجرل لجرلا لوقي ال :لاق نسحلا ركذ .4 بتلالاب اورا الو » :لاق

 .لوألا همساب هوعدي 6 ينارصن اي الو 6 يدوهي 1 :ملساف اينارصن وأ ايدوهي ناك

 .كلذ نع نينمؤملا هللا ىهنف

 ةيدوهيلا مسإلا سيب يأ « ناميإلا دب قوسفلا مسالا سيب » : ىلاعت لاق

 . ناميالا لعب ةينارصنلاو

 ال :اهريسفت يف نسحلا لاق .ملسم وهو رفكلاب لجرلا ىعذي ال :دهاجم لاقو

 .قساف اي :كيخأل لقت

 3هلتقك نمؤملا نعل :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نيصح نب نارمع نأ اوركذ

 . (")هلتقك رفكلاب هيلع ةداهشلاو

 هتلتق مأ رفكلاب نمؤم ىلع تدهشأ كرضي ام :لاق دايز نب ءالعلا نع اوركذ

 امهنيبو ال نيملسم نم ام : زنل هلللا لوسر ل اق :ل اق دوعسم نب ١ نع اوركذ

 امهدحأ لاق نإف © هللا رتس قرخ دقف رجه ةملك امهدحأ لاق نإف . رتس هللا نم

 .امهدحأ ىلع رفكلا عقو دقف ثرفاك اي : هبحاصل

 اي هيخأل لجرلا لاق اذإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ
 . (ةامهدحأ هب ءاب لقف رفاك

 قساف اي :لجرلل لوقي لجرلا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ
 . نهو دوعتف نهلثمل اودوعت الو . ةبوقع (4 رجت شح اوف لاق ثيبخ اي . رجاف اي

 نب تباث نع نعللاو بابسلا نع ىهني ام باب . بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 . نيصح نب نارمع نع يناربطلا هجرخأو كاحضلا

 .ةريخألا ةلمجلا هيف سيلو ،اعوفرم هللا دبع نع يقهيبلا هجرخأ (2)
 وهف ليوات ريغب هاخأ رفك نم باب ۔ بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ححص ثيدح (3)

 يف رمع نبا نع نيقيرط نم ملسم هجرخاو .رمع نبا نعو ةريره يبأ نع نيقيرط نم لاق امك
 .(60 مقر) رفاك اي ملسملا هيخأل لاق نم ناميإ لاح نايب باب ،ناميإلا باتك

 .«رجت» : هللا ءاش نإ هتبثأ ام ةملكلا باوصو ،‘فيحصت اهيفو (اذك) «رهق» :عو ق يف )(4)
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 12 - 11 :تارجحلا عبارلا ءزجلا

 ۔ ومو ء م م 243 ! ٤ِ ه ٨ . م -

 سيلو {قافن ملظ :يا «نوملظلا مه كئلواف بتي مل نَمَو » : ىلاعت لاق
 " . ملظ قوف ملظو . ملظ نود ملظ وهو ؛ كرش ملظ

 ى . ه ى ه و ِ ّ ٠ِ

 .اضعب مكضعب نعطي ال : يأ ) مكسفن ١ اوزملت ال ( : يبلكل ا ل اقو

 :نسحلا ريسفت « نظلا َنُم اريثك اوبيَجا اوناع نيزلا اهيأ ايو :لجو زع هلوق ب 7 . ھ . ۔ےمع . 7
 . مثا تنان ءوس نظ هب تننظ اذإو .روجأم تنان ًانسح انظ ملسملا كيخأب تننظ اذإ

 بذكأ هناف نظلاو مكايإ : نيتم هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 هللا دابع اونوكو اورب ادت الو اوضغ ابت الو اودساحت الو اوسسجت الو ] ثيدحل ١

 . ملسملا هيخأ ةروع لجرلا عبتي ال : يأ ( اوسسجت آلؤ) :هلوق . ) اوخإ

 اي :رودخلا يف قتاوعلا عمسأ توصب ىدانف اموي جرخ أي هللا لوسر نأ اوركذ
 عبتي نم هز اف مهت اروع اوعبتت الو ] نينمؤمل أ اوذؤت ال { هبلق نمؤي ملو هن اسلب نمآ نم رشعم

 . )2( هتيب يف هحضمي هتروع هلل ١ عبتي نمو {© هتروع هلل ١ عبتي ملسمل ١ يخأ ةروع

 هتيأر اذإ :لاق .رمخلا برشي انالف نإ :باطخلا نب رمعل لاق الجر نأ اوركذ
 دق لجرلا قفاوف لاق ؛لجرلا ىلإ رمع قلطناف .هربخأف اموي هاتأف . ىنذآف اهيلع دعق دق

 هل لاقف ؟اذهب تنأ نالف اي : رمع هل لاقف . اهاراو رمع ىأر املف . للقلا عمج

 . (ق)هكرتو رمع جرخف ؟ ينسسجت نأ هللا كرمأ ؟ اذهب تنأو : لجرلا

 (698 مقر) بادآلا عماج يف هحيحص يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ ،هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)
 يف يراخبلا هجرخأو .ةرجاهملا يف ءاج ام . عماجلا باتك يف أطوملا يف كلام هجرخأو

 ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأو ،نظلا نم اريثك اوبنتجا اونما نيذلا اهيأ اي باب بدألا

 نع هيوري مهلك 2563 مقر) اهوحنو شجانتلاو سفانتلاو سسجتلاو نظلا ميرحت باب . بادال او

 . ةريره يبأ

 رمع نبا نع نمؤملا ميظعت يف ءاج ام باب 6 ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هاور نسح ثيدح )2(

 نبا نع يور دقو» :يذمرتلا دازو «هبلق ىلإ ناميإلا ضفي ملو هناسلب نمآ نم رشعم اي» :ظفلب

 .«اذه وحن ي يبنلا نع يملسالا ةزرب

 هتريسو رمع هقف نم امهيفف \93 ص 6 ج روثنملا ردلا يف هلثم رخآو الصفم ربخلا اذه رظنا (3)

 .ىركذو ةظعوم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت ا2 :تارجحلا

 نم لجر م"ةرق وبأو ةفيذح هعمو ءاج ناملس نأ نيريس نب دمحم نع اوركذ
 ةيراج تءاجف .بابلا حتفتساف .مهلخديل هلزنم ىلإ مالسلا هيلع يبنلا باحصأ

 نم دهعأ :الاقف ڵاولخدا :تلاقف بابلا تحتفف تعجر مث تبهذ مث ترظنف

 .سسجتلا نم ريخ وه وأ :لاقف ةيَي هللا لوسر

 : هيلإ بتكف بارشلا برش الجر نأ هغلب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذ
 زيِزَعْلا هللا نم باتكلا ليزنت مخر :نالف نب نالف ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع هللادبع نم
 (ُريصَمْلا هيلإ و إ وه آلإ هلإ ال لوملا يذ باقعلا ديدش بؤنلا لباقو بنذلا رفاغ ميلعلا

 رمع كلذ غلبف .ىكب ىتح هيف ركذتيو أرقي لعج باتكلا هءاج املف .[1-3 :رفاغ]
 .هودًذَسف ةرثع مكل خاب متيأر اذإ ؛ ؛اوعصاف اذكه :لاقف

 اتيم هيخ ] مخل لكأي ن ا ُمُكُدَح ] بحيب :أ اضغ مكضعب بتعي الو » :هلوق

 .ه ُهوُمَنْغرَ
 مهموحل نم عطقي موق ىلع ىتأ ءارسإلا ثيدح يف ناك ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 : لاقف ؟ليربج اي ءالؤه نم :تلقف :لاق .راوخ مهلو ،اهنوغضميف مهئامدب اهنوزوجيف
 ُ 2 ٤ ,ذ ه ة ۔ د .ر ٤ مدو إ م م .  ٢

 اتيم هيخا محل لكاي نا مكدحا بحيا) :ةيآلا هذه الت مث ؛نوزامللا نوزامهلا ءالؤه

 .هبحن الو هلكأ عيطتسن ام هللا لوسر اي هللاو ال :اولاقف .تومي ام دعب : يأ (ةوُمتهركف

 هللا اوقتاف :لاق .كلذ هركن اولاق :دهاجم لاق ةبيغلا اوهركاف :ةلي هللا لوسر لاق

 .(ث}[ةبيغلا يف]

 لقف هيف امب كاخأ تركذ ١ ذإ : . هلل أ لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 قفوأ ملو . ضايب ق يفو 6 «ةرقأ وبأ» :ع يف اذكه مسرو هتينكب يباحصلا اذه ركذ درو اذك )1(

 يف ربلا دبع نبا هل مجرت دقو © يملسألا ري يدح ةورف وبأ وه لهف ،يباحصلا اذه مسا قيقحتل
 . ثيدحلاو ريسفتلا بتك ضعب يف ربخلا اذه دجأ ملو ٠ هريغو باعيتسالا

 .«سسحتلا نم ريخ وه وأ يتي هللا لوسر نم دهعأ :الاقف» :ع يفو ،ق يف اذك (2)
 .هانعمب درو نإو ظفللا اذهب هدجأ مل (3)

 .608 ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز (4)
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 12 :تارجحلا عبارلا ءزجلا

 ." هتهب دقف هيف سيل امب هتركذ اذإو .هتبتغا

 لاقف .هيف امب هركذت نأ :لاقف ةبيغلا نع ةي هللا لوسر لأس الجر نأ اوركذ
 .ناتهبلا كلذ :لاق هيف سيل امب ركذي نأ ةبيغلا بسحأ امنإ :لجرلا

 ءيش ءوسب كاخأ ركذت نأ ةبيغلا :يتي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .هيف هملعت

 مكرارشو شهلا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مكرايخ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةممىمنل ہمن اب نوءاشملا

 هللا :اولاق .ةهضعلا ام نوردتأ :تي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 .ا٨ مهنيب اودسفتسيل ضعب ىلإ ضعب نم ثيدحلا لمح :لاق . ملعأ هلوسرو

 ىري مث ،لاملا فرعي ال لجرلا ديعس ابأ اي :لاق الجر نأ نسحلا نع اوركذ

 هركي هنأ ملع نإ :لاق ؟لاملا اذه نالفل نيأ نم :لجر لوقيف ،لاملا هدي يف دعب
 .هلوقي الف كلذ

 .اهبحاص ىمسي نأ الإ ةبيغلا نوري ال اوناك : مهضعب لاقو

 لاق .هللا لبق نم ةبوتلاو 4 ميحر باوت ةللا نإ ةللا اوُمَناَو » :لجو زع لاق
 .[118 :ةيوتلا] (ميجَرلا باوتلا وُه ةللا نإ اوُبوُتيل مهَيَلَع بات مُئ) : ىلاعت

 ةريره ىبأ نع ،ةبيغلا ميرحت باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 هجرخأ امك 4874(5 مقر) ةبيغلا يف باب بدالا باتك يف دواد ؤبأ هجرخأو 589(5 مقر)

 . مهريغو يربطلا ريرج نباو يذمرتل
 .رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (2)

 ثيدحلا بتك ضعب يف ةملكلا تيورو .ةميمنلاو ناتهبلاو كفإلا يهو .ةحيبقلا ةلاقلا :هضمعلا (3)
 .(هضع) ناسللا رظنا .ةضعلا :ءاتلاب ةغللاو

 )2606 مقر) ةميمنلا ميرحت باب ‘ بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأ . حيحص ثيدح )4(

 مهلك يقهيبلاو يمرادلا هجرخأو .«سانلا نيب ةلاقلا .ةميمنلا يه ؟هضعلا ام مكئبنأ الأ : ظفلب

 .قي يبنلا نع دوعسم ني هللا دبع نع صوحألا يبأ قيرط نم هيوري
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 14 - 13 :تارجحلا

 . و, ھ ى ۔٥ه إ آذإ , ۔ه !© ۔۔ .و } ۔ه۔۔ & م. ى ك 1

 ابوعش مك انلعجو ىشن او ركد نم مكنقلخ انإ سانل ١ اَهُثا اي ث : لجو رع هلوق

 امبرو .كلذ قوف لئابقلاو ‘بألا ونب بوعشلا :نسحلا ريسفت .4 اوفزاَعتل لئابقو

 .لجرلا فرعف ناتليبقلا تفلتخاو نامسالا قفتا

 .كلذ نود لئابقلاو ‘ ديعبلا بسنلا : بوعشلا :دهاجم ريسفتو

 لئابقلا : يبلكلا ريسفتو .اذكو اذك نم نالف نبا انالف نإ :يأ (اوفَراَعَل)

 ينبو لشهن وحن كلذ نود لئابقلاو ؛ سيقو . دسأو ركبو . ميمت : سانلا ةعفترملا

 .لئابقلاو بوعشلاب يأ :(اوفَراَعَنل) .كلذ وحنو ،مزاح نب هللا دبع

 .برعلا لئابق لئابقلاو سانجألا :بوعشلا :لوقي مهضعبو
 هللا دنع مكممَركا نإ » :لاق مث ،مالكلا عطقنا مث .(اوفّزاَعتل) :ىلاعت لاق " .ث ٠ے۔۔ع ى - د ۔.م د - ۔ -١

 .ه زيرخ ميلع ةللا نإ ممكيقتا
 ."لاملا بسحلاو ىوقتلا مركلا :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 مل تركذ اذإ مأ هل تناكو :لاق مالك لجر نيبو هنيب ناك رذ ابأ نأ نسحلا ركذ

 .همأب انالف تبعأ شرذ ابأ اي :لاقف ي هللا لوسر كلذ غلبف رذ وبأ اهركذف 5متاشي

 نأ الإ لضف مهنم دحأ ىلع كل امف دوسأو رمحاو ضيبأ نم كلوح نم ىلإ رظنا
 . هللا ىوقتب هلضفت

 لاق . بارعألا نم نيقفانملا ينعي انماع بارغألا تلاق ث : لجو زع هلوق

 مل » دمحم اي 4 لق » :لجو زع هللا لاق .ةميزخ نب دسأ ينب بارعأ :دهاجم

 .انررقأ :يأ ي اَنْمَلْسأ اولوق نكَلَو اونمؤت

 هب متررقأ امب ناميإلا : يأ 4 مكبولق يف نميإلا لخذَت امَلَو ) : ىلاعت لاق

 : يذمرتلا لاقو بدنج نب ةرمس نع تارجحلا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 .ىوقنلاو عرولا باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخاو .حيحص بيرغ نسح ثيدح
 . (9 مقر)
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 17 ۔ 14 :تارجملا عبارلا ءزجلا

 نونوكي الف .لمعو لوق ناميإلا نإ :يأ .اهب الإ ناميإلا نوكي ال يتلا لامعألا نم

 .اهولمكتسي ىتح نينمؤم

 لمعو لوق نم يأ هب مكدبعت ام لك يف يأ 4 ُهَلوُسَرَو هللا اوُميطت نإو + :لاق

 َنم » &}"مكصقني ال يأ 4 مكتلي ال » لمعلاو لوقلا يف هضئارف اولمكتستف ؤ

 .4 ميجر روفغ ةللا نإ اثْيش » مالسإو ناميإ يه يتلا « ممكِلَمغ
 هللا اوقدص نيذلا يأ ه هلوسرو كلاب اونما نيذلا نونم ؤُمْلا امنإ » : ىلاعت لاق

 اوكش مل :يأ ه اوباَتي ْمَل مث » لمعو لوق نم هب مهدبعت ام لك يف هلوسر اوقدصو

 7 ث مهتفص هذه ني ذلا :يا 4 كئلوأ ا هللا ليبس يف مهسفن :او مهِلومأب اي او دهجو ث

 اوسيل : يأ ؛نونمؤملا مهف ،اهب نوفوملا ،هللا ضئارف ولمكتسملا :يأ 4 َنوقدنَصلا

 . مهلامعأ يف نينمؤملاو يبنلا اوفلاخو مهتنسلأب هللاب اورقأ نيذلا نيقفانملاك

 ح مكدقع هيلع نيذلا مكنيد نإ يأ 4 مكنيب ةللا َنوُمَلَعََأ لم » :لجو زع هلوق
 يف امو تومل ا يف ام ُمَلْعَ هلل او < : ىل اعت لاق .ةن ;ايخل او عييضتل او ء افول ١ كرت

 . 4 ميل ءيش لكب هللاو ضزألا

 هلل ١ لب ْمُكَمْلْسِإ ١ يلع اوُُمَ ل لق اوُملْسأ ١ ن 1 كُيَلَع نونم + : لجو زع هلوق

 : يأ ؟نيقدنص سنك نإ ط ناميإلل مكاده ناب يأ 4 نشميإلل ْمُكيَدَم نأ ُمُكيَلَع نم

 لوقل ا اولمكتست ىتح نينمؤمب متسلو نيف ةداصب متسل مكن . : ي أ . نينمؤم متنك نإ

 ال .مكصتني ال يا (اثيَش مكلامعأ نُم مكنأب الو :221 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 ال) :3 ح يناعملا يف ءارفلا لاقو ). . .تيلي تال : نولوقي موقو ٠ تلاأي تلأ نم وهو سبحي

 نوعمجم ءارقلاو تيلي تال نم يهو ائيش مكلامعأ نم مكملظي الو . مكصقني ال (مكتلي

 يف تبتك فلأ ريغب اهنأل .اهيهتشا تسلو ،(مكتلأي ال) :مهضعب ارق دقو .اهيلع

 هنأكو ء ةملكلا لصأ حيجرت هجول اليصفت 74 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف رظنا .«. .فحاصملا

 ةءارق ىلع نكي مل نإو .عوضوملا يف غلبا ءارفلا ةجح نأ قحلاو . ةديبع يبأ ولع حيرص در

 باتك ‘ ينادلا رظناو (مكتلاي) : : مهضعبو نسحلاو ورمع وبأ أرق دقف ؟لاق امك عامجإ ةملكلا

 . 4 ص ةجحلا . هيولاخ نبا رظناو .2 ص ريسيتلا

 .«مكدقع» :ع و ق ىيف اذك (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 :تارجحلا

 اولمعي ملو اورقأ :يأ (اونَماَع نيذلا اَهيأ ايز :لجو زع هلوقك .اعيمج لمعلاو
 لامكتسالاو ءافولا لهأ :يأ (َنيِقداَصلا عم اونوكو) هللا اوشخا :يأ (ةللا اوقتا)
 ."ءافولاو قدصلا لهأ نونمؤملا مهو لمعلاو لوقلاب اوقدص نيذلا هللا ضلئارهل

 موي لك ي هللا لوسر ىلع نورثكي اوناكو ،نوقفانملا مه :يبلكلا لاقو
 ىلع كيتأي نم كيتأي امنإو ،نيملسم لاومألاو يرارذلاب هللا لوسر اي كانيتأ :نولوقيو

 لاقو كلذ يف اورثكأو : يرارذلاب كيلع انلابقإو انمالسإب قح كيلع انلف .مهلاحر

 متنك نإ ناميإلل مكادم نأ ُمُكيَلَع نمي هللا لب ْمُكَمالْسإ ىلع اونمَت أل ل) : ىلاعت

 يهو :يبلكلا لاق .نينمؤمب اوسيلو نونمؤمل مهنإ هللاب نوفلحي اوناك . (نيقداض
 هللا َنوُمَلَعتأ لق) :هلوق ىلإ ... انمآ بارعألا تلاق ؛ ىلوألا ةصقلاب ةلصتم

 .(ممكنيدب
 جرخي) :هلوقك « ضزأل او تومّسلا بيغ ملعي ةللا نإ ا ل :لجو زع هلوق

 تاوامسلا يف رسلا ملعي : يأ [25 :ءارعشلا] (ضرألاو تاومسلا يف ء ء فخلا

 .4 َنوُلَمْعَت امب ريصب هللاو » .ضرألاو

 لاق» : يلي ام 334 ةقرو ز يف ءاج دقف .كش الو دوه خيشلا ليوات نم وهو .ع و ق يف اذك (1)
 ملسي نأ لبق انملسا : : هلل ١ لوسرل نولوقي اون اك مهنكلو 6 نيقف 7 اوسيلو نونمؤم مه :: :نسحل ا

 ْمُكيَدَم نأ مكيلع نمي ةللا لب) :هللا لزناف .نالف ونب لتاقي نأ لبق كعم انلتاقو ،نالف ونب
 . «(نامميإلل
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 3۔1 :ق عبارلا ءزحلا

 . اهلك ةيكم يهو ئ ق ةروس ريسفت

 هنا ةمركع نع اوركذ .4 ق » :لجو زع هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 ‘ مَسطو .ق ريسفت ام يردأ ام : لوقي نسحلا ناكو . هللا ءامسأ نم مسا وه :: لاق

 روسلا ءامسأ :نولوقي اوناك فلسلا نم اموق نأ ريغ ؛كلذ هابشأو ّصعيهكو 5ممَحو

 .اهحيتافمو

 يف لوقي مهضعبو . باتكلا ءامسأ نم ءامسأ : لاق محو مسط يف مهضعب ركذو

 .فاق رجي مهضعبو .ايندلاب طيحم لبج : ق

 . هللا ىلع ميركلا ديجملا ىنعمو .. مسقلا ىلع هلمحي 4 ديجَملا نا ءرَقلاَو ث

 .")ديجملا نارقلا ءارو نم مسقلا لعج مزج نمو

 . ي دمحم هب ءاج امم نيكرشملا بجعت ىلع عقو مسقلا ن أ نسحلا ريسفتو

 : يا « ْمُهْنُم رِذْنُم مُحعاَج نأ » نوكرشملا بجع دقل يأ 4 اوُبجَع لب » :لاق
 . هللا باذع نم رذني © نيدلا يف مهنم سيلو بسنلا يف مهنم يأ ؛ ةنلَي دمحم

 .بجع :يأ « بيجع يش امم َنورفْكلا َلاقف »

 ثعبلا نوركني 4 ديعب ٌعْجَر كلذ » ماهفتسالا ىلع ھ ابارت اّنُكَو اتنم اًديأ»

 . نئاكب سيل هنإ يأ

 ،ز يف ءاج امبسح هتبثاف (ديجملا نآرقلاو ق) :هلوق ريسفت يف ريخأتو ميدقت ع و ق يف عقو (1)

 هيفف 384 ص 2 ج نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا ، يرابنألا نبا رظناو .حضوأ وهو 334 ةقرو

 .1-3 ص 17 ج يبطرقلا ريسفت رظناو ،هباوجو مسقلا اذه ىنعمل حاضيإ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 7 ۔ 4 :ق

 مهنم ضرألا لكات ام : يأ 4 ْمُهنم ضزألا صقنت ام انملَع دق » :لجو زع لاق

 .بئذلا مجع ريغ ءيش لك لكات :يأ ،اوتام اذإ

 6 ضرألا هلكأت ال مظع ناسنإلا يف : ني هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 . مدا نبا بكري هيف هنأ انعمس : مهضعب لاقو . )"هدا نبا بكري هيفو بنذلا مجع وه

 صقنت ام :مهضعب لاقو . مهماظع نم (ضزألا صقنت ام) :دهاجم لاقو

 .ادرم نوجرخي .ةنجلا لهأ مهو ؛ىحللا :ضرألا

 :لوقي مهضعبو .مهنم ضرألا لكات امب :يأ « ظيفح بتك اندنعو » :لاق

 .ظوفحملا حوللا هنإ

 : يأ ه ,جيرُم رمأ يف ممُهَف ْمُماَج اممَل قحلاب اوُبَذَك ْلَب » :لجو زع هللا لاق
 .ثعبلا نم كش يف مهف ٠ سبتلم

 ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .ه اَهنينب فيك مهقوف ِءاَمسلا ىلإ اورظني ملفا » :لاق تإ ه . . ۔ ۔ه۔۔ .,ه ۔ همھ۔حه} ,۔ة ۔ 0 م 4٥ ه ۔6 ِ

 نيبو : لاق . اذكه تاوامس عبس دع ىتح ئ ماع ةئامسمخ ةريسم اهنيبو مكنيب : لاق

 (نريءامس نيب امك شرعلاو ةعباسلا

 .قوقش نم :يأ « جوُرُن ن اَهَل امو بكاوكلاب :يا «اَهْيَزَو » :لاق
 -.. ۔٥ه۔ ۔ ه ّ 7 ۔ ٥, ۔ ؤ .ه /

 كلذ دعب ضزالاوؤ) :لجو زع هلوقك شاهانطسب :يأ اهندم ضرالاو »
 .دحاو هلك اذهو [30 :تاعزانلا] (اَهيَحَد

 97 ص 2 ج 6 بادآلا يف باب . حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هجرخاو شزئانجلا باتك يف لطوملا يف كلام هجرخاو .(722 مقر)
 : ملسم دنع هظفلو ةريره يبأ قيرط نم هيوري مهلك (2955 مقر) ،نيتخفنلا نيب ام باب ،ةعاسلا
 ،بنذلا مجع :لاقي .«بكري هيفو قلخ هنم بنذلا بجع الإ بارتلا هلكأي مدا نبا لك»

 .زجعلا دنع بلصلا لفسأ يف يذلا ميظُعلا وهو ،بنذلا بجعو

 .88 ص 1 ج ،فلس ام رظنا (2)
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 7-11 :ق عبارلا ءزجلا

 : دهاجم لاقو . ةبعكلا تحت نم تيحد ضرألا نأ ينغلب : لاق ءاطع نع اوركذ

 مأ ةكم :مهضعب لاقو .هتحت نم ضرألا "تمو ماع فلأب ضرألا لبق تيبلا ناك

 .ضرألا تيحد اهنمو ىرقلا

 ضرألا اهب تيسرأ .لابجلا يساورلاو 4 يسور اهيف اَنيَقْلأَو » : ىلاعت لاق
 داهم ضزألا لعجن أر : هلوقك وهو .ضرألل ًاداتوأ تلعج : يأ .اهب تتبثأ : : يأ

 .[6-7 :أبنلا] اداو لابجلاو

 كلذ تأر املف ديمت تلعج ضرألا هللا قلخ امل :لاق نسحلا نع اوركذ

 اهدتو دقو حبصاف . قلخ اهرهظ ىلع كل رقي ال ضرألا هذه شانبر اي :تلاق ةكئالملا

 له ©بر اي :اولاقف كلذ اومظعأ ضرألا هب تيسرأ ام هللا ةكئالم تأر املف .لابجلاب

 دشأ وه ًاقلخ تقلخ له انبر :اولاق .ديدحلا ،معن لاق ؟لابجلا نم دشأ ًاقلخ تقلخ

 لاق ؟رانلا نم دشأ وه ًاقلخ تقلخ له .انبر :اولاق .رانلا :معن لاق ؟ديدحلا نم

 . مدآ نبا :معن لاق ؟حيرلا نم دشأ وه اقلخ تقلخ له انبر :اولاق .حيرلا ،معن

 لكو .4 ,جيهت » نول لك نم :يا « جؤز ٌلُك نم اهيف اَكبنَو » : ىلاعت لاق
 نأ ملعيف نمؤملا هيف ركفتي :يأ 4 ةَرْصْبَت » .جوز هنم دحاولاف ضرألا يف تبني ام

 زع لاق .قح ةرخآلا نم هللا دعو ام نأو } ىتوملا ييحي نا ىلع رداق اذه قلخ يذلا

 زع هلوقك ؛صالخإلاب هللا ىلإ لبقم صلخم : يأ « بينم دبع َلكِل ىركذو » :لجو

 .[54 :رمزلا] (ُهَل اوُمِلْسأ ْمُكبَر ىلإ اوُبيِنأَو) :لجو

 ؛ه يصحلا بَحَو تج هب اننبا كربم ام ء ءامسلا م انلزنو » : لجو زع هلوق
 . نسحلا ريسفت يف دصحي ام لك وهو

 عل اهت » .اهلوط اهقوسبو .لاوط يأ « تقات لخنلاو » :لجو زع لاق
 .دابعلل ًاقزر هانتبنأف : يأ « د داَبعْلل اقزر ط . ضعب ىلع هضعب دوضنم يأ « ًديضُن

 اهانييحاف تابن اهيف سيل ةسباي :يأ ه اتيم ةَدْلَ , رطملاب يأ « هب انأو »

 .هتبثأ ام باوصلاو !بذهو» :ع و ق يف اذكه ةملكلا تدرو (1)
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 14 - 11 :ق

 هب تبنتف لاجرلا ينمك اينم رطم هللا لسري ؛ثعبلا :يأ « جورخلا كلذك » تابنلاب
 . ىرثلا ضرألا تبنت امك مهن امحلو مهن امسج .

 , 0ِ ٤ِ ٠ م 14 . . ٥ ٨2َ ٠ 3 ۔ ,

 بحص او حو مود ج لمحم اي كموق لبق : يأ 4 مهلبق تب ذك ط : هلوق

 لاقو .")ندعملا :مهضعب لاقو .اهيلإ اوبسنف موق اهيلع ناك رئب سرلاو 4 سرلا

 .داو : مهضعب

 اوسيلو بسنلا يف هناوخإ يأ « طول ُناَوخِإَو نوعرفو داعو ُدوُمَتَو » :لاق
 ةروس يف مهرمأ انرّسف دقو .ةضيغلا ةكيألاو ه ةكيألا بْحضأَو » .نيدلا يف هناوخإب ّ -. . ٠.

 .ءارعشلا

 هموق ركذف عبت نع ًابعك لاس سابع نبا نأ اوركذ .4 عبت موقو » : ىلاعت لاق
 هموق هداراف .ءايبنألا دالوأ نم الجر رشع انثا هعم ناك هنإ :لاق .وه ‘}”[نم] ركذي ملو

 مث ‘ اران او دقوي ن أ ىلع اوده اعتف . هوجاحف مهنيبو مهنيب عمجو . ىب ف مهلتقي ن أ ىلع

 اهلخدف .اجن اجن نمو ‘كله كله نمف .اهنولخدي مث نودبعي ام موق لك وعدي

 ىأر املف .ائيش مهرضت ملف ،رخآلا بناجلا نم اوجرخ ىتح اهيف اورمف .ءايبنألا دالوا
 اولخدي نأ 6مهرايخ نم الجر رشع انثا قفتا دق اوناكو .اهولخدي نأ اوبأ عبت موق كلذ

 6 نماو هسأر قلحو . مهقانعأ برضو عبت مهذخاف ئ اوسعاقتو رانلا يف ءايبنألا دالوأ عم

 . هركذي ملو هموق هللا ركذ كلذلف . هموق هلتقف

 ۔ .ه ۔ذث ه ءدة,, ۔ذ٤4۔ ى ِ
 مهتءاج لسرلا نإ :يأ « ديعو قحف لسرلا بذك لك » :لجو زع هلوق

 اذهب رذحي .باذعلا مهءاجف مهوبذكف باذعلا مهنورذحيو ،ناميإلا ىلإ مهنوعدي

 .برعلا يكرشم

 «ندعملا» امهناكم تبثأ دقو ،انه نيتملكلل ابسانم اهجو رأ ملو «قيرابأ»ع يفو 5«قرابأ» ق يف (1)
 : (سرلا ٌباَحصْأ» :75 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .نيرسفملا ضعي هركذ ريسفت وهو

 .210 ص 3 ج فلس ام رظناو .«ندعملا يأ

 . 238-239ص 3 ج فلس ام رظنا (2)

 .اهنم دب ال ةدايز (3)
 . «مهرابحأ نم» :ع يفو . «مهرايخ نم»ه :ق يف اذك (4)
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 18۔ 15 :ق عبارلا ءزجلا

 . انيلع ايعافأ :دهاجم لاق .هب يعن مل :يا « ,لؤألا لحلاب اَنيَعَفأ > :هلوق
 .هدعب هتيرذو مدا قلخ ينعي هنإ :نسحلا ريسفت .(}[مكقلخ اناشنأو] مكانأشنأ نيح

 .ثعبلا ينعي « ديدج قلح نُم » كش يف :يا « سل يف مُه لب » :لاق
 سانلا عيمج انهاه ناسنإلاب ينعي « َنسنإلا اَنقَلَح ذَقَلَو » :لجو زع هلوق

 ,لبخ نم هلإ برقأ خو » هسفن هب ثقحت ام :يا « فت هب سوسوم ملو )
 .نيتولا وهو ل‘»بلقلا طاين وهو 4 ديرولا

 نابتاكلا ناكلملا :يأ: 4 لاَمشلا نعو نيميلا نع ن ناَيَشَلَُسْلا ىمل ذا ) :هلوق

 . ظفاح هدصري ىأ كديصر يأ 4 ديعق . لامشلا نعو نيميلا ن ٠“-ى ناظفاحلا

 « ديتع » ظيفح يا « ٌبيتَر » هدنع :يا ه هيدل ألإ ,لق نم ظفلي ام »
 .هنينأ ىتح :دهاجم لاق .هب ظفلي ام لك بتكي رضاح : يأ

 ملو يحم رش الو ريخ هيف نكي مل امف لامعألا ضرعت هنإ : يبلكلا ريسفتو

 .لامعألا عفرت امهيف سيمخو نينثا موي يف كلذو ؛تبثي

 . نيميلا بحاص بتكي ال ام بتكي نأ لامشلا بحاص رمأ :لاق مهضعب ركذو

 بحاص نأ انغلبو :لاق .ةئيس وأ ةنسح هل تبتك الإ ةوطخ دبع اطخ ام : مهضعب لاقو

 بحاص هرمأي ىتح.لامشلا بحاص بتكي الف لامشلا بحاص ىلع ريمأ نيميلا

 . نيميلا

 كلذ بر :تلاق ةكئالملا نإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 ةدايزلاو حيحصتلا تبثأ .اطخ نيترابعلا اتلك يفو . ؛مكيلع انم» :ع يفو ،«مكيلع ايع» :ق يف (1)

 مهدنع ايعن فيك :لوقي» :77 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .610 ص دهاجم ريسفت نم

 . ؟«آلوأ مهقلخب يعن ملو ثعبلاب

 ، هبحاص تام عطق اذإف .نيتولا نم بلقلا هب قلع قرع :طاينلا» : حاحصلا يف يرهوجلا لاق (2)

 يأ ٠ ًاطونا طوني طان :لعفلا لصأو . «توملاب يأ © طينلاب هللا هامر : مهلوق هنمو . اضيأ طينلا ر

 .طون وهف عيش نم قلع ام لكو :قلع
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 20 - 19 :ق

 اوتبثاف اهلمع نإف ، يدبع اوبقرا :لوقيف ؛رصبأو ملعأ تنأو ةئيس لمعي نأ ديري كدبع

 ,(1) ىتيشخ نم اهكرت امنإف ،ةنسح هل اهوبتكاف اهكرت نإو شاهلثمب هيلع

 عمتجتو .راهنلاب ناكلمو ليللاب ناكلم نابقاعتي :ةعبرأ ةظفحلا :نسحلا لاقو

 (ادوُهْشَم اك رجفلا نآرق ْنإ) :هلوق وهو ،رجفلا ةالص دنع ةعبرألا كالمألا هذه
 . ]78 : ءارسالا]

 ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي :لاق ةلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع اوركذ

 وهو مهبر مهلأسيف رصعلا ةالص دنعو رجفلا ةالص دنع نوعمتجيف شراهنلاب ةكئالمو

 مهو مهانكرتو ،نولصي مهو مهانيتأ نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك :مهب ملعا
 . (نولصي

 تومي يأ ،ثعبلاب :يأ قحلاب توملا ةَرُكَس تءاجو ) :لجو زع هلوق

 . توملاب قحلا ةركس تءاجو :دوعسم نبا فرح يف يهو .(}ثعبيل

 وه :نسحلا لاق .برهت :يأ « ديحت هنم تك ام كلذ » :لجو زع لاق

 .توملا نم هيلإ ضغبأ وه يش نكي مل رفاكلا

 ُموَي كلذ » .)عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف دق .« روصلا يف خفنو » :هلوق
 .دوعوملا مويلا : : يأ « ديعلا

 .ةمايقلا موي دوعوملا مويلا :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 ةئيسب مه اذإو تبتك ةنسحب دبعلا مه اذإ باب .ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 5 | يارج نم اهكرت امنإ ( : هرخآ يف هظفلو ) 129 مقر) ةريره يبأ نع 6 بتكت مل

 .297 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (2)

 3 ج ثءارفلا يناعم رظناو . حضوأ وهو 3ز يف ءاج ام تبثأو «ثعبلل توملاب يأ» :ع و ق يف (3)

 . 8 ص

 . 48 - 47 ص ءزجلا اذه يف فلس ام الثم رظنا (4)
 لاقو . ةريره يبأ قيرط نع لوطأ ثيدح نم جوربلا ةروس ريسفتلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ )5(

 يف فعضي ةديبع نب ىسومو ،ةديبع نب ىسوم ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه» :يذمرتلا
 . !ثيدحلا
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 2721 :ق عبارلا ءزجلا

 ىلإ وأ ةنجلا ىلإ اهقوسي قئاس « ًديهشَو َيئاَس اَهَعُم ,سفن لك اجو » :هلوق

 .اهلمعب اهيلع دهشي ديهشو .رانلا

 .اهلمعب اهيلع دهاش وه ايندلا يف اهلمع بتكي يذلا اهكلم وه : مهضعب لاقو

 .هلمع نابتاكلا ناكلملا (ًديهشَو قئاَس) :دهاجم لاقو

 « ًذءاطغ كنع انفشكف » رفاكلا ينعي « اذم ْنُم ةَلْفَغ يف تنك ذَقَل » :لاق
 وه .ةريصب :يأ « ًديدَح » ةمايقلا موي ينعي 4 مويلا كرصق » رفكلا ءاطغ :يأ

 مهعفني مل ثيح اورصبأ :يأ [38 :ميرم] (انوئاي موي زِصْبأَو مهب غمشأ) :هلوقك
 .رصبلا

 اذه » هلمع بتكي هعم ناك يذلا كلملا هنيرقو (هنيرَق َلاَقَو » :لجو زع هلوق
 .رضاح هيلع تبتك ام :يا ه ديع » يدنع ام : ىأ ه يدل اَم

 قحلاو .هبنتجم قحلل دناعم :ىا 4 4 دينَع رافك رُك َمُنَهَج يف قلا » : هللا لاق

 .رانلا ةنزخ هب هللا رمأ .ىدهلا

 مَح يف لاقو .كرشملا اذهو ؛ةاكزلل :يا « رْيحْلَل عانم » : ىلاعت لاق

 ْمُه ةرخآلاب ْمُمَور ةبجاولا :يا (ةوَكَرلا َوتوُي ال نيذلا َنيِكرشُمْلَل لَوَو) :ة
 .[6-7 :تلصف] ,

 « بيرم . .كرشلا انهاه ناودعلاو .ناودعلا لبق نم :يأ « دتُعُم » :لاق

 باذع يف ؛َيقْلأَف رحآ اهتإ هللا ع لَعَج يذلا » :لاق .ثعبلا نم كش يف : يأ

 .« ديدشلا
 ناطلسب هتللضأ ام يأ ه ُهيَعْطأ ام انبَر » }[هناطيش ىأ] ه هنيرق َلاَق » :هلوق

 . .رصبلا ذفان ملاع مويلا تناف ؤبذكت تنك دق :لوقيه :78 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 :لاقي امك داح ىنعم يف ديدح» :نينمز يبأ نبا لاقو .«نيعلاب سيل ©ملعلا وه انهاه رصبلاو

 . !هرصب دح لاقيو . ظفاحو ظيفح

 .335 ةقرو ز نم ةدايز ()
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 - 27 :ق

 .ىدهلا نم :يأ « ديعب للض يف َناَك نكلو » هيلع يل ناك

 هريعب مكدحأ يضني امك هناطيش يضني نمؤملا نإ :لاق ةريره يبأ نع اوركذ .

 . "رفسلا ىف

 : يأ « ديعلاب مكنإ تُمَدَق ذَقَو » يدنع :يأ 4 يدل اوُمِصَتْخَت ال ) :لاق

 ريسفت يف ديعولاو دعولا نم يدنع :يا « يدل لوقلا لدن ام » .ايندلا يف
 موي د ديبع منقبانآ اًمَو » .ضاق انأ ام تيضق دق :لوقي :دهاجم لاقؤ .نسحلا

 .ةديزم يف :يا « يرم نم لمم لوقتو تالّتما لمم ممنهَجِل لوق

 َريَع نيقتملل » ةنجلا تينداو :يأ ه ةنجلا تقلزأو » :هلوق دهاجم لاقو
 نمحرلا ٌيِشَ نم ظيفح باؤأ لكي » ةنجلا ينعي 4 ودعو ام اذه » :لاق « ديعب

 يذلا :دهاجم لاقو .هبنذ نع عجارلا بئاتلا :باؤألاو 4 بينم ٨ بلقب ءاجو بقلاب

 .اهنم رفغتسيف ءالخلا يف هبونذ ركذي

 :هسلجم ىف لاق اذإ لجرلا نأ ثحن انك :لاق ريمع نب ديبع نع اوركذ

 . ظيفحلا باوألا هنإ اذه يسلجم يف تبصأ ام يل رفغا مهللا .ميظعلا هللا ناحبس
 سلجم يف نونوكي موق نم ام :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 ناكو رامح ةفيج نع اوقرفت امنأك الإ مهيبن ىلع ةالص وأ ركذ ريغ ىلع هنم نوقرفتي

 . ةمايقلا موي ةرسح مهيلع

 وه انه ةريره ىلإ بسن امو .(اضن) :ناسللا رظنا .ًاوضن هريصو هلّرَه :يا هريعب لجرلا ىضنا (1)
 روظنم نبا هركذ كلذكو هدنسم يف دمحأ هجرخأ .مالسلا هيلع يبنلا ىلإ عوفرم ثيدح صن
 .ثيدح هنأ ىلع

 : يلي ام ةيآلا ريسفت يف 335 ةقرو ز يف ءاج .طقس نيتطوطخملا يف ف ودبيو :عو ق يف اذك (2)

 .كلسم نم لهو تلاقف كتيفوأ لاقف اهأالميل اهدعو :دهاجم ريسفت (ديزُم نم لح ُلومَتَو)»

 ريسفت يف .(ديرُم نم لمم) : ىلاعت هلوق ىيف نيرسفملا فالتخا رظناو .«تالتما دق : يأ

 .169-171 ص 26 ج ،يربطلا

 = الو هسلجم نم لجرلا موقي نأ ةيهارك باب بدالا باتك يف دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)
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 35 ۔ 34 :ق عبارلا ءزجلا

 سلجم نم موقي نأ دارأ اذإ مالسلا هيلع يبنلا ملع مالسلا هيلع ليربج نأ اوركذ

 كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ الأ دهشأ . كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي نأ

 .(" كيلإ بوتأو مهللا كرفغتسأ

 رع هلوقك ؛صلخم بلقب هللا ىقل ي أ 4 بينم بلقب ع ءاجو ث : لجو رع هلوق

 .كرشلا نم :يأ 9 :ءازعشلا] ) ميلس بلقب هللا ىتأ نم ّالا) : لجو

 زع هلوق يف بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ « ملسب امموُلخذا » :لجو رع هلوق
 اهنزخ ْمُهْ َلاَقَو) :هلوق ىلإ .. .(ارمُز ة ةنجلا ىلإ مهبر اوق نيذلا قيسو) : لجو

 اورم ةنجلا ىلإ اوهجوت اذإ :لاق [73 :رمزلا] (َنيدلاخ امموُلخذاَق مسط ْمُكيَلَع ُءالَس

 الف ميعنلا ةرضن مهيلع يرجتف امهادحإ نم نوبرشيف نانيع اهتحت نم جرخي ةرجشب
 يف ام جرخيف ىرخألا نم نوبرشي مث ،اهدعب مهراعشأ ثعشت الو مهراشبأ ريغتت

 ْمُكيَلَع مالَس) : مهل لوقتو ةنجلا ة ةنزخ ةكئالملا مهلبقتست مث . ىذقو ىذأ نم مهنوطب

 .( مالسب اًموُلخذا ( :لجو زع هلوق هنأ : : مهضعب ركذو . (َنيدلاخ امموُلخذاَق مسط

 تعمس :لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ « دولخلا ُموَي كلذ » :لاق

 لهأ اي دانم ىدان .رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ :لوقي ةلي هللا لوسر

 .(هيف وه اميف دلاخ لكو ،اهيف توم ال دولخ رانلا لهأ ايو .اهيف توم ال دولخ ةنجلا

 ريغ نم مهءاج ءيشلا اوهتشا اذإ : يأ اَهيف نوُاشَي ام مُهَل » :لجو زع هلوق
 , لوحتيف ،رخآلا ماعطلا هلاب ىلع رطخيف ماعطلا مهدحأ يف يف نوكيو . هب 2

 اهنم لكايف اهلوحي مث ،أرسب اهنم ةيحان نم لكأيف ةرسبلا ذخايو ،هيف يف ماعطلا كلذ
 .كلذ نم هللا ءاش ام وأ ناولأ ةرشع ىلإ

 ىلع حيحص ثيدح لاقو ك كردتسملا يف مكاحلا هاورو 4855(،5 مقر) ةريره يبأ نع .هللا ركذي =

 .ملسم طرش
 ةزرب يبأ نع ©سلجملا ةرافك يف باب بدألا باتك يف دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 . (4859 مقر) يملسالا

 .15 ص 3 ج شريسفتلا اذه نم فلس اميف هجيرخت رظن (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 36 - 35 :ق

 .ديزم اندنعو :يأ ه ديزم انيدلو » :لجو زع هلوق

 ةنجلا لهأ فرصنا اذإ :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع اوركذ

 هيف ،خسرف فلأ نوسمخ ("[هلوط] ؤلؤل نم قدارس ىلإ مهدحأ فرصنا مهلزانم ىلإ
 هيقش دحأ ىلع ءىكتيف "ةأرما ةئامعبس اهيف هل باب فلأ اهلو ،ءارمح ةتوقاي نم ةبق

 لخدب ف .كلذ لثم اهيلإ رظنيف رخآلا قشلا ىلع ءىكتي مث ،اذكو اذك اهيلإ رظنيف

 مالسلا :هل نولوقيف مهبر نم ةيدهلا مهعم باب فلأ نم كلم فلأ باب لك نم هيلع
 نإ :هلوح رجشلل كلملا لوقيف .اذه نسحأ ام :لوقيف كلذ عضويف ؛كبر نم كيلع

 .ةعمج لك كلذو :لاق .اذه لثم ىلع ىهتشي ام لك هل }نعطقت نأ نكرمأي نكبر
 دنع هبر نم ةيدهلا هيتأت .ةجرد مهعفرأ الإ هبسحأ الو .ةنجلا لهأ نأ انغلبو لاق

 .'ةالصلا تيق

 ىتح هيف مه امب نيبجعم ةنجلا لهأ لازي ال :لاق يدسلا نع & ينربخأو

 يف ام لضفأ وهو الإ ديزملا نم ءيش مهتأي مل ديزملا هللا حتف اذإف ديزملا هللا حتفي

 .مهتانج

 مم زق نُم » برعلا يكرشم لبق ينعي 4 مهنف انكل مَكَو » :لجو زع هلوق
 دشأ اوئاَك) :لجو زع هلوقك ةوق ينعي ءًأشطب مهنم دشأ اوناك :يأ 4 ًاشظب مهن دشأ

 ليقثتلاب :نيهجو ىلع أرقت يهو .. 4 د دالبل ا يف اوع ) [69 :ةبوتلا] ) وق ْمُكْن

 مهءاج نيح : يأ دالبلا يف اولؤجف : :لوقي وهف ليقثتلاب اهأرق نمف ؛فيفختلابو

 ريسفتلا لثم ىلع دالبلا يف اولاجف :لوقي وهف فيفختلاب اهأرق نمو باذعلا

 . مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (1)

 .«نرطقت نأ» :ع يفو . «نعطقت نأ» :ق يف اذك (2)

 ةيؤرب قلعتت ،(ديزَم اَنيَدلَو) :هلوق ريسفت يف مالس نب ىيحيل ثالث تاياور 336 ةقرو .ز يف ءاج (3)
 ىلإ ابوسنم انه هاور ام اهناكم تبثأو هدنع حصت مل اهنأل يراوهلا دوه خيشلا اهفذح ،يرابلا
 .سابع نبا

 . مالس نبا خويش دحأ هلعلو ،ربخملا مسال ركذ نودب ،ع و ق يف اذك (4)
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 38 ۔ 36 :ق عبارلا ءزحلا

 : يأ }هللا باذع نم هيلإ نوأجلي اجلم نم له :يأ 4 صيحُم نم ْلَم » ."لوالا
 .اوكله ىتح اجلم اودجي ملف

 و 9 نمؤملا وهو . لقع : ىأ 4 بلق هل أ ناك نمل ىركذل كلذ يف 7 .7 :لاق

 ريسقتو .ديهش بلقل او عمسل ١ ىقل أ وأ :دهاجم ريسمت . 4 ديهش هو عمسلا ىقل ا ىقل

 رع هلوقك . باتكلا لهأ ينعي 2 { ىحولا وأ . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ ش

 [101 :ةرقبلا] (ْمهروُهظ اَرَو هللا باتك باتكلا اونوأ َنيذلا َنَ قيرف َذَبَ) :لجو

 .ركذي نأ يباتكللو نمؤملل كلذ يف نإ : : لوقي

 4 .مايأ ة أ ةتس يف امن امو ضزال و ومسل ا اَنقَلَخ دَفَلَو » :لجو زع هلوق
 (وُدعَت امم ةنس فلأك كير دنع اموي ناور : لجو زع هلوقك . ةنس فلأ اهنم مويلاو

 .[47 :جحلا]

 دوهيلا نأ كلذو .ءايعإ نم :يأ 4 بول نم انسم اَمَو ه :لجو زع لاق

 .هرهظ ىلع ىقلتساف ايعأ ضرألاو تاوامسلا قلخ نم هللا غرف امل :تلاق هللا ءادعأ

 .(بو نم انسم امور :هللا لزناف .‘»[حارتسا] ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضو مث

 ىلع أموي .ىقلتسا هنأ سابع نبا نع ةمركع نع نيصح نب دواد نع اوركذ
 ام شهلا ءادعأ دوهيلا تبذك :لاق مث ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عفر مث ،هرهظ

 . بوغل نم هللا سم

 :لاقف ةددشملا فاقلا رسكب رمعي نب ىيحيل ةثلاث ةءارق 8079 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا دروأو (1)

 . !اوبهذاو اوئيجف دالبلا يف اوبهذا يأ .ديعولاك هنإف فاقلا رسكف (دالبلا يف وبع : أرق نمو»

 : يأ ديهش وهو هللا باتك ىلإ هعمس ىقلأ وا» :لوقي .80 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (2)
 دهاش وهو هللا باتك عمتسا» :336 ةقرو ز يف امك ©نينمز يبأ نبا لاقو .«بئاغب سيل دهاش

 . «هاس الو لفاغب سيل ١ مهفلاو بلقلا

 .336 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 41 - 39 :ق

 ىلع هيلجر ىدحإ عضو ًاقلتسم هلل ١ لوسر ىأر هز ا ميش ل ١ نب ةدابع نع اوركذ

 .}بصن نم ةللا سم ام :لوقي وهو ىرخألا

 كنإ :كموق كل لوقي ام ىلع :يأ « نولوقي ام ْىَلَع زبضاف » :لجو زع هلوق

 . نونجم كنإو بذاك كنإو نهاك كنإو رحاس كنإو .رعاش

 :مهضعب لاق « بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق َكْبَر دمحب خبَسَو » :لاق ٥ { ۔ ى
 .رصعلاو رهظلاو حبصلا يه :نسحلا ريسفتو .رصعلا ةالصو حبصلا ةالص امه

 .ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص ينعي « ُهحْبَسَف ليللا َنِمَو » :لجو زع هلوق ََ 9 9

 :لاقف }[دوجسلا رابدإ نع ةي هللا لوسر لئس لاق يلع نع] )4 دوجسلا زابذإَو »
 لبق ناتعكرلا امه :لاقف موجنلا رابدإ نع لئسو] .برغملا ةالص دعب ناتعكرلا امه
 سابع نبا نع اوركذ .برغملا ةالص دعب ناتعكر :دهاجم لاقو (٨[حبصلا ةالص

 .ةالص لك ربد حيبستلا :لاق

 يدانملاو .« بيرق ِناَكُم نم دانُملا ىداني مْوَي غمتْساَو » :لجو زع هلوق
 يهو :: لاق . مهضعب ريسفت يف سدقمل ا تيب نم ةرخصل ا نم يداني روصلا بحاص

 .ليم رشع ةينامثب ءامسلا ىلإ ضرألا برقأ

 ءامسلا نيب كلم موقي :لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع . ملعأ هللاو ثانغلبو

 .هيف خفنيف روصلاب ضرالاو

 نبا هتياورب درفنا امم هلعلو ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ مل )1(

 هتبثأو ، ميش نب دابع ق يفو { ميمت نب دابع اذكه ثيدحلا يوار يباحصلا مسا ع يف ءاج مالس
 . قيقحتلا ىلع ال حيجرتلا ىلع .807 ص 2 ج باعيتسالا يف ءاج امك . !ميشالا نب ةدابع»

 . نيفوقعم نيب 336-0337 ةقرو ز نم حيحصتلا تبثأف ع و ق يف ةصقان تارابعلا تءاج (2)

 يربطلا ريرج نبا هجرخأو 50337 ةقرو ز يق امك بلاط يبأ نب يلع نع دنسب مالس نبا هجرخأ (3)
 .اعوفرم سابع نبا نع روطلا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هجرخأو

 .337 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 45 ۔ 42 : ق عبارلا ءزجلا

 يأ « قحلاب » ةرخآلا ةخفنلا يأ ةحيصلا َنوُعَمْسَي ٌمْوَي » :لئاق نم زع لاق

 . روبقلا نم : يأ 4 .جورخلا موي كلذ ث ؛ ثعبلاب

 ه .م. /.. ك .- ٤ً ۔٥ه۔ و ّ ۔ےح . د . ٠ م ه -  -

 مهنع ضرال ا مشن موي ريصمل ١ انيلإو تيمبو ييحن نحب انإ ث : لجو رع هلوق

 « ريسن اَنيَلَع رْشَح كلذ » .سدقملا تيب ىلإ &روصلا بحاص يدانملا ىلإ 4 ًاعاَرس
 .نيه ىأ

 . ه ه , إ مآ م ه - ,

 نونجم كنإو رحاس كنإ : يأ « نولوقي امب ملعا نحن ل :لجو زع هلوق
 ۔ هك َ

 تنا امو { .رانلا كلذب مهيزجنسف : يأ > نهاك كنإو ‘ بذاك كنإو رعاش كنإو

 .نمؤي نأ هللا دارأ نم نمؤي امنإ :يأ ؛ناميإلا ىلع مهربجت :يأ .4 رابج ْمهلَع
 . ه ه ى۔۔ ۔٥ع .. -..

 . مهرهقتف طلسمب مهيلع تن أ ام : ي أ (رابجب مهيلع تنا امو ( : مهضعب ل اقو

 امنإ : يأ .ةركذتلا لبقي ،نمؤملا وهو] ،يديعَو اح نمم ناءقْلاب رُكَذَف» :لاق

 .رانلاب يديعو : يأ 5(")[ديعو فاخي نم نارقلاب كتراذن لبقي

 .337 ةقرو ز نم ةدايزب(1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 4 - 1 :تايراذلا

 . اهلك ةيكم يهو ‘ تايراذلا ةروس ريسفت

 :يأ ه اوذ تنيرذلاو » :لجو زع هلوق 4 ,ميجرلا ن نمحرلا هللا مسب »
 اهورذو .5 :فهكلا] حارلا ُهوُرذَن ًاميشمم حبصأ :لجو زع هللا لاق .حايرلا
 ةروس] (َباَصأ ثيح ءاخر هرمأب يرجت حيرلا هل انْرْحَسَف : لجو زع لاق .اهيرج

 .[6 : ص

 "}[ءاملا نم رقولا لمحت] باحسلا يأ 4 ارفو تلمحلاق » :لجو زع هلوق

 . ءاملا اهيف يتلا يأ [57 :فارعألا] (لاقث باحس لقأ اذإ 5 : لاق

 :هلوقك .هللا ريسيتب يرجت نفسلا :يأ 4 ارسي تليرْجْلاَف » :لجو زع هلوق

 ْمُكاَنْلَمَحَور : هلوقكو [23 :سنوي] (ٍةَبَيط حيرب مهب نيجو كلفلا يف متنك اذإ ىتح
 .[11 :ةقاحلا] ةيراجلا يف

 . '»ةكئالملا يأ .4 ارمأ تّيسَقُمْلاَ ) :لجو زع هلوق

 باحسلا : (ارقو تالماحلاق) 8 حايرلا :ورك تايراذلاؤ) :لاق مهضعب ركذ

 اذهب مسقأ . مسق اذهو .ةكئالملا : (ارمأ تاَمسَقُمْلاف) ©نفسلا : (أرسُي تايراجْلاق)

 .هلك

 . 337 ةقرو .ز نم ةدايز )1(

 ،ةظلغلا بحاص ليربج :فلتخم رماب يتأت ةكئالملا :28 ص 3 ج زاجملا يف ءارفلا لاق (2)

 . !رومألا ةمسق كلتف توملاب يتاي توملا كلمو ،ةمحرلا بحاص ليئاكيمو
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 14 - 5 : تايراذلا عبارلا ءزجلا

 باسحلا ٢ يأ 4 نيذلا نإو » ثعبلا ينعي 4 قداَصْل َنوُدَعوت اَمَنإ <

 .نئاكل :يأ « قال »
 هنم لاقيو .اهنسحو اهءاوتسا كبحلاو 4 كّبُحْلا تاد ِءاَمّسلاَو » : ىلاعت لاق

 رعشلا كبح هنمو حيرلا هتباصأ اذإ عرزلا كبح هنمو حيرلا تجاه اذإ ءاملا كبح

 كبحلا تاذ ءامسلاو :لوقي .مسق اذهو .ءامسلا يأ ث فوفكم جوم يهو .(.زدعجلا

 4 َكفأ نمم هنَع كَقوُي » .اثعبلا نم فالتخا : فلَتْحُم ,لوق يفل مكنإ 

 .اذهو اذه لاقو تفرص نم هنع فرصيو 8‘}[هب ناميإلا نع] دص نم هنع دصي ىأ

 مويب نوبذكي نيذلا نوصارخلا نعل يأ « َنوُص رحلا َلِتَق » :لجو زع هلوق
 .(}»صرخت مهنم كلذو ،ثعبلاب نوبذكي نيذلا يأ ،نيدلا

 ةريح يف :مهضعب لاقو .ةلفغ يف :يأ « ةرمغ يف مُه نيزلا » :لاق

 كلذو ،نيدلا موي ىتم : يأ « نيذلا و ناا نولأسي » .نوهال :يأ « نومهاَس »

 .نوكي ال :يأ .بيذكتو ءازهتسا مهنم

 4 ْمكَنتف اوفوُد » .اهب نوقرحي :يأ 4 َنوتتُْي رانلا ىلَع مه موي » : هللا لاق
 اوناك امل :يأ .ايندلا يف :يأ « َنولجُعَتْسَت هب متنك يذلا اذه » مكقيرح :يا
 .ابيذكتو ءازهتسا ايندلا يف باذعلاب نولجعتسي

 .نولجعتست هب متنك يذلا مكباذع يأ (ْمُكَتنتف اوقوُد) :لاق نسحلا نع اوركذ
 . ‘بهذلا قرحي يأ ئ بهذلا نتمي امك : يأ نونتمي : دهاجم لاقو

 يبأ زاجم رظناو .«ةكيبحو كابح :كبحلا دحاوو . . .ءيش لك رسكت كبحلا» :ءارفلا لاق (1)
 .225 ص 2 ج ةديبع

 رظناو .«مهضعب ناميإو دمحمبو نآرقلاب مهضعب بيذكت :فلتخملا لوقلا :مهضعب لاقو (2)

 .83 ص 3 ج ءارفلا يناعم

 .337 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)

 .«نونهكتملا (نوُصارَ{حلا َلِتَف)» :225 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (4)
 : يأ ،نيتف قرو» .يرهوجلا حاحص يفو .ةغللا بتك يف ءاج امك .قارحإلا نتقلا يناعم نم (5)

 .ةقرحم اهتراجح نأك .نيتف ،ءادوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا يهو .ةَّرَحلل لاقيو .«ةقرحم ةضف
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 17 - 15 :تايراذلا

 يف َنيقَُمْلا ًنإ) :هلوقك ؛راهنألا يهو « نوُيُمَو ٍتْنَج يف نيقتملا نإ » لاق
 .راهنألا عمج ينعي [54 :رمقلا] رهنو تانج

 يف :يأ 5مهبر مهاطعأ ام يأ ه ممُهبَر ْمُهيتاع ام » نيلباق :يا نيِذجاَع »
 .ايندلا يف :يأ « نينخ كلد لبق اوناك مهنإ » ةنجلا

 ال اوناك :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ .4 َنوُمَجهَي ام ليلا نم ليلق اوناك »
 .اليلق الإ هنم نوماني

 نولصي مهو الإ مهيلع يتات ةليل لق :لاق هنأ هللا دبع نب فرطم نع اوركذ

 .("”الجو زع هلل اهيف

 .(تأعبرأ ولو نيتعكر ولو ليللا نم اوبيصأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 نولصي ءاشعلاو برغملا نيب ام }نولفنتي اوناك :لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 .امهنيب ام

 ثيدحلا نعو ءاشعلا لبق مونلا نع : هلللا لوسر ىهن : لاق نسحلا ركذ

 .ًاسأب ريخ نم ناك اميف اهدعب ثيدحلاب ىري ال مهضعبو .(كاهدعب

 تلعج تئش نإ (نوُمَجَهَت ام لألا َنُم ليلق اوئاَك) : هلوقو» :48 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 ام تلعج تئش نإو .مونلا :عوجهلاو ،مهعوجه اليلق اوناك : ىنعملا نأكو ،عفر عضوم يف ام
 .ليللا نم اليلق نوعجهي اوناك : تدرأ ك نوعجهيب اليلق تبصنو .اهل عضوم ال [ةدئاز يأ] ةلص

 31-3.32 ص ش8 ج ريسملا داز يزوجلا نبا دنع اهبارعإو ةيآلا ىنعم يف ىرخا اهجوأ رظناو
 © يبطرقلا ريسفت رظناو .398-399 ص 4 ج يرشخمزلا فاشك يف (ام) عضوم يف اقيقحت رظناو
 .35-37 ص 17 ج

 ريغ رداصملا نم يدي نيب اميف ثيدحلا دجأ ملو .217 ص 3 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)
 . مالس نبا

 خسانلا حيحصت نم ع شماه يف درو ام تبثأف 5اهجو ةملكلل رأ ملو ،كنوبقنيد :عو ق يف (3)
 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو «نولفنتي»

 .حيحص ثيدح وهو سابع نبا نع يناربطلا هجرخأ (4)
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 19 - 18 :تايراذلا عبارلا ءزجلا

 .نولصي :يأ « َنوُرفْعَْسَي مم راحسألابو » :لجو زع هلوق

 6 عفان اي :لاق رحسأ اذإ ىتح ،ليللا نم يلصي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 . رفغتسي سلج ئ معن لاق اذإف ؟ترحسأأ

 ةالصب ودعلا ىلع حتفتسن انإ :لاق يرعشألا ىنسوم يبأ نع نسحلا نع اوركذ

 .رحسلا نم ماوقأ

 نم نإ :لجو زع هللا لوقي :يتي هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 كئلوأ { يف نيباحتملا راحسألاب نيرفغتسملا كدجاسملا ىلإ نيءاشملا يئابحأ بحأ

 ."مهب مهنع هتفرص مهتركذف اءوس ضرألا لهاب تدرأ اذإ نيذلا

 ْمُكَل رْفْعَتْسا فوَس) :هينبل بوقعي لوق يف ةيآلا هذه ريسفت يف دحاو ريغ ركذ
 .رحسلا ىلإ مهَرخأ :يأ [98 :فسوي] (ب

 يذلاف لئاسلا امأ .4 موُرُحَمْلاَو لئاسلل قح ْمهلْومأ يفو » :ىلاعت لاق
 ال يذلا شهتيب يف دعاقلا ففعتملا هنأ هيف نسحلا ريسفت نإف مورحملا امأو لأسي

 . لأسي

 .هل مهس ال يذلا فراحملا مورحملا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 ال اوناك ،مالسلا هيلع يبنلا دجسم ةفص .ةفصلا لصأ مه :مهضعب لاقو

 يف اهلهأ ىمسي نأ لبق ةقدصلا نم مهل لحف مالسلا هيلع يبنلا عم اوزغي نأ نوردقي

 . ةءارب ةروس

 ءاج امك ‘كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديزي نب دلاخ نع ىيحي : يلاتلا دنسلاب مالس نبا هجرخأ (1)
 ظفللا اذهب ثيدحلا اذه دجأ ملو .ءوسب ضرالا لهأ تدرأ اذإ» :هترابعو 50338 ةقرو ز يف

 .رداصملا نم يدي نيب اميف

 :ليقو ثءارفلا هيلإ بهذ ام اذهو ةعقوملا دهشي مل هنأل ةمينغلا يف هل مهس ال يذلا وه ليق (2)

 ريسفت رظناو .«هتيشام لسن وأ هرمث وأ هعرز باصي يذلا وه». :ليقو .«لام هل ىمني ال يذلا وه»

 .202-203 ص 26 ج يربطلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 25 - 20 :تايراذلا

 هللاو . ةيكم اهلك ةروسلا هذهو .ةنيدملاب ضرف امنإ داهجلا :ءاملعلا ضعب لاقو
 .مالسلا هيلع يبنلا باحصأ يف ليق يذلا ريسفتلا اذهب ملعأ

9 7 [ 

 .فراحملا :(مورحملا) :دهاجم لاقو

 ه َنينقوُمْلَل تناع » اهيف هللا قلخ اميف :يأ « ضزألا يفو » :لجو زع هلوق
 نم هلسن قلخ مث ئ مدا يأ ٠ بارت نم مكقلخ لب يف : ىأ 4 مكسفنا يفو ط : لاق

 لخدم : يأ (مكسفن سفنا يفور : دهاجم لاقو .نيكرشملل هلوقي « نوصت اق 9 ةفطن

 (") هجرخمو بارشلاو ماعطلا

 4 َنوُدَعوُت اَمَو ج قلخلا قازرأ هيف رطملا يأ 4 ْمُكَقزر ءامسلا يفو ث :لاق

 نيكرشملل ديعولاو ،ةنجلاب نينمؤملل دعولا ؛ديعولاو دعولا نم :يأ :نسحلا ريسفت

 مهضعبو .ءامسلا نم ديعولاو دعولا ءاج : ينعي هنظأ :مهضعب لاق .رانلاب نيقفانملاو

 ضرألا يف رانلاو ٤ ءامسلا يف يهو ئ نوقتملا اهدعو ةنجلا : ٠ لاق

 اذه نإ : يأ 4 ىحل ه 1 إ و هسفنب مسقأ 4 ,ضزالاق ء ءامسلا روف 9 :هلوق

 .نوقطنت مكنأ امك :يأ « َنوقطنت مكنأ ام لثم » قحل نآرقلا

 :يا « مركملا َميهرتإ بيش ثيدح » اتا دت يا « يتآ لم » :هلو
 اوءاجو ،قاحسإب هورشبف .،هب اولزن نيذلا ةكئالملا ينعي ،ةبرقلاو ةلزنملاب هللا دنع

 .طول موق باذعب

 : يأ « ًامّلَساوُلاَقَت » نييمدآ ةروص يف يأ 4 هلَع اولَخَد إ » : ىلاعت لاق

 يف يه لب دهاجم هيلإ راشأ امك يمضهلا زاهجلا يف رصحنت نأ نم معأ انسفنأ يف هللا تايآ (1)
 يف كلذ لثم لقو ؛انسفنأ يف ىربكلا هللا تايآ نم الثم يبصعلا زاهجلاف ،ناسنإلا ةزهجأ عيمج
 سفنلا يف هللا تايآ نم ةيآ ىلع موي لك يف انعلطي ثيدحلا ملعلا لازي الو "ةزهجالا عيمج

 .هللا قلخ ام لك يفو ،نادبالاو ناوكألا يف هللا تايآ ربدت اذإ اناميإ نمؤملا ديزي امم ،ةيرشبلا
 .وه الإ هلإ ال

 يبنلا هملع نكي مل (ميِهاَرِْإ فيض ُتيدَح كاتأ له: هلوقو :86 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)
 . «هيلع هللا هلزنأ ىتح ۔ يي ۔
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 34 - 25 :تايراذلا عبارلا ءزجلا

 مل نيح مهركنأ :يأ « نوُرَكنُم موَق » مهيلع در :يا « ٌمَلَسلاق »» هيلع اوملس
 .")هماعط نم اولكأي

 .4 نيمس ,لجعب ءاجف » هلهأ ىلإ لامف : يا هلمأ ىنإ غارف » د ىلاعت لاق
 ٩ نرْذُكاَ لأ لاق .هولكاي ملف .يوشم ًاذينح « ممه برف » مهركني نأ لبق اذهو

 .قاحسإ :يأ « ميلع ملغب ؛وُرشَبَو فحت آل اولاق ةميخ مهنم سَجؤأَف » :لاق

 ْتكَصَف » ةحيص :يأ ،ةنر :يأ « ٍةَرَص يف هتأرما تلبقأ » : ىلاعت لاق

 4 ٌميقَع زوُجَع تَلاَقَو » هب اهورشب امب ًابجعت ىنميلا اهفكب اهتهبج :يأ ه اَهَهجَو
 نم َنيبَجُعتأ) :ىرخأ ةيآ يف اهل اولاقو .رقاع : يأ 6 ميقع زوجع يهو دلت فيك : ىأ

 .[73 :دوه] (هللا رمآ

 وُم هنإ » قاحسإ همسا امالغ نيدلت كنإ :يأ 4 كُبَر َلاَق ِكِلذَك اولاق »
 .هقلخب 4 ميلَعْلا » هرمأ يف « مميِكَحْل

 انإ اولاق َنوُنَسْرُمْلا اَهُيأ » مكرما ام :يأ ه مكبح اَمَق » ميهاربإ « َلاق »

 ْنُم ةراجح مهَِلَع لسنل » طول موق نونعي شنيكرشم يأ « َنيمرجخُم موق ىلإ انلسرأ
 :ةيسرافلاب يهو ،[82 :دوه] ( ,ليجس نم ةراَجج) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .4 نيط
 .(نيط نُم ةراَجح) :هذه يف لاقو .لكو ديس :نيط رخآو رجح اهلوأ

 تسيلو ‘باذعلا ةراجح نم اهنإ :يأ .ةمّلعُم :يأ 4 ةَمْوَسُم » : ىلاعت لاق

 كْبَر دنع » :ىلاعت لاق .عباطلا لثم اهنم رجح لك يف ناك .ايندلا ةراجح نم

 .نيكرشملل يأ « نيفرشملل

 .دعب اولكأي مل مهنأل رظنلا نم ظح هل لوق وهو ،هب هويح يذلا مالسلل مهركنأ :ليقو (1)

 ربك اذإ» : 86 ص 3 ج يناعملا يف ف ءارفلا لاقو .«ملعيو غلبي : يأ» : نيرسفملا ضعب لاق (2)

 هنإ :ملعي مل اذإ ميلعلا يف تلق هب فصوي نمل ارظتنم ملعلا ناك اذإ :لوقي انتخيشم ضعب ناكو

 مالك اذهو .نسح لاق يذلاو . مراك :ميركلاو دئاس :ديسلا يفو .،هقافو ليلق نع ملاعل

 .«(تيَم)و (,ميلَح)و ،(,ميلع) يف هللا هلاق دق نسح يبرع
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 43 - 35 :تايراذلا

 َنم » طول ةيرق يف :يأ « اَهيف َناَك ْنَم » انيجناف :يأ ه اًنْجَرْخاَف » :لاق 1 م . ۔ . ., -٠ .؟. ۔ه . ٠٥,

 يف يأ ،طول تيب لهأ يأ « نيملسملا َنَم تيب ريغ اهيف انذجَو امف نيِنموُملا
 . نينمؤملا نم هعم ناك نمو ،ا!)ةيرقلا

 َباَذَعْلا نوفاخي َنيِذلل ًةَياَء» اهايإ انكالهإ يف :يأ 4 اَهيف اُكَرََو » : ىلاعت لاق

 . مهب لزن ام مهب لزني نأ نورذحيف يأ 4 ميلالا

 هنلَسزا دإ » 6[ىسوم رمأ يف انكرتو : يا] 4 ىسوُم يفو » :لئاق نم زع لاق
 لاقو .هموقب : يأ 4 هنكرب ىلوق ث ةنيب ةجحب يأ 4 نيبم ؛ نلظلُسب نوعرف ىلإ ١

 . م .ء ,

 . ىسوم ينعي « نونجم ؤا رحس َلاَقَو » هدونجب : يبلكلا
 :يأ ،رحبلا يف :يأ ه ميلا يف ْمُهَتْذََنق هدونجو ُهنذَأَف » :ىلاعت لاق & . مم

 كرشلا هبنذو ،نوعرف ينعي ،‘بنذم وهو :يأ ميلم َوُهَو » رحبلا يف مهانقرغأ
 . ميظعلا بنذلا وهو

 انْلَسزأ ذا إ (4![ ةيآ ًاضيأ داع يف انكرتو يأ] 4 داع يفو ) :لئاق نم زع لاق

 رذت ام » .روبدلا يهو . ًارجش الو ًاناحس حقلت ال يتلا :يأ « ميقعلا يزلا ميل

 : يأ « ميمرلاك ُهَنلَعَج آلإ » رامضإ اذهو ،هب ترم امم :يأ « هنَلَع نأ ءيش نم
 .رجشلا ميمرك

 ىلإ :يا « نيج ىتح اوُمتَمَت ْمُهَل ليق ذإ » ىلوالا لثم يهو « ةوُمَت يفو »
 هيلع حون لوقك . متبذع متيصع نإو ‘ متنمآ نإ باذع ريغب مكلاجا ىلا : : ىأ نيح

 يأ (اَهيف اَندَجَو اَمَف) :هلوقل ريسفت وهف .حيحصلا وهو .ةيرقلا يف :يأ :ع و قيف اذك (1)
 .كش الو فيحصت ةملكلا يفو ©«ةبارقلا يف» :338 ةقرو ز يف ءاجو .ةيرقلا يف

 . 338 ةقرو .ز نم ةدايز )2(

 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«هيلع مالي بنذب ىتأ اذإ لجرلا مالا لاقي» :نينمز يبأ نبا لاق (3)
 . «مالا دقو شةمئاللاب ىتأ» . 7 ص

 . 8 ةقرو .ز نم ةدايز )4(

 . ميمر وهف & = سبدو سبي اذإ ضرألا تاين ميمرلاو» : 8 ص 3 ح يناعملا يف ءارفلا لاق )5(
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 ٩9 ۔ 44 :تايراذلا عبارلا ءزجلا

 ٤ ' ؟ . ه . ۔ ه ُ م ه . 7 . . ٠ م ٤ و ب ُ ووي ٠ ء
 ,لجا ىلإ مكرخؤيو مكيون د نم مكل رمعي نوعيط او هومت او هللا او دبعا نا ( : م اللا
 د

 . متنمآ نإ باذع ريغ نم اوتومتف [3-4 :حون] (ىمَسُم
 .هوصع :يا ،مهبر رما اوكرت :يا « مهبر رمأ نع اََعف » :ىلاعت لاق ه و. م ۔ . - <-٥

 . و ٥ هوم ۔ َ َ . ي ى و م٥۔ ۔؟۔

 يأ « نورظني مهو 9 : ىلاعت لاق .عزفلا وهو ، باذعلا يأ « ةقعصلا مهتدخاف ط

 اوناك اَمَو » ."مهجئاوح ىلإ هيف نوبهذي يأ « مايق نم اوُئاطَْسا امف » .باذعلا

 .نيعنتمم :يأ « َنيِرِصَتنُم
 ينعي «َنيقسن امؤق اوناك مهنإ » داع لبق نم :يأ « لبق نم حون موَقَو »

 . كرشلا قسف

 ؟ _ ٥٥ , ۔ 2٥2 ۔ , ۔ 2 ,.۔ -

 :ىرخا ةيا يف ىلاعت لاقو .ةوقب :يأ « دييأب اَهنينَب ءامسلاو 9 :لجو زع هلوق
 . ۔م۔ ۔۔۔ ى ن۔ ه ى ن ۔ ه ؟ . ۔۔ ۔ --

 :هلوق .[11 :تلصف ةروس] (نيِعئاط انيتأ الاق ًاهرَك وأ اعوط ايا ضزاللَو اَهَل َلاَققر
 .قزرلا يف :يأ « نوُعِسوُمل انإ »

 ث ,,۔. 2-.٠گ, ٨ ۔۔ ۔ ِ ۔,2؟۔: ِ ِ -, ٥.2
 (اشارف ضرالا مكل لعج) :هلوق لثم 4 اهنشرف ضرالاو ط : لئاق نم زع لاق

 . «نوذهَملا معنف ط : لئاق نم زع لاق . اطاسبو اداهمو ]23 : ةرقبلا]

 ءامسلا :نسحلا ريسفت « نيجوز اَقَلَع ءيش لُك ْنِمَو » :لجو زع لاق
 هنم دحاولاف نينثا لكو ،ءاتشلاو فيصلاو شراهنلاو ليللاو شرانلاو ةنجلاو ضرألاو

 زع لاق . ىننألاو ركذلا : يأ (نيجوَز انقلخ ءيش لك نم) : يبلكلا ريسفتو . جوز

 ءايشألا هذه قلخ يذلا نأ اوملعتف اوركذت يكل :يأ « نوركذت ْمُكَنَعَل » :لجو
 .)هودبعتل ةركذت مكل اهلعج ثدحاو

 ام وهو .يدسلل لوقلاو ،«باذعلل اوموقي نأ اوقاطأ امف» :339 ةقرو ز يفو ،ع و ق يف اذك (1)

 اوعاطتسا ام : يأ» :422 ص .نآرقلا بيرغ ريسفت ىف لاق :ةيآلا ليوأت ىف ةبيتق نبا هيلإ بهذ

 . . «هللا باذعل اوموقي نأ

 دحاو ءايشألا هذه قلخ يذلا نأ اوملعتف اوركذت يكل» :339 ةقرو ز يفو ع و ق يف اذك(2)

 . «اوربتعتف ةيا مكل اهلعج .دمص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 57 - 50 :تايراذلا

 مالسلا هيلع يبنلا هللا رمأ }هللا نيد ىلإ :يأ 4 هللا ىلإ اورفف » :لجو زع لاق
 .مترفك نإ مكبذعي هنإ :يا « نيش ريذن هنم مكل ينإ » :لاق .مهل اهلوقي نأ

 . نيبم ريذن هن هنم ْمُكَل ينإ رخاء اهنإ هللا عم اولعجت الر»

 اي كموق لبق نم :يا « مهل ني نيذلا ىنأ ام يذك » :لجو زع هلوق
 4 نونجم ؤأ رحس َس اولاق الإ ,لوُسَر نُم » مهلبق نم نيذلا ىتأ ام اذكه يأ دمحم

 .كل اولاق امك

 مل ىلوألا ةمألا نأل ،هب اوصاوتي مل :يأ إماهفتسالا ىلع 4 هب اوَصاوَنأ ط
 :لجو زع لاق مهدعب ىرخألا ىقبأ مث باذعلاب هللا مهكلهأ ،ىرخألا ةمألا كردت

 .نايغطلا نم وهو ،نوكرشم :يأ 4 نوغاط موق مُه لب »

 مهلا اتقب رمؤي ن ا لبق اذ دهو . . مهنع ضرعأف : يأ 4 ْمُهْنَع لوتف « :لجو رع هلوق

 عفنت ىىَرُكَذلا ناق كذو ث . مهيلع اهتمقأ دقف .ةجحلا يف : يأ 4 مولَمب تأ امف ث

 .نونمؤملا ةركذتلا لبقي امنإ :يأ « نينموملا

 :سابع نبا ريسفت ت « نودب الإ سنإلاو نجلا تقلخ اَمَو » :لجو زع هلوق
 (هللا لوقل مهقلخ ْنُم نم مهتلأس 5 : هلوقك : مهضعب لاق .ةيدوبعلاب يل اورقيل ا

 .[87 :فرخزلا]

 ةم نم ناسنإلا اَقَلَ انإ) :لجو زع هلوقك ؛ءالتبا ىلع : نسحلا ريسفتو
 ليبسو ىدهلا ليبس هانرّصب : يأ (َليبسلا انيدم نإ اريص ًاعيمس ُهاَنلَعَجَق هيلت جانمأ
 .ًاقفانم وأ ًاكرشم : يأ [2-3 :ناسنإلا] (ًاروُمَك اًمإَو انمؤم :يأ (ًركاش اًمإ) ةلالضلا
 .‘»[ًأنمؤم] هللا هقلخ نمل ؤ"ةصاخ اهنإ : : يبلكلا ريسفتو

 . ٤ ّ . .؟؟ رو 27 -

 ديرا امو ج . مهسفنأ اوقزري نأ يأ قزر م مهنم ديرا ام » :لجو زع لاق

 هللا هقلخ نميف ةصاخ ةيآلا نإ يأ .هتبثأ ام اهباوص فيحصت ةملكلا يفو ،«ةصلاخ» :ع و ق يف (1)

 .55 ص 17 ج يبطرقلا ريسفت الثم رظنا .ريسافتلا ضعب يف ءاج امك ؤنينمؤملا نم هتدابعل
 . صوصخلا ىنعم حضتيل اهنم دب ال ةدايز (2)
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 60 - 57 :تايراذلا عبارلا ءزجلا

 هقلخ يفو هرمأ يف « ةوقلا وُد قازرلا َوُم ةئلا نإ » ."مهسفنا يا « نوُمِعَظُي نأ
 .)هتوق فعضت ال يذلا :يأ 4 نيتملا » مكحي امينو

 بونذ َلُم ًابونذ » اوكرشا يا « اوُمَلَط نيذلل نإَق » :لجو زع هلوق
 ١ .نيكرشملا نم مهلبق ىضم نم يأ « مهباَحضأ

 نم الْجَس :يأ ابنذ اوُمَلَط نيذلل نإَف) :لاق ريبج نب ديعس نع اوركذ
 .رئبلا يف ءالدلا كرادت امك كرادتم باذع :مهضعب لاقو .ولدلا :لجسلاو .باذع

 .ولدلا عبتي ولدلا بونذك بونذ : يبلكلا لاقو

 ولدلا ينعي ،ابرغ نأ ول :لي هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع اوركذ

 .ا‘برغملاو قرشملا نيب ام هرح ىذآل ضرألا يف عضو منهج نم ،ميظعلا

 باذعلاب هنولجعتسي اوناك امل باذعلاب يأ « ِنوُلجُعَتْسَي لق » :لجو زع هلوق
 . ابيذكتو ءازهتسا

 ةمألا هذه رخآ رافك باذع ،ةعاسلا مايقل يذلا باذعلا هنإ :نسحلا ريسفتو

 . ىلوألا ةخفنلاب

 يف : يأ 4 نوُدَعوُي يذلا مهمو نم اورفك نيذلل لبوق + :لجو زع لاق
 .ايندلا

 .حصا وهو ٥هادحا اومعطي نأ ياد :339 ةقرو ز يفو ،«مهسفنأ :يأ» :ع و ق يف اذك (1)

 .ز يف درو ام تبثأو «©‘فعضي ال يذلا» :ع و ق يف (2)

 لجسلاو بونذلاو ،ولدلا نم اهلصأ امنإو ابيصن يأ» :228 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)
 .ةميظعلا ولدلا :برعلا مالك يف بونذلاو :90 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو «. . .دحاو
 نم اظح اوملظ نيذلل نإف :ريسفتلا ىتأ كلذبو .ظحلاو بيصنلا ىلإ اهب بهذت برعلا نكلو
 .«ثنؤيو ركذي بونذلاو . . .باذعلا

 نب سنأ نع نسحلا نع حيجن نب مامت نع ىيحي» :يلاتلا دنسلاب مالس نب ىيحي هجرخأ (4)
 .«. . .كلام
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 3 - 1 :روطلا

 .اهلك ةيكم يهو ،روطلا ةروس ريسفت

 بتكو » لبجلا :يأ « روطلاو » :هلوق ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 ىديأ يف نآرقلا هنإ :نسحلا ريسفت « روشنُم قَر يف » .بوتكم يأ « روط
 .ةرفسلا

 نم لزني :لاقف (روشنُم قَر) نع ًابعك تلاس :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 دعصي مث قرلا يف بتكي باتك وهو ،عفريي مث نمؤملا مسا هيف بتكيف ةعباسلا ءامسلا
 .نمؤملا لمع هنظأ : : مهضعب لاق .قرلا يف هباتك نودهشي يأ . .نوبرقملا هدهشي .هب

 . ةفيحص .روشنم قر وه :دهاجم لاقو

 قرلا يف بتك هدمحبو هللا ناحبس :لاق نم :لاق هللا دبع نب نوع نع اوركذ
 .ةمايقلا موي ىلإ تعفر مث اهيلع متخ مث

 طبارم تومي يذلا الإ هلمع ىلع متخي تيم لك :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ."طابرلا ناك ام هيلع يرجي هنإف هللا ليبس يف

 نم لضف يف ءاج ام باب داهجلا باتك يف يذمرتلا هجرخأو دمحأ هجرخأ 4 حيحص ثيدح (1)
 :لاق .ديبع نب ةلاضف ثيدح نم .ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل ىمني هنإف :هيفو . ًاطبارم تام

 ديبع نب ةلاضف ثيدح يذمرتلا لاقو .هسفن دهاج نم دهاجملا :لوقي يتي هللا لوسر تعمسود

 لضف باب داهجلا باتك يف دواد وبأ اذه ديبع نب ةلاضف ثيدح جرخأو .حيحص نسح ثيدح

 نمؤيو ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل ومني هنإف ،طبارملا الإ هلمع ىلع متخي تيملا لك هظفلو طابرلا
 .(2500 مقر) .ربقلا ناتف نم
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 6 - 4 :روطلا عبارلا ءزجلا

 .هب يرسأ ةليل نع اثيدح ةي هللا لوسر نع اوركذ 4 روُمْعَمْلا تيبلاو » :لاق
 وه اذإف رومعملا تيبلا انل عفر مث :لاق .ةعباسلا ءامسلا يف ىأر اميف هثيدح يف ناكف

 ز ام رخا اودوعي مل اوجرخ اذإ ةكئالملا نم افل أ نوعبس موي لك هلخدي ةبعكلا لايحب

 .(") مهيلع

 ةبعكلا لايح ةعباسلا ءامسلا يف رومعملا تيبلا :لاق سابع نبا نع اوركذ
 ىمسي ،ةعاسلا موقت ىتح هيف نودوعي ال ةكئالملا نم افلأ نوعبس موي لك هجحي

 ة
 . (ة) حارضلا

 نودو تاوامس تس قوف حارضل ا .رومعملا تيبلا :لاق يلع نع اوركذ

 . ةعباسلا

 ىلع فاطي امك هلوح فاطي يتيب كعم طبهأ مدا اي هللا لاق :لاق مهضعب ركذ

 هللا قرغأ نامز ،نافوطلا نامز ناك املف .نينمؤملا نم هدعب نمو مدا هجحف ،يشرع

 ©ءامسلا يف ارومعم راصف ضرأل ا لهأ ةبوقع هبيصت نأ نم هرهطو هللا هعفر . حون موق

 .هلبق ناك ميدق سأ ىلع هانبف ساسألا ميهاربإ عبتتف

 ةريسم ضرألا نيبو اهنيب .ءامسلا ينعي عوفزملا فقسلاو » :لجو زع لاق
 . ماع ةئامسمخ

 ىلع ةمايقلا موي ضيفي :يأ .ضئافلا يأ « روُجْسَملا رحلاو » : ىلاعت لاق

 : نسحلا لاقو .ءاوس لابجلا سوؤرو راحبلا ججل نوكتف ،نوضرألا هعستف ضرألا
 . نسحلا لوق لثم وهو 8اة)دقوملا :روجسملا : دهاجم لاقو .رونتلا رجسي امك رجسي

 نب كلام ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخاو ، كلام نب سنأ ثيدح نم دمحأ هجرخأ (1)
 . هعصعص

 رومعملا تيبلا وهو . . .ضرألا يف ةبعكلا لباقم ءامسلا يف تيب :حارضلا :ناسللا يف ءاج (2)
 . «ةعراضملاو ةلباقملا يهو ةحراضلا نم

 :لاقف نيينعملا نيب يلع مامإلا عمج دقو .ءولمملا روجسملاو ،ءلَنلا رجسلا يناعم نم (3)

 .(رجس) ناسللا رظناو .اران ءولمملا»
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !9 - 7 : روطلا

 روجسملا رحبلا :لاق يلع نع حلاص يبأ نع اوركذ .منهج عضوم رحبلا نأ انغلبو

 .ءامسلا ىف

 ٥ِ . .,۔؟ 2,9۔ ,< ۔ 8
 ىلإ (روطلاو) :هلوق نم ،هلك اذهب مسقأ عقاول كبز باذع نإ » : ىلاعت لاق

 باذعلل ام :يأ ه ةلاَم » .نيكرشملاب يأ ،عقاول كبر باذع نإ :عضوملا اذه

 . هللا نم هعفدي : ىأ 4 عفاذ نم ث

 رومت موي عقاول كبر باذع نإ :يأ ؛ميدقت اهيف .4 روم امسلا روُمَت موي »
 ةيا يف لاقو . 4 اريس لابجلا ريستو ث . اكرحت ءامسلا كرحتت : يأ اروم ءامسلا

 .[3 :ريوكتلا] . (تَّريُس لابجلا اذإَو) :ىرخأ

 مهضوخو « َنوُبَعل ,ضوخ يف ممُم نيذلا َنيبْذَكُملل نمو ليو » ,:لاق
 هذه < ًاعفد : يأ 4 ًاعَد َمْنَهَج ر ران ىلإ ث نوعفدي : ىأ 4 َنوُعَدُي مو : .بيذكتلا

 اهنإ : يأ ،ايندلا يف :يأ « َنوُبَذَكَ اهب متنك يتلا » رانلا هذه :مهل لاقي يأ ٩ رانلا
 .نوكت ال

 يف : يأ ه َنوُرِصْب ال متنأ مأ » ماهفتسالا ىلع اذه مهل لاقي ه اذمم رخفأ
 .رحسب سيل هنإ يأ كرحس اذه :نولوقت متنك ذإ ،ايندلا

 :هلوقك وهو 0 4 مك ءاوس اوربصت ال ؤ اوربص اف ط رانل ١ ينعي 4 اولض ١ ط

 ٩ ًولَمْعَت متك ام نورت امنإ » :لاق [21 :ميهاربإ] (انرَبَص أ اغزَجأ انيلَع ءاَوَس)
 .ايندلا يف : ىأ

 مُهيتاَع امب : نيرورسم . : يأ » َنيهكف ميعنو ي تنج يف نيقتملا ن < : هلوق

 .ةنجلا ميعن نم هيف مه امب نيبجعم : مهضعب لاقو . . مهبر مهاطعأ امب يأ آ مهب

 .« ميججلا باَذَع » مهنع فرصو :يا « ْمُهبَر ْمُهيَقَوَو »

 لاق :لاق نسحلا نع اوركذ .4 َدوُلَمعَت متنك امب تينم اوُبَرْشاَو اولك »
 نوكي امنإ نوطّوغتي الو نولوبي الو نوبرشيو اهيف نولكأي ةنجلا لهأ نإ :ةيم هللا لوسر
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 20 :روطلا عبارلا ءزجلا

 , (2) سنل ا نومهلُي امك حيبستل او دمحلا نومهليو 7 حشرو ءاشج

 يف لجر ةئام ةوق ىطعيل مهدحأ نإ : نيتم هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 هل نوكي برشيو لكاي ىذلا نإ ،هللا لوسر اي : ليق .عامجلاو برشلاو ماعطلا

 .لوبلا وهو كسم حير هحشرف قرعي نأ مهدحأ ةجاح :لاق .ةجاحلا

 نولكأي :لاق ؟ةنجلا لهأ (})ءاهش فيك .هللا لوسر اي :لاق الجر نأ اوركذ

 كلذ دنع نوحشريف ،مكتوهش مكل ائينه :مهل ليق مهنوطب تألتما اذإ ىتح نوبرشيو
 .نوطختمي الو نوطوغتي ال ،ًأكسم

 . ةفوفضُم رُرُس ىَلَع َنيِِكتُم » :هلوق

 ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق لبج نب ذاعم نع اوركذ
 ةفرغ نم لمجأو اهنم ىهبأ هيدانتف )3( [ةأرما عم] ًاماع نيعبس ةدحاو ةأكت يف معنتيل

 نم انأ :لوقتف ؟تنأ نم :لوقيف اهيلإ تفتليف ؟دعب ةلود كنم انل نآ امأ :ىرخأ

 اماع نيعبس اهعم معنتيف اهيلإ لوحتيف ،[35 :ق ةروس] (ديزمم اَْيَدَلو) : هللا لاق يتاوللا
 ةلود كنم انل امأ :لوقتف ىرخأ ةفرغ نم لمجأو اهنم ىهبأ هيدانتف ةدحاو ةأكت يف

 ه .2¡ .ذ ٠٤, ى م. ٥۔ م۔ي۔ ۔۔ .َ

 مهل يفخا ام سفن ملعت الف) : هللا لاق يتاللا نم انأ :لوقتف ؟تنأ نم :لوقيف ؟دعب

 يف اهعم ممتنتيف اهيلإ لوحتيف .[17 :ةدجسلا] (نوُلَمُعَي اوناك ام ارج نيعا ةرق ْنُ
 .(ا}» نورودي كلذك مهف . ًاماع نيعبس ةدحاو ةأكت

 يف باب 5اهلهاو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 .(2835 مقر) هللادبع نب رباج ثيدح نم ،ايشعو ةركب اهيف مهحيبستو اهلهأو ةنجلا تافص

 ناك نإو .ةغللا مجاعم نم يدي نيب اميف ةظفللا هذه ىلع رثعأ ملو «ءاهش» :ع و ق يف اذك (2)

 هاهشتو 5.ةوهش هوهشي شهاهشو !هاهشي . ماعطلا يهش : لاقي .اهعنمي ال يفرصلا سايقلا

 .(اهش) :ناسللا رظناو .هيف بغرو هبحأ اذإ 5.هاهتشاو
 :525 ص 4 ج بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا لاقو . مقرأ نب ديز نع يئاسنلاو دمحأ هاور (3)

 . !باتكلا لهأ نم لجر ثيدحلا يف لئاسلاو . حيحصلا يف مهب جتحي هتاورو»

 نب ذاعم نع بشوح نب رهش نع شايع يبأ نب نابأ نع هل بحاص نع مالس نب ىيحي هاور (4)
 . 340 ةقرو ر يف ءاج امك يتي هلل ١ لوسر نع لبج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 :روطلا

 لجرلا لخدي ةنجلا لهأ لخد اذإ :لاق يلع نع محازم نب كاحضلا نع اوركذ

 نوعبس مهيلعو ،اشارف نوعبس ريرسلا ىلعو ،ريرس اهيف اذإف .كئارالا يتايو ،هلزنم

 نهعامج يضقيف ،للحلا نطاب نم اهقاس خم ىري ةلح نوعبس ةجوز لك ىلع .ةجوز
 .هذه مكيلايل نم ةليل رادقم يف

 .ةماعلا ريسفت يف ضيبلا :روحلاو « نيع روخب ْمُهنجْوَرَو » :هلوق

 يف ههجو رظانلا رظنيو رصبلا نهيف راحي :يأ ،روحلا :دهاجم ريسفتو

 .نويعلا ماظعلا :نيعلا :مهضعب ريسفتو .اهديج

 .رسن حانج نم لوطأ اهينيع ")[رفش] رعش :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 نلقي بايثلا رضخ ث يلحلا رفص ،ناولألا ضيب نيعلا روحلا :مهضعب لاقو

 نحنو ،“تومن الف تادلاخلا نحنو ،ا}سؤبن الف تامعانلا نحن :ةنجلا ىف

 .انل ناكو هل انك نمل ىبوط ‘ نعظن الف تاميقملا نحنو 8طخسن الف تايضارلا

 لهأ ىلع تعلطا ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرما نأ ول :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 اهيلع نإ هديب يسفن يذلاو ... كسم '}[حير ضرألا تالمل] ضرألا

 . ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (1)
 اومعنت نأ مكل نإ :ثيدحلا يفف .حيصف حيحص . وهو . ةزمهلا مضب مضب 0 «سؤبن» :ع و ق يف اذك (2)

 يتأيو .برحلا يف سابلا ةدش هنمو دتشا اذإ .ًاساب سؤبي سوب :لعفلا لصاو .اوسؤبت الف
 ةريره يبأ نع هحيحص :يف ملسم هاور يذلا ثيدحلا يفف .عراضملا يف ة ةزمهلا حتفب لعفلا

 : ناسللا رظناو .(2836) مقر ثيدحلا .«سأبي ال معني ةنجلا لخدي نم » : : مالسلا هيلع يبنلا نع

 . مهريغو ميعن وباو يقهيبلاو يذمرتلا هاور ثيدحلاو .(ساب)
 ةياورلا هذه نم لوألا ءزجلاف .برطضا ةياورلا يف ودبيو .قو ع نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (3)

 سمشلا ءوض تبهذألو» !همامت . ميذح نب رماع نب ديعس نع رازبلاو يناربطلا هاور ثيدح

 باب ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج انه دراولا ثيدحلاو .رمقلاو
 :هيفو . . .«اهيف امو ايندلا نم ريخ ةودغ وأ هللا ليبس يف ةحورل» :هلوأ نهتفصو نيعلا روحلا

 احير هتألملو امهنيب ام تءاضأل ضرألا لهأ ىلإ تعلطا ةنجلا لهأ نم ةأرما نأ ولو»
 .كلام نب سنأ نع .«اهيف امو ايندلا نم ريخ اهسأر ىلع اهفيصنلو
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 21 :روطلا عبارلا ءزجلا

 .اهيف امو ايندلا نم اريخ ا!اافيصنل

 اهيلع نوكيل ةنجلا لهأ نم ةأرملا نإ :لاق يدزألا نوميم نب ورمع نع اوركذ

 جاجزلا يف ه رمحألا بارشلا ودبي امك كلذ ءارو نم اهقاس خم ىريل هنإو { ةلح نوعبس

 . ضيبألا

 تلزنو ،ةنجلا تفرخزت الإ طق لاتق رضح ام :لاق ةيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 اذإف .هتبث مهللا :نلق ربدأ اذإو ،هرصنا مهللا :نلق لتاقملا لبقأ اذإف .نيعلا روحلا

 نيعلا روحلا نم هاتجوز هيلع طبهتو ،هبونذ اهب رفغي همد نم رطقت ةرطق لوأ ناك لتق

 ًابحرم امتنأو :لوقيف .كلب ًابحرم : هل نالوقتو هنع رابغلاو همد ناحسمتو .هناسلجتف

 نيعبس ينيع يف امتددزا دقل :لاق امهيلإ تفتلا مث امهنع ههجو فرص اذإو . امكب

 اهديجف .كلذ لثم اتلاق هنع امههوجو اتفرص اذإو .هيلع امتنك امم الامجو انسح افعض

 لدعم يلع سيل ،كتبيبح انأو يبيبح تنأ :اهييدث نيب بوتكم ێاهتآرم هديجو ،هتارم

 لثم ةلح نوعبس اهيلع نوكيل نهادحإ نإ قحلاب ينثعب يذلاو :لاق مث .فرصم الو
 اهعباصأ نم نيعبصأ نيب كسمتو ،كلذ ءارو نم اهقاس خم ىريل هنإو نامعنلا قئاقش

 ىلع :لاق وأ ،مهاقنأ بلق لثم ىلع مهبولق ،اهلامجو اهنسحو اهقر نم ةلح نيعبس
 .ا2)ايشعو ةركب هللا نحبسي ،ضغابت الو مهنيب فالتخا ال دحاو بلق لثم

 .مهتيرذ مهب انْقَحْل نميإب مهنيز ْمُهتعَبتاَو اونما نيذلاو » : لجو زع هلوق

 هدلو نمؤملا ىلإ عفري هللا نإ :6[لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ...]

 نوعفري ءابآلا كلذكو شهنيع كلذب رقتل لمعلا يف هنود اوناك نإو ةنجلا يف هتجرد يف

 .لمعلا يف ءانبألا نود ءابآلا تناك اذإ ءانبألا ىلإ

 مل دلولا نم ةثالث هل تومي ملسم نم ام :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع اوركذ

 .اهيبناجو اهرهظ ىلع هلدستو اهسأر ىلع ةأرملا هعضت بوث .رامخلا :فيصنلا (1)

 فصو يف ةدوجوم هتارابع ضعيو .ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ًايفاو ظفللا اذهب هدجأ مل (2)
 روثنملا ردلا رظناو .531-536 ص 54 ج بيهرتلاو بيغرتلا .يرذنملا الثم رظنا .ةنجلا ءاسن
 .ثيدحلا اذه ضعب دجت 119 ص 6 ج

 .340 ةقرو ز نم ةدايز نيفوعقملا نيب ام (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 22 - 21 :روطلا

 .("مهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا هلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي

 فلخأ نأ نم ريخ ًاطقس مدقأ نأل :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 .(هللا ليبس يف نودهاجي مهلك سراف ةئام

 امب ءىرما لك ءيش نم مهلمَع نم » مهانصقن امو :يا «مهنتتلأ امَو » :لاق

 قلغ يأ ،نيهر ،لمع امب يأ ؤبسك امب ءىرما لك .رانلا لهأ ينعي 4 نيهَر بسك
 :رثدملا] (نيميلا .باحصأ آلإ ةئيهَر تَبَسَك امب سفن لُك) :هلوق لثم .ا}نهرلا
 باحصأ آلإ :لجو رع لاق .نوكرشم سانلا ةماعو ،نينمؤملا ىنثتسا[39-8
 .نودصتقملا مهو .ةنجلا لهأ مهو .(نيمتلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ «ةَهكْفب ْمُهَتذ دمأو :لجو زع هلوق
 ىلع نوئكتم مهو اهفوطق نولوانتيل ةنجلا لهأ نإ هديب يسفن يذلاو :يي هللا لوسر

 .})ىرخأ اهناكم هللا لدبي ىتح مهدحأ يف ىلإ لصت امف ،مهشرف

 امم ريط مخَلَو) :ىرخأ ةيآ يف لاقو ه َنوُهَْشَي امم محَلَو » :لجو زع هلوق
 نإ هديب يسفن يذلاو :ي هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ .[21 :ةعقاولا] (َنوُهَتْشَ

 6معانل ريطلا كلذ نإ ؛هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف .تخبلا لاثمأ ًاريطل ةنجلا يف
 ابأ اي اهنم لكات نأ وجراو ،اهنم معنأ اهنم لكأي يذلا نإ هديب يسفن يذلاو :لاقف
 .ةركب

 ثيدح نم ‘&بستحاف دلو هل تام نم باب !زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 .كلام نب سنأ

 . 2265ص 1 ج ،فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)
 شماه يف ءاج ام تبثأو ،اهل ىنعم ال ةدساف ةرابعلاو .«رانلا يف موقلا قلع» :قو ع يف ءاج (3)

 نهترم ءىرما لك :يأ .هللا ءاش نإ باوصلا وهو «نهرلا قلغ» ،حيحصت نم ع ةطوطخم

 .نهترملا دي نم هكاكتفا نهارلا عطتسي مل اذإ اقول نهرلا قلغ لاقي ؛هلمعب
 ةريره يبأ نع . . .مالس نب ىيحي ةياور نم الإ رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (ه)

 .347 ةقرو }ز يف امك اعوفرم
 .سنأ ثيدح نم مهريغو يقهيبلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (5)
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 23 :روطلا عبارلا ءزجلا

 مث برطضا اهدحأ ىهتشا اذإف لجرلا يدي نيب ريطلا فصت :مهضعب لاق

 .ًاجيضن هيدي نيب راص

 اهتحنجأ عفرتف ضيب ريط مهتءاج ماعطلا اوهتشا اذإ :بلاط يبأ نب يلع لاق

 .بهذتف ريطت مث ،نولكاي ،نول لك نم اهيفو ،اوعاش ناولألا يأ اهبونج نم نولكأيف

 لاثمأ ريطلاو خسرف يف ًاخسرف هيدي نيب فصت ريطلا نأ انغلب :مهضعب لاق
 رامث نم تلكأو ،اذكو اذك يداو يف تيعرف انأ امأ ، هللا يلو اي :رئاطلا لوقيف ،لبإلا

 لكف ،اذكو اذك يحيرو اذكو اذك ينَمسو ،اذكو اذك نيع نم تبرشو ،اذكو اذك

 3هب ملكتي نأ لبق هسفن يف كلذ عقوف هتفص ىهتشاو ريطلا نسح ىهتشا اذإف ، ينم

 هيلع يقلأ عبش املك { ةنس نيعبرأ لكأيف ،ءاوش هفصنو ،ريدق هفصن ،هتدئام ىلع عقو

 .روفاكلا درب ىلع بارشلاب ىتؤي مث .تارم ثالث :اهلاق .ةوهشلا نم باب فلا
 سيلو ‘©كسملا حيرو ،ليبجنزلا اذهب سيلو ،ليبجنزلا معطو شروفاكلا اذهب سيلو
 يف هرمع ردق هيدي نيب ةدئاملا عضوتو . ماعطلا نم لكأ ام مضه برش اذإف آكسملا اذه

 . ءارذع ةئام موي لكل ةنس نيعبرأ رادقم عماجي ؛عامجلا يف لجر ةئام ةوق ىطعيو .ايندلا

 ىلإ نسحأ :ةريره وبأ يل لاق :لاق ديمح نب كلام نب كلام نع اوركذ
 .ةنجلا باود نم اهنإف ،اهعناص لصو ،اهحارم بطأو ،اهاعر طسوأ :كمنغ

 :ساكلاو 4 اسأك » اهيف نوطاعتي :يأ « اهيف نومري » :لجو زع هلوق
 لاقو .نسحلا لوق يف ێاهيف ةيصعم ال .ةنجلا يف يأ « اميف وغل ل )» .رمخلا

 .اضعب مهضعب مثؤياال :يأ 4 ٌميثاَت الو » .ًاوغل اهيف نوعمسي ال :يأ :دهاجم
 يف اهيلع مثإ ال :يا ) الَو) ،اهيف }»فلح ال : يأ (اَهيف وغل آل) : يبلكلا ريسفتو
 .بيذكت الو :يأ (مميِثأَت الو) :مهضعب لاقو .اهبرش

 .«تارم ثالث لاق» :ع و ق يف (1)

 .«اهيف فلح ال» بسناو حصأ هنأ تيأر ام تبثاو .ةمجعملا ءاخلاب اهيف فلخ ال» :ع و ق يف (2)
 ال :لوقي ) ميب ات آلو ) نوبتسي ال :لوقي . بسلا وغللا :لوقي 5 ص :دهاجم ريسفت يفو

 7 . نومثؤي الو نومثأي
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 مهلع فوطََو ( :ىرخأ ةيآ يف لاقو « مه ناَمْلغ مهيلَع فوطَبَو ط :هلوق

 ه ونُم ؤلؤل مهنأك » .نوبيشي الو نوتومي ال :يأ [17 :ةعقاولا] (َنوُدلْحُم نادلو
 .هفادصأ يف يذلا :نونكملاو .مهناولأ ءافص يف :يأ

 رون ةنجلا لهأ مدخ :لاق مالسلا هيلع يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 6 هللا لوسر اي اولاق . مهيلع ايندلا لهأ لتتقال ايندلا يف اوناك ول ،سمشلا رون مههوجو

 مداخلا نسحل هديب يسفن يذلاو :لاقف . مودخملا نسح فيكف ،مداخلا نسح اذه

 .ك"ردبلا ةليل رمقلا بنج ىلإ ملظملا بكوكلاك مودخملا دنع

 مث ،هناوضرو هللا نامأ اولخدي نأ لبق نورّيخي هللا ءايلوأ نأ ملعأ هللاو انغلبف

 ةئامسمخ رادقم كسملا هنم جرخيف ،مهل حتفتف اهباوبأب رمؤيو ،ةنجلا مهل فلزت
 اهجوز نهنم ةدحاو لك تفرع دق نيعلا روحلا جرختو .كلذ نم هللا ءاش ام وأ ،ةنس

 لاقي مث .بيطلاو ءافصلا نم ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس خم ىريو .هيلإ تلبقأ اذإ

 مهنوري ةنجلا ىلإ ةكئالملا مهمدقت مث .نوبحت ام مكجاوزأو متنأ مكل :مهل

 تبط ممُكيَلَع مالس َنوُلوُقَي) ةكئالملا مهتلبقتسا اهباوبأ نم اوند اذإف . مهعضاوم
 رادو كلملا رادو ،رارقلا رادو .ةنجلا رادو دلخلا راد اولخدا يأ (نيدلاخ اموُلخذاَق

 ‘ ادبأ ميقم ميعنب اورشبأ كىرشبلاو رورسلاو حرفلا رادو . مئادلا ميعنلا رادو ،نامألا

 هَدعَو اًنَقَدَص يذلا .هلل دمحْلا) :نولوقي كلذ دنعف ، عطقني الو . ماسب الو دفني ل

 اهتجرد سفن لك لزنتف .[74 :رمزلا] (ُءاَشَت ُتيَح ةنجلا َنم أوبتت ضزألا انتَروأو

 .اهلمعب

 نبل نم دودخأ ريغ يف يرجت راهنأو .ةرسأو شرفو 0 مدخو جاوزأ اهتجرد يف

 6 مهسوؤر ىلع ليلاكألاو ،نيحايرلا ناولأو 5ةريثك ةهكافو كرمخو ءامو ىقصم لسعو
 . يكذلا كسملا حير نم بيطأ نمؤملا حيرو .ريرحو قربتسإو سدنس نم مهسابلو
 مكماخرك سيل ماخر اهضرأ ؛ايندلا نانجك تسيل ،ةنجلا يهو {هراد يف هللا مهنكساأ

 .ثيدحلا لوأ هيف سيلو لسرم ةداتق نع 29 ص 27 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
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 ١ ءزجل ١ رل ١ عب ١ روطل : 25

 3رفذأ كسم اهنابثكو ،نارفعزلاو سرولا اهبارتو ءاضيب ةضف نم ماخر هنكلو ،اذه

 © توقايلاو ردلا (!)اهضارضرو ،رفذأ كسم اهنيطو دودخأ ريغ يف يرجت اهراهنأو
 نانجلا ىلعو .رهوجلا ناولأو دجربزلاو توقايلاو ردلاو ةضفلاو بهذلا نم اهروصقو

 عوذجو .توقاي نم ةنبلو ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل ةنس ةئامسمخ هلوط طئاح اهلك

 نم ًاضايب دشأ اهبطرو للح اهفعسو رضخأ دجربزو رد ااهبّرَكو رمحأ بهذ اهلخن
 .ىون هنم عيش يف سيل ،دبزلا نم نيلاو لسعلا نم ىلحأو ةضفلا

 .هيدي نيب افص ريطلا تءاج نمحرلا يلو لكأ اذإف تخبلا لاثمأ اهريطو

 نمحرلا يلو ىهتشا اذإف .همعطو هتحئارو ،همحل بيطو هسفن اهنم ريط لك تعنيف
 .ءاوش هفصنو ريدق هفصن هتدئام ىلع عضو ملكتي نأ ريغ نم ائيش

 ةوهشل او ةوسكل او بارشلاو ماعطلا يف باش لجر ةئام ةوق مهدحأ ىطعيو

 .ادرم ءادرج ،بايثلا رضخ ،يلحلا رفص ،ناولألا ضيب ،هوجولا رون .عامجلاو
 اسرف بكر مهدحأ ءاش اذإف .رهوجلاو ؤلؤللاو بهذلاب نيجوتم ،نيروسم ،نيلحكم
 توقاي نم ةبيجن مهنم لجر لكلو .ءاش ةنج يأ ىلإ هب تراطف ءارمح توقاي نم
 6توقايو رد هرخؤمو همدقم لحر اهل .جلثلا نم ًاضايب دشأ ضيب ةحنجأ اهل .رمحأ
 .هرصب ذم اهتوطخ .ريرحلا نم نيلأ وهو رمحأ توقاي اهمامزو } ةضفو بهذ هابناجو

 ،قازبلاو طئاغلاو لوبلاو ضيحلا نم :اهلك ىذقلا نم ةرهطم جاوزآ اهيف هلو
 نهادحإ حير اهيف دجي ةدحاو نس ىلع نهلك ،راكبأ ىراذع ،نهجاوزأل تاقشاع
 ىلإ اهلوأ نم اهيف امو ايندلا نم ريخ ةلح لك ،للح نهلو .ماع ةئامسمخ ةريسم نم

 . ىنفت موي

 :مهضعب لئاسي يأ « نولءاستي ,ضغب ىلع ْمُهْضعَب لبقأو » :لجو زع هلوق |
 .هللا باذع نم ايندلا يف مهتقفش نع اضعب

 . ىصحلا نم قدتسا ام :ضارضرلا (1)
 .ةفانرك اهدرفم ،فيناركلا يهو .ليخنلا فعسل ةضيرعلا لوصألا :بركلا (2)
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 زيزعلا هفنا باتك ريسفت 35 - 26 : روطلا

 ه ٠, ه .- .ك . 1 1 ع ,م. د 6 م ۔

 نيلجو نيفئاخ : يأ 4 َنيِقفشم انلها يف » ايندلا يف يأ 4 لبق انك انإ اولاق »
 ايندلا يف : يأ 4 لبق نم انك انإ موُمّسلا َباَذَعاَنيقَوواَنيَلَع ةللا ٌنَمَق » هللا باذع نم
 6 نينمؤملاب رب : يأ 4 ميحرلا لا ه ن ط . مومسلا باذع انيقي نأ 4 هوعدن ط

 .قداصلا ربلا : مهضعب لاقو . نسحلا ريسمت يف ٨ مهب ميحر

 - ّ ۔ 2 ٥ . هك ]۔ 7 .؟ ۔ے۔ 7 .

 الو نههاكب كبر تممعنب تنا اممف » نارقلاب :يأ « ركذف ل :لجو زع هلوق

 .ري نونجم
 2 إ ٥ . هش م يإ م ۔ و 2 .؟ ,

 : اولاق لق : يأ 4 نونملا بير هب صبرتن رعاش نولوقي ما ث : لجو رع هلوق

 ثداوح ينعي :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف ،تومي ىتح ره ذلا هب صبرتن

 , (! )ره ذلا

 4 َنيصْبَرَتُملا نم مكَعَم ينإ اوُصبرَت لم » مالسلا هيلع هيبنل لجو زع هللا لاق
 مهيتأي نأ مهب صبرتي يبنلا ناكو تومي نأ مالسلا هيلع يبنلاب نوصبرتي اوناك :يأ
 .باذعلا

 تسيل : يأ ،بيذكتلاب :يأ ه اذهب مُهُمالخأ مُهرُماَت مأ » :لجو زع هللا لاق
 نايغطلا نإ :يا ،نوغاط موق مه .لب :يأ ه َنوُماَط موق مم مأ » كمالحا مهل
 .كرشلا نايغطلاو ؛اذهب مهرمأي

 . ّ و۔ر۔۔ ۔ ث ع م.؟

 .هولاق دق يأ دمحم هلوقت نارقلا يأ ادمحم ينعي 4 هلوقت نولوقي ما ط

 .نآرقلا لثم ثيدحب :يأ ه هلمم ثيدحب اونايلَق نونم ؤُي أل لب » :لجو زع هللا لاق
 . مهدنع كلذ سيلو شهلثمب نوتأي ال :يأ « َنيقدضص اوناك نإ

 < . م ه - . © . . .؟ . . -

 انإ ۔عيش ريغ نم اوقلخي مل : يأ « ءيش ريغ نم اوقلخ ما » :لجو زع لاق

 رمع وأ هباحصأ قرفتيو مكنع لغشيف ،رهدلا عاجوأ» :93 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 .«مهرامعأ انفرع دق انإف 5هئابآ

 .«بابلألاو لوقعلا عضوملا اذه يف مالحألا» :ءارفلا لاقو (2)
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 42 - 35 :روطلا عبارلا ءزجلا

 : ىأ 4 َنوَقلْحْلا م ُمُه مأ < : لجو رع لاق . بارت نم كلذ لوأو © ةفطن نم مهانقلخ

 . نوقولخم مهو . نيفلاخلاب اوسيل

 أل لب » .اهوقلخي مل :يأ 4 ّضزألاو تومَسلا اوُمَلَخ مأ » :لجو زع لاق

 .ثعبلاب « نونقوي
 :يا « نوُطيَصُملا مه مأ » بيغلا ملع ينعي « بر ٌناَرَح مهدنع مأ »

 .همسا كرابت 6 برلا وه هللا نإ : : ىأ .نورطيصملا مه مأ : : : مهضعب لاقو . بابرألا

 تايف ط ءامسلا ىلإ : ىأ )1 ۔ هيف نوعمتسي ط جرد : : يأ 4 مل مهل مأ ث

 مهل سيل هنإ : ىأ كرشلا نم هيلع مه امب ةنيب ةجحب : يأ 4 نيبم م طلس : مهتت

 اولعجو © هلللا تانب ةكئالملا نإ مهلوقل كلذو 4 نونب ْمُكَلَ تيلا هل هل مأ ج

 مهتنسلأ ا فصتو 9( تانبل ١ يا ) نوُهَرُك ام .هلل َنوُلَعْجََو ( : هلوقك . ناملغلا مهسفن زأل

 .[62 :لحنلا] رانلا مه 7 مرج آل) ناملغلا يأ ( ىنسحلا هل ن َبذَكْلا

 مَرْغُم نُم مهف » .نآرقلا ىلع :يا « ارجأ ممُهَأْسَت مأ » :لجو زع لاق
 .ارجأ مهلاست ال كنإ :يأ 6مهلأست يذلا مرغلا مهلقثأ دقف « َنولَقْنُم

 مهسفنأل : ىأ 4 نوبتكي م هف ط ةرخألا بيع ملع ينعي 4 بلا ُمُهَدْنِع مأ ح

 :رفاكلا لوقك مهلوق ىنعمو .. ةنج تناك نإ . ةنجلا يأ . ةرخآلا رمأ نم نوريختي ام

 .تناك نإ ةنجلا :يأ [50 :تلصف] (ْىَنْسحْلل هدنع يل نإ يبَر ىلإ تعجر نور
 .ةرخآلا بيغ مهدنع سيل :يأ

 ام كلذو 6 هودارأ لق :يأ 6 يبنلاب : يأ 4 اديك نوُيرُ مأ « : لجو رع هلوق

 ديكأو اديك نويكي ْمُهنإ) :هلوقك « َنوُديكَمْلا ُمُه اوُرَقَك نيذلاف » هيف نورمآتي اوناك

 هب (هيف) زاجمو . .ملسلا وهو ملسلا يه» : 3 ص 2 ح زاجملا يف ةديبع وبأ لاق )1(

 :نا . لخنلا عوذج ىلع وه امنإ ][23 : هط] ) لخنلا عوذج يف ْمُكَنبَلَص لور : نآرقلا يفو

 .«اببس يأ © كتجاحل ًاملس ينتذختا : لجرلا لوقيو . . . ةاقرملاو ببسلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 47 - 43 : روطلا

 وهو مهديك ءازج مهيزاجي يأ ،مهديكي هللا نإ :يأ [15-16 :قراطلا] اديك

 . باذعلا

 ۔ هو

 هللا َنْححْبُس » هللا ريغ هلإ مهل سيل :يأ ه هللا ريغ ةلإ مهل أ » : ىلاعت لاق

 .نوكرشي امع هسفن هزني « نوكرشي امع

 بيز هب صْبَرَعن رعاش نولوقي أر : مالكلا لوآ نم مأ ،مأ ،مأ :لجو زع هلوقو
 .هلك هب مهبذكو إماهفتسا اهلك عضوملا اذه ىلإ (نوُنَمل

 اولوقي اطقاس . ءامسلا نم ةعطق يأ « ءامسلا م افك اوري نإو » .77

 مهب فسن أشن نإ) ابس ةروس يف لاق هنأ كلذو .ضعب ىلع هضعب] ه موكم ب

 نل) : : مالسلا هيلع يبنلل اولاقف ]9 : ابس] عامشلا ن َُم افك ل طقن ا :

 .2 :ءارسإلا] (ًافَّسك انيلع تمعز امك امسلا طقست وأ . .ىتخ كلا نمو

 ملو :يأ (ُموُكْرَم باَحَس اولوقي اطقاس ءامسلا َنُم ًافسك ز نإَو) :هللا لزناف

 .ک")[اونمؤي
 و 3 ۔ ٥ م ٥2 ٥

 نوتومي : : يأ 4 َنوُفَعَضَي هيف يذلا مهموي اوقال ىتح ْمُمْرَذف ) :هللا لاق

 نوكي نيذلا ةمألا هذه رخا رافك ينعي نسحلا ريسفت يف ىلوألا ةخفنلا يهو ،عزفلاب

 ىتح اوُبَعْلَيَو اوضوخي ْمُهْرَذف ) :لئاس ل اس ة ةروس يف لاق دقو . ةعاسلا مايقب مهكاله

 .ةرخآلا ةخفنلا يهو [42 :جراعملا] (نوُدَعوُي يذلا مهمو اوقال

 ه ه 2 ه

 امالو ناثوألا ةدابع مهنع ينغي ال يأ « ائيش ممُهُدنَك ْمُهنَع ينغي ال موي » : لاق

 .باذعلا مهءاج اذإ : يأ 4 َنوُرَصنُي مه الو , .ائيش مالسلا هيلع يبنلا هب اوداك

 : يأ « َكلَد َنوُد اباَع » اوكرشأ :يأ « اوُمَلَط نيذلل نإَو » : ىلاعت لاق

 :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف فيسلاب ردب موي كلهأ نم ينعي ،ردب موي فيسلاب
 . مهباصأ يذلا عوجلا

 .اهتابثإ نم دب ال 0342 ةقرو ز نمةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
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 49 - 47 :روطلا عبارلا ءزجلا

 ناخدلا ناك دقو .ربقلا باذع :ةرخآلا باذع نود اباذع :لوقي مهضعبو
 مُمانذَعا دقلو :لاق .ردب موي فيسلا باذع لبق اباذع ةكمب مهباصأ يذلا عوجلاو

 مهيل انف ا ذا ىح نوُعُرضتي ر امو مهبر اون :اكش ا امف ) ةكمب عوجل ١ ينعي (ب اَذَعْ اب

 .ردب موي وهو [77 :نونمؤملا] (ْنوُسلبَم 4 هيف مه اذإ ديدش باذع ا ن

 .ردب موي فيسلا باذعو ‘ ةكمب مهباصأ يذلا عوجلا باذع : سمخ باذعلاو

 هب كلهي يذلا ةعاسلا باذعو 6 ةعاسلا مايق لبق نيكرشملا نم تام نمل ربقلا باذعو

 . منهج ربكألا باذعلاو .ةمألا هذه رخا رافك

 نم ينعي "مهتعامج مهرثكأب ينعي 4 َنوُمَلْعي ال ْمُهَرََكأ نكلو » : ىلاعت لاق
 . .نمؤي مل

 هرمأف ،كيلع هللا مكحي امل :يأ « كبو مكحل ربضاَو » :لجو زع هلوق
 ٥ كب عنصي امو عنصت ام ىرن : يا هانغأ كنإف كايإ مهاذأ ىلع ربصاو ،مهلاتقب

 ةالص ينعي ،كمانم نم « موَقَت نيج كب دمحب خّبَسَو » .مهيزجنو كيزجنسو

 « هخْبَسَف ليلا نمو » ة ةالصلل موقت نيح : مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف ،حبصلا
 ةالص ليق نيتعكرلا ينعي موجنلا َراَبذِلَو » ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص :يأ

 :لاقف ( موججنلاربذإَو) :هلوق نع ةلي هللا لوسر لئس :لاق يلع نع ركذو .حبصلا
 .0" حبصلا ةالص لبق ناتعكرلا امه

 قاحسإ يبا نع نامثع نع ىيحي» :دنسلا اذهب مالس نب ىيحي هجرخأ . حيحص ثيدح )1(

 باتك يف اعوفرم سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا هجرخاو 0 . . . يلع نع ثراحلا نع ينادمهلا
 دعب ناتعكرلا دوجسلا رابدإو رجفلا لبق ناتعكرلا موجنلا رابدإ» . ظفلب روطلا ةروس ريسفتلا
 ةالص باتك يف حيحص يف ملسم جرخأو . 147 ص ءزجلا اذه يف ًابيرق فلس ام رظناو برغملا

 اتعكر :لاق ةي يبنلا نع ةشئاع نع . . .رجفلا ةنس يتعكر بابحتسا باب ،اهرصقو نيرفاسملا

 .(725 مقر) .اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 6 ۔ ! :مجنلا

 . اهلك ةيكم يهو ئ مجنلا ةروس ريسفت

 :يا « ىوه اذإ مجنلاو » :ىلاعت هلوق « ميجلا نمزلا هللا مشب »
 .سابع نبا ريسفت يف ،لزن اذإ يحولاو

 ءامسلا ىلإ نارقلا لزن :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع اوركذ
 عبرأو .تايآ ,ثالث :اموجن لزني كلذ دعب لعج مث :ةدحاو ةلمج ردقلا ةليل ايندلا
 عقاومب قأ الق) : ةيآلا هذه الت مث ؛رثكأو كلذ نم لقأو تايآ سمخو .تايآ

 .[5 : ةعقاولا] ) موجنلا

 .ترثتنا اذإ بكاوكلا ينعي :نسحلا ريسفتو .تباغ اذإ ايرثلا :مهضعب لاقو

 ينعي [17 :ةقاحلا] (اهئاَجْزَأ ْىَلَع كَلَمْلاَو) : :لجو زع هلوقك 5 موجنلا ةعامج مجنلاو
 : هلوقو .ريطلا ةعامج ينعي ]41 :رونلا] (تافاَص ونملاو) : هلوقكو . ةكئالملا ةعامج

 . هب مسقأ مسق (ىیَوك اذإ .مجنلاؤر

 قطني يذلا نآرقلا نإ وم ن » .دمحم يا « ىوع ام مكبحاص لض ام »
 .« ىحوي يخَو الإ » دمحم هب

 وُد » .قلخلا ديدش .ليربج يأ « ىوقلا ديدش » ادمحم ملع يأ ه ُهَمْلَع »
 . (1)هللا رمأ ىلع رمتسا : نسحلا ريستو . ًاضيأ قلخلا ةدش نم وهو 4 ةرم

 نيب اميف (ةرم و) ىلاعت هلوقل ليوأت ىنعملا اذه دجأ ملو «هللا رمأ ىلع رمتسا» :ع و ق يف اذك (1)
 = نم اطخ وأ ًاطقس ةرابعلا يف نأ مأ ؟مالس نبا هتياورب درفنا امم وه لهف ،ريسفتلا بتك نم يدي
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 7- 6 :مجنلا عبارلا ءزجلا

 يف هار : يأ .دمحم دنع ليربج ىوتسا :يأ 4 ىوتساف { : ىلاعت لاق

 ًذسف 0 قرشملا وهو . ىلعألا قفألاب ليربج : يأ 4 ىلغألا قالاب وهو ث ."هتروص

 يتلا ىأ 6 هتروص ريغ يف ليربج ىري لمحم ناكو .نسحلا ريسمت يف 6 نيقفألا نيب ام

 . هتروص يف ذئموي هآرف هتروص يه

 هللا ىلع مظعأ دقف نهلاق نم ثالث :تلاق ةشئاع نع قورسم نع اوركذ

 آال) :لوقي هللا نأل ،ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىار دمحم نأ معز نم : : ةيرفلا
 م ر م م

 صقن دق ادمحم نأ معز نمو {[103 :ماعنألا] راَصْبألا كردي هو راصبألا ُهكرذت

 ُلوُسرلا اهبأ اي) : لوقي هللا نأل © ةيرفلا هلللا ىلع مظعأ لقف هب ربخي مل يحولا نم ائيش

 ) س ل ١ نم كُمصغت هلل او هت ةال اسر َتْعَلَ اَمَق لعفت مل نإو كن ر نم فيآإ : زن : ام غلب

 { ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف دغ يف نوكي ام ملعي هنأ معز نمو © [67 :ةدئاملا]

 يرذت امو ماخزألا يف ام ُمَلْعَيَو تلا لزنيو ة ةعاسلا ُملع ُهَدْنع هللا نا !) :لوقي هللا نال

 هيلإ بهذ ام وهو . آلوأ فلؤملا هركذ ام وه (ةرم وُد) ىلاعت هلوقل روهشملا ريسفتلاو ؟خاسنلا =

 ٠ ماكحإو ةدش وذ :(ةرم وُد)» 6 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاق .نيرسفملا روهمج

 (ةرم وُد) :427 ص . نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو .«دودشم : يأ رَمُم لبح :لاقي

 وذ :(ةرم وذ)»» 7 ص 4 ج ا فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو .«لتفلا ةرملا لصأو .ةوق وذ : : يأ

 ريسفت رظنا ،برطقل اضيأ بسن ريخألا لوقلا اذهو .هنيد يف ةناتمو هيأرو هلقع يف ةفاصح

 : ىلاعت هلوق نأ نم نسحلا ىلإ ابوسنم ريسافتلا ضعب يف ركذ ام امأ .6 ص 17 ج. يبطرقلا

 .نيرسفملا روهمج نسحلا هب فلاخ لوق وهف لجو زع هللا وه (ةرِم ود ىىَوَقْلا ديدش
 . نيرسفملا نم نوققحملا هيلإ بهذ ام اذهو . حيحصلا وهو 3342 ةقرو ز يفو ع و ق يف اذك (1)

 :95 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو . ىلعألا قفألاب ليربجو يأ (وهو).ليربج ىوتسا يأ

 سمشلا علطم وهو {هب يرسأ امل ىلعالا قفالاب ليربجو وه ىوتسا (ىوتساف) لجو زع هلوقو»

 وه ىوتسا :اولوقي نأ برعلا مالك رثكأو .وه هيلع درو (ىوتسا) يف مسالا رمضاف . ىلعألا
 كرابت هللا لاق . . .رمضم لعفلا يف نال زئاج وهو . هوباو ىوتسا :نولوقي نوداكي الو ى هوبأو
 يف رمضملا ىلع ءابآلا درف [7 : لمنلا] (ان ؤابآو ابارت انك اَذئأ) :ليق قدصا وهو . ىلاعتو

 اذه يف رظنا .ان ؤاباو نحن ابارت انك اذئثأ : : مالكلاو بارتلاب امهنيب ليح امل نسح هنأ الإ (انك)

 27 ج ريونتلاو ريرحتلا .روشاع نبا كلذك رظناو .64-66 ص 8 ج ،ريسملا داز ،يزوجنا نبا

 .9694 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 10 - 8 :مجنلا

 :نامقل] ريبخ ميلع هللا نإ توُمَت ت ضزأ يأب سفن يرذت امو ادمع بسكت اذام سفن

 (نيبملا فالاب هار ذقلَو) :هلوق نع يننيربخت الأ :نينمؤملا مأ اي :تلقف :لاق .4

 ضرألاو ءامسلا نيب ام دس دق هتروص يف ليربج ىأر :تلاق . [23 : ريوكتلا]

 باق ناكف » دمحم ىلإ يحولاب ليربج يأ « ىلَذَتف اند م ; :لجو زع لاق

 (ێىنذآ َوأ) نيعارذ : يأ 3 نيسوق باق مهضعب لاقو .ردقلا : باقلاو ه ىندأ وا أ نيس

 .« ىحوأ ام » هللا دبع ىلإ :يأ « هدْبَع ىلإ ىحوأف » .نيعارذ نم ىف لب : ىأ

 ىري هنأ هنأش لوأ ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع اوركذ

 هب خرصف ثهتجاح ضعبل جرخ هنإ 5دايجأب ليربج ىأر ام لوأ ناكف . مانملا يف

 وه اذإف هرصب عفرف .ائيش ري ملف الامشو انيمي رظنف .دمحم اي دمحم اي :ليربج

 ،ليربج ،دمحم اي :لاق .ءامسلا قفأ ىلع ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ يقلي ليربجب
 مث .ثيش ري ملف ،سانلا يف لخد ىتح مالسلا هيلع دمحم برهف .هنكسي ©ليربج
 اَمَو مكبحاص ض ام ىىومم اذ ذإ ذا مجنل و :لجو زع هللا لوق كلذو .هارف رظنف جرخ

 ىوتساف ة رم وذ ىوقلا ديدش ُهَمْلَع ىحوي يحو ألإ وُم نإ ىوهلا نع ىطن امو وغ

 .(ىىنذأ و نيسوق باق ناكف) دمحم ىلإ ليربج يأ ٨ (ىلدَمق اند ث : ىلحالا تفالاب ؤ مهو
 ىىَلإ ىَحْوأَف) .امهنيب ناك ،نيعارذ :لوقي مهضعبو ،عبصإلا فصن باقلا ن :لاقيو

 اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو . مالسلا امهيلع دمحم ىلإ ليربج يأ 4 (و ام هدب

 نوملسملا ناكو :لاق . ًاديدش ًاراكن] كلذ ركني ةورع ناكو .هبر ىأر ادمحم نأ ركنت

 هلوق .يف تروك سمشلا اذإ ةروس يف كلذ نايبو :لاق . اديدش راكنإ كلذ نوركني

 سمن ادإ ,حصلا سَعسَع اذإ ,ليللاو ,سنكلا يراوجلا سنخخلاب ميف الف) : ىلاعت

 : يأ مت عاطم نيكم ,شرعلا يذ دنع ة ةوُم يذ) ليربج يا ( ميرك ,لوُسَر ُلوَقَل هنإ
 هيلع ادمحم ينعي (ممكبجاَص اَمَو) يحولا نم هب ىتأ ام ىلع :يأ (نيمأ) ءامسلا يف

 ريسفتلا باتك 6 يراخبلا حيحص لثم رظنا 6 ننسلا باحصأ هاور ةشئاع نع قورسم ثيدح )1(

 نع ةديبع يبأ نع )61 مقر) 22 ص 1 ج ؤ هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هاورو . مجنلاو ةروس

 .ًارصتخم ةشئاع نع ديز نب رباج

236 



 14 - 11 : مجنلا عبارلا ءزحلا

 7٨ َ  و۔۔ ه ۔ح۔ . ه ظ
 . [5-23 : ريوكتلا] (نيبملا قفالاب) ليربج لمحم ىأر يأ (هار دقلو ٍنونجمب) مالسلا

 ٤ ا ۔ ۔۔ < ۔ <۔ , ِ
 ليقثتلاب :نيهجو ىلع أرقت يهو « ىار امم ةاؤفلا بذك امم » :لجو زع هلوق

 توكلم نم ىأر ام دمحم داؤف بذك ام :لوقي وهف ليقثتلاب اهأرق نمف ؛فيفختلاو

 دق .ىأر ام دمحم داؤف بذك ام :لوقي وهف فيفختلاب اهأرق نمو .هتايآو تاوامسلا

 .ك")اهتبثأف ةيؤرلا قدص
 ه۔ وم .۔۔5 . ِ ۔۔,۔ ح۔ ج ه,۔م٤

 :اهأرق نمف (هنورمتفا) :رخا هجو ىلع أرقت يهو « ىري ام ىلع هنورممتفا » .

 ام ىلع هنولداجتفأ : يأ .مالسلا هيلع ادمحم نورامتفأ :نيكرشملل لوقي (هّنوراَمْتفا)
 م¡ ى .ء 7

 هيفنيو ةصاخ مهنم ءارملا تبثي وهف (هنورمتفا) :اهأرق نمو . مهنم ءارملا لعجي ؛ىري

 . مالسلا هيلع لمحم نع

 . , ٤1 ه2۔ه2} م ۔ ه۔ح۔

 هتروص يف ليربج ىأر يأ ،ىرخأ ةرم :يأ « ىىَرخا ةلزن هاءَر ذقلوإ»

 نبا نع لجر نع بعك نب دعس نع اوركذ 4 ىىَهَتنُمْلا ةرذِس دنع » : ىلاعت لاق

 اذإ نينمؤملا حاورأب اهيلإ ىهتني :لاقف ىهتنملا ةردس نع ًابعك تلأس :لاق سابع
 ىتح تاوامسلا لهأ وبرقم هعيش نمؤملا ضبق اذإف .نمؤم حور اهزواجي ال .اوتام

 .96 ص 3 ج ءارفلا يناعم رظناو ،باوصلا وهو .ع و ق يف ءاج اذك (1)

 يذلا ليربج ىلإ عجار (ىرخا ةلزن هآر دقلور : ىلاعت هلوق يف ريمضلا نأ ىلع نيرسفملا روهمج (2)
 نبا رظنا (ىلع قئالاب و َوُمَو ىوَتْساَف ةرم وذ ىوقلا ديدش ُهمْلَع) :كلذ لبق هلوق يف هنع ينك
 نع دنسب 50-51 ص 27 ج يف يربطلا ىورو . 94-102 ص 27 ج .ريونتلاو ريرحتلا روشاع

 :لاق . هللا ىلع ةيرفلا مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم نأ معز نم» :تلاق اهنأ ةشئاع نع قورسم

 دقْلَو) : هللا لوق تيأرأ ،ينيلجعت الو ينيرظنأ ،نينمؤملا ما اي :تلقف تسلجف اثكتم تنكو

 هتروصو هقلخ ىلع ةرم هار ليربج وه امنإ :تلاق .(نيبُملا قالاب هآر دقنو (ىىَرخأ ةلزن هآر
 نيب ام هقلخ مظع 7 ضرألا ىلإ ءامسلا نم طبه نيح ىرخا ة ةرم هارو .اهيلع قلخ يتلا

 هيلع ليربج وه :لاق .ةيآلا هذه نع ي ىبنلا لأس نم لوأ انأ تلاق .ضرألاو ءامسلا
 .7064 ص 8 ج ،ريسملا داز يزوجلا نبا رظناو .«مالسلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 20 - 15 :مجنلا

 نولصت امك هيلع نولصيف نوبرقملا ةكئالملا فصت مث .عضويف ةردسلا ىلإ هب ىهتني

 هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ ةلي هللا لوسر نأ ةعصعص نب كلام نع اوركذ

 لالق لثم اهقبن اذإو شةليفلا ناذا لثم اهقاروأ اذإف ىهتنملا ةردس انل تعفر مث :لاق

 اي :تلق .نانطاب نارهنو نارهاظ نارهن :اهلصأ نم يرجت راهنأ ةعبرأ اذإو رجه

 لينلاف نارهاظلا امأو .ةنجلا ىف نارهنف نانطابلا امأ :لاقف ؟راهنألا هذه ام .ليربج
 . (!)تارفلاو

 , اه مذ ..ه

 ىوأم ىوأملاو ةردسلا دنع ةنجلا : يأ « ىىَواَمْلا ةنج اهدنع » :لجو زع هلوق
 . نينمؤملا

 نع ةرم نب هللا دبع نع اوركذ « ىشغي امم ةردسلا ىشغي إ » :لجو زع هلوق
 .بهذلا نم شارف اهيشغ :لاق قورسم

 يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ نلو هللا لوسر نإ : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ركذو

 نع عفرو ،هديياتب هدياف ىشغ ام هللا رمأ نم اهاشغف ىهتنملا ةردس ىلإ انيهتنا مث :لاق
 . ؤلؤل نم رجشلا ناصغأ ناكو :دهاجم لاقو .كلم قرو لك

 غاز ام :يأ ،مالسلا هيلع يبنلا رصب :يأ « رصبلا عار ام » :لجو زع هلوق
 هبر تايا َنِم ىار ذقل » .ري مل ام لاق ام : يأ « ىغط اَمَو » ىأر ام تبثي ملف رصبلا ء ۔ ِ . 1ِ ه ۔۔ ۔ ۔ .. .

 .ىأر امم صق ام ينعي . (ة)ريبكلا هبر ىأر لقي ملو 4 ىربكلا
 , ٥ ؟ ۔۔ .6 ۔.۔۔.۔ش ه.٠. ك ۔ 2 مث. ۔ ى
 دعب :يأ « ىرخالا ةلاثلا ةونَمَو ىّعلاَو تلللا متيأرفأ » نيكرشملل لاق مث

 .لاله ينبل ةانمو ۔(©“ شيرقل ىزعلاو فيقثتل تناك تاللاو . نيتهلإلا

 . ءارسإلا ةروس يف جارعملاو ءارسإلا ثيداحأ يف .8 ص 2 ح 6 فلس ام رظنا )1(

 .5 ص 2 ج 6 فلس ام رظن (2) ١

 امو اهلبق ام اهيف ءاج دقو ،ز يف ةدراو ريغ يهف ‘كش الو يراوهلا دوه خيشلا نم ةلمجلا هذه (3)
 .اهدعب

 =ةانم تناك» :لاقو . «اهنودبعي نافطفل ًةَرُمَس ىزعلا تناكو» :98 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (4)
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 23 - 21 :مجنلا عبارلا ءزجلا

 ةكئالملا اولعج مهنأ كلذو .ماهفتسالا ىلع .4 ىىتنألا ُهَلَو ُرَكَذلا كلأ <

 مانصألا هذه اومسف تانب بحاص هللا نإ اولاق .ناملغلا مهسفنأل اولعجو ،هللا تانب

 .مكلذك سيل :يأ (ىىتنألا ُهَلَو ُرَكَذلا ُمكَلأ) : هللا لاق .ثانإ اهولعجف

 .نسحلا ريسفت يف روج ةمسق :يأ .ةرئاج :يأ 4 ىىَزيض ةمسق اذإ كلت »

 .0")ةجوعم :يأ ىزيض :دهاجم لاقو .ناملغلا مهلو تانبلا هلل اولعج ذإ :لوقي

 ىزعلاو تاللا ينعي 4مكؤاباَءَو نأ اَعوُمُتْيَمَس ءامسأ لإ يه نإ » : هللا لاق م

 .ةهلآ اهنأب ةجح نم يأ نْظْلُس نم اهب هللا َلَْنأ ام , ةانمو

 َّنظ مهنم كلذ نإ :يأ 4 َنْشلا لإ نوعي نإ » :مالسلا هيلع يبنلل لاق مث
 .نآرقلا يأ 4 ىدهلا مهبر نُم نُم مهءاج دقلو سفنألا ىوهت اَمَو »

 مارحلا دجسملا يف مالسلا هيلع يبنلا ناك :لاق يحايرلا ةيلاعلا يبأ نع اوركذ

 ةانَمَو ىرلاو تاللا ُُيأَرَقأ) : ةيآلا هذه ىلع ىتأ املف . مجنلا ة ةروس أرقي وهو يلصي

 نهتعافش نإو ،ىلعلا قينارغلا نم نهنإ :هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ (ىىَرخألا ةَملاملا

 لهأ هعم دجسو دجسف اهمتخ ىتح ةروسلا أرقو .نيكرشملا كلذ بجعاف . ىجترتل
 م كلبق نم اَنلَسزَأ امو) : : هللا لزناف سنإلاو نجلاو نوكرشملاو نونمؤملا ةكم

 ث ; ناطيشلا يل ام هللا ,سنيف ه هتينمأ يف ناطيشلا ىل ىنمت اذإ لإ يب ز الو ,لوسر

 (ضَرُم مهبولق يف نيذلل ة ةف ناطيشلا يقلي ام لعجتل ميكح ْميِلَع هللاو هتايا ةللا مكحي

 اًإ) :هلوق .نيكرشملا ينعي [52-53 :جحلا] (مُهُبوَلَق ةيِساقلاَو) نيقفانملا ينعي
 .هسفن ثح اذإ : يبلكلا لاقو .مهضعب ريسفت يف إأرق اذإ :يأ (ىنَمَت

 ؛سولج نوكرشملاو .تيبل يف يلصي مالسلا هيلع يبنلا ناك : يبلكلا لاقو

 ةاَنَمَو ىرلاو تاللا ُمُياَرَأ) : غلب اذإ ىتح 3هسفن ثدحف (ىومك اذإ .مجخْنلاؤر أرقف

 .«اهنودبعي ةعازخو ،ليذهل ةرخص =

 .98-99 ص 3 ج ثءارفلا يناعم يف اهنزوو ىزيض ةملكلا لصأ يف اديفم اعتمم اقيقحت رظنا (1)

 .237 ص 2 ج شةديبع يبأ زاجم رظناو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 26 ۔ 24 : مجنلا

 .ةكئالملا ىنعي ،ىلعلا قينارغلا نم اهنإف :هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ (ىرخالا ةلال
 مهتعافش نإو ،ىلعلا قينارغلا عم اهنإو :مهضعب لاقو .ىجترت مهتعافش نإو

 . ىجترتل
 ناطيشلا ىقلأف . سعن ذإ ؤ يلصي ماقملا دنع ةلي هللا لوسر امنيب : مهضعب لاقو

 ةانَمَو ىىوُعْلاَو تاللا ميأ : هيلع نوكرشملا اهفقلتف .اهب ملكتف ةملك هناسل ىلع

 ,لوُسر نم كلبق نم اتْنَسزأ اَمَو) :هللا لزناف ، ىلعلا قينارغلا عم اهنإو ىرخالا ةلاملا

 .ةيآلا (.. . ىئمَت اذإ لا يبن ; الو

 ركذ دق :نوكرشملا لاق هتالص نم مالسلا هيلع يبنلا فرصنا املف : يبلكلا لاق

 هيلع لزنف .يلع تلزن كلذك ام هللاو :مالسلا هيلع يبنلا لاقف .ريخب انتهلآ دمحم

 .اذكه اهب تئج ج امو ] .كتملع اذكه ام هللاو :لاقف مالسلا هيلع يبنلا هربخأف ليربج

 يف ناطيشلا ىقلأ ىنمت ز اذإ الإ 7 ; الو ,لوسر نم كلبق نم انلسرأ اًمَو) : هللا لزنا

 ىلع ناطيشلا "" ايندلا نم ائيش لأس نإ :(ىنممَت اذإ ! آلإ : يبلكلا لاقو (..

