
  
 ظاتلألاوة ةحاسملا ا

 هّتقَقلآ يضاملا خيشلا فيلأت

 فولا ارت حرزيات حرجت
 (م١ا٧٧٧ رياني /٢٢ ه ١١٩٠ ةجحلا يذ نم٢١:ت)

   





( ٨ ٠ 

 ا ز 1 ط ٨
 ر ر د ا الر : ٢ ؟ : ٠١١

 , ےس ٠

 الأَوَةَحاَصَقلا ظاتلألا
 ح ق

لواألاذزجلل



 مولع يف «ريتسجاملا» ةجرد لينل تمق ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 لوصأ ةيلك "نادوسلا ةيروهمجب ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماجب نآرقلا
 تزيجأو ةلاسرلا تشقون دقو ©نآرقلا مولعو ريسفتلا مسق ©نيدلا

 .م٥/٦/٢١٠٢ خيراتب

 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ر ے ..م س و

 لوال اةََبطل ١

 م /٢٠١٧ ه ٤٣٨

 :عيزوتو رشن `٦ ٦,

 راثآلا نئازخ ةبتكم نما
 2 \٨

 ءاكرب - نامع ةنطلس \ه .
2 

7 : . 

 :لاقن ٠٠٦٨٩٨١٧٧٩ _ ٥ ٠٠٩٦٨0٥١٠٠

 :يمالعإلا يعارلا

 ينورتكلإلا ةريصب عقوم
 ةيمالسإلا مولعلا يف ةينورتكلإ ةعوسوم |

 يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامسل 7
 نامُع ةنطلسل ماعلا يتفملا

. 
٠ 
 ثهر ..ذ

 .. - عم. :لصاوتلل

 :ئراقلل هيبنت
 باتكلا سيلو ‘بيذهتلا باتك نم طقف عبارلا بابلل ناءزجلا ناذه
 امف ةعستلا باتكلا باوبأ ةيقب امأ ،نآرقلا مولع يف عبارلا بابلاو .هلك
.اهريغو ةيعرشلا كوكصلا ةباتكو ةغللا مولع يف يهو ةطوطخم لازت



 هَتََقلآيضاَتلا خيشلا .تيت

 فرعلل ارت حراق حرحت
 (م١ا٧٧٧ رياني ٢٢/ه٠٩١١ ةجحلا يذ نم ١٢ :ت)

 / > ۔\ 2 ۔ے س ؛۔

 قييجبو هس ر د

 يدوقلارصاحزتنيحزهفادنع

لرألا زجلا



  

 ةقفن ىلع باتكلا اذه عبط

 يلوعملا فيس نب رصان نب لاله ليلجلا خيشلا
 هاوثم مركأو هللا همحر

هئانبأ فارشإب



 ۔۔۔۔ ق

 سس ۔ ۔ د سم س س ب ن س ب س ر

 :ىلاعت لاق

 نام اًهمتتُم ابتكضيدتلل نسحل لت هتا»
 7 ےس . . ۔ ؟ -ج م و مو و ء م ِ <
 ح مر بتروشححم ند ا د كهنم ريشقن

 َكِلَد ول ركد لإ مهبو وُلُقو نهول ولج

 للضي نمو ةاتمي نم ۔هي ىدهت هلأ ىده
 ٢٣[. :رمزلا] ه دام ن نم ,دل اف كنأ

 : يم لاق

 اولضت نل هب ب مك َتَمَت نإ ام مكيف ثفَلَح»
 يف ودجت مت امف ،كيي هللا باتك ؛اديأ
 يف ودجت م امف "يش يفق هللا باتيك
 .مكنم رمآلا يلوأ ىليق يبس
 مذلا يف باب ؛اهدنسم يف بيبح نب عيبرلا مامإلا هاور)

 ٣١(. مقرب هلضفو هبلطو

 ه

  

  
جح ۔.۔۔۔۔۔



 هابا
 يف نيثحابلا ،هقالخأب نيقلختملا هللا باتكل نيلاتلا لل

 .هفراعمو همولع

 :نم الك ءادهإلاب صخأو

 نأ ىلاعت هللا لأسأو ،ىنابدأو ىنايبر امك نيميركلا يدلاو ٭

 ٌبر» يقب نميف كرابي نأو ى مهنم تام نم محري

 . «اريغص ينايبر امك امهمحرا

 لجأ نم ريثكلا تلمحتو تلذب ىتلا ةكرابملا ءاربلا مأ چ

 اذه زاجنإل رمتسملا اهزيفحتو ©بسانملا وجلا ريفوت

 طوطخملا ىلع عوبطملا صنلا قيقدت يف ةناعإلاو ،لمعلا

 .ءازجلا ريخ ىنع هللا اهازجف ،ةملك ةملك

 ةعابط ىف ةرشابملا ةنوعملاب ىنودمأ نيذلا ةزعألا يئانبأ ه

 .اهتعجارمو صوصنلا ضعب

 كرابملا لمعلا اذه جارخإل ينناعأ نم لك ه

 ةللا ًايعاد عضاوتملا لمعلا اذه مهل يدهأ
.رجألاو ةبوثملا مهل لزجي نأ
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 اركاش ،لمعلا اذه مامتإل ينقفو نأ ًارخآو آلوأ ىلاعت هللا ركشأ ينإ

 ىلاعت هلأسأو ،هتدابع نسحو هركذو هركش ءادأ يف ريصقتلاب هل افرتعم ،همعنأل

 .ميركلا هجول ًاصلاخ هلعجي نأو ،لمعلا اذه ينم لبقتي نأ

 ةقيرعلا ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماجل ءانثلا رطاعو ركشلا لزجأب مدقتأ مث

 ريدقت لك اهيلع نيمئاقللف اهدعاقم ىلع ملعتلاب تفرش يتلا ؛ةخماشلا

 .مارتحاو

 دمحم ضوع نيدلا حالص روتكدلا يذاتسأ رفاولا ركشلاب صخأ امك

 هربصو هردص ةباحر ىلعو ‘هذه يتلاسر ىلع افرشم نوكي نأ لبق يذلا

 ءانثلا بيط ينم هلف بتكأ فيكو ثحبأ فيك ينملعيو ،يملق راسم هجويل
 وأ للخ لك يل تحلصأو ةلاسرلا تشقان يتلا ةرقوملا ةنجلو اركشلا رفاوو

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ىلع نيمئاقلا ركشأ امك

 .باتكلا تاطوطخم يل ترفو يتلا ؛بيسلاب

 هردص ةعسل يدعسلا يلع نب دهف يماصعلا ثحابلا يتخأ نبا ىسنأ الو

 غباس هللا هازجف \ةلصب يثحبل تثُمَت ةسارد وأ طوطخم لكل يداشرإ يف

.تابهلا عساوو ةبوثملا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨
 ب۔۔۔ ۔ . .۔.۔۔۔۔۔س۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔ __ مرح رصر ___

  

 ةريصب عقومو راثآلا نئازخ ةبتكم ىلع نيمئاقلا ةزعألا ةوخإللو

 .باتكلا ةعابط مهمشجت ىلع رطاعلا ءانثلا بيطو ،اياحتلا رفاو ينورتكلالا

 مهيعاسم لّلكو ،ءازجلا ريخ هللا مهازجف ،ةبيشق ةلح يف ءارقلل هزاربإو

 .لوبقلاب مهلامعأو ،قيفوتلاب



 ةلت

 هتايآ ظفحل الئوم ءاملعلا رودص لعج يذلا ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ."« ليلا اوثوأ نيذلا روذض يف تايب تايآ وه لب » .هعرش ماكحأو

 ةيشخ سانلا رثكأ مهف ،هتيشخ مهبولق يف سرغو ،مهردق عفرو هللا مهفرشو

 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو دماحملا عيمجب هناحبس هدمحأ

 ،نآرقلا هقلخ ناك نم ،هلوسرو هللادبع ادمحم انيبنو انتودقو انديس نأ دهشأو

 يف هَقَئ مُهللا» هلوقب ةمألا ربحل اعدو ،هب لمعلاو نآرقلا بح ىلع هتمأ ىبرو

 .نيعمجأ ماركلا هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ،'"«ليوأتلا ةملَعو نيذلا

 :دعب امأ ،اريثك ًاميلست ملسو ،ناسحإب مهعبت نمو

 ،ةزعلا نطوم ،هبئارغ يهتنت الو ،هبئاجع ىنفت ال باتك ميركلا نآرقلاف

 هردصأ هدرو نم يذلا ضايفلا عبنلاو ،هقلخ ىلع هللا ةجحو ،مولعلا رحبو

 مدخي مل ةمدخ ۔ ىلاعت هللا باتك ةمدخب ةمألا فلس ينع كلذل ،ناير وهو

 .نونكملا هرسو هللا ةملك هنأل ؛ةمايقلا موي ىلإو هدعب الو هلوزن لبق باتك اهب

 )١( ١ توبكنعل : ٤٩.

 )٢( ج سابع نب هللادبع دنسم ةيادب باب ،دمحأ مامإلا هاور ٣٠٦/٥.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١
 ل۔-۔۔ س َ َ 7

  

 ربسب ءاملعلا ماق ذإ ،قبسلا ةبصقو ىلعملا حدقلا نآرقلا مولعل ناكو

 ةياغ نامزألا رورم ىلع ءاملعلا لذب دقو ،هئلآل جارختساو هراوغأ
 ةيملع رئاودو ،ماخض تادلجم انل اوكرتف ٧هللا باتكل ةمدخل مهدهج

 هصصقو ،هتغالبو هنايب يف هللا باتك ملع رارسأ نم بناوج تزربأ .ةيعوسوم
 هخسانو ،هديوجتو ،هريسفتو ،هماكحأو هماكحإو هزاجعإو ،هريبعتو هبيلاسأو
 .هتاءارقو كهخوسنمو

 بهسم نيب ،زيزعلا باتكلا مولع ضرع يف ءاملعلا قئارط تفلتخاو
 نورخآ متهاو ،ربخلاو رثألاب مهضعب ينع امك طسوتم نيبو ارصتخم نيبو

 .نيتقيرطلا نيب مهريغ عمجو ركفلا لوقعمب

 نم ىلإ اجاتحم لازي ال _ هتلق ىلع ۔ نآرقلا مولع يف ينامملا جاتنإلاو

 .ابترم اررحم سانلل هجارخإل رابغلا هنع ضفني

 ةجحلا يذ نم ١٣ :ت) يلوغملا دشار نب رماع نب دمحم خيشلا نإو

 ربتعيو ةعيرشلا مولع يف ءاملعلا ةذباهج نم دعي )م٧٧٧١ رياني ٠ / ٢٣

 .ءاضقلاو هقفلا نيب عمج دقف ةقمعملا هتافلؤمب يمالسإلا ثارتلا ايحأ نمم

 .اعراب ًافلؤمو ًارعاش ناكو ةغللا مولع يف علضتلاو

 ةيملع ةعوسوم عضو دقف ،هتامامتها نمض نم عقي نآرقلا مولع ةساردو

 _ اذه انموي ىلإ ةطوطخم لازت ام ۔ ةقرو ةئمنامث نع ديزي اميف عقت ةمخض
 ربتعي باب لك ‘باوبأ ةرشع ىلع ةعوسوملا هذه تلمشو ،«بذهملا» اهامس
 ،نآرقلا مولعو تاباتكلاو اياصولاو تاغللاو ةحاصفلا تلمش القتسم ًاباتك

 ًالمتشم هنم عبارلا بابلا ءاج لوصف ىلإ باب لكو باوبأ ةرشع ىلإ همسق
 ديوجتو ،هماكحأو نآرقلاو {ةلزنملا هللا بتك :نع ثدحتف ،نآرقلا مولع ىلع
 خسانلاو ،هبارعإو هبيرغو .يندملاو يكملاو ،هروسو هبازحأ ددعو ،هيف ةءارقلا



 ١١ . ةمدقملا
 خ-۔= رسا ل

 .ةقرو ٢٤٨ يف اليصفت لئاسملا كلتل الصفم ،هتاغلو هتاءارق يفو ،خوسنملاو

 مقر) يديعسوبلا دمحأ نب دمحم /ديسلا ةبتكمب اطوطخم لازي ام باتكلاو

 ١٣٩٨ ١٣٩٩(. :طوطخملا

 اذه ةساردب موقأل ؛نيثحابلا كلس يف طرخنا نأ ىلإ ينادح كلذ لك

 ةسارد ال باتكلا اذهب ىنتعا نم دجأ ملو كايملع اقيقحت هقيقحتو باتكلا
 ةاضرمل ًايعس ةمهملا هذهب موقأ نأ تببحأف اطوطخم لازي امف اقيقحت الو

 .عفانلا ملعلاب سانلل ًاعفنو رثأل اديلختو "ملعلا بلط يف ابحو ىل

 ةيمالسإلا ةبتكملاو اصوصخ ةيناملا ةبتكملا يف اديدج اديصر نوكيلو
 .امومع

 نآرقلا مولع يف يتسارد لاجمو {ةيحان نم هربكو باتكلا بعشتل ارظنو

 هذه نم طقف عبارلا بابلا جارخإ ىلع يلمع زكتريسف ؛ىرخأ ةيحان نم
 ربتعي لصف لك ،الوصف يوتحي بابل هنإو ،نآرقلا مولع يف وهو \ةعوسوملا
 ربكلا اذهب ءآج كلذل "ميركلا نآرقلا مولع رثكأ لمش ذإ ،القتسم اباتك

 .مجحلاو

 نئازخو ريخلا حتاوف يل حتفي نأو \ةناعإلاو قيفوتلا دمتسأ هللا نمو

 .قيفوتلا يلو هنإ حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلل ينقفوي نأو ،ملعلا

 يبوتقلا رصات نب ديعس نب هللا دبع

 :يف ةعابطلل هتررح

 م٠٣/١/٦١٠٢/ه٧٣٤١ رخآلا عيبر "





 لوألا مسقلا

ةساردلا





 نآرقلا مولع يف ًافيلأت نييناملا دوهج

 .ةئطوت

 فحاصملا يف نآرقلا مولع :لوألا ثحبملا

 .ةيناملا

 مولع يف ةلقتسملا تافلؤملا :يناثلا ثحبملا

 .نآرقلا

 نآرقلا مولع نم لئاسمو باوبأ :ثلاثلا ثحبملا

 . ةيهقفلا تاعوسوملا يف

.نآرقلا مولع يف ةيملعلا لئاسرلا :عبارلا ثحبملا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٦ ٨

  

 نآرقلا مولع يف ًافيلأت نييناملا دوهج

 :ةئطوت

 ،ميركلا نآرقلا اهيلع لزنأ نأب ةمألا هذه مركأ ىلاعتو كرابت هللا نإ

 هللا لاق ،هئراق لمي الو .هبئاجع يضقنت الو هنيعم بضني ال يذلا باتكلا

 7 ََبَتا , نق ةللا هب يدهت ،ٌنييُش باتكو ز رون هللا َنم مكَءاَج ذَق» :ىلاعت

 طارص ىلإ إ مهيدهَتَو ه هيزذإب رونلا ىلإ د إ تامْلَلا َنم مُهُجرْخُيَو و مالّئلا لبش

 هنم ةروس رصقأب اوتأي نأب ءاغلبلاو ءاحصفلا ! عقاصم زجعأ يذلا ")4 مي

 اََه لثمب اوت أي ن ىلَع نجلاو شنألا تعمتجا نيل ْلَف» ،كلذ نع اوزجعف

 نم هللا هظفح "ه ريه ضفنتل مُهْضغَب َناَك ؤ هلنمب نوتأي ال نآرقلا

 ركذلا اتلرَت نحت انإ » ،نامزألا رم ىلع ناصقنلاو ةدايزلاو رييغتلاو ليدبتلا

 ."}4 َنوُفاَحَل ه انو

 ركذلل َنآرَقل اترَسَي ذَقَلَو» :هناحبس لاق ،هتوالتو هظفح هللا رسي كلذلو

 نولت َنيذَل » : كي لاق ،ةحبارلا ةراجتلا هتوالت لعجو .« ركذم ىنم ْلَهَق

 ْنَل ةَراَجِت َنوُجَرَي ةينالَعَو ًارِس مهاف امم اوقَقْنَأَو ةالصلا اوماقأ هللا تاتيك

 نع ءاجو 3ا}« روكش ٌروُفَع هن هنإ هلضف نم ْمُهَديزَيَو ْمُهَروُجأ هينوي .روت

 )١( :ةدئاملا ١٥ _ ١٦١.

 )٢( :ءارسإلا ٨٨.

 )٣( :رجحلا ٩.

 )٤( :رمقلا ١٧.

 )٥( :رطاف ٣٠.

 



 ٨ ١٧ ةساردلا :لوألا مسقلا
 جخن رمح- م

 رشعب ةنسحلاو ةنسح هب هلف هللا باتك نم ًافرح أرق نم) : :اي لوسر يديس

 ميمو فرح مالو فرح فلأ نكلو تفرح (ملأ) :لوقأ ال اهلاثمأ

 .'"(فرح

 قح هنولتي) مهنأ نيحلاصلا هللا دابع تافص نم نأ ۔ هركذ لج ۔ ركذو

 ًقَح هت هَنوُلْتَي باتكلا ْمُهاَنيَتآ اتيَتآ َنيذَل » ۔ هركذ لج _ هلوق يف كلذو ،(هتوالت

 لزنأ امك ًادوجم اترم ارق نأ هتوالت ىح نمو . 4 هب نونمؤي كئلوأ هتالت

 ةمئأ مهنع مث ._ مهيلع هللا ناوضر ۔ هتباحص هنع هلقنو 0ةل هللا لوسر ىلع

 ةءارق ةيفيك نم انيلإ تلقن ةءارقلا دعاوقف الماك انيلإ لصو ىتح .ةءارقلا

 ةهفاشملاو يقلتلا قيرط نع انيلإ لصوو 86هدعب ةباحصلا ةءارقو ن يبنلا

 .'"«ةعبتم ةنس ةءارقلا» مهلوق رهش كلذل

  

 هماعو هصاخو كهخوسنمو هخسان نيب ميركلا نآرقلا مولع تب ت دقو

 هيكمو ىهتاءارقو ،هبيرغو هبارعإو هريسفتو هلوزن بابسأو ۔هديقمو هقلطمو

 .همولع راحب نم هللا ءاش ام ىلإ ..هتغالبو هزاجعإو ،هيندمو

 مهتقيلس ةمالسل مولعلا هذه دعاوق نيودت ىلإ ةجاحب لئاوألا نكي ملو

 ةفحت 0٢٠٧٥ مقرب ،رجألا نم هل ام نآرقلا نم ًافرح أرق نم يف ءاج ام باب "يذمرتلا هاور )١(
 ميحرلادبع نب نمحرلادبع دمحم العلا وبأ ظفاحلا "يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا

 .١ط ،نانبل .توريب ،ةيملعلا بتكلا راد "يروفكرابملا

 )٢( ةيآلا نم :ةرقبلا ١٦١.

 ةنس ةءارقلا نأل ،ةغل وشف الو ةيبرع سايق اهدري مل ةياورلا تتبث اذإو» :ناقتإلا يف لوقي )٣(

 تباث نب ديز نع هننس يف روصنم نب ديعس جرخأ :تلق ،اهيلإ ريصملاو اهلوبق مزلي ةعبتم
 زوجي ال ةعبتم ةنس فورحلا يف انلبق نم عابتأ نأ دارأ :يقهيبلا لاق .ةعبتم ةنس ةءارقلا :لاق

 كلذ ريغ ناك نإو ةروهشم يه يتلا تاءارقلا ةفلاخم الو ،مامإ وه يذلا فحصملا ةفلاخم

 ،يطويسلا ركب يبأ نبا نمحرلادبع نيدلا لالج :رظنا .«اهنم رهظأوأ ةغللا يف اغئاس

 .م٢٩٩٧١/ه١١٤١ ٢: ط توريب .مولعلا ءايحإ راد ،©ا٢١ }؟١/٢١ج ،نآرقلا مولع يف ناقتإلا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٨ ٨

 ،هريسفتو ميركلا نآرقلا مهف يف مهناهذأ ناليسو !مهقطنم ةحصو

 ث هللا لوسر دهع نم مهبرقلو اهريبعت ةقد يف ةيهانتملا مهتحاصفلو
 طلتخاو رشتناو نحللا اشف امل نكلو & مهيلع هللا ناوضر ۔ هتباحصو

 نآرقلل ًانوص دعاوقلا هذه نيودت ىلإ اوجاتحا مجاعألا نم هريغب ىبرعلا

 ،هسئافنو هرهاوج جارختساو همولع يف ًارحبتو ،رييغتلاو فيرحتلا نم ميركلا

 مولعلا هذهب ءانتعالا يف نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ءاملعلا نم ريثك مهسأ امك

 ةرصتخملاو اهنم ةلوطملا مهتافلؤم يف يلاوغلا اهرهاوج اوزربأو "ةفيرشلا
 . ةساردلا هذه لالخ هنم بناج نايب يتأيس امك

 ضعب يف نامع لهأ فيرشلا ملعلا اذه رامضم يف مهسأ نممو

 اومهسي مل نييناملا نأ نيثحابلا ضعب ناهذأ ىلإ ردابتي امبرو "مهتافنصم

 نأ مغر ،مهراثآ نم لوادتملاو "مهثارت نم عوبطملا ةلقل ءيشب ملعلا اذه يف

 نم تارذش ركذي نأ ةساردلا هذه يف ثحابلا لواحيسو ‘كلذ فالخب عقاولا

 .كلذ



 ١٩ تسب رضت ةمدقملا

 ')ةينامحلا فحاصملا يف نآرقلا مولع

 ىلإ ۔ ةت ميركلا انلوسر ةباحص ندل نم نامزألاو روصعلا رم ىلع

 ؛فيرشلا فحصملا طخب نوحلاصلاو ءاملعلاو نوريخلا موقي اذه انتقو

 امو ،هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم فيرشلا فحصملا ةباتكب ليزجلا رجألا ءاغتبا

 طخ ىلإ دمعي نم مهنمف ءاذه انتقو ىلإ ًاضيأ نامغ لهأ نديد اذه لازي

 ىلع يشاوحلا عضوب كلذ ىلع ديزي نم مهنمو ،ليمج عراب طخب فحصملا
 ءاهفورحو اهتاملكو روسلا تايآ دعو تاءارقلاو اريسفتلا يشاوحك هشماه

 نم رثكأ اهدحو ةيناملا ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب دجويو ،اهلضف نايبوأ

 تابتكملا يف دجوي امع الضف ،نويناممتلا اهطخ نم بلغأ افحصم نيسمخ

 ىلع ةيقاب تلاز ام يتلا فحاصملا كلت مهأ ركذ يلي اميفو ةماعلاو ةصاخلا

 .ميركلا نآرقلا مولع نم ديدعلاب ةنوحشم ،ًاميظنتو ًآلامجو ةعور اهلاح

 .مولعلا لك ردصم هنأو هريغ ىلع ميركلا نآرقلا مدقتل ةفيرشلا فحاصملا ركذ تمدق )١(



٢٠ 
 _وحح زصقس____

 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك

 © "يراحصلا ريشب نب هللادبع خيشلا هطخ ؛ه([طم) تاءارقلا فحصم :لوأ

 اهريغ يف اهدوجو ردني تازيم نم ميركلا نآرقلل ةطوطخملا هذه هب زيمتت ام
 نآرقلا مولع نم مولع ةدع فحصملا اذه ىوح دقف 0 تاطوطخملا نم

 قبسي مل عراب راكتباب فحصملا اذه يف اهذفني نأ طاطخلا عاطتسا "ميركلا

 :ىتآلاك كلذو ،'"هيلإ

(١( 

(٢) 

(٣) 

 :خسن ثالث نامعب فحصملا اذهل دجوي

 نم ريشب نب هللادبع خيشلا ىهتنا دقو ‘يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب :ىلوألا

 ةرجهلا نم ١١٥٧ ةنس لوألا عيبر نم ٢٦٦ دحألا موي فحصملا نم ةخسنلا هذه خسن

 .ةفيرشلا ةيوبنلا
 خيشلا طخب يهو . (أ/٠٦) مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب ةخسن هنم دجوت :ةيناثلا

 ؛دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ةخسنب ةدوجوملا تازيملا سفنبو اضيأ ريشب نب هللادبع
 ةدعقلا يذ نم ١٢ نينثإلا موي اهخسن نم ىهتنا دقو .اطخ دوجأو اخيرات مدقأ اهنكلو

 ئراقملا ةلمجو .ه٣٥١١ مرحم نم٦ موي يف تاءارقلا ةباتك نم ىهتنا امك .ه ٨

 .ةءارق )٦٤٧!١( فحصملا ةياهن ىف ركذ امك ©فحصملاب ةدوجوملا

 هوجو ركذ نودب نكلو ٤١٤٦، مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب ةخسن ًاضيأ هنم دجوت :ةثلاثلا

 .خسنلا خيرات اهب دجوي الو خسانلا مسا فحصملا يف ركذي ملو ةيشاحلا يف تاءارقلا

 يراحصلا يمرضحلا رمع نب ديعس نب دوعسم نب ريشب نب هللادبع هيقفلا خيشلا وه
 نب فيس نب ناطلس مامإلا ةمامإ نم اتقو كردأو ارشع يناثلا نرقلا ءاملع نم "يناملا

 خسن دقو شةياغلل طخلا ديج خسانو ٥ثفلؤم هيقف وهو ،م٩١٧١/ه١٣١١ ةنس ىفوتملا كلام

 يف ةذبن هرخآ يفو 6ىوزن ةنيدمب «دوش» دجسمب ناك يذلا فيرشلا فحصملا هديب

 م٤٤٧١ ليربأ /ه٧٥١١ لوألا عيبر رهش يف هل هخسن ناكو ،اهريغو تاءارقلا

 اهخسن ىلوالا نيترم فحصملا اذه خسن دق هللادبع خيشلا نأ انل نيبت ثحبلا لالخ نمو

 تاءارقلا اهل فاضأ مث ١١٤٨ ماع ةدعقلا ىذ نم ١٢ نينثالا موي خسنلا نم ىهتناو هسفنل

 يفو ،هقفلا يف تافلؤم هلو ‘ه٣٥١١ ماع مرحم رهش نم سداسلا مويلا يف اهنم ىهتناو عبسلا

 فنصملا :باتك رصتخمو نيهاربلاو ججحلا حاضيإب ،نيبتسملا رونلا :باتك اهنمو ،لوصألا

 فاحتإ ،يشاطبلا :رظني .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةبتكمب ادحاو دلجم يف نآزج هنم دوجوملا

 ٤. 1 ص ! ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلاو ٣٥٩/٣ 0٢٦٠ ج نايعألا

 فيس ضرع 6م٥٦٠٦ وينوي ١٨ / ه٦٣٤١ ناضمر ١ سيمخلا ،مئاصلا ةضور ،نامغغ ةديرج

 .ىليضفلا



 ١ ٢ يگ اي ةساردلا :لوألا مسقلا

 لك نم لوألا فرحلا ئدتبي ارطس رشع ةسمخ نم ةحفص لك نوكتت ه
 فرحلا سفن لوألا رطسلا هب أدبي يذلا فرحلاو رمحألا نوللاب رطس

 سفن يناثلا رطسلا هب أدبي يذلا فرحلاو ريخألا رطسلا هب أدبي يذلا

 هب أدبي يذلا فرحلاو ،ريخألا لبق يناثلا رطسلا هب أدبي يذلا فرحلا

 اذكهو ريخألا لبق ثلاثلا رطسلا هب أدبي يذلا فرحلا سفن ثلاثلا رطسلا

 رطسلاو ،ىلعأ ىلإ لفسأ نم رطسأ ةعبسو لفسأ ىلإ ىلعأ نم رطسأ ةعبس
 يذلا فرحلا سفنب أدبي ةحفصلا طسو يف عقي يذلا رطسلا وهو نماثلا

 لك يف هتقيرط اذكهو ،ةلباقملا ةحفصلا يف نماثلا رطسلا هب أدبي

 ةحفص لك لعج دقف ،ةرقبلا ةروس ةيادبو ةحتافلا ةروس ادع ام فحصملا

 نأل كلذو ©فرحلا سفنب نآدبي نيلباقتم نيرطس لك رطسأ ةعبس ىلع

 .رطسأ ةعبس ىلع اهتحفص لعجف باتكلا مأ يهو تايآ عبس ةحتافلا ةروس

 يف رمحألا نوللاب اهبتكي هنإف ةيآ ءزج وأ ةيآلا وأ ةملكلا ترركت اذإ ه

 يف ترركت اذإو هل لباقملا رطسلا ةيادب يف اهبتكي مث رطسلا ةيادب

 ةحفصلا يف هيف تدرو يذلا رطسلا سفن يف اهبتكي هنإف ةيناثلا ةحفصلا

 ةلباقملا ةحفصلا يف هباشتلا نوكي الو ارطسلا ةيادب يف كلذك ةلباقملا

 يف ةيآلا وأ ةملكلا رركي نأ عطتسي مل نإو ،طقف نماثلا رطسلا يف الإ

 دوسألا نوللاب لب ؛رمحألا نوللاب اهبتكي ال هنإف اهدورو ةرثكل رطسلا

 َنآرَقلا اًنزَسَي ذَقَلَو» :ىلاعت هلوقو نمحرلا ةروس نم ةيناثلا ةحفصلاك
 ريغ يف تءاج اذإ كلذكو ،"رمقلا ةروس يف ه ركذم نم ْلَهَف رخألل
 نب دمحم ديسلا فحصم ةخسن يف اذهو ،لوألا رطسلل لباقملا رطسلا

 تاملكلا نولي هنأف ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو فحصم يف امأ ،دمحأ

 .ناكملا سفنب اهتلباقم عطتسي مل نإو ةهباشتملا

 (١) :رمقلا ٧ ٢٢. ٣٢ ٤٠.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢ ٨
 دح تنر

  

 لك ةيادبو كروسلا ءامسأ كلذكو رمحألا نوللاب ةلالجلا مسا بتكي .

 . ءرج

 فحصملا ءازجأ لعجيو ىرسيلا ةحفصلا ةيادب يف ءزج لك ةيادب لعجي ه.

 نم طقف تاقرو نامث يأ صقنت الو ديزت ال ةحفص )١٦( نم ءزج لك

 ٠ ٢٤) ( نم نوكتي ءزج لكو كسانلا ةروس ةياهن ىلإ ةرقبلا ةروس ةيادب

 عومجم يهو ةقرو )٢٤٠( نيئالثلا نآرقلا ءازجأ قاروأ ددع كلذكو ارطس

 نيددعلا عومجمو لمجلا باسحب 2 هيليب ُهَلَرنا ط :ىلاعت هلوق فورح

 .نيثالثلا نآرقلا ءازجأ تاحفص ددع يه )٤٨٠)

 هيمسي ام وهو ةيآ هبش وأ ةيآ ةياهنب اهمتخيو ةيآ ةيادبب ةحفص لك أدبي ه
 .ةلصاف هبش ءاملعلا

 .رمحألا نوللاب اهبتكي لباقملا رطسلا يفو ةحفصلا يف ةلمسبلا رركتت امدنع ه

 ©شماهلا ىلع اهتاملك ددعو اهفورح ددع ةروس لك ةيادب يف بتكي ٠.

 .نآرقلا مولع نم كلذو

 ًالثمف {ةملك اهتايآ تاياهن يأ ةروس لكل تايآلا لصاوف نم صلختسي ه

 ،نونلا وأ ميملاب اهتايآ يهتنت ةحتافلا نأل (نم) اهلصاوف :لاق ةحتافلا

 ،فورحلا هذه نع جرخت ال اهتايآ تاياهن نأل (ربدنل مق) ةرقبلا ةروسو

 .ةصلختسملا ةرابعلا وأ ةملكلا فورح يف ةلمسبلا ةياهن لعجي الو

 ٌدعلاك نيعم رتعب مزتلي ملو ،ةروس لك ةيادب يف تايآلا ددع ركذي ٠

 مهدع ،يقشمدلاو يندملاو يكملا دع لب ؛الثم يرصبلا دعلا وأ يفوكلا

 ةيندم وأ ةيكم يه له ركذ عم \دع لك زومر ركذو نيعمتجمو نيقرفتم

 .يندملا وأ يكملا ىلإ اهتبسن كرتي ةليلقلا نايحألا ضعب يفو

 )١( ةيآلا نم :ءاسنلا ١٦٦.

  



 ٨ ٢٢ ةساردلا :لوألا مسقلا

(١) 

 ۔->;” - ٦١٦ ___

 ضعبو رشعلل ةممتملا ةثالثلاو عبسلا تاءارقلا فحصملا اذه ىلإ فاضأ

 .ةءارقلا يف فالتخالا اهيف عقو يتلا ةملكلا لكشي ،ذاوشلا تاءارقلا

 . تاءارقلا هوجو نيب زييمتلل رمحألاو دوسألا نوللاب

 نوللاب ليكشتلا لمهي انايحأف فالخلا اهيف يتلا ةملكلا ترركت اذإ

 .قبس اميف اهل هبتنا ئراقلا نأ رابتعا ىلع رمحألا

 يبأل عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا باتك فحصملا شماه يف جردأو

 يذلا رطسلا لباقم تاءارقلا ىلع قيلعتلا ةباتك أدبي .'"ىنادلا ورمع

 ىلإ عوجرلا ئراقلا ىلع لهسي ىتح . اهيف فلتخملا ةملكلا هيف تدرو

 .رسيب فالخلا هيف عقو يذلا ناكملا

 ،يديوجتلا مكحلا ىلعأ رمحألا نوللاب ديوجتلا تامالع ضعب عضو

 (خلا ..بلقلا :م ،ةنغ ريغب ماغدإ :غب ،ةنغب ماغدإ :غ راهظإ :ظ) :الثم

 .اذه انتقو يف ىتح دجوت ال ةركتبم ةقيرط يهو

 نب ديعس نب نامثع ورمع وبأ :سلدنألا ملاع قذاحلا ،ئرقملا ،دؤجملا ظفاحلا مامإلا وه

 اميدق فزعيو ينادلا مث ،ئبطرقلا يسلدنألا إمهالوم يومألا كرمع نب ديعس نب نامثع

 أدتباو ٣٧١ ةنس دلو ‘كلذ ريغو "نايبلا عماج»و «ريسيلا» فنصم ،يفريّصلا نباب

 ©رهشأ ةعبرأ ناوريقلاب ثكمف زه٧٩٣٢ ةنس قرشملا ىلإ لحرو ‘ه٦٨٣ ةنس ملعلا بلطب

 ةنس ةدعقلا يذ يف سلدنألا ىلإ عجرو جحو ،ةنس اهب ثكمف .اهلاؤش يف رصم لخدو

 ©فحاصملا ملعو ،تاءارقلا ملع ريرحت يف ىقتنملا ورمع يبأ ىلإ :يبهذلا لاق ه ٩

 يف نايبلا عماج» باتك فلأ ،كلذ ريغو ،وحتلاو ريسفتلاو ثيدحلا ملع يف ةعاربلا عم

 باتكو ،مسزلا يف «عنقملا»و ،«عبنشلا تاءارقلا يف ريسيئلا» باتكو ،«عبشلا تاءارأل

 ،«ديوجّتلاو ناقتإلا يف ديدحتلا» باتكو ©«ءاّرَقلا تاقبط» باتكو "«طقتلا يف مكحملا»

 «تاءالاو تاماللاه باتكو "«ءادتبالاو فقولا» باتكو ،«ةنايدلا لوصأ يف ةزوجرألا»و

 رصعلا دعب همويل نفدو ٤٤٤ ةنس لاوش فصن موي ورمع وبأ تام ،اهريغو ،شرول

 راد ٣ ج ©ءالبنلا مالعأ ريس ،يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم :رظني .ةيناد ةربقمب

 م٧٩٩١/ه٧١٤١ ١: ط توريب ركفلا



٢٤ 
 رحح رحو

 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 :ط ،زئاجلا فقولا :ج مزاللا فقولا :م) :الثم ؤفقولا تامالع كلذك .

 .(خلا ..هيف صخرملا فقولا :ص ،عونمملا فقولا :ال ءقلطملا فقولا

 اهدورو نكامأ يف ديوجتلا تامالع نم اهريغو دودملا كلذكو

 سامخألا زومرو ديوجتلا تامالعب قلعتي ام لك عمج ‘فحصملاب

 .راصمألا فلتخمب ءارقلا تافوقوو راشعألاو

 دملا ةمالعو ،(-) ءادوسلا ةدملاب مزاللا دملاو لصتملا دملا ةمالع زيمي

 ىلإ ةراشإ ،(-) ءارمحلا ةدملاب ىربكلاو ىرغصلا ةلصلا يدمو لصفنملا

 مزاللاو لصتملا نيدملا مكح زيمتو ‘دودملا هذه ريداقم فالتخا

 .زاوجلاب ىرخألا دودملاو \بوجولاب

 :١0(حم) فيرشلا فحصملا :ايناث

 فحصملا طخ ،‘"يفيلسلا يفاوصلا حبصم نب هللادبع :خيشلا هطخ

 ديوجتلا تامالع ضعب عضوب .الحو ليمج حضاو طخب فيرشلا

(١) 

(٢) 

 دقو ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةخسن هنم دجوت فيرشلا فحصملا اذه

 .ه٤٨٢٦١ ةدعقلا وذ٧٢ خيراتب طخ

 ضاق ،(م٢٩٨١ رياربف ٢٦ /ه٩٠٢١ بجر ٦٢٧ :يح) يفاوصلا هللادبع نب حبصم نب هللادبع

 عبارلا نرقلا لوأو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع ،رعاش بيدأو ،خرؤم

 دي ىلع ملعلا ىقلتو ،نامغ نم يربع لامعأ نم فيلسلا ةدلب يف دلو يرجهلا رشع

 ناك ديعس نب شغرب ناطلسلل اهيف ءاضقلا ىلوتف ،رابجنز ىلإ لقتنا مث \هرصع ءاملع

 رابجنز نم عجر دقو ،رثألا بتك ضعبو فيرشلا فحصملا هدي تخب خسنف خسنلاب امتهم
 ةولك رابخأ يف ةولسلا :ةيملعلا هراثآ نم .اهيف يفوتو ؤفيلسلا هدلب ىلإ هرمع رخآ يف
 كناطلس نب ديعس نب شغرب ناطلسلا بلط ىلع ءانب هفلأ دقو هيلإ ضعبلا هبسني :(طم)
 ةنس بجر ٢٧ ىلإ ايح ناك ،ءاثرلاو حدملا يف ةيرعش دئاصق ،ةيهقف ةبوجأو بطخو

 .يليلخلا ققحملل فرصلا يف ريسيتلا باتك هدي ظخب هيف خسن ذإ ؛م٢٩٨١ رياربف ٦ /ه ٩

 0٣١٧ ٣١٨. ص !ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظني

  



 ٢٥ رك مسري ةساردلا :لوألا مسقلا

 اهدورو نكامأ يف ديوجتلا تامالع نم اهريغو دودملاو تافوقولاك

 سامخألا زومرو ديوجتلا تامالعب قلعتي ام لك عمج كلذكو ؤفحصملاب

 .راصمألا فلتخمب ءارقلا تافوقوو راشعألاو

 :')(خم) يمايرلا فحصم :ثلاث

 فلخ نب دمحم نب ناميلس نب رماع :ةباسنلا بيدألا هبتك فحصم وهو

 امبرو ه٠٤٢١ ةجحلا يذ فصتنم ءاثالثلا موي هنم غرفو ،(ه٣١ ق) يمايرلا

 ىلع نيتلمتشملا ،طقف نييلوألا هيتحفص يف ةفرخزلاو نيولتلا انيلع لط
 خسانلا طخ امأ "ميدقلا يناممملا ثارتلا نم جيسن ةعطق يه امنإ ةئداه ةفرخز

 يف طقف ارطس ١٤ لدعمب رطسألا دعابتم ،ءورقم حضاو هنكل ،زَمُم ريغف

 تاحفص ولخت لب ؛ركذئ فراخزل ارثأ سملن الو مس ٢٢ ×٣٢ اهساقم ةحفص

 .ريطأتلا نم ةماع فحصملا

 عم ٨هنود انايحأو انايحأ راطإب اهطيحي روسلا ءامسأ :رمحألاب نولو

 تاميسقت تتبثأو ةيندم وأ ةيكم يه لهو ،ةروس لك تايآ ددعب اهعابتا

 ركذيو ،ةيشاحلا يف نآرقلا ءازجأ تايادب ىلإ ريشي وهف ،ةعئاشلا نآرقلا

 ©فحصملا شماه ىلع نيعلا فرح رركي امك ،اهغابرأو اهقاصنأو بازحألا
 .'"هتاعوكر وأ هراشعأ ديدحتل

 : ("( حم) يِثِراَحلا فحصم :اعبار

 ©ه٦٨١١ ةنس ىثراحلا ديعس نب ناميلس نب سيمخ :ىنامغلا خسانلا هبتك

 ًاعضاو طقن روسلا ءامسأ :رمحألاب نولو ساسألا وه دوسألا نوللا العاج

 )١( مقر تحت .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةرئادب ةخسن هل فحصملا اذه )٢٤٨٧(.

 فيس :ضرع ،م٥١٠٢ وينوي ١١ /ه٦٣٤١ ناضمر ! ،ةعمجلا "مئاصلا ةضور ،نامغغ ةديرج )٢(

 .يليضفلا

 )٢( مقر» تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةرئادب ةخسن هل فحصملا اذه ٤!«.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٦ ٨

 ك تد س ة ةتري

 وأ ةيكم يه لهو ،ةروس لك تايآ ددع ىلإ هيف ريشي رمحأ ليطتسم يف اهايإ

 لوأ زيمو ‘ةريغص ءارمح رئاودب تايآلا لصاوف ديدحت ىلإ ةفاضإ ؤةيندم

 لكش اهيلع بلغي رمحألا نوللا تاجردب ةنولم شوقنب هرخآو فحصملا
 تاميسقت ديدحتل فحصملا تاحفص رئاس يشاوح يف اهررك يتلا ةرئادلا

 .عابرألاو بازحألاو ءازجألا

 اهنأ الإ شوقن نم فحصملا اذه يف ئراقلا هظحلي امم مغرلا ىلعو

 ةراتف هلك فحصملا يف اهب هسفن مزلي مل خسانلا نأ امك ،ديقعتلا مدعب زيمتت

 شماهلا يف اهتبثي ًاروط ،تاءارقلا يف هعينص لثمك "يفتخت ىرخأو زربت
 ةدحاو ةقيرط مزتلي مل هنأ امك ،اهنود ةدع تاحفص يضمتف اهلهمُي اراوطأو

 داكتو تاعبرملا ةراتو ،رئاودلا طمن دمتعي ةراتف ءازجألا تايادب ديدحت يف

 ."ىرخألا نع فلتخت ةقيرط لك

 :0"(خم) يلياولا فحصم :اسماخ

 ٢ نينثالا موي هنم غرفو ؛يلياولا رطم نب دمحم نب ناميلس :خسانلا هبتك
 فصو نع جرخي ال هفصو نإ لوقلا عيطتسنو ذه ىلوألا ىدامج
 .هامدقت نيذللا نيفحصملا

 ئدتبت ،امهب ةطيجش تفراخَز نو ةرقبلا ةروس لئاوأو ةحتافلا تبێك
 تايآ غضب ىرسيلا ةحفصلا يف اهلباقُ .ةلماك ةحتافلا ةروسب ىنميلا ةحفصلا
 ؤئاس يضمتو ،ةيلاتلا ةحفصلا يف اهنم ةريخألا لمتكت ،ةرقبلا ةروس لوأ نم
 .اهتياهن وأ تاحفصلا ةيادب يف قسن نود ،وحنلا اذه ىلع ةينآرقلا تايآلا

 فيس :ضرع ،م٥١٠٦ وينوي ١٩ / ه٦٣٤١ ناضمر ٢ ©ةعمجلا مئاصلا ةضور ،نامُغع ةديرج )١(
 .ىليضفلا

 )٦٢(. مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةرئادب ةخسن هل فحصملا اذه )٢(



 نخن. رح ٢٧ 2 ةساردلا :لوالا مسقلا

 نييزاوتم نيطخ نم راطإ ىوس اهقاروأ رئاس ىف فراخز ةيأ دجن الو

 . .انايحأ رمحألا نوللاب

 .ءازجأو ©فاصنأ نم» نآرقلا تاميسقت ىلإ ةديحولا ةراشالا نأ امك

 ديدحتل فحصملا شماه ىلع رركتي يذلا نيعلا فرح يف اهدجن «بازحأو

 .طقف هراشعأ

 .اهتيادب دنع ءازجألا ضعب ماقرأ شماهلا يف خسانلا بتكي انايحأو

 ظافلأ نم خسانلا هيف ىهس ام ضعبل تاحيحصت ًاضيأ يشاوحلا يف دهاشنو
 ."ناكمإلا ردق اهطبض ىلإ ايعس تايآلا

 :'"(خم) يدنسلا فحصم :اسداس

 وهو طخلا ةدوجب يدنسلا لضاف نب دمحم ديسلا :عرابلا طاطخلا هبتك

 ،هبناوج ضعب ةبوطرلا تباصأو ؤفسألل هنم ريبك ردق طقس فحصم

 ىلع تاءارقلا هوجو ركذ نم هفحصم خسانلا لخي ملو .هقاروأ ترثعبتو

 هوجو نايبت ىلع صرح امك ،ليصفت نود ةزيجو تاراشإب ايفتكم ‘هشماه

 .نآرقلا يآ نم لكشملا ضعب بارعإ

 :ةينآلا ةرابعلا اهيف زر .ةليمج ةفرخزم ةرئادب فحصملا ةخسن متخو
 مَذَقب "ميلعلا غيمشلا وه هتاملك لذبش ال الذَعَو اقذص بر ةملك تممَتَو»
 لفسأ تيمو .«امهبونذ رفغ ،يدنسلا لضاف نب دمحم ديسلا» هللا ىلإ ريقفلا
 طقسم ردنب يف ه٩٧١١ ةنس فحصملا اذه خسن» :رياغم طخب ةرابعلا هذه

 .'"اهرخآ نم ةرابعلا هذه بتاك مسا سمطناو

 فيس :ضرع إم٥١٠٦ وينوي ١١ /ه٦٣٤١ ناضمر ٦ .ةعمجلا "مئاصلا ةضور كنامُع ةديرج )١(

 .ىليضفلا

 )٢( مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةرئادب ةخسن هل فحصملا اذه )٢٨٢٦٢(.
 .يليضفلا فيس :ضرع ،م٥١٠٢ وينوي ٢؛ .ه٦٣٤١ ناضمر ٣ ،تبسلا "مئاصلا ةضور ،نامغغ ةديرج )٢(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٢٨ ٨
 رحح. رس

- . 

 :'١(خم) خساتلا لوهجم نولم فحصم :اعباس

 دنع نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ يهف {غارف نم تأت مل ةيمستلا هذهو
 تاجرد اهنم نول لكل ،ةددعتم ناولأب هتاحفص كعلاطت ذإ 6هيلع فوقولا

 نم نيتحفص لوأ يف كلباقت ناولألا هذه لكو ،حتافلاو متاقلا نيب ةتوافتم

 خسان أ ريَغ امهرُظاَنت ىلع ثرَج خاسنلا ةداع نأ عمو ©تفحصملا

 .ةلقتسم ةفرخز امهنم ةحفص لكل لعجف ‘كلذ تفلاخ «نولملا فحصملا»

 يفف ©تفحصملا اذه فراخز ىلع ةرجشملاو ةيسدنهلا لاكشألا بِلْغَت

 ،لفسألاو ىلعألا يف نيترئاد طسوتت ةروسلا تايآ ىرن ةحتافلا ةروس ةحفص

 ةروسلا نم رسيألاو نميألا نيبناجلا ىلعو ،ةيوتلم ةرجشم فراخزب نيتزرطم

 هذه عيمجو ،فلتخم نولب ةقرو لك ،ةيقرو تاليكشت نم نارظانتم نافص

 ءارفصلاو ءارمحلا طوطخلا هيف ُدَتْمَت ليطتسم راطإب ةطاحم فراخزلا

 .ةنيخث ىرخأو ةعيفر نوكت ةرات ،ءادوسلاو ءارضخلاو

 ةيقرو تاليكشت اهلفسأو اهالعأ يف رهظتف ةرقبلا ةروس لئاوأ ةحفص امأ

 ©لوطلا ىلع ال ضرعلا ىلع دتمت اهنأ ريغ ةحتافلا ةروس تاليكشنل ةهباشُ

 ،ةعئار ةيسدنه لاكشأب ةوشحم اهنم ةدحاو لك رئاود عبرأب ظاَحش تايآلا صنو

 .ةحتافلا ةروس يف هانيأر يذلاك ليطتسم راطإ اهب ظيجُي فراخزلا هذه لكو

 رئاس يف ةرضاح ناولألا دجن نيتلباقتملا نيتحفصلا نم انغرف اذإو

 ناممَعَطُي دوسأو رمحأ نيطخ نم ليطتسم راطإ ةحفص لكلف ‘تاحفصلا

 ةنقتم ةباتك ينآرقلا صنلا ةباتك ىلع خسانلا صرحو ،بهذلا نولب انايحأ

 فقولاو ديوجتلا تامالع عضيو مث ،دوسألا دادملابو خسنلا طخب ةحضاو

 .رمحألا نوللاب تايآلا لصاوفو

 )١( مقر) مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةرئادب ةخسن هل فحصملا اذه ١٢٢(.

