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كيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشنو«تاحلاصلامتتهتمعنبيذلاهللدمحلا

.ريدقءيشلكىلعوهوريصللهيدبعينأللهأوهل

قمألاحصنوةنامألاىأوةلاسرلاغلبيذلادمحمانديسىلعملسنويلصنو

نوياناقرفهلعجوزيزعلاهباتكهيلعلزنأ؛نيماعللةمحرىلاعتهللاهفصوامكناكو

.اهفلخحلصيهبوةّمألافلسىدتهاهبٌقحلا

:دعبو

نايبنيدتقممهاطخىلعنورخآلالازامونولوألاهيفبتكاممهنف

ىلعىلاعتهللانمتلزنوتءاجامكءتاهتجالاودهخحلاردقاهميلقتوءةديقعلا

«ضرعلاقرطوتدّعتوتافلؤملاملعلااذهيفترثكفءدمحمانديس

ةباتكلانيبوةشقانملاوةيملعلاةساردللةباتكلانيب«فيلأتلانمفادهألاو

.نوتملكشىلعترهظيلاةّيميلعتلا

نكيملوءةيمالسألابهاذماوسرادملادّدعتباهحورشونوتملاهذهتدّدعتدقو

عيمجنبورمعصفحيبأخيشلل"ةبازعلاةديقع"نتموءاعيدقناكلباثيدحكلذ

نمدهاششيفطافسوينبدّمحاخيشللهحرشمّدقنيذلايرغملايضابإلا
.عوضوملايفةريثكدهاوش

لاحبحتفيفمهاسيهاسعءيملعلاثحبللوملعللةمدخحرشلااذهمُدقن

.هلاجبوهبابيفتالاكشإلاوتالؤاستلانمريثكىلعبيجيو«ثحبلا

هفلۇموحورشملاقلعتتةيفيرعتاذبنميركلائراقلايدينيبعضنو
.حرشلاصناهنمانذحخأيلاتاطوطخلابوحراشلاوحرشلابو
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ةنملاودمحلاهلوهقيفوتوىلاعتهللافطلالولرونلاىرينألمعلااذلنكيملو

كلذ؛همامتإنماًنكمتيحةريثكلاوةمحلااهنابوعصىلعلبسلارسيدقوءارخآوالوأ

تداكةفلتخمقئاوعانلضرعتسهنألمعلاانأدبمويروصتننکنملانآ

تابوعصلاهذهءازُأوكامكإنودفقتولمعلامامتإنمعنمتنألحارملاضعبيف

يفتكننأانررطضاهيفقيرطلاةيادبوقيقحتلانفيفانتعاضبةلقاهيلإفاضي
دقذإ؛ناكمإلاردقحصألاصنلايرحتبكلذيفنيمتهمءحرشلاصنميلقتب

داريإيفنعمأودرطتساوءهاوتحمونتملاةعيبطببسبءهحرشيفاريثكحراشلاعّسوت

ٌيدقعلاثحبلااهساسأ«نونفلانمريثكيفةعوسومادغيح«ةريبكوةريغصلك
.ةغلوهقفوخيراتوظعاومهرثكأنكلو

فالتخالاةريثكتناكاهيلعانلصحىلاةطوطخملاخسنلانإفءاذهىلإةفاضإ

حراشلاهعضويذلاصنلاىلإةلوهسبنانئمطالاهعمبعصفالتخاءاهني

.اهلمكأىلعاندمتعاف؛باتكللاًصاخارادصإةطوطخملكتلمثيح«باتكلل

ليلعتوءاهنيبخسنلافالتخاركذوصنلاتابإىلعرصتقمقيقحتلايفانلمعف
حراشلارداصمىلعةلاحإلاوكلذنکامثيداحألاجيرختوءاهنيبحيجرتلاوكلذ

ماقمااهمزلتسايلاتاحيضوتلاضعبعمءانيديأنيبتافلوللرفوتوةعاطتسالاردق

حبصيولقثيوشمالالوحتينأفوخءاذهىلعاريثكدزنملوءانريدقتبسح
.حراشلاهرکذیاّةدراووةدراشلكعّبتنملئاطالهنأانكردأامل؛ايناثاباتك

نالاملعلالهأنمءارقلايديأنيبباتكلااذهعضننحنوانعسيالواذه

نملكركشنوءانرُصقاموانأطخأاميفةرفغلملاهلأسنو«قيفوتلاىلعلاعتهللادمحن

يلاتابتكملاباحصأةصاخبمهنمركذن؛لمعلااذهزاحنإقيرطيفانوعانلناك

يمعدهعمةبتكمويبببطقلاةبتكم:ةطوطخملاباتكلاخسناهيفاندو
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دوعسمجاحلاخيشلاةبتكمو‹ةرارقلابتالبلاهريشعةبتكموةيادرغبديعس

يلاتابتكملانماهريغو؛نقزيببيالطدّمحنبميهاربإخيشلاةبتكمو‹؛فطعلاب

مولعللرداقلادبعريمألاةعماجةصاخءقيقحتلايفانرداصماهيفتناک

.ةنيطنسقبةيمالسإلا
132..1

باتكلاردصينأهلمألكناكيذلانسحملانملبقتينأكيىلوملاوعدنو

نأارثؤمالوهحبىقيينأًرصأو؛نوملسلملاهنمديفتسينأوهيدينيبارفسهاريو

.ريخلكهلهأوملعلانعهللاهازجفنمىلاعتهللاهيزجي

.ليبسلايدهيودصقلاءارونموهو«لوبقلاودادسلالأسنهللاو

نټنيورصانلانبيقطسم
مه1422بجر01ءاعبرإلاهوينقزيينب

.ء2001ربمتبيس18ل



جيمجنبورمعيشلاةهجرت

ءديحوتلاةديقعناموهامنإ؛عيمجنبورمعصفحوبأخيشلاهبرهتشايذلانإ

الإركذتالةينخيراتلارداصملانأالإةصاخبةيقيرفإلامشيفةيضابإلانيبفرعهبو

ديعسنبدمحأخيشلاهركذاممهتايحنعاريسيارزن

عباسلانرقلافبرغملابةيضابإلاءاملعلادحأميمنبورمعصفحوبأوهف
ناكهنأبيخامشلاهفصو«نماثلانرقلاةيادبكردأ؛يداليملارشعثلاثلايرحما

ةنسنوتملا)ديعسنبدمحأييجردلاتاقبطلابحاصذيملتوهو؛اروهشمامامإ

ءةبرجب«ةعيدقلاغلاوةهجنمنيجورفيتعماجبنيسردملاريبك»ناكو‹(ه0

.ةبازعلاةديقعلهتمجرتريغرثأهنعفرعيملو؛هتافوخيراتالوهجبيقبو«غلاوبنفدو

هل«سنوتبملعلابلطيرحملاعسانانرقلايفةسوفنبنرفيءاملعنم؛سلبعلاوبأيخامشلاديعسنبدمحأ1
حرش«فاصتإلاولدعلارصتحعحرشو«فاصتإلاولدعلارصتحمءةديقعلاحرش؛خياشللريس:اهنمةحدعتمتافنصم
.08086/1.87مقرةمجرتهةيضابإلامالعأمجعم«ثارتلةيعمج:رظنام1522/928ةنسيلوت...‹تانايدلانعم
«يريبعحلا۱02صءاهحورشوديحوتلاةمدقمميجنيا200/2ريسلاباتك؛يخامشلا:يلهتجرترظنا2
.663‹686662/3مقرةمجحرتةيضابإلامالعأمجعمثارتةيعمج؛124/1؛يراضتلادعبل
.124/1يراضلللدعبليريبعجلا:رظنا3

 



"ةبازعلاةديقع"نټمب

‹«ةتكنلا»مسابهركذعيمجنباخيشلاف؛ةدّدعتمءامسأنتملااذهىلعقلطأدقل

‹«ةديقعلا»مساب٥ركذييالتلايناثلاحراشلاو««ةمدقملا»هامسيخامشلاهلحراشلاو

ىلعاضورفمناکهظفحنل؛1ةبارعلاىلإةبسن«ةبارعلاةديقع»باضيأفرعو

طاسوأنيباريثكرهتشايذلاوهريخألامسالااذهوڭةباّرعلاماظنلنيعباتلاةبلطلا

اناونعهراتخينيزابرمعذاتسألانتملاققحملعجامكلذلعلو«برغلابةّيضابإلا
ءانتعاركذوهنعةحلمدقوهّصنققحفءاهبٰىتعاوةعبطرخآهعبطامدنع

.هبملعلالهآ

ذإءهفيلأتخيراتالو؛هعضاوفرعيملو«برغلاةّيضابإتافلؤملئاوأنموهو
ىلإعفادلاناكوءايقيرفإلامشلهألةيلصألاةغللاةيربربلابابوتكملصألايفناك

مهفريسيتوءةييرعلاةغللابومالسإلابدالبلاهذهلهأدهعةئادحةيربربلابفيلأتلا

لكهيفيوتسييذلا؛نيدلانميرورضلامهميلعتىلعصرحلاومهيلعمالسإلا
تابجاولاعاونأنيبةقرفتلاوءهتفرعمفلكملامزلياماهنمضيوحتذإسانا

لازاميربربلااهلصأنأالإ؛يمالكلالدحلاوديقعتلانمةيلاخءةّيلمعلاوةّيداقتعالا

ةييرعلاةغللاىلإصفحوبأخيشلااهلقتدقو؛ةيراغملاتافلؤمنمدوقفللادادعيف
ماجسناىلعلديهتاذلقنلااذهو؛ٌيربربلاصنلانعدهزلايفاببسكلذناكف

قيمتسرلاةمامألاءاهتادعببرغللبةيضابإلاىدلةمامإلاماقمموقييعامتحانيدماظنةبازعلاماظن1
43/1خئاشللتاقبطييجردلا:رظنا؛برغلابةيضابإللةينيدلاوةيعامتجالاةايحللريسللوهوءانمويىلإلازامو
.ةبرجبةييهولاةيضابإلادنعةبازعلاماظن؛يريبعحلبا؛45-38حافكدلببازيم؛يالطميهاريإ؛5

.ب:ص؛ققحلاةمدقمرظناءةبازعلاةديقعميجنيا2

.ب:صسفنردصلل3
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ىلإةجاحيفاوحبصأةجردىلإءةيبرعلاةغللاومالسإلاعميقيرفإلالامشلايفربربلا

مشامإومهمالسإنماءزجانوريمهوءةيبرعلاةغللانممهنكمتةدشلمهارتبيرعت
صفحيبأخيشلاةمدقمهيلعلدتاماذهو«نيلاعلابرمالكمهيلإتلقنيلايهو

كلذناكو‹سانلاىلعاهظفحواهمهفليهستاهتمجرتببسلعجذإ؛نتملااذه

.ةيعامجةبغرنعاربعمبلاطلانوكينأديعبريغو؛هركذيملنممهريغاهادبأةبغر

يوءهييرعتوةديقعلاصنةمجرتلمعلانمصفحيبأخيشلابيصنناكدقو

ىلعهدنعنمهفاضأدقنوكينأنكيامديدحتانيلعبعصييلصألاصنلابايغ

ىلإةغلنممقصنليفرحلقندرحمهتمجرتوهييرعتنوكينأدعبتسينكلو؛صنلا
يجهنملافينصتلانملقألاىلعدافتسادقنوكينأدعبتسيالهنأامك«ىرخأ

هذهنعةباجإلانكلوء؛تادابعلااذكوتاداقتعالاعاونأميسقتولئاسملاضعب

.تانراقملادقعونتلاصنلدقنوةعجارمولقتسمثحبىلإجاتحتةلئسألا

هنأبهيلعهحرشةيادبيفيخامشلاهفصودقفهنومضمامأ؛صنلالصأنعاذه

ةباثع.وهف؛كلذبصنلارعشيوء1يهتنملااضيأديفينكلوءاساسأئدتبمللعضو

هتنمضتالةصاخيضابإلللبوءاهملعينأملسملليغبنييلاةينيدلاةفاقثللصخلم

لاخرشابمبولسأبءاجدقفةيدقعلالئاسملاضعبيففقاومللديدحتو«دودرنم

.راركتلاضعبهارتعاامك«يوفللاوأيمالكلاديقعتلانم
ءازجأاحضومءالمعوالوقانمؤمناسنإلانوكيفيكنبيةلمحلايفوهو

نمهداضيامونامبإلالباقيامفّرعيو«تامبإلابةطبترملاقالحألاوهدئاقعونامبإلا

ملسملاىلعةبجاولاتاعاطلانيييمثءاهدعاوقواهسسأوءقافنلاوكرشلاورفكلا

تابجومىلإلقتنيمثةوعدللةباجتسالاهاجتسانلافانصأوءعيرشتلارداصمو

.1]صءاهحورشوديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمعصفحوبأ1
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رهاظموهكرتوهملعبجياموهلعفوهملعبجيامو«فوقولاوةءاربلاوةيالولا

ةيضابإلااهيلعحلطصاامكءنيملسملاعاضوأبسحةفلتخملاةمامإلاومكحلا

ةرموءةنونسملاوةبجاولاتاولصلاعاونأوتابجاولالإدوعي2نيدلاكلاسع.

للملاناييومهتمةعاربلابحتنمومهتيالوبحتنمليصفتىلإعجريىرخأ

كرشلاورفكلاونامبإلاىلإدوعياذهدعبلسرلاوبتكلابنامبإلامثتسلا

مايألاماكحأوءايبنألانعةقرفتمتامولعمفةكئالملابناعإلامثءاهماسقأو

اياضقلاضعبيففقاوملانايبو«بونذلاعاونأو(...تامولعملا؛تادودعملا)

.هداقتعانمؤملاىلعبجياميفةصالخريخألاييو«فالخلاافوحرثكيلاةيدقعلا

فينصتالويجهنمميسقتلعضخيالصنلانأفيكحوضوبانهظحالنف

ةصاخوملسملاىلإداريةينيدةفاقتوتاداقتعانمةعومحبناكامنإو؛طوبضم

.صنلاىلعتلاوتيلاحورشلاىلعهرثأبارطضالااذلناكدقو«سانلانمةماعلا

:مهءاملعحرشلابهلوانتدقو

راصتخالانيباطسوهحرشناكوأيخامشلاديعسنبدمحأخيشلا©

.كلذيفليصفتنودراثآلابداهشتسالاو«يوغللاعملانايبىلعهتمدقم

دوجوملااهنمتاّرمةدعهحرشيذلاء!ينالتلاناضمرنبورمعخيشلا©

ةتكنىلعديضنلادقعلا"وء"ةديقعلانعمىلعةئيضملاةولؤللا":اهنم؛دوقفملاو

.10صقبسامیفهتمجرترظنا_]

.1]صءاهحورشوديحوتلاةمدقم:عيمججنبورمعصفحوبأ2

رصموةسوفنلإملعلابلطيفلحترارشاعلانرقلاءاملعنم؛يبرحلايالتاميهاربإنبدوادناميلسوبأس3
.306287/2288مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:رظنام1560/967ةنسيفوت؛بازيميداوو

س
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ةتكنلديرملاةدمع"وء"راربألاةديقعقيلعتيفراكفألاةجيتن"وء"ديحوتلا

.قيلعتلادوقعيفقيقحتلامظن":هامسينالتلاحرشىلعقيلعتهلو؛"ديحوتلا

جاحلبنبىسومجاحلانبميهاربإخيشلاحرش

.تیب198يفنتملا*وسيردانبالاصنبناميلسنبدمحمخيشلامظنامك

نحنيذلاشيفطافسوينبدمحماخيشلاحرشاهعسوأولامعألاهذهلوطأنكلو
.هکرلفتدلصب

ةسردميفسردورصمىلإلحترا«رشعيناثلانرقلايفسنوتبةبرحءاملعنم؛يتالتلايبرحلاناضمرنيورمع1

ةآرمءةينونلاةموظنملاىلعةينوميملائلآللا:لثم«يشاوحلاوحورشلانمريثكلاهراثآنم«رهزألاو«نولوطنيابةيضابإلا

/6873مقرةمجرتقيضابإلامالعأمجعم:رظنام1773/ه1187ةنسيلوت؛نيروغيتلوصأيلنيرظانل

663-668.

.1]صءاهحورشوديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمعصفحوبأ2
ةلاسر:راثآلانمكرتم1867ةنسدلو؛نقزييبةدلبءاملعنمظوفحجاحلبنبىسومجاحلانيميهاربإ3

.66‹5265/1مقرةمجرتقيضابإلامالعأمحعم:رظنام1948ةنسةيليوج22يليلوت؛حورحلاسيياقميل

دبىلعملعتةنسدلونقزييبةدلبءاملعنم؛وسيردانياحلاصنبناميلسنبدمحم4

سردوعامتجالاحالصإلايلدهاجءاريرضناكويلشيفطاخيشللرضحويمثلزيزعلادبعخيشلا
ىدامج12يفيفوتريسفتلايل"ةمحرلاوىدمحلاريسفتيلاةكربلاونميلا":اهنمتافلؤمةدعكرتولاحرلانمديدعلا
.821294/4مقرةمجرتةيضابإلامالعأمحعم:رظنام1896/ه1313ةنسةي



!شيفط[مسوينبعيشلاب

نبیسیعنبنمحرلادبعنبحلاصنبیسیعنبفسوينبدمحماخيشلاوه

ىلإهبسنبخيشلايهتتيو2ةدّلعتمتاّرمهسفنبهركذاماذه«شيفطاليعامسإ

3هيباطخلانبرمعىلإهلصيمت(ه625-983)برغلابةكلاملةلئاعلانييصفحلا

مساقنبفسوينبنوُدَعنبديعسجاحلاتنبهُماَمةديسلايهفهّمُأامأ

.4نقزيببرديلآةريشعنمردينبیسومنبرمعنبا

اروصقمابقلحبصأىَّتح5؟«بطقلا»بقلبةيضابإلادنعشيفطاخيشلارهتشا

بقللااذلنوكينأنود«لازاموهتقويفةيضابإللاعجرمهنوكلوهتناكملهيلع

.ةيفوصلابطقلاناعمنمعم

اذهعموءاهسفنبركذيامكةيادرغةدلببم1821/ه1238ةنسخيشلادلو

امأوةدلبلاهذهيفهبسنوهلوصأرابتعاب2هدلباهيّمسيونقزييبىلإهسفنبسني
.اتقۇماضرعناكفةيادرغىلإهلهأباهذ

ءةيدقعلاشيفطافسوينبدمحماخيشلاءارآ؛نتيوىفطصم:يلياميفليصفتلابهتافلؤموهتايحةمجرترظنا1

.864835/4849مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم497-63480-17:ص

قاحسإيبأرظنا؛صلاخلابهذا-؛122ةيفاشلاةلاسرلا-؛031:(خ)«تازجمللةديصق2

.290/1:زوبديلعدمع؛باكلل

.23:وتايآليلاننيقلت-؛3031:تازجعللةديصق3

:زوبديلعدّمَع؛15ءةيشيفطلالئامشلايتةيبحذلالسالسلل:رافحميهاريإ580/6ريسفتلاريسيت4

295/1.

ءاهلهأدنعنحزيتآیمستو؛م1321/-ه720ةنستأشنةسماخلايهوبازيميداوىرقىدحإ:نقزييبو

.22:بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا:رظنا؛ةرواحيءايحأاهيلإمضنامثتلالفاتيحاهلصأ

.36:ريسفتلايلهبهذموشيفطاخيشلا:نيدرتوبيع./1:ةضحن:زوبديلعدمع5
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يضقيهدلاوناكثيحڭةةيادرغةنيدعهرمعنمىلوألاعبرألاتاونسلاشاع

حالصإلااياضقلوحةدلبلاءاهجوعمهفالخببسبنقزييبنميفنلاةرتف

خيشلاشاعفدلاولايفوتنقزييبلإةيادرغنمةلئاعلاعوجردعبو؛4عامتجالا

هنيوكتوهتيبرتيفغلابلارْثألاهمألناكومهتلافكوهتوخإوهمأةياعريفاميتي

نأثبلتملتهدهعةيادبيف؛؟شيعلافظشورقفلاهتلئاععمىناعو؛ةهميلعتو

لوتيلاةريصقلاةرتفلاىوس؛ميلعتلاريغبهتايحلوطلفتشيملو؛لاحلاتنسحت
.7م1853ةنسلبقهكرتففيلأتلاوسيردتلانعهلغشيهدجوفءاضقلااهيف

نأدعبو«باّكلاىلإهّمأهتلسرأاملميركلانآرقلاظفحبهريغلثمملعتلاادب

دبعخيشلاذيمالتدنعةساردلاةعباتلالٌهۇمحبصأينامثهرمعوهظفح

‹10ناميلسنبرمعخيشلاوگرابزاىسيعنبدمحمخيشلالاثمأ:نييمثلازيزعلا

.437/4لاعفألاةيمالحرشس١

.352/9553ليابانكحرش۱02يداصلقلاحرش2
.153صسسلاقجلم؛ناظقيلوبأ؛36.ةيهذلالسالسلا:رافحميهاريإ3

.292/1:زوبديلعدمع؛36:ةيهذلالسالسلا:رافحميحإ4

.295/1:ةضمن:زوبديلعدمع3؛صسلاقحلمءااظقيلاوبأ5

(خ)لئاسرعومحب-؛11/1بركلافشك-؛356/10-2357ط؛49/6ءاط:ريسي:رظف6

.14؛ةيبحذلالسالسلا:رافحميهاريل151.أ)بطقلاةبكم

.157نيسلاقحلم؛ناظقيلاوبأ؛44سفنردصلا7

.299/1:ةضهنلا:زوبديلعدمحم؛155:ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ8

عحجرمثرصمونامعىلإرفاسزيزعلادبعخيشلاذيملتنقزييبنمملاع:رابزاىسيعدمحمخيشلا9
خيشلادّدرتدقونيحلصلانمايطخناكو«بازيميداوتاقلحمتنقزييييةبازعلاةقلحسرتءاظعاوواسردم
.847822/4823مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم؛283/1ءةضهنلازوبديلعدمحم:رظناءاریٹکهيلعشیفطا

يفوتءاهيفسيردتلاٌلوتوفطعلامتةكيلمةدلبلإيفنحالصإلابمنهلةرارقلانمملاع:ناميلسنبرمع0
.108‹107ريسلاقحلمناظقيلاوبأ:رظنافه1295ةنس
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ڭيىساكنبومحونبناميلسجاحلاخيشلاو؛!فسوينبديعسخيشلاو

.؛صاصقلاهيلعسرديذلالاصنبرمعو
لعجاممةساردلابهدهعةيادبذنماغوبنواداهتجاشْيفطاخيشلارهظأدقو

قلحردصتيحبصأىحغبنوكلذققعحتدقو‹حاجنلاوريخلاهيفنومّسوتيهتذتاسأ

.ةرغصلايفهوملعنمضعبهيلإسلجو«سيردتل
هباريثكهيلعذملتتيذلاميهاريإجاحلاهخيشىلإلقتنائدابملاهذحخأدعبو

7٤

هتلحرنمهعوجردعبشیفطاخيشلاهمزالدقوخيشيابهرئأتنمرثکأ

هتدلبلإعجرمثاملعتمةبرجوسنوتلإلقتامحنبفسويجاحلاخيشلاىلعملتفسوينبديعسس1

قيضابإلامالعأمجعم:رظناه1296:يلاوحيفوتقحلايفةأرحلباومالكلايفةمكحلابفرعظعولاوسيرد
.100-101ريسلاقحلم؛ناظقيلويأ؛389-414387/3مقرةمجرت

تاقلحةسائرمثنقزييبهتدلبيفةبارعلاةقلحةسائرلوتيمثلخيشلاذيمالتنم:ىسيعنبناميلسجاحلا2

رابزادمحمخيشلادهعوهدهعيفثوته2301ةنسهتدلبىلعموجهدريفعافنلاةمامإلوتو«بازيميداو

‹460مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:رظنامعقلاهدصقتةبلطلانمدوفوتأدتباو؛ةيملعةكرحنقزييبتفرع
.96-4%ريسلاقحلمناظقيلاوأ؛3434
ةوالتنسحبرهتشا؛نقزييبنوقرزلآنمرشعثلاثانرقلانمنالافصنلاءاملعنم:يساكنيوحس3

.300/1:ةضهنلازويدىلعدمخ155٠؛104ربسلاقحلم؛ناظقيلاوبأ:رظنا؛مركلانآرقلا

وبآ:رظنا؛ييمشلازيزعلادبعخيشللرصاعمءاةاضقلايضاقناکقيادرغةنيدمءاملعنم:حلاصنبرمع4

.286/1زوبديلعدمحم!131ء130ريسلاقحلم؛ناظقيلا

نوملعتياوناكنمءامسأاهيفركذييركسعلامكاحلاىلإةلاسراهيف(7:ز.أ)بطقلاةبكم(خ)لئاسرعومحب5
.22هقرعامكناظقيأوبأديشلا:صوصرفدمحأ8ءةيهذلالسالسلارافحميهاريإ74يل

.19‹18:ةيحذلالسالسلا:رافحميهاربإ6
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هرئامبوهيلعهلضفبوهبةداشإلاوهركذنمرثكأوهدشرموهخيشحبصأفءةّيملعلا

يفةّصاخةديصقكلذلكنَّمضو؛ملعلاذخألهيلعهدّدرتو

يذلاجاتنإلاف؛هملعتيفهسفنىلعيلكلاهبشهدامتعابشيفطاخيشلافرعدقو

ينوخياشملايفصقننماهفرعيلافورظلاوهيفشاعيذلاطيحلالداعيالهكرت
امذحخأيلقرشلملانمملعلالهأءيججبقرتيوصرفلانّيحتيناكدقف«بتكلا

ييهتبغروهحومطوعيرسلامهفلاوظفحلايفةيوقلاهتركاذاذهىلعهدعاسومهدنع

.2هرصعيفنيدللدّنحلانوكينأيفةقداصةبغررهظأوملعتلاويقلتل
هطاشنبهيرصاعمنيبهيفزيوءهعمتمبيفةزرابةناكمشيفطاخيشلااوبتو

ةوقلالهسالواروسيمةناكملاهذهىلإلوصولانكيملوءيحالصإلاويملعلا

نمةعومجمبهطاحأيوبرتلاهداهجنكللمعلاةبوعصلوهلنيضراعللا

لمعلاكلسيفجّردتومهدشرمومهذاتسأناكنيذلانيديرلاوذيمالتلا

افلكمايداعاوضعةباّرعلاةقلحلخدفيعامتجالاماظنلاةلكيهاعيتميعامتحالا

.4ةقلحلاخيشكلذدعبحبصأمتزيهجتب
طبرينأيمالسإلاملاعلانمتايصخشةععمهتقالعبشيفطاخيشلاعاطتساو

ناكو؛قرشلايفملعلامصاوعنمةلمجبيرئازحلابونحلانمةيئانلاةقطنملاهذه

بطقلاةبنكم(خ)معسوللمئاعدلاحرش-:اضيأرظتا373/2كلسرلامتاخثيداحأيللمشلاعماح1
.176:ظ‹تاراعتسالاحرشحرش-5:و(2-و)

-؛321«بهنلا-؛13/1عرفلاولصألالماش-417:ظقسميبأةيشاح-؛12يقعلاىلعدرل2
.111:و/2فاصنالاولدعلارصتحمحرشحرشهللاحف

.75:(7.:ز.أربطقلاةبكم(خ):لئاسرودئاصقعومب3

؛309/1ةضهنلزوبَديلعدمحم؛167ريسلاقحلم؛ناظقيلوبأ4

P. Louis DAVID: Les mechaikh du M'Zab: p 4.
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ىلإبازيمنمهذیمالتلاحترااذكوءاذهيفريبكرودهودصقنيذلاةبلطلادوفول

ةينورابلاةعبطملاهبتماقامةّصاخهدهعيفتعبطيلاهبتكىلإةفاضإرصموسنوت

.هبتكةعابطيفدهجنمشيفطاميهارباقاحسإوبأخيشلاهبماقامو؛رصع

اهمهأنمةفلتخمتاقالعهرصعيفماكحلاضعبوشّيفطاخيشلانيبتطبرو

ةيبهذملاةدحولاببسبرابحبزونامعنيطالسنيبوهنيبتناكيلاةقالعلاكلت

نيطالسلاءالؤمهتقالعتناكف«برغملاوقرشملايفةّيضابإلانيبةعيدقلاةلصلاو

خيشلاتافلؤمضعبعبطمتنأةقالعلاهذهدئاوفنمتناكوءةقيثوةديطو

.«دازلانايمه»لثمرابحجبزييةيئاطلسلاةعبطملاب

ءڭاهغيلبتلجأنمشاعوقايحلايفةلاسرسيردتلاشْيفطاخيشلاذختادقو

نملعجوهرمعنمةرشعةسماخلاغلبانكلذوةركبمنسذنمسيردتللسلجو
هرمعرخآىحميلعتلايفاماعنيناثيلاوحىضقدقوءڭذيمالتلاهمؤيادهعمهراد

.ةارفاسموأاميقمسرديوهف«هنيعبناكمىلعرصتقيملو
ةرشعتسهرمعوهدبذإىربكةيانعوةّيمهأفيلأتلاشيفطاخيشلاىلوأامك

هتدلببميقموهوفلافء؛تالقنتلاولاوحألاريغتبمعطقنيالهيفرّمتساوةنس

.هرصحبعصىحعونتوهجاتنإرثكاذل؛!رفاسمو

.37ص«شيفطاخيشلاءارآنيوىفطصم؛302/1ءةضهنلازوبديلعدمحم:رظنا1

.302/1ءةضهنلازوبديلعدمحم2

:يقعلاىلعدرلا-47/1:لينلاحرش-؛185:ظ‹155:ظء81:و‹72:ظ«تاراعتسالاحرشحرش3

:بطقلاناحرهملامعأ-‹؛337/1ةضهنلازوبديلعدمحم؛2627ءةيهذلالسالسلا:رافحميهاريإ0

دحسلليلشيفطاخيشلاسيردتلوبقمتفيكهيأنعاهيفيورييعافرلاةزمحنبدمحأخيشلاءاضمإيةقيثواهيف
.كلذيفةطساولاوهناكويوبل

.01:©:و.أربطقلاةببكم(خ)«بيرغلاةديصق4
۱ 4
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اهنيوانعلوحو؛شيفطاخيشلاتافلؤمددعديدحتيفنوسرادلافلتخادقو

ةسمحغلبتخيشلاتافلؤمنأةفرعمنمانتنكماهبانمقيلاةلواحنلاو2كلذك

ادعام‹لئاسرلاوبتكلااهنمنشأةئامونيلالثو

لوصأ:ةّصاخاهنمشيفطاخيشلاراثآاهنوتحايلاعيضاوملاونونفلاتعوتتدقو

مث«قطنماوثيدحلاوريسفتلاوءةغللامولعوهقفلاوهقفلالوصأوءةديقعلاونيدلا

.خلإ...بطلاوةحالفلاوكلفلاو«باسحلاو«بازيميداوخيراتيفىرخأراثآ

ركفلاثعبلاحبريبكماهسإشيفطاخيشللاهيفناكيلاةيملعلاتالاحلاٌمهَأنمو

اهبتروهقبسنمءارآعمجفءيداليلانيرشعلانرقلاعلطمعمديدجنميضابإلا

.اهيفاّيساسأاعجرمكلذبادغو؛ليثتريخةسردللهذهلثموءاهللحواهحرشو

نقزييبهتدلبنميفنهنآاهنمنحمةدعلِهتايحيفشيفطاخيشلاضّرعتدقو
حالصإلاجعتساشيفطاخيشلاةلواحميفنلاببسو«ةرونبةرواجلاةدلبلانكسف

نأربتعيملويعامتجالالمعلابهدهعلّوَأيفناكدقوءاهرييغتوعاضوألاضعب

يقبدقو«هتدلبنمهوفنىحمهعمجردتلايعدتسيسانلايفعاضوألاهذهنكح

.اليلقلِاهرداغيمواهيفماقأوهقدلبىلإعجرتنينسعبسيلاوحىفنلاي

مبازیميداوندمنيبتالّقنتلاضعبيفتلثتءاةليلقهرافسأتناكو

لُدَتخيشلاتالحرةّلقو؛زاجمحلاىلإالإطيحلااذهنمجرخيملوءنالجراو

.38/1309ةضهنلازوبديلعدمحم؛46ءةيهذنلالسالسلارافحميعاريإ44/1ليلحرش1

هللادبع؛159قحلم«ناظقيلاوبأ؛108؛نينمؤلللبيسلإةياعدلاشيفطاميهلريإقاحسإوبأ:رظنا2
111-117:ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نالهجنودع؛هتافلؤموةمئألابطقلفيرعتتاقاطب«يلباطنك

J.Schacht:Bibliothéques et Manuscrits Abadites: Revue Affricainne,
Année: 1956: .375-398

P.L. DAVID: Les Mechaikh du M'Zab: 4
.ةلماكخيشلارانآةمئاقبقحلمهيفو4807؛شيفطاخيشلاءارآنتویفطصم:رظنا3
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نمركبمتقوذنموسيردتلابتقولامظعمهلاغتشاكيفعاضوألاريثأتىدمىلع

نمهعنكباممءهلثملإةجاحلاٌدشأيفْمُهدهعيفسانلاميلعتهسفنمزلأفهرمع

قييضتلاوهىوقألاببسلاىقيبنكلو«ذيمالتنعءةكرحلاةرثك
نماهاقلتيةصخربالإلقتنيالحبصأف«هلامعأوهتاكرحدييقتوهيلعٌيرامعتسالا

.ةرملكرفسلاهلغّوسُتتارربموعئارذدَدقويركسعلادئاقلا

دوهخالصاويحلصمىلإةجاحلاٌدشأيفعمتجملااهيفناكةرتفخيشلافداص

يۇتىح؛ْييمثلازيزعلادبعخيشلاوةءايركزوبأحلاصنبيحيخيشلااهأدبيلا
؛ىدسدوهجلاكلتبهذتالوفعضتالوةوَقدادزتوأءاهرامثلامعألاكلت

هرمعىضقفكلذكردأدقو؛شّيفطاخيشلامامأابجاويعامتجالاحالصإلاحبصأف

يفببسٌمهأنأىأرو«هليبستضرتعايلاباعصلاهنثتلوعمتجلااذهةمدخيف

ريثكحيحصتىلإهجناف؛ملعريغنعديلقتلانايغطولهجاوهعمتحلالاحروهدت

نمهيفاوناكاماوكرتيوموقألاليبسلاىلإسانلادوعيىحميهافملاوتاداقتعالانم

.عدبلاولاحلاءوس
ةرسحاذههثروأف«ثادحأللاعبتتم«هرصاعيذلاعقاولابمتهمناكو

نألمأىلعشاعفمهيضارأىلعرامعتسالاٌوثجنمارُمذتونيملسملاعقاوىلع

هفقومناكومهدحبفلاسومهتدايسومهتماركلنوملسملاعجرتسيوهنمصخب
یریو؛جالعلانمنكمتللءادلاصيخشتىلعيبنيازيمتمةيرامعتسالاةرهاظلانم

ىقتاموةرضاحميدقلاذنمتناكوءايلاحةلقروةيالوةمصاعيهويرئازحلايقرشلابونحلابةنيدمنالجراو] 

يبأو؛نالحراولبوقعييبأ:لاثمأءاملعلانماريثكتفرعوملعلابترهدزا؛لامشلاوبونحلانيبلفاوقلاقرط
.يئاکلادبعراًمع

‹حالصإوةضنبحاص؛نقزييبةدلبءاملعنم(ه1202-1120)يلضفألالاصنبيحيءايركزوبأ2

.968-965/4‹1004مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:رظنا
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ىلإونيملسملالاحىلإرظنيمثمهتمواقمومهتبرامبحتارافکنيرمعتسملا

فعضيواديسناكيمالسلانأخيشلادحيفةرعاظلايفمهتيلووسم
ناکانفاورمعتسااذإف«محلاوحأهللارّيغفمهسفنأبامنوملسللارّيغامللإمزهيو

.!مهيديأتنجامباذه

نماءزجداهخجلالعجفءلمألااذهقيقحتلعيطتسيامةكراشملايفركفاذكهو

ءاهعمقنويسنرفلاعاطتساامناعرسةمواقمةكرحداقدقو؛ةايحلايفهتلاسر

.2اهتعقرعسُتتالىحخيشلااولقتعاو

اجقيضطيحيفالإكّرحتيالىحةيرابحإةماقإيفعضوهحارسقلطأامل

«ةيادرغيفمكاحلانماهبلطيةصخربلِبازیمندمنيبلقتنيالف
.3ةرارقلاونايربىلإباهذلابهلحمسيىحىش

مويتاهجاولاددعتملاداهحجلانمرمعدعبهللاهمحرةينلاخيشلاتفاودقو

ضرمدعبم1914ةنسسرامرهشلقفاوملاه1332ةنسيناثلاعيبر23تبسلا
e.4مايأةينامنهبملأ

.28-19ص02ددملقايحلاةلحبرامعتسالانمشيفطاخيشلافقومنيوىفطصم:رظنا1

.42556قمبارلاةقلحلاخيرانبكوميلةّيضابإلاشعميحيلع1ةضحلزوبد2

.28ص؛شيفطاخيشلاءارآنيوىفطصم6بازميخیرات«فسويديعسجالا3
.196بسلاقحلم«ناظقيلوبأ؛07لسالسلاراحميهار4

 

 



"ديحوتلاةديقععرش"باتكبمويرعتلا

مالكلاملعاهبمتهاوهدهجلكبشيفطاخيشلااهمدخيلامولعلانيبنم
نمهیقباستافلۇلشاوحوحورشيهتافلؤمةدعامهيفهلتناكو‹ةديقعلاو

ءزجورشعثلاثلانرقلايفبهذملااذهاومدخنممهأنمكلذبناكفءةيضابإلا

.ديحوتلاةديقعنعلهحرشاهكرتيلاراثآلانمو«نييرجمحلارشععبارلانم

باتكلاناونغ
دقوءلرخآناونعنود‹«ةديقعلاحرش»:ناونعبالإحرشلااذهخيشلاركذيمل

‹2«ديحوتلاةديقعىلعديرفلادقعلا»:ناونعبحرشلااذهةديقعلانامققحمركذ

اذادنسدحجالويمعدهعمةبتكميفدجوتيلاةطوطحخملاناونعوهو

ءاجدقو«تيراعتنبديعسةطوطحخملاهذهخسانهبتكاممىحوتسمهلعلو«ناونعلا

ناونعاذهيفسيلوء«ديحوتلاةديقعىلعديرفلاحرشلااذه»:هلوقهعيدقتيف

نمافرصتالإناونعلااذهيفىرنالولميدقتوفصودرحمنكلوباتكلل
امك خسنلامدقأنمةروكذملاةطوطحخلملاف«فلؤملاعضونمسيلونيخسانلا

نوكيالفءةخسنلاهذهريغيفناونعلااذهددرتيملاذهعمو اهفيرعتيفركذيس

يفلحسلملاوهوخيشلاهركذيناكامكوفللنومضمىلعلدياملإناونعلا
حرش»:نيسرادلاىدللوادتلاناونعلاوهوةعوبطملاةخسنلافوةطوطخملاخسنلا

.«ديحوتلاةديقع

.2بابلحف2998‹؛نيروغيتحرش:لاثللليسىلعرظنا1

۹.ز:صءةبازعلاةديقعميمنيا2
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امك«ةرجحلانم(ه1315)فلأوةرشعةنسخيشلاهفلأدقو

.!باتكلااياتيففلولاهركذي

هباتيمعلولاجهنم
اموهوءتارطتسالاوليبساذههحرشيفشيفطاخيشلاكلسدقو

هيفعسوتالإعوضومىلعریالناکدقفلإهلوأنمباتكلاىلعبلغ

نايبلاىلعادمتعمنتملاظفلحرشيناكفءهنكمأامهليصافتلكبنايتإلالواحو

لوقىلعاللدمءةّنسلاونآرقلابداهشتسالايفعرشيمث«يوحنلاويفرصلاويوغللا

.فلؤملاهركذيملاممريثكلابعوضوملاايرثمو؛نتلابحاص
ثيدحلاوريسفتلابتكاهساسأحرشلااذهيفاريثكخيشلارداصمتددعتدقو

اذهبستكاانهنمومهريغونم«نيرخأتلاونيمدقتمللمالكلاملعو
رهظيو؛ةيضابإلادنعيهامكةديقعللخيشلاميلقتثيحنمةصاخةيمهأباتكلا

ةلدألاشقانيكلذلكيفوهوىاملعلانمهريغبهاذعوهبهذمبهتفرعمةيلومشهيف

ريغىلعناكولوانايحأهبصاخلافقوملاذختيوءيأرلاهفلاخنمىلعدريو
 نسحألامدقيونتملالاوقأىلعمكحيويأرلابوصيهدجنف«بهذملاروهشم

يفةيضابإلافقاومضعبحيضوتيفاريثكديفيامك؛یرخأانايحأ هیأربسح

.ةديقعلالئاسم

ناك«فعضلانطاومنمريثكلاهفنتكادقباتكلانإفةيمهألاهذهبناجىلإ

ريسفتلايفةصاخبتكلانماهلقنييلاراثآلايفخيشلاصيحمتمدعاهببس

ةعوسومىلإباتكلالوحاممكلذيفهبانطإوصصقلاركذبهعولوو؛ثيدحلاو

.590:صايامرظت1
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ةيهقفلالاوقألايفةعوسومو«نيرخآلاونيلوألارابخأوىايبنألاصصقوريسلايف

ىلإ؛ةيهقفلئاسميفلوصفهيفتدرولبةديقعلاباًصاخنكيملوءاهفالتخاو

.ةيدقعلالوصألابناج

خيشلانكلهيفلئاسملاهذهدورووهحرشييذلانتملاةعيبطاذهىلإهرجدقو
اتقولجعتسيامنأكفلؤينيحوهف«تامولعملانمةدازتسالاءاروهحرشيفداقنا

ةبلطللاهجومنتملاناكالوأ؛ئراقللمزاللاملعلامدقينأنودعيضينأفاخي

نكل«هرخۇيالوهتقويفنايبلكمحلمدقينأبسانملانمىريوهفاضيأةماعلاو

.هلئاسملكيفباتكلاعبتتييحربصلاهنميعدتسيوثحابلابعتياذه

ملفءةيمالسإلاتافلؤلانيبيهذملافالخلابتكنماجذومنحرشلااذهربتعيو

.اهيففلاخملاضفرولاوقألاوءارآللراصتنالاو؛دودرلاولدحلاحورنمحرشلالخب

قيقحتلايفةدمتعملاتاطوطنملا

:يلاتلاکيهوءةعوبطمةسداسوةطوطخمباتكللخسنسمعمجنمانكمتدقل

يلوألاةنسنلا(1

مسب»:فلؤملالوقبًادبت‹نقزيببفلؤملاةبتكمبطقلاةبتكمنمةخسنيهو

اهخسانلوهجب؛«تاعاطلانمهريغوفيلأتلااذهيفكربتأيأميحرلانامحرلاهللا

اهقاروأددع؛فلؤوملاطخبتافاضإاهبذإفلماةايحيفتبتكنكلوء؛خسنلاخيراتو

نكتملام»:هلوقبيهتت؛مس27×29؛روطسلاةتوافتم؛ةقرو9

ةوقالولوحالهتناعإوهللاقيفوتبلمكومت.قلاخلانييوهنيبوأةهوركموأةيصعم

ېئاهمقرو؛«ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإ

.تاقروثالثوحنبظ228:ةقرويفةمورخمةخسنلاو؛(92ه١):ةبتكللا
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ةيناثلاةخصسنلا(2
ميحرلانامحرلاهللامسب»:هلوقبًادبتةيادرغبديعسيمعدهعمةبتكمنميهو

نبيلعجاحلانبديعسخسننم‹«تاعاطلانمهريغوفيلأتلااذهيفكربتأيأ

موياهخسن؛فلؤملاذيمالتنميبرحلاتيراعتنبرمعنبيلعنبديعسجاحلا
؛ارطس22ةحفصلكب؛ةقرو162اهب؛نجسيةدلببه1316بحر15ءاثالثلا

نکتملام»:هلوقبيهتنتو؛يبورمحأ؛حضاويبرغمطخمس

بسانيدهعلابءافولانإفماتخلاةعاربدوهعلابءافولاهركذيفوةهوركموأةيصعم
:هلوقبكلذلليثمتلارهشوماتخلا

هلهأفهكايرهدلاءاقبتيقب

:هلوقبولماشةئيربللءاعداذهو

ميظعتوليجبتكادربالاسانلكيقييهللاو

هللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالهتناعإوهللاقيفوتبلمكومت

.04:ةبتكملايفهمقرو؛«ملسوهبحصوهلآودمحماندیسىلع

.ةقلاثلاةنسنلا(3

ميهاربإجاحلايدنحخيشلاةبتكمنميهوءةرارقلابتالبلاةريشعةبتكمنم

يفهبكربتأيأميحرلانمحرلاهللامسب»:هلوقبًادبتبطقلاذيملتديعسجاحلانب

هتركذمالكلاملعةهجنمةلمسبلاىلعمالكلاوتاعاطلانمهريغوفيلأتلااذه

خيراتنود؛فلؤملاذيملتيرهطمناميلساجاحلاخسانلاو«...نيروغييتحرشيف

:فلؤملانعخسانلالوقوطوطخملاسرهفميلقتبسحفلؤملادهعيثيهو
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20:ةحفصلكيف؛ةحفص354اهب«تاحفصلاةمقرم؛1«نيمآهللاهظفح»

ةهوركموأةيصعمنكتملام»:هلوقبيهتنتو؛مس17.5×25:امترطسمو؛ارطس
ليثمتلارهشوماتخلابسانيدهعلابءافولانإفماتخلاةعاربدوهعلابءافولاهركذيفو

:هلوقبكلذل

هلهأفهكايرهدلاءاقبتيقب

:هلوقبولماشةئيربللءاعداذهو
ميظعتوليجبتكادربالاسانلكيقييهللاو

هللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالهتناعإوهللاقيفوتبلمكومت

خسانلاريغنمتافاضإةخسنلاهذهيقو؛«ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلع

.ةسرهفبيهتنتوانايحأءيدرطخبو

ةعبارلاةخسنلا(4

نامحرلاهللامسب»:هلوقبًادبت؛فطعلاةنيدمببميهاربإنبدوعسمجاحلاةبتكمنم

نمةلمسبلاىلعمالكلاوتاعاطلانمهريغوفيلأتلااذهيفهبكربتأيأميحرلا

لثميرهطمناميلساجاحلاطخب؛«...نيروغبيتحرشيفهتركذمالكلاملعةهج

ميلقتةرابعهيلعلدتامكفلؤملادهعيفيهوءخسنخيراتنودءاهتقباس

۰351ابتاحفصلاةمقرم؛2«نيمآهناعأوهدوحجوبانعتموهللاهظفح»:سرهفلا

.ملام»:هلوقبيهتنتو؟مس18.5×25؛ارطس0:ةحفصلكيف؛ةحفص

دهعلابءافولانإفماتخلاةعاربدوهعلابءافولاهركذيفوةهوركموأةيصعمنكت

:هلوقبكلذلليثمتلارهشومتخلابساني

.02:صطوطخللاةسرهفميدقترظنا1
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هلهأفهكايرهدلاءاقبتيقب

:هلوقبولماشةئيربللءاعداذهو

ميظعتوليجبتكادريالاسانلكيقييهللاو

هللاىلصوميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالهتناعإوهللاقيفوتبلمكومت

ىرخأتافاضإاهيفو؛ةسرهفمةخسنلاو؛«ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلع

.ةثلالاةخسنلالثمءيدرطخبوخسانلاريغنم

ةسهانخلاةنصنلا(5

هللامسب»:هلوقبًادبتنقزييب«يالطدمحمنبميهاربإخيشلاةبتكمنميهو

ىلعمالكلاوتاعاطلانمهريغوفيلأتلااذهيفهبكربتأيأميحرلانامحرلا

‹خسانلاةلوهجم‹«...نيروغبيتحرشيفهتركذمالكلاملعةهجنمةلمسبلا

ةايحيفعقوخسنلانأىلعطوطخملاسرهفلوأيفخسانلامالكلديو«خيراتلاو

ةمقرميهوهللاهدمأ»:فلؤملانعلاقثيحامتاقباسلثمفلولا

؟مس21×15.5:اقرطسم21ةحفصلكيفةحفص371اهوتاحفصلا

ماتخلاةعاربدوهعلابءافولاهركذيفوةهوركموأةيصعمنكتملام»:هلوقبيهتنتو
:هلوقبكلذلليثمتلارهشومتخلابسانيدهعلابءافولانإف

هلهأفهكايرهدلاءاقبتيقب

`:هلوقبولماشةئيربللءاعداذهو

ميظعتوليحبتكادربالاسانلكيقييهللاو

هللاىلصوميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالهتناعإوهللاقيفوتبلمكوم

.ةسرهفمةخسنيهو؛«ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلع
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ةسداسلاةخسنلا(6

خيشللنيعبرألاثيداحألاحرشعمرئازحابتعبطةعيدقلاةيرجحلاةعبطلايهو

جاخحلاديىلعه1326ماعنملوألاعيبررخاوأيفيعصملافسوينبزيزعلادبع

.يجسيلاىسيعجاحلانبدمحمجاحلاويوافطعلادمحمنبميهاربإجاحلانبرمع

نمنيذيملتلاكلماتناكيرجحلاعوبطملانمنيتخسنىلعلوصحلانمانكمتو
نبميهاربإجاحلانبدمحمجاحلانبميهاربإقاحسإوبأخيشلا:امهفلؤملاذيمالت

خيشللىرخأةخسنو؛(س)باهلانزمرو‹نقزيبطقلاةبتكعبشيفطافسوي

املانزمروءةيادرغبدمحمجاحلاهنباةبتكمنميناولعلارمعنبىسيعنبهللادعس

فلوملانملوقنماهضعبوانايحأةياشتمتاحيحصتنيتخسنلاىلعو؛(ل)ب

.قاحسإيبأل(س)ةخسنيفةصاخ

ىوسنكتملاهنألةينامعلاةعبطلارابتعانعانضرعأاننأىلإانهةراشإلاردحتو

ىحباتكلارخآىلإخسانلاةمدقمنماهصنبرئازحلابةيرجحلاةعبطللراركت

.ءاطخأنماهيفامىلإةفاضإرئازحابنيلوألاعبطلابنيلفكتملاتامولعم
نيبوءةرارقلابتالبلاةريشعةبتكمنمةثلاثلاةخسنلانيبريبكلاهباشتللارظنو

امهنمةريخألادامتعابانيفتكادقف«فطعلابدوعسمجاحلاةبتكمنمةعبارلاةحخستلا

صقنلايفو«ىرخألاخسنلاعمفالتخالايفناقباطتتودحاوخسانلامهنأل

ىرخألانعةدحاولايفتدحاوامهلصأنأىلعلدياممءاضيأتافاضإلاو

.رثكأخسانلااهبىتعاونسحأامهنمةريخألاو

:اهيلإةراشإلايفةلمعتسملازومرلاعمةيلاتلاةدمتعملاخسنلاانيديأنيبيقبكلذبو

."لصألا"باهيلإريشنو؛يالطخيشلاةبتكمةخسن.1

."ق"باهيلإريشنو‹نقزييبببطقلاةبتكمةخسن.2
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.عباهيلإةيادرغبديعسيمعدهعمةبتكمةخسن.3

.ك"باهيلإريشنو«فطعلابدوعسمجاحلاةبتكمةخسن.4

.ط"باهيلإريشنوةعوبطملاةخسنلا.5

.ساباهيلإريشنوءةعوبطملاقاحسإيبأةخسنتافاضإ.6

."ل"باهيلإريشنوءةعوبطملاناولعلاىسيعنبهللادعسةخسنتافاضإ.7

ىلإلصياريبكافالتخاةفلتخمانايحأتناكلبةبراقتمخسنلاهذهنكتملو

تافاضإلاوتافالتخالاوطاقسألاانيصحأفرشكأوةحفصلارادقمةفاضإوطوقس

مث؛يالطخيشلاةبتكمةطوطخميهتاطوطحخملالمكأنأانلنيبتف؛خسنلايف

:!ةفلتمتارادصإلثاهلمحبيفيهف«(ق)مث(ع)م
.اراصتخاوامجحلقألاصنلاوهف(ق)ةطوطخملانمهلثالوأ©

.(ع)ةطوطخملاصنو(ق)ةيشاحىلعخيشلاتافاضإيفلثمتييناثلارادصإلا©

يفاهنيفالتخاىلعةيرححلاةعبطلاعمتاطوطخللنميقبامثلاثرادصإلا
.يالطميهاريإخيشلاةبنكمةطوطخماهطبضأواهلمكأوطاقسألاوءاطخألاةبسن

نأبحاولاناكتارتفىلعفلوملاةدايزلضرعتبانكلامادامواذهلاعبتو

انرشأو؛يالطخيشلاةبتكمةطوطخماندمتعافءاصنىفوألاةريخألاةخسنلادمتعن

لاحيفانحجرو؛شماحلايفىرخألاتاطوطخللااهعمانلباقولصألاانلوقباهيلإ

(ل)و(س)خسنبانسنأتساامكءاحضاوًاطخلاناكاذإلإلصألايفامفالتخالا

.انايحأتاييوصتوتاحيضوتنمامهيفام.نيتعوبطملا

ءالثمرظناةدمدعبولوءاراصتخاواحيقتوةفاضإهبتكىلإدوعيثيح؛خيشلاتافلؤميلاذهلثمرركتدقو1

هةرمنمرکااهيلإدوعيوهفهتبلطلهسردياماهبلاغيلهتافلؤمنوكاذهلليعادلالعلوء35/1ليناباتكحرش

ملعأو
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يلانيوانعلاكلذكء[...]:نيفوقعمنيبلصألاريغنمةفاضإناكامانعضوو

امك؛اليلقالإهؤازجأوهتارقفةنونعمريغباتكلابلغأفئراقللاريسيتاهانعضو

نيبنالانماهعضوميفةحفصلامقرعضوبطوطخملاتاحفصءادتبااني

./.../:نيتضراع
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هبحصوهلآودمحماندیسىلعهللایلصو؛ميحرلانمحرلاهللامسب/[02]/

.2[اميلست]!ملسو

يضروهللاهمحرحراشلالاق]

.تاعاطلانمهريغوفيلأتلااذهيفهبكربتأ:*يأ(ميحولانمحرلاهللامساب)

ملعاوحرشيفهتركذمالكلاملعةهجنمةلمسبلاىلعمالكلاو

عفدوأهيفةعفنمبلطوأييشنعلاؤسباتکهءاجنمىلعبجیهنأ

رکذنمڈالوهيفبتکامارقينأ«ضعبىلإضعب7سانلالسارتيامكءةرضم

كلذنإفدعبامىلإهنعاضرعمكلذةعارقكرتيالو؛مالسلاوةالصلاوهللا

.هنعسانلالفغميظعًاطخ

.€2ءاَمسلايفالوضْرألايفهمّساعَرضياليذلاهلل

.قيفةالصلوةلملصنطقم1

طوعنمةفاضإنيفوقعللنييام2

.طنمةفاضإنيفوقعللنيام3

4
.و141ظو122ظ121ظ01تاقرو(خم)حرشس5
.«ةعفنمه»:قدليلل6

قنمطقس7
.ننمطقى8
وأ:قونل9

.«ةيدعتلءابلو»:عونف-0
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يفالءةعاطلاهبونيملولوحابملايوةدابعلايفعورشمهللاركذبءادنبالاو
ماعطلالوأةلمسبلاتدروامك؛امهدحأهبىونيذلاحابملاوهوركملاوةيصعللا

يذرمألكو؛[تردابتولو]ةعاطلاامميونينأاهيفطرتشيملوبارشلاو

۱.*حابملللماشناش

:يأظفللائععبوأهللاوهىمسع:يأنايبللةفاضإلاو«ىمسملائععبمسالاو

وأ؛ظفللابكربتيێعملابكربتيامكهنإف؛ميحرلانمحرلاهللا:كلوقوهظفلب
.ظفللاعممسالاو5ىاعتهللاءامسألكب:يأقارغتساللةفاضإلا

نمفقاقتشالاىلعوءقتشمريغةلالحلاظفلنأحيحصلاو؛دوجولابحاوهللاو

؛بوتكمعميبتكنمباتكلاكدبعععةهولأوةهالإهلأةدابعلاعمةهولألا

يأءهنأشيفهولأموهفهتفرعميفريحتتلوقعلانأل؛ريحتنعم؟ناسنإلاهلأنموأ

هركذبهيلإنئمطتبولقلانألءهيلإنكسنالفىلإهلأنموأ؛7ءايلاحتفبهيفريحتم

وأ؛لزاونلايفهيلإعزفيهللاورمأنمعزفاذإهلأنموأ؛هتفرعمىلإنكستحاورألاو

دابعلانألءهمأبعلوأاذإليصفلاهلأنموأ؛هيلِإعزفنمريجيهللاوءهراجأاذإهلأنم

.«فلوأهللامسع»:لوسيف1

حبصأاذإلوقيامباب«تاوعذلاباويأ؛ننسلا:رظقابيرغحيحَصنَّسَحثيدَحاذهلاقواور2
مقر؛ىسأاذإوحبصأاذإلجرلهبوعديامبابياعدلاباك؛ننسلاءةحامنبا؛3448132/5133مقر«ىسمأاذإو

.«ضرألايفالوءامسلا:ظفلبرداصللهذهيفو91273/2

.ڦقنمةفاضإنيفوعللنيام3

.نوعنم:«حابملللماش...هللامساعمفلوأئعللو»هلوقطقس4

.خسالنمطقس5

.ننمطقس6

.ننم«ايلحت...ريحتمي»هلوقطقس_7
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واولاتلدبأالوهلصأفريحتاذإهلونموأ؛دئادشلايف!هيلإعرضتلابنوعلوي

؛هوجويفهوحأكالوتمض2اذإةزمهاهبلقك‹حاشإكالوأرسكلاباهلقثل.ةزمه

اضيأوهوهبفراعلكدنعبوبحهللاوكلذكديدشلابخلاىعهلونموأ

هللابمئاقدوجوملکوهبماقأيأناكللبهلأنموأ؛هئايلوألبح

ىسوماي»:ىسومىلإىلاعتهللاىحوأ؛مارحلاةلوانلةباجإلامدعو؛مظعألامسالاوهو

ءاجو؛«ماثآلانعكحراوجومارحلانعكنطبنصفكلباجتسينأتدرأنإ

سيموارحهيرشمرُحهمَعْطَموهَلباَحَتسُيفيك/[03]/:ثيدحلا

.ةميظعلاتامحرلاءةرحخالاوايندلانمحرنهحولاو

اهلكهللامعنو؛ةميظعلانوديلاتامحرلاةرخآلاوايندلاميحرميحرلاو

.ةيبسنةمظعلانأالإةميظع

؛دلولاولهألاولامانمايندلامعنبنمحرلا»:ينزملادبعنياركبويألاقو

:قداصلادمحمنيرفعجلاقو«ةداهشلاوناعيإلاوةفرعملانمنيدلامعنبميحرلاو

.«نيديرمللميحرلاو«نيدارمللنمحرلا»

ميحرلاومفدلابنمحرلا:ليقو؛ةرهاظلاهمعنبميحرلاوةنطابلاهمعنبنمحرلا:ليقو

نأ "يراحخبلاةيشاح"يفييمامدلاهاكحامك نيرخأتلاضعبمعزو؛عطقلاب

ءهلامرثكأءيشللتبثتنأةغلابللنأل؛زاحبةغلابمةفصميحرلانمحرلايفموق

2580/46«برعلناسلرظنالاي"عرضت"وءابلبىدعج"علو"نفننمحيحصتلو«يإعرضتلب»:طولصألالس1

/4916.

.«ن:نف2

.عوقنمهللابملاقدوحوملك...ةهولألانمفقاقتشالاىلعودملوقطقس3
لبانكملسمحيحص:رظق؛ظفللاذهريغبةريرهيبأثيدحنمملسمهاور4

ز

85/3قك
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سأبال:تلق؛!كلذنعةهرزتمهتافصوصقنلاوةدايزلالبقياميفكلذنوكيامنإو

ةدايزلاالددعلاوأعملاةوقيهوقاحنلاحالطصايفةغلابملادارانأل؛كلذب

لخيلاوةوسقلاءافتنايوقوءةدارألايوقهللا:لوقنناتفصىلعف«تبثامىلع

.2ماعنإلاريثكامهانعم:لوقنلعفلاىعمنمامهنأىلعو؛كلذوحنوءهنعحشلاو

لاعفأليوأتيدنعنسحيالو؛ملعهنأنمحرلاييوءةفصهنأميحرلايفرهشو

.ةالثمهبنانتمالللعفلاركذيىلاعتهللانأل؛اهتدارإبهللا

معنهسفننععطقرفاكلانأالإرفاكلاونمؤملامهلكقلخلاتّمعهللاةمحرو

لاق؛هيفمهامممظعأباذعبرانلالهأبذعلهللاءاش4ولكلذعمو؛ةرخآلا

فيكمحرُتكلذكمحرتامكمدآنبااي:ليحنإلايفبوتكم»:رابحألابعك

.«هللادابعمحرتالتنأوهللاكمحرينأوجرت

مم:يللاقهن:لاق؟كبهللالعفام:هلليقفمونلايفيلازغلايئر:ليق
تطقسفبتكتتسلجكنماهلبقأل:لاقفقةدابعلانماعاونأتركذف

بهذا«؛كتمحراهتمحرامكفءالةمحرربحلانمبرشتاهتكرتفملقلاىلعةبابذ

مفاىلاعتهلوقل؛بذكاًمِإصصقلالهأهركذيامماذهلثمو؛كلترفغدقف
- ۶.٤ءورمموس *o

نمريخةدحاوةلاسمنأنمملعلارجايفدروالو LF اریخهردلاقثملمعي

.12/1ليلارصحرشيفليبلبهاوم«باطلللاهللادبعوبأ:يفيمامدلالوقرظنا1
:طوقف2

.عوننمالثهبناتمالللعفلركذي...نمحرلازلدبعنياركبوبألاقو»هلوقطقس3

.«ولو»:نف4

.قوعوننمطقس5

.«باحصأ»:قوعونف6

.08:ةلزلزلةروس7
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سانلاىلعاودسفيلمونلانيطايشنمبذكلاونقدصاًمِإو؛خلارانيدفلاةقدص

ہہالعولجهللانأ:نعملانأىلع.قدصاًئإو؛ملعلاوتادابعلايفمهداقتعا

بابلايفةدمعلاو؛هلاحاتفمواهريغلوبقلاببساهلعجوةلوبقمةلأسملاكلتلعج

تسيلنآرقلايفتاردقملانأحيحصلاو؛1ةّرذلاقثملَمْعُينمف:ىلاعتهلوق

دبعتملانايبلاوزاجعإلل¥دمحمانديسىلعلرتملاظفللاهّنأال؛نآرقلانم

.اهوالتبدبعتنملولوتمليهو
روسلاًادتباهللانأكشالو2لاقالْخأباوقلختإل:لهللالوسرلاق

اياكْمْشَتك:ل%هللالوسرلاقكلذلةلمسبلاببتكلاًادبّشةلمسبلاب

لوألاةيهللالوسرلاقاَهوُمْشَتكاذإوميحّرلامحلاهللامنسبهوايف

لوااهوبيكافاًباتكاذِإَفميحَرلا/[04]/نَمْحرلاهللامابملقاهيكام

يهلاقواالداعاهبليريلَعلر1؛لرثُبانکلكيهو

ذُمنيَعفرطاهَعَدأغنفنهرونمءاييفاهوُعَدَالمممكأول

محللعجكليهللانأكلذهجو:تلق5كمكَذكومَدآكيبأىلعتلر

.ةدحاوةرعبةفلتمتاملكبقطنلاىلعمهردقأوةنسلأ

.طونوعوقنماةرذلاقتملمعينمف:ىلاعتهلوقبابليلةدمعلو»هلوقطقس1
يفيلطويسلهركذوبنكننمءيشيفالصأهلفوعنال:نابألالاقوةيواحطلةديقعلاحرشبحاصهبدهشتما2
.120:صةيواحطلاةديقعلاحرشعلايبأنبا:رظنا؛دحألهزعيملو٠«ةيلملةقيقلاديأت»

اميفهننل3

.«يلعلريح»:طل4

.هيلعاعلااميفهجنل5
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وأباتكلابحاصهركذاذإكلذو؛ليقاذكلّوطتملءابلاقلعتمركذاذإو

ظفلبوأ"يأ"ظفلبحراشلاهركذاذإاًمُأدحاولحجرمالككهنأقيرطبهحراش

.لوطلاىلعىقبتانإفكلذوحنوأ"نعي"

؛هتمأوهتاذيفةرخآلاونيدلامعنهللاهداز(دمحمانديسىلعهللاىلصو)

هلدازیف؛تالامكلايفىقرتيلازياللهللالوسرو‹ىهانتيالكليهللالضفو

`هلةليسولابلطبوءهيلعمالسلاوةالصلابانرمأامكهيلعمالسلاوةالصلابريخ

تسيلفةيدههلانمكلذلب؛!كلذبعفتنيالهنأنماذهريغلاقنمًاطخأو

افوُرْعَممكيىدنسأنمل:لاقدقو؛ليقامكادبعتهيلعمالسلاوةالصلا

نيدوهولانعافورعمانيلإ3لصوأدقو2لاوُعذدافاوُعِطَتسُتْمَلنو

.ةأفاكملانعانزجعلهيلعمالسلاوةالصلاوهوءاعدلابهففاکنفل

؛حصألوألاو«نالوقاقلطموأريخبءاعدلاوهوطقفيوغلةالصلاعمو
؛ةصوصخمطئارشبميلستلابةمتتخمريبكتلابةحتتفملاعفأولاوقأوهوطقفيعرشو

نإو؛مهريغونحلاوسنإلاءاعدوةكمالملارافغتساوهللاةمحروهويعرشيوغلو

ةالصلالقفتعشنإو؛رافغتسالللماشوهوقلخلاءاعدوهللاةمحر:لقفتئش

.ماشهنباهراتخاوقولخملاوقلاخلاقحيففطعلااقلطمهيلع

؛«ءايشألاعيمجيفهبًادتيهنأیرتالللاوهمظعألامسالا»:دیزنبرباجلاق

ةريخألاوأىلوألاماللا*مأفلألاوأ"لا"تفنحولوعللماتمساوهلاقيوا[05]/

عنطقس1
.2407542/2مقركقللابلاسنمبابقاكزلبانك؛يلاسنلاننسحيحصينابألا:رظا2

:نف3

:طل_4
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ال:یلاعتهلوقيفضعبمعزو؛هضعبلبكلذلكحصيال:تلق؛ءاجلاوماللا1م

دشلاىلعيقبوهلإةزمهتدرهللاوهلنُةدلولإنموُميفنوُبقر

؛ءاطسونوكتال"لا"3ةملكنلكلذحصيال:تلق؛اهلبقفلألاواملاتفذحو

:رعاشلوقيٿهفلأفذحدروو

4لاجريفكرابهلللااماذإليهسييهللاكرابالالأ

.؟حيبقفذحكلذو

:يأةيلصتلاقيالوةالصىلصلاقيءردصملاعضومعضويمساةالصلااولاق

ءاديلقتةعامجوديسلاهلاقوهريغو‹7"حيولتلا"يفكلذبدعسلا؟[لاق]؛جلواعد

هنوكلمنملانأضعبركذوگ"رصتخملاحرش"لوأباطحلاهللادبعوبأمهعبتو

دريلطابهلككلذو؛ارفكنوكيهلامعتسانأبينانكلاغلابو«رانلا*يلصبمهوي

ىكزكفعاضمماللالعملعفلكنمةلعفتلانإفسايقلااما؛سايقلاوعامسلا

.«و»:طونوقف1

.10:ةبوتلةروس2

.قنىطقم3

.«لاحر»ق4

تييلاوعوننم«لاجريفكراب...."لا"ةملكنأل»هلوقطقسو؛طنم«حيقفذحكلظو»هلوقطقس5

.383/6ةغللادهاوشيفلصفملامجعملا:بوقعيعيدبليمإ.د:رظناءهلئاقلوهجب

‹127‹125‹07/1:حيضوخلىلعحيولتلحرش:نازاتفلارظناباعدلعع.ةالصلانأباتكلانمعضاوميلكلظءاج7

18130.

.17/1ليلابهاومباطلاهللادبعوأ8

.«يلص»:قف9
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عامسلااأو؛هرداصميفيزوزلاهلقنورصحيالاموةيورتیوروةيكرت

رعشلانماودشنأف

2الاهتباوةيل2َ:داونايقلافزعومادملاتكررت

 

اذهو.ةةيانعلاوءافشلاحرشنمعضاوميفباهشلاكلذيفمالكلاعسودقو

فرعيالذإاعوضوم*[تيبلاكلذ]نوكينأفاحخأ:تلق؛كانهامةصالخ

.5هلثمالوهلئاق

هوجولاعيمجيفهيلإجاتحلاانلماكوأطقفةّمألاالقلخلارشعمانمظعأ(انديس)و

ىلَعالل:هلوقوكمَآىلعينولضفُتال:هلوقاأو؛تالاحلارئاسو

ينولضفتالوألضفأهلأملعينألبقفىلعينولضفت):هلوقو7سو
مهوتبليضفتلانعيهنلاىلإايولتسنويوىسومومدآصخومهصقنياليضفت

جرخمدآو:«ضرألايفىسومو«توحلانطبيفرحبلالفسأسنويىدانذإ«ناكللا

.ةعابطًاطحهنأرهلظو؛«ەسيقم»:طف1

ہبوقعيليمإ.د؛75/6ء"ولص"ةدامسورعلجاتيديزل:رظنا؛مضوللانهدعبفلؤللركذيامكهلاقلوهجبتيل2
.75/6:لصفللمجعلل
.21/122443/3444‹ضايعيضاقلاءافشحرشيفضايرلاميسنباهشل3

قيفةفاضإنيفوقعللنيام4

.عنم«هلثمالوهلقفرعيالذإ...ردصللعضومعضويمساةالصلااولق»هلوقطقس5

.هلعانعلطااميفصلاذهبثيدحىلعفقتم6

ريخاألوقينأدحأليغبيال»نيحيحصلةياوريفامعوضولليفحيحضلوهيلعدمينمهوريمزعليأناهيفلاق7

.162ص‹يابألاجيرختوةيواحطلحرش:زعلايبأنيا:رظنانومنيسنوينم

شيقطاخيشلايأررظقاو؛192/8ءةدارإلاوبابديحوتلبانكيراخبلارظاال»ظفلبثيدحءزج8

.اهدعبامو243صءةيدقعلشيفطاخيشءارآنيوىفطصم:يفللوسرللضقتيف
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هللاىلإةنكمألانأبانملعأوهلككلذقوفهادان¢دمحمانديسوهقنحلانم

.!اهنعهئافتناوكيهللانعاطولحعانتمايفةيوتسم

تاميمثالثهيفنإفطسبلاوريبكلامزحابلسرلاددع(دمحم)فورحيفو
لسرلاددعنأبلوقلاىلع«لادميمميماحميمفورحبسحاف«الادوءاحو

:ليق2رشعةعبرأوةئامثالث

الضفنمنینوكلاديسدمحماعمجاهلكلسرةدعتشنإ
العنيلسرمللاددعدحتلاداذكواحمثاثلالثميمظفلذحخ

هيلعیلعتسع.لعتسمطابتراقلطعبهيلعىلصع.ةالصطابتراقلطمهّبشهنأم

ىلعةلادلا"ىلع"ظفلريعتساف؛تايئزجللهيبشتلاىرسفلوألليناثلاظفلريعتساو

ء3يبلاصوصخبةالصلاطابترالنيصاخهيلعىلعتسمولعتسمنيبصاخطابترا

.خلاقلطملاءالعتسالابقلطملاطابترالاهّبشوأ«ةيعبتةراعتساكلذيفف

مشاهونبةاكزلابابيفو؛هتمأنمقتم5رابلك*ءاعدلابابيف(هلآ3ىلعو)
تلاقومشاهونب؟[ةلبانحلاو]ةيكلاملاتلاقوءةيعفاشلادنعواندنعبلطملاونبو

؛7سابعلاونيوثراخحلاونبوليقعونبورفعجونيوبلطلملاونبومشاهونبةيفنحلا

لولبهلاغتاولجوزعهللانععاتمايل»:سيلو؛«اهيفهلولحءافتاولجوزعهللنعاهولخعاتيل»:ليل1
.عوننم«اهيفهلولحاقتل...مدآىلعنولضفتالهلوقالودهلوقطقسو؛«اهيف
.عنم«رشعةعبرأوةلامثالثلسرلادعنأبلوقاىلع»هلوقطقس2

عراقىطقى3
.«ءاعدلابابيفلآ»:سيلوعوننمهداعدلابابيل»هلوقطقس4

.«ريلک»څونيل5

دقنمةقاضإنيفوقعللنييام6

.عوننمطقسوء«ىلعبيلآنيونبالصمتدعبلصألال«سلبعلاونو...مشاهوبةاكزلبابماس7
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كلذل!اوعضوو"ىلع"بلصفلامدعاوبجوأذإةعيشلاىلعادر"ىلع"داعأو

.2"ىلع"بيلآبويياوصفًال):ائيدح

فالخىلعبحاصعمج-ةزوجيالمضلاو اهرسكوداصلاحتفب(هبخصو)

داصلاحتفبةبحَص5[هعمجيف]سايقلاو«هيوبيسدنععمجمساوشفخألادنعسليقلا

؟ەبوأءاحلادعبفلأالبةدّنشمءاحلاحتفوداصلامضببّحُصوأ«فلأالبءاحلاو

وريملوأهبرعشيملوأاينجوأاريرضولوانمؤمهبضرألايفعمتجانم؟مهو

زيالمرهوزيياللفطوزيبالنونحجبجرحخف؛زييمتلاطرشب7يحامهالكونع

ةكئالملانمءامسلايفهيقلنمف/[06]/ضرألاةعامجطرتشي8ملو؛نامبإلاباوظفلتولو

طرتشاو؛زييمتلاةيعفاشلاطرتشيملو؛ضرألايفمهنمهيقلنمكنويياحص؟[ءايبنألاو]

حيحصلاو؛اياحصىّمسيالفهتبحصلطبأدقفدترانإفمالسإلاىلعتومامهضعب

قعهتومدعبضعبلالوقىلعباتنإفءاهمسالالهتبحصرجأللطبمدترميباحصهنأ

ترانإايباحصىّمسيحيحصلاىلعو؛اعباتلباياحصمسيملهنعةييغلادعبوأ

:طوعيل1

تایرتفمنموهوهللصُأاللطاب»:لاقو؛«انکوانکهبطفیلعبيلآنیوبلصفنم»:ظفلبيراقلااللهركذ2
:نولجملا؛339صک11:مقرثيدحةعوفرللرارسألايراقلا«نيعافشهلكمل»:ةدايزب"ءافللفشك"يلو««ةعيشلا

.351/2جم2554مقرثيدحيافافشك

.عنم«زوجيالمضلو»هلوقطقس3
.عنم«هيويسدنععمجمساوشضخألادن»هلوقطقس4

.طونوقيلةفاضإنيفوقعللنيام.5

عوقنمطقم6
عنمطقس7

هننم«ملودملوقطقسوعنمطقس8

قلاانولنيام9

4
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كلذيفثيدحالوءافلأنورشعوةعبرأوفلأةئامليقاميفمهتلمجو؛باتو

ةكملهأنمعادولاةجح¥هعمرضح؛بتكلاضعبيفلوقممالكنكل

لاقو؛!يكمبلاطوبأهاورءافلأنوعبرأبارعألانماهنيباموفئاطلاوةنيدملاو

ةباحصلانمافلأ2نيرشعوةعبرأوفلأةئامنعلهللالوسرضبق»:ةعرزوبأ

لاق»:يطويسلالاقهریغو*حالصلانبایکحاذكو؛«هنمعمسوهنعیورنح

امنإو‹ةروهشملاخيراوتلابتكيفوهالودانسإىلعاذفقأمل:يقارعلاظفاحلا

ىلعتفقودقو»:يطويسلالاقء«دانسإريغب"ليذلا"يفندملاىسوموبأهركذ

يو‹«"بيرقتلاحرش"يفهتدروأويدادغبلابيطخلابتكضعبيفهدانسإ
نعريثألانبالقنو‹«افلأنيعبسكوبتباوناك»:ةعرزيبأنعمكاحلل"ليلكإلا"

دهش؟اذهطبضينمو»:لاقف6ءينلانعىورنمةدعنعلئسهنأةعرزيأ

:ياعمسلانبالاقنوعبرأكوبتهعمدهشوءافلأنوعستعادولاةجحهعم

ازغدق»:مزحنبالاقو%3هللالوسرتأرنيعفالآةرشعماشلابناكو»

ةبحصلامساهيلععقيمهلكلتاقمفلأرشعيابنينحيفنزاوه6هللالوسر
فلأةئامنعضبقليهنأ"نامزلاةآرم"يفو««كلذنمرثكأيفكوبتازغمش
.؟هآروهنمعمسوهنعیورنممافلانيرشعوةتسو

.2يکمبلطيالتوق1

.«رشعةعيرأو»:ق2
افنيرشعددعبهيفةياورلانكلو؛157/2بولقلتوق3

1؛ثيدحلامولعباتكسالصلانيل-(4

عوننم«آروهمعموهعیور...فلةقمليقاميفمهتاجو»هلوقطقس5
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مالسلانعةالصلادارفإهركيو؟انيدوىرحأوايندهتمأيفوهتاذيفهركياممهان(ملسو)

.هللالوسرايكيلعمالسلا:لوقيفمالسلاىلعرصتقيهنإفةرجحلالخداذإالإسكعلاو

قالطإلاىلعوأ«يرايتخالاليمحلاىلعليمحلابركذلا:يأ(هللدمحلار
اعفنهيلعركذلاعقويذلاليمحلاكلذناكنإوءناكظفليأبميظعتلادصقل

ملةلؤللاءافصكيرايتخاريغناكنإو؛ادمحامكءاركشيمسركاذلل

ةميظعةؤلؤللاهذهوأةؤلؤللاهذهنسحأاملوقتنألثمءاحدملبادمحمسي

ىلعليمحلابهللاركذفهيلعوء!يرشخزلالاقهبورايتخالاطرتشيالليقو؛ردقلا

دارملالاقينأرخآهجوو؛حدملوألاىلعودمحهلاميظعتهتردقوهملعكهتفص

الوءاهثودحمزلًالإوةيرايتخاتسيلهللاةفصنإفةرورضلايفنرايتخالاب
نعللاعتاروهقمهنوكوهثودحوىاعثهزجعواهثودحاضيأمزلالإوةيرورض
سیلمیظعتدصقالبواءازهتساليمحلابركذلاو؛ادمحسيلحيبقلابركذلاو؛كلذ

ميظعتلاتدصقڈاذإو؛ادمحسيلفميظعتلانعالفاغ"هللاالإهلإال"تلقاذإو؛ادمح

رارطضالايفنرايتخالابدارملانأىلعوأ«رايتخالاطارتشامدعىلعدمحف

معتمهللا:لوقتنأوهناسحإىلعهللدمحلا:لوقتنأليمحلاىلعدمحلالاثمو

اذإادمىمسيدمحوهام؛دمحةدامدمحلايفطرتشيالذإءانيلع

نايمه"يفركشلاوهعاونأبدمحلا/[07]/ىلعمالكلاتطسبو؛؟ميظعتلاهبدصق

.07/1:فاشكليرشخمزل:رظنا1

.«ليمىل»:ةفاضإطف_2

.«ن»:قونف3

.نوقنمحيحصتلو:طولصألال_4

عنم«ميظعتلهبدصقاإادمىمسيدمحوههلوقطقس5
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نببويأوناميلسنبدمحالثم]«يذيمالتلهتررقو؛!"ةلأسميبأةيشاح"و"دازلا

نوکينأدمحلابابيفليمحلايفءاوسو؛2[دوعسمجاحلانبركبوفلادبع

لاثم؛هلکكلذيفالطابوأاقحءامهدنعوأدومحملادنعوأدماحلادنعاليج

قراسلاداقتعابةقرسلابقراسلاىلعيشتنأالطابامهدنعوأامهدحأدنع

امهداقتعاوأاهنسحطقفدماحلاوأطقف

ىلعوةلالحلاظفللصأىلعوهقاقتشامدعوةلالحلاظفلقاقتشاىلعمالكلاو

5"ةلأسمباةيشاح"و"كلامنباةيمالحرش"يئهللانذإبفوتسمهتركذهيف"لا"

ظفلرکذدجوينأيهوةّيقيقحتاًمالعألايفةبلغلاوءىهللهلكرمألاوامهريغو

"لا"بنمحرلاككلذدجويالنأيهوةيريدقتاًمإو؛ملعلاىمسمريغيفملعلا

ةمحرلايفغلابنملكىلعهقالطإزوجينأهلصأفمحرةدامنمهنألةبلغلاباملع

ةرخآلاوايندلانمحرك"لا"نودبهدوروبةبلغلابملعهنأىوقتيوزوجيالنكل
.هللاهنعلباذكلاةمليسموهوةماميلانامحروكيانالومهللاوهو

نيطالسضعبهريغلِهباتکلوأيف"هدحوهللدمحلابتك"نملّوأو
مهنيطالسرئاسلةنستناكف«يلعنبنمؤملادبعوهوىصقألابرغلايفنيدحولل

دقعدقوباكلرخآلإل410نملسميبأةيشاح-؛140-105/1نامل-:يفهيلراشللدملاعمظا1

.عوضولليلالوصف

نبناميلسنبدمحمهذيملتةمجرترظناوعيلةفاضإنيفوقعللنيبامولصألانم«يذيمالللهتررقو»:هلوقطقس2

.نيرخآلايمجرتىلعفقملو؟صقبساميفاوسيردا
.«ليمحل»:ن_3

يللءاوسو»هلوق4

ا

.قيفهلعبطشم«اهنسحوأ...ليمح

ةبكميليلاةطوطحللنميأةيشاحيلفللهيلراشأامىلعفقملو69-56/1ةيمالحرش5
.طسوليلاةمورختيهوبطقلا
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نآرقلاهباشتمءاقبإ!ووذمهفرعيفنيدحوملائعمو.ظيلغطخبهنوبتكياوناكو

.2"فيكالب"عمهرهاظىلعءاوتسالاونيعلاوديلاوهجولاكهرهاظىلع

وأةقيقحلل"لا"وءضرألاطسبوةءامسلاعفر(ءامسلاكميذلا)

ءضعبلاوألكلاركذلسيلماقمانألءلوألوألاوحيحصنعلاو«قارغتسالل
ةئامسمحردقىرخألانعءامسلكو«ضرألانعءامسلاعفر؛لكلابهقدصلو

لوُأنماهقلخوأ‹“يورملاوهكلذو.ءماعةئامسمةدحاولكظلغوماع

الءارئادهرمألوأنمهعنصا:يأ«صيمقلابيجردكلوقكءةعفترماهرمأ

سيلنكلءقتشلمابهلصولقتشملاكيذلاو؛رودلاءافتنادعبارودهيف/([8]/ثدحأ

ريغبءامسلاهعفرلجأهللدمحلاديرينأردابتيالذإكمحللةلعةلصلانومضم

الهنأالإءاهعفربانلءوضلاهلعجوهذهءامسلاهعفرلجألدارينأالإمهلاكمع

.ليلعتلايفدمعريغبعفرلانوكللخد

«فالآةعبس5؟ليقايندلارمعوءاعبسنيضرألاواعبستاوامسلاهللاقلحخ

ءةعبسفاوطلاوءةعبسمايألاوءةعبسراحبلاوءةعبسميلاقألاوءةعبسكالفألاددعو

يفهينسوءاعبسفسويييسوءاعبسرانلاوءةعبسرامحلايمروءةعبسيعسلاو

نم؟ناسنإلاوءةعبسىلعدوجسلاوءاعبسةحتافلاو«تارقبعبسوءاعبسنجسلا

لاكراكليهلوقىلإ€ةالُسنمناسلالاانفعدقوا:ةعبس

.ننمطقس1

.عوقنم«فيکكالبعمهرهاظىلعءاوتسالاو...ظفلقاقتشاىلعمالكلو»لوقطقس2
.«تاوامسل»:قوعون3

.206/1تنسللتمامامإلا«بلطللدبعنبسلبعلاثيدحنميلدمجاور_4

عوٺنمطقس5

.نوقنمحيحصتو««هيكرتو»:طوعولصألاف6
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‹2(بآو»كيهلوقىلإ(هماعَطىلإناَسلالاظل:ةعبسنمقزرلاو1نفل
عفشةعبسلارتونأكلذو؛«ةعبساهلكنوكتءايشألاتداك»:بهولاق

ةئالئودحاولاقيامكءاهسفنلثماهعفشواهرتوددععومحبورتواهعفشو

ددعنهوةتسوةعبرأونانثالاقيو؛عفشكلذواهرتوددعيهوةعبسوةسمخو

امةعبسلالثمو؛ةعبسنكرتولاوعفشلاءازجأعمجاذإو؛رتوكلذواهعفش
ةئالثكلذيفةعبسلاكراشو؛فالآةعبسو؟ةئامعبسكونيعبسكاهنمفعوض

‹راتوألابقاعتباذكهو«؛نورشعوةثالثورشعةعستورشعةسمحو.رشعدحأو

.؟كلذكسيلرتوو؛كلذك”رتو

اًمْوَينورا:ىلاعُتهللالاقةرخآلامايأنممايأةعبسايلامَع:ليهنعسنأنعو

اماذهبیوقتيو«سابعنبانعيوراذكونونامهسفلككبردع

هللالوسروتاجردعبسهيفاربنممونلاييیر!!يهجلالمرنبكاحضلا٥نايور

فلألايفلهنإو(فآلآايدانإ:لاقفاهّصقفءاهالعأينل

.14‹13‹12:نوتموللةروس1

.31-24:سبعةروس2

طمطقس3
.قونولصألايفهلعبطشمو؟«فعوضامالإةعبسلالشدادعألايفسيلو»:ع4
.«لامعبمو»:طوعل5

.قنم«كلنين»هلوقطقس6

.نرمطقس7
.عنم«كلذكسيلرتوو...ةعبسلاكراشو»هلوقطقسو8
لةروس9

.«نع»:ط0

.«»:هلوقةفاضإقف1
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:يطويسلالاق؛!"فنألاضورلا"يفيليهسلاو"لئالدلا"يفيقهيبلاهاورءريخألا
.2«ماعةئامسمحغلبتالفلألاىلعةمألاهذهةدايزنُىلعراثآلاتلد»

اهيفنألوءاهنمءايبنألارئاسو3$هللالوسرنألءامسلانملضفأضرألاو

.ضرألاترختفا؛هروننمسمشلاوشرعلاروننألومهعئارشوهتعيرشةماقإ
ترختفاثيحمرجال»:لاقوكيهللااهقدصفقيدلونيحكلذبءامسلاىلع

كبرغتلعجوهتمألوهلارهطكبرغوكقرشبارتتلعجدقفلدمحمييبحب

.؟هّللاءاشنإ"ضرألامدأنمقلخهنأل"هلوقدنعمالكٍنأيو؛«محلدجاسم

ءامسلانأىوعدللطبماذهوءاهقوفنمةقالعالواهتحتنم(دمعريغب)

ديرينأزوجيوءاهيلعدمعتالبلصلاقينأالإ«ضرألافرطباهفرطلصَّم
ولو؛6هبعفتناوهبیوقتنعم.هقوفامىلعدمعتلاقيهللةقالعلالمشيامدمعب

دمعتياموهودومععمجدمعلاو؛لسلستلةقالعلاوأدمعلاىلعكمسلافقوت

.ةبشخلاوةيراسلاوحننمهيلع

؛روديوألسلستيفهلئدتبمىلإهئدتبمجاتحال7هلناكولذإ(ءادتباهلسيل)
دوجولابجاوءاقبإبفءاهتناهلنكيملنإوىاهتناهلنوكينأدبالءادتباهلامو

.لئالدلايفيقهيلةياورىلعفقتملو؛294/2295:فنألاضورل:يلهسل1

ةلاسريهو؛فلألاةمألاهذهةزواجبنعفشكلا؛يطويسل:يفخيشلاهركذامكهتاياوروايندارمعديدحتعوضومرظنا2

171٠‹ء170:شيفطاخيشلءارآنيوىفطصم؛137:ةنلبل-؛54/14-؛168/2‹169يواتفلليوا

.عواٺنمطقس3

.«كبرغوكقرش»:طيف_4

.قنمهللاءاشنإضرألامحأنم...لضفأضرألاو»هلوقو؛عنم«هللاءاشنإ»هلوقطقس5

.عنم«هبعفتاوهبیوقتیعع....دمعبديوبنازوجیو»هلوقطقس6

عنمطقس7
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؛!مهٹعبدعبنونفيالرانلالهأوةنحلالهأكوفيالثداحهنإفشرعلاك«تاذلابال

؛2ەئدبمىلإقباسدوجوضقتنءاهتنالانأل؛ءادتباهلنأمزلهلتناكول(ةياهفالو)

نامزالوةكمالملللكأاللوقتامك«ةياندمأالوأهيفيهتنينامزال(دمأالو)

اللق:ليقهنأكظافلألايفندارأوأ؛هيلإيهتييتقوءيشلللعجيامكمحللكأ

رخآوةياغرابتعابنامزلادمألا؛4نامزلانمصحأدمألاليقو]هلدمأاللقوهلةياف

امموزلو«(دَمَع)عم/[10]/عجس(دَمُأ)يفو«ديكأتهلکكلذيو[ةياغعمنامزلاو

زاسنوكسىلعبمعجسلاو(عراضمسانجومزليال

لامعتساببئاغلاوأ«فاضمفذحباهبحاصوأةبويغلاسفن(بيغلاملاع)

بلقلايفاموبوثورادجكءرتاسءاروامبيغككلذو«فصولاعميردصللا

نمهريغوأدعبلساوحلاىدحإبهّسحتالوهارتالاملكو؛ةرخآلايفامو

وأةداهشلاسفن(ةداهشلاو)؛مدعودجووأدجويسامو«ضارعألاوماسحألا

ىدحإبءيشلاساسحإيهو؛رمامٌذحىلعدهاشلاوأةداهشلابحاص

ملامدهاشيو‹هدهاشيملامدهاشتوءكريغدهاشامدهاشت«سمخلا

.ضارعألاوماسحألاوةرخآلاوايندلايفكلذودهاشت

روهظیلاعتهملعوءانلدهاشءانفييكتوانساوحنعبئاغىلاعتوهناحبسهّللاو

مدعليحتسيوروهظلاكلذيضتقيهتاذنأعع؛ايناذاروهظلّوأالبهلءايشألا

عنممهبدعبنوتالرافللوةنلللهلكوههلوقطقس1

.«ەدتب»عل2

.عنم«هيإيهتيتقوءيشلللعجيامك»هلوقطقس3

.ليلححصو؛«ةمزل»:قيل4

.لوقيفةفاضإنيفوقعللنيام5



59ديحوتلاةديقعحرش

يفةيفاكهتاذءةيتاذلاهتافصرئاساذكو؛هلروهظالبنوكينأنكمبالوروهظلا

هنعلهجاءافتناف:ىلاعتهنعاهناموهفمدضءافتناهتافصفتئشنإو؛اهناموهفملوصح

روهظهنأثيحنمهتفصروهظلاكلذفتئشنإونعءافتنالانإثيحنمهلةفص

نإثيحنمهلةفصهنعزحعلاءافتلاولةفصءانفإلاوءاقبإلاوداجيإلاىلعهوقول
امفالخب؛كلذيفحدقالوتافصلا!لطعنملةدوجومتافصكلذف؛هنعءافتنالا

سيومسحاًّمإوضرعاإريغلااذهنِإف«هريغاهّإوهنعةدئازهتافصنإ:انموقلاق
مزلًالإو«ضرعلاهلحيالميدقلا/[11]/نلاضرعسيلهَمزلياذكومهدنعاعطقهلإي

مسحبسيلاذكو«ضرعاذناكلكلذتبثولذإضرعلامدقمزلوةثداحمسحهنأ

.كلذنعىلاعتمسحهنأوأهبمسخحلالولحبمزلومسامدقمزلالإو

ثداحءاضقوهف‹نعملااذهيثلعفءاضقلافظوفحملاحوللايفبنتك(ىضق)

نممزلو؛لعفوهفتبثأوأةفصوهفملعلادارأوأملعلاوهيذلايلزألاقبط

هبملعلاءيشبءاضقلا؟توبننمو«اينايباموزلهبءاضقلاءيشبملعلاتوبن

«ثانإوروكذقيرف(موقل)ملععميىضقازاحبملعلاععءاضقلانمٌقتشاو

موقنمموقالف:العولحهللالاق؛نهيلعاوبلغفطقفروكذلاهلصأو
الرياغتلافطعلايفلصألاو6ماننمالومهماريحاوُوُكَينأىّسَع
:ريهزلاقو؛صاخىلعماعوأماعىلعصاخفطعالوريسفتلاالوفدارتل

.«لطع»:طوقف1

.لوسينوقيلاهيلعبطشو«هگاًمِ»ةفاضإطف_2

.«ضرعەن»:عف3

.قونولصألايلهلعبطشمو؛«يوأ»:ةفاضإعل_4

.«موز»:عف5

.11:تارحىلةروس6
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!؟ءاسنمأنصحلآموقأايردلاخإفوسويردأامو

موقلا»:سابعنبالاقاذكو€2ءاَسلاقفصمولاحبسيلف)لاقو
موقنأألاعمءاسنلاولاجرلانمةعامحجلاموقلاليقو««اعبتالإءاسنلانودلاجرلا

ندبلاوبلقللةّماتلاةحارلاةرخآلايف(ةداعسلاب)«هتعيشوهتريشعلحجرلك

نأليلا"لا"ب(نيرخآللو)ملوألابلابرطحريخلكبزوفلاو

‹نيرخآاموقكانهنأبلقلايفرطخموقلالاقالهّلإف«هبرعشمموقركذ

لكتوفوندبلاوبلقلايفميظعلاباذعلاوماتلابعتلاةرخآلايف(ةواقشلاب)

وأمالسإلاىلعتوماوهوامهموزلمةواقشلاوةداعسلابدارينأزوجيو؟ريخ

/[12)/ةيفرعةقيقحامههأىلعرفكلاوأمالسإلاىلعتولملاامهبدارينأزوجيو؛رفكلا

اذِإهنأرابتعابسكاعتلازوجيو؛ميظعلاباقعلاوليزحلاناسحإلاوتوماكلذيف
ىلعتامهنأمزلدیعسهنأحصاذإو‹رفكلاىلعتامهلأمزليقشهلأحص

.ناّلزأةواقشلاوةداعسلاو؛مالسإلا

البدوجورارمتسالقفتئشنإو؛هاوسدوجولايفءيشالوهللانوكلزألاو

اليلااذهىلعلوألاانمدعفءالامدعهللانعقلخلامدعلقفتئشنإوٍلدبم

.هعمدوجولايفءيشالوانلوقرابتعابارااضيأنوكيلوألافيرعتلاىلعو؛ٍناثل

حورلاتابثإالتومايفندردارلاف«توملابفصّياليذلاوه)
لاعفألانمةايحلامزالدارملا3وأكلذنعىلاعتهيلعضارعألانايرجودسحلاو

:يأءكنسملاوهيلإدنسملافيرعتبرصحكلذو]؛ملعلاوةردقلاوةدارإلاكتافصلاو

.12ص«ىملسيأنبريهناويد1
1ہلھُلهجاصإنمنوکیاملحجرلرکذنمهرکیامبابحاکنلباتك‹ۍفطصللننسحيحصتوانويأ:رظا-2

.«و»:طل3
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ةواقشلاىلإهبنوريصيتومنممحلدبالفنوفلكلملااأو؛هللاالإامئاديحال

.![ةداعسلاو

يجوبيئدح»:سهلاهمرسرامعويالاق«لعفيسلزألايفلعافعمو
ولوءلاّعفلايحلا»:بوقعيوبألاقو2«لعافلايحلاعمنأسهللاهمحرس

حيرلاورانلااًّمأو؛«دوجولاكّبذكيحريغلعافولعافريغيحءيشتلق

يحهللالاقيالو؛كلذهبشأاماذكوءامهنملعفالهللانمةعوبطمامهتكرحف
رئاساذكوءاظفلضقانتللةايحالبيحالوريغهتايحنأمهويهنألةايحب

.زاحبهتنراقوأهيفتلحةايحباليحوأ«هريغيهةايحباليحليقولفتافصلا

مكحلاصميفهوبلطا(هوعداف)؛هاوسةدابعلللهأ“وهءيشال(وهلإهلإال)
.ةينيدلاوةّيورخألاوةّيويندلا

امكاهرئاسوفكألانوطبفشكتنأليهللالوسردنعءاعدلايفةّسلاو

؛ءاعدلادنعهيديرتسيهنأةياوردحنملونوطهلااولا:لاق

ةاقالموءاعدلايفعامتجالادنعيديألافشكت»:ةديبعيبألوقنعماذهو

نماوذخأفهدحووعديناكاذإاميقبو؛«ءاعاللماعطلاو/[13]/عومجلا

ىلعدجسملايفوعدينألثمءرتستنأنيعبسبرسلالامعأورسلاءاعدليضفت

عموأهدحوامهرتسولاموعديهنأملعيملناسنإهآرولىحاهرتسيفةدح

.قنمةفاضإنيفوقعللنيام1

.434/1:زجولل:رامعوبأ:رظناءاهانعمىلعلديامهيفو"زول"يفةياورلهذهىلعفقل2

`.13/3:"ناهربلوليلدل"يفعللانهلئمرظنا3

.طمطقس_4

قیرادوكواهلكبعكندمَحُمنعهوينمثيدَحْلانهدوادويلاقودواديبانعيقهيلاهدروأ5
.3229323280/2ثيداحألامعلرتكيدنا212/2ىربكلانسل«يقهيلا:رظنا؛«ضأفضهواهل
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فيكورسءاعدسيلهّلإف؛كلذلهجوالفامهبوعديهنأنيبتي!ثيحسانلا

نامعلهانمادحأىرتالو؛ةعامجهودّمعتمهنأعمءافخىلعءاعدلانوكي

؛ٹیدحهبءيجيملامهرتسنلءاعدلايفهيديرتسيانموقنموأةةسوفنوةبرجو

امهبهجولاحسمثيدحلايفءاجو؛امهفشكعمولورّوصتقطنلارارسإديرأنإو

ركذلاسلاحجبيفنارتست:رثأيفو؟بوثبهحسميفيكفڭءاعدلانمغارفلادنع

يفهملعيثيدحالهنأيعيكأطخوهو؛خياشملا*ريسبقيلأكلذتامتخلاو

؛؟كلذاولعفينأملعلاخياشماشاحو«امهرتسيهلبقنمىأرهنأىوسكلذ

اقلطمبلاغلاوههتركذامو؛سأرلاقوفامهعفرهركيوردصلالباقمىلإامهطسب

ضرألاوحناهنطابوءامسلاوحنكارسيطسبعرضتلايفكلو؛عماجلايفلمعيهبو
عمجواهلككعباصأ7ةناكتسالايفو؛اهتبابسباريشمكانيعياصأضبقو

امهروهظوةلبقلاوحنامغوطبوكمامأكيديم7لاهتبالافو؛كتيحلتحتكيفك

امهادحإلعجنإ»:رثألايفو؛ةنيتفوشكماقلطمامهطسبةنسلاو؛كهجووحن

نأخياشملااشاحوءامهفشكوامهطسبةّنسلا:تلق‹«سأبالفىرخألاىلع

.«ثيح»:قون1

عنم«ةسوتوةبرحو»هلوقطقس2
:رظنا؛ههجوامهمحسموحامهدريملءاعدلايلاهيديعفروأدمانإناكهنأليءينلنع4رمعنعناربطلاىور3

.7049ثيدحًطسوألامحصلناربطل

.«رسب»عون4

عوقنم«اطخوهوههلوقطقسس5

عوقنم«كلولعبنأ...ىأرهلأىوس»هلوقطقس6

.«رشبدحأىلعءاعدلايأ»لاهجالالصألاخساتحرش7

عوقنم«نوقوشكماقلطمامهطسبةنسلو...امهعفرهركيوردصلالباقمهلوقطقس8
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نمو«ىرخألاىلعامهادحإلعجالوامهرتسزوجيالو؛ةديبعابأوةّنسلااوفلاخي
.كيصوأةّسلابوء!ةلاسركلذيفتفْلأدقو؛ةّسلافلاخدقفكلذلعف

نأ/[14]/الخبيمشختالىسوماي»:مالسلاهيلعىسومىلإىلاعتهللاىحوأ

فلعلاوكنيجعلحلمايمبلطاءاريغصْيلأستنأيحتستالوءاميظع

ملينآو؟اهقوفاموانوداموةلدرخلاتقلخيأتملعامأىسوماي«كتاشل

نأملعيوهوةلأسميلأسينمف؟هيلإنوجاتحيقلخلانأتملعدقولإائيشقلخأ

.«ةرفغملاعمهتلأسمهتيطعأعنمأويطعأرداق

عمنأل؛نيملسملاكراشوانكراشمهللا:كلوقلثممرحلاءاعدلازوجيالو

هللاو؛هبىعدتاميف2نيملسمللاكيرشوانلاكيرشنكنيملسملاكراشوانكراش

ىعدتاميف]نيملسملاكرشأوانكرشأمهلالقفجاتيال العولج
هکرشأو»:ىلاعتهلوقوأ“€ادَحَأهّبَرةَداعبكرشيالو:ىلاعتهلوقكخلا[ەب

.5يزْسأيف
۰

م

نمفلؤللاهركذولةلسرلاتناكو؛عوقنم«ةلاسركلذيلتفلدقو...اوفلاخينأخياشللاشاحو»هلوقطقس1

ةلحبيللالمزيحلاصجاناخيشل"قدومىفطصم:رظناسنوت"ةماقتمالا'ةلججبيلةروشنمترهظمثقدوقفللهراثآ
.488:شيفطاخيشلاءارآنعيوىفطصم؛"ةماقتمالا

.قوننم«نيملسمللاكيرشو»هلوقطقس2

.قنمةفاضإنيفوقعللنيامونمطقس3

105.١:فهكلةروس4

دعبقيلصنفاذهءاحوعنميلهكرشأوللعتهلوقوأ...مرعخلاءاعدلازوجيالونهلوقطقسو؛31:هطنةروس5

-(هودبعامللمأ):هلوق
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وأرضلاعضومامهبحسعوهيديىلعثفنيوناسنإلاوعديو؛هودبعا:ئعلملاوأ

بتكينأناسنإللزوجيهنأكلذنمذخؤيوء1لعفامكهندبنممجولا
باجحللا

كلذو«هيراكملانعوهل؟تاصقنملانعوباوثللتالطبملانع(نيصلخ)

وهليق«بجعلاوليق«هاحلاولاملاكيويندضرغللمعلاوةعمسلاًبحوءايرلاك

:تلق؛غارفلالبقءايرلافالخبهنمغارفلادعبهاللمعلاطبيالوريبك

ريغبجعلا:تلقو؛*[هب]رابخإلابهلبقوهعمنوكيامكغارفلادعبءايرلانوكي

وأنمألاوهةريبكلافقلخلاراقحتساىلإوأهللاركمنمنمألاىلإلصوأنإفريبك

.صلخمريغوهفايندلانمءيشهلنوکيلةعاطلعفوهلامومنيلیکزنمو؛راقحتسالا

:ةعبرأءاعدلانأملعاو

.نتنرتقمءامسلاةهجىلإنيتفوشكمكيفكطسبتنأ:ةلأسملاءاعد

.اهتبابسبريشتوميلاعباصأضبقتولذكىرسيلا5كفكطسبتنأ:عرضتلءاعدوس

.كتيحلتحتكلذككيفكعمحجتنأ:ةناكتسالاءاعدو

اكهّيفكنوطبلعجوهيديدمءاعدلايفلهتبااذإلناك:لاهتبالاءاعدو

لايحهاديولاوحألاضعبيفوعديةراتوءههجويلياممامهروهظوةلبقلايلي

.اهسأرقوفةراتولایحةراتوهردص

.105/6106تانّوَعلللضفباب؛نآرقلالئاضفباك:يراخبلرظت1

.عوقنم«هسفلباجحلابنكينأناسنإللزوجي...ناسنإلااوعديو»هلوقطقس2

.«ناصقل»:نل3

.ننمةفاضإنيفوَعللنييام4

.«كيفك»:نف5

.«ەيکن»:طيل6
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وأليقدّيسوأكلام(برهللدمحلا)؛لفنلاو/[15]/ضرفلاةدابعلا(نيدلاهل)

ءاهدعبءابلايفتمغدأءابلارسكبببرلصألاءةغلابمةفص«قلاخوأليقبرم

وأنكاسللافيفختفلألاتفذحابارلصألاسيلو«رذاحةغلابملاذلارسكبرلحك

عمسيملو«فلألاب2ّرابعمسهَلربيفكلذليقامنإوىابلاتمغدأمثالّوأتفذح

مهريغوءالقعلاقلخلافانصأ(نيملاعلا)؛ةيعاجُسلامظنيفرحخأناعمٍنْأتوبار

ملاعلبإلاوماعنحلاوملاعةكمالملاوملاعسانلاف؛هريغولقاعللماللاحتفبملاعدرلا

تاوصألاوملاعتاوامسلاوملاعلابحلاوملاعنوضرألاوملاعرجشلاوملاعلمنلاو

لاق؛اذكهوملاع*ةرفصلاوملاعضايبلاوملاعتاداقتعالاوملاعلاعفألاوملاع

افلأنوتسومهقلاخنوفرعيالةارعةافحالاعنوتسوةئالثنوملاعلا».:كاحضلا

‹«ربلايفةئامعبرأورحبلايفةئامتس:ملاعفلأ»:بيسلملانباو««هنوفرعي5نووسكم

:ملاعفلأرشع:بهوو««رحبلاييففصنوربلايففصن:فلأ»:لتاقمو

اَمَو)»:ىلاعتهلوقلكيهللاالإاهددعرصحيال»:رابحألابعكو‹«ملاعاهنماينالا
نأرهشامالحيحصلاوهوجاًجَزلابهذمكلذو«5وهالإكبرَدوُجمعَ

.عوقنع«هسأرقوفةراتو...ةعبرأءاعدلانأملعاو»هلوقطقس1

عنمطقس2
يرهزألايعاجُسلادمحمنبدمحأنيدمحأوهو؟حيحصلاوهونيسلابعيفاإ”يعاجشلا'نيشلبخسسنلالكيفطبض3
‹يلكرزل:رظنا؛تاموظنموفيتاصتبحاصرص.ةيعاجسلالإبوسنميعفاشهيقف(م1783/ه1197ت)يرصلل
.93/1مالعألا

.«رفصل»:نف4

.«نوسكم»:نيف5

ىلع"ليتلملاعم"يوغبل:يفرابحألابعكوبهوولئاقموبيسللنباىلإةبوسنلللاوقألارظقاو؛31:رثدللةروس6

.لتاقمللبسناميففالحعمنكلء18/1«نزانللریستشماه
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ولوكيهللانوملعيمهنألماللاحتفبنيملاعاوسمهنأوىالقعلابٌصتخمنيلاعلا
.1يذلنوُك)ل:یلاعتهلوقيفاوُصحخ

هلةعنصناكو«فيفختلاومضلابجاحرلاعناصميحلاٌدشوحتفلاب

بسنلاءايوفيفختلاومضلابيجاجّرلاو«حمرلاجزعنصيناكوأ«هعييناكوأ

.هعئابوه

نوصقانمهالللادوجوىلعومهثودحىلعةمالعمهيفنألالاعاوُسو

؛مهلثمسيلنممهقلخيلبمهلثممهلثمقلخي/[16]/الف«صئاقنلانعهتملاو
مهسفنأثودحمهبملعيومهبهللاملعُيمهإفهةلآلاىلعةلالدللماللاتحتفو
دعبامحتفب«رادقمهبلمعيالبلاقلاو«هبعبطيالعباطلاوهبمتخياممئاخلاك

..هلككلذيففلألا

:هلوقيفبرياعم2يعاجُسلاعمجو

معنلليلولاوريخلاريثكبرمربدموكلامطيحمبيرق

مدقلاتباثلابحاصلاوانحلصموانرسكرباجدوبصعملاانقلاخو

مظننلعدافبرللتتأناعمهذهفظفحاديسلاو

اويلقفىلوألاءابلاًدشبببرمهدنعلعفلااذهلصأنألةيبرتهيّيريهابرانهاوركذامّإو:تلق

داضلااوبلقضّضقَتهلصأداضلانشبيزابلاكةيلاوتلالاثمألايفةدعاقلاىلعافلأةكلاخل

واولانمالدبهابريفنوكتفءانيعميوبريابرنمةييرتهيريهابرنوكينأزوجيوءافلأةثلاثلا

.01:ناقرفلاةروس1

.عنمحيحصلاو«يعاجشل:خسللولصألا2
.سوقنمحيحصتلو؛«ةيلوتملامتشا»:خسنلولصألا_3
.خسانلنمًاطخوهو؛«ال»:عونل4

.[انك]69ق5
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اقاحلإءةملكلامالريركتيهيلاةثلاثلاءابلانملدبفلألافلوألاىلعامو؛ةملكلاماليهيلا

نيهجولاىلعفذحلادوحولو«فرحأةثالثىلع"[بر]يقيفعبارلافرحلافذحجرحدوحتي
.؟فذحلانماهتمالسلرخألايناعملاتحجرق

امهموأءيشنمنکيامهمنعةيئاناًمأوءاَمَأنعةيئانواولاولعباّمَأ:ةنسلا(دعبو)

يكاكسلاامهعمجوءاهعمعمتحتالاًمأنعاضوعاغنوكلويشنمعقيامهموألصحي

/[¥17/«ناييلاو7يناعللوفرصلاووحنلاهيفركذ؛6"حاتفلل'بىمسللهباتكنمعضاوميف
.يهويضابإوهليقءاداثحناكوقدادحلايهوهتعنصنماذحنأاحاتفمهاملیق

يفروكذللباطخلالصفوهوءةينربعلابالقولءاهمطتهلةيرعلابالقهبابفنولد"ديبان"لاقنملولو
؛بنكلالولاهبنكوبوعلايفاهببطنملولضرتعاودعاسنياسقالقنملوليقو؛؟مّحصونآرقل

هسأرىلعجاناعضونملوو؛هدبكولللهعتوطحقللةففسويراهنافصنىلإءاذغلارانملولو

رغصألازوريفناكو؛نورضاحلاموقيلهلجرمنملولوهو؛ههسبلنملولوهوهبزيمتيلكلفوىرسك

رمعو؛ةرصخللهنعيقليكلللدعوتهللةزعلا:لوقيةيواعمو؛ءامسلالهسأرعفريماركو؛هنعاوموقيلهييعكح

همساوَسْطرطنانبارصيقيمسنملّوأو؛مهنعنورضاحلاموقيلكلذووعديزيزعلادبعني

.«بُير»وهوةملكللالوأهركذيذلالصألاىلإدوعيهنألهانتبثأامحيحصلاو؛«لوألا»:عونيف1

.قنمطقس2

.قنمةفاضإنيفوقعللنيام3
.عنمنماهتمالسل...فرحاهلوقطقس4

.«تبان»:یقونف5

414حالل6
.عنمطقس7

:نف8

قوننمهلوقطقس9

5
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اهنطبقشاتدالوترّسعتليقوءلاهنمهوجرحأواهنطباوقشوتتامهنأرشيق

نملوووهو؛رصيقليقمثرشيقهمساوجرفنمجرخيملهّنأبرختفيناكوجرحأو
؛نافوطلادعببرعلانمكاحضلاحالسلالمعنملّوأو؛نانويلاومورلاةكلممنيبعمج

؛جاتلاسبل/[18]/وليقروشعلاعضوومهاردلاوبرضنملّوأووهو

يذلاةكيذجتحأنباورمعبرعلانمقوطلاسبلنملّوأو؛جلدأوهلعمشلاعنصنم

لبقتناکو«ةرفصيأنببلهملاديدحلانمبكرلاذفتانملّوأو؛رهظمثنجلاهتذحأ

يفرظننملّواوطاخنملواوهوسيردموجنلايفملكتنملّوأو؛بشحخنم

ناكو؛ثرحلل3ضرألايفاهوحنوةرذعلاطلخنملّوأو«فّنصنملّوأوبطلا

يفىّغنملٴوأو؛سوميلطبناحلألايففّنصنملّوأو؛ناتسراملاعضونملّوُأطارقب

دبع“بتكلارودصيفهللدمحلاعضونملوأو]؛حجسمنباليقو«سيوطمالسإلا

لاقنملّوأو؛هلبقيلعودوسألاوبأوحلاملععضونملّوأو؛[يلعنبنمؤلل

نملّوأو؛؟ةرمضنباةقشلهلاقرذنملانبنامعنلا«هارتنأنمريخيديعملابعمست»

.؟برضلانب”رمعىشنخلايفمكح

:طل1

:طل2

.«ضرالا»:ن3

.«باكلردصل»:قل4

.قوننمةفاضإنيفوّعللنييام5

:رظقيضللقيلامكيذلحيحصلاو««ةرمضنبةعنشل»:نيلو؛«ةرمص»:عوطولصألال6
.5253:برعللاثأيضللضفلل
.«ورمع»:طل7

عنم«برضلنبرمعيفمكحنملوو...دواددعباملاقنملوأو»هلوقطقس8
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امدعبايندلايٿامءيشعوقوبباوحلاعوقوقلع؛ءيشيأ:امهمعمو

نمدبالكلذكايندلايفَءيشنمبالهنآامکيأديكأتلانوکيلاحلکیلعو

نعماذهوءايندلايفءيشلوصحققحتامك/[19]/دوجولااذهققحت(تدجويفر

يأءارتقملوقأبوأالثمركابقلعتم"دعب"وء"ديكوتفرحام"انلوق

:ةنكنلاو؛طخلابامجرتمٌيهذمالكىلإةراشإ(ةتكنلاهذه)"تدحويّ":لوقأف

ضرألايفتكنينأهنأشنمبلقلايفارومافيطلعمديفاحضاولاليلقلامالكلا

يلاةقيقدلا:ةنكنلا»:نيمامدلالاقامك؛هجارختساىلعةناعتسااهريغوأعبصإب

فرعلايفكلذو؛«مبصإلاوحنبضرألا2تكنابلاغاهنراقيذإرظنلاةقدبجرختست

ةتكنلاوأضرألايفليلقلارثألاوأ؛يقابللفلاخملاليلقلاءيشلا:ةتكنلافةغللايفامو

ىلعاهتلالدثيحنمطظافلألادارأوأ؛ناعملاىلعةلادلاظافلألاىلعةلادلاشوقنلا

؛4شوقنلابةلولدماهُإثيحنمفظافلألابةلولدماهثيحنميناعملاوأاعلا

سفناأو«ثحبلارثأيهلبءليقامكضرألايفثحبلامضلابتسيلو

ملعنمةفئاطلرئالاكلذراعتسانوكيفانهدارملاوحتفلابةنكّلافثحبلا

ةجاحالو«ضرألارهاظلفلاخمضرألايفرثألانإف؛كةلقلابفلاختلعماحديحوتلا

.عنم«هیویسوهو»هلوقطقس1
.«نةك»:قف-2

.عوننم«عبصإلاوحب...ييمامدلالاقامك»هلوقطقس-(3

.«شقلباهيلعلولدم»:لوسيف-4

5
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نوليفاليلقهنوكديقبنوللاهّفءايلاسرإازاجبنوللاقلطمل!لمعتساهنأىوعدلإ

ىلعايبازاحبنوكيفةراعتسالاىلعملعلانمةفئاطلزاحلااذهنملمعتسامثتريك
لإهنمةطقنبهتمّدقمورشتنمنولبهلئاسمةرثكلمالكلاملعهّبْش:تلقتعشنإو؛زاح

بلاقلابالديلاطخب(ةخوسنم)؛اهيفباطرإلاادباذإ"ةنكنمةرسب"لاقي؛هالعأاه

ةئامونينالئونامةنسمالسإلاراديفثدحأبلاقلابطخملانأل؛عبطلابنآلاهنعربعملا

ہمزاوجىلعمهءارآتقفتاوارارکتوارارممهنيلوبمالسإءاملعرواشتف‹4فلأو

الَوَأاوعبطو/[20]/؛يزاغلاناطلسلادمحأهدارأويدنفأهللادبعمالسإلاخيشهبىفأو

‹ريقفلاويلااهانيلومالسإلارايديفمالسإلامولعراشتناعبطلاةمكحاولاقوءةغللا
ةعبطملالهأنمحيحصتلاعم؛باتكفالآباتكخسنتقويفلصحينأبةعرسلاو

خيشلاهركذءةسرهفلاباهيلعةنواعملاوخسنبلاغتشانودبةعلاطملاوءاهعيبيفحبرلاو

يففيلاتهللوبمالسإنمكرتملاعوهوک'قئالخلاعزفم"هباتكيفيقحدمحم
لهاهبقدسحىحاًدجێمدخبويمظعيناکوكميفهبتيقتلاقئاقرلاوراكذألا

؛6«ةعبرألابهاذملاباحصأنمسيليرغملاكلذنإ»:هلاولاقويعهوعطقوةكم

.ةيبرعلافورحلابنكلةيربربلاةغللاب(ةيربربلاب)

.«رامتى»عيل1

.عنم«ريثکنوليلاليلقهنوكديقبنولهلف»هلوقطقس2

ادباقل...هبطتلقتعشنيو»هلوقو؛قنم«اهيفباطرإلاادبافإ...ثحبلامضلابةكنلتسيلو»هلوقطقس3
نم«اهيفباطرإلا

مقرألاوفورلبطيلةنسلتيك4
.080910:صقئاقحلامبموقكالخللاعزفم؛يقحدمحم5

.عوقنم«عبرألابففذللباحصأنمسيل...بقلبالديلهلوقطقس6
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:يأ«مىقربربرثكأام»:لاقفمهتاوصأعمسبرعلاضعبنألاربرباوُمُس
برغملاىلإماشلانماؤاجوأء!سقيرفنباربىلإاوبسنوأطالتحا

؛"سيتلاربرب":لاقيوءزعملاتوصةربربلاوأ]؛ّربدعباربلحاسلاضرأاوعبتاو

«توصاهرابربولدو«رابربوهفربرب«حايصلاوليقءةلبحلاومالكلاةرثكو

رحبلحاسىلعجنزلاوشوبحلانيبىرخأةّمأو«برغملابمهو«ةرباربهعمجليج

دنعدجويالاممهدنعوءديصلابنوشيعياًحنادوسمهو«نميلارحبوجنزلا

نبدمحأنبنسحلالاقو؛ليفلاورمنلاونادكركلاوةفارزلاكمهريغ

وحننمندعرحبلةقحتلمنيالحاسلاٌذحنممشریزج»:ناذمحلابوقعي

مهولتقنيذلامهئادعأركاذمنوعطقيث«اهنعقرشيامىلإليهسعلاطم

ريمنمنانطبمهوأسيقدلونممهلکو‹مهئاسنروهماهولعجيو

.ةيقيرفإكلماشقيرفأحتفمايأربربلاىلإاوراصءةماتكوةجاهنص

مالكلاريثكيربربلانأءاّرفلانعيورامكءةعفنمالبمالكلاةرثكةريربلاو

مالكةربربلااضيألاقيو«روفنوبضغعممالكلايفطيلختلاةربربلاوءةعفنمالب

ويآوهوضعبلاق؛ناليعنبسيقنبربلااوبسنلاقيو؛راهجٳالببضغعم
.ةلمهمنيعب؟ناليعو«!اذهفيكيردأالو»:روصتنم

.سقرف:طوعوقفا

.لوسرمحيحصللاو"ري":طف2

.نادلبلمحمنمدايامحيحصلاو؛سيفهيلعبطشمو«رييلا»:طف3

.440/1‹تادلبلمجعمنمحيحصتلو«ندقنر»:طف4

ظفللفالحلعمدطب«مهئاستروهمهلوقلإ«شوبحلانيبىرحخأةمأو»هلوقنمهلقاموناذمحلالوقرظا5

.440/1مجعميوما:يف
لوسنمحيحصتلو«نيعو»:طيف6
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ورمعىلإىحللاوسوؤرلااوقلحرفنةتسءاج»:ىصقألابرغللارابخأيفلاق

ءاجامو؟متنأاملاقفہتباطخلانبرمعدهعىلعرصمريمأيصاعلانيا

ىلإمههجوف؛كلذبانوصوأاندادجأنألهلانجومالسإلايفانبغر:اولاق؟مكب

نم:محللاقف؛مهمالكهلمجرتينامجرتباعدف؛اولاقاعهيلإبتكوةنيدملايفرمع

هباناصوأومالسإللانئج«ربربلانمغيزامونبنحن:اولاقف؟مكنأشامو؟متنأ

هتبناندرأورفكلايفتبنرعش:اولاقف؟مكاحلومكسوؤرمتقلحم:لاقف؛اندادجأ

ربربلا:شيرقنمخيشلاقف؟مهبةفرعممكنمدحألله:هعمنللاقف؛مالسإلايف
ياربرب:لاقف«هتوخإوهيبألابضاغمجرحخ«ناليعنبسيقنبربةيرذنمموق

مرکن:اولاق؟مکدالبيفمکنأشاملاقف؛رحبلالحاسىلعهعبتاوريلااذخ

!ال:اولاق؟نئادممكلأ:محللاقف مهتيلهاجيفنونعيس؛ءاسنلانيوليخلا

يي6هللالوسرعمتنكدقلهللاو:لاق!ال:اولاق؟ابنودتمتمالعأمكلأ:لاق

؟تیکبمل:هللالوسريللاقف؛تیکبوشیماةلقىلإترظنوهيزاغمضعب
نمموقبنيدلااذههللانإفنزحتال:رمعایلاقف؛نيملسلملاةلَقل:تلقف

 «قرطلايفاهبنودتهيتامالعالوقاوسأالونوصحالونئادممهلسيلبرغل

فهللالوسرمهركذنمةيؤربيلعنم2[يذلا]هللدمحلا:رمعلاق ودبلايعي

هرمأو«شویحلانممهاوسنمىلعمهمَدَقوءورمعىلإمهدرومهمركأمث؛هلآىلعو

ةيكلاممهيفومهتغلوىَّتشداخفأنماوناكو؛شيحلاةمّدقمىلعمهلعجينأ

ةينامثلادالبلاهذهوةراوزوةبرجوةسوفنلهأكةّيضابإولئابقلاوىصقألابرغملايف

.«نخآ»:صيف-(1

.لوسنمةقاضإنيفوقعللنيام2
.ةياورلايففالتخاعم؛35/1؛ىصقألابرملالودرابخألءاصقتسالا«يرصانلادلاخدمحأ:رظنا3
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مهيفو ةمّخفملايازلاتوصكةلاشمريغداضب باضمىلإةبوسنلل

نبربةيرذنموهمهتغلكهتغلنملكنأرهظيالو؛مهریغوةلزتعموةعيش

وبالاقو««ربهمسادلونمسيقلهللالعجام»:ځاصنياهللادبعلاقو؛سيق

ماسنبذولنبخيلسنبارباعنبعملينبقيلمعنبانارافدلونممه»:رذنملا

مهييألالمعاوناكوبرغملاىلإاوقّرفتتولاجموقةيقبنمرثكألاو«حوننب
.رغصألاًابسنبيفيصنبسيقنباوهكلممهوبأو؛شقیرفإحتفنيح

نامعلهایرتالأنبهللادبعىلإبسنهّنأل؛ايربربيضابإلكسیلو

؟برعلالئابقنمكلذريغوايدنكوايردنموايدزُأ:ابرع

ىلعبورعلالتاقتنتفلاتعقونيحنم»:"كلامملاوكلاسملا"يفيركبلالاق

ىلإثيدحلاعفرو؛«هوميقيلكيهللانيدىلعنولتاقيربربلاومهردلاورانيدلا
:ابيطخامئاقرخآيفلاقليهللالوسرنأ»هيطدوعسمنبهللادبع

كهللانيدبمكنوتأيسمهّنإف؛اريخريربلابمكيصوأ«ةنيدملالهأايوةكملهأاي
تیت

امولدولوتنو:لوقيثيحمهبهللالدبتسينيذلامهو«برغملانم

تنكلمهتكردأولهديبدوعسمنباسفنيذلاواونوکيالمثمکريغ

هللايضر ةشئاعتلاقو.3(مهراثدنممهيلإبرقأونمعوطأمحل

"فيسلانوبرضي"ىوريو فيسلابنوبرضيو«فيضلانورقيربربلا»: اهنع

.«ليخللاماحبكولملانومجليو لاتقلاباهولمعتسييألامعتسالايعمبرضلانيمضتب

.38:دمحةروس2

.هلعاعلطاامفصلانفجيرختىلعفقل3
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ربربلا»:يليهسلالاق؛!رصحتتهلئابقداتالربربلانأنودلخنباركذو

؛كلذكسيلوبرعمربربظفلنأ"حابصمل"يفو؛2«ماسدلونمةشبحلاو

طهرةيريمحلاقيلامعلانملقانوننبعشويلسننمةّيقبمهلاقيو

رٹکاو»:رجحنبالاقو؛ربربلااومسف؟مكتربربرٹثکاام:لاقفمقوصعمسهنأو

ةتاولوةماتكوةزبنوةجاهنصوةراوهوةتانزاهريغوسوسلابرغملابمهلئابق

.4[«اوقّرفتلتقانوتولاجعمنیطسلفبمهلكاوناکهقناّبشوةنويدمو

قولخموهاملکةقولحخلملاءايشألا ةدّلشمءايبقلاخديحوتيف)

نمماوساموهوقولخملاوهناحبسهللاوهوقلاخلاالإدوجومالوهللاف

؛ءايلااهيفتمغدأوءايتبلقةزمهفءايبةئيربلالصألاوءهقلخعممةزمحلاب"هرب"

لوألا]مدآونبمهوبارتلانمقلخاميصتخيفبارتلاوهوءاربلانموهوأ
ريغتاذتابثإوأءهلاوقأوهلاعفأوهتافصبهللادارفإديحوتلاو؛5[مومعللىلوأ

سابالو«ديحوتلالئاسمضعبةتكنلاو؛تافصلانعةلطعمالوتاوذللةماشم

ناكنإو؛عُملالضفأناضمريفةعمحجلاموي:لوقت؛لكللضعبلاةيفورظميف
لاكشإالفءديحوتلاريغيهفظافلألاىلعةلادلاشوقنلاوأظافلألاةنكنلاىًّمسم

فرظنأشلاونايبلافديحوتلانايبيفوأنأشيفيأ؛ديحوتللاهتيفورظميف

بلاوقامهنأكوناعمللفورظشوقنلاو/[21]/ظافلألانأامك‹؛شوقنلاوظافلألل

.184/11205تودلخنباخيرات:رظنا:"رصحتتهلئابقداکتال":هلوقدعبلونوريثكمحنهيفءاجس1

.ماحدلونممهلهيفو78/1فنألاضورلايليهسل2
.60/1يلحابصلليرقلل3

.طنمةفاضإ«وكرفتلقانوتولاحعمنيطسلفبمهلكاوناك...زعلتوصةريربلاوف»هلوق4

.قنمةفاضإنيفوقعللنييام5
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ةنكنلاتسيلوءاللكديحوتلاوءديحوتلانمءزجةتكنلاو؛يناعملاامهيفٌبصت

.!اًيلكديحوتلاوايز

الفهملعنكعيمعملعلامدعطيسبلالهجا(لهجأالوهلوقدرالنمينلأسف)

هال"ملعينأهنأشنماًمع":لقألوةكلمللمدعلاةلباقمهلالباقملبملعللًنضنوكي

هنأهيلعقدصهللالهجنمو؛محلادارمكلذسيلولضفلايفةبترهلاكنوكينأمهوي

هملعىلإدصقيوىلعةلادلاهلاعفأبنكمم2هللابانملعوءهملعنكياهبهملعمدع

لهجوهسلاطيسبلالهخجلانم*برقيو؛ةّساحبالوبلقبىلاعتدهاشيالوكلنب

ناكقيدصتلاوأروصتلانكمتيملاذإهّف؛قيدصتلاوأرّوصتلا؟تابثتساملعهيسطيسب
هبتشیف«رخآقيدصتوأروصتهلدبتبثوأیرحألوزيوةّرم7تبثيف«لاوزلاضرعميف

اذكو؛لّوألارّوصتلاهيلإداعوهبتيهاسلاهباذإيحريغاهابتشارخآلابامهدحأ

امدوجوعمقيدصتلاوأروصتلامدعةلفغلانممهفيوطيسبلالهخلانمبرقتةلفغلا

«شهدوةريحلقيدصتلاوأروصتلاتابتسامدعهيبسو«هنمبرقيلوهذلااذكو؛هيضتقي

؛وهسلانممسقوهف9مَعةعضْرُملكلَناهرويا:ىلاعتهللالاق

.عوقنملكديحوتلواًحتسييلو...ديحوتللئاسمضعبةكنلود»هلوقطقس1

.«ەبانملعهَللو»:قيفو؛«ەملعهللو»:عف2

.«اقافص»:عف3

.«رقي»:نف4

.«تاي)»:عيف

.«انخيشريرقتفا.قيدصتهمايقةفرعموروصتديزةفرعمفئاقديزوحن»:ةفاضإسف6

.«تب»:طولصألاف7

.«و»:عف8

.02:ةيآجلب:ةروس9
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لاوزهبنايسنلاووهسلانيبقّرفدقوءانايسنىّمسيملعلادعب!طيسبلالهجلاو
يفاهئاقبعمةكردملانعالاوزوهسلاوءةظفاحلاوةكردملاةّوَقلانعةروصلا

نايسنلاولوهذلاوةلفغلا»:يدمآلالاق؛ديدخجبرخآببسىلإجاتحيوةظفاحلا

نعم/[22]/‹«ملعللةَّداضماهلكوءةدحّمماهيناعمنوكتنأبرقيةفلتخمتارابع

؛تابثإةفصنكتملنإوااذضنوكيفڭامتاذلملعلاعماهعامتجاليحتسيهنأ

ءرظنللاالومهوللالونظللالوٌكشللالو«بكرمللاًدضطيسبلالهجاسيلو4

نأهنأشنماًمعملعلامدعهبالءتولملاوةلفغلاومونلاٌداضيو؛گاهنمالكعماجيلب

امعيمجٌداضيفملعلااأو؛هتاوخأومونلالاحيفروصتمريغكلذوملعلاهبموقي

.ملعُاهّللاوركذ

سيلفديلقتوأةهبشىلإدنتساءاوس«قباطمريغمزاجداقتعابكرملهخجلاو

هبحاصنلابكرميمسو؛بنكلايفرهشامكبكرملالهحلايفاربتعمتايثل

هدقتعيهنأدقتعيوءيشلاكلذبلهجاذهفيلعوهامفالخىلعءيشلادقتعي

؛امهيلعنيدضلالحقدصلملعلاُدضوهو؛رخآلهجاذهفهيلعوهامىلع

فالخلاةياغامهنيبوءدحاولحميفامهعامتجاليحتسينايدوجوناينعمامه
عانتماففل6لثامملبملعللسيلبكرملالهحلا:ةلزتعلاتلاقو؛اضيأ

:نيهجولةلئامملاباولاقو؛ةّداضمللالةلثاممللوهامهنيبعامتحالا

ع1

.«مقنط»:قيلو«امهيانط»:عولصألل2
.«ط»عل3

.«ل»:ةفاضإلف4

.«اهنمالكهلعل»:ليفلاقوسوعوقوننمحيحصتلو«امهنم»:طولصألاف5

."سيل"بةلثامملايفنديفيةملكلاهذهبصننألقوعون.نمهاتبثأامو«الثام»:طولصألاف6
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ةزيمملاةبسنلاكلتو«قلعتلاىلإةبسنلابالإسيلامهنيبزييمتلانألوألا

قباطمريغبكرللالهجلاوءهقلعتلقباطمملعلانِإفالوأهتقباطمامهني

نوكتفاهيفرطنعةرّخأتمةبسنلانألبستنملاةقيقحيفلخدتالةبسنلاول
¿انو؛تاذلابفالتخالابحويال!ةجرانلارومألابزايتمالاو؛امهنعةجراخ

`.ةّيهاملامامتيفامهكارتشامزلهجولااذهبالإامهنيبفالتخالانكي
ديزناكورادلايفاديزنأ2ءاسملاىلإحابصلانمدقتعانمهنأيناثلاهحجولا

الةءاسملاىلإحابصلانمٌرمتسمدحاوداقتعاهلناكجرخمثرهظلالإاهيف
املعالَوُأناكهّإمثةرورضةقيقحلاوتاذلابسحبداقتعالاكلذ/[23]/فلتخي

الرخآىلإءيشنمبالقنالاو؛رصعلاىلإرهظلانمابكرمالهجبلقنا

نيلثامتمنانوكيف«نيئيشلايفةقيقحلاوتاذلاداحتاعمضراعرمأيفالإ

فالخبهيفةلاحتساالوضراوعلافالتخاببسبرخآلاىلإامهدحأبلقنا

قئاقحلابالقناىلإ“يضفيامهنيببالقنالانإفةقيقحلايفنيفلاختملاونيداضتلل
ء‹تاذلاييبكرللالهجلاوملعلاداحناروكذملالاثملايفتبثدقاضيأو؛لاحموهو

.؟ضراوعلايالإفالتخالانوكيالف

نممزيف«؛بكرملالهجلاوملعلاتافصاهمدعوةقباطملانأببيجأو

يفناكرتشينيلئامتملانأل؛تاذلايففالتخالاتافصلاٌّصحأيففالتخالا

.«ةيجرافل»:عف1

.«رصعحلا»:طف2

.«رصعل»:فف3

.«يضق»:عف4

.«ضراوعلاب»:نف_.5

.«لباقل»:نف6
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صخألايفكارتشالانأيهىرخأةرابعبيدمآلاباجأو؛سفنلاتافصصح

رظنلابهلوصحملعلاتافصنمومعلايكارتشالامزلتسيلئامتلايربتعملا

قفأوملعللالثمنوكيالفءاقافتابكرملالهحلايفرّؤوصتيالكلذوحيحصلا
.ملعلللثمهيلعوهامىلعءيشللدلقللداقتعانأىلعكلا

.بكرملالهحلاوطيسبلالهجاهسفننعىفنهللاهمحر

الوعامسبلابلابهروطخمدععمءيشلابلهج:نامسقطيسبلالهجلام

.هدوجوبملعلاعمهبلهجو«هريغب

ةيربربلا)ةغل(ناسلنماهلقنأنأ)اضيأملعلايفوأ؛عرولاوةدابعلايف(هلضف)

رهظىلع(اهظفحئراقلاىلعلهسيواهظفل)رهظي(نيبيلةيبرعلاناسلىلإ
بعصيكلذعموءةرابعلابوأملقلابطبضلابالإ!نييتالمجعلاةغلنِإف«بيغلا

.طلانماهججارختسا

ةبرعتمو«لئابقعبسمهوصلخيأةبراعمهومجعلافالخ

اوسيلونودمهو]/[24]/ةبرعتسمو«صلخباوسيلوناطحقونبمهو

.*ليعامسإونبمهو:ةيحدنبالاقءاضيأصلخب

:ماسقأبرعلا»:ةيحدنبالاق

دونوداعوننبماسنبمرإدلونملئابقعستصلخلامهو:ءابرعةبراعسلوألا

.ةييرعلاةهليعامإملعتمهنمو«رابوومهرجوقيلمعوسيدجومسطوليعوميمأو

.«نیتال»:قوعونف1

.ننمةفاضإنيفوقعللنيبام2

.طوقنمةفاضإنيفوعللنيام3

وبمهو:ةيحدنبالاق»هلوقطقس4

4إ

عنم«ليعام

 



79ديحوتلاةديقعحرش

.ناطحقونبمهوصلخباوسيلنيذلامهو:ةبرعتلايناثلا

سيدجومسطوقيلمعودوموداعلئابقعبسةبراعلابرعلا»:ديردنبالاقو

ناطحقنبايمسو‹«لئابقلايفنيقّرفتماياقبالإمهرثكأضرقناومساجوميمأو

هححصومكاحلالاق؛ةّيرعلاىلإةّيئايرسلانعهناسلقتفنانملّوُأهالبرعي

لاقو2مهرجناسل):يبرعناَسلب)»:لاعتهلوقفهدیربنعئقهيبا

د

:نباخيراتيفو؛«مهرجاياقبوليعامإدلونماهلكبرعلا»:ءالعلانبورمعوبا

برعلانأروهشملاحيحصلاو؛3«ليعامإىلإنوبستنيبرعلاعيمجليق»:ريثك

قيلامعلاومهرجوميمأوسيدجومسطودونوداعمهو«ليعامسإلبقةبراعلا

نب4ناطحقلیقوهتیرذنملیقوةعبرأمهُنآلیقو؛؟مزهمهمساوناطحفق

روهمجلاوليعامسإدلونمناطحقلیقو5ەيرذنملیقوهوحألیقوتوه

نبيلعنبدمحمنعو؛ليعامسإدلونماوسيلهريغونميلابرعنمةّيئاطحقلانأ
لَةنيبملاةّييرعلابهناسلقتفنملوأل:%يلانعهئابآنعنيسحلا

كلامللالوسرايل:نبرمعلاق6(ةنسةرشعمبرأنباوهو

.195:ءارعشللا:ةروس1

.439/2نيحيحصلىلعكردتسللمكا:رظنايهذلهححصومكاهدروأ2

.156/2جء1جمفياهنلوةيادبلاريكنيا3

.«دوهناوهناطحق»:سف4

عنم«هيرذنملیقوهولليقودوهنبناطحقليقو»هلوقطقس_.5

.504/1جم2581مقرثيدح«هتدليزوريغصلاعماحلاحيحص؛نابألا:رظت6
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لیربجامبِنءاجفةغلتسرُدلاق؟انرهظأنيبنمجرختملوحصفأ

يبُأنعيمليدلاجرخأو/[25]/؛ةركاسعنباهجرخأ2(اهتظفحفاهينظفحفل

ءامسألامدآملعامكاهلكءامسألاتملعو؛نيطلاوءاليفيأيلتلئم)ل:عفار

ةايفهتغلمالسلاهيلعمدآنإل:ساّبعنبانعركاسعنباجرخأواهلك
ناسللاناكو؛(هيلإهللااهَدرباتانوهةّئايرسلابملكتواهبلسىصعانوءةّيرعلا

امهوءاّئايرسراصفدهعلالاطوءةّييرعلاةانممدآهبلزنيذلالوألا

هتغلةنيفسلايفنملکو؛قرغلالبق5[حونةيرق*نايرسو؛نابراقتم

نماوجرخالولوألابرعلاناسلهتغلمهرجهماادحاوالجرالإةّئايرس

.مهيفیرسومهرجتانبضعبماسنبمرجوزتةنيفسلا

موزلمىلعمزالفطع(هتفعاسو)ءةّيرعلاباهتمجرتنم(بلطاهىلإهتبجأف)
ةباجإلابدارأوأريسفتفطعوأةدوجومةفعاسملانأمزلةباجإلاتتبثاذإهّلإف

.لاقلبهبملكتيلهّنأكهنعضرعيوهمالكغليملهلأاهبداريفءةفعاسملانودام

ءاهظفحئراقلاىلعلهسيواهظفلنيبيل:لئاسلاهللوقيف؟كلذبلطتاذامل:هل

نيبيل:لئاسلالاقامّنإو«برعلاةغلىلإاهلقنهنمبلطالّوأف؛لوؤسلملاهاكحامك

لاقف؟لقنلالأستاذاوأ؟اهلقنأاذال:لوؤسملاهللاقامدعبخلا...اهظفل

فطعنوكيفلاؤسلاطاقسإعم؟لقنلابلوؤسملاهركذفغلا...نيبيل:لئاسلا

.طنمةفاضإنيفوقعللنيامس1

عنطق2

عنمطقى3

.ننم«نايرسو»هلوقطقس4

.ننمةفاضإنيفوقعللنيبامس5

.ننم«لقنابلوؤسللهركذف...لانييللئاسللاق»هلوقطقس6
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لوصحنعةرابعظفحلا»:رثألايفو.اريسفتالوامزالالهلصأىلعةفعاسللا

.«نهذلايفلئاسملاناعملوصحنعةرابعمهفلاو؛نهذلايفلئاسملاةروص

لوصولهبقلعتامةَدامفالتخاعمفرحلابرورحلاادئاعلافذحيف(بغراميف)

وأبلطعمبغرنَمضوأعملارهظاذإطارتشانودبهزاوجىلعِءانبءاهانعمو

ريمضلابصنوراحلفذحوأ]ءيشيفتبغراذإكإف؛همزالعميفهلمعتسا

سلقنملوقىلع]ابوصتنمدئاعلافذحدقفءهبغراميفلاق‹ڭ[هبلوعفمهنأك

هتفعاسو":لاقولو امهتكرببهللاانعفت هتبغربحرصيلبغرراتخاو؛*[-كلذ

لقانلاو؛ةبغرلاباحّرصمنكيمل"دصقاميف"وأء"لأساميف":لاقوأ«بلطاميفيأهيف

 هتكرببهللاانعفنوهللاهمحرسعيمجنباسحتففٌمضبسرَمَعصفحوأوهةييرعلالإ

نامةنستثدحبلاقلابةبانكلاو؛اهنماهلقتلأسنمالوءةّيربربلاباهفأنميردأالو
اهدئاوفترکذوءاهزاوجىلعاوقفتاو؟زوحجبله:لوبمالسإءاملعرواشت«ةئامونيئالثو
.5"نسسىحلاهللاءامسأحرش"يف

نيدلاوايندلاريخدارملاو؛اضيأمامتهالاهتدافإعمميدقتلاهدافأامكهريغال؟(ريخلاو)

يفقطقيدصلانعيأيوءامهريغلوهلئاسلوفّنصمللريخلاكلذوقرخآلاو

.«رورحبلىلعدئعللصألاوخافملقنمتطقسةفوذحم"ىلع"هيفوأرورحلالاقضم"لأ"نودب"دع"لصأللعلو»:عف1

۔لوقيفهلعبطشمءيشيلتبغراذ...نمض2

.لوقنمةقاضإنيام.3

.لوقنمةقاضإنيفوقعللنيام4
رخذلا-:رظناوطوعنم«نيسللاهلاءامسأحرشيلاهدلاوفتركذو...تثدحبلقلابةباكلاو»هلوقطقس5

240241«فلۇمللسلاللاممحرشيل

.«كلنل»نالبحاصلوققيفجرد6
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ریخلاوكاذفهيفتننظامكنكينإفمكيلعهتفلختسايّأ)»:رضتحانيحهَرمعهفالختسا

ةيجإلانمروكذلل(كلذير؛2«نوبلقيبلقسأاوملظنيذلامطيسفالوهتدرأ
/[26]/5ديدستلاوةمصعلاووه(قيفوتلا)رمامدقتلافمريغباللابو*تدرأ)

زاوخلبديعسلاب؟صتخيالو؛ّحصييذلاهجولاىلعلمعلاقلخوأءةعاطلاىلعةردقلاقلع
ديعسلاهللاهيطعييعموأءبرلاىضرودبعلالمعنيبقيفلتوأكلذدعبهلعيطلالاطيإ

ناميإلالعفلاحيهوكيعسلابصتخيفةراترارصإلانيبوهنيوةراتيصاعملانيبوهنيبلوحي

الہیلإرمألاتکرت(تلکوق)رمامدحیلع[وه]یلعال(هیلعو)7دعبالولبقال
ةاجنلاوريخابءاعدلانمونيدلارايتخانميلهللانذأامالإعوقولالبقائيشراتحخأالوقلقأ

لعفمسابسحسیلو]؛يبسحلوقاىحيلطعموأيلفاك(يبسحوهو)؛ريضلانم

!0[مهردكبسحبوهلاكبحنافلسىلاعت هلوقكهيلعلماعلالوخدلليقامك

.هيلإ!2لوكوما!!وه:يأوه(ليكولامعنور

جردنياهلنعموءاهدعبنشمريمضلانأللنلنمضةفاضإلاهذهجاردإكيالهنأالإ«ةيريربلاباهفلولو»:ةفاضإقيلس1
.«امهریغلو»هلوقنمض

.149/8:ىربكلاننسلا:رظنا«فالحساعمصللانهلثميقهيلاجرخأ2

.عوقنم«ةفعاسللوةباجإلانمروكذلط»هلوقطقس3

قماطقس4

.عوقنمةمصعلوه»هلوقطقس5

.قايسلاهلعلديامكقيفوتلنعانهمالكلنألاطهنأوديو«صخت»:طولصألاف6

عوقنم«دمبالولبقالنامبإلالعفلاحيهود»هلوقطقس7

.نوعوقنمةفاضإنيام8

.63:لاغنألاةروس9

.لوسوقنمةفاضإنيفوقعللنيام_0

.«لوكولليأوهوهيأوه»:عوقولصألاف1
.«لكول»:لصألال2



+»

ةطئفؤاو

[ةلاسرلالوألسرملاهساةباتك

یور؛هيلإبوتكملامسابتكيمثهسفنمسابادبينأهريغىلإبتاكللنس

۵١£

ًادبيلفدحأىلإمكدحأبتكاذإ»:%هللالوسرنعريشبنبنامعتلانعيناربطلا

اذإوهسفنبًادييلفناسنإىلإمكدحأبتكاذإ»:%هنعءادردلايبأنعو‹(هسفنب

اليذلابناحلانمضرألاىلعهوعضيأ2(ححنأوهفهباتكبرتيلفبتك

محاعألانأاوركذو(هئیبنمساوهللامساريغىلعبارتلايقليليقوهيفةباتك

.هيلإبوتكملامسابًادبت

لإنالفنمهسفنباديبتاكلانُنيمّدقَتلامسرناك»:*ثيللاوبألاق

ةفيلخلاىلإبتكاذإناكهنأرمعنبانعيورو؛5«راثآلاتءاجكلذبونالف

.طنمطقسس1

/3جم2368مقرثيدحطسوألامجعلل؛ناريطلاىادردلايبأنعفلؤللهركذام"طسوألا"يفيذلا2
ححلَرفاباتكمكدَحأبكافإر»:لاقمسوهيلعهللاىلصهللالوُسَرنأباجنع»:يذمرتلاهاورو0
«بادآلاونانعسالاباوبأ«يذمرتلا:رظناحواَنْنمالإرريبأنعهفتالرُكْمثيدحاذه:لاقو.«ةَحَحْل
.2856166/4167:مقرباكلبيرتيلااماب
.«..ضرألاىلعهوعضيأ»هلوقىلع«هيلإبوتكللامسابًادبتمحاعألانأاوركذو»هلوقمدققيف3

انباحصأنمليلخلا؛”نيلفاغلاهيبنت"فلؤموهودمحأنبليلخلاذيملتثيللاوبأ:انخيشلاق":سف4

."هاانباحصأنمسيلثيللاوبأو

.172:نيفراعلاناتسب:ثيللاوبأ_5

6
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نععيکویورو؛امكسفنأباؤدبا:نأهلامعىلإبتكيرمعناكو؛هسفنبادب

نبدمحمهوباهللاقفارفسداراهنأنیريسنبدمحمنبهللادبعنعدواديب

2«اباتككلًارقأليبتأدبنإكنف«كسفنبًادبافاباتكيلِإتبتكاذإ»:نيريس

اذإهباحصأناكوكييلانمةمرحمظعأدحأناكام»:سنآنبعييرلانعو

اذإسرافلهأنإ:لاقييللانِٳ:نيريسنبالاق؛«ەهسفنأباۇدبهيلإاوبتک

:ثيللاوبألاق؛4(هسفنبلإلجرلاادبيالفمهئاربكومهئامظعباوؤدباوبتك

يلالاقو؛مهتمربهيلعتعمتحادقةّمَألازاجهيلإبوتكللابادبولو»
اولعف6[دقمهناتبثاذهىلعةمألاتعمتحااملف]؛5(ةلالضىلعيمعمتحتال))

گةمألاعامجإبخستةيآلانأاندجودقفلبق7ناكامخسنتاهوأرةحلصملكلذ

مها:لاقينأ:تلق؛«(اَورمءىش>نو:یلاعت

.130/10«ىربكلاننسلا«يقهيبلا:عوضوللانهيلرظنا1

.173نفراعلاناتسب؛ثيللاوبأ2

.هسفنردصللا3

مهرابكبنوأادبيمجعلانإ»:ظفلبيزوجلانبالتاعوضوملاصيخلتيفثيدحلااذهيهذلاركذ4
صيخلت؛يهذلا:رظنا؛«لصأهلسيل:"ءافعضلا"يفيليقعلالاق»:لاقو«هسفنبًادبيلفلحرلابتكاذإف

.368ص951مقرثيدح؛تاعوضوملا

.39501303/2مقرمظعألاداوسلاباب؛نتفلاباتك؛ننسلاةحامنيا:رظناس5
.خسنلادنعطقسهلعلو؛صنلاعمميقتسيهبو؛ثيللايبأل"نيفراعلاناتسب"نمهانفضأنيفوقعللنيبام6

.«نم»ةفاضإ"نيفراعلاناتسب"يل7

."..هلوقيلامكاهكرتىلعةمألاعامتحاب:نيفراعلاناتسبيف8

.173؛ثيللاوبأنيفراعلاناتسب:رظناو؛]1:ةنحتمللةروس9
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نسحلانعو؛مهبءادتقالامُهوتيملمالسإلايوقانوأيهنلااوأر

ادينأاننامزيفنسحألا:ثيللاوبألاق؛«هيلإبوتكملابءدبلابسأبال»:يرصبلا

.2«ەدلووأهدبعهيلإبوتكملاناكنإلإهبافافختساناكًالإوهيلإبوتكللاب

پوتكلملابءدبلابسأبال»:يرصبلانسحلانعوءهيزتلليهنلااوأرمهن:لاقينأّقحلا:تلق»:نيف1

امك»:ةفاضإسيلو؛"...يلنسحألا؛مهبءادتقالامّهوتيملمالسإلايوقآ۱وأ»:ثيللاوبألاق؛«هيلإ

¥ناكامكو؛هدبعتكنأنآلامهوتيالهنأل‹نآلامظعياممهريغوفحصمىلإةالصلانآلازوجتهنأليق

.«بنحتالبمادقاهلعجانلفكلذنآلافاخنالواليلصيهنأمهوتيالعلابناجهمادقاصعلالعجي

صنطقسو؛قنم«هدلووأهدبعهيلإبوتكملاناكنإًالإ.....انئامزيلنسحألا»هلوقطقس2

لقندقوثيللايبأنمذوخأمنسحلالوقاذكوقبسامرارمتساانهثيللايبألوقوعنمهلكةدئافلا

.173ص؛‹نيفراعلاناتسبرظنا؛ريثكفرصتبصنلاانهخيشلا



[نيدلالصأ]

:دارملاوأ؛لامجإىلعليصفتفطع(لاقف)نيدلالصأنع(لئاسلأسنإ)

لصأام(؟نيدلالصأام):/[27]/لاقف![دحأ]نيدلالصأنعلاؤسلادارأنإ

.تاحاصلالامعألالصأوأ؟اكرتوالمعةّيعرشلاماكحألا

لوقعلايوذلقئاسعضونيدلا»:امهريغوهلبقديسلاويوالبطلالاق
عضولاجرخف:اولاق‹«تاذلابملريخوهامىلإدومحملامهرايتخاب

لازنإوضرألاتابنإنمءةقئاسلاريغةاعاضوألاقئاسبجرخوءيرشبلا

برنواهعفانملاهبيدتمتتاناويحلايفيلاعئابطلالوقعلايوذبجرخوءثيغلا

‹رفكلادومحمابو«تايئادجولاكةيرهقلاوةيقافتالاةيرايتخالابجرخوءاهراضمنع

لإعضوامهّنألهتاذبريخلاىلإقئاسيحلإلاعضولانايا«قئاسبقلعتمتاذلابو

الءيشلالوصحريخلاو:ليق؛هنملاحوأريخلابقلعتمهنأقحلاوليقاذككلذك

.انهيتأياميفونيروغييتحرشيفكلذتطسبو؛هلالصاحنوكينأهنأشنم

لامعألالصأوأءاكرتوالمعةّيعرشلاماكحألالصأيأ(نيدلالقف)
لبهحكلذنأملسنالاأعمٌدحلايفزئاجوهوليلدلفذحاذهو؛تاحلاصلا

ةّيصعمكرتعفنيالوةعاطلمعهمدععمحصيال(ديحوتلاوه)ةدافإورابخإ

.قوعونانمةفاضإنيفوقعملانيبام1

عوٺنم«انهناياميفو»هلوقطقسو؛قنم«انهناياميفو...كلذتطسبو»هلوقطقس2

.اهدعباموو03:خم:فلؤمللنيروغبيتحرش:رظناو

.قوعنم«ةدافإورابخإلب....ليلدلفذحانهو»هلوقطقس3

})
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دنعَنيلانإ)))ءكلذلاعفأوصقنلاتافصوقلخلاتافصنع(:ىلاعتهلوقل)
لامعألالصأوأءاكرتوالمعةّيعرشلا2ماكحألالصأ(1مالْسالاهللا

وهانيدذينأٌقحتسييذلاوأ«بلقلابديحوتلاعميمالسإلاوهتاحلاصلا

لوبقملانيدلاوأ؛انيدكرشلاةكمرافكذفتاامككارشإلاالديحوتلايأمالسإلا

وهلوبقملانيدلاوأءهنعىناموهبهللارمأال3ناعذإلاوهيأمالسإلاوه

عمينوكيمالسإلافكسافملاوءايرلاوكارشاإلانعصالخإلاعميمالسإلا

نعمنوكيوءانطابوارهاظيعرشلارمألل/[28]/ناعذإلاعع.نوكيوديحوتلا

نامبإلانودارهاظعرشللناعذإلاعميوءايويندوأاّينيداقلطمءيشللناعذإلا

ىلانوكينأزوجيوء4سلساوُلوَقنكلواوُنموُتْمَللقا:ىلاعتهلوقك«بلقلاب

:ةداتقنعو«ىوقتلاوحلاصلالمعلاوديحوتلاوهيأمالسإلاوهلوبقملانيدلانُ

ءاجامرارقإلاو5[هللالوسردّمحع]هللاالإهلإالنأةداهشوهمالسإلا»

:ضعبلاق‹«ىاعتهللادنعنم

ىرجاميمكحوةعاطوباسحارسفنيدلااهبهجوأةعبسو

ارطسبتكلايفلكلاوتلمكامةداعويحمثلذوءاز

.19:نارمعلآةروس1

.«لامعألا»:طيف2

.«ناھنإلا»:عيل3

.14:تارححلاةروس4

.طونوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام6

.طوننمةفاضإنيفوقعملانيبام7

.«ەب»لصألاف8
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ابمكحيواهبهللاعاطيواهيلعبساحيهّنألانيدىّمستةّيعرشلاماكحألاف

؛داتعتودصقتيأجحتوءاهكرتبلذيواشعضخيواجللذيواهيلعیزاجیو

:هلوقوه€ةكالََوهلإلِالهکللامامت»:يعفايلاو4ريدلالاق

:يبريدلا:هلوقبالماسالا:هلوقبموتخميأ»الس«

يّإهللاءيناي:لاقفلارضخلابعمتحاهنأءايلوألاضعبنعيكحاماهنمو»

اًمعيادمتلأسدق:لَارضخلالاقف!توملالبقنامبإلابلسنمفئاخ

ةيآمويلكحبصلاةالصدعبارقي:لاقف«ناعإلادبعلاىلعهبىلاعتهللاظفحي

ُهلِهلِإالهاللًدهَش»:هلوقوءةروسلا2رخآىلإلوسرلانمآويسركلا

كلاممللق«:هلوقومالالاهللادنعنيان:هلوقلإكاللا

بلسنمهللاهنمأكلذىلعبظاونمفباحرغب:هلوقىلإكلم

نیرشعوةعبرأتلأس»رضخلالاقةياورييو؛4ههرنيىح

بحيملف؛نامبإلابلسنمانمآناسنإلا5هبنوكيءيشلامعتساىلعءينفلأ

لیربجلاقفهلأسفلیربجلأسأاىٌحيل؟ربصا:لاقف¥ادمتلأسىحدحأ

ةيآوةحتافلاةءارقىلعبظاونملاقفهلأسفقّرعلابرلأسأىح

.18:نارمعلآةروس1
:طيل2

.2627:نارمعلآةروس3

.72صءديبعلاعفنلفلوملاديجلاكلملاحتف‹يريدلا:رظنا

.ٺنمطقس5
.قوعوننمطقس6
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لللودىلإ€ڭاًدهَشوةروسلاارحخآىلإلوسرلانمآويسركلا

بلسنمانمآنوکصالحإلاورريبلِكلماَكلاَم

:نورشعلاوةعبارلاةفيحصلاكيهللالاقاضيأو؛ےها«ةّرمةّرمةءارقلاونامبإلا
ص Beرِ o jooم0وغ

ارالهاهللدهَش»:ىلاعتوكرابتهللالاق» امئاقملعلااولوآووهلإهَ

رعغَنمو2ملاللادنعيلانإيكفويعاوًهَالطفلا
ىلعراصتقالاتابختنملاتايآلاسانلاةعارقيفنسحيالف؛«3خلاايدمالُّسالا

ملكتلامامتنمهالهللادنعنيانإهيلإمضينانودکل(:هلوق

تابختنملاىلعراصتقالانسحيل1اذهعموالسالهلوقي۴دقوديحوتلاب

هبرمألادروامالإ4€اهمتأفةروستلحداذإا:هلوقوكلذنعالالبلهيه
.5اذكواذكنيحوةالصلابقعيسركلاةياك

هبقطنيملنإوناسللابقطن(لوقبلإمتيال)بلقلابديحوتلايأ(مالسإلاو)

.«حلإ»:طيف1

.19ء18:نارمعلآةروس2

.رضخلانعراثآنمانهفلؤملاهركذيالجيرختودنسىلعفقنملو‹86:نارمعلآةروس3

نأ"بيسملانبديعسنعديبعوبأ»جرحخأهنأءةروسلاةعارقمامتإنعناقتإلايفيطويسلالاق

رقتتنأوكبتررملالباي:لاقفةروسلاهذهنموةروسلاهذهنمارقيوهولالببرملهللالوسر
وأءاههجوىلعةروسلاارقا:لاقف«بيطلاببيطلاتطلخأ:لاقءةروسلاهذهنموةروسلاهذهنم

دیبعوباجرخاو«هرخآنودبةريرهيبأنعلوصومدواديبأدنعوهوحيحصلسرم"اهوحنىلع:لاق
ذاعمانثدحلاقو"اهذفنأفةروسلاتأرقاذإ":لالبللاقليلانأةرفعىلومرمعنعرخآهجونم

:لاقءاهریغيذخایواهعديمثنيتيآةروسلانمارقيلجرلانعنيريسنباتلأس:لاقفوعنبانع

.109/1«تآرقلامولعيفناقتالا؛يطويسلا:رظنا««رعشيالوهواريبكاإمثأينأمكدحأقتيل
يريدلالاق»هلوقطقسو؛ْننم«اذكواذكنيحو...سانلاةعارقيفنسحيالف»هلوقطقس_5

.عنم«اذكواذكنيحوةالصلابقع...هللادهشماميفايلاو
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تابجاولل(لمعو)؛انموقروهمجوانباحصأروهمجدنعكرشموهفهلدقتعموهو

هديحوتفرئابكلالعفواداقتعاواقطنهللادّحونمولمعلانموهويصاعمللكرتو

.اکرشمسیلولماکريغ

نإوءةّيئاثلاضوىلوألاءاملاحتفب(هللاالإهلإالنأةداهشف:لوقلاام

وأنيونتب!ىرخألاتحتفوامهادحإتّمضوأنيونتبامهحتفوأنيونتبامهمض

ءىرخألاحتفوامهادحإوأامهرسكنإاضيأهتحصبلاقيوءديحوتلاهلحصهريغ

.هکرتوأهلکكلذيفنيونتباهُمضوأ

ريغيفنلابيونيو]قحاىلعدبعينمهلإييونينأالإديحوتلايفئزجيال2[و]

بحاوالإقبدوبعماليأدوجولابحاوهللابوث[هللاالإلوقينألبقهللا

ريحتينموأ؛جئاوحلايفهيلإ*ادوصقمهلإبدارأولف؛دوجولازئاجهللاريغو«دوجولا

ةغللايفهلإظفلهلعضوامناعمنمعموأ«دبعي5امقلطموأءالعنموأءهيلإ

دبعينمقلطموأءدبعينمقلطمهللابدارأولاذكو؛هزجيملو/[29]/ديحوتلايفلخدي
للاالإٌقحبدوبعماليقباطماهانعمو؛دوجولابحاوالإحبدوبعمالهنأعمقحم

ىيمضتلائعللاوفلاالإهادعاملكهيلإارقتفموهاوساًمعاينغتسماليمارتلالاهانعمو

اهئدبلةرابعلاهذهو«ءزجلابالولكلابفصالىلاعتوهنحبسهللانألانهرّوصتيال

.«ىرخألاحتفوامهادحإمضوأ»:لوسيل1

.«انخيشهافنأتسممالكلا»:ةفاضإسيفو؛قنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.«دوصقم»:قولصألاف4

.«نم»:نيف5
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.-ةلمهلاب-يلحتلاباهئدبل"وهالإهلإالهّلل":ةرابعنمىلوأ-ةمجعللاب-يحتل

هلاعفأبادرفنميأ«فصولاعميلمعتسيدعيدعوكدحيدحوردصم(هدحو)

لوقيف(هلكيرشال)هلوقباديكأتدازوءهلبقرصحللديكأتوهوءهتافصوهلاوقأو

هلدنالو)هلوقباديکاتدازو«تافصلانميهوةّيهولأيفالوةفصالولعفالو

ملناکاذإءيشالياهل(ًدضالو)كټهللابلاغنوکينأىطاعتيءيشاليأ

.![انههللاقحيف]ناعفتريالووهنكيملهللاناكاذإوهللانكي

:هّٰصنامضعبدنعدازيو«ناعفتريدقوناعمتجيالنايدوجونارمأنيدضلانإف

امهنيبناذللانايدوجولاناينعملاامهناًّدضلاف:تئشنإو‹«فالخلاةياغامهنيي»

يقانتلافالخلاةياغورخآلاةّلقعىلعامهدحأةّلقعفقوتتالو«فالخلاةياغ

نارمأةكرحلاعمضايبلاوحنجرخف؛امهعامتجاحصيالثيحبامهنيي

؛اکحتمضيلحنوكينأزاوحبامهنيبيقانتالةقيقحلايفنافلتخمنايدوجو

ةونبلاكرخآلاىلعامهدحأةّاقعفقوتتهنأالإنيدضلاكنافياضتلاو

.ةامدعسيلامهنملكنايدوجولاعمو

؛لوقوألعفعم“بحطصيوهبنرتقمءيشالهل(نیرقالو)

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.«نإف»:نيف2

.عوقنم«امدعسيلامهنملكناّيدوحولاعمو...امهنادضلافتعشنإو»هلوقطقس3

.«بحطسي»:قوعونيف4

.«اهعمجي»:عونيف5
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نمامهدحأازرفیالداکییئحةميظعةلئاممهللثامماليأهل(هيبشالو)

؛دحاوعوننمنيهيبشلاونيعوننمنيلثلانأ:ضعبةرابعو/[30]/؛رحآلا
رثكأيفكراشملاهيبشلاليقوءعونلايفداحتالاةلئامملانأنيملكتلملبهذمو

لاقيو؛كلذنودلثلاوءهماقممئاقهّنأكوهبسبتليوهبتشيهّنأكىحفاصوألا

هنادیرت؛نالفلثمنالفلوقتامكفاصوأصحخأيفهكراشامءيشلالثم

رصحخأيفالهكراشامءيشلاهبشو؛ةّيقطانلايهيلاهفاصوأٌصحخأيفهلكراشم

ناويحلافاصوأصحنإفكاردإلايفناويحلاهبشينالفلوقتامكفاصوأ

.ساسحإلاوأةدارإلابكرحتلا

الوسنجباريغنمهيبشلاوسنحلانملثملاليقوءامةلئاممكالهل(لشمالور

برغملالهأىلإبتكسهللاهمحرسةديبعابأنأيور4(ليادمحنأو)
هللاديحوتنأليهللادارفإديحوتلانأعمديحوتلانمهبناعإلاناکامُأ»:هّنآ

.«هبفرعيامّنإكَ

راهنلاتاعاسددعافرحنورشعوةعبرأ"هللالوسردمحمهللاالإهلإال"ييو

ابدسيرانلابابلةملكلکتاملکعبسوءةعاسبوثفرحلکءةليللاو

.«زرفيداكيالقح»:عيف1

.قوننمطقس2
.عضوللانهندعبدرتيلا«هبفرعيامم...دلاهحةديعبأنأيوره:ةفاضإعمعنم«هلل»هلوقطقس3

لكلذكءةداهشلاةلمجمامتركذيسهنألقايسلااهيعدتسيالو‹«لا»هلوقةفاضإطولصألايل4
.02صةديقع:رظنا؛نوعوقيلاامانهاندمتعااذل؛ققحملانعملايلدرت
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ناسللاوديلاوجرفلاولحّرلا:ءاضعأةعبسنموضعلةملكلكوءةعبساهاوبأو

بوتكمريغوهوةملكنيوتتلانأرابتعابو«ةبوتكماهلكو؛نيعلاونذألاونطبلاو

ماجعاإلانمةدرحياهلكونباباوبأنمبابلةملكلكةّئاغتاملكلانوكت

هللاىوساًمعدرجتیل

ةّيدمحألا2تناكولولوألاٌحصألاوعازجإلابليقو"دمحأ"لوقينأيزجيالو
رهظنمجرخنيحو«قولخملّوُأارونناكنيحهللادمحهّنأل؛ةّيدَمحمللةقباس

ثعبلاحتفيكلذكوقلخلادمححتتفادفهجورخلبقوءهعوجردعبو«مدآ

دعبفهلقلخلادمحرثكييأادّمحمهنوكاًمأو؛هدوجسيفهدمحبباسحلاو

.4ةّرمفلأنيرشعوةعبرأهيلإىحوأكليهللانأيور

رئاسوةكئالملاوٌنحلاوسنإلانمنيرخآلاونيلوألاىلإ(هلوسروهدبع)

ناويحلايف/[31]/زييمتلاكيهللاقلخنأب؛هّللاقلخاملكنماهريغوتاناويحلا

قاثيملااوطعأو؟اورفكيملنيذلامهممأومهلكءايبنألاهبتنمآوگهبنمآفهریغو

7ةّيلبجمهتدابعنألفيرشتةلاسرةكئالملاىلإهلاسرإو؛مهكردأنإهباونمؤينأ

يفو»هلوقطقسو؛قوننم«هللاىوسامعدرحجتيل...هللاهمرةديبعابأنأيور»هلوقطقس1

.عنم«هللاىوسامعدرحتیل....افرحتورشعوةعبرأهللاالإهلإال

.«ناک»:نوعوقيف2

.طنم«هتدالودعبف»هلوقطقس3

.عنم«ةّرمفلأ...لحوزعهللانأيور»هلوقطقس4

.«مهلکقلخلاهبنمآف»:لوسيل5
.عوننم«اورفكيملنيذلا»هلوقطقس6

.«انخيشفها.ةيحبط ءابلاناكسإب "ةيلبج"هلوق»:سيل7
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.2يصعيالنمعبطاوعبطلاقيوضعبلاقاذكءاهبنوفلكيال

عبيريفدلوهابثحبوروهمجلادنعاهلامكدنعنيعبرألاسأرىلعهللاهثعب

قنسفصتبنيعبرألادعبثعبدقفناضمريفثعبو‹ةححصورهشامكلوألا

هنأباجيو«فصنوةنسنوئالثوعستكلذف5نيعبرألاناضمريفثعبلاناكنإو

مونلايفعيريثهيلإيحوأهّنأبوأءيناثلاىلعربجولوألاىلعرسكلايغلأ

يظفلفالخلافةظقيليربجداراناضمريفلاقنموءرهشأةتسثكمو

ةوبنلاتناكفءةنسنيعبرأواثالثغلبانهللاهلسرأ:هريغوربلادبعنبالاق؛رسكالو

نامزىوهفيدللةيآتلرناگ6راذنإلابهرمأبةلاسرلاتناكوارقا"لورتبةقباس

كلهنّيبنسامارقا:ئعملا7نأوناتنرتقمهتلاسروهتؤبنليقو؛لوسرالءينيحولاةرتف

نمام:هّنأثيدحءاجودلااهيل:هلوقبنينسثالثدعبهيو؛كموقىلع

:ريمألاواونشلالاقويزوخانبالاقوء8(نيعبرأسأرىلعلإءين

.«نىعفاشلا»:نيف1

عبطنبهيبشتكلذويصعيالنمعبطكاوعبط»:فيضأو"يصعيالنم"هلوقىلعبطشسيل2
نيراتخمةكئالملا:انخيشلاق»:دازمث؛«انبهذماذهاهيلعاوحدمليلدبمحلامعأيلنوراتخمماف