 .لوقلا اذه هناسل

 : يأ (ثْأَمشا هَدحَو هللا ركذ اًذإَو) : ىلاعت هلوق هنأ انغلبو : مهضعب لاقو

 اًإ) مهناثوأ : يأ (هنوُد نم نيذلا َرِكذ اًدإَو ةرجالاب ًنونموُي ال نيذلا ُبوُلَف) تضبقنا

 .[45 :رمزلا] (نوُرِشبتسِي مه
 ه ذ ٠٥, .؟ ِ

 ىقلأ امب نيكرشملا حرفل كلذو 4 ىنمت ام ننتنإلل مأ » :لجو زع هلوق
 . (;مهتهلا ركذ نم يبنلا ناسل ىلع ناطيشلا

 .,[امهباوث يأ] « ىىلوالاو ةرخألا هللف » :لاق ٠ ؟ گ,۔ ۔۔ . ِ

 عفنت ال :يأ ه اتْيَش ْمُهَنَعَفَش ينغت ال تومُسلا يف ٍكَلُم نم ممَكَو » :هلوق

 ريسفتلا ءاملع نم عمج اهدنف دقو . ناطلس نم اهب هلللا لزنأ ام ة ةعوضوم ةصق هذه قينارغلا ة ةصق )1(

 .123 ص 3 ج ىضم اميف اهيلع انقيلعت رظنا .اثيدحو ًاميدق نيققحملا

 . 9 ص 3 ج ©ءارفلا يناعم نم ةدايز (2)
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 31 - 26 :مجنلا عبارلا ءزجلا

 نم ل ١ ! ط نوعفشي الو نينمؤملل نوعفشي امنإ . ًاثيش نيقفانملاو نيكرشملا مهتعافش

 (ْىضتزا نمل لإ َنوُمَفشَي الور :هلوقك وه .4 ىضر ءاشت نمل هللا نات نأ دعُب

 : هلوقكو . ]23 :ابس] (ُهَل نذأ نَمِل لإ ُهَدْنع ةعافشلا عقنت ر الور : هلوقكو ]28 : ءايبنألا]

 ُ & © ه أ

 : ىأ ]86 :فرخزلا] (ٌيَحْلاب دهش م م لإ ةَعاَقْشلا هنوذ نم نوعدي نيذلا كلمي آلو)

 . هللا ضئارفب لمعو ثهللا الإ هلإ ال لاق
 8 ۔ذم¡ .ى

 هب ب مهل امو ىتنالا ة ةيمست : ةكالملا نوُمَسل ةرخآلاب َنونموُي ال نيذلا نإ ) :هلوق

 كلذ نإ يا « نلا لإ نوي نإ » . للا تانب مهنأب الو ثانإ مهناب يأ 4 ملع نم

 ةرق نغ ىلوت نمع ضوغأف انش حلا نم ينغي ال نلا نإو > :لاق ,نظ مهنم
 يه ءلاتقلا ةيآ اهتخسن ،ةخوسنم يهو .ا")مهينغت : :يأ 4 ايندلا ةوَيَحلا الإ دري :

 مهبم ٥ ه م ٥ م 7

 .[5 : ةبوتلا] (ْمُموُمثذَجَ ثيح َنيكرشُمْلا اوُلُتفاَف) :

 زع هلوقك .ةرخالا غلبي . مهملع نإ يأ 4 ملعلا م مهعم كلذ » :لاق

 (نوُمَع : مُه لب اَهنَم كش يف م لب ةرخآلا يف ه ممُهُمْلِع رادا لب) :لجو
 مهيأر [غلبم] يأ ( ملعلا م مهن فلد) :دهاجم لاقو .[66 : :لمنلا]

 را نإ :يأ ه هليبس نَع لض نمب معأ و وه كبر نإ » :لجو زع هلوق
 مه نينمؤملاو يبنلا نإ : يا « ىدتملا نمب ُهَلَعأ وُهَو » هليبس نع اولض نيذلا مه

 . نودتهملا

 اوكرشأ :يأ « اوئاَس نيذلا يرجتل ؛ضزألا يف اًمَو تاومسلا يف ام .هللو »

 اونمآ يأ « اونسحأ نيذلا يزو » رانلا مهيزجيل : يا 4 اولمع امب »
 : يأ « سحلاب ث

 اهبتكف ع خسان ىلع ةملكلا تلكشأو .اهيلإ انئمطم تسلو «مهينغت» :ق يف ةملكلا تدرو اذك (1)

 .«مهعى» : :اذكه

 .100 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق .اليوات نسحأ اذهو .631 ص 3دهاجم ريسفت نم ةدايز (2)

 :لاقيو ؛ ةرخآلا ىلع ايندلا اورثآ نمح مهملع غلبمو 6 مهلوقع ردق كلذ : :لوقي 6 مهب رغص»

 .«هللا تانب مانصألاو ةكئالملا اولعج نأ ملعلا نم مهغلبم كلذ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 32 :مجنلا

 .ه َمَمْئلا الإ شجوقلا ميإلا رئابك نوُيَتجَي نيذلا » :هلوق
 سأر ىلا ءاسنلا ةروس لوأ نم رئابكلا : لاق هنأ دوعسم نب هللا لبع نع اوركذ

 :ءاسنلا] (مكتاعْيَس مكنع فكن ُهنَع نوهت ام َرئاَبَك اوُبنَتجَت نإ) : لجو زع لاق .نيثالثلا

31. 

 كارشإلا :عست رئابكلا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع اوركذ
 فذقو . نيملسملا نيدلاولا قوقعو 0،قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو . هللاب

 لالحتساو ‘فحزلا نم رارفلاو .رحسلاو ،ميتيلا لام لكأو ،ابرلا لكأو ،تانصحملا

 ."اهيلإ نوهجوت يتلا مكتلبق ،مارحلا تيبلا

 لاق .ةصاخ رئابكلا نم ردب موي فحزلا نم رارفلا ناك :لاق نسحلا نع اوركذ

 نأل رئابكلا نم ىربكلا مورلا ةمحلم موي فحزلا نم رارفلا نأ نوثدحيو :مهضعب

 .ردب موي اون اك امك ذئموي نوعمتجم نيملسمل ١

 نيميلا نولعجت نيأ :لاقف يي يبنلا دنع رئابكلا تركذ :لاق نسحلا نع اوركذ
 . ؟اّسومفلا

 ينإ ،اعست رئابك اوقتا :لاقف يحايرلا ةيلاعلا وبأ انب رم :لاق فوع نع اوركذ
 .رثكأ وأ نيعبرأ دع ىتح ،ًاعستو ًاعستو ًاعست اهارإ

 هللا بجوأ ام لك :لاق مهنم لوبقملاو ،مهنع ذوخأملا ءاملعلا نم دحاو ريغ

 هللا بذع ام لكو :لاقو .ةريبك وهف ةرخآلا يف ًاديعو هيلع دعوأو ايندلا يف دحلا هيلع
 . ةريغصب سيلف ةرخآلا يف وأ ايندلا يف اباذع هيلع

 سيلف دبعلا هنم بات بنذ لك :لاق سابع نبا نأ دعس نب سيق نع اوركذ
 . ةريبك وهف تومي ىتح دبعلا هيلع ماقأ بنذ لكو شةريبكب

 .رافغتساو ةبوت عم ريبك الو رارصإلا عم ليلق ال : لاقي ناك : مهضعب لاقو

 .373 ص 1 ج ،فلس اميف نيثيدحلا ىلإ ةراشإلا رظنا (2) و (1)
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 ١ ءزجل ١ رل ١ عب ١ مجنل : 32

 ال :يأ [199 :ةرقبلا] (هللا اوُرفْغَتْساَر) :لجو زع هلوقو .بونذلل ةسنكم رافغتسالاو

 . اودوعت

 هللا ىلإ ةبوتلاف هللا نيبو دبعلا نيب اميف بنذ ناك اذإ :ثيدحلا اذه ليوأت

 باهذو لتقلا نم سانلا نيبو هنيب اميف بنذ ناك نإو ٠ ناسللاب هنايزجي رافغتسالاو

 ىلع ردقي ناك اذإ سانلا لاومأ نم ")”لاصتنالاو هسفن نم دقلا الإ هيزجي الف لاومألا

 . مهلاومأ در

 انزلا نودعت ام :أموي هباحصأل أي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 نهيفو ؤ‘شحاوفو رئابك :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟رمخلا برشو ةقرسلاو
 3اهقحب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو ،هللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ :لاق مث .ةبوقعلا

 الأ روزلا لوقو الأ روزلا لوقو الأ :لاق مث ئ سلجف ائكتم ناكو . نيدلاولا قوقعو

 ةردغ الو الأ 5 هتدعقم دنع زكري هتردغ ردقب ةمايقلا موي هب فرعي ءاول رداغ لكل نإو

 .ةماع ريمأ ةردغ نم ربكأ
 نم تسيل : لاقف رمخل ا هدنع تركذ هنأ ] سابع نب ١ ىلوم ديعس نع اوركذ

 .لعفو ،لعفو ،ىنز برش اذإ هنإ ،رئابكلا ربكأ يه لب :سابع نبا لاقف .رئابكلا

 لك] }نيدحلا نود ام :لاق ةمركع نع اوركذ : (َمَمْللا لا) : لجو زع هلوقو

 .[ممللا وهف ةرخآلا يف باذع الو ايندلا يف دح هيف سيل بنذ

 .دوعي ال مث رمخلا برشو ةقرسلاو انزلا نم هب ملي ام ممللا :نسحلا لاقو

 :لاقي . !لصَتئلا» دوه امنإو «لاصتنالا» ردصملا اذه ةغللا مجاعم نم يدي نيب اميف دجأ مل (1)

 يلع دري مل ابذاك وأ اقداص لصتنتم نم لبقي مل نم :ثيدحلا هنمو .هنم أربت اذإ هبنذ نم لصنت
 ام ناسللا يف روظنم نبا ركذو (لصن) :ةغالبلا ساسأ يف يرشخمزلا هدروأ امك ضوحلا
 .«. . .هيلإ رذتعاو هبنذ نم ىفتنا يأ لبقي ملف هوخأ هيلإ لصنت نم :ثيدحلا يفو» : يلي

 .374 ص 1 ج ،فلس اميف هجيرخت رظنا (2)
 © يربطلا ريسفت نم حاضيإلل ةدايز نيفوقعملا نيب ءاج امو «نيدحلا نيب ام» : يربطلا ريسفت يف (3)

 .68 ص 27 ج
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 32 : مجنلا

 .اهب ملي نأ دوعي ال مث هلعفي الو هلعفي نأ اذه نم ءيشب ملي نأ :نسحلا ثيدح ليوات

 ينزت ة ديل او 6 رظنل ١ اه انزو 6 ينزت نيعل ١ :ل اق هر أ ممللا يف ١ ىف ةريره يب أ نع اوركذ

 كلذ قدصيو ‘ ثدحتو ىوهت سفنل او ‘ يشمل ١ اهانزو ينزت لجرل او ‘ سملل ا اه انزو

 . جرفلا هبذكيو

 ال انزلا نم باصأ دق مدآ ينب لك :لاق [ةيَي يبنلا نع] ةريره يبأ نع اوركذ
 اهانزو ينزت لجرل او . سملل ا اهانزو ينزت ديلاو . رظنل ا اهانزو ينزت نيعل اف ؛ةلاحم

 . (ث)جرفلا هبذكيو هلك كلذ قدصيو ثدحتو ىوهت سفنلاو . يشملا

 ىلإ ةعمجلاو . سمخلا تاولصلا نإ :ةةيلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 , (3) رئابكلا ت تننتجا ام امهنيب امل ةرافك ةعمجلا

 : يأ رئابكلا نود ام رفغي : يأ 4 ةَرفْعَمْلا م عساو كبر نإ ) :لجو زع هلوق

 . سمخلا تاولصلاب اهرفكي

 هللا نم طرش ،}طوطحم رفكم رئابكلا نود ام نإ : ءاملعلا نم دحاو ريغ لاق

 .[31 :ءاسنلا] (ممُكَتاَعيَس ْمُكْنَع فكن هنع نوهت ام رئابك اوُبيَتجَت نإ) هلوق وهو ،قيثو

 .رئابكلا بانتجاب ةطوطحم ‘ ةروفقغم ةَرُمَكُم تائيسلا هذه تناك رئابكلا تبنتجا اذإف

 لجر لثمك سمخل ا ت اولصل ١ لثم : : نين هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع ا . اوركذ

 .4 )هنرد نم ىقبي اذامف . تارم سمخ موي لك هيف سمغني بذع راج رهن هباب ىلع

 . همثإ هنرد ريسفتو

 .ًاعوفرم ةريره يبأ نع يور ثيدحلا نال اهنم دب ال ةدايز (1)
 حراوجلا انز باب ،ناذئتسالا باتك يف ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 نع ةريره وبأ لاق امم ممللاب هبشأ ائيش تيار ام :لاق سابع نبا نع» :هظفلو جرفلا نود
 انزو ،رظنلا نيعلا انزف }ةلاحم ال كلذ كردأ انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك هللا نإ :ةي ينلا
 .«هبدكيو هلك كلذ قدصي جرفلاو ،يهتشتو ينمت سفنلاو ،قطنملا ناسللا

 .359 ص 1 ج }ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (3)

 سمخلا تاولصلا باب ةالصلا باتك يف ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ !هيلع قفتم ثيدح (4)
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 32 :مجنلا عبارلا ءزجلا

 نم مكقلخ :يا ,ضزألا ن مأتلا ذإ مكب مأ وُه» :لجو زع هلو
 .همأ نطب يف نينجلا باب نم ةنجألاو « مكنم نوطب يف ةنجأ متنأ ذإو » ضرألا

 .ه فنا نمي ملعأ و ه مكسفنأ اوُكَر لق » : ىلاعت لاق

 تمق ينإ دحأ نلوقي ال : نيتم هللا لوسر لاق لاق ركب يبأ نع نسحلا نع اوركذ

 داقر نم دب ال لوقي مأ ،هتمأ ىلع ةيكزتلا ىشخي ناكأ ملعأ هللاف ."هلك ناضمر

 . ةلفغو

 نب هللا دبع باحصأل لاق الجر نأ هباحصأ ضعب نع شمعألا نع اوركذ
 :لاقف دوعسم نب هللا دبعل كلذ اوركذف .ةروس اذكو اذك ةحرابلا تأرق دقل :دوعسم

 .هب ملكت يذلا كلذ نم هظح نأ هوربخأ

 تسيل اولاقو 6 مهب نولصيف اهدالوأ مدقت دوهيل ا تناك : لاق مهضعب نع اوركذو

 .[49 :ءاسنلا] (ْمُهَسْقْنأ نوُكزُي نيذلا ىلإ رت ْملأ) :ىلاعت هللا لزناف بونذ مهل

 اهدالوأل لوقت دوهيلا تناك :لاق يراصنألا ثراحلا نب تباث نع مهضعب ركذو

 دوهي تبذك :لاقف ي هللا لوسر كلذ غلبف .قيدص )[اذه :ريغص يبص كله اذإ]

 هذه كلذ دنع هللا لزنأف . (ةديعس وأ يقش هنأ الإ اهمأ نطب يف هللا اهقلخي ةمسن نم ام

 يف ملسم هجرخأو . اياطخلا نهب هللا وحمي سمخلا تاولصلا لثم كلذف» :هرخآ يفو .ةرافك =
 تاجردلا هب عفرتو اياطخلا هب |ىحنت ةالصلا ىلإ ىشملا باب .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك
 مكدحأ باب ىلع رمغ راج رهن لثمك سمخلا تاولصلا لثم :هظفلو اعوفرم هللا دبع نب رباج نع
 . !نردلا نم كلذ ىقبي امو :نسحلا لاق :لاق» . . .تارم سمخ موي لك هنم لستغي

 نبا هتياورب درفنا امم هلعلو ‘ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ مل (1)

 . مالس

 .ىنعملا حضتيل اهتابثإ نم دب ال 344 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
 نع ثراحلا نع ةعيهل نبا نع ىيحي :يلاتلا دنسلاب 344 ةقرو ز يف ءاج امك مالس نبا هاور (3)

 اذهب ةنسلاو ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف هدجأ ملو يراصنألا ثراحلا نب تباث نع ديزي
 .ةنسلا بتك يف تباث هانعم ناك نإو .ظفللا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 38 - 33 :مجنلا

 الف ْمُكِتاَهَمُ نوطُب يف ةنجأ متنأ اذإو ضزألا م ماما إ ذا مكب لغأ 5 : ةيآلا

 .(ىَق نمب ملعأ و وُه ْمُكَسْفنا اوكرت

 هسفن ىكز اذإف :ءاملعلا ضعب لاق .اضعب مكضعب يكزي الأ :يبلكلا ريسفتو
 ."دشأ ىكز

 كرشملا ينعي . ناميإلا نع : يأ ىلوت يذلا تيأرف ه :لجو زع هلوق

 : ةمركع ريسفت] 4 ىدحو اليلق ىطعأو » .ةيكم ةروسلا نأل كرشلا انهاه يلوتلاو

 ُمْلِع ُهدْنعأ » .هللا ريغل ناك هنأل لق امنإ : :مهضعب لاق .}[هعطق مث اليلق ىطعأ
 .نسحلا ريسفت ىلع ،ةنج تناك نإ ةنجلا هسفنل راتخي : يأ 4 ىري هف بلا

 ©نسح عاتم اذ ناك مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم الجر نأ يبلكلا ريسفتو

 ديرت ام :هل لاقف ةعاضرلا نم هل خأ هاتأ مث . هللا هجو اهب ديري هنأ معزف .ةيطع ىطعاف

 :لاق . يتائيطخ هب رفكيلو هللا هجو هب ديرأ :لاق ؟كلام كالهإ نم عنصت امب نالف اي

 هللا لزنأف تومت موي ىلإ اذه كموي نم كبونذ كنع لمحتأو هذه كتقان ينطعاف
 .(ىَرَي وُهَف بيعلا ملع ُهَدْنعا ىدع ليلق ْىطعأَو ْلَوَت يذلا َتيئاَرَقا) : ىلاعت

 رزو ةرزاو ززت لأ و يذلا ميهربإ ىَسوُم فحص يف امب ات ل م ) :لاق

 .دحأ بونذ دحأ لمحي ال.:يأ 4 ىرخأ

 (ىفو يذلا) :هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ
 .دسجلا يف سمخو ،سأرلا يف سمخ ؛ةنسلا نم يتلا لاصخ رشعلا :لاق

 نم تاعكر عبراب هموي ىقو : مهضعب لاقو .رجفلا لبق ناتعكر :مهضعب لاقو

 . ىنعملا حضاو ريغ امهالكو . «دشأو ىكز» : :ع يفو .«دشأ ىكز» :ق يف اذك )1(

 . اهيف ةبالصلا يهو 7 ةيدك نم ةملكلا لصأو» نينمز يبأ نبا لاقو . 344 ة ةقرو .ز نم ةدايز )2(

 ىطعأو هرخآ غلبي ملف ائيش بلط نم لكل ليقف .رفحلا عطقف اهرفح نم سئي رفاحلا اهغلب اذإف

 .238 ص 2 ج شةديبع يبأ زاجم رظناو .«ىدكأ :ممتي ملو
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 48 ۔ 39 : مجنلا عبارلا ءزجلا

 يلصت نأ زجعتأ 6مدا نبا اي :لوقي هللا نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .راهنلا لوأ

 (1هرخا كفكأ كراهن لوأ نم تاعكر عبرأ

 : يأ 4 هيعس ن ؤ ط لمع ام الإ : ىأ 4 ىعس ام ل ١ إ نسنإ ;الل ) سيل ن و . : ل اق

 نأو » :لاق « ىقؤألا ءاَجْلا هيرب مث » نيبتي س يا « ىري فوس » هلمع
 ريصملا :يأ هه ىَهَُمْلا كبر ىلإ

 َتاَمأ وُه هنأو » ءاكبلاو كحضلا قلخ :يأ 4 ىكبأو كحضأ وُه هنأو »
 - ٥. ٠ م 2 . - ٤ ٥ ٠

 توملا قلخ يذلا) : ىرخأ ةيا يف لاقو . ةايحلاو توملا قلح : يأ 4 ىيحاو

 ى .ذ۔ وم ذ هع و دمع ود إ .ما ۔.۔ذ۔ ...

 .[2 :كلملا] (المع نسحا مكيا مكولبي ةويخلاو

 اذإ ةط نم و جوز امهنم دحاولا 4 ىتنالا َرَكَذلا نيجوزلا قلخ قلخ َ هنأو ج

 اشلا هيلع نأو ث .ةأرملا ءامو لجرلا ءام عمتجي دقو ۔ لجرلا اهانمأ اذإ : يأ 4 م

 .ثعبلا :يأ « ىرخالا
 7 م 2

 ريسفتو . ةينقلا لبق نم 2 )[هانقأو هدبع ىنغأ : يأ] 4 ىفاو ىتعأ وه هناو ج

 ئ نكاسملاو بايثلاو ةضفلاو بهذلاب ىنغأ : : مهضعب لاقو . مدخأ : : يأ ىنقأ : : نسحلا

 .ىنغلا نم ًاضيأ وهو ،منغلاو لبإلاو قيقرلاب ىنقأو

 ،ةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو ،رماع نب ةبقع نع هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو ،رذ يباو ءادردلا يبأ ثيدح نم .ىحضلا ةالص يف ءاج ام باب

 رامه نب ميعن نع (1289 مقر) ىحضلا ةالص باب ،ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو بيرغ

 .هرخا كفكأ راهنلا لوأ يف تاعكر عبرأ نم ينزجعت ال مدآ نبا اي :لجو زع هللا لوقي :ظفلب
 .ثيدحلا اذه الإ وري مل رامه نب ميعن نإ :ليق

 .344 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ةينقلا نم (ىتقأؤ) .هب هانغأ امب ريقفلا 7 :102 ص 3 ج .يناعملا يف ءارفلا لاقو (3)

 نوكي هنأ ىلع تلمع :يأ ،اذك تينقأ :لوقت» :344 ةقرو ىف نينمز ىبأ نبا لاقو .«بشنلاو

 :ناسللا رظناو .اتباث هبحاصل الصأ ىنغلا لعج ىنقأ ىنعم ناكف ى يدي نم هجرخأ ال يدنع

 . (انق)
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 زيزعلا هغا باتك ريسفت 57 - 49 : مجنلا

 يبنلا ناك :لاق ةلي هللا لوسر مدخ لجر نع ريبج نب هللا دبع نع اضيأ اوركذ
 تمعطأو تمعنأ ام ىلع دمحلا كل مهللا :لاق هماعط نم عرف اذإ مالسلا هيلع

 ."دمحلا كلف ،تينقأو تينغأو ©}تيقسو تمعطأ تنأ :لاق وأ . تيقسو

 .ءازوجلا فلخ يذلا بكوكلا يهو « ىرعشلا ُبَر وه هناو » :لجو زع هلوق

 يف دقوتي يذلا بكوكلا ينعي ،ءازوجلا مزرم :دهاجم لاقو .موق اهدبعي ناك
 . ءازوجلا

 :لاق .اداع اهلبق نكي ملو ةدحاو داع يهو « ىلوألا اداع كلهأ هنأو »
 .مهقبي ملف مهكلهأ :يأ « ىقبا امف ًادوُمََو » َ , كم ,ح ص ٨ ح ۔

 دومثو داع لبق نم يأ « لبق نم » حون موق كلهأو : يأ « حون موقو »
 .لسرلا بذك نم لوأ مه اوناك مهنإ :يأ « ْىغطاَو ملظا مُه اوناك مهنإ »

 ه ۔ه٤ ۔ے.۔ ,,ه ِ
 ىتح هحانجب ليربج اهعفر ،طول موق ىرق ينعي « ىوها ةكفتوملاؤ » :لاق

 .ةبلقنملا ةكفتؤملاو .اهبلق مث مهبالك خارص ايندلا ءامس لهأ عمس

 اجراخ ناك نم اهب ىمر يتلا ةراجحلا :يأ « ىسع امم اَهيشَعَق ا :ىلاعت لاق

 .كشت ال كنإ يأ ،كشت :يأ « ىئَراَمَتَت كبَر ِءالاع يأبف » :لئاق نم زع لاق

 4 ىلوألا رذنلا م ث مالسلا هيلع ادمحم ينعي 4 ريذن اذه { : سانلل لاق مث

 . ىلوألا لسرلا هب ت ءاج امب ءاج : يأ

 ةعاسلا تبَرَتقا) :لجو زع هلوقك .ةمايقلا تند :يأ ةقزألا تقزأ ط

 :لوقي ماعطلا هيلإ برق اذإ ناك :هظفلو نينس نامث ةي هللا لوسر مدخ لجر نع دمحأ هجرخأ (1)
 مهللا © تيبتحاو تيدهو تينقأو تينغأو ك تيقسو تمعطأ كنإ مهللا :لاق غرف اذإو ث هللا مسي

 .«تيطعأ ام ىلع دمحلا كلف
 مهنم تيقب ةصاخ دوه موق :زمه ريغب (ىلوألا اداع) :هلوقو» :201 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (2)

 . ىلوألا اداع دوه باحصأ ىمسف ،طول عماوجن ةيقب
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 62 - 58 : مجنلا عبارلا ءزحلا

 الو اهفشكي نأ دحأ عيطتسي سيل :يأ ةفشاك هللا نو نم اهل سيل » [1 :رمقلا]

 ."اهمايق ينعي شهلا الإ اهعفدي
 « ًنوُكَحضَتَو ًنوُبَجْعَت » نآرقلا ينعي « ثيدحلا اذه نمفأ » :ىلاعت لاق .

 متنأو » .اوكبت نأ مكل يغبني : ىأ ه نوك الو » .متلعف دق : يأ نيكرشملا ينعي

 :يأ « اوُدْبعاَو » هلل اولصف :يأ « .هب اودجساف » نولفاغ :يأ «نودمشس

 . مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال ئيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو

 اهملع ملعي ال : يأ .هللا نود فشاك اهملعي سيل :لوقي :103 ص 2 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (1)

 هل سيلو .ةبقاعلاو ةيفاعلاو .ءاقب :يأ .ةيقاب نالفل ام :كلوقك (ةفشاكلا) ثيناتو . يبر ريغ
 .«ردصملا ىنعم يف اذه لك 3 ةيهان
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 1 :رمقلا

 .اهلك ةيكم يهو""إةعاسلا تبرتقا ةروس ريسفت

 تند :يأ « ةعاسلا تبرتقا » :لجو زع هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 ةعاسلا لثمو يلثم امنإ : دال هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ . ةعاسلا

 اهل لوقي يتلاو ىطسولا هيعبصا نيب عمجف .ىرخألا ىلع امهادحإ لضف امف ،نيتاهك

 . ةبابسلا سانلا

 ىلإ ثعب تثعب نيح :ةلي هللا لوسر لاق :لاق يلوحل ا نارمع نع اوركذ

 الأ خفنيف رمؤي ىتم رظني ىرخأ رخأو الجر مدقف هيف ىلإ هب ىوهاف روصلا بحاص
 .)ةخفنلا اوقتاف

 هباحصأ ىلع اموي ةلع هللا لوسر جرخ : لاق يردخلا ديعس ىيب أ نع اوركذ

 رمؤي ىتم نذإلا رظتني هعمس ىغصأو هتهبج ىنح دق روصلا بحاصو معنأ فيك :لاقف
 . (ة)خفنيف

 دبع يبأ نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ] « رَمَقْلا قَّشناَو » :لجو زع هلوق
 رضحف .ةعمجلا تءاجف خسرف ىلع اهنم انكف نئادملا انلزن :لاق يملسلا نمحرلا

 ،ةعاسلا تبرتقا ةروس :344 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو «تبرتقا ةروس ريسفت :ع و ق يف (1)

 .84 ص 27 ج ،يربطلا ريسفت يف تءاج كلذكو

 .62 ص 3 ج ،فلس اميف امهيلإ ةراشإلا رظنا (2)

 .103 ص 15 ج }ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأ (3)
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 2-7 : رمقلا عبارلا ءزجلا

 قشناو ةعاسلا تبرتقا :لوقي هللا نإ الأ :لاقف ةفيذح انبطخف .هعم ترضحو .ىبأ

 .قشنا دق رمقلا نإ الأ "ه[تبرتقا دق ةعاسلا نإو الأ رمقلا

 تيأر ىتح ب (2) ريقش رمقلا قشنا :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ راطعل ١ نع اوركذ

 .ءارح :لوقي مهضعبو .امهنيب سيبق ابأ

 .اهنع :ىأ > اوضري » نيكرشملا ينعي ةيا اوري نإو » :ىلاعت لاق
 (ةولؤالا َلِسزا امك ةب اَناَيلَف) :مهلوق كلذو .بهاذ :يأ « َرِمَتْسُم رخس اولوقيو » ۔ ء ۔ .! ۔۔ س ۔ .م ۔۔.د .ه. , ث ء

 .[5 :ءايبنألا]
 ى ك و ت 2 ۔ 7  - 1 ۔ .هو .؟ دإ . . ..

 اريخ نإ هلهأل : يأ « رقتسم رما لكو مهةاوها اوعبتاو اوبذكو » :لجو زع لاق

 .رشف ارش نإو ريخف

 ةفلاسلا ممألا رابخأ رابخألا نم : ىأ 4 ءابنألا م مهءاج دقلو ث : ىلاعت لاق

 نمو كرشلا نم هيلع مه امع :يأ « رَجَدْزُم هيف امم » هللا مهكلهاف مهلسر اوبذك نيح

 . بيذكتلا

 م د د ٠٨ 5 _ ھ۔ إ ه إ ه ,

 مل نمع يأ « رذنلا نغت امف » نارقلا :يأ « ةغلب ةمكح » : ىلاعت لاق
 -. ع م ى . , م إ ى ل ٠ . ۔۔ , .

 .[101 :سنوي] « نونموي ال موق نع رذنلاو تايآلا ينغت اَمَو) :هلوقك .نمؤي

 عيش ىلإ » روصلا بحاص :يأ « عالا وُعذَي مْوَي ْمُهْنَع لتف » : ىلاعت لاق
  ه مهر¡ؤ ذ ٤. ى ة هد ُ
 ايندلا يف مهنع لوتف : ىأ 4 مهرلصبا اعشح < . ميظع ءيش ىلاإ : يأ 4 ركن

 رمؤي نأ لبق اذه ناكو .مهراصبأ ةليلذ يأ :مهراصبأ ًاعشخ ةمايقلا موي مهارتسف
 ه 2٠8 م .. ه مءء۔ ۔هگ,, ۔ 2 مث ۔ -

 مههبش « رشتنم دارج مهناك » روبقلا نم : يأ 4 ثادجالا نم نوجرخي 7 مهلاتقب

 ركذ نودب اذك .«ىوتسا دق رمقلا قشنا نإ الأ» :ع يفو ،«ىوتسا دق رمقلا نإ الأ» :ق يف (1)

 هنأ يل ادب ام تبثأف .ع و ق نم طقس دق رثكأ وأ ارطس نأ ينظ ىلع بلغو .لوقلا اذه لئاقل
 .ةرابعلا ميقتست ىتح 86 ص 72 ج ،يربطلا ريسفت نم نيفوقعم نيب باوصلا

 ءارفلا هدروأ ام هديؤي .344 ةقرو ز نم «نيقش» :قدأو حصأ يل ادب ام تبثأو «نازجد» :ع و ق يف (2)

 نيب نم ءارح ىأر دوعسم نب هللا دبع نأو قشنا هنأ ركذ» :لاق ثيح 4 ص 3 ج ٠ يناعملا يف

 .«رمقلا يتقلف .هيتقلف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 8 : رمقلا

 ."رشتنا سمشلا تعلطو حبصأ اذإف ضرألا مزل ليللا هكردأ اذإ دارجلاب

 بحاص « عالا ىإ » اعارس نيقلطنم :يأ « َنيِمطهُم » :لجو زع هلوق
 م م ص ٥ م و م ٥

 دقل . 4 رسع موي اذم ث ذئموي : يأ 4 نورفل ١ لوقي ط سدقملا تيب ىلا روصل أ

 . ءيش هرسي نم مهل سيلو . مهيلع مويلا كلذ رسع (»ىأ ذئموي نورفاكلا ملع

 اوبذكف » .دمحم اي كموق لبق :يأ « حون موق ْمُهَلبق تبذك » :هلوق

 .نسحلا ريسفت يف ،لتقلاب دهت :يأ « َرجدزاو نوم اولاقو » .احون يا « اندبع
 .انونج ريطتساو :دهاجم لاقو

 | 2٠ 2ڵ ه 2٥ ۔ ك 26 , ۔۔۔ح -

 .}[يموق نم يل مقتناف :يأ] « زِصتناف بولغم ينا هبر اعدف » :لاق
 . هموق كلهأو هللا هرصنف

 ىلع هضعب بصنم ءامب :يأ « رمهنُم ءامب ِءاَمُسلا َباَربأ اَنحَتَفَف » :لاق
 . . . { ٤ مث. هه ۔..گ :.: .
 ريسفتو .انويع ضرألا تراصف : يأ 4 انويع ضرالا انرجفو ل .رطمب سيلو كضعب

 :يأ 4 ُاَمْلا ىقتلاف » : ىلاعت لاق .ءاوس اناك ضرألا ءامو ءامسلا ءام نإ :يبلكلا
 ۔ 2 . ه , 2۔.: .

 . حون موق كالهإ ىلع : يأ . 4 ردف لو رما ىلع ط ضرألا ءامو ءامسلا ءام

 - . ٤ ح .ح م . م 2٥, ۔ڵ ّ ِ .

 .ةنيفسلا ينعي « حاولا تاذ ىلع » احون ينعي « هنلممَحَو ه : ىلاعت لاق

 :رعاشلا لوق كلذو :امهضعب ريسفت يف ريماسملا :رسدلاو رسو ط

 املاع ناك دق هللا نأ ملعاو اهنأ نقيأو حون اهرشدو

 لاقو ،اهضراوع :اهرسد :يبلكلا لاقو .اهردص : اهرُسد :نسحلا لاقو

 .اهعالضأ :دهاجم

 .345 ةقرو ز يف ءاج امك نسحلل ريسفت اذه (1)

 .«. . . مهيلع مويلا كلذ رسع نأ ذئموي نورفاكلا ملعي» ز يفو .ع و ق يف اذك (2)

 .345 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)

 :لاقي .راسد :اهدحاو ،زرخلاو ريماسملا :رسدلا» :240 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (4)
 دشت يتلا اهطّرشو }ةنيفسلا ريماسم» :106 ص 3 ج .يناعملا يف ءارفلا لاقو .«ًاراسد يل تاه
 .«اهب
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 24 - 14 : رمقلا عبارلا ءزجلا

 (ىىزأَو مسأ اَمُكَعَم ينئإ) :لجو زع هلوقك « انيغب يرجت » : ىلاعت لاقو
 ام اودحجو ئ هموق هرفك دإ حونل ءازج : يأ . 4 َرفَك َناَك ْنَمَل ءارج < ٠ لاق ]16 : : ةط]

 . ةنيقسلا يف هايإ هللا ءاجنإ ينعي © هب ءاج

 ذلا اهاقبأ مهضعب لاق .ةنيفسلا ينعي .مهدعب نمل «ةَناءاَهْنَكَرت دقلو » :هلوق
 اهدعب تناك ة ةنيقس نم مكو . ةمألا هذه لئاوأ اهكردأ ىتح 6 ةريزجلا ضرأ نم ٠رم ىیدزقابب

 . ًادامر تراصف

 لزني نأ اورذحي وأ اوربتعي نأ مهرمأي ؛ركفتم :يأ « ركذم نم ْلَهَف » :لاق

 اديدش ناك : يأ ( رذن يباذع ناَك فيكف » :لاق .اونمؤيف ى مهب لزن ام مهب

 . ىلوالا لثم يهو « ركذُم نم لهف » هللا اوركذيل : يأ «ركزلي ناءرقلا انرسي ذَقَلَو

 ةديدشلا ةدرابلا رصرصلاو 4 ًارصُرَص احير مهيَلَع انلسرأ انإ » : ىلاعت لاق

 موؤشم يأ سخن مو يف , : لاق .روبدلا حير يهو . مهفاوجأ تقرحأ .دربلا

 سانلا حاورأ عزنت يأ « سانلا زنت < .باذعلاب رمتسا : يأ 4 رمتسم 7

 يهو زاجعالاب مهمظعو مهلوط يف مههبش ه رقم ,لخن زاجأ مُهنأَك » .مهعرصتو
 ناك فيكف » :ىلاعت لاق .ضرألا ىلع تطقسف اهلوصأ نم تعلقنا دق يتلا لخنلا

 ركذلل ناءرقلا انرسي دقلو . ىلوألا لثم يهو . ًاديدش ناك : يأ «رذنو يباذع

 . ىلوالا لثم يهو ةي ركذُم نم له
 ًادحا ان رشبأ اوُلاَقَق » ًاحلاص ينعي لسرلاب : يأ 4 رنلاب ُدوُمت تبذك »

 يأ « رعسو » اننيد نم لالض يف :يأ « للَص يفل اذإ انإ » ًاحلاص نونعي عبتن
 .ءاقشو : يأ (رُعّسو ,لالض يفل) :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف ‘باذع يف

 ناك فيكف :هانعم ردصم انهاه (رذنلا)»» :107 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 «. . .نالقثيو ناففخي ارذن وأ ارذع هلثمو .يراذنإ
 637 ص دهاجم ريسفت يف امأ .دهاجم ريسفت يف ءاقشو :يأ رعسو» :زو ع و ق يف اذك (2)

 :رعسلاب دارأ» :108 ص 3 ج ،ءارفلا يناعم يفو ءاضيأ لالضلا (رُمُسلا) :لاق : يلي ام هيف ءاجف
 = هيف بسنو .نونجو ةلالض يف» :ناسللا يفو .«ةريعس عمج» :ةديبع وبأ لاقو .«باذعلل ءانعلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 30 - 25 : رمقلا

 ىلع ماهفتسا اذهو .مهنم ماهفتسالا ىلع 4 اننيب نم هلَع ركذلا يقلأ
 لب » .حلاص هب ءاج يذلا ركذلا نودحجي .اننيب نم ركذلا هيلع لزني مل :يأ ؛راكنإ

 ًنوُمَلْعَيَس » :ىلاعت لاق .ارشألا باب نم وهو .باعللا رشالاو 4 رشأ باذَك مه
 .4 رشألا باذكلا نُم ادم

 .دغ نم مويلا برقك ايندلا نم ةرخآلا برق هللا لعج .ةمايقلا موي :نسحلا لاق

 6بعل يف ايندلا يف رفاكلا نأل .باعللا يأ ألا باذكلا نُم ادع َنوُمَلْعَيَس) :لاق
 اولاقو .كلذ هبشأ امو [12 :روطلا] (َنوُبَعْلُي ضوخ يف ه ننيذلا) :لجو زع هلوقك

 . [55 :ءايبنألا] (َنيبععللا نم تنأ 1 قحلاب اَنََجأ) ال

 :يأ 4 ْمُهْبقَتزاَف » .مهل ةيلب :يا 4 ْمُهَل هنف ةقانلا اولِسرُم انإ » :لاق مل
 اذإ : يأ . نولوقي ام ىلعو نوعنصي ام ىلع : : ىأ 4 زبطضاو ط نوعنصي 7 رظنا

 .)ءارعشلا مسط يف ةقانلا رمأ انرّسف دقو .ةقانلا تءاج

 ٥ 2{22. 1 م وم :رك

 . ةقانلا مهتءاج ام دعب اذهو مهنيب ةَمسَق ءاَمْلا نا مهئبنو « . :ىلاعت لاق

 . )3( اموي هنوبرشيو اموي ءاملا ةقانلا برشت : يأ 4 ر ضحم برش لك ط

 يباذع ناَك تفْيَكَف » .ةقانلا :يأ ه َرَقَعَق (} ىطاعتق ْمُهَبحاَص اودان » :لاق
 . ىلوألا لثم يهو «رذنو

 وهو ،باذعلا وه رعسلا نأ نم ةداتقو ءارفلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو . يسرافلا ىلإ لوقلا اذه =

 .100 ص 27 ج هريسفت يف يربطلا هركذ امك ريعس عمج

 لاقو . ؛طاشنلا ناك امبرو .ءايربكلاو ربجتلا وذ :رشألا» :241 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 .طاشنلا نم حرملاو ءايربكلاو ربجتلا اذ حرملا رشالاب نونعيد ،يربطلا

 .237 - 236 ص 3 ج ێريسفتلا اذه نم ىضم ام رطنا (2)

 اموي برشلا موقلا رضحي رضتحم ىنعم» :346 ةقرو ز يف ءاج امك ،نينمز يأ نب دمحم لاق (3)

 .«هقحتسي نمو هلهأ هرضتحي» :108 ص 3 ج 6 يناعملا يف ءارفلا لاقو . «اموي ةقانلا هرضحتو

 .433 ص ،نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق اذكو
 . «اهرقعف هديب ةقانلا لوانتف :لوقيه :102 ص 27 ج ؤهريسفت يف (
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 39 - 31 :رمقلا عبارلا ءزجلا

 م ٥ م ٥2 ٥ ى

 . مهءاج باذعلا :ةحيصلاو 4 ةدحاو ةحيص مهْنلَع انْنَسزَأ انإ » : ىلاعت لاق

 وهو .رظتحملاو رظتحملا :نيهجو ىلع أرقت يهو 4 رظْشُمل ا ميشُهك اون :اكف ه
 رسكب رظتحملا ارق نم ريسفت اذهو ."رئاظح راصف حايرلا هترذف جاه اذإ تابنلا

 .»كلذب مههبش ،رئاظح لعج يذلا ىنعملاف ءاظلا حتفب رظتحملا أرق نمو .ءاظلا

 . ىلوالا لثم يهو « ركذُم نم هق ركذلل نآرقلا ارسي دَقَلَو » :لجو زع لاق

 انإ » ًاطول ينعي ،لسرلاب :يأ 4 رذنلاب طول ٌمْوَق تبذك » :لجو زع هلوق
 ةنيدملا نم ًاجراخ مهنم ناك نم اهب ىمر يتلا ةراجحلا ينعي « ًابصاح ممهْيلَع انَنَسأ
 . فسخلا مهتنيدم باص و مهنم رفسل ١ له و

 :هلوق وهو « رحسب ْمُهنَيجْن » مهنم نمآ نم ينعي ه و لاع الإ » : لجو زع لاق
 ًةَمْعَن » :لجو زع لاق :36 :تايراذلا] (َنيملْسُمْلا َنُم تيب َريَع اهيف اَنذَجَو امف «

 نم : ىأ 4 ركش نم يزجن كلذك < . مهيلع ماعنإلاب مهانيجن ىنعمب 4 اندنع م

 .نما

 : ىأ ٩ رذنلاب ا اوَراَمَتَق ط انباذع : : يأ 4 اَنََشطَب ْمُمَرذنأ َدَقْلَو ث : لجو زع هلوق

 .( طول مهل لاق امب اوبذك

 يب اذ ذَع اوقو ق ْمُهْنيغ 1 انُسَمظْف هفيض نع هودو وار دقلو ث : لجو رع هلوق

 نب ةفيذح ثيدح يف دوه ةروس يف مهثيدح انرّسف دقو . ىلوألا لثم يهو «رذنو

 (4نامىلا
 . ` نامي

 .346 ةقرو ز نم ؛«رئاظح» :هتبثأ ام باوصلاو . ًاماطح راصف» :ع و ق يف )1(

 ميشهك هدحو نسحلا ارقو .هميشه ىلع رظتحي يتلا (رظتخُملا) : يناعملا يف ءارفلا لاق (2)
 (نمقتلا قح هل اذه نإ ) :لاق امك وهو . 3رظتحملا ىلا ميشملا فاضاأف ءاظلا حتف .رظتحملا

 .ةرخآلا يهو .ةرخآلا ىلإ رادلا فاضانف ريخ ةرخآلا راَدَلَو) :لاق امكو نيقيلا وه قحلاو

 .«سبي اذإ رجشلا :ميشهلاو

 .346 ةقرو :ز يف ءاج امم اهحيحصت تبئاف .ةدساف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (3)

 .241 - 239 ص 2 ج ،ريسفتلا اذه نم ىضم ام رظنا (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 47 - 38 : رمقلا

 مهب رقتسا :يأ « رتتسم باذع ةركب مُهَحْبَص دقلو » :لجو زع لاقو
 نم لهف ركذلل ناءرقلا انرسي ذَقَلو ىرذنَو يباذع اوُفوُذَنو :لجو زع لاق .باذعلا
 . ىلوألا لثم يهو « ركذم

 نوراهو ىسوم ينعي ؛لسرلا يأ ه هذلا نؤمعزف لاة َاَج ذقلَو » : ىلاعت لاق

 نانوطلاو اصعلاو ديلا :يأ ،عستلا ينعي ه اَهلُك انيياثب اوُبَذَك » مالسلا امهيلع
 نينسلاب 72 لا انذخا َدَقَلَو) :لجو زع لاقو ،مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو

 ٥ و م © م ے م

 زيزع ذخأ مهنذخاف + : لجو رع لاق . تارملا سفنألاؤ لاومألا م ,صقنو

 . قرغلاب مهبذع : : يأ . هقلخ ىلع يأ 4 ردتقم

 نم ينعي 4 مكلا ْنُم ريخ » 0[ةكم لها ينعي] 4 ْمُكراَفُكأ » :لجو زع لاق
 الاومأ رثكأو ةوق مهنم دشأ اوناك 6 مهنم ريخب اوسيل : يأ ‘ ةفلاسلا ممألا نم كلهأ

 .دالوأو

 بتكلا يف باذعلا نم ةءارب : ىأ 4 رُبزلا يف ىف ف ةءارب مكل ا ث : لجو رع لاق

 ل ۔ ٥ ى

 مزهبَس » .رصتنم عيمج نحن ت[نولوقي لب] يا « رصن عبمج نحن ولوقي مأ »
 . ردب موي ينعي 4 ربلا نولوي عمجلا

 ٥ ىو م

 رافك ينعي لاصئتسالا باذعب اذه مهدعوم ريسفت « مهدعوم ةعاسلا لب ط

 يتلا ثادحألا كلت نم يأ 4 ىذأ ةعاسلاو ث .نسحلا ريسقت يف 6 ةمألا هذه رخآ

 بذعم هللا نإ :نسحلا لاق .دشأو :يأ « مو » .ةفلاسلا ممألا اهب هللا كلهأ

 . ىلوألا ةخفنلا يهو ،ممألا نم ةمأ هي بذعي مل باذعب ةمألا هذه رخا رافك

 نع :يأ « ,للَض يف » نيكرشملا :يا 4 نيمرجُمْلا نإ » :لجو زع هلوق
 و ى م

 7 (رُعُس يف) : : دهاجم لاقو . نسحلا ريسمت يف ‘ باذع يف يأ 4 رعسو ث ىدهلا

 .346 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 نحن نولوقيأ :يأ (َنوُلوقَي مأ)» :1100 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاقو .اضيأ ز نم ةدايز (2)
 . «رصتنم ريثك عيمج

 .«رشأو» :ز يفو . ؛دشأو» :ع و ق يف اذك (3)
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 49 - 48 :رمقلا عبارلا ءزجلا

 ةكئالملا مهبحست :يأ « ممههوُجُو ىىلع رانلا يف َنوُبَحْسُي مْوَي » .ءاقش يف
 ءامسأ نم مسا رقسو 4 َرقَس سم » اوقوذ :رانلا يف مهل لاقي : يأ 4 اوقوُذ ط

 .(" منهج

 نع ريبج نب ديعس نع اوركذ ه ردقب ُهنَقَلَح عيش لك انإ » :لجو زع هلوق
 مث ،هناسل فرط ىلع ةبابسلا هعبصإ عضوو هذه ىتح ردقب عيش لك :لاق يلع

 .ىرسيلا هماهبإ فرط ىلع اهعضو

 :ةعبرأب نمؤي ىتح دبعلا نمؤي ال :يتي هللا لوسر لاق :لاق يلع نع اوركذ

 © توملا دعب ثعبلاب نمؤيو ،قحلاب ينثعب ،هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي

 ` .ردقلاب نمؤيو

 ناميإلا ةقيقح معط دبع دجي ال :لاق يلع نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ

 . هبيصيل نكي مل هأطخأ امو ،هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح

 يف وه امنيب ةي هللا لوسر نأ ةرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع اوركذ

 مالسلا هيلع درف .الملاو ةلي يبنلا ىلع ملس ىتح لجر لبقأ ذإ هباحصأ نم إلم

 هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا :لاقف ؟ناميإلا ام ينربخت الأ دمحم اي :لاقف
 هريخ ردقلاو ،رانلاو ةنجلاو نازيملاو باسحلاو توملا دعب ثعبلاو رخآلا مويلاو هلسرو

 باحصأ بجعف .تقدص لاق .معن :لاق ؟نمؤم اناف كلذ تلعف اذإف لاق .هرشو

 ؟مالسإلا ام ينربخت الأ .دمحم اي :لاق مث .تقدص :هلوق نم مالسلا هيلع يبنلا

 هللا تيب جحتو ،ناضمر موصتو .ةاكزلا يتؤتو ،ةالصلا ميقت نأ مالسإلا :لاق

 .[فرصني ال يأ] ىرجي ال منهج ءامسأ نم مسا :رقس» 110 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 تفخ ةصوصخم ءامسأ الإ .ىرجي ال وهف ءاهلا هيف سيل وأ ءاهلا هيف ثنؤمل ناك مسا لكو

 .«. . .ىرجت الو ىرجت ،منرو لمجو ،دعدو ،دنه يهو !اهءارجإ مهضعب كرتو تيرجاف

 ردقلا باب يف يذمرتلا هجرخأو ،ردقلا يف باب ،ةمدقملا يف يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدح (2)
 ثيدح نم هيوري مهلك .ردقلاب ناميإلا باب ؛122 ص 1 ج ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأو

 .بلاط يبأ نب يلع

 .باطخلا نب رمع هيبأ نع» هيف دازي نأ حيحصلاو ،ع و ق .هف اذك )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 49 : رمقلا

 لاق .معن :لاق ؟تملسأ دقف كلذ تلعف اذإف :لاق .ةبانجلا نم لستغتو مارحلا

 هللا ىشخت نأ ناسحإلا لاق ؟ناسحإلا ام ينربخت الأ دمحم اي :لاق .تقدص

 .معن :لاق ؟تنسحأ دقف كلذ تلعف اذإف لاق .كاري نإف هارت نكت مل نإف هارت كناك

 ميظعلا هللا ناحبس :لاق ؟ةعاسلا ىتم ينربخت الأ دمحم اي :لاق .تقدص :لاق

 علطي مل ة ةسمخ ملعب رثاتسا هللا نإ ،لئاسلا نم ملعاب اهنع لوؤسملا ام تارم ثالث

 يرذت امو ماحزلا يف ام ْمَلْعَيَو © تيغلا رنيو ة ةعاسلا ُملِع هدنع هللا نإ) دحأ اهيلع

 [34 :نامقل] (ريبَخ ميِلَع ةللا نإ توُم ,ضزأ يأب سفن يرذت امو بحت ادام سف
 يف ءانبلا لهأ لواطتي نيحو اهبر ةَمألا دلت نيح :اهلبق نوكي ءيشب كربخأس نكلو

 هعبتاف لجرلا ىلوت مث :لاق .سانلا باقر ىلع ةارعلا ةافحلا ريصتو ناينبلا

 ؟اذه نم نوردت له :لاقف هفرط در مث :لاق ،اليوط انيح هفرطب ةي هللا لوسر
 .'١اوملعتف مكنيد رمأ مكملعي مكءاج ليربج اذه :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 كلذ حاتفم ناك الإ ةءوبن دعب موق رفك ام :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ

 .ردقلاب بيذكتلا

 : ةثالث ىلع مالسالا ينب : نل هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع نارمع نع اوركذ

 لتاقت يتلا يه نوكت نيملسملا نم ةئف رخا ىلإ هيبن هللا ثعب ذنم ضام داهجلا

 . (ة)اهرشو اهريخ ريداقملاو . ملعت ال ام دنع فكلاو راج نم روج هضقني ال لاجدلا

 حيحص يف ثيدحلل ةريره يبأ يتياور ىدحإ يف ءاج ظفل وهو هللا ىشخت نأ» :ع و ق يف اذك (1)

 .«هارت كناك هللا دبعت نأ» :ظفلب تءاجف ثيدحلا تاياور رئاس امأ .ملسم
 ناميإلا باب ،لوألا بابلا ثيداحأ لوأ وهو . ناميإلا باتك يف ملسم هاور حيحص ثيدح )2(

 .)8 مقر) باطخلا نب رمع يبأ ينثدح :ظفلب رمع نب هللا دبع هيوري . . .ناسحإلاو مالسإلاو

 يف ارصتخم يراخبلا هجرخأو (9 مقر) لوالا بابلا يف ةريره يبأ ةياور نم ملسم اضيأ هجرخاو

 ةعرز يبأ ةياور نم ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ةي ينلا ليربج لاؤس باب . ناميإلا باتك

 .امهريغ هجرخأو .ةريره يبا نع
 نب سنأ نع روجلا ةمئأ عم وزغلا يف باب .داهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 . ناميإلا لصأ نم ةثالث :هلوأو (2532 مقر) كلام
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 55 - 50 :رمقلا عبارلا ءزجلا

 امنإ :ةيَي هللا لوسر لاق :لاق ةويح نب ءاجر نع ريثك نب ىيحي نع اوركذ
 .0}»ردقلاب بيذكتلاو موجنلاب قيدصتلاو ةمئألا فيح يتمأ ىلع فاخأ

 نع ينربخت الأ : يسرافلا ناملسل تلق :لاق يدزألا جاجعلا يبأ نع اوركذ

 مل كاطخأ امو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت :لاق .ردقلاب ناميإلا نعو ردقلا

 .اذك نكي مل اذك الول لقت الو كبيصيل نكي

 امور :لجو زع للا لوقك « رصبلاب حُمَلَك ةح ل اننأ امو » :لجو زع هلوق
 ريسفت .برقأ وه لب :يأ [77 :لحنلا] .(بَرْقأ وه و رصبلا حُملَك الإ ةعاسلا رمأ

 . ىلوألا ةخفنلاب ةمألا هذه رخا رافك باذع ءاج اذإ يأ :نسحلا

 مكجاهنمو مكنيد ىلع نيذلا :يأ 4 ْمُكَاَيشأ اًنُكَلأ دقلو » :لجو زع هلوق
 نم : ىأ 4 ركذم نم لهف % .ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم يأ : نيكرشملل هلوقي

 . مهرذحيو باذعلا مهفؤخي ركفتم

 بتك دق :يأ ،بتكلا يف :يأ ه ربلا يف ُهوُلَعَق عيش لكو :لجو زع هلوق
 .رطسم بوتكم :يا ٩ َرظَنْسُم ريبكو ريَعَص لُكَو » .مهيلع

 زع هلوقك شراهنألا عيمج ينعي .4 ر رهنو تنج يف َنيقَُمْلا نإ < : لجو زع هلوق

 :هلوقكو . ةكئالملا ةعامج كلملاب ينعي [17 : ةقاحلا] (اهئاجزَأ ىلَع كلملاو :لجو

 (ٍساَفاَص ريطلاو :هلوقكو .موجنلا ةعامج ينعي [16 :لحنلا] (َنوُدَنُهَي مُه مجنلاب
 نبللاو لسعلاو ءاملا :دودخأ ريغ يف يرجت ةنجلا راهنأو .اهتعامج ينعي [41 :رونلا]
 هتافاحو توقايلاو ردلا هضارضرو ،رفذأ كسم رهنلا نيطف .هلك ضيبأ وهو رمخلاو

 .هللا دنع يأ .4 ردتقم ٍكيِلَم دنع قدص دَعَقَم يف » :ىلاعت لاق .ؤلؤللا بابق
 .ضرألا يف رانلاو ءامسلا يف ةنجلا نإ : يأ

 . ةمامأ يبا نع يناربطلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 .«هسفن ينعي» :347 ةقرو ز يفو }ع و ق يف اذك (2)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 5 - ! :نمحرلا

 .اهلك ةيكم يهو . نمحرلا ةروس ريسفت

 م م 4 . ه ك

 َىَلَح ناءرقلا َمَلَع نمحرلا » :ىلاعت هلوق « ميجرلا نمزلا هللا مسب »
 .0}مالكلا هملع :يأ « َناَبلا ُهَمْلَعَنسسنإلا

 ([نابسحي ينعي] :دهاجم لاق ه ٍناَبْسحب َمَقْلاَو سمشلا ) : ىلاعت هلوق

 موجنل او امه : نسحل ال اقو یىرجمب : نابسحب . نسحل ا ريسفت يفو . ىحرل ا ن ابسحك

 مل ءامسلاب ةقزتلم تناك ولو .ءامسلا نود لزغملا ةكلف لثم يف يأ { ةنوحاطلا لثم يف

 .رجت

 . (ق)[لزنم موي لك] ةدودعم لزانمو باسحب يأ نابسحب : يبلكلا ريسفت يفو

 موجنلاو رمقلاو سمشلا نإ ش ةبقلا لثم تقلخ ءامسلا نإ :حلاص يبأ نع اوركذ

 ضرألا برقأ نإو .ءامسلا نود كلف يف يرجت اهنإو ،ءامسلاب اقزال اهنم عيش سيل

 .فاك ريغ ليوات اذهو .ةبيتق نبا ريسفت يف ءاج كلذكو مالكلا هملع» :زو عدو ق يف اذك (1)

 ناسنإلا سفن يف جلتخي امع حاصفإلاو ةنابإلا ديفي ذإ ىنعم قدأو اريبعت غلبا نايبلا ظفلف

 .هدصاقم نع ريبعتلا ىلع ۔ هللا نذإب ۔ ةردقلاو

 .نآلا هب دتعي ال ليوأت نسحلا لوقو اذه دهاجم لوقو .639 ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز (2)

 نابهش لثم باسح عيمج (نابسحب)» :242 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو ،ز نم ةدايز (3)
 لزانمو باسح : (ٍناَبْسُحب)» :112 ص 52 ج نآرقلا يناعم يف شفخألا لوقو .ںباهشو

 هدكأ ام كلذو باوصلاب ىلوأ يه شفخالاو ءارفلاو يبلكلا لاوقأو .«اهناودعي ال رمقلاو سمشلل

 .ثيدحلا ملعلا
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 12 - 6 :نمحرلا عبارلا ءزجلا

 .")ةلبألا ءامسلا نم ضرالا دعبأ نإو اليم رشع ينثاب سدقملا تيب ءامسلا ىلإ
 - ماه م ز .

 [33 :ءايبنألا] (نوخبسي كلف يف لك) :لجو زع هلوق :لاق دهاجم نع اوركذ
 . لزغملا كلف رودي امك نورودي : لاق

 ىلع تابنلا نم ناك ام مجنلا « ناَدجْسَي رجشلاو ُمضنلاَو » :لجو زع هلوق

 مَلَوأ) ىرخأ ةيآ يف لاقو .امهلظ امهدوجسو .قاس ىلع ناك ام رجشلاو قاس ريغ

 ْمُمَو هلل ادجس لئامشلاو نيملا نع هلالظ اويقَي ءْيَش نم هللا َقَلَح ام ىإ اور
 .[48 :لحنلا] (نوُرخاَد

 ةئامسمخ ةريسم ضرألاو ءامسلا نيب نإ « اَهَعفَر امسلاو » :لجو زع هلوق

 سانلا نيب ضرالا يف نازيملا لعجو :يأ « نازيملا عضوو » :ىلاعت لاق .ماع
 2 طشقلاب َنزَرْلا اوُميقأو » .هيف اوملظت ال :يأ « نازيملا ىف ذ اْوَغطت ل

 نازيملا :دهاجم لاق . مهقح سانلا اوصقنت الو : يأ « نازيملا اورسحت الو » لدعلاب

 .لدعلا

 لحل و ةهكف اهيف ط قلخلل : ىأ 4 مان لل اَهَعضَو ضزأل او . : لجو زع هلوق

 .)علطلا : يبلكلا ريسفت ريسفتو ؤ،فيللا : مامكألا : نسحلا ريسفت 4 مانغألا تاذ

 .عرزلا قوس فصعلاو ضع رزلا يف ةلقبلا ينعي 4 ناحيرلاو فضَعْلاوذبحْلاو <

 هيمسن انكو (ث”بضق ذف اذإ ريعشلا لكأن ناملغ نحنو ةنيدملاب انك :نسحلا لاقو

 .فصعلا

 توقاي رظنا ،ةرصبلا نم نارمع مدقأ يهو ،ةرصبلا برق ةلجد ءىطاش ىلع ةنيدم :ةلبألا (1)
 .98 ص 1 ج ،مجعتسا ام مجعم ٤ يركبلاو 76-078 ص 1 ج شنادلبلا مجعم يومحلا

 ءيش لك فالغو .قتفني نأ لبق ىركلا تاذ :يأ» : نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو (2)

 .لخنلا علط ءاعو وه ىركلا . «همك

 يناعم يف ءاج ام تبثأف ،كش الو فيحصت ةملكلا يفو عرزلا يف دقلا ينعي» :ع و ق يف (3)

 .113 ص 3 ج ءارفلا

 .ليصقلا ىمسيو .ظلغتسي نأ لبق رضخأ وهو ط اذإ يأ (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !5 - !3 :نمحرلا

 .ناحيرلا اهيفو :لوقي ،أدتبم هنأ نسحلا ريسفت (ناحيلاو) :لجو زع هلوقو

 . نيحايرلا ينعي

 بحلاو :رجلاب اهأرق نم ىلع ريسفتلا اذهو .قزرلا ناحيرلا : ىبلكلا ريسفتو

 رجلاب ارقملا ىلع مهضعبو .عرزلا ةفص نم اعيمج امهلعجي ،ناحيرلاو فصعلا وذ
 .عرزلا قرو ناحيرلاو عرزلا قوس فصعلا :لوقي

 يذلا] بحلا ناحيرلاو ،[لكؤي ال يذلا] قرولا فصعلا :يبلكلا ريسفتو
 . (1) [لكؤي

 .[قزرلا ناحيرلاو] ةطنحلا قرو فصعلا :دهاجم لاقو

 “}سنإلاو نجلا :نيلقثلا ينعي « ناَبذَكت اَمُكبَر ِءالاة يأبف » :لجو زع لاق
 وهو ه راخَفْلاَك ,لاضْلَص نم » مداع ينعي 4 نلسنإلا َقَلَح » :ىلاعت لاق

 .نتنأ : يأ لص دق يذلا :دهاجم لاقو .ةلصلص هل عمسي يذلا سبايلا بارتلا

 يف مدآ ناكو .كرح اذإ رسكتملا راخفلاك توص هل (راخَفْلاَ) :لجو زع هلوق
 [7 :ةدجسلا] (نيط نم) :ىرخأ ةيا يف ىلاعت لاق ..حورلا هيف خفني نأ لبق تالاح

 نب ءاطع نع اوركذ اميف نتنم نيط نم :يأ [26 :رجحلا] (نونْسُم لَمَح نم) :لاقو
 .سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بياسلا

 ريسفت .« ران نُم جراُم نم » سيلبإ ينعي « ناجلا َقَلَعَو » :ىلاعت لاق
 نم :دهاجم لاقو .رانلا صلاخ نم :سابع نبا لاق .اهبهلو رانلا ناسل نم :نسحلا

 يبطرقلا ريسفت نم ةدايزلاو حيحصتلا تبثأف يبلكلا ريسفت يف عو ق يف صقنو بارطضا عقو (1)
 .157 ص 17 ج

 .640 ص :دهاجم ريسفت نم ةدايز (2)
 اهدحاو }همعن يأبف :يأ (ِناَبذَكَ امكبر الأ َيأب» :243 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)

 امهو سنإلاو نجلا ةبطاخم اهزاجم (ناَبذَكت)َو . . ىم اهريدقت : مهضعب لاقو . ىتق اهريدقت أ

 .نالقثلا
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 22 - 16 : نمحرلا عبارلا ءزجلا

 م . ٠

 ( جيرم رما يف) : ىلاعت هلوقك . طالتخالا ينعي . رضخألاو رفصألاو رمحألا بهللا

 .طلتخملا وهو ،سبتلم :يأ [5 :ق ةروس]

 مهلك سنالا : نسحلا لاق . سنإلاو نجلا ينعي 4 ناَبَذَكُت اَمكَتَر ءالا يأب <

 .سيلبإ دلو مهرخآ ىلإ مهلوأ نم مهلك نجلاو .مدآ دلو مهرخأا ىلإ مهلوأ نم

 قرشمو ءاتشلا قرشم :يا 4 نيب برغم برو نيقرشممل ا بر % :لجو زع هلوق

 (")ءامعن يأ « الا ىف { : ىلاعت لاق .فيصلا برغمو ءاتشلا برغمو ل فيصلا

 . « ن نابَّذَكُ امكبر <

 يف امهدحأ ضافأ :ةداتق ريسفت] 4 ن ناَيَقََْ نيرحبلا جرم )% : ىلاعت هلوق

 ال هللا ةردق نم زجاح حلاملاو بذعلا نيب :يأ] 4 ن ناَيِغْبي آل حرب اَمهَنْيَب » ث!حرخآلا

 ىلع بذعلا الو طلتخيف بذعلا ىلع حلاملا يغبي ال .[هبحاص ىلع امهدحأ يغبي

 . طلتخيف حلاملا

 نم :يأ زجاح مورلا رحبو سراف رحب نيحلاملا نيرحبلا نيب : مهضعب لاقو
 .سوبحم وهو ،مهناقرغيف مهيلع نايغبي ال قلخلا نم زجاح :نسحلا ريسفتو .ضرألا

 2 ۔ وم عر إ .۔ ى ط ۔

 . 4٩ نابذكت + امكبر ءامعن يأ :ه امكبر الا يابف ث

 :ؤلؤللا :مهضعب لاق « ُناَجْرَمْلاَو ؤلؤللا امهنم جرخي » :لجو زع هلوق ث ه۔٥ . مده ة ۔ذو.٥٠ ي ۔ ث ء -
 . هريغو ريبج نب ديعس نع كلذ ركذ . راغصلا ناجرملاو رابكلا

 ؤلؤللا وه ؤلؤللا :يبلكلا لاقو . ؤلؤللا نم مظع ام ناجرملا :دهاجم لاقو
 . (‘}لزعلا ىنعي ىنعي . (قذسبلا

 ةدرفم ةملكلا يتات دقو .معنأو معن اهعمجو ةمعنلا يهو دارفإلاب «ءامعن» :عو ق يف اذك )1(

 .[34 : ميهاربإ] (اًموُصخَت آل هللا ةمعن هز اودعت نإو) : ىلاعت هلوق يف امك عمجلا اهب داريو

 .حاضيإلل 348 ة ةقرو .ز نم ةدايز نيتيال ١ نيتاه يف نيفوقعمل ١ نيب ام )2(

 رظنا ةيبرع ريغ ةظفللاو .«ذَسبلا» هتبثأ ام هباوص فيحصت ةملكلا يفو . «دنسلا» :ع و ق ىيف (3)

 .ةملكلا نأ برعملا ققحم ىريو( (ذسب) : ناسللاو 0.3 :قيلعت .8 ص برعملا ] يقيلاوجلا

 . ةيبرع ناجرملا ةملك

 .فيحصت اهب ناك نإ ةملكلا يف باوصلا هجول دتهأ ملو «لزعلا ينعي» :ع و ق يف اذك (4)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 29 - 23 :نمحرلا

 نيحلاملا نيرحبلا نم :يأ ،امهنم جرخي :لوقي وهف يبلكلا ريسفتب رسف نمف
 مورلا رحب نم جرخيو ث ؤلؤللا سراف رحب نم جرخي يأ ،مورلا رحبو سراف رحب
 امهدحأ نم :يأ (اَمُهنِم ُجّرخَ) :لوقي وهف ؤلؤللا راغص نم امهلعج نمو .لزعلا
 مكنم لسر مكا لأ :سنإلا نجلا َرْشُعَم اي) :ىلاعت هلوقك .امهودعي ال :يأ

 :ىرخأ ةيآ يف لاقو .سنإلا نم ينعي [ 13 : :مامنألا] (يتاياَء مكل نو صق

 .[53 :ناقرفلا] (جاَجأ لم ٢ تارف بذع اذه نيرلا جرم ه يذلا ؤهو)

 ضايب يف توقايلا ءافص :يأ .58 : نمحرلا] (ناَجْرَمْلاَ توقاي :5 :لاقو

 . ه ن ناَبذَكُ اَمكَتَر » ءامعن :يأ 4 آلا يأب » :لاق .ناجرملا

 يتلا نفسلا ينعي « ملغالاق رخبلا يف تائشنملا راوجلا ُهَلَو » :ىلاعت لاق
 . « ن ناَبذَكَت اَمكَيَر ءالا يبل . لابجلا : مالعألاو . "ع ولقلا يهو .اهعرش اهيلع

 لُك » :هلوقك « ناق » ضرالا ىلع :يا « اَهَلَع نم ُلُك » :ىلاعت هلوق
 لهأو ضرألا لهأ تومي : يأ .تومت :يأ [185 :نارمع لآز (ِتَمْلا قئاَد سفن
 لهأل :يأ « ماركإلاو » ةمظعلا :ىأ ؟ ,للجلا يذ كبر هجو ىقبيو ) .ءامسلا

 .« نابذَكَت امكبر ِءلاة يأب » : ىلاعت لاق .هتعاط
 ةمحرلا ءامسلا لهأ هلأسي : يأ 4 ضزألا تاومسلا يف م هلاس 9 :هلوق

 دنع نوكرشمل ١ هوعديو . مهجن اوحو قزرل او ةرفغمل او ةمحرل ١ ضرأل ا له أ هل أسيو

 .نونمؤملا الإ ةرفغملا هلأسي الو .ةدشلا

 ام : يأ ٠ ييحيو تيمي نأ هنأش نمف )2 ناش يفُه موب لك ث : ىلاعت هلوق

 إشنمب سيلف هعلق عفري ملا ام امأف . نفسلا نم هعلق عفر دق ام :تاشنملا» :دهاجم ريسفت يف )1(

 عمجلا اذه دجأ ملو . علل ًاعمج واولاب اذكه عولقلا» ةملك ع يف تدرو دقو .«هعارش ينعي

 اهريسفتو ةيآلا تطقس دقو 7 .عالق اهعمج نأ حيحصلاو ،ةغللا بتك نم يدي نيب اميف

 .كش الو ةطوطخملا خسان نم وهس وهو 0،ق نم

 تلاسو :لاق .زومهم ريغ (ٍناش يف وُه موب ر لُك) :هلوقو» :116 ص 3 ج شءارفلا يناعم يف ءاج (2)
 = ريغ تايآ عم هنأل نمحرلا ةروس يف الإ نآرقلا لك يف هزمهأ :لاقف (ناش) نع ءارفلا
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 35 - 30 :نمحرلا عبارلا ءزجلا

 . ًاريصأ : يأ ‘ اناع كفيو اضيرم ىفشيو . الئاس ىطعيو . ايعاد بيجيو .دلوي
 .م إ م, ۔ا ٤, ۔ َ 7

 .4 نابذكت امكبر ءالع يابف » : ىلاعت لاق .وه الإ هلإ ال ،ىصحي ال ريثك هنأشو

 :يا سنإلاو نجلا :يأ « نقلا ةيأ مكل رفس » :لجو زع هلوق
 :لا يب » :لاق .مهنم نيكرشملا ينعي ،ديعو ةملك يهو .مكبّذعنو مكبساحنس
 .4 نابذكت امكبر

 معظَْسا نإ » مهنم نيكرشملا ينعي ,سنإلاو نجلا رمعم اي » : ىلاعت هلوق
 لإ نومت ال اوُذُفْناَق ث اهيحاون نم : : ىأ 4 ؛ضزألاو تاومسلا راطقأ نم اوذفن نأ

 .ةجحب الإ :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف مكيلع هللا 4 ناَطْلُسب

 يف خفني نأ لبق ضرألا لهأ ىلع افوخ هللا ثعبي :لاق ديزي نب ءاطع نع اوركذ

 !)فشن ز اوت ن ىتح نوجرخيف ٠ مهب دئف أو مهنكاسم 6 ضرأل ١ مهب فجزرتف ٠ روصل ١

 لوقي مث ،اوثبلي نأ هللا ءاش ام نوثبليف .نيطايشلاو نجلاو سنإلا هيف عمتجيف ،رحبلا

 اوتأي ىتح نوجرخيف ،جرخملا سمتلنل اومله ؟انسبحي ام :ضعبل مهضعب نيطايشلا

 © سانلا ىلإ نوعجريف ةظفحلا هيلع دس دق هنودجيف سمشلا برغم لبق نم قفألا

 نوجرخيف .جرخملا سمتلنلف اومله ،انسبح ام ضعبل مهضعب لوقي مث .اثبل نوثبليف

 نوعجريف . ةظفحلا هيلع لس دق هنودجيف 0 سمشل ١ علطم لبق نم قف اخلا اوت ي ىتح

 ىتأ كسانلا اهيأ :دانم ىدانف ،ةعاسلا مهيلع تفرشأ ذإ كلذك مه امنيبف .سانلا ىلإ

 .روصلا يف خفنيف ،اهرجح يف ديلولا نم اهل ًاعامتسا دشأب ةأرملا امف ،هللا رمأ

 . 4 ناَبَذَكَ اَمُكَنَر ث ءامعن :: يأ 4 الا َ يأبف : ىلاعت لاق

 م
 نُم ظاوُش » سنإلاو نجلا نم رافكلا ينعي « اَمُكَيَلَع ُلَسْري » : ىلاعت لاق ٠

 ىصحي ال اميف اذ رقفيو ،اذ ينغيو ،دولوم دلويو إاتيم تيمي نأ موي لك يف هنأشو .تازومهم =
 . «لعفلا نم

 رظنا . اسبي رحبلا يف عضوم رثكأ : يأ حيصف حيحص وهو . «رحبلا فشنأ» :ع و ق يف اذك (1)

 .(فشن) :ناسللا

265 



 زيزعلا ها باتك ريسفت 44 - 35 :نمحرلا

 وهو .هيف بهل ال يذلا ناخدلا وهو ساحْنَو » هيف ناخد ال يذلا بهللا وهو « را

 ةءارق يهو ء( ساحن ران ,نم) :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .سابع نبا ريسفت
 م ٥ ى م

 بهل نم :لوقي (س اح ران نُم ظاَوُش اَمكيَلَع لسري :لوقي .جرعألا نمحرلا دبع
 .4 ابذك امكبر الاة يأب » .ناعنتمت ال :يأ نا ناَرِصَتنَت الف » :هللا لاق .ناخدو

 4 ناممذلاَك ث ةرمحم يأ 4 ةَدْرَو > ُءاَمُسلا ت تقشنا اذإف 9 : ىلاعت هلوق

 بص اذإ ناهدلا لثم : يأ : نسحلا لاقو . .مهضعب ريسفت يف تيزلا ركعك : يأ

 مدأ :لوقي مهضعبو . . ناهدل ا ن اولأك : : له اجم لاقو .ةرمح اهل تيأر ضعب ىلع هضعب

 م رگ ز م

 .« ن ناَبذَكُت امُكبَر » ءامعن :ىأهم الا يأب » .ا”ناهآلا اهل لاقي نميلا يف نوكت

 ملع بلطي ال :يا « ناج الو سنإ هبنق نع أي ال زيمت » : ىلاعت لاق

 ‘ .هم ن > اَمكبَر ءالا يأبف ط .مهلبق نم كلذ

 داوسب : يأ 5_ث)[مهتامالعب] ؟مهنم ًنوُمرسُمْلا ث فرغب » : ىلاعت لاق م ه 2
 هتيصان نيب عمجي : : يأ « مادقألاو يِصاؤنلاب ذخؤيف » .مهنويع ةقرزو مههوجو

 نم هيمدقو هتيصان نيب عمجي : : نسحلا ريسفتو .رانلا يف ىقلي مث هفلخ نم هيمدقو
 .4 نابذَكَت اَمُكَبَر ِءلاة يأبف , :لاق .برطضي ال ْيكِل لفلا

 نوكرشملا :يأ « َنوُمرجُمْلا اَهب بذكي يتلا منهج هذه » :لجو زع هلوق

 . ه ن نا ميمح نيبو اهن وفون ث

 رومت نهد عمج .اهنول نم (ناهدلاك ةدرو تناكف)» : :245 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)
 117 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا دروأ دقو . لجلا وهو درولا نولك اهنول ةدرو ،.ةيفاص نهدلاك

 دربلا دتشا اذإف ،ةرفصلا ىلإ ةدرو عيبرلا يف نوكت . ةدرولا سرفلا ةدرولاب دارأ» :لاقف رخآ ىنعم

 نم ةدرولا نولتب ءامسلا نولت هبشف .ةربغلا ىلإ ةدرو تناك كلذ دعب ناك اذإف .ءارمح ةدرو تناك
 ميدألا :ناهدلا نإ :لاقيو .هناولأ فالتخاو نهدلاب اهناولأ فالتخا يف ةدرولا تهبشو .ليخلا

 :لاقف ةيآلا ليوات ىف نيرسفملا فالتخا 142 ص 17 ج هريسفت يف يربطلا ركذ دقو .رمحالا

 وه كلذ نال ،هنول قارشإ يف نهدلا هب َينُع :لاق نم لوق باوصلاب كلذ يف نيلوقلا ىلواو»
 ٌ " .ةديبع وبأ هيلإ بهذ ام حجرنف .«برعلا مالك يف فورعملا

 .245 ص 2 ج ةديبع يبا زاجم نم ةدايز (2)
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 46 - 45 :نمحرلا عبارلا ءزجلا

 ىلع منهج نم سداسلا بابلا يف ةتبان موقزلا ةرجش نأ ۔ ملعأ هللاو ملانغلب

 .عوجلا مهدحأ ىلع طلسيف ،ظيلغ دوسأ ميمحلا نم نيع اهتحتو ،ران نم ةرخص
 بلطيف ،ميمحلا يلغك هنطب يف يلغتف ،هنطب ألمي ىتح اهنم لكأيف ،هب قلطنُف

 تحت نم جرخت يتلا نيعلا كلت ىلإ ةرجشلا نم لزنيف ،هفوج هب دربيل بارشلا

 عقيف افصلا كلت ىلع هامدق لزتف ميمحلا اهتحت نمو موقزلا اهقوف نم ،ةرخصلا

 ىلع نازخلا هبحستف . ىلقملا ىلع توحلا ىوتشي امك اهيلع ىوتشيف ،هبنجلو هرهظل

 يهتنيف ،ههجو محل بهذ دقو الإ اهيلإ يهتني الو نيعلا كلت ىلع ردحنيف .ههجو

 ىوتشا] هيف نم هاندأ اذإف .ران نم ديدح نم ءانإ يف نازخلا هيقسيف ،نيعلا كلت ىلإ

 .هرح نم هباينأو هسارضأ تطقاستو هاتفش تعطقت مث)[هيتفش ىلع هعضر اذإو .ههجو
 .هربد نم هنطب يف ناك ام جرخأ هنطب يف رقتسا اذإف

 دب ال .منهج لصأ يف ةتبان ةرجش منهج يف نإ :لاق سابع نبا نأ انغلبو

 هنطب ألم اذإف .اهنم لكأ اهيلإ ىهتنا اذإ ىتح يوهيف .هنطب ألمتف ؟اهلكأ نم رفاكلل

 ىلإ دعص اهنم لكأ اذإف .اضيأ اهيلإ ردحنا اهالعأ ىلإ غلب اذإف .اهالعأ ىلإ دعص
 .اهيلإ ردحنا اهالعأ ىلإ غلب اذإف اضيأ اهالعأ

 ايندلا يف هللاب ترفك :يأ [3 :ةيشاغلا] (ًةَبصان ةَلماَع) :ىرخأ ةيآ يف لاقو
 .دادرتو ءانع يف مهف ءرانلا يف اهبصنأو اهلمعأف

 لاقو .هرح ىهتنا دق يذلا : ينآلاو راحلا : ميمحلاف (نآ ميمح : ىلاعت هلوق

 (ةَيِنآ نْيَع نم ىقْسَت) :هلوق يف نسحلا نع اوركذ .هبارش ناحو هانأ غلب دق :دهاجم
 تاوامسلا هللا قلخ ذنم اهيلع دقو دق :لاق .عمتجاف اهرح ىنأ [5 :ةيشاغلا]

 .« ِناَبَذَكُت اَمُكَبَر ِءالاع يأبف » : ىلاعت لاق .ضرالاو
 يف باسحلل هبر يدي نيب موقي يذلا ينعي 4 هبَر ماَقَم فا¡خ ْنَمِلَو » :لاق

 .348 ةقرو ز يف امك مالس نب ىيحيل لوق اذه (1)

 .349 ةقرو ،ز نم ةدايز )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 - 46 :نمحرلا

 مئاق هنأ ركذو هللا ركذف ابنذ دارأ نم وه :دهاجم ريسفتو .4 نانج » كنسحلا ريسفت
 .() كرتف هيلع

 ينعيو .نيعباتلل ناتنجو ثنيقباسلل ناتنج :تانج عبرأ اهنأ نسحلا ريسفت

 :لوقي مهضعبو .مهدعب نم نيعباتلابو ،مالسلا هيلع )يبنلا باحصأ نيقباسلاب

 ريغ نيميلا باحصأ مهنود نيذلاو ،باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا نوقباسلا

 نوبساحي نيذلا مهو . نيميلا باحصأل رخآلاو .نيقباسلل لوألا لزنملاف .نيقباسلا
 م . م

 . « > امكبر ث ءامعن : يأ ه«ءالاة يأب ث : لجو رع لاق .ريسي اباسح

 راجشألا لالظ ينعي . ناصغأ اتاوذ :نسحلا ريسفت ة .« ن نانفأ اًناَوذ ث :لاق

 . «ناَبَذَكَ اَمُكبَر ءالا يأبف .ناولأ اتاوذ :لوقي مهضعبو

 . 4 ابذك اَمكَبَر الا يأب ج :لاق 4 ِنايرجت نانيع امهيف ) :لجو زع هلوق

 ءامعن يا «ِالاء يابق » .(}نانول :يا « ناجوز ةهكاف ْلُك نم امهيف » :لاق
 .نابذكت امكبر

 :نسحلا ريسفت ةل قرت نم اَهْنئاطَ شرف ىَلَع َنيئكَتُم ٹ :هلوق

 : ةيسرافلاب يهو . ظيلغلا جابيدلا قربتسالاو 4 '[مهدولج يلي ام ينعي . : (اَهْنئاََب)]

 .بيرق :يأ « ناد » اهرامث :يأ نيتنجلا انَجَو » : ىلاعت لاق .هربتسإ

 . ًأشاهنأ 7 نولوانتي ] كللذو مهنم تيندأ : لاق بزاع نب ءاربلا نع اوركذ

 .اوءاش فيكو نيعجطضمو ًادوعق اهنم نولوانتي :لاق بزاع نب ءاربلا نع اوركذو

 لجرلا» :اذكه دهاجم تارابع ضعب !45 ص 27 ج ،هريسفت يف يربطلا ىورو ،ع و ق يف اذك (1)

 هبر ماقم ركذيف» :ىرخأ يفو .«ناتنج هلف شهكرتيف هللا يدي نيب هماقم ركذيف بنذلاب مهي
 .«عزنيف

 .ءايبنألا باحصأ» :ز يفو ،ع و ق يف اذك (2)

 .دحاو وهو .«ناعون» :349 ةقرو ز يفو ،«نانول» :ع و ق يف اذك (3)
 .349 ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 58 ۔ 55 :ننمحرلا عبارلا ءزجلا

 ةنجلا لهأ نإ هديب يسفن يذلاو :يتي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 اهناكم هللا لدبي ىتح مهدحأ يف ىلإ لصت امف ،نوئكتم مهو اهفوطق نم نولوانتي

 ."ىرخأ

 . 4 ابذك امكبر ِءلاة يأب » : ىلاعت لاق

 ندري ال نهجاوزأ ىلع نهفرط رصق :يأ « فرطلا ترصق نهيف » :لاق
 نهايإ هللا قلخ دعب ةنجلا يف نهجاوزأ لبق نهسسمي مل : يأ 4 َنُهثمطي مل » مهريغ

 ا ,ذ ں۔ . ء۔.۔ ى . ٤٠
 ءاسن نم تانمؤملا نم ناك نم ينعي 4 ناج الو مهلبق سنإ ث يناثلا قلخلا يفنو

 .ايندلا

 ٨ هللا لوسر اي :تلاق مالسلا هيلع يبنلا تامع نم ةأرما نأ نسحلا نع اوركذ

 زوجع اهلخدي ال ةنجلا نإ .همع اي :لاقف ةنجلا يف كعم ينلعجي نأ هللا عدا

 .راكبأ باوش نهلعج هللا نإ :لاقف كلذ نم تعزفف

 هللا نهلعجف )3( ءاصمر ازوجع ايندلا يف ناك نم نهنم نأ نسحل ١ نع اوركذ

 .4 ناَبذَكَت امكبر ِءالاع يأبف » :لاق .ًاراكبا باوش
 .ناجرملا ضايب يف توقايلا ءافص ديري 4 ُناَجْرَمْلاَو توقايلا َنُهَنأَك » :لاق

 هنإو ةلح نوعست اهيلع نوكي ةنجلا لهأ نم نوكتل ةأرملا نإ :لاق مهضعب ركذ

 لاق .ءاضيبلا ةجاجزلا يف رمحألا بارشلا ودبي امك كلذ ءارو نم اهقاس خم ىرل

 .ماظنلا هبيغي ال ماظنلا يف طيخلا لثم كلذ :مهضعب

 ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .226 ص ءزجلا اذه يف ًابيرق ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)

 نم لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأو .لسرم نسحلا نع .648 ص .هريسفت يف دهاجم هجرخأ (2)
 .سلدم وهو .ةلاضف نب كرابملا هدنس يفو . كلذك نسحلا ثيدح

 .اهنم ليسي يذلا ليقو ©نيعلا يف عمتجي يذلا ىذقلا وهو &صَمَر اهنيع يف يتلا : ءاصمرلا (3)

 .(صمغ) و (صمر) ناسللا رظنا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 65 ۔ 59 :نمحرلا

 ال 6 دحاو بلق ىلع مهبولق تءاضأ ءامسلا يف مجن إاوضأك مهنولي نيذلا مث ردبلا

 ءارو نم اهقاس خم ىري ،ناتجوز مهنم ءىرما لكل .ضغابت الو مهنيب فالتخا

 دوقو :مهضعب هيف دازو ةضفلاو بهذلا مهتينآ ،ايشعو ةركب هللا نوحبسي ءاهمحل

 مهطاسبو 3رفذأ كسم مهحشرو ئ يرامقلا دوعلا : ةولألاو . (٢)ةولألا مهرماجم

 . ا2,بهذ

 .ه نابذَكت امُكَبَر لاع يأبف :لاق

 الإ ناميإلا ءازج له :يأ « ناسحإلا آلإ ناسحإلا ُاَزَج ْلَم » :ىلاعت لاق

 .ةنجلا

 : ىلاعت لاق . ةنجلا نمث حلاص لمعب هلل ا الإ هلإ ال : لاق نسحلا نع اوركذ

 .4 نابَذَكَت امكبر ِءالاء يأبف »
 امهيف ام فصو نيتللا نيتنجلا نود نمو :يأ « امهنوُد ْنمَو » :ىلاعت لاق

 مهو ،نودصتقملا مهو .نيميلا باحصأل ناتريخألا ناتنجلا ناتاهو 34 ناتنَج »
 ٠. نوقباسلا مهو © نيبرقملا لزنم نايلوألا ناتنجلاو . اريسي اباسح نوبساحي نيذلا

 ءالا يأب « : ىلاعت لاق .نودصتقملا مهو . نيميلا باحصأ لزنم . يناثلا لزنملاو

 .« ناَبْذَكَت امكب
 نم اتّممهداو يرلا نم ناتمعان ناوارضخ :لاق 4 ِناتّماَمذُم » : ىلاعت لاق

 امكبر ءامعن يأ 4 ِءالاة يأبف :لاق .}يرلا نم ناتدوسم :دهاجم لاقو .ةرضخلا

 .« نابذكت

 .(ىول) :ناسللا رظنا .ةؤلألاو .ةوللا :هباوص فيحصت ةملكلا يفو «ةؤلؤللاه :ع و ق يف (1)
 ثيدحلا ىوقتيو ديعس يبأ نع ةنجلا ةفص باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ ،حيحص نسح ثيدح (2)

 ملسم هجرخأو .هتيرذو مدا قلخ باب قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدحب

 (2834 مقر) رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ باب ،اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف

 . ةريره يبا ثيدح نم هيوري امهالك

 ءاج امم اهتحص تبثأ .داسفو فيحصت ةرابعلا يفو ،ةمعنلا ىلإ يرلا نم ناتيوتسم» :ع و ق يف (3)
 .643 ص ڵدهاجم ريسفت يف
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 71 - 66 :ننحرلا عبارلا ءزجلا

 امأو . لعب نايرجت ٍ ; امهلوصأ نم ناعبنت : ىأ 4 ناَتَخاَضَن نانيع امهيف ط :لاق

 ءامعن ىأ هالا يأب < : ىلاعت لاق .امهلوصأ نم نايرجتف نيقباسلا يتنج انيع

 . ه ن ناَبذَكُ اَمُكَيَر ط

 . 4 نامرو لخنو ة ةهكن امهيف % : ىلاعت لاق

 لثم اهبطرو ئ للح اهفعسو ] بهذ اهعوذج ةنجلا لخن :لاق نسحلا نع اوركذ

 .دبزلا نم نيلأو لسعلا نم ىلحأو نبللا نم ًاضايب دشأ رجه للق

 دجربز اهبركو رمحأ بهذ ةنجلا لخن عذج :لاق ريبج ني ديعس نع اوركذ
 6 ةضفلا نم اضايب دشأ اهبطرو ئ للحلا اهفعسو 6 ضيبأ رد اهخيرامشو رضخأ

 رشع انثا قذعلا لوط . )1 )مجع هنم ءيش يف سيل ئ دبزلا نم نيلأو لسعلا نم ىلحاو

 . ناك امك هللا هداعأ الإ ءيش هنم ذخؤي ال للقلا لاثمأ هلقسأ ىلإ هالعأ نم دوضنم ًاعارذ

 نيب ام (2) كيم ةنجلا لخن :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع يبأ نع اوركذ

 اهراهنأو ىرخأ ةرمت تداع ةرمت تعزن املك .لالقلاك اهرمتو اهعرف ىلإ اهلصأ

 .اعارذ رشع انثا اهنم دوقنعلاو دودخ ريغ يف يرجت

 هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ ةي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع اوركذ

 لثم اهنامر نم ةنامرلا اذإف ةنجلا يف يب رجفنا ىتح هتكلسف ،رثوكلا تيطعأ مث :لاق

 . ‘ةبتقملا ريعبلا دلج

 نامر نم ةبح ايندلا نامر نم ةنامر لك يف : لاق دا يبنلا نع نسحلا نع اوركذ

 . 4 ناَبذَكَ اَمكَتَر الا يأب < : ىلاعت لاق . (4) قفانملا اهلكأي ال :لاق هبسحأ .ةنجلا

 الا يأبف . ةريخ نهنم ةدحاولا ،ءاسنلا ينعي 4 ناَسح تار نهيف ) :لاق

 . نامرلاو قبنلاو رمتلا ىون . ىونلا وه .مجع )1(

 .فيحصت نم اهيف امل دتهأ ملو \كيصت ق يفو ،«كيمى» ع يف ةملكلا تءاج اذك (2)
 يبأ نع متاح يبأ نبا هجرخأو .288 ص 2 ج جارعملاو ءارسإلا ثيداحأ يف هيلإ ةراشإلا رظنا (3)

 .0 ص 6 ج كروثنملا ردلا يف امك 6 يردخلا ديعس

 . 0 ص 6 ج ثروثنملا ردلا يف امك . ةريخألا ح هيف سيلو . اعوفرم سابع نبا هاور )4(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 78 - 71 :نمحرلا

 :دهاجم ريسفتو .ةماعلا ريسفت يف ،ضيب ينعي ه زوح » :لاق « نابذَكن امكب

 :لجو زع هلوق .نهديج يف ههجو ىلإ رظانلا رظنيو رظنلا نهيف راحي يأ (ًروُح)
 . 4 ِ م ايخل ا يف ه تاسوبحم : يأ 4 تزوصقَت ط

 ،خسرف يف خسرف ،ةفوجم ةرد ةميخلا :لاق سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ
 . مئاق فيصو عارصم لك ىلع ٥©&بهذ نم عارصم فالا ةعبرأ اهل

 ةميخلا هل نوكتل ةنجلا لهأ نم الجر نإ :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ

 نهب رعشي ال هيلع نفطي يراوجلا اهتيحان يف هل نإو اليم نوتس ءامسلا يف اهلوط
 .4 نابذَكَت اَمُكبَر ِءالاة يأبف :لاق .نورخآلا

 ٤ِ . ه ھإه ح هد ٥ د مد ٥ ه-2{2 .

 .نهجاوزأ لبق نهسسمي مل :يأ « ناج الو مهلبق سنإ نهنمطي مل » :لاق
 ه إ ۔ إ ٥.

 ناك نم ينعي (ناج الو سنإ) يناثلا قلخلا يف نمهايإ هللا قلخ لبق ،ةنجلا يف يأ

 اَمُكَيَر : ءامعن يأ 4 ءالا يأب { : ىلاعت لاق .تانمؤملا ايندلا ءاسن نم نهنم

 .« ناَبْذُك
 يرقبعلاو ."سباحملا فرفرلاف ه ٍناَسج يِرَقبَعَو رضخ فرفر ىلع نيثكتم ف

 : ناسحلاو ] دئاسولا : ىرقبعلا :لاق سابع نبا نع دهاجم نع اوركذ . دئاسولا

 ©سباحملا :فرفرلا :نسحلا ريسفتو .ةرقبع مهنم دحاولا :مهضعب لاقو .قاتعلا

 ريبج نب ديعس نع اوركذ © يب ارزل ا : يرقبعل ا : يبلكل ا ريسفتو . قف ارملا يرقبعل او

 اَمُكَبَر ءالا يأبف و : ىلاعت لاق .)ةنجلا ضاير ىلع :(رضخ فرفر ىلَع) :لاق

 . (ناَبَذَكُت

 .ماركإلاو ةمظعلا يذ :يأ « ماركإلاو ,لالجلا يذ كْبَر مسا كرابت » :هلوق
 . نيعم اي كنوع . مالسلا راد 6 هراد ىلا مهريص ذإ مهمركأ ؛ هتعاط لهأل : يأ

 رتس : ةمرقملاو . مونلل شارفلا هجو ىلع طسبت يتلا ةمرقملا ) وهو ك سبحم عمج : سباحملا )1(

 .(مرق) و (سبح) :ناسللا رظنا .مقرو شوقن هيف نوكي دق
 امهريغو ناخثلا سفانطلاو داخملا اهنم ناسحلا يرقبعللو رضخلا فرفرلل ةريثك ناعم تدرو (2)

 .163-164 ص 27 ج يربطلا ريسفت يفو ٦٤٢\ ص 2 ج .ةديبع يبا زاجم يف كلذ رظنا
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 7 - 1 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو . ةعقاولا ةروس ريسمت

 اذإ :يأ « ةعقاولا تَعَقَو اذإ » :ىلاعت هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 اهئيجم يف سيل ،اهيف كش ال ةنئاك يه :يأ « ةبذاك اَهَتَعَقَول سيل ) .ةمايقلا تماق

 دنأ نوعفتري الف رانلا ىلإ اماوقأ تضفخ : يأ 4 ةعفار ةضفاخ ط . (!)بيذكت

 .ادبأ نولزني الف ةنجلا ىلإ اماوقأ تعفرو
 ۔ ؟. .ه .ش ,- ,. ى .ى ىع .- ِ
 (اهلازلز ضرالا تلزلز اذإ) :هلوقك « اجر ضرالا تجر اذإ » : ىلاعت لاق
 2 َّ . ٤ ى م َ -

 ضرألا تلزلز (اجر ضرالا تجر) : دهاحم لاقو . ةمايقلا موي : يأ ]1 : ةلزلزلا]

 .ًاكيرحت تكرحو ألازلز

 :دهاجم لاقو .'ة!قيوسلا سبي امك يأ ه أب لاَبِجْلا تُسْبَو » `: ىلاعت لاق
 نم ةوكلا نم لخدي يذلا رابغلا ءابهلا ه اننم ءابه تناكف » : ىلاعت لاق .اتف تتتف
 . ابه اذ رابغ تناكف : نسحل ا ريسفتو .. ًاقرفتم اروثنم : يأ انم ( سمشل ١ عاعش

 اقفانمو انمؤم :يأ :ةثالث ًافانصأ يأ ه ةنال اجاوزأ مُتنُكَو » :ىلاعت هلوق
 .تاكرشُمْلاَو َنيكرشُمْلاَو تاقفاّنُملاَو َنيقفاَتُمْلا ةللا َبَذَعُيل) :هلوقك يهو .ةاكرشمو

 ردصم انهاه .ةبذاكلاف .در الو ةدودرم اهل سيل : لوقي» : 1 ص 3 ج ؤ يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 . «ةيفاعلاو ةبقاعلا : لثم

 طقالا وأ قيقدللو قيوسلل نوكي سبلاو تيز وأ نمسب هطلخ اذإ ًاسب هسُبي قيوسلا سب (2)
 .ةسيسبلا :هنم مسالاو .اللب ٌتللا نم دشأ سبلاو نوحطملا

 = ثيدح يف كانه فلؤملا هلوأت امبسح 32 :ةيآلا رطاف ةروس يف ءاج امل فلاخم ريسفتلا اذه (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 15 - 8 :ةعقاولا

 يف يتلا ةيآلا يف هلوقكو .[73 :بازحألا] (تاّنمُملاَو نينموُملا ىلَع للا بوو

 طقس ،(هِسفنل ملاظ مُهْنمَف اندابع نم اَْيَقَطْضا نيذلا باتكلا انثروأ م :رطاف ةروس
 لهأ }ةنجلا لهأ مهو ،نيميلا باحصأ مهو (ًدِصْنقُم ْمُهنمَو) ،قفانملا وهو إاذه

 [32 :رطاف] (ِتاَرْيَحْلاب ٌقباَس ممُهنِمَو) ،هذه يفو ،نممحرلا ةروس يف ةرخآلا ةلزنملا
 هذه يفو نمحرلا ةروس يف ىلوألا ةلزنملا لهأ مهو شنوقباسلا نوبرقملا مهو

 .ةروسلا

 ىلع نيمايملا مهو 4 ةنميملا ُبْحضأ ام ةنملا ُبْنحْضأَق » :ىلاعت لاق
 .مهسفنأ ىلع ميئاشملا مهو ٩ ةَمَعْشَمْلا بْحضأ ام ةكعمَمْلا ُبْنَحضأَو » مهسفنا

 لهأ نم نيقباسلا ينعي « َنوُبرَقُملا كؤلوأ َنوُقبُسلا نوقبنُسلاو » : ىلاعت لاق

 ةنجلا لهأو .نيميلا باحصأ مهو إةنجلا باحصأ مه ةنميملا باحصأو شةنميملا

 مهو داصتقالا لهأ مهو نيقباس اوسيل نيذلا نيميلا باحصأو نوقباسلا :نافنص

 ةي يبنلا باحصأ نوقباسلا :نسحلا ريسفتو .اريسي اباسح نوبساحي نيذلا
 .مالسلا مهيلع ءايبنألا باحصاو

 ريسفتو .ةفئاطلا ةلثلاو 4 َنيِلوألا َنُم ةلث ميعنلا تنج يف » :ىلاعت لاق
 نأ ينعي :نسحلا ريسفت «َنيرخألا َنُم ْليِلقَو » :ىلاعت لاق ،ةمالا :ةلثلا :دهاجم
 .ليلقلا نم رثكأ ةلثلاو .مالسلا هيلع دمحم ةمأ يقباس نم رثكأ ممألا عيمج يقباس

 ةلومرم ينعي :سابع نبا نع :دهاجم لاق ه ٍةَنوُضْوُم ررُس ىىلَع » :لاق
 نع ريبج نب ديعس لاقو .(" ؤلؤللاو توقايلاب اهجسن اهلمرو :نسحلا لاق .بهذلاب
 .بطرلا ؤلؤللا نابضقب ةلومرم :سابع نا

 رظنا .ز يف دراو ريغ وهو . يراوهلا دوه خيشلا تادايز نم انه ليواتلا اذهب ينأكو ءادردلا يبأ =

 نيذلا نأ نوري نيرسفملا نم نوققحملاو .420 -417ص 3 ج شريسفتلا اذه نم ىضم ام
 .ةنجلا باحصأ نم مه مهافطصا نمم باتكلا هللا مهثرواأ

 ةقانلا نيضو برعلا تمس امنإو ،ةجوسنم :(ةنوضوم)» ¡122 ص.3 ج ، يناعملل يف ءارفلا لاقو (1)

 .جوسنم هنأل انيضو (اهمازح : يأ)
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 21 - 16 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال :لاق 4 نيلبقم اَهْيَلَع َنيِِكَُم » : ىلاعت لاق
 اذإ ةرايزلا يف كلذ نأ انغلب :مهضعب لاق .اضعب مهضعب لباقي : يبلكلا ريسفتو

 . اوروازت

 نوبيشي الو نوتومي ال :يأ 4 َنوُدّلَحُم ن زذلو مهيَلَع فوطي » :لجو زع هلوق

 .اهنع نولوحتي ال لاحلا كلت ىلع اودلخ 8ا٨ءافصولا لزانم نع

 رودملا وهو . زوك ةيمست برعلاو ٦ ابوك ىمسي 4 باكأب % : ىلاعت لاق

 ليوطلا ليطتسملا وهو قيرابأؤ » :ىلاعت لاق .2 ورعلا ريصقلا قنعلا ريصقلا

 . : ىلاعت لاق . هاوبأ ةيسرافلاب وهو ةورعلا ليوطلا قنعلا

 رمخلا نع : يأ 4 اهنع نوُعَدَصُي ل + .ةرهاظ : يأ 4 نيع م ساكو ح

 6 نوركسي ال : : ي أ } 8 مهلوقع به ذت الو 4 َنوُفَزَنُ الو خ عا دص اهيلع مهبيصي ال : : ي أ

 . نوطختمي ال نوطوغتي الو نولوبي الو

 ةرجشلا نم )بعشلا اوهتشا اذإ : :يأ 4 َنوُرَيَحَتَي امم ةَهكنفَو » : ىلاعت لاق

 وهو . . نيقلتسم وأ دوعق وأ امايق اوءاش نإ ] اوءاش رامثلا يأ هنم اولكأف " مهيلإ ضقنا

 .[54 :نممحرلا] (ناَد نيتنجلا اَنَجَو) :هلوق

 : لي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ َوُهَسْشن امم ريط مخلو ٭ :لاق

 . معان ريطل كلذ نإ :ركب وبأ لاقف ،تخبلا لثم اريط ةنجلا يف نإ هديب يسفن يذلاو

 { ةفاصولا ةنيب ةفيصو ةيراجلل اولاق امبرو ةمدخلا غلب اذإ مالغلا وهو ؤفيصو عمج :ءافصولا (1)

 . فئاصو اهعمجو
 5هل ةورع الو هل نذأ ال ام بوكلا» :123 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو :ع و ق يف اذك (2)

 . نييوغللا نم نوققحملا هركذ امك حيحصلا وه اذهو .«ىرعلاو ناذآلا تاوذ قيرابألاو

 نيعملاو ،نيعم نم بارش :(نيمُم نُم ساكَو)» :249 ص 2 ج ؛زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (3)
 .رهاظلا ءاملا

 بعش :ًاضيأ لاقيو ،ةقرفتملا هفرطأ نصغلا بعشو ،اهناصغأ نم قرفت ام رجشلا نم ةبعشلا (4)
 .(بعش) :ناسللا رظنا .ءات نودب هنم درفملل
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 26 - 22 :ةعقاولا

 .}ركب ابأ اي اهنم لكأت نأ وجرأل ينإو 3 معنأ اهنم لكأي يذلاو :لاق

 راص مث برطضا اهدحأ ىهتشا اذإف لجرلا يدي نيب فصت ريطلا نأ اوركذ

 .ًاجيضن هيدي نيب

 عفرتف رضخ رويط مهتءاج ماعطلا اوهتشا اذإ :لاق بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 ريطت مث اهنولكأي نول لك نم اهيفو ،اوءاش ناولألا يأ اهبونج نم نولكايف .اهتحنجأ
 اي :ريطلا لوقيف ؛ لبإلا لاثمأ ريطلاف . ًاخسرف هيدي نيب فصت ريطلا نأ انغلبو .بهذتف

 . ينم لكف اذكو اذك رامث نم تلكأو اذكو اذك يداو يف تيعر دقف انأ امأ هللا يلو

 كلذ عقو ملكتي نأ لبق هسفن يف كلذ عقوف هتفص ىهتشاو ريطلا نسح ىهتشا اذإف

 املك }ةنس نيعبرأ رادقم اهنم لكأيف ،ءاوش هفصنو )ريدق هفصن هتدئام ىلع ريطلا

 .تارم ثالث اهلاق .ةوهشلا نم باب فلأ هيلع يقلأ عبش

 :دهاجم لاقو . مهضعب ريسفت يف ضيبلا روحلاو 4 نيع ُروَُو » : ىلاعت لاق
 (نيع) : ىلاعت لاقو .اهديج يف ههجو رظانلا رظنيو رظنلا نهيف راحي : يأ :روحلا

 حانج نم لوطأ اهينيع رافشأ : مهضعب لاقو .ءانيع اهنم ةدحاولاو ى نويعلا ماظع : ىأ

 .رسن

 : يأ نونكملاو ،نهناولأ ءافص ينعي « نوئكَمْلا ؤلؤلا لامأ » : ىلاعت لاق

 :لاق يديألا هسمت ملو بقثي مل يذلا :نونكملا :مهضعب لاقو .هفادصأ يف يذلا
 . مهلامعأ ردق ىلع نوزاجي :يأ « َنوُلَمَعَ اوناك امب ازج »

 لطابلا :وغللاو ه ًاوعَل » ةنجلا يف :يأ 4 اَهيِف َنوُعَمسَي ال » :لجو زع هلوق
 ملسي :يا « ًامّذَس امس اليق لإ » .اضعب مهضعب مثؤي ال :يأ « اميئات الو »

 .اريخ اريخ الإ : : مهضعب لاقو © ضعب ىلع مهضعب

 .226 ص 4 ج .ابيرق فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)
 .لباوتب ردقلا يف خبط ام محللا نم ريدقلا (2)
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 31 - 7 َ ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 مهو نيبرقملا ريغ ءالؤه نيميلا ُبْحضأ م نيميلا ُبْحصأَو » : ىلاعت لاق

 لهأو .نيقباسلا ريغ نم ةنجلا لهأ ينعي] .نمحرلا ةروس يف رخآلا لزنملا لها
 .'"[نيميلا باحصأ مهلك ةنجلا

 رقوملا :ليقو .هل كوش ال يذلا دوضخملا « دوّضَحُم رس يف » : ىلاعت لاق

 وهو .ازوملا وه :نسحلا لاق .4 دوضْنُم ٍحلَو » : ىلاعت لاق .دهاجم ريسفت وهو

 وه :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ دهاجم لوق
 .زوملا

 لاقو .نسحلا ريسفت يف مئ اد لصتم : يأ 4 دودمم لظو ) :لجو زع هلوق

 .سمش هعم سيل : يبلكلا

 اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجشل ةنجلا يف 2 :لاق هنأ نيتم هللا لوسر نع اوركذ

 .©(دوُدُمُم ٌلظَو) : :متئش نإ اوأرقا ؛اهعطقي ام ماع ةئام

 سيلو ضعب رثأ ىلع هضعب بكسني :يأ « بوكْسُم ٍءاَمَو » :ىلاعت لاق
 .رطملاب

 .350 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 حلطلاب ينعي .ضعب ىلع هضعب يا (دوْضنُم حلطَو)» :يلي ام ز .يف ءاجو .ع و ق يف اذك (2)
 اوبطوخف ردسو حلط نم هلالظو جو نم نوبجعي اوناك :دهاجم لاق .ةكم قيرطب يذلا رجشلا

 باوسعلاب ىلوأو كتابثإلاب حا وهو عو ق نم ريسفتلا اذه طقس .هلثم نوبحي امب اودعوو

 زوملا هنأ نورسفملا معز (وُضنم حلطَو»» : يلي ام 250 ص 2 ج ةديبع يبأ زاجم يفف ؛يدنع

 ،فئاطلا وه دهاجم هركذ يذلا جَوو «. . .كوشلا ريثك ميظع رجش مهدنع حلطلاف برعلا امأو

 .(جَو) .يركبلل مجعتسا ام مجعمو ،توقايل نادلبلا مجعم رظنا :فيقث دالب

 ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ .ننسلا باحصأو ناخيشلا هجرخأ هيلع قفتم حيحص ثيدح (3)
 هجرخأو .كلام نب سنأو ةريره يبأ ثيدح نم ةقولخم اهنأو ةنجلا ةقص يف ءاج ام باب © قلخلا

 ةريره يبأ ثيدح نم . . .ةرجشل ةنجلا يف نإ باب 5اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم
 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمو (2827 مقر) دعس نب لهس ثيدح نمو (2826 مقر)
 . (2828 مقر)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 32 : ةعقاولا

 ةريره يبأ نع اوركذ .ه ٍةَونمَم الو ٍةَعوطقَم أل ةريِثَك ةَهِكَفَو » :لجو زع هلوق
 مهو اهفوطق نم نولوانتيل ةنجلا لهأ نإ هديب يسفن يذلاو :ةي هللا لوسر لاق :لاق

 ."ىرخأ اهناكم هللا لدبي ىتح مهدحأ يف ىلإ لصت امف ،مهشرف ىلع نوئكتم

 مث هيف نوكت نمز اهل ايندلا رامث لثم اهرامث سيل يأ (ةَعوُطْم ال) :نسحلا لاق
 .عنمت ال ةنجلا رامثو اهعنمي نم ايندلا رامثل نإ :يأ (ٍةَعونْمَم الؤ) "عطقنت

 يبنلا باحصأ ضعب ركذ .ضعب قوف اهضعب يأ « ٍةَعورُم شرفو » :لاق
 .ةنس ةئام ينعي فيرخ ةئام ردق ضرألا نم اهعافترا نأ مالسلا هيلع

 ةنجلا لهأ ءاسن ينعي ،نهقلخ انادتبا :يأ « نهف انإ » :ىلاعت هلوق
 :نسحلا لاق .4 ابرغ » .ىراذع ىأ 4 راكبأ َنُهَتْلَعَجَف » .اقلخ :يا ُاَشْنإ »
 مه :يأ ،نهجاوزأل تابّبحملا :لوقي مهضعبو .نهجاوزأل تاقشاعلا :برعلا

 .(»تاجنغلا :لوقي مهضعبو .نهل نوقشاع

 ةنجلا لهأ نإ :لاق ي هللا لوسر نع ةدحاو نس ىلع :يأ ھ ابارثأ » :لاق

 .مدا لوط ىلع }ةنس نيثالثو ثالث وحن ىلع الإ مهؤاسنو مهلاجر مهلك اهنولخدي ال
 .نوطختمي الو ،نولوبي الو نوطوغتي ال .عارذ يأب ملعأ هللاو .اعارذ نوتس هلوظو
 سيل :يأ .ةجاح نيضقي الو نطختمي الو نضحي الو ندلي ال بارتأ برع ءاسنلاو

 .رذق نهيف

 هللا عدا : هللا لوسر اي :تلاق مالسلا هيلع يبنلا تامع نم ةأرما نأ نسحلا ركذ
 نم تعزفف .زوجع اهلخدي ال ةنجلا نإ ،ةمع اي :لاق .ةنجلا يف كعم ينلعجي نأ

 .(©آراكبأ باوش نهلعج هللا نإ :لاقف كلذ

 جرخأ دقو ]©226ص ثءزجلا اذه نم فلس اميف روطلا ةروس ريسفت يف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)
 .340 ةقرو ز يف امك دنسب مالس نبا ثيدحلا

 اهجوز ىلإ ةببحتملا يهو ،‘كبورع اهدحاو (ابرُ» : زجوأو لاقف فاصوألا هذه ءارفلا عمج )2(

 . «لمعبتلا ةنسحلا يه» :ةديبع وبأ لاقو . «ةججنغلا

 .269 ص ءزجلا اذه يف ًابيرق ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (3)

278 



 40 - 38 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 تنب نوكت ىتح اهبش ةريغصل أ ةدولومل او ش ةب اش زوجعل ١ لعجي : نسحل ١ ل اق

 . / ه ى م. ى -

 . (ابارتا ابرع راكبأ رهاَنْلَعجَف ءاشنإ ُنُهاَناَشنأ اَنإ) : هلوق ينعي .ةنس نيثالثو ثالث

 نسحلا ريسفت يف .انهاه نيميلا باحصأو « نيملا باحضأل » :لاق

 (نيرجخآلا َنُم ليلقو نيلوألا َنُم ةلث » : ىلوألا ةيآلا يف لاق .ةنجلا لهأ ةعامج

 ليلَقَور ءايبنألا عم ءايبنألا باحصأ نم ىضم نم يقباس ةلثلاب ينعي [143 : ةعقاولا]

 م ةل : : ةيآلا هذه يف لاقو .ةتَي دمحم عم دمحم باحصأ ينعي (نيرخالا ن ش

 ىوسنف .ةمألا هذه نم نيعباتلاو ىضم نمم نيعباتلا ينعي ،«هنيرخألا نم م ةلثو نيلوألا
 مهلافطأو ةنجلا انلافطأ هللا لخديف .انقباس نم رثكأ مهقباسو ،مهيعباتو انيعبات نيب

 . مهلافطأ نم رثكأ انلافطأ نأل انلافطاب ةنجلا لهأ رطش نوكنف

 لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل ينإ :اموي هباحصأل لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأل ينإ :لاق مث اورشبتس هبتساو هللا اودمحو اوربكف !ةنجلا

 لهأ فصن اونوكت نأ وجرأل ينإ :لاق مث .اورشبتساو هللا اودمحو اوربكف .ةنجلا
 ةلث : : هللا باتك يفل كلذ نإ :نسحلا ل .. تساو هللا اودمحو اوربكف . ةنجلا

 لثم مالسلا هيلع يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع اوركذ . (َنيرجخآلا نم ةلثو نيلوألا نم
 .ةريخألا ركذي مل هنأ ريغ كلذ

 نأ مكرسيأ :موي تاذ هباحصأل ةي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب نع اوركذ

 لهأ رطش اونوكت نأ مكرسيأ :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟ةنجلا لهأ ثلث اونوكت
 متنأو ؤ©فص ةئامو نورشع ةمايقلا موي سانلا :لاقف ،ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟ةنجلا

 .افص نونامث مهنم

 (221 مقر) هللا دبع نع ةنجلا لهأ فصن ةمألا هذه نوك باب ،ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (1) أ

 : هلوأو (.3 مقر) هللا دبع نع ةي دمحم ةمأ ةفص باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 . . . .ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ نوضرتأ
 .466 ص 2 ج ، فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 45 - 41 :ةعقاولا

 ةلثو نيلوألا نم ةلث :ةمألا هذه نم امهاتلك نيَملثلا نإ :لاق ركب يبأ نع اوركذ

 . نيرخآلا نم

 يف » رانلا لهأ مهو « لامشلا ُبْحضأ ام ,لامّملا بحأو » :هلوق
 :لاق .هرح نم عاطتسي ال يذلا بارشلا يأ ٥ميمحو ران يف ٤ مييخو مومس
 وهو ؤ!)[داوسلا ديدشلا ناخدلا مومحيلاو] أ ناخد نم : :يأ 4 موُمخ نم لظو {

 (ل نم ينغي آلو ليلظ ل بعش ثالث يذ لظ ىلإ اوقلطنا : هلوق

 مث .رانلا ىلإ نوقاسيو مهباسح نم غارفلا دنع مهب قَلَطنُي [30-31 :تالسرملا]
 : يأ [24 :تافاصلا] (ًتولوُؤُسُم مهنإ ُمُموُفقَو) : ةنزخلل لوقيف اكلم مهيلإ هللا ثعبي

 طيحيف رانلا نم قنع جرخيف رانلا ىلإ اولصي نأ لبق نوسبحيف .ةثيبخلا مهلامعأ نع

 (اَهقداَرُس مهب طاَحأ) :لجو زع هلوق كلذو .اثنايشغلاو رحلا مهاشخيف اعيمج مهب
 قوف نوكي ىتح ديدش ظيلغ ملظم دوسأ ناخد رانلا نم جرخي مث [29 : فهكلا]

 موق لك قلطنيف ،تاقدارسلا ىلع مهقوف قرف ثالث لظلا كلذ قرفتي مث .مهسوؤر
 يذ لظ ىىَلِإ اوقلطنا) :هلوق كلذف . قدارسلا رح نم مهباصأ يذلا رحلا ة ةدش نم
 .بهللا نم ينغي الو ليلظ ال بعش : ثالث

 يف :يأ « ميرك الو » لظلا يف دراب ال :يأ 4 راب ال » : :ىلاعت لاق
 .نسحلا :ميركلاو .لزنملا

 يف ناك ُهنإ) :لجو زع هلوقك وه « ن َنيفَرَتُم كلذ لبق اوئاك مهنإ » : ىلاعت لاق
 ينعي ءايندلا يف ةمعنلاو ةعسلا لهأ نوفرتملاو .[13 :قاقشنالا] (ًاروُرسَم 4 هلمغأ

 .نيكرشملا

 .ةرفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 .350 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . نايثغلا هلعلو هجو هلو «نايشفلا» :ع و ق يف اذك (2)

 . باتكلا ثيداحأ لوأ وهو 6 مقر) ةريره يبا نع قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هجرخأ (3)
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 56 - 46 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 ثنحلا ىّلَع » نوميقي اوناك :دهاجم لاق 4 َنوُرِصُي اونامكَو » :ىلاعت هلوق
 .كرشلا وهو ڵريبكلا بنذلا : يأ ) ميظغلا

 ه ء ٤ ۔, إ . , ۔ , مم . ة . . ]| ى ,ى 8 ] .ه ج ٤ ۔ ر يإ ٨ ۔ ,إ

 « وألا انزاباة وأ نوُتوُْبَمَل انءأ مظعو بارت انكو اننم ادأ َنوُلوَُي اوئاَكَو »
 .انؤابا الو نحن ثعبن ال :يأ

 و ل ٥ ح
 ِ .2 ّ ّ ۔ . .ء ى ٠ م

 تقيم ىلإ نوغوُمجَمَل َنيرخألاو َنيِلؤالا نإ » دمحم اي « لق » : هللا لاق

 . ةمايقلا موي : يأ 4 مولغُم مو

 اهنم نوئلامَف موقز ْنُم رجش ْنِم ولكال َنوُبذَكُمْلا َنولاضلا اهيا مكنإ مث » ه 2 . 7 ۔4 ٠. - م .ه 2 ك ة مع م ة ع

 . ميهلا برش نوُبِراَمَق ميمحلا ن ِهيلَع ًنوُبِراَشَق نوطبلا
 ءاملا تدجو اذإف ("”[مايهلا] ءاد اهب لبا : ميهلا : لاق شمعألا نع اوركذ

 “ضارملا لبإلا (ْميهلا) :نسحلا ريسفتو .تومت ىتح اهسوؤر عفرت ملو هيف تعرك
 . شاطعلا : يأ .ىأمظلا : (ميهلا) : يبلكلا لاقو . اهقانعأ عطقنت ىتح برشت ىتلا

 ساانلا هللا نيدي موي باسحلا موي يأ 4 نيلا موي (3)ْمُهْلرن اذه » :لاق

 . مهلامعأب

 حبصلا ةالص ىلص امدعب لجر هيلع لخد هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نع ثدحو

 . ىكب مث . بوثب ههجو ىطغف :لاق .رانلا لهأ شطع غلب ام . نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 لهأ شطع نع لئاسلا نيأ :لاقف ههجو نع بوثلا فشك مث شراهنلا ىلاعت ىتح

 ١ لوقي وهو ن هللا لوسر نم تعمس امب كربخأ ل اعت . رانل :

 .شاطُملا اضيأ ءادلا ىمسيو 0196 ص 27 ج ،يربطلا ريسفت نم ةدايز (1)
 ظفل اهناكم تبثأف فيحصت نم ةملكلا يف امل دتهأ ملو ،(اذك) «لاوصلا لبإلا» :قو ع يف (2)

 لبإلا يه :لاق» :195 ص 27 ج هريسفت يف يربطلا ةياور بسح ةمركع هرسف امك ضارملا
 (ميهلا) ود :251 ص 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو . يورت الو ًاصم ءاملا صمت يتلا ضارملا
 .(ميه) ناسللا رظناو .ريعي وأ ناك لمر نم ىوري ال يذلا وهو ميهأ اهدحاو

 مكهت ةيآلا يفو .ليزن :فيضلل لاقيو .لزن اذإ فيضلل ًاميركت ماعط نم ايهي ام :لزنلا (3)
 . نيبذكملا نيلاضلاب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 62 - 57 :ةعقاولا

 مدلا نوكبي مث عومدلا دفنت ىتح نامز رانلا يف عومدلا نوكبيل رانلا لهأ نإ

 تفذق ول ام حيقلا اهيف نيبتستف حرق اهيلع ريصيف نويعلا حرقت مث "مدلا دفني ىتح أنامز

 نوعرزت عرزلا معن ،ءايقشألا رشعم اي :نولوقيف نوعمتجيف :لاق .ترجل نفسلا هيف

 هملعن ام :نولوقيف . مويلا هب ثيغتسن دحأ نم امأ .اهلهأ مورحملا ايندلا يف متنك ول

 يف نكن ملأ . ةبسنألاو ةبارقلا رشعم ايو ، تاهمألاو ءابآلا رشعم اي .ةنجلا لهأ الإ

 .ًاشاطع ايندلا نم انجرخ انإ .وفعنف ملظن ملأ ،يطعنف لاسن ملا ،محارتن ايندلا

 مث ،اشاطع فقوملا لوط انفقوو ،اشاطع روبقلا نم انجرخو ،اشاطع روبقلا انكسو
 .دولجلا تجضنو م .بولقلا تقرحأ دقف ؛ ًاشاطع انهوجو ىلع رانلا ىلإ انبحُس
 . (هللا مكَقَزَر امم م ؤ ءاملا َنم اَنَلَع اوُضيفأ) "ناذآلا تمصو .راصبألا تيمعو

 ىلع اَمهَمْرَح هللا نإ) :نولوقيف باوجلاب مهل نذؤي مث :لاق .[50 :فارعألا]

 . قيهشلاو روبثلاو ليولاب نودانيو مهؤاجر عطقنا كلذ دنعف :لاق (نيرفاكلا

 ثعبلاب : يأ « نوقدصت » الهف :يأ 4 لولف مكقلخ نحن » : ىلاعت لاق

 .نيكرشملل هلوقي
 ينم نُم ةقظن) :لجو زع هلوقك ةفطنلا ينعي 4 نون ام ميرف » : ىلاعت لاق

 متنأ » : ىلاعت لاق [46 :مجنلا] (ْىَُمَت اذإ ةن نم) : هلوقكو ]37 :ةمايقلا (
 نحن نكلو ،هنوقلخت يذلاب متسل :يأ .ماهفتسالا ىلع 4 َنوقلنحلا نحن مأ هَنوقْلْحَ
 . نوقلاخلا

 :لاقو ،هتقو ودعي ال تقو دبع لكل :يأ 4 َتْوَمْلا مكنيب اًنرَدَف نحن »

 نيبولغمب : يأ « َنيقوُبْسَمب نحن امو , :لاق .لجعتُسُملاو مهنم رخاتملا ا :دهاجم
 ْمُكَتشننو » .نيكرشملل هلوقي .مكنم اريخ نييمدآ :يأ ْمُكَلَتمأ َلَذَب نأ ىلَع »
 :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف شريزانخلاو ةدرقلا ةروص يف يأ ه َنوُمَلْعَت ال اميف
 .ءاش قلخ :يأ يف

 :دهاجم لاقو ،هدعب هتيرذو مدا قلخ :يأ « ىَوألا اشنلا ُمتمِلَع ذقلَو »
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 72 - 62 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 اونمؤتف : يأ 4 َنوُرُكَزَ » الهف :يأ 4 آلؤلف » : ىلاعت لاق . ًائيش اونوكت مل ذإ ينعي

 .ثعبلاب

 ىلع هلوقي 6 هنوتبنت : ىأ 4 ُهنوُعَرْزَتا متن ع َنوُتْرحَت ام ترقأ , : ىلاعت لاق

 نوعرازلا نحن نكلو هنوعرزت نيذلا متسل :يأ «نوممرزلا نحن م : » ماهفتسالا

 . نوتبنملا

 مُئ) :لجو زع هلوقك وهو « ًامنظح» عرزلا ينعي هتلعج ام ول » :لاق
 ؛ورذَت ًاميشمك) :هلوقكو .[20 :ديدحلا] « ًاماطُح نوكي م ث ُ ًارَقضُم هيرَتَف مي جيهت

 ام ىلع :يأ نومدنت :نسحلا ريسفت , َنوُهَكَقَ مسق » [45 :فيهكلا] « حايرل

 لعب هكالهل نوبجعت ىنعمل أ ] نوبجعت مَْلَظَ : يأ : :دهاجم ل اقو . عرزل ١ يف متقفن ز

 : يأ « نوُموُرَُم نحن لب و 2 ع رزل ا يف انمرغ : ي أ پ َنوُمَرْعُمَل انإ ) ى!)هترضخ

 .ع رزلا انمرح

 نبا ريسمت ٩ دزلا نب ه ُهوُمْْلَرنأ متنأ َوُبَرشَت يذلا ءاَمْلا ترقأ { : ىلاعت لاق

 : ىلاعت لاق .ءامسلا :نسحلا ريسفتو .دهاجم لوق وهو .باحسلا نزملا :سابع
 نكلو . نزملا ", متنأ متسل : يأ . ماهفتسالا ىلع 4 َنوُلرنُمْلا نحن ا ,

 .نولزنملا نحن
 .نونمؤت الهف :يأ « َنوُرُكْشَت الولف » ارم :يا « ًأجاجأ هتلعج ءاشن ول »

 . نيكرشملل هلوقي
 مشن ناع نودقوت :يأ 4 نوروت يتلا رانلا م ترقأ ) :ىلاعت لاق

 مأ ينعي ،نوقلاخلا يا ّدوئِشنُملا نحن مأ » اهنم جرخت يتلا :يأ « اهرجش
 .نوتبنملا نحن

 .351 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 :650 ص دهاجم ريسفت يفو .«نوكلهمل انإ» .ز يفو ،ثعرزلا يف انمرغ» : يأ :ع و ق يف اذك (2)

 :ةبيتق نبا دازو .«نوبذعمل انإ» :ةبيتق نباو ءارفلاو ةديبع وبأ لاقو .«رشلل نوقلمل انإ :لوقي»

 .ةكلم :يأ (ًاماَرَغ َناَك اَهَباَذَع نإ : لجو زع هلوق نم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 73 : ةعقاولا

 :ةي هللا لوسر لاق :نسحلا لاق .ىربكلا رانلل :يأ 4 ةركذت اَهَلَعَج نحن »

 هللا لوسر اي اولاق .ةرخآلا ران نم ءزج نيعبس نم ءزج اهنإ .نودقوت يتلا هذه مكران

 ءاملا يف اهب برض دقلو .اءزج نيتسو ةعست اهتلضف اهنإف :لاق .ةيفاكل تناك نإ

 .")نيترم

 هذه أرق مث ،اهبهل عيضي ام ةملظم ءادوس رانلا :لاق يسرافلا ناملس نع اوركذ

 .[100 :ءايبنألا] (نوُغَمْسَي آل اًهيف ْمُهَو) :ةيآلا

 يندي مث [دقوأ] رانلا دقوي نأ مه اذإ باطخلا نب رمع ناك :لاق نسحلا ركذ

 . ؟ربص اذه ىلع كلأ ،كباطخلا نبا اي :لوقيف اهنم هعبصأ

 ةامحم ةلسلس هقنع يف تلعج دق دبعب هللا دابع مكنظ امف :لاق مهضعب ركذ

 ىلع تعضو ةلسلسلا كلت نم ةقلح نأ ولف ؛نطب امو هدسج نم رهظ ام قرحت

 سمطي مث .هدحو هيلع يهو ،مدا نباب فيكف ،صاصرلا بوذي امك باذل لبج ةورذ

 لالغألا مهعزانت هناطيش هعم نرقو ،همدقو هتيصان نيب ام عمجيو .هربد ىلع ههجو

 ءىداب ،هجولا دوسم وه نيح مدآ نبال ليوف .هعم اونرق ءانرقلا سئبف ،ميمح يف

 هبحست ،رش لك نم نقيتسم ،ريخ لك نم سيآ ،لابلا فساك .دسجلا ليلذ ،ةروعلا
 .هدسج ىلع يلغي نارطقلاو ، نارطقلا ىلع يلغت ران يف لسالسلاب ةكئالملا

 يف نورفاسملا نووقملاو .اهب نوعتمتسي :يأ 4 َنيوقُملل اعمو ) : ىلاعت لاق

 .نسحلا ريسفت

 لاقو . هداز بهذ دق ىذلا لمرملاو .لمرملا رفاسملا يوقملا : مهضعب ١ لاقو

 . نوعتمتسملا ا :دهاجم

 .8 ص 2 ج ٠6 فلس اميف ثيدحلا اذه ىلا ةراشإلا رظنا )1(

 ينعي (َنيوقُمْلل)» :451 ص كنآرقلا بيرغ ريسفت يف لاق .اضيأ ةبيتق نبا هيلإ بهذ ام اذهو (2)
 . «رفقلا وهو « ءاَوَقلا مهلوزنل كلذب اومس ‘ نيرفاسملا

 ،لام الو هعم داز ال يذلا يوقملا :252 ص 2 ج زاجملا يف لاق .ةديبع وبأ هيلإ بهذ ام اذهو (3)

 .اهلهأ نم توقأ دق يتلا رادلا كلذكو
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 82 - 74 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 تلزن امل اهنأ انغلب :مهضعب لاق 4 ميظعلا َكبَر مساب خبَسَف » : ىلاعت لاق
 كبَر مسا حّبَس) :تلزن املو :لاق .مكعوكر يف اهولعجا :ةي هللا لوسر لاق
 .(}»مكدوجس يف اهولعجا :لاق [1 : ىلعألا] (ْىَلغألا

 : ىلاعت لاق .دحاو مسقأ الو مسقأو . مسق اذهو 4 سيق الف ج : لجو زع هلوق

 ٠ يحول ١ لوزنب ىأ 6 موجنل ١ عقومب أرقت يهو 6 ن ارقل ١ موجن يأ 4 مونلا ١ عقاومب ط

 . )2 )سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع ركذ امين

 موجنلا :لوقي مهضعبو . ةمايقلا موي ترثتنا اذإ بكاوكلا ينعي :نسحلا ريسفتو

 .ءامسلا موجن عقوم : دهاجم لاقو . تباغ اذإ

 نإ موجنلا عقاومب مسقأ ٌميرَكناء رق هل إ ميظع نوُمَلغعَت ول ٌمَسَقْل هنإو ج :لاق

 ةرفسلا يدياب هللا دنع :يأ « نونح بتك يف » . هللا ىلع : يأ ميرك نارقلا اذه

 ليزنت » ةكئالملا ينعي ،بونذلا نم : : ىأ 4 َنوُرُمَطُمْلا آلإ هسمي ال » .ةرربلا ماركلا

 نيملاعلا بر نم لزن :لوقي ؛ميدقت اهيفو .ليربج هب لزن :يأ « َنيِمَلَْلا بر نُم

 .نورّهطملا الإ هسمي ال نونكم باتك يف

 هل نوكرات :يأ َنونهذُم مأ « نارقلا ينعي ي 4 ثيدحلا اذهبف » :لاق

 ول اودو : يأ ]9 : ملقل ] (نوُئهذي نهذ ول اوُذور : لجو زع هلوقك .نيكرشملل هلوقي
 4 َنوُبذَكَ مكنا مكقزر َنوُلَعجَتَ ل :لاق .هنوعديف هب تثعب يذلا رمألا اذه عدت

 .[28 :ميهاربا] ارفك هللا ة ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ر ملأ) : هلوقك

 دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا باب .اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باب يف هجام نبا هجرخأ (1)
 6 هدوجسو هعوكر يف لجرلا هلوقي ام باب ،ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو (7 مقر)

 .ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح نم هيوري امهالك (869 مقر)

 © نآرقلا مكحمب :لاق ( موجنلا عقومب مقأ الَق) :لاق» :9 ص 3 ج ؤ يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 عقاومب مسقاف» :2522 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .«اموجن تي يبنلا ىلع لزني ناكو

 . «اهبياغمو اهطقاسم اهعقاومو ثموجنلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 89 ۔ 83 : ةعقاولا

 ال هللا نأ متمعز يتلا سفنلا يأ 4 تلب اذإ » الهف :يأ « الون » :لاق

 نوُرِصْبت أل نكلو مكنم هلإ برقأ نحنو نورظنت نئنيج منو ولحلا » .اهٹعبي
 :مهضعب ريسفت يف نيبساحم ريغ :يأ 4 نينيدم رغ متنك نإ » الهف :يأ « الوق
 « اَهنوُعجرت » م"نيكولمم ريغ :مهضعب لاقو .ثعبلاب نيرقم ريغ :مهضعب لاقو
 .نوثعبت ال مكناب :يا يدص م نإ » ايندلا ىلإ سفنلا ينع

 :نيهجو ىلع أرقت يهو .4 ناحيرو حورف َنيبرَقُملا َنم ناك نإ امأف ف :لاق

 يف نسحلا ريسفتو .ءارلا مضب 0 حورف : اهأرقي نسحلا ناكو (حوُر) ف و 0 (حؤَز) ذف

 : يبلكلا ارقمو .ةمحرلا :حورلا :لوقي مهضعبو .ةنجلا يف ةليوطلا ةايحلا (حوز)

 .قزرلا :ناحيرلا : يبلكلا لاقو .ةحارلا ينعي ،حوَرف

 .ةكئالملا هرضحت تيملا نإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 ©بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلا اهتيأ يجرخا :اولاق احلاص لجرلا ناك اذإف

 نيح كلذ اهل لاقي .نابضغ ريغ ضار برو ناحيرو حورب يرشبأو ةديمح يجرخا

 .نالف نب نالف نولوقيف ؟اذه نم :لاقيف ؛اهل حتفتسيف ،ءامسلا ىلإ اهب ىهتني

 حورب يرشبأو ةديمح يلخدا .بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلاب ابحرم :نولوقيف
 ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح ،كلذ اهل لاقيف .نابضغ ريغ ضار برو ناحيرو
 .ةعباسلا

 دسجلا يف تناك ةثيبخلا سفنلا اهتيأ يجرخا اولاق ءوسلا لجرلا ناك اذإف

 حجارلاو لاوقأ ةسمخ هانعم يف يورو نينيدم ريغ هلوق نم دارملا يف ًاميدق نورسفملا فلتخا (1)
 يف ةديبع وبأ هيلإ بهذ ام وهو ،نييزجم ريغ هانعم نأ نيرسفملا روهمج هيلإ بهذ امبسح اهنم
 .نيكولمم ريغ ىنعم حجر ءارفلا ناكو زاجملا

 ةملس نب دامح نع خيش ينثدحو : لاق ءارقلا لاق» : يلي ام 1 ص 3 ح . ءارفلا يناعم يف ءاج )2(

 كلذك نسحلا ةءارقو (ناحيرو حؤَرف) :لاق هنأ ةي يبنلا نع ةشئاع نع قيقش نب هللا دع نع
 :ارق نمو ربقلا يف حورف :يأ (حورف) ءارقلا رئاسو ةنيدملا لهأو يملسلاو مصاعو شمعال و
 .«قزر :(ناحييَرَو) اهيف توم ال ةايح :لوقي (حورف)
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 94 - 89 :ةعقاولا عبارلا ءزجلا

 ص ةروس] (جاَوزأ هلكش ْنِم ُرَحآَو) قاسغو ميمحب يرشبو ةميمذ يجرخا ،ثيبخلا
 :لاقيف .اهل حتفتسيف ،ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث ،جرخت ىتح اهل كلذ نولوقيف .[8

 نل هنإف ةميمذ يعجرا ثةثيبخلا سفنلاب ابحرم ال :لاقيف .نالف :نولوقيف ؟اذه نم

 .ربقلا ىلإ ناريصي مث ،ضرالاو ءامسلا نيب لسرتف ،كل حتفي
 كلذ :لاقف .( ميعن ةنجو و ناَحْئَرَو ُحْوَرف) : : ةيآلا هذه أرق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .توملا دنع نوريل مهنإ هللاو امأ :لاقف موقلا ضعب هلأسف .ةرخآلا يف

 ناحير م")ةمزحب ىتؤي توملا دنع نمؤملا نإ :لاق نيعباتلا ضعب نع اوركذ

 . تومي مث اهمشيف

 .4 ميهت ةَنَجَو » : ىلاعت لاق
 نم}»[كل ريخف يأ] كل ُمْلَسَف نيمل بنحضأ نم ناك نإ امأو % : ىلاع لاق

 لزنملا باحصأ مهو .نيبرقملا ريغ نم . نيميلا باحصأ ءالؤهو « نيمنلا بنخحضأ

 دصتقملا يف ةكئالملا ةروس يف اضيأ يهو .نمحرلا ةروس يفو ةروسلا هذه يف يناثلا

 اباسح نوبساحي يذلا مه نودصتقملاو .باسح ريغب ةنجلا لخدي قباسلاو ،قباسلاو
 .رخالا لزنملا باحصأ مهو .‘ اريسي

 « ميجج 7 ميمح ن نم ه لزن َنيَلاضلا نيب ذَكُمْلا َنم َناَك نإ مأو » :لاق

 يبنلا ىلإ هعفري مهضعبو ، ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ
 ©هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو ،هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم :لاق مالسلا هيلع

 نإو . . .هءاقل هللا بحأو هءاقل هللا بحأو هللا ءاقل بحأ رضتحا اذإ نمؤملا نإو

 تغلب اذإ الوَلَف) :ةيآلا هذه الت مث .هءاقل هللا هركو هللا ءاقل هرك رضتحا اذإ رفاكلا

 .ةمزح :باوصلا هنأ تيأر ام تبثف انه ةزوحل ىنعم الو ،ناحير ةزوحب :ع و ق يف (1)
 باحصأ نم كنأ كل ملسم كلذف : يأ» 1 ص 3 ج ءارفلا يناعم يفو .351 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .233 ص 17 ج يبطرقلا ريسفت يف (ل مالَسَق) :هلوقل ىرخأ يناعم رظناو .نيميلا
 هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم باب :قئاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ :هيلع قفتم ثيدح (3)

 هللا ءاقل بحأ نم باب .رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هجرخأو .ةشئاع نع

 . ةشئاع نع { 2684 مقر) و ؤ تماصلا نب ةدابع نع 2683 مقر) هءاقل هلللا بحأ
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 96 ۔ 95 :ةعقاولا

 ماتخ ىلإ (. .. نوُرِصْبت آل نكلو مكنم هنإ برقأ نحنو نورظنت ٍذئنيج سنأو موقلل
 .ةروسلا

 هذه يف كيلع انصصق يذلا اذه نإ :يأ 4 نيقلا ىح َوُهَل اه نإ » :هلوق

 .(}[ءوسلا نم هللا هزن :يا] « ميظعلا كبَر مشاب خّبسَف » [قح نيقيل ةروسلا

 .352 ةقرو ؤز نم ةدايز )1(
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 3 - 1 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 . .اهلك ةيندم ىهو 6 ديدحلا ةروس ريسفت

 ه ى ۔ .٠ هو . ,ه .و 8 5۔ - ٥ ٣ ٥ ٠

 ضرالاو تومسلا يف ام .هلل حبس ث : هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مسب ث

 ريسفتو .. هرمأ يف ميكحلا 8 هتمقن يف زيزعلا : مهضعب لاق . 4 ميكحلا زيزعلا وهو

 .هنود نم لذ هتزعب :زيزعلا :نسحلا

 ه ۔ 92 , ۔ . .ي | ى يل 7 ٥ ,, ۔ . د هو رم2 ِ
 ء يش لك ىلع وهو تيميو ييحي 7 ضرال او ت ومسل ا كلم هل ث : هلوق

 . زيدق

 [ءيش لك دعب] هرخالاو » [ءيش لك لبق ينعي] لوألا وم :هلوق
 وُهَو » 6ت[نطب امب ملاعلا ينعي] « نمالاو » [رهظ امب ملاعلا ينعي] « رهظلاو »
 .« ٌميِلَع ءيش لكب

 ؟تئج نيأ نم :مهدحأل اولاقف كالمأ ةعبرأ تعمتجا :لاق نسحلا نع اوركذ
 نم : لاقف تئح نيأ نم : يناثلل اولاق مث © يبر دنع نم ةعباسلا ءامسلا نم : لاقن

 نم قرشملا نم : لاقن ؟تئج نيأ نم : ثلاثلل اولاقف . يبر دنع نم ةعباسلا ضرألا

 .بئاسلا نبا الإ ةيكم اهناب لقي مل هنإف آكش الو خسان نم أطخ وهو «اهلك ةيكم» :ع و ق يف )1(

 نب رباجو ةمركعو دهاجمو نسحلاو سابع نبا ةيندم اهنأب لاق نممو . ةيندم اهنأ ىلع روهمجلاو
 كلذكو .ةكم حتف وهو 510 :ةيآلا يف اهيف حتفلا ركذ ةيندم اهنأ دكؤي اممو .لتاقمو ةداتقو ديز
 تايآ يه امنإ نيقفانملا يف تلزن يتلا تايآلا بلغأو .13 :ةيآلا يف تاقفانملاو نيقفانملا ركذ
 . اهلك ةيندم يهو :352 ةقرو ز يف ءاجو .ةيندم روس يفو ةيندم

 .ز نم ةدايز ةيآلا هذه ريسفت يف نيفوقعم نيب ءاج ام (2)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 7 - 4 :ديدحلا

 هذه الت مث . يبر دنع نم . برغملا نم : :لاقف ؟تثئح ج نيا نم عبارلل ا اولاقف . . يبر دنع

 هعفر الإ هملعأ الو . (ميلَع ء ءيش لكب و وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا و ؤمه) : : ةيالا

 . مالسلا هيلع يبنلا ىلا

 اهيفو « ماي ي ةتس يف ضزألا تومّسلا قلخ يذلا وه » :لجو زع هلوق
 : هلوقك ةنس فلأ اهنم مويلا . مايأ ة ةتس يف امهنيب امو ضرالاو تاوامسلا قلخ :رامض]

 . [47 : : جحلا] . (نوُُعت امم ة ةنس فلك كبر دنع امو نإَو)

 لاق لاق نسحلا نع اوركذ .4 شرقلا ىلَع ىوتسا مث » :لاق
 ديعس نع اوركذ . نيءعامس نيب امك شرعلا ن نيبو ةعباسلا ءامسلا نيب : : نل هللا لوسر

 .هقلخ يذلا الإ شرعلا ردق ملعي ال :لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نبا

 نم ضرألا يف لخدي ام :يأ 4 ضزألا يف جلي ام ْمَلعَي » :لجو زع هلوق
 يحو نم :يأ « ءامسلا َنم لزن اَمَو » تابنلا نم :يأ « اهنم جرحي اَمَو » رطملا
 ."دابعلا لامعأو ةكئالملا نم اهيلإ دعصي ام :يأ « اهيف جرعي اَمَو » .هريغو

 توُمّسلا كْلُم هل ريصب َنوُنَمُعَت امب هللاو متنك ام نيأ مُكَعَم و ؤُهَو » : ىلاعت لاق
 .ةمايقلا موي . : يأ 4 رومألا جت هللا ىلإو ضزألاو

 لك ذخأ وهو « ليلا يف راهنلا جلو راهنلا يف للا جلوُي » :لجو زع هلوق
 .رودصلا يف امب : : يأ . 4 رودصلا تاذب ب ميلع ومو ث . هبحاص نم امهنم دحاو

 لعب يأ 4 4 هيف َنيِفَلحَتْسُم مكَلَعج امم اوقفن و هلوُسَرَو هلل اب اونم ا { : . ىل اعت هلوق

 : :ىلاعت ه هلوقك .مهيديا يف ناك يذلا يف مكفلختساو هل هللا كلهأ هأ يتلا و

 . : 4 : . ه 5 هللا ليبس يف : ىأ 4 اقفن

 هتبثأ امو .«ةكتالملا هب جرعت يذلا يحولا نم :يأ» (اَهيف جرعي امَر) :يلي ام ع و ق يف ءاج (1)
 . ىنعم ىنوأو ةرابع حصأ 352 ةقرو ز نم

 . هتيطعو هقزر وهو . هيف نيكلمم» : 2 ص 3 ح يناعملا يف ءارفلا لاقو )2(
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 10 - 8 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 و ٥ ى ى م

 قو مكبرب اونمؤثل ْمُكوُعْذَي لوسرلاو هلاب نونم ؤ ؤ آل ْمُكَل اَمَو » :لجو زع لاق
 «َنينمؤُم متنك نإ ) : ىلاعت لاق .مالسلا هيلع مدآ بلص ىيف : ىأ 4مُمُكَقثيم ذأ

 هللاب مترفك نإو .قاثيملا كلذب نونمؤم متناف لوسرلابو هللاب نينمؤم متنك نإ :يأ

 .قاثيملا كلذب نورفاك متنأف لوسرلابو

 .نآرقلا :يأ تنيب تنا ِهدْبَع ىىَلَع لزني يذلا وُه » :لجو زع هلوق
 هلا دارا نم ينعي ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم :يا « رونلا ىإ تسلا نم مكَجِرْخْيل »
 .4 ميجر توغ مكب ةئلا نإَو » :لاق .هيدهي نأ

 :لوالا مالكلا ىلإ عجر « هللا ليبس يف اوقفنت :ن لأ مكل امو » :لجو زع هلوق
 تمسلا تزيم .هلو » :ىلاعت لاق .(هيف َنيفَلْخَتُْم مكلَعَج ام ونأ

 نحن انإ) :لجو زع هلوقك . .ءيش لك كلهيو عيش لك دعب ىقبي ينعي ٩ ,ضزلا
 ۔ و .ذهو . ه , ه . ۔ ه ء ٥ م

 .[40 :ميرم] (نوعجري انيلإو اهيلع نمو ضزألا ثرت

 :ميدقت اهيف] « لتقو حتفلا لبق نم َقَقنأ نم مكنم يوتسي ال » : ىلاعت لاق
 ةجرد مظعأ كيلوأ ف ةكم حتف وهو 5("[لتاقو حتفلا لبق نم مكنم قفنأ نم يوتسي ال
 لتاقو قفنأ نم ،ةنجلا :يأ 4 نسحلا هللا دََو الكو اوُلَتَقَو دعب نم اوقفنأ َنيذلا َنُم
 .« ريبخ نولمعت امب هللاو » :لاق .هدعبو ةكم حتف لبق

 .(غ) ةكم حتف دعب ةرجه ال :لي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 ىلع اومدق نيرخآ نيلجرو ورمع نب ليهسو )ةيمأ نب ناوفص نع اوركذ

 .352 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 ال :ظفلب سابع نبا نع ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 نبا نع ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو .اورفناف مترفنتسا اذإو ةينو داهج نكلو حتفلا دعب ةرجه
 .(1864 مقر) ةشئاع نعو (1353 مقر) سابع

 باعيتسالا يف هتمجرت رظنا .بهو وبأ هتينكو ،يحمجلا يشرقلا فلخ نب ةيمأ نب ناوفص وه (3)

 .405 ص 2 ج ،يبهذلل ،ءالبنلا مالعأ ريس يفو }718 ص 2 ج شربلا دبع نبال

 = سمش دبع نب ورمع نب ليهس هتبثأ ام حيحصلاو رمع نب لهس اذكه مسالا ءاج ع و ق يف (4)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 12 - 11 :ديدحلا

 .رجاهي مل نمل ناميإ ال هنأ انعمس :اولاقف ؟مكب ءاج ام :لاقف ةكم نم ةي يبلا

 اي كيلع تمسقأ :لاق مث . ")ةبسحو ةينو داهج نكلو تعطقنا دق ةرجهلا نإ :لاقف

 .ةكم حطابأ ىلإ نعجرتل بهو ابأ

 يف اذهو (2)[ًابستحم :يأ] « نسح اضرق هللا ضرق يذلا اذ ْنَم » :هلوق

 :ةرقبلا ةروس يف هريسفتو 4 ُهَل ُهَفع ضيق ج عوطتلا ةقدص يفو هللا ليبس يف ةقفنل

 ةلبنُس لك يف لبانس عبَس تتبن ٍةبَح لتَمَك هللا ,ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا لمر
 .[261 :ةرقبلا] (ُميِلَع عساو هلا ءاشي نمل فعاضي هللاو ةبح ةنا

 ةنسح لك :لجو زع هللا لاق :ةلي هللا لوسر اك :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 هب يزاجأ انأو يل وهف مايصلا الإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب مدا نبا اهلمعي
 .ةنجلا

 ةقفن نم لضفأ ةقفن نم دبع قفنأ ام :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ
 . (ة)لوق

 .ةنجلا وهو ميرك باوث :يأ ه ميرَك رجأ ُهلَو » :ىلاعت لاق

 4 م مهيدي :أ ني مهرون ىعسي ِتتمؤُمل او َنينمْوُمل ا ىرت موي » :لجو زع هلوق
 4 رنَهْنألا اَهتخَت نم يرجت تنج ويلا ُمُكيَرشُ مهنم » ةنجلا ىلإ مهدوقي :يأ

 :ةروس يف اهلثمو . طارصلا ىلع كلذو .ةنجلاب مهارشب يهو ،مهبتك مهناميابو :يأ
 ُهَعَم اونما نيذلاو يبنلا هللا يزخُي ال مو ي » :ىلاعت هلوق يف مرحت مل يبنلا اهيأ اي

 كلد اَهيف َنيدِلَْع » : ىلاعت لاق [8 :ميرحتلا] 4 ممهِناَميبَو مهيديأ نيب عس ممرو
 .رانلا ىلإ ةنجلا نم ةميظعلا ةاجنلا :يأ « ُميِظَعْلا رولا وه

 فقاوم هل شيرق بيطخ ناكو .ديزي ابأ ىنكيو ،مهفارشأو شيرق تاداس نم يرماعلا يشرقلا =
 .669 ص 2 ج باعيتسالا يف هتمجرت رظنا .همالسإ دعبو همالسإ لبق

 .«ةنسح ةينو» اهلعلو .ةبسحو :ةملكلا تدرو اذك ا)1)

 .352 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .246 - 245 ص 1 ج }ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (3'
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 13 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 ("رارقالا لهأ نم ةنايخلاو عييضتلا لهأ ٩ تَعفتُمْلاَو نوقتملا لوقي مو <

 اورظنا ث مهون ى ىفط اذإ نينمؤملل نولوقي ث .طارصلا ىلع مهو اونما نيذلل »

 ارون قفانم لكو نمؤم لك ىطعي هنأ كلذو .4 مكرون نم سبتقن 9 [انورظتنا : يأ]

 نينمؤملل نوقفانملا لوقيف ،نينمؤملا رون ىقبيو نيقفانملا رون افطي افطيف ث طارصلا ىلع
 مهدحأ ران تئفط اذإ ايندلا سبقك سبق هنأ نوبسحخيو (مُكرو نم سبتقن اًنؤرظنا)

 ىلإ يأ 4 ْمُكءاَرَو اوُعجزا » نوقفانم مهنأ اوفرع دقو نونمؤملا مهل لاقف })سبتقا
 اوعجرف .رون وه يذلا ناميإلا بسكي مت نمف :يأ « ارو اوُسمتْلاَق » ايندلا

 ًنإ) :هلوق مهايإ هللا ةعدخو .هللا ةعدخ مهتكردأ كلانهف .ائيش اودجي ملف مهءارو
 .[142 :ءاسنلا] (مُهُمداَح وُمَو ةلا َنوُمِداَحُي نيقفانملا

 :ي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع اوركذ

 رسج ىلع نيقفانملا مهعم "}ةملظ ىشغتو .ارون قفانمو نمؤم ناسنإ لك ىطعأ

 رون وجنيو نيقفانملا رون افطي مث . هللا ءاش نم نوذخأي كسحو بيلالك هيف منهج

 مث ،نوبساحي ال افلأ نوعبس ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ةرمز لوأ وجنيو .نينمؤملا
 .ةرمز رخآ وجني [ىتح] كلذك مث .ءاضأ ءامسلا يف مجن اوضأك مهنولي نيذلا

 .هدنع نيقفانملل فيرعت اهنأكو ك يراوهلا دوه خيشلل ةرابع هذه (1)

 (اًنورَظنا) :نيتءارقلا ىنعم فلؤملا ققح فيك 133 ص 3 ج ءارفلا يناعم رظناو .ز نم ةدايز (2)

 برعلا لوقت دقو» :لاقف نيتءارقلا نيب عمج مث ،ريخاتلا ىنعمب (انوُرظنأ) و ،راظتنالا ىنعمي

 : موثلك نب ورمع تيبب دهشتساو 0 ينرظتنا نوديري مهو ،ينرظنا

 انيقيلا كربخن انرظناو انيلع لجعتالف دنمهابأ

 تارابع 224 ص 27 ج هريسفت يف يربطلا لقن دقو .كربخن اليلق انرظتنا :هذه ىنعمف :لاقو

 .هيلإ اهبسنو ايفرح هذه ءارفلا
 .رانلا نم ،ةوذجلا وأ ،ةلعشلا وهو سقلا هراج نم ناسنإلا بلطي نأ سابتقالا (3)

 .«رونلا هنم انذخأ يذلا عضوملا ىلإ اوعجرا يأ» :ءارفلا لاقو.(4)

 يف هيلع رثعأ ملو . .ع و ق يف لماك ريغ ًابرطضم هلك ثيدحلا اذه لب ةرابعلا هذه تدرو اذك (5)

 .يوثنملا ردلا يف يطويسلا هدروأ ام هانعم يف ثيدح برقأو .هحيحصتو هقيقحتل ثيدحلا بتك

 .سابع نبا نع هيودرم نباو يناربطلا هجرخأو .172 ص 4 ج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت اد - 13 :ديدحلا

 ىلع طارصلا نوزوجيف مهلامعأ ردق ىلع نونمؤملا يطعي يذلا رونلا نأ انغلبو
 .ايعس لجرلا ىعسيو .مئاهبلا داوجكو ليخلا داوجكو حيرلاكو قربلاك مهلامعأ ردق

 مهضعبو .هيمدق مهدحأ رون زواجي الو ىرخأ كسمتستو مدق لزتو ؤ ايشم يشميو

 .هنطب ىلع طبلتي مهضعبو .افحز فحزي

 انرون ال ممأ انبَر َنوُنوَقَي) نيذلا مه :ًافحز فحزي يذلا يف يبلكلا لاقو
 .(انَل رفغاو

 :روسلا :دهاجم ريسفت « ٌباَب هل روُسب مُهَنَب برضف » :لجو زع هلوق
 :يأ « ُباَذَعْلا هلبق نم ُهرهنَطَو » ةنجلا :يا ه ةمرلا هيف هللاب » .فارعالا
 .رانلا

 لبج دحأ :لاق ةلي هللا لوسر نأ انغلب :لاق . دحأ لبج هنأ انغلب : مهضعب لاق

 نوفرعي ماوقأ هيلع سبحيو رانلاو ةنجلا نيب ةمايقلا موي لثمي هنإو .هبحنو انبحي
 .)ةنجلا لهأ نم هللا ءاش نإ مه مهاميسب

 .رانلاو ةنجلا نيب ‘}»لصف روسلا نإ :نسحلا ريسفتو

 مث ،رانلا ىلإ ةرمو ةنجلا ىلإ ةرم طارصلا مهب ليمي فارعألا باحصأ نأ انغلبو
 ةروس يف مهرمأ انرسف دقو . مهتائيسو مهتانسح توتس ا موق مهو ؛ ةنجل ا ىلا نوريصي

 , (4) فارعألا

 و مث و,

 :روسب مهنيب هللا برض نيح نينمؤملا نوقفانملا يداني يأ 4 مهنوداني ) :لاق
 كسنتنو . مكتداهشب دهشن . . مكنيد ىلع ىأ .ايندلا يف يأ 4 مكعم نكن أ »

 (}[مترهظأ اميف يأ] 4 ىلب » :نونمؤملا مهل لاق يأ « اولاق » مككسانم

 .«فارعألا ين باجحلاك روسلاو» :657 ص ،دهاجم ريسفت يف (1)
 .20 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (2)

 .لصاف وأ لصفي اهلعلو .ع و ق يف اذك (3)
 .22 - 19 ص 2 ج ىضم ام رظنا (4)

 .352 ةقرو ،ز نم ةدايز (5)
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 16 - 14 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 ؛ متناو » .ةبوتلاب :يأ « ْمُتْضْبَرَتَو » يصاعملاب :يأ « مكسفنأ متنتف مكنكلو »
 متينم يتلا 4 ينامألا مكنعو » مكتداهشو مكرارقإ دعب هللا مكبذعي نأ متككشو :يأ

 نم انناوخإ ىلإ دسفتسن الف هباحصأو دمحم كلهي :مكلوق نم مكسفنأ اهب

 هللاب مُكَرَعَو » هذه مكلاح ىلع متناو توملا :يأ 4 هللا رمأ ءاَج ىنح » .نيكرشملا
 مكرارقإ دعب مكبذعي ال هللا نأ مكيلإ هساوسوب مكرغ ،ناطيشلا وهو 4 رورلا
 .(}» مكديحوتو

 امنإ ةبطاخملا نال قافنلا لهأ اي ه ًةَيذف مكنم ذَحؤُي آل مويلاف » : ىلاعت هلوق
 .)دوحجلاو راكنإلا لهأ ينعي اضيأ 4 اورفك نيذلا نم آلو « مهل هللا نم تناك

 زع هلوقك ،نيدحاجلاو رافكلاو نيقفانملا ينعي رانلا مكوأَم : ىلاعت لاق

 :لاق [140 :ءاسنلا] (ًاعيمجج م منهج يف َنيرفاكْلاَو َنيِقِفاَتُملا عماَج ةثلا نإ :لجو

 ايندلا يف اهنولوتت متنك :يأ «ممكيَلْوَم يه » .رافكلاو نوقفانملا متنأ رانلا ُكيَوأَمر

 ٩. ُريِصَمْلا سئبو » مويلا مكالوم يهف 0 مويلا اهنولخدي نيذلا اهلهأ لمع نولمعتف
 فوخلا عوشخلاو ه هللا ركز مهبولق عشخت نأ اوُنَماَء نيذلل انا لأ % :هلوق

 باتكلا اوتوأ نيذلاك اونوك الو » نآرقلا يأ « قحلا َنم َلَرَن اًمَو » بلقلا يف تباثلا

 يف ةيضابألا يأر هب دكؤي يراوهلا دوه خيشلا نم ليوات وهو .ع و ق يف ةيالا هذه ليوأت درو اذك (1)

 يف ءاج امك ن نينمز يبأ نبا راصتخا نم مالس نبا ريسفت يف ءاج ام اذهو .ناميإلاو رفكلا ةلأسم
 © يبنلاب يأ (متْصبرَتؤ) ْ مكسفنأ مترفكأ يأ (مُكَسْفنأ متنتف مكنكلَو)» : :352 ةقرو ز ةطوطخم

 نونمتت متنك ام يأ (ينامالا , مكترغؤ) ؤ { متككشو :يأ (متيَتزاو) اننيد ىلإ عجرنو كلهي :متلقو

 ينعي :مهضعب لاق (هللا رمأ َءاَج ىّنَح) !اننيد ىلإ عجرنف هباحصأو دمحم كلهي :مكلوق نم
 .«هلا ىلإ نوعجرت ال مكنأ مكيلإ ةسوسولاب مكربخأ ناطيشلا (ُرورغلا هللاب ب ممُكرَعو) توملا

 نوقفانملا امأو .ةينالعلا يف ايندلا يف اودحج نيذلا ينعي» : يلي ام ز يف ءاجو .ع و ق يف اذك (2)
 .«مهنم لبقي ملف ةرخآلا يف مهلك اونمآف ناميإلا اورهظأو رسلا ىف اودحجف

 يفو» :134 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«ناح اذإ يناي ءيشلا ىنأ» :نينمز يبا نبا لاق )3(

 ملأ :لوقي نم مهنمو ©نعي : لثم كل نئي ملاو ©كل نأي ملأ :لوقي نم برعلا نم : تاغل (ناي)

 .«نآرقلا اهب ىتأ يتلا نهنسحأو .كل لني ملأ :لوقي نم مهنمو ثماللاب كل لني
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !9 - 16 :ديدحلا

 مهءاقب ينعي .رهدلا : ىأ 4 ُدَمألا مهيلَع لان ه ىراصنلاو دوهيلا ينعي 4 لب نم

 تبث نم : : يأ 4 َنوقِسَق ْمُهَنُم ريثكو ط مهبولق تظلفف ٩ ْمُهْبولف ت تسقف ط ايندلا يف

 .كرشلا ىلع مهنم

 بولك عشخت نأ اوُنَماع نيذلل نأي مَلأ) ةيآلا هذه تلزن :لاق نسحلا ريسفتو
 باحصأ مهو ©ةنسحلا لامعألاو موصلاو ةالصلا لهأ مهو هللاو تلزن :لاق (هللا ركذل

 .كلذب مهدازتساف مالسلا هيلع يبنلا

 اورقأ نيذلا : يأ (اونماة نيذلل نات ممَلأ) :نيقفانملا يف تلزن :لوقي مهضعبو
 لوقلا يف اوقدصيف :يأ (ّىَحْلا نم َلَزَن امو هللا ركذل مهبولق عشخت نأ) اولمعي ملو
 .'})مهلمعو مهلوق يف هللا اوقدص نيذلا نونمؤملا لعف امك لمعلاو

 نأ ردقي كلذكف :يأ ه اهتوم دعب ضزألا ييخي هللا نأ اوُمَلغإ » :هلوق

 ي دق .7 .اهتواسق لعب ركذلاب بولقلا نيلي كلذكو : : مهضعب لاقو . ىتوملا ىيحي

 . مكل هنايب هللا نع اولقعت يكل : ىأ 4 نولقعت ْمُكْلَعَل ت تانآلا ز

 تاقدصتملاو نيقدصتملا :يأ 4 تقَدَصُمْلاو َنيِقَدُصُملا نإ » :ىلاعت هلوق
 فعاضي » مهسفنأل نومدقي يأ .عوطتلا يف اذه ه انسح اضرق ةللا اوضرفو )

 : يأ ،ميرك باوث يأ « ميرك رجأ مُهَلَو » هيلع باوثلا مهل فعاضي :يأ 4 مه
 . ةنجلا

 امب اوقدص : يأ هه َنوَقيدَصلا ش م كيلوأ ةِلُسَرَو هللاب اونَماَع َنيِذلاَو ه : ىلاعت لاق
 نولتاقي نيذلا : يأ 4 مهب دنع ُاَدَهُشلاَو ط هب اوقدص امب اولمعو { هللا دنع نم ءاج

 . هللا ليبس يف

 ةداهشلا ىجرت دقو .نسحلا ريسفت يف ،هللا ةمارك نودهشي :ءادهشلا ريسفتو
 . ءادهشلاب هللا مهقحلُيس هللا ليبس يف اولتقي مل ماوقأل

 © نيقفانملا يف تلزن» :353 ةقرو ز يفو 0 يراوهلا دوه خيشلا ليوأت نم وهو .ع و ق يف اذك (1)

 .«نونمؤملا صلخأ امك ناميإلا اوصلخي نأ مهرمأ
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 19 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 :اولاق ؟مكدنع ديهشلا ام :أموي هباحصأل لاق هنأ يتي هللا لوسر نع اوركذ

 هللا ليبس يف ليتقلا :لاق مث .ليلقل اذإ يتمأ ءادهش نإ :لاقف . هللا ليبس يف ليتقلا
 .ةداهش سافنلاو .ةداهش قرحلاو قرغلاو ئ ةداهش نوعاطلاو ] ةداهش نطبلاو . ةداهش

 ."ةداهش رلاو

 ايندلا يف ديهشلا ةايح نيب ام :يتي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .)ةرمت غضمك الإ ةرخالا يف هتايحو

 دجي امك الإ لتقلا ملأ دجي ال ديهشلا نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(ةةصرقلا

 لبق نم اقداص ةداهشلا لأس نم : ي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ
 .)هشارف ىلع تام نإو ديهشلا رجأ هلف هسفن

 م . ۔3 ٤1. م م ظ / ّ ّ .