  



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 4 مرحي

 يفتكي الو رمحألاو قرزألا نينوللاب راطإ يف اهعضيف روسلا ءامسأ امأ

 .ةيندم مأ ةيكم يه لهو اهتايآ ددع هيلع ديزي لب ؛بسحف ةروسلا مسا دييقتب
 لوقيف .رمحألاو رضخألا نينوللا نيب كلذ ةباتك يف لدابيو ،اهلوزن بيترتو

 اتلزن نيتيآ ريغ ًاعامجإ ةيكم ،ةيآ نوسمخو ناتنثا ، نان ميهاربإ ةروس» :لثم

 اهدعب تلزن مث «ارْفُك هللا ةمغن اولذب نيذلا ىلإ َرَت ملأ» :ردب ىلتق يف ةنيدملاب

 .«ءايبنألا ةروس

 نورشعو تس ،ةيشاغلا ةروس» :الثم لوقيف ىرخأ تامولعم ديزي دقو

 دحاوو ةئامثالثو \ةملك نوعبسو ناتنثا اهتاملكو ،عامجإلاب ةيكم .ةيآ

 .«فهكلا ةروس اهدعب تلزن مث افرح نونامثو

 يف خسانلا اَهَقَمَن ،ةعيدب ةنولم فراخز نم ًاضيأ فحصملا ةمتاخ لخت ملو

 لذب ال الذمعَو اقذِص كبَر ةملك تممَتَو» :ةيآلا امهيف بتك نيليطتسم ةئيه
 .ةينامعلا فحاصملا نم ريثك يف ةداتعم ةمتاخ يهو «مميِلَعْلا عيمسلا َوُهَو هتاَمِلَكِل

 :ةيلاتلا ةرابعلا خسانلا هيف بتك لفسألل هسأر ثلثم نيليطتسملا يليو

 .«ركشلاو دمحلا هللو ،ناكمإلاو ةقاطلا بسح ىلع ًاضورعم مت)»

 لفغأ امك ،ينامغ حجرألا ىلع وهو ،همسا ركذ خسانلا َلَقغأ فسأللو

 ةأرما ةافو دييقت فحصملا نم ةريخألا ةحفصلا ةيشاح ىلعو خسنلا تانايب

 رشع يناثلا نرقلا ىلإ يمتني فحصملا نأ هنم مهفُي امم ‘ها٠٦١١ ةنس ةينامع

 ."هلبق وأ يرجهلا

 فيس :ضرع ،م٥١٠٦ وينوي ٢٠ / ها٦٣٤١ ناضمر ٣ تبسلا "مئاصلا ةضور ،نامغ ةديرج )١(

 .يليضفلا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 0>نآرقلا مولع يف ةلقتسملا تافلؤملا

 رئاود تناك ةيناملا تافلؤملا رثكأ نأ كرديل يناملا ثارتلل سرادلا نإ

 الإ درقم فلؤمب املع نوصتخي املق كلذلو ۔ اهنم ريسيلا رذنلا الخ _ فراعم

 كلت يف دجتف ،ةعيرشلا مولع كلف يف رودت تماد ام ءةرخأتملا روصعلا يف

 حلملاو لوصألا ملعو نآرقلا مولعو قالخألاو هقفلاو ةديقعلا تاعوسوملا

 يف ةلوطم وأ ةرصتخم تافلؤم نم رصع لخي ملف كلذ عمو ،مكجلا روثنمو

 :اهنم ضعب هذهو ،نآرقلا مولع

 كانه نأل كلذو ةصاخ ميركلا نآرقلا ريسفتب قلعتت يتلا تافلؤملا انه ثحابلا ركذي مل )١(

 عبط) يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلل رسيملا ريسفتلاك عوبطملا اهنم ريسافتلا نم ةعومجم

 هنم عبط) يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامسل ريسفتلا رهاوجو ،(ءازجأ ةثالث يف اققحم

 :طوطخملا اهنمو }ةيهقفلا تاعسوملا يف ثوثبملا نم اهريغو (ءازجأ ةعبرأ نآلا ىتح

 خيشلاو ،ناهبن يبأ هيبأو "ناهبن يبأ نب رصان خيشلا نم لكل ةفيرشلا ةحتافلا ريسفتك

 ريثك ماق دقو ،اهترثكل ثحبلا ليطي اهلثم عبتتو ءًاضيأ اهريغو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس
 ملع يف يضابإلا جاتنإلا ينابيشلا كرابم نب ناطلس :رظني ‘كلذ ءاصقتساب نيثحابلا نم

 ةيناملا «نطولا» ةديرج يف تاقلح ةدع ىلع اهرشن مت دقو ‘فلؤملا طخب ةدوسم ،ريسفتلا
 :نامع ءاملع دنع نآرقلا ريسفت يرجحلا دمحم نب رصان .دو ؤه٠٢٤١۔٩١٤١ يماع نيب

 ةنسلا )٩٦٢١( ددعلا م٩٠٠٢/ه٠٣٤١ ماعل ،ةينامعلا نطولا ةديرجب ترشن تالاقم ةعومجم

 ريسفتلا يف نييناملا ثارت نم قرفت ام عمج ىلع يدعسلا دهف ثحابلا فكعيو ٩٢0لا

 .صاخ فيلأت يف



 ٨. ٢٠١ ةساردلا :لوألا مسقلا
 "س - . مس =/

 :'١(طم) نامثلا تاءارقلا يف طسوألا باتك :لوأ

 لوانت ٦ "يناملا ئرقملا ديعس نب يلع نب نسحلا دمحم وبأ خيشلا هفلأ

 ديوجتلا ملع يفو .مهقرطو اهءاقو نامثلا تاءارقلا لوألا هئزج يف

 ماكحأو دملاو ©&تكسلاو زمهلا ماكحأو ماغدإلاو ةلمسبلاو ةذاعتسالاو

 ۔ ركفلا راد .نسح ةزع .د :قيقحتب عبط دقو دوقفم يناثلا ءزجلاو لوألا زجلا هنم دجوي )١(

 .م٦٠٠٢ (سطسغأ) بآ /ه٧٢٤١ بجر ١: ط .ةيروس /قشمد

 امإ» هنأب يرزجلا نبا هفصو ؛يناَمعلا ئرقملا ديعس نب يلع نب نسحلا دمَحُم وبآ )٢(

 هلا دبع يبأ خيشلا ىلع أرقف ،ةرصبلا ىلإ ملعلا بلط يف َلَحَتزا «ققَحُم لضاف

 عّزالف زاوهألا ىلإ ىضم مث ‘مه٢٩٣ ةنس ۔ اهلهأ ئرقشمو ةرصبلا عماج مامإ ۔ يئاكلاللا

 :ناتسجسب هخويش نمو 6هذئَقُي م خيرات يف "يزيركلا دمحم نب دمحم نسحلا ابأ خيشلا

 .هلجأل هفنص هنأ ىلإ طسوألا باتكلا ةمدقم يف راشأ .ةحلط نب ديز نب يلع نسحلا وبأ

 دعبتسم خيرات وهو ،ةئم سمخلا ةنس دێعُب رصم ىلإ ىرخأ ةلحر يرزجلا با هل َرَكَذو
 باتكلا) :فيلآتلا نم ةَرَت هسفن فلؤملا اهديق يتلا خيراوتلاب ةنراقم - ققحملا ركذ امك

 يف هلو .هتمدقم يف حَرَص امك ه٢١٤ ةنس ناتسجس يف المأ (تاءارقلا ملع يف طسوألا

 ْمَلْعَن ال عسوأو لوالا نم ممتأ وهو (دشرملا) رخآلاو (ينغملا) امهدحأ :ناباتك فقولا

 فشك) بحاص برغأو .سماخلاو عبارلا نينرقلا مالعأ نم هنأ اًنمْلِع ْمَلْبَمو ،هتافو خيرات
 .ةقباسلا تاراشإلا هؤرت ضحم أطخ وهو ‘ه٠٠٤ ةنس دودح يف هتافو خرأ نيح (نونظلا

 نب دمَحُم ريخلا ييأ نيذلا سمش يرزجلا نبال ؛ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ :رظني

 رسارتسجرب .ج :هرشنب ينغ 0١٠١٣ مقر ةمجرتلا !١/٢٢ج ،يرَرزَجلا نبا دمَحُش

 .نانبل /توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد .ءعاا لزتريب :ةحيحصت لمكأ .. ح

 نيمأ دمحم :اهرشن يتلا م٢٢٩١/ه١٥٣١ ىلوألا هتعبط نع ازيوصت) م٢٨٩١/ه٦٠٤١ ٣: ط

 نونظلا فشك ثةفيلخ يججاحب ريهشلا هللادبع نب ىفطصمو .(رصم /ةرهاقلا ۔ يجناخلا

 ،ما٦٨٩/ه٢٠٤١ .نانبل /توريب ركفلا راد 0١٦٥٤ ص /؟جم "نونفلاو بتكلا يماسأ نع

 ١ ج ،نامغ ءاملغ ضغب خيرات يف نايغألا فاَحنإ ،يشاظتلا دماح نب دومح نب فيسو

 ۔ ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم :رشانلا 0؟١٧ص

 ‘ طسوالا باتكلا ،ينامحلا دمحم يبأو .م٨٩٩١/ه٩١٤١ :آ ط .نامغ ةنطلس /طقسم

 سبقلا عقومب ثحابلا هرشن (نوقرم) ثحب ،ينابيشلاو ؤ٦؟ص نسح ةزع .د :قيقحت
 .٧٧٧.ةلعدطء.صعا٥ تامولعملا ةكبش ىلع



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨
 رحج ر__٢٢

 باهسإب ماكحألا هذه لك ضرعي .تابثإو ًافذح تاءايلاو تكسلا ءاهو ،ءارلا

 .هقاقتشاو نآرقلا فيرعت لوانت امك 3 57 مهتاياور بسح ةينامثلا ءارقلل

 . اهريغو لصفلاو لصولاو ،ءادتبالاو فقولاو 6كهروس ددعو

 :(خم) ءادتبالاو فقولا يف (دشرملا) باتك :ايناث

 ليواقأ دمحم وبأ هيف ىصقتسا لوطم باتك ءًاضيأ قباسلا فلؤملا سفنل

 مث يفاكلا مث نسحلا مث ماتلا ىلإ هيف تقولا مسق دقو ،نييوحنلاو ءاقلا

 اهتايآ افنصم ،نآرقلا روس لسلست بسح هاوتحم بترو ،موهفملا مث حلاصلا

 ةحفص نيرشع يلاوح يف ةليوط ةمدقمب هردص ،ةروكذملا فقولا عاونأ ىلع

 ظبَض مث ،هيف هيقباس تافنصم ضرعتساو ،هتفرعم ةيمهأو فقولا اهيف ن
 .""هباتك يف اهلمعتسا يتلا هتاحالطصا

 يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي دمحم وبأ مهعمو نوروهشملا ةعبسلا مه ةينامثلا ءارقلا )١(

 درفني ملو "مهتءارق رتاوتو مهتمامإ ىلع قفتملا ةرشعلا ءارقلا نم وهو (ه٥٠٦) ىفوتملا

 يف ةركذتلا باتك :نم لك هوحن احن دقف نامثلا تاءارقلا يف فيلأتلاب هدحو فلؤملا

 نوبلغ نب هللا ديبع نب معنملادبع بيطلا يبأ نب رهاط نسحلا يبأل نامثلا تاءارقلا
 ةيمانلا ذبنلاو إ(اه١٠٤ :ت) يصمحلا سرافل :نامثلا يف تاءارقلا أشنمو ،(ه٩٩٣) يبلحلا

 يف جهبملا بحاص .(ه٦٩٤ :ت) يسرملا يسلدنألا ميهاربإ نب ىيحيل :ةينامثلا يف

 يدادغبلا طايخلا طبسب فورعملا دمحأ نب ىلع نب هللادبع دمحم يبأل نامثلا تاءارقلا

 يمرضحلا ميهاربإ نب دمحمل :نامثلا تاءارقلا ىف ديفملاو .( :ت) يلبنحلا

 ءالؤه لكو ،(ه٠٤٧ :ت) يطساولا هللادبع نيدلا مجنل :نامثلا يف راتخملاو ،(ه٠٦٥ :ت)

 ... 0 .مهتءارقو مهتمامإب دتعم رابك ةمئأ
 ةطوظْخَم :ىلوألا :باتكلل نيتطوطخم نيتخسن يعالطا بسح _ ثدجوه» :ينابيشلا لوقي )٢(

 فقولا يف دشرملا باتك) ناونعب ٨.6827 مقر تحت ،ايكرت يف لوبمطسا ةعماج ةبتكم
 نب فلخ نب رصان نب دمَحُم» :ملقب يقرشم ظخب تيك ،تاقرو ٢٠٥ يف (ءادتبالاو

 مرحم ٢٥ ةعمجلا موي :اهخسن خيراتو ابهذم يعفاشلا ادلب يحورتلا هللادبع نب عاج

 لمحت ثةرونملا ةنيدملاب ةيمالسالا ةعماجلا ةبتكم يف اهنم ةروصم ةخسن دجوتو ؤه ٥
 ىلع لمتشت اهتأ اهفالغ ىلع بيو .ةطوطخملا هذه نم ةروص ىلع تقو )0٧٠٩(6 مقر



 ٨ ٢٢ ةساردلا :لوألا مستلا
 ٧وحح. زر

 نأ لوقلا ةلفان نمو ؤ هتمدقم ىرس لوألا ءزجلا نم انيديأب دجوي يذلاو

 نم ةلمج هدمتعا ،هبيترت نشححو هئاصقتسال ،هباب يف مامإ (دشرملا) باتك

 فرعُي راص ىتح ياملا ئرقملا هب رهتشاو هيلع اوبقعو ءارقلا ةمئألا

 .«دشرملا بحاصب

 :(دوقفم) نآرقلا فوقو ةفرعم يف (يێفمملا) باتك :ثلاث

 (دشرملا) هباتك ةمدقم يف هيلع صن قباسلا ينامغلا ئرقملا دمحم يبأل

 نب نسسَحلا دّمَحُم وبأ لاق» :ةالصلاو ةلدمحلا دعب لاق نيح _ هزكذ ىتآل ا _

 ؛ُدْعَب امأ :_ نيملسملا عيمجلو هيدلاول هل ةللا َرَفَع ىنامعلا ديعس نب يلع
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((( 

 ىلع ؛نآرقلا فوقو ةفرعم يف ينغملاب مشولا باتكلا نم غارفلا عقو

 اهنكل .نآرقلا رخآب يهتنتو فارعألا ةروسب ئدتبت يهو ،«دشرملا نم ريخألا فصنلا»

 .لوالا هفصن نم تلت اهنأ ودبي يتلا باتكلا ةمدقممي ةردَصُم

 فوُئؤ بيذهت يف دشرملا) :اهيف هناونعو ،طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةطوطخم :ةيناثلا

 مامإلا هيقفلا خيشلا فينصت .اهماكحأو اهللعو اهميساقت هوجوو اهقيقحتو ،نآرقلا
 ددع (٦٦٥ق) :مقر تحت .«ءيرقملا ياملا يلع نب نسحلا دمحم يبأ :ققحملا

 يهو ‘تاكمَت ةدع اهيلعو .خسنلا خيراتو خسانلا مسا نم ةيلاخ .ةحفص ٢٧٢! اهقاروأ

 ةدئاملا ةروسب ئدتبت ءاهيلع علطا م يتال اهسرهَفُم مفضَو بسح اضيأ هنم يناثلا ءزجلا

 ملو ،جيجف ةحاوب ةدعلا راد ةنازخب ادوجوم ناكف لوألا هؤزج امأ ،نآرثلا رخآب يهتنتو

 اقباس اهانلقن ىتلا باتكلا ةمدقم ىلع تلمتشاو ،ىلوألا هتحفص الإ نآلا اهب هنم َقَْ

 . .ةيكرتلا ةخسنلا نم
 (ه٠٦٥ :ت) يوتزقلا يدنواجلا روفيط نب دمحم هللادبع وبأ :هنع اولقن نيذلا ةمئألا نم

 يواخسلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ملعو 6(ءادتبالاو فقولا) هباتك يف

 دمحم نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمو ،(ءارقإلا لامكو ءارقلا لامَج) يف (ه٣٤٦ :ت)

 ىيحي وبأ يضاقلا هرصتخاو ،(ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ) يف (ه٣٣٨ :ت) يرزجلا نبا

 صيخلتل دىصقملا) باتك يف (ه٦٢٦٩ :ت) مالسإلا خيشب بقلملا يراصنألا دمحم نب ايركز

 .(دشزمملا يف ام



 (لوألا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك

 يف اهيف ثيدتقا ثنكو ۔ هللا امهمحر ۔ "ركب وبأو "متاح وبأ هركذ ام طزش
 نا ثثتحخأ ؛راصتخالاو زاجيإلا قيرط هيف ثكلسو ،هاركذ اميف امهب هئالمإ

 اذه يف ةلومعملا بتكلا رئاس نمو هنم متأ وه يذلا "باتكلا اذب هبقعأ
 ىلع "مهبتك يف ةقرفتم فوقولا لهأ درأ ام عيمج هيف ةرؤأ نأو .مليلا
 اغلاب ،اهقئاقَحِل ايصقتم ،اهميساقت يف مهتارايتخا هوجؤو ،اهيف مهئارآ فالتخا

 ءاهيف نآرقلاو وحنلا لهأ هي ُداَحَتَي ام ركذو ،اهرارسأ نع فشكلاو اهحرش يف

 .'”«...هسنج يف امَّدقتمو ،هسفنب امئاق اذه يياتك نوكيل

 ىلع قباس (نينغملا) نأ انديفت ةرابعلا هذهو» :ينابيشلا ناطلس لوقي
 .ركب ابأو متاح ابأ نيمامإلا هيف عبات زجوم رصتخش (ينْغُملا) نأو 6(دشرملا)
 فالتخا ىلع نقلا لهأ تالاقم صقت هيف مزتلا يذلا (دشرملا) فالخب

 .هنع لقن رخآ اردصم ذأ لو ںينغملا باتك نم ةخسنب زفظأ مل ههوجؤ
 وأ هيلإ راشأ وأ هركَد ادحأ نأ ملعأ الو» :يلعنب نايزوب دمحم ذاتسألا لاق
 .'««ةصاخلاو ةماعلا تانازخلا يف هدوجؤل ازقم دذَح

  

 )١( وأ ه٨٤٢ :ت) يناتشجسلا يمشجلا نامثع نب دمحم نب لهس متاح ايأ :ينعي ٦٥٥ه(
 يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت رظني .نآرقلا فوقو يف (ئدابملاو عطاقملا) باتك بحاص

.٤٣٣ 

 فقولا حاضيإ) باتك بحاص (ه٨٢٢ :ت) يرابنألا مساقلا نب دمحم ركب ابأ :ينعي )٢(
 ٣٣٤/٦. يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت رظنا . ( تق هللا باتك يف ءادتبالاو

 (ايكرت) لوبمطسا ةعماج ةبتكم ةطوطخم .ءادتبالاو فقولا يف دشرملا .ينامثلا دمحم وبأ (٣)
 .٧٧٧٧.ةلعةطء.معا ،تامولعملا ةكبش ىلع سبقلا عقومب ثحابلا هرشن (نوقرم) ثحب .ينابيشلا نع لقن 6ىلوألا ةقرولا

 دمحم :ملقب (؟ينامملا دمحم وبأ وه نم) ناونعب لاقم :رظناو "قباس عجرم ينابيشلا ()
 ددعلا ،نامُغ ةنطلسب ةرداصلا ىوزن ةلجم ىف روشنم (برفغملا نم بتاك) يلعنب نايزوب

 .٤٢ص ٨/



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 ٢٥ رح رصحو

 نافلخ نب ديعس خيشلل '٨(طم) ةينآرقلا ماكحألا يف ةينارونلا ةردلا :اعبار

 :هلوقب اهأدتبا '""ىليلخلا

 لزنملا ميركلا للا اي دمحلا كل

 هلك دمحلاو دمحلا لهأ كرابت

 يذلا ىلع مالس عم ةالص ىكزأو
 دمحم يبنلا يداهلا ىفطصملا وه

 مهومباتلاو لآل او هباحصأو

 ىدهلل لزنأ ةللا نإف ذعبو

 هنإو هلإلا ميظعتب ةعتب ميظع ل

 اكسمتم ايف ىقثولا ةورعلا وه

 بئاجع نم هيآ يف ام نفت ملو
 الترُم باتكلا َيآ ايلات ايف

 ىدرلا نم بولقلل افش هيفف

 لذتلاو ىدهلا هيف ام ركذلا نم

 لزنم ىحرولاب هللا ثاتك هيلإ

 لمزتملا {ئدمملا ىدهلا لوسر
 لدنم رشنلا يف هنم مالس مهيلع

 لجم نأش نوكلا يف هل اباتك

 لصوم داشرلا جهن ىلإ رونل
 لبقتُملا عفاشلا وهف تزف هب
 لُحمممو قدص زيزع باتك

 لئري نمم اي كييحي امل ةبنت
 لزنم كبر دنع نم ىدهلا هيفو

 فلؤملل ناميإلا دعاوق ديهمت باتك نمض ةعوبطم اهحرش عم ةموظنملا هذه نم ءزج دجوي )١(
 اذه .م٦٨٩١/ها٧٠٤١ .ط ©نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو 1٦١0؟ ص ٨١ ج ‘هسفن

 ىواتفل عماجلا نأ الإ ،لالقتسا ىلع اهفلؤم اهبتك لقتسم فيلأت ةديصقلا هذه نأب ملعيلو
 باتكو ،ةموظنملا هذهك اهنمض ةلقتسم لئاسرو ابتك ىواتفلا يف جردأ يليلخلا ققحملا

 .كلذل ئراقلا هبتنيلف اهريغو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ركذملا فيسلا
 «ققحملا»ب ريهشلا يليلخلا دمحم وبأ ؛علاص نب دمحأ نب نافلخ نب ديعس (؟)

 دحأو ،ققدم هيقفو ،ققحم ملاع ،(م١٧٨١ رياربف /ه٧٨٢١ ةدعقلا وذ :ت ۔ م١٦٨١/ه٦٣٢١ :و)

 رشوب ةدلب يف دلو ‘يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع ،سيق نب نازع مامإلا ةلود ناكرأ

 رخآ انطو لئامس ۔ ربك امدعب - ذختا دقو "حلاص نب دمحأ خيشلا هيبأل هدج ةياعر يف أشنو

 ،©فيرصتلا ديلاقمو ،ةينامحرلا سيماونلا :اهنم تافلؤم ةدع هل كرشوب يف هلزنم بنجب هل

 مستق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم دهف ،يدعسلا :رظني .اهريغو ،ةلوطم ةبوجأو

 م٧٠٠٢٦/ها٨٢٦٤١ ١: ط ،نامُغع ةنطلس ،دعاولا ليجلا ةبتكم ا٧ء٦! ص ٢ ج ؤ(قرشملا



 و يف بيذهتلا ب ,حرطي ٣٦ (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ٨

 ةموظنملا هذه نكلو ءاهيناعمل ًايواح ارصتخم ًاحرش اهتايبأ حرشي أدب مث
 .'»ةلمتك ربغ

 خيشلل :'""(طم) نآرقلا ثحابم نم ءيش ركذ يف (")نايقعلا دوقع باتك :اسماخ

 نآرقلا ثحابم يف اذه هباتك صصخ دقف ،'يلخنلا يدنكلا فيس نب هللادبع

 هيلإ قبسي ملو ،ملعلا اذه يف ةصصختملا بتكلا نم وهو "ةفلتخملا همولعو

 لئاسم عضيو ،يرعش بلاق يف هغاص دقو ،ينامغلا فيلأتلا يف لبق يذ نم

 راسو ئ لوصف ىلإ همسقو باوبأ ىلع هبوب ثيح مظتنم بيترت يف ملعلا اذه

 نأ اهفلؤم دارأ ،اتيب ١٨ يف عقت 6ماللا ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم ةديصق :يدعسلا دهف لوقي ()

 عوضومل ةمدقم اهنم دجو امو ،اهلمكي مل هنكلو ،هديوجتو نآرقلا ةءارق ماكحأ اهيف لوانتي

 مستق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم دهف ‘يدعسلا :رظني .ساسالا ةديصقلا
 ٧٩. ص !ج ،(قرشملا

 :رظنا ،ةراجحلا نم لصحي امم سيلو اتابن تبني وه :ليق صلاخلا بهذلا :نايقيلا )٢(
 ٤٠٣. ص (ا ق ع) ةدام حاحصلا راتخم ،يزارلا

 قلع دقو ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم هتعبط ه٨١٤١ ماع باتكلا اذه عبط (٣)

 .ةمج دئاوفو حورش ىلع يوتحت ،ًادج ةديفم تاقيلعت هباتك ىلع هسفن يدنكلا خيشلا
 ماع ،نامُغع ةنطلس نم ىوزنب دلو ،يلخنلا يدنكلا نافلخ نب دمحم نب فيس نب هللادبع )٤(

 هيف عمج نارقلا ثحابم نم يش ركذ يف نايقعلا دوقعك :ةدع تافلؤم هلو .م٠٣٩١/ه٨٤٣١

 باتك كلذك هلو ،ةلسلس ةيرعش تايبأ يف اهريغو زاجعإلاو نآرقلا ماكحأو لوزنلا بابسأ

 ،ةيمالسإلا دحولاو ،دادحلاو ةافولا ةدع هقف ىف داشرلا ليبسو ‘ثيدحلا مولع يف ثيدحتلا
 خياشملا يدايا ىلع ذملتت دقو اذج ةريثك ةيرثن ةبوجأو .ةددعتم ةيرعش تاموظنمو

 دومح نب ملاس خيشلا كلذكو يدنكلا ناميلس نب دوعسو يدنكلا يلع نب ناميلس

 ةيبرتلا ةدامل ملعمك لمعو ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ نامعل قباسلا يتفملاو يبايسلا
 مألا هدلب ىلإ لقتنا مث 0١٥٧٣ ىلإ ١٩٥٤ ماع ذنم طقسمب ةيديعسلا ةسردملاب ةيمالسإلا
 ءاحنأ يف تاودنلاو تارضاحملا نم ديدعلا هلو .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب لمعو «لخن»

 نب دمحم :رظنا ،_ هرمع يف هللا كراب ۔ ةايحلا ديق ىلع لازي امو ،نامغغ ةنطلس نم ةقرفتم

 ،نامغ ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ،يبيصخلا زيزع نب دشار

 .ما٤٩٩/_ه٥١٤١ ٣: ط "نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .٢/٧٩ج

  



 ٢٧ رعحح., زر ةساردلا :لوألا مسقلا

 ناهربلاو ،يطويسلل ناقتإلا باتكك نآرقلا مولع بتك جهن ىلع اذه هباتك يف

 غوصي نأ بحأو اهلك اهنم دافتسا دقف ،©يناقرزلل نافرعلا لهانمو يشكرزلل

 .هيلإ سوفنلا بذجنتو ،هظفح لهسي ىتح يرعش بلاق يف مولعلا هذه
 :يتأي امك هباوبأ ت ءاجف

(١) 

 .هب قلعتي امو يحولا يف :لوألا بابلا

 هصاوخو .هلئاضفو .هلماح بادآو ميركلا نآرقلا ىف :ىناثلا بابلا

 .هايازمو

 ...يندملاو يكملاو فرحألا ةعبسلاو ،نآرقلا لوزن ىف :ثلاثلا بابلا

 .خلا

 لصاوفو 6هفورحو هتايآو هروس ددعو نآرقلا ميسقت يف :عبارلا بابلا

 .خلا ...روسلا ةيمستو .تايآلا

 ناصقنلا وأ ةدايزلا ىعدملا ىلع درلاو ،نآرقلا عمج يف :سماخلا بابلا

 .هيف

 ،ىعيرشتلاو ىنايبلا زاجعإلا هعاونأو نآرقلا زاجعإ ىف :سداسلا بابلا

 .خلا ...ىملعلاو 'هيربخلاو ىعامتجالاو

 .كلذب قلعتي امو ىرخألا تاغللا ىلإ نآرقلا ةمجرت يف :عباسلا بابلا

 ءارقلاو ءهنيولتو هطقنو فحصملا مسر ىف :عساتلاو نماثلا بابلا

 ٠ تاءارقلاو

 .خلا ...هلاثمأو ،نآرقلا مولع نيودت يف :رشاعلا بابلا

 ؛ميركلا نآرقلا يف قالخألاب عامتجالا ةلصو "يقلخلاو يعامتجالا زاجعإلا عوضوم طسبل
 ٠١ ١٠-۔ ١١٧. ح © ريسفتلا رهاوج ٢ ٠ يلخ ا دمحأ :رظني



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٢٨ ٨

 ريسفتلا سرادمو كرسفملا طورشو ك ريسفتلا يف :رشع يداحلا بابلا

 . هعاونأو

 .خوسنملاو خسانلا يف :رشع ىناثلا بابلا ٠

 ،ةءارقلا عاونأو ©نحللاو ديوجتلاو ،ةوالتلا ماكحأ :رشع ثلاثلا بابلا ٠

 ،دودملاو . ميملاو نونلا ماكحأو ،فقولاو ©تكسلاو ،نآرقلا تادجسو

 صاخلا باتكلا اذه تاحفص تفلب دقو ،اهتافصو ‘فورحلا جراخمو
 .ةحفص ٤٧ نع ديزي ام ديوجتلا ماكحأب

 لمجملاك نآرقلاب ةقلعتملا ةيلوصألا يناعملا :رشع عبارلا بابلا ٠٥
 ...زاجملاو ةقيقحلاو ،ماعلاو صاخلاو ديقمل او « ولطملاو لصفملاو

 . خلا

 .خلا ...هتحاصف بورضو ،نآرقلا ةغالب :رشع سماخلا بابلا ٠ه

 .رئاظنلاو ،باقلألاو ىنكلاو "نآرقلا ظافلأ يف :رشع سداسلا بابلا ٠

 .خلا ...تامهبملاو

 .هباوبأو هلئاسم فلتخمب ديوجتلا ماكحأ ىوحو .كباب يف ميق باتك وهف

 .هسفن باتكلاب هيلعف ديزملا دارأ نمو

 ثاتكلا اذه» :هلوأ يف :((خم) نآرقلا ماكحأو ديوجتلا يف غوُمْخَم :اسداس

 يديوزلا ديعس نب دشار نب ديعس نب [......] خيشلا يضرلا يفصلا دياولل
 ةرخآلا ىدامج ١٥ هديب دمَحُم نب حلاص نب ديعس هلل زيقفلا هبتكو يونلا

 7 ...لئاسمو نآرقلا ديوجت يف اَرَصَتْخُم هيف باتك اذه» :هيلي م مث «_ه٥
 يديوؤلا ديعس نب دشار نب ديعس نب نافلخ : : لي هلل ريقفلا دبعلا هكلام

  

 .ةئيس لاحب طوطخملا ،ةقرو ١٦ يف عقي ،لوُهْجَم :خشلا ناَمَز .َيقرشَم ظَّتب فيلأتلا اذه )١(
 .نامُع ةنطلس /طقسم ةصاخ ةبتكم :طوطخملا ردصم .ةديدش ةبوطر هب



 ٨ ٢٣٨٩ ةساردلا :لوألا مسقلا
 كتحند مرس 2

 يف ناقتإلا :نم ةقرفتم تالوقن ىلع لمتشي .«ابهذم يضابإلا ينامغلا ينلا
 باتكو "عرشلا نايبو ،نآرقلا مولع يف لوصألاو ،ةيبطاشلاو "نآرقلا مولع

 باتكو "مارم نبال نآرقلا مسر ماكحأ يف ةديصقو ،ئراقملا يف رركملا
 نم هنم ازج خسن هنأ هعضاوم ضعب يف خسانلا َرَكَذ .مصألا نامثغل جاتلا

 رخآ يف .يونلا يِرقَعلا يناميلسلا فيس نب ناميَلُس خيشلا كلم يف باتك

 فورح نم فرح ةحفص لك ىلعأ يف ةريثك ءاضيب تاحفص عومجملا
 نوكي ام هبشأ وهو ‘فرحلا كلذ ىلع لمتشت تايآ كذ هتحتو ،ءاجهلا

 يف لئاسم باوج هيلي .عوُممجَم نمض لؤألا .ديوجتلا ماكحأ يف تاقيبطتب

 .همولعو ميركلا نآرقلا :طوطخملا غوضؤت .ديوجتلا ملع



 رح زرصر_ ٠
 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

..... ... :. 
 ا . ل4 !اتلا , دكت لا.

 -٠ _ ١ . ۔ همح ۔ ۔۔ ہ۔> _

 . __ ۔ __ .- ._ س

 نآرقلا مولع يف لئاسمو باوبأ
 (١ةينامعلا ةيهقفلا تاعوسوملا يف

 6فراعم رئاود ةئيه ىلع ،ايعوسوم نييناملا دنع فيلأتلا ناك مدقت امك
 نآرقلا مولع وأ ريسفتلا ملع نع ثحبي نأ دحأ دارأ ولف .مولعلا ىتش لمشت
 امهلوانت دق نيملعلا نيذه نأ دجيسو تاعوسوملا كلت يف ثحبي نأ هيلعف
 هذه لوانتل ةلماك اباوبأ اوصصخ نأب حضاو لكشب مهتافلؤم يف نوينامعلا

 انه ًاقرفتم هدجول نييناملا تافلؤم يف ملعلا اذه ناسنإلا عبتت ولو ؛مولعلا
 :رثلا ثارتلا كلذ نم جذامن يتأي اميفو .ًامظنو ارثن كانهو

 نم ،'"يولهبلا ةكرب نب هللادبع خيشلل ؛0؛(طم) ةكرب نبا عماج :لوأ

  

(١) 

(٢) 

(٣) 

 مولع اهنيب نمو ،ةماع ةيعرشلا فراعملا لمشيف اهنومضم امأو ،نوينامغ اهيفلؤم نأ يأ
 .نآرقلا
 هقفلا رداصم نم ايساسأ اردصم ربتعي ،هتافلؤم رهشأ وهو ]ةكرب نبا عماجب روهشملا
 ركذب ابلاغ لاوقألا عبتيو "ىرخألا بهاذملا لاوقأ هباتك يف ضرعي كلذ عم وهو يضابإلا
 هل نيبت امب هدنع حجارلا راتخيل ؛ةلدألاو لاوقألا يف رظنلاو ةشقانملا ىلإ دمعي مث .ةلدألا
 نم ربتعت ةيلوصأ ةمدقمب هردصو لوصألاب عورفلا هفلؤم يف ةكرب نبا طبر دقو 6ليلد نم

 ضعب ميدقت عماجلا باتك ىلع ظحاليو لوصألا ملع يف ةيضابإلا دنع فلا ام لوأ
 دقو ،ابلاغ باتكلا لئاسم نيب طبارتلا مدعو ،اهعضاوم نع اهريخأت وأ باوبألاو لئاسملا

 يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ينورابلا ىيحي ىسيع /قيقحتب ؛نيدلجم يف باتكلا عبط
 .نام ةنطلسب ةفاقثلاو

 اه٠٠٣٢و ٢٩٦ نيب - :و) يولهبلا ىميلسلا دمحم وبأ ؛ةكرب نب دمحم نب هللا دبع

 يف شاع ،يلوصأ ققحمو }هيقف ملاع (م٦٦٩و ٣٤٢ وه٣٥٥ه_/ ٩٥٢ نيب :ت ۔ م ٩١٣٩



 ٤١ . 2 ةساردلا :لوألا مسقلا

 مولع يف ةريزغلا مهئارآب اومهاس نيذلا يرجهلا عبارلا نرقلا يف نامع ءاملع

 هباتك ةمدقم يف ةكرب نبا خيشلا ماق دقو {ةّيهقفلا مهتافنصم يف نآرقلا

 همظن نسحو ،هزاجعإ ثيح نم ميركلا نآرقلا ايازم ضعب زاربإب «عماجلا»
 كلذ ىلع ادهشتسم ؛هلثمب نايتإلاو هتاكاحم ىلع قلخلا ةردق مدعو هتغالبو

 .ةحاصفلا يف ةياغلا مه اوناك اموق ميركلا نآرقلا اذهب ءاج ةلق لوسرلا نأب

 6مهنيد مهيلع باعف هئيدرو هديج مالكلا سانجأب ةفرعملاو ةغللاب ملعلاو

 نم مهنكمو هلثمب اوتأي نأ مهادحتو ،مهفالسأو مهئابآ بلاثم رهظأو

 هلثمب مهنايتإ يف نأ مهملعأو ،ةليوطلا ةدملا مهلهمأو ‘ثحبلاو صحفلا

 الو ةزوجرأب كلذ نم ءيش ىلع اوردق امف ،هلاطبإو مهقاقحإ بجوي ام

 تعاطتسا ول برعلا نأو ،هزاجعإ كلذب حصف ،ةلاسر الو ةبطخ الو ةديصق

 نيدايم يف لاومألاو سفنألا لذب ىلإ هرون ءافطإل اوعزن امل نايبلاب هتضراعم

 .")لاتقلا

 نآرقلا يف هباشتملاو مكحملا دوجو نم ةمكحلا ةكرب نبا زربأ امك

 قبتسيل اهباشتم هضعبو ًامكحم نآرقلا ضعب لعج ةلي هللا نأ يهو .ميركلا

 كلذ دعب الهب ىلإ لقتنا مث راحص يف هدهع ةيادب يف شاعو دلو "يرجهلا عبارلا نرقلا -=

 مث ،الهب يف الوأ اشن هنأ يأ ؛كلذ سكع نورخآ ىري امنيب ،هرمع نم ةمدقتم ةلحرم يف

 ءارسوم اينغ ناكو ،ةصاخ ةيسايس ةيؤر اذ ةكرب نبا خيشلا ناك كراحص ىلإ كلذ دعب رفاس

 فاقوأ هل تناكو ‘دجاسملا نم ديدعلا ىنب دقو صاخلا هلام نم هتسردم ىلع قفني

 علطا ،لوقنملاو لوقعملا عمج .اققحم املاع ةكرب نبا ناك "نآلا ىلإ ةيقاب تلاز ال .ةيريخ

 فراعملا عساو ابيدأ ناكو ءاصيحمت اهصخحمو .اهئاملع لاوقأو ،ةيمالسإلا بهاذملا ىلع

 نم ،هبهذم ءاملع نيب نم اهب َلقتسا ءارآ هلو ؤلوصألا ملع يف هنكمت هل دهم امم ؤةيوغللا

 ،دهف ،يدعسلا :رظنا .ةريثك ةبوجأ هلو ةنزاوملا باتكو ‘فراعتلا باتكو ،عماجلا :هتافلؤم

 .١٩٢ص ٦ ج ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم
 .ط .١/٠٥ج عماجلا باتك يناملا يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ خيشلا ()

 .ينورابلا ىيحي ىسيع قيقحتب ،نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٢ ٨
 رجح رحج

  

 رادقم كلذب رهظيل هتايآ لولدم يف مهناهذأو مهلوقع لامعإ يف قلخلا

 امكحم هلك نآرقلا ناك ول» :لاقو .ةيعرشلا ماكحألل طابنتسالا يف مهلضافت

 تالبتو ،هيف ةنحملا تطقسل ،هيف فالتخالا نكمي الو ليوأتلا لمتحي ال

 لزانم توتساو ‘لضفلا ىلإ قبسلا يف داهتجالاو لضافتلا لطبو لوقعلا
 .'«دابعلا

 ةصقك صصقلا درسو ظافلألا راركت نم ةمكحلل ًاضيأ ةكرب نبا ضرعتو

 ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو مهيلع حون ةصقو ىسيع ةصقو ذل ىسوم
 ماهفإلا يف ةدايزو ،اهنم ةربعلاو ةظعلا ذخأل ءايبنألا نم مهريغو مالسلاو

 هلوقك ميركلا نآرقلا يف ةدحاولا ظافلألا راركت ثيح نم اثأو ،راذنإلاو

 تؤتس ًالك» :ىلاعت هلوقو ."« ىلوق َكَل ىأ مث ه ىلأ كل ىتؤأ» ىلاعت
 للع دقف ،ةينآرقلا تايآلا نم اهريغو .'"'4َنوُمَلْغَت فؤس الَك ث ه َنوُمَلْغَت

 بطاختلا يف مهبهاذم نمو ©برصلا ةغل ىلع لزن نآرقلا نأب كلذ ةكرب نبا
 .'"ماهفإلاو ديكأتلا ةدارإل باطخلا تاماقم ضعب يف راركتلا

 لوأ يف دروي وهف اذلو ميركلا نآرقلا يف عقي خسنلا نأ ةكرب نبا ىريو

 يف هدنع خسنلا عقيو ميركلا نآرقلا يف خسنلا عوقو ىلع ةديدع ةلثمأ هباتك
 مل يتلا رابخألا امأ يهنلا وأ رمألا اهانعم يتلا رابخألاو يهاونلاو رماوألا

 ةفص دانسإ مزلتسي كلذ نأل ؛اهخسن حصي الف ًايهن وأ ارمأ فيلكتلا دروم درت
 ىلع هدنع خسنلا عقو دقو _ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ۔ هللا ىلع بذكلا
 :امه نيعون

  

 )١) ج هسفن ردصملا ٥٦١.

 )٢( :ةمايقلا 0٣٤ ٣٥.

 )٣( :رثاكتلا 5٢ ٤.

 (٤) ج ةكرب نبال عماجلا باتك ٧٩١.



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 ٤٢٣ روك زور

 َناَك ام» :ىلاعت هلوقب ةكرب نبا خيشلا هل لتم دقو :نآرقلل نآرقلا خسن ١

 هنلا ايندلا ضَرَع َنوُديرث ضزلا يف َنخْثِي ىمح ىرسأ هل نوكي نأ تل
 الو يبنلا باتع يف تلزن ةيآلا هذه نإف 5'«ميِكَح ز زيزع هنلا ةرخآلا ديري

 اذإ ىّتَح»ىلاعت هلوق لزن مث :ردب موي ىرسألا نم ءادفلا ذخأ :

 ةخسان ةيآلا هذه تناكف &" ءاف اًمَِو دغب انم اًمإَق َقاَتَوْلا اوُدشَق مُهوممْتنَحث
: . 

 َلَوَق» :ىلاعت هلوقب ةكرب نبا خيشلا هل لم دقو :ةنسلل نآرقلا خسن -
 نإف .'ث«هرظَش مُكَموُج ؤ ؤ أوُلَوَ هثنُك ام ثيَحَو مارَحْلا دجنملا 29 َكَهْجَو

 لبق سدقملا تيب ىلإ ةلق يبنلا هجوت يهو ةيوبنلا ةنسلل ةخسان ةيآلا هذه

 .)ةيآلا لوزن

 باوبألا ىف ثودبم وه امك ، ماكحألا تايآ ريسفتب ةيانع هل تناكو

 .لفاحلا هعماج نم ةيهقفلا

 نافلخ نب ديعس خيشلل ؛‘»(طم) ناميإلا دعاوق ديهمت باتك :ايناث

 نآرقلا مولعب اصتخم هباتك نم لوألا ءزجلا فصن ءاج يذلا ؛'"ىيليلخلا

 )١( :لافنألا ٧٦.

 )٢( :دمحم ٤.

 )٣( ةكرب نبال عماجلا باتك ج٣٤/١.

 )٤( :ةرقبلا ١٤٤.

 ،ةكرب نبا :نامع ءاملع دنع نآرقلا ريسفت ،يرجحلا دمحم نب رصان .د :صيخلتو راصتخاب )٥(

 )٩٦٢١( ددعلا م٩٠٠٢ ربمسيد نم ٤ قفاوملا ه٠٣٤١ ةجحلا يذ نم ١٧ ةعمجلا :نطولا ةديرج

 .٩٣لاةنسلا

 دقو ،هقفلا باوبأ ىلع ةبترم خيشلا اذه ىواتف عومجم يه ازج ١٦ يف عقي باتكلا اذه )٦(

 .م٦٨٩١/ه٧٠٤١ ماع نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط

 .هتمجرت تمدقت )٧(



 (لوألا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤ ٨
 _ رح رزسقس __

 يف ةضافتساب فقولاو لصولا ماكحأ نع ملكت ثيح ،ديوجتلا ملع ضعبو

 نع ملكتو هماكحأو هعاونأ ركذ ،نيتحفصلا غلبي لوطم هل باوج
 ءاه نع ملكتو كهللا باتك نم ةيفاك ةلثمأب كلذ لكل لثمو ،تكسلا
 ال يتلاو عبشت يتلا رئامضلاو عابشإلا ثيح نم اهماكحأو ريمضلا

٠ - 

 .عبس

 حيحصلا قطنلا لوح هيلإ هجو لاؤس ةباجإ يف هلوق كلذ ةلثمأ نمو

 فرحب هب قطن اذإ ۔ميجلا فرح يف مكايإو نحن فلتخن مل انإ» :ميجلل
 بسح ىلع هب قطن اذإ امأو ةيلصألا ةغللا لصأ يف فورعملا ميجلا
 وأ اميج فاقلاو آافاق ميجلا لعجي نمك لصألا نع ةفلتخملا تاغللا

 ءيشب وه سيلف مكتغل يف وه امك نيفرح نم ًابكرتم ثلاث افرح ميجلا
 الإ برعلا دنع لوهجم ركنم فرحب يقيقحلا ميجلا نم لدب وه امنإو
 نم ةبكرتملا ءايلاك كلذ يف هباشتت ام فورحلا نم ريثكو ،هب صتخا نم
 ةءارقلا زوجت الف هلك اذه لكاشي امو ،نيريثك ةغل يف ءافلاو ءايلا نيب
 .هب

 قرفلا ملعتي امك ،ةردقلا عم هملعتي نأ هيلعف هب قطنلا نسحي مل نمو

 6فاقلا عضوم يف ميجلاب قطني نأ زاج اذه زاج اذإو ،ءاظلاو داضلا نيب
 نإو ،هزاوجل هجو الو ،ريدجلا سودجلا :(ريدقلا ڵسودقلا) يف لوقيف
 الف نمزلا اذه يف مهريغو نميلاو ماشلا نم ةيدابلا ةلهج هلمعتسا

 زاج نإ ،دحاو لصأ هلك اذهو لوصألا ةغل مهتفلاخمل هيلإ تافتلا
 .")«ملعأ هللاو .هلك دسف هضعب دسف نإو © هلك زاج هضعب

  

 ثارتلا ةرازو . ط ٨٤ ٠٨٥ ص ١. ج ناميإلا دعاوق ي 7 ِ ل لا نافلخ نب 7 خيشلا )١)

 .م٦٨٩١/ ها ٠٧ }نامُع ةنطلس ةناقثلاو يموقلا



 ٤٥ ,ك زر ةساردلا :لوألا مسقلا

 الصف صصخ دقف قباسلا فلؤملل ؛ا؛(طم) فيرصتلا ديلاقم باتك :اثلاث

 .ةحفص نيعبرأ ةبارق اهتاحفص ددع لصت ،اهتافصو فورحلا جراخمل الماك

 رهاوجو لئاسملا بابلب لفحي زجوم حرشب اهعبتأو ،ةعئار اتايبأ اهمظن

 ملع بلاط لازي ام وهو هفلأ يذلا ميظعلا ذفلا باتكلا اذه وهو ،فراعملا

 .هخويش سرد تاقلح ىلع ددرتي

 لك نأ "جرخملا يف نيفرحلا براقت ىنعمو» :هلوق هركذ ام ةلثمأ نم

 مل ولو ،هريغ نع هب ادرفنم هب جرخي عضوم نم هل دب ال هب ظوفلم توص
 نيب قرفلا ملغ املو ضعب نم اهضعب فورحلا تزيمت امل كلذك نكت

 ريفصلاك :ةلمهملا تاوصألا نم اهريغ نيبو ،اهنم مالكلا فلتؤملا فورحلا

 .امهريغو ةحنحنلاو

 كلذكو ‘ضعب نم ضعب ىلإ برقأ اهجراخم ضعب نوكي نأ بجي جراخملا
 ،جرخملا براقت لثم كلذ نوكيف طقف تافصلاب فورحلا براقت نوكي دق

 اذه دعب المكتسم هللا ءاش نإ هركذن اباب تافصلاو جراخملل اندرفأ دقو

 .'"«بابلا

 ارصتخم ًاحرش اهل عضو هفيلأت نم ةموظنم فيرصتلا ملع يف همسا نم فيرصتلا ديلاقم )١(

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ،ءازجأ ةثالث يف باتكلا عقيو .الماش

 .نامع

 يموقلا ثارتلا ةرازو .ط ،٠٨١0ص ٢ ج فيرصتلا ديلاقم ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا )٢(

 .م٦٨٩١/ه٧٠٤١ ،نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٦ ٨
 رصح , ردري

 "يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلل ؛ا؛(طم) ةعيرشلا سوماق باتك :اعبار
 ركذب دب ،‘"”ثلاثلا ءزجلا يف ميركلا نآرقلا مولع ضعب نع ثيدحلا لوانت

 ،ةوالتلاو ةءارقلا ىنعمو فرحلاو ةيآلاو ةروسلا ىنعمو ،همسا قاقتشاو نآرقلا

 ةحيحصلا ةءارقلا ةيفيكو ،ةءارقلا بادآ نعو تايآلاو روسلا ددع نعو

 .فورحلا جراخمو

 هب قئاللا رادقمب هيف اهقح عابشإلا فورح يطعيو» هلوق كلذ ةلثمأ نم

 نعو اهماكحأو ةزمهلا نع ملكتو ا '«خلا .. .فلأب ة ةعوبشم ةحتف دم نم

 عقي ،اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف ةمخض ةعوسوم :ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق )١(
 ،راركتلا هنم فذحف ،هيلع ينبي الصأ عرشلا نايب هيف لعج ،اءزج نيعست نم رثكأ يف
 نيمدقتملا لئاسم نم اريثك هيلإ فاضأو ،ريخأتلاو ميدقتلا يف هلئاسم ضعب نيب فلاخو
 ،ناهبن يبأ نب رصان خيشلا هنباو يصورخلا ناهبن يبأ ةمالعلا نع اصوصخ ؛نيرخأتملاو
 خيشلا خسن دقو ،ىرخألا بهاذملا باحصأ بتك نم هراتخا ام هئازجأ ضعب يف داز امك
 ءازجأ اهنم ةدحاو يفوتست مل نكلو ،ةرم نم رثكأ عبطو تارم ثالث هسفنب هباتك ليمج
 يضابإلا بهذملا يف فلأ باتك عسوأ ةعيرشلا سوماق عيو ،هفصن ىتح الو ،هلك باتكلا
 مستق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،دهف ،يدعسلا :رظنا .ءازجألا ددع ثيح نم
 .ا!هص ١ج ،(قرشملا

 (٢) :نيب ت) يدعسلا دمحم وبأ ؛نافلخ نب يفال نب سيمخ نب لمج ١٢٧٨ ١٢٨٥ه!

 ٦١ ٨٦٨ام(، نم طرقلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع ،ينامغ هيقف ملاع

 ريثكلا رصاعو ،حالصلاو ملعلاب ةرهدزم ةنطابلا هيف تناك تقو يف اشن ،ةعنصملا لامعأ

 نب ديعس خيشلاو "ناهبن يبأ نب رصان خيشلا هنباو ناهبن وبأ ةمالعلا مهنم ،ءاملعلا نم
 يدعسلا خيشلا طشن دقو مهريغو ،يبراغلا ميلس نب دمحم خيشلاو 3 .يليلخلا نافلخ
 اورمأف يدعسلا سيمخ نب دمح خيشلا عم راحص رمأ ىلوتف رصع يف حالصلل
 :رظنا .يليلخلا ققحملا عم تالسارم كلذ يف هل تناكو ،ركنملا نع اوهنو ؤفورعملاب

 ص ١ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يدعسلا ١٢١٥.
 .ةحفص ٩٠ نع ديزي ام يأ ؛٥٢ ص ىلإ ٦٢ص نم (٣)

 ط ١/٦٢٦5ج ،ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق "يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلا )٤(

 .م٤٨٩١/_ه٤٠٤١ ،نامغ ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو



 ٨ ٤٧ ةساردلا :لوألا مسقلا
 صس رس ر

 ملكتو ،ةلمسبلاو ةذاعتسالا ماكحأو ،هروصو نحللا نعو ،هعاونأو فوقولا

 .نآرقلا يف تاتكسلا نعو ،ءافخإلاو راهظإلاو ماغدإلا نع

 باتكلا لصأ ،'"يملاسلا نيدلا رون خيشلل ؛٨6[طم) سمشلا ةعلط :سماخ

 ًاحراش ءاهتايبأل الصفم حرشلا اذه ءاجو ،هقفلا لوصأ ملع يف ةيفلأل حرش

 :نيمسق ىلع هباتك لعج دقو ءاهلئاسمل

 .ةنسلاو ،باتكلا :ناكرأ ةسمخ هيفو ،ةيعرشلا ةلدألا ىف :لوألا مسقلا

 .تاحيجرتلا يف ةمتاخو لالدتسالاو سايقلاو .عامجإلاو

 يف هفيلأت نم ىهتنا دقو "نيئزج يف عبط ،هقفلا لوصأ يف لوصألا سمش هتزوجرأل حرش )١(
 تزيمت ،اعفن اهرثكأو نوتملا لجأ نم يهو ،م٩٩٨١ ويلوي ٩١/ه٧١٣١ رفص نم٩ نينثإلا موي

 هحرش دعيو ‘لوصألا دعاوق نم مهملا اهعمجو .اهتايبأ يناعم حوضوو ؤديفملا اهراصتخاب
 تقال دقف بهاذملا لك نم لوصألا ةمئأ ءارآ ىلع المتشم ةجحلا معدم ةداملا ريزغ اذه

 ءاهقفلا مجعم :رظنا .اهحرش ةساردو اهنتم ظفح ىلع اولبقأف ،نيملعتملا طاسوأ يف ًألوبق

 ٦٥٥. ٢٥٦. ص !ج ةيضابإلا نيملكتملاو

 )٢( نيب ام :و) «نيدلا رون «‘ب ريهشلا ؛يملاسلا دمحم وبأ ؛مولس نب ديمح نب هللادبع ١٢٨٣

 و ١٦٨٤ه/ ١٨٦٦١ ةليل ما٧٦٨ و ١٨ لوألا عيبر نم ١٢٣٣٢ه/ ١٧٤ 6ققدم هيقف ،(م٤١٩١ رياربف

 ارشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع رعشلل مظانو ،هرصع يف نامع عجرمو ،ققحم مامإو

 نم قاتسرلا لامعأ نم نيقوحلا ةدلبب دلو يرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو

 لهأ نم هتدلب لوح نمم دافتساو ،هدلاو دي ىلع نآرقلا ملعتف ةبيط ةأشن اهيف أشنو ،نامغ

 ملعلا ىقلتف ،قاتسرلا ىلإ لقتنا كلذ دعب ،هرمع نم ةرشع ةيناثلا يف هرصب دقف دقو ،ملعلا

 نب حلاص خيشلا نع عمس امل ةيقرشلا ىلإ لقتنا ما١٩٨/ه٨٠٣١ ةنس يفو ،اهئاملع دي ىلع

 ،خلا ..لوصأو ريسفت نم مولعلا فلتخم هيدي ىلع ملعتو ،لباقلا نطوتساو ،يثراحلا يلع
 بدح لك نم هيلإ يتأت ةبلطلا دوفو تراص ؛قافآلا يف يملاسلا مامإلا تيص عاذ املو

 ةيملعلا ةدايقلا نيب عمج ،تقولا كلذ يف نام ءاملع بلغأ هيدي ىلع جرختف ؤبوصو

 ءةديقعلا يف لوقعلا راونأ قراشمو لوصألا يف سمشلا ةعلط :هتافلؤم مهأ نم ،ةيسايسلاو

 ةريثك هتافلؤم هلو ،هقفلا يف لامآلا جراعمو "خيرأتلا يف نامغ لهأ ةريسب نايعألا ةفحتو

 ءاهقفلا مجعم :رظنا .تادلجم يف تعبط ةددعتم ةبوجأو ةنسلا مولعو بادآلاو ةغللا يف

 !ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ص0٦٢٤٦١ ٢٤٧.