.«هامحلهللاحدمكلذىلعليلدلاونيعوبطمسيل[اذك]
.«ثعبنإهناب»:عونيف3

.«حيحصو»:عونيل4

."نيعبرألا"ةملكناكمضايبعيلو؛نمطقس5

.ةملكلاناكمضايبعيل6

.عنمطقس7

:ءافخللافشك:رظناهعضوبمكحيزوحلانبانأ"ةنسحلادصاقملا"و"ءافخلافشك"يفءاجكلك8

ثيدح:ةعوفرملارارسألا؛372ص985:مقرثيدحةنسحلادصاقما253/2جم2248:مقرثيدح

.يهذلارصتخمالو«يزوخحلانباتاعوضوميلهصنىلعفقنملوص421:مقر
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ءايبصيحيئوءةنسنوڻالثوثالثهرمعوعفروىسيعئندقف«بلاغكلذ»

لإعفرامىسيعنأحيحصلانأببيجأو««ةّوبنلاايبصهيتوأيذلامكحلانأىلع

ييلعجعموملعلامكحلاوءةنسنيعبرأشاعلزتاذإوءةوبنلانمةنسنينامندعب

امهلبقًاطو2وامهلثعبيطويسلاامهليذونيتييفدبععومجكلامنباعمجو
:لاقتیب

/[32]/دجودفتسافاهلثماهيلعتدزواهمظنكلامنبالدبعلعوج

دبعةدبعمادوبعمدباعأدبعأودبععمحجديبعدابع

دمتنأتعشنإددماوكلذكاتينادبعوناديكلذك

دشتنإنادبعلاوحتفبففخوةدبعدوبعدابعأديزدقو

دستذخفرصقبادوبعمنوديبعاهدعبتحتنودبعةدبعأو

نادبعلوقتف"دشتنإ':هلوقولبقنيناللعجار"حتفبفف":هلوقو

؛نورشعوناناكلذویابلارسکوفيفختلابنادبعلقفدشتمناو‹دیدشتلاب

دباعم:نارحخآناعمجسوماقلايفوءاهلثمًيطويسلادازورشعدحأكلامنبال

.عمحلاعمجدباعألعجودبعو

.قنم«هملعيفيلعجائيبنعمو...فيرشتةلاسرةكئالملاىلإهلاسرإو»هلوقطقس1

.عنمولصألانمطقس2

.«ءادوبعم»:نيل3

.«دبعلا»:نيف4

.268:سوماقلا:يدابآزوريفلا_5
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نأملعينأدبالليقوفلادبعنباهنأفرعنإالإهبهناعإئزجيالو

هابأفرعيملولوهبناعإلايفکيفهتدهاشموهتايحييلإ؛بلطملادبعهد

بجييذلاىلإدصقاذإاضيأهنعابئاغئزجيوهتومدعبكلذئزجيليقوءهّدجو

.-نيدلاونآرقلايفيذلاىلإوأهبنامبإلا

هنابلوقلاىلعهداهتجانموهيلإيحولارئاسونآرقلانم(هبءاجامنأو)

يفهلنذأسالعولجسهللانألهبدهتجيامىح؛(هللادنعنمدهتجي

لجهللانأىلإليقاميفةراشإهيفو«هٌبردنعنم»ةخسنلايفو؛داهتجالا

دیک"هللادنعنمٌقحهبءاجامنأ":هلوقو؛3لامكلاجرادميفهيريسالعو

هلسريالوحلاالإاهعمنوكيالهللانمتناكاذإةلاسرلانأل"هلوسرو":هلوقل

:ىلاعتهلوقلةبسانم4"هلوسرو"هلوقهنعيفكيهنأعمهركذنكلولطابيهللا

هللابناميإلا:ءايشأةثالثهذهفيذلارولوهلوُسَرَوهللاباوُماف)ل

.؟ەبءاجاموهلوسربو

خسناموهمكحوهظفلخسناموهنمخسني|امهلكنآرقلابناميبإلابجيو

.قنماطقس1

لبققونيفدروو؛عنم«نيدلاونآرقلايفلزنيذلاىلإوأ...الإهبهنامإيزجيالولههلوقطقس2
ةروسسأرىلعهتءارقتهتنااملكهنأ؛«لحترملالاحلا»ل5هلوقئعمو»:هلوقىقيلفيضأو؛دبعحومجركذ
«حتتفملا:لاقامكهلوأنمهحتتفيفنآرقلامتينأىلإرخآتقويلكلذدعباممًادتبااهلخاديلوأ

.عضوملااذهدعبأيسثيدحلااذهحرشنألًاطخهنأوديينكل؛لوسيلاهاندجوكلذكو
.قوعنم«لامكلاجرادميف...هبردنعنمةخسنلايفلو»هلوقطقس3

.«هللالوسرو»:قونيف4

.08:ةيآنباغتلا:ةروس5

.عنم«هبءاجاموهلوسربو...هنعيفکيهنأعمهركذنكلو»هلوقطقس6
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2خوسنمهنأهبملعلامزليالهّنإفكلذنمخسنامآنكل؛همكحخسناموهظفل

.عامجإلاىلإهعجرمامراكنإبكرشيوهظفلخسنامراكنإبكرشيالوءفحخأيىح

لاق؛ةالصلايفئزجيامملعاذإكلذكرتبرفكالومربدتونآرقلاةعارقبحبو

متاخلالحترملالاحا:لاق؟لضفألامعألايالعرالوسرلئس)»ل:ملسأنبديز

وهلحترملاوءهلولحكلذفةعارقلانمغرفيذلا:لاحلا*[لحترملالاحلاو]

اذإكلذوهحتتفملاو«نآرقلامتخاذإكلذوهمتاخلاوةعارقلاىلإعجراذإلاحلاكلذ

بش‹«لحترملالاحلا»هلوقلريسفت«حتفملامتاخلا»هلوقوأ؛ةرقبلاغةحتافلانمأدب

.واوالب"متاخلا":هلوقو‹لاحترالابحاتتفالاوعضوميثلولحلابمتخلا

يملاهنعىورقعبسلاءارقلانمريثكنباهللادبع؟لمعثيدحلاكلذبو

اذِإ/[33]/ئراقلارمأيناكهنأ«هتءارقةاورنموهويكملاسةّربىلإبوسا

.نعملاىلإاهتفاضإلاهجودحنالنكلو؛«اذإ»:ةفاضإقيف1

.قوعنم«خوسنمهنأ»هلوقطقس2

نمهفتًالبيرغثيدحاذه»:لاقو«سابعنبانعيفوُانبةرارزنعهلثميذمرتلاىور3
راشنبدَمحُمانندح»:كلذكلاقو؛«يوقلابسيلهدانسإوجَواذهنملإسابعنباثيدح

هيفركذَيموُهوْحَتليلانعيقفوانبةراَرُزنعدافنعيرلٌحلاَصانثدحميهارنبملمانثدح
:رظنا؛«ميبرلانبمَنعيلعنبصنثیدَحنمصايدنعاذهو»:لاقو؟«سابعنبانع

باي«نآرقلالئاضفباتك‹؛يمرادلا؛4019267/4‹4018مقر«تآرقلاباوبأ«يذمرتلا

الو"حتفملامتاخلا"اهيفةياورىلعفقنمو؛109/1:ناقتإلا«يطويسلا؛468/2ءنآرقلامتخيل

.هيلعانعلطاامیفملسأنبدیزنع

.ڦقنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.«و»:طيف5

.عنمطقس6
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ةرقبلانمتايآسموةحتافلاًارقيفكلذ!بقعحتتفينأنآرقلاهيلعمتخ

عبسهريغلاقو«؛ثیدحلاعمابدأىرحخأةمتخيفًالاحةمتخنمالحترمنوكيل

.ةمتخةرودلكءةمتخةرودلانوُمسياوناكو؛2تايآ

لولح:3لاق؟لضفألامعألايأوألامعألايوذيأ"لامعألايأ"ىعمو

.4هحاتتفاونآرقلامتخيفهلككلذو«لحترملالاحتراولاحلا

"تطند۳" ؛"هّللاالإهلإالهللادنعنمقحهبءاجاموهللالوسردمحم":لوقينأئزجيو

نأو؛"هللالوسردمحمهللاالإهلإالهللادنعنمٌقحدمحمهبءاجام":لوقينأو

نأوء"هللالإهلإالهللالوسردمحمهللادنعنملحدمحمهبءاجام":لوقي

5دنعنم":لوقينأو"هّبرنم":لوقينأو"هللانم":لوقي

ةلماشيهوءةّوبنلانمصخأةلاسرلانأل"لاءين":لوقينُائزجيالو

لب:تلق؛ليقاذكقلاخلابةّوبلاو«قولخللاوقلاخلاباهقلعتلاهنملضفأقوبل

ريخياضيأيلانأامّيسالوهئيبنلالعولجهللانمرابخإاهنألقلخلابةّوبنلاتقلعت
باوثالهنأامكو؛اهنملضفأتناكةدايزوةّوبنلاةلاسرلاتلمشانوقلخلا

.«بيقع»:نيل1

.عوقنم«تايآعبسهروغلاقو»هاتطقس2

.«اولاق»:طيل3

هلأنمهحتفيف...تهتنااملكهنأ(حتتفملامتاخلالحترملالاحلا»:ل5هلوقعمو»:ةفاضإنيل4

يفبارطضاعقودقوءاقباسهيلإانرشأامك؛قيفكلذكفاضملاصنلاوهو«حتتفملامتاخلالاقامك

طنمطقسونانمعضوملااذهيلدرووهيلعبطشمثلصألاةيشاحىلعركذو؛صنلااذهعقوم

.لصألايفتبثلاحرشلابهلدعفلؤملانأوأراركتهنأحضاووعو
.«دنعنموأ»:وعوقيل5
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!نأو؛ةلاسرللباوثالكلذكهللجوزعهللارابخإوأ؛ليربجرابخإعم.ةعوبنل

 ءابلاحتفبسربخمعم.يلانأكلذوڭاباوثةّمُأللليهرابحإنعمةءوبنلل

.باوثغيلبتلاعع,ةلاسرللو اهرسكبسربخموأ

لنموكرشأةنيدملاريغيفنفدوأةكمريغيففهللالوسردلولاقنمو

؛لاسیلفٌثلشنإوءاکاشالالفاغناکاذِإهيلعسأبالفكلذريغبمزجيملوردي
ادمنأهملعينأزيمونينسعبسغلباذإهمئاقوأدلولايبأىلعبحاولّوأو

ليلاقوسيثروهشلملاوههدلومو؛ةنيدملايفنفدوةكميفدلوهنأوهلالوسر

.مشاهيببعشرخآ

نبادمحم/[34]/اندّيسوهو؛بلّطملادبعهدوليقللادبعهيأةفرعمبحتو

نبةّرمنببالكنبيصقنبفانمدبعنبمشاهنببلطملادبعنبهللادبع

نبةيزخنبةنانكنبرضنلانبكلامنبرهفنببلاغنبيؤلنببعك

دبعخيشلامهعمجدقو؛ناندعنبدعمنبرازننبرضمنبسايلإنباةكردم

:هلوقيفلينلابحاصزيزعلا

هبئارغيللماکنیبمباتكهنارقيلقعلاهاميظعتدهع

هبقاوعادحبلان5دممهفلإىدمةصالخماركيسفنرشعم5اذف

.عنمطقس1

.«باوئ»:عيف2

.قوننم«كلامني»هلوقطقس3

.عنم«رازننبرضمنبسايلإنب»هلوقطقس4

.«ادف»:طونيل5

."رضم"مسالوأقفاوتةملكلاهذهيلاميمانألخسانلانمطخوهو«دق»:عيل6

OOO
۱
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افرحمسالكلّوأنمسهللاهمر ذحخأ

متقلانمذوخأملهئامسأنموهوسحتففمضبمقوبأهتينكفهللادبعاأ
دّمحوبأهتينكليقومقفوموتقريخللعومبالجرلللاقيعمجلاوأءاطعإلاوهو

رابحألاورابخألانمهيلإلصُتاهنألوأيحهوبأودلولهنأىلعدمحأوبأو

هللاهمحلأوأرابخأكلذنمبلطملادبعلودمحأودمحمهمساادلودليهنأناًهكلاو

لعدمحمانديسوتامهنأروهشملاو‹لءافتوأدمحأودمحمهمسادلوهلنوكينأ

.حييذلاهبقلو؛هلمحنمنيرهشلنطبلايي

هلنکیملومهئاهفسضعبهاذآوشيرقهتعنمومزمزرفحبلطملادبعدارأ
انابرقمهدحأنبذلاناوعأهلاوراصونينبةرشعهلءاجنفلرذنف؛ثراجلاالإدلو

هللمكو؛ارخفواًرعهلتناكفثراحلاووهمزمزرفتحاو؛ةبعكلادنعكيهللاىلإ

وبأوةزمحوساّبعلاوبهنوبأومّوقملاورارضولجحوريبزلاوثراحلا:نينبةرشع
كرذنبفوأ:الئاقىأرفةبعكلادنعامويمانو؛مهبهنيعتّرقو؛هللادبعوبلاط

مانو؛اروثبّرقفربكأبرق:ليقفمانو؛ءارقفللاشبكمعطف؛تيبلااذهبر
هّمغًدتشاف؛؟ترذنيذلاكدالوأدحأ:ليقف؟وهام:لاقفںیکابرق:لیقف

البمهسيفهمسادحاولکبتكي:لاقفكعيطن:اولاقفهدالوأريخأف

.قنم«افرحمسالكلّوُأنم...لينلابحاصزيزعلادبعخيشلامهعمجدقو»هلوقطقس1

.قنم«هلمنمنيرهشل»هلوقطقس2
ريذحتلانعمداقأءابلابيدعاذإرذننألفلتخيعمانكل؛«هب»هلوقةفاضإطوىقيل3
ةيدعتملالاعفألامحعم؛يدمحألاو626ص؛رذنةدامءةغالبلاساسأ«يرشخمزلا:رظنا؛فيوختلاو

.374صفرح
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ىلعرمحأقيقعنممهمانصأريبكلبه!ىلعاهبلخديمْيقللمهماهساوطعأو
بصأفمهدحأرغكلترذنيّنإ:لاقف؛ةبعكلايف2اقلعميمدآةروص

ذخأوةرفشلاًدحفدلوهللادبعىلعتحجرخف؛ةعرقلابمهنمتعشنم

ال:شیرقةداسهللاقف؛ايادحلاهدنعنوحبذياوناكوفاسإىلإهبلبقأوهديب

ىلإبهذامهءانبأنوحبذيسانلالزيمالو؛كّبرىلإهيفرذعتیئحهحبذتكعدن

هوبرق:تلاقف‹لبإلانمةرشع:لاقف؟مكدنعةيدلامك:تلاقف؛ةنهاكلاةنالف

امفمكبرىضريفالكآاوعنمتالواهورحناوىلعةعرقلاعقتىحةرشعو

.اهيلعتعقوفةئامتمتهيلععقتوةرشعةرشعديزيلاز

ثّنحتنملواناكوءهسفنىلعرمخلامرحيةوعدلاباحببلطملادبعناكو

بقلو«شحولاوريطللهتدئامنمعفريونيكاسملامعطيوناضمريفهدعصيارحب
نألبلّطملادبعيمسوباحبناكوىامسلاريطمعطموهدوحبضايفلا

وأفاطعتساكلذو«برثييكدبعكردأ:بلطللاهيخألرضتحانيحلاقامشاههابأ

معنأليقو؛هدبعصخشرجحيفىّبرلاميتيلاةيمستيفبرعلاةداعىلع
-اهنذإبليقو-ةروكلاببعليوهواهيفهّمأنمنذإالبةنيدملانمهبءاجانبلطللا

:اولاقفشيرقنمةعامجئلعٌرمفءفدرأهُممدنتنأ*افوخلايلثالثبةكمغلبو

لواوهو؛يخأنباهّبإءادبعسيل:لاقفهسبلأوهلسغهلهألخدانو!كدبعاذه

.عنمطقس1

.«قلعم»:طف2
.«ةوعدلا»:طيل3

.«فوخ»:قوعونيل4
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؛نیرشعوةئاملیقونسنيعبرأوةئامشاعو؛برعلانمداوسلابضخنم

دلوليقوةبيشهسأريفودلوهنألدمحلاةبيشبلطملادبعمساو

ريكينأءاجركلذبهبقلتنأهَّمأىصوأهايأنألليقو؛ضييأهسأر
شیرقدیسراصوكلذكيهللاققحدقو/[36]/هلسانلادمحرثكيوبيشيىح

ليقوءرومألاتاًّمهموبئاونلايهيلإنوعزفياوناكوءالاعفوالامكمهفيرشو

.هدالوأارباوهوثراحلاوبأهتينکورماعهمسا

ةنسيفهموقلومسوملالهألةكمببديرثلامشهنملوهّنألامشاههوبأيمسو

هموقرخفأناكو ناكسإفحتفبسورّمَعلوألاهمساو؛مساوبقلاذهوةعاحجلا

لإلحر؛ءاّرضلافالوءارسلافعفرتالةبوصنمهتدئامتناکومهالعأو

ىحةقافمهتباصأانةكملهألزبخيوحبذيناكفاكعكواقيقدىرتشافنيطسلف

الألتيلهللالوسررونناكو؛3قاقحلايدويوليبسلانيالمحيناكوءاولقتسا
لإِءيشبمالوهديلقلادحأهاريالفعاعشهيفدقوتيوهؤايضههجويف

جوزتينأمههانبهيلعاوضرع“[و]رابحألادوفووبرعلالئابقهيلإتدغ؛هلدجس

مدقافءاهجوىهبأالواهنملمجأءاسنلادلتملاتنبهلنابلقرههيلإثعبىحنم

نمةاروتلاوليجنإلايفىأرانكلذو«كمركوكدوجيغلبدقفاهكحوزأيلإ
نسنورشعهنسوفانمدبعيبنمتامنملووهو؛مشاه۳چهرم

.«رهاظ»:عيل1

.طونوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام2
.«انخيشفها.ةّقحهتدحاولبإلانمةيدلايلىطعيامءاحلارسكب"قاقحلا"هلوق»:صيل3

.عونوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام4
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ةّدموهوناسنآلارمعنم ناكسإفحتفب«؛نورشعوسمليقو

:ليق؛لحتلاوأطرقلامساوأمكلامسانموأ1قايحلا

فاجعنوتنسمةكملاجروهموقلديرثلامشهالعلاورُسَع

ةدايزلاوأفارشإلاوأعافترالاععءةفانإلانمميلاحتفب فاّمو

هریکبالؤافت«راغألعاف2مساةريغملافانممساو«ةنانكنبفانمدبعلهتماشمهببقل

هيفناكوهلامحبرمقلايمسو؛شيرقهتعاطأوهيأةايحيفداسوىادعألاىلعهتراغإو

اشقندجوهنأريبزلاركذو«ليعامسإسوقورازنءاولهدييفناكوكهللالوسررون

:ليق««محرلاةلصوهللاىوقتبرمآيصقنبا/[37]/ةريغللاانأ»:رجحيف
فامديلهصلاخمَلافتقلفتفةضيبشيرقتناك

.ةزغبتامو

يأساشفرسكفحتفب يصقرّمصمةٌادشوحتففٌمضب يّصقو

نمةرارزنبدعسأکهاليمسٌسدشورسکفحتففمضب عّمَحُمهمساو؛دیعب

“مرحلاميظعتبمهرمأيومهرکذيفةعمحلايأءةبورعلامويهموقعمجيراصنألا

مهقرفتدعبةكميفرهفيبنملئابقلاهللاعمجهبوىيهيفثعبيسهنأبمهربخيو

نعةديعبلاةعاضقدالبيفهدعبلاًبصقبقلو«ديزيليقوءديزهمساليقو؛دالبلايف
هلعاطءاکلمباصأبعكيبلواناكو؛هامحفمرحلاىلإداعنأىلإةكم

.نوقولصألايلهيلعبطشو«ناسنإلارمعنموأ»:هلوقةفاضإعيل1

.«خلاف»:عل3
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ةكمفرشزاحو؛ءاوللاوةودنلاوةدافرلاوةياقسلاوةباجحلاهيلإتناکو؛هموق

.قحلاب!اهموقأوشيرقملاعواليمجادلجالجرناكوءاعيمج

راشعم.سماللاحتفبسبلاکردصمبالکلصأومیکحهسابالکو

ليق؛ةرثكلانوديريمهنأك«بلكعمجوأ؛بثاووأبسكلايفٌدتشاوأ«قياضو

مکدیبعوءةلظنحوةّرموبئذوبلككءوسءامسأبمكءانيأنوُمستمل:يبارعأل

انديبعوانئادعأىلعةّرضمانءانبأنأل:لاقف؟مفانوحابرودعسكريخءامسأب

همساليقو2همسالاقيوءامبدايطصالاهبابالكبقلليقو؛انسفنألةعفنم

.بذهماليقو

نموأ‹ةغلابمللءاتلاوفصوهلصأوسءارلاٌدشوميلا ةّرمامأو

هلسننمو ميتوبالكدالوأةئالثهلو؛ثينأتللءاتلافمقلعلاولظنحلافصو

هبوةظقيوامهالكةحلطوقيّدصلا

اوناكومهيفهفرشوهعافترالةانقلاوأمدقلابعكنملوقنمبعكو

/[38]/ثعبع.ريكذتلاوةعمحلامويظعوللسانلاعمجنملواوهليق؛هلنوعضخي

:اهنمتاييأهلو؛هعابتابمهرمأيوهدلونمهّنأبمهمالعإوءايلا

الذقلايبتءاوحفدسهاشيسيلا

.«مهموقأو»:قويف1

.ننمطقس2
.«مضبةرمو»:قيل3

وهودشفمضبرالصألاوءةفلابمللهبيمسوردصموهفةرارملاوه[يأ:سيل]و»:لوسيل4
.«ةرارملاءاتلاتديزووللادض

ضورلا«يليهسلا:رظنا5
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.اماعنيتسوماعةئامسمخبةثعبلالبقتامو

ىألرّقصمءايلاٌدشبوءاهليهستزوجيو ةزمحلاحتفوماللاضب يولو

وباهتينکو؛شیحلاءاولليقوىطبلاوهودبعنزوبوأ«روثلاوهواصعك

.ءانيأةعبسهلو

.يؤلابأو«بعكابآیتکیو«لعافمسانملوقنمملعبلاغو

؛سلمألاوليقو؛ليوطلارجحلامسانملوقنم ناكسإفرسكب رهفو

رحبلايفةميظعةبأد:شرقريغصتشيرقهمساوءفكلاالييذلاريغصلاليقو

ءارتجاشرقلیقوءةنانكنبنبدلخينبردبنباليقو؛لكؤتالولكات

وهوشارقإلاعمنمليقوءاهيضقيلسانلاجئاوحنعشفيناکشتفليقو

مسالوألاليقوءاشيرقهّمأوارهفهوبأامسليقو؛ضعبىلعضعبتايارلاعوقو
فاكلارسكب ينانكهقوفاموةّيشيرقلانوطبلابسنتشيرقىلإو؛بقليناثلاو
نمتكردأنمهيلعتكردأيذلاوهو»:يرهزلالاق؛ريثكلاهيلإحنجامك

ثيدحهلدهشيو««اًيشيرقسيلفارهفزواجنمنأبرعلاباّسنوبسنلاءاملع
نماشيرقیفطصاوليعامسإدلونمةنانكىفطصاهللانإ»:يذمرتلاوملسم

هازعويعفاشلالاقهبورضنلاوهشيرقفرضنلاشيرقلصأليقولا2€ةنانك

لاقوء«رضتلانورثكألاواهعامجرهفٌخصألافشيرقامأ»:لاقرثكألليقارعلا

تمدقل:ثعشألالوقلنيققحمللينالعلاهبسنو‹«روهشملاحيحصلاوه»:يوونلا

ونبنحنال:لاقف؟هللالوسراياّنممتسلأ:تلقفةدنكدفويفليلالوسرىلع

.«انخيشها.ةلاشمروغداضبرضنلا»:سيل1

.58/7هةوبنلالبقهيلعرححلاميلستويلابسنلضفبابلئاضفلاباتك:ملسم2
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نبرضنلانماشيرقىفنادحأعمسأال/[39]/هللاو:ثعشألاق!ةنانكنبرضنلا

لكلامهوبأوشيرقعامجارهفنألكلذيففالحالليقوءآهتدلحالإةنانك

نمالإبقعهلسيلورضتنلانبكلامىلإاهبسنيهتنياهلكشيرقفريغبقعي

وهشيرقليقوءرضمليقو«سايلإشيرقليقو؛هللادمحبنالوقلاقفّنأفكلام
.امهنعهللايضر رمعوقيدصلاةمامإهباوفنيلهولاقةعيشللبسنويصق

.ثراخحلاوبأهتينكو«برعلاكلمناكهّنَأال؛كلملعافمسانملوقنمكلامو

هلوسيقهمساو«هلامجوههجوقارشإلرمحألابهذلامسانملوقنمرضنلاو

ةمجعملاءاخلانوكسوةّيتحتلاحتفبتلصلاوكلامروكذلانم

.كلامنمالإبقعيملوهوبأينكهبو ماللاٌمضو

ناکفءهموقرتسيفاهلثمهتروريصبالٌؤافتةبعحجلامسانملوقنمةنانكو

.مهنييهلضفوهملعلبرعلاهلجيردقلاميظعكلذك

۱وٍِا
رون؛عامتجالهحالصإوءيشلادشيهوءةمزخرغصمنملوقنمةميزخو

.«ميهاربإةلمىلعةعيزختام»:سابعنبالاق؛¥%يللارونعمهيفهئابآ

فئابآفناک2رخفورعلكهکاردإلكردألعافمسانملوقنمةكردمو

لاقوروهمجللادنعورمعهمساوةخباطيّمسفهوخأهخبطواديصكردأهالليقو

.رماعهمساقاحسإنبا

رظناو2612871/2:مقرهةليبقنمالجریفتنمباب؛دودحلاباتك؛ءةحامنباننس:هوحنرظنا1
.«تاقثهلاجرحيحصدانسإانه»:"ةحامنبادئاوزيلةحاحزلاحابصم"بحاصلوقب۵لالییذت

.عملاهعمميقتسيالو«و»ةفاضإنل2
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ربكلاىلعهلدلومثهلدلويملوربكهابأنألسئيردصمنملوقنمسايلإو
هيف"لا"وءاجرلاٌلضوهو»:تباثنبالاق«بيبحهمساليقوورمعوبأهتينكو

:!يرابنألانبالاقوحصاذه»:ىليهسلالاق‹«لصوللةزمحلاوفيرعتلل

نمعمسو؛ندبلایدهُانملووهو‹«نآرقلايفيذلاكةروسكمعطقهتزمش»

همظعتبرعلا/[40]/لزتملو؛ارارميهللاركذوٌجحلابلييلاةيبلتسايلإرهظ
غلباأ«:راکبنبريبزلالاق؛هنودارمأنوعطقيالو‹نامقلكةمكحلالهأميظعت

مهبناجنالومهيلعهلضفنابومهئابآننسرییغتليعامسإيبىلعركنأسايلإ

.«عرابلامجاذناکومهئابآننسىلإمھدرفهباوضروهیأرىلعمهعمجىٌح

نبللابحيهّنأالليقو«ضييأناكوضييألاوأضماحلانبللامسانمرضمو

فّيحأالإدحأهريملوفامجوهنسحببولقلاٌرضمهبالليقوضماحلايأرضاملا

؛«ةمادندصحيارشعرزينم»:همکحنمو؛سايلإوبهتينکوورمعهمالیقو

اميفاهاوهنعاهوفرصاواههوركمىلعمكسفنأاولمحافءلجعأريخلاريخ»و
لواوهو؛«نيتبلحلانيباموهوقاوفربصلإداسفلاوحالصلانيبسيلفءاهدسفي

هيلعتّنحفتوصبىكبفهليإقّرفتلهوبأهبرضءانغلاوهوءادحلانسنم
لبإلاهيلعتعمتجافحاصفباشوهوهلىلوموأوهريعبنمعقوليقو؛ليإلا

.هيفسانلادازفءادحلاعضوفىعرملانم

يلانأهغلبالمنغلاورقبلاولبإلاحبذيفغلاب«ليلقلاوهو-نونلارسکب-رازنو

ىلإهوبأرظنودلوامهنألليقوهقحيفرزنكلذ:لاقفلليقفنمل

.ًاطخوهو«رابنألا»:عيف1

.10/1ءفنألاضورلاءيليهسلارظنا؛يليهسلاةياورنميرابنألانباوتباثنبالوق2
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هولوملااذهيفرزنهلكاذهلاقواديدشاحرفحرفهينيعنيبلدمحمرون

.ةعيبروبأليقودايإوبأهتينكو؛ءاطعلابكولملاهلتطسبناوديرفهالليقو

تاراغوبورحبحاصهاليمس-لادلاٌدشونيعلاوميماحتفبوه-ًدّعَمو

.رازنوباليقوةعاضقوبأهتينكوهيلعرصنلإادحأبراحيالو‹لیئارسإېبىلع

ہلتقاودارأوهيلإتناكسنإلاوحلانيعأنألةماقإلاوهوندعلانمناندعو

دوسينمهرهظ/[41]/نمنجرخيللاجرلاكردمكرديىحهانكرتنل:اولاق
؛مرحلاتامالععضونملّوأهنأريبزلاىكحو؛هظفحينمهبهللالکوفسانلا

ناجحلايفنيذلابرعلانماهاسكنملّوأهنأدارلالعلو؛ةبعكلااسكنملّوأو

یورو؛عاطنألا!اهاسكناندعوجاييدلااهاسكنكلاهاسكنملواإف

ةعزخوةعيبرودعموناندعناك»:سابعنبانعهخيراتيبيبحنبرفعحوبا

ال):اعوفرمراكبنبريبزلاىور»و««ريخبلإمهوركذتالفميهاربإةلمىلعدسأو
لسرمنمبیبحنبا2دنعدهاشهلواناکامهلإفةعييرالورضماوُبست

ناكهّنإفسايلإاوّبستال:يلانعركذي:يليهسلالاق3«بيسللانبديعس

.5عبتيفهلثمركذيو‹«ثيدحلااذهلاحيردأال»:ضعبلاق4€انمؤم

سلمألادلاوهيأ:عاطنألا»:ليلو؛عنم«اهاسكناندعو...زاححلايلنيذلا»هلوقطقس1

میل
.يرابلاحتفيلوهامكهانتبثأامحيحصلاو؛«نع»:نيل2

.164/7؛يرابلاحتفرجحنبا:رظنارجحنبامالکنمریبزلاةياور3

.10/1ءفنألاضورلا؛يليهسلا4

‹80/12جمثيدحءلامعلازنكرظنا«ملسأدقناكهنإفاعبتاوبستال»:ظفلبءاح5

.36/1«فنألاضورلاءيليهسلا:رظناو
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الو«فيلكتلاهنعطقسغالبلاومهفلا!هنعرذعتوىمعأهللاهقلخنمو

نإمهنعءاملعلاضعبلاقاميفةلزتعملاتلاقو؛اندنعكلذومكبأالإكلذنوكي

ةرتفلالهأفيلكتيفمهبهذمىلعمزللبهباولوقيملمهلعلووهوفلكم
لنإحضاولامعن؛ةرتفلالهألفيلكتلااذهانبهذمنكل«لوصألاواهلكعورفلاب

`.كرشلايفنورذعيالوءاورذعهباوعمسالوعرفمهغلي

:هلوقيف2قلخلامهضعببتر

3ةملقلامثيسركلافشرعلافماذقمدمحمينلاروت

اهيفلخدوءةيافكلاضرفونيعلاضرف(ضلئارفلاعيمجبنايتإلافلمعلااًمأور

؛هيلإعرتتمعاهجالعوسفنلا“سبحهّنأللمعوهو«ضرفهاليصاعملاكرت
لثم«يصاعملالمعكالعفوالمعوابسكنآرقلايفضئارفلاكرتكيهللاىسامك

اوكاميلاوكاميلت(نوُبسُكَياوئلاكاميلنيهلوق
.ێعملااذهاهيفضئارفلاوةدحىلعهزوحوءيشلاعطقضرفلاو

ىلإ«هللالإهلإال/[42]/نأةداهشفلوقلااًمأا»هلوقلةكلذفءافلا(هذهف)

.«نع»:طيف1

.طنمطقس2
.عوقنم«ملقلامث...قلخلامهضعببتر»هلوقطقس3
.محاعلليفوعمىلعدبجةدالفقتملوعملبسنألاوهوعنمهاتيأينذلاو««دبح»:خسنلارئاسولصألال4
.129:ماعنألاةروسس5
.108:ماعنألاةروس6

.«العفىمسيالكرتلانأبهذملاروهشمو»:سيلو؛14:ةدئاملا:ةروس7
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رکبوورمعوديزءاج":كلوقككلذىلعةفطاعوةيعرفو‹«هللادنعنم»:هلوق

لوطوهتلقل«خلالمعلااًمأو»:هلوقبلصفو؛ا"اوقبسوأاوعاجةثالثءالؤهف

نمهرهاظىلعلوقلا(ليواقأةثالث)تاقتعالاولوقلاليبقنموهامىلعمالكلا
َنأالإ؛ٍنَأياميفاذكوظفلتلادارملاإفلوقللبهليوأتىلإجاتحيالوردصملاىعم

تاقتعالااهيفيفكيثالثلالمحلادعبديحوتلالاصخرئاسوةرشعلاليواقألا

:ةرشمعلاتادقتعملاععةرشعلاليواقألاليوأتزوحيف
.هلعبامركذمريالوهالهلإالللا
.هلوسروهدبعدمحم يناثلاو

ىلإبتكيليهللالوسرناكويناثلاهنعٰيفيوقحهبءاجامب

هلوقةقفاوملوديكأتلل"قحهبءاجامنأو"دازنكلو]؛طقفنيلّوألانيلوقلاسانلا

"يذلاروُنلاول ىلاعت

نيبوهنيباميف حيحصلاوهو ئزجيليقو؛دّمحملدبدمحأركذئزجيالو

انروهمجدنعقطنعماهضعبو؟قطنالباهضعبوأةثالثلاداقتعائزجيالوهللا

.«دعبءيجنم»:لوسل1

.طونوعوقنمطقس2

.08:نباغتلاةروس3

.ىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.لوسيلاهيلعبطشو؛«قطنالباهضعبو»:ةفاضإطيل5
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قطنلاو؛كلذئزجي2نوقرزنباودبعمامإلالاقو؛انموقروهمجو

.ةداهشلاركذكرتنملضفأدهشأكلوقب

ناكسإوةزمحلاضب ةلوُوقأعمجوأ؛سايقلافالحىلعلوقعمجليواقأو

ةبوجعألثم؛ميظعلالوقلاةلووقألافءةغلابمءانبوهولوألاواولاضوفاقلا

لاوقأفلاوقأعمجوأميظعلوقةثالثلالاوقألانمدحاولكو؛ةحوكنأوةثودحأو

وأءةعستنمرثكأاهدجتفةثالثلالاوقألاتاملكدعتءادعاصفةعستهعمجفةئالث

بوحجوو‹ىلاعتهللاريغنعاهيفنوةّيهولألاك:لاوقأنمثالثلالمحلاهتتّمضتامربتعا

هادعاملكراقتفاوهاوساملكنعهؤانغتساكلذنممزاللاءاقبلاومدقلاودوجولا

ىلوألاةلمحلائعموهامكلذريغوقلخلاتافصنعهرتتلاوثداوحلاةفلاخموءهيلإ

نمةّياثلاةلمحلاهتّمضتامهبلسرأاملكبنامبإلابوجوكو/[43]/؛اهانعملمزالوأ

ءادأكبحاونمءايبنألاتافصوءيحولارئاسونآرقلايفيلاماكحألاعيمج

ہلکكلنبلسرأهنأكلذو؛لكألاكزئاجوءيصاعلاورئابكلاوهومرو«ضكئارفلا

."قحهبءاجام"هلوقهلنُمضتملايحولارئاسونآرقلايامعيمحبو

؟غولبلاةقهارهبفلكلا4ىلإرذعدقوثيهللاةفرعمتابحاولالّوأو

لبدصاقلارابتعابتابجاولالأسيلرظنلانأدريورظنلا؟ياَرفْسالا؟[دنعو]

ىلإ171نمةمامإلايلوترهيتبنييمتسرلاةمئإلااثمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا1

.591/3594‹609مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:رظناه8

؛ه350ةنسو300ةنسنيبشاعبرغملابةيضابإلامالعأدحأنوقرزنبناميلسعيبرلاوبأوه2
.417/3418‹447مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجحعم:رظنا

.«زعولح»:قيف3

.«لإرذعا»:نيلو؛ةحضاوريغوةماتريغةملكطيل"ىلإ"ناكم4
.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام5
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نمةهصيلختوبلقلابدصقلاهلغاشلوهالفلكملا2لغشيامرابتعابالوءةليسو

دنسيالهنأهُدريوءهلوأىلعرظنلافقوتلرظنلالّوأنالقابلا4[دنعو]؛لغاوشلا
مامإ؟[دنعو]؛اَوَأىلإةالصلابوجودنسيالامكءهئزجىلإهلك؟بوجو

دارملانأىلعهانبمنأبدرودصقىلعرظنلافقوتلدصقلانيمرحلا
فلکامبحاولٴوأيفمالكلانف؛دسافوهورظنلابابسأ7ليصحتبلاغتشالا

جرخولواهكرتبمثأيالفاهليصحتىلإدصقلابارمأةالصلاءادأبرمألاناکًلإوهب

ولوةفرعمسيلهّنالضيقنلالامتحاديلقتلاعمنأبدروءتيلقتلاليقو؛تقولا

َنأبدروءكشلاةلزتعلاضعبومشاهيبأ8[دنعو]؛ةفرعملاسفنوهسيلوءامزاج

نيسحتلاباولاقمهُنأامّيسالوءةلازإلابولطمرفكهتافصوهللادوجو:يفٌكشلا
تاقتعالا10ىوألافداقتعانعناكنإهنأدريو؛نيتداهشلابقطنلاليقو؛يلقعلا

”نيارفسإ"ةنيدمىلإةبسن؛خسنلايقابولصألاوهامكهانتبثأامحيحصلاو‹«نارفسألا»:طيل1

.30:لاجرلاءامسأطبضيليملا:هباتكرظنايدنملايلعنبرهاطنبدمحمخيشلاهطبضامبسح«ناسارخب

.«لمشي»:عوقيل2

.عيلضايب3

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.«دوحو»:طيل5

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام6

.«ليصحتل»:يل7

"وبا"ةملكتءاجو؛ێعملاميقتسياهوء؛لوسنمةفاضإلاوخسنلالكنمنيفوقعملانيبامطقس8

.خسنلايلعفرلاباهدعب
.عيلضايب9

.«لوألاف»:طونوىقل0
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رظنللدهشيلاقيال؛غولبلالوكرشلاةةحابإمهمزلمهلكو؛لهجفهنعلو

ىييشلاهيلعفقوتيامبرمأءيشلابرمألانأنمذوخأمهبالعرشلايفهيلعثلا

هتوملهنكمبملنو؛رذعالبرظنيملنإهبلئاقلادنعيصعيرظنلا/[44]/لوقىلعو

“مامتإلالبقتاموريخأتالبعرشفضعبهنكمأنإوءرذعهنونجوأغولبلالّوأ

رصتخمحرش"يفكلذتطسبو«ىصعرذعالبنورذع
نيبوهنيبامیفهدیحوتلمکائیشنهنمصقنيملةّماتنممءاجنم)

رکنیاضيأىلاعتهللانيبوهنيباميفهديحوتلمك:ةعامجلاقو(قئالخلا

هزتت(ىلاعتهللانيبوهنيباميفاًَأو)هركنأنمبّوصيوأةرشعلاليواقألادحأ

ةغيصنممظعلاكلذو؛صقنلاتافصوقلخلاتافصنعاميظعاهات
ولويأ:(ليواقأةرشعبيايىتح)هناعإلمكيال(ف)2لعافتلا
لاوقأولاوقأعمج:هنأةدايزوهجوألانممدقتامهيفو؛قطنالبطقفاداقتعا

قلطملاعمجللعمجوهفتاّرمسمحناناكلذفنينئاىلععمحلاقالطإلنانثا

.نيئثاىلع

.عنم«ةحابإمهمزلمهلکولهحفهنعإلوأ.داقتعالالوالاف»هلوقطقسے1

لبادوصقمانهلعافتلاسيلو»:لوسيلو؛عنم«لعافتلاةغيصنممظعلاكلذو»هلوقطقسب2

`دومصقللا:

 



[ةرشعلاليواقألابديحوتلالام

غاممُافصبمهفصي11ولواذکه(ةكنالللاعيمجبنامإلافلوألاما

نمًاطخنمئطخيوأاهريغبمهفصونمبّوصيوأريغبمهفصي

ىلعاومادامةيصعملانعنوموصعممهننمو؛اهریغبمهفصو

ةّصقيفليقامكءةمصعلامهنعتلازمدآيبتاوهشمهنمدحأيفقلخاذإو

اضيأریکنورکنمو«رونسفنالةرونتمماسجأمهتفصوتوراه

نادوسأامهليقو٠كيهللانذإبنيدوسأاراصيقشلاىلإعاجاذإهنأالإنارّونتم

ءطسبنتويشت؛نارخآناكلمريشبورشبمةديعسللورمألالأنم

نمدلوتتوريطتوفلانوصعيالو؛كلذريغوأضرأوأطئاحاهبجحيالو
.`

ةطقنلكف‹هسفنضفنيوليربجهيفسمغنيرونرحبنمواهنمهللاقلخبراكذألا

هفصوفانعمدصقنإالإقفانكلذبمهضعبفصونإو؛ملراكنإكلذنأل

البولوهنيعينُمهريغوليئارزعوليفارسإو/[45]/لئاكيموليربجك«كلذب

ةكئالموأشرعلاةلمحكةعامجصخوُلوألاءامسللباوبلاكللاكمسا

.«ملوأ»:طيل1

.عنم«توراموتوراهةّصقيف...اهريغبمهفصونمًاطخنمئطخيوأ»هلوقطقس2

.«ضعبدنع»:ةفاضإلوسيل3

.عوننم«ةكئالملاونارخآ...ريكنوركنمو»هلوقطقس4

A.«ال»:طيل5
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اضعبوأكرشأوأانعموأمهلككلذبمهفصونمو؛كرشمهإفءامسلا

ةعبرأوفلأةئاممهتلمج؛(لسرلاوءايبنألا)عيمجبناعإلاف2ناثلا(و)

كلذبءاجمهيلعوهيلعهللالصدمحمانديسمهرخآومدآمهلوأءافلانورشعو

رشعةئالثوةئامنالثمهنملسرلاوءافلأنورشعوةعبرأوفلأاتئامليقو«ثيدح

ملسألا:ضعبلاقرشعةسمحوليقوةعبرأوليقوةثيدحهبءاجامك

كعْمَلْنَممهمواًصَصقْنَممهما:ىلاعتهلوقلكلذنعكاسمإلا
؛لسرلانم88)مدآىوسام؟راکنإىلعهللامهنعل ةمهاربلا

وهوهدحوميهاريإباوُرقأمهنألليقةمهاربتيّمسو8ميهاربإيفتفلتحاو

عمجمهنألليقو؛نوخرؤملاهركذسوحلانملجرمهربىلإ؟بسنليقو«فيعض

لسرلاتدححجةقرف:قرفثالثمهليقو؛ليقاذكمهربباحصأدنملانم

./ميهاربإريغتدححجةقرفومدآريغتدححةقرفو

.اهلبقامةلالدلاهدعبامواًمأفذحو

.عنمطقس1

.«ةيناثلا»:طيل2

‹265/5يبأثيدح,راصنألادنسميلدمحأهاورام:رظنا؛ددعلايفتاياورلاتفلتخا3

.227:ةيدقعلاشيفطاخيشلاءارآ؛نعنيوىفطصم159/1:دئاوزلاعمجب:يمثيلا6

.78:رفاغةروس4

.«لکنا»:عيف5

.«ابسن»:عيف6

.یقنم«ميهاربإريغتدححةقرفو...افلأنورشعوةعبرأوفلأةئاممهتلمجو»هلوقطقس7

8
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لوسرلاليقو؛نولسرممهلكمهُنأعميعاوسليقولوسرلانمءينلاو
هيلإيحوأنمءينلاو؛هناسلىلعسنناكوأباتكهيلإلزنأوهيلإيحوأنم

؛باتكهيلعلزنأالوءيشهناسلىلعخسنيملنكلهبرمأوأ؛غيلبتلابرمؤيملو
يحوأنملوسرلاوغيلبتلابرمؤيملوهيلإيحوأنمءيانأوهولوألاروهشلملاو

نملوسرلوسرلاو؛الوسرءينلکسیلوءينلوسرلكفرمأوهيلإ

امكءةلاسرهتوبنىلإمضتمثایبنالوأنوكيدقو؛ةّرك3لوسرءينوهفةّرملوا

يفةلاسرلاهيلإتّمضناوةثعبلانمىلوألانينسلاثالثيفءينلادمحمانديسنأ

بسحبعمسياموىريامبسحبىهنيورمأيةلاسرالبءينلاو/[46]/؛ةعبارلا

اّناثيشهيلعهللانّيعنإو«لتقيىنوأرمأاذإامكقيطيالاميهلوءةقاطلا

.*قاطيالاميفيلكتلازاوجبلوقلايفهيلعنيعتهقيطيال

ةلاسرلاوةلاسرلالمشتةعوبنلانألةرشعلانمادحاواعملسرلاوءايبنألادعو

رمأوهبلمعيعرشبهيلإيحوأناسنإلوسرلا":مهضعبةرابعو؛ةءوبنلاضعب

امهنيبفء"هغيلبتبرمؤيملنإوهبلمعيعرشبهيلإيحوأناسنإفءينلااًمأوهغيلبتب

ملنملوسرلاوهيلإيحوأامصخنمءينلاليقو؛قالطإبصوصخومومع

 ؟دعسلاهيلعو ليقو؛لوسرءيوهفضعبغلبترمأوضعيصحنموصخي

نمصوصخومومعامهنيبليقو؛غيلبتنمولخيالاقلطمءيانأيعمي«نافدارتم

.عنم«غيلبتلابرمأوهيلايحوأ...مهلكمهنآععءاوسلیقو»هلوقطقس1

.«لك»:عف2

.«ءينلوسر»:طيل3

رضلانأهيفوليقاذك»:ةفاضإصيلو؛عنم«قاطيالاممفيلكتلازاوجبلوقلايل»هلوقطقس4

.«قاطيامملتقلل

.قنم«دعسلاهيلعو...صخنمءيبلا»هلوقطقس5
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نميفناعمتجيذثيحامهُنألماكحأبصتخينأءيبلايفطرتشيهنأىلعءانبهجو

غيلبتبرمأنميفلوسرلادرفنيوءرخآلااهضعببصتحخاوماكحألاضعبغيلبتبرمأ

.لكلابًصتخانميفءيبلادرفنيولكلا

ذيملتلبحيحصلاىلعائينسيلفنامقلاًمأوءادبعلوسروأءيننوكيالو

.لوسرناویحلانمةمألکيفلاقنمرفكو؛ءينفلألاذيملتناكهُأدروو

مساو؛حوجرموهوةراسورجاهوىسومٌمأوءاوحوةيسآوميرمةوبنبليقو

»:هلوقو5€اتًحوُراهيالسر:ىلاعتهلوقيفليلدالو؛ذناحويىسومم

ليقوودبلانمءينالو؛3(ىّسوُمىلإاًيحْوَأو)ل:هلوقو2€قحْساب
ودبلاليقوء4وبلانممكبءاَجَو)ل:ىلاعتهلوقلبوقعيهنم

رشبلاةّماعنم/[47]/لضفأةكالملالسروءةكمالملالسرنملضفأرشبلالسرو

نملضفأليادمحماندّيسنأءاملعلاقفئأاو؛ةككالملاةّماعنملضفأرشبلاةّماعو

نمؤملانأحيحصلاو؛6أطخوهوهنملضفأليربجنأيرشخمزلامعزومهلكةكئاللل
.ءينةجرديلووأقيدصلصيالهلأاوقفئاو؛ةكمالملانملضفأ

نيلسرملابتارمنندألاقيوىائبنألالاوحألّوأنيقيدصلاتايامنرخآلاقيو

بتارمندأو‹نيقيدصلابتارمىلعأءايبنألابتارمنيدأوىايبنألابتارمىلعأ

.18:مرمةروس1

.71:دوهةروس-2

.07:صصقلاةروس3

.100:فسويةروس4

.قنم«هدلبودبلاليقو...ادبعلوسروأءيتنوکيالو»هلوقطقس5
.127/1:فاشكلا:يرشفخعزلارظناىايبنألاىلعةككالملالكليضفتديفيامفاشكلايف6
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؛نيحلاصلابتارمىلعأءادهشلابتارمندأوىادهشلابتارمىلعأنيقيّدصلا

.نينمؤملابتارمىلعأنيحلاصلابتارمىندأو

ةهجوىلاعتهللانمضيفلاذخأاهتهجنأل«تعوبننملضفأءينلاةيالوو

تسیلوعينهنأثيحنمهنملضفأيلوهنأثيحنموهف؛قلحخللهفيلبتهتيوب

لکسیلو«يلوءيِلکو؛ندُالبهلةيواسمالوهتيالونملضفأهريغةيالو

.!اهيفءايلوألاةيامنعئارشلايفءايبنألاةيادبويلو

:ناوفصنبةلظنحويسبعلانانسنبدلاخءايبنألانمو

؛یسیعنيدىلإسانلااوعديناكوناورشونأىرسكدهعيفناكفدلاخام

نمهتيقلنمقرعتوكانهرثبنمجرختتناكيلارانلاًافطأوسبعضرأبناكو

.ةرتفلايهوةنسةئامنالثبحيسلملادعبناكوليعامإدلونماينناكوريغوأليبسرباع

«نويليئارسإةثالثوناّيرعنانثاةسملدمحماندّيسوىسيعنيبلاقيو

.يسبعلانانسنبدلاخوناوفصنبةلظنحناّيرعلاو

هيلإاوكشفاًيبصتفطخنيحءاقنعلاىلعاعديذلاوهناوفصنبةلظنحو

رئبلايفهوقلأفمنصلاةدابعنعهموقىنهنأىوريو/[48]/هللااهكلهأف

زاجحلايفنايبصلافطغتوشوحولالكأتتناكءاقنعلانأیوریو.اهمفاوُدسو

.اهلسنويهتكلهفاهيلعاعدفيسبعلانانسنبدلاخهللاءيِنىلإاوكشف

ريمنمةناعءيتتنفداذِٳ:لاقرضتحااأنانسنبدلاخناک:یوریو

ملعبمكربخأفجرخأفنوشبنافلعفاذإورفاحبيربقبرضيريعاهمدقي

؛مهييأريقشبنببرعلامهريعيالعلهوشبنيملفكلذناكف؛نيرخآلاونيلوألا

.لوسنمحيحصتلاو‹«اهيفءايلوألاةيادبعئارشلايلءايبنألاةيافو»:خسنلاولصألال1

.«ذإ»:ل2
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¥3هللالوسرتعمسوعينتنيبالهأ)ل:لاقوهعادرافطسبفلءينلاهتنبتتأو

وه):لاق¥هنآيورواذهارقييبأناك:تلاقف1دَحَأهللاوهلقا:ًارقي

نأهتازجعمنمو؛رانلانزاخكلامهبلکوءينهنآلاقيو؛(هموقهعاضأءين

نوعيطتسيالوباودلاوسانلالكأتفةزافمنمجرخت"ناثدحلاران"الاقياران

رانترهظ:ساّبعنبانعو؛كلذدعبجشملفنانسنبدلاخاهٌدرفاهدر

مهنمةفئاطتداكو؛"ادب"برعلااهتمسفةرتفلايفةنيدملاوةكمنيبةيدابلاب

وهواهقرفواهطسوتىحاهلخدوهاصعدلاخذحخأف؛اهباونتتفاوسوحلاكاهدبعت

اهنمُنجرخألوىظلتيهواهنلخدألءىلعألاهللاىلإیٌدوُمیدهلکادب»:لوقي

راناہلاقيهنأةييشيبانباركذو؛اهطسويفوهوتئفطوء«ىڈنتيبايثو

جرخامبرو«لايلنامةريسمنماهئوضبلبالاىشعتسبعيب5ةَّرحيفناثدحلا

/[49]/:دلاخلاقو؛عجريمثهلكأالإءيشىقييالفضرألايف؟بهذوقنعلااهنم
نطبلکنميعممقيلفمكبتّرضأىلارانلاهذهئفطأنأنرمأهللانإموقاي»

طلانعاوجرفتنامكايإ»:لاقفءاطخمهيلعٌطخفمهمجرخفمکنم

ادبادب»:لوقيورانلابرضيلعجو؛«كلهأفيعابدحأهونيالو”اوقرتحتف

.01:صالحخإلاةروس1

.هيلعانعلطاامیفهجرخنمىلعفقنل2

تاقبطلادعسنبا:رظنا‹؛«هموقهعيضءين»:ظفلبةريرهيبأنعثيدحلاو؛«هعاطأ»:نيل3

.226/1:ىركلا

.عوقنم«كلذدعبجرفتملف...ءائبنأةسمادمحماندّيسوىسيعنيبلاقيو»هلوقطقس4

.«ةزح»:عيل5

.«بهذف»:يف6

.«اوقرتحيف»:قيلو؛«قرتحيف»:عوليل7
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يورئبلايفاهيللخدوتحجرخثيحنمتداعىٌح««یدومهللیدهلک

رضاحهلمعنبالعجوةراجحلاباهّضرفاهتحتابالكدجووءاهأفطأف!اصعهدي
نبابذك»:لوقيوهواقرعنافطنينادربهيلعوجرخو‹«دلاخكله»:لوقي

.ىزعللاةيعاريبروكذملالحجرلادالوأيمسف2«ىدتتيبايثواهنمنجرخألىزعللةيعار

"رانلاةّرح"3هلكلذدعبلاقيعضومنمرانلامهيلعتلاسهموقنأةياورييو

.نيتيحانلانمتأتاهطسويفسانلاوربيخةيحانيف

دلاخلاقفعجشأالاقيةرحنملبجقشيفبعشنمجرختاهنأيورو

ةيعارنباوهمنغيعارهعمجرخوءاهلصأنماهئفطأىحاناسنإيعماوثعبا:محل

.راغلايفلحدمث«يبوثكسمأ:لاقهنأىوريو؛رانلاهنمجرختاراغءاجىح«ىزعلل
وعدتالفمكنعتأطبأنإ:محللاقوهموقنمسانعماهانأهنآيورو

هاصعباهيرضيدلاخلعجفءاضعباهضعبعبتيرقشليخاهنأكتحرخف
يبايڻواهنمجرحخأاليأىزعملاةيعارنبامعزلک*یدهیده»:لوقیو
مكيلإجرخاحناکول:ضعبلاقفمهنعًاطبأفبعشلااهعملخدو‹«یدنت

هوعدفمکیلإجرخاحناکنإفهمسابهوعدا:لیقفهمسابهوعدننأانان:اولاقف

هللاودقف؟يمسابينوعدتنأ/[50]/مكغنأملأ:لاقفهسأرباذحخآجرخفهمساب

اذإفیوریوسرتیأراماھعمرمحمکبترماذإفينونفداينولمحا؛نومتلتق

.عوننمطقس1

.«يدنت»:عيل2

.«كلذدعبهللاقي»:طل3

یده:انخیشلاق»:سيففاضأو؛لوسنمحيحصتلاو؛«ايدهايده»:خسنلاولصألايف4

.«ےهایدهیدهممکیلعيأءارغإلابابنمىده
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اذإف«هودصرافيربقاوتأف !لوحةياوريفومايةثالثيلعىتافينومتنفد

هومرافیوریو؛نوشبنافريعاهدينيبوشحورمحنمةناعمكلتضرع

مرفاحبيربقبرضيرتبأريعاهمدقيةياوريفو؛يربقاوشبنامثيربقىلعهوحبذاو
ءةمايقلامويىلإنوكيامعيمحبمكربخأوموقأيّنإفيربقاوشبنافكلذمتيأراذإف

2مهرمأاماولعفففصوامىلعرمحلاترملايلثالثتضمانو؛تامف

.3شوبنلايبیعدنوريعن:اولاقفهشبننمهتيبلهانمموقمهعنمف

نإلنمؤنال:اولاقوسبعىلإادلاخهللالسرأ*مش»:عامعقلانبالةياوريو

َنِإمهلا:لاقفاًضوتفمهنمرانلابةاندعوتكإفارانانيلعةّرحلاهذهتلاس

نمرکاتضرعمغضلسرلمعلطفكرالسرتنألإويكيموق
دعب7ةاصعباهيلعلخدمث«نونمؤماًَفاهردلاخاي:اولاقفمهيلعتلاسفليم

دارأاذإومايةثالثنماهيلعلبإلانوشعيمهلأىوريو«تعجر8ثلايلثالث

.هسأرعفريىحرطملاهيجيفهسأرلحخدأءاقستسالادلا

رئاطبهللامهالتباموقمهوسرلالهأىلإهللاهثعبليقفناوفصنبةلظنحاًمأو

لوطلبرغمءاقنعنوللكنمهيف«ريطلانسحأنمليوطقنعهلميظع

.عوطنمطقس1

.«انخیشها.هبمهرمأاملعفاودازآيأ»:سيف2

.«ةشوبنملا»:عولصألال3

.ننمطقس4

.«انوعدت»:نيف5

.«هااهیفتابنالدوسةراجحتاذضرأةرحلا:انخيشلاق»:صيف6

.«ەاصعب»:قونيل7

.«ىئح»:قونف8
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ىلعضقنيليمهعافترا؛خمدوأحتف!هللاقييذلامهلبجنكسي
ةيراجىلع«هفطتخااملكببرغيهنأالبرغمللفيضأو«ديصلاهزوعاذإ

بورعلاتناكف‹نيريبكلاريغنيريغصنيحانج/[51]/تحتاهمضوتعرعرت

هتباصأفهيلعىعدفءةلظنحمهئينىلإاوكشفء'ءاقنعلاهبتراط":نولوقيولثللاجبرضت

.رهشامككلذريغهلهأوسرلايفليقو؛هللامهكلهأفةلظنحاولتقمثهةقعاص

ىلإلسرألیعامسإدلونموهلاقيو؛ةنسةئاعبدلاخدعبائيبنةلظنحناكو

.هللامهكلهأفهولتقوهوصعفليوعرونامدق

فلأةئامءايبنألانم2قشمديفنفد:يرعلانبالاق«قشمدبىسومنفدليق
نويساقلبجحفسيف:لاقءايندلاةّيقبيفةيقابلافالآلاةعبرأاًمأوءافلأنورشعو

ةثالثناروحيفوءافلأرشعةعبسقشمدعماجنميلبقلاطئاحلاتحتوءفلأةئام

.ةافوحاموسدقملاتيبيفيقابلاو؛فالآ

تلرزنأيتلا)فحصلالمشت(بتكلاعيمج)بناعإلافثلاثلالوقلااما(و)

بانكالإهلباتكالةلاسرالبءينلانأللسرلاعيمجىلعيأ(مهعيججىلع

لكسيلولسرلانملقأبتكلانأريبختنأنكل«هلبقلوسرىلعلزأ
ءينىلعباتكلالرتيهّإف؛لسرلاوءايبنألاىلإريمضلادركلف«باتكهللوسر

.«قشملدب»:طف2

.قنم«اموحاموسدقملاتيبيل....قشمدبیسومنفدلیق»هلوقطقس3

.«ەنامزيلوأ»هلوقةفاضإصيف4

 



لزنأنمىلعو«باتكمهيلعلرتيملنيذلالسرلاىلعهمكح2يرجيو!لوسر

.مهعيمجىلعالازنإعمكلذويقابىلعورخآباتكهيلع

يدوجووهفهيفيهاًمعحورلا(توملاس)بعبارلاام

هيفيهمعةايحلامدعتوماليقو5تواَقلَحل:ىلاعتهلوقببسنأاذهو

هنأذخأيىحطقفلقاعلكتوعبنامبإلابجي:دوعسموبألاقو؛يمدعوهف

.6تولانلكل

لكيدانيءامسلابابباكلمنأ)ءيبلانعةريرهيبأنعيقهيبلایور

نمام»فهنعريبزلانبهللادبعنعيورواونباوتومللاودلموي

تومللنودلت)ل:لاقهنأرذيبأنع"ةيلحلا"يفميعنوبأىوروء8(بارخللاونباو

.«لوسروءين»:طيف1

.«يزجي»:نيف2

.«ليقوةايحلاداضتةيدوحوةفص»هلوقةفاضإلوسيل3

.قيف«هيفيهامعحورلالاوزوه»هلوقىلعبطش4

.02:كلماةروس5

.عوننم«توللاةقئاذ...دوعسموبألاقو»هلوقطقسو؛158:نارمعلآةروس6

نودبريبكلايفيئاسنلودمحأوءاعوفرمريبزلاوةريرهيبأنعبعشلايلايقهييلاهاور:ءافخلافشكيلاق7

لومميکحيبنعيقهيلاوهللصأالوقاوسألايلروديامهنأدمحأنعيراقلالاق«نابحنباهححصوءهنمدهاشلا

ثیدحنمضيلعثاوءاعطقنمافوقومرذيبانعهاورميعنوبأو؛لوهحبميكحوبأونافيعضهيفوانهريغصنبرييزلا

هذهشيفطاخيشلاركذدقو««ىسيعنعدهزلايفدمحأو«رابحألابعكنعهاودنسبناميلسدنعحاصيذلاناشرو

ءصنلاةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعصابلإلاليزموءاقنلافشك:ييولحعلادمحمنيليعامإرظناءانهتاياور
ىلعةرهتشللثيداحألانمريثكنايبيلاةنسحللدصاقلل:يواخسلا؛184‹183/1جم2041مقرثيدح

.332ص855مقرثيدحةنسألا
.ةريرهيبأنعثيدحلاهالعأشماحلارظنا_8
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ناوءانفللدل:مدآىلإىلاعتهللاىحوأ»ا:دهاجبنعاهيفوء1(بارخللنونيتو
:ميرمنبىسيعلاقديزنبدحاولادبعنع"دهزلا"يفدمحأىورو,2(بارخلل

هنأبعكنعهريسفتيفيلعثلاىورو‹«بارخللاونباوتومللاودلمدآيباي»

هلوسروهللااولاق؟لوقيامنوردتأ»:لاقفدوادنبنامیلسدنعناشروحاص

مدآ3نياي»:كلمهادانتاماذإو.«بارخللاونباوتومللاودل:لوقيلاق!ملعأ

ىلععضواذإو؟كتلتقمأاهتلتقأ؟كتعمجمأاهتعمجأ؟كتكرتمأايندلاتكرتأ

!هتكسأام؟حيصفلاكناسلو!هفعضأام؟يوقلاكندبنيأ:4ءادانلسفللا

تيبىلإريصتوعجرتالودازالبرفاست:نفكلايفو!كشحوأام؟كؤابحأو

ءاحلاصكلمعناكنإكل؟ييوطءابئاتتنكنإكلىبوط:ريرسلاىلعو؛لوه

وأاريحةعاسلاهارتكلمعلك:ةالصلادنعو؛كنعكيهللايضرنإكلىبوط

؟رقفلااذغئغلانمتلُمحتامو؟بارغلااذغتدّوزتام:ربقلاريفشىلعو؛ارش

يفواكحاض؟يرهظىلعتنك:ربقلايفو؟ةملظلاذهلرونلانمتلّمحتامو
يطبينواقطانيرهظىلعوءانزحيطبيواحرفيرهظىلعوءايكابيطب
يكوكرتواديحواديرفتیقبيدبعاي:سانلاباهذدعبهللالوقيو؛اتکاس

.ةريرهيبأنعثيدحلاهالعأشمامحلارظنا163/1:ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح:ميعنوبأ1

.ةريرهيبأنعثيدحلاهالعأشماملارظنا286/3:ةيلحلا:ميعنوبأ2

.«نباآ»:عيل3

.عوننمطقس4

ېبوطوايلوتويبنمتیبلکيلنصغاهنمةميظعةنجلايلةرحشىبوط»:سيلدرو5
.«انخیشها.ريخلاوهوأ؛ةبيطةملك

.«رهظ»:نيف6
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بُجعتيةمحرمويلاكمحرأانأو«كلولاوةجوزللومهلجأليتيصعدقوءربقلاةملظ

.1«اھدلوبةدلاولانمكبمحرأانأوقكالخلااهنم

دعباهوحنوروبقلانمجارخالا(ثعبلاس)بناعيإلافسماخلااًمُأ(و)

مايقوأ«نيملاعلامايقلاوأروبقلاوحننممايقلا(ةمايقلامويو)؛ءايحإلا

ثعبلادعامنوءهلمايقلاقلطملومشل«كلذلكوأزوفلابوأ/[53]/رذعلاعطقب

ةمايقلامويو؛هلءاضقناالمويوهومويلاكلذلواثعبلانألادحاوةمايقلامويو

نوكتىمىرديالوىربكلاهتامالعتيقبوهتامالعضعباندجودقوبيرق

؛3فلألادعبماعةئامسمحمتتالهنأركذيطويسلانأالإ«نييعتلاىلعةمايقلا

.دحاوامهُنأغاسفثعبلابلصحتيمويلاكلذو

مويوةمادنلامويو“نباغتلامويوةرسحلامويوةمايقلاموي:هيناعمةرثكلهؤامسأتدّلعتو

مويوةمدمللامويوةلزلزلامويوةلعاسملامويوةبساحنامويوةسفانملامويوةشقانملامويوةقباسلل

مويوةقاحلامويو5ةيهادلامويوةعقاولامويوةقعاصلامويوةفدارلامويوةفجارلامويوةفزآلا

مويوةفجرلامويوةحيصلامويوةخفنلامويوةعراقلامويوةيشاغلامويوةّخاصلامويوةّماطلا

محرأانأو...ةريرهيبأنعيقهيبلاىور»هلوقطقسو.ةريرهيبأنعثيدحلاهالعأشمامحلارظنا1
.قنم«اهدلوبةدلاولانمكب

.«توملاهنمبرقأاموةمايقلالاقو«بيرقلانعبلاطيبأنبيلعلثس:انخيشريرقت»:سيل2
دعبىقيلةفاضإلاهذهتدرو؛عوننم«فلألادعبماع...بيرقةمايقلامويو»هلوقطقس3

ةزواجبنعفشكلا:يفةمألارمعوةعاسلاتقويفيطويسلالوقرظناو؛«هلمايقلاقلطملومشل»هلوق

خيشلاءارآ:نعنيوىفطصم؛256-248/2ء"يواتفلليواحلا"نمضةلاسر:فلألاةمألاهذه

.172-170:شيفطا

.عنم«نباغتلامويو»هلوقطقس4

.«ةيلادلا»:نيف5
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مويوءاضقلامويوءاكبلامويوءاقللامويوءاقبلامويو؛ةركسلامويوةدحولامويوةدحولا

مويو؛باقعلامويوباذعلامويوباسحلامويوباوثلامويوباثللمويوبآملامويو
راشتنالامويوقاقشنالامويوراطفنالامويورادكتالامويو؛يداتتلامويوداعيللمويوداصرلل

عزامويو؛رشنلامويورخآلامويلاورشملامويورابتعالامويوراقتفالامويوراجفتالامويو

نتفلامويو«قرعلامويوقلفلامويوقارفلامويويقالتلامويوقابسلامويوءعزفلامويو

.نيملعلابرلساناموقيمويونيدلامويو
هللاةکرببهلهانمهللاانلعج؛ريسيلا(باسحاس)بنامبإلافسداسلاام(و)

.ميظعلاشرعلابروهلإهلإال
هبىزاجيامسفناأو؛ريسعلاباسحلايأ(باقعلاس)بناعبإلافعباسلااًمُأ(و)

وهوريسعلاوريسيلالمشيامباسلابديرينأزوجيودعبامهركذدقورانلاوةف
:رضنلانيالوقكرشوريخنم/[54]/كلذبقعيامباقعلابو«سداس

اهاقعباسحامِإهنآىلع

رانلاوةّنلاتابثإنألدعبرانلاوةاركذبرّركتيالوعباسوهواهتبقاعيأ
.امهريغامهلهأل

اههايمبةيورخألاةّئجألاوةينبألاورودلاسنج(ةّنجاس)بناعيإلافنماثلاامأ

عبرأليقوروهمجللروهشملاوهوتانجنامليهوءاهميعنواهمدخواهئاسنو
:لاقوءىوأملاجوميعنلاةّنج3ناهيرمامفاحملول:ىلاعتهلوقل

.عنم«عزغفلامويو»هلوقطقس1

.«ها.باسحلاىلعباقعلابترتلباقعلابباسحلايمس:لوسيل2

.45:نىحرلاةروس3
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هلوقهَّدريو«روهمجللبسنو«سودرفلاةنجوندعةّنج€1ناتاًمهنوُدنمو

اهبرسفيفيكف2(لضفأهنإفىلعألاسودرفلاهولأسافةاهللامتلأساذ:

‹نينمؤمللىوأماهلكوةماقإيأندعةّنجاهلكوةدحاوةّنلاليقو؟نيدأوهام

لکاهيفاهلكويعناهيفاهلكو«صقنلانمةمالسراداهلكوءاهيفدلخياهلكو

هنحبسلالحلاراداهلكويش

الوءامقاقبطيفاهريرهمزواهترارحبباذعلاراد(رانلا)بناميإلافعساتلاام

نمفيوختلايفدشأامنألرانلاركذبتصحخو]رانلاوأةّنحاالإةرخآلايفراد

كلذركنأوةاريغعضوميفنونوكينينمؤملانجلانأةفينحيبُأنعيورو

رانلايففمهرافكاًمَأوميظعًاطخوهفكلذهنعصنإوءامهريغوهابحاص

.نآرقلاصنلاعامجإ

ءامهجارخإوةايفءاوحومدآةّصقل«نآلاناتدوجومناتقولخمرانلاوةّنحلاو

تدعتّدعأل:ىلاعتهلوقلالذإرانلااذكف

.61:نمحرلاةروس1

يلنيدهاجلاتاحردبابءريسلاوداهحلاباتك؛صنلافالتخاعميراخبلايلثيدحنمءزج2
.201/3202لاليبس

,.«ةرجحش»:عل3

.قنمهنحبسلالحلاراداهلكو...تانجنانيهو»هلوقطقس4

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.«لئاق»:طيف6

.133:نارمعلآةروس-7
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ريغوناضمرلوخديفنهصصقونيعلاروحلااهنمةريثكثيداحأو1نيرفاكلل

.كلذ
دبعومشاهيبأوورمعنبرارضو2يريمصلادابعكامهدوجوةلزتعملاركنأو

وأ/[55]/رصانعلاوأكالفألاملاع5يفامفاتدجوول:مشاه[وبأ]لاق؛رابجلا

:رخآملاعيئ

نمءيشاهطلاخيالفماصلالاوقرخلالبقتالكالفألانلفلوألااأ

الدبالفاماسجأتناكاذإوماسحجأكالفألاناللطابوهو؛تادسافلاتانئاكلا

.امهريغيكيهللاوريغتللةلباقيهفضارعألااذكومناصنم

يفةدوجومنادبأبذعنيحتقلعتسوفنلانللوقهالفنشلامأو

لوقتال!معن:انلق؛كلذبنولوقتالمتنأو:انلاولاق؛اهيفانادبأتقرافنأدعبرصانعلا

.هابأيعرشلاكلقعلاورصانعلايفنادبألادوجوبمكلوقىلعليلدالوكلنب
ناكلرخآملاعدجوولوقةركلاهلكشوطيسبملاعلانألفثلاثلااًمأو

لامهُنأيضتقياذهنأهدريو؛اًسامتوأانيابتءالخامهنيب7ضرفنفرخآايرك

.24:ةرقبلاةروس-1

.«يرميصلا»:عيف2

.عوقونولصألانمطقسس3
.«تدحو»:عيف4

.طنمطقس5

.«طيسبهنالف»:عويل6

.«ضرفنيف»:قونيل7
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رخآملاعيفامهااضيأوعامجإلاوعرشلافالخوهوءادبأادجوتنلوادجوت

.كالفألاملاعريغ

دقومئااهلك:العولج2[وىلاعت]هللالاق":مشاهوبالاقو

ناكلمت:تلق؛5اتکلهفاتدجوولفههولإكلاملكلا:ىلاعتهللالاق

رخآهفلخءيشيفاملكءلدبلاىلعماودلااضيأو«ناقلختمثامهيفاموامه

اذهانلق€5ضْرالاَواًهُضْرَعلكيهللالاق:لاقءامهّدردعبنامودتو

لوقتنأنعالضفتاوامسلاضرعيفنوكتةّنلانأدارلاسيلوالليثمت
ةيآلايفوماسجألالحخادتعانتمالتاوامسلاءانفدعبلاكلذروصتيال

ءاَمُّسلاضرك:ىرخألا

9[مياقعلاوبياوثلاعوقوكحيفلاوقألا]:ةلاسم
ثبعوهوضرغلالاإفيلكتلانال؛عيطمللباوثلاةرصبلاةلزتعمتبجوأ

كلذوكيهللاىلإدئاعضرغلاًمإو«هناحبسهللانعهرودصليحتسيفحيبق

.«اغنإو»:قيل1

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.35:دعرلاةروسس3

.88:صصقلاةروس4

.قنمحيحصتلاو‹؛«تكللتدحوولف»:عونوطولصألاف5

.«تاومسلااهضرع»:عونيلو؛133:نارمعلآةروس6

.«ةعسلل»:طونوىقل7

.21:ديدحلاةروس8

.«ةمكحلاهدحألاراتخم»هلوقىلإانهنمءةلأسملاصنقنمطقس9
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اًمِإو/[56]/ٌنرضلاوعفنلاقلاخوهلبعافتنالاورّرضتلانعهتتمهل!ليحتسم
هللاىلاعتحيبقكلذوةعاطلاىلعهييذعتاًمإكلذوةرحخآلايفوأايندلايفدبعلالإ

؛بولطملاوهوهعفنوأ؟هرمأامكهبىتأدقوهيلعهبقاعيولعفلابهرمأيفيك«هنع

.كلذنعهللاىلاعتضرغبلمتكيفصقانلانأشهالضرغلابفصالهنأباجيو

ةريبكلابحاصباقعجراوخلاوةئزتعملاوسهللامهمحرسانباحصأبحوأو

.بذكلامزلفلخأولفدعوأهّنألهنعهللاوفعينأاوزّوجيلوبتيملنإ
انمالكيذلاهبوجونيأف«باقعلاعوقوكلذةياغنأبةيرعشألاباجأ2[و]

:اولاق؛ابذكالوافلخمزلتسيالعوقولاعمبوجولامدعنأيفةهبشالذإ؟هيف

فيكءةعونممهتلاحتسالوقناأل؛لاحماضيأوهو؛امهزاوجمزلتسيهّنإلاقيال

.مهمالك4ها؟ىلاعتهتردقةاهلمشتيلاتانكمملانمامهو

نمو؛هيلعبحاوالو«بوجوكلذفرئابكلاباحصأمومعىلعهداعيإ:انلق
ىفعيهنأةريبكلابحاصملعاذإ[هنإ]غ؛بذکدقفهبذعيملوانالفبذعأ:لاق

هةبوتالبهنعهللاوفعينُنوكينأزئاحلانموأءةئجرملالوقوهامكامزجهنع

كلذكلكءاضعببقاعيونيرصملاضعبنعاوفعيهنأةيرعشألابهذموهامك

.نوعنم«ليحتسمكلذو»هلوقطقس1

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.«ەلمشت»:نيل3

.«ىهتنا»:عيل4

.عوننمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.قايسلاهيلعلديامك"ناك"هباوصلعلوخسنلاولصألايلانك6
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لوقيفهراجزنالافعضولوقيثهيلعءارغإوبنذلاىلعهل!اريرقت

.ةيرعشألا

يقانيالاحوجرمالامتحاضعبلانعوفعلالامتحانأ2[ةيرعشألاتمعزو]
ىلعهلاكتانوكياضيأ3وءروذحمهفعضوراجزنالاهعمفعضي:انلق؛راجزنالا

ىلعةلوبجسفنلانأعمهللاةمحرةعسنمعمسيامةميمضلاّيوقلمتحلاوفعلا

وفعلاعوقوىوعدنعةيرعشألانمريثك/[57]/عجردقو؛لجاعلاضرغلابح
ريثکوزوجياللوقننحنفهعوقوبعطقنالوزئاحانملوقن:اولاقونع

ضعبنعهعوقوبنولوقيمهروهمجوءهعوقوبالهزاوجبنولوقيةيرعشألانم
.نيرصللا

:انلق«باذعلاقاقحتساعمبنذلاىلعبذعيالنمفعلانباوُجتحاو

الةلزتعملاو؛ةبوتللهقيفوتوهلاهمإوفعلافةلهولّوأهلعفبباذعللٌقحتسمبئاتل
نملرفغيوأباتنمعوفعيهللنأهيفثيدحوأةيآلكانلو‹قاقحتسابنولوقي

ةبوتلاتايآبدّيقمفنآرقلايفنارفغلاقلطأامثيحو؛وفعنارفغلاوبات

نأبنملرفغيهنأْنَملَكلَذنوُدامرفعوا:ئعمو؛اهيداحأو

كرشملانمالكنأبةيآلاريسفتيففعضالو7كلذككرشللوةبوتللهقفوي

.هدعبهيلعفوطعلا"افعض"بصنهيلعلديًاطخلانموهو؛«ريرقت»:لصألايف1

.نوعنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.قعمللبسنأطوعنمهانتبثأيذلاو؛«وأ»:نولصألاف3
.ننم«هعوقوبال...زوجياللوقننحنف»هلوقطقس4

.47:ءاسنلاةروس5

.ننم«ءاشينملرفغيهلآ»هلوقطقس6

.عنمطقس7

9
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ةبوتلابادّيقمكرشلابًادبوءةبوتللقيفوتلابءاشنملةرفغملايفهللاةئيشميفقسافلاو

.كرشلامظعلءاينمل»:هلوقيفعزاتتلاىلع

[ةبحلاءايقيف:ةلاسم]
نأيقانيالف«رذعلاابعطقييلا!ٰيعي؛لسرلاوبتكلاهدابعىلعهللا

كلذو؛عامجإلاوأةّئسلاوأنآرقلاىلإدانتسابلبةلقتسمريغيأمحاضيأ2لوقعلا

دوجوىلعةًّجمحلقعلاو3فلكمريغهاللقاعلاريغىلعنوكتالةّجحلانألحضاو

لبقنامزك؛حّجرمالبحيجرترّوصتيالذإةيفاتلاتازئاحلادحأراتخيعناصلا

رخآنولىلعنوکینأزوجينوليذلكفرصقولوطوةقروظلغوناولأو«نامز

وااقیقرنوکینأزوجيةظلغيذلكو«رخآنامزيفنوكينأزوجينامزيذلكو

نوکينازوجيلوطيذلکوقرأوأاظیلغنوكينأزوجيةقريذلکوظلغأ

/[58]/ناکميذلکووأاليوطنوكينأزوجيريصقلکوءاريصقوألوطأ
الباحیجرتناكلدجومالبنییفاتلادحأدجوولف؛رخآناكميفنوكينأزوجي

.ةمكح4 اهدحألاراتخمادجوماهننأنيفحجر

ءاهلبقاموايندلانمىضميأ(ناكاهعيمجس)بناعيإلافرشاعلااًمأ(و)

لکيفلاحلايف(نئاكوهامو)ءةرخآلاوايندلانملبقتسملايف(نوكياهو)
نافميجرايتخاب"وأ"ميجثادحإب":يأفاضمرّدقيودحأ

وه)هللايأ(هللاف)؛نكميامةلمجنمهللااهراتخاقزئاجاهلك

.«ێعع.يألسرلاوبتكلاهدابعىلعهللاةححو»:صيل1
.اطخلانمهنأرهاظو«وفعلا»:عونيف2

.عنم«فلكمريغ...نألحضاوكلذو»هلوقطقس3

.«اھدجوا»:عيل4
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ءاضقلابناعإاذهبنامبإلاف؛هاوسقلاخالهلقلاخلايأمعيمحلاكلذل(هلنّوكللا

هملعللأالبهللةمولعمضارعألازئاسولاوحألاوماسجألاولاعفألافردقلاو

.ردقلاوءاضقلابناميإلاوهرشاعلااذهو؛اهمتاقوألاهقلاخوهو

هيلعبحتولدعءاضقنألهيلعرفكلاهللاءاضقباضرلارفاكلاىلعبجيو
ملعيالذإفصولاىلعكلذو«باتولورفكبهيلعمتخيوايقشناكنإاهيلإلصيالو

اهبنامبإلاهيلعبحيفءامبيحوأنإهتواقشعمسيهّنإَف«يحولانامزيفلإقشهنأ
ٹیحنمهبیضریویاضقهابنمؤينأارفکكفراقنمىلعبجياذكو؛اهماضرلاو

.هبهلمتخياميرديالكلذعموهلعفينأبىضريالوىءاضقهب

:ناسملتدوهينميدوهيلاق

ةجححضوأبهولدرُحتمكنيديمذنسيدلاءاملعايأ

يتوقشهيفيذلابضارانالهفضرالاقمثيلالضبىضق
:تلق
عبطالوهيلعرابجإنودمهر ايتخاىلعنيرفاكلالالضبىضق
/[59]/عفنالوباوامنودلدعلاوهذإءاضقلاكاذباوضرينأبحجوأو

![عٌّسونمبنذلاكبسكباضرلايفامو ةواقشنمىضقاباضرلاكيلع]

ءوحنلانوؤرقياوناكناسملتدوهينأىلعهباولدتساوىاملعلاركذاذكهو

:اهتلمجوماشلايفٌيدوهيلتاييألانأانموقةقراشمضعبمعزو
:Eمكنيديمذنيدلاءاملعايأ

قليحهجوامفيتمهضريملومکمعزبيرفکبيبریضقاماذإ

.ىقنمةفاضإنيفوقعملانيبتيبلا1
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ىلإلهفينودبابلادسواعد

اضقلابضرألاقمیضق

ایضارابرايءاضقلابتنكنإف

يديماضربسيلاماضريل2لهو
ةئيشمينمرفكلاييرءاشاذإ
همكحفلاخأنأرايتخايللهو

:5ەلوقب“يونغلاهباجأو

لکبميکحلاٌبرلایضُفتقدص

المأتمهتققحاإاذهو

هياضقنأموللانمنأل

یرتامکلقعهابيالوزوجي
يذلاعبشلاوبرشلادعبيرلاامك

اقلعمنوكسينأعديسيلف

ايضاررفكلابتنكامهمكرفكب

 

.«موقابيضقملابتنكنإف»:قيل1

.«لهف»:قيل2
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ييضقيلاونلوخالا

ينوقشهيفيذلابضارانلهف

يلبموشسبیضویاليرق

يريحفشکىلعينولدترحدقو

ةئيشلملاضارانأامف

يلعنيهاربلاباوفشأهللابف

ةفيشملاقفوناكدقامونوكيام
ةوعددعبنمبابلادسيسيلف

ةظطيرشبهقيلعتىلعرمأب

6تتیردعبروماثودح
ةرملكيفلكألابسيقعنوكي
ةيربلاابرقحاهلإءاضق
ةنكمعمىدهلا7بابسأليطاعت

.تيبلارخآلغ:یقيلو؛«اوفشاف»:قوعيل3

.يونوقلا:قيلو؛يونقلا:عونيل4

.«تدان»:نولصألاف6

.«بابسا»:عوقولصألايلو‹«يطاعت»ةملكلاناكمعيلغارف-7
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ةداهسشلاظفلناميإلاونمألاعمهتضفراكبابسألاةلمجنمف

/[60]/ةعوجبيلىضقذإيعوجبتومأالئاقرهادلالكأيالنمكتنأف

نودةداهشلايفسيسأتلافلأبءاجذإةيفاقلاةكرنمباوحلايفامىفخيالو]

ٰیعم.فيغاذكوءاتيورلالعجنمنيباوجاولاؤسلايياموتايبألارئاس

:يبرحلايلعنبديعسخيشلاةمالعلاهباجأو؛1[باوحلا
6 امادكاهريحتيمنللوقأ

هدابعرفكب2يضقيالناكاذإ

اهدوجولبقءايشألابملعلاهل

هابفارتعايضقيامكاضر

هلحييمللبدبعلارفكضرسيملو

هیغويبررماحصامهالولو
املسمداهتجاولاثتماكيلع

قدمعويُبرهللادمحبتبلط

ةوطسوميضبايولغمراصدقف

ةّدملكيفداجيإلاهملعنمف

ةوقشبابسأهيفسيلٌبرلاوه
ةينوكارتحابرايتخاكنمو

ةّنجوباقعلابءازحلاكاذك

و7-

هللارسضرتعتالو

لهأنمهباجأوءارثناضيأ4نريدلازيزعلادبعهباجأو؛نزوللرمأةزمههلصوو

نكيملونيرفاكلارفكىضق
هعوقودارأاًمعهقلخىهن

امّنإوامكحبرلاءاضق!ىضرتف

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.«ىضقام»:عيل2

.«لوسب»:طوعيف3

.«نىريدلا»:عونيل4

ةلملكیدلافيلکتهاضريل

ةجحغلبأكللاوهذافنإو

ة4ةفورصمانتهارك
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ةيشممكحوريبدتلملسوهعرشهنعیندقالعفضرتالف

ةوعدبمعوقيفوتيصخفقفووافيلكتلكلااعد

ةئيشملاقيرطيفيشمتتنكنإو هعرشقرطجهتسنتملاذإيصعخف

ةقيلخلايفهلريبدتبديرمقلاخًبرلاوبسكلارايتخاكيلإ

ةيربلابرهللالجوىلاعتنئاكبسيللهدريملامو

“ةريصبلاىمعأوهويدانيلوهجلئاسلئاسمنعباوحاذهف

ةُّجححضوألهولدريت مكنيديمذنيدلاءاملعايأ

بيعالف/[61]/«نزولايفدعيالوارقيالولوبنكي"ان"فلآنأءاملعلاتقف
مکنیدىلإفاضميمذو«نزولايفٌدعيملوفلأ3بنكذإ«ضارانألهف»:هلوقيف

فاضيوأةرورضللزئاجرمأوهو«نزولليمذنيونتمدعب««مكنيبيمذ»ةخسنينو

اوفشا"ةزمهعطقووهوةفاضإلللبءةرورضريغنيوتتلامدعف"نيب"ل

ةرورضللاهعطقدّمعتهأوةزمحلانأملع5نزئاجوهوةرورضلاونزول

.6تيبلانميناثلاوألوألارطشلاطسويفولوزئاجكلذو

نمهللامهحُبف ةلزتعملانمفقلزتعملالوقتامكهلعفلاقلاخلعافلاسيلو

هللعافلاقلخملعيوكعبهقلخيلعافلانُلعفلاعوقولبقهللاملعي:لوقي

.«ىضرتف»:نيف1

.«نرىصبلا»:عيف2

.«تبتك»:نيف3

.«ةرورضلاونزوللاوفشا»هلوقدعبنيلةلمحلاهذهتدروو؛عنم«وأوهو...نبيلفاضيوأدملوقطقس4

عل5

نميناثلاوألوألارطشلاطسويفولو...يلعنبديعسخيشلاةمالعلاهباجأو»هلرقطقس_6

اقنم«تيبلا
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لعفلاملعياللوقينمةلرتعملانموءهللعافلاقلخوهعوقولاحهملعيو
.نآرقللفلاخمىفخيالًأاطخكلذولعافهقلخي

لعافلاوحاتفملاككيرحتللفقلاوأبابلاةكرحكهللةقولخمدّلوتلةكرحو

مهنموءالثمحاتفمللكّرحلالعافلااهقلخلوقينمةلزتعملانمفكّرحلاوهاهل

.القعواعرشميظعًاطعخكلذو«هنميهيذلالعفلااهقلخلوقينم
عقيالهنأملعيو؛تلعفنإوألعفتملنإ:لوقيكلذعموعقيائيشهللاملعيو

ناميإلابءايقشأللهرمأكلذنموءتلعفنإوألعفتملنإ:لوقيكلذعمو

نإ:هلوقومالسإلاوناميإلابءادعسللهرمأوقنحلامكلفمتلعفنإ:هلوقومالسإلاو

اذكبمكبرمكددمباذكناكنإةكئالملابدادمإلايفهمالككلذنموءكولعفتم

.آبيهرتوبيغرتوطاشنإكلذومهنم

ٌنهنمصقنيمل)لئاوألاةثالثلاليواقألاعم(ةّماتنإءاجنمليواقأةرشعهذهف)
تيامامأو«لوقىلعكلذو](قئالخلاوىلاعتهللانيبوهنياميفهديحوتلمكائيش

ةلوق(كرتنمو)لوقىلعف«كلذوحنوةتسلاللملاملعيملنم»:هّنأنم
وأائینرکنانم»هنأنأياميئانيالفةلمجكلذو]ءاهافنولفيكفاهلهج(ةدحاو)

3[يفنبكرتوألهجبكرتكرتلاكلذيفءاوسو‹«هكرشيفكاشلاكرشيالهنإفافرح

نشول:لاقوثعبلايفكشذإنينابحاصيف :ىلاعتهلوقل(هللابكرشأدقف)

الُحَركوسمةفطُنممثبارثنمكقيذلايترفكألليرلإتذدر

.عوننم«بيهرتوبيغرتوطاشنإ...لوقيكلذعموعقيائيشهللاملعبو»هلوقطقس1

.«ليربجومدآةفرعمكيأكلذوحنو:هلوق»:سيلو؛قنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.ڦقنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.36:فهكلاةروس4
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يفكاشلاوكرشمهكرشيفٌكاشلاو)؛"€ادَحَأينبكرشأالويرهللاوُهاتك

كاشلاكرشيفناسنإكش(ةمايقلامويىلإ)كارشإلاوٌكشلامباتتب(كرشمكاشلا

2ٌكاشلااذهكرشيفرخآٌكشونانكاشلااذه/[62]/كرشيفرخآُكشولوألا

يفسداسلاو«عبارلايفسماخلااذكومبارلاكاشلااذهكرشيفرخآٌكشوثلاثا

كاشيفناناٌكشينأ:لثمفّشعتوأداحتاولاصتاىلعاذكهوسماخلا

«كلذلكوأنامزدعبنامزوأدحاونامزييعباتتلاكلذوءامهدحأيفوأامهيفةلالث

ذإمكحلارارمتساقلطمدارملاوسهللاهمحر فّنصللامالكيفلخادكلذلكو

موينأةرابعلاهجوو؛ةعباتتمةنمزأيفالودحاونامزيياعقاوٌكشلايفمباتلاسيل

يف :ىلاعتهلوقكاشلاكرشىلعلديورتلنعهبرفیفمزاتسيةمايقلا

؟ينبكرشالولانيلجرلادحأ يفٌكشلابتكرشأامككرشأاليأاحل(

عمحالقأنألعبارلكاشلاكلهيالةلرتعللا5لاقو؛۹ييرىلإتذدرنول:كلوق

كاشلانعكرشلا؟فلخينيناميلسعييرلاوبأحازأو؛اذهيفمحلةجحالوهةئالث

.اذكهوكاشلاييكاشلااذكورفكلاهناكمتبثأو

لوقومهكيرشت:ةبراغملاروهمجلوق:لاوقأةثالثانباحصألهعباتوكاشلايفف

كلذركذاذإامنيبليصفتلاب:ةبراغملاضعبلوقومهریفكت:ةقراشملاوعييرلابأ

.37:فهكلاةروس1

.قنمطقس2
.38:فهكلاةروس3

۔قنم«يرلإتددرنئلوكلوقيل...رارمتساقلطمدارملاو»هلوقطقسو؛36:فهكلاةروس4

.«تلاق»:عونيل5

مالعأمجعم:رظنا؛((ه471]ت)برغلابةيضابإلامالعأدحأيازمافلخينبناميلسعيبرلاوبأ

.448-444/3‹472مقرةمجرتءةيضابإلا
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مهرذععطقلهرظناو«مطقيالفلابلبروطخلاوأمهرذععطقيفمهيديأني
.مهقالطإرهاظوهو؟قافنروكذملارفكلالهرظناو«رهاظلاوهو؟كيرشت

قلطملارفكلاىلعلمح«قافنوأكرشهنأنيبتيملورفكلاانباحصأقلطأاذإيدنعو

ليلدالوةّيصعماتقلطأاذإامك1[و],؟قافنوأكارشإهللادنعوهأيردناميذلا

مأةريغصهللادنعيهأيردنال:2[انأ]ئعمبمومعلاىلعتلمحةريبكاهُنأىلع

مزليوأرهظتالاهنأروهشملابهنلانأعمقةريغصاهُآمهمالکرهاظو؟ةريبك

.ذخأيىحمزليالفكارشإهنأملعينأاًّمأورفكلااوقلطأاذإاذكهرفكلابمكحلا

ىلعوباوثهيلعوةعاطوضرفوديحوت"هللاالإهلإال":انلوقنأملعننأانيلعو

اهيلعوةعاطوضرفةرشعلاليواقألاكديحوتلالاصخنأملعننأانيلعو؛باقعهكرت

فحخانىحدیحوتاھاملعننأمزلیالنکلدیحوتيهو«باقعاهكرتیلعوباوث
نمليقو؛حيحصلاوهولوألانمليقف"هللالوسردمحم":اّمأو

باواهيلعوضرفوةعاطديحوتلانوديهيلاضئارفلانأملعننأانيلعو

فذخانیئحاباقعاھکرتىلعنأملعننأمزليالنكل«باقعهيلعفاهكرتاأو
.ضئارفلاعيمجيفليقوءةالصلايفمزليليقو

ناو؛باوثهکرتیلعوباقعهیلعورفكوكرشنينثانيملإنأملعننأانيلعو

ملعننأمزليالو«باوثهکرتیلعوباقعهيلعورفككرشلالاصخنمهنودام
.ا!ذخأنىحكرشرمألاسفنيفهنأعمكرشهب

.نوعوقنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.نوعوقنمةفاضإنيفوقعملانييام_2

.ننمطقس3

..«امأو»:طيف4
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اموهلتق(همدمرحدقف)/[63]/ةرشعلاوةثالثلا(اهلكهوجولاهذمهبءاجنمور

نالوقذأاذإوأروفلاىلع فلكملاىلعبجيو«ندبلاٌراضمنملتقلانود
هسبحنأوكلذملعينأهيلعبجيليقوءهقحبالإمارحدّخوملالتقنأملعينأ
الرمرحتلا(كلذوهتيرفيبسوهلامو)ءهقحبالإمارحهتومىلإيٌدؤيامومارح
لبءىلوألاةثالثلاريغنعهنوثحاييالديحوتلانمهلمعاليأ(ديحوتلانمهملع

نعلاؤسلامهمزليالو«هديحوتبمكحوهلتقنعفكثالثلاهنمتعمساذإ

اذإكنفموزلملانعمزاللابرفهبظفلتلاوهداقتعاوهديحوتلالمعو؛ةرشعل

مزلائيشتملعاذإكإفمزاللانعموزلمابوأهبملاعكأمزلايشتلمع
.هلمعوهملعاليأءافتكالانمكلذوأ«بُنرتلاموزللابيعأ«هبلمعت

يبوهلاموهمدلحةرشعلانمةدحاولهجنمهنأهمالكنممهفو
ىلإهاعدةدحاوهلهجبالثممامإلاملعاذإهالرمألاسفنيفوفصولايفنكلو

یلعو؛مّلعتيالأىلعٌرصأوأاهركنأنإالإهنمكلذلحيالفاهبملعل

جاوزألاهبمرحتاليذلاكرشلانمكلذفءاهضعبوأةرشعلالهجبهكرشبلوقلا
وأمدآلهجبوأثاهمكحوأتسلاللملالهجبكرشلاكثراوتلاهبعطقنيالو

لهجلاٌنإفديحوتلالاصخنمكلذوحنوأةلمحلاةعاربوأةلمحلاةيالومدعب

ملكلذىلعجٴوزتنإو«ثراوتلاهبعطقنيالوجاوزألاهبمرحتالكرشهلككلذب

ذحخأيىحلیقو«قافنلبامعاربوأةلمجلاةيالوكرتبكرشالليقوءامهنيبقرفي

6عنم«ذحانىحكرشرمألاسفنيلهلآ...كاشلاكرشىلعلديورارمتسالانع»هلوقطقس1

.«ذخأنيحكرشرمألاسفنيفهنأ...ديحوتهللالإهلإالانلوقنأملعننأانيلعو»هلوققنمو

."..ديحوتلالمعو":هلوقيلهدعبامهريغولصألايلامةحصىلعلديو‹«هملع»:طوعل2

.«اهمكحب»:عف3
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بحجتأ/[64]/:نيملسملاءامدميرحتيففلتحخااذكو؛ذحخأيملامهيلعءيشالو

1؟روفلاىلعهتفرعم

نيبوهنيباميفهديحوتلمكنيتلمحلاوأثالثلالمحجلابىتأنمليقو

دبعو*رزخوبأو3حتفنبسورمعوةقراشملاروهمجهيلعوىلاعتهللا

.كاشلاكرشيالو؟اهريغبالوةرشعلاهلهجبكرشيالوڭمامإلامتسرنبانمحرلا

نيسحلانبامعزوءةمايقلامويىلإٌكاشلاووهكرشأثالثلالمحالهجنمو

.كلذبنالاضامو‹قفانيلبقيادمحملهجنمكرشيالهنأريمعنباو

لوقينألثمكرشلالاصخنمةلصخبهضقنوديحوتلانمهيزجياميىتأنمو

هللانأوأ«لوقعلاءاوتسالاشرعلاىلعوتسمهنأوأمسجسهناحبسهللا

لحخلا"هللالوسردمحمهللاالإهلإال"لوقيهنأعمكلذوحنوأءايندلايفىري

حلا(محلاومأومهعامديماونقحدقفهللالوسريّنأوهللالإهلإالاولاقاذإل

اذكو»هلوطقسو؛قنم«روفلاىلعهتفرعمبعحتأ...ةيالوكرتبكرشالليقو»هلوقطقس1

.عنم«روفلاىلعهتفرعمبحتأنيملسللاءامدميرحتيلفلتحخا
.«نيتيلوالا»:عوقيف2

.673-690671/3مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم:يفهتجرترظنا3

.1004-1001/4‹1039مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:يفهتمجرترظنا_4

.عوقنم«مامإلامتسرنبنمحرلادبعو...ةقراشملاروهمجهيلعو»هلوقطقس5

.عوقنم«اهريغبالو»هلوقطقس6
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هركذوءامدلاولاومألاىلإدئاعاهقحبالإهلوقيفريمضلاوءا[انبهذموهو]

عبضتبالإيأةداهشلاةملكىلإهدوعزوجيوءديقالليثتسفنلالتقونزلا
9

اوباتنإفباب«ناميإلاباتكيفيراخبلاهاورهيلإراشملاثيدحلاو؛قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1
.صنلايفدراولااذهريغظفلبنكل؛12ء1/11مهليبساولخفةاكزلااوتآوةالصلااوماقأو



واوءالسإلادع

[ءاسإلاتعاوقأ
ييامك؟مالسإلااهيلعيييلالاصتملاام(؟مالسإلادعاوقامكلليقناف

؛تبثيالفهلمحيالفيعضسلسأهلوأهلساسأالاماًمأوءهلوُأىلعرادحلارئاس

!مالسإلاجرخيالومالسإلاسفنَنهنأبثحييف؛عرولاوةّيئلاولمعلاوملعلابباحأف

مالكلالخدو/[65]/عروريغوةيريغولمعريغوملعريغامالسإدحتالذإنهنع
نألٌصيالوهوهسفنىلعءيشلاءانبمزاف«؛بلقلالمعيههيلااذنكولمعلايف

لکنأبباجيو؛ةدحاوةهجنمالولعمةلعءارُخأتمامّلقتمنوكيالدحاولاءيشلا

عمالإاهنمدحاوٌصيالدعاوقعبرأكلفرحألاةثالثللةدعاقةعبرألانمدحاو

الةالصلالمعلثمتارفألايقابلإحصيالاهنمدحاولكدارفألبهقيقابلاةنالثلا

ةدعاقدحاولكوقالصلالمعبالإحصيالموصلالمعوموصلالمعبلإحصي

مثلصيملفةالصلاتبجواذإفةەلمعدوجورابتعابلبڭةدحاوةهجنمالرخآلل

ديحوتلامالسإلابدارأوأ؛امهنملمعامهعفنيملسكعلابوأماصفهيلعموصلابجو

تأيملنإهبعفتيالهنأيعمروهشملافالخ4[ىلع]ديحوتللدعاوقةعبرألانوكتف

يفاهبملعلابالإعفنياللاقفهةّيعرشلاماكحألابملعلامالسإلابانهدارأوأنَه

.اهيفعرولاواهيفةينلاواهبلمعلاوصخشلا

.«ناسنإلا»:طف1

.«دحاو»:لصألاف2

.«ەملع»:طيل3

.قنمةفاضإنيفوقعللنيام4
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ملامكيكشتلالبقولوءاديلقتولومزاحلاداقتعالا2بحاولا(ملعلا:اةعبرألقف

اهيفوعورفلايفلوقبهلفيامكءانهداراوهاذهوكلشيفءيشوأدحأهككشي

قباطملوقهنأملعينيأنمو«كيكشتلللباقوهفملعيملوأدعبهبملعرخآلوق

ةداهشلبقتوهقدصتناسنإنعملعلاذخأتامكةو؟كشيالىحهللادنعٌقحلل

زجكلذوءاطخلاوأبذكلاكلذلمتحيهنأعمافومضع.ملاعكّنأبفصّمفدوهشلا

يذلامزاخاداقتعالاملعلا»:لاقيامك؛كيكشتلالوبقمدعطرتشيالونيدلارمأيف

نرتقملااكيكشتلبقياليذلامزاحلاداقتعالاملعلا»:لاقيامكو‹«كيكشتلالبقيال

يلالوصألايفةّجحلاعموأكيكشتلالوبق/[66]/مدعطرتشيامّإو««ةكردمةّجحب

.”اهيففالخلازوجيال

:بجاولاملعلاو

.ديحوتلالاصخيفرمامىلعةلاسرلاوةّيئادحولابملعلاكفغولبلالواًمإ

هللةفصلهجينألثمروطخملابوأذحألاوعامسلابةّجحلامايقدنعامإو

هللافصويلههلايبرطخيوأباتكيفاهاريوأءاهذحأيفهلةفصاهنأعمسيفي

هبهلتبثینأنودبااركذوأهريغلالئاسممسيوأ؟اهبهللافصويلهلسيوأ؟اه

الهنوأءافصويهنآملعيىحلاسيبهذيفهنيحيفاكرشمنوكيف7ملع

.قنم«ةعبرألقف»هلوقطقس1

.قنماطقس2

.عوقنم«وكلشيالىٌحهللادنع...لوقبهلفيامك»هلوقطقس3

.«و»:طف4

.عوقنم«اهيففالخلازوجيال...طرتشيامأو»هلوقطقس5

.طنمطقس6

.عنم«ملعهبهلتبينأنودب...فصويلهلأسُيوأ»هلوقطقس7
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بهذيف€1ءيَشهلثمكسلا:لوقیلبكرشيالليقوءادّحومنوكيفاهفصوي

.2لاۇسلاهمزايالوءىشهلئمُكسل:لوقيليقولاسي
وأةيالوبحجويامدوجوكوءناضمرلّوأكقيضلملاهتقوروضحدنعاًمإو

.بوحجولابملعلاهيلعبجيفءةعارب

الواهبملعلاهيلعبجيقالصلاتقولوخدكعّسوملاهتقوروضحدنعاّمإ_

الوهبوجوملعهيلعبجيفٌجحلابوجوطورشلامككو؛تقولاجرخيىحرفكي

عمرّخأاذإكلهيفروفلالوقىلعاموءايصومالواًجاحالتوعيىحهلهجبرفكي

.كاردإلارادقمىقييالىحةردقلا

ىلعولوهکردیالامرادقميقباذإكلهيةاكزلاضرفوأهضرفلهجنم3ليقو

.4ةاكزلاٌدويملفلوحلامتوأ«يحارتلالوق

كلهملعالبفراقنإوهيلعسأبالففراقيملنإفةفراقملاةدارإدنعاًمإو

ةءاسإالليقوءاسأقفاونإليقو«كلهًالإوقفاونإىصعليقويلاقفاوولو
بحودقفلهجلابفراقاذإواللمعلابجاولانأمعزنملوقوهوءاضيأ

بجيملوةفراقملابكلهانباحصأضعبلاقو؛فراقيالةفراقملالبقملعينأهيلع

.امهريغوثرالاوابرلاككلذوءلّوألاحيحصلاو؛ملعلاهيلع

.10:ىروشلاةروس1

.عنم«لاؤسلاهمزليالوءيشهلثمكسيللوقيليقو»هلوقطقس2

.«نکلو»:عيف3

قنم«ةاكزلادويملفلولامتوأ...كلهيفروفلالوقىلعامأ»هلوقطقس4

.عوقنم«ملعلااللمعلا...اضيأةعاسإالليقو»هلوقطقس5

.طوننمطقس6
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نمبّوصوأ؟ئطخللاطخنمطخوأهاطخنمبّوصوأبيصللاطخاذإو

.فراقلاكفملعالبكلذوحنلعفوأ2هبّوص/[67/

رفكيالهنأالإقيافكلاضرفونيعلاضرفقالطإلاىلعةضيرفملعلابلطو
.لهحلابلعفاذإرذعيالهّنألروضحلالبقبجوامّإو«كرتلابرفكينيحلإلهحجاب

نمنوكسلاوةكرحلاوةيافكلالمعلونيعلالمعلويصاعملاكرتللماش(لمعلاو)

نإف؛ةيافكلاةّنسوأنيعلاةَّنسةّنسلاولفنلالمعبجيالوڭحراوخلارئاسوأناسللا

مالسإلالطيالذإ‹4مالسإللدعاوقنكيالهَعرووهيوهلمعوهلهجبرفكيالاممع

قلعتفرعلايفو«ناسللاونمنوكسلاوندبلاةكرحةغللمعلاو؛نهكرتب
.ةرودقللابةثداحلاةردقلا

:نامسقيه(ةينلاو)

وأءاملابربكألاورغصألاثدحللاعفرهتحصولمعلاليصحتل:لوألا

نم6ف؛ةّنسللةيسلاوضرفللةّيضرفلاداقتعاوموصلايفحابصإلاكضرفلاةينو

الهنسهّنأبةفرعمالبةّنسلمعنموهيزجيالضرفهّنأبملعالبضرفوهاملمع

.عنمطقس1

.«بوص»:عل2

.قنم«حراوخمارئاسوناسللانمنوكسلاوةكرخحلاو»هلوقطقس١3
.«مالساإل»:طونف4

.قنم«رودقلابةثداحلا...ةغللمعلاو»هلوقطقس5

.«نإف»عيل6
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كلذنأةفرعمالبوأثدحلاعفرلةيالبلستغاوأًاضوتنموءةّنسللايدؤمىمسي

.هللاىلإبرقتلانمهيلإٌمضنياملبمسقلااذهدربباوثالوكلذهيزجيالضرف

وأفلاىلإبّرقتلاوأًبرلاىضردصقينأوهوءباوثلاليصحتل

.اذهنعلوألاالولوألانعمسقلااذهيزجيالوتالعولجسهلل

لسغوءاجتسالاكهيلعباوثالوامنودبحصعملالوقعم2[نم]ناكامو

وأرانلانموجنيلكلذنمضرفلاءاضقىوننإو«تاعابتلاونويدلاءاضقوساحنألا

مسقلايفلخدوبيثأبّرقتلادصقوأهنعكَهللاىضرملوأةّابوفي
هريغهباوثبدصقيوالفنلمعينألثمءهريغلوأهسفنللمعينأنيمسقلايفءاوسو

باوُثيونيالو«هريغنعةرمعلاوأجحللمرحيلًاًضوتينألثمو/[68]/

.هألوتمريغلهللانمىضرلاوأةرحخآلا
سيل:راكتلالاقونهلإموقيالنيدلانلنيدلامئاوقةعبرألايمسيضعبو

نوداضرفلمعنمنورفكيانباحصأؤءاهبملعلاالضئارفلابلمعلاانيلعلبملعلاانيلع

.3تقولاجورخلبقهداعأوضرفهنأملعنإالإضرفهنأملعينأ

الوهوركمبمالسإلالطيالوكرئاغصلاورئابكلانعوه(عرولاو)

نعفكلااأومالسإلاهيلعئييذلاوهعرولااذهوءاهيلعرصمريغ5ةريغصب

يلبلقلاروضحنمابال:ريرقت»:ةفاضإصيلو؛عوننم«هللاىلإبّرقتلانمهيلإمضياملب»هلوقطقسس1

.«بلقلابداقتعالايأهللمعالفًالإوةنسوضرفنملمعلاعيمج

.طوننمةفاضإنيفوقعللنيبام2

.عوقنم«تقولاجورخلبقهداعأو...ةعبرألايمسيضعبو»هلوقطقس3

.عوقنمطقس4

.«ةريغصبمالسإلالطيالو»:عي35

10
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يلايهاهيلعبقاعملاةهبشلاليقو«ةريبكاهتفراقممهضعبدعدقفاهبمولعملاةهبشلا

هللا2دنعامارحقفاويملامهلككلذيفباقعالليقومارحلاىلإاهلئالدتيوق

.لٴوألابلمعلاوتامىحهبملعيملذإهقفاوولوليقو

يفةةهبشلالمحكلذو««مارحوألالحامِإةهبشال»:ديزنبرباجنعو

.تالماعملاىلعالامهوحنوميرحتلاوليلحتلانمماكحألاىلعثيداحألا

هلوخددعبكيلعهبتشاامليقوءاهلئالدتفعضيلايهليقفةضراعلاةهبشلااأو

.هرکیلیقوهکاسمإلحيليقفكب
مارحلالكأيامىلعىراًمعٌفكلاومارحلاىلإيّدؤينأفاخياًمعٌفكلااأو

نمهلمحيوأمارحلالكأينمهيلعهلمحيوأمارحلاىلعمعطيريعبىلعلومحمماعطك

كرتبلطييالامك؛امهيلعاينبمسيلوامهكرتبمالسإلالطيالفهندبىلعهلكأي
.ككهللاىوساًمعضارعإلاوهيذلاعرولا

ربتعيوتانسحلاالهنأىلعةلدألمعللةلطبلارارصإلاةلدأو

هلوقو/[69]/‹*«نوُرصملاكله»8هلوقك؛لامعألالطبتةريبكلانأىلعورشكألا

طًحافل:هلوقلإللاطَحْسَأامهلوقوکمُكَلاَمْعاوطبا:

.«ةمولعملا»:طيف1

.«ىنعو»:قيف2

.«ةهبشلل»:عونيف3

يفبيطخلانعريغصلاعماحلايفيطويسلاهركذ«نوعطتتللكله»هلثمو؛ثيدحلاانهىورنمىلعفقنل4

كله"هلوقامأو؛712/2جم9594مقرثيدحنيغصلاعماحلا؛يطويسلا:رظنا«فيعضهنإلاقوخيراتل

.روشملاردلايفريرجنباوديمنبدبعنعيطويسلاهركذامكةداتقلوقنموهف"نورصلل
.34:دمحةروس5
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€2كلاَمَعَأطحتنأ:هلوقىلإاوفرالف:قيهلوقومهل

عمهداهجوهوزغوهّمحلطبأدقهنأ3اديزاوغلبأ» اهنعهللايضر ةشئاعلوقو

گمئارذلاعوببنم"حاضيإلا"عوييفوهوءثيدحلا4«هللالوسر

رانلايفوهفبذكنمل:هلوقو‹5لمعلاطبحيءائرلال

[ءامإلا
نكرنكيملنإهنأىحعبراءانبلاناكرأهبشتيلالاصخلا:يأ(هناكرأو)

‹نيدسفملاوصوصللانعانصحنكيملواندبالوالامظفحيملةئالثوأنانكروأ

نودنهو؛هباوثعاضولامعألارئاستبثيملٌنهضعبناكوأنكيملنإ(ةعبرأ)

الذإدعاوقلئاوألاىودعاوقالاناكرأكلذلوقّوقلايفىلوألاةعبرألا

نُلا؛لئاوألاتتبثنإنهيلع؟باثيفرخاوألاةعبرألافالخبعمِءيش

ةيرابتعارومأنهذِإ؛لئاوألاةعبرألانملمعلايفتالحادرخاوألاةعبرألاءالؤه

لكوتلاوهللاءاضقبىضرلاولارمألمالستسالا)نهذإلمعنهو

.(هللاىلإضيوفتلاوهللاىلع

.29:دمحةروس1

.02:تارجحلاةروس2

.ننمطقس3

.هجيرختىلعفقنل4

.45/3حاضيإلايلعنبرماعيخامشلا5

.98«ثيخلانمبيطلازيتفلتظفلبوهلثمرظنا‹66:مقرثيدح؛حيحصلاعماحلاميرا6

.عوقنم«دلخرانليلوهف...لمعللةلطبللرارصإلاةلدأو»هلوقطقسو؛ظفللاانهمثيدحىلعفقنغ7

ةفونعحلاةرابعلانألكلذبعللحصيو؛قولصألايفهيلعبطشو؛«باثيلئاوألانهعمف»هلوقةفاضإعونيف8
۔ارارکتالإنوکیفءاهدعباماهيلعلدي
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امدعبهيلإناعذإلافهللارمألمالستسالااًمُأ:بلقلالامعأنمٌنهلكو

ىلعلوقتالةّيعرشلاماكحألاىلإناعذإلافهللاءاضقبىضرلااأو؛هركيوأبحي

.«؟اذهىلإبدنوأ؟اذههرکوأ؟اذهحابأوأ؟اذهمرحوأ؟اذهضرفمل»:ةهاركلا

حوللايهبتكوأ؛جراخلايفردقلاوهوقللالعفوأيلزألاملعلاءاضقلابدارللو
.حوللايفهبتكبوهلازنإبوهملعيفقبساميىضرننأبجيفظوفحملا

هللاىلعتلکوت»:لاقیوءهعوقولبقهرمأىلإناعذإلا/[70]هللاىلعلكوتلاو

 لاقيوء«هللاىلعتلكتا»:لاقيو«قاثيتسالامدعل«نالفىلعتلکوت»:لاقيالو

:ليقولوةطساوهلعجبنالفىلإرمألاادانسإعمي«نالفىلعتلكتا» اضيأ

.2مهويامبتجينكلناحلنعملاذهديرأو«نالفىلعتلكوت»

راتخيالامك؛عوقولالبقعقاولاىلععقاولاريغراتخيالنأكيهللاىلإضيوفتلاو

ىضرلاضعبو؛لخادتللةلباقةققحالةّيرابتعارومألاهذهو؛عوقولادعب

.ةيعرشلاماكحألانموبئاصملانملزنالناعذإلاب

اضرفالعفوالوقهيهانمباتتجاوهرماوألاثتمالعوضخلاهللارمألمالستسالاليقو

3حيتافمنأوعنماليطعمالوهللاىطعأالعنامالهنأملعينأضيوفتلاو؛الفنو
؛قزارلاوقلاخملاهنآوبالإءاطعإوأعنمىلعقلخللةردقالنأوديباهلكرومألا
ءاش4نإهبأةهجنمالإةيصعملايفلكوتلانوكيالومدنعامقاثيتسالاهيلعلكوتلاو

.«دنسي»نيف1

.عنم«مهويامبتجينکلزام...هللاىلعتلكوتلاقيوههلوقطقس2

.«متافم»:قف3
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نعذينأهللاءاضقبىضرلاو؛اهلعفنإاهنمةبوتلاهقزرءاشنإوءاهلعفيالفهنعاهفرص

.بئاصلملانمهبهالتبااميفوكرتوألعفنمديعلامزلأامىلإ

ىضرلاو؛ةضراعمالباهوركموأابوبحمهللانمعقيسامدايقنالامالستسالاليقو
هنماهقلخنأوفلاردقباهنأداقتعاهانعمامىضرلاوءةيصعمولوعقوامطخسمدع

رمألادرضيوفتلاو؛يعرشمكحوأةمعننمهللادنعامىلإنوكسلالكوتلاو؛لدع

هللالإ

مزعلاوبلقلارورسىضرلاو«هبهللارمأاملإدايقتالاوعوضخلامالستسالاليقو
نأوهيلعدامتعالاوهللادنعاهبقاثيتسالالكوتلاو؛هبكيهللامکحاملاٹتماىلع

لكوتلالصأو»هللارمأبىضرينأاضرلالصأ»:تالاؤسلاييو

حيتافم/[71]/درتنأضيوفتلاو؛2«بهاوملاميميفهدنعاميفهللةنينأمطلاوقاثيتسالا

.ىلاعتهللاىلإاهلكرومألا

:عنماليطعمالوهللاىطعأالمنامالهنأملعتنأضيوفتلالصأ»:تالاؤسلايفو

.4«ەديياهلكرومألاڈحتافمناو

عطقاملابتملوهيلإهتددراذإ«نالفىلإرمألاتضّوفنمضيوفتلالصأو:ليق
.هيفكيلع

.362ورمعوبأيفوسلا1

.362363سفنردصلل2

.«حيتافم»:طوعيف3

.صنلايففالحخاعم364«تالؤسلافوسلا4



تعاوقأ

دغاوق]

هذهَنإف؛قافلاوكرشلالمشيامرفكلابدارأو«يصاعللانمهنودامو(رفكلادعاوقو)

لکوكرشلاانكوهىرحأرجقافنةلصخنأئععقافنلاوكرشلانهيلعبنيةعبرألا

ىلإيديهّلفلهجلاامّيسالويصاعللاعاونأنبىوقتتو‹؛يصاعملارئاسوسارحألارک

مدعوهكلذووأءاهنوداموأضئارفلاب(لهجلا:ةعبرأ)ربكلاهيليوكارشإلا

مارحلايفعقيالوناسنإلالهجيدقو«يرديالوهنوداموكرشلايفعقيفملعلابلط

هتاماعمربملوطخموهلعافبصيملوهلمعيملنكلوابرلالهجاذإامكوجني
وذوأيغوهوةاكزلالكأيملوهللامالوةاكرزلالئاسملهجوأ؛اهنمدوتاملكأيف

.انکهوهنملکایفاهذحُااهقحتسيالنمريملودبعوأةريبك

؛همكحفروعتالوأهفرعتالورطخيوأءيشكلايرطخيالنأوهوطيسباّمِإلهحجلاو

شاوهوہیلعوهامريغىلعهمکح2فٌرعتوأهقرعتفائیشلهجتنأوهوبكرمااو

عوطحخيفءاقحهدقتعيهنأهيلإهريغاوعديهلوءاقحهدقتيمادامهنمبوتيالهنأ

اميفرذعيففقوتيطيسبلابحاصو؛دسافلانمكلذوحنلعفيوهيفهقفاومبّوصيو

.3كلهةلاهجىلعمحتقانإوءوجنيفهتفرعمبحتال

.عوننم«رخآلاريلكو...ةلصخنأنعم»هلوقطقسو؛«ىرخألارحت»:قيل1
.«فرعتوأەفرعتف»:عيف2

.لصألايفهيلعبطشو؛«كلاههنأملعدقو»:ةفاضإخسنلال3
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صتخيو«بكرلاوطيسبلا!لمشف«دوصقلابملعلاءافتنا»:كلوقنيلهحلالمشيو
.2«ەبوهامفالخىلعءيشلاداقتعا»/[72/:كلوقبكرلاب

ةبجاوةدومحمفٌقحللةيمحلااَمأومريغلوأسفنللاراصتناٌقحلانععنلا(ةيمحلاو)
.صالخإلاعمناكمإلاردقب

ىَمسيهيلعظفاحيهنأثيحنمف«فلتخمموهفلاودحاوعلاوةيصعةيمحلاىّمستو

هلةكساملاءيشلابةرئادلاةبصعلاكييصعىُّمسيةيوقتكلذنأثيحنمو؛ةيمحهتظفاح

.ةأرملاولجرلاةبصعك

ةعيرشلاماكحأريغىلعةريغلاوبضغلاىلعاهبحاصلمحتوةفنألانيينعملايفةيمحلاو

موزللابريسفت3وهمحلاعفأءوسىلعموقبحباهريسفتو؛حدمتفاهماكحأىلعوأنف

.هبقیليامىلعظفاحتوهيمحتنأكبحىلعبّترتادحأتييحأاذإكإف

>نعيشملانعفوقولابوةعرسلانعيشلاببضغلاوةيمحلانعزرتحيو

هفكيملنإمثگالثمدوعقلاىلإراص7مايقلاهفكيملنإونععاجطضالابومايق
.10اقلطمعفانتوماركذو؛توملاركذو”درابءامبلستغاهفكيملنإوعجطضادوعقلا

.«لشو»:نيف1

.عوقنم«هبوهامفالخىلع...كلوقنيلهجلالمشيو»هلوقطقس2

.«وهو»:طيف3

.قنم«ويشملانعفوقولابوةعرسلانعيشلملاب»هلوقطقس4

.«نم»:قيف5

.«نم»:قف6

.أطخهنأرهاظو‹«مئاقلا»:لصألايف7

.«دوعقلاىلإراصالثم»:نيفو؛قنمطقس8

.«دراببلستغا»:قيف9

.عنم«اقلطمعفانتوملاركذو...بضفغلاوةيمحلانعزرتحيو»هلوقطقس0
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باوصلاةئطختكلذوءهلئاق![ىلع]وأهيلعءالتعاقحاهيفستمرحلاريكلاو)

وأيبدرمأيفهلنكتملةلزتملايطاعتوهسفنلاميظعتلطبلاولطابلابيوصتوأ«بيصلاو

هدحوهللسةمظعلايهو ءايربكلانألهلسيلالطاعتموهوالإالهَمثييويند

.اھیفهلكيرشال

قلاهيفستكلذنعدلويىحكلنبرفكيمةمظعلانيعبهسفنناسنإىأراذإو

كلذنودةيصعمهنعدلوتيوأرئابكلانمكلذوحنوأنمألاوأملظلاوأقلخلاراقتحاو

.كلذهنعدلويالكلهباتجابحيفهبيصعيوأدّلوتيام.رفكيف

دحأىلإالوأهريغىلإوأهيلإاهبحاصنعةمعنلالاوزفلكلليتوه(دسحلاو)
امهيفمثإالفسفنلاةهاركوهثودحاموءهفنيملوهيفلسرتسااذإةيصعميمناكلذو

يفيعسلاواهبحاصلمتشلاكوةمعنلالاوزبءاعدلاكهدسحيفىفباذإو؛نايرورضامهنأل

/[73]/ءاعدلازوجيو€2غبتالفتدسحاذإللاقامكةريبككلنفاهصقنوأالاوز
اهلثعبهريغوأهسفنلءاعدلاامأوءادحأاهبملظيوأنيدلااهدسفينَمعاهلاوزب

.ةطبغىمسيوزئاجف

ناخرأ]

امنصحيناكرأةعبرأهلءانبكاهبومنيورفكلاعمحتيلالاصنملايأ(:ةعبرأهناكرأو)

.هزرحوهيف

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

رمعمنعقازرلادبعنع"ةتسيبأةيشاح"ققحمهحجرخأوالفدسحنم»:ظفلبعييرلاهاور2

وبأو‹701:مقرثٹثیدحعماجلا:عيبرلارظناولماكلاليدعنباونباليعامسإنع

.369‹95/4:بيترتلاةيشاح:ةتس
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‹«ىرعالبةياخلاكهوكرتناطيشلانمةعبرألاهذهنعاوظفتحا»ريصبنبدمحملاق

الكلنكهبكسمتاةورعاليلاةياخلاكمتنأوهوكرتت:يأواولانملاح"ةياخلاك"و

.1رانلاولالضلاىلإهبمكرجياممكيفدجي

لّصوتيامرفكلاامْإوهتابةريبكنهنمءيشال(بضغلاوةوهشلاوةبهرلاوةبغرلا)

نمهعمجرفكلاف«لالحلانموهنموأمارحلانمهعمجيفلالايفبغرينألثم؛نهبهيلإ

وأهقوقحعنميفلاملةلقنموأرقفلانمفاخييأبهرينألثمو؛هنماليلقولومارل

الوٌجحيالنأبٌجحلاوءاهضعبوألايعلاةقفنوءاهضعبوأةاكزلاكاهنماضعب

وهرفكلاف2تهتشااذإلماحلاكمحولانموأعوحلانمرطضللاةيجنتوةبجاولاةفايضلاو

ضيحلاوربدلايفعامحجلاوانزلاكامّرحماعامجوأامرحمامالكيهتشينألثمو؛عنلاكلذ

كلذلعفيفكلذوحنوأامّرحمابارشوأامّرحماماعطوأامرارظنوأامّرحماسموأسافنلاو

نمهيلإعرتتالتاصنإلاويصاعملاىلعسفنلةلماحلايهةمّرحلاةوهشلاف؛هلعفرفكلاف

يلعادحأبقاعيوأهلاطبإىلعنيعيوأهكرتيفرمهّنألٌقحنمبضغينألثمو؛مارحلا

.يبسکاليرورضِهّلفهبضغسفنالهوحنوكلذنمهبضغنمدوتامرفكلاف

رايتخاوبسكوهامىلعذحاؤيامّإوتايرورضةوهشلاوةبهرلاوةبغرلااذكو

.تامّرحلاىلإهنلصويالملهيفلسرتسيالنأهيلعبحلولاف
حابموأهاجوألاميف/[74]/بغرولف«يصاعلاعيمجيفلبلاملبةعبرألاصخبالو

قحنمبضغوأءامارحیهتشاوأريغوألوموارقفنمبهروأءامةيصعموأام

.رفكيملامّرحملعفيوأابجاوكرتيملو

.عوقنم«رانلاولالضلاىلإهبمكرجيام...اوظفتحاريصبنبدمحملاق»هلوقطقس1

.نوقولصألايلاهيلعبطشو؛«اهوحنو»:ةفاضإعيل2
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قرحخأآلاوايندلايفهللاباقعنمةبهرلاو«يصاعملانمةبهرلاوهللانيديفةبغرلابحتو

نوكينأوةعاطلاءاهتشابجيوءایفومنوکيالنأنمولمعلالوبقمنوكيالنأنمو

لصويامبسكبةعبرألايطاعتيعأ؛هللانيدلبضغينأوللادنعونيملسللادنعابوبحم

.بسکیاثنسلنهنأنمتملعالنهي

بيضأاملُمحتنعسفنلاقيضلكلذوماقتنالاةدارإلبلقلامدنايلغ:ليقبضغلاو

:هصنامدازينأىلوألافيذؤيامعفدلبلقلامدنايلغلمشيملهالعماجريغوهو؛هب

ةيشحخدنعيذلاعفدلابلطبلقلامد1نايلغوه»:لاقينأهطسبو««يذؤيامعفدلوأ»

.«هعوقودعبىذألاهنملصحماقتنالاوأىذألاعوقو

عيءانيإلامقيلولوهئاذيإىلإهجوتنكماقتنالاديرينابضفلانأبباجيدقو

.اعماجللانوكيفديرموهفاهبرّرضتيفءهلةناهإهّجوتلاكلذ

لاقامكبضغلانوبضغلاسفنالبضغلامزالمدلانايلغنأيدنعيذلاو
الاكشإ5افنآرمامهيفو‹«ماقتنالاةدارإاهؤدبم»:لاقنكل‹«سفنلاةكرح»:دعسلا

.«مامتنالاةدارإلبلقلامدنايلغهعبتيرعتبضفلانإ»:ضعبلوقهلثمو؛اباوجو

حراوحاىلعرهظيالظيفلاقّرفو«نامزالتياماريثكوبضفغلالصأظيفلاو

نوکينأىجريبولغمىلعالإنوكيالبضغلاوءاهيلعرهظيبضغلاو
ييرشتناوبلقلامدىلغوبلقلايفبضغلارانتلعتشابولغمىلعناكنيف؛ابولغم

.«نايلغلاقينأوه»:عيف1

.«ديرينأبضغلا»:طيف2

.ننمطقس3

.«ديريديرموهف»:قيلو؛«ماقتنالاديريف»:عيل4

.طوننمطقس5

.اڦقنمةفاضإنيفوقعملانيبام6
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5(هجولايفٌبصيفردقلايفيلغييذلاءالعافتراك‹ندبلايلاعأىلإمفتراوقورعلا

اهئافصبةحاجزلايكحتامكهئافصوهتعرسلدلحلاتحترهظيامو«نانيعلاوهجولاٌرمحيف

نوکینأاجراذإكلذكمدلارشتناابولغمنوكينأيجرنمىلعناكنإو؛اهلحخاديفام
رارفصاوضابقناوطاسبنانويدّدرتيفهلبولغمريغنوکينأرعشتسااذإضبقناوهلابولغم

.ماقتنالايفدصقهلناكوهبلاغهَّرضاذإكلذورارمحاو



[مالسإلاههسأ]

.نهبلمعلادارملاوءةينامثديحوتلادعبىمظعلاهماسقأ(ةيناثمالسإلامهسأ)

یدحإتفذحلقامک نیتحتفبنمتلإابسنءاتالوءايالبنامسيلو

فالخب«نونلاىلعبرعيهنأل ناميوماهتكفلألااهنمضّوعوبسنلايءاي

يقونيونتالثيحرهظتوءةفيفخةفوذحمءايىلعنابرعيناوماهت

دقو؛؟ءايلافیفختب اينامبادلبتلخدوىاعنصيناعيوناميلا:وحنبصنلا

.ةغلوهليقوشاوغوراوجكنانبرعي

دعبةروكذملاةينامثلانألديحوتلاتافصمهسأدارمٌنألديحوتلاركذيملو

رصحلاديفيالددعلاو؛ةعستمالسإلامهسأ:لقفتئشنإو«ديحوتللتافصكلذ

.2اهرهشأواهمظعأوهوديحوتلابتمتو

عوكرالتناكولوةزانحلاةالصتلخدوءةّنسلاوةلفانلاوةضيرفلا(ةالصلا)

ةاكز(ةاكزلاو)؛ثرامرورمنمةالصلاعطقياماهعطقيالودوجسالواهيف

بجاولا(جحلاو)؛لفاونلاوننسلاوناضمرموص(موصلاو)؛رطفلاةاكزولاومألا

بحاولاريغونيعتلابحاولا(داهجلاو)؛؟كلذك(ةرمعلاو)؛بحاولاريغو

ريغونابجاولا(ركنملانعيهنلاوفورعلابرمألاو)؛نيقفانلاونيكرشملل

.ننم«ناميوماتفالخبنونلاىلعبرعيهنأل»هلوقطقس1

.عوقنم«اهرهشأواهمظعأوهوديحوتلاب...نثىلإابسنءاتالوءايالبنانسيلو»هلوقطقس2

.عوقنم«رامرورمنمةالصلاعطقياماهعطقيالو»هلوقطقس3

وهو»هلوقىلعبطشو‹«ةرمعللقحلتسموهوبحاولاريغو»:عوفيلو؛ڦنمطقس4
.قولصألايف«ةرمعلابقحلتسم
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ذخۇيوأكبلثوأبرضتوألتقتفىهنتوأرمأتنأنيبجاولاريغنمو؛نيبجاولا

اناسنإترمأدقنوكتنأ/[76]/امهنموىنوأرمأدقكريغنوكينأامهنموكلام

اًمأو؛ةيصعملانمرخآعونىلإداعنإالإةداعإلاكمزلتالفكنملبقيملفهتيفوأ

.لوبقلاجريملاذِإابجيالنأمهضعبصخرو؛يهنلاورمألانماعنامنوكيالفمتشلا

رکذافتئشنِإو؛ةنسوأالفنوأاضرفءاندنعاناعإوامالسإىمستةدابعلکو

.بحتليلاةّنسلاهيفلحخدتفلفنلا

حيبستلاوريبكتلاو"هللالوسردمحمهللاالإهلإال":نامبإلاومالسإلاةلمجليق

ةالصلاوةراهطلاوةفاظنلاوءةبانالاوةبوتلاوديرفتلاوديرجتلاوديجمتلاوديمحتلاو
وزغلاوةقدصلاونابرقلاو«ةرمعلاوٌجحلاوفاكتعالاومايقلاومايصلاوةاكزلاو

رجهونايغطلاكرتونايصعلاةبناجمبوناسحإلاةمزالمونآرقلاةءارقو«قتعلاو

ءايحلاوءاجرلاوفوخاوءاعدلاوءانثلاوناسللاظفحونانحلاىوقتوءناودعلا

ملحلاوىاكذلاوصالخإلاوءاكبلاومدنلاوىافولاوحصتلاوءافصلاوقدصلاو

ةقفاوموةّنسلاميظعتوةينمللدادعتسالاوىضرلاوريصلاوركشلاوءاخسلاو

ةقفشلاوةّمألاءاملعبءادتقالاوراغصلاىلعفطعلاوةييشلالهأميظعتوةباحصلا

ربوماعنإلاوماعطإلاوةنايصلاراهظإوةنامألاءادأوقّصاخلامارتحاوةّماعلاىلع

دهزلاوماصتعالاقيقحتومالستسالاقدصوءمالسلاءاشفإوماحرألاةلصوماتيألا

بلطوىظلنمرذحلاوىوحلاةفلاخعوىلومللةقفاوملاوىقعلايثةبغرلاوايندلايف

ظفحوقيفوتلابلطومدخلاىلإناضحالاومراظفحومركلاثبو«ىوأملاةّح

.!قيقرلايفةكللانسحوقيفرلاوراحلاةاعارموقيقحتلا

.«قيفرلا»:عوقيل1
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هيفوضعبدعاذك؛قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأةبعشنوعبسوعستهذهف

اذه/[77]/وهوةلازإيفهتركذامحيحصلاٌدعلاامّإو؛ريركتولحادت

:طسبوةدايزعم

كرتو«فوقولاوءاهماسقأبءاهماسقأبةيالولاوهملاصحخوديحوتل
لسفغلاونيفكتلاوءةزانحلاةالصو2ننسلاةالصوةضيرفلاةالصلاو‹؛يصاعللا

جحلاوريغوأابجاوفاوطلاو«بّرقتلادوجسوةوالتلادوجسو‹نفدلاورفحلاو

ءاجنتسالاوساجنألالسغوءاهريغوةبجاولاةرمعلاوبحاولاريغوبحاولا

نملاستغالاوسافنلالاستغاوضيحلالاستغاوةبانحلالاستغاوىوضولاو

مرحلالوخدللاستغالاومارحإلللاستغالاوتلالسغنملاستغالاوةماجحلا

3هلككلذلمُميتلاومارحلادجسملالوخدللاستغالاوةكملوخدللاستغالاو

ةرافكوةرافكوراهظلاةرافكوهلامعتساىلعردقيملوأءاملادقفثيح

 اضيأةرافكهتمزلهتتافاذإاهّنأبراهظلايفلوقىلعنمءاصيإلاوءاليإلا

ربلاديصءازجومرحلاديصءازجوءلتقلاةرافكوةريغصلاةرافكوةريبكلاةرافكو

عّتمتلايدهوءرطفلاةاكزولاماةاكزوىلعءاصيإلاومرحلاىلعاقلطم

شارفلارانيدولفنلاةقدصوءابجوملعفاذِإمرحلامزليامورصحملا*[يدهو]

موصلاوةبتاكملاوريبدتبولوقاتعإلاوىمعألاةدايقويفئطولاةريناندو

.1117:ضايإلآيقحمنعضارتعالاةلازإ1

.«ةنسلا»:عوقيف2

.قولصألايفهيلعبطشو؛«هدادعأب»هلوقةفاضإعونيل3

.نيفةفاضإلاهذهنم«يده»ةملكتطقسو؛قوعنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.«رانيد»:طونيل5

.قيفهيلعبطشو؛«لفنلاةقدصو»هلوقراركتعونولصألال6
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باهذلاوهميلعتوهيلإباهذلاوملعلابلطولفنلاموصوةّنسلاموصوبحاول

البولوفحصلملايفرظنلاونآرقلاةءارقوفللهبتكءارشوملعلاةباتكوهميلعتىلإ

كلذهيلإجاتحيامةعنصوملعلابتكديلحتوهديلحتوهللهؤارشوهتباتكوةعارق

نيتهجانمةيرسلااذكوءهجوزهجويفهرظنوجوزلاهجويفرظنلاوهددعىلع

رظنلاوملاعلاهجويفرظنلاولدعلامامإلاهجويفرظنلاوهجويفرظنلاو

ةاقالملامالسوتويبلايفمالسلاوءاهيّرستملوأ/[78]/اهجوزلنيزتلاوءةبعكلايف

صقوةناعلارعشةلازإوطبإلافتنوبراشلاٌصقورعشلاقرفومالسلادرو
مالسلاوةالصلاو«برقألاةّيصووقالصلادعبءاعدلاواقلطمءاعدلاوڭرافظألا

ةعاطومحرلاةلصويهركذعامسدنعاضيأامهوءاقلطمفهللالوسرىلع

خألاةعاطوةلاخلاةعاطولاخلاةعاطوةّمعلاةعاطومعلاةعاطواًولعولونيدلاولا

لايعلاةقفنونويدلاءادأببّرقتلاوةعاطلاببّرقتلاوءاجرلاوفوخلاوريبكلا

هددعىلعكلذببّرقتلاومحووأةصمخمرارطضالهماعطإبجينمماعطإو

ءاضقبىضرلاوهللارمألمالستسالاوةينلاوعرولاوءهقحبمايقلاوفيضلاماعطإو

ناذألاو«لاحرلاوتويبلايفناذيتسالاوهلاىلإضيوفتلاوهللاىلعلكوتلاوهللا

نعريصلاوهركيامىلعربصلاوةعاطلاىلعربصلاوةعامحلاةالصوةماقإلاو

ةيصعموأهوركمنيحبلإ«نيميلابءافولاورذنلابءافولاوةدعولابءافولاو«يصاعلل
مجرلاورسلانامتكوءاهؤادأوةنامألاظفحوءاهنملضفأاهريغىريانيوأ

بدألاولاكتنلاوريزعتلاوناتهبلاىلعدلحجلاورمخلاىلعدلجلاو؛عطقلاودلحلاو

.جوزلاهجويلارظنلالبقنيدلاولاهجويلرظنلامدقعوقيل1
.«رفاضألا»:طيف2

.«دهعلا»:طيف3
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لتقوهداسفإوركسيامةقارإوللاركذوءةيغابلاةعفلاونيدسفللالاتقو«سبحلاو

جورتلاورادلايفولوىلصللاءانبودجسللاِءانبوسانلانيبحالصإلاونيا

داهشإلاو«قالطلاوءادفلانمةعجرلاوهيلعداهشإلاويّرستلاوهيلعداهشإلاو

ةنامألاىلعداهشإلاونويدلاعاونأىلعداهشإلاوءةعتلاوهفصنوقادصلاواهيلع

هدالوألهنايبونطولاهذاختاو«هدالوألهماحرأنايبوهنرولكلذنايبونالفلاهنأ

هدشرسنوأ/[79]/اذإهدروميتيلالامعمايقلاو«هنطوبيلصينموهدیبعوهجاوزأو

ىلع!رجحلاوبجيثيحبئاغلالاعبمايقلاومرحلالاعبمايقلاونونحجلالاعبمايقلاو

حبذلاوءاهؤادأوةداهشلالُمحتولاومألامسقوثرالامسقوءلاميفهيفسلا

رطلاوطلاةيحنتو«ههيبتومامألاىلعحتفلاولاضلاداشرإودلولاكسنو
قوقحوبحاصلاقوقحوءريشعلاقوقحوجاوزألاقوقحوڭةارادملاو«ىقرلاو

ةيعرلاقوقحوكيلامملاقوقحودالوألاقوقحوءليبسلانباقوقحوراجا

ةبطخلاوةحفاصملاوىاتفإلاوءاضقلاوهنودنمومامالاكاهيلعيعارلاقوقحو

ةيزحلباذحأوىربكلاةمامإلاوميتيريغوأاميتيريغصلاسأرحسموءظعولاو

ةرايزلاو3ةدايعلاوهلاحميفلالاتيبلامفرصوءكلذةمسقوةمينغلاذحخأو

.قيرطلانعىذألاةطامإويذؤملالاتقوةحيصنلاو«ىتوملاةرايزوءايحألل

.«رجح»:عيل1

.«ةأرادملا»:طوقل2

.«ةدابعلا»:نولصألاف3

 



[نيدلا

نمهلامكنألةثالثنيدلالامكطانميأ(ةثالث)هلئاسمدارملا(نيدلالامك)

دارأهالهكلاسمريغاذهو؛ةئالثلانمةذوحخأمهماكحأنألهلامكقرطوأةئالثلا

.هلئاسمانهدارملاواهعارجإوهماكحأذافنإهكلاسع

دومحملامهرايتخابةملاسلالوقعلايوذلقئاسعضونيدلاو»:ضعبلاق

.عورفلالئاسملاولوصألالئاسملالوانتيو««تاذلابملريخوهامىلإ

اممهرايتخاليأ«رايتخالهبالوعفمنوكينأزوجيو«رايتخالتعن:دومحملاو

.ادومحمنکیملالمهرایتخاجرخف؛ادومحمناک

تاجارخإلاليلدبهريغمأامكحعوضوملاناكأءاوسعوضومعمي:عضوو

ملعللدخلايفزاجو«لوعفميعميردصمهّنألازاعوضوملاىعمبعضولاوءةينآلا
.2دوصقلاب

تاربدتلاةّيمايسلاموسرلاكةّيرشبلاعاضوألانع"يف":هلوقبزرتحاو
حالصإملعككلذومايمهتسباللرشبللبسنوكعهللاوهءايشألاعيمحبمعضاولاو

فابتکنوفلۇيءامدقلاناكو؛ةطايخلاوةراجنلاوناوحخإلاولهألاعمةرشعلانسحوللل

لكلقلاخلاناكنإوهإفمهلعرشالنمكولماهبمكحيفنداحالصإوةّيعرلاةسايس

.عواننمطقس1

.عنم«دوصقلابملعللدحلايف...تعندومحلاو»هلوقطقس2

1۱

11١
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هقفلاماكحأنأكلذىلعمزايالو؛ابسككلذفرشبللنأالإيلاعتهللوهءايشألا

؛هيففالخالاصندروامهنمامإوءابسكاهيفنيدهتجمللنألنيدلانمتسيلةّيداهتجالا
دهتجلاودهتجلاريغىلعىفختاهنأرمألاةياغلإعوضوميهواعطقنيدلايهلوقناأل

.اهعضويفدهتجملللخدمالوعرشلادعاوقباهيلعلالدتسالاواهراهظإيفيناعي

لعفىلعوأباوثلانمبحاولالعفىلعامعم“اذإفلكللنأل«ثعابقئاسعمو
تابنإكقئاسلاريغيملاعضولاهبجرحخوكرتولوألالعفىلإقاسناباقعلانممرحلا

قئاسلاريغلليثمتلاألافشلعللحالصإلقئاسهّنأبثحيو؛ليقانكءامسلاراطمإوضرألا

.!ءيشىلإانقوسيالهفرعنالامَنإفهيلعانلعالطااليذلايالاعضولاب
تاناويحلااهبيدتهييلاةّيعبطلاعاضوألانع«لوقعلايوذلقئاس»هلوقبزرتحاو

مهفلامدعنمورفكلانمةلاسلالوقعلادارلاوءاهراضمنعواهعفانمصئاصخل
ةيعبطلاعاضوألاك؛تاناويحلانممهريغومهقوسيامجرخوءطقفمحلقئاسدارملاو

جسنكءاهعفانملعفلتاناويحلايدهنيلاتاماحلاإلايهوتاناويحلاابيدتمتيلا

.بيذلانمةاشلاروفنكءاهّراضمبانتجاوءاتويبلحنلاذاغتاوتوبكنعلا

ء؛تاسنإلانمةّيعبطلاوةّيقافتالاناعمانع«دومحلامهرايتخاب»هلوقبزرتحاو

ىلإناقوسيشطعلاوعوحلاكتاّيئادجولاوءامغرنينأللةقئاسلامالآلاك

عضوهّلإفايندلامومذمامهرايتخابامجرخوءارهقبرشلاولكألا

؛ريخلاىلإالإقوسيالدومحلارايتخالاومومذملامهرايتخابةاكزلاكرتىلإثعاب
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يقاذلاريخلاو«تاذلاب»مشوقىلإاولصوتيل«محلريخوهامیلإ»اوركذامف

.!ةّيدبألاةداعسلا

ةعانصوبطلاةعانصوحننع«تاذلابمحلريخوهامیلإ»هلوقبزرتحاو

ةّيولعلا/[80]/ماسحألاريثأتيعأيملاعضولاباتقلعتولوامهّنإفءةحالفلا
فنصىلإدومحملامهرايتخابلوقعلايوذلنيتقئاساتناكو ىلاعتهقلخبةيلفسلاو

ىلإسايقلاباريخنوكياموهو«ٍياذلاقلطملاريخلاىلإمهنايدؤتالنكلءريخلانم
ريخلانمفنصىلإلبهقّيريلاقلاخىلإبرقلاوةّيدبألاةداعسلاوهوعيشلك
.ةيذغألاوحنبوةيودألاءازجأيأريقاقعلاوةمكحلابمهنادبأةّحصظفحوهو

.2يتاذلاريخلاىلإدابعللةثعابلالَهللااهعضويلاماكحألانيدلانأكلذلصاحو

تاتعتيأنادتو‹ىزاجييأاهيلعناديهَلانيدىمستامكماكحألاكلتو

نمسفنلاذاقنالتعرش؛ةعيرشىمستكلذريغلوعضخييأالناديو

ىلعمالسلاهيلعليربجامكءاهذخأينمىلعلمتاهنألةلمو؛كالفلا
.اذكهونيعباتلاىلعةباحصلاىلعلياهّلمأامكوكهللالوسر

.لوعفممسالتانآرقللامسالعجلصألايفردصم(ليزتتلا)

.عنم«ةيدبألاةداعسلاريخلاوتانلاب...ةقئاسلامالالاک»هلوقطقس1

.عنم«نانلاريخىلإدابعللةثعابلا...ريخلانمفنصىلإلي»هلوقطقس2

رظنالما"افالحخرمألانعماميفسيلذإصاتتبثأامحيحصلو:عونولصألايف3

.355«فرحبةيدعتملالاعفألامجعمو؛للمةداميف؛سوماقلا

.«اهلم»:عونولصألاف4

.«اهولم»:عونولصألاف5
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عوضوملاكهفعضدشاامالإامهريغونسحلاوحيحصلااهعاونأب(ةّنسلاو)
بئاهرلاوبئاغرلايفعوضوملابلمعيالو؛بئاهرلاوبئاغرلايالإهبلمعيال

الوبلقلاييييبللهتبسنزجيملهنومضعبلمعنإوءامهريغيفهبلمعيالامك

هيبتتلاقيرطىلعلإهركذالوهنعهتءارقالوليلانعهتباتكالويف

هنعهَلاقينأنعاريذحتهيبنتللركذيهّف
3مامتهالانمىوقأمزعلاوهيلعمزعوأهبمهاوأ2هلعفوأييلاهلاقاميهةّسلاو

وأليقوةدابعلاىلإهعجرماك«هنعهنيملوهغلبوهتييغيفوأهترضحبهلعفوأدحأهلاقوأ

يحوبنآرقلاريغنمناکامءاوسو؛هسابلوهمونوهبرشوهلکأةيفيكلثمتاحابلاىلإ

.بجيملاموبجوامءاوسو«نآرقلانمهلاذوخأمناكاموأ«يحوالبوأ

نآرقلانمذوخأمفعامجإلااًمأونمريفكتبنيدنوىاملعلاداهتجا(يأرلاو)

‹نيعمحماريغنعهؤافخامّإوءتاهتجاوهوامهنمهذخأميفخنكل/[81]/هّنسلاو
نمهَلاقيفارهاظوأامهدحأيفوأامهيفاحيرصناكنإاًمأو؛اضيأمهريغلرهظيدقو

هنأثيحنمعامجإلاهيلعقلطيدقناكولوهيلعملكتلاعامجإلانمالةّسلاونآرقلا

.ةمالاوءاملعللهنعديحمال

.«ناسللاب»:طيف1

.«لعف»:طيل2

.قنم«مامتهالانمىوفأمزعلاوهيلعمزعوأهبمتهاوأ»هلوقطقس3

.طنمطقس4

.عوقنم«هرکنأنمریفکتبنيدنو»هلوقطقس5
.«ىلع»:طيل6
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اهدعبةملكلانيعيهةزمهفءةنكاسءارفءةحوتفمةزمهب"ءاءرأ"عمحجلاو

.ةدئازفلأدعباهفّرطتلةزمهتبلقءةملكلاماليهءاياهلصأةزمهفلأ

1[هذه]تبلقفلاعفأءافىلعةمّدقمةملكلانيعيهةحوتفمةزمحبءارآو

فلأءارلادعبوءةملكلاءافيهءاراهدعب«نيتحوتفمنيتزمهعامتجالافلأةزمحلا

.ءاييهيلاةملكلامالنملدبيهةزمهاهدعبولاعفأ

.تمغدأوءايةزمجلاتبلقءةدّدشمءاياهدعباهرسكوءارلاضبيرو

.ءايلاٌدشوةزمحلارسكوءارلاحتفبيرو

.اهفذحوأنيعلاميدقتهيفوىاياهدعبءارلاناكسإوةزمحلاحتفبيرو

ديعمجيفديأكماللافذحوةروسكمةزمهفناكسإفحتفبراىلوألاو

عمجيفلدأو

هيلعبنرتيجارخالانإفءاولزعوأاورموأاوذحأيأ(اوجرخأ

ءاملعللاوراتخايفريمضلاو؛دعباميفاذكوزييمتلاولزعلاووههمزليوذخألا

طابنتسالاوريغلاضيأحلصيرايتخالانألنيدهتحلاصوصخبالءاقلطم

اهنم«ملعلانملئاسمدارملا.(ةريثكاهوجوهنم)1كلذلكدارملاومهبصتخ

.قنمةفاضإنيفوقعللنيام1

.عوننم«ولدعمجيفلدوديعمجيف...ةحوتفمةزممهبءاعرأعمحباو»هلوقطقس2

.«ليزو»:طوقف3

.«"ني"وأ"هدعب"لصألالعلواطقسهيفنأرهاظلا»:شماحلايفخسانلابتكوعيفطقس4

.«دهتجلا»:عيفس5

.ًاطخهنأرهاظو«هب»:عولصألاف6
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فلوخواوعمجأاذإفكةيآلا(نينمواليبسريغ:ىلاعتهلوقلعامجإلا

هنأهيلعقدصواجناملاعدقدّلقملكفاوفلتخانإومهليبسريغعبادقفمهعامجإ

امنهذإةعبرألاىوسامىلعميظعترايتخا(اهنماوراتخاو)؛نينمؤملاضعبعب

ريغوةبحاولا(ةالصلا)؛مظعأوهاكاهوُدع(هجوأةعبرأ)مالسإلاهيلعيب
كرشأرصعلاةالصركنأنموكهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوةبجاولا

.ةوبنللايعّدمهموقنعرصعلاةالصكرشملاباذكلاةمليسمطقسأامكءاهريغك

نمعهللاهمحر ينللادمحمنبهللادبعخيشلادمحمايأذاعمتنبةشئاعتلأسدقو

ءبت»:هلتلاقف«ٌنهنمِءيشبقاامكرشيال»:لاقف؛سمخلاتاولصلانمةالصركنأ

اهعمٌقحلا:تلق4ےہتذمالتنموھوسیسیعنبنیروغییتخيشلاركذامیف«كرشمهل
نبيحيخيشلادمحمابأىنكملاروكذملادمحمنبهللادبعخيشلالأسو؛نيروغييتخيشلاعمو

تنبةشئاعهذهفّللاامكرجأ»:امحللاقف««كرشيالهّ»:الاقفيلعنبیسومورکبيب

‹«تبتف«بت:يلتلاقف ينامتبجأاامک كرشيالتلقفٰيتلأسذاعم/[82[/خيشلا

:تلق؛3«؟لعفأءيشيأ»:امحلاقف‹«؟بوتتباوصلانعكباتتسانماک»:هلالاقف

يهنآرقلايفةضورفملاةالصلانألكرشيالهبيفالءكرشيهنأيفاهعمباوصلا

.قنم«كلذلكدارللو...اوذحأيأ»هلوقطقس1
.114:ءاسنلاةروس2

محارترظناو‹ێعلابانهخيشلااهلقنو؛2423:ريسلاباتك:ديعسنبدمحأيحامشلا:يفةلأسللهذهرظنا3

هللادبعدمحموبأ527498/3مقرةمجرتفاعمتنبةشئاع:يليامكمالعألامحعميلةروكذللمالعألا

؛984948/4مقرةمجرتركبيبأنبيجي؛221208/2مقرةمجرت؛نيروغيت595568/3مقرةجرت

؛ييوسلاةفيلخنبورمعنامثعيبألارصاعمهركذيييجردلاومجعلليليلعنبىسومخيشللةمجرتىلعفقنملو

.484/2‹تاقبطلاييحردلا:رظناسداسلانرقلايل
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نآرقلاركنمكةدحاوركتمف«سمخلاَنهَنأبثيدحلاءاجوءاعامجإسمخلاتاولصلا

.1كرشمهنأىفخيالفعامجإلاورتاوتلاثيدحلاو

2یکزئنَمحلفادفايفدارملااهُنأىلعرطفلاةاكزولاملاةاكز(ةاكزلاو)

ريسفتزوجيالوءةّنسلانميهامّنإو؛نآرقلاهبرسفيالوهبلمعيالحوجرموهو

عموأسمخلاىلصويصاعملاوكرشلانمرّهطتنمحلفأدق:ئعملانأل؛هبنآرقلا

؛ديعلاةالصورطفلاةاكزدارملانأديعسيبأويلعنعيورمعن؛اهريغ

مل“دیعسيبأويلعمالکنأثحييو؛نيمّدقتملارهاظهنأانموقضعبهبسنو

ءاربلالاق؛ةيئدمرطفلاةاكزوةّيكمةروسلانبثحيو؛ثيدحلابنتكيفدجوي
9
ط

مثءاعمموتکممنیاوبعصمنبريمعنیرجاهملانمينءاجنم:بزاعنبا

دعبالإءالؤهءاجاموءالجرنیرشعيفرمعمٿءاعمدعسولالبورساينباراًمع

.حصألاوهاذهو؛«اروسوىلعألاهروسترقام

اذإهلطييالثيدحلابتكيفهركذمدعاضيأباجيو؛ةّيدمةروسلانأضعب

 هلوقهلباقيفيصاعملاوكرشلانمرّهطتعم"ىكرت"نأنمرهظيام:لقنلاحص

هيلعامحيحصلاو؛هلامبهقلصتبةراهطلابسنكيععهإفىكهلاميتوب ىلاعت

.سمخلاتاولصلاةالصلاو«يصاعللوكرشلانمرهطلاةيآلايفيكرتلانأنمروهمجلا

.عوقنم«كرشمهنأىفخيالف...كرشأرصعلاةالصركنأنمو»هلوقطقس1

.14:ىلعألاةروس2

.قنم«يردخلاديعسيبأو»هلوقطقس3

.قنم«ديعسيبأو»هلوقطقس4

.18:ليللاةروس5
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نأبباجيو؛ةاكزلاىلعةمّلقمنآرقلايفةالصلاٌنأبرطفلاةاكزييكرتلاةريسفتضرتعاو

اهمسابةاكزلاتركذاذإميدقتلانأبو؛ديعلاةالصنعرطفلاةاكزجارحإميلقتبءاجثيدحلا

ةالصلاىلعلاللءاطعإمدقتبء3الوَقّدَصالقل-ىلاعت-هلوقبو؛لعفلابتركذانهو

لق

€محماغتركنشلنا"تمغدلام"رولاغم
.ةنيدللب5اهمكحوةكميتلززلووعبكتاغكادباجيو

نيحنم ريبکتلاورطفلاةاكزنوكتنأيردخلاديعسيبأويلعنعيورامىلعمزايو

مث؛نهكرتنمكلهيتابجاورطفلاديعةالصو ديعلاةالصنممارحإلاريبكتىلإلالحلاةيؤر

قلطمالإدحتالكّلعلوريبكتلاخسنمبرظناو؛سمخلاتاولصلاورطفلاةاكزبوجوخسن

.6ەخستمثءيشلاتوبثمدعلصألاو
€7نوُرياصلاىقوياَلا ىلاعت هلوقيفليقدقو؛لفنلاموصوهئاضقوناضمرموص(موصلاو)

ءاباوصهصوصخبموصلابةيآلاريسفتسيلو«تارافكلاموصهيفلحخدو؛الفنوأاضرفنومئاصلادارلللا

بهذمهنآیوعدالو

.ٰێعللهعمميقتسيالو«ريسفتب»:لصألايف1

.دحاوديعبةطبترمرطفلاةاكزنأل؛اهريغيلامحيحصلاو«نيديعلا»:طيل2

.30ةمايقلاةروس3
.«ن»:طل4

.قنمهاتبأيذلاو««ەمكح»:طولصألاف5

لمعيالحوحرموهو»هلوقطقسو؛قنم«هخسنمثءيشلاتوبث...يلعنعيورامىلعمزليو»هلوقطقس6

.عوننم«هخسنمغءيشلاتوبثمدعلصألاو...نآرقلاهبرّسفيالوهب
.11:رمزلاةروس7

.عوننم«روهمحللابهذمهنأ...موصلابةيآلاريسفتسيلو»هلوقطقس_8
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هيلإعاطتسانم)نيبحاولاريغونيبجاولاالشوءةرمعلاهتعبتو(جحلاو)
لدبمو"لافعلاردصللالامعإىلع2حلللعافم؛(الیبس

صتخيطابنتسالاوهريغودهتجلالمشفارايتخاواطابنتسا(اهنماوجرخأةّنسلاو)
يفطرتشيملذإةزوحلازواجيملولونيخسرفلاىلعةالصلارصقةّنسلانمو؛هب

(هجوأةعبرأاهنماوراتخاوةريثكاهوجو)انباحصأاهطرشولوامهتزواحبثيدحلا

ىلعةالصلاءانبلو؛نآرقلابحيولتلاٌنهرثكأيفوأٌنهيفنإف؛ميظعتوطابنتسارايتخا

لسغنإهللسغالجنتسيملوءاجنتسالاىلعردقنمنإفموصلااذكوءاجنتسالا

موصالوهلةالصالفرداقوهونخيملنمو؛ٌنهَريغوأسافنلاوأَضيحلاوأةيانحلا

ناوءهيلعتمرحاهیلعلخدناوهلحاکنالوءداعأنإوةرمعالوٌجحالو

ریزتحخةروصكناطيشهعمتابرتولالصيملنمو؛كرشماكوهو«هتحيبذتمرححبذ

:‰هلوقةروصيفبحاولابقحلأدقوهبوجوبليقدقو/[83]/؛اعارذنيعبسلوطيف

.«لم»:طيف1

.«ملل»:طوعونيف2

.«نورقلل»:عيف3

.ةملكلاهذهناكمعيفضايي4

عنم«انباحصأاهطرشولو...ةالصلارصقةّنسلانمو»هلوقطقسو؛«امهطرش»:نيلو؛«هطرش»:طيف5

.قنم«اباحصأهطرشولو...ارايتخاواطابتسا»هلوقطقسو

.«ەنإف»:قيف6
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رمأ2مجرلاو«نآرقلانممجرلالصأنُملعدقو؛1(ةسداسةالصمکلدازهللانل

ةراجحلاوحنبءطئاغلاولوبلاوحنوهوءوجنلاةلازإيأ(ءاجتتسالا)و
هبةّنسلاترسفاّءربتسااذإرجحوحنالبًازجأءاملاىلعرصتقانإوىاملابو

ولوةّسلانمدعنيرابحيهللاواوُرَهَطَينأنوبحي)سیلاعت هلوق

ةنسلانملهللالوسرلاق؛هيفحيرصريغهّنألهنمدعيمل7و«نآرقلانمناك

رافظألاصقو‹قاشتتسالاوةضمضلملاوكاوسلاوءةيحللاءافعإوبراشلا

ك€رعشلاقرفوءاجنتسالاوناتخلاوءةناعلاقلحوطبإلافتنومحاربلالسغو

ريدلاحيرتقالاذِإهنأىلعلدف‹10(ٌمسيلفحيرلانمىجنتسانمل:للاقو

بابءةالصلابانك؛يذمرتلا:رظنا؛«مكدمأ»هلوقبو«ةسداس»ظفلنودنم«يذمرتلااورثيدحنمءزج1

امبابءاهيفةنسلاوةالصلاةماقإباتطةحامنبا؛370/1تولايفبابةالصلابانك«يمرانلا451مقررتولايف

.369/1ء1168مقررتوليفءاج

.لصألايفهيلعبطشو‹«لتقلو»:عونف2

.لصألاريغخسنلانمطقس3

.ميلباب«وحن»حيحصلالعلو؛قنمطقس4

.طوقنمطقس5
.109:ةبوتلاةروس6

.عوٺنمطقس7

.«ةرطفلا»:طوعونوقيف8

:ثيداحأ:لامعلارتك:كلذنمرظنا«ثيداحأنيبةقرفتمدرتاهنكلولاصخلالكعمجيصنىلعفقتل9

.763/7جم21301و653/6654جم181722917234

.87.86/1جم49مقرثيدحليلغلاءاورإ؛نابأألا:رظناانجحفيعضلانميابكألاهنعلاق0
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عضوموألولبمبوثنمحيرلاهذههتقالاماذكو«ربدلاسجيالربدلايفاللب

.سجنيالكلذوحنوألولبم

يفناكولوةّنسلانمدع؛لاقينأبحاولاوهو نتخلايأ(ناتتخالاو)

.میهاربإُمُكيَأةلم)_ىلاعت هلوقو ىلاعت هلوقيفءنآرقلا

سوأنبدادشوسابعنبالاق؛ناتخالاٌمعيهنأةّسلاتنينكلحيرصريغ5هيفهّنأل

حيلمايبأدلاوىوراذكو‹5(ءاسنللةمركمولاجرللةّنسناتخلا»:لهللالوسرنع

.اعوفرم

انوتخمدلونمو«ىزجألعف7نإفرانبيمحيوأساحنلابناتتخالازوجيالو

ليقو«هيفكلذىفكدقفنوتخملاةروصىلعدلونموءرخألاضعبلاديزهضعب

هدلجنمعطقيليقو؛ثبعلاكهارأو«ىسولملاهنمناتخلاعضومىلعري
.9ةدوجومريغيهوةفلقلاعطقةّسلا؛ةّسبسيلوملظعطقلااذهنأهُدريو

.قنم«لاقينأبحاولاوهونعلايأ»هلوقطقس1

.123:لحنلاةروس2

.عوننم«ىاعتهلوقوميهاربإةلم»هلوقطقس3

.76:جحاةروس4

.ننمطقس5
هفكضوكملهبدرفتا؛فطعلاواوريغنم75/5؛يلذمحلاةماسأثيدح«؛نيرصبلادنسميفدمتهاور6

.406/4جم‹1935مقرثيدحءةعوضوللاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس:رظنا

.قنم«رانبيمحعوأ»هلوقطقسو؛ًاطخهنأرهاظلاو«نمف»:لصألاف7

.«و»:طف8

۔قوعنم«ةدوجومريغيهو...هدلجنممطقيليقو»هلوقطقس9
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بسنألاو؛كلذكىقيينأاهفصنعطقنإصُخروءاهلكةفلقلاعطقبجيو

.فصنلانملقأءاقبيف/[84]/صخرينأصخرن

ةروصىلعيأ€انوتخمتدلويأيبرىلعيماركنمل:هللالوسرلاق

ذإ2[ةفيظنريغةفلقلانأل]ةفاظنللاضيأكلذانلق؛1!(ينأوسدحأريملولنوتخللا

هلوقبدارلاوكلذةروصيفيأانوهدمالوحكملدلوليقامكاذهوءافيظندلو

الفًالإو‹نتاخلاةيؤركاهتيؤرنمدحأنكمتياللدحأىريالملل:
دبعهدهنتخلیقو«نتخلجاتحيالهنأاهبملعيةفيفخةيؤرهآردقهجنأب

اليربجهنتخليقوڭناتخلاةميلوهللمعدارلللعلو«هتدالوعباسيفبطلا
:لیق؛ةميلحدنعهردصقشنيح

مراکأنوبيطعستوناةقلخكرمعلنوتخملسرلايقو

مدآویسومویسیعةلظنحو فسويسيردإتيشءايركز:مهو

متاخسيدوهيجيناميلسحلاصوطولماسبيعشحونو

يناماسناىلعاذهو

تعستايأهتفلقتحخسفرمقلايفدلواذإمالغلانأمعرتبرعلانأرجحنياركذو

.5هينانمليقوجرفلاقوفنمكلذوءابابحتساةأرللناتو؛نوتخلاكريصيفتصلقتو

.89‹88/7جم6144:مقرثيدحطسوألايلسنأنعيناربطلاهاور1
.قنمةفاضإنيفومعللنييام2

.قنم«ناتخلاةميلوهللمعدارلللعلو»هلوقطقس3

.عوننميِاماسنأىلعانهوه»هلوقطقس_4

.قنم«هیناحنمليقوجرفلاقوفنمكلذوابابحتساةأرللهلوقطقس5
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ةالصمكلدازهللانإهلوقيف2 اهحتفو!واولارسكب (وتولاو)
‹4(مكنوديلعبجاورتولا»لاقو‹3(رتولايهمعنلارمحنممكلريخةسداس
.هریغىلعدیکهنآثیداحأيفو

ہلةرافكلاموزلوتقولاجرخیتحهکراترفکوهبوجوبةعامجلاقو

سيلوبوبحمنبامهنم؛هيلعةالصلامدعوناتتخالاركنأوأهركنأنملتقو

رفك»رثألافو؛هيلعةرافكالوهكراترفكيالوبحاوليقو«كلذك

رّخغؤمومهلصيملوهبراقأهيفدلبلحخادو«قفشلابويغلبقرتولايلصم

؛ءاضقلايفالوهريغيفالناضمريفارايأ«لستغيامرادقمةبانحلالسغ

رتولا:هلوقبخوسنماذهو5اًبمسيلفرتويلنملثيدحيفو/[85]/
(ةسداسةالصمكلدازهللانِإلةياوراذكومکنوديلعبحاو

ةّحح7يفلاقهنأكلذو؛امباجيإاهتدايزبدوصقملانأضرفىلعخوسنم

.«رتولارسكب»:عيف1

.قنم«اهحقوواولارسكب»هلوقطقس2

.172:صرظناهجیرختقبس3

هجرحخأ«رجفلااتعكرورتولاورحتلاعوطتمكلوضئارفيلعنهثالث»ثيدحهانعميو«هصنىلعفقتل4

بيرغثيدحلانعلاقويئاسنلاهفعضةيحيبأنبيحبهيف:كردتسللصيخلتيفيهنلالاقومكاحلا

.301/1كردتسلل:رظناكنم

هدنعيراخبلاهنعلاقبيلللوبأهدنسيث":كردتسللصيحاتيفيهذلالاقوكردتسلليفمكاحلاهحرخأ5

.305/1:كردتسلل"ريكانم

.ننم«اهاجيإادايزبدوصقلانأضرفىلع»هلوقطقس6

.«دعب»:نل7
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اًمأومكحاهدعبلزتيملواهلبقلاقوأ1(سمخلاالإمكيلعةالصالل:عادولا

.2ضرفلايفالباوثلايفمكلداز:دارملاف(ةسداسةالصمكلدازلثيدح

ىعّدانإةّنسلانماضيأنآرقلايفةروكذماىطسولاةالصلاهنمعزنمو

ةالصلانأحيحصلانكل؛اهنملعنآرقلانمةّسلاهتياًملف«رتولابالاثيدح

.وهاهناثيدححصيملو«هريغىلطسولا
؛طقفةدحاوبدحأرتوينأبلقأوأليهرتوددعقوفولوةّنسلانموهو

4نيرشعوعبرأبولوناضمرمايقىمسيامك«هيفةعسوتلاىلعهبابلحتافلاوه
اهمّدقتةدحاوىلعوةدرفنمةدحاوىلعقلطيرتولامساو؛ةينامثبلهحتفذِإةّنس

.ةغللاوبتكلاوثيدحلايفلمعتسمزئاجكلذلكاعمرتولاوعفشلاىلعوعفش

ةّنبلاامهومجرافاينزاذإةخيشلاوخيشلا» ىلاعت هلوقيفنآرقلايفوه(مجرلاو)

خسن«نالوقرونلاةروسيفوأبازحألاةروسيفاذهناكزيزعهللاوهللانمالاكن

.رتاوتلابةّسلانمهنوكوداحآلاقيرطبنآرقلانمهنوكذإءةّنسلانمعفهمكحيقبوهظفل

املمجرلابسأبالومحرتفاهيطبإىلإةأرمللومجريفهترسىلإلحرللرفحمو
اوناکفلجربرهورفحالبلهللالوسردهعىلع؟امجردقورفحالب

.هاورنمیسفقم1

.قوعنم«ضرفلايفالباوثلايفمكلدازدارلاف...هبوجوبةعامجلاقو»هلوقطقس2
.«رسفم»:قوعل3

.نيل«نيرشعوههلوقررکتس4
.قنم«ةغللوبکلاوي...زئاجكلذلك»هلوقطقسس5
.«محر»:لصألال6
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نامجريالليقوانصحأنإةمألاودبعلامجريوىحهنوبرضيوهنوقحلي

الکنانصحمنو؛تانصحملاىلعامفصنةدلجنيسمنادلجيلبلامامهنأل

؛3نيعبرأنودامريزعتلاو‹ريزعتلاٌذحهبغلبيالليقوهنودوأقوفاملاكنلاو

رابكلابال*طسولاةراجحلابوهومامإلاادي/[86]/نأىوألاوهريغوأمجرلابمامإلاًادييو

.ماظعلاورافلاوحنبمجرلازيجأو«بذعيالعلراغصلابالووشيالك

؛لّوألاحيحصلاولاوقأفيسلابلتقيوأقهاشنمىقليوأمجريطئاللاو

.تومييح5اهيلعدعقيواهتعدربهيلعىقلتليقوحيحصلاىلعةميهبلاحكانمجريو

رابكنمةعبرأمجرلارضحيودوهشلاادبهيلعدهُشوأمامإلاادبرقأنإليقو

.نصحماالإمجريالوةرشعليقونانثاليقونينمؤلل

؛كلذكيلاةرحلاهنصحتوةرحلاعامجللمنامبيعنمماسلالقاعلادخولغلابلارانصحيو

ءهنصحتالوةمألاكلذكوهيذلارانصحيو؛سامتلاطرشبليقورباجدنعاساميملنإو

ادًّخومةّياتكنصحتالوهةلقاعنونالوةغلابلفطنصحيالوءاهنصحيالوادبعرحنصحتو
بوبحبنصحيوءاكرشمةكرشموةكرشمكرشمنصحيوءاهنصحيوادبعةمألانصحتوءاهنصحيو

/َ.اeت.۸د
ئوةجوز7لصأتسمونينعنصحيالوةرحامهنصحتوةكرشموةلحوموةمأوةرح

.169/5‹ناركسلاوهركللوقالغإلاقالطلاباب«قالطلابانك«يراخبلا:رظنا1

.قنم«انصحأنإ»هلوقطقس2

.قنم«نيعبرأنودام...ةدلجنيسم»هلوقطقس3

.«ىطسولا»:طوقيف4

.«ەيلع»:عيف5

.«بوبحبولوتفم»:خسنلايف6

.«لصأتسمالوبوبم»:عيف7
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كرشمنصحيالليقوءاهجوزاهنصحيوجلاعتىحاهجوزءاهترلانصحتالو«نالوقيصخلا
دبعنصحالليقاذكومالسإلايفنإالإاملسأمثكرشلايفادقعنإهنصحتالوةكرشم

نإو«ةّيعجرٌةدعيفتمادامهنصحتوهجوزلحجرلانصحيو«قتعدعباّسامتنإلإادبعةمأالوةمأ

وأةمرحوأءاليإوأراهظوأناعلباقرتفاوأاثالثوأءادفوأانئابقالطلاناكوأاهنعتحجرخ

سموربدلاسك.ىفتكأسللناصحإلايفطرشنمو«ناصحإلاءاقبناويدلاراتخانالوقفتوم

.جرفلايفديلابسملوركذلابندبلايفسلو«فاكتعالاوسافنلاوضيحلا

هللاوفعيقبلاىلإهبانجرخل:ديعسوبألاقازعاممجر3هللالوسرنايورو

یورو‹€4فزخاوماظعلابانلماقهّنكلوهانقثوأالو/[87]/هلانرفحام

رمأمثهردصىلإاهيفلعجفةرفحهلرفحفرمألهللالوسرنأ:ةديربنعملسم

سانلارمأمثاهردصىلإاهيفتلعجفةرفحةّيرماعللاضيأرفحمثهومجرينأسانلا

.5«اعيمججةأرلاولجرللرفحلاتابثإثيدحلايف»:يقهييلالاقءاهومجوينأ

هلرفحينأ6هللالوسررمألهنأنزلابفرتعملاباشلايفئقهيبلیورو

.7(نکسىحةراجحابهومرفهلاورفحف

.نوعنمطقس1

.عنمطقس2

.«هانيمرف»:قيل3

.118/5هسفنىلعفرتعانمبابدودحلاباتكملسم:رظنا4

221/8:ىربكلاننسلا:يقهيبلا0ء19/51‹نزلابهسفنىلعفرتعانمبابدودحلاباتكملسم5

.قنمطقس6

.221/8:ىريكلاننسلا:يقهيلا7
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لثمةاصحباهامرمثيدشلاىلإالرفحفةأرمالرفحينأرمألهنأيورو

یلصفاهجرحخأتتامانو«هجولااوبنتجاواومرا:لاقغةصمحلا

ةياوريفوء2(امبنيزنموةميهبلااولتقا»لهنعسابعنبانعيقهيبلاىور

نبالليقفهعمةميهبلااولتقاوهولتقافةميمبىلععقوهومتدجونم)لسابعنبانعل

دعباهبعفتنيوأاهمحللكؤينأركهللالوسرىرأ:لاق؟ةميهبلانأشام:سابع

ىلععقونمنوعلم)ل:لاق¥يلانأانيوراضيألاق4(كلذ

سابعنبانعانيورو:لاق‹€7اذكواذكاهبلعفيذلاهذهلاقيالاهولتقاوهولتقا»

ةياورنماهّنألٌحصأوىوقأهيلعٌدحلاتوبةياوروىتأنمىلعٌدحاللهن
یتانمدیزنبارباجنعانيورو:يقهيبلالاق؛تاقثلانمةّمئألارثكأدنعةمركع

43/5.٠ركبيبأثيدحنمنيرصبلادنسمكمحأ1

مصاعنعوهو‹«..هيلعٌدحاللاقفلثسهنأ»ثيدحبضروعو«هبلوعفللولعافلااولتق»يقهيبلاننسيليذلا2

رظنا؛هیفملکتموهوةمركعثيدحفعضيمصاعثيدحدوادوبألاقءةمركعنعلوألاو؛نيزريبأنعةلدمبنب

.233/8:ىربكلاتسلاشماهىلعينامكرتلانيال”يقنلا؛ىربكلانتسلايقهييلا

.طنمطقس3
یرنکلوایشكلذيلاو6هللالوسرنمتعمسام:لاق»:هباوجنيحسبعنيالوقيلاةدابزلو4
.233/8:ىربكلاننسلا:يقهيبلا««لمعلاكلذدعباهبمفتيوأاهمنملكؤينأهركل6هللالوسر

.234/8:ىربكلاننس:يقهييل5
امحيحصلاو؛«اهبلعفابيلاهذه»:یقيلو؛«اهلمفاهبيتلاانه»:عونيلولعفيلاهذه»:لصألايل6

.هاتبثأامكثيدحلاردصملقفاومطيل

.234/8ىريكلانسلا‹يقهيلا‹قباسلاثيدحلانمءزج7

8

!