 مه كئلوا هلسرو هللاب اونما نيِذلا) :ةيآلا هذه رق هنأ نسحلا نع اوركذ
 . ۔ .ه .82 . إ ۔ 7 ٥

 .هشارف ىلع تام نإو ديهش نمؤُم لك :لاقف .7 دنع ُاَدَهشلاَو َنوقيدَصلا

 .[ناميإلاب مهسفنأ ىلع نودهشي :(ُاَدَهشلاَو) :هلوق يف دهاجم ريسفتو]
 , . ۔ < 2 ۔ .,.۔ . ه هو . ه .ري ٤. م ر.; . -

 انتيائب اوبذكو اورفك نيذلاو » :لاق « مهرونو مهرجا مهل » :ىلاعت لاق
٩ ّ . ٥ 

 ميحجلا ُبْحضأ كئلوا 4 .

 ةدع يف باب ،داهجلا باتك يف ةريره يبأ ثيدح نم هدنسم يف بيبح نيب عيبرلا هاور.(1)

 نايب باب .ةرامإلا باتك يف حيحص يف ملسم هجرخأو (451 مقرو 3449 مقر) ثءادهشلا
 .(1915 مقر) «. . .مكنيب ديهشلا نودعت ام» :هلوأو ةريره يبأ ثيدح نم ءادهشلا

 .ثيدحلاو ريسفتلا عجارم نم يدي نيب اميف هدجأ مل (2)

 .159 ص 1 ج ، فلس اميف هجيرخت رظنا (3)

 ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا بلط بابحتسا باب }ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (4)

 لأس نميف ءاج ام باب داهجلا لئاضف يف يذمرتلا هجرخأو 1909(5 مقر) فينح نب لهس نع
 .لبح نب ذاعم ثيدح نم .ةداهشلا

 .658 ص دهاجم ريسفت يف اهلثمو 3353 ةقرو ز نم ةدايز (5)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 21 - 20 :ديدحلا

 بعل لهأ ايندلا لهأ امنإ :يأ « وُهَلَو بع اينألا ةيحلا امنأ اوُمَلُعا » :هلوق
 ۔.۔ !؛هگ,۔ . هگ ٠. . ر۔ ه . ڵ۔ه۔ ى ٍ < . 7

 لثمك دلوال او ِلومال ا يف رن اكتو مكنيب رخافتو هنيزو ه )1( ] نيكرشمل ا ينعي] وهلو

 رطملا كلذ نم ضرألا تتبنأ ام ينعي « هناب راَفُكْل تجغأ » رطم :يأ 4 ثيغ

 :ىأ] « امط نوكي مث » رافصي :يأ 4 اَرَقضُم هيرتف» تابنلا كلذ 4 جيهت ث ,

 باذع ةرخألا يفو ) [45 :فيهكلا] (حايزلا هوُرذَت ًاميشم) : هلوقك (0)[ًابهاذ ارسكتم

 ةويحلا اَمَو » .نينمؤملل :يأ « ناوضرو هللا نم ةَرفْغَمَو » نيرفاكلل :يأ « ديدش
 .اهلهأ اهب رتغي :يأ « رورغلا عم ألإ ايندلا

 ام نوعلمو ةنوعلم ايندلا : لوقي ءادردلا ابأ تعمس :لاق هللا ذبع يبا نع اوركذ

 . هللا ركذ هيلإ ىوأ امو ،هللا ركذ الإ اهيف

 ةنجو نمؤملا نجس ايندلا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .ةرفاكلا

 ةجو مكبر نُم ٍةَرفْعَم ىلإ » تاحلاصلا لامعالاب :يأ « اوقباَس » :هلوق م م ٥ و :9 ح - م
 نيضرألا عيمجو تاوامسلا عيمج ينعي 4 ضرال او ءامسلا ضرعك اهضرع

 لاقو .اهلوط دحأ فصي الو .اهضرع اذه .اهتبحاص بناج ىلإ ةدحاو لك تاطوسبم

 نيضرألا :يأ [133 :نارمع لآ] (ْضزألاو تاومسلا اهَضْرَع) :ىرخأ ةيآ يف
 .عبسلا

 ضرا :لاق نسحلا نع اوركذ .ه هلسرو هللاب اونما نيذلل تدعأ » : ىلاعت لاق
 ةنبل اهناطيحو هذه مكيراوج نم ًاضايب دشأ رفذأ كسم اهبارتو ةضف نم ماخر ةنجلا

 .ز نم ةدايز (1)
 هريغ باتك يف تيأرو .رافكلا ىنعم ىيحي رسفي مل :دمحم لاق :يلي ام 353 ةقرو ز يف ءاج (2)

 لمتحي دق :ليقو .هاطغ : يأ هرفك ضرألا يف رذبلا ىقلأ اذإ هنال رفاك عرازلل لاقي .عارزلا مهنأ
 .دارأ امب ملعأ هللاو ،نينمؤملا نم ايندلا ةنيزب اباجعإ دشا مهو .هلاب رافكلا دارأ نوكي نأ

 .338 ص 1 ج فلس ام رظنا (3)
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 23 - 21 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 اهفعسو بهذ اهلخن عوذجو . 3رفذألا كسملا اهطالبو ةضف نم ةنبلو بهذ نم

 نم نيلأو لسعلا نم ىلحأو .نبللا نم ًاضايب دشأ ،رجه لالق لثم اهبطرو ،للح
 ام رظنا :هل لاقيف ىطعيف .آلوخد مهرخآ الزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإو .دبزلا

 ربش هيف سيل .هل هلك ةنس ةئامسمخ ةريسم ىلإ رظنيف هرصب يف هل حسفيف ،هللا كاطعأ

 هيلع ىدغي {‘همدخو هجاوزأ هيف توقايلا مايخو ةضفلاو بهذلا روصق رماع وهو الإ

 نول اهنم ةدحاو لك يف .اهلثمب هيلع حارُيو ؤ©بهذ نم ةفحص فلأ نيعبسب موي لك

 ءادغ يف نجلا هب لزن ول .اهلوأ نم لكاي امك اهرخآ نم لكأي ،اهتبحاص يف سيل
 .ائيش هدنع امم كلذ صقني الو 3 مهعسول دحاو

 تاومسلا اَهْضرَع ةَّنَجَو) :لجو زع هلوق نع أي هللا لوسر لأس الجر نأ انغلب
 " ضرألاو تاوامسلا اهضرع اهنم ةجرد لك ةجرد ةئام يه :لاق (ضزألاو

 .4 ميظعلا لضقلا ود هللاو اي نمم هيتوُي هللا لضف كلذ »» :لاق

 الو ط رامثلا صقنو ةبودجلا ينعي « ضزألا يف ة ةبيصم نم َباَصأ ام :هلوق

 نأ لبق نُم بتك يف لإ » داسجألا يف ايالبلاو ضارمألا ينعي « مكسفنأ يف
 كلت هللا قلخي نأ لبق نم :نسحلا ريسفت .اهقلخن نأ لبق نم :يأ « امأَرب

 كلذ نإ » .ضرألاو تاوامسلا هللا قلخي نأ لبق نم :لوقي مهضعبو .سوفنلا

 .نيه :يأ « ُريِسَي هللا ىل
 .اذكو اذك هتبوقع اذكو اذك بنذ نإ : :اباتك هدنع بتك هلللا نإ :نسحلا ريسفت

 امب ةبيصم نُم مكباَصأ اًمَو) :هلوق وهو ؛ءاشي ام كلذ نم بقاعيو كلذ رثكأ نع وفعيف
 ٥ ه م ص :

 .[40 :ىروشلا] .ريثت نع وُفْعَيَو مكيديأ تبسك
 : يأ 4 مكتاف ام ىلَع ) اونزحت ال يكل : يأ 4 اوَساَت ال يكِل ) : ىلاعت لاق

 بنذب كلذ نأ نوملعيف :يأ . مكسفنأ يفو ضرألا يف مكباصأ اميف يأ ،ايندلا نم

 يبا نع يذمرتلا هاورو 1 ص 1 جح فلس ام رظناو : ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )1(

 . ماع ةئام نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةئام ةنجلا يف : ظفلب ةريره
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 25 - 23 :ديدحلا

 .ايندلا نم :يآ ْمُكنت َ امب اوحرف الو » .نوبوتيو نوربتعيف

 تعجر لاح يأ ىلع يلابأ ام :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع نسحلا نع اوركذ

 رظتنأل ينإ رسي ىلع اوناك نإو رسيلا رظتنأ ينإ رسع ىلع اوناك نئل ؛يلهأ ىلإ
 .رسعلا

 يلإ نوكشي مهو يلهأ ىلإ عجرأ موي ينيعل يمايأ رقأ نإ :لاق ةفيذح نأ انغلبو

 .ةجاحلا

 كلايعل حبصأ ام : طق قورسمل تلق ام :تلاق ،قورسم ةأرما م" . . .نأ اوركذ

 .قزرب هللا مهنيتأيل هللاو امأ :لاقو اكحاض مسبت الإ قزر مويلا

 مأ رسي : يلإ قبس لاح ىأ يلابا ام هللاو :لاق باطخلا نب رمع نأ انغلبو

 رسعلا عم نإ رشي رسعلا عم نإ) :ةيآلا هذه الت مث {هبحاص ولتي امهدحأ نال .رسع
 . 4 روخ , لاتخُم ك بحي ه ال هلاو » :ىلاعت لاق .[5-6 :حرشلا] (ًأرسُي

 مهناوخإ نورمأي دوهيلا ينعي ه لخلاب سانلا َنوُرُماَيو نولحي نيذلا » :هلوق
 مالسإلابو ،مالسلا هيلع دمحم تعن نم مهيديأ يف ام نامتكب :يأ ،لخبلاب
 يأ « ديمحلا » هقلخ نع يأ 4 نعلا ةللا نإ لوَنب نمو » :لاق .ةاكزلابو
 .هودمحي نأ مهيلع بجوأ :يأ .هقلخ ىلإ دمحتسملا

 4 نازيملاو بتكلا ُمُهَعَم انلزْنأو تيبلاب انَلُسُر اَنلَسزأ دَقَل » :لجو زع هلوق
 (َناَزيملا َعَضَوَو اَهَعَفَر ءامسلاو :هلوقك .لدعلا وهو ،نازيملا مهعم انلعجو :يأ

 .لدعلاب : يأ 4 طساب سانلا موُقَيِل » ضرالا يف نازيملا عضو :يأ [7 :نممحرلا]
 ٤ ًديدش ٣7 هيف » ضرألا نم هللا هجرخأ ديدحلا انلعجو : يأ « ديدحلا انلزنأ <

 م ْمُكَنِصحخْنل) .عوردلا يف لاقو .اهريغو عوردلاو فويسلا نم حالسلا ينعي

 مسا دجأ ملو اهقيقحتل دتهأ ملو «رسمك» :اذكه ع يفو ،'نمك» : :اذكه ق يف ةملكلا تدرو (1)
 نيتسو ثالث ةنس قورسم يفوت دقو . مجارتل ١ بتك نم يدي نمب اميف عدجاألا نب قورسم ةأرما

 .ةرجهلل
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 27 - 25 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 امو عوردلاو لتقلا نم ةّنُج اضيأ هيف لعجو ،لاتقلا :سابلاو [80 :ءايبنألا] (ْمكِسأب
 . مهشياعم يف ديدحلا نم هب نوعمتني ام ينعي 4 سانلل ُعفنَمَو ط . (1)هتمرح

 :بيغلاو .بيغلاب ناميإلاب يأ 4 بقلاب ُهَلُسرَو هرصني نمم للا َمَلْعَيلَو » :لاق

 ملع اذهو ‘ اذهب نمؤي نم هلسرو هللا رصني امنإف .رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلا

 ةللا نإ » :لاق .امهترصن نيكرات وأ هلسرو هنيد نيرصان هللا مكنملعيلو :لاق .لاعفلا
 .هتمقن يف :يأ « زيزع » هناطلس يف :يأ 4 يو

 ى وك ..ذ ىوع , ۔٨۔۔ذ۔ذ ۔ .هذ ث 2 ٥.٤ .۔۔۔ ِ

 ةوبنلا امهتيرذ يف انلغجو ميهربإو احون انلسرا دقلو » :لجو زع هلوق

 ْمُهنمَف » :لاق .ىسوم باتك مارحلاو لالحلا هيف لزن باتك لوأ ناكف 4 بتكلاو

 نوكرشم :يأ « ًنوُمِسَق » امهتيرذ نم :يا « مهن ريو » امهتيرذ نم يا 4 ه
 . نوقفانمو

 وفقي اعبت لسرلا انلعج :يأ « انلُسُرب مهرثاَ ىَلَع اَنيقَق مث و : ىلاعت لاق

 نب ىسيمب ان , هبحاص وفقي يذل اك صعب رد أ ىلع اهضعب : يأ ئ ًاضعب اهضعب

 4 ةمحرو ةفأر وع نيذلا بوف يف اَنْلَعَجَو ليجنإلا هنباو < مهدعب نم 4 م ميرم

 .هلل ١ لوسر ًدُمحُم ًدُمحُم دمحم) : لجو رع هلوقك 6 ًاضعب مهضعب محريو 6 ضعبب مهضعب ف ؤأري : يأ

 .[29 :حتفلا] (ْمُهَنب ُءاَمَحُر رافكلا ىلَع ءادِشأ هَعَم نيزلاو

 ام :يأ « مهيَلَع اهبتك امم امكوُعَدَنبا ةِاَْهَرو » :لاقف مالكلا فناتسا مث

 .هللا ىلإ اهب اوبرقتيل « هللا ناوضر ءاغبا ألإ » اهوعدتبا امنإ :يأ .مهيلع اهانضرف
 ةينابهرلا ينعي « اَموَعَ اَمَف » :لاق .اهوعدتبا نيح مهيلع هللا اهضرفف :نسحلا لاق

 اوّنَماَع نيذلا ايتاثَف . هللا ىلإ كلذ اودأ ام : يأ ،مهيلع انضرف ام الو «اََّياَعر ىح

 قسف وهو .نوقفانمو نوكرشم :يأ «وُقِسق مهنم ريبو » :لاق ه ممُمَرْجَأ مهنم
 . قسف قوف قسفو قسف نود

 يف اطخلا وأ فيحصتلا نم اهيف ام حيحصت ىلإ قفوأ ملو .ع و ق يف ةلمجلا هذه تدرو اذك (1)

 .اهتاملك ضعب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 29 - 28 :ديدحلا

 .("داهجلا يتمأ ةينابهرو ةينابهر ةمأ لكل :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 يأ ى هتمحر نم نلك ْمُكَت ؤُي هلوُسرب اونمآ ةنا رقن اونما نيذلا اهب » :هلوق

 هلوقك ()[هب نودتهت] اناميإ مكل لعجيو : يأ ه هب : نوشمت :ارو مكل لعجنو » نيرجأ
 : ماعنألا] ( سانلا يف هب يشمي ىشمي ارون هل انلعجو هانييأَف أاتيَم ناك نموأ) :لجو زع

 .بات نمل :يأ « ميج ز ُروُفَغ هلاو ْمُكَل ز رفْعَيَو » 3

 ةيبرع ةملك هذهو .باتكلا لها ملعيل :يا هبتكل : ملع ال , :هلوق .

 ال ) مهنإ : يأ 4 ءيش ىلعا نوردقي لأ < .دحاو وهو .مسق اذهو .مسقاو ميف ر

 .« هللا لضف نُم » .ءيش ىلع نوردقي

 نبا] نع عفان نع اوركذ ه ءاشي نمم هيتؤي هللا ديب لضفلا نأو » :ىلاعت لاق

 رجاتسا لجرك مكلبق ىراصنلاو دوهيلا لثمو مكلثم امنإ :لاق ةي يبنلا ة[نع رمع
 ىلإ دوهيلا تلمعف طاريق طاريق ىلع راهنلا فصن ىلإ يل لمعي نم :لاقف لامع

 ،طاريق طاريق ىلع رصعلا ىلإ راهنلا فصن نم لمعي نم :لاق مث .راهنلا فصن

 لمعي نم :لاق مث .طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلإ راهنلا فصن نم ىراصنلا تلمعف

 باحصأ متناو الأ . نيطاريق نيطاريق ىلع سمشلا بيغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم يل

 المع رثكأ نحن :اولاقف ىراصنلاو دوهيلا تبضفغف .نيترم رجألا مكلف الأ ،نيطاريقلا
 نم هيتوأ يلضف وهف :لاق .ال :اولاق . ائيش مكقح نم مكتملظ لهف :لاق .ارجأ لقاو
 .(4)ءاشأ

 رداون يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأو .تي يبنلا نع كلام نب سايإ ثيدح نم دمحأ هجرخأ (1)
 .178 ص 6 ج شروثنملا ردلا يف امك سنأ نع بعشلا يف يقهيبلاو ىلعي وباو لوصالا

 .354 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .اهنم دب ال ةدايز (3)

 ام باب ءايبنألا باتك يف اهنم هحيحص نم ةريثك باوبأ يف يراخبلا هجرخأ ،حيحص ثيدح (4)
 = يف يذمرتلا هجرخأو .راهنلا فصن ىلإ ةراجإلا باب ،ةراجإلا باتك يفو ،ليئارسإ ينب نع ركذ
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 29 :ديدحلا عبارلا ءزجلا

 تاعاس تس دوهيلل تناكو .ةعاس ةرشع اتنثا اذه يف راهنلاف :ءاملعلا تلاق

 ىلإ راهنلا فصن نم تاعاس عبرأ اهدعب نم ىراصنلل تناك مث .راهنلا فصن ىلإ

 بيغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم ناتعاس مالسلا هيلع دمحم ةمألو .رصعلا ةالص

 .سمشلا

 نم لاجآ يف مكلاجا امنإ :ةي هللا لوسر لاق لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ

 ."سمشلا بيغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نيب امك مكلبق ىضم

 تراص نيح راهنلا رخآ نم اموي لاق ةي هللا لوسر نأ نسحلا نع اوركذ
 اميف اذه مكنامز نم يقب امنإ :دجسملا فرش ىلعو ليخنلا فعس ىلع سمشلا

 .هنم ىضم اميف اذه مكموي نم يقب امك هنم ىضم

 ةيشع مالسلا هيلع يبنلا عم تفقو :لاق رمع نبا نع ملسأ نب ديز نع اوركذ
 يقب امنإ : لاق سرولاك تداعو ترقفصاو بورغلا ىلا سمشلا تلدت اذإ ىتح ةفرع

 .اذه انموي سمش نم يقب امك ىضم اميف ايندلا نم

 .هناحبس لجأ الو هنم مظعأ الف 4 ميظعلا لضفلا ود ةللاو » :لاق

 ثيدح نم هيوري امهالك .هلمأو هلجأو مدآ نبا لثم يف ءاج ام باب .لاثمألا باوبأ يف ،هننس =
 .حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو .رمع نبا

 . قباسلا رمع نبا ثيدح لوأ اذه (1)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت ! :ةلداجملا

 . اهلك ةيندم يهو ‘ ةلداحملا ةروس ريسفت

 يتلا َلوَق هللا عمَس ذق » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 يلع تنأ : :ا لوقي ؛ راهظ ةيلهاجلا لهأ قالط ناك .4 اهجور يف كلدْجت

 . يمأ رهظك

 يبنلا تتأف .اهنم رهاظف تماصلا نب سوأ تحت ةبلعث تنب م")ةليوخ تناكو

 رجي ملف 6 يجوز ينم رهاظ ينس تربك نيح هنإ 5 هللا لوسر اي : تلاقف مالسلا هيلع

 .راهظلا ةيآ هللا لزناف 5أئيش ةلي هللا لوسر .اهيلع
 ءيش نم لهف :مالسلا هيلع هللا لوسرل اهلوق نم نإ :يبلكلا ريسفت يفو

 نإف كتيب ىلإ يعجرا . ءيشب كيف ترمأ ام :اهل لاقف . هللا لوسر اي هايإو ينعمجي

 هللا وعدت ءامسلا ىلإ اهيدي تعفر هدنع نم تجرخ املف .هب كتملعأ عيش ينتاي
 .(اَهجْوَر يف لداجت يتلا لوق هللا عمَس ذق) :هللا لزناف

 نيذلا ًريِصَب عيمس ةثلا نإ امُكَرُواَحَت مسي هللاو هللا ىلإ يكَشَتَو » :لاق

 يف يربطلا اهركذ كلذكو .ريغصتلاب «ةليوخ» :زو ع و ق يف ةيباحصلا هذه مسا درو اذك (1)

 ءارفلا اهركذو {ةلوخ مساب اهركذت ريسفتلا بتك بلغأو .كلذك يبطرقلا اهتبثأو كتارم هريسفت
 تنب ةلوخ» :1830 ص 4 ج ، باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو .ةلوخ مساب 128 ص يناعملا يف
 .433-435 ص ،لوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو .رثكأ ةلوخو شةليوخ :لاقيو .ةبلعث

 .«اهيلإ زجي ملف» :ق يفو .حيحصلا وهو «اهيلع رجي ملف» :ع يف اذك (2)

 بتك يف ةروهشم ةصقلاو . سابع نبا نع 3 ص 28 ح هريسفت يف ديناساب يربطلا هجرخأ )3(

 . 269-272 ص 17 ج ٠. . يبطرقلا ريسفت الثم رظنا ريسفتلا
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 4 - 2 :ةلداحملا عبارلا ءزجلا

 ةولول ه مهتذنو يئ ل مها نإ مهنأ م ام مهناسمت نُم مني ةوزن
 ام مرحي ،يمأ رهظك يلع تنأ :لوقي ثيح ًايذك : :يأ « ارور .لوقلا َنُم اركنم

 .ه روفغ وُفَعَل ةللا نإَو » :لاق .هللا لحا

 ام ىلا نودوعي : يأ 4 اولاق امل ًنوُدوُمي مث م مه :اسن نم نورهظي نيز ذل او ث : هلوق

 هللاو هب نوو مكل اسام نأ لبق ن نم بق ريرختف ث ءطولا نوديري : يأ 6 اومرح

 ل نمف اساَمََي نأ ,لبق نم نيعباتتم نيرهش ُاَِصق دجي مل نَمَق ريبخ نولمعت امب

 . 4 7 َنيِتِس مماَعطَِ عطس

 هتأرما لعج اذإ :لوقيو . مرحم تاذ لك نم راهظلا :لاق نسحلا نع اوركذ

 .راهظ وهف 6 همأ ىمس وأ ©١هنم مرحمل 6 ةنالف رهظك هيلع

 3 ةمسن لكو راهظلا ةرافك يف يبصلا يزجي : : مهضعب لاق (ٍةَبقَر ريرحتف) :هلوق
 ينارصن وأ يدوهي قتع ًاضيأ يزجيو .راهظلا قتع يف يزجت يهف .ةريبك وأ ةريغص
 ."ربدملا الو دلولا مأ ىزجت الو

 ضرم نإ نيعباتتم نيرهش موصيف ةبقر دجي ال يذلا يف لوقي ميهاربإ ناكو
 قتعلا رسيأ نإو .نيعباتتم نيرهش موصلا فناتسي هنإف رطفأو نيرهشلا نم غارفلا لبق

 قتعأ نيرهشلا نم غرفي نأ لبق

 نم غرفي نأ لبق ضرمف ماص اذإ :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ لاقو

 نم دشأب سيلو ؛هيزجي كلذف ؤضرمي نأ لبق ماص ام ىلع نبيلف حص اذإف نيرهشلا
 .اتانئاهقف نم ةماعلا لوق وهو دمتعن هيلعو ذخان اذهبو .ناضمر

 عطتست مل نمق اساَمَتُي نا لبق نم نيعباتتم ن نيرهش ُماَيِصف ذجيي ٢ نمف 3 7

 ؛ مالس نبا ةطوطخم نم حيحصتلاو .«يزجت ال» : هتبثأ ام باوصلاو .« يزجتو» :ع و ق يف (1)

 .عابي ال عيش لك .ةبتاكملا الو ةربدملا الو ،دلولا مأ يزجت الو» :اهيف ءاج 3180 ةعطقلا

 . يضابالا بهذملا لوصأ اوسرأ نيذلا نم ةديبع وبان . حضاو وهو } يراوهلا دوه خيشلا لوق اذه (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 4 :ةلداجملا

 ةرافك :دم دم نهنم ءايشأ ةثالث :لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق ءاطع نع اوركذ

 . مايصلا ةيدفو . نيميلا ةرافكو .راهظلا

 ملو قتعي ام هدنع نكي ملف هتأرما نم رهاظ الجر نأ يندملا ديز يبأ نع اوركذ
 نيتس ىلع ريعش نم ًاعاص نيثالثب قدصت :ةي هللا لوسر هل لاقف مايصلا عطتسي
 .;}نادم دم لك ناكم نوكي ىتح نادم نيكسم لكلو .انيكسم

 عطتسي ملف © ةبقر ىلع ردقي ملف . هتأرما نم رهاظ تماصلا نب سوأ نأ اوركذ

 نيتس ىلع هب قدصت :هل لاقف رمت نم ًاعاص رشع ةسمخ ةي هللا لوسر هاطعاف موصلا
 . لم نيكسم لكلو .انيكسم

 .هيلع راهظ الف طق اهسمي مل ناك نإف {هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإ :نسحلا لاق

 .ةرافكلا هيلعف ةدحاو ةرم اهّسم دق ناك نإو

 .راهظ ةمألا يف سيل :ميهاربإ لاق

 1 :لاق سابع نبا نع ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع فيرط نب رصن نع اوركذ

 ال :نولوقي نويفوكلاو .ًاراهظ ةمألا يف لعجي مل هللا نأ تارجحلا دنع هتلهاب ءاش

 .ةجوز اهنأل راهظلا اهنم هيلع بجيف ةمأ هتجوز نوكت نأ الإ هتمأ نم هيلع راهظ

 .2 )ةجوز ريغ وأ تناك ة هجوز هتمأ نم هيلع راهظلا : ةديبع ل لا لاقو

 ركذتو۔دادمأ ةعبرأ ملعن امك عاصلاو . ىنعملا ةحضاو ريغ ثيدحلا اذه نم ةريخألا ةلمجلا (1)

 نع زجع امل ًاعاص رشع ةسمخب تماصلا نب سوأ ناعأ مالسلا هيلع لوسرلا نأ تاياورلا بلغأ
 ال :سوأ هل لاقف ،انيكسم نيتس معطت نأ عيطتست له :يتي هللا لوسر هل لاقف ماعطإلاو موصلا

 هدنع نم جرخأ ًاسوأ نأ اضيأ تاي ياورلا ركذتو .ةلصو نوعب كنم يننيعت نأ الإ هللا لوسر اي هللاو
 .امهنم لكل نيدم .انيكسم نيتس معطي نأ عيطتسي ىتح اهلثم ًاعاص رشع ةسمخ

 هتمأ يف جوزلا ىلع راهظلا عوقو يف ةديبع يبأ ىلإ ابوسنم دوه خيشلا هاور يذلا لوقلا اذه (2)

 هنأ مهضعب نع يور دقف ؛ ؛ مهريغو ةيضابإلا دنع ةيفالخ ةلأسم يهو .سابع نبا لوقل فلاخم

 ةفاضإلاب صيصختلا مهناف (ممهِئاَسَن ن َنوُرَهَمَي نيذلا :ىلاعت هلوقل لجرلا ةيرس يف راهظ ال
 1 ج ،ماظنلا رهوج ،يملاسلا رظنا .ءامإلا نود رئارحلا نه امنإ راهظلاب تاّنعملا نأ انه
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 7- 4 :ةلداجملا عبارلا ءزجلا

 دحاو مالكب ةوسن عبرأ نم رهاظ لجر يف باطخلا ني رمع نع نسحلا ركذ

 عبراف قرف اذإو > ةدحاو ةرافكف لمجأ اذإ : مهضعب لاقو . تارافك عبرأ هيلع : لاق

 انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو ،تارافك

 ء يش يف دحاو لدعقم يف ارارم هتأرما نم لجرل ١ رهاظ ١ دإ :لاق يلع نع اوركذ

 تارافك هيلعف دحاو ءيش يف ىتش دعاقم يف رهاظ اذإو . ةدحاو ةرافكف . دحاو

 . ىتش
 هلللا ماكحأ : يأ 4 هللا دودح كلتو هلوُسَرَو هللاب اونم ؤتل كلذ ث : لجو رع هلوق

 . ماعطالاو مايصلاو قتعلا نم راهظلا يف دح يتلا

 م , م. .< ۔ ٥ , ۔ ِ
 .عجوم :يأ 4 ميلا باذع َنيرفكللو » : ىلاعت لاق

 , ۔۔ ,., - , ۔عي ۔
 هلوسرو هللا نوداعي يأ 4 هل ُهَل اوسرو هللا نوداحي نيزلا نإ ث : لجو رع هلوق

 - ه ه ۔<۔ ه ٥, ه

 ِتنيا انلزنا ذقو مهلبق نم نيزلا يزخأ :يا تبك اَمَك » اوزخأ : يأ اوك /
 .نيهم انرّسف دقو 4 نيهم ًباَذَع َنيرفلكلِلَو » نآرق ا : يأ « تنيب

 ىصحأ :يأ ه هوسنو هللا هصخأ اولمع امب ب مهُعَنيَف اعيمج هللا مُهْتَعبَي ٌموَي »

 ىلع دهاش :يا ديهش ءْيَش لُك ىىَلَع هللاو » .هوسنو ايندلا يف اولمع ام مهيلع
 .مهلامعأ

 نم نوكي ام ضزألا يف اَمَو تاومسلا يف اَم مَلْعَي ةللا نأ ر نأ » :هلوق

 وه لا ةسمخ آلو هعبار وه لإ ث نوراست : يأ ،نوجانتي :يأ « ة ةئالث ىل ىوجن

 أ نأ وم لا إ َرَعَكأ الو كلذ نم ىذأ الو » 0")مهلامعالو مهرضاح يأ « هساس
 ٠ م : م ى

 لكب هللا نإ ا ) :لاق . . مهتينالعو مهرس يف « ة ةَميَقْل وي اولمع امب ب مهئبني مث مث اون اك امم

 .« ميلع ءيش

 راهظلا مزلي هنإ :كلام لوقو .253 ص 29 ج .ريبكلا ريسفتلا يزارلا رخفلا رظناو .229 ص =

 _ _ .اهؤطو هل زوجي ةمأ لك يف

 :(مهَعباَر وه الإ ةئالث ىوجن نم نوكي ام) :ىلاعت هلوق يف 354 ةقرو ز يفو ع و ق يف اذك (1)

 .«هب ملاع :يأ مهعبار وه الإ هب نوجانتيو ائيش نورسي ةثالث ةولخ نم نوكي ام
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 زيزعلا هفنا باتك ريسفت 10 - 8 :ةلداجملا

 نأ اوهن دوهيلا مهو 4 ىوجنلا نع ع اوُهن نيذلا ىلإ َرَ : ملأ » : ىلاعت هلوق

 اوُهن امل َنوُدوُعَي مث مد ) هلل ١ نب ٥ يف نعطل ١ نعو لوسرل ا ة هيصعمو هلل ا ةيصعمب : اوجانتي

 تيصع ج )1 )[ ملظلا : ناودعلاو ةيصعملا : : مثإلا] 4٩ نوذُلاَو منإلب نوجنتيو ُهنَع

 .4 .لوسرلا

 ىلع نوملسي اوناك .4 ةللا هب كيحي مل امب كْوَيَح كواَج او » :ىلاعت لاق
 لوق يف ©،توملا :ماسلاو .مكيلع ماسلا :نولوقيف هباحصاو مالسلا هيلع يبنلا

 ناكف .هوعدتف اذه نولمت :يأ ،نومأستس مكنإ :مهضعب لوق يف هليوأتو . مهضعب

 كلذ نولوقي اوسيل مهنإ :لاقف ليربج هاتف .مالسلا دح ىلع مهيلع دري ةلي هللا لوسر

 لهأ نم دحأ مكيلع ملس اذإ :هباحصأل مالسلا هيلع يبنلا لاقف .ةيحتلا هجو ىلع

 . ,تلق ام كيلع :يأ .كيلع اولوقف باتكلا

 ؟ لوق امب هللا انب ٌذَعُي ) اله : يأ 4 آلو 2 مهسفن 1 يف ولوق ) : ىلاعت لاق

 ُمنَهَج مهبسح ج : ىلاعت هللا لاق .لوقن امب هللا انبذعيسف يبن ناك نإ :يأ 3 .ماسلا نم

 .4 ُريِصَمْلا سئبف اَهَنوَلضَ

 لق مُتْيَجتَت ادإ » ©}[ةنسلالاب اورقأ نيذلا ينعي] اونما نيذلا اهبأو :هلوق
 هذه نم دوهيلا تعنص امك :يأ « ,لوسرلا تّيِصْعَمَو نوذُعلاو مثإلاب اوجنتت
 « نوشخت هيلإ يزلا ةللا اوقتاو ىوقتلا ربلاب اوَجانتَو » :لاق .اوركذ يتلا ىوجنلا
 . ةمايقلا موي : يأ

 هللا نذإب الإ اتش ْمِهَراَضب سيلو اوُنَماَع نيذلا نزحيل نيشلا نم ىوجن امإ ث

 .4 َنوُنمْوُملا لكوتي هللا ىلعو
 هيلختسيف ةي هللا لوسر يتاي ناك نيملسملا نم اجر نأ نسحلا ريسفت

 .355 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .405 ص 1 ج 6 ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا )2(

 .355 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 11 : ةلداجملا عبارلا ءزجلا

 اذه مكبحاص نإ :لوقي ،َنزحلا نينمؤملا بولق يف عقوي ناطيشلا ناكف ،هتجاحل

 ىذلا ىأ كلذ (مهراضب 5 : ىلاعت لاق هدنع مكضغبيل هلللا لوسرب الخ امنإ

 مصعي نا داراف (نوُنمْؤُملا لكوتيلَق هللا ىلَعَو هللا نذإب لإ اتيَش) ،مهبولق يف عقو
 . مالسلا هيلع يبنلاب مهنم دحأ يلختسي الأ نينمؤملا

 :ةيآلا رخآ ىلإ (.. .ناطيشلا َنِم ىىوجَنلا اَمَنإ) : ىلاعت هلوق يف يبلكلا لاقو
 هوأر اذإ لجرلاب نوزماغتي ةيرس ثعب وأ ةي هللا لوسر ازغ اذإ اوناك نيقفانملا نإ

 الإ اذه ام :لجرلا لوقيف ،هيلإ نورظنيو نوجانتيف ،وزغلا يف ًاميمح هل نأ اوملعو

 .هميمح مدقي ىتح نزحو مغ يف كلذ نم لازي الف . يميمح نع مهغلب دق ءيشل

 . ةيآلا هذه هللا لزنأف

 اوُحَسفاف سلجملا يف اوُحسَقَت ْمُكَل ليق ادإ اونما نيذلا اَهُيأ اي » :هلوق

 اوناك ؛ لاتقلا يف اذه : نسحلا لاق . 4 اوُرُشْناَق اوُرشنا ليق اذإو مك هللا حسف

 يف بغري مهلك ،هل نوعّسوي الو .اوعسو :لوقيف لجرلا ء يجيف مهفاصم يف نونوكي
 اوُخَسفاَق سلجملا يف اوُخُسفت ْمُكَل ليق ادإ اونما نيذلا اهيأ اي) : هللا لزناف .ةداهشلا

 مكودع لاتق ىلإ اوضهن ليق اذإ يأ (اوُرشنا اوزشنا ليق اذإو ك هللا حسفي

 ةعاقَم َنينموُمْلا ىبت كلمأ نم َتوَدَع ذإَو) :نارمع لآ ةروس يف اهريظنو .اوضهناف 7
 .دحاو سلاجملاو دعاقملاو [121 :نارمع لا] ( لاتقلل

 (اوُرشْناف اورشن ليق اذإَو) . مالسلا هيلع يبنلا سلجم ينعي :دهاجم ريسفتو

 .ناك ام فورعم رمأ وأ ودع لاتق نم ريخ لك ىلإ

 هيلع يبنلا سلجم :يأ ( سلجملا يف ا ىف اوححُسقت مُكَل لي اذإ ! : : يبلكل ا ريسفتو

 ام ىلإو ةالصلا ىلإ اوعفترا : يأ اورشن ليق اذإو ْمكَل هللا حسفي اوحَسفاَق « مالسلا

 7 ريخلا نم اهاوس

 يف : يأ «تجزد َمْلِعْلا اوُبوأ نيذلاو مكنم اونَماَع نيذلا هللا عفري . :لاق

 م م 4

 . 4 ريبخ ں َنوُلَمَعَت امب هللاو « ةنجلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !! :ةلداجملا

 اوئوأ نيذلاو مكنم اونَماع نيذلا هللا عقزَ) :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .
 .ءاملعب اوسيل نيذلا اونمآ نيذلا ىلع :يأ (ِتاَجَرَد ملعلا

 نم لضفأ ملاعلا : لاق دوعسم نب هللا دبع نع لئاو يبأ نع شمعألا نع اوركذ

 دهاجملا مهيف لخد دقف (ممكنم اونماة نيذلا ةللا عقْرَي):لجو زع هللا لوقي ؛دهاجملا
 ۔۔. ه ه 8 ذ .. 1

 . مهريغ ىلع :يأ (ٍتاَجَرَد ملعلا اوتوا َنيذلاو) :لاق

 سانلا لضفأ : لاق نيعباتلا وأ مالسلا هيلع ينلا باحصأ نم لجر نع انغلبو

 اولتاق مهنإف ءادهشلا امأو كلسرلا هب تءاج امب اوربخاف ءاملعلا امأ ءادهشلاو ءاملعلا

 . لسرلا هب تءاج ام ىلع

 :هل ليق .دباعلا لضف نم يلإ بحأ ملاعلا لضف :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 . !)همراحم نع هلل عروأ هنأل :لاق ؟مل

 .يش لك هل رفنتسي ريخلا ملعم :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ
 . (2رحبلا يف ناتيحلا ىتح

 باكرلا سابع نبا هل كسمأف “بكريل بعك نب يبأ بهذ :لاق يرهزلا ركذ

 رايخ قح مظعي نأ بحي هللا نإ :سابع نبا هل لاقف .يخأ نبا اي هم :هل لاقف

 . ةدابع هيقفلا هجو يف رظنلا نأ انغلبو .نيملسملا

 لضف ىف ثيداحأ تدرو دقو .ظفللا اذهب ثيدحلا اذه رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ مل (1)

 هدروأ يذلا ءادردلا ىبأ ثيدح نم يور ام اهنم .ثيدحلا اذه ىنعم دكؤت دباعلا ىلع ملاعلا
 1 ج ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأ يذلاو .ةدابعلا ىلع هقفلا لضف باب يف يذمرتلا

 اهنمو .«بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف نإ» : هظفلو 27656275 ص

 . مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف :لاق ةي هللا لوسر نع يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح
 . ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف كلذك يذمرتلا هجرخأ

 يبأ ثيدح نم ريخلا سانلا ملعم باوث باب ،ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأ ثيدح صن اذه (2)
 .رحبلا يف ناتيحلا ىتح ضرالاو تاوامسلا يف نم ملاعلل رفغتسيل هنإ :هظفلو ءادردلا
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 11 : ةلداحملا عبارلا ءزجلا

 :لاق رساي نب رامع نع ميلس يبأ نب هللا دبع نع ميلس يبأ نب ثيل نع اوركذ

 ةبيشلا وذو .ىدهلا مامإ وهو طسقملا مامإلا :قفانم الإ مهقحب تختس ال ةثالث

 .ريخلا ملعمو .ملسملا

 لمعي الو ملعي نمل ليوو 6 ةرم ملعي ال نمل ليو : لاق ءادردلا يبأ نع اوركذ

 . تارم عبس

 ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ :لاق قي يبنلا نع ةريره يبأ نع اوركذ

 . ("هملع هعفني مل

 نم رانلا لهأ ىذاتي رانلا يف هنراصم رجت الجر نأ كلام نب سنأ نع اوركذ
 .هب لمعي ملو هملع ملع نم :لاق ؟وه نم :هل ليق .هنتن

 ام :املاع ناك لجرل لوقي هللا نإ :لاق ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع اوركذ
 :لوقيف .توملا ينءاج ىتح كتدبعو يملع تنيب :لوقيف ؟كلتيتا اميف تعنص

 ىلإ هب اوبهذا كلذ ليق دقو لصم نالف ،ملاع نالف :لاقي نأ تدرأ لب تبذك

 . ر رانلا

 هب يرامي وأ ،ءاملعلا هب يهابيل ملعلا ملعت نم :لاق ةي هللا لوسر نع اوركذ
 .رانلا هلف هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ ثءاهفسلا

 هب ثدحيل ثيدحلا وأ ملعلا غتبي نم :لي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذ

 .)ةنجلا ةحئار حري مل سانلا

 .59 ص 2 ج . فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)

 نم ءيرج نالف لاقيل لتاق نم باب ثداهجلا باتك يف يئاسنلا هجرخأ ثيدح نم ءزج اذه (2)

 . ةريره يبأ ثيدح

 نبا هجرخأو (964 مقر) 23 ص 4 ج ثديز نب رباج نع السرم هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ (3)

 هجرخأو (3 مقر) رمع نبا ثيدح نم هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب يف هننس ةمدقم يف هجام

 وأ ءاملعلا هب يهابيل ملعلا ملعت نم : ظفلب اعوفرم كلام نب سنأ نع هدنسم يف بيبح نب عيبرلا

 .(33 مقر) تانسحلا نم بئاخ وهو شةمايقلا موي هللا ىقل ءاهفسلا هب يراميل
 = ةريره يبأ ثيدح نم هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب ،ةمدقملا يف هجام نبا هانعمب هجرخأ (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 12 : ةلداجملا

 اي :لاقي نأ ةمايقلا موي فاخأ ام فوخأ نإ :لاق هنأ ةريره ىبأ نع اوركذ

 .تملع اميف تلمع اذامف تملع دق !رميوع

 لضف :ةي هللا لوسر لاق :لاق ريصقلا نارمع نع ةرم نب ليلخلا نع ىيحي]
 . "[يباحصا نم لجر ىندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا

 ْكيوخَن يدي نيب اوُمَدَقَف َلوُسَرلا م ُمنْيَجت :اذإ اوّنَماَع نيلا اهأ ا { : :ىلاعت هلوق

 ام نكلو . :, ءيش اهيف نكي ملو .مكبونذل : ىأ 4 هاو ْمُكْل ز خ كلذ ةقدص

 الف هجئاوحل ارارم مويلا يف مالسلا هيلع يبنلاب يلختسي لجرلا ناكف .رثك وأ لق

 .ةقدص هاوجن يدي نيب مدقي ىتح هب ولخي نأ دحأ عيطتسي
 كلذ اوكشف .بلاط يبأ نب , يلع ةقدص هاوجن يدي نيب مدق نم لوأ نأ انغلبو

 .هللا لوسر اي اهيف يلختسن نأ انجئاوحل كنم انل دب ال :اولاقف ةلي هللا لوسر ىلإ

 ام هللاو انإف ةقدص اناوجن يدي نيب مدقن نأ اندرأ انجئاوحل يلختسن نأ اندرأ املكو

 ُروُفَع ةللا نإ اودجت م نإف » : هللا لزنأف ٥ كلذ قيطت ال انلاومأ نإو كلذ قيطن
 ٥ م 0- © أ

 نأ نود :: يأ ه اوَُعف مل ذا تقدص مكوج يدي ني اوُمَذَقَ نا متقفشام ُميِجْر

 اوت اءَو ةوصلا اوُميق ق ْمُكيَلَع هللا َباَتَو » كلذ قيطت ال انلاومأ نإ متلقف متوكش

 ةاكزلاو ةبوتكملا ةالصلا يهو ،تاقدصلا هذه مكنع عضي كلذ نإ :يأ « ةْركزلا
 . ةضورفملا

 هنع (هللا مهمطفف ةلأسملا يف ةي هللا لوسر اوفحأ سانلا ناك : مهضعب لاقو

 يبأ ثيدح نم ىلاعت هللا ريغل ملعلا ملعت يف باب { ملعلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو (252 مقر) =

 . (3664 مقر) ًاضيأ ةريره

 .ءزجلا اذه نم 310 ص شماه يف ابيرق فلس ام رظناو .355 ةقرو ز نم ةدايز (1)
 يف تءاج امبسح اهبيترت تبئاف اهريسفتو ثالثلا تايآلا داريإ يف ريخأتو ميدقت ع يف (2)

 .ق نم اهريسفت عم تايآلا هذه ضعب تطقس دقو .فحصملا

 . مولعم ددحم : يأ )3(

 = سانلا ناك» : اذكه 355 ةقرو ز يف ةرابعلا تدرو دقو . يحصت هيفو 6 هللا مهمصعف : ق و ع يف )4(
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 16 - 13 :ةلداجملا عبارلا ءزجلا

 (ةَقَدَص ْمُكيَوْجَ يدي نيب اوُمَدَقَ لوسرلا ُمتيَجان اذإ اوُنَماَع نيذلا اهبأ اي) : ةيآلا هذهب

 . ةقدص هاوجن يدي نيب مدقي ىتح ةجاح مالسلا هيلع يبنلا لأسي ال مهدحأ ناكف

 يدي ني ر اوُمَدَقَت نأ َُتقَفشأَ) : اهتخسنف ةيآلا هذه هللا لزنأف . . مهيلع كلذ دتشاف

 ةالصلا اومتأ : يأ (ةولّصلا اوُميقأَق ْمُكيَلَع ةللا َباَتَو اولعفت مَل ذإَف ٍتاَقَدَص مكوج

 نولمعت امب ةللاو هَلوُسَرَو ةللا اوُعيطأَو » : ىلاعت لاق .ةاكزلا اومتأ : يأ (ةَكَرلا اوتآو)

 .« ريبخ

 « مهنم الو مكنم ممم ام مهيلع ةللا بضغ اموق اولوت نيذلا ىإ رت ملأ » :هلوق
 .مهرارسأو نينمؤملا رابخأ مهيلإ اوداف مهوحصانو نيكرشملا اواو نوقفانملا مهو

 مسالا يف نينمؤملا نم اوسيل يأ مكنم مه ام :نينمؤملل هلوقي (ممكْنَم مه ام :لاق
 يف سيلو ناميإلا مكل نورهظي امنإ . مهرمأ نطاب يف مكنم مه ام] باوثلاو

 مكل نورهظي مهنأل مهرمأ رهاظ يف] نيكرشملا نم ينعي (ممُهنِم الور "[مهبولق
 هلوقك .ةريسلاو مكحلا يف نيكرشملا نم اوسيل .""[كرشلا مهعم نورسيو ناميإلا

 .[143 :ءاسنلا] (ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ آال كلذ َنيِب َنيبَذبَذُم) : ىلاعت

 نوبذاك مهنا نوملعي مهو ىأ «نوُمَلعَت م مهو بذكلا ىلَع َنوُفلخََو ه :لاق

 هنإ هللاب ًنوفلخَي) : ىلاعت هلوقك . مكنم اوسيلو مكنم مهنا يأ !هيلع اوفلح اميف

 .[56 : ةبوتلا] ( َنوُقَرْفَي موق مهنكلو ْمُكنُم مم امو مكنم
 رذنا َوُلَمَْ اوناك ام ءاس هنإ اديدش اباذع مهل هللا ُدَعأ )» :لجو زع لاق .

 ُدَهْشَن اولاق ًنوقفاَُمْلا تاج اًدإ) :هلوقك وهو ه ة ةنج » مهفلح : يأ « م مهنم

 : :نوقفانملا] (وُبذاَكَل َنيقفاتُمْلا نإ دهشي هئلاو هنوُسَرَل كنإ ُمَلْعَي ةثلاو هللا لوُسَرَ

 .هللا لوسرل كنإ اندهش نيكرشملا انيتأ اذإ انإ :ةلي هللا لوسرل اولاق مهنأ كلذو

 .هنع مهدصو مهسبح يأ «. . .ةيآلا هذهب هنع هللا مهمظطفن هوذأ ىتح ةلأسملاب هللا لوسر اوقحأ =

 ةداتق ىلإ لوقلا اذه بسن 588 ص 6 ج ريثك نبا ريسفت يفو ز يف امك ةداتقل لوق وهو

 . نايح نب لتاقمو
 .355 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 - 16 :ةلداجملا

 اولاق َنوَقفاتُمْلا كءاَج اًذإ) :لجو زع لاقف .ةي هللا لوسرل اولاق يذلا يف هللا مهبذكف
 ةلاؤر :لجو زع لاق .نيكرشملا دنع كلذب اندهش انإ :يا (هللا ُلوُسَرَل كنإ ُدَهْشَن
 نودهشي مهنأ كل اوركذ اميف يأ (نوُبِذاَكَل َنيِقِاَنُمْلا إ دهشي ةئلاو هللا ُلوُسَرَل كنإ ملع

 :لاقف ،مهوقدصيل نينمؤمللو يبنلل نوفلحي اوناكو .هلوسرل كنإ نيكرشملا دنع
 ملو مهقافن اورسأو ،مكنم اهب اونتجا (ةنج) كل مهفلح يأ مهناميأ اوُذَحنا)

 مهتافن اورهظأ اذإ ،"[مهلاومأ ذخؤت الو مهتيرذ ىبست الو] اولتقي ال يكل .هورهظي
 هن ل نئَل) : ىلاعت هلوقك .لتقلا مهقافن اورهظأ اذإ مهيف مكحلا نأ نوملعي مهنال
 ال مث ميب كنيعل ةَيدَمْلا يف َنوُفِجرُملا ضرم مهبولق يف نيزلاو َنوقفاَنُمْلا

 نيذلا يف هللا ةتس .اليتفت اولتكَو اوذخأ اومقث امنيأ نيِنوُعلُم ليلق إ اهيف نورؤاَجُي
 :لبق نم تلخ ةمأ لك يقفانم يف هللا ةنس اذكه :يأ [60 :بازحألا] (لق نم اولخ

 نع اوهتني مل نإ كتمأ يقفانم يف هتنس كلذكو .مهقافن راهظإ نع اوهتني مل نإ لتقلا

 . مهقافن راهظإ

 هنع نودصي اوناك .مالسإلا نع :يأ ه هللا ليبس ْنَع اودَضَف » :ىلاعت لاق
 . منهج باذع يف ناوهلا نم :يأ « نيهم باَذَع ْمُهَلف » :لاق

 ه ي ما , ه م ٥

 اهيف مه رانلا ُبْحضأ كئلوأ اتش هللا م ْمُمُدْلوأ الو مهلوا مهنع ينغ ل ط

 . 4 نودلخ

 :يا ه ُهَل َنوُفلحَيَق » ةمايقلا موي : يأ 4 اعيمج هللا متعي موي » : ىلاعت لاق
 ًنوُفلخَ امك { مهنم ناك يذلا رارقلاب 6 ةرخآلاب : يأ ئ نينمؤم ايندلا يف اوناك مهنا

 مهن ا ط نوقف انملا بسحي : يأ 4 نوُبسحَتَو ط مهنم نولبقتف اين دلا يف م ذ > ْمُكَ

 اورقأ اذإ ايندلا يف مكدنع مهل زاج امك هللا دنع مهل زوجي كلذ نأ :يأ 4 ءيش ىلَع

 مهيلع ترجو ناميإلاب اورقأ ثيح نونمؤم مهنإ :اولاقف ،مكتلم اوعداو ،مكرارقإب
 .هماكحأ

 .355 ةقرؤ ،ز نم ةدايز (1)
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 21 - 18 :ةلداجملا عبارلا ءزجلا

 ملو ءيش ىلع مهنأ اونظ اذإ :يأ «وُبذنَكْلا ٌمُه ْمُهَنإ آلأ » : ىلاعت لاق

 ءيش ىىَلَع ْمنْسَل باكلا لمهأ اي) :هلوقك 0نينمؤملا ءافوك اوفويو هللا ضنئارفب اولمعي

 مكبر مكيلإ دهع امب اولمعت ىتح : يأ [68 :ةدئاملا] (َليجنالاو ةيروتلا اوُميقَت ىنح
 نُم مكيلإ لزنأ اَمَو) :لاقف نيملسملا ىلإ دصق مث .هئايبنأ ىلع لزنأ يتلا هبتك يف

 .ءيش ىلع متسل ءاج امب مالسلا هيلع يبنلل رقأ نم رشعم اي ًاضيأ متنأو :لوقي (ممُكب
 امو مكيلإ لزنأ يذلا هباتك يف مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوميقت ىتح نينمؤم متسل :يأ

 .هيبن ناسل ىلع مكيلإ دهع

 ىلوتساو بلغ :يأ « هللا ركذ ْمُهيَسنأَف نيشلا ْمهْيَلَع ًةَوْخَتسا » : ىلاعت لاق
 هضرف ام لاح ىلع هب اونمؤيف مهيلإ دهع ام لك يف هللا اوركذي نأ مهاسناف ،مهيلع
 .مهيلع

 ۔ه8 .. ۔ذ. 0 ف ۔ه م . ۔ 8 ِ

 نلظيشلا بزج نإ آلأ » ناطيشلا ةعيش :يأ ه نلظْيشلا بزح كئلوأ » :لاق
 .ةنجلا اورسخو رانلا يف اوراصف مهسفنأ اورسخ :يأ هَنوُرِسخلا ممه

 يف يلوأ » هلوسرو هللا نوداعي :يأ ه ةَلوُسَرَو هللا نوداحُي نيذلا نإ » :هلوق , .و ى
 غ ؟

 هللا نإ يلسر انأ َنَبلأل » ةللا ضرف :يا « هللا َبَتَك » هللا مهلذأ :يأ 4 َنيْلَدالا

 اذه دعب يتأت يتلا لمجلاو . «هل نوفلحي موي نوبذاكلا مه مهنإ الأ» :ز يفو .ع و ق يف اذك (1)

 الصأ اهب دكؤيل .ةبسانم لك دنع فقي نأ هتداع نم وهف كش الو يراوهلا دوه خيشلا نم اهلك

 ةيا ريسفت يف هب ينأكو .حلاصلا لمعلاب الإ متي ال قحلا ناميإلا نأ يف ةيضابإلا لوصأ نم

 اَمَو) :هلوق يف ةهجوم تسيلو ‘ باتكلا لهأ باطخب ةردصم ةيآلاف. لمتحت ال ام اهلمحي ةدئاملا

 ناك اذإو .دوه خبشلا هاري امك مالسإلاب مالسلا هيلع دمحم يبنلل رقأ نمل (م بر نم مكا َلرنأ
 فلس اميف ةدئاملا ةروس يف ًارصتخم اهريسفت رظناو . ةيآلا نم ًاطّبنتسم سيلف ًاباوصو اقح هداز ام

 .7 ص 1 ج

 ىلإ ًانئمطم تسلو «مهيلع هضرف ام لاح ىلع هب اونمؤيف» :ع و ق يف ةلمجلا هذه تدرو اذكه ()
 .اهترابع ةحص

 حصأ ةريخألا ةملكلا هذهو .يلا ىضق» :356 ةقرو ؤز يفو .هللا ضرف» :ع و ق يف اذك (3)

 . غلباو
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 22 - 21 :ةلداجملا

 .(ث)هتمقن يف « زيزع » هناطلس يف « يوق
 ّ نوبحي يأ نوُداَوُي رخآلا مويلاو هللاب ن نونم ؤُي اموق دجت ال ) :لجو زع هلوق

 وأ مهابا اوناك وو ُهَلوُسَرَو ةللا » ىداع نم يأ ه اح م » ةبحملاو ةدوملا نم

 .4 , مُهَتَريشَع وا ُمهَنوخإ وأ يمان

 . نيكرشملا نوداوي نوقفانملا مهنإ :نسحلا ريسفت

 لهأ ىلإ بتك ثيح ةعتلب يبأ نب بطاح رمأ يف لزن اذه نإ : يبلكلا ريسفتو
 .اةنحتمملا ةروس يف هريسفتو ؛ا}مهيلإ مالسلا هيلع يبلا جورخ مهرذني ةكم

 مهو «نميإلا مهيو يف » لعج :يا « بنك يلوأ » :ىلاعت لاق
 نم يرجت تنج تنئج;ج ْمُهَلخْذُيَو » :ىلاعت لاق .نيكرشملا نوداوي ال نيذلا نونمؤملا

 | .عضوملا اذه ريغ يف اهرمأ انرّسف دقو 4 اهيف نيدلل رهنألا اَهخت
 .مهايإ هباوثب : يأ « ُهنَع اوُضَرَو < مهلامعأب : يأ 4 م ْمُهْنَع هللا يضر ر :لاق

 ُهُه » هللا دنج يأ ه هللا بزح نإ آلأ » هللا دنج :يأ 4 هللا بزج لوأ
 .ةداعسلا رادو رارقلا راد ىلإ اوراص ،ةنجلا لهأ مهو 5ءادعسلا : :يأ ٩ نوحلملا

 .مهل ىبوطف ؛دولخلا رادو

 نمف :نيعون ىلع لسرلا ةبلغ ىنعم نإ :ليق :دمحم لاق» :يلي ام ز يف ءاجو ع و ق يف اذك (1)

 .ةجحلاب بلاغف برح ريغب مهنم ثعب نمو برحلاب بلاغف برحلاب ثعب
 .142 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا هيلإ بهذ ام اذهو (2)

 ةيآلا نأ قحلاو .رشحلا ةروس دعب ةيتآلا ةنحتمملا ةروس نم ىلوألا تايآلا ريسفت يف هتصق رظنا (3)

 نامز لك يف مهيصاعمب نورهاجيو هللا نوداحي نيذلا ةاصعلا وأ نيكرشملا داوي نم لك يف ةماع

 .ناكمو
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 2- 1 : رشحلا عبارلا ءزحلا

 . اهلك ةيندم يهو رشحلا ةروس ريسقت

 ,ضزالا يف اَمَو تاومسلا يف ام .هلب َحّبَس » :هلوق 4 ميجلا نلمخرلا هللا مشب »

 لاقو .هنود نم لذ هتزعب :زيزعلا :لاق نسحلا ريسفت .4 ُميكَحْلا زيزعلا ؤُهَو

 .هرمأب ميكحل ا ثهتمقن يف زيزعلا : مهضعب

 ,دؤأل مهرد نب بتكلا ,لهأ نم اورقَك نيزلا جرخأ يذلا وُه » : ىلاعت هلوق
 : -1: رشحلا

 ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا هتمأ ينعي ."هللا ءاش نإ رثألا ىلع نحنو رشحلا لوأ

 . ماشلاب

 6 ماشلا ىلإ سانلا درطت ةعاسلا موقت نأ لبق رانلا هللا ثعبي : لوقي مهضعبو

 مهيلع موقت مث ٦ ماشل ا ىلإ مهدرطت .اولحترا اذإ مهعم لحرتو ۔اولزن اذإ مهعم لزنت

 . ماشلاب ةعاسلا

 .دوهيلا نم ةي هللا لوسر جرخأ نم لوأ ريضنلا ونب ناك :لوقي مهضعبو

 نجرخأل هللا ءاش نإ تشع نئل :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ
 .لعفي نأ لبق ضبقف .املسم الإ اهيف عدأ ال ىتح برعلا ةريزج نم دوهيلا

 ردلا : يطويسلا :رظناو لسرم نسحلا نع 29 ص 28 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 .187 ص 6 ج روثنملا

 .479 ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2 : رشحلا

 نأرمأ هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع اوركذ

 ."برعلا ةريزج نم دوهيلا جرخي

 اولجي نأب هللا مكحي نأ متننظ ام :يأ 4 اوجرخي نأ تننظ ام { ¡ ىلاعت هلوق

 نم م مهنوصح مهتعنم مهن ث ريضنلا ينب ينعي ‘ دوهيلا يأ ؛ اونظو ط . ماشلا ىلا

 نم اوجرخي ن أ نوبستحي اونوكي مل : يأ 4 اوُبستحخَي مل ثح نم هللا مهيبت ا هلل ١

 . مهنوصح نمو مهرايد

 ه مذ م. {ے
 ٠

 اهنوبرخي : يأ ه مهيديأب مهتويب ًنوُبرْخُي بلا مهبولق يف فَذَقَو » : ىلاعت لاق
 اهبرخي : يا ه َنيِنمؤُمْلا يديأو » : ىلاعت لاق .نينمؤملل اهكرتن ال :نولوقي شلخاد نم
 .نسحلا ريسفت يف جراخ نم نونمؤملا

 )ةقزألا اوبرد ريضنلا ينب ىلإ ريسلاب ةي هللا لوسر رمأ امل : يبلكلا لاقو

 ىلع رهظ املك ؛ةليل نيرشعو ىدحإ مهلتاقف ةي هللا لوسر مهاتاف رودلا اونضحو
 نم مهرود نوبقني اولعجو (ة) لتاقملا عستيل همده مهبورد نم برد وأ مهرود نم راد

 نم اوسئي املف ،اهضقنب ةي هللا لوسر باحصأ نومريو اهيلت يتلا رادلا ىلإ اهرابدأ

 نأ مالسلا هيلع يبنلا مهلتاق نإ مهودعاو اوناك نيقفانملا نأ كلذو ،نيقفانملا رصن
 الإ مهيلع ىباف . حلصلا مالسلا هيلع هللا يبن اولأس مهرصن نم اوسئي املف ،مهورصني

 .اولمحي نأ مهل نأ ىلع ماشلا ىلإ مهيلجي نأ ىلع هوحلاصف .ةنيدملا نم اوجرخي نأ

 .(1765-1766 مقر) ،زاجحلا نم دوهيلا ءالجإ باب :ريسلاو داهجلا باتك .ملسم حيحص رظنا (1)
 .اهوقيض يأ ‘ ًايورد اهوذختا يأ )2(

 يأ] اونصحتف» :اذكه 143 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا ةرابع تءاجو ،لاتقلا عضوم :يأ (3)
 ةراجحلاب ي يبنلا نومريو ؟اهنم نصحأ يه يتلا ىلإ رادلا نوبقني اولعجو مهرود يف [دوهيلا

 ليص افت آرق او «. . .لاتقلا عضوم عستيل مهرود نومدهي نوملسملا لعجو . اهنم نوجرخي يتل ا

 فلتخمب ىتأو لوقلا اهيف ضافأ دقف 383 - 363 ص 1 ج يدقاولا يزاغم يف ريضنلا ينب ةوزغ

 . باذج بولسأو ديج قيقحتب تاياورلا
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 5 ۔ 2 : رشحلا عبارلا ءزجلا

 ام هباحصأو هللا يبنلو .ءاقسو ماعط م'نم اوءاش ام دحاو ريعب ىلع :5 مهنم ةثالث لك

 . اولعفف ؛لضف

 نم نولزني ال مهآر املف .اوبأف حلصلا ىلإ مهاعد ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 هنأ اوأر املف .ةوجعلا ريغ رمتلا فونص نم ذئموي رقعف .ترقُعف مهلخنب رمأ مهنوصح

 6ماشلا ىلإ ةلي هللا لوسر مهيلجي نأ ىلع حلصلا ىلإ اوطبه مهشيعب بهذ دق

 نأ مهضعب معزو .عاركل او ةقلحلا ىوس ،رهظلا لمح ام مهل نأ ىلع مهطراشو

 مهيفو .مهفوقس نوضقنيل مهنإ ىتح مهطورش اولمتحاف .هلك حالسلاو عوردلا ةقلحلا

 .(َنينمُوملا يديأو مهيديأب ْمُهَتوُيب نوُبرخي) : هللا لزنأ

 :يا « رصْبألا يلوأ اي » قحلا اوفرعاو اورمكفت يأ ه اوربتعاف » : ىلاعت لاق
 .نينمؤملا ينعي .لوقعلا لهأ اي

 هللا مكح الولو :يأ 4 ءالجلا مهيلع ةللا ََتَك نأ زو » : ىلاعت لاق

 ءابسلاو لتقلاب :يأ « ايندلا يف مُهَبذَعَ , ماشلا ىلإ .جورخلاب : يأ 3ءالجلاب

 هللا اثاوقراف :يأ ه ُهَلوُسَرَو ةللا اوفاش مهن كلذ راثلا ُباَذَع ةرخألا يف مُهَلَو »

 « باقجلا ديدش ةلل نق ةللا َقاَشُي نَمَو » هلوسرو

 نإ :يا « هللا نذإف اَهلوُصأ ىلع ةمئاق اَموُمَتكَرَت وأ ةنيل َنُم مُمْعَطَق امم » :هلوق

 ام ريعب ىلع تايبأ ةثالث لك لهأ لمحي نأ مهل نأ ىلع» :356 ةقرو ز يفو ع و ق يف اذك (1)
 «. . .ءاقسو ماعط نم اوءاش

 يف تءاج امك «عاركلاو ةقلحلا ىوس» :هتبثأ ام هباوص اطخ وهو ؛عاركلاو ةقلحلاو» :ع و ق يف )2(

 عمجي مسا عاركلا :ناسللا يفو .عاركلل اركذ اهيف دجأ مل ينأ ىلع ةريسلاو ريسفتلا بتك
 .حالسلاو ليخلا عمجي مسا وه ليقو حالسلا :عاركلاو .ليخلا

 يلوأ اي) :لاقيو .لوقعلا يلوأ اي (راصبألا يلوأ اي)» :143 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاق (3)

 ارق نم لكل نامزألا ىدم ةيقاب ةربعلا نأل .لوألا حيحصلاو .«هنيعب كلذ نياع نم اي (راضبإلا
 . نآرقلا

 .ليوأت حصأو اريبعت قدأ ةريخألا ةظفللا هذهو «اوداع» :ز يفو ،«اوقراف» :ع و ق يف اذك (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 5 : رشحلا

 .متئش نإ اوكرتت نأو متئش نإ اوعطقت نأ :مكيلإ كلذ لعجف كلذ يف مكل نذأ هللا

 .4 َنيقسنفلا َيزُخُيِلَو » : ىلاعت لاق

 كرتو ريضنلا ينب لخن قرح ةي هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع اوركذ
 .)رعاشلا اهيف لوقي يتلا يهو ؤ")ةوجعلا

 “ريطَتْسُم "ةرنَوُبللب ؤيرَح يؤُن ينب ةاَرَس ىلمع نامو
 . ةوجعلا كرتو ةوجعلا ريغ لخنلا فونص نم ذئموي دقع ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةنيل وهف لخنلا نم ةوجعلا نود ناك ام لك :لاق هنأ ةمركع نع اوركذ

 لخنلا عطق نع مهضعب مهاهنف 6 لخنلا يف اوعقو نيرجاهملا نأ دهاجم ريسفتو

 هللا لزنأف ودعلل ظيغ يه لب : اوعطق نيذلا لاقو . نيملسملل مناغم يه امنإ : اولاقو

 هكرتو هعطق امنإو] مثإلا نم هعطق نم '“[ليلحت]و هعطق نع ىهن نم قيدصت
 . ©[هنذإب

 نم ءافش يهو ،ةنجلا نم ةوجعلا :يي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 .امسلا

 راجشأ عطق زاوج باب .ريسلاو داهجلا باتك ،ملسم حيحص يف رمع نب هللا دبع هاور ام رظنا (1)
 .(1746 مقر) اهقيرحتو رافكلا

 . أي هللا لوسر رعاش ،تباث نب ناسح وه (2)

 ريضنلا ينب لخن هب عضومل مّلَع انه يهو .ةرفحلا يهو شروب ريغصت :ليقو ،رثب ريغصت ؛ةريوبلا (3)
 .(روب) نادلبلا مجعم ،توقاي :رظنا .برغلا ةهج ىلإ ءابق دجسم ةلبق عقي مهلزانمو

 توريب سلدنألا راد رشن تباث نب ناسح ناويد حرش .يقوقربلا نمحرلا دبع رظنا (4)
19666. 

 ةوجعلا ىوس رمتلا عاونأ عيمج وه :مهضعب لاقو .ةنيللا ىنعم يف روهشملا لوقلا وه اذه (5)
 يبطرقلا ريسفت الثم رظنا .ريسفتلا بتك يف تدرو ةنيللا ىنعم يف ىرخأ لاوقأ كلانهو . ينربلاو
 .108 ص 18 ج

 . ىنعملا حاضيإل 663 ص ثدهاجم ريسفت نم ةدايز (6)

 ةوجعلاو ةأمكلا باب بطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو بطلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (7)
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 6-7 : رشحلا عبارلا ءزجلا

 باكر الو ليَع نم هيلع متْفَجْوأ امف مهنم هلوُسَر ىىَلَع هللا ءافأ ام » : ىلاعت لاق

 هنا نوملسملا نظف .« ريدق ءيش لُك ىلغ هللاو ا ْنَم لع هَلُسُؤ طلسي ةغلا نكل
 نورقتو مكل مسقأ نأ متئش نإ راصنألل ةي هللا لوسر لاقف اعيمج مهنيب همسقيس

 ضرألا هذه مهل تمسقو مهتلزع متئش نإو ‘تلعف مكرايد يف مكعم نيرجاهملا
 .لخنلاو ضرألا مهل مسقاو انرايد يف مهرقأ لب ثهللا لوسر اي اولاقف .لخنلاو
 .‘} نيرجاهملا يف ةلي هللا لوسر اهلعجف

 يذل ,لوسرللو هللف ىىَرَقْلا لمهأ َنِم هلوُسَر ىىَلَع هنلا افأ امم » : ىلاعت هلوق
 ناك ةيآلا هذه تلزن امل : ةداتق ريسفت] « ليبسلا نباو نيكسملاو ىَمَيلاَو ىبرقلا

 نأ ءْيَش نم منغ امنأ اوُمَلُعاَو) :لافنألا يف ةيآلا تلزن املف مهلك ءالؤه يف ءيفلا
 :لافنألا] [ث(ليبَّسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلو لوُسَرلِلَو هَسُمخ .هك
 ةمينغلا نم يقب ام راصف ءيفلا هل ناك نمل سمخلا تلعجو ىلوألا ةيآلا تخسن [41
 .لاتقلا لهأل

 خسنت مل ةدحاو نيتيآلا الك نإ :زيزعلا دبع نب رمع بتكو :مهضعب لاق

 .ىرخألا امهادحإ

 ىلع للا افأ اًم) :لاق .ةخوسنم اهلعجي الو ةيزجلا ءيفلا نإ نسحلا ريسفتو

 :يأ ىرقلا يذلؤر) :لاق .دحاو مهس اذهف (,لوُسرلِلَو هللف ىرقلا لمهأ َنِم هلوُسَ
 .( ليبسلا ناو نيكاَسَمْلاَو ىىَماَتيْلاَو) ،مالسلا هيلع يبنلا ةبارق

 ىبرقلا يوذ مهس نع هلاسي سابع نبا ىلإ بتك رماع نب ةدجن نأ اوركذ
 .انموق انيلع كلذ ىبأف شةةَي هللا لوسر ةبارق اهارن انك انإ :هيلإ بتكف

 . يمرادلاو دمحأ ًاضيأ هجرخأو ةريره يبأ ثيدح نم هيوري امهالك (5 مقر) =

 .ذاعم نب دعسو ةدابع نب دعس هلاق امو 379 ص 1 ج يدقاولا يزاغم يف كلذ ليضفت رظنا (1)

 ليصفت رظناو } ىنعملا ميقتسي ىتح 356-357 ةقرو ز نم هتبثأف ع و ق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (2)

 {©1760 ص 4 ج ،نارقلا ماكحأ © يبرعلا نبا رظناو \38 ص 28 ج يربطلا ريسفت يف لوقلا اذه

 .318-319 ص 5 ج ثنآرقلا ماكحأ ؤ؟“صاصجلا رظناو
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 8 - 7 : رشحلا

 . هللا ليبس يف هيلع المح رمعو ركب ابأ نأ اوركذ

 .وقي هللا لوسر ةبارق هنم ىطعي :لاق هنأ نسحلا نع ينغلبو 0"ل[ىيحي] :لاف

 .اينغ هدلب يف ناك نإو جاتحا اذإ هنم يطعي يزاغلا وه :ليبسلا نبا يف لاقو

 هيف نوكي الف ءيفلا ينعي 4 مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ْيَك » : ىلاعت لاق
 . قح نيكاسملاو ءارقفلل ,

 يف دعب تراص ةمينغلا يف تلزن ه ُهوُذْخَف لوسرل كيا اًمَو » : ىلاعت لاق

 عيمج يف دعب يهو ه اوُهتناَف » لولغلا نم « هنع مك امو » .نيدلا عيمج
 .بقاع اذإ :يأ باقعلا ديدش هللا نإ هللااوقتاو » .نيدلا

 لوأ ىلإ عجر ،نيرجاهملا ءارقفللو :يأ «نيرجمُملا ءارقفلل » :لاق مث
 ىتاتيلاو ىىبْرَقْلا يلو ,لوُسّرللَو هللف ىرقلا لمهأ نم هلوُسَر ىىلع هللا ءافأ ل : ةيألا
 زادلا اوُءوَبَت َنيِذلاو) :لاق مث .نيرجاهملا ءارقفللو ( ليبسلا ناو نيكاسملا
 ُمُه كئلوا) :هلوق ىلإ . . .لوألا مالكلل اعبت رادلا اوءوبت نيذللو :يأ (ناميإلاو

 نم اوءاج نيذللو : يأ (مِهدَعَب نم اوئاَج نيِلاؤ) :لجو زع هللا لاق مث (َنوحِلفمل
 لاملا اذه يف هلو الإ دحأ قبي ملف :[مهضعب] لاق .اضيأ لوألا مالكلل اعبت مهدعب

 .نسحلا ريسفت اذهو .قح

 .هئيف نوكلمي الإ دوسأ نم .الو رمحأ نم ام :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 يعارلا نيتأيل هللا ءاش نإ تشع نئلو . هَعنُم وأ هيليعأ ،هقح لاملا اذه يف هلو الإ :يأ
 . (ةههجو هيف رمحي وأ هلأسي نأ لبق هنم هقح نميلاب

 . 180 ةعطق . مالس نبا ةطوطخم نم ةدايز (1)

 .«. . .هقح لاملا اذه يف هلو الإ هيف نوكلمي الإ» :ع يفو «هئيف» : ق يف اذك (2)

 نئل» 2 ص 8 ج يبطرقلا ريسفت يفو © 180 ةعطق . مالس نبا ةطوطخم يفو عدو ق يف اذك (3)

 :فسوي وبأ رظناو .«هنيبج اهيف قرعي مل اهنم هبيصن ريمح ورَّسب وهو يعارلا نيتأيل تشع
 .67-72 ص جارخلا باتك
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 ١ ءزحل ١ عب ارل ١ رشحل : 8

 نيملسملا نم امو نافع نب نامثع نامز تكردأ : لاق دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا [

 . (1)[قح هللا لام يف هلو الإ دحأ

 نعل هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .(ُهوُدْحَف لوسرلا ممكيتاَ امَو) :هلوق
 دسأ ينب نم ةأرما هتءعاجف . هللا قلخ تاريغملا تاصمنتملاو تامشوتملاو تاجلفتملا

 تاريغملا تاصمنتملاو تامشوتملاو تاجلفتملا هللا نعل :لوقت يذلا تنأ :تلاقف

 نأ ىنعسي :لاق : مهضعب لاقو ؟ويتي هللا لوسر نعل نم نعلأ الأ :لاقف ؟هللا قلخ

 (ثهيف اذه تدجو امف نيحوللا نيب ام تأرق دقل تلاقف .لي هللا لوسر نعل نم نعلأ
 ؛وُذُحَف لوسلا مكيع اَمَو) : تدجو امأ .هيفل هنإ نيحوللا نيب ام تأرق تنك نإ لاقف

 ٥ م ٥

 :لاق .هلعفت كتأرما تيأر ينإ هللاو :تلاقف .ىلب تلاق (اوُهَتناَق هنع ْمُكََن امو

 ملف ترظنف تلخدف . ينبحصت مل كلذ نم ائيش اهيف تيأر نإف ،اهيلإ يرظناو يبهذا

 .كلذ نم ائيش اهيف تيأر ام :تلاقف تعجر مث .ائيش رت

 وهو ينبذكي نأ لجر ىسع له الأ :ي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ
 ثيدح نم انوعدو هللا باتك :لوقيف ىنع ثيدحلا هغلبي شهاياشح ىلع ءىكتم
 . هللا لوسر

 نب دايز لاقف .ملعلا عفري ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 اي كمأ كتلكث :لاقف .اناسلو اناميإ نآرقلا أرقن نحنو هللا لوسر اي ملعلا عفريأ :ديبل

 .180 ةعطق 6 مالس نبا ريسن ةطوطخم نم ةدايز (1)

 .«هنعل هنأب تدجو امف» :ع و ق يفو ،مالس نبا ةطوطخم ىيف اذك (2)

 نب مادقملا ثيدح نم ةنسلا موزل يف باب ةنسلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 هجام نبا هجرخأو (4605 مقر) يتي هللا لوسر ىلوم عفار يبأ ثيدح نمو (4604 مقر) بركيدعم
 نب مادقملا ثيدح نم هضراع نم ىلع ظيلغتلاو ةي هللا لوسر ثيدح ميظعت باب ،ةمدقملا يف
 نم اضيأ حيحص دنسب يعفاشلا هاورو .(3 مقر) عفار يبأ ثيدح نمو 12 مقر) بركيدعم

 ، ةلاسرلا :يعفاشلا رظنا السرم ردكنملا نب دمحم ثيدح نمو ًاعوفرم عفار يبأ ثيدح ا

 رظناو .هوذخف لوسرلا مكاتأ امو :باب ،ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص رظناو .98-91 ص
 .630 ص 8 ج يرابلا حتف
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 8 : رشحلا

 دوهيلا دنع هللا باتك سيلوأ .ةنيدملا ءاهقف نم كدعأ تنك دق . ديبل نب دايز

 .")ءاملعلا باهذ ملعلا باهذ نإ .مهنع ىنغأ امف ىراصنلاو

 ةم هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللا دبع نع ريبزلا نب ةورع نع اوركذ

 ضبقب مكنع هعزني نكلو ێاعازتنا هومكاطعأ نأ دعب مكنع ملعلا عزني ال هللا نإ :لوقي

 مهيأرب نولوقيف نوتفتسي آالاهج سانلا ىقبيو مهملعب ءاملعلا بهذي :يأ .ءاملعلا
 دبع ظفح دقل هللاو :تلاقف ةشئاع كلذب تثدحف :ةورع لاق .نولضيو نولضيف

 .2 هللا

 ءادعأ يأرلا باحصأ :لاق باطخلا نب رمع نع هوركذو دحاو ريغ ركذ

 مهيأرب اول اقف اولئُسف اهوعي نأ مهنم تتلفتو ئ اهوظفحي نأ ف ثيداحأل ١ مهتيعأ ننسل ١

 . اولضأو اولضف

 .ثدحف مالسلا هيلع يبنلا باحصأ هب كثدح ام :لاق مهضعب نع اوركذ

 لثمك ضرألا يف ءاملعلا لثم :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع نسحلا نع اوركذ

 .اورّيحت تيفخ اذإف تدب ام سانلا اهب يدتهي موجنلا

 ذخألا ةضيرف يف ةنس : ناتنس ةنسلا :ةلي هللا لوسر لاق لاق مهضعب نع اوركذ

 سيل اهكرتو ،ةليضف اهب ذخألا ةضيرف ريغ يف ةنسو شةلالض اهكرتو ىده اهب
 .(ةئيطخب

 لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب , لديز نع اوركذ

 .296 ص 1 ج ،ىضم ام رظنا (1)

 لهجلا روهظو هضبقو ملعلا عفر باب ،ملعلا باتك يف هحيحص يف ملسم هجرخأ ححص ثيدح (2)

 مالس نبا هجرخأو (3 مقر) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم © نامزلا رخآ ىف ف نتفلاو

 :لاق ورمع نب هللا دبع نع ريبزلا نب ةورع نع دوسألا يبأ نبا نع ةعيهل نبا» :دنسلا اذهب

 . مالس نبا ريسفت ةطوطخم يف امك «. . .لوقي قي هللا لوسر تعمس

 نع ةرم نب ليلخلا : يلاتلا دنسلاب ثيدحلا اذه درو 180 ةعطق ،ريسفت ،مالس نبا ةطوطخم يف (3)
 .82 ص 1 ج فلس ام رظناو . تي هللا لوسر لاق لاق لوحكم نع ةرم نب نيضولا
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 9 - 8 :رشحلا عبارلا ءزجلا

 [ اوهتناف هنع مكتيهن امو متعطتسا ام هنم اوتأف ءيش نم هب مكترمأ ام :ةي هللا لوسر

 .ةليضف نم ناك اميف كرتت ال يتلا ةنسلا ريغ ىيف رمألا اذهف

 : مهضعب لاق .رمألا كرت نم دشأ يهنلا بوكر :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .كرتت ال ةنسب سيل ةليضف هيف يذلا رمألاب ينعي

 :يا « مهلوأو مهرد نم اوجرخأ نيذلا نيرجنمملا ءارقلل » :لجو زع هلوق
 حلاصلا لمعلاب يأ 4 ًاناوضرَو هللا َنَم الضف نوغتبي » ةكم نم نوكرشملا مهجرخأ
 .لمعلاو لوقلا يف :يأ « نوقدصلا ٌمُم كئلوأ ُهَلوُسَرَو ةنا َنوُرُصنَيَو »

 نم َنَُميإلاو » ةنيدملا ينعي شرادلا اونطو :يأ ه رادلا وُوَبت نيذلاو »
 ناكو ،نورجاهملا مهيلإ رجاهي نأ لبق راصنألا ناميإ ناكو .راصنألا ينعي 4 مهلبق

 . مهلبق نيرجاهملا ناميإ

 يف نودجي الو مهيلإ َرَجاَه نَم » راصنألا ينعي « نوبحي » :ىلاعت لاق
 نم 0ثهب مهورثآ امم يأ ،نورجاهملا يتوأ امم :يأ « اوّنوأ امِم ةَجاَح مهرودص
 نيرجاهملل مسق امم :مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف كلذ ريغو بارشلاو ماعطلا

 .ريضنلا ينب (ث)[لاومأ] نم

 .4 ةّصاَصَخ مهب َناَك ولو مهسفنأ ىَلَع نورثؤيو » :ىلاعت لاق

 رطفي ام دجي الف يسمي ،امئاص مايأ ةثالث ماق نيرجاهملا نم الجر نأ اوركذ

 ةنس عابتا باب ،ننسلا ثيداحأ لوأ وهو !ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأ . حيحص ثيدح )1(

 نم (1337 مقر) رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب جحلا باتك يف ملسم هجرخأو .يتي هللا لوسر

 مهفالتخاو مهلاؤس ةرثكب مكلبق ناك نم كله امنإف مكتكرت ام ينورذ» :هيفو ،ةريره يبأ ثيدح
 هجرخأو .«هوعدف ءيش نع مكتيهن اذإو متعطتسا ام هنم اوتاف ءيشب مكترمأ اذإف .مهئايبنأ ىلع

 . مهريغو يئاسنلاو دمحأ

 .180 ةعطق ،مالس نبا ةطوطخم يف امك دهاجم مالك نم ةريخألا ةلمجلا هذه (2)
 .180 ةعطق مالس نبا ةطوطخم نم «هب مهورثآ» غلبأو حصأ وه ام تبثأو . مهوت :ع و ق يف (3)

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (4)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 9 : رشحلا

 :هلهأل لاقف سيق نب تباث هل لاقي راصنألا نم لجر هل نطف ىتح ًامئاص حبصيف .]هيلع
 امنأك جارسلا ىلإ مكدحأ مقيلف مكماعط متعضو اذإف .يل فيضب ةليللا عيجأ ينإ

 .فيضلا عبشي ىتح اولكأت الو .نولكأت مكن ك مكيدياب اوبرضا مث ؤ هئفطيلف هحلصي

 مث . هتأفطاأف هحلصت اهنأك جارسلا ىلإ هتأرما تماقف . مهماعط هلهأ عضو ىسمأ املف

 .مهفيض عبش ىتح ،نولكأي الو نولكأي مهناك ماعطلا ىلإ مهيديأب نوبرضي اولعج
 هيلع يبنلا هل لاقف . دلت يبنلا ىلإ ادغ تباث حبصأ املف . مهتوق ىه ةزبخ تناك امنإو

 نورثوُيَو) :هيف تلزنأو .مكفيضب ةحرابلا مكلعف هللا يضر دقل ،تباث اي :مالسلا
 .(." ةجاح :ىأ (ةَصاَصَ¡خ مهب ناك وو مهسفن 1 لع

 نيبو هنيب يبنلا ىخاف ةلي هللا لوسر ىلع مدق فوع نب نلمحرلا دبع نأ اوركذ

 . ىنغ اذ ناكو . نيمصن يلام كمساقأ :دعس هل لاقف . يراصنألا عيبرلا نب دعس

 .اهجوزتف اهتدع تضقنا اذإف اهقلطأ ىتح كتبجعأ امهتياف ناتأرما يدنعو :لاق

 ىتح عجر امف .قوسلا ىلع ىينولد . كلهأو كلام يف كل هللا كراب :هل لاقف

 ءاش ام اثكمف .هلزنم ىلإ هب ءاجف .ارمتو :لاق هبسحأو ،انمسو اريثك اطقأ لصحتسا

 .هللا لوسر اي :لاقف ؟ةميهم .لاقف هردص يف ةرفص رثأ ةي هللا لوسر ىأرف .هللا

 .قرو وأ بهذ نم ىث)ةموت :لاق .اهيلإ تقس ام :لاق .راصنألا نم ةأرما تجوزت

 . (5ةاشب ولو ملوأ : لاقف

 مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو باب بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأ .حيحص ثيدح (1)

 هذه هيف تلزن يذلا يباحصلا نأ ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا دكأ دقو .ةريره يبأ نع ةصاصخ

 همساب هركذو ،مالس نبا اهدروأ يتلا ةياورلا هذه ةرو سيق نب تباث سيلو ةحلط وبأ وه امنإ ةيآلا
 12099 ص 7 ج ؤ يرابلا حتف .رجح نبا رظنا . !نيب طلغ وهو» : لاقو . مالس نب ىيحي

 لوزنلا بابسأ . يدحاولاو .195 ص 6 ج روثنملا رللا ى يطويسلا رظناو 6631-5632 ص 8 جحو

 .ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم اهريغو 446445 ص
 .«كيلإ بجعأ امهيأ رظناف» :180 ةعطق مالس نيا ريسفت ةطوطخم يفو ،ع و ق يف اذك (2)
 . ؟اذه ام ةياور يفو ؟كءارو ام : يأ . اميهم») )3(

 .«بهذ نم ةاون ةنز» : يراخبلا يفو ةضف نم ةؤلؤللاك ةريدتسم لمعت ةبح يه :«ةموت» (4)

 راصنألاو نيرجاهملا نيب يبنلا ءاخإ باب راصنألا بقانم يف يراخبلا هاور ،هيلع قفتم ثيدح ىر
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 9 : رشحلا عبارلا ءزجلا

 6 لبإلا نم ةئام سباح نب عرقألا ربيخ مئانغ نم ىطعأ ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ةي يبنلا يطعي :راصنألا نم سانأ لاقف ،لبإلا نم ةئام ردب نب نصح نب ةنييع ىطعأو

 اعدف ةي كلذ غلبف] .انئامد نم رطقت مهفويسو مهئامد نم رطقت انفويس الاجر انمئانغ

 :اولاق ؟مكريغ مكيف له :مالسلا هيلع يبنلا لاقف راصنألا هيلإ تعمتجاف 0"[راصنألا

 رشعم اي :لاق مث .مهنم موقلا تخأ نبا :لاقف .انل تخأ نبا الإ هللا لوسر اي ال

 ىلإ دمحمب متنأ نوبهذتو لبإلاو ءاشلابو ايندلاب سانلا بهذي نأ نوضرت الأ راصنألا

 ًابعش راصنألا تذخأو ايداو سانلا ذخأ ول :لاق . هللا لوسر اي ، ىلب :اولاق ؟مكرايد
 نم ارما تنكل ةرجهلا الولو ،يتبيعو يشرك راصنالا .راصنألا بعش تكلسل

 . )راصنألا

 : . ۔ه م م

 لاخدإ يقو :ريبج نب ديعس ريسفت] « هسفن حش قوي نم » :لجو زع هلوق
 .4 َنوحلفُملا مه كئلوأف » 6ة[ةاكزلا عنمو مارحلا

 فيضلا ىرقو هلام ةاكز ىطعأ نم حشلا نم ءىرب :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .)هموق يف ةبئانلا ىطعأو

 سنأ نع هيفو .جوزتملل ىعدي فيك :بابو ،جوزتملل ةرفصلا باب .حاكنلا باتك يفو =
 ينإ :لاق ؟اذه ام :لاق ةرفص رثأ فوع نب نمحرلا دبع ىلع ىأر ةلي يبنلا نأ هنع هللا يضر

 .ةاشب ولو ملوأ ،كل هللا كراب :لاق .بهذ نم ةاون نزو ىلع ةأرما تجوزت

 .اهنم دب ال ةدايز (1)
 ةرجهلا الول :تي يبنلا لوق باب يفو راصنألا بقانم باب يف يراخبلا هاور حيحص ثيدح )2(

 ثيدح يفو .ةبراقتم ظافلأب ةريره يبأ نعو ديز نب هللا دبع نعو سنأ نع راصنألا نم تنكل
 نم رطقت انفويس نإ بجعلا وهل اذه نإ هللاو :اشيرق ىطعأو ةكم حتف موي راصنألا تلاق» :سنأ
 قيرط نم (164 مقر) راصنألا لضف .ةمدقملا يف ارصتخم هجام نبا هجرخأو «. . .شيرق ءامد
 راصناألا» :لاق ي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع

 يداو تكلسل ايداو راصنألا تلبقتساو ابعش وأ ايداو اولبقتسا سانلا نأ ولو راثد سانلاو راعش

 . ,راصنألا نم ًاءرما تنكل ةرجهلا الولو راصنألا

 .357 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 =همع نع ىيحي نب دمحم نع ميكح نب مصاعو فيرط نب رصن» :دنسلا اذهب مالس نبا هجرخأ (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !0 : رشحلا

 هللا قح ىدأ دقف هلام ةاكز ىدأ نم :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .("هل ريخ وهف داز نمو هلام يف

 هيلع يبنلا باحصأ دعب ينعي « مهدعب نم اوءاج نيذلاو »» :لجو زع هلوق

 ([هعنم وأ هيطعأ قح لاملا اذه يف هلو الإ دحأ قبي ملف] ةمايقلا موي ىلإ مالسلا

 هيلع يبنلا باحصأ :يأ ه نميلاب انوُقَبَس نيزلا اناؤخإلو انل زفغا انبَر َنولوَقَ 

 نيذلل »» ةوادع :مهضعب لاقو .ادسح :يأ « غ انيؤلف يف لخت الو » مالسلا

 .4 ميجر فور كنإ انبَر اونما

 ةءارب يف يتلا لثم يهو ثةمايقلا موي ىلإ مهعبتا نم نإ :نسحلا ريسفت
 .ةمايقلا موي ىلإ ١٠٠[ :ةبوتلا] (ناَسخب ْمُعوُعَبنا نيذلاؤ)

 ول مكدحأ نإف ، يباحصأ اوبست الو يباحصأ اوعد :لاق ةأيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 )مهدحأ دم غلبي مل دحا لبج لثم موي لك قفنأ
 كاوكسمأف ردقلا ركذ ذإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 . (ثاوكسمأف موجنلا تركذ اذإو ،اوكسماف يباحصأ ركذ اذإو

 روثنملا ردلا يف امك ةيراج نب ديزي نب دلاخ نع ديمح نب ديبع هجرخأو .ا ينهجلا دلاخ نب ديز =

 .196 ص 6 ج
 ميدق فالخ ةلأسملا يفو .ثيدحلا اذه ىلإ ةراشإلا اهيفف 129 ص 2 ج ،فلس ام رظنا (1)

 ىوس قح لاملا يف :رمع نبا لاقو .ةاكزلا ىوس قح لاملا يف سيل هنأ ىلع ةباحصلا روهمجو

 نأ ربلا سير : ىلاعت هلوق ؛ةرقبلا ةروس نم 7 :ةيآلا رمع نبا ىأر ىري نم دمتعمو .ةاكزلا
 روهمج ىريو .( َنوُمَتمل ١ ه كئلوأ اؤ) :هلوق ىلإ (.. .بوغمل و قرشمل ١ لبق ْمُكَموُجؤ اولو
 يف رظنا .اهريداقمو اهفونص تددحو ةاكزلا تضرف نأ ًدعب اخسن ةيآلا يف نأب ءاملعلا
 .446445 ص .مالس نب مساقلا ديبع يبأل لاومألا باتك :عوضوملا

 .357 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ول) :زي يبنلا لوق باب .ي ينلا باحصأ لئاضف يف يراخبلا هجرخأ إهيلع قفتم ثيدح (3)

 ةباحصلا بس ميرحت باب ۔\ ةباحصلا لئاضف باتك يف كلذك ملسم هجرخأو ‘ اليلخ اذختم تنك

 .«هفيصن الو مهدحأ دم» : هرخآ يفو 2540 مقر) يردخلا ديعس يبأ نع مهنع هللا يضر

 = ةبالق يبأ نع دبعم نب رضنلا» :دنسلا اذهب هريسفت ةطوطخم يف امك مالس نب ىيحي هجرخأ )4(
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 12 - 11 : رشحلا عبارلا ءزجلا

 ال :اثالث يلع ظفحا ،بويأ اي :بويأل لوقي ةبالق ابأ تعمس :لاق رضنلا ركذ

 يف كلذ نم تسل كنإف ،كيأرب نارقلا رسفت الو .مهنم عمست الو عدبلا لهأ سلاجت

 .ريخب الإ مهنركذت الو يبنلا باحصأ نم طهرلا ءالؤه ىلإ رظناو .ءيش

 يم اورم نيذلا ممهِناوخإل نولوقي اوققان نيذلا ىلإ رت منأ » :لجو زع لوق
 ْمكَعَم جرخنل تجرخا نيل » ريضنلاو ةظيرق ينعي :نسحلا ريسفت 4 بتكلا لمن
 نإو » هباحصأو ادمحم مكيف عبطن ال :نوقفانملا لوقي 4 ادبأ ادحأ مكيف عبطن لو

 ال اوجرخ ل وُبذنكل ْمُهنِإ دَهْشَي هللاو » كلذب ةظيرق ترتغاف 4 ْمُكنرُصنتل تلوق

 ال مت رتذألا نو ْمُعوُرَصَن نيلو ممُهَنوُرُصني ال اؤلتوق نَِلَو ممُهَعَم َنوُجْرْخَ

 .« نوُرَصني

 ينب لتقو ،مهعم اوجرخي ملف ماشلا ىلإ ريضنلا ينب ةي هللا لوسر ىلجاف
 مهعم اولتاقي ملف ذاعم نب دعس مكحب كلذ دعب ةظيرف

 نيميقم اوناك .ناتنس ةظيرق ينب لتقو ريضنلا ينب ءالجإ نيب ناك : يبلكلا لاق

 نايفس وبأ راس املف . نينمؤملاو الت هلللا لوسر د دهع يف ريضنلا ىنب ٢ ىنب ءالجإ لعب ةنيدملاب

 هنيب ناك يذلا فلحلا اوعطقو ش هللا يبن ةظيرق ونب تردغ ةي هللا لوسر ىلإ بازحألاب

 . مهنيبو

 مهيلإ لسراف .ةظيرق ينب لتاقي نأ هيبن هللا رمأ بازحألا هللا مزه املف
 الف ريضنلا ينب جرخأ امك ةنيدملا نم مكجرخي نأ دمحم دارأ نإ :نوقفانملا

 ةظيرق ونب رتغاف .مكنرصننل متلتوق نإو مكعم نجرخنل متجرخ نئل هللاوف ،اوجرخت

 مهبولق يف هللا فذقو .رهش نم ًابيرق ةلي هللا لوسر اولتاقف . مهنوصح اومزلو كلذب

 نم اوسيأو مهولذخ دق نيقفانملا نأ ةظيرق ونب تأر املف .مهورصني ملف بعرلا

 اضيأ دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلا هجرخأو .ة هللا لوسر لاق لاق دوعسم نب هللادبع نع =

 1 ج ٠ ينابلالل ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس رظناو . نابوث نع لماكلا يف يدع نبا هجرخأو

 .(34 مقر) 4642 ص
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 14 - 13 : رشحلا

 مهيرارذ ىبستو مهتلتاقم لتقت نأ مهيف مكحف ؤذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن مهترصن
 .راصنألاو نيرجاهملا نيب مهلاومأ مسقتو

 ٥مهيف مكحي مل ادعس نأ هيبأ نع ذاعم نب دعس نب رمع نب هللا دبع نع اوركذ
 لاقف .مهيف يلع رشأ :لاقف رامح ىلع ءاجف هيلإ لسرأ مالسلا هيلع يبنلا نكلو

 يلع رشأ :لاق .هب ترمأ ام لعاف تنأ رمأب مهيف كرمأ هللا نأ تملع دقل :دعس

 تمسقلو مهءاسنو مهيرارذ تيبسو مهتلتاقم تلتقل مهرمأ تيلؤ ول :لاق . مهيف

 يذلاب مهيف يلع ترشأ دقل هديب يسفن يذلاو :مالسلا هيلع يبنلا لاقف . مهلاومأ

 .(;مهيف هب هللا ينرمأ

 .ةظيرق موي مالسلا هيلع يبنلا ىلع ضرع نميف ناكو ،يرقلا ةيطع نع اوركذ
 .تكرتو تبنت مل يتناع اذإف اورظنف :لاق .كرت تبنت مل نمو ©لتق هتناع تتبن نمف

 دشأ مه : يأ ي .هللا م مهرودص يف ةَهَر دشأ نل » :لجو زع هلوق

 .4 َنوُهَقْفَي ال موق مُهَنَأب كلذ » :لاق .اةريضنلا ينب ينعي إهللا نم مهنم مكنم فوخ

 .اذاذش مكنولتاقي ال :يأ ه اعيمج » دوهيلا ينعي 4 ْمُكَنولتَقُي ال » :لاق
 ىرق يف آلإ » مكنم مهلخد يذلا مهبعر ةدش نم اعيمج الإ مكنولتاقي ال :يأ
 يأ ه ردج ِءاَرَو نم ؤأ » : ىلاعت لاق .ىراحصلا يف مكنولتاقي ال :يأ ه ةَنَصحُم

 اذك دمحمب نلعفنل :اوعمتجا اذإ نولوقي : يأ 4 ديدش م مُهنيِ مهسأب ط نئادملا يف

 .اذكو اذك دمحمب نلعفنلو اذكو
 ٥ مم م و

 ‘ ةقرتقم ةفلتخم : يأ 4 ىتش مهبولقو اعيمج ْمُهْبسحت ; : لجو رع هللا لاق

 .327 ص 1 ج فلس اميف اهرداصم ضعبو ةصقلا هذه ىلإ ةراشالا رظنا (1)

 اذه نأ يل ودبيو ،نيقفانملا ينعيو :180 ةعطق ،مالس نبا ةطوطخم يفو ،ز يفو ضع و ق يف (2)

 نوقفانملا مه نيينعملا نأ ىلع لدي ال هدعب ةيآلا قايس نإف 4 هدعب نُم هلقانت لوأ خسان نم اطخ

 الثم رظنا ا بتك ضعب يف ءاج امك ريضنلا ينب ينعي» .0 هللا ءاش نإ هتبثأ ام باوصلاو

 اعم دوهيلا ىلإو نيقفانملل دوعي ريمضلا نأ ىري روشاع نبا ناك نإو ؛47 ص 28 ج يربطلا ريسفت
 .101-102 ص 24 ج ريونتلاو ريرحتلا يف ءاج امك
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 17 ۔ 14 : رشحلا عبارلا ءزجلا

 مهنيد فلتخم نوقفانملا مهو . .(ْىعَ ممُهبولف) :دهاجم لاقو .("مكلاتق يف :يأ
 .4 نلقي ل وق مهناب ر كلذ 9 : ىلاعت لاق .ريضنلا ينب نيدو

 بيرق » [ةظيرق لتق لبق نم] « مهلبق نم نيذلا لثمك » :لجو زع لاق مث
 ىنب ءالجإ نيب ناك :ابيرق مهايإ هللا كالهإ ناك .ريضنلا ينب ينعي ٩ 7 7 اوقاذ

 اوا نيزلا يلا ر : ملأ :لجو زع هلوق نم ةيآلا هذه تلزن .ناتنس ةظيرق لتقو ريضنلا

 الو ْمكَعَم نجرخ مرحأ ل باتكل لمخأ َنِم أ ن م اورفك َنيذلا مهن :اوخإل ولوق

 .هةطيرق لتق يف عضوملا اذه ىلإ (. . . مُكنرُصنتل ملتوُق نإو ًادبا ادحأ مكيف يط
 ىلإ (.. .اهلوصأ ىلَع ةمئاق اموُمتكَر ا ةنيل ن نم متْعق اَم) :هلوق لزني نأ لبق نم
 يهو (ميجر فو٤َُر كنإ اَنبَر اونما َنيِزلَل ال انبولق يف لَعجَت الو) :لجو زع هلوق

 موي شيرق رافك :يأ (ابيرق مهلبق نم نيذلاو) :دهاجم ريسفتو .فيلأتلا يف اهدعب

 .ردب

 .ةبوقعلا لابولاو .مهرمأ ةبوقع اوقاذ :يأ (ممهرمَأ َلاَبَو اوقاَد) : ىلاعت لاق

 .4 ميلأ باَذَع مُهلَو »
 ينإ كنم ءيرب ينإ لاق رَقَك امل ا ناسنإلل لاق ذإ نيشلا لثمك » :لاق

 .هايإ هتدابع نمو هنم ءيرب « َنيمَلْْل َر ةثا فاخأ ا

 اهيف نيدل راثلا يف اَمُهَنأ هدبع يذلاو ناطيشلا ةبقاع : يأ ه اَمُهَتَقاَع ناكف »

 .ةفلتخم مهبولقو .اعيمج ريضنلا ينب ينعي (مهبسحت)» :146 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 .افالتخا دشأ يأ “تشأ مهبولقو : هللا دبع ةءارق يف يهو

 ينعي (ًاعيمج مهبيخت)» :لاق 47 ص 28 ج هريسفت يف يربطلا هراتخا يذلا وه ريخألا لوقلا اذه (2)
 مهبولقو لوقي ( ىتش مهبولق ( ٥مهتملك ة ةعمتجم نيفلتؤم مهنظت :لوقي باتكلا لهأو نيقفانملا

 دجت» :لاق ةيآلا ريسفت يف ةداتق نع يربطلا هاور ام ينبجعيو . . »اضعب مهضعب ةاداعمل ةفلتخم

 ةوادع يف نوعمتجم مه ،مهلامعأ ةفلتخم .مهؤاوهأ ةفلتخم مهتداهش ةفلتخم لطابلا لهأ
 .«قحلا لهأ

 .358 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 . !ةظيرق لتق» : هتبثأ ام هباوص فيحصت ةملكلا يفو «لبق نم» :قو ع يف )4(
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 17 : رشحلا

 نيح دوهيلاو نيقفانملا لثم هللا برضف .نيكرشملا :يأ « َنيملتلا ءاَرَج كلذو

 2 مهورصني ملو مهولذخف رصنلا نم نوقفانملا مهدعو امب دوهيلا ترتغا
 بر ةللا فاخأ ينإ كنم ءيرب ينإ َلاَق َرَقَك اَمَلَف رفا ناسنإلل َلاَ ذإ ناطيشلا

 .(َنيمِلاَضلا ُءاَزَج كلذَر) :لجو زع هلوق ىلإ .. .(نيَملاَعْل

 .هيف دبعتي اريد ذختاو ايندلا نم جرخ دق ليئارسإ ينب يف ناك ادباع نأ انغلبو

 لخدف كلملا ةنبا ىلإ ءاج كلذ ناطيشلا ىأر املف .هيلع ايعاف هلزي نأ ناطيشلا هبلطف

 ال :لاقف اهناسل ىلع ملكتف .ائيش اهنع اونغي ملف ءابطألا اهل اوعدف .اهذخأف اهيف

 .هدنع اهولعجف هيلإ اوبهذف .اهل وعديف بهارلا نالف ىلإ اهب اوتأت نأ الإ عيش اهعفني

 عقوف اهنسحو اهضايب هتبجعاق ءانسح ةأرما تناكو كتفشكناف اهب ناك ام اموي اهباصأف

 مث .اهلبحاف اهيلع عقو دق هناب اهتوخإو اهيبأ ىلإ ناطيشلا سوسوف .اهلبحاف اهيلع
 بهارلا اهلتقف .اهتلبحأ كنأ اوملعي الئل اهنفداو اهلتقا :هل لاقف بهارلا ىلإ سوسو

 ىلإ }»مهقبسف مهيديأ نيب ناطيشلا ءاجو ،اهتوخإو اهوبأ ءاجف .طئاح لصأ يف اهنفدو
 مهتددر ةدجس يل تدجس نإف 5ةأرملاب تعنص ام اوملع دق موقلا نإ :لاقو بهارلا

 اهتوخإو اهوبأ ءاجو .ناطيشلا هنم أربتو هللا هازخأ هل دجس املف .هل دجسف كنع

 نيقفانملا لثم هللا برضف .هوبلصف بهارلا ىلإ اودمعو اهنفد ثيح نم اهوجرختساف
 . (ناطْيشلا ,لتك رصنلا مهودعو اوناك دقو شمهورصني ملف دوهيلا اولذخ نيح
 بر ةثلا فاخا يئ كنم ٤ ءيرب ينإ َلاَق َرَقَك اُمَلَف زا ناسنإلل َلاَق ذإ) ةيآلا هذه
 كلذو ناطيشلا ةبقاع يأ (اَمْهتبقاَع َناَكَف) :لجو زع هللا لاق .بذكو .(َنيمّلاَعْل
 .دهاجم ريسفت وهو .. (ث}(َنيملاَّشلا ُءاَرَج كلذو اَهيف نيدلاخ راثلا يف اَمْهَنأ) بهارلا

 . اريبعت قدأ وهو « مهقبسف» مالس نبا ةطوطخم يفو ز يف ءاج ام تبلأو «مهمدقتف» : عو ق يف )1( |

 . يلع ىلع انايحأو . سابع نب ١ ىلع ةفوقوم ثيدحلاو ريسفتلا بتك ضعب يف ةصقلا هذه تدرو (2)

 اهيلإ رشي ملو .هبنم نب بهو صصق ىلإ انايحأ تبسنو .ةف هللا لوسر ىلإ مهضعب اهعفرو
 37-42 ص 18 ج يبطرقلا ريسفت رظناو .اهتحص ركنأ هنأك اقلطم ريبكلا ريسفتلا يف يزارلا رخفلا

 . ةبراقتم ظافلأو ةددعتم قرط نم اهاور دقف
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 23 - 18 :رشحلا عبارلا ءزجلا

 ةرخآلل : يأ ه دَعِل ْتمَذَق امم سفن رظنتل ةثلا اونا اونما نيذلا اهيأي » :هلوق
 . مكلامعأب ملاع : يأ 4 نولمعت امب ريبَح ةللا نإ ةللا اوقَاَو »

 مهن » هضئارفب هلل لمعلا اوكرت :يا « ةئلا اوسن نيذلاك اونوُكَت الو ل

 « نوْئِسَلا مم كئلوأ » .اهرشلا نم مهكرتي ملو ريخلا نم مهكرت :يأ 4 ْمُهَسْفنَ
 .اعيمج مهلك ميعمج ١ ؛ قفانم قساف وأ . كرشم قساف نم

 رانلا لهأ : يأ 4ْ ةنجلا بحصو رانلا 277 يوتش ال ث :لجو زع هلوق

 .ةنجلا ىلإ رانلا نم اوزاف : يأ 4 نوزئافلا مه ة ةنجلا تحضأ » ةنجلا لهأو

 هانلزنأ ام دح ىلع :يأ ي لبج ىىَلَع ناءرقلا اذه انلوأ ول , : لجو زع هلوق

 عدصم م ًاعشلخ هَنيأَرَل ط يهنلاو رمألاو ديعولاو دعولاو باقعلاو باوثلا نم دابعلا ىلع

 ىلَع ةئاملا اًضَرَع اَنإ) : ىلاعت هلوق اهريظنو .دابعلا كلذب خبوي 4 هللا ةيشخ نم

 ناك زإ ناسنإلا اَهَلَمَحَو اَهنم َنقَفْشَأو اهتلمحب نأ نيبف ,لابجلاو ,ضزالاو تاومسلا

 .بازحألا ةروس يف هانرَّسف دقو ٢[. :بازحالا] (الوُهَج امول

 يكل :يا « َنوُرُكَتي ْمُهلَعَل سانلل اهبرضت لامألا كلتَو » :ىلاعت لاق
 سيلو باقعلا نوفاخي مهنأل ،لبجلا اذه نم هللا ةيشخب قحأ مهنأ اوملعيف اوركفتي
 . باقع لابجلا ىلع

 4 ملع » هاوس دوبعم ال :يأ ه َرُه لإ ةلإ آل يذلا ةللا وُه » : ىلاعت هلوق

 يمحرلا وُم » : ىلاعت لاق .اونلعأ ام ةَدَْهّشلاَو دابعلا ىفخأ ام بيغلا ه ةَدَهُشلاو

 .ةباتكلا ةحتاف يف هانرّسف دقو « ميحرلا

 ةكربلا نإ يأ .كرابملا :يأ « ُسوُدَقلا كلملا َوُه ألإ ةتإ ال يذلا للا وُم »

 مهسفنأ مهاسنأف مهبولق نم صالخإلاب هركذ اوكرت ينعي (هللا اوُسن) : :ز يفنو .عو ق يف اذك (1)

 . كرشلا قسف وهو (َنوقِساَقْلا فئلوأ) . هل صالخإلاب هدنع ام اوركذي نأ نم مهكرتب

 .386 - 385ص 3 ج فلس ام رظنا (2)

 .74 - 73ص 1 ج باتكلا ةحتاف ريسفت رظنا (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 24 ۔ 3 : رشحلا

 قئالخلا تملس يذلا :يأ ملسلا ج رهاطلا :سودقلا : يبلكلا ريسفتو .هلبق نم

 هلوقك ،هقلخ ناميإ لبق هسفنب نمؤملا :نسحلا ريسفت ٩ نموملا » هملظ نم

 ينعي .( طسقلاب امئاق ملعلا ولوأو ةكئالملاو وُه الإ ةنإ آل هنأ هللا ذهش) :لجو زع

 ١٨[. :نارمع لا] .ةيآلا رخآ ىلإ . . .نينمؤملا

 امب هقلخ يفوملا :مهضعب لاقو .هملظ نم قئالخلا هللا نمأ :مهضعب لاقو

 6نوكي هنأو نئاك هنأ ثدح ام ىلع نيمألا :يأ « ْنمْيَهُملا » .نمؤملا وه .مهدعو

 .هوحن وهو . ديهشلا :دهاجم ريسمتو . هقلخ ىلع دهاشلا : لوقي مهضعبو

 يأ « رابجلا » هنود نم لذ هتزعب (زيزَعلا) :نسحلا لاقو .هتمقن يف زيزعلا »

 :يأ « ربكتملا » .دارأ امب هقلخل رهاقلا :مهضعب لاقو .هقلخ ىلع ربجت يذلا

 .4 نوكرشي اًمَع » هسفن هزن 4 هللا َنلحْبُس » .()هقلخ ىلع ربكت يذلا

 يف روصي يذلا « ُرَوَصُملا » قلاخلا وه ىرابلاو يرابلا لحلا هللا وُم »
 لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ 4 ىنسحلا ءامسألا هل » ءاشي ام اهريغ يفو ماحرالا

 .‘)ةنجلا لخد )اهاصحأ نم دحاو ريغ ةئام امسا نوعستو ةعست هلل :يي هللا لوسر

 . نيقتملا نم هللا لبقتي امنإو

 و ٥. و ٥ .م ۔ ٤ِ ۔ ه . , 22 هلو -

 « ميكحلا زيزعلا وهو ضرالاو تاومسلا يف ام هل حبسي » :لجو زع هللا لاق
 .هرمأ يف ميكحلا هتمقن يف زيزعلا يأ

 مهفرصملا ،هقلخ رومأ حلصملا ينعي (رابجلا) :هلوقو :55 ص 28 ج هريسفت يف يربطلا لاقو (1)

 . «هرمأ نم ءاشي ام ىلع هقلخ ربج :لوقي ةداتق ناكو . مهحالص هيف اميف

 .ةداتقل لوقلاو .رش لك نع ربكت :(ربكتملا)» :يربطلا ريسفت يفو از و عو ق يف اذك (2)
 .اهب هلل دبعت :لاق نم مهنمو اهظفح ،اهاصحأ ىنعم :دمحم لاق» : يلي ام 358 ةقرو ز يف ءاج (3)

 نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع شارخ نع ىيحي : يلاتلا دنسلاب مالس نب ىيحي هجرخأ (4)
 .60 ص 2 ج فلس ام رظناو .ةي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ
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 3 - 1 :ةنحتمملا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو ئ ةنحتمملا ةروس ريسفت

 اوذختت آل اوّنَماَع نيذلا اهبأ اي » : لجو زع هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب < ۔ ه ى

 (ايندلا يف يأ 4 ةوَمْلاب يل نوقلت ط (;)[نيدلا يف ينعي] > ءايلوأ مكوُدََ يوُدَع

 ه ْمكايإَو لوسرلا نوجرخي , نآرقلا : يأ 4 قحلا م مكاج امب اوُرَقَك ذَقَو »
 مكنأل ةكم نم مكوجرخأ مهن إ :يأ « مكبر هللاب اونمؤت نأ » لوسرلا اوجرخأ يأ

 . مكبرب متنما
 نورت يتاضرمم ءاعو يليبس يف ًادنهج متر مك نإ » :ىلاعت لاق مث

 ا ميقأ امب ب ملعأ نو . نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا رابخابو « هو مهل

 :يأ « ليبسلا ءاوَس لض دقف » .امكنم قفاني نمو : يأ 4 مكنم هلعفي نم و منلا
 .ىدهلا قيرط قيرطلا دصق

 مكنإ اوسنو ءاغأ مكل اووكَي » مكب اورفظي نإ :يا ه مُكوُققَي نإ »
 : يأ « ءوسلاب » مهتنسلا مكيلإ اوطسبيو :يأ 4 مهسلاو » مكولتاقي يا 4 ْمُهَيِدي
 « نورفكت ول اوَوَو » متشلاب

 نيب :يأ « مكنيب ُلَصْفيةَمَتَمْلا وي مكدلؤأ الو ممكُماَحزَأ ْمُكَعقْنَت نَل » :لاق

 .180 ةعطق ،مالس نبا ريسفت ةطوطخم نمو 359 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . «ةحيصنلاب ينعي» : : مالس نبا ةطوطخم يفو ،ع و ق يف اذك (2)

 . !نوقفانملا عنص امك ينعي ةُدوَمْلاب مهنإ نوُرِيت)» : مالس نبا ةطوطخم يفو .ع و ق يف اذك (3)

 .«قفانم هنإف (ْمكنم ُهلَعْفُي نَمَو)» : : عو ق يفو } حصأ وهو مالس نبا ةطوطخم يفو 0ز يف اذك (4)

 . مكوقلي نإ : مالس نبا ةطوطخمو ز يفو ،«مكب اورفظي نإ» :عو ق يف اذك (5)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 3 :ةنحتمملا
___ 

 لاق .رانلا نيكرشملا لخديو ةنجلا نينمؤملا لخديف ،نيكرشملا نيبو نينمؤملا

 .ه ريصب نوُلَمْعت امب هلاو » : ىلاعت

 يبأ نب بطاح نأ يبلكلا ريسفت .")ةعتلب يبأ نب بطاح رمأ يف ةيآلا تلزن

 6مكريغ مأ ديري مكيلإ يردأ الو .رفن دق ادمحم نأ ةكم لهأ ىلإ بتك ةعتلب

 باتكلا تلعجو ،العج اهل لعجو مشاه ينبل ةالوم ةأرما عم بتكو .رذحلاب مكيلعف

 اهبلط يف ةلي هللا لوسر ثعبف .هربخأف ةلقو هللا لوسر ىلإ ليربج ءاجف .اهرامخ يف
 "لع ىباف عوجرلا حاص داراف .تيش اهعم ادجي ملف اهاتت رخآ الجرو ا

 امهايإ هتطعأ نإ ادهع امهيلع تذخاف .تبذك الو تبذك ام :لاقو فيسلا اهيلع لسو

 .اهرامخ نم باتكلا تجرخأف .اهاذري الأ

 له :لاق ث[رضح املف .بطاح ىلإ] ةلي هللا لوسر لسراف :يبلكلا لاف

 يذلاو امأ :لاق .اذه ىلع كلمح امف :لاق .معن :لاق .بطاح اي باتكلا اذه فرعت

 نم نكي ملو ،مهتقراف ذنم مهتببحأ الو تنمآ ذنم ترفك ام باتكلا كيلع لزنأ
 .ةذوم مهدنع ذختأ نأ تببحأف } يريغ هل يذلا عنمي نم ةكمب هلو الإ دحأ كباحصأ

 هقدصف ،أئيش مهنع ينغي نل يباتك نإو ،هتمقنو هسأب مهيلع لزنم هللا نأ تملع دقو
 .ااذه هيف هللا لزنأف كهرذعو هللا لوسر

 ةيبيدحلاو اردب دهش . شيرق فيلح وهو .هللا دبع ابأ ىنكي ،يمخللا ةعتلب يبأ نب بطاح وه (1)
 نبال باعيتسالا لثم ةباحصلا مجارت بتك يف هتمجرت رظنا . ةنيدملاب ةرجهلل نيثالث ةنس يفوتو
 .312-315 ص 1 ج ربلا دبع

 . «وزغي» :مالس نبا ةطوطخم يفو ،ز يفو «رفن دق» :عو ق يف اذك (2)

 تاياورلا ضعب امهيلإ فيضتو .ةريسلاو ريسفتلا بتك بلغأ هتركذ امبسح ماوعلا نب ريبزلا وه (3)
 . يونغلا دثٹرم ابأ وأ ورمع نب دادقملا

 . مالكلا قايس متيل اهنم دب ال ةدايز (4)
 6 يراخبلا حيحص يف الثم اهأرقا ةريسلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف اهدجت ةروهشم ةصقلا (5)

 يلع مامإلا نع ©} يلع بتاك ك مفار يبأ نب هللا ديبع ةياور نم ةنحتمملا ةروس ريسفتلا باتك

 . . . .دادقملاو ريبزلاو انأ ةفر هللا لوسر ينثعب :لوقي
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 6 - 4 :ةنحتمملا عبارلا ءزجلا

 انإ مهموقل اولاق ذإ هَعَم نيذلاو ميهربإ يف ةَنَسَح ةوسأ مكل تناك ذق » :لاقو

 ريسفت اذهو نيدلا يف مكتيالوب : يا « مك ارفك هلا نود ني نودعت امو كن ارب
 .دحاو وهو ،مكنم انأربت :مهضعب لاقو .نسحلا

 ميهاربإ لوق لإ هدحو هللاب اوُنموُن ىح ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو امنيب اَدبَو >

 الو ناميإلا يف كلخدأ نأ :يأ « ءيش نمم هللا َنِم ك كلمأ اَمَو كل َتَرفعَتْسل هيبأل

 ميهاربإ لوق الإ ةنسح ةوسأ هعم نيذلاو ميهاربإ يف مكل تناك دق :لوقي .كل رفغأ نأ

 ةروس يف لاقو .نيكرشملل اورفغتست الف ةوسأ هيف مكل ("[سيلف] كل نرفغتساأل هيبأل

 + و َنيِكرشُملِل اوُرْغَتْسي نأ اونما نيلاو يلل َاَك اَم) :ةءارب
 اَمَدََو ةدعوَم نع الإ هيبال ميهاربإ راقْعَبْسا َناَك امَو ميججلا باحصأ ُمُهنَأ مهل نيب ام
 ١١٢-١١٤[. :ةبوتلا] (ُميِلَح ةاؤأل ميهارب ًنإ هنم اربَت ,في ودع هن هل نيبت اممف ا

 كل نيصلخم انلبقأ :يأ ه انبأ َكيَلإَو اَنْنَكَوَت َكيَلَع انبَر » :لجو زع لاق
 .ةمايقلا موي يأ « ُريِصَمْلا كيلإو »

 انيلع نرهظي ال :يأ 4 اورك نيذلل » ةيلب :يا 4 ةنتف انلعجت ال اَنبَر »
 كنإ انل رفغاو » 6ةلانوبيعيف مهيلع انرهظ ام نيد ىلع ءالؤه ناك ول اولوقيف نوكرشملا
 . ميِكَحْلا زيزعلا تنأ

 مويلاو ةللا وجري ناك نمل ةنسح ةوْسإ مهيف مكل ناك ذقَل » :لجو زع هلوق

 يف ةنسح ةوسأ مكل تناك ذق) :هلوق ىلإ عجر .ثعبلاب نونمؤي نمل :يأ « زخالا
 امك ارافك اوماد ام مهموق نم ةءاربلاب نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا هللا رمأ ؛(مميهاَربإ

 ةكم لهأ نم مهتيالو نونمؤملا عطقف ؛ مهموق نم هعم اونمآ نيذلاو ميهاربإ أربت

 .ةوادعلا مهل اورهظأو

 . هتابثإ يضتقي ىنعملاو . عو ق نم «سيل» ظفل طقس (1)

 ءاجو .«انب اونتتفيف» :359 ةقرو ز و عد ق يفو . حصأ وهو ؛«انوبيعيف» مالس نبا ةطوطخم يف اذك (2)

 نم باذعب الو .مهيدياب انبذعت ال انبر :لوقي» :ةيآلا ريسفت يف 667 ص دهاجم ريسفت يف
 .«مهيلع انطلس امو .اذه مهباصأ ام قح ىلع ءالؤه ناك ول :اولوقيف كدنع
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 9 ۔ 6 :ةنحتمملا

 :يأ « ينغلا وُه هللا نإف » ناميإلا نع :يأ « لوت ْنَمَو » :لجو زع لاق
 . هودمحيب نأ مهيلع بجوتس ا : : يأ . © مهيلإ دمحتسا 4 يمحل ١ و هنل هقلخ نع

 هم 0م م ٥

 مهنم مّتيَداَع 7 مكنيب لعجي نأ ةللا ىَسَع » :لجو زع لاق مث

 .مهوحكانو نوملسملا مهطلاخ ةكم لهأ ملسأ املف .نيكرشملا ينعي . 4 :

 .لجو زع هللا ركذ يتلا ةدوملا يهو ،نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ ةيم هللا لوسر جوزتو
 4 ٌميجَرَروُفَع هللاو ريدق هللاو ل :هللا لاق

 مكوجرخُي ملو نيذلا يف مكولبَق مل نيذلا نع ةلل كيهن » :لجو زع هلوق
 :يأ 4 مهن اوُطِسقتَو » ةلصلاب ٠ مهوب نأ » نينمؤملا ةبارق ينعي 4 7
 اذه ناكو .نيلدامعلا يأ 4 َنيطسقُملا بحي ةللا نإ » مكلاومأ يف يأ 0مهيلإ اولدعتو

 . ةفاك نيكرشملا لاتقب رمأ مث مهلاتقب رمؤي نأ لبق

 يبنلا اوراشتسا نيكرشملا لاتقب مالسلا هيلع يبنلا رمؤي نأ لبق نوملسملا ناكو

 لجو زع هللا لزنأف ،مهوربيو مهولصي نأ نيكرشملا نم مهتابارق يف مالسلا هيلع
 . نسحلا ريسفت يف ةيآلا هذه

 هيلع يبنلا يدهي (.")هامس دق نيكرشملا نم لجر ناك :لااق نسحلا نع اوركذ

 هيلع يبنلا هل لاقف ةيدهب مالسلا هيلع يبنلا ىلع مدق هنإو ،هيداهي لازي ال مالسلا
 ريسفتو .ا)»نيكرشملا دفر انل لحي ال هنإف: هل لاق ،ال :لاق ؟تملسأ تنك وأ : مالسلا

 . او.رجاهي ملو ةكمب اونمآ نيذلا مه :دهاجم

 رافك ينعي « نيلا يف مُكولََق نيذلا نمع ةللا مكمي امنإ » :لجو زع هلوق
 مث اميدق ةي هللا لوسرل اقيدص ناكو . يميمتلا يعشاجملا رامج يبأ نب رامج نب ضايع وه (1)

 .337 ص ،فراعملا ةبيتق نباو 51232 ص 3 ج باعيتسالا :ربلا دبع نبا :رظنا .ملسأ
 نيكرشملا اياده لبقي مامإلا يف باب ،ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (2)

 درو دقو .مهئاطعو مهدفر يأ .نيكرشملا دبز نع تيهن ينإ» : ظفلب ضايع نع (3057 مقر)
 نع نسحلا تلأسف» :نوع نب هللا دبع يوارلا لاقو «دبز» : ظفلب مالس. نبا ةطوطخم يف ظفللا

 . (دبز) :ناسللاو (دبز) قئافلا ،يرشخمزلا رظنا .«دفرلا لاقف دبزلا

338 



 10 - 9 :ةنحتمملا عبارلا ءزجلا

 اوناعاو :يأ « اوُرَعاَمَو » ةكم نم :يأ «ممُكريد نُم ْمُكوُجَرْخَأَو » ةكم لها

 .« ةوُمضلا مم كيلوأق مكنم مهوتي نمو مووت نأ ممكجارْخإ ىىلع »
 ٍتزجنهُم ُتتمؤُملا مكاج ال اونماع نيذلا اَهُيأَي » :لجو زع هلوق

 ريسفت يف نهتنحم تناكو ،نيكرشملا نم دهعلا لهأ ءاسن يف هذهو 4 َنُهونجَماَ
 ،مالسإلا بح الإ نكجرخأ امو ،زوشنلا نكجرخأ ام هللاب نفلحتسي نأ مهضعب

 اذإ دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نم ءاسن نم ةأرملا نأ نسحلا رسفو .هيلع صرحلاو

 تءاج ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحت ىتح اهلبقي مل مالسلا هيلع يبنلا ىلإ تءاج

 :هلوق وهو . اهب تفلح اذإف .مالسإلا يف ةبغار الإ تءاج الو ،اهجوز نع ةزشان

 .(َنُمونجَتماف)
 نُكوُمَتْملَع نإَن » نهبذك وأ نهقدصب :يأ « ٌنهِنَميإب ملعأ هئلا » :هلوق

 نهجرخأ امو زوشنلا نهجرخأ ام هللاب نفلحو مالسإلاب مكل نررقأ اذإ : يأ هي تنؤم
 .هبحو مالسإلا ىلع صرحلا الإ

 اذإ ائيش اهجوز ىلع درت ملو نحتمت مل دهعلا لهأ ريغ نم تناك اذإ اماف

 .تجوزت

 هالومو ًاملسم مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ءاج اذإ دبعلا ناك :لاق ةمركع نع اوركذ
 ."دهعلا لهأ نم هديس نكي مل اذإ اذه نظأ :مهضعب لاقو .ارح ناك كرشم

 يبنلا ملعي ملف مالسلا هيلع يبنلا عياب اكولمم نأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 مل مث] نيمالغب هديس نم هارتشاف مالسلا هيلع يبنلا ملع مث .دبع هنأ مالسلا هيلع

 .دهعلا لهأ نم هديس نأ نظأ :مهضعب لاق (ث)[ملعي ىتح ادحأ عيابي
 1 و ى .- 8 ء ه [, ه ع هم ه - , 7 ى و م. - . ٠

 لج نهال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تنم ؤم نهومتُملَع نإف » :لجو زع لاق

 ‘ مالس نبا ةطوطخم نم هحيحصت تبثأ أطخ وهو «دهعلا لهأ نم هديس ناك اذإ» :ع و ق يف(1)

 . ىيحيل لوقلاو

 .180 ةعطق مالس نيا ةطوطخم نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 11 - 10 :ةنحتمملا

 . ه »ه} . .,م ن,۔ , ٨, 2٥ . ث .ذ م. ة ۔ 4 هه نا ه ٤
 نا ط مكيلع مثإ ال : يأ 4 مكيلع حانج الو اوقفن ا ام مهوتا و نهل نولحي مه الو مهل

 اوكسمت الو » "نهروهم نهومتيطعأ اذإ :يأ « نُهَروُجا ْنُموُمتيتاَاذإ نُموخكنت
 نأ نيبأ اذإ 2هنيرتفي باتك نهل سيل يئاللا برعلا رفاوك ينعي 4 رفاوَكْلا مضعب

 .نهليبس ىلخي نأ نملسي

 ُميلَع ةللاو مكنيب مكحي هللا مكح مكلذ اوقفنأ ام اولأسو مْتقَقنأ ام اولأساو »
 ملسأ نم : يأ (3) [ةلالضلا لهأو ىدهلا لهأ نيب هللا همكح مكح اذهر] ئ 4 ميكح

 . ةئيرب هنم يهف الإو ٠ هتأرما يهف تملسأ نإف . مالسإلا اهيلع ضرع ةكرشم هدنعو

 لهأ نم نهجاوزأو ةي هللا لوسر باحصأ ىلإ نررف اذإ نك :مهضعب لاقو

 نم نررف اذإو .نيكرشملا نم] نهجاوزأ ىلإ نهروهمب اوثعب نهوجؤزتف دهعلا
 اوثعب نهوجوزتف دهع هللا لوسر نيبو مهنيب نيذلا رافكلا ىلإ هللا لوسر باحصأ
 لي هللا لوسر باحصأ نيب اذه ناكف .نيملسملا نم )[نهجاوزأ ىلإ نهروهمب

 ىلإ دنف ةعارب يف دهعلا اذهو مكحلا اذه خسن مث . نيكرشملا نم دهعلا لهأ نيبو

 اولقاَق مرحلا رهشألا خلسلا ادإَق) :ةءارب ةروس يف لجو زع لاقف "هدهع دهع يذ لك
 .[5 :ةبوتلا] (ْمُموُمَتدَجَو ثيَح نيكرشملا

 نيذلا ىلإ يأ « رافكلا ىإ مكجؤزا نم يش مكتاف نإو » :لجو زع هلوق 1 ٥: [| ه ٤. ۔. ٠. ك ٠ ث . .2 دأ

 ةملسم تءاج ىتلا ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيبس ةصق 150-151 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا دروأ (1)

 طورش بسح اهدرب بلاطي اهجوز ءاج املو .ةيبيدحلا حلص باتك متخ دعب ةقَي هللا لوسر ىلإ
 (َنُهَل ولجي ممم آلو مُهَل لج نمه آل راقكْلا ىلإ نُموُمجرَت الق) : ىلاعت هلوق لزن حلصلا
 ثدح كجرخأ الو .هيف مالسإلا ىلع صرحلا الإ كجرخأ ام :ةث هللا لوسر اهفلحتساف»
 .«. . .اهرهم اهجوز ةلث هثلا لوسر ىطعاف تفلحف .كجوزل ضغب الو ،هتثدحا

 نم دوصقملا مهف ىلإ قفوأ ملو «هنيرتفي باتك نهل سيل» مالس نبا ةطوطخم يفو ع و ق يف اذك (2)
 .ز يف درت مل يتلا ةرابعلا

 .180 ةعطق مالس نبا ةطوطخم نمو 5360 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 .ز نمو مالس نبا ةطوطخم نم هتبئاف عو ق نم هلك نيفوقعملا نيب ام طقس (4)

340 

  



 11 : ةنحتمملا عبارلا ءزجلا

 ارئاثفل متبصاف :دهاجم لاقو . 3 متمنغف يأ 4 مُسَقاَعَف ث دهع مهنيبو مكنيب سيل

 اوُمَقْنأ ام َلْنُم » مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم ينعي « ميج وز تبهذ َنيذلا

 ٢7 هب ب من يذلا ةلا اوقتاو

 عيمج نم اهيلإ قاس ناك يذلا اهقادص اهجوز اوطعأ ةمينغ اومنغ اذإ اوناكف

 : ةيالا هذه يف هلوقب مكحلاو دهعلا - كلذ خ خسن مث . .دعب ةمينغلا , ت م مث ‘ ةمينغلا

 ىماَيلاَو ىبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ .هلل ناق ءيش نم ممع اَمّنأ اوُمَلُعاَور

 نم يقب امو . ءالؤهل ةمينغلا سمخ لعجف . ]41 : لافنألا] ) ليبسلا نب او نيكاَسَمْلا

 .لاتقلا لهأل سامخأ ةعبرألا ةمينغلا

 نإف ،نهيلع ماقأ هعم نملساف ةعبرأ وأ ةثالث وأ ناتأرما هدنعو لجرلا ملسأ اذإو

 .ًاعبرأ نهنم راتخا ةعبرأ نم رثكأ نك

 نب ناليغ هل لاقي فيقث نم الجر نأ هيبأ نع رمع نب هلللا دبع نب (2 ملاس ركذ

 . ًاعبرأ نهنم راتخي نأ لت هللا لوسر هرمأف هعم نملس ف ةوسن رشع هدنعو ملسأ ةملس

 دجو حتفل ا موي ناك امل :لاق يرسنل ١ يلع نب ليهس نع دلاحخ نب ةرق ركذ

 ةجاجد قلطف © نه ١ دحإ قلطي نأ هرمأف ةوسن سمخ (ة)رمع نب ةبتع دنع زنيك هلللا لوسر

 .رماع نب هللا دبع هل تدلوف زيرك نب رماع اهيلع فلخف تلصلا نب ءامسأ تنب

 ءاش امهتيأ راتخا اتملساف ناتخأ هدنعو لجرلا ملسأ اذإف : مهضعب لاق

 ريسفت يفو «متمنغف مكل ىبقعلا تناك ىنعملا»ه :360 ةقرو ز ةطوطخم يف نينمز يبأ نبا لاق (1)

 . «مهريغ وأ شيرق نم ًامنغم متبصأ :لوقيه :6659 ص :دهاجم

 هنأ ىلع . مالس نبا ةطوطخم نم حيحصتلاو اطخ وهو ؛رمع نب هللا دبع نب ديعس» :ع و ق يف (2)

 هبحي هوبأ ناكو ءاهقفلا نم دعي اذه ملاسو ديعسب يمس نم رمع نب هللا دبع ءانبأ نم دجوي ال

 .امج اح

 'ءامسأ يف ءاطخالا ةرثك ظحاليو .ورمع نب ريمع دنع مالس نبا ةطوطخم يفو .ع و ق يف اذك (3)

 .ع و ق يف دنسلا لاجرو ةاورلا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 11 :ةنحتمملا

 هرمأف ناتخأ هدنعو ."يبأ ملسأ :لاق يمليدلا زوريف نب كاحضلا نع اوركذ .اهكسماف

 .امهادحإ قلطي نأ ةتيم هللا لوسر

 وأ ناتأرما هدنع تناك نإ هؤاسنو لجرلا وأ ،اعيمج اعم ناجوزلا ملسأ اذإو

 راتخا كلذ نم رثكأ نك نإف .ًاعيمج نهيلع ماقأ اعيمج هعم نملساف عبرأ وأ ثالث
 . اعبرأ نهنم

 رخاوألا قلطيو ةوسنلا نم عبرألا لئاوألا سبحي :: هلك اذه يف لوقي مهضعبو

 وهف مالسإلا يف هحاكن حلصي ال ام لك :نولوقي ،نيتخالا نم ةرخالاو ةوسنلا نم

 هيلع يبنلا نع رثألاو .سبحي مالسإلا يف هحاكن حلصي ناك ام لكو ،قرافي يذلا

 . الوأ هانركذ امك هجو ريغ نم ءاج مالسلا

 هدنع نوكتف اهبطخ ملسأ اذإف ةدحاوب هنم تناب اهجوز لبق ةأرما تملسأ اذإو

 .فالتخا هيفو .اهب قحأ وهف اهتدع يف ملسأ اذإ :لوقي مهضعبو .نيتنثا ىلع

 امهاتأرما تملسأ لهج يبأ نب ةمركعو ورمع نب ليهس نأ يرهزلا نع اوركذ
 .اهحاكن ىلع اماقأف

 اهجوز ملسأ مث ترجاه يبنلا تنب بنيز نأ ءاملعلا نم دحاو ريغ ركذ

 تملسأ اذإف ،ةءارب تءاج مث :مهضعب لاق .يي هللا لوسر اهدرف ةعيبر نب صاعلا
 . ةبطخب الإ اهيلع هل ليبس الف ةنئاب ةقيلطت يهف اهجوز لبق ةأرما

 .امهنيب قرف اهجوز لبق تملسأ اذإ ةأرملا نأ سابع نبا نع اوركذ
 . ةرجهلا راد يف ناك ام اهب قحأ وه : لاق يلع نع بيسملا نب ديعس نع اوركذ

 .اهترجه راد يف :مهضعب لاقو

 ةي يبنلا ىلع دفوو همالسإ نسحو ملسأ . يسراف لصأ نم 6 يمليدلا زوريف هللا دبع وبأ وه (1)

 مايأ ءاعنص ىيف ةوبنلا ىعدا يذلا باذكلا يسنعلا دوسألا لتق يذلا وهو .هنم عمسف
 يف هتمجرت رظنا .«يمليدلا زوريف حلاصلا لجرلا هلتق» :تي هللا لوسر لاقف !ةي هللا لوسر
 .335 ص ( ةبيتق نبال فراعملاو .]. 4 ص 3 ج . باعيتسالا
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 12 :ةنحتمملا عبارلا ءزجلا ا

 اهرُيخف اهجوز ملسأ مث تملسأ ةأرما نا يمطخلا ديزي نب هللا دبع نع اوركذ

 ىلع امهف ملسأ نإف مالسإلا هيلع ضرعي :لاق مهضعب ركذ .باطخلا نب رمع

 .امهنيب قرف الإو ،امهحاكن

 ىلع امهف ةأرملا لبق جوزلا ملسأف نيينارصن وأ نييدوهي ناجوزلا ناك نإو
 .امهحاكن

 ملسأ اذإ .هيلع رهظي الو رهظي مالسإلا :لاق سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ

 هلبق ةأرملا تملسأ نإف ."”نييدوهيلا ينعي ،امهحاكن ىلع امهف هتأرما لبق لجرلا

 لبق نملسأ اذإ برعلا ءاسن يف فالتخالا لثم فالتخا اذه يفو .امهنيب قرف

 . نهجاوزأ

 ملسأ اذإو .امهحاكن ىلع امهف ًاعيمج املسأ اذإ نييسوجملا يف نسحلا لاقو

 .امهنيب قرف رخآلا لبق امهدحأ

 ىتح دتعت الو جوزتت ال هتأرما نإف ةملسم ةأرما هلو مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو

 نإو ،امهحاكن ىلع امهو هتأرما يهف بات نإف كلذ لاط نإف .مالسإلا هيلع ضرعي
 دتعت اهنإف كرشلاب قحتلاو دترا نإو .ةقلطملا ةدع هتأرما تدتعاو ،لتق بوتي نأ ىبأ

 . جوزتتو

 هنإ ينارصن وهو مالسإلا اهجوز لخدي نأ لبق ملست ةينارصنلا يف نسحلا لاقو

 نأل قادصلا فصن اهلف ملسي نأ ىبأ نإ :لاق مهضعب ركذ .هل عيش الو ،امهنيب قرفي
 . هلبق نم ءاج ءابإلا

 تانمؤملا عبمج نهو 4 ثتمؤملا كءاج اإ يبنلا اهبأ اي , : لجو زع هلوق

 َنيِتاي الو ٌنُهَدلَأ نلتق الو َنينزَي الو َنقرسَ الو اتيش هلل ب ,َنكرشُ ل نأ ىلع كنغياَبي

 : ىلاعت لاق .هل سيل ادلو اهجوزب قحلت ال :يأ « هلجرأ نيدي نيب هَنيرَتف ; ناتهب

 لاجرلا نثداحي نأو ةحاينلا نع نهاهن :نسحلا لاق .4 فوُرَعَم يف َكَنيِصعَي الو »

 . «نيينارصنلا وأ» | مالس نبا ةطوطخم يف )1(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 12 :ةنحتمملا

 .4 ميجر روُفَع ةللا نإ ةللا نهل رفغتساو هعيابف » :لاق .امرحم الا 2 ى .5 7 ه و < . ٥ 4 ٥
 حفاصي مل ةي هللا لوسر نأ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا نع اوركذ

 و هللا لوسر عياب مهضعب لاقو . (;)ركتعياب دق نبهذا : :لاقو . نهعياب نيح ءاسنلا

 (ّ»بوث وأ ةقرخ هدي ىلعو ءاسنلا

 اولوََت آل » نيقفانملا ينعي ،اورقأ :يأ هماونَماع نيذلا اهيا : ىلاعت هلوق
 مهيلإ نورسيو مهنوداوي نوقفانملا ناك .نيكرشملا ينعي 4 ْمهيَلَع هللا بضغ ق اموق

 نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا رابخاب

 امك » .اهب نونمؤي الو اهنوجري الف :يأ « ةرجألا نم اوسي ذَق » : ىلاعت لاق
 روبقلا باحصأ نم يذلا رفاكلا اذه سئي امك :يأ 4 روبقلا بحضأ نم رافكلا س

 .دهاجم ريسفت اذهو .هيلع علطاو هباوث نياع نيح ةنجلا نم

 نم اوك دق ) دوهيلا يأ ) ْمهَلَع هللا بضغ اموق اولوت ) :نسحلا ريسفتو

 سئي اَمَك) ،ءاسنلاو بارشلاو ماعطلا نم ةنجلا يف هللا دعو ام دح ىلع يأ (ةرخالا
 نأو ادبأ اوعجري نأ مهاتوم نم اوسئي يأ (روُبقل باحخض أ َنم) نوكرشملا مهو ُراَفُكْلا
 .أدبأ اويحي

 الو اهيف لكأ ال هنأ اومعز ةرخآلا ميعن نم اوسئي دوهيلا مه :اضيأ يبلكلا لاق
 نيح ةنجلا نم رافكلا نم تام نم سئي امك كلذ نم اوسئي دق : يأ ،ميعن الو بارش
 . اهنم هللاب ذوعنف رانلا اونياع

 مالسإلا يف طورشلا نم زوجي ام باب } طورشلا يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)
 امهالك (1866 مقر) ءاسنلا ةعيب ةيفيك باب 5ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو ،ةعيابملاو ماكحألاو
 .ةبراقتم ظافلأب ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع ثيدح نم هيوري

 نع نمحرلا دبع نب نيصح نع كلملا دبع نب بويأ» :لوقلا اذه يلاتلا دنسلاب ىيحي ىور (2)
 مالس نبا ةطوطخم يف ءاج امك «بوث هدي ىلعو ءاسنلا هللا لوسر عياب :لاق يبعشلا
 سمش دمحم بيطلا وبأ ثدحملا هلاق امو 1417 ص 4 ج ينطقرادلا ننس رظناو .(180 مقر)

 .637 ص 8 ج يرابلا حتف رظناو .هذه مالس نبا ةياور ىلع اقيلعت يدابآ ميظعلا قحلا

344 



 ١ :فصلا عبارلا ءزجلا 1 - ٩

 اهلك ةيندم يهو ،‘ةفصلا ةروس ريسفت

 امَوتؤمُسلا يف ام .هلب حبس » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشي » .

 .هرمأ يف « ميكحلا » هتمقن يف يأ « يزعلا َوُمَو ؛ضزألا يف

 .نيقفانملا ينعي :نسحلا لاق 4 َنوُنَعْفَت آل ام َنوُلوَقَت مل اونما نيذلا امأو

 اوناكو ،هوعداو هب اورقأ يذلا ناميإلا ىلإ مهبسن ،مهتنسلاب اورقأ نيذلا اهيأ اي :لوقي
 : هللا لاقف .اودعقو هنع اوفلخت داهجلا ءاج اذإف 5يَي هللا لوسر عم دهاجن :نولوقي

 .4 َنوُلَعْفَت آل ام اولومَت نأ هللا دنع اتقم ربك »

 يأ ٩ أقَص هليبس يف نولتقي نيذلا بحي ةللا نإ » :لاقف نينمؤملا فصو مث
 نولوقت ام نولعفت ال نوقفانملا اهيأ متنأو نوعدي ام ىلع نومتيو نولوقي ام نولعفي

 ماكحألا اوأر ثيح يأ (اًنماَع بارغألا تَلاَق) : ىلاعت هلوقك وهو .نولعفت ال ام نولوقتو

 [انمَلْسأ اولوق نكلو اونموت ْمَل) دمحم اي (لق) : هللا لاق .مهيلعو مهل ترج

 مالسإلاو ناميإلا نأل ،نينمؤم ريغ نورقم متناف :يأ .انررقأ : يأ [14 :تارجحلا]

 .اهصقني ملو اهب ىفوأو هللا ضئارف لمكتسا نمل الإ نانوكي ال

 ؤ مالس نبا ةطوطخم يف تءاج اذهيو ،نييراوحلا ةروس ةميدقلا فحاصملا ضعب يف ىمستو (1)

 . ةباحصل ١ رصع يف مسالا اذهب ةفورعم تناك اهنأل فصلا ةروسب اهتيمست ىلوأل او

 نبا ةطوطخم يف الو ز يف ةدوجوم ريغ يهو . يراوهل ا دوه خيشل ١ مالك نم ةريخاأل ١ لمجل ا هذه (2)

 . مالس
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 5 - 4 :فصلا

 ةحاور نب هللا دبع مهنم راصنألا نم رفن يف تلزن اهنإ :دهاجم لاقو

 ،تومن ىتح اهب انلمعل هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ ملعن ول :اولاق .يراصنألا

 تومأ ىتح هللا ليبس يف اشيج حربأ ال :ةحاور نبا لاقو .ةيآلا هذه مهيف هللا لزناف

 . هللا ليبس يف لتقف

 دق ناينب هنأك مهفص يف مهتوبث ركذ « ُصوُصرُم نايب مُهنأَك » :لجو زع هلوق
 .ضعب ىلإ هضعب صر

 دمحم :بوتكم ةاروتلا يف :لاق بعك نع حلاص يبأ نع شمعألا نع اوركذ

 نكلو ةئيسلا ةئيسلاب يزجي الو قاوسألا يف 7 الو ظيلغ الو ظف ال راتخملا

 .دجن لك ىلع هنوربكيو ةلزنم لك يف هللا نودمحي ،نودماحلا هتمأ .وفعيو رفغي
 .‘;مهطسوأ ىلع نورزتيو ،مهفارطأ ىلع نواضوتيو ،ءامسلا وج يف يداني مهيدانم

 5ةكمب هدلوم ،ءاوس لاتقلاو ةالصلا يف مهفوفص ،لحنلا يودك يود ليللاب مهل

 . ماشلاب هكلمو 5ةبيطب هترجهو

 ،قانعألاب اوذاحو اهنيب اوبراقو مكفوفص اوُصُر :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 .(ا»فذذحلا هنأك مكنيب للختي ناطيشلا ىرأل ينإ هديب يسفن يذلاوف

 ام اولوت نأ هللا دنع ًاتقم َرُبَك َنوُلَعْفَت ل ام نولوقت مل) :هلوق يف يبلكلا ريسفتو

 بحأ ملعن ول هللاو :لاتقلاب اورمؤي نأ لبق اولاق نينمؤملا نأ انغلب :لاق (َنوُلَعفَت ال

 لاقف هيلإ لامعألا بحأ ىلإ هللا مهلدف .اهب انلمعل هدنع اهاضرأو هللا لا لامعألا

 كلذ هركف (صوصرُم ناي مهنأ افص هليبس يف َولتاَقُي نيذلا بحي د ةللا نإ( : ىلاعت

 .(ًنوُلَعفَت ال اَم نولوقت ل اونما نيذلا اهبأ اي) ةيآلا هذه هللا لزنأف .ههرك نم
 9 ۔ .6 77 ّ م و

 ي ا نوملعت دقو يننوذوت مل موقت هموقل یَسوُم ل اق ذإو ط : لجو زع هلوق

 . «مهطاسوأ نم» :180 مقر مالس نبا ةطوطخم يفو ع و ق يف اذك (1)

 باوبأ عيرفت يف .ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ 6 حيحص ثيدح )2(

 ‘ نابح نباو يئاسنلا هجرخأو > )6657 مقر) كلام نب سنأ نع خ فوفصلا ةيوست باب فوفصلا

 .(فذح) :ناسللاو .قئافلا ،يرشخمزلا رظنا .نميلاب نوكت راغص درج دوس نأض :فذحلاو
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 8 - 5 :فصلا عبارلا ءزجلا

 .هوذآو هوبذك نيذلا ،هللا لوسر هنأ نوملعي نيذلا ةصاخلا ينعي 4 مكل هللا لوُسَ
 ."بازحألا ةروس يف كلذ انرّسف دقو .ردا هنأ اومعز نأ هب هوذأ امم ناكف

 اولض املف :يأ ،كرشلا غيزلاو ْمُهبوُنق ةللا عار اوا املف » :لجو زع هلوق
 ينعي ،نيكرشملا :يأ «َنيقسنلا موقلا يدهي آل هللاو » .مهتلالضب هللا مهلضأ

 . مهكرشب هللا نوقلي نيذلا

 مكنإ هللا لوُسَر ينإ ليئارسإ يهت اي ميرم ن ىسيع َلاَق ذإو » :لجو زع هلوق
 اوركذ .« دمأ هُمْسا يدعب نم يتاي ,لوسرب ًارشَبُمَو ةيروتلا نم يَدَي نيب امل اقَدَصُ
 يحاملا انأو .دمحم انأو دمحأ انأ :لوقي ناك ةي هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع

 اناو ،يبقع ىلع سانلا رشحي يذلا رشاحلا انأو رفكلا يب هللا وحمي يذلا

 .رخآلا ينعي ،‘}بقاعلا

 رخس اذه اولاق » ليجنإلاب يأ تنبلاب مُهَءاَج امَلَف » :لجو زع هللا لاق

 . ه نيبم

 ىلإ ىَعذُي وُمَو بذكلا هللا ىّلَع ىرتف نمم ملظأ ْنَم رمو ه : ىلاعت هللا لاق

 نيكرشملا :يأ «َنيملّئلا وقل يدهي دهي آل هللاو ط .هنم . دحأ ال : يأ .متنإلا

 . مهكرشب هللا نوقلي نيذلا

 هرونو ,مهلاتقبو مهبيذكتب : ىأ 4 مههوفأب هللا َر َروُن اوُتْفطْي نويري ) :لاق

 وو هرون ُمتُم هللاو ط مالسإ الو ناميإ نوكي ال ىتح ٥ هوئفطي نأ اودارأ . مالسإلاو نآرقلا

 . «ّورفكْلا رك

 اؤذآ نيذلاك اونوكت ال اوُنَماَم نيذلا اهيأ اي) : ىلاعت هلوق ريسفت يف 4 ص 3 ج ىضم ام رظنا )1(

 .(ًاهيج هللا دنع َناَكَو اولاق اممِم هللا هأَربَق ْىَسوُم
 يف ملسم هجرخأو فصلا ةروس ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 انأو .دمحأ انأو دمحم انأ» :هلواو ((4 مقر) ش هئامسأ يف باب ،لئاضفلا باتك

 نب دمحم قيرط نم هيوري امهالك «يبن هدعب سيل يذلا بقاعلاو» :هرخآ يف ءاجو .«يحاملا
 .هيبأ نع معطم نب ريبج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12- 9 :فصلا

 رهظل » مالسإلا يأ 4 قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا ؤه ه , : هلوق

 اهلك نايدألا هل نيدت ىتح :نسحلا ريسفت « َنوُكرُْمْلا رك وَنو] هلُك نيدلا ىلع
 0")[هلك نيدلا ىلع يبنلا رهظي ىتح سابع نبا ريسفتو .اهلك نايدألا لهأ ىلع مكحيو

 كلذ هل هللا متأ ىتح يتي هللا لوسر ضبقي ملف .اهلك نايدألا عئارش رئاس ىلع يأ

 .هلك

 لاق :لوقي دوسألا نب دادقملا انعمس :لاق ة»يعالكلا رماع نب ميلس نع اوركذ

 .ليلذ لذب وأ زيزع زعب مالسإلا هللا هلخدأ الإ ربو الو ردم لهأ ىقبي ال :ي هللا لوسر

 .هل نونيديف مهلذي امإو ،هلهأ نم مهلعجيف مهزعي امإ

 ىتش مهتاهمأ ،تالعل ةوخإ ءايبنألا :يلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 سانلا قحأ انأ ةةيتَي لاقو .ةفلتخم مهعئارشو دحاو مهنيد ينعي ،دحاو مهوبأو

 6هوفرعاف هومتيأر اذإف ةلاحم ال لزان هنإو © يبن هنيبو ينيب سيل هنأل ،ميرم نب ىسيعب

 هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك سأرلا طبس ،نيترّضمم نيب ،قلخلا عوبرم لجر هنإف

 يف هللا كلهيو ،مالسإلا ىلع سانلا لتاقيو ،ريزنخلا لتقيو ،©بيلصلا قديف ،للب
 لبإلا عم.دسألا عترت ىتح ضرألا يف ةنامألا عقت ىتح مالسإلا ريغ اهلك للملا هنامز

 .اضعب مهضعب رضي ال تايحلاب ناملغلا بعليو منغلا - بائذلاو رقبلا عم رومنلاو

 باذع م مُكيجنت ةر ىلع مكنأ لمم اونما نيزلا اهأ اي » :لجو زع هوق

 مكل ري خ مكلذ مكنأو مكلونأب هللا ليبس يف نوهتو لوسرو هللاب نونم ؤ ت :ميل

 ريسفت .« زّهنالا اَهتْخَت نم يرجت تنج : ْمُكْلْخْذيَو مكبونذ مكل رفع ; َنوُمَلََ متنك نإ
 انلمعل هدنع اهاضرأو هللا ىلإ لامعألا بحأ ملعن ول :مهلوقل باوج اذه نإ : يبلكلا

 باذع نم مكيجنت ةَراَجِت ىىَلَع مكلا لمم اونماع نيذلا اهيأ اير : ىلاعت لاقف .هل اهب

 .180 ةعطقلا مالس نبا ةطوطخم نم هتبثاف ع و ق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (1)
 .ز نم هتبثأ ام هباوص أطخ اذهو «يدنكلا رماع نع ناملس نع اوركذ» :ع و ق يف ءاج (2)

 . مالس نبا ةطوطخم نمو .31 ةقرو

 .127 ص 2 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (3)
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 ١ 7 ١ :فصلا عب ا رل 12

 ه وء۔ ه , ه ى ۔و. , . ع ., ء 1 , -

 مهنأك افص هليبس يف نولاق نيذلا بجي ةللا نإ) :هلوق عم ،ةيآلا رخآ ىلإ . . .( ميلأ

 . (صوضصزرُم ناينب

 نأ الإ مكبر نم نوديرت له :ي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ
 يف اوزغاف لاق 6 هللا لوسر اي انبسح اولاق ؟ةنجلا مكلخديو مكبونذ مكل رفغي

 . (هللا ليبس

 مورل ١ بورد لعجيلف هتانسح تلقو هتائيس ترثك نم : لاق نسحل ١ نع اوركذ

 ٠. هرهظ ءارو نم

 الإ هللا ليبس يف داهجلا يف ربلا لامعأ عيمج ام :لاق ولي هللا لوسر نأ اوركذ

 .أرجأ مظعأ ملعلا بلاط نإو الأ ،يجل رحب يف اهثفني لجر ةثفنك

 نع اوركذ « ميظعلا زوقلا كلذ نذَع تنج يف ةبي َنِكَسَمَو » :ىلاعت لاق
 ام رظنا :هل لاقيف ىطعيف ،الوخد مهرخآ ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نأ نسحلا

 هيف سيل هل هلك ماع ةئام ةريسم ىلإ نورظنيف مهراصبأ يف مهل حسفيو ،هللا كاطعأ
 هجاوزأ اهيف ،توقايلاو ؤلؤللا مايخو ةضفلاو بهذلا روصق رماع وهو الإ ربش عضوم
 . همدحخو

 ةعبس هل نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 هل الإ دحأ سيلو لاق .روصقلا عاونأ اهبسحأ : مهضعب لاق .ةنجلا روصق نم روصق

 نع لوحكم نع رباج نب ديزي نب ديزي نع لاله نب ىلعملا :دنسلا اذهب مالس نب ىيحي هجرخأ (1)

 ثيدح هدعب ءاجو .361 ةقرو ز يفو 50180 ةعطقلا ،مالس نبا ةطوطخم يف امك ةريره يبأ

 لاق لاق راسي نب ءاطع نع ميلس نب ناوفص نع دمحم نب ميهاربإ» :يلاتلا دنسلاب

 « هللا ليبس يف ترهس نيع ىلعو هللا ةيشخ نم تعمد نيع ىلع رانلا هللا مرح : الي هللا لوسر

 . 180 ةعطقلا . مالس نبا ةطوطخم يف امك

 نب راكب نع ءاطع نب نيضولا نع لجر نع ىلعملا : يلاتلا دنسلاب مالس نب ىيحي هجرخأ (2)

 رداصملا نم يدي نيب اميف ثيدحلا دجأ ملو شةريخألا ةلمجلا هيف سيلو ش(اذك) ميحس

 . عجارملاو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت !4 - !3 :فصلا

 لك ،توقاي نم رصقو ،رد نم رصقو ،ةضف نم رصقو ‘بهذ نم رصق :روصق ةعبس

 ىلع ربكي ال مئاق فيصوو عارصم فلأ اهنم رصق لكل ،خسرف يف خسرف اهنم رصق

 .اهقالغأو اهباوبأ اهيف بهذلا فرشو ةضفلا فرش هل هلاح

 يأ ه َنيِنمْوُمْلا رشبو بيرق حتقَو هللا نم رضت اَهَنوُحَ ىرخأو » : ىلاعت لاق

 مهل نأب (نينموُمْلارشبَو) ةكم حتف ينعي (بيرق حتقو) ،هئادعا ىلع (هللا نم رضن
 .ايندلا يف مهئادعأ ىلع مهل رصنلاو ةرخآلا يف ندع تانج يأ !ةنجلا

 اَمَك » هنيد ىلع لاتقلاب دمحملو .هل راصنأ اونوك اونما نيذلا اَهُيأَي » :هلوق

 : يأ « هللا ىلإ يراصنأ نمم » (}هراصنأ مهو ه َنيِنراوَحْلل ممَيرَم نبا ىّسيِع لاق
 .4 هللا ُاَصْنأ ت ًنويراَوَحْلا لاق ث . هللا ىلا ينعبتي نم :: :دهاجم لاق . هللا عم

 ركب وبأ ييراوحو نييراوح يبن لكل نإ :يي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب نع اوركذ
 .)نوعظم نب نامثعو دعسو رمعو

 ةفئاطلا تلتاق يأ « ةفئاط تركو ليءرشإ ينب نم ه ةّنئاط تنمائف : ىلاعت لاق

 اوحبصأف ْمهوُدَع ىلَع اونما نيذلا { انعأ : : ىأ 4 اندئاق ط ةرفاكلا ةفئاطلا ةنمؤملا

 فصي نسحل ١ نكي ملو .نسحل ١ ريسفت ١ ذهو . . مهب اورفظ دق مهيلع ىأ 4 نب رهلظ

 .مهيلع نيرهاظ اوحبصاف اليل اولتاق .سابع نبا لاقو .راهنلاب مأ ناك ليللاب مهلاتق
 .هموق نم ىسيع عم نمآ نم ينعي :دهاجم لاقو

 . «ءايبنألا ءايفصأ مهو» : 362 ةقرو ز يفو .عو ق يف اذك (1)

 نامثع ةدايزب تي هللا لوسر ييراوح نم ةعست دع مالس نبا ةطوطخم يفو ،ع و ق يف اذك (2)

 .فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو يلعو
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 3 - 1 :ةعمجلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو ،.ةعمجلا ةروس ريسفت

 تاومسلا يف امم .هلب حُبَسُي » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مسب »
 : يبلكلا لاقو .نسحلا ريسفت يف كرابملا يأ سوقلا كلملا ضزألا يف انو

 يفو ،هنود نم لذ هتزعل :نسحلا ريسفت يف 4 ميكحلا زيزملا » رهاطلا :سودقلا

 .هرمأ يف ميكحلا شهتمقن يف زيزعلا : : مهضعب ريسفت

 نييمأ اوناك :يأ « مهنم الوُسَر » برعلا « نيمألا يف تَعَب يلا وه » :هلوق
 . مهيديأب نوطخي وناك دقو باتكلا لهأل ناك امك هللا دنع نم باتك مهدنع سيل

 م م مك م ۔ ٥

 بتكلا مهملعيو مهيك هيك و » نارقلا ينعي هتنا ْمهنلَع اولتي : لجو زع لاق

 لمعلا : ةاكزلاو .ةنسلا :ةمكحلاو .نآرقلا : باتكلا : مهضعب لاق 4 ةمكحلاو

 ةي دمحم مهيتأي نأ لبق اوناك :يأ « ْلبَق نم اوناك نإَو » :لجو زع لاق .حلاصلا

 .نيب :يا ه نيبم ,لْلَض يفل » ةمكحلاو باتكلاب
 :يأ « مميِكَحْلا يزعلا مهو مهب ب اوقحلي ام أ مهنم نيرخاءوز» : لجو زع لاق

 .دعب مهب اوقحلي امل نيرخآ يفو مهنم الوسر نييمألا يف ثعب
 لاقو .مالسلا هيلع يبنلا باحصأ اوعبتا نيذلا مهنإ :نسحلا ريسفت يف

 .مجعلا نم مهناوخإ :يأ :مهب اوقحلي امل مهنم نيرخاو :دهاجم

 ذإ ءادوس يل منغ يف انأ امنيب :لي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع اوركذ
 لامجو لام مهب نوكيف مكدعب نوتأي موق مه :لاق سنأ لاق .ءارفع منغ اهطلاخ

 .(.»ناوخإو

 = اذإف :ضعب لاقو ،ءارفع منغ . . .» :يلي ام اهباوص ةبرطضم ةصقان ةرابعلاو ع و ق يف اذك (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 7 - 4 :ةعمحلا

 قباس ناملسو . برعلا قباس انأ : نيتم هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .")مورلا قباس بيهصو ةشبحلا قباس لالبو سرفلا

 نم مالسإلا قزر نم ينعي ه اش نمم هيتوُي هللا لضف لذ ف :لجو زع هلوق]
 .ا}[4 ميظعلا لضقلا ود هللاو » .مهلك سانلا

 « اولمحي مل مث » دوهيلا ينعي « ةيروتلا اولمُح نيذلا لقم » :لجو زع هلوق
 مهدوحج وهو . عمجأ هب رفك دقف هللا باتك نم فرحب رفك نمو .اهضعبب اوبذك : يأ

 اومرحو .اهيف هللا مرح امم اوبحأ ام اولحاف ةاروتلا نم اوريغ امو مالسإلاو ةلي دمحمب

 .اهيف مهل هللا لحأ امم اومرحي نأ اوبحأ ام

 مههبش .بتكلا :رافسألاو ه ًاراقْسأ لمحي رامجلا لتَمَك » :لجو زع لاق
 .هيلع تلمح ام ردي مل هللا بتك عيمج هيلع تلمح ول يذلا رامحلاب

 رامحلاب مههبشل : يأ « هللا تيائب اوُبَذَك نيذلا موقلا لم سئب » : ىلاعت لاق

 وقلا يدهي ال هللاو + : لجو رع هللا لاق . هيلع لمح ام يردي الو رافسأ لمحي يذلا

 . قفانم ملاظو كرشم ملاظ نم : :يأ « َنيملظلا

 اودوهت :يأ اودا .نيزلا اَهُبأن ل < : مالسلا هيلع يبنلل لجو زع ا هللا لاق

 :يأ « َنيقداَص متنك نإ توملا انم سانلا نود نم .هل الوأ ُكنا ُمتْمَعَز نإ »
 .سانلا نود نم هلل ءايلوأ مكناب

 هللاو مهيديأ تَمَدَق امب » توملا ينعي ٩ ادبأ ت الف 3 : لجو زع هللا لاق

 ا :يأ « َنيملظلاب اب ب ميلع

 ضرأ نم نوئيجي مكل ناوخإ لاق . ينعي امف }هللا لوسر اي :ليق لاق .بكاوكلاك اهيف يمنغ =
 يف تءاج امك كاناوعأو الامجو الامو ناوخإ نونوكيف مكب هللا مهيدهي مكنيد يف نولخديف مجعلا

 .ةريره يبأ نع رفعج يبأ نع نامثع :دنسلا اذهب مالس نبا ةطوطخم

 .السرم نسحلا نع رانيد نب نسحلاو ةلاضف نب كرابملا :دنسلا اذهب مالس نبا هجرخأ (1)
 .362 ةقرو ز يف ءاج امك اهتبئاف ع و ق نم اهريسفتو ةيآلا هذه تطقس (2)
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 10 - 8 :ةعمجلا عبارلا ءزجلا

 ث مكيل ناق هنم َنوُرفَت يذلا تومل نإ » دمحم اي « لت » :لجو زع لاق
 :(ةناهشلاو) كرسلا .(بێغلا) 4 ةدشلاو بێقلا ملع ىلإ « ةمايقلا موي يأ « َنوُدرَت

 7 7 ٥ : عو۔ م

 .« َنوُلَمْعَت متنك امب مكثبنيف » ةينالعلا

 اوَعْساف ٍةَعُمُجْلا موي نم ةوَلُصلِل يدون ادإ اونما نيلا اهيأ اي » :لجو زع هلوق
 . هللا ركذ ىلإ اوضماف :دوعسم نبا فرح يف يهو .ةعمجلا ةالص ينعي 4 هللا ركذ ىإ

 (هللا ركذ ىلإ اوَعساف) :هلوق يف نسحلا نع اوركذ ش هللا ركذ ىلإ اوشماف : مهضعب لاقو
 تاينلب يعسلاو بولقلاب يعسلا : لاق

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع اوركذ عيبلا اوُرَدَو » : لجو زع هلوق
 سمشلا نأل كلذ لاقي امنإ :مهضعب لاق .عيبلا مرح ةعمجلا موي نذؤملا نذأ اذإ :لاق

 فصتنا اذإ ةعمجلل أيهتي ام ردق وه امنإو .ةالصلا تقو ءاج ةعمجلا موي تلاز اذإ

 .رهظلا ةالصك سيل سمشلا تلاز اذإ ةعمجلا ليجعت بحتسيو .راهنلا

 دبع نب دمحم نع اوركذ .4 َنوُمَلُعَت متنك نإ مك يخ ْمكِلذ » : لجو زع لاق

 نم بتك رذع ريغ نم اثالث ةعمجلا كرت نم :يلي هللا لوسر لاق لاق ةرارز نع نمحرلا

 .هبلق ىلع هللا عبط رذعريغ نم عمج عبرأ كرت نم :لاق سابع نبا نعاوركذ ."نيقفانملا

 نم وغ او ؛ضزألا ي اورشتنا ةوَلصل ا تيضق ه ادا ط :لجو زع هلوق

 مهل صخر .ه نوحلفت ْمُكلَعَل ريثك ةللا اوركذ ق د .هللا قزر نم :يأ « هللا لضف

 .مهل لضفأ ناك كلذ ىلع اوماقأ نإف اوءاش نإ اولص اذإ اورشتني نأ

 نهلعف ءاش نم ‘ضئارفب نسل نارقلا يف نهب رمأ ةعبرا :لاق مهضعب ركذ

 رذع ريغ نم ةعمجلا كرت يف ءاج ام باب } ةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 هجام نبا هجرخأو (1052 مقر) ةعمجلا كرت يف ديدشتلا باب ،ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 نم هيوري مهلك (1125) رذع ريغ نم ةعمجلا كرت نميف باب ثاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف

 .هبلق ىلع هللا عبط اهب نواهت تارم ثالث ةعمجلا كرت نم :هظفلو يرُمَصلا دعجلا يبأ ثيدح

 . ((16 مقر) هللا دبع نب رباج نع بابلا سفن يف ًاضيأ هجام نبا هجرخأو

 .مالس نبا ةطوطخم يف ءاج امك عبرأ باوصلاو «سمخ» :ع و ق يف (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 11 :ةعمجلا

 :ةدئاملا] (اوداطضاف متللح اذإَو) :لجو زع هلوقو }ةيآلا هذه :نهلعفي مل ءاش نمو

 مهيف ْمتْملَع نإ ْمُموبتاَكَف) :لجو زع هلوقو لعفي مل ءاش نإو داطصا ءاش نإ ؛[2
 لعفي نأ هل بحتسيو ،لعفي مل ءاش نإو هكولمم بتاك ءاش نإ ؛[33 :رونلا] (أريخ

 . َنيِقتُملا ىلَع اقح فورعملاب عاتم تاَقْلَطُمْللَو) :لجو زع هلوقو . متحب سيلو
 الإ ،متحب سيلو ،لعفي نأ هل بحتسيو ،عتمي مل ءاش نإو عتم ءاش نإ [241 :ةرقبلا]

 .ةبجاو ةعتملا اهل يتلا كلتف ،ضرفي ملو اهب لخدي نأ لبق قلطي نأ

 اوركذ .4 امئاق كوُكَرَتَو اهيلإ اوضقنا ًاوهَل وأ ةَرْجَت اوأر اذإو » :لجو زع هلوق
 .ةعمجلا موي تءاجف ،ةرم نامزلا يف ةنيدملا ىلإ ءيجت ريع تناك :لاق نسحلا نع
 مكلوأ مكرخا عبتا ول :يي هللا لوسر لاقف ،ةيآلا هذه هللا لزناف ،اهيلإ سانلا قلطناف

 . اران يداولا مكيلع لاسل

 مدق يبلكلا ةيحد ناك :وهللاو عيجت تناك يتلا ريعلا ةراجتلا : مهضعب لاقو

 هيلع يبنلا يتأي مالسلا هيلع ليربج ناكو ليمج الجر ناكو . ماشلا نم ريع يف

 موي بطخي مالسلا هيلع يبنلاو يبلكلا ةيحد مهعمو ريع تمدقف .هتروص يف مالسلا

 وهو © يبلكلا ةيحد ىلإ نورظنيو ،ةراجتلا يهو ،ريعلا ىلإ نورظني اوللستف ،ةعمجلا

 .ةعمجلا اوكرتو ههجو ىلإ رظنلاب اوهل يأ :وهللا

 .وهللا وهو 6 نوبعلي ةنيدملاب اوناك نادوس : : مهضعب لاقو

 هللاو ةَرْجَنلا َنِمَو وهللا َنُ ه رْيَح هللا دنع ام » دمحم اي 4 لم » : لجو زع لاق

 .«ڵنيقزرلا ريخ ريخ

 ةعمجلا لضف يف نيعباتلاو ةباحصلل لاوقأو ةريثك راثآ 0 مقر مالس نبا ةطوطخم يف ءاج )1(

 رشي ملف نينمز يبأ نبا امأ .اهنم ليلقلا الإ دوه خيشلا دروي مل نيتحفص غلبت داكت اهماكحأو

 .ةدحاو ةحفص غلبت داكت ال هريسفت رصتخم يف ةعمجلا ةروس نإ ىتح الصأ اهيلإ

 نع ديمح نب دبع هجرخأو ثهللا دبع نب رباج ثيدح نم اعوفرم ىلعي وبأ ظفاحلا هجرخأ (2)

 مكنم دحأ يعم ىقبي ال ىتح متعباتت ول هديب يسفن يذلاو» :امهدنع هظفلو ‘ لسرم نسحلا

 .456 ص ثلوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو . كران يداولا مكب لاسل
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 3 - 1 :نوقنانملا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو . ")نوقفانملا ةروس ريسمت ت

 اولاق نوقفاَتُملا كاج اذإ » :لجو زع هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مسب »
 .«ّوُبذكَل نيقفاتُمْلا نإ ُدَهشَي هللاو هلوسر كنإ ُمَلْعَ ةللاو هللا ُلوُسَرَل كنإ ُدَهْشَ

 انيقل اذإ ،هللا لوسر اي :يي هللا لوسرل اولاق نيقفانملا نم ارفن نأ كلذو

 نوقفانملا اج اًذل) :لجو زع هللا لاقف ،هللا لوسرل كنإ مهدنع اندهش نيكرشملا

 كنإ مَلْعَي ةللاو هللا لوُسَرَل َكنإ) مهانيقل اذإ نيكرشملا دنع دهشن :يأ (ُدَهْشَن اولاق
 مههاوناب هنولوقي امنإ :يأ] (ًنوُبؤاَكَل) كل اولاق اميف (َنيقِاَتُملا نإ ُدَهْشَي هللاو هلوسر
 .[ناميإلا ىلع تسيل مهبولقو

 ةي هللا لوسرل اوفلح مهنأ كلذو .4 ةنج ْمُهَنَمْيأ اودحتا » : ىلاعت هلوق
 يأ .ةنج هب نوفلحي يذلا مهفلح :يأ (مُهَناَميأ اوُذحَتا) : ىلاعت لاقف . مهقدصيل

 ْنَع اوُدَصَف » [مهيرارذ ىبست الو اولتقي ال ىتح] اورتتسا :يأ .اهب اونتجا

 سئب :يأ 4 اس ْمُهنإ » :لاق هنع سانلا نودصي يأ ،مالسإلا نع يأ 4 هللا ليبس

 .4 َنوُلَمْعَي اوناك ام »
 اوعيضو اوفلاخ :يأ ه اوُرَقَك ئ » اوقدصو اورقأ : يأ همياونما مهنأب كلذ »

 .4 نوه ل مُهَف » مهقافنب :يا .مهبولق ىلع متخف :يا « مهبو ىَلَع بطق »
 يف ءاج ام تبثأو .«نيقفانملا ةروس ريسفت» ز يفو ،«نوقفانملا كءاج اذإ ةروس» :ع و ق يف (1)

 . سرو فحصم

 .363 ةقرو ز نم ةدايز (2)

355 

  



 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 6 - 4 :نوقنانملا

 نإو » ةئيهلاو رظنملا يف ينعي « ْمُهُماَسجأ كبجعت ْمُهَيأَر اذإو » : :ىلاعت لاق ه & . ء ه و .. ٥ 3ً ۔ےگ ۔
 بشخ مهب اك ث )1( هوعد او هب اورق أ امب مهلوق نم : يأ 4 مهلوقل مشت اولو

 .( ريخلا يف ةبسح الو ةين مهل تسيل داسجأ مه امنإ :يأ « ةدنسم

 نم ارذح 4 مهيلَع ةحيص ةحيص . لك نوُبسخَي ث :لاقف مهعزجو مهنبج فصو مث

 .داهجلا يف ةين مهل تسيل .هنع انيجو لاتقلا

 ْمُهرَذخاَق » ‘}>كيلإ ىندألا « وُدَعْلا مُه » :لاق مث إمالكلا عطقنا مث
 .ناميإلا نع نودَصُي فيك :يأ 4 نوكَفوُي ىنأ , هللا مهنعل يأ هللا مهلف ىم .و

 ْمُكَل رْفْعَتْسي » ناميإلا اوصلخأ : يأ ه اوَلاَعَت ْمُهل ليق اذإو , : ىلاعت هلوق

 نع :يأ « َنوُدصَي ةه ارو » كلذ نع اوضرعأ :يأ « مُهَسوُز اؤوَل هللا لوُسَ
 ينب نثو ىلإ ةمكاحملا ىلا نوعديو ئ نينمؤملاو هللا يبن ىلا ةموكحلا نعو هللا نيد

 كلا ىلإ اوُعُد اًذإَو) : ىلاعت هلوقك .هيلإ نومكاحتي ةيلهاجلا لهأ ناك يذلا نالف

 لي اذإَ) : ىلاعت هلوقكو [48 :رونلا] (وضرْغُم مُهنُم قيرف اذإ مهن مهنيب مكحل هلوسرو
 دود كنع نودصي َنيقفاتُملا تيأر ,لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مه

 (ث فاو ةمظعو ربك لهأ مهنإ : : ىأ 4 َنوُربُكَتْسم مهو ط :لاق .[61 : ءاسنلا ]

 ُعهَل ةللا رفْعَي نل مُهَل رفغتست مل مأ مُهَل تْقْغَتسأ ُمهَْلَع اَوَس » : ىلاعت لاق
 قوف قسفو . قسف نود قسف وهو « قافنلا قسف يأ 4 َنيقسنفلا وقلا يدهب آل هللا نإ

 ي هللا لوسر لحتسي ملف ئ هيلع نوميقمو قافنل ١ ىلع نوتومي مهب زأ هللا ربخأف . قسف

 . «رهاظلا يف ناميإلا نم اوطعأ امل مهلوق نم» :ز يفو ع و ق يف اذك (1)

 .اهب اونمآ بولق مهل تسيل» :ز يفو ،ع و ق يف اذك (2)

 .«اورسأ اميف ودعلا مه» :ز يفو .ع و ق يف اذك (3)

 ءيشلا نم فنأ . ةفنأو افنأ فنأي فنأ : : نم ةحيرص ةيبرع ةملك يمهو «فنأ» :ع و ق يف اذك (4)

 .ربكتو فكنتسا : يأ

356 

 



 7 :نوقنانملا عبارلا ءزجلا

 7 إ مهل رفغت ال ا مه فْغَنسا) : ةءارب يف يتلا ةيآلا تلزن امل : : مهضعب لاق

 ينريخ دق :ةلتَي هللا لوسر لاق [80 :ةبوتلا] (مُهَل هللا رفع ه نلق ةرم َنيِعبَس مهل رْفْعَتْسَ
 مهَيَلَ ُءاوُس) : نيقفانملا يف ةيآلا هذه تلزنف . () نيعبسلا ىلع نديزاألن يبر

 (َنيقسافلا موقلا يدهي آل ةللا نإ ُمُهَل هنلا رفغي نل مُهَل ُرْفْعَْسَت م 1 مهل َتْرَقْغَتْسأ

 . هللا دنع نيدتهم قافنلاو قسفلاب نونوكي ال :يأ

 ىتح هللا ,لوُسَر دنع ْنَم ىىَلَع اوقفنت آل َنوُئوُمَي َنيذلا مه » :ىلاعت لاق

 .ه اوضقي

 لجر نيبو نيقفانملا سأر لولس نب يبأ نب هللا دبع نيب ناك هنإ :نسحلا ريسفت
 .نالف مهرمأ هللا ىلو .مهل ام هللا لوسر اي :لاقف ،لوق مهئارقف نم نيملسملا نم

 متنك ول هللاو امأ :لاقف هباحصأ ىلإ رظن مث ."ةنالف باحصأو لجرلا كلذ ينعي

 اورذي نأ اوكشوال مكبا اقر اوبكرو مكتمعطأ اورصح نيذلا ءالؤه مكتمعطأ نوعنمت

 ْنَم ىلع اوّقفنت آل نولوقي نيزلا مُه) : هللا لزناف . مهيلاومو مهرئاشعب اوقحليو ادمحم

 آل َنيقفاَنُمْلا نكلو ؛ضزألاو تاومسلا نئازخ .هليو اوضق ىتح هللا لوُسَر دنع

 .(َنوُهَقفَ

 نئل هللاو امأ :لجرلا كلذ اورصن نيملسملا ىأر نيح لولس نب ىبأ نبا لاق

 ىلإ اندمع .لذألا اهنم زعألا نجرخُيل ،كوبت ةوزغ يف هنأ كلذو . ةنيدملا ىلإ انعجر

 نم لجر انيلع نكيلو {هموقب هوقحلاف هوجرخأ .انباقر ىلع هانلعجف شيرق نم لجر

 ةي هللا لوسر ىلإ قلطناف .دبأ كبحأ ال هللاو ال :لاقف مقرأ نب ديز اهعمسف .انسفنأ

 نم فارشأ هعمو هاتاف ،لولس نب يبأ نبا ىلإ لسراف .اديدش ابضغ بضغف ،هربخاف
 لزنأ يذلاو هللا لوسر اي :لولس نب يبأ نبا لاقف . ًاديز نوبذكيو هنورذعي راصنألا

 .156 ص 2 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)

 نب (ليعج لاقيو) لاعجو «لاعج يوذو ،لاَعُج ىلإ هللا مهلكود :ءارفلا ةرابعو .ع و ق يف اذك (2)
 ببس 159 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف أرقاو .اميدق ملسا . نيرجاهملا ءارقف نم يرمضلا ةقارس

 .احضاو ارصتخم ًاغيلب ًامالك دجت ةيآلا لوزن
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 10 - 7 : نوقفانملا

 هب لخدأ نأ ىجرأ وه المع تلمع امو بنذاكل اديز نإو .هتلق ام باتكلا كيلع
 . نيع هللا لوسر هرذعف .كعم هذه يتوزغ نم ةنجلا

 ىلإ انعجر نئل ًنوُلوُقَي) :لاقف ديز رذع هيلع لزن ذإ ريسي ةي هللا لوسر امنيبف
 للختي ةنيت هللا لوسر ءاجف .ةيآلا رخا ىلإ )... لذلا اهنم ؛غألا نجرخي ةنيدملا

 كرذع هللا لزنأ كرشبأ :لاق مث ةعاس امهكرعف هينذأب ذخاف ًاديز قحل ىتح سانلا

 اهنم زعألا نجرخيل :لولس نب يبأ نبا لوق نأ انغلبو ."ةيآلا هيلع أرقو .كقذصو
 . مالسلا هيلع يبنلا هب ينعي لذألا

 تاوامسلا نث ازخ ملع يأ 4 ضزأل او تمسلا نئازخ .هللو ث : لجو زع هلوق

 عألا نجرخي ة ةنيدَمْلا ىإ اَنْعَجَر نئل نولوقي َنوُهَقْفَي آل َنيقفتُمْلا نكلو , ضرال و

 هللا ربخي] « نوهقفي ال َنيقفَتُمْل ا نكلو ن نينم ؤُمْللَو هلوسرلو ةزعلا ا .هللو لذ ا اهنم

 اذه لبق هانرسف لقو )2 [ نينمؤمل ١ نم هدنع نمو هلوسر زعم هنأ ىلاعتو هناحبس

 .عضوملا
 ه۔ ه ۔دء.؛هع ىذ ه ,رعا ي ء هع يا . ۔ شع ۔ ِ
 نع مكدلو ا الو مكلوما مكهلت ال اونماَ نيذلا اهئات 9 :لجو زع هلوق

 آال) :ناسللاب اورقأ نيذلا اهيأ اي :لوقي .نيقفانملا يف تلزن اهنأ انغلبو 4 هللا ركذ
 ه ي .ا م د هد

 :لوقي مهضعبو . هللاب ناميإلا قح نع : : يأ (لا ركذ نَع مل ال مكلاؤما مكهلت

 مهسفن ز اورسخ :: يأ 4 توُرسَحْل ١ ه تلوأ اف كلذ د لعف نمو و ةبوتكمل ١ ةالصل ا نع

 . ةنجلا اورسخو رانلا يف اوراصف

 ه ,}٥ے۔ ,ة , ِ ٥.2
 ةصق يهو ] .ةضورفمل ا ة اكرل ١ ينعي 4 مكنقزر امم اوقفن او ث : لجو رع لاق

 مهو لا نوقفني الو ىل اسك مهو لإ ةوَلَصلا نوتاي الو) : لجو زع هلوقك ،نيقفانملا

 :هلص ْنَع مُه نيذلا َنيَلَصُمْلَل َلْيَوَف) :لجو زع هلوقكو [54 :ةبوتلا] (نوُِاَك
 دق هللا نإ :ظفلب مقرأ نب ديز نع نوقفانملا ةروس ريسفت .ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 مالعأ ريس . يبهذلا رظناو .4610 ص لوزنلا بابسأ . يدحاولا رظناو .ديز اي كقدص

 . 1121 ص 3 ج ءالبنلا

 .363 ةقرو 5،ز نم ةدايز (2)
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 11 - 10 :نوقنانملا عبارلا ءزجلا

 زع لاق .ةاكزلا ينعي [75 :نوعاملا] (وُعاَمل نوُعنُمَيَو + مه نيلا نوُهاَس

 ىلإ ينتزخأ » اله :يا « الزَل بَر لوقف تْوَمْلا مكدحأ يتاب نأ لبق نم » :لجو
 يأ « َقدُسأَف » :لاق .ليلق دبعلا رمع نإو ،بيرق ،توملا وهو بيرق لجأ
 زع هلوق نونمؤملا ةروس يف اهلثمو جحاف : يأ « َنيحِلْصل ا َنَم نك و , ىكزاف
 لمعأ ىلعل) ايندلا ىلإ يأ (نومعجزا بَر لاق ُتَوَمْلا ُمُمَدَحأ ءاَج اذإ 5 : لجو

 اذإ اسفن هللا َرُخَوُي نلو » :لجو زع هللا لاق [99-100 :نونمؤملا] (تكرت اميف احلاص
 .4 نوُلَمْعَت امب ريبخ هللاو .اهلجأ َءاَج
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 5 - ! :نباغتلا

 اهلك ةيندم يهو 6 نباغتلا ةروس ه سمن ر

 ي 2 .مو

 امو و تاومسلا يف ام .هلل حبسي » : .ىلاعت هلوق 4 ميجزلا نمحرلا هللا مسب ,

 ْمكْنمَ مكقلخ يذلا َوُم ريدق ءيش لُك ىّلَع وم ُدْمَحْلا هلو كلملا هل ضزألا يف

 نم مكنمو ًارفاك نوكيس نم مكنم نإ :يأ ريب نوتم هللا نمؤم كنو راك
 .[3 :ناسنإلا] (ًاروُمَك امإو اركاش اًمإ) : هلوقك وهو .نمؤم نوكيس

 ظعو نم ديعسلاو ،همأ نطب يف يقش نم يقشلا :لاق هنأ دوعسم ننا نع اوركذ

 .هريغب

 باسحلاو ثعبلل :يأ ه قحلاب ضزألاو توملا قلخ » :ىلاعت لاق

 .ةمايقلا موي : يأ « ُريِصَمْلا هيلإو مرو نسحأ ْمُكَرْوَصف » .رانلاو ةنجلاو
 م

 هلل او َنونلعَت اَمَو َنوُرست ام ه ملعيو ضزأل ١ يف امو ت ١ ومسل ١ ي ام ُملَعَ ث

 .رودصلا يف امب يأ 4 رودصلا تاب ب ميِلَع

 لبق نم » اورفك نيذلا ربخ : يأ ه اوُرَقَك نيذلا اؤبن مكنا ملأ » : ىلاعت هلوق
 ةفلاسلا ممألا هب بذع يذلا باذعلا ينعي ،مهرمأ ةبوقع :يأ 4 مهرمأ َلاَبو اوقاَذَق

 . مهلبق رفك نمب لزن ام مهب لزني نأ نوقفانملا رذحي . مهلسر اوبذك نيح ايندلا يف

 نع ىيحي» :يلي ام (َنمؤُم مكنمو رفاك ْمُكْنمَف) : ىلاعت هلوق ريسفت يفو 364 ةقرو ،ز يف ءاج (1)
 يف نمل لاقف هيتضبق اوناكف قلخلا هللا قلخ :لاق طباس نب نمحرلا دبع نب ةفيلخ نب رطف

 موي ىلإ تبهذف . يلابأ الو رانلا اولخدا :ىرخألا هدي يف نمل لاقو ،مالنسب ةنجلا اولخدا :هنيمي
 . «ةمايقلا
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 9 - 5 :نباغتلا عبارلا ءزجلا

 باذع عم منهج باذع ىنعي ؤعجوم : ىأ 4 ميلأ باَذَع مهو + : ىلاعت لاق

 .ا(ةايندلا
 «انتوُدهَب رشأ اولاق تنبلاب هلس مهيتات تناك هنأب كلذ ع : ىلاعت لاق ٥ ق ي , ه

 مل :يأ [94 :ءارسإلا] (الوُسر ارشب ةللا تكَبأ) : مهلوق لثم وهو كلذل راكنإ : ىأ

 :يأ « هللا ىّنْغَتْساَو » :لاق .هللا ةعاط نع :يأ « اولَوَتَو اوُرَقَكَف 9 :لاق .لعفي

 بجوتسا :يأ ،هقلخ ىلإ دمحتسا :يأ 4 ًديمَح » هقلخ نع 4 ينع هللاو » مهنع
 .هودمحي نأ مهيلع

 يئ ىلب » دمحم اي « ز اوع ن نأ اوُرَقَك نيذلا مر » :لجو زع هلوق
 هللاب اونمائ ريسي هللا ىلَع كلذو ْمتْلمَع امب ن وبعل .7 ةمايقلا موي : : يأ 4 رثعبت

 موي يا « عمجلا مول ُمُكُعَمجَ مو يبخ َنوُلَمُعَت امب هلاو انلزن أ يذلا رونل او هلوُسَرَو
 لوالا مالكلل عبت وهو ،‘ةضرألا لهاو تاوامسلا لهأ قث وئالخلا هيف عمتجي .ةمايقلا

 لزانملا يف نونباغتي :يأ 4 نعلا ُموَي كلذ ج عمجلا مويل مكنعمجي موي مكنثعبيل

 .(ةرانلا لهأ ةنجلا لهأ نبغ ىأ .ريعسلا يف قيرفو ،ةنجلا يف قيرف ،هللا دنع

 زنهنألا اهبحت نم يرجت تنج هلخذن احلص لمعيو تاب نم ؤُينَمَو ب : ىلاعت لاق
 :يأ 4 ميظعلا رْوَقْلا كلذ ج ادبأ نوجرخي الو نوتومي ال :يأ 4 ادبأ اهيف نيدلل
 .رانلا ىلا ةنجلا نم ةميظعلا ةاجنلا

 . «ايندلا باذع دعب» :ز يفو ،ع و ق يف اذك (1)

 نبا حجرو (يف) ىنعمب نوكت نأ زوجيو ،ليلعتلل نوكت نأ زوجي عمجلا مويل هلوق يف ماللا (2)
 نوكي نأ يدنع نسحالاو» : :274 ص 28 ج ريونتلاو ريرحتلا يف لاقف تيقوتلل نوكت نأ روشاع

 : ىلاعت هلوقو .الثم نيضم اذكل بتك مهلوق يف يتلاك (دنع) ىنعمب يتلا يهو .تيقوتلل ماللا
 ىنعمب هورسف كلذلو بارتقالا ةدش ىلع لدي لامعتسا وهو . سمشلا كولدل ةالصلا مقأ

 7 :مهلوق ىلع ادر ريخأت نود نيعملا لجألا يف نوعومجم مهنأ انه ديفيو (دنع)

 . .(اوُتَعُُ
 136-5138 ص 18 ج هريسفت يف ههوجوب يبطرقلا هلصف دقو ،نباغتلا ريسفت انه فلؤملا زجوأ (3)

 .275-277 ص 28 ج ريونتلاو ريرحتلا ، روشاع نبا رظناو
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 14 - 10 :نباغتلا

 « اين يدنع رائلا ُبْحضأ يلوأ انيياثي اوبذَكَو اورقَك نيذلاو » : ىلاعت لاق
 .4 ُريِصَمْلا سئب » ادبأ اهنم نوجرخي الو نوتومي ال

 نمَو » هللا ءاضقب :يأ ه هللا نذإب ألإ ٍةَنبيِصُم نم باصأ ام » :لجو زع هلوق
 :لاق . هللا نم اهنأ ملعو يضرو ملس ة ةبيصم هتباصأ نإ : يأ 4 هنل ه هللاب ب نمؤي

 .ه ٌميِلَع ءيش لكب ةللاو »
 هاطعأ نإ : ملسم لكل ريخ هللا ءاضق :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 .0")ربص هالتبا نإو ركش

 ناميإلا نع :يأ ه ْمتيَلوَت نإَف َلوُسَرلا اوُيطأَو ةفا اولط » : ىلاعت لاق
 :يا ناميإلا ىلع مههركي نأ هيلع سيل :يأ « َنيبُملا غلبا اًنلوُسَر ْىَلَع امنإف »

 لكَوَتيلق هللا ىَلَعَو َوُه آلإ ةلإ آل هللا » :ىلاعت لاق .ءاشي نم يدهي هللا نإ

 .«ةونمؤُملا

 مكل ًاوُدَع ممكدلوأَو مكجؤزأ نم نإ اونماع نيذلا اهيأي » :ىلاعت لاق
 ودع وهف مكنيد ىلع مكدالوأو مكجاوزأ نم نكي مل نم :نسحلا ريسفت 4 ممُموُرَذخاف

 مهنيبو مكنيب اميف هب مكنوذؤي امع يأ « اوُرفْغََو اوُحَفْضَتو اوفع نإو » .مكل
 .ةصاخ نيكرشملا لاتقب رمؤي نأ لبق كلذو .4 ميجر روفغ ةللا نإف »»

 لمحي :لاق (مُهوُرَذخاف مكل ًاَوُدَع مكدالوأ ْمُكجاَوزا نم نإ : :دهاجم ريسفتو

 نم عيطتسي ال ةي هللا لوسر ةيصعم ىلعو همجر ةعيطق ىلع هتجوزو هلو هبح لجرلا
 .هعيطي نأ الإ هبح

 :هل اولاقو هتجوزو هدلو هب قلعت ةرجهلا دارأ اذإ ناك لجرلا نإ : يبلكلا ريسفتو

 هللا مهرذحف ،ميقيف مهرمأ عيطي نم مهنمف ،عيضتنف انكرتتو بهذت نأ هللا كدشانن

 ةني هللا لوسر ىلإ ةرجهلا ىلع يضمي نم مهنمو .مهتعاط نع مهاهنو مهايإ
 راد يف يب اوعمتجت ىتح هللا مكاقبأو يعم اورجاهت مل نئل هللاو امأ :لوقيو مهرذحيو

 .170 ص 2 ج ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)
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 15 - 14 :نباغتلا عبارلا ءزجلا

 اوُفُعَ ناو) : هللا لزنأ هنيبو مهنيب هللا عمج املف . ادبأ ءيشب مكعفنأ ال ةرجهلا

 .(ٌميجَز ًروُفَع ةثلا نإف اورفْعَتَو اوُحَفْضَتو
 .ةنجلا هب هللا كلخدأ كلتق نإ يذلا كودع سيل :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ىدعأ مث ،كيبنج نيب يتلا كسفن ءادعألا ىدعأ نكلو .اباوث كل ناك هتلتق نإو

 مث ‘كعجاضت يتلا كتجوز ءادعألا ىدعأ مث .كبلص نم جرخ يذلا كدلو ءادعألا

 . "كنيمي تكلم ام ءادعألا ىدعأ

 فيك رظنيل ةيلبو رابتخا :يا ه ةتف ممُكُدالوأَو ْمكَومأ امنإ » : ىلاعت هلوق
 ه ,. ۔ ھ\ | ء٥ ِ

 .« ميظع رجا هدنع ةللاو 9 .نولمعت

 هللا نإو ةولح ةرضخ ايندلا نإ الأ :يي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 لجرلا نلقي ال ،ءاسنلا اوقتاو ،ايندلا اوقتاف الأ .نولمعت فيك رظانف اهيف مكفلختسم

 .هتأرما هنيد مكنم

 ضعب يف هل تضرع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةأرما نأ نسحلا نع اوركذ

 كانوعد ةجاح كيلإ انل تناك اذإ ةبعل تنأ امنإ .انهاه تنأ امم تنأ امف :لاقف رمألا

 . (قءيش يف رمألا نم تسلو .اهيلإ

 ناك هتلتق نإ يذلا كودع سيل» :ظفلب ارصتخم يرعشألا كلام ىبأ ثيدح نم يناربطلا هاور (1)

 مث ،‘كبلص نم جرخ يذلا كدلو كل ودع ىدعأ نكلو ،ةنجلا تلخد كلتق نإو ،ارون كل
 . !كنيمي تكلم يذلا كلام كودع ىدعأ

 رانلا لهأ رثكأو .ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ باب .قاقرلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 ةلمجلا هيف درت ملو (2742 مقر) يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ءاسنلاب ةنتفلا نايبو ثءاسنلا

 . ةريخألا

 نوكي نأ هبشي ام وأ ةدشلاو ءافجلا نم ءيش ۔ هل لوقلا نأ حص نإ ۔ رمع انديس مالك يف ودبي دق )3;

 : ىلاعت هلوق ارقن امدنع ةصاخو .اهيلإ ةجاحلل الإ ىعدت ال ةبعل اهنأب اهفصي نيح ةأرملل ةناهإ
 !رمع انيس هنكلو .جاوزألا يف هللا تايآ ركفتنو [21 :مورلا] (ةَمُحَرَو ةدوم مكب لَعَجَو)
 .هاضرأو هنع هللا يضر
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 16 : نباغتلا

 هللا نأ كلذو ؛متقطأ ام :مهضعب لاق 4 مُنْعَْسا ام ةللا اوماق » : ىلاعت لاق
 .[102 :نارمع لآ] (هتاقُت ٌقَح ةللا اوقنا اونما نيذلا اهيأ اي) : نارمع لآ ةروس ىف لزنأ
 هللا اوقئاَف) : ةيآلا هذه اهتخسنف ، ىسني الف ركذيو ،ىصعي الف هللا عاطي نأ هتاقت قحو

 و. ۔۔ڵ۔

 .(متغطتسا ام

 ةعاطلاو عمسلا ىلع ةي هللا لوسر عياب اهيلعو .4 اوعيطأو اوُعَمْساَو » :لاق
 . اوعاطتسا اميف

 عمسلا ملسملا ىلع :ةي هللا لوسر لاق لاق رمع نبا نع عفان نع اوركذ

 يف ةعاط الف هللا ةيصعمب رمأ نإف 5 هللا ةيصعمب رمؤي مل ام هرك اميفو بحأ اميف ةعاطلاو

 . (٨)هللا ةيصعم

 ام : مهضعب لاقو .ءايحأ متنك ام : يأ (مَتْعَطَتْسا امم ةلا اوقاَف) : مهضعب لاقو

 . ليعافألا نم العف متعطتسا

 يبنلا باحصأ نم امهالكو .يرافغلا مكحلل لاق نيصح نب نارمع نأ اوركذ

 .معن :لاق ؟هللا ةيصعم يف ةعاط ال :ةلي يبنلا لاق ام اموي ملعت له :مالسلا هيلع
 .(}ربكأ هللا :لاق

 مل ام مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب ، ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب .ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو ،ةيصعم نكت
 .رمع نبا ثيدح نم هيوري امهالك (1839 مقر) ةيصعملا يف اهميرحتو

 ورمع نب مكاحلا ةمجرت يف 340 ص2 ج يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس يف الصفم ربخلا اذه ارقا (2)

 . . . ةيصعم ريغ ىيف ءارمألا ةعاط بوجو باب .ةرامإلا باتك ،ملسم حيحص يفو .يرافغلا

 انثدح :انلقف ضيرم وهو تماصلا نب ةدابع ىلع انلخد :لاق ةيمأ يبأ نب ةدانج نعد»

 ةي هللا لوسر اناعد :لاقف ةلي هللا لوسر نم هتعمس .هب هللا عفني ثيدحب ۔ هللا كحلصأ ۔

 انرسعو ،انهَّركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمسلا ىلع انعياب نأ .انيلع ذخأ اميف ناكف .هانعيابف

 ثيدحلا) .ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ :لاق .هلهأ رمألا عزانن ال نأو ,انيلع ةرو .انرسيو
 .(1709 مقر
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 18 - 16 :نباغتلا عبارلا ءزجلا

 يف ةقفنلا اهنإ :نسحلا ريسفت 4 مكسفنأل اريغ اوّقفْنأَو » :ىلاعت هللا لاق
 ۔ و ٠.٥ ه. ۔ . ٤ ٥۔ 2 ث _ 2 ..

 اذه : مهضعب لاق .4 نوحلفملا مه كئلواف هسفن حش قوي نمو : ىلاعت لاق . هللا ليبس

 . اهريغو ةاكزلا : نيدلا عيمج يف

 فيضلا ىرقو هلام ةاكز ىدأ نم حشلا نم ءىرب :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .("هموق يف ةبئانلا ىطعأو

 .4 ْمُكَل زفْعَبَو مكل همضي انسح اضرق ةللا اوضرف نإ » : ىلاعت لاق

 رشعب مدا نبا اهلمعي ةنسح لك : نم هللا لوسر لاق لاق رذ يبأ نع اوركذ

 .(2 فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ

 فعاضت امك فعاضي هللا ليبس يف ركذلا :لاق بيسملا نب ديعس نع اوركذ

 . ةئامعبسب مهردلاو ‘ ةقفنلا

 هيلع هبيثيو ريسيلا لمعلا دبعلل ركشي : يأ 4 مميِلَح ًروُكَش ةللاو » : ىلاعت لاق
 . ميظعلا باوثلا

 .ةينالعلا :ةداهشلاو كرسلا بيغلا 4ةَدَْهشلاَو .بيغلا مللَع » : ىلاعت لاق
 نم لذ هتزعب ريعلا ) :نسحلا لاقو . هرمأ يف 4 ميكحلا » هتمقن يف 4 زيزعلا ط

 . هىود

 .327 ص ءزجلا اذه يف ابيرق فلس ام رظنا (1)
 .245 ص 1 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا )2(
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت !ا :قالطلا

 ءاسنلا مسلط اذإ يبنلا اهبأ { : : ىلاعت هلوق 4 ميجلا نل نمحرلا هللا مسب ط

 لبق يف اهنوقلطي مهضعب لاق .نينمؤملا ةعامجو يبنلا ينعي ه نه :دل َنُموُقلطف
 . عامج ريغ نمه ارهاط (!)اهتدع

 مث ،اهرهط لبقتسا هتأرما قلطي نأ دارأ اذإ لجرلا ناك :لاق نسحلا نع اوركذ

 هنيب اميف هسفن مولي مث . يذتعا اهل لاقو .ةدحاو اهقالط ىلع امهدهشاف نيدهاش اعد

 نإو اهعجار دق هنأ امهدهشأف نيدهاش اعد ةجاح اهب هل ناك نإف .اهتدع ءاضقنا نيبو

 . باطخلا عم ًابطاخ ناك مدن نإف اهتدع يضقنت ىتح اهكرت ةجاح اهب هل نكت مل

 .كلذ وحن دوعسم نبا نع انغلبو

 مدني مل ةنسلا قالط قلط نم : لاقي ناك :الاق نيريس نباو نسحلا نع اوركذ

 .اثالث اهقلطي الو ةدحاو هتأرما قلطي نأ هل يغبني :نالوقي ؛اهقراف ةأرما ىلع

 مالسلا هيلع ليربج هاتأف ؛ةقيلطت ةصفح قلط مالسلا هيلع يبنلا نأ مهضعب ركذ

 . اهعجارف ةنجلا يف كتجوز يهف ئ ةماوق ةمارص اهنإف اهعجار : هل لاقن

 ريغ نم ارهاط اهتدع لبق يف هتأرما لجرلا قلطي نأ ةنسلا قالط :مهضعب لاق
 . ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت نأ لبق اهعجار ءاش نإف .اهعدي مث ةدحاو ةقيلطت عامج

 ىتح اهعدي مث عامج ريغ نم ًارهاط اهتدع ليق ىرخأ اهقلط اثالث اهقلطي نأ ءاش نإف

 . هريغ ًاجوز حكنت ىتح هل لحت ال مث . ه ث}اهقلط ترهطو تضاح اذإ

 .ةدعلا هيف لبقتست تقو يف : يأ .اهتدع لبق يف (1)

366 



 1 :قالطلا عبارلا ءزجلا .

 هيلع يبنلا رمع لأسف ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ رمع نبا نع عفان نع اوركذ
 يتلا ةضيحلا ىوس ةضيح نم رهطت ىتح اهكسمي مث اهعجاري نأ هرم :هل لاقف مالسل ١

 نعقي الف اهقلطي نأ دارأ نإف اهقلط ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإف ترهط اذإف ،اهيف اهقلط

 قلط رمع نبا نإف :مهضعب لاق .")اهب هللا رمأ يتلا ةدعلا هذه نإف اهرهط دنع اهيلع

 ١ ةلح او هت أرم .

 . ضئاح يهو هتأرما قلط لجر :رمع نبال تلق :لاق ريبج نب سنوي نع اوركذ
 ىتاف .ضئاح يهو هتأرما قلط هنإف :لاق .معن :تلق ؟رمع نب هللا دبع فرعتأ :لاق

 لبق اهقلط اهقالط يف هل ادب نإف .اهعجاري نأ هرماف ،هربخاف مالسلا هيلع يبنلا رمع
 لجع نإ تيأرأ :لاق ؟ةقيلطتلا كلتب دتعتفأ :تلق .اهرهط لبق :يأ .اهتدع

 ؟(2) ةرمغ . او

 كفل : :فرحلا اذه أرقي رمع نبا تعمس :لاق رانيد نب هللا دبع نع اوركذ
 )3( ه ة مث .

 .'ث)(نهتدع لبق يف

 مث باتكلا ثيداحأ لوأ وهو .قالطلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 يف ًاضيأ ملسم هجرخأو ،قالطلا كلذب دتعت ضئاحلا تقلط اذإ باب :هدعب يراخبلا مجرت

 اهتعجرب رمؤيو قالطلا عقو فلاخ ول هنأو اهاضر ريغب ضئاحلا قالط ميرحت باب قالطلا باتك

 .رمع نبا نع عفان نع اهبلغأ ةريثك قرطب 1471(5 مقر)
 وهو ،رمع نبا نإف .ليواتلا نم هجو ةرابعللو .«قمحتساو لجع نأ تيأر دقف» :ع و ق يف (2)

 .رمع نبا :يأ ،هنإ :هل لوقيو ريبج نب سنوي هلئاس بيجي بئاغلا ريمضب هسفن نع ثدحتي
 ملو . ةقيلطت هيلع بسحتو .هتقامحو هتلجع ةجيتن لمحتي وهف ةقامح هتباصأو رمألا يف لجع دق

 ريسفتلا بتك يف ةرابعلا هذه تدرو ام رثكأو .ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف ةرابعلا هذه دجأ

 : يأ «؟قمحتساو زجع نإ !ؤأ» : :ملسمل ظفل يفو . «قممخَتساو زجع نإ تيأرأ :لاق» :ثيدحلاو

 : يأ © يراكنإ ماهفتسا وهو .ةقيلطت هيلع بسحت الفأ هتقامح بكرو ةعجرلا نع زجع نإ تيأرأ

 هجوأ نيبو تارابعلا هذه فلتن ام رجح نبا ظفاحلا ددع دقو ةقيلطت هيلع بستحت اهنإ !ىلب

 . كلانه ةافوتسم اهرظناف .348 ص 9 ج 6 يرابلا حتف يف اهيناعم

 بستحملا ، ينج نبا رظنا ، مهريغو سابع نباو نامثع ىلإو ةلي هللا لوسر ىلإ تبسن ةءارق يهو (3)

 .323 ص 2 ج
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت ا :قالطلا

 هلجرب برضي نكلو ءهتقلطم ىلع نذأتسي ال لجرلا :لاق نسحلا نع اوركذ

 الو }عنصتتو هل فوشتتو إاهيلع نذأتسي الو ملسيو حنحنتي :مهضعب لاقو .حنحنيو

 .تيبلا يف اهعم ماني نكلو . الجر الو نطب الو اسأر اهل ىري

 .هتأرما الإ ةأرما لك ىلع لجرلا نذأتسي :لاق يلع نع اوركذ

 لك دنع قلطت ضيحملا نع تدعق يتلاو ضحت مل يتلا :لاق مهضعب ركذ

 .لالهلا دنع رهش

 اهارأ ال :لاقف اهقلطي نأ اهجوز ديري ىلبحلا يف هللا دبع نب رباج نع اوركذ
 اهقلط اهلمح نابتسا اذإ :لوقت ةماعلاو .عضت ىتحف اهقلطم تنك ولو . ًدتعتف ضيحت

 . ءاش ىتم

 ترهطت مث تضح اذإ :اهيلإ بتكي هنإ :هتأرما قلطي بئاغلا يف مهضعب لاق

 اذإو .اهقالطب اهيلإ بتك اهلمح نابتساف الماح تناك نإف .يتعاف كضيحم نم

 :اهقالط لوأ نم دتعت اهنإف ،اقالط اهعبتأ مث دتعت تناكو ،قالطلا ضعب اهقلط

 مدلا يف نهوقلطت الف :يأ (ْمكَبَر ةللا اوُمَاَو ةدعلا اوُصحأَو » :لجو زع هلوق
 لبق نم ضيحملا نم نلستغي نأ دعب ةراهطلا يف الإ ،نهومتعماج دقو ةراهطلا يف الو
 . نهوعماجت نأ

 اهتيب نم جرخت ال « نجرخي الو نهتويب نم ُنُموُجِرخت آل » :لجو زع هلوق ى ىم وم .
 نسحلاو سابع نبا لوق يفو .ةماعلا لوق يف ثالث اهقلط م"نإو 5اهتدع يضقنت ىتح
 .اضيأ اهجوز اهنع يفوت اذإو .اثالث اهقلط اذإ تجرخ تءاش نإ

 يف اهن ا ةماعلا لوق ىنعمو .. .ًاضي ا نيتنب ا اهقلط نإو هنم دتعت :امهلوق ىنعم

 . نهتدع يضقنت ىتح نجرخي ال نهب لخد يتالل ا تاقلطملا

 . ىنعملا ميقتسي ىتح هتبثأ ام باوصلاو اهقلط نإف» :عو ق يف (1)

368 



 1 :قالطلا عبارلا ءزجلا

 اهتجاحل راهنلاب جورخلا ىلإ تجاتحا نإف .اهتيب نم لوحتت الأ جورخلا اذهو
 . اهتيب يف الإ (" ىسمت الو تجرخ

 اهقالط اهجوز تبأ دقو مالسلا هيلع يبنلا تتأ اهنأ سيق تنب ةمطاف نع اوركذ
 .)ةقفن الو كل ىنكس ال لاقف

 تعمس 3تمهو اهلعل ةأرما لوقب ذخأنل انك ام :لاق هن ا رمع نع اوركذ

 .ةقفنلاو ىنكسلا اهل :لوقي ةي هللا لوسر

 كنإ :لاقف ءايشأ نع بيسملا نبا تلأس :لاق نارهم نب نوميم نع اوركذ

 : تلق . يريغ نم تعمس ام تعمس امم ءيش يف تمفلاحخ لهف ئ نحتمي لجر لاؤس لأست

 :لاقف .سيق تنب ةمطاف ثيدح لاب امف ©لقتنت ال اهنإ تاقلطملا يف كلوق الإ ال

 .ًاحماست رثكأ يناثلا ريبعتلاو حيحص امهالكو «تيبت الو» :ز يفو .ع و ق يف اذك (1)
 )1480 مقر) اهل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب قالطلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 اهل له اثالث ةقلطملا باب .قالطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو . ىنكس الو كل ةقفن ال :هظفلو

 .(2036 و 2035 مقر) ًاضيأ سيق تنب ةمطاف نع شةقفنو ىنكس

 ىلإ هيوار هعفري حيحص دنسب ثيدحلا اذهل ةياور ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ مل (3)

 امنإو .ةجح هب موقت ال عطقنم ثيدح وهو ،يعخنلا مي ميهاربإ قيرط نم ةياور الإ ةيم هللا لوسر

 يردن ال ةأرما لوقل ةي انيبن ةنسو هللا باتك كرتن ال :رمع لاق :اذكه رمع لوق اهضعب يف درو
 الو نهتويب نم نهوجرخت ال) :لجو زع هللا لاق ةقفنلاو ىنكسلا اهل ؛تيسن وأ تظفح اهلعل
 لين يف أرقاو ،بابلا ثيداحأ ملسم حيحص يف رظنا .(ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي

 هبحاص هب ىهتنا اميق اقيقحت 5 ةتوتبملا ةقفن يف ءاج ام باب .319-322 ص 6 ج يناكوشلل راطوألا

 بذكو رمع ىلع بذك» رمع ىلإ بسن ام نأو حيحصلا وه سيق تنب ةمطاف ثيدح نأ ىلإ
 9 ج ،يرابلا حتف رظناو .اعطق ةمطاف ديب ةنسلا : ينطقرادلا لاقو .ةي هللا لوسر ىلع
 .355-358 ص 5 ج نآرقلا ماكحا ؟صاصجلا رظناو .481477 ص

 ةلأسملا يف نأ ىلع . نئاب قالط ةقلطملل ىنكس الو ةقفن ال هنأ ىلع ةيضابإلا ءاهقف روهمجو

 .يلاس رظناو .74-78 ص 3 ج حيحصلا عماجلا حرش ، يملاسلا رظنا .بهذملا لخاد افالخ
 ىلع خيشلا قيلعتو 305-306 ص ،حاكنلا باتك ،ينوانجلا رظناو .205 ص 1 ج ماظنلا رهوج
 نب رشب رظناو .397-398 ص 7 ج ،لينلا حرش ،©شيفطا رظناو عوضوملا يف هللا همحر رمعم
 .267 ص 2 ج ،ىرغصلا ةنودملا . يناسارخلا مناغ

369 



 زيزعلا هللا باتك ريسفت 1 :قالطلا

 .تنتف امف يي هللا لوسر اهاتفأ ناك نإ :تلق .سانلا تنتف فيك ،ةأرملا كلت حيو

 رمع نبا نع عفان نع اوركذ 4 ة ةنيم ةشحنب نيتأي ن أ لا ! ه :لجو زع هلوق

 .انزلا :ةشحافلا : : '"[مهضعي لاقو . اهتدع يف اهجورخ ةنيبملا ةشحافلا] :لاق

 .(”تنز اهنأ ةعبرأ اهيلع دهشي نأ ةنيبملاو

 م تسبحو اهجوز تيب نم تجرخأ ةعبرأ اهيلع دهشو تنز اذإ ةأرملا تناكو

 ةشحافلا نيتأي يتاللاؤر :لجو زع هلوق وهو ،ينازلا دح لزني نأ لبق رخآ تيب
 وت ىتح تويبلا يف ٌنُهوُكسُمأف اودهش ناق ْمُكنُم ةعبرأ نهيلع اودهش اف مك اسن

 ةينازلا) : ةيآلا هذه يف كلذ خسنف ]15 : ءاسنلا] (اليبَس نهل هللا العج وا ُتوَمْلا

 .2 :رونلا] (ةَدْلَج ةئام امهْنُت ةدحاو ُك اودلجاف ينازلاو

 اهيلع ماقيف جرختف ينزت :يأ ةنم ةَمجاَقب نيتأي نأ الإ) :لوقي مهضعبو
 .}نيبلا زوشنلا :ةنيبملا ةشحافلا :لوقي مهضعبو .دحلا

 م ى م

 اذه : يبلكلا لاقو . هللا ماكحأ : يأ 4 هللا دودح كلتو ث : لجو زع هلوق

 زواجي يأ 4 هللا دو دح دعتي نُمَو » :لجو زع هلوق . هتيصعمو هتعاط هيف نيب ،هللا دح

 .( هسفن ملظ دقف 9 هب هللا رمأ ام

 .ةعجارملا :يأ ه ارمأ كلذ َدعَ تدح ةللا لَعَل يرذَت ال » :لجو زع هلوق
 ةقيلطتلا يف ةعجرلا هل : يأ (ةدعلا اوُصخأَو نهتُدِعل موقل :ةروسلا لوأ ىلإ عجر

 وأ ؤ&ضيحت نمم تناك نإ ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغتف ةدعلا ضقنت مل ام نيتقيلطتلاو

 ريسفت يف ءاج امل قفاوملا وهو .365 ةقرو ز نم هتبثأف .ع و ق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (1)

 ءاج امك ديز نبال لوق وه هدعب ءاج يذلا لوقلاو رمع نبا ىلا ابوسنم : 134 ص 28 ج يربطلا

 .دهاجم ىلإو نسحلا ىلإ اضيأ بسنو يربطلا ريسفت يف
 اهركذ امك ركب يباو ريثك نبا ةءارق يهو . ةنيبم نم ةددشملا ءايلا حتفب أرق نمل الوق اذه نوكي (2)

 .95 ص ريسيتلا يف ينادلا

 .زوشنلا وهو نيبلا نايصعلا :ةنملا ةَمحاَقلا)» :ةيآ ةئامسمخلا ريسفت يف يراوحلا وبأ لاق (3)
 .«كرش ريغ نم هتيصعمب :يا» (ُهَسْفت ملظ دقف) :هلوق دعب ز يف ءاج (4)
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 2 :قالطلا عبارلا ءزجلا

 ضحت مل ةريغص وأ . ضيحمل ا نع تدعق ةريبك ى صضيحت ال نمم تن اك نإ رهش أ ةثالث

 . ضيحت ال ىتلا (")ءايهضلا كلذكو .دعب

 نُموُكيمأَف » "[ةدعلا ىهتنم :ياز « َنُهلَجُأ غلب اق » :لجو زع هلوق .ه د .م ى.آ۔. . ٥۔. .: 1
 ءه۔ا و. و. د ۔ م .| . ءه۔
 ىتح اهكرتيف ةأرمل ا قلطي ناك لجرل ١ نأ كلذو . 4 فورعمب نهوقراف وا بورعمب

 . تاضيح عست ةأرملا يضقتف . اهقلطي مث ،اهعجاري مث ،اهتدع ءاهتنا ىلع فرشت

 ؤا فورعمب نُهوكسُماف نهَلَجا َنغَلَب اذإف) .نيتيآلا نيتاه يف كلذ نع هللا ىهنف
 ى ;/ ىل ۔ ه ٥ ۔ م

 ّنُموُحَرَس ؤأ فورعمب ٌنُموُكِسمأَف ) :ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلاو (فورعمب ٌنُكوقراف
 ريصتف نودتعي اوناك ام ينعي [231 :ةرقبلا] (اوُدَععََل رارض نُموُكِسُمَت الو فورعمب
 (اسخإب حيرست ؤأ فورعمب كاَسمإَ) :هلوق وهو كلذ نع هللا ىهنف ،تاضيح عست
 نيح نم كلذو ]21 : ءاسنلا ] ايلع قاعم ْمُكْنم َنذَحأَو) : هلوق وهو 229[0 :ةرقبلا]

 .اهكلمي

 نأ لبق اهعجاري نأ دارأ وه نإف 4 ْمُكْنَم ,لذَع يود اودهشأَو » :لجو زع هلوق

 يباو ديز نب رباج لوق يف هيلع تمرح دقف "[دهشي نأ لبق اهيشغو] ةدعلا يضقنت
 كلذ دعب دهشيو ةعجارم اهل هنايشغ :لوقي ميهاربإ ناكو .انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع

 . ةعجارملاب

 :لجو زع هللا لاق يتلا ةقرفلا يهف ةدعلا يضقنت ىتح اهعجاري مل وه نإو

 .(اهض :ناسللا رظنا .ضيحت الو اهل يدث ال ىتلا :ءايهضلاو ةأيهضلا (1)

 .5 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 لوق وهو .هيجو ىنعم مكحلل نوكي ىتح هيضتقي قايسلاو .ع و ق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (3)
 لبق نم اهعماج نإو» :184 ص ةيا ةئامسمخلا ريسفت يف يراوحلا وبأ لاق .ميدق ةيضابإلا دنع

 ام 92 ص 2 ج يناسارخلا مناغ يبال ىربكلا ةنودملا يفو .ادبأ اهجوزتي الو هنع تناب دهشي نأ

 نع ةديبع وبأ ينثدح ,:لاق دهشي ملو ةدعلا يف اهيشغو دهشأو هتأرما قلط لجرف تلق» : يلي
 اهوقلط وأ اوتامف هريغ اجاوزأ تحكن ولو ادبأ هيلع تمرح :لاق هنأ سابع نبا نع ديز نب رباج

 الب عجار نم ثيدحلا ءاج :بترملا لاق» :90 ص 2 ج ةنودملا يف ءاجو .«ًادبا هل لحت مل
 .رداصملا نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ ملو (اذك) «ناز وهف داهشإ
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 2 :قالطلا

 وأ :ةدحاو اهقلط ناك نإ ةدحاوب هنع تناب ةدعلا تضقنا ن .(فوُرُعَمب َنُموَقراقوأ)

 :الث اهقلطي مل ام © نيتنثا

 اهءام تعضو ىتح اهكرتو اهجوز اهقلط ةأرما نأ ديزي نب . ا نع اوركذ
 دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمع هيلع اهدرف .اهعجارف ةثلاثلا ةضيحلا نم لستفتل

 نباو نيصح نب نارمعو يرعشألا ىسوم يبأو يلع لوق وهو .امهنع هللا يضر
 .سابع

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع تباث نب ديز نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا ركذ
 .هنع تناب دقف ةثلاثلا ةضيحلا يف تلخد اذإ : :تلاق

 ةضيحلا يف تلخد اذإ :لاق هنأ هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا ينثدحو

 قارعلا لهأو . رمع نبا نع عفان نع نامثع ينثدح كلذكو .هنع تناب دقف ةثلاثلا

 يف مهلوق انيب دقو .رهطلا :ءارقألا :نولوقي ةنيدملا لهأو ضيحلا : ءارقألا : نولوقي
 .(1) ةرقبلا ة ةروس

 .ةعجارملاو قالطلا ىلع :يأ (مُكْنَم ,لذَع يَوَد اودهشأو) :لجو زع هلوقو

 اهتدع يضقنت ىتح اهكرت مث ،نيتقيلطت وأ ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو

 نأ ينثدح نامثع ناف ئ لوألا اهعجارف ‘ اهنع تام وأ اهقلطف ‘ هريغ الجر تجوزتف

 .اهقالط نم يقب ام ىلع ىضقف كلذ يف يتأ ةلي هللا لوسر

 ٨.مهقدصأ رمعو رمع مهيف رفن يدنع دهش :لاق ةريره يبأ نع نسحلا ركذ
 هدنع يه :لاق بعك نب يبأ نع نسحلا نع اوركذ .اهقالط نم يقب ام ىلع هدنع اهنأ
 . نيصح نب نارمعو يلع لوق وهو .اهقالط نم يقب ام ىلع

 الو اهدَويلف هدنع تناك نم موقي : : يأ 4 .هلل : دهش ١ اوُميقأَو , :لجو زع هلوق

 . [83 : ةرقبلا] هبق مثآ ها اَهمنكي نم) اهنكي

 .215 ص 1 ج فلس ام رظنا (1)
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 4 - 2 :قالطلا عبارلا ءزجلا

 هللا ق نمو و رخألا مويلا هللاب ن ؤي و ناك م نم 4 هب ظعوي كلذ ث : لجو رع لاق

 ام ل رفغيو ‘ بات ا ذ كرشل ١ نم اجرخم هل لعجي : نسحل ١ ريسمت . 4 اجرخم ل | لعج

 هيطعي يذلا وه هنأو ز هللا لبق نيا هنأ جرخملا نإ :لاق شمعألا نع اوركذ . . ")ىضم
 م م . ٥ ٥ م ٥

 .وجري ال ثيح نم . : ىأ 4 بىستخَي ر ال ثيح نم هقزريو 9 : لجو رع لاق . هعنميو

 و[ ٥ - ح

 هرمأ (»ضاق :يأ « رمأ علب هللا نإ هبسح وهف هللا ىلع لُكَوَت نمو » :لاق

 :يا ًارذق ءيش لكِل هللا لَعَج ذق » .هيلع لكوتي مل نم ىلعو هيلع لكوت نم ىلع
 .هيلإ يهتني ىهتنم

 . مرا نإ إ ُمُكِاَسن نم ضيجَملا نم نس يئڵاو » :لجو زع هلوق

 .7 دنع ءاسنلا (َنْسِئي) : هلوقبو .جاوزألا ميا ) ا : هلوقب ينعي ث[متككش نإ

 يف لاقو .كلذ يف ةنومأم يه :يأ 4 رهشأ ةغلك نُهَتْذعَق ث ( ضيجتلا نم)

 زع ء لاق .اهتدع ىلع ةنومأم ةأرملاف (ءوُرق هئال :نهنأب َنضْبرتَ تاملا :ىرخأ

 ال :يأ [228 :ةرقبلا] (نهِماَحرَأ يف ةللا قلخ ام نمكي نأ نهل لحت الو) :لجو

 :لوقت الو ،لماح يهو لماحب تسل ينإ :لوقت الو لماحب تسيلو لماح انأ :لوقت

 . ضئاحب تسيلو ضئاح ينإ :لوقت الو ،ضئاح يهو ،ضئاحب تسل ينإ

 هنأ ملع اذإ هب تدتعا ةنس لك الإ ضيحت ال ةأرملا تناك اذإ :نسحلا لاقو

 .عطق هنأ ملعي نأ الإ ناك ام ,ضيحلاب دتعت :لاق ءاملعلا نم دحاو ريغ .اهضيح

 ؛ضيح اهل ميقتسي ال يتلاو ةضاحتسملا ةبيرلا نم :لاق هنأ ةمركع نع اوركذ

 اذإ اهضيح نأ ةماعلاو .رهشأ ةثالث اهتدعف ةرم رهشلا يفو نيترم رهشلا يف ضيحت

 .كلذ نود نوكي الو .هب تدتعا نيترم رهشلا يف ناك

 نع اوركذ .ةنس ةضاحتسملا ةدع :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ركذ

 هل لعجي هللا تنب نم) : لجو زع هلوق يف سابع نبا ريسفت» :365 ةقرو ز يفو .ع و ق يف اذك (1)

 .«قيض لك نم :لاق (ًاجّرْحَم
 «. . .هيلع لكوت نم ىلع هرمأ غلبي يأ» :ز يفو .عو ق يف اذك (2)

 .ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 4 :قالطلا

 مايأ دتعت اهنأ تقلط اذإ ةضاحتسملا يف اولاق مهنأ ةنييع نب مكحلاو ءاطعو نسحلا

 . اهئارقا

 . نيتضيح وأ ةضيح ضيحت مث قلطت يتلا يف لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 .رهشأ ةثالث تدتعا الإو اهلمح نيبت نإف .رهشأ ةعست دتعت اهنأ اهتضيح عفترت مث

 مث نيتضيح تضاحف هتأرما قلط هنأ ةمقلع نع ميهاربإ نب دامح نع اوركذ

 رشع ةتس : مهضعب لاقو ،أرهش رشع ةينامث :مهضعب لاق ،ىرخألا ةضيحلا يف تثبل

 .ك"اهلكب اهثاريم كيلع هللا سبح :دوعسم نب هللا دبع لاقف .تتام مث .ارهش

 نع تدعق نوكت نأ الإ تناك ام ضيحلاب دتعت اهنأ اذه ىف انباجصأ لوقو

 .رهشا ةثالث دتعتف ضيحملا

 عم يه ملحلا غلبت مل يتلا هذهو « نضي مل ينناو » :لجو زع هلوق
 .رهشأ ةثالث اهتدع ضيحت ال يتلا ءايهضلا كلذكو ضيحملا نم نسئي يئاللا

 )تخسن هذه ه َنَهلْمَح نم نعضي : نأ َنهلَحأ لامألا لوأو » :لجو زع هلوق

 ةعبرا 3 َنضْبَرَتي اجاوزأ َنوُرَذَيَو مكنم نوفني َنيذلاؤ) :ةرقبلا ة ةروس يف يتلا

 نب يلع لوق يف نيلجألا دعبأ اهلجاف الماح تناك نإو .[234 :ةرقبلا] (ًارْشَعَو رهشأ

 اهيفو .انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأو ديز نب رباج لوق وهو .سابع نباو بلاط يبا

 لوق وهو .اهلمح عضت نأ اهلجأ لعجف لماحلا اهنم خسن اهنإ ةماعلا لوقو .فالتخا

 (ةدوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمعو بعك نب يبأ نع هوورو ،فالخلا لهأ

 .ًافيحصت اهب لعلو ةملكلا ةحص ىلإ انئمطم تسلو «اهلكب» :ع و ق يف اذك (1)
 .ةسومطم ةملك ع يفو . ةرقبلا يف يتلا يه هذه :ق يفو ،'‘تخسن» :ز يف اذك (2)

 دعب اهلمح تعضوف لماح يمهو اهجوز اهنع يفوت ةأرمال نكمي ريخألا لوقلا اذه ىلع ادامتعا (3)

 ناك اذل .اهعضوب اهتدع نم تجرخ دق نوكت اهنأل مويلا سفن يف جوزتت نأ نيتعاس وأ ةعاس

 : ىلاعت هلوق انلمأت اذإ ةصاخ ،جوزلا ةمرحل بسنأو رابتعالاب ىلوا سابع نباو يلع مامإلا يأر
 دعبأب ةأرملا دتعت نأ هل ءافولا نمو ؛جوزلل قح ةدعلا نأ انكردأو (ةدع نم نهيلع مكل امف)
 . نيلجألا
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 7 - 5 :قالطلا عبارلا ءزجلا

 نُمَو » .نارقلا يف :يأ مكيلإ هلزنأ هللا رأ كلذ » :لجو زع هللا لوق

 .4 ارجأ ُهَل مظعيو هتنس هنع رفكي ةللا قن

 8 مكتعس نم : يا مكج ن نكس تيح ني وكنأ » : لجو زع هلوق

 نكسملا يف :يأ ه ٌنُموُراَضن الو » ةدعلا يضقنت ىتح نكسملا اهل نأ ينعي

 نإ :يا « َنُهَلْمَح َنْعَضَي ىنح ٌنهَْلَع اومن ,لمح تلوأ هأ نك ذإو نهنع اتم
 .اهقلط اذإ اهلمح عضت ىتح اهيلع قفنأ لماح تناك

 ىنكسلا اهل ىلبح تسيلو ثالث ةقلطملا :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع اوركذ
 ال كلذ يف يهو لقتنت ال ثالث ةقلطملا :لاق هنأ رمع نبا نع اوركذ .اهل ةقفن الو
 . (")اهل ةقفز

 اهنأ هل نيبتي ىتح اهيلع قفنيلف هتأرما قلط لجر اميأ :لوقي ناك ايلع نأ اوركذ
 الف لمح نكي مل نإو ءاهلمح عضت ىتح اهيلع قفنأ لماح تناك نإف .ال مأ لماح

 .اهل ةقفن

 .اهبيصن نم اهتقفن :الاق ريبزلا نباو سابع نبا نع رانيد نب ورمع نع ركذو

 انباحصأ ذخاي ريبزلا نباو سابع نبا لوقبو .لاملا عيمج نم ةقفنلا دوعسم نبا لاقو
 .انئاهقف نم ةماعل او ةديبع يب ا لوق وهو © نودمتعي هيلعو

 مك اورمت او » عاضرلا رجأ يأ 4 نهزوجا أ وتاف مكل َنْعَضزا نإَف » :هلوق
 هل ضرف ,« عاضرلا يف ىأ 4 ْمَتْرَساَعَت نإو 9 . (2ةأرمل او لجرل ا ينعي 4 فورعمب

 اوُعِض رتست نا تدرا نإو) : هلوق وهو .ىرخأ ةأرما هل اوعضرتساف : يأ 4 ىرخ

 .[233 :ةرقبلا] (بفوُرُعَمْلاب ْمنيَتاع ا . مُمْلَس اذإ ُمُكيَلَع حانج الف مكدالوأ
٥ 9 

 هقزر هيلع رق :يأ « هقزر هلع ردق نَمَو هتَعَس ْنُم ٍةَعَس وذ قفني » : ىلاعت لاق

 .702 ص (ةقفن) .رمع نب هللا دبع هقف ةعوسوم : يجعلق ساور دمحم روتكدلا رظنا (1)
 قفرلاو دولوملا عاضر يف فورعملاب ًاضعب مكضعب رمأيل :لوقي :دمحم لاق» : يلي ام ز يف ءاج (2)

 . عاضرلا رجأ نم مولعم ءيش ىلع اوقفتت ىتح هب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 11 - 7 :قالطلا

 ٩ اهيا امم آلإ اسفن ةتنا فلكي ال ه هتقلطم ىلع ةقفنلا نم يأ ه ةنا ُهيَئاة امم ْنْفنيلَف »
 امدعب هللا لعجيس : يأ ه ارسي رسع دعب هلل لَعجَيَس » قزرلا نم اهاطعا ام الإ :يأ ه ه . .ه.

 . رسي هيلع عسوي نأب قزرلا هيلع رتق

 ىلإ تعجر لاح يأ ىلع يلابأ ام :لاق دوعسم نب هللا دبع نع نسحلا نع ركذ

 .رسعلا رظتنأل ينإ رسي ىلع اوناك نإو ،رسيلا رظتنأل ينإ كرسع ىلع اوناك نئل ؛يلهأ

 8 2 ى

 هلسرو اهْبَر رمأ نمع تع ٍةَيرَق نم » مكو :يأ « نأكو » :لجو زع هلوق
 اباسح اَهنْبَساَحف + ةيرقلا هذه لهأ : يأ ٠ اهلهأ ينعي ‘ هلسرو اهبر رمأ تصعحع : ىأ

 : يأ « ارمأ َلاَبَو تققاَذق + ًاميظع اباذع : : نسحلا لاق « ارك اباذع اَهتْبْذَعَو اديدش

 نم كلهأ نم ينعي ،لسرلا مهبيذكتو مهكرش ةبوقع يأ إةبوقعلا يهو ،اهبونذ ءازج
 ارمأ ةَقاَع ناكو + : لجو ع لاق .ءازجلا يهو 6 ةبوقعلا لابولاو ©ةفلاسلا ممالا

 دعب ةرخآلا يف : يأ اديدش اباذع مهل هللا دعأ » .ةنجلا هب اورسخ :يأ « ارسخ

 .ايندلا باذع

 نيذلا » لوقعلا يوذ اي :يأ « بلألا يلوأ اي ةللا اوماق » :لجو زع لاق
 لزنأ : يأ ةث ادمحم :يأ ه الوُسَر » نآرقلا :يأ ه اركذ مكيلإ ةللا لزنأ ذق اونما
 نآرقلا :يأ « هللا تيا مُكيَلَع ولي » ."مكءاج يذلا لوسرلاب اركذ مكيلإ
 يهو ءءايلا ةحوتفم اهأرق نم ارقم ىلع اذه .ةي هللا لوسر اهنيب :يأ هتنيبم »

 نيبت يه يأ ،ءايلا ةروسكم (ِاَنيُم) اضيا ارقت

 ىلإ تينَشلا نم تنحلصلا اولمعو اونما نيزلا جرخيل % :لجو زع لاق
 .ىدهلا ىل ةلالضلا نم :يأ ه روثلا

 اهتحت نم يرجت تنج هلخن احلص لمع هللاب نم ؤي نمو ,» : لجو زع لاق
 . ةنجلا يف : يأ 4 اقزر ه ُهَل هللا َنَسخا َدَق ادبأ اهيف َنيدلنخ ثانألا

 دروأ دقف .44 ص 2 ج خ نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا . يرابنألا نب تاكربلا وبأ :رظنا (1)

 .(الوُسَر) بارعإل هجوأ ةسمخ فلؤملا
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 12 :قالطلا عبارلا ءزجلا

 ى ٥. . ٠ىگ , ۔ ٤ہ . ه ۔ ۔ه۔ ۔۔۔- !!٠١ .د ح
 نأ نسحلا نع اوركذ > نهلثم ضرالا نمو تومس عبس قلخ يذلا هللا ث

 :لاق .ءامسلا :اولاق ؟هذه :لاق وأ ؟اذه نومست ام :اموي هباحصأل لاق ةي هللا لوسر
 ةيناثلا ءامسلا نيبو اهنيبو ماع ةئامسمخ ةريسم اهظلغو فوفكملا جوملا عيقرلا يه

 ةريسم ةثلاثلا ءامسلا نيبو اهنيبو . ماع ةئامسمخ ةريسم اهظلغو . م اع ةئامسمخ ةريسم

 نيبو ةعباسلا ءامسلا نيبو .تاوامس عبس ٌدَع ىتح ،كلذك اهظلغو ،ماع ةئامسمخ

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

 ةل انل ١ نيبو اهنيب ام كل ذكو 6 ماع ةئامسمخ ةريسم اهظلغو م اع ةئامسمخ ةريسم ةين اثل ١

 .("اهظلغكو ءامسلاو ءامسلا نيب امك نيضرأ عبس ىلا

  1ي۔۔۔ ٨ ٤ ى 8 0‘2۔

 .ضرالاو ءامسلا نيب يحولا لزنتي : يأ « نهنيب رمالا لزنتي » :لجو زع لاق
 يحولا اذهب 4 اوُمَلْعَتل » ةعباسلا ءامسلا نيبو ةعباسلا ضرألا نيب :دهاجم لاقو

 هملع طاحأ :ىأ املع ءيش ركب طاحأ دق ةللا نأو ريدق ىش لك ىَلَع ةثلا نأ )

 . ءيش هملع نع جرخي الف ءيش لكب

 . 88 ص 1 ج 6 فلس ام رظنا ()
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 1 :ميرحتلا

 اهلك ةيندم يهو ،ميرحتلا ةروس ريسفت

 مع ۔

 اَم م رحت مل يبنلا اهيالي ه :لجو زع هلوق « ميجرلا نملا هللا مسب ف
 .« ميحر ز روُفَع هللاو كجفزأ تاضرَم يغتبت كل هللا لحأ

 نود ةصفح ىلإ كلذ رسأو ك هسفن ىلع ميهاربإ مأ مرح مالسلا هيلع يبنلا ناك

 مأ ،ةيرام عم ةي هللا لوسر تدجوف ،تعجرف اهابأ تراز ةصفح نأ كلذو .هجاوزأ

 :هل تلاقف ةلي هللا لوسر ىلع ةصفح تلخد ةيرام تجرخ املف .تيبلا يف ،ميهاربإ

 الف ،مارح يلع يه ،كنيضرأل هللاو :لاقف .تيبلا يف كعم نم تيأر دق "!)ينإ اما

 ةشئاع ىلإ ةصفح تقلطناف .ةشئاع يربخت ال :مهضعب لاقو .ادحأ كلذب يربخت

 هللا لزنأف مالسلا هيلع يبنلا ءاسن ىلع ٥ نانواعتا : يأ . نارهاظت اتناك دقو .اهتربخأف

 روُفَع هئلاو كجاوزأ تاَضْرَم يغبت كل هللا لحأ ام مرحت مل يبل اهبأ اير :ىلاعت ا
 ة(ميحَر

 .غلبأ وهف .365 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو «انأ امأ» :ع و ق يف (1)

 { مهبتك يف ثيدحلا لاجرو نورسفملا هركذ رخآ ببس كلانهو .ةيآلا لوزن بابسأ نم ببس اذه (2)
 هيلع يبنلا جاوزأ ضعيو ةشئاع تاأطاوتف شحج تنب بنيز دنع السع برش ةي يبنلا نأ وهو

 حيحص الاثم رظنا ةصقلا رخآ ىلإ . . .ريفاغم تلكأ :مالسلا هيلع هل نلقي نأ ىلع مالسلا
 بوجو باب ،قالطلا باتك ملسم حيحص رظناو ،ميرحتلا ةروس ،ريسفتلا باتك ،يراخبلا
 لوزنلا بابسأ ، يدحاولا رظناو (1474 مقر) قالطلا وني ملو هتأرما مرح نم ىلع ةرافكلا
 .466-468 ص
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 3 - 2 :ميرحتلا عبارلا ءزجلا

 وهو .مكناميا ةرافك :يأ 4 ْمُكنَمْيأ ةلحن ْمُكَل هلل ضر ذَق » : ىلاعت لاق
 مكيأ ًنوُمِمظ ام طسوا - نيكاسم ةَرْشَع مامإ هرافك : : ةدئاملا ةروس يف هلوق

 ٠ ۔۔ے۔ ه ه ۔ هع مم
 اذإ ز مكال ةَراََك كلذ مايأ ةئالث ماي صف جت مل نمف ةبقر ريرخت وا مهتوسك ا

 :يأ « ُميلَعْلا َوُمَو مكو ةللاو » : ىلاعت لاق .[89 :ةدئاملا] (مَتْفَلَح

 . هرمأ يف 4 ميكحلا »

 هنيمي نع رقكف ةرافكلاب ي هللا لوسر رماف

 هتأرما هيلع مرحي لجرلا يف لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ

 : ةنحتمملا] ةنسح ةوُسإ هللا ٍلوُسَر يف مكل ناك دَقَل) :لاقو :نيمي ةرافك هيلع :لاق

6]). 

 مرحت : مل يلا اهب ) : : هللا لزناف هتيراج مرح ةي هللا !لوسر نإ : نسحلا لاق

 لاق ( (مكناَميأ ةلحَت ْمكَل ةللا ضرق ذَق) : هلوقو (َكجاَوزَأ تاَضْرَم يغتبت كل هللا لحأ ام

 نبا لوق اندنع كلذ يف لوقلاو .قالط رئارحلا يفو ،نيمي ءامإلا يف وه :نسحلا

 . (2)رسابع

 هل لحت ال ةثالث اهنإ هتأرما هيلع مرحي لجرلا يف لاق هنأ يلع نع نسحلا ركذو

 ةرافك مارحلا يف :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذو .هريغ اجوز حكنت ىتح

 .راهظلا

 تزع ةللا ُهَرَهْظأَو هب تبن املق اثيدح هجوزأ :ضغب ىلإ يبنلا رسأ ذإو » :هلوق

 مأ ميرحت نم ةصفح ىلإ مالسلا هيلع يبنلا رسأ ام وهو « ,ضعب نع ضرعأو هض
 علطاو ،كلذ اشفف ةشئاع هب تربخأو .ادبأ اذهب يربخت ال :هلوقو هسفن ىلع ميهاربإ

 .امهرس ىلع ةلي هللا لوسر

 . (13 مقر) بابلا سفن . قالطلا باتك . { ملسم حيحص رظنا )1(

 وبأ لاق .اثيدحو ًاميدق ةيضابإلا ءاملع روهمج هيلإ بهذ ام اذهو .هللا ءاش نإ قحلا وهو (2)

 وأ هتأرمال لاق نمف» :هذه ميرحتلا ةيا دروأ نأ دعب 1 ص : ةيآ ةئامسمخلا ريسفت يف يراوحلا

 = ىواتف { ىلكب رظناو ،«ىون ام هلف اقالط ىون ناك نإو شهنيمي رفكيلف مارح يلع تنأ هتيراجل
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 5 ۔ 3 :ميرحتلا

 تلق :لاق 0" سابع نبا نع نينح نب ديبع نع ديعس نب ىيحي نع اوركذ

 ةصفح :لاقف ؛ ولي هللا لوسر ىلع اترهاظت ناتللا ناتأرملا نم :باطخلا نب رمعل

 . ةشئاعو

 7 ُ ٠ . م 77 { ٥ه۔ ۔.8 ى 7

 نأ يبلكلا ريسفت ( ضعب نع ضَّرعاَو هضعب فرم) :لجو زع هلوق
 مل ،ادحأ هب يربخت الو يرس يمتكت نأ كرما ملأ :ةصفحل لاق ةلي هللا لوسر

 .اهل هركذي ملو ضعب نع ضرعأو ، تلاق يذلا ضعب اهل ركذو .ا)ةشئاع هب تربخأ

 .4 ريبحلا ُميلَعْلا ينبن لاق امه أبنأ نَم تلاق هب امن املف » :لجو زع لاق

 ْتَعَص ذقَق » ةصفحو ةشئاع ينعي ه هللا ىلإ ابونَت نإ » :لجو زع لاق
 4 هنَلَعاَرَهَظَت نإو » ةبوتلاب امهرماف ،مئإلا ىلإ تلام :يأ تغاز :يأ « اموق
 نوعلا يف هيلو : يأ ه ُهيلَْم َوُه ةللا نإَف » مالسلا هيلع يبنلا ىلع يأ ،هيلع انواعت يأ
 يف لجو زع لاق .نويبنلا مهو ،هؤايلوأ 4 َنينمْؤُمْلاحلَْصَو » هيلو « ُليِرْبجَو » هل
 حت اَنناَك) :لجو زع لاقو .[39 :نارمع لآ] (َنيجِلاَصلا نم انيبو :ىرخأ ةيآ

 :يأ « كلذ َدْعَب ةَكئلَمْلاَو » نييبن يأ [10 :ميرحتلا] (نيحلاَص اندابع نم نيدب
 .مالسلا هيلع يبنلا ينعي .هل ناوعأ يأ « ريه » كلذ عم

 ٍتمِلْسُم نكنم اريغ ًاجؤزأ هلذبي نأ َنكَقَلَط نإ هبر ىسع » :لجو زع هلوق
 .تامئاص :يأ «؛تحخئاَس تذباع تنئات» ( تاعيطم :ىأ 4تنتقتتمؤُم

 ...... راكبأو » بيث ةدحاولا 4 تيت »
 تدرو يتلا يهو {ةلسرم ةرافك اهتلحت انيمي ةجوزلا ميرحت ربتعا ثيح 229 ص 2 ج ،يركبلا =

 .ةدئاملا ةروس يف

 يبا نب ديعس نب ىيحي نع كلذ رهاظيو» :اذكه عد ق يف ًابرطضم ًادساف دنسلا اذه درو (1)

 نمو ء ميرحتلا ةروس ڵريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص نم هحيحصت تبئاف ريبج نب ةديبع
 نإو) : ىلاعت هلوقو نهرييختو ءاسنلا لازتعاو ءاليإلا يف باب . قالطلا باتك .ملسم حيحص

 .باطخلا نب رمعل هلاؤسو ليوطلا سابع نبا ثيدح نم (1479 مقر) هيل ارات
 .ز يف ءاج ام تبئأو «ةشئاع هب تربخا مث» :ع و ق يف (2)

 = ةديبع وبأ هرسف ظفللا اذهبو ‘تاعيطم 3366 ةقرو ز يف ءاج ام تبثاو «تاعئاط» :ع و ق يف (3)
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 7 مي رحتل ا عب ١ رل ا ءزجلا

 يبر ينقفاو :لاق وأ ى ةعبرأ يف يبر تقفاو :لاق باطخلا نب رمع نأ م")اوركذ

 اوُدجَئاَو) هللا لزناف ،ىلصم ميهاربإ ماقم انذختا ول ؤهللا لوسر اي :تلق :ةعبرأ يف
 رابلا كيلع لخدي ،هللا لوسر اي :تلق .[125 :ةرقبلا] (ىلصُم ميهاربإ ماقم نم

 نيب ناك هنأ انغلبو ة}باجحلا ةيآ هللا لزنأف كنبجتحي نأ كءاسن ترمأ ولف ،رجافلاو

 نع َنهتنتل :تلقف .ءيشلا ضعب غعب مالسلا هيلع يبنلا نيبو مالسلا هيلع يبنلا جاوزأ

 هلدي نأ كفل نإ هبر ىسَع) : هللا لزناف ،نكنم اريخ اجاوزأ هللا هّنلدبيل وأ هللا لوسر

 ث : نيط ن م ة ةلالس نم ناسنإلا قلح ذَقَلَو) : :ةيآلا هذه تلزن املو .(َنكَنُم ًاريَ اجاوزأ
 ى ء هو و

 انقلخ ث ًةَّعضُم ةقلعلا امل م ُ ةََلَع ةل ا انل . مث ذ نيكم ر ارق يف ةفطن ُهاَنلَعج

 تلق [12-14 :نونمؤملا] (َرَخآ اقلخ انمتأ ئ امحل ماظعلا اًنوَسَكف اماع ًةَّعضُملا

 امب هللا اهمتخ دقل هديب يسفن يذلاو : : نتم هللا لوسر لاقف . نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت

 ( تلق
 م مع م

 هللا ةعاطب : يأ « ارا ْمكيلمهأو مكسفنأ اوق اونما نيذلا اهاي » : لجو زع هلوق

 > ئ انسفنأ يقن اذه : : هللا لوسر اي : :اولاق ةيآلا هذه تلزن امل : : مهضعب لاق . ران

 .‘)هللا ةعاطب مهنورمات :لاق .انيلهأ يقن

 .ةراجحلاو سانلا اهبطح :يأ « ةراجحلاو سانلا اممُدوُفَو » :لجو زع هلوق

 .حصفأ وهو 0261 ص 2 ج زاجملا يف =

 كلذ يف نيدمتعم ،تامئاصلاو نومئاصلا مه تاحئاسلاو نيحئاسلا نأ ىلع نيرسفملا روهمج (1)

 نه تاحئاسلا نإ لوقي نم كلانهو .ةريره يبأ نع ًافوقومو اعوفرم يوز ثيدح ىلع
 راد .ط 506500 ص 4 ج يربطلا ريسفت رظناو .170 ص 2 ج ىضم ام رظنا .تارجاهملا

 :167 ص 3 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاقو .يبلحلا .ط 164-3165 ص 28 جو ،فراعملا
 ثيح لكأي امنإو ،هل داز ال حئاسلا نال ًاحئاس يمس امنإ مئاصلا نأ ىرنو تامئاصلا نه»

 .«ملعأ هللاو كلذ نم ذخأ هنأكف دجي
 َنينذُي نينمؤملا ءاسنو كناتََو كجاوزأل لف ينلا اهأ اير :95 :ةيآلا :بازحالا ة ةروس يف يه )2(

 .ةيآلا (. . .َنهبيبالَج نم َنهيتلَع
 .133 ص 3 ج ،‘فلس اميف هيلإ ةراشالا رظنا (3)
 =:هظفلو 244 ص 6 ج روثنملا ردلا يف ءاج امك السرم ملسأ نب ديز نع هيودرم نبا هجرخأ (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 8 ۔ 6 : ميرحتلا

 .رمحأ] تيربك نم ةراجح يهو ،نسحلا ريسفت يف ةراجحلا لكاتو سانلا لكأت :يأ

 وبأ لاق .هللا ءادعأ ىلع :يأ « داش ظالغ ةكلَم اَهْيَلَع » :لجو زع لاق

 اهب ىوهيف ةبرضلا اهب برضي ناتبعش اهل ديدح نم ةبزرم هدي يف مهنم كلملا :ماوعلا
 .4 َنوُرَمؤُي امم َنوُلَعْفَيَو ْمُهَرَما امم ةللا نوُصعَي ال » .فلأ نيعبس م ي ى و ح و ّ ٠ م م ٥ ل ه م

 موي مهل لاقي اذهو « مويلا اوُرذَتْعَت آل اوُرَقَك نيذلا اهيأي » :لجو زع هلوق ٠. ۔ه۔٥ م ..- ت 2 2- ۔ . ۔مم -

 .ايندلا يف :يأ « َنوُلَمْعَت متنك ام َنوَرْجَت امنإ » ةمايقلا
 ع .ة ع۔ه۔ ,, ح ,2 2 ث۔ .إ ۔ .,, -ه -
 نع ىيحي « احوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت اونما نيزلا اهياني » :لجو زع هلوق

 نع باطخلا نب رمع تلأس : لاق ريشب نب نامعنلا نع برح نب كامس نع دامح

 .0"هيف دوعي ال مث بنذلا نم دبعلا بوتي نأ يه :لاق حوصنلا ةبوتلا

 لقعم نب هللا ديبع نع حارجلا نب دايز نع ميركلا دبع نع تارفلا نع ىيحي

 ةنيتم هللا لوسر تعمسأ : هللا دبعل لوقي هتعمسف دوعسم نب هلللا لبع دنع يبأ ناك :لاق

 .معن :لاق .ةبوت مدنلا :لوقي

 نم بئاتلا :لاق يبعشلا نع لوحألا مصاع نع يروثلا نايفس نع ىحي

 .اهل بنذ ال نمك بنذلا

 يف يسولألا هاور امك رمع وه لئاسلا نأ ركذو . هللا هركي امع مهنوهنتو هللا هبحي امب مهنورمات» =
 .دنس نودب 156 ص اا) ج يناعملا حور

 دهاجم ريسفت يف دوعسم نبا ىلإ ًابوسنم دروو باطخلا نب رمع ىلإ انه ابوسنم درو رثألا اذه (1)

 رظنا .عجارملا ضعب يف فيعض دنسب ةلث هللا لوسر ىلإ ًاعوفرم اثيدح دروو .684 ص
 .345 ص 6 ج روثنملا ردلا ، يطويسلا

 ةبوتلا ركذ باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو ،هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 يف ميعن وباو ريبكلا يف يناربطلا ثيدحلا دروأو ،دوعسم نبا نع مكاحلا هححصو (4252 مقر)
 . «هيلع بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو ةبوت مدنلا» :ةدايزب ةيلحلا

 هللا دبع نب ةديبع يبأ نع ةبوتلا ركذ باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخأ ثيدح صن اذه (3)

 .(4250 مقر) هيبأ نع
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 10 - 8 :ميرحتلا عبارلا ءزجلا

 مكتَس مكنع رفكي نأ » ةبجاو هللا نم ىسعو ٩ ْمُكبَر ىسع » : ىلاعت هلوق
 ُهَعَم اونما نيذلاو ينلا هللا يزخ ال مو : رنهْنألا اهتحت نم يرجت تنج ْمُكَلخذُيَو

 مهارشب يهو { مهبتك مهنأب » ةنجلا ىلإ مهدوقي « مهيدي نيب ىعس .
 .« ريدق ءيش لُك ىلع كنإ انل رفغاو انون ات ممتأ انَبَر نولوقي » 6'[ةنجل

 نوزوجيف ضعب نم رثكأ مهضعبو 5أرون نمؤم لك يطعي هنإ : يبلكلا ريسفت
 ىعسي نم مهنمو ،داوجلا سرفلا ضكرك نوكي نم مهنمو ،قربلاك مهنم طارصلا ىلع
 كنإ انل رفغاو انرون انل ممتأ انبَر َنوُلوُقَي) نيذلا مهو ،ًافحز فحزي نم مهنمو ايعس

 .4 ديدحلا ةروس يف كلذ نم انغلب ام انرسف دقو . ريدق ءيش لك ىَلَع

 : ىأ مهَيَلَع ظْلغاَو َنيقفلنملاو َراَفكْلا دهاج يبنلا اهت اي » :لجو زع هلوق

 مهام » :لاق .دودحلاب نيقفانملا ىلع ظلغاو فيسلاب نيكرشملا رافكلا دهاج

 .« ُريِصَمْلا سئبو منَهَج
 تخت اتناك طول َتأرْماَو حو َتأرما اوُرقَك نيذلل العم هلا َبَرَض :لجو زع هلوق

 اتناك :لوقي امهاتفلاخف :سابع نبا ريسفت .4 اَمُهاَتناَخَف نيخللَص اندابع نم نيدبع

 ٥هزرس يشفت تناكف حون ةأرما اماف .[كرشلا نارستو ناميإلا نارهظت] نيتقفانم

 ءوسلا مهلمعل فيض طولب لزن هنأ ملعتل تنحخد فيض هب لزن اذإ طول ةأرما تناكو
 .كلذب اتقفانف ،مهرابدأ يف لاجرلا مهنايتإو

 رمأ ىلإ اضيأ ةنايخلا يف بهذي هنأ الإ سابع نبا ريسفت لثم نسحلا ريسفتو
 هنأل ابهذم اذه هبهذم سيلو ‘كلذ نم هللا ءايبنأل اشاحو .كلذب نيتيغاب امهلعجي حيبق
 . طق يبن ةأرما تغب ام :لاقي ناك

 مامتإل ز نم هتبثف .عو ق نم هلك طقاس انه ىلإ ةيضاملا ةحفصلا نم ءادتبا نيفوقعملا نيب ام (1)
 لصأ نم اتلقن عو ق يتطوطخم نأ ىلع رخآ ليلد اذهو .نيتيآلا ريسفت يف درو يذلا صقنلا
 .ىرخألا نم تلقن ةدحاولا نأ وأ دحاو

 .294 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (2)
 .366 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 12 - 10 :ميرحتلا

 . 4 َنيلخذلا مم عم .7 لما :ليقو { .اش هللا نم . امهتأرما ن نع مالسلا امهيلع

 .ةروسلا لوأ يف صق امم ناك يذلل ةشئاعو ةصفح رذحي هللا هبرض لثم اذهو

 امهرمأي ،نارمع تنب ميرمو نوعرف ةأرما اونمآ نيذلل الثم اضيأ امهل برضو
 : لاقف "هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب كسمتلاب

 يف اتيب كدْنِع يل نبا بر تلاق ذإ نوعرف ترما اوناع نيذلل لم ةللا بَرَضَو ج
 نم ينجنو » .ضرألا يف رانلاو ءامسلا يف ةنجلا نأل ،ءامسلا يف :يأ 4 ةنجلا

 نع نغت مل هللا دنع أهتلزنمو نوعرف ةأرماف : هللا لوقي .4 َنيِمِلَضل ا موَقْلا َنِم نوعرف
 .ارفاك ناك 5 ائيش هللا نم نوعرف

 م ء

 اهعرد بيج تع يأ 4 اهجرف تَنَصخأ يتلا ناَرمع ةنبا ميرمو و : ىلاعت لاق

 هيف خفنف هعبصأب اهبيج ليربج لوانتف يأ 4 انحو نم هيف اَنْحَفََف » شحاوفلا نع
 .(}تلمحف اهنطب ىلإ راسف

 . 4 َنيِتَقل ١ نم تئاكَو هبتكو اهبر تّنلكب تَقَّدَصَو ط : ىلاعت لاق

 ؤ كنر لوُسَر نأ اَمْنإ) : ليربج لوقل كلذو ؛ ىسيع هنإ : : تاملكلا نإ : يبلكلا

 و ك ه

 خيسملا ُهُمْسا هنم ةملكب كرشب للا نإ) : هلوقلو 9 :ميرم] يكز امالغ كل

 الهو دهَمْلا يف سانلا مك َنيبّرَقُمْلا َنِمَو ةرخالاو انلا ! يف اهيجو ممَيرَم ن ىسيم
 ام ىلخي هللا كلذك لاق رمب ينسم ملو ُدَلَو يل نوكي ى بر ر تلا نيحلاصلا نمو
 ةيروتلاو ةمححْلاو باتكلا ُهُمْلَعُبَو نوكيف نك ُهَل لوقي امنإف ارمأ ىضق اذإ ءاشي

 6مالس نب ىحي ىلإ ًابوسنم لوقلا اذه درو ثيح 315 ص 8 ج ريسملا داز ،يزوجلا نبا رظنا (1)
 .266 ص شنآرقلا يف لاثمألا ةيزوجلا ميق نبا رظناو

 . !اهنطب ىلإ راصف» :367 ةقرو ز يفو «راسف» :ع و ق يف اذك (2)
 يف خفن قي ليربج نأ ركذو .اهعرد بيج انهاه جرفلاو» :169 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (3)

 اَهَل اَمَو) : : ىلاعت هللا لاق . جرفلا مسا هيلع عقي هريغ وأ قرخ نم عردلا يف ناك ام لكو .اهبيج

 .«عودص الو روطف نم . ءامسلا ينعي [6 : :ق ةروس] ( جوف نم

384 



 12 : ميرحتلا عبارلا ءزجلا

 :ةيالا هذه يف ىلاعت لاقو [45-49 :نارمع لآ] (ٌليئاَرْسإ ينب ىإ الوُسَرَو ليجنإلاو
 .هارقم وهو ؛نسحلا ريسفت يف بتكلا عيمجو يأ .(ِهبتكَو اَهبَر تامِلَكب تَقَدَصور

 تونقلا :نسحلا لاق (نيتناَقلا َنم تّناكَو) هباتكو هأرقمو ليجنإلا : يبلكلا ريسفتو
 نيعيطملا نم :يأ (َنيتناَقلا َنم تّناَكَور) :مهضعب لاقو .ةالصلا يف مايقلا لوط

 .اهبرل
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 زيزعلا هلا باتك ريسم 3 - 1 :كلملا

 . اهلك ةيكم ىهو كلملا ةروس ريسفت

 باب نم وهو .4 كربت » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 وهو كلملا » .هدي يف :يأ هديب يذلا » .ولعلا نم وهو (ىلاعت) :هلوقك ،ةكربلا

 . ءيش هرجعي ال يذلا : يأ 4 ريدق ءيش لك ىلع

 شمعألا نع اوركذ ٩. لَمَع نسحأ مك مكو ةويحلا َتْوَمْلا قلخ يذلا ط

 توملا كلمب ىتؤي ةي هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع نايفس يبأ نع
 :دانم يداني مث .رانلاو ةنجلا نيب روس ىلع لعجيف . حلمأ شبك ةروص يف ةمايقلا موي

 حبذيف ،معن :نولوقيف توملا اذه ؟اذه نوفرعت له .رانلا لهأ ايو ةنجلا لهأ اي

 رانلا لهأ ايو ‘توم الف دولخ ةنجلا لهأ اي :لاقي مث .هيلإ نورظني مهو روسلا ىلع
 . (!)هيف وه اميف دلاخ لكو {٥©توم الف دولخ

 وُمَو » :لاق (الَمَع نَسخحَأ مكيأر مكربتخيل :يأ (مُكَولبيل) :لجو زع هلوق

 .نمآو بات نمل « روفغلا » هتمقن يف « ريزعلا

 6ضعب قوف اهضعب :يأ 4 ًاقابط توَمَس عبس َقَلَح يذلا » :لجو زع هلوق

 ملسم هجرخو ميرم ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛}هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه (1)

 ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب شاهلهأ ميعن ةفصو ةنجلا باتك يف
 .ديعس يبأ نع حلاص يبا نع شمعألا قيرط نم هيوري امهالك 2850(5 مقر)

 .15 ص 3 ج ىضم اميف هيلإ ةراشإلا رظناو
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 5 - 3 :كلملا عبارلا ءزجلا

 ذَقْلَو) :لجو زع هلوقك وهو :كلذك امهنيب امو ."" اذه لبق هانرّسف امك ءامس لك ظلغ

 ١٧[. :نونمؤملا ةروس] (َقئاَرط عبس ْمُكَقوَق انقلخ
 م ه 8

 يهو .فالتخا نم :يأ « توفت نم ننممخرلا قلَخ يف ىىَرَت ام » : ىلاعت لاق
 : كبحلاو ٧[. :تايراذلا] كبلا تاذ ءاَمسلاو) : لجو زع هلوقك ڵاهلك ةيوتسم

 . اهنسحو اهؤاوتسا

 ٤ روطف نم ىرت لخ » ءامسلا ىلإ رظناف :يأ « رصبلا .عجزاف + : ىلاعت لاق

 ُمُث » .اقوقش اهيف ىرت ال كنإ :يأ ؤقوقش نمم ىرت له :يأ 4 ماهفتسالا ىلع
 ارتاف :يأ 4 ًائسا¡خ رصبلا كيلإ بلقني » ةرم دعب ةرم :يأ 4 نيَتَرَك َرَضَبلا عجزا

 .اذفنم دجي ال ايعأ دق :يأ .ليلك :يأ همريِسَح وُمَو »

 بكاوكلا يهو 4َحيبَْصَمب ايندلا ءامسلا انيز دَقَلَو » :ىلاعت لاق

 ناكو .اموجر اهنم لعج ام ينعي «َنيطسَشللل ًاموجُر » بكاوكلا : يأ اَهَتَلَعَجَو »
 .مالسلا هيلع يبنلا ثعب }7نيح اموجر هيف تلعج يذلا تقولا

 امجن ىرن ام ةي دمحم ثعبي نأ لبق انك :لاق يدراطعلا ءاجر يبأ نع اوركذ

 رمأ الإ اذه نإ ؟اذه ام انلقف .اهب يمر دق موجنلا اذإ ةليل تاذ نحن امنيبف ،هب ىمري

 ةروس يفو ى ةيآلا هذه يف هللا لزناف ،ثعب دق مالسلا هيلع يبنلا نأ انعاجف .ثدح

 (ًادَصَر باهش هل ذجّي نآلا عمتشُت مف عمشلل دعاقم اهنم دعقت انك انإَو) : نجلا

 ٩[. :نجلا]

 ءايشألا هذه ىوس موجنلا يف لاق نم :لاق لالب يبأ نب ناسح نع اوركذ
 حيباصمب ايندلا ءامسلا 5 : ىلاعت لاق .عدتبم نتفم مث بذاك وهف ةثالثلا

 يف اهب اودَهتل موجنلا مكل َلَعَج يذلا َوُمَو :لاقو . (نيطاَيْشْلِل ًاموجُر امماْلَعَجَ

 .377 ص ءزجلا اذه يف ابيرق ىضم ام رظنا (1)
 ناكملل يتأت يتل ١ (ثيح) نأل ةحيحص ةملكلا نوكت نأ نكميو . . .[«اثعب ثيح» : عو ق يف )2(

 .131 ص 1 ج بيبللا ينغم ،ماشه نبا رظنا ،اليلق اذه ناك نإو ،نامزلل انايحأ درت دق الصا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 10 - 5 :كلملا

 .")هب ىدتهيو موجرو حيباصم يهف ٩٧[ :ماعنالا] رخبلاو ربلا تاملظ

 اهب يمر دق بكاوكلا متيأر اذإ :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ

 .افرط نم عرسأ يف مهلتقي هنإ :نسحلا ريسفت يفو .لتقت الو قرحت اهنإفاوراوتف

 يف :يأ « ريعسلا َباَذَع » مهل انددعأو :يأ 4 مهل اَنذَنأَو » : ىلاعت لاق

 مه نيذلا نسحلا ريسمت . نيطايشلا ةعامجلو نيطايشلا نم نومجري نيذلل : ىأ . ةرخالا

 باذع ةرخآلا يف هل نأو قرتحم هنأ ملعي وهو عمسلا مهدحأ قرتسي عمسلا نوقرتسي

 دراملاو تيرفعلاو ناطيشلا : نسحلا لاقو . سيلبإ رارش مه : لوقي يبلكلاو .ريعسلا

 .نجلا نم رفاكلا الإ نوكي ال

 اهيف اوقلأ اذإ ريِصَمْلا رسييو منَهَج ُباَذَع مهنب اوُرقَك نيذللو » :لجو زع هلوق
 داكت ث يلغت : يأ 4 روفت يهو ث نسحلا ريسفت يف اتوص : ىأ 4 اقيهش اهل اوعمس

 ءادعأ ىلع اظّيغت ضعب نم اهضعي نيبي داكت :يأ « ظيغلا نم » قرفتت يا « ريمت
 . هلللا

 ه ه م ه ء ِ .إ ۔ هوم | ه ه} ,۔ إ | م ةص ِ
 مكتأتي ملا وه رشع ةعستلا : يأ هم اَهتنَرخ مهلاس جوف اهيف يقلا املك » :لاق

 انبذَكَف ريذن اناج دق ىلب اولاق » ةرخآلاو ايندلا يف هللا باذع مكرذني يبن يأ 4 ريذن

 « ريبك ,للَض يف الإ » .نينمؤملاو لسرلا نونعي « متنأ نإ يش نم للا لزن امم انلقو
 باتكلا لهأو .نيقفانملا عيمج نود نيكرشملا ضعب يف ةصاخ اذهو .نيدلا يف يأ

 نأل باتكلاو يبنلاو هللاب رارقالا لهأ فيكف لوقلا اذه نولوقي ال ىراصنلاو دوهيلا

 ةاروتلاب نورقي دوهيلا تناكو .اباتك هيلع لزنأ هللا نإ نولوقي ىراصنلاو دوهيلا
 .نارقلاو ةاروتلا نودحجيو ليجنإلاب نورقي ىراصنلا تناكو .ليجنالا نودحجيو

 عيمج ءالؤه « ريعسل بلا بنحض أ يف انك امم ُلقُعَن وأ من انك ول اولاقَو »

 ًاموجرو ءامسلل ةنيز : ثدالثل موجنلا هللا قلخ :لاق .ةداتقل اضيا لوقلا اذه لثم بسن )1(

 ام فلكت دقف كلذ ريغ اهيف لوأت نمف .تاقوألاو رحبلاو ربلا يف اهب ىدتهي تامالعو .نيطايشلل
 .211 ص 8 ج ؤ يبطرقلا ريسفت رظنا . ملظو ىدعتو هب هل ملع ال

 .لتقي الو قرحي اهب يمرلا نإف :يأ ،«لتقي الو فرحي هنزف» :عو ق يف ءاج (2)
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 16 - 11 :كلملا عبارلا ءزجلا

 هللا ضئارفب انيفوأو ايندلا يف انمآل ايندلا يف لقعن وأ عمسن انك ول : يأ .رانلا باحصا

 منهجو ،منهج ءامسأ نم مسا ريعسلاو .ريعسلا باحصأ نم نكن ملف ءايندلا يف

 . مهب رعست ريعس اهلك

 « ريمسلا بنخضأل » ادعبف :يأ 4 ًاقخُسَق ْمهبْنذب اوَُرَتغاَف » : ىلاعت هللا لاق
 .رانلا لهأ ريعسلا لهأ :ىأ

 ةروس يف اهلثمو ،رسلا يف :يا « بقلاب ْمُهبَر نوشخي نيذلا نإ » :لاق مث
 رفغتسيف ءالخلا يف هبونذ ركذي : يأ ٣٣[ :ق ةروس] (بقلاب نمحرلا ج يدخ نم) :

 .4 ريبك رجأو ةرق مهل » .اهنم

 ميلع هنإ » هملعي وهف :يا 4 هب اوزه وا ْمُكَلَ اورسأو » :لجو زع هلوق

 .رودصلا يف امب : يأ رودصلا تاذب

 ملعي ال فيكف مكقلخ وه :يأ إماهفتسالا ىلع « َنَلَع ْنَم معي لأ »
 ريبخلا وهو .قلخلا قلخ هفطلبف « ريبحلا فيطللا وُمَو » .مكتينالعو مكرس
 . مهلامعأب

 كولسلا مكل لهس] :يا « لو ضزألا ُمُكَل َلَعَج يذلا وُه » :لجو زع هلوق

 يف اوشماَف » (ًاداهم)و (ًأطاسب)و (ًاشارف) :هلوقك وهو .مكل اهللذ [و ملاهيف
 اهبناوج :نسحلا ريسفتو .اهبناوج شاهبكانمو ،اهبكانم يف اوضماف :يأ « اهبِكانَم
 :دهاجم ريسفتو ،اهبحاون :مهضعب لاقو .اهفارطأ :اهبكانم : يبلكلا لاقو ،اهقرطو

 « روشنلا هيلإو » مكل لحا يذلا :يا « هقزر نم اؤلُكَو » :لاق .اهجاجفو اهقرط

 .ثعبلا :يأ

 مكب فسخي نأ » هسفن ينعي إماهفتسالا ىلع ه ءامسلا يف نُم مُنِمأَ » :هلوق

 .367 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 وبأ اهرسف ظفللا اذهبو .«اهبناوج» :هتبثأ ام هباوص فيحصت ةملكلا يفو .«اهلابج» :ع و ق يف (2)

 .171 ص 3 ج 6 يناعملا يف ءارفلاو .2 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 21 - 16 :كلملا

 فسخت نيح كرحتت :يأ « روُمَت يه اذإف » كلذ نونمأت ال مكنإ : ىأ ٩ ضزاألا

 نأ » نونمات ال يأ ، ىلوالا لثم يهو ،هسفن ينعي « ءامسلا يف نم منأ مأ ل .مكب
 اهرطمأ يتلا ةراجحلاب :يأ ،طول موق بصح امك :يأ 4 ًابصاخ مكيلع لسر
 ينعي :نسحلا لاق .فيوخت اذهو . «ريذن تيك َنوُمَلْعَنَسَف » : ىلاعت لاق .مهيلع

 .نيكرشملا
 اي كموق لبق نم :يأ « مهِلْبَق نيذلا بذك ذَقَلَو » :مالسلا عيلع يبلل لاق مث

 : يأ ،يريكنو . اديدش ناك :: يأ . ماهفتسالا ىلع « ىريكن ناك > )ف دمحم

 . يتبوقع

 دق :يأ ،اهتحنجاب :يأ «ٍتقَص ممُهَقوَق ريطلا ىلإ اوري ملوأ » : ىلاعت لاق
 :لوقي مهضعبو .اهيحانج ريطلا كرحت نيح :نسحلا لاقا") َنضبقََو اهاور
 ألإ ٌنُهُكِسَمي ام » : ىلاعت لاق .لوزي ال هيحانج افاص رئاطلا فقو اذإ ينعي (َنْضبفَيو)

 .4 ريِصَب ءيش لكب هنإ نمحرلا
 ىلع « نملا نود نُم مكرصني مكل دْنُج وُه يزلا اذه نمأ » : ىلاعت هلوق

 : ىلاعت لاق . هللا نود نم مكرصني دحأ سيل :يأ .مكباذع دارأ نإ :يأ 0ماهفتسالا

 .نيطايشلا نم رورغ يف ينعي « روُرُغ يف آلإ » نورفاكلا ام :يا 4 ورفلا نإ »
 ال : يأ . ماهفتسالا ىلع «ةهقزر كسمأ نإ مكقزر يذلا اذه نمأو : ىلاعت هلوق

 يف اول لب » :لاق .مكقزرت يتلاب تسيل اهنودبعت يتلا ناثوألا هذه نإ :لوقي .دحا

 :دهاجم لاقو .ناميإلا نع :يأ « روُقْنو » كرشلا وهو قتعلا نم يأ « ونغ
 .ادحاو وهو روفكو :يأ

 نهتحنجأ تاطساب (ِتافاَص ممُهَقَْق ريطلا ىلإ)» :262 ص 2 ج كزاجملا يف ةديبع وبا لاق (1)

 .«نهتحنجاب نبرضيف (َنضبقيو)
 .ربجتلاو ربكتلاو نايغطلا ىنعم ديفي وتعلا ظفل نأ قحلاو .«كرشلا وهو» :ز يفو ع و ق يف اذك (2)

 .ةعاطلا نع ؤبنلا :وتعلاو :بغارلا تادرفم يفو

 مهيلع هلقثل قحلا نع دارشو دانع يف اودامت لب» :581 ص 4 ج ،فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو (3)
 .«هوعبتي ملف
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 27 - 22 :كلملا عبارلا ءزجلا

 .هيمدق عضوم :رصبي ال :يأ 4 ههجو ىىلع أبِكُم يشمي نمفأ » : ىلاعت لاق
 يشمُي نمأ » ىدهأ وه :يأ 4 ىدهأ » ىدهلا نع ىمعأ وه : يأ .رفاكلا لثم اذهو

 قيرط ىلع ،كلسي ثيح رصبي ايدتهم الدع :يأ 4 ميِقَتْسُم طزص ىىلَع ابوس
 .رفاكلا نم ىدهأ نمؤملا : يأ ،نمؤملا لثم اذهو .ةنجلا ىلإ قيرطلا وهو ،ميقتسم

 رصبلاو عمسلا كل لَعَجَو ط مكقلخ : يأ ْمكََشنَا يذلا ه لق { : : ىلاعت لاق ,

 .نمؤملا مكلقأ : يأ ركشي نم مكلقأ : يأ 4 نوركشت ام اليلق ليلق ةَدئفالاَو

 هلإو » ضرالا يف مكقلخ :يا « ضرألا يف مُكأَرَد يزلا وه لق »
 ,(1) ةمايقلا موي : يأ 4 َنوُرَشخَت

 .ه نيفص متنك إ غلا اذه مم » نيكرشملا ينعي ه َنوُلوَقَيَو » :لاق
 : يأ .ةعاسلا ملع :يأ ه هللا دنع مل امنإ ل » مالسلا هيلع هيبنل هللا لاق

 هللا باذع مكرذنأ :يأ « ريذن انأ امنو » وه الإ اهمايق ملعي ال ،ةعاسلا ىتم

 .هللا نع مكل نيبأ يأ « نيبم »
 ريسفت يف "ابيرق :يأ 4 ةلز » باذعلا ينعي 4 هوأر اُمَلَق » : ىلاعت هللا لاق

 4 اورم نيذلا هوجو تيس » انايع :نسحلا لاقو ،برتقا دق :دهاجم لاقو . يبلكلا

 هب متنك يذلا اذه » [كلذ دنع مهل] « َليقَو » مههوجو باذعلا ءاس :يأ
 .ابيذكتو ءازهتسا ٢٩[ :توبكنعلا] (هللا باذعب انتيإ) :مهلوقل ث}) « َنوُعذَت

 دجوأ : يا ٤ .قلخلا هللا أرذ :لاقي .هافخأ ام ىلاعت هللا راهظإ :ءرذلا» : يناهبصألا بغارلا لاق (1)

 (مْنَهَجِل انر دقلَو) :179 ةيآ ،فارعألا ةروس نم ىلاعت هلوق يف ةبيتق نبا لاقو .«مهصاخشأ

 رظناو ،برعلا رثكأ هكرتي اهزمه نكلو قلخلا يه امنإ ؛لجرلا ةيرذ هنمو .منهجل انقلخ :يأ
 .175 ص نآرقلا بيرغ ريسفت ةبيتق نبا

 .368 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 نوبذكتو هب نوعدت : يأ (نوعذت ه هب ب متنك يذلا)» :262 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (3)

 نوركذت : هلوق لثم وهو . َنوُعذَت :ديري» :171 ص 3 ج ؤ يناعملا يف ءارفلا لاقو . نودرتو

 .«ملعأ هللاو .دحاو ىنعملاو ،نوربتختو نوربختو ى نوركذت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30- 28 :كلملا

 نم « َيعُم نمو هللا َينَكَلهأ نإ متيأرأ » دمحم اي 4 لت » :ىلاعت هللا لاق
 ةَئأو ميرم َنب حيسملا كلهي نأ ار نإ) :ىلاعت هلوقك .ةردقلا ىلع اذهو نينمؤملا

 نيرفنكلا ريجُي نمق اَنَمجَرْوَأ » : ىلاعت لاق ١٧[ :ةدئاملا] (ًاعيمَج ضزألا يف نمو
 .هللا باذع نم مهعنمي ريجم مهل سيل يأ .عجوم :يأ 4 ميلأ باذع نم

ّ 
 2- ۔ء0 - م

 :يأ هم َنوُمَلْعَنَسَق انلكوت ِهيَلَعَو زه هب انقدص :يأ ه هب انماع نمحرلا وُه لف »
 .نيبم لالض يف نوكرشملا اهيأ مكنإ :يأ « نيبم ,للض يف وُه ْنَم » ةمايقلا موي

 .هيلع ردقي ال يذلا :روغلاو ه اروغ مُكؤاَم خبطأ نإ مُيأَرا ْلُف » : ىلاعت لاق
 مهؤامو .ةكم لهأ ينعي .(." بهذف ضرألا يف راغ دق : يأ ءالدلا هكردت ال : يأ

 .نوميم رئبو مزمز انغلب اميف

 .رهاظلا :نيعملاو .دحأ ال :يأ « نيعُم ءامب مكيتأي نمف » : ىلاعت لاق
 . نويعلا نم هلصأ نيعمل ا : نسحل ا ريسفتو

 لاقي &ردصملاب فصو .رئاغ : يأ اروغ مُكؤاَم َحَبْصأ)» :نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق (1)
 ءاسنو ،موص لاجر موص لجر لاقي امك ،ثنؤي الو ىنثي الو عمجي الو ،روغ هايمو روغ ءام
 .172 ص 3 ج ءارفلا يناعم رظناو ،موص

 دقو .اهعقوم ددحي ملو «ةكمب» :لاق نأ ىلع دزي ملو همجعم يف توقاي اهركذ .نوميم رئب (2)
 .ةكم حطبأب اهنأ 283 ص فراعملا يف ةبيتق نبا ركذو .تارم ةدع هخيرات يف يربطلا اهركذ

 نوميم وه ةيلهاجلا يف اهرفح يذلا نأل نوميم ىلإ تبسن امنإو ةكم ىلعاب اهنأ مهضعب ركذو
 هالوف همالسإ نسحو ملسأ دقف يمرضحلا ني ءالعلا هوخأ امأ .ةبحص هل ورت ملو ©‘ يمرضحلا

 هللا يضر رمعف ركب وبأ كلذ ىلع هرقأو .اهيلاو وهو تي هللا لوسر يفوتو ،نيرحبلا يتي هللا لوسر
 .ةرجهلل ةرشع عبرأ ةنس رمع ةفالخ يف يفوتو إامهنع
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 4-۔-1 :ن عبارلا ءزجلا

 .اهلك ةيكم يهو . ن ةروس ريسفت

 نسحلا نع اوركذ مَلَقلاو ن » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمزلا هللا مسي »
 يذلا ملقلا : يبلكلا ريسفتو .هب بتكي يذلا ملقلا اذه (ملقلاو) ةاودلا :نون :لاق

 .دابعلا لامعأو ركذلا ةكئالملا هب بتكي

 كبَر ةمعنب تنآ ام » ةكئالملا ينعي ،نوبتكي امو : يأ « نورطسي اَمَو + :هلوق

 .« نونم
 (ن) :لوقي مهضعبو .نمحرلا :(ت)و (حَح)و (رلا) :لاق ايلع نأ اوركذ

 كبر ةمعنب 5 يبنلل هلك اذهب مسقأ .ضرألا رارق هيلع يذلا توحلا

 .نونجم هنإ نيكرشملا لوقل (نونجُمب
 مهضعبو نورطسي امو ملقلا ىلع مسقلا عقوو ناكسإلاو فقولاب ن ةماعلا ارقمو

 .مسقلا ىلع هلك هلمحيو نورطسي امو ملقلاو ن نورجي

 :يأ « نونمم َرْيَع » ةنجلا ينعي ،اباوث :يأ 4 ًارجأل ل ًنإَو » : ىلاعت لاق

 .'")ىذأ نم كيلع نونمم ريغ :نسحلا ريسفتو .دهاجم ريسفت يف ،بوسحم ريغ
 .مالسإلا ينعي ،ميظع نيد ىلعل : يأ « ميظع قح ىىَلَعَ كَنإَو » : ىلاعت لاق

 الو عوطقم ريغ» :ةبيتق نبا لاقو .ضعوطقم ريغ» :173 ص 3 ج ثيناعملا يف ءارفلا لاقو (1)

 ةفرو ،ز يف نينمز يبأ نبا هدروأ ريخألا ظفللا اذهبو .هتعطق اذإ لبحلا تننم :لاقي .صوقنم

8 . 
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12- 5 :ن

 . نارقلا نيتم هللا لوسر قلخ ناك :تلاق ةشئاع نع ماشه نب ديعس نع اوركذ

 . نيدلا هيف نارقلاو : :تلاق

 ُمُكأب » نيكرشملا ينعي « َنوُرِصْبيَو » ةمايقلا موي :يا 4 رصق » :لاق
 نورصبيس : يأ .دهاجم ريسفت يف نوتفم ناطيشلاو ناطيشلا مكياب : :ىأ 4 نوتفُمل نو

 يف لاضلا مكيأ] يأ (ْنوُتفَمْلا ُمُكَيأب) .لالضلا مهنأو يدتهملا تنك كنأ ةمايقلا موي

 .لاضلا نوتفملاو .ا"[ةلص ءابلا لعجي ؛نسحلا ريسفت

 4 نيدَتَهُمْلاب ُمَلغَأ وهو هليبس نع ض نمب ُمَلُغَأ و ؤمه كْبَر نإ » :لجو زع لاق

 عطت الف » .نودتهم كباحصأو كنإو ىدهلا ليبس نع لالض مهنإ :يأ
 .هب ءاج ام مالسلا هيلع يبنلا كرتي نأ نوديري اوناك مهنإ 4 نيبذكملا

 رمألا اذه عدت ول اودو :نسحلا لاق 4 َنوُنهذُيَق نهذ ول اوذَو » :لجو زع لاق

 يف نونهاديف مكنيد يف نهادت ول :لوقي مهضعب ريسقتو] .هنوعديف هب تثعب يذلا
 .(2[ةنس مهتهلا وه دبعيو ةنس هللا دبعي نأ ىلع هودارأ اوناك . مهنايدأ

 :يأ « نيهم » رشلا يف ف راثكم : يأ « فالح لُك عطت الو » : لجو زع هلوق

 ءاشُم ل مهباتغي يأ هنيعو هناسلب سانلا زمهي : يأ « زامَم » ريخلا يف فيعض

 ريسفت يف ،هيلع هللا قح عنمي :يأ ه ريخلل عانم » نيبلا تاذ دسفي :يأ « ميمب

 مكيأ : يأ (نوُتفَملا ُمُكَيأب) : ةبيتق نبا لاقو .ةدئاز يأ !ةلص ءابلا لعجي» :368 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ٥جرفلاب وجرنو فيسلاب برضن :زجارلا لاق امك ةدئاز ءابلاو .ةنجلاب نتف يذلا يأ ،نوتفملا
 باحصأ ةدعج ونب نحن :اذكه زجرلا نم لوألا رطشلا ةديبع وبأ دروأو . جرفلا وجرنو : يأ

 :اولاق امك ،نوتفلا بهذم يف وهو ،نونجلا ىنعمب انهاه (نوتفملا) :ءارفلا لاقو . . .جلفلا

 453 ص 2 ج ،نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا يف يرابنألا نبا لاقو .يار لوقعم هل نسيل

 (مكياب) يف ءابلا ليقو .لقع : يأ لوقعم هل ام لاقي امك شةنتفلا مكياب : يأ (نوُتفَملا ْمُكْيأب)

 .نونجملا :يأ ،نوتفملا مكيأ هريدقتو 5ةدئاز

 لاقو . مهنيد يف نونيليف كنيد يف نيلت ول اودو :لاقي» : ءارفلا لاقو .368 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 . !رفكلا ىلع كنوعبتيف يأ :نورفكيف رفكت ول اودو :مهضعب
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 13- 12 :ن عبارلا ءزجلا

 .بلقلا فيعض :(نيهم) :دهاجم ريسفتو .مالسإلل عانم : : مهضعب لاقو .نسحلا
 .نيي 7 ١ لوسر اوعبتي ن ا 7 رارقو هسفن عنمي يحلل عانق ( : يبلكل ١ ريسمقتو

 مثآ :يأ « ,ميثأ » ملاظ :يا 5ءادتعالا نم ه ٍدَتْغُم » :هلوق
 ّ ۔ ٥ . ۔... ذه ]“م 1

 عم : ىأ (كلذ دعب) ©شحافلا لتعلاو . 4 كلذ دعب لتع 9 :لجو زع هلوق

 ريسفت يف مينزلاو 4 مينز ط .دحاو وهو . اذكو اذك كلذ عم وهو : لجرلا لوقك كلذ

 .ةعيبطلا ينعي ،ةبيرضلا ميئللا نسحلا

 :رعاشلا لاق .يعدلا :مينزلا :لاق سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ

 0ثع راكالا ميدألا ضرع يف ذاز امك ةدايز لاجرلا هاعادت مينز

 .بسنلا يف قحلملا : مينزلاو ديدشلا :لتعلا :دهاجم ريسفتو

 لتعلا :لاق ،ءاداردلا يبأ نع بشوح نب رهش نع ميلس يبأ نب ثيل نع اوركذ

 . مولظ موشغ ،‘بورش لوكأ ،قلخلا قيثو فوجلا بحر :مينزلا

 يف اهيتمنزب فرعت ناتمنز اهل يتلا ةاشلاك فورعملا رفاكلا وه : مهضعب لاق

 هللا ىهن دقو .نيكرشملا نم لجر يف اهلك تافصلا هذه نأ انغلبو .منغلا رئاس
 .اهلك قالخألا هذه نع نيملسملا

 مكرارشو كهللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مكرايخ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .»تنعلا ِآرلل نوغابلا ةبحألا نيب نوقّرفملا نوماَمنلا

 رظنا ،تباث نب ناسحل هنإ ليقو ، يميمتلا ميطخلا ىعدي يلهاج رعاشل تيبلا اذه بسن )1(

 سيل موقلا يف قلعملا مينزلا» :265 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .(منز) :ناسللا
 :تباث نبا ناسح لاق :مهنم

 .؛درفلا حدقلا بكارلا فلخ طين امك مشاه لآ يف طين مينز تنأو
 ديزي تنب ءامسأ نع هل هبؤي ال نم باب دهزلا باتك يف هجام نبا هلوأ جرخأ حيحص ثيدح (2)

 يف امك نيقيرط نم همامتب دمحأ هجرخأو .(4119 مقر) . . .لوقي ي هللا لوسر تعمس اهنأ
 .83 ص 7 ج ريثك نبا ريسفت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 22- 14 :ن

 لام اذ ناك ناب : يأ ،ماهفتسالا ىلع 4 نينبو ,لام اد َناَك نأ » :لجو زع لاق

 .مهلطابو نيلوألا بذك :يأ ه نيلوألا ُريطَْسأ لاق اننا هيلَع ىلتت اذإ » نينبو
 لاقو .ةمايقلا موي هب فرعي داوسب هفنأ ىلع : يأ 4 موطرخلا ىلغ همسن ث

 . هقرافت ال اميس : ىأ : مهضعب

 اوبذك نيح عوجلاب اولتبا ةكم لهأ ينعي « ْمُهَنولب انإ » :لجو زع هلوق
 :يأ 4 نيحبضُم اَهنُمرضَيل اوُمَسقا ذإ ةنجلا بْحضأ انوب اَمَك » مالسلا هيلع يبلا
 . اوحبصأ اذإ

 .كرشلا ىلع مهرمأ لوأ اوناك موق ءالؤه نإ :دهاجم ريسفت

 اظح مهتنج نم اولعج مهءابآ نإو .نيحلاص موق ءانبأ مهنإ يبلكلا ريسمتو

 أطخأ ام داصحلا دنع ليبسلا نباو نيكاسملا ظح ناكو .ليبسلا نباو نيكاسملل
 نم اجراخ رثتنا ام لخنلا مارص دنعو ،‘فطاقلا أطخأ ام فاطقلا دنعو ،لجنملا

 انلايع رثكو انرثك :اولاقو مهدعب نم مهؤانبأ فلخف .لخنلا تحت طسبي يذلا طاسبلا

 آلو » ًاحبص يأ نيحبصم اهّنمرصيل اومساقتف .ءيش اندنع نيكاسملل سيلف
 . هللا ءاش نإ :نولوقي الو :يأ 4 نونكسي

 ْمُمَو » كبر نم باذع :يأ « كبر نم فئاَط اَهيلَع فاطق » :لجو زع لاق
 كلاهلا بمها ذلا : يأ . مورصملا ىنعمب ميرصلا 4 .ميرصلاك تحبصأف نومئان

 .ثرحلا كلذو نانجلا فلت كلهاف
. 