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨

 اتح حت ٨ ٤
_ "___ 

 .مكلزنأ :همكوَب»

 ساأبلا) لاح ءوشُسَو رقف يأ :سؤب اًضْئَأ ءاسأبو ةدش يأ :4 اشأن ط

 ."(ةوقلا

 .ديدش :4 سيئب »

  

 :ليقو "عباصألا فارطأ :ليقو) ،ةنانب اهدحاو عباصأ :؟ناتب»

 .'""(لصافملا

 .لهاب عاقيإلا :تالاو .الئل :4 انايب ث

 .هل ةقرافمو ،ءْيَشلا نم جوز :هءارب »

 لزنملا َوُهَو . ًأوبم مُهَ انلعج :لاقي . مهانلزنأ :4 ليئارسإ ينب انأو ,

 .مورلَمْلا

 رها :زوممهَم ريغ يألا يداب»و .يزلا لوأ :زومهَم :4 يألا ئاب »

 ريغ نم مهيأر رهاظ : :ةزمه ريغبو لمأت ريغ نم يأرلا لوأ :زومهمو) .يألا

 )٢(. (ركفت

 :ىلاعت هللا لا ءاضي منص مشا لعبو .اهجو ةأرملا لعب ,([4 يلغ ]

 .هالغ نوُعدتَا»

 همرحي ملو ،لالَحْلا نم مكل ىلاعت هلل هاقبأ ام يأ :همكل ريَخ هلل ةََقَب»

 .مكل ريخ ىضرو مق هيف مكيلع

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )١(

 .يناسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز (1)
 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٢(
 .يلوعملا ةخسنب دجوت ال ىنعملا مامتل اهنم دب ال يناتسجسلا ةخسن نم ةدايز )٤(

  

 



 ٩: ,اس ةساردلا :لوالا مستلا

 نأ مغر ث قباسلا فلؤملا - يملاسلا خيشلل .'؛(طم) ماظنلا رهوج :اسداس

 بادآ ىف اباب :نيباب صصخ هنأ الإ ةيهقفلا ةغبصلا هيلع بلغت باتكلا

 :ةوالتلا باب يف لوقي ،‘"ريسفتلا يف ابابو ،ةوالتلا

 ناطيشلا نم زرح هنإف نآرقلل ميلعتلاب كيلع
 املع دق هل وأ يبر باتك املعت نم ليق دق مكريخف

 ناميإ اخأ ناك نم عيبب نآرقلا يف ليق دق هنإو
 ")ضرملاو اهلوط يف هب ايحت ضرألا عيبر ناك دق ثيغلاك

 نآرقلا ةوالت مكحو ةذاعتسالاو ،ةراهطلاك هتوالت بادآ نع ثدحت مث

 نم اهريغو ةءارقلا ىلع ةرجألا نخأو لصولاو لصفلا فقاومو ،ناحلألاب

 )٤(. باد آلا

 ةعبرأ يف عقت ،ماكحالاو نايدألا يف ةزوجرأ :ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج )١(

 نب ملاس خيشلا ةزوجرأل حيقنت رهوجلا لصأو ،ءازجأ ةعبرأ ىلع ةعزوم ؛تيب فلأ رشع

 ةكمب اهمظن يف عرش كابيوبت هبوبو كبيترت هبتر هنأ الإ ،«ناريحلا ةلالد» يغئاصلا ديعس
 نيب الوبق تقال دقو ،م١١٩١ ليربإ ١١ /ه٩٢٦٣١ رخآلا عيبر نم ١١ يف اهنم ىهتناو ،ةمركملا

 هظيرقت ىف ءاج اممو ،امظنو ارثن اهوظرقو .اهتساردو اهظفح ىلع اولبقأف .نييناملا طاسوأ

 هيلع ىوتحا امو ،هزونك نع ربعي نأ ءرملا كلمي ال باتك ماظنلا رهوجو» :قاحسإ يبأ نع

 سفنلا كلتمت ةعورو ،هتعلاطم دنع ةيبذاج ىرتل كنإ "ملعلا رئاخذو ،لئاسملا يلاوغ نم

 ايازم نم ريثكلا ىلإ كلذ دعب راشأ دقو ،ها «خلا ...هفيلأت نسحو همظن ةلوهسو ،هقيقحتب

 ديدعلا هعمجو ،ةيهقفلا تاحلطصملا نم ريثكل هلومشو ؤهبيترتو هبيوبت نسحك ؛رهوجلا

 يبأ :نيليلجلا نيخيشلا نم لك هيلع قلعو تارم ةدع باتكلا عبط ،ةيمالسإلا بادآلا نم
 نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم :رظني .يربعلا ديعس نب ميهاربإو ؤشيفطأ ميهاربإ قاحسإ
 ٦٢٥٤. ٢٥٥٧. ص ٦ ج ،ةيضابإلا

 نورشع امهتاحفص ددعو ،ماظنلا رهوج نم ريخألا وهو عبارلا ءزجلا يف ناعقي نابابلاو )٢(

 ٣٢٣٢ _ ٣٥٢. ةحفص نم .ةحفص

 ©يربعلا ميهاربإو شيفطا قاحسإ وبأ قيلعت ٢٣٣/٤\ ج ،ماظنلا رهوج يملاسلا نيدلا رون )٣(

 م٩٨٩١/ه١/٠١٤١ .ط نامع ةنطلس ،طقسم ،ةثيدحلا ناولألا ةعبطم

 )٤( ج ماظنلا رهوج ٣٢٣٤/٤} ٣٣٦.



 (لوألا ءزجنا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ٥٠
 : روح رحج

 نآرقلا بيرغ تادرفم ريسفتب هبشأ وهو هيف لاطأ دقف ريسفتلا باب امأ

 :كلذ جذامن نمو ،عئار يرعش بولسأب هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم هأدتبا ،ميركلا

 :ةذاعتسالا ريسفت يف هلوق

 ""4هجز دق نيعل لك نم هللاب مصتعأ ذيعتسأ ىنعم :ليقف

 ىَلَعَو مهعمس ىَلَعَو مول ىل هللا مَتَح» ىلاعت هلوق ريسفت يفو
 ِ وقي "4 ميِظَع ب اَذَع ْمُهَلَو ةواشغ هراصنأ

 ىع ام يبلقل 7 : . الغ اعم ةواشغ ةنيأ متخ

 ارصَبلا هنم غنمت ةيطغأ ارفك دق نمم ابلق يف ةَنِكأ

 (٣) اب ه _ت ة دق زتقؤلاو يمَع >زأ ىدهلا نع ةلقن

 مُكِتآؤَس يراُي ًاساتل . مُكيَلَع اَتْلَرذَأ ق آ ينب اي » ىلاعت هلوق يفو

 :لوقي ٤) َنووَكَذَي هُهََع هللا تايآ نم م كلذ و زيَخ كلذ ىوقتلا شاتلو ًاشيرو

 عاونأ اهرتس نم يِقتللو عاتمل او ل املا :ليق شييزلاو

 فاصوألا هب تمن غعروو ثافكلاو فافعلا كلذو

 اهي ست اهارت ةأؤوَس لكل وذ شابل ىوقتلاك سيلو

 :لوقي )ي مُهنؤَرَت دؤ رت رت ال ثح ْنِم لبقو َوُه مكاري هنإ إ» ىلاعت هلوق يف لاقو

 ةنوردت ال ثيح نلُحديو ةنورت ال ثيح مكاري وهو

  

 (١) ج هسفن ردصملا ٣٣٦٤.

 )٢( :ةرقبلا ٧

 (٣) ح ماظنلا رهوج ٤ا٢٣٧.

 )٤( :فارعألا ٢٦.

 )٥( ج ،ماظنلا رهوج ٤/ ٣٣٧.

 )٦( ةيآلا نم :فارعألا ٢٧.



 ةساردلا :لوألا مسقلا

 هرن الف يفتخي هانعم

 الف نجلا نم هدونج مهو
 ذقف نجلا ىري :لاق نم لكف

 ةنم نأربثي :ليق لب

 ؤيبختلا وه اهيفام نأل
 اودصر ام اذإ سنإلا ذصَرو

 عّصي مهل ناميلس ثلث
 اناطيشلا كسمأ دق ىفطصملاو

 اركذ ذعب مث اهررظنيل
 يبنلا باحصأ ضعب مهآر دقو

 . ميركلا نآرقلا روس رئاس يف اذكهو

 2 وحنب صر

 ؛اماض يذلا لك هلشمو

 الصح دق مهرتس ذإ مهارن

 هري امتح هلوقف اذ فلاخ

 ال نآلاو

 وزيذحتلا كلذو مهلاح نع

 دصلا اناريو هارن انسل

 حلصي سيل عنملاف مهتيؤر
 انايع هسيحي نأ عمو
 ارحخأ هنعو ناميلس اع

 "هذبذكب ًامهتم نكي ملو

 4 ‘عنمت مك لوتأ

 ةطوسبم ةبوجأ ىهو هسفن فلؤملل ؛(")(طم) يملاسلا مامالا تاباوج :اعباس

 دقف ريسفتلا ىف هاواتف انه انينعي امنإو بادآلاو ريسفتلاو هقفلاو ةديقعلا ىف

 (١) اظنلا رهوج 1 ٣٤٠/٤.

 يف عقت ،ةبترم ريغ ةروثنم لئاسم :نونفلا فلتخم يف اهريغو نامغ لزاون نع ىواتفلا )٢(

 ء«تالكشملا لح» باتك :وه اهنم عبارلا ءزجلاو لمتكي مل نماثلاو \ةمخض ءازجأ ةعبس

 تلكشأ هنأ كلذو ،يمايرلا دمحم نب هللادبع ديز يبأ ريبكلا هذيملت ىلع لكشأ ام هيف لح

 يفشي امب هباجأف ،اهنع باوجلا نيدلا رون هخيش نم بلطو ،اهعمجف رثألا يف لئاسم هيلع
 اممو ،ةلئسالا ىلع باوجلا لاح ديز وبأ هبتر دق ءزجلا اذهو ليلدلا حضاو نم ليلغلا

 هيلإ درو اذإ ناكف {هتايح يف هتبوجأ عمجب اينتعم ناك يملاسلا مامإلا نأ هيلإ ةراشإلا ردجت

 لاؤسلا يف ىأر اذإو ،هتعومجم يف باوجلاو لاؤسلا خسنب رمأ هنع باجأو لاب وذ لاؤس

 عقي هتبوجأ عومجم ناكو الإ يفوت امو ،ةرابعلا حلصأو هسفنب هصخل ةكيكر ةرابع وأ اديقعت

 ءاهقفلا مجعم :رظني تاعبط ةدع كلذ دعب تعبط مث ،ةبترم ريغ ءازجأ ةينامث يف

 ٦٥٤} ٦٥٥. ص ٢ ج يدعسلا دهف ةيضابإلا نيملكتملاو



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٥٢ ٨
 __ ۔. : روح زحسر

 سمخ نم رثكأ ريسفتل ضرعتو ،'_هتبوجأ نم سداسلا ءزجلا رخآ يف تعمج
 نآرقلا مولع يف لاؤس ةئم ةبارق ىلع باجأ امك هللا باتك نم ةيآ نيرشعو
 ؛ماعلاو صاخلاو ‘لوزنلا بابسأو ،خوسنملاو خسانلا يف ،ةفلتخملا

 .ريثك اهريغو ،ةوالتلا بادآو ءءاسنإلاو

 نم ظفْلَي ام» :ىلاعت هلوق ىنعم نع هلأس لئاس نأ :هتبوجأ ةلثمأ نمو

 هيلع بتكت هناسلب اهب ظفلي ةملك لك نأ له ،"«يِتَع بيقر هنل الإ لوق
 .هيلع دهاش بيقر هانعم مأ ،بذكو قدصو ،رهجو رسو اريثكو ليلق نم

 ؟لوقي امب هل عمتسمو

 ناسنإلا ىلع ظفحلاب لكوملا كلملا نأ هانعم» هلوقب يملاسلا هباجأف

 نابتكي :ليقف ناكلملا بتكي اميف فلتخاو ،لوق نم هب ظفلب ام هيلع بتكي

 .هب رزوي وأ هيلع رجؤي ام الإ نابتكي ال :ليقو اهضرم يف هنينأ ىتح ءيش لك

 .'"«ملعأ هللاو

 لئس مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ نم ةمكحلا نع لاؤس يفو

 ةَتِس يف ضزألاو تاوامسلا َقَلَح ينلا وهَو»ىلاعت هلوق يف ةمكحلا نع
 ث مات ةتس يف ضزألاو تاوامَتلا َقَلَخ يل ؤُه» هللا لوقو ك 4 مايا

 .0}« نيَمؤَي يف تاوامس عبس َنُهاَضَقَت» هلوقو .ث شزقلا ىلع ىوشا

 قيسنت ،نامغ ةنطلس .ةيبهذلا عباطملا ٤٤٨\ ۔ ٤٠٣ ص نم /٦ج ،يملاسلا تاباوج :رظني )١(
 م١٠٠٢/ه٢٦٢٤١ ٣: ط }ةدغ وبأ راتسلادبع .د ةعجارمو

 )٢( :ق ةروس ١٨.

 )٣( ،يملاسلا تاباوج ج٤٢٤/٦.

 )٤( ةيآلا نم :دوه ٧.

 )٥( :ديدحلا ٤.

 )٦( :تلصف !١.



 ٥٢ ,حك زسعري ةساردلا :لوألا مسقلا

 لاق هنأل ؟مايألا ركذ يف ةمكحلا ام مايألا ركذ ينعأ ،نآرقلا يف كلذ ريغو

 ؟كلذ هجو انل نيب ،'« وكيف نك هل لوقَي ن ائيش دارأ ادإ» :ىلاعت

 هقلخ ميلعت كلذ يف ةمكحلا نإ :ليق» هلوقب لئاسلا يملاسلا باجأف

 دقو ،ابلاغ ةمومذم ةلجعلا نأل ؛ارداق لعافلا ناك نإو ءايشألا يف ينأتلا

 نسحتسملا ةمكحلا بولسأ ىلع ىلاعت ۔ ميكحلا عناصلا لاعفأ ترج

 نأ عم ،مايأ ةتس يف هلك كلذ قلخ نأ ىلاعت هتردق ميظع نمو ،لوقعلل رهابلا

 راهظإ ةيآلا يفف ‘هقلخ لمكي ىتح ةليوط ةدم ىلإ جاتحي تاقولخملا لقأ

 كلقع نيعب رظنت نأ فشكلا ةدايزو ،ةرهابلا ةمكحلا نايبو "ةرهاقلا ةردقلا

 مث ،ةدم نطبلا يف موقي هنإف ،لفطلا :اهنمو ڵكنامز يف تاقولخملا هذه ىلإ

 هقلخي نأ رداق هللاو دشر غلبي ىتح ًاليلق ًاليلق أشني مث ،ةدم دهملا يف ىبري

 ،بيجعلا عنصلا اذه تضتقا ةرهابلا هتمكح نكل ،ايوس ارشب ةرم لوأ نم

 .'"”«ملعأ هللاو اهريغو رامثلا يف لوقلا اذكو

 ٢4) قرالا ِءاَمَسلاَو» أرقي نميف :لئاس هلأس تاءارقلا ملع لاجم يفو

 يذلا ام ؟فيفختلاب 6 ظفاح اَهيَلَع امل سفت لك نإ» أرقي نأ هجو اهيفأ

 .باوجلاب انفرع ؟اهليقثتو (امل) فيفختلا ينعأ كبجعي
 فيفختلاب أرق نم مهنمف :كلذ يف ءارقلا فلتخا» :يملاسلا باوج ناكف

 ةيفانلا نيب قرافلا يه ماللاو ةليقثلا نم ةففخم ةيآلا يف (نإ) لعج ىلع

 .ا}«نايمهلا يف اهب ردصت يتلا يه ةءارقلا هذهو ،ةدئاز امو ،ةففخملاو

 )١( :سي ٨٢.

 )٢( ج ،يملاسلا تاباوج ٤٢٥/٦.

 )٣( :قراطلا ١.

 )٤( :قراطلا ٤.



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 71

 رزرحس_۔- ١

 شسفَت نع سفت يزجت ال» :ىلاعت هلؤقَك اينغ يضقت :؟يزجت»

 .ةاضق يأ هنيد نالف ىرَج :(لاقي) .ائيش اهنَع ينث الو يضفت ال يأ :؟ائيش

 .يِضاَقَتُمْلا :يزاججَتُمْلاَو ءهاضاقت نالف َنيَد نالف ىزاَجَتَ

 .نوطِلْخَت :4 لهاتلا َقَحلا نوم ,

 :َلاَقَق ،داَسفلا دشأ ثعلاو وتلا :؟ اوع

 )١) ) ةلت "مميف ا ةمع عو . هيلت 7 ق . ع اوُثاَعَ)

 اده نمو اهاوه نع اهُدرَيَو ةسفت شبخت يذلا :لقاعلا ؛َنولِقَْت»

 .مالكلا نم عيشو سبتحا يأ (نالُف ناسل َلِقثغا) :مهلو

 نوُبْصَت :4 َنوكِفسَت»

 .مهْيَلَع . مهلع لع َنوُرَماَت»

 هَهَلِإ َذَخَتا نمم تيأرف » : نت هلوق ُهنِمَو . ليمت ىأ .4 ُمُكشفنأ ىوهت

 سفنلا لِيَم وه امنإ ،ةَبَحَمْلا ىف ىوَهْلا كلَذَكَو ،ةسفن هيلإ ليمت ام يأ :هاوه
 و م

 .ةيحت نه ىلإ

 ٥ ٥ و ه ٨ھ.ه۔ ۔ ٤. .هو وو . ۔۔ 2ً

 .ةَوْسَقلاَو رفكلا يف اًضغَب اهضغب ةبشأ :ه مهبولق تهباشت »

 اوُبََو الامشو ابوئج ولاح ىإ لاح نم اهليوخت :؟حايزلا فيرضتق»
 .اهسانجأ رئاسو ابَصَو

 تيبلا يلوعملا دروأ دقو ،يناتشجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز تيبلا اذه )١(
 :هلوق موثلك نب ورمع ةقلعم يف ثدجوو ،هدجأ ملف ازيثك هنع ثثحبو ،اذكه

 (اتيلي نميف ةلوص انتلش مهنلت نقيف ةَلؤض اولاَضف)

 .ملعأ هللاو .هنع فرحم يلوعملا تيب لعلف



 ٥٥ يرم ةساردلا :لوالا مسقلا اردلا :لوال ة

 يف ملكت دقف "نآرقلا مولع لئاسم نم ةريثك بناوج ليلحتل (٨ةدع تاحفص

 يف ليترتلا» :هلوقب الاثم كلذ ىلع برضو ‘هدئاوفو هتيفيكو همكحو ليترتلا

 لَتَرَو» :ىلاعت لاق ..ءطب ريغب نييبتلاو ،اهيف لسرتلا :هانعمو ضرف ةءارقلا
 .ها «هفورح نييبتو ةدؤت ىلع هأرقا يأ "4 ًاليتزت نآرقلا

 ماكحأو ،عنتمملاو زئاجلا ‘هعاونأو فوقولا ماكحأ نع ۔ اضيأ ۔ ملكتو

 لقتسا اذإف» : ةنر لاق ،ديوجتلا ملع باوبأ نم ريبك باب اذهو ،ءادتبالا

 :هلاثم ،مات ريغ انسحو ايفاك يمس الإو امات افقو يمس هدعب يذلا ىنعملا

 هللا مسب اذكو ،فاك هللا مسب ىلعو ،حيبق مسب ىلع وأ ءابلا ىلع فقولا

 اذه ماكحأو ةلثمألا ركذ يف لاطأ مث ."اها «ماتف ميحرلا ىلع امأ ،نمحرلا

 . عرفلا

 ذاشلاو رتاوتملا مكحو ةعبسلا ءارقلاو تاءارقلاو ةءارقلا ىلع ملكت مث

 ةليوط ةلأسم دقع مث ذاشلاو رتاوتملا فيرعت يف لاطأو ،ءادألا ثيح نم

 عضوو ءاهنم لك فورحو اهددعو اهتافص ثيح نم فورحلا جراخمل

 لافتسالاو حاتفنالاو رهجلا ثيح نم ؛٩٤ ةحفص مظنم لودج يف اهتافص

 داضلا نيب قرفلا نع ملكت مث "ريثك كلذ ريغو نيللاو ةفخلاو تامصإلاو

 .امهب قطنلا ةقيرطو امهنم لك جرخمو ءاظلاو

 «بيذهتلا» باتك نم عبارلا بابلا وهو :(٧(خم) نآرقلا مولع يق باب :اعسات

 ةجحلا يذ نم ١٣ :ت) يلغملا دشار نب رماع نب دمحم / خيشلا :فيلأت

 ٤٩٨( ىلإ ٤٧٢ ص) نم ١ج ،ةحفص ٦٦ هتاحفص ددع غلب )١(

 )٢( ةيآلا نم :لمزملا ٤.

 (٣) ح رهوجلا راثن ٤٧٢١.

 )٤( يناثلا ثحبملا يف هلوصفو هجهنم ليصفت يتأيسو ،هقيقحتب ثحابلا موقي يذلا بابلا وهو
 . هللا لوحب ۔ ةساردلا هذه نم يناثلا لصفلا نم



 گ ٦ ٥ ٦ داثلا ءع:حلا) ظافلألاو ةحاصفلا .ف بىذمتلا باتك ٨
 (ينت زجل ( و هح يف ب نذهتل ِ

 ه ه ٤[ ه ء و 4۔ ه 2 .[: ه و4لث . [ .. . , {۔ءے ( ۔۔
 اوعتمت نلف يا ٥6هودحجت نلف يا ,اه هورفكت نلف ريح نم اولعفت اَمَو ط

 .هَباَوُث

 وُفُعْضت :هاونهَت هت »

 النَق نر .4 :هوشت ن »

 رثكي الأ :هاولوغت الأ» :ىلاعت هللا لوق امأ .اوليمت اوزوججت :اولوغت» هه ت ٤ ۔ د, ٨١ , { ., ه د ٢

 اولوحت الأ :هلوقب ةارأ امنإ :ءاملعلا ضغب لاقو .ةمللا يف رفوزغت يف مكلا
 نوكي ىّتَح لايع ىّلَع قفن :ي زيلو و .لايع ىّلَع اوق الأ يأ 6 .مكلايع رثكت الأ أ
 .'"امؤَق لوغ ي نم رمم اونوكت ال أ أ اولوعَت 1 ىذأ كلذ :دارأ هَنأَكَ .لايع اذ

 .َقَحْلا نع اوُعَقَرَتَو َدَحْلا اوزواَجُت :4 مكنيد يف اوُلْغَت»

 .يرشأ ثمنَق نم اولعفت :4مالزألاب اومهف اومييفَتسَت»

 نوزكنئو اًئم نوُهَرُكَت :ه انم َنوُمِقْنَت»

 تا اَمَو .ينتلتق اذإ ينغي امهب فرصنت ىأ :؛منإو يمنإب وبت»
 هلجأ ن نم يلا .كذو يلق مفإب فرصنت هأ يأ رلك شف ين

 .رانلا ه باحضأ نم نوكف .كئابزف كنم لقت م

.٥
 

_
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 ذل

 ُهَقَقَعْلاَو ُهَقَقَلَت :لاق .عِلَتبَت ي ىأ دحاو ئْغَمِب هلك ْمَهْلَتَ م أَتَو .4 تفقلت»

 .اعيرس هذخأ اذإ

  

 يف ءاتلاب نوقابلا أرقو .« وُرَقَكِي نلق رح نم اولَعْفَي اَمَو» يئاسكلاو ة ةزمحو صفح أرق 0
 .انه فلؤملا اهدروأ امك نيعضوملا

 .يناتشجشلا ةخسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ة ةخسن يف ةفرحم ةرابعلا هذه تءاج (٢)



 ٥٧ رح سور ةمدتملا

 نآرقلا مولع يف ةيملعلا لئاسرلا

 ‘ حرط لاؤسل ةلاجع يف اهوفلؤم اهررحي ةرصتخم لئاسر نع ةرابع يه

 رثألا يف ةثوثبم ةددعتم يهو ،ملعلا تاقلح ىف عقت ةسرادم وأ 6ريثأ شاقن وأ

 :يتأي ام اهتلثمأ نم ركذأ امنإو ،يناممملا

 نب دممَحُم نب هللادبع :فيلأت ؛‘٨(خم) ديوجتلا ملع يِف لئاق ُباَوَج :الوأ

 ۔ انبجشو انخيش مَلغاو» :هلوق بيجملا دياوق نم ،'"!يوزنلا يداملا رييب
 الو فورخلا جراخقو ديوجتلاو وحنلا ينامعَمِب ةفرعملاو مهفلا ليلق يئ

 نيروهشملا ءارقلا خياشملا نم ثَرذأ نم ثقَرذأ لب ،خيش نع كلذ تيقلت

 ،ملعملا شبنخ نب رماع نب دمَحُم نب فّلَخ خيشلا لثم نمزلا كلذ يف

 :خشلا ناَمَر ،يقرْشَم ظَخب يونلا يديؤؤلا ديعس نب دشار نب ديعس نب نامقْلَخ :خسانلا )١(

 نب ملاس نب دمحأ نب رماع وه لئاسلا .ةديج لاحب طوطخملا ةحفص ١ يف عقت الوهُجَم

 لئاسم يف ةثحابم نمضتي هلاؤسنف .ةدعتم بمك ىلع علطم هنأ ودبيو ،يناَمْفُعلا دمخأ
 ،يناذلا ورمع ييال نايبلا عماج باتكو رشقلا تاءارقلا يف رشنلا نم لقت دقو ،ةقيقد

 نع بوؤذلا هيخ ىلإ هلاؤس ةمدقم يف راشأو ،ناقتإلا باتكو ،اهحورشو ةيرَزَجلاو
 يناقَش امو ليوأتلا يف اهيف اوفلتخاو ناوخإلا ني هللا ءاش نم اهيف ترظان دقو» :باوجلا

 ةبتكم :طوطخملا ردصم ©فصنو ةحفص يف باوجلاو \تاحفص ٩ يف لاؤسلا ،«اهيف ًدَحأ

 .نامغ ةنطلس /طقسم ۔ ةصاخ

 خيشلاو يقورحملا حلاص نب ريشب نب رماع خيشلا ءاملعلا نم رصاع ،(ه٢١ق) يف شاع )٢(

 ،يديعسوبلا ديعس نب دمحم نب دمحأ خيشلاو ،يفوعلا رماع نب ديعس نب دمحأ خيشلاو

 ٣٤٦/٢. نايعألا فاحتإ ؛يشاطبلا :رظنا .ادج ةحيحش فلؤملا نع تامولعملاو



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 0٨ ٨
_ 

 نم ثشزادو هللا ءاش ام مهنم ثُمَلَعَتو ،دممَحُم نب هللادبع خيشلا هيخأو
 الو عبتن هللا ءاش نإ انإو ،ديوجتلا بتك نم مهيلع أرقأ ملو ،مهنم ثشزاد

 مَذَقَت ام ييلَق يف قار دقو .نيقجُملا نيملسملا لوق كلذ يف انلوقو ،عدتبن
 ريعقتب الو ڵناسللا غيِضمَتب ديوجتلا سيلف :هلوق وهو ،سيطارقلا هذه يف
 عيطقتب الو ثتشلا طيطمتب الو ؤتوّصلا ديعرتب الو ،َكقلا رييغتب الو ،مفلا

 ©عابطلا اهنع رفنت ةءارق ،تاءازلا ةمرْضَخب الو ،تانونلا نينطتب الو ،دملا
 ال يتلا ،ةفيطللا ةبذعلا ةولحلا ةلهسلا ةءارقلا لب ،عامشألاو بولقلا اهجمَتو
 جزْخَت الو إ عطت الو عصت الو .فلكت الو تفشعت الو كؤَل الو اهيف غضم
 يذلا اذهف .ءادألاو تاءارقلا هوجو نم هجوب ءاحلا مالكو برعلا عابط نع
 ءامللا نم انكرذأ رمي اتكرذأ نمي ىمقَكو ،ييلَق يف قارو يلقع يف نشَح
 نب هللادبع فيعضلا مداخلا هبتك ....اناهرئو ةجُح نيدتهملا ةمئألاو نيدشازلا
 .«مالّسلا ىنسأو ةيحتلا بيطأ يئم كيلعو ،هديب يداملا ريشب نب دممَحُم

 ؛‘)”(خحم) هب لماعلاو هلماحو هنراق لضو ميظقلا نآرقلا لضق يف ةذبت :ايناث

 نمض سماخلا وه باوجلاو ،'يوَدمعلا سيمحع نب ديع نب فَلَخ :فيلأت

 فورج باتك هيليو ،هديوجتو نآرقلا ليترت بوجو يف ةلاسر هقبست عومجم
 .همولعو ميرلا نآرقلا :طوطخملا غوضؤت .ليزنتلا

 يوحت ةلاسر :(")(نوقرم) ةديفملا تالاؤسلا ىلع ةديجملا تاباوجلا :اثلاث

 خيشلا فيلأت :ةيعرشلا لئاسملا نم هريغو نآرقلا مولع يف ةبوجأو ةلئسأ

 ,لاحب طوطخملا .تاحفص ه .وهم نلا نامز .يقرت خب .نوهجت ؛غسانلا (
 .نامغ ةنطلس /طقسم ةصاخ ةبتكم :طوطخملا ردصم ةبوطر هلوأ يف ،ةطتوتم

 .باوجلا اذه ىوس تامولعم يأ فلؤملل دجوت ال )٢(

 اهعمجب ماق دقو ،نامغغ ةنطلس نم ىوزنب يفيسلا هللادبع نب دمحم ذاتسألا ثحابلا ةبتكمب )٢(

 .رشنلاو جارخإلل اهدعي وهو "ةلآلا ىلع اهتعابطو ،اهيترتو

 



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 ٥٨٢ _ محري

 نم ديدعلا هل دجوت "ينامثعلا هللادبع وبأ ؛ديعس نب هللادبع نب رهاز

 هيلع لصحت ام بيترتو عمجب يفيسلا هللادبع نب دمحم ماق ،ةيهقفلا ةبوجألا

 خيشلا ودبيو ،«ةديفملا تالاؤسلا ىلع ةديجملا تاباوجلا» هامس ،باتك يف

 ةنسو هللا باتك نم ليلدلا ىلع دمتعي ،انكمتم املاع هتبوجأ يف ينامثعلا

 بسحب هتباجإ نوكتو ،ءاملعلا لاوقأ ضرعيو ،بدأ يف شقانيو 5 ةلي هلوسر
 نأ دجن .ةثالثلاو نيرطسلا ىلع تاباجإلا ضعب زواجتت ال نيحف ،لئاسلا
 نم ةلأسملا ةشقانم يف هدارطتسال ؛القتسم اثحب نوكي نأ حلصي اهضعب

 .ةدع بناوج

 تايجنملا روسلا ركذ يف باوج :نآرقلا مولع يف هتبوجأ نمو

 كئجغث الَف) _ ىلاعت ۔ هللا لوق ريسفت يف باوجو ،نآرقلا نم تاكلهملاو
 نهسفنأ قهزت ايندلا ةايحلا يف اهب مهبذَعكِل نلا ديري امنإ مهدالؤأ الو مهلاومأ

 .'"(اًجاَجَت ءام تارِصغُمْلا نم انْلَرنأو) كو هلوق ريسفت يفو ،”(نوزاك مهو
 انديس نم ةرامإلا بلط يفو هئانبأل هتيصو يف هلكوتو تن بوقعي رذح يفو
 . ذلنلن فسوي

 :هتبوجأ ةلثمأ نمو

 ؟لكوتلاو رذحلا نيب ةافانم كانه له :لاؤس

 ولعذاو دجاو بات نم أولُخذت ال ينب اي) : ههتلن بوقعي لوق امأ :باوجلا

 ٢٣ /ه١٦٩٢١ نابعش ٦٢٧ :ت) ينامثعلا هللادبع وبأ ؛ديعس نب هللادبع نب رهاز خيشلا وه ()

 نطوتسا مث ،الهب يف دلو ،يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع ضاق .(م٦٧٩١ سطسغأ

 ٥هبر ىلإ اعطقنم ،افيفع اعرو .ايقت املاع ناك ،يليلخلا مامالل ءاضقلا ىلوت دقو ،ىوزن

 .ةددعتم ةيعرش ةبوجأ هل دجوت هللا مراحم ىلع ارويغ ناكو ،اهفراخزو ايندلا نع اضرعم

 .١/٧٥٢ج "يدعسلا دهف ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم :رظني

 )٢( :ةبوتلا ٥٥.

 )٣( :أبنلا ١٤.



 (لوألا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك گ١۔, ٦١٠

 هْئَلَع هلل الإ إ مكُحْلا إ :ئش ش نم هللا ن مكنَع ينغأ اَمَو ة ةَقَرَفتُ باون أ ني

 نم مهيلع افوخو هنم ةعفش كلذ لاق "(وكَوتملا لكويلف هبلع لك
 تمسو لوطو ةماسجو ةماسوو ةباهمو ةعاربو لامج يوذ اوناك مهنأل "

 ءاملعلا لاق اذكه نيعلا مهيلع فاخف دحاو بأ ءانبأ مه اددع مهنوك عمو

 ىفو «نيعلا تلقل ردقلا قبسي ءيش ناك ول» :ةلي لاق قح نيعلاو ريسفتلاب

 لاق مالستسالاو رذحلاو لكوتلا نيب بوقعي عمج دقو «نيعلا هتقبسل» ةياور
 ل ينب اَي) :لاق مث "(ليِكو لوقن ام ىّلَع هللاو) :هينب نم قثوملا بلط دنع

 ةءارج لاق نأ لا (ةَقَرَقَُم باوبأ ني م أوُلخذاو ردجا بات نم أولُحذت

 هلل الإ مكحلا نإ ءيش نم هللا ن مكنع ينغأ امو) :هلكوتل اذيكأتو مالستساو

 .(ًوُلكَوَعُمْلا لَكَوَيلَق هيلع َءَو تلكوت ِهيَلَع

 هتدارإ دنع نيعرد نيب ةت رهاظ دقف ،لكوتلاو رذحلا نيب ةافانم الو

 .'}«لكوتو اهلقعا» :ةلي لاقو ،لكوتلا نم ءايلعلا ةورذلا يف وهو ،'"داهجلا

 .'_»(ةَكْئَهنلا ىلإ مكيديأب أوقلُث الو) :لاقو "(مكَرذح أوذُم) :ىلاعت لاقو
 نع يمه امنإو حالسلاب وأ نيعلاب ةباصإلا لثم نع تسيل هئايبنأل هللا ةمصعو

 .ها .بنذلا يف عوقولا

 )١( :فسوي ٦١٧١.

 )٢( :فسوي ٦٦١.

 نئَعزد نيب رَهاظ» :ةف يبنلا نأ _ ىَلاَعَت ةللا يضر ديزي نب وبئاشلا اثيدح يف كلذ ءاج ()

 ثيدح ،«َنيِتَكَمْلا ذتشش» ،ِةئَجْلاب َنيِرشَتمْلا ةَرْشَعْلا دتشم ؤهدنسم يف دمحأ هاور «دحأ ؤ
 ١٥٤١٠. :ثيدحلا مقر ىلاعت ةللا يضر ديزي نب بياسلا

 زأ َكَوَتأَو اهلقع للا لوشز ا :لجر لاق :ُلوُقَي نث ركياق نب سنأ ثيدح يف كلذ ءاج ()
 عَولاو , قئاقرلاو ةَماَيِقْلا ةَقىص باتيك "يذمرتلا عماج ،«ْلَكَوَتَو اهلقغا» :لاق ؟لوَتأو اهفلأ

 ٢٤٥٥. ثيدحلا مقر ؤضؤَحلا يناوأ ةف ةفِص يف َءاَج ام باب

 )٥( :ءاسنلا ٧١.

 )٦( ةرقبل ا : ٩٥.



 م - ۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ے۔ ۔ ۔ے۔ ۔۔_۔۔ہ۔ہ۔۔۔ ۔۔ے۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔ ب

 «بيذهتلا» هباتكبو هتافلؤمو يلوغملا خيشلاب فيرعتلا

 :ناثحبم هيفو

 هتافلؤمو يلوغملا خيشلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 (ًايعامتجاو ًايسايس) يلوغملا خيشلا هيف شاع يذلا رصعلا ه
 .هدلومو همسا ه

 .ملعلل هبلط ه
٠ 

 .هح ويس ٥

 .هتافلؤم ه

 .هتافو ٠

 بيذهتلا باتكب فيرعتلا :يتاتلا ثحبملا

 .هفلؤمل هتبسنو باتكلا مسا قيقحت ه

 .هبيترتو باتكلا تايوتحم ه

 .هرداصم ٠

 .ةيملعلا باتكلا ةميق ه

 . اهدوجو نكامأو باتكلا خسن ركذ ه

 مولع» يف عبارلا بابلا قيقحت جهنم ه
.«بيذهتلا» باتك نم «نآرقلا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
 رخحح مسر ٢ ٦

 هتافلؤمو يلوغملا خيشلاب فيرعتلا

 :(آيعامتجاوآيسايس) يلوغملا خيشلا هيف شاع يذلا رصعلا

 نامغ تمكح يتلا ةبراعيلا ةلود رصع يف يلوغملا خيشلا شاع

 ةلودل عبارلا مامإلا رصع يف هتدالو تناكو 3 )م٩٤٧١/_ه٢٦١ ۔ م٤٢٦١٦١/ه٤٣٠١)

 «ضرألا ديق» بقلملا "فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا وهو ةبراعيلا
 مكح رصاع ىتح يلوغملا خيشلا ةايح تدتماو ء (م١١٧١!ه٣٦١١) يف ىفوتملا

 ىف اهمكح دتما يتلا ةلودلا هذه مكح ءاهتنا دهشو ،ةبراعيلا نم ةمئأ ةينامث

 وب لآ ةلود مايق يف كراش امك ةنس )١٢٨( ةئامو نيرشعو نامث نامغ
 .ديعس نب سوباق يلاحلا نامغ ناطلس اهدادتما نم يتلا ؛ديعس

 هتلاسبل ضرألا ديقب بقلملا "يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا وه )١(

 ةريسلا نسحأو كلامملا طبضف نامغ ىلع ىلوت ‘هلدعب ضرألا هدييقتو هتعاجشو
 هشيج مظعو 6،سراف ضرأب مجعلا ازغو ،ىراصنلا براح ،لئابقلا هتباهو ةيعرلا فصنأو
 نامغ رمعو ،نانع فلأ نوعستو ةتس هماوق شيجب دنهلا لخد ىتح "يرحبلاو يربلا
 ةدمو . (م١١٧١!ه٣٢١) ناضمر نم ثلاثلا يف ةعمجلا ةليل قاتسرلاب يفوت عساو نارمعب

 ةريسب نايعألا ةفحت ‘يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون :رظني شةنس ةرشع عست هكلم
 ؛ط نامُغ ةنطلس طقسم ©يملاسلا نيدلا رون ةبتكم :رشانلا ١0}4-٧٩/!ج نامع لهأ
 .م٥

 مدق ثحب ،نيخرؤملا نيب هتلزنمو هرصعو هتايح قيرع نبا يمشاهلا ديعس ؛يمشاهلا .د )٦٢(
 ىدتنملا .راصتخالاو صيخلتلا نم ءيشب 0١١ ص «قيرع نبا ركف يف تاءارق» ةودن يف
 .م٢٠٠٢/ها٣٢٤ :١ط ،نامغ ةنطلس يبدالا

 



 ٦٢ ,ءگ , ةساردلا :لوألا مسقلا

 نب ناطلس مامإلا ةافو دعب ةبراعيلا رصع يف ىلاوتت ثادحألا تأدب

 ملو هتفالخ لوح عقو فالخل ؛م١ا٩١٧/ه١٣١١ ماع يف ناطلس نب فيس

 يف نامغ يميعز ةافوب كلذو ما٨٢٧/ه٠٤١١ ماع ىتح لاح ىلع رومألا رقتست

 تدهش ةرتفلا هذهو ،دشرلا نس يناثلا ناطلس نب فيس هنبا غلبو راحص

 بورحلا هذه تلمشو .ةيلهألا بورحلاب تفرعو ،نييناممملا نيب ًاعارص

 ءاوس جراخلا يف ةينامملا تاكلتمملا اهيف تصلقتو ،ةيناممملا قطانملا مظعم

 .")ايقيرفإ قرش رزجو نادلب وأ ،يبرعلا جيلخلا رزج يف

 ةقطنملا يف يسرافلا ذوفنلا راشتنال تدهم ةعضعضتملا فورظلا هذه

 ىدحإ راحص اولخدف ،نامغ اهعامطأ نمض نم ناكو ،اهعامطأ تدازو

 نويناممملا كردأ اهتعاس ،اداسنف اهب اوثاعو كاذنآ ةرماعلا نامغ رضاوح

 .للجلا بطخلا اذهل اوعمتجاو اوفتلاف ارمعتسملا عامطأو فقوملا ةروطخ

 اذه أدبو ،'"يديعسوبلا ديعس نب دمحأ راحص ىلاو ةدايق تحت اودحتاو

 )١( ص ،هسفن ردصملا ١١.

 يدزالا يديعسوبلا كرابم نب ديعس نب ديجملادبع نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ (؟)
 يف ةرصاعملا ةيديعسوبلا ةلودلا سسؤم ،(ما٢٨٧/ه٦٩١١ :ت) هللا ىلع لكوتملاب بقلملا

 ةفرحلا هذه نهتما ثيح ارجاتك هتايح أدب ،ةبراعيلا ةلود مايأ نامممب مدأ ةدلب نم "نام
 نيب هنأش مظع امدنع .اهريغو راحص يف راجتلا ىنغأ دحأ حبصأو .مدأ لهأ نم هريغك

 .راحص ىلع ايلاو ،ةيبرعيلا ةلودلا نم \ناطلس نب فيس مامإلا هنيع راجتلا

 6هتلود فيس هلعج مث ،«راحص» ىلع هالوف هتريس هتبجعأف ناطلس نب فيس ةداق نم ناكو

 يف دمحأ رقتسا دشرم نب ناطلس ىلإ ةدايقلا تراص امدنعو .اهلك رومألا هيلإ ضوفو
 مجعلا عم هبرح ءانثأ (ه٥٥١١) ةنس راحص ىف هدنع دشرم نب ناطلس تام مث راحص

 لتقو «نامغ» نع مهالجأو مجعلا ةلتاقمب دمحأ ماقف ،ةينامملا رايدلا يف اولغوت دق اوناكو

 .ةبراعيلا كلم هيلإ لقتناف اهلهأ هبحأو ،دالبلا هل تعضخف ،مهل اهعنص ةديكمب مهنم ازيثك
 ،ريمح نب برعلب اوعيابو ،ناطلس نب فيس ىلع ةبراعيلا ءارمأو ءاملع بلقنا ةدم دعب
 تلصو نأ ىلإ ادياحم هنصح يف ديعس نب دمحأ يقب ،سرفلاب ةناعتسالا ىلإ فيس رطضاف

 نأ ىلإ دومصلا نم نكمت هنأ الإ عفادملاب نصحلا فصقب اوماق ثيح ،سرفلا تاوق هل

  



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦٤ ٨
 رحج |, زسس__۔ -

 هيف نويناممغلا سحأ املف ،عدصلا بآأريو شويجلا عمجيو دالبلا دحوي ريخألا

 خيشلا) قيرع نبا ناكو .مهكلم ىلع هوبصنو "مهيلع هوعياب ةءافكلا

 لئابقلا دحوو نامألا ربل دالبلا داقف ،كاذنآ هيلع نيدقاعلا نم (ىلوعملا

 .ةيوق ةينطو ةدحو ققحو

 ةبراعيلا رصع :نيمهم نيسايس نيرصع شاع يلوغملا خيشلاف اذه ىلعو

 ةميسج ثادحأل ةبقحلا كلت يف نامغ تضرعت دقو \ديعس وب لآ رصعو

 ةاناعم اهبيهل نم نوينامتلا ىناعو \نامُع عوبر لك ىلع اهحاير تفصع

 ثادحألا هذه لك ،ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ىحاونلا تلمش .ةقاش

 امم هتبرجتو هركف نيوكت يف تمهسأو . يلوغملا خيشلا ةيصخش يف ترثأ

 يف لاعفلا رودلا هل نوكيو ماسجلا ثادحألا كلت ىف هولدب ولدي نأ هادح

 . هلامعأ ركذ يف يتأيس امك ۔ اهتفد هيجوت

 كلت ،ةيناويدلا لئاسرلاو فيلأتلاو ةباتكلا فلؤملا رصع يف ترهتشا امك

 كولملاو لامعلا تابتاكمو فئاظولا ديلقتو رصنلاب تائنهتلا لوانتت يتلا

 عساولا عابلا (يلوعملا) قيرع نبال ناكو ككوكصلا ةباتك كلذكو ،اهوحنو

 .عجسلا اهيلع بلغي ناك نإو ،اهطورشو اهنينقت عضوو .اهتباتك يف

 دمحم نب نافلخ اهيلع ىلوو ءاكرب ىلع ةرطيسلاب ديعسوبلا ماقف سرفلا تاوق تلحر -=

 .راحص ىلإ بحسناو ،يديعسلا

 نب برعلب مامإلا لتق ثيح ىوزن ىلإ هجوتلاب ماق 6١٧٥٣ ربمسيد ٨ قفاوملا تبسلا موي يف

 ملاس نب بيبح ماق اهدنع ،اريثك اقلخ مهعم لتقو يرفاغلا رصان نب دمحمو ريمح

 .نامغغ ةقطنم مظعم ىلع ارطيسم حبصأو ،برعلبل افلخ امامإ هب ةادانملاب يديعسوبمألا

 ءانيم ىلع ةرطيسلا نم نكمتو .اهل ادئاق لاله هنبا عضوو ،ةمخض ةيرحب ةوق ءانبب ماق
 :رظنا .جيلخلا يف مهنفس ىلع ةيامح موسر عفد ىلع نيينامثعلا ربجأو يقارعلا وافلا

 ةرازو ثهللادبع نيمأ دمحم ةمجرت ٠٧٨١0۔٥٩٧١ جيلخلاو ايناطيرب )١٩٦٥(، نوج ،يليك

 .طقسم .ةفاقثلاو تارتلا



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 نت رسل

 ةلئسأ ىلع ةبوجأ لمحت يتلا لئاسرلا ةباتك يلوغملا رصع يف عاش امك

 ءاملعلا نيب نوكت امك ،مهتايح نوؤش ينفو هقفلا لئاسم يف سانلا

 ."ماكحلاو

 :هدلومو هبسنت

 نب دشار نب هللادبع نب ديعس نب دشار نب رماع نب دمحم خيشلا وه

 فرعتو يضابإلا ينامتلا "يلوغملا يدع نب دمحم نب سيمخ نب دمحم

 نم ةريهشلا سمش نب ةلوغِم ةليبق ىلإ يلوغملا بستنيو ‘يدع ينبب هتلئاع

 ىلإ ةبسن ۔ نيعلا حتفب ۔ قيرَع نباب بقليو .ةيناطحقلا ةيناميلا برع
 ،هرغص لاح يف قيرع همسا ناك ثيح ؛يدع نب دمحم نب سيمخ نب دمحم

 هتس هبقل حيحصتو هبسن يف يلوغملا خيشلا مظنو .ادمحم يمس دعب مث
 :اهيف ءاج تايبأ

 انذج بسني ريغصتلا ىلع سيلو

 هل نم ليخلاو موقلا قيرع نإو

 احضاو كيتأي سوماقلا هب علاطو
 ًادمحم مث لبق اذهب يمسو

 هب يمتنت اندج ادع نإو

 انباستنا ماركلا دزألا ةحود نمو

 حتفت يه لب ؛نيعلا مضب «قيرَع»

 ححصم قز باسنألا مرك ىدل

 حرصم مولعلا سمش يف وه امك

 حضوم ينإف يل ىهانت دق امب
 حرشأ انأ امب عمساف انتليصف

 '"حدمتملا فرشتسملا رختفا اذإ

 ةودن يف مدق ثحب ٧.٢. ٧٣. ص ًابيدأ قيرع نبا اياطع ديعس طسابلا دبع .د :عسوتب رظني (١)

 .م٠٢ ٢٠/_ه٣٢٤١ ١: ط ©نامُغ ةنطلس 6يبدألا ىدتنملا ،اقيرع نبا ركف يف تاءارق»

 )٢( ج ةيناطحقلا ةفيحصلا ،يناممغلا يلخنلا تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح .قيزر نبا ٢

 ص ٣٢٢. دمحم .د .أو 6يزافلا قيدصلا لالع .د .أ يميلسلا كرابم نب دومحم .د :قيقحت

 ط نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو حلاص بيبح ١: ١٤٣٠ه_/٠٩ ٠م.

 )٣( ج "قباسلا عجرملا ٢ ص ٣٢٣.