12.
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ناکنِا»:لاقیتالجرنعيلعنبنسحلالئسودلاهيلعميقأةميهب

لثمهنأيرصبلانسحلانعيورو««مجرانصح

:هجوأةعبرأاهنماوراتخاوةريثكاهوجو)دهبوأهلجأليأ(هنماوجرخأيأرلاور

ثحييءةهجلكلةنسنينسعبرألُجؤينأوهودقفلامكحدارلاوةبيغلاهلثم(ٌلقفلا

تءاشنإوءهتقفنهتمزلنمقافنإبهلامينواهيفثرإلابهلمكحيواهيفهنع/[[88]/
نينسبرأتمتاذإو؛كلذتطرشنإناتنسهدقفيفهلتضماذإاهسفنتقلطهجوز

.هلامثروو5مكحلاباتيمراصوكلذمطقنا

ارحاغلابمأالفطناكءاوسءارشعورهشأةعبرأةافولاةعتّدتعاجوزهلتناكنإف

هلواهقلطينأبكلذدعب ليقالطاتحيوءاكرشموأ«انونجموأالقاعوأ

يلوهلنکیمنإفقافوللدعتمث7قالطلاةدعٌدتعفهلواهقلطيليقوءقالطلاةعٌدتعف

فلختسيليقوءابئاغوأانونجموأالفطهلوناكنإاذنكوگةعامجلاوأهبئانوأمامإلاقط

ثالثىلعهلتناكمدقنإف«ثالثلانمةقيلطتمامإلاوأيلولاقالطتعيالوقلطينمهل

نأةطوحلاتديرأاذإحضاولاو؛هلامنماوثروامةثرولادرمدقنإوءاهراتخاوتحوزتولو

.يقهيلانعةياورللفلاخموطخهنأرهاظو«اهيلع»:نيل1

.ةمركعةياورفيعضتيقهييلنعقبسيذلاو234/8سقتردصلل2
.یقنم«هبوأهلجألي»هلوقطقس3
.نيل«كلذمطقنا»هلوقىلعبطش4
.راركتهنأودييو؛قيل«مطقناو»هلوقىلعبطشو؛«كلذهلوقةفاضإطادعامخسنلولصألالاس5
.ارکذانهنوکالجوزلفءاطحخوهو؛قلهيلعبطشمو؛«ىشأوأاركذ»هلوقةفاضإعولصألالس6
.عنم«قالطلاةدعدحف»هلوقطقس7

.یقنم«ةعامحاوأ»هلوقطقس8
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لولااًمَأووصلاضعبيفلوقيفكلذهنأشنأامكليطعتللةلازإهبئانوأمامإلااهقلطي

نعقلطهلأهبطرمعنعوريملوءرومألاذفنيمامإبالو«هدبعىلعقلطیدّيسبسيلف

.ةباحصلانمهريغنعالوءهنعقلطينأدوقفلليلورمأالودوقفلل

مکحونيستسيلعنعوےسدحوم.نینسعبسدقفلاهلمدوعسمنبانعو

هلٌلعيوسءايبسةنسنوعبسهلتمتاذإهتوم.مكحيهلأالإدوقفللمكحبئاغلا

2نيعبسلاءانبأيمالقأ)ل:لهلوقكلذللديوءالیلقولوباغاميزجيودلونيحنم

نيثيدحلارابتعابفنبااور3(نيعبسلانوغلينيذلايملقا:هنعوءةريرهوبأهاور

نيئالثوةئامبليقونيرشعوةئامبهيفليقو«يأرلانمالةّنسلانمبئاغلايفمكحلانوكي

ةدّحوملاب نيعبسوةسمخبليقونينامثوةئامبليقو ةدحومب نيعبسو/[89]/ةئام.ليقو

ےہنیعستبلیقو

لفطلاو«ىشألاوركذلاوءكبعلاوحلا*ةبيغلاودقفلاماكحأيفءاوسو

برحلاوقيرحلاوءاملابدقفلاو؛هبمكحلانيحنمالدقفلانيحنمباسحلاو

يفليقوءةقفرلانعفلختلابوحالسالبهلتملعةجاحلالاليلجورخلاو

.ةييغلابليسلومحوفلحختلا

قونولصألايلاهيلعبطشو؛«دوقفلليلو»:عيل1
اميتمظفلب؛2433387/3مقرنمؤمللرمعلالوطيلءاجامبابدهزلاباوبأ:رظنا2

‹4236مقرلجألاولمألاباببانكءةحامنياو؛«بيرَنَسَحثيدح»:لاقوىلنسلنت

.42700677/15678مقرىل42697مقرنملامعلااكيدنا2

رزتكو66ص‹130مقراثيدحءةنسحلادصاقلل:رظنا؛سنأنعورمعنيانعمريغوظفللاانهيورو3
.677/15جم42698ثيدح:لامعل

.قوعنم«ةيفلاو»هلوقطقس4
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قأذفنينأءاملعلاضعبزاجأوءاهلکماكحألاذافنإلةعوضوملاىربكلا(ةمامألاو)

ةعمحاةالصىّنحروهظلا2ماكحأنمهيلعردقاملکعافدلاوءارشلاونامتكلا

ريبكمامإ¥هنألةّسلانماهنأةمامإلايفىلوألاو؛لوقلااذهريغبلمعلاو«نيتعكر

ملاممهعابتابرمأيوةمئألاركذيهالودعبقورافلاةمامإوقيّدصلاةمامإبٌرسأو

.كلذريغو(شيرقنمةمئألا)ا:ةياوروحلااوفلاخي

۹هریغرکسیناکوأهرکسنإلیقورسيالاليلقولو(رمخلايفٌدحلاو)

ةحئاربراكسإلااذكورمحوهفركسأاملکو؛اهیفتوأ5هبرشىلعاودهش

.رمخلاٌدحاهيفحيركست

رمعراشتساهنأكلذو؛نيعبرأدبعلاوةمألاوقةدلجنيناحلابرضي

اذإهنإفنيناهدلحتنأىرن»:يلعلاقفاجرشيرمخلايفةباحصلادع

؛«ةدلجنونامثيرتفملاىلعو«ىرتفاىذهاذإو«یذهركساذإو؛ركسبرش

:ةباحصلارمعراشتساانفوعنبنمحرلادبعلاقكلذكونينارمعدلجف

ءيرتفماٌحيهودودحفحأيأدودحلافحخأكدلجي»

.«دقفت»:طيل1

.«ماكحال»:عل2

.129/3سندنسمدم3

۔یقنم«هریغرکسیناکوهرکسنإليقولهلوقطقس4
.«اهرشا»:طل5

.عنم«رارحألادودحفحأيأ»هلوقطقس6
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دلاخوديعسوباوثراحلانبةبقعوسابعنباوبئاسلاوةريرهوبأىأركلذكو

‹«كلذىلععامجإلادقعنا»:ربلادبعنبالاق؛راصنألاونورجاهملاوديلولانبا

ىلعاقلطمعامجإلادقعتامثيولعدلاحلاونيعبرأدلجنامثعنأيوردقفاليلقالإعي

.هعميلعدهعىلعنينالإعجرنيعبرأهدلجدعب«؛نامثع/[90]/ةفالخيفنينام

برشدقلحرب¥هللالوسر!ينأ»هنأسنأىورءةّنسنينامثلانِإلاقيدقو

كلذف2(نيعبرأ صوخلانعنيتدرججمنيوصعبيأ نيتديرحبهبرضفرمخلا

هنألمتحاولو‹*(نيلعنبنيعبرأ3هدلجهليوركلذكوءامهفرقهّنأالنونام
5دلجهنآیورنمهنآيعفاشلارکذدقو؛یرخأبنیرشعوةدحاوبنيرشعدلج

نينامثلانإلاقيكلذعمو؛6نافرطكاذذإهلطوسلانلحيحصوهفنينام

ايللانأیوریو؛نينامثلابةحيرصريغبرضلاةلآةفعاضع.نيعبرألانليأرلاب

نُمعحلاارديو؛نيناثدلجرمعنأو«نيعبرأدلجركبابأناو«نيعبرأدلج

.ةهبشللركسمهنآيرديالواركسماتابنبرش

بابلابىدعتي"ىتأ"نملوعفملليموهو«يذمرتلايفةياورلاقفاويحصأخسنلانمهاتتبثأامو««ينوأ»:لصألاف1

.نيلوعفملدعتم"ىتآ"نملصألايفيذلاو

باوبأ«يذمرتلا:رظناحيحصنسحثيدح:لاقو«نيعبرألاوحن»اهيفويذمرتلاهورامصنلااذهلةباوربرقأ2

.125/5مخلٌدحبابنوداباتكملسم:رظناو449/2ء1471مقر؛ناركسلاٌدحيلاءاجامبابنودا

.«دلج»:عيف3

.449/2‹1470مقر«؛تاركسلادحيلاءاجامبابباتكيذمرتل_4
.«دلىبل»:طيل5

.145/5مألاباتك؛يعفاشلا6
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ريغتلانموأ«رييغتلابلقعلاطلاخذإةطلاخملايهوةرماخملانمرمخلا

.2ەتحئارتريغت![ذإ]

ألاةهجنموأهتهجنم(تادجلاو)بألاةهجنم(دادجألاثاريمو)

«ثاريمنملدبعفرلابوأ؛ثرألاععهنألثاريملهبلوعفمبصنلاب(سدسلا)
وأثورومعم

لعح)للهنأ5ةديربىور؛ةّنسلانمتادحلاودادجألاثاريمنىلوألاو

نبهللادبعوةديربوراسينبلقعمىورو‹€6مأاودنكتملاذإسدسلاةّدحلل

اهأثراحلانبلالبودوعسمنبالاق7سدسلاةَئحلاثّروليلانأسابع
هاورالسدسلابمكحعميتناكةهجيأنمدارينأزوجيوألاأ

لاحةعقاولمتحيوءامهذحخأبمكحيأ9(سنسلابنيندحللىضق6هالمكاملا

.هلةقباسلاةلمحلابيكرتبسحبسنألاوهوعنمنيفوقعللنييامو؛«وأ»:خسنلولصألال1
.قنم«هتحئارتریغت...نمةدامو»هلوقطقس2

.عنمطقس3

.قنم«بيصنوأ»هلوقطقس4

.«ةدرب»:عف5

.17/2قدحبايفباب؛ضئارفلابانكبولدوبأ6

.2725910/2«ةدحللثاريمباب؛ضئارفلابانكسابعنبانعةحامنياهاور7

.«املس»:طف8

.340/4كردتسللمكان9
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نيجتانجثالثسدسلامعطأ/[91]/هلالسرمدوادوبآیورو؛اهيلعساقي

.€1مألانمحوبألانم
يفكلام:لاقفءاهاريمهلأستهعركبيبأىلإتعاجهحلنأبيؤذيبأنبةصيقىورو

نبةريغلللاقف؛سلنلالأسأىحيعجرافءائيشل8هللالوسرةّسيفكلتملعاموييشهللابانك

يراصتألاةملسمنبدمحمماقف؟كريغكعملهلاقفسدسلااهاطعأل6هللالوسرترضح:ةبعش

هلأستكطرمعىلإىرحخألاةَنحباتاجو.سدسلاركبوبأاذقنأفةريغلللاقاملثملاقف
ضلئارفلايفدئازيانأاموكريغلالإهب3يضقيذلاءاضقلاناكاموىيشهللاباتكيفكلام»2لاقف

.۹اوهفهبتلخامكنيوهفامتعمتجانإفسدسلاكلذوهنكلوءايش
نينمؤللريمأاير»:تلاقبألاٌمأرمعالياوألاٌمأركبوبأالىضقيلانأىورب

.«ٰیانباانتمولواهتبنبااهٹريملتنامولاهٌنألاهنمثارملابىوأانأ

نإ«سدسلاامكلل:نيندحلللاقهنألهنعوء1(بألاثاريمٌدحللللهنعو
نباوهحُحصويئاسنلاودوادوباور2(اوهفهبتلخامکيأوامكنيبوهفامتعمتحا

.يدعنباهاوقودورالنباوةكزحخ

تلق...2932»:ثيدحتادايفباب«ضئارفلابانك«يمرادلايفهلثمىوروتواديبأيلهدحجنل1

2«يمرادلا؛«كمألبقنمكيألبقنمكاتدح:لاقهننمميهاربال

.خسانلنموهساملوديةياورلايلاةدراوريغيهو‹«احل»هلوقةفاضإطل2

.ثيدحلابنكيلةياورللةفلاخميهو«ىضقي»:طيل3
ةحامنيا21822183283/3284مقرقدحبلثاريميفءاجامباب«ضئارفلابانكيذمرتلا:رظنا4

3038ىقرةدحللثارومضلئارفلاباكءأطوللكلام؛2724909/2910قدحلاثاريمبابضلئارفلابانك

.359/2«تادحبنيفركبيبألوقباب«ضئارفلاباتك؛530531ص

.طنمطقس5
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انيفناكدجيفلهللالوسرىضق)هنأراسينبلقعمىلإةحامنباىورو
2

دادجألاثاريمنملكفءاتلابهلبقاموءاتالبركذلادلايفاذهو3(سدسلاب

.يأرلانمالةّنسلانمتادلاو

بألالبقنمناتنث«سدسلابتاجثالثللهللالوسرىضقهنأىوريو

|لبقنمةدحاوو
للسدسلالعجينأدارأفدقيذصلاركبيبأىلإناتجتءاج»هنأيورو

يحدوهوتتاموليلاكرتتامأ:راصنألانملحرهللاقفبألالبقنم

سدسلالعجف/[92]/؛ثرياهايإناك

نبلقعمماقفحلايفلهللالوسرةضيرفنعكلرمعلأس»:نسحلالاق

‹يردأال:لاق؟نمعم:رمعلاق؛سدسلابلهللالوسراهيفىضق:لاقفراسي

.7«؟اذٳغيامفتيردال:لاق

سبعنباوركبيبأىلعةفوقومارانآ"فنصلل'يفقازرلادبعدروأنكلوصنلااذهبعوفرمثيدحىلعفقل1
.263/10265جم19054‹1904919050:ثيداحأ:فنصلل:رظناعوضولليفامهريغويلعو

ثاريمبابضئارفلاباتك:ننسلا:رظناهتءاجيلاةدحللايلباطخلانبرمععلوقنموهدواديبأننسيل2
.241ص959مقرثيدح:ىقتللنياكلذكوء17/2قدح
.2723909/2مقركلباضئارفباب؛ضئارفلابانكنيا3

.358/2‹تادحبايفباب؛ضئارفلابانك‹؛يمرادلا4

.هردصميفةياورلاصنلفلاخموهوطخهنأرهاظو؛«يهو»:نيل5

تثأ»:ظفلب531صء1097:مقرقدحثاريمبابضئارفلاباتكأطولكلام6

.«نإفتامف»:ظفلبهيفوء18‹17/2كحلثاريميلباب؛ضلئارفلابانكولدوبأهاور7

 



[نيدلا

زييمت!لهأيأهريغومالسإلانيددارملاوزييمتلهأيأ(ةئالثنيدلازرف)
نممالسإلانيدوهودوهعملانيدلاديرينأزوجيولهأنمامهدحألهأ

ءاملعلاةقيقحزرافلاومهنيمهيفزرفلانألةثالثلاىلإزرفلاةبسنوڭمريغ

يفوهفهلاحلهجنمو؛فومهناكوهيأمكحبهلموكحمىلوتملالفطو؛نورظانلا

دحأرمألاسفن

زرافكْنأمزلةئالثلاتفرعاذإيأ«ةئالثةفرعممزالنيدلازرفدارينأزوجيو

ديعبكلذوءزرفللببسةثالثلاةفرعمنإفةثالثةفرعمبّبسمنيدلازرفداريوأ

ءزرفلاسفنيهاضيأو«زرفلاببسةثالثلاةفرعمنابرابخإلاديرينأردابتيالهنأ

زرح»هلوقيفمالكلااذكوءزرفلاموزلمةئالثلاةفرعمنأبرابخإلاديرينأالو

.*«نيدلالح»هلوقو«نيدلا

ناتفص(هبرفااميفولاقلا)هلوقففولهبدارأنإودّحوملايأ(ملسملا)

خلا«كرشملاو»هلوقو‹ناتفشاكناتفصخلا«قفانلاو»هلوقيفاذكو«ناتفشاك

نومضعىتأهنآدارملافءايفاورمألابقالافيفختلاوأٌدشلابيفوللاو؛ةفشاكةفص

هنأعع5هتلاسرو؛هللاديعينأيضتقتةّيهولألانف؛ديحوتلالمجنمهبرقام

.عوٺنمطقس1

۔قنم«هریغنممالسإلانيدوهو...لهأزيتيأ»هلوقطقس2

.عوننم«ةثالثلادحأرمألا...هلموكحمىڵلوتلللفطو»هلوقطقس3

.قنم«نيدلادحهلوقو...زرفدارينأزوجيو»هلوقطقس4

.نوعوقنمطقس5
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ضئارفلليدؤملاوهملسلملاف؛يهانلابانتجاورماوألالاثتمابهللادنعنمءاج

اماريثككلذعموءيفوملاوهانئاهقفحالطصايفملسلاو؛رئابكللبنتجلا

كلذقفاويامنامقلةروسيفرخفلاركذدقوكّحوملاقلطمععهنولمعتسي

.مالسألايفخسارريغقسافلادّحوملاواخسرالعافلامسانأنمحالطصالا

/[93]/تاحلاصلالامعألاضعبلمععموأهديحوتبرهظملارقماقفانماو)
؛ثالثلالمحانمهبرقأامٌقحيفيأ(هبرقأاميفنئاخلا)هللانيدبفومهلأ

وأءاهضعبوأضئارفلاكرتدذِإ؛؟يصاعملابانتجاوضئارفلاءادأ3نهنمضيقو

ةملكرهاظل لعفلاوأكرتلااذهف روهظوأةيفخيفرئابكلاضعبلعف

ولورهاظلااذهفلاخاملفءةريبكلعفيالواضرفكرتيالنأاهرهاظذإةداهشلا

عوبريلارهظيامكرهظأامايفخولحخدملاريغنماجراخيأاقفانميمسنالعإيف

يفبرسوهوءهنمجراخلاقفنلالخادكو؛جورخلابابيفخيولوخدلاباب
هنإف؛تاماذإلجرلاوأةبأدلاتقفننمنوكينأزوجيو؛ناكمىلإصلخمضرألا

قفننموأ؛عافتنالامدعوتولاةّرضميفتاماعةرضملايفهيبشةريبكلالعفب

وأ؛بتيملنإةريبكلاببهاذهريغو؟هديحوتنمقفانلالمعنإف؛ٰيفودفنعع

ةملكبسانلابُغريوهاذكوءاهيفةبغرلاب.تلغاذإاهريغوأةعلسلاتقفننم
.نيدلانماهريغعموأةداهشلا

.163/25«بيغلاحيتافم؛يزارلارخفلا:رظناء33ةيآنم«زاح»نعميلارخفلاهركذ1

.قوعنمطقس2

.لصألايفهيلعبطشو؛«نهنمضيللو»ضوع«نهعمو»:نيلو؛ةظفللاهذهناكمعيلضاي3
.قنم«يصاعللباتحاو...قحيفيأ»هلوقطقسو؛عيفضايبهناكمو؛ننمطقس4
.«نإ»:طل5

.«ديحوت»:قوعيف6
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اقافنهقفانيهقفانلوقتءةيدعتللوأاهيفةغلابمللاهلكيياعملاكلتيففلألاو

ديحوتلارمضينأكلذيفءاوسو؛نياعملاكلتبهلماعيأهلقفانموهفةقفانمأو

عموأةريبكوأبنذاهنأبهملععموأءالهجةريبكلالعفبهفلاخوهرهظأامك

داقتعاكقحافلاخياميلوصألاييةنايدلاكةنايدوأءهنمالهجلالحاهنأداقتعا

ديحوتلارهظيوكرشلارمضيوأ؛كرشمدالقفانممساممهلكءالؤهفةيؤرلا

؛رهظأامفالخهرامضإلقفانموهبلقيف*[يذلا]كرشللكرشم:نامساهلاذهف

.هللالوسرنامزيفعقاوكرشلارامضإبقافنلاوةريبكلابقافنلانملكو
نمباتکوأهئائبنآنمءيِوأهلسرنملوسرلوأهلل(دحاجلاكرشلملاو)

زجملونیعتياكهنوکسوأفرحةكرحوأ:؟تلقاهنم/[94]/فرحوأ«هبتك

الهللافرعيملنمدحاحلايفلخدو؛ةيآليقوماتمالكليقوةملكليقوريغ

نمهتفرعمبحتنمفرعيملنمو؛هدبعيملوأهريغدبعيفنلابالوتابثإلاب

.تبثملافالخدحاجلابدارملاف؛لسرلا

.«وأ»:طف1

.«هرمضأ»:عونف2

.«نود»:قف3

.عنمةفاضإنيفوقعللانيام4

.طنمطقس5



[نيدلازرح]

ءاهباوثلطيالفةيحراجوأةّيلقةدابعيهيلالامعألازرحيام(نيدلازرح)
ماكحألاالةدابعلاانهنيدلاف««يصاعملاكرتو»:هلوق!يهفةّيكرتلاةدابعلااأو

تملعنمةيالو:ةئالث)؛ةظفحلايأزرحلاةلآوأزراحلائعمبزرحلاوءةّيعرشلا
نسحتفهلاحكيلعيفخيقابلاوريثكبوأهرثكأبوأهللانيدبءافو(اريخهنم

یلوتموالقیلوتموأ«نايلوتمهبكربخأوأ«تنأهتدهاش؛هيفنظا

هرکذهفرعنمريخلايفرهشوألمعلاوهةمأولوةلوتموأليقءادبعولو

هال؛ةداهشلايفالحادكلذسيلورشالوريخبهركذيملهفرعيملنموريخلاب

هجو؟یلعریخلايفهنوركذيمهّنإف؛اضيأكتيالولهأيفرهشنإوةماعلايفرهش

اذإداحآلاوأليقرتاوتلاثيدحلاوأنآرقلا؟يفركذوأءةيالولاةّحهبموقت

نمكلذبكربخأوأعامجإلابوأكلذيفهركذبتملعاذإعامجإلاوأ«تّحص

ضعبهنمتيأرومالسإلاىعدانمةيالوبليقو؛لاوقألانمرمامىلعهبیلوتت

هنمملعتملوريخ

.«يف»:خسنلال1

.اقنم«ظفحلايأ»هلوقطقس2

.ةأالوتمقشمهنأل؟خسنلانمهريغيلامحيحصلاو««ناتلوتم»:لصألاف3

.عنم«رشالوهلوقطقس4

:قولصألايل«ال»ىلعبطشو؛«ىلعال»:نوعل5

.عوانمطقس6

.عوننم«ةريبكهنمملعتملو...مالسألاىعدانمةيالوبليقولهلوقطقس7
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ةدهاشملابءةيصعملاىلعرارصاإلااهنموةريبكيأ(ارشهنمتملعنمةءاربو)
وأ«ةرهشلابوأرحدحاوىلوتعبوأليقء؟نينالوتموىلوتموأنييلوتمرابخإيوأ

رابخإبوأكلذبكملعبڭداحآلاوأرتاوتلاثيدحلايفوأنآرقلايفءوسبهركذب

.ةيالولاةفصبنوكينأةنامألابيعأقرحدحاونيمأبوأليقنينيمأ

ىلع5لخدتالةيالولانل؛اهرابکواهراغص(اهلکيصاعملاكرت)#ثلاثلا(و)

هنآالواهنمباتهنآملعتملةريغصهيفنمىلعلخدتفيكفقلخهيفنم
وأءوسقلخثدحأمثهتيلوتوءوس/[95]/قلخهيفملعتمل6نإاًمأو؛بتيم

هيفرتملنمعميوتسيالو؛ةيالولاىلعهيقبتكإفكتيالوىلعقبسهنأتملع

.دعبالولبقالءوسقلخ

هلمعهعفنيملريتيملولوتيملومهاوقتوةكماللالمعكىقئاولمعنمو

ةيالولاهيلعبحتالف؛هبريتيوأهبىلوتيامهلموقيالنأنكمبدقو؛هاوقتو
ةجحلاموقتىحةلمحلاةعاربوةلمحلاةيالوبحتالانلقاذإهلنازوحتالوةعاربلاو

ىلوتيوكهللاىلوتينأوليلاىڵلوتينأهيلع7ىقيينكل؛هيلعمقتملوهوءاهب

.«نىتلوتم»:لصألاف1

.اطخهنأرهاظو«ثيداحألا»:طيل2

.طنمطقس3
.طونوعنمطقس4
.«يالولللخدتالو»:قيف5

.«نإ»:قف6

۔امودةيرورضمهركذينمةيالونألطخعقوهنأرهاظلاو«ىقيال»:طل7
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الوةءارببحومهيفريملنميفيرورضهنأل2فوقولاركذيملو؛هلافطأوهسفن

.امهبجومهيفیأرنمیف؛ةيالوبحوم

نعكاسمإلايأ(فوقولاب)ءابلابهاذعكلذلوېلکتوأظفلتيأ(ليقو)

‹ليقامكفوقولانمىلوأسيلوزالفقولابربعولو؛ةعاربلاوأةيالولاءاضمإ

هجوالوءايدعتمنوكيدقففقولااًمأومزالهالفقولانمىلوأفوقولالب
نأىفخيالو؛فلكتهيفوءاضمإلانعهسفنفقوهنأمهوتينأالإ5انه

ىّتح)7امهدحأبحوع(هفرعتالنميف)؛؟قفاومولمعتسملاروهشملاوهفوقولا
ءاملعلاضعبركذهنأيعيًاربتفةريبكبحاصوأهالوتتففومةهّنأب(هفرعت
نيدلايفيصاعملاكرتلحخديفلاحفرعيالنميففوقولايصاعملاكرتلدب
.ىوقتلاوحلاصلالمعلاىعمب

.عوننم«كلافطأوهسفنىڵوتيو»هلوقطقس1

.ةلمحبانميليامبسحباوصلاوهو؛طوقنمهاتيأامو«فوقولل»:عونولصألال2
.«اھلمىتس»:عيف3

.قنم«ابلابهادع...ظفلتيأ»هلوقطقس4

.عواٺنمطقس5

.قنم«قفاومولمعتسلل...نعكاسمإلايأ»هلوقطقسو؛«قفاولا»:عيف6
.عنم«اهدحأبحوع»هلوقطقس7

.«ەب»:عوقيل8

.«هفرعتالنمیف»نفلةرابعدعبعيفءاجو؛ىقنم«هنمريفةرييكبحاصوأءالوتففومهنأ»هلوقطقس9

 

 



[نيدلادح]

هنمجرخيوأهنمسيلامهيفلخدينأنمنيدلاعنام!يأ(ةثالثنيدلادحر

.ةعاطيهيلاكورتلاولامعألانيدلابدارملاو؛هنموهامضعب

ةفيفخلاةرظنلاعاقيإردق(نيعةفرطهلهجسانلاعسيالامةفرعم)

ةرشعلاليواقألاكلاصخو(ديحوتلاوهو)؛دادضألانموهفاهضمغردقوأ

بحیفاهنعلئسوأفصويالوأاهبهللافصويهنأهبلقيفرطخةفصوءاهوحنو

ك6هللةفصاهنربخأةفصكو؛مكحلافرعيملنإنيحلايف/[96]/لاوسلاهيلع
لوقنأةفرعمكو؛امتعاربوةلمحلاةيالوكو؛نيحلايفاهداقتعاهيلعبحيف

نأةفرعمهمزلامك؛باوثهکرتیلعوباقعهيلعوكرشورفكوةيصعمنيثث

؛باقعهکرتیلعوباوثهيلع3[و]دیحوتوضرفوةعاط"هللالإهلإال"لوق
هنأملعينأهيلعبجي"هللالوسردمحم"انلوقيفليقوء"هّللالوسردمحم"اذكو

.ذحخأيىحدیحوتهنأملعينأمزليالو«باوثهيلعو؟ضرفوةعاط

اهکرتیلعوباوثاهيلعوضرفوةعاطاهُنأملعينأديحوتلالاصخيفمزلو

.ذخأيىحديحوتاهنملعينأمزليالو«باقع

.طوننمطقس1

..طوننمطقس2

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

ر.قنمطقس4

.قوعنم«ضرفو»هلوقطقس5
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نأمزليالو«باوثاهيلعوةضيرفوةعاطاهُنأملعينأضئارفلارئاسيفمزلو

.ضلارفلاعيمجيفليقوةالصلايفمزليليقو؛ذحأييحاباقعاهكرتىلعنأملعي
كرتاهنمو«باقعاهيلعورفكوةيصعماهُأملعينأكرشلالاصخيفمزلو

.ذخأيىحكرشاهنأملعينأمزليالوديحوتلالاصخ

هللالوسرلاق؛باقعاهيلعورفكوةيصعماهنملعينأرئابكلارئثاسيفمزلو

ٌنحلاةرفكلإهللالوسريأملعيالإدامجوأناويحنمامل:

ناذألاكءةّيئافكلاوةّينيعلا(ضئارفلاعيمجوهوهكرتسانلاعسيالاملعفو)

امضلئارفلايفءاوسو؛تّلالسغوةزانحلاةالصولوقيف ةعامحجلاةالصو

ةجحلاتماقاذإاهتيالووصاخشألاةعاربواهقعاربوةلمحلاةيالوكروفلاىلعهتقو

يقوهيفعسُوجحلاكوءاهتقوعسوةالصلاكروفالبوأ؛عامسوأةدهاشعباهم

الو؛كلهيناثلاتقولالخدىحاهطعيملاذإليقو«كلذكةاكزلاوهبةيصولا

ءيشلهجيرذعاذإو؛ايصومالوايڏؤمالتوميىحةاكزريخأتبرفكي
نأ/[97]/دارأنيحملعلاهمزلوهيففراقاذإلهجلابرفكةمسقلاوايرلاك

.ةفراقملابرفكينكلوهمزليالليقو«فراقي

اهنأىرديالوأرئاغصولو(يصاعملاعيمجوهوهلعفسانلاعسيالامكرتو)

.صاعم

ءامسلانيبام»رباجنعةلمرحنبلايذلانعنابحنباجرخأنكلوءاذكههصنىلعفقنل1

.222/43تاق‹نابحنیا:رظنا««سنالاونبايصاعألإهللالوسرنأميالإ(ءيش)ضرألاو



[نيدلاكلاسم]

ىلإامبلّصوتييلاقرطلايأ(ةعبرأ)ةّيعرشلاماكحألايأ(نيدلاكلاسم)
:ةعبرأةيعرشلاماكحألاذافنإ

اهمامإلوزيالوءدابعلاقوقحوهللاقوقحذافنإلىربكلاةمامإلاب(روهظلا)
.هبعفنمدعوألقعلاوزوأمالسإلايفثادحإبلإ

هنعملظلاعفدنوديرينملءاجوأمحلاومأءاجوأمهءاجاذإودعلل(عافدلاو)

ليقو؛ثداح2هريغلوأهلدّدجتفةمامألاتلازٌودعلالازاذإوهلبّصنيمامإب

الفرارمتسايفنالبورارمتسادیقالببّصناذِإهؤاقبإورارمتساىلعهبصنزوجي

.اهنمثدحيالیقییلببرحلالاوزبلوزي

هسفنعيبوأ؛هسفنبةّنحباءارشوأ«رانلانمهسفنناسنإلاءارش(ءارشلاو)
.عيبلاىلعاضيأقلطيءارشلانإفءةّناب

عيضنمف؛هنمعنموهنعلطعلرهظأولثيحبنيدلاىلعةظفاحلا(نامتكلاو)

ءارشلاىلعالوروهظلاىلعسيلهنأامكمكحىلعايراجسيلفهنيد

.عافدلاىلعالو

؛رمعمالسإدعبةكميفوةنيدملايفليٌينلاكروهظلالهأيأ(روهظلاف)

نادلجيوةعمجلانايلصيرمعوركبيبروهظكروهظلاوأ(رمعوركبيبأك)و
.مئانغلاوتاوكزلاناعمجيوروغثلاناميقيوناوزغيوناعطقيونامجريو

.«نم»:طونوقيل1

.عوننم«هريغلوأهل»هلوقطقس2
۱ 1

13
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برعلانمةليبقبساريبىلإةبسن (يبسارلابهونبهللادبعكعافدلاو)
ناكاًمَول-ىلاعت-هلوقلللإمكحال"نيلئاقلاةمكعحلامامإوعافدلامامإ-

هلوقومهسانمةريخلاهَلنأاراهلوُسَرَوهللیّضقاذاةّموُملونموُمل

مكحال"لاقنملّوأو2(هللاركىلاءيفتىحيفتيلااولا-لاعت-
/[98]/هنأحيحصلاو3هتبأدزجعباصأو«ثعشألانبابرضوهفيسلسو"هلللإ

.*هریغكلذىلإقبس

 میحبابیوریوةلمهملاءاحلاب (ريدحنبسادرملالبيبأكءارشلاو)
نوعبرأمتامكیاسنلقألاوالاجررثكألانوكيوأتادعاصفالجرنوعبرأجرخي

اهنيكيهللالزنأفهيمهرخآرمعمهنموءافصلاىلعمقرألاراديفءاسنلاب

ةروسيفتلعجوةكميفتلزننمكعبنموهللاءيا
اوعجريالنأمهسفنأىلعاوبجوأولوةثالثنعاوصقناذإعوجرلاملو؛7ةيئدم

اوصقنيملولواذهاوطرشاذإاوعاشيمعوجرلاملو؛لوقيفاهنعاوصقنولو
.اقلطممهطرشمحلو؛ةثالثنع

.36:بازحألاةروس1

.09:تارححلاةروس2

.«ثعشألاةباد»:عونيف-3

.قنم«هریغكلذىلإقبسهنآحيحصلاو...ةمكحلامامإوعافدلامامإ»هلوقطقس4

.قوعونمطقس5

.65:لافنألاةروس6

.قنم«ةيندمةروسيلتلعحوةكميلتلزن»هلوقطقس7
.«ةعبرألا»:نل8
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مامتلاليقومهجاوزأاذكوءاهريغيفمامتلاوهلايمأومهنطويثريصقتلانولصيو

.لافطألاجاوزأوديبعلاجاوزأوديبعلانممهيلإقلعتنملكاذكوءاهنمنجرخيمام

ةيمستيفلاكشإالفيسارلابهونبهللادبعىلإ2بسنةّيبهولاانلقاذإ
دبعمامإلاىلإبسنانلقاذإو؛ةّيهومهريغونينامعلاانباحصأ
؟ةّييهوناسارخونامعلهأكقرشملالهأىمسيفيكف«برغملايفباُّهولا

هُنأو«باوصلاىلعلدعمامإهّنأبنوُرقممهنألةّيهونوُمسيمهُنأباوحلا

نمحرلادبع":ةرصبلايفوهوعيبرلالاقدقوءةدحاوةنايدوبهذممهلمشمهايإو

.4"انمامإمتسرنيا

مامتلبقمقرألاراديف¥ينلا5كلسمكنامتكلاكلسميأ(نامتكلاو)

نبماَمضنورکذيوانموقهرکذي(ةميركيبأنبملسمةديبعيبأك)و«نيعبرألا

يمورکذيوءاليلقاركذبوبحمنبانوركذيو«بيبحنبعيبرلاوبئاسلا

ءاربثكاركذمهلكانموقهركذي(ديزنبرباجءاثعشلايبأو)؛تاقلل
.تاقثلايفهوُدعو

ءةبعكلادبعةيلهاحلايفهمساو؛ءايبنألاريغ/[99]/نملضفأوهفركبوبأام

نبرماعنبنامثعةفاحقيبُأنبقيتعهمساليقوفّللادبعلهللالوسرهاًمسف

نبةّرميفلهللالوسرووهيقتلي؛ةَّرمنبميتنبدعسنببعكنبورمع

تنبىملسريخلاٌمأهمأو؛صاخشأةّسةّرمنيبوامهنمدحاولكنيب؛بعكک

.قولصألايفىلعبطشو؛«محلاومأيف»:عونيل1
.«ةبسن»:نيف2

.«نىىسارخلا»:لصألايف3

.قوعنم«انمامإمتسرنبنمحرلادبع...ةّيبهولاانلقاذإ»هلوقطقس4

.«ينلاك(نامتكلاو)»:قيف5
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«رماعنبرخصتنبیلیلاهمسالیقوءةفاحقيبأمعتنبيهو«رماعنبرخص

.مقرألاراديفنوملسملاناكنيحاميدقتملسأ

يلعتسعيلاكَمْعنركشانأينغزوأبریلاعت هلوقلزنلیق

هئاعدةباجتساوهدالوأوريخلامأهّمأوةفاحقيلأركبيبايف1(يدلاوىلَعو

ەۋانبأوهمَأوهوبأووهملسأراصنألاونيرجاهملاةباحصلانمدحأنكيملو؛2مهيف

.رکبيباريغهتانبو
:لاقفهيلإرظنفَييلانأ اهنعهللايضر ةشئاعهتوراملاقيتعبقلو

لاقوءلامحلاقتعلاو؛ههجولامحديعسنبثيللالاقونمقيتعاذه)

هبتلبقتساهتدلوانودلواهشیعیالهماتناک»:هللاديبعنبةحلطنبىسوم

ناکواقيتعهتّمسفشاعف"يلهبهفتوملانمكقيتعاذهمهلا":تلاقمثتيبلا

:تلاقترهاذإتناك»:يدزألالاقو««هبفرعي

ىيالارظملاوذقىيعاموقيتقع

«قيفلابنرزلاكيىقيربهنمتفشر

نمةفئاطوبعصملاقو؛امهدحأمسابيمسفقيتعوقتعناوخأهلناكليقو

لضفلاوبلاقو؟؛«هبباعيِءيشهبسنيئنکيملهالاقيتعيمس»:بسنلالها

الهرغصنمناکو؛عدقلاقيتعلاوريخلاملقوهالكلذبيمس»نيکدنبميعن

.«ريخلاالإهنمفرعي

.14:فاقحألاةروس1

.«ەهيف»:طل2

.«اقيتَعيمسذموراصهللاقيتَعتألاقف6ىلعلعدکببأنأ»:ظفلبيذمرتلاهاور3

.3760278/5مقر«رمعوركبيبأبقانمباببقانملاباتكيليذمرتلا:رظنا««ابيرغثیدُحاذَه»:لاقو
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لإٹثبليالو/[100]/‹ةفيلخيدعبنوكيل:لاقوءاقيدصيلاهامسو

ىارسإلاربخهقيدصتليأقيّدصلاركبيبأمسالرنأهللانإهللابفلحييلعناكو

:لاقف؟اهيفعجروهتليليفسدقملاتيبغلبهنلاقكبحاصنأتیأرا:شیرقلاق»

:2ناسحلاق؛لاجرلالّوأليينلاقّدصهّنألليقو؛«قدصدقفكلذلاقنإ

العفامبرکبابآكاخأركذاف ةقثيخأنماوجشتركاذإ

المحاعاهافوأويبلادعباهلدعأواهاكزأةيربلاريخ

السرلاقدصاًرطسانلالّوأو هّدهشمدومحملايلاتلاًيناثلاو

:هيفليقو

رکنمريغهمسابیّمسیكوسراهملكواقيّدصتيبسو
رهشملاشيرعلايفاسيلجتنكو دهاشهللاومالسإلاىلإتقبس

رهطملايبنللاقيفرتنكو ابحاصراغلابتيسذإرافلابو

.لّوانمركبوباهماليقو؛هقّدصهللانألليقو

مويهلناکهنأيورو؛دیردنباهلاقءاهللختيناكةءابعللالخلا.اذبّقليو

يفيضقييناكو؛ةءابعلابللفتهللاليبسيفاهقفنأرانيدفلآنوعبرأملسأ

.هسفنلاميفيضقيامهلام

متانهجولاقورعم«نيضراعلافيفخضييأمحللافيفخافيحنالجرناكو

عجاشألايراعهوقحنعيخرتسيهرازإكسمتسيالًانجأ«نينيعلارئاغةهبجلا

يفيباعمركبيباىلعتمدق»:مزاحيبانبسيقنعو؛متكلاوءانحلاببّضخي

.اڻيدحهاورنمىلعفقنم1

.ثلاثلاويناثلاتيبلاةياوريففالتخاعم174ص:ةيربلاريخةديصقنم:تباثنبناسحناويد2

.ناويدلاةياورلقفاومنولصألانمهانتبثأيذلاو‹«اک»:طوعواق3
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؛دلخنبركبوبأهجر«محللافيفخرمسأالجرهنيأرفهيفتاميذلاهضرم

.ليوطهّنأوةمدأهيفهنأوريو؛ضييأهنأنممُدَقَتامروهشملاو

؛كلذب1[هنم]ربكأهنأحيحصلاوثالثوأنيتنسبليلانمرغصأناكو

؛3لّوألالوقلاىلع/([101]/نيثالثوناموأ2ةنسنيئالثوعبسنباوهوملسأ

دحأنكيملو؛ليفلادعبئمهتدالوتناكوءةنسنيرشعواسمالسإلايفشاعو

.ةيلهاحلايفركسملابرشنعهاتيناكو؛يزاريشلالاقانك«هريغليلاةرضحبيفي

ميخحلاب ًانجأوءمظعلامجحنيبتيهجولامحلليلقهجولاقورعمو

.عباصألالوصأعجاشألاو؛ارخآفلألاوةلمهملاءاحلابوهوأنحنمارخآ5زمحلاو

متيحلاوبألاق؛ماشلاندمضعبوقارعلافارطأوةماميلاةريسيلاهتّدميفحتفو

:ناهيتلانبأ

يدعنمٌريلاوقيدصلاانظفحيو انرمأبموقينأوحرألياو

يدتقملكنمنيدلااذهراصنأوكلامنبرهفيلارايخكالوأ

؛ْلِإرظندق:لاقف؟كيلإرظنيابيبطكلاوعدنالأ:ضرمنيحةباحصلاهللاق

.6"دیرأالاّعفيّ":يللاق:لاق؟كللاقامو:اولأق

ةنسىرخألاىدامجنمنيقبنامثلءاشعلاوبرغملانيبةليلفطتامو

ط“للوغ

ىلعهنزحهتومببسوهنسنوتسوثالثكفهلو؛ةرجحلانمةرشعٹالن

.قوعنم«كلذبهنمريكأهنأحيحصلاو»هلوقطقسو؛طوننمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.خسنلانمطقس2

.قوعنم«لّوألالوقلاىلع»هلوقطقس_3

.«نيعلامحع»:عيل4

.«ةزمحلا»:طونيل5

.24/1ءةيلحلاميعنوبأ6
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ةدمو؛امويرشعةسمهبمحدرابموييفلسغهراثأةنسمسعمقهللالوسر

.مايآةيناثورهشأةئالثوناتنسهتفالحخ

تقبتسايئاک":رکبيبأىلعاهّصقفايؤريهللالوسرىأر»:يرهزلالاق
ىلإهللاكضبقيهللالوسراي:لاقف"فصنونيتاقرعبكتقبسفةجردتنأوانأ

نبٹراحلاوركبابانإ:يرهزلالاق.1«"افصنونيتنسكدعبشيعأوهتمحر

ةفيلخايكديعفراثراحلا":لاقف؛ركبيبألتيدهأةريرحنالكأياناكةدلك

:قاحسإنيالاقو.2«ةنسلدحاوموييفاتامفةنسمسلاهيفنإهللالوسر

ليقو‹«ةرشعثالثةنسةريخألاىدامجنمنيقبلايلل/[102]/ةعمجلامويتام»

برغملانيبنينثالاةليلليقوءرثكألاوهوءاثالثلاءاشعليقومويءاشع

ييبلاةافونمرهشأةّنسونيتنسيضلىرخألاىدامجنمنيقبنامثلءاشعلاو

يفليقوءةزرأيفةيدوهيلاهتمسليقو؛رهشأةّسوةنسنيتسونيتنلانباوهو

.ةنسلتامو«ةريرح

ىلع:تلقف؟يضرألهاتکرتنمىلع:يّيريللاقيبجرعالل

.€3مالسلاينمهئرقأفكدعبلِيدابعٌبحأهّإامأ:لاقف؛قيّدصلاركبيب

نمةنسحامهالكووههفلختساهبالركبيبأتانسحنمةنسحاهلكرمعةمامإو

يلاتانسح

هعفدفللاالإهلإالهيلعبتكيلركبيبأىلإهمئاخليّينلاعفد»:رخفلالاق

هبءاجانوهللالوسردمحمفلاالإهلِإال"هيلعبتكا:لاقوشاقنلاىلإرکبوبآ

.132/3ءىريكلاتاقبطلادعسنبا:رظناریسفالتخاعمدعسنباكلذىور1

ء«ةنيدملارابخأيفةنيمثلاةردلابحاصهحرخولئاضفلاوةوفصلايفهحرحخأ»:"ةرضنلاضايرلا"يفلاق2
.259/1ءةرضنلاضايرلا«يريطلابعحلا:رظنا

.جيرفتىلعصنلااذهفقنل3
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ركبويأللالوسردمحمهللاالإهلإال"هيفدحولهللالوسرىلإركبوبأ
تيضرامهللالوسراي":لاقف"؟ركبابأايةدايزلاهذهام":للاقف"قيّدصلا

لَاليربجلرتف؛"هتلقامفيقابلااًمأو2[ىلاعت]هللامسانعكمساقرفأنأ

قرفينايضرامهنالركبيبمساتبتکنِ:لوقي ىلاعتسهللانإ:لاقف

يفهلئاضفتطسبو؛«كمسانعهمساقرفأنأتيضرامانأف«يمسانعكما

.”رضنلانباةيمالحرش

نبهللادبعنبحايرنبیّزعلادبعنبليفتنبباطخلانيرمعوهفرمع

دبعنبحابرنبیزعلادبعنبليفتنبباطخلانبرمع:لاقيو؛يؤلنبيدع

هللالوسرووهيقتلي؛باوصلاوهوبعكنبيدعنب؟حازرنبطرقنبل

.ءابآةعبسقينلاوبعكنيبوءابآةينامثرمعوبعكنيبو«بعكدنع

هيقلوردبمويكلذو دسألا/[103]/دلوصفحلاوصفحابأليهانكو

.لطابلاوقلانيبكەبهللاقّرفوافصلادنعمقرألاراديفملسأمويقورافلاب

تلاقو؛موزفغنبورمعنبهللادبعنبةريغملانبمشاهتنب”ةمثيخهاو
تناكلكلذكناكولذإًاطخأكلذلاقنموءةريغملانب؟ماشهتنبةمثيخةفئاط

مشاهتنبيهامُنإوكلذكسيلوماشهنبثراحلاوماشهنبلهجيأتحأ

.«اهيف»:عيل1

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.انهروكذملارثأللجيرختىلعفقنملو؛353-1‹رضنلانباةيمالحرش3

.ننم«هللادبعنب...رمعلاقيويؤلنبيدعنبا»هلوقطقس4
.«خازر»:عيل5

.طنمطقس6

ل7
.صنلايليلياممطخهنأرهظيو؛«مام»:عيل8
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رمعٌمأةمثيخدلاومشاهف«ناوحخأةريغملانبماشهوةريغملانبمشاهنإوةريغملانبا

نبمشاهوءامهُّمعتنبرمعأو؛لهجيبأوثراحلادلاوماشهوباطخلانبا

.نيحرلاوذهللاقيناكوهّمألرمعدحجةريغلا

هةمدألاديدشرمعنورينوُيفوكلاوءةنسةرشعثالثبليفلادعبرمعدلوو

نينيعلاةرمحديدشحلجأعلصأالاوطناكو«قهمأضييأهنوريزاجحلالهأو

ناكوءاًدحجناهماشتمديلولانبدلاخووهويردحلارثأههجويفنيضراعلافيفخ

هنأفرعيال»:يدقاولالاقو؛رثكألاهيلعوةمدألاديدشرسيرسعأةيحللاٹک

.«ةدامرلاماعتيزلالكأبهنولريعنأالإمدآ

ؤأ«؛تكلهمنغلاتدمرنمءلاومألاوسانلااهيفكلهطحقماوعأوهو

رعشرسحنايذلاعلصألاو«ضايبلاةَدشةقهماو؛دامرلاكحلاوضرألاتناك

رسعأوكلذقوفعزتألاو«هسأريناجنعرسحنايذلاحلجألاو«هسأرمّدقم

.طبضألاهللاقيوهارسيو3هانميبلمعييذلارسي

حورأناكوءاهلتفرمأهيلعٌدتشااذإةبهصاهفارطأيفرعشلاةريثكهتلبسو

لاقواذإهامدقنادنتيذلاحورألاو«؛نوشميسانلاوبكارهّنأكو

.*«هابقعنیادنتوهيمدقرودصدعابتت»يرهوجبا

‹«دیدشنیما/[104]/دیدحنمنرقةاروتلايفرمعةفص»:هّبنمنببهولاق

ناکرمعنُأ»:رمعنبانعومتكلاوءانحلاببّضخيناك؛ريغصلالبحللانرقلاو

ةدامءةغالبلاساسأ«يرشخزلا:رظناءةغللايلوهامكعيلامحيحصلاو‹«رسيا»:خىسنلاولصألال1

.370713صسسي

.«رسيأ»:طوقونل2

.«ەان»:عيف3

.370/1حورةدام؛حاحصلا«يرهوحلا4
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تعم:لاقف؟ریغيركبوبا!ناكدقوريغالأنينمولريمأاي:ليقفءهبیشریغيال

€2ةمايقلامويارونهلتناكمالسإلايفةبيشباشل:لوقيلهللالوسر

.هسرفىلعبثيوميلاهديبىرسيلاهنذأذخأيناكوصأالّوألاواناامو

اببديةردلاهعمقوسلايففوطيومدأبةعقرمفوصةّبجسباناکو

رازإهيلعودونحلاهيقلماشلامدقانو؛هصيمقيفعاقرعبرأهيفتكنيبناكو

؛فیلنمناکوهتقانمامزباذخآءاملايفضاخوهيلعنعلخدقةمامعوهطسويف

انوذربهوبكرأف‹«ماشلاةقراطبوءارمألاكاقلينآلانينمؤملاريمأاي»:هلاولاقف

يعقرميلإاودرمكريمأنوكلمتمتدك»:لاقفاليلقىشموءاسابلهلاولدبأو

.دلجنماهضعبعاقرهبوثيفناكو؛«فيسلاومالسإلابهللاامّإ؛يلحارو

ءاهدريملوهتدارأفرمعدرتملوايندلادريملفركبوبأ:ةيواعملاق

.«نطبلارهظاهيفانغّرمتفنحنءاهنمباصأفنامثعاًمأو

؛ةرجحلانمنيرشعوثالثةنسةّجحلايذيفتاموماظعلاحوتفلاحتفو

تولابىفك»همتاخيفو؛رشعةعباسلاةنسلايفكلذوخيراتلاعضونملواوهو

.ءهللالوسرمتاخفهباتكيفمتاخملااًمأو؛«رمعاياظعاو

هفطركبيبأهنباةافودعبقطةفاحقوبأتامةرجحلانمرشعةعبارلاةنسلايفو

.ةنسنوعستوعبسهلوةنسب

رضتحاانوهةعقر4ةرشععبساهيفةعقرمرمعىلعتيأر»:تباثنبدیزلاق

:هّللادبعهنبارجحيفهسأرولاق

.ٽنمطقم1
.20/6كيبعنبةلاضفنع:دمحأ2

.«انزع»:طونف3

.«رشع»:طل4
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موصأواهلكةالصلايلصأ ملسميآريغيسفنلمولظ
يباحصأعمارجاتقشمدىلإةّلهاحلامايأيفتحجرخ»رمعلاق/[105]/

يفانُأامنيبفءاهيلإتعجرفةجاحتركذتةكموحنتحجرخوانتجاحانيضقامف

بارتاهيفةسينكيلخدأويقنعبذخأدقمورلاءاربكنمقيرطببانأاذإقوسلا

هتبرضفيسأربرضوهعباصأمہلقنبيرمأواليبنزوةفرحبيلوانمریٹک

هوتانيايردأاليهجوىلعتحجرخو«بارتلاتحتهتيراوفهغامدرئانتفةفرحلاب

:لاقف؟فئاخنیعبرظنتكارأ؟تنأنم:لاقف«بهارهنمجرخفريدىلإتلصوف

لهأملعدقاذهاي:لاقو؛ٍناقسويمعطأوريدلايلخدأف؛يباحصأتللضأ

ريدلااذهنمانجرفت2تنأكتفص!تدحجويّنإومهماتكبمهملعأيأباتكلا

:لاق؛ەرٌدكتالفافورعمتعنصدقلجرلااذهاي:هلتلقف؛ةدلبلاهذهكلمتو

نو«دیرناموهفانبحاصكتنإفةقشمهيفكيلعسيلقريفاباتكيلبتكا
بادواباوثأوةقفنناطعأفهيلعتمتخمثهلتبتكف؛كّرضينلفىرخألاكت

لصتىٌحاهوقسواهوفلعلإريدىلعكبرتالكإفاهيلعبكرا:لاقو
اهوفلعالإموقىلعرتالاهنإف اهفرصايأ ةربدماههجوبرضاف«كنمأم
تكردأىحكلذاولعفالإموقبٌرمأملفتبكرف؛انيلإلصتىحاهوقسو
ىلإهتفالخيفرمعمدقم؛ةربدماههجوتبرضفزاجحلاىلإنيهجوتميباحصأ

:3[هل]لاقفرمعهفرعف‹كلذبسدقلاريدبحاصوهوبهارلاءاجفماشلا

مهاضرممتيوادوقيرطلاىلإمهومتيدهونيملسلملامتفضأنإ:رمعلاقف؛يلفوأ

.«دحجأ»:قوعف1

.«كنأ»:طونوقف2

.طونوعنمةفاضإنيفوقعملانيبام3
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ثالثهرمعوهطرشبهلفوف؛نينمؤملاريمأايمعن:بهارلالاقف؛كلذانلعف

««نوتسو/[106]/سم»:هللادبعنبملاسلاقورهشألاوهو![ةنس]نوتسو

‹«نوتسویدحإ»:ةداتقلاقو؛«نوتسوتس»:سابعنبانعويعشلالاقهبو

.نوسمحوسهليقو

نيقبعبسلءاعبرألامويتاحارجثالثحرجهنأ2يورو«بيهصهيلعیلصو

لخد؛نیرشعوثالثمامتلمرحلاةرغليقو«؛نيرشعوثالثةنسةّجحلايذنم

ةئالثلتمكإفدهعانينمؤملاريمأاي»:لاقفهللاهمحر رابحألابعكهيلع

يقريماي»:لاقفهيلعلخدمويیضمالونعطينألبقكلذوء«مايأ

نأ:حبصلاةالصيفنعطف«اهحبصلإةليلوموي»:لاقدغلانمو‹«ناموي

دعبيقبإف«توملابجومكيلإهّجوتيهنأ«ةئالثلتومت:بعكلوقعم

لایلعبرألءاعبرألاموينعط»:صاقوبانبدعسلاقو؛اضيأ3مايأةئالننعطلا

هيلإرظنوبعكهيلعلخدونعطانو؛«نيرشعوثالثةنسةّجحلايذنمنقب

:رمعدشنرمع

بعكهلاقاملوقلانأكشالواهاالثبعك.يندُعوت

بنذلاهعبتيبنذلاراذحنكلوتّيمليّنإتولاراذحيباموِ

مرحلاةرغليقونمنيقبثالثلليقوالالهةحيبصدحألاموينفدو
0Oی1ِ

يبانبدعسوريبزلاوفوعنبنمحرلادبعويلعهربقيفهلزنو«نيرشعوعبرأةنس
 اهنعهللايضر ةشئاعنذأتساو؛رمعنبهللادبعهنباوبيهصليقوصاقو

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.«یوریو»:قف2
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«هبكترثآنكلويسفنلكلذٌبحأتنك»:تلاقفهيبحاصعماهتيبيفنفدينأ

.!رضنلانبةيمالحرشيفهلئاضفركذتلطأو؛لحتفتاهيلإلصوواقلغمناكولمحانو

انياحصأهلدقعمامإلّوأوهوءتزألانم2هنإفيسارلابهونبهللادبع

.يحوأةليبقبساروءةمامإلا

/[107/ءەايإالإاوبأوهركوهوعيابينأنوملسملادارأ"لماكلا"يفدريالاق

يأرلانمهللابذوعن»:لوقيو‹«يأرلااوتيبتساموقاي»:لاقمزعلامهنمىأرانو
اذهللاهمحرسناكو؛هوبقعتمثةليلهيلع3تأتمكيأراوعد:يأ‹«يربدلا

:نادعملوقلهيلإاؤامّنإو؛ةعاجشوناسلومهفويأر

مالسميقلابزحلاىلعسيلو ايراشهللاعيابنمىلعمالس
:هّصنامظفلو؛ليقاذك

بهونبهللادبعلةعيبلاىلعاومزعاجراوخلانأةّيرفصلانمملعلالهأركذ»

اي»:لاقمهنمكلذىأراًملف«هريغاوديريملوهاوسنماوبأف؛كلذييسارلا

تی"لاقي؛هوبقعتمثةليلهيلعتأتمكيأراوعدلوقي*[:يأ]‹«يأرلااوتيبتساموق

5لْوقلانمیضٴریالامنوذا:نآرقلايفوءاليلهلعفاذإ"اذكواذكنالف

:ةديبعوبأدشنأو؛مهنيباليلكلذاورادأ:يأ

ركنينوتأاوناکواوتيامضرأملفينوتأ

رحبرحديلاحكيلهوارتتممهميأحكلأل

.513-417:رضنلانباةيمالحرش1

.«وهف»:خسنلال2

:طوعل3

."يأرلا"ةملكرخآراركتبةعابطًاطخهلعلوء"لماكلا"يلدراوريغوهوءطنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.108:ءاسنلاةروس5
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:ريرجلاقءيشلاعوقودعبعقييذلايربدلايأرلاو

1اربدتالإرمألانوفرعيالو مهبيصيىّنحرشلانوفرعيالو

اولخوهيلإاۇحاموةعاجشوناسلومهفويأراذبهونبهللادبعناكو

:نادعملوقليدايإلانادعم

«مالسميقلابزحلاىلعسيلوايراشهللاعيابنمىلعمالس
.دربملامالك2ها

لکنلوقلاةّيرفصلانمرهظانوادحاوابزحةّيرفصلاوةّيضابإلاتناكو

.مهنعاولزتعاواهفانصأبةيابإلامهتماوكرشةويكلكوأبتذ

نملّوُألاقي»لاق«ناورهنلابالعبراحنُكبهونبهللادبعناكو

ريدحنبةورعوهوءةّلهاحلايف/[108]/هلةدةّيدأو3«ةّيدأنبةورعمکح

هےءاحلارسکبسيئاطلانصحنبدیزريغوهو؛ةلظنحنبةعييرينبدحأ

جرخنصحنبدیزو؛«هللإمکحال»:لاقيفنلابميكحتلارکذمکحعمو

مامإناكفهبًالإاوعنقيملوهريغىلإىموأومهيلععنتماهلإوبهونبهللادبععم
:ثعشألللاقاضيأةّيدأنبةورعفيسفميكحتلايفلسفيسلوامأو؛موقلا

.هتلغبزجعفداصففيسلاهيلعرهشمثفلارمأنمقثوأرمأنوكيأميكحتلااذهام

.189صنيرناويد؛تيبلاةياوريلفالتحخاعمء"كولملاماهاوبراض":ةديصقنمتيب1

.164‹163/3‹لماكلاتريملا:رظناو؛«ىھتنا»:قل2

."رابخألانمىورياميفلاقي":هيفوء179/3:هسفنردصلا3

.قوعوننمطقس4
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مالکوه:تلق««مكوؤدييىحناورهنلالهأاولتقتال»:لاقالعنأيورو

وهوةئالثمهنملجرلتقىحاوعرشامفمهلباقوهعمنباركسعهنأالولٌقح

:لاقونم

2يطخلاهترجوأادبولواًلعىرأألومهلت
لاق««ةّنلاىلإةحورلااذّبح»:لاقفيسلاهطلاخملفلتقفهيلإيلعجرخف

نألكلذلاقامّإو؛دّربملاهاور«رانلاىلإمأةّنحلاىلإيردأام»:بهونبهللادبع

لحجرمكحنملّوأليقو؛لاتقلاادبهالو«بنذلابلاماومدلالحيٌيقرزألحرلا

دبعنبجاجحلاهللاقيميرصيبنمرمنبمیتنبدیزنبدعسيبنم

نملّوأو؛هيلعضبقفهلتقىلإجوتنيحةيواعمبراضوهوكربلاهللاقيوهللا

انو؛يلعباحصأيٿناکولئاونبركبنبرکشينملحجرنيفصلانيب

.فلأبدعسيبنملجرلزخنا«رانلاوأةّملباىلإيردأال»:بهونبهللادبعلاق

لاماومدلاةحابإبلوقلامهنمرهظانوءادحاوادنجةقرازألاوانباحصأناكو

:هباحصأضعي5[هيف]لئاقلاوهوءهّللادبعبهونباكانباحصأمهقرافبنذلاب

قرزألجالغنأاألفنلو هلبقنافعنباو`العانعلخ

/[109]/يقتلاهبحاصوركبيبُأنيدودمحميمشاملانيدبادو
Os

قفوميساربهونبانيدورساینبانيدودوعسمنبانيدو

.عمللبسانملاوهوطوىقنمهانتبثأيذلاو««سكع»:عونولصألال-1

.187/3‹لماكلادريم-2
.«ةانمنبدعسييف-3

.عنمطقس4

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام-5
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لاومألاوءامدلانولحيمهنأثيدحلامهيفءاجنيذلاجراوخلايفلاقاذكو

:!پنذلاب

بابنباومهشملازفلا“نممهتمتسلجراوخلانمتئرب
باحسلاىلعمالسلانوريالعاوركذاذإموقنمو

باوصلانمكاذنأملعأوبلقلكب

نسحادغاوحرأهباجللالوسر

نکلوالاًرغنکيملووهوةفيذحابأءاطعنبلصاولارغلابدارأو
نيذلاو؛اضيأيلزتعمبابنباو؛ٌنهيفهتقدصلعجيلتاففعتلافرعيلنيلارغلامزلي

.«العاهيفنإ»:نولوقيضفاورلاباحسلا3ىلعنوملسي

نبديزيمايأيفقارعلايفاماقءةورعوحأوهف*ريدحنبسادرملالبوبأامأو
.هعمجرخنمىلعهتمامإامودايزنبهللاديبعىلعةيواعم

قشنافهباحصأووهىاعتوكرابتوكيهللااعدلالبابأنأیوریو

ءاعساواقشءامسلااوأرىحهيفاوعمتجامیتيبلتیبوهو تیبلافقس

ةمالعهللانماوبلطفءارشلااودارأنيحكلذويحءارشلانأىلعةمالعكلذو

اوُداَرَاولو:لوقيوليلبرادلاةحاسىلإجرخياماريثكومهجورخبهاضرىلع

"برعلاناسل":محاعملاو؛192ء191/3ء؛لماكلاتريلا:رظناءةبسنروغنمتاييألاهذهدريملاركذ-1

.ةلمهملانيعلابلزعةداميل"سورعلاجات"و"ةغللا

.«نيا»:ةفاضإعل-2

.«ل)»:قيل-3

/4ءةيضابإلامالعأمجحعمءثارتلاةيعج:رظنامسالااذهيلةياوريهو؛«ريدح»:قوعيل-4
860-863.
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هرأملفهللاىلعيسفنتضرع»:هباحصأللوقيودُهَلاوُدَعَألجورا

.«2ێلبقي

نبءالعلاويانريخأ»:بوبحمنبدمحموبأليحرلانببوبحمنايفسويألاق

يفلين":لاقهئابآضعبنع انموقنموهوةبعكلاةبجحنملجر ديهشلا
ىحاوعديوهللاىلإبغريبازيلاتحتلجرباذإفءارمقةيحاصةليليففاوطلا

ءهتجاحضقامهلا:اولاقففاوطلالهأهعمسفرّركو«يحجاحمهلا:لاقثوملا

ترطقف:لاقءاملعكلذنم*يرأفديرأامتيضرتنكنإٌمهللا/[110]/:لاقف

انو؛بازيملاتحتاعدو؟ميطحلارجحلالخدهّنأالكلذو«تارطقبازيلانمهيلع

.5«"لالبوبأوهاذإفسانلايفلخدءاملابسحأ

وباهللاقفدايزنبادنعهباحصأرکذ7ةشرخنبناليغنأهتعاجشنمو

 هللاو سرحألجركاقلينأام«؛يباحصأتركذغلب:لالب

فقوهّنأو؛ةدعبمهركذأنل:لاقفهحمربكذفنيفةايحلاىلعكنمتوماىلع

ہہتددولاقف؛ُيرورحكسرف:مهنمباشلاقوملسوهموقنمةعامجىلع

يّإ:هباحصألفلالاقفىضموفلاليبسيفكنطب؟هتأطوأول هللاو

.46:ةبوتلاةروس-1

.«يليقي»:عيف-2

.عنمطقس-3

.«ندزاف»:عيف-4

.عنمطقس5

.67:روسلاباتك«يحخامشلا:يلةياورلاهذهرظناو؛ننم«لالبوبأوهاذإف»هلوقطقس-6

.«ةمشرخ»:عيل-7

.عنمطقس-8

.ةغلحيحصلاوهوطنمهانتبلأيذلاو؛«هبكتاطوأ»:نيلو؛«كتاطوا»:عولصألاف-9
4۱

14
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نسحأفسلحبيفتنكاذإ:لاقوحفصفءهنعحفصا:اولاقوفلابهيلإاوشمف

!نالمح

:لالبيبامالکنمو

لالادلاتيفهتکراشويدوهلناکنيدلااذهلهانمناکنم

لاخلاومعلانودكهجوللإمهبحأال4ينأملعيهللا

نباهللاديبعبرهماشلابديزيتامولالبوبألتقانو؛هتّدجليقوفمةّيدأو

.هسفنىلعافوخقارعلانمدايز

بئاغلايفرضاحلاوءيسملايفنسحلانذحخآل»:ربنملاىلعدايزلاق:دّربملالاق

:لاقذإهللاركذ5اذكهام»:لاقفسادرملالبوبأهيلإماقف‹«ميقسلابحيحصلاو

يفهجورخببساذهو‹«6خلاىّرْخأزوةرزاورَتالأىفَويذلاميهاَرو)
لصيملهل"ءارتبلا"تيس7[و]ايزلةبوسنلل"ءارتبلا"ةبطخلانمكلذو؛ءارشلا
:اهصنويلاىلعاهيف

امعنانتدزامكمهلاهمعننماديزمهلأسنوهلاضفإوهناسحإىلعهللدمحلا»

.انيلعكمعنىلعاركشانمحلأف

.عيلضايبةملكلاهذهناكم-1

.قنم«كسأرنالمحنسحاف...كرابتوق8هللااعدلالبابأنأىوريو»هلوقطقس-2

.«اذنه»:طل-5

.الماكةبطخلاصندرويملويلدرعملاةياوررظناو؛37ء36:محنلاةروس6

.طنمةفاضإنيفوقعملانييام-7
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:دعباما

مهيلعيقابلارانلاهلهألدقوملاروجفلاوءايمعلاةلالضلاوءالهجلاةلاهحلانف

ماظعلا/[111]/رومألانممكءاملحهيلعلمتشيومكؤاهفسيتأياماهريعس

اوملعتملوهللايناوعمستملنأك؛ريبكلااهنعىشاحتيالوريغصلااهيفٌبشيف
لهألميلألاباذعلاوهتعاطلهألميركلاباوثلانمهيفٌدعأامالوفلاباتك

.لوزياليذلادمرسلا!نمزلايفهتيصعم
ةينافلاراتخاو«تاوهشلاهعماسمتّدسوءايندلاهنيعتقرطنمكنونوكتأ

؟هيلإاوقبستمليذلاثدحلامالسإلايفمتئدحأمكنأنوركذتالوةيقابلاىلع

رذعلاريغبنورذتعت؟راهنلاةراغوليللاجلدنعةاوغلاعنمتةامكنمنكتملأ

ةبقاعفاخيالنمعينص«هيفسنعبديمكنمئرمالك؛سلتخللاىلعنوفطعتو
.بيرلاسناكميفمتسنكدقلوعاهفسلامعبأدقلوىاملحلابمتنأام؛اداعمىشخيالو

تیرياو؛اقارحإوامدهضرألاباهيوسأىحبارشلاوماعطلايلعمارح

؛فنعريغيفةَدشوفعضريغيفنيلءهلّوُأهبحلصاميالإحلصيالرمألااذه

ميقسلابحيحصلاو«ريدلابلبقلاونعاظلابميقلاويلولابيلولاننحآلهللابمسقأليلو
.مكتانقيلميقتستوأديعسكلهدقفدعسجنأ:لوقيفهاخأمكنملجرلاىقليىح

لدويايإ؛مكلبهذامنماضانأفيلعمتقلعتاذإفةروهشمربنللاةبذكنإ

ةفوكلاربخلايايامردقبكلذيفمكتلجأدقوهمدتکفسلإلدم.ىتوأاليلف

.هناسلتعطقالإاهباعدادحأدجاليفةّيلهاحلاىوعدويابو2مكیلإعجريو

.«نامزلا»:عيف-1

.طونوعنمطقس-2
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اموققّرغنمف؛ةبوقعبنذلکلانثدحأدقونكتملاثادحأمتثدحأدقو

اربقشبننمو«هبلقنعانبقناتیببقننموموقىلعقرحنمو

.يديويناسلمكنعففكامكتنسلأومكيديأيّنعاوفكفاحهيفهتنفد

فقنعتبرضالإمکماع/[112]/هيلعامفالخمكنمدحأنمرهظياليابو

ناکنمفتحتوينذُأربدكلذتلعجفنحإموقنيبويييتناكدقو

نأتملعولي؛هتءاسإنععرتيلفائيسمناكنموءاناسحإددزیلفانسحممکنم

يليديىئحارتهلكتهأملواعانقهنعفشكأمليضغبنملسلاهلتقمكدحأ

ستتبمبرفمكسوفنىلعاونيعأومكرومأاوفنأتساف؛هرظانأمللعفاذإفهتحفص

.سٹتبیسانمودقبرورسمابرورسیانمودقب

يذلاهللاناطلسبمكسوسنءةداذمكنعوةساسمكلانحبصأاإ:سانلااهيأ

ءانببحأاميفةعاطلاوعمسلامكيلعانلف؛انلّوخيذلاهللاءيفبمكنعدوذنواناطعأ

امهميأاوملعاو؛احصنانئيفوانلدعاوبجوتسافءانيلواميفلدعلاانيلعمكلو

مكنمةجاحوأبلاطنعابجتحمتسل؛ثالثنعرصقأاليإفهنعترصق

مكتمئألحالصلابهللااوعدافءهنابإنعءاطعالواقزراسباحالوليلباقراطولو

مكلاوحلصياوحلصتمو«نووأتهيلإيذلامكفهكونوبدؤملامكتساسمه

اوكردتالومكنزحهللوطيومكظيغ!كلذلٌدتشيفمهضغبمكبولقاوبرشتالو
.مکلارشناکلمکلبیجتساولهنأعممکتجاح

مكيفيلنورمألامكلذفنأينومتيأراذإفلکىلعالكنیعينُهللالأسأ

.«ياعرصنمنوکينأمكنمئرمالكرذحيلفةريثكىعرصل

.عنمطقس-1
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لصفوةمكحلاتيتوأكلنريمألااهيأدهشأ»:لاقفمتهألانبهللادبعهيلإماقف

ےکهلاهمحرفنحألالاقف؛«دوادهللايكلذتبذك»:لاقف؛«باطخلا

شننلاأوعاطعلادعبدمحلاوىالبلادعبءانثلاوريمألااهيأتنسحأفتلقدق»

هتدحج ةيدأنبسادرملالبوبأهيلإماقف؛«تقدص»:دایزلاقف؟«يلتبنىح

ميهاربإو)» ىلاعت/]113[/ هللالاقتلقامريغبهللاانأبنأ»:لاقوهماليقو

لِليقو«ىقوَلا»:هلوقىلإخلاىرروراورَتالأىفَويذل
امىلإدحنالاًإ»:دایزلاقف‹«دایزایانتدعومريخهللااندعوامف «ىعس»

.«ءامدلااهيلإضوخنىحالبيسكباحصأوتنأديرت

ناکو«سادرملالبيباةبراحملنيفلأيفٌييالكلاةعرزنبملسأجرخهنأيورو

يبانباهمذو؛كلذىلعهومالفهنمملسأمزنافالجرنيعبرأيفسادرملالبوبأ

ناکويحدنانملِريخيحدايزيبانباېمذينأل»:لاقفدايز

‹«كءارولالبوبأ»:هباوحاصنايبصبرموقوسلاىلإجرخاذإكلذدعبملسأ

؛هنعمهفكينأةظرشلابحاصرمأفدايزيبأنباىلإمهاكشفهيلعكلذ

:ليقهوحنوملسأانہجنمكلذيفو

زرابمنملهءابهصلابرشدقو هركسلاحيفموقلانابجلوقي

زهانمثيللكمهنملزانأ ىغولايفتاّيجوهألالويخلانيأو

زئاجعلاضعبكهاقلتوحصلايفويدعمنباوسيقركسلايفف

.37‹36:محنلاةروس-1

.«تيم»:طوعيل-2
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هيلعيشغفنيداذحلاىلعرمهللانمفوخلادیدشهتعاجشعمناکو

يشفالجریاروهركذتلكلذو«قافأىحءامابهطرفةوارعأهعمو
انسلاحجبيفڭەارأاماريثكلحجرلانأل»:لاقو«قافأىٌحيبارعألاهشرفهيلع

ىلعرمو؛«ةوقشلانمهللابتذعتسافءةهزتلاوناملغلاوةئيحلانمهلاحىلإاهكرتو

ترکذت»:لاقو«قافأىٌحهشرفهيلعيشغفةميظعةنيزاهيلعةميسحةأرما

3مهفويسيلحنوعييمهنأهباحصأعرووهعرونمو.«ااحعمرانلايفاهبلقت

.ةرمكلذبباجأفةئالثلادعبلئسهنأىوريو؛ةجاحلل

هداهتجاناّجسلاىأرف«نيملسملانمةعامجعمدايزنباهنجسهنأهتنامأنمو

مهلتقيدايزنبانأهلهأيهاتف؛«معن»:لاق«؟عجرتفأكلهأيفتبنإ»:لاقف

هللاىقلأنأنوديرتأ»:لاق««كسفنيفهللاقنأ»:هلهأهللاقو؛عجرف/[114]/

تملع»:لاقء«انلتقدیریدايزنبانأتملع»لاقف‹«ارداغ

هعوجوبدايزنياناحسلاربخأو«نجسلايفنملتقو««معن»:لاق««؟تعحرو
.“هقلطأفدعولاقلءافو

6[دلو]نموهوگةقرفةيرقنموهفهللاهمحرسديزنبراجامأو

تاموةرشعنامثةنسدلو[و]‹7نامعدزأدزألانمدمحيلانبرمعدلودمحيلا

.«ران»:نيف-1

.«هآراماريثک»:عيلو؛«هآراريك»:نيل2

.ەمهسفنأ»:عيف-3

.قنم«هقلطأفدعولاقحلءافو...هللانمفوخلاديدشهتعاحشعمناكو»هلوقطقسو؛«هعلطأف»:عيف-4

.223-217/2ءةيضابإلامالعأمجعم:رظنا؛ىوزنةيالونامعنمفوحلاب"قرف"ةيرقاهنأفورعملا5

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام-6

.قنم«نامعدزأدزألانم...ةيرقنموهف»هلوقطقس-7
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للاامهمحرسرماعخيشلاذيملتيداربللرهاوحلايفامك«نيعستوثالثةنس

ةرجحلانمنيرشعوثالثةنسرمعتام«رمعةفالخنماتيقبنيتنسلدلوليقو

خيشلاريسيفامكنيعستوتسةنستاموىدحإةنسرباجدلوو

دبعنبديزيةفالخيفثالثوةئامةنستامهنأىوريو؛هللاهمحر دمجأ

تس5ةنسةدحاوةعمجيفةرصبلابكلامنبسنأووهتامهنأيورو؛كلملا

.؟نسترو

يفس7ةعرواجنکليسلدناوهلبايکمسیلوسيکمبلاطوبارکذو

بلاطايآئكيرخآلجرلبولقلاتوقنأرهشو "بولقلاتوق"هباتك
قرشلملالهأهلأسولفديزنبرباجاولأسا»:لاقسابعنبانأ_یمسیو

سيخامشلادمحأخيشلاوتاقبطلابحاصلاقو«هملعمهعسولبرغللاو

نبرباجريغتفماهيفاموةرصبلاتيأر»:ةيواعمنبسايإلاقهللاامهمحر

.«نورفاوتماهءاملعنأعم»رثأيفو‹10«ديز

دقنكتملةقباسلاةلمحلانألءافلابفطعلاناكو«دلوف»:قيلو؛عوننمةفاضإنيفوقعملانيبام-1

.ةخسنلاهذهيلتفيضأ

‹ميهاربإيداريلا:رظنا؛عوننم«هللاامهررماعخيشلاذيملتيداّريللرهاوحلايلامك»هلوقطقس-2

156٠‹تاقبطلاباتكهبلخأاميفتاقتنملارهاوحلا

.قنم«نيرشعوىدحإةنس...رمعتام»هلوقطقس-3

.77صسلاباتك؛يخامشلا:رظنا؛عوننم«هللاهمحردمحأخيشلاريسيفامك»هلوقطقس-4

.«ةنسب»:طيل-5

.قنم«نيعستوتسةنس...تامهنأیوریو»هلوقطقس-6

.قنم«ةكعبيرواحنكل»هلوقطقس-7

.عنم«اّيكممسيوبلاطابایکیرخآلحرلبولقلاتوقنأرهشو»هلوقطقس-8
.ةياورلاصنيففالتخاعم107/2«بولقلاتوق:«؛يكمبلاطوبأ-9

.205/2«برغلابخياشملاتاقبط؛ييحردلا؛70ريسلا؛يخامشلا-0
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مهنمملعلانممهدنعامتيوحفردبلهأنمالجرنيعبستيقل»:رباجلاق
راحصووهناكو.«رحبلاهلهضعبلبهلكهدنعاموحأميف«سابعنبا

.«كيلإيقوشلاط»:رحخآللامهنملكلوقيفرحسلايفنايقتليوءاشعلادعبناقرتفي

مميحلاحتفب يفوحلانامعلايدزألاديزنبرباج»:انموقضعبةرابعو
رٹکسابعنبانعیوريعي رٹکسابعنبانعةّمئألادحأهيقفلايرصبلا

 ةۃداتقهنعیورويعي ةداتقهنعو؛رمعنباوةيواعمو :لاقهنعةياورلا

لاق«"ءاملعلانموه":سابعنبالاق؛قلخورانيدنبورمعو

ةرابعتهتنا‹«"ةئاموثالثةنس":دعسنبالاقوء"نيعستوثالثةنستام"

امهریغوةشئاعو2سنأنعسابعنبا1[نع]ىورهّنإَفروصقاهيفوءانموقضعب

تعمس»:نايح4نبنيصحلانعو؛؟نامعبةيحان ميحلاحتفب فوخحلاو؛اضيأ

1:هنعو؛«قالطلابسانلاملعأدیزنبرباج:لوقيمارحادجسلملايفسابعنبا

رهظىلعنمملعاتام»:لاقكلامنبسنأهتومغلب5[و]دیزنبرباجتام

دیزنبرباج»قطسابعنبانعو؛«ضرألالهُريختام»:لاقوأ«ضرألا

مهدنعوانيلإنوجاتحيفيكقارعلالهألابجع»:سابعنبانعو««سانلاملعأ

.«هملعمهعسولهوحناودصقولو«دیزنبرباج

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام-1

؛اعيمجةباحصلاءالؤهنعىوردقديزنبرباحنألبارطضاةرابعلايلو؛طنم«سنأنع»هلوقطقس-2

.ملعأهللاو«مهريغوةشئاعوسنأنعوصابعنبانعىورن»:باوصلالعلو

.قنم«نامعبةيحانميحلاحتفبفوحجلاو...نورفاوتماهءاملعنأعمرثأيلوهلوقطقس-3

نبنايحو«لفوننبنيصحلامسادريمالعألامحعميفومسالااذهنيصحلاةمجرتىلعفقنملو؛نع:قيل4

ءةيضابإلامالعأمحعم«ثارتلاةيعمج:رظنا؛انهنادوصقملاامهلعلو؛ةدحاوةقبطنمامهالكونيعباتلانمجرعألا

212282862/4.

.طوعنمةفاضإنيفوقعملانييام-5
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ةُمألارئاسوانباحصأنممهريغوةديبعوبأوحونوبآومامضهنعذحأ

:تلاقفرطمتنبةشئاعنععيبرلايربخأ»:رئالايفو؛ةديبعوبأمههَقفأو

طقاريمأالوالاعالواهيقفتملكيبملعأالف؛سانلاهبىليياميفارباجتيتأ"

.1«هنملقعأالوملعأ

ةنستاذناكانوقنسلکجیدیزنبریاجنِإ»:لاقنايفسابأنأركذو

ال":لاقفءكيلإنوجاتحيسانلانافماعلاحربتال:نأةرصبلالماعهيلإثعب

دقريمألاهللاحلصأ:اولاقفسانلاهعاجةّجحلايذناكاًملفهنجسف"لعفأ

لبقجورخللاهأيه رادلالوحهتقانوهلهأىتأو؛هجرخأفةّيحلايذلالهلهأ

هللاحنفيام:لاقولحرلااهيلعٌدشف جارخاألابلطدعبوأهدعبوأسبحلا

يفهتايهف؛معن:3تلاق؟ءيشكدنعأةنمآاي2يكسْمُمالفنمسال

تافرعىلإیهتناوجرخف؛اذهيمويهيربختالفكلاسنم:لاقفنيبارج

؛اهكذاهكذ":سانلالاقف«تلحلحتوضرألااهنارحبتبرضففقوملابسانلاو

هللااهملسمث؛اذهاهبلعفيالنأةرصبلابةّححلايذلالهتأرةقانلقيقح:لاقف

لاقیوءةرمعوةجحنيب/[116]/نيرشعواعبرأاهيلعرفاسدقو؛4« ىلاعت

.اهريغىلعضعبوةقانلاهذهىلعاهضعبةّجحنيعبرأجحهنأ

ىلإاوعزففارايأ دعروحيروةملظديزنبرباجدهعىلعسانلاباصأو

انوءةّحضوعرضتيفسانلاوهللاركذيلعجفدحاسملاضعبلإجرخفكحجاسللا

تنبةشئاعنعروكذملارثألاو«قنم«هنملقعأالوملعأطقاريمأالو...مامضهنعذخأ»هلوقطقس-1

.213/2نييحردلارظنا؛«مهضعبنع»:لاقوبوسنمروغييحردلاهدروأفرطم

.02:رطافةروس2

.«تلاقف»:عيف-3

.208/2‹تاقبطلا‹؛ييحردلا-4
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:لاقف«هنمابيرقناکنماعدفمهزانمومهقاوسأىلإنوفرصنيسانلاذحخأتلحنا

ايندلايطمتفخامُنإ:لاق؛ةمايقلانوكتنأانفخ:اولاق؟رمألااذهنونظتمتنكام

نيأ:لاق؛هوفاختنأُقحفءاميظعارمأمتفخ:لاق؛معن:اولاق؛ةرخآلاىلإءاضفإلاو

ولوءايندلاىلإمتعزففاميظعارمأمتفخدقل:لاق؛انلزانمىلإ:اولاق؟نآلانوبهذت

مکایندمکیلعهللادرذِإنآلافءائيشهيفمتنکاممكنعنفيملمتفخاماج
مكنعنغيملمتفخامكرمألاناكولفهيفمتنكاماًمأفلمعلالوبقنيحاولمعاف

.ائیشهللانممکءاعد

اهابتاعفةشئاعىلعلالبوبأودیزنبرباجلحخد»:لاقنایفسايأنُيورو

نعالأسيرباجاهيلعلخدو؛ترفغتساوتباتفلمحاموياهنمناكامىلع
إو«ناکفيكلهللالوسرعامجنعالأسىحاهنعدحأاملأسيمللئاسم

.2يبایلس:لوقتيهواقرعاهنيبج
ءاشولفلاؤسلااذههلزوجيالذإءةشئاعنعالورباجنعاذهحصيال:تلق

نسحيالاذهعمو؟لحرلالعفيفيكوأ؟كلذيفةّئسلاام:لاقلكلذيفملعلا

الوهبتفيکو؟هجوزعمهشارفيفللعفياًمعلاسيفيكوءهكرتىوألاف

نمدكوأكلذيفمارتحالاو«هجوزعملعفاملحرلايكحينألىندقو؟هرحزت

لاقدقوششىئمُكترَحاوُتافل ىلاعتسهلوقمومعبىفتكيوبلط
حصناف؛*نهيولقومُكيوُلقلرهطأمكلَذ):كلذنودوهاميف ىلاعتهللا
نأدحألزوجيالوملعلايفهربتلبقهرمءادتبالاحيفهلعلفرياجنعلاؤسلا

.«مكءاح»:نف-1

.206/2‹تاقبطلا؛ييحردلا-2

.221:ةرقبلاةروس-3

.53:بازحألاةروس-4
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دقفكلذلاقنموهلتنيوهباوج اهنعهللايضر ةشئاعتباجألوقي

ريغنعلس"يبايلس":هلتلاقسالأسهامصنإساحلاساللب«بذک

امىلعكلذلانباحصأةياكحلمحتف؛كلذنعهلاؤسنعاينوهلايدأتنوكيفءاذه

ةدشنمكلذبهلمهحدمنوكيفنعتباجأوهلاؤستيضراهنأىلعال«تركذ

لوقكلذىلعلكشيالوءهنعلاؤسلانسحيالاًمعلأسىحملعلاىلعهصرح

نايبلااذهنألةرسلاقوفيأ"رازإلاقوفعماجيهن" اهنعهللايضر ةشئاع

؛ةعنشهنييبتيففاليصفتجرفلايفهعامجنييبتفالخبهيفليصفتالذإ؛سأبهيفام

تارهاطلايلاءاسننعيورامياملعطاحأنم»:ىسولألادومحمخيشلالاقو]

 ةباحصلانأيورامكيهانو«هنركذلإةيفخلاهلاوحأنمايشنكرتيملنأملع

ةشئاعاولأسف؟لسغلابحويلهألازنإالبجاليإلايفاوفلتخا مهنعهللايضر

يعم¥هللالوسركلذلعف؛نيدلايفءايحال":تلاقف اهنعهللايضر

نهنالةروفغميهوءاهنمنبتٌنهنمةلزنهرابخإنوكينأامف««"اعيمجانلستغاف
زاوحبابنصصخينأاًمأو؛نهنعحصيملاعوضومكلذنوكينأاًمأو؛ةّبالهأنم

يديزنبرباجريغنعمظعأوكلذلثميوردقو؛1[¥هنعنهغيلبتةهجىلع

؟لازنإالبئطولايفلسغلابجيلهاوفلتخاةباحصلانأهنمسيلوءانموق2بتك
رمأاذهنألء"لازتإالباعمانلستغاوانمقوهللالوسريبكلذلعف":تلاقفاهولأسف

وهفةيفيكنايبالعرشغيلبتهنأللهس

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام-1
.«باتك»:طيل-2

لاقو»هلوقطقسو؛عوننم«بحاووهفةيفيكنايبال...رباحنعاذهحصيالتلق»هلوقطقس-3

.اقنم«بحاووهفةيفيكنايبال...يسولألادومحمخيشلا
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اهنآضعبرکذو؛نامعلهانم«قرشلملالهأنم:لاق؟تنأنمهل:تلاقمغ

.2«(نامعلهأنميضوحدارورثكي):لوقيلهللالوسرتعم»1[:تلاق]

ةلبقالةبعكلاقوفيلصملانم:لاقفةبعكلاقوفيلصيةبجحلانمالجرىأرو

نبرباجناکنِإ:لاقفهلوقبربخأوأدجسلملانمةيحانيفسابعنباهعمسول

.هنملوقلااذهفدالبلاهذهنمءيشيفديز

:لاق؟ائيشيهتشتله:لاقفرضتحانيحديزنبرباجىلعينانبلاتباثلخدو

رياجلوقبهملعأفتباثجرخف«تومأنألبقيرصبلانسحلاىقلأنأيهتشأيب

هفلخبكروجرسلاىلعتباث3لغببكرف/[117]/جاجحلانمايفختسمناكو

:لق:لوقيوهوهيلعنسحلاعحطضموهورباجىلعلعدالو«هناسليطبتباث

:لاقفرانلاىلإحاوروأٌودغنمهللابذوعأ:لوقيوهوهينيعرباجعفرفلاالإهلإال

:دیعساباای":لاقمثںانلاىلإحاوروأودغنمللابذوعأ:لاقففلالإهلإال:لق

تسوالبقنمتماکتملاهنااسفمالكبرتابآضْعَبيتاب
نعيربخأديعسايأاي:لاقمث!ماعلايقفلاهلواذه:نسحلالاقفرخاهايف

:هللالوسرلاق:لاقفقافولاهترضحاذإنمؤملايفلهللالوسرنعهيورتثيدح
دحأيزربكهللا:راجلاقف5«ادربهدبكىلعدحوةافولاهترضحاذإنمؤملانإ)ل

ہےظاحر۔ضبقمثہادربيدبکىلع

.قنمةفاضإنيفوقعملانييام-1

حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلارظنا؛ثيدحلااذهلثمروزانعليحرلانببوبحمنايفسوبأىور-2

.04/4ج‹899:مقرثيدح

.«ةلغب»:طل-3

.159:ماعنألاةروس-4

ءاڻیدحهاورنمیلعفقنل-5
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الجرانعلفايريملوهرادبابةفيقسيفدعاقرباجونيملسملانمنالجررمو

تبثيملالجرنعلتفيكو؛كناكمبانملعام:الاقف؛امتنعلنمهللانعل:لاقف

.هنعلىلعامتعمتجادقوامكنمتبثأتيبثتيأو:لاق؟هرمأكدنع

تعحرانو؛ةنسلاكلتجرخيملوسرباججوزسجحلاىلإةنمآتحرخو

ارادهلخدأوهيلإجرخف؛احيبقءانثتنئأوةبحصلاءوستركذفءاهيركنعالأس

ناکامهلعفدوامهبهاسکنيبوهلیرتشاوماعطهللوعوافلعهلبالیرتشاو

!ىرأامتلعففةرشعلاءوسبكتربخأ:تلاقف؛كلذريغوةوادإوةبرقنمةنمآعم

.اريخءوسلابواناسحإةعاسإلابهففاكنلب؟هلثمنوكنفهلعفلثع.هفاكنفأ:لاقف

امللاقف؛ال:لاقفتداعفهیجّورتال:لاقفلحجراهبطخياهتيراجىلعةأرماهترواشو

.تنعلافوحخاذهفنآلاهيجّوز:2لاقف؛امارحاهتعقاواهينجوزتملنإ:لجرلا
ىلعهلخدأفةّرمهيلعدفوفجاجحلابتاكملسميبُأنبديزيباصاخناكو

هببجعفمعن:لاق؟ضرفتألاقمعن:لاق؟ارقتأ:لاقف/[18]/؛جاجحلا

انأ:رباجلاق‹نيملسمللايضاقكلعجبءادحأةكيلعرثوننأيغبنيال:لاقف

امفرشاهمداخوةأرملانيبعقي:لاق؟كفعض“غلبامو:لاقكلذنمفعضأ
؟ةجاحنمكللهف:لاق!فعضلاولاذهنإ:لاقفءامهنييحلصأنأنسحأ

:جاجحلالاقهورکلملاينععفدتويئاطعييطعت:لاق؟يهامو:لاقمعن:لاق

نبديزيلاقف؛ملكلمعتسنالونيملسملالامتيبنم؟كيطعننأميقتسيالاذه

.طنمطقسى-1

.«لاق»:عوقونل-2

.ةغلحيحصلاوهوننمهانتبثأيذلاو؛«كنع»:خسنلاولصألايل-3

.«غلبم»:عيل-4

.«كيطعنا»:قوعيل-5
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ناوعأيفهلعحت«.نيملسمللنوعاهيفوخييشلاىلعفختةلصحانه:ملسميب

ةنوؤمكفلكيالنأناويدلابحاصلبتكأانأ:ديزيلاقف«؛ناويدلابحاص

.ةلباقملاناويديفناكوةئامتسوأةئامعبسهؤاطعناكو؛الماككءاطعكيطعيو

الوءةعمجموييفطساوىلإمويتاذجرخفرباحابحلاديدشديزيناكو

مالغای:لاقفءهتیحلورباجساراجبتلطفةيلاغبتءاجفهلةيراجديزياعدایدغت

؛معن:لاقةلغبلاف:لاق«نوذربلانميفعأ:لاقىاثعشلايبألنوذربلاجرسأ

ةلجدىلعذخأوهلهامعضومبكحجسملابابدنعيلفق:مالغلللاقفجرخف

:لوقيءاديدشاكلداهكلدو ةيلاغلاكلتنميأ هتيحلوهسأرلسغولزنو
رضحالف؛دجسلملاىلإءاجمثموقلاءالؤهدنعكنميظحلعجتالمهلا

نبةرامعهعمناکواریثکائيشهلاتعنصفهدازيديزياتأرماتسفانتریاججورخ

انوحتفيبكرملالهأنمادحأعدتال:ةرامعللاقةنيفسلاابكراو«؛ناح

رهظىلعامهّبص:لاقءنايبصلاىلإامهلمحأنابارجيقب:لاقةرصبلاىلإىهتنا

يقباممهيلإعفداونيكاسملاعداوكيحالممعطأوةنيفسلا

ىلإبتكفتيزيىلإكلذاكشفردقلارمأنمءيشجاجحلاسفنيلعقوو
لأسامنايبىلعةلمتشماهّإفهتبطخديدرترثكيريمألللق:هباجأف/[119]/رياج

وهفهللادهينم)ل:لاقفهبتناكلذدعبمهبتنيمكلذلكارارماهدّدرف«هنع

€2يداهالفلسينموا1شرمالوهلحتنلفللنضُيْنمَويده
۱۱۱!كبحاصملعأامديزيايكحيو:لاقثو

.17:فهكلاةروس-1

.186:فارعألاةروس-2

.طوعوقنمطقس-3
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كلمهلا:لاقفكلذهيلعٌقشفاهنعنيجراخسانلاىقلتفةعمحجلارباجىتأو

.دوعأالأيلع

نأوامناريجنيباهئزجيواهرحنينأربنعلارمأفروزجبرباجىلإةكتاعتلسرأو

لثمباصأانناريجلکا:لاقفىیاثعشلايبأءزجرثكأوباطأفءهلهأىلإلسري

.انناریجنيبواننيبواس!هاتاوساو:لاقءال:لاق؟اذه

لاقو ؛ةلدرخلتقلاقلضفأداهاأ:لاقفارباجءاثعشلاابأباشىئأو
هارافةلدرخفرعيالٌباشلاولتاقلتق:ميهاربإنبفسويخيشلا

هیفتکنیبهبرضف؛هعطخيالعلهيلعهديعضوودجسملايفهيزنيملسملانملحجر

نماذهلعفتلكناتملعدق:يلاولاهللاقفذحخأومومسمرجنخبةبرض

ةلدرخناكو؛اذهكنععد:لاقفهانمو؛كرمأنمىلعيلدفترمأامّإوكسفن

.اولتقفنيملسملانمةعامجبىعسدق

لاقفهسارحسموهلبقفهرادبابىلعدعاقوهوديزنبرباحنباجرخو

لزاننماموءهبحأليّهللاومتقدص:لاق«لجأ:اولاق؟هبحأيأنورتأ:هئاسلحل

رعةنمآف:اولاقمثيبلتيمثهتوخايوهبلزتيتومانميلِإبحهبلني

ادحاوامویىقبأنأٌبحأالنكلمهنميلعزعأبيهام:لاقف؟كدلونمكيلع

.ىئمتامكناكو؛ابزاعايندلايف

امهمر دیزنبرباجيأرنعردصييميمتلايرملاضابإنبهللادبعناكو
مرحعنةكمىلإجرخنمناكو«جراوخلارظانيضابإنبهللادبعناكوسهلل

.152/3«ناهريلاوليلدلا«نالجراولا1
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يدياماريثکهللادبعناکو«فرسع.بقل/]120/دیزیلماعملسمنمهللا

.!ناورمنبكلمادبعلحئاصنلا

؛هبرعشيملنطبلايفهلعلوءادلوديزنبرباحفلخهلأانموقبتكيفو

.مهتطلاخمومهقنوتةدشلىلوأانباحصأةياورو«هريغىلعيوارلامالكو

:لاق؛نامعىلإنايفسيبُأدجةريبهوارباججاجحلاىفننايفسوبألاق»

:الاقفءاثعشلاابأايتأف«تربكوربنعلايدويبامعليحرلاٌمأيبأةدتناك

لباقلاماعلايفهايتأف؛ليحرلااهنعماصفءاهنعاموص:2لاق؛موصلاقيطتالام

4اذهو؛3«اهنعرينعلامعطفءاهنعامعطأ:لاقموصلاقيطتالليحرلاٌمأ:الاقف

.ةزحجاعلايلانعيحلاموصبلوألاهئاتفإنععوحر

تعطقًالإويملعلثمملعالهاجلللوقينأملاعللسيل:ديزنبرباجلاق
؛كرذعتعطقًالإويفعضويلهجىلإعجزاملاعلللوقينألهاجللالو؛كرذع

.هرذعهللاعطقكلذامهدحألاقاذإو

ءامدهللامّرحدقسيلأ:مل؟لوقيفجراوخلاينأيرباجناك:ماًمضلاق

؟نيدبمهنمةعاربلاهللامرحدقسيلأ:لوقيو؛ىلب:نولوقيف؟ةنايدبنيملسللا

اديبتيلو؛يقنم«ناورمنبكلمادبعلحئاصنلايدياماريثك...ضابإنبهللادبعناكوههلوقطقس-1

!«هعضوماذهسيلفق»:ةراشإشمالالو]13ةحفصىلإ103ةحفصعضوللاذهنمضابإنيا.ائاسرصن

.خسانلانمًاطخهنأىلعلديامم

.رباحجىلإدوعيريمضلانألاطوهو«الاق»:نيل2

؟76وسلا«يخامشلا:رظنادنعاضيأتدروامكو؛يخامشلاريسنماصنةذوحخأمةياورلا-3

.210/2؛تاقبطلا؛ْييحردلا

.«وه»:طل-4

.قنم«زحاعلايملانع...عوحراذهول»هلوقطقس-5

.«لوقيو»:نيل-6
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؟نيدبًاهميرحتدعبنيدببرحلالهأءامدهللالحأدقسيلأ:لوقيف؟یلب:نولوقیف

اهبرمألادعبنيدببرعحلالهأ2ةيالوهللامرحدقسيلأ:لوقيف؛ىلب:نولوقيف

.نوتکسیف؟نیدباذهدعبامهللالحألهلوقيف؛ىلب:نولوقيف؟نيدب

يّ"اهلوقيفركفتفاقرتفاف؛كّبحأيز:نيملسملانمةأرمالرباجلاق

ريغىلعكلذتلمحيأُنظتامو:4تلاقفّللايف:لاقفاهيلإعجرف"كبحأ

.هللايف!هللاو:يأ؟هللايفحلا

عضوف«هربقنموند:لاقفكاذذإىمعأوهوهربقةدانقىتأرباجتامالو

.برعلاملاعتاممويلا:لاقفهربقىلعهدي

اخسنتافنهبیتاةرشعرقوليقوريعبرقوهقفناويدديزنبرباحلو

.هفلتأنييولغمهموق/[121]/دجواوةرصبلانم

هنوبلطيالولاتقلاوجورغلارمأيفانباحصألةعمهللاهمحرمرياجناكو

يدنعيمغااللوقيناكو؛مهزاونلرخذوهف؛لتقيالعلمهعمجورخلاب

لقاهنألهخيشوهلبقهنآعمةديبعيبأنعهركذرخامإو؛يلعنيدالومهرد

.ملعأهللاو«هنمانامتك

افافكاقزروةحلاصةلحاروةنمؤمةأرماييرتلأس:لاقءاعدلاباحبناكو

.«امهكرحت»:نيل-1

.«ةياطو»:نيل-2

.قوعنم(للا)ةلالحلاظفلطقس-3

.«تلاقف»:طيل-4

.قوعنم«ةرعبأةرشجعرقوليقو»هلوقطقس-5

.قنم«نهيناطعاف...ءاعدلاباحبناكو»هلوقطقس-6

15
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غرفتيلنم:ءاسنلاتومكهتومفلاصخثالثهيفنكتملنم»:رثألاينو

لنمو؛ملسمةديبعيبألعفكمهملعيسانللدعقيوةنسنيعبرألإملعلا!ملعت

ءاثعشلايبأكٌجحلاقيرطدمعتيملنمو؛سادرملالبيبأكءارشلايفهسفنعفدي
.«هللامهمرےہدیزنبرباج

؟كحيوكلام:لاقفهعومدحسبويكينيراكألانمالجرىأر2لآيور

فاحخأفضرألا5؟بحاصلاممتجنيونق“اذهمكبردنايبصينمعزن:3لاق

امهاطعأفنيونقهيلإلسرأفلختهلنمهباحصأضعبلإرباجثعبف؛يقَدصيالأ

ذحخأېیيفلوم7ناکفسهللاهمحرسةريبنبملسمةديبعوبأامو

ذحخأاثرثكأرفعجنعذخأ؛يدبعلاكامسلانبرفعجوديزنبرباحنعملعلا
سهللامهمحرسرياجنعذأاثرثكأيدبعلاراحصنعذحخأكلذكو«رباجنع

.رباجنعةديبعوبأذأانرثكأرباجنعمامضذخأامو
:ةديبعوبأهللوقيفمامضقاضامبروةديبعابأواماًمضجاجحلانجسو

نملمقلاناضفنياناكو؟قيضتنمىلع

ل

؛اممنانسأبامهمراوشناصقيوامهاح

.قايسلاهيلعلديوئعمللبسنأطنمءانتبثأيذلاو«ميلعتل»:خسنلال-1
.«یأرو»:واولاةفاضإعمقنم«هنآيورهلوقطقس-2
.«لاقف؟كلامهل:لاق»:قيل-3

.«ەنھ»:عل-4

.«بحاصىلإ»:قيل-5

.«هيلإاممثعبفنيوتققحالفغهلهباحصأضعيلإرياحثعيف»:قيل©
.«ناك»:قيل-7

.«نع»:نيل-8
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لهأمعطأفتيزلاماعطإب:لاق؟ملعيEايسوحبجاجحلالأسو

:لاقف؟كلذبترشأمل:يسوجمللليقف؛امهباًنمسف:مامضلاق؛امبنجسلا

مهو/[122]/هللاهنعلستامو؛نوجرخيفمهلبقتوونويحيمهلعل

هللامهمحربحاحةافودعبرفعجيأةيالويفيفوت3و؛اوجرخأفسبحلايف

سهللاهمر ناکو؛ثیدحوهقفوذفانظعوولمعو*ملعاذالجرناكو

.عاستالانم5هيفوهامعمعابلاروصقبافرتعمىذأللالٌّمحتماعضاوتم

اودارأنيحنيملسملا؟[نم]ةعامجىلإوةديبعيبأىلإنسحلانبهللادبعثعب
:لاقدقوںیئکنبحلاصهيلااوثعیینأمهيارقففهیأربدحاولکملکتف؛جورخلا

هالقءايشأثدحأهنأالإنيملسللايملکتمنمناکو؛مكنیدىلعيّمحل

ىلعفاخيالجرنورتأ«يأربسيلاذهنإ»:ةديبعوبألاقف؛اهيلعنوملسلل
هيلإهنوعدتامىلعمكعواطاذإو«هومتلأساملكمكيطعيالأكلمابلطيوهسفن

حلاصایهللوقتیسعامف؛قحألاسانلانكلومکتوعدبقمانالاق

هللادبعتومرضحيفانبحاصبقحليلف7معزيامكنيدلادارأنإف؟قدصدقو
.مهيأردسفأومهتعامجقرف؛«توعیىّئحهيدينيبلتاقیلفيجينبا

.هانتبثأامكءاثلابتابنلااذهةيمستنألًاطخوهو«تاركلا»:نيل-1

.قنم«اوحرخأفسبحلايلمهو...ديزنبرباحنعملعلاذخأ»هلوقطقس-2

اذهيلا؛«بحاحتومدعبرفعحةيالويلاةديبعوبأتام»هلوقةفاضإنولصألايلدروو؛قنمطقس-3
.ةرابعلايلابارطضاثدحأامعضوللا

.«ملعلحر»:قيل-4

.«هيلع»:نوعوقيل-5

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام-6

.«معز»:نيل-7
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:لاق؛دحأكنعفلتامتحرخول؟جورخلانمكعنمام:ةديبعيبألليقو

رصعلاورهظلانيبامميقأنأبحأالو«تببحأامتلعفيأولو«كلذُبحأام

.ماكحألاةفاخم

قشنافاوعدفللانيدىلعهباحصأوهنأىلعةمالعهللانيدبٌمتهاو

سهللامهمحرسمحلةمالعكلذو؛شروعلااوأرىحتاوامسلاوراغلافقس

.“اريخهدعاوقومالسألانعمهازجو
انثجاميفذحخ:لئاقهللاقفجورخلاةدارإدنعمهظعيناكهنأهعاضانمو

هللاهمحرسكلذلمحتف؛كنمفصوأوهنمىلإانبهذلظعولااندرأولهيف

.هيلعدريملو

:هيلعدوهشملالاقفءةرصبلايضاقدنعةديبعيبأةداهشىلعنالجردهشو

ولهب/[123]/فراعانأ؛كحيو:لاقف؛نالفةداهشىلعادهشامإهللاكحلصأ

.هبتمکحدحاوةداهشبمكحأنأيلزاج

وبألاق؛ردقلارمأيفهركاذيلسهللاهمحرسةديبعابأيفوكلاةزمحىتأو
ىلعةزمحای:ةديبعيبُأنمتعمسامرخآواریٹکارظانتف«بحاحلزتمىلإنايفس
هتییهنممظعأبحاحنمهتيیهناکوبحاحهملکفجرخف؛نالیغتقرافاذه
كردتمل:بحاحلاقف‹نيملسملانملوقلااذهتذحخأ:ةزمحلاقفةديبعيبأنم

عحجرأيّنإ:بحاحلاقف؛كنع:لاقف؟هتذخأنمعفءارباجلإهتكردأدقالإادحأ
نمَكِباَصأام:لوقأااملبقاويبقفرا:لاقف؛هنعتعجرامكهنععجرافهنع

.عنماطقس-1
.قنم«اريخهدعارقومالسإلانعمهازجو...هللانيدبمتهاو»هلوقطقس-2
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نمةئيسلاوهللانمةنسحلافنمفةّيسنمَكباَصُأاموهللانصفةَسَح
نمالوكنملبقيال:لاقفلإاسهللافلكي۷(:لوقأودابعلا

اهببسفةئيسنمكباصأاموفلانملضففةنسحنمكباصأامعملانإفكريغ

هنآمهغلبةددعبمث؛ةزمحباوقفرا:لاقفبحاحهنعلئسو؛اهقلخهللاوكنم

ملكتف«سانلاهلعمحفابجاحةديبعوبأرمأفمهملكيفءاسنلاوءافعضلاىلإيشع

اثدحأةّيطعوةزمحنإ:لاقوهيلعأوهللادمحفبحاحملكتمثنوملكتلا

نمادرطف؛مهّنمنئاخاندنعوهفامهسلاجوأامحلزنأوأامهاوآنمفاثادحأانيلع

!ةديبعيبألابجعاي:لاقف؛ردقلايفهلاقاملهنارجمبرمأوةديبعوبأهرجهو؛سلحلا

الومهينديومهنعيضروءَبحأوءاشودارأنولوقينايتفلاءالؤهوينارجمبرمأ

سيلوهتلازإدارأةزمحوردقلاتابثإاودارأءالؤه:ةديبعوبألاقف؛مهلوقلثعبلوقي

.هلیزمکهتبثم

ةمزحبنأعيطتسينم:لاقف؟نامبإلارفاكلاعيطتسيله:ةديبعيبألليقو

عيطتسيلوقأالو«نيتعكر/[124]/يلصينأعيطتسيمرحىلإلحنمبطح

.هللانمقيفوتبالإكلذ

ملوهنيدىلإليلارمأهغلييملاتكاعدنإ:هللاهمرسةديبعوبالاق

.كرشميسوحلاوملسميباتكلافهباحأفليّينلارمأهغلبدقاًيسوحبهرّيغي

ىلعادحأهللاربجأله:لاقفعبةديبعوبأويرصبلاخيشلايبأنباعمتحاو

وهملعلاف:لاقمحلهبيهرتوهفيوختناكلكلذتلقولوءال:لاق؟ةيصعموأةعاط

.78:ءاسنلاةروصس-1

.285:ةرقبلاةروس-2
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محلنيزومهسفنأمهلتلوسنكلوءاللاق؟اولمعامىلإدابعلاداقيذلا
.هللاملعاممهنمناكفمحلامعأناطيشلا

وهورفعجيبةفالخيفةديبعيبأتومنمىضماملةفلاخمةياور]ىوريو

ةرصبلايفامهوهبهذمفلاخيةديبعيبأبعمسديشرلانوراهنبنومألانأ![ىلوأ
لسرأوهلتقىلإلصوتيامهلدجيل؛يضاقلامتكأنبيحيمهنموءاملعهلعمحف

‹نينمؤلاريمأبحأ:لاقف«؛نامتكوءافخيفذيمالتلامّلعيلوسرلاهدجوفءيجيلهيلإ
 ىلاعت هلوقًارقو«ميجرلاناطيشلانمهللابذوعأ:لاقوهيديوهيتبكرىلعاثجف

لَعوهالإهلالهللايبنسحل3[ىلاعتهلوقو2«ندهَسيريعمنإالك)ا

دجياىحهلهأبقاضسلجلادوفىضمف؛*(ميظعلاشعلابروُهَوتلكو
:لاقهنأًصيملوسمالسلا:لاقومحلاضغبموأافئاخهوُظوفقوفاسلحب
:نومأملاهللاقو؛كرشممهيفناكنإالإمهلادملاعبانمىلعمالسلا
.يځهلحزحزو«سلحا

موقأوهفهبماقنإفهضرفنعخيشلااذهلس:يحيلنومأملالاقو
داعأفهبجيملف؛كيلعضرفمك:يحيلاقف؛هقنعبرضنفهريغنعزحعأوهفلاو

وأتبعتكلاؤسةديبعوبألاقف؛انهتوكسلاعفتيال:لاقونيترموارم

/[125]/سلجفملعتلاسلجيثيحسلحجاف:ةديبعوباهللاقمعلاۇس:لاقف؟مڵعت

cew

ألإةيلاولاياورلاةبسنيلطلاافهىلإهبتخيشلانأرهظباهو؛قنمةفاضإنيفوقعللنيبام1 ةياورلاهذهيلوهسلاىلعييمثلاحلاصنبدمحمخيشلاهبنكلذكو؛ةراشإلاهذهبىفتكاواهتبثأهنکلوةديبع رظنا؛شلانبرمعمةديبعيألإلصألايلةيوسنمنوكتدقلاقوةمركيأنبملسمةديبعيأىلإاهتبسنو ,05ةحفصشماه:ماكحألاضايريلماسبلادرولا:ييمشلا
.62:ءارعشلاةروس-2
نمةفاضإنيفوقعملانييام-3

.130:ةبوتلاةروس-4
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؛كيلعضرفمك:لاقويحيمهعنمفمالكلااودارأواوعزجف؛لأسا:هللاقفهيدينيي

نعوا؛رشعئانمدحاونعوأنعوأدحاوضرفنعأ:ةديبعوبألاقف

نمةسمحنعوأةئامنعوأ«نيعبرأنمدحاونعوأ«نيئالثوةتسنعوأ«رشعةينام
لاقفملعنومأمللوءاريحتمنومأملاىلإيحيرظنف؟رمعلالوطيفدحاونعوأ؛نيتئام

تقلخامباسحلاالولهللادبعاي:لاقف«باسحلاترثكأفدحاونعكانلأس:نومألملا

ُملْظُالقةَماَيقلامولطسنيالاعضو_1ىلاعت هلوقتعمامأررانلاوةَ

مذإبضففابیفکواباأنمهحلاسناكنواَسَ
ريمأاييلهبه:يجيلاقفبرضامالغاي:لاقفهوو‹نينمؤلاريمأايلقي

نييوهنيمالكىرجوءهملعنمييىأرالكلذو«فيسلامالغلالسدقونينمولل
ككحضأام:لاقفةديبعوبأكحضف«هيلإلبيسال:يحيلاقىحوفعلايفنومألل

اليحينأوضحيملنإالأمّنالكنأيكحضأ:لاق؟لولسمفيسلاو

انلرّسف:هللاهمرسةديبعبأللاقو؛فيسلادمغأ:مالغلللاقفضحنإالجأ

سمخاو؛قافتالوكرشهطلاخيالمالسإلانيددحاولاضرفلا:لاقف؛تلقام

رشعةينامثلاوءارهشرشعنانمناضمررشعينانمدحاولاو«سمخلاتاولصلا

سمخلاتاولصلاتادجسنوثالثلاوةتسلاو«رتولاوسمخلا3[تاولصلا]تاعكر

رتولاوسمخلايفةريبكتةئاملاونملاقثمنيعبرأنمدحاولاورتولاو

.عيطتسمللجملارمعلايفدحاولاوهرٍدتئامنممهاردةسهنيامنمةسمخملاو

.قنمطقس-1

.47:ءايبنألاةروس-2

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام-3

.ننمتطقس-4
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كلأسننأقحأتنأولأسا:لاقف«كلأسأنأديرأ:نومأمللةديبعوبألاق

/]126(/هلتلحولبق“لجرىلعتمرحةيراجيفلوقتام:لاقفءانديفتف

يفهيلعتمرحوءبرغملايفهلتلحوءرصعلايفهيلعتمرحويف

يفتمرحوءرصعلايفهلتلحورهظلايفتمرحوءرجفلايفهلتّلحوىاشعلا

:ةديبعوبألاقف«قرغلااذهنمانحفيردأاللاقف؟ءاشعلايفتّلحو«برغللا

.اهريسفتبانيلإنسحأ3لاق؟ناطلستنأويردتالفيك

فلتلحفارهظاهارتشاورجفلالبقرحخآىلعتمرحناسنإةيراج:لاق

ءاشعلايفاهقلطولتّلحفبرغملايفاهجّوزتوهيلعتمرحفرصعلاياهقتعأو
هيلعتمرحفرهظلايفاهنمرهاظوهلتّلحفرحفلايفاهعحاروهيلعتمرحف
يفباتوءهيلعتمرحفبرغملايفدتراولتلحفرصعلايفراهظللةبقرقتعأو

.هلتلحفءاشعلا

كلحتف*ذإو؛ءطولاةمرحةمرحلابدارملاو؛ليشتةروكذملاتاقوألاصوصخو
.رحخأعاونأوركذامىلعةدايزلاكنكمأهللااذه

:لاقةالصلالبقهللاضرتفااًمع ىلاعتهللاهمحر ةديبعايأنومأملالأسو

ةراهطوندبلاةراهطوءاجنتسالاولاستغالاوعوضولادنعةيمستلاوةينلا:رشع

دوحسلاعضوملرظنلاواهيلإهيجوتلاوةلبقلاةفرعموةالصلاعضاومرايتخاوبوثلا

:اهصالخإومارحإلاةريكتو

.«ناب»:خسنلايف-1

.قوعنم«لحرىلع»هلوقطقس-2
.«لاقف»:عيل-3

.«اذإ»:طل-4
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:لاق؟اهعوشخناهربام:لاقءاهعوشخ:لاق؟ةالصلاناهربام:نومأملالاق

:لاق؟هلکكلذناهربام:لاقءاهتنيکس:لاق؟اهراقوناهربام:لاقءاهراقو

.امہیغوعوكرودوجسنماهئازجأءافيإوكنيهللةينلاصالحإوةّمحلاعمجباهمرحت

‹نيقيلا:لاق؟ةيمستلاحاتفمام:لاقءةيمستلا:لاق؟ءوضولاحاتفمام:لاق

ءادأىلعربصلا:لاق؟لكوتلاحاتفمام:لاق؛لكوتلا:لاق؟نيقيلاحاتفمام:لاق

؟ءاجرلاحاتفمام:لاقىاجرلا:لاق؟اهئادأىلعربصلاحاتفمام:لاق«ضئارفلا

ام:لاقكيهللةعاطلا:لاق؟ءاضقلاباضرلاحاتفمام:لاقىاضقلاباضرلا:لاق

هللانحبسفملعلاسأروهف/[127]/كيهللاديحوت:لاقهللةعاطلاحاتفم

.نيلاعلابر

:لاق؟ملعتلاتدفتسام:لاقملعتلا:لاق؟هلکاذهتدفتسامم:نومأملالاق

وه:لاق؟لقعلاتدفتسام:لاق؛لقعلاب:لاق؟ميلعتلاتدفتسام:لاقميلعتلاب

:لاقءرخآلا!امهنمدحاولکيّوقي‹لامعتسابلقعوكيهللانملقع:نالقع

.ىلاعتهللاقيفوتب:2لاق؟كلذتغلبم

الويقزريهللا:لاقرشكأوأ3مهردفلأنيرشعبهلرمأفنومأملاحرفف

وبلاقءانويداضقا:لاقهللاىلعيقزرومهاردلاهذهلبقأاليعي؛ٍناسني

اذإكإف؛نيدبنيدىضقيالهنأءالقعلاوءاملعلاقفُأ:5هللاهمحر ةديبع

يفامفّرصتاذِإهنأئعي؛نيدلانعكتّمذٌكفنتالانيدهبتيضقوانيدتذحأ

.قنمطقس-1

.قنمطقس-2

.«رانيد»:عيل-3

.عنم«هللاىلعيقزرومهاردلاهذهلبقأاليعي»هلوقطقس-4
.خسنلايقابنم«هللاهحر:هلوقطقسوعنم«هللاهمحرسةديبعوبأ»هلوقطقس-5
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:لاقء1لحريغنمهاطعأنومأملانألهللحتالهالہیلعانیدتناکنيدءاضق

امابلعفاونماهجرخأ:لاق؛سانلانيبلايكلاكنوكأف:لاقءامبقلصت

ىلإةقفنلاكيلعيرحأ:لاق؛اهلهأىلإكتّمذنمتنأاهجرخأ:لاق«ديرت

.باسحرغبءاشينمقزريهللا:لاقكتوم

ةرصبلاىلإمهفاتكأىلعهنولمحيناملغلانومأملارمأدمباحأالهنأىوريو

.هرادىلإهفلخنيّنغيراوحجبوةلجؤمفلأةئاموةلجعمفالآةرشعبو

ءفاوطلاسانلاعموفاوطلاادتباففاطملاديشرلانوراهلخدهنأىوريو

هبجاحىلإتفتلافنوراهىلعكلذٌقشفءهعمفوطيلعجويبارعأهقبسف

لاقف؛نينمؤملاريمأفوطيلفاوطلالخيارعأاي:بحاحلالاقفهيلعركنلاك

 لاقفمارحلاتيبلاوماقملااذهيفمانألانيبىواسهللانإ:ايارعألا

باذَعنممُلظبداَحلإبهيفذرينمويدابلاَوهيفاوس:یلاعت

ديشرلاجهعكلابهبجاحF۳نمكلذديشرلاعمامف2میل

ماقماىلإىتأغلبقرجحلاملتسافهقبسدقيبارعألادجوفدوسألاحلالإ

.هلبقىلصفيبارعألاهقبسف
/[128]/لاقو3يارعألابييِإ:بحاحلللاقةالصلاوفاوطلانمريمألاغرفانو

مايقلابقحاوهفةجاحهلتناكنإءةجاحهيلإيلام:لاقف؛نينمؤملاريمأبحأ:هل

نحنقدص:لاقف؛هيدحنينمؤملاريمأىلعصقغابضغمبحجاحلافرصنافءاهيلإ

ءازإبفقوىحهيدينيببحاحلاونينمؤملاريمأضفمثيلايعسلاومايقلابقحأ

.عنم«لحريغنمهاطعأنومأملانأل...امفّرصتاذإهنأعي»هلوقطقس-1

.23:جحلاةروس2

.«يارعاب»:عل
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كانهسلحجأ«برعلااخأاي:ديشرلاهللاقفمالسلاهيلعٌدرفهيلعملسويبارعألا

مرحلاوهللاتيبتيبلا«يمرحمرحلاالويييتيبلاسيل:ييبارعألالاقف«كرمأب

ىلعكلذمظعففرصنتتفشنإوسلحتتعشنإءاوسهيفانلكوفلامرح

.كلذلثعههجاويادحأٌنظامو!هنهذبرطخيملامعمثيحديشرلا

هب2تمقأنإفكضرفنعكلأسأنأديرأ:ةرارعأايهللاقوهبناجلإسلحف

كلاؤس:يبارعألا:لاقفزجعأهريغنعتنأفهنعتزجعنإوموقأهريغبتنأف

لب:لاقوهباوجةعرسنمديشرلابحعف؟تّنعتملاؤسوأمعتملاؤساذه
ديشرلاماقف«؛لوؤسملانملئاسلاماقميفسلجاومق:يبارعألالاقفملعتملاؤس

لاقف«تسلجدقفكلادباًمعلس:هللاقف«هیتبکرىلعِبارعألايدينيباثجو

؟كيلعهللاضرفاًمعقربخأ:هل

نعماءاضرفرشعةعبسنعمآ«ضورفةسمنعمأدحاوضرفنعييلأست:لاقف
يدحاونعمأ؛نيعبرأنمدحاونعمأءاضرفنيعستوةعبرأنعمأءاضرفنيئالثوةعبرأ

ضرفنعكتلأس:لاقفهباثزهتسمديشرلاكحضف؟نيتئامنمةسمنعمأرمعلالوط

باسحلابقكالخللاهللاذحخأاهباسحرهدلانأالولنوراهاي:لاقف!رهدلاباسحبيتيأو

اھايلرنمةبحلاقثمناكنوايشسفملتالفل: ىلاعتلاقهةمايقلاموي

لاحىلإلاحنمريو/[129]/نينمؤللريمأهجويفبضغلارهظف؛۹(نييساَحاَبىفكو

هللانأريساميظعاغلبمهتمكلذغلبو؛نينمؤللاريمأاي:لقيملو«نوراهاي:هللاقنيح

.«هنهذيف»:قيل-1

.«تمق»:قيل2

.طنمةلالحلاظفلطقس-3

.47:ءايبنألاةروس-4
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غكلذبهقطنأ!يذلاوههللانأملعالهلقعىلإعحروبضغلاكلذنمهمصع

كقنعبرضبنرمآلتلقاميلرسفتملنإ؛يدادحأويئابآةبرتو:ديشرلاهللاق
سىلاعتسهللهبهوهنعفعانينمؤملاريمأاي:بحاحلاهللاقفقورملاوافصلانيب

vتافقىلعىقلتساىحنميبارعألاكحضف؛فيرشلاماقمااذهلحأل
دقالجأبهوتسيامكدحأنإفامكنمابجع:لاقف؟كحضتممديشرلاهل:لاقف

هيلعتناه2هنمعمسامديشرلاعمساًملفرضحيملالجألجعتسيرخآلاورضح
.هحرشىلإيسفنتفوشتدقفتلقاميلترّسفامالإللابكتلأس:هللاقمثءايندلا

قريثكاضورفيلعهللاضرفدقفيلعهللاضرفنعكلاؤساّمَأ:يبارعألالاقف

تاولصلافضورفلاةسمحاًمأومالسإلانيدوهدحاوضرفنعكليلوقف
نوئالثوةعبرأاًمأوءةليللاومويلايفةعكر3ةرشععبسفرشعةعبسامأو؛سمخلا
نيعبرأنمدحاواًمأو«؛تاريبكتلايهفنوعستوةعبرأاًمأو؛تادجسلايهف

اًمأوةدحاوةّححفرمعلايفدحاواأوءارانيدنيعبرأنمرانيديهوةاكزلاف

نسحنموكلذريسفتنماحرفديشرلاًالتماف؛قرولاةاكزفنيتئامنمةسمح

.هتنطفمظعويبارعألامالك

لاقف؟نبيتلهفكتلأساذإفكتبجافيتلاس:ديشرلللاقيبارعألانإمغ
حبصلاتقوةأرماىلإرظنلحجريفنينمؤملاريمألوقيام:لاقفلس:ديشرلا
هيلعتمرحرصعلاناكانوهلتلحرهظلاتقوناكاًملفامارحهيلعتناكف

ناکانوهيلعتمرح/[130]/ءاشعلاناكالوفلتلحبوغللاتقوناکانو

.طنم«يذلاوههللانأ»هلوقطقس-1

.«عمسامهنمديشرلاعمساملف»:طونيف-2

.«رشع»:طيل3
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ناكانوءهلتلحرصعلاناكانوهيلعتمرحرهظلاناكانوهلتلحرحجفلا

.هلتلحءاشعلاناكانوهيلعتمرحبرغل

تنأ:يارعألالاقف؛كريغهنمالرحبيفيتعقوأدقل:ديشرلاهللاقف

؟يلأسمنعزجعتفيکفءيشنعزجعتنأيغبالوكقوفدحأسيلونينمؤللريمأ
تركذاميلرسفتنأديرافكركذعفروكردقمظعدقل:ديشرلاهللاقف

ةأرماىلإرظنيلوقاأ؛ةماركوابح:يارعألالاقف؛فيرشلاتيبلااذهلويلاماركإ

اذإيأهلتلحفاهارتشارهظلاناكانو«هريغلةمأيففمارحهيلعيهواحابص

تمرحفاهقتعأرصعلاناكانولوألادنعتأريتسادقتناكوأدعبتأربتسا

انولتلحفبرغملاناكانوءاهنمعمتلاواهئطونمعنميأيلع

هلتلحفاهعجاررجفلاناكانوءاهنمعنميأهيلعتمرحفاهقلطءاشعلاناك

ناكانوهلتلحفباترصعلاناكانوهيلعتمرحفاترارهظلاناكانو

.هلتلحف2تباتءاشعلاناكانوهيلعتمرحف!تّدترابرغل

ترضحالنومهردفالآةرشعبهلرمأمثهبحعٌدتشاوكلذبديشرلاحرفو

ةيارجكيلعيرحجأنأديرتلهف:لاق؛اماحصأىلإاهدرابيلةجاحال:لاق

كيلعناكنإف:لاقيلعيرجيكيلعىرجأيذلا:لاق؟كتايحةَدمكيفكت

:لوقيًاشنأمث؛ائیشهنملبقيملف؛كنعهانيضقنيد

انيحذلتوةراتدكف انينسانيتاوتاينالابه
انيلئراوللادغهكرتأوىقيسيلءيشبیضرأامف

انيحئانيلوحناوخلابوىييلعبارتلابيئاک

.«دترا»:عل1

.«بات»:عل2
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/([131]/انيعماسللةرهجمسقئوهيفناريتلارفزتمويو

انيعجأكنمنمقتنألييرلالجويقلاحخ

هنأهوربخأفهدالبنعوهلهأنعوهنعلأسوديشرلاهّوأَتهداشنإنمغرفالو

يبانبيلعنبنيسحلانبيلعنبدمحمنبقداصلارفعجنبيضرلاىسوم

هينيعنبيهلوماقفءاهنعاعروتوايندلايفادهزٌيزبايتناكو«بلاط
تيحْملَعَأهلالارقمغ

مهومانألانيبمحلاحنوفخياوناكءالؤهيناوخإ»:ةياورلاهذهيوارلاق

فیکفاولبقذإمهتافصهذه«ناكمعفرأيفهللادنعمهومحلهبويالربغث

اقصهذهرزم(كتاففيكاقاقملمركلام

نمليلايوةلاطبلايفراهنلايفتنأنيكسمايكحيو؟دوكنمايكسفنىلعحف
:دشنيو.دوقرلاةلمج

ريصنلامعتوىلوللامعنتنأ ريمضلانكياياميلعاي

ريجتسييديیسايباذعنماياطخلاهةتقسبوادقدبعلنم

ريصتكيلإىرولاسوفنوصيحمكنعبونذلالهألله

روففلاميحرلابانملعدق.ىلومبنذلانمدغيثانبسح

.2ىلوملاتعنلعجيو"لا"طقستوأعفرلاىلإروفغلاعطقب

.125:ماعنألاةروس1

.قنم«ىلوماتعن...روفغلاعطقب»هلوقطقس_2

 

 



[ناسنإلايلعتسلاتابجاولا]
مدآنباىلعدارملاوةقيقحللةفاضإلاوناو(مدآنباىلعبجتةّنس)

مدآدلوىلعلاقهُناك«؛تانبلالمشيامنبالابدارأوأ«سنجلاةدارإبهتنبو

رخآلاببسببجييذلانألءةّئسعميأ2قلطملايفدّيقمللالامعتسا
نهيففيقاوبلااًمأو؛غولبلاببسببحتيأ؛غولبلاعمطقفةفلكلانهنم

.عومجاىلعمكحلادارأوأةبسانملاولباقتلا

عم)تابجاولانتسلاوضئارفلابفيلكتلايأةفلكلاموزل(ةفلكلا)

.ملخلاغولب(غولبلا
كحاولايدثلابّعكتبركذلاغليي»:هماكحأيفشيوردخيشلالاق/[132]/

وأتارعشثالثوبُككتلابنّيبتيو؛لقعلاملحلاوىشنألاو
ةةرشعثالثلالوقك؛نينسلاولمحلاوضيحلاوةفطنلاوتوسنيترعش

زييمتلابمالسإلالّوأيففيلكتلاناكدقوركذللةرشععبرألاوىشألل

؛نينسرشعنباليقونينسنامٹنباوهوبلاطيبانبيلعملسأليقكلذلو
الييلالوقياملهناعذإعميمالسإ4نايدنعيذلاو

.ننمطقس1

.قنم«قلطملايلديقمللالامعتسا...ىلعدارملاو»هلوقطقس2

.«رشعةئالثلا»:طيل3

.«ناونعيذلاو»:عيل4

.قنم«هلوبقوليلالوقيال...شيوردخيشلالاق»هلوقطقس5

١
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رمؤي؛لفطلاوغلابللبودنماوٌبحتسملاوبجاولافورعملاب(رمألا1و)

فورعملالعفبباثيهنألو؛غولبلاتقولملعتيلومالسإلا2راعشلةماقإلفطلا

مالسإلاىقبيلهيلإبودنملاوبحتسلملابرمألابحوامُنإو؛بقاعيالناكولو

.امهبرمألاكرتبالوبودنماوبحتسلملاكرتبرفكالناكولوالومعموالوقعم

قالخألائواسمهنموءهوركملانعوةريغصلاوةريبكلاركنملانع(يهنلاو)

راعشلةماقإامهيلعباقعالهنأعمنايهنيامّإو«نونجاولفطلاوغلابلل

رجزايلوغولبلاتقولملعتيلوهللاهجولكرتاذإلفطلاباثيلومالسإلا

نونجمللباوثالوظيلغتلاوسبحلاوبرضلاهيفرثؤيهّنإفعوسلانعنونجلا

يفركنملاقّقحتيامّنإو؛هيلعباقعالامكهنونجلاحلعفامىلع
.ركنملاةروصيففامهيفامأوامهريغ

ةريبكوهاًمعلفطلايفكرتنمو؛ءاسأوصعيملنونجلايغكرتنمو

فيكفلفطلالعافلارفكيالهنألوألاهجوورفكليقو؛ىصعغلابلاٌقحيف
.نيدلارمأميظعتوراعشلاةماقإيناثلاهجووءيهنللكراتلارفكي

هلناكنإهّدضلعفبرمأءيشلانعيهنلاو؛هكرتنعيغءيشلابرمألاو

ءيشلا/[133]/كرتنعيهنلاومُدَضدعتنإهدادضأدحألعفبوكحاودص

.3هلعفنعينءيشلاكرتبرمألاوءهلعفبرمأ

كيلعسأبالوءهنعيهنلاكلزجيمهتهاركوأءيشلاةمرحققَحُتماذإو

هبابحتساوأهبدنوأءيشلابوجوققحتماذإو؛رمألاسفنيفامّرحمناكولو

.عويوٺنمطقس1

.«رئاعشل»:يل2

.طنمهانتبثأامباوصلاو«هلعفبرما»:عونيلو؛«هلعفبيف»:قولصألال3
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ىلعامهو؛رمألاسفنيفابجاوناكولوكيلعسأبالوهبرمألاكلزجيم

ةردقمدعوأريصقتوأءيشيفهلهجلهنيملوأملاعلارمأيملاذإفةيافكلا

.رداقلاىلعبجو

عمفلاةفرعمعملوسرلاةفرعموءيهنلاعمرمألالوقينأىلوألا

ححارلاىلعةلخادلّوألاكلكيف"عم"بىاجرلاعمفوخلاولئالدلا

.!لصألاوهامك

يلوىازجألابفصّياليأهتاذيفدارفنالابدوجومهنأب(هللاةفرعمو)
.هتيهولأوهلاوقأوهتافصوهلاعفأ

هنآفرعينأبجيو؛لسرمءينهّنأبلدّمحعاندّيس(لوسرلاةفرعمو)
نمف¥هديىلعهنيدنال؛مهنمفلكملااذهنألڭةفاكسانلاىلإلوسر

لاوهنأفرعينأبجيالو3؟هسنجىلإلسرأهلأفرعيملنإعبتي
.ذخأيىحمهلكقلخلاىلإوأنا

لقعلابوءاهلضفأوهومالسإلاومعنلالواوهوداجيإلابماعنإلا

.هبعفتنيامرئاسولاملاوةايحلاوندبلاةّحصو

هجونمةليلومويلكيفيلع ىلاعتهللنإ:نيفراعلاضعبلاق

يفيسافنأتيصحأ:لاق؟كلذفيكوهلليق؛5ةمعنفلأرشعةعبرأدحاو

.قنم«لصألاوهامك...لوقينأىلوألا»هلوقطقس1

.عوننمطقس2

.قنم«هسنجىلإلسرأ...فلكملااذهنأل»هلوفطقس3

.«صانلاىلإلوسرهنآ»:ىقيل4

:قل5

16
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.ةرشعاتنثاراهنلانإهيفليقف؛سفنفلأرشعةعبرأيهاذإفةليلومويلك
اتنثاةقيقدلاوءةقيقدرشعاتناةريعشلاوءةريعشةرشعاتنثاةعاسلاوةعاس

لصاحلاوةريعشةرشعاتنثايفةعاسنيرشعواعبرأتبرضاذإوءاسفنةرشع

افلأنوعبرأودحأجرخءاسفنةرشعيايفلصاحلاوةقيقدةرشعاينايف

ينايفةعاسنيرشعواعبرأتبرضاذإكنأل؛نوعبسونانثاوةئامعبرأو

ةقيقدةرشعيلايفاهتبرضاذإوءنونامثوةيناثوناتئامجرخةريعشةرشع

جرغخيسافنألاددعبءاهتبرضاذإونوسموةتسوةئامعبرأوفالآةئالثجرخي

.ركذامكل

هادعاموهوءهتافصىلعوكيهللادوجوىلعهبلدتسيام(لئالدلاو)

.هاوسقلاخالوةلسرلاوبتكلاواهضارعأواهماسحأهتاقولخمنم

هال؛رفاکىلعةمعنالليقفدمحتمئالمرمأةمعنلاو»:ليق

:ىلاعت هلوقلهريغكهيلعمعنلانأحيحصلاوءاهركشمدعلاهيلعبقاعي

ةبقاعلانفءاريثككلذريغوهقيآلا*ضَرعَأنانسلالاىّلَعاَسَعلَأاذإو)
يفلعجيو"هتبقاعدمحت"هلوقطقسيوأءاهعاضأيذلاوهفركشولةدومحم

رمألاومئالمرمألاقيفيكهبإمث؛"عافتناللهللاهلعج":هّصنام

الوماسجأيهيلامعنلالخدتالف؟لاعفألاوتافصلاو/[134]/لاوحأللوه

ءيشلاةمعنلا":لاقينأىلوألاف؛ةحضاوةنيرقبًالِإدحليفزوجتلانسحب

.«يثا»:لصألال1

.طونوعنم«ركذامكلجرخيسافنألاددعباهتبرضاذإو...نيفراعلاضعبلاق»هلوقطقس2

.ىقنم«لسرلاوبتكلاو»هلوقطقس3

.83:ءارسإلاةروس4

.نوعنمهانتبثأامحيحصلاو«اهعضوم»:طولصألاف5
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تابثالايفريكتتلا!لصأنإف؛ءاضيأفيرعتلاب"عافتناللهللاهلعجيذلامئالملا

ريغعافتنالاو؛عافتناادبأيهفمسحريغادبأةمعنلالاقيدقومومعلاريغ

سفنالماعطلابهنوداموعبشلاو«بوثلاالبوثلابةمعنلافمسح
.2اذكهوماعطلا

.ةقباسلاوةمئاخلاءوسولوبقلامدعنموريصقتلانمورانلانم(فوخلاو)

نسحوءالوبقمنوكينألورّصقمريغنوكينألوءةئجلل(ءاجرلاو)

.ةقباسلاوةمتاخلا

يرذعيالوءلوهذلازاوحايندلارمأيفءاجرلاوفوخلابجيالو

؛رفکيويندوايورخأيفهللانمسياوأنمأنمو؛هللاريغنمهنأراضحتسا

الهنآالإ؛ةديحصلاوهوضعبدنعرفكيملرخآلاىلعامهدحأبلغنإو

قلخلانمسايإلابسأبالو؛سايإلا“ساوسوعقددنعوأتوملادنعالإنسحب
)ڈاركَمنايالفلشاحورنمسيبالول؛رورغهنأالإمهنمنمألابالو

.7څلا(نييلقاذنكيبايل(نمؤمافوخنزووللاةنيتيآل

.«ەلصا»:عيف1

.قنم«انكهوماعطلاسفنالماعطلابهنودامو...مكالمرمأةمعنلاوليق»هلوقطقس2

.قنم«حيحصلاوهوضعبدنع»هلوقطقس3

.«سواسو»:عيل4

.98:فارعألاةروسو‹87:فسويةروس5

ضعبنعروُتأموهو؛عوفرملايلهللصأالةعوفرملارارسألايللاق««الدتعالهؤاحرو»:هماث6

.289ص‹387مقرثيدح:ةعوفرملارارسألا:رظنا؛«فلسلا

دعبنيلاءاجو؛فوعنمنيثيدحلاونيتيآلابداهشتسالاطقسو؛جيرختىلعصنلااذلفقنل7

.«ىاعت هلوقلرفکيورخأوأيوينديل»هلوق



ديحوتلاةديقعحرش246

ةلمحلاةيالوو2[هلافطأو]هسفنفلكملاةيالووهلا!انتيالو(ةيالولاو)
هئايلوألهتيالووهسفننعاضرلاعميهسفنهللاةيالواًمأو؛صاخشألاةيالوو

لوقتنأزوجيهنأنأيسو؛فلكللاىلعبجاولايفانهامنأل؛انهلحخدتالف

.؟هسفننعيضرعم"هسفنیاو"
زوجيالو؛اديكأتةوادعلابربعو؛صاخشألاوةلمجللةءاربلا(ةوادعلاو)

ناکولوهسفنیلوتينأبجيلب؛سيلبإكناكولوهسفننمربينأفلكملل
فلكملاىلعبجيو؛عالقنالاىلعةّنحاب*هلافطألوهسفنلوعدينأعع.؛هلثم

نأفاخينأمحلفوخلاعموېهالوتيولافطألاهدالوألفاخيووجرينأ

دعباورفكي

.«ةيالو»:قيل1

.طوقنمةفاضإنيفوقعملانيبام2
.یقنم«هسفننعيضرعم...هسفنهللاةيالوامأو»هلوقطقس3

.ىقنم«هلافطألو»هلوقطقس4
.نوعوىقنم«غولبلادعباورفكينأ...وجرينأفلكملاىلعبجيو»هلوقطقس5

 

 



[امهاشحاوتاولصلاغاونأ]

ةقيقحلانبيعمجوأ؛عومجملاىلعمكح(ةالصنيرشعبسىلاعتسهللنيدن)
ُجحلاوةوالتلاةدجسوليلاىلعةالصلانأكلذو؛زاحلامومعنموأزاحلاو

ةحتافىلعةلمتشمريغميلستلابةموتخمريغ/[135]/مارحإلاةريبكتبةحتتفمريغ

تاريبكتلاوحيبستلاودوجسلاوميظعتلاوعوكرلاىلعالوةروسلاعموأباتكلا

ةحتافوميلستلاوريبكتلاىلعالو«تاولصلارئاسكهدمحنملهللاعمسوتايحتلاو

 ىلاعتهللااهضرتفاضئارفلاعيمج:%لاق؛تّبلاةالصكءاعدلاوباتكلا

ناکميفانأويأهيدينيبانأوءامسلايفاهضرتفاهللنإفةالصلاالإضرألايف

.1(فيرش
عمجهنأل"اهنم":ىلوألا‹(نهنم)ثنؤملاددعيفءاتلاتبثينمةغل(ةينامث)

.(سمخلاتاولصلاضرفلاف؛ةّنسةرشعاتنلاو؛ضرف)لقاعلاريغلةرثك
سنإلاامهدحأ‹نيلالحنيجوزتحوزتءارذعاركبنأ:زغلمايألاهذهدروو]

؛¥%يتلااهرصبأوضرألاىلإتلقنوءاهيلعاليلءامسلايفدقع؛نحلارخآلاو

نهتيمستنعبدأتلايغبنيو؛ءارسإلاةليلنضرفنمهنألسمخلاتاولصلادارملاو

.2[اسورع

لوقوهو؛ءةّنسهلأحيحصلاوبحاصوبوبحمنباوديزنبرباحلوقيف(رتولاو)

ةححيفلهلوقلوء1يلعبحاورتولا»ل5هلوقلهللاامهمحرسرماعخيشلاوعييرلا

.جيرغختىلعصنلااذلفقنملو؛قنم«فيرشناكميل...لليلاق»هلوقطقس1

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

126٠؛عضولاباتك:رظناو؛قنم«عضولابحاصو.....ديزنيرباح»هلوقطقس3

39/1ء189مقرثيدحيحصلعملا؛عييرلا:رظنانم«هللاامهمر...عيبرلالوقهلوقطقس4
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ةّجحدعبةالصضرفلتيملو"مكس":لاقلرتولابحوولواولص):عادولا

اماتلدازسیلاعتمهنآةالصرتولادازهللانإ:هلوقعمنأرهظفعادولا

:هلوقو«بدنرمأ(اورتوأ»:ل5هلوقفتولاوهوبوحولاىلعالةالصلانمهيلإهببّرقتن

سيلفرتويملنم)ل

رتولايفامكبوحجولامدععمءاوسقلطمضرفلابديرينألمتحيو
وأگدكأتلاوبحاولاضرفلابدارأوأمومعكلذويقابلايفامكهعموأ

مكحلابابنموأزاحلاوةقيقحلانيبعمجكلذو«ضرفلابههبشلركذ

.عومجاىلع
ءةبطخوناذأدعبةروسلاوةحتافلابرهظلاتقوناتعكر(ةعمجلاةالصو)

امكءلداعلاناطلسلاوأريبكلامامإلاناكاذإرفاسملاريغغلابلارحلاىلعب

ةعبسلاراصمألاديقبوأاقلطمءامبهرمأنمفلخوأهفلخ11ويأن

مامالابولونيعبرأاوناك12اذإءاهبهرمأنموأمامإلاعمولونهريغيفبحتالر

.175:صرظنا؛هجیرختنعثیدحلاقبس1

.251/5ءيلهابلاةمامأيبأثيدحنم«نييراصنألادنسم؛دمحأ2

.«مكداز»:لصألال3

.172:صرظنامدقت4

نبا368/2ء1581مقررتولابرمألابابراهنلاعوطتوليللامايق«يئاسنلاننسحيحص«؛يئاسنلا5

.375/1ء1189مقرءاوحبصتنألبقاورتوأبابءاهيفةنسلاوةالصلاةماقإ؛ننسلاءةحام

.175:صرظنامدقت6

.قنم«خوسنمانمسيلف...اورتوأل6هلوقف»هلوقطقس7

.«ديكاتلا»:عونيف8

.قولصألايلاهيلعبطشو:ةفاضإعونيل9

.نوعوقنم«رتولاركذوأ»هلوقطقس0

.68لاصتللارصتحعيمرضقاحسإوبأ:رظنا؛قنم«قاحسإوبألاقامكلداعلاناطلسلاوأ»هلوقطقس1

.«نإ»:قل2
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ذفىلعولومامإنكيملولواقلطمبحتوأءبولوةثالثوأةرشعوأ/[136]

.مامإلانامزريغيفبحتالهنأروهشماو«لاوقأ
عامتجاليؤلنببعكهامسليقوهيفسانلاعامتجال"ةعمج"مويلايمسو

ركذيلمالسإلالبقراصنألانمةرارزنببعكهام“ليقوءهيلإهيفسانلا
يمسمليردتأ:ءلهللالوسريللاقل:ئسرافلاناملسنعوهللاهيف

مدآبلاقهيفعمجيأكوبأهيفعمجهنأل:لاقءال:تلق؟ةعمحلاموي

ةقرفلادعبهيفءاوحومدآعامتجالليقوءةنسنيعبرأىقلمناكنأدعبهحورو

ءةعاسلاهيفموقتهالليقوءهيفقيتاسرلاودالبلالهأعامتجالليقوءةليوطلا

.2نبامولموي):ىلاعتسهللالاقعمحلامويوهو

وأءةّيضعبلاوةيأكلاةقالعلضعبلامسابلكللةيمستةالصهاّمس(يحلاو

‹4(مالكلاهيفهللالحةالصفاوطلال:ليلاقدقوفاوطلاهيفنألڭامهادحإ

مارحإلايعكرىلع؟هئانبنالوحصولوفاوطلايعكرىلعهلامتشالو

يمسف«ءاغنودبمتوةالصلكدعبمارحإلاحصاذكوءاممنودمارحإبحصولو

وأ‹ءاهقحلتسيهالاهركذيملوكلذكةرمعلاو؛7هلبقنيتعكرلراوحجلاةقالعلةالص

.اهوجومدعىلعءانب

هلوسروهللا:تلقتارمثالث؟ةعمحجلاموياملليهللالوسريللاق»:ظفلبطسوألايفاربطلاهاور1

.825:مقرثيدح‹456/1طسوألا؛ناريطلا:رظنا؛«مدآمكوبأعمج:لاق«ملعأ

.قنم«عمحبامويلمكعمجي...عامتحالةعمجمويلايمسو»هلوقطقسو؛09:نباغتلاةروس2

.قنم«امهادحإوأ...لكللةيمست»هلوقطقس3

هلانأاإٌةالصُفاَوطلا»:ظفلب44/2ءفاوطلايلامالكلاباب«كسانملاباتك«يمرادلا4

.217/2‹967مقرجلاباتك؛يذمرتلا:هوحنرظناو«َقطْنَمْاهيفلَحأ

.نوعوىقيل«اهنودبمتو...مارحاإلاحصاذكو»هلوقدعب«امحودبحص...ىلعهلامتشالو»هلوقدرو5

.ءانبلابلطتبانمءانتبالانأل؛نوىفنمهانتبثأامحيحصلاو««ەئانتبال»:طوعولصألال6

.ىقنم«هلبق....ةالصيمسف»هلوقطقسو؛لصألايلهيلعبطشو‹«هدعبوأ»:ةفاضإعونيل7
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دنعدجسمىلعفاوطلازوجيالفمارحةبعكلاريغىلعفاوطلانأملعاو

يلحخيشلاةربقمىلعلطملالبحلاقوفيذلا2يليلولاساّبعلايبأادهشم

ىلعواذهىلعنوفوطياوناكومومةبعشدنعيذلادجسملاىلعالودمحم

الءاهراكنإبجيو؛زوحتالةمّرحمةعدبكلذوةبعكلاكاعبسروكذملادهشللا

.ةبعكلاريغىلعكلذكفاوطلازوجي

نورقملاردصملالامعإنميحلللعاف"نم"(اليبسهيلإعاطتسانم)

.عاطتسانمجح:يأا«فاضمفذحىلعٌجحلانملدبوأ"لا"ب

نومينأهيلعبجينملوهلهعوجروهباهذللاملاوندبلاةّحصبةعاطتسالاو

؛غولبلاوةيرحلاو«رشكأبالإقوتيالناكنإةرثكأوأنيبحاصلاوقيرطلانامأو

مدعوتاقثوأاهمرحموأاهجوزاجلدازيو.عاوس[هيف]ىشنألاوركذلاو

نكسميفحماسيوءانكسملإهريغوألصألاكلذيف.ربتعيو؛اهايإاهجوزعنم
قوفامجحللعيبتوفرسالباهجوزلهبنيزتتاميفاهحماسيو؛؟طسوتموأريقح

مالسإدعباوعاطتسانإاوُجحينأمهمزليصوأدبعوأكرشمجحنإو؛7كلذ

.غولبوأقتعوأ

.«دهاشمیلع»:عيلو؛«دهشمیلع»:نل1

ءةيضابإلامالعأمحعم:رظناسماخلانرقلاءاملعنمدهشللااذههيلإبسنبيذلايليلولاسابعلاوبأ2
.77/2ء65مقرةجرت

نمزيزعلادبعنبدمحمابوهونقزيببدمحمابتآةريشعهيلإبسنتروكذملاخيشلاو؛عوننمطقس3
.163/2‹166مقرةمجرتءةيضابإلامالعأمجعم:رظنارشاعلانرقلامالعأ

.فلوللاةدلبيلتارازمودهاشمانههركذام4

.هدعبامهيلعلديو؛قولصألايلهيلعبطشمو؛«ادعاصف»:عوا5

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام6

.عوننم«كلذقوفامجحللعيبتو»هلوقطقس7
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‹عوكرلانمةلعفةعكرلانف«ضعبلامسابلكللةيمست(ناتعكرةّنسلاو)
عوكرلاوفوقوللةّيفرعةقيقحنآلاو؛لصألابسحبدحاوءانحنايهو

مارحإلاةريبكتىلوألالّوأوكلذنيباموكلذيفهبظفلتيامونيتدجسلاو

بلاغىلعلمتشااماعرش2ةعكرلاو!ليق؛هيفتناكاميفتايحتلااهنمو

يلانمالواهلبقةعكرلانمتسيلاهّإف«تاّيحتلابلاغلاريغنموءةالصلا

دعب(رجفلاةالصلبق)؛لوألاحيحصلاوةالصلايفٌلقتسمءزجلباهدعب
ءادأونيملهالصايزحتملهدعبامهآنابوالفنهلبقنیتعکرىلصنإو؛هغولط

ةنسةالصلكو؛ةليوطةدولوضرفلانعامهلصفزوجيو؛ضعبلافلحةنسلا

.كلذبلمعلاوتايآ“ثالثواهبوأةروسلاوةحتافلاب

رفغتسينألثم؛ركذتداروأبلصفوألاصتاب(برغملاةالصدعبناتعكرو)

لق»و5(اَدهَشلوةرقبلامتاوخويسركلاةيآًارقيواعبسريحتسيوةرمنيعبس

كلذوحنوأيويندوأيورخألمعوأىرخأةالصباأو6ككلامهلا

اهللالوسريلصيدقو؛علطتفامهرظتنتةكئالملاو؛الفاصوصخمادروسيلاُم

ضرفلامثهيفرحفلايعكرهتالصرثكامك«تيبلايفامهايإودجسملايفبرغللا

.”دحسملايف

.ٺوعنمطقس1

.«ةعكرلاليقو»:طيل2

.قنم«لوألاحيحصلاو...ضعبلمسابلكللةيمست»هلوقطقسو؛نوعنم«لوألاحيحصلاو»هلوقطقس3

.«ثالشبو»:طوىفيف4

.18:نارمعلآةروس5

.26:نارمعلآةروس6

.197/1ةنسلاتاعكروعوطتلاباوبأعيرفتبابءةالصلاباتكءدوادوبأ:رظنا7
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ةعارقدعبثالثومارحإلاةريبكتدعبتاريبكتعبرأب!ىحض(نيديعلاةالصو)

/[138]/ةالصريبكتنسحيملنمو؛كلذبلمعلاو2عوكرلاةريبكتنهيلتءةيناثلاةعكرلا

.الامردقبهلبقوألاوزلادعبديعلاربخءاجنإو؛ةروسلاوةحتافلابنيتعكرىلصديعلا

ناديعةككالمللو؛دغلاىحضىدارفوأةعامجتيلصسمشلافوقودنعوأكردت

.نابعشنمفصنلاةليلوردقلاةليلمحلمونالمهنألاليل

ليقوءةسمخبليقو«ةرشعبليقوعباروهليقومامإلابلاجرةثالثبىلصت

الیدانیالوءامهيفاهرهشيوناقيرطلاهبكّربتيلرخآقيرطنمعجريو؛نيعبرأب

.ةالصلااوتيإ"الىدانيليقو

نيتمؤمللوهلرافغتسالاوهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوهللادمحبالبطخيو
فاملستغُيو3افباطتسيوالنيزتيوءةبطخلارخآيفاضيأهللادمحبوتانمؤملاو

.5؟ێملهأالإمهلكسانلااهيلصيو

الهنآلإ؛قيرطعطاقولودحوملکلةبجاواهنأحيحصلا(تّلاىلعةالصلاو)

ةريبكتوةحتافلاومارحألاةريبكتيهوةماعلاضعبلبيلروظنملاهوحنىلعيلصب
ماتميلستبال؛لامشلاونيميللةدحاوةميلستوةريبكتوةيبرعلابءاعدلاوةريبكتوةحتافلاو

كناحبس"اههيجوتو؛دوجسوعوكربالو«تاولصلارئاسكلامشللماتميلستونيميلل
.6"ميظعلاهللاناحبسريبكلاليلاناحبس"وأحلا"هللا

فالخب«ىّفونِهکرتىلعٌرمتسانمىلعةيالولالخدتدكؤمريغ(ناضمرمايقو)
نإو؛ىفوولوهيلعلحخدتالفديعلاوأبرغلةّنسوأرحفلاةّنسكرتىلعٌرمتسانم

.نوعوقنماطقس4.«يه»عل1
'قنم«نملهآالإمهلكسانلااهيلصيو...لاحرةثالثبىلصت»هلوقطقس5.«عوكرلل»:طيل2
.قنم«ميظعلا...اههيجوتو»هلوقطقس6عوقنمطقس3
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هتيالوىلعكلذقبسنيتوأ«كلذضعبكرتىلعرارمتسالاثدحأمثيلو
.ءوسلاقالحخأرئاساذکوهريغعمیوسیالوهتيالوىلعيقبأ

ةمالعلكوءدارأاذكسمشلل(فوسكلاو)مقل(فوسخلاةالصو)
واحيرةّدشنمداتعيالاملکومحنواهلخادتوموحنلادراطتكةيوامس

.كلذوحنوأةرمحوأةملظ

سمشلاو؛هنماهلباقيملامءيضيالفاهارجبنعسمشلاديحتنأهفسخيرمقلا

.كلانهرحبيفاهعوقووأءرمقلاوأ/[139]/يراردلانماهتحتمحباهفسكي

ةرثكلوءاهنمرمقلارونوشرعلانماهروننألرمقلانملضفأسمشلاو

ةعبارلايفاهنألو2لاةيآاوَحَمَفلاوديحمهلوءاهعفنةرثكواهئوض

مُدَقتبضرتعيالو«ركذمهألاهنملضفأهنأضعبحُحصو؛ىلوألايفوهو
2اكمكنمق):-لاعت-هلوقکاحجارسيلاممدتيدقهالنآرقلايفاهركذ

ققحتياضيأو؛*(ارْسُيرساَعَمنإ:هلوقو3(راّلاُباَحْصأيوّسيال:هلوقو

حيحرتضعبيقبمعن؛نْيقيقحةثونألاوةروكذلاناكولةروكذلابليضفتلا
5[ال]و؛ةّلضفأةلدأبضروعدقهنأامّيسالواليلدميالهنأالإظفللاريكذتل

نملضفأركذلانأل؛اليلدمتيالهّنإءاهنمرمقلاروننأسمشلاحيحرتيفلاقي

ةقيقحلاةثونألايفاذهلوقناأل؛اهنمعضترمواهنمهنأعمهلةدلاولاهم

.”امحلقيقحتالانهوةروكذلاو

.12:ءارسإلاةروس1

.02:نباغتلاةروس2

.20:رشحلاةروس3

.05:حرشلاةروس4

.هناکمضايبنيللو؛عنمةفاضإنيفوقعملانيبام5
.نيعضوملايلا«ةيقيقحلا»:عيل6
.قنم«امحلقیقحتالانهو...رمقلانملضفأسمشلاو»هلوقطقس7



الوليقاميف]فاقلبجقورعنمقرعبضرألاكرت(ةلزلزلاةالصو)

هقورعنمقرعڈاهنمدحاولكيفراغصلابهتحت2ليقو1[فاقلبةحص

.*ةّنسفّنصملالاقوةبحتسمةلزلزلاةالصو؛هبلزلزتضرأل

يذلارجحلاوهو(:829اميهاربإماقمفلخ)فاوطلايعكرةالص(ةالصلاو)

اوُجحسانلااهي":ىداننيحوگاهينييناكذإةبعكلاءانبعفترانيحهيلعفقي
ناکهلعلوهدعب"هفلخ"عمو؛اسيبقیواسىحهبلاطتساو«"مکٌبرتیب

ملوهلبقتسانمو؛ةرهاظ7ةّيفلخلاف؟هنمةلبقلالبقتساامههجوفءةبعكللالبقتسم

نوعبرأهبربتعيو؛هلةالصالفهبلهذوأهبىفتكاهُنأكةبعكلاهبلقيفرضحمي

.ةبيشيببابةهحهنمنوعبرأوربنملاةهحمزمزةهجنماعارذ

نملزوجي]؛ةالصلاضعبدوجسلانأل؛ةالصاهاةوالتلاةدجس(ةدجسلاو)

رهڅلانمسانلاعنمدحأبلدعلامامإلاعمسنإو؛اهدجسيالنأاهعمسوأاهأرق

يفتيأر":لوقينأب؛الوأةهبشلابهنعًارديو؛هلتقهتنيملنإفهافدوجسلاةيآب

ةعامجيفناكهنأهجو":مامإلاهللوقيفء"ةعامحلايفابرهجيالهنأباتكلا

ېبأنإف؛"دوجسلامهيلعدكأتيالعلكلذوحنوأةرزحموأءارشوأعيبوأمالك

ءارهجةعامحلايياممعارقلرحتالهيرتتكلذناعم؛همدلحرصأوليوأتلاعم

ءاملعلانملئاقالو؛ةباحصلاتلعفامكدجسيالنأاهئراقوأاهعماسلنف

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.عوننم«ليقو»هلوقطقس2

.«امهنم»:طل3

.قنم«ةنسفنصلملالاقو...لابجهتحتليقو»هلوقطقس_4

.«امهني»:طيف5

.نوعوىقنم«هنمةلبقلالبقتساامههجوف»هلوقطقس6
.«ةفيلخلاف»:طيل_7
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ثيحاهبرهجيهنألصاحلاو؛اهريغيفالولبءنآرقلاةعارقلتعمتحاةعامجيفاهرارسإي

.[ملعلاوةنسلاوهاذهو؛رسلاةالصيفهبرسيثيحاهبرسيونآرقلابرهجي

ثيحوأرمعلايفةّرم2امأوركذيملثيح(%ءيبنلاىلع)مالسلاو(ةالصلاو)
تايحتو؟[ميلستلاتايحترخآيفليقو]ميلستلا؟تاّيحترخآيفبحتوأگةبجاوفركذ

ريغنمةالصلايفبحتليقو«هيوهارنبقاحسإويعشلا/[140]/لوقوهو7ميلستلاريغ

ریکبنبالوقوهوددعبدييقتريغنمراثکلابجيليقو«تزحأتيدامثيحفلحمنيعت
املكبحتةّيعفاشلانمةعامجويميلحلاوةّيفنحلانمةعامجويواحطلالاقوءةّيكلاملانم

دوعصدنعنيمأتلاثيدحهللدیو‹«طوحألاوه»:يرشخزلاويبرعلانبالاق؛ركذ

ظفلليقواقلطمهماليقفهيلعلصيملوهمساعمسنمىلإلخبلاةبسنثيدحوبنل

رمبحتلیقویاعدلکيفلیقو«هرکذرّرکتولوةدحاوسلبلكيفليقودمحم

مزحنباوةّيفنحلانميزارلاركبوبأهلاق«ديحوتلاةملككاهريغوأةالصيفرمعلايف

ننسلابوجوةبجاواهنأورمعلايفةّرماهوجويففالخال»:يطرقلالاقءامهريغو

ىلععامجإلاراصقلانبالقنوءةّيطعنياكلذىلإهقبسو««نيحلكيفةدكول

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.«وا»:عيل2

.نوعنمطقس3

.نوعنمطقس4

.«ةيحت»:طيل5

.طوقنمةفاضإنيفوقعملانيبام6

دعبكردتسافلوملانأحضاولانمذإانههجاردإنكمبالو‹«ناتبجاوفلاوقأ»هلوقةفاضإعوايل7
هذهىلعبيطشتلاهيلعلديوعوننيتخسنلايلخسنيملامتمضوللااذهدعبدرارلاليصفتلابلامجإلااذه

.لصألايلةرابعلا

.2156مقرثيدح329/1رغصلعمالفيعض:يابألاو8989و8127مقرثيدحطسوألاناريطل8



ديحوتلاةديقعحرش256

عامجإلايربطلاىعداوءةّرمءازجإلاهبلصحياملقأنكلنصحالبةلمحلايف
.تاّبحتسملانماهُنأىلع

ءينلالاقيفيك:ملعللنيبستللااهاراصنضعبوسنوتءاملعضعبنملاؤسينعاجو

؟ميهاربإلآىلعوميهاريإىلعةالصلابهلآىلعوهيلعةالصلاهيشتعمءاينألالضفأي!دمحم

:راصتخابتبحأف؟دّمحملآنملضفأهلآودمحمنملضفأميهاريإنأيضتقياذه

عيمجىلعهتمألضفومهريغوءايبنألاعيمجىلعهلّضف ىلاعتوهناحبسسهللانإ

نوكبالإةاريختناكامف2(سّللتراةّمأريخمشكلسىلاعتسهلوقيفممألا

سىلاعت هلوقكريظتتلاهبدارلافهيبشتلو؛هنملصحياهلضفنأيايبنألاريخاهي

اوال ىلاعتسهلوقومكلفنميذلاىلعبكامكيْصمُكَلَعبك)
رش:ايرىتوالهستظنايمهلتنيووىفْك
دنعولو ردابثلاوهامكرادقملةاعارمالريظنتهلككلذوككهللَنَسْحَأامك

سهللالاقدقوسملعللبلطمحلاۇؤسفسنوتلهأاًمأو؛ىراصنلا؟وهو/[141]/مصخلا

:هلوقيفاذكولضافلابلضفألاهیبشتنمعنامالو7(ةوكشمکهرولم:یلاعت

هللاَسسْحأامكنسُحأو)ل

ةتكنللضافلابلضفألاهيبشتبانلقمكنعلبقيالوادانعرمظنتلنممتييأنإو

هللاروننمسانللرهظأةاكشملاروننإفماهفإللهيبشتلاىعاريفلضافلاةرهش

.77:صصقلاةروسس5.ط1
.«مهو»:طويقيل110.6:نارمعلآةروس2

.35:روئلاةروس183.7:ةرقبلاةروس3

.77:صصقلاةروس8.قيةيآلالمكيملو؛162:ءاسنلاةروس4
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ةاكشملارونٌنِإفمهيلإهللاناسحإنممحلرهظأ نسحأول نوراقناسحإو

يٿةرهشدشهلآوميهاربإاذكو؛ناسوسحم نسحأول نوراقناسحإو

ملامقاحلالهيبشتلاف؛هلآاذكوءهيلعممألاقافاللهدهعىلإةقباسلانورقلا

.هريغىلعروهشملاليضفتلالرهتشاامرهتشي

ةالصلايفهيلعيلصنأب1هيلعلضفلاهلفميهاريإلآيفلحادلدمحماندّيساضيأو

.2ةدحىلعاضيأهيلعيلصوميهاريإىلع
ُمُكيَلَعهاكربوهللا:اولاقنيذلاةكئالملاءاعدبحأدارملااضيألاقيو

؛4هلآومیهارب]نهتبجأامك«تيبلالهأيفهلوخدلهلآودمحميف3(تّيلالأ

.5(اًميلسُت۱وُملَسَوهيَع۱وصاونمآنيذلااهيايل:ىلاعتهللالاقدقو/[142]/

رابتعابوأءةغللارابتعابةالصىمءةمحرلاةدايزبلطيأمحرتلايهو)

يفاهديكاتلةالصلانمءزجاهنألوأىاعدلا؟عماجبميلستلاومارحإلاةالصباههبش

كنوكنممزليهنإف”هسكعوأءالسمخلاتاولصلامازلتسالوأميلستلاتايحترخآ

الوسمخلايلصيالكرشملا؛ائايباموزلسكعلابوهيلعيلصتنأسمخلايلصت

مومعوأزاحماوةقيقحلانيبعمجكلذ؟لصاحو؛ل%هيلعيلصي

.طنمطقس1

.«ةدحىلعهيلعاضيأيلصو»:طيلوةدحىلعهيلعيلصو»:قيل2

.72:دوهةروس3

.نوعنم«هلآوميهاربإيفهنبحجأامك...بحتليقوءهيوهارنبقاحسإو»هلوقطقس4

.56:بازحألاةروس5

.«مماح»:عيل6

.«سكعب»:عيلو؛«ەسكىب»:نىل7

.«قدصامو»:نيل8

.قنم«زاحلامومعوأزاحلاو...ةالصمحرتلاىمس»هلوقطقس9



[صانلامفانسأ]

(قفانمو)دحوم(ملسم)فانصأ(هجوأالثىلعسانلا)

.بلقلابوأبلقلاو

.«فوما»:طوقل1



[نيلوټملائاونأوةيالولاءاسقا]

هللدابعلاةيالوونيموصعلملاةيالووةلمجنيملسللاةيالو(هجوأةعبرأىلعةيالولاو)

نموءهتحتنمومامإلاةيالووانسفنأةيالواهيفلخدتف؛صاخشألاةيالوو ىلاعت

ةيالوو؛باوصلالهأىلإفالخلالهأنمعجرنمومالسإلاىلإكرشلانمعحجر

ءانثلاونانحلابدولابةيالولارّسفهال؛دارطتسااهركذفهدابعلهللاةيالواًمأو؛لافطألا

مدآبةيالودارأو«ناسللاونانحلابفصويال ىلاعتوهناحبس هللاو؛ناسللاب

ةلمجةعبسلاوأةعبرألاددعىلعلكشيالفمهنمانلرهظيامبسحبناةيالوو

.دعبمهركذدقومهنمصاخشألاوةكئاللل

فذحامكلذسيلذإةعبسىلع:يأرابالءةعبسيهيأعفرلاب(ةعبسليقو)
ولواسایقهزاوجىلعءانبراحباعزنىلعهبصن3فعضيو«هلمعيقبوربافرح2هيف

ىلإفالخوأكرشنمبئاتلاةيالووةضيبلاةيالووةروكذملاةعبرألانهو؛ةعسلايف

ءاشثلا/[143]/وبلقلاببحلابرسفت*[ال]اهنأنعرظنلاعطقب«هدابعلهللاةيالووقلا

.صاخشألاةيالويفلافطألاةيالولخدتو؛ةيالولاظفلبءافتكاناسللاب

ءاهبددعلاميمتتلالةميظعلاةدئافلانايبلتركذهدابعلهللاةيالوفتعشنإو

.ناسللاونانحلابفصويالكيهّإفلافطألاةيالوةعباسلاو

.«ادارطتسا»:عوىقيل1

.طنمطقس2
.«فصيو»:نيل3

.ةفاضإلاهذهيضتقيعملاو؛لصألانمطقسنيفوقعملانيبام4
|

17 :
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انسفنأةيالوونيموصعملاةيالوونيملسللاةيالو ةانثلاب ةعستفتعشنإو

نمعحرنمةيالووةضيبلاةيالووصاخشألاةيالووهلهدابعةيالووهدابعلهللاةيالوو

.لافطألاةيالووفالخلاوأكرشلا

لسرلاوءاذكهءايبنألالثمةصوصخملمجةيالوونيملسللاةيالو:ةئالتفتعشنإو

نمكلذوحنوميرموىسومكصاخشألاةيالووسنويموقونوعرفةرحسوءاذكه

.هريغوكنامزدارفأ

.دارفأوةّصاحخةّماعكاهريغوةيلكلاةّماعلاةيالولقفتعشنإو

[ةلمجنيملمملاةيالو]

اوس(سنإلا2وءتّيلاومهنميلافرنلنموهانفرعنمةلمجنيملسللاةيالو)
مهنألاومءةكلفلتبرداإتايلاوعابسلاىحءيشلكمهبسنأيهل
ليقو؛كرشمةلمحلاةيالوكراتفديحوتامهنألنيموصعللاةيالوبواهبادب؛؟نورتتسم

هكرتبكرشيالديحوتلاريغضكئارفلانمنآرقلايفامرئاسكوهو]قفانم
.6[هرکنیملامهبملعنم

طعامهلا":لوقينأكلذو؛ذحخأيىحةعسوتلاىلعليقوروفلاىلعيهو

؛كلنبحرصتوأنيرخآلاونيلوألانمنحلاوسنالانميعتوةاءادعسلا

كلذوحنوأاذهوأةنالفوأ"ةاانالفطعاهللا":لوقتمهريغةيالويفكلذكو

.نوعوقنمطقس1

.طنمطقس2

.قنم«كلذنلتبرداذإ....هنألاوم»هلوقطقس3

.«يم»:نيل4

.قنم«نورتتسممحهألاومس»هلوطقس5

.طوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام6
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وهف"ريخةايفمهدزمهلا":لقوأدعتكلذو؛نوعرفةرحسكءاذكةعامجوأ

هباتكهطعامهلا":نينمولابٌصتخياماهيفيزجيونيموصعملايفاذكو؛ةّلعلارهاظ

وأ همعطأ"وأمهروبقوأ"هربقرون"وأ"مهنامأبمهبتكمهطعا"وأ"هنيمي
."اهتحئار مهممجشاوأهممت"وأ"ةّنبارامثنم مهمعطأ

[نيموسعملاةيالو]

ءايبنألامهوطقرفكيملنم!لمشفرفكلاىلعتولانع(نيموصعللاةيالوو)
لآنمؤموفهكلاباحصأمهوىافولاىلعتاموكارشإبرفكنمولسرلاو

كلذاولعفيملمهآو«اوباتواوقفانوأاوكرشأمهُنألمحانموءامهنيينمونوعرف

هركذيملوهفرعنملولوهللادنعموصعمديعسلكو«نابهرلاو/[144]/نوسيّسقلامهو

نامزلارخآيفنوموصعمنوكيسو؛ءافولاىلعلتوحيالهنآٰێعع.ءانلهللا

نوکيو؛مهدهاشنمىلعنآرقلايفهيلعصوصنلاكمهتيالوبحتنيفورعمءادعس
اذإكلذو؛هيلعصوصنملاكمهدهاشنمىلعمهتعارببحتنينيعتمءايقشأاضيأ

.2ىقشلاوديعسلاتمسووةبأدلاتحجرخ

نعمحرشلاوديدستلاوةمصعلاونوعلا»:هللاهمر نيروغييتخيشلالاق

رفكلاوةلالضلانيبومهنيلوحيللانيدبءافولاونامبإلامهلعفلاحنينمؤلملاهللاهيطعي

وهو«هلضينأةديربنموميجرلاناطيشلانعهبهمصعيوملسملاىلإهناسحإوهلضفب

امهرْومُكَيلَعهللاضًفالولو)هللالاقامكهریبدتفئاطلنمهللانمةمحر

.قوننمطقس1

.عوننم«يقشلاوديعسلاتمسوو...هللادنعموصعمديعسلكو»هلوقطقس2

.«دري»:مزلاب"ريروغييتلوصأ"يلةملكلاتدرو3
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2(یاسمشكلهمْحَرَوْمُكَلَعهللالطفًالولفل2(اندحاممُكنمىكز
Y1)للانطقEاليللناطيشلامتعالهتمحرو€

:لاقيو"هرايتخاوهتردقعمفلكليلبنذلاهللاقلخمدعةمصعلا':لاقيو
رايتخالاءاقبعمٌرشلانعهرجزيوريخلالعفىلعهلمحيديعلبهللانمفطلةمصعلا
يصعيوعيطينمؤلملانإف؛تولملارابتعابالإفيراعتلاكلتمتيالو؛"ءالتباللاقيقحت

هنمعنامالانهو؟لذحخدقفیصعاملکو“مصعدقفعاطأاملكلوقتلهفعيطيو

نأالإرفاكلايفاذهنمعنامالوءالةراتوةعاطلاىلعقفويةراتعمربتعانإ

.؟رارصإلاىلعرفاكلاوءافولاىلعتوبديعسلا

هيف/[145]/مهحدم(مهيلعىنثأو)نآرقلايأ(هبانكيفهللامهركذنيذلا7مهو)
لهأنمهلأانملعريخبهللاهركذنملكوىاشلاوركذلاكلذب(ةَّنلامفبجوأف)
ىلإايندلالّوأنمديعسلكفهباتكيفهللامهركذيملنيذلانوموصعللااموةا

-(ةهشنومهتيالوانيلعبجاولاف)؛ةريبكلاىلعتومانعاومصعمهنألاهرخآ

مهومحل)انتداهشومهتيالو:يأ-"ةيالو"ىلعهردصملافطع؟بصنلاب

.21:رونلاةروس1

.63:ةرقبلاةروس2

42:خم‹نيروغيتىسيعنبدمحأخيشلل"نيدلالوصأباتك"يلصنلارظناو؛82:ءاسنلاةروس3

.ظفللاللفالتخاعم

.«ىصع»:عل4

.ٺنمطقس5

.قنم«رارصإلاىلعتوبيرفاكلاو...نيروغييتخيشلالاق»هلوقطقس6

.نوعوڦنم«مهو»هلوقطقس7

.عنمطقس8
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ةرحسو"هلوقىلإ"ءايبنألاف"هلوقيفعاونألاوءادارفأواعاونأ(لاجرلانهةرشع

.2ادارفأ(ءاسنلانموشعو)"نوعرفلآ!نمؤموراجنلابيبح"دارفألاو"نوعرف

[نوموسعملالايرلا]
3مالسلامهيلعلسرلا)ءايبنألا(و)لسرلاريغ(ءايبنألافلاجرلااأ

ةُيابهَرَو)غنيفمنمنابَكلَذ»:ڭهللالاق(نوسيسقلاو
eم (نابهرلاو)يمحعدرفم«ىراصتنلانمءاملعلا؟نوسيّسقلاوخلا5(اَوُعَدَب

هلصأليقوييرعظفلوهو«نابكروبكاركبهارعمجىراصتلانمنوفئاخملاداّبعلا

انهو؛بّرعماربعوهلاقيوءكهزلابحاصهانعمبكرميمحع"نابهور"
دحاولاىلع ءارلاضب نابهرلاقلطيدقوءاريثكةييرعلابراقتةّيئاربعلا

:لاق7عمحباك

لزنوىعسينابهرلاردحنالللقلايفريدنابهرتملكول

نمةنلعفيهو‹9قاحلاللدیزنونلاف«فلألاةدايزبةنبهرلالإبوسنمةينابهرلا»

.راحنلابيبحروغهنأىلعيلركذيهنأل؛اطخهنآرهاظو؛«نمؤموهو»:لصألايل1

.«دارفأ»:قوعل2

.قنم«مالسلامهيلع»هلوقطقس3

.84:ةدئاملاةروس4

.26:ديدحلاةروس5

.قنم«نوسيسقلاولا...لحوزعهللالاق»هلوقطقس6

باو»:نيل7 .«ممح

.1748/3‹«برعلاناسل:يلريثألانبالوقرظنا8

.«قالطإللديزنونلافقاحلإإللفلألاةدايزب»:عيل9



ديحوتلاةديقعحرش24

الومازالومامزال%8هنعو؛ةللعفوهولصأنوتلاليقوقامةللعفاضيأوهوةبهرل

محللاكرتوحوسللسبلوءاصتخالاكةيئابهرلاو؛2(مالسإلايةحايسالولمتالوةّئابهر

نمؤلاةّئابهرلثيدحلايفو؛ةلزعلاوٌقاشللا/[146]/فلكتوٌداللاكرتوموصلاةلصاومو

نمةمزخللااهيفنولعجيوءةقانلامامزكمامزلااهيفنولعجيومهفونأنوقرخياوناكوداها

؛5بيذعتوهوهلككلذنعليهللالوسرىهنف؟مهيقارتنوقرخياوناكوريعباكرعشلا

نابهريفءاجصنلاوهيلعصوصتلايففصلامالكنألىراصنلانمتلقامّإو

َنأبَكلَدىراصتاإاوفيذلااوُثمآيبذلكَممهر:-ىلاعت-هلوقلىراصنل

نيقسافلاوٌقحلاىلعنيتباثلامومعلاىلعنابهرلاهلاركذو؛7ةيآلاارَونيسيسقمهم

.9ةيآلانبأىسيعبنيكول-ىلاعت-هلوقيفاضيأىراصتلانم
ىلعمهنمدحاويقبوءهنمسيلامهيفاولخدأوليحنإلاىراصنلاتعيض»:رييزلانيةورعلاق

وهوصقعع.سقنمليقو««اسّسقهنيدىلعنمنوُمسياوناكف«سيّسقهمساوحلاونيل

.«قاحلالل»:نيل1

ثيداحألاةلسلس:رظنا؛«لسرموهوتاقثهلاحردانسإاذهو»:هجيرختيلينابلألالاقوةييتقهاور2
.389/4.190جمء1782مقرثيدحءةحيحصلا

.توقولصألايفهيلعبطشو؛«لسالسلاقانتعا»:هلوقةفاضإعيلو؛طنمطقس3

:رظنا٠«لَورَعلاليسيفهحةاهذةَاَيكلكل»:اظفلبدمحأءاور4
.266/3كلامنبسنأدنسمكأ

.«اهيقارت»:خسنلال5

.429/4439‹نيصحنبنارمعثيدحنمءدنسملايلدمحأمامإلاهاورامكلذنم6
.84:ةدئاملاةروس7

.نوعوىفنمةلالحلاظفلطقس8

.26:ديدحلاةروس9
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"سك"!نولوقيو"سق"نولوقينآلاوليللاداروأومكعلاوملعلانوعيمهوألاعيت

.نيدلاوملعلافىراصتلاسيئر رسكلاب سيّسقلاو حتفلابسقلالاقيو

اوتاممهنأضعبححصومئانلاكحيحصلاىلعءايحأمه(فهكلاباحصأو)
مهطعامهلا":بلقلايفبحلعملاقينأمهتيالوةيفيكوهللامهظقيأامدعب

؛"اهيفاريخمهدزمهلا":لاقيوأةايفريخكلذبمحلدازيوأدعتكلذو"ةا

4نيقيالذِإمهئامسأبةيالولانمىلوأكلذو؛اهلهأنمهنأملعنملكيفاذكهو

.ةيالولاضرفءادأققحتيكلنبو؛اهنمنآرقلايفامالإءاممألاب

سونيوسويلطرمومهلقعأوهواخيلمتومهربكأوهوانيملسكم:مهءامسأو

انآ»:لاقوسابعنبانعيورامانه؛يعارلاوهوسوطشكو«سوناودوسونواسو

يقالإمممق/[147]/هلالاقذإليلقلانم

انيملسكمواخيلمت:كلملانيبنعلبق ةئالث»:يلعنعو

يعارلاوهفسوطشك«سوناودوسونيوسويلطرم:هراسينعةثالثو«سونواسو

.«قيرطلايفهوقلتيذلا

هنعیرخألاويلعنعةياوروهو«ساّبعنبادنع"ريمطق"مهبلكمساو
كهاجبدنع7"ايروطنق"و«يعازوألادنع"ىوشن"و«يئابحللابيعشدنع6"ءارمح"و

.«لوقي»:عيل1

.قنم«ڭ8هللامهظقيأامدعب...ىلعءايحأمه»هلوقطقس2

.«ادبعت»:طيل-(3

.«نقيتي»:طيل4

.22:فهكلاةروس5

.«ارم»:طوىقل6

.«ايوطنق»:عيل7
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ةفينحيبأدنع"رومطق"و«بعكدنع"فتومالسنبهللادبعدنع"طيبس"و

««رفصأ»:لتاقملاقوسابعنبالاقهبورمنأليقو«قلبأوهو؛موقدنع"ريفطق"و

نولكليقو‹«جلثلاك»:يلكلالاقو««ةرمحلاىلإبرضي»:بعكنبدمحملاقو

نودويطلقلاقوفوهو؛1«بهصأ»:بعكلاقوىامسلانولكليقوا

.ريغصلابلكلايطلقلاو؛يكركلا

.سولجان'لبامساو"مريخ"ليقوهمسيلعنعليلايفراغفهكلاو

ثعبانكلوءايندلايفمهارتنل:لاقفمهارينأهبرلاسءيبلانأیوریو

لاقف؛كبنامإلاىلإمهوعديوكتلاسرمهوغليلكباحصأراينمةعبرأمهيلإ
یلعوركبابأهنمفرطىلعسلجأوكبوثطسبا:لاق؟مهٹعبأفيك:لهللالوسر

ناميلسلةرٌخخسللاءاخرلاحيرلاعدامثرذابأعبارلاىلعوالعفرطىلعورمعفرط
«فهكلابابىلإمهبتقلطنافليءينلالعفف؛كعيطتنأاهرمأهللانإفدوادنب
:نُأهسأربًاموأوهبنذبصبصبوهسأركرحمهآرالونهوبلكلاماقوارجحاوعلقف

مهحاورأهللادرو‹«هتاكريوهللاةمحرومكيلعمالسلا»:اولاقفاولخدفء"اولخدا"

هللادبعنبدمحمهللاءيننإ»:اولاقف««هتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعو»:اولاقف

تاوامسلاتماداممالسلاهللالوسردمحمىلعو»:اولاقف؛«مالسلامكيلعارقي5

لإهللامهدرو‹«مالسلاهوؤرقا»:اولاقو‹«مالسلامخلبام./[148]/مکيلعو؛ضرالاو

ىلانوعجریف؛جوحجاموجوجايجورخدنعمهيلعملسييدهمنإلاقيو ؛مقدقر

هوربخأو؛مهتلمحفبوثلانممهتكامأىلعاوسلجمثةعاسلامايقدنعهللامهتيمنأ

.«بعصأ»:نيل1
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يباحصأنييويييقّرفتالمهللا»لاقفمهعوجربليربجهربخأدقوناكاع.