 متنك نإ مكثرح ىلَع او دغ ١ ن ا ط اوحبص أ نبح يأ 4 َنيجبضُم اوَدانتف 

 .«َنيمرص

 ،بنعو لخنو عرز هل ناك نميلا لهأ نم حلاص لجر ءانبأل ترج ةنجلا باحصأ ةصق نإ : ليق )1(
 ةصقلا أرقا .لمارألاو نيكاسملاو ىماتيلا ماركإ يف مهيبأ ةريس اوعبتي مل ءانبأ ةثالث هفلخف
 .ريسفتلا بتك ضعب يفو . 174-174 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف ةغيلب ةزجوم تارابعب
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 33 - 23 :ن عبارلا ءزجلا

 ى 2 ٥

 اهلخد آل نأ , مهنيب نوزاستي : ىأ 4 نوفلحي مهو اوقلطناف { : ىلاعت لاق

 انيكسم مويلا اومعطت ال نأ :يأ « نيكسم مكَلَع مويل

 .نياج يأ ،مهرمأ نم دج ىلع :يأ « درَح ىىَلَع اوَدَعَو » :لجو زع لاق
 : ىأ (درخ ٢5 . نسحلا لاق . مهسفنأ يف مهتنج ىلع نيرداق : يأ 4 نيردت <

 . .") ةقافلا نم عنم ىلع

 .ةرماع سمألا يف اهب مهدهعو ءادوس ابارخ ه امور اَمَلَف » :لجو زع لاق
 اهنأ اونقيأ مث .مهنج تسيل اهنإ اونظ يأ قيرطلا انللض : يأ 4 َنؤلاَضَل انإ اولا .

 . و ى ه . ى ه

 .انتنج ريخ انمرح :يأ « نوُموُرُخَم نخن لَب » :اولاقف مهتنج

 اله يا «َدوحبَست الؤل مكل لأ مأ » مهلدعا :يا « ْمُهُمَسؤَ لاق »
 .(}نونثتست

 اولاق َنوُمولتي ضب ىَلَ ْمُهْض لا نيمل انك انإ انبَر َنلحْبُس اولاق
 و 2 ۔۔ه

 ٩نوُبَغز اًنبَر ىلإ نإ اهنم ريخ انلدي نأ انبَر ىَسَع َنيغلط انك انإ انلو

 امك :يأ باذعلا ناك اذكه :يأ « ٌباَذَعْلا كلذك , : لجو زع هللا لاق

 نم « ربكأ ةرخالا باَذَعَلَو » . .مهتنج كالهإ نم هب مهبذع ام ينعي ى كيلع هتصصق

 ينعي {(مُهانوَلب انإ) :هلوق ىلإ عجر .اشيرق ينعي « َنوُمَلُعَي اوناك ؤَل » ايندلا باذع
 .ايندلا باذع نم ربكأ ةرخآلا باذع نأ اوملعل نوملعي اوناك ول ،اشيرق

 ٥ عنملاو دصقلا اهنم (درَح) ةملكل ناعم ةدع 266265 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ دروأ (1)

 درحلاو» :لاقو مهسفنا يف ةردقو دج ىلع» :لاقو يناعملا يف ءارفلا اهرّسفو بضغلاو

 يذلا نأ حص» :احجرم لاقو عنملا ىنعم 33 ص 29 ج هريسفت يف يربطلا درو «دصقلا :اضيأ

 دق رمأ ىلع اودغو (ننيردامت درح ىىَلَع اؤَدَعَو) :هلوق ىنعم :لاق نم لوق ةيآلا ليواتب ىلوأ وه
 .«مهسفنأ يف هيلع نيرداق . 0 مهنيب هوزستساو .هودمتعاو هودصق

 هللا ميظعت ءانثتسالا يفو ،نونثتست يأ (نوَبَسَت الؤل مكل لأ ملأ ) :هلوقو» :روظنم نبا لاقا(2)
 .(حبس) :ناسللا .ءانثتسالا عضوم هللا هيزنت عضوف شهلا ءاشي نأ الإ دحأ ءاشي ال هناب رارقإلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 34 :ن

 نع اوركذ .اليل دادجلا نعو اليل داصحلا نع ىهن ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(1) اليل دصحي نأو لل مَّرصي نأ نع ىهن ةي لوسر نأ نسحلا

 [41!1 :ماعنألا] (هداضج موي هقح اوتاَةؤ) : ىلاعت هلوق يف رمع نبا نع اوركذ

 .دهاجم نع اوركذو .هداصح موي هنم لاني نأ رشعلا فصنو رشعلا ىوس وه :لاق

 .لجنملا أطخأ ام وه : مهضعب لاقو

 اليل ىحضي نأو اليل داصحلا نعو اليل مارصلا نع ىهن امنإ هارت مهضعب لاق

 .ةنجلا باحصأ عنص امك نوعنصي الو هنم اومعطي نأ اوُمَرحُي الئل نيكاسملل ناك امل

 ةاكزلا :اولاق (هداَصَح موي هَقَحاوتاَءَو) :اولاق ريبج نب ديعسو نسحلا نع اوركذ
 .ةضورفملا

 َنيملْسُمْلا لعجتف ميمنلا تئج مهبر دنع َنيقتُمْلِل ن » :لجو زع هلوق
 لجو زع هللا لاق مث .كلذ لعفن ال :يأ . نيكرشملاك : يا ٩ َنيمرجُمْلاَك

 نيملسملا () لعجن نأ مكح مكل سيل :يأ « نومكحت فيك مكل ام » :نيكرشملل

 . نيكرشملاك ةرخآلا يف

 هل نم هللا لعجي ال : يننتسأ الو نهيلع فلحأ ةثالث :لاق دوعسم نبا نع اوركذ
 يئ] هريغ (4هيلويف ايندلا يف ادبع هللا ىلو الو .هل مهس ال نمك مالسإلا يف مهس

 ريسي ال :ترربل اهيلع تفلح ول ةعبارلاو .مهعم ناك الإ اموق دبع بحي الو ،[ةرخآلا
 .ةرخآلا يف ادغ هيلع رتس الإ ايندلا يف دبع ىلع هللا

 نوأرقت :يأ « َوُسرذَت هيف بتك » .نيكرشملل هلوقي 4 ممُكَل مأ » :هللا لاق

 . نسحلا ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 مرصي نيح ابجاو ةلفان :لاق (هداضح موي هقح اونآو)» : يلي ام 225 ص دهاجم ريسفت يف ءاج (2)
 .فراعملا راد ط .163 ص 12 ج يربطلا ريسفت رظناو .«ةاكزلا ىوس

 .«. . .لعجن نأ انمكح سيل :يا» ز يفو ضع و ق يف اذك (3)
 .ضومغ امهێلك يفو .«هيلوف» ع يفو ،«هيلوف» ع يفو ،«هيلويف» :ق يف اذك (4)
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 42 - 38 :ن عبارلا ءزجلا

 ماللاو .نوريخت ام : ىأ 4 نوُريْحَت امل » باتكلا كلذ يف : يأ 4 هيف مكل نإ 

 .'[نوريخت امل مكل نإ هيف نوأرقت باتك مكدنع سيل :يأ] .ةلص

 , ه ًنوُمُكْخَت امل مكنإ ةميلا موي لإ ةعل انيلَع نميأ مكل مأ » : ىلاعت لاق
 لعج دقو .لعفن مل :يأ .نومكحت ام مكل نأب مكل انلعج مأ لوقي .نومكحت ام ىأ

 نمحرلا دنع َذْحَت نم الإ ةافشلا نوكلمي آال) :لاقو .ادهع هدنع نينمؤملل هللا

 مهدهع هللا فلحي نلق ًادهَع هللا دنع تذختا َق) :دوهيلل لاقو ٨٧[. :ميرم] (ًادهَع
 ٨٠[. :ةرقبلا]

 مهل انع لمحي : يأ ةليمح :يأ « ْميعَر كلذب ز ُمُهْلَس + : ىلاعت لاق

 : مهدحأ لوقل ةنج تناك نإ ،ةنجلاب مهسفنأل ةمايقلا موي : يأ نومكحي ام مهل نأب

 نإ ،ةنجلل يأ [ه٠ :تلصف ةروس] (ىَنْسُحْلَل ُهَدْنع يل نل يبر ىلإ تعجر نير
 ٨ ه ٠ هنح تن اك

 ْمهيَكَرشب اوتأيلف ث ائيش هللا عم اوقلخ : يأ 4 ءاكرش مهل ما + : لجو رع هلوق

 .ائيش هللا عم اوقلخي مل ةهلآ هللاب اوكرشأ دق :يأ .ه َنيقدلَص اوناك نإ

 لاقو .ةرخآلا قاس نع :نسحلا لاق 4 قاس نَع فشكي َمْوَي » :لجو زع هلوق
 .ديدشلا رمألا نع : يأ هدجو رمألا ةدش نع : دهاجم

 : هلوق يف لوقي ناك هنأ سابع نبا نع ميهاربإ نع ةريغملا نع ماشه ينثدحو

 ىري ناك هنأ كاحضلا نعو .ةمايقلا موي ةدش نع فشكي :لاق (قاَس ْنَع فشكي موَي)

 . كلذ لثم

 .369 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ريبصلاو ليبقلاو ؛ليمحلا هل لاقيو .ليفك :ديري» :177 ص 3 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف ءاج (2)

 .«مهرمأب مئاقلاو ،مهنع ملكتملاو نماضلا :برعلا مالك يف ميعزلاو

 نإ ىلاعت هلوق دعب ع و ق يف تءاج (يتاَس ْنَع ُفنكي موَي) : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقألا هذه (3)
 مالس نبا لوق نم يه امنإ ينثدح ةرابعلاو . ىلوألا لاوقألا عم اهقسن يف اهتلعجف (نيتم يديك

 . كش الو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 46 - 42 :ن

 انب برحلا تماق :اولاق مهنيب برحلا تدتشا اذإ برعلا تناك :سابع نبا لاق

 بضغف ( قاس نع فشكي مو ( : هلوق نع لئس هنأ ريبج نب ديعس نعو .قاس ىلع

 ريبج نب ديعس نعو .. ديدشلا رمألا ينعي امنإ ٠ اميظع الوق نولوقتل مكنإ هللاو : لاقو

 . ةمايقلا موي باذع لبق ىلوألا ةخفنلاب مهبذعي هنإ ينعي لاصئتسالا باذع وه : هلثم

 2 ٥ ۔ ه م

 4 مهرصب ةَعشَْخ نوُعيطتسَ الف دوججُسلا ىلإ َنْوَعذُيَو » : لجو زع لاق

 ىلإ نوعي اوناك ذقَو ةلذ » مهاشغت :يأ ْمُهفَمرَت » مهراصبا ةليلذ :يا
 : ىلاعت هلوق ىلإ عجر . «ّنوُملَْس ممُمَو » ةضورفملا ةالصلا ىلإ :يأ 4 دوجسلا
 نأ كلذو .ايندلا يف نوعداخُي اوناك امك كلذب نوعةاخُي :يأ (دوُجُسلا ىلإ َنْوَعذُيَ)

 . "")رسانلا هب اوار ايندلا يف مهدوجس

 ديعو اذهو .نآرقلا ينعي 4 ثيدحلا اذهب ُبْذَكُي نمو ينزذَق » :لجو زع هلوق
 ال ثيح نم ج نيبذكملا ىنعي 4 ُمهجرذتْسنَس » .نارقلاب بذك نمل باذعلاب

 ةدشلا ناكم :يأ (َةَنَسَحْلا ةئيسلا َناَكَم انلَدَب مث َنوُمَرَضَي ْمُهَلَعَل ءارضلاو ِءاَسأبلا
 ةب مُهاَنُذحأَف اَرَسلاو ءارضلا انءاباع سم ذق اولاقو اورثك ىتح يأ (اوَقَع ىّتَح) ءاخرلا
 .هنمآو الاح اوناك ام نسحأ مهانذخأ يأ [95 ۔ 94 :فارعألا] (نوُرُغشَي ال ممُمَو
 .كلذ نيكرشملا رحف .مهكلهاف

 تقولا اوغلبي ىتح }[مهلهمأو مهل ليطأ :يأ] 4 مُهَل يلمأَو » :لجو زع هلوق
 دقو .باذعلاب مهايإ هذخأ هديكو .ديدش يأ « َنيِتَم يديك نإ » .هيف مهذخأ يذلا

 .ديدش باذعب هباحصأو لهج ابأ ةمألا هذه لئاوأ هللا بذع

 ىلع نيكرشملا لأست مأ :مالسلا هيلع يبنلل لوقي 4 مُهْلَْسَت مأ » : ىلاعت لاق

 ىتح ءاير ناك امنإ هلل نكي مل ايندلا يف مهدوجس نأ كلذو» :370 ةقرو ؤز يفو .ع و ق يف اذك (1)ا

 . ىنعم حضوأو ىفوأ ةرابعلا هذهو .«مهيرارذ ىبست الو اولتقي ال
 .370 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 52- 46 :ن عبارلا ءزجلا

 م ٠ و ٥ ٧7 م ح

 : ىأ . ماهفتسا اذهو . مرغلا مهلقثأ لق : يأ 4 َنوُلَقْتُم مرغم نم مهف ارجأ ث نارقلا

 .نارقلا ىلع ارجأ مهلأست تسل كنإ

 مهسفنأل :يأ ٩ نوبتكي مهف » بيغلا ملع :يأ « بيغلا ُمُهَدنِع أ + :لاق

 .ةنجلا

 لبق اذه ناكو كيلع مكحي يذلا :يأ 4 َكبَر مكحل ربصاف » ةنج تناك نإ

 ذإ » سنوي ينعي « توحلا بجاّصك نكت الو » . مهلاتقب رمأ مث ،مهلاتقب رمؤي نأ

 ةصق ريسفت ىضم دقو .بوركم ::يأ ه ٌموظكَم وهو » [توحلا نطب يف ينعي] 4 ان
 نل هيلع باتف هبر نُم ةمعن هَكَرذَت نأ الول » :لاق .'!لعضوملا اذه ريغ يف سنوي
 :مهضعب لاقو .هللا دنع :يا 4 موُمْذَم َوُمَو » ةمايقلا موي ىلإ ضرألاب يأ ه ِءاَرَعلاب

 (ميقَس وُهَو ِءاَرَعلاب ُهانذَبنف) :هلوقك .توحلا نطب نم جرخأ نيح :يأ كذبن نيح
 هيف ناك امم هذقنأو هبر هافطصاف :يأ ه ُهبَر هبَتْجاَف » :لاق .[145 :تافاصلا]

 .4 َنيجلْصلا نم ُهَلَعَجف »
 كنوذفنيل :يأ «كَنوقلزُيَل اوُرَقَك نيذلا ُداَكَي نإو » :لجو زع لاق _

 .نآرقلا يأ « ركذلا اوُعِمَس اممَل » 6ت)[ًاضغبو ةوادع مهرظن ةدشل] « مهرصب »
 نآرقلا ينعي « مم امَو » مالسلا هيلع ادمحم نونعي « َنوُنْجَمَل هنإ نولوقيو » هل ًاضغُب

 .رانلاو ةنجلاو ةرخآلا هب نوركذي :يأ «َنيِمَلْعْلل ركذ أل »

 .462 - 459 ص 3 ج فلس ام رظنا (1)

 اذه حص نئلو .«التق» :ع و ق يف هناكم دروو .ز نم هتبثأف ع وق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (2)

 .179 ص 3 ج ءارفلا يناعم اهنم ،ريسافتلا ضعب يف ءاج امك نيعلاب هتباصإب هلتق دارملاف ظفللا

 لج ۔ هللا دري ملو» :لوقيف ىنعملا اذه دري 482 ص ،نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا نكلو

 بجعيو هنسحتسي ام هنيعب نئاعلا بيصي امك . مهنيعأاب كنوبيصي مهنأ عضوملا اذه يف ۔زعو

 كقلزي داكي ،ءاضغبلاو ةوادعلاب ًاديدش ارظن نآرقلا تأرق اذإ كيلإ نورظني مهنأ دارأ امنإو . هنم

 :رعاشلا لاق امك كطقسي :يأ

 .مادقألا ءىطارَم ليزي ارقت نطؤمم يفاوعلا ال تنوضَراَقتت
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 6 - 1 : ةناحلا

 . اهلك ةيكم يهو ‘ ةقاحلا ةروس ريسقت

 ام كيرذأ اَمَو ةقاحلا امم ةماحلا » :هلوق ه ميجلا نمحرلا هللا مشب »
 نم مسا ةقاحلاو .'")اهكتملعأ ىتح ةقاحلا ام يردت نكت مل كنإ : يأ 4 ةقاحلا

 يف ءيش لك :مهضعب لاق .رانلا ماوقأل تقحأو ةنجلا ماوقأل تقحأ ةمايقلا ءامسأ

 مل وهف (كيرذُي اَمَو) عيش لكو ءهايإ هملعأ :يأ ،هاردأ دقف (لاَرذأ اَمَو) :نآرقلا

 .ذعب هايإ هملعي

 باذعو ايندلا باذعب اوبذك : يأ 4 ةَعراقْلاب داعو ُوُمُت تبذك » :لجو زع هلوق
 .منهج ءامسأ نم مسا ةعراقلا : يبلكلا ريسفتو .نسحلا ريسفت يف ،ةرخآلا

 :هلوقك ،مهنايغطب :يأ :نسحلا لاق 4 ةيغالاب اوكلم ُدوُمَت امأف ل

 ةيغاطلا :يبلكلا لاقو .اهكرشب :يأ [11 :سمشلا] (اَهياوغمب ُدوُمَت تبذك »
 .بونذلاب : يأ (ةَيغاطلاب) :دهاجم ريسفتو .اهب اوكلهأ يتلا ةقعاصلا

 4 ةَباَع » دربلا ةديدش ةدراب :يأ « رّصرَص حيرب اوكلمأف اع امأو » :هلوق

 ىلع ذئموي تتعف ،ردقب لبق نم جرخت تناك شاهبر رمأب اهنازخ ىلع تتع : يأ
 ىغط :يأ [11 : ةقاحلا] (ةيراجلا يف ممُكْلَمَح اَمْلا ىغط امل انإ) :هلوق لثم 5اهنازخ
 :ةيتاعلا : نسحلا لاقو .هنازخ ىلع ذئموي ىغطف ردقب جرخي ناك هنإ هنازخ ىلع ءاملا
 لاقو .اضيأ كلذكو :لاق .اهدشو هعباصأ مضو ،اهتشو هعباصأ مضو .ةديدشلا
 .روبدلا يه اداع اهب كلهأ يتلا حيرلاو .ةديدش :ةيتاع :دهاجم

 .اريبعت قدأ وهف . اهكتملعأ :ز يف ءاج ام تبثأو .«كانملع ىتحو :ع و ق يف )1(
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 10 - 7 :ةقاحلا عبارلا ءزجلا

 . روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصن :لاق يي هللا لوسر نأ اوركذ

 اهنيب سيل اعابت :يا « ًاموُسُح مايأ ةينَمَتَو ,لاي َعْبَس مهيلَع اَمَرْخَس » :لاق

 ىلإ سيمخلا ةليل نم عبس يلايللاو] ءاعبرألا ىلإ ءاعبرألا موي نم كلذ ناكو .ريتمت

 ([ءاعبرألا ةليل

 دق يتلا لخنلاب مههبش ه ٍةيواَخ لح زاجأ مُهَناَك ىَعرَص اهيف مْوَقْلا ىرق »

 ةلخنلا لثم اهحاورأ نم مهنادبأ ةيواخ :يأ (ٍةيواَح) :هلوق .تعقوف ترعتنا

 برضت حيرلا نأ مهضعب ركذو .ةيلابلا يه ةيواخلا لخنلا نأ نسحلا ريسفتو . ةيواخلا

 . ًايواخ هيقلتف . هئاشحأ عيمجب هسأر علقتف مهدحأ

 .ايقاب ادحأ ىرت ال كنإ :يأ .ةيقب نم :يأ 4 ةيقاب نم مهل ىرت لَهَق + :لاق

 . اوكلهأ دق ىأ

 هلبق نم) :نيهجو ىلع أرقت يهو {4 هلبق ْنَمَو نؤمعزف ءاَجَو » :لجو زع هلوق

 يتلا ةفلاسلا ممألا نم هلبق نمو لوقي وهف ،ةفيفخ (هلْبَق) اهأرق نمف (هلَبق نم) و
 .4 ةئطاَخْلاب تكفَتؤُمْلاَو » هعم نمو :لوقي وهف .(هلَبق) اهأرق نمو لسرلا تبذك

 كاهلك اهب فسخ نئادم سمخ : مهضعب لاقو .ثالثلا طول موق تايرق يهو

 ةفيفخ اهأرق نم ارقم ىلع ،هلبق نمو نوعرف :اعيمج اوءاج :يأ .(تاكفتوُملاَو)

 نوعرف ءاجو :لوقي وهف ةلقثم اهأرق نمو .ةئطاخلاب اعيمج اوءاج تاكفتؤملاو :يأ
 . ةئطاخلاب اعيمج اوءاج يأ . تاكفتؤملاو ©كهعم نمو هلبق نمو

 :مهضعب لاقو .كرشلاب :يأ .ةئطاخلاب اعيمج اوءاج :دهاجم ريسفتو

 لسرأ يذل ١ مهبر لوسر موق لك ىصع : يأ . 4 مهب لوُسَر اوصَعف ط . ةيصعملاب

 .[44 :نونمؤملا] (هوبذك اَهلوُسَر ةمأ َءاَج ام لك) :لجو زع هلوقك ؛مهيلإ

 .356 ص 3 ج ،فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)
 عباتت اذإ عابتلا : (موسحلا) و» :180 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .370 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .«. . . موسح : هيف ليق هرخآ نع هلوأ عطقني ملف ءيشلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 17 - 10 :ةناحلا

 .ديدش ةذخأ :دهاجم لاق 4 ةيبا ةذخأ ُمُهَذَأَف » :لاق

 موي كلذو © هبر رمأب هنازخ ىلع : يأ 4 ُءاَمْلا ىغط امل انإ ط : لجو زع لاق

 ةثالثلا هدالوأو هعم نمو احون ينعي « ةيراجلا يف مكَنْلَمَح » حون موق هيف هللا قرغأ
 . ةنيفسلا ةيراجلاو . ثفايو ماحو ماس : مهتيرذ نم سانلا نيذلا

 ضرألا يف نم عيمج نأ نوركذتف :يأ 4 ًةَركْذَت ْمُكَل اَهَلَعْسَنل » :لجو زع لاق
 & إ | م 8 . 2

 ينعي .ةظفاح :يأ « ةيعاو نذا اَهيعتَو » :لجو زع لاق .ةنيفسلا لهأ ريغ اوقرغ

 .هبلقب اهاعوف ةركذتلا عمس نمؤملا نذأ يهو .ةركذتلا كلذب

 اذه ريغ يف روصلا انرّسف دقو .هروصلا يف خفن اذإو :لجو زع لاق
 ةرخآلا ةخفنلا يهو .[هلعاف مسي مل ام ىلع عفرلاب] « ةذجاؤ ةحْفَن » عضوملا

 4 ةدحاو ةكد اَتَكُذف » بهذتو اهلوصأ نم لمحت يا « لابجلاو ُضزألا تلِمَُو »
 . ةيوتسم ضرألا ريصتف لابجلاو ضرألا كدت :يأ .اهباهذ اهكدو

 تحتَفَو) : لجو زع هلوقك ه ةيهاو ذئموي يهف ُءاَمُسلا تُقَتنناَو ) :لجو زع لاق

 ةديدشلاب تسيل ،ةفيعضلا ةيهاولاو .اهفقس ىنعي [19 :ابنلا] (أباوبَأ تناكف امسلا
 .تناك امك

 ةعامج ينعي كلملاو ،ةكئالملا ينعي « اَهئاَجرَ ىّلَع كَلَمْلاَو ) :لجو زع لاق

 :نسحلا لاقو .ءامسلا تافاح ىلع : يأ ،اهتافاح ىلع يأ (اَهئاَجزَأ ىلَع) ةكئالملا
 .(}اهفارطأ ىلع ؛ يبلكلاو دهاجم لاقو .اهباوبأ ىلع

 ذئَمْوَي » قئالخلا قوف :يأ ه ْمُهَقْوَف َكْبَر شزَع لمحتو » :لجو زع لاق

 .«ءابرلا نم ةديدش ةدئاز ةيمان (ةَيبار ةَذخأ)» :267 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو (1)
 . نينمز يبا نبال لوقلاو 50371 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 ةيحانو رئبلا ةيحان [روصقم] اجرلاو»ه :212 ص ةغللا يف رداونلا باتك يف يراصنالا ديز وبأ لاقو (3)
 . «ءاجرألا : ىنعم يف اجرلاو . اَهثاَجْرُأ ىىلع كلملاو) :لجو زع لاق . ءيش لك
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 19 - 17 : ةقاحلا عبارلا ءزجلا

 ءازجأ ةينامث ذئموي مهنإ : يبلكلا ريسفتو .ةكئالملا نم ةينامث :نسحلا ريسفت 4 ةينم
 .("[ةكئالملا نم ءازجأ ةعست نم]

 .ةكئالملا نم فوفص ةينامث : مهضعب لاقو

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

 ناقفخ هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيبو شرعلا هنرق ىلعو ىلفسلا ضرألا يف هالجر

 انغلب : مهضعب لاق ."كملع دعب كملح ىلع كناحبس :لوقي ةنس ةئامعبس رئاطلا

 . ليفور همسا نأ

 ىلع ةكئالملا هلمحت (ةَيناَمَت موي مُهقْوَف كبر شزَع لمخَيَر) :مهضعب لاقو
 .ضرألا نم يلثمب ايندلا ءامس لهأ لوقي إاهلهاوك

 ىري ال نييبوركلا نم فوفص ةينامث شرعلا نولمحي نيذلا نأ مهضعب ركذو

 .هناحبس . مهقلخ يذلا الإ مهددع ملعي الو مهفارطأ

 ىلع ىفخي ال :يا 4 ةيفاخ مكنم ْىقْحَت ال ًنوضَرُعت نيموي » :لجو زع لاق
 .ءعىش مكلامعأ نم هللا

 لوقيف » ةنجلا لهأ نم هنأ ملعيف « هنيمێب ُهَبَك يتوأ نم امف » :لجو زع لاق
 اسأر ربخلا يف لجرلا ناك اذإف . هباتك أرقيف هل هللا نذأي نيح كلذو يبتك ك اوءرقا مام

 جرخأ اند اذإ ىتح ،مدقتيف هيبأ مساو همساب يعد ،هيلع هعبت رثكيو ،هب رمأيو هيلإ وعدي

 تائيسلاب أدبيف .تانسحلا هرهاظ يفو ، تائيسلا هنطاب ىف ضيبأ طخب ضيبأ باتك هل

 ترفغ دق كتائيس هذه :هيف دجو باتكل ١ رخآ غلب اذإف .هنول ريغتيو قفشيف . اهأرقيف

 هذه :هل لاقيف . احرف الإ دادزي الف .هتانسح أرقيف هباتك بلقي مث . حرفيف كل

 .267 ص 18 ج ،يربطلا ريسفت نم ةدايز (1)

 .514 ص 1 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)

 صقن رأ داسف نم اهيف ام كردأ ملو ‘ ضرألا نم يلثمب ...: عدو ق يف ةرابعلا تدرو اذكه (3)

 ريسفت يف رابخأو ثيداحأ نم مهنع يور امو شرعلا ةلمح عوضوم يف درو ام رظناو .اهحيحصتل
 .267 ص 18 ج ، يبطرقلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 21 :ةفاحلا

 ىسكيو هسأر ىلع عضويف 3 جاتب ىتؤيو .ههجو ضيبيو ،كل تفعوض دقو ‘ كتانسح

 لاقيو مالسلا هيلع مدآ انيبأ ةماق يهو اعارذ نيتس لوطيو .هنم لصفم لك ىلحيو ،نيتلح

 ربدأ اذإف .اذه لثم 7 ناسنإ لكل ناب مهربخأو مهرشبف كباحصأ ىلإ قلطنا :هل

 وَلُم ن » تملع :يآ ه تنظ ينإ ٨ (هيباتك اوأرَفا) مكاه :يأ (مؤاَه) . : لاق

 .4 هيباسح

 نج يف » اهيضر دق 0 ةيضرم :يأ « ةيضار ةشيع يف وهف » :لجو زع لاق
 له :هباحصأل لوقيف ةيناد » اهرامث :يأ اَهفوطق ) .ءامسلا يف : : يأ « ةيلاع

 نالف نب نالف انأ :لوقيف ،‘تنأ نم كهللا ةمارك كتريغ دق :نولوقيف 0©يننوفرعت

 .اذه لثمب مكنم لجر لك رشبتسيل
 .اوءاش اهيأ نولوانتي ،تللذو مهنم تيندأ :لاق بزاع نب ءاربلا نع اوركذ

 .اوءاش فيكو نيعجطضم وأ ادوعق

 نم نولوانتي ةنجلا لهأ نإ هديب يسفن يذلاو :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 (;")ىرخأ اهناكم هللا لدبي ىتح مهدحأ يف ىلإ لصت امف ،نوئكتم مهو اهفوطق

 ردق ىلع متمدق امب : يأ « ْمسْفَلْسَا امب ًائينمم اوبرشاو اولك » :لجو زع هلوق

 تلخ مايأ ةرخألا يف يهو :ايندلا مايأ يهو 4 ة ةيلاحلا مايألا يف مكلامعأ

 ةنجلا لهأ ءاهش فيك .هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ىفوأ نب هللا دبع نع اوركذ

 دنع نوحشريف ، مكتوهش مكل ًائينه : : مهل ليق مهنوطب تألتما اذإو نوبرشيو نولكأي :لاق

 , (2) نوطختمي الو نوطؤغتي الو نولوبي ال اكسم كلذ
 ام رذأ ملو ةَيلتِك توأ مل يتتيَلَت لوقي ةلاَمشب هبتك يتوأ ُنَم امأو : ىلاعت لاق

 وهو .توملا ىنمتي سرانلا يف اهلوقي : نسحلا لاق .4 ةَيِضاَقلا تناك اهيلي هيباسح
 اي :لوقي :مهضعب لاق .[77 :فرخزلا] (كبَر انيَلَع ضقي كِلاَم اير :مهلوق لثم

 . هيباتك توأ نأ لبقو ؤبساحأ نأ لبق تم ينتيل

 .2 ص2 ج كلذك رظناو .122ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا )1(

 .223 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا (2)
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 35 ۔ 8 : ةقاحلا عبارلا ءزجلا

 يدون هعبت هيلع رثكيو هب رمأيو هيلإ وعدي اسأر رشلا يف لجرلا ناك اذإو :لاق
 هنطاب يف . دوسأ طخب دوسأ باتك هل جرخيو هباسح ىلإ مدقتيف . هيبأ مساو همساب

 .وجنيس هنأ نظيو ،حرفيف اهأرقيف تانسحلاب أدبيف ؛تائيسلا هرهاظ يفو تانسحلا

 هولعيو ههجو دوسيف كيلع تدر دقو كتانسح هذه :دجو باتكلا رخا غلب اذإف

 دادزي الو ؤ}انزح الإ دادزي الف ،هتائيس أرقيف هباتك بلقي مث .ريخ لك نم طنقيو نزحلا

 مظعيف ؛اهؤالب مظع دق كتائيس هذه :هيف دجو باتكلا رخآ غلب اذإف .اداوس الإ ههجو

 ىلإ قلطنا :هل لاقيو نارطقلا ليبارس يسكيو ههجو دوسيو هانيع قرزتو كرانلل
 مل 5 :لوقي وهو قلطنيف .اذه لثم مهنم ناسنإ لكل نأ مهربخاف كباحصأ

 ينع كلُه هيلام ينع ىنغأ ام » (ةيِضاقلا تناك اَهَتَل اي هَيباَسج ام رذا ممَلَو هيباتك توأ

 . يتجح ينع تكله :لاق سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ . 4 هنطلس
 ةه م, ء

 ىلصي هولعجا :يأ 4 ولص ميحَجْلا مث : هولعف هوذخ » :لجو زع لاق
 .منهج ءامسأ نم مسا يهو ۔رانلا ميحجلاو (1) ميحجلا

 انغلبو .عارذ ياب ملعأ هللاو اعارذ َنوُعْبَس اَهُعزَد ةَلِسْلِس يف مث» : ىلاعت لاق

 .باذل لبج ةورذ ىلع تعضو ول ةلسلسلا كلت نم ةقلحلا نأ

 طيخلا يف ماظنلا كلسي امك اكلس اهيف كلسُف 4 ًهوُكنْساَف » : ىلاعت لاق

 ،ال نولوقيف ؟يننوفرعت له :لوقيف هباحصأ يدانيف ،هربد نم جرخت مث هيف نم لخدت

 لكل نإو ،نالف نب نالف انأ لوقيف ؟تنأ نمف 3ة}/ليزخلا نم كب ام ىرن دق نكلو

 .اذه لثم مكنم ناسنإ

 « نيكسملا ماعط ىىلع ضحي الو ميظملا هللاب نمؤُيل ناك هن » : .ىلاعت لاق
 ريسفتو .ةبارقلا :ميمحلا نأ نسحلا ريسفت هم ميمح انُه امم مويلا هل أ سيلف » :لاق

 .هعفني ميمح انه اه مويلا هل سيلف :يأ .قيفشلا : ميمحلا :دهاجم

 .2 ةفرو ز يف ءاج ام بتبئأو «هووشا : يأ (هولص)» : عدو ق يف )1(

 .حيحص امهالكو .3372 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو . نزحلا نم» : عو ق يف )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 52 - 36 : ةقاحلا

 :يا 4 نيلغ نم آلإ إ » ماعط انه اه هل سيلو :يأ « ماعط الو » : ىلاعت لاق
 نوكرشملا :يأ « َتوطْحلا الإ هلكأي ال ل .حيقلاو مدلا :يأ ،رانلا لهأ ةلاسغ نم

 . نوقفانملاو

 ءيش لكب مسقأ :يأ « َنوُرِصْبت ل امو ًةوُرِصْب امب مسقأ الف » : ىلاعت لاق

 ريسفت .}[لا ىلع ميرك :يا] 4 ميرك ,لوُسَر لوقل » نآرقلا ينعي هنإ »
 .ليربج :مهضعب لاقو .ةي دمحم هللا لوسر هنإ نسحلا

 :يأ « ونمو ام ليلق رعاش ,لوقب » نآرقلا ينعي مه امو » :ىلاعت لاق
 : يأ ،ركذتي نم مكلقأ : وا « ةورث ي وما .لوقب الو » .نمؤي نم مكلقأ

2 

 .« َنيِمَلَعْلا بر نُم » نآرقلا ينعي « ڵليزنَت » :ىلاعت لاق .نمؤي

 دازف : يا « ليواقألا ضغب » ةي دمحم ينعي ه انيلع وقل » : ىلاعت لاق
 مث » ث ىنميلا هدي انعطقل :يأ نيميلاب هنم انأل + هنم صقن وأ يحولا يف

 لبح وهو .هب قلعم بلقلا ىذلا قرعلا وهو بلقلا طاين : ىأ ٩ َنيتَولا هنم عمل

 .ناسنإلا تام عطقنا اذإف رهظلا يف يذلا بلقلا لبح :دهاجم لاقو .ديرولا

 يف نينمؤملا كلذب ينعي 4 َنيزجح هنع دحأ َُم مكنم امف 9 : ىلاعت لاق

 . ةعامجلا ىلع ىنعملا نأل نيزجاح تراص امنإو .نسحلا ريسفت

 نمؤي ال نم مكنم نأ :يأ ه َنيبّذَكُ مكنم ن ملعنل انإو » : ىلاعت لاق

 « نإو » .ةركذتلا نولبقي نيذلا مهو ه نيل ركذتل » نآرقلا ينعي « هل ,
 ايندلا يف هب اونمؤي مل ذإ ةمايقلا موي : : يأ « َنيرفكْلا ىّلَع ةرسحَل ث نارقلا ينعي

 كير ماب ختَسف ل هللا دنع نم هنإ :يأ ه نيقلا قحل » نآرقلا ينعي هنإو ,
 .( ميظعل

 .372 ة ةقرو .ز نم ةدايز )1(

 (نيميلاب هنم انذخأل)» : :ز يف ءاجو .نسحلا ىلا بسن نيميلاب عطقلا ليوات هوجو نم هجو اذه (2)

 . «ةردقلاو ةوقلاب : (نيميلاب هنم انذَحأل)» : يناعملا يف ءارفلا لاقو . «ةبوقع قحلاب : يأ

 .(_ ىلاعتو كرابت هتيربتو ءوسلا نم هللا هيزنت هانعم حيبستلا» : : نينمز يبأ نبا لاق (3)
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 4 - 1 :جراعملا عبارلا ءزجلا

 ه إ ۔٤ .

 اهلك ةيكم يهو ،لئاس لاس ةروس ريسفت

 اهنوأرقي ةماعلا 4 لئاس َلأَس » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 هيلع يننلا اولأس نيكرشملا نأ نسحلا ريسفتو .لاؤسلا باب نم وه :نولوقيو زمهلاب

 هللا لاقف . ةرخآلا يف نوكي 7 اي ركذت يتلا باذعلا اذه نمل : مالسلا

 .«نيرفكْل عقاو » باذع نع :يأ « باذعب » لئاس لأس : ىلاعت

 َناَك نا إ مهللار : :لاق رادلا دبع ,ينب وخأ 3ثراحلا نب رضنلا هنإ : يبلكلا ريسفتو

 :لافنألا] ( ميلأ باذعب انتيا ! وأ ءامسلا َنُم ةراجح انيَلَع رطُمأق كدنع نم قحلا َوُه اذم

 . ميلأ باذع ةرخآلا يف هلو ردب موي لتقف :لاق .2

 لاق .ناليسلا باب نم (لئاَس َلاَس) :اهأرقي ناك هنأ "نمحرلا دبع نع انغلبو

 . نيرفاكلل عقاو باذعب ليسي ران نم داو وه

 ذ :يأ « جراعملا يذ » هعفدي ه هللا نم عفاد هل ] سيل » : ىلاعت لاق

 .4 هلإ حورلاو ةَكئلَمْلا جْرْعَت » ءامسلا ىلإ يقارملا

 سدقملا تيب ىتأ امل هب يرسأ ةليل ثيدح يف لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 زمه ريغب أرق نممو .امهريسفت يف يربطلاو يبطرقلا هركذ امك ديز نب نمحرلا دبع ةءارق يه (1)

 هجولا .ناهجو رمه ريغب ةءارقلا هذهلو .4 ص ريسيتلا يف ينادلا هركذ امك رماع ن نباو عفان

 يناثلا هجولاو لاؤسلا ىنعمب يهف 6 ادم اهبلقو ةزمهلا فيفختب لأس يف ةغل لاس نأ وه لواألا

 .ركذ امك منهج يف داو وهو ناليسلا نم اهنأ
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 9 ۔ 4 :جراعملا

 ىوس ثيح تيملا ىلإ رت ملأ .هللا قلخ نسحأ وه اذإف جارعملاب يتأ :قاربلا ىلع
 باب ىلإ انيهتنا ىتح انب جرعف ،هيف اندعقف :لاق .هب ابجع جارعملا عبتي امنإف 6هرصب
 .ءامسلا يف ةليللا كلت يف ىأر ام ركذف }ةظفحلا

 .ةمايقلا موي كلذ .4 ٍةَنَس لأ نيِسمَع ةرادقم ناك موَي يف » :ىلاعت لاق

 مل قئالخلا نيب هيف ءاضقلا متفلك ول :يأ (ةَنَس فلأ َنيِسُمَع ُهراَذْفم) :هلوقو
 موي فصن رادقم يف هنم غرفي ىلاعت هللاو }ةنس فلأ نيسمخ رادقم يف هنم هيف اوغرفت

 . [62 : ماعنألا] (نيبِساخلا عرس وُهَو) :لجو زع هلوق وهو .ايندلا مايأ نم

 اليمج :دهاجم ريسفت . مالسلا هيلع يبنلل هلوقي « ليمج ًارْبَط زبضاَق » :هلوق
 رحاس كنإ :نولوقي ،كل نيكرشملا بيذكت ىلع :نسحلا لاقو .عزج هيف سيل

 .نونجم كنإو بذاك كنإو نهاك كنإو .رعاش كنإو

 سيل هنإ :نولوقي يأ شةمايقلا موي ينعي 04 اديعب ُهَنَْرَي مُهَنإ » :ىلاعت لاق

 .بيرق تآ لكو .ًيئاج :يأ ه بيرق ُهىرَنوِو .ءاجب سيل هنإ 5نئاكب
 ءامسلا نوكت موي كلذو :يأ « لْهُملاَك امسلا نوكن موي » :ىلاعت لاق

 تيدهأ دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ .مهضعب ريسفت يف تيزلا ركعك :يأ 0©لهملاك
 .ةفوكلا لهأ نم ارفن هل عدا :همالغل لاقف تعامناو تدبزا ىتح تبيذاف رماف ةضف هل

 .اذه نم لهملاب هبشأ ائيش انيأر ام .اذه نورتأ :لاقف ةفوكلا لهأ نم رفن هيلع لخدف

 وهو ،شوفنملا رمحألا فوصلاك :يأ « نُملاَك لابجلا نوكتو » :هللا لاق
 فعضأ وهو ،[5 :ةعراقلا] ( شوفنملا نهعلاك) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .دهاجم ريسفت

 ريسفت وهو ،شوفنملا رمحألا فوصلاك :دوعسم نب هللا دبع فرح يف وهو ،فوصلا

 .اضيأ دهاجم

 ريصت مث .اليهم ًابيثك لمر ريصت نأ اهلاح نع لابجلا ريغي ام لواف :نسحلا لاق

 . جارعملاو ءارسالا ثيداحأ يف 398 ص 2 ح 6 فلس اميف هيلإ ةراشالا رظنا )1(
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 16 ۔ 10 : جراعملا عبارلا ءزجلا

 ريسفتو .اهلوصا نم بهذت نيح وهو 5ثبنم ًاروتنم ءابه ريصت مث ،شوفنملا نهعلاك
 .ابهاذ ارابغ :نسحلا لاقو .سمشلا عاعش نم ىوكلا نم تيبلا لخدي يذلا ءابهلا

 لاق لاق نسحلا نع اوركذ 4 اميمح ميمح لأسي الو » :ىلاعت لاق
 ملعي ىتح نيزاوملا تعضو اذإ :ًادحأ دحأ اهيف لأسي ال نطاوم ةثالث :ةي هللا لوسر

 6هلامشب مأ هنيميب هباتك ذخأيأ ملعي ىتح بتكلا ترياطت اذإو ؤفخي مأ هنازيم لقثيأ

 .("زوجي ال مأ طارصلا زوجيأ ملعي ىتح طارصلا دنعو

 لمحي نأ هبيرق بيرق لأسي ال :يا (ًاميمح ميمح لأس آالو) : نسحلا ريسفتو

 نإو) :لجو زع هلوقك .ايندلا يف ضعب نع مهضعب لمحي ناك امك ائيش هبونذ نم هنع
 .[18 :رطاف] (ىىبرَق اد ناك وَلَو يش هنم لمحي ال اهلمح ىلإ ةَلَقْنُم ن

 يف هتريشعو هتيب لهأو هتبارق لجرلا رّضبي :يأ 4 ْمُهَنوُرصَبُي » : ىلاعت لاق

 :لاق .ةدحاو ةرم مهنوفرعي : يبلكلا ريسفتو .ًاضعب مهضعب فرعي الو نطاوملا ضعب
 هيخأو هتبحصو هينب نمو باذع نم ىدتقي و « كرشملا :يأ ه ُمرخُمْلا دو :

 يف هذقنتو هرصنت يأ (هيوتن) :نسحلا ريسفت 4 هيوت يتلا » هتريشعو :يأ 4 هتليِصفَو
 كلذ 4 هيجنُي ٌمُث » مهب يدتفي يأ 4 ًاعيمَج ؛ضزألا يف ْنَمَو » : ىلاعت لاق .ايندلا
 . هللا باذع نم

 .هللا باذع نم كلذ هيجني ال :يأ ي لك » : هللا لاق

 : ىأ 6 ىظل اهلك منهجو .منهج ءامسأ نم مسا يهو 4 ىظل اهنإ . :لاق مث

 .ماهلل ةعازن :نسحلا لاق .4 ىىَوشلل » ةلاكأ ينعي « ةَعازَت » ججات :يأ ،ىظلت

 . (‘“)هتقلخ مراكمو هفارطأ لكأت : مهضعب لاقو . (2)رسأرلا دولجل ةعارن : دهاجم لاقو

 .196 ص 2 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)

 .77 ص 19 ج ،يربطلا ريسفت نم بيوصتلاو .هتبثأ ام حيحصلاو «سانلا دولجل» :ع و ق يف (2)

 ، يربطلا ريسفت يف امك ؛ةداتقل لوقلاو . هتبثأ ام هباوص أطخ وهو «هقلح مراصم» :ع و ق ىيف (3)

 = . نييمدآلا نم سأرلاو نالجرلاو ناديلا يهو .ةاوش اهتدحاوه :269 ص 2 ج ةديبع وبأ لاقو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 25 ۔ 17 :جراعملا

 "ثعلا ةعاط نع] 4 ىونو » [ناميإلا نع] « رَبذأ نَم وذَت » :ىلاعت لاق
 .هاعواف [لاملا عمجو] يأ 4 ىعوأ عَمَجَو »

 :يأ « دشلا ُهسَم اا إ » ًاروجض :يأ « ًاعولَم قل َناَسنإلا نإ { : ىلاعت لاق

 ينعي ،ةبسح اهيف هل تسيل ،اهيف ربصي مل ةدشلا هتباصأ اذإ : يأ 4 ًاعوُرج ) ةدشلا

 هللا قح عنمي :يأ « ًاعونَم » َلاملا ىطعأ اذإ :يأ « ريخلا هسم اذإو » كرشملا

 رجض نقفانملاو كرشملا نم كلذو .هيف

 نيملسملا ينعي « َنيََصُمْلا ألإ » :لاقف سانلا نم نينمؤملا ىنثتسا مث

 لاقو .نسحلا ريسفت يف اهيلع نوميدي :يأ 4 ًنوُمِئاَد ْمهتْوَلَص ىىلَع ْمُه نيذلا »
 ال :يأ (نوممئاَد) : مهضعب لاقو .دحاو وهو .اهتيقاوم ىلع نوموقي :نسحلا

 .نوتفتلي

 :اكزلا يه :نسحلا ريسفت « موُلْعُم قح مهلوأ يف نيزلاو » :لاق
 لأسي يذلا نيكسملا :لئاسلا :نسحلا ريسفت .4 موُرُخَمْلاَو لئاسلل » .ةضورفملا
 يذلا ريقفلا مورحملاو :لاق .هدي يف ام دفني ىتح ةلأسملا نع فكي مث ةجاحلا دنع

 ائيش يطعأ اذإو] ،لئاسلا ىطعي امك ةلأسملا نع ىطعي نا مرحف }لاح ىلع لاسي ال
 1 ([لبق

 فاّؤطلاب سيل نيكسملا نإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 ىنغ دجي ال يذلا نيكسملا نكلو ،ناتلكألاو ةلكألاو ناترمتلاو ةرمتلا هدرت يذلا

 .(ةًافاحلإ سانلا لأسي الو ،هينغي

 اهل لاقي سأرلا ةدلجو نالجرلاو ناديلا :ىوشلاوو :185 ص 3 ج 6 يناعملا يف ءارفلا لاقو =

 .«ىؤش وهف لتقم ريغ ناك امو ،ةأوش
 5 يلإ قفانم اي ؛ يلإ رفاك اي :رفاكلل لوقت» : يناعملا يف ءارفلا لاقو .373 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 . «همساب دحاو لك وعدتنف

 .363 ةقرو ز نم ةدايز ا(2)

 .252 ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا ،هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)
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 33 ۔ 6 : جراعملا عبارلا ءزجلا

 .ةمينغلا يف هل مهس ال يذلا فزاحُملا مورحملا :لاق سابع نبا نع اوركذ

 ءارقف مهو . مالسلا هيلع يبنلا دجسم ةفص باحصأ مه :اولاق مهضعب نع اوركذ

 مث ،أمهس اهنم ذئموي مهل لعجف وزغلا نوعيطتسي ال نيذلا ةي هللا لوسر باحصأ
 اهيلع نيلماعلا َنيملْسُمْلاو ِءاَرَقُملل تاقدصلا اَمنإ) :: ةءارب ةروس يف يتلا ةيآلا تلزن
 هللا َنُم ةضيرف ليبسلا ن نباو هللا ليبس يفو َنيِمراَعْلاَو باقلا يفو مهبولق ةَمنوُمْلاو

 هذهو 5.ةيكم ۔ انغلب اميف۔ةروسلا هذهو }ةماع تراصف [60 :ةبوتلا] (ميكَح ميلع هللاو

 . ملعأ هللاو ،ةيندم ةيآلا

 موي :يأ باسحلا مويب :يأ نيدلا مويب َنوُقَدَصُي نيذلاو 9 : ىلاعت لاق

 . مهلامعأب سانلا ىلاعت هللا نيدي

 نإ » نوفئاخ :يأ 4 َنوُقفْشُم مهبَر باذع ْنُم ممه نيذلاو » : ىلاعت لاق
 :هللا لاق :ةي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ .4 نوُماَم ريع ْمهَبَر باذع

 الإ ايندلا يف ينفاخي ال : نينمأ هيلع عمجأ الو نيفوخ يدبع ىلع عمجأ ال يتزعو

 . (")ةرخآلا يف هتفوخ الإ ايندلا يف يننماي الو ئ ةرخالا يف هتنمأ

 ينب تلم ام ؤأ ْمهجوزأ ىلع لا دوظفنح مهجورفل مه نيذلاو « : لاق

 .لالحلا ىلع نومالي ال : يأ (َنيمولَم ريغ مه مهنإ

 مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ءارو : يأ ي كلذ ءاَرَو ىغبا نمف : ىلاعت لاق

 .همارح ىلإ هللا لالح اودعت .ةانزلا مه كئلواف :يأ 4 َنوُداَعلا مه زوأ

 اميف تانامألاو "مهيلع هللا ضرتفا اميف :يأ هممهتنمال ممه نيذلاو » :لاق

 ىأ 4 نوُعاَر ث سانلا هيلع اودهاع ام : يأ 4 مهدهمَو ث سانلا نيبو مهنيب

 او اميف سانلا نيبو مهنيب اميف دهعلاب نوفوي 0 تانامألا نودؤي ينعي ،نوظفاح

 اذإ اهب نوموقي .سانلا نيب اميف تاداهش يهو (نوُمئاق م مهتَداَهش ْمُم نيزلاو قحلا

 . مهدنع تناك

 نع كرابملا نب هللا لدبع هجرخأو ٠ سوأ نب دادش نع ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ نسح ثيدح )1(

 .742 مقر ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس ،ينابلألا رظناو .السرم نسحلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 41 - 34 :جراعملا

 اهتيقاومو اهئوضو ىلع :يأ ه نوظفاحي مهتالص ىّلَع ممُه نيذلاو » :لاق
 . 4 َنوُمَرَكُم تنج يف كنلوأ ١ + : ىل اعت ل اق .اه دوجسو اهعوكرو

 لاَمّشلا ٍنَعَو نيميلا نع َنيمطهُم كلق اورَقَك نيذلا ,لامف » :ىلاعت هلوق

 ام :نولوقي الامشو انيمي نوذخاي نيقلطنم :يا (َنيِعطُهُم) :نسحلا لاق « َنيزع
 :(َنيزعلا) و .هب ءاج امب نوبذكي الامشو أنيمي هنع نوقفتي :لوقي ؟لجرلا اذه لوقي
 .نسحلا ريسفت يف ،قرفلا

 قلح ًاقلح انآرف ةي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق 0)ةرمس نب رباج نع اوركذ
 .( نيزع مكارأ يلام :لاقف

 :مهدحأ لوقل « ميعن ةَنَج َلَحذُي نأ ممُهنَ :ىرملا لك أ » :ىلاعت لا
 تناك نإ .ةنجلا :يأ [50 :تلصف] ب هدع يل نإ َيبَر لإ تعجر نئلؤر

 .نولوقت امك ةنج

 مهنقلخ انإ لط :لاق مث ةنجلا لهأ نم اوسيل : يأ « لك » :لجو زع هللا لاق

 .ةفطنلا نم :يأ « َنوُمَلْعَي امم

 برب + هلك مسق وهو ،دحاو مسقأو (مسقأ ال) 4 ُسيقأ الف ) : ىلاعت لاق

 اقرشم نوتسو ةئامثالث سمشلل : مهضعب لاق .هسفنب هللا مسقأ برتَملاو قرَشَمْل

 نأ ىلع : يأ 4 مهنم اريخ لذب نأ ىلَع نورداقْل ا ! » :لاق .ًابرغم نوتسو ةئامثالثو

 نحن اَمَو » . مهنم هلل عوطأ نييمدآ :يأ ،مهنم اريخ لدبنو باذعلاب مهكلهن

 .هاندرأ نإ كلذ ىلع نيبولغمب :يأ 4 َنيقوُبْسَمب

 ليلجلا يباحصلا وهو ،ةرمس نب رباج :هتبثأ ام هباوص أطخ وهو .«ةمرس نب ءاجر» : :ع و ق يف )1(

 .يقي يبنلا نع ةريثك ثيداحأ ىور .صاقو يبأ تنب ةدلاخ همأو صاقو يبأ نب دعس تخأ نبا

 .224 ص 1 ج . باعيتسالاك ،لاجرلا بتك يف هتمجرت رظنا

 باب ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ هجرخأ .حيحص ثيدح (2)

 5ةّزعلاو .انه درو امم لوطأب ةرمس نب رباج نع (430 مقر) . . .ةالصلا يف نوكسلاب رمألا

 . ضعب نع اهضعب ةزيمتملا تاعامجلا يه :نوعلا اهعمجو
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 44 ۔ 42 :جراعملا عبارلا ءزجلا

 تمتأ دقن ٩ اوُبَعلَيَو , مهرفك يف :يآ 4 اوُضوُحَ ه ف ذف و : ىلا اعت لاق

 مهلاتق

 .لاتقلا هخسن ،خوسنم (ضرغنا)و ،(زَذَف) :نآرقلا يف ءيش لكو
 ًأعارس روبقلا نم :يأ 4 ًاعارس ثاَدججألا نم نوجرخي موي 9 : ىلاعت هلوق

 .سدقملا تيب ىلإ روصلا بحاص يدانملا ىلإ ًاعارس مهروبق نم نوجرخي
 نوردتبي :نوضنوي :نسحلا لاق « َنوُضفوُي بضن ; ىلإ مهنأ » : ىلاعت لاق

 نمف "بصنؤ بصن :نيهجو ىلع أرقت يهو . منصلا ينعي ىنعي ؛ آلوأ هملتسي يأ . مهبصن

 هجو ىلع مالعأ وهو . ،بصنلا نم ةعامجلا ةعامج ينعي وهف (بُصن بُصن) اهأرق

 .'"»نيتءارقلا

 ه ْمُهَقَمرَت » .فرطت ال يهف ةليلذ :يأ « مراص ةَعشنَخ » : ىلاعت لاق
 موي وهو .ايندلا يف 4 َنوُدَعوُي اوئاك يذلا مويلا كلذ ةلذ » ‘}‘[مهاشغت :يأ]
 . ةمايقلا

 نم دبعف بصن ام لك وه :ليقو ،هدنع حبذيو بصني رجح :عمجو دحاو ،نيتمضب 4 بصلاو )1(

 مصاعو شمعألا ارق» : :186 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .بصن :ناسللا رظنا . هللا نود

 ناكف (نوضفوي بصن ىلإ) :تباث نب ديز أرقو .هيلإ نوقبتسي بوصنم ءيش ىلإ (بصن ىلا)
 .«باصنأ عمجلاو دحاو وهو ،باوص لكو ءهللا نود نم دبعت تناك يتلا ةهلآلا بصنلا

 .373 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 7- 1 :حون

 اهلك ةيكم يهو . 74 ةروس ريسفت

 نأ هموق ىلإ احون اَنْلَسْأ انإ » :لجو زع هلوق 4 ميجل نمل ا هللا نب .

 .عجوم :يا « ميلأ باذع مهاي نأ ,لبق نم كموق زد
 نم ه مكَل ز رفغت نوُعيِطأَو ؛وُقاَ هللا اوذبغا نأ نيبم ريذن ْمُكَل ينإ موقت لاق ث

 مكتوم ىلإ :يأ ه ىمسم لجأ ا ىلإ ُمُكْرشَويَو » مكبونذ مكل رفغي :يأ مكبونذ ذ
 .ةرخآلاو ايندلا يف باذعلا مكذخا اونمؤت مل نإو .باذع ريغب مكتوم نوكيف

 لجأ هللا هلعج ةمايقلا موي ينعي « ُرشَوُي ال اج ا هللا َلَجأ نإ » :ىلاعت لاق
 روضح :دهاجم لاقو . نسحلا ريسفت وهو ثرخؤي ال ءاج اذإ ،هيف نوثعبي دابعلل

 .رخؤي ال لجألا ءاج اذإف ؛لجألا

 . ةيئاج ةمايقلا نأ منملعل ه َنوُمَلْعَت متنك ؤَل » :لاق

 لإ ءاعد مهدي ْمَلف اراهنو اانل يموق توعد ينإ بر لاق ط ف ًاحون اوبذكف

 نأ مهتوعد املك : :يأ 4 ه َرفْعَتل مُهَتْوَعَد اَمْلُك ينإو » .ناميإلا نع يأ ه اراف
 : : يأ 4 مهن ذا يف ْمُهَعبَص ا ولع ث و ؤ اوب ا مهل رفغتف اونمؤيف كرشلا نم ا . اورفغتسي

 مهسوؤر اوطغ : يأ 4 ْمُهَباَيِث اوش : اوشغتساو ط عمسي ال نم ةلزنمب كلذ نوهركيو نولوتي

 رفكلا ىلع اوماقأ :يأ 4 اوُرَصأَو » ناميإلا ىلإ مهايإ يئاعد اوعمسي اليكل
 . هللا ةدابع نع :يأ 4 ًارابكتْسا اوربكَتْساَو »

 .احون انلسرأ انإ ةروس» :ز يفو .ع و ق يف اذك (1)
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 16 - 8 :حون عبارلا ءزجلا

 ْمُهَل تنغأ ينإ من » ةرهاجم يا ًاراهج ممُهَنوَعَد ينإ مت » :ىلاعت لاق
 ُلَمَق » 0}[رسلا ءاعدب ةينالعلا يف مهءاعد تطلخ :يا] ه ًارارْسِإ ُمُهَل تْزَرْسَأَو ٥3 8

 بات نمل :يأ « ارافَع ناك هنإ » هب اونمآو مككرش نم :يأ « مكبر اورفغتسا
 نع شمعالا نع اوركذ .رطملاب مكيلع ردت :يأ 4 ًاراَرْذُم مكيَلَع امسلا لِسرُي »
 يرمتف حيرلا هللا لسري مث املا باحسلا لمحي :لاق دوعسم نب هللا دبع نع لجر

 .رطمت مث ردت ىتح ةحقللا ىَّرمت امك باحسلا

 ه ارنهنأ مك لعجيو تنج مكل لعجيو نيو ,لؤشأب مُكذدميَو » : ىلاعت لاق
 ةرخآلا يف رفاولا ظحلا عم مهل عمجي هللاب مهناميإ نأ مهملعاف اويدجأ دق مهنإ ليق]

 ؛(ا}[ايندلا يف ىنغلاو بصخلا

 ةمظع هلل نوفاخت ال :يأ « أراقَو .هلي وجرت ال مكل ام » : ىلاعت لاق

 .ةقلع مث .ةفطن :يأ ه ًاراوْطأ ْمُكَقَلَع دقو » .ةمظع هلل نولابت ال :دهاجم ريسفتو
 .امحل مث ءامظع مث }ةعضم مث

 نهيف َرَمَقْلا َلَعَجَو » :ىلاعت لاقو .ماع ةئامسمخ ةريسم نيءامس لك نيبو ؛ضعب

 .(} ضرألا لهأل :يأ « ارو

 امهتيفقاو ءامسلا ىلإ امههوجو رمقلاو سمشلا :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 اوَرَت مَلا) :ةيآلا هذه الت مث ،ضراألا يف نائيضي امك ءامسلا يف نائيضي ضرألا ىلإ

 .374 ةقرو ز نم ةدايز (1)
 تناك» :188 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .نينمز يبأ نبال لوقلاو 3374 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 نم دلولا عطقناو .مهنع رطملا عاطقنال مهلاومأب تبهذو .مهيلع تحلا دق دئادشلا نونسلا
 .(َنيَِبو ,لاومأب مكذدمْيَو) :لاقف .مهئاسن

 ال يأ» :188 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا اهدروأ يتلا ظافلألا سفن يهو 3زو ،ع و ق يف اذك (3)

 . «ةمظع هلل نوفاخت

 .يبلكلا ريسفت يف ضرألا لهأل ءايض نهعم» :يأ 3374 ةقرو ز يفو 8،ع و ق يف اذك (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 21 - 16 :حون

 .ةيآلا (. . .رون نهيِف َرَمَقْلا َلَعَجو قاب تاومس عْبَس هللا ّقَلَح تيك

 تلق :لاق صفح نب ديزي نع اوركذ ه ًاجاَرس ٌسُمشلا َلَعَجَو » : ىلاعت لاق
 فيصلا يف امأ :لاق ؟نايحأ دربتو انايحأ انالصت سمشلا لاب ام :رمع نب هللا دبعل

 الإ هارن انك ام تلق . ةعباسلا ءامسلا يف يهف ءاتشلا يف امأو ةسماخلا ءامسلا يف يهف

 يف يذلاو .ءيش اهل مقي مل ايندلا ءامسلا يف تناك ول :لاق .ايندلا ءامسلا هذه يف
 اوذاتي ال يكل فيصلا يف عفرتو ،اهب نوعفتنيف ضرالا لهأل ءاتشلا يف ىندت اهنأ انيديأ

 .اهب

 يرجت اهنأو ،ءامسلاب ًاقزال اهنم عيش سيل موجنلاو رمقلاو سمشلا نأ اوركذ
 ولو .ءامسلا نود ةنوحاطلا ١ لثم : لاقو . نسحلا ريسفت وهو 4 ءامسلا نود كلف يف

 .رجت مل ةقزتلم تناك

 .اقلخ ضرألا نم مكقلخ : ا 4 اتا :ضزألا نس مكنأ للا » :ىلاعت لاق
 اهنم) : ىلاعت هلوقك « اهيف مكديع : مث » .ةفطن نم هلسنو 6 نيط نم مدآ قلخ :يا

 : ىلاعت لاق ][55 : هط] (ْىَرخأ ةرات مُكُجرخن اهنمو مكدي اهيفو ْمُكاَنفَلَخ

 .ه جارخإ مُكجرْخُيَو »
 : هلوقو .مكل اهطسب : يأ 3 طاسب ضزألا ُُكَ لَعَج هللاو ط : ىلاعت لاق

 : يأ 4 ًاجاجف اللبُس اهنم اوكلسَتل . : ىلاعت لاق .دحاو ،اداهمو ؤاشارفو ،طاسب
 .(}أمالعأو اقرط

 % ى ى

 يهو . 4 ار اسح الإ ١ هُدَلَوَو ُهل أاَم هدز ل نم اوكب او ينوَصَع م مهنإ 1 بر حون ; ل اق <

 :هدڵلؤو .( هتدلو يتل ا هتريشع وهف . هدلوو :اه أرق نمف ؛هجوأ ةثالث ىلع أرقت

 قرطلا يه» :يناعملا يف ءارفلا لاقو .ةداتقل لوقلاو .ةنيب ًاقرط» :ز يفو .ع و ق يف اذك (1)
 . «ةعسارلا

 : يأ (ًراَسَح آلإ ُهَدَنَوَو هئاَم) : ىلاعت هلوق ريسفت لاقيو . . .طهرلا اضيا دلولاو» :ناسللا يف ءاج ((2)
 . «هطهر
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 24 ۔ 22 :حون عبارلا ءزجلا

 :هلوقو .بيذكتلاو كرشلا ىلع اضعب مهضعب عبتا :يأ (اوُعبَتا) :هلوقو ."هدالوا

 .هايإ مهعابتا هللا دنع :يأ (ًاراَسَخ لإ)

 آل اوُلاَقَو » كرشلا وهو ٤ ًاميظع :يأ ؛ ًارابُك ركم اوُرَكَمَو » :لجو زع لاق
 مهتهلا ا ءامسأ يهو .4 ارسنَو قوُمِبَو ف توغ ر الو ع اوس الو ١ دو نْرَذَ ; الو ْمُكَتَل ا نْرَذَ

 . نسحلا ريسفت يف اهتدابع اوعدت ال : : يأ . هللا نود نم اهنودبعي اوناك يتلا

 ناك نيأ اهنم منص لك فصوو ،برعلا دالب يف تناك مانصألا هذه نأ اوركذ

 ناك :لاق .نيمنصلا عضوم مسا تيسنو نيعضوم اهنم تظفح : مهضعب لاق .هعضوم

 .2 عخلبب هاهرب اذكو اذك منص

 نمف .اهضعب ىمس هبسحأو برعلل تناك مانصأ اهنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 هيلع حون ةصق نم عضوملا اذه يف اهعطقي هنإف برعلا ضرأ يف تناك اهنإ :لاق
 نيملاظلا دزن الؤ) : لوقي ثيح حون ةصق ىلا عجر مث . اقنأتسم مالكلا لعجيو مالسلا

 . (الالض الإ

 تلضأ مانصألا ينعي هنإ :نسحلا ريسفت 4 اريثك اوُلَضأ ذَمَو » :لجو زع هلوق
 .اهتدابع ىلإ تعد مانصألا نوكت نأ ريغ نم اهايإ مهتدابعب سانلا نم اريثك

 ىلع مالسلا هيلع حون ا ءاعد اذه 4 اللَض لا َريملّضلا دزت ه الو ط : لجو رع لاق

 م م ألإ كموق نم نموي ! نل ُهنأ) : لجو زع هلوق لثم : مهيلع ءاعدلاب هللا نذأ نيح هموق

 . [36 :دوه] (نماَ ق

 .هدلو ىنعمب «هدلو» :ماللا ناكسإو واولا رسكب يتلا يهو .ةثلاثلا ةءارقلا فلؤملا ركذي مل (1)

 ريسملا داز يف يزوجلا نبا هركذ امك يردحجلاو رمعي نباو ةيلاعلا يبأو نسحلا ةءارق هذهو
 .«ءاربكلاو ءاسؤرلا يأر اوعبتا ءارقفلاو عابتألا نأ ىنعملا» :هيفو .373 ص 8 ج

 يف يربطلا ركذ دقو .اهنايبت نم نكمتأ ملو عو ق يف ةحضاو ريغ ةملكلا هذه تدرو اذكه (2)

 ارابخأ أرقاو .اهدبعت يتلا لئابقلاو اهتنكمأو اهعيضاومو ءامسألا هذه ءامسأ 99 ص 29 ج هريسفت

 امف 59 ص ث يكز دمحأ ذاتسألا قيقحتب يبلكلا نبال مانصألا باتك يف ةلصفم اهنكامأ نعو اهنع

 .اهدعب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 28 - 25 :حون

 4 ران اولخدف اوق اوق وقر : { ) مهكرشب : يأ 4 مهتنتيطخ امم )ل :لجو زع لاف

 نم مهنوعنمي 4 ًاراصنأ هللا نود ْنُم مُهَل اودجي مَلَف » رانلا مهل بجوف :يا

 . هللا باذع

 اذهو .آدحأ : يأ ارايد َنيرفلكلا َنِ ,ضزألا ىّلَع زذَن آل بر حون َلاَقَ »

 ارجا لإ اوُدلِي آلو كدابع اولض مذ نإ كنا إ » .مهيلع ءاعدلاب هل هللا نذأ نيح

 وهو هللا لبق نم حون هملع عيش وهو . رفك كردأف اديلو اودلو مه نإ . : ىأ 4 ًارافَك

 .(َنَماة دق ْنَم الإ موق نم نموي نل هنا حون ىلإ انيَحؤاَو) :هلوق
 ْنَملَو » نينمؤم اناك :نسحلا لاق .4 ٌيدِلؤلَو يل زفغا بَر » :حون لاق

 َنينمؤُمْللَو» (نم ؤُمر يدجسم ينعي (يتيب لخ نم) : : مهضعب لاق انمؤم يتب لخ
 مهيلع ءاعدلاب رمأ نيح كلذو . ًاكاله الإ : ىأ 4 رات لا َنيملظلا دزت الو تنم ملاو

 . مهقرغاف هل هللا باجتساف

 . «مهاياطخب : يأ» :ز يفو . «مهكرشب» :ع و ق يف اذك (1)

 نب رمع أرق امك نارودلا نم لاعيف هنكلو ترد نم وه» :190 ص 3 ج © يناعملا يف ءارفلا لاق ((2)

 (رايد) : مهضعب لاقو .«تمق نم وهو 255 :ةرقبلا] (مايقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا) :باطخلا
 رظناو .رادلا بحاص :رايدلا :ليقو .دحأ :يأ .رايد رادلاب ام :لاقي .رادلا نكسي نم يأ

 .(رود) :ناسللاو .313 ص 18 ج يبطرقلا ريسفت
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 5 ۔ 1 :نجلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو نجلا ةروس ريسفت

 هج .۔.۔., م ى۔ ذ ٤ هء , ِ ,- ٠ ة١, . .
 رفن عمتسا هنا يلإ يجوا لق » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 م - . . َ ء ٤ ك 9

 يلع يبنلل مهنع لجو زع هللا لاق نيذلا نم ،نيبيصن نج نم ءالؤه « نجلا نم
 .[29 :فاقحالا] (نآَرقلا ًنوُعِمَتُسَي نجلا نُم رقن كيلإ اَنفَرَص ذإَو) :مالسلا

 «هب انماثف» ىدهلا ىلإ :يا هدشلا ىنإ يدهي بجع ناءرق اًغِمَس انإ اولاقف
 -  ّ ۔ هد ّ 7

 اميف ۔ كلذ لبق اوناكو ؤهب اونمآ :يأ 4 ًاَدَحأ انبَرب كرشن نلو » .هانقدصف :يأ
 . . ٤ ى ۔ ۔ه .3 1 1 ٤

 دعب نم لزنا اباتك انعمس انإ) :فاقحألا ةروس يف اولاق دقو .ةيدوهيلا ىلع ۔انغلب
 ٠١ ۔ ٥. م و <, ۔ ٤٥ 7 ه ه۔۔ ۔ه۔ ,۔؟ و ۔ م . ۔ ه
 .[30 :فاقحألا] ( ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ يدهي هيدي َنيَب امل اقّدَصُم ْىَسوُم

 .ةعبس اوناك : يبلكلا لاق

 2 . ٠ . ّ . . ِ ٤ ح { و - ٤٤

 ذختا ام ط (!")هؤايربكو هتمظع :: ىأ 4 انبر دج ىلعت هناو ط : لجو رع لاق

 .4 ادلو آلو ةبحاَص
 ا ۔و / ٨ ع إ ۔ ۔ م

 هللا ىلَع » ةكرشملا وهو نجلا هيفس :يأ « انُهيفَس لوقي ناك ةناو » :لاق
 , ۔ ه ٠٤ - 22 .4 , ء۔۔ ۔۔ ى ى . ً . ,- 2
 نجلاو سنإلا لوقت نل نا اننظ اناو » .(ةةكرش :يأ ؛ابذكو اروج :يأ « اططش

 .4 ابذك هللا ىلَع
 :272 ص 2 ج ؛زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .«انبر ركذ» :ع و ق يفو . حصالا وهو ز يف اذك (1)

 حجرو .انبر لالج» :لاق دهاجم نع يربطللو ءارفلل ةياور يفو .«هناطلسو انبر كلم الع»

 . «هناطلسو هتردقو انبر ةمظع تلاعت» : لاق نم لوق لاوقألا هذه نم يربطلا

 .دهاجمو ةداتق هيلإ بهذ امك «سيلبإ وه» :ريسافتلا ضعب يفو ز يفو .ع و ق يف اذك (2)

 .كرشلا ىنعمب نوكت نأ الإ ًاهجو اهل ىرأ الو «ةكرش» : ع و ق يف اذك (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 9 - 6 :نحلا

 زع هللا لوق اذه « نجلا َنُم ,لاجرب َنوُدوُعي سنإلا نم لاجر ناك هنأو » :لاق
 ْمُعوُداَزَق » "}لالضلا يف مهتسوسو مهيلع نوبلقي :لاق .نسحلا ريسفت يف لجو
 .مهلالض ىلإ آلالض :يأ « ًاقُمَر » مهيلع اثمهلابقإب

 .ارفاسم ناك اذإ ةيلهاجلا يف مهدحأ ناك سنإلا نم لاجر نأ يبلكلا ريبسفتو

 .هموق ءاهفس نم يداولا اذه ديسب ذوعأ :ىدان ةشحوملا رفقلا ضرألا يف ىسمأ اذإف

 تداز سنالا نإ يأ (أقمَر ْمُموُدازف) 6 حبصي ىتح هتعنم يفو هراوج يف (3) يسميف

 .رافكلا نجلا مهف :دهاجم لاق .مثإ :يأ 5أقهر .مهب مهذؤعتل نجلا

 نم نيكرشملا ينعي « متنتَط امك » نجلا نم نيكرشملا ينعي اون مهنأو »
 .ثعبلا نودحجي : يأ هم ادحا هللا تعبي نل نا » سنإلا

 لوق اذه ه ًابْهُشَو اديدش ًاسرَحْتلُم اهتذججوَق ءامسلا اَنْسَمل انأو » :هلوق

 ُعَفَن انك نأو % .نجلا نم ةدرملا مهو ،مهنم كلذ لعفي ناك نم نونعي ،نجلا

 ه ًادصز باهش هل ذجي الا عمتسي نمق عمسلل دقَم » ءامسلا نم :يا « اهنب
 اربخ ةكئالملا نم عامتسالل يأ ( عُممُسلل) :هلوقو ث[عامتسالا نم عنمت ةظفح :يأ]

 . هوعمتسي نأ ىلع نوردقي اونوكي ملف يحولا امأف ؛ءامسلا رابخأ نم

 ىرن ام مالسلا هيلع يبنلا ثعبي نأ لبق انك :لاق يدراطعلا ءاجر يبأ نع اوركذ
 الإ اذه نإ ؟اذه ام انلقف .اهب يمر دق موجنلا اذإ ةليل تاذ نحن امنيبف .هب ىمري امجن
 يف ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف .ثعب دق مالسلا هيلع يبنلا نأ انءاجف .ثدح رمأ

 اهجو اهل رأ ملو .ز يف ةرابعلا درت ملو «لالضلا يف مهتسوسو مهيلع دوبلقي» :ع و ق يف اذك (1)

 .امهريغو يربطلا ريسفت يف الو ز يف ةدراو ريغ يهو ،هيلإ نئمطأ
 . هتبثأ ام باوصلاو «مهلوبقب» :ع و ق يف (2)

 .بسنأ وهو «تيبيف» :ز يفو ضع و ق يف اذك (3)
 .«مجرلل هب دصرأ دق يذلا :دصرلا باهشلا :دمحم لاق» :اهيفو 50375 ةقرو ،ز نم ةدايز (4)

 ءاجر ىبأ نع ربخلا اذه ىور دقو ثةبسانم ىندأل رابخألا ضعب رركي نأ مالس نبا ةداع نم (5)

 . .387 ص ءزجلا اذه يف اهرخآ هريسفت يف تارم ةدع يدراطعلا
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 15 - 10 :نجلا عبارلا ءزجلا

 باهش هل ذجب نالا عمتسي نمف عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انإَؤ) :نجلا ةروس
 . (ادّصر

 يا ًادشَر ْمُهُثَر مهب دارأ مأ ضزألا يف نمب يرأ رشأ يرذن ل انأو » :هلوق
 ةمعن هنم مهل ثدحأ مأ :يأ 5أدشر مهب دارأ وأ ،مهكلهي نأ ضرألا لهأب هللا دارأ

 . ةماركو

 مأ إمهدشريف لوسرلا اذه اوعيطي نأ مهب دارأ يردن ال اولاق :مهضعب لاقو

 . مهكلهيف هوصعي

 نونعي] « كلذ َنوُد انيَو » ل[نونمؤملا يا] « نوحلاصلا انم انأو »
 نونمؤم نجلا يفو .كرشمو نمؤم :نوفلتخم :يأ 4 ًاددق َقئاَرَط انُك » 0"[نيكرشملا

 . نوباصو ناثوألا ةدبعو سوجمو ىراصنو دوهيو

 نل نأ يأ 4 ضزألا يف ةللازجعن ن نأ » انملع :يأ ه اط انأو »
 انثعبيف انيلع ردقي ال ىتح ضرألا يف : يأ « ابره هَرجعن نلو » ضرألا يف هللا قبسن

 .ةمايقلا موي

 نموي نمف » هانقدص :يأ 4 هب اَنماء» نآرقلا :يأ 4 ىدهلا انعمس امل انأو »

 نأ فاخي الو اقَمَر الو » ءيش هلمع نم صقني نأ :يأ ه ًاسخَب فاخي لق هبرب

 هيلع دازي نأ فاخي ال يأ املظ فاخي الق) :هلوق لثم يهو .لمعي مل ام هيلع دازي

 .[112 :هط] هتانسح نم صقني الو :يأ (ًامضمم الور هتائيس يف

 .نوكرشملا مهو ،نورئاجلا :يأ 4 َنوُمِسَقْلا انمَو َنوُملْسُمْلا انم انأو »
 “ةّنوُطِسَقْلا امأو » .ت[ادشر اوباصأ :يا] ًادّمَر اورَحَت كئلوأت ملسأ َنَمَق »
 . ابطح ممّنَهَجِل اوئاكف

 .375 ةقرو ز نم ةدايز (1)
 .«هوعبتاو ىدهلا اوُمأ :لوقي (ادشَر اؤَرَحت)» : يناعملا يف ءارفلا لاقو .ز نم ةدايز (2)
 .لدع اذإ طسقم وهف طسقأو راج اذإ طساق وهف طسق :لاقي (3)
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 ريزعلا هلا باتك ريسفت 18 - 16 :نجلا

 اوماقتسا ول ،نيكرشملا ينعي 4 ةقيرطلا ىّلَع وُماََسا وأو » : ىناعت هللا لاق
 تبنت هب ؛ سانلا شيع ءاملاو . )1 )ءاور ءام : : ىأ 4 ًاقّدم ءام مهنيقشأل ط ناميإلا ىلع

 او ث ْمُكَبَر اوُرفْغَتْسا موق اي , : هموقل دوه لوق لثم وهو .مهيشاوم شيعتو مهعورز
 نأ وَلَو) :هلوقكو [2 :دوه] (أرارذُم مكيل ءاَمُسلا لسزي) مككرش نم :يأ (هنلإ

 .6 : فارعألا] ) ضزألاز ء ءامسلا نم م تاكرب مهن انشَتْفْل اوقتاو اونما ىىَرَغلا لهأ

 ارادم مُكيَلَع ءامسلا ليزي اراقع ناك 1 ُهكَب اوُرفْغعَتْسا) : :هموقل حون لوقكو

 .[10-12 :حون] .ةيآلا رخآ ىلإ (.. .نينبو ,لاؤماب ْمُكذدُمَْو

 مهركش فيك ملعنف هيف مهربتخنل :يأ « هيف مهفل » :لجو زع لاق

 :يأ « ُهكلْسَن » نمؤي ال :يا ه هبر ركذ نع ضرعي نمو » :ىلاعت لاق
 لاق] . باذعلا نم ةقشم :دهاجم ريسفتو .هيف ةحار ال :يأ ًادَّعَص اباذع 9 هلخدن

 هَقهزأَس) :لجو زع هلوق وه :لاق بعك نع اوركذ . ة[منهج يف البج :سابع نبا
 .ث}[17] .رثدملا يف هريسفتو (ادوُغَص

 ام :نسحلا لاق « ادحأ هللا َعَم اوت لق .هلي دجسملا نأو » :لجو زع هلوق

 يف يرهوجلا لاق .بذعلا ريثكلا ءاملا وهو حيصف حيحص وهو ءاور ءام» :ع و ق يف اذك (1)
 :تلقو ءايلاب هتبتكو هترصق ءارلا ترسك اذإو . . .بذع يأ ،دودمم حتفلاب 5ءاور ءام : حاحصلا

 :375 ةقرو ز يف ءاجو .(ىور) :ناسللا رظناو 7 ةدراولل هيف يذلا وه لاقيو . ىؤر ءام
 .قزرلا نم مهل انعسوأل : يأ (أقدغ ءام مُهاَنيقْسأل)

 (ةَقيرطلا ىلع اوُماَقَتْسا ول نأو)» : :193 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .ز يفو ع و ق يف اذك (2)
 لعفن :لوقي . . .مهيشاومو مهلاومأ يف ةدايز نوكي (اقَدَع اُم مُهاَنيَقْسأل رفكلا ةقيرط ىلع
 هيلإ بهذ ام نا ل ودبيو ."ةرخآلا باذع نم ةدايزو ايندلا يف ةنتف مهيلع نوكيل مهب كلذ
 29 ج هريسفت يف يربطلا هحجر ام وهو .باوصلاب ىلوأو قحأ وه ةيآلا ليوأت يف انه فلؤملا
 .114 ص

 . يطويسلل روثنملا ردلا نمو يربطلا ريسفت نم ةدايز (3)

 ردلاو يربطلا ريسفت نم تبثأف اهباحصأ ىلإ لاوقألا هذه ةبسن يف بارطضا ع و ق يف عقو (4)
 . هلللا ءاش نإ حيحصلا باوصلا وه ام روثنملا
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 24 - 19 :نجلا عبارلا ءزجلا

 هلل اوصلخاف !اهيف هللاب نوكرشي مهو الإ مهدجاسم يف نوموقي نيملسملا ريغ موق نم

 هللا وعدي :يأ « ُهوُعذَي » ةي ادمحم ينعي ه هللا ُدْبَع ماق اُمَل هنأو

 اوداك ىتح هيلع اورهاظت : : ىأ > دبل هيَلَع نونوكي )9 نوكرشملا داك يأ 4 اوداك ث

 نم : ىأ ٠ ًاضعب مهضعب بكري داك ىتح : يبلكل ا ل اقو . نسحل أ ريسمت يف ئ هنولتقي

 .(!")هيلع درحلا

 يبر اوذ امنإ :[مالسلا هيلع يبنلا لاق : يأ] : لاق » : لجو زع لاق

 . 4 ادحأ هب رشأ الو

 الو » رفكلا يف مكلخدأ نأ يأ ه رض ْمُكْل كلمأ ل ينإ لق » : ىلاعت لاق

 .ناميإلا ىلع مكهرك نأ : يأ 4 ًادّشَر

 اتيصع نإ : ىأ 4 دحأ هللا نم , ينعنمي نل : يأ ؛ ينريجي نل ينإ لق +

 :ماعنألا] ) ميظغ مون باذع يبر تبصع نإ فا ينإ) : لجو زع هلوقك . ينبذع

 نم ينعنمي : : يأ هيلإ أجلأ أجلم : : : يأ 4 ًادحّتْلُم هنوذ نم دجأ َنلَو ث ]15

 .هريغو نسحلا ريسفت يف © هللا باذع

 4 هتلَسرَو هللا نم اغلب ألإ » (ًادحتلُم هنود نم دجأ َنَلَو) :مهضعب لاقو

 . ينعنمي كلذ نإف ةلاسرلا هللا نع غلبأ نأ الإ :يأ ٠

 م اؤأو اذإ تح ادبأ اهيف َنيدلنخ مْنَهَج زان هل ًنإَق ُهَلوُسَرَو ةللا صخي نَمَو »

 4 ارص ان فعض 5 نم نوُمَلعَيَسَف ط نيكرشمل ا ينعي ٠ منهج ب اذع : يأ 4 نو دعوي

 ال هنإ : يأ . هباحصأو مالسلا هيلع دمحم نم ًارصان فعضأ نوكرشملا اهيأ مكنإ : : يأ

 .‘[هلمعب ناسنإ لك درفيس يأ] 4 ًاددَع لَقأَو » مكل رصان

 .هدصقو هيلع لابقإلا ةدش نم :يأ (1)

 . حاضيإلل ةدايز (2)

 .376 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 28 ۔ 5 :نجلا

 م « . ةعاسلا ءيجم نم نوكرشملا اهيأ 4 َنوُدَعوت م بيرقأ يرذا : لف ه

 (َنوُدَعوت اًم ًديعَب أ ٌبيرقأ يرذآ نإَو) ىرخأ ةيآ يف لاقو .4 ادمأ ى ر هل لعجي

 . 109 : : ءايبنألا]

 لاقو ىضم ام ربخو ةمايقل ١ : نسحل ١ ريسفت يف انهاه بيذغل او 4 بيل ١ ملاع ط

 يف ان ملعو تْيَعْلا لزن ةعاسلا ملعا ُهَدْنع ةللا ُنإ) :ىلاعت هلوق وه : : مهضعب

 هللا نإ توُمت ,ضزأ يأب سفن يرذت اَمُو ادع بست اذام سفن يرذنت او ماحزأل

 . يحولا وه انه بيغلا :مهضعب لاقو .[34 :نامقل] ريبخ ْميِلَع

 ىلع هرهظي هنإف 4 ,لوسر نم ىَضتزا نمم ألإ ادحأ هبْيَع ىىلع رهظُي الف » :لاق
 .بيذلا نم هدارأ ام

 هفلخ نمَو » لوسرلا كلذ يدي يأ « هني نيب نم ُكْلْسَي هنإف » : لجو زع لاق

 . هتلاسر هللا نع غلبي ىتح هنوظفحي ةكئالملا نم : : يأ 4 ًادّصَر

 هلبق لسرلا نأ لوسرلا كلذ ملعيل : يأ « ممهْبَ تالاسر اوغلبأ ذق نأ ملعيل » ۔ 7 ٥
 مهدنع امب : يأ مهيدل امب » هللا طاحأ :يأ « طاحأو » مهبر (")تالاسر اوغلب دق

 زُك ىَصخأَو » .ةلاسرلا هللا نع اوغلبي ىتح مهيلإ لصوي الف يأ .هب اولسرأ امم

 .4 أددَع » هقلخ نم « ءيش

 (مهبَر تالاسر اوُعَلبَأ دمت نأ) .تي ادمحم ينعي (مَلْعَيل)» :196 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 ق دقو .هبر ةلاسر غلبأ دق هنأ دمحم ملعي يأ .تي دمحم وه : : مهضعب لاقو . زي ليربج ي ينعي

 امب ،مه ال تغلبأ دق لسرلا نأ سنإلاو نجلا ملعتل :ديري (اوعَبا َدَق نأ َمَلْعُيل) :مهضعب
 .«عمسلا. .قارتسا نم "
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 4 - 1 :لمزملا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو .لمزملا ةروس ريسفت

 وهو « لمل اهب أي » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمزلا هللا مشب »
 اليلق هنم صقن ;ا ا هفصن ;ز اليلق ل ١ ا لي ا مق ث مالسل ١ هيلع يبنل ١ ينعي © هب ايٹب لمزتملا ١

 . 4 ه هلَع دز و أ

 ةءارق عمسف ،دجسملا ديري ةليل جرخ الجر نأ نسحلا نع اوركذ
 :لاقف ؟اذه نم :لاقف ةسحسح ةلي هللا لوسر عمسف .بابلا نم اندف يي هللا لوسر
 :هل لاقف .هتالصب يلصأ نأ تببحاف يي هللا لوسر ةءارق تعمس ،نالف نب نالف انأ

 كلت اودّصرتف .هباحصأ نم ةصاخل كلذ ركذ حبصأ املف .هعم هتالصب ىلصف .لخدا
 :اولاقف ؟اذه نم :لاقف مهتسيسح عمسف ثام هللا لوسر باب نم اوندف ةعاسلا

 :لاقف ثةيَي هللا لوسر ةالصب يلصن نأ انببحأ نالف نب نالفو نالف نب نالف

 طقسف ،ةالصلا يف ةي هللا لوسر 0اوقَقو .ةرجحلا تألتما ىتح اولخدف .اولخدا

 ام ردقب لجرلا لصيلف مكلاح ىلإ اوعجرا :ةي هللا لوسر مهل لاقف .ًاساعن موقلا

 .هللا لوسر هللا رمأب : نوقيطت ال مكنإف ،عيطتسي

 .هب اوموقت نل هب متذخأ نإ رمأل متضرعت دق مكنإف 9 هللا لوسر هللا رمأ يف مكاوقأو

 .هوعبتا : يأ )1(

 ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف ةروسلا هذه لئاوأ لوزن ببسل ليصفتلا اذه لثم دجأ مل ()
 .ثيدحلا دنس ىلع علطن ىتح الماك مالس نبا ريسفت يل تيلو .مالس نبا دنع الإ ثيدحلاو
 اريسفت رظنا .ليللا يي هللا لوسر مايق نع سابع نباو ةشئاع هتور ام رداصملا تدروأ دقو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 4 :لمزملا

 وأ هفصن ليلق آلإ َلللا مق لُمزُملا اهيأ اير :هيبن قيدصت لجو زع هللا لزنف
 ىتح ارهش رشع ينثا موقلا ماقف (اليتزت نآرقلا لتزو ه هَلَع ذز وأ اليلق هنم ضقنا

 نورخاو ىضرم مكنم نوكس ن ] ملغ) : ةصخر هللا لزنا مث أ . مهم ادقأ تخنفنتنا

 ام او ار اف هلل ١ ليبس يف نولت اقُي نوُرخ او هلل ١ لضف نم نوعب 0 ١ يف نوُرضَ

 . ]20 : : لمزملا] (ةوكلا اوُناَءو ةولصلا اوُميِقأو ه هنم رسي

 لّسرت :دهاجم ريسفتو .نايبت هنيب :يأ اليرت ناءرقلا لترو» :لجو زع لوق
 .دحاو وهو .لسرت هيف

 لئري أرق اذإ ةي هللا لوسر ناك :لاق نمحرلا دبع نب دمحم نع اوركذ
 ." رسفيو

 ام ردقك تكسي مث ةيآلا أرقي سابع نبا ناك :لاق ةمأوتلا ىلوم حلاض نع اوركذ
 نم :لاق ؟اذه لعفي ناك مل :تلقف ؛يل اراج ناكو .ىرخألا ةيآلا ارقي مث ،كتملعأ
 .نآرقلا ليوأت لجأ

 مرذهأ ةءارقلا فيفخ لجر يننإ :سابع نبال تلق :لاق ةزمح يبأ نع اوركذ
 نارقلا أرقأ نم يلإ بحأ اهربدتأو اهيف لسرأو لترأو ةرقبلا ةروس أرقأ نأل :لاقف .ةءارقلا

 .(ةمرذه عمجأ

 بيغرتلا ،يرذنملاو 276-0277 ص 6 ج روثنملا ردلا يطويسلاو 125-3126 ص 29 ج يربطلا =

 ٍ .422-423 ص 1 ج بيهرتلاو

 ارق اذإ ادم دمي ناك :لاقف ةي هللا لوسر ةءارق نع اسنأ تلأس :لاق ةداتق نع يراخبلا ىور )1(

 نع يذمرتلا ىورو . ميحرلاب دميو نممحرلاب دميو ،هللا مسب دمي ( ميجزل نمحر ا هللا مشب)
 ٥‘فقي مث (َنيمَلاَعْلا ًبَر هلل دمحلا :لوقي هتءارق عطقي ب هللا لوسر ناك :تلاق ةملس مأ

 .ةءارقلا يف ليترتلا .نآرقلا لئاضف ،ريثك نبا ريسفت ليذ يف رظناو .فقي مث ( ميجزلا نمحرلا

 ٍ .498 ص 7 ج ريثك نبا ريسفت

 ،يرشخمزلا رظنا .اضيأ طيلختلا وه :ليقو امهيف ةعرسلا ةءارقلا يف وأ مالكلا يف ةمرذهلا ا(2)
 . (مرذهر : ناسللا رظناو ثيدحلا بيرغ يف قئافلا
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 6 - 5 :لمزملا عبارلا ءزجلا

 هدودحو هضئارف :مهضعب لاق .4 ليق الوق َكيَلَع يقلنَس انإ ه :لجو زع هلوق

 (1)هر لمعلاو

 ناك ام :لاق مهضعب ركذ .ليللا مايق :يأ 4 ليلا ةّنِشاَت نإو :لجو زع هلوق
 . ليللا ةئشان نم وهف ءاشعلا لعب

 ةغلب يهو ئ همايق ليللا ةئشان : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ركذو

 اهيف دجهت ةعاس يأ :دهاجم ريسفت يفو .نالف اشن دق :اولاق لجرلا ماق اذإف .شبحلا

 .)ةئشان يهف ليللا نم دجهتم

 واولا ةحوتفم (أطو) : : نيهجو ىلع أرقت يهو .هئطو دش ا يه » :لجو زع هلوق

 اهريسفتف واولا حتفب ماع) :اهأرق نمف ،ةدودمم واولا ةروسكم (ًءاطو) و .ةروصقم

 :سابع نبا دنع اهريسفتف دملاو واولا رسكب اهأرق نمو .ريخلا يف تبثأ : مهضعب دنع

 دشا :دهاجم ريسفتو .اليللا ىف أدهت تاوصألا نأل ،هغارفل بلقلل ةأطاوم دشأ

 . (ث[هبلقو هرصبو هعمسل ةقفاوم دشأ يأ] نارقلل ةأطاوم

 ال نأ ردجأو ةوالتلا يف قدصأ :نسحلا لاق .4 ليق فو » :لجو زع هلوق

 . كتوالت ناطيشلا كيلع سبلي

 سيل :يأ» :197 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .ةداتقل لوق وهو زو ع و ق يف اذك (1)

 .( ىلاعتو كرابت انبر مالك هنأل فاسفسلا الو فيفخلاب

 نم اشنت يتلا ليللاب ةئشانلا سفنلا ( لألا ةئشان)» :638 ص 4 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاق (2)

 زشنو هناكم نم أشنو } تعفترا اذإ ةباحسلا تاشن نم . عفترتو ضهنت : : يأ ةرابعلا ىلإ اهعجضم

 :ةلعاف ىلع ‘ضهنو ماق اذإ اشن نم ردصم ةئشانلا نأ ىلع ليللا مايقو ...ضهن اذإ

 تاعاسلا :ليقو .ىرخأ دعب ةدحاو ثدحت اهنأل .اهلك ليللا تاعاس يه :ليقو . . .ةبقاعلاك

 . «هنم ىلوألا

 نمو ز نم اهتخص تبثأف .ع و ق يف ةصقان ةبرطضم (اطو) ةءارق فالتخا يف تارابعلا تءاج (3)

 .دهاجمو يربطلا يريسفت

 .700 ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز (4)
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 ;يزعلا هنا باتك ريسفت 14 - 7 : لمزملا

 ليوط اغارف :يأ « ليوط ًاحْبَس راهنلا يف كل نإ » :لجو زع لاق
 ١ .كجئاوحل

 .عرضت هيلإ عرضت :يأ « اليتنت هلإ لبو كبر مسا ركذاو » :لجو زع لاق
 .ًاصالخإ هيلإ صلخأ : يبلكلا لاقو .نسحلا ريسفت يف

 اذإف ،ةيآلا ولتيف ليللا نم يلصي ناك فلسلا نم الجر نأ نسحلا نع اوركذ
 :لاق (اليتبت هيلإ لّتبتَو) :لجو زع هلوق وهف :لاق .اهربدنيو اهديعي ،اهداعأ اهنم غرف

 .(اليتزت نآرقلا لتزور
 أل » اهبرغمو سمشلا قرشم :يأ « برغملاو قرشملا ٌبَر » :لجو زع هلوق

 .ايلو :يأ « اليكو هذختاف وه لإ ةلإ

 نوكرشملا كل لوقي ام ىلع :يأ « نولوقي ام ْىلَع رباو » :لجو زع هلوق
 ه اليمج ارجمم مُهرُجُهاَو » .نونجم كنإو نهاك كنإو رعاش كنإو بذاك كنإ

 .لاتقلا اهتخسن ةخوسنم يهو ،عزج هيف سيل :يأ

 ءاسف : يأ .ايندلا يف : يأ « ةمعنلا يلوأ َنيبْذَكُمْلاو ينزذَو { : لجو زع لاق

 اوناكو ،ةريغملا ينب يف تلزن اهنأ انغلب .ديدش هلوه ديعو اذهو . ةمايقلا موي مهباذع

 .ليلق ايندلا يف مهءاقب نإ يأ « ليلق مُهلُهَمَو » :لجو زع لاق . ىنغ يوذ نيمعان
 .رانلا ىلإ نوريصي مث

 :لاق نسحلا نع اوركذ « الاتنأ » ديعو اذهو .اندنع :يأ 4 انيدل ن ث

 :يأ ه ٍةّصَُع اد » رانلا :ميحجلا « ًاميجَجَو » :لجو زع لاق .دويقلا :لاكنألا
 نوبرشيو ێرانلا نولكأي :نسحلا لاقو .دهاجمو نسحلا ريسفت يف ،ميقالحلاب ذخأي

 .ًاعجوم : يأ 4 ًاميلأ ًاباذَعَو » :لجو زع لاق .رانلا نوسبليو .رانلا

 تناكو لاَبجْلاو » لزلزتت :يأ « ضزألا فجر موَي » :لجو زع لاق

 نع اوركذ .الئاس لمر يأ « اليهُم ًابيثَك » ل[لابجلا تراصو :يا] « لابجلا
 .376 ةقرو .ز نم ةدايز )1(
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 20 - 15 :لمؤملا عبارلا ءزجلا

 .ًابهاذ ًارابغ ريصتف ضعب ىلإ اهضعب لابجلا نحطت :لاق نسحلا

 ادهاش » ةي ادمحم ينعي 4 الوُسَر مكل انلسرأ انإ » :لجو زع هلوق

 ىسوم ينعي « لوُسَر نوعرف ىإ انلسرأ اَمَك » مكفلب هنأ ةمايقلا موي :يأ ه مك
 ليبولاو .اميظع :يأ « ليبو اذخأ ُهانذَأَف لوسرلا نوعرف ىضق » مالسلا هيلع
 .اديدش اليبو :دهاجم لاقو .ديدشلا

 فيكف :يأ « بيش نذلولا لعجي اموي مرف نإ َنوُقَتَت فْيَكَف » :لجو زع لاق

 .(")هوقتت مل مترفك نإ : : يأ ؤ ًابيش نادلولا لعجي يذلا مويلا كلذ نوقُنت

 و ؟ م , { ٥ م

 4 الوُعْفَم هدعو ن راك ث : لجو رع لاق . )2( هب ىقشنم : : يأ « هب ب رطَقنُم ُءاَمَسل ١ ج

 . لابجلا ريستو مويلا كلذ قشنت فوس ءامسلا نإ يأ

 ذخ :اش نمف » ةركذت ةروسلا هذه نإ يا ةركذت هذه نإ » :لجو زع هلوقا
 ْنَمَف ةركذ 1 إ لكر :ىرخأ ةيا يف ىلاعت لاقو .هتعاطو هاوقتب : يآ ٩ اليبس هبر ىلإ

 . [56- -4 :رثدملا] (هللا ءاش نأ الإ َنوُرُكَت مو هركذ ءاش

 لتآا ينل نم» لقأ : يأ نذأ ( وفت كنأ ُمَلْعَ كبر 7 إ : لجو زع هلوق

 اتف )3 هوُصخن نل نأ ملع َراَهَل او ل ا رذق هلل او كعم نيز ذلا نم ه ةقث 7 هلت هفصنو

 ٥٠2 7 ١ ي ه و و

 يف نوُبرضَ نوُرخ ا و ىصرم مكنم نوكيس ن ا ملع ن نا عرقلا ١ نم رسيت ام او رق ةاَق مكيل

 ٥. م 3 م

 نم رسيت ام اوةرقاق هللا ليبس يف َنوُلِتَقُي نورخاو هللا لضف م َنوغَت ,ضزال

 . 4 ةوكَرل ١ اوت ١ ءو ة ةوَلصل ١ اوُميق و

 .ز نم حيحصتلا تبثأف ع و ق يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (1)

 3 ح يناعملا يف ءارفلا لاقو .«هيف قشنم» :ز يفو ٥فيحصت وهو 4«هب لقثم» :ع و ق يف )2(

 ريكذتلا هجو ىلع انهاه يهف ،ثنؤتو ركذت ءامسلاو .مويلا كلذب (هب ٌرطَقْنُم ءاَمّسلا)» 199 ص
 :رعاشلا لاق

 .«باحسلا عم موجنلاب انقحل اموق هيلإ ءامسلا عفر ولف
 .ليللا تيقاوم اوظفحت نل نأ (هوُصحت نل نأ ملَع)» : يلي ام 200 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف ءاج )3(

 لكو ،نيلفاغلا نم بتكي مل تايآ رشع أرق نم هنأ اوركذ دقو .داز امف ةئاملا رسيت ام اوأَرَقاَفر
 . «ةئشان وهف ليللا نم يلصملا هايحأ ءيش
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 :لمزملا

 اي) : هلوقب ةروسلا هذه لوأ يف ليللا مايق ضرتفا دق هللا ناك :لاق مهضعب ركذ

 ماقف .(هيَلَع ذز و اليل هنم صقنا وأ هفصن اليلق لإ ليللا مق لمزملا اهُثأ

 ءامسلا يف اهتمتاخ هللا كسماف .مهمادقأ تخنفتنا ىتح الوح هباحصأو ةلي هللا لوسر

 هفصنو للا يتل ,ن ىذأ وقت تأ مل كير نإ( : هلللا لزنأ مث ‘ ارهش رشع ينثا

 اوتآ ة ةولصل ا اوُميق و هنم م رسيت ام اوأَرفاَق : هلوق ىلا( . . . .كعم نيذلا م ةفئاطو هثلث

 ناك ذإ دعب ًاعّوطت ليللا مايق راصف ،امهيف دحأل ةصخر ال ناتبجاو ناتضيرف (ةوَكزلا

 .ةضيرف

 .ةاش بلح ردق ولو ليللا مايق نم دب ال :لوقي ناك هنأ مهضعب نع اوركذ

 .(أعبرأ ولو نيتعكر ولو ليللا نم بِأ :ةي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذ

 لاقو .ليللا يثلث نم لقأ مقي مل ةلي هللا لوسر نإ :لاق هنأ نسحلا نع انغلبو

 .عوطت سانللو ةضيرف مالسلا هيلع يبنلا ىلع ليللا مايق نإ :مهضعب

 َنُم ةفئاَطَو هثلثو هفضزو ليل ا يقلت نم ىنذأ) :رجلاب اهارقي نسحلا ناكو

 وهف ضعب نم ناك امو ،ليللا يثلث نم لقأ مالسلا هيلع يبنلا مقي ملو .(كَعَم نيذلا

 . هثلث ماق : : يأ ؛ بصنلاب اهأرقي مهضعبو . هريغ نم

 .عوطتل ا يف اذه نإ :نسحلا ريسفت ٢ انسح اضرق هللا اوضرف و 9 : ىلاعت لاق

 هللا دنع هباوث اودجت : يأ 4 اريخ وه هللا دنع هودجت ريخ ن نم م مكيلأ اوُمدق امو ۔

 م هللا نإ ١ هلل ١ اوُرفْغَُْس و { ةنجل ١ هيلع مكبيثي : ىأ 4 ارجأ َمظغأ او ث آريخ

 . 4 ميحر

 . 7 ص 3 ح فلس ام رظن (1 ) ١
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 1-6: رثدملا عبارلا ءزجلا

77 
 اهلك ةيكم يهو .رثدملا ة هروس ريسفت

 74 ى ر

 : يأ « رثدملا اهنأ اي » :لجو زع هلوق 4 .ميجرلا ل ه نمحرلا هللا مسب ث

 .رانلا نم ىأ 4 رذنأ ق ط . مالسلا هيلع يبنلا ينعي ] هبايثب رذعملا

 .مالسلا هيلع يبنلا ىلع تلزن ة هروس لوأ هذه :لاق هللا لبع نب رباج نع اوركذ

 قلخ يذلا كبر مساب أرُفا) :نارقلا نم لزن ام لوأ نأ ىلع ةماعلاو : . (1 [ ىيحي] لاق

 . (قَلَع نم ناسنإلا قلخ

 دقو .هتيصعم ىلع اهسبلي ال :مهضعب لاق « رهف كباَيِثَو رْبَكَف َكْبَرَو » :لاق

 نم :يأ رهظف كبايث و) :نسحلا ريسفتو .بايثلا رهاطل هنإ : حلاصلا لجرلل لاقي

 .ردغلا

 .اهدبعت ال :يأ .ناثوألا زجرلاو . 4 رجاف زجرلا + : ىلاعت لاق

 يف لاق هنأ محازم نب كاحضلا نع اوركذ . : «رثكَنْست ننم ت الو « : ىل اعت لاق

 ]39: مورلا] (هللا 7 ورب ر الف سالا ,لاومأ يف ذ اوبل ز م مستا اَمَو) : ىلاعت هلوق

 اهيف كيلع سيلو رجأ اهيف كل سيل .اهنم ريخ كل ىتهيێل اهيدهت ةيدهلا كلت :لاق
 . (رثكَتْسَت نمت 75 : لاقف مالسلا هيلع يبنلا اهنع ىهن رزو

 كلذو رثَكَنْسَت نأ ننمَت الو ) :بعك نب يب أ فحصم يف يهو : مهضعب لاق

 . مالس نب ىيحي فلؤملا وهو ز يف ةدوجوم يهو . حاضيإلل اهنم دب ال ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 14 - 7 : رثدملا

 ؤ( : : مزجلاب اب اهأرقي ناك هنأ نسحلا نع اوركذ .2 عفرلاب اهأرق نم ةءارق ىلع اهريسفت

 متف كَلَمَع زيكَتْسَت آل :لوقي .ةرخؤمو ةمدقم يه :لاقو .(تةفوقوم (ريكَتْسَت ْننُمَت

 .انيلع

 .©[تيذوأ ام ىلع] « زبضاف فْبَرِلَو » : ىلاعت لاق
 خفني نرق روصلاو ،روصلا يف خفن اذإف :يأ ه رومالا يف َرقُن اإَف » :لاق

 نوموقيف .هيف لخدي ىتح ةح هدسج ىلا حور لك قلطنيف حاورألا هيف روصلا بحاص

 لوقي) :هلوقك «ريِسَع موي ٍئَموَي كلذف :ىلاعت لاق .دحاو لجر ةباجإ نوبيجيف
 .ريسع :يأ ٨[ :رمقلا] رسَع وي اذه نوناكلا

 هرسي امنإو .عيش هرسي نم مهل سيل : يأ « ريسي يغ َنيرفكْلا ىڵلَع »

 نمؤملا ىلع ةمايقلا موي لوط ام :ةلت هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ .نينمؤملل

 . (4)اهلمجأو اهنسحأف اهمتأف ةبوتكملا ةالصلا يف لخد لجرك الا

 .اديحو ناسنإ لك قلخ :يأ « ًاديجَو ُبْقَلَح ْنَمَو ينزد » :لجو زع هلوق
 . هل ديعو اذهو ‘ ةريغملا نب ١ ديلولا عضوملا اذه يف هب ىنعو

 هعم اروضح ينعي 4 ١ ًادوهش نينبو « ًاعس او : : ىأ 4 ا دوُدُمُم ل ام هل أ تْلَعَجَو ط

 يأ 4 اديهمت ديهمت ة هل ت ُتدََنَو ث ل اجر اروكذ ١ ًادلو رشع انثا هل ناكو .نورفاسي ال ةكم يف

 . ًاطسب ايندلا يف هل تطسب

 ةفص . ًارثكتسم ننمت ال لوقي ،عفر ُضْكَتْسَت ْننمَت الو :275 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (1)

 رثكأ بيصتل ائيش ايندلا يف طعت ال :لوقي» : ةيآلا ريسفت يف ءارفلا لاقو . يهن انهاه هل سيل

 ولو «ُرثكتست يف عفرلا ىلع دهاش اذهف (َرثُكَنْسَت نأ ْنّنُمَت الؤ) :هللا دبع ةءارق يف يهو .هنم

 ريسفت يف رظناو .«لمعلاو ةءارقلا هجو عفرلاو .اباوص ناك ىنعملا اذه ىلع مزاج همزج

 اهيف ام طبنتساو يبطرقلا اهيناعم صخل ةيآلا هذهل اليوات رشع دحا .67-69 ص 19 ج ، يبطرقلا

 .هقف نم

 .337 ص 2 ج بستحملا ،ينج نبا دنع كلذ ليلعت رظنا (2)
 .377 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)

 .50 ص .ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا )4)
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 25 - 15 :رْثدا عبارلا ءزجلا

 و ۔ ,؟ م ى

 .ثيش ةيآلا هذه دعب هدزي ملف : : مهضعب لاق 4 ديزأ نأ عمطي مث :» : ىلاعت لاق

 نئلو كرشملا لوقل : :ىأ . ةنجلا هلخدأ نأ : يأ ديزأ نأ أ عمط مث : : نسحلا ريسفت
 ۔ 9 ۔

 .ةنج تناك نإ ةنجلل :يأ 0 :تلصن] (ىنْسُحْلل ُهَدْنع يل ن يبر ىلإ ت

 : هلوقكو .[63 :فيهكلا] (اب بلقنم امه ري ًندجأل يبَر ىلإ تددر 5 : هلوقكو

 .نولوقت امك يبر ىلإ تددر نإ ةنجلا يف : يا [77 :ميرم] ادلوو لام نوال

 زإ » .دلولاو لاملا اهيف هل سيلو ،ةنجلا هلخدن ال :يأ 4 لك ) : هللا لاق

 .اهب ًادحاج 7اهل ًادناعم : : يأ « ادينع انتيل ناك

 اوركذ .""هيف ةحار ال اباذع :لاق هريغو نسحلا نع اوركذ « ًادوُعَص ُهَمهزأَس »
 ىتح در هالعأ غلب اذإف ،هالعأ ىلإ رفاكلا هدعصي منهج يف لبج وه :لاق بعك نع

 .هلفسأ ىلإ لزني مث ،هالعأ ىلإ دعصي مث ،هلفسأ ىلإ غلبي

 لبف مث » .ردق فيك نعلف :يأ « ردق تيك لتق ردقو َرُكَق هنإ » : ىلاعت لاق
 « اذح نإ لاقت ربْعتْساَو ربذأ ٌمُث » حلك :يا « رَسبَو سبَع مث رظن مم ردق تك
 .ه رشبلا لوق ألإ اذه نإ ُرتؤُيَرشِس ألإ » نآرقلا :يا

 يبنلا ينعي ،لجرلا اذه رمأ نإ :شيرقل لاق ةريغملا نب ديلولا نا يبلكلا ريسفت
 ؟نودرت امف هنع مكنولأسيس سانلا نإو .مسوملا رضح دقو ،اشف دق ( هيلع

 القاع ًاحيصف هنودجيف هنوقطنتسي هللاو نذإ :لاق . نونجم هنإ : : اولاق

 ال امب مهربخيف هنوقلي هللاو نذإ :لاقف] نهاك هنأ مهربخنلف :اولاق . .

 رعشلا نوفرعي مهنإف :لاق .[رعاش هنأ مهربخنف :اولاق .نهاكلا هب مهربخب

 .رعشلا هبشي ائيش نوعمسي الف 3هنووريو

 ديلولا 6ة”ابص نئل هللا ميأو ،ديلولا هللاو ابص :شيرق تلاقف هتيب ىلإ فرصنا مث

 .باذعلا نم ةقشم ىلع هلمحاس :يأ (ًادوُعَص ُههزأَس)» :ز يفو ضع و ق يف اذك (1)
 .راوحلا ىنعم ميقتسي ىح ز نم هتبثأف ق و ع نم نيفوقعمل ١ نيب ام طقس )2(

 . نيد ىلا نيبد نم جرخ يأ [ ءوبصو ص ابصي زمهلاب 7 يف ةغل دمل اي ابص )3(
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 25 :رثدملا

 وهو هيلإ سلجف لهج وبأ قلطناف .هومكيفكأ انأ :لهج وبأ لاقف .اهلك شيرق نوبصتل
 شيرق هذهو ،نزحأ ال يلامو :لاقف . يخأ نبا اي كنزحي ام :هل لاقف .نيزحلا ةئيهك

 ؟ادلوو آلامم مهنم رثكأ تسل وأ :لاق .كتنامزو كربك ىلع اهب كونيعيل ةقفن كل عمجت
 .هباحصأو دمحم ماعط لوضف نم بيصتل تلق يذلا تلق كنإ :نولوقي مهنإف :لاق

 ثيدح ترثكأ ينكلو .مهدنع نوكي لضف ياف ماعطلا نم نوعبشي ام هللاو :لاقف

 .رشب لوقو رحس لوقي يذلا اذإف "يسفن

 .ىوجنلا حتلت ةن ةنتفلا :لي هللا لوسر لاق لاق بيسملا نب ديعس نع اوركذ
 :لاق .تمتجا يه اذإ اهوريثت الو تدقر اذإ اهوظقوت الف . ىوكشلاب دلوتو

 " ٧ اهل هللا نذأ اذإف .اهيف اهل هللا نذأي ىتح اهماطخ يف أطت هللا دالب يف ةعتار

 نم اورفف الأ .هاوأم رانلا تناكو .هؤامن لقو {هؤاقب بهذ ةنتفلا بلط نم .اهماطخب ذخأ

 عناص نم الإ ةنتفلا نم وجني نل هنإف رذحلا رذحلاف الأ .اهدالوأب شوحولا رفت امك ةنتفلا
 .}ريعسلا باحصأ نم كنإ كل لاقي نأ نم ريخ فيعض ليلذ كل لاقي نألو ،لذلا

 ؟ارحسو رشب لوق هلوق نوكي فيك .ةريغملا ابأ اي اولاقف هموق هيلإ عمتجاف :لاق
 نيبو ،هيبأو نالف نيبو ،اهجوزو ةنالف نيب قرف هنأ نوملعت له شهلا مكركذأ :لاق
 هيلع يبنلا عبتاو ملسأ نم ينعي ،هيلاومو ،نالف ينب ىلوم ،نالف نيبو 3 هيخأو نالف

 .رحاس وهف :لاق .كلذ لعف دق ،معن مهللا :اولاقف .مالسلا

 ردق فيَك لتقف َرَذَقَو َرَكَق هَنإ) : هللا لاق .ةودنلا راد يف كلذ ناكو :دهاجم لاق
 نإ رت يرحس الإ اذه نإ لاقف َرَبُكَتْساَو َرَبْذأ ئ َرَسَبَو سبَع مث رط مث ُ رذق فك زب :

 مهنأ ملْعن ذَقَلَو) :لجو زع هلوقك .ةبتع مالغ 5ةاسادع ينعي ربلا و ألإ اذه
 . نسحلا ريسفت يف ساًدع ؛[103 :لحنلا] ١) رشب ُهمَلَعُ امنإ َنوُلوَقَ

 . «هيف ثيدحلا ترثكأ» :378 ةقرو ز يفو ،ع و ق يف اذك (1)

 ملو .ع و ق يف شيرق عم ةريغملا نب ديلولا ةصق قايس يف ةنتفلا نع لاوقألا هذه تمحقأ اذك ((2)

 .ز يف ةدراو ريغ يمو .انه 7 اهل كردأ

 ۔ خيرات يف ارقا .«ًاسادع» :هتبثأ ام مسالا باوص فيحصت ةملكلا يفو ءاشادغ» عو ق يف (مور
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 31 - 26 : رثدملا عبارلا ءزجلا

 ۔ ...؟ .. ِِّ ٤.
 كيزدا اَمَو » منهج ءامسأ نم مسا رقسو رقس ه هيلضاَس » :لجو زع هللا لاق

 .كتملعأ ىتح رقس ام يردت نكت مل :يأ « رقس ا
 همحل نم أ ائيش !اهلخد اذإ 3 يقبت ال : ىأ « رذن الو يقبت ال ) : ىلاعت لاق

 تهتنا اذإف .داؤفلا خبطتف داؤفلا ىلع مجهت ىتح هئاشحأو هماظعو هرشبو هرعشو همدو

 اَمْلُك) : هلوق وهو .اضيأ هلكأتف هقلخ هللا ددجي مث .هب قلعتت ائيش دجت مل داؤفلا ىلإ
 ىو ٥ 7 ٥

 .[56 :ءاسنلا] (َباَذَعْلا اووذ امهريغ ًادولج ممال مهدولج تجضن

 .تيمت الو ييحت ال : ىأ (ُرذَت الو يقت آال) :دهاجم لاقو

 الإ ءيش لك لكات ،دلجلل ةقرحم :يأ ه رشبلل ةحاول » :لجو زع هلوق
 .هرمع ةع اَهيَع » .داؤفل

 .رانلا ةنزخب مكفوخي ادمحم ىرأ ينإ شيرق رشعم اي :لهج وبأ لاق تلزن امل
 مهنم دحاوب اوشطبي نأ مكنم ةرشع لك زجعيفأ "مهلا متنأو رشع ةعست مهنأ معزيو

 ىلع ةرشع :رشع ةعبس مهنم مكيفكأ انأ : يحمجلا دشألا وبأ لاقف ؟اهنم اوجرختف

 :هللا لزنأف .نينثا متنأ ينوفكاف يردص ىلع ةعبسو يرهظ

 انلعج اَمَو » ث)[مهقيطي نمف :يأ] « ةكئلَم لإ راثلا تحضأ انلَعَج انو <

 يف مهنال « بتكلا اوئوأ نيذلا َنقيَتْسَل اورَقَك نيذلل » ةيلب يا ه ةف لإ مُهَتدِع
 7 يأ « َباَتَْي الو » اقيدصت :يأ « ًانَميإ اونما نيزلا دادزيو » رشع ةعست مهبتك
 َلوقَيلَو » مهددع نم هللا لزنأ اميف :يأ «نوُنمؤُمْلاَو بتكلا اونوأ نيذلا » كشي

 هيلع يبنلا عم 0 ةعيبر نب ةبتعل ينارصن مالغ وهو اذه سادع ةصق 345-346 ص 2 ج . يربطلا =

 . مالسإلا ىلا فيقث :: جرخ 7 مالسلا

 .(مهد) ناسللا رظنا .ءامهدلا اذكو كسانلا نم ريثكلا ددعلا :لادلا حتفب مهلا (1)

 دشألا وبأ وهو ."دشالا وبأ» : هباوص تبثأ اطخ وهو .دوسألا وبأ» :زو ع و ق يف مسالا ءاج (2)

 8 ح ريسملا داز . يزوجلا نبا الثم رظنا .ريسفتلا بتك ضعب يف ءاج امك . يحمجلا ةدلك نبا

 .408 ص
 .378 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 31 : رثدملا

 فلا دارأ اًداَم » نودحاجلا يأ 4 ورفلا » قافن :يا 4 ضَرُم مهبولُن يف َنيِذلا
 .بيذكتو ءازهتسا مهنم كلذو م")[اهركذ :يا] « العم اذهب

 ةعستلا هيف يذلا نآرقلاب ناميإلا كرتب ه ا نم ةللا لضي كلذك » : هللا لاق

 .هه وُم الإ َكْبَر ةونج ُمَلْعَي اًمَو ءاشي نمم يدهيو » .رشع

 ىتح يب جرعف :لاق هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 الت مث .كلم فلأ نوعبس هدنج ليعامسإ هل لاقي كلم هيلعو ةظفحلا باب ىلإ تيهتنا

 .(©ىمه ألإ كبر دونج ْمَلْعَي امور :ةيآلا هذه

 ىلإ عجر :رانلا ينعي :هريغو نسحلا ريسفت 4 رشبلل ىركذ لإ يه امو » :لاق
 .رقس ام كيرأ امو رقس هيلُصأَس) : هلوق

 ربد اذإ اهأرقي مهضعبو ،ىلو اذإ : يأ ربأ ذ لياو رَمَقلاَو لَك » :لاق
 اهنإ » .مسق هلك اذه .ءاضأ اذإ :يأ « َرَقْسأ اذإ حبصلاو » لاق ث ىلو اذإ يأ]

 لاقو . مئاظعلا ىدحإ : يأ ؛دهاجمو نسحلا ريسفت يف رانلا ينعي 4 ربكلا ىتخال

 6 ىظلو ©،منهج : : باوبأ ةعبس منهجو .رقس ينعي ،ربكلا ىدحإل اهنإ : : يبلكلا

 . ةيواهلاو ريعسلاو ميحجلاو ،رقسو ،}ةمطحلاو

 لوأ ىلإ عجر .رانلا مهرذني مالسلا هيلع يبنلا ينعي ٠ ركبل ريدت , : لاق

 . مهرذناف رشبلل اريذن مق : : يأ (زذنأف ف ر ُرُثَذُمْلا اهبأ اي) : ةروسلا

 يف لاقو .رشلا يف 4 رخأت وأ ط ريخلا يف .7 مدقت نأ ا مكنم ءاش نمل ث :لاق

 (َنيِمَلاَعْلا بَر هللا ءاشي نأ ألإ واشت امَو ميقتسي نأ مكنم ءاش ْنَمل) :ىرخأ ةيآ

 نشكيلَف ءاش ْنَمَو نموُيَلَق ءاش ْنَمَف) :فهكلا ةروس يف لاقو [28-29 :ريوكتلا

 .378 ةقرو ©لز نم ةدايز (1)

 ,402 ص 7 ©٥&فلس ام رظنا 2

 :«ربد» و ، ىلو :«ربدأ» :ليقو .دحاو ىنعمب نايتأي «ربد» و «ربدأ» :لوقي نأ ديري .ز نم ةدايز (3)
 اذإ ربدأ اذإو يفلخ ءاج ،ينربد :لاقي . . .» :275 ص 2 ج يناعملا يف ةديبع وبأ لاق .فلخ

 .«. . .ىلو
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 56 - 38 : رثألا عبارلا ءزجلا

 :لاقف ةرخآلا يف نيرفاكلل امو نينمؤملل ام ركذف .ديعو هلك اذهو [9-31 :فهكلا]

 .ةيآلا رخآ ىلإ .. ,ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ وهو (أرا َنيملاظلبل انذَنغأ انإ

 الَمَع َنَسحأ نمم رجأ عيضن آل انإ تاحلاصلا اولِمََو اونما نيذلا نر : ىلاعت لاقو

 .نناهنألا مهبحت نم يرجت نع تانج ْمُهَل يلوأ
 ه۔ 2 م

 :لاق مث .رانلا يف 4 ةَئيهَر تبسك امب » رانلا لهأ ينعي ٩ سفن لك » :هلوق

 ال :دهاجم لاقو .عضوملا اذه يف مهلك ةنجلا لهأ مهو 4 نيملا بنحضأ الإ ط

 : يأ ،نيكرشملا :يأ نيمرجملا نع نولءاستي تنج يف » :لاق .نوبساحي

 كن ل : اولاق < : نوكرشملا مهباجاف « رقس يف مُكَكَلَس ام « : نيمرجملا نولئاسي

 مويب بذكن اكو نيِضئاَحْلا َعَم ضوخن انكو نيكسملا ُمعظْن كن ملو َنيَلَصُملا نم

 .4 نيقيلا انت ىتح نيلا

 يف نومفاشلا مهل عفشي ال :يا « َنيمفشلا ةَعقَش مُهُعَقنَت امف » :هللا لاق
 .نينمؤملل نوعفشي امنإو ،هريغو دهاجم ريسفت

 رمح مُهْنأَك 4 نيضرعم » نآرقلا نع :يأ « ةركذتلا نمع ممُهَل امف » :لاق

 لاقو ةامرلا ةروسقلا :نسحلا لاق 4 ةَرَوْسَق نم تّرَق » ةيشحو رمح يهو -
 .ةامرلا اهنأ ىلع ةماعلاو .")دسألا :ةروسقلا :

 فحص ىتؤي نأ » نيكرشملا ينعي « مهنم ءىرما لُك ديري لب » :

 زب لهج يبأ ىلإ نيملاعلا بر هللا نم :يأ همساب ناسنإ لك ىلإ :يأ ه ًةَرْشَُ

 .هللا لوسر هنإف دمحمب نمآ نأ نالف نب نالف ىلإو نالف نب نالف ىلإو ماشه

 لب » :لاق مث .كلذ نم هللا ىلع نوهأ متنا : يا ه الع » :لجو زع هللا لاق

 :اش نف ةركذ » نآرقلا ينعي هنإ لك » اهب نونمؤي ال : يأ « ةرخالا َنوُئاَحَي ال

 مهأو » ىقتي نأ لهأ يأ 4 ىونلا رخأ مه هللا اشت نأ لإ نوركذت اَمَو ةَرَكَذ

 .نينمؤملل الإ رفغي الو رفغي نأ لهأ وه :يأ 4 ةَرَفْغَمْلا

 امك 5هيلوق دحأ يف سابع نباو ،ءارفلا يناعم يف امك ، يبلكلاو زاجملا يف ةديبع يبأ لوق وه (1)

 .ةريره يبأ نع ملسأ نب ديز هاورو يربطلا ريسفت يف
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 5 - 1 :ةمايقلا

 اهلك ةيكم يهو . ةمايقلا ةروس ريسفت

 ٠ ۔۔ ,۔۔2؟ ه۔ م. ؤ ن ّ 6 ۔ هد + ٠١ -
 8 9مسق اذه « ةميقلا مويب مسقا ال ج :هلوق 4 .ميجرلا نمحرلا هللا مسب

 (")مسقلا دارأ .دحاو مسقأ الو . مسقأ : ةيبرع ةملك ىهو .