 (لوألا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦٦ ٨
 \ رركاإي

  

 ۔ لواعملا يداو ةيالو ىرق ىدحإ ۔ «يفأ» ةيرق يف يلوغملا ةدالو تناك

 فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا وهو ةبراعيلا ةلودل عبارلا مامإلا رصع يف

 خيشلا ةايح تدتماو ،(ما١١٧/ه٣٢١١) يف ىفوتملا «ضرألا ديق» بقلملا

 هذه مكح ءاهتنا دهشو ىةبراعيلا نم ةمئأ ةينامث مكح رصاع ىتح يلغملا
 مدقت امك ۔ ةنس )١٢٨( ةئامو نيرشعو نامث نامُغ يف اهمكح دتما يتلا ةلودلا

 .اقباس

 ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع يلوغملا خيشلا نوكي اذه ىلعو

 .يداليملا رشع نماثلا

 : ملعلل هبلط

 ىلع ةبراعيلل ًايلاو هوبأ ناك دقف ،هدلاو دي ىلع يلوغملا خيشلا ملعت

 حالصو ملع تيب ىف 7 كاذنآ نامغ ءاملع ضعب دي ىلع ملعتو 3ءاكرب

 . "فرشو

 د
 :هخويش

 ةسردم نم اوجرخت نم ةصاخ نامغغ ءاملع نم يلوغملا خيشلا رصاع
 نم ناكو ،'يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا اهسسأ يتلا نيربج

 . يسشيقرل ا دمحم نب ةعمج نب ن افلخ خيشل ١ ةرتفل ا كلت ينف نامغ ءاملع

 )١( ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ١٢٢/٢.

 موي هل عيوب ‘ةيبرعيلا ةلودلا ةمثإ دحأ كيبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا وه )٢(

 اهب ىنبو نيربج رمعو .اميرك اداوج ناكو ،لدعلاب راسو قحلاب ماقف ه١٩٠١ ةنس ةعمجلا

 ةمدقتملا «ضرألا ديق» ناطلس نب فيس هيخأ دي ىلع هلتقم ناكو 5دالبلا رمعو انصح

 ،نايعألا فاحتإ يملاسلا نيدلا رون :رظني ءامهنيب عقو فالخ رثإ ىلع ،ًاقباس هتمجرت
 .١٦٩۔_٢/٦٧ ج



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 ٨٧ وتح هن

 خيشلاو "يحبصلا ريشب نب ديعس ةمالعلاو ،يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلاو

 دشار نب ناميلس نب يدع خيشلاو ،يصقشلا دمحأ نب دايز نب ديعس

 .ةللا دبع نب دمحم هنباو ،يدادملا ريشب نب دمحم نب هللادبع خيشلاو ،يلهذلا

 نب ناميلس نب رصان خيشلاو "يدشارمحلا يلع نب سيمخ نب رصان خيشلاو
 نم مهريغو يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلاو يدادملا دمحم

 .'”ءاملعلا

 :هبصاتمو هلامعأ

 امل كلذو ،ةيبرعيلا ةلودلا ءاهتنا دهش يلوغملا خيشلا نوك ركذ مدقت

 ناك ؛ةبراعيلا ماكح دحأ يناثلا ناطلس نب فيس نم ثادحألا ضعب ترهظ

 ريمح نب برعلب اوعيابو ،هعلخل اوعمتجا نيذلا ءاملعلا ةلمج نم يلوغملا

 :يلوغملا لوقي ةبراعيلا مكح ءاهتنا يفو إم٣٣٧١/ه٦٤١١ ةنس ىلوألا ةمامإلا

 اعارس مكب مكمايأ تضم اعادو انبرعي لآ اعادو

 اعامتسا قلطت ملف مكعماسم تمضف يحص مكتعمسأ مكف

 اعاطُي نأ حصانملا ىلع سيلف يحصنو يلوق اوعمست مل اذإ

 تاوزغو ةيلهأ بورح نم نامححبب ترج يتلا ةعيظفلا رومألا دهش مث

 يذلا ؛ديعس نب دمحأ مامإلل نيدقاعلا سأر ىلع ناكف ‘كلذ هنزحأف .ةيبنجأ

 ءاضقلا ديعس نب دمحأ هنيع كلذل ءادعألا درطيو دالبلا دحوي نأ عاطتسا

 ."ابلاغ هتالحر يف مامإلا هبحطصي ناكو ،نامُغ ةمصاع طقسم يف

 نيب لصفلا يف ىربكلا ماهملل لهؤي نمم (يلوعملا) قيرع نبا ناكو

 ثحب 8ةبراعيلا دهع لالخ نامغ يف ةيفاقثلا ةكرحلا .يمشاهلا دمحم نب ديعس يمشاهلا (١)

 .م٧ ليربا ©6بيسلاب يبدألا ىدتنملا يف ىقلأ

 ٢٦٢/٣. ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ©٥يدعسلا (٢)

  



 والا ءزجل او ةح يق بيذهتلا ب ,ء وب ٨ الوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك

 اهبتك كوكصو لئاسر هل ناك كلذل ‘تاعزانملاو تالكشملا لحو ،موصخلا

 - «بيذهتلا» هباتك يف طباوض اهل عضوو "مكحلا وأ باوجلا اهايإ ًانمضم

 ."_ الصفم هتافلؤم يف هركذ يتأيس امك

 :"هتافلؤم

 امك ةصاخ ثاريملا ملع يف عربو هنامز ءاهقف نم يلوغملا خيشلا ناك

 وهو هلمعل ناك امك ًافرصو ًاوحنو ،ارعشو رثن ةيبرعلا ةغللا يف عاب هل ناك

 ،ةغللاو ثيراوملاو اياضقلاو كوكصلا يف فيلأتلا يف زرابلا رودلا ءاضقلا

 بهاوملاب زيمتي خيشلا» :هلوقب يقورحملا ناطلس نب هللادبع خيشلا هفصي
 هلقعب ملعلل مات دادعتسا ىلع ناكف ةيلاعلا ةيمالسإلا قالخألاو ةيوقلا ةيلقعلا

 ةيفاصلا ةديقعلا هيف تسمغناو ،ةلضافلا ةينيدلا ةئيبلاب هترسأ يف عبطناو ،هقلخو

 اطوطخم لاز ام اهنمو ،عوبطملا اهنم ،ةددعتم تافلؤم كرت دقو 8'"'«ةتباغلا

 :تافلؤملا كلت نمو .ايملع اقيقحت اققحم ةعابطلا زيحل هجرخي نم رظتني

 دقو ،نيئزج يف عبط ،ضئارفلا يف باتك :(طم) بدألا نيعو َْذَهُملا .ا
 نم ١٤ دحألا موي هفيلأت يف عرش ،اباب نيثالثو نينثاو ةمدقم يف هفلؤم هلعج

 ليهست يف هتبغر وه هفيلأت ببسو ،م٢٣٧١ ربوتكأ ٤ /ه٥٤١١ ةنس رخآلا عيبر

 ضئارفلا يف اهيلع ىنبي يتلا ةدعاقلا ركذي هنأ هجهنمو ضئارفلا ملع ملعت

 لهس بولسأ يف هباتك ضرع دقو ،اهيف فلتخملا لئاسملاو ةلدألا ركذي مث

 .هلئاسمو هباوبأ بيترت ثيح نم اثيدح فلؤت يتلا ثاريملا بتك هبشي سلس

 )١( ص ًابيدأ قيرع نبا اياطع ديعس طسابلادبع .د :عسوتب رظني ٧٤.

 (٢) ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا :خيشلا تافلؤم ركذ يف رظني ١٢٢/٣.

 .نامُغ يف ةيفاقثلا ةكرحلا ،يمشاهلاو

 ثارتلا ةرازو .ط ٢٥ 0٣٦ ص بدألا نيعو بذهملا ةمدقم ،يقورحملا ناطلس نب هللادبع )٢(

 .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ ،نامغ ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا



 1٨ ..ا ةساردلا :لوالا مسقلا

 باتكلا عبط ءارعشلا نم ديدعلا هظرق دقف ةمج ايازم نم باتكلل امل ًارظنو

 ، يبيلصلا يلع دمحم قيقحتب نامُغ ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .ماعب هدعب يناثلا ءزجلا ردص امنيب 0م٩٨٩١/_ها٠٤ ٨ ماع هنم لوألا ءزجلا ردص

 ةساردلا ناونع ۔ نآرقلا مولع ربتعي يذلا باتكلا وهو :(خم) بيذهتلا ٢.

 دقو ٩٩٣١0و ١٣٩٨ مقرب دمحم ديسلا ةبتكمب ناتخسن هنم دجوت "هنم اءزج _

 يف اصوصخو ؛ةغللا هقف يف هعوضومو ،باوبأ ةرشع ىلإ هفلؤم همسق
 ءامسألا يف درفملاو ءاياصولاو كوكصلا ةباتك لثم ؛ةيعرشلا تاباتكلا

 كوكصلا ةباتك نم هبلطتي امو ءاضقلا ةفيظول قيرع نبا ناهتما لعلو عمجلاو
 حضتيو ،روكذملا هباتك فيلأتل (يلوعملا) قيرَع نبا تعفد يتلا يه اهوحنو

 باتكلا نع ثيدحلا يتأيسو ،ةغللا ملع يف هفلؤم عُلضت باتكلا نم ايلج

 .- هللا لوحب ۔ لصفلا اذه نم يناثلا ثحبملا يف الصفم

 ىلإ مهف ذ نب كلام لوخد ذنم نامغ خيرات نمضتي : :خيراتلا يف باتك ٣.

 ةلمحلا لوزن ىتح ؛داليملل ىناثلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا لالخ نامع

 صصق» مساب باتكلا عبط دقو ،م٣٤٧١/_ه٦ يف راحص ةنيدم ةيسرافلا

 ةنطلسب ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو هعبطب تماق ،«نامغ يف ترج رابخأو

 .رماع معنملا دبع قيقحتب نام

 فلؤملل هتمجرت يف قيزر نبا هدروأ :ةصاخ هتريشع بسن يف باتك ٤.

 هتريشع بسن (ىلوعملا) قيرع نبا اهيف لوانت ةيناطحقلا ةفيحصلا هباتك يف

 ةخسن هنم دجوت هنأب يمشاهلا ركذيو ،ماحرألاو براقألا نم اهب قلعتي امو
 رابخأو صصق» طوطخم نمض نم ٣٨٥ مقر تحت قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملاب
 ('"«نامغ يف ترج

 )١) ج "ةيناطحقلا ةفيحصلا ،قيزر نبا ٣٢٢/٢.

 )٢( ص نيخرؤملا نيب هتلزنمو هرصعو هتايح قيرع نبا ،يمشاهلا ديعس .د ١٦١.



 (لوألا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك , ٧٠ ِ ٨
 راح -.. : ر

 لهأ ىلع ًادرو بعصمو ةبرجو ةسوفن لهأ ىلع ءانثلا يف اهلاق ةديصق ٥.

 ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم :نازيم يتفكب نزوت لامعألا نأ نيلئاقلا فالخلا

 :اهيف ءاج ام نمض نم ،اتيب 0٧ يف عقتو ،ماللا

 لمهاوأ رامَع مكاركذب نهو لزانم نيقفشملا بولق يف مكل

 لزانملا كلتو متنأ متكروبف بعصم لهأ اي بلقلا ضاير متلزن

 لئاوألا هيلع اموي تفلس امك اقباس ةدوملا ظح مكيف انل

 .رثأل ا بتك يف ةرثعبم دجوت :ةيرثن ةيهقف ةبوجأو ةلئسأ ٦.

 ةبوجأو ةلئسأو ،خلا .. تابسانملا ضعبو ءاثرلاو حدملا يف دئاصت ٧.

 .بذهملا هباتك نمض ثاريملا يف ةيمظن زاغلأو

 :هتافو

 ،م٧٧٧٧١ رياني ٢٣ /ه٠٩١١ ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلا موي حابص يف يفوت

 يف يلوغملا خيشلا ةافو نأ قيزر نبا ىريو ،طقسم نم ريبكلا يداولاب نفدو
 .")اهب روهشم هربق نأو ،لواعملا يداو نم «يفأ» يف هدلوم سأرو هدلب

 ٣٥٩/٢. ج ،ةيناطحقلا ةفيحصلا ©قيزر نبا ()

 



 ٨ ٧١ ةساردلا :لوألا مسقلا
 -.. ح٩٨

 بيذهتلا باتكب فيرعتلا

 :هفلؤمل هتبسنو باتكلا مسا قيقحت

 خيشلا هفلؤم ىلإ «بيذهتلا» باتك ةبسن ةحص ىلإ ريشت رداصملا لك
 :يتأي ام لئالدلا كلت نمو "مسالا اذهب هتيمستو ©يلؤغملا

 دعب لوقي ذإ ؤ كلذب هباتك ةمدقم يف هسفن فلؤملا حيرصت .الوأ ه

 لاق ؛دعب امأ ..«:ميركلا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ةلدمحلاب حاتفتسالا

 يوفألا يلوغملا دشار نب رماع نب دمحم ناميلس وبأ باتكلا اذهل فلؤملا

 ..ةحاصفلا يف باتك فينصت ىلإ ةبغرلا ينتعد دق :ينميلا يدزألا ينامغلا

 هتبوبو ؤكلذ ىلإ يتمه تبجأف ،تاباتكلاو اياصولا ماكحأ نم ءيش هيفو
 الوصف هنم باب لك ىلع تلمتشاو .اباتك لمتحي هنم باب لك ،باوبأ ةرشع
 اذه تيمس دقو :لاق مث ،باوبألا كلت يلوغملا ددع مث هبسانتو هسناجت

 بدؤيو هبحاص بذهي ،بيدأتلا نم هيف امل «بيذهتلا باتك» باتكلا
 .'«..هبلاط

 مت» :لوقي ذإ مدقت ام دكؤي ام هباتك ةماتخ يف فلؤملا ركذ :يناث ه

 بيبللا بلق هب جهتبي بيرعتلاو حاصفإلاب بيدألا ظفل يف بيذهتلا باتك

 نامُغ ةنطلس 6بيسلاب ديعسروبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم 6١ ةقرو «بيذمهتلا» (١)

 ٣٩٨. مق ر تحت



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٧٢ ٨
 رح رحوري 1

 كلذبو ©بذهملا باتك همساو ضئارفلا ىف هانفلأ باتك انم هقبس دقو
 امهيف ثلق دقو ،ةياغ يأو ةياغ ثاريملاو ةحاصفلا يف امهو .ةيافك اذهبو
 :ارعش

 ثاريمو ظفل نم «بذهملا» يفو ىلمأ اي «بيذهتلا» ىف ةيانغلا نإ

 ٨«ثارول ثاريم «بذهملا» ىفو ةعدوم «بيذهتلا» يف ةحاصفلا امأ

 يلوغملا فلؤملا مالك سفن !ةيناثلا ةطوطخملا ةمتاخ يف ءاج :ثلاث ه
 .يلوغملا هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن ةحص ديكأت ديفي امم ،مدقتملا

 ركذ امدنع ‘نامحعنلا قئاقش بحاص هيلإ باتكلا ةبسن تبثأ :اعبار .

 نب رماع نب دمحم خيشلا لواعملا ءاملع نمو» :لاق نامُغ ءارعش ءامسأ

 باتكو ،ثاريملا يف «بذهملا» باتك بحاص (يلوعملا) قيرع نب دشار
 .'"”«ةحاصفلا يف «بيذهتلا»

 «بيذهتلا» باتك ةبسن ةحص ىلع ةحضاو ةجح ةلدألا هذه يفكتو

 .«يلغملا قيرع نبا» هفلؤمل

 :هبيترتو باتكلا تايوتحم

 اياصولاو ةحاصفلا يف يلوغملا هفلؤم هعضو «بيذهتلاه باتك

 ىلع ليلدلاو ةيبرعو ةيعرش مولع نم بتاكلا هجاتحي ام لكو ،تاباتكلاو
 فينصت ىلإ ةبغرلا ينتعد دق ..«:باتكلا ةمدقم يف يلغلا هفلؤم لوق كلذ

  

 )١( ةقرو قباسلا ردصملا ٥٧٦.

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب باتكلا سفنل ناث طوطخم ٤٧١. ةقرو «بيذهتلا» (٢)
 ١٢٨١. مقر تحت نامغ ةنطلس ‘بيسلاب

 ،نامُغ ءارعش ءامسأ ىف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش }يبيصخلا دشار نب دمحم (٣)
 ِ .م٩٨٩١ ٢: ط ،نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ۔١/٨٧ج



 ٨ ٧٢ ةساردلا :لوألا مسقلا
 ح

 يتمه تبجأف تاباتكلاو اياصولا ماكحأ نم ءيش هيفو ..ةحاصفلا يف باتك
 .'"«كلذ ىلإ

 هباتك هيلع عضو يتلا باوبألا نايب يف يلوغملا خيشلا عرش كلذ دعب
 :يتآلا وحنلا ىلع ةرشع اهددعو

 .هلماوشو برعلا ةغل لوصأ يف :لوألا بابلا

 ،عومج نم هلماوشو هرداصمو مالكلا نم فرصلا يف :يناثلا بابلا

 .كلذ ريغو ريغصتو ‘©بسنو

 .يناعملا فورح ماكحأو ،بارعإلاو وحنلا يف :ثلاثلا بابلا

 كهفورحو همالكو هتايآو هروسو ،هماكحأو نآرقلا يف :("عبارلا بابلا

 .هتاءارقو هبارعإ بئارغو

 بتكي امو ،ءايلاب بتكي امو كروصقملاو دودمملا يف :سماخلا بابلا
 .ءامسألاو لاعفألا نم فلألاب

 .تامجعملا تاداضلا يف :سداسلا بابلا

 .تامجعملا تاءاظلا يف :عباسلا بابلا

 .ةيبرعلا ةغللا نم بيرغلا مالكلا يف :نماثلا بابلا

 اميفو ،هل بحتسي امو ،ةباتكلا نم هل زوجي امو بتاكلا يف :عساتلا بابلا

 نادلبلا ءامسأو مهبسنو رشبلا ءامسأ يفو ،تبثي ال امو ةباتكلا نم تبثي

 .ظفللا يف ثنؤيو ركذي اميفو

 .ظافلألا يف :رشاعلا بابلا

 .(طوطخم) ١ ص “«بيذهتلا» باتك ةمدقم ،يلوغملا )١(

 .هلمكأب «بيذهتلاه باتك سيلو ‘هصن قيقحتو ثحابلا ةسارد لحم وه بابلا اذهو )٢(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ ٧٤ ٨
 رس يم _

 ةيئزج حضوي لصف لك ‘لوصف ىلع باوبألا كلت نم باب لك لمشيو

 .بابلا كلذ عوضوم تايئزج نم

 :باتكلا ىلع ثحابلا تاظحالم

 «بيذهتلا» طوطخم يف ةقباسلا باوبألا ليصافت ثحابلا ءارقتسا دعبو

 :يتآلاك يهو اهيلع ةماعلا تاظحالملا ضعب عضو نكمي باب ًاباب

 هعبتتسي امو ،ةليوط ةدم ءاضقلا يف هلمع ةعيبطب يلغملا خيشلا نأ ه

 نم ءاضقلاب قلعتي امو ،ةبردلاو ةربخلا يذ بتاكلا دوجو نم ءاضقلا

 حرشيل فلؤملا اذه عضي نأ يلوغملا دارأ ككوكصلاو ةباتكلاو اياصولا

 .متألا هجولا ىلع هلمع ءادأ نم نكمتيف 5هلك كلذ بتاكلل

 لقتنت يهف ،ةدحاو ةلسلس يف تاقلح نوكت داكت ةرشعلا باوبألا هذه ٠ه

 كوكصلا ةباتك ةيفيكو ،بارعإو ةغالبو فرصو وحن نم ةغللا مولع نيب
 نآرقلا مولع نم كلذ ىلع داز امو بتاكلا تافصو ،اياصولاو

 .ةدئابلا ممألاو ءايبنألا ركذو ،مهلئابقو برعلا باسنأ ضعبو ،تاءارقلاو

 ىلع برغتسمب سيل اذهو باتكلا عيضاومل تاممتملا باب نم يهف

 رعاش هنأ امك ،ةيبرعلا ةغللاب عساو ءانتعإ هل لجر وهف يلوعملا خيشلا

 .نيعم ميظنت نودب رصقتو لوطت لوصف هتحت جردنت باب لك نأ ظحالي ه
 .الماك اباتك نوكت ىتح لوطتو ،رطسأ ةعضب نوكت ىتح نايحأ رصقت
 نم تاءارقلا لصفو ،نآرقلا بيرغ لصفو ‘بارعإلا لوصف يف هعينصك

 .عبارلا بابلا

 ثحابلا موقي يذلا "عبارلا بابلا وه ةرشعلا باوبألا هذه نم باب لوطأ .ه

 تبراق دقف ،نآرقلا مولعب ىنعي يذلا بابلا وهو ،هقيقحتو هتساردب انه



 لحخت. مس ة%_
 ٨ ٧٥ . ةساردلا :لوالا مسقلا

 ___ ا

 هتيمهأ نأ يلوغملا خيشلا هظحال امل كلذو ؛ةحفص ةئامثالث هتاحفص

 هيف عسوأف ،ىلوألا ةبترلا يف يتأت اياضقلا يف بتاكلل ةيملعلاو ةيعرشلا

 .حرشلا هيف لصفو ،لوقلا

 ةسمخلا يف رصتخاو ىلوألا ةسمخلا باوبألا يف يلوغملا خيشلا لاطأ .

 .اهلبق امل ةممتم اهلعج هنأك ،ةريخألا باوبألا

 فرصلاو وحنلا مولعل هضرع يف ةينآرقلا دهاوشلا نم رثكي خيشلا نأ امك .

 .مالك لك غلبأ نآرقلاف ةغالبلاو

 مولعب خيشلا ةيانعل كلذو ،هلك باتكلا ىلع ةيوغللا ةغبصلا بلغت امك ه

 نآرقلا مولع نإ ىتح ،ضاقو هيقفو رعاشو بيدأ وهف ،اهيف هعلضتو ةغللا

 ،بارعإلاو ؤبيرغلاك :ئوصق ةجردب يوغللا بناجلا اهنم ذخأ

 .بارعإلا اهبابسأ نم ركذي يتلا تاءارقلاو

 عرفتو ‘برعلا باسنأ نع «بيذهتلا» هباتك باوبأ رخآ يف خيشلا دروأ ه

 نعو ،مهماوقأو ءايبنألا نع ثيدحلا لاطأو ،ةيناطحقلاو ةيناندعلا اهلئابق

 ©ضرألا ىلإ ذيتلن مدآ لوزنو ضرألاو تاومسلا قلخو ،ةقيلخلا ةأشن

 اهنم ريثكلا ةيريسفتو ةيخيرأت تايورم دروأو ،ثادحأ نم ىرج امو

 نم فلؤملا اهدروأ لوصفو لويذ يهو ‘باتكلا لهأ بتك نم ذوخأم

 انه اهداريإ ببس ام يردأ الو ،ريغ ال دارطتسالاو ةفرعملاو ليمكتلا باب

 هركذ دنع رذعلا هل نوكي امبر ،ةغللاو ةحاصفلا يف ئشنأ باتكلا نأ مغر

 ىلإ مدآ لوزنو ضرألاو تاومسلا قلخ ركذو ،©برعلا لئابق عيرفت

 ريثك ةحص مدعو اهيف حضاولا شيوشتلا عم ،ممألا صصق ركذو ضرألا
 اذه يف ىنغتسي اهلثم نع ذإ ،تايلئارسإلا نم ةاقتسم يه ذإ ،اهنم

 .باتكلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٧٦
 © ت ` س هجو

 مالكلا لاح ىأر املك اهنيعب تامولعملا ضعب ديعي خيشلا نأ ظحالي .

 .بارعإلا لوصف يف هعينص لثم 6هيضتقي

 ظافلأو ،اياصولا ظافلأ :ظافلألا يف رشاعلا بابلاب هباتك يلوغملا متخ .٠

 يذتحيل هنم كلذو ،بابلا اذه يف اهنم تارشع دروأو ،ةيعرشلا كوكصلا

 جذامن قثوي بابلا اذهو ،ةيئاضقلاو ةيعرشلا هتاباتك يف اهتقيرطب بتاكلا

 .تقولا كلذ يف ةيعرشلا كوكصلا

 «بيذهتلا» هباتك فلأ هنأ باتكلا اذهل خيشلا فيلأت ملاعم نم مّلْغَم مهأو

 هبهذم ريغ نم وأ هبهذم نم هوقبس ءاملعل بتك ةعومجم نم هصخلو اذه

 رصتخي ىرخأو ،ىنعملا لقني ةراتو ،ايفرح ًالقن لقني ةراتف صاخلا هبولسأب

 سابتقالاو راصتخالاو صيخلتلاو عيمجتلا جهنمو ،اهصخلي ىرخأو 5ةرابعلا

 رصع وهو ‘فلؤملا رصع ةصاخ روصعلا رم ىلع نيفلؤملا دنع ةفورعم

 ضعب كلذ ،اهمظنو ،اهيلع قيلعتلاو اهحرشو اهصيخلتو بتكلا خسنب مستا

 انيح يلوغملا خيشلا اهيف شاع يتلا ةبراعيلا ةلود يف يفاقثلا جاتنإلا حمالم

 .هبابش ناوفنع غلب نأ ىلإ ىلوألا هتأشن يهو ،رهدلا نم

 داكي لقنلا اذهو راصتخالاو لقنلا ةرشعلا هباوبأب باتكلا ىلع بلغي

 ثحابلا ىلع رسعي لوقنلا ةرثك نم هنإ ىتح ،ىتش بتك نم ًالخادتم نوكي
 اهرتبو لوقنلا لخادتل رخآ باتك نم وأ هنيعب باتكلا اذه نم لقن له زييمت
 شيوشتلاب ىدأ امم خسانلا نم عقو هلعل يذلا فيحصتلا عم ،اهراصتخاو

 .باتكلا نم ةريخألا باوبألا ةصاخ باتكلا باوبأ يف ىتش عقاومل ديدشلا

 صيخلتلاو راصتخالاو "ةيبرعلا ةغللاب ةيانعلا فلؤملا هفاضأ يذلا ديدجلا

 عوفرملا مث تابوصنملا) ميركلا نآرقلا روسل بارعإلا هزرفو ©ةيملعلا ةداملل

 تاءارقلا ملع ةصاخ نآرقلا مولعب هتيانعو ،(تاموزجملا مث تارورجملا مث



 ٧٧ وتح رسج ةساردلا :لوالا مسقلا

 هظافتحا كلذكو نيمدقتملا نم نامغ لهأ نم هريغ اهلوانت ام ليلقف

 :ةيملعلا باتكلا ةميق

 كلذكو ،هباتك فيلأت نم فلؤملا ضرغ لالخ نم باتك لك ةميق رهظت
 :يتأي اميف ميقلا كلت صيخلت نكميو ،باتكلا باوبأ ءارقتسا نم

 هباتك ةمدقم يف يلوغملا خيشلا لوقي :ةحاصفلاو ةغللا مولعب ةيانعلا :آلوأ

 ًاذإ 5'»«..ةحاصفلا يف باتك فينصت ىلإ ةبغرلا ينتعد دق ..«:«بيذهتلا»

 ةجردلاب ديفي باتك وهف ةغللاو ةحاصفلا دصق هنأب هتياغ فلؤملا ددحي

 ةعس ءالجب نيبيو ،ةغالبو ًافيرصتو اوحن ةيبرعلا ةغللا يف نيثحابلا ىلوألا

 .اهرارسأو اهفيراصتو اهتاقاقتشا عاستاو ،عساولا اههقفو ةغللا

 :يلوغملا خيشلا لوقي :كوكصلاو اياصولا لئاسر ةباتك ةيفيك ةفرعم :يناث

 يعرشلا بتاكلا ديفي اذهو ،‘"«..تاباتكلاو اياصولا ماكحأ نم ءيش هيفو»

 ىلع طاقنلا يلوغملا خيشلا عضي احوضو رثكأ لكشبو باتكلا نم هريغو
 يغبني فيك "يعرشلا بتاكلا باتكلا فيلأت نم مظعألا هدصق نأب ©فورحلا

 هذه يف اندصقو» :لوقيف ؟اهب ملي نأ يغبني يتلا مولعلا يه امو ؟نوكي نأ

 مل اذإ سانلا نيب بتاكلا نأل ؛اذه انباتك يف اهايإ انقاحلإو ةروكذملا باوبألا

 هنأ كلذو لطخلاو طلغلاو للزلا هيلع ثفجخ باوبألا هذه يف ام فرعي نكي

 لظيو ابتاك الوعجم ناك اذإ لهاجلا طلغو هنع عوفرم ملاعلا طلغ نإ :ليق

 نأ سانلا نيب ةباتكلاب يلتبا نمل يغبنيف ‘نامضلا هيلع تفخ هظفل هنم

 .'"«هنم باوصلا ىلع لمعيو ،انه هانفصو ام ميلعت ىلع بظاوي

 .(طوطخم) ١ص ،«بيذهتلا» باتك ةمدقم "يلوغملا )١(

 (٢) ص ؛هسفن ردصملا ٢.

 )٣( ص ،(نآرقلا مولع يف) عبارلا بابلا :بيذهتلا باتك ،يلَوغملا ٢.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٧٨
 ٨٢ د .۔-ةتا___

 .مج بدأ باتكلا يفف :ةبطاخملاو ريبعتلا يف عيفرلا بدألا ةفرعم :اثلاث

 اذه تيمس دقو» :هلوقب ىلوغملا خيشلا كلذ حضوي ،براشملا عونتم ملعو

 .'”«هبلاط بدؤيو هبحاص بذهي ،بيدأتلا نم هيف امل بيذهتلا باتك باتكلا

 عبارلا بابلا ءاج ذإ :ميركلا نآرقلا مولع نم ريبك بناجب ماملإلا :عبار
 للا بتك يف :عبارلا بابلا» :يلوغملا خيشلا لوقي ،نآرقلا مولعب نوحشم

 ،هروس ددعو ،هبازحأ ددعو ،هيف ةءارقلا ديوجتو ،هماكحأو نآرقلاو ،ةلزنملا

 ،ةنيدملاب لزنأ امو ةكمب لزنأ امو هفورح ددعو .هتاملك ددعو .هتايآ ددعو

 .هيناعم بئارغو ،هبارعإ بئارغ يفو ،هيف فورحلا ماكحأو ،هروس فاصرأو

 بابلا اذهو ،'"«كلذ وحنو هئراقم يفو ،هتغل يفو ،هنم خوسنملاو خسانلاو
 ليصفتلاو حرشلاو طسبلا نم ءيشب مولعلا هذه هيف ضرع "باوبألا لوطأ

 هلصف يذلا نآرقلا بارعإك ،لالقتسا ىلع ًاباتك دعي هلوصف نم لصف لكو
 بيرغو ،لوزنلا بابسأو ،خوسنملاو خسانلاو عبسلا تاءارقلاو .اليصفت
 مولع ثحابم رثكأ ىلع ًاعلطم ئراقلا لعجت فراعملا هذهو ،اهريغو نآرقلا
 ثحبي ةملك بارعإ هيف دجي .ئراقلل امهم ًاعجرم باتكلا نوكي امك {نآرقلا
 .خلإ ..بارعإ وأ ،ةءارق وأ بيرغ ريسفت وأ ،اهنع

 نم هباتك يلخي ال يلوغملا خيشلاف :هقفلا نم بناوجب ماملإلا :اسماخ

 وأ ،اهانعم بيرغ نايب وأ ةملك بارعإل هضرع ةعاس يعرشلا مكحلا نايب
 (ةيكذتلا) ةملكل بيرغلا يناعم نايب ضرعم يف هنأ كلذ ةلثمأ نمو ءاهتاءارق

 لاق ،مامتلا ىلع هحبذ متكردأ ام لإ» :لاق ٢" مُئيكَد ام الإ |» ىلاعت هلوق يف

 متصلخ ام يأ : :لاقف « ْمتِنَكَ اَم ال » هلؤَق نع دربملا تلأس : :ورمع وبآ

 )١() ص 8}هسفن ردصملا ٢.

 )٢( ردصملا نفسه٥© ص٢.

 )٣( :ةدئاملا ٣.



 اتخا معلا ٧٩ _ ةساردلا :لوألا مسقلا

 حباذلا نوكي نأ وه ماتلا حبذلا طورش نمو "ةايحلا ىلإ تؤممْلا نم مكلعفب

 هللا ركذي نأو ،انتتخم نوكي نأو ىراصن وأ دوهي نم ايباتك ءًايمذ وأ املسم

 نإف ]الالح نيكسلا نوكي نأو كلالح حوبذملا نوكي نأو .حبذلا نيح هيلع

 يهو ةذوقوم وأ عبس اهيلع ضع وأ ةيدرتم وأ ةحيطن ةحيبذلا تناك

 حبذلا دعب تكرحت نإف ةايح اهيف تيقبو ةضيرم وأ 5ران اهتحفل وأ ،ةبورضملا

 اهب لبقتسي نأ بحتسيو ،ةتيم يهف حبذلا دعب كرحتت مل نإو ،لالح يهف

 هذه يلوغملا خيشلا فاضأف ،'»«ملعأ هللاو ةرهاط نيكسلا نوكت نأو ثةلبقلا

 ىرخأ عضاوم كانهو "ناويحلا نم ىكذملاو حبذلا طورش يف ةيهقفلا ةلأسملا
 .يعرشلا مكحلا نايب اهب

 :هرداصم

 .هباتك ةدام اهنم ىقتسا هفلؤم اهيلإ عجر رداصم باتك لكل نأب بير ال

 بلطتي براشملا عونتملا فيلأتلا نأب ةصاخ ،حرصي مل وأ اهب حرص ءاوس

 ىتشب نوحشم ةماخضلا هذهب وهو «بيذهتلا» باتكب فيكف رداصملا عونت

 يف بتكلا تارشع ىلإ عوجرلل هفلؤم نم ارابج ادهج بلطتيل ،فراعملا
 .ءاضقلا يف يلوغملا خيشلا لمع ناكو ةيوغللاو ةيعرشلا فراعملا ىتش

 هنأ - بير الو ۔ كلذل .مهارخأو مهايند رومأ يف سانلا عجرم وه يضاقلاو

 .هفيلآت يف اهنم دمتسيو ،اهيف علاطي رداصملا ةعونتم ةبتكم كلمي

 ادهج بلطتي فراعم ةرئاد وه ذإ ۔ بيذهتلاك مخض باتك رداصم عبتتو

 يف فلؤملا رداصم مهأ صالختسال اعساو َءاصقتساو ،ةينأتم ةساردو اريبك

 لوأ نم حضتي لهم ىلع «بيذهتلا» باتك ةدامل ءارقتسالا دعبو ،اذه هباتك

 وه هفرصتب نكل هريغ نع لقان اذه هفلؤم يف ناك يلوغملا خيشلا نأ ةلهو

 ةراتو ،هدنع نم ظفلب هنع ربعيو ىنعملا لقني ةراتو ،ةرات ًايفرح صنلا لقنيف

 )١() ص ٨(نآرقلا مولع يف) عبارلا بابلا :بيذهتلا باتك ©يلؤغملا ٢٤١.



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصنلا يف بيذهتلا باتك ٨٠ ٨
٧9 7 7 

 ؛هدنع نم اديدج ىنعم فيضي ام اليلقو ،نيتضيو رصتخيو صخلي ىرخأ

 ةيمهأ نم للقي ال اذهو ةيوغللا وأ ةيهقفلا لئاسملا ضعب ىلع قيلعتلاك

 امو ةحاصفلا نف يف ًادحاو ًاباتك عمجي نأ دارأ يلوغملا خيشلاف "باتكلا

 مدقو رصتخاو صخلو عمجف ،فراعمو طباوض نم ةباتكلا ةنهم هجاتحت

 عجارم ىلإ هصيخلتو هلقن يف عجري هنأ فالخ الو ثبؤبو بترو .رخأو

 خسن دهع ناك ةبراعيلا دهع نأ انملع اذإ ةصاخ .اهيلع ارفوتم ناك ىتش

 غوصي نأ يلوغملا خيشلا دارأف ،اهل عمجلاو اهيلع لوصحلا رسيو بتكلا
 اهتاقلح نيب طبري نأو ،فيلأتلا اذه يف بتاكلاو بدأتملاو بيدألا ةركف اهنم

 .باتكلا اذه ناكف دحاو طابرب اهباوبأو

 ،باتكلا اذه نم عبارلا بابلا قيقحت ىلعرصتقي ثحابلا لمع نأ امبو
 رداصمل ثحابلا ضرع رصتقيسف ‘طقف بابلا اذهل ةيفاو ةسارد ميدقتو
 نكميو ةيقبتملا ةعستلا باتكلا باوبأ نود طقف بابلا اذه يف فلؤملا
 نآرقلا مولعب هيف ىنتعا يذلا ؛عبارلا بابلا يف يلوغملا خيشلا رداصم ميسقت

 :امه نيمسق ىلإ

 يف يلوغملا اهب حرص يتلا رداصملا مهأو :فلؤملا اهب حرص رداصم .

 :يه نآرقلا مولعل هصصخ يذلا ؛عبارلا بابلا

 لكل لوألا ردصملا وه ميركلا نآرقلا نأ بير ال :ميركلا نآرقلا ١
 نآرقلل اعوجر ييوغملا فلؤملا يفكيو ،اهنم ةيعرشلا ةصاخ مولعلا
 ىلإ عبارلا بابلا اذه لوأ نم ميركلا نآرقلا تايآ ىلع زكترا هنأ ميركلا
 ،تارم رشع ةبارق هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم فحصملا ضرعتسا هنإ لب ؛هرخا
 .خوسنملاو خسانلا يف كلذ لعفو ،ةروس ةروس بارعإلا يف كلذ لعف
 كلذ لعفو ،نآرقلا بيرغ يف كلذ لعفو ،لوزنلا بابسأ يف كلذ لعفو
 .تاءارقلا يف

 



 ١ ٨ وح مسري ةساردلا :لوألا مستلا

 خيشلا زكترا دقو عيرشتلل يناثلا ردصملا وهو :فيرشلا ثيدحلا ٢

 يفو "نآرقلا ماكحأو ،خوسنملاو خسانلاو ،لوزنلا بابسأ يف هيلع يلوغملا

 .ةددعتملا عضاوملا نم اهريغ

 «مولعلا سمش» باتكو :"مولعلا سمش نم رصتخملا مولحلا ءايض ۔ ٣
 بدألا نم هيتفد نيب مض مجعمو «مخض يوغل باتك يريمحلا ناوشنل
 ملع ةرازغب دهش ىتح ريثكلا ءيشلا مكجلاو ريسفتلاو تاءارقلاو ةغللاو

 هباتك ةمدقم يف يريمحلا لوقي ءاملعلا نم هدعب ءاج نم ةيبرعلا يف هفلؤم

 تعدوأو ..برعلا كولم ركذ نم حنس ام اذه يباتك يف تعدوأ دقو» :اذه

 تيأرو ،راجحألا عئابطو راجشألا عفانم نم هركذ ضرع ام اضيأ اذه يباتك

 صاخشألاو ءامسألا ةفرعم نم ةدئاف رثكأ صاوخلاو عفانملا ةفرعم نأ

 رابخألا نم قفاو ام هتعدوأو ،ريسيلا رسيأ ريسفتلاو نآرقلا ملع نم هتنمضو

 ماكحألا لوصأ نم نع ام هتنمضو ‘©باسحلا ملع نم ضرعو باسنألاو

 لقني هدعب يتأي نم لك لعج عونتلاو ةعسلا هذهب باتكلا اذه ،'"«..لالحلاو

 يف يلوغملا خيشلا كئلوأ نم ناكو اهلضفب فرتعيو ،هنم سبتقيو ؤهنع

 «مولحلا ءايضب» ىمسملا باتكلا رصتخم نم دافتسا ثيح ؛«بيذهتلا» هباتك

 فيرصتلاو اديوجتلا ماكحأو ،اهتافصو فورحلا جراخم يف ةصاخ

 ريبكلا هيبأ باتك نم هرصتخا دقو ينميلا يريمحلا ناوشن نب دمحم هفلأ «مولحلا ءايض» )١(

 ىفوتملا ينميلا يريمحلا ديعس نب ناوشنل «مولعلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش»
 "مجعملا فورح ىلع هبترو كأعزج ١٨ يف عقي ةمهملا ةغللاو بدألا بتك نم وهو ه ٢

 نيأزج يف دمحم هنبا باتكلا اذه رصتخا دقو \ةعساو ةيوغل فراعم ةرئادب هبشأ وهو

 ،نونظلا فشك ‘ةفيلخ يجاح :رظني «مولعلا سمش نم رصتخملا مولحلا ءايض» هامسو
 ١٠٦١/٢. جم

 قيقحتب ٣٧، \١/٦٣ج مولعلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش .يريمحلا ناوشن )٢(

 راد ثهللادبع دمحم فسوي .دو ،ينايرإلا يلع نب رهطمو ،يرمعلا هللا دبع نب نيسح .د

 .م٩٩٩١/ ١: ٠ ط قشمد ركفلا رادو ‘توريب رصاعملا ركفلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨
 ۔۔۔_۔-_ ۔۔ _ ۔_۔ - ,
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 :(َفأ) ةملك يف تاءارقلل هركذ ضرعم يف يلغملا خيشلا لوقي ،قاقتشالاو
 ئرقو ،انونم رسكلا ىلع ينبم ءافلا ددشم فلألا مضب ؟تأ» هلوقو»
 ةحتفبو ءافلا ديدشتب 4 فأ » ئرقو "نونم ريغ اددشم ءافلا ةرسكب 4فأ»

 مولحلا ءايض يفو ،فلألا مضب نهنم ةدحاو لك نأ عمو 6(كد) ةدحاو

 نم دافتسا كلذكو ،«تاغل عست 4 فأ » يف مولعلا سمش نم رصتخملا

 دودمملاو روصقملاك هباتك نم ىلوألا باوبألا يف «مولعلا سمش» باتك

 خيشلا لقني يسفنب هتعبتت امم اهريغو \ظافلألاو ،برعلا مالك ةينبأو
 يف عقي يذلا ريبكلا مجعملا اذه نم عضاوملا تارشعل ايفرح ًالقن يلوعملا

 ققحملا صنلا ىلع قيلعتلا يف اهنايب يتأي ىرخأ عضاومو ادلجم رشع دحأ
 .يلوغملا خيشلل

 برعلا ةغل يف روهشملا ريبكلا مجعملا اذهو :"طيحملا سوماقلا ٤

 ًاعيمج مهعجرم نوكي نأ بير الف ،ئراقو ثحابو ملاع لكل ًاعجرم ربتعي
 يف هثيدح دنع سوماقلا ىلإ يلوغملا خيشلا راشأ دقو .مهفيلآتو مهثاحبأ يف

 .«ةغل نوعبرأ سوماقلا يفو» :لاق ذإ «فأ» ةملك قاقتشا

 اهب حرصي مل يتلا رداصملا امأ :فلؤملا اهب حرصي مل رداصم ه

 صخل ام اهنمو كايفرح ارشابم ًالقن اهنع لقن ام اهنم ،ةددعتم يهف فلؤملا
 :اهمهأ ،اهنع

 رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم نيدلا دجم رهاط يبأل طيحملا سوماقلا )١(

 دنع عازنلا لحل مهيلا عجري نيذلا نييوغللا رابك نم ،ريهشلا يوغللا مامإلا يزاريشلا
 هيلع قلطي يوغل مجعم لك نا نظ هنا دح ىلإ «سوماقلا» هباتك رهتشا دقو 6فالتخالا
 ريخالا فرحلا بسحب هبتر دقو سسورعلا جات يف يديبزلا ىضترملا هحرش نممو سوماق
 الوصف ةداملا نم لوالا فرحلا بسحب مث ،«باب» مساب ءاجهلا فورح ىلع ةداملا نم
 ،ةفيلخ يجاح :رظني .قاقتشا ٦٠٠٠١ نم رثكأو رذج ١٣٩٩٨ نم رثكأ هيف ،باتكلا اذه نمض

 ١٣١٠. _٢/٦٠٣١جم "نونظلا فشك

  

 



 ٨٢ مرت رم = ةساردلا :لوالا مستلا

 ريزغ نب دمحم هفلأ :"نآرقلا بيرغ يف بولقلا ةهزن باتك ١
 ىلع هباتك بتر دقو ،'(ه٠٢٣ :ىفوتملا) يريزملا ركب وبأ "يناتسجسلا
 ةزمهلاب أدبت يتلا تاملكلا يناعم بيرغ ريسفتب أدبي مجعملا فورح

 أدبت يتلا تاملكلا مث ،ةمومضملا ةزمهلاب أدبت يتلا تاملكلا مث ،ةحوتفملا

 رخآ ىلإ جهنملا سفنب ءابلا فرح ىلإ لقتني اهدعبو \ةروسكملا ةزمهلاب

 باتك «بولقلا ةهزن» يناتسجسلا باتكو ،ءايلا فرح وهو مجعملا فورح

 للدو هبيرغو هدهاوشل ضرعتو ،ينآرقلا ملكلا رثكأ ىوح ،ردقلا ليلج عئار

 يف رشتناو ،سانلا دنع لوبقلا هباتك يقل كلذل ،رابكلا ةيبرعلا ءاملع لاوقأب

 نم يلوغملا خيشلا دافتسا كلذل كليج دعب اليج سانلا هب عفتناو ،قافآلا

 ريسفت يف» هامس لصف يف هرخآ ىلإ هلوأ نم الماك هدروأف ‘باتكلا اذه

 يلوغملا حرصي مل نإو ڵباتكلا راصتخاب ماق نأ دعب «نآرقلا لئاوأ بيرغ

 .هلوطل هنم رصتخيو باتكلا اذه بذهي نأ دارأ وهف ."هنم لقن يذلا لصألاب

 :ةعبطلا ،ايروس ۔ ةبيتق راد :هرشنب تماقو ،نارمج دحاولا دبع بيدأ دمحم :باتكلا ققح ()
 .دحاو ءزج هئازجأ ددعو 3م٥٩٩٠/ه ٦ ىلوالا

 ناك ،«نآرقلا بيرغ» فنصم ،رسفملا يناتسجسلا ريزع نب دمحم ركب وبأ مامإلا يريزعلا )٢(

 يرابنألا نب ركب ابأ هيف عجارو ،هررحو نينس ةدع يف بيرغلا فلأ ،أريخ الضاف الجر
 نب دمحم هللادبع وبأ ،يبهذلا :رظني ةئم ثالثو نيثالثلا دودح ىلإ ريزع نبا يقب ،هريغو
 5نانملادبع ناسح هب ىنتعاو هبتر ٢٥٦٢٣\ ص ٢ جم ،ءالبنلا مالعأ ريس "نامثع نب دمحأ

 .م٤٠٠٢ ةنس نانبل ،ةيلودلا راكفألا تيب ةسسؤم

 بيرق نم هركذي مل لب ؛يناتسجشسلا باتك لقن هنأب حرصي مل يلوغملا نأ رظنلل تفاللا نم ()
 نب دمحم ريمألا هعينصك لعف دقف 6هدحو هب يلوغملا درفني مل جهنم اذهو ،ديعب نم الو
 يناعنصلا رصتخا دقو ،يلوعملا خيشلل ارصاعم ناكو (م٨١١! :ت) يناعنصلا ليعامسإ
 نأ رشي مل باتكلا ققحم ىتحو .هفلؤمل هبسني ملو الماك ًالقن هلقنو يناتشجشسلا باتك
 فئاوطلا عيمج نم روصعلا رم ىلع ءاملعلا نم ددع كانهو .يناتسجسلا نع هلقن يناعنصلا

 ،هلهأل كلذ ةبسن نودب هنم ةلماك اباوبأ لقني وأ .هرصتخيوأ باتك نم لقني ناك ةيمالسإلا

 = مهف ىلع اولكتاف \ةسبتقملا باوبألا وأ ةلوقنملا بتكلل ئراقلا ةفرعمب مهل رذتعي امبرو

  

 



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٨٤ ٨
 . : رءححم رتح

  

 ةلوطملا بتكلا اورصتخا نيذلا ءاملعلا ةداعك ،هدنع نم تادايز هيلع فيضيو

 .اهيلع اوشحو اهوبذهو
 : 'ينيوزقلا نيدلا لالج هفلؤمل : .( ةغالبلا مولع يف حاضيإلا باتك ۔ ٢ . )٢(

 رصتخم ،عيدبلاو نايبلاو يناعملا :ةغالبلا مولع يف ريهش باتكلا اذهو

 يف هنع لقن ثيح ؛يِلَوغِملا خيشلا مهنمو ،نوريثك هنم دافتسا 5ةرابعلا حضاو

 هباتك نم عبارلا بابلا يف «ماللاو فلألاب فيرعتلا يناعم يف ةدئاف» لصف

 .اهصخلي ةراتو ،اهظفلب اهظفلب ةرابعلا لقني ةراتف 0 «بيذمهتلا»

 نم يلوغملا خيشلا دافتسا :'"«ةيبطاشلا» يناهتلا هجوو ينامألا زرح - ٣

 نم عرفلا فرعي الف روصعلا لواطت عم ةصاخ ،كلذ ئراق لكل ىتأتي ال نكلو ،ئراقلا -=
 ،هيلع هيبنتلاو .هدنع فوقولا يغبني ني رمأ اذهو ،كهنع لوقنملا نم لوقنملا الو .لصالا

 .هباحصأل لضفلا بسنيل
 .نانبل "توريب ،ةيملعلا بتكلا راد هعبطب تماق ()

 ©يلاعملا وبأ ارمع نب نمحرلادبع نيب دمحم )م٨٣٣١ _٨٦٢١/ه٩٣٧۔ )٦٦٦ ينيوزقلا (٢)

 :يلجعلا فلد يبأ دافحأ نم قشمد بيطخب فورعملا ،يعفاشلا ينيوزقلا نيدلا لالج
 ،مورلاب ةيحان يف ءاضقلا يلو لصوملاب هدلومو ،نيوزق نم هلصأ ،ءاهقفلا ءابدأ نم ضاق
 رصانلا كلملا ناطلسلا هافنو ٧٢٧( ةنس) رصمب ةاضقلا ءاضقف ها٤٢٧ ةنس قشمد ءاضق مث
 (حاتفملا صيخلت) هبتك نم يفوت نأ ىلإ رمتساف ءاهب ءاضقلا هالو مث ٨ ةنس قشمد ىلإ
 رعش نم يناجرملا روسلا)و صيخلتلا حرش يف (حاضيالا)و ،نايبلاو يناعملا يف
 .لئاضفلا ريثك ءاحمس ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيبرعلاب ابيدأ ،ةرابعلا ولح ناكو ،(يناجرالا
 ۔٦/٢٩١ ج ،مالعأ يلكرزلا :رظنا
 مامإلا وه اهمظان عبسلا تاءارقلا يف ةموظنم يه :(يناهتلا هجوو ينامألا زرح) ةيبطاشلا
 نم ٥٩٠ ةنس ىفوتملا يسلدنألا ينيعلا يبطاشلا دمحأ نب فلخ نب هيف نب مساقل
 مظن اهنأ ةيبطاشلا لصأو .ةعبسلا ةمئألا نع تاءارقلا نم رتاوت ام اهمظان عمج دق "
 ءاج مث ،ينادلا ديعس نب نامثع ورمع يبأ مامإلل (عبسلا تاءارقلا يف ذ ريسيتلا) باتكل
 .(يناهتلا هجوو ينامألا زرح) ةامسملا هتموظنم يف ليلجلا باتكلا اذه مظنف يبطاشلا
 = مامإلا لوقي ،اهظفح ةلوهسو اهتبوذعل كلذو .اريثك تحرشو لصالا نم رهشأ تراصف

(٣) 



 ٥ ٨ - رسعي ةساردلا :لوالا مسقلا

 ءاوس ،(دجبأ) زومرب ءارقلا مسال زمرلا ثيح نم ؛هتموظنم يف يبطاشلا جهنم

 فورحب اهب أرق نم ىلإ زمريو ةءارقلا ركذي ناكف ،نيقرتفم وأ نيعمتجم اوناك

 غرف نأ دعب ءارقلا ءامسأب فورحلا هذهل مجرتو ارطسلا ىلعأ اهعضي ةريغص
 سفن وه اذهو ،سانلا ةروس نم ىهتنا نأ ىلإ ‘ةروس ةروس تاءارقلا ركذ نم

 ارثن كلذ لعف يلؤغملاو ،ًامظن كلذ لعف يبطاشلا نأ الإ يبطاشلا عينص

 نآرقلا مولع يف نيباتك خسن هنوك نم ةفرعملا هذه يلوعملا خيشلا دافتسا دقو

 دمحم نب نامثع نب يلع حصاق نبال ينامألا زرح حرش :يهو &"
 مسر يف ةليقعلا تايبأ حرش يف ةليقصلا ةردلا :يناثلا باتكلاو .(م١٠٨ :ت)
 دقو (ه٦٣٧ ماع لبق :ت) يسنوتلا ينغلا دبع نب ركب يبأل ؤفحصملا

 كلذو ةصاخو .ةميظع ةدئتف نيباتكلا نيذه نم يلوعملا خيشلا دافتسا

 .«بيذهتلا» هباتك يف امهعضو نيذللا ئراقملا لصفو ديوجتلا لصف يف حضاو

 خيشلا جهنم قباطتي :'""تاءارقلا مامإ ينادلا ورمع يبأل ريسيتلا باتك ٤

 ٦ (ينامألا زرح) هتديصقب نابكرلا تراس دقو» :(رابكلا ءارقلا ةفرعم) هباتك يف يبهذلا -=

 عضخو ‘نوصحي ال قلخ امهظفحو !مسرلاو تاءارقلا يف نيتللا (دئاصقلا بارتأ ةليقع)و

 ها «بعصلا لهسو ازجوأو عدبأ دقلف ، ءارقلا قاذحو ©،ءاغلبلا رابكو ‘ ءارعشلا لوحف اهل

 نبا :رظنا .ةيانع مظعأ اهب اونغو ،راصمألاو راصعألا رئاس يف لوبقلاب ءاملعلا اهاقلت كلذل

 .١/١٦ج رشنلا "يرزجلا
 ٤٠ ٥٤٤ :ص ،ثيدحلاو ريسفتلا مسق ©نامغغ ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةسرهف :رظني )١(

 .٠٣٢٣ه مقر تحت

 نب ديعس نب نامثع ورمع وبأ :سلدنألا ملاع قذاحلا ،ئرقملا .دؤجملا }ظفاحلا مامإلا وه )٢(

 اميدق فزعيو "يناذلا مث ،ئبطرقلا يسلدنألا ،مهالوم يومألا كرمع نب ديعس نب نامثع

 أدتباو ه١٧٣ ةنس دلو كلذ ريغو ،«نايبلا عماجو «ريسيئلا» فنصم 6يفريضصلا نباب

 رهشأ ةعبرأ ناوريقلاب ثكمف ‘ه٧٩٣ ةنس قرشملا ىلإ لحرو ‘ه٦٨٣ ةنس ملعلا بلطب
 ةنس ةدعقلا يذ يف سلدنألا ىلإ عجرو ،جحو ةنس اهب ثكمف ،اهلاؤش يف رصم لخدو

 فحاصملا ملعو ،تاءارقلا ملع ريرحت يف ىهتنملا ورمع يبأ ىلإ :يبهذلا لاق ه ٩



   -... س :.د لوالا عزجلا) ظافنالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ., ٨٦

 يف ريسيتلا) باتك يف ينادلا ورمع يبأ جهنمب ئراقملا لصف يف يلوعملا
 هتاءارق لقني هنأ مزجأ ينلعجي امم .ائايحأ تارابعلا قفتت لب ؛(عبسلا تاءارقلا

 ،تارابعلا ةغايص يف فرصتلا نم ءيشب هنع لقني نمع وأ ةرشابم ريسيتلا نم

 دمعي طقف ،اهلك اهردصتي ريسيتلا باتك تاءارقلا قيثوت يف دجتس كلذلو

 :لوقي وأ ،مهيلع ةلادلا زومرلاب اهنع ضيعتسيو ءارقلا ءامسأ فذحل ىلوعملا

 الإ ءارقلا ءامسأب حرصي داكي الو :لصفلا اذه ىلع بلاغلا وه اذهو . ؛ئرقود

 هباتك يف هرثكأ لقن يلوعملا خيشلاف عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا نأ امبو ردن ام
 نم وا رشعلا نم ىرخأ تاءارق هيلع فاضأ هنأ الإ ىنادلا ةرابعب ال وه هترابعب

 .ةللا لوحب اًقثوم هدجتس امك ةرتاوتملا عبسلل ةبسنلاب ةليلق اهنكلو .اضيأ ذاوشلا
 باتك ىلع اريثك دمتعا :'""مصألا نامثع هيقفلا خيشلل "رونلا باتك ٥

  

 يف نايبلا عماج» باتك فلأ "كلذ ريغو ،وحئلاو ريسفتلاو ثيدحلا ملع يف ةعاربلا عم =
 باتكو مسلا يف «عنقملا»و ،«عبشلا تاءارقلا يف ريسيئلا» باتكو .عبنلا تاءارقلا

 ،«ديوجتلاو ناقتإلا يف ديدحلاه باتكو ٨«ءازقلا تاقبظط» باتكو .طقنلا يف مكحملا»
 «تاءازلاو تاماڵلا» باتكو .ءادتبالاو فقلا» باتكو .هةنايذلا لوصأ يف ةزوجرألادو

 رصعلا دعب همويل نفو ‘فه٤٤٤ ةنس لاوش فصن موي ورمع وبأ تام ،اهريغو ؤشرول
 راد ٢٣ ج ثءالبنلا مالعأ ريس يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم :رظني .ةيناد ةربقمب

 م٧٩٩١/ه ٤٧ :ا ط توريب ،ركفلا

 .نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط دحاو ءزج يف ديحوتلا يف رونلا باتك )١(
 نب دمحأ هيخأ نبا أشن امل هفلأ .مالكلا ملع يف صصختم , باتكلا م٤٨٩١/ها٤ ٤.