.1(«يباحصأوٍيّمأويبلهأٌبحأوييّبحأنملرفغاويبابحأويراهصأو

:ةريرهوبألاقو««ةنسلايفةرمضرألامهلكاأتاللنوبلقي»:سلبعنبانعو

.ءاروشاعموينوبلقيليقو««نيترم»

ملاإناكول»:اولاقفرهتوصنمعزفسونايقداوأرمهنمهناعإببسو

ناکول»:هسفنيلاقو«هوزغداراسرفلانمناطلسلنزحاخیلمتهآرفهدنعاوناکلیقو

ءهسأرنعجاتلاطقسىحعزفدقوكلذلعفيوهوطّوغتيملولييملوعزفيملاالإ

مهنمدحاودنعنوعمتجيمويلكةّسلاناكو««هلإلاتافصنمتافصلاكلتتسيلو

؛ٍتوحإاي:لاقف؟كلام:اولاقفهنوداوبرشواولكأفمهلقعأوهواخيلمتدنعاوعمتجاف

:تلقفءامسلاهذهيفيركفتلطأ؛مونلاوبارشلاوماعطلانمييعنمءيشيلقيفعقو

اهسمشاهيفیرجآنمو؟اهتحتنمةماعدالواهقوفنمةقالعالباظوفحمافقساهعفرنم

اهسبحواهحطسنم؛ضرألاهذهيفيركفتلطأمث؟موجنلاباهنيزنمو؟اهرمقو

نمانينججرحانم:تلقفيسفتيفيركفتلطأمث؟ديمتالعليساورلالابحاباهطبرو
ىلعةيتفلاتّيكناف؛سونايقدريغارّبدمواعناصلاذهلنإ؟ينابرويناَذَغنمو؟يّمَأنطب
مهدلبمساو؛اوجرخفانيلعرشأفكبلقيفعقوامانبولقيفعقو:اولاقوءامهنولبقيهيلجر

."سوسفأ"ةيلهاجلايفو"سوسرط"

 فهكلاةروسيف/[149]/نوروكذملافهكلاباحصأتيأرامكدارملاو

اوجرخنيذلاةثالثلافهكلاباحصأال2 "دازلانايمه"يفالوطبمهتصقتطسبو

بابتّدسفلبحبانمةرخصمهيلعتّطحناف3فهكىلإاووأفرطلمهاصأفنوداتري

.اڻيدحهيورينمىلعفقنل1
.42/1070ءنايممحلا:رظناو؛قنم«دازلانايمهيلالوطبمهتصقتطسبو»هلوقطقس2

.«مهفهك»:عيل3
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لمعنسحأمكنمدحاولكركذيلمهنم:دحاولاقفهيلعتدصوأففهكلا
.انمحريهللالعلفلمع

دحاولمعکلمعفراهنلاطسومهنملحجرءاجءارجأيلناك:مهنمدحاولاقف

ملويلثمهيطعتأ:مهنمدحاولاقفلمعيفهداهتجالمهنمدحاوكهتيطعأفمهنم

يلاموهامنكطرشنمايشكسخبأملهللادبعاي:هلتلقف؟راهنلافصنًالإلمعي

ءاشامتيبلانمبناجيفهقحتعضوفهترجأكرتوبضغف«تثشابهيفمكحأ

یرتشافهثرحهنأيوروهللاءاشامغلبفهتيمنأوهبتیرتشافرقبيبترممشفلا

يلنِ:لاقف«هفرعأالفيعضخيشكلذدعبيبرموسكلذىمنأوارقيوامنغهتلغب

يلعاهتضرعوكقحاذهويفبأكايإ:تلقفمركذفيلهركذاتلقفءاقحكدنع

رخسأامهللاو:تلقف«يقحيطعافيلعقّدصتتملنإيبرخستالهللادبعاي:لاقف

؛انعجرفأفميركلاكهجولاذهناكنإهللا؛هبرمفعيشهيفيلاموكقحلاذهنإ
.ءوضلااوأرىحةرخصلاتحرفناف

يمبلطتةأرماتعاجفسانلاباصأولاملضفيلناك:رخآلالاقو

ترکذفتعحراهبمث«تبهذويلعتباف؛كسفننودوهامهللاو:تلقفءافورعم

هيطعأ:لاقفاهجوزلكلذتركذو2تبهذف؛كسفننودوهامهللاو:تلقففلاب

تأراًملفكسفننودوهامهللاو:تلقففلابندشتتلاتعجرف؛كلايعيثيغأو

:تلاقف؟كلام:تلقف«تدعتراامتممهواهتفشكامفءاهسفتيلِإ3تملسأكلذ

؛ءاحخرلايفهفحأملويف/[150]/هتفخ:التلقفنيلاعلابرهللافاحأ

.«انل»:نيل1

.«تملس»ل3

.«ەيتفخ»O:يل4
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اًنعجرفأفميركلاىكهجولاذهناكنإمهلا؛اهتفشكاميبحتاماهتيطعأواهتكرتف

.1اوفراعتىحةرخصلاتجرفناف

عحرأمثامهيقسأوتنكومنغيلو‹ناريبكناوبأيلناك:رخآلالاقو

لتذحأويلهأتيتأف«تيسمأىحيسبحثيغامويييباصأف؛يمنغىلإ

نأ2يلعقشفءامانامهيلإتيضموءامناكميفةمئاقاهتكرتويمنغتبلحف

ىحيدييفيلحمواسلاجتحربامف«يمنغكرتأنأيلعٌقشوءامهظقوأ

اهجرفأف؛ةرخصلااعجرفأفميركلاكهجولاذهناكنإمهلا؛امهتيقسفحبصلا

هللالوسرنعيراصنألاريشبنبنامعنلاكلذىور؛اوجرخف

 ىلاعت هلوقعمو«درفموهورفحلابضرألايفقش(دودخألاباحصأو)
مه9:هلوقوتودخألايفمهنامبإلاوقلأنيذلارانلابلتقدوخلاُباَحْصُألق(

±7€نوُلعفيامىلعْمُهَوف:هلوقيفريمضلاوءاضيأمحلهيفريمضلا€ٌدوُعقاَهْلَ
يفنيقّرحلانيملسملل€8اوُموُينأالإمهمل:هلوقيفريمضلاومحلنيقرحلاةرفكلل
ذألبةيآلاريسفتدريملفنصملانأباوحلا؛هبريسفتلالبقيالفلكتاذهو]؛رانلا

دودخألاباحصأدودحأللمهفاضأرانلايفاوقرحأالءةيآلانممسالا

.عنمحيحصتلاو؛«انفراعت»:خسنلالکيلولصألايل1

.«امهيلع»:عون2

.«امهظقوأ»:طيف3

ءاعدلاوركذلاباتكملسم؛147/4راغلاثيدح«قلخلاءدبباتك؛يراخبلا:يلثيدحلارظنا

.89/8.90‹لامعألالاصبلسوتلاوةئالثلاراغلاباحصأةصقبابرافغتسالاوةبوتلاو

ةروسس5

.06:جورملاةروس6

.07:جورملاةروسس7

.08:جورلاةروس8



ديحوتلاةديقعحرش270

"لتق"نوكينأزوجي2واهيفدودحخألاباحصألاقهقيآلايفنيروكذلل

دعبمحلرئامضلاونينمؤملااوقرحأنيذلاةرفكلامهدودحخألاباحصأفنعلعع

عع."لتق"نوكينأزوجيو]؛"اونموينأ":هلوقو"مهنم":هلوقيفريمضلاالإكلذ

هللاضبقنينمؤللانأومهتقرحأومهيلإتبلقنادودحألاراننأليقامىلع«قرحأ

.3[فیعضلوقوهوحيربمهحاورأىاعت
وذفسويهللاقيريمكولمنمكلمنارجنبناكهّنِإ»:سابعنبانعءاطعلاق

قذاحرحاسهلناكوءةنسنيعبسبلءينلادلوملبقةرتفلايف*ليبحرشنبسلون

همساامالغهيلإثعبف؛رحسلاهمّلعأامالغيلثعبافتربكدقنإ:كلملللاقريكانو

لعجفءهيبأةعاطوكلماةعاطنمابدجيملوكلذمالغلاهركفماسلانيهللادبع

دعقف؟توصلانسحءةعارقلانسحبهارهقيرطيف/[151]/ناكورحاسلاىلإفلتخي

لوقيوءهبرضيفملعلاتأيوبهارلادنعاطيبناكو؛هبجعأفهمالكعمسوهدنعمالغلا

ام:لوقيوءهوبأهبرضيفبهارلادنعسلجهيبأىلإبلقنااذإو؟كسبحيذلاام:هل

اذإو«يبآيسبح:لقفملعلاتيتأاذإ:هللاقفبهارلاىلإكلذمالغلااكشفكأطبأ

:لاقو«قيرطلاتعطقةميظعةّيحمهدلبيلتناكو؛ملعملايبسبح:لقفكابأ
ريخأف؛تتامفاهامرفءاهلتقافرحاسلارمأنمكيلإبهارلارمأناكنإمهلا

ىرأامكرمأنمغلبدقو7اناشلكلنإ:لاقمعن:5لاق؟اهتلنقتنأ:لاقفبهارلا

.قنمةفاضإنيفوقعلانيبام1

.ڦنمطقس2

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.«ليبحرس»:عون4

.طونوعنم«توصلانسح»هلوقطقس5

.«لاقف»:طيل6

.«انأش»:عل7



271ديحوتلاةديقعحرش

ناكو«ىضرمايفشيوصربألاوهمكألائربيناكفلدتالفىلبتسكلو

تنأ:هللاقودئاقعمهءاجفءةّيحلاهلتقومالغلابعمرصبلافوفكممعنباكلملل

بر:لاق؟هللانمف:لاقےیاعتہللا:لاق؟اھلتقنمف:لاقءال:لاق؟ّلاتلق

قرخآلاوايندلاوراهنلاوليللاورمقلاوسمشلابروءامهنيباموضرألاوتاوامسلا

هللادرنإتيأرأ:مالغلالاقف؛يرصبيلعٌدرينأهللاعدافاقداصتنكنإ:لاق

؟هرصبهيلعددرافاقداصناكنإمهلا:لاقمعن:لاق؟هللابنمؤتفأكرصبكيلع

لعفنم:هللاقونمبُجعتهآراًملفكلملاىلعلخدمثئاقالبهلزتمىلإعحجرف

لاقاموضرألاوتاوامسلابر:لاق؟هللانمو:لاقفلا:لاق؟كبانه

مالغلابءيجفمالغلاىلعهّلدىحهبذعيلزيملفيبأف؟اذهكملعنمينربخأ:كلللا

ملفہللايفشيامإوادحأيفشأاليّإ:لاقف؟اذهكرحسنمغلبدقيباي:لاقف

"اعدفياف«كنيدنععجرا:هلليقفبهارلابءيجف؛بهارلاىلعهلدىٌحهبذعيلزي

ليقفكلمامعنيابءيجمث2نيفصنراصىحهقشفهسأرقرفميفهعضوفراشللب

يباف«كنيدنععجرا:مالغلللاقمث/[152]/؛كلذكرشنفيبافكنيدنعمجرا:هل

مبفحجرف«تئشاممهينفكامهلا:لاقفهباوبهذفءاذكلبجقوفنمهوقلأ:لاقف

كلذهظاغفللامهكلهألاق؟كباحصألعفام:لاقفكلماىلإعجرواوكلهفلبجلا

مهلا:لاقف؛ةحيفهوقرغأوةنيفسلايفهولمحا:لاقوهباحصأنمرفتلإهعفدف

لعفام:لاقفكلماىلإعجرواوقرغفةنيفسلامبتبلقناف«؛تثشاعبمهينفكا

يفهربخاشفوءهنعفيسلادابنف«فيسلابهولتقا:لاقففلامهقرغأ:لاقف؟كباحصأ

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.فالتخاعمراركتبنيتغيصبماقملااذهلإمالغلاىلإكلملامعنباباهذنمصنلااذهدروقيل2

.«ىبف»:عل3
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الإيلتقىلعردقتال:لاقوىلعهباحصأواوههَ:اولاقوسلنلاهمظعوضرألا

:لوقتومهسبٰييمرتوعذجىلعيبلصتف؛كريرسىلعتنأوكتكلمملهأعمحجتنأ

؛هغدصىلعهديعضودقوتامفهغدصيفمهسلاهباصأفلعفف؛مالغلاابرمساب

رفحبرمأف؛هنيدالإنيدالوهللاالإهلإالماسلانباهللادبعبرباًمآ:سانلالاقف

ةئالثدالوأاةأرماتءاجو؛هيفهاقلأنمآنموهكرترفكنمفءارانهمرضأودودخألا

ءاقلإدارأوطسوألامثربكألاىقلأفكدالوأورانلايفكتيقلأ2ئموتملنإ:اللاقو

ايقلأف؛كيلعسلبالويعجرتالهاماي:هللاهقطنأفعوحرلابتّمهفعيضرلاريغصلا

.«اهيف

دروذإسهنعهللايضر باطخلانبرمعدنعاًنك»:بيسللانباديعسلاق

عضاووهونارجنببهارلاىلعلخديناكيذلامالغلاكلذاودجومهنأباتكهيلع

هوراو»رمعمهيلإبتكف؛غدصلاىلإتداعهديتدمهغدصىلعهدي

.«هودجوثيح

اّمُأ؛سرافبثلاثلاوماشلابرخآو«نميلانارجنبدحاوةئالثديداخألا»:لتاقمنعو

.«نينمؤملانماموققرحأيمورلاسوخابطنالفماشلابيذلا

رمخلامحلتلحأباتكلهأاوناكو«سوحجمانمرصنتحبلفسرافبيذلاامأو

لقوسلنلابطخا:تلاقف؟جرخللاام:الاقومدنوهتخأىلععقوف/[153]/ركسف

طسبا:تلاقفهيلعمهلكسانلاماقفلعفف؛تاوحخألاحاكنلحدقهللانإ:محل

.ٺوعوقنمطقس1

.قايسلابسح«يرفكت»:باوصلالعلوخسنلالكيلاذنك2

.«الو»:نل3

.«هيلإ»:طونوعل4
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نمؤيملنمف؛دودحألاٌدخبهترمأفءاوبأوفيسلامهيفدرج:تلاقءاوبأوطوسلامهيف

.رانلايفهاقلأتاوحخألاليلحتب

دقونميلادودحأيفليقو؛«اذهيفلتق)لزن»:يلعنعو

.يريمحلاخرشينبعبتنبلیبحرشنبساونيذفسويلوهورم

نيدىلعلحجريقب:هّآهّببمنببهونعقاحسإنبدمحمركذاموهفثلاثلاامو
قرحأف«اوبافةيدوهيلاورانلانيبساونوذمهريخف؛هوباجأفمهاعدفنارحبلخدوىسيع

:يلكلالاقو«اناسنإنيعبسوةعبس»:لتاقملاقو؛دودخأيفافلأرشعيلامهنم

«هبناوجودودخألاىلعأىلإتعفتراورانلامهتقرحأافلأنوعبسدودخألاباحصأ»

هللاطلسورضحيملنموساونوذاحنوءاعارذرشعياتلعومهلكءالؤهتقرحأو

ملسمحيحصيو.رحبلايفقرغوابراهجرخو؛نميلاىلعبلغويشبحلاطايرأي
لاقربكامف«رحاسهلمکلبقناکنميفكلمناك:لاقلهلللوسرنلبيهصنع

هقيرطيفو؛هملعيامالغهيلإثعبفف؛رحسلاهملعأامالغيلثعبافتربكدق:كلملل

نراسلاىلعلطيفهللديناكفهمالكهتمسوهلدفبهار

:لقفكلهأتيشخاذإوءيلهأيسبح:لقفرحاسلاتيشخاذإ:لاقفبهارللىكشو

مألضفأرحاسلانأملعأمويل:لاقف«ساناتسبحةدىلعامويمو؟رحاسلاٰيبسح

رمأنمكيلإٌبحأبهارلارمأناكنإمهلافلامسب:لاقوارجحذحخأف«بهارلا

ربخأف/[154]/؛سصانلاىضمواهلتقفاهامرف«سانلايضمىحةّبأدلاهذهلتقافرحاسلا

الفیلتبتسكٌّإوىرأامكرمأنمغلبدقوئملضفأمويلاتنأيبيأ:هللاقفبهارلا

يمعدقكلمللسيلجعمسف؛ْيواديوصربألاوهمكألائربيمالغلاناكو؛يلعلدت

.طوننمةفاضإنيفوقعملانميام1

.04:جوربلاةروس2

.«مماجاف»:عونل3



ديحوتلاةديقعحرش274

نإفمّللايفشيادحأيفشأاليب:لاق؛ئتيفشنإكلهلکيلام:لاقفایادهبهاتف

درنم:لاقفهتداعكهيلإسلجفكلماىلإبهذفهللاهافشف«كلتوعدهللابتنمآ

هلدىٌحهبذعفللاكبرويير:لاق؟يريغبركلأ:لاق«يّبر:لاق؟كرصبكيل

اذكوصربألاوهمكألا!ئربتامكرحسنمغلبدقيبيأ:مالغلللاقف؛مالغلاىلع

عجريملف«؛بهارلاىلعهّلدىٌحهبذعفللايفشيامإيفشأاليأ:لاقفكاذكو

 ؛عحجويملذإكلذكلحجرلابلعفمثهسأرنمراشنللابهقشف«نامبإلانعبهارلا
عذحجىلعيبلصا:مالغلالاقفكلذريغورحبلاولبحلانمرماممالغلابلعفف

مالغلااذهبرهللامساب:لقوسوقلادبكيفهعضويينانكنمامهسذخو

دودخألامرضأف؛€2مالغلابربسانلانمآفتامفهغدصيفمهسلاعقوفلعفف

.ككسلاهاوفأىلعديداحأمرضأهنأيورونمامٌدحىلع

لاقتسأةبأدلانأهيفوهتعموصيفبهارلانأهيفوصانعمبكلذيذمرتلجرخأو

؛«بیرغنسح»:يذمرتلالاق؛نينمؤمذئمويعماوصلاباحصأبسحأ:رمعم

ةبدلانأوليحنإلاارقيبهارلاٌنأونارجنبكللنأهيفوسابعنيانعكاحضلاهاورو
هللادبعهمساوءاهلتقف«امهنيباموضرألاوتاوامسلابرهللامساب»:لاقهنأوءةيح

يف"لا"ف؛ديداحخأدف؛رماثنبهللادبع4هلإهللاالإهلإال:هتكلملهالاقفرماثنبا

.سنجللدودحخألا

.ملسمةياورلوطيلاماقفاومهانتبثأامحيحصلاو‹«هبئربت»:خسنلاف1

باحصأةصقباب‹قئاقرلاودهزلاملسم:رظناالماكهظفلنودنعملابانهخيشلاهركذ2

.231-229/8مالغلاوبهارلاورحاسلاودودحخألا

.110-107/5ء3398مقرجورملاةروسءنآرقلاريسفت«يذمرتلا3

.«هلإالإ»:طوقيلو؛عوٿنمطقس4



275ديحوتلاةديقعحرش

نيعبرأهباحصأوكلماقوفدودخألانمرانلاتعفترا:سابع/[155]/نبانعو

.مهتقرحأفاعارذ

ءاماعنيعبرأبقهللالوسرلبقنميلابىراصنلانمموقمه:كاّحضلانعو

لاقو؛مهوقرحأفالجرافياوناکو؛نمیلاعبتنبلیحارشنبفسويمهذحأ
.هباحصأولاينادمه:موق

محلتخفموقهعببافةشبحلاىلإايينثعبسالعولجسهللانإ:يلعنعو

اوناکُباَحْصألت:ةمركعنعينايتخسلابويألاق؛ادودخأمهموق

هذهنمنينمؤماموقاهباوذحخأا؛نارحبیراصنمه:يلكلالاقو؛2نايتخسكموقنم

مءرشعاناهضرعواعارذنوعبرأدودخالکلوطءكيداحخأةعبسمحلاولةّمألا

موقليقو؛اهيفهوقلأيدّمحعاندّيسهللالوسربنمآنمف«بطحلاوطفنلاهيفحرط
.نيطنطسقنامزةينيطنطسقيفىراصنلانم

سوباطنالماشلابرخآوسلونيذنبفسويلنارجنبدودحخأ:لتاقملاقو

نأكلذوطقفنارجنبيذلايفنآرقلالزنو؛رصنتخبلسرافبثلاثلاو«يمورلا

‹ليحنإلاارقيولمعيهسفنامهدحأرجأنارجنبرخآلاوةماهتبامهدحأنيملسمنيلجر

نينينامثوةعبساوغلبفملسأفاهابأتربخأفليجنإلاةءارقيفرونلارجأتسملاةنباتأرف

يريمحلاعبتنبساونيذنبفسويمحلٌدحخف؛ىسيععفرامدعبةأرماولحجر
مهنماناسنإنيعبسدحاوموييفهيففذقوىسيعبنمآنمهيفيقليادودحأ

.ًافطتالرانكءاروفهيفيعقتملنإاي:لاقءاهعيضروةأرملا

.04:جورملاةروسس1

.«نايتخسلا»:عونيل2

.«دودحا»:نل3

8
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ملهنیدىلعایقابیسیعنيدلهانمنومیقناک:هّبمنببهولاقو
رحاسمهنماييرقو؛مانصألهأ/[156]/ناريلهأوياباحئاسءاعدلاباحبادهاز

نوميقةميخبريناكوءرماتلانبهللادبعرماتلامهنمورحسللمهدالوأهيلإنوثعي

هللامسابهنعلخبو؛رماملكهقيرطيفهمزلوملسأفهتدابعوهتالصهتبحعأواهلخديو
دحاودعبادحاوحادقألاىقلأف؛حادقألايفهملعيهللاءامسأنممسالكعمجومظعألا

يّإ:بهارلاربخأفراطو؛قرتحيملاهنمجرخفمظعألاهللامساىقلأىحرانلايف

كارأاموكسمأ:هللاقفهتبصأدق:لاقفلعفاميهربخأومظعألاهللامسابترفظ

؛ءافشلالبقنامبإلاطرشىلعهللانذإيةلعيذلكيفشيونارحنلخديناكف؛كسمت
لبحبانمءاقلإلانمركذامهبلعفف؛يئابآنيدويموقيلعتدسفأ:مهكلملاقف

نأوهللاالإهلإال":تلقنإلإلتقتنلهللاو:لاقو؛كلذبأتيملفرحبلايفءاقلإلاو

نارحجبلهألخدف؛هتقويفكلماكلهوتامفاصعلابهبرضفلعفف"هللالوسرىسيع
مهيلإراسويفةّيارصنلاتراصكلذنمو؛اوثدحأمثايلاىسيعنيديمهلك
رفكنمالإفيسلابلتقورانلابقرحأودودحألادفريمنمهدونجبيدوهيلاساونوذ

.افلأنيعبسلتقومهملثمویسیعب

بسنيملفأليقوهوبأىستموءطابسألانموهوىمنباوه(سنويموقو)

ريغيف]مالسلاامهيلعسنويو2[نآرقلايف]ىسيعألِإهلىلإءايبنألانمدحأ
.مانصألانودبعيهموقناك؛لصوماىرقنمىونينهتيرقوث[نآرقلا

نسحناكوهيفنيهللادبعيلبحلابقحلفىلعريصيالناكو

نكالوهللالاقامكةَثحهيرتعتناكودوادكشحولاهقءارقلعمتسيةعارقل

.قنم«طابسألانموهو»:هلوقطقس1

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام3
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هموقىلعريصلاليلقناكو؛€4مرَعلااولوربصامكربِصاو)ل3توابحاَّصک

۱.مشةارادملاو

هةفخوةلجعىمنباسنوييفناكلهبليهللالوسرنع/[157]/انموقىور

ببسلاكلذلو؛5(ليقثلالمحلاتحتعبرلااهتحتحّسفتةلاسرلاءابعألمحامف

.ابضاغمبهذ

ناك:سابعنبانعيفوعلاوكاّحضلاةياوريهوءهموقلابضاغمبهذ:موقلاق

ءافصنوطابسأةعستمهنمىبسفكلممهازغفنيطسلفنونكسيهموقوىمنبسنوي
ىلاعتهللاىحوأف؛كللماوةّوبنلامهيفءاطبسرشعيلااوناكوفصنوناطبسيقبو

يقلأيفءايوقائينهّجويهللقوكلللايقزحىلإرس:نأثلايلا؟ءايعشأىلإس
نمف:كلملاهللاقف؛ليئارسإييهعماولسريىح7طابسألاكثلوأبولقيففوخلا

كلمااعدف؛يوقهنأسنوي؟ىرأ:لاقفىايبنألانمةسمهتكلمميفناكو؟ىرت

؟نامسله:لاقال:لاق؟يجارحخإيهللاكرمأله:سنويلاقفجرنأهرمأوسنوي

ساسأ:يرشخمزلارظناء"ةدحهيف":لاقيو«بضفلاهبدتشانمديدحلاو؛«اديدش»:لصألايل1

116.٠صتدحةدامةغالبلا

.طونوعنمطقس2

.48:ملقلاةروس3

.ملعأهللاوريصلابرمألاةبسانمالإانهةيآلاهذمبلالدتسالاهجوكردتملو34:فاقحألاةروس4

ء157/1ءنايبلاغماجء؛يريطلا:رظنا؛يطويسلاهفعضوريسفتلايليريطلاهاورثيدحنمءزح5

.1034:مقرثيدحريغصلاعماحلا«؛يطويسلا‹«تاملظلايلىدانف»ةيآءايبنألاةروسريسفت

.«ءايعش»:عونولصألايل6

.قيلهيلعبطشوططنمطقس7

.عنمطقس8
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هموقلوكلملاوءينللابضاغمجرخفهيلع؛يريغءايوقأءاينأانهاه:لاقءال:لاق

.ناکامهرمأنمناکف؛مورلارحبىف

هسابمهرذنيلهموقىلإريسللبهرمأهمألبربضاغ:!يرصبلانسحلالاقو
نمعرسأرمألالاقفمهيلإصوخشللهرظنينأهبرلأسف

عرسأرمألا:هللاقفءامهسبليلهيلعنذحخأينأىلإ؟هرظنينأهلأسولوكلذ

حصتالوييهلعفينأحصيالانهو؛يلعنذخآنأييريلجعألاقف«كلذنم

هللاةفلاخعنودّمعتياللءايبنألانأل؛نسحلانعهتياور

لهآىلاقلطنا:سنويلليربجلاق:سابعنبانعبشوحنبرهشنعيورو
رمألا:لاقءةبأدسمتلا:لاقءاوبوتيملنإمهرضحدقبانعلانمهرذنأفیونی

.ناکامهرمأنمناکف؛ةنيفسبكرفرحبلاىلإقلطناوبضغفكلذنملجعأ

نبالاق؛توحلانطبنمهتاحبدعب/[158]/ةلاسرلاهذهنأىلعلاوقألاهذهليق
:هلوقبةّصقلابّقعهلأ ليقسهللديو؛توحلاهذبننأدعبتناك:صابع

هغيلبتوهموقءاعددعبتوحلاةّصقليقو؛€7َنوُميَِيوأفلأةئامىلإُهالسرأو)»

هبمهدعوامدعبباذعلامهنعفشكذإهيرابضاغمهموقنعبهذاملإو؛ةلاسرلا

هيلعاوبرموقنيبنوکیناهرکلبكهللابضاغيءيننوكينأحصيال:انلق

.طنمطقس1

.ٺنمطقس3

.«رظني»:عيل4

.«رظني»:قوعيل5

.طنمطقس6

.147:تاناصلاةروس7
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عفريذلاببسلاامملعيملو؛باذعلانمموييفهبمهدعواميففلخلاوبذكلا

.بذاكلالتقمهقداعنموهبباذعلامهنع

هناحبسهللادیحوتىلإمهاعدوةنسنيئالثنباكيهللاهثعب:بلاطيبُأنبيلعلاق

اخونتوڭامكاحالاعناكوليبورنالجرلإهبنمؤيملوقنسنيلالثوانالث!ىلاعتو

ىلعتوعدامعرسأام:هلليقفمهيلعاعدمهنمسيأانوءادهازادباعناكو

3مهبلإتلسرأملنإفلايلثالثليقوةليلنيعيرأمهعدافمهيلإعجرا«كموق
ثالثىلإباذعلاينإ:لاقومهبطخواعبسمهاعدوليق؛باذعلا

سنوينإ:اولاقفمهناولأترتاوحبصأانومكناولأرّيغنتنأكلذةيآوءاونمؤتملنإ

‹نيعبرألاةليلجرخو؛مكحبصمباذعلانأاوملعافمكيفتييملنإفطقبذكيل

هيفلحداذإربقلابارتلاىشغتيامكمهاشغتو؟ةليلنيالثوسمخلمهاشفتليقو

تماغليميشلثردق:سابعنبالاقو؛ليمردقمهسوؤرقوفباذعلاناكو
نييئات؟سنوياوبلطفمهتحطسأتّدوساواديدشاناخدنّخدتالئاهدوسأاميغءامسلا

اورهظأوحوسللااوسبلومهبأودومهناييصومهئاسنومهسفنأباوجرخوهودجيملف

ضعبنحو؛ماعنألاوٌباودلاو/[159]/سانلانماهدلووةدلاولكنيياوقّرفونامبإلا

فشکومهتبوتلبقف؛سنویهبءاجاماًمآ:اولاقویاكبلابمهتاوصأتلعو؛ضعبل

تفلبوءاعبرألامويلاوشفصنليقوءةعمحلامويءاروشاعمويكلذو«بانذعلامهنع

ل1

.«اميىكح»:قيل2

.«مهيلع»:طل3

.«مكرذحأ»:طيل4

.قنم«ةليلنيئالثوسمنمهاشغتليقو»هلوقطقس5

.عنمطقس6
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باذعلامهيشغاألاقيو؛هبحاصلهّدريفهئانبساسأنملجرلاعلقينأىلإمهتبوت

«یتوللييمتنيحيحاييحالنيحيحاي"اولوق:لاقفمهئاملعنميقبخيشلإاوضم
.مهنعسنويجرخدقوباذعلامهنعهللافشكفءاولاقف"تنأالإهلإال

نأ:روهمحلالاقوىاطعهلاقهيلعقّيضننلنأ€2هْيَعدقتنأنأيهلوقعمو

الهللانأنهلأعللنأمعزنمًاطخأو؛سيحلاببقوعدقوهةبوقعلابهيلعيضقتنل
.ماهفتسالاةزمهب"ظفأ"لصألاليقنإلإزجعيهأوهيلعردقي

لاقفءالامشوانيييرحتنفسلاويرعحلانعتسبتحافةرحأالبةنيفسلالهأهلمحو
قبآلاانأ:سنويلاقف؛قبآاهيفناكاذإةنيفسلانأشاذهوہاقبآادبعاهيفنِ:نوحاللملا

ىلإبهذو«افاحتافاتوحىأرفهسفنيقليلبهذف؛لكيفهيلععقتانالثةعرقلااوقلأف

هعلبفهسفننىقلأفاهيلإبهذيةهجلكيفهدجيوءهيفهدجوفهسفنيقليلىرحأةهج
ةلبألاىلعهبرمىحهبقلطناو«رخآتوحَتوحلاعلتباوءاقزرالانكسمهلهللاهلعجو

.یونینلړمغةلجدىلعم
عمرحبلالفسأغلباورحبلايفامعيمجىريناكيحتوحلادلجهللاققرلاقيو

هحيبستةكئالملاتعمسفحّبسفءرحبلاٌباودحيبست:لاق؟انهامبراي:لاقفءاسح

ناصعسنوييدبعكلذ:5لاقةلوهمبضرأبافورعمافيعضاتوصعمسناإانبر:اولاقف
لمعهنمكلدعصيناكيذلاحلاصلادبعلا:اولاقفرحبلايفتوحلانطبيفهتسبحف

فیدالىلاعت-هلوقوهوهلاوعفشفمعن:لاق؟ةليلو/[160]/مويلکحلاص

.«ءاسأ»:نيل1

.87:ءايبنألاةروس2

.طنم«اهيلإبهذي»هلوقطقس3

:طل4

.قنمطقس5
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ةملظوليلاةملظء1َنيملّظلامتنكيكاَحْبستأالإهَالنأتاَمْظلا

٠.رحبلاةملظونيتوحلاةملظوأحبلاةملظوتولا
ةوعدىطعأهبلئساذإوباحأهبيعداذإيذلاهللامساليهللالوسرلاق

؟نيملسمللمأةّصاخسنويلأهللالوسراييهنمل:كلامنبدعسلاق«ىّمنبسنوي
يفىَداَفل ىلاعت هلوقعمستملأهةّماعنيملسللاعيمحوةّصاخسنويل:لاقف

.2(€نينمولايحنكلكولهلوقىلإ(تاَمْلظلا
كاحضلادنعنيرشعوىاطعدنعةعبسولتاقمدنعمايأةلالثهنطبيفثكم

توحلاهفذقو ليقاميف ةعبسلاروحبلاضاخو؛يلكلاويدسلادنعنيعبرأو

لکووهلظتنیطقينمةرحشهيلعهللاتينأو؛خرفلاکاقيقریونینرحبلحاسىلع
ةرجشىلعيكبنأ:هيلإهللاىحوأوةرجشلاتسيبنيحىكبو؛هعضرتةلعوهيلع

دارلاو ءاتلاٌمضب ؟مهكلهأنأٌتدرأنوديزيوأفلأةئامىلع3يكبتالوتسي

وأ«لورتالهللانأكلذوالازمثداوسلاوناخدلامهيشغذإءةدارإلاةروص

كالمتبطو:هللاق5ىلاعتوهناحبسهللانأيورامكسنويلاباطخاهحتفب
امك؟نوديزيوأفلأةئام

تعحراذِإ:لاق«سنویموقنم:لاق؟تنُانم:لاقفامنغیعریمالغىلعرمو

:لاقءةمالعيللعجافسنويتنكنإ:مالغلالاقف«سنويتيقليّمهللقفمهيل

.86:ءايبنألاةروس1

.277ص؛قبساميفثيدحلاجيرخترظناو87‹86:ءايبنألاةروس2
.«يکي»:عل3

.«ةدارإفًالإو»:قف4

.«ڭۇ»:قل5

.عنم«ينأيامكنوديزي...ةدارإلاةروصدارللوءاتلهلوقو؛قنمامك»هلوقطقس6
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مالغلاونمعنأوداهشإلابنهرمأوةاشلاهذهوةرجشلاهذهوةعقبلاهذهكلدهشت

للابنههلاقفءالاجريعماولسرأفهةييل:لاقفءهلتقبكلمارمأف؛مهربخأفعمسي

مهرمأماقأفهسلحبكلملاهسلجأفنيروعذماوعجرفمعن:نلق؟سنوينكدهشأله

هبٌقحأتنأ:هللاقو؛ةنسنيعبرأ

 مهعمءاجفهباوحرفوهودجوفسنوينوسمتلياوجرخمهنأصصقلانمو

هيلإكهللاىحوافءاريثكلمعلحرهفاضافاليلةيرقلحخدسنوينأىوريو

ىحوأف؛يلهأوانأهبعفتأيسكهّإ:!لاقوهمتشفهرمأفراخفلارسكبهرم:نأ

نوديزيوأفلأةئامكالمبتبطوهراخفرسكبهسفنبطتملهنإ:هيلإكيهللا[161]
‹يداولااذنهيفوهفسنويمتدرأنإ:ةاشلاكلتملتلاقوايداوطبهف يدابعنم

يفيلةجاحال:لاقفمهعمعوجرلاهولأسوءانولبقيهلجرىلعاوبكنافهودجوف

هټبابسىلعلیربجضعوةضفنمةلجعىلعهوسلجافمهاجأفاوُأواوكبفكتيدم
مثةليلنيعبرأهدلووهلهأعمثكموهيلجرىلعاهنملرتف؛نيرابحلاسلحاذه:لاقو
.اتامىحاحاسوهماقممالغلاكلماماقأوكلماهعمجرخواحئاسجرخ

برقىلإليقو؛اوتامدقومهتوملجأىلإنامبإلاىلعمهؤاقيإف؛نيحىلإمهعيتمت

ضرأيفمهنأونوتومبمهدالوأوء3كلذلبقنوتومبالواهمايقىلإليقوهذةعاسلامايق

.ءارساإلاةليلمهآرلهنأو؛نيصلاءارونمليقوطيحلاءارونمليقو«نارمعلانعةديعب
:لاقاصعلاوديلايفكيهللاناطلسنمىأرامنوعرفىأران(نوعرفةرحسو)

ىلإاوبهذينأمهبرمأليئارسإيبنماناملغذحخأفہهلثموهنعالإيسومبلاغنال

.«لاقف»:طيل1

.«نأ»:عيل2
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ام:هللاقومهملعممهعموةرحسلاىلإثعبمثرحسلانوملعتيءاقرغلاىمستةيرق

يفةطرشلا!ثعبو؛ءامسلانمرمأنوكينأالإقاطيالارحسمهتملع:لاق؟تعنص

ناسيئرطبقلانمنانامهنملاقيومهئاسؤرريغنيعبسونينااوناكوءةرحسلاعمج

انامهتلمجلیقوليئارسإيبنمنوقابلاویونینلهانمناّيسوجبليقورحسلايف
ءافلأنوعبسةمركعوءافلأةعضبيّدسلالاقوبعكلاقهبوافلأرشع

راتخاوفالآةعبسمهنمراتخاءافلأنوعبسمهلاقيو؛افلأنونامثردكنملانبدمحو
.نيعبسةئامعبسنمراتخاوةئامعبسفالآةعبسنم

اسأرءاطعلاقوءانحويجيرجنبالاقو؛نوعمشةرحسلا/[162]/سيئرلتاقملاق
الاقفهللاهنعل نوعرفلوسرامهءاجءديعصلانئادمىصقأبناوحخأةرحسلا

ةزعاملنيلجريفكلمالوسرانعاج:الاقوهمساباحاصفءانييأربقىلعانيلد:امهُمأل

موندنعلمعتتناکنِإ:لاقييشاموقيالاصعاموحالسالولاجرالب

دنعاهاذحخأيلاعاجف؛مونلايفهرحسلمعيالرحاسلانإفكحألاهبةقاطالفاهبحاص

ءتبسلامويقوسيفةنيزمويمموييثاودعاوتو؛امخدصقفنوراهوىسوممون
:ملسأنبديزنبانمحرلادبعلاق؛قافآلانمهيلإسانلاعمتجيةنسلانممويلّوأ

.ةيردنكسإلانمتاقيملاباوعمتجا

نوراهعمهاصعىلعائكٌّممىسومءاجو«رحبلاءاروةّيحلانمبنذلاغلبلاقيو

ىلعاورقکليو:یسوملاقفهسلجبيفهفارشأونوعرفو مالسلاامهيلع

.رحاسلوقباذهام:ةرحسلالاقفخلا3هل

.«ىلإثعب»:لصألايف1

.18‹177/1بهذلاتارذش؛يلبنلادامعلانيا:رظناماتتبثأامهمسيلحيحهلو«ردكنلل»:طيل2

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبةيآلاءزجو61:هطةروس3
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ةبكارتملابحلالاثمأكتايحيداولاتألم«اريعبنيتسلمحمهبشخو

اَهاَقاف1كاَصَعقانأ:كيهللاىحواف«سمشلاةرارحيفقييزوفيواحتاهيفو

هيفنمجرخيءهلوطلاهولعيوتوييلاوروخصلانحطيدوسأاميظعانابعتثتراصو

بشخلاولابحلاكلتتفقلتف«فيرصوشيشكيفسورضوباينأوناحخدورانهفنأو

.نورشعوةسمحماحدزاببورمايفتاموسانلاتعبتمثبيشقييملوائيشفائيش
؟انلابحوانيصعنيأفءانبلغيملهللانمنكيملول:اولاقوةرحسلانمآوءافلأ

لإةليلومويلكةّرمنيعبرأمثقرمةئامعبرأمويلاكلذيفنوعرفنطبقلطناليق
۔افصموططخوظفحوروداغوروباسمهنمنمآنملّوأو.2رحبلايفكلهنأ

نورظنيمهوفولألابلكلالعفيامكصبصبتوىسوعبذولتكلذدعبناكو

.اصعتداعفاهسأربذأليئارسإيب/[163]/ركسعلحدانو«نوبحعتيو
افالحخةغللايفنكاسللهنونرسكوبييحنيوتتب (راجنلابييحو)

همالسإلبقتحنيهْنألراجنلابفصو نكاسللنيوتتلافذحيهوءةفيعضلاةغلل

اُمموَقايلاَقىَعْسَيلُحَرةَيدَلاىّصقأنمءاحَوليهللالاقءهموقلمانصألا
€نسَرْكْلوليبالللقنوُعَمْسافمُكيربتنمآياهلوقلإنسر
ءافاکسإليقوءاراصقناكليقوءاثارحناكليقوروهشللاوهو ةراجتلاهتعنصوأ]

.5[تافصلاهذهعمجهلعلو

.116:فارعألاةروس1

.عنم«رحبلايلا»هلوقطقس.2
.«ىحصفلا»:عيل3

.2619 :سيةروس4

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام5
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يذلللوقتذِإَو)ل:هيفكيهللالاقذإةثراحنبديزنآرقلايفهيلعاهلاصننمو

O..3مالسالابهيلعهللامعنأيأَتسَعَْأوهلعهللامَعَ

ءاراجبنوعرفباحصأنمليقزحناك:ةاورلاتلاقليقزح(نوعرفلآنمؤمو)
امتاكاصلخمانمؤمءةنسةئامنوعرفلانزاخناكو«توباتلاىسومٌمأألعنصيذلاوهو

هللالاقةرحسلاعمابلصلتقفهناعإرهظأفةرحسلاىلعىسومرهظنأىلإهنامإل
سيلليقوطبقلانموهوءممكيوَرلا-نمنموُملُحَرلاقوف

.نوعرفلآنعهناامتکيهنأدارملالبمهنم

:ىليهسلالاق«ناعمشليقوء"بيبح"لجرلااذهمسانأنيرسفلاضعبركذ

سابعنبالبسنولیقزحلیقوهمسايربطلاخيراتيفو؛«هيفامحصأوهو»

.لمرحواليمرحليقو؟بیبحوأناعمسهنأيرشخزلاركذو«روهمحجلاو
ىحانيذلاوهو«يدسلاهلاق؛نوعرفمعنباناكلاقيو«يطبقوهنسحلالاق

:هلوقبدارملاوهونوعلا-نمف:لاقانهومل7(نورمالنياىسوم
ل:ساّبعنبالاق؛لتاقملوقوهوايلاقةدصفانملح

.خسنلانم«هللا»ةلالحلاظفلطقس1

.37:بازحألاةروس2

.قوعنم«مالسإلابهيلعهللامعنأ...ديزنآرقلايلهيلعهللاصننممو»هلوقطقس3

.28:رفاغةروس4

رظنا؛فيحصتلانمخسنلايلاملعلو؛«كريحنومعزياميفهمساناكو»:هلوقيربطلايفيذلا5

.407/1ءكوللاولسرلاخيرات

.126/4؛فاشكلا6

.19:صصقلاةروس7

.19:صصقلاةروس8
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وهيدسلالاقاو؛ىسومرذنأيذلاونوعرفةأرماوهريغنوعرفلآنمنمؤي

همتک"لاقيهّنأبضرتعيومُدَقف"نوعرفلآنمهناعإمنكي"لصألاويليئارسإ

/[164]/للاباورفكيملةثالثممألاقاّبسلللاقء"اذكهنممنك"لاقيالو"ذك

لآنمؤميلعو«نوعرفلآنمؤمليقزحو«سيلآنمؤمراجنلابيبح:نيعةفرط

ضبقاگلیئارسإينبىلإاثهللا«يزوبنبليقزحرخآليقزحمحلو2ل(دمحم
نعتمقعوتربكامدعبادلوهللاتلأسهمأنألزوجعلانياببقليو«هنباوبلاك

.هايإهللااهبهوفدلولا

لهأتام؛فولأمهومهرايدنماوجرخنيذلاهلهللايحأيذلاوهوليق

تبرهدقوبرهنماجبامكاوجننفنبرهنلعقونل:نوقابلالاقفنوعاطلابنادرواد

نمرخآوهلفسأنمكلممهادانواعساوابيطايداواولزنواوجرخفعقوو؛اوجنفةفئاط

داهجابليئارسإيب3نمكلممهرمأليقو؛هتوعدبمهايحأفءاوتامفاوتوم:هالعأ
يفنوعاطلامهيلإهللاثعبفءانوعاطودعلاضرأيفناباولتعاواونبجواوجرخف
ءاطعدنعفالآةئالثمهو؛مهيلعاورظحفمهتفدنعاوزجعومهرکسعم

لتاقمدنع5فالآبهووسابعنبادنعفالآةعبرأو4يناسارخملا

.طنمطقس1

ورمعهيفرححنبالاقو؛قشمدخيراترصتخميىليليبأنع«....ةثالثنوقيدصلا»:ظفلبدرو2

يليقعلااهحرخأسابعنبانعةياوريلو؛ىليليبأنباقيرطنميلعثلاهحرخأكورتموهوعمجنيا

يلايلاكلارحنبا:رظنا"ةثالثقابسلا":ظفلب؛صاخشألاةيمستاهيفسيلوهيودرمنباوياربطلاو

.378/17خيراترصتخم؛روظنمنبا؛08/4شماهىلع«فاشكلاثيداحأجیرفت

.طنمطقس3
.«نقاسارىلا»:عيل4

.ٺنمتطقس5
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دنع2افلأعصبوكلاميأدنعافلأنوئالثو؛فقوريبأدنعفالآهرشعو

مهيلعرم؛حابريبانبءاطعدنعافلأنوعبسو؛جيرجنبادنعافلانوعبرأوءيّدسلا

.هللامهايحأفابجعتممهيلعفقونأدعبكلذو

كنودبعيمهيفتنكبراي:لاقفمهيلعرم؛لیقزحموقمهيلكلاولتاقملاقو

معن:لاق؟كلذٌبعتأهللالاقكدالباورمعفمهتييحأتئشوليدحوتيقبف

مهباصأ:بهولاقو؛اوشاعفللانذإياويحا:لاقفكلذكيلإتلعج:لاقفبراي

؛هللانذإيمهايحأفليقزحرمأواوتامفءانحرتسالانتمول:اولاقونامزلانمالب

يأنوملعيو«؛نورظنيمهواويحيفمهيدانيفاذكةربقميتأينأهللا/[165]/هرمأليقو

ةربقملاكلتىتومنألاقيو؟تولليفمحلةحارٌيأونإمهتيحألمهتمأول

:سابعنبالاقیلبتومههوجوىلعتومامهيففرعيونولساتتيةناوشاع

.*تيللاةحئارةفئاطلاكلتيف

.398/1ريتكنباريسفت:رظنا؛طوىقيلامحيحصلاو«نبا»:نوعولصألايل1

.طنمطقس2

.طنمةلالحباظفلطقس3

نايبلاعماجمهرايدنماوحرخنيذلانأشيلاهدعباموتاياورلاهذهرظناو««توملا»:عيل4

.300/1رشکنباريسفتو؛367/2؛يريطلل
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[ءاسنلانم

اًسَحْروالرفعلنفاًسفنأاًملَظايرالاقل(ءاوحانُمأف:ءاسنلاامأو)

اهيفشخوت اهيفشُخوتةّنحلامدآهللانكسأانء1نيرساخلانمروک

رسيألاهقشنماعلضهللاذخأفمونلاهيلعهللاىقلاف ءازجللاهلخديهبال

لحجرمحريمكلذنممدآملاتولوملأالبءاوحهنمقلخوىريصقلاهللاقي

انوءهسأردنعاهسلجأوةنيزلعاونأباهّيزوةّنلباسابلنماهسبلأمثقارما

:اولاق:لاق؟هذهاممدآای:اناحتماةكئالملالاقهسأردنعاهدجوظقيتسا

:اولاق:لاق؟اهمساامو:اولاقىرملانمتقلخاهنأل:لاق؟ةأرماتيمس

.يحِءيشنمتقلخاهنأل:لاق؟ءاوحتيسملو؛تقدص

ةديدشةرمحيأةّوحاهتفشيفنألليقويحلکمااهنألءاوحتیملیقو

نإالإاذهحصيالولكاهدسحيفكلذليقوءاهنقذيفليقوءداوسلالإليم
.ايندلاىلإتحرخاذإاهيلإريصتلاحبتيمس

صقنلازوجيالوهنمصقنهّنألمدآنمتقلخاهناحصيالهنأضعبمعزو

نمصقنلااضيأو؛هسنأوهنكساهنألعمهل2لمكياذهنأهدريو؛ءايبنألاىلع

ارهاظناکاذِإعونهءايبنألادسحج

نمبهالليقو.اهيلإنكسأولإنكستللاق؟ىلاعتهللااهقلخاذامو:اولاق
4نكستلكنمتقلخةأرمايّإ:هلتلاقف؟تنأنم:اهللاقفدنعاهدجوهمون

.22:فارعألاةروس1

.«ليمكت»:قيل2

.عوننم«باعيارهاظناكاذإعونم...ةوحاهتفشيلانألليقو»هلوقطقس3
.قوننم«يلإنكستكنمتقلخ...هموننمبهاللیقو»هلوقطقسو؛«نكست»:عيل4
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1نىلعلدف«ايندلايفهتعضووةّحلبايفتيشبتلمح:ءاملعلاضعبلاق

؛جورخالبهتذلمنتهنآونمجرختالهنأرهشوءةفطنلاهنمجرختةايفعماحجملا

.اهفشرتةأرملامحرنأو؛خسوالوةهيركحيرالبجرختاهنأنمعنامالو

تنانكْسالسىلاعتسهلوقلةّئِلامدآلوحخدليقءاوحتقلخليقو

ء"حيشوتلا"يفيطويسلاهبمزجوسابعنيانعيورموهو2بَاكُجْوَرَو

دعبالو/[166]/«اهانكسىلعايقبا»ێعملانوكينأزاوحةيآلايفليلدال:تلق

ایلغتهنمنوکتساهنألاهقلخلبقمدآالباطخلانأيورو؛فعضالواذهيف

.اهقلخدعباملهنأىلعروهمحلاليقعنبالاقرضاحلل

دسفيمحللاومحلنمتقلخاهنأاحبقةأرلاوانسحدادزيلجرلانأيفةمكحلاو

.ةمدخاوأءاملابانسحدادزيو«ثكلابدسفيالنيطلاونيطلانملجرلاو؛ثكللب

هللااهقلخدقوملو:لاقفمدآايهم:ةكمالملاتلاقفءاوحىلإهديٌدمهنأيورو

ثالثدمحمىلعةالصلا:اولاق؟وهامو:لاقءاهرهميدؤتىح:اولاقف؟يل

اھبذّذلتلالبقاثاثسنیرشعوانالثلیقو«نیرشعلیقوءارشعلیقوستارم
رخآ:اولاق؟دمحمنمو:لاقءالقادصاهنألءاوحلاهماوثوعامحلالبقانالثو

.تقلخامدمحمالولوكدلونم

اهيلإثعبةيراجقلخهللادارأاذإ:سابعنبهللادبعنعريبجنبديعسنعو

هديرخآلاوءاهسأرىلعهديامهدحأعضي؛توقايلاوردلابنیللکمنیرفصأنیکلم

.لصألانمطقس1

.18:فارعألاةروس2

.«يهنآیلع»:نيلو؛«امحاهنآ»:عيل3

.خسنلانمطقس4
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قفنملافيعضنمتقلخةفيعضللاكّْبروابرمساب:نالوقيوءاهلجرىلع

|.ةمايقلامويىلإناعماهيلع

تأرقوءاكيهللاهجوزفءاجوتهم:لیقءاوحىلإهديدماللیقو
قلخلاويئادرءايربكلاويرازإةمظعلاوهللدمحلايهللانمةبطخلاةككاللل

يآيتاوامسناکسويشرعةلمحويکئالماياودهشاءيئامإويديبعمهلك

يسيدقتقادصىلع؛يديعينصوينرطفعيدبمدآيدبعيماءاوحتحوز
.ةّباكحجوزوتنأنكسامدآاييحيبستو

:اشليقفمعن:لاق؟اهّبحتأ:هللیقېتکتواهنممدآلابحدشاتناکو

.2[هّبحبحرصأاليأ]ءال:نأتضراعف؟هنيّحتأ

ةعبسوةنسنوتسوعبسمدآدعباهنمةنسنيعبسوةنسةئامعستتشاعو

.ڈةنسنيتسو/[167]/ةنسةئامعستليقوءةنسفلأمدآشاعورهشأ

نزوبءاويحهلصأف؛يحنمتقلخاهُنالتيساهنارمامكةايحلانم"ءاوح"ظفلو

مالنملدبةزمحلاوءةزمحلالبقفلألاوواولاامهيفدئازلاو«لاعوفنزوبءايوحوأ«لاوعف

ةيملعللفرصلاعنمو؛ثينأتلافلأهيفتسيلوقةدئازفلأدعبةفرطتلليهوةملكلا

واولايفواولاتمغدأواواوءايلاتبلققباسلانكسوءايلاوواولاتعمتحا5او؛ثينأتلاو

يوع:محلوقذوذشلاكلذنمو؛ءايلايفءايلاماغدإوءايواولابلقنمةدعاقلاسكعاذوذنش

:ناتغلكلذلعلو«سايقلاىلعةّيعاضيألاقيو«ليقاذكةّيعسليقلاوةّوعبلكلا

.«اهحوزف»:قونيل1

.طوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.قنم«ةنسنيتسوةئامعستليقو...ةئامعستتشاعو»هلوقطقس3

.«ةارملا»:عيلو؛«ةرملا»:يل4

.«ولو»:عونيل5
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يضرلصنأامكلاقاهلبقامرسكلءايتبلقواونعيوعءايلعجينم
ىلعزوجیو؛ةيعلاقلصأءايلاقنمو؛اهلبقامراسكنالءايواولاتبلق

؛ثينأتللةزمحلاوفلألافىاوحظفللاراصفاواواتبلقيحاعاينوكينأفعض

مهيلع ةكمالملاةرضحبمدآصنةايحلانمظفللانوكنعلدعينأيغبنيالو

.س

ثينأتلافلأبءالعفهنزوفءداوسلاىلإةرمحلاةَدشيهوةّوحلانموهليقو
كلتنوكتنألمتحيو؛ءاشياملعفيهللاواهنملمجأضييأوهناكو؛ةدودمللا

هنآمدآيفليقامكءترْيغتةّنحلانمتحرخالاهنألاحلمرابتعابةديدشلاةرمحلا

ةانمجوخنيحكلذىلإرُتهلةديدشلاةرمحلايهوةمدألانم
هرسيهرسلعافمساوهِءارلاٌدشب(ميهاربإةأرما)2ناراهتنب(ةّراسو)

ةروصىلعءاتبوهفءاملامجلامكلاهآرنمرستاهنألالاملعلعجوءهحرفأ

رطسلايفةرورحبءاتبوءارلافيفختبولواةّيتحتةانثعب"تراسي"ليقوىاه

فیفختب"تراس"امویلیربجاهاو«رسیلاعمنميبرعلاباهيبشاربعنوكيف
هللاىحوأف؟ءايلاطقسأمل:ميهاربإلتلاقفءلّوُأنم/[168]/ءايلاطاقسإوءارلا

نعتاواقليحي"ناکفء"ايح"همسااهلسننمدلومسايفاهلعجهنهيلإ

ايلامنبسيطوطنأىوریوتیللأمُكيَلَعهاكريوهللاُتَمْحَرهلل۳

.4ةراسلرجاهبهو

.عنمطقس1

.قنم«ناراهتنب»هلوقطقس2

.72:دوهةروس3

.طوعنم«ةراسلرجاهبهوايلامنبسيطوطنایوریو»هلوقطقس4

19
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ضرأنمةربابحلاةيرقيفماشلابةنسنيرشعوعبسوةئامتنبةراستتامو

رجاهاهلبقتتاموءامبتنفدو¥ميهاربإاهارتشاةعرزميفنوربحيفناعنك

نمةأرماةراستومدعبميهاربإ«رجحلاعضوميفتنفدوةكعب

قبشاونيدمونادمونارمزوناشغيهلتدلوو1"ناطقيتنباروطق"اللاقي

هلتدلوف"بيهاتنبنوجح"اهمسابرعلانمةأرماجوزتو؛ةّنسمهوخوشو

رشعهدالوأةلمجفةسمخمهوسفانوناطولوميهأوخورفوناسيك

يفكعمقاحسإتلزنأ:هدالوأرئاسلاق؛ليعامإمهربكأوليعامسإوقاحساإب

ييرمأ:لاقفءةبرغلاوةشحولاضرأيفانتنكسأوزاجحلايفكبرقبليعامسإوماشلا

سىلاعتسهللاءامسأنمامسامهملعمثدالبلايفمهقّرفهلأكلذو؛كلذبهللا

.نورصنتسيوهب2نوقستسي
كلتيفميظعتللةدئازءاملاليقوءاحنعءاملافميحربأميهاربإلصأو

لّوأو؛ةّنسوهوءاسنللنذألابقثنسنملّوُأميهاربإناكو؛ةينايرسلاةمحعلا

.امنذأبقثتنأورجاهنتختنأ3ةراسرمأىاسنلانتخنم

نذإبةّيصللناويدلايفاذكونذألابقثزاوج"جاهنملا"يفاذكو

؛ركذللةّنساضيأوهو؛ةّنسلاوحيحصلاؤهوءامفذإيةرحلاةغلابللىلوألابوءاهييأ

؛5(دوهيلاىلعافالخمكنايبصناذآاوبقل)):هللالوسرنع"جاهنمل"يلو

.«ناضقي»:يل1

.«نوسنتسي»:عيل2

.«ةيراس»:عيل3

جم۱143؛133ء132/11جم؛نيبغارلاغالبونييلاطلاجهنم«يقاتسرلاديعسنبسيم:رظنا_4
.128-126/1مسق7
.صنلااذجيرغتىلعفقنغ5
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غولبلاركذلا/[169]/براقاذإو«ثانإلاوروكذلاناذآنوبقثي!ةباحصلاناكو

.مهبلعفيرمعنباناككلذكوءهنعاوعزن

هرجحيهلعجفليعامسإقبسفليعامسإوقاحسإنيبقباسميهاربإنايورو

ء؛يدلوىلعةمألادلوتريخ:تلاقو2ةراستبضغفءهبنجقاحسإلعجو

هللاىحوأف«ترْيحتوتمدنوعضباهنممطقتورجاهقلخنرّيغتلتفلحو

نا3میهاريإاهرمأف«ليعامسإورجاهيفةراستبلطاملكلعفانأهيلإ ىلاعت

اندّيسنمناكوىاسنلايفةّنسنينذألابقثناكفءاهنتخواهينذأبقثباهنيرمت

هللاىلص امهنمةّنسثانإلانتخاذكو«ىشألاوركذلايفةنسلِيدمحم

اعضومصخيملوننسلانمنذألابقث:رمعنبانعو.ملسوامهيلع

.نذألاةمحشكعضوعبصتخيالف«نذألانم

ركذو‹تفرعاميفاهيلعنامضالفاهتنبنذأيفةأرلاتبقثاذإ:ءايضلايفو

ناذآبيقثتزوجي:ءايضلايفوءلينلافلؤمخيشحلاصنبيحيخيشلاهوحنوأكلذ

.مهئابآنذإبنايبصلا

اماًمأوةالصللاهيزجياهقنعيفةأرملاهتلعجاملك»:هريغوناويدلافو

نِامأو؛صخرينممهنموءاهيزجيالفاهيلجريفوأاهيعارذيفوأ5اهينذأيفهتلعحج

رجحنبارکذو؛ےھا۹«صخرینممهنمواهيزجيالفةالصللائيشاهقنعيتلعحتم

.«اوناکو»:نوعيل1

.قنمطقس2
.طنماطقس3
.طنمطقس4
.«اننأ»:نوعوقل5

.طنم«صخرينممهنمو...اهقنعيللمحتمنإامأو»هلوقطقس6
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؛1نذألابقثزاوجىلعليلدنذألاقكالعرکذهيفثیدحلكنأهلصاحامالک

الببقثتنأصخرينممهنموءبألانذإباهتنبينذأةأرلا2بقثت:ناويدلايو

.هgلاصميفميتيلنإونذألابقثت:هريغوجاهنملايلوءهنمنذإ

اقفتانإوءهثرينمهريغوهيبألهتيدفتامفهيأنمنذإالباهدلولتبقثنمو
قذفانوهوشرألاهيلعفبأنذإالبامهريغهلبقثنإوتيدامهريغةثروللف

؛ةميقلانم ادبعناكول/]170[/ بقثلاصقنأامةيدلانمهيلع3[ليق]و
بيقثتنسحلاويأزاجأو؛هثرينموهّمألوهلةيدلافتامفبأنذإالببقثنإو

يفتبقثفاهامننإوءهوبأاههنيملامهّمألزوجيليقو؛هيوبأنذإالبيبصللنذألا

نبازاجأو؛ىثنأولو*احرجعبارلادعيوةثالثيفنذألاةيدفءةعبرأنذألک

بقثتالليقو؛اههنيملنإبألانمنذإالبماللمالغلانودةيراحلابيقثتبوبحم

هترمآنمو؛هيلإشرألاتملسًلإومئاقلاهیبايصونمنذِإالب5همهل

الببقثينأزوجيليقو؛اليصولاوأبألانذإملعنإالإبقثيالفهييقثتبألا
ملعنإهلزوجيليقو؛هييأنمالنذإالببقثلاازاجأنملوقوهوءهنمنذِ
.زوجيالامیفلخدتالاهُنآ

.1/1033‹لوقلاهيفدقوىاسنللطرقلاباب؛سابللاباتكيل«يرابلاحتفرظنا1
.«بقث»:عويل2

.94/5لينلاحرش:رظنا؛لينلاحرشيلاالقفاوموهو‹طونوعوقنمةفاضإنيفوقعملانيبام3
هانتبثأامحيحصلاو؛«ىحرحعبارلادعبوةيديلانذألاةيدف»:عيلو؛«احرحعبارلادعبول:لصألايل4
.94/5ردصللارظناظفللااذهبليناحرشيلاماقفاوم

.اقباسروكذللليلاحرشصنلكلذكقفاوللوهوىقيلامحيحصلاو««مألاال»:ىقريغخسنلولصألال5
.اقباسروكذللليناحرشصنلكلذكقفاوللوهوعيلامحيحصلاوريغخسنلاولصألال6
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نبمييارفأتنب(بويأةأرما)![ةغلابمةفصىاحلارسكوءارلاحتفب](ةهحرو)
نألمتحيو«هرهاظلمتحيف«فسويةنباةمحرضعبةرابعو؛بوقعينبفسوي

.2هبلصلفسويتنبيهفءاخيلزاهّمأنأضعبةرابعو؛هنباةنبادارللا
ولوءاهيلعنانتمااذهو3مهمُهَلمَوهلأ ىلاعتهللالاق

كذاول-ىلاعت-هللالاق«نانتمالاضرعميفاهركذيملةداعسلالهأيفنكتم

يأهيرىداْذِإبوُيأول ىلاعت لاقوگةيآلابرىداذِإبوياًدْبَع
حْتورلايس

:باتكلالهأنمامهريغوبعكوبهولاق

؛7قاحسإنبصيعنبمورنببويلاقيومورلانمالجربويأناك

ظيلغقنعلاريصققلخلاونينيعلانسحرعشلادعجسأرلاميظعاليوطالجرناكو
بويأ؛وهلاقيو؛"رباصلاىلتبملا"هتهبجىلعابوتكمناكو؛نيدعاسلاونيقاسلا

اتاميهاربإنبا8اقاحسإنبوصيعنبمورنبخراتنباصومأنبا
.ناراهنباطولدلونمهُمأتناکو

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1
.قنم«هبلصل....ضعبةرابعو»هلوقطقس2

.83:ءايبنألاةروس3

.40:صةروس4

.ننمطقس5
.82:ءايبنألاةروس6

.عنم«قاحسإنبصيعنبمورنبلاقيو»هلوقطقس7

.عنمطقس8
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ماشلاضرأيفهلناكو؛ايندلاهيلعطسبوهائوهافطصادقهللاناكو

نمهلکلالافانصأنمهلناكو؛اهيفناكامواهلبجواهلهس/[171]/اهلك

؛ةرثكلاوةدعلايفهنملضفألجرلنوكيالامريمحلاوليخلاومنغلاورقبلاولبإلا

لمحيو؛لامودلووةأرمادبعلكلدبعاهعبتينادفةئامسملاهبهلناكو

.ةسمخلاقوفىلإ2نينثالانمدلوناتالکلوناتُأنادفلكتالآ

نيکاسلابامیحرًارماناکو؛ءاسنولاجرنمادلووالهأهاطعأهللاناكو

ايدؤمهللامعنألاركاشناكو؛ليبسلانباغلبوفيضلامركيولمارألاوماتيألالفكي
ةّرغلانمفلالهأنمباصأامهنمبيصينأسيليإهللودعنمعتمادقفح

.ايندلانمهيفوهاىاعتسهللارمأنعوهسلاولغاشتلاوةلفغلاو

هللاقينميلالهانملجرءهلضفاوفرعوهوقّلصوهباونمآدقةثالثهعمناكو
.الوهكاوناكو"رفاظ"رخآللو"كلام"امهدحأللاقيهدالبلهأنمنالجرو"نقيل"

يفهلثمةكمالملانمدحألسيلاماقمهللايدينيبياليربحلنإ:بهولاق

ادبع ىلاعتهللاركذاذإفمالكلاىقلتييذلاوهليربجنإو؛ةليضفلاوةبرقلا

لوحنمنيفاحلاونييّرقملاةكمالملانمهلوحنممثليئاكيمعمليربجهاقلتريخ
لهأنمدبعلاكلذىلعةالصلاتراصنييّرقملاةككالملايفكلذعاشاذإف؛شرعلا

ةكئالمىلإةالصلابهيلعطبهتاوامسلاةكئالمهيلعتلصاذإف«؛تاوامسلا

ةيرقىلإةبسنيهو»ب«:يرمطلانمهانتبثأامحيحصلاو؛«ةينتلا»:عيلو؛«ةيتلا»:طونولصألايل1

51/9؛نايبلاعماج؛يريطلا:رظنا؛يومحلاهركذامكبويأةدلبيهو؛تاعرذأوقشمدنيبماشلاب
.813ص«ٍناثلامسقلاحاحصلابيذُت؛ناحنزلاو؛402/1ءنادلبلامجعم؛يومعلاو

:طيل2

.«رفيلا»:يريطلايليذلاو؛«نقيلا»:عونيل3

.طنمطقس__4
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اًمثیحنهيففقيناكو؛تاوامسلانمءيشنعسبحيالسيلبإناكو؛ضرألا

ىلإدعصيكلذىلعلزيملفنمهجرخأنيحمدآىلإلصوكانهنموتارأ

دعقيناكوعبرأنعبححفاىسيع1[ىلاعت]هللاعفرىحءامسلا
نوبوححهدونجووهفءةيقابلاثالثلانعبجحلادُمحمهللاثعباًملفثالثيف

.نيبمباهشهعبتأفعمسلاقرتسانملإءةمايقلامويىلإتاوامسلاعيمجنع

نيحكلذوءبوُيأىلعةالصلابةكماللابواحتسيلبإ/[172]/عمسف:لاق

ءامسلايفدعصىحاعيرسدعصوءكسحلاويغبلاهكردأهيلعأوهللاهركذ

تمعنأادبعهتدجوف«بويأكدبعرمأيفترظنيحلإاي:لاقف«هفقيناكافقوم

نلميعزكلانأوىالبالوةَدشبالهربتحتملمثكدمحفهتيفاعوكركشفهيلع

كتطلسدقفهيلإقلطنا:یلاعتہللالاقفكّنيسنيلوكبنرفكيلءالببهتبرض

2نيطايشلاتيرافععمج¢؛ضرألاغلبیئحهللادعضقناف؛هلامىلع

لامىلعتطّلسدقيف؟ةفرعملاوةّوقلانممكدنعاذام:محللاقفمهءامظعو

لاقف؛لاجرلااهيلعةربصياليلاةنتفلاوةحدافلاةبيصملايهلاملالاوزو«بويأ

راننماراصعإتلوختتعشولامةّوقلانمتيطعأ:نيطايشلانمتيرفع

قلطناف؛اماعرواهقرحأفلبإلاتاف:سيلبإهللاقف؛هيلعيآءيشلك

تراثىحسانلارعشتامفءاهيعارميفتتبثواهسوؤرتعضونيحكلذومؤ

الإدحأاهنمونديالمومسلاحايراهيفخفنتراننمراصعإضرألاتحتنم

سیلبإلشاهنمغرفاًملفءاهرخآنعیتاىحامتاعرواهقرحيلزيملف«قرتحا

.عوننمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.43/9«نايبلاعماجءيريطلا:رظناءيربطلايلالقفاوماهرمغنمهانتبثأيذلاو؛«ناطيشلا»:عيل2

.هسقنقباسلاردصللرظنا«يريطلاةياورلقفاوموهوعنمهانتبثأيذلاو؛«ريصت»:طونولصألال3
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لاقف؛يلصيامئاقهدجوىحبويأمويقلطنامثءاهيعارةفصيفاهنمدوعقىلع
هتدبعوهترتخايذلاكبرعنص!يذلااميردتله:لاقكيب:لاق«بويآاي:هل

نواهكرتءاشنإاهىلوأوهوءاهينراعأهلاماهإ:بويألاقف؟اهناعروكلبإي
:سيلبإهللاقف؛لاوزلاوءانفلليلامويّنأسفنلاتققحتدقوءاهنخأءاش

.اهلکتقرحأفءامسلانماران2اهيلعلسرأكبرنإف

ناکام:لوقينممهنمف؛اهنمنوبجعتياهيلعافوقونيتوهبمسانلايقبو

ردقيبويهلإناكول:لوقينممهنمو؛رورغيفلإناكاموايشدبعيبوي

وهلب:لوقينممهنمو؛هيشاومقيرحنمهيلو/[173]/عنملائيشعنصينأىلع

.هقيدصهبعجفوهودعهبتمشف؛لعفاملعفيذلا

نمتحرخانايرعيمعزنءاشثيحو«؛ٍناطعأيذلاهللدمحلا:بويألاقف

حرفتنأكليغبنيسيل؛يّنرىلإرشحأانايرعوربقلاىلإدوعأانايرعونطب
هللاملعولوكاطعأكبىلوأوهفءهتيراعضبقنيحعزحتوهللاكراعأنيح

هنكلوىادهشلاعماديهشكرّيصوحاورألاكلتعمكحورلقنلاريخدبعلااهيأكيف
.صلانلاحمقلانم*ناؤزلاصلخيامكءالبلانمكصلخوكرفارشكيفملع

مليّنإ؟ةّوقلانممكدنعاذام:محللاقو؛اليلذابئاخهباحصأىلإسيلبإعجرف

اتوصتحصتثشولامِةّوقلانميدنع:مهئامظعنمتيرفعلاقف؛هبلقملكأ

.طنمطقس1

.43/9«نايبلاعماج«يربطلا:رظنا؛يربطللقفاومطولصألانمهانتبثأيذلاو؛«اهيلل»:عونلل2

.طنمطقس3

روغوءازومهمدريو«يربطلانمهانتبلأيذلاو‹«ناراذلا»:طيلوءنارذلا:عونولصألايل_4

بيذ؛ناجنزلا44/9ناياعماجءيربطلاظنارمحمقلاطلاخبدوسأبحوهو
.842/2قحاحصلا
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؛اهناعرومنغلاتاأف:سيلبإهللاقف؛هسفنةجهمتحرخالإحوروذهعمسيال

اعيمجمنغلاهنمتتاماتوصحاصفءاهطّسوتاذإىحاهتاعرومنغلامويقلطناف

وهوبويأىلإءاجىحقاعرلانامرهقبالثمتمجرخسيلبإنإمثءاهتاعرتتامو

.ىلوألاةبونلايفلاقاملثمبويأهيلعدرولوألاهلوقلثمهللاقف؛يلصيمئاق

بلقملكأمليلف؟ةّوقلانممكدنعاذام:لاقفهباحصأىلإعجرسيلبإنإمث

ايرتلوحتتعشاذإامةّوقلانميدنع:مهئامظعنمتيرفعلاقف؛بويأ

تاف:سیلبإهللاقف؛ءيشهنمیقییالىٌحهيلعتأتءيشلکفستافصاع

ثرحلايفىوتساونيدادفلانمبرقىحمهُمؤيقلطناف«ثرحلاونيداّدفلا

كلذنمءيشلكتفسنففصاعحيرتبهىٌحاورعشيملف؛عوترمهدالوأو

بوُيأىلإءاجىٌح«ثرحلانامرهقبالثمتمجرخسيلبإنإمثنكيملهناكىٌح
لعحف؛لّوألاهباوجلثعببويأهباجأفلوألاهلوقلثمهللاقفيلصيمئاقوهو

.هرخآىلعیتاىحلوألاف/[174]/لوألاهلامبيصيسيلبإ

هيلعءانثلانسحأوهللادمهلامنملامكالهبهيلإىهتنااملكبويأو:لاق

.لامهليقبامىحءالبلاىلعربصلابهسفننطووءاضقلابيضرو
قشهلاعفانمءيشيفححنالوائيشهنملنيملوهلامفأدقهنآسیلبإىأرامف

كناىريبويأنإيحلإ:لاقوناكيذلافقوملافقوواعيرسدعصو؛كلذهيلع
ةنتفلااهإف؟هدلوىلعيطلسمتنألهف«لاملاهيطعمتنأفهدلووهسفننمهتعمامهم

هللالاقف؛مهربصاهيلعىوقيالولاجرلابولقالموقتاليلاةبيصملاوةملظلل

هللاءينيبءاجىٌحهللاودعضقناف؛هدلوىلعكتطلسدقفقلطنا:هل ىلاعت

لعحمثدعاوقنمرصقلاىعادتهلزازيلزيملويفمهوبو

.44/9‹يرمطلايلاقفاوماهروغنمهانتبثأيذلاو؛«هرصق»:عيل1
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عفرمث؛ةلثملكمهبلثمىحلدنحلاوبشخلابمهامرفاضعباهضعبهردحبحطاني
يذلامّلعملابالثمتمبويأىلإقلطناسيلبإنإمث؛نيسكنماوراصفهبلقورصقلامهم

غامدنمهمدلیسیهحجولاوسأرلاخودشمحيرجوهوءةمكحلامهملعيناک

مببلقفيكوءاوبذعفيككينبتيأرولبويأاي:هللاقوكلذبهربخأف

مهفونأنممهتغمدأومهعامدليستمهسوؤرىلعاوسكنفيكوءرصقلا
لزيملف؛كبلقعطقتلمهؤاعمأترثانتفمغوطبتّقشفيكتيأرولومههافشو
بارتلانمةضبقضبقو؛ىكبومهيلعقابويأقرىحهدّدريواذهلوقي

.هسأرىلعاهعضوف

بويأعزجنمناكيذلاباعيرسدعصفكلذلهنمةصرفلاسيلبإمتتغاف
ةكمالملانمهؤانرقدعصفركشورفغتسافرصبأنأبويأثبليمث«ارورسم

سيليا!فقوف؛ناكاميملعأهللاوللاىلإهوقبسفسيلبإاوردابفهتبوتوهرافغتساب
كناىريهنأدلولاولامارضبويأىلعنوهامإيجلإاي:لاقف؛اليلذائساخ

هسفنىلعيطلسمتنألهفكلولاولاماهلديعتتنأفهسفنبهتعُم/[175]/امهم

ندححيلوكبٌنرفكيلوكّئيسنيلهدسحيلاهتيلتبا2نفلميعزكليلف؟هندبو

سيلنکلوهدسحميمجىلعكتطلسدقفقلطنا:ىلاعتهللالاقف؛كتمعن

هيلعهطّلسيملهنأهبملعأهللاناكو؛هلقعىلعالوهبلقوهناسلىلعناطلسكل

لزتءالبلكيفنيدباعللىركذونيرباصللةربعهلعجيوباوثلاهلمظعيلةمحرلإ

.باوثلاءاجروربصلايفهباوُسأتيلمه

.45/9«يرمطلايلامقفاوماهريغنمهانتبثأيذلاو‹««قوف»:عيل1

.45/9يلامقفاوماهريغنمهانتبلأيذلاو؛«نإ»:لطول2

.«نأا»:طل3
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لبقنمهاناهسأرعفرينألبقفءادحجاسبويأدجوفاعيرسهللاودعضقناف

جرخولهذفهدسحاهنملعتشاةخفنهرخنميفخفنو؛ههجوعضوميفضرألا

الواهكلمبال!ةكحهيفتعقوومنغلاتايلإلثمليلآتهمدقىلإهقرفنمهب

ةنشخللاحوسللاباهكحمثءاهلكتطقسىحهرافظأبٌثلحف؛اهكحنعكسامتي

عّطقتوهمحللزنىحاهكحيلزيملفءةنشخلاةراجحلاوراخفلابمثءاهعطقىح
.اشيرعهلاولعجوةسانكىلعهولعجفةيرقلالهأهجرخأف؛نتنأوريغتو

سبوقعينبفسوينبمييارفأتنبةمحرهتأرماريغمهلكهللاقلخهضفرف

ةئالثلاهباحصأىأرملف؛همركتوهحلصياهبهيلإفلتختتناكو مالسلامهيلع

اوقلطناءالبلاهبلاطالف؛هنیداوکرتینأريغنمهوضفروهومهُأهبهللاهالتباام

.هبتبقوعيذلابنذلانمهللاىلإبت:هلاولاقو«هومالوهوتكبفهالبيفهيلإ

مکنإ:لاقفهبنمآدقناکونسلاثيدحىفمهعمرضحناكو:لاق

نسحألوقلانممتكرتمكنكلومكنانسألمالكلابٌقحأمتتكو«لوهكلااهيأمتملكت

ېمتيتأيذلانملمجأرمألانمومتيأريذلانمبوصأيأرلانمومتلقيذلانم
/[176]/نوردتلهف؛متفصويذلانملضفأمامذلاوقحلانممكيلعبويألناکدقو

؟متمهنأومتبعيذلالحرلانمو؟منكهتنانمةمرحو؟متصقتنانمٌقحلوهكلااهيأ

مكموييفضرألالهأنمهتوفصوهتريخوهبيبحوهللاءينبويأنأاوملعتملأ
هاتُأ2امذنمهرمأنمايشطخسهلأىلعهللامكعلطأالواوملعتملمكلإمث؟اذه

ءامبهللاهمركأيلاةماركلانماثيشهنمعزتهنأمتملعالوءاذهمكمويىلإهاتأام

وهِءالبلاناکنفءاذهمكمويىلإهومتبحصاملوطيفقحلاريغبويأنأالو

.59ءيرمطلايلالقفاوماهروغنمهانتبلأيذلاو‹«ةمكح»:عل1

.طونوعنمطقس2
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يلتيبسیلاعتسهللانأمتملعدقفمكسفنأيفهعضوومكدنعهب!ىرزأيذلا

هطخخسىلعاليلدسيلمهعالبنإمغ«نيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاونيا
هللانموهسيلبويأناکولو؛محلةريخوةماركهّنكلوهيلعالومهيلع

لذعينأميكحلابلمجيالناكلةبحصلاهجوىلعهومتيخآًالِإةلزتملاهذه

هنكلو؛نيزحبوركموهوملعيملامبهبيعيالوةبيصملابهريعيالوءالبلادنعهاحأ

ميكحبسيلو؛هرمأدشرىلعهلديوهنزلنزحيوهلهللارفغتسيوهعميکييوهمري

هللاةمظعيفمكلناكدقفءلوهكلااهيأهللاهللاف؛اذهلهجنمديشربالو

ادابعهللنأاوملعتملأمكبولقرسكيومكتنسلأعطقيامتوماركذوهلالجو

عايلوألاءاغلبلاءالبنلاءاحصفلاممهومكبالويعريغنمهتيشخ2مهتتكسأ

تّرعشقاومهتنسلأتعطقناهللاةمظعاوركذاذإمهنُكلوهتايآوهللابنوملاعلا

ازازعإوسیلاعتسهللاماظعإمحلوقعتشاطومهمولقترسکناومهدولج

؛ةحلاصلاةيكازلالامعألاب ىلاعتهللاىلإاوقبتسااوقافتسااذإفءالالحجإو

نيطّرفلاعممهسفنأنوُلعيوآربمهنإونيلاظلانيئطاخلاعممهسفنأنوُلعي

الوريثكلا4لنورثكتسيالمهنكلو؛ءايوقأ/[177]/3سايكألمهإونيرصقلل

نوعشاخنوعزفمنوعورممهف‹لامعألابهيلعنوديالو«ليلقلابهلنوضري

.نونيکتسم

.53/9يلامقفاومعنمهانتبثأيذلاو؛«ىرزتا»:طونولصألال1
امهيلعلديحيحصلاوهو؛يربطلانمهانتبثأيذلاو««مهنكسأ»:طونوعيلو‹«مهتكسأ»:لصألال2

.53/9:رظناىدمب

.53/9.يريطلايفالقفاوملصألانمهانتبثأيذلاو««سايكألا»:طونوعل3

.53/9يلامقفاوملصألانمنمهانتبثأيذلاو‹«هللا»:طونوعل4
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ريبكلانمؤلابلقيفةمحرلابةمكحلاعرزيسىلاعتسهللانِإ:بويألاقف

نوكتسيلو«ناسللاىلع ىلاعتهللااهرهظأبلقلايفتتيثمف
يفاميكحدبعلاهللالعجاذإف؛ةبرجتلالوطنمالو«بيشلاونسلالبقنمةمكحلا

.ةماركلارونهيلعىاعتهللانمنوريمهوءامكحلادنعهتلزتمطقستملابصلا

متيكبوءاوبهرتستنألبقمتبهرءاباضغٍنومتيأ:لاقوةثالثلاىلعلبقأبويأنإمغ

اوبرقويصلهللالعلمكلاومأبيعاوقدصتمكلتلقولمكبفيكءاوبرضتنألبق
دقمكلأمتتنظومكسفنأمكتبجعأدقمكلإويعىضريوهلبقتيهللالعلانابرقيّنع

مثمكبرنیومكنيباميفمترظنولومتيغبمكلاغينهف؛مكناسحإيمتيفوع
اميفتنكدقو؛اهاي]مكسبلأيلاةيفاعلابمكيلعهللااهرتسابويعمكلمتدجولمتقدص

؛يمصخنمفصتتمفورعميمالكعومسمانأولاحجرلاالح

.ييصمنميلعدشمويلامتنافمكعممالكالويأريلسيلومويلاتحبصأف
ءيشيلبر:لاقفهيلااعرضتماثيغتسمهّبرىلعلبقأومهنعضرعأهلمث

دقيتوآءياتقلاةضيحتنكيتاييتقلخاميتهركذٳيتيل؟ييتقلح
وليعمركلاكهجوتفرصفتلمعيذلالمعلاوتبنذأيذلابنذلاتفرع

ارادبيرغللنکاملا؛يهإاييللمجُاناکتولاف«يئابآبيتقحلأويماتنك

كلةلافتنسحأنإليلذدبعيهإ؟امُيقةلمرأللوايلوميتيللوارارقنيكاسمللو

يلععقودقل/[178]/ابصنةنتفللواضرغءالبلليتلعج‹يبوقعكديبفتأسأنإو

تعطقتيف؟يفعضهلمحيفيكفهلمنعفعضللبجىلعهتطّلسولءالب

.54/9«يربطلايلالقفاوماهريغنمهانتبثأيذلاو««مترزعت»:طيل1

.47/9.يربطلايلالقفاومطوننمهانتبلايذلاو؛««لمج»:لصألال2
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دهحاىلعالإيمفناغليامفاعيمجيديبالإماعطلانمةلكألاعفرأاليف
نمیرتامہادحإلبدادسنمقذُأنيبامفيسأرمحويتناولتطقاستيم

رانلابقرحأامُنأاكيييعرعشطقاستيفِإ«؛يمفنمليسيليغامدنإو«ىرحألا
هيفلحداامفالمىٌحيناسلمروو«يدخىلعناتيلدتميانقدحو«يهجو
تعطقتو‹يقذىلفسلاويفنأايلعلاتّطغىحياتفشتمرووصغلإاماعط

ةوقتبهذوالوهّسحأاملخدامكجرخيفماعطلالخدألياويطبيفيئاعمأ

يمعطيويفکبلأسأترصفلالابهذوءامهلمحقيطأالواتسييدقامهنأكفيلجر

دحاويقبولويدالوأكلهيفإ؛نريعيويلعاهبنميفةدحاولاةمقللاهلوعأتنكنم

يتراعميلترکنتويماحرأيقعويلهأيلمدق«يعفنويئالبىلعييناعأمهنم
الفخرصأ؛يعئانصتيسنويقوقحتدحجويباحصأيعطقويعبغرو

ملفيمالتعرضتو«يبحيملفيمالغتوعد؛ينورذعيالفرذتعأوينوخرصي
يذلاوهكناطلسنإو‹يماقأويناهأويناندأوذأيذلاوهكياضقنإومح

ءلعبملكتألاسلقلطافيردصيفيلاةبيحلعزنيرنأولو؛يمسحلحنأويمقسأ
امكلذدنعيييفاعينأتوحرل هسفننعًجاحينأدبعلليغبنيالناكولو يمف

لرظنالوءهعمسأالوٰيعمسيوالويناريوهفيعطلوياقلأهنكلويب

.يسفننع/[179]/مصاخأويلعارببملکتافانداالويمندالويمرف

«باذعهنأهباحْصأٌمرظىّبحةمامغهتلظأهدنعهباحصأوبويأكلذلاقملف

لزاملفكنمتونددقاذانأاه:كللوقي ىلاعتهللانإبويأاي:يدونمغ

كيلعددشاوكسفننعمصاخو«كتعارببملكتوكرذعبلدافمقفءايرقكنم

.46/9يفامقفاوماهروغنمهانتبثأيذلاو؛«يعابصأ»:نيل1

.49/9يرمطلايفالقفاوموهو؛خسنلانمحيحصتلاو؛«يّمأل»:لصألال2
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نايغبنيالو«يلثمرابجلإٰيمصاخينايغبنياليف؛رابجماقممقو؛كرازإ

مفيفمحللاوءاقنعلامفيفلاخسلاودسألامفيفمامزلالعجينمالإيمصاخب

سمشلانمةّرصرصيوءحيرلانمالاقثمنزيورونلانمالايكمليكيو«نيتتلا
كتمذإتنكولو؛كتوقلثعبغلبيامارمأكسفنكتمادقل؛دغلسمأدريو

نرثاكتنأ2تدرأأ؛كبتمارمارميأتركذتهيلإكتعدوكلذكسفن

يجحاحتنأتدرأمأ؛كيغبيمصاختنأتدرأمأكفعضب

رادقميأبتملعله؟اهساسأىلعاهتعضوفضرألاتقلخموييمتنكنأ

تعضوءيشياىلعمااهاياوزدعبامملعتمأ؟اهفارطأبرَتيعمتنكمأ

؟ءاطغءاملاىلعضرألاتناككتمكحبمأضرألاءاملالمحكتعاطبأ؟اهفانكأ

اهلمحتالواهكسمتقلاعمالءاوحلايفافقسءامسلاتعفرمويينمتنكنيأ

كرمأبلهما؟اهموحنريستويرحتنأكتمكحنمغليله؟اهتحتنممئاعد
؟اهرامنواهليلفلتخي

جاومأ“تسبحكتردقأ؟رامنألاتعبنأوراحبلاترُجسمويينمتنكنيأ

؟اهندمتغلبنيحماحرألاتحتفكتردقمأ؟اهدودحىلع5راحبلا

كلله؟لابحلاخماوشتبصنو«بارتلاىلعءاملاتيبصمويينمتنكنيأ

نمهتلزنأيذلاءاملانيأ؟اهيفلاقثمنممكيردتتنكمأاهلمحقيطتنأ

.49/9يربطليلامكنيظفللتايإححصلوعنم«دقل»هلوقطقسو؛خسنولصألانم؛«دغل»هلوقطقس1

.«تدرأ»:طونيل2

.49/9عماج:رظنا««كباطخب»:يريطلاةياوريليذلاو:طيل3

.49/9يفامقفاوماهريغنمهانتبثأيذلاو««تبسح»:علل4

.49/9يلالقفاوماهريغنمهانتبثأيذلاو««روحبلا»:طيل5
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اهتيصحأ/[180]/ةرطق2نممكواهتكلهأةدلبنممك!يردتله؟ءامسلا

تاوصأاميردتله؟ءاملارثنتوباحسلاريثتكتردقمأ؟قازرألاتمسقو

دعباميردتلهما؟رحبلا3قمعتيأرلهو؟قربلابهلءيشيأنممأ؟دعرلا

ملكتتةغليابو؟رونلاقيرطنيأوليلابراهنلاةنازخنيأيردتلهمأ؟ءاومل

ييلوقعلالعجنميردتلهمأ؟دربلالبجنيأوحيرلاةنازخنيأو؟راجشألا
رهقنموهكلملةكالملا5تلذنمو؟راصبألاوعامسألاقشنمولاجرلافاوحجأ

اهقازرأدسأللمسقنمو؟هتمكحبدابعلاوباودلاقازرأمسقوهتوربحبنيرابجلا

لعجوةمدخلانمشوحولاقتعأنمو؟اهخارفأىلعاهفطعواهشاعمريطلافّرعو

اهيلعتفطعكتمكحبأ؟نيطالسلا؟بامتالوتاوصألابسنأتالةّيربلااهنكاسم

مأ؟اهسوفنىلعشيعلابامترثآواماعطاهفاوجأنمالتحرخأىحامناهُمأ

؟الفلانكامأفىحضأوديعبلاديصلاباقعلارصييكتمكحب

ناذللاناروثلاو؟ىرثلاعطقنميفهناكميف7تومهبلاتقلخمويتنأنيأ

ءلاوطلاربونصلاةرجشاهنأكامهماينأنارمعلاوىرقلاولابحلانالمحي

تألمتنأ«ساحتلادمعانأكامهداخفأقورعولابحلااهنأكامهسوؤرو

.ننم«يردتلههتلزنايذلاءالانيااهيفلاقثمنممك»هلوقطقس1

.ننمطقس2

.49/9يلانقفاومهريغنمهاتتبنأيذلاوو؛«قمغ»:لصألال3

.49/9«يريطلايفالقفاومعنمهانتبثأيذلاو؛««ىوملا»:طونولصألال4

.49/9؛يربطلايلالقفاومطولصألانميذلاو؛«تلد»:نوعيل5

.50/9‹«نيطلسملاباف»:يريطلايليذلاو؛«بهات»:عيل6

.49/9‹«تومه»ريكتلابنكلو؛يربطلايلاقفاوماهريغنمهاتتبأيذلاو««تومهيل»:عولصألال7
.50/9يلالقفاومطنمهانتبثأيذلاو‹«اھسوۋر»:نوعولصألال8
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مأ؟كرشنمامهقلخيفكلله؟اغامدامهسوعرتألمتنأمأ؟امحلامهدولج

؟مهسوؤرىلع!كديعضتنأكنونمغليلهمأ؟ناديامهتلغيلاةّقلابكل
نعامهدصتوأامهسبحتفقيرطىلعدعقتمأ

نادقوتتهانيعوءامسلايفهنكسمورحبلايفهقزرو؟نيتلاتقلخمويتنأنيأ

راصعإبهلامهنمروثيباحسلاسوقلثمهانذأءاناخدناروثيهارخنمواران

برضنأكوروخصلالاثمأكرمجهدبزوبهتليهسفنوقرحيهفوج‹جاجعلا

وهوشويحاهبرمت«قربلاعمل2هينيعرظننأكو«قعاوصلاتاوصأ/[181]/هنانسأ

هدنعساحجنلاو«؛نبتلالثمهدنعديدحلاربزلصفمهيفسيلءيشهعزفيال

يفريطي؛هدسحجىلعروخصلاعقوىشخيالوباشنلانمعزفيالطويخلالثم
عضاووكتلوبحأبهذخآتنأله؛هبريءيشلككلهيفروفصعهنأكءاوملا

يردتلهماهقزرفرعتمأهلجأفرعتلهمأهرمعيصحتله؟هقدشيفماجللا

نيحهبضغقيطتلهما؟هرمعنميقباميفبرخياذاموضرألانمبرخأاذام
.3(نيقلاخلاُنَسْحَأهللاكَرابَفل؟كعيطيفهرمأتمأبضغي

تقشناضرألاتيل؛يلعدرويذلارمألااذهنعترصق:َابويألاق

يتاعجدقيهلإ؛ءالبلايلععمتجانيحييرطخسيءيشبملكتموتبهذفيل
يذلالكنأتملعدقو؛يحصنفرعتويفرعتتنكدقويدعلالثمكل

الناتملع؛َتئشولاذهنممظعأوكتمكحريبدتوكيديٌمنصتركذ

نأيذلااذهنم؛ةبئاغكنعبيغتالوةيفاخكيلعىفختالوءيشكزجعي

.50/9«يريطلايلالقفاومطنمهانتبثأيذلاوعولصألايل1

.9ء؛يريطلايفالقفاومطنمهانتبثأيذلاو‹«ەنيع»:نوعولصألاف2

.14:نونمۇلاةروس3
۱

20
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نكأملاماذهيئالبيفكنمتملعدقو؟بولقلاىلعرطخيامملعتتنأوارسكنعرسي

؛نرذعتاتملكتنيحتملكتامّ[هيفتنکامرٹکا!ارمأنوكينأتفخوملعأ

ىلعيديتعضودقو؛دوعأنلفاسلىلعتزةملكمحتلتكسنیحتكسو

؛يراغصليهجوهيفتسسدويخبارتلابتقصلأواسلىلعتضضعويمف

.يمههركتءيشلدوعانلفتلقاميلرفغافيئيطختكسنيحتكسو
تأطخأذإيضغيمرتقبسويمكحكيفةذفنبويأاي:-ىلاعتهللالاقف

/[182]/مهعممهلثموكلاموكلهأكيلعتددروكتمحروتلقامكلترفغدقف

اذهَكلْجربضكرال؛نيرياصللةربعوءالبلالهألةربعنوكتوةيآكفلخنلنوكتل

دقمفمحلرفغتساوانابرقكباحصأنعبّرقوهيف*ٌباَرَشَوٌدراَبلس
امهنعهللابهذأف5لستغاواهيفلخدفنيعهلترجفتافهلجربضكرف«كيفنوصع

ملفهعجضميفهسمتلتتماقفهتأرماتلبقافسلجوجرخهنأمثيالبلانمهيفناك

ىلتبملالجرلابملعكللهللادبعاي:تلاقفهبتّرمفةحلاولاكةرّدكتمتماقفمدحت

!هفرعأالفيكومعن:تلاقف؟هتيأراذإهنيفرعتلهو:اللاقف؟انهاهناكيذلا

هديبيسفنيذلاو:ساّبعنبالاق؛هتقنتعافكحضالهتفرعفوهاذانااه:لاقومسبتف

یلاعت هلوقكلذو«كلولاولامانمامهناكاملكامهمرمىحهقانعنمهتقرافام

.ةيآلاعلايسَميأهيرىداذإبويأول

.«رمأ»:طونوعيل1

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.50/9.يربطلايفااقفاومطوننمهانتبثأيذلاةغلحيحصلاو‹«دفن»:عولصألال3

.41:صةروس4

.«لستغاف»:طونوعيف5

.82:ءاينألاةروس6
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:هلجأللاقيذلاببسلاوهئالبةدموهئادنتقويفءاملعلافلتخاو

ةنسلوألاعيبررهشيفءالمإلهسنبيلعنبدمحمنيسحلاوبأمامإلاانثَدح

انربخأرصمبباشخلاناميلسنبعيبرلانبرمعبلاطوبأٍيربخأةئامنالثونينامنوعبرأ

نبانعليقعنعديزينبعفانانربخأرميبانبديعسانربخأيثالعلابويأنبيحي
هگالبيفثبلبويأهللاءيننِ:هللالوسرلاقل:لاقكلامنبسنأنعباهش

هيلإناودغياناکهناوخإنمنيلجرالإ2بيرقلاوديعبلاهضفرفةنساةرشعنام

نمدحأهبنذأامابنذبوُيأبنذأدقلهللاو:هبحاصلامهدحألاقف«ناحوريو

ملءالبلايفهلةنسةةرشعنامثذنملاق؟كاردأامو:هبحاصهللاقف؛نيملاعلا

ىلإكلذركذىحلجرلاربصيملبويأىلإاحاراًملف؛هبامفشكيوهللاهمحري

تنكيآملعي/[183]/ ىلاعتهللانأريغ«نالوقتاميردأام:لاقفبو
امهنعئفكنافيييىلإعجرأف ىلاعتهللاناركذيفناعزانتينيلجرلابرمأ

.قحيفالإ یلاعتnہللارکذینأةهارک

ملفغلبيهديبهتأرماتکسمأهتجاحیضقاذإفهتجاحلجريناكو:لاق

نُهناکميفبوياىلإیحوأ یلاعتسہللانأكلذوءاهيلعًاطبأمويتاذناك

بهذأدقواهيلعلبقأفهنأشامرظنتلتبهذفهتأطبتسافةيآلاضكرا)ل

له:هلتلاقهنرامف«ناکامنسحأوهوءالبلانمهباصأامسىلاعتهللا

رعشللردنأوحمقللردنأناردنأهلناكو؛وهانأيّنإ:لاقف؟ىلتبللاهللاءينتيأر

.«رشع»:طيل1

.«ديعياوبيرقلا»:عونيل2
.«رشع»:طيل3

.«اوركذي»:نولصألايل4

.41]:صةروس5
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حمقلاردنأىلعامهادحإتناكاًملف«نيتباحسىاعتو![هناحبس]هللاثعبف

.2ضافىحقرولاريعشلاردنأيفىرخألاتغرفأو«ضافىحبهذلاهيفتغرفأ

هبوثياهنموڻيلعجف«بهذنمادارجهيلعرطمأ ىلاعتهللانأىوريو
كلضفنعيلێغالنكلوبرايىلب:لاقف؟یرتاًمعكنغأملأبويأاي:هادانف

؟كتمعننمعبشينمو«كتمحروكقزرو

عبسليئارسإ3بلةلبزميفةسانكىلعاحورطمابويناك:نسحلالاقو

.باودلاهيففلتختارهشأونينس

.ًاقفتيءاسنلايدثلثمهنمجرخيناكاموةلكأبويأبنكيمل:بهولاقو

هتأرماةمحرريغهبرقيدحأالوقيدصالودلوالولامهلقيملو:نسحلالاق

نعرتفيالهبامىلعبوُيأوهدماذإهعمهللادمحتوماعطلابهيتأتوهمدختهعمتربص

سيلبإهللاودعخرصف؛هللاهالتباامىلعربصلاوهيلعءانثلاو ىلاعتهللاركذ

:هلاولاقاوعمتجااملف«بويأربصنماعزجضرألاراطقأنمهدونجاهبعمجةخرص

عدأملفهدلووهلامىلعيطلسينأهللاتلأسدبعلااذهينايعأ:مهلاق؟كتحاحامو
هتکتفهدسحجىلعتطلسمث؛هللاىلعءانثواربصالإكلذهدزيملفءادلوالوالامهل

تنعتسافيبررنمتحضقفادقو/[184]/؛هتأرماالإدحأهبرقيالةسانكىلعىقلمةحرق

:لاق؟یضمنمهبتکلهأيذلاكملعنيأكركمنيأ:هلاولاقف؛هیلعينونیعتلمكب

.طنمةفاضإنيفوقعملانييام1

‹53/1:ةحيحصلاثيداحألاةلسلسرظناء...ميعنوبأرازبلاىلعيوبأهاورهنأوحيحصلاقوييابلألاهركذ2

.17:مقرثيدح4

.55/9؛يريطللقفاوماهريغنمهاتبثأامو4ل-3

55/9«نايبلاعماح؛يريطلا:رظنا؛كلذكققشععوهو«هفقني»يربطلايليذلاو؛ققشتييأ4

.557/2قحاحصلابيذمت؛ناحنزلا
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نيحمدآهبتيتاامبكيلعريشن:اولاقفيلعاوريشأفهبويأيفهلکكلذلطب

نمبوُيأابكناشف:اولاقف«هتارمالبقنم:لاق؟هتيتأنيأنمءةّنلانمهتجرحخأ

قلطناف؛متبصأ:لاق؛اهريغهبرقيدحأسيلواهيصعينأعيطتسيالهْفهتأرمالبق

ايكلعبنيأ:لاقف؛لجرةروصيفاللثمتفءةقدصلابلطتيهوهتأرماىتأىح
اهتمعماًملفهدسحجيفٌباودلاددرتتوهحورقثكحيكاذوه:تلاقف؟هللاةمأ

ميعنلانمهيفتناكاماهرکذواهسوسوفعزجةملكنوكتنأعمط!كلذ

الكلذنأوٌرضلانممويلاهيفوهاموهلامجوبوُيآبابش2اهركذولاملاو

4دقاهُأملعتخرصاًملفتخرصف:نسحلالاق؛ادبأعطقني

.ًاربيسويلهذهبويأحبذيل:الاقوةلخسباهاتأف

نيأ؟كمحريالوكبركبذعيىملإبوُيأاي:تلاقفخرصتتءاجف:لاق

لثمراصوريغتدق؟نسحلاكبوثنيأ؟قيدصلانيأ؟دلولانيأ؟ةيشاملانيأ؟لاملا

ةلخسلاهذهحبذاتودلاهيفدّدرتيوهويلبدق؟نسحلاكمسحجنيأوءدامرلا

نيكبتامتیأرأ!كليوءهتبحأفكيفخفنفهللاودعكاتأبويأ:امللاقف؛حرتساو

مكف:لاقفلا:تلاق؟انيلعاهبمعنأنمةّحصلاودلولاولامانمهيفانكامهيلع

عبسذنم:تلاق؟ءالبلااذهبهللاانالتبامكذنمف:لاقءةنسنينا:تلاق؟هبانعم

ءالبلااذهيفتربصالأكبرتفصنأالوتلدعأامهللاوكليو:لاق«نينس

ةئامهللانافشنعلهللاو؟ءاخرلايفامكامكةنسنينامنانبرهبانالتبايذلا

.عنمطقس1

.56/9«يريطللقفاوماهريغنمهانتبثأامو««ركذو»:نيف2

.56/9‹يريطلارظنا«مهنع»:يريطلايليذلاو؛«هيلع»:طيف3

.طنمطقس4
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يلع/[185]/هبييتأتيذلاكبارشوكماعطوء-ىلاعت-هللاريغلحبذأنأٰيترمأامكةدلج

.تبهذفاهدرطف؛كارأاليعيبزعافءاذهتلقنأدعبائيشهبٰييتأتاقوذأالمارح

نقیدصالوبارشالوماعطهدنعسیلواهدرطدقوهتأرمابويأىأرامف

تنأو:لاقفملسوهبرىلإرمألادرمثنضلائىسم![يّل]بر:لاقوادجاسهلل

؛ةيآلا2(كلْخربضكرالكلبيحتسادقفكسأرعفرا:هلليقف؛نيمحارلامحرأ

رثاطقسالإرهاظءيشهئادنمقيملفلستغافءامنيعتعبتفهلجربضكرف

ناکامنسحُأهلامجوهبابشهيلإداعومقسلكوءادوملألكهنمهللابهذأو

يفقيملفاهنمبرشفىرخأنيعتعبتفهلجرببرضهّإمث؛ىضماملضفأو

.ةلحيسكواحيحصماقفجرحالإءادهفوج

الإلامودلوولهانمهلناکامایشیریالفالامشوانیتفتلیلعجف:لاق

هتارمانِإمٹ؛فرشمناکمیلعسلجیئجرخفسیلاعتهللاهفعاضدقو

اشطعواعوجتوبيهعدأهلكأنمىلإيدرطدقناكنإتيأرأ:تلاق

يلالاحلاالوةسانكلارت4لوتعرف؛هيلإٌنعحرألهللاوف؟عابسلاهلكأتفعيضيو

يكبتوةسانكلاتناكثيحفوطتتلعجفءرومألاترتدقواهدهعتتناك

.اهرظنيبويأو

لاقفاهاعدفبوُيأاهيلإلسرأفهيتاتنأةلحلابحاصتباهو:لاق

ىلعاذوبنمناكيذلاىلتبلاكلذديرأ:تلاقوتکبف؟هللاةمأاينيديرتام

.طنمةفاضإنيفوقعملانيام1

.41:صةروس2

.57/9ةياورلقفاوموهو؛طنمطقس3

.57/9؛يريطلارظنا«الو»:يربطلايلو؛«ملف»:عونيل4
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؟كنمناكام:لَابوُيألاقف؟هبلعفاذاممعاضيردأالةسانكلاهذه

یفخی!لهو:تلاق؟هتیأراذإهنیفرعتلهو:لاقف؟هتیأرلهفيلعب:تلاقوتكيف

ذإكبهللاقلخهبشأناكهنامأ:تلاقو«هباتيهوهيلإرظنتتلعجاإمثيلع

تيصعوهللاتعطأيفسيلبإلحبذأنأٰيترمأبوياانف:لاق؛احیحصناک

.نيرتاميلعٌدرفناطيشلا

يفٹبل:بهولاقو؛نينسعبسهئالبيئبوُيآناك:بعك/[186]/لاقو

سهللاهنعل سيلبإبويأبلغامفءادحاوامويدزيملونينسثالثءالبلاكلذ

مسخاومظعلايفمدآيبةئيهكتسيلةئيهىلعهتأرماضرتعاائيشهلعطتسيملو

تن:الاقفءامبومظعهلسانلابكرمنمسيلبكرمىلعلامحلاو

هلِإانأ:لاق!ال:تلاق؟ێنيفرعتلهف:لاقمعن:تلاق؟ىلتبلابويةبحاص

كرتوءامسلاهلإدبعهنأكلذو؛تعنصامكبحاصبتعنصيذلاانأوضرألا

دلوولامنمامکلناکامامکیلعتددرةدحاوةدجسيلدجسولويبضغأو

.هيفاهيقليذلايداولانطبيفمهايإاهارأمثيدنعمهّف
اميفوعلهيلعمسيملاماعطلكاكبحاصنأول:امللاقهنأتعمسدقو:بهولاق

.ملعأهللاوىالبلانمهيفوه

تعشنإو:ةمحرللاقسيلبإنأبتكلاضعبيفتيأروءاهلبقنمهينأينأهللاٌلدعدارأو

بويأىلإتعجرف؛كحوزيفاعأولاماودالوألاكيلعىحةدحاوةدحسيليدجساف

بوينإمثكنيدنعكتفينأهللاردعدارأدقل:لاقففاراموالاقابهتربحخأف

سيليإعمطنميسم:كلذدنعلاقفةدلجةئاماهُّبرضيلهللاهافاعنإ:مسقأ

.رفكلاىلإيايأواهايإهئاعدوهلمرحدوحسيف

.59‹يرمطللقفاوماهریغنمهانتبثأامو‹؛«لهف»فا
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اهنعففخوءالبلاىلعهعماهريصببويأةأرماةمحرمحرهللانإغ:اولاق

افافخبيضقةئامغلبمرجشلانمةعامجذحأينأهرمأفبويأنيبربينأدارأو

هببراقاقكديذُوسلاعتلاقامكءةدحاوةبرضاهرضيفافاطل

.ةيآلاتحتالو

اهيلعلاطاًّملفءهتوقبهئيتوسانلللمعتوبُسكتتبويأةأرماتناكدقو

همعطتاممايألانماموي/[187]/تسمتلادحأاهلمعتسيملفسانلااهمئسوءالبلا

نيا:الاقفهبهتتأو«فیغربهتعابفاهسأرنمانرقترجفءائیشتدحوامف

دودلادصقنيحكلذلاقليقو؛رضلايسم:كلذدنعلاقفهتربخأف؟كنرق

تعقونيحكلذلاقامّإليقو؛ركفلاوركذلانعايعينأيشخفهناسلوهبلق

هللايلعجدقفيلكلاقواهعضومىلإاهذخأفهذخفنمةدودلا

.ناديدلاضعنمىساقامعيمجىلعاهبهلأدازةّضعهتضعف؛كماعط

ىلعناردقيالديعبنماماقفهايتأفناوخأبويألناك:رمعنبهللادبعنعو
اممہالتبااماریخبويأيفهللاملعول:هبحاصلامهدحألاقفهحيرنتنلهنموندلا

نمدشاءيشنمعزجاموءةملكلاكلتنمهيلعٌدشأايشبويأعمامف«ىرت

ةليلتبأملينأملعتتنكنإمهللا:لاقف؛رضلايسم:لاقكلذدنعفءاممهعزج
نإمهللا:لاقمث«ناعمسيامهو؛ْيَقّلصفاعئاجناكعبملعأانأوطقاناعبش

امهوهقدصفانايرعناكعبملعأانأواصيمقذعخا۾يآملعتتنك

:رعاشلالاق؛ءادعألاةتامشنمرضام2لاقواداسهللرف«؛ناعمسي

.43:صةروس1

ءريمعنبديبعنبهللادبعنعيربطلایةياورلاهذهو‹«لاقف»يربطلايلونولصألاف2
.56/9‹يريطلارظنا
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داسحلاةتامشريغنوهتفنقفلاىلعرمتدقبئاصلالك

داصرلابءادعألاةتامشواهمايأيضقنتبئاصلانإ

هلوقكلذوءلاونلامركبهيلعلاؤسلاةقافهفّرع:ةيآلاهذهيفدينجلالاق

يفهيلعمهري:موقلاق؛ةيآلا1هلأنيَورضنمهباَاًنفشكفل ىلاعت

:رخآلوقو؛نينبثالٹوتانبعبسهل:بهولاقو؛ايندلايفالمهلٹموةرحخألا

مهنعهللايضرسابعنباودوعسمنبالاقهبومهعممهلثموايندلايفهللامهدر

.ةيالارهاظوهوبعكوةداتقو

رخآلاهنباكيهللاثعبولموحهنباىصوأوءةنسنوعستوثالثبويأرمعو

اميقمناكوهديحوتىلإءاعدلابهرمأولفكلااذهاوبويأنبرشب/[188]/

هنباىلإیصوأارشبنو؛ةنسنيعستوسمحنعتامىحهرمعلوطماشلاب

.2ملعأهللاو؛للاايعشهدبعثعبیاعتهللاناونادبع

هللالاق8ایسومةّمعيهليقمحازماهوبأو(نوعرفةأرماةيسآو)
يفاييًكدْنعيلناتلقذِإنْوَعْرفتارشااوماَنيذللالمهللابرضوا

مالكلاةيقبتاب«(نيملاظلامقانمهلمَعَونوعنميتوةَ
هللاءاشنإةطشامىلعمالكلادعباهيلع

.83:ءايبنألاةروس1

ظفللافالتخاعميربطلاريسفتنمهرثكأفلوملالقندقو؛قنمبويأةصقنمليوطلاريخلااذهطقس2

اهنعلاقو؛9/4258:يربطلاظنا؛وحنلااذهىلعةصقلاهبجسنانايحأريخأتوميدقتوريثكفرصتو

اهرکذو؛هنعدنسلابمتاحيبنباوریرجنبااهقاسةليوطةصقهربخيلاهبنمنببهونعيوردقو»:ريثكنيا

138/3٠ريتكنباريسفت:رظنا««لوطلالاحاهانكرتةبارغاهيفونيرسفملايرخأتمنمدحاوريغ

.11:مرحتلاةروس3
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:ءاملعلاضعبلاق؛نآرقلايفالركذال(نوعرفةنبا)رعش(ةطشامةّنقو)

اوعمجأوءاديلقتومهنماعامستاموصعملانماهُنأمهتديقعيفةبارعلاهركذامًالإ»

ضعبيفونآرقلانمةجرختسلملارابخألايفاهركذنكيدقو؛ةبطاقكلذىلع

ءامإنمةنمؤميهوليقزحةأرمايهو؛اها«اهحرشاعباغوةروثألاصصقلا

.نهمدختنوعرفتانبعمتناكو«تاحلاصلاهللا

أدوفحبصأول ىلاعتسهلوقل؛ىلوأناكلىسوممأادبركذولو]

حيرصتلانمبيرقمألاظفلو؛2(نينموانمنوُكتل)هلوقىلاغرایسوم

دقاهإفتنبلافالخبودقولدبتتدقاهإفجوزلافالخب«؛نيعتللمسالاب

.3[اهنطبنمةدلاولايفرصحتتةنيرقلامدعدنعوقدحلابالإدّلعتتالمألاونعت

بعصمنبديلولاليقو«سوباقهمساومالسإلالبقرصميفكلملكلمسانوعرفو
.نايرلانب

تررميبيرسأا2:لاقلهللالوسرنألنبانعريبجنبديعسلاق

نوعرفلآةطشامةحئارهذه:لاق؟ةحئارلاهذهام:َاليربحلتلقفةبّيطةحئارب

للامسي:تلاقف“اهدينمطشلملاعقوفنوعرفتنبمويتاذطشمتتناكاهدالوأو

كلذبربخأ:5تلاقف؛كيبأبرويبرلبءال:تلاق؟يبأ:نوعرفتنب:تلاقف

نمروتتبرمأففلاكبرويير:تلاقف؟كبرنم:لاقفاهباعدفهتربخأفيأ

؟يهامو:لاقءةجاحكيلإيلاوقلينأاهدلوبواهبرمأوساحن

.«ىهتنا»:قل1

.09:صصقلاةروس2

.ننمةفاضإنيفوقعلانيبام3

.«اھيدي»:نيف4

.«لاقف»:قل5
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انيلعكلالكلذكل:لاقءاهنفدتويدالوأماظعويماظع/[189]/عمحت:تلاق

؛َقحلاىلعكإفهامااييربصا:لاقفعيضرمهرخآوهيفاوقلأفةمدخلانم

هيفهعمتیقلأف
نباثلاثلاو«نينسرشعنباياثلاوءةنسنيرشعنبالوألاةئالثاهدالوأو

رهشأةتسنبااهردصىلعيقلأانوءاهردصىلعاوحبذمهلكرهشأةتس

الوعبشيلالإتكسام:تلاقفعبشمهتباجإنعتتکسفمضرلعج

."هللاالإهلإال"كرتأ

اناىحارسهللادبعتةصلخمةنمؤمليئارسإيبنمنوعرفةأرماةيسآتناكو

نوعرفلتقنألِنمافوخاهموييلصتفزربتفءاهتجاحءاضقيفللعتتتناك

بدعتةطشاملاىلإرظنت«نوعرفرصقيفةّوكنمرظنتتناكو؛ليقزحةأرما
نوعرفءاجف؛اقيدصتوهللابانيقيتدازفاهحوربجرعتةكئالملاتنياعف‹لتقتو

هللاىلعكأرجأام«؛نوعرفايكلليولا:ةيسآتلاقفةطشاملاباذعباهربخي

ال:تلاق؟ةطشاملاىرتعايذلانونحلاكارتعاكلعل:لاقف!نوعرفايىل

نونجاماصأكتنبنإ:اهّمأللاقف؛نيلاعلاابروكّيرويّيربتنمآنكلو

تناكفداتوأةعبرأالٌدمف؛رفكأالهللاو:تلاقفرفكلاىلعاهُّمأاتدوارفةطشاملا

يوعرفواكبيهلوقكلذوليقاھحر تتامىحبذعت

تنبةيسآنمام:لاقفهلمىلعجرخ-هللاهنعل-نوعرفنأیوریو

:هلاذاقف«يريغابردبعناهنالاقفءاهيلعاونثأف-هجوزيهو-؟محازم

.1310«؛سابعنبادنسم:رظناء؛فلتخمظفلبدمحأمامإلاهاورس1

.10:رحجفلاةروس2

:عف3
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هللاجرخأوءةرخصاهيلعىقلألاقيو؛اهيديواهيلجرلداتوأةعبرأالدتوأفءاهلتقا

۱.اهعوقولبقاهحور

رَمَسلاقيوءاهتحنجأبةكئالللاهلظتفسمشلاببّذعتتناك:!يدهنلانامثعلاقو

هكرش"نوعرفلمع'و؛ىحراهرهظىلععضوول[190]/سمشلايفاهيلجرواهيدي
هللااعدفءاهعبصأبهيلإتكشفبذعتیسوماهبرم:سابعنیالاقعاملیقو؛هيصاعمو

2ةايفايكعيلنبأنأىلإاللدتملفءاهنعفقخينأ

؛تکحضفردنمةّنلبايفتيلاتأرفهتعفرفكسأريعفرانأاهيلإ3لاىحوأف؛ةيآلا

.باذعلايفيهوكحضتامنونجىلإاورظنا:نوعرفلاقف

ِءالوکامنبالاقامكو‹"سوماقلا"يفامكمرم*مأ ءاحلاحتفب (ةْنَحو)

بحلعع.نانحللانمكلذو؟ےرمأاهئآانغلبها:دیعسنبثيللالاقامكو

:يسعقفلادمحموبألاق؛لحرلاجوزعمةنحلانموأةمحرلاو

تیلاهارسنعېيملوتيرسىجدتاذةليلو

”تيیوةنحينرضتإمو

سيلونامثعوبأوهو؛يربطلادنعوهامكيدهنلاحيحصلاو؛«عحاريلفيدنملاهلعل»:عشماهىلع1

امناامک«يدعنبورمعنبلمنبنامحرلادبعنامثعوبأوه:لامكلابيذتيلو؛صنلايلدروامكنامشب

؛110/28ء10جم«نايبلاعماج؛يربطلا:رظنا؛ناملسنعاهلورةياوراهنكلوهلوقنمسيلفلولاهدروأ

.424/17‹لاجرلاءامسأيفلامكلا؛يزللانيدلالامج

.11:مرحتلاةروس2

.«اهيلإيحوأف»:وقل3

.217/4"نينح"ةدامسوماقلارظنا‹"سوماقلا"ىلعخيشلالاحأامكهانتبثأامحيحصلاوطظنمطقس4

.«تنی»عل5
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تنبعايشلاقيوترمأیسیعةددوقافتښبةنحلاقيويايركزةأرمايهلاقيو

«یسیعةلاخنبالوقلاانهىلعيحيفمادوقافتنبةنحتحأيهولبقنبدوقاف

.€1نيتلخلاىياتيقلو)ل:ءارسإلاثيدحيفءاجامكنيتلاخملانباىسيعويحيف

اوئاكمُههَحْوَرهلاًحلْصأويحيهلاًبَهَوَولا:ءايركزجوزيفكليهلالاقو

:هلوقىلإرظناف3(نيعشاَخىلإتاريخايفنوُغِراَسِي

لمتيوكلذلمتحيفهَلاًحلْصأول:هلوقاأواوكمي
ترذَنيبرناَرُمعةارماتاقذِإل_ىلاعتهللالاق؛ةدالوللاهحالصإ]

.تايآلا*اًرُرَحُمينطبيفاَمكَل

فلأامهنيب«ىسوميبأنارمعبسيلوناتامنبنارمعوهاذهنارمعو

نبالاقو؛مهکولمومهرابحأوليئارسإيبسوؤرناتامونبتناكوگةنس

نبماؤبنبفيرحأنبليقزحنباشيمنبرومأنبمهاسنبنارمعوه:قاحسإ

نبايانبمدارنبضافاشوهينب؟ضرابنباڻوننبسواننبايضمأنبايزازع

سمالسلاامهيلع دوادنبنمیلسنبا/[191]/معجر

نبارظناانباىييوىسيعبنحناذإف»:ظفلبءارسإلاثيدحنمضتاقثلايلنابحنباهركذ1
.ننم«نيتلانلاباتيقلوءارسألاثيدحيلءاجامك»هلوقطقسو99/1104:نابح

.عيلةفاضإنيفوقعملانيبام2

.89:ءاينألاةروس3

.35:نارمعلآةروس4

.لصألانمهانتبثأوخسنلانمطقس5
.«صراب»:طيل6
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نيجوزتماناکناتامنبنارمعوايحوينبءايركزنأكلذيفةّصقلاتناكو

یرخألاويجيٌمأ!دوقافتنبعاشيإيهوايحوينبءايركزدنعامهادحإنيتخأب

لظيٿتناکوةدالولانعتربكومرممأ2دوقافتنبةّنحيهونارمعدنع

نإيلعكلمهلا:تلاقو؛هبتعدودلولاتّنمتفهخرفمعطيارئاطتأروةرجش

يفامترّرحفمرگ.تلمحف؛همدخيسدقملاتيبىلعهبقّدصتأنأ:ادلويتقزر

اوناكو؛ةيآلاُترذُتيّكليهللالاقامكوهامملعتملواهنطب

هئاقفرمالعإدعبءاشنإجرخمالغلاغلباذإو؛سدقملاتيبةمدخناملغلانورّرحي

الاقف؛ناكنإكلذلمالغهلوالإمظعموأليئارسإيبنمملاعنكيملو

اهنألسدقملاتيبةمدخلحلصتالىشئألاو«ىثنأكنطبيفاملعلو:نارمعاهجوز

اهتدلواوترعبلماحةّنحونارمعتاموذإاعماًمتهاف«ضيحللوةروع

.ةمداخلاوةدباعلا:مرمعمو.ةيآلا*اَهُسَضَويإبر:تلاق

مرم:عبرأنيلاعلاءاسننمكبسحل:¥هللالوسرلاقءانامزءاسنلمجأتناكو

وبألاق؛€5لدمعتنبةمطافوءدليوختنبةجيدخومحازمتنبةيسآو«نارمعتنب

نماخراصلهتسيفدلوينيحهسيناطيشلاولإدولومنمام:يهللالوسرلاق:ةريره
7مم نماهَيرذَوكباَنيعأيل_منشنإ اوُأرقا:ةريرهوبألاقءاهنباوميرمالإهّسم

.عضاوملالكيلكلذك؛«ذوقاف»:قيف1

.«ذوقاف»:نيل2

.35:نارمعلآةروس3

.35:نارمعلآةروس-4

مقرةاةجيدخبقانم؛بقانلاباتكثيدح“لاقوىامسألابيترتيلفالتخابيذمرتلاهاور5
81367/5.
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مهلألىسيعدليموهاوسدلتملاهلألطقفىسيعاهيرنبدارللو"ميرانط
.عجراذإامهدلينيذلا2هيدلوتلمةّيرنلالعلو؛دلووجّورتايندلاىلإعجراذإوجوري

ةككالملابعنمذإ/[192]/ضرألانمىسيعوميرلنعطناطيشلانيورو

ادّمحسماموامهسمامهنأىوريو؛امهبصيملوباجحلايفنعطلاذفنف

.3طقاعينسمامهنأیوریو

ءانيأرابحألادنعاهتعضوودجسللاىلإاهتامحوةقرخيفةناهُمأاهتفلتدلواو

سفاتتف؛ةريذنلاهذهمكنود:ملتلاقف«سدقملاتيبيفنوثالثذعمويمهوءنوراه

ابقحاانا:ءايركزلاقفمهنابرقبحاصومهمامإتنبتناكاهنألرابحألااهيف

ءامبىلوأاهُمأفبرقلابرمألاناكنإلعفتال:رابحألاتلاقفءاهتلاخيدنعنألمكنم

ءامىلإالجررشعةعستمهواوقلطناف؛ةعرقلابهلتجرخنمدنعنوكتفعرتقتلب

اهبنوبتكييلامهمالقأمهماهسيأ مهمالقأاوقلأف«ندرألارفوهوراج
.مهمالقأتبسروءاملاقوفءايركزملقعفترافعاملايف ةاروتلا

ءايراجمهمالقأبءالبهذونيطلايفهّنأكءايركزملقتبث:يّدسلالاقو

طسويفدجسملايفةفرغاللعجواملعضرتساويحيمأاهتلاخىلإاهّمضف

هللااهيتۇؤيو«بارشوماعطباهيتأيوءامبابقلغيوملسبالإاهيلإلصويالرادجلا

ينإوباب«نارمعلآةروسءنآرقلاريسفتباتكيليراخيلاهاورثيدحلاو؛35:نارمعلآةروس-1

.ظفلفالتخاعم166/5ءاهتيرذوكباهذيعأ

.«اهيدلو»:عيل2

.عنم«طقائینسمامهنآیوریو...امهسمامهنآیوریو»هلوقطقس3

.«ليقف»:طيف4
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كلىنأاللوقيف«فيصلايفءاتشلاةهكافوءاتشلايففيصلاةهكاف

.هللادنعنموه:لوقتف؟اذه

تربكيآمتملعدقلليئارسإيباي:ءايركزمحللاقفةعاحممهتباصأو

نببوقعينبفسويلتراصفاوعراقتواهوعفادتف؛مرمةنوؤمنعتفعضو

نإفللابنظلانسحأفسوياي:تلاقفةَدشلاههجويفتأرونباناتام

اهيفكياميهنماهيتأيناكفهلبسكلا العولجهللامّسوف«انقزريسهللا

نم:لوقتف؟2اذهكلنيأنم:لوقيوءاهتقوريغنماراماهدنعدجيوللاهيّمنيو

.هتلافکتقويفتناکامکكلذدجيوءايركزاهيلعلخديكلذكوكيهللا

ملوةمطافتيبيفمثءامايألكأيملوهئاسنتويبيففاطوعاجلهنأيورو

تناكومحلةعضبونيفيغرالةراجةمطافىلإتلسرأمثعحرو/[193]/ايشدجي
نسلاتشعبفيهللالوسركلذبنرثوألهللاو:تلاقو‹نيعئاجاهتيلهأويه

اتدجوفةعضبلاونيفيغرلااهيفتغرفيلاةنفحلانعتفشكفءاجفهيلإنيسحلاو

ءاشينمقزريهللانإهللادنعنموه:تلاق؟اذهكل:لاقفءازبخوامحلةعولم

امنيبلعفيذلاهللدمحلا:لاقف؛ةعضبونيفيغرالإراجتلسرأاموباسحريغب

ةمطافويءينلالكاف؛تلاقاملوقىلإاهقفووليئارسإيبءاسنةديسبلعف

ىلعةمطافتعسوأو؛صقنتملةنفحلاو6ءيبلاجاوزأويلعونيسحلاونسحلاو

ء

.«ءايركزهلعل»:نشماهيلو؛«يح»:عوقونيل1

.(انه):عنمو؛اذهكل:(ق)نمطقس2

.ةياورلاهذجيرختىلعفقنل3
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ياابرناَّرْسعةارماتاقذلنارمعةأرماليق٠[ميلاحتفب](ةّنمو)

تبنارمعارمنألوقمّدقتوينطيفاَمكَلترن

ٌدشبوأماللاحتفويازلاٌمضبوأماللارسكويازلاحتفب (ءاخيلزو)

ةأرما)بقلكلذو ةّماعلاًاطخنمثلاثلاوناثلانيققحلاضعبلاقمالا

ةبيشيبانبالاقوراسينبقحسإدنع3ليياعرتنبليعاراهمساو858افسوي

تراصيلازيزعلاةأرماليقفءاكبريغوليعارريغءاخيلزليقو«شويفتنباكب

 یلاعتہللالاق«شویفتنباکبلیقو؛لیعارلیقویاخیلزيهدعبفسويل

.€4ميحَرٌروفَعيّنرنافهلوقىلإةرْساتاقا
¥هللالوسرلاق؛نارمعاهيبأىلعواهيلعمالكلامفت(نارمعةنبارمو)

ةآرمامحازمتنبةيسآ:عبرألإءاسنلانملمكيملوريثكلاحجرلانملمك)»

€5¥دمعتنبةمطافوكليوختنبةجيدخو«نارمعتنبميرمو«نوعرف

.5(نيدولقعتاصقانءاسنلا»¥هلوقنمعبرألاثتستف

:مالسلاينمكتارضيئرقأ)ل:لاق اهنعهللايضر ةجيدخترضتحاالو

تحخأنارمعتنب/[194]/ةميلحلاقوأمحازمتنبةيسآونارمعتنبمرم

.قنمةفاضإنيفوقعملانييام1

.35:نارمعلآةروس2

.«لییایعر»:قونيف3

.یقنم«ميحرروفغ....یلاعتهللالاق»هلوقطقسو553ةروس4

ثيدح:لامعلاريكهريغوسابعنبانعانعميلرظناو«بيترتلاوصنلاانبثيدحلاىلعفقنل5

.144/12145جم34411و34408:مقر
ظفلريغب78/1موصلاضئاحلاكرتباب«ضيحلاباتكيليراخبلاهاورثيدحنمءزحس6

.عوننم«نيدولقعتاصقانءاسنلا86هلوقنمعبرألانتستف»هلوقطقسو

21



ديحوتلاةديقعحرش324

؛لبجنبذاعمهاورلوسراينينبلاوءافرلاب:تلاقف«نارمعنبیسوم

:امللاقترضتحاالهنأىوریو؛اعيمجیسومتحأوةيسآجوزتيهنابعمجيف

ءالؤهنكلوال:لاق؟يلبقةأرماتحوزتله:تلاقمالسلايمكتاّرضيئرقأ

.2(ةّنلايفيلجاوزأ

العضومسالااذهنألتانمؤملامألاقيالهنأاوحُحص(نينمؤملاٌمأةشئاعو)

ءامسأحرشيفكلذتنيونهجوزتمحللحيالهنأاراعشإ¥ءينلاجاوزأرئاسلو

لرنهلأرابخألاترتاوت لاجرلاٌمعيلمهنعىلوألا (نهنعهللايضر)3لءينلا
.اهيلعصوصنلاكيهفهقيآلاتاّصْحلنومييذلاول-ىلاعت-هلوقانأشيف

نبميتنبادعسنببعکنبورمعنبرماعنبةفاحقيبانبركبيبأتنبةشئاعيهو

نباكلامبنمسمشدبعنبرکوعنبرماعةنبانامورأاهمأو«يؤلنببعكنبةرم

قاحسإنبالاقاميفاهقدصأولءينلااهبطخفمعطمنبريبجىلعةاّمسمتناكو؛ةنانك
تسامو«ثالثبةرحمحلالبقةعوبنلانمرشعةنسلاوشيفةكمباهجوزتومهردةئامعبرأ

الو«ارهشرشعةينامتسرىلعةرجملانمةنسلاوشيفةنيدلليفاهبسرعأو؛نينس

.ل6همدقمنمرهشأةعبسدعبليقو؛نينسعست

هيفوداوريبأنبانعهنماييرقاصندرويياربطلانأالإ؛هيلعانعلطااميفصنلاانهمثيدحىلعفقتل1
هيفودانسإلاعطقنم(218/9)عمحجلايفلاق»:مجعملاققحميفلسلاديجلادبعلاقوءانهةدراولاةريخألاةرابعلا

‹21/451452‹ريبكلامحملا؛ناريطلا:رظنا؛«هوبذكلب:تلق؛فيعضوهوةلابزنبنسحلانبدمحم
.1100مقرثيدح

فلولاباتكيلاةلأسملاهذهىلعفقنملو؛قنمءياءامسأحرشيلا...هلآاوححص»هلوقطقس3
.ةكيقلاهتعبطيلا"لوسرلاءامسأنملوسفلا"

.04:رونلاةروس4

.«نيێلا»:طيل5
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تسةنباانأولهللالوسريبجوزت)):ةشئاعنعملسمويراخبلاجرحخأو

يرعشقزمتفتکعوف«؛جرزخلانبثراحلايبيفانلزتفةنيدملاانمدقف«نينس
امءاهتيتأفيبتخرصفيلبحاوصعمةحوحجرأيفلينونامورأيّمأ

ىّئحجمناانأورادلابابىلعييتفقوأىحيديبتذحخأفينمديرتاميردأ

مثيهجوهبتحسمفءامنمائيشتذحأمث«يسفنضعبنکس

ةكربلاوريخلاىلع:نلقفتيبلايفراصنألانمةوسن/[195]/اذإفرادلايتلخدأ

يتملسأف؛ىحضلهللالوسرلإ!يعريملفيناشنمنحلصأفٌنهيلِإيتملساف
.هظافلأضعبرييغتبمتاحوبأهجرحخأو2(نینسعستتنبانأوهيلإ

نُابحتتناکولاوشيفاهبنتباولاوشيفل8هحاكنناك:ريلادبعنبالاق

هللالوسرءاسنٌبحأتناكو؛ٌنهجاوزأىلعلاوشيفاهتّبحأواهلهأنمءاسنلالخدت

هرافسأضعبيفلهللالوسراهدقفو؛هيلعاهعباتايشتيوهاذإتناكو؛هيلإلك
.ددمجأهجرخ€؟هاسورعاو:لاقفل

كبينعاجلايلثالثمانلليف ملسمويراحخبلايفامك3هللالوسرامللاقو
هللادنعنمنكينإ:لوفأوكهجونعفشكأف«كتأرماهذه:لوقيفريرحنمةقرُسيفكلل

يفاهتروصبكلاليربج5هياجهلأيذمرتلايفوىاضيبلاوأريرحلاةّقشةقرسلاو

.«ێيعري»:عيل1

.252‹251/4ءاهيلعهئانبوةنيدملااهمودقوةشئاع8ءينلاجيوزتباب؛قلخلامدبباتك«يراخبلا2

.248/6‹ةشئاعةديسلادنسمدمحأ3

بابءةباحصلالئاضفباتك؛131/6؛جيوزتلالبقةأرملاىلإرظنلاباب‹حاكنلابانك«يراخبلا-4

.134/7ءاهنعهللايضرةشئاعلضف

.«ءاج»:عيل5
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لاقهدنعةياورينوڭةرخآلاوايندلايف!كحجوزهذه:لاقوءارضحريرحةقرخ

.3(امتروصهعموركبیباةنبابكحجوزدقهللانإ:ليربج

ملوقنسةرشعينامالوء6اهنعتامو؛نينسعستلهدنعاهماقمةّدمو
ل5هللالوسرنعثيدحلاةريثكةحيصفةملاعةهيقفتناكو؛اهريغاركبجوتي

املناكو؛نيعباتلاوةباحصلانمةعامجاهنعىور؛اهراعشأوبرعلامايأبةفراع

ءاملاهتليلتبهووتربكذإةعمزتنبةدوسةليلواهتليل:ناتليللهللالوسرنم
.اهنعهللايضر ةشئاعبمتخيوهئاسنبروديناكو

نأتصوأوءةنسنيتسوتسةنبايهونيسمحوعبسةنسةنيدمابتتامو

مايأيفةنيدملابناورمةفيلخوهوةريرهوبأاهيلعىلصو؛اليل/[196]عيقبلابنفدت

.نايفسيبانباةيواعم

نباريبزلانبهللادبعبىكاهنحيحصلاوءء6هنمالطقسلهللادبعٌمأئكتو

:تلاقللادبعأتنأوهللادبعوه:ةشئاعللاقوهيفيفلفثدلوالهلإفلءاهتحأ

.متاحوبهجرخأ(طقتدلواموهبىكتلزامف

[نيموسعملايقاب]
نمدّحأكشسلل ىلاعت هلوقل نهنعهللايضرلءينلاجاوزأ

1.؟بازحألايفرئاسعم“شيقنإ
وٿتيه

.«كتحوز»:عيل1

هصنبثيدعلاداريإيمزتليملخيشلانكلوءيذمرتلاةياورلبرقأعيلاامو««بيرغنسحثيدح»:يذمرتلالاق2

.3967363/5مقرءاهنعهللايضرةشئاعلضفنمباب؛بقانللينمرتلا:رظنايذمرتلادنع

.ةياورلاهذهىلعفقنم-3

.32:بازحألاةروس4

.قوعنم«بازحألايلانقليآرئاس...نهنعهللايضر3ءينلاجاوزأ»هلوقطقس_5
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.رضنملاوهو€1اًندابعنماَدبَعادَحَوفلىلاعت-هلوقيفدبعلانيموصعمانمو

اًمَأو؛€2ًحلاَصاًمُهوُيأناكول ىلاعت هلوقيفحلاصلابألامهنمو

۱.داغلبامهنألاملاحيردنالفهامالغ

هدفهرىلغيدعفرسمَعنمناهلوقينطنينرقلاوذمهنمو

گارساترامهللوَقتسَوىتنسحلاءاَجهلالاَصلمَعَونماماًماو)ف:هلوقو
اكدُهَلعَحيرُدَعَوءاَحاذل:هلوقو

و

.6اقيرناك

ْمُكَلثبقهللانإمهينمُهَللاقول ىلاعت هلوقيلتولاطمهنمو]

.خا7(اکلَمُتوُلاط

رشتنلولاىلإنانشرفتنأ لاعتسهلوقيفرفنلامهنمو
.8اًدَحَأابر

تاءنولةَمئاََقةةَمُأباّتكلالهاانملىلاعت هلوقيفةّمألامهنمو

.ةيآلا9ش

.64:فهكلاةروس1

.81:فهكلاةروس2

.(اطقسهيفلعل)شمامحلاىلعبنتكوعنمطقس3
.85:فهكلاةروس4

.86:فهكلاةروس5

.91:فهكلاةروس6

.245:ةرقبلاةروس7

.02ةروس8

.131:نارمعلآةروس9
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.ةيآلا€1نوفاَخَيَنيذلامنالُحَرلاقل ىلاعتسهلوقيفنالجرلامهنمو

َعَميسفئتمليبرلاق» ىلاعتسهلوقيفاهيلإراشملاو

.2(نيملاَعلابرهللنناَمْيلُس

.[€2يَدلاَولَويلرفابراسىلاعتسهلوقيفحونانيسادلاوو
.هبقلوأهمسابنآرقلايفءايبنألانمركذنممهنمو

.ةيآلا(اوتمآاملسنويموق)لو

.5نوُلدْعهبوقلابنوُدَهَيلىسومموقنمةّمأو

.6نينمولانمنوُكلاهِلفىلعانطبرنأالوىسوممأو
.€7نيتموُماوباناكفٌمالُعلااًمأول ىلاعت هلوقيفناوبألاو

.8وُقلْعيذلاةَاللاىو:هلوقيفاوفلخنيذلاةثالثلاو
.€9نىرحاَهْلَءيبنلاىلعهللابايدَقَلل_ىلاعتسهلوقيفنورحاهللاو

رحاهاءارقفلللا_ىلاعت هلوقيفنامبإلاورادلااؤْوبتنيذلاوءارقفلاو
.10ةيآلا

.25:ةدئاملاةروس1

.46:لمنلاةروس2

.طنمةفاضإنيفوقعملانيامو؛30:حونةروس3

.98:سنويةروس4

.159:فارعألاةروسس5
.09:صصقلاةروس6

.79:فهكلاةروس7

.119:ةبوتاةروس8
.118:ةبوتلاةروس9

.رشحلاةروسنم(08)ةنماثلاةيآلايهو«نوعوقنمطقس0
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ىلَعهللانأُملَعَألاقُهَلستاًملفل ىلاعت هلوقيفةيرقىلعرميذلاو

.2ريزعوهوِءْيَشلک
يذلابتْرفكأُهرواَحُيوهوُهبحاَصهللاقل ىلاعت هلوقيفبحاصلاو

9خلا3(باَرُثنمَكقلَح

.6كط5موتكممأنباوهوخلانأ ىلاعت هلوقيفىمعألاو

؛نيحبصماهّنمرصيلنومسقلملاةّنباباحصأوفسويةوخإونامقلو/[197]/

نِإ»دوعسمنبالاق؛«اوصلخأواوباتمهنأىلعروهمحلا»:يريشقلالاق

لمحيبنعاهيفء"ناويحلا"اللاقيةّجمحلدبأومهقدصهللافرعواوصلخأموقلا

اهيفتيأرفةّنباكلتتلخد»:دلاخويااميللاق؛«ادحاوادوقنعاهنملغبلا

انكاإابرناَحْبُسلمهوقببسنإكلذو؛«مئاقلادوسألالجرلاكدوقنعلك
وهأنوُبغاَرابرىلإاإلوقيفنسحلافقوتو€7نوُبغاَرللإ

كلذكوءناعبإلاىلعحيبستلالدي:تلق؟بيصأاذإكرشملالوقيامكمأمالسإ

مهيفسيلف€ةّرخآلاُباَذَعلَولاًمأوحيبستلاعمباتعلابمهسفنأىلعمهعوجر

.ماعظعولب

.258:ةرقبلاةروس1

.قوعنم«ريزعوهو»هلوقطقس2

.36:فهكلاةروس3

.02:سبعةروس4

.«بوتكم»:نل5

هيلعبطشولصألايلوهقوعيل«ريدقءيشلكىلعهللانأملعأ لاعت هلوقيلريزعو»هلوقرركت6
.32‹29:ملقلاةروس7
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يراصنألاليقعوبأوفوعنبنمحرلادبع:نينمؤلانمنوعّرطملامهنمو
.مهنعللايضريدعنبامصاعو

.2نولوألانورحجاهملاوء2€ةَرْسُعلاةَعاَسيفُهوُعَأنيذلالراصنألاونورحاهملاو
لَبرهللاُفاَحَأيل:لئاقلاهنملقتلمدآنباو

4سالآىلعُمالَس)لالعولجهللالاقنيسايلآنيموصعملانمو

.نوعيطملاهلأسايلإليقو؛دواددارلاودوادلآلاقيامكسايلإوهمهضعبلاق

لآولآواًحوُثومآىفطْصاهللانإ ىلاعت هلوقلنارمعلآمهنمو

(نارسع

.ةيآلانمرفتكيذوسىلاعت هلوقيفرفنلامهنمو
.7ةيآلاامُكَلفأهيَدلاوللاقيذلاو ىلاعت_هلوقيفنادلاولامهنمو

و4

ىلإىكهلميتوُييذلاىقثألااَهْيحُيسَولسىلاعتسهلوقيفركبوبأو

.درفملايفردابتيهلَفْوَسَلَوفهلوق
نبافسويوه»سابعنبانعتالابلبقنمفسوبمكءا

ائينةنسنيرشعمهيفماقأ-ةزممبوأةثلثب-بوقعينبفسوينبميلارفأ

.118:ةبوتلاةروس1

.راركتوهورادلااؤوبتنيذلاو»:ةفاضإقوعل2

.30:ةدئاملاةروس3

.130:تافاصلاةروس4

.نوعوىقنم«ةيآلانارمعلآو...هلوقلنارمعلآمهنمو»هلوقطقسو؛33:نارمعلآةروس5

.28:فاقحألاةروس6

.«"ادحأانبرب...عمتساهل" لاعت هلوقيلرفنلامهنمو»:هلوقرركتىقيلو؛16:فاقحألاةروس7

.2117 :ليللاةروس8
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مدآبىلإلسرأنبانملوسرفسوي»:كاحضلانعوء46هللاىلإمهوعدي

مهنمهنوكوءةلاسرلاونبانمةّوبنلا:ناذوذشهيفو‹««تقولا/[198]/كلذيف

`.«بوقعينبفسويوه»:جيرجنبالاقوءاذهحصيالوسانلاىلإ

لوقيالل6هلإفهللانانرالهبحاصللوقي)ا:لاعتهلوقيفبحاصلاو

.يآلارهاوظىلعمالكلانكلوهيقيدصلاركبويأهلأمولعمواعمهللانافملسللريغل

.34:رفاغةروس1

.40:ةبوتلاةروس2
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[ةيالولامفيرعت]
سفننعم.بتكلايفلمعتستو؛ةبحاصنعمتاذلصأ(اهناذيفةيالولااًمأ)

يربنبالاقو«برعلامالكنمريمضللاهتفاضإالو«كلذسيلو؛انهامكءيشلا

انهنمو»:يديبزلالاقها«هتصاخوهتقيقحءيشلاتاذ»:يرهوجلاىلع

موق»:ثيللالاقو؛«نورثكألاهعنموازعولج قحلابانجىلعهوقلطأ

هفرع"و؛لاومألاىلععقتاهناکمادیتکلمامساانهتاذ"هديتاذتلق"

يا2رتاذبل ىلاعت هلوقو؛ةرمضللاهتريرسيعي«"هسفنتاذنم

تاذ"وءةفئاطلا"ةكشاتاذ"و؛يرابنألانباهلاقتارمضملانمبولقلاةقيقحب

.لامشونيميتاذةهجيأ"لامشلاتاذونيميلا

هللاباتكرسفيفيكوىءيشلاسفنعميءيشلاتاذرّسفينمًاطخأ:تلق

ةبحاص"اذكتاذ"عموءاملعهولعجوسانللردابتةّماعمالكوهانإوهبي

.4اذهوحنورودصلاتاذ3تاداقتعالا:رودصلاتاذوءاذك

-ىلاعت-هلوقيفمهضعبكلذزاجأ"اهسفنةيالولااًمأ"لاقهناكةدئاز"يف"و

روهشلاو"هيفاولزنا"عمنمضينأزوجيوءاهوبكرايأء5(اًهيفاوُبكَرالاق
تبغرنمتبرض":يأا"تبغرنمیفتبرض":وحنةفوذحمنعاضوعدازتدقاهنآ

.«ف1

.191:نارمعلآةروس2

.«ةداقتعالا»:طل3

تاذ...يرهوحباىلعيربنبالاقو»هلوقطقسو؛طنم«اذهوحنورودصلاتاذ»هلوقطقس_4

.عوكنم«اذهوحنورودصلا
.41:دوهةروس5
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ىلعساقيالوضيوعتالبدازتدقو؛كلامنبالافالخكلذىلعساقيالو"هيف

:هلوقكةرورضلايفيسرافلاهزاجأوءاضيأكلذ
اجدنريهداوسيفلاخياجدليلااذإدعسوبأانأ

ييمامدلازاجأو؛دلحلا:يأ1"جدنريداوس":يأ"اجدنريهداوسلاخي":يأ

"دلخلاراد"رّسفنإ2داراداهيفمُهَلل ىلاعت هلوقكاديرحتنوكينأ

.دیرحتالفرانلايفدحاولکلرتمب"دلخلاراد"رّسفنإاأاهلكرانلاب

:كلوقكءديكأتللهبلنوكيالحلانأعمهركذ«بلقلاببحلاف)

فيرعتلااذهو؛ديكأتللهركذ(ناسللاب)حدملاءاشلاو)"ينذأبكتعمسوييعبكتيأر"

ءانشلابدارملاوےیاعتوهناحبسسناسللابفصویالهالهدابعلهللاةيالولمشيال

.ديعسلابصتخيامماهوحنوأةرفغملابءاعدلاناسللاب

.كلذوحنوأ"نلفهللقمگا"ةيالولاف"وأ"ملسمنالف":لوهتنأةيالولايفيزجيالو

[ةيالولابيجومأ]
لمشيامدارأو«ضئارفلالمع(حلاصلالمعلاب:لقف؟بجتم:كلليقناف)

«ىوقنلاريغهبدارلافحاصلالمعلاعم/[199/تركذاذإولمعاهلإفىوقتل
وأةلداعلاةداهشلاوةرهشلابوأةدهاشملاباًمإركذامٌدحىلعحلاصلالمعلاو

لفطكمبتلاوأهداحآوأثيدحلارتاوتوأعامجإلاوأنآرقلاصن هنونویلوتلالفطک

.لدعلامامإلاةّيعروةيلوفطلانم

.طيلامحيحصلاو:نوعوىقلصألايل۱

.27:تلصفةروس2
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[ةيالولاقحتسينمأ

نيدلابفوملکىلعأ؛عقتنمىلعيأ(؟بجتنمىلع:!كلليقنإور
لهأنم(ةنسحلا)ةلاحلا(ةئيلا)بحاص(يذىلع)عقتلبءال(لقف)؟اقلطم

.ىوقتلاوحلاصلالمعلا

يوسلاقالخأةداهشلاوأرارقإلابوأةدهاشملابهنمرهظتملنمةنسحلاةئيحلاوذو

مالكلاةرثكو؛فلحللاةرثكو؛كحضلاةرثكوقاقالملامالسكرتكتاهوركملايهو

ةّسكرتوءةراهطلاوأةالصلايفساوسولاوهركياملكأو«وجولايفسّيتلاو
.ذخفلانمقراموأةبكرلافشكوءديعلاوأبرغملاوأرجفلا

ناکولوهّلوتتالفهيلعرمتساوتاهورکملانمءيشنيدلابيفوملانمرهظاذإف
قوقحکهّقحنوكيالوةيالولايفهقبأفهنمكلرهظغهتیلوتناو؛ةكمالملاك

هملععمةيالولاهيلعلخدأنمو؛كلذكرتيىحاهنودلبةيالولالهأنمهاوس
.لبقنمهدنعهلاحيئهدروباتواهكرتهنمكلذب

2ةرهشلاوأةدهاشملاوأةداهشلابوأعامجإلاوأثيدحلاوأنآرقلاب(بجتالو)

ضئارفلالمعحلاصلالمعلاو«ىوقتلاوحلاصلالمعلا(ريخهنمملعنمل.الإ)