 ال نمؤملا سفن اهنأ نسحلا نع اوركذ .4 ةَماوّللا سفنلاب ُسيقأ الو » :لاق
 الف 0 يسفن ثيدحب تدرأ امو > يمالكب تدرأ اذام : لوقيو 8كهسفن مولي وهو الإ هاقلت

 .(©م[هسفن موليو تاف ام ىلع مدني] اهبتاعي وهو الإ هاقلن
 ه ةَماَظِع عمجن نل نا » كرشملا وهو نلسنإلا بسحا :لجو زع هلوق

  . 2 , 3و- و إ ع ۔۔.

 ه ةنانب يوسن نأ ىلع نيرداق ىلب » .هثعبن نل نأ : يأ .

 .ثعبلا ينعي .هلصافم (َيوَسن نأ ىّلَع نيرداق ىلب :زيزعلا دبع نب رمع لاق
 لاقو .لصفم لك : يأ [12 :لافنألا] (ِنانُب ك منم اوبرضا : هلوق لثم و وهو

 وأ ريعبلا فح لثم اهلعجيف هعباصأ يأ هنن وس نأ ىّلَع َنيرداق ىىلَب) :مهضعب

 ائيش اهب لمعي الف ريعبلا فخك :دهاجم ريسفتو .ايندلا يف ينعي ةادلا اح زفاحك .

 :نسحلا لاق ه همامأ َرْجْفَيل » كرشملا وهو « ٌنسسْنإلا ديري لب » : ىلاعت لاق .,؟ ۔ م ؟ م ٠ . وم ٠ ۔

 يرشخمزلا فاشكو 2207 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف (مسفأ آال) بارعإو «ال» يناعم هوجو رظنا (1)

 .659 - 658 ص 4 ج

 .379 ةقرو ؤلز نم ةدايز (2)

  



 9 ۔ 6 : ةمايقلا عبارلا ءزجلا

 نع ورمع نع اوركذ .نمؤملا اهبتاعي امك هسفن بتاعي ال ءامدق يضمي الإ هاقلت الف
 ."هبر ىقلي ىتح هروجف ىلع يضمي :لاق نسحلا

 هب بذك يذلا ةمايقلا موي ىتم : يأ « همقلا و نات لاست + : ىلاعت لاق

 . ةيئاجب تسيل لوقي ؛كرشملا

 يعنقُم نيِمطهُم) :هلوقك . يعادلا ةباجإل صخش اذإ :يأ هرصبلا تقرب اًِإَف»

 .[43 :ميهاربإ] ( مهفرط مهنتإ و ال مهسوؤر

 دقف ،ءامسلا ىلإ رظن امل فرطي الف بجع : يأ ،(رَصَبلا ةقّرَب) : يبلكلا لاق

 .يوطت يهو اهتافاح ىلع ةكئالملاو ،ناهدلاك ةَرَمحم يهو بناج لك نم تقزمت
 ريراسأ ةكئالملا ترهظأو .اهمالعأ تسردو .اهسمش تفسخو اهموجن تسمط دقو

 ال هترجنح يف هحور ةقلعم ،بلقلا عولخم رصبلا صخاش وهف شةمادنلا ةنّيب مرجملا
 .توملا دنع كلذ :دهاجم لاق . عجرت يه الو جرخت يه

 لاق « ُرَمَقلاَو ُسُمْشلا مجو » هءوض بهذ :يأ « ُرَمَقلا تفَسَخَو » :لاق

 :لوقي مهضعبو .ةمايقلا موي اَرْوُك :لاق ؛دهاجم لوق وهو .اعيمج ابهذأ : نسحلا

 .نينورقملا نيريعبلاك برغملا نم رمقلاو سمشلا علطت نيح

 لاق ات رانلا يف ناريقع ناروث رمقلاو سمشلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 مهمامأ + ناسنإلا ديري لب) : هلوق يف ريبج نب ديعس نع» : يلي ام ءارفلا يناعم يف ءاجو )1(

 .«ةبوتلا رخؤيو بونذلا رثكي : يبلكلا لاقو .بوتأ فوس بوتأ فوس :لوقي :لاق

 قرب لاقي ،صخش اذإ هقيرب دارأ ءارلا حتفب (رَضبلا قرب) أرق نم :دمحم لاق» : يلي ام ز يف ءاج )2(

 .«قربي قرب :هنم لاقي .رّيحتو عزف هانعمف ءارلا رسكب (قرب) ارق نمو .قربي
 امهيفو .ق نم «نارون» ةملك تطقسو ،«ىرثلا يف ناريفع نارون رمقلاو سمشلا» ع و ق يف (3)

 ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدحلاو . هتبثأ ام ثيدحلا باوص :داسفو فيحصت

 يفو 299-300 ص 6 ج ،يرابلا حتف رظنا .ةريره يبأ نع .رمقلاو سمشلا ةفص باب ،قلخلا
 حرشلاو ،رانلا يف ناريقع ناروث رمقلاو سمشلا نإ :ًاعوفرم سنأ نع هدنسم ىف ىسلايطلل ةياور

 .ةحيحصلا ةرابعلا هذه ديؤي مهضعب نع انه فلؤملا هدروأ يذلا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 15 - 10 :ةمايقلا

 مَنأ) : لجو رع هللا لاق .كلذب نوبو 6 امهدبع نمل رانلا يف نالثمي : ىأ : : مهمعب

 .[18 :جحلا] ( ؛ضزألا يف ْنَمَو تاومسلا يف ْنَم هل دجسي ةللا نأ ر

 :يأ َرزَو ال لك » :لجو زع لاق « رقملا نيأ موي نسلا ُلوُقَي » :لاق
 اذإ برعلا تناكو .زرح الو لبج ال .الك : نسحلا لاق . هيلإ نوأجلي أجلم الو لبج ال

 .أجلم ال :دهاجم لاقو .هب نوزرتحيف لبجلا لبجلا :اولاق رمألا اهاتأ

 ق 2- ه ٥

 .عجرمل ا :يأ « رقتسملا زئَمْوَي كبر ىلإ » :هللا لاق

 ٌتمِلَع) :هلوق لثم وهو .ه َرْخأو مدق امب ئَموَي نسسنإلا اون , : ىلاعت لاق
 .[5 :راطفنإلا] (ْتَرُشأَو تمدق ام سف

 ةنسح ةنس نم ترخأ امو رش وأ ريخ نم تمدق ام :لاق دوعسم نبا نع اوركذ

 الو ةئيس وأ !ائيش مهروجأ نم صقني الو اهب لمع نم رجأ لثم هل نإف هدعب اهب لمعف
 .ائيش مهرازوأ نم صقني

 هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ :لي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 عبتاف ةلالض ىلإ اعد عاد اميأو .ائيش هرجأ نم صقني الو هعبت نم رجأ لثم هل ناك

 :نسحلا ريسفتو .")ثيش مهرازوأ نم صقني الو اهب لمع نم رزو هيلع ناك اهيلع
 .هلمع لوأو هلمع رحآب ابني يأ (رخأَو مدق امب ذَموَي ناسنلا اون

 :لاق .رفاك هنأ هسفن ىلع دهاش :يأ 4 ةر ةريصب ه هسفن ىَلَع ناسنالا لب » :لاق

 .هرذع لبقي مل رذتعا ولو :يأ « هَريِزاَعَم ىَقْأ ولو »

 هسفن ىلَ) : : يبلكلا لاقو .اهيلع ةريصب وهف اهنع لداج ولو :دهاجم لاق
 هلوق لثم ينعي ،هحراوج رئاسو هالجرو هادي :يأ ،دهاش هسفن نم هيلع يأ (ةّريِصَ

 0 299 ص 3 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)

 تءاج امك ركذلا ةفص يف ءاهلا هذه تءاج (ةّريِصَب)» :277 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 . «ةيغاطو شةمالعو ؛ةيوار يف
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 21 - 16 :ةمايقلا عبارلا ءزجلا

 وبكي اوئاك امب مهلجرأ دَهْشَتَو مهيديأ اَُملَكَبَو مههاوفأ ىلَع ممح يلار : ىلاعت
 .[65 :سي]

 هنر اذإف ناءرق ُهَعمَج انيلع نإ هب ب لجعتل كناسل هب كرحت ال ) :لجو زع هلوق

 . هنارق غبئاف

 هيف بيذيو هارقي نآرقلا هيلع لزن اذإ نيي هللا لوسر ناك :لاق نسحلا نع اوركذ

 ُهَعمَج انيلع نا هب لجعنل كناسل هب كرحت ال : هللا لزنأف هاسني نأ ةفاخم هسفن

 (هتآزَ) تنأ (غبئاق) نحن مهنأف اذإ ”[هاسنت الف كيلع هظفحن نحن ياز (هَنآرَ
 هب لمعلاو هدودحو هضئارف ينعي

 نآرقلا نم ائيش هملعو ليربج هيلع لزن اذإ مالسلا هيلع يبنلا نأ يبلكلا ريسفتو
 اهاسني نأ ةفاخم اهلواب يي هللا لوسر ملكتي ىتح ةيآلا رخآ نم ليربج غرفي دكي مل

 اًم) :هلوق وهو ][6-7 :ىلعألا] (هللا اش ام آلإ سنت الاق ًكئرقنَس) هيلع هللا هلا لزنا

 . مهضعب ركذ اميف مالسلا هيلع يبنلا اهسنن : يأ [106 : ةرقبلا] (اَهسنن وأ ةي َنِم خسن

 ام ىلع :يأ .ةمايقلا موي هب يزجن :نسحلا لاق ه هَلايَب اََْلَع نإ مث » :لاق
 .كل هنّيبن نحن :مهضعب لاقو .ديعولاو دعولا نم نآرقلا يف انلق

 « ةرخالا نوُرذَنو » ايندلا :يأ 4 ةلجاعلا وبحت لب لَك » :لجو زع لاق
 .ةنئاك اهنأ نونمؤي ال :يأ نيكرشملا ينعي

 .380 ة ةقرو ز نم هتبثأف .ع وق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (1)

 هانارق اذإف .هعمج عبتا هتارق بئا انأرق اذإف)» :278 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 ارف مل : موثلك نب ورمع لاق .طق ىلس ةأرمل ا هذه تارق ام :برعلا لوق نم يهو هانعمج

 . انيِنَج

 .هنارق عبتاف مالسلا هيلع ليربج كيلع هأرق اذاف :112 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا لاقو

 ©نافرعلاو ةفرعملاو ،حوجرلاو ناحجرلا نيب حجار :لوقت امك ،ناردصم نآرقلاو ةءارقلاو
 . «نافوطلاو فاوطلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 - 22 :ةمايقلا

 :يأ 4 ةرظان هنر لإ ! ؤ ةمعان : يأ 4 ةر ةرض از ذئموي هوجو )» :لجو زع لاق

 . نينمؤملا هوجو يهو ،باوثلا رظتنت

 ذئموي هوجو ( : هلوق يف لوقي حل اص اب أ تعمس :لاق يطس اول أ ملسم ينثدحو

 الو دحأ هآر ام :حلاص وبأ لاق .اهبر نم باوثلا رظتنت :لاق ةرظان اَهْبَر ىلإ ةرِضان
 .(أدحأ هاري

 :يأ « نظت » رانلا لهأ هوجو هذهو ،ةحلاك :يأ ةرسا ذثَمْوُي هوجوو {

 لعفي نأ نظت دهاجم لاقو .رش اهب لعفي نأ نظت :لاق .4 ةَرقاَ اهب َرَعفُث نأ » ملعت

 .(ث)ةركنم : يأ (ةَرقاَق اهب لعف نأ ( : يبلكلا ريسفتو .ةيهاد اهب

 3 يقارتلا سفنلا تغلب اذإ ىتح : يأ « يقارلا تغلب اذإ الك ) : ىلاعت لاق

 ىقري نم :يأ « يقار نمم :َليِقَو » .نيتوقرتلا تغلب ىتح نيلجرلا نم تلُس :يا

 ©ثهيقري نم :يأ (يتار نم) :مهضعب لاقو .هلمعب
 2 | ه مء؟ 6 ,ب ۔ -

 لاق .ايندلا قارف : يأ 4 قارفلا هنا ث ملعو : يأ 4 نظو ط : لجو زع لاق

 .نانيعلا ترسكناو نالجرلا تلام :نسحلا لاق 4 قاُسلاب قاسلا تنلاو » : ىلاعت

 :نسحلا لاق « َقاَسَملا » .ةمايقلا موي :يأ 4 ِئَمْوَي َكْبَر ْىَلإ » : ىلاعت لاق
 . باسحلا ىلإ نوقاسي

 نّيبتأ مل نإو .مالس نبال هنكلو ،نهذلا ىلإ ردابتي دق امك يراوهلا دوه خيشلل لوقلا اذه سيل (1)

 :هلوقب مالس نبا لاوقأ يوري نأ دوه نيشلا ةداع تناكو .اذه يطساولا ملسم وه نم طبضلاب

 .(مهضعب لاق»

 .«فنألا ىلع رقفُي يذلا مسلا وهو ،ةيهادلا ةرقافلا» : 218 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (2)

 ترسك اذإ :لجرلا ترقف :لوقت ،هرسكت اهنأك رهظلا راقف نم اهنإ :لاقي» :نينمز يبأ نبا لاقو
 . «هراقف

 اذإ :لوقيه :لاقف حضوأ ةرابعب نيينعملا نيب قرفلا اذه 212 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لصف (3)

 ؟قار نم له ؟وادم نم له ؟(يقاز نم) : هلوح نم لاقو ‘ هيقارت توملا دنع لجرلا سفن تغلب

 هعم نوكي توملا كلم نإ قار نم له لاقيو ،قارفلا هنأ ملع : (قاَرفلا هأر لجرلا (َنْظَور

 .«تدعص اذإ تيقر نم ؟اهب ىقري مكيأ : ضعبل مهضعب لاق ،هًّسفن تيملا ظافأ اذإف .ةكئالم
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 40 - 31 :ةمايقلا عبارلا ءزجلا

 ابأ ينعي .‘}[لصي ملو قدصي مل :يأ] 4 ىلَص الو قًدَص الف » : ىماعت لاق

 .هللا ةعاط نع ىلوتو هللا باتكب بذك :يأ « ىلوتو َبذَك نكلو » ماشه نب لهج
 .رتخبتي :يأ 4 ىضَمَتي هلهأ ىىلإ بم مت »

 دهتجاف ، ينم زعأ دحأ نيلبجلا نيذه نيب ام :مالسلا هيلع يبنلل لهج وبأ لاقو

 ديعو] 4 ىنأف كل ىوأ مث ىَؤأق كل ىلوأ » : هنلا لزناف .امكدهج دمحم اي كبرو تنأ
 .رانلا ىلإ هرّيص مث ،ردب موي هللا هلتقف .ا"[ديعو دعب

 يف ًألمه :يا « ىدُس كرب نأ » .كرشملا :يا « ُنسسنإلا ُبيخيأ » :هلوق
 .هتوم دعب بساحي الو ثعبي الف الطاب كرتي نأ :دهاجم لاقو نسحلا ريسفت

 نمف ىنمتو ىنمي :نيهجو ىلع ارقت يهو « ىم ينم نُم قطن كي ملأ »
 نونم ام ميارفأ :لجو زع هلوقك ،لجرلا ينم :يأ ينملا كلذ 4 ىنمي اهأرق

 .لجرلا اهينمي ةفطنلا ينعي وهف ىنمت اهأرق نمو [58 :ةعقاولا]

 :هلوقب ينعي .ناسنإلا قلخ ينعي « ىىوَسَف َقَلَحَف ةَقَلَع َناَك ث » : ىلاعت لاق

 :راطفنإلا] (كاوَسف كَقَلَح) :هلوق لثم هاوسف هللا هقلخ :يأ .هسفن ينعي (َقَلَحفر

.7 

 .جوز ىثنألاو جوز ركذلا ه ىقنلا َرَكَذلا نيجوزلا هنم َلَعجَف » :لاق

 .ماهفتسالا ىلع هلوقي .« ىتوَمْلا ييحي نأ ْىَلَع ردقب كلذ سيلأ » :لاق
 .'}ىلبو كناحبس :لاق ةيآلا هذه ىلع ىتأ اذإ ناك لي هللا لوسر نأ اوركذ

 .280 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 يباحص نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ةالصلا يف ءاعدلا باب ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخا (2)

 نع ميهاربإ نع ىيحي» :يلاتلا دنسلاب ز يف ثيدحلا ءاجو .(884 مقر) .تاقن هلاجر دنسب

 ال رخآ مكدحأ متخ اذإ :لاق زتم هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع عسيلا يبأ نع ةيمأ نب ليعامسإ

 .«ىلب :لقيلف ةمايقلا مويب مسقأ
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 2 - 1 :ناسنالا

 اهلك ةيكم يهو"ناسنإلا ةروس ريسفت

 ىنا دق :يا « ىتأ لمم » :ىلاعت هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 ىف :يأ 4 ًاروكذَم اتش نكي ل رهدلا م نيح ط مدا ينعي 4 ن ناسنإلا ىلع ط

 : ،اهرابكو اهراغص ؛اهلك ءايشألا قلخ هنأل ؛هقلاخ هنأ روكذم هللا دنع وهو .قلخلا

 لوصأ ىنعي ىمحي عابسل او م اوهل او ربل او رحبل او ضرأل ١ باود نم ىري ال امو اهنم ىرب

 موي هللا هقلخ مدا ريغ ضرألاو تاوامسلا اهيف هللا قلخ يتلا ةتسلا مايألا يف قلخلا

 .(”ةعبسلا مايآلا رخآ ةعمجلا

 ينتيل اي :لاقف ضرألا نم ةنبت ذخأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 نكأ مل ينتيل اي ،ًايسنم ًايسن تنك ينتيل اي ،يندلت مل يمأ تيل ايو إةنبتلا هذه تنك
 .ًاروكذم ئيش

 ناسنإلا ىتأ لم) :ةيآلا هذه أرق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذو
 . ا2ترت ير اهتيل اي : ل اقو هتوص عفرف ) اروُكذُم ائيش نكي مل ره هذل ١ م نيح

 ريسمت 4 جاقمأ مدا لسن ينعي 4 ةط نم ناسنإلا انقلخ انإ ط : لاق

 . ةأرملا ءامب لجرلا ءام ()جشم ينعي : نسحلا

 .ةتسلا مايألا رخآ :ز يفو ،ةعبسلا مايألا رخآ» :عو ق يف اذك (1)

 :ةديبع وبأ لاقو .380 ةقرو ز نم هتبثأ ام باوصلاو ،«اذه لبق تم ينتيل ايد :ع و ق يف (2)

 .لبن ملف تمت تناك اهتيل :ركب يبأ لوق ققحيو»
 . ناطلتخي نيح ةأرملاو لجرلا ءام :سابع نبا لاقو .طلخ :يأ (3)

446 

  



 6 - 2 :ناسنإلا عبارلا ءزجلا

 © قيقر رفصأ ةأرملا ءامو ظيلغ ضيبأ لجرلا ءام :لاق وةيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 .“",هبشلا نوكي هنمف .الع :لاق وأ كقبس امهيأ نمف

 انيدم انإ اريصب ًاعيم ُهانلَعَجَف » :لاق .هربتخن :يأ 4 هيلتب » : ىلاعت لاق
 هانيذممَو) :لجو زع هلوقك ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس هانرّصب : يأ 4 ليبسلا

 . ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس يأ [10 :دلبلا] (نيذجنلا

 .« روفك امإَو » انمؤم يأ اركاش امإ » : ىلاعت لاق

 يف) :ةقاحلا ةروس يف لاقو 4 لسالس َنيرفكْلل انذأ ان إ ه : ىلاعت هلوق

 باذل لبج ىلع تعضو اهنم ةقلح نأ ول .[23 :ةقاحلا] (ًاعارذ نوُعْبَس اَهُغرَذ ة ةلسلس

 :لاق [71 :رفاغ] (لسالُسلاَو مهقانعأ يف لالغألا ذإر :هلوقك « اللعأَو » :لاق
 مهماعطو ‘ مهب رعست ريعس اهلك منهجو ‘ منهج ءامس ا نم مس ١ ريعسل او . 4 اريعسو ث

 .ران نم مهسابلو ،ران نم مهبارشو شران نم
 هوم ,. ۔.۔- ؟ .ه ۔ م۔ذ٠٥۔ ۔.۔.ث ى -

 اهجازم ناك » رمخلا ينعي 4 ساك ْنم َنوُبَرشَي راربالا نإ » : ىلاعت هلوق

 لاقو .بيطأو روفاكلا اذه نم لضفأ هنأ الإ روفاكلا وهو ه ًاروُماَك » اهمعط :يأ

 : يأ (اَهُجاَزم) : :دهاجم ريسفتو . ليبجنزلا معطو روفاكلا درب ىلع اهنوبرشي : نسحلا

 .ًاروفاك ىمست ةنجلا يف نيع (اروفاَكر يبلكلا لاقو .هب جزمي يذلا

 « ريجفت اَهَنوُرْجَقُي » نينمؤملا ينعي « هللا ُدابِع اهب ُبَرْشَي أنيَع » : ىلاعت لاق

 : : مهضعب لاقو . اوءاش ثيح اهنودوقي :دهاجم لاقو . مهل هللا ريجمت : : نسحلا لاق

 (2هريغو ءاملا نم هعبنيف دارأ ثيح هعبص ئ مه دحأ لوقي

 لجرلا ينم ةفص نايب باب ضيحلا باتك يف ملسم هجرخأو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 ليوط ثيدح نم .قتي هللا لوسر ىلوم نابوث نع شامهئام نم قولخم دلولا نأو ةأرملاو

 ىري ام اهمانم يف ىرت ةأرملا يف باب ،اهننسو ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو (315 مقر)

 .(601 مقر) سنأ نع لجرلا
 .«هسفنل اهرجف ةنجلا لهأ نم لجرلا بحأ اهيأ» :215 ص 3 ج ىناعملا يف ءارفلا لاقو (2)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 10 - 7 :ناسنالا

 . هللا ةعاط يف رذن نم ناك ام :يأ رذنلاب َنوفوُي 9 : ىلاعت لاق

 يف الو هللا ةيصعم يف رذن ال :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .("}»هدا نبا كلمي ال اميف الو ى محر ةعيطق

 ىلع هرشو .ايشاف :يا ه ًاريطتْسُم ُهرَش َناَك اموي نوُئاَحنَو » : ىلاعت لاق
 .'»رافكلا

 اميتي انيكسم » هيلإ مهتجاح ىلع :يا ه هبح ىىلع ماعلا َنوُمِظُيَو » :لاق
 .نيكرشملا نم ريسألا ينعي 4 ًاريسأو

 اذه سبحا :لوقيف نيملسملا نم لجرلا ىلإ ريسألا عفدي هللا لوسر ناك

 ؛مهلبق غرف اذإف ،هبرحب لوغشم ةلي هللا لوسرو .نيتليللاو ةليللا هدنع نوكيف .كدنع
 .كلذب مهيلع هللا ىنثأف ،ىراسألا كئلوأ مهسفنأ ىلع نورثؤي اوناكف

 :دهاجم ريسفت] .مهسفنأ يف اذه نووني :يأ « هللا هجول ْمُكُمعظْن امنإ »
 يرذ آل » [مهيلع هب ىنثاف مهنم كلذ هللا ملعف ،هب اوقطني ملو مهسفنأ يف اذه اولاق

 فاَحَن انإ » .انوركشت نأ الو : يأ « اروكش الو » هب انوزجت نأ :يأ 4 ازج مكنم

 .هيف طاسبنا ال يذلا مويلا كلذ رش نوفاخي :يأ ه ًاريرطُمَق ًاسوُبَع اموي انبر نم

 ام ضّبقُي يذلا ريرطمقلاو .هوجولا هيف سبعت يأ (ُسوُبَعلا)و .ديدشلا ريرطُمقلاو)

 .'“ةهبجلا ضبق :ريرطمقلا .نيتفشلاب سوبعلا :دهاجم ريسفتو .نيعألا نيب

 ال :باب ،رذنلا باتك يف نيصح نب نارمع نع ليوط ثيدح نم ملسم هجرخأ حيحص ثيدح )1(

 باتك يف هجام نبا هجرخأو .(1641 مقر) دبعلا كلمي ال اميف الو هللا ةيصعم يف رذنل ءافو
 . يئاسنلا هجرخأو (2124 مقر) ًاضيأ نيصحلا نب نارمع نع تارافكلا

 نم وهس اهلعلو .اهجو انه ةدايزلا هذهل رأ ملو «ضرالاو تاوامسلا يف ًايشاف» :ع و ق يف ءاج (2)
 . باوصلا وهو 5381 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأف . خسان

 .381 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 ،بيصعلاو ،رطامقلاو ،ريرطمقلاو سوبعلا :279 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق (4)
 . «ءالبلا يف هلوطأو مايألا نم نوكي ام دشأ بصبصعلاو
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 16 - 11 :ناسنإلا عبارلا ءزجلا

 مههوجو يف يأ > ةرضن ممه موبلا كيذ رش هللا مُهَْقَوَف » :لاق
 اهين نكمم ريرخ ةنج اوربص امب ممماَرَجو » :لاق .مهبولق يف يا 4 ارورس »
 4 اريرهُمَز آؤ امش اهيف نوَرَي ال , لاجحلا ىف ررسلا ىلع :يأ « كث :ارال ا ىّلَع

 . عطقي يذلا دربلا : :دهاجم لاقو . ديدشلا دربلا :ريرهمزلا

 ملظت ةليل ةنجلا يف سيل :يي هللا لوسر لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع اوركذ

 (")وهيذؤي درب الو رح الو

 اَهْنوُطَف تلو » رجشلا لالظ يأ 4 اَهْللظ مهيلع ةنادو » :لجو زع هلوق

 ريسفتو .اوءاش فيكو نيعجطضمو ا دوعق اهنم نولوانتي اهرامث مهل تللذ : ي أ 4 اليلذ ذَت

 هيلإ تلات عجطضا نإو . اهلاني ىتح تلزن دعق نإو © هردقب تعفترا ماق نإ : : دهاجم

 .اهلاني ىتح

 م ريراوق ريراوق تناك باوُكأو ة ةضف ْنُم ةيناثب ب مهيَلَع ُفاَطْيَو » :لجو زع لاق

 رودملا بوكلا وهو أزوك اهنم دحاولا برعلا يمست ! ؛زاوكألا : باوكاألاو 4 ة ةضف

 : ىنعمو .ةورعلا ليوطلا قنعلا ليوطلا : :قيربإل او .ةورعلا ريصقلا قنعلا ريصقلا
 نأ كلذو . ةضفلا ضايب يف ريراوقلا ءافص عمتجا : يأ (ةضف م ريراوق تناك)

 ةضف نم ريراوق يهف ،ةضف ةنجلا بارت نأو ،مهضرأ بارت نم ريراوق موق لكل

 . ()ايندلا ةضف يف نوكي ال اذهو ريراوقلا ردج ءارو نم بارشلا ىري ؛ اهيف نوبرشي

 نم اوهتشاو اوردق ام ىلع مهتتاف .مهسفنأ يف :يأ ه اريدقت اَموُرَدَق » :لاق

 .مهضعب ريسفت اذه طاسوأو رابكو راغص

 اَموُرذَق ) :اه أرقي مهضعبو . ضيفت الو صقنت ال ةهباشتم :دهاجم ريسفتو

 الو رح الو .ملظم ليل الو سمش ةنجلا يف سيل : ظفلب دنس نودب 381 ةقرو ز يف ثيدحلا ءاج (1)

 6 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا دروأو .رداصملا نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ ملو .درب

 .«رح الو اهيف رق ال حسجس ةنجلا :لاق دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا جرخأ» : يلي ام 300 ص

 ءاج امبسح حيحصتلاو بيترتلا تبثأف ع و ق يف ةيآلا هذه ريسفت يف ريخأتلاو ميدقتلا ضعب عقو (2)

 .ز يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 19 - 17 :ناسنالا

 ارقم وهو شائيش اهدعب نوهتشي الو ءيش مهنع لضفي الف مهن ردق ىلع :يأ (أريدقت

 (ةسابع نيا

 ناك » رمخلا يهو « سأك » ةنجلا يف :يأ « اهيف َنوَقْسيَو » :ىلاعت لاق
 ام مضهيف روفاكلا درب ىلع ليبجنزلا معط جازملا كلذ معط يأ 4 ليبجنز اهجازم

 .اولكأ
 يف ركذ ةلي هللا لوسر نأ اوركذ . اليبسلس ىمست اهيف انيع » : ىلاعت لاق

 .هللا قلخ ام نسحأ يه اذإف ىهتنملا ةردس ىلإ تيهتنا مث :لاق هب يرسأ ةليل ثيدح
 رهن نارهن ليبسلسلا نم رجفنا مث .اهتطغل ةمألا هذه اهب تيطغ ول اهنم ةقرولا اذإو

 رمي ول يرجي ءام هنإ :دهاجم لاقو ‘}[نيعلا مسا ليبسلسلاو] .ةارثوكلا رهنو ةمحرلا
 .اهاقسل لابجلاب

 ال ثءافصولا ةئيه ىلع 4 َنوُدْلَحُم َنذلو مهن فوطيو » :ىلاعت لاق
 4 اروم او , مهتهبش : : يأ 4 م ْمُهتْبِسَح ْمُهَتي :ار اذإ إ . ] دبأ نوتومي الو اهنع نوبيشي

 نم (اروتنُم ًاؤُنول) : : مهضعب لاقو .نوكي ام نسحأ روثنملاو ،مهناولأ ءافص يف :يأ
 . مهترثك

 نع زجع الو هيف لضف ال مهدحإ ير ىلع سأكلا اوردق» :217 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو (1)

 .«بارشلا ذلأ وهو ،هير

 .400 ص 2 ج فلس ام رظنا (2)
 يف ةياغ ناك امل ةفص ةغللا ىف ليبسلسلاو» :نينمز يبأ نبا لاقو .381 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 بهذي ثيح 237-5.238 ص . يقيلاوجلل برعملا باتك يفو .«ةيآ سأر هنأل فرصو .ةسالسلا
 هنأل يرجأ هنأ الإ ةفرعم مسا وه ليقو تفرصنا كلذلف .ةركن يمجعأ مسا» ةملكلا نأ ىلإ فلؤملا
 لاوقأ هيف صخل اميق اقيقحت ركاش دمحم دمحأ خيشلا حراشلا ققحملا مدقي ةيآلا سأر
 تسيلو نيعلل ةفص ةملكلا نأ نم يربطلاو جاجزلا هيلإ بهذ ناك ام تبثأو نييوغللاو نيرسفملا

 .672 ص 4 ج فاشكلا يرشخمزلا رظناو .امسا

 عمج . «ءافصولا» :هتبثأ ام هباوص يحصت ةملكلا يفو «فصولا ةئيه ىلع» :ع و ق يف )(4)

 وهف ،ةمدخلا دح غلب اذإ مالغلا تفُصَو :لاقي .ةيراج وأ ناك امالغ مداخلا وهو» ©فيصو
 . يرهوجلا حاحص يف ءاج امك .ةفاصولا نيب فيصو
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 21 - 20 :ناسنإلا عبارلا ءزجلا

 بكوكلاك مودخملا نسح دنع مداخلا نسح : لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 .ردبلا ةليل رمقلا بنج ىلإ ملظملا

 ركذ .4 اريبك اكلُمَو اميعن تيأر » ةنجلا يف يأ « مت تيأر ادإَو » : ىلاعت لاق
 ةيدهلاو ةفحتلاب ةنجلا لهأ نم لجرلا ىلإ هللا دنع نم كلملا يتأي] :لاق مهضعب

 يذلا باوبلل هركذاس :باوبلا لوقيف نذأتسي ىتح هيلإ لخدي الف ڵضار هنع هللا نأبو

 كلم :هل لوقيف هلللا يلو يلي يذلا باوبلا غلبي ىتح هيلي ىذلا باوبلل هركذيف . ينيلي

 هربخيو مالسلا كئرقي كبر نإ :لوقيف لخديف شهل نذؤيف .هل اونذئا :لوقيف .نذأتسي

 كلذو ميعنلا كلذ غلب ام انرسف دقو .("”[هيدي نيب عضوتف ةفحتلا هعمو ضار هنع هنأ

 .عضوملا اذه ريغ يف كلملا

 :ه (ْمُهَلاَ) :اهارقي مهضعبو « رضخ ,سدنُس بايث مهيِلاَع » :ىلاعت لاق
 هنإ :نسحلا ريسفتو .هربتسا :ةيسرافلاب وهو .ظيلغلا جابيدلا وهو 4 قَربَتِشِإَو »

 .ريرحلا

 لمحي يذلا ميقرلا ريرحلا :هومتيأر دقف سدنسلا امأ :لاق ةمركع نع اوركذ

 .)ظيلغلا جابيدلا :(قرْبَتْسلاَو) :لاق .}»سوسلاب

 هدي يفو الإ ةنجلا لهأ نم دحأ سيلف « ةضف ْنِم َرواَسأ اوُلُحَو » : ىلاعت لاق

 .بهذ نم راوسو ،ؤلؤل نم راوسو .ةضف نم راوس :ةروسأ ةثالث

 هنأ بلاط يبا نب يلع نع اوركذ « ًاروُهط ابارش مُهُبَر ْمُهَْقَسَو » : ىلاعت لاق
 نم نوبرشيف نانيع اهتحت نم جرخي ةرجشب اورم ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ هججوت اذإ :لاق

 .381-382 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 ءاهلا مضو ءايلا حتفب (مهنلاع) أرق نمو 6 ًامسا هلعج ءاهلا رسكو ءايلا ناكساإب (مهيلاع) أرق نم )2(

 .331 ص ،عبسلا تاءارقلا يف ةجحلا ،هيولاخ نبا رظنا .ناكم فرظ هلعج

 ريغ 9ناتسزوخب ةدلب ةدلب سوسلاو «سوسلاب لمحي» :هلعلو «سوسلاي لمحي» :ع و ق يف اذك (3)

 .نادلبلا مجعم يف توقاي كلذ ركذ امك برغملاب يذلا ىصقألا سوسلا
 .10 و 7 :حراشلا قيلعتو .63 ص برعملا ث يقيلاوجلا رظنا (4)

451 

  



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 22 :ناسنالا

 اهدعب مهراعشأ ثعشت الو مهراشبأ ُريَعَت الف "ميعنلا ةرضنب مهيلع يرجتف .امهادحإ
 مهلبقتست مث ۔ىذقو ىذأ نم مهنوطب يف ام جرخيف ىرخألا نم نوبرشي مث ؛ ادبأ

 .[73 :رمزلا] (َنيدلاخ امولخذاف متْبِط ممكيَلَع مالَس) :نولوقيف ةنجلا ةنزخ ةكئالملا

 . مكلامعأب اهومستقاو يتمحرب ةنجلا اولخدا : ةنجلا لهأل لاقي هنأ مهضعب ركذ

 4 مكْيْعَس َناَكَو » مكلامعاب :يأ « ازج ْمُكَل ناك اه نإ » :ىلاعت لاق
 هب مكازجف مكل هللا هركش « اروكشُم » ايندلا يف متلمع يذلا يأ 6متيعس يذلا :يأ
 .ةنجلا

 ليربج هب لزن : ىأ .اليزنت ناءرقلا َكيَلَع انلَرَن نحن انإ » :لجو زع هلوق

 وهو «أمثات م َ مهنم عطت الو » ضرفو هيف كيلع مكح امل :يأ « كبر مكل زبضاف »
 :يأ « ًاروُمَك و » (!)[كرشلا ىلع هبلقو مالسإلا رهظأ ؛نسحلا ريسفت يف] قفانملا

 .(ّأدحاج ًاكرشم

 ةالص :يأ « اليِصأو » حبصلا ةالص :يا ه ةركب كبز شا ركذاو » :لاق
 :لاق ءاشعلاو برغملا ةالص : يأ 4 هل دجساف ليا نمو » .رصعلاو رهظلا

 و ٥ 7 م

 .عوطت اذه 4 اليوط لآ هحبسو ط

 ايندلا : يأ 4 ةلجاعلا نوبحي ث نيكرشملا ينعي 4 اله نإ ث : لجو زع هلوق

 نونمؤي ال :يأ « ليقت اموي » مهتوم دعب :يأ .مهمامأ :يا 4 مُمعاَرَو َنوُرَذَيَو »
 . مهيلع اريسع :يأ (اليقث) .ةمايقلا موي ينعي ،هب

 .382 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)
 يف ءارفلا لاقو . «ًاروفكو ًامثآ دارأ رييخت انهاه سيل» :280 ص 2 ج ي زاجملا:يف ةديبع وبأ لاق (2)

 يف نوكت ءازجلاو ماهفتسالاو دحجلا يف (وأ) و .(ال) ةلزنمب انهاه (وأ)» :219 ص 3 ج يناعملا
 :رعاشلا لاقو .كلذ نم اذهف (ال) ىنعم

 عر اهنَصأ لوجع دجو الو ُثدجَوامك ىلكَن دجو ال
 اوعفدناق جيجحلا ىقاَوَت مي هتقان لضا خيش دجو وأ

 .! خيش دجو الو :دارأ
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 31 - 28 : ناسنالا عبارلا ءزحلا

 لاقو .قلخلا ةدش ينعي .مهتوق :يأ 4 ْمُمَرْسأ 7 ْمُهَتَقَلَ نحن » :لاق

 مهلصافم :لوقي مهضعبو ،مهتوق :لوقي مهضعبو ،مهقلخ : يأ (مُهَرْسأر : دهاجم
 :يا] « اليدبت مُهَلَمأ انلذب انئش اذإَو » :لاق .ضعب نم هضعب بيرق هلك اذهو
 .مهنم اريخ نييمدآ "[مهلاثمأ انلدبو بذعلاب مهانكلهأ

 هبَر ىإ ذخا ءاش نمق ةركذت » ةروسلا هذه نإ يأ « هذه نإ » : ىلاعت لاق
 :ىأ 4 اميكح اميلع ناك ةثلا نا هللا ءاشي نأ لا نوُاشَت اَمَو » .هتعاطب : يأ ه اليس

 .هرمأ يف اميكح !هقلخب اميلع

 :يأ 4 نيمللظلاو » مالسإلا هنيد يف :يا 4 هتَمَْر يف ُءاَشَي نمم لذي »
 ٤ ى . م ۔ ىر ٤

 .رانلا كلذب ينعي ،اديدش اعجوم :يأ 4 اميلا اباذع مهل دعا > نيقفانملاو نيكرشملا

 .382 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 6 - ! :تالسرملا

 اهلك ةيكم يهو ] تالسرملا ةروس ريسفت

 ةكئالملا ينعي ه ًافزُع تلَسزُمْلاَو » :هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 .حايرلا اهنإ :نسحلا ريسفتو .)دابعلا لسرلا غلبتف .لسرلا ىلإ فورعملاب لسرت

 .اهيرج :اهفرع :لاق

 تدتشا :يأ تفصع اذإ حايرلا :يأ 4 ًافضَع تّقِصنْلاق » :ىلاعت لاق

 ييب ارشن حايرلا ُلِسرُي يزلا وُمَو » : ىلاعت هلوقك .حايرلا ينعي ارشن تارشنلاو »
 .رطملا يدي نيب :يأ [57 :فارعألا] (هتَمُحَر يي

 هللا بتكب : يأ ،يحولاب لزنت يتلا ةكئالملا ينعي 4 اقرف تقرف » :لاق

 ه اركذ ِتَقْلُمْلاف » :لاق .مارحلاو لالحلا نيبو ناميإلاو رفكلا نيب اهيف قرف يتلا

 .نييبنلا ىلإ ليربج هيحويف .ءايبنألا ىلع هللا بتك وهو ،ركذلا ىقلت ةكئالملا ينعي
 : يأ [86 : صصقلا] (ُباَتكلا كيلإ ْىَقْلُث نأ وُجْرَت تنك اَمَو) :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو
 ؤأ هقلخ ىلإ هللا هب رذعي ةكئالملا هب لزنت يأ « ًارذُع » :لاق .كيلع لزني نأ
 .هباذعب مهرذني : :يأ « ارذن

 تلسرا :لاقيف (ًافزُع) :هلوق امأو .ةكئالملا يه لاقي» :221 ص 3 ج .يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 ادحاو افرع نالف ىلإ سانلا تكرت :لوقت برعلاو .صرفلا فرعك تعباتت :لاقيو .فورعملاب
 ًاضعب هضعب عبتي (ًافرُم)» :281 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .«اورثكاف هيلإ اوهجوت اذإ

 . افرع ينوءاج : لاقي

 . حصأ وهف ز يف ءاج ام تبثأو «هقلخ ىلا هلللا هب رذعت ةكئالملا هب لزنت» :ع و ق يف (2)
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 23 - 7 :تالسرملا عبارلا ءزجلا

 ًنوُدَعوت امنإ » هب مسقأ ،عضوملا اذه ىلإ ةروسلا هذه لوأ نم هلك مسق اذهو

 .مهب عقاول هللا باذع نم هب نودعوي ام نيكرشملا ينعي « عقول هب

 هيف سمطت موي عقاو هللا باذع :لوقي 4 تسم موجنلا اًإَق » : ىلاعت لاق
 : هلوقك .تقشناو تحتف :يأ تجرف ءامسلا اذإو 9 .اهءعوض بهذيف موجنلا

 دق :يأ 4 ت تفسن : لابجلا اذإو » :لاق .9 :ابنلا] اباوبأ َتَناَكَف ُاَمَسلا تحتفو)

 :يأ (ْتَفن) : يبلكلا ريسفتو .نسحلا ريسفت يف ًاثبنم ءابه تناكف اهلوصأ نم تبهذ
 . ضرألاب تيوس

 ةمايقلا موي اهداعيمو داعيملا ينعي ،تدعو :يأ 4 تتأ لسرلا ادو » :لاق
 (ْتتكأ) :دهاجم ريسفتو .تعمج :يأ (تتق) : يبلكلا ريسفتو .نسحلا ريسفت يف

 .4َْلَجأ موُ يأل . هيف نوشيعي الجأ تلجأ : يأ

 موب ام كيذ اَمَو » :ىلاعت لاق .ءاضقلا موي :يا « لضقلا مويل » :لاق
 ىتح لصفلا موي ام يردت نكت مل كنإ : يأ :نسحلا لاق .ءاضقلا موي ىأ « لضقلا
 .روبثلاو ليولاب رانلا يف نوداني : ىأ 4 نيب ّدَكُمْلَل ذِئَموُ لو + .هكتملعأ

 6 نيلوألا انكلهأ دق 3 .ىلب يأ ،ماهفتسالا ىلع 4 َنيلَوألا كلهن نأ » :لاق

 « نيرخالا م َمُهُعبَتن مث ؛ ل :لاق .مهلسر اوبذك نيح كلهأ يتلا ةفلاسلا ممألا ينعي

 ةمألا هذه رافك رخآ ينعي ،مهلبق نم انكلهأ امك مهكلهن : يأ ،ةمألا هذه نورخآلاو

 .نيكرشملا :يأ « َنيمرجُمْلاب لَعْفَن كلذك » :لاق .ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا

 .ىلوالا لثم يهو ه َنيبّذَكُمْلَل ذئموي َلْيَو »
 ىنعي « ُهَنْلَعَجَف » ةفيعضلا ةفطنلا ينعي « نيهُم ءام نم ْمُكَْلحن 1 » :هلوق

 موي وب ىلإ يأ « مولعم ردق ىلإ » محرلا ينعي « نيكم رارق يف » ةفطنلا وهو .ءاملا
 : نيهجو ىلع أرقت يهو 4 نوردَقْلا معنف انْرَدَقف 9 :ىلاعت لاق .قولخملا دلوي

 معنف انزَدقف) :لوقي وهف فيفختلاب اهارق نمف .ةلقثم (اَنزَدَقَف)و ةفيفخ (انزَدَقَ
 انزُدَقْف) ليقثتلاب اهأرق نمو .نوكلاملا معنف انكلمف :يأ .ةردقلا باب نم (َنوُرداَقلا
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 زي زعلا ها باتك ريسفت 31 - 24 :تالسرملا

 لثم يهو ه َنيبذكُملل ذئموي ليو » : ىلاعت لاق .ريدقتلا لبق نمف (نوداقلا من

 . ىلوألا

 تفكلاو] ،مهمضت يأ .مهتفكت يأ ه اتاك ضزألا ,لعجن ز ه : ىلاعت لاق

 .ءايحأ مهقازرأ اهيلعو اهرهظ ىلع نونوكي يأ ه اتاومأ ءايحأ < ")[عمجلاو مضلا

 يف ءايحألا :مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف ،اهنطب يف نونوكيف اتاومأ مهمضتو

 يساورلاو « ٍتنحمنَش َيِساَوَر اهيف اَنلَعَجَو » :لاق .روبقلا يف تاومألاو تويبلا
 ءام لكو .ابذع :يأ ه ًاتارُف ءام مكيقْسأَو » :لاق .ةعفترملا تاخماشلاو ،لابجلا
 . ىلوالا لثم يهو .4 َنيبْذَكُملل ذئَموُي َلْيَو » :لاق .تارف وهف بذع

 :ةمايقلا موي مهل لاقي :يأ ه َنوُبذَعَت هب مك ام لإ اوقلطنا » :لاق مث
 .نئاكب سيل هنإ نولوقي : يأ “باذعلا نم ايندلا يف نوبذكت هب متنك ام ىلاا اوقلطنا

 اولخدي نأ لبق ناناسل رانلا نم جرخي : : يأ « بعش ثلَ يذ لظ ىلإ اوقل ط

 كلذ لظيف دوسأ ناخد رانلا نم عطسي مث ؤ قدارسلا لثم نيكرشملاب طيحيف ىرانلا

 نم هنم نودجيو] / مهلظي نأ نوجري هيلإ نواجليف ،قرف ثالث ريصي مث ،قدارسلا

 4 بهللا نم ينغي الو ,ليل آل » :هلوق [هيلإ اواجلي نأ لبق اودجو ام لثم رحلا
 يذ لظ يف :لاق يذلا اذه وهو ،ناخدلا وهو ( موُمحَي ن نم لظَو) :ةعق ةعقاولا يف لاقو
 يف ميرك الو لظلا يف دراب ال يأ [43-44 :ةعقاولا] ( ميرك الو دراب آال) بعش ثالث

 .لزنملا

 : نيهجو ىلع أرقت يهو 4 رْضَقْلاَك ٍرَرَشب » رانلا ينعي 4 ىمزت اهنإ » :لاق
 نم ارصق ينعي وهف ةفيفخ رصقلاك اه أرق نمف .ةلقثم رصقلاكو ،ةفيفخ . رصقل اك

 .383 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 هنإ :لاقي» :حضوأ 224 ص 3 ج ءارفلا يناعم يف يهو ،ع و ق يف ةرابعلا هذه تدرو اذك (2)
 ىتح مهلظيف ناخد نم بعش 7 هنم بعشتي مث ،قدارسلاك مهب طيحيف رانلا نم ناسل جرخي
 . «رانلا ىلإ مهباسح نم غرفي

 .383 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 46 - 32 :تالسرملا عبارلا ءزجلا

 لاجرلا رصقك اهرصق يهو ،رجشلا لوصأ ينعي وهف ةلقثم اهأرق نمو ،روصقلا
 . ك"اهقانعأ يهو باودلاو

 تالامجو ةلامج :نيهجو ىلع أرقت يهو ٩ رفص تلَمج هك + : ىلاعت لاق

 تالامج ىنعي وهف تالامج اهأرق نمو .دوسلا قونلا ىنعي وهف ةلامج اهأرق نمف

 4 َنيبذَكمْل زئموُي لنَو » : ىلاعت لاق .دهاجم نع اوركذ اميف (اهلابح يأ ،ةنيفسلا

 . ىلوألا لثم يهو

 « نورذَنغَيَف مهل ندؤُي الو » ةجحب :يا 4 نوقطني آل موي اَذَم » : ىلاعت لاق
 يف مهل نذأ اذإف .ضعب يف مهل نذؤي الو نطاوملا ضعب يف مالكلا يف مهل نذؤي دقو

 .ىلوألا لثم يهو « َنيبْذَكُمْل ذئَموَي َلِيَو » :لاق .رذعب اورذتعي مل مالكلا

 ْمُكتْغَمَج » ءاضقلا موي .اذه :يأ 4 لضفلا موي اذه » : ىلاعت لاق

 .ةمايقلا موي اذه مهل لاقي : يأ ه نيلوألا

 ؛ نوديكف » هللا باذع نم هب نوجنت ه دنك ْمُكَ َناَك نإف » : ىلاعت لاق

 لو » : ىلاعت لاق .كلذ ىلع نوردقت ال مكنإ : يأ . متردق نإ نوديكف : هريسفت

 . ىلوألا لثم يهو « َنيبْذَكُملل موي
 امم ةكاوفو » راهنألا ينعي نويع ,لظ : َنيِقَُمْلا نإ < : ىلاعت لاق

 . مكلامعأ ردق ىلع كلذو 4 َنوُلَمْغَت مك امب ائين اوبرشاو اولك » :لاق « نوهت

 .ىلوالا لثم يهو « َنيبْذَكُمْل ذَموي َليَو » :لاق « نينسملا ي يرجن كيذك انإ »

 تضقناو .مهل ديعو نيكرشملل هلوقي « اليلق اوُمسَمَتَو اوُنُك » : ىلاعت لاق

 بغارلا لاقو .224-225 ص 3 ج ؛ءارفلا يناعم يف اهيناعمو تاءارقلا هذه فلتخم قيقحت رظنا (1)

 رظناو .«رمجو ةرمج لثم ةرضق ةدحاولا رجشلا لوصأ رصقلا ليقو» : تادرفملا يف يناهبصألا

 .333 ص ،ةجحلا :هيولاخ نبا
 سولق» :241-242 ص 29 ج يربطلا ريسفت يفو روسجلا لابح :717 ص دهاجم ريسفت يف (2)

 . !ةظيلغلا اهلابح يأ شةنيفسلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 50 - 46 :تالسرملا

 .مهكرش ينعي « َنوُمرْجُم مكنإ » .رانلا لها رمأ نم ىلوالا ةصقلا

 .دحاو ءاعم يف لكأي نمؤملا :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اوركذ

 . ىلوالا لثم يهو ه َنيبْذَكُمْلل ذئموي َلْيَو » :لاق .(_ءاعمأ ةعبس يف لكاي قفانملاو

 نولصي ال اولص مهل ليق اذإو :يأ « نوعكري آل اوُعَكزا مُهَل ليق اذلو » :لاق

 دعب :يأ ه ُهَدْعَب ثيدح يأبف » :لاق .ىلوالا لثم يهو ه نيبذَكُْ ذَِمُي ليو »
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال .نوقدصي :يأ نونمؤي » نارقلا

 .240 ص 2 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (1
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 1-11 :أبنلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو . نولءاستي 7 ةروس ريسقت

 ينعي نولا مَع » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 ىأ 4 ميظقلا إ الا نع ) :لجو زع لاق مث . .هنع نولءاستي يذلا ام : : يأ . نيكرشملا

 4 نوُملتخُم هيف ذ مه يذلا ث : لجو رع لاق . ءازهتساو بيذكت مهنم كلذو ] ()ثعبلا

 .نوكرشملا هب رفكو نونمؤملا هب نماف ،نونمؤملاو نوكرشملا هيف فلتخا ثعبلا ينعي

 لا نم ديعو اذهو « َنوُمَلَْيَس الك مث َنوُمَلْعَيَس الك » :لجو زع لاق

 . ديعو دعب ديعوو . نيكرشملل

 .ًاطاسبو اشارف :لجو زع هلوق لثم 4 ًاداهم ضا لعجن ملأ » :لاق مث
 .ضرألل ًاداتوأ : يأ 4 دابأ َلاَبجْلاَو . لاق

 ه أتابُس مُكَموَن اًنلَعَجَو » :لاق . ىثناو اركذ :ىأ « اجاوز ْكَتَقَلَخَو » :لاق
 اهيف نونكسيف قلخلا يطغي ارتس : يأ 4 سابل لينلا اَنْلَعَجَو { . (ةاساعن : يأ

 . مهشياعمو مهقازرأ هيف نوبلطي :يأ ه اشاعم راهنلا اَنلَعَجَو »

 وه :اولاق مهنأ هيف مهفالتخا هجوو ؛ نآرقلا وه امنإ هيف اوفلتخا يذلا نأ نيرسفملا ضعب ركذو (1)

 6 (ميظعلا إ الا نع) : : 9 ص دهاجم ريسفت يفو . نيلوألا ريطاسأ اولاقو رعش وه اولاقو { رحص

 . نارقلا ىنعي

 ًأاعطقو ةحار» : ريسافتلا ضعب يف درو ام اليوات هنم حصأو 6 «اساعن» :زو .ع و .ق يف اذك (2)

 .نوكسلاو ةعدلاو ةحارلا تبسلا ىنعم لصأ نال «لامعألل

 اريبعت قدأ 383 ةقرو ز نم هتبثأ امو «هيف نونكسي يأ قلخلا ضعبل انكس يأ» :ع و ق يف )3(.

 . ىنعم حضوأو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 21 - 12 :أبنلا

 قلخ نم دشأ يهو ؤ تاوامسلا يهو « دادش اعبس مكف انينبو » :لاق

 كلذ َدعَب ضزألا هلوق ىلإ . . .اهانب ءامسلا مأ اقلخ دشأ متنأم) : ىلاعت لاق .سانلا

 .سمشلا ىنعي ًاجاُمَو جارس اًْلَعَجَو » :لجو زع لاق [27-30 :تاعزانلا] (امماَحَد

 . اهجهو سمشلا رح :نسحلا ريسفتو .اثيضم يأ :ًاجاهو : يبلكلا ريسفتو

 نم : :لوقي مهضعبو ("تاوامسلا نم :يأ « تزصفُملا نم انلزنأ » :لاق

 هب :جرخنل » .ضعب ىلع هضعب بصني ؛ًابصنم ءام : يأ ًاجاججَت ءاَم » .باحسلا
 تنجو و » : لجو رع لاق . .عيش لك نم : : يأ 4 اتابن « ريعشلاو ربلا : ىأ . بح

 . اناولأ : يأ افافلأ : : يبلكلا لاقو .ةفتلم :يأ فاق

 4٩ تاقيم ناك « ةمايقلا موي وهو . ءاضقلا موي : : ىأ 4 ,لضفلا و نإ < :لاق

 ؟ ج اوف ا نوت ماق ج ةريخألا ةخفنلا يهو ؟ روصل ا يف مقن مو 17 .مهلك هنوفاوي : يأ

 لابجلا ترسو » .ةقشنم :يأ ه اباوبأ تناكف امسلا تحتفو » .ةمأ ةمأ :يا ۔ 2 و ى
 . ءيشب سيلو هارت .بارسلا لثم :يأ اباَرَس تناك

 :يأ] ةنجلا نود دصر يه :يأ 4 ًاداضرم تناك منهَج نإ » :لجو زع لاق
 نمو ۔اهيف ىوه اهلهأ نم ناك نمف ێاهيلع طارصلاو .[باذعلا هيلع قح نم دصرت
 .ةنجلا ىلإ اهنع داح اهلهأ نم نكي مل

 .دصرلا ىلع منهج نأ تملع امأ :لوقيف هاخأ ىقلي لجرلا ناك :نسحلا لاق
 مهدحأ لعج ام اماوقأ تكردأ دقل هللاو : نسحلا لاق . ًاداصرم تناك منهج نأ ينعي

 نباو نسحلاو بعك نب يبأ ىلإ بسن لوق وهو .تاوامسلا عو ق يف ظفللا درو اذك (1)
 وهو .ةداتقو ةمركعو دهاجم هلاقو سابع نبا ىلإ بسن لوق وهو !حايرلا نم» :ز يفو ،ريبج
 .بسنأ

 يف ةبيتق نبا هركذو .كاحضلاو عيبرلاو سابع نبا نع ًاضيأ يورو .لوقلا اذه يربطلا حجر (2)
 يتلا ةيراجلا :رصعملاو . يراوجلا ريصاعمب تهبش لاقي» :لاقف 508 ص ءنارقلا بيرغ ريسفت

 .25 ص 30 ج ؛ريونتلاو ريرحتلا ،روشاع نبا رظناو .«ضيحلا نم تند
 .384 ةقرو }ز نم ةدايز (3)
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 28 . 22 : أبنلا عبارلا ءزجلا

 دقلو .هقوف هضعبو هتحت هضعب ،هءاسك الإ هللاب قحل ىتح اشارف ضرألا نيبو هنيب

 ةيشخ هل ضرعي الو هذخاي الف لالحلا لاملا هل ضرعيل مهدحأ ناك نإ اماوقأ تكردأ

 ضرم نم هب امو ،ضيرم هنأ بسحيف هوخأ هاقليل لجرلا ناك نإو .هيف هكاله نوكي نأ
 ؟منهج دراو كنأ كاتأ ، يخأ :لوقيف لجرلا ىقلي لجرلا ناكو .هقَرأ دق نآرقلا نأ الإ
 ,(")أذإ ءاطبلا ميفف :لوقيف .ال :لوقيف ؟اهنع رداص كنأ كاتأ :لوقيف .معن :لوقيف

 اعجرم نيقفانملاو نيكرشملل :يا ه باثَم نيطلل ف :لجو زع هللا لاق
 نونامث بقحلاو .ادبأ عطقنت ال باقحالا مهيلع يتات :يأ ه ًاباقخأ اهيف َنيِثبآل »
 بقح الخ املك .ايندلا ينس نم ةنس فلأ موي لك 5ًاموي نوتسو ةئامثالث ةنسلاو ةنس
 . ىهتنم الو ةياغ الو دمأ الو هل عاطقنا ال ام كلذو ‘©بقح لخد

 .ه اميمح الإ ابارش الو ادرب » منهج يف يا « اهيف َنوُئوَُي ال » :لاق
 زع اهنع لاق يتلا نيعلا كلت ىلع دقوأ دق هرح نم عاطتسي ال يذلا راحلا ميمحلاو

 دقوأ دق ،عمتجاف اهرح ىنأ دق :يأ [5 :ةيشاغلا] (ةّيناَ نيع نم ىقست) : لجو

 حبقلا وه :مهضعب لاق ه ًاقاَسَعَو » :لاق .ضرالاو تاوامسلا هللا قلخ ذنم اهيلع
 .نتنملا : يأ 86 مهناسلب قاسغلا ةيسرافلاب يه :مهضعب لاقو .نتنملا ظيلغلا

 .ريرهمزلا وهو ،هدرب ةدش نم عاطتسي ال يذلا :قاسغلا :لوقي مهضعبو

 ل اوناك مهنإ » .ةثيبخلا مهلامعا قفاوي :يأ 4 ًاقاقَو ءاَزَج » :ىلاعت لاق

 انتايآب اوُبَذُكَو 9 .ثعبلاب نورقي ال [مهنأل] اباسح نوفاخي ال :يأ اباسح نوجري

 .(ت[أابيذكت : يا] « باذك
 بغريو ءايندلا يف دهزيو ،بولقلا نيلي امم هنإ !هقدصأ امو يرصبلا نسحلا هلاق ام نسحأ ام (1)

 . !ربتعنو ظعتن انتيل ايف }هللا دنع اميف
 :هللا همحر بلاط يبأ نب يلع اهففخ» :229 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو ؤز نم ةدايز (2)

 ةحيصف ةينامي ةغل يهو .يرصبلا نسحلاو ةنيدملا لهأو شمعالاو مصاع اهلقثو (أبادك)

 .ددشم مهتغل يف لاعف هردصمف تلمعف لكو اقرخ صيمقلا تقّرخو باذك هب تبذك :نولوقي

 يف يرهوجلا لاقو .«ينيتفتسي ؟راّضقلا مأ كيلإ بحأ قلحلآ :ةورملا ىلع مهنم يبارعأ يل لاق
 = ىلعو . ميلكتلا لثم .ليعفت ىلع ءيجي دق هردصم نأل ددشملا رداصم دحأ وه» : حاحصلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 35 - 29 :أبنلا

 مهلامعأ دابعلا ىلع ةكئالملا تصحأ :يأ 4 ابتك ُهاَنيَصحأ ءيش لكَو » :لاق
 .باتكلا مأ يف ةاصحم هللا دنع يهو

 امو بر :لاق .بتكا لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ :لاق سابع نبا نع اوركذ

 موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرجف :لاق .ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام :لاق .بتكأ

 .باتكلا يف ام ىلع هنودجيف سيمخو نينثا موي لك ضرعت دابعلا لامعاف . ةمايقلا

 .(نولَمُعَت متك ام حِسْنَتسَ اك نإ قحلاب ْمُكيَلَع قطن اَنباَتك ًاذه) : مهضعب هيف دازو

 . باتك نم الإ ةخسنلا نوكت له .. ابرع اموق متسل :لاق مث .[29 :ةيثاجلا]

 ام :لاق ورمع نب هللا دبع نع اوركذ « اباذع ألإ ممُكَديزَن نلق اوموق » :لاق

 هلوق وهو .ادبأ باذعلا نم ةدايز يف مهف :لاق .اهنم دشأ يه ةيآ رانلا لهأ ىلع لزن

 [56 :ءاسنلا] (َباَذَعْلا اووُدَيِل اممَرْيَع ادونج مُهاتلَدب مهدولج تجضن املُك) : ىلاعت
 .اباذع اوديز : يأ

 :مهضعب لاق .نيرفاكلل هللا دعأ امم ةاجن :يأ 4 ًازاقَم نيقتملل نإ » :هلوق

 .بانعأ اهيف يأ ه ًاباَغأَو » تانج :يأ 4 قئادح » .ةنجلا ىلإ رانلا نم يأ ًازافم
 لاق .ةنس نيثالثو ثالث تانب ةدحاو نس ىلع ًاراكبأ : يأ 4 ًابارْنأ بعارَكَو » :لاق

 وهو .ةئلتمملا ةعرتملا يهو « اتاد » رمخلا يهو « ًاسأكَو » :ىلاعت
 ."رعاشلا لوق

 اقاممد اسأك هَل اَنمَرْنأَم انارق وجري رباع اناتأ

 . ةعرتملا يهو

 يف نوعمسي اوناك امك ةيصعم :نسحلا لاق 4 ًاوعَل اَهيف َنوُعَمْسَي آل » :لاق

 «(قَزَمُم لك ُمُهاَنقَرَمَور : لثم .لمعقُم ىلعو ةيصوت لثم © ةلعفت ىلعو .باك .لثم لامف =

 .[19 :ابس]
 يف نيكرشملا فوفص يف كراش هنإ ليق > يلهاج رعاش ٠ يرماعلا ةعيبر نب ريهز نب شادخ وه )1(

 .(2329 مقر) .358 ص 2 ج ةباصإلا رجح نبا رظنا . ملسأ مث ،نينح ةوزغ
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 39 - 35 :أبنلا عبارلا ءزجلا

 ابذك الو » .لطابلا :وغللا : يبلكلا ريسفت .افلح :(اوُعَل) : مهضعب لاقو .ايندلا
 .ابذك الو :مهضعب لاقو .اضعب مهضعب بذكي ال :نسحلا ريسفت

 يف ىلاعت لاقو . مهلامعأ ردق ىلع :يأ 4 اباسح ُءاَطَع كبر م ءارج ه :لاق

 لزانملا اهيف نوطعي مهنأ كلذو .[40 :رفاغ] (باَسج ريغب اَهيف َنوُقَزْرُي) :ىرخأ ةيآ
 .باسح ريغب ةجرد لك لهأ اهيف نوقزري مث مهلامعأ ردق ىلع

 ىلع ارقت يهو ه امهنيب امو ضزألاو تمسلا َبَر » :لجو زع لاق
 ؛لبقتسم مالك وهف عفرلاب اهارق نمف . عفرلابو رجلاب ضرألاو تاوامسلا بر :نيهجو

 هنم نوكلمي ال .(نممحرلا) عفرب (ُنْمخَرلا) امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا بر لوقي
 :لوقيف ءىدتبي .("نمحرلا امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا بر :نسحلا أرقمو .ًاباطخ

 :يأ (اباطخ هنم نوكلمي ال) :لجو زع هلوقو .4 اباطخ هنم نوكلمي ال نمحرلا »
 .امالك :يأ ،مباطجخ هنم نوكلمي ل) :لوقي مهضعبو .نسحلا ريسفت يف ةبطاخم
 .[105 :دوه] (هنذإب ألإ سفن مّلَكَت ال تاي موي :لجو زع هلوقك

 ال :يا] ٩ َوُمَكَ أل افص ةكلملاو ورلا موقي َموَي » : ةيآلا هذهب يف لاقو

 وهو .ايندلا يف اباوص :لاق :يأ 4 اباوص َلاَقَو نمحرلا هَل َتذأ َنَم آلإ ل »[نوعفشي

 يف عيش لك حور موقي موي :نسحلا لاق (حولا موقي ٌموَي) :هلوقو . هللا الإ هلإ ال لوق
 .(ةهدسج

 .عجرم :يا «أباثم هبر ىلإ دحا ءاش ْنَمَف قحلا مويلا كلذ :لجو زع لاق

 :ناسنإلا (لا ءاشي نأ ألإ واشت امَر) :ىرخا ةيآ يف لاقو .حلاص لمعب :يا
0. 

 يف {229 ص 3 ج ءارفلا يناعم رظناو .334 ص ،عبسلا تاءارقلا يف ةجحلا {هيولاخ نبا رظنا (1)

 . تاءارقلا هذه هوجو فلتخم

 .384 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ليقو ،مالسلا هيلع ليربج وه انه حورلا :ليقو .ةيآلا هذه يف حورلا ليوات هوجو نم هجو اذه (3)

 .186-187 ص 16 ج يبطرقلا ريسفت يف حورلا يف نيرسفملا فالتخا رظنا .كلذ ريغ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 40 :أبنلا

 لاق :لاق نسحلا نع اوركذ ه ابيرق اباذع ْمُكتْرَذْنأ انإ » :لجو زع هلوق
 ؛ىرخألا ىلع امهادحإ لضف امف نيتاهك ةعاسلا لثمو يلثم امنإ :ةي هللا لوسر
 .0" ةبابسلا اهل لاقي يتلاو ىطسولا هيعبصا نيب عمجف

 تمدق ام ىلإ رظني يأ هاَدَي تَمَدَق ام » نمؤملا ىأ « َُمْلا ظن مو ) :لاق

 ةني هللا لوسر نأ اوركذ ٥ ابارت تنُك ينَتيَلِت رفاكلا لوقيو » حلاص لمع نم هادي
 ءانرقلاو ،ءانرق ءامجلا لعجتف .مئاهبلا ةمايقلا موي باسحلا ىلإ ىعدي ام لوأ :لاق

 ينوك :اهل لاقي مث ،ءانرقلا نم ءامجلا صتقت ىتح ضعب نم مهضعبل صتقيف 3 ءامج

 .'(ابارت تنك ىنتيل اي) :رفاكلا لوقي كلذ دنعف .ابارت

 .62 ص 3 ج فلس اميف هيلإ ةراشالا رظنا ا(1)

 .26 ص 0 ج هريسفت يف ءاج امك ةريره يبا ثيدح نم دنسب يربطلا هجرخأ ا(2)
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 2 - 1 :تاعزانلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم ىهو . تاعزانلا ةروس ريسفت

 نع « اتزَغ تنغزننلا » :لجو زع هلوق « ميجرلا ننتحخرلا هللا مشب »
 ريسفت وهو .برغملا يف قرغتو قرشملا نم عزنت موجنلا يه :لاق بلاط يبأ نب يلع
 . نسحلا

 لاق . مدا ينب سفنأ عزنت ةكئالملا يه :لاق (.")ىلع نب دمحم نع اوركذ

 .شحولا رقب يه :مهضعب لاقو .موجنلا يه :لوقي مهضعبو .نايفس

 نم طشنت موجنلا اهنإ :نسحلا ريسفت 4 ًاطْشَن تلطشتلاو » :لجو زع هلوق
 يه :لوقي يلع نب دمحم عمس نم ينثدح لاق نامثع نع .اهبراغم ىلإ اهعلاطم

 كلم نإ :لاق يدزالا هللا دبع نب ازمراألا نع اوركذ . مدا ينب سفنأ طشنت ةكئالملا

 نب يلع نب دمحم رفعج يبأ ريغ يلع نب دمحم همسا نم لئاوألا نيرسفملا نم دجأ مل (1)

 نم ناك دقف ،انه دوصقملا هنأ ينظ بلغاو .رقابلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 © يدوادلا رظنا .ةيرجه 114 ةنس يفوتو ،مهيف حجارلا لقعلاو بسحلا يوذ نمو ةنيدملا ءاهقف

 .198 ص 2 ج نيرسفملا تاقبط

 :اذكه 1 ص 19 ج هريسفت يف يبطرقلا هدروأو ©ز نود .ع و ق يف لوقلا اذه درو اذك (2)

 يف أداعبإ :يا (ًقرغ) ىنعمو ! مالس نب ىيحي هاكح ،رفنتو الكلا نم عزنت شحولا يه :ليقو»
 عزنت شوحولا اهنإ» :لاقف تاعزانلل ًاسداس الوق ريسملا داز يف يزوجلا نبا هدروأو . عزنلا

 اضيأ شحولا رقبو» :لاقف اطشن تاطشانلا) يف الوق يربطلا هدروأو .«يدرواملا هاكح .رفنو

 مهنكلو لوالا هلئاق ىلإ لوقلا اذه ىور نم بسني ملو .ةدلب ىلإ ةدلب نم طشنت اهنأل .
 .هاكح نم ركذب ا

 .مسالا اذه قيقحتل قفوأ ملو «رمألا» :ع يفو «زمرالاه ق يف ةملكلا هذه تدرو اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12 - 3 :تاعزانلا

 ىقبي ال "ههعصعلا لمح نم ةعسلا يذ دوفسلا لثم اطشن رفاكلا سفن طشني توملا

 .اهعبتا الإ بصع الو قرع
 ۔ وه 2ِ . « م ِ ى | ۔ .. ِ

 (نوحبسي كلف يف لك) :هلوقك موجنلا ينعي « احبس تبسلاو » :لاق
 . لزغملا كلف رودي امك نورودي : يأ ]33 : ءايبنألا]

 وقبس مهنإ :نسحلا لاق .ةكئالملا ينعي 4 اقبس تتقبُسلاف ) :لجو زع لاق

 ةكئالملا ينعي 4 ارمأ تربُمْلا ث : لجو رع لاتق . مدا ينب لبق هللا ةعاط ىلإ

 .دارأ ام مهب هللا ربدي

 , م .

 4 ةقدارلا اَهعَبتَت » ىلوالا ةخفنلا ينعي « ةفجارلا فجرت و 9 :لجو زع لاق

 راصبأ :يأ «اممُرَصْبأ » .(ثةفئاخ يأ ة ةجو ذئموي بولق « ةرخالا ةخفنلا ينعي

 .ايندلا يف نوكرشملا لوقي :يأ « َنوُلوُمَ » .ةليلذ :يأ 4 ةَعشلخ 9 بولقلا كلت

 ًامّظع 4 اذإ « .ثعبلا نوركني .انقلخ لوأ يف ىأ 4 ةفاحلا يف نوُدوُدرَمَل ن ,

 اقلخ ثعبن ال : : يأ . يراكنإ ماهفتسا اذهو . ماهفتسالا ىلع . ةيلاب : : ىأ 4 ةر ةَرْحْن

 .اديدج

 .(}ةنئاكب تسيل :يأ .ةبذاك :يأ « ةرساخ ةرَك اذإ كلت اولاق »

 تءاجو .اهحيحصت نم نكمتأ ملف اهتاملك ضعب يف ةضماغ ةبرطضم اذكه ةرابعلا هذه تدرو (1)

 :ريسافتلا ضعب يفو .«فوص يف دوقس لثم افينع اطشن طشنت» :اذكه روثنملا ردلا يف ةرابعلا

 .«لتبم فوص يف»

 .بارطضالا ةديدش ةبرطضم (ةفجاو)» :ز يفو .ع و ق يف اذك (2)
 مث انالف تيتأ :لوقت برعلاو ،لوألا انرمأ ىلإ :لاقي (ةرفاحلا)» :يلي ام 385 ةقرو ز يف ءاج (3)

 ثيح نم» :زاجملا ىف ةديبع وبأ لاقو .«تئج ثيح ىلإ تعجر : يأ . يترفاح ىلع تعجر

 رظناو .«ءاج ثيح نم هترفاح ىلعو ،ءاج ثيح نم هترفاح يف نالف عجر :لاق امك 5انئج
 .693-694 ص 4 ج يرشخمزلا فاشك يف اهتيمست ليلعتو ةرفاحلا ىنعم قيقحت

 ةرابع يهو .«اهيف رسخي ةعجر اذإ كلت : ىنعملا :ليقو :دمحم لاق» :385 ةقرو ز يف ءاجو ٠)4(

 .513 ص ،نآرقلا بيرغ ريسفت يف اهسفن ةبيتق نبا
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 26 - 13 :تاعزانلا عبارلا ءزجلا

٥ ٤ِ > 

 ةخفنلاو ةحيصلاو ةرجزلاو 4 ةذحو ةَرجَز يه اَمْت اق ط :لجو زع هللا لاق

 اهنطب نم اوجرخ دق ضرالاب :يأ 4 ةرهاسلاب ْمُه اذإف » :لجو زع هللا لاق .دحاو
 .اهرهظ ىلع اوراصو

 ريسفت يفو ،ىسوم ثيدح كاتأ دق :يأ « ىَسوُم ثيدح يتآ َلَم » :هلوق

 كرابملا ينعي 4 سدَّقُمْلا ىداؤلاب هبر ةيدان ذإ » كتملعأ ىتح كتاي مل هنإ :نسحلا

 :ةكربب ىوط :نسلا لاق "نيترم سدق :مهضعب لاق .4 ىرع »
 :يا « ىكز نأ ىلإ كل لم لقف » رفك :يا ىع هنإ دوَعزف ىلإ بتذا »

 .هللا 4 ْىَمْحَتَف » كبر نيد كل نيبأو :يأ « كبر ىلإ كَيدمهأَو . نمؤت نأ ىلإ

 تايآلا ربكأ يهو .ديلا :يأ « ىىَرْبكْلا ةيألا ُهيَرأف » :لجو زع هللا لاق
 : يأ « ىدانف َرَشَحَف ىعسي ربْذأ مت ىَصَعَو َبُذَكَف » : ىلاعت لاق .اهب هاتأ يتلا عستلا

 .4 ىلغألا ُمُكبَر انأ :َلاَقَق ج هموق عمجف

 :دهاجم لاق . وألا ةرخألا » ةبوقع يأ « لاكن ةللا ُهَذَحاَق » :هللا لاق
 (يريغ هلإ م مكل تملع ام) :هلوق ىلوألاو (ْىَلعألا ُمُكْبَر انأ) :هلوق .ةرخآلا

 نيثالث (ىىَلغألا مكبر انأ) :هلوق دعب نوعرف ثكم :لاق هريغ ركذ .[38 :صصقلا]

 ايندلا يف هللا هبذع :يأ (ىَلوألاو ةرخآلا َلاَكَن هللا ُهَذَحأَف) :نسحلا ريسفتو ."ةنس

 .رانلاب ةرخآلا يف هبذعيو ،قرغلاب

 ام ىشخي نمل :نسحلا ريسفتو 4 2 نمل ةر كزذ يف نإ » : هللا لاق

 نوعرفب لعف ام هب لعفي نأ ةفاخم هللا ىشخيف . مهتقرغ أ نيح هموقو نوعرفب تعنص

 . نمؤيف هموقو

 .ةديبع وبأ رظناو ،نينمز يبأ نبا هركذ امك ،نيونتلاو ءاطلا رسكب ىوط أرق نم ةءارق ىلع اذه (1)

 .285 ص 2 ج زاجملا

 .«تايا عست يف هللا لاق يتلا عستلا تايآلا ربكأ يهو اصعلاو ديلا» :ع و ق يفو ز يف اذك (2)

 ريسفت يفو «ةنس نيثالث» :يزوجلا نبا ريسفت يفو .أطخ وهو .ةنس ةئامثالثو :قو ع يف )3(

 . «ةنس نيعبرأ» يربطلا
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 ريزعلا هلا باتك ريسفت 40 - 27 :تاعزانلا

 اَهَعمَس َعفَر » دمع ريغب 4 اهنب ءامسلا مأ اقلخ دشأ متنأ » :هلوق
 .ماع ةئامسمخ ةريسم اهنيبو مكنيب 4 اَهييوَسَ

 :يأ « اَهيَحض َجَرخ او » اهليل ملظأو :يأ « اَهَلْيَل شظطغاَو » :لجو زع لاق

 قلخ دعب] اهطسب :يأ ه اَهيَحَد كلذ َدْعَب ضزالاو » :لاق .اهرونو اهسمش
 يف ةنيط تناك اهنأ انغلب اميف ‘ قلخلا لب ناكو : مهضعب لاق . ضرألاو تاوامسلا

 اذك تنأ يبهذا اهل لاقف ("[ضرألا احد مث تاوامسلا قلخ مث سدقملا تيب عضوم

 .اهراجشأو اهراهنأو اهلابج اهيف لعج مث  ضرألا تطسب ةكم نمو .اذك تنأ يبهذاو

 اهتبثأ :يأ ه اَهَسْأ َلاَبجْلاَو اهرمو امماَم اهنم جرخأ » :لجو زع لاق
 انرسف دقو ديمت تلعج ضرألا هللا قلخ امل :نسحلا لاق .ضرألل أداتوأ اهلعجو

 .هعمجأب عضوملا اذه ريغ يف هثيدح

 اذهو .توملا ىلإ هب نوعتمتست ة : ىأ 4 ْكمَنالَو مكل عتم < : لجو زع لاق

 ... عاتمإلل] اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ : : لوألا مالكلل عبت

 ُُكَذَني موي » ةرخآلا ةخفنلا : يأ ه ىربكلا ماملا تءاج اذإَف » :لجو زع لاق
 تزَربَو » .مهلامعاب سانلا هللا بساحي موي ،لمع ام :يأ « ىعس ام سنإلا

 .4 ىري نمل ُميجَجلا
 نمؤي مل : يأ همايندلا ةيحلا َرَئاَءَو » رفك : يأ 4 عط م اماف { : ىلاعت لاق

 :نونمؤملا [ (َنيِثوعْبَمب نحن ز اَمَو اين توُم ه ايندلا اَئاَبَح لإ يه نإ) : مهلوقل ةرخالاب

 .هلزنم يأ لزنملا يأ ىىوأَمْلا يه َميحَجْلا نإ » :لجو زع لاق .[7

 يف دهاجم نع اوركذ . هللا يدي نيب هفقوم :يأ ه هبر ماَقَم تاَخ ْنَم اًمأَو »
 ًاينذ دارأ نم :لاق [46 : نمحرلا] (ِناَنَج هبر ماق فاخ نَملَو) : لجو زع هلوق

 . ىنعملا ميقتسيل ز ز يف ءاج امك هتبثأف .ع و ق نم نيفوقعملا نيب ام طقس (5)

 .69 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا ((1)

 .385 ةقرو ز نم ةدايز ((2
(3) 
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 46 ۔ 40 :تاعزانلا عبارلا ءزجلا

 رفنلا ىهنو » (هبَز ماقَم فاَخ ْنَم اًمأَو) :انهاه لاقف ."هكرتف هيلع مئاق هنأ هللا ركذف
 .هلزنم :يأ 4 ىىَوأَمْلا يه ةنجلا َنإَت ىىوَهْلا نع

 .اهنيجم ىتم :يأ « اَهَْسرُم نيأ ةماسلا نمع كنولأسي » :لجو زع هلوق
 سيل :يأ .ءيش اهركذ نم كيلع سيل هنإ :نسحلا ريسفت 4 اَهيَرَكذ نم تنأ ميف »
 نم تنأ ميف : يبلكلا لاقو .ةنئاك اهنأ تملع دقو ،نوكت ىتم ملع كلذ يف كيلع

 :لجو زع لاق .ءيجت ىتم اهنع كربخأ ملو اهنع لأست نأ نم تنأ ميف يأ !اهاركذ

 .اهئيجم ملع ىهتنم :يأ ه اَهييهَنُم كبَر لإ »
 ىشخي نم كتراذن لبقي امنإ إ :يا « اَهَتْحَي نم رذنم تنأ امنإ » :لاق

/ ٥ 
 ه 82 . 3{ؤ ٠

 (نوقفشُم ةعاسلا َنُم مُهَو بقلاب ب مُهْبَر نوشخي َنيذلا) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ةعاسلا
 . [49 : ءايبنألا]

 ا ةيشع لإ اومل مل ث ةعاسلا ينعي 4 اهنوري موي هنك ح : لجو رع لاق

 ترغاصت .راهنلا نم ةعاس لوأ : مهضعب لاق .2 )ةوحض وأ ةيشع :: : ىأ 4 اَهْبَحض

 .اهوري مل مهنأك رمألا مهءاجف مهدنع ايندلا

 هيلع يصحي يأ ‘ هيلع مئاق هللا نأ ركذف» : اهبارص لعلو .ع و ق يف ةرابعلا هذه تدرو اذك )1(

 .ريسافتلا ضعب يف ءاج امك .هلامعأ

 نيب اذهف راهنلا ردصل احضلا امنإ ؟احض ىشعلل لهود» : 4 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (2)

 ةيشعلا نوكت .اهتيشع وأ ةادغلا كيتاو ،اهتادغ وأ ةيشعلا كيتآ :اولوقي نأ برعلا مالك نم رهاظ

 »... .لوأ : ىنعم يف ةادغلاو رحآ : ىنعم يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !0 - !ا :سبع

 اهلك ةيكم يهو 6 سبع ةروس ريسفت

 هاج نا ىلوتو سَبَع » :لجو زع هلوق « ميجلا نملا هللا مب »
 . ىمعألا هءاج نأل :ىأ 4 ىمعالا

 وهو مهف ارش و مههوجو نم نيكرشمل ١ نم لجر عم ناك الت ,يبنل ا ن أ اوركذ

 نأ مالسلا هيلع يبنلا اجرف .مهفارشأو مههوجول عبت سانلاو ،مالسإلا ىلإ هوعدي
 6موتكم مأ نبا ءاج ذإ }هنم كلذ يف عمط دقو {،هملكي وهف .هموق نم سان هعبتيف نمؤي

 لجرلا نأ انغلبو .لجرلا ىلع لبقأو مالسلا هيلع يبنلا هنع ضرعاف ،ىمعأ ناكو

 مأ نبا لعجف .ةعيبر نب ةبيش وأ ةعيبر نب ةبتع هنأ دهاجم ريسفتو ."افلخ نب ةيما
 للا لزنأف ،ءيش هيف ثدح نوكي نأ ةفاخم يبنلا هنع ضرعأ امل راقب ال موتكم

 .(ْىمغغالا هءاج نا ىلوتو سبَع) : ىلاعت

 .4 ىرذلا ُهعَقْنتق ُرُكَذَي ؤأ » .نمؤي :يأ « ىكب ُهَنَعَل كيرذُي اَمَو » :لاق

 :يأ « ىَدَصَت » كهجوب ه هل تنأ » هللا نع :يا 4 ىنغتسا نمم امأ »

 .نمؤي الا :يا « ىكزي لأ كيلع اَمَو » ضرعتت
 :يأ « ىمحي َوُمَو » ريخلا يف عراسي :يأ 4 ىَعْسَي كاَج نم امو »

 .ضرعت هنع تنأف :يأ 4 ْىهَلَت هنَع تناف » . موتكم مأ نبا ينعي ؤهللا ىشخي

 هريسفت يف يبطرقلا ركذو (اذك) فلخ تلصلا يبأ نب ةيمأ :ع يفو ‘فلخ نب ةيمأ :ق يف اذك (1)

 وه لجرلا نأ ىلا مهضعب بهذو .فلخ نب يبأو فلخ نب ةيمأ : ةداتقل نيلوق 212 ص 9 ج

 . يموزخملا ةريغملا نب ديلولا
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 11-21 :سبع عبارلا ءزجلا

 4 هركذ ءاش نمف » .ةركذت ةروسلا هذه نإ :يأ 4 ةركذت اهنإ الك + :لاق
 ۔ے ٤٤ و 0۔ ,. ٥۔ ..ر - . 9 .-

 .[56 :رثدملا] (هللا ءاشي نا الإ نوركذت اَمَو) :ىرخأ ةيا يف لاقو .نارقلا :يأ

 "ءامسلا يف هللا دنع :يأ ه ةعوفرم مركم ٍفُحُص يف »» :ىلاعت لاق
 ۔2 م 8, ٥

 ةكئالملا ينعي .)ةبتك :يأ « ةرفس يدياب » .سندلا نم :يأ « ٍةَرَهطُم »
 م ےوم ےم

 . هللا نوصعي ال :ىأ « ٍةَرَرَب مارك ط

 نارقلاب رهاملا :ةني هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع اوركذ

 .انارجأ هلف .قاش هيلع وهو هب , عتمتيو هأرقي ىذلاو ] ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم

 ريسفتو هرفكأ ام ناسنإلا نعل :يأ 4 هركأ ام نلسنإلا لتف »» :لجو زع هلوق
 ء۔ذ5۔} م۔۔۔ _۔,٥ة . ۔۔۔ ه ۔ . . ٤

 مث }ةفطن : ىأ 4 هردقف هقلخ ةفطن نم هقلح ءيش يا نم ث . هرفك دشأ ام : يبلكلا

 . حورلا هيف خفنو رعشلا تبنأ مث امحل مث كاماظع مث ةغضم م ةقلع

 لثم وه :دهاجم لاقو . ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس :يأ « هرسي ليبسلا مث ط

 اركاش امار ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس ،ليبسلا هل انيب : يأ (َليبّسلا هانيذمه نإ : هلوق

 .)[3 :ناسنإلا] (ًاروفَك امإو

 يف هنفدي نم :يأ 5هربقي نم هل لعج :ىأ 4 هريقف هَتاَمأ ث ه » : ىلاعت لاق

 ءامسلا يف ةعوفرم :ليقو» :216 ص 9 ج يبطرقلا ريسفت يف ءاجو ز يفو ع و ق يف اذك (1)

 . مالس نب ىيحي هلاق . «ةعباسلا

 ىنعم وهو ©نيرسفملا ضعب اهدروأ ةملكلل رخآ ىنعم كلانهو .ةرفسلا ليوأت هوجو دحأ اذه (2)
 .رفاس مهدحاو .ةكئالملا مهو (ةَرَفَس يديأب)» :236 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق ةرافسلا

 كرابت هللا يحوب تلزن اذإ ةكئالملا تلعجف إ مهنيب تحلصأ اذإ موقلا نيب ترفس لوقت برعلاو

 »... موقلا نيب حلصي يذلا ريفسلاك هبيداتو ىلاعتو

 يف ملسم هجرخأو ،سبع ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)
 .(798 مقر) هيف عتعتتي يذلاو نآرقلاب رهاملا لضف باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك
 يف يذمرتلا هجرخأو (4 مقر) نارقلا ةءارق باوث يف باب ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .ةشئاع ثيدح نم هيوري مهلك ،نآرقلا ءىراق لضف يف ءاج ام باب ،نآرقلا لئاضف
 .همأ نطب نم هجورخ ينعي :مهضعب ريسفت (ُهَرُسَي ليبسلا ٌمئ)» :386 ةقرو ز يفو ،ع وق يف اذك (4)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 33 ۔ 22 :سبع

 .اتقو هل هللا لعج دقو .ثعبلا ينعي هايحأ :ىأ هَرَشْنأ ءاش اذإ م ث ."رقلا

 يت مكيأ اتاومأ ْمسنُكَو هللاب َنوُرُفَكَت تفُيَك) :ةرقبلا ة ةروس يف لاقو .هرفكي فيكف

 ا يف اتاومأ متنك : : يأ .[28 :ةرقبلا] (َنوُعَجْرَت هيإ ث : مكح ث :نمب

 مث ‘ثعبلا ينعي ، مكييحي مث ،مكتيمي مث ،ةايحلا هذه مكايحاف ،افطن :يأ . .مكنابآ

 .نوعجرت هيلإ

 اذه ينعي ،هرمأ ام عنصي امل :يأ « ُهرَمأ ام ضقن امَل لك » :ىلاعت لاق
 .هب هللا امهرمأ ام اعنصي مل قفانملاو كرشملا ناسنإلا

 ءيش يأ نم :يا ٩ ماعط ىلإ نلسنإلا رظني » :لاقف رخآ لثم برض مث
 ؛ اقش ضزالا اَنْقَقَش مت » رطملا ينعي ٤ بص املا اَنْبَبَص انأ » : ىلاعت لاق .هقلخ

 لخنو انونيَزَو » . رفاسف ا يهو ًابضَقَو أبنعَو بح اهيف بأ » تابنلل يأ
 : يبلكلا لاقو .ماركلا لاوطلا يهو .اماك لخن يأ :نسحلا لاق 4 بلغ قئادحو
 .ًاظالغ آلاوط ًارجش :ىأ (ب َقئادحَو)

 ا :نسحلا لاق .ةهكافلا نم ركذ يذلا اذهو 4 ًابأَو ةَهكَقَو » : ىلاعت لاق
 " لاق .ألكلا :بألا : يبلكلا ريسفتو .مكماعنأ لكات ام بالاو نولكات ام

 .تومل ١ ىلإ مكل ًاقزر هنولكأت : يأ هب نوعتمتست يأ 4 ُمكمْعنا لو ْمكْ اعت «

 قلخلا اهل خاصأ { ةمايقلا ءامسأ نم مسا يهو « ةخاصلا تةاجج اذإف » :لاق
 هم ٥

 (ًاسُمَم لا إ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعَشَخَو) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .قرفلا نم

 يف لاق .دوصقملا ىلع َلدأو حضوأ ىنعملا اذه يف ءارفلا ةرابع تءاجو .ع و ق يف اذك (1)

 يف ىقلي نمم الو ،ريطلاو عابسلل ىقلي نمم هلعجي ملو . ًاروبقم هلعج» :237 ص 3 ج يناعملا
 6هديب نفادلا وه رباقلا نأل ؛هرَبَقَف : لقي ملو . هب ملسملا مركأ امم ربقلا نأك ؛سيواونلا

 . !يمدآلا لعفك هلعف سيلو .ربق اذ هرَّيص هنأل : ىلاعتو كرابت هللا :ربقملاو

 .رضخأ ابطر لكؤيو عطقي يأ بضقي ام وهو . بطرلا تابنلا :بضقلا ةغللاو ريسفتلا بتك يف ((2)

 يأ لصتقي عرزلا وهو اضيأ ليصقلا هنمو .ةكم لهأ دنع تقلا ىمسيو .هنم عون صنفاصفلاو
 . (لصق) و (بضق) ناسللا رظنا .رضخأ ابطر أنيل عطتقي
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 37 . 34 :سبع عبارلا ءزجلا

 م و ى م م م

 هل نذأ َنم ألإ َنوُملَكي أل اَقَص ةكئالملاو حورلا موقي وي .: ىلاعت لاقو .[108 :ة
 .[38 :ابنلا] (اباوَص َلاَقَو نمحرلا

 . ى ى ّ ّ , 2- - ٤, ٤ِ |ه۔۔© 8 .. ۔ه۔ .

 ءىرما لكل هينبو هتبحصو هيباو هماو هيخا نم ءرملا رفي موي ه :لجو زع لاق
 ٨٥ ٥ ٤ ٤ ۔ .| ۔ه۔ ه كاو

 .هلغشي :يأ « هينغي ناش ذئموي مهنم
 :لاق ؟ةمايقلا موي سانلا رشحي فيك }هللا لوسر اي :تلاق ةشئاع نأ اوركذ

 ؟هللا لوسر اي لاجرلا نم ءاسنلاو ءاسنلا نم لاجرلا مشتحي امأ :تلاق .ةارع نورشحي

 لكل ‘ضعب ةروع ىلإ وأ ،ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ نم لغشأ ذئموي مه :لاق
 ."هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما

 ةنجلا لهأ ءالؤهو 5)ةمعان ةرضان : يأ « ةَرفْسُم ذئَمْوُي هوجو » :لجو زع لاق

 اهعم ةرب اهيلع م هوجوو » .هلا ءاضربو ةنجلاب :يا « ةرِبَتُْم ةَكجاَض »
 .رانلا لهأ ءالؤهو .داوس اهاشغي :يأ ه ةَرَتق

 ةَرَفَكْلا ُمُه » مهتعن اذهو مهتفص هذه نيذلا ءالؤه :يأ 4 كئلوأ » :لاق

 .اهداوسو هوجولا ضايب دنع مهئامسأبو مهباوثب ربخأو هقلخ نيب هللا نيابف .4 َةَرَجَقلا
 عمسلا ىقلأو هللا نع لقع نمل ليلد كلذ يفف .روجفلاو رفكلاب رانلا لخد نم ةيمستو

 . (ة)ديهش وهو

 رشحلا نايبو ايندلا ءانف باب إاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 .ةشئاع نع ((9 مقر) ةمايقلا موي

 .ءاضأ اذإ حبصلا رفسأ :لاقي .ةئيضم هتقيقح (ةّرَقْسُم) :دمحم لاق : ىلي ام ز يف ءاج (2)
 ريغ يهو .هبشأ هبولسأو هحورب يهف ،يراوهلا دوه خيشلا نم كش الو يه ةريخألا لمجلا هذه (3)

 .ز ةطوطخم يف ةدراو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 5 - 1 : ريوكتلا

 اهلك ةيكم يهو . تروك سمشل ا ا ذإ ةروس ريسفت

 ريسفت « تروك سمشل ا اذإ » :لجو زع هلوق 4 ميجزل نمخ ا هللا مسب <

 : هلوقك .اهب يمر دق : يأ 4 تَرَدَكْنا ُءوُجْنلا اذإو ط .اهءوض ب بهذ : يأ : نسحلا

 .[2 :راطفنالا] (ت (ت رتنا ُكاَرَكلا 55

 نع لوحت ام لوأ امأ .تالاح يف ريصت ،تبهذ :يأ 4 تريس لابجلا اذإو »

 نوكتو 5اثبنم ءابه نوكتو ،شوفنملا نهعلاك نوكتو ه ابيثك نوكتف ةراجحلا ةلزنم
 هارت بارسلا اذه لثم .[20 : ابنلا] (اباَرَس تَناَكَ لابجلا ترّيُسو) : ىلاعت لاق .ابارس

 لقف ] لابجلا نع كولأسي :ىرخا ةيآ يف لاقو . ضرالاب تيوسف ‘ ثيب سيلو

 اهيف ََرَت آل) ةيوتسم يأ ًافَصْفَص ًاعاق اممْرَذَيف) اهلوصأ نم :يأ افش يب اهف
 .اعافترا الو اضافخنا يأ [105-107 :ةط] (تمأ الو اجرع

 ملو ْبَلخَت ملف اهلهأ اهلع قونلا يهو « تلطع راملا اًذلَو » : ىلاعت لاق ِ
 .")اهلهأ اهنع لغشو رضت

 نم لوأ يهف ةمايقل ١ موي رشحل تعمج : يأ 4 ترشُح شوحو ١ اا ذإو ج :ل اق

 ل اقي مث 7 انرقلا نم ١ ءاّمجلل رصتقي ىتح ضعب نم اهضعبل صتقيف باسحلل ىع دي

 .[40 :ابنلا ابارت تنك ينتيل اي رفاكلا ُلوقَي) كلذ دنعف .بارت ينوك :اهل

 .«مهسفنأب لغشلا نم بلحت ملف» : :ز يفو .عو ق يف اذك )1(

 =غلباأب هنع حصفأو روشاع نب رهاطلا خيشلا هراتخاو بعك نب يبأ نع يور رخآ ىنعم كلانهو (2)
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 6-7 : ريوكتلا عبارلا ءزجلا

 رم مث ،راهنلا لوأ لوقعم ريعب ىلع ةي هللا لوسر رم :لاق نسحلا نع اوركذ
 .(")اتم وصخ هل دعيل ©ريعبلا اذه بحاص نيأ : لاقف وه امك وهو راهنلا رخا هيلع

 راحبلا قامعأ ريصتف تضاف :يأ 4 ترخس راحبلا اًدإَو » : ىلاعت لاق

 :دهاجم ريسفتو .رونتلا رجسي امك رجست :مهضعب لاقو .ءاوس لابجلا سوؤرو
 .2}دحاو وهو . تدقوأ

 دوهيلا :اهتعيشب ةعيش لك قحلي :نسحلا لاق 4 تَجوُر ُسوُقنلا ادإَو » :لاق
 هللا نود نم دبعي ناك نم لكو ،سوجملاب سوجملاو ،ىراصنلاب ىراصنلاو دوهيلاب

 :دهاجم ريسفتو .نينمؤملاب نونمؤملاو نيقفانملاب نوقفانملاو ،ضعب نم مهضعب ئيش
 . مهنيب عمج سانلا نم لاثمألا

 اذإَو) :هلوق نع باطخلا نب رمع تلاس :لاق ريشب نب نامعنلا نع اوركذ

 نم ه هريظن ناسنإ لك جوزيو .ةنجلا نم هريظن ناسنإ لك جوزي :لاقف (تَجوُز سوُقنلا
 نم نودبع اواك اَمَو ْمُهَجاَوزأو اوُمَلَط نيذلا اوُرُشحا) :ةيآلا هذه الت مث شرانلا لهأ

 لهأ امأ :يبلكلا لاق .[22-23 :تافاصلا] ( ميججْلا طاَرِص ىإ ممُموُدمهاق هللا نو

 نانوكي {هناطيشو ناسنإ لك نرقيف رانلا لهأ امأو ناسح تاريخب نوجوزُف ةنجلا

 حاورألا تذر :يأ (تَجوز سوُتنلا اذإَو) :لوقي مهضعبو .ةدحاو ةلسلس يف اعيمج

 .}»داسجألا ىلإ

 بارتقا دنع ضرالا نم ناكم يف» شوحولا عمج رشحلا اذه نم لعجي وهو ،ليلعت نسحاو نايب =

 .ايندلا يف رشح اذه لب ،باسحلل هب سانلا رشحي يذلا رشحلا اذه سيل» و . . .«ملاعلا ءانف

 .143 ص 30 ج ريونتلاو ريرحتلا روشاع نبا رظنا .«طارشألا نم هعم دع امل بسانملا وهو

 . ؟مالس نبا هتياورب درفنا امم وه لهف .رداصملا نم يدل اميف ثيدحلا اذه ىلع رثعأ مل (1)

 اهضعب يضفيف تئلم هتقيقح (تّرّجُس)» :387 ةقرو ز ةطوطخم يف امك ،نينمز يبأ نبا لاقو (2)

 هريسفت يف يبطرقلا ةرابعلا هذه لقن دقو .«نسحلا لوق ىنعم وهو ادحاو ائيش ريصتف ضعب ىلا
 .«ضعب ىلإ اهضعب ضيفيف» :لاق هنأ الإ 2300 ص 9 ج

 انذاتسأ يأر وهو .ءاملعلا نم نوققحملا هيلإ بهذ ام وه سوفنلا جيوزتل ريخألا ىنعملا !ذه (3)

 = عم هراتخاو روشاع نبا خيشلا ًاضيأ هب أدب دقو .هنع هظفح امك ضويب ميهاربإ مامإلا موحرملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 11 - 8 : ريوكتلا

 نهنونفدي اوناك ةيلهاجلا لهأ تانب يهو 4 تلئس ةدوملا اًذإَو » : ىلاعت لاق
 هب اوقحلأف ضهللا تانب ةكئالملا نإ :نولوقي اوناكف امهادحإ امأ :نيتلصخل ءايحأ

 :ىرخأ ةيا يف لاق .ةجاحلا ةفاخمف ىرخألا ةلصخلا امأو نهب قحأ وهف ،تانبلا

 مهدحأ ناك .ةجاحلا ةيشخ :يأ [31 :ءارسإلا] (قالمإ ةيْفَ مكدالوأ اوننفَت الور

 .هبلك وذغيو هتنبا لتقي

 تلتق اهنأل اهلتاق خبوي هللا نإ :نسحلا لاق 4 تليق بنذ يأب » :ىلاعت لاق

 .بنذ اها دجوي ملف ،‘تلئسف ةئيسو بنذ ريغب

 ةيراجلا قلعتت : يأ (ْتَلَتَ بنذ ىأب تلأس ةَدوُهْوَمْلا اذإَو) : اهأرقي مهضعبو

 . ينتلتق بنذ ياب :لوقتف اهيبأب
 دابعلا ىلع ةكئالملا تبتك ام وهو .باسحلل ترشن فحصلا اًذإَو » :لاق

 آلو ةَريَعَص راع ل باتكلا امه لام اَنتلَْو اي َوُلوَقَيَو) : ىلاعت هلوق لثم .مهلامعأ نم

 (مهمامإب ,سانأ لك وُمذَن ُءوَي) :هلوقكو .[49 :فيهكلا] .(اَهيَصخأ الإ ةريبك
 اذه ضعب يف مهلامعأ نم دابعلا ىلع ةكئالملا تبتك ام :يأ [71 :ءارسإلا]

 .ريسفتلا

 يوطت موي :ىلاعت هلوق وهو ،تيوط :يا « تطشك امسلا اإَو » :لاق
 :يا (تظطشُك) :دهاجم لاقو .[104 :ءايبنألا] (باتكلب لجسلا يطك ٌّطك امسلا
 .تذبتجا

 مث [7 :ةعقاولا] (ةَلَت اجاوزأ ْمُمنُكَو) : ىلاعت لوقب عزنو ًافانصأ سانلا لعج وهو لوالا ىنعملا =
 تجوز ام ركذ نع لودعلا ىضتقم وه نيينعملا نيذهل بيكرتلا اذه ةدافإ دصق لعلو» :لاق
 .رشحلل مهبتارم ىلإ سانلا ميسقت مث ،اهداسجاب حاورالا نارتقا" ثعبلا لزانم لوأو .هب سوفنلا
 ىلإ اورفك نيذلا قيسؤ) :لاق مث . .نورظني مايق مه اذإف ىرخأ 4 هيف حفن مث : : ىلاعت لاق امك

 71 :و 5068 :رمزلا] .«ةيآلا (أرَمز ة ةنملا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو) :لاق مث ارم َمْنَهَج

 .[73 :و
: 

 كلذكو ] سابع نبا ةءارق يهو . حلاص يبأو ديز نب رباج نع احضلا وباو كاحضلا ةءارق يهو )1(

 .233-234 ص 19 ج هريسفت يف يبطرقلا هركذ امك يبأ فحصم يف يه
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 21 - 12 : ريوكتلا عبارلا ءزجلا

 2 ر و

 هللا قلخ ذنم دقوت يهو تدقوأ : ىأ 4 تَرُعُس ميحجلا اذإو ج :لاق

 ؛تيندأ :يأ ه لزأ ةجل اذإو » : ىلاعت لاق . مايالا ةتسلا يف ضرألاو تاوامسلا

 ش سفن تملع  :لاق .[90 : ءارعشلا ] (َنيَقَتُمْلل ةنحلا تّلزأور : ىلاعت هلوقك

 .اهلمع نم : ىأ 4 تَرَضحخأ

 ى و ٥ وم ٠٤ ۔۔ ,

 .« رسنُخْلاب » 6"[ةلص الو .مسقاف ىنعملا] « ميقأ الَق » : ىلاعت هلوق

 لوق وهو .راهنلاب ىراوتت يأ سنختو ليللاب يرجت موجنلا ينعي :لاق يلع نع اوركذ

 ةسمخ اهنأ انغلب :مهضعب لاقو .راهنلاب ىرت ال اهنكلو { ةيراج كلذ يف يه :نسحلا

 . دراطعو ‘ لحزو ‘ خيرمل او ] يرتشمل او ةرهزل ا يهو : : سمشل ١ ىرجم يف يرجت

 نأ : : نسحلا ريسمت 4 سنكلا ث ءامسلا يف اهيرج ينعي 4 يراوجلا ٭ : لاق

 بيغتت :يأ ‘ سنكت اهنأ ينعي (سنئكلا) : يبلكلا لاقو . ةلباقلا يف اهعلطم ىلإ عجرت

 (سنكلا يراوجلا) :لوقي مهضعبو .اهسانك يف ءابظلا ىراوتت امك راهنلاب ىراوتتو

 . شحولا رقبا يه

 اذإ :يبلكلا ريسفتو ملظأ اذإ :نسحلا ريسفت « ٌسَعْسَع اذإ لياو » :لاق

 . هرابدإ لاقيو هلابقإ لاقي : دهاجم لاقو .ربدأ

 رحسلا نم نأ املف .هنع تكسف ؟ رتوت ةعاس يأ : :ايلع لأس الجر نأ اوركذ

 اذإ إ ليللاو) أرق مث { (2 )[هذه] رتولا ةعاس م معن ؟رتولا نع لئاسلا نيأ : يلع لاق حبصلل

 . (سَقَتَت اذإ حُبصلاَو سَعْسَع

 .هلك اذهب مسقأ .ءاضأ اذإ ينعي ،رفسأ اذإ :يأ « سمت اذإ ,حبصلاو 9 :هلوق

 .رفنت اذإ حبصلاو :هلوق ىلإ ( سْئُحْلاب ميقأ الق) :هلوق نم
 ىلإ هلا هلسري ليربج ينعي « ميرك ,لوُسَر لوَقَل » نآرقلا ينعي > هنإ ل

 4 ث عاظ ف .ةبرقلاو ةلزنملا يف : يأ 4 نيكم شرعلا يذ دنع ة ةوق يذ + نييبنلا

 .ةدئاز ىنعمب .387 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 . ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 29 - 21 : ريوكتلا

 هللا رمأف هل ةعاط ءامسلا يف ليربج ةعاط هللا لعج :نسحلا لاق ءامسلا يف :يأ

 يأ « نيمآ » :لاق .ةي ادمحم اوعيطي نأ ضرألا لهأ هللا رمأ امك كلذب ةكئالملا
 . ةكئالملا دنعو هللا دنع

 لوقو شيرق لوقل كلذو .ةي ادمحم ينعي « نونجب ممُكبجاَص اَمَو » :هلوق
 وه يذلا قرشملاب ينعي «نيبُمْلا قالاب ءاءز ذقلؤل :لاق .نونجم هنإ برعلا يكرشم
 دق قفألا عم هتروص يف ليربج ىأر ادمحم نأ ينعي .رمقلاو سمشلاو موجنلا علطم

 ةرامع نع .دايجأ وحن نم ناك كلذ نإ : :دهاجم ريسفتو .ضرألاو ءامسلا نيب ام س

 حانج ةئامتس هل مالسلا هيلع ليربج ىأر مالسلا هيلع يبنلا نإ لاق مشاه ينب ىلوم

 .هيلع يمغاف رضخألا دجربزلا لثم

 :يأ 4 نينضب » يحولا ىلع :يا « بيغلا ىلَع وُه اَمَو » :ىلاعت لاق
 نيبم بقل ىّلَع وه امور :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .هب مكيلع لخبي ال يأ ليخب
 ينعي « وه و » .ةفوكلا لهأ ارقمو جرعألا نمحرلا دبع ارقم وهو ،مهتمب :يأ
 لوقي َنوُبَهَذَت نأف » :لاق .ةنعللاب هللا همجر يأ 4 ميجر ر نلطْيش ,لوقب » نارقلا

 كلبق اوُرَقَك نيذلا لاَمَف) : ىلاعت هلوقك .لامشو نيمي هنع نولدعت نياف :نيكرشملل
 .(َنيزِع ,لامشلا نمو نيميلا نع َنيِطهُم

 ينعي » َنيمَلَعَْل » ريكفت الإ « ركذ ألإ » نآرقلا ينعي 4 وُه نإ » : ىلاعت لاق
 ام ىلع :يا ه ميَِننَ نأ مكنم ءاش نمل » :لاق .ةرخآلا هب نوركذي هب نمآ نم
 وهو 6 قحلا عبتي نأ يأ .(َميِقَتْسي نأ) : دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف هللا رمأ

 بر + هللا هدري مل ءيش ىلع نوردقت ال : يأ ه هللا ءاشي نأ ل واشت اَمَو )ف .دحاو

 .عمجأ قلخلا يأ 4 َنيمَّلَْلا
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 7 - 1 : راطفنالا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم ىهو ،ترطفنا ءامسلا اذإ ةروس ريسفت

 :يأ « ترفن ءامسلا اذإ » : ىلاعت هلوق « .ميجلا نمحرلا هللا مسب »»

 :يأ « ترتتنا بكاوك اذإو » .ةريخألا ةخفنلا دعب ةمايقلا موي كلذو ،تقشنا

 رجف :يأ 4 تَرْجف راحبلا اذإو » [2 :ريوكتلا] (تَرَدَكنا) :هلوق وهو تطقاست

 نم اهيف ام جرخا :يا « ترثعب روبقلا اًإَو » اهحلم يف اهبذعو اهبذع يف اهحلم
 . تاومألا

 م ٥ م ٥

 ناك ريخ .لمع نم (تَمَذَق امم) : يأ 4 رخأو تَمَذَق ام سفن تملع « : لاق

 الو اهب لمع نم رجأ لثم هلف هلدعب اهب لمغف ةنسح ةنس نم يأ (تَرَخأ اَمَو) ئ ارش وأ

 الو اهب لمع نم رزو لثم هيلعف هدعب اهب لمعف ةئيس ةنس وأ 5ائيش مهروجأ نم صقني

 . ائيش مهرازوأ نم صقني

 نب رمع نأ اوركذ ميركلا كبرب كرغ اَم نسسنإلا اَهُئأت % : ىلاعت هلوق

 هقمح هَّرغ لاقف ( ميركلا َكْبَرب كرَع ام ناسنإلا اَهُيأ اير :ةيآلا هذه ارق باطخلا

 39 ١ .")هلهجو

 4 كَلَدَعف 9 رعشلاو محللاب كقلخ ىوس يأ 4 كيوَسف كقلخ يذلا ج :لاق

 ليقثتلاب اهأرق نمو (فكَلَذَعَف) فيفختلاب اهأرق نم ارقم اذهف ؛قلخلا لادتعا ينعي

 :روثنملا ردلا يفو حصفأ وهف 0387 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو «تلهجو ‘تقمحأ» :ع و ق يف (1)
 .هلهجو هقمح هرغ» :ف اشكلا يفو .«هلهج هللاو هرغ»
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 زي زعلا هللا باتك ريسفت 12 - 8 : راطفنالا

 ."ءاوس كيبنجو ،ءاوس كيديو ءاوس كيلجرو .ءاوس كينيع لعج :لاق (كَلَذَعَق)

 .هتروص يف ناسنإ لك هللا قلخ : يأ « َكَبَكر ءاش امم ةرَوُص يأ يف » :لاق مث

 هلعج ءاش نإو ] اريصق ءاش نإو اليوط ءاش نإ هلعجف ؟ ةدحاو ةروص ىلع نينثا ىرت ال

 .احيبق هلعج ءاش نإو ،انسح هلعج ءاش نإ :دهاجم لاقو . ىثنأ هلعج ءاش نإو اركذ

 نم الإ ةبارق هنيب سيلو لجرلا لجرلا هبشي :لاق محازم نب كاحضلا نع اوركذ
 سيل هنإف لجرلا لجرلا هبشأ نإو هنإ : مهضعب لاق .مالسلا هيلع مدآ ربكألا بألا لبق

 . اهلك هتروص ىلع

 ةمايقلا موي سانلا نيدي هللا نأب . باسحلاب : يأ 4 نيلاب َنوُبَذَكت لب لك ط

 . مهلامعأب
 اهنوبتكي : ي أ © مكل امعأ نوظفحي ةظفح : يأ 4 َنيظفْنحْل ْمُكيلَع ناو » :لاق

 .دابعلا لامعأ نوبتكي نيذلا ةكئالملا اهب ينعي

 لاق .دابعلا لامعأ نيبتاك ث هللا ىلع ًامارك : يأ « َنيبتك مارك » : ىلاعت لاق

 لاق .نطابلا نوملعي الو هنوبتكيف رهاظلا نم :يأ ه نولعفت ام َنوُمَلْعَي » :ىلاعت

 .[18 :ق ةروس] (ديتَع بيقر هيدل الإ ,ؤ نم ظفلي امر :رخآ عضوم يف ىلاعت
 هعمست ال يذلا يفخلا ركذلا :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع اوركذ

 هلا لاق ةمايقلا موي ناك اذإف ؛افعض نيعبس ةظفحلا هعمست يذلا ىلع فعاضي ةظفحلا

 . يفخلا ركذلا وهو ؛يريغ دحأ هيلع علطي مل ازنك يدنع كل نإ :دبعلل ىلاعت

 هلثم رسلا يف لمعو المع ةينالعلا يف دبعلا لمع اذإ :لاق مهضعب نع اوركذ

 .اقح يدبع اذه :ةكئالملل هللا لاق

 ءاش ام ىلإ كفرص : دارأ . فيفختلاب (كَلَدَعَف) : 38 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق )1(

 (َكلُدَعَن) :ارق نمو :244 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .«حبقلاو نسحلا يف روصلا نم
 لإ نيهجولا بجعأ وهو ،.قلخلا لدعم الدتعم كلعج :۔ ملعأ هللاو دارأ هنإف ةددشم

 .[.. . ةيبرعلا يف امهدوجأو
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 19 - 13 :راطفنالا عبارلا ءزجلا

 ., ٥ ى . 7 . ۔ .2 ۔,۔هگ , ًِ . -

 ينعي « زاجفلا نإو » ةنجلا يف :يأ « ميعن يفل راربالا نإ » : ىلاعت هلوق
 :يأ نيذلا موي اَهنوَلصَي » رانلا يفل :يأ « ميججج يفل » نيقفانملاو نيكرشملا

 رانلا نع :يأ « اَهنَع ْمُه امَو » .مهلامعاب سانلا هيف هللا نيدي موي ،باسحلا موي
 ۔ و- هو 53 . ,.! - 7 َ ِ - ٠

 .[16 :مورلا] (نورضحم باذملا يف كئلوا) : ىرخأ ةيا يف لاقو .4 َنيبئاغب »

 "مهركذ ينث] « نيذلا موي ام كيَرذأام مث نيدلا وي ام كيرْذأاَمَو » :لاق
 .هب كتملعأ ىتح نيدلا موي ردت مل كنإ :نسحلا لاق .هل اميظعت

 دحا نع دحا ينغي ال :يا 4 اثيم ,سفنل سفن كلمت ال موي » : ىلاعت لاق
 : يأ [41 :ناخدلا] (ائيش ىلوم نَع ىلوم ينغي آل موَي) :هلوقك .هعفني ال :يأ ،ائيش

 كلذ يف رمالا هعزاني الو ،هل كيرش ال هدحو 4 .هلي موي رمألاو » .ائيش يلو نع يلو
 .هل رمألاف دحأ مويلا

 .ز نم ةدايز (1)

 . ىنعملا هيضتقي امبسح اهتحص تبلان ع و ق يف ةدساف ةبرطضم ةريخألا ةلمجلا هذه تدرو (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 7 - 1 :نيففطملا

 .اهلك ةيكم يهو نيففطملا ةروس ريسفت

 ةرخآلا يف 4 َنيِففطُمْلَل لُيَو » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نلَمخرلا هللا مشب »
 لايكملا يف نوففطملا نوقفانملاو نوكرشملا مهو .رانلا يف روبثلاو ليولاب نوعدي

 باع دقو .مهفيفطتب هللا مهباع ،ةكم لهأ يكرشم يف تلزن اهنأ انغلب .نازيملاو

 .نآرقلا نم عضاوم يف مهكرش يف ةثيبخلا مهلامعأب نيكرشملا

 مونو وأ مُموُلاَك اذو َنوُفْوَسَي ,سانل لع اولان اذ نيذلا < : ىلاعت لاق

 + كئلوأ ني آلأ » .نوصقني :يا « ن نورسخي
 نأ لبق نم ةنس ةئامثالث نوموقي مهنأ انغلب : ("[مهضعب لاق] . 4 َنيمَلَعْلا بر سانل

 يفل » نيقفانملاو نيكرشملا :يأ « راججَُفْلا بتك نإ لك » :ىلاعت :هلوق

 ةعباسلا ضرألا تحت دوسأ رجح :: بعك لاقو . (2لاقَس يفل : نسحلا لاق 4 نيجس

 . (دعصبال

 ىيحي» :اذكه 388 ةقرو ز يف ةرابعلا تءاجو .مالس نب ىيحيل لوقلا نال . اهنم دب ال ةدايز (1)

 . .مهنأ ينغلب
 :289 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .ءالعلاو ؤلعلا ضيقن ةن كلفسلا ود وهو ,اف :اذك (2)

 حجر فيك رظناو .«قسفلا نم قيّسف :لاقي امك نجسلا نم ليعف ©سبح يف (نيجس يفل)»
 بعك لوق نيبو هنيب عمجف فطلتو ريخألا ىنعملا اذه لصأ 239 ص 7 ج هريسفت يف ريثك نبا

 . يلاتلا

 .(اذك) ."رافكلا حاورأ هيف بتكت ةعباسلا ضرألا تحت دوسأ رجح» :ز يفو ،عو ق يف اذك (3)
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 17 - 8 :نيففطملا عبارلا ءزجلا

 تنأ هملعت تنك امم كلذ سيل :يأ 4 نيج ام كيرأ اَمَو » : ىلاعت لاق]
 ."[بوتكم :يأ « وقم بتك » :لاقف هرسف مث ،كموق الو

 مويب ًةوبذكي نيذلا َنيبذكُملل » مايقلا موي ينعي نيموي لنَو » : ىلاعت لاق
 .مهلامعاب سانلا هيف هللا نيدي موي ؤباسجلا مويب :يأ 4 نيلا ا

 ك إ » باسحلا هيف يذلا ةمايقلا مويب :يأ ه هب بذكي اَمَو » : ىلاعت لاق
 يا ان اسنب هيلَع ىلت اذإ ط مثا يأ 4 ميثأ { كرشلا وهو . ناودعلا نم : : يأ 4 د دنعُم

 رضنلا هنإ : يبلكلا لاق . مهلطابو نيلوألا بذك : : يأ 4 نيلوألا ريطأ َلاَق ح نارقلا

 ثراحلا نبا

 هنإ :نسحلا ريسفت 4 نوبسكي اوئاَك ام مهبو ىلَع َناَر لب الك »» : ىلاعت لاق

 ،ضبقنيف بنذلا دبعلا بنذيف ؤ©فكلا لثم يف بلقلا :لاق ةفيذح نع اوركذ

 يف دجي الف ربخلا عمسي ىتح ضبقنيف بنذلا بنذي مث كضبقنيف بنذلا بنذي مث
 .ا}نارلا وهف ،هنم ) مرحيف اعامس هبلق

 نإ :يبلكلا لاقو .رفكلا مهلعفب مهبولق ىلع عبط عبطلا نإ :مهضعب لاقو

 . (نوُبسكَي اوناك امم) : :لوقي هارت الأ . عبطلا مهبولق ىلع

 مهبر باوث نع :يا « نوئوُجْخمَل مي مهب نع مهن لك » : ىلاعت لاق
 هب نك يذلا اذه لاق مد 7 رانلا ىأ 4 . ۔.حج لا اوُلاَصَل ممت م من ; ل . )4 'نومورحمل

 .رانلا يف مهو نيكرشملل كلذ لاقي .ايندلا يف : يأ 4 َنوُبَذَكُ

 . 388 ة ةفرو .ز نم نيفوقعم نيب امهتبثأف عدو ق نم امهريسقتو ناتيآلا ناتاه تطقس )1(

 : ىأ 6 هللا ءاش نإ ًابارص هتيأر ام تبثأف 6 فيحصت ةملكلا يف ودبيو «هنم جرخيف ( :ع و ق يف )2(

 ,{, :ريخلا نم مرحيف
 رظناو .بيعلاو باعلا هلثمو ©نيرلاك نارلا هنم مسالاو }هيلع ىشغو ىلمع :ًنوُيرو انير نيري نار (3)

 .(نير) :ناسللا ةدئافلا نم ديزمل

 =ةيؤر ةلاحتسا يف ةيضابإلا يأرل قفاوم وهو .ةيآلل هليوات اذهو ، يراوهلا دوه خيشلا ةرابع هذه (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 24 - 18 : نيففطملا

 ريسفتو .هللا ىلإ دوعص يف :يأ « َنيِيلِع يفل راربألا بتك نإ لك » :لاق
 . ىنميلا شرعلا ةمئاق نويلع :بعك لاقو .ةعباسلا ءامسلا يف نوّلع :دهاجم

 نورت امك نييلع لهأ نوريل ةنجلا لهأ نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 . 1 امعنأو مهنم رمعو ركب ابأ نإو ثءامسلا قفأ يف يردلا بكوكلا

 نويلع ام ردت مل كنإ :نسحلا لاق « نويل امم كيرأ امو » :لجو زع لاق

 .نييلع يف هيلع بتكي ،بوتكم يأ « موقَرَم بتك » :لجو زع لاق .كتملع ىتح
 ملكتي نأ لبق نيتعكر برغملا دعب ىلص نم :لاق ةلي هللا لوسر ن أ اوركذ

 .ا»نييلع يف هل انعفر

 لمع باتك نودهشي ،ءامس لك لهأ وبرقم :يأ « نوُبرَقُملا ُهُدَهشَي » :لاق

 هيلع نودهشيو خسن اذإ هخسن نودهشي ،هيف بتكي :يأ ،هيف مقري ثيح نمؤملا
 نم خسنت مدا يتنب لامعأ نإ :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو . مهلامعأ اهنأ ةمايقلا موي

 .ظوفحملا حوللا

 يف ررسلا ىلع يأ ه كئارألا ىلَع ميعن يفل راربألا نإ )ل :لجو زع لاق

 يف فرغت و .توقايو ؤلؤل نم ررس يه :دهاجم لاق .4 نورظني » . لاجحلا

 نم هللا بجتحي» :يلي ام 388 ةقرو ز يف اذه لدب ءاجو .اعم ةرخآلاو ايندلا يف يرابلا =

 .هيلإ اورظني ىتح مهل ىلجتيف ،ةعمج لك يف هنوريف نونمؤملا امأو ،هنوري الف نيكرشملا
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 © ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأو 3987(5 مقر) تاءارقلاو فورحلا باتك يف دواد وبأ نسح ثيدح (1)

 امأو . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هيوري امهالك (96 مقر) ةي هللا لوسر باحصأ لئاضف باب
 :هانعم :ليقو .«امه كاذ لهأ» :هانعم ليقو .«كلذ ىلع ادازو» :هانعم ليقف «امعنأو» : هلوق

 . «ميعنلا ىلإ اراص»

 ةالصلا يف بيغرتلا باب ،لفاونلا باتك يف 405 ص 1 ج بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هاور (2)

 يف هرأ ملو نيزر هركذ» : يرذنملا لاقو .يتي يبنلا هب غلبي لوحكم نع ءاشعلاو برغملا نيب
 . !لوصالا
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 29 - 24 : نعففلعملا عبارلا ءزجلا

 )1( [هؤلألتو هقيربو هنسح : ليقو . هادنو ميعنلا قيرب ينعي] 4 ميعنلا ةرضن مههوجو

 4 موتخُم » :لجو زع لاق .رمخلا يهو .‘[بارشلا ينعي] « قيحر نم نؤقشيي »
 :دهاجم لاقو .مهضعب ريسفت يف كسم هتبقاع :يأ « كسم ُهُماَتخ » بارشلا ىنعي

 .(}دحاو وهو ةعرج رخا هب متخ

 .ةحلاصلا لامعألاب ايندلا يف يأ 4 نوسفانتملا سفانتيلف كلذ ىفو » :لاق

 انيع منت نم ف بارشلا كلذ جازمو : يأ 4 هجازمو ج :لجو زع لاق

 لهأ رئاسل جزمتو ،افرص نوبرقملا اهب برشي :مهضعب لاق .4 َنوُبرَقُملا اهب برش

 .ةنجلا

 :هلوقك انيع تراص امنإو .نيع نم رمخلا كلت :يأ (انْيَ) :ىلاعت هلوق
 . نيط نم ىأ ]51 : ءارسالا](أنيط تقلخ نمل دجأ

 .مهلزانم مهيلع منست يأ ،مينست نم يهو (َنوُبرَقُملا اَهب ُبَرْشَي) : ىلاعت لاق
 .)ةنجلا يف بارش فرشأ مينستو .,لاعم نم مهلام :يأ

 يفخأ ام سفن ُمَلْعت الَف) : هللا لاق امم يه مينست :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .[17 :ةدجسلا] (نيغأ ةرق نم مهل

 نم اوناك » اوكرشأ :يا اوكرشأ :يأ ه اوُمَرْجا نيذلا نإ » :لجو زع هلوق َ : َ . 7 هه . . 4 -

 . يربطلل ةيناثلاو . ءارفلل ىلوألا ةرابعلاو ؛ حاضيإل ةدايز (1)

 هيف سيل يذلا :قيحرلا» :289 ص 2 ج شزاجملا يف ةديبع وبآ لاقو .388 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ؛رمخلا ةوفص قيحرلا» :حاحصلا يف يرهوجلا لاقو .«رمخ وأ كسم نم قرعم قيحر شغ

 . !اهلضفأو اهقتعأ نم وهو :هديس نبا لاقو رمخلا ءامسأ نم قيحرلا» : ناسللا يفو

 | متخنا برشلا عطقناو سأكلا يف ام ينفف قيحرلا اذه اوبرش اذإ مهنأ ينعي» :نينمز يبأ نبا لاق (3)

 . «هتحئارو كسملا معطب كلذ

 نم مهيلع لزنتي ءام نم ( مينست نم) قيحرلا جازم» :9 ص 3 ج يناعملا يف ء رفلا لاق )4(

 . ةيآلا يف (انيع) بارعإ هوجوو مينست ةملكب ءارقلا هققح ام رظناو «. . .لاعم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 35 ۔ 29 : نيففطملا

 ناك نسحلا :ريسفت .مهب نورخسي ءايندلا يف :يأ ه نوكحضي اونما نيذلا

 ىلإ اورظنا :ضعبل مهضعب لوقي هباحصأو مالسلا هيلع يبنلا مهب رم اذإ نوكرشملا

 .ةرخآلا يف اميعن اومعز كلذب نوبلطي ايندلا يف مهتاوهش اوكرت نيذلا ءالؤه
 نولوقي : يأ 4 َنوُرَماَعَني » هباحصأو يبلاب يأ 4 مهب اورم اذإو » : ىلاعت لاق

 ايندلا يف ه مهلهأ ىل ىلإ نيكرشملا ىنعي ه اوبلقنا ادو » :لاق .لوقلا اذه

 (ًاروُرُسَم هلهأ يف ناك هنإ ) : ىلاعت هلوقك . . نيرورسم : ىأ 4٩ َنيهكن اوُبلَن ١ ث

 .[13 :فاقشنالا]

 عمجأ ال يتزعو : لجو زع هلللا لاق :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 الو ئ ةرخألا يف هتنمأ الإ ايندلا يف ينفاخي ال . نينمأ هل عمجأ الو نيفوخ يدبع ىلع

 (1)ة رخآلا يف هتفوخ الإ ايندلا يف يننمأي

 باذع انيَقَوَو اَنيَلَع ةئلا َنَمَق َنيِقِفْشُم انلهأ يف لبق انك انإ) :ىرخأ ةيآ يف لاقو
 :لجو زع لاقو [26-28 :روطلا] (ميجَرلا ربلا وه هنأ ُهوُمذَن َلْبَق نم انُك انإ موُمُسلا
 :رفاكلا يف لاقو .ةنجلا يف :يأ [13 :قاقشنالا] ارورسم هلهأ لإ بِلقنََور

 (اروُرْسَم )ايندلا يف يأ (هلمهأ يف ناك هنإ ارييس ىلصو اروب وُمذَي فوسف
 .[11-12 :قاقشنإلا]

 اولاق » مالسلا هيلع يبنلا باحصأ اوأر اذإ يأ « مُموَأَر اذإو » :لجو زع لاق

 .اومعز ةرخآلا ميعنل ايندلا يف مهتاوهش مهكرتب :يأ َنوُلاَضَل اله نإ

 ينعي ،مهلامعأ نوظفحي يأ « َنيظفَْح مهييَلَع % اًمَو » : ىلاعت هلللا لاق

 .نيكرشملا

 لاق .4« َنوُرْطْنَي ٍكْئاَرَألا ىلَع َدوُكَحضي رامكلا نم اونما نيذلا مويلاف » :لاق
 .ةرخآلا يف نيكرشملا ىلع نينمؤملا هللا لادأ يتلا ةميركلا ةلولا هللاو هذه :نسحلا

 .413 ص ءزجلا اذه يف فلس ام رظنا ا(1)
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 ١ ءزحل ١ رل ١ عب ١ نيففطمل : 36

 رافكلا ناك امك ،نوبذعي فيك نورظني مهشرف ىلع نوئكتم مهو مهنم نوكحضي مهف

 .ضرألا ىف رانلاو ءامسلا يف ةنجلاو .ايندلا يف مهنم نوكحضي

 نأ ةنجلا لهأ نم لجرلا دارأ اذإف ؛ىوك رانلاو ةنجلا نيب :لاق ًابعك نأ اوركذ

 رافكلا م اونما نيذلا مويلاف :هلوق وهو .هارف رظن رانلا لهأ نم هل ودع ىلإ رظني

 .ةيآلا رخآ ىلإ (. . .نوكحضي

 نوعديف ،ةنجلا نم باب مهل حتفي نيح مهنم نوكحضي مهنإ نسحلا ريسفتو

 مهنود قلغأ اوءاج اذإف ى نوعدي مث 6 نوعجريف مهنود قلغأ اوءاج اذإف . اهولخديل

 امف نوعدي مهنإ ىتح ،مهنود قلغأ اوءاج اذإف اولخديل نوعديف ،نوعجريف

 . سايلا نم نوئيجي

 دشأو نينمؤملاو يبنلاب ءازهتسا دشأ اوناك مهو 0 نوقفانملا ءالؤه : مهضعب لاقو

 ةنجلا باب حتفب مهعدخو ةرخآلا يف مهيلع نينمؤملا هللا لاداف نيكرشملا نم اكحض

 .ايندلا يف نوعدخي اوناك امك اهولخديل مهل

 ه نولعفي اوناك ام » رافكلا يزوج له :يأ « رامكلا بوت لَم »» : هللا لاق

 ءازجلا رش اوزوج دق ،معن :يأ ايندلا يف نولعفي اوناك ام ةرخآلا يف اوزوج :يأ

 .راد رشو باوث رش : نسحلا لاقو . يبلكلا ريسفت يف
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 6 - ! :قاقشنالا

 .اهلك ةيكم ىهو }“تقشنا ءامسلا اذإ ةروس ريسفت

 موي كلذو « تقفنا امسلا ادإ » : ىلاعت هلوق 4 ميجلا نمحرلا هللا مشب »
 .تعاطاف اهبرل تعمس :يأ 4 اَهْبَرل نذأو % .ةرخآلا ةخفنلا دنع ةمايقلا

 . لعفت نأ اهل قحو : ىأ 4٩ تمحر »

 ميدألا دمي امك دمت :سابع نبا لاق « ُتَدُم ُضزألا اذإو » :ىلاعت لاق
 ءاضيب ضرأب ضرألا لدبت ‘تلدبأ اذإ اذهو ."نميلاب قوس ظاكعو .يظاكعلا

 .مارح مد مجحم اهيلع كفسي ملو .ةئيطخ اهيلع لمعت مل ةضف اهنأكو

 اورهظف تاومألا نم اهيف ام تجرخأ :يأ « اهيف ام تقلأو » : ىلاعت لاق

 تعمس :يأ هاَهبَرل تنذأ » .مهنم هللا ىلإ :يأ « تلَحَنَو » .اهرهظ ىلع
 .لعفت نأ اهل قحو :يأ 4 تْقُحَو » .تعاطأو

 كبر ىلإ عاس :يأ « ًاحذمك كْبَر ىلإ حداك كن نسسنإلا اهبو : ىلاعت هلوق

 .[15 :هط] (ْىعْسَت امب سفن لُك ىَرْجَنل) : ىلاعت هلوقك ،لمعلاب ايعس

 قاوسأ نم قوس يه امنإو ،نميلاب تسيل ظاكعف ،ودبي اميف خسان نم اطخ وهو .ع و ق يف اذك (1)

 : يركبلا هلقن امبسح ةديبع وبأ لاقو .فئاطلا نيبو اهنيب زاجحلاب فئاطلاو ةلخن نيب برعلا
 نيبو هنيب ؛فيقثل لخنو لاومأ هبو قتعلا هل لاقي عضوم ىلإ فئاطلاو ةلخن نيب اميف ظاكع

 لمحي امم وهو هيلإ بسن يظاكع ميدأو» :نادلبلا مجعم يف توقاي لاق .لايمأ ةرشع فئاطلا
 . يومحلا توقاي رظناو .959 ص 2 ج مجعتسا ام مجعم :يركبلا رظنا .«اهيف عابيف ظاكع ىلإ

 .نادلبلا مجعم
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 13 - 6 :قاقشنالا عبارلا ءزجلا

 رش نإو ريخف اريخ نإ لمعلا كلذ باوث قالمف : يأ « 4 هيقْلُمَق + : ىلاعت لاق

 ث .ى ه ,ذم ۔.,ه۔-َ ۔ ھما۔ إ ۔ ٤ .۔ ,ة -

 .اريسي اباسج بساحي فوسف هنيميب هبتك يتوا نم اماف » : ىلاعت لاق

 بساحي يذلا نع ةي هللا لوسر تلأس اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اوركذ

 ."كلاه وهف باسحلا شقون نم نكلو :لاق .ضرعلا مكلاذ :لاقف اريسي اباسح

 ىلع ةمايقلا موي نمؤملا هدبع هللا فقوي :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 فرعتأ :لوقيف فرعأ بر اي : معن :لوقيف اذك بنذو اذك بنذ فرعتأ :لوقيف هبونذ

 دق هنأ هسفن يف دبعلا ىأرو هبونذب هررق اذإ ىتح فرعأ بر اي معن :لاوقيف اذك بنذ

 مث .كنع اهطحأو مويلا كل اهرفغاس ينإو ايندلا يف كيلع اهترتس ينإف :لاق كله

 َنيذلا ءالؤه) :داهشألا يداني هنإف نوكرشملاو نوقفانملا امأو .هتانسح باتك ىطعي
 .نيرفاكلا :يأ [18 :دوه] (َنيملاظلا ىلَع هللا ةَنْعَل الأ ممهبَر ىلَع اوبذك 2 ٥

 نيعلا روحلا نم هجاوزأ ىلإ يأ « هلمأ ىإ ُبِلَقْنيَو » :ىلاعت لاق

 .4 ارورسم »

 لعجتو ىرسيلا هفك علخت هنإف هرهظ ءارو هبتك يتوأ نم ّ امأو { : ىلاعت لاق

 يف كالهلاو ليولاب :يأ 4 ًاروُبث وُمذَي فوسف » : ىلاعت لاق .هباتك اهب ذخأيف هفلخ

 .رانلا يف ىوشيو 6[هباذع رثكي :يا] « ريعس ْىَلَضَيَو » .رانلا

 نسحلا لاق .4 ًاروُرْسَم » ايندلا يف يأ ه هلممأ يف َناَك هنإ » : ىلاعت لاق
 .رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا (ة)[ وتيت هللا لوسر لاق]

 نم نكلو» : ثيدحلا بتك ضعب يف يورو !كلاه وهف باسحلا شقون نم :ع و ق يف اذك (1)

 .304 ص 2 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظناو «كله وأ . بذع باسحلا شقون

 .389 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 باتك يف ملسم هجرخأ دقو . ارارم مالس نبا هدروأ حيحص ثيدح صن اذه نأل اهنم دب ال ةدايز )3(

 .(2956 مقر) باتكلا ثيداحأ لوأ وهو ،قئاقرلاو دهزلا
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 25 - 14 :قاقشنالا

 ۔ مه ٤ ٤ ى ‘ رمه .
 . هبر ا عجري نل نأ بسح هنإ : يأ 4٩ روحي نل نا نظ هنإ ه : ىلاعت لاق

 .هثعبيس هنإ :يأ 4 اريصب . ناك هر نإ لب ث

 ريسفتو .سمشلا تباغ اذإ راهنلا قفش وهو « ققشلاب ُمسقأ الف » ىلاعت لاق

 .هنيع قفشلا اذه وهو ث.ةرمحلا :قفشلا :نسحلا

 باغ نيح لوألا تقولا يف ءاشعلا مالسلا هيلع يبنلاب ىلص ليربج نأ اوركذ

 .قفشلا نم ضايبلا

 اريثك ًارشو اريثك اريخ عمج .عمج امو : يأ 4 سو امو لێأ و ث : ىل اعت لاق

 .قلخلا هيف لمع امم

 ْنَع قبط نُبَكْرَتَل » رادتساو ىوتسا :يأ « َقَسَئا ا رَمَقْلاَو » :ىلاعت لاق

 .لاح دعب الاح :نسحلا لاق 4 قبط

 هيلع يبنلا لاق (قَبَط نع اقبط نبَكرتَل) :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ
 ءامسلا ؛رمأ لعب ارمأ : لاق مهضعبو . ءامس لعب ءامس :: يأ ٩8 هب يرسأ ةليل مالسلا

 . لهمل اك ةرمو ن اهدلاك ةدرو نوكت ةرمو ةرم قشنت

 ْمهْنَلَع ءىرق اَدإَو َنونِمؤُي ال » ،نيكرشملا ينعي ممُهَلامَق » :ىلاعت لاق .