 تابثإ فلؤملا هيف لوانت \دحاو دلجم يف باتكلا عقيو .املعتم يلاعسلا دمحم نب ميهاربإ

 ةديقع نم ءيش نايبو ،ديحوتلا نع ةجراخلا قرفلاو للملا ىلع درلاو {هتينادحوو يرابلا
 بولسأ وه لئاسملا ضرع يف هجهنمو .ىنسحلا هللا ءامسأ نم ددع حرشو ةيضابإلا

 ةلدألا بناج لافغإ مدع عم ؛هشاقن يف ةيلقعلا ةلدألا ىلع اريثك دمتعاو "شاقنلاو راوحلا
 ةيضابإ دنع مالكلا ملع يف فيلأتلاب درفأ ام لوأ نم رونلا باتك عيو ،رمألا ةعيبطب ةيلقنلا
 مجعم ،يدعسلا دهف :رظنا .مالكلا ملع يف يضابإلا بهذملا بتك رهشأ نم وهو ،قرشملا
 ٣٣٤/٢. ج ٥(قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا

 (٢) «مصألا» ب روهشملا يوزنلا يرزعلا دمحم وبأ ؛دمحأ نب هللادبع يبأ نب نامثع وه =



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 رحت -. محري ٨ ٨٧

 راصتخالاو صيخلتلا نم ءيشب ،«ىنسحلا هللا ءامسأ» لصف يف رونلا

 فرصتب انايحأو ،ايفرح لقنلا يف هعم قفتي ابلاغ هنأ الإ ريخأتلاو ميدقتلاو
 3رخأو مدق امبر لب ىنسحلا ءامسألا ركذ يف هبيترتب ديقتي ال هنأ الإ طيسب

 يف كلذ ئراقلا دجيس امك .امامت كلذ هل نيبتي نيباتكلا نيب نراقي نمو

 .ققحملا صنلا

(١) 

 نب ةملس يوغللا ةباشنلا هيقفلا خيشلل باتك :"ءايضلا باتك ٦

 6هيقف ملاع ،(ما٤٣٢ سرام ٦٢٠ /ه١٢٦ ةرخآلا ىدامج نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل :ت)

 عباسلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو ،سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع ،رهام ملكتمو

 يف ادهتجم رقعلا ةدلب يف مصألا خيشلا أشن ،ىوزن لامعأ نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجمهلا

 ضغت تناك يتلا "ىوزن يف شيعي هنأ اصوصخ ؛هرصع ءاملع دي ىلع ذملتتو "ملعلا بلط
 ملعلا ةبلط نم ديدعلا تجرخ ةرماع ةسردم مصألا خيشلا أشنأ تقولا كلذ يف ءاملعلاب

 نب ميهاربإو ،يتاهلقلا ديعس نب دمحم :ءاملعلا نم رصاع "ملعلا فونص فلتخم يف

 الاثم مصألا خيشلا ناك "مهريغو ‘دمحم نب دمحأ نب ديعسو ،يلاعسلا دمحأ نب دمحم

 نيب ةقرفلاو قاقشلا ذبن يف نيداجلا ءاملعلا نم وهو .عرولاو ةهازنلاو ةفعلا يف هب ىذتحي

 ناكو "ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ ءاعضاوتم ناسللا فيفع ناكو .نيملسملاو ءاملعلا

 ملم وهف ،هعالطا ةعسو ،هعاب لوطل ؛هنامز يف ةيضابإلا عجرمو هرصع هيقف مصألا خيشلا

 نوكت نأ ورغ الف ديحوتلا يف هنامز لهأ ملعأ عي ؤفيلأتلا ريثك ؤبتكلا نم ريثكب

 قافو ،هنارقأ مصألا خيشلا زب دقو ،ديحوتلا نع ثيدحلاب ةرخاز مصألا خيشلا تافلؤم

 بلط نم رركت ام مالكلا ملع يف خيشلا عالطا ةعس ىلع لديو 6مالكلا ملع يف هنامز لهأ
 هريغ نم رثكأ مالكلا ملعب فرع دقو .ةديقعلا ملع يف هيلإ نوعجري ام مهل بتكي نأ ءاملعلا

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا مصألا خيشلا كرت ،هلوصأو هقفلا يف هعالطا ةعس عم مولعلا نم

 يف عقي :ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلا باتكو ،اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف ةعوسوم :جاتلا باتك
 ىلع رثعي مل نكلو ‘هقفلاو لوصألا بتك يف هل ريظن ال هنأ فصو دقو .اءزج نيسمخ

 دهف :رظنا .اهريغو ،رونلا باتكو ،هقفلاو نيدلا لوصأ يف ةريصبلا باتكو ،نآلا هنم ءيش

 ٢٣٨. ۔٢/٢٣٣ ج ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا

 :ءايضلا باتك ربتعي ،م٥٩٩١/ه٥١٤١ .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط

 روهشم وه ام ىلع اءزج ٢٤ يف عقت ،اهعورفو ةعيرشلا لوصأ اهيف عمج ،ةيهقف ةعوسوم
 راثآ ساردنا نم ىأر امل هفلأ ،عباسلا ءزجلا ادع امم رشع نماثلا ءزجلا ةياغ ىلإ هنم عبط



 ٨٨ رس-تةهري .«

 -و 7 ثرجلا) ظافلالا بي : (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 يلوعملا خيشلا هنع لقن دقو 5 هني "يراحصلا يبتوعلا ميهاربإ نب ملسم

 يف اريثك ةغللا بناجب هباتك يف يبتوعلا خيشلا ىنتعا دقو ،نيدلا راثآ سومطو ©نيملسملا

 امك ،ةيدقعلاو ةيهقفلا لئاسملا فلتخم ةجلاعم يف اهفظو دقو .ةيهقفلا تاحلطصملا حرش

 نم ءاملعلا لاوقأ هيف عمجو ،نيصرلا يبدألا كبسلاو ةقدلاب هباتك يف يبتوعلا خيشلا زيمت

 نمو ،هدنع لاوقألا نم حجارلا نايبو ،هليلدب لوقلا نرق ىلع اصيرح ناكو ،بهاذملا ىتش

 يفتكي امنإو ،لوأتلا بسحب لاوقألا هيف تفلتخا اميف ةرلاب ابلاغ متهي مل هنأ ركذلاب ريدجلا

 نم ءيش يف فالتخالا نوكي امدنع نكلو ،لقعو لقن نم ةجحلاو ليلدلاب هيأر ديكأتب
 هلخاد تاعوضوملا بترو ،ايجهنم اميسقت هباتك يبتوعلا مشق 5ةوقب ري هنإف ةديقعلا لئاسم
 عورفلا مث لوصألاب أدبي ثيحب ؛ضعب ىلإ اهضعب ملسي لوصفو باوبأ يف السلستم ابيترت

 ©ليصفتلا دعب لمجيو ‘تاعوضوملاو يناعملا نيب جوازيو صاخلا ىلإ ماعلا نم لقتنيو
 دهف :رظنا .ءاملعلا نم دحاو ريغ هتيمهأو هتناكم ىلإ راشأ دقف اهريغو ايازملا هذهل ارظنو
 ۔٢/٠٢١؟ ج ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا

 ملاع (م٢١ ۔ ٥ _ ٦ه/ ١ ق) يراحصلا يبتوعلا رذنملا وبأ ؛ميهاربإ نب ملسم نب ةملس وه

 شاع "رعشلل ديج مظانو ،مالكلا ملعو لوصألاو هقفلاب عيلضو ،خيراتلاو باسنألاو ةغللاب
 دلو © راحص لامعأ نم بتوع ةدلب نم ؛يرجهلا سداسلا نرقلا لوأو سماخلا نرقلا يف

 تيب يف أشنو "يرجهلا سماخلا نرقلا نم عبارلا وأ ثلاثلا دقعلا يف ابيرقت يبتوعلا خيشلا

 دي ىلع ذملتتو ،اهيقف املاع ناك يذلا هدلاو دي ىلع لوألا هميلعت ىقلتو حالصو ملع

 لاؤسلاب هيلإ هجوت ؤشيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ خيشلا هنباو شيرق نب ديعس خيشلا
 رباج يبأ نب رمع نب دمحأ ركب ابأ :ءاملعلا نم رصاعو ديعس نبا داده ناميلس وبأ

 يبتوعلا خيشلا يمتنيو "مهريغو ،يدنكلا ميهاربإ نب دمحمو "يرسلا ىسيع نب دمحمو
 ©نيديجملا نيفلؤملا نمو "هنامز ءاملع رهشأ نم وهو ،ةيقاتسرلا ةسردملا ىلإ ايركف

 ءاهيقف املاع ناك دقف ،ايعوسوم املاع هتافلؤم لالخ نم رهظيو ؤفيلأتلا نم نيرثكملا

 خيشلا فيلآت يف لمأتملاو ،افراع ةبانو ،اعيلض ايوغلو .اعراب ابيدأو انسل املكتمو
 هتافلؤم مستتو ،ليلدلاب لوقلا نرقيو ،بهاذملا ىتش نع لقني ناك هنأ دجي يبتوعلا
 اهيف هفلاخ ءارآب درفت دقو ؤبيترلا ىف قطنملاو ،بيكارتلا يف ةوقلاو ،ريبعتلا يف ةناصرلاب

 ةنابإلا باتكو .اءزج ٦٤ ىف هقفلا ىف ءايضلا باتك :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل ،ءاملعلا

 فةمخض تادلجم عبرأ يف عقي 6برعلا ةغل لوصأ يف اساسأ تمعِضؤ ةيوغل ةعوسوم :(طم)
 .اهريغو ،نيئزج يف عقيو ،اعم خيراتلاو باسنألا مضي فنصم :(طم) باسنألا باتكو

 ١١٨/٦ - ١٢٥. ج ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا دهف :رظنا



 ٨ ٨٨٩ ةساردلا :لوألا مسقلا
 زرحي ..حون٧ ١١

 نم ًايفرح هلقن يلوعملا خيشلا تدجو ينإف حخوسنملاو خسانلا لصف يف

 هرصتخا ًاضيأ وه هنأ ودبي ءايضلا بحاص يبتوعلا صن عبتتبو ،ءايضلا باتك

 م٧٦٧/ه٠٥١ :ت)ىخلبلا يدزألا ريشب نب ناميلس نب لتاقم ريسفت نم

 .«لتاقم ريسفت» ىمسملا ريسفتلا بحاص نيرسفملا مالعأ نم (ةرصبلاب

 قبطنت يبتوعلاو يلوعملا ةرابع دجأ لصفلا اذه نم ىتش عضاومل يعبتتبو

 يف اليلق فلتختو ؤعضاوملا نم ريثك يف ةريسفت يف لتاقم ةرابع ىلع
 ءايضلا نع يلوعملا ذخأ كلذكو ،صيخلتلاو راصتخالاب يأ ىرخأ عضاوم

 .يشاوحلاب قثوم كلذ لكو ،ىنسحلا هللا ءامسأ يف هنع ذخأ نم نع ذخأ وأ

 يرابنألل نآرقلا بارعإو ،يربكعلل نايبتلاك :نآرقلا بارعإ بتك ۔ ٧

 .ارشابم القن اهنم لقني مل يلوغملا خيشلا نأ كش ال ،جاجزلل نآرقلا بارعإو

 يف اهفلاخ نإو ءاهبارعإ نم بيراعأ نمضو اهنم دافتسا بير الب هنكلو

 يف هتيجهنم ركذ دنع ثلاثلا لصفلا يف هنايب يتأيس امك ‘بيوبتلاو بيترتلا

 .بارعإلا لصف

 لوصفلا يف همدقت نمم يلوغملا ىقتسا :نآرقلا مولعو لوزنلا بابسأ - ٨

 مالك نيب ًالماك اقافتا دجي مل ثحابلا ناك نإو فراعملا هذهل اهدقع يتلا

 مهدروم نم لهن هنأ بير الب نكلو ٠ لوزنلا بابسأ يف هقبس نمو يلوغملا

 .اذه هفلؤم يف مهتافلؤم نم دافأو

 اريثك اهنم دافتسا هنأ الإ ،اهنم ءيشب حرصي مل نإ وهو :ريسفتلا بتك ٩

 ريسفت نع لقن نميف ةصاخ ةملك بارعإ وأ لوزن ببس وأ ،ةملك ريسفت يف
 هنع لقنف ريسفتلا اذهب صاخ مامتها نييناممللو .ءايضلا بحاصك لتاقم

 تايآ ريسفت يف يراوحلا وبأ هنع لقنو ،خوسنملاو خسانلا يف ءايضلا بحاص

 .مهريغ لعف اذكهو .ماكحألا



 !لوألا ےزجلا) ظافلألاو ةحاصتلا ىف بيذهتلا باتك - ٠ ٩
 : - ___ - ١١َ

 اهفاضأ يتلا تافاضإلا نم اريثك تدجو «نآرقلا بيرغ» لصف يف كلذك

 يه ،ةيرعش دهاوش وأ ةينآرق تاءارق وأ بيرغ ريسفت يف يلوعملا خيشلا
 ريسفتو 3 يواضيبلا ريسفتو ‘ يربطلا ريرج نبا :ريسافت نم ةيفرح لوقن

 .لصفلا كلذ ىف ةيشاحلا ىف ًاقثوم هدجتس امك يوغبلا

 نم ًاريثك دافتسا هنأ كش نم ام ضاق هيقف وهو ىلوغملا :هقفلا بتك ١٠

 ءايضلا باتك اهنمض نمو ،مهريغو نوينامملا اهنود يتلا هقفلا تاعوسوم

 ._ مدقت امك ۔ اهريغو

 :اهدوجو نكامأو باتكلا خسن ركذ

 اهيقالي يتلا تابوعصلا ىدم يناملا ثارتلل عبتتم لك ىلع ىفخي ال

 ،اهتاطوطخم نم طوطخم وأ اهمالعأ نم مَلَع ةايح ىلع روثعلا يف ثحابلا

 ةصاخلا تابتكملا يف ًاقرفتم لاز ال _ هترازغ ىلع ۔ ينامثلا ثارتلا نأ ذإ

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا تابتكملاو ةماعلاو

 باتك» تاطوطخم نع ثحبلا ىف هدهج ىراصق ثحابلا لذب دقو
 .ةماعلاو ةصاخلا تابتكملا يف ثحبو .اهجراخو نامع لخاد «بيذهتلا
 نب دمحم ديسلا ةبتكمو .ناممب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةرئادك

 "قاتسرلا ةيالوب ةصاخلا تابتكملا يفو اضيأ نامعب يديعسوبلا دمحأ
 يبدب دجاملا ةعمج زكرمل تالسارمب ثحابلا ماق امك ةيقرشلاو ،ىوزنو

 تائمب ةينغ تابتكملا هذه لكو ءةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب

 تاطوطخم نم ثحابلا ىدل لصحتي ملو ةينامعلا ةصاخ تاطوطخملا

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ناتظوفحم امهالك }طقف ناتطوطخم الإ «بيذهتلا»
 :امهنايب ليصفت اذهو ،بيسلاب يديعسوبلا دمحأ

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمل كلم :ىلوألا ةطوطخملا
 تحت ىلوألا ةعطقلا نيتريبك نيتعطق نم نوكتتو ،نامغ ةنطلسب بيسلاب



 ةساردلا :لوألا مستلا 7 ٨ 7 ١ ٩

 ئدتبت يهو ارطس ٢٦ تقرو لك يف ،ةقرو ٣٢٨ اهتاقرو ددعو ٨ مقر

 بابلا رخاوأ يف يهتنتو ؤفلؤملا ةمدقمب مث ةمكحلا يف تايبأ ضعبب

 تبتك دقو ،(لافنألا ةروس يف ئراقملا ركذ ةياهن) ئراقملا لصف يف .عبارلا

 ةممتملا ةيناثلا ةعطقلا امأ وحملا وأ طقسلا اهيف ردنيو ليمج حضاو طخب

 ٥٧٦ ةقرو ىلإ ٣٢٩ ةقرو نم ئدتبت ٩ مقر تحت ةظوفحم يهف باتكلل

 ىلإ ةبوتلا ةروس ئراقم ،ئراقملا لصف ،عبارلا بابلا نم يأ ،(باتكلا ةياهن)

 نيب ةقرو لك يف رطسألا ددع حوارتتو ارشاعلا بابلا دنع باتكلا رخآ

 ماق دقو ،ةعطقلا هذه تاحفص ضعب يف وحملاو طقسلا ددعتيو )٢٦-٢٨(،

 ناميلس نب ديعس نب دمحأ باتكلا لماك لمشت يتلا ةطوطخملا هذه خسنب

 كلذو فلؤملا ةايح يف تبتك اهنأ يأ ه٠٨١ بجر ٢٣ خيرأتب ،يدمحيلا

 لوقي ،(م١ا٧٧٧/ه٠٩١) ةنس يلوغملا خيشلا يفوت ذإ \تاونس رشعب هتافو لبق

 ءاشي نم قزري هللاو ؤباهولا كلملا نوعب باتكلا مت» :اهتمتاخ يف اهخسان

 ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس ةئامو ةنس نينامث ةنس بجر ٢٣ ‘باسح ريغب

 فرتعملا ريقفلا دبعلا دي ىلع مالسلاو ةالصلا لضفأ اهرجاهم ىلع ةيوبنلا

 نب ديعس نب دمحأ :ريدقلا زيزعلا هبر ةمحر يجارلا ريصقتلاب هبر ىلإ

 يضابإلاو ،انكسمو ادلب يلخنلاو ،ًابسن يدمحيلا ديعس نب يدع نب ناميلس

 هيف ىأرو هيف رظن نمف ‘هيناعم مهفب يلع نمي نأ ميركلا هللا لأسأ ،ابهذم
 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،رجألا ميظع هللا نم هلو ،هحلصيلف اللخ

 نع ةرابع يهو ،تاقحلم تاحفص عبرأ طوطخملا رخآب دجوتو ©'»«ميظعلا

 .يلوغملا خيشلا اهنع باجأ "ثاريملا يف ةبوجأو ةلئسأ ةعومجم

 ةنطلس 6بيسلاب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم ٥٥٧٢ ص «بيذهتلا» )١()

 ١٣٩٩. مقر تحت نامُغ



 ءزجلا) و يق بيذهتلا ب ٦٧ ر ٩٢ (ىناثلا ءزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك >

 .ضغب ىّلَع 7 2 ق ةيلاخ :4 اهشورع ىلَع ةي ةيواخ »

 جرخ ا :لاقي .جارحلا نم صخأ عزَخْلاَو ل هلغ عو ةواتإ : .4 اًجاَرَخَو و اًجرَخ »

 ُهاَنْعَم .4 » يَح َكّتَر حارَخَف اًجرَح مهلأس م 9 , :هلوقو .َكبَنيدَم جارخ كم ياز

 ْلَهَت » : ل ُهلوَقَو .ويح هئاَوَتَو َكبَر وجأَق هب هي ت تئج اَم ىَّلَع ارج اه ا مهلاست
4 

 الغ دنج يا :4 اًجزَخ َكَل 7

 :سالا َنِم م نيطلل الا نم . تايلا َكلَذَكَو

 ؛ئأ :4 نيلوألا قلح » ئرثو .مهنذَكَو مهئاليخا يأ :؛َنيلؤألا قل»
 .مُهُتَداَع

 هلؤَق نم تابنلا ضزألا غبَعَو ،زَطَمْلا تاوملا بح :4َءْبَعْلا»
 .رتتشُملا ىأ :4 ضزألاو تاومسلا يف َبَحْلا جرخي »

 .رذعلا حبقأ رئَحْلاَو زاَدَع :هراَتَح»

 .مهزجخآ :4 َنيِنيَنلا مَتاَحَو»

 ههجو ىلع ظقَس :4رَخ»

 :هزيغ َلاَقَو .ظمَخ وهف كؤش يذ رجش لك : ةدب ر َلاَق :ه طمحع»
 .هرَمَق ةلكأو كارلا وَجَش ظْمَحْلا

 .نوَيَم يأ :4َنوُدماَح»

 .بالتساو ةَعزشب ءيشلا ذخأ :(فظَحْلا) :4 ةَقظَخْلا فطحح»

 .ةاطغأ :4 هَلَوَخ»

 شذخلاو شلا اضيأو .بذكلا :صرحلاو .توئاذكلا يأ :4 َنوِضاَرَحْلا»
 .ززَحْلاَو

  



 ٩٢ _ ,مگ . ةساردلا :لوألا مسقلا

 «عبارلا لصفلل» ةدحاو ةطوطخم الإ ثحابلل لصحتي مل هنأ امبو - ٢

 ةلماكلا باتكلا ةطوطخم ةنراقمب ٹثمق دقف يصقتلاو ثحبلا ةرثك ىلع

 حاضيإلاو ،نآرقلا بيرغ يف يناتسجسلا باتكك ةعوبطملا بتكلاب اهتنراقمو

 ةيبطاشلا ةموظنملاو ‘يريمحلا ناوشنل مولعلا سمشو ،ةغالبلا يف ينيوزقلل

 خيشلل رونلاو ،يبتوعلل ءايضلاو ينادلا ورمع يبأل ريسيتلاو ؛اهحورشو

 ةيبرعلا ةغللاو ،ةرهطملا ةنسلا بتكو ريسفتلا بتك تارشعو "مصألا

 ةددعتم الوقن اهنم لقن فلؤملا نأل كلذو "خيراتلاو مجاعملاو بدألاو

 برقأ يف باتكلا جرخيل عاطتسملا ردق عسولا لذبو طبضلا ةقد عم .ةلوطم

 جراخ اهنأل ؛ةيناثلا ةطوطخملاب ةنراقملا تأتت ملو ؤفلؤملا باتكل ةروص

 .ثحبلا لاجم

 ءيلم باتكلا نأ مغر ،ةيآلا مقرو ةروسلا ركذب ةينآرقلا تايآلا وزع ٣
 يف ترركت نإو لكشلاب ةطوبضم تايآلا خسن ىلع صرحلا عم .تايآلاب
 اهجيرخت تعضوو ،عاطتسملا ردقب روسلا عيمج نم اهتجرخ ةروس نم رثكأ

 خيشلا نأل ؛اهب دهشتسملا تايآلا ةرثكل كلذو نيسوق نيب نتملا يف

 ولو تارم رشع نم رثكأ هرخآ ىلإ هلوأ نم فحصملا ضرعتسا يلوعملا
 يف تايآلا جيرخت تكرت طقف ،عاد نودب يشاوحلا تلاطل ةيشاحلاب اهتجرخ

 نآرقلا بيرغ لصف يف اهتحرش يتلا بابسألل «نآرقلا بيرغ لصف»
 . .ةيشاحلاب

 مالك ثلقن نكمأ نإو ءاهناظم نم ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت - ٤

 .طقف اهجيرختب تيفتكا وأ 6 اهيلع ءاملعلا

 .باتكلا يف ةروهشملا نود ةصاخ ةرومغملا دراولا مالعألاب فيرعتلا ٥

 ديزم ىلإ جاتحت يتلا لئاسملا ضعب ىلع رصتخم لكشب قيلعتلا ٦

 .تالوقئلاو ةيباتكلا ءاطخألا تءارشعل حيحصتلاو حاضيإ



 7 (لوالا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك

 ةيوغللا مجاعملا ىلإ عوجرلاب كلذو ةضماغلا تاملكلا ريسفت ٧

 .ةربتعملا

 ةلاحإلا وأ ،ايفرح لقنلا ناك نإ ىرخألا بتكلا نم لوقنلا قيثوت ٨

 نوكل «نآرقلا بيرغ لضف» يف كلذ مزتلأ ملو ،ًاينمض لقنلا ناك نإ اهيلإ
 باتكو ،بلاغلا يف ايفرح القن يناتسجسلا باتك لقن يلوعملا خيشلا
 .لوادتم عوبطم ققحم بيرغلا يف يناتسجسلا

 ناك ىنأ فلؤملا صن لخاد وأ لوصفلا نيوانع يف ينم ةدايز يأ ٩

 نم وهف ( ) نيسوق نيب هعضأ ءيش يأو }[ ] :اذكه نيترصاح نيب هعضأ

 يف هيلإ ريشأ كلذ لكو ؤ©فيحصت اهيف عقو ةملك بيوصتل وأ فلؤملا مالك

 .ةيشاحلا

 تلمع ثنكو ،طقف باتكلاو ةساردلا عيضاومل يماتخ سرهف لمع "١

 ميقرت نأل ؛ةعابطلا دنع اهفذحب ثمق نكلو ‘©باتكلل ةلماش سراهف

 ئراقلا عفنت ال لوادجلا حبصتو ،ةعابطلا دعب امامت فلتخيس تاحفصلا

 .ءيشب ثحابلاو
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 صاخلا وهو طقف عبارلا بابلا قيقحتب ثحابلا ىفتكا صنلا قيقحت دنع

 ،هلوطو هبعشتل كلذو ،ةغللا يف ««بيذهتلا» باتك نم ،ميركلا نآرقلا مولعب

 .ةرشع «بيذهتلا» باتك باوبأ ددعف

 رخدي ملو ،هل اقيقحتو صنلل ةسارد ثحابلا هلذب ام ةياغ ىصقأ وه اذه

 قيقحت نأ ةصاخ هعضو لصأ ىلإ نوكي ام برقأ صنلا جرخي نأ يف ًاعسو

 يف فلتلاو ةبوطرلا اهتباصأ ةميقس يهو ،ةدحاو ةطوطخمب عبارلا بابلا

 ءاملع رثآم جارخإب هباوث هب يغتبن هللا نم لضفف ثبصأ نإف ،اهعضاوم ضعب
 ۔ دحأ هنم ملسي ال بير الو - ريصقتلا لصح نإو ،نامغ نم نيملسملا

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ،هيلإ بوتأو هللا رفغتسأف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك روح رسو__۔ ١

 «بيذهتلا باتك» تاطوطخم نم جذامن

 ` ١ ١
 آ هللا __ . .

 ..ل ك
 1 . ٨. "

 بسلاو الب طرل نرانبسهرهللط راغو سنن ةلإ ٠

 اتسشنليفاعلاو هنيلا ااپايزلاوبلسزلو ملزلا ناغ ك ا

 ...ر
 ٠ كما ٧ الال نإؤ لالهاي لازم

 ا ش زغ وكشا ا

 . لا سد اهنلا فعاف الادا+ؤمزو
 ةزارا

 _ وز لاهن ارلا

 .7 دانو در
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 (]) ةطوطخملا نم ةريخألا ةقرولا



 لا

 !ؤب
 ٠ : ك انلغل عمال انالا ,

   هب :يلاج ار

     
 زج ! الا :

 _ ! / ١ ! .دل ١ ب ف _ ه.

 (ب) ةطوطخملا نم ىلوألا ةقرولا

 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩ ٦
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 (ب) ةطوطخملا نم ةريخألا ةقرولا



 عبارلا بابلا يف فلؤملا ةيجهتم نايب

 «بيذهتلا» باتك نم "نآرقلا مولع» يف
 :ةساردلا هذه يف قيقحتلاب فدهتسملا مسقلا

 .ةئطوت

 .ةلزنملا هللا بتك دادعت يف هجهنم

 .يندملاو يكملا لوانت يف هجهنم

 .هفورحو هتاملكو ميركلا نآرقلا تايآ دع يف هجهنم

 .اهانكو روسلا يماسأ لوانت يف هجهنم

 .هتغالب بيلاسأو ميركلا نآرقلا ةغل يف هجهنم

 .هديوجتو ميركلا نآرقلا ةوالت ماكحأ لوانت يف هجهنم

 ' .....نآرقلا بارعإ لوانت يف هجهنم

 .نآرقلا يناعم بيرغ لوانت يف هجهنم

 .ىنسحلا هللا ءامسأ لوانت يف هجهنم

 نم خوسنملاو خسانلا لوانت يف هجهنم

 .ميركلا نآرقلا

 نم هباشتملاو مكحملا لوانت يف هجهنم

 .ميركلا نآرقلا

.تاءارقلا لوانت يف هجهنم



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ١٠٢ ٨

 ةنطوت

 عبارلا بابلل همسر نم دصق يلوغملا خيشلا نأ قباسلا لصفلا يف مدقت

 باتكف ©فرظطب نف لك نم اذخآ نوكيلو ميركلا نآرقلا مولع لمشيل
 ءاهوحنو كوكصلاو تابتاكملا نفو ةغللا ىلع زكتري ناك نإو «بيذهتلا»
 نإ لب ؛هيلإ ىمر ام نع لزعمب سيل بابلا اذه يف نآرقلا مولعل هركذف
 كوكصلا ءاشنإ يف لمعي وأ ،تالسارملا ةباتكب ينتعي يذلا بتاكلا
 نم اهنأل ؛زيزعلا باتكلا فراعمب ملي نأ ىلإ ةجاحب تابطاخملاو دوهعلاو

 كلذكو تاعازنلا لح ىف ةيهقفلا تاباتكلا كانهف ،هتنهمو هلمع ميمص

 بتاك» :مهنم .عاونأ باتكلا نأ يخونتلا ركذ ،ةيعرشلا اياصولاو كوكصلا
 .جاجتحالاو ،فالتخالاو .مارحلاو ،لالحلاب املاع نوكي نأ جاتحي .ماكحأ
 ًاملاع نوكي نأ جاتحي ،ةنوعم بتاكو ،عورفلاو لوصألاو ،عامجإلاو
 بتاكو ،©تاسايسلاو ،تابتارملاو ،تاحارجلاو ،دودحلاو صاصقلاب
 ةارادمو ؤ©باودلا تايشو ،لاجرلا ىلب ًاملاع نوكي نأ جاتحي شيج
 نأ ىلإ جاتحي ،لئاسر بتاكو "باسحلاو بسنلاب ملعلا نم ءيشو ءءايلوألا
 .ةغالبلا نسحو 5زاجيإلاو ،ةلاطإلاو لوصفلاو .رودصلاب أاملاع نوكي
 . (٨٧«طخلاو

 بابلا اذه غبص يلوغملا خيشلا نإف ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم اذه
 بارعإ يف اليوط الصف صصخف اضيأ ةيوغللا ةغبصلاب نآرقلا مولع باب
 تاموزجملاو تارورجملاو تابوصنملاو تاعوفرملا لمش .ميركلا نآرقلا
 دقعو ،هتمتاخ ىلإ فحصملا ةحتاف نم ةروس ةروس ميكحلا ركذلا تايآ يف

  

 دلاحخ قيقحتب ٣٢٣ ١٧٤. ص ٢ ج }ءةدشلا دعب جرفلا ،يلع نب نسحملا يلع وبأ ،يخونتلا (١)

 .ه٧٢٦٤١ /م٦٠٠٢ :اط ‘ترريب ،ةيرصعلا ةبتكملا ۔يسوطرط ىفطصم
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 ةقيقحلاو زاجملا يف اثلاث الصفو ميركلا نآرقلا بيرغ ريسفت يف الصف

 .ريظنلا عطقنم ًاباهسإ كلذ يف بهسأ دقو ،ةغالبلا بيلاسأو

 ةغللا عزنم باتكلا اذه يف عزني يلوغملا خيشلا نأ ةلالد هيف كلذ لك

 ةقلعتملا ةغللا مولع نايب ىلإ عزني عبارلا بابلا يفو ،اهبيلاسأو اهفيرصتو
 .۔ هللا لوحب ۔ ثحبملا اذه ليصفت يف هنايب يتأيس امك ©نآرقلا مولعب

 :ةلزنملا هنلا بتك دادعت يف هجهنم

 نيذلا ءاملعلا ىحنم ةلزنملا هللا بتك دادعت يف يلوغملا خيشلا احن

 © ريسفتلا بتك يف كلذل مهركذ ناك ءاوس ةيمالسإلا قرفلا ىتش نم اومدقت

 خيشلا هدروأ يذلا قايسلا سفنبف ريسفتلا بتك يف امأ ،دئاقعلا بتك يف وأ

 .ةبيجع نباو ،يطويسلاو ،نايح وبأو ،يسولأآلا :ةمئألا نم لك هركذ يلوغملا

 ثلاثلا نكرلل هحرش يف يملاسلا مامإلا هدروأ ةديقعلا حرش يفو ،ا"شيفطاو

 ."بتكلاب ناميإلا وهو ناميإلا ناكرأ نم

 دع نم هريغ هركذ ام ركذف راطإلا اذه نع جرخي مل يلوغملا خيشلاو
 ةلزنملا هللا بتك ددعود» :لاقف هنن لسرلاو ءايبنألا ىلع ةلزنملا هللا بتكلا

 ىلعو ٧ مدآ نب ثيش ىلع ةفيحص نيسمخ هلا لزنأ ؤبتك ةعبرأو ةئام
 مث ٥باتك ةئام تمت .ةفيحص نيرشع ميهاربإ ىلعو ةفيحص نيئالث سيردإ

 ،ناميلس نب ايسآ نب دواد ىلع روبزلا مث ث ذيتلن نارمع نب ىسوم ىلع ةاروتلا

 انيبن ىلع ناقرفلا وهو ميظعلا نآرقلا مث ،ميرم نب ىسيع ىلع ليجنإلا مث

 ٥٢٤ ص ٢ ج طيحملا رحبلا ،نايح نباو ۔١٨٣ ص ٦٢ جح ،يناعملا حور .يسولالا :رظني )١(

 ©شيفطاو ٤٥١6؛ ص ٧ ج ديدملا رحبلا ةبيجع نباو ٦ ص ٠ ج ©روثنملا ردلا يطويسلا

 ٣٩٢. ص ٥ ج دازلا نايمه

 ©قشمد ةمكحلا راد ©ىناعلا معنملا دبع قيقحتب ٣١٩. ص ©لوقعلا راونأ قراشم 6ىملاسلا (٢)

 .ما٥٩٩/ه٦١٤١ ١: ط ،ايروس



 وألا ءزجلا) او ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ,ء و ١٤ (ل الا عز ١ ظافلأل َ ببذهتلا بات ٠ ٨

 نوثالث وهو ©نيدلا موي ىلإ مالسإلا عئارش عيمج هيف يذلا وهو ، ةلت دمحم
 .«ةروس ةرشع عبرأو ةئام ىلع ،اءزج

 تلق :لاق هز يرافغلا رذ يبأ نع يوز ام ءاصحإلا اذه ةدمعو

 ةفيحص ةئام» :ةلي هللا لوسر لاق ؟هئايبنأ ىلع لزنأ اباتك مك هللا لوسر اي
 .ةفيحص نيسمخ ثيش ىلعو فئاحص رشع مدآ ىلع لزنأ دقف ؤبتك ةعبرأو

 ةاروتلا لزنأو «فئاحص رشع ميهاربإ ىلعو ،ةفيحص نيثالث سيردإ ىلعو

 .'»(نآرقلا وهو) «ناقرفلاو روبزلاو ليجنالاو

 :يتدملاو يكملا لوانت يف هجهنم

 :لاوقأ نآرقلا نم يندملاو يكملا يف ءاملعلل

 لزنأ ام ءاوس شةنيدملاب لزن ام ىندملاو ةكمب لزن ام يكملا نأ :اهلوأ

 .ةكم حتفو عادولا ةجح يف لزنأ يذلاك اهدعب مأ ةرجهلا لبق

 يندملاو {ةنيدملاب لزنأ ولو ةكم لهأ نأش يف لزنأ ام يكملا نأ :اهيناث
 .كلذ ريغ

 يف لزنأ امو ،ةنيدملاب لزنأ ام يندملاو ةكمب لزنأ ام يكملا نأ :اهثلاث
 .هرافسأ يف ةلت هللا لوسر ىلع لزن ام وهو 6يندم ريغو يكم ريغ وهف اهريغ
 ىنمك ةكم يحاوض يف لزنأ ام نإف ثلاثلاو لوألا لوقلا ىلع ءانبو

 مكح هل ردبو دحأك ةنيدملا ىحاوض يف لزنأ امو يكملا مكح هل تافرعو
 .يل زدملا

  

 نيدلا لالج :رظنا ٠ نهب رذ يبأ نع ركاسع نباو هيودرم نباو ديمح نب دبع هاور (١)

 زكرم ،يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د قيقحت ٥ ٩ ج روثنملا ردلا .يطويسلا

 .م٢ ٣٠٠/_ه٤٢٦٤١ ١: ط رصم .ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلل رجه
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 رخحخح۔._ رحتعر _

 نا» :لاق ذإ يليلخلا خيشلا ةحامس هححصو روهمجلا هيلع :اهعبار

 دعب لزنأ ام يندملاو ،اهريغ يف مأ ةكم يف ءاوس ةرجهلا لبق لزنأ ام يكملا

 يف لزنأ ام نأ لوقلا اذه نم كل حضتيو ،اهريغ مأ ةنيدملا يف ءاوس ةرجهلا

 .'»«يندملا مكح هل عادولا ةجح يفو ةكم حتف يفو ةيبيدحلا

 الوأ نآرقلا لزنت يندملاو يكملا نع هثيدح يف لوانت يلوغملا خيشلاو

 ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةلمج لزنأ نآرقلاو» :لوقي ،ًاليصفتو ةلمج

 ."« رذقلا ةليل يي هانلزنأ اًنإ» ىلاعت هلوق كلذو ردقلا ةليل ايندلا ءامسلا
 ىلاعت هللا نإ مث \ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف ةعمجلا ةليل يف كلذو

 .«مت ىتح ةنس نيرشع يف ةلق دمحم ىلع هلزنأ

 درس مث ،ةروس ةروس ةكمب تلزن يتلا روسلا يلوغملا خيشلا درس مث
 .روسلا نم ةرونملا ةنيدملاب لزن ام

 فالخل ضرعتو ،لزنأ ام رخآو ميركلا نآرقلا نم لزن ام لوأ نع ملكتو
 .كلذ يف ءاملعلا

 نآرقلل هزيمملا ملاعملا مهأ نع هثيدح يلوغملا خيشلا لفغي مل امك

 ةكمب لزنأ 4 سانلا اهيأ اي» ناك ام لك :ليقو» :لوقي ذإ ،يندملاو يكملا

 نورقلاو لاثمألا نم ناك امو .ةنيدملاب اونمآ نيذلا اهيأ اي» ناك ام لكو

 .«ةنيدملاب لزنأ ضئارفلاو دودحلا نم ناك امو ،ةكمب لزنأ

 هجهتنا يذلا طخلا نع جرخي مل يلوغملا خيشلا نأ حضتي اذه نمو

 ىلإ دمعي خيشلا ناك نإو ميركلا نآرقلا مولع يف اوفلأ نيذلا ءاملعلا
 .ةرابعلا طيسبتو راصتخالا

 ةبتكم ٣ ص ١ ج 6ليزنتلا نايب نم راونأ ريسفتلا رهاوج دمح نب دمحأ ،يليلخلا (١)

 .م٤٨٩١/ها٤ ١: ٠٤ ط نامع ةنطلس ثةماقتسالا

 ١. :ردقلا (٢)



 (لوألا ثءزجلا) ظافلألاو ةحاصنقلا يق بيذهتلا باتك ٦ ٠ ١ ٨

 :هقورحو هتاملكو ميركلا نآرقلا تايآ دع يف هجهنم

 لوقي ٠ هفورحو هتاملكو نآرقلا يآ دع ميركلا نآرقلا مولع نمض نم

 روس ددع :ئرقملا نارهم نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاق» :يشكرزلا

 ءارق ىلإ فسوي نب جاجحلا ثعب :لاقو !ةروس ةرشع عبرأو ةئام نآرقلا

 مصاع نب رصنو ةيلاعلا ابأو يرصبلا نسحلا مهنم راتخاو مهعمجف ةرصبلا

 فورح اودع :لاقو مهيلع هللا ةمحر رانيد نب كلامو ىردحجلا امصاعو
 عبس هتاملك نأ ىلع اوعمجأف ،ريعشلاب نودعي رهشأ ةعبرأ اوقبف .نآرقلا

 ددع نأ ىلع اوعمجأو ةملك نوثالثو عستو ةئامعبرأو ةملك فلأ نوعبسو

 .'"«افرح رشع ةسمخو افلأ نورشعو ةثالثو فلأ ةئامثالث هفورح

 نم سيرضلا نبا جرخأ دقو» :لاق ذإ ناقتإلا يف يطويسلا ركذ هوحنبو

 ةتس نآرقلا يآ عيمج :لاق سابع نبا نع هيبأ نع ءاطع نب نامثع قيرط

 فلأ ةئامثالث نآرقلا فورح عيمجو ةيآ ةرشع تسو ةيآ ةئامتسو ةيآ فالا

 لاق .افرح نوعبسو دحأو فرح ةئامتسو فرح فلأ نورشعو ةثالثو فرح

 داز اميف اوفلتخا مث ،ةيآ فالآ ةتس نآرقلا تايآ ددع نأ ىلع اوعمجا :ينادلا
 ليقو تايآ عبرأو ةيآ اتئامو لاق نم مهنمو دزي مل نم مهنمف ،كلذ ىلع

 تسو ليقو ٠ نورشعو سمخو ليقو !ةرشع عستو ليقو ٠ ةرشع عبراو

 .'"'«نوثالثو '"ه«ن وثالث

 لهأ دع ىف لوقلا 7 ثيح طسوأل ا باتك بحاص عنص امهلثمو

 اهحرشو اهفورح دعو ةدح ىلع ةروس تاملك دع لصفو ،يآلا يف راصمالا

 .'"!ةحفص نينامث هتاحفص تزواجت ًاطوسبم احرش

  

 )١( ص ١ج ناهربلا .يشكرزلا ٢٤٩.

 )٢) جح ناقتإلا ،يطويسلا ١ ص٧٩.

 )٣( ص ،طسوألا باتكلا ،ينامغلا دمحم وبأ )٤٦٩ _ ٥٥٠(.



 ١٠٧ _ . ةساردلا :لوالا مسقلا
 تخ +۔ب رع

 نع زاتماو ،الوأ تايآلا دع ركذف لاونملا اذه ىلع راس يلوغملا خيشلاو

 تايآلا ضارغأ بسح ىلع تافينصتو تاعومجم ىلإ تايآلا مسق نأب هريغ

 اهنمف ..ةيآ نونامثو تسو ناتئامو ةيآ فالآ ةتس هتايآ ددع» :لوقي ،ةفيرشلا

 فلأو ،لاثمأو ربع ةيآ فلأو اديعو ةيآ فلأو .. يهن ةيآ فلأو ،رمأ ةيآ فلأ

 نوتسو ةتسو ،ءاعد ةيآ ةئامو ،مارحو لالح ةيآ ةئامسمخو ،ريذنتو ريذحت ةيآ
 ساظشقلاب اوئزو» ىلاعت هلوق هتايآ ددع فصن :ليقو ،خوسنمو خسان ةيآ

 هلوق نم يناثلا ماللاو قوف نم ةانثملا ءاتلا نيب هفورح فصنو 54 ميقَتشسُمْلا
ُ 

 .«فهكلا ةروس نم "4 فلتَلََيلَو» ىلاعت

 ددع يف لوقلا لصفو "ميركلا نآرقلا تاملك ددع نع خيشلا ثدحت مث

 ةينامثلا ةيئاجهلا فورحلا نم فرح لك ددع ركذ يف بهسأ مث ،هفورح

 يبيرقت وه دعلا اذه نأب كش الو ىلاعت هللا باتك يف ًافرح ًافرح نيرشعلاو

 دنع ربتعملا دعلا فالتخاو مسرلا فالتخاو تاءارقلا فالتخال عضخي

 لصاوف ملعب ىمسي ام اذهو ،يماشلاو يكملاو يندملاو يرصبلاو يفوكلا

 .ىآلا

 :اهانكو روسلا يماسأ لوانت يف هجهنم

 تايمستف عوضوملا اذه نع ثيدحلل القتسم الصف يلوغملا خيشلا دقع

 سيل مأ ىفيقوت رمأ ىه له ٠ مدقلا ذنم ءاملعلا اهثحب ةلأسم اهانكو روسلا

 ةيفيقوت نآرقلا يف روسلا تايمستو» :ريسفتلا رهاوج بحاص لوقي ،يفيقوتب

 زيح ي ميقتسملا ساطشقلاب اوز مئْلِك اذإ َلِيَكْلا اوُفْؤأَو) اهمامتو 0٣٥ ةيآلا :ءارسإلا ()

 اولاق مئنيَل مك مهنم لئاق لاق مهنيب اولءاتتيل مُهاتْفَعَب كيلَذَكَو) اهمامتو 0١٩ ةيآلا :فهكلا )٢(

 ةنيدملا ىلإ هذَه مكقروب مكدحأ اوئعاف مني امب ملغأ مك اولاق مؤي ضغب ؤ ًامؤێ اتف
 .(ًادحأ مكب ريشي الو فظلتَيْلَو هنم ةزرب مكيأيلف ًاماعع ىقزأ اهيأ رظنيلف



 (لوالا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١١٨ ٦

 دا ي يبنلا ىلإ ةعوفرم امإ كلذب تاياورلا توبثل ءام ءاملعلا نم ريثك يأر ىلع

 ماعنأل ا ةروسو ءةدئاملا ةروسو ءاسنلا ةروسو .نارمع لآ ة ةروسو ةرقبلا ةروسك

 يتلا ةروسلا وحن ،اهيف ركذ يتلا روسلا :لاقي نأ طوحألاو ىلوألا نأ نوريو

 نيثيدحب نولدتسيو ،نارمع لآ اهيف ركذي يتلا ةروسلاو ،ةرقبلا اهيف ركذت

 امإ سنأ ثيدح نأب مهيلع دزو انو رمع نبا نع رخآلاو سنأ نع امهدحأ

 6هيلع فوقوم وهف هدنس تبث نإو رمع نبا ثيدحو عوضوم امإو فيعض

 اهنم تاياور اهب تحص قبس امك تايمستلاو ،عوفرملا ضراعي ال فوقوملاو
 نأ نيخيشلا دنع هن دوعسم نبا ثيدح اهنم "عوفرملا اهنمو فوقوملا

 ثيدحو «هاتفك ةليل يف امهب أرق نم ةرقبلا ةروس رخآ نم ناتيآلا» :لاق ةلي يبنلا

 هنوك نع الضف عوفرملا هتضراعم ىلع ىوقي ال ۔ هدنس حص نإو انقو رمع نبا

 .'«هل ةباحصلا نم هريغ ةفلاخم عم ةجح ربتعي ال يباحص يأر درجم

 دقو» :لوقي ذإ كلذ يف لوقلا يلوغملا خيشلا طسب فالخلا اذه ىلعو

 برب ذوعأ لق» ةرخأ ىلإ ةلت دمحم يبنلا ةروس نم لصفملا هنم اومس
 ‘تلصفو ©سيو ،'"زرجلا :يهو ‘تايجنملا روس هنم اومسو 54 سانلا

 ًاعبس هنم اومسو ،4 كلملا هديب ب يذلا كرابت»و ،رشحلاو ،ةعقاولاو ،ناخدلاو

 ملأ « مث 4٤. ىحضلاو » مث ،قراطلا مث ،جوربلا مث ،لمزملا :نهو ،تاكلهملا

 ،تاذقنملا هنم اعبس اومسو ،فاليإل ةروس مث "ردقلا ةروس مث .4 حرشن

 اومس دقو ،ا"”« سانلا برب ذوعأ لق» ىلإ اهالو امو رثوكلا ةروس :يهو

 )١( ص ١ج ريسفتلا رهاوج يليلخلا ٣.