.ءوسلاقالحخأهيفنوكيالنأنمٌدبالهنأتملعدقو«يصاعملاكرتىوقتلاو

یلوتلالفطکهتیالونمهبالهلآعمعبتلابیلوتینمهترابعيفلديالو
.مامالابىڵلوتلاولوقيفلفطلاهدبعدلووألفطلاهدبعوءةيلوفطلانمهنونحبو

.ىقيلا«هنمملعنمًالز»دعب«ةرهشلا...ثيدحلاوأنآرقلاب»هلوقدرو2
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؟ةياربلايفناكولويفهوبأنكيملولوهبلفطلاىّڵلوتيلهاوفلتخاو

/[200]/لفطلاٌنألكلذهترابعمعتملامأو؛ةلوتللهَنباىلوتيو؛النأحيحصلاو

.ءافولاالةاربلابجومهنمرهظيالنأهيفطرتشيمامإلابىّلوتللاومهلمعربتعيالنونحلاو

ل»:لاقو‹نيسحلاونسحلايففقوبوبحنبدمحمهللادبعابأنأيور

هيخأعمةيواعمبتاكالوءةفوكلالهأعمجرخنكلوىيشبنيسحلاباعادحأ

نبنمحرلادبعلتقىلعناعأليق":لاقةرفصابأنأريغقيدهلبقالونسحلا

فقووضعبامهنماريت»:بوبحمنبالاق؛«"المأكلذناكأملعأهللالاق"مجلم

يمريناکذإ؛فأرأهبيلقوالاحنسحأنيسحلاوءامهيففقونمعمانأوضعب

.«اريخلإركبيبانبنمحرلادبعنعتعمسامو:لاقحضنيهمدولبنلاب

نوكتدقهنأمُهوتيدقاليفناذهوءهنعحازتالوهريغلزوحتالاهلٌقحتسملاوهو)
.ةبجاوالةزئاجةيالولا

ولواىلوتيلاقنموءةيالولايفهوبأناكنإاهدلوىلوتتواهّسفنةأرملاىلوتتو

نباالمكحوأءاهانزلعرشلامكحبهمانباناكاذإامك؛هتلوتةعاربلايفهوبأناك

.بسنلاتوبثبمكحي3ماذإهيفطخحاكنبولوهم

؛هلاحربتعيف‹عبتلابلبتاذلابتسيلاهُنألفوقولالإهيالوتعطقلفطلاغلباذإو

ةملكبىتأوغلباذإاقلطملفطلايفليقو؛ةعاربلابحومهنمملعيىحاهيلعىقييليقو

.ةعاربلابحومهنمملعيىّنحاقلطميوتروفلايفهيلعبجياموةداهشلا

.«ىڵوتيال:لصألاواصقنهيفنأرهاظلا»:عشماهىلعخنسانلابتك1

.«ادحأرأللصألاواطقسهيفلعل»عشماهيلخسانلابتكو؛قوعنمطقس2
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[ةيالولايلعرجؤينم]

نالريخلاهنمملعنليأ(ركذنمليلوتملا:لقف؟اهيلعباثينم:ليقناف)
يأ(اعمناباثيليقو)؛حيحصلاوهوءطقفاهيلعباثييذلاوهفءهلمعةيالولا

هلزوجهلأىح«هلمعلالببسهألىّلوتلاوءةيالولللعافلاهلأليّلوتلااعيج
نُمعصقننودباهيفهيعسلهتيالوباوثهلنوكيفىلوتيلهحالصراهظإ
ذلوفلجأليلوتنمهلبّبستهّنأبباجيفهلببسالعبتلایلوتینمنکل

هاطعيام“لكلىلوتلاباشينأمزليو؛3(اللمعاموتلمع/[201]/امةّمألا

اثكلذوحنوشارفلارانيدوءاضعألاةاشوةاكزلاك«ىلوتمهنأثيحنمهللاهجول

.5طقف ماللارسكب يّلوتلاباثيهنأحيحصلاف؛كلذبلئاقالو«ىلوتملل

[ةيالولاتميالنميلوتشح]
نمف)هلهألفوقولاوأءامهلهألةياربلابوحووةيالولابوحوكدنعققحتاذإو

(رفكدقف)فوقولاوأةءاربلالبةيالولاهلتبتاليأ(قيالولاهلبهجتالنمىڵلوت

كرشرفكو«رانلالهأنمهنأرتاوتلاوأنآرقلاوأعامجإلاهيفئحمملنميفقافنرفك

.«ەملعل»:طيل

.قنم«هألوتنمعصقننودب...نأزوجيهنأىئح»هلوقطقس2

يعساموتعسامال»ظفلبهلاهيبشةتسوبأركذنكلوءظفللااذهثيدحجيرختىلعفقنمس3

.47/1«بيترتلاةيشاحءةتسوبأ:رظنا؛«امل

.«لكب»:طونوقل4

.عنم(طقفماللارسكبيلوتلاباشي...هاطعياملكبىلوتملاباشينأمزليو»:هلوقطقس5
.«و»:نوعوقيل6
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؛رتاوتملاوأنآرقلاصنهيفامىلععامجإلانمدبالولكوأكلذضعبهيفءاجنميف

.هلوتفهيفاهبملعيملوأتثدحفهألوتنإالإرفكءوسلاقالخأهيفنمىلوتنمف

[ةءاربلاوضوقولالهألءاغدلامكحأ

نمذخۇؤيو؛ةيادحلابةعاربلالهأوفوقولالهألءاعدلايفانباحصأ

..ێعمةداعسبحوعبايعادهظفلنوكيالثيحبء"ةالصلاكرتنعورمخلاو

هللايفيلولاهيجولاعروألايرسلايقتلاربحلاوهونيسامتلهأضعبلأسو

هباجأفعاملعلانماضعبييسامتلاديعسنبدمحأسابعلاوبأهللا!تاذيفخألاو

2(نوملعيالمهلَفيموقدهاٌمهللاللهلوقلهريغوىلوتمللةيادحلابءاعدلازاوجب

َنألةّجحلانمكلذو«راجنلابيبحريغاذكو:تلق؛راجنلابيبحلوقاذكو

.مارحريغوأهباربيمارحاذهنأيففلتختامإوىاعدلايففلتختالعئارشلا

مكرئاشعىلعمكلامعأضرعت»:لاق¢ءينلانعكلامنبسنأنعو

مهللا":تلاقكلذريغتناكنإوءاورشبتسااريختناكنإفىتوملانممكبراقأو

مويومويلامعألاهنعو3("انتيدهالهيدمتىحهتمال

.سصنلايلفالتخاعم165/3؛كلامنبسنأدنسم:دمحأ3
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متانسحبنوحرفيفةعمحلامويتاهُمألاوءابآلاىلعضرعتوك6هللاىلعسيمخلا

.1(مكاتوماوذؤۇتالوهللااوقافءاقورشواضاييمههوجودادزتو

لاقنمو؛رفكدقفةريبكلابهوفرعوأهلاحنوفرعيالنمةيالوبسانلارمأينمو
وألئاقلايدلاولاحفرعيالةأروألجرلانأعم2يدلاوالثمىلوتةأرماوألجرل

نإف؛ةيالولايفلئاقلادنعاناكولورفكوهاميهرمأللئاقلارفكدقفةريبكلابامهفرع
ىذاتتىتوللنألرمألاكلذهنماهركدقوامهدلولوقبنايضويالامهإفاتامدقاناك
دلولاملعوةلاهجبناسنإامهالوتوللبءهيدلاوىذآدقفءيصاعمانمامهدلولعفياب

فيكف؛ركدلانعيهنلابوحولةلاهجبةيالولانعهيفهيلعبحولةلاهجبامهألوتهلأ
.3يهنلاكمليالفامهًالوتفهدنعامحلاحامفرعتملاذإو؟امهتيالوبوههرمأب

همزايليقفوهاًمأو«هبًاربتالف/[202]/ةّلوفطلايفلعفاملفطغلباذإو

يصفوعبهلعمكرعلادبهلعوةفقفلاومدك
.مکحلايفال8هللانييوهنيباميفهمزلیلیقوهبهيلعمکحیالوهمزلباللیقو

:رظناعوضوملاثيدحلانمضىلعو»:ةدايزبينابلألاهركذوءهنمايزج1
ثيدحءةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس«ٍنابلألاو7415ثيدحطسوألامحجعملا؛ناربطلا
.677‹676/3جمء1480:مقر

.«الثميدلاو»:ىقيلو‹«الشميادلاو»:طيل2

؛عوننم«يهنلاكمزليالفامهألوتف....نوفرعيالنمةيالوبسانلارمأينمو»هلوقطقس3
ملوأتثدحفهالوتنإالإرفكءوسلاقالحأهيفنملوتنمف):هلوقدعبىقيلةفاضإلاهذهتدروو

.عضوملااذهلبق«(هآلوتفهيفاهملعي
.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام4
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[ةءاربلاوةيالولاريخأتهكح]

وأصنلابتسيلهتیالونمیفقافنرفک(رفكدقفايوجودعباهرُخأنمو)

؛!قافنرفكليقو؛هضعيبوأكلذبهتيالونميفكرشرفكو«ثيدحلاوأعامجإلا

ىّتحهيلعءيشالليقو؛قفانليقو؛كرشأدقفغولبلانع2ةلمحلاةيالورّخُأنمو

.ةقثهبهربخأوأباتكيفهارينأبءامبوجوذحخأي

ريغبوأهمسابةالهأنمادعاصفاناسنإنأاهيفمهفواهعمسوأةيآارقنمو
اهرسفنِإوهيلعسأبالفمهفيمناوءكرشأاهرخأنإفهتيالوهيلعتبجوهما

.هيلعتبجوناتقتليقوهل

وأرتاوتلاوأنآرقلائجيملنميفقافنرفكرفكدقفاهوجودعبةعاربلارّخأنمو

ةلمحلاةعاربرخأنمو؛هضعبوأكلذهيفاهبءاجنميفكرشرفكوتءارببعامجإلا

هبهربخیواباتکيفهاريناباهوجوذحخأيىحهيلعءيشالليقوقفانليقو؛كرشأ

.ناتقليقوةن

اهرسفنإوءهيلعسأبالفمهفيملنإو؛كرشأاهرُخأنإف؛هتءاربهيلعتبجوهمسا

.ناتقثليقوهيلعتبجوةقثهل

الهيلعصوصنللنماربيلوأهيلعصوصنلالويملنمنأ:يدنعحيحصلاو]
كرتنمكالإوهامفعامجإلاوأنآرقللاارسيلولمعلايفرّصقهلقفانيلبءكرشي

.قوعنم«قافنرفكليقو»هلوقطقس1

.«ةعمحلا»:عيل2

.«و»:طل3

/ 22
2
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هيففقووأريخلايفهيلعصوصنلانماربنإكرشيامّإو«تابجاولانماهريغوأةالصلا

."[هنمريتنمًاطخوأهيففقووأٌرشلايفهيلعصوصنللىّلوتوأههيلوتمطخوأ

]ellةعاربلانيبوةيالولأنيبةقال]

لاطقستاةيالولاتبجواذإفةيالولاةءاربلاضوقءاربلاةيالولالضو)

امهنيبنايدوجونائيشناَدضلا(ةيالولابالإطقستملةءاربلاتبجو2اذإوةءاربلاب

نمةءاربلاوةيالولايفدحاوءيشنوكيالف؛ناعفتريدقوناعمتجيالفالخلاةياغ

نيتهجنماًمأوهيففوقوملاوهوةعاربلايفالوةيالولايفنوكيالدقوةدحاوةهح
لمحاكتيالويفلخادديعس/[203]/هللادنعوهصخشنمريتنامك؛ناعمتجيف

.ةلمحلبانمكتابيفلحخادقشهللادنعوهاصخشىلوتتامكو

[مضوقولايلإةعاربلاوأةيالولانملاقتنالاكحل
ىلإ3[الإ]امهادحنإطقستاللبفوقولاىلإةعاربلاوأةيالولاطقستالو

؛ملعلانععوجركشللفوقولاىلإةيالولاطوقسو؛تاذلاباتناكاذإىرخألا

لاقامك4الهفرعتالاميففقوةيالولايفهقبأفهفرعتالامكآلوتمنمتيأرنإف

¢ءاضيأةبراغملاتفلتخاوةقراشملاتفلتخالب«ىلوتلاكلذيففوقولابةقراشللا

.طوقنمةفاضإنيفوعقملانوبامس1

.«اذإف»:طيل2

.لصألانمنيفوقعملانيبامطقس3

.طنمطقس4
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ةيالولاىلعىقييلب«فوقولابلوقينممهيفقيملوةبراغملانعفالخلالاز
.نيبتيىٌحثداحلايففقويو

لکفيسونيليتقادجومثهةيالولايفراّبلادبعوثراحلانأفالخلالصأو

امهريغامهلتقالورخآلاامهنملكلتقأ:ىرديالورخآلايفامهنمادحاو
نبنمحرلادبعنأانموقل2خيرآتلاضعبيفتيأرو؟رخآلايفلكفيسعضوو
ةئامةنس3سلبارطبثراحلاورابحلادبعىلإفحزعفاننبةديبعيبأنببيبح

.امهلتقوامهبرفظوىدحإو

نمانونجباغلابوأالفطتيلوتاذإامكفوقولاىلإةيالولاطقستفعبتلاباأو

نباةيالوكوهيبىلوتبامكهبىّلوتبلاقنملوقيف_هنأوأهيأاعبتةيلوفطل
امىلعلفطلاغلبوأةعاربلايفءالؤهدحأناكمثسرمامىلعهدّيسوأهنأ

قفانللكولمملاهوبأقتعوأ؛قفانملاهويأقتعمثةرحلاهّمأبهألوتوأ«نونحلاقافأوأرم

؛فوقولاىلإهتيالونملقتتكإفغلبوأكولمللادلوقتعأوأ«هديسبلبقيوتدقو
.مهيففوقولاىلإهتيعرةيالونمترصةءاربلايفمامإلاعقواذإو

.قنمطقس1
ىلعةلاحإلاهذهىلإ؛ظوفحمخيشلاراشأدقو53/1ءىصقألابرغملارابحأيلءاصقتسالا:رظنا2

.دلاختآةبتكميلةدوحوملاةعوبطملاهتخسنشماه

.«سلبارطيل»:طيل3

.قنمطقس4

.یقوعنم«ةالوتللاهمأنباةيالوكوهيبأبىڵوتيامكهمأبلاقنملوقيلا»هلوقطقس5

.قوعنم«غلبوأكولمملادلوقتعأوأ...ةرحلاهمأبهالوتوأ»هلوقطقس6
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نمكيلعٌدبالهالفوقولاىلإهتددراهنمباتفةريبكلناسنإنمتأّريتاذإو

؛َنظلاباهيفلمعيالذإةعاربلاهبغوستالیرخأةريبكهيفكُنظو«هتبوتلوبق

؛ةعاربلايفهئاقبإبضعبلاق/[204]/امكال2فوقولاىلإةعاربلانمتعجردقف

نععوحرلاهنممزلياليذلايعادللفوقولالإةءاربلاوأةيالولانمعوحرلاف
اولاقةهّقفنللنُبتكلاضعبيفتيأرمث؛لئاسملاكلتيفامكحيحصملعلا

!بئاحعلانموهوةءاربلايفهئاقبياولاقةجحلالهأنأو«فوقولاىلإهعوجرب

هنآوا؟يقشهلآوا؟یرخآرئابکهلنأسیلاعتهللانميحومهعاجلهو

وأةءاربلانمفوقولاىلإعجريال:مهلوقامو؛محلةّححالهللاوال؟هبلقيفرصم
هفرعتالامهنمكتيؤرلكآلوتميفكنمفوقولاامأو؛4ليصافتىلعفهةيالولانم
.ملعلانععوجرلانمف

هنمیرییئحهيففقوياللاق«فلاخمدیىلعملسانمیلوتیاللاقنمو

.5تاذلابالنكلفوقولاىلإكرشلابةعاربلانمعجردقفءافولا

[سفنلاةيالو]
 يقأيورمامىلعانديبعلافطأوانلافطأةيالوو(انسفنأةيالوانيلعبجتو)

.ةعاربلابجوتلاحيفانكولوسهللاءاشنإ

.«ەب»:طيل1

.قوعنم«فوقولاىلإةءاربلانمتعجردقف»هلوقطقس2
.نوعوىفنم«ةءارملاوأ»هلوقطقس3

.عوننم«ليصافتىلعفةيالولانموأ...اولاقةهقفتملانأبتكلاضعبيلتيأرهلوقطقس4
.یقوعنم«تافلابالنكلفوقولاىلإ...فلاخمديىلعملسأنمىلوتياللاقنموهلوقطقس5
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نابوأ«بالابىلوتيامكاقلطماهبىلوتياهدلونأبلوقلاىلع ةأرملالوقت

ةايلخدأهللا"_يهتملسأ!وأاكرشمناكوأبآهلنکیملنإاهبیلوت
هللا" ديسلابنولوتيمهنأبلوقلاىلع اهديبعلافطأيفاذكوء"يدلوو

.هلككلذيفلجرلالوقيامك"مهايإوةّنحلالحخدأ

:لقياليأءةبوتلاعميأرابكلا(بونذلانمعالقنالاوةبوتلابكلذور

ء"رارصالاعمةاانلخدتٌرصمانأويديبعلافطأويدالوأوةايلخدأمهلا"

ءابلالاقينأنمىلوأاذهو؛"ةّنلامهايإويلخدأوةبوتلليقفومهلا"لب

اهنمهتبوتنأو«بونذلانمهتبوتدرجمبهسفنناسنإلاةيالوروصتتيأ«ريوصتلل

.ناسللابءانثلاونانحجلابٌبحلاةيالولاامإوكلذُكةيالوالذإهةيالولافنيه

بجيلبءاهيففقيوأهسفننماربينأهيلعبجيلاحناسنألاىلعينيألو

ةئباوةرفغملابلطعمم؛ءالؤهوهسفنیلوتینأ سيلبإكناكولو2

.ةبوتلادقتعيو

[نيملسملاةلطجةيالوبيجو

ازاحبالءةقيقحتاملسملللماشظفللاوءادعسلامهوفّللادنع(نوملسملاو)

ييملاسلاركذملاعمجنأل؛لیقامک لعفلايفةقفاوملاوةبحصلاةقالعل

/[205]/رخأآلاويفهلامعتساامهدحأ:نيهجوىلععضوتافصلا

ليوأتلاوأزاحجلاوةقيقحلانيبعمحلامزلًالإو«ثانإلاو3[روكذلاهلامعتسا

.«و»:طوقل1

.اقنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.لصألاريغخسنلانمةفاضإَنْيفْوَقْعلانيبام3
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:وحنءاثنؤمامهدحأناكولوءاتالبركذمللةفصلاةينثتتعضوامك؛زاحلامومعب

.!نامئاقبنیزودیزو«نامئاقرکبودز

ءافولاب)ذحخألادنعوأغولبلادنعانيلعةلمحجلاةيالو(مهتيالوبجتامر

وهو؛مهيفةلعلادوجولمهيلعصوصتملاريغصاخشألاةيالواهنمذخأنف(نيدلاب

الكلذك‹لامتحالمهماكحأرخؤنالامكف]ءانلرهظيامبسحبنيدلايفءافولا

هدیحوترهاظلكتيلوهلجّورتف؛ءايقشأمهنألامتحالمهتيالوكرتنوأرۇن

كرتتالوءاذكهوهءارويلصتوهتحييذلكأتوكرشةلصحخهيفلعل:لوقتالو

.2[ديحوتلالهأماكحأاذكوءاعنامهيفنألامتحالكلذ

مهتيالوانيلعبحتفاهيلعصوصتنملالمجلاوأمهيلعصوصنللاصاخشألاامأو

مهلمشيامنيملسلابدارأفنصملانألمتحيومهبانملعاذإةلمحلاةيالوكءافولاب

.الامجإءادعسلالمشيو

رذعيالو«روذعماهّلوتيملنموأةلمحلاةيالولهجنمكرشيفڭاشلاو
.ملعأهللاوةعارباذكوهرفكيفكاشلا

[دحابعليلاعتهللاةيالو]

)مشهتفرعم)صاخشألاةيالونميهو‹؛ىادعسلا:يا(هدابعلقهللاةيالوو)

ةفرعملاقالطإزاوجىلع*"ءايضلا"بحاصكسهنمءانباذهو؛مهمهملع:يأ

.قنم«نامئاقبنيزوديزو...ةقيقحتاملسملللماشظفللاو»هلوقطقس1

.طوقنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.قوعنم«ةلمحلاةعارباذكو...ةلمحلاةيالولهجنمكرشيلاكاشلاو»هلوقطقس_3

.قوعنم«ءايضلابحاصكهنم»هلوقطقس4
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مهفرعيقلخلاهللافرع":لوقتف؛لهجيملولهجيالهنأىعمبكهللافصويف

الو]؛نازتفتلادعسلالاقكلذكو"ةفرعممهمفراعوهو رارمتسااذهو

ىلعءاهنأليفكفرعيءاخرلايفهللاىلإفّرعتل:ل%هلوقيفليلد

؛كلذمهضعبعتمورَكَمَواوُرُكَمَول ىلاعت هلوقكةلكاشلملاقيرط
ةفرعملانإ»:لاقو3«فراعلاقيالوملاعهللالاقي»:"لوطملا"يفلاقاذكو

وألوهذلابالوصفمالوهملعدعبايناثءيشلاملعبو«ثداحلاملعلابصتخت

لاق؛«6"فراع"عنمو"ةفرعموفرعيأوفرع"مهضعبزاجأوء“نايسنلاوأ

هتفرعمدارملاو؛«وهالإوهامهفرعياليأ"هللالإهللافرعيال"زوجي»:قورز

.هبلوعفملايفةدئازلاقينأنمىلوأيزاحلاقاصلإللءابلاومهصاخشأب

الاجإةاىلإرشحلاوتوملابمهعوجرردصمةفرعمو)

دعبالاهيلإةروريصلاعوجرلاب/[206]/دارملاودعباصوصخاهيفمهرايدركذو

فصلانُهوحنومدآاموءاوعجريواوجرخواهيفاونوكيملءاهيفنوكلا

.باوثللاهيفاونوكيملمهنأللكشيالفجورخاواهيفنوكلاب

.307/1«سابعنبادنسميفدماهاورثيدحنمءزجح1

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبامو؛53:نارمعلآةروس2

نيدلادعس:رظناو؛قوعنم«فراعلاقيالوملاعهللالاقيلوطملايللاقاذكو»هلوقطقس3

.50صءلوطملا؛نازاتفتلا

.قوعنم«نايسنلاوأكشلاوألوهذلابالوصفمالوأهملعدعبايناثءيشلاملعبو»هلوقطقس4

.طنمطقس5
.«افراع»:خسنلال6

.لصألايلهيلعبطشو«ةّنلالا»هلوقةفاضإقونل7
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ةئباوهومهعوجرعضوم:يأناكممسا"لآم"نوكينأزوجيو

لآملابدیرینأزوجيوءالامجإاهيلإمهعوحرنامز:يأنامزمساوأءالاججإ

ىلإةنحلابحوتاللاحنمعوجرلاناكموأعوحرلانامزوأعوحرلا

نوكامأوءةبوتلابعجريفاقسافوأاكرشمديعسلانوككءاهبحوتلاح
ةدابعلايفداهتجالاوغولبلالبقمهوانينجوأالفطيصعيالنم

دعبوغولبلادعبداهتجالاباهيفىمظعلاةلرتلاىلإعجرينكلهةنحلاهلف

دادزتواهنمهتلرتممظعتف"يحي"كةيلوفطلانمدهتجانممهنموءةثعبلا
.ةثعبلادعبواهدعبامظع

هلوقهيلعفطعيف!يميمناكممساوهفلزانملالآلملابذارأوأ

كلذبهتفرعمهدابعلهللاةيالوتناكاذإف؛ريسفتفطع(ةّنجلايفمهزانمو)
هبتکو؛مشامعألوبقومحلهحدمهدابعلهللاةيالوانلقنإوتاذةفصيهف

2ملهقيفوتوأ؛محلزانمومحلةّئحلادادعإوىادعسظوفحملاحوللايفمحل

.خلامهبهتفرعمهتيالونوكنمىلوأاذهوء3[حيحصلاوهو]«لعفةفصيهف

هلال€4هتوبحيومحي-ىلاعت-هلوقهدابعلهللاةيالوللديو

.€5اوُنمآًنيذلايلو

.قنم«يميمناکممساوهف»هلوقطقس1

.قنم«محلهقيفوتوأ»هلوقطقس2

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.56:ةدلاملاةروس4

نم«اونمآنيذلايلو...ىلوأاذهو»هلوقطقسوةروس5
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[يلاعتلةيالو]
دقاديعسلاريغنألءادعسلاريغوهدنعءادعسلامه(هللدابعلاةيالو)اًمأ(ور

اموالانتما(هبمهرمآاللوبقلاف)غیزيمثهبلمعیوهبسیاعتسهللارمأاملبقي

نإف«يهنلالمشامرمألابدارأوأ«هبملعللهنعمهانامفذحف«اراجزناهنعمهات

د/[207]/هلناكاذإهّدضبرمأءيشلانعيهنلاو؛هكرتبرمأءيشلانعيهنلا

المعواقطنواداقتعاكرتوألعفنمهبرمأامليقهناكلاحلكیلعو؛دحاو

2قيقحلادرفلاو؛صخشهبآهلللاقيالودارفألاةيالونمةيالولاهذهوراواب

.كڃهللاوه

یلاوهللانإ»قيدصلالاقامكنابلقتتالمهنمهتءاربوهدابعلهللاةيالوو

.3«لاويملفیداعوداعيملف

سانشألاةيالو]

نأو"هلوقو"اترصبأامنانيعلاؤ"ةلوقلنيموصعمللاصاخشألاريغ(صاخشألاةيالوو)

نإيتاتسهجوأةعبرأبصاخشألاةعاربكلذك (هجوأةعبرأببجت)"يضابِإايهونوكي

اهکرتوادیحوتهاربنوكتف«رانلالهأنمهنأملعخنسمنمف؛خسلابوهللاءاش

.تالاۇسلا"يفامكةقعاصلابتامنمكلذكوليق؛هدهشوهملعنل5اكرش

.«ءادعسلا»:طيل1

.«يقيقحلا»:عيل2

.قوعنم«لاويملفىداعوداعيملفلاو...هتعاربوهدابعلهللاةيالوو»هلوقطقس3

.391:ٍصنأيامرظناو؛نوعوىقنم«هللاءاشنإناتسهحوأةعبرأبصاخشألاةعاربكلذك»هلوقطقس4

.قوعنمطقس5
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ىلعلكثعیوصخبدقومعيدقايندلاباذعنألكلذلهنماربيال:تلقا

یتومةلمجنمدحاوتّيمملكتامكويلاىلعثعبلابثيدحلاءاجامكهني
توماٰيباصأفمهيفثداحبيرغيّ:لاقوةدحاوةّرمهللانمبضغباوتام

مهوراننمماجلبمجليملومهعم

اثيشهنععمستالدقوءهنععمسلاناكنإهنع](اتعمسامنانذألالبقتنأ)

وأاهممصلوأىرخألاعمستملنإنذألاوأ*[ةدهاشملابتناكو

.ىرخألايفرسلل

اهاريفعمسلاماقمهلةباتكلاموقتفعمسيالفمصأناسنإلانوكيدقو

ءاهریغبرخآنموةباتكلابنيمأنموأةباتكلابنينيمأنمةجحلاهيلعموقتفءاهأرقيف

.هلعافنمهاترصبأاماترصبأاميدارملانألنانيعلاترصبأاگكلذسيلو

ةريبكنينيمأنماعمستملامهلأنعةيانكلااتعمسامامحلوبقونينذألاعمسبدارملاو

نكلاعمستملوأةيالولابحويامةرهشلانموأامهنمهيفاتعمسءاوس«صخشلايف

روعأناكنأب_امهادحإوأهاترصبأنإو؛ةيالولابحومامهادحإوأنانيعلاترصبأ

؟هنمايتنينيمأنمةعاربلابحومامهادحإوأنانذألا/[208]/تعمسواهبجوم

.لبقيفبلقلاىلإنالصوتناتلآامهنألبلقللوهامّإو؛نينذألاىلإلوبقلادنسأو

.«هباذع»:عيلو؛نوعنمطقس1

.392/2قريرهيبأدنسمكمحأ:رظنا2

.قنم«نومحلممهوراننمماجلب...ملعخسمنمفخسلمابو»هلوقطقس3

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام_4

.«دحاولا»:ىقونل5

.«امهاترصبأ»:نوعوقيل6
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هنأشكلذوراصبإلانوكيالدقوراصبإلاناكنإهنم](اترصبأامنانيعلاو)

؛اهضمغوأىرخألاىمعلترصبأامةدحاولانيعلاوأ![نانيعلادارلاو؛عمسلا

ارصبتملامهنأ2نعةيانكلاوأ؛نيدلابهنمءافولاةدهاشماترصبأامامحلوبقبدارملاو

نإومألوتةيالولابحومنانذألاتعمدقواهارصبتملاذإف«صخشلانمةريبك

دانسإو؛هنمريتةعاربلابحومامهادحإوأنانيعلاترصبأوامهادحإوأهاتعمس

°.3لقعللةقيقحلوبقلاامنوةلآلالإدانسإلانميلقعزاحبامهيلإلوبقلا
نينذألاعمسقفاويوأنانيعلارخآلاونانذألاامهدحأنيعونلاقفاوييأ(امهقفاويو)

رمخلانانذألاعم“ولف؛راصبإلاوعامسلانمروكذملا(كلذىلعبلقلا)نينيعلاراصبإو

هنیعبدهشاميفوأةرهشلانموأنيدهاشنمعماميفهبلقباتراو«هينيعبريخلادهشو

ملعيملوسيليوالکاينیانميرديالومارحهلاميذلاهيبأعمنكاسكرمأل

(ةعيرشلاىلعو)؛ءالوتيالفهيبألاعبعفتناهنأهيلإردابفالامالوةعنصالوابسكمهل

وأءةعيرشلاىلعتوبثلاو:يأقفاوي"ردصموأ"لبقت"ردصمىلعفوطععقلعتم

هللانيديأءةعيرشلاىلعتبثينأو:يأ؛نيلعفلادحأىلعفوطعملعفرذقي

وأةدهاشلملابريخلادحأنمتملعولف(ايضابإاًيبهونوكينأ)هلوقةعيرشلانملدييو

لهاضعبنموأيعفاشوأيکلامهلعلفءهلوتتميهويضابإهنأملعتملوعمسلا

.*نيرخآلابهاذملا

.يقنمةفاضإنيفوقعملانيبامس1
.«ىلع»:طيف2

.«بلقلل»:قيف3

قلتخاف«كبرمحرامالإلازتامواهنيباميفنيملسملابهاذمهتمساقتيذلافالتخالارثأنماذه4

يفلصألاو؛داشرلاودادسلالأسنهللاو؛هنماربينأبقيقحلاودعلااوكرتومهنيبنمءادعأنوملسللا

ءةرهطللاةنسلاهتحرشوميركلانآرقلاهنيبامكءهيغوىلاعتهللارمأبامزتلمىلوتملانوكينأءالولاسايقم
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نبهللادبعىلإ اهرسنكواهّمضوةزمحلاحتفبساًيضابأيفبسنلاو/[209]/

نمو؛ةُمَللحضانعروملاعالمامإوهوےہكلذكةزمحلاثلثمسضابأا

:اهصنو؛!ناورمنبكلملادبعىلإهتلاسرهحئاصن

ميحرلانمحرلاهللامسب»

دمحماندیسىلعهللاىلص

:ناورمنبكلمادبعىلإضايإنبهللادبعنم

نافهللایوقتبكينضوأووهالإهلإاليذلاهللاكيلإدمحأيف؛كيلعمالس

.نيقتملانمهللالّبقتيامهنأملعاوهللاىلإٌدرلاو«ىوقتللةبقاعلا

:4دعباما

باتکبكيلإبتكأنأيلإتبتككنومصاعنبنانسعمكباتك

امهنمتقرعامنأتمعز«رکدتامهنموفرعتامهنمف؛كيلِإ5هبتبتكف

يلملسمهاوراميفموماوُخأُنمْوُمْلال:ل6هلوقووإنوموامل:ىلاعت هلوقلثمنم
ت.هيخأةبطخىلعةبطخلاميرحتباب«حاكنلاباتك
رخآىلإ«...ضابإنبهللادبعىلإاهرسكواهمضوةزمحلاحتفبايضابإيلبسنلاو»هلوقطقس1

.قوعنمضابِإنبايلسارمصن

.ننم«دمحمانديسىلعهللاىلص»هلوقطقس2

.طنمةلالحلاظفلطقس3

.«دقو»:هضوعو؛ننم«دعباًّمَأ»هلوقطقس_4

.«ەتبتكف»:نيل5
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ء1ةّنسوهرمأهللاةعاطنمهيلعتضضحوهللاباتکنمهبترکذ

.2ركنمريغهللادنعوهفهنمتركنأيذلااًمأو

سيلهللانإفثةمئألاناشنمهبتضرعيذلاونامثعنمتركذاماأو

لّزنأاميْمُكَحَيملنموهلآهلوسرىلعهلزنأامبهباتكيفهتداهشدحأهيلعركني

.€7نوقسافلاو€5نوُمِلاظلاُمُهكوفهللا

حلاهنأهللاولإةّمئألاونامثعنأشنمايشكلركذأنكأمليّمن

كلبتكأسو«هلوسرىلعهلزنأيذلاهللاباتكنمةيلاكلذنمكلعزنأسو

هنأشنييأوهيفهيلعاًنعطيذلاونامثعربخنمكربخأوهبتبتكيذلايف

هللانكلوهبلمعومالسإلافمدقنمترکذ12امك11[نامثع)]ناكدقل

.مالسإلانعةّدرلاوةنتفلانمدابعلارجيمل

.ننم«هئيبنةنسوهرمأعابتاو...تفرعامنأ.تمعز»هلوقطقس1

.«ركنعبهللادنعسيلهركدتيذلانكلو»:نيل2
.«ةمألا»:نيل3

.«نأ8دمحمهئيبنىلعلزنأيذلا»:نيف4

.47:ةدئاملاةروس5

.«نولملاظلاونورفاكلا»:نفو؛46:ةدئاملاةروسس6

.49:ةدئاملاةروس7

.«ملعتهللاوالإايشنامشعناشنمكلركذأنكأل»:نيل8

.«...ريخكريخأسو»:اهيفو؛لنمنمكمحخأو...بتكأسوهلوسرىن“هلزنأيذلا»هلوقطقس9

.«هرمأوهنأشنيياو»:نيل-0

ننمةفاضإنيفوقعملانيبامس1

.«ام»:طل2



ديحوتلاةديقعحرش352

نيبمكحيييشلكتانيهيفباتكلالزنأوء1قلابادُمعثعبهللانو
مّرحوالالحهباتكيفهللالحأف«نونقويموقلةمحروىدههيفاوفلتخااميفسالا

:لاقف؛“هدودحنیوهئاضقنیبلصفوءامكحهيفمكحوضئارفهيفضرفو«امارح

نتَول:لاقوفلوُتيل6(2قلاةوئُخت
مث‹6ةريخللاهيفهدابعلسیلوامسقانبرمسقوْمُهكلوهلادوُدُحدعي

اإ:لاقو7كنمكلِىَحوُأاممءينلللاقفهباتكعابتابهئيبنرمأ

نامثعهعموهيررمأب/[210]/¥دمحملمعفنِنعافهار

الوةضيرفلديالواًحىدعتيلهللالوسرنوريالهباحصأنمهللاءاشنمو

امالإسلنلانيبمكحيالوفلاهلحأئيشمرحيالوهللاهمّرحايشلحتسيالوءامكح
ام¥رمىف؛10مظَعمويرتّيِصَعنِفأيإل:لوقي؟ناكوفلالزنأ

ىّتحهلمعلإنورظنيوهعمنونمؤللوهللانمهءاجامغليهمارمأاماعباتهللاءاش
6

م؛هتنسبالمعوهليبسهللالاسنف«نوضارهنعمهو مالسلاوةالصلاهيلعسهللاهافوت

ادمحمثعبهللانأكلذوةنتفلانمدابعلازجيملهللانكلو»:يف1

هيفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيلمكحلكهيفلصفورمألكهيفنيبوباتكلاهيلعلزنأو»:نين2
.«ادودحوضئارفضرفواماكحأمكحوامارحهيفمرحوالالحهيفلحأفنونمؤيموقلةمحروىدههطحجو
.186:ةرقبلاةروس3

.ننمةفاضإنيفوقعملانويامو4227

.227:ةرقبلاةروسس5

.ننم«ةريخلا...انبرمسقو»هلوقطقس6

.107:مامنألاةروس7

.18‹17:ةمايقلاةروس8

ةضيرفلدبيالوالالحمرحيالوامارحلحتسيالوامكحلدبيالوادحأدمعتيهنوريال»:يل9

.«هللالوسرناکو

.16:ماعنألاةروس0
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سانلانمیدتهانميدتهيالومادهودمحمهبءاجيذلاباتكلاهدابعهللاثروأ

هکرتب

®

ةّنسسبهللا2باتکبذحأفسانلاٍاهدعبمماق ملولمعوسانلاىلعوبآنمماقمش

همسقمسقيفالوهمكحمكحيفدحأهيلعملونيملسملانمدحأهقرافي

.نوعماجبهلو؛نوضارهنعمالسإلالهأوايندلاقرافىّنح

يدتهي«قافنلالهأىلعاديدشرمألا4ييوقباطخلانبرمعهدعبنمماق
ملامايندلانمحوتفبهللاهالتباوللاباتكب5مكحي«؛نينمؤملانمهلبقناكنهب

7مهقداهشوةعماجمالسإلاةملكورهاظنيدلاوايندلاقرافو؛هيبحاصهبلتي

اtاَتلَعَجكلذكو[وع)هللالاق؛ضرألاقهللاءادهشنونمؤملاوةمئاق

.9اديهشْمُكِيَلَعلوُسّرلانوُكِيوسالاىلعءادَهُشاونوُكَطس

نينمؤمللاملعمهيلعهللاهنمتئااماغلبمهللادنعنمهبءاحاملاعباتهللاءاشام8رمعف»:نيل1

يدتهييذلاهباتكوهو8دمحمهبءاحيذلانيملسملايهللاثروأمث8هللاهافوتىحمحلارصبم

.«هکرتبالإلضنملضيالوهعابتابیدتهانم

.«باتک»:نل2

.«اوبيعي»:يل3

.«یلعايوقناكفرمع»:نيل4

.«لمعيو»:نيف5

.«لي»:نيل6

.«ءافرلابهلنينمؤملاةداهشو»:يل7

.ننمةفاضإنيفوقعملانييام8

.142:ةرقبلاةروس9
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2لهأفرعياهبهللاءاشاملمعفءنامثعاوّلوفروتشاهتومدعبو

مثثلاءاشامضرألانئازخنمهلحتفوايندلاهلتطسبىحمالسإلا

اًملفمهٹیبنبذئمویسانلادهعولبقهابحاصابلمعيملارومأ4ثدحأ

نمهلبقناکنمةنسوهللاباتکبهوركذو؟هوملكفهوتأثدحأامنونمؤللیأر

نماإاهنَعَضَرَعَأمتهيرتايابركذنممملظامول:”ذللالاقو«نينموللا

توربجلاابمهذخأوللاتايآبهورکذنأهيلعشفنرحل

.ايفنضرألافارطأيفمهافنومهنمهللاءاشنمنجسوهكفّللاءاشنممهنمبرضو

نامثعىلع10نوتمؤملاركنأيذلاناورمنبكلمادبعايكلنْييأ؟يإو

تنأو«الفاغهنعالهاجنوكتنأىسعيصاعملانملحتسااميفهيلع11ءانقرافو

هللاتايآبدححتنأنامثعىوهكلمادبعايكّلمحيال/[211]/«هاوهوهنيدىلع

.«مهيفاهكرتفنينمؤملاراشتسامث»:نيلس1

.ننمطقس2
.ننمهلاءاشهلوقطقس3

.«ثدحأو»:نيل4

.«مهنمبيرقذئمويصانلادهعو»ç:يلس5

.«ەوملكو»:يف6

ةيربحابذحخأوهللاتايآبهورکذنأهيلعقشفءهلبقناکنمةنسوهللاباتکبهورکذو»:نل7

8هيبتةنسوهللاباتكبهوركذنألجأنمضرألافارطأيلمهافنونجسومهنمءاشنمبرضو
.«هادیاميسنواهنعضرعافهبرتايآبركذنممملظأنمونينمؤملانمهلبقناكنمراثآو
.22:ةدحسلاةروس8

.«انأو»:نل9

.«نوملسملاركنأام»:نيل0

.«ەوقرافو»:ل-1
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ناورمنبكلملادبعايهللاهللاف؛ائيشهللانمكنعغيالنامثعنإف؛امبّذكتو

.یمسملجوامازلنوکتنألبقو«ديعبناكمنمشوانتلالبق

ُمَلَظَانموهللانأهيفهانقرافوهوقرافوهنعنونمؤملانعطامناكهو

نأمُهَلناکاميفىعَسَومسااهيفَركذُينأهللادحاَسَمعمنمم

3ناکف2مظَعةرخآلايفمهويزاُلايفمهلَنيفئاَحلإاهون

باتكباهيفىضقينأهللادجاسممنمنملّوُأ[نافعنب]نامثع

مهرنوُعْدَييذلادّرطَتالو:6دّمحللاقهللانأهيلعهانقرافوهيلعهانمقنامو

مَعكبحنماتوءَنمهباسحنِعامهَوُيلاةا
مهدرطةمألاهذهنملحجرلواناکفمنوُكَفِءيشنم

نباعفانو؛يهحلاملسمورذوبأ:ةنيدملانممهافننُمناكو؛مهافنو

بدنجو«ناجولالحرلاىلإةملحلايبأنببعكةفوكلا؟لهأنمىفنو؛ماطحلا

نأكلملادبعايناّمثعءاوهكنلمحيالفكفرعأفالهاجوأكركذأفالفاغنوكتنأىسع»:نيف1

ناكمنمشوانتلالبقكلمادبعايهللاهللافءيشهللانمكنعيفيالهنإفاهنعضرعتوهللاتايآببذكت

هللالاقهيفهانقرافوهوقرافونوملسملاهيلعنعطاّنناكهنإوامازلنوكهنألبقوديعب

0.113:ةرقبلاةروس2

.«ناکو»:نيف3

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.«هللاباتكاهيفصقينأ»:نيف5

.«لاقكيهللانأهانقرافوهيلعانمقن:نيف6

.53:ماعنألاةروس7

.«رافغلارذابأةنيدملالهأنمىفننمناكفمهافنومهدرطدقةمألاهذهرايخناكف»:نيل8
.طنمطقس9

23
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ءةبقعنبديلولاهببعليناكيذلاارحاسلالتقيذلاوهبدنجويهزنبا

سيقنبدیزیونبدوسأو؛ناحوصنبدزوءةرارزنبورمعىفنو

لهانمىفنو؛ةفوكلالهأنمريثكسانيفيمرضحلاسودركوءينادمحلا
مهافننمدعكلعيطتسأالو؛يربنعلاروعذمويرسقلاهللادبعنبرماعةرصبلا

.نينمۇلانم

بعليناكوىلعةبقعنبديلولاهاخأهنأهيلعانمقناكو

ىلعهتبارقلجنمهرمهللانيديفقساف«ناركسسانلبيلصيو
.7نينمؤلاوهلوسروهللادهعبثيدحمهدهعراصنألاونيرجاهملانينمؤلل

ياينغألانيبةلودلاملالعج؟وفلادابعىلعهتبارقهريمأتهيلعاكو

لبوهللامالكلبوءاليلوًنوُكَياليك)لا0الاقو
.12ىوحلالوقلا

.«رحاسلالتاقريهزنببدنجوبعكةفوكلالهأنمىفنو»:يف1

.«دیزی»:نيل2

.«جيود»:نيف3

.«سانأ»:نيف4

.«نينمؤملانممهددععاطتسيالنمويربنعلاروعدموهللادبعنبرماع»:يل5

.«رحسلابعليناكفنيملسملاىلع»:يف6

.ننم«نينمؤلاوهلوسروهللادهعبثيدحمهدهعامُأوراصنألاونيرحاهملانينمؤلاىلع»هلوقطقس7
.«انمقن»:يل8

.ننم«وهللادابعىلعهتبارقهريمأت»هلوقطقس9

.«ڭهللالاقدقو»:نل0

.07:رشحلاةروس1

.«هاوهمبتاوهللامالكهيفلدبف»:ف2
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رطقعنمىح؛ىمحهلهأوهسفنلاهيمحيلضرألاىلإقلطناهنأهيلعانمقنامو

ميارالقهللالاقدقومهماعنألومهسفنألهدابعلهللاهلزنأيذلاقزرلاوءامسلا

ىلَعماُمُكَلنذُأهللالقالالَحَومارحهممناعبفقرنممكهللالَرنَأام

مويَبذُكْلهُلىلَعنورييذلانطامونورت«هللا

ُتاقَدّصلااَ:هللالاقدقو؛تاقدصلايفىّدعتنملأهنأهيلعانمقناكو

باقرلايفو/[212]/ةلوُمْلاواَهْيلَعَنلِماَعْلاونيكاَسَمْلاوءاَرقْفْل

لاقو2یکعللوهللانمةّضيرفليبسلاناوهللاليسيفوَنيمراَعلاو

ةريخْلامهلنوكيينااُرهلوُسَرَوللاىّضقاذاةّموُمالونموُملناكاَمر
مم

.4انیمدالالَضدققُهلوُسَرَوهللاصعبنمومهسانم

نبرمعنينمؤملاريمأاهضرفناكضلئارفهعنمنامثعثدحأيذلا5[و]

؛مهایاطعنم6[افلأ]افلأردبباحصأصقتناوےہهيلعهللاةمحرباطخلا

عنموهلهألوهسفنلاهامحورطقلامضاومعنمهنأهيلعانمقن:نْفو60‹59:سنويةروس1

قرنمْمُكَلهلالرئامميرالق»:كيهللالاقدقومهماعنألومحلاعاتمهدابعلهللاهلزنأيذلاقزرلا

.«[سنوي]«(59)نوُرَتفَتهُلىلعممكَلنذُاُهّللاألقالاََحَواًماَرَحم

.نيلاهتيامنوةيآلاةيادبلإراشأو؛60:ةبوتلاةروسس2
.ننمةلالحلاظفلطقس3

.36:بازحألاةروس4

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.«فلأفلأمهاياطعنمردبلهأصقنأوهنعهللايضر»:ياو؛طنمةفاضإنيفوقعملانيبام6



ديحوتلاةديقعحرش358

بتلانوُرنكَيَنيذلاولهللالاقولاليبسيفاهقفنيملوةضفلاوبهذلازاكو
.1نورْكمُتكاماوفودفلهلوقىلإ€هلاليسيفاهونالو

ناکوءاهفّرعيالواهدريالوهلبإىلإةلاضلكمضيناكهنأهيلعانمقنامو

ءاهيلعاوملسأدقاوناكنإو3سانلانمدحأدنعاهدجواذإمنغلاولبإلانماهذخأي

سالااوُسَخْبَتهللالاقوهيلعاوملسأاممحلنأهللامكحيفمحلناكو

لطابلابمكيمُكَلاَومَأاولكاتالللاقو6€نيدسفُميفاوالومها

اًميحَرمكبناكهللانإمكسفنأاوفًالومكضارتنعةراحتنألإ

.7رسيهللاىلعكلذناكواراهلصفوقامواًناودُعكلذلعنمو

ىلعالاًمعمهنملعجيوهبراقأهيطعيوءهسفنلهللاسمحذأهنأهيلعانمقناكو

يذلوهلوسرلوهللسمخلاهللاضرفدقوهللاضئارفلاليدبتكلذناكوباحصأ

ىلعاَلااموهللابمنم1نللاقنباونيكاسلماوىماتيلاوىبرقلا

ءْيَشلكىعلاوناَعَْحْلامَناقرفلاوادع

هللاليبسيلاهنوققفنيالوةضفلاوبهذلانوراكينيذلاو»هللالاقو»نيلو؛35ةروس1

.«ةيآلا«مهروهظومههابجابیوکتفمنهجرانيلاهیلعیمحیمويميلأباذعبمهرشبف

.ننمطقس2
.ننم«سانلانم»هلوقطقس3

.ننم«ممحلنأ»هلوقطقس4

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.183:ءارعشلاةروس6

.ننم«اريسيهللاىلع....مكسفنأاولتقتالو»ىلاعتهلوقطقسو؛2930:ءاسنلاةروس7

هللسمخلاهللاضرفوهللامكحلاليدبتكلذناكوهبراقأهنمىطعأو»:نيلو۱41:لافنألاةروس8

.««ريدقءيشلكىلعهللاو»هلوقىلإليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاويبرقلايذلولوسرللو
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یّتحمهماعطنمائیشاوعينأنامعلهأونيرحبلالهأعنمهلأهيلعانمقناكو

.€2ّرلاُرَحَوعياهلالَحأوهلالحأال!امرحتكلذناكوقرامإلاماعطعاي

تددعاملکو؛هّللاءاشامالإاهصحنمنامثعملاظمنمریٹکبربخننأاندرأولف

هنآنامثعلمعنمناکواذهضعببلمعينألجرلارفكينامثعلمعنمكيلع
ءرمعوركبيبأنيحلاصلانيتفيلخلاوهللاءينةّنسفلاخوفلالزنأامريغبمكحيناك

َنينموُمْلاليسريغعبوىداهَليتامدعبنمققاَشينمو)ل:4هللالاقدقو

لالَناميْمُكْحَبملنموا:لاقوارصَممْنهَحىوامهوُ
هللاةّعَلالأ:لاقووقسافلا»و€نورفاكلالو]نوُملاظلامهكَواف

ا»:لاقوهَلًدحَتنلفهللاعلينموىلع

اَمَورالْمُكسَمَفاوُمَلَظيذلاىلإاوكتالول:لاقوَيدْهَعلاَ

ْمُكحَيملنمول:لاقو/[213]/المثءايلوانمهللانوُدنمْمُكَ

.«مرحتكلذو»:نيل1

.274:ةرقبلاةروش2

.ننم«اذهضعببلمعينأ...ربخننأاندرأولف»هلوقطقس3

۔«هللالاقوهيبحاصلييسوهللاليبسفلاخدقوهللالزنأامريغبمكحيهنأنامشعنمناكو»:نل4

.141:ءاشتلاةروس5

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبامو؛46:4749:ةدئاملا:ةروض6

.18:دوهةروس7

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام8

.5]:ءاسنلاةروس9

.ننم««نيلاظلايدهعلانيال»:لاقو»هلوقطقسو؛123:ةرقبلاةروض0

.113؛دوهةزوس1
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ىىلعكبرتملككلذك»:لاقومهكلوافهللالنام
امبهيلعاندهشامّنإو«نامثعىلعدهشتتايآلاهذهلك؛€2نوُموُيالهنأاوقَسف

e

ةكِالَمْلاَوهملعبهلأكيبلنااميُدَهْشَيلالو؛تايآلا*[هذه]هيلعتدهش

مكاميحلهبءامُسلارَ:لاقو5(هّلبىف

ءادهشنونمؤللاوءهنماوربتهللاةيصعمنمنامثعهب7لزنيذلانونمؤملاىأرامف

ةلوُسَروْمُكَلمَعهللاىّريسفاولمَعال:دللالاقكلذكوسانلالامعأنورظانهللا

ةموصخكرتونوممكاميمكيفةداهشلاوبقاملاعىّومومو
َبسَحأملل:10شلالاقو؛نتفلانمهللادعوأامعقوو«؛لطابلاوقحلايفنيمصنللا

مَعَمهلنمَنيذْااتقدقونوُنتفُيالمهواًنمآاوُلوقُينأاوكرينأسالا

ىلعنامثعةعاطنأنونمؤملا2ملعف21نيذاكْلامعواوقَدَصَنيذلاهلا

نمالميفاوعمتجاوضرألافارطأنمنامثعىلإاوراسف‹«سيلبإةعاطكلذ

.ننم«نوقسافلامه»ىلإ«ءايلوأنمهللانودنممكلامو»ىلاعتهلوقطقسو؛49:ةدئاملاةروس1

.33:سنويةروس2

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.طوننمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.165:ءاسنلاةروس5

.ننم«نوقطنت...ءامسلابروفلاقو»هلوقطقسو23:تابراذلاةروس6

.«ىتأيذلانوملسملاىأراًملف»:نيل7

.«لقوهللالاقوسانلالامعأيلنورظانضرألايلهللاءادهش»:نيل8
.ننم«نولمعت...نودرتسو»لاعتهلوقطقسو106:ةبوتلاةروس9

للالاقدقو»:ل-0

.23‹1:توبكنعلاةروس1

.«ملعو»:نيف2
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3يذلاهوربخأوفلاهوركذف2هوتأف!ليبلاجاوزأةّماعوراصنألاونيرحاهللا

*[هنمهللاىلإبوتيهّنأونولوقييذلافرعيهنأمعزفهللايصاعمنمىتأ

ىلإعوجرلاوةبوتلاوبنذلاب؟فارتعانمهبمهاتأيذلا5هنماولبقف؛ٌقحلاعجاريو

نأقحاباوتأاذإمالسإلالهأىلعاقحناکو”هنماولبقوهوعماجففلارمأ

قحلانمهبمهاقتاامىلعسانلاقرفتاملفىلعماقتساامهوعماجيوهولبقي

عّطقتنامهرابدأيف”بتكفءهنمباتاميفداعوهيلعمهدهاعيذلانعثكن

يذلادهعلاهثكنوهباتكىلعنونمؤملارهظاًملف؛فالخنممهلحجرأومهيديأ

دعبنُممُهَاَميَأاوكنإاهلالاقوفلامكحب10هولتقفاوعجرهيلعمهدهاع

.22نومعَمَناملمُريوقمكديفاوشوهَ

.طنمطقس1
.«اوتاف»:نيف2

.«يذلاب»:نل3

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام4

س5
.«فارتعالا»:نيل6

.«قحلاةعحارموكلهللاىلإةبوتلاو»:يل7

.«اوقتلا»:يف8

.«هلامعىلإبتكفهنمباتيذلانممظعأىلإداعوهيلعمهدهاعيذلاثكنهنعاوقرفتاًملف»:نيل9

.«هولتقوهيلإاوعجردوهملاهثكنو»:نيل-0
.«ڭا6هللالاقدقو»:نف1

.12:ةبوتلاةروس_2
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مالسإلابناسنالالمعيدقوقلابلمعوهللاءاشاممالسإلالهأعماحف

مهلنيامدعبنمْمهراَبذَأىلعاوترانذلنرالالاقونعتريمانامز

نمةّنسكرتوهللاةيصعملحتسااًملف؛€2مُهَلىْومُهَللوسناطيشلاىد

يفةعاطلانأوءىلوأهللاليبسيفداهحلانأنونموللملعنينمؤملانمهلبقناك

هيف/[214]/هانقرافيذلاونامثعريخنماذهفڭەهماكحأىلعنامثعةدهاجب

.انلبقنونمؤملاهيلعنعطو

بلاطيبانبيلعناکدقفگهنتخوهللالوسرعمناكهنأترکذو

دهشتتنأومالسإلالهأنموهنتخناكوهنمهيلإهللالوسرىلإبرقأ
قحلاكرتاذإةاحبمقليدمحمنمهتبارقنوكتفيكفكلذىلعدعبانأوكلذبهيلع

فلالزنأامريغب؟مكحلاباهرفكةّمَألاهذهرفك7ةمالعامنأملعاو؟ارفكلاعتو

هللالاقدقوهيبقعىلعدترامثانامزنيملسملاعماحوهللاباتكبلمعدقو»:نيل1

.25:دمحمةروس2

.ننم«هماكحأىلع...لحتسااًملف»هلوقطقس3

.«هيفمويلانحنانعطوهيفهيلعاونعطوهانقرافونونمؤللاهيلعهقرافيذلاوهناًمثعربخنمهلاثأوانهف»:نلل4
.طوننمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.«هعمهتلخو8هللالوسرعمهنوكتركذو»ل6

.«ەتمالع»:طل7

قبسأوةرحمهمدقأوةلخمظعأوهللالوسرىلإةبارقبرقأبلاطيبأنبيلعناكدقف»:نيل8
مآقحلاكرتاذإةاحنتناكلههتلخوهتبارقتناكفيكفكلذدعبانأوكلنبهلدهشتتنأوامالسإ

.«اومكحوهللالزنأاميمكحلااوكرتاذإةمألاهذهرفكةمالعنأ.ملعاواكاله
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الفُمُهكوفهللالَنَااميمكحيْمَلنمَول:لاقهللانأبكلذ

هتاياعوهللاَدعَبثيدح:3لاقفاليقهلانمقدصأ

ىلإكنيددنستالو«كسفننعنامثعرعناورمنبكلمادبعايكُنرغيالف

لامعألاكلمأنف؛نوملعيالثيحنمةنوجردتسيونوديريولاجر

گيغبنوألضننأهعابمابهللاانراجأقلابقطنيديدجهللاباتكوءاهمناوخم

هللالبحوههللاباتكو7اميقتسماطارصهدهيهللابمصتعينمهإوهللابمصتعاف

مهيأنملاجرلاهللالبحسيلوءاوقرفتيالوهباومصتعينأنينمؤملارمأيذلا

:10ڭلالاقويحهإفنآرقلاتربدتنأامهللاكركذأف؛9نونعطيونوبهنينسح
هبهللانمءاجالاعباتنكف€11مْلافقابوقىلعْمأنآرقلانوريالفأل

نآرقلانکینمهلجتحتهبووعدتهبوسانلانمكمصاخنممصاختهبويدتت

.46:ةدئاملاةروسس1

هللانمقدصأنمف»:هلدبءاجو؛ننم«اليقهللانمقدصأالف...لاقهللانابكلذ»هلوقطقس2

.«نونقويموقلامكح

.«لاقو»:طونيف3

.05:ةيثاخلاةروس4

.«نوحردتسيلاحجرلاىلإكنيددنستالوكسفنزع.ناورمنبكلمادبعايكنرغيالف»:نيف5

.«لضنوليغبنأهعابتبهللانراحأقلباإقلعيالادبأديدهلاباتكواهمتاوحخلامحألاكلمأ:نيل6
نموكيهللالاقميقتسمطارصىلإكيدهيللابمصتعاوكلملادبعايهللالبحبمصتعاف»:نيل7

.«ميقتسمطارصلإيدهدقفهللابمصتعي

هللالبباومصتعاولاقفهباومصتعينأنينمؤملارمأيذلانوتاهللالبحوههللاباتكو»:نيل8

.«اوقرفتالواعيمج

.ننم«نونعطيو...سيلواوقرفتيالو»هلوقطقس9

هللالاقهبامصاخمهبايدتهمنوكتونآرقلااعمربدتنأهللاكدشنأف»:نيل0

.25:دحةروسس1
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دقسلانلانإفةرخآلاوايندلايفحلفيوهمصاخنممصاخيهبةمايقلامويهتّجح

هللابكنرغيالوتومادعباللمعتف«؛نومصتخيمهّبردنعةمايقلامويمهواومصتخا

جلبأوهرصنلُجعوهعمماقهللانأ2نايفسيبانبةيواعمنأشيفكلوقامو

ةلودلالبقنمنيدلاربتعينكينإفڭنامثعمدبلطبهّودعىلعهرهظأوهتجح

رهظدقف؛“ةلودلابنيدلاربتعنالافايندلايفضعبىلعمهضعبسانلارهظينأ

ولبيلنيملسملاىلعرافكلارهظدقوفيكرظنيلنيرفاكلاىلعنوملسللا

ياهلوادُنُمايالاَكْلَتول:لاقوىلعاباقعنوكيوكلذبنيملسلا

َنيملاظلابحيلُهللاوءادَهُشْمُكنمذواوُنماعنياللالعلسالا

رهظاذإنيدلاناك/[215]/نإف؛6نيرفاكْلاَقَحْمَيَواوُنماعىذاهلاَصُحَمْو

موينيملسللانمڭنوكرشملاباصأيذلاتعمسدقف7ىلعمهضعبسانلا

مهوهباحصأوديزينباىلعراتخملارهظو«نامثعةعيشمهو؟ةرصبلالهأىلع

نم«رورغلاللابكنرغيالو...هللانمءااملاعباتنكف»هلوقطقس1

.«ةيواعميفكلوقامأ»:نيف2

.«نامثعمدلبلطلاب»:نيف3

.«كلذلبقنمهريتعنالانإفايندلايفةيلغلاوةلوذلالبقنمنيدلاريتعتتنكنإف»:نيل4

.«نيرفاكلايلعيونينمؤملايلبيلنينمؤملاىلعنوكرشملارهظو»:نيل5
.141‹140:نارمعلآةروس6

.ننم«ضعبىلعمهضعبسانلارهظاذإنيدلاناكنإف»هلوقطقس7

.«نيكرشملا»:لصألايف8

ىلعوهيلعنامثعةلتقرهظفيكرظناودحأموينيكرشملانمنينمؤملاباصأامرظناو»:نيف9

.«ةرصبلالهأىلعرهظورادلامويهتعيش
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نبسنخأىلعفحسلانبارهظو‹راتخملاىلع!ثيبخلابعصمرهظو؛مهتعیش

لهاىلعريبزلانبارهظوةنيدملالهُىلعماشلالهُرهظوڭەباحصوةحبد

ءالوهناکنف؛مکتعیشمهومكيلعهللامرحاماهنماوحتفتسامويةكميبماشلا

؛ضعبىلعمهضعبسانلارهظيدقفةلودلالبقنمنيدلا*ربتعيالف؟نيدلاىلع

يفرهظواكلمنوعرف6[للا]ىطعأدقفگايندلايفاكلمارفاكالجرهللايطعيو

.8[اكلم]ەبريفميهاريإٌجاحيذلاىطعأدقو«ضرألا
هدهاعيذلابهلفيملمثيلعنبنسمانمةرامإلا؟ةيواعمىرتشاامّم

دقواًهديكوتَدْعَبناَميالااوُضَققتالواذهللادْهَعباوفوأول:لاقوهيلع

تضفيتلاكاوثوُكَتالونوعاممَعَهلانإًاليفكکِيلَعهللاُملَعَح

اَوأنىترأيهوكتمكتلَمكننونكَوفدنتنم

نعلأستالفهيفمكاَةَماَيقلامويمُكَلنيسوهبهللامكولي

سانلافهتريسوهلمعانيأروهانکردادقانآريغهعینصالوهلمعنعالوةيواعم

.ننمطقس1
.ننم«هباحصأوةحبدنبسنخأىلعفحسلانبارهظو»هلوقطقسو؛«هباحصأ»:طيف2

.ننم«نيدلاىلع...مرحاماهنماوحتفتساموي»هلوقطقس3

.«ريتعت»:نيف4

.ننم«ايندلايلااكلمارفاكالجرهللايطعيو»هلوقطقس5

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام6

.ٺنمطقس7
.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام8

.«ىرتشاةيواعمنإمث»:نيل9

لاقدقوهلنيفويلميظعلاهللادهاعوهيلعهطرتشااميهلفيملو»:نيلو؛92ةروس0
.«ةيآلااهديكوتدعبنامبألااوضقنتالوهللا
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الوهللاهمكحمكحلالوهللامسقيلاةمسقللكرتأادحأسانلا1يفملعنالو

امكلذيفناكلةّيمسنيامدالإءامدلانمبصيملولف؛هنممارحمدلكفسأ

نمهيفكيفرفكملارمخلابرشيانيعلسانلانعاقسافديزيهنبافلختسامث؛هرفكي

اوهعبانمملَضامولهللالاقوفلانمىدهريغبهاوهعبيناكوڭءوسلا

ةواعملمع“فخمفيملقفيدلهللهللنمىتر
يفكسفنعداختالوكلمادبعايهللاقتافنملقعيذلكىلعديزيو

اماريثكامهيلعنوبيعيوءكيزيوةيواعميفنونعطيمكتيبلهأانكردأدقفةيواعم

مهنمانبهتككالموهللادهشن/[216]/انفهعمنمونامثعلوتينمف«نوعنصي

هيلعتونو”انشعاهكلذىلعشيعنءانبولقوانتنسلأوانيديأب؟ءادعأمحلوءآرب

.هللادنعكلذببساحتانثعباذإهيلعثعبنوانتماذإ

ييٌولغلانمهللابذوعأياونيدلايفًولغلايرذحتيلاتبتكو

ريغهللاىلعلاقيناكامهّإفهتلهجاذإنيدلايفولغلاامكلنييأسو

.«نم»:طيل1

نمملعأالوهتريسوهلمعتيأروهتكردأدقينليريغهتعانصنعوةيواعمنعلأستالف»:نيل2

بصيملولفهنمهللاهمرحمدلكفسأالوهللاهمكحمكحلالوهللااهمسقيلاةمسقللكرتأادحأسانا

هيفكيفرمخللابراشارفاكانيعلاقسافديزيهنبافلختسامثهرفكيامهيفناكلةيمسنبامدالإءالبلانم

.50:صصقلاةروس3

.ننم«فخيملف...هاوهعبتيناكو»هلوقطقس4

.«لقاعلکىلع»:نيف5

.«محءادعأءيربمهنميزهتككالموهللادهشأينإف»:نيل6

نم«انشعام»هلوقطقس7

.نمطقس8
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لهي3ىلاعتهللالاقونسيلاهئيبنةّنسو2انلنيبيذلاهباتكريغبلمعيو

باّتكلالهأاي:لاقو]قحاالإهللاىلَعاولوقَتالوْمُكنیديفاولُعَتالباتكلا

تنأودعب7[نم]ةّمئألاونامثع6لعفامك5[€ّقَحْلاريغٌمُكنيديفاولال
اوعببأدقومهعبتوهللاةيصعمىلعمهعماحتومهتعاط؟ىلع8[ومهليبسىلعدعب]

نماولَضدقموقِءاوُهُأاوتالووهللالاقوءاهيلعتنأمهتعبأومهءاوهأ

نيدلاييولغلالهأءالؤهف29ةيآلا([ليبسلاءاوَسنَعاولضَواريثكاولضأَو]لب
هرمأيصعنيحهللبضغو1!همکحبيضروهباتکیإوهللاىلإاعدنمسيلف

.12هئیبنةّنستکرتوعيضنيحهمكحبذخأو

لهانوقرافيومهنيديفنولغيمهنامعزتجراوخلابضرعتيلِإتبتكو

؛مهليبسكلنأ!3يإو؛نينمؤملاليبسريغنوعيمهنأمعزتومالسإلا

.ننمطقس1
.«نيبيذلاهللاباتكريغبلمعيوقحلاريغهللاىلعلاقينأنيدلايفولغلاو»:نيل2

افنماطقس3
.170:ءاسنلاةروس4

.79:ةدئاملاةروسنمةيآلاو؛ننمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.«الغ»:نيف6

.ط.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام7

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام8

.ننمطقس9

.«ةبآلا»هلوقاهنمطقسوننمةيآلامامو؛79:ةدئاملاةروس0
.طنمطقس1
ةنسوهيبنةنسىلإوهللاباتكىلإاعدوهللامكحبيضرويصعنيحهللبضغنمسيلف»:نيل2
.«نيدلايفلاغبهدعبنونمؤللا
.«ێإو»:طل3
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ثدحأنيحهوقرافوءةّنسلارييغتنمثدحأامهيلعاوركنأنيذلانامثعباحصأ

نيحبلاطيبانبيلعباحصأمهو؛هبرىصعنيحهوقرافوهللامكحكرتو
d_ . . f. ِ

اورقينأاوبأوهيفهوقرافوهيلعهوركنأفهللامكحكرتويصاعلانبورمعمكح

فقرافملشوهوادعشامهدعبنلمهفثلاباتکمکحنودرشبلامکح

]باطخلانبرمعو“ركبابآولهللالوسرمهتنسومهنيديفنولوتياوناك

اوناکكلذىلع؟مهتنسبنوضريومهليبسىلإنوعديو5[امهنعهللايضر

مهلمعىأروسانلانممهفرعنمملعدقو؛نوقرافيهيلعونوعديهيلإونوجرخي

اولتاقلهللالاقولالیبسفمهذشأوءالمعسانلانسحأاوناکمهنآ

.8سماعَمهللانأاوُملَعاَوةظلغمكيفاوُدحْيَورافكلانسمكتولينبذل

مهالاونملاأوىادعأمهاداعنملانأةككالملاوهللادهشنجراوخلاريخاذهف

كلذىلعتوغوانشعامشيعنكلذ/[217]/ىلعءانبولقوانتتسلأوانيديأبءايلوأ

نيبأانأومالسإلالهأنوقرافيونينمؤملاليبسريغنوعبتيوهللانيديلانولغيمهلآمعزتو»:يف1
.«مهمهليبسكل

ةحلطوريبزلاباحصأمهوهللامكحكرتنيحهوقرافوةعدبنمثدحأامهيلعاوركنأ»:نيل2
ورمعوسيقنبهللادبعمكحوهللاباتكلدبنيحيلعباحصأوىغبنيحةيواعمباحصأ:ادكننيح

.«مهلکءالؤهاوقرافمهفصاعلانبا

.«هللامكحنودرشبلامكحباوقرفينأاوبأو»:نيل3
.«رکبيبأو8هللاينةنسو»:نيل4

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.ننمطقس6

.«هّللاليبسيلالاتقدشأوالمعنسحأاوناكمهنآمحفاحفرعومهفرعنمملعدقو»:نيف7

.ننم«نيقتلا...اولتاقهللالاقو»هلوقطقسو؛124:ةبوتلاةروس8
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اوجرخنيحاوناكدقلةرسلانلانمهعابتأوقرزألانبانمهللاىلإ2أريناأريغ؛انتماذإ

.مهنمهللالإًارينفمهمالسإدعباورفكوهنعاوترامهنكلوءانلرهظاميفمالسإلاىلع

يفكلدهتجأوكباتكباوحجبكيلإبتكأنأيلإ*تبتككّنإف:دعبامأ

نأهّللابٰیترکذو؛هبكيلإتبتكاملضفأوملعتتنكنإكلنأيّنإو‹ةحيصنلا

انتنسلأبانؤايلوأمهالونموانؤادعأمهاداعنملانأةكئالملاوهللادهشجراوخلاربخاذه»:يل1

.«انبردنعهيلعثعبنوانتماذإهيلعتونوانشعامكلذىلعشيعنانبولقوانيديأو

.«ءآربانإ»:نيف2

.«ەعابتأوهعينصو»:نيل3

ًاريتفهمالسإدعبرفكودتراوثدحأهنكلوانلرهظاميفمالسإلاىلعجرخنيحناكدقل»:نيل4

.«تبتکتنأو.مهنمهللاىلإ

املضفأوهللابيتركذو»:يلياميفهرکذنقبسامیفوهامكادجافلتخمصنلانميقبامءاجنيف5

ةيآلا«باتكلايفسانللهانيبامدعبنمىدحلاوتانيبلانمانلزنأامنومتكينيذلانإ»تلقنأهبيتركذ

ةمئالاربخكتربخأوكلتنيبدقف«هنومتكتالوسانللهننيبتلباتكلااوتوأنيذلاقاثيمهللاذخأذإو»

يسفنيفسيلءيشبسانلاعداخأنأالوهبرفكألادبعذختيملهللانإفكلحصنأنأيلعاقحناكو

اثيشسانلااوملظتالومارحلامرحتولحتل8هيبنةنسوهللاباتكىلإمكوعدأهنعىمنأامىلإفلاخأو
هنمهللااربتنعاربننأوهللالوتنمىلوتننأوهيفانفلتخااميفمكنيبويبامكحهللاباتكنوكينأو

هذهنأوأانيبنهيلعانكردأيذلااذهفهباتكيفهتيصعمبرمأنميصعنوهتعاطبهللارمأنمعيطننأو

همکحفءيشنمهيفمتفلتخاامو»كهللالاقدقوهيبنةنسوهللاباتككرتنيحالإامدكفستملةمألا

انلبقناكنمهبهللاىدهيذلاحضاولا.ايبسلاوهتآرقلاو«ببنأهيلإوهتلکوتهيلعيبرهللامكلذهللاىلإ

يطارصاذهنأو»لاقوهكرتنميدتهيالوهعبتاملضيالونيحلاصلانيتفيلخلاوهباحصأودمحم

نزفكاوهعبتتولبسلاكبقرفتتنأرذحاف«هليبسنعمكبقرفتفلبسلااوعبتتالوهوعبتافاميقتسم
هللاباتكعبتييذلاىدمحلامامإفةلالضماءإرىدهمامإنيمامإةرخآلاوايندلايفنوعبتيامنسانلا

ةمئإلاءالؤهو«انرمأبنودهيةہثأمهانلعحزنكيهللالاقيذلاوهوهللاملكحبمكحيوهللاةمسقبمسقيو

هللالزنأامريغبنومكحينيذلامهفةلالضلاةمئأامأومهتيصعمنعىومهتعاطبهللارمأنيذلا

مهانلعجو»مهيفكيهللالاقنيذلاءالؤهفهللانمةنسريغبمهءاوهأ'نوعبتيوهللاةمسقريغبنومسقيو
«اريبكاداهجهبمهدهاجونيرفاكلاعطتالو»لاقمهيفو«نورصنيالةمايقلامويورانلاىلإنوعديةمئأ
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نايلعاقحناكوهةّمألاربخكتربخأويسفندهجبكلتيدقيفكلنأ

ىَدْهلاوتالانماملأامَنوُمُكَيسذنإ:لوقيهللانأتملعدقالكلحصنأ

اواتسذلإنوُنعاللاهنعليوهللاُمُهْنعلكَبانكايفسالوهاييامدعبنم

ادبعيذحخُيملهللانإف؛€1ميحرلاباكااأومَعبوكأفلأ

.هنعىهنأامىلإفلاخأو«يسفنيفسيلءيشبساناعدلعأنالوهبرفکأل

مارحاومّرحتلوهلالحاوتل[و]كهئينةّئسوهللاباتكىلإمكوعدأ

هللاباتكىلإمكوعدأو؛هّللاباتكاوعجارتومكبرىلإاوبوتتوهمكحباوضرتلو

فلامسقاممسقيوهللامرحاممريويفانفلتخايذلايفمكنييويييمكحيل

عيطنوهللاهالوتينمىلوتنو«هلوسروهتمهللاأربنمرينوهلامکحامیمکحيو

.هتيصععبهللارمأنميصعنو«هباتكيفهتعاطانللحأنم

اوکرتنیحلإامدكفستمةّمألاهذهنولانغينهيلعانكردأيذلااذهف

ىحنيفلتخمنيقرتفمنولازيالمهو‹؛هباومصتعينأمهرمأيذلامهبرباتک

امىلإهومکحیومهسفنأىلعهللاباتکاوحصتنيوئیبنةّسوهللاباتکاوعجاري

قحلادعبامف»«قحلابمكيلعقطنيانباتكاذه»و«هاوهعبتاوانركذنعهبلقانلفغأنمعطتالو»لاقو

كباتكعوحجرمبيلإتبتكدقوهللاباتكيلنكشتالواحفصركذلاكنعنيرضتالف«االضلاالإ

باوحيلإبتكاوةريصبلانيعبهيفرظنتوهيناعمربدتوهلغرفتتىٌحلوغشمتنأوهتأرقاملهللاكدشنأف

ايندلابيلضرعتالوكلوقكلذبقدصأفهنمةنيبلاوهللاباتكنمدهاوشلايلعزناوتعطتسانإيباتك

كلذنإفتوملادعبالونيدلايليلكتحيصننوكتلنكلوييحاحنمتسيلوايندلايليلةبغرالهنإف

هللابوهللاةعاطىلعنكيملنميفريخالهنإفةعاطلاىلعكنيبواننيبعمجينأريدقهللاوةحيصنلالضفأ

.هاكيلعمالسلاواضرلاهيفوقيفوتلا
.159‹158:ةرقبلاةروس1

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

 



هلاكلذهللاىلإُهُمكحفنمهيففلااًمَول:لوقيهللانفهيفاوفلتحخا

.بيأهوتلکوهلعيرير

نمهبهللاىدهيذلاوهولبسلانمءيشهبهبشيالحضاولاليبسلاوهاذهنإو
ê

الوهعبأنملضيالفدعب/[218)/نمنيحلاصلانيتفيلخلاو¥ادمحمانلبقناك

قّرفَفلبسلاوعلوهوُميسميطاَرصاذهنارا:لاقوهکرتنميدتهي

نعلبسلاكبقّرفَتنأرذحاف2ونهبهبْمُكاَصَوْمُكلَدهليبسْنَعمكب
كنعاونغينلمهّنِإف؛لاجرلاهيلإتعمجاميفكاوهكعابتابةلالضلاكلنيرتو

‹ىدهمامإ:نيمامإةرخآلاوايندلايفسانلاعبياموءاوهألايهامّنإءائيشهللانم

نيذلامهوءمّللاباتكعبّيوهمسقبمسقيوهللالزنأاممكحيفىدهمامإاأ؛ةلالضمامإو

ءالؤهونووااباوئاكواوُرَبصاملانمينونُهبةّميَأمهنالعجول:مهيفهللالاق

وهفةلالضلامامإامأو؛مهتيصعمنعینومهتعاطبهللارمأنيذلانينمؤملاءايلوأ

ہللانمةّسريغبهاوهعبوهللامسقامريغبمسقيوهللالزنأامريغبمكحييذلا

نيرفاكلاعطُتالفل:لاقومهداهجبرمأومهتعاطنعىغنوهللاىسامكرفككلذف

الإقلادعبسيلو«هبقّطنيوقلابهلزنأٌقحاًداَهجهبمُمْنهاَحَو
هللاباتكيفٌنكشتالوءاحفصكنعركذلاٌنبرضتالو؛نوفرصتىنأف‹لالضلا

.هريغهعفنيملهللاباتكهعفنيملنمهبميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو

.08:ىروشلاةروس1

.154:ماعنألاةروس2

.24:ةدجسلاةروس3

.52:ناقرفلاةروس4

.طنم«ميظعلايلعلا»هلوقطقس5

24
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للابكركذأانأوكيلإتبتكدقيفكباتكعوحجربكيلإبتكأنألإتبتک

يلابتکاوهربدتمش؛غرافتنأوهيفمشيباتکترقامهللابتعطتسةسانإ؛ميظعلا

يلضرعتالف«كلوقهبقّدصأهللاباتكنمةيهيلععزنأ«يباتكباوجبتعطتسانإ

نيدلايفيلكتحيصننكتلنكلونمتسيلوءايندلايفيلةبغرالهتفايندلاب

ىلعكنيبواننيبعمجينأرداقهللانإف؛ةحيصنلالضفأكلذنإف«توللادعبامو
كايلعمالسلاوءاضرلاهيفوقيفوتلاهللابو؛هّللاةعاطىلعنكيملنلريخالإفةعاطلا

.2«اميلستملسوهلآودمحمىلعهللاىلصوهللدمحلاو

[اهريخأتوأةبجاولاةيالولاكرتمكحل

بحوملّصحتامدعبيأ(اهلكهوجولاهذهدعب)ةيالولالهأ(لاويملنمو)
عمسلانماهبجومهل/[219]/لصحنأب؛اهلكهوجولاهذهنمهجويابةيالولا
ريبختنأو؛يِهولايضابإلابهذملانمتوبثلاوبلقلاةقفاومعمةدهاشملانموأ

راصبإيفكيوعوسلانيعلاراصبإهضقنيملنإنينيمألانمعامسلايفكيهآب
.(قافنرفكرفكدقف)؛ءوسلاعامسهضقنيملنإنيعلا

.«ەئيبن»:طيل1

طولصألانيباريبكافالتخاةياورلاةفلتخمتءاحدقو؛عوقنمهلکضابإنباةلاسرصنطقس2

هحىلإ"رهاوجلا"ةياورىلإبرقأيهف"رهاوحلا"نمةرشابماهلقندقنخساننأبيحويام؛ننيبو
هدروأامىوسةلاسرلاهذلردصمىلعفقنملاننأامك؛ادحريسيلافالتخالاضعبالولقباطتلا

وهوهردصمركذيملوباتكهبلخأاميفةاقتنلارهاوحلا"هياتكيلاميهاربإمساقلاوبأيداربلا
ادقوءايفنوأاتابثإثحبلحمضابإنيالإةلاسرلاةيسنلعجيامم«ءتاقبطلاباكلإةبسنلابنيرخأتملانم

نوحةمدقملانمةيرححلاةعبطلانمةخسنامنأعم؛باتكللةينامعلاةعبطلانمهلوطىلعاهصنفذح

156صء"رهاوحجلا"يلةلاسرلاصنرظنا«فذحلااذهررييملو؛ءةيرححلاةعبطللنيعباطلاءامسأركذ

.154:صةينامعلاةعبطلا"ديحوتلاةديقعحرش"يلفذحلالو7
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!ضحمتيىحريخأتلابجاولالبهيلعسأبالفبايترالةيالولارّخأاذإو

ىلع رخآيفقفانولوقيفكرشأةلمحلاةيالورّخأنمو؛ةيالولابحجوم
اذإو‹قفانليقوءكرشألوتيملوذأاذإليق؛ذخأيىحيخارتلالوقفورولا

.اضيأنالوقلافلاويملوموصعملايفةًّجحلاتماق

[ةضيبلاةيالو]

وأديدحنمءيشيهوءلاتقلاةضيبلةبوسنملاةيالولايأ(ةضيبلاةيالوور

برضنعةياقوسأرلاىلعلعجيوفعاضيدلجنموأءامهوحنوأ2ساحن

تفيضأ؛هتزوحءيشلكةضييوةزوحلاةضيبلاوأموقلاريبكةضيبلاوأ؛فيسلا

.هتزوحلهأبلتاقيهنالوموقلاريبكوهولاتقلامامإلانأشنمنألاهيلإةيالولا

زوجيو(لداعلا)مامإلا(ناطلسلا)ةيالو(ف):اذكهدعبفاضمرقيو

رُدقيالوءةدايزلابةيالوظفلىلعمكحينأءامسألاةدايززاوحب3لوقلاىلع
يالاذهدعبةيالولاركذنوكيفناطلسلافةضيبلااًمأو:يأدعبفاضم

ةضيبلاظفلركذيفةبلطلانيبةرهشىلعهمالكنوكيلاحلكىلعوءاذه
ةيالواًمأو":لاقفكلذركذنورظتنيمهُنأكفءهتيالوولداعلاناطلسلاظفلو

ءاقلطمربخلايفءافلاةدايززاوجبلوقلاىلعًادتبملاربخيفةدئازءافلاو؛حلا"ةضيبلا

.تيأرامكمامألاانهناطلسلاو؛ةضيبلاةيالواًمأو:يأ4"امأ"وأ

.«ضحمتب»:طيل1

.«دیدحوأساحن»:قل2

.«موقلا»:قل3

.عوننمطقس4



ديحوتلاةديقعحرش374

ذحأينمكلملاو؛هلهُافهعضيوقحاذحخأينمةفيلخلا:فرعلاوةلمحلايفو

ريغيفعضيوٌقحريغنمذخأينمناطلسلاو/[220]/ءهلهأريغيفهعضيوقلا
وأماشلاوأرصمكلينمككولمهتيالويفنمناطلسلاوءابلاغوأءاقلطمٌقح

هيلعقلطأدازنإوءاهوحنوأسراففالآةرشعهركسعوء؛سلدنألاوأةيقيرفإ

قارعوناسارخوةريزحلاوماشلاورصملثميفهلبطخنإومظعألاناطلسلا

نيطالسلاناطلسهتميسفسلدنألاوطسوألابرغملاوةيقيرفإوسرافومجعلا

.اعرشةيمستلاهذهنسعحتالومهدنع

كرشملاىلعبجيذإ؛نيكرشمونيدّحومنيفلكملارشعم(انيلعبجاولاف)
ريغليقودخولاهيلعبقاعياملكىلعبقاعيوءدُّحوملاىلعبجياملك
رمأيلالاعفألابنوبطاخيالليقو؛طقفهكرتىلعبقاعيفالإبطاخم

يلالاعفألاكرتبنوبطاخيوءكارشإلاعمٌحصتالاهنألةاكزلاوةالصلاكاهبهللا

ىلعمحلباوثالوكارشإلاعماهكرتحصيهلابرلاونزلاكاهكرتهللابحوأ

عنمو»:"لوصألا"يفديعسنبدمحأخيشلاةرابعو؛باوثلااودصقولواهكرت

.لصألايلهيلعبطشو؛«الوأ»:ةفاضإنوعيل1

يلاهيلعبطشو؛عنم«باوثلااودصقولو...هللارمأيلالاعفألابنوبطاخيالليقو»هلوقطقس2

ةالصلاكديحوتلاعمديحوتلابًالإحصيالامىلعبطاخيليقو»:هلوقنيتروكذملانيتخسنلايلديزو؛ن

هذهىلعبطشو«ةقرسلاوشفلاوابرلاىلعلوقلااذهيلبقاعيالفاهريغببطاخيالوتادابعلانم

.لصألايلةدايزلا
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ةعيرشلاعورفبنوبطاخممهنأمدقتدقویيشب1باطخلايرافكلالوخدمهصعب

.2«تايهنملانودتارومأملايفعنمنممهنمو«تايعرشلايفمهلوحخدعنمنممهنمو

ةاكزلاوجارخلاولالاتيبلامهلبتكييذلايأ(هبتاكةيالووهتيالو)

يأرلالقثهعملمحييذلا:3يأ(هريزوو)؛كلذوحنودنحلاقازرأومئانغلاو
(هئاولتحتناکنمعيمجو)؛لاملاتيبلامنزخييذلايأ(هنزاخو)؛ةرواشملاو

وهيذلالاتقلايفببسلاتقلاءاولنألمكحلاىلعءاوللاقلطأوهمکحتحتيأ

هيموهرمأيفهعابتامزلتسيلاتقلايفهئاولتحتنوكلاومكحللناعذإلايفببس

تعحتنوكيهنأتملعهماكحألانعذمتيأراذإسكعلابوهماكحأنمامهريغو

نميأ(نيملسملانم)؛؟ينايبلاموزللابوةلمحلايفكلذو*لاتقلايفهئاول
هيكزيالوهلاعدهئاولتحتدحومهلأفرعنملكف:؛نيدُحولل

نمقسافوأفلاخمهنآملعيانباحصأنمهنأوفومهنأملعينأطرتشيالو

.هتیکزوهتيلوت؟دحأنمءافوكلرهظنإو؛هنماربيفةوعدلالهأ

رصتخم"يفنكلوء"لدعلارصتخم"طوطخميفروكذملاصنلاهيلعلديًاطخوهو؛«ءاطعلا»:عيل1

نمتطقسامناودبيء«ءيشبسيلوباطخلايفرافكلالوخدمهضعبعنمو»اذكههلوقدرو"لدعلا

.دمتعمرمغو‹ليلدىلإدنتسمروغباطخلايفرافكلالوحخدمدعبلوقلانأىلععملامتيامو؛خسنلا

«تايهنملانودتارومأملايلعنمنممهنمو....نيكرشمونيدحومنيفلكملارشعم»هلوقطقس2

.101صلدعلارصتخم"رظناوقنم

.طوعنمطقس3

.«لتقلا»:عف4

.قنم«نايبلاموزللابو...هئاولتحتنوكلاو»هلوقطقس5

.«مهدحأ»:خسنلاف6
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[كرشلانمعجارلاةيالو]
فلاخمديىلعولو(مالسإلاىلإكرشلانمعجرنم![لكلةيالولابليقو])
؛انباحصأةعاربوةيؤرلاكفالخلاهيفزوجيالامءيشىلعهعبتهنأملعتىح

نإفهديىلععجرنإىلوتيالهنأحُجرو«لوقلااذهافيعضت"ليقو"لاقهلعلو]

ہهتیالوىلعقفاويالكبلقنألهالوتتالفلاخمديىلعملسأاذإ2[:اولاقانباحصأ

باترتامرتملذإبترتملوهتيلوتلهديىلععجرنیحترضحولف«باتريهبل
اليذلاهبهذمو]فالخلاهيفزوجيالامىلعهعبتهنأكلذدعبهنمملعتىئحهيف

.هنمًاربتف3[هيلعسانلاكرتي

نمعحجرنمنف؛دعبِءيجياملكلالةلمحلايفربتعمروكذلافيعضتلاو]
.4[هنیديفاعروناكاذإفعضالوديقالبىڵلوتيباوصلالهأىلإفالخلالهأ

ىلعهعبتهنأملعتملامىّوتيهنأقحلاو«نيفلاخللانماربيىحىلوتيالليقو
نآرقلاقالطإلفالخلاهيفزوجيالانءيش

فالتخانعئشانفالتخالاانهو‹«ةيالوو»:نوعولصألايلوطوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام1
هيلعلديو«ىرحألاةياورلافاضأمثلصألاةياورلمعتساحراشلانأودييو«نيتياورلابيوردقفنماةياور
.32صء"ةبازعلاةديقع"يلنيتياورلاقيقحترظنالصألانمتطقسيلااذهدعبةدراولاةفاضإلا

ةياورفالتخالرثاوهو؛نوعولصألايل«ليقو»:هضوعدرووءطوىقنمةفاضإنيفوقعملانييام2
.نلا
.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.طوقنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

طقسو؛ىقنم«ثيدحلاونآرقلاقالطإل...نيفلاخملانماربيىّتحىلوتيالليقو»هلوقطقس5

.عنم«ثيدحلاونآرقلاقالطإل...ىلوتيهلأقحلاو»هلوق
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نمعجارلاةيالو]

اليذلاهبهذموفالخلالهأنمعجرنمويأ(فالخلالهأ)نيد(نمور

هيلعلداذإكلذزاوجىلعءانبهتلصولوصوملافذحف؛هيلعسانلاكرتي

لإعجرولفككاتييذلامهبهذمو(باوصلالهأ)نيد(ىلإ)؛رخآلوصوم

نيديلاعفرلثمءهيلعدحأكرتياليذلافالخلالهأبهذمىلعيقبومهنيد

نمكلذىلعءاقبلاناللوتيملکویاملوبو؛مارحإلاريبكت2[ريغ]ي

اًمع(هنيديفاعرو)عوحرلالبق(ناكاذإ)؛ةنسحريغهتئيهفقالحخألائواسم

؛3ىلوتيالفكلذككلذيفاعرونكيملاذإاّمأو؛ابوجوباوصلالهأهنععّروتي
اوعدیوهتبوترهشيىحىلوتيالفهيلإايعادوادقتعمعوجرلالبقهنيديفناكاذإو

لإنيدلابايفومانبهذملهانمناسنإدحجواذإو]؛هيلإهاعدنمكلذفالح۹آ

.4[هتیلوتهنمباتاذإفهيفادحاوائيش

[نيملسملالافطأةيالو]

ناسنإلاىلوتيو؛ثانإلالافطألاوروكذلالافطألا(نيملسملالافطأةيالوو)

لوقلاىلعاحلافطأىلوتتةأرملاقعاربلا/[222]/بحوميفناکولوهلافطأ

.عوفنم«هيلعسانلاكرتياليذلاهيهذمو»هلوقطقس1

.نوعنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

طقفقالخألائواسمنمنوكيالامععروتيملنإو»هلوقةفاضإعونيلو؛«ىڵوتيال»:طيل3

.قولصألايلهيلعبطشو؛«هتيلوت

.طوىقنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.«كلنكو»:طل5
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اذإونباامّيسالو«فوقولاوأةءاربلايفمهوبأناكولواهتيالوبنولوتيمهب

.كلذهبشأاموأءاذكهءايبنألاةيالوقالطإكهةلمحجلاةيالونميهفانكهتقلطأ

ةيرفصلالاقو؛نيكرشلملاونيقفانلالافطأكنيملسلللافطأيففوقولابراكنلالاقو

لافطأةعاربومهئابآكنوقفانممهنأونيقفانللالافطأةعاربب ثيدحلاباجصأوليق.

.!مهئابآاكنوملسممهُنأونيملسلللافطأةيالوومهئاباكنوكرشممهنأونيكرشلل

نيكرشملالافطأمح
هللانميحولاهئيجينألبقثيدحلانم(مهيففوقولافنيقفانملاونيكرشملالافطأامور

لمتحاغولبلالبقاوتامنإوءاهبمهيفمكحتفتربتعااوغلباذإوةالهأنممهنأ

نيفلکمريغمهلءاهبجويمحللمعالذإرانلالهأنماونوكينأدعيوةايفاونوكينأ

ًاطحخأو؛ابارتاوعجرينألمتحيو2ىرزوةرزأورَالومهئابآرزونورزيالو

رانلالخداهمحتقيملنموةّنبالخداهمحتقانمفةمايقلامويرانمحلدقوتلاقنم

لعهللالوسرلاقلهأنممهنأيحولاءاجمث؛فيلكترادتسيلةرحآلاأل

نيقفانلاونيكرشملالافطأف؛€ةّئبالهألامدخمهيناطعأفنيهاللايفييرتلأس)ا

ملظيالوةمحرلابنعيهللاو«ثيدحلايفنيهاللابدارامهوءاهلهألامدخةايف

هللانمالضفمهئابآتاجرديفمهُنألنيملسملالافطأنيهاللابدارلاسيلو«باذعلاب

.اهمدخنمالةاكولمنممهفمهنيعأمهبرقت

.قوعنم«مهئابآكنوملسممهنأونيملسملالافطأةيالو...نميهفانكهتقلطأاذإو»هلوقطقس1

.18:رطافةروس2

ىفطصم؛279/4:یواتفلاعومحب:رظناءالصأالافإثيدحلااذهةياورنعةيميتنبالاق3

.345346:شيفطاخيشلاءارآ:نتنيو

.«ەب»:لصألاف4
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[نيملسملاديبعلافطأ

ديبعللافطأةفاضإف‹نيملسملاديبعمهلافطأيأ(نيملسملاديبعلافطأاًمأو)

ناكولوهكلماذإلفطلادبعلاىلوتت؛نيملسلملاديبعدالوأمهوأ«نايبلل

ابأملسملاكلم؟وهنيأوأ؟وهنمهوبأىرديالوأءةعاربلايفدبعلا/[223]/هوبأ

اكلمدبعلاهوبأناكاذِإدبعلالفطىلوتتليقو؛لوقيفهكلمبملوألفطلا

نوكتالففنصملامالكهلمتحيو؛هييأكلامةيالولهألوتتهلاكولممنكيملنإال

:(نالوقمهيفف)؛رثألايفنالوقلاونايبللةفاضإلا

مهتيالووءةءاربلاوأفوقولايفديبعلامهءابآناكنإمهيففوقولابلوقلوألا

مهسفنأمكحمحلنوغلابمهعءابآنالحيحصلا:وهوءةيالولاقديبعلامهعابآناکنإ

فقويومهتيالوبمحلافطأیلوتیفمهريغکمهومهيففقويوأنولوتيوأمهنمربت

.اقلطمةايفلافطألالاقنملوقىلعالإمهيففوقوللومهئابآةعاربلمهيف

فوقولاوأةءاربلايفديبعلامهءابآناكولومهديسةيالولمهتيالوبلوق ياثلاو

وأةيالووةعاربنممحناوحأفرعوليبعلاءابألادحجوولوءابآلاةلزتممهتاداسلالیرتت

.تاداسلارابتعاىلإمهئابآرابتعانممهعرتلهجوالذإفيعضلوقوهو«فوقو

هريغلكيلامموأمهئابآكلامكيلامملافطألاناكءاوسكلذ2يفنالوقلاو

وأ

.«ملسللادبعنباىلوتت»:عونايفس1
.قونوعنمطقس2

.«رارحأ»:طيل3
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[هصنم!ريَتملاوةعاربلاءامقأمقينستأ

ديحوتامهنألديعولالهأةعاربوةلمجرافكلاةعاربلوألا(هجوأةعبرأىلعةءاربلاو)
ةعاربةعبارلاو«هنزاخوهريزووهبتاكورئاحباناطلسلاعاربةثلاثلاوصاحخشألاةعاربةيناثلاو

.فالخلالهأىلإباوصلالهأنمعجرنموكرشلالإمالسإلانمعجرنم
ةثلاثلاوءديعولالهأةعاربةيناثلاوءةلمجرافكلاةءاربىلوألا:لقفتئشنإو

وأكرشلاىلإمالسإلانمعجرنمورئاحلاناطلسلاةءاربمهنموصاخشألاةعارب

هريزوورئاحلاناطلسلابتاكاةعاربةعبارلاوفالخلاىلإباوصلانم

.كلذلمهماصتنادرج.هلاوبصناملمعلبقمهتمريتيهنآاذههجوو

لهأةءعاربةيناثلاوءةلمجرافكلاةعاربىلوألا:ةثالث:لقف/[224]/تعشنإو

هنزاخوهريزووهبتاكورئاحلاناطلسلااهيفلخدوصاخشألاةءاربةثلاثلاو«ديعولا

.فالخلاىلإباوصلانموأكرشلاىلإمالسإلانمعجرنمو

.يقاوبلايهوصاخشألاةعاربةيناثلاوءةلمجرافكلاةعاربلوألا:ناتلا:لقفتعشنإو

ليقويأ«لوأهعفرولوألااهيلعتلدةفوذحم"ىلع"برحاب'(ةّتسليقو)
ةءعاربةثلالاوديعولالهأةعاربةيناثلاوءةلمجرافكلاةعاربلوألا:ةتسيه

ةعاربةسماخلاوهريزووهنزاخوهبتاكورئاحلاناطلسلاةعاربةعبارلاوصاخشألا

ىلإباوصلانمعجرنمةءاربةسداسلاو,؛كرشلاىلإمالسأإلانمعجرنم
.فالخلا

.ريزولاونزاخلاوبتاكلادعتنأبةعستلقفتئشنإو

.طونوعنمطقس1

.«مه»عل2
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[ةلمجةءاربأ

نیلميأ؛لاح(ةلمج)نيقفانموأنيكرشمهللادنعءايقشألا)رافكلاةءارب)

وأهمساب«رانلالهأنمهنأعامجإلاوأةّنسلاوأنآرقلايفهيلعصنلاب(هانفرعنم)

لدب(يحلا)ڭىهللادنعاهلهأنموهورانلالهأنمهنأ(هفرعنملنهو)؛هفصوب

(مهنم)"تلا"وهوهيلعفطعامرابتعابءيشلانمءيشلالدبرافكلانم

تبلنمويحيملنمهيلعيقبو(تّيلاو)يحولاعاطقنالهللاالإهملعيالو

لدبءتّلاويحلانمنالدب(نجلاوسنإلا)ىايقشألانمدعبءيجينموهو
وأ؛لدبلانملادبإلازاوجبلوقلاىلعيناثلايففطعلاطّسوتبءيشلانمءيشلا

.لدبلادعتزاوجبلوقلاىلعرافكلانمناڻلدب

لأةاربا

؛ديعووهفءوسبرابخإلكوهلابانعوةواقشلابرابخإلا(ديعولالهأةءاربو)
عامجإلاوأةّنسلايفاوركذوأمهقافصوأمهئامسأب(هباتكيفهللامهركذنيذلامهو)

.يورخأءوسبوأرانلابمهركذنأبلمحىلعلّصفمفطع(رانلامفبجواف)

زوجيو«ديعولالهأو/[225]/ةلمجرافكلانم(مهنماربننأانيلعبجاولاف)

ديعولالهأُركذوءهحوضووةلمجرافكلامكحملعلديعولالهألريمضلادوع
ديو(رانلالهأنممهأملعنو)مهنايبديزلميمعتدعبٌصيصختةلمجرافكلادعب
ًاديو«قافتليقوكرشاهكرتوديحوتمهقعاربنألديعولالهأوةلمجرافكلاب
ةفقوتممهتعاربفديعولالهأاًمأو«روهشملالوقلايفروفلاىلعاهنألةلمجرافكلاب
.ةعارقلانممهبملعلاوأعمسلاىلع
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رهصينبنوراقوهيسوممعنباوه(نوراقوناماهمهديعولالهأو)

نبایور؛تهافنبنارمعنبیسوموهوبوقعينبيوالنبتهافنبا

نبناشغينبايکربنببيوامتنبنيمسجٌوزتتهافنبرهصي1ناقاحسإ

تنببیخنارمعجوزتف؛رهصينبنوراقورهصينبنارمعهلتدلوفميهاربإ

ىلع«نارمعيبایسومونوراهتدلوفناشغینبایکربنب2لیومش

نيرخآلالوقىلعوهوهيبألهّمعنوراقو‹نوراقيحخأنباقاحسإنبالوق

.خيراوتلاباحصأهيلعومعنبا

یمسیومهلمجأومهلضفأو«نوراهوىسومدعبليئارسإيبملعأنوراقو

یغبفلیئارسإيبىلعنوعرفهكلمويرماسلاكقفانو«هتروصنسحل"رول"

.اربشبايثلايفليئارسإيبىلعدازو«هترامإوهلالمهيلع

6ةفنِاَنممايو)5ىلاعتوهنحبسهللالاق؛هنامزلهأناكو

ىلإةرشعلانمةداتقوءةرشعلاىلإةسمخلانمةبصعلادهاحبلاقخلا

لاقءةرشعللةئالثلانمكاحضلاو«نوتسليقو«؛نوعبسلاقيو«؛نوعبرأةمركعو

ديزيامةلُححمارغالغبنيسرقوهنئازخ7حيتافمنأليحنإلايفتدجو»:ةمثيخ

الوءدیدحنمهحیتافمهعملمحيناکوتکحاتفملکلعبصأىلعحاتفم

.«نأيور»:عونف1

.«ليرخا»:طل2

.قايسللبسنأطنمهاتتثأيذلاو««ىسومو»:عونولصألاف3

رمسفت؛ريثكنياو67/10ءناييلاعماح«يريطلايلهحيحصترظناوءأطخهنأحضاوو««نوراه»:عونيف4

.398/3نآرقل

.طنم«لاعتو»هلوقطقس5

.76:صصقلةروس6

.«حتافم»:طيل7
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؛عبصألالوطىلعرقب/[226]/دولجنماهلعجفتلقثف«بشخنماهلعجتلقث

.بکراذِإالغبنيعبرأىلعهعملمعحتو

هثلثانقوينببلاكوءايميكلاملعثلثنوننبعشويلَاىسومملع

ملعیسومنأیوریو؛هملعىلإامهملعفاضأفنوراقامهعدخوثلثنوراقو

لانليقو؛يدنعملعىلعهتيتوأامُإ:لاقو«نوراقهتملعفءايميكلاملعهتخأ

يببلغواماعنيعبرألبجىلعدّبعتيهنأيورو؛ثرحلاورجتلاب!لاومألا

هعمدّبعتيسيلبإهيلإىضمو‹مهبلغفهنيطايشسيلبإهيلإثعبوءةدابعلايفليئارسإ
الهيفنحنيذلابانيضردقنوراقاي:لاقو؛نوراقهلعضخفءةدابعلابهرهقيو

لبحبانمهردحأف؛ةزانجدهشنالواضيرممحلدوعنالوةعامجليئارسإيبلدهشن

ىلعالکنوكننأانيضردقنوراقاي:لاقفماعطلابنوتؤياوناكفةسينكلاىل

ءةيقبلادّبعتنوةعمحجلايفامويبسكن:لاق؟يأرأف:نوراقلاقفسالا
امویدّبعتنلاق؟لعفنامف:نوراقلاقكلذكنوكننأانيضردق:لاقمغ

.ايندلاباوبأهلتحتففسيلبإهکرتف؛يطعنوقّدصتنفءامويبسكنو

؛لایتخاوةنيزيفجرخيناكوءةنازخنيعبرأيففلأةئامعبرأهحتافملاقيو

نباديزنبنمحرلادبعلاق؛ناوجرألاحورساهيلعضينيذاربىلعجرخلاقيو

؛تارفصعملارهظأنملّوُأناكو«تارفصعملامهيلعافلأنيعبسيفجرخ:ملسأ

فلأهعمو«ناوجرألاهيلعبهذلانمجرساهيلعءابهشةلغبىلعجرخلاقيو

للحلانهيلعضيبةيراجةئامتسهعموءناوجرألامهبأودىلعومهيلعسراف

اًنلتيلي:مهنعكنيهللاركذمةلهجلاتلاقف؛بهشلالاغبلاىلعرمحلابايثلاو

.«لال»:عيل1
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لالاقامكهللمعلالعأمهظعوفءيتطحوإيقوأ
.ةيآلا2(نوُرباصلااَبالون

نولكارضحخةعبرأاطويخمهتيدرأيفاولعجينأليئارسإيب/[227]/كلهللارمأو

لاقف؛يمالکمهيلعلزميئآاوملعيواهبهللااوركذيلطيخفرطلكيفىامسلا

هللاىحوأف؛ارضحخمهمايثنوكتنأمترمأولفطويخلانورقتحيابرايلاىسوم

؛ريبكلايفيعطيملريغصلايفيعطيملنمو«ريغصبسيليرمأنمريغصلا:هيلإك

.لعفيملفمهديبعاوزّيميلديبعلابابرأاذهلعفيامّنإ:نوراقلاقوءاولعفف

ہلکأتفرانلزتتفحبذملاىلعهعضينورانابرقلاهللالعجرحبلایسومعطقانو

ءنابرقلانوراهوتيطعأدقو«نوراهنموكنمةاروتللًارقأانأ:نوراقلاقف

الهللاو:لاقف؛هلكيهللااهلعجلبلاهتلعجامهللاوىسوملاقف؟يامف

همسابتکدحاولکواهطبرو«هرمأبمهيصعليئارسإونبعمحف؛نايبيالإكقّنصأ

لهاوهفهاصعهللايحأنملاقوءاهيفهللادبعييلاةّبقلايفاهاقلأفماصعىلع

؛زوللنمتناكوةقرومنوراهاصعتحبصأف؛حبصلاىلإمهيصعاوسرحو«نابرقلل

اموهئانيإيفةاىسومنععطقتاو؛لعفتيذلارحسلانمبجعأباذهام:نوراقلاقف

.هتبوتيفعمطللوةنتفلاءافطإلوهتبارقلهيراديىسوموارتديزيلاز

‹بهذلاحئافصامناردجىلعبرضورمحألابهذلانماهبابلعجوارادبو

؛هنوکحاضيومهمعطيفنوحوريوهيلعنودغيليئارسإيبنمًالملاناكف

يٿاذكورانيدبرانيدفلالكىلعنوراقحلاصىسومىلعةاكزلاهللالزنأانو

.79:صصقلاةروس1

نَاامفًو»تلصفةروسنم35ةيآبدهشتساطوعوقولصألالو؛80:صصقلاةروس2
.هاتتثأامكنيلءاجامحيحصلاوماقللانهيلتسيلو

3
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بسحفهتيیلنوراقعجرو؛دحاوبءيشلکفلأيورقبلاومنغلاومهاردلا

ىحءيشلکيفىسوممتعطأ:لاقفلیئارسإیبعمجوءطعيملفاريثكدجوف

/[228]/هغذقتلالعجةنالفللعحجن:لاق؟منصتامفانريبكتنأ:اولاقفمكلاومأذحخأي

اتسطلیقوفلاليقومهردفلأافلعجف؛ليئارسإونبهضفريفءاهسفنب

.يئاسنبكطلخأوكنومأ:لاقواهمكحليقو«بهذنم

نوعمتحبليئارسإيبنإ:هللاقفااىسومىلإىتافليئارسإيبنوراقعمحف
نموهديتعطققرسنمهنأ:لاقوءاجف؛حاريضرأيفمهنيدرمأمحلنيبتومهظعتل

هلتناكنِإوةدلجةئامهاندلجةأرماهلسیلونزنموءةدلجنيناهاندلجىرتفا

:لاقءانتنکنإو:لاق؟تناتنکنإو:نوراقهللاقف؛توهبهانمجرةأرما

«تلاقنإفاهوعدا:لاقمعن:لاق؟انألاققنالفبترجفكنانومعزيليئارسإبنإ

اهيلعمظعو؟ءالؤهلوقيامكبتلعفانأةنالفاي:اللاقفاهوعدف؛تلاقامكوهف

؛تقدصالإىسومىلعةاروتلالزنأوليئارسإيبوىسوملرحبلاقلفيذلابالأسو
ءاوبذك:تلاقفهللالوسريذوأنأنملضفأةبوتمويلاثدحأنألاهسفنيفتلاقف

.يبكفذقأنأالعجنوراقيللعجو

كودعنإبراي:لوقيويکييیسومےدجسفاللاتكسوهسأرنوراقسکنف

:هيلإهللاىحوأفءهيلعيطلسوهيلعبضغامهلايحیضفدارأويناذآدقاذه

هللاليئارسإيباي:طلایسوملاقف؛كعطتتعشاعضرألارموكسأرعقرا

نموهناکمٹبلیلفهعمناکنمف«نوعرفیلِاشعبامكنوراقىلإشعبدقیاعت

مهيذخضرأاي:ىسوملاقف؛نالجرالإنوراقعمقيملفلزتعیلفيعمناک

.«تکسف»:طل2
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ضرأاي:1لاقمغماكرىلإمخنحخأفمهيذخضرأاي:لاقممهماعكىلإ

اي:لاقمثمهماقحأىلإمهيذخضرأاي:لاقمثمهونجىلإمهكذحخأفيهيذخ

ىلإنوعّرضتيكلذلكيفهابحاصونوراقومهقانعأىلإمقنحأفيهيذخضرأ
مهيذخضراي:لاقمشهرمنيعبسلیقمحرلاوهللابنوراق/[229]/هدشانو«ىسوم
ملفةّرمنیعبساوئاغتسا!كظفُأامىسوماي:هيلإهللایحوأفمهيلعضرألاتقبطناف

ةداتقلاق؛ابيماييرقينودجولاوعديايوليلالجويتّرعوامامهمرتملومهشغت
.ةمايقلامويىلإاهرعقنوغلييالوةماقمويلكمهمفسخ

يفرظنيوهيدربيفرتخبتيلحجرامنيبلهللالوسرلاقل:دنسبةريرهيبأنعو
.€2ةمايقلامويىلإاهيفجلجلتيوهفضرألاهبهللافسخذإهسفنهتبجعأدقوهيفطع

اعدامّ:نوجانتيليئارسإونبتحبصأهيبحاصونوراقبهللافسخامف

سهللالاق؛ضرألااجبفسخينأهللااعدفءلاومأذخأيلنوراقىلعىسوم

هللانوُدنمُهتوُرْصنَيةفنمهَلناكامفضلهراذبوهباَنفَسَحَفلههناحبس
77كدعبضرألارمأةرأال:نأهيلإهللاىحوأو

.ةيآلاهيريفميهاريذلا ىلاعت هلوقيف؟ذورحنونوعوفو)
نباو7(هدونجوَتولاَحلاوُڑربملول ىلاعت هلوقيفتولاجمهنمو]

اعمبكراينبايل:هوبأهللئاقلاحون .€۱[1نيرفاكلاعنکالوانعم

.عنم«لاقمثمهاكرلپمنافمهينضرأايلاقمثمماعكلإمهينخضرأاي»هلوقطقس1
.ريسيفالتخاب148/6149‹...يشلمايفرتخبتلارحتبابقنيزلاوسلبللاباتكملسم:رظنا
.81:صصقلاةروس3

.یقنم«دحأىلإكدعبضرألارمأدرأالنأ...جوزتتهافنبرهصينأقاحسإنباىور»هلوقطقس4

.«دورف»:عل5

.257:ةرقبلاةروس6

.248:ةرقبلاةروس7
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ناطيشلاهعبتأفاهنمخلسنافهتايآهللاهاتآيذلاويرماسلاوبحلوبأمهنمو

ءاروعابنبماعلبهبهللادارأنملمشيف2فصولابهنماربياذكه؛نيواغلانمناكف
اعد؛ايندلايفًنهعُيضفةباجتسمتاوعدثالثهلالجروُ؛تلصلانباةّيمأوأ

4هبلطفقبلكنوكتنأاعدفيلعتغطفتناكفءاسنلالمجأنوكتنأ3هتأرمال

.ةرملوااهناحكتناكفتعجرفاعدفاهونب

اًمَو»:لاقيذلانينابحاصوءابصغةنيفسلکنخيذلاكلمامهنمو

.ةمايقلابهمزجدعبرفكهّنأبوهسفنلملاظهنأبفوصوللاکَةَمئاَقةَعاسلانط

‹نونشسيالونيحبصماهّمرصيلاومسقأنيذلاةاباحصأمهنمو:ليق

€6نوُمْلعَياوكولريكاةرخآلاُباَذَعلوباَذَعْلاكلذك)لسىلاعتسهلوقل

اولامهنع ىلاعت هلوقلنوُلوتيليقو/[230]/ماعظعواذهنأحيحصلاو

.نيليلدلاضراعتلمهيففوقولاىلوألاوروهمحاهيلعو€7َنيملاَظانكاًانبناَحُبُس

لاقواتايابرشکيذلتيآرفال ىلاعت هلوقيفنمديعولاباحصأنمو

؛لئاونبيصاعلاوهليق8َسباَنعلانمهلُدُمَتو»هلوقىلإنوولانول

وهوضفنماثاث-نَلدماَعنممُهْمَو)اسيلاعتسهلوقيفروكذملمهمو

.طنمةفاضإنيفوقعملنييامو؛42:دوهةروس1
.«فصولاىلع»:نوعوقف2

.قنمحيحصتلو«هتأرماىلع»:طونوعولصألال3

E.«ەبلطو»:قف4

.35:فهكلاةروس5

6

.29:ملقلةروس7

8

9
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؛ةاكزلاعنمودعبفةنيدمللااهعسيالىحهمنغتمنفلاملةرثكلأس«بطاحنبةبلعث

هلوقو؛حيحصلاوهوسنجلاديرأليقو1ىنن ىلاعت هلوقيفروكذللو

وه2موُطْرُحْلللإلاماذناكنأل:هلوقىلإفالحلُكطنًالولسىلاعت
نبدوسألاليقو«قيرشنبسنخألاقاحسإنباويدسلاويعشلالاقوءةريغللنبديلولا

.لهجوبأليقودوسلانبانمحرلادبعدهاجبلاقو«ثوغيدبع

هنماربيلب؛نيعمدحاوةءاربهيفيزجيالنآرقلايفدرواًتفالحهيفامو
.ةيالولايفاذكوهللادنعناكايأنآرقلايفهمومعىلع

ضاوحلاوهيفكرمنممُهنمَو)لسللاعتسهلوقيفنمو
َنيذَلااو؛لدعيامعزيومنغلاةاعريفمكتاقدصمسقيادُمحمنإ:لاقذإقفانلل
نرملنورم

كفلاخأفجورخلابتفتال:لاقسيقنباوه5(يسلو8نذيا)لئاقلاو

ربنافأفءاسنلابعلوميفتاّئارصنلاىلإرظنلابوأ«هبمئاقالويلامعيضيالعل
.نهتيارفتحرخاذإ

مُكَعَماََرَحَلاًعَطَساولهللابنوُفلُحَيسَو)لوةّقشلامهيلعتدعبنمو
كوكلمطلاومهسدوك

تبائراورخآلاموياهلابالَنيذلا)نونذأسلملاو

.06:قلعلاةروس1

.1016:ملقلةروس2

.58:ةبوتلاةروس3

80:ةبوتفةروس4
.49:ةبوتلاةروس5

.42:ةبوتلاةروس6

.45:ةبوتلاةروس7
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.€1لذألااهنمنحر:لئاقلاو

نوفلاحلاو«قافنلابفصونمو2نْذُأوُهنولوقيونووييذلامهنمولو

مهدعقع.نوفلخملاوغرفكْلاةَملك/[231]/اولاَقَُقَلواولاَقامهللابَنوُفلَحَي)

%ءينلاىلعرئاودلانوصُبرتلاامرغمنوقفنيامنوذخلابارعألاوللالوسرفالح

ءارارضادجسمنونخُاو‹*مّّمَلعَتحتمُهُملعَتالل:قافنلاىلعنودراماو«نينمؤللو

¥هللالوسردبعلا5(ىلَصاذاادْبَعیھبيذلاَتييآَرأل ىلاعت هلوقيفروكذمو

‹6اًماقْشأفاذإل ىلاعت هلوقيفروكذملاىقشألاو؛لهجوبأيهانلاو

حلاصموقودوهموقوحونموقو€اَهِورَقَعَفُهوبذُكَفل:هلوقيف7نوروكذلملو

عّبتموقوبيعشموقوطولموقوةكيألاباحصأوةلظلاباحصأوسرلاباحصأو
وتوتص

.10(نيرساَخلا

!نودبعيموقليقوء21اطوسبمرمدقو«ناوفصنبةلظنحموقسرلاباحصأو

ريغريبيهوسرلالوحمهامنيبفهوبذكفاييعش2مهيلإكيهللاثعبمانصألا

.08:نوقفانلاةروس1

.1]6:ةبوتلاةروس2

.75:ةبوتلاةروس3

.102:ةبوتلاةروس4

.10‹09:قلعلاةروس5

.12:سمشلاةروس6
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ءةميظعنميلاجلفبةيرقسرلاليقو؛مهرايدبومکفسخفمهبترانا ةيوطم

هيلعاهومطوريبيفهولتقفائيبنمهيلإكهللاثعبدوماياقباهيفوداعلانكسمتناك

سرلالهأليقو؛راجنلابيبحاهيفلتقةيكاطنأبريبليقو؛دودحخألاسرلاليقو؛اوكلهف

ىلعجاتوةليوطقنعبتاوحأةعبرأىلعرحبلانمجرخياناطيشنودبعيودبلهأ
هولتقفالوسرمهيلإهللالسرأفهلنودجسيوهلنوحبذيورهشلکيفرمجرخي«هسأر

:اولاق؟ك8هللانوعيطتأيعاطأوجرحخنإمتيأرأ:لاقفمهمحفأاًلووهولتقفرخآو

ءىتأوتاوحألانعلرتف«مركلاهللامساباهرکوأاعوطٰييتيِإ:هللاقفجرخفمعن

مهتقلأوايركيهللاثعبفاونمؤيملفنهيلعىتافء3تاوحألاىلعييتيِإ:لاقف

بهنذلاذخأفرحبلايلواىتأفءةّضفلاوبهذلاىحرحبلايفنوكلمبامومهيشاومو

باحصأناكلاقيو؛ريبكلاوريغصلاةّيوسلابهباحصأىلع*امهمسقفةّضفلاو/[232]ا

ءاهولتقةنسنوثالثالتمتاذإوءةيراحلانودبعيوناثوألانودبعيرضحلهأسرلا

جرخاذإو«لابجلافاصنأغليبىحةليلومويلكضيفيخسارفةلالثمهرفضرعو
هللاهسييأف؛دحاورهشيفائيبننيئالثمهيلإ.هللاثعبو؛عجرورادوفقونم

نوطبولابحلاسوؤريفوءةعبرألاحايرألابرحبلايفاهلكمحلاومأىقلأومههايمرئاسو

لبجيفراغىلإهللامهادهو«ناّيبصوةوسنعبرأوالجرنورشعودحأنمآو«ةيدوألا

نماعدوءاعوجواشطعفلأةئامتسمهونوقابلاكلهوهيفاوجنفهفلخنمقيرطهل

ذإمهيلععسووةبولقماهودجوومهقدلبىلإاوعجروءاوغطيالملاليلقهللامهقزرينأاجن

.مهتينقدصملع

.«ندم»:علس1

.عنمطقس2

.«تاومال»:عل3

.«مهمسقف»:عونل4
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!(نيرفاكلاعمنکالواَعَمبكرايبي:حونهيفلئاقلاهنباو(حونةأرماو)

.2(ءاملانميصعبلحىلإيواس)لئاقل
كرشلارامضإ مالسلاامهيلع طولوحونلنيتأرملاةنايخو؛(طولةأرماو)

.نيكرشللاةناعإومالسإلاوديحوتلاراهظإويصاعملاو

[صسانخألاةءارب]أ

ةدهاشللابةريبك(ارشهتمانملعنم)لكةعاربيأ(لك؛صاخشألاةءاربو)
ةريغصاذكوءهنمرارقإلابوأةرهشلابوأنييلوتمنمهيلعةداهشلابوأاّ
ةفاضإلا(هتءاربانيلعبجت)؛هيلعرصأنإريبكمأريغصوهأىرديالبنذوأءاهيلع:
.ةلمحلاةعاربهنعيفكتالهنأيعي(هيلإاهبدصقلاو)هنمةعاربلادارملاوةسبالملل

اهراركتدصقوأ«بوتأال:لاقنمكاهيلعٌرصأنُالإةريغصلاباربيالو

.باودلانمرضي5[ال]املتقاهنممهضعبدعو؛اهنيعب

ىلعبدیاملكةيدنأبباحأفجلاةروأةلنلتقنُمعهتلأسيفو

يٿليقو؛انباحصأدنعمهردهلتقنعلهللالوسرينهيفءاجامضرألا

ليقوءنامهردفةلحنلاو.درصلاوةفاطخلا/[233]/لثمريطياماًمأوةجعنعدفضلا

.هلككلذيفةبوتلاالإءيشال

.42:دوھةروس1

.43:دوهةروس2

.«نيكرشللةناعبو»هلوقاهنمطقسو؛هركذقبسدقو؛«يرماسلاديعولالهأنمو»هلوقةفاضإقيل3
.عوننم«اهنيعباهراركتدصقوأبونأاللاقنمك»هلوقطقس4

.طوعوقنمةفاضإنيفوقعللنيام5
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یٌرعتوأةدقومارانذخأنمو«يّرعتلااذكو«؛صاعوهفهديبةرمجذحخأنمو

اليلدجسملايفىصعو؛صاعفراهنلايفاًمأواليليّرعتلايفسابالو«؛ىصعامل
وأ«ىصعيملارظانلادنعرمجللىّرعتنمومارحلادجسملايفكلهوءارامنوأ

اهأنيبتيملااذإةيصعملابمهدارمنُرهاظلاو؛اولاقاذكرفكرظانلادنعرانللىٌرعت

هللادنعةريبكمأةريغصأىردتالاهأةريغصوأةريبك

[دعمنههكحورئاجلاناطلسلاةءاربأ

(هبتاکو)هریغىلعءالعتساهلنملکنمناطلسلانودنمو(رئاجلاناطلسلاةءاربو)

لبقوهبهلرمألادعبوأهلبتكلابرمؤينألبقولوهنمربتءهيلإجاتحيامهلبنكييذلايأ

لهأنمقسافلاناطلسلابدارللو؛(هنزاخوهريزوو)«كلذلهسفنبصنهلأل؛هلبتكلا

ناكنماًمأو):هلوقليلدبوئاجادبأكرشللنأل2"رئاحلا"هلوقليلدبءكرشللالديحوتل

ليلدبو؛كرشللاءاولتحتنوكلازوجيالذإ«هريغكوهلبامومعهنمربت(الفهئاولتحت

جرخيملومهيفماقأيأ[و])نيدلابفوم(ملسممهيفناكاميرهأل):هلوق

"ناك"ىلعافطعواولاب"مهمزلو"نوكينأزوجيو"ملسملتعنةلمحلا؛مهنع

الفًالإوريخال"ناك"انلعجنإفونحلا"مهيف"قلعتمىلعافطعوأروكذلل

ظفلنمملولورارقتسالاعمةروكذملا"ناك"5رركتتالفلىلوأوهوفوذحم
اذهو؛هولتقينأنمهسفنىلعارذحيأ(هسفنىلع)هلجأنملوعفم(ةيقت)؛نوكلا

.عوننم«هللادنعةريبكمأةريغصأىردتال...ةيصعللابمهدارمنأرهاظلاواولاقاذك»هلوقطقس1

.«كرشللهلوقليلدب»:عونل2

طقسهنأوديو؛"مهمزلونوكينأزوجيو"هلوقدنعهدعباميفهدوحولوققحلاصنلانمهانفضأنيفوقعللنيبام3
.ءافلابفطعلاهيفو121شماه36ص؛ةبازعلاةديقعميمنيا:رظنا(ةسنلانم

.«ريخ»:عل4

.«رکت»:قف5
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مهنعجورخلابجيلبمهتحتنوكلازوجيالفكرشلالهأاًمأوديحوتلالهأبٌصتخم
ىلإلٌصوتيماداممهعمماقملا!زوجيفهيفوهادلباوکلتنإالإمهيلإباهذلامدعو

ديحوتلالهأنمةروحجلاةّمئألاتحتةماقإلازاوجبحّرصمفّنصللاو؛ارسولوهنيد

ةقرازألاوةّيرفصلاىلعدركلذو؛مهريغنموأانبهذملهأنمءاقلطم

.ةروحلبانعجورخلااوبجوأمهنأل

[باوصلالهأنموهسانمعجارلاةعارب]
نإةقباسلاةءاربلايرحبالو(كرشلاىلإ.مالسإلانمعجرنملکةءاريو)

لهاىلإباوصلالهانمو)هلوقيفاذكوءاهدُدحيلبعوحرلالبقاهيفناك
نأسانلل2زوجياليلالئاسملايهوءرذعلااهيفعطقييلامهتنايدىلإ(فالخلا
ءهنماربيملرذعلاهيفعطقيالامىلإعجرولودحاوعماهيفٌقحلاواهيفاوفلتخي

ىلإعجارلاةعاربصخوثّرصأنإهنماربيليقوىوسلاقالحخأنمهعوجرنوكيلب

.رخآلاىلإنيدلانمجوركلذنألصاخشألايفامحوخدعمفالخلاوأكرشلا

ةداهشلابالورشلايفةرهشلابهنماربيالريخلايفروهشملانأضعبمعزو
.هسفننععفديهلعلهروضحرظتنيهلأدارملالعلولكشموهو

[يلوټملانمريتييټم]
نإفباتتسيليقو«باتتسيمثءةريغصلاىلعرارصإلابوأةريبكلابىلوتللانماربي

:هدیبعوبالاقءادبأ:هدیبعوبالاقو؛تاّرمثالثىلإكلذكفباتنإفءهنمئربېب

.«زوجيو»:طيل1

.«زوحت»:نولصألاف2

.لصألايفهيلعبطشو«هيلإيلكلاعوحرلايلكلذو»هلوقةفاضإنوعوىقل3
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هنعفکلابدارملاو««لأسیىٌحهنعفكينأهلفهفرعيالامىلوتمنمىأرنم»

قبساهالوتیلبلعفلاكلذىلعهالوتياليأ«ألوتيالو»:لاقنماربيالنأ

نمهرهاظىلعةديبعيبأمالكةقراشملاروهمجىقبأوءةبراغملابهذماذهول

هتيالوىلعهئاقبإنمةبراغملابهذمباوصلاوهةيالولانمفوقولاىلإهدر

ىلعهنمربتنمیقییو«هلعفيففوقولاو
اربيالفةريبكهملعيملنإوءهنماربةريبكلبقنمهملعامالعافىأرنمو

ليقو؛ةريبكهنوكدهاشوباتكوأنيدهاشوانيباتکنمذخأيىح2[هنم]

ئرببجويامريغىلعنالفينمربت:لاقنمو؛كلذنمدحاويزجي

.لطابلابهامرهنأل«یلوتمنالفناکنإهنم

نعفقوتلالوألاوءهملظيملعماسلاهنمًاربفهلعففةريبكلعفلااذه:لاقنمو

.هنعذخؤيةقثناكنإالإ؛ةريبكهنأملعيىحهتعارب

ئربيذلاصوصخملابنذلاىلإدصقيىحهيزجيالفهبونذعيمجنمباتنمو
.۹ەيزجيليقو3[هب]هنم

.طنم«هتیالوىلعهنمًاربتنمیقیو»هلوقطقس1
.ننمةفاضإنيفوقعللنيام2

.طوننمةفاضإنيفوقعللنيام3

.قوعنم«هيزجيليقوهبهنمأربيذلا...هتمريبالريخلايلاروهشللنأضعب:معزولهلوقطقس4



[امغاشجاوتسلاللملايف]لصف)

[امهاشحاوللملاهكحأ]

هبلحيالاکرشكرشم(وهفمهيفمكحلاملعيملوتسلاللملا!ملعنملك

نعالضف(مهملعيالنمك)؛هجوزهبمرحتالوهتيرذيبسوأ/[235]/هلاموأهمد

النمكوهفتسلاللملاملعيملنملك":خسنلايفؤ؛مهيفمكحلاملعينأ
ملعيملومهملعنمو؛كرشموهفتسلاللاملعيلانملك"ريدقتلاو"مهملعي
.هبمكخلاالوهبذحخألازوجيالديدشت.كلذإ)؛"مهملعيالنمكوهفمهيفمكحلا

ةلمةفرعمبوحوصامكةبجاوسمخلاللملاةفرعمنأمصول:لاقيو

.بوجولابىلوأسيلبإةفرعمناكلنامبإلا

محلنورهاظسمخلاءالؤهو«رهاظريغهنمنيهللابذايعلاوسيلبإنأبباجيو

مهماکحألهجوأمهلهجنأالإءالدادعتسالابخيفيهوعمستواعد

كلذلهجبنايصعالو؛هلاقا2اراكنإالوهتفصيفاحدقالوفلاباكارشإسيل

.لطاببفراقمفراقيىح

يفو":لاقثيحانهدعبحراشلامالكليلدب«ىرخألاخسنلاولصألايفامحيحصلاو؛«ملعيل»:طيل1

انهيفخسنلافالتخاونعمللةققحلاةعبطلارظناو؛فلؤللاهتبثأاميحصأعلماوملنملكخسنلا
.37صهةبازعلاةديقعميجنبا:رظنا(عضوللا

.«راكنإ»:نيف2
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[للملا

لصفمفطع(:لئاقنمرع لاقفهباتکيفهللامهركذنيذلامهو)
لئاقوهو:نعملاو؛ميظعتللريكنتلاو«لاحفوذحع.قلعتتنايبللنمو؛لمحبىلع

هيفاتدایززاوجلوقىلعستابثالايتةدئازاهلعجنمىلوأاذهوميظع
.!الاح"لئاق"لعجو

ىراصنلاودوهيلانيبنيياصلاطّسو(َنيباصلاَواوُداَهَنيذْلاَواوُتماءَنيذَلانِإ)
هلمتيلىراصنلانممدقأمهنألمهطسولاقنمو«ىراصتنلاودوهيلانماوذحأمهال

ىراصتلاتءاجاّنهنأبباجيو؛دوهيلانماوذخأامكىراصتنلانماوذخألوقينأ

لهأمهنألىراصنلاتمّدقتايآلاضعبيفو؛دوهيلانماونخأامكمهنماوذحأ

موقمهليقو؛ةلبقلاىلإنولصيوةكئالملانودبعيو"روبزلا"نوعرقينوباصلاو

نودبعيةقرفوءةكئالملانودبعيو"روبزلا"نوأرقيةقرفناتقرفليقو؛سوحنلاودوهيلانيب

.2باتكلهأباوسيلواباتكنوعرقيالوموحنلا

امبلاقلابىرخأةخسنوةقيتعةخسنيف"ةرهاقلاورصمرابخأ"يفتدحووأ
ةءوبنلاهينبيوهيفناكوتيشهنبالىصوألامدآنُخيراتلاةمئأركذ»:هصن

یعدتتناکورصمضرأىلإءاجهنوءةفيحصنورشعوعستهيلعتلزنأونيدلاو

لفسألیباقدالوأنکسولبحلاقوفتيشنكسفءهيخأدالوأووهالزتف"نوليأ"ب
هنبانانوقفلختساونانوقهنباشونأفلختساوشونأهنباتيشفلختساو«يداولا

ابهربخأومولعلاعيمجهملعوهيلإةّيصولاعفدوتريهنباليئالهمفلختساوليئالهم
دريدلوو؛ةامدآىلعلزنأيذلابانكلاينوموجنلاييرظنوماعلايفثدحي

.«لاح»:قوعل1

.قوعنم«باتکلهأباوسيلواوذحخأىراصنلاودوهيلانيبنيياصلاهلوقطقس2
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نبليومتقولاكلذيفكلماناكو«سمرههللاقيولَاسيردإوهوخونحأ
همصعفءوسكلملاهبدارأوءةنسنيعبرأنباوهوةاسيردإبنتولباقنباخونحخأ

يلامولعلاوهدجةّيصوهوبأهيلإعفدوءةفيحصنيلالثهيلعلزنأو ىلاعتهللا

ىلإقلخلااعدوعجرواهلكضرألافاطواهنمجرخورصعدلودقناكو«هدنع

دیحوتيهوةيباصلاهتلمتناكو؛«ضرألاهتلمتُمعىتحهوباجأف ىلاعتهللا

يفناكو«؛تادابعلاموسرنمكلذريغوموصلاوةراهطلاوةالصلاوىاعتهللا

مثءاهرلااهرغصأةنيدمنيعبرأوةئامئتباو؛اهكولمعيمجهعاطأدققرشملاىلإهتلحر

«نمآواھکلمهعاطأورصمىلإداع

ليقو؛ىلوألاةّيفينحلاىلعناكواسيردإنباخلشوتمنبعئياصلاقيو

لوالیلخلارصعيفناکویوامنبائباص

نعهترکذاميتانيال:تلق«نيدىلإنيدنمجرخنمبورعلادنعئاصلاو

اودبعموقمهنأو؛نيدىلإنيدنماوجرخنيباصلانأرهشامهريغويطويسلا

هريغويطويسلانعتركذاممهلصأنِإف«؛باتكلهأاوناكنأدعبةكاللل

نمانلقاذإمسالااذهىلعدوهيلايقبامكمهداسفدعبمسالااذهىلعاوقبو

دعبمسالااذهىلعىراصنلايقبامكومهداسفدعب2(َكْيَِإاًدُهألمحلوق

مهامىلإیسیعنيدنعاوجرخنُ
بانکراکنإبوأهللاراكنإي(اوکرَشنيذْلاَو/[236)/سوُجَمْلاَویّراَصاَو)

اودبعيملاولوهللالهجبوأهللاعموأاهدحومانصألاةدابعبوألوسروأهضعبوأ

.هریغ

.0/114ءةرهاقلاورصمرابخأيلةرضاحلانسح‹يطويسلا:رظنا1

.6:فارعألاةروس2
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"ةاروتلا"عبأنموةّنحلانينمؤملالاخدإبةَويمهيبلصفهلانإ(

نإلإكرشمالويسوجباهلخديالو؛ىراصتلاونيباصلاودوهيلانم"لينا"و

وأيدوهيالو«"ةاروتلا"ركنأباصوأينارصنالو‹عبرألاللملانمةلمىلإاعجر

."نآرقلا"ركنأباصوأنارصنوأيدوهيالو"ليحنإلا"ركنأباص

يأ2كادُه)ا:مهوقلليقومانلإاضفخواعفرمهكرحلادوهيدوهيلاتيم
.فلألاتطقسأولادلاتلمهأف3فلأاهدعبةمجعللالانلاب"اذوهي"ظفلنمايرعتوأ«انيت

.ةرصانىستةيرقموزتلوأهللارصنحنمحوقل"ىراصن"ىراصنلاتيس

ليلابداریوامهداسفدعباذهونيدىلإنيدنممهليلليق"نيباص"نوباصلاو

ىلععمحلايفتفذحواونعءايلابيباصلادرفلاو«لفاونلاوراكذألايفلقتتلا
نمجرخزمحلابًابصيًابصكلذك.ىايلاتفذحوءايتبلقوأةدعاقلا

7نعضرعأهّنألءاي.اهبلقب6و.زمحلابئباصلاليءيبلابرعلانيدىلإنيد

.مالسالانيدلإشیرقنيد

ةزمهاهدعبفاكلاب"اسوئكم"ناكمهفلسنملجرل"اسوحب"سوحلاتيمسو
تلقنواميجفاكلاتبلقفهنذأييفرعشلاكيهللاتبنأيأگواوةزمحلادعبو

.ةزمحلاتفذحواهيلإةزمحلاةمض

.17:جحلاةروسس1

.156:فارعألاةروس2

.قوننمطقس37

.51:نارمعلآةروس4

.«زمحاب»:طيف5

.«وأ»:نوعوقيف6

.«نمجرخ»:قوعي7

.«اواو»:طف8
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" الاقيوماشلابةدلبةنارصنىلإبوسنمهنأىراصنلادرفمينارصنيفليقو

يرهمکيرصُعمجوأ‹نامدنعمجىمادنلاكنارصنعمجىراصتلالیقو

.ىراصنلاهدحاوةنارصنلاو؛یراهمو

جنم"هلصأوهيلإاعدوانيدعضوءنينذألاريغصلجر"سوحب"ليقو/[27]
‹نذألا0فاكلامضب09"شوكوريغص"جنم"و؛نينذألاريغصي"شوک

.سوحبىلإبّرعو

تبسنیراصتنلانُاومعز:يثيللالاقءاهنماليمرشعةئالثىلعةيربطبةرصانو

لهأو؛ىراصنلامساقتشااهنممماحيسلملادلوماهیفناک:توقايلاقوءاهيلإ

؛ةيرقلاهذهىلإهماهبتلقتنانكلومحلتيبيفدلونولوقيو«كلذنوبأيسدقملاتيب

نمهللانيديفميرموخأفسويهيلعفاخومحلتيبيفدلوهنأ"ليحنإلا"صنيفو

ليقو؛ةرصانىمستةنيدماهنمنكسفليلخلاىلإهلمحانأمانلايفيرأفسدقلاهب

ال"نارصن"عمسامّإ:يربنبالاق؛بسنلاذوذشنمةيروصنىلإةبوسنم
.لامعتساالسايقةنارصنونارصنامّإو"نارصن"

وهولأنودةمجعملاذب"ذوهي"نمبرعم"دوهي"نُضعبرکذو

.فلأوماجعإب"اذوهي"نمبرعمهنألوقلافّعضامك«؛فيعض

؛نويذاکمهوةاحوننيد,ىلعمهنأ نيباصلايعأ نومعزيمهنأضعب

.«ةران»:نيل1

.«نوبوسنم»:قل2

.ننمطقس3
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ىراصنلاودوهيلايفومهيفلاق ىلاعت هّنأالباتكلالهأنمموقمهنأحيحصلاو

مهالوْمِهْلَعالفاًحلاَصلمَعَورخآلامويلاوللابنَانلت

امفهوعبتاوهباونمآنإلإالفاهدعبامأو؛دمحمانديسةشعبلبقكلذو

؛لفاونلاوراكذألاو/[238]/داروألاكهيفلقنتلازوجياميفنيدىلإنيدنممهليم

2نمتاحلاصلااولمعواونمآنإمهيلعفوخالمهنأبنيروكذملانأرخآقيرطو

ضلئارفلاضعباوذحأفنوباصمهلأاومعزومهدعبموقءاجو؛كلذيفالإلم

نيملسملاکًاًضوتينممهنمف«یراصنلاهبش3مهوءاضعباوكرتوهللانيدنم

؛لامشلابهمىلإيلصينممهنمو؛برغللاةالصيلصيوةبعكلاىلإيلصيو

.بونحلابهمىلإيلصبنممهنمو

؛ةكمالملاةدبعمهلاقيويخأكمالنبئياصىلإنوبوسنم:يليهسلالاقو

نودبعيموقليقوء"روبزلا"نوءرقيوةكئالملانودبعيموقمهلآانباحصأبهذمو

.؟موحنلا

[ءالسإلاةلم

ءاقسافولودخولاىلعنمؤملاقلطأدقفنيدُحوملايأ(نينمؤملايفمكحلاو)
ماكحأيفنمؤللاانباحصأضعبلاقو؛؟يقوملاىلعالإقلطيالنأاندنعلصألاو

.6اقلطمدّحوملاوهايندلاماكحأيلو«يفوملاوهةرخآلا

.71:ةدئاملاةروس1

.«ام»:طيل2

.«مهنمو»:طيل3

.13/1؛فنألاضورلا؛يليهيسلا:رظنا4

.عوننم«موحنلانودبعي...مهأانباحصأبهذمو»هلوقطقس5

.ىقنم«اقلطمدحوملاوه...دحوملاىلعنمؤملاقلطأدقف»هلوقطقس6
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ذحخۇؤت«‹نونجاولفطلالمش(مهئاينغأنم)تاوكزلايأ(تاقدصلاذخأ)

وحنيةاكزلانايطعي؛نونجاولفطلالمش(مهئارقفيلاهعضوو)ملامنمةاكرلا

لفطلاوبأناكنإوأ؛اقلطميغامغوميالنيريقفاناكنإامحلاهلبقيمهليكو
نإوهلموقينمييطعأنونجلالبقیلوتمناکنفنجنملاحربتعیو؛یلوتم

.لفطلامكحهمكحفرمتساوغولبلالبقنج

الإو؛اَنممهفاوباجتسانإف‹نيقفاوملاةنايديفلوخدلاىلإنوفلاخملاىعديو

موقوامهكلذنماوبأنإفمامإلاديىلعيرحتمهماكحأنوكتنأىلعاوكرت

.ةاغبلاكاوناكومهلتاقةاكزلااوعنموأ«نيقفاوملانم

ءيشالنيكسملاوتوقلادجيريقفلاليقدقف«؛نيكاسملالمشيامءارقفلابدارأو

لاقو؛لاوحألانمهريغوأرقفلاهلذأنمنيكسلملاوجاتحلاريقفلاليقول

ولوهراقفترسکهناك«هتکرح!تلقوضرموأهندبفعضنمريقفلا:يعفاشلا

اعقومهنمعقتةفرحهلنمنيكسلملاوهبعقتالةفرحهلتناك239

امهليقوهلايعوهينغتالنکل

[ةاغبلاهكح]
وأقيرطلاعطقاهيغبو؛نيفلاخملاوأنيقفاوملانم(ةيغابةفمهيفتناكناإف)

وأموصلاوأةالصلاكرتوأكلذوحنوأةاكزلاعنموأاقلطمملظلاوألتقلا

هولعفوكلذىلعاومزعومهنمملعوأكلذباوحرصاذإ«بحاولانمامهوحن

ملذإباوحلايفلمعلانعطرشلاةادألالامهإفلألاتتبث(ىعدت)هيلعاوُرمتساو

.«تقو»:عل1

.«هباعقومعقتال»:عل2

.قنم«ءاوسامهلیقوهلايعو...لمشيامءارقفلابدارأو»هلوقطقس3
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ىلعةرّدقملاةّمضلافذحب"ىعدت"تمزحوأءايضامهنوكلطرشلاظفلمزحت

نعيأ(ليبسلاءاوسنع)هب(اولض)اميأ(هباهكرتىلإ)فلألاتتبثففلألا

وأموصكرتكءهلعفوأهكرتباولضامكرتىلإدارلاوميقتسملايأءاوسلاليبسلا

وحنوأشحفلابوألاماذخأوألتقلابقيرط!مطقكوقةاكزوأٌجحوأةالص

تكفس)كرتلايأ(اولعفيملنإور2لاتقلانع(اوكرتهوكرتنإف)؛كلذ

ئربو)ديفامسابقلطملاىمسفڭەريغبوأمدلاجارخإياولتقيأ(مهؤامد
اوناکنأبلبقنماهیفاوناکنإو؛5لبقنمةعاربلايفاونوكيملنإ(مهنم

اللئاسملارئاسيفاذكهومهقتعاربديدحتبجيملنيقفاوملانمنيقسافاوناكوأ

لهأىلإباوصلالهأنمعوجرلوأكرشلاىلإ7ألإةعاربلاديدنبجي
.9مّدقتامكفالخلالهأىلإعوجرللوكرشللاهديدحتبحيفءةفالخلا

(نووأي)عجرم(ىوأممغونيملسملاةئفمهيلع)تلعتسايأ(تبلغنإف)

مهحيرجلتق)مهرضياًمعاماصتعاهدنعنوميقي(هيدلنوؤجليوهيلإ)نوعجري
.لتقيل(مهنمرافلاعباو

.«عطقو»:نوعوفل1

.«لتتانن2

.«ەرغ»:طيل3

.قنم«ديقملامسابقلطملا...جارخاإياولتقيأ»هلوفطقس4

.طنم«لبقنم»هلوقطقس5

.«بحت»:طونيف6

.«لا»:طيل7

.قوعوننم«فالخلالهأىلإباوصلالهأنمعوحرلوأ»هلوقطقس8

.قوعوننم«مدقتامكفالخلالهأىلإعوحرللو»هلوقطقس9
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نكلوثكعبعمهنمض(هيدلنوؤجليوهيلإنووأيىواممننكيملناور

رافلاعبيملومهحيرجلتقيمل)هّإعضوميفوهنمللاقينأفعضي
مهنمرافلاعبيومهحيرج/[240]/لتقيفنوكرشللاًمأو؛كلذبثيدحلاءاج(مهنم
.كلذمحلناكوأهيدلنوؤجليوهيلإنووأيىوأممحلنكيمللتقيل

ادحأتیارام:لاقفناورمىلعتلخد»:نيسحلانبيلعنعيعفاشلالاق»

الوربدملتقيالهيدانمیدانفلمحلامويانيلونأالإوهام«كييأنم2ةبلغمركأ

ام:لاقفيدرواردللثيدحلااذهتركذيعفاشلالاق»ىلعزهجي

نُهيبآنعرفعجانأبنأ:يدرواردلالاق«“هيلعادرالهظفحنمابجعت!هظفحأ

حيرجىلعزهجيالناکولاتقلارشابيلناكنإوابلسذخأيالناكالع

عبيال:لمحلاموييلعيدانمیداندمحمنبرفعجنعو»؛5«اربدمعبيالو

ذخأيملو؛نمآوهفهحالسیقلانمو«ريسألتقيالوحيرجىلعزهجيالوريدم
لتقيالالأ:سانلاىلودقولمحلامويرامعيدانمىدانو»؛6«ائيشمهعاتمنم

.قنم«هدنعهلأ...عمهنمض»هلوقطقس1

.يقهيبلاةياورنمحيحصتلاو«يلع»:ظفلبخسنلايفتدرو2

ضوع"فندي"اهيفو‹181/8ءيقهيبللىربكلاننسلارظنا3

ء؛فلؤمانميقابلاو؛«هظفحلبحمت»:يقهيبلايفيذلاو««هيلعدرالهظفحنمبحصمت»:عونيل4

نبدمحمنبزيزعلادبعوهو‹يقهيبلانمهاتتبلأامحيحصلاو‹«يدروادلا»ظفلبخسنلايليدرواردلامساءاجو

:رظناےھ]87وأ186ةنسيوتدرحجباردلیقودرواردیمستسرافبةيرقىلإةبسنءديبعيبأنبديبع
.187/18188ءلاجرلاءامسأيفلامكلابيذحت؛يزلملا

.181/8‹ننسلا؛يقهيبلارظنا5

.هسفنردصلملارظنا6

26
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اضيأكلذيورو؛1«انيلعكلذٌقشف؛نمآوهفحالسلاىقلأنموريدمعبيالوحيرح

."ربدملتقيالوحيرجىلعففديال"هلككلذيفةياوريفوولعنع

كلتقأال:يلعلاقفءاربصلتقتال:2لاقفنیفصمويريسأبيلعنهنآيورو

نمريسألاو؟ميابتريخكيفأ:لاقمث«هليبسىلخف؛نيلاعلابرهللافاحأيّبإءاربص

ردقتیقب4مممذخأايشفرعنمهنأرمأناورهنلالهألتقالهنأيلعنعيورو

.فرعتم

:ةداتقنباهللادبعنعو؛ةمينغمحلاومأيفىرأال:لاقفجراوفلالامنعرمعنبالئسو

ملواسارعطقيملمهلتقنمغرفاًملفبلاطيبانبيلععمناورهنلامويليخلايفتنك
.ةقرسلاهجوىلعناكنإالإرادلامويالامدحأمنفيملاذكو؛ةروعفشكي

مهرجىلعزّهجومهراهلتقنيملسللالتقباّيدتمودعلاناكاذإ:ضعبلاقو
نآرقلاىلعوأهللاىلعٌدرلابكرشأنمةلبقلالهأنميغابلاباوقحلاو؟مهولصأتساو

./یسیالومنغيالولتقيهنوکيففيرحتب

9مهيلإةدرتف)هبنوفيوأهبنولتاقياملكومهليخاذكو(ةاغبلاحالامور
مهتٹروىلإوأ؛ةّوقمحلقبتملوأاوفعضاذإ!كلذو«يحينبهللادبعباحصألعفامك

.هسفنردصلملارظنا1

.«لاقو»:طل2

.ٺنمطقس3

.«ىئح»:قل4

.«نيدتم»:لصألال5

.«ەولصاتسا»:لصألاف6

.عوننم«ىسیالومنغيالولتقيهنوكيلا...انيدتمودعلاناكاذإضعبلاقو»هلوقطقس7
.39صهةبازعلاةديقع؛عيمجنبا:رظناققحلانعملاةياوراضيأيهاهانتبلأىلاةياورلاو‹«دروف»:طل8

هلامفرعنمرملوةفوكلادجسميلةغبلالاومأعمجبلاطيأنبيلعنأيورامك»هلوقصيلدازو9
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]/نأثيحنمهورضحوألاتقلاورضحيملءاقلطمءارقفللفاوفرعيملنإواوتامنإمهتنرو

.مهريغلزاجوهبىلوأةاغبلاءارقفو؛ءارقفللفبرهلفرعياللاملك/[41

ىلإارفاكةحيلطٌرفومهمزهوةحيلطموقلتاقالديلولانبدلاخنأيور

موقحالسنمهدجواملكذخأهذههدردعبملسأهنأىوريو ماشلا

مهمالسإفعضدقومالسإلاىلإاوعجرنيذلامهريغورماعيبنمةحيلط

فعض:لاقتامانو؛رکبوبهلبقوكټهللاليبسيفهبدهاجينمهاطعأو

ضبقكلذكو؛هوُدرفهلهأىلإحالسلااوُدرفمالسألايوقوكرشلا
ریغنیکرشماوناکوأفیعضمالسٍإمهيفناكونافطغودسأحالسركبوبأ

.مالسإلايوقذإدفعهتفالخيفرمعهّدرفمهنمفيخنيبراحم
ريغوأادهاعمءاکرشمواہهنمفیخنملکحالسكاسمإزوجيف

عفدلاولاتقلاىلإنوجوحلامهمهنهبعافتنالاهجوو؛هلاملحيالنُتهاعم

مهُنألالكلتالبمحلاومأومهحالسبمهعفدزاجفهيفلاومألافيرصتو

حرستثیجنممهباودانذخأولوكلذيفانلاومأفرصىلإوكلذىلإنوجوحملا

.*اماتهانمضةّضفوأبهذوحنانذحخأنإو؛حيحصلاوهكلذو؛ةاهطبرمنموأ

لمعيالفيعضلوقوهومهُباودرقعتورسكيوأةاغبلاحالس(نفديليقو)

يفهباوكتفيذلالجرلايفلالبيبأباحصألعفامكءلاومألاعييضتهيفنأهب
.هحالسوهلامهعماونفدفراد

.عوننم«كلذويحينبهللادبعباحصألعفامك»هلوقطقسس1

.«مهنروو»:قونف2

.عوننم«اهطبرمنموأحرست...مهاودومهحالسبمهعفدزاجف»هلوقطقس3
.عوننم«اماتهانمضةضفوأبهذوحنانذحأولو»هلوقطقس4
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!فورعميبانامزيفلبحلاخئاشمفالتخاةاغبلاحالسيفمهفالتخاهبشيو

:ضعبلاقفءاوفلتخيلافيسسيدابنبزعملامهيلإلسرأ2نيحسهللاهمحر

هلطابىلعنوعهبلهوُدرتال:نورخآلاقوءامبٌقحأةييرلابحاصهيلإهوُدر

ةزئاجكولملااياطعنألهوكسمأ:نورخآلاقوصمونفداوهورسك:نورخآلاقو

كلذلبيصأهنأليقامحصيالووه:تلق؛فورعموبأمهنمو/[242]/

.3ملعأهللاوهرصيي

ءاضقنادعبةاغبلاىلإحالسلادربيحينبهللادبعباحصأمكح:رثألايو

اونفدهراديهباوکتفيذلالجرلايفاهنفدبلالبيبأباحصأمكحو«برحلا

.هروهظنمفوخلاةرورضلمتحينكلو؛هحالسوهلامهعم

اهلهأاولتقوأةحراساهوذحخأليخبنوملسملانيعتسينأسأبال:رثألايو

يفهودجووهلهأاولتقنإمهحالساذكوءاهعابريفوأ*اهيلع

لوقوه(لاتقلااودهشنيذلاءارقفلاىلعهنمثبقّدصتيوعابيليقور
ناکولوءةمينغملامنوكيالفنيكرشماوسيلةاغبلانأل؛هبلمعيالفيعض

فرعيملنإةاغبلاءارقفىلعهبقدصتيليقولو]ارقفلاهبصتخيملةمينغ
.6[هكلامفداصيهلعل؛اهجوناكلهبحاص

ةمجرتءةيضابأإلاملعأمحعم:رظنا؛ثلاثلانرقلايلبرغممالعأنمءداوجنبنارديوفورعموبأوه1
.326/2‹تاقبطلا؛نيجردلا؛973938/4مقر

.«ثيح»:قولصألال2

.عوننم«ملعأهللاوهرصببكلذلبيصأهنآ...لحرلايفلالبيبأباحصألعفامك»هلوقطقس3

.«اهيف»:عل4

.یقنم«محزانميلهودحوو...هللادبعباحصأمكحرثألالوهلوقطقس5

.ڦفنمةفاضإنيفوقعملانيبام6
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ةحيحصلاوقأبهذملكيفو"فقاوملا"بحاصهباعلوقلااذهو

حالسلاباحصأفرعيملولوٌقحأمهابلوقلااذغسنأتسيالو؛ةفيعضلاوقأو

.ةمينغهنوكومحلاتقلهوقحتسامهلأيفلخدأهبسانتسالانال

نوذخأيونيملسملانولتقينيذلاةاغبلانيدّحولملالاومآحاباکلامنُيوردقو

"ءاهللالوسردمحمهللالإهلإال"نولوقيمهإ:هلليقوكلذنعلئسذإمحلاومأ

ةيرفصلابهذمنيعاذهو؛نيكرشممهنوكلالإكلذاولعفامكلذاولاقولو:لاق
.ةيدحنلاوةقرازألاو

ءامدللنيكفاسلاقيرطللنيعطاقلانيدسفملالاوحأنعيكلاملاسنوينبالثس

مهۇؤامدنوكيأ:كلاللاقانونحسنابباحأفبارعألايداوبكلاومأللنيبهانلا

مالسإلاناكرأنمنكرمهيفناكنإو:مساقلانبالاقمعن:لاق؟اردهمحلاومأو

؟%هللالوسردمحمهللالإهلإال"نولوقيوناضمررهشنوموصيونولصينيذلالثم

مهيفداهجلا2ّنإونيملسللامهناوخإباوُرضام/[243]/نيملسماوناكول:كلاملاقف

:دیعسنبنونحسلاقو؛مورلاداهجنميبحأمهداهج:كلاملاقو؛ةضيرف

يفالإمهوفلاخيملوةقرازألابهذمكلذولاقريغبوألاتقبهذخأنمللالحمهام
.3ةيرذلايبس

ةاغبلليذلالالاكلذنمنوؤربيوأيغبلا(كلذب)ةاغبلانم(مهنمنوؤربيو)

.محلامنمنوؤربييأهنفدوأهبقدصتلاوهعيبب

.425صفقالا؛يجيإلا:رظنا1
.«نأالو»:لصألاف2

.عوننم«ةيرذلايبسيفلِإمهوفلاخيملو...لاومأحابأاكلامنأيوردقو»هلوقطقس3

ارپوا»:قيو؛عوننم«محلامنمنوعريپيآهنفدوا...لاماكلذنمنوعرييوأ»هلوقطقس4
.«لاتقلااودهشنيذلاءارقفللاهنءاطعإوأاهعيبوأاهنفدنمركذابةاغبلالاومأنمنولتاقمانوملسللا
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لهأ
انباحصأدنع!نوباصلااذكوىراصنلاودوهيلا(باتكلالهأيفمكحلاو)

دوهيلاعممهيفلاق العولجهللانأل؛حيحصلاوهاذه؛مهريغو

مُملَوفحالفاًحلَصلمَعَورحآلاميوهللاينَا-نم)ىراصنلاو

الواهوطعأولومهنمجوزتيالوةيزجمهنملبقتالهنأ"نوباصلا"يفليقو

."ليحنإلا"و"ةاروتلا"بياطماوذحخأمهنأل؛مهحئابذلحت
نمموقمهنأدهاحبنعو؛ماكحألااوفلاخيملواراكذأاوذخُتأمهنأبباجيف

لهاىلإديحوتلالهأنمدترانمو]؛؟مهءاسنحكتالومهحئابذلكأتالسوحا
لبقتوةيزحلاهنملبقتالولتقبتيملنإفمايأةئالثبيتتساسوجلاىلإوأباتكلا

.5[كارشإلايفمهدلونيذلاغلبلاهدالوأنم

نيبموقمهليقو؛ةلبقلاىلإنولصيوةكمالملانودبعيو"روبزلا"نوؤرقيمهو
دوهيلانيبموقليقو؛"ليحنإلا"و"ةاروتلا"بياطماوراتخاىراصنلاودوهيلا

ةقرفو«باتكلهأمهوةككالملادبعتو"روبزلا"ًارقتةقرفليقو؛سوحجاوىراصنلاو
.7باتكلهأاوسيلواباتكًارقتالوموجنلادبعت

.«نياصلاوىراصنلاو»:قيل1

.قنم«مهريغوانباحصأدنع»هلوقطقس2

.71:ةدئاملاةروس3

.عنمحكتالو...لاقالعولحهللانألحيحصلاوهانه»هلوقطقس4
.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام5

.سوحلاىلعدوعيريمضلا6

.قنم«بانكلهأاوسيلو...روبزلانوعرقيمهولهلوقطقس7
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نإوءادحاوادحاوودبلالهأليقومهريبكةطساوب(ديحوتلاىلإاوعدينأ)

ةنسلاوهوحيحصلاو؛دحاونيمأيزجيليقو«نينيمأبمهلمجرتمهتغلفرعتم
الإهلال"اولاقنأب(هباوءاجنإف)؛!ةمجرتلاوءاعدلايفدحاولانيمألايزجيهنآ

اممهلف)ء"نيملعلابرلوسر"وأء"هللالوسردمحأ"وأ"هللالوسردمحمهللا

طورشىلع/[244]/اهعاونأبةرافكلاوةاكزلاكسفنلاهيلإليمتام(نيملسملل
.ةمينغلاوةيالولاوكلذ

««ءافولاهنمیریىٌحملسأاذإيدوهيلاىلوتيال»:ءايركزيبأنبسنويلاقو

وراكسفلاهلقتستاث(نيملسللاىلعاممهيلعو)؛2هنيحييىبنألمعلاو
.ندبلاولالاضئارفنمكلذريغو«لبقمهللحومرحامميرحتوداهحلاوةاكزلا

رهقلاو)مهسفنأيف(لذلاب)اهئاطعإىلإ(ةيزجلاىلإاوعديلفهباوتأيملنإور

.مهيلعنيملسملاسفنأيف(ناوهفاو)مهيلعنيملسملانم
يطعيامدجياليذلاريقفلاىلعةيزجالهنأبكديلولانبدلاخمكحو

اهيلعريقفلاسبحيالف؛نونحلاويصلاوبهارلاوةأرملاوجولفملاوىمعألاودعقملاو

موقبسدقملاتيبحتفلماشلاىلإهريسميفكلرمعرمو؛ليقامكاهيطعيىح
يفنوبذعي:ليقف؟ءالؤهلابام:رمعمحللاقف‹نوبذعيسمشلايفاوماقأدق

الومهوعد:رمعلاقف‹"يدؤنامدحنام"نولوقي:ليقف؟نولوقيام:لاقفجارخلا

مكيذعيايندلايفسلنلااويذعتال:لوقيلهللالوسرتعميف«نوقيطيالاممهوفلكت

.قنم«ةمجرتلاوءاعدلايل...مهريبكةطساوب»هلوقطقس1

هلوقطقسو؛عوننم«هنيحيلیلوتب...يدرهيلاىلوتيالءايركزيبأنبسنويلاقو»هلوقطقس2

نم«هنيحيلىلوتينألمعلاول»



ديحوتلاةديقعحرش410

يفوهنمىلعةيزجالهنأانموقضعبمعزو.مهليبسيلخف€1ةمايقلامويلل

.“زجاعهرثكأوألوحلافصن
ءاتلاونيسلاوءواولانملدبفلألاف؛نوكلانم"لعفتسا"(اوناكتساناف

نوكلانموهوءةيزحلااوطعينأاهوحباعومهسفنأنماوبلط:يأ«بلطلل
جرفيفةمحلیمستامک؛لذلانعمنيكلانم"لعفتسا"وأ؛كلذلاوتبثنإف:يأ

نُىلعنوكسلانم"لعتفا"نوكينأماو؛ءايلانملدبفلألاف"انيك"ةأرملا

ةلصافلارخآيفوأ/[245]/ءةرورضلابٌصتخمعابشإلانألحصيالفئازفلألا
ولذإ"ةاونيكتسيملنإف"هلوقيفحصيالهنألو؛اليبسلاوانونظلاوالوسرلاك

"4وناكتسي"خسنيفو؛ءاياهبلقبعراضملايفتبتملعابشإللةدئازتناك

دشاوهوفاكلادعبفلألاب

ىلإنعذيدقناسنإلانألاذهداز(اهوعفدو)ةيزحلاءاطعإل:يأ(كلذل)

يفراضملانمهنودامومهلتق(مهءامدتمرح)؛هلعفيالوالوقوأاداقتعاءيش

لحمزلتستاهلحو«لتقلاةمرحمزلتستءامدلاةمرحومهلتقمرح:يأمهادبأ

تتيثلتقلاةمرحتتيثاذإهإف؛كلذسكعوأمللنعموزلملبرّعف؛لتقلا

یلةبوسنمريغمازحنبانعهيیأنعمازحنبمیکحنباماشهنعتایاورعوضولملااذهيلملسمىور1

سانلابذعنلديدشلاديعولاباب«بدألاوةلصلاوربلاباتكملسم:رظنامازحىلإنكلو«باطخلانبرمع
هقفةعوسوم«يحهعلق؛403/3مازحنبميكحنبماشهثيدحنمكنسلمادمحأ؛32/833؛قحريغب

چ.243ص؛باطخلانبرمع

.عوننم«زحاعهرثكأوألوحلافصنوه...هنعهللايضرديلولانبدلاخمكحو»هلوقطقس2

:ل3

؛عيمجنبا:رظنا؛ققحملانعملاخستيلفالتخالااذهدريملوءأطخهلآرهاظو««وناكتسا»:لصألايل4

.40ص«ةبازعلاةديقع

.عوننم«ًاطخدشأوهوفاكلادعبفلألاباوناكتسيخسنلاضعبيلول»هلوقطقس5
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كلذورخآلاملعامهدحأملعاذإلحتبثملالحتبثاذإو‹مّدلاةمرح

موزللارعشتستييعبت"تلح"و"تمرح"يفولحلاوةمرحلايفلسرمزاح

حورلانألملا؛"تمرح"و"تلح"يفهيلعيبتمثةمرحلاوألحلايف
نماولتقينالثمءاهقحبلإ(ماومأو)؛!تلازدسفوأفرناذإفمّدلايفةيراج

.ايسوجموأاياتسيلنُممهريغوأةّيثولاىلإوأنونزيوأ«هبنولتقي

وأهيلإعجرنإفمالسإلانيدىلإعوحرلابمهنمروكذملاٌدترملامامإلارمأيو

نماهريغوأةيدوهيلانملوألاهنيدىلإعجرينأهرمأيالولوألاهنيدىلإ

.همدلحرخآيباتک3یلإولودرااذإياتكلانأضعبمعزو؛2كرشلا

اماولعفينألثموءاونصحيملولونولتقيف*اهاضربولوةدّحوعباونزينأهلثمو

؛ندبوالاميٿادحأاوملظينألثمومهيفدذفنيهّلفهقوفاموأابدأبحوي

نمذخؤيفدابعلاقوقحنمكلذوحنومهيلعنويدلثمو

.اڻانإوأاروكذ6نيفلابلاريغمهلافطأ(مهيرارفيبسو)

 لوصألاكعورفلابنوفلكمنوكرشملاو نيكرشماو(نيملسملللحو)

«لكألالحنممهحئابذيففّرصتلانمكلذوحنوةبحلاوءارشلاوعيبلالحملُعو

كلذوء7ةيزالبقولوكلذلحوهيذلالصألاىلعءانبلانماضيأكلذملُعو

.قنم«تلازدسفوأفرناذإف...مهلتقمرحيأ»هلوقطقس1

.عنم«كرشلانماهرغوأةيدوهيلانم...روكذملادترملامامإلارمأيو»هلوقطقس2

.عوننمطقس3

.«اضرب»:طولصألال4

.«دفني»:نيل5

.نوقولصألايلهيلعبطشو«نوقتعيوأنوكسمبوأنوعابيف»هلوق:ةفاضإعيل6

.عنم«ةيزحلالبقولوكلذلحوهيذلالصألاىلعءانبلانماضيأكلذملُغو»هلوقطقس7
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ءكديقتلاوقالطإلاةقالعلقلطملافرصتلانعدّيقلالكألابربعوأموزللزاجب

عيمجوءةحراجبوأدايطصاوأرحنوأحبذبهوكذام(مهحئابذلكأ)

.لاوقأمرحوأهركوأ/[246]/مهللبلحومهحئابذليقومهماعط

تاّيبسلملامهرئارحنهومهئامإالنكنإ(مهئاسننمرئارحلاحاكنو)

نهيلعیرجيلاءاسنلاودعب*مهنيدىلعتايقابلاكلذلبقاوبراحنيح

وا؛نيکرشمانممهلثمريغنموأنيكرشملانممهلثمنمنلمهيبسبمهةّيدوبعلا

الو]ءاهوبسةّرحةملسمدبعتستالو؛مهنيدىلعنكاذإءامإلانمنهورشنم

اهمالسإرظتنااهتخأوةيرامقليكلمال؛سورمعلافالخةيباتكلاةمألايرستلحي
.5[كلذكيباحصلارظتناوايباحصاهتخأىطعأواهارستتملسأالو

تلحاهوطعيملو7كلذل)ءايلاناكسإوفاكلارسكب(اونيكتسيملنإو)

ىلإعحريالولاتقلاىلعنوردقيالنيذلامهخويشومهنيباهرالإ(مهؤامد

نمومهؤاسنو؟مهجولفمومهامعأومهدعقمومهنيناحبوملافطأةالإومهيأر

نکیملنإو«سأبالفهلتقىلإهعفدىدانإفعفدمحلافطأنموأ؛تلتقنهنملتاق

.املسملتقلكرتولثيحبلتقهنّدشلهلتقنمدب

.قنم«ديقتلاوقالطإلاةقالعل...عيبلالحملعو»هلوقطقس1
.قوعنم«طقفمهحئابذليقومهماعطعيمجو»هلوقطقس2
۱.قنم«تاییاتکنکهلوقطقس3

.قرنولصألايل"مهيف"ىلعبطشو‹«مهيفتايقابلا»:عيل4

.قونولصألايلاهيلعبطشومخ»هلوقةفاضإعللاس5
.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام6

.عوننمطقس7

.«الو»:طيف8

.عوننم«مهجولفمومهامعأومهدعقمو»هلوقطقس9
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ولونولتقيالو؛ثانإوأروكذ؛غلبلاريغمهتيرذ(مهيرارذيبسومشاومأو)

.!نوقتعيوأنوكسيونوعابيفنيقهارم

سخحنوىلع(مهحئابذلكأ)نيكرشملاو(نيملسملاىلعمرحو)

.ءامإلااميسالو(مهئاسننمرئارحلاحاكنو)روهشملاىلعمهنمللبلا

لحتهنأوهرخآلوقبهذايفو«بهذملاروهشموهفنصللاهركذامو]

نعنآرقلاقالطإلاوبراحولوءةيزحلااوطعيملولومهرئارححاكنومهحئابذ

انموقلوقوهو؛اهطرتشيملونوبراحممهومهيفنآرقلالزنوءةيزحلاطارتشا

.حيحصلاوهوانباحصأضعبو

ءاهكلالاهجوزتلحتيبسوةبراحمتناكاذإاهنأطارتشالابلوقلاهجوو
حاکنلطبامكلوألاحاكنلطبويناثللاهنأبباجيو«؛ناجوزاهنوكيالةأرملاو

الفهمكحتحتناكوجوتاميفةمرحملسمللنأبثحييوءكرشلملااهجوز

جرخيملبراحوادبعملسمكلمولهنأامك«ييسلابهلاجوزافوکنعجرفت

.4[هکلمنم

[اهرادقموةيزبلاهصيلعجيبتنمأ]
ثانإلاريغ(لقعلاحيحصمهنمغلابلكىلع)ةيزجللاونعذأاذإ(بجيو)

.ةنسلايفرانيديهو؟(مهاردةرشع)نابهرلاو

.قوعنم«نوقتعيوأنوكسمبيونوعاييف»هلوقطقس1

.قوعنم«روهشملاىلع»هلوقطقس2

.«يسالو»:قوعل3

.طوقنمةفاضإنيفوقعملانييام4

.لصألايلهيلعبطشو؛«رهشلکيل»هلوقةفاضإعل5
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ةيزحلاوةاكزلاريناندةّلاملاف؛ةيئدبوةّيلامريناندلا»:"بلاطلابيذهت"يفلاق