 .نولصي ال :يأ 4 نوُدُجْسَي الناةرقلا

 يف نوفخي امب :يا « َنوُوُي امي ملعأ هللاو نوبذكي اورَقَك نيذلا لب » :لاق
 . منهج باذع ينعي 6 عجوم : يأ 4 ميلأ باذعب ْمُمرشَبف ط .رفكلا نم مهرودص

 تاحلاصلا لمعو نمآ نم هللا ىنثتسا ه تححلصلا ارُلمَعَو اونما ع نيزلا الإ »

 هلوقك .بوسحم ريغ : يأ 4 نونمم ريغ » ةنجلا وهو .باوث : يأ » رجأ مهل 

 مهيلع نونمم ريغ :نسحلا ريسفتو .[40 :رفاغ] (باَسح ريغب اَهيِف نوفززي) : ىلاعت
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىذأ نم
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 1-7 : جوربلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو .ه جوربلا تاذ ءامسلاو ت ةروس ريسفت

 اوركذ « جوربلا تا ءامسلاو » : ىلاعت هلوق 4 ميجلا نمحرلا هللا مسب »

 نسحلا لاق « دوُئوَمْلا مويلاو » :ىلاعت لاق . (}هوجنلا تاذ :لاق سابع نبا نع

 . '»ةمايقلا موي دوعوملا مويلا : ةني هللا لوسر لاق

 (دهاشو) .ةي هللا لوسر لاق :نسحلا لاق ه دوُهشَمَو دهاشو ٭% : ىلاعت لاق

 .ةفرع موي (دوهشمو) ةعمجلا موي

 ْمُمَو دوعق اَهَْلَع مهنإ دوفولا تاذ رانلا دودخألا بْحضأ لتق » : ىلاعت هلوق

 .4 ةوهش نينموُملاب َنوُلَعفَي ام ىلع
 مهذخاف .ةأرماو لجر نيب نينامث دودخألا باحصأ ناك :نسحلا لاق

 مهونحتما مث ةمخض اران مهل اودقوأ مث ضرألا يف ادودخأ مهل اورفحو نوكرشملا

 .رانلا يف كفذقن نأ امإو كنيد كرتت نأ امإ :مهنم ةأرملاو لجرلل نولوقي اولعجف

 يبطرقلا بسنو .دهاجمو ةداتقو نسحلا ىلإ بسن لوق وهو . !موجنلا تاذ» :ز و ع و ق يف اذك (1)

 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق «لزانملا تاذ» :الاق رخآ الوق مالس نب ىيحيو ةديبع يبأ ىلإ

 رمقلا ريسي ،اجرب رشع انثا وهو رهش سمشلل وهو ثلثو نيموي جرب لك (جوربلا)» :293 ص

 سمشلا ىرجمو .نيتليل رستسي مث ،ةلزنم نورشعو ةينامث كلذف (اذك) ثلثو نيموي جرب لك يف

 ليوأتلاب ىلوأ وهو شةبيتق نباو يربطلا هراتخا ام وه ريخألا لوقلا اذهو . ؛رهش اهنم جرب لك يف

 .باوصلا ىلإ برقأو
 هجرخاو ،لوطأ ظفلب دحاو ثيدح يف يرعشألا كلام يبأ نع يناربطلا هجرخأ كنسح ثيدح (2)

 7 ج ريثك نبا ريسفت رظنا .لوألا نم لوطأ ظفلب ةريره يبأ نع ريسفتلا يف يذمرتلا

 .253-254 ص
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 14 ۔ 7 :جو ربلا

 .مهرخا ىلع اوتأ ىتح ،قرتحيف !اهيف فذقيف 4 ءيشل ينيد كراتب انأ ام :لوقيف

 . يقفانت الو يضما ،هاممأ اي : يبصلا اهل لاقف .ا}تييهتف اهل يبص اهعمو ةأرما تيقبن
 :دهاجم لاقو ث})[كلذ لبق ملكتي مل اريغص ناك :ىيحي لاق] .تقرتحاو تضمف

 .نارجنب كلذو

 مهايإ مهقيرحت نم : يا « ةوهش َنيِنموُمْلاب نوُلَعفي ام ْىَلَع مُمَو » : ىلاعت لاق
 .رانلاب

 زيملا هئلاب اوُنم ؤُي نأ ألإ » مهنم اوهرك ام :يأ « مهنم اوُمَقَن امو » : ىلاعت لاق
 توُمّسلا كْلُم هل يزلا » .(ث[آلام مهل اوذخأ الو امد مهل اوكفس ام] « ديمحلا

 .اهلمعب سفن لك ىلع دهاش يأ « ديهش ءيش لُك ىَلَع هللاو ضزاألاو

 يف رانلاب مهوقرحأ ينعي » تتم ؤُمْلاَ َنيِنمؤُمْلا اونتق نيذلا نإ » :ىلاعت لاق
 .« قيرحلا ُباَذَع مُهَلَو مّنَهَج ُباَذَع مهنف اوبوت مل مُث » يدسلا ريسفت

 رنهنألا اهت نم يرجت تنج مهل تنحللا اولمعو اونماع نيذلا نإ »
 .ةنجلا ىلإ رانلا نم ةميظعلا ةاجنلا :يأ « ريبكلا زوقلا كلذ

 ؛ىدنوُه هنإ ديِدَمَل » »[كبر ةبوقع يا] « َكبَر شطب نإ » :ىلاعت هلوق
 ادبي يذلا وُمَو) :هلوقك .ةمايقلا موي هثعبي :يأ ؤهديعيو قلخلا ءىدبي يأ « ديو
 .[27 :مورلا] (هديعُي ٌمُث ىلحلا

 .نمآو بات نمل الإ رفغي الو بونذلل :يأ ه ُروُفَعْلا َوُمَو » :لجو زع هلوق
 هقلخ ىلإ ددوتي هنإ نسحلا ريسفتو .هتعاط لهأ دوي :يأ « ذوذَولا » :لجو زع لاق

 .مهذويو بونذلا نم مهل رفغي امبو 5ا“مهقازرأو مهشيع يف معنلا نم مهيطعي امب

 .«تتهبف» :ع و ق يفو بسنأ وهو از يف اذك (1)

 .390 ةقرو ؤز نم ةدايز (2)

 .390 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 .حيحص لكو ،ز يف ءاج ام تبثأو «مهقازرأو مهايند يف ميعنلا نم مهيطعي امب» :ع و ق يف (4)
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 22 - 15 :جوربلا عبارلا ءزجلا

 ميركلا :يأ « ُديجَملا » شرعلا بر :يأ « شرعلا ود » :ىلاعت لاق
 ( ميركلا شرعلا بَر) :لجو زع هلوقك .‘}شرعلا ةفص نم هلعجي
 .[116 :نونمؤملا]

 .4 ديرب امل لاعف » : ىلاعت لاق

 « َةوُمَنَو ًدوَعزِف دونجلا ثيدح » كاتأ دق يأ 4 كنآ لَه » : ىلاعت لاق
 .مهلسر اوبذك نيح هللا مهكلهأ فيك :يأ

 ىتح « طيحُم مهئارو نم هللاو بيذكت يف اورفك نيذلا لب 9 : ىلاعت لاق

 4 ظوفحم 2 يف ه هللا ىلع ميرك : يأ « د ديجم ناءرق وه لب . مهلامعأب مهيزجي

 . باتكلا مأ وهو

 عم دحاو قسن يف هلعج ،عفان لثم ،عفرلاب (ديجملا) أرق نمو .رجلاب أرق نم ارقم ىلع اذه (1)
 .ديجملا © شرعلا وذ .دودولا روفغلا وهو :ةقباسلا فاصوألا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 7 - ا :قراطلا

 . اهلك ةيكم يهو قراطلاو ةروس ريسفت

 ام كيرذأ امو قراملا ءامسلاو )9 :ىلاعت هلوق « .ميجلا نمحرلا هللا مسب ا ط

 .ءيضم يأ (بقاَت باَهش ُهَعَبنأف) :هلوقك ؤ ءيضملا يأ بقاثلا نلا (}قراطلا

 موجنلا ينعي ،موجنلا ةعامج عضوملا اذه يف مجنلاو .جمموتي :دهاجم لاقو

 .مسق اذهو .ةئيضملا

 هففخم (اَمَل) :نيهجو ىلع أرقت يهو « ظفاح اَهْيلَع ام سفن لُك ن »
 اهأرق نمو ث)[ةلص امو] ظفاح اهيلعل لوقي وهف فيفختلاب اهأرق نمف ةلقثم (اممَل) و
 ظفحي ةكئالملا نم اظفاح ينعي ظفاح ريسفتو .ظفاح اهيلع الإ لوقي وهف ليقثتلاب

 .اهلمع اهيلع

 نيب نم جرخي ةفطنلا ينعي هقاذ ءام نم قلخ قلخ م مم ُنسَسنإلا رظنلا :لاق
 . (3 )اهرحن وهو ةأرملا بئارتو لجرلا بلص نيب نم . : يأ 4 بئارلا بلصلا

 وهف اليل كاتأ امو ،ليللاب علطي هنأل :مجنلا قراطلا» :254 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 عفترا دق يذلا بقاثلاو .لحز :هل لاقي يذلا مجنلا وه بقاثلا نإ لاقيو» :ءارفلا لاقو .«قراط
 يف ءاج كلذ لك .بقث دق :ًاعافترا ءامسلا نطبب قحل اذإ ،رئاطلل لوقت برعلاو .موجنلا ىلع
 . ريسفتلا

 .ةدئاز ىنعمب 5390 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
 هيلع عقي امم ةأرملا تابل فنتكا ام وهو» :لاقف اهفيرعت ءارفلا نسحأ دقو ،ةبيرت عمج بئارتلا (3)

 .«دئالقلا
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 17 -8 : قراطلا عبارلا ءزحلا

 « رِاَقَل » هتوم دعب هثعبي نأ ىلع :يأ « هعججَر ىّلَع » هللا نإ :يا 4 هنإ »
 ليلحالا يف ثةفطنلا يأ كلذ عجر ىلع يأ (هعجَر ْىَلَع ةنإ) :لوقي مهضعبو

 .رداقل

 وهو .بولقلا رئارس ينعي رهظتو ربتخت :يأ « رئارسلا ىلبت مو : : هلوق
 نفو اهلمحي نأ نيبأ لابجلاو ,ضزالاو تاومسلا ىلَع ةنامألا اًنضَرَع انر : هلوق

 .[72 : بازحألا ] (آلوُهَج ًاموُلظ ناك هن ناسنإلا اهلمحو اهنم

 ىلع :ثالث ىلع مدا نبا هللا نمتئا :ةلي لوسر لاق لاق ملسأ نبا نأ اوركذ
 نم لاستغالا ىلعو تمص لاق ءاش ولو موصلا ىلعو ‘ تيلص لاق ءاش ولو ةالصلا

 . نئاَرَسلا ىلبت موي) : ةيآلا هذه الت مث تلستغا دق لاق ءاش ولو ةبانجلا

 اذهو {٨كهرصني : ىأ 4 رصان آلو ط هللا باذع نم 4 وق نم ُهَلاَمْف ج : ىلاعت لاق

 . كرشملا

 :ضرالاو » اماعف اماع رطملاب يأ 4 عجرلا تاد ءاَمُسلاَو » :لاقف مسقأ مث

 : عذصلا تاذ
 .ثبعلاب :دهاجم لاقو بذكلاب :يأ ه لزهلاب وُه امو »

 ٦ مالسلا هيلع يبنلاب نوديكي ،نيكرشملا ينعي 4 اديك نيكت مكنإ ث : لاق مث

 ذإو : : ىلاعت هلوق وهو « مالسلا هيلع يبنلا رمأ يف ةودنلا راد يف اوعمتجل ن كلذو

 ريخ هللاو هللا ركمي نوكم وجرخ وأ ولي ؤ ونبف اوُرَقَك نيذلا كب كم

 ايندلا يف مهبذعأ :يأ ه اديك ديكأو % :ىلاعت لاق [30 : لافنألا] (نيركاَملا

 ‘ ىلوألا ةخفنلاب ةمألا هذه رخآ رافك بذعيو ] فيسلاب ردب موي مهبّذعف . ةرخآلاو

 :يأ « ادور ْمُهْلهمآ يرفكلا لهف » : ىلاعت لاق .ةرخآلا يف رانلا باذع مهلو

 مويل : ىأ اديور ْمُهلهمر ئ اليلق :ةداتق لاقو . يبلكلا ريسفت ريسفت يف ديعو اذهو . اليلق

 .ردب

 .385 ص 3 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (1)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 7 - ! :ىلعألا

 . اهلك ةيكم يهو . كبر مسا حبس ةروس ريسفت

 « ىنغألا ََبَ مسا حبس « : ىلاعت هلوق . ميجرلا ننممحرلا هللا مشب »
 هقلخ يف هردق :يأ « ىدهف َرَذَق يذلاو ىىوَسف قلخ يذلا » ىلعالا كبرل لص :يا
 لاق .حورلا هيف خفن مث ءارعش مث امحل مث ءامظع مث ،ةغضم مث ،ةقلع مث ،ةفطن

 لوقي مهضعبو .نسحلا ريسفت يف ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس هل نيبف يأ (ىَدَهف)

 . ىثنألا يتأي فيك ركذلا ملع : يأ (ىدَهف َرَذَق)

 ؛ميدقت اهيفو « ىوخأ انغ ُهَلَعَجَف » ألكلا :يأ 4 ىَعْرَمْلا جرخأ يذلاو »

 ؛وُرذَت ًاميشمم حَبْضأَف) : ىلاعت هلوقك سبايلا مشهملا :ءاثغلاو .ءاثغ ىوحأ هلعج يأ
 :نسحلا دنع ىوحألاو .رضخأ ناك نأ دعب اميشه راص يأ [45 :فهكلا] (حاَيزلا

 .ةرضخلا ةدش نم دوسألا

 اذإ ناك قي يبنلا نأ كلذو « هئلا ءاش ام آلإ ْىَسنَت لق َكُّئرْقَنَس » : ىلاعت هلوق
 :لجو زع هلوق وهو .هاسني نأ ةفاخم هسفن هيف بيذيو هأرقي لعجي نآرقلا هيلع لزن
 نحن :يأ [6-17 : ةمايقلا] (ُهآرقو ُهَعمَج انيَلَع نإ هب لجمعتل ناسل هب كرحَتال)

 اًم) : هلوقك وه ")هلا ءاش ام لإ ' ىسنت م الف كْئرْقْنَس) : : ةيآلا هذه يف هلوقو .كيلع هظفحن

 هيلع هيبن هللا اهيسني : يأ [106 :ةرقبلا] (اَهنم ريخب تان اَهِسنن و ةيا نم خسنن

 79 .مالسلا

 :هلوقك وهو .اتيش ىسني نأ اشي مل (هللا ءاش ام الإر» :6 ص 3 ح يناعملا يف ءارفلا لاق (1)

 لئاق تنأو .ءاشي الو [17-18 :دوه] (كُبَر ءاش اَم لإ ضزألا تاَاَمُسلا تماد ام اهيف َنيدناخ)

 .هعنمت الأ ةينلاو © كعنمأ نأ ءاشأ نأ الإو تعش ام الإ تلأس ام لك كنيطعال : مالكلا يف

 . «مامتلا فلاحلا ةينو ،اهيف ىنثتسي ناميالا يراجم اذه ىلعو
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 19 - 7 :ىلعألا عبارلا ءزجلا

 لاق .رسلا :يا 4 ىَفْحَي امو » ةينالعلا يا « َرهَجْلا مَلْعَي هنإ » : ىلاعت لاق
 تعق ةن نإ » نآرقلاب :يأ ركذ » .ةنجلا لمعل :يأ 4 رشلل كرسي » : ىلاعت

 .اهلبقي نم ةركذتلاب عفتني امنإ :يأ 4 ىركذلا

 « اهتجو » ىلاعت للا ىشخي نم :يا ىفخي نم رُكَذَيَس » : ىلاعت لاق
 رانلا ىلصي يذلا » قفانملاو كرشملا :يأ 4 ىقشألا » ةركذتلا بنجتي :يأ

 ةركذت امانُعَج ُنُخَن) :هلوقك .ايندلا ران ىرغصلاو . منهج ران يهو .4 ىربكلا
 مث :يأ 4 ىيحي الو اهيف توُمي ال ًمُت » :لاق .ىربكلا رانلا نم يأ [73 : ةعقاولا]

 .هعفنت ةايح ايحي الو ،حيرتسيف اهيف تومي ال

 ٩ لصف هبر مسا َرَكذَو » نمآ نم يا « ىكرت ْنَم حلفأ دق » :لجو زع لاق

 ( ىكرت م م َحَلفأ ذ ذق) : : مهضعب لاقو . ةيشع نيتعكرو ودغ نيتعكر ذئموي ةالصلا تناكو

 نأ لبق رطفلا ةاكز ىدأ : يأ ديعلا ةالص : ىأ (ىَّلَصَق هبر مسا َرَكَذَو) رطفلا ةاكز يأ

 . ىلصملا ىلإ جرخي
 ةاكز ءادأو ناضمر موص ناك :لاق مهضعب ركذ .زيزعلا دبع نب رمع نع اوركذ

 مث اهدح غلبت ىتح نوكي امب تلزن ءايشأ نآرقلا يف نكلو شةنيدملاب (ة)هدعب رطفلا
 .اهب لمعي

 (َوُرثوت) :نيهجو ىلع ارقت يهو ه ايندلا ةوَيَحْلا َنورؤن لب » :لاق

 نأو ةيقاب ايندلا نأ نومعزت :يأ ،نيكرشملل اهلوقي (نوُث ؤئ) اهأرق نمف (نوُرث ؤيو)

 .(ًنوُرِثؤي لب :مالسلا هيلع يبنلل لوقي وهف (َنوُرِث ؤت) اهارق نمو .نوكت ال ةرخالا

 ايندلا ؛ايندلا نم ريخ يه :يا « ىَقبأَوَرْيَخ ةرخآلاو » .ايندلا ةايحلا نيكرشملا ينعي

 .ةنجلا اذهب ينعي شةيقاب ةرخآلاو ىقبت ال

 ىلوألا فحصلا يفل » نآرقلا ينعي :نسحلا ريسفت « اذه ن » : ىلاعت لاق
 .مكل ىقبأو ايندلا نم ريخ ةرخآلا نأ اهيف :مهضعب ريسفت 4 ىَسوُمَو ميهاربإ فحص

 .«اهدعب ةرطفلا ءادأو» :ع و ق يف (1)

497 

  



 زيزعلا هنا باتك ريسقت 6 - 1 :ةيشافلا

 ."اهلك ةيكم يهو ةيشاغلا ةروس ريسفت

 4 ةباغلا تيدَحكتا لَم » :ىلاعت هلوق « ميجلا نمحرلا هللا مشب »
 : يبلكلا ريسفتو .اهباقعو اهباذعب سانلا ىشغت ةمايقلا :ةيشاغلا :نسحلا ريسفت

 .رانلا ةيشاغ ةيشافلا

 .رانلا لهأ هوجو ينعي .ةليلذ :يأ ةَعشنَح زئموي ةوجو » :ىلاعت لاق

 ميمح نيبو اهنيب نوفوطي) :لجو زع هلوقك .ةراح :يأ 4 ةّيماَح اران لضت »
 سابع نبا ناكو .لالغألاو لسالسلا ةجلاعم يفو ءانع يف مهف ؛[44 :نمحرلا] (ناة

 َ ۔ و. |, هو ٤ - ... ه ۔ ه . ۔ ه { . - . .۔ . ٠.
 ) ميمحلا يف نوبحسي لسالسلاو مهقانعا يف لالغالا ذإ) مح يف ةيآلا هذه أرقي

 .مهيلع دشأ وهف اهوبحس اذإ :لوقي ناكو ١٧[ :رفاغ]

 دق .عمتجاف مت)اهرح ىنأ :نسحلا لاق «ةَيناَءنْيَع نم َْقْست » :ىلاعت لاق
 ىهتنا دق يذلا ىنآلا : مهضعب لاقو . ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ ذنم اهيلع دقوأ

 . اهبرش ناحو اهانأ غلب : دهاجم لاقو .هرح

 :عيرضلا :دهاجم ريسفت .ه عيرص نم الإ ماَعَط مُهَل سيل » :ىلاعت لاقو
 ناك اذإف ؛رضخأ لبإلا هلكأت عيبرلا يف تبني يذلا قربشلا وه : يبلكلا لاقو .سبايلا

 وهف هقرو هيلع ناك اذإف ؛عيرضلا شيرق ناسلب ىعدي ،هقذت ملف سبي فيصلا يف

 . عيرضلا وهف هقرو هيلع طقاست اذإو ،قربشلا

 . ةيشاغلا ثيدح كاتأ له ةروس ريسفت :391 ةقرو ز يفو ،ع و ق يف اذك (1)

 . هتياغ غلبو اهرح ىهتنا يأ » ىنأ» : هتبثأ ام حيحصلاو «اهرح نآ» : عدو ق يف(2)
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 18 - 7 :ةيشافلا عبارلا ءزجلا

 لاق لاق ءادردلا يبأ نع انغلبو 4 عوج نم ينغي الو َنمْسُي آل » :لجو زع لاق

 .باذعلا نم مهب ام مهعوج لدعي ىتح عوجلا رانلا لهأ ىلع طلسي :ةي هللا لوسر

 .")ةصغ يذ ماعطب نوثاغيف نوثيغتسيف لاق

 :يأ « اَهيْغَسل » .ةنجلا لها ءالؤهف ةمات نيموي ةوُجُو » : ىلاعت لاق
 ردق ىلع ةنجلا هيلع بيثأ :يأ .ةيضار اهلمع باوثل :يأ 4 ةّيِضاَر » اهلمعل
 .مهلامعا

 اهيف عمست ال » :ىلاعت لاق .ءامسلا يف يأ ه ِةّيلاَع ةنج ىف » : ىلاعت لاق

 . ةيصعملا نسحلا ريسفتو .فلحلا لاقيو . لطابلا وغللاب ىنعي ۔اوغل يأ 4 ةَيغ ال

 اهيف » .راهنألا يهو ،نويعلا ةعامج يهو 4 ةيراج َنْيَع اهيف » : ىلاعت لاق

 : ىلاعت لاق .فيرخ ةئام ىوهل اهالعأ نم عيش ىوه ول : مهضعب لاق « ةعوفرم ررُس

 ريصقلا ،قنعلا ريصقلا رؤدملا وهو ©بوك اهدحاو باوكألاو ه ًةَعوُضْوَم ٌباوَكَأَو »

 . ةورعلا

 .ةطوسبم : يأ 4 ةونم يبارزَو » اةدئاسولا يهو ه ةَفوُْصَم قراَمَنَو » :لاق

 ناولأو نارفعزو كسم مهضعب ركذ اميف اهوشحو ،توقايلاو ردلاب ةجوسنم اهنأ انغلب

 .ا تعمس نذأ الو تأر نيع ال امم راونألا

 يه :مهضعب لاقو .4 تقلخ فْيَك لبإلا ىلإ نورظني الفا » : ىلاعت لاق

 . ماع ةئامسمخ ةريسم اهنيبو مكنيب : يأ ه تعفر فيك ِءاَمَسلا ىلإو » .اةباحسلا

 .2 ص 2 ج روثنملا ردلا يف امك ءادردلا يبأ نع هيودرم نبا هجرخأ )1(

 .«ءارلاو نونلا رسكب ،ةقرمن :لوقي بلك ضعب تعمسو» :ءارفلا لاق .ةقرُمُن :اهدحاو (2)

 روكذم هنأ يل ودبيو ،هترهشل ،قونلاو لامجلا هذه يهو . لبإلل رهاظلا ريسفتلا فلؤملا ركذي مل )3(

 :اهدعب داز نينمز يبأ نبا نإف .هدعب ءاج نم كلذ يف هعبتف اوهس هطقسا ًاخسان نكلو لصألا يف
 وه اذهو .«باودلا نم اهريغ كلذ (اذك) لقعي سيلو .ةكراب يهو اهلامحأب ضهنت اهنأ دارأ ليق»

 رسكب لبإلا ارق نم ةءارق ىلعف باحسلاب اهرسف نم امأ .نيرسفملا روهمج هاضترا يذلا ليوأتلا

 ىلإو بعك نب يبأ ىلإ تبسن ةءارق يهو ،ءاملا لمحي يذلا باحسلا وهو . ماللا ديدشتو ءابلا

 .امهريغو يئاسكلاو ورمع يبأ ةياور نم سابع نباو يلع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 26 - 19 : ةيشافلا

 :لوقي ه ثحطُس فْيَك ضزألا ىلإو ثَبِصُن تيك لابجلا ىلإو » :ىلاعت لاق
 موي مهثعبي نأ ىلع رداق ءايشألا هذه قلخ يذلا نأ نوملعيفاذه ىلإ نورظني الفأ

 .ةمايقلا

 ىلع مههركت ىتح « رطْيَضُمب مهيلع تل رُكَذَم تنآ امنإ رُكَذَف » : ىلاعت لاق
 مهيلع تسل :دهاجم ريسفتو .طلسمب مهيلع تسل :لوقي مهضعبو .ن اميإلا

 .ناميإلا ىلع مههركت ىتح رطيسمب مهيلع تسل :نسحلا لاقو .رابجب

 هل تسلف يأ ،هبرب رفك نم الإ :نسحلا ريسفت « َرَقَكَو ىلوت ْنَم ألإ » :لاق
 .ةركذتلا لبقي ال هنأل ركذمب

 رمؤي نأ لبق اذه ناكو شهلا ىلإ هلكف (َرَقَكَو ىلوَت ْنَم آلإ) :نسحلا لاقو
 .ءاشي نم يدهي هللا نكلو مهيدهي نأ هيلع سيل نكلو ؛اذه دعب مهلاتقب رمأ دقو ملاتقب

 ىلوت يذلاب ينعي .منهج يأ ربكألا باذعلا هللا هبذعي » :ىلاعت لاق
 :يأ 4 ْمُهَبايِ انيلإ نإ » .ربكألا باذعلا هللا هبذعيف كرشملا رفك يذلابو ،قفانملا
 .4 مُهَباَسج انيلَع نإ مث » ،ثعبلا ينعي ،مهعوجر
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 .ا : رحفلا عبارلا ءزجلا

 .اهلك ةيكم يهو رجفلا ةروس ريسفت

 ,لايلو » حبصلا ينعي رجفلا » :لاعت هلوق 4 ميحرلا نمحرلا هللا مشب »
 :مهضعب لاق .4 رتولاو عفشلا » هللا اهمظع امايا اةجحلا يذ رشع ينعي 4 رش

 اعفش ةالصلا نم نإ :لاق هنأ نيصح نب رمع نع اوركذ . هللارتولاو قلخلا عفشلا

 © نينثالا عفشلاب ينعي ،رتولا هنمو عفشلا هنم هلك ددعلا :نسحلا ريسفتو .ارتو اهنمو

 .دحاولا رتولابو

 :لاق مث .مسق هلك اذهو ،©بهذ اذإ : يأ « رش رسي اذ لياو < : ىلاعت لاق

 .لقع يذل مسق هيف : يأ .بلو لقع يذل :يأ « رجح يذل مسق كلذ يف لمم »

 .'}[(داضرملابل كبر نإ) :مسقلا باوجو] .نمؤملا وهو ،ىههن يذل :دهاجم لاقو

 : يأ ؛ربخلا هجو ىلع اذهو .4 مر اغب كنر لعف فك رق ملا + : ىلاعت هلوق

 داعل نإ :نسحلا ريسفتو .داع ةفص نم يه مرإو .مهلوسر اوبذك نيح مهكلهأ

 .")[داع نم ةليبق مرإ :مهضعب ريسفتو] .مرإو داع :نيمسا

 :نسحلا ريسفتو .دومع باحصأ اوناك :لاق .« دامعلا تاد » : ىلاعت لاق

 .دُمْعُملا :ليوطلا لجرلل برعلا لوقت .لوطلا تاذ ينعي :ليقو .عيفرلا ءانبلا تاذ

 .مهماسجا لوط يف اداع ينعي دالبلا يف اهم نَلخُي مل يتلا »
 رخصلا اوبقن نيذلا :يأ يداولاب رخصلا اوُباَج نيزلا َدوُمَتَو » :لاق

 .392 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 - 10 : رجفلا

 ل ابجلا نم نونح اوناكو + : ىل اعت هلوقك . اتويب هولعجف هوبقن : ىأ 8 هوب اج . يداول اب

 . [149 : ءارعشلا] (َنيهرف اتوُيب) و ٢٨[ :رجحلا] ه نينما اتويب

 ئ داتوألا يذ نوعرفقب كبر لعف فيكو يأ ٩ داتوألا يذ نوعرفو ث : ىلاعت لاق

 هيدي ىلع داتوأ ةعبرأ ضرألا يف هل دتوأ دحأ ىلع بضغ اذإ ناكو .قرغلاب هللا هكلهأ

 ۔("داتوألا اذ ىمس كلذلو ‘ هيلجرو

 كبَر ْمهيَلَع بصق ةاَسَقلا اهيف اوركف دلبلا يف اوَعَط نيذلا » :ىلاعت لاق
 . مهكلهاف باذعلا نم أنول :يأ « باذع طْوَس

 :سباحم عبس منهج رسج ىلع نأ ملعأ هللاو .انغلب ه داصرملاب كبر ن ث

 اهماقأ نإف ةالصلا نع لأسي يناثلاو زاج هناميإ مت نإف ناميإلا نع دبعلا لأسي اهلوأ

 نإف ناضمر موص نع لأسي ،عبارلاو .زاج اهادأ نإف ةاكزلا نع لأسي ثلاثلاو زاج

 نإف ةرمعلا نع سداسلاو زاج هادأ ناك ناف 6 جحلا نع سماخلاو زاج هماص ناك

 .زاجأدحأ ملظ نكي مل ناف . ملاظملا نع عباسلاو زاج اهادأ ناك

 هَمَرْكأَف ُهبَر هينبا امم ادإ » كرشملا اذهو 4 ُنسنإلا امأف » :ىلاعت لاق

 ام اد اًمأَو » ينلضف يأ « نَمَرُكَأ َيبَر لوقيف » ايندلا نم هيلع عّسو :يأ 4 همعنو

 لاق « الك نامأ يّبَر لوقيف » هقزر )هيلع قّيض :يا هقزر هيلع َرَدَقَ هيلا
 .تنهأ رقفلاب الو تمركأ ىنغلاب ال :يا (لكر :هلوقب اعيمج هللا امهبذكأ :نسحلا

 . ٠ ۔مم ,۔۔.ذ ۔ 4 .ء۔ .ا ۔ . ه مم , ۔ ى
 يهو .. 4 نيكسمل ١ 1 اعط ىلع نوضحت الو ميتيل ١ نومركت ال لب ط : لاق مد

 هيلع يبنلل لوقي وهف ءايلاب اهأرق نمف .نومركيو نومركت :نيهجو ىلع أرقت

 الو ميتيل ١ نومركت ال لب الك مهل لوقي نيكرشملل لوقي وهف ءاتلاب اه أرق نمو 0 مالسل ١

 (همعطأ هللا ءاشي ول نم معطنأ) اولاق نيكرشملا نأل نيكسملا ماعط ىلع نوضحت

 .[47 : سي]

 .ًاضيأ محازم تنب ةيسآ هتأرماب كلذ لعف هنإ ليق (1)

 .هلايع ىلع رتقو رتت :لاقي .دحاو ىنعملاو «رتق» :ز يفو 5،'قّيض» :ع و ق يف اذك (2)
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 23 ۔ 99 : رحفلا عبارلا ءزجلا

  ء 5 ى .- ۔ , ۔ مث.

 اديدش الكأ :يأ 4 امل الكأ » ثاريملا :يأ « ثارتلا نولكاتو » : ىلاعت لاق

 « امج ابح لاملا نبجو » .مارح وأ لالح نم نولابت ال يأ (اممَل) :نسحلا لاق
 . اريثك : ىأ

 لابجلا تبهذف لابجلاب تيوس :يأ ه أكد ُضزألا تمد ادإ اك » : ىلاعت لاق
 . ةيوتسم ضرألا تراصو

 .كلملاو كبر رمأ ءاج :يأ 4 ًاَقَص ًاَقَص كَلَمْلاَو َكْبَر ءاَجَو » : ىلاعت لاق

 ءادعأ ةهبشملا تمعز امك ال .افص افص ةكئالملابو هرمأب يأ .ةكئالملا ةعامج مهو

 . لقتنم الو لئازب سيل هللا نأل .ع يجيو بهذي مهبر نأ هللا

 : لوقي زنت هللا لوسر تعمس :تلاق اهنأ امهنع هللا يضر ةشئاع نع سابع نبا نع

 6 يمأو تنأ يباب :تلقف :تلاق .برلا نوهاضي موق ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 اومعز ثيح دوهيلا لوق كلذب نوهبشي هقلخب هللا نوهبشي :لاق ؟برلا نوهاضي فيك

 (3) مدا ةروص ىلع هللا نأ

 :يا نسلا ركذت زيمو » :لاق م منَهَجب زْئَموَي ءيجو » : ىلاعت هلوق
 .ةبوتلا هل فيكو :يأ ىىَرُكَذلا ل ىنأو » نوقفانملاو كرشملا ينعي ناسنإلا بوتي

 .ةمايقلا موي هتبوت لبقت ال :يأ

 افصو ةيآلا ريسفت يف مالس نبا دروأ دقو .133 ص {3 ج :فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا )1(

 نع هللا ىلاعت ،يرشب بكوم هنأك بكوم يف ًافوفص ًافوفص ءامس لك ةكئالم همدقتت هللا عيجمل
 نب رهش نع ثيل نع ةفوكلا لهأ نم لجر ينثدح :هلوقب هاو دنسب كلذ دروأ .اريبك اولع كلذ

 باسحلا دهاشم نم ادهشم ىور مث ،ةصقلا رخآ ىلإ . . .ةمايقلا موي ناك اذإ . . .لاق بشوح
 فقوم ىلإ منهجب جب ءاجي فيك هيف فصو بعك نب يبأ نع ةيلاعلا يبآ نع شايع يبأ نب نابأ نع

 هذه مكحم نب دوه خيشلا فذح دقو .لقاع ةقدصي داكي ال امم كلانه ام رخآ ىلإ باسحلا
 نحنو 393 0392 ةقرو نينمز يبأ نبا ةطوطخم يف تثش نإ اهيلإ عجرا شاهركني يتلا تاياورلا

 اهيزنت العو لج يرابلا هزننو ،فيكلل ليوأت ريغ نم ةيوغللا اهتالالدبو نآرقلا ظافلأ رهاظب نمؤن
 حيرص هب ءاج امب الإ نمؤن الو { ميسجتلا وأ هيبشتلا ىلإ يدؤي امم هب قيلي ال ام لك نع ًاقلطم

 .هثيداحأ نم حصو يتي قودصملا قداصلا نع تبث اميو ليصفت ريغ نم المجم باتكلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 30 - 24 : رجفلا

 دعب ينعي « يتايحل » ايندلا يف :يأ « تمدق ينتيلي لوقي » :ىلاعت هلوق
 هلوقك . ةنجلا يف ايحيف ايندلا يف نمآ ول ىنمتي .اهرشو اهريخ اهيف يتلا ،توملا
 .")ةنجلا يأ [64 : توبكنعلا] (ناَّيَحْلا يهل ةرخآلا رادلا نإَو) : ىلاعت

 يهو دحأ كرشملا باذع :يأ هم دحأ هباذع ُبذَعُي ال نميف » : ىلاعت هلوق
 بذعي ال :هلوقي وهف }دحأ هباذع بذعي ال :اهأرق نمف .بذعي ال :نيهجو ىلع أرقت
 بذعي ال :هأرق نمو .مالسلا هيلع يبنلا نع ركذي فرحلا اذهو ،دحأ كرشملا باذع
 .كرشملا قاثو :يأ « دحأ ُهَقاَتَو قثوُي آلو » .دحأ هللا باذع بذعي ال :لوقي وهف
 .'»[دحأ هللا قاثو قثوي ال ليقو]

 ةيضار ةنئمطم هسفن نمؤملا اذهو 4 ُهنئَمظُملا سفنلا اَهَتأنَي » : ىلاعت لاق
 يبأ فرح يف يهو ،هللا ىلإ ةببحملا :يأ (ةَنئَمظُملا) :دهاجم ريسفتو .هللا باولب
 دق يأ 4 ًةَيِضاَر كبر ل يعجزا » (ةنيَمطُملا ةنمالا سفنلا اهتيأ اي) :بعك نبا
 نيح اذه « يدابع يف يلخذاق »» كنع يضر دق :يأ 4 ةيضرم » .باوثلا تيضر
 يف يلخداف :نسحلا ريسفتو « يتنج يلخذاو » ةمايقلا موي دسجلا ىلإ حورلا عجري
 . يتنج يلخداو نيحلاصلا يدابع

 ةايحلا اهيف يتلا يترخآل (يتايَحِل تُمَدَق ينيل اير» :262 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاق (1)
 . «دولخلاو

 .393 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
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 4- 1 : دلبلا عبارلا ءزجلا

 .اهلك ةيكم يهو شدلبلا اذهب مسقأ ال ةروس ريسفت

 ينعي « دلبلا اذهب فأ ال » :ىلاعت هلوق 4 .ميجزلا نمحرلا هللا مسي <

 .مسقلا تدرأ اذإ دحاو مسقأو مسقأ آال) و .ةكم

 هيلع يبنلل تلحأ نيح اذهو .ةكم ينعي 4 دَلَبلا اذهب ح تنأ + : ىلاعت لاق

 نم ةعاس يل تلحأ امنإ :مالسلا هيلع يبنلا لاق .حتفلا موي راهنلا نم ةعاس مالسلا

 كيلع سيل :يأ .ةكم ينعي ،هيف تلعف امب ذخاوت ال : يأ :نسحلا ريسفتو . (")راهن

 .سانلا ىلع ام هيف

 لو أ نم مسق هلك ا ذهو . دلو امو مدا : يأ 4 َدَلَو 7 دلوو ٠ : لجو رع لاق

 عضوملا اذه ىلإ ةروسلا

 يف :ليقو .باصتنا يف يأ « دبك يف َنَْسنإلا اَنَقَلَح ذَقَل » :لجو زع لاق

 ىتح ايندلا دباكي : : مهضعب لاقو . مدا نبا الإ بكنم مهلك قلخلا نأ كلذو ةدش

 لمع اضيأ دباك انمؤم ناك نإف { تومي ىتح ةرخآلاو ايندلا لمع دباكي : يأ {}“كتومي

 . ةرخألا

 .ةرمعلا باوبأ نم جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم حيحص ثيدح نم ءزج اذه (1)

 ملسم هجرخأو .ليوط ثيدح يف ىودعلا حيرش يبأو سابع نبا نع ،مرحلا ديص رفني ال باب

 يباو حيرش يباو سابع نبال ثيداحأ نم اهالخو اهديصو ةكم ميرحت باب جحلا باتك يف
 باب ،جحلا باتك يف حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو (1353-1355 مقر) .ةريره

 موي ىلا ىلاعت هللا اهمرح مارح ةكم» : هظفلو )419 مقر) 6 ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا يف

 . .اراهن نم ةعاس يل تلحأ امنإو يدعب دحال لحت الو يلبق دحأل لحت مل ةمايقلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 5 :دلبلا

 ردقي نل نأ » ماهفتسالا ىلع اذهو ،ناسنإلا 4بَسحأ» لجو زع لاق
 دعب هللا هثعبي نل نأ بسحي كرشملا اذهو .هللا هيلع ردقي نل نأ يأ « دحأ هيلع
 تفلتأ :يأ .اريثك الام : يأ 4 ًادّبل الام تله لوت » :لجو زع لاق .توملا

 . ينبساحي يذلا اذ نمف اريثك الام تلكأو

 كلهأ نيح :يأ ،هللا هري مل نأ يا « دحأ ُهَرَي مل نأ ُبَسحَيأ > :هللا لاق
 . هللا هملع دق ،ىلب :يأ .لاملا كلذ

 هل لعج هللا نأ ملعي ملأ :يأ « نينيع هل لعجن ملأ » :لجو زع لاق مث

 . هبساحيف هثعبي نأ ىلع رداق كلذ لعج ىيذلاف : يأ 4 نيتفشو ناسلو 9 نينيع

 ىدهلا قيرط :نيقيرطلا هانرصب :يأ نييدجنلا ُهَنْيَدَمَو » :لجو زع لاق
 امف رشلا دجنو ريخلا دجن :نادجنلا امهنإ :ةي هللا لوسر لاق .ةلالضلا قيرطو

 .'”ريخلا دجن نم مكيلإ بحأ رشلا دجن لعجي

 : ىأ ربخ اذهو] .ةبقعلا محتقي مل : يأ 4 ةبقعلا محتقا لف ) :لجو زع لاق

 هسفن بساحي نأ لجرلا ديري ؛ةديدش هللا ةبقع :نسحلا لاق .ا[لعفي مل هنإ

 ةنمؤم ةبقر قتعأ نم ،منهج رسج ىلع ةبقع يه : يبلكلا لاق .ناطيشلا هودعو هاوهو

 .اهزاج نمؤم وهو

 اَمَو) :مالسلا هيلع يبنلل لوقي ه ةبقعلا ام ًكيَرْذأ اَمَو » :لجو زع لاق مث
 .ةبقعلا ام كتملعأ ىتح يردت نكت مل كنأ ينعي ،ماهفتسالا ىلع (كيَذأ

 ے۔ كح ع ل ۔ ۔۔ . ۔۔۔۔ ٥ِ
 بصنلابو عفرلاب] (ٍةَبَقَر كف) ارقت يهو .قرلا نم ةبقر قتع :يأ « ٍةَبقَر كف »

 يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو .ةمامأ يبأ نع يناربطلا هجرخأو سنأ نع متاح يبأ نبا هجرخا (1)
 .لسرم ةداتق نعو نسحلا نع قرط نم 200-201 ص 30 ج هريسفت

 .393 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 .«براحي» هباوص لعلو «بساحي» :ع و ق يف اذك مور
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 17 ۔ 14 :دلبلا عبارلا ءزجلا

 ("[ضام لعف هنأ ىلعف حتفلاب اهأرق نمو كردصم هنأ ىلعف كف : عفرلاب اهأرق نمف

 .رانلا نم هكاكف وهف ةنمؤم ةبقر قتعا نم :ةي هللا لوسر لاق :نسحلا لاق

 .عوج موي يأ .ةعاجم يذ يأ ةبَقْسم يذ موي يف ماعطإ وأ » :لجو زع لاق
 أدبك درب ادبع بحأ امك ادبع بحي مل هللا نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةعئاج

 رامث نم هللا همعطأ عوج ىلع نمؤم معطأ نم :لاق يي هللا لوسر نأ اوركذ
 املسم اسك نمو إموتخملا قيحرلا نم هللا هاقس امظ ىلع املسم ىقس نمو .ةنجلا
 .(‘ةنجلا للح نم ةمايقلا موي هللا هاسك ءارع ىلع

 .هنم ةبارق اذ : يأ ،ةبرقم اذ اميتي معطأ يأ ه ٍةَبَرَقَم اد اميتي » :لجو زع لاق
 ءاطع لاقو .نسحلا ريسفت يف ةجاحلا نم بارتلاب ًاقصال يأ ه ٍةَبَرتَم اد انيكسم وأ »
 يذلا نيكسملا وه :مهضعب لاقو .هل دحأ ال يذلا عئاضلا قيرطلا يف حورطملا وه

 .نيديلا برت هتيب ىلإ عجريف ائيش ىطعي الو لأسي جرخ

 .هب هللا نوديري ال ركذ يذلا اذه نولعفي اماوقأ هللا ملع دقو :نسحلا لاق

 اذه لعف يذلا :يأ «اونماة نيذلا َنم َناَك مت » : ىلاعت لاقف طرتشاف نينمؤمب اوسيل
 ١٩[. :ءارسالا] (ُنموُم وهو اَهيْعَس اَهَل ىَعَسَو) :لجو زع هلوقك اونمآ نيذلا نم

 نارقلا نم ةروس نيثالث بارعإو 6 343 ص ةجحلا 6 هيولاحخ نبا رظناو 6 حاضيإلل اهنم لب ال ةدايز )1(

 .91 ص ميركلا

 .2 مقر) ةرم نب بعك نع قتعلا باب ؛قتعلا باتك يف هجام نبا هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 يبا نع 0 قتعلا لضف باب 6 قتعلا باتك يف ملسم هجرخأ ؟ امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأو

 يفو ‘ رانلا نم اوضع هنم وضع لكب هلل ١ قتعأ ةنمؤم ةبقر قتعأ نم , ظفلب ) 1509 مقر) ةريره

 ةسبنع نب ورمع نع دواد وبأو يئاسنلاو دمحأ هجرخأو . «رانلا نم ابرإ اهنم برإ لكب» :ةياور

 . «رانلا نم هءادف تناك ةنمؤم ةبقر قتعأ نم» :ظفلب

 .«ةعئاج دبك عبشت نأ ةقدصلا لضفأ ظفلب سنأ نع يقهيبلا هجرخأ (3)
 .بيرغ ثيدح يذمرتلا لاقو . يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتل ا هجرخأ )4(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 20 - 17 :دلبلا

 هنع مهاهن امعو هب هللا مهرمأ ام ىلع :يأ 4 رْبّصلاب اوَصاَوَنَو » :لجو زع لاق
 .مهنيب اميف محارتلاب :يأ 4 ةَمحْرَمْلاب اؤَصاوَبَو »

 4 ةَنَميَمْلا باحصأ » مهتفص هذه نيذلا :يأ « كئلوأ » :لجو زع لاق
 .ةنجلا لهأ مهو ،مهسفنأ ىلع نيمايملا :يا

 .مؤشلا :يأ ه ةميشملا ٌباَحضأ ممه انتايآب اوُرَقَك نيذلاو » :لجو زع لاق
 ٩ ةدَصوُم زان مهيَلَع » :لجو زع لاق .رانلا لهأ مهو ،مهسفنأ ىلع ميئاشملا مهو

 .اهنم هللاب ذوعنف ةقبطم : يأ
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 10 - 1 : سمللا عبارلا ءزجلا

 .اهلك ةيكم يهو ""ه سمشلاو ل ةروس ريسفت

 :يأ اَهَْحضَو سمشلاو » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 عبت اذإ يأ .اهعبت اذإ :يأ « اهيلت اذإ رَمَقل او . اهرحو :لوقي مهضعبو ،اهئوضو

 .,لالهلا ةحيبص سمشلا

 ليللاو .اهبهذاف ليللا ةملظ ىلج يأ « اَهْلَج ادإ راهنلاو » :لجو زع لاق

 اذإ :يأ اهالج اذإ :دهاجم لاقو .ةليللا كلت ةملظب بهذي راهنلاو نافلتخي راهنلاو

 . ءاضأ

 .اهبهذاف سمشلا ىشغ اذإ :يأ ه اَهْيشْغَ اذ لياو » :لجو زع لاق

 امو ضزألاو » :لاق .هسفنبو ءامسلاب ؛ مسقأ .اهانب يذلاو ىأ 4 اهنب اَمَو ءامسلاو »

 .اهاوس يذلاو يأ اَهيوَس ام سفنو » .هسفنبو اهب مسقأ :اهطسب يأ « اَهيَحط

 اَهَمَهْلأف » :لجو زع لاق .هسفنبو اهاوسف اهقلخ يتلا سفنلاب مسقأ 3 هسفن ينعي

 ليبسو ىدهلا ليبس وهو ،ىوقتلاو روجفلا اهل هللا نّيب :يأ ه اَهْيَوَقَتَو اَمَروُجف
 نَم باخ ذقَو » مث[اهادهف هسفن هللا ىكز نم يا] ه اهيمر نَم حلف دق » .ةلالضلا

 . !اهاحضو سمشلاو ة هروس ريسفت» :ز يفو .ع و ق يف اذك )1(

 يربطلا ريرج نبا هاور نيظفللا الكبو ‘ «لالهلا ةليل» : :ز يفو ٠ «لالهلا ة هحيبصد» :ع و ق يف اذك )2(

 . 8 ص 30 ج هريسفت يف ةداتق نع

 ربلا لمعب هسفن ىكز نم » : :هانعم ليقو ‘ ةيآلا ليوات هوجو نم هجو اذهو 05394 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 .ريصافتلا ضعب يف ءاج امك « فورعمل ١ عانطص او
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !5 - 10 :سمللا

 نم مسق هلك اذهو .اهلعفب هللا اهاقشأ يأ .هسفن هللا ىسد نم باخ دقو يأ ه اَهْيسَد

 .عضوملا اذه ىلإ ةروسلا لوأ

 .اهنايغطب يأ ،اهاوغطب هلوقو .مسقلا عقو اذه ىلع اَهياَوْغطب دوُمَ تبذك »

 .اهتيصعمب :دهاجم ريسفتو . هللا دنع نم هب ءاج امب اهلسر اهبيذكتو ،اهكرشب :يأ
 .دحاو وهو

 دقو إةقانلا رقع يذلا دومث رمحأ وهو ٩ اَهيَقشأ ثعبلا ذإ » :لجو زع لاق
 ينعي « هللا لوُسَر ْمُهَل َلاَقَق » . عضوملا اذه ريغ يف اهايإ مهرقعو اهرمأ انرسف

 ىأ ،اهايقس اوقتاو ءوسب اهوسمت الو هللا ةقان اوقتا : يأ اهاّيقُسَو هللا ةقان » احلاص

 .اموي هنوبرشيو اموي هبرشت تناك ؛هنم اهوعنمت ال ،اهبرش
  3ه ى < ٥ ٥

 « هبنذب مهبر مهيلع مَدمَدَف اَموُرقَعف » احلاص ينعي ُهوبْذَكَف » : ىلاعت لاق
 فاخي الف » .ةبوقعلاب :يأ ه«اَهيوَسَفل مهبنذب مهكلهاف ضرالا مهب كرح يا
 ْمُكَل دجت آل ٌمُئ) : ىلاعت هلوقك كلذب عبتي ال :يأ {ةعابت هللا فاخي ال :يأ « اممابقُ
 فاخي الف :لوقي مهضعبو . مكل كلذب انعبتي : يأ [9 : ءارسالا] (ًاعيبت هب انيَلَع

 يف اهيفو .باقعلا هبيصي نأ فخي مل :يأ .اهابقع ،اهرقع نيح .ةقانلا رقع يذلا

 يصاعم نع لوح ال .اهابقع فاخي الف اهاقشأ ثعبنا ذإ :لوقي ؛ميدقت ريسفتلا اذه

 .هللا نوعب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو هللا نم ةمصعب الإ هللا

 . ةيصعملاو روجفلاب اهافخأ :يأ ،هسفن ىّسد نم :هانعم ليقو (1)

 .237 - 236ص 3 ج فلس ام رظنا (2)

 (امماوَسف» : يلي ام 106 ص ميركلا نارقلا نم ةروس نيثالث بارعإ :هباتك يف هيولاخ نبا لاق (3)

 .ةقانلا مهرقعل ةيوقع تلزلزو تكدكدو تمدمدو مهيلع تيّرسف ضرألا مهب تفسخنا :يأ
 ىلع لد ركذ اذإ لعفلا نأل .ةمدمدلا ىلع دوعت اهاوسف يف ءاهلا : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ةناعتسالا نإو : يأ [45 :ةرقبلا] (ةَريبكَل اهنإو ة هالصلاو ربصلاب اوُنيعَتساَو) : ىلاعت هلوقك .هردصم

 باذعلا لزنأ ةمألا ىوس (اهاوَسق) :لاقيوو :269 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .ةريبكل

 .«مهنيب ىوس ىنعمب اهريبكو اهريغصب
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 1-11 : ليللا عبارلا ءزجلا

 .اهلك ةيكم يهو ىشغي اذإ ليللاو ةروس ريسفت

 :يا 4 ىنب اذإ ,لياو » :ىلاعت هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 بهذاف م"”ليللا رهظ اذإ يأ ه ىلجت ادإ راهنلاو % .هءوض بهذأو راهنلا ىشغ

 ينعي ىثنألاو ركذلا قلخ يذلاو :يأ « ىمنالاو ركذلا َقَلَخ اَمَو » : ىلاعت لاق
 يأ .رفاكلا يعسو نمؤملا يعس ينعي « ْمُكَيْعَس نإ » .مسق هلك اذهو !شهسفن
 .فلتخمل :يأ « ىتشل » امهلمع

 .باوثلاب :يأ « ىنسحلاب قَدَصَو قئار ىطعأ نمم امأف :لجو زع لاق

 امب : :يأ « لخب نَم امأو » .ةنجلا لها لمعل يا « ىريل هرسف » ةنجلا يهو
 يأ ىَتسحلاب َبذَكَو » هبر نع : يأ ه ىتغَتْساَو » هبر ىل هب برقتي نأ هدنع
 .هبيذكتو هلخبب يأ شرانلا لمعل :يأ ه ىىَرْسُعْلل ُهرَسيَنَسَف » ةنجلا يهو باولاب

 نإ ؛رانلا دعب ىنغ الو ،ةنجلا دعب رقف ال :لاق هللا دبع نب بدنج نع اوركذ
 .اهريقف ينغتسي الو ،اهريسأ يدفي ال رانلا

 لاقو .تام اذإ ربقلا يف : يأ 4 ىدرت اذإ ُهَلاَم هْنَع ينغي اَمَو » :لجو رع لاق

 .اهيف ىوه اذإ شرانلا يف ىدرت اذإ :مهضعب

 .ز نم هحيحصت تبثأ أطخ وهو . «ليللا ىلجت اذإ» :ع و ق يف )1(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 21 - 12 :ليللا

 لاق .ةلالضلا ليبسو ىدهلا ليبس نييبت : يأ 4 ىدهْلل انُيَلَع نإ 9 : ىلاعت لاق

 ايندلا :يأ « ىلوألاو ةرخألل انل ًنإَو » : ىلاعت

 ىقشالا آلإ اَهُيَلضَي ال ججاتت يأ « ىقلت اران مكنزَذنآَف » :لاق

 ايلوت : يأ ،قفانملا ىلوت يذلابو كرشملا بذك يذلاب ينعي 4 ىلوو َبذَك يذلا
 .")هللا ةعاط نع

 ىلإ هب برقتي : يأ ه ىىَكَزَي هلام يتوُي يذلا ْىَقْنألا اَهُبَنَجُيَسَو » :لجو زع لاق
 قتعأ نيح قيدصلا ركب يبأ يف تلزن اهنأ انغلب .عوطت اذهو . نسحلا ريسفت ريسفت يف هللا

 .(}هعم ةسمخو الالب

 ةمعنل كلذ لعفي سيل يأ ٭ ل ىرجت ةمعن نم هدنع دحأل امو ط : لجو رع لاق

 ءاغتبا الإ كلذ لعفي سيل :يأ 4 ىلغأل هبَر هجو ءاغبا ألإ » هب اهلعف دحا اهيزجي
 .ةنجلا يف باوثلا :يأ « ىضري فوسلو » ىلعألا هبر هجو

 يذلا)» :394 ةقرو ز يف ءاجو .كش الو يراوهلا دوه خيشلا مالك نم اذهو عو ب ق يف اذك )1(

 2 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو . هللا ةعاط نع ىڵوتو هللا باتكب بك :(ىْلوَتو بزَك

 : ةفرط لاق «لعاف» عضوم يف «لعفا» عضت برعلاو (ْىقشألا لإ امال آل( :01 ص

 دحوأب اهيف تسل ليبس كلتف تمأ نإو تومأ نأ لاجر ىنمت

 قتعأ ركب يبأ يف تلزن :لاق ةداتق نع» 228 ص 0 ح يربطلا ريسفت يفو ،ع و ق يف اذك ()

 .«ةريهف نب رماعو لالب مهنم ةعبس وأ ةتس . اروكش الو ءازج مهنم سمتلي مل ًاسانأ

512 



 1-7 :ىحضلا عبارلا ءزجلا

 .اهلك ةيكم يهو ،ىحضلاو ةروس ريسفت

 ىحض :يأ « ىحضلاو » :لجو زع هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشب »
 7 ىجس اذإ لياو  .راهنلا نم ةعاس لوأ :لوقي مهضعبو 6 هءوص ينعي راهنلا

 . مسق اذهو .ملظأ اذإ : يأ

 (كعدَؤرو إةلقثم (َكَعَذَو ام) :نيهجو ىلع ارقت يهو « َكبَر َكَعَدَو ام »
 لاقف ،يحولاب مالسلا هيلع يبنلا نع أطبأ ليربج نأ كلذو .ككرت ام : يأ .ةففخم

 نوكيف كبر كعذوي مل :لوقي وهف ،ةلقثم اهأرق نمف .هضغبأو هبر هعدو :نوكرشملا

 نأ نم يأ ،كبر ككرت ام :لوقي وهف فيفختلاب اهأرق نمو . يحولا نم غارفلا رخآ

 .كضغبأ امو :يأ 4 ىلق اَمَو » :لاق يحولا كيلع لزني

 7 4 ٥2 .,ه ۔۔۔ ۔ ٤ ۔,ح هه إ _ . ۔ح۔

 « كبز كيليغي فوسلو » ايندلا نم :يا « ىنوالا نم ن ريح ةَرالَلَو »
 .4 ىضْرَتَف » ةنجلا يف :يأ

 بلاط يبا دنع اميتي كدجو :لوقي سابع نبا لاق] . 4 ىىوآق اميتي ةذجي ملأ »
 . (!)[ةجيدحخ ىلإ كاواف

 نُم احور كيإ انْيَحوَأ كِلذكو) :هلوق وهو « ىدهف لاض كَدَجَوَو » : ىلاعت لاق

 رداصملا نم يدي نيب اميف لبواتلا اذه دجأ ملو . . نينمز يبأ نبا ةياور نم يهو ز نم ةدايز )1(

 6 باوصلا لعل . مالتحا لدعب متي ال هنإف ٠ ًاميتي نكي مل ةجيدخ هتجورت امل هنإف ًابيرغ يل ودبيو

 .«بلاط يبأ ىلا كمضو كاوآ»
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 11 ۔ 8 :ىحضلا

 ُنحَن) :لجو َرع هلوقكو .[52 :ىروشلا] (ناميإلا الو باتكلا ام يرذت تنك ام انرمأ

 نمل هلبق نم تنك نو نآرقلا اذه كيلإ انيَحؤَأ امب صصقلا َنَسحأ كيلَع صن

 .[3:فسوي] (َنيلفاغلا

 .4 ىىنغأَف » ريقف :يأ « لئاع ًكَدَجَرَو » :لجو زع لاق

 هللا رمأ يذلا هقح هعنمتف هرهقت ال : يأ 4 رهقت الف ميتيل امف ث : لجو رع لاق

 .هب دتشت الف : مهضعب لاقو .هب

 امإو هتيطعأ امإ ؛هرهنت الف :يأ] هم هنت الف لئاسلا امأو » :لجو زع لاق

 .("[أنل ادر هتددر

 نأ تدرأ نإ :مالسلا هيلع هل لاقف هبلق ةواسق ةلي يبنلا ىلإ اكش الجر نأ اوركذ

 .}نيكاسملا معطأو ميتيلا سأر حسماف كبلق نيلي

 ينغتسي ىتح نيملسم نيوبأ نم ًاميتي لاع نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةنجلا هل تبجو

 .(}) كبر معنب مكنيب « ثدحف َكبَر ةمعنب امأو » :لجو زع لاق

 .395 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .ءادردلا يبأ ثيدح نم ةدايزب يناربطلا هاورو ،ةريره يبأ نع حيحص دنسب دمحأ هاور (2)

 اعوفرم سابع نبا نع يذمرتلا هاورو .يريشقلا كلام نب ورمع نع يناربطلاو دمحأ هجرخأ (3)
 ًاننذ لمعي نأ الإ ةّئبلا ةنجلا هللا هلخدأ هبارشو هماعط ىلإ نيملسم نيب نم ًاميتي ضبق نم :ظفلب

 .347 ص 3 ج ؤ بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنمل ا هركذ امك ؛رفغي ال

 امأو)» :ز يفف .اهتحص ىلإ انئمطم تسلو «هبر معن مكنيب» :ع و ق يف ةرابعلا هذه تدرو اذك (4)

 وه :لاق» يلع نب نسحلا نع ةياور ريسافتلا ضعب يف ءاجو . «ثدحف نآرقلاب يأ (كبر ةمعنب

 . !هناوخإ نم هتاقث هيلع علطي مث نيقولخملا نع هيفخي ربلا لمع لمعي لجرلا
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 4- 1 :حرشلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو ،حرشن ملا ةروس ريسفت

 اوركذ > كَرُذَص كل حرشن نأ » :ىلاعت هلوق .ميجلا نمحرلا هللا مشب <

 :لوقي الئاق تعمس ذإ ناظقيلاو مئانلا نيب تيبلا دنع انأ امنيب :لاق ةي هللا لوسر نأ

 ينطب لفسأ ىلإ :لاق .اذكو اذك ىلإ يرحن قشف ،نيلجرلا نيب ةثالثلا دحأ
 يشح لاق وأ 5زێك مث ،مزمز ءام نم هيف بهذ نم تسطب تيتأ مث ، يبلق جرختساو

 :يأ ،(َرذَص كل حرشن ملأ :نسحلا ريسفتو ."هناكم ديعأ مث ةمكحو اناميإ
 .ناميإلاب

 يتلا بونذلا وهو لمحلا رزولاو 4 رزو كنَع اَنْعَضَوَو » :لجو زع لاق
 .كرهظ لقثا :يا 4 كَرْفَط ضقنأ يذلا » ةيلهاجلا يف هيلع تناك

 اذإ يعم ركذت كنإ :يأ "ةوبنلاب :يأ « ركذ ل اَنعَفَرَو » :لجو زع لاق

 ءاج اذإ ىتح ةماقإلاو ناذآلا لبق ةيآلا هذه تلزن .بطخلاو ةماقإلاو ناذآلا يف تركذ

 .,تقولا هيف يذلا تقولا

 باتك يف ٠ ملسم ثيدح يف ءاج ريخألا ظفللا اذهبو . «يشح وأ» .زنك» :ع و ق يف اذك (1)

 اهدعب امف 397 ص 2 ج فلس ام رظنا .(164 مقر) . . .يي هللا لوسرب ءارسإلا باب ،ناميإلا
 نب كلام ثيدح نم حرشن ملأ ةروس ريسفتلا باتك . يذمرتلا ننس رظناو .ءارسإلا ثيداحأ يف

 . ةعصعص

 3 ىنعملا ميقتسي ىتح طقاس مالكلا ضعب نأ كش الو .ع و ق يف ةدساف ةرابعلا هذه تدرو اذك (2)

 .106-107 ج يبطرقلا ريسفت يف مالسلا هيلع هيبن َركذ هللا عفر يناعم رظناو
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 8 5 :حرشلا

 ةي هللا لوسر نأ اوركذ ارسي رْسُعْلا عم نإ ارسي رسعلا عم نإف » :ىلاعت لاق
 / .(; نيرسي رسع بلغي نل :هباحصأ ضعبل لاق

 لاتق نم تغرف اذإف :نسحلا ريسفت « ْبَضْناَف تغَرَف اذإَت » :لجو زع هلوق
 ايندلا رمأ نم أئيش رثؤي ال نأ هللا هرمأ :لاق .ةدابعلا يف كبر ىلإ بصناف كئادعأ
 لاقو .ةيآلا هذه نسحلا ريسفت ناك فيك ملعأ هللاو ؛ةرخآلا رمأ نم ءيش ىلع
 .ءاعدلا يف بصناف ةالصلا نم تغرف اذإف :يبلكلا

 م م م

 ابأ نأ اوركذ .ءاعدلاب عّرضتف :يأ « ْبَعزاَف كبر ىلإو » :لجو زع لاق

 .ءاعدلا ينعي ؛هل حتفي نأ كشوي بابلا عرق رثكأ نم :لاق ءادردلا

 . هللا باتك يف ءاعدب ةبوتكملا ةالصلا يف وعدي نأ مهبجعي ءاهقفلا ضعب ناكو

 دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلاو ، مايقلا يف ةالصلا يف نآرقلا نأ ةنسلا :مهضعب لاقو

 .سولجلا ىف ءاعدلاو

 رسع بلغي نل رسيلا مكاتأ» :هظفلو ةداتق نعو نسحلا نع لسرم يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 نب ةديبع وبأ مهيلع ثعب ةصق يف اعوفرم هللا دبع نب رباج نع هيودرم نبا هجرخأو «نيرسي
 ةروس نيثالث بارعإ ،۔هيولاخ نبا رظناو .364 ص 6 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا اهاور حارجلا

 .127 ص . ميركلا نارقلا نم
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 1-5.:.: نعتلا عبارلا ءزحلا

 اهلك ةيكم يهو ،نيتلا ةروس ريسفت

 لاق 4 نوتيزلاو نيتلاو  : ىلاعت هلوق 4 .ميجلا ن نمحرلا هللا مسب ح

 اذه مكنيت : :يبلكلا لاقو .سدقملا تيب لبج نوتيزلاو أ © قشمد لبج نيتلا : مهضعب مهصعب

 .اذه مكنوتيزو

 :يأ .نسحلا :(َنينيِس)و ،لبجلا :روطلا 4نينيِس روُطَو » :لجو زع هلوق
 يذلا لبجلا وه :نسحلا لاقو .كرابملا :(َنيِنيس) :دهاجم لاقو .نسحلا لبجلا

 . ىسوم هنم هللا ىدان

 .ةكم ينعي مارحلا : ىأ ٠ نمآلا : ىأ 4 نيمألا د دللا اذهو ث : لجو زع لاق

 يبسيو ،اضعب مهضعب لتقي برعلاو ،ءابسلاو لتقلا نم هيف نونمأت مكنإ :لوقي

 لتقب مالسلا هيلع يبنلا رمؤي نأ لبق اذه ناكو .كلذ نم نونمآ متنأو اضعب مهضعب

 . ةنيدملاب مهلاتقب رمأ مث ئ نيكرشملا

 ةروص نسحأ يف : ىأ 4 ,ميوقت نسحأ يف ََسنإل ١ انقلخ ذَقْل « : لجوزع لاق

 . عضوملا اذه ىلإ ةروسلا لوأ نم هلك اذهب مسقأ .قلخلا نسحأ يف :دهاجم لاقو

 انهاه ناسنإلاب ينعيو ‘ .منهج : : ىأ 4 نيلفاَس قشأ هنذَدَر مث ; : ىلاعت لاق

 (نيلفاس رقشأ هانذَدَر مث ‘ بابشلا : : يأ ) ميوقت نسح يف) : : مهضعب لاقو . كرشملا

 نمو) : هلوق لثم ينعي » مرهلا : يأ (نيلفاشس َرقْشأ) : يبلكلا لاقو . (!”هرهلا ينعي

 =نسحأ يمنالاب غلبنل انإ :لوقي»د :لاق .276 ص 3 ج ،يناعملا يف ءارفلا هراتخا ام اذهو (1)
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 8 - 6 :نيتلا `
 زيزعلا هلا باتك ريسفت

 .ائيش لقعي ال يذلا يبصلا لثم ريصيف 68[0 :زسي] (قْلَحْل يف هسكنن ُهرُمَعن

 لمعو] نما نم ىنثتسا ه تنححلْصلا اولمعو اونما َ نيذلا لا » : ىلاعت لاق

 ريسفت يف \بوسحم ريغ :يأ 4 نوُنمَم ُرْيَع » باوث يا 4 رجأ مُهَلف » 0[ًاحلاص
 .ىذا نم مهيلع نونمم ريغ :نسحلا لاقو .ةنجلا وهو دهاجم

 كبذكي امف :كرشملل لوقي هنإ : يبلكلا ريسفت « كْبذَكي اَمَ ه :لجو زع لاق

 .ةمايقلا موي باسحلاب :يأ 4 نيلاب دعب » ناسنإلا اهيأ

 :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ « نيمكحلا مكحب هللا سيلأ » :لجو زع لاق
 .ىلب :لقيلف اهرخا ىلع ىتأ اذإف نوتيزلاو نيتلاو غلبف مكدحأ ارق اذإ

 لذرأ ىلإ كلذ دعب هدرن مث ،نوكي ام نسحأ وهو .هبابش ءاوتساو هلادتعا وهو ،هميوقت =
 . . . .«رمعلا

 .ةيآلا قايس.اهيضتقي اهنم دب ال ةدايز (1)
 .عونمم الو عوطقم ريغ» :اضيأ ليقو (2)
 يبأ ثيدح نم ،(887 مقر) دوجسلاو عوكرلا رادقم باب .ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (3)

 كلذ ىلع انأو ىلب» :هيفو .ةريره وبأ هنع ىور يذلا يبارعألا ةلاهجل فعض هدانسإ يفو 5ةريره

 .«نيدهاشلا نم
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 1-7 : قلملا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو ،كبر مساب أرقا ةروس ريسفت

 4 قلخ يذلا كير مساب أرقا » : ىلاعت هلوق 4 .ميجلا نمزلا هللا مسب ح

 كبر ماب أرقا : :هل لاق .هل ىدبت نيح مالسلا هيلع يبنلا ليربج ملك ام لوأ اذه

 ةروس لوأ ةروسلا هذه نأ اوركذ . "(ْىَعْجرلا كبر ىلإ نإ ) هلوق ىلإ (. . . قلخ يذلا

 23٥ 5 .,. ه۔٠ ؟ ۔م إ . ه ۔. | ذ ه ِ۔ ۔

 « ملقلاب ملع يذلا مركألا كبرو ارقا قلع نم نتنلا َنلَخ » :ىلاعت لاق
 .4 ملعي ل ام ناسنإلا َمَّلَع % .ملقلاب ‘}”باتكلا وهو

 ءار نأ ىع ناسنإلا نإ » ')[أقح اهانعم :نسحلا لاق] « الك > : ىلاعت لاق

 :از نأ ىعر : يبلكلا ريسفتو .ماشه نب لهج وبأ وه :مهضعب لاق .4 ىنغتسا

 .ةلزنم ىلإ ةلزنم نم عفتريل ينعي (ىتْغَتْسا

 الام ائلم نييداو مدا نبال نأ ول :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 ثبات نم ىلع هللا بوتي مث .بارتلا الإ مدآ نبا فوج المي الو 5ًاثلاث امهيلإ ىغتبال

 روهمج هيلع يذلا حبحصلاو (لا كير ىلإ نإ) : هلوق ىلإ» .ز يفو ع و ق يف اذك )1(

 مُلَع) : هلوقب يهتنتو اسمخ تناك الوزن تايآلا ىلوأ نأ ةريسلا باتكو نيرسفملا نم نيققحملا

 ١ ناميإلا باتك . ملسم حيحص يف هيلع قفتملا ةشئاع ثيدح الثم رظنا (ملَعَي مل ام ناسنإلا

 .(160 مقر) قي هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب
 .396 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 .ةباتكو اباتكو ًابنك بتك :لاقي . ملقلاب ةباتكلا ملع :يأ (3)

 سابع نبا نع لاملا ةنتف نم ىقتي ام باب ©قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدح (4)

 نع اثلاث ىفغتبال نبيداو مدآ نبال نأ ول باب 6 ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو كلام نب سنأو

 . مهريغو يذمرتلاو هجام نبا هجرخأو )1049 مقر) سابع نبا نعو 6 1048 مقر) كلام نب سنأ
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 19 ۔ 8 :قلعل

 .ةمايقلا موي عجرملا :يأ « ْىَعْجرلا َكبَر ىلإ نإ » :ىلاعت لاق

 ؛لهج يبأ يف تلزن 4 ىلص اإ ادبع ىهني يذلا تيأرأ » :لجو زع هللا لاق
 نلا ينعي « ىىَدُهْلا ىّلَع َناَك نإ تيأرأ » ةالصلا نع مالسلا هيلع يبنلا ىهني ناك
 مالسلا هيلع دمحم وهو ه ىوقتلاب َرَمأؤأ وف ىدهلا ىلع ادمحم نإ :يأ ؛مالسلا هيلع
 هللا باتكب بذك .لهج ابأ ينعي « ىلوتو َبذَك نإ تيأرأ » .هللا ةعاطب دابعلا رمأ

 « ىري ةللا نأب ملعي ملأ < :لجو زع لاق . ىلوتو بذك دق : يأ }هللا ةعاط نع ىلوتو

 .هلمع ىري :يأ

 : ىأ 4 ًاعقْسَنَل » هبيذكتو هرفك نع .لهج ابأ ينعي ه هنن ل ئ الك »

 هرجت يأ كلهج يبأ ةيصان :يأ ثةيصانلاب نرجيل :يأ ه ةّيِصانلاب » نذخانل

 هلوق لثم وه وهو .رانلا يف هيقلتف هفلخ نم هيمدقو هتيصان نيب عمجت .هتيصانب ةكئالملا

 لاق [40 :نمحرلا] ( مادقألاو يِماوَنلاب ذخوي مهاَميسب ًنوُمرجُمْلا ث فرعي : ىلاعت

 ءىطاخلا بذاكلا وهو لهج يبأ ةيصان يهو 4 ةئطاخ ةبذاك ةيصان ) :لجو زع

 .كرشملا

 ةنزخ شةينابزلاب انوعد اذإ لهج وبأ عديلف يأ ه ةينابزلا ذنَس هيدان ديلف »
 لاقو .هتريشع :مهضعب لاق .هيدان ذئنيح عديلف ێرانلا ىلإ هتيصانب اورجف منهج

 .كلذ نم هوعنميلف :يأ 3هءاسلج :نسحلا

 يبنلل هلوقي ،هب كرمأي اميف لهج ابأ عطت ال : يأ 4 عطت ال لك » : ىلاعت لاق
 نوكي ام برقأ .ؤندلا وهو « برتقاو » كبرل لصو :يأ « ذجساَو » .مالسلا هيلع
 دبعلا نوكي ام برقأ نإ :لاق بعك نع اوركذ .ثأدجاس ناك اذإ هللا ىلإ دبعلا

 ام برقأ :نسحلا لاقو :رطملا لوزن دنع ءاعدلا اومنتغاو ،ادجاس ناك اذإ هللا ىلإ

 .(برَتقاَو ذجْساَو) :ةيآلا هذه الت مث ادجاس ناك اذإ هللا ىلإ دبعلا نوكي

 نم دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب }ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح صن اذه (1)

 .«ءاعدلا اورثكأف دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ :هظفلو (481مقر) ةريره يبأ ثيدح

520 



 3 - 1 :ردقلا عبارلا ءزحلا

 اهلك ةيكم يهو ردقلا ةروس ريسفت

 « رذقلا ةلل يف هنر ان إ » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 ىلا ردقلا ةليل نارقلا لزن :لاق سابع نبا نع حلاص يبا نع يبلكلا نع اوركذ

 تايآ جبراو تايآ ثالث :اموجن لزني كلذ لعب لعجو ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا

 ( موجنلا | عقاومب فأ الف) : ةيآلا هذه الت مث ؛ رثكأو كلذ نم لقأو تايآ سمخو

 .[75 :ةعقاولا]

 ريسفت] « رهش فلأ نُم ري رذقلا ةلل رذقلا هليل ام كيَرْذأاَمَو » : ىلاعت لاق

 ةليل اهيف قفاوت ال "هإرهش فلأ نم لمعلا يف ريخ ردقلا ةليل يف لمعلا :سابع نبا

 .ردقلا

 رخاوالا رشعلا يف ردقلا ةليل اوسمتلا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع اوركذ]

 . (ناضمر نم

 .396 ةقرو ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)

 رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل سامتلا باب 4 موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم ثيدح (2)

 : ةشئاع ظفلو تماصلا نب ةدابع نعو سابع نبا نعو ةشئاع نعو ديعس يبأ نعو رمع نبا نع

 باحصأ ثيدحلا اذه جرخأو .!ناضمر نم رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل اورحت»

 ةليل اهنإ نثتسي ملو فلح بعك نب يبأ ناكو اهديدحت يف ءاملعلاو ةباحصلا فلتخاو .ننسلا

 ةليل لضف باب 6 موصل ١ بتك يف ملسم هاور امكو شيبح نب رز هركذ امك . نيرشعو عبس

 نبا الثم رظنا .ثيدحلاو ريسفتلا باتك يف اهيف لاوقألا فلتخم رظناو .2 مقر) . . .ردقلا
 .182 ص 1 ج ريسملا داز . يزوجلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 5 ۔ 4 : ردقلا

 مالسلا هيلع هللا لوسر ناك :لاق طباس نب نمحرلا دبع نع رطف نع ىيحي
 ."[ةالصلل نهيف رمشيو ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف هلهأ ظقوي

 .مهبر رماب :يأ « مهبر نذإب اهيف حورلاو ةكئلَمْلا لزَنت » :لجو زع هلوق

 .ليربج حورلاو

 ددع نم رثكأ ردقلا ةليل ضرألا يف ةكئالملا :لاق ةديبع يبأ نع اوركذ

 . ىصحلا

 .0}[رمأ لكب ينعي] « رمأ ٌلُك نم » :لجو زع لاق
 ريسفتو 0}[رجفلا علطم ىلإ اهلك ريخ ينعي] « رجفلا عَلظَم ىح يه ملس »

 .رجفلا علطم ىلإ ردقلا ةليل نينمؤملا ىلع ملست ةكئالملا نإ :يبلكلا

 .396 ةقرو ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
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 3 -1 : ةنيبلا عبارلا ءزجلا

 "اهلك ةيكم يهو نكي مل ةروس ريسفت

 ,لمأ نم اوُرقَك نيذلا نكي مل » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمزلا هلل مسب »
 مهرفك نع نيهتنم :يا « يكف » نيكرشملا نمو :يأ « َنيِكرشُمْلاَو بتكلا
 ينعي 4 فحص رليو مالسلا هيلع ادمحم ينعي 4 هللا َنم ه لوُسَر ةنيبلا هات ىتح <

 زرم ةمركم فُحُص ,يف) : ىلاعت هلوقك ،رفكلاو كرشلا نم :يا ةرهطم » نآرقلا
 ةميقتسم :يا] 4 ةمق بنك اَهيِف » [13-16 :سبع] (ةرَرَب مارك ٍةَرَقَس يديأب ةرهظم
 يتلا ةرهطملا فحصلا نم يهو .ءايبنألا اهب تءاج يتلا ينعي .ةل[اهيف جوع ال

 . هللا دنع

 :اولاق ؟اناميل بجعأ قئالخلا يأ :هباحصأل لاق ةةيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 بجعأ قئالخلا يأ :لاق .نونمؤي ال مهل امف ءامسلا يف ةكئالملا :لاق .ةكئالملا
 يأ :لاق .نونمؤي ال مهل امف يحولا مهيلع لزني نويبنلا :لاق .نويبنلا :اولاق ؟ناميا
 يمالك نوعمسيو يننوري يباحصأ :لاق .كباحصأ :اولاق ؟ًناميإ بجعأ قئالخلا

 اباتك نودجيف مكدعب نم نوتأي موق ناميإ قئالخلا بجعأ :لاق .نونمؤي ال مهل امف

 .هب نونمؤيف قز يف

 مث ينرق نورقلا ريخ :لي هللا لوسر لاق لاق نيصح نب نارمع نع اوركذ

 .)مهنولي نيذلا مث ،مهنولي نيذلا

 امهيريسفت يف يزوجلا نباو يبطرقلا هركذ امل قفاوم وهو .«اهلك ةيكم يهو» :ع و ق يف اذك (1)
 يهو .اورفك يذلا نكي مل ةروس ريسفت» :ز يفو .ةيكم اهنأ ىلإ بهذ مالس نب ىيحي نأ نم

 .نيرسفملا روهمج هيلإ بهذ ام اذهو .اهلك ةيندم

 .396 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
 .68 ص 1 ج ،فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (3)

 ={ةَي ينلا باحصأ لئاضف ،لئاضفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم حيحص ثيدح (4)
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 - زيزعلا هلا باتك ريسفت 8 ۔ 4 : ةنيبلا

 ۔وإ ,. 2 2٠9 . ۔ . ه 8 ِ ۔ 0 2 ؟ , . ۔و۔۔ ..

 ةنيبلا مهتءاج ام دعب نم الإ بتكلا اوتوا نيذلا قرفت امو » :لجو زع لاق
 . هللا نم نايبلا مهءاج ام دعب نم الإ : يأ

 فينحلاو « اَقَنُح نيذلا هَل َنيصلخُم ةللا اوبعل ألإ اورمأ اَمَو » :لجو زع لاق

 :لجو زع لاق . ملسمل ا :فينحلا : يبلكل ا ريسفتو .صلخمل ا :نسحلا ريسفت يف

 ةميقتسملا ةلملا نيد :ىأ 4 ةَمْيَقلا نيد كلو ًةوَكَزلا اوتؤُبَو ةوصلا اوميِقُيَو

 . (َءافنُح َنيذلا هل أ َنيصلخُم هللا اوُدْبُعَتل) : هلوق ىلا عجر .. )٨( هللا رمأب

 ءاج امب رفك نم ينعي 4 َنيِكرشُمْلاَو بتكلا لمهأ نم اورك نيذلا نإ » :لاق

 لوأ اهيف َنيدللنخ َمنَهَج ران يف » نيكرشملاو باتكلا لهأ نم مالسلا هيلع دمحم ٢

 .قلخلا رش :يأ « ةئيربلا رش

 4 ةئيربلا ريح ريخ مه ه كئلوأ تلصلا اولمعو اونما َنيذلا نإ » :لجو زع هلوق

 مركا نمؤملا :لاق ةريره يبا نع ريبزلا يبأ نع دامح نع ىيحي] .قلخلا ريخ :يأ
 نم يرجت ٍنذَع تنجج مهبر دنع مُهؤاَرَج » م)[هدنع نيذلا ةكئالملا 7 هللا ىلع م ٥ 2 م م

 هللا يضر < اهنم نوجرخي الو نوتومي ال : يأ ٩ ادبأ اهيف نيدلنخ رلهنألا اهبحت
 ور و ىم م

 . 4 هبر يشخ نَمل كلذ د ث هر راوث اوضرو : : ي أ 4 هع اوُضَرَو ث مهل امع : : ي أ 4 , ْمُهنَع

 نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا لضف باب .ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هجرخأو =

 .لوطأ ظفلب نيصح نب نارمع نع (2535 مقر) 5 مهنولي
 .ز نم هتبثأ ام هباوص أطخ وهو .ةميقلا ةكئالملا نيد» :ع و ق يف (1)

 32 ج هريسفت يف ىزارلا رخفلا هركذو 3هعفري ملو دنسلا اذهب مالس نبا هاور اذك .ز نم ةدايز (2).

 هريسفت يف يسولألا هركذ امك .ي هللا لوسر ىلإ اعوفرم ةريره يبأ نع لوطأ ظفلب 52:51 ص
 ةلزنمل نوبجعتأ» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع متاح يبأ نبا جرخأ» :لاقف 264-265 ص 10 ج
 ةمايقلا موي ىلاعت هللا دنع نم نمؤملا دبعلا ةلزنمل هديب يسفن يذلاو ىلاعت هللا نم ةكئالملا
 ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ متئش نإ اوأرقاو كلملا ةلزنم نم مظعأ

 .فوقوم ثيدحلا نايري مالس نب ىيحيو ريثك نباف .ميدق فالخ ةلأسملا يفو .«ةئيربلا

 ثيدحلا اذهب لالدتسالا فعضي يزارلا رخفلا نكلو .عوفرم هنايوري يسولالاو يزارلا رخفلاو
 .كلذ ىري ال يسولالاو .كلملا ىلع نمؤملا ةيلضفأ ىلع
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 8 - 1 :ةلزلزلا عبارلا ءزجلا

 ةيندم ىهو 0،تلزلز اذإ ةروس ريسفت

 :يأ ٨ اهلازلز ضزالا تلزلز اذإ » :ىلاعت هلوق 4 ميحرلا نمحرلا هتلا مسب

 ضزألا تجرخأو , :ىلاعت لاق .ةمايقلا موي كلذو إاهلك اهيحاون نم تكرحت

 (ْلَحَنَ اهيف ام فلور :لجو زع هلوقك .")تاومألا نم اهيف ام تقلأ : يأ ه اهلاق

 ناسنإلاو سنإلا لاقو » :لجو زع لاق . هللا ىلإ مهنم تلخت : يأ [4 :قاقشنالا]

 .تكرحت اهل ام :يأ 4 اهل ام » .)كرشملا انهاه

 نم اهنطب يف ناك امم تقلأ امب يأ ه اممَراَبْشأ تدحت زَمْوَي ف :هللا لاق

 يأ .دهاجم ريسفت يف اهرما :يأ « اَهَل ىحوأ كبر نأب » :لجو زع لاق .تاومالا

 .اهلأس :مهضعب لاقو .اهنطب يف ام يقلت نأ اهل ىحوأ

 "نيفلتخم هللا يدي نيب نم : يا انش سانلا رضي م » :لجو زع لاق

 : : يأ 4 ةرذ لاقثم م نمف ُْهَلاَمعأ اوَرَُل « .رانلا ىلإ مهضعبو ز ةنجلا ىلإ مهضعب

 يف هاري يأ 4 هري ارش » ةرذ نزو يأ « ور لاقثم لمعي نَمَو ةي اري » ةرذ نزو

 .كلذ هعوسيف هنازيم

 نداعم نم ضرألا فوج يف ام لكف كلذ م نم معأ لاقثألا ظفلو ‘ ةيآلا ليوات هوجو نم هجو اذه (1)

 نم لعب كلذ ريغ وأ ةيزاغ وأ 6 ءاملاو طفنلاك ةلثاس وأ 6 الثم ديدحلاو ةضفلاو بهذلاك ة هيرجح

 .اهلاقثأ

 . يرشبلا سنجلا قارغتسا ديفي انه ناسنإلا فيرعت لب . كرشملابانه ناسنإلا صيصختل هجو ال (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 5 - ! :تايداملا

 . تايداعلاو ةروس ريسفت

 ةيندم اهنإ ليقو 5اهلك ةيكم يهو

 ليخلا يهو «تێدعْلاَو» :لجو زع هلوق 4 ميجرلا ننمخَرلا هللا مب »
 اهحبضو ه ًاحْبَض » :لجو زع لاق ."لبإلا يه :يلع لاقو .سابع نبا ريسفت يف

 اهرفاوحب ةراجحلا بيصت :يأ « ًاحذق تنروُمْلاَف » :لاق .ترج اذإ اهسافنأ

 ريغت ليخلا يه :نسحلا لاق .4 ًاحُبُص تريغملا ه : ىلاعت لاق .رانلا اهنم جرختف

 .تحبصأ اذإ ودعلا ىلع

 6هوضقنف دهع مالسلا هيلع يبنلا نيبو مهنيب ناك اموق نإ كلام نب سنأ لاق]
 هللا لزنأ نيذلا مهو ،مهوحبصف هليخ ةلي هللا لوسر مهيلإ ثعبف .كدف لهأ مهو

 .}»[(حبض تاّيداَعْلاَو) مهيف

 4 ًاعمَج هب َنظَسَوَق » اهرفاوحب رابغلا ريثت يأ « ًاعقن هب َنرتأ) :لجو زع لاق
 ةمركع لاقو ‘اهعمج ةادغ :مهضعب لاقو .ودعلا طسوتتف احبص ريغت :نسحلا لاق

 .مسق هلك اذهو .بورحلا يف ةنسألا :لاق (اَحذق 75

 يف تايداعلاب دوصقملا يف سابع نباو يلع نيب ًاراوح 272-273 ص 30 ج يربطلا ريسفت يف ارقا (1)

 حجر فيكو .لبإلا اهنإ : يلع لوق ىلإ هعوجرو ،ليخلا اهنإ :هلوق نع سابع نبا عوزنو ةيألا
 نم ال ليخلا نم نوكي حبضلا نإف .يوغللا ليلدلا ىلع ادمتعم ليخلا اهناب لوقلا يربطلا

 .لبإلا فافخاب هنم ىوقأ ليخلا كبانسب حدقلا نإو ،لبإلا
 .497 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 يه عمجو ريسافتلا ضعب ب يف امك :اهعمج ةادغ : : هتبثأ ام حيحصلاو ،اهعمج اهعمج هادع :ع و ق يف )3(

 .لبإلاب تايداعلا رسف نم لوق ىلع اذهو .ةفلدزم
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 11 - 6 :تايداملا عبارلا ءزجلا

 ناسلب يهو روفمكلا .دونكلا :ةماعلا ريسفت .4 دونَكَل هبرل نلسنإلا نإ
 يطعي الو 8كهذبع عيجيو هدفر عنميو 6كهدحو لكأي يذلا © ةمعنلل روفككلا { ةعيبر

 .هموق ىف ةبئانلا

 نع :71 ريسفتو .ةباجالا ء ءىطبتسيو 8 هبر مولي يذل ١ وه نسحل ا ل اقو

 همركأ نر هالتبا ام اذإ ناسنإل امأف : ىلاعت هلوق لثم وهو ؟ كرشملا هنإ : نسحلا

 و م , ۔ --

 :رجفلا] (ننامت يبر ز نوتيف ه هقزر هيلَع َرَدَقف هالتبا ام اذإ امأو نَدَرَكأ يبر ر لوقيف همعن

16-5] . 

 و .ةمايقلا موي هرفك ىلع :يا د كلذ ىىَلَع ُهَنإَو » :لجو زع لاق

 :يأ « رحلا بحل هنإو » .هبر مولي هنأ هسفن ىلع دهشي :نسحلا

 ."[ ليخبل يأ] « ديدش »

 لصُحَو » تاومالا نم اهيف ام جرح : يأ 4 روبقلا يف ام رعب ادإ ملعي لقأ <

 [9 :قراطلا] ( رئارسلا ىلبت موي : ىلاعت هلوق لثم وهو .زيم يأ رودصلا يف ا

 .ملاعل : :7 ْمُهْبَر نإ » رودصلا يف امع قش : يأ لصحو

 جاجزلاو ٠ يبلكلاو ،ةديبع وبأو ةداتقو نسحلا هيلإ بهذ ةيآلا ليوأت هوجو دحأ وهو ،ز نم ةدايز (1)

 6 ليخبل كديدشل ريخلا بح لجأ نم هناو : :307 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ لاق .ةبيتق نباو

 ديدشل ريخلل هنإو ىنعملا نأ ملعأ هللاو ىرن» :ءارفلا لاقو . . .«ددشتمو ديدش : ليخبلل لاقي

 3 ج نارقلا يناعم يف هليلعتو ءارفلا هيلإ بهذ ام حيضوت رظنا «. . .لاملا :ريخلاو بحلا

 . 285-286 ص

 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو . ؛َيِصحأو َعمجج : : يأ (لّصحَر)» : نيرسفملا ضعب لاقو (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !1 - ! :ةعراقلا

 اهلك ةيكم يهو 6 ةعراقلا ةروس ريسفت

 اهمظعي ةراقلا ام ةعراقلا » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب

 نوكي م موي ةعراقلا ام كيرأ امو ه : ىلاعت لاق .ةمايقلا ءامسأ نم مسا يهو . كلذب

 لاقو .نسحلا ريسفت يف طوسبملا شارفلاك :يأ 4 ثوُثبَمْلا شارقلاَك سانلا
 نم ةعامج لاق :شارفلا ىف آلاوقأ اوركذو .ضعب ىف هضعب لوجي يذلا : ىبلكلا

 ام وه شارفلا : مهضعب لاقو . ةمايقلا موي هب سانلا هبش ؛ (;) يذلا : شارفلا : ءاملعل

 :رعاشلا لوق وهو ضوعبلا نم رانلا يف طقاست

 اقرخ الو ًافوخ هنود عطتست مل اهل حال حابصملاو ةشارفلا لثم

 شوفنملا فوصلاك :يأ « شوْنملا نهملاَك لابجلا نوكو » : ىلاعت لاق
 رمحألا فوصلاك :دوعسم نبا ةءارق يف يهو :ىيحي لاق] فوصلا فعضأ وهو

 .(ث}[شوفنملا
 حلاصلا لمعلاب لقثت امنإف ،نمؤملا وهو هئيزوَم تلفت ْنَم امأف » : لاع لاق

 م مأو » ةنجلا يهو ،اهيضر دق :يأ ،ةيضار ةشيعم يأ ةيضار ةشيع يف هف »

 هماف ه ءيسلا لمعلاب نيزاوملا فخت امنإو .قفانملاو كرشملا وهو « هنيزوم تفحخ

 .ةراح :يأ « ةيماح ران ةيهام كيَرْذأاَمَو » : ىلاعت لاق .ةيواه هنكسمف : يأ 4 ةيوام

 ام حيحصلاو بيرغ خسم وهو . «سانلا مشابدلا» :ع و ق يف اذكه تاملكلا هذه تدرو (1)

 :لاق :286 ص 2 ج يناعملا يف ف ءارقلا هب هرسف ام وهو ريطي نأ لبق دارجلا : ىتدلاو .هتبثأ

 .«ضعب يف مهضعب لوجي ذئموي سانلا كلذك . ًاضعب هضعب بكري دارجلا ءاغوغك ديري»

 يف اتدرو امك نيتريخألا نيتملكلا ةحص ىلع انئمطم تسلو .هلئاق ىلع الو تيبلا ىلع رثعأ مل )2(

 .عو ق

 .397 ةقرو ز نم ةدايز (3
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 5 - 1 :رثاكتلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو . مكاهلأ ةروس ريسمت

 يف :يا « رئاَكنلا مُكهْلأ » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 . دلولاو لاملا يف رثاكتلا وهو . ةرخالا نع ايندلا

 أرقي هعمسف ةي هللا لوسر ىلع لخد هنأ هيبأ نع هللا دبع نب فرطم نع اوركذ

 نبا اي كلام نم كل امو . يلام يلام مدآ نبا لوقي :لاقف رثاكتلا مُكيَهْأ) : ةيآلا هذه
 ول عفنأ وهو ‘تيضماف تقدصت وأ ،تيلباف تسبل وأ تينفأف تلكأ ام الإ مدا

 .'"تيرد

 ونب لاقو ،مذق ام :ةكئالملا تلاق مدآ نبا تام اذإ :لاق ءادردلا يبأ نع اوركذ

 . كرت ام : مدا

 نوملعت توس الك » .متم ىتح :يا « َرباَقَمْلا ٌمنزُ ىمح » :لجو زع هلوق
 .ديعو دعب ديعو اذهو « َنوُمَلْعَت توس الك مث

 ينعي ،نيقيلا ملعب سيل مكملع نإ :يأ ه نيقيلا ملع نوُمَلْعَت ؤ لَك »

 .نيقيلا ملع وه نينمؤملا ملع نإو ،نيكرشملا

 ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم نع قئاقرلاو دهزلا باتك لوأ يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 باب يف هيبأ نع فرطم نع يذمرتلا هجرخأ امك .9 مقر) ةريره يبأ نعو (2958 مقر)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .ايندلا يف ةداهزلا
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 زيزعلا هفنا باتك ريسفت 8 - 6 : رثاكتلا

 ملع وهو }ميحجلا ىلإ نينمؤملا ملع يف نريصتل :يا « مميجَجلا نورت »
 ةنياعملاب : يأ 4 نيقيلا َنيَع اَهنوَرَعَل ُمُث » ."رانلا يأ ميحجلا نورتس مكناب نيقيلا

 .« ميجنتلا نع يمي نأل م »
 تيبو ،كيراوي بوثو ،كتوقي ماعط ،مدآ نبا اي : ىلاعت هللا لاق :نسحلا لاق

 .)هب كتبساح كلذ ىوس امو .كنكي

 .ناكمإلا ردق اهتححصف .راركت اهيفو ةبرطضم ع و ق يف ةرابعلا تءاج (1)

 نع دلاخ نع ىيحي» :يلي ام نسحلا لوق نم الدب 398 ةقرو ز يف ءاجو .ع و ق يف اذك (2)
 ٥كنكي تيب :ةعبت نهيف كيلع سيلو دب نهنم كل سيل ثالث :تي هللا لوسر لاق لاق نسحلا

 3 ج يناعملا يف ءارفلا ثيدحلا اذه دروأ دقو .«كبلص هب ميقت ماعطو ‘كتروع هب يراوت بوثو
 بيسع يبأ نع ميعن يبأ ةياور نم 176 ص 20 ج هريسفت يف يبطرقلا هركذو دنس نودب 288 ص

 نسحلل ارثأ 289 ص 0 ج هريسفت يف يربطلا هبسنو . هظافلأ يف فالتخاب ةي هللا لوسر ىلوم

 ٠ .ةداتقو
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 3 - 1 :رصملا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو رصعلاو ةروس ريسفت

 راهنلا رصع :يأ 4 رصعلا » :ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 :يا ؟ رنُ يفلسلا نإ » .مسق وهو ."ةليللا نيلإ سمشلا لاوز نيب ام وهو
 اونَماع نيذلا آلإ ف :لاقف سانلا نم ىنثتسا مث .لالض يفل :مهضعب لاقو . ةنجلا نم

 ىلع :يأ 4 ربصلاب اب وص ات ط ديحوتلاب اب :يأ « قحلاب اب اوص اوَتَو تححلْصل ا اولمعو

 رسخ يف اوسيل مهنإف (اوُنَماَ نيذلا لا) هللاب : ىأ (ٌقَحلاب) :لوقي مهضعبو . . ضئارفلا

 .ةنجلا لهأ مه و ،ةنجلا نم

 ذخأ اقرتفي نأ اداراف ايقتلا اذإ مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم نيلجر نأ اوركذ

 .اهرخا ىلإ رصعلاو ةروس امهنم دحاو لك أرق مث هبحاص ديب امهنم دحاو لك

 نب ديزو سابع نبا لوق وهو .هلك نامزلا يأ رهدلا وه (رصعلا) ليقو .ةداتقو نسحلا لوق اذه (1)
 .اضيأ رصع مويلاو { ةليللا اضيأ (رصعلا) و» .نينمز يبأ نبا لاقو .ةبيتق نباو ،ءارفلاو ملسأ

 : رعاشلا لاق
 .امميت ام اكردي نأ ابلط اذإ ةليلو موي نارصعلا ثبلي نلو
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 3 - 1 :ةزمهلا

 اهلك ةيكم يهو 5ةزمهلا ةروس ريسفت

 م ۔ 8

 وهو « ةََمُل ةَرَمُه َلُكَل لِنَو » : ىلاعت هلوق « ميجلا ننمحخرلا هللا مشب »
 كلذ نع ىهن دقو . )2 )قيرش نب سنخألا يف تلزن اهنأ انغلب . سانلا ىلع نعطي يذلا

 .نونمؤملا

 عطقت ماوقأب تررم : لاق هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ هنأ ايت يبنلا نع اوركذ

 ءالؤه :لاقف ليربج اي شالؤه نم :تلقف ،راؤج مهلو اهنورفضيو مهئامدب مهموحل
 اتيم هيخأ محل لمكي نأ ُمُكدَحأ ُبحُيأ) :ةيآلا هذه الت مث ؛انوزامللا نوزامهلا

 . ]12 : : تارجحلا] ) ؛وُمتُهرَكَ

 أرقت يهو .هددع ىصحأو :يأ 4 ُهَدَدََو الام َعَمَج يذلا » :لجو زع لاق

 نمو هددع ىصحأ لوقي وهف ليقثتلاب اه أرق نمف .فيفختلاو ليقثتلاب نيهجو ىلع

 .هدعأ :لوقي وهف فيفختلاب اهأرق

 دحأ لوقك . هتايح هيف دلخي هنأ بسحي : يأ 4 ُهَدَلْأ ُهلاَم نأ بسحي ث

 :فهكلا] ادبأ هذه ديبَت نأ نطأ ام) :فهكلا ةروس يف هبحاصل امهنم رفاكلا نيلجرلا
 .ثعبلا دحجيو توملاب رقي رفاكلاو .توملا ىتح اهيف دلخأ :يأ 5

 . !ةزمه لكل ليو ةروس ريسفت» :ز يفو ؤع و ق يف اذك (1)

 .ردب موي ،ضبقناو رخات يأ ،مهب سنخف ةرهز ينبل افيلح ناك . يفقثلا قيرش نب سنخالا وه (2)
 ،قاقتشالا ديرد نبا رظنا ،مالسإ اذه سنخاألل تبثي ملو دحأ ةرهز ينب نم اردب دهشي ملف
 .304-305 ص

 .402 ص 2 ج فلس ام رظنا (3)
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 9- 4 :ةزمملا عبارلا ءزجلا

 نم مسا يهو .ةمطحلا يف هب نيمْريل :يا 4 ٍةَمَطُحلا يف ذبنل الك » :لاق
 لك لكاتو مهلكأت ‘ مهماظع مطحتو مهموحل لكات ةمطح اهلك منهجو ] منهج ءامسأ

 يهتنت ىتح اضيأ مهلكأت مث . مهقلخ ددجن مث . داؤفلا خبطتف . داؤفلا الإ مهنم ءيش

 .داؤفلا ىلإ

 :ىأ ةدئفألا ىلع لصت يتلا ةَدقوُملا هللا رات ةمحلا ام كيَرْذأاَمَو » :لاق

 .داؤفلا خبطتف داؤفلا ىلإ يهتنت ىتح مهنم عيش لك لكات

 :ىأ 4 ى ةَدذَمُم دمع يف ط ةقبطم : : ىأ 4 ةدص ؤُم مهيلع اهنإ ج : لجو رع لاق

 مهب ّطاَحأ) :فهكلا ة هروس يف هللا لاق :نسحلا ريسمت يفو .اهب ةدودمم يه لذدمع اهل

 ينعي إهنم دمع نود دمع قدارسلاو .قدارس اهل :يأ [29 :فيهكلا] (اَهَقداَرُس

 .اهلهأ ىلع تقبطأ دمعلا كلت تدم اذإف ؛اهفقس

 (ِوُملَكن الو اهيف اوأسإ) :مهل ليق اذإ :لاق هنأ هللا دبع نع اوركذ
 .قيهشلاو ريفزلا الإ اهيف مهل سيلو ،مهيلع تقبطنا [108 :نونمؤملا]
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 3 - 1 :ليفلا

 اهلك ةيكم يهو ،ليفلا ةروس ريسفت

 ٥ ٥ -, د 1 ٤ ٠ ۔۔2 ۔.ه۔ ۔ێ 2

 كبر لعف فيك رت ملا » :ىلاعت هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مسب » ,

 :نسحلا لاق 0"[ليفلا باحصأب كبر لعف فيك ربخت ملأ :يا] « ليفلا باحضأب
 ةسينك اومده ث مرحلا لهأ ،“برعلا نأ كلذو ،مالسلا هيلع يبنلا هب هللا ربخأ ربخ اذه

 اومده امك برعلا ةبعك نمدهنل : حابصلا نب ةهربأ لاقف . ىراصن مهو ،ةشبحلل

 ليفلاب ثعبف ،مهيلع ةشبحلا هتكلم نميلا لهأ نم حابصلا نب ةهربأ ناكو
 مهلزانم وحن هوهجوف .. طقسف هنارجب ىقلأ مرحلا ا ىهتنا اذإ ىتح ءاجف !هدونجو

 ىلإ هجو اذإو كرحتي ملو هنارجب ىقلأ مرحلا ىلإ هوهجو اذإف : اولاق . ىعسي بهذف

 تيبلا ىلإ ليفلاب راس يشبحلا موسكي ابأ نإ :مهضعب لاق .ىعسي بهذ مهلزانم
 . ةلع هللا لوسر هيف دلو يذلا ماعلا كلذو 6 همدهيل

 4 ليلضت يف » كل هب اوداك يذلا :يأ « ْمُهَدْيَك لَعْشَي مأ » :ىلاعت لاق
 .(©آلالض : يأ

 يف ةرمز دعب ةرمز . رمزل ا : ليب اب ال او 4 ليبابأ اريط ْمهِيَلَع لسرأو ث : ىل اعت لاق

 .ةريثكلا : ليبابألا : نسحلا ريسفتو .ريبج نب ديعس ريسقت

 ٠ 398 ةقرو 5 نم ةدايز )1(

 .435 ص ،مزح نبال برعلا باسنا ةرهمج يف هبسن رظنا (2)

 .«باهذ يف» :ز يفو ،«الالض» :ع و ق يف اذك (3)
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 5 - 4 :ليفلا عبارلا ءزجلا

 اهل قانعألا لاوط ادوس رحبلا نم اريط مهيلع هللا جرخأ هنأ مهضعب ركذو

 مسا اهيف بوتكم ٠ )1 )رصمحلا ةئيهك راجحأ ةئالث اهنم رئاط لك لمخي ميطارخ

 .كلذ دعب ىرث الو كلذ لبق ريطلا كلت ررَت ملو .اهب تومي يذلا اهبحاص

 رجح اهلوأ ٤ ةيسرافلاب يهو 4 ,ليجس نم ةراجحب مهيمرت 7 : ىلاعت لاق

 عم ناك .[33 : تايراذلا] (نيط ن م ةراجح) : : تايراذلا ة هروس يف لاقو . نيط اهرخاو

 اهنم رجحلا عقو اذإ ناكو . هيف يف رجحو هيلجر يف نارجح راجحأ ةئالث اهنم ريطلا

 مهاقلاف ليس لسرأ هللا نإ مث مث .ناك ام لوأ يف كلذ ناكو .هدلج طقس لجرلا ىلع

 .رحبلا يف

 ناك اذإ ىتح ةبعكلا ديري ليفلاب راس يشبحلا موسكي ابأ نإ : يبلكلا لاقو

 نم ه ةراجحب ب مهيمزت) ةعباتتم : : يأ . ليبابأ ريط مهيلع هللا لسرأ تافرع ْلبق نم مرحلاب

 .تيبلا ىلإ ليفلا لسرأ يذلا وه موسكي ابأ نأ مهضعب ركذ .نيط نم :يأ ( ,ليجس

 قوس :(ُفصَعل ا) :نسحلا لاق .4 ,لوكا فضَعَك مُهَلَعجف : : ىل اعت لاق

 . لثم وهو 6 لقبلا يف نوكي يذلا دودلا هقرخ يذلا (ُنوُكأَمْلاَو) عرزلا

 :اهضعب يفو .ريسفتلا ضعب يف تدرو امك صمحلا ةملك هيف تبثأ ةملك ردق ضايب ع و ق يف ()

 .«ةصمحلا نم رغصأو ةسدعلا نم ربكأ»

 مهدحأ سأر ىلع اهنم رجحلا عقو اذإ ناكن» : 99 ةقرو ز يفو «هدلج طقس» : عدو ق يف اذك (2)

 .«هربد نم طقسي ىتح هبقن
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 4 - ! :شيرق

 اهلك ةيكم يهو 6 (." رشي رق ةروس ريسفت

 :اشلا ةلخر مهفإ ,شيرف بفليإل » :هلوق 4 ميجزلا نمزلا هللا مشب »
 الف كلذ مهفاليإ :دهاجم لاقو .فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهدوعت مهفاليإو 4 فنصلاو

 .فيص الو .ءاتش ةلحر مهيلع قشي

 يف امهادحإ :اثنيتيلصف نيتلحر تدوعت دق شيرق تناك :يبلكلا ريسفتو

 مث رسعلا دتشا ىتح ًانامز كلذب اونكمف شةريملل فيصلا يف ىرخألاو ،ءاتشلا
 ىلإ لحاسلا لهأ لمحف ؛نميلا نم رحبلا ءىطاش ىلع امهو .شرجو ةلابت تبصخأ
 لهأ لزنو ةدجب لحاسلا لهأ لزنف .لبإلا ىلع نميلا لهأ لمح مث .رحبلا يف ةكم

 . نيتلحرلا هللا مهافكو ،اوءعاش ام ةكم لهأ راتماف .ةبصحملاب نميلا

 يف ماشلا ىلإ ىرخأو ،ةراح اهنأل نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر تناك :مهضعب لاف

 . ةدراب اهنأل فيصلا

 ناك ام وهو « عوج ْنُم مُهَمَعْطأ يذلا تيبلا امإ ًبَر اوُدبعَيلَف » : ىلاعت لاق
 6مرحلا لهأ هيف ناك يذلا نمألا وهو ه فْوَح نم مهنَماَءَو » .ةدشلا نم مهباصأ

 .برعلا هيف امم نونمآ مهو اضعب مهضعب يبسيو ًاضعب مهضعب لتقي ةيلهاجلا لهأو

 .«شيرق فاليإل ةروس» :ز يفو ،ع و ق يف اذك (1)

 ام تبثأف ،كش الو فيحصت امهيفو ،امهل ىنعم الو .«نيطسلف» :ع يفو ،'نيطصلف» :ق يف (2)

 . ىنعملا بساني
 يف ةملكلا درت ملو ناكملا اذه ديدحتل دتهأ ملو «\هصحملا» :ع يفو . «ةنصحملا» ق يف (3)

 ىلإ وهو ىنمو ةكم نيب فورعم عضوم وهو ‘بّصحملا هنأ ينظ بلغاو ،توقايل نادلبلا مجعم
 . ىتم نم ءارعشلا ضعب هلعجو ‘برقأ ىنم
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 7- 1 :نوعاملا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو . يذلا تيأرأ ةروس ريسفت

 « نيذلاب بذكب يذلا َتْئَرأو : ىلاعت هلوق « ميجرلا نمحرلا هللا مشي »
 ةمايقلا موي سانلا نيدي هللا نأبو ثعبلاب رقي ال كرشملا وهو ء باسحلاب : يأ

 . مهلامعأب
 ىلَع ضحت الو » هقح نع هعفدي :يأ ميتلا د يذلا كلذف » :لاق

 معطأ ةللا ءاشي ول نم ُمِعظنأ) :نولوقي اوناك نيكرشملا نأ كلذو نيكسملا ماعط
 .[47 :سي]

 ْمهِتالَص نع مم نيذلا » نوقفانملا مهو َنيَلَصُمْلَل َليَوَق » :ىلاعت لاق
 اهوكرت نإو ،اهباوث اوجري مل اهولص نإ ،نوقفانملا مه :نسحلا ريسفت .ه نوههاس
 :")اهتقو نع اهنورخؤي نيذلا مه :مهضعب لاقو .اهباقع اوشخي مل

 اهنولصيو رسلا يف اهنولصي ال .نسحلا نع ورمع ريسفت « نوُماَرُي مُه نيذلا »
 نوعاملاو 4 َنوُئاَمْلا نوُنُمَنَو 9 :ىلاعت لاق .نينمؤملا اهب نوءاري ةينالعلا يف

 .() [كلذ هبشأ امو سافلاو ىحرلاو ولدلاو ردقلا : :نوعاملا : : مهضعب ريسمفتو] . ةاكزلا

 نبا ىلإو صاقو يبأ نب دعس ىلإ 311-312 ص 30 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هبسن لوق اذه (1)

 نع ةي يبنلا تلأس :لاق صاقو يبا نب دعس هيبأ نع بعصم ةياور نم اثيدح دروأ مث سابع

 يطويسلا رظناو .«اهتتو نع ةالصلا نورخؤي نيذلا مه :لاق (نوُهاَس مهتالص ْنَع مُه نيذلا)

 (نوُمهاَس مهتالص نع نيذلا)» :295 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .400 ص 6 ج روثنملا ردلا

 برقأ ىنعملا اذهو .«هللا دبع ةءارق يف اهتيأر كلذكو سابع نبا اهرسف كلذك .نوهال :لوقي

 .اهتقو نع اهرخأ هتالص نع اهل اذإ يلصملا نإف باوصلا ىلا

 :لاق هدانسإب نابح ينثدحو :295 ص 3 ج يناعملا يف ءارفلا لاقو .399 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 2 ج ،زاجملا يف ةديبع وبأ لاقو .«سافلاو ردقلاو ةعصقلا ركذ ىتح هلك فورعملا :نوعاملا
 . «ةاكزلاو ةعاطلا مالسإلا يف نوعاملاو © ةيطعو ةعفنم لك ةيلهاجلا يف وه » : 313 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت !| : رثوكلا

 اهلك ةيكم يهو ."رثوكلا ةروس ريسفت

 نأ اوركذ « َرتوَعْلا كتيطعأ انإ » : ىلاعت هلوق 4 ميجلا نمزلا هللا مشب »

 فوجملا ؤلؤللا بابق هتافاح رهنب انأ اذإ ةنجلا يف انأ امنيب :لاق ةي هللا لوسر

 اذه لاقف ،ليربج اي اذه ام تلقف .رفذأ كسم اذإف ءاملا ىرجم ىلإ يديب تبرضف

 .'}كبر كاطعأ يذلا رثوكلا

 نم يل رجفنا :لاق هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ ةلي هللا لوسز نأ اوركذ

 مدقت ام يل رفغف ةمحرلا رهن يف تلستغاف ،رثوكلا رهنو ةمحرلا رهن نارهن ليبسلسلا
 .ةنجلا يف يب رجفنا ىتح هتكلسف رثوكلا تيطعأو .رخات امو يبنذ نم

 : ءاطع لاقو .نارقلا :رثوكلا :نسحلا لاقو .هلك ريخلا :رثوكلا :دهاجم لاقو

 .ةنجلا يف مالسلا هيلع يبنلا هللا هاطعأ ضوح رثوكلا

 رثوكلا ام :ةي هللا لوسر لأس الجر نأ ةي هللا لوسر ىلوم نابوث نع اوركذ
 اهدعب امظي مل ةبرش هنم برش نم ،نامع ىلإ ةليأ نم وه :لاقف ،هنع ثدحت يذلا

 نيذلا ،بايثلا سندلا سوؤرلا ثعشلا نيرجاهملا ءارقف ادراو هب سانلا لوأ .أدبأ
 .مهل يذلا نوطعي الو مهيلع يذلا نوطعي نيذلا ‘تاعتملا باوبأ مهل حتفت

 .رثوكلا كانيطعأ انإ ريسفت» :ز يفو ع و ق يف اذك (1)
 نع ىيحي» : يلاتلا دنسلاب مالس نب ىيحي هجرخأو .400 ص 2 ج فلس اميف هيلإ ةراشإلا رظنا (2)

 .«كلام نب سنأ نع ةداتق نع نامثع

 .404 ص 2 ج فلس اميف لوطأ ظفلب هيلإ ةراشإلا رظنا (3)

 .ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ مل (4)
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 3۔-2 : رثوكلا عبارلا ءزحلا

 .رحنلا موي : .يأ 4 زحناَو » ديعلا ةالص :يأ « كبرل رصق + : ىلاعت هلوق

 ريسفت :نسحلا ريسفت ربألا وُه » كضغبم :يأ « كناش نإ » :ىلاعت هلوف
 .لمأي ام هيف غلبي نأ نود هرمأ هب عطقي : يأ ؟هب عطقنملا : نسحلا

 لخاد لئاو نب صاعلاو دجسملا نم جرخ ةي هللا لوسر نإ يبلكلا لاقو

 ؟بابلا دنع كلبقتسا يذلا نم :صاعلل شيرق تلاقف بابلا دنع ايقتلاف دجسملا

 ال :مالسلا هيلع يبلل هللا لاقو .ربألا وُه كناش ًنإ) : هللا لاقف ؛رتبألا كلذ : لاقف
 لاقو .ريخب ركذي الف ريخ لك نم رتبأ وهف صاعلا هللا ودع امأو ، يعم ركذت ىتح ركذا

 . ماشه نب ورمع يف تلزن :مهضعب
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 6 - 1 :نورفاكلا

 اهلك ةيكم يهو ئ نيرفاكلا ةروس ريسفت

 دبعأ ل نورفَككْلا اَهْيأت لق < :لجو زع هلوق ؟ .ميجزلا نمزلا هللا مسب <

 ناثوألا نودعت مكنإ : يأ 4 دعأ ام نوبا شنا آلو ط ناثوألا نم : : ىأ 4 نوُدُبعت ام

 نويا تنأ آلو , : لاق . ناثوألا نم يأ 4 ْْتذَبَع م ًدباَع ن الو ث . هللا نودبغت الو

 ز .؟

 ا :يأ مكنيد مكل » (هللا نودبعت الو ناثوألا نودبعت مكنإ :يأ « دبعا ام

 .مالسإلا :يأ « نيد يلو »

 ديفم هراصتخا ىلع وهف .314 ص 2 ج زاجملا يف ةديبع وبأ هلاق ام أرقا ةروسلل طيسب ريسفت اذه (1)

 .ضرغلاب فاو
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 1-3 : رصنلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو .هللا رصن ) ءاح اذإ ة هروس ريسفت

 4 تلاو هللا رضن ءاَج اذإ » :ىلاعت هلوق ٩ ميجلا نمحرلا هللا مشب »

 مهضعب برعلا تلاق ةكم هلوسر ىلع هللا حتف امل : :نسحلا لاق .ةكم حتف ينعي

 هللا نيد يف نولخدي اولعجف .نادي موقلا ءالؤهب مكل سيل ،موقلا اهيأ اي :ضعبل

 ."ةمأ ةمأ : يأ ًاجاوفأ

 كْبَر دمحب : حبس جاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا َتئأَرَو » : ىلاعت هللا لاق

 تاعامج يأ (اجاوفأ لا نيد يف ولخ : يبلكلا لاق .ه ًاباوَت ناك هنإ ُهْرْفْعَتْساَو

 ةروسلا هذه أرق هنأ مهضعب ركذو . هسفن مالسلا هيلع يبنلل تيعن كلذ دنعف تاعامج

 .هسفن هيلإ ىعن :لاقف

 .«لئابق لئابق» :ز يفو .«ةمأ ةمأ» :ع و ق يف اذك (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 5 ۔ 1 :دسملا

 اهلك ةيكم ىهو 6 ادي تبت ةروس ريسفت

 :يا 4 بهل يبأ ادي تبت ت » : ىلاعت هلوق 4 .ميجلا نملا هللا مشب <

 ىنعي « ك اَمَو هل ام ُهنَع ىنغ ا ام ج .رسخو : : ي أ 4 بتو و بهل يب أ ١ لدي ترسخ

 .رانلا ىلإ راص اذإ . : ىأ ‘ هدلو

 .4 بهل تاد را ىَلضَيَس » : ىلاعت لاق

 ىلع "»هاضعلا ىقلت تناك :نسحلا لاق .ه بطحلا ةَلاَمَح هتأرماو » :لاق
 ينعي (بطت[حلا ةلاَمَح) :دهاجم لاقو . ًابيثك هب أطي امنأكف ى مالسلا هيلع يبنلا قيرط

 .»[ةميمنلاب يشمت] ؛ةميمنلا ةلامح

 :مهضعب لاق .4 ٍَسَم نُم َلْبَح » اهقنع يف :يأ « اديج يف » : ىلاعت لاق
 .دسم نم تاعدو اهيف ةدالق اهقنع يف

 طويخلا متيار امأ :لاق ؟دسملا امو :مالسلا هيلع يبنلا لأس الجر نأ اوركذ

 .اهقنع يف اهلعجت اهنإف ةيناميلا دوربلا اهيف دقعنت رمحلاو رفصلا

 ديدح نم ةلسلس اهقنع يف : يبلكلا لاقو .ديدحلا :دسملا :سابع نبا لاقو

 .دسم نم لبح يهو . اعارذ نوعبس اهعرذ ران نم

 ثيح 339 ص 30 ج يربطلا ريسفت نم هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو «ىصعلا يقلت» :ع و ق يف (1)

 كوش هل رجش لك هاضعلا لصأو .يلدجلا ةيطع نع دلاخ نب ةرق نع ايورم ربخلا هيف درو
 مأ يهو بهل يبأ ةأرما تناكو .ةضعو ةهضعو ةهاضع هتدحاوو ردسل او ملسل او حلطلاك

 . مالسلا هيلع يبنلل ةوادع سانلا دشأ نم - نايفس يبا تخأ . برح تنب ليمج

 هتأرماو وه ىلصيس ىنعم ىلعف عفرلاب (ةلامح) ارق نم» :نينمز يبأ نبا لاقو .ز نم ةدايز (2)
 ةلامح ينعأ > مذلا ىلع هبصنف (ةلامح) بصنلاب اهأرق نمو . .اهل تعن ةلامح بطحلا ةلامح

 .350 ص شةجحلا هيولاخ نبا رظناو .«بطحلا
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 4 - 1 :صالخإلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو .‘ةلرصالخالا ةروس ريسفت

 دحاولا :يأ دحأ للا وُم لف » : ىلاعت هلوق 4 ميجرلا نمحرلا هللا مسب »
 .دحاولا هللا وه لق :اهأرقي دوعسم نب هللا دبع ناك : مهضعب لاق

 ىهتنا دق يذلا :دمصلا :مهضعب ريسفتو .يقابلا :يأ ه دمصلا ةئنا » :لاق

 .برشي الو لكأي ال يذلا : يبلكلا ريسفتو .ددؤسلاو فرشلا يف

 دحا نكي ملو :يا « دَحأ مك هل نكي مو ذَوُي ملو دلي مل » :ىلاعت لاق
 مهنإ :مهضعب لاقو { مالسلا هيلع يبنلل اولاق نيكرشملا نإ : يبلكلا ريسفتو .هل اؤفك

 .ةروسلا هذه ىلاعت هللا لزنأف انل هفصو كبز انل بسنا :هل اولاق دوهيلا

 .«دحأ هللا وه لق ريسفت» :ز يفو .ع و ق يف اذك (1)

 دمصو هدمص لاقي . دوصقم ىنعمب دومصم يأ . لوعفم ىنعمب لَعَق نزو ىلع . دمّصل ا : ليقو )2(

 . جئاوحلا يف هيلإ دومصملا وه هللاف ،هيلإ
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 5 - ! :قلفلا

 اهلك ةيكم يهو . قلفلا ةروس ريسفت

 اوركذ تلقلا برب دوعأ رق م : .ميجلا ن نمحرلا هللا مشب >

 قلف قلفلا : هللا دبع نب رباج لاقو .‘}منهج يف نجس قلفلا :لاق ةني هللا لوسر نأ

 ام رش نم » .تابنلل ىونلاو بحلا نم قلفت عيش لكو .هلثم نسحلا لاقو .حبصلا
 نبا نع : مهضعب لاق .قبطأ اذإ ليللا رش نمو :يأ 4 قو اذإ قِساغ رش % نمو قلخ

 .هتملظو ليللا عامتجا يأ [78 :ءارسإلا] ( للا قسغ ىلإ) : ىلاعت هلوق يف سابع

 .ليللا ودب :مهضعب لاقو .سابع نبا نع نيصح نب دواد كلذ ركذ

 دقعلا يف نثفني رحاوسلا نهو « دقعلا يف تّققنلا رَش نمو » :ىلاعت لاق
 .رحسلل

 نع رانيد نب نسحلا نع ىيحي] 4 َدَسَح اذإ دساح رش نمو » : ىلاعت لاق

 نم ام هنإو ، ناطيشلا نم هنإف مكنيب دسحلا اذه اومَع :ي هلا لوسر لاق لاق نسحلا
 . (2[دي وأ ناسلب دع مل ًادبع رئاضب سيل هنإو . ءيش هنم هل صضرعي وهو الإ دحأ

 ثيدح نم هجرخأو شتم هللا لوسر ىلإ هعفري ملو سابع نبا نع دنسب يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
 50349 ص 30 ج هريسفت يف امك ، ىطغم منهج يف بج قلفلا :لاق ةلي يبنلا نع ةريره يبأ

 نع ةيتي هللا لوسر تلاس :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يمليدلاو هيودرم نبا هجرخأو

 نإو نوربكتملاو نورابجلا هيف سبحي منهج يف نجس وه :لاق (ل برب ُدوُعأ لُق) : هللا لوق

 .418 ص 6 ج ؛روثنملا ردلا يف امك هنم هللاب ذوعتتل منهج

 الإ رداصملا نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه ا ملو .400 ةقرو ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (2)

 . مالس نبا دنع
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 6 - 1 :سانلا عبارلا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو .‘هسانلا ةروس ريسفت

 ثكلَم سانلا برب وأ لف » :ىلاعت هلوق ه ميجزلا نمحرلا هللا مسب »

 مثاج ناطيشلا نإ :لاق مهضعب ركذ 4 سانخلا ساوسولا رش نم ,سانلا هلإ ,سانلا
 .سنخ هللا ركذ اذإف مدا نبا بلق ىلع

 رم ةلقو هللا لوسر نأ اوركذ .4 سانلا رودص يف سوسوي يزلا » : ىلاعت لاق

 :لجرلا لاقف .ةنالف هذه نالف اي :يي هللا لوسر لاقف هئاسن نم ةأرما هعمو لجر هب

 يرجي ناطيشلا نإ :ةي هللا لوسر لاقف .لاق امك وأ ؟اذه كب نظافأ ث هللا لوسر اي

 .(هدلا ىرجم مدا نبا نم

 .سنإلاو نجلا نيطايش رش نم :يا « سانلاو ةنجلا َنم » :لجو زع هلوق
 نيطايش نم ذوعت ،رذ ابأ اي :ةلي هللا لوسر هل لاقف ةالصلا ىلإ ماق رذ ابأ نأ اوركذ

 :لاق ؟نجلا نيطايشك نيطايش سنإلل وأ ،هللا لوسر اي :رذ وبأ لاقف .سنإلاو نجلا

 يف ةيكم يهو ٠ سانلا برب ذوعأ لق ةروس ريسفت» : : يلي ام 401 ةقرو ز يف ءاجو .ع و ق يف اذك (1)

 هترحس نيح يبنلل نيتذؤعم قلفلا برب ذوعأ لقو يه تلزن 5ةيندم :لوقي مهضعبو .ةداتق لوق

 . «دوهيلا

 فكتعملا جرخي له باب ،موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ شهيلع قفتم حيحص ثيدح (2)

 يؤر نمل بحتسي هنأ نايب باب ى مالسلا باتك يف ملسم هجرخأو دجسملا باب ىلإ هجئاوحل

 هنايوري امهالك .هب ءوسلا نظ عفريل ةنالف هذه لوقي نأ .هل امرحم وأ ة ةجوز تناكو . ةأرماب ايلاخ

 اضيا ملسم هاورو 2175(5 مقر) ملسم حيحص .ييح تنب ةيفص نع نيسح نب يلع ثيدح نم

 .(2174 مقر) سنأ ثيدح نم
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 6 :سانلا

 امك نيطايشلا ريغ نم نجلا ىلإ سوسوت نيطايشلا نأ انغلب :مهضعب لاق ."معن
 .(٨(ة“ت)رمانلا ىلإ سوسوت

 . 552ص 1 ج فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 مكحم نب دوه ريسفت نم عبارلا رفسلا لمك» :ةرارقلا ةطوطخم نم ةقرو رخآ رهظ يف ءاج ام اذه (7)
 نسحو هللا دمحب ©مهنع هللا يضر ،متسر نب نمحرلا دبع نب (اذك) باهولا دبع مامإلا يضاق
 رفص كرابملا هللا رهش نم نيرشعلاو يناثلا لاوزلا دعب دحألا موي هنم غارفلا ناكو . هدييأتو هنوع

 ، مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةرجه نم رشع يناثلا نرقلا نم (اذك) رشع عباسلا ماع نم يذلا

 فطل رومع نب مساقلا يبأ نب ىسوم نب دمحأ هاوس نمع هب ينغلا هللا ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع

 . «نيملاعلا بر اي نيمآ مالسإلاب هللا اهرمع شةرارقلا لهأ هناوخإل هخسن . نيمآ هب

 نب دوه ريسفت نم عبارلا رفسلا لمكه :فطعلا ةطوطخم نم ةقرو رخآ رهظ يف درو ام اذهو (3)

 يبأ هممتم دي ىلع هنوع نسحو هللا دمحب هللا همحر باهولا دبع مامإلا يضاق ،يراوهلا مكحم
 نيتخسن نم (اذك) هتخسن تممتأ .نيملسملا عيمجلو هل هللا رفغ يوادرغلا ىيحي نب مساقلا

 . هللا ىلع هرجاف هلباقيلف ةحيحص ةخسن هل دجو نمف ،ادج داسفلا يتريثك

 لمك هبو رشاعلا ءزجلا مت» :401 ةقرو رخآ يف نينمز يبأ نبا ةطوطخم ةروصم يف ءاج ام اذهو (4)

 ىلعو ةمحرلاو ىدهلا يبن دمحم ىلع هللا ىلصو .اريثك كلذ ىلع هلل دمحلاو ،ناويدلا عيمج
 .«ه ةئامتسو رشع ىدحإ لاوش نم نيرشعلاو سداسلا يفو ،اميلست ملسو هلا
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 سراهفلا

 . ةرسفملا روسلل ماعلا سرهفلا -

 .راثآلاو ةيلوقلا ثيداحألا ِ
 . قيلعتلا ىن ةنيبملا ةغللا ِ - ١ ٠ سرهف

 قيلمشا بح ابترم رعشلا سرهف يفاوقلا بسح ا ف
 2 7 مالعألا سرهف -

 . لئابقلاو ممألا سرهف ۔

 . قيلعتلا يف ةنيبملا نادلبلاو نكامألا سرهف -
 . عجارملاو رداصملا سرهف -

 . عبارلا ءزجلا سرهف ۔
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 ناخدلا

 ةيثاجلا

 فاقحألا
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 تايراذلا
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 نمحرلا
 ةعقاولا

 ديدحلا
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 راثآلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا ثيداحألا سرهف

 (ةحفصلا ىلإ يناثلاو ءزجلا ىلإ ريشي لوألا مقرلا)

 لصولا ةزمه
 .ىلع .ةثالث ىلع مدا نبا نمتئا»

 .495:4 ]3385:3 :«. . .ةالصلا

 هللا رونب هنإف ،نمؤملا ةسارف اوقتا»
 .62: 4 1166:2 :«. . .رظني

 .285:4 :«. . .مكعوكر يف اهولعجا»
 .285:4 :«. . .مكدوجس يف اهولعجا»

 ةنس نونامث هيلع ىتأ امدعب ميهاربإ نتتخا»

 .142:1 :«. . .مودقلاب

 وأ حوللاب ينتأيلو اديز يل اوعدا»
 .413:1 :«. . .فتكلا

 «. . . يلإ بحأ اومرت نأو .5اوبكراو اومرا»

132. 

 .114:3 :«. . .كحيو اهبكرا . . .اهبكرا»

 )... ارهظ دحت ىتح فورعمل اب اهبكر او

3 . 

 .147:4 :«. . . كموق عداف بهذا»

 .378:2 :«. . .السع هقساف بهذا»

 لجالا يف ٌدُم نينس عبس ىلإ مهعيابف بهذا»
   313:3 :«. . .رطخلا يف دزو

 .344:4 :«نكتعياب دق نبهذا»
 «. . .اهانيع ىنتبجعأ هنإف اهل اوُقْرَتسا »

277:2 . . 

 ردقلا قبسي ءيش ناك ول ،مهل ىقرتسا»

 .277:2 :«. . .نيعلا هتقبسل

 .533:1 :«. . . متمقتسا نإ اممعنو ،اوميقتسا»

 مكيلعو لمح ام هيلع امنإف ،اوعيطأو اوعمسا»
 .189: 3 :«. . . متلُمح ام

 «. . .كدلو هنم ابراض تنك امم هبرضا»

51 . 

 :«. . .عضاوم ةثالث دنع ءاعدلا ةباجإ اوبلطا»
2. 187:3. | 
 اونوكي نإ » :ةيآلا هذه يف ىنغلا ط

 .177:3 :«4 لض نم هللا مهنع

 ١ " .اورشبأو . .«: 100:3.

 , ا... رفصألا تانب نم ارن كوبت اوزغا

. 2 

 .432:2 :«. . .اهنم اوبرشاو مكيديأ اولسغا»

 ةدحاو ةقرف نيعبس ىلع ليئارسإ ونب تقرتفا»
 .141:3 3091:3 1.303:1 :«. . .ةنجلا ىف
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 نم هعمسأ نأ بحأ ىنإ . . . يلع أرقا»

 .383:1 :«. . . يريغ
 نارقلا ىف ارقت نل كنإف ،نيتذّوعملا أرقا»

 . .66:1 :«. . .امهلثم

 «. . .مكبولق هيلع تفلتئا ام نارقلا اوأرقا»

1,. 

 نم رخاوألا رشعلا ىف ردقلا ةليل اوسمتلا»

 .521:4 :«. . .ناضمر
 .246:1 :«. . .هنم الإ ائيش يطعي ال يذلا»

 ةيطوللا ىه اهربد ىف هتأرما يتأي يذلا»

 . .211:1 :».. .ىرغصلا

 .364:3 :«. ...ربيخ تبرخ !ربكأ هللا»
465:3. 

 :... اتوق دمحم لآ قزر لعجا مهلل ا

63 . 

 .180:4 :«. . .نيقلحملل رفغا مهللا

 :«. . .فسوي عبسك عبسب مهيلع ينعأ مهللا»

14 . 

 هلإب تسل كنأ دهشن انإ مهللا»

 .449:2 :«. . .هانثدحتسا

 :«. . .ربقلا باذع نم كب ذوعن انإ مهللا»

332. 

 .533:1 :«. . . كهجوب ذوعأ ينإ مهللا»

 :«. . .هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ينإ مهللا»

1. . 

 يباب وأ باطخلا نب رمعب مالسالا دأ مهنلا (

 .557:1 :«. . . ماشه نب لهج
   .7:1 :«. . .انيه ًابيص مهللا»

 :«. . .ليواتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا»
1 . 

 تمعطأو تمعنأ ام ىلع دمحلا كل مهللاو
 .248:4 :«. . .تيقسو

 .429:1 :«. . .كلمأ اميف يمسق اذه مهللا »

 .56:4 {0305:2 :«. . .رخآلا ةأرما»

 لهأ نم كنإف ًأطيشن ضرألا ىلع شما»

 .185:4 :«. . .ةنجلا

 برضا مث .اهمد يف اهفافخأ غبصاو اهرحنا»

 .115:3 :«. . .اهتحفص هب

 .178:1 :«. . .انل حدجاف لزنا»

 ىلع ةمايقلا موي ريعبب يتات آلا رظنا»

 .328:1 :«. . .كقنع

 .482:2 :«. . .هتيار دق .. . يل هتعنا»

 عطقلا ةزمه

 .59:2 :«. . .هبلق رفكو هرعش نمآ»

 ًامهردو ليللاب امهرد تقفنأ ىذلا تنأأ»

 .253:1 :«. .راهنلاب

 :«. ..بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ»

12. 

 :«. ..كقدصو كرذع هللا لزنأ رشبأ»

4 . 

 نيكرشملا ىنارأ هللا نإف ڵ،اورشبأ»

 ' ...95:2 :«...ليلق
 .65:1 :«. . .نآرقلل مكأرقأ يبأد
 :«. . .نيرسي رسع بلغي نل ،رسيلا مكاتأ»

4 . 

 ىتح راجلاب ينيصوي لاز امف ،ليربج يناتأ»
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 .381:1 :«. . .هثرويس هنأ تيأر وأ تننظ

 نع ليربج دعقف ليئاكيمو ليربج يناتأ»
 .61:1 :«. . . ىنيمي

 دمحم اي :لاقف 5مانملا يف ةليللا يبر يناتاد
 .28:3 :»... ىلعألا ألملا مصتخا ميف

 هقلحا ...بعك اي كسأر اوه كيذؤتأ»

 .185:1 :«. . .مايأ ةثالث مصو

 نم ثيدحلا لمح ..؟ًهضَعلا ام نوردتأ»

 .193:4 :«. . . ضعب ىلإ ضعب

 .219:1 :«. . . ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ»

 :«. . . ؟هللا نم ةكئالملا ةلزنمل نوبجعتأ»

4 5. 

 اذإف ةعباسلا ءامسلا يف ميهاربإ ىلع تيتأ»

 .291:1 :«. . .نارطش هدنع يتمأ
 :«. . .رجحلا مهحأ مق لاجر ىلع تيتأ»

1 . 

 تذخاف رانلا يف نوتفاهت متنأو مكتيتأ»

 .304:1 :«. . .اهنم مكتجرخاف مكزجحب

 :«. . .ثلثلا ةيصولا نم ةلي هللا لوسر زاجأ»

1 . 

 دوجسلا اونسحأو متعكر اذإ عوكرلا اونسحأ»

 .243:3 :«. . .متدجس اذإ

 هتيؤرل اوموص ناضمرل نابعش لاله اوصحأ»

 .173:1 :«. . .هتيؤرل اورطفأو

 بيذكتلاو ةمئألا فنج يتمأ ىلع فاخأ»

 .547:1 :«. . . موجنلاب قيدصتلاو ردقلاب

 ةثالث ردب موي ةلي هللا لوسر ذخأ»

 .80:1 :«. . .راجحأ

   .68:1 :«. . .هوضحماو نآرقلا اوصلخأ»

 م مهلأساو اوقرتحي نأ لبق مهكردأ»

 .148:2 :«. . .نوئزهتسيو نوكحضي

 هعنمي ناك ءيش لك عمج ناسنإلا رضتحا اذإ»
 .150:3 :«. . .قحلا نم

 .458:2 {}495:1 :«. . .هاينث هلف ىنثتسا اذإ»

 هل ضرعت ملو هبلطت مل ءيشب هللا كاتأ اذإ»

 .146:3 :«. . .هذخف

 اهيف ام اوأرو ةنجلا ةنجلا لهأ هللا لخدأ اذإ»

 .152:2 .272:1 :«... مهل لاق

 يف هتبيصم ركذيلف ةبيصم مكدحأ باصأ اذإ»

 .160:1 :«. . .بئاصملا مظعأ اهنإف

 :«. . .كرابيلف هوخأ مكدحأ بجعأ اذإ»

2782 . 

 رطفأ دقف ...انهاه نم ليللا ءاج اذإ»

 . 178:1 :«.. . مئاصلا

 ىضقف نيرخالاو نيلوألا هللا عمج اذإ »

 .324:2 :«. . .نونمؤملا لاق . . .مهنيب

 نيلوألا ةمايقلا موي سانلا هللا عمج اذإ»

 .184:3 :»... يدانيف دانم ءاج نيرخالاو

 ليق رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ»

 .20:3 :«. . .دولخ ةنجلا لهأ اي

 :«. . .هتبتغا دقف هيف امب كاخأ تركذ اذإ»

4 .. 
 يباحصأ ركذ اذإو اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ»

 .328:4 3547:1 :«. . .اومكف
 هللا نحّبسيلف قربلا مكدحأ ىأر اذإ»

 .185:3 :«. . .ثعييلو

 ةريم تءاجو نبللا نم تيور اذإ»

 .571: 1 {0166:1 :«. . .كلهأ
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 مكفحاصم متيلحو مكدجاسم متفرخز اذإ»
 .68:1 :«. . .رابألا مكيلعف

 الو اهدلجيلف مكدحأ ةمأ تنز اذإ»

 .370:1 :«. . .اهقتعي

 امب سانلا اوثحف ينع اوبذكف ينع اولأس اذإ»

 .365:1 :«. . .لوقأ

 :اولوقف باتكلا لهأ نم دحأ مكيلع ملس اذإ»

 .308:4 .405:1 :«. . .كيلع

 ىتأ اذإف نوتيزلاو نيتلاو غلبف مكدحأ أرق اذإ»

 .518:4 :«. . . ىلب :لقيلف اهرخا ىلع

 :«. . .مث هسفنب ادبيلف اريقف مكدحأ ناك اذإ»
1 . 

 بذكت دكت مل . . .نامزلا رخا يف ناك اذإ»

 .268:2 :«. . .نمؤملا ايؤر

 ىلع هللا بات سيمخو نينثا ةليل لك ناك اذإ»
 .83:4 :«. . .نيبئاتلا

 ءىرما لك عم ثعب ةمايقلا موي ناك اذإ»

 .50:3 :«. . .هلمع

 تام اذإو هدعب ىرسك الف ىرسك تام اذإ»

 .273:1 :«. . .هدعب رصيق الف رصيق

3 . 

 ةلمح نم كلم نع ثدحأ نأ ىل نذأ»
 .409:3 5182:2 514:1 :«... شرعلا

 اهنيبو مكنيبو سمشلا رح نم نوعزجت مكارأ»
 .157:2 :«... ماع ةئامسمخ ةريسم

 دوربلا اهيف دقعنت رفصلاو رمحلا دوربلا متيأرأ»
 .542:4 :«. . .ةيناميلا

 نيذلا مهف شهيف نولداجي نيذلا متيأرأ»

   .267:1 :«. . . هللا مهامس

 :«. . .نوعلم داوب مكنإف ريسلا اوعرسأ
3 . 

 هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ
 .311:4 .59:2 :«. . .هملعب هللا

 وأ ايبن لتق نم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ»
 .434:2 :«. . . يبن هلتق

 :«. . .مهيف يلع رشأ ... مهيف يلع رشأ»

1. 363:3. 

 مانسلا بناج نم هتندب ةليتَي هللا لوسر رعشأ»
 .114:3 :«. . .نميألا

 :«. . .رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ»

3. 

 نذإ ريغب اوزغ موق مه فارعألا باحصأ»

 .20:2 :«. . .مهئابا

 :«. . .نيتعكر ولو ةعكر ولو ليللا نم اوبيصأ»

13. 212:4. 432:4. 

 {570:2 :«. ..طتت نأ اهل قحو ءامسلا تّطأ»

3 443:3. 

 تادج ثالث ةي هللا لوسر معطأ»

 .354:1 :«. . .سدسلا

 .500:1 :«... مرح موق انإف كلهأ مهمعطأ»

 امم مهوسكاو نولكأت امم مهومعطأ»

 .381:1 :«. . .نوسبلت

 كلام نم جرخت نأ كارمأ نإو كيدلاو عطأد»

 .415:2 :«. . .لعفاف هلك

 نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ»

 .347:3 :«. . .تأر

 .108:2 :«. . .لقعلا فصن مهوطعأ»

 تحت زنك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيطعأ»
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 .264:1 :«. . .ضرألا

 .144:2 :«. . .لمؤم ابأ اونيعأ»

 بورغ دعب تافرع نم ةت هللا لوسر ضافأ»

 .189:1 :«. . .سمشلا

 .315:1 :«. . .وفعلا نينمؤملا قالخأ لضفأ»

 .80:2 :«. . .ردب ءادهش ءادهشلا لضفأ»

 دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ»
 .520:4 :«. . .ءاعدلا اورثكأف

 :«. . .ةعمجلا موي ةالصلا يلع اورثكأ»

3. 

 .352:1 :«. . .رئابكلا نم ميتيلا لام لكأ»
 رانيد اهلضفأ ريناند ةسمخب مكئبنأ الأ»

 .202:1 :«. . .رانيد اهنسحأو
 مكفلختسم هللا نإو ةولح ةرضخ ايندلا نأ الأ»

 .363:4 :«. . .اهيف

 قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ الأ»

 .131:2 :«. . .ضرألاو تاوامسلا

 ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا نإ الأ»

 371:1©0 :«. . .امهنيب امل ةرافك ةعمجلا

51 212:2. 244:4. 

 .333:1 :«. . .هللا رمأل بدتنت ةباصع الأ»

 الف نيلعاف دب الو متنك نإف ،اورجاهت ال الأ»

 .83:4 :»... مايأ ةثالث قوف اورجاهت

 ءىكتم وهو ينبذكي نأ لجر ىسع له الأ»

 .323:4 :«. . .هاياشح ىلع

 .376:1 :«. . .اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ»

 مكؤامد سيلأ ...؟دهع انيلع مكلأ»

 .177:4 :«. . .؟الالح

   .81:4 :«... ائيش هب اوكرشت الأو

 .267:3 :«. . .ءادهشلا ينعي هللا ءاش نم الإ»

 هب يربخت الو يرس يمتكت نأ كرما ملأ»
 .380:4 :«. . .ادحأ

 انأ ينكل . . .اذكو اذكب مكنع ثدحأ ملأ»
 .491:1 :«. . .رطفأو موصأ

 لوسر انأ © يلإ هللا راصنأ اي ،هللا دابع َىلإ»

 .322:1 :»... . هللا

 .122:2 :«. . .هللا دابع ىلاد

 :«. . .ايندلا يف هتنوؤم ىفكت نأ ىضرت امأ»

3 . 

 .442:1 :«. . .ةيآلا هذه أرقت امأ»
 هيف يفوتل مويلا اذه كتمولت دقل هللاو امأ»

 .106:2 :«. . .كرذن

 الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»

 .116:2 ]0.90:2 .513:1 :«. . . هللا

 موي راهن اوضافاف هباحصأ ةلي هللا لوسر رمأ»

 .112:3 :«. . .رحنلا

 ةريزج نم دوهيلا جرخي نأ ةي هللا لوسر رمأ»
 .479:1 :«. . .برعلا

 .472:1 :»... امهمجرب ةلي هللا لوسر رمأ»

 .79:3 :«. . .ةغزولا لتقب ةلي هللا لوسر رمأ»

 راتخي نأ ةملس نب ناليغ ةي هللا لوسر رمأ»
 .341:4 :«. . .هئاسن نم اعبرأ

 قلطي نأ يمليدلا زوريف ةلي هللا لوسر رمأ»

 .342:4 :«. . .هيءعاسن ىيدحإ

 :«. . .ةعضبب ةندب لك نم ةلي هللا لوسر رمأ»
13:3 . 

 لبإ يف اوجرخي نأ ةلي هئلا لوسر مهرمأ»

 .466:1 :«. . .ةقدصلا
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 :«. ..كل ريخ وهف رطشلا كيلع كسمأ»

 .403:3 ۔. 2

 يذلا ىحاملا انأو .دمحم انأو دمحأ انأ»
 .4 :«. . .رفكلا ىب هللا وحمي

 ىسيع دجاف ضرالا هيلع قشنت نم لوأ انأ»
 .47:4 :«. . .شرعلاب ًاقلعتم

 هنيبو ىنيب سيل هنأل ىسيعب سانلا ىلوأ انأ»

 .459:1 :«. . .يبن
 :«. . .سرفلا قباس ناملسو برعلا قباس انأو

4 :352 . 

 0425:2 :«. . .ةمايقلا موي مدا دلو ديس انأ»
283 . 

 .471:1 :«. . .هيلع ام هللاب مكدشانأ»

 ميتيلا سأر حسماف كبلق نيلي نأ تدرأ نإ»

 .514:4 :«. . .نيكاسملا معطاأو

 هنإ . . .رانلاب هقرحاف نالف نم هللا كنكمأ نإ»

 :«. . . هللا باذعب بّعي نأ دحأل سيل

14 . 

 مهنيدو ىتش مهتاهمأ تاللعل ةوخإ ءايبنألا»

 .181:4 .436:1 :«. . .دحاو

 .395:1 :«. . .قورافلا تنأ»

 اهمركأو اهرخا متنأ ةمأ نيعبس نوفاوت متنأ»
 .309:2 ]0306:1 :«. . . هللا ىلع

 موي تولاط باحصأ ةدعب مويلا متنأ»

 .237:1 :«. . . ىقل

 .194:3 :«. . .كيبأل كلامو تنأ»

 نم قشرب اومراف تكرحت ليخلا نإ»
   ١ لبنل ...«: 325:1.

 :(... ترطنأ تئش نإو تمص تئش نإ» ٥ . .

. 1 

 نيرجاهملا نوّرقبو مكل مسقأ نأ متئش نإ»
 .321:4 :«. . .تلعف مكرايد يف

 .327:4 :«. . .راثد سانلاو راعش راصنألا»

 .144:2 :«. . . هللا ليبس يف اهقفنأ»

 سأر ىلع ةرعبلاب ىمرتل نكادحإ تناك نإ»
 .230:1 :«. . .لوحلا

 .427:3 :«.. : نولقتنت م بتكت مكراثا نإ»

 ةلخن هنأك اليوط الجر ناك مدآ نإ»

 .99:1 :«. . .قوحس

 زجعأو مالسلا يف لخب نم سانلا لخبأ نإ»

 .68:4 :«. . .ءاعدلا يف زجع نم سانلا

 :«. . .رحبلا ىلع ًاشيرع ذختا سيلبإ نإ»

1 . 

 اوعمجأ دق نيقفانملا نم الجر رشع ىنثا نإ»

 .396:1 :«. . .قافنلا نم رمأ ىلع

 .20:2 :«. . .هبحنو انبحي لبج ادحأ نإ»

 ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مكدحأ نإ

 .64:4 :»«.. . يشعلاو

 ماعطلا يف لجر ةئام ةوق ىطعيل مهدحأ نإ »

 .223:4 :«. . .بارشلاو

 موق لمع يتمأ ىلع هفاخأ ام فوخأ نإر

 .243:2 {29:2 :«. . .طول

 روصق ةعبس هل يذلا ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ»

 .349:4 :«. . .ةنجلا روصق نم

 .65:1 :«. . .ركب وبأ يتمأب ىتمأ فآرأ نإ»

 قلخب نوهاضي نيذلا اباذع سانلا دشأ نإ
 .503:4 {47:4 ].133:3 :«. . .هللا
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 مكدالوأ نإو . مكبسك نم متلكأ ام بيطأ نإ»

 .194:3 :»... . مكبسك نم

 لأس نم امرج نيملسملا يف سانلا مظعأ نإ»

 .503:1 :«. . .هتلاسم

 اذإف سيمخو نينثا موي لك عفرت لامعألا نإ»

 تلزع نيمراصتملا لامعأب َرُم
 .83:4 :«. . .امهلامعأ

 نورت امك نييلع لهأ نوريل ةنجلا لهأ نإ»
 .484:4 : «. . . ءامسلا قفأ يف يذلا بكوكلا

 مهو اهفوطق نم نولوانتيل ةنجلا لهأ ا نإ »

 .312:2 :«. ..مهشرف ىلع نوئكتم

4. 

 الو نوبرشيو اهيف نولكأي ةنجلا لهأ نإ»

 .222:4 :«. . .نوطوغتي الو نولوبي

 مهؤاسن مهلك اهنولخدي ةنجلا لهأ نإ»
 .437:3 :«... مهلاجرو

 نومهلي امك دمحلا نومهليي ةنجلا لهأ نإ»
 .184:2 :«. . .سفنلا

 رانلا يف عومدلا نوكييل رانلا لمأ نإ»
 .282:4 :«. . .انامز

 تضمر اذإ نولصي اوناك نيباؤألا نإ»
 .10:4 :. . .لاصفلا

 :لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ»
 .387:3 :«. . .بتكا

 عجرن مث يلصن انموي يب ادبن ام لوأ نإ»

 .184:4 :«. . .رحننف

 ةريسم برغملا لبق نم حوتفم ةبوتلا باب نإ»
   .576:1 :»... ماع ةئامسمخ

 نيعبرأ همأ نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نإ»

 .101:3 }.41:3 }248:2 :«. . .ةفطن اموي

 ةبنعلا نيترجشلا نيتاه نم رمخلا نإ»

 .207:1 :«. . .ةلخنلاو

 .128:3 }176:1 :«. . .هرسيأ مكنيد ريخ نإ»

 نأ لبق هتداهشب ىتأي يذلا ءادهشلا ريخ نإ»

 ` .262:1 :«. . .اهلاسي
 أدباو ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ نإ»

 .67:2 207:1©}3 :«. . .لوعت نمب

 اذإ ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ»

 :«. . .هتيصو ىف فاح هتوم ىف ناك
71. . 

 هءوضو نسحاو أضوت اذإ ملسملا لجرلا نإ»

 هنع تتاحت سمخلا تاولصلا ىلص مث
 .25:2 :«. . .هبونذ

 بلغل هراوس ادب ول ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ»

 .107:3 0461:2 :«. . . سمشلا ءوض ىلع

 ةأكت يف معنتيل ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ»

 .223:4 {0462:2 :«. . .اماع نيعبس ةدحاو
 لصاولا سيلو ،ش شرعلاب ةقلعم محرلا نإ»

 .416:2 3383:2 :«. . .ءىفاكملاب

 عولط لبق عمج نم ضافأ ةلي هللا لوسر نإ»
 .191:1 :«. . .سمشلا

 الأ :لاقو ةمطافو هقرط ةي هللا لوسر نإ»

 .468:2 :«. . .نايلصت

 :«. . .امهس نيجهلل مسق ةي هللا لوسر نأ»

92. 

 :«. . .نيلعن هيده دلق لي هللا لوسر نإ»
1 . 
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 هللا لوسر نإ»
1 .. 

 فتو حبصلا ىلص امل ةي هللا لوسر نإ»
 .191:1 :«. . .ضافأ مث عمجب

 هتجح لبق ةكم مدق امل ةي هللا لوسر نإ»
 .146:1 :«. . .تيبلاب فاط

 :«ليللا يثلث نم لقأ مقي مل ةت هللا لوسر نإ»
4. 