 ززجْلا ضزأل ا ىلإ املا قوش انآ اؤرَي مَلَوأ) اهرخآ يف ىلاعت هلوقل ؛ةدجسلا ةروس يه ()

 ٢٧(. :ةدجسلا) (نوزىِصئي الأ مهسفنأ و مهشاغنآ 7 أت ًاعزز هب جرختف

 .سانلا ،قلفلا صالخإلا دسملا ،رصنلا ،نورفاكلا ،رثوكلا ةروس :روس يهو )٣(



 ١٠٩ مسري ةساردلا :لوألا مسقلا

 نارمع لآ ةروسو ةرقبلا ةروس هنم اومسو ٥سيارعلا '٢ميماوحلا هنم

 ،نارمع لآو "ةرقبلا ةروس اضيأ اومسو ،نآرقلا بلق سي اومسو ،نيتوارهزلا

 .«لوطلا عبسلا لافنآلاو ؤفارعألاو ،ماعنألاو 5ةدئاملاو ءاسنلاو

 ةءارب ةيمست للعو ،ءامسأ ةرشع ةحتافلل نأ يلوغملا خيشلا ركذو

 نم ةئربملاب نورفاكلا ةروس ةيمستو ،ةيقاولاب كلملا ةيمستو ،ةحضافلاب

 فراعملاو يناعملا نم يطعي دحاو قسن يف دئاوفلا هذه عمجو رفكلا

 نوكت ال ىتح ،اهانكو روسلا ءامسأ مهف يف خوسر ةدايز ئراقلا بسكي ام

 .ريسفتلا بتك تاهمأ يف اهأرق ول هعمس ىلع ةبيرغ ءامسألا هذه

 ءامسأ ركذي اذه هفلؤم يف يلوغملا خيشلا دجت كنأ لوقلا ةلفان نمو

 .اهتينكب اهركذي ةرمو ،رخآلا اهمساب يتأي ةراتو ،ةرات حيرصلا اهمساب روسلا

 .روسلا كلت يف تاءارقلاو ،ةروس ةروس روسلا بارعإ ضرع يف عنص امك

 :هتغالب بيلاسأو ميركلا نآرقلا ةغل يف هجهنم

 بيلاسأو هتقيقحو هزاجم نايبب لصفلا اذه يف يلوغملا خيشلا ىنتعا

 ةقيقحلا :هباتك يف يلوغملا خيشلا اهركذ يتلا بيلاسألا كلت نمو ،هتغالب

 راركتلاو فذحلاو ،راصتخالاو ديكوتلاو ،زاجياإلاو ةلاطإلاو زاجملاو

 قاقتشالاو ،عابتالاو ،ةراعتسالاو ،عابشإلاو ةياكحلاو رامضإلاو ةيانكلاو

 ،لوقنملاو ‘بولقملاو ‘دادضألاو ،راذنإلاو ريذحتلاو ،ءارغإلاو ،ميخرتلاو

 ميظعتلاو ريخأتلاو ميدقتلاو ،ةدايزلاو ضيراعملاو ،دودعملاو ،لادبإلاو

 دحاولا ةبطاخمو لصفلاو لصولاو رصقلاو ،قيقرتلاو ميخفتلاو ريغصتلاو
 .سكعلاو نينثالا ظفلب

 ©فرخزلاو ىروشلاو ٥©تلصف © رفاغ ةروس :نهو ميماحب تأدتبا ةروس لك يه ميماوحلا (١)

 .فاقحاألاو ،ةيثاجلاو ناخدلاو



 (لوألا زجلا ( ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٠ ١ ١ ٨
 ٧٩حح ه. س 37

 هذه حرشي ملف راصتخاب بيلاسألا هذه لك يلوغملا خيشلا ضرع دقو

 اذه يفو ،زيزعلا باتكلا نم اهانعم حضوت ةلثمأ ركذب ىفتكا امنإو \تاحلطصملا

 :كلذ ىلع ةلثمأ ضعب هذهو ،لاقملا حضتي لاثملابف ،ريثكلا ليصفتلا نع ةينغ

 ٠ ضزألاو ءامَملا ضزعَك اهضزَع ةَنَجَو» :هلاثم .زاجيإلاو ةلاطإلا 4"'&

 فصو اذإو ،لوطلا نم لقأ ضرعلا ةداعلا يف نأل لوطلا ركذي ملو

 .رثكألا ركذ نع يفكي لقألاب ءيشلا

 اَمُكِتَر الآ الآ يأب » :هلاثم راركتلاو فذحلاو .راصتخالاو ديكوتلا ٠

 . .اهرركي "4 نابذَك

 ينعي""« باجحلاب ثَراَوَت ىَمتَح» :هلاثم .ةروكذم ريغ ةيانكف :ةيانكلا ه
 ءاذه ريغ اضيأ ةيانكو نآرقلا ينعي ه رذقلا ةليل ي ارا انإ»و سمشلا

 لك اهظشبت الو َِتثع ى ةَوُلغَم كدي لعجت الو» :ىلاعت هلوق :لثم
 .طرفملا فارسإلاو 6 طرفملا حشلا نع ةيانك هذهف "« طشلا

 .رادجلل ةدارإ ال ذإ )4 ضقني نأ دير ًارادج» :هلاثم .ةراعتسالا ه

 هللا تاتيك » هلوق كلذكو ،'“« هللا ةَقاَت» :ىلاعت هللا لوق هلاثم ريذحتلاو ه

 خيشلا راسو ىهللا باتك اورذحاو ،هللا ةقان قح اورذحا يأ "4 ْمُكنَلَع

 .بيلاسألا ةيقب يف جهنلا اذه ىلع يلوغملا

 )١( :ديدحلا ٢١.

 )!( :نمحرلا ٣ا، ٨٦، ٤١٨ ٦١ ٦٣ 3٦٥ ٦٨ ٣٠. ٣٢. ٣٤. ٣٦ ٣٨ ٤٠. ٤٦ ٤٥‘ ٤٧ ٤٤٩ 0٥١\ ٥٣

 .هه ٥٧، 38٩ ٦١ ٦٣ ٦٥. ٦٧. ٤٦٩ ٧١ ٧٣. ٧٥. ٧٧.

 )٣( :ص ٣٢.

 )٤( :ءارسإلا ٢٩.

 )٥( :فهكلا ٧٧.

 )٦) :سمشلا ١٣.

 )٧( :ءاسنلا ٦٤.



 ١١١ _ا ةساردلا :لوألا مسقلا
 ح - :, مست 7

 هنأ قداصلا رفعج نع يورو» هلوقب لصفلا اذه يلوغملا خيشلا متخو

 ةرابعلاف "قئاقحو ©تفئاطلو ،ةراشإو ،ةرابع :هجوأ ةعبرأ ىلع نآرقلا :لاق

 :هريغ نمو .ءايبنألل قئاقحلاو ثءايلوألل فئاطللاو ‘ةصاخلل ةراشإلاو ،ةماعلل

 لالحو ،هباشتمو مكحمو ،ديعوو ،دعو :هجوأ ةرشع ىلع نآرقلا نإ :ليق

 .«ةليسولا وهو بدنو "لاثمأو ظعوو صصقو ،مارحو

 :هديوجتو ميركلا نآرقلا ةوالت ماكحأ لواتت يف هجهنم

 .ناقتإلاو نيسحتلا :ةغللا ىف هانعمو "ةوالتلا ةيلح وه ديوجتلا ملع

 :هقحتسمو هقح هئاطعإ عم هجرخم نم فرح لك جارخإ :حالطصالا ينفو

 .فوقولا ةفرعمو ثفورحلا تافص نييبتو ©تانغلا ةيفوتو كدملا حيضوت نم

 وأ ٨6سمه نم :هل ةمزاللا تافصلا نم هقح فرحلا ءاطعإ :هقح ىنعمو

 تافصلا نم اهريغ ىلإ ...لافتسا وأ ءالعتسا وأ ،ةواخر وأ ةدش وأ ارهج
 ء

 .ادبأ هل ةمزاللا

 ةئشانلا ةضراعلا تافصلا نم قحتسي ام فرحلا ءاطعإ :هقحتسم ىنعمو

 ©بلقلاو ماغدإلاو .راهظإلاو ©قيقرتلاو ميخفتلا نم :ةيتاذلا تافصلا نع

 .""كلذ ريغ ىلإ ..ءافخإلاو

 َنآَقْلا لتَرَو » :ىلاعت هلوقل ةوالتلا يف ينيع بجاو :ديوجتلا مكحو

 يف يئافك بجاوو ،'"«اليترت هلترف نآرقلا تأرق اذإ» :ةلي هلوقلو ،'""«ًاليتزت

 مهنم ةَقزف لُك نم رقت الؤَلَق» ىلاعت هلوق نم مهفُي اذهو ،هماكحأ ةسارد

 ،نامغغ ةنطلس ثردبلا تاليجستو ةبتكم \؟!٧ص ،سبقلا ديعس نب هللادبع ،يبونقلا )١(

 ط ٨: ١٤٣١ه/٠١٠ ٦٢م .

 (٢) :لمزملا ٤.

 )٣( مقرب .حيحصلا هدنسم يف عيبرلا مامإلا هاور ٢. .نامغ ةنطلس طقسم ةبتكم



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١١٢ ٨
 لح رتحرس__

 ُهْلَعَل مهيلإ اوئج;جَر ادإ مهتؤق اوزننيلو نيذلا يف اوهفَقَتيل ةقئاع
 .4"0نورذحَت

 ©ضرف ةءارقلا يف ليترتلا» :ىنعملا اذه يف ينالهبلا ملسم وبأ لوقيو

 4ًاليتزت نآرقلا لثَرَو» :ىلاعت هللا لاق ..ءطب ريغب نييبتلاو اهيف لسرتلا هانعمو
 يف وهو ..اهتع عماسلا نكمتي ثيحب ؛فورح نييبتو ةدؤت ىلع هأرقا يأ

 ثيح ينيع بجاو وهو ،ةماقتساو ةلوهسب مفلا نم ةملكلا لاسرإ :ةءارقلا

 .'"«ةءارقلا نيعتت

 يف طسوتلا نم ءيشب هتداعك ديوجتلا ماكحأل ضرعت يلوغملا خيشلاو

 نآرقلا تادجس ركذي أدبف لمملا ليوطتلاو لخملا راصتخالا نيب حرشلا

 ركذ نودب ًادرس اهددع مث «ةدجس ةرشع ىدحإ نآرقلا يفو» :لاقف ميركلا

 .تايآلا كلت

 يتلا روسلا نعو ،اهرارسأو اهعفانمو اهصاوخو ةلمسبلا نع ملكت مث

 ىهني يتلا روسلا ضعبو ،نآرقلا روس رثكأ يهو ةلمسبلاب اهلوأ لصو زوجي
 ةمايقلا ةحتافكو ،ةءاربب تأدب اهنأل ؛ةبوتلا ةحتافك ةلمسبلاب اهلوأ لصو نع

 ةزمهلا ةحتافو ©رافكلا ركذب اهئادتبال ةنيبلا ةحتافو مسقب تأدب اهنأل

 .خلا ..ليولاب اهئادتبال نيففطملاو

 هللا لاق» :لاقف ئراقلا هيلع نوكي نأ يغبني امو ةوالتلا بادآل ضرعت مث

 ىّلَع سانلا ىلع ُأَرْفَتل» :لاقو نيبت هنيب يأ 04ًليتزت نآرقلا لئَرَو» :ىلاعت
 ،لهم ىلعو ءهأرق اذإ نآرقلا لتري ةلت يبنلا ناكو ،لهم ىلع يأ '"ا4 ثكُم

 )١( :ةبوتلا ١٦٢.

 (٢) ج رهوجلا راثن ملاس نب رصان ،ينالهبلا ٢ ص ٣٠٨.

 (٣) :ءارسإلا ٠٦".



 ١١٢ ,> ةساردلا :لولا مستا

 هتوص ئراقلا كرحي نأ وه عيجرتلاو ،هتءارق يف عجري الو كفرح ًافرح هنيبيو

 نم هنع يهنملا طيطمتلا وه كلذو رعشلا لثم هب درغي نأ وهو قلحلا نم

 نأ نآرقلل ئراقلا رمؤيو ،(مصخ نآرقلل نوططَممُملاو انأ) ةلق لوسر لوق
 .«هتءارق نسحيو ‘بولقلا هب كرحيو هتوص نسحي

 .ءافخإلاو ،ماغدإلاو ،راهظإلا :ةنكاسلا نونلا ماكحأل كلذ دعب ضرعت مث

 .مكحلا كلذ ىنعمل ارصتخم ًافيرعت يطعي نأ اهضرع يف هتقيرطو بلقلاو
 :لاق راهظإلا نع ملكت امل كلذ لاثمو ،هيلع ةلثمأ ركذي مث ،هفورح ركذي مث
 امهدحأ يقل اذإ نيونتلا وأ «ةنكاسلا نإ» نأ ملعا :راهظإلاب أدبن كلذ لوأ»

 ۔'""« رمأ نم» :هلاثم خ غ ح عه ا :يهو ،نورهظي قلحلا فورح نم فرح
 عبيس» 0'»«ملع نم» .« يه مالَس» « ام ني» .)« ييأ لوسَر»

 انك :لاق ،ميلع نع :ظفللا اذهب درو امنإو جيرخت ىلع هل فقأ مل ظفللا اذهب ثيدحلا )١(

 "يرافغلا ًاسبع الإ هملعأ ال :ديزي لاق 5 ةت يبنلا باحصأ نم لجر انعم حطس ىلع اسولج

 مل :ميلع هل لاقف ،اهلوقي اثالث ينذخ نوعاط اي :سبع لاقف "نوعاطلا يف نوجرخي سانلاو

 دري الو ،هلمع عاطقنا دنع هنإف توملا مكدحأ ىنمتي ال» :ةي هللا لوسر لقي ملأ ؟اذه لوقت

 ةرثكو ثءاهفسلا ةرمإ :اتس توملاب اورداب» :لوقي ة هللا لوسر تعمس ينإ :لاقف «بتعتسيێف

 ريمازم نآرقلا نوذختي اوشنو "محرلا ةعيطقو ،مدلاب افافختساو مكحلا عيبو طرشلا
 ١٦٠٤٠ ]٤٢٧/٢٥[، مقرب هدنسم يف دمحأ هاور «اهقف مهنم لقأ ناك نإو .مهينغي هنومدقي

 يف ٢٧٧٤٦ مقرب ةبيش يبأ نباو ٥٨ ]٣٤/١٨[، مقرب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو

 ]٥٣٠/٧[. هفنصم

 )٢( :ءاسنلا :رمأ نم  0١١٤:دوه :هللا رشأ نم ٤٣. ٧٣ دعرلا  0١١:ءارسإلا :يئر رشأ نيم ٨٥.
 )٣( :ءارعشلا ١٠٧ ١٢٥. ١٤٣ 5١٦٢ ١٧٨. :ناخدلا ١٨.

 )٤( :دعرلا ٣٣\ :رمزلا ٦٢٢٣ ٣٦ :رفاغ ٣٢.

 )٥( :ردقلا ٥.

 )٦١( :ءاسنلا ١٥٧. :ماعنألا  5١٤٨:فهكلا  5٥:ص  0٦٩:فرخزلا  0٢٠:ةيثاجلا  0٢٤:فاقحألا ٤.

 ١ مجنل : ٢٨.

 



 (لوالا ءعزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١١٤٤ ٨
 ::ےتد. = ترر

 زيزع» 4“«“'3ًلغ ني)» .'"«مميلح ًروُفَع» "متمكح نإ 6؛ميلع
 ةنكاسلا نونلا ناك اذإ كلذو .'"'4 نيِئساَخ ةَدَرق» ،'“«ريَخ نم» :هروط

 ،«نيونتلا وأ نونلا رهظي نأ همكحف ،قلحلا فورح دحأ هالتو ،الوأ نيونتلاو

 .ماكحألا ةيقب حرش يف ىرج اذكهو

 ،براقتملا ماغدإلاو لماكلاو صقانلا ماغدإلا ماكحأ يف لصفو

 فورحو ٠ اميخفتو اقيقرت اهيمكحو ءارلا ماكحأ نع ملكت امك كسناجتملاو

 .ماكحألا كلتل ةحضوملا ةلثمألا ركذ عم .ةلقلقلا

 اهيرتعي امو ةلعلا فورحب أدبف ،اهتيمهأل فورحلا تافص حرشب هبقع مث

 دقعو ©ضراعلاو نيللاو "مزاللاو ،لصتملاو لصفنملا :دودملا ماكحأ نم

 ريركتلاو ،حاتفنالاو قابطإلاو سمهلا اهدضو ةروهجملا فورحلل الصف

 فرح ةبلقنملاو ،ةلهسملاو ،ةققحملا :تازمهلا عاونأل الصف دقع امك ،ءارلل

 .دم

 ماكحأ حرشو هماكحأو ددشملا فرحلا نع يلوغملا خيشلا ثدحتو

 حتاوف فرحأ نع ثيدحلاب هبقعو ءامهعضاومو موزلاو مامشإلاب فقولا

 .ةيسمشلاو ةيرمقلا فورحلا حرش ركذو ،دملا ثيح نم اهماكحأو روسلا

 :ةبوتلا 0١٧ :لافنألا ٢٠٠ :فارعألا 0٣٤ 0١٢١ :نارمع لآ ٨١\، ٢٤آ، ٧!٦٦، 5٦٤٤ 0٦٥٦ :ةرقبلا )١(

 ١. :تارجحلا 0٦١ 0٦٠ :رونلا ٨ ١٠٣.

 ةحيحصلا ةلثمألا نمو ،دهاشك حصي ال اذه ىلعو 5٥٨ :(ءاسنلا :مُتْمَكَح اذَو) ةيآلا باوص )٢(

 ٤٢. :تلصف :(ميكَح نم)

 )٣( :ةرقبلا ٦٢٦٢٥.

 )٤( :فارعألا ٤٣.

 )٥( :رطاف ٦٢٨.

 )٦( :ةرقبلا ١٠٥.

 )٧( :ةرقبلا ٦٥.



 ١١د > ةساردلا :لوألا مسقلا
  

 ح غ با :هدرفم .اهميقع فخو كجح غبا) ةيرمقلا فورحلا عمجيو» :لاقف

 ص ش س ز ر ذ د ث ت :ةيسمشلا فورحلاو زه م ي ق ع ف خو ك ج

 .«ن ل ظ ط ض

 نكامأ ةفرعمل آميدق فحاصملا يف عضوت يتلا فورحلا حرش مث

 ةيقارعلا سرادملا دنع راشعألاو بيزحتلا تامالعو .اهعاونأو فوقولا

 :كلذ ةلثمأ نمو ،ةيزاجحلاو ةيماشلاو

 فقو :ز كزئاج فقو :ج ،قلطم فقو :ط "مزاللا فقولا ةمالع :م

 نيب هيف فلتخملا فقولا :ق يرورض فقو :ض صخرم فقو :ص ،زوجم
 ةمالع :سر طقن ةثالث طرشلا ةمالع :ا ،يفنلا ةمالع :عساو رمحأ ن ءارقلا

 :بع ،ةفاكلا ةمالع :ك ،رييختلاو بجعتلا ةمالع :ت ،لاؤسلاو ماهفتسالا

 رشعلا ةمالع :ي يرصبلا سمخلا ةمالع :بخ ،يرصبلا رشعلا ةمالع

 ةمالع :فق ،نافع نب نامثع عوكر ةمالع :ع يفوكلا سمخلا :ه يفوكلا

 . ذل يبنلا فقو

 ىنعم ريسفت يف رصتخم لصفب ديوجتلا ماكحأ يلوغملا خيشلا متخو

 هذه ةيهام نيبو ،'»«فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن» فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 .اهريسفت يف ءاملعلا فالتخاو فورحلا

 هعبتا يذلا جهنملا نع جرخي مل يلوغملا خيشلا نأب ءالجب رهظي اذكهو

 ماكحألا جمد يلوغملا خيشلا نأ ظحالملاو ،ديوجتلا ملع يف فلأ نم رثكأ

 دملا ماكحأ لخدأ فورحلا تافص ركذ يفف ،هتبسانم بسح ىلع اهضعب عم

 لزنأ باب 6يراخبلا هاورو ٥. مقر ©نآرقلا ركذ ىف ءاج ام باب 6كهدنسم يف عيبرلا هاور (١)

 ©فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نأ نايب باب ملسمو 0٤٦٠٧ مقرب ؤ©فورح ةعبس ىلع نآرقلا

 .مهريغو ٤٢٢ مقرب ©نآرقلا ىف ءاج ام باب أطوملا ىف كلامو ٥٤. مقرب



 والا ءعزجلا) و ةح يق بيذهتلا ب ح مع ١١٦ (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ٨

 ةقيرط يه هذهو ههباش ام كلذ ىلع سقو ةلعلا فورح نع هثيدح دنع

 بيترتلاب ةثيدحلا جهانملا رهظت نأ لبق ةوالتلا ماكحأل مهحرش يف ءامدقلا

 ركذف ،ديوجتلا ماكحأ عيمج ركذ باعيتسا طرتشي مل خيشلا نأ الإ ؤبيوبتلاو

 .اهمهأو اهلمجم

 :نآرقلا بارعإ لوانت يف هجهنم

 نيعيو زيزعلا باتكلا تايآ دصاقم نع عبني ،ىنعملا فصن وه بارعإلا

 صهانعم ىلع فوقولا يف كلسي قيرط موقأو» :يربكعلا لوقي {هيناعم مهف ىلع
 نم هدصاقم قاقتشاو هبارعإ ةفرعم هازغمو هضارغأ نييبت ىلإ هب لصوتيو
 .»«تابثألا ةمئألا نع ةلوقنملا نآرقلا هوجو يف رظنلاو ،هباطخ ءاحنأ

 نيب ،نآرقلا بارعإ يف نوفلؤي نولازي ام روصعلا رم ىلع ءاملعلاو
 نم مهنمو طسوتملا نيبو ©بضتقملا رصتخملا نيبو ،لوطملا بهسملا

 ميلعتلا كلسم هيف كلسي نم مهنمو ‘هحضاو نود بارعإلا بيرغب ينتعي
 ال بيراعألا كلت لكو ‘فلؤملا ضرغ بسح ىلع هلمجو هتاملك لك برعيف

 .ةعفنمو ةدئاف نم ولخت

 متاح وبأو . يرابنألا نباو ©يربكعلاو جاجزلا بارعإلا يف فلأ نممو

 دع ،ريثك مهريغو ساحنلاو يكمو ،دربملا نبا سابعلا وبأو ،يناتشسجئلا

 ."فلؤم رشع ةعست نونظلا فشك ىف ةفيلخ يجاح مهنم

 نم دافتساو ،هقبس نم جهن ىلع نآرقلا بارعإ يف راس يلغملا خيشلاو

 راصتخالا ىف هتداع ىه امك ۔ رصتخاو اهنم صخلو تافلؤملا كلت لك

___ 

 3٥ ص ١ج ثنآرقلا بارعإ يف نايبتلا "يربكعلا نيسحلا نب هللادبع ءاقبلا وبأ يربعكلا ()

 .م٠٢ ١٠/_ه٢٢٦٤١ ١: ط رصم نيقيلا راد ،ىقفلا ميرك دعس :قيقحت

 ١٢٣. ۔١٢١ص ١ج ،نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك "ةفيلخ يجاح (؟)



 4 زسحچرر ةساردلا :لوألا مسقلا

 بارعإ نيب لصفلا اذه يف جزمف كلذ ىلع دازو باتكلا رئاس يف صيخلتلاو
 .عضاوملا تارشع يف اذهو ،اهانعم ريسفتو 5اهيف تاءارقلاو ،ةملكلا

 طاقنلا يف ميركلا نآرقلا بارعإ يف يلوغملا خيشلا جهنم زاجيإ نكميو
 :ةيتآلا

 ؛طقف روسلا بسح ىلع ًادرس بارعإلا درسي مل هنأب هريغ نع زاتما هنأ ه

 .الصف اهل دقعف تابوصنملا بارعإب أدب :لوصف ىلإ بارعإلا مسق لب
 نأ ىلإ ةروس ةروس تابوصنملا برعي وهو زيزعلا باتكلا روس عبتتو
 تاعوفرملا بارعإ يف رخآ الصف دقعف داع مث سانلا ةروس ىلإ ىهتنا

 ىلع تارورجملل اثلاث الصف دقع مث ،هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم ةروس ةروس

 ،قبس ام وحن ىلع تاموزجملا يف اعبار الصف دقع مث قبس ام وحن
 نوبرعُي مهنأ هقبس نم جهنم ناكو ،هريغ نم جهنملا اذه دافتسا هلعلو

 هرورجمو هبوصنمو هعوفرم نيب زييمت نودب ةروس ةروس نآرقلا

 بارعإلا بتك نم هدي هيلإ تلصو ام ثحابلا عبتت دقو ،هموزجمو
 لبق جهنملا اذه ىلع راس نم دجي ملف كلذ يف صاصتخالا لهأ لأسو

 .هريغ نم هدافتسا وأ هتاراكتبا نم نوكي امبر ،يلؤغملا خيشلا

 انايحأ نكلو ،ةروس ةروس بارعإلا بتري هنأ خيشلا جهنم ىلع بلغي ٠
 عقو دقف \تابوصنملا بارعإ يف عنص امك طخلا اذه نع جرخي

 ترركت املك ىرخأ روس نم تابوصنم لخدي ةراتف ادج ريثك شيوشت

 ضعب ىلع روسلا ضعب مدقي ةراتو ،اهلبق ةروس يف اهجرديف ،اهتاليثم

 دوجو يفني ةراتو ‘تارم ةدع ةروسلا ركذ رركي ةراتو ،بيترتلا يف

 وه ظحال دقو ،اهيف بصنلل عضاوم ركذيل دوعي مث ،اهيف تابوصنملا

 يردن الو ،«بيترتلا نع لفاغت عقوو» هلوق يف هيلإ حملأف كلذ هسفنب
 روسل كردتسيف بتك ةدع نم صخلي هنأ وأ فلؤملل دوصقم كلذأ



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١١٨ ٨
 "حت ٠: متسر

 برقأ ريخألا يأرلا اذه لعلو ؤ©بصنلل عضاوم اهيف دجو املك تمدقت

 . باوصلل

 تغلب ىتح ،تابوصنملا بارعإ يف ريظنلا عطقنم ًاباهسإ خيشلا بهسأ ه
 نوكل كلذو _- «ةقرو ٦١١»۔ ةقرو ةئامو ةقرو ةرشع تس هتاقرو ددع

 دقو ،هيلع دمتعي ةيبرعلا مالك رثكأ ذإ ةيبرعلا ةغللا يف ةيشاف تابوصنملا
 نم برغتسي اميف لصف :لوألا :تابوصنملل نيلصف يلوغملا خيشلا دقع

 نم بوصنملا بيرغ يف رخآ لصف :يناثلاو نآرقلا بارعإ بصاون

 بيترتو ًاقسن هقباس نم نسحأ لصفلا اذهو اروسلا بيترت ىلع نآرقلا

 ملو ،اهريغ يف ةروس تايآ لخدي ملو روسلا ميظنت طخ نع جرخي ملف
 .ادج اردان الإ ةيآ ىلع ةيآ مدقي

 هلوق :وحن ارصتخم الهس ًابارعإ ةملكلا بارعإب يلوغملا خيشلا أدبي ه
 هنم عوطقملا لاحلا ىلع «افوكعم» بصن 4 اًنوكْغَم يذلاو » ىلاعت

 َرِيَصلاَو» ىلاعت هلوق هلثمو ‘فوكعملا يدهلا هلصأ "ماللاو فلألا

 خيشلا حرش امبرو ،عوطقملا لاحلا ىلع «ةروشحم» بصني "!4ةَروُشحَم
 بصن '"4 ريملا ةَعَم يبؤأ لابج اي » هلوقو :وحن ،هيف لصفو بارعإلا
 ،لاملا اذ ديز اي :كلوقك }ةفصلا بصنت ةفاضم ةفص فصو ىلع «ريطلا»

 ةفصلا يف زاج فرعم مساب هيلع تفطع وأ ةدرفم ةفصب هتفصو اذإو

 ركذ نإو عضوملا عابتإل بصنلا هيف زاجو ،ظفللا عابتإل عفرلا فطعلاو
 6'«ةرشَح اي » هلوق :وحن ،اهعم اهبرعأ ىرخأ روس يف رئاظن اهل ةملك

  

 )١( ١ حتفل : ٢٥.

 (٢) :ص ٩.

 (٣) :أبس ١٠

  63:سي ٣٥.



 ١١٨٩ ےگ ٦ ةساردلا :لوألا مسقلا
= , 

 ىرخأو "« ىترْسَح اي» عضوم يفو ،ةركنلا ءادن ىلع «ةرسح» بصن
 .رسحتملا ملكتملا ىلإ ناتعجار يترسحو اترسحف 4 يِتَرْسَح اَي»

 :وحن اهب أرق نمل نايحأ اهتبسنو تاءارقلا نم ريثك ركذب ءيلم هبارعإ نإ ٠
 ءاَمَسلا يف الو ضزألا يِ ةرد لاقثم نم َكّبَر نع برغي امَو» ىلاعت هلوق»

 فوطعم وه لوق «ربكأو رغصأ» بصن "4 ربفأ الو كلد نيم رَعضأ الو
 لوقو ،ربكأو رغصأ فرصني ال نكل رسكلا هلحمو ،ةرذ لاقثم ظفل ىلع

 .«عفرلاب بوقعيو ةزمح اهأرق ،ةركنلا بصنت يه ذإ ةيفانلا الب بصن

 .اهقيثوتو ،اهلك اهجيرختب باتكلا ققحم لفكت دقو ،اهبسني ال ًابلاغو

 نم ءيشب ولو ةبرعملا ةملكلا كلت ىنعم ريسفت نم هبارعإ ولخي ال امك ه

 ىلع بصن"" ناك ؤ الاجرَق مئفخ نَق» ىلاعت هلوق» :وحن ،راصتخالا

 .«نيبكارو مكلجرأ ىلع نوشمت ،نيلجار اولصف متفخ نإ ينعي لاحلا
 جزمف ،لمجلا وأ تاملكلا ريسفت عم عضاوملا تارشعب هبارعإ لفح دقو

 ةيآلا دروي ال ةرات لب ؛تاءارقلاو ريسفتلاو بارعإلا نيب لصفلا اذه يف

 6ريسافت نم اهيف ليق امو اهانعم ريسفتل طقف امنإو بارعإلا نم ءيشل

 .هلثم هولتي امو مسقلا ىلع رسك ١! :روطلا] 4 روظلاو » هلوق» هلوق وحن
 روط وهو ىسوم هيف هللا ملك يذلا وهو نيدم برقب لبج مسا وهو
 وه (روطسملا باتكلاو) ،ةينايرسلاب لبج مسا روطلاو ،نينيسو ءانيس

 يف وهو حارضلا وأ ةبعكلا وه [: :روطلا] ؟ روُمغَمْلا تيلاو » ،نآرقلا

 رخَبلاَو» ،ءامسلا وهو (ه :روطلا) “ عوفزَمْلا فقسلاو » ،ةعبارلا ءامسلا
 .«طيحملا هو ءولمملا :يأ ٦[ .روطلاا ؟ روُجشَمْل

 )١) :رمزلا ٣٨.

 (٢) :سنوي ٦١.

 (٣) :ةرقبلا ٢٩.



 (لوألا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٢٠ ٦.

 ةلم ْلَب» ىلاعت هلوقو» :وحن ةاحنلا نيب فالخلا بارعإلا يف ركذي ةرات ه

 ةلم اوعبتا :لوقي هنأك ،ءارغإلا ىلع :لوق ،ةلم بصن"" افينح ميهاربإ

 وهو ©ضفاخلا فذحف ،ميهاربإ ةلم ىلع نوكن لب هانعم :ليقو ؛ميهاربإ
 ةاحن دنع لاحلا ىلع (ًافينح) بصنتو ،ضفاخلا عزنب بصنلا ىلع

 ،فينحلا ميهاربإ ةلم دارأ عطقلا ىلع بصن ةفوكلا ةاحن دنعو ،ةرصبلا

 .«بصتنا ماللاو فلألا عطق املف

 يذلا حضاولا بارعإلل هراركت ةرثك يلوغملا خيشلا ىلع كردتسي امم ه
 ةيآك هب لوعفملاو ،زييمتلاو ،لاحلاك :تارملا تارشع هبرعأ امبر

 ةدحاولا ةروسلا يف ترركت ولو ةروس لك يف اهبرعي وهف (اهيف نيدلاخ)

 يفتكي الو ،«لاحلا ىلع تبصن» ةرابعلا سفنب اهبارعإ ديعي تارم

 اهبرعي ام ةرثكل عضاوملا ضعب يف هنأ مغر ،اهقبس اميف اهيلع ةلاحإلاب
 ،ناك ام نيأ هلثمو ،لاحلا ىلع بصن 4؛اهيف نيدلاخ» هلوقو» :لوقي

 يأ «هلثم ركذ ةداعإ نع ىفكيو ،ناك ام نيأ فرظلا ىلع هادبأ » هلوقو

 ،ىرخأ ةرم اهتداعإ نع بارعإلا اذه يفكيو اتقو امنيأ اهبارعإ اذكه
 تارشع زييمتلاو تالوعفملا اهتاليثم برعيو اهبرعيل دوعي كلذ عمو
 بارعإ» ظفلب لوصفلا هذه رص هنأ ىلع ،ههباش ام هيلع سقو ،تارملا

 برعي هدجن اذه عمو ،«تابوصنملا نم برغتسي ام وأ ؤبوصنملا بيرغ

 .اهراركتو اهحرش يف غلابيو تاحضارلا

 يذلا بابلا اذه يف تارورجملاو تاعوفرملل عضاوم يلوعملا خيشلا دروي ٠

 كردتسي امم اذهو {ةلقتسم باوبأ اهصخ هنأ مغر ،تابوصنملا ركذل هصصخ

 هلوقو ،«ءادتبالا ىلع هعفر ١[ :نوقنانملا] ٩ ْمهِنَلَع اوَس» هلوقو» هلوقك ،هيلع

 .«هلثم هولتي امو "مسقلا ىلع رسك ١ :روطلا ؟ روطلاو » هلوق»

  

 )١( ١ ةرقبل : ١٣٥.



 ١٢١ رك سجر ةساردلا :لوألا مسقلا

 ةعيبطل ازعي كلذو ،هراركتو بارعإلا ركذ يف يلوغملا خيشلا بنطأ ه
 نيرشعو اتس بارعإلا تاحفص تزواجت دقو اهيف هعلضتو ةغللاب هئانتعا
 يف هبلغأو "نآرقلا مولع يف صصخملا بابلا اذه نم ةقرو ةئامو ةقرو

 .تابوصنملا بارعإ

 :نآرقلا يناعم بيرغ لواتت يف هجهنم

 ؛ةلهو لوأ اهانعم عماسلا ىلع ضمغي ظافلأ حرش وه نآرقلا بيرغ

 فدارتلا ببسب ،اهانعمب ةقيصلو اهبيكرت يف ةبيرق ىرخأ ظافلأب اهتهباشمل

 ةملكلل فراعم نئازخ حتفي ملعلا اذهو ثراركتلا وأ ،يظفللا سناجتلاو

 يف اهعوقو دنع ةيغالبلا اهتعور ةمق نيبي امك ،زيزعلا هللا باتك نم ةدحاولا

 قيقحت نع ئبني» :يناهفصألا بغارلا لوقي ،اهريغ نود اهنيعب تايآلا كلت

 كلذبف ءةضماغلا قورفلا نم اهنيب امو دحاولا ىنعملا ىلع ةفدارتملا ظافلألا

 ،هتاوخأ نم هريغ نود ةفدارتملا ظافلألا نم ظفلب ربخ لك صاصتخا فرعي

 بقع يف ىلاعت هركذ وحنو ةرم ردصلاو ةرم داؤفلاو ةرم بلقلا هركذ وحن

 قل » :ىرخأ يفو 0'"« نونمؤي ؤ موقل , تايآل مكِلَد يي َنإ» :ةصق

 موقل » :ىرخأ يفو ،'""«َنوممَلغَت مق » :ىرخأ يفو ."4 نوركفتي
 يزل» :ىرخأ يفو .ا راصنألا ييوأل » :ىرخأ يفو .« نوهقفي

 قحي ال نم هدعي امم كلذ وحنو 34 ىهنلا يلوأل » :ىرخأ يفو ." '؛ رجح

 )١( :ماعنألا  0٩٩:لحنلاو  0٧٩:لمنلاو  0٨٦:توبكنعلاو  0٢٤:مورلاو  0٢٧:رمزلاو ٥٢.

 )!( :سنوي  0٢٤:دعرلاو ٣، :لحنلاو 0١١  0٦٩:مورلاو  0٢١:رمزلاو ٤٢. 5:ةيثاجلاو ١٢.

 )٣( :ةرقبلا  0٢٣٠:ماعنألاو 5٩٧  3١٠٥:فارعألاو  0٢٢:ةبوتلاو  0١١:سنويو  6٥٥:لمنلاو  5٨٦:تلصفو ٢.

 )٤( :ماعنألا ٩٨.

 )٥( :نارمع لآ ١٣. :رونلاو ٤٤.

 )٦( :رجفلا ٥. ١

 )٧( :هط ٥٤.5 ١٢٨.



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ١٢٢ ٨
 3 ر /

 ركشلا هلوقب هلل دمحلا رسن اذإ هنأ ردقيف \دحاو باب هنأ لطابلا لطبيو قحلا

 .'"«نايبتلا هافوو نآرقلا رسف دقف هيف كش الب هيف بيرالو ،هلل

 طسوتم امهدحأ :نيعضوم يف نآرقلا بيرغل يلوغملا خيشلا ضعت دقو

 .لوطم طوسبم يناثلاو .عونم

 :(نآرقلا نم يناعملا بيرغ يق) ناوتعب هل َنَوَْعو :لوألا عضوملا

 .ميركلا نآرقلا نم ةقرفتم تاملك بيرغل جذامن يطعي نأ هيف دارأ

 :القتسم الصف هل دقع فنص لك ،ىتش فيناصت اهفنصو

 مُهَعاَرَو َناَكَو»ىلاعت هلوق :وحن ،اهفيرصتو اهبيكارت يف ةعونم ةماع ةلثمأ ه

 6هوفاخ امل مهءارو ناك ول ،مهمادق :يأ '"4ًابطغ ٍةنيِفَس َرُك أي كلق

 "”«ًاليقت ًامؤي مغَءاَرَو َنوُرَذَيَو» هلوق ءارو ةمايقلا ىلاعت هللا ركذ دقو
 ناسنألا ديري » :لاقو ،اهولتت اهرثإ ىلع ةرخآلاو تمدقت ايندلا نأ :ينعي
 :يأ ،ةزمهلا حتفب همامأ اهركذ سةرخآلا مويب بذكي يأ "!ةماقأ رجفي
 .اهيلإ نودصاق مهنأ اهفصو هنأك "همادق

 ةغللا ثيح نم اهب فرع نأ دعبف حدملاو ركشلاو دمحلا نيب قيرفتلا ٠٥
 اذإ اميف امهعامتجال هجو نم صوصخو مومع ركشلاو دمحلا نيبف» :لاق
 ىلع ىنثأ اذإ اميف ركشلا نع دمحلا قارتفاو ،ناسللاب معنملا ىلع ىنثأ
 ركش اذإ اميف دمحلا نع ركشلا قارتفاو ،ناسللاب هماعنإل دومحملا

 رابتعاب صاخو ،قلعتملا رابتعاب ماع دمحلاف ،ناكرألابو نانجلاب معنملا

 ناوفص قيقحتب ،قشمد ملقلا راد ٥٥٦ ٥٥٥ص ثنآرقلا بيرغ تادرفم .يناهفصألا بغارلا )١)

 .م٢٠٠٢/ه ٣: ٤٢٢ ط ناندع

 )٢( :فهكلا ٩٧.

 )٣( :ناسنإلا ٦٢٧.

 )٤( :ةمايقلا ٥.

 



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 اذذگم رحتالري

(٢) 

(٦) 

 هللاو ©قلعتملا رابتعاب صاخو دروملا رابتعاب ماع ركشلاو ،دروملا

 ء

 . ملع ١

 مهيرئَس» ىلاعت هلوق :وحن ،يعابرو يثالث اهلصأ لاعفأل ةلثمأ ركذ مث
 ؟فورحلا يثالث هيضام له ةمومضم 4 مهيرئشس . نم ءايلا 4 اَتِتاَيآ

 ةعراضملا فرح احوتفم نوكي ءاجهلا يعابر نكي مل اذإ لصألا يفو

 تنأ) نم ةيقوفلا ءاتلاو ،(لعفأ) نم فلألاو ،(لعفن) نم نونلا وه يذلا

 كلذ نع يلوغملا خيشلا باجأو ؟(لعفي وه) نم ةيتحتلا ءايلاو ،(لعفت
 ةحوتفم ةزمهو ءارو فلأ (َيَءرأ) اهلصأ ةيعابر ةملكلا هذه لصأ» :هلوقب

 ،ةمومضم ءايو ةروسكم ةزمهو ءارو ءاي (يِري) اهلبقتسم ،ةحوتفم ءايو

 نكل فرح نع ةديدشتلا نأ امك ؤ©فرح نع دعت اذه لثم يف ةزمهلاو

 ةملكلا ةروص تراص .ةريخألا ءايلا ةكرحو ةزمهلا فذحب ةملكلا اوففخ

 يهو ةعراضملا فرح ىلع مضلا تبثو ،(يثرُي يرأ) اهنأك يثالثلا ىلإ
 يثالث مزاللا امأو \ءيشلل هريغ يري هنأل ٌدعتم اذهو لصألا ىلع ءايلا

 .«ملعأ هللاو ءايلا حتفب ىري وهو يأر نالف :لوقت

 مهموي » و 8'»« نوراب مه موَي» :وحن ‘لوصفملاو لوصوملل ةلثمأ ركذو

 كيسوؤزي اوحتفاو » :وحن "ريخأتلاو ميدقتلاو ،'")« َنوُقَعَصُي هيف ين
 يف رسكلاو حتفلاب (رابدأ) ةملك وحن ،ةءارقلا فالتخاو .« مُكَلُجْزَأَو

 كلذ وحنو 0 دوجشلا َراَبذَاَو » هلوقو .4 موجنلا راَبذإَو » ىلاعت هلوق

 .يلوغملا خيشلا هيف ضافأ امم إماعلاو صاخلا ركذ نم

 :ىروشلا ٥٣.

 :رفاغ ١٦.

 :روطلا ٤٥.

 :ةدئاملا ٦

 :روطلا ٤٩.

 ق : ٤٠.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصتلا يف بيذهتلا باتك گا٦ 3

 ءاملا اًقَط اَمَل انإ » :وحن زاجملا نم ،ةيغالبلا بناوجلاب قلعتت ةلثمأ ه
 6ثفذحلاو ،ةرواجملا ةقالعو مكدادجأ انلمح يأ ."4 ْمُكاَتلَمَح

 عابتالاو ©فيفختلاو ؤ©فيعضتلاو ،ماغدإلاك ةغللا بناوج يفو ،رامضإلاو

 يلوغملا خيشلا لقم ،ةعونتم ةددعتم ةيغالبو ةيوغل ثحابمو بارعإلا يف
 .ةيفاك ةلثمأب لكلل

 وه هباشتملاو ،تاهباشتملا تايآلا يناعم بيرغ ريسفتب قلعتت ةلثمأ ركذو ه

 قيلي ام ىلع اهيناعم لمحت ،ناعم ةدعو هوجو ةدع لمتحي يذلا ظفللا

 وأ ةيظفللا نئارقلا بسح ىلع العو لج ۔ ىلوملا لالج تافصب
 وحنو ‘هاتمعن امه ناديلا ،'"4 ناتظطوشبنق هادي لَب»» :وحن ةيونعملا

 ىلإ ىوقا ممث» هلوقو .ةيآ هل رهظأ يأ 6'« لبجلل هبر ىلجت اَمَلم»
 .«هريبدتو همكح ىوتسا :يأ ،'4 ِءاَمَسلا

 اذهل طبارلاو ،اهريسفتو ىنسحلا هللا ءامسأ يف الصف يلوغملا خيشلا دقع ه

 باتك نم تاملك يه ىنسحلا ءامسألا نأ يناعملا بيرغ ريسفتب لصفلا

 اهلف احضاو ارهاظ ناك نإو اهانعم نإف ،نايبو حاضيإ ىلإ جاتحت هلل
 ىنسحلا ءامسألا عبتتي مل هنكلو ،ةيلعلا تاذلا قح يف ةقيقد ناعم

 ةيفيرعت ةمدقمب اهأدتبا ،اهنم امسا نيسمخ ةبارقب ىفتكا امنإو ،اهعمجأب

 ىنعم حرشو لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب قيرفتلاو ،ةيلعلا تاذلل

 ءامسألا كلتل هحرشو ،(تيقمملا) مساب اهمتخو ،(هللا) ةلالجلا ظفل

 همسا ىنعم حرش يف هلوقك ،ديقعت هيف سيل لهس رصتخم تافصلاو

 )١( :ةقاحلا ١١.

 )٢( :ةدئاملا ٦٤.

 )٣٢( :فارعألا ١٤٣.

 )٤( :ةرقبلا  5٦٩:تلصفو ١١.



 ٨ ١٢٥ ةساردلا :لوألا مسقلا
 ر سر

 لعفلاو 6ميلعلا وه تاذلاف لعف ةفصو تاذ ةفص» :(ميكحلا) ىلاعت

 ؛امكح هسفن هللا ىمس دقو ،ميلعلا ىنعمب ميكحلاو ةمكحم هلاعفأ دجوت

 لي للخ هكلم يف نكي ملو ،ءيش هتفي ملف كقلخ ام مكحأ هنأل

 .«ملعلا يه ةمكحلاو

  

 :(نآرقلا لئاوأ بيرغ ريسفت يف) ناونعب هل َنَوَْعو :يناثلا عضوملا
 بيرغ يف بولقلا ةهزن» باتكل يفرح لقن هتقيقح يف عضوملا اذهو

 :ىفوتملا) يريزمملا ركب وبأ يناتشجلا ريزغ نب دمحم هفلأ ،'»«نآرقلا

 يناعم بيرغ ريسفتب أدبي مجعملا فورح ىلع هباتك بتر دقو 5'"(ه٠

 ةزمهلاب أدبت يتلا تاملكلا مث ‘ةحوتفملا ةزمهلا أدبت يتلا تاملكلا

 ىلإ لقتني اهدعبو ةروسكملا ةزمهلاب ادبت يتلا تاملكلا مث ،ةمومضملا

 ."ءايلا فرح وهو مجعملا فورح رخآ ىلإ جهنلا سفنب ءابلا فرح

(١) 

(٢) 

 :ةعبطلا ،ايروس ۔ ةبيتق راد :هرشنب تماقو ‘نارمج دحاولا دبع بيدأ دمحم :باتكلا ققح

 نمحرلادبع فسوي .د.أ هققح امك .دحاو ءزج هئازجأ ددعو ،م٥٩٩١/ه٦١٤١ ىلوألا

 هتاعبط نسحأ يهو ،م٣١٠٦ رطقب يمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو اهتعبطو ،يلشعرملا

 .يناتسجسلا باتكل ةطوطخم خسن تسب تنروق ذإ
 ناك ،«نآرقلا بيرغ» فنصم ،رسفملا يناتشجشلا ريزع نب دمحم ركب وبأ مامإلا يريزعلا

 يرابنألا نب ركب ابأ هيف عجارو ،هررحو نينس ةدع يف بيرغلا فلأ اريخ الضاف الجر

 نب دمحم هللادبع وبأ يبهذلا :رظني ةئم ثالثو نيثالثلا دودح ىلإ ريزع نبا يقب ،هريغو

 .نانملادبع ناسح هب ىنتعاو هبتر ٢٥٦٣\ ص ٢ جم ‘ءالبنلا مالعأ ريس ،نامثع نب دمحأ

 .م٤٠٠٢٦ ةنس نانبل ،ةيلودلا راكفألا تيب ةسسؤم

 تماق دقف ،اهانعم ةفرعمل اهنيعب ةينآرقلا ةملكلل عوجرلا يف ةيمجعملا ةقيرطلا ةبوعصل ارظن

 بيترت :لامعألا كلت نمو .ابترم نآرقلا روس ىلع ليلجلا باتكلا اذه بيترتل دوهج
 هنأ لوقلا ةلفان نمو اذه ،(ةنوقرم ةخسن) ملعلا ةبلطل هعبط ينيبرشلا ميهاربإ روتكدلا

 ةسارد :رظنا ملاعلا تابتكم ىلع ةعزوتم طوطخم ةثم ةبارق يناتسجسلا باتكل دجوي

 ٤٢(. ۔ ٣٧ :ص ،يلشعرملا نمحرلادبع فسوي .د.أ)



 (ل؛الا ء:حلا) لان ذا ف بيذهتلا باتك ٨
 لو زجلا) افلالاو ةحاصفلا يه بي نذهتلا ب نتحس مدحج ٢٦ ١

  

 .اهتافدارم ركذيو ،اهبيرغ رسفي مث ةملكلا دروي نأ يناتسجسلا ةقيرطو
 مث "ةفيرشلا تايآلا نم ةملكلا كلت اهيف تدرو يتلا دهاوشلاب دهشتسيو

 ،تاملكلا كلت دورو يف اهب جتحي يتلا برعلا راعشأ مث ؤ©فيرشلا ثيدحلا

 ىَّلَع مُهَراَرؤَأ » ىلاعت هلوق يف لوقي (رازوأ) ىنعمل هريسفت كلذ ةلثمأ نمو
 ةئيز نيم ًاراَرؤأ اتْلَمُح» :زعو لج هلوقو حمهمانآو مهلاقثأ يأ» :"« ميهروهل

 ثَرَحْلا م عضت ىتَح» :زعو لج هلوقو .مهيلح نم الاقثأ يأ '"4 موقلا

 ملسش الإ ىقني ال ىّنَح يأ .حالشلا بزحلا لهأ عضي ىتَح يأ "4 اَمَراَرَ

 لمحي هنأل ؛ارازوأ حالسلا يمشق .ناتنإلا هلمح ام رزولا لصأو ملاسم وأ

 ال يأ ؛ىرغأ لقث ةلماح لمحت آل يأ '؛« ىرخأ رزو ةرزاو ؤزت الؤ» :هلوقو
 اذه ىلع هنأ الإ .دجاوب بزوَحْلا رازوأل عمسي مل .اهريغ بنذب سفن ذخؤت

 :هلوقب بزحلا رازوأ ىشغألا رسف دقو ،رزو ليوأتلا

 اروكذ اليخو ،الاوط احامر اهزازوأ برحلل ثذنفغأو

 اريعف ًاريع بزحلا رث : ىلع اهب ىدحت واد جنشت نيمو

 .')«ليإلا اهب ىدحت يأ

 رثكأ ىوح ،ردقلا ليلج عئار باتك «بولقلا ةهزن«يناتشجلا باتكو
 ةيبرعلا ءاملع لاوقأب للدو ،هتاءارقو هبيرغو هدهاوشل ضرعتو ،ينآرقلا ملكلا

 هب عفتناو ،قافآلا يف رشتناو ،سانلا دنع لوبقلا هباتك يقل كلذل ثرابكلا

 خيشلا لعلو ،ملعلا اذه يف فلأ نم لك هنع لقنو ليج دعب ًاليج سانلا

 )١( :ماعنألا ٣١.