ءةقرسلايفعطقلارانيدوةيدلاوحاكنلاريناندةّييدبلاو؛مهاردةرشعاهفرصو

ريغتبريغتيلبمولعمٌدحهلسيلففرصلارانيدامو؛امهردرشعاناهفرصو

.اركذالفلاخمسهللاءاشنإكلذيفمالكينأيو««قاوسألاونامزألا

ةوقلڭەريغوأباودلافلعيفنالعجي(نامردىلعدادزیو)

الهلنامهردىلعدادزيليقو؛بسكلايففّرصتلاونارصنلا
یراصنلاىلعدادزيلیقو؛نمألحممهىراصتنلافالخبمهركملمهدنعتاي

.ةيابحلالاحمهدنعنوملسملاتاباذإءالطصاللرمجونامهرد

غلانمليقوءامهردرشعةسماقلطمةيزحلاليقو«رشعةيزحملاليقو

نأبهناسليفغلاءاسلفمولومهردريقفلانمونامهردطسوتملانموةعبرأ
.؟مامإلاىريامةيزحلاليقو؛سلفملاىلعءيشالليقو؛نمؤي

/[247]/نورشعكلذوريعشلاقلطمنمةبحاسموةبحنوسممهردلا

6"يشرفللا"يفو؛ريعشلاقلطمنمةّبحنوعبسونانثارانيدلاردقوءايعرشارانيد
ضعبضرتعاو؛مهاردةرشعرانيدلايفةدحاوامهريناندوةيزحلاوةاكزلامهاردنأ

نيعباتلاوةباحصلاولهللالوسرنعئجيملهناب7قرفنمىلعهيلعبتکنم

ال»هلوقطقسو؛؟ننم«ركذالفلاخمهللاءاشنإ...ةيلامريناندلابلاطلابيذحتيللاق»هلوقطقس1

.عنم«ركذالفلاخمهللاءاشنإ...بلاطلابيذجتيللاقةنسلايلرانيديهو»هلوقطقسو؛قنم«ركذ

نم«هريغوأباودلافلعيلنالعج»هلوقطقس2

.«ةاراب»:قيف3

.«دوهيلا»:نف4

.قوعنم«مامإلاىريامةيزحلاليقو...يدوهيلاىلعدادزيليقو»هلوقطقس5

.145/3‹177/2؛ليلخرصتخمىلعيشرنلا:رظنا6

.«هیلعبنکنمضعبهضرتعاو»:عوليل7
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رانيدنأدارأبيحأو؛اهريناندوتايدلامهاردوامهریناندوامهماردنیبقرف

.ةيزحلارانيدكءامّللا

فصنةدايزعم2كنارففصنبلاطيبأنبيلعنبنسحلامهردو

.امتناصلإدلاوصةسمخوكنارفاةّئسهيلعرانيدلاف

ىلع:"رصتخملا'يفودحاوةرادقمهعضووةاكزلاوتايدلايفمهردلاعمس

ةيدلانأهحارشو"ليلخ"ركذوةنسلكيفامهردنوعبرأوأريناندةعبرأيباتكلا

نأىلعمهردفلأرشعانثاةّضفلالهأىلعو«رانيدفلأبهذلالهأىلع

رشعانارانيدلا

ثيدحلايفرانيدلاركذاذإفةرثكوةلقتاياورلابسحبةيدلاورانيدلافلتخيف

رانيدىلعنيمهردبدازءامدلارانيدنأثيدحلافسيلوقاكزلاوةيدلارانيدوهف

.ءاملعلاضعبمالككلذاموءةاكزلا

؛فالآةرشعةيدلاليقو«مهرديسمومهردنازيمبهذلانمرانيدلالاقيو

قرولالهأىلعوءرانيدفلابهذلالهأىلع»:لعجهنأفطرمعنيورو

يهو«رانيدةئامعبرأليقو‹رانيدةئامسمبهذلايفليقو؛7«مهردفالآةرشع

.؟ریناندةعبرأريعبلكريعبةئام

.عنمهانتبثأامو؛«هنآبةدحاواهريناندو»:نيلوةدحاواهريناندو»:طولصألايف1

.ظفللاانهلامعتسانمدعبءاجامانكو؛«كنرف»:طونوعيل2

.«دلوص»:عونيل3

.«ميتض»:طونولصألايل4

.«رادقميلهعضوو»:عيل5

.327ص؛ليلخرصتخحم:رظنا6

.«افلأرشعياقرولالهأىلعو»:ةياوربهيفو77/8؛ننسلايقهيبلارظنا7
.عنم«رياندةعبرأريعبلكريعبةئاميهو»هلوقطقس8
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رانيدفلأريناتدلالهأىلعةيدلانأباطخلانبرمعنع!"ةعيرشلاسوماق"يفو

لوسردهعىلعرانيدلاناكفةياوريفو:لاق؛مهردفالآةرشعمهاردلالهأىلعو

دهعىلعمهردلانزوومهاردةرشعةفينحيبأدنعوءامهردرشعيافرصلهللا

.2اذكنمددعلانأاوركذيملوءةعبسنزويوروءةّسنزولهللالوسر
؛مهردفلأرشعيا/[248]/ةيدلالعجلهنأسابعنبانعةمركعنعو

نمفالتخالارمعيشخف‹مهردةئامينامثةيدلاولهللالوسريفوتدقولاق
مكحهنأهنعحصيملو:لاقرانيدفلأوأمهردفلأرشعينااهلعجفهدعب

دنعومهردفالآةرشعةفينحيبأباحصأدنعةيدلا:لاق.ةضفوبهذب

يقهيبلاويعفاشلاىورورمعنعتاياورلاو«4مهردفلأرشعانايعفاشلا

رانيدةئامعبرأىرقلالهأىلعلبإلا؟ميقي¥ءينلاناك»:بيعشنبورمعنع

اذإوءاهتمسقيفعفرتلغاذإفلبإلانامثأىلعاهمسقيوقرولانمامكَلعوأ
بعيشنبورمعنعو؛؟«ناكامنمثلاىرقلالهأىلعاهننمصقنتناه

ةئامتسبريعبةئامىلعلاملارثكولبإلاتلغنيحىرقلالهأىلعركبوبأىضق

نعكلذيورومهردفالآةينانقرولانماملدعوأ«رانيدةئامنانىلإرانيد

.7صاعلانبورمعنبهللادبعهدجنعبيعشهيبأنعبيعشنبورمع

.ظ1ةقرولا85ءزحلاخمءةعيسولااهقرطيواحلاةعيرشلاسوماقءديعسنبسيم-:رظنا1

ةيعمسلاتالالدلاجيرخت«يعازخلادمحمنبيلع:يل35هللالوسردهعىلعرانيدلاومهردلانزورظنا2

.609-598:صءةيعرشلاتالامعلاوعئانصلاوفرحلانمل6هللالوسردهعيلناكامىلع

.لوقو:عونولصألاف3

80٠:ىقتنملا:دوراحلانيا؛79/880ىربكلانتسلا:يقهيبلا106‹105/5ءيعفاشللمألا:رظنا_4

.«موقي»:عيل5

."اًقدع"ضوع"قرولانماطدعوا":هیفو‹76/8:ننسلا:يقهيبلا6

.77/8‹ننسلا؛يقهيبلا:يلروكذملارثألارظنا_7
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لكلفصنوةيقوأباسحمهردفالآةّئسبةيدلاليإرمعموقهنأيورو
اهوموقفءالغلبإلادادزاومهرديفلأدازفمهاردلاتناهولبإلاتلغ۴ریعب

.مهردفلأرشعياب

اهبالإةيدلاريغمّوقيالامكمهاردلاوريناندلابالإةيدلاموقتاليعفاشلالاقو

.هيلعيناحبااضربمهاردلاوريناندلاريغباهموقارمعنألمتحاو

ىلعولبإلانمةئامبلبإلالهأىلعةيدلابىضقليهنأقاحسإنبدمحمنعو

ىلعوةلحييئاعبللحلالهأىلعوةاشيفلأبءاشلالهأىلعوةرقبيئامبرقبلالهأ
.قاحسإنباهظفحيملءيشبحمقلالهأ

ءةسمحةاونلاونورشعشنلاوءامهردنوعبرأةيقوألا»"تالاؤسلا"ينو

]/؛2«مهردلاثلثيلقسلاوءاهلثمةبرلاو«فالآةرشعةردبلاوءةعبرأراتسألاو

:هللادبعوبألاقومهردلاسدسهنأروهشملا:تلقمهردلاعبرقنادلاو9

نمءزجنيعبسونينانمءزجسلفلاوقنادفصنيلقسلاوطاريقلاثلثقنادلا»

.هللاهمحرسدمحمنبهللادبعدمحميبأطخيفدجواذك««مهردلا

لاطرأةسمحعاصلاو؛عاصلاعبروهوثلثولطرلاوعاصفصنطسقلاو

لهالوقيفوهللامهمحر انباحصألوقوهوزاجحلالهألوقيفثلثو
دنعكوكملاوءالطررشعةّنسقرفلاوءلاطرأةينامنعاصلافنالطردلاقارعلا

ةئالثةكملهأدنعو«انباحصأنمليحلالهأدنعكلذكوعاصعبرنييرصبلا

.كملاانلاو؛كيكاكمةينامنزيفقلاوءازيفقنوتسركلاو؛عوصأ

.«رمع»:عيل1

.صنلايلفالتخاعم؛46ص؛تالاؤسلاباتك«؛يلوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأ:رظنا2
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ثلثولطرداوءتادمأةعبرألءينلاعاصويهاردةرشعةّيفرعلاةيقوألاو

ةئاملطرلاوءةيئاورممهاردةرشعةيقوألاوءةيقوأةرشعاتنالطرلاو«يقارعلاب

.امردنورشعو
!شقنهيلعوداوسهيفويلغبلاامهدحأ:ناعونلهللالوسردهعىلعمهردلاو

یمسیرخآلاو؛ةبحاسموريعشنمتابحنامقنادلاو«قناودةينامنهنزووسراف

.قئاودةعبرأهتنزومورلاشقنهيلعضيبأمهردوهو

مكحنيعونلادحأمستملو"امهرداذكواذكبكتعب":تلاقاذإبرعلاتناكو

لاقةاكزلارادقميفمكحلاذخأاذهلثمىلعوءاذهنمفصنلاواذهنمفصنلاب

امهردنوعبرأةيقوألاو‹2(ةقدصقرولانمقاوأسمحنوداميفسيلللهللالوسر

.نيعونلانمةسمةاونلاونورشعشلااذكوءةيلغبنورشعوةيربكنورشع

ريثكتةيعرلاوءيربكلاريثكتلامعلابلطناورمنبكلمادبعمايأتناكامو
نيعونلاعمجفءاهيلعديامهدحألسيلةعلسيبعّدمككلمادبعامهلعجفءيلغبلا

نميناورملامهردلافةّيوسلاىلعنيمهردامهلعجفاقنادرشعيا/[250]/اراصف

تاّبحةلمجفقبحاسمحوريعشنمتابحنامث3[نم]قئادلاو«قناودةّنس

لاقكلذلو؛ةاكزلايفربتعملامهردلانزواذهفءةّبحاسموةبحنوسممهردلا

4حنوعبسونانارانيدلانالمهاردةرشعلدعيرانیدعبس:دیزيبانبا

نممهاردةعستتلدعفءةّبحنيرشعوناننممهردلانودُحوملا.اعجو

نوُسومهردةئامٹالثنيدُّحوملامهاردنمباصنلاف؛َةّيئاورممهاردةسمحمهمهارد

.«سقن»:نيل1

.133/2ةقدصقسوأةسمحنوداميفسيلبابءةاكزلاباتك؛يراخبلا2

.عنمةفاضإنيفوقعملانيام3

.243244صعيمسلادبعحاصلاهحرشوء"ديزيبأنباةلاسر"يلاذهرظنا4
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كلذكوءةيئاورممهاردةئالثيهومهرداسمومهاردةسمحقادصلافءامهرد

رانيدلااًمأو؛مهردمهردفلأنورشعودحأنيدّحوللامهاردنمةيدلا

.ةبحنوعبرأوةئامعبرأوةبحفلااهزوو‹ءارانیدنورشعهنمباصنلاف

يكلملارانيدلاسادسأةثالثوهوءةبحنيعبرأونينثاارانيدنودّحوملابرضو

رانيدةئامعبسورانيدفلأنيدُحوملاريناندنمةيدلاو؛ةبحنوعبرأوةّبحةئامعبرأو

.رانیداعبّسوارانيدرشعةعبرأو

البكلذكوهنولوقيوريسفتالبنآرقلاهباشتمنوقيينيذلامهنودّحولملاو

ةردقلابديللليوأتلالهأمهريغولماكلاديحوتلاوهكلذنأاومعز«فييكت

؟؛بهذنمةاوناماقادصهجوزلكقفوعنبنمحرلادبعقاسثيدحلاييو

بهذلانمرمتلاةاون2نرتامدارملاف؛رمتلاةاوندارملاليقف؛اةاوننزويورو

ليقو؛مهاردةسمنعةرابعيهليقو؛بورخلاىونبوذئمويهبنونزياوناكو

يباطخلامزجو؟هبنزويفيكففلتخيرمتلاىونو«رانيدعبرذئموياهردقناك

نعضايعهلقنويرهزألاهراتخاومهاردةسمنعةرابعاهنأيناثلالوقلاب

3سرافنباهبمزجونيتلانباهاكح«بهذلانممهاردةسمحاهنزوليقو؛رثكألا

.*افصنوليقاثمةئالثنوكينأمزلتسيضرتعاو«يواضيبلاهرهظتساو

.139/6‹جوزتمللىعديفيكباب؛حاكنلاباتك؛يراخبلا1

.«نزوت»:لصألال2

.«...نإلاقيو»:ةغيصبلوقلادروألبهيفمزجيلنكل‹366/5«سرافنبالءةغللاسيياقممحعمرظنا3

.«فصن»:طانعامخسنلاعيمجيل4

27
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عبريهيعفاشلالاقورانيدعبرةنيدملالهأدنعةاونلانأةّيكلالاضعبركذو

وبالاقامكمهاردةسمحنوكتفنوعبرأيهوءةيقوأفصنوهو؛شنلا

نوعبرألاىمستامكءةاونمستمهاردةسمحعفدفوعنبنمحرلادبعنأديبع

.“نورخآوةناوعوبأمزجهبوةيقوأ
:ليقذإضكئارفلازاغلأيفهلثمو

الدعدحتهنبسحافمينشنلانماهعيمجدفوراتسأوةاون

.3نورشعشنلاودحاولابدفلاوءةعبرأبراتسألاوةسمخبةاونلااورسفف

حلاصنيحههباطخلانبارمعلتبتكمنغنبنمحرلادبعنع»:يقهيبلالاق

:ماشلاىلإراسنيحيعيماشلالهأ

اذكىراصننمنيتمؤملاريمأرمعهللادبعلباتكاذهميحرلانمحرلاهللامسي»

ءاستلملهأوانلاومأوانيرارذوانسفنألنامألامكانلأسانيلعمتمدقالمكنأءاذكو

الواريداميفالوانتنیدميفثدحنالنأ/[251]/انسفنأىلعمكلانطرشو

اماهنمييحنالوءاهنمبرخامدننالو«بهارةعموصالوةيالوالوةسينك

الونباواهماوبأعسوتنأوءارانالواليلنيملسملاططخيفناك
نمانبرمنملزتنناورامنوأليليفنيملسملانمدحأارتينأانسئانكعنمن

متكنالوءاسوساجانلزانمالوانسئانكيفلعحجنالومهمعطنمايأةئالثنيملسلا

الوءادحأهيلإاوعدنالواكرشرهظنالو«نآرقلااندالوأملعنالو‹نيملسمللانيع

محنموقننأو«نيملسللارقوننأو«هدارأنإمالسإلايفلوخدلاانبارقنمادحأعن

.237/7ننسلا؛يقيهبلاو؛57/558مألابانك؛يعفاشلا:رظنا1

.هسفنردصلملا:رظنا2

شنلاودحاولابدفلاو...اقادصهجوزلهنعهللايضرفوعنبنمحرلادبعقاسثيدحلايلول»هلوقطقس3
.اهعضومىلإةلاحإنودو209:شماهيلةرقفلاهذهتدرو؛عوننم«نورشع
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ةمامعوةوسنلقنممهسابلنمءيشبمهمهبشتنالوءاسولجاودارأنإانسلاجبنم

جورسلابكرنالومهانکبیکنالومهمالکبملكتنالوءانرعشقرفنالو«لعنو

عاتبنالوءةّيرعلابانمتاوخ2شقنتالولمحنالوفويسلادّلقتنالو
انبلصرهظنالوءانطاسوأىلعريئانزلاًدشنوانيزمزلننأوءانسوؤرمداقمزحننأو

برضنالوانسئانكىلعبلصلارهظنالومهقاوسأوأنيملسملاقيرطيفانبتكو

عمانتاوصأعفرنالوءافيفخابرضلإاهرضنالونيملسلملاةرضحيفاسوقاناهيف
نمذختنالوءاناتوممهرواحتالونيملسملاقيرطيفنارينلارهظنالواناتوم

محزانميفمهيلععلطنالونيملسملادشرنو«نيملسللاماهسهيلعىرحامقيرطلا
:كلذىلعرمعدازو؛«انلةّمذالفكلذضعبانكرتنإو؛املسمبرضنالنأو

علخدقفادمعاملسمبرضينمو«نيملسملاايابسنمائيشاورتشيالنأ»

.*«هدهع

موقاإنينمؤللاريمأاي:اولاقفزيزعلادبعنبرمعىلعاولخديبنأيورو

زجفاولعففءاماجحيلعدا:لاق؟یراصن:اولاق؟یراصن:لاقءانلضرفأبرعلانم

ليخلااوبريالنأمهرمأوءامبنومزتحيامزحمهتيدرأنم/[252]/ٌقشومهيصاون

يفنوکیوءاضرعدحاوقشنماوبكرينأو«جورسلابريمحلاولاغبلاو

الوماًمحلاهبنولخديسرجوأ«صاصروأساحننم”[دحاو]متاخمهماقر

.«حالسلا»:عيل1

.«شقن»:طيل2

.«نيملسملا»:لصألايل3

.202/9؛يقهيبلا4

.«ةبلغث»:عونولصألايف5

.«اوعدا»:عيلو؛«وعدا»:نيل6

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام7
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ء؛لوأوهوهقوفليقواهيوثتحترانزلاةأرملاُدشتو«تاناسليطلاالو!مئامعلانوسبلي

مالسلابنوؤدييالوسلاحايفنورّئصتيالو«ضيبأرخآلاودوسأاهيفخدحأنوكيو

زوحتو؛نيملسللاءانبىلعمهءانباوليطينأنم2نوعنمو«قيرطلاقيضىلإنوؤجليو

ركنمانورهظيالوءاهيلعاوُرقأةيلاعاراداوكلمتنإوءزوحتالليقوةاواسلل

ةملسع.دحأىزوأةيزحلاءادأنماوعنتمانإو؛ليحنإلاوةاروتلابرهحلانمنوعنيو

ةروعىلعلدوأرافكللانيعىوآوأءاهيلعلخدوابجّوزتوأاهاضربولو

.هتمذتضقتناقيرطلاهيلععطقوأهلتقوأهنيدنعادّحومنتفوأنيملسللا

‹مالسإلالبقةسيئكلكمدتنأزيزعلادبعنبرمعوباطخلانبرمعرمأو
؛هبحاصسأرىلعرسکةسينكلاريغيفبيلصرهظنإوءدّدحتالوثدحتالنأو

نوكرتيالومدهيالمالسإلاقبسامليقوىاعنصباهمدهيدمحمنبةورعناكو

ةماميلاوةنيدملاوكميهوزاجحلا.ضرأيفماقلانمنوعنعيو؛هديدجتل

يداولانويامبرعلاةريزج4نأزيزعلادبعنبديعسنعيقهيبلاودوادوبأىور
رفح.نييامبرعلاةريزجةديبعيبأنعو؛رحبلاىلإوقارعلاموختىلإوىصقأىلإ

عطقنمىلإنيريضرأنيبامفضرعلااًمأو«لوطلايفنميلاىصقأىلإىسوميأ
ءلوطلايفقارعلافير.ىلإنيبأندعىصقأنمبرعلاةريزجيعمصألالاقو؛ةوامسلا

وبألاقوماشلافارطأىلإرحبلالحاسنماهالاواموةَنمفضرعلايفاًمأو

ىلإوندعرعقىلإةيسداقلاندلنمبرعلا/[253]/ةريزجيرقملانمحرلادبع

.«مالا»:عيلس1

.«اوعنكو:نولصألال2
.«اهيلاوخ»:عل3

.عنمطقس4
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نمتسيلاهُنألاميتلهالحيملونارحجبلهآرمعىلجأ:كلاملاقو؛نيرحبلا

.!برعلاضرأنمتسيلاهُنألاهنمدوهيلاىلجيالفيداولااًمأو«برعلادالب
تناكدقو2نميلانمةّمذلالهأنمادحأىلجأادحأملعأل:يعفاشلالاقو

لاقو؛ةنميلابماقلاىلعمهحلاصننأسأبالوزاجحبنميلاسيلوءاهمةّمذمحل

‹نارحجيلهأىلععقوامّنإءالحلاوبرعلاضرأنمنميلااولعج'دق»:يقهيبلا
نماهوريملمهنألزاجحبتسيلاهنألنميلالهأةّمذنودزاجحلالهأةّمذو

.*«برعلاضرأ

امهنألىرقلايداوو5ءاميتلهأجرخيملوكدفوربيخدوهيفطرمعجزرخأو

.ماشلاضرأ:يفناتلخاد

هباحصأىلعباصأاممسقومايأةعبرأهبماقأىرقلايداولهللالوسرحتفامو

.اهيلعمهلماعودوهيضرأبلخنلاوضرألاكرتوىرقلايداوي

ةنيدملابسوحلاوىراصنلاودوهيللبزض»فباطخلانبزمعنأيقهيبلایورو

؛6«كلذنمرثكأمهنمدحأميقيالومهجئاوحنوضقيواهبنوقوستيمايأةثالثةماقإ

..ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالفنآلااأوةّمذاوناك7ذإاذهو:تلق

‹يقهيبلا43/2«برعلاةريزحنمدوهيلاجارخإيلبابييفلاوةرامإلاوجارخلاباتكنوادوبأ1

208/9‹ننسلا

.«نميلاضرأنم»:عل2
:209/9«نئسلا«يقهيبلا3

.هسفنردصملا4

ىلعىرقلايداووماشلانيماشلافارطأيلةريغصةدلبيهوةانكلابانحيحصلاو؛«اميث»:نوعولصألايل5

.208/9«ننسلا«يقهيلايفهلرمعنعروكذللرثألارظناو78/2٠«نادلبلامجعمرظنا؛امهنمجاحلاقيرط

.«لايلثالثقوفمهنمدحأميقيالو»:ظفلب209/9«هسفنردصلا6

.«ذإ»:طوعل7
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اونبوءارهبوخونت:مهوبرعلانملئابقبرعلاىراصنو:يوونلالاق

مهيلعفعاضينأىلعبلغتيبلاصباطخلانبرمعنأيقهيبلاىورو؛بلغت

يفاوغبصيالنأىلعةياوريو؛مهدالوأاوسمغينأمهنمادحأعنبالوةقدصلا

بلغتيبلام:لوقيدوادناكو؛اةفعاضمةقدصلامهيلعنأىلعواًيبصمهنيد

:يعفاشلالاق؛ملدهعالفاوغبصدق:ةفيذحلوقيناككلذكو؛اوغبصدقةمذ

نكلومحجعلايدؤتاميدؤنالبرعنحن:اولاقولهأظفحاذكهو
:اولاقنيملسملاضرفاذهءال:رمعلاقفمهنمنوذخأتام/[254]/اًنماوذخ

.2ةقدصلامهيلعفّعضفلعففءةيزحلامسابالمسالااذهبتعشامدزف

مهلمعتسيملومهْلذُأوىراصنلاودوهيلاىصقألكوتلارفعجنأيورو

.نيملسملايزومهيزنيبفلاخو

ةينامثىلععضوفةفوكلابفينحنبنامثعىلإلفطباطخلانبرمعبتكو

وبآلاقاذهوءرشعياهنودنمیلعو«نيرشعوةعبرأهنودنمىلعوءامهردنيعبرأو

؛صقنينأالكلذىلعمامإلاديزينأزوجيو؛يعفاشلايلوقدحأوهو«دمحأوةفينح

نورضحيالمهنألنابهرلاىلعالو«كيلاملاوءاسنلاونيناجلاونايبصلاىلعةيزحجالو

.هنورضحيمهنكلونولتاقيالومهسوؤرطاسوأنوقلحينيذلافالخبءلاتقلا

نبديزيوهوسريمألللاقوماشلاىلإاشويجثعبقيدصلانأيقهيبلاىور
عماوصلايفهللمهسفنأاوسبحمهُنأاومعزاموقدجتس:نايفسيأ

هنعاوصحفاماوبرضافرعشلامهسوؤرطاسوأنعاوصحفاموقدجتسومهرذف

يو؛ارجشعطقتالواريبكالوايبصالوةأرمالتقتلأكيصوأياو‹فيسلاب

.216/9هسفنردصملا1

.ظفللانودقعلابانهيمفاشلالوقفلولركذدقو؛هسفنردصملا:رظنا_2
.196/9‹ننسلا؛يقهيبلارظنا_3
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يعيسدعاقممهسوعرىلعناطيشلاذغتادقاموقنودحتسو:يقهيبللةياور

.!قانعألاكلتاوبرضاف ةسمامشلا

ويرمأميردتله:لاقوريبزلانيرفعجنبدمحميڻدحوقحسإنيالاق

لجألاقفمهسفنأسبحلهارأ:تلقف؟نابهرلالتقنعىوةسمامشلالتقبركب

رمأمهيلإعجرينكلنولتاقيالوأ:تلق؛نولتاقيفلاتقلانورضحيةسمامشلا

هذَاهللاليسيفاولتاقول:يهلللاقدقوءاولتاقيالأمهيارنابهرلاو؛2لاتقلا

اضيرمنلتفتال:نايفسيبأنبديزيللاقكطقيدصلانأانيور:يقهيبلالاق

ينولتاقتهللامساباوجرخالظفلب/[255]/اعوفرمكلذيورو:لاق؛ابهارالو

باحصأالونادلولااولتقتالواولثتالواوردغتالوللابرفكنمهللاليبس
سديبعلايأ ءافسعلاوءافصولالتقنعيهنلااعوفرمانيورو:لاق؛(عماوصلا

نألإمهولتقتالفنيحالفلايفهللااوقبأرمعنعانيورو:لاق؛ءارحألاو

.4نیکرشماراحتنولتقيالاوناك:لاقرباجنعانيورو:لاق؛برخحلامكلاوبصني

هعفدىداولوفديصلتاقولف‹لتاقيالنملتقيالهنأكلذلصاح:تلق

نإلتقيبهاروأ«لتقهوحنوأرجاتلتاقوأ«تلتقةأرماتلتاقنإو«توملاىلإ

.لتاق

.90/9‹قباسلاردصملا_1

.عنمطقس2

.189:ةرقبلاةروس3

.خيشلاهرركيذلا"انيور":هلوقاهيفسيلو1‹90/9‹ننسلا؛يقهيبلايلتاياورةلمجةرقفلاهذهلك4
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نأمهرمأوء2باذعباوبذعتالل:لاقورالابلتقلانعلهللالوسرىو
نأرمأاذكو؛2رانالبامهولتقانكلوفلاالإرااببّذعيالل:لاقمثنيلجراوقرحي
ءاسنيأاوبتأنأنرمألهللالوسرنإ:موقللاق3ذِإرانلابلحجرلتقي

مک

.4تعش

نملئابقوقلطصملايبونزاوهقرألهال«برعلاعيمجىلع؟يسلايرجيو

نبرمعنعةياوروهو«يبعشلاوبيسملانبديعسويرهزلالاقكلذبو«برعلا

دبعنبرمعوقطباطخلا

برعلانمدحأىلع7اًماتناكوللا:لاقنزاوهيسقلطأاملهنأضعبمعزو

الًقرلانأمعزثيدحلااذهتبثأنمو9ءادفوراسإنكلوءالؤهىلعمتليس

هنأيعشلانعةياوريف10طباطخلانبرمعنعوبرعلانمدحأىلعيرجي
اذهب؛اقرلايفءاوسمجعلاوبرعلانإلاقثيدحلاهدنعتبثيملنمو؛ٌييرعقرتسيال

:نينحمويلاقهنألليهللالوسرنعةياورلااًمأ»:يقهيبلالاق؛11يعفاشلاذأ

.21/3فلابانعببذعيالبابريسلاوداهحلاباتك«؛يراخبلا1
.هسفنردصملا2

.ننمطقس3

.59/3جم2112:مقرثيدحطسوألا؛«تعلطتساتئشتيبلهأيأينرمأ6ءينل»:ظفلبيناريطلااور4
`.«قرلا»:عيل5

.73/9؛يقهيبلا6

.«اتباث»:عل7

.«تبثل»:عل8

.73/9:ننسلا؛يقهيلا9

.نولصألانمطقس0

.73/9؛ننسلا؛يقهيلا1
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.(ءادفوراسإنكلوءالؤهىلعتبثمويلادعب!ابيبرعلانمدحأىلعاتاثناكول)
.2«ةعطقنمفييرعقرتسيالهنأرمعنعةياورلااًمأو/[256]/؛دانسإلاةفيعضيهف

مهدوجولدمعالباولتقاذإيصلاوةأرملاكهلتقلالنملتق.اذإسأبالو

ءاسننعلهللالوسرلئسهنأيورامعموهوهةراغلايفامكهلتقلحينميف

مهيفموكلكلذلاوضّرعتيأمهل:لاقفلاتقلايفاوبيصأنايبصو

تفشکوروسىلعةضيرقنمتفرشأةأرمانأ:يقهيبلايورو؛لتقلامهباصأف

.نيملسملانملجراهامرف!اومرافمكنوداه:تلاقواهلبق

.ٌيَغلاىلعنوعبرأيهليقوءرثكأالو.ةيزحلانم.رمعضرفاملقأذخؤيالو

.يهليقونامرديفارصتلاىلعديزو؛هنود.نمىلعةرشعو:طسوتلاىلعنورشعو

نبورمعىضقهبو؛نيملسملانمةجاحلاولاوحألابسحبومامإلاىريامبسحب
نبارمعنعيقهيبلاىور؛ةدايزلانوكتدقفحلصلاباًمأو؛ةيردنكسإلاحتفيفيصاعلا

هيلعترجنمىلعلإةيزحلاةاوعضيالنأةيزحالهأءارمأ.ىلإبتكهلأباطخلا
؛بهذلالهأىلعريئاند.ةعبرأو«قرولالهأ.ىلع.امهردنوعبرأ.مهتيزجو«ىسولل

نم«رهشلكناسنإلكلاتيزطاسقأةئالثويدمةطنحلانمنيملسللقازرأمهيلعو

لکناسنإلکلبدرإهيلعرصملهانمناکنمو؛ةريزحلالهوماشلالهأنمناك

.«يس»:عولصألايل1

.73/9‹؛ننسلا؛يقهيبلا2

.20/321«...نادلولاباصيفنوتييرادلالهأبابريسلاوداها«يراخبلا3

.ةضيرقبنمتسيلوفئاطلانماهنأهيفنكلو‹82/9؛ننسلا؛يقهيبلا4

.«معضي»:طل5
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نممهبلزننمنوفيضيوعفانهظفحيملءيشةوسكلاولسعلانمو«كدولانمرهش
.1ناسنإلكلاعاصرشعةسمحقارعلالهأىلعو؛مايأةثالثمالسإلالهأ

باطخلانبرمعنإ»:يقهيبلالاق؛مهءاسنالوبرعلاىراصنحئابذلحتالو

مهکراتباناامو؛مهحئابذاللتالو؛باتكلهأببرعلاىراصنام:لاقكق

ذحخأوليءيبلانلمهلتقنمل:يعفاشلالاق؛2«مهقانعأبرضأوأاوملسي

نيقهيبلاومكاحلاىورو؛كلذ/[257]/ىلعنامثعويلعمهّرقأوءةيزحلامهنم

مهنيدباوقلعتيملمهإفاهولكأتال:3لاقفبلغتيبىراصنحئابذنعلكسايلع
برشالإءيشيف

يّنإفةيرذلاةلتاقملاٌنلتقألبلغتيب؟ىراصنلتيقبنل:يلعلاق

هاور€مهءانبأاورّصنيالل:نأمهنيوليهللالوسر؟يدينيبباتكلاتبتك

یراصنحئابذنعلهللالوسرىفلفيعضدنسبسابعنبانعو»؛7يقهيبل

8همهافكممهوبنمو)لالتهنومهتحابإسابعنبانعيورو؛(بوعلا

ةحابإلاىوريذلاو:يعفاشلالاق؛مهولوتذإىراصنلامكحمهمكحنأيعي

.198/9‹ننسلاء؛يقهيبلا1

.«...انللحيامو»:ظفلب216/9«هسقنردصملا2

.«لاق»:عيف3

.217/9هسفنردصلا4

.«یراصن»:نيف5

.عونمطقس6

.هسفنردصملا7

.53:ةدئاملاةروس8

.»ن«:ع-9
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رشعتنارمعبتكو:رمعلوقلهتياورنعانبغريقهيبلالاق؛ةمركعوههنع

.1«ةرمةنسلكيفبلغتبلاومأ

يبانباهللاقو؛زاجحلاضرأنمىراصنلاودوهيلاىلجأرمعنأرمعنبانعو
اذإكبفيك)ل:هلوقتيسنينأك:هللاقف؟دّمحمانرقأدقوانجرفتفيك:قيقحلا

اهنمدوهيلاجارحخإدارأربيخىلعيهللالوسررهظالو2(ربيخنممهتجرخأ

اوجرحخأ):لاقلهللالوسرعجودشاانوةرمتلافصنمحلومهرينأهولأسف

تشعنئلل:لاقهللالوسرنأةياوريفوةريزجنمنيكرشللا

ركذو؛5املسملإاهيفكرتأال«برعلاةريزجنمىراصتلاودوهيلاٌنجرحأل

 ماكحألانميعيلهللالوسرهبملكتامرخآنأفطحارحلانبةديبعوبأ

يفدازو؛يقهيبلاهاور(برعلاةريزجنارحبنموزاجحلانمدوهيلااوجرحأ)ل

لاقةريزجيفلةياوريفو؛(برعلاضرأيفنانيدعمتجيأ)لةياور

:كلاملاق؛7«ةنيدملادوهيوريضنلايبدوهيلالهللالوسرىلجأدق»:يقهيبلا

.كدفونارحبدوهيرمعىلجأو

.فلوملانمفرصتعم216/9ردصملا1

«ربیخنمتحرخأاذإكبفيك»:وهرمعلوقنأو«‹قيقحلايبأيبدحأهملكهنأيراخبلايفةياورلا2

‹207/9208:يقهيلا177/3178قعرازملايلطرتشااذإبابطورشلاباتك؛يراخبلا:رظنا

.359/10‹55/6:فنصلا:قازرلادبع9

.71/3للاكرقأامكرقأضرألابرلاقاذإبابءةعرازملاوثرحلاباتك«يراخبلا3

.137/5ءتافولءينلاضرمباب؛يزاغملا؛يراخبلا4

نبرمعدنسمدمحأ؛160/6«برعلاةريزجنمىراصنلاودوهيلاجارخإباب«ريسلاوداهحلاملسم5

.207/9‹ننسلا‹؛يقهيبلا؛32/1كؤباطخلا

.208/9‹هسفنردصلا6

.«ةنيدملادوهيمث»:ظفلب208/9ردصلا7

 



ديحوتلاةديقعحرش430
ءكرشملكىلعالبانكلالهأىلعةيزخلانأانيهذموهوروهشللاو/[258]/

لوسرلاق:ىلعباتكلا-لهأومالسإلاىلعناثوألالهألتاقي:دهاجبلاق

ةملكىلعمهديرأمعايل:هيلإشيرقهاكشدقوعرتلايفوهوبلاط:بألليهللا

"هللالإهلالنأ"ةداهشيهو؛1ةيزحلامجعلامهيطعتوبرعلامحلاابنيدت

ريغاوناکولونیکرشماوناکاذِإاوناکاْيأمجعلاىلعلإةيزجالليقف

لوسرحلاصدقو؛امجعوأابرعةّصاخسوحلاوباتكلالهأىلعاهنأحيحصلاو
«برعلانموهوديلولانبدلاخهبىتأامدعبةيزحلاىلع2ةمودرديكأ¥هللا

نارحنلهأنمو:«برعمهتماعونميلاةّمذلهأنمةيزحلالهللالوسرذحخأو

لكنحرخألتشعنفل):ليهنعو؛ةباتكلهأمهنألليق«برعلامهيفو
:۹(اٌياتکناکولوملسيوأبرع

ٌنِإو؛هنوسرديباتكوهنوملعيملعمحلناك«سوجيابسانلاملعأانأ»:ٰيلعلاقو

اوعاجاحصملفلهاضعبهيلععلطافءهتخأوأهتنبىلععقوفركسمهكلم
نماريخانيد.نوملعتأ:5لاقهوتأاًملفهتكلمملهأاعدفمهنممنتمافٌدحلاهيلعنوميقي

؟هنیدنع7مکببغریاممدآنيدىلعانأو؟هتانبنمحکنيناکدقومدآنيد

.نسحثيدحلاقو328544/5مقرصةروسنموبابيذمرفو326/1سبعنيهللادعدنسم:دمحأ1

.554/2‹نانلبلامجعم«يومحلا:رظناةنانكونباهلزنةحاولدنحلاةمودو؛سرفلللدنحباةمودلماعرديكألا2

.يعفاشلالوقنم"برعلامهيفو...ةيزحلالكهللالوسرذحأو":هلوقو187‹186/9؛ننسلا؛يقهيلا_3

نحرحخألا»:لوقيلَوهللالوسرعمهنأهعرمعنعدوراحلانباجرخأدقو«ثيدحلااذهىلعفقنل4
278صء1103ثيدح«ىقتلا؛فوراحلانبا:رظنا«املسالإعدأالنحبرعلاةريزجنفىراصتلاودوهي

.«احاص»:عل5

.«لاقف»:نيف6

.«مكنم»عل7
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امبهذوممهباتكعفردقواوحبصأفمهولتقىحمهوفلاخنيذلااولتاقوهوعيابف

.!«باتکلهآمهف؛ملعلانموهنممهرودصيف

مطبتکمهٹیبنتامانسرافلهانأ امهنعهللايضرسابعنبانعو

مهکرتروهشملاويسوحبنيبقّرفيهكرمعناكو؛2ةّيسوحلاسيلبإ

اوناکذإبلغتیراصنلتقينأدعووبرعلكلتقينأرمعدعوو

.كلذبمهليهللالوسرنِ:لاقو‹نارصنلانيدلامهدالوأنوملعي

نيملسملانمذخآنأباطخلانبرمعييرمأسنأنع»:يقهيبلالاق/[259]/

النُكوءرشعلابرحلالهألاومأنموءرشعلافصنةّمذلالهأنمو«رشعلاعبر

امهردنيرشعلانمو«؛نيملسملاىلع4امهردامهردنيعبرألانم؛رشعلاهلةّمْذ

ةمذالنيذلا:سنألاق؛ةرشعنمامهردهلةّمذالنموةّمذلالهأىلع5امهرد

7نإ:كفرمعنعو؛؟«رجتباومدقاذإهلككلذو؛ماشلانمنومدقيمورلامحل

مهنماوذحخفةنساوماقأنإورشعلامهنماوذخفرهشأةّنسدلبيفبرحلالهأماقأ

.ةرشعلافصن

.188/9‹ننسلا1

.192/9‹هسفنردصلل2

.189/9هسفتردصملا3

.«نيملسماىلعامهردنيعبرألانم»:عونيل4

.«لهأىلعامهردنيرشعلانمو»:هلوقةفاضإعونيل5
.يقهيبلانعاهلقنيلفلؤملافرصتيهوءظافلألايففالتخابنكل210/9هسفنردصلل6

.«ەن)»:طيل7

اوماقأنإو...ريعشلاقلطمنمةبحاسموةّبحنوسممهردلاو»هلوقطقسو210/9هستردصلا8

نم«رشعلافصنمهنماوذخفةنس
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[سوبملاكأ

؛هريغنمرثكأسرافيفمجعلاقارعيفمهتنطلس(سوجلايفمكحلاو)
نُمسالاببسوِسءارلاناكسإوءافلامضب7مهو«سرافمهدالبو

ناكسإونيعلاحتفب(اوغدينأ؛!عاجشسرافمهلكانبارشعةعضبمهكلمل

یلإ)هدعبامواذهلبقاماذكودعبةزمحلانمالقناهرسكوأءايحواولا

(اونأيملناف:نيملسملاىلعاممهيلعونيملسمللاممهلفهباوءاجناف؛ديحوتلا

ةرشع(ناولاورهقلاولذلابةيزجلاىلإاوعديلفهب)امواولاناكسإوءاتلاضب

مفاومأومهءامدتمرحاهوعفدوكلذلاوناکتسانارف)؛دحاولکىلعمهارد

لكآنيملسملاىلعمرحو)؛هيفصخرومهللبسحنومهئاسنو(مهيرارفيبسو

دمحمنبنسحلانع»؛مهئامإاميسالو(مهئاسننمرئارحلاحاکنومهحئابذ

ملسأنمفمالسإلامهيلعضرعيرجهسوحبىلإلهللالوسربتك)ليلعنع
(مهءاسنحكتالومحلةحيبذلكوؤتالوءةيزحلاهيلعتبرضىبأنموهنملبق
نعيورامحصيالوەدكؤيهيلعةّمألارثكأعامجإو؛لسرمثيدحاذهو

يفباتكلالهأةّسمهباوس»:لهنعىوريوحاكنيلةفيذح

.(اهوطعيلمأةيزجلااوطعأءاوس)

.عوننم«عاجشسرافمهلكانبا...سرافيلمجعلاقارعيلمهتتطلس»هلوقطقس1

.«اهدعب»:نوعورقل2

.يلعنبدمحمنبنسحلا:يقهيلايلامكحيحصلا3
.«تلبق»:عيل4

.فرصتعم192/9هسفنردصما5

.189/9سفنردصلا6
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مهيرارذيبسوممحلاومأومهؤامدتلحةيزحلاءاطعإلاونيكتسيملنإو
رکذعمحبذينأيسوجارمأفملسملاضرماذ:بيسللانبانعو؛مهئاسنو

الفةّحصلايفكلذبهرمأنإ:رثؤملاوبألاقو؛سأبالفهللامسا/[260]/يسوجلا

.!فنصللاهركذامحيحصلاو؛ءاسآدقوسأب

[نيينثولاكأ

نثولاو؛سوحلاوباتكلالهأريغنيكرشملارئاسنممهريغو(ةينثولااًمأو)

نمةلومعمةتوحنمةثجةروصهلناكامنئولا؛نارياغتمليقونافدارتمناظفلمنصلاو

قثحجريغبةروصلامنصلاو«ضرألارهاوج2[نم]اهريغوأبشخوأصحوأةراجح

منصلاليقورشبلاةقلخريغىلعامنئولاو«رشبلاةقلخىلعتوحنلماوهمنصلاليقو

.؟كلذسكعليقو«ساحنوأةّضفوأبهذنمامنئولاوهوحنوأرجحنمام

انلبقنم؛انتعيرشيف]مهعانتماوديحوتلاىلإءاعدلادعب(نولتاقيمهُناف)
كنيهللالاقامكءاعدالبسمشلابرغمرافكلتاقينأنينرقلايذلهللاحابأدقف

وأديحوتلاالإمهنملبقيالور“[اتُحْمهيفدختنأاموَبْذَعُتنأامل

الخام)مهئاسنو(مهيرارفيبسومشناومأومهءامد)اودُحويملنإ(لحتولتقلا
ءينلادادجأركذيثكلذطسبمّدقتورضنلاوهشيرقوشيرقدلومه‹(اشيرق

؛لعافلامسانزوبردصموهفاصوصخيأ.ةّصاخمهصحأيأ(ةّصاخ)5ل

.قوعنم«فنصلاهركذنحيحصلاو...ملسللضرماذإبيسملانبانعود»هلوقطقس1
.طوىفنمةفاضإنيفوقعملانييام2

.عوننم«كلذسكعليقوساحنوأةضفوأ...نافدارتمناظفلمنصلاونثولاو»هلوقطقس3

.قنمةفاضإنيفوقعلانيبامو؛84فهكلاةروس4
.106:صقبسامرظنا5
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مهُنإف)ناندعدلونمبرعلاالخامليقومشاهيبالخامليقو

ةمرحل)قاقرتسالانموءاسنلاوةيرذلل(يبسلانم)نونثتسي(نوشاحي

الویشیرقالوياهالهنأحيحصلاو؛مملاومأمنغتو(%3ءيبلا

نممهومهءاسنومهيرارذىسونزاوهمنغلهنأالناندعدلونمبرع

.هنمءادفلابلطوساّبعلاقرتساو«شيرق

.«نأ»:خسنلال1



[ةيوامصلاتكلاةلاسم)

الإفحصاهلكلب«فحصللةلماشلا(بتكلانمهللالزنأام

ذإ؛لسرلاةلمجنملسرمهنيذلاهئائبنأ:!يأ(هئايبنأىلع)ةريخألاةعبرألا

لک(بتکةعبرأوباتكةئام)لسرمريغءينىلعةفيحصوأباتكلزنيال

لإ2اهئايبنأىلإةبوتكمةلمجتلزناهلكوهيلعلزنأيذلالوسرلاةغلبدحاو

.ائيشائيشفنآرقلا

ىلعنوئالثومدآنبتيشیلع)ةفيحص:يأ؛اباتك(نوسملاهنم)

ةعبرأوءةاروتلالبقىسومىلعةرشعو؛ميهاربإىلعةرشعو«سيردإ

واولاتبلقماقنمةلعيف؛اهريغنمرثكأاميظعامايقٌقحلابتماق(ةميقبتك

ءاهيفمغدأو/[261]/تبلقوواولاترّخأهنمةليعفوأىايلااهيفتمغدأوءاي

.دّيسوحنيففالخلاىلع
.5مهنيديفمحلاملوطواهعاسمألهرانجرحأدنزلايرونم(ىسومةاروعلا)

هيف.ةعسوتللو«روبزلانمعسوأهالعسولاعميلجنلانم(ىسيعلليجنإلاو)
.7جرختسملاملعلاىعمبوأةاروتلايفهبقّيضام؟ضعب

.«مهنيذلاهئاينأ(هلسرىلع)»:عيلو؛«يأ(هلسرىلع)»:قيلو؛«مهنيذلا(هلاينأىلع)»:نيل1
.قنم«اهئاينأىلإةبوتكم»هلوقطقس2

.قنم«ایشائیشف»هلوقطقس3

.قوعنم«ديسوحنيلفالخلاىلع...ءايواوللتبلقماقنمةلعيف»هلوقطقس4

.قوعنم«مهنيديلمحلهلوقطقس5

.«ضعب»:نف6

.قوعنم«جرختسللملعلا....ضعبهيفةعسوتللو»هلوقطقس٠7

28
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ربزلاميظعوأ«بولحميعميبولحكبوتكميأ.روبزمعع(دوادلروبزلاو)

.برضلاميظععميبورضكمكحوظعاومهبلءايندلاويصاعملانعرجزلايأ

لهأاهريغدقةثالثلابتكلاءالؤهانألكيهللالزنأامينمؤنامو

.2اودازواوريغؤاولُديواوطقسأ؛باتكلا

لجرلکهللامهنعل ىراصنلاءاملعنمالجرنونامثوةعبرأماقدقو

نامزىلإكلذىلعاوُرمتساوموقعردقىلعاليحنإهسفنلذخُأولبوريغ

لاحبارطضاكلملااذهىأراًملف"سوطنطسق"هللاقيمهكولمنمكلم

هليجنإيفىتأدقمهنمدحاولکنأو‹مهليجانأ؟فالتخاببسبىراصنلا

ېهنيبنافلاترثکوريثكعمجمهنمالكعبتدقو؛رخآلاهبتايملءيشب
عيمجكلملاكلذرمأ؛اهداقتعا*رفكتوىرخألابذكتمهنمةقرفلکو

دالبلايصاقأنممهءاملعرضحأوليجانألانممهدنعامراضحإبىراصنلا

اوراتخافاهضعبىلعاورصتقينأمهرمأفرشعةينامثوةئامنالثمهواورضحف

"اقول"ليحنإو"سوقرم"ليحنإو"م"ليحنإ:نآلاىلإمهيديأيليهوءةعبرأ

رييغتوليدبتاهيفاضيأةعبرألاهذهوءاليحنإنينامناوطقسأو؛"انحوي"ليحنإو
تکرتيلانمفخأنکل

.طنمحيحصتلو«نأ»:لصألال1
.طوىقنمحيحصتلاو«ودوادزا»:لصألال2

.طوقنمحيحصتلو«مهفالحا»:لصألال3
.«بنكت»:طل4

.عوننم«تکرتقلانمفحنكل...بنكلاءالوهنألقلقهلالزنأامنموتاموهلوقطقس5

 



437ديحوتلاةديقعحرش

ةاروتلاتيمسوءنآرقلاوهو(نيعمجأمهيلعويلعلاىلصدمحمناقرفلاو)
رشعةعبرأوباتكةئامةلرتملابتكلاةلمج»:راثآلاضعبييوءاناقرفاضيأ

الوميهارىلعنورشعوسيردإىلعنوئالئوتيشىلعنوسم

یسومىلعلیقو؛مدآىلعتلزنُاليقفةرشعيثاوفلتخاواذهيففالح

ناقرفلاوىسيعىلعليحنإلاودوادىلعروبزلاوىسوملةاروتلاو؛ةاروتلالبق

ددعيفاهرصحمدعقحلاو؛لّوألاقفاويام"يلذاشلا"يفو؛دمحمىلع

.2یهھتنا«نیعم

ةعبرأوباتكةئام:لاقنممهنمنإفحيحصريغروكذملاعامجإلاو

يهتنيونآرقلانمائيشارقيهنأ‹3(لعحترللالاحلا):¥%هلوقعمو؛بتک

يفلولحباهرخآوأةروسلاطسويفةءارقلايفهءاهتناهّبش ؛ارقيكلذدعبو

نمئدتييومتاخلاوهفةءارقلامتخيىح لاحترالابهءادتباهّبشو

.*حتتفملاوهفهلو

.«ل»:طف1

.«ه»:طل2

.97ص:قبسام3

غوسمىلعفقنملو؛عوننم«حتتفللوهفهلوأنمئدتيو...لحترلللاحلالهلوقممو»هلوقطقس4
.97نص؛باتكلالئاوأيلهنعثيدحلاقبسدقوءانهعوضوللاهذهجاردإل



ءايبنألاةلمج]

.(افلأنورشعوةعبرأو1[ءيبت]فلأةئامءايبنألاةلمجو)
حاولأددعو؛2باتكلالّوأكلذىلعمالكلارمدقوةباحصلاددعكلذك

محلتلزنأيلانيلسرملاوءايبنألايصعددعواهريماسمددعولاحونةنيفس

يباياهذختيش:هدلوللاقفدرابحألابعكلاقامك مدآىلع

روننمترطقيلاطقنلاددعو؛يفيلختنأوءىقثولاةورعلاوىوقتلاةرامعب

ةئامعاونألاكلتنمعونلک؛مدآنيطيفءايبنألانيطىلعدمحمانئيبن

نورشعوةعبرأوءينفلأاتئامءايبنألاةلمجليقو؛افلأنورشعوةعبرأوفلأ

اتئام/[262]/تلزنهّإف؛طقنلاثيحنمادحاوالإةطقنبدحاولكافلا

ءينلاروننل؛اغيبننوعستوةعستوءينةئامعستوًدافلأنورشعوةئالثوفلأ

لاقينأالإ؛مدآيفءايبنألا؟نيطىلعطقنلاكلتهنمتءاجءلصألاوهل

.مدآيفهتنيطىلعتلزنوهرونةلمجنمتءاجةطقنليهل7ناب

.طوعوقنمةفاضإنيفوقعللنيام1

.52:صقبسامرظنا؛عنم«بانكلالوأكلذىلعمالكلارمدقو»هلوقطقس2
.طنمطقس3
.«ادحاوالإافنورشعوةعبرأوفلةئام»:عيل4

.«افگنورشعوةثالثوةئام»:عونيلس5

.«زح»عل6

ا.«ن»:طل7
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ءفلأاتئاموفلأفلأليقوءافلأنورشعوةسمخوفلأةئامءايبنألاليقو

مهرصحنعكاسمإلاحيحصلاو؛افلأنورشعوةعبرأوفلأةئامعبرأليقو
نكل؛مهاوسنملىلإوأمهضعبنعةءوبنلايفنىلإيديالعلددعيف
محلوأافلأنورشعوةعبرأوفلأةئامل:مهنألهنعٌرذيبأنعثيدحلاءاح

.2(دمحكثيبنمهرخآومدآ

[ەهئامسأولسرلا

امىلعردبلهأددعكلذك(رشعةثالثوةئامثالثمهنمنولسرملاو)

.3"حيدملايونحرش"يلهتطسب

خلشوتموسيردإوخونخأوليئاهمونانيقوسونأوتشومدآ:لسرلاو

ةلظنحوناوفصودشخفرأوحلاصوعراشوميرادرموقهيعودوهوحونو

بيعشونورمعوليئامشوفسويوقحسإوليعمسإوميهاربإو:ناصعوطولو

ایمرآوايلبوشنویولاینادوعشويوليلكونورهواوعيوناطولوىسومو

تباثوعيمحلاونينادوسوأوبويأوعسيلاودوادونميلسوسايلإوسنويو-

بزاعونبازونوولأونازعونالقزعوزيزعولفكلاوذوناليمهورباغو

ضانیعومراسواضقوضايفونوعمشوساموبلاغودعسوناذاسودبرهو

غوسروتاضلغونيخالوناسابولسابولوزوكورزويبونوضوعومئاسو

.طنمطق1

طقسو؛قنم«دمحمكئينمهرخآو...ءينفلأاتامءاكألاةلمجليقو»هلوقطقسو؛115:قبسامرظنا2

.هدمحاینمهرخآو»:نيلوعنم«دمحكلينمهرخآو...رذيبأنعثيدحلاءاحنكل»هلوق

.227صةيدقعلاشيفطاخيشلاءارآ400ةقرو؛حيدللةينونحرشرظنا3

.«رماغ»:طيل4
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2ناليموليبهوبيرشوداشروميظالواوسربوغولونوملاونيعشرو

عضعضوليبقونافسوخيرصوعاشوبيرحجو/[263]/بيبرهونارمعو

؟5ناجومصاعونايهو“حيصاحوءاوربوفيصيعونوصيعو

ريبکوناصمغوليومشأوليقزحوليبزحوليبحرشو؟شيراعوعادصمو

8لويعبومالوانخولونانحوناقرمونادمعوناهيروخلثبودابعو”طابسو

9ليحورشوةعينجوصعضموسيروأوريصنوميزاقوقيلفأونابهوصاصبو

نوفصأوناقرزو!ادباجوليمرهو10عزابومراحوكردموليءانعمو

موقلأوناطمشو12ليحجنروليهموفاطعوليشأونيارزهويوانوجاجربو

نالبکولزابولبابومساقولیماروليمازوخوناسوحلاصودلبوحو

ناشوشومداسومدارومساوولسارونجاحورماجو3[حواجومحاحو]رئابو

نادیهفوخدلبونوحالورئاغونارفغودعاصوناولكونابحصودحاصونازاجو

.«ليه»:طوقل1

.«نالف»:طوقل2

.«فيدص»:نوعوقيل3

.«ميماح»:طيل4

.«ناح»:يف5

.«سيراع»:خسنلاف6

.«طبم»:عونل7

.«لوي»:عل8

.«ليحورس»:طونوعل9

.«عرا»:طفل0

.«دماح»:طل1

.«ليخروه:لف2

.قنمةفاضإنيفوقعللنيام3
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ماجهومشاحوتفالوخيشاكوخيفاحوكيفاحويصانوءاريهويوالو

رصتمهمونانوأونوفطربوفطالواليحروناميساودازيمو

مرجحومصهموخيباطوليمطوماتعضمولصبمولبودنهوخامنونيناغو

رباجونادرفويمالودينايومحازمونيعموناورونورابودتبمونودعو

مخاصونابردوحوناقوتانيموجوباعوكوباجونابرهوصيعومولاسو

سنویوخونابوساديموميحزمو2ليمزأونامعنوايقرحوضارحوضراحو

ميتیحونوخازوقحنسورماعونكروبيجصوشوبرقوميرقوناساسو

نيزردأوهللا.دبعوبلاغوديناصومحرمودالخمونوفرعوحايصوبايعو

خابروڈروباعوناوتفوميشأواوباكونيروهوريظنوعيايونارهزوراودعو

ليجرأوناعیاسواليعمونوبارولابوروناجحونولسمو/[264]/خباصو

نويلاوناضوحونومهمونافرحو*نايخاسوسارحمونيحيروخضنمونيغيبو

حيبصویسیعومارحزولماعونابطوحوروجيتبوناغيبولويحرودعوو

رجوحونوضعونايمسوىحويوناًملكوناحبصوبيهصوحراجوعيطيو

نيمرعورومرعوعمسيونافسحونودفحوناعنكوليءاعوعرابوقيليو

5نویلقاوصاصرونوعمشوافصورصاقلانباوشنوينباويحينباوناحضفو

میرمنبیسیعوسیجرجويحيوءايركزوجايهولايخأوليءاخومحخاشو

.نيعمجأمهيلعوهيلعهللاىلصىفطصلملادمحمو«

.«ضیاروع»:نوعوقل1

.«ليمرا»:خسنلال2

.«نوباع»:خسنلال3

.«سليخاس»:نيل4

.«نويلقو»:نيل5
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ةيناثلايفسنويو؛هتيرذلامعأهيلعضرعتأوءىلوألاءامسلايفمدآو

يفىسوموءةسماخلايفنوراهوءةعبارلايفسيردإوءةثلاثلايفءايركزويحيو
.ةعباسلايفميهاربإوءةسداسلا

الوخدسفنفلأنورشعوةعبرأفةليللاومويلايفناسنإلاسفناأو

ميم:لوقتنأبريبكلامزحباوطسبلابدمعمسايفنيلسرملاددعو؛اجورخو

تسنوعبراكلذو«نيونتالبلادواحو«نيونتالبتارمثالثميمميم
.نوڻالڻودحاووةعبرأوةعستو«تاّرمثالثةرشعو«؛تاّرم

[ةماغلايلإلصرلا]
"لأ"بافرعمةفاكلامعتساهيفوةماعلاةلاسرلالهأيأ(ةفاكلالهأو)

ارورجبرمعمالكيفءاجو]؛زوجيالكلذولاحريغهنوكو«ةركنريغ
تیبةفاكىلعةلكاكيبلآلتلعحدق»:رمعباتکيفف"ىلعب

يفدوجومطلااذهو‹«ازيربإابهذانيعلاقثمئامماعلکيفنيملسملالام

يفةلکاکيبلآيفنامزلااذهنمبيرقىلإدوومطخلاوهةلكاكيبلآ
رمألاّلل»:هطخبهيلعبتكومحهيفامذفنأيلعىلإةفالخلاتلآانو«قارعلا

مالسإلادينمرمأعبتأنملّوأانأ؛نونمؤملاحرفيذئمويودعبنمولبقنم
ةلكاكيبلآلمسراملثعبتمسرو«باطخلانبرمعماكحألاونيدلارصنو
ابهذرانيديئام»:بتكلانمةخسنيفو««ازيربإابهذلاقثمئامماعلکي

عيمجیلعويلعبجوذإرمعمسراملثمملتلعحوتعبئاوازيربإ

"ىلع"باروررمعهلعجف؛«بلاطيبانبيلعهبتکكلذعابتانيملسللا

.قوٺنمطقس1

.عضوللاذهدعبدريامك"ىلع"فرحلابرورحبصنلايلهنألخسنطخهنأرهظيو«لل»:طيل2
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ىالقعلايفهلامعتساوةركنوهولاحلاىلعهبصنروهشملاوىءالقعلاريغلةفرعم

ساقيالداشكلذفلاخاموىالقعللالاحةركنهنوكبوحجوىلعاوصف

امو»:اذكهفوذحمردصلماتعن"ةفاك"هلعجيفماشهنباطخو

اضيأهأطخوءةيلاحلاوءالقعلانعهجرخأفةفاكةلاسرالإكانلسرأ

اضيأهيفو‹2«باوبألاةفاكباطيح»:"لصفملا"ةبطخيفلاقذإىابلابهرجيف

بحاصةئطختلابلاقكلذكوىالقعلاريغيفهلامعتساوافّرعمهلامعتسا

وهورمعمالكيفدروامىلعاومكحوءامهريغوباشخلانباو"سوماقلا"
لاحريغ"بملكتيملفيلعمامإلااًمأونوذشلابءاغلبلاءاحصفلانم

ضعبمعزامكلاقيالو؛هبرمعمامإلارمأامذفنألبءةفرعموةرورحبو

برعلامالكيفةملكتدرواذإهنألةدايزوكلذنمدروامسايقب

مالکيفكلذضعبدرودقوفيك«تاملكلايفزوجياملكيفاهانلمعتسا

بسحب"ىدل"ىلعربافرحلوحخدزاوجكلذىلعمزلي:لوقن؛رمع

عنامهعنمبملامعونمملكةزاجإو«فّرصتتاليلافورظلاىلعوءناكمإلا

زيجيمعن؛اذكهوهعمجو"ةفاکےکهتينثتزوحتالاميّشنفءةيبرعلايفيونعم

.4[ةرورضوأاذاشولودروامىلعسايقلانوُيفوكلا

ولوء"ةفاكلالهأ"هلوقيلسرلانمةعبسلانأملعيوءايبنألانميأ(مهنم)
ىلإاوتوبملمهنمةعبرأو"هلوقيفءاملاهيلعلكشأللسرللريمضلاانددر

.460/4فاشكلايرشخزلا:رظنا1

دمحمنبمامإلالاق»:شماحلايلاققحلالاقوء1572/1لصفللحرش«يمزراونلانيسحلانيمساقلا:رظنا2

.«يرشخزلاةخسنيلاذكه:ناغصلا

.746ص؛سوماقلايدابآزوريفلا:رظنا3

.طنمةفاضإنيفوقعللنيبام4
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ريغٰيعأ«فنصلملالاقامكءينليقلبلوسررضخلانأفرعنالانفء"نآلا

نأفرعنالو؛ءينريغليقوء1"لدعلارصتخم"يفدمحأخيشلالاقهبولسرم
یسومو«یسومةفيلخعشوينألةينامنلب(ةعبس)؛ءينلبلوسرسايلإ
(یسیعویسومومیهاربإوحونومدآ)ةادحاوامهدعهنأكولكلل/[265]/
انكلذىّوقتمثمهلكسانلاىلإلسرلانمىسيعنأيدنعحصيالو
عيمجىلإثعبأمل»:لاقىسیعن"اينالا"يفننمكلذدعبهيلعتعلطا

دقفىسوميففلتخاو]؛*«ليئارسإيبنمةضبارلامنغلاىلإامّنإوسانجألا

دوادو)؛5[لیئارسإيبىلإليقوبرعلالإليقومهلكسانلاىلإلسرأليق
.(نيعمأمهيلعوهيلعهللاىلصدمحو

[برعلايلإلمرلا]
؛حوننبماسنبدشحخفرأنبنباوه(دوهةعبرأمهنمبرعلاو)

ليقو«دولخلانبهللادبعنباليقوتاعنبدیعسنبداعنبدولخانبالیقو

يفماحلإلاعاونأركذنكلوييزرضفللانأىلعيحامشلاصنيال"لدعلارصتح"نماهاندمتعايلاةخسنلاف1
:75ص«لدعلارصتعحرشوء08صرصت«يامشلا:رظنارضالابهللثمورصتخللحرش
.ننمهينلبلوسرسيلنأفرعتالوه»هلوقطقس2
قوعنم«ادحاوامهدع...ةفيلخعشوينألةينامنلب»هلوقطقس3

.241:ص؛شیفطاخيشلاءارآنعبوىفطصم؛04/15تمليحنإ؛سدقللبانكلا:رظنا4

.عوٿنم«ليئارسإنبللليقو...ىسيعنأيدنعحصيالو»هلوقطقسو؛قنمةفاضإنيفوقعللنييام5
.«لاس»:نيف6

.قوعنم«دشحفرأنبرماعنیالیقو...دشخفرأنیلاشنباوه»هلوقطقس7
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دومنبدیبعنبهوناکنبالیقودوهنبراجنبادیبعنباوه(ڂاصو)

.ارماعنبدوم"فاشكلا"يفو«بوقعينبا

ناسللاييرعابيعشنأالإ؛(نيعمجأمهيلعوهيلعهللاىلصدمحموبيعشو)

يمَعامفحصنإف«ىمعأسليقسناكوءيليئارسإهنأل؛بسنلاالطقف

غيلبتلادعب
ءاهانددرولورضخلابلكشأل"لسرلل"نيعضوملايف"مهنم"ءاهانددرولو

نكلرئامضلاكيكفتمزل"لسرلل'عضوميفو"ءايبنألل"عضوميف"مهتم"
هریغياهلانأبساني"ءايبنألانمنامساهلنم"هلوقيفءايبنألابحيرصتلا

.لسرللا

لهانمسيلنکللوسربيعشولكلالهأنماسيلسنويوبوقعيو
يفطولةلاسرةفاكسانلاىلإنيلسرمىسوموميهاربإنوكيانيالولكلا

لسرآامكطولىلإلسرامیهاربإنأل؛یسومدهعيثنوراهوميهاربإدهع
.هریغىلإلسرأامکنوراهلإلسرأیسومو«هريغىلإ

ءايبنألانمعبنمأ
اوثعب)"فيسلاب"هلوقنمةلاسرلاملعُتوىايبنألانم(مهنمةعبرأو)

مزلتسيفيسلانألوءةلمحلايففيسلامزلتسيهنأللاتقلاب:يأ(فيسلاب

نيا"وهفاشکلايليذلاوعنم«رماعنبدومفاشكلايلو...رباحنيادييعنياوه»هلوقطقس1
.94/2«فاشكلايرشخعرلا:رظنء"راع
۔«يحولغيات»:نيلوعنم«يحوللغيلبللدعبيمعاملإفحصنافىمعأليقناكوهلوقطقس2
.«ةفاكلا»عل3.

.هتفاكل»:عل4
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ىلصدمحو)هلعبتالعانوراهو(ىسوموعشويودواد)اةلمحلايفلاتقلا
:(نيعأمهيلعوهيلعهللا

هللامَعَنوفاخييذلانمنالُجَرلاق)او2تولاَجُدوُواَدلقولهللالاق

الإكلمااليأبرلاقلوءانقويوعشويامه3بْامهَْعاولاَمهَْلَع

اأعاهَءيبلاوفولتقفكْبرَوتن/[266]/بدا:لاقو*(يحأو

ليقوةبعضنبنوعمشليقوفيعضوهونوننبعشويوهليق6ڂ۱(لتاقاكلم
موياالوهللابالسيلااولتاق:لاقوء7نافیعضامہولابنبلیومش

.ريثككلذريغواکنیکشملاولتاقو)ل:لاقو

اووءايحألاءايبنألا]

ءامسلايفوهوةباحسهتعفر(ىسيعنآلاىلإاوتوجيملمهنم10ةعبرأو)

‹(ءامسلايف)2!1كلمةروصىلعسرفوأكلمهعفر(سيردإو)

.قنم«ةلمحلبايفلاتقلامزلتسي...فيسلامزلتسيهنآل»هلوقطقس1

..249:ةرقبلةروس2

.25:ةدئاللةروس3

.27:ةدئاللةروس4

.26:ةدئاللةروس5

.244:ةرقبلاةروس6

٠.طونوعنم«نافيعضامهو...ينلاولاق)لو»هلوقطقس7

.29:ةبوتلاةروس8

.36:ةبوتلاةروس9

.طنم«ةعبرأو»هلوقطقس0

اقنم«ثلاثلاءامسلايفوهوةباحسهتعفرا»هلوقطقسو؛عوننم«ثلاثلاءامسلايلوهوهلوقطقس1

.عوقنم«كلمةروصىلعسرفوأكلمهلوقطقس2



447 دیحوتلاةديقعحرش

سيردإوهوتعيملسيردإوعفرمنفدولتقفالبیسیعتاملیقو

.مدآنبتيشنبشونُانبنانیقنبلیئالهمنبدیرابواادربنبا

ءفسويةثلاثلايفو«ىسيعويحيةيناثلاينونالامدآىلوألاءامسلايف

ةعباسلايفو؛ىسومةسداسلايفو«نوراهةسماخلايفو«سيردإةعبارلايو

.مالسلامهيلعميهاربإ
ينو«فسويةثلاثلايفو؛سيردإةيناثلايوءىلوألايفمدآ:ةياورينو

ةعباسلافو‹ميهاربإةسداسلايفو«ىسيعويحيةسماخلايفو«نوراهةعبارلا

ييليقوءةعباسلايفليقوءةسداسلايفسيردإليقو؛مالسلامهيلعىسوم
ءامسيٿیسيعويحيعمتجاو؛رخآيفةراتوعضوميفةراتهّنأبعمحيفءَةْنحلا

.ءينالبءامسىقبتالف«يجىقبيفلزتيسیسیعنلةدحاو

هللالوسرةدهاشعهلکكلذوء؛ححجارلاوهورهشألاوهالوأهتركذامو

ىلععوحجرلايفوءةلاحىلعدوعصلايفمهآرهْنأبعمجيف؛ءارسإلاةليل

اولصو؛لوقيفسيردإاذكو«هدسجفىسيعلإمهحاورأیأرلیقو؛لاح

هللاقرخليقومهداسجأبليقوثمهحاورأبلهفلخءايبنألارئاسو4مه

ليقو«تاوامسلاكلتنملحلاكلذنمهربقيفالكىأرىحلهلبححلا

.؟مهروبقيفاوعفر

.«وهسيرداویسیعاذکوةبلتملسيردإوسيرداذكو»:نينو؛عنمتلتملسيردإو»هلوقطقس1
.قنم«وهوةتبلاتملسيردإول»هلوقطقس2

.93/1.92قالصلاتضرففيكبابقالصلاباك.يراخبل:رظنا3

.«زلاسعمو»:نيل4

.«ل6هفلخمهحاورأب»:طونل5

.عوفنم«مهروبقيلاوعفرليقو...مالسلاهيلعمدآلوألاءامسلايلا»هلوقطقس6
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عملاقفاويمجعهظفلف؛مدآفحصوبتكلاهسردةرثكلسيردإيمسو

سيلوطاخوبتكنملواوهو«توشأهمأو؛فرصلا![نم]عنمفيبرعلا

.ليباقدلوىلإثعبوء2باسحلاوموجنلايفرظنوطيخملا/[27]/

لهالمعلثملمعلانمهلعفريهنأىأرهنألهللانذإبتوملاكلمهراز

ةثلاثلايفف«توملاكلمرطفيالوةليللكرطفيورهدلاموصيناكو«ضرألا
هللاىحوأف؛يضبقالاق؛توملاكلمانأ:لاقف؛تنأنمملعأنأٌبحأ:لاق

قوذأللاق؟كلذمل:توملاكلملاقفةعاسدعبهللاهايحأف؛هضبقا:نأي

وهوءاهيفةرارمالهنأالإةيناثتوميسعم؛هلدادعتسالارثكأفتوماةرارم

يعفرا:لاقفتامنميفةدعاقلااذكهو«ىلوألاكةرارماهيفنأنظي

اهلخدفءةّنايلخدأ:لاقفءاهدرألرانلايلحتفياكلامرم:لاقفىامسلاىلإ

الل:لاقو؛امهنيبامكحاكلمهللاثعبفةرجشبقلعتوجورخلانمعتتماو

:لاقوءهتقذدقوتومةقئاَذسفلكل:لاقكيهللانأل:لاق؟جرفت

6نیجَرُْمِباهممهاًمَول:لاقودقو5(امُدراولکمنزول

ةراتومُعنتيةايفةراتوهف؛اهلخدينذإبهّنإف:توملاكلل ىلاعت لاقف

.هللادبعي7ةعباسلاليقوةسداسلاليقوءةعبارلاءامسلايف

.عوننمةفاضإنيفوقعللنيام1

.لصألايلاهيلعبطشو«وهكلذلعفنملوأ»:ةفاضإخسنلال2

.عوقنم«نترمتامنميفةدعاقلاانكهو...ةياثتوميسعع»هلوقطقس3
.185:نارمعلآةروس4

.71:رمةروس5

لةروس6 .48:رجىل

.ىقنم«ةعباسلاليقوةسداسلاليقو»هلوقطقس_7
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يذلاكلمامحراهللا:لاقفاهبىذأتفسمشلايفىشمهنأيورو

ابراي:لاقف؛اهدربأوكلملاىلعهللااهففخفمويلكماعةئامسمءاهلمحي

براي:لاقف؛كلاعدسيردإيدبع:كيهللالاقف؟كدنعيلاحامواذهام

مركأكلإ:هللاقفهرازفهلباجتساف«هترایزيفيل!نذاوهلاليلخٰيلعحا

:لاقلجألارخؤيال:لاقفيلجأرخؤينأهبلطافليئارزعدنعةكئالملا

ليئارزعىلإبهذفسمشلاعلطمىلإهلمحفءيسفنبيطأنكلوتملع
رظتفلجأهملعانکلونکمبال:لاق؛اذكبلطيمدآقيدصيل:لاقف

هکردتالكلعل:لاقبيفوه:لاق؛سمشلاعلطميفتوبهدجأ:لاقف

.اناوعأهلنأل/[268]/هنوعبهتامأوأتومكلمالبتاماذهو؛اّيمهدجوف

واوونونوةحوتفمةلمهمءاحواهفذحوةزممهبدربنباخونحأوهلاقيو

:ماشهنباةريس"يفو؛واوونونونيتمجعمنيءاخبليقوءةمجعمءاخو
؛تیشومدآفحصسردرٹکيناكو؛*ةمجعملاءاخلاونونلاوءاملابخنهأ

يقهتدالونإليقوءةنسنيرشعتيشهلةايحنمكردأ"ليلجلاسنألا"يفو
ءةنسنيتسوةئامبمدآدعبدلوليقوءةنسةئامبمدآةافولبقمدآةايح

لّوأهاو؛ةنسئاب مالسلا مدآدعبدلوهنأىلعروهمحجلاو

وهوء؛تاّرمعبرأليربجهيلعلزنوءةفيحصنوالثهيلعلزنأودعبءين

.«ننيا»:عيل1

.«بلطا»:عيل2

`عوننماطقس3

004‹03/1هةيوبللةريسلاماشهنيا:رظنا؛«خونحأ»:ةريسلايليذلا4
.«ەيلع»:عل5
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تاغللاَبُككو«ينايرسلاوييرعلاباتكلابنكنملّوأليقوبتكنملو
ضرألاباصأانوهخبطونيطيفاهبتكقنسةئامنالثبهتوملبقمدآ!اهبتك

ركذو؛يبرعلاباتكلاليعامسإباصأو«هوبتكفاباتكموقلکدحجوقرغلا

ةالصلاهيلع ليعامسإيرعلاباتكلاعضونملّوُأ:سابعنبانعيشكرزلا

.مالسلاو

ةئيحلاملعهيلإنوبسنينانويلاءامكحوءدولحلانوسبليسيردإلبقنماوناكو

لواوهلاقيو؛مهدنعمظعموهوميكحلاسمرههنوُمسيو«باسحلاوموجنلاو

ىلإريسيءرسألاوييسلاذحخُأورافكلالتاقوحالسلاذخُتأنملّوأومزعلايلوأ

.مدآةايحيفكلذناكليقومهدبعتسيومهيبسيوليباقدالوأ

بكاوكلاعئابطوكالفألارودملُغوءامسلاىلإدعصسيردإنألاقيو

.هلاجارعمكلذناكو«لزنمثاهّصاوخو

هللانأةاروتلايفو؛مدآتامنينسناموةنسةئامنالهرمعنمیضمالو

نمیضمنأدعبهرمعنمةنسنيتسوسهوةنسةئامنالثدعبسيردإعفر

هعافترادعبهوبشاعوءةنس/[269]/نورشعوعبسوةنسةئامسملهيبأرمع

دعبدربشاعوءةنسنيتسونينلاوةئامعستمامتءةنسنيئالثواسموةئامعبرأ

تلصوقعبارلاءامسلايفهحورتضبقهنألاقيو؛ةنسةئامنانسيردإدلوم

املكهيلعيلصتوءةعبارلاءامسلايفهندبويهلكةكئالملاهيلع

.«هبكبكلو»:عيل1

.«نارود»:عل2

.«انرب»:طل3

 



451ديحوتلاةديقعحرش

نوتسوسموةئامعبرأهلوعفروئاممدآتومدعبئیبنلیقو؛تطبه

.!سمشلاكلفوهوكالفألابلقيفيحوهلاقيو؛رهشأمدقتامونس

ليقو‹2"لدعلاقدمجخيشلاهيلعوتيٺهابحيرصت(رضخاو)

س۵

بقلو؛حوننبماسنبدشخفرأنبلاشنبرماعنبغلافنبااکلمنبایلبوهو

؛3هتحتءارضحرتهيهاذإفءاضيبةورفىلعسلحهّنأللهنعيورامكرضخلاب

وأرسكفحتفب رضخلاو«تابنلابهلوحامرضاىلصامنيأهالبقلدهاجبنعو

؛ءارضحختّرتهافةورفىلعسلحهنألرضخلابقل ناكسإفرسكبوأناكسإفحتفب

اذإعمتجيتابنلكةورفلاسرافنبا:لاق؛سبايلاشيشحلاوأةسبايلاضرألاةورفلاو

تناكنأدعبتّرضحخاوتتبنأاذا؛ضرألاهجوةورفلايباطخلالاقوسىي

.هلوحامسلجاذإليقو؟ءادرج

ةانثماهدعبوماللاناكسإوةدُحوملاحتفب ایلبمدتامکهمساو

لدبايليابهونبانعيزوجلانياىكحوهتمنببهونعةبيتقنباهاكح

؛سايلإليقو؛مالسنياهيلعوعسيلاهماليقونمهوبأناكو؛ايلب
نباهاورءایقزحنبایمرأليقو:رابحألابعكلاق؛ليماعنبرضخلاوهليقو

وهلاقيو»هلوقطقسو؛عنم«سمشلاكلفوهو...ةنسنوتسوسهوةئامحبرأهلوعفرو»هلوقطقس1

.قنم«سمشلاكلفوهو...ةلمهمءاحواهفنحوةزمهبدربنبخونحأ

.44:شماهقبسامرظنا2

."هفلخزتهت':ظفلب‹29/41نلىسومعمرضخلاثيدحيقلخلاءدبباتكيفيراخبلاهاور3

.498/4ءةغللاسياقم«سرافنبا:رظنا4

.خسانلانمًاطخهنأرهاظو«دعب»:لصألايف5

.«رماع»:طيل6
29
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تخبویسومنيبوءرصنتخبنامزيفايمرأ:لاقويربطلاقاحسإ

.!ليوطنامزرُصن
هفعضو/[270]/؛نيضرأتسوتاوامستسعسوهملعنألعسيلايمسو

هاکحتأرضخلامساليقو؛هيفقامتشااليمجعهاليزوجلانبا

همساليقو؛دمحأبلانئيبنلبقدحأمسيملفءةيحدنباهفعضويريشقلا

هاکح؛صیعدلونورضحخليقو؛2"نيرحبلاجرمي"ةيحدنباهاكحرماع

لیقو؛مدآبلصنمهنآسابعنبانعڂلاصيبأنعيلكلایکحو؛ةيحدنبا

يسرافهوبأوةيمورهملاقيو؟یسومهمسالیقو؛مدآنبلیباقنبنورضحخ

نباوهلیقو4دالوأنمعبارلاها:يربطلالاقثو؛سابعلاابُأیئکیو

ناینینبنودیرفأمایايفناکلاقيو؟؛یسومنوعرفوبالیقو؛یسومنوعرف

./نارمعنبایسوملبقسرافكولمنم

امهيلع ىسومنامزىلإيقبوربكألانينرقلايذةمّدقمىلعناكو
فسويوبوشقعيلعبةءوبنلايطعأوميهارب]لبقدلولاقيوےکمالسلا

مايأيفيذلاربكألانينرقلايذةمّدقمىلعناك:يربطلالاق؛طابسألاو
يحلوألانينرقلاوذباتكلالهأءاملعدنعهنأ"لماكلا"ينوليلخلا

.367/1خيراتيربطلا:رظنا1
.عضوللانهدعبٍينأتو«ىسومهمليقو»:هلوقنيلدرو2
.عنمطقس3

.عيلضايو؛«دلو»:طيل4
.145/1خيرات:رظنا5

.لصألايلاهيلعبطشو«يسرافهوبأوةيمورهملاقيوف»هلوقةفاضإعونيل6
ننم«نارمعنبایسوملبقسرافكولمنمنايانبنوديرفأمابأيلناك»هلوقطقس7
.367/1خيراتيربطلا:رظنا_8
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نبارضفلانإباتكلالهألاقو؛نوديرفأوهلوألانينرقلاوذموقلاقو؛نآلاىلإ

يناکلهافالتخا!يلعثلاركذو؛ةايحلانيعنمبرشهّنأوهريزوونينرقلايذةلاخ

دارملاهنأولَاناميلسنمزيفهنأضعبركذو؛ريثكوأليلقبهدعب2مأليلخلانامز

.يدوادلاهاكح3(باتكلاسبلعدنعيذلاىاعت هلوقب

برغأو؟لسرملهو«يريشقلامزجيناثلابو؟ايلووأناكأ:فلتخاو

هنأحيحصلا»:هلككلذدعب"بيطخلاخيرات"يفلاق!ةكئالملانمهنأليقام

نعبوجحرُمعموهو؛اعامجٳءينوه:يلعثلالاقو؛«ةعامجهبمزجوءين

يَانَعُهلَعفمول ىلاعت هلوقليزوحلانباراصبألا

.هيلإيحوأءينهنآلدف

/[271]/اهۋاقبراتخللاوميهاربإويراخفلامهنم«هتايحموقركنأو
؛نيثدحلاضعباهركنأامُنإو؛مهعمةماعلاونيحلاصلاوءاملعلانمروهمجلاهيلعو

لتقيهنألاجدلاثيدحنم"ملسمحيحص"يفوءنآرقلامفراذإلإتويالو

اذکو««رضخلاهنأ»:ملسمباتكيوارنيتسنبميهاربإلاق5هیمثالجر

.هدنسميفرمعملاق

لک!قلحيفئميفیممايسايلإورضخلايقتلي»:سابعنبانعو

قوسيالهللاءاشامهللامسب:تاملكلاهذهىلعناقرتفيو«هبحاصسأردحاو

يذةلاخنيارضفللانإ...رضفلابقلناكسإفرسكبوأناكسإفحتفبوأرسكفحتفبرضنلاو»هلوقطقس1

.قنم«يلعثلركذوةايحلانيعنمبرشهنأوهريزوونينرقلا
.«وأا»:طوعيل2

.41:لمنلةروس3

.81:فهكلاةروس4

199/8ءهلايحإونموللهلقوهيلعةنيدللميرحتولاجدلاةفصيلبابءةعاسلاطارشأونعفلاباتكملسم5

.طنمةفاضإنيفوقعللنيام6
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ةمعننمناكامهللاءاشامفّللاالإءوسلافرصيالهللاءاشاملاالإخلا

نيحوحبصنيح2هلاقنمف؛هللابالإةوقالولوحالهللاءاشامفلانمف

ناطلسلانموءقرغلاوقرحلاو*قرسلانميثوعتاّرمثالثيسب

.دوادوبأهجرحخأ«برقعلاوةّيحلاوناطيشلاو

رضخلانكس؛ليئارسإيبنمسايلإوسرافدالوأنمرضخلالاقيو

كحجاسمةسمحيفةعمجلكيلصيءطابسألابابىلإةمحرلابابنيميصدقملاتيبب

دجسميفوسدقملاتيبدجسميقوةنيدلادجسميلومارحلادجسلملايف
سفرکوةأمكنمنيتلكأةعمجلكلكايودجسميفةعمجةليللكيلصيو

؛ناولسنيعنملستغيو؛سدقملاتيببناميلسبجنمومزمزنمبرشيو

.ركاسعنباهجرحخأ

ىسيعءامسلايفنانا:ءايحأةعبرأءايبنألانم»:"راربألاعيبر"ينو

ءرحبلايفرضخلاوبلايفسايلإفرضخلاوسايلإضرألايفنانثاو«سيردإ

امہاریالةنسلكناححيوهناسرحينينرقلايذمدرىلعةليللكناعمتجيامو

.«ةأمكلاوسفركلاامهلكأو؛هللاءاشنملإ

دحأعماجواذكعضوملصواذإامحنبقارنينرقلايذدلاونأیوریو

؛عمسيرضخلاوبأوهجوزلركذوءلاديأشيعينملمحتةبقارملاكلتبهجوز

.«قحل»:طيل1

.«لاف»:عونل2

.«حبصينيحويسم»:طيل3

.قرىسلا»:عل4

‹83ص:تاعوضوماباتكصيخلت:يبهذلا:رظنا«تاعوضوملانموهوءدواديبأننسيلهدحجنل5

۰117و116:مقرثيدح
.«لیقو»:عيل6
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هيلعتقفشف؛عضوملاغلباذإههبنتنأهجوز/[272]/نينرقلايذ!وبأرمأو

:تلاقف؟ييهّنتملم:اللاقفهبتناف؛ةعضوملابكوكلازواجىٌحهرهسل

ءايندلاكلعبنمهلدلونآلاعماجنمفكلذتافاذإامألاقف؛كرهسلةقفش

عماجكلذعمساًملفرضخلاوبأاًمأو؛ايندلاكلمنينرقلااذتدلوفاهعماجف

؛نآرقلاعفرىلإشيعيوهفرضخلاهلدلوفعضوملابكوكلاغلبنيحهجوز
عمتاملظلالحخدنيحةايحلانيعنمسرضخلايعأسهبرشلببسكلذو

عملامشلابناجنمةملظلاضرألخدءنينرقلاوذاهاطخأونينرقلايذ

اتوصىلإعجريلحيصتةزرختوصلاعبنمركاسعلانمةنينرقلايذ

هبایثعزنوهةايحلانيعوهاذإفرن4بناحىلإتحاصواهاقلأولضنم
.اوعجرونينرقلاوذاهأطخأولستغاوبرشو

هلكرمألاو موحنلابملعهلناكنينرقلايذابأنأرضاةايحببسو

هجوزلحرلاعئطووءامسلانماذكعضوملصواذإامحندصركليهلل

:لاقوكلذبهجوزربخأف؛رهدلارخآىلإيحيادلوتدلوهئمطونمتلمحو

هجوزووهوعمنسيرضخلاوبأناكو«ْييربخأفاذكعضوممحنلالصواذإ

هبتناف«هجوزهربختملعضوملامحتلالصوامو؛ةدحاوراديفمهلكوتیبيي

نمكيلعةقفش:تلاقف؟ييظقوتململ:لاقفعضوملازواجدقهدجوف

هعامجنمتلمحوتقولااذهيفهجوزعماجنمنکلوتاف:لاقف؛كرهس

ہطنم«نينرقلايذعملامشلابناحنمةملظلاضرألحدنينرقلاوذاهاطحاو»هلوقطقس3
.«بنح»:عونل4

ہظوعنمطقسے5



رضخلاوبأاًمأو؛نينرقلااذتدلوواهعماجف؛اهلكايندلاكلمينمدلو

لصواهنارهدلارخآىلإيينمناشيفنينرقلايذيبامالكعماملف

/[273]/2دحاولٌكمُأ؛نيتلاخلاانبانينرقلااذوهنأ ملعأهّللاو ليقدقو

دحأبقاريملو؛موجنلاملعبضرألايفنمملعأنينرقلايذوبأناك

ييعدفرهسلايلتقدق:هجوزللاقؤلجألايفهلهللادموءهبقارامكلفلا

محنناكملااذهيفعلطدقتيأراذإوىامسلاىلإيرظناوةعاسدقرأ

ىلإشيعيدلوبنيقلعتفكأطأىح هعولطعضومىلإهديبراشأو
ظقيتساامف؛نينرقلايذوبأمانمث؛همالكعمستهتخأتناكو؛رهدلارخآ

:هجوزللاقف؛ةهبقاريناكيذلاجربلاريغيفلزندقمحنلاونينرقلايذوبأ

اذهبقارأيآنيملعتامُأ:الاقففاوتييحتسا:تلاقف؟ييهّستْمَلمل

ةعاسلانكلویيشريغيليرمعتعضدقلهللاو؟اماعنيعبرأذنممحنلا

تقلعفاهئطوفعلطف؛سمشلايرقكلعبيدلوبنيقلعتفكأطأفمحنهرثأيلعلطي

ةليليفرضخلاونينرقلاوذدلوونينرقلاوذوهو«ردنكساإلاب

نبنوراهنبرازيعنبصاحتفنبنيساينباوه(ضرألايفسايلإو)

لاعلبجنمراغيفيقبوهلتقدارا5ثيحناطلسلابحالنمبره«نارمع

.عنمةفاضإنيفوقعللنيام1

.طونوعنمطقس2
.«ەقر»:عل3
يقنم«ةدحاوةليليلرضفلاونينرقلاوذدلوو...هدعبوأليلنلانامزيلناكلهافالحل»هلوقطقس__4
.«نح»:ل5
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نورهظيهنوتأينماعادخهيلإلسرأ؛ايفختسمرجشلالكأينينسعبسبعص

مهلثمهيلإلسرأمث؛اوقرحأفاوبذكنإمهقارحإبكيهللااعدفءنامإلاهل

هنعىضغأوءانمؤمهفرعانمؤمهيلإلسرأىحاوقرحأفمهلثممث؛اوقرحأف
.هربخأفهتريسنسحل

نأهيلإهللایحوأف؟تئشام.نرم:هموقوبجالكالهدعبعسيلاهللاقو

ضرألايفريسيبهذفهبكرفراننمسرف؛فغتالوكعئيجيامبكرا

.ليئارسإيبىلعهفلختساهنأفرعفعسيللهبوثىقلاف

دمحماندیسةعيرشىلعنورجي لزناذإ ىسيعوسايلإورضخلاو
:هنآلءينلانعرماعنبدمحمنبهللادبعركذو؛مهيلعو/[274]/15

‹€2نورازلوالإمهعسوامءايحأءايبنألانمهريغورضخلاناكول)ل

دحسميفرضحدقو؛هتايححيحصلاروهشملاوتيمرضخلانأيلرهاظاذهو

دنعةباحصلاىعامكوكلامنبسنأبهيفةلسارمامهنيبتناكوةنيدللا
يفريثكاذهلاثمأوءةباحصلالاقامكلليهتوم

ملسو:طونل1

تبيمل»:ننالقسعلالاقو««ينرازلايحرضخلاناكول»ظفلبدرودقو؛صنلاانه.ثيدحىلعفقتل2
رارسألاءيراقلااللل:رظنا؛«نيانكلاضعبقالتانموهاإوتانسإهلفرعيالا»:يريضفللافاعلالاقو

.288‹287ص‹384مقرةعوفرلل

يلايراقلااللللاقو؛ىقوعنم«بتكلايلاريتكاذه...لززناذإىسيعوليلورضخللولدهلوقطقس3

هتحيلحصيالوبذكاهلكهتايحورضخللااهيفياثيداحألااهنمول»:رضفلاىلعةعوضوللاثيداحألا
422424:ةعوفرللرارسألايراقالل:رظنا«هدحاوثيدح
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[ءايبنألانمنامساهلنمأ

ريغيفاأوبقللالمشيامدارملاوءقافّتابنآرقلايفطقف(نامساهلنم)

بوقعي:ةعبرأءايبنألانم)خونخأوهوسيردإلثمءةعبرأنمرثكأفنآرقلا

دمأوهودمحمو؛نونلاوذوهوسنويو؛حيسملاوهوىسيعو؛ليئارسإوهو
.(ےنیعمجأمهيلعوهيلعهللاىلصس

لوسفلا"هتيمسفيلأتيفةرسفماهتعمجةريثكءامسألهلفنآرقلاريغيفامأو

.هطوسيلثمريثكنآرقلايفففالخلاىلع؛"لوسرلاءامسأنم

[نوينايرملاءايبنألا]
لبقحونةيرقيهوءةنايرسلهأةغلمهتغل(:نوينايرسمهنمةلالث2و)

تاشةينايرسلابوتيشةيناربعلابليقو«تاشلاقيو(تيشومدآ)؛نافوطلا
يفثيللاوبأهركذامكاىسيعرذوبأداز(سيردإو)؛هللاةبههانعمو
نماًَسْرَأاًمَولنوينايرسنألميهاربإوحوندازيدقو؛*"نيلفاغلاهيبنت"

مهف5همناسلوس

.«لو»:طيف1

.ىرحخألاخسنلايفدروو؛لصألايلهيلعبطش2
.قوعنم«هللاةبههانعموتاشةينايرسلابوتيشةيقرمعلابليقوتاشلاقيو»هلوقطقسس3

.266ص‹يدققرمسلاثيليبألنيظافلاهيبت:رظنا4
.05:مياراةروس5

؛قوعنم«ةتسمهفهموقناسلبالإلوسرنم...مالسلاهيلعىسيعرذوبأدازه»هلوقطقسو؛«بس»:نيل6
.«ةثنالثمهنمدادحألا»هلوقدعبليلصاانهءاجو
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[داصجألاءايبنألا]

دعبنملدج(حونو)ءقالطإلاىلعدحج(مدآ:ةثالثمهنمدادجألا)

ةهجنمنييليئارسإللوةهجنمبرعلادحج(ميهاربإو)‹نافوطلا
هلبقاميبسنألّوألاو«هدلولبالاكهريغلهتمحرميهاربإةوبأليقاو«بوقعي

.2ميهاربإنبمورةهجنممورللو؛بسنلايفهّنأل

[لسرلانممزعلاولوأ]

:رعشةسخخمزعلاولوآ)

(دّمحءينلاوىسيعوىسوموامهالك/[275]/ليلخلاوحونمزعلاولوأ
مهيلعتايُ‹3"ءيبلا"لدب"بيبحلا"و"ھی"لدبیوریو

«بويأوهوضرعبهالبٌدتشانملخديملفءاوربصواولتاقومهموقنمرمألا

.لسرلانمايحرئبلايفنوفدملاكاعيرسلتقنمو
لاقو؛لاتقلاةدشلةلاسرلاغيلبتدعبلاتقلاباورمنممزعلاولوليق

لسرلامزعلاولوأليقو؛“ربصلاوتابثلاوحلاولوأمزعلاولوأيرشخمزلا

اذاذو:بازحألايفركذنممزعلاولوأليقو؛رافكلالاتقبنورومأملا

.قوعنم«بوقعيةهجنم»هلوقطقسو؛ننمطقس1

نمسبسلايفهنألهلبقاميبسنألوألاوءهدلولبالاكهريغلهتمحرميهاريإةوبأليق مورللو»:عونيل2

۔یقنمنيمورةهجنم....ميهاريإةوبأليقول»هلوقطقسو؛«ميهاريإنبمورةهح
.عوننم«ينلالدببياواهلكلدبدجمللىوريو»هلوقطقس3

.248/4؛فاشكلا:رظنا4
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؛1میرَمنبایسیعویَسوُموميهارباوحونموكنمَونيئيبنلانم

`.باتكهيلعلزنأنممزعلاولوأليقو

رشعةيناٹليقو؛دهاحبلاقهبو«یسیعویسومومیهاربإوحونمهليقو

حونمزعلاولوأ:ةيلاعلاوبألاقو؛عبرآوأتايآثالٹيفماعنألايفاوركذائيبن

دمحموىسيعوناميلسودوادوىسوموميهاربإيدسلالاقو؛ميهاربإودوهو

.مهيلعو5

فارعألاةروسيفنوروكذملاىسوموحونوطولوبيعشوحلاصودوهليقو

ربصميهاربإو؛ىذألاىلعربصحونمه:لتاقملاقو؛مهتنمزأيفعباتتلاىلع

باهذودلولادقفىلعربصبوقعيو؛حبذلاىلعربصقاحسإو؛رانلاىلع

.ءالبلاىلعربصبويأو؛نجسلاورثلاىلعربصفسويو
رضهناطيحونازحأومومههؤامساتيبراربأللهللاىنب

ردصلاابقيضيناجشأولوهوةبركولذوسۇبهتاحاسو

ريصلامكبابحاتفممهللاقوهبابقلغأوهيف

الوسنويمهنمسیلو3بويأوبوقعيوليعامسإمهنمنإ:جيرجنبالاقو
؛اولتاقولاتقلابنورومأملامهيعشلاويلکلاودهاجبلاقو؛مدآالوناميلس

.07:بازحألاةروس1

.لصألانمهاتبأيذلاوخسنلانم«مهتمزأيلههلوقطقس2
تطقسو؛عيلاهيلعبطشو؛تايألادعباهيف«بويأول»هلوقءاحو؛عونيلاتايألالبقجيرجنبالوقءاح3
.قنمتايألا
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1نسحلاهراتخاورشعةينامنماعنألاةروسيفنوروكذملالسرلاءابحجبمهليقو

.2ەدققامُهاَدُهِفهللاىَدَهيذلا/[276]/ ىلاعت هلوقللضفلانيا
ê ِ

نبانعيورامكمهلكلسرلامهنايدهمنبيلعراتخاو

ىلاعت هلوقلسنويالإمهلكءايبنألاليقو؛ضيعبتللالناييللنمنأو«سابع

.هعلبىلعتوحلاوهدالوأىلعبئذلاوهلاموهلهأىلع

مهوصعفماشلابليئارسإيبىلإاولسرأاثيبنرشعانامزعلاولوأليقو
اوبذعينأاوراتخافاورواشتف«ليئارسإ5ونببّذعيوأاوبذعينأنيبهللامهريخف

./اضعببلصواضعب

‹رانلايفيقلأوهنطووهدلووهلاميفيلبذإميهاربإمه:نسحلانعو

هئاکبلدوادويبريعمنرحبلاىلإعئحلأنيحلاقذإىسومو

مامتلیسیعوءاهتحتدعقفهعومدنمةرجشتتبنىحاماعنيعبرأبنذىلع
.«اهورمعتالواهوربعا»لاقوءاناينبكليملوهدهز

.نآرقلاماكحألعماحلا:رظنايطرقلاهركذامكلصألانمهاتيثأامحيحصلاو؛«نيسحلا»:خسنلال1

.91:ماعنألاةروس2

.«يريصلا»:نيل-3

.48:ملقلاةروس4

.عنم«ليلارسإونببذعيوأاوبذعينأنويهللامهريخفمهوصعف»هلوقطقسو؛«يا»:قل5

.«رابحمهيلع»هلوقناکمضايبعيف6

.«ضعببلصوضعبقرحأوضعبخلسوضعبرشنف»:نوعوقل7
.62:ءارعشلاةروس8
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‹؛یسیعودوادویسوموبويأوفسويوبوقعيوميهاربإوحون:مهليقو

نأيهللاهرمأنكلهلبقمهنألمهيفلخديملفلدّمحاندّيس!امأوينعي
وهومهنمدعمزعلايلوأقلطمدعاذإرمألادعبفمهلثمنوكي

رابتعابفمزعلايلوأيف"كرادملا"بحاصوهلفّنصملاركذاًمأو؛مهلضفأوامزع

.3هلبقمهنالمهنمالُدشاومهلثموهفريصفمهربصربصينأبرمأهنآ

.طنمطقس_1

.«مهنمدشأ»:طل2

.«مهلبتهنأل»عول3

 



[ةنسلاءاسقأ]

:(نيهجوىلعةّنسلا)

هنيملو(هبرمأيملو$ءيبنلا)لوقلالمشيامدارأ(هلعفام)لوألاهجولا

ملوهنعهنيملو![هب]ملعوهلاقوأهريغهلعفامو؛ةدابعلاسنجنموهوهنع

ال/[277)/اهكرتوءةليضفاهبلمعلاوةلفانوهف)ءاهسنجنموهوهبرمأي

ْمُكَلناكُدَقْلل ىلاعت هلوقلهبهصاصتخاليلدمقيملام(ءهيفباقع

.€2ةّنسَحوساهللالوُسَريف

هلوقبالالدتسابوجولامدعليلدموقيىحانيلعهبوجوبليقامكسیلو
الوءهايإمهاتآدقفهلعفاموخلا3هوُذُْخَفلوُسلايکاناءاًمَول_ىلاعت

:انلقمههنيملفاوعلخفةالصلايفهلعنعلخهنآبو؛رمألاءاتيإلاعمنأىفخي

ملوعّمتلابهرمأبو؛5(يّلصأنومتيأرامكاولصلهلوقلنايبهلعنعلخ

.عنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.21:بازحألاةروس2

.07:رشحلاةروس3

.«لو»:طل4

.155/1رفاسمللنانألاباب‹نانألاباتك؛يراعخبلا:رظنا5



ديحوتلاةديقعحرش464
لئاسملاثاحبأو؛ةحابإوأبدنهبهرمأنأاوُنظ:انلقعّنمتيملذإهلعفلاعبتاوعمتي

.هيلع"يحرش"يفو"لدعلارصتخمحرش"يفةروكذمضراعتلاوةّنسلايفاملاوقأو

لبقنيميلاسبلكةّنسليقوءةّنسسيلفحابلاسنجنمناكامامو

ليلدماقنإو؛ءاثقلاوأخيطبلابرمتلالكأو2لامشلالبقاهعزنولامشلا
.حابملاوأةدابعلاسنجنمهبصخهبهصاصتحا

لوقلالمشياملعفلابدارأوأءاملاقوأ(اهلعفيلاةّنسلا)يناثلاهجولا(و)

رمألانأل(ابلمعلابجاو)ءايرمأنكلاهلقيملواهلعفيملوأ(اهبرمأ3و)

نمبوحولااضيأ*ةباحصلاذخأيو؛بوجولامدعليلدمقيملامبوحولل

ةلفاناهُنإلقيملام(هيلعبقاعياهكرتوةضيرفابلمعلاف)ءاهيلعهرارمتسا

رمتساورتولابانرمأدقو؛مکقحييوأييوأيلومکقحل

«راكنإلاىلعردقنإةحابإهريرقتو؛مكيلعاليلعبحاوهنلاقوهيلع

.منصىلإبهذارفاكةريرقتكةحابإالفًالإو

لدعلارصتخمحرشيلاةروكذم...هوذخفلوسرلامكاتآامو ىلاعت هلوقبالالدتسا»هلوفطقس1

204ىلإ199ةقروء"لدعلارصتحمحرش"؛يخامشلا:يلعوضوملارظناو؛ىقوعنم«هيلعيحرشيلو

يليأتلئاسملاهذهورمخألامورخهنألهيلعفقنملفشيفطاخيشلل"لدعلارصتخمحرشحرش"يلاهلحمامأو

.يخامشللهحرشورصتخملارخاوأ

.طنم«لامشلالبقاهعزنو»هلوقطقس2

.«را»:طل3

.عوننم«ةباحصلاذخأي»هلوقطقس4
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لعفيليقوءانللوقلاوهبٌصاخلعفلافهلعفوهلوقضراعتنإو

ناو؛يهنلادعبمزمزنم!امئاقبرشوامئاقبرشلانعىنهنأيورامك

/[278]/لابقتسانع¥2ىمنهنأيورامك«لوقلابلمعلاراتخملافخيراتلالهج
ًالإو3رابدتسالالمشيلابقتسالانأىلعءةبعكلاربدتساوطئاغوألوببةلبقلا

.*نارمعلايفهربدبلبقتساهنأبعمجياضيأو«رابدتسالاريغلابقتسالاف

.«امئاقهبرشوامناقسرشلانعهيهنكرخاتملابلمعيليقو»:نيلس1

.«ەب4:7لوقلابلمعلا»:نل2

.طنم«رابدئسالالمشي»هلوقطقس3

.ىقوعنم«نارمعلايلهربدبلبقتساهنأبعمجي...راكنإلاىلعردقنإةحابإهريرقتول»هلوقطقس4



ءاسقأ]

ىلعقسفلاو(كرشرفكوقافنرفك:نيهجوىلعرفكلاو)

قافنلالض:نيهجوىلعلالضلاوكرشقسفوقافنقسف:نيهجو

لکسیلورفكوقسفكرشلکو؛اذکهوكرشلالضو

.اکرشقسفوألالضوارفک



[اعنلاءاسقأ]

امفلاخملاوأقفاوملاكرتينأوه(ةنايخقافن:نيهجوىلعقافنلاو)

ةالصلافلاخملاوأقفاوملاكرتنإف؛هكرتبجياملعفيوأهلعفهدنعبجي

.ةنايخقافنقفانمف

ليواتبهللالحأاممرحيوأفلامرحاملحينأوه(ميرحتوليلحتقافنور

لحأامك؛فالخلااهيفزوجياليلالوصألالئاسمايفكلذوءأطخلا

؛انتیالواومّرحامكوےسصقنلکنعواهنعهناحبسسهللاةيؤرةيرعشألا

مدعاومّرحامکوهةريبكلكبوأبنذٌلكبلاملومدلاةّيرفصلالحأامكو

.اهوبجوأومهيلإةرحملا

هبلحيكرشوهوءةقدنزو.كرشوقافنديحوتلابقطنلاوكرشلارامضإو
سيلفهوركملاليلحتاًمأو؛ةملسملاةجوزلاهبمرحتورهظاذإيسلاولاملاومدلا

ملعيامتناكنإوأوأكرشأاهيلععمحجلاةهاركلاىفننإوءاقافن

.لاوقأقفانًالإوكرشأةرورضلاب

30
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وهويفهنودهّنأالبتكلارئاسيفاذكوةكرشلاىلعقافنلامدقو

وهوءكرشلانماباذعٌدشأوهفكرشلارامضإبقافنلااًمأوةيصعملابقافنلا

.نيكرشملالكنملفسأهبحاصيذلا

ضعبلاقامكسيلفةريبكلالعافوهوهناسلوهبلقيفدّحوملاقفانملااًمأو

كلذوءرانلانمىلعألاةقبطلايفوهلب«؛نيكرشملانملفسأهنأهورهشوءاملعلا

ىراصنلاودوهيلانابريبتنأو؛امهيفهللاهملظيالوحاصلاهلمعوهديحوتل

.باتكلاضعيبمهداقتعاومهلمعلالإكلذامو؛نيكرشماقوفنيياصلاو

لمعيملوملعيملنملليووءاعبسلمعيملوملعنملليوللهلوقاّمأو
باذعلاةدايزلدّعتلاناكنإو؛خيبوتلاةدايزلاقطندّدعتلادوصقملاف2(ةّرم

دحومنماباذعدشأقسافلاملاعلادّحوملاف؛هتقبطنموهنمىلإةبسنلابف

نأ«ىرخأةياوريفاذهسكعبثيدحلاءاجدقهنأىلع؛قسافلالهاجلا

لهاجلادّخوملاولمعلاضرفٌدۇيملوملعلاضرفىّدأدققسافلاملاعلادّحولملا

عبسهلفلوألانمٌدشأناكفلمعلاضرفالوملعلاضرفدويملقسافلا

.دحاولوأللو

:رظناءانهدمتعملابيترتلااذهريغاهيفخسندحوتونالاتاياورىدحإحراشلاهرربيذلامدقتلاانه1
.47:صهةبازعلاةديقع؛عبمجنبا

هلاءاشولومعيالنلليو":ظفلب198/10جم2904:مقرثيدح:لامعلازنك؛يدنملا:رظنا2
."لیولانمعبسلمعيالوملعينملليوو؛ليولانمدحاوهملعل
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كرتىلعقسافلادخولابذعيال:انباحصأضعبلاق»هُصنامتیرمش

هللابحجوأاماوكرتامكرتىلعنوبذعيامّإو«هكرتيملهنأال:يأكيحوتلا

نماولعفامردق!باذعمهنعطحيوکرتهللابجوأاملعفىلعولعف

باذعنوبذعي:نورخآلاقو؛نيكرشملاباذعممماذعغليالوءةعاطلا

.ها«باوصلاىلإبرقأونسحألوألالوقلاو؛نيكرشللا

باذعبذعفهديحوتهقسفبطبحأدقهنأيناثلالوقلابحاصدارأهٌنأكو

جنيملواهيلعهللاهبثيملاهنأهانعمهلمعطابحإنإف؛كلذكسيلودّحوملاريغ
.2اکرشمراصفهدیحوتطبحأهنآدارلاسيلو«رانلانمهب

.«ابانع»:طيل1

.عوننم«اكرشمراصفهديحوتطبحأ...بتكلارئاسيلاذكوكرشلاىلعقافنلامدقو»هلوقطقس2



[كرخلاءامقأ]

نملوسرلوأهلليفنيأ(دوحجكرش:نيهجوىلعكرشلاو)
ءهبتکنمنوکسوأةكرحوأةملكوأةيآوأهبتكنمباتکوأهلسر

‹قفانليوأتلابامهدحأ2ىفننإو؛هلاعفأنملعفوأهتافصنمةفصوأ

.تايآثالثوأادعاصفتاملكثالثبالإكارشإلامدعيليقامكال

وأهللالهجنإوةدابعلايفللابهللاريغ3ىواس(ةاواسمكرشو)

يودوححلايف/[279]/لخادفديحوتلانموهامكلذريغوأهلوسر

ءاوسةفرعملاورارقإلامدعدوخجلابدارملاو؛كلذيفىواسذإءةاواسملا

ملوهلوسروهللافرعنمدوححلاكرشيفلخدف«هنودبوأيفنعم

.نمۇموهليقوقطني

.«ها»:عل1

.«اافن»:عوٺٺلو‹ىون»:ط.يل2

.«یوس»:طوعونل3

 



[ناميإلاءاسقأ]

هبرارقالاوديحوتوهامداقتعاوه(ديحوت:نيهجوىلعناميلا)
لمباكروفلاىلعبجوامديحوتلانمو؛نالوقلا«هداقتعاوأ

اذهبانكلايفهركذاهكلذونوةرشعلاليواقألاوثالثلا

ليواقألايفليقو؛ديحوتلالاصخرئاسوهوهعمساذإ!بحاوو

.ذحخأاذإلبروفلاريغىلعبجيديحوتهنأاهوحنوةرشعلا

امكرتوةاكزلاوةالصلاكضورفلارئاسلعفوهو(ديحوتريغو)

؛ناعإكلذلكلفتلالعفوهللهوركملاكرتوهللهكرتاذإهكرتبجي

لامعألارئاسةيمستنولوؤيوطقفبلقلابقيدضتلانامبإلا:انموقلاقو
۔اهببسهنَألهبتيماهنأباناعإةحلاضلا



[ديحوتلاءامقأ]

نزف«بلقلابداقتعا(لمعو)«ناسللابقطن(لوق:نيهجوىلعديحوتلا)
.بلقلالمعداقتعالا

ليواقألاوءاهماكحأوللملاةفرعموةلمحلاةيالو:ديحوتلانمو

ةعاربوهيلعصوصنملاةيالوهنمو؛كرشألهكرتولانكلذوحنوةرشعلا

.هيلعصوصنللا

سأرلابوأديلابهيلإةراشإلاوقطنالبديحوتلاةباتكلمعلابديحوتلانمو

نأ"تالاوسلا"لوقنمىلوأكلذو؛قطنيالنمكلذيزجيوكلذريغبوأ

«ديحوتلاىلعةلالدسرخألاةراشإنأو«قطنلانودحراوخجلاهلمعتالديحوتلا

بلقلاديحوتلاقنملوقىلعالإهريغقطنماقمتماقهتراشإنإفةه
ڭەبلقيفامعمقطنلاهازجأكلذبقطننمو,2ملکتبقطنالبولويفکي

وأ/[280]/قطنلالبقزحبريغلفنديحوتوهفقطنالبكلذنملعفامو

خيشلاهركذيذلاعملاانهيدؤيهنكلوءاريثكهنعفلتخموءظفللاانهريغبتالؤسلايللوقلاانهدرو1

.117ص؛تالاؤسلاءةفيلخنبورمعنامثعوبأ:رظنا؛شيفطا
.قوعنم«ملكتبنمقلعنالبولو....تالاؤسلالوقنمىلوأكلذوههلوقطقس2
.قوعنم«هبلقيلامعم»هلوقطقس3
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هريركتوءكرشلانمهبجرخييذلاردقلاوهواضرفنوكيديحوتلانإف؛هدعب
الفنهنوکعماذهولفنديدحتلااذهوهددجدقفهرركاذإفبحاوريغ

ريغثحبلاكلذفاهئادأوهلاصخرئاسنعثحبلاكلذكو؛بحاوريغو

.بحاواهؤادأفهلتلصحاذإو«بحاو

الهللادّحويملولهنأئعمعبةالصلاكتاعاطلالمعلمعلابدارلاسيلو

؛كلذاهتدافإرابتعاباديحوتةالصلاىمستنأفرعيالهّنإفةالصلابهصخ

.!ناعإةالصلالاقينأفورعملاامُإو

.قنم«نامإةالصلالاقينأفورعلاامو...تاعاطلالمعلمعلابدارملاسيلو»هلوقطقس1



[ةكرتواهلعموهلطجعسيالام]

اهماكحأوللماوةرشعلاليواقألاوثالثلالمحلا(ديحوتلالهجعسيال)

:هتفرعمدعب(هکرتالو)ءةلمحلاةءاربوةلمحلاةيالوو

كارشإلهجعسيال:!يأنينانيملإداقتعاك(كرشلالهجعسيالو)

ليقوهركنمكارشإلهجعسيال:2يأكانينراكنإكو؛ةمحلآلادعتتبثم

:5يأ؛ديحوتهنأرمامن*اهوحنوةرشعلا3ليواقألاراكنإكو؛ذخأيملامعسي

كلذةفرعممدعو؛ذحخأتملامهكرشلهجكعسينكلكرشمكلذركنم

ءكرشلاتابثإىلإامريشينأبءةحراخلابوأبلقلابوأناسللاب(هلعفالور

ملوأكرشهنآملعكرشوهاملعفهلعفوملولوكرشهلآهجهلهج

.ملعي

.«و»:طيلو؛ننمطقس1

.طوننمطقس2

.«...ليواقألاراكنإو8انيينراكنإونيثلانيفإ(كرشلالهحعسيالو)»:قواعل3
.عنم«اهوحنول»هلؤقطقس4

.طوننمطقس5

.«كلذةفرعممدعوديحوتهنأاه»:عوىقيلةرابعلا6



[ءازلإلاءاسقأ]

(ضئارفلاتاقوألواعّسوملاف؛قّيضمؤعٌسوم:نيهجؤىلعمازلإلاو)
نأىلإبجوثيحنمٌجحلاوءاهتقولوانمسمخلاتاولصلاكءاهرخآىلإ

نأىلإتبجونمةاكزلاكوةزمعلااذكوءايصومالواجاحالتوعب

اهرهشلوانملصألاوامصومزیغتوعنأىلإليقو؛رخآ.لوحلخدي

.هرخآنعاهریخأتبرفکيالنكلهرخآىلإارهشذحخُتانإ

تاقوألّوأيفتباثعّسوملامازلإلاو":نعملاوةّيفزظلاىلعبوصتم"لوا"و

رح"هلوقيفاذكو"ضئارفلا

:ماسقأ(قيضملاو)

سيلامهنمو؛ديدشتلالوقىلعهعاونأبكيحوتلاك«روغفلاىلعامهنم

يفامتعاربوصاخشألاةيالوكءروفلاىلعناكىتأاذإفىئحروفلاىلع

.«ثيح»:نوعيلس1

.قوعنم«اهصومریغ»هلوقطقس2

.قوعنم«افلقوأرحآهلوقيلاذكو...ةيفزظلاىلعبوصنملوأو»هلقطقس3
.قوعنم«ديدشتلالوقىلع»هلوقطقس4
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اذإهتيالوبحتفهيلعصوصتنملااًمأو اتنّيعتاذإهيلعصوصتملاريغ

.ناضمرموصو

ىلعنوكتءتاقوأبةدودحملاةعّسوملاضئارفلاكعسومتقوهلامهنمو

نمو‹(اههاقوأرخآ)قييضتلاىلعنوكتوءاهطسوو/[281]/اهلوأيفةعسوتلا

رخآسافنوأضيحنمترهطنمك«تقولارخآضرفلانيعتولاماذه

رخآرکسنموأموننمقافأوأغلبوأملسأنموكردتثيحبتقولا
اذإامكءفارتقالاوأعامسلاوألابلايفروطخلابمزليامكلذنمو؛تقولا

لطابب2تمکحاذإامكو؟المأهللاتافصنماذهأ:كبلقيفرطخوأتلئس

ملهالعسوملايفكلذلخديالو؛4تبثياميفن3و«تبثيالامتابثإنم

وأفراقتوأذخأتىحهلهجكلعسوكلوقعمىلعالإكلذلبقبجي

.رطخيوألأست

ىلعاًّنمدحأاهدريالهلهجعسيالامةلأسمنعانلئساذإ»:رثألايفو
دجسملايفوأسلحلايفملعأوهنمىلإاهذرتنأةصخرلابليقو

۔قوعنم«ملعاذإهتيالوبحقفهيلعصوصتللامأو»هلوقطقس1
.«مکحامكو»:عوقل2

.«وأ»:قف3

.طنم«تبثياميفنو»هلوقطقسو؛«تبشيالام»:عل¬4

.«و»:طف5
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راشأ:تلق؛!ها«كلذريغليقولايمألايفوألرزتملايفوأىلصملايف

الوكرشيالوءىشهلْمُكَسأ)لوقي:2لاقنملوقىلإ"كلذريغ"ب
اذهىلعدیحوتلانمعسيالاكهمكحرديموهعمسوأهبلقيفرطخامترفکب

.قيضملايفعاونألاهذهلاخدإكلو؛لوقلا

ييالنيضقانلاكالهوملعلاعجاروٌرصملاكالهلهجيفاودّشو

.لوصألانمانيديأ

.رصأدقفدوعلادقتعاوأ«بوتأال:4لاقوأبوتيالنأدقتعانمرصملاو

وُعايبنألانموأهلاتافصنماموأنآرقلايسننمملعلاعجارو

.لاوقألانمهريغىلإعجريملولاوقألانمهملعامكرت

زوحجومارحلالحأهناكملسمةريبكلالعافوأضرفلاكراتلاقنملحناو

.6أطخلاليوأتبمارحلاٌلحأنموهلحلانوكيف‹ملعلاعجارىمسينأ

.«ىھتنا»:قيل

.قوعنمطقس2

.09:ىروشلاةروس3

.لصألايلاهيلعبطشدقو«هللاقوأهبملعنمو»:عيل4

ل5

.عنم«ًاطخلاليوأتبمرحلالحأنموهلحلانوكيفملعلاعجارىمسينأزوجيولههلوقطقس6
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ىلعبحيفءنذعلاهيفعطقياميفانقلاخنموهانيديأيفالضقانلاو
ملولوحلاوهفالخلاهيفزوجيالاّنانباحضأهيلعامنأملعينأفلكلل
.ذخأيىحكلذملعبجيالهل/[282]/وهامملعي

ييوقلخلاهبشمدعوةينادحولايفالإءايبئألاوةفصلانايسنيفرذعيليقو
.¥1دمحمانديس

.قنمانديسيلوقلخلاهبشمدعو...رصملاكالهلهحيلاوددشو»هلوقطقس1



[رمألاءاسقأ]

ريغرمأو(ديحوتريغو)ءديحوترمُأ(ديحوت:نيهجوىلعرمألا)

رمألاويصاعملاكرتبوديحوتريغيهيلاضئارفلابرمألاوهو؛ديحوت

.بدنرمدازیوامہرومأماهناحيحصلاناف‹لفاونلاب

.«ەنأ»:نوعويقيل1



[دابعلانيبوهللانيبةيالولاينعم]

بجوأهللاىلاو3ىنعمو؛2هولاوونيملسلملاهللا!ىلاو:لاقيو)
محلًايهوءهتكئالملاوهبتكيفمهيلعأوةرخآلايف(باوثلامحل

.لعفةفصهتيالوف؛ةّنحلايفممه

هتفرعم"هلوقيفرمامكتاذةفصيهفمهتداعسبهملعمهابهنيالوليقو

هبملعلاىلعباوثللباجيإلالّوؤيدقو؛"ةّلايفمحلزانمومهامةفرعمومهب
هتابثإمزلتسيءيشلابملعلاو؛"مهبهتفرعم"هلوققفاويفءالعفالةفصنوكيف

.5سكعلابو

.اکرتوأالعف(هبمهرمأامماولمعهولاوو)

.«ىلواو»:عيل1

.نوعوقنم«هولاوو»هلوقطقس2

.«هانعمو»:نوعوقيل3

.نوعوقنم«نيملسللاهللالاوهلوقطقس4

.نوعوقنمطقس5

.عوىقنم«سكعلابوهتابثإمزلتسيءيشلابملعلاو...مهبهتفرعمهلوقيلرمامك»هلوقطقس6
\
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ہرهاظىلعالوبلقلابفصويالهنأل(هسفنهللاىلاو:لاقيالور
ريخلاقلاخهنألهلعفنلابحبالو]ىايشألاهذمبنوكتةيالولاوناسللابالو

نعيضرهنآعم."هسفنهللاىلاو":لاقينأنميدنععنامالو؛[رشلاو

هلناودوجومقحهنأ2لاعونعيضروهسفنٌبحألاقيهّإفهسفن

ءاهيففقوتوأ«هسفننمربتهنأهنأل(ااويملالو)؛ةهتافصعيمج
الوهلبیثمالوهلرهاقالرهاقلاوهو؛لدعمكحوهو؛زئاجريغكلذو

ولو]؛باقعلاوباوثلاهبامقلاخوبقاعملاوبيثلاوهو؛جاتحيالوبقاعم

هنأوريخللقلاخلاوههنألهسفنلريخلابلطيملهنأهسفنلاويملهنأليق

الامماهيإهنمكلذبملكتملارذحيالأ؛حصلجاتحمريغ

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.«ملعو»:قيل2

.طونوعنم«هتاغصعبمجهلنودوجومقحهنآملاعو»هلوقطقس3

:طيل4

.هنأالإ:هباوصلعلءةخسنلايلانك5

.قنمةفاضإنيفوقعملانيإام6



[ةكئالملابناميإلا]

ليواقألايفاذهانعممّدَقَتدق(ةكئالملاةلمجهللنأملعننأانيلعو)

محرتلاب (هيلاونو4ليربجىلإدصقنو)هلوقهيلعبّنريلهداعأو2ةرشعلا
ڈەلاويوأرمألالّوأنمهيلإدصقيملنمفءرمألانم رافغتسالانود
ذخأيىحهيلعءيشالنأحيحصلاو«نالوققفانوأكرشأةداهشلاملكعم

هتفرعمهمزليالةكئالملادارفأنمهريغنأاوعمجأو؛كلمهنأامملعبوأعمسلاب

برلوسرهنأملعنو)؛ةكئالملاعيمجةيالومزلوءذحخأيىحاصوصخهتيالوو

ماكحألا(نيدلابهءاجسمالسلاوةالصلاهيلعسدّمح)اندّيس(ىلإنيملاعلا

ءيحولارئاسنمهريغونآرقلاناعمهيفلخدوظعاوملاو/[283]/ةيعرشلا

حلاصلالمعلايأ(5مالسإلاو)ةّولتلاةصوصخملاظافلألايأ(نآرقلا“ور

.تامرحلاكرتهنمو

.نوعوقنمطقس-1

.115صقبسامرظنا-2

.«ەيلاوي»:طونيل-3:

.قنمطقس-4

.«مالسالابو»:قل-5
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الو؛یحويامرئاسومهبتكبءايبنألارئاسىلإللااضيأليربجءاجو
نينسلا!ثالثيفوأةثعبلالبقل58هدحوليفارسإءاجوكلذةفرعمانمزلي

.كلذةفرعمانمزليالوىايشألاضعبهنقليةثعبلانملوألا

نود)"مهمحرامهلا":لوقن(مُحرتلاب)امومعةكئالملايأ(مهيلاونو)
هلوقلثمبنذلابنوفصويدقفيايبنألافالخبمملبونذالهال(رافغتسالا

مُدَفتامهللاكَلَرفَْيَللسلاعتسهلوقومَآىَصَحَول ىلاعت

:4تناکولوئطخيملرافغتسالابومحرتلابمهالوتنمف3رُحأَتاموَكبنذنم

.دبعتوديكأتكلذوءةروفغماهنأعممهسفنأمهنورفغتسيامكةروفغم

هردصمل؟افطعةفوذحمنأب"بح"بصنب(مهعئابطقفاويامملًابحنو)

ىلعافطعهبصننمىلوأاذهوءالانايبةيالولاسفننموهفمُحرتلاىلع
يذلاو؛مهعئابطقفاوياممحلٌبحننأانيلع:يأ؛"يلاون"ىلعوأ"ملعن"

هللاةعاطنممهريغهلعفياموءاهيفةدايزلاوهللامهتدابعوهمهعئابطقفاوي

لهأةبلغومالسإلاةّوقكلذنموءىرخأوايندنيملسمللعفانلاحابماو

.«ثالثلا»:قوعيل-1

.طيلةيآلاهذهداهشتسالادريملو؛118:هطةروس2

.02:حتفلاةروس3

.«تناكو»:عيل-4

.طوعنمهانتبثأيذلاو؛«فطع»:نوقولصألايل-5

31
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؛ءيصاعملانيفلكملاكرتو؛اصوصخوامومعممهناوعأوكرشلالهأىلعديحوتلا

.محلةيالوكلذلعفاضيأ:لوقأو؛محلةيالوكلذٌبحو

ايادحلالوصومهعئابطقفاويامنإ)ةزمحلابالءايلاب(:خياشملاضعبلاقو)

ولوءةيورخألاوليقءةيويندلاوةّينيدلاعفانملا2وأ«روجألادارأ(!نيملسملل

هنوُبحيانو؛اميظعتیطعيامصوصخالةاكزلاكةنكسملاهجوىلعتناك

باقعلا)لوصو(و)ثماكحألاباتكيفامكنيمصخلانيبحلصلا

رصحلل"امّ"تسيلو؛ةرخآلاباقعوليق/[284]/ءايندلاباقع(نيرفاكلل
؛هبنوذٌدلتيءيشال"ايادملالوصو"يأيفاضإلارصحللنوكتنأزوجيوءانه

هانلالعفسيللوصولانأعممحلامةيالوكلذلوصونوكيفيكهلإغ

سيلهلءاهاقعوةرخآلاباوثدارأليقاماذك*و«لوصولابحدارملالعلو
دّيقمللقالطإوأةّيلصأةّيقيقحتةراعتساروجألائععبايادحلاو؛امهُبحلإاّنم

ريسفتلايفاذك5وقلطملاىلع

.قوننمطقس1

.نوقوعنم«وأروحألادارأ»هلوقطقس-2

.قنم«ماكحألاباتكيلامكنيمصخلانيبحلصلاهنوبحياممو»هلوقطقس-3
.ننمطقس4
.ننمطقس-5

.ىقنم«مقانلابريسفتلايلااذكو...يلاضإلارصحللنوكتنأزوجيو»هلوقطقس-6
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لاقوأ)عامجلاوأبرشلاوألكألابةذلتلل(ةّنلابةكئالمللاعدنمو)

«قافنرفكليق(رفكدقف)ركذاميذذلتلل(ةّنجلاركيهللمهتدابعىلع(ممهماو

ةفرعمبحاولانأباناذيإكرشلابنورّبعيالوكرشلارفكلابنوديريدق1[لب]:تلق

مهفصونألكرشرفك2انهدارملاو«ذخأيىحكرشهنأةفرعمبحتالورفكهنأ

ةفصيفًاطخلاو«؛كلذلكرشمهتفصيفًاطخلانأرّرقتدقومحلراكنإمهريغةفصب

اضيأًاطخلانوكيو؛ةرخآلايفهتيؤرىوعدكًاطخلاليوأتبكلذوءقافنكيهللا

.ةبحاصلاهلعفوأ«؛لولحلاومسحلابهفصوكءاكرشهللاةفصيف

مهضعبنإكلوقكءقافنلبكرشريغاضيأةكئالملاةفصيفًاطخلانوكيو

نيعناوءةّنلامهماوثوأجرفمحوأمدومحلوأثانإوأنيناوألافطأ

وأليئارزعوأليفارسإوأليربجفصينألثمامولعمناكوضعبلااذه

.كرشموهفكلذبليئاكيم

ةهجىلعلبذذلتلاةهجىلعالةّنحلامهباوثلاقوأةّنحلابمهلاعدنمو

الو؛كلذبسأبالفهباقعلهبضغراديفالهاضرراديفمنوكوهللاىضر

3

.قنم«تلققافنرفكليق»هلوقطقسو؛ننمةفاضإنيفوقعملانيبام-1

ليق»هلوقطقسو؛ننم«انهدارملاوذحخأيىئحكرش...كرشلارفكلابنوديريدق»هلوقطقس-2

.عنم«انهدارملاوكرش...تلققافنرفك

.«ذاختاکو»:قونيل3
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مهوهيلعطعسلاوغىلعاهمهألراناةكعلمكيلعلكشب
.مهيلعةقشمالهلةقشمنيمزلمريغيأنيفلکمريغ؛نييهنمنيرومأمعع

ةقاطلا/[285]/غولبعم.داهتجالابنوفصويو«باستكالابنوفصويو

.اهنمضتيداهتجالاومهيلعةقشمالذإءالليقو

مثءامسلالهأمثمغودنممث؛شرعلاةلمحاقلخةكئالملالّوأو
الوةمايقلامويىلإنودادزيةكئالملاو؛بيترتلاىلعاذكهوءةسداسلالهأ

.!اهمويالإنوتوب

وحنوالافطأوأنيناوأ(ثانإوأروكذ)مهلك(ةكئالملالاقنمو)
يفكلذلاقنإومحليفنكلذنأل؛(كرشموهف)مهتفصفلاخامكلذ

.كرشمليقوقفانمفمولعمريغنيعموأنعمريغوأ؛كلذكفمولعمنيعمضعب

نودظفللااذج؟2غلبوأ(؟لاجر)مهماشيفيأ(مفلاقيلهو)

جرغلاومدلاومحللادامتعا

.قوعنم«اهمويالإالوةمايقلامويىل....عمنولكممهوههلوقطقس1

.قنم«غلبوأ»هلوقطقس2



487ديحوتلاةديقعحرش

رصبلاوعمسلاو!سرلاوةبكرلاو.قاسلاولجرألابمهفصوبسأبالو

ىلعنوريمهُنألةيحللابمهفصوبسأبالو؛ديلاوفتكلاوناسللاومفلاو

.هريغلاذكوةيحلةيحدلوهريغويلكلاةيحدةروص

ءهسفنيفاهلمحبرّرضتلايفةرخصلاوحنبهبلوقلاهّبش(ليقثكلذليق)

لقثلاتابثإوةينكمةراعتساضعبلوقيفهيبشتلافتابثإبكلذلزمرو

سنجنمتناكامفءيشلالقث3ءيشلاكتهاركوأ؛ةيلييخت

5"ةهاركلاىع*لقثلانمقتشافلقتتقحتساءاعداوةغلابملقثلا

ةيعبتلاولقثلايفةلاصألاوءامهيفحيرصتلاوقيقحتلاقيرطىلعهوركمنعم

؛"ليقث"ظفلبلبهب6ظفلنملذإققحعالربتعملقثلايفحيرصتلاٌنكل«ليقثيف
.هيزتتةهاركهوركميأ8لقثللةمزالةهاركلانفموزلملابمزاللا7ىلعربعوأ

.«نذألاو»:هلوقةفاضإقيل1

.«ةبكرلاوقاسلاوذخفلاو»:قيلو؛«ةبكرلاوقاسلاو»:هلوفةفاضإنيل2

.«كلذكتهارك»:عيلو؛«كلكتهارك»:يل3

.«لقثلانمتقتشاءاعداو»:عيلو؛«لقثلامساتقحتسا»:نيل4

.«ةليقث»:نيل5

.«ظفلت»:نل6

.«نع»:عونيل7

.ىقنم«لقثللةمزالةهاركلانإف...ررضتلايلةرخصلاوحنبهبلوقلاهبش»هلوقطقس8
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مضارعألاجبادصأله]

فارغاىلَعَو»سىلاعتهللالاق)هنأل؛ةهاركالب(زئاجليقو)

.2غلابلجرلاو(ءةكئالملامه)ةيآلايفلاجرلا(:ليق1لاَجِ

/[286]/نمألاىلإوأريكلاىلإمهبجرخيمل(بجعمهيفموق)مه(ليقو)

الامتحبنتجينكل«رفكريغهسفنيفبحصعلانأىلعهللاركمنم

اًمأونسباقاقحتساداقتعاوهللاركمنمنمألاوريكلاوحننمهيلإلصوي

مظعأبحعلانأهانعمف؟(مظعأوهام*مكيلعمتفخلاوبنذتلوللالهلوق

هيفسيلفكلذللصويملنإفءتاذلالنمألاوربكلاىلإلصويهنألبنذلانم
.؟بنذلاىلإلصوأامهانعمف؛سيلبإبحجعبنذلّوأ:ليقاماًمأو؛ديعولاكلذ

.46:فارعألاةروس1

.قوعنم«غلابلحرلاو»هلوقطقس2

.قنمةلالحلاظفلطقس3

.«مهيلع»:نيل4

اونوكتملول":لهللالوسرلاقلاقسنأنعتباثنعءابهصلايبأنبمالسنعيليقعلاهحرخأ5
اذهريغبيوردقوتباثنعهيلعمباتيالو:لاقو:كلذنمدشأوهاممكيلعتيشخلنوبنذت

.159/2160‹ريبكلاءافعضلا‹يليقعلا:رظنا"ملاصدانسإبدانسإلا

.قوعنم«بنذلاىلإلصوأامهانعمف...اوبنذتملولللوهلوقامأو»هلوقطقس6
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تانسحلادعتهنأىلعءانبمقانسحتوتساموق)مه(ليقو)
هجوالو؛ةيسلاةدايزبةواقشلاوأةنسحلاةدايزبةداعسلانوكتفتامّيسلاو

هلابسانمثيدحلايفءاجامو؛انموقكنامعلهألالوقناكولواذهل

.رصمريغالهاذتاّيسلاوتانسحلالمعينميفوه

هتانسحتناكولورانلالخدةريبكوأةريغصىلعاًرصمتامنم![امأ]و

ناكولوةّناهلفابئاتتامنمو؛ةيسلاكلتالإهلاموةكمالملاتانسحك

نل؛ةبوتلاهذهيهةدحاوةنسحالإهلاموةيصعملايفسيلبإلمعكهلمع

هجحلطبأدقهنأديزلاولوق»:ةشئاعتلاقامكلامعألاطبيرارصإلا

امكءابرلاىلإيدويهنملعفلهللالوسرعمهداهجوهتالصوهترمعو

وهفثيدحلايفوألمعلاطابحإنمنآرقلايفدرواملكو؛2"حاضيإلا"يف
.ةروكذملالوهذلاىلعلمحنإالإلوقلااذهنالطبيفةّحح

واسابلوأبرشوالکايف(فارسإريغنمانیداونادموق)مه(لیقو)

فرصامو؛اهيففرصوأةيصعميفذخأالوعيبضتالو؛نكسموأبكرم

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام1

.45/3‹:حاضيإلارماع:رظنارثألااذلجيرختىلعفقنل2

.قوعنم«روكذملالوهذلاىلعلمح...تلاقامكلامعألاطبيرارصإلانأل»هلوقطقس3
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باتوكلذنمءيشيففرسأناو؛ريعشةّبحوحنولوفارسوهفاهيف

.فارعألاباحصأنموهف

ةرضحبهبحاصلهبرفاءافوهل/[287]/دجيالنيدهيلعنم:بوبحمنبالاق

.ثيدحلايفءاجامكءهنعهللايضقيوهيلعءيشالوء؛توهشلا

‹نسحلاهلاقءرانلالهوةالهانوزيمموفقفارعألاباحصألیقو

.نيقفانملاونيكرشملالافطأ۲7؛3[ها]«انعممهنماضعبلعل2لاقو:لاق

لمشيامدارأ (مهابآنذِإریغبداهجلاىلإاوجرخموق)مه(ليقو)

دقووأابجاووأ؛نّيعتمريغوبحاوريغداهجلاناكو ممتاهُمأ
داهحلايفلءينلانذأتسيلجرءاج؛؟نيدلاولانأشمظعلناذعتسالامهنكمأ

:ةياوريفو؛6(دهاجفامهيفف:لاقمعن:لاق؟كادلاويحأ)ل:لاقفهعم

امهکحضأفمجراف:لاق«نایكیبيوبأتكرتوةرحملاىلعكعيابأ

.«احوصنباتو»:هلوقناکمعيلضايب1

.طنمطقس2

.ننمةفاضإنيفوقعملانيبام3
قوعنم«نيقفانلاونيكرشملالافطأليقو...بوبحمنبالاقفارعألاباحصأنموهف»هلوقطقس4
.«داهجا»:عوكل5

.69/7؛نيوبألانذإيالإدهاجيالباب«بدألاباتك«؛يراخبلا:رظنا_6
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لکنيالوسرلإرجاهالجرنُيردخلادیعسوبأیورو؛1(امهتیکبأامک

:لاقءال:لاق؟كلانذأ:لاق«ياوبأ:لاق؟نميلابدحأكللهل:لاقف

ًالإودهاجفكلانذأنإفءامهتذاتسافعجراف

؛تاهخلاباتكءةجامنبا؛396/1ءناهراكهاوبأووزغيلحرلايلبابناهبلاباتك«دوادوبأ

.930/2ءناوبأهلووزغيلحجرلاباب

لحرءاج»هلوقطقسو396/1ءناهراکهاوبأووزغيلحرلايلبابناهجلاباتكتوادوبأ2

ىلعقيلصنلااذهدروو؛عوننم«امهوبفًالإودهاحفكلانذأنإف...داهحجلايللَوءيبنلانذأتسي

.هعضومىلإةلاحإريغنمشمامحلا



[نيملسملاةلمجةيالو]

نبانمهللادنعءادعسةلمج:يأ(؛نيملسملاةلمجهللنأملعننأانيلعو)

كلذوكلذىلعباثنوةامهطعامهلا":لوقن(مهيلاونو)؛سنإلاو

مهدزمهلا":لوقننأكلذنمىلوأو؛اريخلامحلدازيوأهيلعباثندّبعت

.مهنماربنءايقشأةلمجمهيقابو؛"ةّنحبايفاريخ

وحنبذذلتلابالمحرتلابمهلكمهالوتيهلكةكئالملانيملسملايفلحخدو

ولوسنالاونحلانمنيملسمللدصقلاةرابعلاهذهلثميفروهشملاو؛لكأ

مهنمدحاويففقويالفالخالبمهلكنينمؤمنيملسماضيأةكئالملاناك

اربيالو

سنإلاوةلمج
هللاهجرے)*روسميبأنب(ءايركزيبأنب)3ليصفنب(سنويلاقو)

ءالقعلاملاعلانم(ةلمجلكنأملعننأانيلع")هلمعوهملعىلعهباثأو(:س

ءةنسحةفلتخملاكشأبلکشتتةيئارونماسحأ(؟ةلمجةكئالملاف؛"ىرخألاريغ)

.«هيلعباثدبعتكلذومملدازيوأ»:نوعوقيلو؛طولصألايلانكه1

.«مهنم»:طيل2

.قوعنم«ليصفنب»هلوقطقس3

:رظنا«برغملابسمانخلانرقلاءاملعنمليصفنبسنويخيشلاو؛قوعنم«روسميبأنب»هلوقطقس4
.1042/4ء1083مقرةمجرتةيضابإلامالعأمجعم

.«نحلاوةلمج»انكهةككالملافصودعبطيلةملكلاهذهتياح5



493ديحوتلاةديقعحرش

لكشبريخلالهألرهظي!ليقدقوءليرزعكءوسلالهألعيظفلالكشلامهيفو
دنعنسح

نونوكي«نينمؤمولوةثيبخلاكشاوةنسحلاكشأبلكشتت(نجلاو)
.ةلمج)3نيملسمولوثبخلامهروصلصأو«توبكنعلاةروصوةيحلاةروصب

عرفاذه“وةلمجهدعبنموسيلبإوةلمجهدعبنمومدآلب(ةلمجسنإلاو
حباةلمجوةككالملاةلمجهللنأملعننأمزل؛لمجثالثدوحجوةفرعمموزل

برتمىرخألاريغالكنأةفرعمموزلنأىفخيالو/[288]/؛سنإلاةلمجو
ملعينأنكيهنأكلذحاضيإوءةدايزونهدوجوسفنلبنهدوجوىلع

يقرع":لوقتامككحاوعونلفانصأمهنأمهوتيوسناإلاونحلاوةكئالملا

.ساناعمامهنآدیرتو"يمجعو

مهنأفرعينأهمزلذأاذإفءفحخأيیئحنباةفرعممزليالهنآحضاولاو

نودوحجومةكئالملانأملعينأاقلطممزلامك.سنالاريغمهأوةكئالملاريغ

.سنالاريغمهنأو

ليقو؛ةعفداوقلخروننمةكمالملاوراننمنرلاوبارتنم
O. . bh 7 .

هللاقلخيفزتهيفروننمرحبيفلحخدي5اليربجنأيوراملنودادزي

.عنمطقس1

.قنم«توللدنعنسحلکشب...لکشتةينارونماسحأ»هلوقطقس2

.قنم«نيملسمولوثبخلامهروصلصأو...ةنسحلاكشأبلكشتت»هلوقطقس3

.طونوعنم«وةلمجهدعبنموسيلبإوةلمجهدعبنمومدآلب»هلوقطقس4
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نمنوقلخيمهنهيفاّنرابخألانماذهوحنو«ء1اكلمةطقنلكنم ىلاعت

الإكلذرهظيالءروفلاىلعفيعضلوقيف(كرشأكلذفرعيملنمور
سنالا؟نمأ:ءايبنألالهجدقفمهنيبقرفلافرعيملومهفرعنمهلأدارأنإ

مه7وأنبانممأسنإلا؟نمأةكئالملالهجو؟ةكئالملانممأنانهمأ

نوکیفء؟رخآعونمهوأةكئالملانممأسنإلانحلالهجو؟رخآعون
؛ٹثانإ10وروكذةكئالملانأهدنعالمتعو‹لسرلاوءايبنألاوةككالمللالهاج

.مهاشاح_—هللانںوصعيمهنأو؛جورفومدو11ل

هنزفحانجنبحورالإهبمهتبالثیدحاذه"حانجنبحورامهيفنيقيرطنميزوحلانباهركذس1
دهشةعانصلاهذهيلارحبتمسيلنمهعمساذإامةقثلانعيوري:نابحنبالاقءدحأهيلعهغباتيملوهبفرعي

نعالوديعسنعالويرهزلانعلصأهلسيلدانسإلااذهبركنمثيدحاذه:ظفاحلاغلادبعلاقوعتضولاب

«تاعوضوملاباتك«يزوحلانبا:رظناء"اهربغنمالوقيرطلاانهنملهللالورنعحصيالوةريرهيبأ
101147.

.طنم«صوصخمرکذو»هلوقطقس2

.عوننم«كلذهبشأاموصوصخمركذو...راننمنحلاوبارتنمنويمدآلا»هلوقطقس3

.عوننم«روفلاىلعفيعضلوقيل»هلوقطقس4
.«نممأ»:عيل5

.«نمما»:عيل6

.«ما»:عل7

.«نمما»:عيل8

.«مهمأ»:عيلو؛طنمطقس9
.«وأ»:طل0

.طنمطقس1

 



ةياوريفوسلابحلاقلخو«نينئإلاودحألامويضرألاهللاقلخل:ثيدحلايف
تاوقأوتاناويحلاوتابنلاوبارخلاونارمعلاوءاملاورجشلاوىائالثلاموي ديدحلا

رمقلاوسمشلاو«سيمخلامويتاوامسعبسوىاعبرإلامويمهقازرأوضرألالهأ

لوسرذخألةريرهيبأنعو؛1(هنمةعاسرخآمدآوقعمحلامويةكئالملاوموحنلاو

مويقلخوءدحألاموياهيفلابحلاو«تبسلامويةبرتلاهللاقلخ:لاقفيديبلهللا
ءرونلاءاعبرإلامويقلخوءهوركللاءاثالثلامويقلخوءرحشلاليقورحبلانينثإلا

:ملسم'ييو؛€2ليللاورصعلانيبةعمحلارخآمدآو«سيمخلامويباودلاثبو

.ةعمحلامويءاوحهجوزومدآهللاقلخهنأنايحوبأركذو؛3هنمةعاسرخآ

ءرحبلاةئامّسنكسأوقُّمأفلأهللاقلخ/[289]/:ريثكنبيحينعو

هللاقلخهنأملسأباتكلالهأنملجرنعنيريسنباركذو؛ّريلاةئامعبرأو

لاقاذكو‹€4ةّنسفلككبَردنعامرينإَولامايلةّسيفضرألاوتاوامسلا
.سابعنبا

قفلتملاكشأبلكشتلاىلعةرداقةفيطلةرّونتمماسجأ

سوفنلااهُنإهللامهحُبف ىراصنلاتلاقامكال؛لّْسرلامهاري5كلذكو

.هدعبورشبلاقلخلبقنادبأللةقرافملاةيرشبلاةلضافلا

‹لامعلاتك؛يدنحلاو543/2كردتسملمكاحلا:رظناظفلفالتخاعمهلثميدنملاوميكاجلاركذس

.124/6176جم15251و‹15121:ثيدج

:رظنا"ملسميليورموهو؛رابحألابعكلوقنموعاغزوهجفريلطلغلاعقونكلو":يراقلااللالاق2

.435ةعوفرللرارسألا؛يراقلا
127/8٠نلمدآقلببوقلخللاءادتبابابراتاوةنيملاوةمايقلاةفص,باتكملم3

.45:جبلباةروس4

.هنک»:لطيل5

.«امحنلهللاامهحبق»:طيل6



ديحوتلاةديقعحرش496

هةقيقحلايفةقطانلاسوفنلل!ةفلاخمةدّرحبرهاوجاهنآءامكحلاضعبركذو

لاغتشالانعهزاتلاوقحاةفرعميفقارغتسالامهنأشمسق:نيمسقىلإةمسقنم
نويولعلامهو€2نوُرُفَيالَراَهُلاَوليلانوُحّسُيلاهللالاقامكهريغب

ىاضقلاهبقبسامىلعضرألاىلإءامسلانمرمألانورّبديمسقو«نوبّرقملاو

4تاَربدُمْلا)مهو3«نوُرَموُيامنولعفيوامهللانوُصْعَيالل

.ةيضرأمهنموةيوامسمهنمف

قلخوءالناخدالراننمارحبكلفلاتحتكليهللاقلخ:ساّبعنبانعو

مهنکسأوةكئالممهامسو اهروننملیقواهبلنماعون:نيعوناهنم

لاق؛سيلبإمهنموضرألامهنكسأواناجمهامسواهرمجنماعونو؛ءامسلا

نأملسنالو؛5موُمُسلاراننملبقنمانقلسالعولحسهللا

.بهللانمتقلخةكئالملا

؛كلموهفمهنمرهطنمفكحاوسنجنجلاوةكئاللملانأضعبمعزو

.رجوهفكلذنيبناکنموءناطيشوهفثبخنمو

امهبنوليناحانج:ةحنجأةّئسةكئالملانمفنصل»:"راربألاعيبر"يو

ىلعنايخرمناحانجوفلارومأيفامهمنوريطيناحانجومهداسحأ

.«ها8هللانمءايحمههوجو

.«ةفلاخلل»:عيل1

020:ءايبنألاةروس2

.06:مرحتلاةروس3

تارتاهنوةروسلةيآلا4

.27:رجحلاةروس5
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نممهْيلَعةكئالكاولا/[290]/ىلاعت هلوقلةّنحلايفةكمالملاو

.ةيآلاُمالَسبابلک

ييهنورينينمؤللانانموقمعزوةرخألايفالوايندلايفهللادحأیریالو

هللالضفنمكلذنأوةدحاوةّرمهاريةكئالملانمهدحوليربجنأوقةرخآلا

.ةيؤرلايبثمدنع[ولو]نخلاهارتالو؛ءاشينمهيتۇب

اهنمجرخيةضيبضابمدآيبةيصعمبحرفاذإسيلبإنأرثألايفىوريو
وبأنالا:رثألايفو؛امهبدلياجرفواركذهيذخفيلنأضعبمعزوءكلولا

.مدآلبقوهلاحلکئلعو«سيليإناجاليقورشبلاويأمدآناكامكنح
تايحفنصوةحنجأمملفنص:ةئالثنجلانأ4رثألاينو

.نونعظيونوليفنصوكلذريغوبالكو

نونوكيلبةانولخديالنينمؤملاٌنحلانأهيبحاصنودةفينحوبأمعزو

.ًاطخوهوفّللاءاشثيح

نانوُمسيونودلاوتيةكئالملانمنأسابعنبانع؟ضعبمعزو

.سيلبإمهنمنأو

مهيفناكوهوصعفالوسرمهيلإهللاثعبفاوصعنجانإلاقيو

:لوقيو؛اهيفدبعتيةعموصهيفبلبجىلإ؛سیلبإوهوادهازادباع

.25:دعرلاةروس1

عيمحملانعاهنوفنيةيؤرلاةافننأل؛ًالطخهنأودييولصألايلهيلعبطشو:طونمخنمةفاضإنيفوقعللنيام2

.«يدنع»:عل3

.«رثا»:عونيل4

.«اومعزو»:نيل5

.عنمطقس6
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هموقوأةعاطلابهّزعلليزازعهمساوكيهللاباذعبيل.ةقاطال

هوريلمهيلإعفرينأايندلاءامسلالهأبحأىحةدابعلايفغلابو'؛ةاصعلا

نمدحاولمعنملقامهلكضرألالهألمعو؛هنماوسيتقيوهباوسنأيو
ةيناثلاءامسلالهألمعنملقضرألالهأواهلهألمعوءايندلاءامسلالهأ

ءاذكهومهيلإعفرفةيناثلالهأبلطوءةدابعلايفدازومهيلإعفرو؛اذكهو

ءاهحيتافموشرعلاةنازخبمركأوءهلوحنيفئاطلاوشرعلاةلمحبطلتخاىح

.ةدابعلالهأمدقمنولوقيوهبنوبرقتيمهف
ضرأللاولزنأ/[291]/ةكمالملانمةليبقناحلايبٌنحلانأبعكنبيبأنعو

ةليبقلكءةليبقفلأنيعبساوراصف«ثانإمهيفقاولسانتوتاوهشلامهيفبُكرو
رممث؛نوحلصممهلکو«سفنفلأنوعبسسودركلكوفلآنوعبس

فرظيفهنميقباملعجو«؛برشوهنمرصعفةرجشيلبنعبمهنمدحاو

طاوللاونزلارثكفبارشلامهيفرثكف«ركسوهنمبرشفةَّلمدعبٌدتشاو

نودبعيمهنمفلأبلزتعاوهللاهنعل سيلبإوهوثراحلامهيفو؛ثئابخلاو

توفيالوميلحيّإهللالاقفمهكالهإضرألاتلأسفكيهللا

لزيملو«هولتقفتهالبنبانولهسلسرافالوسرمهيلإلسرينأثراحلارمأو

دئادشیساقو«فساینبفسويمهرخآوءهولتقيودحاودعبادحاومهيلإلسري

ثراحلامهريمأوةككالملامهيلإهللاثعبو؟ئلغمتیزلحجرميفهوقلاىح

.«اودسف»:طل1

.طنمطقس2

.«ەزازتعال»:عل3

.«لضعب»:طل_4
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رئازجوبرغملاىلإمهومزهومههاوفأنمجرختنارينوتابرحوفويسب

.رحبلايفحيرلامهتفسنوءامسلانمرانمهتقرحأو

نيعبستاوامسلايفوءةنسةئامنالثضرألايفكيهللاسيلبإدبع:لاقيو

يمسىصعالوثراحلاوةّيئايرسلابليزازعهلليقماعفلأ

وهففرصلا2[نم]عنمهنأهيفوسيأيأهللاةمحرنمسلبأهنألليق«سيلبإ

ضعبيلةّييرعللةيئاربعلاةبراقمهيفمعن«؛سالبإلاععهيفروعشاليمحع
.ڭاهتيناربعلكلذعمفرصلانمعنمتوءاهيناعموظافلألا

ئازلاىلإمهوجرخأومهولتاقفتاّنحلاةكئالمثعبهللنايورو

ييةراتناكوءسيلبإمهسيئروقدابعلامهنعهللاففخوضرألااونكسو

يفةراتوءامهكلمهلوءامسلايفةراتوضرألا

دنعدرتةرابعلاهذهف؛ًاطخلانمهلعلواربعهنأخسنلالكيلءاجدقو«ثراحلاةملكليبرعلالصألاحضاولانم1

نيالِابوسنمالوقثراحلابسيلبإمساناركذييطرقلاويربطلادنعو؛«ثراحلاةيرعلابو»:لاقنكلويوغبل

.294/1يطرقل؛178/1يريطلا؛41/1:ريساقترظناءاهنمذخأيلاةفللاركذنود

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام2
.عوننم«اهتيناربعلكلذعمفرصلانمعنو...ةييرعللةيناريعلاةبراقمهيفمعن»هلوقطقس3

.قنمهبليلةراتوامهكلمهلو.....دحألامويضرألاهلاقلخثيدحلالا»هلوقطقس4
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[ەهعئارشوءايبنألاةفرعم]

[ءايبنألاةيرخبةمرعم]

لسننممهلآو؛نوُيمدآمهلك)مهنملسرلاونأملعننأانيلعو)
مهنأو"/[292]/هلوقومهبلهاجذعنيحهّنألكرشأكلذملعيملنإومدآ

فلستمهلأاهنممزليالةبسنلانالهلوقلريسفت"يامدآلسننم

"ةيديزلحر"لوقت؛هنمدلوتيملولوعماجوأهبشلرخآلءيشلابسنتكلأل

.دحاوامدحوأامهييأنوكلوأصابإهعابأوأمايهبلهيلإبوسنمعع

اهذخأيو؛سنإلانمعامسلابانوذخأيسنإلاةنايدلثمفنجلاةنايداهأو
‹هعمسيناكاذإكلملانموأشكأطئاسوبوأ‹سناللعماسلامهضعبنممهضعب

ركذدعبسلاعت هلوقانو؛هتوصسنالاعمسيدقامك
 هلوقکنجلانملسرلالسرنجلاقحيفداريوأ؛عومحجلانمفسنإلا
لسدقلإلوسرنمام:مّظلانعو2(مهىاوو لاعت
.4مهعامسبهللاماكحأمهفلبتهنأدارأهلعلو3سنالاونحلل

0130:ماعنألاةروس1

.28:فاقحألاةروس2

.«سنالل»:طل3

.قوعنم«مهعامسبهللاماكحأمهفلبتهم...مكنملسر ىلاعتسهلوقاموهلوقطقس4

 



[امضالتجاوعئارشلاناعتا]
(كلذ1انيلعسيل:لقف؟ةفلتخموأمهعئارشنأملعننأانيلعله:ليقنإو)
سیردإوتئشومدآف؛ضعبييةفلتموضعبيفنوكتاهنأانذخأيذلاو؛ذحخأنىح

يتبءايبنأو؛نوقفُمىسوملإهدعبنموميهاريإو؛ةعيرشلايفحلاصودوهوحونو

لكو؛ليجنإلاهلفىسيعالإظعاومفروبزلااموقاروتلامكحيفنوقفّممهلكليئارسإ
؛قالحخألائواسمنعنويهنموقالخألامراكمىلإبدنلاوديحوتلايفنوقمءايبنألا

.ةالصنوسممهضعبىلعوءلاللعبرانلبقنمةاكزو

لصجكحل

وهف)ائينهفرعأالوأناکدقهفرعأال:يأ(مدآفرعأال:لاقنمو)

ال2ەئآحيحصلاو؛ذخأيىحسابالفالوسرهفرعيملوائيبنهفرعنإو«(كرشم

ائينهفرعدقو(ءيشهتفرعمنميلعسيل:لاقنمو)؛هفرعأاللاقنمكرشي
/[293]/نابهقافنبالوهکرشبمکحتالوهنمًاربتالهکرتا:3يأ(هعدف)

يزجياليهوةدعاقللفلاخماذهو؛ذحخأيىحهتفرعممزلتالهنأبالوقهيف

ملهفرعالهنأههجوو؛هتلعیردتالناکاذٍإ؛ضرفهنآةفرعمنودبضرفلمع

سيل"دارملانِإليقو؛كرشلاىلإابعجرينأىلإهتفرعمهمزلتالهنأىوعدغلبت

.طوعنمطقس1

.«نا»:عونف2

.نوعوقنمطقس3

.«ەتوعدەمزلتال»:عيف4
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ريمضلاهيلعدروتاذلاعمالّوأهركذنأبمادختسالاىلع"همساةفرعمنميلع

ةفرعمنميأفاضمریدهتبلاقينأهلثمومسالاىع.

[:¥دمعاتديملجهكحأ

دقهنأفرعأاليأ(ےمالسلاوةالصلاهيلع ادّمحمفرعأال:لاقنمو)

؛تاموناكدقهنأفرعينأبحاولاف؛(كرشأدقف)لوسرهنأوأىينهنأوأ؛ناك

«باقعاھکرتیلعوباواهیلعضرفوةعاطهتفرعمنأفرعيو«لوسرءينهلآو
ملعينأمزليالنكلديحوتيهليقوء"هللاالإهلِإال"نأةفرعمككلذفديحوتاهأو

دقهئافرعدقو("ءيشهتفرعمنميلعسيل":لاقنمو)؛ذحأينحدیحوتاهنآ

اعمقافنلاورفكلاركذ؛(قفانو)‹قافنرفك(رفكدقف)لوسرءينهّنأوتاموناك

ءلخدملاريغنمجرخهّنأوءةلاسرلاوةعوبنلاةمعنرفكهنأحوليل؛قافنلادازللنأعم

هنابةفرعمالبئعملالوقعملاريغضرفلالمعئزجيالهنآ:يهوةدعاقللفلاخماذهو

دمحم"لهجاّمأو"هللاالإهلإال"لهجكرشلانأورمعنبىسيعلوقكلذو؛ضرف
يفننألكرشأدقف«"ءيشهتفرعمنميلعسيل":لاقنمهنأقحلاو؛قافنف"هللالوسر

اهلعجيففهتفرعمبحوأكنهللانلكرشهلهجةحابإو«هلهحةحابإهتفرعمبوحو

.كهللبيذكتةبجاوريغ

هيفبکرمشالّوُأهقلخلیقوهءاغلابالقاعاحهقلخلونممدآهللافلكو

/دعبهفلكليقو«هلقعمامعمهفيلكتمامتءاجفلباقيامهفلكفلقعلانمءزج

.2هدالوألثمهقلخموینمةّدميضم

دقو»:نابامفهلوقدعبنيلصعنلااذهدروو؛ىفنمةفرعمنميأ...سيلدارملانإليقو»هلوقطقس1

.«لوسروءينهلآوتاموناکدقهنأفرع

ہنوعوقنم«دالوألثمهقلخموينم...هلهةحايإهتفرعمبوحويفننأل»هلوقطقس2
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الّوَأهرکذنأبمادختسالاقيرطىلعهمسابهفرعأنأيلعسيلديرينأزوجيو

.!همساةفرعميأفاضمردقيوأمسالاعمىلعريمضبايناثوتاذلاعع

[دقخةسقوهدأةيمستلصأ]

امدااههجويسءاههجويأميدأنمقلخهنألمدآمدآيمور

نمقلخ؛لعفلا/[294]/نزووةّيملعللفرصيملفهدلجيأ«ناويحلامدأباهيبشت

الإاهلكنيضرألانمليقو؛اهنشخأواهنيلأواهضيبأواهرمحأضرألاهذهعاونأ

ةيملعللفرصلانمعنمفهيفةمدأليمسليقو؛رانلالهأرادثاهنألةعباسلا

4كلذكناكءتاوسلاىلإةبراضلاةرمحلايهةمدألا3و؛فصو:هلصأو«نزولاو

اهلخداذإفىازجاهلخديملهلءاهريغوةايفكلذكناكفءهتقلخلصأنم

اممسابينسنکلكلذكنكيملوأ؛اضيبمهلكاوراصةمايقلامويهريغووه

.؟اهرييغتواتذشوايندلاةرارحهحفلتفايندلاىلإجرخاذإهيلعنوكيس

اهيفاوربقوءايلوألاوءاجبنألااهنمقلخهتلءامسلانملضفأضرألاليق

ةعارقو؟جحوموصوةالصكةدابعلاعاونأوعئارشلاذافنإاهيفوءاهيفاونكسو

.هريغنملضفأليدمحمقلخلاديسهنمقلخامنوكينأدبالو؛نآرقلا

اهتهجيوةكمالملارثكأاهيفوبتكلاويحولااهنمنأللضفأ:تاوامسلاليقو
‹رمقلاوسمشلاٌنهيفوٌنهيفهللاصعيملوءةكئاللانكسمويسركلاو.شوعلا

.یقنم«همسةفرعميأفاضمردقيوأ...سيلديرينأزوجيو»هلوقطقس1

.ننىطقى1#2

.عوننمطقس3.