 ملأ دجي امك الإ لتقلا ملأ دجي ال ديهشلا نإ»

 .297:4 .159:1 :«. . .ةصرقلا

 يف نولصملا هدبعي نأ سئي دق .ناطيشلا نإ»

 .422:1 :«. . .نكلو برعلا ةريزج

 هداؤف داكي ام ةنجلا باب ىلع ىطعيل دبعلا نإ»

 .347:3 :«. . .ريطي نأ

 لازي الف هللا ءاضر سمتليل دبعلا نإ»

 .30:3 :«. . .كلذك

 رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف نإ»
 .310:4 :«. . .بكاوكلا رئاس ىلع

 همد قيرهي لجرلا نإ ىتح أرب رب لك قوف نإ»
 .336:3 50415:2 :«. . . هللا ليبس يف

 اهلظ يف بكارلا: ريسي ةرجشل ةنجلا يف نإ»
 '.277:4 :«. . .اهعطقي ام ماع ةئام

 امك نيتجرد لك نيب ةجرد ةئامل ةنجلا يف نإ

.398:1 :«... 

 «. . .اهلبقي مث أضوتي ناك ةني

 . ضرألاو ءامسلا نيب

 يف هلمع هل لثُم هربق نم جرخ اذإ رفاكلا نإ»

 .522:1 :«. . .طق اهآر ةروص حبقأ

 هيشم نأ رداق هيمدق ىلع هاشمأ يذلا نإ»

   .335:2 :«. . .ههجو ىلع

 ييراوحو نييراوح 7 لكل نإ ركب وبأ

 .350:4 :«. . .رمعو

 ينإ :لوقيف ليربج اعد ادبع بحأ اذإ هللا نإ»
 .30:3 :«.. .هبحاف انالف بحا

 .65:1 :«. . .نآرقلا كئرقأ نأ ينرما هللا نإ
 داسجأ ن نم لكأن نأ ضرالا ىلع مرح هللا نإ»

 .381:3 :«. . .ءايبنألا

 ةئام ضرألاو تاوامسلا قلخ موي قلخ هللا نإ»

 .74:1 :«. . .ةمحر

 اوذخف لثم مدا ينبا مكل برض هللا نإ»

 .462:1 :«. . .امهّرش اوعدو امهريخب

 مكنيب مسق امك مكقالخأ مكنيب مسق هللا نإ»

 .96:4 :«. . . مكشياعم

 «. . .اوعساف يعسلا مكيلع بتك هللا نإ»

1. 

 تاوامسلا قلخي نأ لبق اباتك بتك هللا نإ»

 .263:1 :«. . .ةنس يفلاب ضرألاو

 اهيلع باثي ةنسح نمؤملا ملظي ال هللا نإ»

 .367:2 :«. . .ايندلا ىف قزرلاب

 هومكاطعأ نأ دعب مكنع ملعلا عزني ال هللا نإ»

 .324:4 :«. . .نكلو اعازتنا

 نكلو مكلاومأو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ»

 .402:3 :«. . . مكلامعاو مكبولق ىلإ رظني

 أدبك درب ادبع با امك ادبع بحي مل هللا نإ»

 .507:4 :«. . .ةعئاج

 ةثالثلا دحاولا مهسلاب ةنجلا لخد هللا نإ»

 .101:2 :«. . .سانلا نم

 ينمنغي نأو اردب يل حتفي نأ يندعو هللا نإ»

 .73:2 :«. . .مهركسع
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 هب تثدح ام ىتمأ نع زواجي هللا نإ»

 `.263:1 :«. . .اهسفنأ

 هربخيو ةمايقلا موي نمؤملا هدبع لأسي هللا نإ»
 .219:2 «. . .سانلا نم هرتسب :

 :«. . .ررغي مل ام دبعلا ةيوت لبقي هللا نإ»

1 . 

 :«. ..رمخلا ميرحت يف مدقي هللا نإ»

1 & 2065:1. 496:1. 

 اميف تعنص ام :ًاملاع ناك لجرل لوقي هللا نإ»
 .311:4 :«. . .كتيتآ

 يلصت نأ زجعتأ مدا نبا اي لوقي هللا نإ»
 .247:4 :«. . .كراهن لوأ نم تاعكر عبرأ

 لخد اهاصحأ نم امسا نيعستو ةعست هلل نإ»

 .334:4 1860:2 :«. . .ةنجلا

 ةمحر اهنم لزنأ ةمحر ةئام هلل نإ»
 .152:3 :«. . .ةدحاو

 مث ليربج هيف سمتغي ةنجلا يف ارهن هلل نإ»
 .409:3 :«. . . ضفتني

 امك مكلبق ىضم نم لاجآ يف مكلاجا امنإ»
 بيغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نيب

 .303:4 :«. . .سمشلا

 .505:4 :«. . .راهن نم ةعاس ىل تلحأ امنإ»

 قيدصتلاو ةمئألا فيح ىتمأ ىلع فاخأ امنإ»
 .259:4 :«. . .ردقلاب بيذكتلاو موجنلاب

 .92:2 :«. . . يطعي هللاو مساق انأ امنإ»

 .295:2 :«. . .يداهلا وه هللاو رذنم انأ امنإ»

 نم يقب امك ىضم اميف ايندلا نم يقب امنإ»

 .303:4 :«. . .اذه انموي سمش

   امك هنم ىضم اميف اذه مكنامز نم يقب امنإ»

 :«. . .هنم ىضم اميف اذه مكموي نم يقب

4 . , 

 ددرق ىلع دعق هنأل ارضح رضخل ا يمس امنإ»

 .471: 2 :(... ءارضخ هب تزّتهاف ءاضيب

 :«. ..اذكه لوقت نأ كيفكي ناك امنإ»

1 .. 

 مكلبق ىراصنل او دوهيل ١ لثمو مكلثم امن ا (

 .302:4 :«. . .لاقف الامع رجأتسا لن-رك

 نيب عمجو نيتاهك نيتعاسلا لثمو يلثم امنإ»

 3062:3 :«. . .ةبابسلاو ىطسولا هبعبصإ
4. 250:4. 464:4. 

 دقوتسا لجر لثمك سانلا 17 ىلثم امنإ»

 .304:1 :«. . .اران

 ىنغ ال نيديلا لثم هيخأ نم نمؤملا امنإ»

 .189:4 :«. . .ىرخألا نع امهادحإب

 ىضق دقف امهاضق نمف ةرمعو جح يه امنإ»

 .183:1 :«. . .ةضيرفلا

 :.. . ميحر لك ىلع هتمحر هللا عضي امنإ»

1 . 

 هلمع هل روص هربق نم جرخ اذإ نمؤملا نإ»
 .183:2 :«. . .ةنسح ةروص يف

 هنع عجرو هربق يف عضو اذإ نمؤملا نإ»
 .328:2 :«. . .كلم هاتأ هباحصأ

 مكدحأ يضني امك هناطيش يضني نمؤملا نإ»

 .204:4 :«. . .رفسلا يف هريعب

 درت نإ كنإو جوعأ علض نم تقلخ ةأرملا نإ»

 .32:4 345:1©30 :«. . .اهرسكت اهتماقإ

 ةرمتلا هدرت يذلا فاوطلاب سيل نيكسملا نإ»
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 0.252:1 :«. . .ناتلكألاو ةلكألاو ناترمتلاو

2. 

 نأ ديري كدبع نإ بر :تلاق ةكئالملا نإ»

 .202:4 :«. . .ةئيس لمعي
 ةمايقلا موي هللا ىلع سانلا ىتعأ نم نإ»

 .446:1 :«. . .ةثالث

 اهنإو .اهقرو طقسي ال ةرجش رجشلا نم نإ»
 .327:2 :«. . .نمؤملا لثم

 لجرلا ناك اذإف ةكئالملا هرضحت تيملا نإ»

 .286:4 :«. . .اولاق احلاص

 نإ ىتح نيملاعلا برل نوموقيل سانلا نإ»
 .50:4 :«. . .هحشر يف بيغيل مهدحأ

 دقو ،هللا هردقي مل ءيشب يتأي ال رذنلا نإ»

 .250:1 :«. . .ردقلا رذنلا قفاوي

 .533:1 :«. . .ةبهرو ةبغر ةالص اهنإ»
 .183:4 :«. . .كدعب دحأل يزجت ال اهنإ»
 يف اولمجأاف موسقم قزرلا اذه ذنإ»

 .99:4 :«. . .بلطلا

 :«. . .ةالصلا دعب هيف كوسنلا مويلا اذه نإ»

184 . 

 :[.. .اهروبق ىف ىلتبت ةمألا هذه نإ»

32. 

 ءاملا ؛دودخ ريغ ىف يرجت ةنجلا راهنأ»
 .90:1 :«.. .رمخلاو لسعلاو نبللاو

 دحأ لعلف ةموصخلاب يلإ ىلدُي دق هنإ»
 نم هتجحب نحلأ نوكي نأ نيلجرلا
 .179:1 :«. . .هبحاص

 نم وه نم الإ رمألا اذه يف ينع غلبي ال هنإ»
   .112:2 :«. . . يتيب لهأ

 ال ةمايقلا موي نيمسلا ميظعلا لجرلا يتأيل هنإ
 .7:2 :«. . .ةضوعب حانج هللا دنع نزي

 الو }هللا نم دمحلا هيلإ بحأ دحأ سيل هنإ»

 .236:2 }513:1 :«. . . هللا نم ريذاعم رثكأ

 ضرالاو تاوامسلا يف نم ملاعلل رفغتسيل هنإ»

 .310:4 :«. ..رحبلا يف ناتيحلا ىتح

 يف هللا رفغتسال ينإو يبلق ىلع ناغُيل هنإ»
 .315:1 :«. . .ةرم ةئام مويلا

 ةبذاك نيميب ملسم لجر لام عطتقا نم هنإ»
 .387:2 :«. . .طخاس هيلع وهو هللا ىقل

 :«. . .رشلا دجنو ريخلا دجن نادجنلا امهنإ»
4: . 

 اذإ ىتح موي لك هنوقرخي جوجامو جوجأي نإ»
 .478:2 :«. . .سمشلا عاعش نوري اوداك

 مكنيبو سمشلا رح نم نوعزجت مكارأ ينإ»
 .89:1 :» ... ماع ةئامسمخ ةريسم اهنيبو

 رقب :تلقف ارخنم ارقب ناك ةحرابلا تيأر ىنإ»

 .322:1 :«. . .ريخ هللاو

 :«...هب ردغ دق الإ نامثع نظأ ال ىنإ»
172:1 . 

 مكدعابيو ةنجلا نم مكبرقي ثيش ملعأ ال ينإ»

 .98:4 :«. . .هب مكترمأ دقو الإ رانلا نم

 :«. . .رانلا باذعب بذعأل ثعبأ مل ينإ»

4 . 

 نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ينإ»

 .494:1 :«. ..الإ اهنم اريخ اهريغ ىرأف

 ةيد نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروأ»

 .409:1 :«. . .اهجوز
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 لبج نب ذاعم ةي هللا لوسر ىصوأ»
 .346:3 :«.. .ءايشأب

 دفر انل لحي ال هنإ ؟تملسأ تنك وأ»

 .338:4 :«. . .نيكرشملا

 ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ»
 .269:4 :«. . .ردبلا

 ةاشلا لعجتف مئاهبلا باسحلل ىعدي ام لوأ»
 .464:4 :«. . .ءانرق ءامجلا

 يف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضق ام لوأ»

 .412:1 :«. . .ءامدلا

 الو ثيدحلا بذكأ نظلا نإف " مكايإ»

 .191:4 :«. . .اوسسجت
 :«. . . ؟ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ مكرسيأ»

42 279:4. 

 .294:1 :«. . . ؟سومغلا نيميلا نودعت نيأ»

 هل دعيل ؟ريعبلا اذه بحاص نيأ»

 .475:4 :«. . .ةموصخ
 ابأ اي كل هللا رفغي . . . ؟ركب آ اي ةيآ يأ»

 .425:1 :«. . .ضرمت تسلأ 5ركب

 يف ةكئالملا . . . ؟أناميل بجعأ قلخلا يأ»
 5668:1 :«. . .نونمؤي ال مهل امف ءامسلا
1 . 

 وه الإ هلإ ال هللا ...؟مظعأ نارقلا يأ»
 .292:4 .240:1 :«. . .مويقلا يحلا
4 . 

 :«. . . ؟دوهيلا ملعأ تنأ .. . ؟ملعأ مكيأ»

1... 

 اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ»

   .369:1 :«. . .لطاب

 لثم هل ناك هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ»
 0.366:2 {465:1 :«. . .هعبت نم رجأ

 .442:4 .427:د 5323

 «. . .هيلإ اوبوتو هللا اورفغتسا سانلا اهيأ»

.88:22 .1 

 كرشلا روزلا ةداهش تلدع سانلا اهيأ»

 .113:3 :«. . . هللاب

 _- ب

 نم سمشلا عولط :اتس لامعألاب اورداب»

 .198:1 :«. . . ناخدلاو لاجدلاو اهبرغم

4 . 

 اميف ةعاطلاو عمسلا ىلع , هلللا لوسر عياب»

 .395:4 :«. . .اوعاطتسا

 وأ ة ةقرخ هدي ىلعو ءاسنلا نيت هللا | لوسر عياب»

 . 344:4 : . بوث

 .377:1 :«. . .تعنص ام سئب»

 ىرقو هلام ةاكز ىطعأ نم حشلا نم ءىرب»
 :«. . .هموق ىف ةبئانلا ىطعأو فيضلا

4 .. . 

 ! . . .تيقسو تمعطأ كنإ مهللا © هلللا مسب »

4. . 

 يبنلا نم باتك اذه ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب »

 نب ريهز ينبل هللا لوسر دمحم
 .90:2 :«. . .سيق

 ربكأ ا هللا مسب»

 .118:3 :«. . . يتمأ

 .دوسأو رمحأ ٣ ولإ تثعب »

 نعو ينع كلو كنم

.51:2 :».. 
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 رمحالا .ةفاك سانلا ىلا تثعب

 .51:2 :«. . .دوسألاو

 نميلا ىلإ لبج نب ذاعم ةي هللا لوسر ثعب»
 .567:1 :«.. . هرمأف

 ىلع أريمأ ديسأ نب سابع يي هللا لوسر ثعب»
 .399:1 :«. . .ةكم

 لكان نأ هتنذاتساف ايعاس ةي هللا لوسر ينثعب»
 .144:2 :«. . .ةقدصلا نم

 .172:2 :«. . .مهل رفغتسأل ينإ هللاوف ؤ ىلب»

 لاني ال لكف اولمعا . . .هنم غرف دق امل لب»

 .143: 3 :«. . .لمعلاب الإ

 :«. . .عوطت وهف داز نمف ةدحاو ةرم لب»
1 . 

 .ةتس مهنم نميلابف ؛ةرشع دلو لجر وه لب»
 .393:3 {©250:3 :«. . .ةعبرأ ماشلابو

 ذنم ضام داهجلا :ثالث ىلع مالسإلا ىتب»
 .258:4 ]0158:4 :«. . . هلللا ثعب

 يلع ضرع ذإ يالصم يف ةحرابلا انأ انيب»
 .20:4 :».. . ناطيشلا

 ؤلؤللا تاتف هتافاح رهنب انأ ذإ ةنجلا ىف انأ انيب»

 .400:2 :«. . .فوجملا
 :... مدا قلخ نم حورلا نيبو نيطلا نيب»

3. 

 نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا»
 .509:1 :«. . .ركنأ

 مئانلا نيب تيبلا دنع انأ امنيب»

 .397:2 :«. . .ناظقيلاو

 منغ اهطلاخ ذإ ءادوس يل منغ يف انأ امنيب»

   .351: 4 :«. . .ءارفع

 .348:2 :.. .نوعبرأ نيتخفلنلا نيب»

43. 4. 

 __ امل _

 .381:4 :«. . . هللا ةعاطب مهنورمأت»

 :«. ..هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا»

4 . 

 غلبي ام نمؤملا نم ةيلحلا غلبت»

 .461:2 :«. . .ءوضولا

 امهنأك ةمايقلا موي نارمع لاو ةرقبلا ءعيجت»

 .466:2 :«. . .ناتيايغ وأ ناتمامغ

 رشبلا مكب رثاكم ينإف دودولا دولولا اوجؤزت»

 .177:3 :«. . .ةمايقلا موي

 ذإ مهباتك يف 7 مهيلع مكحن اولاعت»

 .478:1 :«. . .هوعّيض

 ملعلا اوملعتو ،سانلا هومّلعو نآرقلا اومّلعت»

 اهوملعو ضئارفلا اوملعتو كسانلا هومّلعو
 .71:1 :«. ..سانلا

 هللا حتفيف برعلا ةريزج ذنولتاقت»

 , .273:1 :«. . .مكيلع

 :«. . .ادعاصف رانيد عبر يف ديلا عطقت»

1. 

 امهبوث ارشن دق نالجرلاو ةعاسلا موقت»
 .435:3 1309:2 163:2 :«. . .هناعيابتي

 اهيف لزنو ةي هللا لوسر عم انعّتمت»
 .18:1 :«. . .نارقلا

 . . .ناطلسلا هيلع نعتسا .. .هللا هدشانت»

 .465:1 :«. . .نيملسملا هيلع نعتسا

 ريخلا يتأي مهيلإو ،ةنيكسلا مهيلع لزنت»
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 .560:1 :«. . .ةمايقلا موي أدبي مهبو

 .385:1 :«. . .ةدحاو ةبرض مميتلا »

 _ ث

 انمؤم لتق يذلا الجر همأ هتلكث»

 .412:1 :«. . .ادمعتم

 باسحألا ىف رخفلا :سانلا نهعدي ال ةئالث»

 ءاقستسالاو باسنألا ىف نعطلاو

 .213:3 :«. . .ءاونالاب
 يذلا نانملا :ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث»

 .246:1 :«. . .هنم الإ ائيش يطعي ال

 نهيف كل سيلو دب نهنم كل سيل ثالث»
 .530:4 :«. . .كنكيي تيب :ةعبت

 {0238:1 :«. . .مجلا رشع ةعضبو ةئامثالث»

4. 108:4 . 

 دنع :ادحأ دحأ نهيف فرعي ال نطاوم ثالث»

 8150:4 ]074:3 1196:2 :«. . .نازيملا
4. 

 باتكلاب نمآ نم :نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث»
 .285:3 :«. . .رخآلا باتكلاو لوألا

 يف يب رجفنا ىتح هتكلسف رثوكلا تيطعأ مث»

 .271:4 1.312:2 :«. . .ةنجلا

 لثم اهقاروأ اذإف ىهتنملا ةردس انل تعفر مث»
 .238:4 :«. . .ةليفلا ناذا

 - ج -

 هللا لوسر ىلإ فوع نب ننمحرلا دبع ءاج»
 .155:2 :«. . .هب برقتي ةي

   ةيلهاجلا لهأ راوج ناكو ءارح يف ترواج»

 .62:1 :«. . . يراوج تيضق املف

 نيمهس سرافلل ربيخ موي ةو هللا لوسر لعج»
 .92:2 :«. . .امهس لجارللو

 ماني ال ضيب اهلهأو شالألتت ءاضيب ةنجلا»
 .20:3 :«. . .اهلهأ

 هل راجو ،قوقح ةثالث هل راج :ةثالث ناريجلا»

 .380:1 :«. . .ناقح

 _- ح _

 كرتو ريضنلا ينب لخن ةلي هللا لوسر قّرح»
 .320:4 10364:3 :«. . .ةوجعلا

 .هللا ةيشخ نم تعمد نيع ىلع رانلا هللا مّرح»

 .«. . . هللا ليبس يف ترهس نيعو

 روصلا بحاص ىلإ ثعب يلإ ثعب نيح»
 .62:3 :«. . .هيف ىلإ هب ىوهاف

 _ ح _

 رون مههوجو رون ةنجلا لهأ مدخ »

 .228:4 :«.. .سمشلا

 .391:1 :«. . .ةدلات ةدلاخ اهاذخ»

 :«. . .كنم ىنعنمي هللا . . .هلس . . .هذخ»
1. 

 :(.. .رانلا نم مكتنجج اوذخ ‘ مكتنجج اوذخ »

3 . 

 اي لهم :لاقو ًابضغم ةي هللا لوسر جرخ»
 .403:1 :«. . . موق

 اركاش هللا هبتك هيف اتناك نم ناتلصخد
 .355:2 «. . .ًارباص

 ونب ءاجف ضرألا عيمج ةنيط نم مدا هللا قلخ »
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 .97:1 :«. . .ضرألا ردق ىلع مدا

 ةبنعلا :نيترجشلا نيتاه نم رمخلا»

 .377:2 {207:1 :«. . .ةلخنلاو

 نم ٠هدابع ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ»

 نأ ادهع هللا دنع هل نإف ةمات نهب ءاج

 .27:3 .120:1 :«. . .ةنجلا هلخدي

 ملع هدنم هللا نإ :هللا الإ نهملعي ال سمخد
 863:2 08530:1 :«. . .ةيآلا . . .ةعاسلا

3 . 

 لخد الماع ًنقيتسم نهب هللا ىقل نم سمخ»

 . 313 :» . . .ةنجلا

 مكرارشو ؤهللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مكرايخ»
 .395:4 ]193:3 :«. . .نوماشمنلا

 لا قزر لعجا مهللا .فافكلا قزرلا ريخ»

 .60:3 :«. . .افافك دمحم

 .365:3 :«. . .هانرتخاف ةلي هللا لوسر انري »

 نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ»

 .523:4 :«. . . مهنولي

 موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا»
 .17:4 :«. . .ةمايقلا

 _ د

 يفو ؟رابج ندعملاو ،رابج ءامجعلا ةبالا»

 . .82:3 :«. . . سمخلا زاكرلا

 يف ىلصف ءىناه مأ ىلع ةلي هللا لوسر لخد»
 .10:4 :«. . . تاعكر نامث اهتيب

 :«. . .ءوضب اعدف ةي هللا لوسر يلع لخد»
1 . 

   نيب امك ةجردلا قوف ةنجلا يف ةجردلا»

 019:2 .329:1 :«. ..ضرألاو ءامسلا

382. 

 :ا... يباحصأ اوبست ال 4 يباحصأ يل اوعد»

4. 

 نطب يف وهو اهب اعد يتلا نونلا يذ ةوعد»

 تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال توحلا
 .90:3 :«. . .نيملاظلا نم

 :«. . .رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا
1 63:2. 218. 306. 341. 311:3. 

4. 280:4. 

 ركذ الإ اهيف ام نومعلمو ةنوعلم ايندلا»
 .338:1 :«. . .هللا

 لهأ نم وهف ريعب دادزا نمف ،ريعب ةئام ةيدلا
 .410:1 0169:1 :«. . .ةيلهاجلا

 .355:1 :«. . .ةيصولا لبق نيلا»

_- 59 

 .264:1 :«. . .ناميالا حيرص كاذ»

 .334:1 :«. . .كنيبو اننيب كلذ»

 باسحلا شقون نم نكلو ،©ضرعلا كلذ»
 .489:4 0 466:2 }304:2 :«. . .بذع

 .264:1 :«... ناميإلا ضحم كلذ»

 -_- ر _

 .267:2 :«. . .تربع امدنع ايؤرلا»

 اهب ثدحي مل ام رئاط لجرب ةقلعم ايؤرلا»
 .267:2 :«. . .اهبحاص

 هتلؤاف هتيصح ًاعرد ولع ناك ةحرابلا تيأر»
 .2:1 :«. . .ةنيدملا
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 نم نيراوس يدي يف نأ مئانلا ىري اميف تيأر»

 .544:1 :«. . .بهذ

 .321:1 :«. . .هتئش امب مهينفكا بَر»

 ةضيحلا نم لستغت مل ام هتأرماب قحأ لجرلا »

 .215:1 :«. . .ةثلاثلا
 - ف ٤ِ

 ى ارل ربص ول {© ىسوم ىلعو انيلع هللا همحرا

 .474:2 :«... بجعلا هيحاص نم

 تيعذ انأ تنك ول :فسوي ىخأ هللا محر»

 .272:2 :«. . .ةباجالا يف تعرسأل

 دنع ينركذا لقي مل ول . فسوي يخأ هللا محر»

 :«. . .ثبل ام نجسلا يف ثبل ام كبر
2702 . 

 نم هيلع ناك ام .ءايركز هللا محر»

 .6:3 :«. . .ةثرو

 نكر ىلإ يوأي ناك دق شاطول هللا محرد
 .239:2 :«. . .ديدش

 نوكرشملا ملعي ىتح نوبدنتني اموق هللا محر»

 :«. . .ةيقب انيف نأو لصاتسن مل انأ

1 . 

 احم وأ رسعم ىلع رشي نم هللا محر»

 .257:1 :«. . .هنع

 اهجوز ىلع بنيز هتنب ةي هللا لوسر ةر»
 .342:4 :«. . .ةعيبر نب صاعلا

 اوذاحو اهنيب اوبراقو مكفوفص اوضر (

 .346:4 :«. . .قانعألاب

 عم برلا طخسو دلاولا اضر عم برلا اضرد»

 . 336:3 .415:2 :(«.... دلاولا طخس

 همنغ هل هنهر يذلا هبحاص نم قلغي ال نهرلا»

   .261:1 :«.. . همرغ هيلعو

 -_- ر -

 .302:1 :«. . . ةلحارلاو دازلا»

 اومدتئاف ةكرابم ةرجش نم تيزل ا»

 .135:3 :«. . .اونهذاو

 _ س

 وبأ ثفايو ،مورلا وبأ ماحو “برعلا وبأ ماس»

 .226:2 :«. . .شبحلا

 .453:3 :«. . .ثفايو ماحو ماس»

 دق نوكي نمؤملا نإ . . .كلذ نع مكربخأس »

 :«. . . توملا هيلع ددشف ةئيسلا لمع

212 . 

 نيد لهأ يتمأ ىلع رهظي الأ ىبر تلاس»

 .534:1 :«. . .كلذ يناطعاف مهريغ

 نأ كل ناك ام هللاوف ران نم ًامامز ىنتلأس»

 .72:2 :«. . .هينلاست
 تادابعلا لضفأ نع ةلي هللا لوسر لئس »

 .67:4 :«. . .هسفنل ءرملا ءاعد :لاقف

 ةَرثأ وه :لاقف طخلا نع ةي هللا لوسر لئس»

 .144:4 :«. . .ملع نم

 :«. . . بوغل نم اهيف لهو .هللا ناحبس»

3: . 

 الإ هلإ الأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس»

 .205:4 :«. . .كدحو تنأ

 .445:4 :«. . . ىلبو كناحبس»

 .370:3 :«. . .بولقلا بلقم ناحبس»
 :«. . . باتكلا ةحتاف يناثملا عبسلا »

32. 

 رجاهُم ىلإ ضرألا لهأ رايخل ةرجه نوكتس»

. 1 
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 .455:3 :«... ميهاربإ

 :«. . . هللا ءامسأ نم مسا مالسلا »

59. 

 .369:1 :«. . .هل يلو ال نم يلو ناطلسلا»

 نع ينولأست ال هديب يسفن يذلاوف ، ينولس»
 .501:1 :«. . .مكتأبنأ الإ ءيش

 «. . .ةضيرف كلذ ىوس امو ناتنس ةنسلا»

881 392:1. 324:1. 

 . .ءامسلا تقس اميف ةي هللا ١ لوسر نس »

6 45 8 :1 

 .566:1 : . .رشعلا

 .125:2 :«. . .باتكل لها ه ةنس مهيف 7

 وذ ةمرح 7 و ن اضمر رش ا ديس»

 .130:2 :«. . .ةجحلا

 - ش

 .509:1 :«. . .ةنيب وأ كادهاش»

 ءالؤه ىقلي يذلا نيهجولا وذ سانلا رش»

 .189:4 :«. . .هجوب ءالؤهو هجوب

 «. . .هردص ىلع ةطقاس ىلفسلا هتفش»

3 . 

 . . .رانلا ىف ناريفع نارون رمقلاو سمشلا »

3. 441:4. . 

 .نورشعو ةعست رهشلا»

 ).. . مرحملا : مصألا هللا رهش»

 !.. .تالسرملاو ةعقاولاو دوه ىنتبيش»

254:2 . 

 يتأي منغلا بئذك ناسنإلا بئذ ناطيشلا»
 .284:2 :«. . .ةيصاقلاو ةذاشلا

 - ص

 .160:1 :«. . . ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا»

..»: 174:1. 

   . 130:2 :ب

 حبصلا ةالص ةت هللا لوسر انب ىڵلص»

 .66:1 : . .نيتذوعملاب

 ربيخ انحبص ةادغ ةي هللا ل انب ىڵلص»

 . .نارقلا يف نيتروس رصقأ انب ارقف
"3 :365 

 .228:1 :.. .رصملا ةالص ىطسولا ةالصلا »

 .381:1 :«. . .مكناميأ تكلم امو ةالصلا»

 .368:3 :«. . .تيبلا لهأ اي ةالصلاد»

 ةالص هباحصأب ةنيت هللا لوسر ىلص»

 .418:1 :«. . .فوخلا

 .419:1 :«. . .نيتعكر لص»
 رثكأ نيتعكر ىنمب ةيم هللا ن عم تيلص»

 .418:1 : . . مهنماو سانلا ناك ام

 .75:1 :.. ن نارقلا يف ام . . .هص

 ديص وأ متدص ام الإ لالح مكل ربلا ديص»

 .500:1 :«. . .مكل

 ض _

 دسجلاك نينمؤملا لثم ةلقم هللا لوسر برضد»
 «...هرئاس ىعادت هضعب اكش اذإ

4 . 

 . ط _
9 

 ناك نم هب بذع باذعو زجر ةيقب نوعاطلا»
 .109:1 :«. . .مكلبق

 . ةنجلا يف ةرجش ىبرطد

 _- ع _-

 .نم ءافش يهو . ةنجلا نم ةوجعل او

 .320:4. :«. .. مسلا

.307:2 :).. 
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 اذكه ...نوثالث ...نورشع .. .رشع»

 .405:1 :«. . .سانلا لضافت

 ىلع ةيدلاو ةبصعلا ىلع لقعلا»ه

 .409:1 1.169:1 :«. . .ثاريملا

 اميفو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ىلع »

 .364:4 :«. . . هللا ةيصعمب رمؤي مل ام هرك

 .247:1 :«. . .ةقدص سفن لك ىلع»

 نيحلاصلا بأد هنإف ليللا مايقب مكيلع»

 .141:3 0208:1 :«. . .مكلبق

 يتاي مهيلإو ،ةنيكسلا لزنت مهيلع»
 .289:2 :«. . .ريخلا

 .7:4 :«. . .ةقان قاوف ردق ةدايعلا»

 - غ

 نبا فوج يف دقوت ران نم ةرمج بضغلا»

 .69:2 :«.. . مدا ,

 .173:3 :«. . .كرصب ضغ»

 نم هنإف مكنيب دسحلا اذه اومغ»

 .544:4 :«. . .ناطيشلا

 هملعت ءىش ءوسب كاخأ ركذت نأ ةّبيغلا»
 .193:4 :«. . .هيف

 _ ف

 :«. . .ةبيغلا يف هللا اوقتاف . . . ةبيغلا اوهركاف»
4 . 

 نوموقي تويبلاك مهلوطب لاجرب انأ اذإف . . .»
 .254:1 :»... مهروهظل نوعقيف

 :«. . .سومغلا نيميلا نولعجت نياف»

1 . 

 :«. . .ىوكشلاب دلوتو ىوجنلاب حقلت ةنتفلا»
.4   

 ناحرسلا بنذ هنأك يذلا امأف ؛نارجف رجفلا»

 :«. . .همرحي الو ائيش للحي ال هناف

1 . 

 ةلكأب باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام لصف»

 .173:1 :«. . .رحسلا

 . . .دباعلا لضف نم يلإ بحأ ملاعلا لضف»

 .310:4 :«. . .همراحم نع هلل عروأ هنأل

 ىندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف»

 .(... يباحصأ نم لجر

 ةليضفك ىرقلا لهأ ىلع نئادملا لهأ ةليضف»
 .289:2 :«. . .ءاسنلا ىلع لاجرلا

 .544:4 :«. . .منهج يف نجس قلفلا»

 .546:1 :«... منهج يف رجش نقلفلا»

 ال بيغلا نإ هل تلق الفأ . . .؟هل تلق امف»

 .315:3 0530:1 :«. . . هللا الإ هملعي

 مجع وه ضرألا هلكأت ال مظع ناسنإلا يف»
 .198:4 :«. . . مدا نبا بكر هيفو بنذلا

 ىف

 .440:3 :«. . .لوقي ثيح ةفرط هللا لتاق»

 تققشو محرلا تقلخ نمحرلا انأ : هللا لاق»

 .73:1 :«. . . ىمسا نم امسا اهل

 اقح يدبع وهف نهظفح نم ثالث : هللا لاق»

 :).. .اقح يودع وهف نهعيض نمو

3 . 

 يقلخك قلخي نمم ملظأ نمف :هللا لاق»

 :«. . .ةضوعب وأ ةرذ وأ ًابابذ اوقلخيلف
13. 

 نيفوخ يدبع ىلع عمجأ ال يتّزعو : هللا لاق»
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 .486 }413:4 :«. . .نينمأ هيلع عمجأ الو

 عبس كيلع تلزنأ مدا نبا اي :هللا لاق»

 .75:1 :«. . .تايا

 .464:1 :«. . .ديهش هلام نود ليتقلا»

 ىلع نديزاألف يبر ينرّيتخ دق»
 .357:4 156:2©0 :«. . .نيعبسلا

 الو اهنم اوملعتو ،اهومّدََن الو اشيرق اومّدَق»
 . 116:4 :»... .اهومّلعُت

 .478:2 :(«.. . هيأر 7

 :«. . .فقوم اهلك ةفلدزملاو انهاه تفقو دق»
1 .. 

 .162:3 :«. . .رئابكلا نم تانصحملا فذق»

 َلمَع هنإ » :فرحلا اذه ةي هللا لوسر أرق»
 .229:2 :«...[46 :دوه] ه حلاص ريغ

 .186:1 :«. . .اولحأ . . .اورّصق»
 هتيدف اطخ لتق نم نأ ةي هللا لوسر ىضق»

 .410:1 :«... لبإلا نم ةئام

 لبق نيدلا نأ ةلي هللا لوسر ىضق»
 .355:1 :«. . . ةّيصولا

 ىعدملا ىلع نيميلاب ةي هللا لوسر ىضق»
 .11:4 :«. . .هيلع

 ركش هاطعأ نإ ملسم لكل اريخ هللا ىضق»
 .170:2 :«. . .ربص هالتبا نإو

 عوكلا نم قراسلا دي ةلي هللا لوسر عطق»
 .469:1 :«. . .اهمسحو

 موي كنع اهب لداجأ صالخإلا ةملك لق»
 .285:3 :«. . .ةمايقلا

 نسحي مل هنإف نذاتسي فيك اذه ملعف مق»
   .170:3 :«. . .نذأتسي

 .271:1 :«. . .ةيقوأ اتئامو ةيقوأ فلأ راطنقلا»

 لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق»
 .380:3 :«. . .دمحم

 - ك

 ةلخن هنأك ل اوط الجر مدا 7

 . 12 :آ.. .قوحس

 :لاق مث أثالث ربكف هتلحار بكر رفاس اذإ ناك»
 .109:4 :«. . .اذه انل رخس ىذلا ننحبس

 مالسلا بتك نيكرشملا ىلإ بتك اذإ ناكد
 .39:3 :«. . .ىدهلا عبتا نم ىلع

 :«. ..نآرقلا ةي هللا لوسر قلخ ناكد

4 . 
 . , و - .. ... هد .

 «. . .رسفيو لتري ارق اذإ ةي هللا لوسر ناك»

4... 

 هتنذب ىلع لمحي ةي هللا لوسر ناكد
 .114:3 :«. . .َبقعلا

 نم ةالصلا يف ىري ةي هللا لوسر ناك»
 .243:3 :«. . .هفلخ

 ةرمجلا رحنلا موي يمري ةلي هللا لوسر ناك»
 .194:1 :«. . .سمشلا عولط لعب

 ةنيدملاو ةكم نيب يلصي لم هللا لوسر ناكد

 .418:1 :«. . .نيتعكر

 نيحلمأ نيشبكب يحضي ةلي هللا لوسر ناكد
 .118:3 :«. . .نينرقأ

 نم رخاوألا رشعلل فكتعي ي هللا لوسر ناك»

 .178:1 :«. . .ناضمر

 :لاقف . . .ءاطعلا ينيطعي زايتت هللا لوسر ناك»
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 .. .عيش لاملا اذه نم كءاج اذإ هذخ

3 . 

 يفو عبرلا ةأدبلا يف لفني ةي هللا لوسر ناك»

 .71:2 : «. . .ثلثلا ةعجرلا

 رشعلا ىف هلهأ ظقوي رايت هللا لوسر ناكو

 .522:4 :«. . .ناضمر نم رخاوألا

 يفص ةمينغ لك نم ةي هللا لوسرل ناك»
 .91:2 :«. . .هيفطصي

 لثم قفاو نمف ٤هملغ ءايبنألا نم يبن ناك»
 .144:4 :«. . .ملع هملع

 بيثيو ةيدهلا لبقي ةت يبنلا ناكد
 .326:3 :«. . .اهيلع

 «. . .ءادهش هرخاو ةرخَس راهنلا لوأ اوناك»
3. 

 مسب بكريل هتلحار بق اذإ انايحأ لوقي ناك»
 . 109:4 :«. . . هللا

 ىلإ هيفكب برضو اذكه لوقت نأ كيفكي ناك»
 .385:1 :«...امهضفن مث ضرألا

1 . 

 ©سفنلا لتقو شهللاب كارشإلا : عست رئابكلا»

 3294:1 :«. . .ابرلا لكأو نيدلاولا قوقعو

1. 242::4. 

 نطب يف هللا اهقلخي ةمسن نم ام .دوهي تبذك»

 .245:4 :«. . .ديعس وأ يقش هنإ الإ اهمأ

 ). .. ل املا بسحل او ىوقتل ١ مركل او

4 . 

 ةنبا ميرم : عبراب نيملاعلا ءاسن نم كافك»

   .282:1 :«. . .ةيساو نارمع

 رمؤأ مل ينإف مهنع مكيديأ اوقك»
 .400:1 :«. . . مهلاتقب

 !. . .ركب ينب نم ةعازخ الإ حالسلا اوك»
32 . 

 نم بلك اهطلاخي مل ام نلتق نأو .. .لمك»
 .449:1 :«. . .اهريغ

 ةءابعب رانلا ىلإ رجي هتيأر ينإ الك»

 .94:2 .329:1 :_.. .اهلغ

 . . مهيلع متينثأو مهل هلل متوعد ام الكو

. 102 

 .574:1 :«. . .ةلالض ةعدب لك»

 ال انزلا نم باصأ دق مدا ينب لك»

 .244:4 :«. . .ةلاحم

 نيح هبنج يف ناطيشلا هنعطي مدا ينب لك»
 .280:1 :«. . .ميرم نب ىسيع الإ همأ هدلت

 !. . .ميرم نب ىسيع الإ همأ هدلت نيح»

1: . 

 فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسح لك»
 50292:4 .577 5245:1 .:«. . .مايصلا الإ

5 . 

 .256:1 :«. . .عوضوم ةيلهاجلا يف ابر لك»

 يببس الإ طقنم ةمايقلا موي بسنو اببس لك»

 .8:4 : . ىبسنو

 . 68:3 :7 ءاملا نم قلخ ح ءىش لك»

7 . 

 نإف ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ال ةالص لك»
 «. . .ًادعب الإ هللا نم دادزي ال اهبحاص
3 . 
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 :«. . .ةنرع نع اوعفتراو فقوم ةفرع لك»

1 . 

 ...ةنيبلا يعدملا ةي هللا لوسر فُلَك»
 .11:4 «. . .هللاب هيلع ىعدملا فلختساف

 تحت ةيلهاجلا ىف تناك ةرثأم لكد»

 .392:1 :«.. . يمَدَق
 ملسملا هيخأل ملسملا هعنصي فورعم لكد»

 .246:1 :«. . .ةقدص

 هنع برعي ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك»
 .323:3 :«. . .هناسل

 تومي يذلا الإ هلمع ىلع متخي تيم لك»
 .220:4 :«. . . هللا ليبس ىف اطبارم

 .13:2 :«... نودوعت مكأدب امك»

 يف مهرخاو قلخلا يف نييبنلا لوأ تنك»

 .355:3 :«. . .ثعبلا

 :«. . .همقتلا دق نرقلا بحاصو معنأ فيك»

62:3. 

 هتهبج ىنح دق نرقلا بحاصو مكب فيك»

 .165:4 :«. . .رظتني هعمسب ىغصأو
 :.. . مهيبن هجو اومدأ موق حلفي فيك»

1 . . 

 ل

 .388:1 :«. ..ا

 .116:4 .208:2 :«. . .لأسأ الو كشأ ال»

 :«. . .ةيدلا هذخأ دعب لتق الجر يفاعأ ال»
171. 

 .82:4 .305:2 :«... ىلفسلا   ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نإ .ال»

 .427:2 :«. . . يموقب يتاتسأ لب .ال»

 ممألا يفو مكتهلا يفو مكيف لب ال»
 .92:3 :«. . .مهتهلاو

 :. . .نهشوشح عضوم يف ءاسنلا اوتأت ال»

1. 

 الإ دهاش وهو اهجوز تيب ىف ةأرملا نذات ال»

 .172:3 :«. . .هنذاب
 الو نهورتشت الو تانيقلا اوعيبت ال»

 .333:3 :«. . .نهوملعت
 :«. . .قلخ اميف اوركفتو هللا ىف اوركفتت ال»

1 -. 515. 

 :«. . .ةيفاعلا هللا اولأساو ودعلا ءاقل اوّنمتت ال»
2: . 

 :ا... مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوأدبت ال»

41. 

 ةئحلاو ةنظلا يذ ةداهش زوجت ال

 .259:1 :«. . .ةنجلاو

 .425:2 :«. . .ءايبنألا نيب اورّيخت ال»

 نأ الإ نيبذعملا موقلا ءالؤه ىلع اولخدت ال»
 .259:3 :«. . .نيكاب اونوكت

 اهنإف مامإلا عفدي ىتح اوعفدت ال»

 .189:1 :«. . .ةنسلا

 هدلوو هلامو هدسج يف نمؤملاب ايالبلا لازت ال»
 :«. . . ةئيطخ نم هيلع امو هللا ىقلي ىتح

4 . 

 :«. . .مهوعماجت الو نيكرشملا اونكاست ال»

12 . 

 :«. . .مكنيد لهأ ىلع الإ اودصت ار

.1 
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 :«. . .ضعبب هضعب هللا باتك اوبرضت ال»

1 . 

 :«. . .ائيش مككسن نم نيكرشملا اومعطت ال»

1 . 

 مدآ نبا ىلع ناك الإ املظ سفن لتقت ال»
 .465:1 :«. . .اهنم لفك لوألا

 عبر نم لقأ يف قراسلا دي عطقت ال«

 .468:1 :«. . .رانيد

 اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال»
 :«. . .نوعمجأ مهلك اونما تعلط اذإف

71. 63:22. 

 كتلكث . . .ملعلا عفري ىتح ةعاسلا موقت ال»

 ءاهقف نم كدعأ تنك دق كمأ

 .323:4 3.296:1 :«. . .ةنيدملا
 رهظيو لاملا ضيفي ىتح ةعاسلا موقت ال«

 .260:1 :«. . .راجتلا رثكتو ملعلا

 ميرم نب ىسيع لزني ىتح ةعاسلا موقت ال».
 :.. .بيلصلا رسكيو ريزنخلا لتقيف

12. 181:4. 

 الإ هلإ ال لوقي لجر ىلع ةعاسلا موقت ال»
 269:3 :«. . . هللا

 .182:3 :«. . . هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال»
 هبنج نم مكدحأ هذخاي مهسلا ىتح .ال»

 .94:2 :«. . .هنم قحاب سيلف

 افصلا نيب فاوطلاب الإ ديعب وأ بيرقل جح ال»
 .161:1 :«. . .ةورملاو

 .336:3 :«. . . ماطفلا دعب عاضر ال

 دعب متي الو لاصف دعب عاضر ال«

   .336:3 :«... مالتحا

 .369:4 :«. . .ةقفن الو كل ىنكس ال»

 .364:4 :» . . . هللا ةيصعم يف ةعاط ال»

 ريثك وأ ليلق نم جؤزت ام ىلع مكدحأ ىلع ال»
 .348:1 :«. . .دهشأو ىمس اذإ

 :«. . .رشعو رهشأ ةعبرأ ىمه امنإ .ال .اله

1 . . 

 6 محر ةعيطق يف الو © هللا ةيصعم يف رذن ال«

 .448:4 :«. . .مدا نبا كلمي ال اميف الو

 .291:4 :«. . .حتفلا دعب ةرجه ال»

 لجر الإ وأ 6 يريغ ينع غلبي ال نكلو .اله

 .112:2 :«. . . ىنم

 الأ دهشي :ةعبراب نمؤي ىتح دبعلا نمؤي ال»
 .257:4 :«. . . هلللا الإ هلإ

 ةملك هللا هلخدأ الأ ردم الو ربو تيب ىقبي ال»
 .80:4 .28:2 :«... مالسإلا

 نإف ،هب وعدي الو توملا مكدحأ ٌنيَنمتي ال«

 :«. . .هلمع هنع عطقنا تام اذإ مكدحأ

182. 

 .107:2 :«. . .نيتلم لهأ ثراوتي ال»

 منهج ران .ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمتجي ال»
 .176:2 :«. . .ملسم دبع يرخنم يف

 :«. . . نطختمي الو ندلي الو نضحي ال»

1 . 

 :ثالث ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد لحي ال»

 .464:1 :«. . .همالسإ دعب رفك لجر

1: . 

 دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال»

 .230:1 :«. . .مايأ ةثالث قوف تيم ىلع
 نم ضرعتي . . .هسفن لذي نأ ملسمل لحي ال«
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 :«. . .هل موقي الو هيلع ىوقي ال امب ءالبلا

1 . 

 الف سفن ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال»
 .79:1 :«. . .اوملظت

 نم ةبح لاقثم هبلق ىف دحأ ةنجلا لخدي ال»

 .337:3 :«. . .ربك نم لدرخ
 نمدم الو قاع الو نانم ةنجلا لخدي ال»

 .371:1 :«. . .رمخ

 اردب دهش نم رانلا لخدي ال»
 .243 ]}104:2 :«. . .ةيبيدحلاو

 ملسملا الو ملسملا رفاكلا ثري اد

 .354:3 . 107:2 :«.. .رفاكلا

 :«. . .هتيده هيخأ ىلع مكدحأ دري ال»

3 . 

 قراسلا قرسي الو نمؤم وهو ينازلا ىنزي ال»
 .160:3 ]0374:1 :«. . .نمؤم وهو

 نم ةقدص الو روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال»

 .166:2 ]}232:1 :«. . .لولغ

 :«. . .هلك ناضمر تمق ىينإ دحأ نلوقي ال»

24. 

 ياتف لقيلو يتمأ الو يدبع مكدحأ نلوقي ال»
 .270:2 :«. . . ىتاتفو

 اذإ قحلا لوقي نأ ةفاخم مكدحأ نعنمي ال»
 .262:1 :«. . .هملع وأ هدهش

 يف الو اهلثم نآرقلا يف ام ةروس كتملعأل»
 .75:1 :«. . .ليجنإلا يف الو ةاروتلا

 .396:2 :«. . .شيرق نم نيثالثب َرلتمأل»

   ةئام فلخأ نأ نم يلإ بحأ ًاطقس مدقأ نأل

 :«. . . هللا ليبس يف دهاجي مهلك سران

1. 22:44. 

 نم دوهيلا نجرخأل هللا ءاش نإ تشع نئل»

 .317:4 ].479:1 :«. ..برعلا ةريزج

 :«. . .ريشعلا نرفكتو نعللا نرثكت نكنأل»

1. 

 .187:1 :«. . .اعيمج ةرمعلاو جحلاب كيبل»
 :ا... كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل»

42. 

 اربشو عارذب اعارذ مكلبق نم ننس نعبتتل»
 .141:3 .306:1 :«. . .ربشب

 مطح نم لضفأ يشعلاو ةادغلاب هللا ركذل»

 .459:2 :«. . .فويسلا

 ايندلا نم ريخ ةودغ وأ هللا ليبس يف ةحورل»

 .224:4 :«. . .اهيف امو

 تومتو ريخب شيعت نكلو ٥ مهنم تسل»

 .185:4 :«. . .ريخب

 :«. . .ةيلهاجلا لحذب لتق نم هللا نعَل»
1. 

 .190:4 :«. . .هلتقك نمؤملا َنْعْلد

 ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مكدحأ سوق باقلد»
 .338:1 :«. . .اهيف امو

 ةعبس قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقل»

 .363:3 0101:1 :«. . .ةعقرأ

 يدنع نم جرخو !رفاك هجوب يلع لخد دقل»
 .445:1 :«. . .رداغ افقب

 نم اهيلإ جرخأ اضرأ يمانم يف تيأر دقل»

 .145:4 :«. . .ةكم
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 لدعي نمف لدعأ مل نإ تيقش دقل»

 .141:2 :«. . . ىدعب

 لمهأ ىلع لزني ..-. داك دقل»

 .288:1 :«. . .نارجن

 ايندلا نم يلإ بحأ يه ةيآ ط تلزن د دقل»

 . انيبم احتف كل انحتف انإ :

. 10 .164 

 !. . .داهجلا يتمأ ةينابهرو ةينابهر ةمأ لكل»

4 . 

 ركب وبأ ةعست يراوح انأو نويراوح يبن لكل»

 .286:1 :«... يلعو نامثعو رمعو

 يف عقي هيلع هللا مسا ركذ مظع لك مكل»
 .153:4 :«.. . مكيديأ

 تس فورعملا نم. ملسملا ىلع ملسملل»

 اذإ هتّمشيو ،هيقل اذإ هيلع ملسي :لاصخ

 .197:3 :«. . . سطع

 رهجي ر مل . ٠ .كتوص يفخت ت مل»

 .448:2 :«. . . كتوصب

 نم اونوكيف اهب اوزجيف تانسح مهل نكت مل»
 ٠ .322:3 :«. . .ةنجلا لهأ كولم

 رمأ نيرحبلا لام ةي هللا لوسر ىلع مدق امل»

 .105:2 :«. . .هنم ذخأي نأ سابعلا

 رعش تيمب رت هللا لوسر ملكتي مل»

 .439:3 :«. . .طق

 ءاسنلا ةةيتَي هللا لوسر حفاصي مل»

 .344:4 :«. . .نهعياب

 .252:3 :».. . ةأرما مهكلمت موق حلفي نل»

 نأ الإ انأ الو .. ,هلمع مكنم ادحا يجني نل»

   .517:1 :«. . .هتمحرب هللا يندمغتي

 يداولا مكيلع لاسل مكلو مكرخآ عبتا ول»
 .354:4 :«. . .اران

 تقس ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول»

 .286:1 :«. . . يدهلا

 دوهيلا نم ةرشع ينعبتاو ينقدصو يب نمآ ول»
 الا يدوهي اهرهظ ىلع قبي مل

 .387:1 }240:1 :«. . . ىنعبتا

 ىلع تعلطا ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرما نأ ول»
 ضرألا لهأ

 .224:4 :«. . . كسم

 ىذأل ضرألا يف عضو منهج نم ًابارت نأ ول»

 «. . .برغملاو قرشملا نيب ام هرح

 حير ضر ل ا ت المل

12 . 

 نتنأل ايندلا يف قارهي قاسغ نم ًاولد نأ ول»
 .26:4 :«. . .ايندلا لهأ

 ىذأل ضرالا يف عضو منهج نم ًابرغ نأ ول»
 «. ..برغملاو قرشملا نيب ام هرح
4 . 

 اثلاث امهيلإ ىغتبال الام نبيداو مدا نبال نأ ول»

 «. . .بارتلا الإ مدا نبا فوج المي الو

4 . 

 مث نينس رشع يتمأ ىلع رطملا هللا سبح ول»

 .213:3 :«. . .جحذم ءونب انرطم نولوقي

 :«. . .مكلك ءاينغأ مكلعجل هللا ءاش ول» | نيح

3 . 

 ام ةضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول»

 .311:3 :«. . .ًائيش اهنم رفاكلا ىطعأ
4 .. 
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 ام ءاوح الولو ٠محل زنخ ام ليئارسإ ونب الول»
 .45:3 ]}99:1 :«. . .اهجوز ىثنأ تناخ

 نب دعس هنم اجنل دحأ ربقلا باذع نم اجن ول»

 .164:2 :«. . .ذاعم

 جوجأي جورخ دعب نرمتعيلو تيبلا َنجحْيل»

 .482:2 :«.. . جوجأمو

 قحلا رطب رخفلا نكلو رخفلاب كلذ سيل»
 .339:3 :«. . .سانلا طمغو

 هب هللا كلخدأ كلتق نإ يذلا كودع سيل»

 نكلو اباوث كل ناك هتلتق نإو ،ةنجلا
 نيب ىتلا كسفن ءاذنعألا ىدعأ

 . .363:4 :«. . . كيبنج

 ىتح اهعضي نأ هتمأل سبل يبنل سيل»
 .321:1 :«. . .لتاقي

 درب الو رح الو ملظت ةليل ةنجلا يف سيل»
 .449:4 :«. . . مهيذؤي

 .567:1 :«. . .ةقدص تاوارضخلا يف سيل»
 ذاختا الو ، محللاو ءاسنلا كرت ينيد يف سيل»

 .491:1 :«... عماوصلا

 :«. . .ةقدص ققسوأ ةسمخ نود اميف سيل»

1 .. 

 _ م _

 :«. . .دواد نب ناميلس ءاضق الإ مكل دجأ ام»

3 . 

 بوتأو هللا رفغتسأ لق . . .تقرس كلاخإ ام»

 .469:1 :«. . .هيلع بت مهللا . . .هيلإ

 رفصأ ةأرملا ءامو ئ ظبلغ ضيبأ لجرلا ءام»

 .447:4 :«. . . قيفر

/   

 نيعبس مويلا يف داع نإو رفغتسا نم َرَصأ ام»
 .316:1 :«. . .ةرم

 ىلإ يمجرا ،ءيشب كيف ترمأ امد

 .304:4 :«. . .كتيب

 امو . متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ ام»

 .325:4 :«. . .اوهتناف هنع مكتيهن

 متقفنأ امو .مكلف هللا ليبس يف متقفنأ ام»

 .416:2 :«. . .مكلف مكسفنأ ىلع

 يف هتايحو ايندلا يف ديهشلا ةايح نيب ام»

 5159:1 :«. ...ةرمت غضمك الإ ةرخآلا

4. 

 ءامسلا ينعي ؤ}اذه لاق وأ ؟هذه نومست ام»

 50181:2 }81:1 :«. . .ميقرلا اذه :لاق

4. 

 . . . ؟رمخلا برشو انزلاو ةقرسلا نودعت ام»

 .347:1 :«. . .ةبوقع نهيفو شحاوف

 تعطقنا دق ةرجهلا نإ ... ؟مكي ءاج ام»

 .292:4 :«. . .ةنسح ةينو داهج نكل

 .21:3 :«. . .كيلإ تقتشا ىتح تئج ام»

 هللا ليبس يف داهجلا يف ربلا لامعأ عيمج ام»

 :ا... يجل رحب يف اهٹفني لجر ةثفنك آلإ

4 . 

 :«. . .ةنجلا تفرخزت الإ طق لاتق رضح ام»

4. 

 نأ هيف يصوي ءيش هل ملسم ءىرما نح ام»

 ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي

 .171:1 :«. . .هدنع

 :...؟ دجسمل ا اذه ءانب ىلع مكلمح ام»

. 19:2 
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 .11:2 :«. . .نهانبراح ذنم نهانملاس ام»

 اذإ يتمأ ءادهش نإ . . . ؟مكدنع ديهشلا ام»

 .297:4 :«. . .ليلقل

 رعق نم ريخ ناكم ىف ةأرما تلص ام:

 .. 3 :«. . .اهتيب

 ناكلم اهيبنج ثعب الإ سمش تعلط ام»

 .190:2 :«. . .نايداني

 لجرك الإ نمؤملا ىلع ةمايقلا موي لوط ام»
 اهمنتأف ةبوتكم ةالص ىف لخد

 .434:4 ]50:4 :«. . .اهنسحأو

 نع افع مث ايندلا يف هيلع هللا بقاع ام»

 يئثي نأ نم ملحأ هللاف ةبوتلا دعب هبحاص
 .100:4 :«. . .هتبوقع

 ذخأ الإ نارمأ ةةيَي هللا لوسرل ضرع ام»

 .176:1 :«. . .امهرسيأ

 هيف امو نطبو رهظ اهل الإ ةيآ نارقلا يف ام»
 :).. . عطقم دح لكو دح وهو الإ فرح

 نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتاف . . .مكباتك .
 .471:1 :«. . .نيقداص متنك

 3هب اوكسمتف ةيلهاجلا يفنفلح نم ناك ام»

 .119:2 :«. . .مالسإلا يف فلح الو

 امك اران مهروبقو مهتويب هللا ألم 3مهل ام»
 .17:4 :«. . . ىطسولا ةالصلا نع انولغش

 .414:4 :«. . . ؟نيزع مكارأ ىيلام»

 , مث سمخلا الإ هذه لثم اهنم مكل الو يلام»
 .73:2 :«. . .مكيلع در وه

 انأ امنإو .يردأ ال امع يننولأسي مهلو يلام»

 :«. ..هللا ينملع ام الإ ملعأ ال دبع
.479:2   

 .208:4 :«. . .بصن نم هللا سم ام»
 ريغ اهب مه وأ ةئيطخ لمع دق الإ يمدآ نم ام»

 .8:3 :«. . .ءايركز نب ىيحي

 الو ةيداب وأ ةيرق يف نونوكي ةثالث نم ام»

 مهيلع ذوحتسا الإ ةالصلل نوعمجي

 .289:2 :«. . .ناطيشلا

 ةعرج نم لضفأ لجرلا اهعرجتي ةعرج نم ام»
 .315:1 :«. . . ظيغ

 ةبوقعلا هبحاصل لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام»

 ةعيطتو يغبلا نم ...ايندلا ىف

 .384:2 :«.. .محرلا

 هنع نوقرفتي سلجم يف نونوكي موق نم ام»
 مهيبن ىلع ةالص وأ ركذ ريغ ىلع

 .240:4 :«. . .الإ

 :«. . .رتس هللا نم امهنيبو الإ نيملسم نم ام»

4 . 

 مل دلولا نم ةثالث امهل تومي نيملسم نم ام»

 :«. . .ةنجلا هللا مهلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي

1... 225:4. 

 ةبوقع لجع اريخ دبعب هللا دارأ نإ ؟اذه ام»
 .100:4 :«. . .ايندلا ىف هبنذ

 ولو ملؤأ ...كل هللا كراب ؟اذه ام»
 .326:4 :«. . .ةاشب

 .32:3 :«. . . تطشن ام لصتل . . . ؟اذه ام»

 يذلا رثوكلا اذه :لاقف ؟ليربج اي ؟اذه ام»

 .312:2 :«. . . هللا كاطعأ

 يذلاو ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملا»
 .471:4 :«. . .نارجأ هلف . . .هأرقي

 نإف . . . ؟كبلق دجت فيك . . .؟كءارو ام»
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 .390:2 ]3278:1 :«. . .دعف اوداع

 هللا نإ نزحت ال ؟ركب ابأ اي كيكبي ام»

 .133:2 :«. . .انعم

 | لكاي رفاكلاو ،دحاو ءاعم يف لكأي نمؤملا»
 8161:4 .341:2 :«. . .ءاعمأ ةعبس ىف
4. 

 .143:2 :«. . .اهعنامك ةقدصلا يف يدعتملا»

 الإ ماعطلا حلصي ال حلملا لثم يباحصأ لثم»
 .373:3 :«. . .هب

 لماح لش حلاصلا سيلجلا لشم»
 .328:2 :«. . .كسملا

 هباب ىلع لجر لثمك سمخلا تاولصلا لثم»
 سمخ موي لك هيف سمغني بذع راج رهن

 .244:4 :«. . . تارم

 لثمك هب ثدحي الو ملعلا ملعتي يذلا لثم»
 :«. . .هنم قفني الو زنكلا زنكي يذلا

1 . 

 ةجرتألا لثم نارقلا أرقي يذلا نمؤملا لثم»

 .328:2 :«. . .بيط اهحيرو بيط اهمعط

 طهر لثمك نقفانملاو رفاكلاو نمؤملا لثم»

 نمؤملا عقوف رهن ىلإ اوعفد ةثالث
 .432:1 :«. . . عطقف

 © نيمنغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا لثمك قفانملا لثم»

 :«. . .ةرم هذه ىلإو ةرم هذه ىلإ ريعت

1 ,. 

 نه تاعزتنملا نه تاعلتخملا»

 .360:1 :«. . .تاقفانملا

 نكت مل اذإ نيميلاب ىلوأ هيلع ىعدملا
 .509:1 :«. . .ةنيب

  

  

 :.. .جوز اهل نكي مل ام ةنيكسم ةأرملا »

1. 

 ضرقت لاجر ىلع يب يرسأ ةليل تررم»
 .400:2 :«. . .ران نم ضيراقمب مههافش

 :« . . .مهيلع ملسف ناملغب ةنيتي هللا لوسر ًرم»
193 . 

 . . .رهطت ىتح اهكسمي مث اهعجاري نأ هرُم»
 ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإف ترهط اذإف

 .367:4 :«. . .اهقلط

 :«. . .ثالث ىدحإ ىلع هئاعد نم ملسملا»

4 . 
 .57:3 :«. . .ربقلا باذع كنضلا ةشيعملا»

 موي ىلإ ىلاعت هللا اهمرح مارح ةكم»
 .505:4 :«. . .ةمايقلا

 نمو .هعم ذخف زجع نإف كوخأ كولمملا»

 ههرك نمو 5،هسبحيلف هكولمم يضر
 .381:1 :«. . .هعبيلف

 ام لكب هلف هللا ليبس يف اهدعي اهذختا نم»
 .102:2 :«. . .رجأ اهنوطب ىف تبيغ

 هدي طسابك وهف هللا ليبس يف اسرف طبترا نم»
 .101:2 :«. . .اهضبقي ال ةقدصلاب

 هل نذؤي ملف تارم ثالث نذأتسا نم»

 .171:3 :«.. .عجريلف

 هللاب لأس نمو شهوذيعاف هللاب ذاعتسا نم»
 .326:3 :«. . .هوطعأ

 نم ةعاس هللا ليبس يف هامدق تّربغا نم»

 .176:2 :«. . .رانلا ىلع مارح امهف راهنلا

 ماصو ةالصلا ماقأو هلوسربو هللاب نمآ نم»
 رفغي نأ هللا ىلع اقح ناك ناضمر
 .414:1 :«. . .هل
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 امب رفك دقف لوقي اميف هقدصف فارع ىتأ نم»
 .394:1 :«. . .دمحم ىلع لزن

 هرك نمو .هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم»

 .287:4 :«. . .هءاقل هللا هرك هللا ءاقل

 هلام ىف هللا قح ىدأ دقف هلام ةاكز ىذأ نم»
 .129:2 :«...هل ريخ وهف داز نمو

4 . 

 نم لصيلف . . .ناينبلا هل فرشي نأ دارأ نم»

 .315:1 :«. . .همرح نم طعلو هعطق
 .256:1 :«. . .هل وهف عيش ىلع ملسأ نم»

 ىلع ءاشلا ءاعر ىري نأ ةعاسلا طارشأ نم»

 . 164:4 :»... سانلا سوؤر

 ضيفيو ملعلا رهظي نأ ةعاسلا طارشأ نم»

 .164:4 :«. . .لاملا

 ناحوتفم ناباب هل حبصأ هيدلاوب اراب حبصأ نم»
 .415:2 :«. . .ةنجلا ىلإ

 يريمأ عاطأ نمو ث هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم »

 .392:1 :»... ينعاطأ دقف

 رامث نم هللا همعطأ عوج ىلع انمؤم معطأ نم »

 .507:4 :«. . .ةنجلا

 نم هكاكف وهف ةنمؤم ةبقر قتعأ نم»
 .507:4 :«. . .رانلا

 كرشي ال تامو ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأ نم»

 وأ دهاج هل رفغي نأ هللا ىلع اقح نإف هللاب
 .162:2 1.414:1 :«. . .دعق

 يف هللا هلظأ هيلع قدصت وأ ًارسعم رظنأ نم»
 .258:1 :«. . .هلظ الإ لظ ال موي هلظ

 .205:1 :«. . .هولتقاف هنيد لدب نم»

   هتغلب دقف هلللا الإ هلإ ال ىلإ وعدأ ينأ هغلب نم »

 .518:1 :«. . .هيلع تماقو ةجحلا

 الو ةلأسم ريغ يف فورعم هيخأ نم هغلب نم»

 :«. . .هدري الو هلبقيلف سفن فارشإ

3 . 

 هللا ىنب ةاطق صحفم لثم ولو ًادجسم ىنب نم»

 .181:3 :«. . .ةنجلا ىف أتيب هل ا
 يف تيب هل هللا ىنب هلام نم ادجسم ىنب نم»

 :«. . .نيقتملا نم هللا لبقتي امنإو ةنجلا

3. 

 نم بتك رذع ريغ نم اثالث ةعمجلا كرت نم»
 .353:4 :«. . .نيقفانملا

 هللا قتيلف ،هنيد فصن لمكتسا دقف جوزت نم»

 .177:3 :«. . . ىقابلا فصنلا ىف

 هب يرامي وأ ءاملعلا هب يهابيل ملعلا مّلعت نم»

 هلف هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ ءاهفسلا
 .311:4 :«. . .رانلا

 ىلع سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم»

 مرح هيلع هلل اتح هاري اهتيقاومو اهئوضو
 .305:2 :«. . .رانلا ىلع

 جرخ قسفي ملو ثفري ملو تيبلا اذه جح نم»
 .194:1 :«. . .همأ هتدلو مويك هبونذ نم

 لام اهب عطقيل ةبذاك نيمي ىلع فلح نم»

 هيلع وهو هللا يقل ملسملا هيخأ
 .294:1 :«. . .نابضغ

 وهف بجي ملف نيملسملا مكح ىلإ يعد نم»
 ٍ . 188:3 :«.. . ملاظ

 ائيش تايحلا هذه نم هتيب ىف ىأر نم»

 كلذ دعب رهظ نإف .شاثالث هيلع جزرحيلف

 .12:2 :«. . .هلتقيلف
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 وأ ودعلا باصأف ليبس يف امهس ىمر نم»

 .101:2 :«. . .ةبقر قتعك وهف هاطخأ

 رجأ هلف هسفن لبق نم ًاقداص ةداهشلا لأس نم»

 :«...هشارف ىلع تام نإو ديهشلا
4 . 

 موي هللا همجلأ همتكف هدنع ملع نع ليس نم»
 .162:1 :«...ران نم ماجلب ةمايقلا

. .. 1 

 كلذف هتائيس هتعاسو هتانسح هترس نم» :

 .168:1 :«. . .نمؤملا

 هأرقيلف اديدج ًاًضغ نآرقلا أرقي نأ هرس نم»
 .68:1 :«. . .دوعسم نبا ةءارق ىلع

 هنم هللا لبقي مل ركس مث رمخلا برش نم»

 .496:1 :«. . .الدع الو افرص

 ملكتي نأ لبق نيتعكر برغملا دعب ىلص نم»
 .484:4 «. . . نييلع يف هل اعفر امهنيب

 ركنملاو ءاشحفلا نع ههثت مل ةالص ىلص نم»
 :«. . .اتقم الإ هللا دنع هديزت ال اهنإف

3 . 

 انكسن كسنو انتلبق هجوو انتالص ىلص نم»
 .184:4 :«. . . يلصي ىتح حبذي الف

 ةمايقلا موي هللا ىقل ارخف ائيش عنص نم»
 .338:3 :«. . .دوسأ

 هيلع زئاج وهف ابعال قتعأ وأ جوزت وأ قلط نم»
 .222:1 :«. . .هلك

 ينغتسي ىتح نيملسم نيوبأ نم ًاميتي لاع نم»
 .514:4 :«. . .ةنجلا هل تبجو

 نم هدعقم أوبتيلف ملع ريغب نارقلا يف لاق نم»

   .70:1 :«. . .رانلا

 .72:2 :«. . .هبلس هلف ليتق لتق نم»

 هنطب يف اهب اجري وهف ةديدحب هسفن لتق نم»
 :«. . .ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران يف

1. 

 مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»

 .380:1 :«. . .هراج

 هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»

 .381:1 :«. . .ةليلو اموي هتزئاج

 دري مل أبذاك وا اقداص لصَتَتُم نم لبقي مل نم»
 .243:4 :«. ..ضوحلا ىلع

 هللا ضرتفا امب ىنوأو هللاب كرشي ال تام نم»

 كرشم وهو تام نمو .ةنجلا لخد هيلع

 .269:3 ]}388:1 :«. . .رانلا لخد هللاب

 اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص ىسن نم»

 .34:3 :«. ..كلذ ريغ
 . . .لخدا .

 .427:4 :«. . .اولخدا

 مه نمو 5أرشع تبتك اهلمعف ةنسحب مه نم»
 :«. ..ةنسح هل تبتك اهب لمعي ملو اهب
1. 

 كردأ دقف رجفلا عولط لبق تافرعب فقو نم»

 .190:1 :«.. .جحلا

 سانلا هب ثدحيل ثيدحلا وأ ملعلا غتبي نم»

 .311:4 :«. . .ةنجلا ةحئار حري مل

 لازت الو .نيدلا يف ههقفي ريخ هب هللا دري نم»

 ىلع نولتاقي نيملسملا نم ةفئاط
 .159:4 :«. ..قحلا

 ولو ملوأ ...؟اهيلإ تقس ام ؟ميهم»

 .326:4 :«. . .ةاشب

 ...؟اذه نم . . ؟اذه نم»

579



 ءيش اهدسي ال مالسإلا يف ةملث ملاع توم»

 .73:3 :«. . .ادبأ

 _ ن

 نيعبس نم ءزج اهب نودقوت يتل ا هذه مكران (

 .284:4 . 158:4 :«... منهج ران نم اءزج

 :«. . .شيرقل عبت رمألا اذه يف سانلا
4 . 

 ،ةنجلا يف دولوملاو ،ةنجلا يف نوُيبنلا»

 .323:3 :«. . .ةنجلا يف ديهشلاو
 :«. . .نيتسو اثالث هندب نم هللا لوسر رحن»

3 .. 

 نم مهاوس نم ىلعو دوهيلا ىلع مويلا مكحن»
 .478:1 :«. . .نايدألا لهأ

 :«. . .نوقباسلا نحنو نورخآلا نحن»

1. 395:2. 

 :«. . .انمأ فذقن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن»

42. 

 .382:4 :«. . .ةبوت مدنلا»

 .169:2 :«. . .ءابق لهأ يف تلزن»

 :«. . .رهش ةريسم يدي نيب بعرلاب ترصن»
1 . 

 :«. . .روبلاب داع تكلهأو ابّصلاب ترصت»

5.33 76:44. 151:4. 

 اهارت نأ بحتأ شاهيلع نذأتسا 8معن»

 .172:3 :«. . .ةنايرع

 .428:1 :«. . .ترمأ كلذب معن»

 جحلا :هيف لتق ال داهج .معن

   .176:4 }342:1 :«. . .ةرمعلاو

 :«. . .ةدعاس نب ميوع مهنم لاجرلا معن»

192 . 

 :... نوعظم نب نامثع انل وه فلسلا معن»

82 . 

 .78:1 :«. . .تلزن كلذكل هللاو ،معن»

 فالخديو كتوم دعب هللا كييحيو 8 معن»

 .442:3 :«. . .رانلا

 ىوس ًاريعب انم ناسنإ لك ةي هللا لوسر لفن»
 .72:2 :«. . .كلذ

 وأ مظعب يجنتسي نأ ةي هللا لوسر ىهن»
 .53:4 :«. . .ةثور

 نم بان يذ لك لكأ نع ةي هللا لوسر ىهن»
 .570:1 :«.. .عابسلا

 وأ اليل موصي نأ نع ةلو هللا لوسر ىهن»
 .«. . .اليل يحضي وأ دصحي

 رمحي ىتح رسبلا عيب نع ةي هللا لوسر ىهن»
 .255:1 :«... دوسي ىتح بنعلا عيب نعو

 7 7 .ررغلا عيب نع داي هللا لوسر ىهن »

1 . 

 :.. . لشبتلا نع التم هللا لوسر ىهن »

3 . 

 ىلع ةمألا جيوزت نع ةي هللا لوسر ىهن»
 .331:1 :«. . .ةرحلا

 نعو عيب يف نيطرش نع ةي هللا لوسر ىهن»
 .254:1 :«. . .فلسو عيب

 نم مايأ ةتس موص نع ةلم هللا لوسر ىهن»

 .174:1 :«. . .ةنسلا

 رمحلا موحل نع ةلي هللا لوسر ىهن»
 .361:2 .570:1 :«. . .ةيلهألا
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 نيبعكلاب بعللا نع ةي هللا لوسر ىهن»
 .495:1 :«. . .مجعلا رسيم وه :لاقو

 :2...ةلثملا نع ةي هللا لوسر ىهند
392. 

 نعو ءاشعلا لبق مونلا نع ةكَي هللا لوسر ىهن»
 .212:4 :«. . .اهدعب ثيدحلا

 ىدهيل اهيدهت ةيدهلا نع ةي هللا لوسر ىهن»
 .433:4 :«. . .اهنم ريخ كل

 _ ه

 ديس نيرت ام ىلع وهو .عاطم قمحأ اذهد

 .68:2 :«. . .هموق

 .533:1 :«. . .رسيأ اذه وأ نوهأ اذهد»

 ءاش نإ رثألا ىلع نحنو رشحلا لوأ اذهد

 .317:4 :«. . . هللا

 .544:1 :«. . .هموقل ةكله بقس اذه»

 .191:1 :«. . .فقوملا وهو حزق اذه»

 :«. . .هدابع بولق ىف هللا اهلعج ةمحر هذه

1 . . 
 مكيديأ نيب موقلا هللا ىطعأ دقو . مكل هذه»

 .61:2 :«. . .اهلثم

 :«. . .اهل مكيضر دق هللا نإف . . .كاهد»

1 . 

 .455:1 :«. . .ال :لاق . . .هكاه»

 ،ءيشب هيلإ ىدهأ نمف شهللا قزر ةيدهلا»
 .326:3 :«. . .هلبقيلف

 موي كلذ .. .؟اذه مكموي يأ نوردت له »

 .99:3 :«... مدال هللا لوقي

 :«. . .انيكسم نيتس معطت نأ عيطتست له»
. 304   

 . . .هتليسع ىقرذت ىتح ال .. .كيشغ له»

 :«. . .هاي اهمرحاف ةبذاك تناك نإ مهللا
1. 

 . . ؟مكريغ مكيف له»

 .327:4 :«.. . مهنم

 ارما اي ...؟معزت ام ىلع ةنيب كل له»
 .386:2 :«. . . ؟اذه لوقي ام سيقلا

 ينب دالج يف ماعلا دج اي كل له»

 موقلا تخأ نبا .

 .138:3 :«. . . ؟رفصألا

 :«. . .برغملا ةالص دعب ناتعكرلا امهو

4 . 

 :«. ..حبصلا ةالص لبق ناتعكرلا امهد

4 . 

 ىلإ مهضعب رظني نأ نم لغشا مهد
 .466:2 :«. . .ضعب

 .170:2 :«. . .نومئاصلا مهد

 :«. . .اهتقو نع ةالصلا نورخؤي نيذلا مه»

4. 

 .337:2 :«. . .منهج رسج ىلع ذئموي مه»

 هدسج يف حرجي وأ هنس رسكت لجرلا وهد

 :«...افع ام ردقب هنع طحف وفعف

1. 

 ىتح هبحاص ىلع مئتلي ربقلا باذع وهد
 .164:2 :«. . .هعالضأ فلتخت

 .435:3 :«. . .هيف خنفي نرق وه
 م ه م ٠ .ء -

 .218:1 :«. . .ناسحإب حيرست وا : هلوق وه»

 .128:2 :«. . .اذه يدجسم وه

 .113:2 :«.. .رحنلا موي وه »
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 ىرت وأ اهاري ةنسحلا نمؤملا ايؤر يهد
 .200:2 :«. ..هل

 :«. . .اهلضفأو اهطسوأو ةنجلا ةوبر يهد

13. 

 هللا يبن اهيف طرف يتلا رصعلا ةالص يهد

 .228:1 :«. . .ناميلس

 اهضرع اهنم ةجرد لك ،ةجرد ةئام يه .. .»

 .314:1 :«. . .ضرألاو تاوامسلا

 - و -«

 ريخ الجر كب هللا ىيحي نإ هنأ يلع اي ملعاو»
 .466:1 :(.. .اهيف امو ايندلا نم كل

 بايث مهيلع رطش :نارطش هدنع يتمأ اذإو»

 :«. ..دمر بايث مهيلع رطشو ضيب
12 . 

 .407:2 :«. . .ركب ابأ اي قيدصلا تنأو»
 .138:2 :«. . .لخبلا نم أودأ ءاد يأو»

 ).. .ضرألا يف هللا ءادهش متنأ تبجو»

12 . 

 :«. . .دوهيلا ةلبق نع ينفرص يبر نأ تددو»

1. , 
 نم دحأ مكيلع ملس اذإ ... مالسلا مكيلعو»

 .405:1 :«. . .باتكلا لهأ

 ةلزنم ةنجلا لهأ لفسأ نإ هديب يسفن يذلاو»

 فلأ نوعبس هيدي نيب ىعسي يذلا
 .20:3 :«. . .مالغ

 نم نولوانتيل ةنجلا لهأ نإ هديب يسفن يذلاو»

 :«. . . مهشرف ىلع نوئكتم مهو اهفوطق
4. 278:4. 4065:4. 

 لاثمأ ًاريطل ةنجلا يف نإ هديب يسفن يذلاو»
   | يذلا نإ هديب يسفن يذلاو . . .تخبلا

 .276:4 {}226:4 :«. .اهنم معنأ اهنم لكاي

 مهروبق نم اوجرخ اذإ مهنإ هديب يسفن يذلاو»
 .29:3 :«. . .ضيب قونب اولبقتسا

 الإ ةنجلا لخدي ال هديب يسفن يذلاو»

 سانلا محري ىتح ال . . .ميحر

 .74:1 :«. . .اعيمج

 لاملا اذه نم دحأ لعي ال هديب ىسفن يذلاو»
 .328:1 :«. . .ةمايقلا موي يب ءاح الإ ريعب

 جرخي مل نإو نجّرخال هديب يسفن يذلاو»
 .334:1 :«. . .دحأ مكنم يعم

 نأ الإ ةنجلا نلخدتل هديب ىسفن يذلاو»

 ىلع ريعبلا درشي امك هللا ىلع اودرشت
 .420:2 :«. . .هلهأ

 يذلاب مهيف ترشأ دقل هديب يسفن يذلاو»

 .364:3 :«. . .هب هللا ىنرمأ

 :«. . .تلق امب اهمتخ دقل هديب ىسفن يذلاو»
3 .. . 

 ولو ،تبجول معن تلق ول هديب يسفن يذلاو»
 .502:1 .301:1 :«. . .اهب متمق ام تبجو

 نينمؤملا نم آلاجر نأ الول هديب ىسفن يذلاو»
 :«. . . ينع اوفلختي نأ مهسفنأ بيطت ال

1 . 

 يف نارمأ عمتجا ام هديب يسفن يذلاو»
 يلا امهبحأ ناك الإ مالسإلا

 .128:3 :«. . .امهرسيأ

 هذه نم ًادحأ باصأ ام هديب يسفن ىذلاو»

 :«. . . ىنباصأ ام هللا ىف دهجلا نم ةمألا

4.3. . 

 الو ائيش مكيطعأ ام هديب يسفن يذلاو»
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 .142:2 892:2 :«. . .هومكعنمأ

 لضنأ ةقفن نم دبع قفنأ ام هديب يسفن يذلاو»

 .246:1 :«. . .لوق نم ةقفن نم

 عقتف ةقدصب دبع قدصت ام هديب يسفن يذلاو»

 :«. . . هللا دي يف عقت ىتح لئاسلا دي يف

1: . 

 دنع اهل تومت سفن نم ام هديب يسفن يذلاو»

 :«. . .ايندلا ىلإ عجرت نأ اهرسيو ريخ هللا

1 . 

 رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هللاو
 .315:1 :«. . .ةرم نيعبس نم

 اعوط مالسإلا يف لخد نم هللا لعجي ال هللاو»
 .301:2 3297:1 :«. . .اهرك هلخد نمك

 نم عاص دمحم تويب يف حبصأ ام هللاو»

 .417:2 :«.. . ماعط

 .240:4 :«. . . يلع تلزن كلذك ام هللاو »

 ةملك متنأ يننوطعتأ .. .؟يننولاسي اذامو»
 .9:4 :«. . .ةدحاو

 ثدحي اذام رظنأ ىتح ينورظنأ . . ؟نه امو»

 .439:2 :«. . .يبر هيف يلإ

 ينإ هللاو هللا باذع نم ىصيمق هنع ىنغي امو»

 :«. ..هموق نم فلأ هب ملسي نأ وجرال
12. 

 نم ليربج ردص دقو ،ةحلط ابأ اي ينعنمي امو»
 .380:3 :«. . .نآلا يدنع

 :«. . .هللادبع وه لجأ .. . ؟مكبحاص نمو»

1 . 

   ! هللا نخبص . . . ؟كلام كليو ۔كحيو»

 .185:4 :«. . .هللا كلذ

 .292:3 :«. . .هلعفتل نكت مل كناكو»

 نم ينغلل ليوو .كولمملا نم كلاملل ليو»
 :«. . .ينغلا نم ريقفلل ليوو ثريقفلا

23. 

 :«. . .اهيف ركفتي ملو اهأرق نمل ليود

1 . 

 ملو ملعي نمل ليوو ،ةرم ملعي مل نمل ليو»

 .206:3 :«. . .نيترم لمعي

 - ى

 . . .كنع هللا وفعي نأ بحت الأ ركب ابأ اي»

 .169:3 :«. . .زواجتو فعاف

 ايندلا يف هركت امم تيأر ام امأ ،ركب ابأ ايد

 :«. . .ريخلا ليقاثم امأو رشلا ليقاثمف

3. 

 نم ىلإ رظنا ؟هماب أنالف ثبعأ !رذ ابأ ايد
 :«. . .دوسأو رمحاو ضيبأ نم كلوح
4. 

 سنالا نيطايش نم هللاب ذوعت شرذ ابأ ايد
 .552:1 :«. . .معن ...نجلاو

 ريخ لضفلا لذبت نإ كنإ مدا نبا ايد

 .207:1 :«. . .كل

 ايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ باطخلا نبا اي»

 .113:4 :«. . .ةرخآلا انلو

 .119:1 :«. . .ريزانخلاو ةدرقلا ةوخإ اي»

 هنإف 5 هللا باتك نم ةيآ ولو اوغلب سانلا اهيأ ايد
 هللا رمأ هغلب دقف هللا باتك نم ةيآ هغلب نم

 .518:1 :«. . .هكرت وأ هذخأ
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 مكنلغشي ال 5ةنيكسلاب مكيلع سانلا اهيأ ايد
 .189:1 :«. . .ربكأ هللا نع لجر

 مكءاسن مكيلع اوفك سانلا اهيأ ايد

3 . 

 ناك ول هللا نإف هللاب اورتغت ال سانلا اهيأ اي»

 ةضوعبلاو ةرذلا لفغأل ائيش لفغم
 .75:3 :«. . .ةلدرخلاو

 هللا لوسر ينإ بلطملا دبع ينب اي»
 .. .243:3 :«.. . مكيلإ

 ةحرابلا مكلعف هللا يضر دقل ،تباث ايد
 .326:4 :«. . . مكفيضب

 ةيا كلبق نم ينطعأف ينوفّوخ يموق نإ ،بر اي»
 .486:1 :«. . . يلع ةفاخم ال ينأ ملعأ

 7 اي . . . ينتدعو ام نيأ بر اي»

 :«. . .؟مكريغ مكعم امأ نيرجاهملا

12. 

 .242:3 :«. . .بلاغ لآ اي هاحابص اي»
 هللا تركذ . ر دّبعتأ ينيعد ةشئاع اي»

 .340:1 :«. . . يبنج ىلعو ًادعاقو امئاق

 ض.. دل ولع هللا ةعباتم هذه 5ةشئاع اي»

1 .,. 

 نإ كنإف ةرامإلا لأست ال نمحرلا دبع اي»

 .213:1 :«. . .اهيلإ لكُت ةلأسم نع اهظعُت
2. 

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤت تنك نإ نامثع ايد
 .391:1 :«. . .حاتفملا ينراف

 . كقنع نع نثولا اذه قلا . يدع اي»
 مكيلع هللا مرح ام مكلا نولحي اوسيلا

   .120:2 {289:1 :«. . .هنولحتستف

 تلزنأ ىتلا فيصلا ةيا كيفكت امأ .رمع اي»

 ١ .442:1 :«. ..ءاسنلا رخآ يف
 .168:4 :«. . .مدهتو ينبت كنإ .نالف اي»

 .545:4 :«. . .ةنالف هذه !.نالف اي»

 ةنج موصلاو ،كل ناهرب ةالصلا بعك اي»

 ءاملا ءعىفطي امك ةئيطخلا ءعىفطت ةقدصلاو
 .251:1 :«. . .رانلا

 . .نونظت امو نولوقت ام شيرق رشعم اي»
 .285:2 :«. . .فسوي ىخأ لاق امك لوقأ

 الأ ،هبلق ملسي ملو هناسلب ملسأ نم رشعم اي»
 :«. . .تانمؤملاو نينمؤملا اوذؤت ال

313. 191:4. 

 ةروص يف ةمايقلا موي توملا كلمب ىتؤي»
 .386:4 :«. . .حلمأ شبك

 ءانثلا مكيلع نسحأ دق هللا نإ ،ءابق لهأ ايد

 .168:2 :«. . .نوعنصت اذامف روهطلا يف

 لكأ الإ دحأ ىقبي ال نامز سانلا ىلع يتأي»
 .255:1 :«. . .ابرلا

 مهنوطب تألتما اذإ ىتح نوبرشيو نولكأي»

 .223:4 :«. . .مهل ليق

 ؛هيلع تام ام ىلع ربقلا يف دبع لك ثعبيد»

 ىلع قفانملاو هناميإ ىلع نمؤملا
 .329:2 :«. . .هقافن

 ةارع ةافح ةمايقلا موي سانلا هللا ثعبي»

 .13:2 :«. . .الرغ

 راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي»

 .. .حبصلا ةالص دنع نوعمتجيف

22. 202:4. 
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 !...هل لاقيف ةمايقلا موي رفاكلاب ءاجيد
1 .. 

 مهل حتفيف شةمايقلا موي نيئزهتسملاب ءاجيد»

 :«. . .اهلوخدل نوعذْف ةنجلا نم باب
1 . 

 ىتح قلبأ حلمأ شبك ةروص يف توملاب ءاجي»

 «. . .رانلاو ةنجلا نيب روس ىلع لعجي

3. , 

 هل عرقأ اعاجش ةمايقلا موي مكدحأ زنك ءعيجي»

 .336:1 :«. . .كزنك انأ لوقيف ناتبيبز

 ىتح ةنجلا باب ىلع ةنجلا لهأ سبحي»

 .18:2 :«. . .ايندلا

 ىتح ةنجلا نود مهلك ةنجلا لهأ سبحي»

 .18:2 :«. . . ضعب نم مهنيب ىضقي

 «. . .ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي»

1. . 

 لكل ...ةارع نورشحي .. .سانلا رشحي»

 :«.. .هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما

4: . 

 :| دنع نوسبحيف رانلا نم نونمؤملا صلخي»
 .351:2 :«. . .رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق

 الو ندلي الو نضحي ال ًابارتأ ًابرع اهنلخديد

 .90:1 :«. . . نطختمي

 ىتح ربص ناك هنأ تددول ىسوم هللا محري»

 .474:2 :«. . .امهرابخأ نم انيلع صقي

 .هلضف نم كايإو هللا انقزري»

 .417:2 .:«. . .نالئاسلا

 «. . .نوكبيف رانلا لهأ ىلع ءاكبلا لسري»

.12 

   نيأ ..

 لدعي ىتح عوجلا رانلا لهأ ىلع طلسي»

 .499:4 :«. . .باذعلا نم مهب ام مهعوج

 ىلع يشاملاو يشاملا ىلع بكارلا مّلسيد
 .195:3 :«. . .ريثكلا ىلع ليلقلاو دعاقلا

 ىلع راملاو ريبكلا ىلع ريغصلا ملسي»

 .196:3 :«. . .دعاقلا

 . . نيقلحملل هللا رفغي ،نيقلحملل هللا رفغي»

 .180:4 :«. . .نيرّصقمللو

 ل كل نأ ول :ةمايقلا موي رفاكلل لاقي»

 .هب ًايدتفم تنكأ ابهذ ضرألا

2. 

 كلام نم كلامو ،يلام يلام مدا نبا لوقي»

 .529:4 :«. . .تينفاف تلكأ ام الإ

 يئابجا بحا نم نإ :لجو زع هللا لوقيد
 نيرفغتسملا دجاسملا ىلا نيئاشملا

 .213:4 :«. . .يف نيباحتملا راحسألاب

 يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق : هللا لوقي»

 .75:1 :«. . .نيفصن

 لمهأ ثعب ثمباف مق شمدآل هللا لوقي»

 .269:2 1.428: :«. . .رانلا

 :«. . .ءوضولا رثا نم نيلجحم ارغ نوموقي»
4. 

 :ا... عقالب رايدلا عدت سومغلا نيميلا (

1 . 

 ىراصنلاو مهيلع بوضغم دوهيل و

 .75:1 :«. . .لالض

 موي دهاشو . ةمايقلا موي دوعوملا مويلا (

 202:4©5 :«. . .ةفرع موي دوهشمو . ةعمجلا

4 . 

585



 ةكيألا

 قيلعتلا يف ةنيبملا ةغللا سرهف

384:3 

97:1 

390:3 

228:3 

43:1 

13:1 

452:3 

162:4 

79:1 

102:1 

36:2 

476:1 

356:4 

279:3 

295:4 

488:4 

261:2 

526:1 

238:3 

86 

 سلبم  

 راوبل
 ةنيبلا

 نايبلا

. 5 265:1 

351:1 

.4 

163:1 

284:2 

44:1 

326:2 

260:2 

276:3 

06:1 

278:2 

428:3 

273:4 

428:1 

30:1 

100:3 

174:4 

157:3 

260:4



44:4 

265:2 

5:4 

470:1 

1:2 

338:1 

285:1 

122:2 

287:1 

301:2 

31:3 

69:2 

22:3 

28:1 

471:2 

449:1 

221:2 

8:1 

315:3 

48:1 

79:1 

17:2 

242:2 

27:3 

476:1   

473:1 

450:3 

267:2 

109:3 

93:2 

108:2 

. 3 

12:2 

425:4 

390:4 

285:1 

106:1 

180:1 

87:1 

404:1 

469:1 

410:2 

281:1 

379:2 

195:3 

150:4 

150:1 

45:3 

179:1 

484:1 

12:4 

212:3 

260:1



١ 
٦ 

5
٦
6
1
5
 

 س

 ةباد

 فندا ا 1

 هدهد | . 32

 مهد

 رود | :2 .1

 مود | 13

379:2 

176:4 

174:3 

194:1 

147:1 

47:1 

159:1 

 بد ا 3
265:3 

 ارد ا 4

 ىرد ا 2

 م ا 1

 أذد | 3
 لسر 33:4

402:2 

 رعذ

 رمذ

 دوذ

397:2 

 لمر 161:3

 حور 38:2

 زور |] 3

 ىور | 23:22 1

 ىور | 3

 نير   23:3

588 

 81:4 فندم

 384:3 تهدهدت

 437:4 مهلا

 420:4 راد

 239:3 مودلا

 ( ذ )

 446:1 لخذ

 418:3 ةروعذ

 237:3 .22 اورماذت

 276:3 دولا

 ( ر )

 473:1 ىنابر

 :1 ضابرأ

 118:4 ةت

 70:3 ىحر

 477:2 در

 169:3 هاري

 80:3 .1 لشلا

 229:4 ضارضرلا

 134:3 ةّيكر

 106:3 سمر

 269:4 ءاصمرلا

 449:3 .12 ةلومرم

 354:2 حؤزلا

 141:2 هزار

 424:4 ءاور

 160:3 راطيبلا ةيار

483:4 نيزلا



 قرزلا
 ريفز

 ةيناسلا

   ءاوسلا

 طرش .115:3

 رس 183:3
 فرس ا دهو
228:3 117 

 س | :1
 ركش 326:2

 رنض

 وهش

 كوش . 4

 ىوش 450:3

 ديش 86:1

273:3 

21:4 

 ابص 153:3

 عبص ا 2

 وعص | 2

 رفص | 1
 قفص 46:2

 للص | :1
 صيص ا 3

128:1 

 عبض 102:2

 ححض 115:1

 حرض | 2
 ىرض | 1
 ىغض 476:2

 رفض 7:4

589 

 اهنورفضي

14 

54:2 

9:3 

275:4 

114:3 

478:2 

93:2 

249:2 

223:4 

76:2 

41:4 

121:3 

435:4 

135:3 

84:2 

391:3 

175:3 

347:2 

285:1 

230:3 

159:1 

21:4 

449:1 

353:2 

402:2



٢ 
٤٦
 

% 

 .ح

 ل ل ؟ ا

7

2

 

 ىذع

 نجرع

 ضرع

 ززع

 ىزع

 ةوجفلا

 نوعم

 قذع
 ةيذعلا

 نوجرع

 ضراوع
 زيزعلا
 نوزعلا

385:1 

1:1 

31:4 

193:3 

154:4 

54:4 

172:1 

403:2 

84:3 

147:4 

245:2 

.1 

79:40 263 

28:2 

198:4 

21:4 

294:2 

227:3 

5:1 

293:2 

432:3 

180:3 > 1 

44:4   

.
4
-
 

& 
& 

} 
4 

+ 
 ئ أ
& 
% 
% 
{ 

 ٦
% 

%
%
 

.
:
 

590 

 ( غ )

236:3 

99:3 

344:2 

542:4 

173:4 

356:2 

356:2 

146:1 

357:2 

409:1 

289:2 6 560:1 

498:1 

258:3 

55:1 

 12:43:22 ۔. 1

278:2 

29:2 

157:2 

229:3 

550:1 

226:4 1 

114:2 

122:1 

31:2 

228:2 

238:3 .32 

465:2



 ن
.
 
 ي
 ج

 ض
& 

. 

% 
 ذ
 سدق

 ذ

 أ

 ٹ;

 ن

 "ئ
 '=ن.

. ٠ & 
1 

 غ 4
 خ
. . 

 ( ف )

211:4 

109:3 

482:2 

357:2 

296:3 

106:3 

256:1 

108:1 

280:3 

80:2 

7:3 

276:4 

123:1 

474:1 

356:2 

471:2 

423:4 

550:1 

111:3 

345:1 

472:4 

146:1 

472:4 

21:1 

5:1 

©. 

. 

3 

  247:4 

591 

79:4 

52:3 

27:3 

519:4 

209:3 

229:4 

432:2 

39:4 

289:2 

88:4 

241:2 

501 

425:1 

167:4 

402:2 

63:2 

106:2 

462:3 

320:4 

153 

115:1 

230:3 

244:1 

452:1



& 
 خ %

% 

 رون

-
 

%% 

1.1 

5 

 ئ
 ئ

!. 

!٦ 

 ج ي

٧ 

 ةأسنملا

6 115:1 

477:2 

127:1 

23:1 

276:2 

377:2 

91:3 

21:4 

392:3 

25:1 

125:3 

300:1 

315:3 

338:1 

265:4 

415:4 

225:4 

23:4 

204:4 

263:4 

484:4 

478:2 

476:1 

49:4 

402:2 

213:3 

257:3   
 عجو

 عرو

 عدو

592 

 طان

 ( ه )

 ٥ اريجه

 نيجهلا
 0 م

 ةمرذهلا
 ةمشاهلا

 ةحضاولا

 نيزفوتسم
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 تيبل ا ردص

 لضفلا لأ
 نغض يذو

 مينز تناو
 راد ىمس

 كل ىدبتس

 مهل تلقن

 لاجر ىنمت
 نم هنأكو

 كانيتأ انإ

 يفاوقلا بسح ابترم رعشلا سرهف

 دايقألا

 م ٥

 رعاشلا

 ب

 يمجربلا ثراحلا نب ءىباض

 عادو نب يدع

 دادش نب ةرتنع

 -« تت _

 ءايداع نب لأومسلا

 بلطملا دبع نب ريبزلا

9 -_ 

 رارض نب خاممشلا

 دبعلا نب ةفرط

 ةمصلا نب ديرد

 رارض نب خامشلا

 دبعلا نب ةفرط
 يعازخلا لبعد

-- 9 - 

 بلوت نب رمنلا

593 

 ةحفصلا ۔ ءزجلا
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 تيبلا ردص

 ىراجأ ذإ

 كسفنل دهما

 رماع اناتأ
 ةشارفلا لثم

 صاغ ةرد

 كنيع لاب ام

 رمو ولح
 ابصلا نع توحص

 ريقفلا يرديامو
 يردت امو

 اقاهد

 رعاشلا

 ىرعبزلا نبا
 يدابعلا ديز نب يدع

 تباث نب ناسح

 نايبذ نب بجاح

 ىشعألا

 يريمحلا غرفم نبا
 _- ع _-

 يميمتلا ميطخلا

 ورمع نب كلام
 ورمع نب كلام

 سادرم نب سابع

 _ ف

 يودعلا ديزي نب ناميلس

 _ ى

 ريهز نب شادخ

 _ ل

 داؤد وبأ

 يلذهنا لحنتملا
 ىلذهلا لخنتملا
 يسراألا حالجلا نب ةحيحأ

 يسراألا حالجلا نب ةحيحأ

 يسروالا حالجلا نب ةحيخأ
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 ةحفصلا ۔ ءزجلا رعاشلا ةيفاقلا تيبلا ردص

 320:3 سوأ نب نعم لوأ ىردأ ام كرمعل
 442:2 ىشعألا اهليبق مكحلاصن

 238:2 آلاوطلا بيصع موي
 475:1 ىملاسلا ديمح نب هللادبع ,لدعألا ىضم نمع رشو
 104:3 . يعارلا لئاق يذلا كوبأ
 39:2 ىلذهلا رماع ريبك وبأ نؤألا له ريهزأ
 339:2 يلذهلا رماع ريبك وبأ لسلسلا ليبس ال مأ
 339:2 يلذهلا رماع ريبك وبأ 7 نإ ريهزأ
 449:3 سايإ نب عيطم لألا ساكلا تلازامو

 183:2 يلذهلا بيؤذ وبأ لماوع هتعسل اذإ

 462:2 ناور وبا ىلقمأ ال فرطلاب يننيمرتو

-_ 1 -_ 

 232:2 يلذهلا شارخ وبأ مثام الحذ ركذت

 22:4 املاع حون اهرسدو

 531:4 امّميت ثبلي نلو

 345:1 يريمحلا غزفم نبا هَماقتسا اهتقمرو
 267:3 ريرج مئانب انتمل دقل

 239:1 ريرج مئانب هدصقأ نانسو

 102 يعوبريلا ليثو نب ميحُس .. متهز مهل لوقأ
 35:3 ماشبلا اصعلاب شه

 428:3 بلوت نب رمنلا مامرإب ةرمج نأك

 176:3 مێاتا يحكنت نإف

 401:4 مادقألا نوضراقتي

 - ن _

 167:4 يرازفلا ءامسأ نب كلام انحل بئاص قطنم
 464:2 موثلك نب ورمع انوفص اندايج لظت .
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 ايئارو

 موثلك نب ورمع
 ريرج
 يدبعلا فقنملا

 _ ي _

 برضملا نب راوس
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 قيلعتلا يف نيم;جرتملا مالعألا سرهف

 ( أ )
 .386:2 :رعاشلا كسباع نب سيقلا ؤرما

 .64:1 :قاحسإ وبأ .دعس نب ميهاربإ

 . 1 :ايروص نبا

 .75:1 :ديز وبأ

 .61:1 :فوع نب نمحرلا دبع نب ةمّلَس وبأ

 :رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع وبأ
1 . 

 .498:1 : يلذهلا حيلملا وبأ

 .498:1 : ىندملا ديزي وبأ

 .532:4 .195:1 : قيرش نب سنخألا

 358:2 :ثوغي دبع نب دوسألا

 .544:1 : يسنعلا بعك نب دوسألا

 .477:1 : ىميمتلا ةدبرأ

 .277:2 : ةيمعثخلا سيم تنب ءامسأ
 .376:3 : ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأ

 .59:2 :تلصلا ىبأ نب ةيمأ

 .24:3 : يلجعلا براضم نب سايإ

 ( ب )
 .507:1 : ميرم يبأ نب ليدب

 .58:2 :رعاب نب ماعلب

 .233:1 :بوقعي نب نيماي نب
 .306:1 : ميكح نب زهب

 .450:1 :سلوب

 ( ت )
 .507:1 : يراذلا ميمت

 .220:1 : بهو تنب ةميمت

 ( ث )

 .397:1 :نابوث

 ( ج )

 .414:4 : ةرمس نب رباج

 .228:1 :دمحم وبأ معطم نب ريبج

 .450:1 : سجرج

 .137:2 :سيق نب دجلا

 .218:1 :رشب وبأ سايإ نب رفعج
 .110:3 :رقابلا دمحم نب قداصلا رذعج

 .218:1 : ىبأ تنب ةليمج

 . 130:2 :ةمامث وبأ ةملس نب فوع نب ةدانج

   .299:2 :دلجلا وبأ ؛ةورف نب ناليج
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 ( ح )

 ..86:2 :لفون نب رماع نب ثراحلا
 .418:1 : ىعازخلا بهو نب ةثراح

 .336:4 :ةعتلب ىبأ نب بطاح
 .130:2 :ميقف نب هللادبع نب ةفيذح
 .167:4 :ناميلا نب ةفيذح
 .570:1 :يرافغلا ورمع نب مكحلا
 .174:1 : يملسألا رمع نب ةزمح

 ( خ )

 .66:1 : ىمطخلا تنب تباث نب ةميزخ

 : (ىربكلا ءادردلا مأ) دردح يبأ تنب ةريخ

.13 

 ( ذ )

 ..115:3 :ةلحلح نب بيؤن

 ( د )

 ..452:1 :ذّوَعُم تنب عيبرلا
 . 159:1 : ةويح نب ءاجر

 ( ذ )

 ..229:1 :ةملس ىبأ تنب بنيز

 ( س )

 .. 4 : رمع نب هللادبع نب ملاس

 .250:3 :ابس

 .72 : مشعج > نب كلام نب ةقارس
 م ] م

 .165:1 : بدنج نب ةرمس

   . 4 .ورمع نب ليهس

 ( ش )
 ..257:1 :تباث نب سوأ نب دادش
 .455:1 :ليبحرش نب ةعيبض نب حيرش

 ( ص )

 ..500:1 : يثيللا ةماثج نب بعصلا

 .291:4 :ةيمأ نب ناوفص

 ( ض )

 ..409:1 : يبالكلا نايفس نب كاحضلا

 ( ط )

 .. 1 :قريبأ نب ةميعط

 ( ع )

 .265:3 :ليفطلا وبأ . يدنكلا ةلثاو نب رماع

 .440:3 :لضفلا وبأ سادرم نب سابع
 . 129:4 : ىنامليبلا نب نلمحرلا دبع

 .213:1 :ةرُمَس نب نمحرلا دبع
 .331:1 :رباج ويأ ، مارح نب ورمع نب هللادبع

 .441:2 : ىموزخملا ةّيمأ ىبأ نب هللادبع

 .160:1 : ىنادمهلا ةفيلخ نب هللادبع
 . 122:3 : موتكم مأ نبا ،ةدئاز نب هللادبع
 . 141:1 : مالس نب هللادبع

 .164:3 : يرصبلا زيزعلا دبع نب هللادبع

 .62:2 :راسي نب مساقلا نب هللادبع

 .189:1 : يكملا ديزي نب هللادبع

 : يثيللا مصاع وبأ .ةداتق نب ريمع نب ديبع

1. 384:1. 
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 .399:1 :ديسأ نب باتع

 .391:1 :ةحلط نب نامثع

 .18:2 :نوعظم نب نامثع

 .507:1 :ءارب نب يدع

 .289:1 : يئاطلا متاح نب يدع
 .41:1 : ينهجلا رماع نب ةبقع

 : يع ازخل ا هللا دبع نب نيصح نب نارمع

5.1 14:33. 

 .338:4 :رامح ىبأ نب رامح نب ضايع

 .408:1 :ةعيبر ىبأ نب شايع

 ( ف )

 .342:4 : ىمليدلا زوريف

 ( ف )

 .117:3 :دمحم وبأ دمحم نب مساقلا

 ( ك )
 .475:2 :رابحألا بعك

 .185:1 :ةرجع نب بعك

 ( ل )

 .233:1 :بوقعي نب ىوال

   .334:3 :نامقل
599 

 )( م )

 .3 :حجذم ددأ نب كلام

 .176:2 : يمعثخلا هللادبع نب كلام

 .306:3 : فرطم وبأ راثد نب براحم

 .498:1 :ريبزلا وبأ 3 يكملا سردت نب دمحم

 .155:1 :شحج نب هللادبع نب دمحم

 .465:4 :دمحم نب ىلع نب دمحم

 .412:1 : كيهن نب سادرم

 .327:3 :ةديبع وبأ }ةميرك يبأ نب ملسم
 .544:1 :ةمليسم

 .220:1 :راسي نب لقعم

 .188:1 :بيقيعُم
 .118:2 :ةبابص نب سيقم

 ( ث )

 ..84:2 : ثراحلا نب رضنلا

 .162:3 : يفقثلا ةركب وبأ ،ثراحلا نب عيفن

 .538:1 :دورمن

 ( ي )

 .189:3 :ةعجشم نب ةملس نب ديزي

 .233:1 : بوقعي نب ادوهي

.233:1 : بوقعي نب فسوي



 ..250:3 :دزألا

 .250:3 ]161:2 :نويرعشألا

 .250:3 :رامنأ

 .455:1 :بلغت ونب

 .311:1 :ةثراح ونب

 .90:2 :شيقأ نب ريهز ونب

 .311:1 :ةملس ونب

 .161:2 :فوع نب ورمع ونب

 .195:3 :ةميزح نب ةنانك ونب

 .455:1 :براحم ونب
 .407:1 :جلدم ونب

 . 250:3 : م اذج

 .250:3 :ريمح

 .313:3 : مورلا

 .250:3 :ةلماع

 .333:1 :سيقلا دبع

 .167:2 :ةنيرع

 .1 : لكع

 .250:3 :ناسغ

 .455:1 :نافطغ

 .313:3 :سراف

 . 101:1 :ةظيرق

 .202:1 :كركلا

 .250:3 :ةدنك

 .250:3 :مخل

 . :3 :جحذم

 . 101:1 :ريضنلا

  .122:2 :نزاوه



 ةلبألا
 فاقحألا

 نابشخألا

 سوسفأ
 ةيكاطنأ

 ساطوأ

 ةليأ

 ىدرقاب
 ىدبزاب

 نوميم رئب

 توهرب

 فد

 هطح

 مه

 مه

 مد

 مد

 مه

 مم

 مد

 مد

م
 

 مد

(
.
 

ه
 

ط
 

ط
 

 اين

 مم

   مر

 ى ١ - .

 مسالا ةحفصلا

 شرج | 0
 عمج | 0

 اثاوج | 7

 ىدوجلا | 1

 نوحيج | 5

 دسألا ءارمح | 3

 ربيخ | 7
 انجد | 3

 لقزه ريذ | 8

 ةفيلحلا وذ | 8
 سوسلا | 2
 دايجأ بعش | 3

 نانجض | 7
 اتير روط | 5

 ءانيس روط | 0

 ةنرَع | 6

 نافسع | 5
 ظاكع | 5
 ةزغ.ا 7
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 | ةحفصلا

101 

210 

157 

500 

191 

481 

250 

190 

536 

275   
 سرطف يبأ رهن
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 عجارمل او رداصمل ١ سرهف

 قيقحت نآزج ءءاريسلا ةلحلا (ه 658 تر هللا دبع :نب دمحم هللا دبع وبأ :رابألا نبا ۔ 1
 . 1963/1383 ةرهاقلا ش ةيبرعلا ةكرشلا سنؤم نيسح .د

 لوصألا عماج (ه 606 ت) دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجم :ريثألا نبا 2
 .1983/1402 توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ، يقفلا دماح دمحم قيقحت .اءزج 2

 ةيلك ، يحانطلا: دمحم دومحم .د قيقحت ،بئارغلا لاوط حرش يف بلاطلا لانم :_- 3
 .1979/1399 ةمركملا ةكم ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةعيرشلا

 ىسيع .ط 9©يحانطلا دمحم دومحم :د قيقحت .رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :_۔ 4

 .1963/1383 ةرهاقلا ، ىبلحلا
 قيقحت ناءزج "نارقلا يناعم (ه 215 ت) ةدعسم نب ديعس نسحلا وبأ : شفخألا ۔ 5

 . 1985/1405 توريب ،بتكلا ملاع راد درولا نيمأ دمحم ريمألا دبع .د

 يموقلا ثارتلا ةرازو هترشن ،ريسفتلا ريسيت (ه 1332 ت) فسوي نب دمحم :شّيفطا ۔ 6

 .1986/1406 ةنس ىلإ هنم ءازجأ ةتس نامع ةنطلسب ةفاقثلاو
 .197/1392 توريب 5 حتفلا راد .اءزج 17 .ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش :_- 7
 بتكملا ،ءازجأ 4 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .نيدلا رصان دمحم :ىنابلألا 8

 . 1979/1399 توريب يمالسإلا
 توريب . يمالسإلا بتكملا ،ءازجأ 6 .هتدايزو حيحصلا عماجلا حيحص :_۔ 9

918 1 . 
 راد ،ءازجأ 10 ، يناعملا حور (ه 1270 ت) دومحم نيدلا باهش لضفلا وبأ : يسولألا - 0

 .1978/1398 توريب ركفلا
 بارعإ بيرغ يف نايبلا (ه 577 ت) دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا وبأ : يرابنألا نبا 1

 ةرهاقلا .ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ناءزج }هط ديمحلا دبع هط .د قيقحت ؛نآرقلا

19701390 . 

 ةيلك ،(ةيكرتلا ةغللاب) هريسفت جهنمو مالس نب ىيحي حارج ليعامسإ :ولغوأ - 2
 . م 1970 ةرقنا ةعماج © تايهالإلا
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 . 1976/1396 سنوت ش ةمالس وب راد دي رجلاب ةيضابالا { حلاص :ةيجاب 3

 دمحأ ديسلا قيقحت ،نارقلا زاجعإ (ه 403 ت) بيطلا نب دمحم ركب وبأ : ينالقابلا - 4

 . 1954/1374 رصم فراعملا راد رقص

 ةعبطملا ،يراخبلا حيحص (ه 256 ت) ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ :يراخبلا ۔ 5

 .ه 1313 ةيريمألا
 يف ةاقتنملا رهاوجلا (يرجهلا عساتلا نرقلا لئاوأ ت) ميهاربإ نب مساقلا وبأ : يداربلا ۔ 6

 . 1302ةرهاقلا ، ةيرجم ط .تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ

 تباث نب ناسح ناويد حرش (ه 1363 ت) ،نمحرلا دبع نب نمحرلا دبع : ىقوقربلا - 7

 . 1973/1393 توريب ى سلدنألا راد
 قيقحت ، عماجلا (يرجمهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ت) دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ : ةكرب نبا 8

 . 1973/1393 توريب 5 حتفلا راد .ناءزج ينورابلا ىيحي ىسيع

 بيعش قيقحت ةنسلا حرش (ه 516 ت) دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ :يوغبلا 9

 . 1983/1403 توريب ى يمالسإلا بتكملا ،اءزج 16 شيواشلا ريهزو طوؤانرألا

 يف يلع يبأ ماهوأ ىلع هيبنتلا (ه 487 تر زيزعلا دبع نب هللا دبع ديبع وبأ :يركبلا -0

 . 1954/1373 ةرهاقلا }ةداعسلا ٥ةثلاث . ط هيلامأ
 ديجملا دبع .دو سابع ناسحإ .د قيقحت . لاثمألا باتك حرش يف لاقملا لصف :_۔1

 . 1983/1403 توريب ث ةلاسرلا ةسسؤم .ةنامألا راد نيدباع

 ©بتكلا ملاع ةثلاث .ط .ءازجأ 4 .اقسلا ىفطصم قيقحت .مجعتسا ام مجعم :_۔-2

 . 1983/1403 تو ريب
 .كلامملاو كلاسملا باتك نم ءزج وهو ،“برفقملاو ةيقيرفإ ركذ يف برغملا :_۔-3

 . م 1857 رئازجلا .نالسود رشنو حيحصت

 توريب ،يمالسإلا برغلا راد ديز نب رباج هقف .دمحم نب ىيحي :شوكب۔4
7 . . 

 ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم (ه 728 ت) ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت :ةيميت نبا 5

 . 1971/1391 تيوكلا ، ميركلا نارقلا راد ، ىلوأ ط ،روزرز ناندع .د قيقحت

 ريسفت ىف ناسحلا رهاوجلا (ه 875 ت) فولخم نب دمحم نب نمحرلا دبع : يبلاعثلا ۔ 6

 رئازجلا .باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،ءازجأ 5 .يبلاطلا رامع .د قيقحت .نآرقلا
006 . 

 فاضملا يف بولقلا رامث (ه 429 ت) دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ : يبلاعثلا - 7

 .1985/1384 ةرهاقلا رصم ةضهن راد " ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ،بوسنملاو
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 مالسلا دبع قيقحت .بلعث سلاجم (ه 291 ت) ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ :بلعث 8
 .1980/1400 شةعبار ط .فراعملا راد .ناءزج .نوراه دمحم

 قلعو هححص ليلعلا ءافشو لينلا باتك (ه 1223 تر زيزعلا دبع نيدلا ءايض : ينيمثلا 9

 . 1967/1387 رئازجلا ،ةيبرعلا ةعبطملا ءازجأ ةثالث ، ىلكب رمع نب نمحرلا دبع هيلع

 مالسلا دبع قيقحت ،نييبتلاو نايبلا (ه 255 ت) رحب نب ورمع نامثع وبأ :ظحاجلا 0

 . 1948/1367 ةرهاقلا فراعملا راد .ءازجأ 4 نوراه دمحم

 ىف ةياهنلا ةياغ (ه 833 ت) دمحم نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمش :يرزجلا نبا ۔1

 . .1932/1351 ةرهاقلا ىلوأ . ط ناءزج ،رسارتسجرب .ج هرشن ءارقلا تاقبط
 قداصلا دمحم قيقحت ،نارقلا ماكحأ (ه 370 ت) يلع نب دمحأ ركب وبأ :صاصجلا ۔ 2

 . خيرات نودب ةرهاقلا 5ةيناث .ط ©تفحصملا راد . ءازجأ 5 . يواحمق

 باتك (يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم) ريخلا نب ىيحي ايركز وبأ :ينوانجلا 3

 .1976/1396 ةرهاقلا رصم ةضهن ط رمعم ىيحي يلع قيلعتو ميدقت © حاكنلا

 يدجنلا يلع قيقحت .بستحملا (ه 392 ت) ينج نب نامثع حتفلا وبأ : ينج نبا 4

 سلجملا 3ناءزج . يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع .د ثراجنلا ميلحلا دبع .د تفصان

 .ه 1386 ةرهاقلا } ةيمالسالا نوؤشلل ىلعألا

 دمحأ حرشو قيقحت برعملا (ه 540 ت) دمحأ نب بوهوم روصنم وبأ : يقيلاوجلا ۔ 5

 . 1969/1389 ةرهاقلا ؤبتكلا راد 5ةيناث .ط .ركاش دمحم

 . ريسملا داز (ه 597 ت) يلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج جرفلا وبأ : يزوجلا نبا 6

 يمالسإلا بتكملا .ىلوأ ط قشمد .ءازجأ 9 شيواشلا ريهز دمحم هرشنو هل مدق

1963/14 . 

 ةرهاقلا ، ةثيدحلا بتكلا راد دحاولا دبع ىفطصم قيقحت }ىفطصملا لاوحأب افولا _ 7

16 /1966 . 

 روفغلا دبع دمحأ هققحو هل مدق حاحصلا (ه 393 ت) دامح نب ليعامسإ : يرهوجلا ۔ 8

 . !4)(984/14 توريب © نييالملل ملعلا راد .ةثلاث .ط ءازجأ 7 .راطع

 قيقحت نيحو رجملا باتك (ه 354 ت) دمحأ نب نابح نب دمحم متاح وبأ :نابح نيا 9

 . 19764/1396 بلح . ىلوأ ط 3 يعولا راد ءازجأ ةثالث دياز ميهاربإ دومحم

 قيقحت .ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (ه 852 ت) ىنالقسعلا رجح نب دمحأ :رجح نبا 440

 . 1963/1383 ةرهاقلا .رصم ةضهن راد .ءازجأ 8 ك يواجبلا دمحم ىلع
 دبع داؤف دمحم هثيداحأو هباوبأو هبتك مقر يراخبلا حيحص حرش “يرابلا حتف :_۔4ا
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 . خيرات نودب توريب 5 ةفرعملا راد .اءزج 13 5 يقابلا
 . خيرات نودب ،توريب ؤ ةفرعملا راد .يرابلا حتف ةمدقم يراسلا ىده :2

 ،برعلا باسنأ ةرهمج (ه 456 ت) ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ :مزح نبا -3

 . 1962/1382 ةرهاقلا .فراعملا راد .نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت

 فيرعتلاو نايبلا (ه 1120 ت) نيدلا لامك نب دمحم نب ميهاربإ فيرشلا :ةزمح نبا ۔4

 توريب ثةيملعلا ةبتكملا ، ىلوأ .ط .ءازجأ 3 ،©فيرشلا ثيدحلا دورو بابسأ ىف

19100 . 
 نمحرلا بيبح قيقحت .دنسملا (ه 219 ت) ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ : يديمحلا ۔ 45

 .ه 1382 توريب .بكلا ملاع .ناءزج } يمظعألا

 نم ةروس نيثالث بارعإ (ه 370 ت) دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ :هيولاخ نبا 6

 . م 1985 توريب لالهلا ةبتكمو راد ،نآرقلا

 .قورشلا راد ©مركم ملاس لاعلا دبع .د قيقحت .عبسلا تاءارقلا يف ةجحلا :_ 7

 . م 1971 توريب
 قيقحت ثيدحلا بيرغ (ه 388 ت) ميهاربإ نب دمحم نب دمح ناميلس وبأ : يباطخلا - 8

 د .ركفلا راد . ط ءازجأ 3 يف .ىرقلا مأ ةعماج رشن ،يوابزعلا مي ميهاربإ ميركلا دبع

. 2 
 راد ةثلاث ط .ءازجأ 6 . ربعلا باتك (ه 808 ت) دمحم نب نمحرلا دبع :نودلخ نبا 9

 . م 1963 توريب ؤ ينانبللا باتكلا

 . ةيناث .ط تسرهفلا (ه 575 ت) ، يليبشألا .رمع نب ريخ نب دمحم ركب وبأ :ريخ نبا 0

 . 1963/1383 ةرهاقلا } يجناخلا ةسسؤم
 ىلع ينغملا .هشماهبو ،ينطقرادلا ننس (ه 385 ت) رمع نب يلع :ينطقرادلا 1

 ملاع .ةيناث .ط .ءازجأ 4 يدابآ ميظعلا قحلا سمش بيطلا يبأل ينطقرادلا
 .1983/1403 توريب بتكلا

 ىنع عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا باتك (ه 444 ت) ديعس نب نامثع ورمع وبأ : ينادلا ۔ 2

 . م 1930 لوبناتسا ش ةلودلا ةعبطم .لزتريوتوأ هحيحصتب

 ةعجارم ءازجأ 4 دواد يبأ ننس (ه 275 ت) يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس :دواد وبأ - 3

 . خيرات نودب ةرهاقلا ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم طبضو

 يلع قيقحت .نيرسفملا تاقبط (ه 945 ت) يلع نب دمحم نيدلا سمش :يدوادلا 4

 . 1972/1392 ةرهاقلا ،ةبهو ةبتكم © ىلوأ .ط ناءزج رمع دمحم
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 لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم (ه 699 ت) .دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ :غابدلا 5

 .ه 1968 } ىجناخلا .ةيناث .ط .ناوريقلا

 برغملاب خياشملا تاقبط باتك (ه 670 ت) ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ : ينيجردلا ۔ 6

 . 1974/1394 ةنيطنسق ،ثعبلا ةعبطم ناءزج ،يالط ميهاربإ قيقحت

 دبع حرشو قيقحت ،قاقتشالا (ه 321 ت) نيسحلا نب دمحم ركب وبأ :ديرد نبا۔7

 . 1958/1378 ةرهاقلا © يجناخلا ةسسؤم ،نوراه دمحم مالسلا

 قيقحت }1 ج ءالبنلا مالعأ ريس (ه 748 ت) دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ :يبهذلا ۔ 8

 دعسأ دمحم .د قيقحت 3 ج 6 يرايبألا ميهاربإ قيقحت .2 ج . دجنملا نيدلا حالص

 . م 1956 ،ةرهاقلا فراعملا راد .ط سلطأ

 ةلاسرلا ةسسؤم ةثلاث .ط .ًاءعزج 23 ، طوؤنرألا بيعش قيقحت ،ءالبنلا مالعأ ريس :
 . 1985/1405 توريب

 يبابلا ،ءازجأ 4 يواجبلا دمحم يلع قيقحت ،لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم :_۔ 9

 . 1963/12 ةرهاقلا ، ىبلحلا

 ةرهاقلا ةثيدحلا بتكلا راد ءازجأ 3 كنورسفملاو ريسفتلا نيسح دمحم : ىبهذلا ۔ 60

1 . 

 ٦ اءزج 32 ث ريبكلا ريسفتلا (ه 606 ت) رمع نب دمجم هللا دبع وبأ نيدلا رخف : يزارلا 1

 . خيرات نودب شةرهاقلاب ةيهبلا ةعبطملا ةروصم ث يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 9ةثلاث . ط

 بيرغ يف تادرفملا (ه 502 ت) دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ : يناهفصألا بغارلا - 2

 .1961/1381 ةرهاقلا 3 يبلحلا يبابلا .ط ، يناليك ديس دمحم قيقحت نارقلا

 . حيحصلا عماجلا (يرجهلا يناثلا نرقلا يف ت) يديهارفلا يدزألا بيبح نب عيبرلا 63

 ؤ©سدقلا ،ةثلاث .ط ،ينالجراولا ميهاربإ ني فسوي بوقعي يبأ بيترت عيبرلا دنسم

 .ه 1

 دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب (ه 595 تر) دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ :دشر نبا 4

 . 1975/1395 ةرهاقلا ، ىبلحلا ىبابلا ةعبار .ط ناءزج

 تازاجم يف نايبلا صيخلت (ه 406 ت) رهاطلا نب دمحم نسحلا وبأ فيرشلا : ىضرلا ۔ 5

 .1955/1374 يبلحلا يبابلا .ط كنسح ينغلا دبع دمحم قيقحت . نآرقلا

 قيقحت ،نآرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث : يناجرجلا رهاقلا دبعو يباطخلاو ينامرلا 6

 ةرهاقلا فراعملا راد ةيناث .ط . مالس لولغز دمحم .دو .هللا فلخ دمحم

7 . 
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 اهرابخأو شيرق بسن ةرهمج (ه 256 تر ركب ىبأ نب هللا دبع وبأ :راكب نب ريبزلا - 7

 .ه 1381 ةرهاقلا ،ةبورعلا راد ةبتكم ركاش دمحم دومحم قيقحت

 قيقحت ،نارقلا بارعإ (ه 316 ت) لهس نب ىرسلا نب ميهاربإ قاحسإ وبا :جاجزلا 8
 . 1963/1382 ةرهاقلا ث ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا ،ءازجأ 3 ، يرايبألا ميهاربإ

 . 1954/1374 ساموت اتسوك .ط ةيناث . ط 5ءازجأ 10 مالعألا .نيدلا ريخ : يلكرزلا 9

 باتك ،(يرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأ ت) ينالجراولا ركب يبأ نب ىيحي :ايركز وبأ 0

 سنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،©بويأ نمحرلا دبع قيقحت ،ةمنئألا رابخأو ةريسلا
5 . 

 ناءزج ،ةغالبلا ساسأ (528 ت) رمع نب دومحم مساقلا وبأ هللا راج :يرشخمزلا - 1

 . م 1972 ةيرصملا بتكلا راد 5ةيناث . ط

 لضفلا وبأ دمحمو يواجبلا دمحم يلع قيقحت ثيدحلا بيرغ يف قئافلا :_۔2

 . خيرات نودب توريب .ةفرعملا راد 5ةيناث .ط . ءازجأ 4 ى ميهاربإ

 ةبتكم . ىلوأ . ط . ءازجأ 4 .دمحأ نيسح ىفطصم حيحصتو بيترت فاشكلا :_۔3

 . 1946/1365 ةماقتسالا

 نبا ريسفت رصتخم (ه 399 ت) يرملا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ :نينمز يبأ نبا 4

 .34 مقر نييورقلا ةبتكم ةطوطخم ةروصم إمالس
 دبع .د قيقحت شةغللا يف رداونلا باتك (ه 215 ت) سوأ نب ديعس يراصنألا ديز وبأ - 5

 . 1981/1401 توريب قورشلا راد ، ىلوأ .ط دمحأ رداقلا

 ةرهمج (يرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأ ت) باطخلا يبأ نب دمحم يشرقلا ديز وبأ 6

 رصم ةضهن راد ، ىلوأ .ط ناءزج ،يواجبلا دمحم يلع هققح ‘برعلا راعشأ
7 . 

 ماظنلا رهوج (ه 1332 ت) مولس نب ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون : يملاسلا ۔-7

 .ه 1346 ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ هيلع قلعو هححص

 ةنطلسب ةماقتسالا ةبتكم ارخؤم هترشن 5ءازجأ 3 بيبح نب عيبرلا دنسم حرش :_-8
 . 1963/1383 قشمد ، يخونتلا نيدلا زع هيلع قلعو ثلاثلا ءزجلا ححص ،نامع

 ةعزن ىمسملا ،نارقلا بيرغ ،(ه 330 ت) شزيزع نب دمحم ركب وبأ : يناتسجسلا 9

 . 1982/1402 توريب ث يبرعلا دئارلا راد {ةثلاث .ط بولقلا

 ،ءازجأ 6 بيترتلا ةيشاح (ه 1087 ت) ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ :ةتس ىبأ نبا 0

 .1982/1402 نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
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 يسخرسلا لوصأ (ه 490 ت) لهس نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ : يسخرسلا 1

 . 1954/1373 رصمب يبرعلا باتكلا راد .ط ناءزج ض يناغفألا ءافولا يبأ

 حالص قيقحت .ينابيشلا نسحلا نب دمحمل ريبكلا ريسلا باتك حرش :_۔2
 . م !971 ةرهاقلا ث ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم رشن ءازجأ 4 .دجنملا

 لضفلا وبأ يمهف ةيبرعلا ىلإ هلقن ،يب رعلا ثارتلا خيرات .داؤف دمحم :نيكزس۔ 3

 . 1971 ةرهاقلا رشنلاو فيلأتلل ةيرصملا ةئيهلا .لوألا

 ةحت ،نييلذهلا راعشأ حرش (ه 275 ت) نسحلا نب نسحلا ديعس وبأ : يركسلا - 4
 . 1965/1384 ةرهاقلا { ةبورعلا راد ةبتكم ،ءازجأ 3 ،جارف دمحأ راتسلا

 .قطنملا حالصإ (ه 244 ت) قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ :تيكسلا نيا 5

 فراعملا راد .ةيناث ط نوراه دمحم مالسلا دبعو ركاش دمحم دمحأ

19710 . 

 .ةحتو ميدقت ؤ فيراصتلا (ه 200 ت) يرصبلا مالس نب ىيحي :مالس نبا 6

 .1979 سنوت ، عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا ، يبلش

 ا مولع يف ناقتإلا (ه 911 ت) ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج : يطويسلا - 7

 3 ينيسحلا دهشملا .ط ،ىلوأ .ط ناءزج ،ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت

7 . 

 )77 نارهط ةيمالسإلا ةعبطملا ءازجأ 6 ،روثأملاب ريسفتلا ىف روثنملا ردلا :_- 8

 . 1973/1393 ةرهاقلا .ةبهو ةبتكم رمع دمحم ىلع قيقحت ظافحلا تاقبط :_۔ 9
 .1983/1403 ىلوأ .ط توريب { ةيملعلا بتكلا راد رشن نيرسفملا تاقبط :_۔ 0
 ميدقت ،نارقلا ماكحأ (ه 204 ت) سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ : يعفاشلا 1

 ا بتكلا راد توريب ؤ قلاخلا دبع ينغلا دبع قيلعتو يرثوكلا دهاز دمحم

19801400 . 

 ا ثارتلا راد ةبتكم .ةيناث .ط ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت .ةلاسرلا :_۔2

79199. 
 زجأ 5 .ريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع (ه 1377 ت) دمحم دمحأ ركاش - 3

 .1956/1376 رصمب فراعملا
 .يرجهلا سماخلا ن رقلا فصتنم ىلإ حتفلا نم ةيقيرفإب تاءارقلا دنه : يبلش 4

 . م 1983 سنوت . باتكلل ةيبرعلا

 شن © يبايسلا ديعس نب دمحأ قيقحت (ه 928 ت) ديعس نب دمحأ : يخاُمشلا 5
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 ةيرجح ىلوألا ةعبطلا تناكو {01987/1407 نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 .ه 1301 ةرهاقلاب

 ةيناث .ط .ءازجأ 8 .راطوألا لين (ه 1250 ت) دمحم نب ىلع نب دمحم : ىناكوشلا ۔6

 .1952/1370 ةرهاقلا ، ىبلحلا ىبابلا
 قيقحت ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ (يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف شاع) :ريغصلا نبا 7

 .1985/1405 رئازجلا ،زاحب ميهاربإو رصان دمحم .د قيلعتو

 رون قيقحت ‘ثيدحلا مولع (ه 643 ت) نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ :حالصلا نبا - 8
 . 1981/1401 توريب ث ةيملعلا ةبتكملا رشانلا ،رتع نيدلا

 حرشو قيقحت ،تايلضفملا (ه 178 ت) رماع نب ىلعي نب دمحم نب لضفملا : يبضلا 9
 .1964/1383 ةرهاقلا فراعملا راد نوراه دمحم مالسلا دبعو ركاش دمحم دمحأ

 راد ، يدايصلا يجنملا .د .ةيبرعلا ىلإ هلقن .ةيبلغألا ةلودلا .دمحم .د .يبلاط !()

 . 1985 } يمالسإلا برغلا
 قيقحت ،نارقلا ليوات يف نايبلا عماج (ه 310 ت) ريرج نب دمحم رفعج وبأ :يربطلا !ا

 ءازجألاو .1374-1954/1388-1968 فراعملا راد اءزج 16 ركاش دمحم دومحم

 . 1954/1373 ةرهاقلا ىبلحلا ىبابلا .ط .303
 ءازجأ 10 شةيناث .ط ،ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .كولملاو لسرلا خيرات :_- 2

 . 1967/1387 ةرهاقلا فراعملا راد
 جيرخت رمع: نب هللا دبع دنسم (ه 273 ت) ميهاربإ نب دمحم ةيمأ وبأ : يسوسرطلا - 3

 توريب .ةيناث .ط سئافنلا راد حشومرع بتار دمحأ قيقحت ،كىسوسرطلا

19791998 . 
 رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،اعزج 15 ،ريونتلاو ريرحتلا ريسفت ،رهاطلا دمحم :روشاع نبا - 4

 . 1984 سنوت
 . 1966 سنوت ث ةيقرشلا بتكلا راد .هلاجرو ريسفتلا ؛لضافلا دمحم :روشاع نبا - 5

 ةفرعم ىف باعيتسالا (ه 463 تر) هللا دبع نب فسوي ورمع وبأ :ربلا دبع نبا - 6

 . خيرات نودب رصم ةضهن ةبتكم ءازجأ 4 ،يواجب يلع قيقحت "باحصالا
 قيقحت ،نارقلا لكشم يف دئاوفلا (ه 660 تر) زيزعلا دبع نيدلا زع :مالسلا دبع نبا - 7

 . 1967/1387 تيوكلا ث ةيمالسإلا نوؤشلاو 3 فاقوألا ةرازو ى يلع ناوضر ديس .د

 ، ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو ،‘ينسح نسح :باهولا دبع 8
 . 1972 سنوت رانملا ةبتكم 3ءازجأ 3 5ةيناث .ط
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 3©ساره ليلخ دمحم قيقحت ،لاومألا باتك (ه 224 ت) .مالس نب مساقلا :ديبع وبأ - 9

 . 1975/1395 ةيناث .ط شةرهاقلا .ركفلا راد

 داؤف دمحم .د قيلعتو قيقحت ،نارقلا زاجم (ه 210 ت) ىنثملا نب رمعم :ةديبع وبأ - 0
 . 1954/1374 ةرهاقلا } ىجناخلا .نيكزس

 ةيقيرفإ ءاملع تاقبط باتك (ه 333 ت) ميمت نب دمحأ نب دمحم : برعلا وبأ ۔ 1

 .1914/1332 رئازجلا ،©بنش يبأ نب دمحم خيشلا قيقحت

 يلع قيقحت .نارقلا ماكحأ .(ه 543 تر هللا دبع نب دمحم ركب وبأ : يبرعلا نبا - 2

 . 1957/1376 ةرهاقلا ، يبلحلا يبابلا ، ىلوأ .ط ،ءازجأ 4 يواجبلا دمحم

 يف عتمملا ،(ه 669 ت) يليبشألا دمحم نب يلع نسحلا وبأ :روفصع نبا - 3

 توريب ،ةيبرعلارادلا ةسماخ .ط ناءزج .ةدابق نيدلا رخف .د قيقحت فيرصتلا

3 . 

 بيترت (ه 544 ت) ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ :ضايع يضاقلا - 4
 .1965/1385 توريب ةايحلا ةبتكم راد دومحم ريكب دمحأ .د قيقحت .كرادملا

 خيشلا قيقحت ،ةغللا لمجم (ه 395 ت) سراف نب دمحأ نسحلا وبأ :سراف نبا - 5

 تيوكلا ،ىلوأ .ط ءازجأ 5 ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم يدومح نسح يداه

5 . 

 © عبسلا تاءارقلا للع يف ةجحلا (ه 376 ت) .دمحأ نب نسحلا يلع وبأ : يسرافلا - 6

 . يبلش حاتفلا دبع .د .راجنلا ميلحلا دبع .د فصان يدجنلا يلع قيقحت

 . 1983/1403 ةرهاقلا “ باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ناءزج
 فسوي دمحأ قيقحت نارقلا يناعم (ه 207 ت) دايز نب ىيحي ايركز وبأ :ءارفلا - 7

 ةيرصملا بتكلا راد ،ءازجأ ةثالث امهريغو راجنلا ىلع دمحمو ،ىتاجن

1972-1955/1392-4 . 
 . ط بهذملا جابيدلا باتك (ه 799 ت) يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب :نوحرف نبا - 8

 .ه 1351 ةرهاقلا ‘نورقش نب مالسلا دبع نب سابع

 .سلدنألاب ملعلا ةاور خيرات (ه 403 ت) دمحم نب هللا دبع ديلولا وبأ : يضرفلا نبا - 9

 . 1954/1373 ةرهاقلا ، ىنيسحلا راطعلا تزع قيقحت
 داؤف دمحم قيقحت ،ليواتلا نساحم ،(ه 1337 ت) نيدلا لامج دمحم : يمساقلا - 0

 . 1978/1398 توريب ،ركفلا راد شةيناث .ط ،ءازجأ 10 ، ىقابلا دبع

 حرش .نآرقلا لكشم ليوأت .(ه 276 ت) ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ :ةبيتق نبا 1
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 . 1973/1393 ةرهاقلا ،ثارتلا راد 5ةيناث .ط .رقص دمحأ ديسلا رشنو

 توريب ةيملعلا بتكلا راد رقص دمحأ ديسلا قيقحت .نارقلا بيرغ ريسفت :_۔ 2

. 8 

 فراعملا راد ناءزج .ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت .ءارعشلاو رعشلا :_- 3

 . م 1966 ةرهاقلا

 دادغب فاقوألا ةرازو ءازجأ 3 كيروبجلا هللا دبع .د قيقحت ‘ثيدحلا بيرغ :_۔ 4

19777 . 

 . 1969/1388 ةرهاقلا فراعملا راد ةيناث .ط .ةشاكع تورث .د قيقحت فراعملا :_۔ 5

 . ينغملا (ه 620 ت) دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم :ةمادق نبا 6

 توريب ،يبرعلا باتكلا راد ، يلبنحلا هقفلا مجعم نم ناءزج + اءزج 2
3 . 

 نع ةروصم ةثلاث .ط شًاعزج 20 (ه 671 ت) دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ : ىبطرقلا - 7
 . 1967/1387 ةرهاقلا ، ىبرعلا بتاكلا راد .ةيرصملا بتكلا راد .ط

 ءايحإ راد ةسماخ .ط تادلجم 8 .نآرقلا لالظ يف (ه 1966 يفوت) ديس :بطق - 8
 . 1967/1886 توريب ، يبرعلا ثارتلا

 ىلع ةاورلا هابنإ (ه 646 ت) فسوي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج ريزولا : يطفقلا - 5

 ةيرصملا بتكلا راد ،ءازجأ 4 ي ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .ةاحنلا هابنأ

9 . 

 مالعأ (ه 751 ت) ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ :ةيزوجلا ميق نبا - 0

 بتكلا راد ءازجأ 3 ،ليكولا نمحرلا دبع قيقحت .نيملاعلا بر نع نيعقوملا
 . 1969/1389 ةرهاقلا . ةثيدحلا

 راد ،ةيناث .ط بيطخلا رمن دمحم ديعس قيقحت .ميركلا نآرقلا يف لاثمألا :_۔ 1

 . 1983/1403 توريب ث ةفرعملا

 نآرقلا ريسفت (ه 774 ت) ،ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دامع :ريثك نبا - 2
 . 1970/1389 توريب ركفلا راد .ةيناث .ط ،ءازجأ 7 ، ميظعلا

 ىف ناهربلا (يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم) رصن نب ةزمح نب دومحم : ىنامركلا ۔ 3

 راد ءاطع دمحأ رداقلا دبع قيقحت نآرقلا ىف راركتلا رارسأ وأ ،نآرقلا هباشتم
 ` .. .1974/1394 ةرهاقلا ؤ ماصتعالا

 ذاتسالا قيقحت ،مانصألا باتك (ه 204 ت) دمحم نب ماشه رذنملا وبأ : يبلكلا نبا - 4
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 . 1965/1384 ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا ، ىكز دمحأ

 مالسإلا ءدب (يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ شاع) رمع نب مالس نب بال : يتاوللا - 5
 توريب ،أرقا راد زترافش قو بوقعي نب ملاس خيشلا قيقحت ،نيدلا عئارشو
5 . 

 داؤف دمحم قيلعتو قيقحت ،ننسلا (ه 275 ت) ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ :ةجام نبا - 6

 . 1975/1395 توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،نادلجم .يقابلا دبع

 .ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم .أطوملا (ه 179 تر هللا دبع وبأ سنأ نب كلام - 7

 . 1981/1401 توريب شةيناث .ط

 تيلثتب مالعإلا لامكإ (ه 672 ت) ينايجلا كلام نب هللا دبع نب دمحم : كلام نبا - 8

 ةمركملا ةكم .ىرقلا مأ ةعماج ،يدماغلا نادمح نب دعس ةساردو قيقحت مالكلا

14 . 

 ةفحت (ه 1253 ت) ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع دمحم يلعلا وبأ : يروفكرابملا - 9

 راد ،أاءزج 11 ،نامثع دمحم نمحرلا دبع قيقحت ، يذمرتلا عماج حرش ،يذوحألا

 . 1979/1399 ةثلاث . ط .ركفلا

 نمحرلا دبع قيقحت دهاجم ريسفت (ه 103 ت) ربج نب دهاجم جاجحلا وبأ :دهاجم - 0

 .ناتسكاب ،دابآ مالسإ ،ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ،يتروسلا دمحم نب رهاطلا
 . 1976/1396 رطق ةحودلا عباطم . ط

 رادلا .ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ةيقيرفإب يبهذملا عارصلا زيزعلا دبع : بودجملا - 1

 . 1975/1395 سنوت رشنلل ةيسنوتلا

 قيدصلا ركب يبأ دنسم (ه 292 ت) ديعس نب يلع نب دمحأ ركب وبأ : : يزورملا ۔ 142

 .ه 1399 توريب © يمالسإلا بتكملا 5ةثلاث .ط ،طوؤانرألا بيعش قيلعتو قيقحت

 نبا ةبوجأ (يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم) نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ : يتازملا -
 . 1974/1394 توريب ث حتفلا راد © يمانلا ةفيلخ ورمع .د قيلعتو قيقحت نوفلخ

 داؤف دمحم قيقحت {} ملسم حيحص (ه 261 ت) جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ : ملسم - 4

 . 1983/1403 توريبب ركفلا راد .ط ،ءازجأ 5 ، ىقابلا دبع

 .ةيناثلاو ىلوألا ةقلحلا ، خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا (ه 1400 ت) ىيحي يلع رمعم - 5
 .© 1966/1385 توريب .ةفاقثلا راد .ةثلاثلا ةقلحلا 1964/1384©3 ةيهو ةبتكم ۔ءازجأ 3

 . 1985/1405 ث ةيبرعلا ةعبطملا ؟رئازجلا .ةيادرغ ةعبارلا ةقلحلا

 يواحطلا ميلحلا دبع قيقحت رخافلا (ه 0(29) ت) بلاط وبأ ةملس نب لضفملا - 6
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 . 1960/1380 ةرهاقلا ، يبلحلا يبابلا .ط ،راجنلا يلع دمحمو

 بيهرتلاو بيغرتلا (ه 656 ت) ،يوقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا يكز :يرذنملا - 7
 توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 5ةثلاث .ط .ءازجأ 4 .ةرامع دمحم ىفطصم قيلعت

1969/18 . 

 برعلا ناسل (ه 711 ت) مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ :روظنم نبا - 8

 . 1968/1388 توريبب رداص راد اءزج 5

 لاثمألا عمجم (ه 518 ت) يروباسينلا دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ : يناديملا - 9

 . توريب ،ةايحلا ةبتكم راد 5ةيناث .ط ناءزج

 ظفاحلا حرش يئاسنلا ننس (ه 303 ت) بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ : يئاسنلا - 0

 .توريب ث ينانبللا باتكلا راد .ءازجأ 8 ك يطويسلا نيدلا لالج

 نونف يف برألا ةياهن (ه 733 ت) باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش :يريونلا !51

 . م 1935 نم ءادتبا ةيرصملا بتكلا راد .ط .اءزج 22 .بدألا
 قيقحت .ةيوبنلا ةريسلا (ه 218 ت) ماشه نب كلملا دبع دمحم وبأ :ماشه نبا 2

 يبابلا .ةثلاث .ط ،ءازجأ 4 ك يبلش ظيفحلا دبع ،يرايبألا ميهاربإ اقسلا ىفطصم

 . 1955/1375 ةرهاقلا ، يبلحلا

 بتك نع بيبللا ينغم (ه 761 ت) ©نيدلا لامج هللا دبع دمحم وبأ :ماشه نبا - 3

 . خيرات نودب ،ةرهاقلا ديمحلا دبع نيدلا ييحم قيقحت 4 بيراعألا

 ديسلا قيقحت ،نارقلا لوزن بابسأ (ه 487 ت) دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ : يدحاولا - 4

 .1969/1389 ةرهاقلا 3 ىلوأ .ط ديدجلا باتكلا راد رقص دمحأ
 ندسرام .د قيقحت . يزاغملا باتك (ه 207 ت) دقاو نب رمع نب دمحم : يدقاولا - 5

 .1983/1404 توريب بتكلا ملاع ءازجأ 3 9ةثلاث .ط سنوج

 دبع داؤف دمحم ةكراشمب © يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :كنسنو .ي .أ-6

 . 1987/1987 سنوتب نونحس رادو ،لوبناتساب ةوعدلا راد ث ىقابلا

 مجعم (ه 626 ت) هلللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ نيدلا باهش : يومحلا توقاي ۔ 7

 . . 1979/1399 توريب رداص ةبتكم ،ءازجأ 5 ،نادلبلا

 ۔حرشو قيقحت جارخلا باتك (ه 203 تر ايركز وبأ يشرقلا ناميلس نب مدا نب ىيحي - 8

 .ه 1384 ةرهاقلا .ةيناث .ط .ةيفلسلا ةعبطملا .ركاش دمحم دمحأ خيشلا

 قيقحت } جارخلا باتك (ه 182 ت) يضاقلا بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي :فسوي وبأ - 9
 . 1981 ةرهاقلا حالصإلا راد ،انبلا ميهاربإ دمحم .د قيلعتو
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