 )!( :هط ٨٧.

 )٢( :دمحم ٤.

 )٤( :ماعنألا  0١٦٤:ءارسإلاو  5١٥:رطافو  0١٨:رمزلاو ٧.

 )٥( ص ،بولقلا ةهزن ،يناتشجشسلا ٥٨.



 ١٦٧ _ ةساردلا :لوألا مسقلا
 رت مست

 فذحلا نم ريسي ءيش عم ،اذه هباتك ىلإ باتكلا اذه مضي نأ دارأ يلوغملا

 اورصتخا نيذلا ءاملعلا ةداعك هدنع نم تادايز هيلع فيضيو ٥بيذهتلاو

 .اهيلع اوشحو اهوبذهو ةلوطملا بتكلا

 :ميركلا نآرقلا مولع يق ئراقلاو ثحابلل هيبتت

 لب ؛يناتسجَسلا باتك لقن هنأب حرصي مل يلوغملا نأ رظنلل تفاللا نم

 دقف ،هدحو هب يلوغملا درفني مل جهنم اذهو ديعب نم الو بيرق نم هركذي مل
 ارصاعم ناكو (م٢٨١١ :ت) يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم ريمآلا هعينصك لعف

 الماك ًالقن هلقنو يناتشجشسلا باتك يناعنصلا رصتخا دقو ،يلوعملا خيشلل

 (قالح نسح نب يحبص دمحم) باتكلا ققحم نأ ىتح ،هفلؤمل هبسني ملو
 رم ىلع ءاملعلا نم ددع كانهو ،يناتشجشلا نع هلقن يناعنصلا نأ رش

 وأ ،هرصتخيوأ باتك نم لقني ناك ةيمالسإلا فئاوطلا عيمج نم روصعلا

 ئراقلا ةفرعمب مهل رذتعي امبرو ،هلهأل كلذ ةبسن نودب هنم ةلماك اباوبأ لقني

 ال نكلو ئراقلا مهف ىلع اولكتاف \ةسبتقملا باوبألا وأ ةلوقنملا بتكلل

 نم عرفلا فرعي الف ©روصعلا لواطت عم ةصاخ ئراق لكل كلذ ىتأتي

 هدنع فوقولا يغبني رمأ اذهو ،‘هنع لوقنملا نم لوقنملا الو علصألا

 .هيبنتلا مزل كلذل ،هباحصأل لضفلا بسنيل ،هيلع هيبنتلاو

 هلخدأ امو "ريبكلا باتكلا اذه يف يلوغملا خيشلا هب ماق يذلا لمعلاو

 :يتآلا يف صخلتي تادايز نم هيف

 ،«©بولقلا ةهزن» يلوغملا خيشلا رصتخا ثيح :بيذهتلاو راصتخالا ه

 اريثك فذحيو ليوطت نودب رشابملا اهانعمو ةملكلا ىلع رصتقي هلمع ناكف

 ةملكلا يقبيو دهاشلا فذحي وأ \دحاو دهاشب يفتكيو ،ةيرعشلا دهاوشلا نم

 :تايآ» :يلوغملا خيشلا لوقي ،«ةيآ» ةملك حرش يف هعينص لثم ،طقف اهانعمو



 لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٢٨ ٦ ) ألا .ز ةاق د ببذهتلا بات

 ىنعم :ليق .هعاطقنا ىلإ لتم مالك نآرقلا ةيآو ءاضأ بئاجعو تاقالع

 اهدروأ امنيب ،«مهتعامجب يأ مهتيآب مزَقْلا جرخ :لاقي .فوم ةعامج يأ ةيآ
 :رعاشلا لوقب اهل دهشتساو ىناَتشجَسلا

 الفاَطملا حاقللا يجزئ انييآب انلثم ئح ال نێتفنلا ني انجرخ

 . '١انتعامجب يأ

 نم وأ ،هدنع نم تافاضإ هيلع يلوعملا خيشلا داز :باتكلا ىلع ةدايزلا ه

 .ةيهقف ةلأسم حيضوت وأ .ةغل وأ ةملك طبض يف ،اهركذي ال نكل ىرخأ بتك

 ركذ يف داز امك ،ةيلصألا باتكلا دهاوش ىلع ةددعتم ةيرعش دهاوش دازو

 خسن ةدع هل يناتسجسلا باتك نأ امبو ،ةينآرقلا تايآلا ضعبل ىرخأ تاءارق

 هداز ام لك سيلف ،تادايزلا ضعب اهيف يلوعملا اهدمتعا يتلا ةخسنلا امبرف

 وأ ةغل طبض تادايز يلوعملا خيشلل نأ يدنع حججرتي يذلاو ،هل يلوعملا

 :ةلثمألا مكيلإو ‘تاءارقلا ضعب وأ ةيرعش دهاوش تادايز

 هيلإ ريشت يهقف ىنعم ىلع ةدئافب خيشلا قلع امبر :ةيهقفلا لئاسملا ١

 ©يلوغملا خيشلا اهداز امنإو ،هباتك يف يناتشجئلا اهدروي مل ةملكلا كلت

 هتفاضإ نم غرف هنأ ىلع لدت يهو (عجر) ةملك بتك ةدايزلا نم ىهتنا اذإف

 ىلاعت هلوق ىنعم ريسفت دنع كلذ لاثم ،«بولقلا ةهزن» باتك لصأل عجرو

 متكردأ ام الإ» اهانعم يف يناتشجئلا مالك دروأ الوأ ."4 ْمُتَِكَ د ام الإ»

 ؛ ْمْتِيَكَذ ام الإ » هلؤَق نع دربملا تلأس :ورمع وبأ َلاَق .مامنلا ىلع هحبذ

 يلوغملا خيشلا داز ،'«ةايَحْلا ىلإ تؤملا نم مكلعفب متصلخ اَم يأ :َلاَقَ

 (١) ص ©برولقلا ةهزن .يناتشجشلا ٤٧.

 )٢( :ةدئاملا ٣.

 )٣٢( ص ء(نآرقلا مولع يف) عبارلا بابلا :بيذهتلا باتك ،يلؤغملا ٢٢٨.

 



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 ١٢٦٩ ,حك مرصتللري

 حباذلا نوكي نأ وه ماتلا حبذلا طورش نمو» :يتآلا «مامتلا ىلع» ةرابع دعب

 هللا ركذي نأو ،انتتخم نوكي نأو ،ىراصن وأ دوهي نم ايباتك ،ايمذ وأ املسم

 نإف ،الالح نيكسلا نوكي نأو ،الالح حوبذملا نوكي نأو ،حبذلا نيح هيلع

 يهو ةذوتقوم وأ عبس اهيلع ضع وأ ةيدرتم وأ ةحيطن ةحيبذلا تناك

 حبذلا دعب تكرحت نإف ةايح اهيف تيقبو ةضيرم وأ ،ران اهتحفل وأ ةبورضملا

 اهب لبقتسي نأ بحتسيو .ةتيم يهف حبذلا دعب كرحتت مل نإو ،لالح يهف
 .'"«خلا ..ورمع وبأ لاق (عجر) .ملعأ هللاو .ةرهاط نيكسلا نوكت نأو ،ةلبقلا

 نم ىكذملاو حبذلا طورش يف ةيهقفلا ةلأسملا هذه يلوغملا خيشلا فاضأف

 اهدافتسا وأ ةرشابم هتفاضإ نم كش ال يهف ،.ةهيقف ضاق لجر وهو ،ناويحلا

 .هقفلا بتكل ةددعتملا هتاءارق لالخ نم

 ًدُعبو» :هلوق وحنك نآرقلا بيرغ ىف ريثك اذهو :ةغل وأ ةملك طبض ۔٢

 :هلوقو ،«©كلذ فالخب يناثلاو ©يضاملا يف نيعلا مضب لوألا دغلا نم دعن

 » مضلاو حتقلاب ةَلؤَد :ُلاَقي» :هلوقو « هرسكو ميجلا مضب البجَو ًالثجل»

 .لاذلا حتفب وهو ،لوبقْلا عير امات اممهَف نوكي نأ ،مهقْلا يف غاكذلاو» :هلوقو
 نوبَكزَي ام :مهبوكَر» :هلوقو "« امهزون :سمشلاو رانلا اَكُذ :لاذلا مضب ائأو

 «٠ (ٹنيكر) رَدضَم "مهلعف ءارلا مضب ۔ (مهُيوُكز) امأو ۔ ءارلا حتفب - اهيلع

 :« ولا راد مهيَلَع ِوَملا َنلَت هللاب َنيئاَقلا» :ىلاعت هلوق نم :ِءؤسلا» :هلوقو

 حتفلاو مضلاب غوسي ءاس :نم مسالا وه :مضلاب ىرخألاو ،نيسلا حتفب لوألا

 5 ءوس بغ نم اضيب جرخَت» ىلاعت هلوقو ،صزتبلا :نيسلا مضب ءوشلاو

 أرما كوبأ ناك ام» هلوق امأو ،حتفلاو مضلاب (ءؤُملا ةرئاد مهييَلَع) ئرفو

 عمجلاو نينثالاو دحاولل لاقئو نيسلا حتفب (ءعؤش) :موق لاقو .4 ءوس
 مضبو ،داصلاو نونلا مضب (تضصَتَو ثضصئ)» :هلوقو ،« ملعأ هللاو ،ثنؤملاو

 (١) مولع يف) عبارلا بابلا :بيذهتلا باتك ،يلؤغيلا القرآن(٨ ص٤!٢.



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٠ ٢ ١ ٨
 . , .ننس ٩

 نوحبذي توضئَم مص ؤأ زَجَح َوُهَو دجاو ىئْغَمِب :داصلا نوكسو نونلا

 ىنتَم» :ىلاعت ُهلوَقَو .ءاَيغإَو بعت :داصلاو نونلا حتفب ؟ تصن » .هدنع

 ك كلذ ريغو 5«زَشَو ءالب يأ :داصلا نوكشب4 باذَعَو بضلب ناميلا
 .هلمعو هتفاضإ نم اذه نأ كش الو ،ةيشاحلاب ًاقثوم هدجت

 هركذ ام ىلع ةدايز ةينآرقلا تايآلا ضعبل ىرخأ تاءارق ةفاضإ ۔ ٣

 َرْيَع ءاتلا رسكب «تاَهِيَه» رفعج وبأ ًرَقَو» :هلوق :كلذ ةلثمأ نمو .يناتسجسلا

 نَوَنُم ريع ءاتلا مضب رسماع نب رصت أرقو .ِءالؤََو .سشأ :لثم ىلع نَوَنُم

 تاغل اَهّنَكَو تفيێَكَو نيأ :لثم اهلعج بصت نَمَو .ثيحو قو ،ذنُش :لثم

 اَهيِفَو ،ِءاَهْلاي اَهيَلَع فقَوْلا يئاسكلا نع ىوزيَو ،ِءاتلا ءاقلا رَعكأ اهيلع فقو

 :ىنعمب (روشئ) عمج :هارشُن»» :هلوقو 0«تاهنأو ،تاهنَه :تامل شمن
 يئاسكلاو ةَرْمَحَو عقو ثيح فيفختلاب 4ارشْن» رماع نبا أرقو اران
 :ىنعمب لاحلا عقوم يف ردصم هنأ ىلع عقو ثيح نونلا حتفب 4 ارشت»

 ٩اَرْشُب » مصاع أرقو ،نابراقتم رشنلاو لاسرإلا نإف ،قلطم لوعفموأ ،تارثان

 (ًرش) هب ئرق دقو ،(ريشب) عم (رشبب) نيشلا فيفخت وهو ءاج ثيح ءاتلاب
 ءاهريغو ،'"«ةراشيليل ىرشب وأ تاراب :ىنعمب (ةرشب) ردصم ءابلا حتفب
 نم اهلقن هنكل يناتسجسلا باتك ىلع اهفاضأ يلوعملا خيشلا نأ رهظيو

 ىلع فقنل ‘تاءارقلا لصف يف هطسب ديزم يتأيسو ،قثوم وه امك ،هريغ
 .ةينآرقلا تاءارقلا هوجو اهنم لقن يتلا وا

 دهاوش نم يناتسجسلا دروأ ام ةرثك مغر : :ةيرعشلا دهاوشلا يف ف ةدايز ۔

 ليلدتلل ىرخأ تايبأ وأ ىرخأ دهاوش اهيلع داز يلوعملا نأ الإ ةيبرع

 نب دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ ٢٦٥/٣، ج ،يوغبلا ريسفت نم يفرح لقن صنلا اذه )١(

 .ه٠٢٦٤١ ١: ط ،توريب ©ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يوغبلا ءارفلا نب دمحم

 توريب ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٣ ج :يواضيبلا ريسفت نم ىفرح لقن ةدايزلا هذه )٢(

 .ه٨١٤١ :اط



 ١٢١ ةساردلا :لوالا مسقلا
 -- ب رمحي

 هللا لاق ،بفات يأ :ياَعو» :هلوق :ةلثمألا مكيلإو يوغل دهاشك ال ظعولاو

 لاق .نيفاَئلا يأ :؛هَنيرباقلا نوأ انت دلو نمخَولِل ناك نإ ل :ىلاعت

 َ :')رعاشلا

 مراضَملا ماركلا مشلا يئابآتب اشعاقم سأ نأ وفضتب شيلو

 مشاهو فانم نم سمش دبع وئب ينتسو ثئبس ذإ افضَت نكلو
 مراتب اميمت وجهأ نأ دْبغعأو مهلغمب ينج يلئاقأ كوأ

 ."تآ :يأ
 لاق ،'"؛مام نم يأ :4 لَجَع نم ناتنإلا قلخ » ىلاعت هلوق نم» :هلوقو

 :'ث) رعاشلا

 «لَجَعْلاَو ءاملا نيت ثني لخنلاو ةئبنم ءامصلا ةرخصلا يف غبئلا

 : هلوقو

 اتاَهيَه ىر ال ةمايقلا ىَتَح ىرلا نكس نم 5 ال تام

 هذه ضعب دهاوشلا نم ريثك اهريغو ،'«ةيهاتعلا ىبأل تيبلا اذه

 :اهلوأ ةديصق يف ريرج ىلع اهيف دري 0٢٠٠/٢ ج هناويد يف يهو قدزرفلل تايبألا هذه ()

 (مداوقلا ريصق ريصق زاوزَوب ثعاجف ارجاف قدزرفلا مأ ثدلَو دقل)

 .يناتسجتلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 مالك هيلعو ‘كلذ ىلع لدي يرعشلا دهاشلا نأل (ءام) سيلو (نيط نم) ينعي هنظأ )٣(

 . يرشخمزلا

 لاقو .ريمح ةغلب "نيطلا :(لججعلا) ليقو» :يرشخمزلا لوقي عسي مل يريمج رعاشلا )٤(

 ١١٧/٣. ج :فاشكلا «لجعلاو ءاملا نيب تبني لخلاو :مهرعاش

 بتكلا راد ةعبط يف الو ؤ©توريب رداص ةعبط ،ةيهاتعلا يبأ ناويد يف هدجأ مل تيبلا اذه )٥(

 :تيبلا اذه ةريخألا ةعبطلا يف يذلاو ‘توريب .ةيملعلا

 اتاهيه يجترت امم تاهيه جترمل دولخلل كنإ تاهيه
 .م٨٩٩٧١ ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ٤٢ ص شةيهاتعلا يبأ ناويد :رظنا



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك لح و ١٢٢

 ©يلوعملا خيشلا ةزوحب يتلا يناتسجسلا ةخسن يف تناك امبر دهاوشلا

 .هتفاضإ نم - كش ال - اهضعبو ةغللا بتك نم اهضعبو

 ةملك وأ ةرابعب ةرابع يلوغملا خيشلا لدبتسا امبر :رييغتلاو لادبتسالا ٥

 سكعلاو ،«ىلاعت» ةرابعب اهلدبتسي «لجو زع زعو لج» ةرابع :وحن ،ةملكب

 اومس امنإو» ةرابعب اهلدبتسي «طابسألاب ءالؤه يمس امنإو» ةرابعو حيحص

 لك الو» ةرابعب اهلدبتسا «ارذنم ملعم لك سيلو» ةرابعو «طابسألاب ءالؤه

 فالتخاب فلتخت تارابعلا نأل ؛فالتخا ريبك هيف سيل اذهو ،«رذنم ملعم

 مل ىنعملا ماد ام يلوغملا خيشلا نم فرصت اذه لعلو ،دحاولا باتكلا خسن

 .لدبتي

 باتك مضي نأ وه يلوغملا خيشلا لمع نأب ءالجب نيبتي اذكهو

 دصقم اريثك يوغللا بناجلا يف هفعسي هنأل ؛هباتك ىلإ هلمكأب يناتسجسلا

 «بولقلا ةهزن» باتك صيخلت نم دصق اميف هلمع ةين هلو ،«بيذهتلا» هباتك

 ىلع نآرقلا مولع نم هعمج ام لمشيو ،عضوملا اذه يف هباتك يف هداريإو
 هلقن دارأ امنيح هفلؤمو باتكلا ىلإ راشأ هتيل نكلو ،اضيأ بيرغلل هركذ
 .ئراقلل كلذ حضتي ىتح ؛هرسأب

 :لصفلا اذه يف ثحابلا لمع

 6يناتشجشسلا ةخسنب لصفلا اذه يف يلوعملا خيشلا هبتك ام تنراق ١

 راد اهتعبطو ،نارمج دحاولادبع بيدأ دمحم اهققح يتلا ةخسنلا اهبرقأو

 يتلا ةققدملا ةعبطلا ىلع ةدايز ،م٥٩٩١/ه٦١٤١ ،ىلوألا :ةعبطلا ،ايروس ؤةبيتق

 اهيلع قيلعتلاو اهيقحتب ماقو ،يناتشجسلا باتكل خسن تسب تنروق

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو اهتعبطو ،(يلشعرملا نمحرلادبع فسوي .د.أ)



 ةساردل ١ :لوألا مسقلا
 ١٢٢ ,ء مسقلل

 ©طقف انه يلوعملا خيشلا هبتك يذلا صنلا تبثأ .م٣١٠٢ رطقب يمالسإلا

 ثيدحلاو ريسفتلا بتكو يناتشجشسلا خسن ىلع ليكشتلاب هطبضو هيف ثققدو

 نإ هللا رفغتسأو ،عسؤلا نم هيلع تردق ام تلذب دقو ،ةغللا مجاعمو بدألاو

 .ريصقت لصح
 نيب يناتسجسلا باتك ىلع يلوعملا خيشلا اهداز ةدايز لك ثعضو ٢

 عضو نإو هيلإ رشأ مل ام امأ ءةيشاحلا يف اهيلإ ترشأو ( ) اذكه نيسوق

 [ ] اذكه نيترصاح ثعضوو ،يلوعملا باتك نم وهف هتيمهأل نيسوق نيب
 يف ةدوجوم يهو يلوعملا اهفذح مالكلا مهفل اهنم دب ال ةدايز ىلع لدت

 .اهل مالكلا ءاضتقال يسفنب اهتفضأ وأ ،يناتشجشسلا باتك

 نآرقلا بيرغ باتك نأ :اهنم بابسأل ةينآرقلا تاملكلا جرخأ مل

 ةينآرقلا ةملكلا بتكي ال ام اريثكو مجعملا فورح نم فرح لوأ ىلع بترم

 ؛ىرخألا ةينآرقلا تاءارقلا جرخأ مل كلذكو ثدئاوزلا نم اهدرجي لب اهصنب

 هرخآ ىلإ فيرشلا فحصملا لوأ نم تاءارقلا ىصقتسا يلوعملا خيشلا نال

 ،كلانه تاءارقلا عجارتلف (ئراقملا يف) لصفلا اذه دعب يذلا لصفلا يف

 .لوادتم عوبطم ققحم يناتسجسلا باتك نأ امك

 ءاهناضم نم ةيرعشلا دهاوشلاو ةيوبنلا ثيداحألا عيمج تجرخ ٤

 ثحرشو ،اهرداصم ىلإ يلوعملا خيشلا اهداز يتلا تالوقنلا ضعب تلحأو

 .ةروهشملا سيل ةرومغملا مالعألل تمجرتو ةيشاحلا يف ةبيرغلا ةملكلا

 :ىتسحلا هنلا ءامسأ لوانت يق هجهنم

 هل ةقالع ال هنأ مغر ،ىنسحلا هللا ءامسأ ركذل الصف يلوعملا خيشلا دقع

 ركذ نم هباتك يلخي ال نأ دارأ هنأ كلذ ىلإ هاعد يذلا لعلو ،نآرقلا مولعب

 ًاحرش مسا لكل ًاحراشو امسا امسا هل ًاركاذ هلامك تافصو هللا ءامسأ

 



 (لوالا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ١٢٤ ٨
 د . - 7 0 _

 نايب ةميركلا تايآلاب دهشتسيو ،ىرخألا لوصفلا يف هجهنك ًاطسبم ارصتخم
 قيرفتلاو ،ةفصلاو مسالا ىنعم حرشب أدب دقو "ةميركلا ءامسألا كلت يناعمل

 دعب ىنسحلا ءامسألا ركذ يف عرش مث ،لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب

 .ًامسا امسا كلذ

 هب صتخا يذلا مسالا هنإف هللا :اهلوأف» :«هللا» ةلالجلا مسا يف لوقي

 هَل ْمَلْغَت لَه» :ىلاعت هللا لاق كلذكو ،هب ىمستي نأ قولخمل زوجي الف ،ىلاعت
 هيلإ هلأت هنأ هانعم :ليقو ،هل قحتو ةدابعلا هل بجت وهف [٦ه :ميرم] ؟اًيوَس

 مظعألا هللا مسا :ليقو ،هللا مظعألا هللا مسا نإ :ليقو إمهجئاوح يف قلخلا

 .«مويق اي يح اي مظعألا هللا مسا :ليقو ،ماركإلاو لالجلا اذ اي

 هيقفلا خيشلل رونلا باتكب لصفلا اذه يف يلوعملا خيشلا رثأت دقو
 باتك نم «ىنسحلا هللا ءامسأ» لصف يف دافتساف مدقت امك مصألا نامثع
 راصتخالاو صيخلتلا نم ءيشب ،كانه مصألا خيشلا اهدروأ امك رونلا
 فرصتب انايحأو ايفرح لقنلا ىف هعم قفتي ابلاغ هنأ الإ ريخأتلاو ميدقتلاو

 رخأو مدق امبر لب ،ىنسحلا ءامسألا ركذ ىف هبيترتب ديقتي ال هنأ الإ .طيسب

 .امامت كلذ هل نيبتي نيباتكلا نيب نراقي نمو

 :ميركلا نآرقلا نم خوسنملاو خساتلا لوانتت يف هجهنم

 تخسن :لاقي امك نايعألا ةلازإ هنأب :ةغل خسنلا يملاسلا خيشلا فرع

 دعب يعرش مكح عفر هنأب :عرشلا يفو ءاهتلازأ :يأ ؛نالف ينب راثآ حيرلا

 :رخآ يعرش مكحب هتوبث

 "يعرش مكحب هتوبث دعب عرشلا غكح عفري نأ خسنلا

  

.٠/١ ٥٠ 
 ح سمشلا ةعلط ،يملاسلا

(١) 



 ٨ ١٣٥ ةساردلا :لوألا مسقلا
 زح - 7 1 ٠

 موقي هيلع هنأل ؛ةريطخو ةليلج دئاوف هل خوسنملاو خسانلا ملع ةفرعمو

 لمعلا لطبأ امو همكح تبث امو ،ماكحألاو عئارشلاو ،مارحلاو لالحلا ةفرعم

 خوسنملاو خسانلاب ماملإلا ..«:هلوقب ملعلا اذه ةيمهأ يناقرزلا صخل دقو ،هب

 هللا ةمكح ىلع ناسنإلا علطيو يمالسإلا عيرشتلا ريس نع باقنلا فشكي

 ةحضاو ةلالد لدي امم ،سانلل هئالتباو ارشبلل هتسايسو ،قلخلل هتيبرت يف

 ،نآرقلا اذه لثمل ردصملا نوكت نأ نكمي ال يمألا يبنلا دمحم سفن نأ ىلع

 ةفرعم نإ ..ديمح ميكح نم ليزنت وه امنإ عيرشتلا اذه لثمل عبنملا الو

 حيحص ىلإ ءادتهالا يفو مالسإلا مهف يف ميظع نكر خوسنملاو خسانلا

 الإ اهنيب ضقانتلا عفدني ال .ةضراعتم ةلدأ تدجو ام اذإ اصوصخ "ماكحألا

 حلاصلا انفلس ناك اذهلو ،اهخوسنم نم اهخسانو ،اهقحال نم اهقباس ةفرعمب

 مهنولمحيو ،اهيلإ سانلا راظنأ نوتفليو ،اهنوقذحي ةيحانلا هذهب نونعي
 ."_)«اهيلع

 دقو ،مالسإلا يف ىلوألا نورقلا ذنم خوسنملاو خسانلا يف فيلأتلا ناكو

 خسانلا :اهتلثمأ نمو طسوتملاو رصتخملاو لوطملا اهنم تافلؤم هيف تعضؤ

 ،يزوجلا نبال نآرقلا خساونو ،ةمالس نبال ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو

 ةدايز ،اهريغو يسودسلل خوسنملاو خسانلاو ،مزح نبال خوسنملاو خسانلاو

 خسانلل ةطوسبم ًاثاحبأو ةلوطم الوصف تدقع يتلا نآرقلا مولع بتك ىلع

 ،يناقرزلل نافرعلا لهانمو يطويسلل ناقتإلاو ،يشكرزلل ناهربلاك خوسنملاو

 .اهريغو

 دقف ،خوسنملاو خسانلا يف فلأ نم قسن نع جرخي مل يلوغملا خيشلاو

 لصف يف هعضو ًالماكتم اعوضوم مهتافلؤم نم صخلو ،هلبق نمم دافتسا

 ،يبرعلا باتكلا راد 0١٣٦٢ ج ©نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم ،ميظعلا دبع دمحم يناقرزلا (١)

 .م٥٩٩١/ه ١: ٥ ط ،توريب



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك و. رر ٣٦ ١

 مدقت دقو ،«نآرقلا نم خوسنملاو خسانلاو خسنلا ركذ يف لصف» هامس لقتسم

 نم ةلماك هتدام لقن خوسنملاو خسانلا لصف يف يلوعملا خيشلا نأ ةراشإلا

 نم ايفرح هلقن يلوعملا خيشلا تدجو ينإف ،يبتوعلا ةمالعلل ءايضلا باتك

 هرصتخا ًاضيأ وه هنأ ودبي ءايضلا بحاص يبتوعلا صن عبتتبو ،ءايضلا باتك

 م٧٦٧/ه٠٥١ :ت) ىخلبلا يدزألا ريشب نب ناميلس نب لتاقم ريسفت نم

 ،«لتاقم ريسفت» ىمسملا ريسفتلا بحاص نيرسفملا مالعأ نم (ةرصبلاب

 قبطنت يبتوعلاو يلوعملا ةرابع دجأ لصفلا اذه نم ىتش عضاومل يعبتتبو

 يف ًاليلق فلتختو عضاوملا نم ريثك يف ةريسفت يف لتاقم ةرابع ىلع
 .صيخلتلاو راصتخالاب يأ ىرخأ عضاوم

 رمألا نم ضورفملا يف عقي هنأ خسنلا عضوم يف يلوعملا هدروأ يذلاو
 ،ةصخر دعب ديدشتل وأ ةصخرل امإ كرخآ مكح ىلإ مكح لقتنيو ،يهنلاو
 هنأ ءيشل ىلاعت هللا لوقي نأ زوجي ال هنأل ؛ربخلا يف نوكي ال خسنلا نأو
 .نوكي ال هل لوقي مث ،نوكي

 ةنسلا خسنت دقو ،نآرقلا خسني نآرقلا نأو» :لاقف خسنلا عاونأ ركذ امك

 ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي ،ةَي دمحم ىبنلا ناسل ىلع ..امهالك وأ ،نآرقلا
 ،نآرقلل ةقفاوم يه نآرقلا خسنت يتلا ةنسلاو ...)« ىوهلا نَع قطني امو »

 خسنف ،'"“« نيبرقألا نيدلاولل ةيصولا ًاريَح كرت نإ» :ىلاعت هللا لاق امك

 ةيآ يف نآرقلا تقفاو دقو ،'"(ثراول ةيصو ال) هلت هلوقب نيدلاولل ةيصولا
 .«..ثيراوملا

_ __ 

 )١) :مجنلا ٢٣.

 )٢( :ةرقبلا ١٨٠.

 )٣( مقرب ،ثراول ةيصو ال ءاج ام باب 6يذمرتلا هاور ٦ ةيصو ال باب ،هجام نباو لوارثث٥

 مقرب ٢٧٠٥.



 ةساردلا :لوألا مسقلا
 اذم رمحل

 .ةلبقلا ليوحت رمأ وهو نآرقلا نم خسن ام لوأ يلوغملا خيشلا ركذو

 ةلبقلا خسنف ۔ هيلع هللا ىلص _ هيلإ نيتلبقلا بحأ ةبعكلا تناكو» :لوقي

 َكَهْجَو لوت اهاضرت ةَلبِت َكَتيلَونَلَق ِءاَمَسلا يف كهُجَو بلقت ىرت ذق » ىلوألا

 ةخوسنم سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا تراصف .)ةيآلا « ماَرَحْلا دجنشتلا رطش

 ةلبق ةبعكلا تراصو نيرهشب ردب لاتق لبق بجر يف تلزنو .ةيآلا هذهب

 .«ةعاسلا موقت نأ ىلإ نيملسملا

 اهتخسن يتلا تايآلاو ةخوسنملا تايآلل هركذ يلوغملا خيشلا لصاو مث

 ذإ ،ناسنإلا ةروسب لصفلا اذه متخ نأ ىلإ ةرقبلا ةروس ندل نم ،ةروس ةروس

 يأ ."4 اريسأ ًاميتيَو ًانيكشم هيح هبح ىَلَع م ءاَعلَتلا نوُمِعظْيَو ىلاعت هلوق نأ ركذ

 نيكاسملا ماعطإ تراصف .نيكرشملا نم (ًاريسأ)و نيملسملا نم (ًميتيو)

 ةيآب نيكرشملا نم ريسألا ماعطإو ،ةضورفملا ةاكزلا ةيآب ةخوسنم ميتيلاو

 .فيسلا

 ةةرابعلا حضاو ححرشلا يف اطسوتم اضرع عضاوملا هذهل هضرع ناكو

 عضاوملا ضعب يف ركذ امبرو .ةميركلا تايآلا يناعم ضعب حرش امبرو

 .ةيآلا كلت تخسن تخسن يتلا تايآلا يف ءاملعلا فالتخا

 :هباشتملاو مكحملا لوانتت يف هجهنم

 وه ام نآرقلا نم مكحملاو» هلوقب مكحملا يلغملا خيشلا فزع

 . «حخسني ملو 3©هب لمعلا هدابع ىلع هللا بجوأو ٥فورعم

 ناذهو ،«هنطاب فالخ هرهاظ يذلا وه :هباشتملاو» هلوقب هباشتملا فرعو

 :يبطرقلا لوقي ذإ ؛ءاملعلا نم هلبق نم فيراعت نع ناجرخي ال نافيرعتلا

 )١( :ةرقبلا ١٤٤.

 )٢( :ناسنإلا ةروس ٨.

 



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٨ .. ٦
1 

 ناك ام نأ يف كش الو ،ناقتإلا ماكحإلاو مكحأ نم لوعفم مسا مكحملا»

 تادرفم حوضول كلذك نوكي امنإ ،ددرت الو هيف لاكشإ ال ىنعملا حضاو

 هللاو ،لاكشإلاو هباشتلا ءاج نيرمألا دحأ لتخا ىتمو ،اهبيكرت ناقتإو هتاملك

 .'«ملعأ

 6ميركلا نآرقلا يف هباشتملاو مكحملا دوجو نم ةمكحلا ةكرب نبا زربأو

 يف قلخلا قبتسيل اهباشتم هضعبو امكحم نآرقلا ضعب لعج ةلي هللا نأ يهو

 يف مهلضافت رادقم كلذب رهظيل هتايآ لولدم يف مهناهذأو مهلوقع لامعإ

 لمتحي ال امكحم هلك نآرقلا ناك ول» :لاقو ،ةيعرشلا ماكحألل طابنتسالا

 لوقعلا تدلبتو .هيف ةنحملا تطقسل .هيف فالتخالا نكمي الو ليوأتلا

 '"«دابعلا لزانم توتساو لضفلا ىلإ قبسلا يف داهتجالاو لضافتلا لطبو

 دعبف ،هباشتملاو مكحملا يف ارصتخم الصف يلوغملا خيشلا دقع دقو

 مكحملا ةلثمأ نمو ،ةلثمأ ةعومجمب امهل لتم ۔ مدقت امك ۔ امهفيرعت ركذ

 ِاَتيَِو ناتخألاو لذقلاب ومت هللا نإ ن » ىلاعت هلوق يه هنم ةيآ مكحأو» هلوق

 ىلإ 4 َنورَكَذَت مكنعل مُكْطمَ ينبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىتزقْلا يذ
 قلَح ي نإ » ىلاعت هلوق يه تانيب تايآ رشع اهيف هنم ةيآو ..'"اةيآلا مامت

 .« بابلألا يلوأل تايآل راهنلاو للا فالتخا ضزألاؤ تاَاَمَلا

 اهبلغأو ةميركلا تايآلا نم اريثك هباشتملا يف يلوغملا خيشلا ركذو

 ،هبنجو هجوو ‘هنيميو ؤهللا دي ريسفتك تافصلا تايآ نم هباشتملاب قلعتي ام

 راد ٩/٤. ج ٢ جم ©نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ يبطرقلا (١)

 .توريب ©ةيملعلا بتكلا

 ٥٦١. ج ،عماجلا ةكرب نبا )٢()

 )٣( ١ لحنل : ٩٠.

 (٤) :نارمع لآ ٩٠.

 



 ةساردلا :لوألا مسقلا ٨ ٣٨ ١
 لحت ۔ رم :7

 :لوقي ،هقلخ ةهباشم نع هللا هيزنتب قيلي امب كلذ لك ‘هسفنو ،هنيعو ،هتيؤرو
 يف ثظَرَق ام» هلوقو ،هللا باوث بلط :يأ « هللا هجول مكُمعظُن امنإ»»
 الو يفت يف امم مَلْعَت» هلوقو ؤهنع ةيانك بنجلاو "هللا تاذ :يأ """ هثلا بنج

 ُكرذَحْيَو» هلوقو ‘كبيغ ملعأ الو يبيغ ملعت :يأ "« لييفَت يي اق ملعأ .ة ۔ا,۔رز - ٤. . . ِ : . ؟٤ذ ١ . ١.

 .«هتبوقع :يأ (')« هسفن نلا

 :تاءارقلا لواتت يق هجهنم

 قرطلاب متهي زيزعلا باتكلا مولع مهأ نم تاءارقلا ملع نأب كش ال

 رفاوت نم ةحيحصلا ةءارقلل دب الو .ةت يبنلا نع ةءارق ةرتاوتملا ةحيحصلا

 :طورش ةثالث

 .اهدانسإ رتاوت :اهلوأ

 .هوجولا نم هجوب ولو ةيبرعلا ةغلل اهتقفاوم :اهيناث

 .الامتحا ولو ينامثعلا مسرلل ةقفاوم :اهثلاث

 :يرزجلا نبا لوقي كلذ يفو ةذاش ةءارقلا ربتعتف اهنم طرش فلخت نإو

 يوحي ل امتحا مسرلل ن اكو وحن هجو قف او ام لكف

 أاكرألاةئالغلاهذنهف ن

 ) )ةعبسل ١ ىف هنأ ول هذوذش تبثأ نكر لتخي امثيحو

 )١( :ناسنإلا ٩.

 )٢( :رمزلا ٥٦.

 )٣( :ةدئاملا ١١٦.

 )٤( :نارمع لآ ٢٨. ٣٠.

 ميمت دمحم هعجارو هححصو هطبض 0٣٢ ص رشنلا ةبيط دمحم نب دمحم ©يرزجلا نبا )٥(

 .م٤٩٩١/ه٤١٤١ ١: ط .ةدج ،ىدهلا راد ةبتكم يبغزلا

  



: 
 الا ےز ةاض َ بيذهتلا بات

 (لوألا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . م ٤٠

 :)يتأي اميف ءاملعلا اهصخل .ةددعتم دئاوف هل تاءارقلا فالتخاو

 اومزلأ ولو ةددعتم برعلا تاجهلف "ةمألا ىلع فيفختلاو ليهستلا ١

 يف ذيبن ليربج ديزتسي ناك هنأ ةني هنع درو كلذل مهيلع رسعل ادحاو اهجو

 ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ) :ةلق لوسر لاق ‘فرحأ ةعبس ىلإ هداز ىتح ةءارقلا

 .'"(هنم رسيت ام اوءرقاف فرحأ ةعبس

 راصتخالا ةياغو زاجعإلا لامكو "ةغالبلا ةياهن نم كلذ يف ام اهنمو ٢

 موقت ةملكب ظفللا عونت ناك ذإ ،ةيآلا ةلزنمب ةءارق لك ذإ ،زاجيإلا لامجو
 كلذ يف ناك ام فخي مل اهتدح ىلع ةيآ ظفل لك ةلالد تلعج ولو تايآ ماقم

 .ليوطتلا نم

 ةرثك عم وه ذإ ،ةلالدلا حضاوو ناهربلا ميظع نم كلذ يف ام اهنمو - ٢

 هلك لب ؛فلاخت الو ضقانت الو داضت هيلإ قرطتي مل هعونتو فالتخالا اذه

 دحاو طمن ىلع ضعبل هضعب دهشيو ،ًاضعب هضعب نيبيو ءاضعب هضعب قدصي
 ءاج نم قدص ىلع عطاق ناهربو .ةغلاب ةيآ الإ كلذ امو ادحاو بولسأو

 ةنلتت هر
 اا

 . جك

 هذه ىلع وه ذإ ،ةمألا هذه ىلع هلقن ريسيتو هظفح ةلوهس اهنمو ٤

 هيلع لهسأ هجوأ تاذ ةملك ظفحي نم هنإف ،ةزاجولاو ةغالبلا نم ةفصلا

 كلت يناعم يدؤت مالكلا نم المج هظفح نم هلوبقل ىعدأو همهف ىلإ برقأو

 اظفح لهسأ كلذ نإف ادحاو هطخ ناك اميف اميس ال ‘تافلتخملا تاءارقلا

 .اظفل رسيأو

 ،عابضلا دمحم يلع قيقحتب 0٢٧ -١/٨١ج رشعلا تاءارقلا يف رشنلا "يرزجلا نبا :رظني )١(

 {ةيبهذلا عباطملا ٢٢ ،١/١٣ج حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلاو ،يبرعلا باتكلا راد

 .م٣٩٩١ :ط نامُغ

 .هجيرخت مدقت دقو ارمع نع يراخبلا ظفل اذهو 6هيلع قفتم )٦(



 ١٤١ گ ١ ةساردلا :لوألا مسقلا

 اوغلبيل مهدهج نوغرفي مهنإ ثيح نم ةمألا هذه روجأ ماظعإ اهنمو ٥
 ‘ظفل لك ةلالد نم ماكحألاو مكحلا طابنتساو ‘كلذ يناعم عبتت يف مهدصق

 فشكلا مهناعمإو رظنلا مهماعنإو ،هتاراشإ يفخو هرارسأ نيمك جارختساو

 لصيو "مهملع ةياغ غلبي ام ردقب ليصفتلاو حيجرتلاو ليلعتلاو هجوتلا نع

 .ةقشملا ردق ىلع رجألاو ،مهمهف ةياهن هيلإ

 مهيقلت ثيح نم "ممألا رئاس ىلع اهفرشو ةمألا هذه لضف نايب اهنمو ٦
 ةظفل ةظفل نع ثحبلاو ،لابقإلا اذه هيلع مهلابقإو ،يقلتلا اذه مهبر باتك

 ،هديوجت ناقتإو ‘هحيحصت نايبو هباوص نايبو ةغيص ةغيص نع فشكلاو

 اولمهي ملف ،©فيفطتلاو نايغطلا نم هوظفحو فيرحتلا للخ نم هومح ىتح

 تادملا ريداقم اوطبض ىتح ىاقيقرت الو آاميخفت الو ءانيكست الو ًاكيرحت
 ةمأ ركف هيلإ دتهي مل امم تافصلاب فورحلا نيب اوزيمو تالامإلا توافتو

 .مسنلا ئراب ماهلإب الإ هيلإ لصوي الو ،ممألا نم

 ةميسجلا ةليلجلا ةمعنلاو ةميظعلا ةبقنملا نم هللا هرخدا ام اهنمو - ٧

 ىهلإلا ببسلا اذه لاصتاو ،اهبر باتك اهدانسإ نم ،ةفيرشلا ةمألا هذهل

 ةلملا هذه لهأ ردقل ًاماظعإو ةيدمحملا ةمألا هذه ىلاعت هللا ةصيصخ اهببسب

 دحلملا بايترا عفريو .هلصأ ىلإ لقنلاب هفورح لصوي ئراق لكو ةيفينحلا

 مل ولو ‘تفكل ةليلجلا ةدئافلا هذه الإ دئاوفلا نم نكي مل ولف ،هلصوب اعطق

 .تفول ةليبنلا ةصيصخلا هذه الإ صئاصخلا نم نكي

 لزنملا همالك ةنايصو زيزعلا هباتك ظفح هيلوت يف هللا رس روهظ اهنمو ٨

 رطق يف ولو ©راصعألا نم ارصع لخي مل ىلاعت هللا نإف ،زييمتلاو نايبلا ىفوأب
 .هتاياورو هفورح ناقتإو ىلاعت هللا باتك لقنب مئاق ةجح مامإ نم ،راطقألا نم

 ىلع ميوقلا ببسلا اذه دوجول اببس هدوجو نوكي ،هتاءارقو ههوجو حيحصتو
 .رودصلاو فحاصملا يف ميظعلا نآرقلا ءاقب ىلع اليلد هؤاقبو روهدلا رمم



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ا يف بيذهتلا باتك . ١٤٢ 7 ٨

 سانلا اهاقلتو "مهتءارق ترتاوت نيذلا ءارقلا نم ريهش دقو

 ٠ .ربك نباو ٠ "عفان :مهو ٠ ةعبسلا ءارقلا لوبقلاب

 يئاسكلاو ة "ةزمحو . مصاعو ٠ ٠ رماع ن نباو " 'اورمع وبأو

 فيلح ىثيللا بوعش نبا ةنوعج ىلوم ميعن يبأ نب نمحرلادبع نب عفان وه ىندملا عفان )١(
 ليقو نسحلا ابأ ليقو ميور ابأ ىنكيو ناهبصا نم هلصا بلطملا دبع نب ةزمح

 نب نامثع ورمع وبأ ،ينادلا :رظني .ةئامو نيتسو عست ةنس ةنيدملاب ىفوتو نمحرلادبع ابأ

 - يبرعلا باتكلا راد ۔ لزتربوتوأ حيحصت ،‘؛ص ،عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا اديعس

 .ه٦١٠٤١ ۔ توريب

 راطعلا ىرادلاو ىنانكلا ةمقلع نب ورمع ىلوم ىرادلا ريثك نب هللادبع وه ىكملا ريثك نبا )٢(

 .٤ص هسفن ردصملا .ةئامو نيرشع ةنس ةكمب ىفوتو نيعباتلا نم وهو دبعم ابأ ىنكيو

 نب ثرحلا نب نيصحلا نب هللادبع نب رامع نب ءالعلا نب ورمع وبأ وه يرصبلا ورمع وبأ

 ليقو نايرعلا ليقو نابز همسا ليقو ميمت نب ورمع نب كلام نب نزام نب ىعازخ نب مهلج
 ردصملا .ةئامو نيسمخو عبرا ةنس ةفوكلاب ىفوتو كلذ ريغ ليقو هتينك همسا ليقو ىيحي

 ٥. ص 8}هسفن

 نب ديلولا ةفالخ يف قشمد ىضاق ىبصحيلا رماع نب هللادبع وه ىمأشلا رماع نبا )٤(
 هريغ برعلا نم ةعبسلا ءارقلا يف سيلو نيعباتلا نم وهو نارمع ابأ ىنكيو كلملا دبع

 ،هسفن ردصملا .ةئامو ةرشع ىنامث ةنس قشمدب ىفوتو لاوم مه نوقابلاو ورمع يبأ ريغو
 ٥. ص

 دبع دوجنلا يبأ مسا ليقو ةلدهب نبا هل لاقيو دوجنلا يبأ نب مصاع وه ىفوكلا مصاع )٥(

 قحل نيعباتلا نم وهو ركب ابأ ىنكيو ىدسالا نيعق نب رصن 7 وهو هما مسا ةلدهبو
 .ةئامو نيرشعو عبس ةنس ليقو نامث ةنس ةفوكلاب ىفوتو ركب ىنب دفاو ناسح نب ثرحلا
 .٦ص هسفن ردصملا

 ىلوم ىميمتلا ىضرفلا تايزلا ليعامسا نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح وه ىفوكلا ةزمح )٦(
 نيسمخو تس ةنس روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف ناولحب ىفوتو ةرامع ابأ ىنكيو مهل
 .١٦ص هسفن ردصملا .ةئامو

 هل ليقو نسحلا ابأ ىنكيو دسا ىنبل ىلوم ىوحنلا ةزمح نب ىلع وه ىفوكلا ىئاسكلا )٧(
 ىلإ هجوت نيح ىرلا ىرق نم ةيرق ةيوبنرب ىفوتو ءاسك يف مرحا هنا لجا نم ىئاسكلا
 ٧. ص ،هسفن ردصملا .ةئام نينامثو عست ةنس ديشرلا عم ناسارخ

٣) ِ
<
 



 ةساردلا :لوالا مسقلا
 ٢ ٤ ١ لخ . .-: ي

 '"فلخو "بوقعي :مهو ة هشعلل ن وممتمل ا ةلث الثلاو

 .'"”رفعج وبأو

 لكل نايوار مهنم رهتشا ،ةاور ةءارقلا لقن ةعبسلا ءارقلا كئلوأ نعو

 وحنلا ىلع ةءارقلا لصف ةمتاخ يف ييؤغملا خيشل ۔ےش ١ مهركذ دقو ئ راق

 ١ ىتآل :

 يمرضحلا قاحسإ يبأ نبا هللادبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعي نب دمحم وبأ ةرصبلا مامإ ()

 يبأ دعب ةءارقلا ةساير هيلإ تهتنا .انيد احلاص ًاملاع ةقث اريبك امامإ ناكو ‘ىرصبلا مهالوم

 فورحلاب تيأر نم ملعأ وه :يناسجسلا متاح وبآ لاق نينس ةرصبلا عماج مامإ ناك ،ورمع

 نآرقلا فورحل سانلا ىورأو يوحنلا بهاذمو ةبهاذمو هللعو تاءارقلا يف فالتخالاو

 نبا :رظني .ةنس نونامثو نامث هلو نيتثامو سمخ ةنس بوقعي يفوت ،ءاهقفلا ثيدحو

 ١٨٦١. ج رشنلا "يرزجلا

 ظفحو ةئامو نيسمخ ةنس هدلومو ۔ ءارلاب - رازبلا بلعث نب ماشه نب فلخ دمحم وبأ ()

 امامإ ناكو ةنس ةرشع ثالث نبا وهو ملعلا بلط يف أدتباو نينس رشع نبا وهو نآرقلا

 نينامث تقفنأف وحنلا نم باب يلع لكشأ :لاق هنأ هنع انيور ًادباع ادهاز ةقث ًاملاع ريبك

 نيرشعو ةئام يف هرايتخا يف ينعي ةزمح فلاخ هنإ :هتشا نبا ركب وبأ لاق .هتفرع ىتح افلأ

 نع الو لب دحاو فرح يف نييفوكلا ةءارق نع جرخي هرأ ملف هرايتخا تعبتت (تلق) افرح
 ىلع مارحو) ءايبنألا يف ىلاعت هلوق وهو دحاو فرح يف الإ ركب يبأو يئاسكلاو ةزمح

 نيب تكسلا هداشرإ يف يسنالقلا زعلا وبأ هنع ىورو فلأب ةعامجلاو صفحك اهأرق (ةيرق
 .نيتئامو نيرشعو عست ةنس ةرخآلا ىدامج يف فلخ ىفوتو ،نييفوكلا فلاخف نيتروسلا

 .١/٧١٩١ج .هسفن ردصملا

 ةءارقلا ةساير هيلإ تهتنا ردقلا ريبك ًايعبات ناكو يندملا يموزخملا عاقعقلا نب ديزي ()

 نب بوقعي لاقو ،ةقث ناكو ،ةءارقلا يف ةنيدملا لهأ مامإ ناك :نيعم نب ىيحي لاق .ةنيدملاب

 دانزلا يبأ نع دهاجم نبا ىورو رفعج وبأ ةنيدملاب سانلا مامإ ناك :ريثك يبأ نب رفعج

 رفعج وبأ ناك :كلام مامإلا لاقو رفعج يبأ نم ةنسلل أرقأ دحأ ةنيدملاب نكي مل :لاق

 ‘هسفن ردصملا .حصألا ىلع ةئامو نيثالث ةنس رفعج وبأ ىفوتو احلاص الجر

 ١٧٨١-١٧٨٩. ج



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٤٤ ٨
 ,مح رهتههر ___

 ."شروو "نولاق :هاذيملت عفان ذاتسألا مامإلا

 .'ُلبنقو ،'"'يزبلا :هاذيملت ريثك نبا ذاتسألا مامإلا

 .'»يسوسلاو ، يرودلا :هاذيملت ورمع وبأ ذاتسألا مامإلا ه

 ."ناوكذ نباو 5'ماشه :هاذيملت رماع نبا ذاتسألا مامإلا ه

 .'"»صقحو ،ا‘ركي وبأ :هاذيملت مصاع ذاتسألا مامإلا ه

 ىسوم ابأ ىنكيو ةيبرعلا ملعمو نييرهزلا ىلوم ىقرزلا ىندملا انيم نب ىسيع وه نولاق )١(
 ىفوتو ديج مورلا ناسلب نولاق نال هتءارق ةدوجل هب هبقل اعفان نا ىوريو هل بقل نولاقو

 ٤. ص :ريسيتلا .نيتئامو نيرشع ةنس نم ابيرق ةنيدملاب

 ةدشل لاقي اميف هب بقل بقل شروو ديعس ابأ ىنكيو ىرصملا ديعس نب نامثع وه شرو (؟)
 ٤. ص ،هسفن ردصملا .ةئامو نيعستو عبس ةنس رصمب ىفوتو هضايب
 ىلوم ىكملا نذؤملا ةزب يبأ نب عفان نب مساقلا نب هللادبع نب دمحم نب دمحا وه ىزبلا ()

 .نيتئامو نيعبرا ةنس دعب ةكمب ىفوتو ىزبلاب فرعيو نسحلا ابأ ىنكيو موزخم ىنبل
 ٥. ص ،هسفن ردصملا

 ىموزخملا ىكملا ةجرج نب ديعس نب دلاخ نب دمحم نب نمحرلادبع نب دمحم وه لبنق )٤(
 ةنس ةكمب ىفوتو ةلبانقلاب نوفرعي ةكمب تيب لها مه لاقيو البنق بقليو رمع ابأ ىنكيو
 .٤ص 3هسفن ردصملا .نيتئامو نينامث

 عضوم رودلاو ىوحنلا ىرودلا ىدزألا نابهص نب زيزعلادبع نب رمع نب صفح وه رمعوبا )٥(
 ٥. ص ،هسفن ردصملا .نيتئامو نيسمخ ةنس دودح يف ىفوتو دادغبب

 يبأ نع ةءارقلا ايور ىسوسلا يبتسر ا ليعمسا نب هللادبع نب دايز نب حلاص وه بيعش وبأ )٦(

 نب ديزي هتبحصل ىديزيلا هل ليقو هنن يديزيلاب فورعملا ىودعلا كرابملا نب ىيحي دمحم
 ٥. ص :ريسيتلا .نيتثامو نيتنثا ةنس ناسارخب ىفوتو ىدهملا لاخ روصنم

 ىنكيو ىقشمدلا ىضاقلا ىملسلا ةرسيم نب نابا نب ريصن نب رامع نب ماشه وه ماشه )١(
 ٦. ص هسفن ردصملا .نيتئامو نيعبراو سمخ ةنس اهب ىفوتو ديلولا ابأ
 ورمع ابأ ىنكيو ىقشمدلا ىشرقلا ناوكذ نب ريشب نب دمحا نب هللادبع وه ناوكذ نبا ()

 .٦ص ‘هسفن ردصملا .نيتئامو نيعبراو نيتنثا ةنس اهب ىفوتو

 ليقو ملاس همسا ليق دقو مهل ىلوم ىدسالا ىفوكلا ملاس نب شايع نب ةبعش وه ركب وبأ )٩(
 .١٦ص ‘هسفن ردصملا .ةئامو نيعستو عبرا ةنس ةفوكلاب ىفوتو كلذ ريغ ليقو هتينك

 صيفحب فرعيو رمع ابأ ىنكيو ىفوكلا زازبلا ىدسالا ةريغملا نب نميلس نب صفح وه )١٠(
 .ةئامو نيعست ةنس نم ابيرق ىفوتو ركب يبأ نم أرقأ وه نيعم نبا لاقو ةقث ناكو عيكو لاق
 .١٦ص ردصملا



 ةساردلا :لوالا مسقلا
 ١٤٥ رسحم

 .'""فلخو '»دالخ :هاذيملت ةزمح ذاتسألا مامإلا ٠

 .ملعأ هللاو يرودلاو ،'""ثراحلا وبأ :هاذيملت يئاسكلا ذاتسألا مامإلا ٠

 موظنملا اهنم ،ةددعتم تانودم يف اهئادأو مهتءارق قرط ءاملعلا عمجو

 "عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا باتك رثنلا يف اهرهشأو اهعمجأ نمو .روثنملاو

 .يرزجلا نبال "رشعلا تاءارقلا يف رشنلا باتكو ،‘_”ينادلا ورمع يبال

 ىنكيو ىفوكلا ىفريصلا ىسيع نبا لاقيو ديلخ نبا لاقيو دلاخ نب دالخ وه دالخ )١(

 ٧. ص ،هسفن ردصملا .نيتئامو نيرشع ةنس اهب ىفوتو ىسيع ابأ
 وهو دادغبب ىفوتو حلصلا مف لها نم وهو دمحم ابأ ىنكيو زازبلا ماشه نب فلخ وه )٦(

 ٧. ص ‘هسفن ردصملا .نيتئامو نيرشعو عست ةنس ةيمهجلا نامز فتخم

 ناكو نيتئامو نيعبرأ ةنس ثراحلا وبأ ىفوتو ،ىدادغبلا دلاخ نب ثيللا وه ثراحلا وبأ )٢(

 .يئاسكلا باحصأ ةلج نم ناك :ورمع وبأ ظفاحلا لاق .ًاققحم اهل اطباض ةءارقلاب ًاميق ةقث

 ٧. ص هسفن ردصملا

 ٧. ص ،هسفن ردصملا .يديزيلا بحاص يوحنلا يرودلا رمع نب صفح وه رمع وبأ ()
 )٥( ةنس ىفوتملا ،ينادلا ديعس نب نامثع ورمع يبأ مامإلل (عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا) ٤٤؛

 ىفتكا دقو كنيروهشملا ةعبسلل ءارقلل ةياور اهحصأو بتكلا عفنأ نم دعي اذه هباتكو ،ةرجهلل
 يف عاذو هباتك رشتناو ‘ةعبسلا ءارقلا نم ئراق لك نع امهحصأو نيتياور رهشأب ينادلا

 رشنلا "يرزجلا نبا :رظنا .ناقتإلاو طبضلا نم هيف امل ،لوبقلاب سانلا هاقلتو ،قافآلا ج٥٨/١.