.«كلن»:طل_4°*

.«هرغت»چل5

.ننم«جحوههلوقطقس6



ديحوتلاةديقعحرش504

ةوقناببيحأو«ضرألانمهنابضرتعاوءةيصعملالصأسيليإنابضرتعاو
.هئاقشروهظلبقءامسلاةهجيفهانكسوهتدابع

الو؛تاوامسلاويسركلاوشرعلانملضفأءايبنألاروبقنأفالحالو
.هلككلذنملضفأفَيدمحماندّيسريقنأفالحخ

لكهللابمدآاهنمقلخيةبرتضرألانماوذخأينأةعبرألاةككالملاهللارمأ

لإدحاولکعجرفللايصعينماهنمذحخأيالأاهءاجذإمهنمدحاو

؟متكرتمل:هللامحللاقف؛هيصعأالأهللاكدشنأاناف":لاقفلابهتدشانالف

/[295]/كرمأتمظع:لاقف؟تذحأل:ليئارزعللاقوكانمظعفكبانتدشان:اولاقف

كلِءايلوأمهيفبراي:لاقفمهحاورأضبقيلتنأمرجال:لاقفءاقدشانمىلع

.اهيلإهنوبسنيابابسأتوملللعجأ:لاقفمهضغبلمتحأالوينوضفغييف

سيمخلاموييفقلخوءسيمخلامويىلإدحألامويءايشألاهللاقلخليق
ةعاسلايفقلخفءةعمحلانمنيقبتاعاسثالثىلإةّنلاوةكمالملاوتاوامسلا

مدآةكلاثلايفو«قازرألاةيناثلايفو؛لاجآلاوتاودألاىلوألا

ءامبتنجعفءةيقنءاضيبليءينلانفدمنمةضبقضبقليربجنأیورو

اهلكةنرامفنأيفتسمغوىاضيبلاةردلاكتراصىحتعرعرومينستلا

تدروو؛قنم«هلکكلذنملضفأفدمحمانديسربقنأ...ءامسلانملضفأضرألاليقو»هلوقطقس1

امكعيف«هلككلذنملضفألدمحمانديسريقنأفالالو...جحوموصوةالصكةدابعلا:ةرقفلا

تاوامسلاويسركلاوشرعلانملضفأروبقنأفالخالوموصوةالصكةدابعلااونأونآرقلا:يلي

٠لضفأزۇدمحمقلتديسهتمقلامنوكينأدبالو؛هلككلفنملضفألدمحمانديسربقنأفالحخالو
ةكئالللنكسمويسركلاوشرعلااهتهجيلوةكئالللرثكأاهيفوبتكلاويحولاهنمنأللضفأتاوامسلاليقوريغ

ةوقنأببيحأوضرألانمهنأبضرتعاوةيصعملالصأسيليإنأبضرتعاورمقلاوسمشلانهيفونهيفهلاصعبملو
«.ضاييطاقنلاناكمو(...روهظلبقءامسلاةهجيل...نكسوهتدابع

.قوعنمطقس2
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نورشعوةعبرأوفلأةئام ىلاعتهللاةيشخلاهنمترطقفهللااهمحرف؛تحرخف
.مډآةنيطبتنحعمثءذئنيحنمةكئالملاومههوفرعفءءينةرطقلكنمءةرطقفلأ

سيبايلانيطلالعجمثءاماعنيعبرأرافلاكاسبايمثاماعنيعبرأانيطمدآيقبو

بارتنمهساربابيفاماعنيعبرأةككالملاقيرطىلعهاقلأوادسحهتردقب

ضرأنمهاقاسونميلاضرأنمهاذخفو«سدقلاتيبنمهرهظوهردصوةبعكلا

ضرأنمهارسيوقرشملاضرأنمميلاهديوزاجحلاضرأنمهامدقوءرصم

للابذايعلاو سيلبإهبرمو؛هلكشوهلوطوهنسحنمةكئالملاتبحجتو«برغلل

؛فوحأوهاذإفهديبهبرضو؛تقلخامرمأل:لاقو هناوعأنموهنمیل

ء؛تبثيالوكلامتيالفوحأاذه:ةكئالملللاقو«هربدنمجرخوهيفنملخدو

لّضف2نفلهللاو:هسفنيفلاقوهللاعيطن:اولاق؟مكيلعلّضفنإنولعفتام

.هنكلهألهيلعتلّضفنئلوفلايلع

اماعحرفلارطممثءاماعنيعبرأيَامدآدسحىلعنزحلارطمرطمألاقيو
.اماعحرفلارطمونيئالثواعستنزلارطمليقو؛هدالوأيفمومحلاترثكف/[296]/

:ناجرهملاةناوعوبألاق

هراكمموو3تاّبحمويفهلكنامويرهدلانإنولوقي

هئادبلاريشكهوركممايأوةبحممويرهدلافاوقدصامو

:يبارعألانبالاق

تاتلفلابكيتأيهرورسويضقنتالةريثكنامزلانحم

.«ائين»:خسنللكل1

:ط2

ل3
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:زتعملانبالاق

نامزلافورصيفتركفتولاذنمبحعأنويءيشيا

نازفقلابلاكتايالبلاوانزونزوترورسلاتاثداح
.ملظمرعقلاديعبلخدمبراي:تلاقفمدآيفلخدتنأحورلاقيهللارمألاقيو

يفتماقأف؛اهركنيجرختسواهركيلخدا:ةعبارلافو؛اثالثكلذناكو؛لحخدللا

الوتامارکلاببحعيالفرافكهسفنمدآیأرفهینیعيفتلزنمثماعئامهغامد

سطعفهمشايختلزنو«هبلقيفاهعوقولبقىأرومهفذإغامدلايفلقعلاف«ىسني
كتقلحخةمحرللېدآاي!كبركمري:ڭيهللالاقفبرهللدمحلا":لاقف

؟مدآایكلامهللالاقفوأ:هسأرىلعهدياعضاولاقو؛يبضغيمرتقبس

ةّئسراصف؛نيبنذمللةمحرلا:لاق؟تملعنيأنم:لاقف«بنذأسيأءابنذتبنذأ:لاقف

هردصىلإحورلاتلزنانومهسوؤرىلعمهيديأاوعضواوبيصأاذإهدالوأيف

نمناتسنالاقلل2الوُجَعناسنالاناكولقيهلوقكلذليقفمايقلادارأ

اماظعهلكراصفهدسجيفحورلارشتناوماعطلاىهتشافهفوحيفتلخدو,€لَحَع

عباصألايفيقبامالإلازىصعالو“رفظلايسكوءامدوابصعواقورعوامحلو

هطّرقحورلاهيفخفنو/[297]/هقلخانو؛بنذلاهبركذتي«نانبلاو

رونهايانثنمجرخي؛ةنيزلاعاونأبهنيزوءةّنباسابلنمهسبلاوهقطنموهمتخو

هلموريرسىلععفرو؛ردبلاكهنيبجيفلدمحمانينرونو«سمشلاعاعشك

:طل_1

.11:ءارسإلاةروس2

.37:ءاينألاةروس3

.ننمتطقس4

.«نذألاىلعقلعيام»:هلوقب(هفنش)ةظفللاهذهلصألاخسانحرشو««هبنش»:عونيل5
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ءانيقيدادزيواهبئاجعىريلتاوامسلاهباوفوط:لاقوءةككاللافاتكأ!ىلع

.ماعةئامهباوفاطف؛انعطأوانعمءانبركيل:اولاقف

ناحانجهل"نوميملا"هللاقيرفذألاكسملانماسرفقلخكيهللانیورو

هنينعليئاکيموهماجلبذخآليربجو8مدآهبكرفرهاوحلاوردلانم

ايمكيلعمالسلا":الامشوانيميلوقيتاوامسلاهباوفاطف«هراسينعليفارسإو

:-ىلاعت-هللالاقفهللاةمحرومالسلاكيلعو":2نولوقيف"هللاةكمالم

.ةمايقلامويىلإمهنيباميفكنيرذنمنينمؤللاةوكتيحتهذهمدآاي
ىلعاوا«تارمثالثةّنحلايفمدآبةكماللافاطكطرابحألابعكلاق

نمريرسلاو؛نوميملاسرفلاىلعةثلاثلاوءةكئالملافاتكأىلعةيناثلاومركلاريرس

ىلإهباودعص:سابعنبانعو؛ةمئاقةئامعبسهلبهذنمليقوءرمحأتوقاي
.ةعمحباةوحضةّنحباهولخدأفءامسلا

هنألةفيلخيسليقو؛حيحصلاىلعهماكحأةماقاإلهضرأيفهللاةفيلخمدآو

نمءاقلخكنمقلخأيّنإ:ةضرألاىلإهللاىحوأليق؛ضرألايفنبافلخ

ينمقلفتأابراي:تلاقوتكف؛رانلاهلخدايصعينموةاهلخدأمهنميعطي

.ةمايقلامويىلإاهنمنويعلاترحجفناف؛كيصعينم

هستلامنوحلاصلاوءابنألاو«سيلبإاهتطويلاعضاوملانمسوفنلاهللاقلخو

.ةنيدلابهتفدمىلإلوألاءالامىضم/[298]/ةبعكلانملءيبلاةبرتو؛سيلبإمدق

.عوننمطقس1

.«ولوقیف»:طونل2

.«تماق»:عل3

:عونل4

.«لوأل»:طل5
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يفهّنأبعمجو«فئاطلاوةكمنيبنامعنيداوبليقوةايفمدآهللاقلخليقو

تيبنممدآسأرلءينلانعدوعسمنبانعو؛ةّنحلايفروصونيطضرألا

نمىرسيلاوءةبعكلانمميلاهديولبابنمهدعقمو«قارعلانمهردصو«سدقلل

هجرف:سابعنبانعو‹2(جوجاموجوجايضرأودنملانمهامدقوهالجرو«سراف

نمهماظعونمهاتیلکوءدنملانمهالجروءةيعكلانمهاديو«لبابنم

نمهذخفو«زاجحلانمهلاحطو؛لصوملانمهدبكورئازحلانمهاعمأو‹لابجلا

ضرأنمهانيعوةانمهجووماشلانمهرهظو؛فئاطلانمهنطبو

تحخأيهفةلخنلااهنمقلخفمدآنيطنمةنيطتلضفو؛شرعلانمهبلقو«رثوكلا
شرعلانوكياضرأاهنمقلخفةمسمسلاردقةلخنلادعبيقبوءانلةّمعومدآ

.بئاحعوبئارغاهيفةقلحكاهيفرانلاوةّنباونوضرألاوتاوامسلاويسركلاو

ماعةئامهردصيفوماعةئاممدآدسجيفحورلا3تثکم:دّمحمنبرفعجلاقو

ةارامنىلإرظنهينيعىلإحورلاتلصوا2هنآيورو؛ماعةئامهيمدقوهيقاسيفو

دارافماعطلاىهتشاهفوجتلصوانو هرصبهللادموأءةّنحلايفقلخهنأىلعاذهو

)لملح؛اهيلإمايقلا

و

.5الوُحَعناَسنالاناك

ليقو؛ليللالبقيقلخعرسأبراي:لاقفةعمحلانمةعاسرحخآقلخليقو
:مهرعاشلاقريمةغلبنيطلا"لجعلا"

لحعلاوءاملانيبتبنتلحللاو

:عونيل1

صنلااذهیورنمىلعفقنم-2

.«ٹكم»:عل3

.37:ءاينألاةروس4

.11:ءارسإلاةروس5
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حورلاتلخد:"راونألاةجمي"يفو؛ماعئامهغامديفحورلاترادتساليقو

دحتملهيمدقتغلبالو؛هغامدنم/[299]/روهشماحيحصلاو؛هيلجرنممدآيف
.برهللدمحلا"لق:هبرهللاقفسطعفهيرخنمنمجرختلتعحرفاذفنم

«بثوهيمدقتفلبانو‹ردقيملفمايقلادارأهيتبكرتغلباورمامخلا"ينيلاعلا

هنانبوهعباصأيفيقبورفظلاوهيذلاهسابلويلحلاوللحلاتراطىصعالو

.هنعلازكحضلانيحهرافظأىلإرظننمف«هبركذيل
ءنيطلاوءاملانموهوءامهنييتطلخاذإنيئيشلانيبتمدأنممدآيمسليقو

؛علصلاهدلوثروأفعلصفباحسلاحسبيمدآسأرناكوهلأىلعاذهو

؛نيعبسلإكيهللاهرصقفهسفننماوكتشاوةكئالملاحبستعمسيهنأيورو

.هریغعارذبلیقو؛هعارذبليقفءاعارذنوتسهنآروهشملاو

ء1(هتروصىلعلإةادحألخديالفهتروصىلعمدآهللاقلحخلثيدحلايفو

ملعلاوةايحلانمهتافصيأهللاةروصىلعءهتروصىلعمدآهللاقلخعمو

هذهناسنإلانمهللاىلإٌبحأءيشالو؛رصبلاوعمسلاوملكتلاوةدارإلاوةردقلاو

.ةيحللاهلتتبنفهؤاكبرثكليقوءمدآلةيحلالو؛تافصلا

هللایلصدمحمءايبنألادّيسو«ليفارسإةككالملادّيسومدآةروصروصلادّيسو

روهشلادّيسو«لالبنينذؤللادّيسو؛ليباهءادهشلادّيسوملسومهيلعوهيلع

دّيسوءكلوملاةليللبءردقلاةليليلايللاةدّيسوءةعمحلامويمايألادّيسو«ناضمر

بانكيراخبلا:رظنا؛ثيدحلايلرطخيشلاركذانهوء"هتروصىلعةنلبالخدينملكف":ظفلبيراخبلاهاور1

ةدفألثمممخدحتأماوقألحنديبابءاهلهأواهميعنةفصوةاباتكيلسم6125/7مالسلاءدبباب,نانعسالا

.149/8رطل

.«هتروص»:طيل2
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ديسولبحجلابحلادّيسوءةبعكلاتويبلادّيسومارحلادجسملادجاسملا

.دسألاعابسلادّيسو«ليإلاشوحولادّيسوءرسنلارويطلادّيسوءروثلاماعنألا

مدآلوطو؛!هريرسيفهلةكمالملالمحلةعبرأبتلالمحهدالوأةّستناكو

وأ/[300]/؛نوعستوةنسفلأ2هرمعو؛عرذأةعبسهضرعواعارذنوُنس

ءةعمحلامويةكحبيفوتو؛نيعبرألإوأنيسالإوأ؛نيعبسالإفلأوأنوعست

لیقو«سيبقيبالبجيراغيٿنفدو؛ليربجرمأبتيشمث؛ليربجهيلعیلصو

.*افلأنوعبرأهتيرذةيرذوهتيرذنمهلعمتحانأدعبتامو؛دنحلاب

هللاقلخانليهللالوسرلاقل:ةريرهوبألاق"ةاكشملا"نع"سيمخلا"يفو

لعحفءةمايقلامويىلإ.اهقلاجخوهةمسنلکہرهظنمطقسفهرهظیلعحسممدآ

نمييري:لاقفمدآیلمهبضرعمثروننماصیبومهنمناسنإلكينيعني

نمابراي:لاقفمهنمدجحاويیعنيبامصیوهبجعأوكتيرذ:لاق؟ءالۇه

نمهدزبرلاقةنسنيس:لاق؟هرمعتلعجمک:لاقتواد:لاق؟اذه

يلقبملوأ:لاق«توملاكلمهعاجةنسنوعبرأمدآليقبانو؛ةنسنيعبرأ.يرمع

ہهتیرذتدححفمدآدححف؟دوادكنبااهطعتملوأ:لاق؟ةنسنوعبرأيرمعنم

(دوهشلاوةباتكلابرمأفهتيرذتفطخفمدآئطخوءهنيرذتيسنفمدآيسنو
نمهلتلعجدق.يفابراي:مدآلاقاضيأ"ةاكشملا"يفوهاور

.«ريرس»:طيل1

.«رمع»:نيف2

.ادجريبكقرافلافخسنًأطخهنأرهظيو؛«وأ»:طولصألال3

.عنمهافگنوعبرأةيرفو...عرذأةعبسهضرعواعارذنوُسسمدآلوطو»هلوقطقس4

ملسمطرشىلعوهمکاحلالاقو‹5072332/4مقر«فارعألاةروس«نآرقلاريسفتباتكيذمرتا5

.325/2:كردتسلل
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فلأيلنإف؛تلجع:لاقتوملاكلمهانأانو؛كاذوتنأ:لاقءةنسنيسيرمع

مكابراي:يلعثلالاقو؛(ةنسنيّنسدوادكنبالتلعجنكلومعن:لاقءةنس

فحدقفكرمعنمديزتنأالإءال:لاقهرمعيفهدز:لاق:لاق؟هرمع

املةكمالللادهشأوهيلعهللابكفنسنيعبرأهلبهوف؛مدآیبرامعأبملقلا

اهتبهولاق«نوعبرأيرمعنميقب:لاق«توملاكلمهاتأنوُسوةئامعستىضم

لمك1شادوهشةكمالملاهللالزناف؛ائيشتبهوالوتعبام:لاق؛توادكنبال

نكلولواالبلزألافهللامکحكلذ:تلق؛ةنسةئامدوادلونسلأمدال

٠هرهظأ

[امقوءاوحةيمستلصأ]

ذإاهيلإنكسيل3مدآوه(يحنمتقلخاهنألءاوحءاوحتيمور[

گرکذ:يُا(لیقو):هلوقبححنم5تقلحخ":هلوقرسفو‹4هنمةعضبلاكتناك

مدآعلضنم7تقلخ)اهُنآءاملعلاركذويأمّدقتملوقلارياغمرخآالوقسيلو
تقل؛اهُنألءاوحتيّمسفنايحمدآوعلضلاو؛ميلاليقوريصقلا

.«و»:طل1

.قنم«جيردتلابهرهظأنكلولوأالب...سيمخللامويىلإدحألامويءايشألاهللاقلحخليق»هلوقطقس2

.عوٺنم«مدآوه(يحنم»هلوقطقس3
.ىقنم«هنمةعضرلاكتاكذلاهيلإنكسنيل»هلوقطقس4

.«اهقلخزىتقو»:ىقل5
:طيل6

.عوننم«تقلخ)انآءامطلاركذويحنمتقلخهلوقرنفود»لوقطقس7

قنملیوههلوقطقس8
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اهنألءاوحتيساهنأبهوّرقأوةككالملاةرضحبةايفمدآحرصدقو؛يحنم

.كلذنعلدعي!الفيحنمتقلخ

اواوتبلقلاعوفنزوب"ءايوح"وألاوعفنزوب"ءاويح"هلصأف
عنملافءةقباسلانكسواتعمتجااذإسايقللافالخواذوذشواولايف

.ةملكلاماليهءاينعفلألادعبةزمحلاو«ثينأتلاوةّيملعلل

ةزمحلافةدّدشماواوتبلقاهمالوةملكلانيعءايلاٌدشب"ءاًيح"لصألاوأ

."ءالعف"وهنزولاوهلعنملافثينأتلل

دعبثشاعو؛نيعبسوةئامعستليقو؛نيعستواعستوةنسةئامعستتشاعليق
9y

ةعستوةنسنيتسواعبسمدآ

.«الو»:طل1

.«ال»:عيل2

.«و»:طل3

.یقوعنم«رهشأةعستوةنس...نيعستواعستوةنسةلامعستتشاعليق»هلوقطقس_4
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[ةُكئالملانمههتفرعمجبحتسينهأ

؛عومحملاةفرعمبحتستيعي؛(اكلمنيرشعودحأةفرعمبحتسيو)

هضعب‹(راهنلاوليللانيب)اموسقمافالتخا(مدآنباىلعنوفلتخيةعبرأ)
قليللکومويلكنوددجتياراشناتناواليلنانثا‹راهنلايفهضعبوليللايي

نأنمءايحتسالامهتفرعمبابحتساهجوو؛نوعجرينيصخشم!انايعأاوسيل

.ايصاعوأانالسكهودهاشي

:ةعبرأليقو؛لامشلاىلعرخآونيميلاىلعدحاوناناةظفحلا:رثألايفو.

نورصقيالليقو؛راهتلابةّسوليللابةّسلیقو‹راهنلابنانئاوليللابنانا

9

ةئامملسملکلےلیقو؛یرخأنورثکيوةراتنولقيلبمولعمددعىلع

لاحييلإهنوقرافيالهلمعنوبتكيونيطايشلانمهنوظفحياكلمنوُسو

اذكو؛هوقرافولوهظفحبلاصنامحلو؛ناسنإلاةجاح/[302]/ءاضقوعامجلا

ليقو؛هنايكزينانثاوهلمعنابتكينانثاو3هناظفحيناناليقوءهلامعأةظفح

.4ارامننانئاواليلناناليقو؛راهنلابليلابةّس

ديعقناناةعبرأوأديعقلامشلانعونيميلانعناناةظفحلا:"رثألا"يفو

نورصقيالوأ؛ديعقاراهتسوديعقاليلتسوأ؛راهنلابديعقليلاب

.«تاوعا»:عيل1

.طنماطقس2
.«هنوظفح»:نيل۳.3

۔یقوعنم«رامننانواليلنانليقو...لاحيلالإهنوقرافيالهلمعنوبتكيو»هلوقطقس4
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اريثكادمحدمحلاكلوابريفهعملئاقلايبارعألللهلوقل؛ددعىلع

.9(2لوأاهبتكيمهيأنوردتياكلمنيثالثواعضبتيأردقلل:"هيفاكرابماط

نمهنوظفحياكلمنوُمسوةئامملسملكلللهللالوسرنعيلازغلالاقو
:ةمركعلاقوء3(ضرلايفنينألاىحءيشلكنوبتكيةظفحلاونيطايشلا
امهللاطقسيوءيشلكنوبتكيليقو؛بقاعيوأهيلعباشيامالإنوبتكيال
.باقعالوهيفباوثال

ةكئالملابةءولمم:لوقيف؟نكستنيأانبراي:اولاقنمؤملاتامأذإو

امأو؛كلذهلاوبتكاونوركذاوينوللهواورفغتساواودجساوهربقىلعاوفق

.ةمايقلامويلإهنونعليهربقىلعنوفقيفيقشلا

ظفحتامإ:مهضعبلاق؟محلامعأنممدآيبىلعظفحتيذلااماوفلتخاو

€َنظفاَحَلْمُكْيَلَعنول ىلاعتسهلوقل«انطابوارهاظدابعلالامعأعيمج
محلملعال:مهضعبلاقو؛صخيملومعف؟نوُلعفَتامَنوُملَعَيلهلوقىلإ

ىلعةظفحلامتنأل ىلاعت هلوقلهللاالإبيغلاملعيالوءتابعلابيغب
امنوردتالمتنألهلوقلو؛(مهمولقيفامىلعبيقرلاانأو«؟يدابعلامعأ

.(ههجوهباوبرضاواوعجرايريغدارأامُنإويدبعهبدرأ

.«هعمةالصلال»:نل1

.193/1ءةلاضفنيذاعماثدحباب؛نانألاباتكيراخيل2

.هلجيرىلعفقتل3.

.«ەتاوامسنولوقيف»:عونف4

.12-10:راطفنالاةروس_5

.«دابل»:طل6
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هعمستاليذلاركذلا»:تلاق اهنعهللايضر ةشئاعنعاوركذو

كلنإ:دبعللهللالاقةمايقلامويناكاذإفءافعضنيعبسب/[303]/ةظفحلا

هدسفأاماذكويفخلاركذلاوهو««يريغدحأهيلععلطيملاکيدنع

هبملعتالوهيلعباثيهّنإفءهلعفيملومزعونأىوناموأهداقتعاب

‹لمعلنایکزمناننآناسنإلكلناو(مدآينبلامعألنایکزمنانٹاو)

نإ:حلاصلالمعلايفنالوقي؛هلبتكتةنسحلالفطلالامعأنألغلابريغولو
يفاللامعألااعفراملككلذو؛هللاءاشنإلبقي4بّيطحلاصلمعاذه

.5لامعألاهللاىلعامهيفضرعتنيذللاسيمخلاونينثاإلاصوصخ

نمهلل6هدٌوجيونايكزياملمعينأيلةبغرلاامهتفرعمبابحتساهجوو

وألمعلادسفيامرامضإبامهتيكزتيلامهيذكيالوامهقّدصيفءهبلقوهحراوج

.امهعئابطقفاوولمعلايفنابغريامهنألامهتيالوكلذ«هراهظإ
؛ايندلايفةعبرأومحلفعضملالوحلاةّدشلةمايقلاموي(شرعلاةلمحةينامثو)

لوهراضحتسامهتفرعمبابحتساهجوو؛فوفصليقوفالآليقودارفأناددعلاو

.بنذملايمدآلافيكفملبنذالنيذلاةكئالللاهتقاطأاميذلاةمايقلاموي

.امحلاضرلارادعمجوهتاقالميفدهتجينأهتفرعمبابحتساهجونزاخناوضرو)

.«ەلمعب»:نوعيل1

.یقنم«ةكئالللهبملعتالوهيلعباث...نيميلانعناناةظفحلارثألايلو»هلوقطقس2

.عوننم«هلبنكتةنسحلالفطلالامعأنأل...هلمعلنايكزمناناناسنإلكل»هلوقطقس3

.«بيطي»:عل4

قنم«لامعألاهللاىلعامهيفضرعت...لامعألااعفراملككلذو»هلوقطقس5

ل6
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اهلهأواملاوحأورانلارکذتهتفرعمبابحتساهجو(رانلانزاخكلامو)

.اهبجوياًمعرجدزيف

اهلكبتكلاواهلكءاينألاىلإ!يحولاكلمهلهتفرعمتبجو(ليربجو)

امّيسالونينمۇملابفطلهلكلموهوڭةكماللاضعبهناعأامّبرواهمظعأو

.كلذبحجويامرذحيفكالهإلاو3لزالزلاوفوسخلاكلمهالوقليءينلا

همالام"لوعاف"تأيملوارعألانباهيفلاقاموهوءاسومانليربجىمسيو

سومادلاوسوماحلاوسوراحلاوسوساحلاوسوساحلاوسومانلا:يفالإ"نيس"

.؟سوباكلاوسوبابلاوسوماقلاو/[304]/سوطاغوسوباقوسوعافلاوسونافلاو

نمسوساحلاوثرشلارسبحاصسوراحلاو«ريخلارسبحاصسومانلاف

مامنلاسونافلاورقبلازعمسوماجلاولكألاريثكلاسوراحلاو«سّسحتلا

ءاهنممءاشتيةدسوطاغلاوءهجولاليمحلاسوباقلاوءةّيلاسوعافلاو

.سوباكلاوءهريغوربقلاسومادلاو؛عيضرلاسوبابلاوءرحبلاطسوسوماقلاو
.همونيفناسنإلاىلععقييذلا

هإوكهللامعنهتفرععبرعشتسيءايلاوتابنلاكلموه(لیئاکیمو)

نابعشنمفصنلاةليللكهلبتكي؛صقنيالونوخيالكلذبهللانملوسر

.6ماعلاقازرأعيمجردقةليللکوُ

.طرم1

.قنم«ةكئالللضعبهناعأامرو»هلوقطقس2

.«لازلزلا»:طل3

.ٺنمطقس4
.«رسلرش»:عيل5

.ليربجنعثيدحلارخآعيلادروو؛قنم«ماعلاقازرأعيمج...فصنلاةليللكهلبنكي»هلوقطقس6
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هتفرعم.رعشتسيفءڭخفنللرخآكلمهلوروصلايفخفنلاكلم(ليفارسإو)

ثعبلاةخفتهخفنبرشحلالإءاضفإلاو«توملاةخفنهخفنبةرخآلالإءاضفإلا
امهيلعليربجىلعيقليوظوفحلاحوللانمذخأيو]كلذلبقعزفلاةخفنو

.2[مالسلا

ضرعيفايندلالاوزوءةايحلالاوزهتفرعمبرعشتسي«توملاكلم(ليئارزعو)

.اہثّبشتيالواهنع

وهوفلاعميناثلاودبعععلوألاءزحلا:هللادبعةعبرألاٰیعمؤو

توماكلموهوراّبادبعيعمليئارزعليقو؛حيحصلا

مسجليقوكلمةهبجليقوءناويحالحولليق(ظوفحناحوللاو)

؛هجونمءارضخةدرمزوهجونمءارمحةتوقايليقوءاضيبةّردليقويرون
له:ركذتينأهتفرعمبرعشتسي؛هيفبتكامظوفحوهسفنيفظوفحموهو
نمهيفةبوتكمايندلايفهلاوحأنأو؟ايقشهيفبتكله5و؟اديعسهيفبتك
.صقنالوةدايزالرضوأهلعفنلكوهاجوقزر

دحأ"دودعمىلعال"نيرشعودحأ"ىلعفطعكلمو)
لعجافتئشناو"نيرشعوادحأ""نيرشعونينا"دعلاقيالف"نيرشعو
"مالالاكلم"فطعيف/[305]/ءادحاو"مدآيبلامعألنايكزمنانثا"هلوق
"شرعلاةينام"عالو؛نورشعودحأهبمتيف".يرشعودحأ"دودعمىلع

.ڦقنم«خفنللرخآكلمهلو»هلوقطقس1

.قنمةفاضإنيفوقعللنيبام2

.قنم«بئاصللوتوللكلموهو...هللادبعةعبرألاىعمو»هلوقطقس3

فنم«هیفبنکامظوفحو...يرونمسحليقو»هلوقطقس4

.«وأ»:طوعيل5
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ركذيءامهنيبةرركتمفةيكزتلااًمأولمحلايفابيصندحاولكلنألادحاو

.رخآلاركذيام![مهنم]دحاولک

؛ضيفلاقيرطىلعبلقلايفريخلانمءيشءاقلإماهلإلاو
ردصلاهلجلثيبلقلايفءيشعاقيإ"هنأضعبةرابعو؛بسكالبةرورض

."هئایفصأضعبهبىاعتهللاصخي

ءاهرسكبجلثعراضمماللاحتفبوأءاهحتفبجلثعراضممالاٌمضبجلثيو

نوكسوةينابرلاةدراولاببلقلانانئمطاةلاحهّبش؛بلقلاهيلإنئمطينعم

ةامسملايهوهلجلثلادربةباصإبهلةلصاحلاةرارحنوكسةلاحبهتهبش

.2اهظفلاهيلعقلطأفجلثلاب

يفرمألاعقيملوڭەهرطاوخباموصعمسيلنمةقثمدعلةجحبسيلو
لالدتسالابرمألاعقوويفرطخيامىلإعوحرلابدئاقعلاوماكحألا

اهيفنمؤيالسفنلارطاوخوء“راَصْبلايلوااوُربتعافل ىلاعت هلوقك

محلانم.قحيفةجحماحلإلاةيفوصلاضعبلاقو؛ناطيشلاسئاسدنم
ةّححهماحلإفموّصغملاامو؛هريغىلعةّححسيلو ينازتفتلادعسلاهيلإلامو
ايؤرمالانمبرقيو؛يحولاكهبقلعتاذإللوسرلاك«هريغىلعوهيلع

.طنمةفاضإنيفوقعللنيام1

.خسنلايقابنمحيحصتلاو«اهضعب»:قولصألال2
.«رکاوحن»:طل3

.02:رىشىللةروس4
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‹نسحفهاهنيوأهرمأي!مونلايفلءينلاىأرنإفءهنأشيفقداصلاناسنإلا

.3يئارلاطبضمدعلهدامتعازوجيالنكل2و

حبصأ؛لصمق:هللوقيہCيلقيفريخلاىلإهمهليماإكلمدحألكلو

كاوهعباللسكتالءنآرقلاارقا؛قّدصتركذلاسلحبرضحاءامئاص

.هسفناهيلإهتعدةيصعمكرتىلإهمهليوكلذريغو

دقحلاوماقتنالاوالاموةيصعملاوةلاطبلابهرمأیناطیشدحألكلو

goooم2َب نملكليق؛*ذيعقلاَمّشلانَعَونيميلانعل ىلاعتهللالاق

.هناقرافيالو؟دحاودحاوليقوءنانانانابيقرلاوديعقلا

اركنماضيأركذينأىلوألاو«نيرشعلاونينثإلانمركذلابىلوأناذهو

قفنملل:حابصلكنالوقينيذلانيكلملاوأرّشبمو7اريشبواريكنو

.افلتكسممللوافلخ

نوكيفءاراغناكلموءاليلناكلمديتعلابيقرلاوديعقلا:دهاجمنعو

راسيلاكلمو؛تانسحلابنكينيميلاكلم؛نابتكي":لاقءامهركذدقفّنصلملا

بتاكولحجرلانيميىلعتانسحلابتاك)اللهنعو؛"تائيسلابتكي

.طنم«مونلايل»هلوقطقس1

.لظم2
.عوننم«يئارلاطبضمدعلهدامتعازوجيال...ييدلارونانمءيشءاقلإماحلإلاود»هلوقطقس3
.17:ىقةروس4

ىلعبطشدقو؛ديتعلاعمهلاعمجسيلوقبسامكبيقرللفصوهنألًاطخلانمهنأرهظيو«ديعلاز»:عوقالا5

.لصألالاتطشكونيلاولولا
.«دحاودحاوليقونانا»:ىقيلو؛«دحاوليقوناث»:عيل6

ہطنمهنریشبواریکنواركنماضيأركذينأىلوألاونيرشعلاونيالانمركذلابىلوأنانهو»هلوقطقس7
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ناكفءنيتفشلاتحتامهسلحبكاّضلاونسحلانعو؛!(هراسيىلعتائيسلا

.ةجاحلاءاضقوعامحلاتقوهناقرافيليق؛هتقفنعفظنينسا

نيكلملافطلهللانإللهللالوسر2لاق:لاقهنأقطلبجنبذاعمنعو
امهدادموهناسلامهملقلعجو‹نيدجانلاىلعامهسلجأىحنيظفاحلا

كلمفماقوأدعقنإوءهفلخ*تائيسلاكلموهمامأتانسحلاكلمفىشمنإف

/[306]/كلموهسأردنعنيميلاكلمفدقرنإوء؛هراسيراسيلاكلموهنينيميلا

دمحلاكلو:لاقذإعفارنبثيدحيفو؛هيلجردنعراسيلا

7نوردتيياكلمنيثالثواعضبتيأرهيفاكرابمابیطاریثکادمح
فرحلکلوءافرحنوئالٹوعضباهفورحنأرسلاونيبتاكلانيكلملاريغامهو

انهبسحيالو؛نيعبرأنمرثكأتناكانبربحيامكاندزنإوكلم
.اادحاوالمعهيفمغدملاعمهلمعيناسللانألمغدملافرحا

.هجيرختىلعفقنل1

.قوعنمطقس2

.371/14جم38981مقرثيدح:لامعلارتكيدنملا:رظنا3

.«راسيل»:قونل4

.ًاطخللنموهو«ةعفر»:طيل5

ريغالىلعلديو؛طنمطقسونولصألايفهيلعبطشمو؛«انيربحيامك»هلوقةفاضإعوىفيل6
اميقاهفاضأدقو««انبربحيامك:اندزنإو»:كلذدعبهلوقوءاهفورحبسحيملهنأعضوملاانهيففلؤمللةدوصقم

.عوقيلاهرابتعادورومدعلدعب
.«ناردتي»:قيل7

.514ص:قيسامظنا8

.قوعنم«دحاوالمعهيفمغدللعمهلمعي...ابربحيامكاندزنيو»هلوقطقس9



[ءايألاورصشألافينصتأ

[هءرحلارصخألا]

دقوءهلالهةيؤرلرهشي2وفرعي![ارهش]رهشلايمس(رهشألا)
:ةمرلاوذوهورعاشلالاقءارهشلالحلايمسي

لينوهوسانلالبقرهشلاىري

 قاحمفثالثىلإرمقنهدعبوثالثللالهرينلاكلذو

نمةريخألاةليللايفقاحمليقوےساهمضواهرسكوميماحتفب

ليقوردبورمقرشعةعبارلايفوءرتتسانيحقاحمليقوءرهشلا

عبسلايفليقوءةيناثلاوىلوألايفليقوءطقفىلوألاةليللايثلاله

يفوء؛نيرشعلاوةعباسلايفونيرشعلاوةسداسلايف*[ليق]وءىلوألا

يبارعألانباو؛ةنيرشعلاوةعباسلادعبولورمقكلذريغ
9

يھم

.عنمةفاضإنيفوقعلانيبام]1

.عنم«وفرعي»هلوقطقس2

.«نيقيرمقلإرمقنهدعبثالثا»:طيل3

.لصألانمطقس4

.عنم«نيرشعلاوةعباسلادعبولو...ثالثلالهريناكلذو»هلوقطقس5
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يأرهشلاتيأرلوقتةبرعلاو:لاقءهبرهشي2دقهالارهشارمقلا

اضيأةليللکينو‹لالحلا

ىلاعت-هلوقنمءانثتسالاتقلااهيفعقيالفءنأشلاةميظعلا(مرحلا)

6ةفاکنيكرشماولتاقو)ل-ىلاعت-هلوقوثّیَحنيکرمل

ريغليقو؛لحفٌنهيفلاتقلارحتخسنمث«نامزلابدييقتلامدعبهمومعل«كلذوحنو
ملعلانايبخسنلالوقعمهركذهجوو؛فنصملاركذببسنأوهوخوسنم

.ةدابعلابنآلاىلإنهمارتحاو

ءادعاصفةئالثلاونينئإلللباقمددعلانميذلاهّأل"دحاو"ىلْوألا(دحأ:ةعبرأ)

تاذيأ(درسةثالثوفرف)؛نباكمهريغوأسانلاضعبهانعمف"دحأ"”امأو

.لصفالبتادورسموأ؛عابتأيأدرس

مهلعحلوأءهتمظع"انالفتبجر":لوقتءهميظعتليمس(بجردرفلاف)
مسالاهيلعیرجفماعيفراسكنالاهيلعفيخىحهلمحمظعلادمعرجشلل

توصعامسمدعليمسو؛اليلقلمحوأرحشلاهيفلمحيملولودعب

.«لالغلا»:عيف1

.نولصألانمطقس2

.عنم«برعلاو:لاقهبرهشيدقهنأل»هلوقطقس3

فيضأو؛ةلاحإنودعشماهىلعركذو«قنم«رمقاضيأةليللكيلو...فرعيهنألرهشلايمس»هلوقطقس4
رمقاضيأةليللكيلونيرشعلاوةعبارلايلااردبوارمقوءةريخأثالثلقاحمو؛لوأثالثلالهوهو:هلوقاهيف

.صنلالمحبيترتيلفالتخااهروغوعةخسنلانييو؛«اقلطم

.05:ةبوتةروس5

.36:ةبوتلاةروس6

.«ىا:نل7

قنم«نحباكمهريغوأ...هنألدحاولوألا»هلوقطقسو؛نولصألايلاهيلعبطشو؛«سنإلاوه:ةفاضإعيل-8
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عقيوأمداصتينأنعالضفهيفحالسلالوانتيالف«هيفلاتقلامدعلهيفحالسلا
:هللوقيالعولجهللانألوأ؛عمسينأنعالضفتوصلاهبنوكيامىلع

/[3071/؛عمسأالٌمصأانأبراي:لوقيف؟دمعةابونذنم!عمستام
نميلقعزامكلذيفدانسإلاو؛ةمحرلانمهيفبصيال ءابلاب

."مئاصكنامزلاىلإدانسإلا

هللالعجاًمعةلفغلانعازرحتمرحلارهشألالهجيفانباجبصأضعبدّدشو

نمنحل

مسالاهيلعیرجفماعيفلاتقلانعهيفمهدوعقليمس(ةدعقلاوذ:درسلاو)

هيفاودعقوأ"لاتقلانعهيفاندعقيذلارهشلا":ليقهنأك؛هنعاودعقيملولودعب

ٌمضلاولصألايفكلذو؛عونللرسكيدقو3ةدحوللفاقلاحتفبءهنجع

يمسءلصألايفكلذوةدحوللحتفتدقوعونلاىلعءاجلاركب(ةّجلاوذور

انيسىلإهنمو«ميهاربإىلإمدآنمو,مدآلبقةكئالملانمةلاصأهيفجيلاعوقول

نيحهلصأىلإنامزلارادتسانأ5إةّيلهاجلادنعهريغيفنوكيدقو؛ءلدمحم

.«ممستام»هلوقناکمعيلضا1

يمس»هلوقطقسو؛عنممرحلانمنحلهللالع....رهشألالهجيلاناحيصأضعبددشول»هلوقطقس2

۔یقنم«ةمرحلانمنهللالعيجامعةلفغلانعبازرحت...انالفتبحرلوقت
.«ةدحوللفاقلاحتفبوهوهيفاودعقوا»:عيل3
اقنم«بيرغمضلاولصألايلا...لاتقلانعهيفمهدوعقليم»هلوقطقس4

ل«:طل5

.«ەلھ»:عي6
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ححامو؛عادولاةجحعوحجرلااذهقفاوو؛ضرألاوتاوامسلاكيهللاقلخ

.!ةجحلايذيفالإل

 ىلاعت هلوقریسفتزوجيالو؛"لا"نع2كرتيالو"لا"ب

ءاقبيضتقيهّنألدرسلاةئالثلاودرفلادحاولاب€3مُرُحْلارُهَشالاخلَسنااإل
رهشلاوهاذه":ليقهنأكوروهشلالّوأهّنأال"لا"هتمزلو؛نهيفلاتقلامرح

األلصألاحمللهيف"لا"نُليقاماذهيقانيالو؛"ةنسلالّوُأنوكييذلا

هال؛حملليلا"لا"قحتساىحرهشألاةيقبنودلصألاحملب:لوقن

هانعمفءلاتقلاهيفمرحهنأوهو«فصولاحملانهلصألاحملعمو؛ةنسلالّوُأ

حمللابهانعمورفصوةجحلايذنيبنورشعوةعستوأءاموينوثالثحملالب

.ةيمسالل5بلغتالبيقابلالوعفملامساعم

اهلكوهيفلاتقلليرحتلاَنألمرحلارهشألايقابنودمرحلامسابصخو

.بحريفةلفانلانوُجحياوناكوءاعجاروابهاذجاحلانمأيللاتقلااهيفمرح

الفلكيهلوقىلإىرتالأهةبوقعٌتشأاهيفةيصعملانألامرحتیسلیقو

اهيبألتاقلتقتالنأافبرعلاميظعتنمو/[308]/؟6مكّسفنأنهيفاُم

متخو«بحجروهوريخبريخبءدبدحاوماعنمنهفمرحلاالأو؛اهيف

يلالإ8جامو...عونلاىلعءاحلارسكب»هلوقطقسو؛عنم«ةححلايذيفالإ88جحامو»هلوقطقس1
.قنم«ةجحلايذ

.«رتيالو»:طيف2

.05:ةبوتلاةروس3

.«ل»:عف4

.«بلقت»:عف5

دقو؛نولصألايفهيلعبطشو؛«اهفرعيملنميلاانباحصأضعبددشودهلوقةفاضإعيلو؛36:ةبوتلاةروس6
.رهشألاهذهنعثيدحلالوأدنععللانهمدقت
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لاماةهعمحلومظعأبماعلامتخيلجحلارخأو؛ةجحلايذوةدعقلايذ!نينلاب

.؟نيتنسنم؟يهفةدعقلاوذاوأليقو؛مرحلانمنانثاهللعج

[ةسملارصخأ]

؛اهيفنوملسملامهلتاقيالنيكرشمللهدمكيهللااهلعجيلا(ةّدملارهشأ)

اهيلإعجريالليقوءةعبرألاىلإعجرةعبرألانمرثكأكلذلبقةُدمهلنمو

؛ةعبرألاىلإليقو«هتّدمىلإفلقأهلتناكنمويلعنعينيامرهاظوهو

حيحصلانأالإاحيحصعامجإلاسيلودعبٌنهيفلالحلاتقلانأاوقفَأليق
.لاتقلالحسروهمجلاهيلعو

ارهشرخآلاعيبرنممايآةرشععماهامس(ةجحلايذنماهوينورشع:ةعبرأ)

:كلوقكدرفموزاجبدرفمعمجكلذينو؛ْماتلارهشلارادقمامهنأل
نيئالثبتارّدقملاتادا":لاقهناكو ءابلامضب_عبسوعاجشلدوس

نمةرشععمةجحلايذنماموينورشع:عبرأاموينيرشعوةعستوأءاموي

!0ريخألاعيبرنمةرشعمسيملو؛"لّوألاعيبرورفصومرحلاوريخألاعيبر

.عيفضايبهناكم1

.«ەلمل»:عف2

.«هلداو)»:عل3

.«نهوأ»:نيف4

.«وهف»:عيلو؛«نهف»:نيلس5

.قنم«نيتسنموهفةدعقلاوذاملوأليقو...خلسناافإف ىلاعت هلوقريسفتزوجيالو»هلوقطقس6

.قوعنم«يلعنعأبامرهاظوهواهيلجريالليقو»هلوقطقس7

.«تقح»:ع8

.«دسأ»:نل9

.«رخآلا»:ليف0
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!ةقالعلوأرهشلايقابىلعاهفرشلابيلغتارهشاهالاقينأنعالضفارهش

رهشأليقو؛نيرشعلايفلاقياذكو؛امهادحإوأةّيضعبلاووأراوجلا

.ةلوألاعيبرنمةرشعلاىلإةدعقلايذنمنورشع:ةذملا

؛حيحصلاىلعفّنصملاهركذامنهةّدلارهشأبةاًمسملاةعبرألارهشألاو

ىلعريمأركبوبأوةبقعلاةرمجدنعيلع“يديىلعرحنلامويناكغيلبتلانأل

؛مكيلإيهللالوسر/[309]/لوسريّسانلااهيأي:يلعلاقفمسوللا
:لاقوءةبوتلاةروسلّوأنمنيعبرأوأةيآنيالثمهيلعًارقف؟اذاعب:اولاقف

الإةالخديالو«نايرعفوطيالو؛نمؤمالإتيبلابرقيالنأترمأ

.هدهعلإدهعيذلکو‹نمۇم

؟قيدصلاىلإابتثعبالأ:هلليقنيح :لاقامكءهنمهبالبلعراتخاو

دهعنمناکاميفيأ‹€6تملحرالإيعيدۇيالهلل ةكميفقبسدقو

€7يلهأنملحجرلااذهغلينأيغبنيا9:تاياورلاضعبيفامك«ضقنو

.«العلا»:طيلو؛«ةقالعلا»:عيف1

.«لكل»:عف2

ةدللرهشأليقو»هلوقطقسو؛قنم«لوألاعيرنمةرشعلاىلإ...تاردقللتادلللاقهنأكو»هلوقطقس3

.عنم«لوألاعيرنمةرشعلالإ...نورشع
.«دي»:طونف4

.ٽنمطقس5

.17ء15/1816:قىشمدخیراترصتحميلهلمرکذ6

جم2836:مقرثيدحيناربطللطسوألا:رظنا"هتمانأويملحجراإ":ظفلباربطلاهاور«؛ثيدحنمزجب7
3389.
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دقو؛2مهتبصعنموهنملإاهضقنيوأادقعاهنعمريالبرعلاةداعاذكو

.رهشأةعبرأنيكرشملا*رئاسبلهمأو«هيثكانىلإدهعلاذبنبرمأ

وذو5رُهْشأعبراضّرالايفاوُحيسفللزنهيفولاوش:ةعبرألاليقو
.مرحلاووذوةدعقل

؛برحلاىلإمهجورخلماعيفسانلانمهيفةكمولخليمس(رفصو

ضرمليمسليقو؛اوجرخيملولودعبمسالااذههيلعىرجوليقو

.7هبتّرفصاطحقللیقومههوجوهبتّرفصاهيفعقو

نممايآةرشعو)هلوقيفاذكوهدعبامهتعنو"عيبر"نيونتب(لوألاغيبرو)

يفرفصدعبنيرهشيفتعقوراهزألاوتابنلانأةنسيفقفا(ةرخآلاعيبر

مهجورخمدعليأامهيفسانلاعابترالايسليقو«نيعيبرلاباهوُمسفماع

.روهشملاوهلّوألاوءوزغلل

.«اهضقني»:لصألال1

.«مهتصع»:قل2

.«لاو»:طيل3

.«رتاس»:نوعوقيف4

.02:ةبوتلاةروس5

.«ەبق»:عف6

ترفصاهيفعقوضريمسليقولهلوفطقسر؛قنم«هبترفصاطحقلليقو...ةكمولنيعم»هلوقطقس7

.خسم«ترفصاطجقلليقومههوحوهب

.«ريخألا»:قيل8

.قنم«روهشللوهلوألاو...عابترالايسليقولهلوقطقس9



ديحوتلاةديقعحرش528
[جحلارصخأ]

يأ!€تاَموُلعُمرهاُجَحْلال لاعت هلوقيفةروكذملاجيلارهشأ)
.هلبقزوجيالعساتلامويلابصاخفوقولانأالإمارحإلابهدقع

نأليدنقرمسلالاقو؛حاقللاممانذأقونلاهيفتلاشهنألىس(لاوش)

كلوقنمءهيفنوديصيمهُنأللاقيوءاهعضاومنعهيفحربتتناكبرعلا
هتلسرأاذإ"بلكلاتلشأ"

ةدعقلا/[310]/اذوالاٌوشبلغ(ةّجحلايذنممايةرشعوءةدعقلاوذو)

ةرشعةرشعلاىلعةعستلابلغورهشلامساباهاًمسفةرشعلاىلع

نمهنأل؛ةرشعاهبمتأفديعلاةليلبزّوحتوأ؛اضيأابيلغتطقفمايةعستاهنعم

:يعفاشلالوقيعميفوهوءديعلاةليلفقواهمويةفرعبفوقولاكرديم
لوقلااذهوگةفينحيبأبهذموكلذوء"رحنلاةليلومايأةعست"

ولومحضاقتنالًٌدحالفيعسلاوأةرايزلارّخأوةفرعبفقونمهنألعسوأ

.لوقلااذهىلعهنمجورخلاىونوأءانمإوأعامجبهضقنيملامءةنسىلإ

رزيملونورشعتمتاذإفءةدعقلايذولاوشعم(هنمنورشعليقو)

يهةّجحلايذنمنيرشعوةدعقلااذوالاًرشنألوقلااذهعموححلطب

فوقولانأالإءرحنلامويلبقفوقولاومارحالاعيزوتلاليبسىلعجحلاماي

.196:ةرقبلاةروس1
.قوعنم«ديصللهكلسرأاذإبلكلاتلشأ...اهانذأقونلاهيفتلاشهنأليمس»هلوقطقس2

.عنمحيحصتلاو«نم»:طونوقولصألال3
.«ەبھنى»:عل4

.قنم«ةفينحيبأبهذمو...يعفاشلالوقعميلوهول»هلوقطقس5
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تضمنإ11لادعبامورحتلامويلامعألايقابو؛عساتلامويلابص

كلاملاقيأ(ليقو)هلوقيفاذكو؛ءامدلاهيلعويمرلاتافقيرشتلاماي

.هجحلطبرزيملومتاذإف(هلكةجحلاوذر“هعمنمو

[تامولعملاءايألا]

مسااوُركذيومهلعفااوُدَهْشَيَلل لاعت هلوقيف(تامولعللامايلار
نه(رحنلامويلبقماياةرشع)يحلاةروسنم*تاّموْعَمماييفهللا
ةعستلابرشاعلالاصُتاةطساوبلقألاىلعرثكألاددعللابيلغتةرشعنهامسعست

.اهيفةفرعفوقوحصيهتليلنوكوٌنهعمهنأشمظععم

[متادودعملاءايألا]
نم۹تاودعمماييفهللااوركذاو ىلاعتهلوقيٿ(تادودعملاو)

موييففلتخاو)قيرشتلامايأنهو(رحتلامويدعبماياةئالث)ةرقبلاةروس
بيلغتالفةيآلايفةروكذملا(تامولعملا)/[311]/مالا(نموهله

لاقف)؟ةيآلايف؟ةروكذملا(تادودعملا)مايألا(نموأ)گةرشعلاةيمستيف

(دودعمومولعمموقلاقو؛تادودعملانمموقلاقو.تامولعملانمموق
.تادودعملاةلمجيفدارموتامولعملاةلمجيفدارم

.طنمطقس1

۔یقنم«هعمنموكلاملاقيأ»هلوقطقس2

.26:جحاةروس3

.201:ةرقبلاةروس4

.قيلهيلعبّطشو«عنم«ةرشعلاةيمستيلابيلغتالف»هلوقطقس5
.«تاروكذل»:قيل6



[امنيبميونطلامفانسأةفرعم]
اذإكإفموزلمىلعمزالفطع(نهنيبامزرفورئابكلاةفرعمانيلعو)

؛تملعكأتبثتريمكأتبثاذإو؛نهنيبتزيميأ«تزرفدقفنهتفرع

.نهمكحهبزيينهنيباربتعمتبثيذلازرف:!ئعملاو

[ةريغسلاوةريبُغلامفيرعت]
هيفءاجامىلعساقيوءالمأحلاهيفءاجءاوسديعولاهيفءاجامةريبكلا

ساقيفةقرسلاوفيفطتلايفديعولاءاخامكڭفماحلهيفعئجيملامديعولا

قدوجهيفامنالفلمعنموأءاذكدلبلمعنماذهنابرابخإلاامهيلع

.رئاغصكلذريغوةیوسياترثكأكلذلهيفىطعيفلاقامكسيلو

امكةريبكبنذلكنأروهشملاسيلو؛بهذملايفروهشملاوهكلذو

ةيصعماودارأمهنأفرعتف«ةيصعماذكنوةريبكاذكنأنوركذيلب؛ليق
.*ةريبكمأةريغصأهللادنعيهاميردنالةيصعماودارأوأ؛ةريبك

[تاهنلاكرخلارئابح]
:نامسقرئابكلانملعننأانمزلييعي(قافنللّياوللاوكرشللياوللا)

نإ:نيلئاقلاةقرازألاوةيدجنلاوةيرفصلاىلعزاتمنل؛قافنرئابكوكرشرئابك

.كرشاهلكيصاعلاوأكرشاهلكرئابكلا

.قنم«ٰعللوتملعكلن...موزلمىلعمزالفطع»هلوقطقس1

هيفءاجامىلعديعولاهيفئجيملامساقيو»:عل2

.نوعنم«ىوسياممرثكأكلذلهيفىلطعيف...فيفطتلايلاديعولاءاجامك»هلوقطقس3

.یقنم«ةريبكمأةريغصأهللادنعيهاميردنال...ديعولاهيفءاجامةريبكلا»هلوقطقس4
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رئاغصلاوهو؛كرشريغاهنموكرشاهنميصاعللانأملعننأاضيأانيلعو

.كرشاهلكيصاعلا:ءالؤهنملاقنُمعزاتمنل؛كرشبتسيليلارئابكلاو

افلارئایکنمةرييكلکوكرشلارئابكنمةريبكلكفرعننأمزيهنأدارمسيلو
نولوقيالرفكالقسفاًمإوكرشاّمِإرئابكلااولاقذإةلزتعملانعزاتمنلو

ءلالضوقسفورفكهنأقافنوهاميفديزنو«لوقنامكقافناًمإوكرشاّمِإ

رفكاهنأكرشلاريغةريبكلايفنولوقيدقنكلةرعاشألالوقاضيأوهو
.ةمعنرفكاهُنأوةحراحلاب

يأءكرشمقافنلارئابكوكرشلارئابكنيبزرفيملنم:انباحصأرثأييو
.!امهنيبقرفلامدعنمسانلالالضرثكأنألكرشلا/[312]/ىلإلصي

[رئابُڪلانمضامن
نيبزرفللاريسفت(كرشمهللبذكملاوقفانمهللاىلعبذاكلاف)هلوقسيلو

رئابكوكرشلارئابكلليثمتلبءامهيفزرفلااروصحمقافنلارئابكوكرشلارئابك
هلل الثم بذكلملاو«قفانمهللاىلع الثم بذاكلاف"لاقهّنأكقافلا

بذكلاو‹؛قفانمهللاىلعبذاكلانأكملع2سفنوهزرفلانإليقامال"كرشم

.نيمسقامهلعجدرمبجيلب؛كرشمهل
نأانيلعبجيانتنايدفلانمنافرعننأانيلعبجياولاقامك

الضقانلاوهو؛اهلكرذعلاعطقلئاشم2فرعنلولويفكيوبحاوكلذنف
.ًاطخلاليوأتبلوصألايفهللامرحاملحأهبلاضيألحلاوهوءانيديأيف

.قوعنم«امهنيقرفلامدعنمسانلالالضرثكأنأل...رئابكلااولاقذإةلرتعللنعزاتمنلو»هلوقطقس1

.«وههسفنزرفلانإ»:عيل2

.«اتتايديلانفلاخنم»:علس3

id
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قلطيوةريبكهنأبءيشىلعمكحينأبهمالكضقانملعلاعجارعمو

؛ةريبككلذنإهلوقلضقنملسمنمؤمهنأهلوقفملسمنمؤمهنأهلعافىلع

كرتهنمو‹هبحاصلصويامملعتالوهباترترمألةيالولاكرتملعلاعوجرنمو

.4رخآلعوحرالبالوقدلقملا

[ةريبُغلابيشتر

رفكوقافنرفكرفاكةّيبهولاةّيضابإلارشعماندنعةريبكلابكترمنأملعاو
نسخلابهذموهو؛دحاوعمكلذلكءةحراحلابارفكوةمعنرفكوقسف

.دحومعم.ملسمونمؤمهيلعقلطيدقوملسمالونمؤمهللاقيالويرصبلا

ةريغصبولويصاعلانإجراوخلاضعبلاقوءكرشمهلأجراوخلاتلاقو

نمؤمالةلزتعملاتلاقو؛نمؤمملسمةريبكلابحاصنإةيرعشألاتلاقو؛كرشم

.رفاکالو

مهكوفهلالأاميْمُكَحَيملنموسىلاعتسهلوقلثعبجراوخملاٌجحاو
/313]«یزاجنعةريبكلابحاصولإىّراَحُيلهوهلوقوکنوفاك

وعهلرفحنتولتسهلوقومحةوننامنو
يذلىقشألالإل لاعت هلوقوارفكجحاكرتلعجفنيلنَع

.«ەرفكب»:طيل1

.طوننمحيحصتلاو««فرعت»:عولصألال2

.«»:طل3

.ضاييطاقنلاناكم«...نععرالبالوق...كرتنمو»:عيل4
.44:ةدئاللةروس5

.17:ابسةروس6

.92:ءاسنلاةروس7

.97:نارمعلآةروس8
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اوُرسَحيذلاكأْنَمَول-ىلاعت-هلوقوبذ

هوووووولول2وگولوسوسولوو
مُهُهوُحَوَنيذلااًمأف-ىلاعت-هلوقو2«نوُيذكُتاهبمُسكَفْمُكَيلَعىل

a
A ہ5

ُباَحْصأْمُهاًتاياَباوُرفكَنيذْلاول ىلاعت هلوقوَدْعَبمث

للاعت-هلوقومهكوفكلذدعبركنمول:هلوقو

لاعت-هلوقو«سيآرفاكلاومقاالإهللاحورنمسيَالهن-

ىلَعءوُسلاَوميلايرحلنِإ)اعم7ردقاَلالحنمتإارا-
ُنموُيالهلوقىلإُهباَتكّيتوأْنَماًمأَولاىلاعت هلوقو‹8(نيرفاكلا
)ىلإمطاىلعهللهلأ-لاعت-هلوقوكميهلا
-هلوقولرشامشوااوقَسَفَنيذْلااًمأول-لاعت-هلوقو

-هلوقو«€2نيدلامويهلوقلإيملانعنوُءاَسَيا-ىلاعت
الووفاذَاهلوقبهلباقنأىلإوركيذلاقيسول-ىلاعت
جحيملتامنملوء15(رفكدقفادّمعتمةالصلاكرتنمليهلوقو.ثٹلاث

.لا6(ايدوهيءاشنإتميلف

ةروس1
.105‹104‹103:نونمؤللاةروس2

.106:نارمعلآةروس3

.19:دلبلاةروس4
.54:رونلاةروس5
.87:فسويةروس6

.192:نارمعلآةروس7
ةروس8
.2433:ةقاحلاةروس9
.19‹18:دوهةروس0
.20:ةدجسلاةروس1

.4045:رثدللاةروس2

.68:رمزلاةروس-(3
.70:رمزلاةروس-(4
.18876280/7مقرتكلايدنملا3372211/4مقرطسوألا؛ناربطلا:رظنا5
.122/2«تاعوضوللباتكيزوحلاني:رظفهقرطبهعضوبيزوحلانيامكح«ثيدحنمءزج6
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ديعسلالفطوءةطساوالمعن:انلق؛ةطساوالهتوادعوهللاةيالواضيأو

هللاةوادعنيبةطساولازوحتهنأةيرعشألامعزو؛هللاةيالويفةّلوفطلايفتاميذلا

؟رانلايفمأةايفأ«نوكيراديأيفف«لطابوهونيفلكملايفهتيالوو

لبءليقامكمومعللعضويمللوصوملانأتايآلايفلوصوملايفلوقنو
2قفاوملاباقعةّلدأو«صوصخلابكرشملاىلعلمحتفصوصخلالبقتفسنحلل
وأكرشملاىلعرفاكلالمحياضيأو؛ثيداحألانمورخأيآنم/[314]/قسافلا

دوهيلاةفلاخمكءقافنلارفكوكرشلارفكلحلصيثيحبرفاكلاقلطمىلعلمحي

.نآرقلايفاموةاروتلايفاميمكحلا

نَمَوالواميالرفءازحلاكلذ(ىَّراَحُيلحلو
.€5َنمّلاَعْلانَعيغهللانفلجلاراکنإيفك

ريغف6ىّلوَتوَبْذَكنمىلعَباَذَعلانألسىلاعت هلوقيلرصحالو
ريغقسافلاو؛ىرخأرانهريغلوكرشملا7امصخبىظلرانو«بذعياضيأبذكلا
تدوْسانياامفهلوقواهيهلوقيفلحخديملفبذكم
؛كرشمهلوههجودوسييقشلكنأهنممزليالمكادْعَبمُرفكأمُهُهوُحُو

.«مضوت»:لصألال1

.«نحولل»:نيل2

.17:ابمةروس3

.17:ابسةروس4

.97:نارمعلآةروس5

.47:هطةروس6

.«ەب»:طل7

.106:نونمۇللةروس8

.106:نارمعلآةروس9
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ُهعي«ناعإلاوكرشلانودامالماشاًماعارفكمترفكأهانعمميترفكأنكلهكنملس

.ديحوتلاناميإلاويفيهوأءةحلاصلالامعألا

سکعنيالوهقمئشملاباحصأنمناكرفكنملكنألدتةمئشللاةيآو

رفکلامومعىلعلاقيوأ؛كرشميأرفاكةمعشميذلكلاقيالف

2(نوَقسافْلاْمُهكوفكلذَدَْبرَفكنموا ىلاعت هلوقيفرصحلاو
لوبقل“قسافرفاکلکنأيفربخلارصحنمنوكينأمزليال

رصحنملالبكلذدعبرفكنميفاقلطمقسافلارصحنيالانموقلاق؛سكعلا

.؟كرشملاوهولماكلاقسافلاهيف

هيفرفاكلاف6لاحورنمسياالهل ىلاعتسهلوق

ملنإلطابهنألربتعيالفهؤاجراأوةحراحلابقفانمللمومعلالمتحي

.كرشمريغانلوقعمءةيآلايفروكذملاسايإلايفلخادوهو

ءكرشملايفاقلطميزخلاراصحنامزليالفهلمومعالموييزحخلا)او

.”ليقاذكلماكلايزخلاىلغلمحيهمومعىلعوءةحراحلابقسافلامعيرفاكلاف

.«نيدترملليه»:طيل1

.53:رونلاةروس2

.«ريلايلا:عيلس3
.«رفاكقساف»:عويل4
.عنم«كرشللوهوهلوقطقس5

.87:فسويةروس6

نوعنم«كرشمريغهلآانلوقعمةبآلايفروكذللسليإلافلادوهوهلوقطقس7
.27:لحنلاةروس8

.عنم«لیقاذك»هلوقطقس9
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مهبتكموقىتۇيالنأعنمبامهيفسيلخلانماًمأاول ىلاعت هلوقو
.نمؤيالناكهنأ/[315]/هيلعقدصيالدخولنکلانملسءانوؤرقيلبمهيديأب

نيكرشملايف2(نوُرفاكلىلإنيملاظلاىلعهللانعلالال_ىلاعت هلوقو
هلوقكىايبنألاملظبدرلااًمأوخلاهللاليبسنعٌدصياقلطمدخولاملاظلاسيلذإ

نمشكيإليسنتلَطيإل4(انامنعارلقادقلك
يغبورفكلاوٌدصلاهيفسيلذإمهملظلمشتالةيآلانألمنيالف6(نيملاظلا
.ةرخآلابرفكلاونيدللجوعلا

قسافللالماش€7نوُبَدَكُتهبْمْعَك»اىلإاوقسَفيذلااَولهلوقسيلو
.باذعلاببّذكيالهال

€10يذلامويىلإرقَسيفْمُككَلسام ىلاعت هلوقكلذكو
WB.نيدلامويببّذكيالهّنألقسافلالمشيال

.نيكرشمايفف11َرمنَهَحىلإاوُرفکَنيذلاقيسو)لامأو

.ىرخأةلدأبتبثلب؛قسافلاوهوثلاثمسقمدعىلعليلدالو

.24:ةقالللةروس1

.19‹18:دوهةروس2

.«لاعت»:طيف3

.22:فارعألاةروس4

.15:صصقلاةروس5

.86:ءايبنألاةروس6

.20:ةدحسلاةروس7

.«لماش»:لصألال8

.طوننمةفاضإنيفوقعللنيبام9

.4145:رثدللةروس0

.68:رمزلاةروس1

 



537ديحوتلاةدیقعحرش

.ىراصنلاوأدوهيلاباذعةقبطئعمعبكلذف2(اًيدوهيتميلفءاش!نإفلامأو

اذإثالثقفانملاةيآللهلوقلثمقفانمةريبكلابكترمنىلعلديو

قسفلاقافنلااذهعمو‹4(ناخةرمتوأاذإوبذكثدحاذإوفلخأدعو

؛كرشلاىلعتلدةكلمةثالثلاتناكاذإهنأانموقضعبمعزوال

.كرشيالوةكلمنوكتدقفاذهحصيالو

؛ةحراخابقافنلاوهو«قافنلانعاوجرخفاوباتومهلعفباوقفانفسويةوخإو

.نيکرشمريغمهنآێعع.؛كلذباعامجإنيقفانمريغمهل:انموق؟لاقو

إفيفهديلحخديملةيةرحمجلاانهيفنأدقتعانمهلأبقافنللضعبٌجحاو7ليق
.ةريبكلابكترميفلاخلااذكوءتاقتعانعالابكهلاقهنأانملعهيفاهلخدأ

لمتحيهباقعنإفبنذلا/[316]/فالخبةلجاعةّلاةرضمنابةيرعشألاباحأو

.ةبوتلابوفعلا
اندارمنأتملعدقوء؛كرشلاقافنلابدارملانأىلعناينبمباوحلاوةّجحلاو

دقتعيملهُنأكءاهبجوياملعفدقوةريبكلاىلعباقعلابملاعهفالخ

.2هاةمالسللا!ءاجروهديلخديامكهلدقتعموهوباقعلا

.«نا»:طلف1

.533:قبسامرظنا_2

.«نمت»:طل3

.1‹842مقرتكلايدنملا14/1‹قفانللتامالعباب‹ناعإلايراخبل:رظت4

.لصألايلهيلعبطشو«كارشإهنأىلعهايإانموقعنمذإيظفلفالنللاف»هلوقةفاضإعونيلس5

.طونوعنمحيحصتلاو«لوق»:لصألال6

.ٺوعنمطقس7

.«رجلل:عل8

.عنمطقس9
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نيدلابفومعع"انمؤم"نأل؛انمؤمسيلقسافلانأىلعةلزتعلل

هنوثريونيملسملاعمنفديهالءاكرشمالونحنلوقنامكاذهو

نموةباحصلانامزيفاذهو؛هتجوزنعهقيرفتبالوهتدربمكحيالو

.%هللالوسردهعىلعومهدعب

عامجإةريبكلابحاصقسفنإ:ديبعنبورمعللاقءاطعنبلصاونأيورو

اذهانلق؛هيففلتخملاكرتنوهيلعقفتملابذخأنفهيففلتخماكرشموأانمؤمهنوكو

نمۇعدارينأالإانمۇمالدحومىٌمسيمهفالخروهظلبقهإفعامجإللقرح

دقو؛كرشمريغاًمِإوكرشماّمِإرفاكلاوفاكاًمِإونمؤماًمِإفلكلافءدُّحوم
ةّمًألاءاهقفروهمجوءكرشلانودارفكةريبكلابحاصريفكتانبهذمنأتملع

.هكرشيأةلبقلالهأنمدحأرفكبنومكحيالنيملكتللاو

للضءايشأيفڭ%مهئيبندعبنوملسملافلتخا»:يرعشألانسحلاوبألاق

‹«مهعمجيديحوتلايأمالسإلانأالإ«ضعبنمضعباًريتوءاضعبضعب

.ةيرعشألارثكأبهذموهوهبهذماذهو

لهأوءةلبقلالهأنمدحأةداهشٌدرأال»:لاقهنأيعفاشلانعلقنو

باتكيفو؛5«بذكلالحنودقتعيمهنألةيباطخلاالإمهنمءاوهألا

.هكرشب/[317]/مكحي6ليأ«ةلبقلالهأنمادحأرفكيالهّإ»:"ىقتنملا'

.«ةحنو»:عيل1

.«یهت»:طيلو؛عوننمطقس2

.انهدوجوللصنلانعفالتخاهيفو24/1؛نيمالسإلاتالاقمهيرعشألا:رظنا3

.«ةياطحلا»:عيل4

0600ص؛فقاوللحرش؛ناجرلاو؛211/10؛ننسلا:رظنا5

.عل6



8539ديحوتلاةديقعحرش

هزاجأو؛كرشلانودامديرأولودخولاىلعرفاكلاقالطإةيرعشألاحييالو

الاقفانمهتّيمستاذكو؛انبهذماذهوءةحراحلارفكوةمعنلارفكنعمىلعمهورخأتم

بحوامعمىلعمهيرُخأتمضعباهزاجأوءكرشلارامضإريغىلعانوزيجي

ارمامهريغويخركلانعيزارلاركبوبأىكحو؛انبهذموهو؛كرشلاريغ

ضعبمهرفكفةّيرعشألااورفكنسحلايبألبقاوناكنيذلاةلزتعملاو

اومكحيأةمّسحلاةلزتعملاوةيرعشألاوانباحصأرفكو؛رومأيفةّيرعشألا
اوکرشامهنألمعن:لیق؟مهمدومهاملحيله:ةمّسحلايففلتخاومهكرشب

هللالوسردمحمهللاالإهلإاللاقنمل:ثيدحاال:ليقو؛ليوأتالبميسحتلاب

.لّوألاحيحصلاوء2€هلاموهمدنقحل

مکحنانکشبمکحیيأ‹4«هرفکنانرفکيفلاخملک»:3ێيارفسالالاقو

؛اکرشهرییصتوديحوتلالاطبإبمكحانكرشبهمكحذإباوصوهو؛هکرشب

ملو؛كرشأليقو‹قفانليق«كرشماي»:دّحومللاقنميفمالكرثألايفو

.مهليوأتلةيرفصلاكرشبمكحن

تابثإوهيسبتلاين
يفدوجومةرخآلايفالوايندلايفيئرمريغوزيحتمةريغ ىلاعت هنوكو

نأوهالإ ىلاعتسهلوقو7شهلثمكسيل6ىلاعتسهلوق

600صفقوللحرش:يلصنرظفو؛نولصألايلهيلعبطشويأنح»هلوقةفاضإعيل1

.12ء1/11ءنامإلاباتك:رظنا"اون":ظفلبناکهانعميلدروامنکلهصنىلعفقنل2

.ناسارخبةنيدم«نيارفسإللةبسنءوعولصألانمهاتيأامحيحصلاو««ينلرفسإلا»:طيل3

600٠ص؛فقوللحرش؛يناحرحلاو392ص؛فقولل؛يجيإلا:رظنا4
.طنمطقس5
.لصألانمطقس6

.09:ىروشلاةروس7



N
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2نوريثكقلخلاذإنيحتلابالفّرصتلاوةردقلاوملعلابةّيعملانإف2اواكام

.هبنیرخآعمنکيمللولحلابدحأعمناكولف«براغملاوقراشملايفنورشتنم

ىلولو‹لاعفأللقلاخهن3لرغقلاخنمله ىلاعت هلوقو

ودبلالهأونيعباتلاوةباحصلاو$هللالوسردهعىلعهوحنوكلذركذرثكي

.اورکذتاورکذاذإوسانلانمريثكواولفغلب«كلذوحنبنوملعيال

:رخفلالاق؛رُكفتنملكل/[318]/ةرهاظةدوجومنيدلالوصأةلدأو

دقبنعدوقنعیارو؛نکتملنأدعبةئداحاراهزأىأرواناتسبلخدنم»

ءهتابحعيمجىلإسمشلارحوءاولاوءاملاةبسنيواستعمةّيحالهلکعنيا

هلعافىلعمكحلالعفلاراتخملعافهثدحمنأةرورضلابملع

ليقنإوءاضيأةيرورضيعذملاقدصىلعةزجعملاةلالدو«ةيرورضهرايتخاو

.«؟عبطلاكلذعبطنم:انلق؛عبطبةّبلاكلتبطتم

[ناميإلاةقيقحأ
ييقيدصتلا:عرشلايفاندنعناعيإلاكلذكوءةغللايفقيدصتلاناعإلاو

ءاضرفوأالفنناعإةعاطلكو؛لمعلاورارقإلاوللوسرلاهبءاجاميبلقلا

.رابحلادبعوفألعلاوجراوخلادنعواندنع

.07:ةلداحلاةروس1

.«رتک»:عونف2

.03:رطافةروس3

.«لوصو»:طف4

:ط5

.«ةرورض»:ط6
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ءانامإلفنلاسيلوناعإضئارفلانإةرصبلاةلزتعمرثكأوهنباويئابلالاقو

امهاًمأو؛مهعمنموحراوخلانوداضيأقيدصتلاىلعنابإلانوقلطينكل

.حراوجلالامعأمهدنعوهف؛قيدصتلانودروكذملالمعلاىلعهنوقلطيف

اعقيدصتلانا:ةلزتعملانميدنوارلانباويحلاصلاوةّيرعشألالاقو

”لصفموهاميفاليصفتولمحبوهاميفالامجإليلوسرلاهبءاج

.هللاةفرعمنامبإلا:ناوفصنبمهحجلاقو

ءاهقفلاضعبنعلوقنموهوءالامجإلسرلاهبتاجاموهللابةفرعملانامبإلا:موقلاقو
.ةداهشلااتملكنامبإلا:ةّيماركلاتلاقو

.ةفينحيبأنعةياوروهو«نيتملكلاعمقيدصتلا:ةفئاطتلاقو

.ناكرألابلمعوناسللابرارقإونانجلابقيدصتنامبإلادهاجبنبالاقو

؛حراوحلاوبلقلالعفنعجرخيالنامبإلانأةينامثلابهاذملايفطبضلاهجوو

.روكذملاقيدصتلاوأ؛الامجإلسرلاهبءاجاموهبوأهللابةفرعملااًمِإوهف

ءناتملكلاوهوطقفناسللالعف/[319]/اًمِإوهوءطقفحراوحلالعفاًمإو

.تاعاطلاوهوءناسللالعفريغوأ

.حراوخجلاعيمجوأناسللااًمِإةحراجلاوبلقلالعفامِإو

اًمَلَولمهبوليفبک-لاعت هلوقبلقلايفناميإلانمو

هبلقو)لوقيفاَلا نمدروامكلذنمو؛€۹ناَمالابنمطمهلق

يفوهف؛بلقلانعنامإلاعنميفكلذوهةثكأيفانوكوبولقلاىلعمتخلاوعبطل

.«مهمامأومهدعبنموحراولانودقيدصتلاىلعناميإلاقلطت»:عيف1
.21:ةلداحلاةروس2

.14:تارححلاةروس3

.106:لحنلةروس4
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يلقتبثمهللا»للهلوقلو«كلذلةرعاشألادنعناسللاوحراوحلايفالبلقلا

طقفهناسلبنمآهبإ:لاقوهلتقيذلايفكةماسأللهلوقلوء1كنيدىلع

ناميإلانأنومهفيمهوبرعللنآرقلايفباطخلاو؛2(هبلقىلعتققشالهلا
.رارقإلاعمامهيلإالوءاعمقيدصتلاىلإواهيلإالوءاهدحولامعألاىلإريغيالفقيدصت

اعزجنوتسوفينةنامبإلاللهلوقكءاضيألامعأللثيدحلايفءاجانلق

 ىلاعت هلوقكنآرقلافوةطامإاهاندأ ءزجةئاموأ

عيضيالعملا:لاقينألإ؛مكتالصيأ5کامعيضهللاناکمو

١.ةبعكلاةلباقمىلإلقنلادرحمبمكرارقإومكقيدصت

 هلوقيفاعمجيمللمعلاىلعقلطينامبإلاناكول:اضيأةيرعشألالاقو

.كلذوحنو6تاّحلاصلااولمَعَواوُنماءل لاعت

ناميإلانأضرفننأبصاخىلعوأماعىلعصاخفطعانلق
.امهعمجٌحصفلمعلاىلعةراتوهدحوقيدصتلاىلعةراتقلطي

هتبثأف7اولََقاَنيِنموُمْلانمناَتفئاطنول ىلاعتهللالاق:اولاقو

رارقالاوقيدصتلاعومحبنوثّدحلالاقامكناميإلاناكولو«لطابلالمعلاىلع
.هدحوقيدصتلاوهف؛لطابلاعمعمجيملحلاصلالمعلاو

قحامنبا؛2226304/3مقرنمحرلاعباصأنمنيعبصأنيببولقلانأءاجامبابردقلايذمرتلا:رظنا1
.38341260/2مقرء5لوسرلاءاعدبابياعدلاباتك
.29928389/10مقركلايدنا1/141؛نوكرشلللتاقيامىلعبابناهجاباتكتوادوبأ2

.«مالسإل»:عل3

.03/2«نامبإلابعشددعنايبباب؛نامإلاباتكملسمحيحصحرش«يوونلا:رظنا4
.142:ةرقبلاةروس5

.25:ةرقبلاةروس6

اةروس_7 .09:تارحح



؛لاتتقالالبقلمعلاورارقإلاوقيدصتلابنيفومعمينونمؤممهنأبباجيف

€1ملظباوسيملواونماءَنيذلالا[320]/ىلاعتهللالاقاولاقو
.ملطبمهنااوُسِلَيملوركذيمناعبإلاظفليفحلاصلالمعلاناكولهّنإف

نمهريغىلعوهيلعةراتو«قيدصتلاىلع2ةراتقلطينامإلانابباجيو
.هريغىلعةراتو«رارقإلاولمعلا

هنأبمهيلعضرتعيو؛ةّيماركلابهذموهفناسللابقيدصتلاعبهلعجاّمأو

نكيملقيدصتلاريغعملعضووأ؛لمهألبعمل"تقّدص"عضويملاول
سفنامِإوءةظفللاهذهنعماّمِإقيدصتلاف؛اعطقةغللابسحباقّدصمهبظْفلتلل

نمءالقعلاملعبمزحلابجوناكامايأفءاهانعمىلعاهتلالدلةظفللا3هذه

قيدصتلاالإنوملعيال:لاقيفيكفيللاقيدصتلابةرورضةغللالهأ

رحآلامولايهللابانماءلوقُينَمسالانمو للاعتهللالاقو؟ناسللا

يفنكلذف5اوُموُتمَلقانماءُباَرَعَألاتلال4(نينموُمِبمهامو

.يلقلاقيدصتلاوهنامبإلانُملعفناسللانامبإلاتابثإعمقيدصتلل

.83:ماعنألاةروس1

.«قلطيةرات»:طيل2

.«هلهوا»:عونل3

.08:ةرقباةروس4

.14:تارححةروسس5
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لمعلاىلعةراتو«رارقإلاعمهيلعةراتويلقلاىلعقلطيةراتهّنِإ:باوجلا

هل!بلقلاةقباطعبمكحيظفللاقلطأاذإو؛هدحووأءامهدحأعموأءامهعم

ىلعنيتيآلايفليلدلاهفرصامك‹ليلدللإ

انملعفنيتملكلابنوعنقينيعباتلاوةباحصلاولوسرلانبةيماركلاجتحاو

.لمعالوملعالبنامبإلانأ

ىلعهتلالدلةغللايفانامإناسللاقيدصتلاىمسيهنأيفعاتال:باوحلا
نمكلذنُيوغللاملعولو«بلقللناسللاةقباطملصألاناليلقلاقيدصتلا

.كلذوحنوأالهناسلبنمآ"هلوقبهدّيقينأالإنمآلقيملطقفهناسل

هللاىلإبلقلايفاملكويو«رهاظلاىلعةّيبمةّيعرشلاماكحألانأيفعازنالو
؟بلقلاهأطاونإالإناعإبسيلءالمأناعإةوهأ:هّللانيبوهنيياميفعازللاامو

سرخهعنمفقيدصتلانمهبلقيفاميقطنلابمهنمريفكتمهمزليو/[321]/

.عامجإبنمآدقهنآعمرخآعناموأثداح

.يفكيقطنريغنمبلقلابقيدصتلا:لاقنمهللامهمحرسانباحصأنمو

:هجوأبضئارفلالمعنامبإلانأىلعةلزتعملاٌجيتحاو

ةدابعلاركذدعب ىلاعت هلوقلوهتابجاولالعفنألوألا

هللادنعَنيدلانإ]ىلاعتهلوقلمالسإلاوهنيدلاونيدَكلْذَول

.«يلقل»:عف1

.«بلقلا»:طيف2

.نوعنمحيحصتلاو؛«وهوأ»:طولصألال3
.عنمطقس4

.05:ةنيلاةروس5

.طنمةفاضإنيفوقعللنيبام6
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نملبقيملمالسإلاريغناكولناميإلا؛نامبإلاوهمالسإلاوء€1مالْسالا
نلفايدمالالاريَغينَمَول ىلاعت هلوقل«هيغتبم
"ريغ"ظفلفنماهيفناكنماتحَرْافهلوقيفنينمؤمانمنيملسلا
.نيتمۇملانمتیبريغاهيفاندجوامف:يأ«تیبلهآدارملاووه

نألقدابعلاىلإالنيصلخمنممولعملاصالخإلاىلإةراشإلاناببيحأو

ريثكلاىلعقلطياماريثكهنأهيفو«ريثكلاوثّنؤمللالركذملادرفملل"اذ"
.اهجارخإةرثكلاهعضونعاهجارخإمهرضيالفامليوأتب

عموةراتلمعلاعبنامبإلاتبثناألانبهذمنمفرطةلزتعملابهذمو

.نهعمجبوةراترارقإلاىعميوىرخأقيدصتلا

ناكولتبثيامّ؟هنأب«نامبإلاوهمالسإلانإ:ةلزتعملالوقنعبيجأو
ريغمالسإللرياغمنيدلكنأىلعتلدةيآلانألمالسإلاريغانيدنامإلا

ناميإلاومالسإلانيبداحتالاف«لوبقمريغهلرياغمءيشلكنأىلعال«؛لوبقم

7نوکنالةرداصمهيفو؛انيدمالسإلانوكتبثاذإةيآلاهذتبثيامّإ

تابثإف؛انيدهنوكةّوقيفمالسإلاوهيذلاحراوحجلالمع:يأانيدناعبإلا

هنوکعنملصاحلاو؛هتابثإيفبولطملاذخأليبقنمءارودنوكيلّوألابيناثلا

.حراوحلالمعنامبإلانوكوهوءةلأسملالواةوقيفوهذإانيد

.19:نارمعلآةروس]1

.عنم«نامإلاوهمالسإلاو»هلوقطقس2

.84:نارمعلآةروسس3

.35:تايراذلاةروس4

.«ە»:نفل5

.طنمطقس6

.طونوعنمحيحصتلاو«لك»:لصألال7.
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الأ؛نامإلاومالسألانودنمؤللوملسللقداصتىلعلدتاهإفءانتسالا/[322]/ةّيضقاًنأو
.داحتالانعالضف؟ءاكبلاوكحضلانيبقداصتالويكابلاىلعقدصيكحاضلانأىري

يأ€1مكَناَعِإعضلهللاناكاًمَولسىلاعت هلوقسيناثلاهحولا

.سدقملاتيبىلإمكتالص

.هيلإةالصلابمكقيدصتعيضيلهللاناكامدارملاناببيجاو

2ترَادقفرالحننَمكّبإابرىرخيألانمومسيلقيرطلاعطاقثلاثا
عماوُماعذلوءياهلايرلموناسىلاعتسهلوقلىزخيالنمؤللو

زاوحبوقيرطعطاقالوهلوقلةباحصلايلةيآلاناببيحأ

نابضرتعيو؛«ْمهيدْيَأنيىَعْسَيْمُهْروُل)لهربخادتبم€اوُنماَءَنيذْلالنوك
ةيعملاوءةباحصلارغافٰومشنمعنامالهنآبو؛ماقملاببسنأوىوقأفطعلا
.نامزلايفقافتالا"عم"يفلصألامعن؛طقفةيئامزالنامبإلايلةقفاوم

5(نمۇموهوبرشيالونمؤموهوينازلانزياللهلوقوحن عبارلا
|.6هلةنامأالنملناميالل6هلوقو

؛يوغللاهانعمنعظفللالقتمزلًالإو«قّلصمريغهلاكقغلابمكلذنأب7بيحأ[و]
ول2.

نوتسوفينلامعألالثيدحهيفلقناماذهنأىلعلديو؛اريثكدروهلقننأبضرتعيو

.142:ةرقبلةروس1

.192:نارمعلآةروس2

.08:عرحتلاةروس3

.«اهرشيالو:عونيل4

.13/8منابرشيالبابنودابانكيراخبلا:رظنا5

.135/3سدنسمبمحل:رظنا6

.عنمةفاضإنيفوقعللنيام7

.«مالسإل»:عل8
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وأءةبوتلاديقببيحجأو؛2(قرسنإونزنإول:رذيبألللاقوا(اءزج

:همالسإتقوةفرعمىلعفقوتماذهنكل«ضلئارفلالوزنلبقثيدحلاناب
؟اغوزنلبقوه

نوكيالنيحانمؤمءرملانكيملقيدصتلانامبإلاناكولهّنِإ سماخلا

.برضوأضرملهيلعىمغملاولفاغلاومئانلاك«قيدصتلا

يطعيعرشلانأليفوألاحلايفنمآنمنمؤملانأببيحأ

؛يضاملايفليقوءلاحلايفةقيقحفصولاليقدقومكحيمكحجلا

مدعبلوزيالوءهيفنبالإلزيلقيدصتلايأتبثاذإنامبإلا/[323]/أبو
يفاسيللفاغلاومئانلانف؛لامعألايفكلذلثممهيلعدريو؛هراضحتسا

.كلذكسيلونينمؤمنانوكيالف

نأيغبنيسمشللدجسولءينلاهبءاجاعقّدصنمهّنِإ سداسلا

.هفالخىلععامجإلاوءانمؤمنوكي

يقباهاركإدجسولهُنِإىح؛هقيدصتمدعهدوجس:انلق

.هناعإ

مُهَولإهللابنموُياَمَولسىلاعتسهلوق عباسلا
ديحوتلانالءكرشلاعماجياللوسرلاهبءاجابقيدصتلانال4نوکرشم

.هبءااُ

.242ص:قبسامرظنا"نايل":ظفلبنكلوظفللاانبثيدحلاىلعفقنلس1

177/7٠مهنورثكللباب؛قاقرلاباتكيراخبلا2

ةروس4

25
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نوكيالفهيفانيالضرفلالعفوءاعامجإنامإللفانماضيأكرشلانأببيحأو

ذإ؛كرشلايفانيالللابقيدصتلاو؛قيدصتلاوهءابلابىّدعملانامبإلانألو؛انامإ

.بلسلاتافصنموهيذلاديحوتلابالهتافصوهدوجوبهلعل

ادّيقمقيدصتلا:عرشلايفو؛اقلطمقيدصتلاوه:ةغللايفناميإلانأهلصاحو

لومحةيآلايفروكذملاو؛ةرورضنيدلانمهنوكملعامعيمجوهو؛صوصخمرمأب

.يوغللاهانعمىلعنامبإلاىلع

عماجياليذلاناميإلاف؛كرشللعماجبوهوءقيدصتلاناميإلا»:رخفلاةرابعو

نالمكیلعةجحكلذباجأو‹«قيدصتللارياغمنوكينأبجوكرشلا

.انامإسيلتابجاولالعفنألدفءهعماجيالناميإلاوءكرشلاعماجيبحاولالعف

قيدصتلانمبكرملاقنمو«لفنلاوبحاولالعفنامبإلالاقنمٌجتحاو

هلإاللوقاهالعأةبعشنوعبسوعضبنابإلاوهلوقوحنب؛لمعلاورارقإلاو
.1قيرطلانعىذألاةطاّمإاهاندأوهللالإ

نعىذألاةطامإنف«ناميإلاسفنالاعطقنامبإلابعشدارملانأببيحأو
نمؤمريغهدقافنوكيىحناميإلالصأيفالخادسيل/[324]/قيرطلا

.2فاضمریدقتنمدبالف؛عامجإلاب

سيلهللاىلعبذاكلانلءلاقنموحن:ي(:لاقنمهللاىلعبذاكلاف)

هللانار:الثملاقنمهللاىلعبذاکلافلاقهناكوأهرکذنمیفاروصحم

عضوميفقلخوأ(ءهشعبيملوهوالوسرثعبوأهليملوهواباتكلزنأ
قلخوأءهقلخيملوانيعوأارحباذكعضوميفوأءهقلخيمدوهوالبجاذک

.08/1نامارومأباب؛ناعإلايراخبلا:رظنا1

.ىقنم«فاضمريدقتنمدبالف...كملعسفنوهزرغلانإليقامال»هلوقطقس2

.كوقنماطقس3
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ملوهوابنثعبهللانإلاقنمليقو؛هقلخيملوهواذكةفصىلعاقلخ

هركذامحيحصلاوهثعبي

ماحول:لوزنلبقوهدعبوألهللالوسرثعبلبقنميفمتيفنصللالاثمو
اباتکلزتأهنأىوعدنأل؛كرشموهف€نيئيبلا:لوزندعباًمأو

¥هلال ىلاعت هلوقلراكنإثعبوأهريغىلعنآرقلاريغ
مكحىلعنايراجفرضخلاوسايلإاًمأذو؛هدعبالوهعمالونيئيبنلاهلبقدحأمتخيم

باتكلالهأنعةيزحلاهلوبقمدعامأو؛لزناذإىسيعاذكوڭ%ءينلاةّنسونآرقلا

.؟مهتهبشعاطقنالىسيعلراذإلدمحماندّيسعرشنمفسوحلاو

وأءهعمثعيبهزلاقونيئيبنلامتاخهنأةاروتلانمهنامزلبقملعنمو

.كرشأهدعبوأ؛نآرقلاريغباتكهنامزيفلرتيوأريغهدعب

:الثملاقنمللنداراوا؛لاقنموحن:يُا(:لاقنمهللبذكللاو)

وأ(«هئايبنأىلعبتكلانمهللالزنأامركنأوأ«ثوعبموهواينثعييملهللانإ)

رکنأهنآدارأوأرمامىلعانوکسوأةكرحوأافرحوأةملكوأةيآوأءاهضعب

.ءايبنأثعييمل":لقيملو"اينثعييمل":لاقامكهللالزنأامضعب

انوکسوأةكرحوأ(افرحبتكلانموأءادحاوءايبنألانمركنأنمور

نعديزنبرباجلاق؛كلذنمرثكأوأ”ةيآوأةملكوأ/[325]/هيلعقفاام

.قنماطقس1
.عوقنم«فنصللهركذامحيحصلاو...اينثعبهللانإلاقنمليقو»هلوقطقس2

.40:بازحألاةروس3

۔طنممخوىلعتهلوقلراکنإ...كرشموهفنيئينلامتالوزندعبهلوقطقس4

.نوقنمطقس5
.عروافنم«مهتهبشعاطقتالىسيعلزن...بانكلالهلنعةيزلاهلوبقمدعهلوقطقس6
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رغكدقففرحيرفكنمللهللالوسرنع مهنعهللايضرسسابعنيا
ملءاوس؛"ثتب١"فورحدحأفرحلابفنصلملادارمو؛€1عمجأنآرقلاب

.(كرشموهف)ةزمهكهيلعلدوأ"دق"فاقكعمىلعلدي
نوكسلاوأةكرحلاوأتاملكلاوأفورحلانمهيلعقفتيملامركنأنمو

قفاذإءةعبسلانمدحاولةءارقلايفكرشيليقو«قفانمصاعوهوكرشيم
وهومهيلعةّمألاقافّنالءامهوحنوأيئاسكلاوأعفاننمنالفنماهنأاهيلع

ىلاعت هلوقو؛ىرحخأيفنونوةعارقيفةدخومب"ارشب"ك؛ةحيحصلا

يفاهتوبثبوءةعارقيفنيسلالبقواولامدعب5اوُعراَسَولاوراس
.ىرحخأ

راكنإلاكلذنأذخأيملام؟قفانمالو(كرشمبسيلهكرشيفڭاشلاو)
.هكيرشتالإهعسيملذأاذإفكرش

لعحنإوىايبنألانمءانثتسالا؛(مّلسوامهيلعهللاىلصدّمحمومدآالخام)
:يأ(لهجعسيال)7"دمحمومدآرکنمالخام"يأفاضمردق"نم"ظفلنم

اندّيسادُمحمنأوامهنأوأاناكامهُنأةفرعم‹(امهتفرعم)ءافتنا

.صللاانهمةياورىلعفقنل1

۔یقنم«ماهفتسالاةزمهكهيلعلدوأ...سابعنیانعدیزنبرباحلاق»هلوقطقس2

.عرقنم«حيحصلاوهوهلوقطقم3

.رماعنیاوعقانةعارقيغو؛133:نارمعلآةروس4

.ةيآلاريسمتيلايطرقلارظناءةعبسلايقابيهو5

.عنم«قفانمالو»هلوقطقسو؛«قسافالو»:قيل6

.عوقنم«دمحمومدآركنمالخام...لعجنإونمءاشتسالا»هلوقطقس7

.«ةفرعم»:طوعيل8
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ءكرشمامهركنمكرشيفكاشلاو؛ءينهنأةفرعميزجيالوءلوسرل

.!ةمايقلامويىلإكرشمكاشلايفكاشلاو

عمهركذ(؛كرشموهفءايبنألاةلمجركنأنمو؛كرشموهفامهفرعيملنمو)
ةلمجركنأنمءامهنيقرفلل"ءايبنألانمادحاوركنأنمو"هلوقيفهلوخد

ملسوامهيلعهللاىلص ادمحومدآهلومشلهكرشيفكاشلاكرشيءايبنألا

.لادمحركنأنإالإهكرشيفكاشلاكرشيالادحاوركنأنمو2

(ةمايقلامويىلإكرشمكاشلايفڭاشلاو؛كرشمهكرشيفڭاشلاو)

؛هتلاسرواهتءوبنوأمدآدوجولهجنم/[326]/كرشيالهنأحيحصلاو

تسيللدّمحاندّيسةفرعمنأيسلبارطلادمحأوريمعنبىسيعمعزو

العولج“للانالهللاهحبق؛ًاطخأوءاكرشسيلهراكنإنووت

هدنعاذکو«لتقومنغويسوةيزجنمكرشلاماكحأبهركنمىلعمكح

ديحوتلانوكلةاعارماقفانمكلذركتم؛بتكلاوءايألانمهريغراكتإ
.هریغرکناولومدرفأيأهدُحودقف"هللاالإهلإال"لاقنمفىارفإلا

.كوعنم«ةمايقلامويىلإكرشمكاشلايفكاشلاوكرشمامهركنمكرشيلاكاشلاو»هلوقطقس1

.«امهيلعومهيلعملسوهللاىلص»:طيلو؛«امهيلعملسوهللاىلص»:نوعوقلا2

.هةبجاوبتسيل:عيلاس3
.طنمهمانأل»هلوقطقس4

.لصألايلاهيلعبطشو«لوقيلهلوخدعمنمادحاوركنأنموهلوقرركو»:هلوقةفاضإعوىقلا5

 



نميلعدرلا]

[ةيدقعلالئاسملاضعبيف

[قولظمريغنآرقلالاقنميلعدرلا]
يسفنلامالكلاهنأو!مدقلاهنأو(قولخمبسيلنآرقلانإلاقنماًنمسيلو)

وحنواروسوتايآوتاملكةلّصفملاةأرحلافورحلاةبوتكملاظافلألاهذه

ثودحلامزاولرئاسولعحلاوثادحإلاولازنإلاو2ةوالتلاوةّيرعلابةفصتملاكلذ

.بحاولاتاذلانعةمجرتةلالحلاظفلنأامك؛نآرقلاسفنالنآرقلاةمجرت

نآرقلانأةباحصلامالكوثيدحلاونآرقلايفدوجوملاو«قولخموهلب:انلق
لازنإلاوةوالتلابةفصتملاةلّصفملاةأرحلافورحلاةبوتكملاظافلألاكلتوه

اهُنأنمو؛حيرصوصنكلذو«ثودحلامزاولرئاسولعحلاوثادحإلاو

هننآرقلايفامهللاملعوهامّميدقلاو؛اليلددجيالوليلدبتأيلفنآرقلاةمجرت

.اذکنوکیسواذکناک

لبقهقلخىلعةّمألاعمجأو‹نيعباتلاوةباحصلادعبثداحنآرقلامدقبلوقلاو

ابأمسیلحجرهبتاکليقاميفهببسو؛سابعلايبنمنومأملالاقهقلخبوكلذ

:هتیفاقيفلاقذِإنانونباهأطخو

قمحأريغتنكنإاهبعمطتالدواديبأةأرحجلشو

.«عىلق»:نوىقل1

.«ةوالتلابو»:قل2
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؛انآرقفحاصملايفةبوتكملاظافلألاهذه/[327]/ةيمستىلعةّمألاتعجأ

هتمجرتظافلألاهذهنأوفللتباثيسفنمالكنآرقلانأكلذدعبیعدانمف

نمالوعامجإلانمالوةنسلانمالونآرقلانمهلليلدالوليلدىلإجاتحا

نعةمجرتلبانآرقتسيلفحاصلملايفةبوتكملاظافلألاهذهتناكولو؛لقعلا

؛نآرقلايفعقاوخسنلانأاوعمجأدقو؛ضخسنلالبقتميسفنمالكوهيذلانآرقلا

.ريغتلالبقيالمدقلاومعلقهتبثأنمدنعيسفنلامالكلاو

مالكليقنإوءلزألايفيهنمالورومأمالذإيسفنلامالكلاتويثمّلسنالو

البينورمأليقنِإو؛ثداحهبموقيال العولج ميدقلانأللطبثداح

.ائيشدفيملظفل

نوكينأهبمزلوموقيالثداحفيكتلاانلق؛هنمفييكتكلذليقنإو

اليلقمحجرتملاومجرتمللخسنةمجرتلاخسنو؛ضاعبأوتاهجهلنوكتنأوءافرظ

.خسنلالبقي

دارملانوكو«تباثريغوهويسفنلامالكلاتوبث:نيئيشىلإعجارثحبلاف
.هيلعليلدالويسفنلامالكلاوهيذلاهنعمحرتملانآرقلاب

‹ليزتتلاولازنالابفصولاو«ضيعبتلاوناسللاوهوثداحلايفلولحلااأو

KCتمكنايفماكحإلاو€2كْبرلاقذويفيضلملاوثادحإلاو

“هللامالكَعَمْسَيىتحلاعومسموهةاروتلاكاًيمحعو«نآرقلاكاًيرعهنوكو

.«رغتلا»:لطيل1

.28:رححلاةروسو؛29:ةرقبلاةروس2

.01:دوهةروس3

.06:ةبوتلاةروس4
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نوكوء2(ميظعلانآرقلابرايوسيبرايو؛هطبرايللهلوقوءازجعمو

لادهنوكو2ءْىَشلكقلَخَولسلاعت هلوقوحنيفلعخادوهوايشنآرقلا
ءانموقىلعةّمحكلذنمءيشنوكيالف؛اههاشتموأامكحمهنوكوهفّللاىلع

يفكلذٌنِإو«كلذنوملسيانموقو؛ظافلألاىلإدئاع/[328]/هلككلذنأل

ةلبانحلاىلعةّجحنوكيمعن؛كلذيفمهيلعةجحالومهدنعملسمظافلألا

ىلإاليلداودجيملوءيسفنلامالكلامهدنعنآرقلاامّإومدقبنيلئاقلا

مهيلعةّجحلاامٌّنإو؛ةلطابیوعديهف«يسفنلانآرقللةمجرتنآرقلانأىلعنآلا

.ثداحوهفظافلألاهنأيقبفيسفنمالكنآرقلانأىلعليلدالهلأ

ياصيدلاركاشوبأءاجىحنآرقلاقلخىلعةّمألاتقفُنادقو

4عرولاوةدابعلارهظأف؛مالسإلايفعدبلاورفكلاورشلالاخدإديري

سلحلانععطقنامثهيفاوبغروملعلاسلاحبروضحرثكأو
يلميقتسيفيك:لوقيويكبيلعجف؟اًنعتعطقنامل:لئسفءةذم

هننآرقلاوهو ىلاعتهللةفصوهاميفنولوقتمتنأوشيع

دلجو؛همدقعاشفنآرقلامدقىوعدىلإسانلابلجيناكف؟قولخم
.نآرقلامدقبهلوقىلع؟ةفينحابأنومأملا

.صنلااذلةياورىلعفقنل1

.02:ناقرفلاةروسو؛102:ماعنألاةروس2

.عنم«ظافلألامدقبنيلئاقلاةلبانحلاىلعةححنوكي...ملسمظافلألايفكلذنإوههلوقطقس3

.طنم«عرولاو»هلوقطقس4

.دمحأمامإلاوهةعبرألاةمئألانمةيضقلابنحتمملانأحيحصلاو؛خاسنلاطخنمهنأكشالوخسنلايلانك-5
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وحنوقاروألاوةنسلألانمثداحلايفنآرقلالولحنمركذامنأبريبختنأو

مدقباولاقذإةلبانحلاىلعةجحدحاوهلکوأامكحم"يلوقىلإكلذ

.اةبوتكملاابقوطنملانآرقلاظافلأ

كلذيفاوغلابوتاذبةمئاقةميدقتاوصأوفورحهللامالكةلبانحلالاقو

هبقطنياملك:هلف؛لطابوهو‹ناعيدقفالغلاودلحلا:الهجمهضعبلاقىح

.ثداحوهفرخآولوا2هلادعاصففرحنم

هللامهنعل مهنألةثداحظافلأاولاقمهلإلاةلبانحلاكةيماركلاتلاقاذكو

.هلثماثداحناكالإوملقبموقيالثداحلاو ىلاعتهبثداوحلامايقاوزاجأ

اربعالإيسفنلامالكلااتبثأدنسلا/[329]/دّيسلاوةيكلاملانمدضعلاو

:الاقذإمعزلاب

ةمئاقريغاهنآوةثداحةقولخمظافلألانأةلزتعملالوقىلعركنال»

مجرتملاسفنلابمئاقلاعملاوهوكلذءاروارمأتبثناّنكلءايظفلامالكهيمسنو

ءةقيقحمالكلاوهسفنلابمئاقلاىعملاو«تارابعلاريغهنأمعزنوظافلألابهنع

ةنمزألابتارابعلافلتختدقذإتارابعلاريغهنأمعزنوءتاذبمئاقميدقوهو
ىلعةلالدلارصحتتاللوقنلب؛يسفنلاىعملاكلذفلتخيالوماوقألاوةنكمألاو

بلطلاوةرابعلابهيلعلديامكةباتكلاوةراشإلابهيلعلديدقذإيسفنلاميدقلامالكلا

فالتخابفلتخيالوءتارابعلاريتعمريغتيالدحاوسفنلابمئاقعموهيذلا

.تارابعلاوهيذلارّيغتمللرياغميسفنلاعلاوهوارّيغَتمسيلامو«تالالدلا

.تولصألايلهيلعبطشو؛«ايسفنامالكنآرقلاتوبثبنيلئاقلاهلوقةفاضإعيلس1

ٴاطنمطقس2
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الاعلحرلاريخيدقذإملعلاريغاربخلاوهيذلايسفنلاعمانأمعزنو

قدارإلاريغرمألاوهيذلايسفنلائعملانأوءهيفٌكشيوأهفالخملعيلب«هملعي

دربهدوصقمنف؟المأهعيطيأهدبعلريتخملاك«هديريالاميلجرلارمأيدقهبل

هرمأيدقهن«هنایصعبهدبعبرضنمرذتعملاكو«هبرومأملابنايتإلانودرابتخالا

ةرضحبهنايصعروهظبهمولينمدنعهرذعرهظيلهبرومأملالعفيالنأديريوهو

يلاهتقيقحالرمألاةغيصنيتروصلانيتاهيفدوجوملانأبضرتعيو؛مكاللا
ءامهيفالصأةدارإالامكالصأامهيفبلطالذإيسفنمالكاهنأ2اهوعا

ةثلاثةفصرمألاوربخلاةغيصبهنعمجرتملايسفنلاعملانأموقىلعبّئرتو

ثداوخحلامايق/[330]/عانتماليلقهنأمعزنمث؛سفنلابةمئاقةدارإلاوملعللةرياغم

.دّيسلاودضعلامالک3ها«ىاعت هتاذب

روصتيكلذوافرظوافْيكم ىلاعت هنوكيسفنلامالكلاتابثإنممزليانلق
امهنعانيفنلبءاللوقنف«؛تافصلامتيفناذهلثميفانلنولوقيف؛ثداحلايف

.امهوحنولولحلاوثودحلانمقلخلاتافصهباشي

هباًنمآاإ؟كلذيفهنأشامف:لوقيدقنملوقنمانيلعدرياميفلوقنو

امهنمبايتراكلذومعزلابامهريبعتبريبختنأف؛كرديالاًمعانزجعوهتافصبو

امهبهذملهأ4فلاخولورهظاذإقلابنالئاق‹لوقنملاولوقعملابناققحامهأل
۵

امامهبهذملهأىلعادروأامهإمث؛اضيأدعسلانأشوهامك

.«ريخ»:طيل1

.«وعدا»:نوعيل2

هركذيذلاهنأالإحرشلاوفقاومايلامعاريثكهظفليلاافلمصنلاانهءاحو؛«ىهتنا»:عيل3
.496صهحرشو294صءفقاوملا:رظنا؛خيشلا

."قحلا"ىلعدوعيلصألاةياوريلريمضلاو««افلاخ»:طونوعيل4
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وهرمألاوربخلايفتارابعلارياغييذلايسفنلاىعملانإ:ةلزتعملاتلاقولو»

اببسريصيوأهبربخأامبمّلكتململعبطاخلملاداقتعالاببسريصيلعفةدارإ

يف2ةدوحجوم!كلذكلعفةدارإنلاديعبنكيملءبرمأاملكتملاةدارإهداقتعال

هيلعهجيسيلو«ةفلتخللاوةرّبغتملارومألانماهيلعلديالةرياغمو«رمألاوربخلا

لديسفنعمتبثيالذعتيحوكيريالاميرمأيوأملعيالامبربخيدقلحرلانأ

نُةلزتعملامالكيفدوجوملاوءةرعاشألاهيعّدتامكةدارإللرياغمتارابعلابهيلع

ةدارإىلإعجاررمألايلوملكتلابمئاقلاملعلاىلإعجارربخلايفتارابعلالولدم

مالكتبثيالفءهنعيهنملاةهاركىلإيهنلايفوءبرومأملابحيأهبرومأللا

.ةيبهولاةّيضابإلارشعملوقنامكٌقحاذهو‹؟«تافصلايقابلرياغميسفن

هّةفسعماسالورومأمالولزألايفربخلاورمألانأةيرعشألامالكىلعاضيأاضرتعاو

نوكيذتيحهنأل/[331]/تاقلعتللعيمجحىلإهتبسنىوتسالاميلقهمالكناكولهبو
هبهقلعتحصيامعيمجبقلعتيهملعنأامكفتابنوكيهتاقلعتعبنأيفملعلاك

لكيفحصعرشلابحبقلاونسحلاناكانو؛هبهقلعتحصياملكبقلعتيهمالككلذك

.داسفاذههنعایهنمهبارومأمنوکیلعفلكف؛هنعیهنیوهبرمؤينألعف

ءيسفنلامالكلايفالظفللايفنوكيامإىعّدملاهفسلاةّيرعشألاباحأو

؟دلويسنبانمملعتلابلطتكلنىرتالأ

.«نك»:علس1

.«دوحوم»:طيل2

.هقباسلثمظفللايلفالحلعم۲496:ص«يناحرحلاحرشو294296ص؛فقاولل؛يجيإلا:رظنا3

.(هقلعتم):نوعيل4
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نكمبوهويلوبلطلاىلعمزعلاوههنطابيفاندحأهدجيامنأباوااذهريو
بلطلادوجونألنكممريغلباهفسهنوكيفكشالفبلطلاسفاأوءاهفسسيلو
.بلطوهايسفنامالكهلنأحصيملفلاحمءيشهنمبلطُبنمنودب

حلاصلاميدقلاءيشلاخلا"ىوتسالاميدقهمالكناكول"انلوقنعاوباجأو
يهةعيلقلاةردقلاك«ضعبنودرومألاكلتنمضعيبقلعتيدقةدّلعتملارومألل

الفضعبنودةدارإلاهبتقلعتاموهوعقاوتارئاحلاضعبو«زئاجلکلةلباق

.لسلستلامزليوهيلإمالكلادوعيوصّصخمنماضيأمالكلايفدب

ضعببةدارأإلاقلعتكضعبنودضعببمالكلاقلعتنأباوجلااذهدريو

.لسلستالفضعبنودهباهقلعتحصيام

وأ«نآرقلاوهفاّيرعناكنإيسفنلامالكلاىلعلادلاظفللا:انموقضعبلاق

 یلاعت همالکوںوبزلافایطبقوألیجنإلافوأہةاروتلاف1ايربع

.هنعتارابعلاتفلتخاو

القولخمهللامالكنآرقلاوروبزلاوليحنإلاوةاروتلالبءاذهحصيالهنأبريبختنأو

اولوقينأبءاملعلانحتعونآرقلاقلخبلوقلاىلعسانلارهقينومأللناكو؛همالكنعناونع

لوقييسيرللرشبدهازلاناكو/[332]/«نآرقلامدقبلوقيديشرلانوراه2ناكو؛هقلخب
.هقنعنيرضألهبترفظول:كلذللوقيديشرلانوراهناكفنآرقلاقلخب

نآرقلايآددم
فلألاقيوءةيآنوُسوتسوفالآةّئسنآرقلاتايآددعلاقيو

رابخأوصصقفلأوديعواهنمفلأودعواهنمفلأويناهنمفلأورمأاهنم

.«ايناربع»:عيلس1

.نولصألايلاهيلعبطشو؛«نوراههنباناكو»:عل2



559ديحوتلاةديقعحرش

خساننوُسوسوءاعدوحيبستةئاموماكحأةئامسمولاثمأوربعفلأو

.كلذةّحصرهظيالو خوسنمو

.ةيآةرشع2نامثهنعليقو«تايآنامونانئاموفالآةّنسنآرقلاتايآدوعسمنبانعو

فالآةّنسنآرقلايآددعنإيلعلوقراتخملاو»:ثيللاوبألاق

؛ةيآةرشعتسوناتئاموفالآةّيسسابعنبا3نعلاقو؛ةيآنوثالثوتسوناتئامو

5نعلاقو؛ةيآةرشععبرأوناتئاموفالآةَّنسيندملارفعجنبليعامسإنعلاقو
ناتئاموفالآةّنسنييرصبلانعلاقو؛ةيآةرشعاتنثاوناتئاموفالآةّنس

نعلاقو؛ةيآنورشعوٌتسوناتئاموفالآةّنسماشلالهأنعلاقو؛تايآعبرأو

فالآةّنسماشلالهأضعبنعلاقو؛نوعستوعستوةئاموفالآةّنسيميتلاميهاربإ

.ةيآنوتسوتسوةئامتسوفالآةّماعلانعلاقو؛ةيآنوسموناتئامو

ةئامعبرأوفالآةّسوافلأنوعبستاملكلاددعيفجرعألاديمحلانعلاقو

لاقو؛ةملكنوسمخوناتئاموافلأنوعبسوةعبسدهاحبنعلاقو؛ةملكنوثالثو

نعلاقو؛ةملكنوئالثوعستوةئامعبرأوافلأنوعبسوةعبسيميتلاميهاربإنع

لاقو؛ةملكنوئالثو/[333]/عستوةئامعبرأوافلأنوعبسوةعبسراسينبءاطع
, . 8 FR

.نوالثوتسوةئامعبرأوافلأنوعبسوةعستهللادبعنبزيزعلادبعنع

.«ماكحأةئامسمو»هلوقدعبطونل؛عنم«كلذةحصرهظيالو»هلوقطقس1

.«نامثوهنعو»:نيل2

.طنمطقس3

طقس4

.طنمطقس5

.«رساي»:طيلس6
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ةئامُتسوافلأنورشعونانثاوفلأةئامنالثدوعسمنبانعهفورحيفلاقو

ةئالثوفلأةئامنالثسابعنبانعلاقو؛تانسحرشعفرحلکبءافرحنوعبسو

ةئامنالثدهاحبنعلاقو؛افرحنوعبسوأنورشعودحأوةئامّسوافلأنورشعو

يميتلاميهاربإنعلاقو؛افرحنورشعودحأوافلأنورشعودحأوفلأ

دبعنبزيزعلادبعنعلاقو؛افرحرشعةسمخوافلأنورشعوةثالثوفلأةئامنالث

.فرحاتئاموافلأنورشعودحأوفلأةئامالثهللا

افلأرشعدحأهتآابونوعبسونانئاوةئامناثوافلأنوعبرأوةينامنهتافلأولاق

نورشعهتااثو؛ءاتنوعستوةعستوةئاموفالآةرشعهتآاتو؛ءابنورشعونامثوةئامعبرأو

فالآةثالثهتاميجونمرثكأنألرظنهيف:تلقىاثنوعبسوةّئسونانئاموافلأ

هتآاخو؛ءاحنوعستوةئالثوةئامعستوفالآةثالثهتآاحونورشعونانثاوةئامنالثو

هتالاذو؛الادنوعبسونانلاوةئامتسوفالآةسمهتالادو؛ءاخرشعةئسوةئامعبرأونافلأ

نوعستوةثالثوةئامعستوافلأرشعدحأهتآارو؛الاذنوعستوةعبسوةئامتسوفالآةعنرأ

نوعستودحأوةئامناثوفالآةسمهتانيسو؛ايازنوعستوةئامسمحولأهتايازددعو؛ءار

؛اداصرشعةئالثونافلأهتاداصو؛انيشنوسموناتئامونافلأهتانيشو؛انيس

هتآاظو؛ءاطنوعبسوةعبرأوناتئاموفلأهتآاطو؛اداضرشعةعبسوفلأهتاداضو

؛انيعنورشعوناتئاموفالآةعستهتانيعو؛ءاظ/[334]/نوعبرأوناناوةئامنام

ةعستوةئامعبرأوفالآةينامنهتآافو؛انيغرشعةيناثوناتئامونامنأأهتانيغو

فالآةعستهتافاكو؛افاقرشعةئالثوةئامناموفالآةّنسهتافاقو؛ءافنوعستو

ةّئسهتاميمو؛امالنوثالثونانثاوةئامعبرأوافلأنوثالثهتامالو؛فاكةئامسمو

.«فلا»:نف1

.ٺنمطقس3
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ةئامسمخوافلأنورشعوةّسهتانونو؛اميمنوثالثوةسمحوةئاموافلأنورشعو

ةرشعهتآاهو؛اواونوثالثوةئامسموافلأنورشعوهتاواوو؛انوننوتسو

هتآايو؛فلأمالنورشعوةئامعبسوفالآةعبرأهفلأتامالو؛ءاهنوعبسوفالآ

ءارقلاضعبنأالإفالخكلذيفو؛ءايرشعةعستوةئامعستوافلأنورشعوةسمح

ها«اذهاوراتخا

ليق؛تايآعبرأوةيآاتئاموليقف‹3ةيآ2فالآةّنسىلعاوعمجأ:يطويسلالاق

تسوليقوسموليقوءةرشععستوليقو«نورشعوعبرأو

نوئالثوعبرأوةئامعستوةملكفلأنوعبسوعبسنآرقلاتاملكو؛نوالثو

ببسو؛نوعبسوعبسوناتئاموليقو؛نوثالثوعبسوةئامعبرأوليقو؛5ةملك

.زئاجكلذرابتعاوظفلومسروزاحجبوةقيقحةملكلانأفالتحخالا

ملعةملكلكذإ؛ملعملعفلأنوعبسوةعبسنآرقلا:يلازغلالاقو

نآرقلاتاملكددعهريغلاقو؛ةملكاتئاموةملكفلأنوعبسوعبساهددعف

.ةملكنوالثوعبرأوةئامعستوةملكفلأنوعستوعبس

فرحفلأنورشعوةثالثوفلأةئامالثنآرقلافورحنأيطويسلاركذو
نورشعودحأوةئامالثيلازغلالاقو؛افرح/[335]/نوعبسودحأوفرحةئامتسو

.25[م‹نيفراعلاناتسب؛ثيللاوبأ:رظنا1

.«فلأ»:لصألاف2

.«لبقففلةئامتسىلعاوعجأ»:نيل3

.عنم«نورشعوسهوليقو...راتخللوثيللاوبألافيأةرشعنامهنعليقو»هلوقطقس4
.قنم«ةملكنوثالثوعبرأوةئامعستو...ةبوتكللظافلألاهذهةيمستىلعةمألاتعمجل»هلوقطقس5

.هدعبامهيلعلديامكعيلامحيحصلاو؛«فلأانئامو»:نولصألال6
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ليقوءافرحنوعبسوةئامّسوفلأةئامنالثليقوءافرحنوسمحوناتئاموافلأ
.افرحنوعبرأوةعبرأوةئامعبرأوفلأةئامنالث

هقيآةرشععبرأوناتئاموفالآيدلليفتايآلاددعبتكلاضعبيلو

ناتئاموفالآيماشلايفوءةيآنوثالثوعبسوناتئاموفالآةّسيفوكلاينو

.ةملكنورشعوعبرأوةئامتسوةملكفلأنوعبسوهوةيآنورشعو

فرحفلأنورشعوةعبسوفلأفلأنآرقلالهللالوسرنعهللرمعنعو

هفورحلةياوريفوء1روحلانمةجوزفرحلكبهلناكابستحمارباصهأرقنمو

نيرشعنيو؛2(افرحنوعبرأوةسمحوةئامنالثوافلأنورشعوةسمحوفلأةئامنالث
رصقأنإف؛ةيناثلاةياورلارهاظلاوءلقعلاهزّوجيالءيشفلأةئامنالث3نييوفلأةئام

فرحأةعبساوطأوقبطاخملاءايوريمضلاءاتككحاوفرحتاملكلا

ةملكلكلمصتاملكلانمةريخألايفركذاممسقاذإوىاعدتساوجارختساك
حصيالهنإفىلوألاةياورلاىلعاّمأو؛ةريسيةدايزورشع*وفصنوفرحأةعبرأ

.روكذملاددعلايفتاملكلاراصحنلاتوبثدعبهجوب

دحأوةئامّسوافلأنورشعوةينامثو5لآةئامالثهفورحدلع"ليهستلا"يلو

نوعبرأوةئامعبسوافلأنوعبرأوةينامعفانةعارقىلعهتافلأددعوءافرحنوعبسو
f ۱ .

.تاواوتسوةئامسمخوالأنورشعوسههتاراروءافلأ

.324/7جم6613:مقرثيدحطسوألا:ناربطلا1
.ظفللاانهمهاورنمىلعفقنل2

.طنمطقس3

.طنمطقس_4

.طنمطقس5
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[نآرقلانخةلامميلإدوع]
اضرعوأارهوجوأامسحناكلاقولخمنآرقلاناكولهنأةّيكلاملاضعبمعزهلمغ

‹رهاوحاوماسحألارئاس/[336]/كلهيامككلحلارهوجوأامسجناكولوعبارالو

لحميلناكولو«هسفنبموقيالضرعلانللحميفنوكينألخيملاضرعناكولو
يفناکولو«ثداحلابمسقلافصاليلقلحميفناكولوءاٹداحوأاميلقلحلاناكل

.رخآلحمابفصُیولحميفةفصلانوكتنأمزلثداحلحم

يفلاح؛ضارعألارئاسدّدجتتامكدّدجتيثداحضرعنآرقلانإ:باوجلا

مظنتامكوقرمدعبةّرمهريغهبقطنيفمالكبدحأقطنيامكثداح

ةّرمهركذنانرصفنآرقلاهللاقلخكلذك؛2ةنمزألارئاسيفًارقيوباتك

.ىرخأدعبةرمءايشألاركذنامك«ىرخأدعب

لطابمالكف"رخآلحماهبلحميفةفصلانوكتنأمزل":هلوقامو
.انمالکهيفامالصنمسیل

باوا؛(قولخمعسيلهللامالكنآرقلاةن[:لاقلهللالوسرنإ:لاق

.4عوضومثيدحاذهنإ

ىلعكيهللالضفكمالكلارئاسىلعهللامالكلضف)ل:لاقلهللالوسرنإ:لاق

.مالكلارئاسىلعلّضفمقولخمهللامالكنآرقلانإ؛5(هقلحخ5رئاس

.«ديصق»:نيف1

.«ةمزألا»:نيل2

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.485/8:تاقثلارظنا؛ثيدحبسيلوةنييعنبنايفسمالكنمتاقثلايلنابحنباهدروأ4

.طنمطقس5
42مالكلارئاسىلعهللامالكلضفباب‹يمولدلا6

36
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تمُكحامإواقولخمتمكحام»:لاقبلاطيبأنبيلعنإ

لبتحأمالكتمكحاموءكناسنإتمكحامدارأهنأ:باوحلا؛«نآرقلا

.قلاخنآرقلانأيلعىلإبسنهنأكوفلامالكتمكح

بوبرمريغنآرقلانإ» امهنعلايضرسابعنبانعيور:لاق

:باوعحبا؛«نآرقلابراي»:لوقيالجرعمسنيحكلذلاق«قولخملابوبرملا

نبانععوضوماذهنأ
مهروهظلبقهنأ:باوحلا؛قولخمريغنآرقلانأةلزتعملاروهظلبقاوعمجأ:لاق

قولخمهنأبملوأ؛راکنإالبنوقابلاتكسيوقولخمهّنأبحٌرصينمحّرصي

.قولخمهنأءاملعلانممالكلاءاجىحقولخمريغالو

مايقاوزاجأو؛هتاذبةمئاقةثداحهظافلأو/[337]/مسقنآرقلا:ةّيماركلاتلاقو

.2كلذنعهللاىلاعتميدقلابثداحلا

[ءامسألاقلبلاقنميلعدرلا]

الباهيناعللهأ ىلاعتءةعيدقلب(ةقولخمهللاءامسأنإلاقنماًنمسيلو)

يحوملاعورداقظفلوديرمظفلوزيزعظفلوةلالحلاظفلبركذينال3لهاو؛لّوأ

تافصلانمكلذريغو؛قازرولاغفوقلاخوريصبوعيمسودرفوملکتمو

.4[هللاءامسأوهكلذو]؛امظفلتينمقلخينألبقهلاهلكاهنإف؛لاعفألاو

۔طنم«لاقو»هلوقطقس1

مايقاوزاحأو...نوئالثوعبسوةئامعبرأوليقو»هلوقطقسو؛طووعنم«كلذنع»هلوقطقس2

.فنم«كلفنعهلالاعتمدقلابثداملل
.يقوعنم«لهأولوأالباهيناعلههلوقطقس3

.طنمةفاضإنيفوقعللانيبام4
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تانذلاوملعلاوتانلاملاعنعمنإفءةقولخمهئامسأناعملوقيدحأدجويالو

ييتانلانأالإءانكهوهتاذةهتفصو؛2هبتعينماعامجإميلقءاعامجإمق

.*هلعفقلخلاومينقلابجاولاتاذلاقلاخلافلانمقلخلعفلاوةميدقلعفلاتافص

مساالبناک:صعبلاقو؛ءامسأهلسانلالعجومساالبناک:ةلزتعملاتلاقو

.ةّيفيقوت5 ىلاعت هعامسأنأراتخملاو؟اھیصوأوءامسأهسفنلقلحخو

وأةيدوجوةفصبىاعت هفاصُنأىلعلقعلالداذإ:ةلزتعملاوةيماركلالاقو

لدظفللک:ينالقابلالاقو؛لاعفألايفاذكوهيلعاهنممساقالطإزاجةّيبلس

.هئایربکبقیلیالاممهويملنِهنممساهلزاجكيهللتباثێعمىلع

"هيقف"ظفلزوجيالو؛ةلفغهقبسي؟ملعاهبداريدقةفرعملانأ"افراع"مهضعبعنماذلو

نأل"طفلا"ظفلالو؛7لهخجلاملقبرعشمكلذوهمالكنمملكتلاضرغمهفهقفلانل

"بيبطلا"ظفلالو؛لهجلابةقوبسمنوكتفعماسلاىلعهضيرعتداريامكاردإةعرسةناطفلا

ىحميظعتلابراعشإلانمماهيإلاكلذعقديالو؛براجتلانمذخؤيملعبطلانأ

.فيقوتلاطارتشاحيحصلاو؛فيقوتالبقالطإلاحصي

.«ملعلا»:عيل1

.عنم«هبدتعينم»هلوقطقس2

.«ةفص»:عيل3

.قنم«هلعفقلخلاوميدقلابحاولاةقولخمهئامسأناعملوقيدحأدحجويالو»هلوقطقس4

.طنمطقس5

.«ملظ»:نوعيف6

بطشو«يفبنبالاملوعدينميفمللنمروصت»هلوقاهيففيضأو؛قوعنم«لهحلامدقتب»هلوقطقس7
.نولصألايلهيلع

ىلعبطشو؛«نمهيفامماهيإلاكلذيفتعقديالو»:عيلو؛«نمماهيإلاكلذيفنعفديالو»:قونيل8

.لصألايلين
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ىحدكردصموألعفنمهلدروام/[338]/هلمسالاقاقتشاضعبزاجأو

هللااوزاجأو؛ضرألايحادوءامسلاابك؛هعمدروامىلإةفاضإلاطرشب؛ئبو

هللاىلع"بيبطلا"قالطإاًمأو؛راونألارونالو«رونال؛ضرألاوتاوامسلارون

آردقبيبطلانإ ؟ابيبطكلاوعدنالأ:هللاقنل:هريغوقيدصلالوقيف

اهشوقنوهئامسأظافلأامأو]؛2ةلكاشملاقيرطىلعوهامفديرأاملافيّبإلاقف

|ةلأسملايففالخلانمدجويامففالخالبةقولخمفاهتباتكلحمو

[ةلبقلالمألَكةيالوبلاقنميلعدرلاأ

لنيذلاةعيشلاىحةبعكلاىلإيّلصينم(ةلبقلالهأنإلاقنمالو)
نوصيمهإفنيياصلالمشيامهدارمسيلو«هتءوبنوأيلعةّيهولأب*اولوقي
ةيالولايفرلهللالوسرباونمؤيملمهنألاعامجإةيالولايفاوسيلوءةبعكلاىلإ

ديكاتهنآدارأولو؛"ةيالولايف"هلوقيفرارقتسالاريمضنملاح(اعيمج
ىلوألاناكل"لهأ"نملاحهنأوأهبديكأتلامهضعبزاجأامك5"لهأ"ل

لاحلافعضوعيمجبديكأتلافعضبريبختنأوء"ةيالولايف"ىلعهمدقينأ

.طوعوقنمطقس1

.34/1مابلوألاةيلح:رظناو؛نوعوىقنم«ةلكاشللقيرطىلع...بيطلاقالطإامأو»هلوقطقس2

.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.«نولوقينيذلا»:عيل4

.عنمطقس5
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سيلنم2لكنوُلوتيديعولالهأريغنممهريغوةّيرعشألامهونأمسانم

دحجوذإصاخشألاةءارببوجول؛ةالصكراتوأرمبراشوأاينازولو؛كرشهب

.ةريبكلاوهوءوسلابمهيلعصوصنلاوهللادنعءايقشألاةءاربلبحجوموهاممهيف

لومحم3(قرسولونزولوةنحلالحدهللالإهلإاللاقنملثيدحاأو

.ضكئارفلاضرفتنألبقامىلعوأةبوتلاىلع

ىرعقثوأ»للهلوقو«ثيدحلا“للايفضفبأوهللبخأنملء5هلوقلو
َسيرفاُكلااوذخُت)اىل هلوقوکلايفضغبلاوهللاافحلامالسإلا

لل_ىلاعتسهلوقو7قافنلالمشيرفكلاو6نِموُمْلانوُدنمءاي

لهلوقوء5اىلعرفحااومانإءومكاومكباوك
‹؛نعالملانمكلذونو9(اثدحمىوآوأاثدحمالسإلايفثدحأنمهللانعلإا

.قنم«نأمسانملاحلافعضو...رارقتسالاريمضنملاح»هلوقطقس1

.طنمطقس2

.547ص:قبساامرظنا3

.269/2‹ناصقنلاوةدايزلاىلعليلدلابابءةنسلا:باتكفواد.وبأ4

.286/4ياربلاثيدح؛نيفوكلادنسمكمحأ:رظنا؛«...ىرعطسوأ»ظفلبدحلهاورس5

.28:نارمعلآةروس«َنيموُمْلنوُمنمءونيرفاكلانوُسوُمْلاذيال)ل»:طيلوا143:ءاسنلاةروس6

.لصألايلهيلعبطشو46هلوقو»:هلوقةفاضإقونيل7

.23:ةبوتلاةروس8

ميعنيبأوريرحنباويقهييلاوقازرلادبعويذمرتلانعظفللااذهريغبعملااذهباصوصتيدنملاجرخس9
.3813244336ء1120:ماقرألامعلاركيدنملا:رظنا
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ءيربانأ»لهلوقونمكلذوحنو2انشغنمانمسيلل1لهلوقو

.3(هلنهکتوأ/[339]/نهکتوأریطتنم

[رمغوربييأةوبنبلاقنميلعدرلا]

لبكلذبدحألقيل«(ءايبنألانم)امهدحأوأ(رمعوركبابأنإ:لاقنمالو)
امكءاوضرقناوكلذباولاقدقاموقلعلويايبنألانمامهنوُنظيېالهجلانمليلق

ييهللاهكرشأ"دازلانايمه"تفّنصفنآرقلارّسفأنأيليعادلايبرحلامساقخيشلاهلاق

مهركذاهيفةقرودجوةبرجيفنوعرقينيذلانّيسوفنلاضعبنأيورامكو؛باوثل
مهءامسأيسنوهيلعتئرقوأاهأرقوييورابلايبرحلاديعسخيشلاهخيشاهملعدقو

هنأهربخأفذيملتلاكلذنماهبلطو

نل؛"ءايبنألانماعنُلاقنمالو":لوقيوموقلاكلذركذينأهجنلاو

لوسرىلإهنعليربجطلغييالعنإهللامهنعل نولوقيةعيشلانماموق
.ءافلخهدالوأنأمهنعروهشملاوىايبنأهدالوأنإوليهللا

متال ىلاعت هلوقلكرشأءايبنألانموأرمعوأركبابأنإلاقنمو

سيلو‹2[نيئيبلا]متاخهدحوهنأىعلاوءينال)لهلوقو7(نيئييلا
.هدعبمتاخنوکيالوهرصعيفمتاخهعم

.حضاوريغرخآظفلعم««نمانمسيل»:هلوقةفاضإقيل1
.108/2«ناعإلاباتكء"انمسيلفانشغنم":ظفلبملسمحيحصحرش«يوونلا:رظنا2

.74703/3مقر؛بيبحنبعيبرلا؛يسدقثيدحنمءزج3

.قنم«امهدحأوأ»هلوقطقس4

.نوعنم«اهقرحأهنآهربخأفذيملتلاكلذنماهبلطو...كلنباولاقدقانموقلعلو»هلوقطقس5

.«نمو":لوقيوموقلاكلذركذينأهجنماو»:طيلو؛«نمالو":لوقينأهحنللو»:نوعل6

.40:بازحألاةروس7
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قفانمءايبنألانمرمعوركبابأنإ:لاقنمنأانباحصأضعبنعيتالتلاركذو

ركبابأنإ:لاقنماًنمسيل*[و]"فنصللالوقهبسانيكلذعموءلطابلوقوهو
.قفانملايفهلاقهتدجو"نمسيل"فنصللالاقاملكهإف؛"رمعو

[رغبيلعايلعامرالضمنميلعدرلا]
ةيرعشألادنعواندنعكطقيدصلاركبوبأقيهللالوسردعبسانلالضفأ

.ىلعةلزتعملارثكأوةعيشلالاقو؛ةلزتعملاءامدقو

لضفأيهوةالصللهمّهنأوءايلاتهدعبلهللالوسرنعةفيلخلاهنأانتجححو

6لركبيبأللقل:ةعمزنبهللادبعللاقفلهضرميفلاللبنذُأ؛تادابعلا

لوسرعمسناکوربكامف«سانلابلصرمعاي7هللاقفرمعدجووهدجيملف
.€8انالثركبابأالإنوملسلملاوهلوسروهللايأيل:لاقفهتوصلهللا

يفهنأنيرّسفملارثكأ؛ةيآلايذلاىقثألااَهُحُيسَول ىلاعت هلوقو
هللادنعکمرنلاقوهابهللاهفصودقوىاملعلاهدمتعاوقيّدصلا

ءافولابرمألابابةرامإلاباتكملسم144/4؛ليئارسإيبنعركذامباب؛قلخلاءدب؛يراخبلاس1

.579صاميفهمامترظناثيدحنمءزحوهو18/6لوألافلوألاءافلخلاةعييب

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام2

.«رکبوبلاقنم»:طونوعيل3

.نوعنمةفاضإنيفوقعملانيبام4

.طنمطقسس5
.«يلصي»:عل6

.طنمطقس7

هنأو««نوملسللوكلذهللاباي»لاق6هنأدرونكلءانعمبثيدحلاخيشلاركذدقو؛يناريطلاودمحأءاور-8

.40/2‹1069مقرثيدحطسوألا؛نارمطلا؛322/4ءةعمزنبهللادبعثيدحدمحأ:رظنا؛طقفنيترمهلاق
ˆ.18‹17:ليللاةروس9
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؛ةُمَألانمصاخدحاويفسيل"مكاقتأ"لاقيدقوفلادنعمركأوهف

ةَمْع/[340]/نمهَدنعدَحَألاَمَوهلوقبضراعيويلعةيآلايف"ىقتألا"ليقو

.قيّدصلاالإقيملفلءيبلاهابرذإةييرتلاةمعنلعدنعو2ىّرْحُث

ءادتقالابرومأم*يلعف3(رمعوركبيبأيدعبنمنيذللاباودنقا)ل:لهلوقو

الوءادتقالابيواسملاوألضفألارمؤيالو؛قيّدصلانودرمعوءامغودوهفامه

.لوضفللاةمامإنوزيجيالمهُنإفءةعيشلادنعامي

نيلسرملاونيئيبنلادعبتبرغالوسمتعلطامهللاول:ءادردلايبألل6هلوقو

.5(رکبيبانملضفالجرىلع

.€6نیلسرللونيئيبلاالحامةنحلالهألوهكاديسامهل:رمعوركبيبأيفليهلوقو

.7(هريغهيلعمّدَقتينأركبوبأمهيفموقليغبنيامللهلوقو

.13:تارححلاةروس1

.19:ليللاةروس2

ةمدقملاةحامنيا؛"رَسَحثیدَحانه":لاقو3742271/5مقرثيدحركبيأبقانم؛يذمرتلا3

.382/6«ناميلانبةفيذحثيدحدمحأ؛9737/1مقرل6هللالوسرباحصألئاضفباب

.«يلعو»:طيل4

يلنامسلاهحرخو"نيلسرملا'لقيموييطقرادلاهحرخوصلخملاهجرحخ»:"ةرضنلاضايرلا"يللاق5

136/1٠ءةرشعلابقانميلةرضنلاضايرلا«يربطلابحملا:رظنا؛«دمحمنبرفعجنعةقفاوملا

َرحخألاونوألانمحللعلوُهُكاديسناذه»:لاق:ظفلببلاطيبانبيلعنعيذمرتلاهاورثيدحءزج6

فَيدميلولوواننمبيرغثيدحعه:لاقويلع(نيلسرللونيأل
يو.هخولَذَهريغنميلعنعتيدَحْلاذهيوردقوبلاطيبانبيلعنمنيسحلانبيلععمسيملوثيدَحْليل
.1538ثيدح2082بابللوسرلانعبقانللباتك:يذمرتفا««سابَعنياوسلأنَعباجل
موقليغبنيام":ظفلبتاعوضوملاصيخلتيليذلاهركذوء"يغبنيال":ظفلبهعضوبيزوحلانيامزج7

صيخلت؛يهنلا؛236/125/2«تاعوضوماباتك؛يزوخحلانبا:رظنا"هريغمهمؤينأركبوبأمهيف
.140ص5مقر«؛تاعوضوماباتك
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اليلخاذختمتنكوللالهلوقو‹1(رمعمثركبوبأنيمأريخلليهلوقو

تبجوأيذلايحاصويديٿكيرشوهنكلو؛اليلخركبابآتذختاليبرنود

.2(ێمأيفيفيلخوراغلايفيبحصهل

هتنبايجوزويبنمآويقدصوسانلايبذكركبيبألثمنيأللهلوقو
ةعاسيعمدهاجوهسفنبناساوو

.*«رمع۴ركبوبأنيئيبنلادعبسانلاريخ»يلعلوقو

لوسرىصوأام»:؟كدعب؟مايقلايفيصوتنم؟[هل]ليقذإيلعلوقو

امکمهریىلع7مهعمجاوبسنبلدارأنإنكلو«يصوأىحللا
.«مهریخىلعمهيبدعب؟مهعمج

كءاَسنَويكءانباوااغباولاَعَتأل:ةلهابملاةيآبةعيشلاجتحاو

نمىلوأوهفءةلاسرلاوةءوبنلاالإاليءينلاكوهفالعلمشيانسفتأٌنِإف
.مهريغونييسحاونسخلاوةمطافهلومشبضرتعيو؛مهلك/[341]/لءينلاريغ

يمأريخ“:ظفلبيطويسلاوء"...اهيبندعبةمألاهذهريخ":ظفلبيلعنعنابحنباويناربطلاهحرخأ1

«‹نابحنباو2749ثيدحطسوألا؛ناريطلا:رظنانسح:يطويسلالاقونبانع"...يدعب

.624/1جم.‹40527ثيدحرغصلاعماجلا؛يطويسلاو؛402/8؛تاقنلا

ريبزلانبهلادبعثيدحنم:دمحأ:ء"يمأيليفيلخو"هيفسيلودمحأهاورامصعنلااذهلةياوربرقأ2
.04/4‹نيندللادنسمدم:رظنا

.صنلااذهىورنمىلعفقنل3

.ةحفصلاهذهيل«رمعمثركبوبأيمأريخ»ثيدحجيرفتشماهرظنا4
.عنمةفاضإنيفوقعملانيبامس5

.«مايقلاب»:طل6

.«مهعمجا»:طيل7

.«مهعمأ»:طف8

.60:نارمعلآةروس9



ديحوتلاةديقعحرش572

يعملكأيكقلحخٌبحأبييتيإمهللا»ا:لاقفرئاطهيلإيدهألهنأباضيأ
ءيشلكيئهيلابحهنديفيالهنأبباجيو؛!(هعمهلكأفيلعىنافرئاطلااذه

هباوثهبحو؟ءايشألاضعبيفواَءيشلکيفهيلإوهأ:لاقيهافميسقتلاةحصل

.اقلطمةّيلضفألاىلعلديالف«رخآنودءيشيفاباوثرثكأنوكينأ2نمعنامالف

نابباجيو؛يلعهلتقو3(قلخلاريخهلتقيلةّيدثلايذيفلهلوقباوُجتحاو

بيحأو؛مامإهنألهتفالخرصعيفنملضفأيلعفهتحصىلعوكلذحصيم

معيهنأبو؛اذهنمفعضلالخدف«هنماريخهلتاقنوكيفهلتقرشاييملهنأباضيأ

.اذهنمفعضيف«ثيدحلايفاعامجإلحادريغوهولءيبلا

زجنيويديضقييدعبهکرتأامريخويريزوويحأ)‰3ەلوقباوجتحاو

ىلعةرازولاوةوخأللةلالدالهاببيجو؛4(بلاطيبنبيلعيدعو
.هدعولازجنموايضاقهكرتينمريخهنأىلعلديهإفمالكلايقابامأوةّيلضفألا

نمكتحجوزنأنيضرتامأل اهنعهللايضر ةمطافللهلوقباوُجحتحاو

مهريخدارالعلوهجولكنمريخهلآهنممزليالهنأببيحأو؛5(؟يمأريخ

.3805300/5مقرفطبلاطيبأنبيلعبقانم؛يذمرتلا:رظنا1
.طنمطقس2

.ائیدحهیورينمىلعفقنل3

:رظنازني...يلهأيليفيلخويریزوو...»:ظفلبتاعوضوللانمنباهرکذ4

.359/1«تاعوضوللايزولنيا

ءاسنةديسكنفاملعمهملعأوامالسإنيملسلللوأكتحوزنأنيضرتامأ»:هيفثيدحنمءهزحوه5
امهدحألعحفنيلجرمهتمراتخافضرألالهأىلععلطاهللانأةمطافاينيضرتامأءاهموقمرمتداسامك

يتيمأمدقأكتحوزيأنيضرتامأ»:ىرخأةياورو؛عوضوم:يهذلالاقومكاحلاهجرخأ؛«كلعبرخآلاوكابأ
.605/11جم32924‹32925ثيداحأ؛لامعلاك:رظنا؛«املحمهمظعأواملعمهرثكأواملس
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"نيمأريخنم"هلوقبدارينأمزليالهنأبو؛ةقفاوملاةياعروةقفشلاوةبارقلاباهل

رمعوركبيبأک«رایخمهلكةلمجنماجوزاشلعجهنآديرينأزاوحبدحاولا

."نالفيبنمهتنبلجٌوزت"لاقيامكءالاجوزمهنمهلعجفيلعونامثعو

نأ/[342]/زاوحببيحأوء1يلعيدعبهكرتأنمريخ:%3هلوقباوُجتحاو
.دعولازاحنإونيدلاءاضقيفاريخنوكي

 ةشئاعتلاق«(برعلاديسىلعو«نيلاعلاديسانآ:هلوقباوجتحاو

ديساذهل:لاقفبلاطيبانبيلعلخدفلءينلادنعتنكساهنعهللايضر

ديسانأ:لاقف؟برعلاديستسلأهللالوسراييمأوتنأيبأب:تلقف«بروعلا

ملسنإوءةّيلضفألاالعافترالاةدايسلاناببيحأو؛3(برعلاديسيلعونيملاعلا

.ضعبيفلببيشلکيٿديسهئامزلي
ائينكابأمهنمراتخافضرألالهأىلععلطاهللانإ)ل:ةمطافللهلوقباوُحتحاو

.داهجللواهالعبنوكينأهراتاهنأببيجأو؛5(كلعبمهنمراتخاوةيناث“ملطاغ

نألامتحاببيجأ؛هسفنلاخأهلعجةباحصلانيبیخآا¥هاباوُجتحاو

.ةمدخلاوةفلألاةدايزوةبارقللهيلعهتقفشةدايزلاحخأهذي

«....يلهنميفيلخويريزوويخأنإ»:ثيدحنم«تاعوضوماباتكصيخلتيليهذلاهركذ1

.179ص392:مقرو177ص786؛مقركلذكرظناو161ص335:مقرثيدح

.طونوعنم«ديسيلعونيماعلاديسانأ6هلوقباوحتحاودعولازاحنإونيدلا»هلوقطقس2

مكعحلاىلإيهذلاحنجلبءةفيعضاهلكدهاوشهلو»:يراقلاهنعلاق«...مدآدلوديس»:ظفلبيور3

223224ص235:مقرثيدحةعوضوملارابخألايلةعوفرملارارسألا«يراقلا:رظنا؛«مضولابهيلع

124/3٠يهنلاشماهوكردتسملامكاحلا

.«مهنم»ةفاضإطيل4

.572ص««...نيضرتامأ»ثيدحقبسامرظناو‹340/17؛قشمدخيراترصتخروظنمنبا:رظنا5
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عجرفرمعمث؛حتفيملوعجرفربيخلاتقلركبايأثعبلهلآب

الجرمويلاةيارلاٌنيطعأل:1لاقفةيارهعموسانلاىلإجرخحبصأانوكلذك

نورحاهملاهلضّرعتفريغاراركهلوسروهللاهبيوءهلوسروهللابحي

؛ةيارلاهيلإعفدمثهنيعيفلفثف«نيعلادمرأهلأ:ليقفنيأ:لاقفراصنألاو

.رارفريغارارکهنوککضعبيفلببيشلكيلتسيلةّيلضفألاناببيحأو
لقنخلاصويرجولََموُههللانإفل للاعت هلوقباوُجتحاو

هللادعباثلاثارصانهلعجيففرصانلاىلولاوولعنينمؤللحلاصنأنيررسفملانمريثك

وأقيدصلاهنأموقلاقدقويلعهنأمزليالهّنأبباجيو؛هريغىلعليضفتليربجو

.واولابنينمؤملااوحلاصلصألانإليقامكءملاصلاقلطموأةقيقحلاةدارإىلعرمع

/[343]/ءاوقتيفحونىلإو3هملعيفمدآىلإرظنينأدارأنمللهلوقباوجتحاو

يبانبالِرظنيلفهتدابعيیسیعیاوهتتیهيتیسومیاوهملحيفميهاريإلاو
ءيٽلكبههبشهلآاببيحأو؛اعامجإةباحصلانملضفأمهوءايبنألابهاواسف“بلاط

.ةدايزلاوةاواسمللمهنملضفأهنآمزللاوةلصخلكيفالةلصخييءالؤهنم

يفهنوكومهفلاوملعتلاىلعهصرحوهئاكذطرفلةباحصلاملعأهنأب
هتمدخبركبوبأاًمأو«تقولكهيلعلخدياريبكهرهصواريغصلَكهرجح

!€ىلعمكاضقأل:لاق55هنابو«نيترموأةّرممويلايلهيلعلخديو«اريبك

.«لاقو»:طلا1

ةروصس2.

.«ەلىع»:طلس3

يلیسومیىلإوهتلخيفميهاربزلاويقلخليلوهقلخيلمدآ...»:ظفلبسنأنعركاسعنياهرکذ4

.7378‹قشمدخیراترصتخنبا؛«....هتتسيلیسیعیاوهدهزیلیحیللوهتاجانم

.«ەآ»:ةفاضإطل5
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مكأرقأوديزمكضرفأل:هلوقبضراعيالومولعلاعيمجىلإجاتحيءاضقلاو

يلعوملعلاةنيدمانأل:لهلوقلوثيدحلااذهلالعلمشيالباطخلانال2ي

.ةءارقلاوضئارفلاملعيفليضفتفانملسنإو3(اهبب
يلعهلأنيربعملارثكأو€4ةيعاوَنْذُاهّعَتول ىلاعتسهلوقباوُجتحاو

.يلعهنأبريسفتلاىلعقافّنالامدعبباجيف

ُتاَدلاَولاول:یلاعتسہلوقلرھشأةّتسلتدلونممحجرنعرمعیھتهنأباوُحتحاو

6رهنوالصفوُهمَحَول ىلاعت هلوقعم5يايلوحنالوافض
ليبسالذإ8[لماخ]ةينازلامجرنعهاورهشأةّسلمحلالقأنُىلعكلذ7ةلالدل

يلةفوقومةباحصلانعارانآ"ةعوفرملارارسألا"يلدروأواذهبهتملعام»يواخسلالاق1

؛125‹124صء52مقرثيدحءةعوفرملارارسألا؛يراقلا:رظناكلهئيدحنمتسيلوعوضولل

.72ص‹142مقرثيدحءةنسحلادصاقملايواخسلا

بانك:رظنا««يأمُهَْرفأَوتباثنديرمُهُضَرفأو»:ظفلبيذمرتلاهاورثيدحنمءزح2
.330/5ء3879مقر؛ييأوتباثنبديزولبجنبذاعمبقانم«بقانللا

يئالعلالاقامكنسح»هنإلاقو؛خيشلاوبأوياربطلاومكاحلاويذمرتلاهاورلوسفلايلهنعفلوللاق3

يمسينمنيثدحنانمنکلمكاحلالاقامكحيحصالو؛يزوحلانبامعزامكعوضومالرجحنيو

لاقو؛اهيفنوعطمهقرطعيمجو»:لاقمث"تاعوضوملاصيخلت"يلةددعتماقرطهليذلاركذو
لاق؛عوضوملب:تلق حلاصنبمالسلاديعتلصلاوبأهيفوهدننءركذدعب :"كردتسملاصيخلت"يل

نيحيحصلاىلعكردتسملامكاحلا:رظنا؛«نومأمالوةقثإلهللاوال:تلق«نومأمةقثتلصلاوباو[مكاحلا]

ءامسأنملوسفلا؛شيفطا166‹165«تاعوضوللتبلت:يهذلا؛127‹126/3:يمنلاصيخلتعم
135.

11٠:ةقاحلةروس4
.23]1:ةرقبلاةروسس5

.14:فاقحألاةروسس6

.«ةلالدلا»:طيلس7

.عنمةفاضإنيفوقعللنييامس8

 



ديحوتلاةديقعحرش576

يلعالول»رمعلاقو«تعضوىحلماحلاةينازلارظتناليهنألوءاهلمحىلع

لهأنيبتيضقلاهيلعتسلحمثةداسولايلترسكول»يلعنعو؛«رمعكله

لهانيبومهروبزبروبزلالهأنيبومهليحنإبليجنإلالهأنييومهقاروتبةاروتل
وهفيكاهبمكحلاناييوبتكلاهذهيفابهملعنايبدوصقملاو««مهناقرفبناقرفلا

وأرحبوأربيفتلزنةيآنمامهللاو»:لاقوزوجيال2ذإنآرقلاريغبمكحلاال

«تلزننميفملعأانأوالإرانوألیلوأضروأءامسوا/[344]/لبجوالهس

.رحبلابكريمللهنألظفللارهاظالميمعتلاهدارمو««تلزنءيشيأيفو
ردقلاوءاضقلانُمضتتيماشلالجرللاهررقيلاديحوتلاظافلأهلهللاماهلإب

ةيمالكلالوصألايفهيلإنوبستنيقرفلاعيمجويياحضناسلىلعكلذدرجيملو
ةذوحأمةّيفوصلاةقرخنأىح«نطابلاةيفصتملعيفةّيفوصلااذكوءةّيهقفلاعورفلاو

هقفلايفناكو«هذيملتنيرّسفلاسيئرسابعنباوءاهبحصتسيةقرخيفوصلكل«هنع
ملعاذكوتوسألايبألهنمرهظامّوحنلاملعو«ىوصقلاةجردلايفةحاصفلاو

.هريغنماهبملعأهتفقالخألاوىوتفلاملعاذكوءةحلسألاةسرامموةعاجشلا

نُشفتومعنتلاكرتوءهيلعايندلاباوبأعاسُتاعمهنعروهشملاهدهزباوُجتحاو

.انالثكتقلط:ايندلللاقوسبالملاولكأملايف

ىحةَدشعمنيكاسملاهسفنىلعرثؤيناكذإهمركباوُحىتحاو

هروحسوهروطفهقدصتبانالثموصيلايلىوطو«همناخبةالصلايفقّدصت
.لئاسلاىلع

.«اهيف»:طيل1

.طنمطقس2

.«زجي»O:ل3
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لاقةيلهاحلارياكألتقولاطبألاءاقلوبورحللهتحافكوهتعاجشب
.€1نيلقثلاةدابعنمريخيلعةبرضلل:بازحألامويل

نسح)لا:ليهلوقيفلخادكلذوةباعدللبسنىحهقلخنسحب
.2(نامبإلانمقلخلا

ةوقبربیخبابتعلقام»:لاقوهديبربیخبابعلقنحهتوقدیزم.اوجتحاو

ةوقبنكلةيئامسحج

3هنكللءينلامعكطسابعلاوةراهصوابسنلءينلاىلإهبرقباوُجتحاو

.مالاوبألانم/[345]/هوخأبلاطوبأو«؛بألانمهللادبعوخأ

نسخابو«نيماعلاءاسنةدّيسلهللالوسرتنبةمطافبهصاصتخاباوُجتحاو

نمهدالوأدالوأبوةالهأبابشاديسامهامهيفيورملانيسحلاو

راديفءاقسهتقبطولععمديزوبأناكىحنيلاعلاىلعمهلضفىلعسانلا

كرديملنكلءاضرلاىسومنبيلعرادباوبيخركلافورعمو«قداصلارفعج

اًمأو«رفعجةّيئاحورنمضيفتسيهنكلو«فورعمنعرْخأتلبارفعجديزوبأ

.همدخیناکواضرلاىسومنبيلعديىلعملسأاًيئارصنايبصناكهنإففورعم

عجرمنألهةيلضفألاىلعالةليضفلاىلعلديهابهلككلذنعبيحأو
تاعاطلاباستكاىلإدوعيكلذوفلادنعةماركلاوباوثلاةرثكىلإةّيلضفألا

مولعملانمو؛نيدلاةيوقتيفمهرئآمومالسإلاةرصنىلإدوعياموءاهيفصالخإلاو

.صنااذلجيرختىلعفقنم1

.16/5جم4017ثيدحطسوألاناربطلا2

.«نكل»:طل3

قحامنيا321/5ء3856مقر...نيسوبلاطيبأنبيلعنبدمحميبأبقانم؛يذمرتلاس4

.11844/1مقر؛بلاطيبأنبيلعلضفقمدقلل
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ةحلطونافعنبنامثعهديىلعملسأوكيهللاىلإةوعدلابلغتشاقيّدصلانأ

مالسالامهمىّوقتف«؛نوعظمنبنامثعوصاقويبأنبدعسوريبزلاوهللاديبعنب

.هتافودعبولءيبلاةايحيفهللانيدءالعإورافكلاةعزانميفاموادمناكو

باوثلاةرثكلبءتاحآاهنألهللادنعملعلاونظلاقيرطبةّلضفألايفةبوجألالكو

١.اةّلضفألابعطقلابجويالدق

لضافلادوجوعملوضفللةمامإاوعنمةيمامإلاوءةّلضفألابعطقلاديفيالةمامإلاتوبو

هاوتفبلمعلاوءاهقفلا2دحأسردروضحيعفاشلامزلأنمهبالموءالقعحيبقكلذنأ

حبقيامو؛رثكألاهيلعودوجوعم]لوضفللةمامإزاوجانبهذمو؛اهيفسدع

ةمامإللحلصأهلعلذإ/[346]/«هددصبنحناميفالموحنوروكذمللاثلليفلوضفللةساير

نماهنأشبفرعأواهبموقألوضفللنوكيدقف«هبمايقلارمألكيفربتعللالضافلانم
الاياعرلاتناكاذإامكبجيملةنتفراثأنإلضفألابصن:اولاقفموقلّصفو؛لضافلا

لإةّوقالولوحالوملعأهللاولضفألاةماقإتبحوًالإو؛لوضفملللبلضافللنوداقني

.ميلظعلايلعلاللاب
[نيمامإعامتجابلاقنميلعدرلا]

؛6"نيناطلس"ةخسنيفوربكأةمامإنيلداعنيريبك(نيمامإنإلاقنمالو)
هذهىلعلداعلامامإلاهبهبشقحالبيطعيوٌقحالبذحأي7رئاحلاطلستملاناطلسلا

.«ةيلضفألابحويال»:نوعيل1

.«داحآ»:نوعيل2

.عنمةفاضإنيفوقعللانيبام3

.«انإ»:طيل4

.قنم«ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو...لهلوقو(نيئيبنلامتاخ) ىلاعتسهلوقل»هلوقطقس5
.56ص؛ةبازعلاةديقع؛ميمجنبا:رظنا6

.طنمطقس7
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؛ذافتإلاىلعةردقلاعماحجلاوةّلصأةيقيقحتةّييرصتةراعتساهمساهلراعتساوءةخسنلا

ىمسيوٌقحبذخأيوقبيطعيلدعلامامإلاو؛ّقحالبيطعيوٌقحبذحأيكللاو

ةيعرىلعةيعرشلاماكحألاءارجإيف:يأ(ةدحاوةريسيفناعمتجي)؛ةفيلخ
حصيهزفقاطتالماوقأتلصفولاًمأو؛اهحلاعيوأدحاومامإاهقيطيةدحاو

لاقامكرمألاسیلو«ترهيتيفمامإونامعيفمامإناكامكءرثكأونامامإ

امهنيبنوكينأوهوةدحاوةلصخيفالإايندلايفنامامإزوجيال:ةقراشملاضعب

.2نامامإنوكيالفنفسلابدحاومامإامهقيطيورحبامهنيبنوكيدقاضيأو؛رحب

ريخألااولتقافناتفيلخلاعيوباذإ)ل:¥هللالوسرىلإهدنسبملسمىور

ونبتناك:لوقيلهللالوسرتعم:ةريرهيبأنعملسمويراخبلایورو

نوکيسويدعبءينالهوينهفلخءينكلهاملكءايبنألا*هسوستليئارسإ

نإفمهقحمهوطعأولوألافلوألاةعيبباوف:لاقانرمأتامفاولاق؛نورثكيءافلخ

.6(مهاعرتسااًمعمهلئاسهللا

مكنمولحجرام:اولاقراصنألانِإل/[347]/ةفيقسلاثيدحيفيقهيبلایورو

.۹(ناحلطصيالاذإدحاودمغيف7اضيأنافيس:رمعلاقلحجر

.یٿرم«ةفيلخىمسيوقحبذحخأيو...نيناطلسةخسنيفو»هلوقطقس1

.قنم«نامامإنوكيالفنفسلاب...ةقراشملاضعبلاقامكرمألاسيلو»هلوقطقس2

17/6.٠كلوألافلوألاءافلخلاةعيببءافولابرمألابابءةرامإلاباتكملسم:نعملاانهيلرظنا3

.حيحصلاثيدحلاصننموخسنلانمهانتبثأامحيحصلاو««مهسسوت»:طيف4

.خسانلاطخنموهو««امف»:لصألايل5

.569ص«يدعبءيال»ثيدحقبسامرظنا6

.نوعوقولصألانمطقس7

:يقهييلا:رظنا؛يقهيبلانموعنمحيحصتلاو«احلصيالذإ»:نو؛«احلطصيال»:طولصألايل8
.144/8145‹نتسلا

37١
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فلتخاكلذناكاذإونيملسملللياله»:هتبطخيفرکبوبالاقو

رهظتوةّسلاكرتتكانهمهنياميفاوعزانتومهتعامجتقّرفتومهماكحأومهرمأ

.!«حالصكلذىلعدحألسيلوءةنتفلامظعتوةعدبلا

2ةمامإلاتنّيعتاذإلهنأمهريغوةديبعيبأورمعولهللالوسرنعءاجو

.3(ەولتقافبافدحأل

لكفنسحلادالوأيفىروشةمامإلا:ةّيديزلانمةّيدوراجلالاقو

دعتاوزوجفمامإوهفاعاجشاملاعناكوٌقحلاىلإايعادفيسلابجرحخيمطاف
لبقفلسلانمدقعنملاعامجإلافالخوهو؛“راطقألاقياضتمعقصيفةّمئألا

.ةمامإلاتوبثىلإاقيرطةوعدلااولعجكلذلوروهظ

صنلاةثالثرومأدحأالإاهتوبثلىضتقمالهنأىلعةّمألاتقفُأا»:رخفلالاق

رمأيوءةمامإلالهأ5نموهنمةملظلانيابينأيهوءةوعدلاورايتخالاو

.6«ەعابأىلإسانلاوعديوركنملانعىهنيوفورعللاب

ناقيرطلااأوهيلعصوصنللاةمامإىلإقيرطصنلانأيفدحألعازتالو
.ةيمامإلاامهافنفنارحخأآلا

.48/1ركبيباهقفةعوسوميحهعلقو‹596/5لامعلاتكيدنملا:رظناو145/8ننسلا؛يقهيلا1

.«ةنامألا»:طل2

.ائيدحهيورينملعفقنل3

.«رايطألا»:طيل4

.لصألانمطقس5

159٠صلوصأملاعم؛يزارلارخفلارمعنبدمحم:يلهانعموصنلاانهوحنرظنا6
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رايتخالانُىلعةيديزلانمةيحلاصلاوجراوخلاوةلزتعملاوةرعاشألاتقفأو

ملواهيلإقيرطاضيأةوعدلاةيديزلارئاسلاقوءانبهذموهواضيأاهيلإقيرط

.يئابحلاالإكلذىلعمهقفاوي

دعبةربصلابوجوبلاقنميلعدرلا]
ہدُّخوملکىلعمهرکسعملإةرجمحلااوبجوأذإءةيرفصلاك(لاقنمالور

افيلأتمملتدرفأدقو؛نصحريغىلإرجاهيفيكفمهدنعةمامإلابحتالهنأعم

ةرجملاٌنِإ)؛!بنذلاب/[348]/سوفنلاولاومألامهليلحتلاطيإواذهلاطيإيف
كرشرادانوكدعبمالسإرادةكمريبصت:يأ(ةكمحتفدعب)ابوجو(ةيقاب

ةينكمهيبشتلاف؛حتفوهوتيبلامزالب2امزمروهسفنيفلفقمتيبباههبش

ةيقيقحتةراعتساهيبشتلاةنيرقوهيذلاحتفلا3وأ؛لوقكلذوحتفلاتابثإو

.4ةكمىلإةفاضإلااهتنيرقوةّيلصأ
لهاهنطولهآناکولوهيفءاقبلاهنطوميفنمآنملكلزوجياهحتفدعبهل

.ارهجليقوارسولوهنیدةماقإىلإلصيمادامكرش

ءكرشلالهأىلإةعجاراهماكحأرادلکيهو؛الفكرشرادىلإرفاسينأاأو

يتلاليقوللانيدراهظإىلعاهيفناسنإلاردقياليلارادلاليقوءاهيفنوفّرصتملامهو

دحأاهيفملسأكرشرادلكنمةرجحلابوجوبنولئاقلاوارسولوهنيدىلعردقيال
.ةرعاشألاضعبوةيرفصلاوةيدجنلاوةيمشاملاوةقرازألاةكمدعب

."ةقرازألاوةيرفصلاىلعدرلا"هباتكلإريشيانهخيشلاو؛«بنذالب»:عيلس1
.ننمطقس2

.«و»:نوعل3

.یقنم«ةکملإةفاضإلااهتنيرقو...مالسإرادةكمرييصتيأ»هلوقطقس4
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!ريغبنيدلاهلعكرديلاقنميلعدرلا]

زوجيالاموفالخلاهيفزوجيامءاعرفوالصأ(ةنايدلاملعنإلاقنمالور

اولاقذإةلزتعلابهذموههلملعتلاريغبكردي)ةهاركواميرحتوالفنواضرف

ےہهيلععباتیالوسانباحصأنماشهبلاقوحيبقتلاونيسحتلاب

عملانأباوحلاو؛€2اَهاَوََتَواَهَروُحفاَهَمَهْلَفل ىلاعت هلوقباكسمتم

.عامسلاةطساوببولقلايفىوقتلاوروجفلالاخدإ

نمهنهذىلخأوةعاطلادبعلارثكأاذإلعلريغبمولعلاكردتةيفوصلاتلاق

ةآرملاك“مولعلاهيفةيفصتلاوداهتجالابقلخلاقئالعوايندلابئاوش

.ددیعبريغهنأىلعلديام"ناهربلاوليلدلا"ييو؛ةليقصلا

[ةلامويصاعلاملسملاهحلحبلاقنميلعدرلا

ةريبكلابوأبنذلابلحيمدلا(هلاملحيهمدلحينمعيمجنإلاقنمالو)

ابنذوأةريبكلعفنمف؛ةقرازألاو/[349]/ةّيدجنلاوةيرفصلامهومهدنعنالوق

فّنصملامومعرهاظو؛ےهللامهحُبف مهدنعسفنلاولاملالالحكرشموهف

لاموبتيملوأباتانزلايفموجرملالامءالؤهدنعلحيهلأسهللاهمحرس

ميجنبا:لناملققحلاصنلارظناملسملامدمكحيفيلتيلادعبةرقفلاهذهٍنأتققحلانيلال1

.56ص؛ةبازعلاةديقع

.08:سمشلاةروس2

.«تقبطنا»:نل3

.عنمطقس4

.167/3168تاهربلاوليلدلانالحرلول؟قنم«ديعبرغهكىلعلديام...ةيفوصلاتلاق»هلوقطقس5
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ملوابرهنابلتقيوامجريملولولحيلببتيملمأباتصاصقلايفلوتقل
.اًدجدیعبكلذوامهيلعاردقي

ءيغابلادخولالاملحيالهنأىلعاوعمجأنيعباتلاوةباحصلانأمهيلعةّجحلاو

دريو؛لماعلااولتاقوكنيهللااودحوموقنملماعهمنغالامدررمعنو

.ناورهنلامويالولمحلامويالورادلاموي“لاممنغيملهنأمهيلع

هوتادرلاف5(َوُكْمَمكُعدوا_لاعتسهلوقان
.ةتيملالالحتسايف

یرقنمةيرقابدلهالبقنمكلذاوفرعمهُإفءيبسلانمهباولتعاام

مهنمتناكوةيرقلاكلتةقدصذخأيلالجركطقيّدصلاركبوبأثعب«نامع

هبسفهحرمعةفالخكلذقفاوومهابسفقّدصملامهيلعرهظفاولتتقافةعزانم

ء«فئاوطكتلعحلنيدبمهتيبسكأتملعولهديبدمحمسفنيذلاو:لاقفمع

.ةقرفتمضاعبأ"فئاوط"عمورمعكلذدرو
سيلع:بزاعنبءاربلانعنمحرلادبعنبهللادبعنعيقهيبلاىور

نعلاقونألبقاثالثمهوعدفجراوخلاىلإ راصنألاونورحاهللاو

”راديفاوعمتجادقوةيرورحلاىلإراصنألاونورحاهملاويولعيثعب»:سابعنيا

.«اوردقي»:طيل1

.«لام»:طل2

.نوعنمطقس3

.ًاطخهنأحضاوو؛«لاقاومنغيملا»:طيل4

.122:ماعنألاةروسس5

.«راصنألاونورحاهملاو»:هلوقهيفسيلو179/8٠؛ننسلا‹يقهيبلا6

.«مھرود»:لصألال7
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معنباىلع!متمقنأاذام»لاقنأىلإ«مهيلعتفقوف«فالآةّنسوحنمهو

اولاق؟راصنألاونيرجاهملاولهللالوسر

:شیفطادمحماحراشلالاق؛«هيفهللامكحدقرمآيلاجرلاميكحت:ىلوألا

ديصلايفمكحهللانابسابعنباباوحاًمأو؛جراوخلا/[350]/عمهذهيفحلا

امكانمكحفةامهيفمكحهللانألڭەيفهلةّححالفاهجوزعمةأرملايفمكحو

رمأىلإءيفتىحاحلاتقوهوءاهمكحهللانيبدقةيغابلاةئفلاةلأسموللامكح

.راجدقفاهيفميكحتلاعقوأنموقلانعلودعلاالإميكحتاهيفىقييالفهل

ملفارافكمهلتاقنيذلاناكنإف«منغيلوبسيملولتاق:اولاقمهن:ةيناثلا»

نمشحافًاطخاذهو5[شيفطادمحما]حراشلالاق««؟مهلتاقملفًالإومهبسي

مهمزلو؛كرشلابلياقلطمبنذلابلحتاللاومألانفسهللامهنعل_جراوخل
اهديىلعیرجولاتقلاترضحذإاهوقرتسيوةشئاعاوبسينأهللامهنعلل

نأنكميو؛الهللااهرفغنكلوةريبككلذيفاهجورخاضيأوءةدمعلاتناكو
.كلذنمتينثتسااههللارفغالانإهللامهنعلساولوقي

هللالوسر"مساويهللالوسروحمهيفعباتولوءيلعلكلذزوجيالحراشلالاق

.«متمقن»:نوعوىفيل1

.طنمطقس2

.«اهيف»:طيل3

.نوعنمطقس4

.نوعنمةفاضإنيفوقعملانييام5
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موقلانمعجرفا:سابعنبالاق؛لءينللاملكمامإللسيلذإ؛ةييدحلاماع

.1ةلالضلاىلعنيقابلالتقونافلأ

نإفهلاملحهمدلحنمهلأيفجراوخملااوقفاويملةييهولاةّيضابإلاانباحصأف
ملهافلتقوأيبحولتاقويقبنمو؛اوجرخمهندبالفنوعمسيمهوكلذاولاق

.جرخلعمسولومهنمكلذعمسي
نيساونسحلاهيلعلحخدوءاثالثسانلااعدىحلمحلامويلتقيملايلعنأيورو

ًاضوتف؛كلذتملعدقيخأنبااي:لاقحارحلاانيفرثكدق:اولاقفرفعجنبهللادبعو

اربدماوبلطتالف/[351]/موقلاىلعمترهظنإ:لاقواعدوهيديعفرونيتعكرىلصف

.بلسيملوائيشذخأيملو؛حيرجىلعاوزهحجتالو

تعمسينِإ:لاقفكطقيدصلاركبيبأىلإءاج2برعلانمالجرنأيورو

كلمادبعنبديلولانأو؛هللالوسرلامانلسيل:لاقف؟هلتقأفأكيسيالجر

ينرهتنافتکسف؟لتقيأءافلخلاٌبسنميفلوقتام:زيزعلادبعنبرمعىلإلسرأ

.لتقنيدلايفنعطنإولكنينأىرأ:تلق

ىلعناكوزيزعلادبعنبرمعىلإباطخلانبديزنبنمحرلادبعبتكو

ةنيبلاهيلعتماقوكيسيالجرتدحو:زيزعلادبعنبرمعدهعيفةفوكلا

هيلإبتكف؛كعجارأنأيلادبمثمدلجوأهناسلوأهديعطقبوأهلتقبتممهف

هبكتلتقلهتلتقولهديبيسفنيذلاوف:دعباأ«كيلعمالس:زيزعلادبعنبرمع

وأهبسفهيفيبسيذلاناكملاىلإهبجرافيباتكءاجاذإفهبكتدقألهتدلجولو

.صنلايلافالتخاعم‹179/8؛ننسلا؛يقهييلا:يلارثألارظناس1

.«برعلاضعبنأ»:نيل2
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سانلانمدحأبسبملسمئرمالتقلحيالهلإفىلإبحأكلذنإفهنعفعا

.همدلحدقفهّبسنمفهيهللالوسربسالحرالإ

ءارهقهباوقلطنافبابخنبهللاديعباورمسهللامهنعل جراوخلانأيورو

لتالدهاعمةر:اولاقفهيفيفمهدحأاهاقلأفةلخننمتطقسةرمتىلعاورم
مولتقفءانأ:لاقيعن:اولاق؟ةمرحمظعأوهامىلعمكلدأالفأ:هّللادبعلاقف

مکلکو:لاق؟هلتقانلكوهبمكديقنفيك:اولاقفهبانوديقأ:ٌلعمهيلإلسرأف

اًنماولتقتالهللاو:لاقو؛مهلتقومهيلعىضمفءربكأهللا:لاقمعناولاق؟هلتق

نوضريالةّيبهولاةّيضابإلاانباحصأو؛هللامهنعلةرشعمكنمتلفيالوةرشع

.بنذبلاملالحتسايفالوهلتقيفاورضحيملو«بابخنبهللادبعلتقب

نامعىرقنمابدلهأةقدصذحأيلالجر/[352]/ثعبكلقيدصلانأ!يورو

درورمعهبسفهَرمعةفالخكلذقفاوفمهابسفاولتقافمهعمةعزانمهنمتناكف
.فلئاوطكتلعخبنيدبمهتيسكأتملعول:لاقويبسلا

همدحواکرشمناک ۃریبکلعفنملوقیمهضعبو ةيصعملعفنمنأاومعزو

ةتيلللكأيفمهومتعطأ3[نإ]يأ2(نوكرشملمكمُهوُمَُطانو لاعت هلوقل
ىلإكرشلاةبسنمهمزلوءاالحتسايفمهومتعطأعللنأباوصلاوًاطخكلذو؛؟مهدنع

رُمعهنأمهمزاوهللاءايلوأرئاسوةباحصلالإوهةيصعللمهيلإهللابسناإءايبألا
نأىلإو؛ريغصوأريبكبنذنممالسإلايفهراّمعاولخيالذإنوكرشللمارحلادجسلل

حئابذاولكأينأو؛مهنمنوكرشماجورتيومهنماوجورتيونوكرشللمهتريونيكرشللاوثري

.«وهسانهاقداعإلعلفايرقتمدقتدقةياكحلاهذه»:هلوقبعخسانقلعو؛ركبيبأنعةياورلاهذهراركتعقو1

.122:ماعنألاةروس2

.طنمةفاضإنيفوقعمانيام3

.«ذا»عل4
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همنغمارحفثرويلاملكللاقدقو؛ةدحاوةربقميفنونفادتيمهنأو؛نيكرشللا

مارحفمنغيلاملكو
ُهللابذَعُللكيهللالاقدقوكرشريغارفكواكرشارفكهللالعجدقو

كلذندارفهبكلشينأرفبالللانللاقوهقيآلا2تاقفاُمْاوَنَقفاَنمْا

3بن
نوعرقيمهمايصعممكمايصومهتالصعممكتالصنورقحتلمهيفليهللالوسرلاق

الفلصتلايفرظنتف؛ةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرميمهرجانزواجيالونآرقلا

يفیرامتتوءائيشىرتالفةديدقلايفرظنتوءائيشىرتالفحدقلايلرظنتوءائيشىرت

نمائيشىرتال"اثيشىرتال"عموةديدحلالصنلاوديصلانمةّيمرللةّيمرلاو4(قوفلا

ىلإمضتةماعنلاوأرئاطلانمةشيرلاةديدقلاومهسلادوعحدقلاوةعرسلمدلا
ءيشهيفلهكشت"قوفلايفىرامتت"تولاهنمنكمتييذلاوه/[353]/قوفلاوحدقلا

نمرتولاعضومقوفلا"سوماقلا"يفومدلانم

[ةماملابوبورشنأنمىلعدرلا]
نأيهو؛(اهطورشتناكولوةبجاوبتسيل)ىربكلا(ةمامإلانأمعزنمالور

عارکوحالسنممهیفکياممحلو«رثكأوأهنمفوختللمهودعفصنقلالهأنوكي

.لاموملعو

.هجرختىلعفقنل

.73:بازحألاةروس2

.طوعيل«كلذنودام»لاعتهلوقيلةيآلاتهتناو47:ءاسنلاةروس3

115/6٠هبرخفوأهبلکاتوأنآرقلاةارقبايارنمبابءنآرقلالئاضف«يراخبلا4

عضومقوفلاسوماقلايلو...بزاعنبءاربلانعنمحرلادبعنبهللادبعنعيقهيبلاىور»هلوقطقس5

.827ص«سوماقلا؛يدابآزوريفلا:رظناو؛يقنم«مهسلانمرتولا
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امو؛اهكرتل!بلطولواهكرتهلزجيمللهأاهوهنملةمامإلاتدقعاذإو

ہتمامإاوهركاساننأهغلبهنأيور؛ظعووعاضُناوهامُبِإقيدصلانمناك

؛؟ومتلقتسانإمكليقأيافاوهرکاساننإ»:لاقف2لادموبطخف

.«كليقتسنالوكليقنال:يلعهللاقف

نأالإگةلزتعملانمموقوةّيمامإلاوةّليعامسإلاوراكنلامهو*نومعازلاءالؤهو

هللاىلعبحواولاقوءانيلعبجيالومامإلابصنهللاىلعبجياولاقةّيمامإلا

الهللاىلعبجياولاقةّليعامسإلاو؛ناصقنلاوةدايزلانععرشلانيناوقظفحيل

اللوقنامکملعمنمهتفرعميفمهدنعدبالهلهتافصوهللافّرعمنوكيل؛انيلع

.رظانلاسفنيلوهقلخيفرظنلابلانت:تلق؛ملعتلاريغبكردت

اولاقمهنمضعبف؛الصأمامإلابصنبجيالةيدحنلاوةقرازألاوةيرفصلاتلاقو

ركبيبأكسكعلابموقلاقوءهعابتأو؟يطوفلاماشهكةنتفلادنعالنمألادنعبجي

.هرهقوهمكحتحتوهدوحوملكنألهللاىلعبحاوال:انلق؛هعابتأومصألا

نملتقبرمألانمهريغورمعنعحصاللوصألانمةمامإلانأاندنعو
انوکعمففلاةفصيفهفلختحدقيامنتسيلاهالإ؛اهلوبقنميبافامامإهبصن

.ذحخألادعبالإاهوجوداقتعابجيالو؛اهيففالخلازوجيالهنألوصألانم

.«بلطولو»هلوقناکمعيلضايب1
.«هللاهمربطخف»:ع2

.«نومتلاقتسا»:عيف3

قنم«نومعازلاءالؤهوكليقتسنالو...لهأاهوهنلةمامإلاتدقعاذإوههلوقطقس4

۱.«ةيمامإلاوةلزتعملاو»:عوىقيل5

دبع:رظناماتبثأامحيحصلاو؛فيحصتيلو؛«يطوقلا»:طونولصألال6
.72ء71صءنيمالسإلاتالاقمنمةلزتعملاركذبابءيخلبلاو؛271صةلزتعملاتاقبطولازتعالالضفءرابجلا
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ةيرعشألاتلاقو«كئاقعلاوتانايدلالوصأنماهنأ/[354]/ةعيشلاتمعزو

اذكواعمسبحاومهدنعمامإلابصنو«نيفلكملالاعفأبةقلعتلاعورفلانماهل
.امبالإدودمحلاماقتالذإهبسانيلقعلانأالإءاندنع

[ةمامإلامضيرعت]
جرخو؛«صخشلايندلاونيدلارومأيفةّماعةسائريه»:ليقةمامإلاو

اولزعاذإةّمألا"صخشل":مهلوقبجرخو؛امهريغوسيئرلاويضاقلامومعلاب
نأبوحولديقلااذهجاتحيالدقوءادحاواصخشسيللكلانفهقسفلمامإلا

نكيملهناكقيلينمةمامإللاوجرخي
ةماقإيفلوسرلاةفالخيه:لاقينأىلوألاو؛ةلاسرلاوةعوبنلابٌثحلاضروعو

ثيحب"2كلوقبجرخو؛ةفاكةّمألاىلعهعابأبجيثيحبةللاةزوحظفحونيدلا

ىلعبجيالذإدهتجلاجرخو؛يضاقلاكةيحانيفمامإلاهبّصنينمخلا"بجي

.ركنملانعيهانلاوفورعملابرمآلاجرخيونمیلعبجيلبعاب

[ةيلعضارتمألادروةمامإلاجبيوجوليلح]
ظحاحلاوءالقعةيديزلاوةلرتعملاوءاعامسهبصنبوجوبنولوقيةيرعشألاو

:ناهجويعمسلابوحولللدیو؛اعمسوالقعةلزتعملانم3نيسحلاوبأويعكلاو

ىلعلءينلاةافودعبلوألاردصلايفنيملسملاعامجإرتاوتهنألوألا

نيحهتبطخيفهعقيدصلالاقىحءامامإنوكيةفيلخنعتقولاٌولخعانتما

نمنيدلااذهدبالوتامدقلهللالوسرادُمحنإالا»ليهللالوسرتام

.«هروغويضاقلامومعلابجرخف»:عل1

.«انلوقب»:عل2

.«نسحلاوبأ»:طونيل3
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ىلعكلذكلذىلإةحاحالدحألقيملوهلوبقىلإاوردابف««هبموقيمامإ
اذهانتقوىلإميلاقألايفكلذىلعسانلالزيملوكليهللالوسرنفدوهوءايشألا

عامجإلا/[355]/دنتسمو؛كلذنولحتنينامعلهأوءةئامنالثوفلأورشعةسهحماع

اليلالاوحألانئارقوهاضتقمىلعيرخحلاوهلدحأراكنإالبلوألاردصلايفعقوام
.ليقاذك%3هنامزيفناكنملنايعلاوةدهاشلملابالإاهتفرعمنك

نونظملاررضلاعفدونونظمررضعفدمامإلابصنيف2[نإ]يناثلاهجولا
تاّصاقماودودحلاوداهحجلاوتاحكانملانأةرورضلابملعناأل؛اعامجإبحاو

ةماقإو؛اشاعمواداعمقلخلاىلإةدئاععفانمكلذوحنوءتاعمجلاودايعألاو

نتافتلةمامإلاالولو؛دصاقملامكحلئاسوللو؛مامإيلإمتيالمالسإلاةرئاعش

دحاولكناكاميرو؛ايندلاونيدلاماعمتلطعتونزلاوبهنلاولتقلابسانل

.ايندلاونيدللةّرضمكلذوءهفيسمئاقتحتهسفنوهلامظفحبالوغشم

نالو؛اهريغاهيلعیلوتينأنعفنأتسفنلانالارارضأهبصنينأبضروعو.

رفكيدقفهتمصعبحتالهالو؛ررضلانوكيففئاوطوأةفئاطهنعفكنتستدقهبصن

.ررضلانوكيفهعمنبمهلتاقيوهنولتاقيوأ؛نورفكيورفكلاىلعسانلالمحو

.اعرشهبرومأمهلاتقفهرفکىلعكرتيملرفكاذإو؟مظعأوهنم

:هوجوبهبصنبوحومدعبلئاقلاجتحاو

.«كلذىلإاومدقو»:طيل1

.نوعنمةفاضإنيفوقعملانيبام_2

.عنمهانتبثأيذلاو««راعشل»:نولصألال3
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مهعئابطهيلعثياةّيويندلاوةّبيدلامهحلاصمىلعسانارفوتنألوألا
ماکحأنعنيجراخلانأىرتالأمهيلعمكحتياميفهبصنىلإةجاحالفمهنايدأو
؟مامإالبممناوحأتمظتنادقةيدابلالهأكناطلسلا

دوسألاوةدراشلابائذلاكمهنأىحةميظعنتفمهيفوءةمظتنمريغاهنأبباجيو

اوقفتاموءةنسىلعالوضرفىلعنوميقيالوضعبىلعضعبيقيالةيراضلا

.اضيأنوفلتخيفلطاوبىلإعٌروتيهلأمثلطابىلع/[356]/نوقفامف

هيلةّيعرلاداحآلوصورعتىفخيالوءهيلإلوصولابنوكيامّمامإلابعافتتالانأيناثلا
.زوجيليبجيالفهبصنيفةدئافالفءةّييدلاوةّيويندلارومألانممحلنعياملكيف

اضيأنوكيلبءطقفهيلإلوصولابنوكيالمامإلابعافتنالانأبباجيو
.هيلإنوعجرينمهبصنو؛مهيلإهتسايسوهماكحألوصوب

ملاهودقافاهماقأنإفصعلکيفدجوتاملقاطورشةمامإللنأ ثلاثلا

.بحاولااوكرتدقفًالإو«بحاولاباوتأي
.ذنتيحبوحوالذِإ«بحاوللاكرتسيلهطورشرذعتلهبصنكرتنابباجيو

هدابعبافطلانيلعالهللاىلعبجيهبصننأب2ةيليعامسإلاوةّمامإلاٌجتحاو

.هتعاطىلإ
اضيأوهيلعرودقمهريغورداقهللاوزجاعىلعالإبحاوالهنأ:باوحجلا

هللاىلعهنوبجوتالامُإويوقلاوفيعضللهفاصتإوهرجزلمامإلايفطللالصحي
يف يفتخملاموصعللامامإلاوهوهنوبجوتيذلافءالتومدعبنامزلااذهيل

ہطنمامحيحصلاو؛«انإ»:نوعيلواله:لصألايلس1

؟«نولئاقلاةيعيشلاجتحاو»:نيلو؛«نولئاقلاةعيشلاجتحاول»:علاو؛«ةيليعامسإلاو»هلوقفطنمطقس2

.لصألايلعةياورىلعبطشو
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مزلًالإوهيلعهنوبجوتالفطلوهيذلاوءهروهظمدعلفطلبسیل مكمعز

.بجاوللاکرات یلاعت هنوک

ةنتفلاريثيهبصننابهبوجومدعلةيدجنلاوةقرازألاوةيرفصلاجراوفملاجتحاو

اودجونإمعن؛كاذبصنبحيضعبواذبصنابحيضعبىاوهألافالتخال

.روثتالةنتفلاتناكنإبوحجوالبهوبصناهبقيلينم
.بوحولاىلعلدأهسفتناذهنأباوحجلا

اوېلعألااهلهأاضيأو مُدَقيدقونسألافايواستنإو؛عروألافايواستنإو

الوءةيغابةئففنتاففىبأنمو؛ليصفتلااذهبةنتفلاعفدتتفملعألادوجوعمقيلألا

.كلذنعرحجزلاولطابلوبقوٌقحراكنإنمايندلااولخت

[ةمامإلاطورخ]
نيدلارمأبموقيلعورفلاولوصألايف/[357]/ادهتحبنوكينأةمامإلاطورشو

بورلابيأراذحيحصتوهبشلاةلازإوجححلاةماقإنمانكمتمءايندلاو

الوةزوحلاونيدلانعبذيلبرحلارشاييالناكولواعاجش«شويجلاوروغثلاو
.روهمحلابهذماذهو؛باقرلابرضودودحلاهلوهيالو؛لشفيونيلي

هبحلصينمدحجواذإهبصنبحيفعمتحتالدقذإطورشلاهذهبحبالليقو
.هبيدتقيملاعهعموأيفکيملعهلنوكينأبكلذنودولودساملاعفد

القاعنوکيو«؛لدعالبلتقيوأ؛لدعالبذخأيالعلالدعنوكينأدبالو

روصقوءكّيسلاكلعهفعضوهبنواهتلاودبعلافعضلءةأرماوأايبصالارحاغلب

ىاسنلاويصلالقع

لوقنامكاذهو؛هودجيملنإاذهىلإسانلالزتينکلقحروهمجلالوقو

اذهىلعو؛مهريغنمبصُتحلصيالودجووأدجويملنإف«شيرقنمةمئألا
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نمزوجيالفهرهاظىلع2مهضعبهلمحفء!(شيرقنمةّمئألاللهلوقانلمح

دجويملاذإاًمأعزانيالومامإلاوهفمهنمقئالدجواذإامىلعهانلمحو؛مهريغ
تبتراامءةفيذحيباىیلومملاسرمأڈول»هريغوأرمعلاقامکمهریغنمف

دجويملاذإامىلعلمحيوأءةغلابمف€4ايشبحادبعولو:%هلوقامو«ەيف

ىلعيشيرقلاريغمهضعبلمحو؛لاحلايفرحلصألايفدبعهنأداريهنمثماوس
.ادبعنوكيالهنأاوعمجأو؛يحاونلاضعبوايارسلاوشويحلاىلعةرامإلا

لوصأبالاعنوكينأةيمامإلاطرشو؛مشاهيبنمنوكينأةعيشلاطرشو

نوكينأةّليعامسإلاتطرشو؛اموصعمنوكينأوءةّوقلاباللعفلابهعورفونيدلا

.ولغوهوهديىلعةزجعملا/[358]/روهظنمدبالهنأضعبمعزو؛اموصعم
الومشاهيبنماوسیلو«نامثعورمعوركبيبأةفالخلاوقألاهذهدريو

؛يلعكةباحصلانمةنوعموداهتجامحللبلعفلاباهلكلوصألاوعورفلابنيلاع
.ةعبرألاءالؤهيفموصعمالوءاظفحوىوقأاداهتجاهلنفيلعةفالخاهڑریو

دفيلهتمصعمدعوهلهجزاجولوميلعتللامِإهبصننأبةمصعلاطرتشانمٌجتحاو

.هريغىلعاطخلازاوحاًمإو«نيقيلاهميلعت
.ىوتفلاوءاضقلايفناوعأهلنوملسملاوررضلاعفدلهيلإةجاحلانابباجيو

رمعلاولاقدقوءاعامجإقباسلامامإلانموكهللالوسرنمصنلابةمامإلاتبثتو

هنآنابفاحةمامإلاال:لاقفكدعبامامإبصنا»:رضتحانيح

.15‹14/6قيصعمريغيلءارمألاةعاطبوجوملسم:رظناس1

«ضعب»:طونوعيل2

131٠ص«يحهعلقلاسلورل؛باطنللب.,رمعهقف:رظناولونمطقسس3

.615ءةيصعمروغيلاءارمألاةعاطبوحوملسم:رظنا4

.148/8‹ننسلا؛يقهييلا:رظنا5
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رثكألاقالخ«نيدهتحريغاوناكولودقعلاولحلالهأباضيأتبثتوهنيول
ةعيبلابقياصلاةفالختوبثمهيلعدريو؛صنلاالإاهقيرطال:اولاقمهُإفةعيشلا
.هدعبةمئألاو

:هوجوبةعيشلاجتحاو

ةفيلخناكًالإوةعيبلالهأبتبثتالفهلوسروهللانعةباينةمامإلانألوألا

.هلوسروهللانعالمهنع

هبامهمكحومامإللهلوسروهللابصنىلعليلدةعيبلالهأرايتخانأبباجيو

ٌءلوقنلةتبثماهأانملسنعلوهقتبثمالهلةرهظمةعيبلافماكحألاذافنإرئاسك

هريغمامألانأنمهللادنعامفلاخولوءبانبطاخوتابثإلاكلذزاجأللاا

.هلككلذلقلاخلاوهودنعوهفاولعفاموأ

ملاعوهوهدنعقحلاوهلاقامفملاعلادهتجااذإليقءداهتجالايلاوفلتخاامك

.كلذعميزجيوفلاخيدق2وأهلقلاخوهب

نوكلعي/[359]/فيكفمهريغىلعةعيبلالهألفرصتالهنأيناثلا
؟مهریغىلعاصخش

بجيًمكاحلاوًدهاشلاعراشلالعجبولوسروهللانمةرامأمهتعيبنأبباجيو

.ىوعدلاهيفاموهيلعىعّدملايفاملفرصتالهنأعمهللامكحىلعاليلدوامهعابا

؟ىمظعلاةمامإلافيكفةعيبلابدقعنيالءاضقلانإثلاثا

.عنمةفاضإنيفوّتعللنييام1
.«و»:غل2
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عوحرلاناكمإبوهلمامإلاةماقإوهوهقعيبلانوداميتبثءاضقلانابباجيو

نيرخآدنعو«ضعبدنعيضاقللةعيبلانمدبالفمامإنكيملنإومامإلاىلإهيف
هلةرامإيذوأةعامحلاةماقإ

.ةنتفلاروثتفةمئأىلعدالبوأدلبيفماوقأعيابتاميرهنأ مبارلا

الوطرشرفكلامدعونيدلالئاسمعيمجبملعلاوةمصعلانأ سماخلا

.ةعيبلالهأاهملعي

طرشيالو‹عيابملاةمامإبهللامحىلعةرامأةعيبلانابسماخاوعبارلانعباجيو

؛نامثعلفوعنبنمحرلادبعوقيدصللرمعدقعكدحاوبولوٌمصتلبعامجإلااهيف

هللايحويفائيشيردياللءينلانإفقرععورفلاولوصألاعيمجملعطرشيالو

ةمامإلادقعتو؛نودهتجيوأنولأسيفءايشألاضعبنورديالةمئألاودهتجيوأهبهيلإ

هلتدقعنموءارهجهلدقعنمهيلعمدقتيفارسهيلعدقعهنأعدميعديالثيح

.ةيغابهتففويىبأنإلتقاعرشهريغلتّحصامدعبةمامإلا

نإو«نيملسللالاوحأبليامهتمدجوينألثم«بحوممامإلالزعةُماللو

.نيترضملاندألمتحاةنتفلاىلإهعلخىدأ

.«طرتشي»:طيل1

38

 



لصف

[ةماظلابيلعءامإلاةيقحأيفةعيشلايلعدرلا]

¿لامهممثسابعلاويلعوركبيبأةثالثلادحأمامإلانأىلععامجإلادقعنا

۔مدعو«ةيواعميلععزانامکقحلاريغىلعناکولوکبابااعزانی

ةمصعلانوبجوتمتنأوءةمصعلابلغمةريبك/[360]/اذهلثميفٌقحلاىلعةعزانلل
ةعاجشلاةياغيفيلعلوقناألعازتلانكمياللاقيال؛ةعيشلااهتيأمامإلل

نيسحلاونسحلاوڭەهجوزاهبصنمولععمةمطافوءةينيدلاةرومألايفبلصتااو

؛همعوهوهعمهبصنمولععمسابعلاوءمادلول6هللالوسريطبسامغنوكعم
لڈالوسرمععيابسانلالوقيىحكعيابأكديددما»:يلعللاقهنأيورو

:لاقوهفيسلسوهعمناكهتعاجشعمريبزلاو؛«ناناكيففلتخيالف؛هيحخأنبا

مکیلعيلينأفانمدبعبايمتيضرأ:نايفسوبألاقو؛ركبيبأةفالخبىضرأال

3ركبيبأةفالخراصنألاتهركو؛الاجرواليخيداولانألمألهللاو؟يميت
الهنآو«؛شيرقنمةّمئألانأبكطركبوبأمهعفدفريمأمكنموريمأاّنم:اولاقف

ةعيشلاهتعُداامكيلجصنىلعةمامإىلعناكولو؛ةدحاوةريسيفنيمامإ

.امزجاوعزانوهووذويلعهرهظأل

.«رومأ»:طل1

.طنم«ركبيبأةفالخراصنألا...متيضرأنايفسوبألاقوههلوقطقس3
^۹
.
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اوبذکو؛ةكوشالولاجرالولامالنابجفيعضخيشةعيشلادنعركبوبأو

هموقيفحاصولوءةكوشهلونابجالو«فيعضريغركبابأنإفهللامهنعل

نمو؛برحلايفلهللالوسرىقووابورحدهاشدقو«فويسلاتلصهوتأل

لاقو؛يقباميقبولهللالوسرلهضعبفأ!ميظعلامهلوةكميفشيرق

«يدحوولوٌنلئاقألهلو:لاقولهللالوسرةافودحبلتاقنالمهلكسانل
.ماهسلاهيلإنوبرضيودبلالهأوجرحف

:هجوأبقيدصلالبقىلعةمامإلةعيشلاتُجبتحاو

ء؛سابعلااذكوءاعامجإموصعمريغرکبےوبأوموصعممامإلان_لوألا

.يلعلةمامإلاٴتتبظف

.حيحصريغمامإللةمصعلاطرشنأبباجيو

.ةعيابلابتسيلةمامإلاوعيوبركبابأ/[361]/نأيناثلا

.هليلدرمامكةمامإلاقرطنمةعيابملانأبباجيو

.لوضفملاةمامإزوجيالوءايبنألادعبقلخلالضفأالعنأ ثلاثلا

ةيافكلاضورفرئاسكىزحأاهماقأنمفحلاةماقإلةمامإلانألاهزاوحبباجيو

دقونميلالهأىلإاذاعم3هللالوسرملفدقوميلعتلاوءاضقلاويهنلاورْمألاك

.«ميشغ»:نيلو؛يسج»:عيل1

.«ابأ»:خسنلال2

.«تتف»:عل3

.طنمطقس4
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لضفأنإ:لاقلهللالوسرنأةدّدعتمقرطنميورايو؛لضفأوهنمناك

.1ركبوبأءايبنألادعبقلخلا

:ےرومألةمامإللالهأمهدنعسيلقيدصلانأ عبارلاو

يدْهَعلاَاللكليهللالاقدقوسهللامهنعلمهدنعهنألوألا

مالسإللنعذأ:يأ؛الفطملسأاًلعومالسإلالبقاكرشمناكهّنأال؛€3نيملاظلا

قيدصلاعنماضيأو؛اكرشمنوكياللفطلاٌنألءاكرشمسيلكلذلبقوالفط
يهو؛ملظكلذو¥ءينللتناكربيخبةيرق*كدفنمةمطافوساّبعلاثاريم

ةموصعميهفيهنمةعضبيهو5(تّيلالَأسْحّرلاْمكَنَعبهذاةموصعم

.ثرإلاامهبلطيفالفتيبلالهأصنيفهسحربهذساّبعلاو«هلثم
هيفملظالفثاریملااًمأو‹مالسالابروفغمكرشلابقيذصلاملظنابباجيو

نأةعيشلامعزو«6(ةقدصهانكرتامثرونالرشاعمنحنلهلوقل

لدبامو"ام"نملاحوأناٹلوعفموأ"هانكرت"ءاهنم7لاحابوصنم"ةقدص"

هنمةقدصهنأىلعهکرتامنأهنممهفيفيمةدايزبها"ثرون"يفريمضلانم

عنم«ركبوبأءاعبنألادعبقلخلالضفألاق386هللالوسرنأةددعتمقرطنميوراميو»هلوقطقس1
««رکبيبأنملضفألحجرىلعنيلسرملاونييبنلادعبتبرغالونسمشتعلطامهللاو»قباسلاثيدحلارظناو؛نو
.570ص
.«رومالل»:طيف2

0123:ةرقبلاةروس3

.270/4273‹نادلبامحعم؛يومحلا:رظناعنمحيحصتلاول4

.33:تبازخألاةروس5

ء3861مقرييفلامسقباتك«يئاسنلاننسحيحص؛ٍنابلألا:رظنا؛نوعنم«ةقدصهانكرتام»هلوقطقس6

3867.866/3.868

.«لاحىلعبوصنم»:عل7
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ىلإعفرلانعفيرحتكلذو«ثرويهنمةقدصريغهكرتاموثرويال

اهعسونإثروتالهدعباهبقّدصتيةقدصكرتنملكنأىفخيالو«بصنلا
نايبنم/[362]/دبالاولاقعفرلاىلعو؛ءايبنألاالوكلذبلليصتخيالو؛ثلثلا

.ثرإلاةيآىلعداحألانموهوثيدحلااذهحيجرت

امىلعليلدالو6هللالوسرنمهريغووههعممابمكاحوهكلذمزليال:انلق

ركبيبأيدعبنمنيتفيلخلاباودنقاللاقدقوىانمألاهبدهشذإكلذفلاخي

لبةمطافبُصتخيالوهوءةمصعلايعميفتيبلالهأنعسحرلاباهذإو2(رمعو

يوتستنأ3يّنمةعضبةمطافللهلوقنممزليالهلأالإ«ءابرقأوهجاوزألوانتي

نسحلاويلعدهشواكدفاهاطعألهنأةمطافتعدلليقنإو.ءهتمصعمماهتمصع

نماهثرإتبلطاهنألاذهاهنعٌحصيال:انلق؛قيّدصلااذفنيملوموثلكٌمأونيسحلاو

“ولحجرالإاامفءامهرغصلنيسحلاونسحللةداهشالفاهنعحصنإوهريغوكدف

هنأروهمحلابهذموءلبقتالرخآللنيجوزلادحأةداهشلاقنملاقدقاضيأوقأرما

.نيکودهاشبمكحلازوجيال

ًرقيلٌجحلامسوم؟ىلعيلعثعبوعيشىلعايلاوهلعجيمل8هلأيناثلا
اميفكلذوءالعثعبف5(يملحرلإيعغليالللاقمثهقعاربةروسلّوُأنم
.دقعوألحوه

.نوعنم«ءائنألاالو»هلوقطقس1

ملۇللوسرلانأمكحلاانهديؤيوءرمعنبانعهللصأالركنملاقو"نيريمألا":ظفلبيليقعلاهركذ2

.95/4‹ريبكلاءافعضلا؛يليقعلا:رظناهجوةلأسملايلفالخللناكالاذهحصولودحأةقالخىلعصني

4ءةمطافةبقنمولهللالوسرةبارقبقانم«يراجخبلا٠3

.«وأ»:طيف4

.«یلعهعبو»:نيف5

.526ص:«غلينأيغبنيال»ويدؤيالهنز»:ظفلبثيدحقبسامرظنا6
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هرمأوعستةنساضيأجحلاىلعهرمأوهلةيلوتمسوملاىلعهرّمَأنأبباجيو

هللامهنعلسمهنمبذكةالصلانعهلزعمحلوقو«هتومضرميفسانلابةالصلاب
وألجرلالدبتيوأدهعلاذأىلوتينأمهتداعبرعلانألوهامليلععابتاوےک

.همعيبنمدحأ

فلالإدحأفلحخ3لهللالوسرلصيملسامهنعهللايضرسسابعنبالاق

للانعباغذإءرفسلايفةدحاوةعكراديفوعنبنمحرلادبعفلخوقيدصلا

رمأجورخلانعلءينلا/[363]/لقثانو؛ةريخألا8قحلفامامإنمحرلادبعىلصف
€2سانلابلصيلفركبابأاورم:لاقو؛سانلابيلصيناکفموقينأركبايأ

.هفلخىلصفسانلابيلصيقيّدصلادجوفمويتاذجرحخو؛ارارمهلاق

ناکاذإىحلهتومضرميفمهبيلصيركبوبأناكسنأنعيراخبلايفو

نأكمئاقوهوانيلإرظنيةرجحلارتسعفرةالصلايففوفصمهونيشإلاموي

ركبوبأصكتف؛حرفلانمريطناندكفكحضيمسبتمث؛فحصمةقروههجو

مکتالص|وأنأانيلإراشأفءةالصلاىلإجراخ¥ءينلاننظوءهيبقع*ىلع

.5ەموييفتامورتسلاىخرأو

«يلصيركبوبأوجرخفهسفنيفةفحخدجوهلةشئاعنعةورعنعيراخبلاىورو

.رخآتقويفانهو,5(ركبيبأةالصبسانلولةالصبيّلصيركبوبأناكف

.«ًالز»:هلوقةفاضإنلل1

.161/1ءةعامجلادهشينأضيرملاثيدح«ناذألاباتك:يراخبلا2

.«رارم»:طيل3

.«نع»:نوعيل4

انهفلولاهركذدقو166‹165/1ءةمامإلابقحألضفلاوملعلالهأبابءناذألاباتك«يراخبلا5
.هرثكأيلعاب
.1660/1فلعلمامإلابنجىلإٌماَقنمباب:ناذألاباتك«يراخيلا:رظنا6
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ېلسمانألوقيوهوينزاملاةأاجفقرحأوقراسلالامشعطقهنأثلاثا
.سدسلاهنأهوربخأفةباحصلالأسىحرديملفاهثاريممكةدهتلأسو

ءةقرسلانمةثلاثلارايفهآروأدالحلانمًاطخلامشلاعطقنأبباجيو

ءانموقدنعحيحصلاىلعفيسلاتحتهتبوتلبقتالواقيدنزهنوكل!ةأجفقارحإو
ةفرعممزليالو؛فيسلاتحتولولبقتنيكرشملارئاسكالةعسيفلبقتاملأ
.ثيدحلانعلأسيولكشأاذإدهتجيلبةّرملابماكحألا

دبععفشنیح«رکبيبأنمريخهنأرعاشلاةئيطحلايللاقرمعنأ عبارلا

.ةيطحلالتقيثركبيبأنبنمحرلا
هجوزيفاعمطةريوننبكلاملتقذإلتقلادلاخقحتسااولاقو؛بذکانهنأبباجيو

هلرکب/[364]/يبألتقمدعيفركبيباىلعرمعركنأوملسمكلاموالباهجّورتف
:رمعلاقوشللىلعهللاهلسافيسدمغأال:لاقوقلعالبهجوزتلوكلااصاصق

.كلاعدلاخايكّلتقألرمألاتيلونفل

اکلاملتقامفهعوفویلعویافخوطالتحخاهيفوققحتيمكلذنابباجيو

هناكف؛كبحاص2تامدلاخلاقويهيلإهموقنمةعومجملاةاكزلادرذإهتّدرل

هدنعامتعتمتاهقرافدقهنوكلالإهجوزجورتيملو«يلابحاصسيل:لاق

رمعيلودقهلاغ؛ةهبشلللتقلاهنععفدفًاطخأواهجوزتوأ‹؛دوهشب

دقفدلاخىلعتمقتنااملك:لاقرمعنإمث«كلاميفهلتقيملووحدلاخو

.«ةاحفلا»:نوعيل1

.طيلةظفللاترركت2

.«لىواتلاب»:طيل3
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اهلثمىلإداعنمفاهّرشهللاىقوةتلفتناكركبيبأةعيبنإ»:رمعلاقاولاق

.«هولتقاف

قافُاوةروشمالبتعقواهُنأهانعمفحصنإونماذهحصيملهنأب!بيحأ

دهعبهتمامإتناكهبِإمث؛اهًرشهللایقودقوكلذلثمىلإداعيالفءاهيلعقباس

؟هنمكلذروصتيفيكءوههتمامإيفحدقركبيبأةمامإيفحدقلافهيلإركبيبأ

.اهيلععامجإلابضقتنمهتمامإيفهبضرتعياملكهلم

:ىلعةمامإىلعصنلا سماخلا

:نيهجولهنيعبانغلييملنإويلجصندوجوملعننحناولاقفءالامجإامِإ
مهنيد3يفهباوهقفتيلجرخاذإةنيدملالهأىلعالعهفالختسالوألا

سخياممهابهميلعتواهيلعهتقفشعمفالختسانودباهلكةمامإلاكرتيفيكو

.هدعبةّمألاىلع*فالختساةنيدملاىلعهفالختسافقةأراك

يأرىلإمهفلخامكفالختسالاوميلعتلابنوموقيةباحصلانأملعهابباجیف

رتسيملورتاوتلدجوولواعطقمولعميلعىلعيللاصنلامدعنإمثنيدهتجل
نمةّمئألا»هلوقبراصنألاقيّدصلاعنمامك/[365]/؛هريغهبعندجوولو«هيلإةجاحلا
نطونممهايندمهعيبلدحاولاربخنوصعيالمهوريسيفنيمامإالنأوشیرق

هب1ملحّرصيال5لمث؟نامزلالوطعمدحأهبحّرصيالملمث؛نيدلابةبارقولامو
.بذكفهنعلبقيموحرصدقليقنإو؟ةجاحلاهلتناكولو؟يلع

.«باجي»:طونوعيل1

.«ەنع»:طونوعل2

اوقلعتيل»:نوعيل3

.«ەفالختسا»:طيل4

.وعنمطقس5
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:ةئسلاوباتكلافاليصفتاًّمإو

:نيهجونمفباتكلاأ

2هللاباتكيفضْعَيىومصعَماَحْرالارلىلاعتهلوقلوألا

.ماحرألايلوانميلعو

؛كلذريغوأةقفشلاوأثاريملاوأةفالخلاةهجنماّمإةيولوألانابباجيو

الوةقلطميهفطقفاهدحأالهتاّئزجعيمجلوانتيماعلانألةماعالةلمتحميهف

.هوجولالکنمىلوأدارلاسيلنأىفخي
َنوُميَقيَنيذَلااونماعنيذلاوُهلوُسَرَوهللاُمُكيلَوامال ىلاعت هلوقيناثلا

امِإو۴لويصلايلوکفّرصتللاًمِإلولا3نوُعكاَرٌمُهَوةاكرلانوُنويوةالصلا

هللالاقامكنمؤملكىلعبحبوربصلانأدارمريغرصانلاو.رصانلاوبحل

وهففّرصتلا"لولا"فضعءايلوأمهضعبتاموُوننوُموُملاَولىلاعت

.لئاسلعوكرلالاحهمتاخىطعأيذلاهنأليلعوهفمامإلا

يلفّرصتممامإهلأمزلًالإومامإالرصانٌةولعوصانلا"لولا"نابباجيو
انرضيالف‹هبيسصوصخالهمومعظفللانمربتعياضيأويهللالوسرةايح

يلعنأشيفتلزناهنآىلععامجإلانأعميلعريغتلمشفيلعيفتلزناهُنآ

نولصيوتبحواذإمحلاومأةاكزنوُدوينيذلانينمؤلايفتلزنيهفمّلسمريغ

متاخلانوكينأنعالضف«؛باصتنلامامتمدعليلعلاميفةاكزالو؛سمخلا

.طنمطقس1
.76:لافنألاةروس2

.57:ةدئاملاةروس3

.ننم«ويصلا»هلوقطقس4

.71:ةبوتلاةروسس5
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2هضبءايلوأتاَنموُمْلاَونوموُمْلاولاضيأوءاهضعبوأاهرادقم

عومحبا/[366]/ةراركتدهعيملاضيأوءةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقينيذلا

.فّرصتلاوةفالخلايفالةرصنلايفاهدعباموةيآلالبقاماضيأوءدحاول

ةّجمحنمعرنيحةفححلايفعضوممَريدغيفغلباللهلإفةّنسلااأو

؟مكسفنأنممكبىلوأتسلأل:لاقواهيلعدعصفمحلاحرعمجبرمأعادولا

هاداعنمداعوهالاونملاومهللاهالوميلعفهالومتنكنمف:لاق‹ىلب:اولاق

.ىلوألاىلوملابدارلاو«4(هلنحخنملذخاوهرصننمرصناو

دوادوباهيفنعطدقوةرباكمهرتاوتىوعدو؛تباثريغثيدحلانابباجيو

يراخبلايفركذيملو«ثيدحلاةّمئأنمامهريغويزارلامتاحوبأويناتسجسلا

فرعيلاضيأو؛ثيدحلارخآليلدبرصانلاىلوملااضيأو؛امهبارضأوملسمو

"ىلوأ"ظفلهيفروكذملاثيدحلالأهلباقيالف"لعفأ"عمي"لعفم"ةّيرعلايف

نمرمأبىلوأئعملالعلفىلوألاىلوملانأصولاضيأو؛هرخآىلعلمحيف

ىلوأنحن"كلوقو5«ميهاَرِْإِبسائلاىلوأنإىلاعت هلوقک
يأيفراسفتسالاحصياضيأو؛فّرصتلاداراسيلو"انذاتسأبىلوأوءانناطلسب

لاماريبدتوأةرصنلاكاذكيفاًمإواذكيفاّمِإ؛ىلوأوهميسقتلاو«ىلوأوهءيش

.71:ةبوتلاةروس1

.عنمطقس2

.«ررکت»:نل3

.43/1ء116مقرفطبلاطيبانبيلعلضفءةحامنبا:رظناءةفلتحمظافلأبمخريدغثيدحدرو4

.67:نارمعلآةروس5
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رضاحاريغنميلايفناكمَريدغةصقيثايلعنأنمليقامامووأ

.بئاغوهوهّقحيثلهمالكزاوحلهيفانلةّححالف

:ةنيدملاىلعهفلختساوكوبتىلإجرخنيحلهلوقةّنسلاهوجونميناثلا

ةعوبنلاالإنشتسيملف2(يدعبءينالهالِىسومنمنوراهةلزتمبينمتنأ)ل

دعبيلعشاعاوءةفيلخناكلىسومدعبنوراهشاعولهلأامكةفيلخلاوهف

ةلاسرلايفةكرشلانكمتلذإنكمأامليلدلابالمعةفيلخلاناكلهللالوسر

.نورامامک

وهونيثدحملادنعحصهبالإيدمآلالاقامىلعثيدحلامدعبباجيو

ةفيلخنوراهنأامك؛ةنيدملانعلهتبيغدنعةفيلخ/[367]/هنأبباجيف«داحآ

يفينقلخال:هلوقإفماودلامزليالوءروطلاىلإمالسلامهيلعىسومباغنيح
ةعوبنوبسنوخأنوراه4نابقرفاضيأو‹هلماودمومعال3يمْوق

وهامىلإهلاقتنالةفالخلانمهلزعيفرفنمالو«شاعولواىسومدعبةعوبنلب
هنأ؛ناكعلهللالوسرنمىلعنوكعمفءةعوبنلابلالقتسالاوهواهنمىلعأ

.ةميظعةلزامهلوءهيلإبح

.طنمطقس1

يبانبيلعبقانمباب«يزاغلل؛يراخبلا:رظناېملسمويراخبلاهاور:"لوسغلا"هباتكيلفلوللاق2

لوسفلاو؛120/8فطبلاطيبأنبيلعلئاضفنمبابءةباحصلالئاضفملسمو؛208/4فوبلاط

.176؛لوسرلاءامسأنم
.142:فارعألاةروس3

.«ني»:طل4

.«لبقتسي»:طيلو‹«لغتشي»:عل5
.«ايلع»:نل6
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ةزمب€1 نينمؤملاةرمإبيلعىلعاوملسالهلوقةّنسلاهوجونمثلاثل

يصوويخأتنأليهلوقومهيلعهترامإبيأ نينمؤملالبقةروسكمعطق

ديسهللهلوقوسلادلارسكب2(ڼیديضاقويدعبنميفيلخو

.4نيلجحلارغلادئاقونيقتملامامإو3نيملسللا

:هوجواهعضوىلعلدوةعوضومثيداحأهذهنأبباجيو

.ةجحعامجإلاوركبيبأةفالخىلعةّمألاعامجإاهدحأ

ءافلخلامهف؛ةيآلا5مكنماوُنماعيذلاهللاَدَعَول ىلاعت هلوق

 ىللاعت ةيآلاقدصتملًالإوءةعبرألا

ولعسيلهتيلالفل-لاعت-هلوق
لصفلارمألالبقيالو.قيدصلاىوسمهعديملوءةفينحونبموقلاويعادلا
.يلعةفالخىلإ

ءةسايسوانيدهحدمىلعقفسملةلطابركبيبأةفالحختناكول عبارلا

روهظلبقيحهنأىلععمحبوهوءهحدمنآرقلاينواحودممهللادنعنكيملو

.ةعيشلافالحخ

خيراترصتخم؛روظنمنبا:رظنا؛«...يلعىلعملسننأانرمأ»:ةديربنعقشمدخيراتيلهحرخأ1
.376/17قشمد

یديضقييدعبتکرتنمريخويلهأيلاقفيلخو...يأ314/17هسفنردصلل:رظنا

.«بلاطيبانبيلعيدعوزحنيو
.«نیلسرلا»:ع.يل3

.ظفلفالتخاعم382/17سقتردصلل4
.54:روئلاةروس5

.16:حتفلاةروس6

.عنمطقس7
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رايتخالاحيف«هللالوسرةفيلخاي»:قيدصلللوقييلعناكهنأ سماخلا

.مُهكولكنهللالاقدقوءةباحصلااذكو

/[368]/ةّمَأرشةّمألاتناكلهنعتبصغيلعقحةمامإلاتناكول سداسلاو

.2سلتجرأهماريعمشكلسلاعتڭالاقدقو

ولوحيحصوهو3(رمعوركبيبأيدعبنمنيتفيلخلاباودتقاللهلوق عباسلا

.رتاوتيم

؟لعلبقءافلخلانودبنوثالثنيأف4نوئالثيدعبةفالخلالهلوقنما

.%3هتومدعبةفالخلابىلوأوهفهبهؤادتقاوةالصلايفقيدصلالهفالختسا_عساتلا

.«انايندرمأيفكمّدقنالفأاننيديفلهللالوسركمّدق»:يلعلوق رشاعلا

رخآةفاحقيبأنبركبوبأددهعاماذه»:بتكانامشعللاققيّدصلارضتحاانو

يّإرفاكلااهيفنمؤيورحافلااهيفريةلاح‹ىقعلابدهعلّوأوايندلانمدهع
نإو«تدرأريخلاوهبينظكلذفةريسلانسحأنإفباطخلانبرمعمكيلعتفلختسا

ةمألالبقو«€7نوُلَقَييأاوُمَلَطنيذلاملعَيسَولىرخألانكت
.هنعةاولبقيملالطبمناكولورمعلهفالختسا

.08:رشحلاةروسو‹15:تارححةروسيليهو«نوقداصلا»:نفو؛18:ديدحلاةروس1.

.110:نارمعلآةروس2

.599ص:قبسامرظنا3

ثيدحدنسمدمحأو2326341/3مقرةفالالايلءاجامبابباوبأيذمرتلا4

.«يدعب»ظفلهيفسيلو«22:]220/5ءةنيفسنمحرلادبعيأ

١.«انهعماذه»:طل5

.«نوكت»:طو:عيلس6

149/8٠؛نتسلا؛يقهيبلايفظفللاانهريغبركبيأنعرظناو؛226:ءازعشلاةروسس7

.«لبقي»:طيل8
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ريبزلاوةحلطوفوعنبنمحرلادبعويلعونامثعنيبیروشرمعاهلعجو

مهآرتدّدرتاماحةديبعوباناکول»:لاقوصاقويبأنبدعسو

ناعتسافدحاوهلحُجرتيملومهنعايضارتاملهللالوسرىأرولضفأ

نال:يأ؛«ةعبرألاعماونوكفةعبرألاونيناىلإاومسقنانإ»:لاقو«ىروشلاب

اوواستنإو»:لاقءاقلطمالعرشلايفخوأقفاواذإبرقأرثكألاىلإباوصلا

هيلعيلصينممهنمنيعيملو؛«فوعنبنمحرلادبعهيفيذلابزحلايفاونوكف

«بيهصهيلعيلصينأىصوألبةفالخللهمّدقهلأهنع2اومهفيالعلتاماذإ

.ةرومألاهللاىلإويلعىلعاوقفاتامانو؛نامثعىلعةُّمألاتقفأو

.«مهف»:عل1

.«مهف»:طل2

ةمألاتقفتاو...عرشلانيناوقظفحيلهللاىلعبحواولاقوانيلعبجيالومامألابصن»هلوقطقس3

"يجيإللفقاوملا"يللصفلااذهيلءاجامرظناو؛قنم«رومألاهللاىلإويلعىلعاوقفتاتامالوناّمثعىلع

ءيجيإلا؛ردصللااذحلقباطمهراكفأبيترتومالكلالصأنكلءافنحواحيضوتوةفاضإهلقنيلخيشلافرصتعم

.400407ص؛فقاولل



[ةلمجلاةعاربوةلمجلاةيالوهكح]

فومسنإلاوٌنحلانمهللادنعملسموهنم:يأللادنع(نيملسملاةيالوو)

ةلصخ:2[يأ](ديحوت)سنإلاوٌنحلانمهللادنع/[369]/ءايقشألاةعاربوءديحوت
كرشماهبتأيملنمثالثلالمحلاعمروفلاىلعهلككلذو؛ةديحوتلالاصحنم
؛عامسلاعملبروفلاىلعالديحوتليقو‹قفانماهتأيملنمةضيرفةعاظليقو

.ديحوتةكئالملاةيالوكلذكو

يفمهيلعصوصنللةعاربوريخلايف5مهيلعةيالوامو؛مهيلع“صوصنللريغمهو

.هنمريترشايفوأءألوتريخلايفهيلعصنهلآملعاذإ؛عامسلاعمديحوتفرشا

قلطمنعيزجيالديحوتاب(بّرقتلاوءكيحوت)ةلمحلاةءارببوأ(اهبرمألاو)
.يزجيال(ديحوت)ٌقحاهنأداقتعايأا(لالحتسالاو)ديحوتلا

ريغوأمارحيهلوقينأبال(ةئطختلاو)اهنعيهنلاو(اهراكنإلاو)
.(كرش)كلذنمدحاولکمارحاهُنأداقتعاوأ«ءاهداقتعامدعوام(لهجلاو)

؛ديحوتاللالحتسالاوديحوتاهببرقيديحوتاهبرمألاوديحوتةلمحملاةعاريو
املالحتسامدعوكرشاهبلهجلاوكرشاملةئطحتلاوكرشاهنعيهنلاوكرشاجلراكنإلاو

.كرش

.«ديحوتلا»:طيلس1

.عنمةفاضإنيفوقعملانيام2

.اقنمناسنمةلصح»هلوقطقسس3
."نيملسلل"هلوقىلعدوعيريمضلاوعنمحيحصتلاو««صوصنممهو»:طونوقولصألال4

.«ەيلع»:طيلس5

۔یقنم«ةبجاوريغوأمارحيهلوقيناب»هلوقطقسس6
»e



[ةبلمعلاوججيامينةساخأ

هئاتفذححجريركذملادودعملافذحسيلوىايشأةسمح:يأ(اةسه)

نمتسبهعبتأوادروامكاهفذحغّوسيلب؛ليقامكاهفذحبحويوأ

هشةعبرأل للاعت هلوقاًمأو؛€3لاوشنمةئسس)لبدروو‹(لاوش

.؟داتعملاوهامكيلايللابيلغتلايلرشعدارملاف*€ارْشَعَو

هبلمعللببسءيشلابملعلانأكلذولمعيمل:يأ(نهفرعيلنم)
دوجوملاباضرلاةفرعمداراسيلهنأالكلذتلقامُإو؛ةلمحلايفهلموزلمو

ىلعربصلاةفرعمالوتودحلاةماقإلبدودحلاةماقإةفرعمالوءاضرلالب

الو‹توهعلابءافولالبدوهعلابءافولاةفرعمالوءدوقفملاىلعربصلالبدوقفللا

هركاشريغيأ(اقحرفاكوهف)؛دوبعملاةفرعملبدوبعملاةفرعمةفرعم/[370]/

الءاعمقفانملاوكرشملااجفصوييلاءامسألانمكلذوحنولاضقسافهٌناو

نمف؛ةسمخلايقابنوددوبعملافرعيملنميصتخمهنأل؛؟طقفكرشلاصوصخ

الإهللابرفكلاقيالوءكرشممسابدازوءامسألاكلتهلفىاعت هفرعيمل

.كرشملل

.«سم»:عيل1

.«رأ»:طل2

.21/2ءلاوشنمةتسلامايصباب؛موصلاباتك«؛يمرادلا3

.232:ةرقبلاةروس4

.عوقنم«داتعملاوهامكيلايللاييلغت...دودعملافذحسيلوءايشأةسمحيأ»هلوقطقس5
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[يلاعټللاةهرعم)
الانأو.هللا.همسانودوجومهنآیلاعتوهناحبس (دوبعملاةفرعم)

یوقتلالهأهنأولوقالوةفصالولعفيفءيشههبشيالوءائيشهبشي
.ڈهريغتسيلهتافصنكلهلاعفأبهتافصوهفرعنءةرفغملالهأو

عرشلانمءاجاميفركفتلااًمأضحلاركفتلابلانتالهللاةفرعمنابنيدن

كلذيفاموراحبلاوضرألاولابحلايفركفتلاوقحفهنمطبتسيف
.۹هلإلاديحوتهنمذخؤيضرألاوتاوامسلاو

[ردقلاباضرلا]

ىلعمزعلاوأىاضقلادعبرورسلاوأءروجيالهللانأبمزحلا(اضولاو)

نموقحهلآدقتعيةحابإوايفوارمأهللانيدنموهام(دوجوملاب)؟لاثتمالا

؛كلذوحنوقزرلاقيضوهدالوأوهلهأكهريغوهسفنيفهراكملاوبئاصللا

.ةرخآلاوايندلايفهماعنأبميحرلانمحرلاهللا

۔قنم«نأوهللاهمسانأو»هلوقطقسو؛ننمطقس1

.قنم«لوقالوةفصالولعفيل»هلوفطقس2

.عوفتسيلهتافصنکلهلاعفأبهتافصوهفرعن»هلوقطقس3

ةقروىلعأيلا«هللااديحوتهنمذحؤي...ضخماركفتلابلانتالهللاةفرعمنابنيدن»هلوقماجس4.

.صنلانماهعضومىلإةلاحإنود«قنم8

.عوقنم«لاتمالاىلعمزعلاوأءاضقلادعبرورسلاوأروجيالهللانابمزحلبا»هلوقطقس3
39
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[دودحلاةماقإ]
فرلعفوكرتنمهضئارفيهوهللادودح(دودحلا)!لاٹتمايأ(ةماقإو)

بيدأتلالمشيامدارملا3سيلوءتكلحلاومجرلاوموصلاوةاكزلاوةالصلاك

لاقوهوهكرتوأكلذلعفبرفكيالهنألةريغصلاوهوركملاوهيلإبودنللاو

.4"فاكوهف"

[بئاسملايلعربسلا]
ضرعوندبلامنمدهبياممدقفامىلع(دوقفملاىلعربصلاو)

عزحملاكرتربصلاو؛ةئالثلابحزوجيالناکولو؛حدموهاجوةمرحو

.7ىوكشلاكرتونزحلاراهظإىلإدصقلاكرتوفّهلتلاو

ءاهولا]

ملام8[قلاخلانيبوهنيبوأ]قلخلانيبوهنيب/[371]/(دوهعلابءافولاو)
.ةهوركموأةيصعمنكت

.قنم«لاثتمايا»هلوقطقس1

.قنم«لعفوكرتنم»هلوقطقس2

.قنمطقس3

.یقنم«رفاکوهفلاقوهو...هوركملاوهيلإبودنملاو»هلوقطقس4
.«بحيامهدقفامىلع»:عيل5

.«اموحنو»:هلوقةفاضإىقيل6

.قنم«ىوكشلاكرتونزحلاراهظإىلإ...ةمرحوضرعوندب»هلوقطقس7
.قنمةفاضإنيفوقعملانيبام8
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محلابسانيدهعلابءافولافمالاةعاربدوهعلابءافولاهركذيلو
:هلوقب!كلذلليثمتلارهشو

هلهأفهكايرهدللاءاقبتيقب

.لماشةيربللءاعداذهو

:هلوقبو

يظعتوليحبكادرباملاسانلكيقياو

‹ميظعلايلعلاهللابلإةوقالولوحالهللاقيفوتبلمکوم

.4ےهاامیلستملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

.«كلنب»:طل1

.قنم«ميظعتوليحبتكادرب...دوهملابءافولاهركذلو»هلوقطقس2

.طنمةفاضإنيفوقعملانيبام3

.عوقنمطقس4





۹1ا>
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قيقحتلارداصم

رافحرکبيبانبميهاربإ

؛ةيادرغدمحمديعسجاجلاذاتسألاةبتكم(خ)ءةيشيفطلالئامشلايفةيبهذلالسالسلا.1

.126:مقر

يالطدمحمميهاربإ

ةايحودلبلااذهةأشنىلعءاوضألايقلتةيعامتجاوةيخيراتةساردحافكدلببازيم.2

.م1970؛ةنيطنسق؛ثعبلاةعبطم‹هينكاس

شيفطاميهاريإقاحسإويأ
.م1923/-ه1342‹ةرهاقلاءاهتبتكموةيفلسلاةعبطملا؛نينمؤملاليبسىلإةياعدلا.3

يرعشألانسحلاويأ
ءةئادحلارادكيمحلادبعنيدلايعدمحمقيقحت؛نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم.4

.م1985/ه1405‹2طتوريب

يدنقرمسلادمحمنبرصنثيللاوبأ
.ه1302رصمءلطءةيرهزألاةعبطملا؛نيلفاغلاهيبنتشماهىلع؛نيفراعلاناتسب.5

.ه1302رصمءلطءةيرهزألاةعبطملا؛نيلفافلاهيبنت.6

ىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأ

.ةرارقلاصاندمحمروتكدلاةبتكم(خ)؛يخامشللخياشملاريسقحلم.7

عيمجنبورمعصفحويا

.م1999/--ه1417«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا«نيزابدمحأنبرمعقيلعتوقيقحتءةبازعلاةديقع.8

ميهارنبدوادِقالتلاو«ديعسنبدمحأيخامشلاحرشبءاهحورشوديحوتلاةمدقم.9

.تدمد«شیفطامیهاربإقاحسإوبأاهيلعقلعواهححص
ثعشألانبناميلسدوادوبأ

.تد؛توريب؛يبرعلاباتكلاراد«ىفطصملاننسحيحص.0
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ينوانحلاريخلايبأنبىيءايركزوب

ةبتكمرشن«نامعيورءةيلاعلاعباطملا؛شيفطاميهاربإقاحسإيبأقيلعتب؛عضولاباتك.1
.تد«نامعةماقتسالا

ورمعنبدمحمةتسوبأ

.ةنيطنسق؛ثعبلاةعبطم؛يالطميهاربإقيقحت«بيترتلاةيشاح.2

يکمبلاطويا
.م1991/ه1412رصمداشرلاراديفحلامعنملادبع.دقيقحت؛بولقلاتوق.3

باطخلادمحمنبدمحمهللادبعوبأ

.م1992/-ه1412ةنس3طمدركفلاراد‹ليلخلارصتخمحرشيفليلحلابهاوم.14

يناكلادبعرامعوبأ

ةكرشلارامع.دقيقحت«فالخلالهأىلعدرلايفلاقلاصيحلتولاؤسلاليصحتيفزحجوملا.5
.م1978/-ه1398رئازحاعيزوتلاورشنللةينطولا

يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأ

ةلاكوبءٍينرفيلاينورابلاىسيعنبديعسنبدايعنبدمحأطخبءتالؤسلاباتك.6
ىفطصمذاتسألاةبتكمبةروصمةخسن«ه1273ةنسبحر05ةعمحلاةرهاقلا«سوماجلا

.نقزييبهدوم
ظفاحلاهللادبعنبدمحأميعنوبأ

.م1980/-ه1400«توريب3ط«يبرعلاباتكلارادىايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح.7

يالحراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ
.رصمةينورابلاةعبطملا؛ناهربلاوليلدلا.8

يبريدلادمحأ

يبابلاىفطصمةقفنب«ىربكلاةيبرعلابتكلارادءديبعلاعفنلفلوملاديجلاكلللاعتف.9

.ه1332لوألاعيبرصمءهيوخأويلحلا

لبنحنبدمحا
.ه1313رصمةينميلاةعبطلانعروصم؛تدمد«ركفلاراددنسملا.20
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يرصانلادلاخنبدمحأ

.م1894/-ه1312ةنسءةيرصملاةيهبلاةعبطملا؛ىصقألابرغملالودرابخألءاصقتسالا.1

ءايرکزنبسرافنبدمحأ

ةنسءرصم«يجناخلاةبتكمرشن3طءنوراهمالسلادبعقيقحتءةغللاسيياقممحعم.2
.م1981/ه2

صوصرفدمحأ
.ت.دةنيطنسقثعبلارادعباطمءهتفرعامكناظقيلاوبأخيشلا.3

يايلملانبدمحمنبىسوميدمحألا

.م21983طتوريبنيالمللملعلاراد«فرحبةيدعتملالاعفألامحعم.4

نيدلارصاندمحميابلألا

بنكملا«شواشريهزدمحمفارشإ؛ليبسلارانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاوارإ.5
.م1985/ه21405ط‹يمالسإلا

ميزوتلاورشنللفراعملاةبتكمءاهدئاوفواههقفنمءيشوةحيحصلاثيداحألاةلسلس.06

.م1995/ه41415ط‹«ضايرلا

فراعملاةبتكمءةمألايفءيسلااهرثأوةعوضوملاوةفيعضلاثيداحألاةلسلس.7

م1988/148

3ط«توريب‹يمالسإلابنكملا«شيواشريهزفارشإ«هتادايزوريغصلاعماحلاحيحص.8
.م1988/ه408

بتكملاميزوت؛جيلخلالودليبرعلاةيبرتلابتكم؛يئاسنلاننسحيحص.9

ھ1408‹1ط‹«توريب

بوقعيعيدبليمإ

.م1996/-ه1417«توريب‹ةيملعلابتكلارادءةيبرعلاةغللادهاوشيفلصفملامحعملا.0
ناوريقلاكيزبأنبا

2طرصمهدالوأويلحلايبابلاىفطصمةعبطم؛يرهزألايبآلاعيمسلادبعحرشءةلاسرلا.3]

۱.م1944/-ه1363ةنس



هللادبعدمحموبأدوراحلانبا

«؛يدورابلارمعهللادبعقيلعتوسرهفء.هللالوسرنعةدنسملاننسلانمىقتنلا.2

.م1988/-ه1408‹«توريبء1طءنانجلارادءةيفاقثلاباتكلاةسسؤم

يزوخحبانبا
ةنس2طعيزوتلاورشنلاةعابطللركفلارادنامثدمحمنمحرلادبعقيقحت«تاعوضوملا.3

.م1983/ه3

يروزرهشلانمحرلادبعنبنامثعورمعوبأحالصلانبا

.م1984/ھ1404قشمد3طركفلارادرتعنيدلارونحرشوقيقحت«ثيدحلامولعبانك.4

يلبتجبا.يحلادبعدامعلانبا

قافآلاراديفيبرعلاثارتلاءايحإةنحجلقيقحت«بهذ.نمرابخأيفبهذلاتارذش.5

.تد«؛توريبةديدحلاقافآلارادرشنةديدحلا

دمةيميتنبا

.م1981/به1401ءطابزلاتط«برغماب.يدوعسلايميلعتلابتكلل.ىواتفلا.6

يميمتلامتاح.يبانبدمانبدمحمنابحنبا

.م1988/-ه1408‹توريبءةيفاقثلابتكلا:ةسسؤم«نارهزميهاربإنيسحةسرهف؛تاقثلا.7

رححنبا

.تد«توربةفرعملاراد«يرابلاحعتف.8

ه1373ءةرهاقلاءةيفلسلاةعبطملا:ثيداجأجيرختيفيفاكلا.9

.م13/

مزحنبا

.م1982ةنس3ط«ءةرهاقلايمالسإلاثارتلاةبتكمو«تورعبليحلارادءةيوبنلاةزيسلاعماوج.0

نمحرلادبعنودلخنبا

.م1968؛توروبةسردملاةبتكموءرشنلاوةعابطللڼانبللاباتكلاراد؛نودلخنباخيرات.1

دمحمدعسنبا
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‹ط«توريبةيملعلابتكلارادءاطعرداقلادبعدمحمقيقحتوةسارد«ىربكلاتاقبطلا.42

.م1990/ه0

دمحأنیسحلاوباسرافنبا
؛يجناخلاةبتكمرشن3طء؛نوراهدمحممالسلادبعقيقحتةغللاسيياقممجعم.3

.م1981/ه2

ليعامسإءادفلاوبأريثكنيا

.م1982/-ه1402«توريب؛ركفلارادةياهنلاوةياديلا.44

.م1948/ه1367ةنسءةيكلملاةعبطملا؛نآرقلاريسفت.5

ييوزقلاديزينبدمحمهللادبعوبأظفاحلاةحامنبا

.تد«مد«ركفلاراد«يقابلادبعداؤفدمحمقيلعتوميقرتوقيقحت؛ننسلا.6

روظنمنبا

.تد؛رصم؛فراعملارادرشن«برعلاناسل.47

ظفاحلاعيطمدمحمةعجارم؛ساحنلاةيحورقيقحتركاسعنبالقشمدخيراترصتخع8
.م1984/-ه1404«توريب؛ركفلارادءةعامجو

كلملادبعدمحموبأماشهنبا

ظيفحلادبعويرايبألاميهاريإواقسلاىفطصمةسرهفوطبضوقيقيحتءةيوبنلاةريسلا.9

.تد؛توري؛يبرعلاثارتلاءايحإراد؛يلش

فسوينبدمحماشيفطا

.ه1314ئازلايرجحعبط«ضابإلآيقحمنعضارتعالاةلازإ.50
ةرازورشن؛رصم؛يلحلايبابلا2طو.ه6رئازحلاءةعيدق1ط:ريسفتلاريسيت.]

.م1986‹نامع«ثارتلا

.ه1326م.د1ط؛نیسحلاهللاءامسأحرشيفێسألارخذلا.2

.م1980‹ةنيطنسق؛ثعبلاةعبطمء2ط؛صلاخلابهذلا.3
.ه1321سنوتةيريدملاةعبطملا؛يبقعلاىلعدرلا.4

.ه1326.م.د‹2طةيفاشلاةلاسرلا.5
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.رئازحلاةيدقةعبط؛لوسرلاءامسأنملوسفلا6

.(7ز.أ)بطقلاةبتكمءةبوجأودئاصقعومحبنمض(خ)ءةيزاجحلاةديصقلا.7

.م1985/ه1405«نامع«ثارتلاةرازورشن«نامعةعبطم2طبطلالصأيفبحلاةفحت.8

.(67-ج)ةماقتسالاةبتكم(خ)‹يلاعتملاتايآليلاتلانيقلت.9

ءةيملعلابتكلارادءاطعرداقلادبعدمحمقيقحتلسرلامتاخثيداحأيفلمشلاعماج.60

.م1987توري

.(6:و.أ)بطقلاةبتكم(خ)ءةلأسميبأةيشاح.1

.ه1348«ةرهاقلاءةيفلسلاةعبطملا؛عرفلاولصألالماش.2

.(2-وا)بطقلاةبتكم(خ):عسوملامئاعدلاحرش.3
.(71)ةماقتسالاةبتكم(خ)‹يداصلقلاحرش.4

.(4ه.١)‹نقزييب«بطقلاةبتكم؛نيروغييتحرش.5

.(4س.ا)؛نقزييب«بطقلاةبتكم‹(خ)«؛تاراعتسالاحرشحرش.6

1405ةدتاشرإلاةبتكمو«توريبحتفلاراد3طءليلعلاءافشولينلاباتكحرش.7

.م1985/ه

.(1:ث-أ)بطقلاةبتكم(خ)؛رضنلانباةيمالحرش8

.م1986/-ه1407«نامع«ثارتلاةرازورشن«برعلالحسعباطم‹لاعفألاةيمالحرش.9

.3ث١:مقر‹نقزييببطقلاةبتكمةينونحرش.0
٠(4ز.ا)‹نقزييب«بطقلاةبتكم(خ)؛نيدلاملاعمحرشبالطللبابلاحتف.7]

.(1:ه.آ)بطقلاةبتكم(خ)فاصنالاولدعلارصتخمحرشحرشهللاحتف.2

.(9:و.أ)بطقلاةبتكم(خ)«بيرغلاةديصق.3

.(6:ز.أ)؛بطقلاةبتكم(خ)لئاسرعومحب.4

.(7:ز.أ)بطقلاةبتكم(خ)لئاسرعومحب.95

.ه1305«رابجنز«ةيناطلسلاةعبطملااطناعمارادىلإدازلانايمه.6

(11:ف)‹نقزييبءةماقتسالاةبتكم(خ)«تازحعللاةديصق.7

.م1985/-ه1405نامع«ثارتلاةرازورشنءةينطولاةعبطملا«بركلافشك8
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يراخبلا

.م401/1981مدعيزوتلاوَرشتْلاوةعابطللركفلاراد‹يراخبلاحيحص.9

ميهربإمساقلاويأيداريلا

.تدمدءةعيدقةعبط؛تاقبطلاباتكهبلخأاميفتاقتنملارهاوحلا.0

ءارفلانيسحلادمحموبأيوغبلا

ء«ىربكلاةيراجتلاةبتكملارشنءةماقتسالاةعبطمءنزاخلاريسفتشماهىلعءليزتتلاملاعم.1

.تدصم

هللادبعمساقلاويأيحلبلا

قيقحترابحلادبعيضاقللةلزتعملاتاقبطعمققحمءةلزتعملاركذباب:نييمالسإلاتالاقم.2

406ئاةينطولاةسسؤملاو«سنوتءرشنللةيسنوتلارادلادیسداوف

نيسحلانبدمحأركبوبأيقهيبلا

.تدمدركفلاراد«ىربكلاننسلا.3

دمحمىسيعوبأيذمرتلا

ركفلاراد«فيطللادبعباهولادبعحيحصتوقيقحتعماحجلاوهويذمرتلاننس..84

.م1983/ه21403طتورب‹عيزوتلاورشنلاوةعابطلل

یسیعنبدمحأنیروغبیت

.ققحلاةبتكمببةروصمةخسن‹(خ)؛نيدلالوصأ.35
ریرج

.تد؛توریب؛رداصراد؛ریرجناويد.6

۱ِتاحرفيريبعجلا
ءةيادرغةيبرعلاةعبطملاةرارقلا؛ثارتلاةيعمجرشنءةيضابإلادنعةديقعلليراضحلادعبلا.87`

.م1987/ه8

ةلسلسءنونفلاوراثآالليموقلادهعملارشنءةبرحيفةيبهولاةيضابإلادنعةبازعلاماظن.8

.م1975سنوت‹1مقرةيخيراتلاةبتكملا
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يملعلاثحبلاةنحب«ثارتلاةيعمج

ملعفلأنمرثكألمجارتلالخنميضابإلاركفلاوخيراتلاىلإلخدمةيضابإلامالعأمحعم.9

.م1999/-ه1420ةيادرغرضاحلارصعلاىلإيرجملالوألانرقلاذنميمالسألابرغملامالعأنم

دامنبلیعامإيرهوجلا

قطءنيالمللملعلارادراطعروفغلادبعدمحأقيقحتءةيبرعلاحاحصوةغللاجات.90

.م1984/-ه1404«توريب

فسويديعسجاحلا

.م1992«ةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملاةيسايسوةيداصتقاوةيعامتجاةساردبازميبخيرات.9]

هللادبعوبأيروباسينلامكاحلا

.تورعب«يبرعلاباتكلاراد؛يهذلاصيخلتهعم«؛نيحيحصلاىلعكردتسملا.2

تباثنبناسح

.تد«توریب«رداصراد«؛ناسحناوید.3

سيقنبميهاربإقاحسإوبأيمرضحلا
.ه1303«رابحنزءةيناطلسلاةعبطملالاصخلارصتخم.4

دوعسمنبدمحمنبيلعيعازخلا

تالامعلاوعئاتصلاوفرحلانملهللالوسردهعيفناكامىلعةيعمسلاتالالدلاجيرخت5

.م1985/ه1405ةنس]طتوريب؛يمالسإلابرغلاراد«سابعناسحإ.دقيقحت

نيدلاباهشدمحأيحافخلا

.تد؛يبرعلاباتكلاراد«ضايعيضاقلاءافشحرشيفضايرلاميسن6

قاحسإنبلیلخ

.ه1324رصم‹رصتحخملا.7

مارهنيهللادبعمحوبأيمرادلا

.تد«تروبركفلارادننسلا8
ديفسنبدمحأساپلاويأيجرب
.تد؛ةنيطنسق؛ثعبلاةعبطم؛يالطدمحمميهاربإقيقعحت«برغلابعياشتاقبط.9
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نامثعنبدمحمنيدلاسمسظفاحلايهذلا

رابحلادبعنبنمحرلادبعدقيلعتوقيقحت؛يزوحلانبال«تاعوضوملاصيخلت.0
.م1999/ه59ءةيدوعسلاء؛عيزوتلاورشنللناقرفلاراددنايحلدوينراد«يئاويرفلا

١Wرخفلارمعنبدمحميزارلا
.ه1323رصمء1طءةينيسحلاةعبطملانيمدقتملاراكفألصحمشماهىلع؛نيدلالوصأملاعم.1

..تد«توريب3ط«يبرعلاثارتلاءايحإراد«بيغلاحيتافم.2

بیبحنبعيبرلا

:.ه29طقرهاقلاءةيفلسلاةعبطملا‹حيحصلاعماحجلا.3

|١'۔يصقشلادوعسمنبيلعنبديعسنبسيميقاتسرلا

.ةرازؤرشنناميلسنبدنحنبملاسقيقحت؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم.147

بئاکرشويلحلايبابلاىسيعةعيطم«نامعءةفاقثلاويموقلاثارتلا

'.نقزيببطقلاٴةبتكم:(خ)اغيسولاهقرطيواحلاةعيرشلاسوماق.5

eيلكرزلا

راد«نيقرشتسلاونيربلاوبراوها:لاجرلارمجارتسوماقمالعألا.6

196Oتوس7طنيالمللملعلا E

EEEرمعنبدومحميرشخزلا

؛تورمب«ناووعاطلتوريبرادءةغالبلاساسأ.7

ةبكللاشنليوهوويفليواقألانويعوليزاتلاضماوغقئاقحنعفاشكلا.8
ا1953/3ةنس02طةرهاقلاةماقتسالاةعبطم«ىربكلاةيراجتلا
دنبدومحمناحنزلا

رصم«فراعملارادراطعروفغلادبعدمحأونوراهمالسلادبعقيقحتحاحصلابيذهت.9

یملسيبانبریهز

.تدتوریبرداصراد؛یملسيبانبریهزناوید.0

ا.
e°1
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يواحخسلا

قرحمجلارادءةنسلألاىلعةرهتشملاثيداحألانمريثكنايبيفةنسحلادصاقملا.1

.م1986/-1406

ينازاتفتلانيدلادعس

«رئازحلاةعماجيبرعلابدألادهعمريتسحامةلاسرةدومحىفطصمقيقحت؛لوطلا.2

.م1999ناوج

‹«توريبءةيملعلابتكلارادءهقفلالوصأيفحيقنتلانالحيضوتلاىلعحيولتلاحرش.3

.م1996/-ه11416ط

ركبيبأنبفسويبوقعيوبأيكاكسلا

1403ء1‹؛توريبءةيملعلابتكلاراد«روزرزميعنحرشوطبضمولعلاحاتفم.4

.م1983/ه

يمعثخلاهللادبعوبأيليهسلا

راددعسفوؤرلادبعهطمسدقتماشهنبالةيوبنلاةريسلاريسفتيففنألاضورلا.5

.تد؛مدءركفلا

نيدلالالجيطويسلا

.تد«توريب«بتكلاراد«نآرقلامولعيفناقتإلا.6

.م1981/-ه1401‹1ط‹ركفلارادريذنلاريشبلاثيداحأيفريغصلاعماجلا.7

ةبتكمرشن«يواتفلليواحلانمضةلاسرءفلألاةمألاهذهةزوابنعفشكلا.8

.ه1352ةرهاقلا؛سدقلا

.تدمدركفلاراددبعباهولادبعقيقحتيواونلابيرقتحرشيوارلابيردت.9

.ه1321ةنس؛رصمتاعوسولاةدبطمقهاةأاورسمرابخأيفةرضاحلانسح..0

ءةيملعلابتكلاراد«رشانلافاشإبءاملعلانمةنحجلطبضوةعجارسلظافحلاتاقبط.01

.تد؛تورعب

سيردإنبدمحميعفاشلا
.تد‹ةفرعلاراد‹راحتلايرهزدمحمحيحصتمألاباتک.12
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يناجرحلافيرشلا

.ه1208«يونسوبلايدنفأمرحجاحلاهعبطمالكلاملعيففقاوملاحرش.3
سابعلاوبأديعسنبدمحأيخامشلا

.مد؛تدةيرجحةعبط‹خياشملاريسباتك.4

نبدمحمجاحلاخيشلاةبتكميلعومحبنمض(خ)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.5

۰206ىلإ33ةقرونم‹14م:مقر‹؛نقزيببوسيردانبانامیلس

نبدمحمجاحلاخيشلاةبتكمء14م:مقرعومحبنمضءفاصنالاولدعلارصتم6

.نقزييب؛وسيردانباناميلس

يلعنبنمحرلادبعينابيشلا
ءةيملعلابتكلاراد«ثيدحلانمسائلاةنسلأىلعرودياميفبيطلانمثيبخلازيت.7

.م1985/ه31409طتوري

يناربطلا

.م1987/ه1408ء1؛ناحطلادومحمقيقحتطسوألامحعلا.8

.يفلسلاديحلادبعيدمحقيقحتمحعلا.9
ريرحنبدمحمرفعوبأيربطلا

.تدصم«فراعملاراد«ميهاربإلضفلاويأدمحمقيقحتلسرلاخيرات.130

قالوبةعبطنعةروصم؛تد؛توريبةفرعملاراد«نآرقلاريسفتيلنايبلاعماح.1

.ه1338ةنسلوألا

يخامشلايلعنبرماغ

.م1971/ه1390ةنس1ط؛توريب؛نطولاةعبطم؛حاضيإلا.32

قازرلادبع

.طد؛تدېد‹؛يمظعألانمحرلابيبحقيقحتفضلا.3

ييمثلازيزعلادبع

ءةيسنوتلاةعبطملالاصنبدمحمحيحصتماكحألاضايريفماسبلادرولا.4

41348‹«نسنوت



627قيقحتلارداصم

يلباطنکهللادبع

.ققحلاةبتكمبهنمةخسن‹(خ)هتافلۇموةمئألابطقلفيرعتتاقاطب.5

دمحمنبليعامإيفولجعلا

هعبطىلعفرشأصانلاةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلإلاليزموءافخلافشك.6

.م1985/-.1405؛توريب4طةسسؤمشالقلادمحأ

دمحأنبنمحرلادبعيجيإلانيدلادضع

«توريب«بنكلاملاعرشنمالكلاملعيفتاعوبطمةلسلسمالكلاملعيففقاولا.7
.تد؛قشمد‹نيدلادعسةبتكم؛يتملاةبتكمعيزوت

ورمعنبدمحمرفعجوبأيليقعلا

.تد‹1طء«توريبءةيملعلابتكلاراد:يجعلقنيمأيطعملادبعقيقحتريبكلاءافعضلاباتك.8

رمعميييلع
.م1986هيلاةعبطملا2طءةعبارلاةقلحلاخيراتلابكوميفةّيضابإلا.9

يدابآزوريفل

.رصمةينميملاةعبطملاطيحملاسوماقلا.0

الملاناطلسنبدمحمنبيلعيراقلا

نبدمحمقيقحتءىربكلاتاعوضوللابفورعلاةعوضوللارابخألايفةعوفرللارارسألا.14]
.م1986/ه1406:توريب‹؛يمالسإلابتكملاتطحرشوقيلعتعمغابصلايفطل

يمزراوغلانيسحانبمساقلا

ناميلسنبنمحرلادبع.دقيقحت.ريمختلابموسوملابارعإلاةعنصيفلصفملاحرش.2

.م1990توريبيمالسإلابرغلاراد«نيميثعلا

رابحلادبعيضاقلا
«صسنوتءرشنللةيسنوتلارادلاءديسداؤفقيقحتءةلزتعلاتاقبطولازتعالالضف.23

.م1986/-ه1406«باتكللةينطولاةسسؤللاو

دمحأنبدمحمهللادبعوبأيطرقلا

1387ء3طرةعابطلليبرعلابانكلاراد«نآرقلاماكحألعماجلا.14
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سنأنبكلام

دمحمدومحمو«فورعمداوعراشبدقيقحت‹ندملايرهزلابعصميبأةياورءأطولا.5

.م1993/ه1413توريب‹2طةسسؤم‹ليلخ

ديزينبدمحمسابعلاوبأدربملا

رصمةبتكمءةتاحشديسلاوميهاربإلضفلاوبأدمحم:هضراع«لماكلا.6

.م1956/-ه1376‹رصمةلاجفلاءاهتعبطمو

يم

.م1871ءايناطيربدروفسكأةعبطم؛سدقملاباتكلانمضليحنإ.7

دمحأرفعجوبأيربطلابحلا

.م1985/ه1‹1405ط؛توريببتكلارادءةرشعلابقانميفةرضنلاضايرلا.8

يمعاببیسومنبدمحم
.بطقلاذيمالتءامسأسرهف‹ققحلاةبتكمبهنمءزج«نوقرمثحبريسلاقحلمسراهف.9

زعلايبأنبدمحم

‹09ط‹يمالسإلابتكملا3ةعامجقيقحتةيواحطلاةديقعلاحرش.0

.م1988/ه1408«تورعب

يشرخلاهللادبعنبدمحم

مدعيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد؛ليلخيديسرصتخماىلعيشرخلاحرش.1

.ه1318رصمقالوبةعبطنعروصم؛تد

يلعنبيقحدمحم
يسنأدمحمةعبطم«؛قئاقحلاعبنمقكالخلاعزفم.52

هللاديمدمحم

ء؛تورمب‹2ط‹سئافنلارادةدشارلاةفالخلاويوبنلادهعللةيسايسلاقئاثولاةعومجب.3

.م1987/ه7

يجهعلقساوردمحم

..م1983/ه11403ط؛قشمدركفلاراد؛قيدصلاركبيبأهقفةعوسوم.4

 



629قيقحتلارداصم

يدنجلايلعنبرهاطدمحم

باتكلارادمهماسنأوةاورلانكةفرعمولاجرلاءامسأطبضيفيفملا.5

.م1982/-ه1402‹«تورمب«يبرعلا

زوبديلعدمع

.م1965/ه1385«ةينواعتلاةعبطملاانرووةثيدحلارئازحلاةضطُهن.6

فسويجاجحلاوبأنيدلالامجيزللا

رشن«فورعمراشب.دقيلعتوطبضوقيقحتءلاجرلاءامسأيفلامكلابيذغ.7

.م1992/ه1413ةنس«تورعبةلاسرلاةسسؤم

جاجحلانبملسم

.تد«توريب؛عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلارادملسمحيحص.8

نتنيورصانلانبىفطصم

.م1998/ه1419«ةيادرغ«ةرارقلاثارتلاةيعمجرشنءةيدقعلاشيفطاخيشلاءارآ.9

ددعلا«ثارتلاةيعمجرشنء28-19ةيرود«رامعتسالانمشيفطاخيشلافقوم.0

.م1999يفناج/ه1419ناضمرءةرارقلا؛ٍناثلا

ةدومحىفطصم
ركفلوحيساردلامويلالامعأنمءةماقتسالاةلجبيفلالمزبحلاصجاحلاخيشلا.1

.م1999نقزيب‹لالمزبلاصجاحلاخيشلا

يلعنبدمحمنبدمحأيرقملا

.م1922ءةرهاقلاءةيريمألاةعبطملا«يعفارللريبكلاحرشلابيرغيفرينملحابصلا.2

فرشنبيحييووتنلا

.تدمد؛عيزوتلاورشنلاوةعابطثلاركفلارادملسمحيحصحرش.3

يروفناهربلانيدلاماسحنبيقتملايلعيدنحلا

.م1993/ه1413ةنستوريبةلاسرلاةسسؤملاوقألاننسيفلامعلاتك.4

رکبيبانبيلعيمشيحلا
.م1982/ه2؛تورعب‹3ط‹يبرعلاباتكلارادءكئاوفلاعبنمودئاوزلاعمحب.165
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يومحلاتوقاي

.م1990/-ه1410توريب‹ةيملعلابتكلاراد‹يدنجلاازيزعلادبعدیرفقيقحت‹نادلبلامجعم.16

نيدرتوباصيح

لهأريسفتىلإةنراقممركلانآرقلاريسفتيفهبهذموشيفطافسوينبدمحمخيشلا.7

.م1989/ه1410‹ةرهاقلاسمشنيعةعماجيفريتسحاملاةداهشلينلمدقم؛نوقرمثحبءةنسلا

J.Schacht

168. Bibliothéques et Manuscrits Abadites: Revue Africainne,
Année: 1956.

P. Louis DAVID

169. Les mechaikh du M'Zab,.نة ورمتارضاحمةعومحجب



باتكلاسرا

ةيدقعلالئامملاسرم
644.........ةيدقعلاريمثحابملاسرق

654.ايلاسرق

073eيدجاحألاسره

684ءالعألاسرصف

709eلئابقلاوءاوقألاسرق

,713eنايدألاويهاذملاسرهف

,T14نادلبلاونُحامألاسرصف

CEEENOY

723تايوتبملا



ةيمالْملاوةيدقعلالئاسملاسرخ

ةرعملا

S82ملعتريغنمنيدلاملعكرديلاقنمىلعدرلا

3Dدابعلاىلعةححلامايق

EEEتابحاولالوأ

L3ضورفلاوديحوتلاببحاولاملعلا

T44ملعلابجيىم

T93هلهجعسيالام

T94هلعفعسيالام

194OOهکرتعسيالام

474هکرتوأهلعفوهلهجعسيالام

75هماسقانايبولهخجلافيرعت

86163نيدلافيرعت

SEDنييلقعلاحبقلاونسحلا

SEDييوصلاقارشإلا

ATTملعلاعجارفيرعت

ATTلحلافيرعت

5324TBانيديأنيبالضقانلاوفلاخملافيرعت

يلاعتللابناميإلا
ديحوتلا
7491وديحوتلافيرعت



633ديحوتلاةديقعحرشسراهف

4724Tديحوتلايفقطنلاطارتشا
47ديحوتلاماسقأ

6114Tیلاعتهللاةفرعم
I44یلاعتهللادوحولئالد

337ىلاعتهللاىلع"تاذ"قالطإ

53eویلاعتهللادمح

0243دابعلاىلعلاعتهللانم

244رفاكلاالوشومعنلافيرعت

497ةيؤرلايفن

S3قلخلاتابثإوميسحتلايفن

ينسحلاءامسألا

54اهظافلأوهئامسأبىلاعتهصاصتخا

47مظعألامسالا

4354هقاقتشاردصمو"هللا"ةلالحلاظفلعم

44ميحرلانمحرلانعم

60يحلاعم

S564aaaةقولخمءامسألالاقنمىلعدرلا

S65ءامسألاةيفيقوت

45تاذلاةفصولعفلاةفص

58659564تاذلابةفصلاةقالع

58ىلاعتهللاقحيفدهاشلاوبئافلاةفصنعم

344345ةفرعملابىلاعتهللافصومكح

S40یاعتهللاةيعمنعم

564—4558563=552نآرقلاقلخةلأسم



ةيمالكلاوةيدقعلالئاسملاسرهف634

348347eةرورضلابىلاعتهللابضغىلعلدتالةيعيبطلاثراوكلا

مبيغلابناميإلا
S8بيغلافيرعت

60لزألافيرعت

23تولابنامإلا

T25ثعبلابنامبإلا

25ةعاسلامايقبرق

25ةمايقلامويءامسأ

T2باقعلاوباسحلابنامبإلا

26ةنحلابناعيإلا

02Tرانلابناعيإلا

127129امهكالهونآلارانلاوةنحلادوجو

493روصيفمهلكشتونجلا

47مهلصأونجلاةفص

S00نجاةناید

STظوفحلاحوللاةقيقح

ةحئالملابناميإلا
482ةكئالملابنامبإلابوحو

114492493496495497...مهفئاظووةكئالملاتافص

485T4.مقافصریغبةكئالملافصونممكح

520=5]5مهئامسأومهدارفأبةكئالمةفرعم

SFمهتفرعمةمكحوةكئالملانممهتفرعمبحتسينم



635ديحوتلاةديقعحرشسراهف
48ةيالولابليربجصيصخت

51ةظفحلاةكئاللا

515ملسملالمعلةيكزملاةككالملا

5شرعلاةلمحةكئالملا

488؟ةكئالمفارعألاباحصأله

لمرلاوءايبنألابناميإلا
Taلسرلاوءايبنألابنايإلابوحو

S00aمهعئارشوءايبنألاةفرعم

e.016لوسرلاوءيبلانيبقرفلا

98Aةلاسرلاو.ةوبنلانيبةقالعلا

9eةلاسرلاوةوبنلاىلعباوثلا RE

500....eاءايبنألاةيرشبةفرعم

Teeودبلايفةوبنلا

TTءاسنلايفةوبنلا

EEEادبعنوكياليلا

HT......نينمۇملاو:ةككالملاوءايبنألانيبليضفتلابتارم

,Beene.هتوبنىلعءيبلاةيالولضف e

445لسرلاتافص

483ءايبنألاةمصع

26[م7ةمصعلافیرعت

34aاغ.ولبلالبقةمصعلا

15438439S0لسرلاوءايبنألاددع

439لسرلاءامسأ

438ءايبنألافانصأ

 



ةيمالكلاوةيدقعلالئاسملاسرهف636

459لسرلانممزعلاولوأ

445A442ةفاكلاىلإلسرلا

444برعلاىلإلسرلا

446ومهنطاوموءايحألاءايبنألا

97243هتفرعموللدمحمانديسبنامإلا

94هتلاسرىلعةقباسلدمحمانديسةوبن

93¥3دمحمانديسةلاسرمومع

49لۇدمحمانديسةيلضفأ

53¥دمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاةيفيك

69699دمحمانديسبسنةفرعمبوحو

99هلهجولَدمحمانديسدلومةفرعممكح

SOاهفالتخاوعئارشلاقافتا

95ن4يحهيتوأيذلامكحلا

S68رمعوركبيأةوبنبلاقنمىلعدرلا

بيټكلابناميإلا
4352Dبتكلابنامبإلابوحو

435ةلرزتملابتكلاةلمج

97هخوسنموهخسانميركلانآرقلابناعإلا

رهُشلاوناميإلا

ناميإلا
S40VOناعإلاةقيقح

548-540واحالطصاوةغلناعإلا



637ديحوتلاةديقعحرشسراهف
47[ناميإلاماسقأ

696لۇدمحمانديسهبءاجامبنامعإلا

98110eeاهغيصوةداهشلاةلمجءادأتايفيكوةداهشلابقطنلا

TOaةداهشلاظفلنمئزجيام

98ةداهشلايفءزجيالام

1O9ةرتفلالهأمكح

TODمكبألاناعإ

LFةرشعلاليواقألا

143اهضعبئزجيالونيدلادعاوقلكبنايتإلابوحو

137140ایناعإانكرلھجنممکح

138نامانكركراتكرشيفكشلامكح

EÊنامبإلابلس

B7مالسإلاعم

68990مالسإلامتياهبيلالاوقألا

90109aمالسإلااهبمتييلالامعألا

1470aaمالسإلالطيالام

258رفكلاوناميإلابسحسانلافانصأ

400انمۇمىمسينم

TETينوملافيرعت

ÎBon......ملسملافيرعت
I40هببسوهلاموملسملامدمرحيام

S82هلامويصاعلاملسملامدلحبلاقنمىلعدرلا

245OOOOءاجرلاو

كرخلاوقاهنلاوركل
466OOOOرفكلاماسقأ



ةيمالكلاوةيدقعلالئاسملاسرهف-8
39ةيضابإلادنعرفكلاقالطإنمدصقللا

4Tكرشلامابسقأ

DEEREEكرشملافيرعت

A67قافنلاماسقأ

TBa....قفانملابفيرعت

لاعماوردقلاوءاضقلا
TSOءاضقلافيرعت

3Dردقلاوءاضقلابناميإلابوجو

133رفاكلاىلعءإضقلاباضرلابوحجويفةجيحلا

6DRYردقلاباضرلا

612بئاصملاىلعريصلا

82نوكينموقيفوتلا

3هلاعفأنابسناللاقلخةلأسميفدرلا

ديولاودعوا
S30اهنيبقرفلاوبونذلافانصأةفرعم
530ةريبكلاوةريغصلافيرعت

13392ةيضابإلادنعةيصعملاقالطإنمدصقملا
S30اقافنلارئابكوكرشلا.رئابك
53548]ورئابکلانمجذاحنرکذ
539=537مؤامسأوةريبكلابكترممکح
468وةريبكلابحاصريم
54eEETلامعألاطابحإ
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469ديحوتلاطابحإريغلمعلاطابحإ

489TABةريبكلابلمعلاطابحإ

4Tرصملافيرعت

39[رارصإلاققحتياذاعب

489رصملامكح

129باقعلاعوقوبوحويففالتخالا

60aةواقشلاوةداعسلا

ةءاربلاوةيالولا

ةيالولا

337ةيالولافيرعت

190191246252,aaaوةيالولابوحجو

333ةيالولايفئزحتالظافلأ

3A0ةءاربلانيبوةيالولانيبةقالعلا

00333ةيالولابحجوم

36a؟يلوتملاوأىلوتملاةيالولاىلعباثينم

333334؟ىوتلافرعياذاعي

334ىلوتلاتافص

0336a......ةيالوالالأسیلنميلوتمکح

٠33Bةيالوللالأسيلنميلوتبرمألامكخ

3373I4........هركيافلعقاذنفلةيالومكح

33373اخاتمكح

03Taaa.....اهوحجؤدعبةيالؤلاكراتمكح

340فوقولاىلإةيالزلانملاقتنالامکح

تةيالولاعاونأفينضت



ةيمالكلاوةيدقعلالئاسملاسرهف640
344346هدابعلىلاعتهللاةيالو

ABOدابعلانيبوىلاعتهللانيبةيالولانعم

346لعفوتاذةفصىلاعتهتيالو

534eنادضهتءاربوىلاعتهللاةيالو

347ناريغتتالهتءاريوهللاةيالو

346هدابعلهللاةيالوليلد

260492نيملسملاةلمجةيالو

343نيملسملاةلمجةيالوبحوم

609ةلمحجلاةيالومكح

260نيملسملاةلمجةيالوكرتمكح

260نيموصعلملاةيالو

263لاجرلانمنيموصعلملاةيالو

2Bءاسنلانمتاموصعللاةيالو

339هيلعصوصنملاةيالوكرتمكح

347امتابجوموصاخشألاةيالو

REEOصاخشألاةيالوتوبثقرط

I47REESEدمسفنلاةيالو

347سفنلاةيالوىلعرارمتسالاعم

37وةصيبلاةيالو

373ةضيبلافيرعت

373هعمنمولداعلاناطلسلاةيالو

3Tكرشلانمعحارلاةيالو

3Tفالخلانمعحارلاةيالو

334341معبتلابىلوتملا

37aaaeee ........ نيملسملالافطأةيالو



378نيقفانملاونيكرشملالافطأةيالومكح

3نيملسملاديبعلافطأةيالومكح

335همأةيالوبلفطلاةيالو

3همنباةيالو

335هغولبدنعفوقولاىلإلفطلاةيالولاقتنا

338رغصلايفلعفاميحرصاذإلفطلاةيالومكح

566ةلبقلالهألكةيالوبلاقنمىلعدرلا

ةعاربلا

191246252I90ةءارملابوحو

376ITاهبجوموةءارملا

393ؤۇربتلانوكيفيك

3733Iیی....ةعارملاريخأتمكح

340فوقولاىلإةءاربلانملاقتنالامكح

3Eةءاربلاماسقأفينصت

3Bةلمجرافكلاعارب

609a....ةلمحلاةعاربمكح

نديعولالهأةعارب

339ديعولابهيلعصوصنملانمةعاربلاكرتمكح
3I`صاخشألاعارب

397هعمنممكحورئاحلاناطلسلانمةعارملا

393فالخلالاعجارلانموءرفكلاىلإدترملانمةعارعلا

0407ةعاريلاديدحجت

3Iaوةريغصلاىلعرصملا:نمةءارلا

393؟یلوتملانمارتيم

394...000وىلوتملانمئربتلابابسأنمروص



ةيمالكلاوةيدقعلالئاسملاسرهف642

337ةءاربلاوفوقولالهألريخلابءاعدلا

197فوقولا

متصلاللملاينلصف

IIتسلاللملافيرعت

35اهماكحأوتسلاللملاةفرعممكح

4O0مالسإلاةلملهأمكح.

40[نيفلاخملاةلماعم

AOةيغابلاةئفلامكح

408وباتكلالهأ-مكح

430فيرعت

ةسايصلاوةعامإلا

59242aaaنيبجاولاريغركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا

SBحتفلادعبةرجحلابوجوبلاقنمىلعدرلا

19695a(اهماكحأواهنافيرعت)نيدلاكلاسم

يربكلاةعامإلا

BDىربكلةمامإلا.

SBةمامإلافيرعت

SESلوصألانمةمامإلا

S89هيلعضارتعالادروةمامإلابوحوليلد

S87ةمامإلابوجوركنأنمىلعدرلا

S87ةمامإلابوحوطورش

OOSةمامإلاطورش
592
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597ةيقلخلاوةيقلخلاطورشلا

597يشرقلابسنلاطرش

593SBةمامإلايلوتقرط

S88هلتدقعنمىلعةمامإلانيعت

578597598لضافلادوجوعملوضفملاةمامإزاوج

595مامإلالزع

785نيمامإعامتجابلاقنمىلعدرلا

596ةفالخابيلعمامإلاةيقحأيفةعيشلاىلعدرلا:لصف

يرل
197350ةيضابلاةبسن

208ةيرفصلانعةيضابإلافالتخا

209ةقرازألانعةيضابإلافالتخا

4Dنيدحوملافيرعت
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بآرقلامولع
42ةلمسبلاحرش

43لامعألالوأيفةلمسبلابءادتبالامكح

40باتكلالوأةلمسبلا

47ةلمسبلايفءابلاةلاطإ

4نآرقلايفتاردقملامكح

89نآرقلانمتابختنمتايآةوالتمكح

97هربدتونآرقلاةوالتنمئزحلاردقلا

558هفورحوهتاملکونآرقلايآددع

يود
S5ايباحصلافيرعت

5يباحصلاظفلعمجودارفإ

SLةباحصلاددع

هقفلالوسأ
163عيرشتلالوصأ

IO6aaaةنسلافيرعت

463ةنسلاماسقأ

4637ةلفانلاةنسلا

464ةبجاولاةنسلا

387نيليلدلاضراعتدنعفوقولامكح

465ةيلمعلاةنسلاعمةيلوقلاةنسلاضراعتدنعلمعلا
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1O6عوضوملاوفيعضلاثيدحلابلمعلامكح

96¥لوسرلاداهتحا

EEEعامجإلابخسنلا

164هعضوالمكحلانعفشكلاوهدهتحلالمع

S18مالالاةيجحمدع

S18هريغماملإوموصعملاماحلإنيبقرفلا

475مازلالاماسقأ

475عسولملامازلإلا

475قيضلملامازلإلا

479رمألاماسقأ

347كرتلابرمألايعميهنلانمضت

241[غولبلاتامالع

338غولبلالبقيبصلاهفرتقااممكح

109مكبألانعفيلكتلاطوقس

374411neeeوةعيرشلاعورفبكرشملاةبطاخم

109aaضرفلافيرعت

146امهمكحوةينلاامسق.

174EEEملعريغبلمعلامكح

502[S0هتیضرفبلهجاعمضرفلعفئزجيال

147هيلعباوالوةينريغبحصييذلالمعلا

1O9؟لعفكرتلاله

174ريغللعوطتلالمع

EEEدصاقملامكحلئاسولل

147اهتفراقممكحوهبشلاعاونأ

54700aesققحملامكحيمكحلل
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ةيسقفلالئاسملا
172ءاجنتسالامكح

397ةمرحهلاممامأيرعتلامكح

47ةالصلافيرعت

85ةمرحهلاملابقتسامكح

247ةضورفملاتاولصلا

247سمخلاتاولصلا

248طورشلاوةيفيكلاةعمجلاةالص

EEESرفسلايفرصقلا

25[ننسلا

251رجفلاةنس

25برغملاةنس

247‹176ء175‹171......هکراتمحوهعيرشتوهمكحوهتاعكرددع:رتولا
251اهيفلعفياموةعكرلاديدحت

25[لمعبضرفلاوةنسلانيبلصفلامكح
254ةوالتلادوحس

254دوحسلاتايآةوالتيفرارسإلامكح
254ةوالتلاةدجسركنممكح
625727ناضمرمايقةالص

252امادآواهطورشواهتيفيكنيديعلاةالص
253EETفوسكلاوفوسخلاةالص
254ةلزلزلاةالص

2572اتيماىلعةالصلا
254میهارب]ماقمفلخةالصل



664ءاعدلاةيفيك

63مرحلاءاعدلا
25[ةنسلاوضرفلانيبراكذأضعب

T69رطفلاةاكزعيرشتخيرات

40[نونحجلاولفطلاليكوىإةاكزلافرص

401ةاكزلايفريقفلاونيكسملانيبقرفلا

528وجحلامايا

249وجحلاةعاطتسا

412413Aeباتکلالهأحئابذمكح

4127:413تايباتكلاحاكنمكح

80ةبيغلاودقفلاماكحأ

2972هماكحأوةأرملانذأبقثةنس

173.....م.هماكحأوناتتخالا

174ةأرملاناتحخ

184ةدحلاوثاروم

612,0naeدودحلاةماقإ

0LTTهريغنصحينمونّصحلا:ناصحإلاماكحأ

1760مجرلاعيرشت

UEEEمحجرلاةيفيك

VEEEEطاوللامكح

179ةفيمىلععقونممكح

B2aبرشماكحأ

S85للوسرلابسینممكح

601aaaفيسلاتحتبئاتلاقيدنزلامكح

424427باتکلالهأونيكرشملانمهلتقمرحينم
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3تارشحوريطوناویحنمبدياملتقةرافك

426راتلاببيذعتلانعيهنلا
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409413414427431ةيزحلارادققم
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420باتكلالهأةحلاص
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426434برعلايفييسلامكح

424برعلایراصنمكح

4372سوجلامكح

433نيينثولامكح

524525S22مرحلارهشألايفلاتقلامكح

قاخألاوبدألا
97ةداهشلاةملكنمتاحوتسمةيحورناعم

153بضغلاوةيمحلانعهبزرتحيام

243دبعلاىلعىاعتهللامعنضعبءاصحإ

1250دهاشملاىلعفاوطلاةعدبراكنإ

476دلبلاوسلحلايفملعألاىلإةلأسملادربدأ
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صسسقلا
503و3مدآقلخةصق

288S11مالسلااهيلعءاوحقلخةصق

8448سيردإةصق

6880حونموقنافوط

29[وااميهاربإجوزةراسةصق

282نوعرفةرحسةصق

285نوعرفلآنمؤمةصق

3Tنوعرفلآةطشامةنقةصق

315317نوعرفةأرماةيسآةصق

382ناماهونوراقةصق

389سرلاباحصأةصق

LSaيسبعلانانسنبدلاخةصق

۱۳ناوفصنبةلظنحةصق

92760سنويةصق

99295بويأجوزةمحرةصق

295نبويأةصق

93456#سايلإةصق
323ءاخيلزةصق

451رضاةصق

454نينرقلايذةصق

284راحنلابيبحةصق

318مالسلااهيلعمرممأةنحةصق

323ةنمةصق

323sessoمالسلااهيلعمیرمةصق
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122ءايبنألانفادم

422446تاوامسلايفءايبنألامقاوم

265فهكلاباحصأةصق

268ةئالثلاراغلاباحصأةصق

269دودخألاباحصأةصق

54هباتکيفهللدمحلابتنملوأ

7102104105107108383...aanةددعتمتالاحبيفتايلوأ

450 449A448

ةيوبذلاةريسلا

99¥لوسرلابسن

74هدلومدنعليهتفص

93دمحمودمحأهمساعم

9394هتثعبدنع5هرمع

99282319ءارسالاةثداح

2027ىركلاردبةوزغ

S77بازحألاموزغ

429رميخةوزغ

S85ةيبيدحلاةوزغ

5773176247248524عادولاةحح

572426نينحةوزغ

ةيذيراتلامثرادحألا

436ليجانأةعبرأىلعىزاصنلاسوطتطسقعمج

200.ليقلاةثداح

405ةدرلابورح
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204يرحملاخيراتلاةيادب

427ةيردنكسإلاحتف

364404583رادلاموي

220403583585لمحلاموي

5834042O8نيفصةعقو

196وميكحتلاةثداح

404ناورهنلاموي

41,0eرابحلادبعوثراحلاةيضق

418ايقاورملارانيدلابارض

4184190e...0.راتيدلاومهردلانيدحوملابرض

081aaa,BAeةيمالسإلادالبلايفةعابطلارؤهظ

770وةيزاجحلافلوملاةلحر

5680aaدازلانايمهفيلات

ُهجارقلا

Uللوسرلادادحأ oU

,a-202ااقيدصلاركبويأ

207-207همباطخلانبرمع

324اهنعهللايضرنينمؤملامأةشئاع

Z16aaaودیزنبرباح

228......ةركيبأنبملسمةديبعوأ

0207يبسارلابهونبهللادبع

210ریدحنبشادرملالبوبا



اتوتاقولظملا
55ةعبسىلعءايشألاقلحخ

65نيملاعلاعاونأ

57ءامسلاىلعضرألاليضفت

253رمقلاىلعسمشلاليضفت

493494ADDنحلاوسنإلاوةككالملاةقلخ
495504تاقولخملارئاسقل

503S7ضرألاوتاوامسلانيبةلضافملا

510S509تاقولخملالضافأ

253فوسكلاوفوسخلاعقيفيك

[S2مايألاورهشألافينصت

ءالعألابقانم
66جاجزلافيرعت

T1ربربلالصأ TOa

078مهلئابقوبرعلالصأ

1O4مهئانيأةيمستيفبرعلاةريس

115ةمهاربلالصأ

97350ةيضابإلاةبسن

97ءايبنألاريغىلعقيدصلاركبيبألضف

منویراحتطبض
۱ونيدضلافيرعت

144وملعلافيرعت

146ولمعلافيرعت

521essesلهجاماسقأ
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1560بضخلافيرعت

374كلموناطلسوةفيلخ:تاحلطصمديدحت

413414415416417aaaاهفرصوريناندلاعاونأ

420-41دقنلاوليياكملاريداقم

T47عرولافيرعت

422برعلاةريزجدودح

ICREEماحالافيرعت

نمضةجردعسوسنوراثآ
212(دايزةبطخ)ءارتبلا

95(مظن)"دبع"ةملكعوج

256(فلۇملل)85ميهاربإىلعةالصلانيبوللوسرلاىلعةالصلانيبعمحلايفباوج

247(فلۇملل)ةالصلاةيضرفيفزغللح

133(رثنومظن)ردقلاوءاضقلاةلأسميفيدوهيىلعدرلا

350ناورمنبكلملادبعىلإضابإنبهللادبعةلاسر
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562aeابستحارباصهأرقنمو«فرحفلأنورشعوةعبسوفلأفلأنآرقلا

563.قولخمبسيلهللامالكنآرقلا

572aaaهعمهلكيلعىتأفرئاطلااذهيعملكأيكقلخبحأبيتيإمهلا
337نوملعيالمهُنإفيموقدهاٌمهللا

7542كنيدىلعيلقتبثمهللا



677ثيداحألاسرهف
350.....موماوأموما

323نيدولقعتاصقانءاسنلا

175247....مكنوديلعبحاورتولا
42ءاَمُسلايفالوضّرألايفيشهمّساعمرضيليذلاهللاساب

386هسفنهتبجعأدقوهيفطعيفرظنيوهيدربيفرتخبتيلحجرامني
587aeنآرقلانوعرقيمهمايصعممكمايصومهتالصعممكتالصنورقحت

46هللاقلباول

325.......ثراحلايبيفانلرتفةنيدملاانمدقف«نينستسةنباانأولهللالوسريبجّورت

337.......اورشبتسااریختناكنفیتوملانممکبراقأومكرئاشعىلعمكلامعأضرعت
37ءابآلاىلعضرعتوهللاىلعسيمخلامويونينثإلامويلامعألاضرعت

345ةّدشلايفكفرعيءاخرلايفهللاىلإفّرعت

123124بارخللنونبتوتومللنودلت

0292..دوهيلاىلعافالخمكنايبصناذآاوبقث

175anaesرحفلااتعكرورتولاورحنلاعوطتمكلوضئارفيلعنهثالث

490امهکحضأفعجراف:لاق‹نايكيييوبأتكرتوةرجحلاىلعكعيابأتعج

184....مأاغودنكتملاذإسدسلاةدحلللعج

247ةالصلاالإضرألايف ىلاعتهللااهضرتفاضئارفلاعيمج

318319ءارسالاثيدح

0255ربنملادنعنيمأتلاثيدح

255...ا%3هيلعلصيملنمىلإلحخبلاةبسنثيدح

562eافرحنوعبرأوةسموةئامنالثوافلأنورشعوةسمحوفلأةئامنالثهفورح

320e؛محازمتنبةيسآو«نارمعتنبمرم:عبرأنيملاعلاءاسننمكبسح

577annee.0...0...ناكإلانمقلخلانسح

178aoeهانيمروانلماقهنكلوهانقثوأالوهلانرفحامهللاوفعيقبلاىلإهبانجرخ

509eهتروصىلعلإةّنحللادحألخديالهتروصىلعمدآهللاقلخ
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495ءاثالثلامويلابحلاقلخوءنينئإلاودحألامويضرألاهللاقلع

ananassaeesnaرمعغرکبوبنیمريخ aaa57
53e.......يلعيدعبهکرتانمريخ
S08قارعلانمهردصو«صدقملاتيبنممدآسأر

201كتقبسفةحردتنأوانأتقبتساينأك":ركبيبأىلعاهّصقفايؤرلهللالوسرىأر

520a...اهبتكلنوردتبياكلمنيئالثواعضبتيأر
325ريرحنمةقرسيفكلملاكبينءاجلايلثالثمانملايفكتيأر

246داهخجلانمؤملاةيئابهر

96798.437ممالحترللالالا:لاق؟لضفألامعألايألهللالوسرلس

378ةالهألامدخمهيناطعافنيهاللايفيبررتلأس

286,aaaسيلآنمؤمراجنلابيبح:نيعةفرطهللاباورفكيملةنالثممألاقابس

606وونينمؤملاةرمإييلعىلعاوملس

432ةيزحلايفباتكلالهأةّنسمهباوس

0577..ةنحلالهآبابشاديس

248...10....مكساولص
463..........يلصأنومتيأرامكاولص

156ةرخآلامايانممايةّعبسايلارمع

537.e..ايدوهيتمیلفءاشنإف

326هللادبعٌمأتنأوهللادبعوه:ةشئاعللاقوهيفيفلفثدلوالهل
599ينمةعضبةمطاف

600ركبيأةالصبسانال6يناالصبيصبركبوبناکفيصبرکییاوجرف
563هقلخرئاسىلعكيهللالضفكمالكلاراسىلعهللامالكلضف

60.._ُءاَسّنلاقصومولاحسف

326...eاتروصهعموركبيأةنبابكوزدقهللانِإ:ليرمجلاق

۰7429....ةنيدملادوهيوريضنلايبدوهيلااهللالوسرىلجأدق

 

 

 

 

 



679:ثيداحألاسرهف

106,aaa؟هّللالوسراياممتسلأ:تلقفةدنكدفويفلهللالوسرىلعتمدق

186.....سدسلابانيفناكٌدحيفليهللالوسرىضق

569...لصيركبيبأللق

519هراسيىلعتائيسلابتاكولحرلانيىلعتانسحلابتاك

416رانيدةئامعبرأىرقلالهأىلعلبإلاميقيلءينلاناك

...27Îaةفخوةلجعىمنباسنوييفناك

273؛رحاسهلمکلبقناکنمیفكلمناك

579..لوألاةعيبباوف...ءافلخنوكيسو...ءايبنألامهسوستليئارسإونبتناك

432ةيزحلاهيلعتبرضيبأنموهنملبقملسأنمف...رحفسوحبىلإ36هللالوسربتك

587مارحفمنغیلاملکوهمنغمارحفثرویلاملک

323:عبرألإءاسنلانملمكيملوريثكلاجرلانملمك
429ربیخنمتحرخأاذإكبفيك

429ربيخنممهتجرخأاذإكبفيك

44ارحسبلمارحمارحُهمْطَمَوهَلباَحَتسُبفيك

430املسملإعدأاليحبرعلاةريزجنمىراصنلاودوهيلانحرخأل
429.....املسمالإاهيفكرثأال«برعلاةريزجنمىراصنلاودوهيلاٌرجرخألتشننفل

430....ايیاتکناکولوملسيوأيبرعلکنحرخألتشعنفل

546.اهلةئامأالنلناال

72..برغلنمموقبنيدلااذهرعيللانإلا
108.......انموغناكهلأرايلإاوّبستال

108..نيملسماناکامهإفةعيبرالورضماوبستال
409410...ةمايقلامويهللامكبذعيايندلايفساغلاال

425aaa.هللاباذعباوبذعتال
5051no21سا ۰۰.٠۱"ىلع"ہہلآیويئياولضفتال
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049مَآىلعينولضفُال

49.وسومىلعينولضفتال

49e..ىلعينولضفُال

264مالسإلايفةحايسالولميتالوةّيئابهرالومازالومامزال

176,nسمخلاالإمكيلعةالصال

579.605...يدعبءينال

599...يملحجرلإيعغليل

S5460نمۇؤموهورمخلابرشيالونمؤموهوينازلازيال

425رانالبامهولتقانكلوهلاالإرالاببّذعيال

526يلهأنملحًرالِإاذهغلينأيغبنيال

49ىمنبسنوينمريخانلوقينأدحأليغبنيال

428مهءانبأال

79مهرجناسل

SDTنيلقثلاةدابعنمريخيلعةبرضل

567....اثدحیوآوأاثدحمالسإلايفثدحأنمهللانعلا
145الأاهبتكيمهيأنوردتيياكلمنيلالثواعضبتيأردقل

0514نيطايشلانمهنوظفحياكلمنوُتسوةئامملسملكل

264aaaلَحَورعهللاليبَسيفُداَهحْلاةاهذهةوةْاَبحَرييلكل

TBSاموهفهبتلخامکنيآوامكنيبوهفامتعمتحانإ«سدسلاامكل aaa
185...7بألاثاريمٌدحلل

316نوعرفلآةطشامةحئارهذه...ةبيطةحئاربتررمبيرسأ1

3224.....مالسلايمكتارضيئرقأ:الاقترضتحاال
راهقلاخوهةمسنلكهرهظنمطقسفهرهظىلعحسممدآهللاقلعاّن
201..ركبيأىلع:تلقف؟يضرألهاتکرتنمىلع:يريللاقيبجرعان

336۰۰0eee..افيعساموتعسامامل
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336اللمعاموتلمعامةّمَألاهذحل

457ا..ايحرضخحلاناكول

457aanيورازلو«يعاببأالإمهعسوامءايحأءايبنألانمهريغورضنملاناكول

426,aaaءادفوراسإنكلوءالؤهىلعمنليسبرعلانمدحأىلعاًماتناكول

427..ءادفوراسإنكلوءالؤهىلعتبثلمويلادعببسبرعلانمدحأىلعاتباثناكول
571.....الیلخرکباباتذختاليبرنودالیلخاذختمتنکول

488....مظعأوهاممكيلعمتفخلاوبنذتملول

488aaaبحعلا:كلذنمدشأوهاممكيلعتيشخلنوبنذتاونوكتملول

245RRنمؤملافوخنزوول

418.eوةقدصقرولانمقاوأسمحنوداميفسيل

567.568..........انشغنمانمسیل

194,eسنالاونجلايصاعلإهللالوسرنأملعيالإءيشضرألاوءامسلانيبام

194eeeسنإلاوٌنحلاةرفكلإهللالوسرينملعيًالِإدامجوأناويحنمام

123,eءانفلاوعمجاوتومللاودلخرصيخراصولإدابعلاىلعحبصيحابصنمام

320..اهنامرملسمنمانراصلهتسيفدلوينيحهسناطيشلاولإدولومنمام

4.نیعبرأسأرىلعلإءيننمام

570هريغمهمؤينأركبوبأمهيفموقليغبنيام

705هریغهيلعنأركبوبأمهيفموقليغبنيام

439...دمحمكثئيبنمهرخآومدآمحلوأافلأنورشعوةعبرأولأةئام

80ل......ابنعاحف‹ليعامس]ةغلتسرلاق؟انرهظانيبنمجرفتملوامحصفأكلام

,80eاهلكءامسألامدآمّلعامكاهلكءامسألاتملعو«نيطلاوءاليفيسايلتلثم

600..سنابلصيفركباأاورم
179ane.ةميهبىلععقونمنوعلم

5670aaa..........هللايفضغبأوهللبحأنم

574eبلاطيبانبالارظنیلف...حونلاوهملعيفمدآلإرظنينأدارانم
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47هَلاوُعدافاوُميطَتسَتملنإواورممكيیسنم

172eeREEانفسيلفحیرلانمیحنتسانم

.7172a.كاوسلاوءةيحللاءافعإوبراشلاصقةنسلانم

533رفكدقفادّمعتمةالصلاكرتنم
154aa.غيبالفدسحنم

204ةمايقلامويارونهلتناكمالسإلايفةبيشباشنم

.ananانمسيلفانشغنم e567568

S1هیلعف"ىلع"بيلآنیویبلصفنم

567S547aaaقرسولونزولوةنجلالخدهللالإهلإاللاقنم

539هلاموهمدنقحليهللالوسردمحمهللالإهلإاللاقنم

149,7aa...........دلخمرانلايفوهفٌرصأوبذكنم

L174aيتاوسدحأريملوانوتخمتدلويناييرىلعمارکنم

550aaa.عمجأنآرقلابرفكدقففرحبرفكنم

175248aaaامسيلفرتويملنم

537S533ايدوهبءاشنِتميلفجحيملتامنم

179ةميهبلااولتقاوهولتقافةميهبىلععقوهومتدحونم

598....اةقدصهانكرتامثرونالرشاعمنحن

428برعلاىراصنحئابذنعلهللالوسریھن

03.برعلاديسيلعونيلاعلاديسانأ...برعلاديساذه
198.۱aanرانلانمقيتعاذه

570,aaaياالإيرحألاولوألانمحلالألوُهُكاديسناَذَا
149........دهاجفكلانذأنإفعجراف...«ياوبأ:لاق؟نميلابدحأكلله
542...77..هبلقىلعتققشاله

148aaa....نوعطنتلاكله

148.aد0...نررصملاكله

 



683ثيداحألاسرهف

427مهنممه

570....ناسراونئينالامةالهألوهاديساه

119..هموقهعیضءينوه

610نمتسبهعبتأو

575يامُهؤرفاوتباننيَمُهُضَرفأو
325...؟هاسورعاو

0598,رکبيبانملضفألحجرىلع...تبرغالوسمتعلطامهللاو

184....سدسلاةاثّرو

٠319نييلاخملايباتيقلو

593...ايشبحادبعولو

468ةرملمعيملوملغيملنملليووءعبسلمعيوملعنللي

569....ركبابأالإنوملسملاوهلوسروهللاأي

73اريخریربلابمكيصوأ«ةنيدملالهأايوةكفلهأاي

89aةروسلاهذهنموةروسلاهذهنمًارقتتنأوكبتررملاللباي

124...بارخللاونباوتومللاودلمدآباي

245...نیبلقاذنکيباي

430ةيزحامحعلامهيطعتوبرعلامملانبنيدتةملكىلعمهديرأمعاي

554.....ميظنلانآرقلابرايوسيبرايو؛هطبراي

572...قلخلاريخهلتقي

2نامعلهانميضوحداروراک
199....اليلقالإثيليالوءةفيلخيدغبنوكي

 

 

 

 

 

 

 



مالعألاسرهف

108115254173‹106‹879ميهار

...256257291293365397399

...435437439442444445447

...452453458459460461462

574 523 501

185(يوار)ميهاربإ

559560يميتلاميهاربإ

453يرحلاميهارب]
453457نيتسنبميهاربإ

911282930يالطدمحمنبميهاربإ

1516172022رافح

34114ظوفحميهار

2930ء20ء19ء15..شيفطاميهارباقاحسإويأ

248يمرضحلاقاحسإوبأ

115248يلهابلاةمامأوبأ

68576دوسألاوبأ

294...نسحلاويأ

58539يرعشألانسسحلاوبأ

8589...لهسنبيلعنبدمحمنيسحلاوبا

455456A54رضفللاوي

83570ءادردلاويأ

112‹111.............نوقرزنباناميلسعيبرلاوبأ

138aفلخينبناميلسعيبرلاويأ

83...راوبآ

575.خيشلاوبأ

575eحلاصنبمالسلادبعتلصلاوبأ

460...aةيلاعلاوبأ

337aesييسامتلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ

250....يليلولاسابعاوبأ

21[eeeديهشلانبءالعلاوبأ

۰198نيكدنبميعنلضفلاوبأ

838485458559560eثيللاوبأ

433رثؤملاوبأ

73رذنماوبأ

175بيلللوبأ

200ناهيتلانبمتيحلاوبأ

1617182022ناظقيلاوبأ

588مصألاركبوبأ

255539.يزارلاركبوبأ

‹184‹182‹106‹104‹81....قيدصلاركبوبأ

....185›186195197›198›199›201

...202204209266330331353

...359368405›416424›425›526›

...55685569570571573574

‹595597‹594‹580583593... 

598599›600›602606607

445...يزلدبعنبركبوبأ

200...دلعنيرکبوبا

179....ةركبوبأ

 

 

 

 

 

 

 



مالعألاسرهف

196210211212.ريدحنبسدرملالبوبأ

25220228405

22232رفعحويا
108بيبحنبرفعجوبا

388389‹202203........ماشهنبلهحوبأ

325326.متاحوبأ
604...يزارلامتاحوبأ
199مزاحوبأ

ء13ء07101112.عينبورمعصفحوبأ

a.410‹381286392395404

48578582

123...............ريبزلالومميكحوب

‹528‹497‹266416424‹127...ةفينحوبأ

539›554

495نايحويآ

14aaaرزويا
‹185‹184‹179ء89‹84‹61ء60..دوادوبأ

...86251324423454›491›542›

604 567 552

266355439547.458‹123يرافلرذويل

455456454eنينرقلايذوبأ

80.....عفاروب

179..نیزروبا

287..0...قورويا

52ةعرزوبأ

577,e..دیزوبا

154336...ةتسوبأ

685

491‹183‹178‹170‹169..يرذخلاديعسوبأ

135بلنبجرفديعسوبُأ

596...برحنبنايفسوب

‹220‹219‹211......ليحرلانببوبحمنايفسوبأ

222226230

143esٍالتلادوادناميلسوبأ

554....ناصيدلاركاشوبأ

452حلاصوبأ

335REةرفصوبأ

100577anaesبلطملادبعنببلاطويأ

52217يکمبلاطوبا

422...يرقملانمحرلادبعوبأ

607ةنيفسنمحرلادبعوبأ

4Bباطحلاهللادبعوبأ

417eeeهللادبعنبدمحمهللادبعوبأ

335بوبحنبدمحمهللادبعوب

89420..ديبعوبا

580608,aeحارحلانبرماعةديبعوبأ

‹207219‹92197‹62‹61..ملسمةديبعوبأ

...2228229230231232233›

4235393394

232422eنبرمعمةديبعوبأ

318...يدهنلانامثعوبأ

330يراصنألاليقعوبأ

2161يلاکلادبعرامعوبأ

79ءالعلانبورمعوبأ

505A20eeeناحرهملاةناوعوبأ

 

 

 

 

 



6-

198204.ةفاحقوبأ

387ODLبلطللادبعنببحلوبأ

286ىليلوبا

287كلاموبا
318.يسعقفلادمحموبأ

168eeeيللادمحمنبهللادبعدمحموبأ

123دوعسموب

406..فورعموبأ

71روصنموبا

52يدللیضوموبأ

123124200310567,naan.ميعنوبأ

219.حووبا

12128129....مشاهوب

124125‹123‹4489119....ةري5

386 348 326 320 267 183 1...

579 510 495 44

410...مکحلانبماشهوبأ

61...يحيولأ

61225[Q2نالجراولابوقعيوأ
310..یلعيوبأ
498575بعکنبيأ
70...يزاغلاناطلسلادمحأ

551.يسلبارطلادج
19...يعافرلاةزمحنبدج

115123124173ک5...لحنبدمحل

317 264 248 218 204 182 179...

429 424 410 348 345 337 5...

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

571570 569 567 554 546 0...
607

Taيرصانلادلاخدمر

17..صوصرفدم

101....يدمحألا

215...فنحألا

.S1.......شفخألا o

365ةحبدنبسنخأ

388قيرشنبسنخألا

سيردإ):خونحأ

۰441لايحخأ

]44

‹6174397398435...لقياسيردإ

7439442446447448454›

458501

140‹124‹464980115قومدآ

›297 291 290 289 288 249 174...

›438 ›437 430 396 345 330 311 ...

451 450 449 447 444 442 439 ...

›495 493 483 460 459 458 452 ...

›505 ›504 503 502 501 500 497 ...

512 511 ›510 ›509 508 507 506 ...

574 551 550 53

208212ةيدأ

441......ليجرا

2900000439دشحخفرأ

7880.......حوننبماسنبمرا

 

 



مالعألاسرهف

A451ايمرأ AFDeae452

273يشبحلاطابرأ

0.198يدزألا

441...٠۰ليمزأ

419ويرهزألا

222روزا

292293460aaaeeeاقاحسإ

257Q5هبوهارنبقاحسإ
108دسأ

103ةرارزنبدعسأ

111539ييارفسإلا

(نينرقلاوذ)ردنكسإلا
215الکلةعرزنبملسأ

293‹292‹278279103......59ليا

49450459460

١154ةيمأنباليعامإ

559.يملرفعجنبليعامإ
356.حیردنبدوسآ
388.ثوفيدبعنبدوسألا

315317320ء1117eseمحازمتنبةيصآ

323324

297...قبشأ
...6208

440وولاو
446a..لابنبليومنا

440....$توشأ

687

319دوقافتنبعايشأ

440.لیشأ
441..ميشا
440.....نوفصأ
422يعمصألا

457453ناينيإنبنوديرفأ

7173شقيرفأ

440قيلفأ

441نويلقأ

430رديكألا

A9يابلألا AT annees79172173255

24310338598

440موقلأ

440نوما

439نوولأ

330439444451453.....9سيب

44457456549

108»107.O6رضمنبىيا

441.نويل

197198...aرماعنبرخصتنبىملسروخللاأ

226.ليحرلامأ

34325.نامور,

599eمشک

117285316328asaneىسومم

78605Tassosملا

223225eeeدیزنیرباحجوزةنمآ

987ssooeتلصلانيةّيمأ
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94رممألا

4849بوقعيعيدبليمإ

681182183217...كلامنبسنأ

...8264309337431488457

570600

439سون

396شونآ
292ميه

440سيرو

265..٠يعازوألا

439سو

441نانوأ

217ةیواعمنبسايا

320...دوقافتنبعاشيإ

218بويأ

200295296297298299بوُآ

...300301302303304307308

...309310311312313314315

9459460462

275بوب
54...هللادبعنببويأ

429...قيقحلايأنيا
231يرصبلاخيشلايبأنبا

49زعلايبأنيا
315.متاحيبانيا

215دايزيبانيا
418دیزيبانبا

۰119يأرا

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

286یلیليبانبا

7201273319324...قاحسإنبا

....82386388417425451›452

169329موتکممانبا

52263رعنانبا

209369قرزألانبا

196....ثعشألانيا

516521S505aseيبارعألانبا

107332يرابنألانبا

179نيا

419نيتلانبا

185186416430essesدوراحانبا

541يئابحلانبا

494‹4451452453,يزوحانبا

533570572575

141443نیسحلانيا

541...يدنوارلانبا

365رمبزلانيا

365فحسلانبا

52..قاعمسلانبا

52...حالصلانبا

122255يبرعلانيا

407.......مساقلانبا

441.....رصاقلانيا

255......راصقلانبا

121...عاقعقلانبا
65....بيصللنيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مالعألاسرهف
606....زتعملنبا

20220726aneeeرضنلانبا
210...۰.بابنبا

39933Dيربنا

255ەەركبنبا

378ةيميتنبا

107تبانیا

225226دیزنبرباجنيا

283287331460eesجیرحنيا

.571‹563‹319494‹194‹123....نابحنيا

74108174286293رجحنيا

57575

410مازحنيا

52255مزحنيا
185.......ةكزحخنيا
74نودلعنيا

١78452ةيحدنيا

79199دیردنبا

120یزعملاةيعارنيا

19201218دعسنيا

309....باهشنا

550eرماعنبا

119ء97106108‹6080‹56..سبعنبا

e179183184185206217

.....28222265266267270274

728279285286287ن...

323 8 317 316 315 308 ۰

689

›453 ›452 431 430 428 345

549508 ›507 499 497 496 495 461

583 576 570 564 560 559 550

54585›600

94183325دبعنبا

154185يدعنبا

A54رکاسعن BOLaaa571574
255ةيطعنبا

289ليقعنيا

83رمعنبا

141....ريمعنبا

89فوعنيا
419451سرافنا
451ةييتقنبا

79ناطحقنبا

73388,aرغصألابسنبيفيصنبسيقنب

287315382CTریٹکنبا

84:431185184181172106هامنبا

6248491542604577570

318ِءالوکامنيا

495333..كلامنا

541دهامنبا

386نيا

68....ححسمنيا
215......يدعمنبا

26573574وهلظن»نيا

 36391حوننيا



690

47443449ماشهنبا

552نانونيا
451.....بهونا
441يجنا

دیزینبا
364

407.يکلالاسنوينبا
441شنوینبا
2627يرهطمناميلسا

441نايم
319نارمحعةأرما
391طولةأرما
391حوفةأرما

27527a....يمورلاسوخابطنا
440لبا

441....عراب
441نوراب
..عزاب

0440

440.....لزاب
49.....ناساب
439....لساب

1201565قالقا

250زيزعلادبعنبدمحماب

440......رناب
441.....خوناب

441.....لب
44[روحبتب

4647142175177.يراخبلا-

ديحوتلاةديفعحرشسراهف

....321323325418419426

...49427447451463›490›509›

539546547548569579›

587599600›604›605

22275452رصنتخم

سقیرفنبرب

7273Tlنالیعنبسيقنبرب

169567583587anneesبزاعنبءاربلا

217372eeeميهاربإمساقلاوبأيدارملا

440....جاجرب

450ەە.درب

440.اوسرپ

441..نوفطرب

TLSمهرب ee

440ءاورب

606‹79178184...ةديرب

310..رازبلا

98..يد
558..يسيرلملارشب

315......بويانبرشب

440...eصاصب

68سومیلطب

440لویعب

65499eيوغبلا

O8طارقب

323...شویفتنباکہ

54...دوعسمجاحلانبرکب

 

 

 

 

 
 

 

 



مالعألاسرهف

73..eرکيل
184ٹراحلانبلالہ

16950956989eحابرنبلالب

588مساقلاوبأيخلبلا

440ووووووخالب

387ءاروعابنبماعلب

(رضخللا)ايلب

118نانسنبدلاختنب

419يواضيبلا

44[ناغیب

265...سونيب

‹125‹123‹84‹82‹79‹5761......ىقهيبلا

420 416 415 403 180 179 178...

428 427 426 425 424 423 2...

579 567 541 538 431 430 429...

608 593 ›587 585 ›583 50

439رزرو

276..رماتلانبهللادبعرماتلا

109O8.aesعبت

‹181‹183‹172‹105‹438397..يذمرتل

...185198249274320325326›

40510542567570575572

577607

569..ناضمرنبرمعينالتل

0265267اخيل

279annees....اخوت

691

168261262یسیعنبنیروغیت

104ةرمنبميت

488....تباث

439(ءين)تباث

222نانبلاتباث

388بطاحنبةبلعت

eee123124286453511

440دہاج

441..(ءي)رباح

47177180197216دیزنبرباح

223 222 221 220 219 218 6...

247 230 228 227 226 225 4...

550 549

83194425۰ane.هللادبعنبرباح
H1... كوباج

489ظحامحلا
441..حراج
440.....نازاح

374386...تولاح
440رماح

440ناج

440حواح
541يتب
324معطمنيريبج
440ةكيلج

557»538539556aaaاجرح
441.سيجرج
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S0مهرج

440...بيرج

208ریرج

DUEتاحرفيريبعجلا

424....لكوتملارفعح

228يدبعلاكامسلانبرفعج

44577قداصلادمحمنبرفعج

403508.دمحمنبرفعج

318يزلانيدلالامج

247eee.نقوانحلا

355356ريهزنببدنج

315دينا

541ناوفصنبمهج
388ضاوجلا

3332....يرهوخجلا

112یوا

EEEشیفطامیهاربإجاحلا

15eنودعنبديعسجاحلا

1Tنايوفسوينبديعسجاحلا

22eeeفسويديعسجاحلا

یسیعنبنامیلسجاحلا

29يوافطعلاميهاربإجاحلانبرمعجاحلا

29يحسيلاىسيعجاحلانبدمحمجاحلا

29ياولعلاهللادعسنبدمحمجالا

9272930eميهاربإنبدوعسمجاحلا

229230231..بحاح

۰440....مجاح

440.نجاح

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

34[ثراحلا

100...۰aبلطملادبعنبثراحلا

20[ةدلكنبثراحلا

203ماشهنبثراحلا

44]وضراح

44[ومراح
44[مشاح

440حیصاح

52يقارعلاظفاحلا

495“غلادبعظفاحلا

44[خیفاح

44[كيفاح

29175184428495.مکاحلا

50572573575

74ماح

‹285286337‹284‹263راجنلبيح

390

209هللادبعنبجاجحلا

‹223224226‹222.......فسوينبجاجحلا

28229

447[ناجح

44مرجح

100بلطلملادبعنبلجح

297بيهاتنبنوجح

۰.4432570....ةفيذح

441......ضارح
441.....EEنافرح

441...,..ايقرح

 

 

 



285لمرح

285لیمرح

440لییزح

277ايقزح

2860يزوبنبليقزح

5286287316317440...لیقزح

199تباثنبناسح

44[نافسح

222278532‹180‹84.......يرصبلانسحلا

VUEنمسحلايبانبنمسحلا

,Taeنقاذمحلابوقعينبدمحأنبنسحلا

46[لضفلانبنسحلا

599.596585 580 577 571 45

443ناغصلادمحمنبنسحلا

432يلعنبدمحمنبنسحلا

285310311329490نسا

2335571577neeeيلعنبنيسحلا

50585596599

218نايحنبنيصحلا

Z218لفوتنبنيصحلا

60ةئيطحلا

44[نودفح

284ظفح

174.....ةيدعسلاةميلح

323نارمعتنبةميلح

255...ويميلحلا

26دیعسجاحلانبميهاربإجاحلايدمح

693

1O0بلطللادبعنبةزمح

230231ةزىمح

Taيساکنبوم

296430598Tanaيومحلا

559جرعألاديمحلا

77440...نانح

319320.aaaمرممادوقافتنبةّنح

321323

439‹174‹122ء121‹118...ناوفصنبةلظنح

117249288289290ءاوح

1511512

0440...كلبوح

441...77رجوح

441...ناضوح۽

441ەەنابطوخ

3Tبويانبلموح

218جرعألانبنايح

441.ميتيح

441...IYلیئاخ

65نزاخلا

1203405409,eديلولانبدلاح

430601

119120,dBaseيسبعلانانسنبدلاخ

121122

320323دلیوختنبةجييدح

225..ةلدرحخ

414....يشرفلا
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٠106108.ةكردمنبةكزخ

309...ناميلسنبعيبرلانبرمعبلاطوبأباشخلا

88327444445451.......لارضا

2453454›455›456457›549

419451.يان
284طط
52......يدادغبلابيطخلا
B3دمحأنبليلخلا

415Aaaaرصتخملابحاصليلخ
416يقاتسرلاديعسنبسيم

382.ليومتنہبیخ
382Oanaةريغمانبمشاهتنبةمثيخ

285

570,175eيطقرادلا
7172185186249يمرادلا

563610

25439لایتاد

439..نيناد

367215276435439437دواد

44446460461›462›511:510

۰424....يرهاظلادواد

453....يدوادلا

۰۹۰487يلکلاةيحد

403دمحمنبزيزغلاديعيدرواردلا

.41ەەارث

011168217219aaa......يجرللا

406 226 220

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

267.سونایقد

4569333Aaaaييمامدلا
265سوناود
8889.......يريدلا
80....مليل
798494175570يحنلا

52573575١

577ةيدثلاوذ
433452453منينرقلاوذ

44455456

315439لفكلاوذ

276ساونوذ
194ةلمرحنبلايذلا

441...,٠feeنوبار

440.....مدار

201540Bananasرمعنبدمحميزارا

58580

440....لسار
323..ليئاعرتنبليعار

440..لیمار

441.خابر

BAeسنآنبعيبرلا

154197219‹149......:...بيبحنبعيرلا

222247568

108.ةعيير

295301313314ميارفأتنبةمحر
441..أاليحر

  

 

 

 

 

 

 



441[لويحر

49......0ووووغوسر

440.....داشر

۰440.نيعشر

441..صاصر
520.........عفارنبةعافر

441...نكر

441IYناور

441TOESلاہور

279لییور

۰494.حانجنبحور

459میهاربإنبمور

44[نحر

e....ناهير ie440

439.....ناز

441نواز

440:لیماز

49332يديرزلا

1236085697206,naineماوعلانبريبزلا

103108107اکینبرمبزلا

100..::`بلطللادبعنبريبزلا

6566جاحزل

44مارح

399:تشدارز

.aيقوَأنبةرارز
440هن...ناقرز

65يلكرزلا

695

345قورز

4319321اواءايركز

32441442
320ایحوينبءايرکز

95323ءاخيلز

53101117203يرشخمزلا

25277285443459

7292نارمز

2983106aناحنزلا

441eنارهز

105201426494يرهز)ا

60‹759ريه

49........ە..

2215......دايز

97..ملسأنبدیز

204489:575‹149تباثنبدیز

285ةثراحنبديز

208....يئاطلانصحنب:ديز

356.....۰:٠...ناحوصنب

183_بئاسلا

439مئاس
284..روباس

441ءء0...نايحخاس

440e...مداس

439...نافاس

117291292293.aseناراهتنبراس

439. ee مراس

 

 

 

 

 

 

 

 



696

441[ناساس

206هللادبعنبملاس

593ةفيذحيألومملاس

441مولاس

14174...حوننبماس

382386391aeيرماسلا

440خوناس

265سونواس

44[ناعیاس

440,eطابس

6665aيعاحُسلا

407دیعسنبنونحس

2575يواخسلا

‹285286287321‹281283يذلا

8460.

439و(ءين)دعس

48116156نازاتفتلانيدلادعس

35518556

30,eياولعلارمعنبىسيعنبهللادعس

206578608aeonsصاقويبانبدعس

28[كلامنبدعس

169......ذاعمنبدعس

309میرميبانبديعس

326.يبرحلباتیراعتنبايلعجاحلانبدیعس

433‹272426‹108ء89.....بيسلملانبديعس

28316نبديعس

422زيزعلادبعنبديعس

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

135568eيبرخجلايلعنبدیعس

494ودیعس

440.....نافس

563ةنيبعنبنايفس

67يكاكسلا

488ءابهصلايبانبمالس

249318يسرافلاناملس

344ءايضلابحاصملسمنبةملس

123124174266esالياناميلس

8439453460

S70نامسلا

528يدنقرمسلا

44]ونایمس

T4عديمسلا

382ایکربنببیوامتنبنیم

350مصاعنبناتس

44[قحنس

498تهالبنبنولهس

5774105107aaaىليهسلا

108109285400

326ةعمزتنبةدوس

168417472,d5eaeورمعوبأٍفوسلا

51.69......هیوبیس

556»4886555anaesدنسلادّيسلا

52757899597eeeيطويسلا

15277289397560«571

44[مخاش



437لناشلا

439ءراش

401ء183‹106.سيردإنبدمحمنبدمحميعفاشلا

42....417420423424426428

578 538 528 0

173سوانبدانش

440لیبحرش

440لیحورش

440.بیرش

A26460

3T"طوقاايعش

174389443460nessesطولابيعش

265يئالابيعش
416439..هللادبعنببیعش

68ةرمضنبةقش

439...لیت
0111213يخامشلاديعسنبدمحأيخامشلا

...8211217226374444451›

464

217247489رماعيخامشلا

439سام

441عامش

440,a.ناطش

285.eناعمش

283439441نوعمش

446ةبعصنبنوعمس

94.....اونشلا

...49 يجحافخلاباهشلا

697

278بشوحنبرهش

292....خوش

440ناشوش

‹289396435437‹174....مدآنبتيش

8439449458501«510

200يزاريشلا

400...كمالنبعاص

397eسيردنباخٰلشوتمنبئاص

44[خباص

440دحاص

44[.مخاص

440دعاص

418بألاعيمسلادبعحلاص

439440445460501‹174ياڂاص

97يرللاَص
63لالمزباص

29...ریثکنبحڂلاص

541....يحاصلا

441...دیناص

441...e...ٽناحبص

447[حيبص

441.....0لبيحص

28228...aيدبعلاراحص

440ناحص

440وقيدص

440...خیرص

44[افص
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439.ناوفص

E(ءين)بيهص eens
206273608assessesيمورلابيهص

441.....حايص

68274275277281كاحضلا

331382

6556aهجالمرنبكاحضلا

100.....بلطللدبعنبرارض

128..ورمعنبرارض

440..عضعض

229‹219226228‹197..بئاسلانبماَمض

441خياط

327تولاط

6283174249255286.annيارمطلا

338426526533›569›571

55577.

‹256277285287296..ريرجنبايرمطلا

...298299300301302303›304

....305306307310:308311312

314315318382452499

567570

86...eيوالبطلا

255نيواحطلا

8578608neهللاديبعنبةحلط

104000eeeدرمنبةحلط

441ليمط

۰291ء0...ايلامنيسيطوط

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

6Bسوط
296..رفاظ

206218‹198‹149‹73....نينمؤللااةشئاع

20221324325›326489›515573›

.600 584

219.فرطمتنبةشئاع

168...ذاعمتنبةشئاع

441...لیعاع

447[وجوباع

447روباع

225..ةكتاع

440..شیراع

439بزاع

440مصاع

179ةلدمبنبمصاع

330يدعنبمصاع

387لئاونبيصاعلا

.n..رماع e15441

356يرسقلاهللادبعنبرماع

178.....ةيرماعلا

41...ەە...لماع

128440دابع

‹434577‹100ء55.....بلطلادبعنبسابعلا

:596597598

128341540588e...رايحلادبع

335601aaaرکبيبانبنمحرلادبع

388دوسألانبنمحرلادبع

341...عفاننبةديبعيبأنببيبحنبنمحرلادبع:

 



مالعألاسرهف

197c4متسرنبنمحرلادبع

383283anملسأنبدیزنبنمحرلادبع
585باطنلانبديزنبنمحرلادبع

‹330::419‹206‹183....فوعنبنمحزلادبع

420:608-600595

420:منغنبنمحزلادبع

335محجلمنبنمحرلادبع

154186429567assesقازرلادبع

6.14172199يملازيزعلادبع

135قريدلازيزعلادبع

560559eهللادبعنبزيزعلادبع

Dianeيعصملافسوينبزيزعلادبع

09.يرئازحلبا:رداقلادبع

441...(ءي)هللادبع
LEمالسإلاخيشيدنفأهللادبع
98.ریثکنباهللادبع

225226372.350‹73.....ضابإنبهللادبع

215.ن.هللادبع

229نسلنبهللادبع

326:123:ريبزلانبهللادبع

20272رماسلانبهللاديع
274...رماثنبهللادبع

585....رفعنب:هللادبع

586....بابخنيهللادبع

569...ةعمزنبهللادبع

451:266:مالسنبهللادبع

73......حلاصنبهللادبع

699

583.نمحرلادبعنبهللادبع.

577‹101«100............بلطملادبعنبهللادبع
314دیبعنبهللادبع

.Rcرمحعنبهللادبع

206218293314404...رمعنبهللادبع

:429599

416aeصاعلانبورمعنبهللادبع

404ةداتق.نبهللادبع

368..سيقنپ.هللادبع

BAنیريسنبدمحمنبهللادبع

457رماعنبدمحمنبهللادبع:

73315.209.دوعسمنبهللل:دبعع

560 ›559:508.39

6197207.بهونبهللادبع

:208209451

229404...٠.ينبهللادبع:

20.يلباطتكهللاادبع

68S54يلعنبنمؤللادبع

34.....يفلسلاديلادبع

101174dOبلطللادبع:

6350354355ناورمنبكللل.دبع

3366418`

103....ةناتكنبفانللدبع

124....ديزنبدحاولادبع

197d11نمحرلادبعنب.باُهولادبع

315..بويأنبنادبع

0211212216neeeدايزنباهللادييع
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318يدهنلانامش

424فينحنبنامثع

‹209351352‹204‹183...نافعنبنامثع

...|3553539360361362›

...33364366367428573578›

53593594›595›607›608

578...نوعظمنبنامثع

123aesنولجعلادمحمنبليعامإنولحعلا

SÎو......نولحجعلا

108eeeناندع

44[راودع

44[نودع

20eنالهجنودع

44[نوفرع

441رومرع

44نیمرع

208....7.ةّيدأنبةورع

600.264anرييزلانبةورع
208210.ريدحنبةورع

422....دمحمنبةورع

49......نازع

439..7.نالقزع

7.329ەدريع

439..۰.ناصع

7539555556eيجإلانيدلادضع

557608

441[نوضع

۰286TOITناسارناءاطع

ديحوتلاةديفعحرشسراهف

270280281283287..حابريبأنبءاطع

559o00راسينبءاطع

440فاطع

28648859984aيليقعلا

‹275283‹180‹179....سابعنبالومةمركع

382416429514

575O6aaaيالعلا

540فالعلا

‹183‹182‹170‹169‹125بلاطيبنبيلع

241 210 209 208 206 199 186...
322 286 279 275 273 266 265...
430 428 405 404 403 368 362...
564 559 526 525 443 442 432 ...
573 572 571 5570 569 568 566.
585 584 583 577 576 575 574 ...

598 ›597 596 593 591 588 586 ...
608 607 ›606 605 604 603 602 599

403570نيسحلانبيلع

416......يعازنلادمحمنبيلع

461..........يريطلايدهمنبيلع

577.....اضرلاىسومنبيلع

22رييلع

 

 

 

 



مالعألاسرهف

169209366403,asasرساينبرامع

224نايحنبةرامع

440نادمع

eeeنیزابدمانبرمع

8284‹79‹6272‹15......باطخلانبرمع

›185 ›184 ›183 ›182 ›181 169 ›106....

203 202 201 ›198 196 195 186...

353 272 266 217 206 205 204...

415 ›410 409 405 368 359 357 ...

424 423 422 421 420 417 6...

431 430 429 428 427 426 5...

571 570 569 568 562 443 2...

›582 ›580 ›579 576 575 574 573 ...

›602 ›601 599 595 593 588 586 ...

607608

6869.......برضلانبرمع

1314نالتلاناضمرنبرمع

16e...نامیلسنبرمع

EESحلاصنبرمع

421422426585aneزيزعلادبعنيرمع

89...دةرفعلومرمح

319.......یسوموبآنارمع

264.........نيصحنبنارمع

319رومانبمهاسنب

9320323440aeناتامنبنارمع

382رهصينبارم

701

6872368427asيصاعلانبورمع

218رانيدنبورمع

356ةرارزنبورمع

416,eبیعشنبورمع

538..دیبعنبورمع

14412[حفنبسورمع

439....نورمع

169بعصمنبريمع

225رينعلا

441ضیراوع
439نوضورع

441ٍلوعلا

123.aبايع

123anesیسیع

5118124174264اطىسيع

as3275276297319399

454 447 446 444 441 437 5...

›501 ›462 ›461 460 459 458 457...

9574
502......ورمعنبسي
441annee...ص
440,e..نوصيع
440....فيمم
439..ضاع
439قهبع
440ف
439رباغ
284اووووروداغ
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439بلاغ

105رهفنببلاغ

44[اونوئاغ
440eنارفغ

439تاضلغ

134يونغلا

2L]eeeةشرخنبناليغ

230..نالیغ

73..قيلمعنبناراف

337.يسرافل

3200322323572. لوسرلاتنبةمطاق

53577596598599

441,..ناو
601.ننزالةاحف

10453يراخفل
71..eءارفلا

441[e...نادرف

222832852845316eنوعرف

....317318365382385386452
292خورف
204....ديبغنبةلاضف

441.....ناحضف

106.O5.......(شرق)كلانبرهف
440.انالی

439اضايق

96443587aaaيدابآزورمغلا

٠316.سوباق

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

 

350396eO6لیباق

382383384,57anرهصينبنوراق

385386

457495573575‹51123...اللايراقلا

440مزاق

7440مساق

568يبرحبامساق

443يمزراوخلانيسحلانبمّساقلا

49419ضايعيضاقلا

447».حوناق

185نتوفيأنبةصيبق

440ليبق

315382386‹206227'218‹97..ةداق

264ةف

79دوهنبناطخق

441٠neeeشوبرق

255461499550naanيطرقلا
441....ا.دمرق

67ةدعاسنبسق

436سوطنطسق

275....نيطنطسق

329452453يريشقلا

103.anبالكنبيصق

439...eاضق

292ناطقيتنباروطق

593»580‹410......يجهعلق

36ق

396...



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

703مالعألاسرهف

48ناكل9مزاحيبانبسيق

441...|ناعكک215سيق

439.لوزوک8سطرطنانبرشيق
292ناسيك6.نوميق

105بلاغنبيول9|...نانيق

457A56(ناطلسلا)بحال41......اوہاک

440..نوحال1خیشاک
439...نعال6..بلاک

441..فطال383اقوينببلاک

440..ميظال440نالبک

441...تال0هوروک

440....مل7247..يخركلا

441......يمال6يمرضحلاسودرک

41......يوال30ییايئاسكلا

d17ميكحلنامقل67118ناورشونأیرسک OT329

440.....اول25.......سوطشک

460‹174391439445.......اطو206266‹4565123124.رابحألابعك

295......ناراھنيطول507‹3295313315438495

292439.....ناطول556ةملخلايبأنببعك
440.....غولةرارزنببعک
318332,1eديعسنبثيلا104202249nيولنببعک

399...يلا589خبةهدخليمکلا

263285,aaaنوعرفلآنمم104رمنببالک

233234ديشرلانورانىنومألا287‹273275281286‹266......يلكلا

4524605236552554›558

178oesهزم0,وووناولک

296...ء٠(بويأموقنم)كلام3وووووولیلک
0
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185186407423,aseسنأنبكلام

49529

106neeرضنلانبكلام

601یاةريوننبكلام
15eeeديعسجالاتنبيسهمام

441[دتبم

207208209210212assessesدرمملا

447[ولصبم

439eخلشوتم

408‹388‹382‹8124265...دهاجب

40451460›519559560

399سوح

201.يرمطلابحلا

441رحم

89495نیريسنبادمحم

9324ةلابزنبنسحلانبدمحم

283eeردكنللنبدمحم

97ِراَشِبنبدمحم

155eeeرمصبنبدمحم

425رفعنبدمحم

5414eوسیردانبااصنبنامیلسنبدمحم

4...نيريسنبدمحم
232ييمشلاحلاصنبدمحم

61112181.....يدنملايلعنبرهاطنبدمحم

...468495520533537›542567›

572580

٠7.نيسخحلانبيلعنبدمحم

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

]7eaeرابزایسیعنبدمحم

6266آبعکنبدمحم

247294490‹175197....بوبحمنبدمحم

85anaesيراصنألاةملسمنبدمحم

LEEيقحدمحم

2022‹19‹18ء17‹15.......زوبديلعدمع

22[يسولألادومحم

397خونخأنبلبوح

364365يفقثلاراتخلل

441[دالخ

292نادم

440كردم

107aaاسايلإنبةكردم

356يربنعلاروعذم

04197aaaبعکنبهرم

0441محرم

439مرادرم

265سویلطرم

440ناقرم

326403مکحلانبناورم

7260320321.anaesمالسلااهيلعمرم

22323

315441,e..محازم

44میحزم

355هجاملسم

,7eميهارِإنبملم

44105106178183...جاجحلانبملسم



مالعألاسرهف

453 429 410 386 325 274 273

›579 569 568 542 510 ›509 495 ...

605 604 593

225فرس.بققلللاديزيلماعملسم

44[نولسم

168ةمليسم

440عادصم

‹2022‹19‹15‹09..نيورصانلانبىفطصم

Aaaa,5763115125378444
063وووووووةدومحىفطصم

3648eبعصم

284افصم

100106107108رازننبرضم

44[ماتعضم

440صعضم

IOمشاهنببلطلا aaaeee

32452057589anلبجنبذاعم

204209218326.....نایفسيبانبةيواعم

5365366368404596

108»79...ناندعنبدعم

207208...يدايإلانادعم

57neeeايخركلافورعم

0سيدابنبزعلل

18618aneeeراسینبلقعم

154274453رمعم

440لیئاعم

8,

705

441الیعم

441,nنيعم

185ةبعشنبةريغملا

103يصقنبةريغلا

68يضلالضفلا
‹5266272273275283...لتاقم

25286287460

74يرقملا

100.بلطللادبعنبمّوقلا
265انيملسکم

103يصقنبفانم

323نم

441...aخضم

439,nلیئاهم

79مزهم

441,e..مصهم

396لیئالهم

68ةرفصيأنببلهلا

441ورصتمهم

44[نومهم

440......ليهم

444963122174260Eبىسوم

287283284285286324315

›435 386 385 384 383 352 8
460 459 452 444 442 439... 47

.605 ›574 501 462 461
240قداصلارفعحنبيضرلاىموم

1171198هلاديبعنبةحلطنيیسوم
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168يلعنبیسوم
441صد

441....دازیم

440ناليم

441...تانم

441يصان

292سفان

550عفان

355ماطحلانبعفان

۰309ديزينبعفان٠

440.يوان

103108دعمنبرازن

49123175185248يئاسنلا

97يلعنبرص
440.رمصت
106433......ةنانكنيرض

500ماظنلا
441ك..ريظن

441نامعن

58رذنللنبنامعنلا

269»83يراصت"ريشبنبنامنلا

441...خا

386..ذورغن

‹400‹330391399‹174‹8580حون

48439444458459460462

1575.

164245425680neeيوونلا

70509لياه

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

117291292293assessesرجاه

399سودراه

‹382283384442445....ينوراه

46447605

321ِمیرموانوراه

627238239eeديشرلانوراه

240558

203eةريغملانبمشاه

1021O01فانمدبعنبمشاه

382...77ناماه

440نابه.

226,aeنايفسيبادجةريبه

440nليه
441۰neee..ماجه

441نابره

439دېره

440eبیره

103لقره

397میکحلاسمره

440..ليمره
439...نوره

440.....ء....نيارزه

588.....يطوفلاماشه

203...ةريغمانبماشه

410.مازحنبمیکحنبماشه

439...عيمملا

439٭ناليم

......441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مالعألاسرهف

014439444460501دره

441[نيرو

44[وجايه
440نايه

97ومرنبم
L5

441ءاريه

۰440.مساو

0538ءاطعنبلصاو
203يدو
173..حيللايبأدلاو

0.441دعو

84عيکو

388....ةرمغملانبديلولا

585....كلمادبعنبديلولا

356ةبقعنبديلولا

570aaaيقودّمَحُمنبيلوا

0316.نايرلانببعصمنبديلولا

273276286..65203گ6ىبمنببهو

.7295296310313315451

89....يعفايل

399....٠....توقاي

44[دین
41....6عياي

.895442447119.34644174291.3ي

168.........ركبيبانبي
175...ةيحيبانبيڅ

23233متکانبيم

45

707

309يلالعلابويأنبيحي

2932Îeءايركزوبلاصنبيج

495ريثکنبيحب

15نيدرتوبيڪ

396دری

424425نایفسيبانبديزي

224226ملسميبانبديزي

217كلادبعنبديزي

356يادمحلاسيقنبديزي

212366ةيواعمنبديزي

439451452457eعسيلا

441عمسي
382386تهافنبرهصي

441..عيطي

79...برع

‹459‹458‹445452‹117......بوقعي

40462.

439.......اوعي
292.ناشي

104...ةرمنبةظقي
296نقبل
441.قيلب
329...دلاعربناميل
283انحوي

۰۰۰۰441یحوی
‹323329‹295‹174‹67......8فسر

537 462 460 ›452 447 439 331
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33[(نحلانملوسر)لفسوي

٠399.مرموخأفسوي

3530eميئارفأنبفسوي

498.فساينبفسوي

322..بوقعينبفسوي

270273275سلونوذفسوی

83439444445نوننبعشوي

446انقوي

949276277278280.279281سنوي

22439441442445458460461

409ِءايرکزيبانبسنوي

492...aروسميبانبءايرکزيبانبلیصفنبسنوي

439...۰شنوي

J.Schacht2

20 Baas P. Louis DAVID

ديحوتلاةديقعحرشسراهف



لئابقلاوماوقألاسرهف

250.دمحمابتآ

3I4دلاختآ

216I07aaaدزألا

276277452aaaطابسألا

405دس

405406aaaلالبيبأباحصأ
389.ةكبألاباحصأ

389122سرلاباحصأ

368.رمبزلاباحصأ

389|ةلظلاباحصأ

261265267neeفهكلاباحصأ

404405406.....يحينبهللادبعباحصأ

330......ميهاربإلآ

Iدوادلآ

aنوقرزلآ

Iنارمعلآ

1.نوعرفلآ

330...نيیسايلآ

5....ئپلآ

7879.......ميمأ

198248249‹186‹103ء183راصنألا

6330361574579583584

596.607

359...نيرحبلالهأ

‹179356‹173....(نويرصبلا)ةرصبلالهأ

364417559

417لبجلالهأ

427ةريزحلالهأ

203417423,aeزاححلالهأ

65420427559,eماشلالهأ

218417428,aقارعلالهأ

203355ء335نويفوكلاةفوكلالهأ
56443559567

565420(نويندملا)ةنيدملالهأ

51.602

179217222,naanقرشملالهأ

209404ناورهنلالهأ

597نميلالهأ

218358439ردبلهأ

337......نيسامتلهأ

423..اميتلهُ

286.....نادروادلهآ

583586.........ابدلهأ

‹197222ء73‹62....نوينامعلانامعلهأ

59489590

431e...سرافلهأ
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427رصملهُ

276423430,aنارحنلهأ

72ةسوفنلهأ

283یونینلهُ

T1ربرعلا TO727374

8277282283,aaaليئارسإونب
382 322 320 .319 310 286 24

459 457 454 386444 384 383.

579 569 501 461aaa

107 79 FB ليعامسإونب

325 .50 ثراحلاونب

50 سابعلاوت

426 قلطصللا

50... . بلطمل

106 ةنانكنبرضنلا

429ريضتلاوتب

44428429431aeبلغتونب

421ةبلغتونب

50...رفعجونب

606..ةفينحونب

196207بسارونب

120.یزعملاةيعارونب

208..ةلظنحنبةعيبرونب

209ةانمدیزنبدعسوتب
209.رصونب

رماعونب

..فانمدبعونب

سبعونب

ليقعونب

رهفوني

ناطحقونب

...ةلكاكونب

ةنانكونب

ناتامونب

غیزامونب

بازیمونب

eمشاهونب

,ِءاره

می

..ةشبحلا

.شوبحلا

..نويصفحلا

6ريم

.نوُيناسارخلا

..نويمتسرلا

لئابقلاوماوقألاسرهف

405

596 103 ae

119
50...
104
79 78
442.
430
319
22
22 15
593 43450

424
228
424
390 79 78
79
79 78
79 78
275...
71
15..

508 276 270 79 71...

197.....

111...

 

 

 



ديحوتلاةديقعحرشسراهف

122لیوعر

8205295431459,nمورلا

74.ةتانز

71.جنزلا

260261263282283نوعرفةرحس

4285

458نوينايرسلا

74سوسلا

74.ةنابش

425..ةسمامشلا

7174.ةحجاهنص

7879..مسط

7879...داع

118..سبع

78...ليبع

687173788980.101‹67برعلا
102105106107108118119
12174156227237249292
2423424426428430433
4444595254527528542

S85 60053
78.79ةبرعتسمبرع

080111618316anaesةبارعلا
092629aaaتالبلاةريشع
479....قيلامعلا

79TE قیلمع

711

405....نافطغ

430..سف
72.ئازحالئابق)لئابقلا
285...طبقلا
122نامدق

102104182ء101ء100‹72........شيرق

19938430433593596:597

427ةضيرق

389عتموق

287ليقزحموق

IEDناوفصنبةلظنحموق

389بیعشموق

389حلاصموق

389طولموق

328یسومموق

389حونموق

389..دوهموق

276281328aaaسنويموق

7174.ةماتك

106...ةدنك

292..نويناعنكلا

74...ةتاول

7399408423سوحجلا

42433.

T74ةنويدم



712

141197340394579ء138ةقراشملا

406لبحلاخياشم

340:138‹92ء11...(برغملالهأ)ةبراغملا

394
559نويكلملا

183189328330356...نورحاهملا

361574583584

5455418419aaaنودُّحوملا

74ةزبن

256263264265275.....ىراصتنلا

.379398399400408414421

423424428429431436468

4537

568نويسر

74را

52426434نزاوه

78راہو

118122ليعامسإدلو٠
434...ناندعدلو

216دمحيلا

209لئاونبرکبنبرکشی

292396379398400408.دوهيلا

424429468534537

68450..نانويلا

لئابقلاوماوقألاسرهف

 

 



نايدألاوےبهاطملاسرق
141517.16ء13ء10.11....ةيضابإلا

138.111 72.24 23 21 .20 9...

250.218.216.210 .208 .197 .141

586.585 557.532 406 n,

209393407530581...ةقرازألا

582.592.588

588591593aneةيليعامسإلا

130131.467531ةيرعشألا,ةرعاشألا

542.541 539.538.537.534 2

589.581 .569 .567 557 aaa

578580.588.591.593.......ةيمامإلا

115ةمهاربلا

580ةيدوراجلا

583ةيرورحلا

554555Oةلبانحلا

S0ananةيفنحلا naan255416
538ةيباطخلا

.130.207.210.209225.....جراوخلا

.540 .532 .404 .369 .368 .367 .6

592.586 .585 .584.583 .580 541

03ضفاورلا

589.580ةيديزلا

505194255aaaةيعفاشلا

59806 .1063 S1... ةعيشلا

596 .594 593 .591 .589 .571 570

597.598.606

.396.397.398.399,400....نوباصلا

408.566.468

581ةيحلاصلا

207.208.378.393.407.467ةيرفصلا
0539.581.582.592.588
582.576ةيفوصلا

154543,544555.564.565ةّيماركلا

5072255420563,aeةيكلاملا

539ةمّسحلا

115.119399.431....ةيسوحلارسوجلا

196ةمكحملا

131.130:.....حرم

73109.76112129.128...ةلزتعمل
532.531.138 137.136 131 0

557.555 .545 .544 541 59 8

589.588 .582 .581 .569 565 .54

.393.407530.581.582......ةيدحتلا

592.588
276ةينارصنلا

378.588راكنلا

581ةيشامحلا

411ةيدوهيلا

 



نادلبلاوسرق
280ةلبألا

296تاعرذأ

292ناعنکضرأ

12539نیارفسإ

283ةيردنكسإلا

7081لوبمالسإ

1374ةّيقيرفإ

267سوسفأ

374سلدنألا

390`ةيكاطنأ

396نوليأ

14e(ةسردم)نولوطنبا

254ةبيشبباب
508لباب

396..ةينثبلا

278....مورلارح
71..جنزلارحم

71...نميلارحب

71......ندعرحب

281...یونینرح

423...نيرحبلا
“u

22. .... نايرب

98زب

197217219224227...ةرصبلا

20232236356541

36....عيقبلا

20...ةرونب

‹15ء14ء09ء08.(نجساتآرنقزييب

617202125262829250

122199320321399سدقللاتیب

49454500508.546

399محتی

52....كوبت

15....تلالفت

133ناسملت

141719256سنوت

10نيجورفيت

579Jdترهيت

510سیبقيبالبح
122...نويساقلبح

510یسوملبح

254سیبقليبح

604...ةفححلا

422....ةد

 

  

 

 

 

 

 

 



ديحوتلاةديقعحرشسراهف

62072558ء17ء14‹10........ةبرج
29508...ءاراز

374422429.........:(ةيبرعلا)ةريزحلا

205292422‹20108.....زاححلا

43429505508

1اعشرح
22اتومرطح

422یسوميبارفح

aa|ناروح

112197374539,eناسارحخ

399..:....ليلخلا

.......423›429574577598

197198202‹196.......مقرألاراد

583586اٻد

224.280ةلجد

403...........دوارد

122.خمد

122204296قشمد

430.لدنحلاةمود

397....اهرلا

254454....مزمز

19.رابجنز

72..هراوز

65.....ةيعاجسلا

80..ڻايرس
458ةنايرس

422ةوامسلا

ليللاقوس

71200204205272275ماشلا

292296374399409420›422

43424431461508

18.فقرشلا

99مشاهيببعش

10012ةيقيرفإلاش
283لديلا

196202افضلا

422
282.نيضلا

508.......فئاظلا

:399an.ةي
341..|:......سلبارط

367:anne......سوسرط
422ندع
200210212422442...قارعلا
508
374432aمحعلاقارع

958529.aتافرعءةفرع

6272930aaaفطعلا

216218226ء197ء19ء16نامع

583.590579
 



716

605»604aaaمخریدغ

2226ء1617ء15ء09........ةيادرغ

2930

103ةزغ

272275374403432....سراف

452454508

122.(لبح)حتف
423429598599,anneeكدف
216قرف

216..ةقرف

102277T4aaaنيطسلف

422اةيسداقلا

396ةرهاقلا

205399....صدقلا

0916222629aaaةرارقلا

275ةينيطنطسق

09ةنيطنسق

355424585ةفوكلا

102119‹99.101‹72..(برثي)ةنيدملا

...170195201324325326

` 453 429 423 422 388 5...

605 602 57

454510586,aمارحلادحسلملا

454.روطلادحسم

405:ةفوكلادحسم

454457ةنيدملادحسم

نادلبلاونكامألاسراهف

250مومةبعشدحسم

454...۰ِءابقدجسم

19397dBaaaقرشلملا

50يليلولاسابعلايبأدهشم

309316374‹65ء19ء16ء13رصم
6397.399505

T72 باضم

341T72aaaىصقألابرغملا

374طسوألابرغل

717273ء19‹1115

...41122197217406

499505

119170‹103104‹99102ةكم

1995196205217225292:324

...365422508510526527›

581597

16ةكيلم

200231252453,annaم

508لصوللا

ء19ء17ء16ء15‹13....(يداوربازیم
2022

399...ةرصان

270272273274499......نارحن

27527Daنميلانارحن

216.........یوزن

399.......ةنارصن

 



ديحوتلاةديقعحرشسراهف

EEةيروصن

1362TOةسوفن

3ندرألارف

208404ناورهنلا

28280..یونین

432.رحه

508510......دنملا

422423یىرقلايداو

508.....نامعنيداو

021(ةلقرور)نالجراو

224طساو

TOAغلاو

422نيري

10نرفي

200.422.ةماميلا

‹422423‹279273275390نميلا

430491505508.605

717

 



يټاوقلاسرن
ت

يردألاَخِإفوسويردأامو

مهنمتسلجراوخلانمتسئرب

اّلعاوركذاذإموقنمو

بلقلكبابائكلو

احقيللالور

هسنارقيلقعلاهاميظعتدهع

ةاماركيفترشعماذف

افااڻالثبعكيندُعوت

تيليّتولاراذحيبامو

مكننيديمذنيدلاءاملعايأ

قلابضرالاقمثيلالضبىضق

مکعزبيرفکبيرىضقاماذإ

ىلإلهفودبابلسواعد

اقلبضرالاقمثيلالضبیضق
ايضارابرايءاضقلابتنكنإف

يدّيسهاضريسيلاماضريللهو

ةئشمينمرفكلايرءاشاذإ

همكحفلاخأنأرايتخايللهو

لکیميكحلاةبرلاىطقتقدص
الناستقتحانإانهو

ءاضقنأمولعلانمنل|

يذلاعبشلاوبرشلادعبيرلاامك

انوكينأعديسيلف

تا

؟ءاسنمأنصحلآموقأ

بابنباومهسلازفلانم

باحسلايلعمالسلانوُدري

باولانمكاذنأملعأو

نسحادوحرأهب

للماکنیيسباک

بقاوعادحلاندممهفلإىم هس

هلاقاملوقلانأكشالو

بنأذلاهعبتيبتنذلاراذحنكلو

يستوقشهيفيذلابضارانلهف

يتيضقيلاونيليبسلوخدلا

يتوقشهيفيذلابضارانالهف

يتبموشبیضوریاليبرف

يتريحفشکىلعيولدترحدقو

عابتابضارانأامف

يقلعنيهاربلاباوفشأهللابف

ةفيشملاقفوناكدقاموبنوكيام

ةوعددعبنمبابلادسيسيلف

هقيلعتىلعرمأب

تاتیىرسخأدعبرومأٹودح-

ةرملكيللكألابيقعنوكي
ةيربلاابرقحاهلإءااضق

133

133

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

 



يفاوقلاسرهف

بألا

ایضاررفکلابتنکامهمكرفكب

هتضفراتبابسألاةلمجنمف

اللئاقرهللالكأيالنمكتنأف

اااهريحتيمنللوقأ

هدابعرفکبيضقيالناكاذإ

لبقءايشألابملعلاهل
فارتعايضقياميكاضر

هلحيملبدبعلارفكضريملو
هيیفويبررماحصامهالولو

ہّلسمداهتجاولاٹماكيلع ا

نكيمغونيرفاكلارفكٌبرلاىضق
هعوقودارأاًمعهقلخىهن

اموامكحًبرلاءاضقیضرنف

نرخهعیفقالزا
مهضعبقفوووالكتلكلااعد

هعرشقرطجهتتتماذإيصعتف

قلاخبرلاوبسكلارايتخاكيلإ

نئاكبسيلهللاهدريملامو

لئاسلئاسمنعباوحاذهف

مكنيديمذنيدلاءاملعايأ

يضقتتالةريثكنامزلانحم

تا

ةنكمعمىدهلابابسأليطاعت

ةداهشلاظفلناميإلاونمألاعم

ةعوجبيلىضقذإيعوجمبتومأ
دمعويّبرهللادمحبتبلط

ةرطسوميضبابولغمراصدقف

ةملكيلدالاهملعنمف
ةوقشبابسأهيفسيلوه
ةينوكارتحابرايتخاكنمو

ةّحوباقملابءازحلاكاذك

.ةلوسبهلإلارسضرتعتالو

ةّلملكیدلافيلكتهاضربل

ةححغلبأكلللاوهذافنإو

ةعيطخللةفورصمانتهارك

ةيشممكحوريبدتلملسو

ةوعدبمعوقيفوتبصخف

ةعيشملاقيرطيليشمتتنكنإو

ةقيلخلايلهلروبدتبديرم

ةيربلابرهللالجوىلاعت

ةريصبلاىمعأوهويدانيلوهج

ةجحححشضوألهولدريحت

تاتلفلابكيتأبهرورسو

تیلاهارسنعيلبملو

ترةيلرضتمو
اجدليلااذإدعسوسأاأ

اسمايطقتتباسصلا

.ىستسفلاىلعدقبئاصملالك
اساللیلاحوفمزعلولو

اهمظنكلامنيالدبلعومج

احجدنرپهداوصسلاب

داصر اباش'ةنامشو

داسحلاةنامسشريغنوه

دمحمءيتلاوںسسیعویسومو

دحودفتسافاهلثماهيلعتدزو

135

135

135

135

135

135

136

136

136

136

136

136

136

505

318

318

333

0 315

315

459

95

 



720

بألا

دجعأودبععمحديبعدابع

ابنادبعونادبعكلنك

ةلبعدوبعدابعأديزدقو

اهدعبتمتنودبعةدبعأو

انرمأسبموقينأوراليلو
كلامنبرهفيحلارايخكالوأ

اوتيامضرأملفينوتأ

ارذنممهميأعحكتأل

هزامساتيراربأللهللاىس

ةبركولذوسؤبهستاحاسو

هبابقسلغأوهيفمهتكساف

ارسسفنيدلاابهسحوأةعبسو
ةداسسعويحملذوءازج

ريمنكياب

اياطخلاهتدقدبعلنم

صيحمكنعبونذلالهألله
ىلومبنذلانمدخيلانبسح

راهملكوتيبسو
دهاشهلاومالسإلالإتسقبس
ابحاصراغلابتيسذإرافلابو

مهبيصيىنحرشلانوفرعيالو

هرکسلاحيلموقلانابجلوقي

ىضغولايلتايحوهألالويخلانيأو

رماعويدعمنباوسيقركسلايفف

ايتحاىلعنيرفاكلالالضبىضق

ذإءاضقلاكانباوضرينأبحوأو

ةواقشنمىضقااضرلاكيلع

هسوقلديرثلامشهالغلاورْسَع

ديحوتلاةديقعحرشسراهف

تا

دبعةدبعمادويعمدباعأ

دمنأتعشنإددساواًدِبعلاكلذك

دشتنإنانبعلاوحتفبفو
دستذخفرصقبادوبعمنوديبع

يدعنمبلاوقسيدصلاانظفحيو

يدتقملكنمنيدلااذهراصنأو

ركنرمأبينوتأاوناكو

رحبرحدبصعلاحكنيلهو

رضهناطیحونازحأوموم
ردصلااهقيضيناحشأولوهو

ربصلامكبابحاتفممهللاقو
یراممکحوةعاطوباسح

ارطسبتكلايللكلاوتلمكاه
ريصنلامعنوىلولللامعنتنأ
ريحتسييديساپباذعنم

ريصتكيلإىرولاسوفنو

روففلاميحرلابهانملعدق

رکنمريغهمسابیمسپكاوس
رهشملاشيرعلايفاسيلجتنكو

رّهطملاينلاقيفرتنكو

اردتالإرمألانوفرعيالو

زرابمنملهءابهصلابرشدقو

زهانمثیللکمھملزانُا

زئاجعلاضعبكهاقلتوحصلايلو

عبطالوهيلعرابجإنودمهر

عفنالوباوامنودلدعلاوه

عٌسونمبنذلاكبسكباضرلايلامو
فاعنوتتسمةكملاجرو

تاحفملا|

95

95

95

95

200

200

207

207

460

460

87

87

240

240

240

240

208

215

215

215

133

133

133

103

 



سرهف

بألا

تقلففةضيب؛شیرقتناک

هلبقنافعنباوالعانعلخ

دمحميمشامحلانيدباندو

رساینبانيدودوعسمنبانيدو

يىيعاموقيقع

قىيربهشمتفشر

الدواديباةارحجلشمو

ليهسيهللاكرابالالأ
نايقلافزعومادلاتكرت

اعمجاهلكلسرةدعتشنإ

اذكواحمثاثالثميمظفلذخ

ربدموكلامطيحمبيرق

انرسكرباجدوماانقلاخو

هذهفظفحاديسلاوانصعماحجو

املاساللكيقيهللاو

ةقثيجأنماوجشتركذتاذإ

اهلدعأواهاكزأةيربلاريخ
هدهشمةومحلالاتاناثلاو

هلناکنیدلااذهلهانمناکنم

يآملعشا

لنقلايفريدنابهرتملکول

اهميجدقوراتسأوةاون

اهللاعیابنمىلعمالس

مل.يلاريغيسفنلمولظ
متقدمينلارون

ةقلخكرمعلنوتخملسرلالو

فسویسیردإتيشءايرکز:مهو

تا

فاسشمديلهصلاخحلاق

قرزألجنالغنأاألفنملو
يقتنلاهبحاصوركبيبأنيدو

قفوميساربهونبانيدو

قينألارظت
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