 ورمع وبأ ،سلدنالا ملاع "قذاحلا ئرقملا دوجملا ،ظفاحلا مامالا ينادلا ورمع وبأ )٦(

 مث يبطرقلا يسلدنالا مهالوم ،يومالا رمع نب ديعس نب نامثع نب ديعس نب نامثع
 ،كلذ ريغو ،«نايبلا عماجهو «ريسيتلاه فنصم ،يفريصلا نباب اميدق فرعيو ‘ينادلا

 ٣٧٠٤/٦٢. جم ،ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا ةرجهلل ٤٤٤ ةنس ىفوتملا

 ©قالطإلا ىلع اهمظعأو هتافلؤم رهشأ ،يرزجلا نبا ةمالعلل رشعلا تاءارقلا يف رشنلا باتك )٧(

 فوقولاو ،اهتافصو فورحلا جراخم ملع لوانتو ،ةرشعلا ءارقلا نع ةرتاوتملا قرطلا عمج

 هتموظنمل ًألوطم احرش قحب دعيو ،تاءايلاو تازمهلاو تالامإلاو مسرلا ملعو ،اهماكحأو

 ىلع دمحم رشنلا باتك ميدقت :رظني .«رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةبيط» تيصلا ةعئاذلا

 .(ج ‘ب) ص ثعابضلا
 .هتمجرت تمدقت )٨(



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .. ١٤٦ .- ٠

 ةريهشلا هتموظنم يف ينادلا ورمع يبأل ريسيتلا باتك "يبطاشلا مظن دقو

 رشنلا هباتك يرزجلا نبا مظنو 5'«ةيبطاشلا» وأ «يناهتلا هجوو ينامألا زرح»

 مهدعب ىتأ نم لكو ،'""؛رشنلا ةبيط» هتموظنم يف رشعلا تاءارقلا يف

 )١( ةنس ىفوتملا ،يسلدنألا ينيعلا يبطاشلا دمحأ نب فلخ نب هيف نب مساقلا مامإلا ٥٩٠

 .ةرجهلا نم

 مامإلا وه اهمظان عبسلا تاءارقلا يف ةموظنم يه :(يناهتلا هجوو ينامألا زرح) ةيبطاشلا )٢(

 نم ٥٩٠ ةنس ىفوتملا يسلدنألا ينيعؤلا يبطاشلا دمحأ نب فلخ نب هيف نب مساقلا

 :اهتحتاف دعب اهيف لوقي ةعبسلا ةمئألا نع تاءارقلا نم رتاوت ام اهمظان عمج دق ،ةرجهلا

 اليفتم ابهاو ءانغ ىنغأو عفاش قثوأ هللا باتك نإو

 الُئجت هيف دادزي هدادرتو ةثيدح لمي ال سيلج ريخو
 نب نامثع ورمع ييأ مامإلل (عيسلا تاءارقلا يف ريسيتلا) باتكل مظن اهنأ ةيبطاشلا لصأ

 زرح) ةامسملا هتموظنم يف ليلجلا باتكلا اذه مظنف يبطاشلا ءاج مث ،ينادلا ديعس

 ةلوهسو اهتبوذعل كلذو ،اريثك تحرشو لصألا نم رهشأ تراصف .(يناهتلا هجوو ينامألا
 هتديصقب نابكرلا تراس دقو» :(رابكلا ءارقلا ةفرعم) هباتك يف يبهذلا مامإلا لوقي اهظفح

 ال قلخ امهظفحو "مسرلاو تاءارقلا يف نيتللا (دئاصقلا بارتأ ةليقع)و ،(ينامالا زرح)

 ،زجوأو عدبأ دقلف ،ءارقلا قاذحو .ءاغلبلا رابكو ،ءارعشلا لوحف اهل عضخو ‘نوصحي

 اهب اونغو ،راصمألاو راصعألا رثاس ىف لوبقلاب ءاملعلا اهاقلت كلذل ها «بعصلا لهسو
 .١/١٦ج رشنلا يرزجلا نبا :رظنا .ةيانع مظعأ

 فورعملا فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم :عزانم الب ءارقلا مامإ وه اهمظان )٣(

 تاءارقلا يف يهو ،ةرجهلل ٨٣٢٣ ةنس ىفوتملاو ،ةرجهلل ٧٥١ ةنس دولوملا "يرزجلا نباب

 .ةرتاوتملا لب :ليقو ،ةرهتشملا رشعلا
 نيلمكملا ةثالثلا اهيلع تداز دقلف ،ةيبطاشلا اهيف امب رشعلا تاءارقلا ةبيطلا توح دقل

 لوبقملاو تاءارقلا نم حص ام تابثإ يف دهجلا يرزجلا نبا غارفتسا عم .ةرشعلل

 وار لك نعو ،نييوار ىلع ةرشعلا ءارقلا نم مامإ لك نع رصتقاو ،تاياورلا نم دودرملاو

 بعشتيو ©قرطلا نم مهيلإ لصتي ام عم ،ةيقارعو ةيرصم إةيقرشمو ةيبرغم :نيقيرط ىلع
 :اهيف لاق اذل ،قرفلا نم مهنع

 ئقحي انرشن يف اهحصأ قرط مهنع ةاورلا هذهو

 غمجت قيرط فلآ اهز يهف غبرأ الإو نينثا يف نينثاب



 ١٤٧ يگ ٦ ةساردلا :لوالا مسقلا

 وأ رصتخي وأ صخلي "ملعلا اذه يف مهيلع لايع وهف ءاملعلا نم

 حرسي ٠

 امك ،ذاوشلا تاءارقلا يف فلأف رشعلا تاءارقلا ىلع داز نم ءاملعلا نمو
 .'"«رشع ةعبرألا تاءارقلاب رشبلا ءالضف فاحتإ» هباتك ىف ""اانبلا لعف

 : تاءارقلا يق "ةيبطاشلا » عم هجهنم هباشتو يلوغملا خيشلا

 صخل يتلا «ةيبطاشلا» يه عبسلا تاءارقلا يف تاموظنملا رهشأ نأ مدقت

 جهنم ناكو ينادلا ورمع يبأل «عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا» باتك اهيف

 (خلا . .نملك يطح زه دجبأ) ةيدجبألا زومرب ءارقلا ءامسأل زمري نأ يبطاشلا

 يزبلاو 6دريثك نباو .ج شرو "ثب نولاقو ١. عفان :وحن ،دارقنا ىلع اوناك اذإ

 ماشهو كرماع نباو كييسوسلاو ط يرودلاو ٥.حورمع وبأو .ز لبنقو ه

 فلخو ف ةزمحو 0 عرصفحو |صركب وبأو ،ن مص اعو . م ناوكذ نباو "ل

 .ت يرودلاو س ثراحلا وبآو .ر ىئاسكلاو ق دالخ ض

 ةيبطاشلا قرطف ريسيتلاو ةيبطاشلا يف ام فاعضأ فاعضأ اهيف رشنلا ةبيط نأ انل نيبتي نذإ -=

 هذه بعشنتت .اقيقحت ًاقيرط نينامث تغلب ةبيطلا امنيب ،ًاقيرط نيرشعو ًادحاو زواجتت ال

 ولف» :يرزجلا نبا لوقي قيرط فلأ ءاهز اهيف نأ يأ ،اقيرط نينامثو ةئامعست ىلإ نونامللا

 تاءارقلا يف رشنلا ةبيط ،يرزجلا نبا :رظني .ها «فلألا تزواجتل مهقرطو انقرط انددع

 .ه٤١٤١ ١: ط ۔ ةدج ىدهلا راد ةبتكم ،ىبعزلا دمحم قيقحت ٢ \! ص رشعلا

 دلو "تاءارقلاب ملاع انبلاب ريهشلا ،يطايمدلا ينغلادبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ وه ()
 ةنيدملاب يفوتو ، طايمدب ماقأو ،نميلاو زاجحلاو ةرهاقلا ءاملع نع ذخأو ،طايمدب 7

 ةعبرألا تاءارقلاب رشبلا ءالضف فاحتإ» هبتك رهشأ نم ،عيقبلاب نفدو ه٧١١١ ةنس اجاح

 مامإل تاقرولا ىلع ىلحملا حرش ىلع ةيشاح»و "ةيبلحلا ةريسلا راصتخا»و "رشع

 .١/٠٤٢ج ،مالعأ ،يلكرزلا :رظني .«نيمرحلا

 اهتادرفم رسفيو اهباحصأ ىلإ ةءارقلا وزعي ،اشرفو الوصأ رشع ةعبرألا تاءارقلا عمج .انبلا مامإلل ()

 كلتب ةقلعتملا ةيعرشلا ماكحألا ضعب ركذي انايحأو ،اهبيراعأ ضعب للعيو .اهتاغل وزعيو ،انايحأ

 .ليعامسإ دمحم نابعش .د قيقحتبو بتكلا ملاع رادب نيئزج يف باتكلا عبط ةءارقلا

 



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك وح متي

 :وحن ،رخآ زمرب مهل زمر اوعمتجا اذإ امأ

 .نويفوكلا مهو يئاسكلاو ةزمحو مصاع :ث

 .عفان ريغ مهلك ءارقلا :خ

 .رماع نباو يئاسكلاو ةزمحو مصاع :ذ

 .ريثك نباو يئاسكلاو ةزمحو مصاع :ظ

 .ورمع وبأو يئاسكلاو ةزمحو مصاع :غ

 .يئاسكلاو ةزمح :ش

 .ةبعش ركب وبأ ةيوارلاو يئاسكلاو ةزمح :ةبحص

 .يدسألا صفح ةيوارلاو يئاسكلاو ةزمح :باحص

 .رماع نباو عفان :مع

 .ورمع وبأو ريثك نباو عفان :امس

 .ورمع وبأو ريثك نبا :قح

 .رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا :رفن

 .ريثك نباو عفان :يمرح

 .عفانو يئاسكلاو ةزمحو مصاع :نصح

 زمريو ةءارقلا ركذي ناكف "جهنملا اذه سفن ىلع يلوغملا خيشلا راس دقو

 فورحلا هذهل مجرتو رطسلا ىلعأ اهعضي ةريغص فورحب اهب أرق نم ىلإ
 نم ىهتنا نأ ىلإ ‘ةروس ةروس تاءارقلا ركذ نم غرف نأ دعب ءارقلا ءامسأب

 ئرقو حتفلاب "»« ىَدَتغا نَمَق » ىلاعت هلوق» :كلذ ةلثمأ نمو سانلا ةروس

 )١( :ةرقبلا ١٧٨.

  



 ةساردلا :لوألا مستلا
 ١٤٩ ىك زرسحر,_

 ٨(ىدتعا) نم ةروصقملا فلألا لمي مل روهمجلا نأ ينعي ،«(ش) ةلامإلاب

 .يئاسكلاو ةزمح يأ (ش) اهلامأو

 .امهنم ءابلاو ءارلا مضب "4 ثذعيو رفغيف» ىلاعت هلوق» :هتلثمأ نم اذكو

 امأو عفرلاب نوأرقي روهمجلا نأ كلذب ينعيو ،«(ش امس) امهنوكسب ئرقو

 ةزمح هب ينعيو (ش)و ،ورمع وبأو ريثك نباو عفان :مهو (امس) هب أرقف مزجلا
 . يئاسكلاو

 حرصي الف ،(ئِمو) ظفلب لوهجملل اهب ريشيو {ةءارقلا ةبسن كرتي انايحأو
 .«ةيقوفلا ءاتلاب ئرقو ةيتحتلا ءايلاب "4 مُهَنؤَرَي » هلوقو» :وحن ،أرق نمب

 .عضاوملا نم ليلقلا يف اذه نكلو ءءارقلا ءامسأب حرصي انايحأو

 ورمع يبأ عينصك ليوطتلا مدعو راصتخالا جهن يلوغملا خيشلا جهتنا

 .هيف بهسيو حرشلا ليطي نيياحألا ضعب يف هنأ الإ ريسيتلا هباتك يف ينادلا

 :ةلَقَو» :لوقي ،'"!« ةجزأ » ةملك يف ةدراولا تاءارقلا ضرع يف لعف امك

 روسكم ءايلاب 4 يهجزأ » 'ءاهلا نوكسو ميجلا رشو ةزمهلا عطقب 4 جزأ»

 ءايلا زوممهَم (ح ل) ؟ ةئجزأ» ئرقو ازوممهَم ءايلاب (ل د) « وهنجزأ» ئرفو

 ءالا نوكشب 4 هجزأ » ئرقو ‘ءاهلا مضو ةزوممهَملا ءايلاو ميجلا روسكم

 ءالا زوممهَم ميجلا رشو ءارلا نوكشي 4 هئجزأ » ئرثو 'ءاهلاو ميجلا 7
 .«ءاهلا نيكاس

 لوصأ يف عضاومل راركتلا ريثك هنأ يلوغملا خيشلا ىلع ظحالي اممو

 ركذت نأ لصألاو ،ماغدإلاو ،نيتزمهلا نيب ليهستلاو ‘تالامإلاك :تاءارقلا

 )١( :ةرقبلا ٢٨٤.

 )٢( :نارمع لآ ١٣.

 (٣) :فارعالا ١١. :ءارعشلاو ٣٦.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٥٠ ٨

 اهتداعإو اهراركت نم لمي ال يلوغملا خيشلا نكل 5اهركذ داعي الو ةدحاو ةرم

 وأ 5،'«لامش ريغ ئرق و ،الامم ئرق» :ةرابع كلذ ةلثمأ نمو ةروس لك يف

 ،ةهباشتم عضاومل تارملا تارشع تدرو دقو 5'"«ةلامإلاب ئرقو» ةرابع

 هنإف ،اهوحن احن امو نيتزمهلا نيب ليهستلاو ماغدإلا عضاوم كلذ ىلع سقو

 يف يلوغملا خيشلل حضاو جهنم رهظي امك اذهو كلسملا سفن اهب كلس

 هدنع رركتتف © راصتخالاو صيخلتلاو لقنلا ببسب ؛اذه هباتك نم عضاوم ةدع

 .عضاوم ةدع يف اهنيعب تارابعلا

 تناك نإو ۔ ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا ىلع يلوغملا خيشلا رصتقي ملو

 8'"« َرَرَآ» ةملكك كلذو ءاضيأ رشعلا تاءارقلا نم دروي ناك لب - بلاغلا يه

 4 َرَرَ» أرق نمف ‘ءايلاب 4َرَرَت يهيبأل» ئرو .4 رآ هيبأل» :ةلؤَقَو» :لوقي

 ةمّضب هأرق نمو ©تفرصني ال كل «هيبأ» فصول رشكلا هلحمف ءالا حق

 .'ءادنلا ىلع لازآ اي :هانعمف ةدحاو

 دروي ناك لب ،ةرتاوتملا تاءارقلا ىلع يلوغملا خيشلا رصتقي مل كلذك

 :ةلؤَق :وحن ۔ ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا ىلع داز ام ةذاشلا تاءارقلا نم ائيش

 هانعمو ةلمهملا داّصلاب ئرُقو "مجعملا داّضلاب ث'« ضزألا يف اَنْلَلَض ايأ »»

 .'_هتنيت انئحيار يأ اتبنججو انتن
 اهرثكأو تاءارقلا لصف نع الضف بارعإلا لصف اذه يف ةرم ٤٧ ةرابعلا هذه ترركت )١(

 .ءاهلاو ءاطلا وأ فلألا وأ ءارلا ةلامإك ةهباشتم عضاومل

 .ةرم ٣! ترركت )٢(

 )٣٢( :ماعنألا ٧٤.

 )٤( ج :فاحتإ .حتفلاب نوقابلاو ةرشعلا ءارقلا نم بوقعي ءادنلا ىلع مضلاب ارق ١٧/٦.
 )٥( :ةدجسلا ١٠.

 ةداتقو ديعس نب نابأو شمعالاو نسحلاو سابع نباو يلع اهب أرق ةذاش ةءارق يه (انْلَلَص) (`)

 :تاءارقلا مجعم :رظنا .ريغت اذإ :محللا لص :مهلوق نم ؛انرغتو انتنأ :يأ ئراقلا ذاعم

 .«نآرقلا بيرغ» لصف يف اضيأ فلؤملا اهركذو ٧/٥٢0ج



 ٨ ١٥١ ةساردلا :لوألا مسقلا
 رخ -. رس ة

 لك يف عبسلا تاءارقلا عيمج صقتسي مل يلوغملا خيشلا نأ ظحالي امك

 ةبسنلاب اهنأ الإ ۔عبسلا تاءارقلا نم ريثكلا كرت دقو ،ركذلاب اهل ضرعي ةروس
 عضوم اهنم اروسلا نم ددع يف ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو لقأ هركذ امل

 اهركذي ملو ،اهمضو داضلا حتفب ترقف .« ًافغَض مكيف نأ » :الثم لافنألا

 .خلا ..ماعنألاو ءاسنلا ةروس يف اهريغو ،يلوغملا خيشلا

 يف يلوغملا خيشلا جهنم نأ مدقتملا ضرعلا اذه نم هب جرخن يذلاو

 اهيلع تادايز عم ةيبطاشلا ةموظنمل رشابم ريغ احرش ربتعي تاءارقلا ضرع
 كلذ يف هريغ حورش نم دافتسا هنأ كش الو ذاوشلاو رشعلا تاءارقلا نم

 .تقولا

 زرح حرش :امه نيباتك هسفنل خسن دق يلوعملا خيشلا نأ انملع اذإو

 :يناثلا باتكلاو ،(م١٠٨ :ت) دمحم نب نامثع نب يلع حصاق نبال ينامألا

 نب ركب يبأل فحصملا مسر يف ةليقعلا تايبأ حرش يف ةليقصلا ةلا

 لقنو ،امهنم دافتسا هنأ بير الف \(ه٦٣٧ ماع لبق :ت) يسنوتلا ينغلادبع

 امك ءاذه ئراقملا لصف يف هنمض ام تاءارقلا بتك نم امهريغ نعو امهنع

 .لصفلا كلذ يشاوح يف ًاقثوم هدجتس

 ورمع يبأ جهنمب عبسلا ئراقملا يف يلوعملا خيشلا جهنم قباطتيو
 امم .انايحأ تارابعلا قفتت لب ؛(عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا) باتك يف ينادلا

 نم ءيشب هنع لقني نمع وأ ةرشابم ريسيتلا نم هتاءارق لقني هنأ مزجأ ينلعجي

 باتك تاءارقلا قيثوت يف دجتس كلذلو ‘تارابعلا ةغايص يف فرصتلا

 ضيعتسيو ءارقلا ءامسأ فذحل يلوعملا دمعي طقف ،اهلك اهردصتي ريسيتلا

 اذه ىلع بلاغلا وه اذهو .«ئرقو» :لوقي وأ "مهيلع ةلادلا زومرلاب اهنع

 )١( :لافنألا ٦٦.



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ١٥١١٢ ٨
 9 ۔ : -. ا1ے

 يف ريسيتلا نأ امبو كردن ام الإ ءارقلا ءامسأب حرصي داكي الو ءلصفلا

 تاءارق فاضأ هنأ الإ هجهنم ىلع راس يلوعملا خيشلاف ،عبسلا تاءارقلا

 امك ةرتاوتملا عبسلل ةبسنلاب ةليلق اهنكلو اضيأ ذاوشلا نم وأ رشعلا نم ىرخأ

 راكذتو يدتبملا ئراقلا جارس» باتك نم انايحأ لقني كلذك ،ًاقثوم هدجتس

 ،يبطاشلل يناهتلا هجوو ينامألا زرح ةموظنم حرش وهو يهتنملا ئرقملا

 حصاقلا نباب فورعملا نسحلا نب دمحأ نب دمحم نب نامثع نب يلع :فيلأت

 هديب يلوعملا خيشلا هخسن دقو «ه١٠٨ :ىفوتملا) ئرقملا يدادغبلا يرذعلا

 يف اقثوم هدجتس امك ،هريغ نمو تالوقنلا ضعب فلؤملا هنم لقن كلذلو

 نم هريغو ريسيتلل تاءارقلا وزعب تمق دقو ئراقملا لصف :لصف يشاوح
 .تاءارقلا عجارم

 مهركذ نيذلا ءارقلل زمري يلوغملا خيشلا نأ رظنلا تفل نم دب ال انهو

 أطخلاب اهيف فيحصتلا عقي ام اريثكو ،هتموظنم يف يبطاشلا زومرب يبطاشلا
 .اهسفن تاءارقلا يف انايحأ أطخلا لب ،ءارقلا ددع نم ناصقنلا وأ

 هباشت ببسب هسفن فلؤملا نم وأ حخاسنلا فيرحت ىلإ عجار كلذ لكو

 دنع فيفطلا فيحصتلا حالصإ مت دقو ثءارقلا ءامسأ لخادتو تاءارقلا

 كئلوأل يلوغملا خيشلا هدصق يذلا حيحصلا زمرلاو قفاوتي امب صنلا قيقحت

 .ةيشاحلا يف هباوص ىلع هيبنتلاو يلوعملا خيشلا هبتك ام ءاقبإ وأ ،ءارقلا

 مهزومرو مهتاورو ءارقلا ءامسأب تاءارقلا لصف يلوغملا خيشلا متخو

 .تاءارقلل هضرع ءانثأ يف اهب راشأ يتلا

 :ةدئافو هيبنت

 ىلإ نآرقلا لوأ نم تاءارقلل الماك الصف صصخ يلوعملا خيشلا نأ عم

 اهتبسنو تاءارقلا نم ريثك ركذب هألم بارعإلا لصف يف كلذك هنإف ٠ هرخآ



 ٨ ١٥٢ ةساردلا :لوألا مسقلا
 __ رحص> رتت

 جهنم يف هتيأر امك ،نآرقلا بيرغ لصف يف لعف كلذكو ءاهب أرق نمل انايحأ
 يف تاءارقلا هوجو عومجمو ©بيرغلاو بارعإلا :يلصف يف يلوعملا

 .اهجو )٣٥٠٠( ىلع ديزي ةعمتحم ةثالثلا عضاوملا

 اذه ةمدخ يف ريصقت لك ىلع هللا رفغتسأو .هدحو هللا ديب قيفوتلاو

 دمحم انديس ىلع مهللا لصو © نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ هريغو باتكلا

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 ؟ 2 ج

 





 يناثلا مستلا

 ٠ ذا ويت 3

 ٢٧٢( ةقرو ۔ ١٢٤ ةقرو)

عبارلا بابلا «بيذهتلا» طوطخم نم



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ ٦

 :ناكر يلوغملا دشار نب رماع نب دمحم ملاعلا خيشلا ةمدقم

 "بيذهتلا هباتك لوأ يف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 معنو ىلوملا معن ،ليكولا معنو انبسح وهو لكوتن هيلعو ،نيعتسن هبو

 .ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع مهللا ىلصو ريصنلا

 ©نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو ،نيقتملل ةبقاعلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هئالآو ،ةغباسلا همعن ىلع هدمحأ "ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 هرفغتسأو ،هرمأو هبجاو دنع فوقولاو هركش ةيداب ىلع ةنيعتسأو .ةعباتتملا
 نيوأو ،فرتعاف هيجي [يذلا ىججْنَملا] نأ فرعو ،فرتقاو ءاسأ نم رافغتسا
 ،[بيلاو تشلا] ةئيقي ىفنو ،بيعلاو كرشلا ةضالخإ قراف نم ناميإ هب

 ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،هيلإ أجل نم لكوت هيلع لكوتأو
 .ةلوسرو ةدبع ادمحم نأ دهشأو دلقملا لئاقلا ال دقتعملا ملاعلا ةداهش

 غلبف ،نوكرشملا هرك ولو ،هلُك نيدلا ىلع ةرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ
 ىتح هللادبعو ،ةلالضلا سمطو "ةلاقملا حصفأو ،ةلالدلا حضوأو ةلاسرلا
 لهأ ،ىجألا حيباصمو ىدلا موجن هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ،نيقيلا هاتأ
 ًألاوحأ ناَوَلَملا فلاختو ،ناديدجلا راد ام ءاَججلاو لوقحلاو ،افولاو قدصلا

 .بيجم غيمس هنإ ،ةيلاوتش ًاماوعأو 5ةفدارتم

 امنإو ،انه سيلو لوألا بابلا لبق يف يأ ©بيذهتلا باتك لوأ يف يه فلؤملا ةمدقم )١(
 باتكلا ةيقب نوكل ًاضيأو ،ةباتك يف فلؤملا ةطخ فرعيل ئراقلا اهيلع علطيل انه اهئركذ
 .ةرشابم اهدعب باتكلا ةمتاخ تركذ كلذك عبطي مل اطوطخم لازي ام



 ٨ ١٥١٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ردقي ١ ___

 دشار نب رماع نب دمحم ناميلس وبأ باتكلا اذهل فلؤملا لاق ؛دعب امأ

 باتك فينصت ىلإ ةبغرلا ينتعد دق :ينميلا يدزألا يناملا يوقلا يلغملا

 ثبجأف تاباتكلاو اياصولا ماكحأ نم ءيش هيفو ٠ [ظافلألاو] ةحاصفلا ىن

 تلمتشاو اباتك لمتحي هنم باب لك ،باوبأ ةرشع هئبوبو كلذ ىلإ ىتم

 :ةبِسانئو ةشناجُت الوصف هنم باب لك ىلع

 .هلماوشو برعلا ةغل لوصأ ىف :لوألا بابلا .

 .عومج نم هلماوشو هرداصمو مالكلا نم فرصلا يف :يناثلا بابلا .

 .كلذ ريغو ريغصتو ‘©بسنو

 .يناعملا فورح ماكحأو بارعإلاو وحنلا ىف :ثلانلا بابلا .

 كفورحو همالكو هتايآو هروسو © هماكحأو نآرقلا ىف :عبارلا بابلا .

 . هتاءارقو هبارعإ بئارغو

 بتكي امو ثءايلاب بتكي امو كروصقملاو دودمملا ىف :سماخلا بابلا .

 .ءامسألاو لاعفألا نم فلألاب

 .تامجعملا تاداضلا ىف :سداسلا بابلا ه

 .تامجعملا تاءاظلا ىف :عباسلا بابلا .

 ل بحتسي امو "ةباتكلا نم هل زوجي امو بتاكلا ىف :عساتلا بابلا .

 ءامسأو مهبسنو رتتلا ءامسأ يفو ©تبثي ال امو ةباتكلا نم تبثي اميفو

 .ظفللا يف ثنؤيو ركذي اميفو ،نادلبلا

 .ظافلألا ىف :رشاعلا بابلا ه



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ١٥٨ ٨
 لح ۔٦۔ ,س .% ___

 نأل ؛اذه انباتك يف اهايإ انقاحلإو ،ةروكذملا باوبألا هذه يف اندصقو

 للزلا هيلع ثفخ باوبألا هذه يف ام فرعي نكي مل اذإ سانلا نيب بتاكلا
 لهاجلا طلغو ،هنع عوفرم ملاعلا طلغ نإ :ليق هنأ كلذو ءلظطَخلاو طلغلاو

 يلئبا نمل يغبنيف ،نامضلا هيلع تفخ هٌطفل هنم لظيو ابتاك الوعجم ناك اذإ
 ىلع لمعيو ءانه هانفصو ام ميلعت ىلع بظاوي نأ سانلا نيب ةباتكلاب
 .هنم باوصلا

 بذهت بيدأتلا نم هيف امل «بيذهتلا باتك» باتكلا اذه ثيمس دقو
 .ةبلاط بَِؤيو ةبحاص

 ٩9 ؟ ه

 باتكلا ةمتاخ

 بلق هب جهتبي "بيرعتلاو حاصفإلاب بيدألا ظفل يف بيذهتلا باتك مت
 ٠«بّذَهُملا باتك» همساو ضئارفلا يف هانفلأ باتك انم هقبس دقو ،بيبللا
 ثلق دقو ،ةياغ يأو ةياغ ثاريملاو ةحاصفلا يف امهو .ةيافك اذهبو كلذبو
 َ :' "ارعش امهيف

 ثاريم ظفل ني «بهملا» يفو يلمأ اي «بيزذهتلا» يف ةيالا نإ
  2 + ۔ .. . ؤ ۔١۔_۔اإ ة

 ثارؤيل ثاريم «بذقهمملاه يفو ةَعَدوُم «يبيذهتلا» يف ةحاصفلا اما

`` 

» ٧ ٧ 

 .هباتكل ًاظيرقت ةي يلوعملا خيشلل ناتيبلا ()



 ك ١٥٨٩ ي ٨. ٠ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

. ٥ 

 ميجل ا نممحَلا هللا مشب

 عبارلا بابلا

 ددعو ،هيف ةءارقلا ديوجتو اهماكحأو نآرقلاو ةلزنملا هللا بتك يف

 ةكمب لزنأ امو ،هفورح ددعو "هتاملك ددعو .هتايآ ددعو .هروس ددعو ،هبازحأ

 بئارغ يفو ،هيف فورحلا ماكحأو ،هروس فاصوأو .ةنيدملاب لزنأ امو
 وحنو هئراقم يفو ،هتغل يفو ،هنم خوسنملاو خسانلاو ،هيناعم بئارغو .هبارعإ

 .كلذ

 ىلع ةفيحص نيسمخ هللا لزنأ ،بتك ةعبرأو ةئام ةلزنملا هللا بتك ددعو

 نيرشع ميهاربإ ىلعو ،ةفيحص نيثالث سيردإ ىلعو ، ةتيب مدآ نب ثيش

 مث ؤ ذل نارمع نب ىسوم ىلع ةاروتلا مث باتك ةئام تمت ،ةفيحص

 مث ،ميرم نب ىسيع ىلع ليجنإلا مث ،ناميلس نب ايسآ نب دواد ىلع روبزلا
 عيمج هيف يذلا وهو ،'ةيَق دمحم انيبن ىلع ناقرفلا وهو ميظعلا نآرقلا

 ةرشع عبرأو ةئام ىلع ،ًاءزج نوثالث وهو ،نيدلا موي ىلإ مالسإلا عئارش
 .هروس

 ؛هللا لوسر اي :تلق» :لاق هئب رذ يبأ نع ركاسع نباو هيودرم نباو ديمح نب دبع جرخا )١)

 ةفيحص نيسمخ ثيش ىلع لزنأ ،بتك ةعبرأو باتك ةئام :لاق ؟باتك نم هللا لزنأ مك

 رشع ةاروتلا لبق ىسوم ىلعو ‘فئاحص رشع ميهاربإ ىلعو ،ةفيحص نيثالث سيردإ ىلعو

 يبأ نب نمحرلادبع يطويسلا :رظنا .«ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو ؤفئاحص
 نب هللادبع .د :ت ٢٧٨/١٥\ ج كروثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا ،نيدلا لالج ركب

 .م٠ ٣٠/_ه٤٢٦٤١ ١: ط ةرهاقلا 6يكرتلا نسحملادبع



 والا هزجلا) او ا يف بيذهتلا ب .ه ١٦ (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفل بيذهتلا باتك . ٨

 [نآرقلا لزنأ فيك] :لصف

 ةليل ايندلا ءامسلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةلمج لزنأ نآرقلاو

 ةليل يف كلذو ،0 :ردقلا 4 رذقلا ةليل يف اتنأ انإ» ىلاعت هلوق كلذو ؤردقلا
 ""[ىلع ًامّجنش هلزنأ] ىلاعت هللا نإ مث \ناضمر رهش نم نيرشعلاو ةعمجلا
 نونامثو سمخ ةكمب لزنأ ام لوأف ،مت ىتح ةنس نيرشع يف ةت دمحم
 .'"[ةروس]

 4َقَلَح يزلا َكَبَر مساب أرقا» ةروس :ةكمب ةي يبنلا ىلع لزنأ ام لواف
 اذإ » مث ،تبت مث رثدملا مث ،لمزملا مث .4 ملقلاو ن» ةروس مث ١(، :قلعلا)

 مث ،4 ليللاو» مث 4 ىلعألا كبر مسا حبس مث ،4؛4تروك سمشلا

 مث ،ي تايداعلاو » مث 0٤4 كل حرشن ملأ» مث ؟ ىحضلاو» مث 04 رجفلاو»

 مث '"«تيأرأ» مث ٥4 مكاهلأ» مث .4كانيطعأ انإ» مث 0؛ رصعلاو ,

 هللا وه لق » مث 04 سانلا» مث ي قلفلا» مث "رت ملأ» مث \؟نورفاكلا»
 .4اهاحضو سمشلا» مث ،'!4 هانلزنأ انإ» مث ؤسبع مث مجنلا مث ،؟دحأ
 مث ،ةعراقلا مث ۔'““« فاليل» مث ليفلا روس مث 04نيتلاو» مث "جوربلا مث
 مث 04 نآرقلاو ق» مث تالسرملا مث 5"ةزمللا مث ،4 ةمايقلا مويب مسقأ ال»

  

 .ىنعملا ميقتسيل اهتفضأ لصألاب ةطقاس ةدايز نيتفوقعملا نيب ام )١(
 نيدلا ردب يشكرزلا :رظني .ىنعملا ميقتسيل اهتفضأ لصالاب ةطقاس ةدايز نيتفوقعملا نيب ام )٢(

 .م٠٨٩١/ه٠٠٤١ ٣: ط ركفلا راد 0١٩٦٤ _١/٧٨١ج كنآرقلا مولع يف ناهربلا ،هللادبع نب دمحم
 .نوعاملا ةروس (٣)

 .ليفلا ةروس )٤(

 .ردقلا ةروس )٥(

 .شيرق ةروس )٦(
 .ةزمهلا ةروس )٧(



 ١٦١ ,گ سي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 مث داص مث 4 تبرتقا ط مث .4 قراطلاو ط مث 4 دلبلا اذهب مسنأ ال {

 مث رطاف مث ناقرفلا مث 5 كسي مث .'"4 يحوأ لق < مث 4 صس بلأ {

 مث صصقلا مث ،لمنلا مث ءارعشلا مث ،ةعقاولا مث هط مث 5'“؛ه صيعهك)

 دعرلا مث 6&فسوي مث دوه مث 6 سنوي مث ئ )ه هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس ,

 ٠ .. ٠ :. - ٨ - ٠ ٠ ٠ -.. - ٦) ٠
 مح مث 3 4 باتكلا ليزنت < مث أبس مث نامقل مث تافاصلا مث ،لافنألا مث

 ©‘ناخدلا مث ،©فرخزلا مث 4 قىسعمح .7 مث ")ةدجسلا مح مث ر ٧ )نمؤملا

 مث فهكلا مث ةيشاغلا مث ،تايراذلا مث ؤفاقحألا مث ، "ةعيرشلا مح مث

 8،‘)دجسلا ليزنت مث نونمؤملا مث ،ءايبنألا مث ،ميهاربإ مث حون مث ،لحنلا

 ."« لئاس لاس » مث ،ةقاحلا مث ي كلملا هديب يذلا كرابت » مث ،روطلا مث

 مث .اه تقشنا ط مث 6٨4 ترطفنا .7 مث © تاعزانلا مث « نولءاستي مع ط مث

 .'"").ريففطملا مث . توبكنعلا مث 5 إمورلا

 .رمقلا ةروس )١(

 .فارعألا ةروس (!؟)

 .نجلا ةروس ()

 .ميرم ةروس )٤(

 .ءارسإلا ةروس )٥(

 .رمزلا ةروس )٦(

 .رفاغ ةروس )٧(

 .تلصف ةروس )٨(

 .ىروشلا ةروس )٩(
 .ةيثاجلا ةروس )١٠(

 .ةدجسلا ةروس )١١(

 .جراعملا ةروس (١؟)

 .راطفنالا ةروس )١٣(

 .قاقشنالا ةروس )١٤(

 = يذلا بيترتلا اذهو ‘كلذ يف ةدراولا راثآلا ددعتل ريثك فالخ يندملاو يكملا بيترت يف )١٥(



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٦٢ , ٦

 :ةنيدملاب لزنأ يذلا امأو

 مث ،بازحألا مث ،نارمع لآ مث سةرقبلا ةروس :ةنيدملاب لزنأ ام لوأ

 نيذلا» مث ديدحلا مث ،'« تلزلز اذإ» مث ،ءاسنلا مث ةنحتمملا

 مث ،قالطلا مث ،'"4« ىتأ له» مث نمحرلا مث تارجحلا مث 5'"٢«4اورفك

 مث ،جحلا مث ،رونلا مث ؤحتفلا مث ،ديدحلا مث رشحلا مث 64 نكي مل»
 مث ،ةعمجلا مث 4'5 مرحت ممل» مث ،تارجحلا مث ،ةلداجملا مث ،نوقفانملا

 يهو ةبوتلا مث ،ةدئاملا مث ،'"4 كل انحتف انإ» مث 5'"نويراوحلا مث ،نباغتلا

 .نآرقلا رخآ

 :نآرقلا نم لزنأ امرخآو

 :ةبوتلا) ةروسلا رخآ ىلإ « مكسفنأ نم لوسر مكءاَج ذَقَل» :ىلاعت هلوق
 سانلاو ،ةفرع موي ةعمجلا موي نآرقلا نم لزنأ ام رخآ ليقو ٢٨ _ ١٧٩()'.

 فالتخا عم ةذل يعباتلا يناملا ديز نب رباج مامإلا ةياور نم هرثكأ انه فلؤملا هدروأ =

 ءاملع نم ديز نب رباجو رظن بيترتلا اذه يفو ،بيرغ قايس اذه»ه :يطويسلا لاق اريسي
 :اهامس يتلا هتديصق يف رثألا اذه ىلع يربعجلا ناهربلا دمتعا دقو ،نآرقلاب نيعباتلا

 .١/٤٧ج ،ناقتإلا ،يطويسلا :رظنا «(لوزنلا بيترت يف لومأملا بيرقت)
 .ةلزلزلا ةروس )١(

 .ةلت دمحم ةروس )٢(

 .ناسنإلا ةروس )٢(

 .ةنيبلا ةروس )٤(

 .ميرحتلا ةروس )٥(

 .فصلا ةروس )٦(
 .حتفلا ةروس )٧١(

 نينمؤملاب مكيلع صيرح مُئيَع ات ِهنَلَع زيزع مكنأ نم لوشز مكءاج ذقل» امهمامتو (ه)
 .ميظعلا شزملا ثَر وُهَو ثنقوت هلع وه الإ ةلإ ال ةللا يبسح لقف اولوت نإف ه ميجر توؤَ

  

 



 س ٠ ذگ4 ر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةيآلا مكنيد مكل ثلمخأ مويلا » ءاعدلاب مهيديأ يعفار ،تافرعب نوفقاو

 هلوق ءاسنلا ةروس رخآ نم ناتيآلا تلزنأ كلذ دعب مث ٢(، :ةدناملا)

 ١٧٦(. :ءاسنلا) ةروسلا رخآ ىلإ « ةَلالكلا يف مكيِتْفُي ةنلا لق كنوثفَتئ»

 نيتليلل نينثإلا موي يفوت {ةليل نينامثو ىدحإ كلذ دعب الث يبنلا شاعو

 .""لوألا عيبر رهش نم اتلخ

 تلزنأ اهنإ ليقو ،ةيكم اهنإ :ليقو ،ةيندم اهنإ :ليق باتكلا ةحتاف امأو
 . (".ريترم

 اهيأ اي» ناك ام لكو .ةكمب لزنأ « سالا اهيأ اَي» ناك ام لك :ليقو

 نم ناك امو ةكمب لزنأ نورقلاو لاثمألا نم ناك امو ،ةنيدملاب اونمآ َنيِذَل
 .ةنيدملاب لزنأ ضئارفلاو دودحلا

 ةئامتسو .. "ةيآ نونامثو تسو ناتئامو ةيآ فالآ ةتس :هتايآ ددع

 ث هللا ىإ هيف نوعجرت امؤي اوقئاَو) ىلاعت هللا لوق حجرألا ىلع نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ ()

 يف رحنلا موي ىنمب ليق اميف تلزن ٢٨١( :ةرقبلا) (نوُمَلْي ال مُهَو ثب ام رسفت لك ىفو
 رهاوج ،يليلخلا :رظني .آموي نينامثو ادحاو ةي هللا لوسر اهدعب شاعو .عادولا ةجح

 .١/٨٧ج ثناقتإلا يطويسلاو ٧/٢، ج ،ريسفتلا

 :ءاملعلا ضعب لاق 6"«ةنيدملاب تلزن» :دهاجم لاقو .ةباحصلا روهمج دنع ةيكم ةحتافلا ()

 ،اهب درفت دهاجم نم ةردان اذهو ،ةوفه ملاع لكلو "ةوبن مراص لكلو "ةوبك داوج لكل»

 ٤٥٣. ص طسوالا باتكلا ،يناممملا ئرقملا دمحم وبأ :رظني .«هفالخ ىلع ءاملعلاو

 يطويسلل ناقتإلاو ۔؟!١/٩٤ج يشكرزلل ناهربلاك :نآرقلا مولع بتك يف ءاج يذلا ()

 اوعمجأ» هلوقب ينادلا مامإلا هركذ ام ٤٤٧٧ ص يناملا ئرقملل طسوالاو ٩٨١0-١/٨٨١ج

 ،دزي مل نم مهنمف ‘كلذ ىلع داز اميف اوفلتخا مث ،ةيآ فالآ ةتس نآرقلا تايآ ددع نأ ىلع

 :ليقو ةرشع عستو :ليقو ءةرشع عبرأو :ليقو ‘تايآ عبرأو ةيآ اتثمو :لاق نم مهنمو

 .«نوثالثو تسو :ليقو ‘نورشعو سمخو

 .لصالاب ضايب )٤(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك وح دي ١٦٤

 ،دعو'”[ةيآ فلأو] ،يهن ةيآ فلأو ،رمأ ةيآ فلأ اهنمف .ةيآ نوتسو تسو

 ةئامسمخو ،ريذنتو ريذحت ةيآ فلأو لاثمأو ربع ةيآ فلأو ،ديعو ةيآ فلأو

 :ليقو خوسنمو خسان ةيآ نوتسو ةتسو ءاعد ةيآ ةئامو ."مارحو لالح ةيآ

 ٢٥(، :ءارسإلا) « ميقملا ساظ شقلاب اوئزَو » ىلاعت هلوق هتايآ ددع فصن

 ىلاعت هلوق نم يناثلا ماللو قوف نم ةانثملا ءاتلا نيب هفورح فصنو
 ١٩(. :فهكلا) فهكلا ةروس نم 4فلتلَيْلَو»

 .ةملك نوثالثو عبسو ةئامعبرأو ةملك فلأ نوتسو عبس :هنم ملكلا ددعو

 يفو افرح رشع ةسمخو ًافلأ نورشعو فلأ ةئامثالث :هنم فورحلاو

 نانثاو ناتئامو ًافلأ نورشعو دحاوو فلأ ةئامثالث هفورح ددع نأ رخآ عضوم

 ،هلثم ءاتلاو ءافلأ نوثالث ءابلاو ،افلأ نورشع هنم فلألا افرح نوسمخو

 .هلثم ءاحلاو ©فالآ ةرشع ميجلاو كًافلأ رشع ةسمخ قوف نم ةثلثملا ءاثلاو

 .افلأ نورشعو نانثا ءارلاو ،هلثم لاذلاو ،ًافلأ نورشع لادلاو ٨هلثم ءاخلاو

 ةعبس نيشلاو ،افلأ رشع ةثالث نيسلا ؤفرحأ ةرشع الإ فالآ ةينامث يازلا

 ةرشع ءاطلا ؤفالآ ةسمخ داصلا فالآ ةعست داصلا ؤفرحأ ةسمخ الإ فالآ
 ةينامث ءافلا ؤ©فالآ ةعبرأ نيغلاو ؤفالآ ةتس نيعلاو "افلأ رشع انثا ءاظلا فالآ

 نورشعو نانثاو ةئامسمخو فالآ ةرشع فاكلاو 5ًافلأ رشع ةثالث فاقلا ؤفالآ

 ميملاو ،افرح نورشعو نانثاو ةئامسمخو فلأ نوثالثو ةثالث ماللا افرح

 واولا ،افرح نوثالثو ةتسو ةئامسمخو ًافلأ نورشعو ةتس نونلاو ،افلأ نورشع

 .مالكلا قايس هيلع لدي امب لمكأ دقو :لصالاب ضايب نيتفوقعملا نيب ام ()
 عسي ال مارحلاو لالحلا يف هللا باتك يف ةيآ ةئامسمخ» :لاق هنأ ام سابع نبا نع )٢(

 يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ :رظني «نهب اولمعيو نهريسفت اوملعي نأ الإ نيملسملا
 ةضهنلا عباطم ،يتانز دمحم دمحم .د .أ :قيقحت ٦١ ج ،ةيانغلا زنكو ةياردلا ،يناممللا

 .م١٩٩١/ه١٤١ ١: ط 6نامُغ ةنطلس



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٦٥٦

 نورشع ءايلا فالآ ةينامث فلأ ماللا ،افلأ رشع ةسمخ ءاهلا ؤافلأ رشع ةعست

 .")ملعأ هللاو افلأ

 ةروسلا ةينك يف لصف

 ذوعأ لق » ةرخآ ىلإ ةلق دمحم يبنلا ةروس نم "لصفملا هنم اومَس دقو

 ،سيو ،'!اززججلا :يهو ،'"""تايجنملا روس هنم اومسو .4 سانلا برب
 اومسو ،4 كلملا هديب يذلا كرابت»و رشحلاو ،ةعقاولاو ناخدلاو "تلصفو

 .4 ىحضلاو » مث قراطلا مث ،جوربلا مث لمزملا :نهو ‘تاكلهملا اعبس هنم

 هنم اعبس اومسو ،فاليإل ةروس مث ،ردقلا ةروس مث 04 حرشن ملأ» من

 ."« سانلا برب ذوعأ لق » ىلإ اهالو امو ،رثوكلا ةروس :يهو ،تاذقنملا

 ًاميدق مسرلا ءاملع فالتخال هطبض نكمي ال ريثك فالخ هفورحو نآرقلا تاملك ددع يف ()

 .نآرقلا مولع بتك تاهمأ هيف عجارتو .ًافيدحو

 لهأ نيب فالخ لصفملا لحم نييعت يفو ةلمسبلاب هروس نيب لصفلا ةرثكل لصفملا يمس ()
 30٢٥٣ - ١/٢٥٣٢ج ،نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم ،ميظعلا دبع دمحم يناقرزلا :رظني .ملعلا

 .م٦٩٩١/ه٦١٤١ :ط ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد .نيدلا سمش دمحأ :ت

 :هتبوجأ ضعب يف يناملا ينامثعلا ديعس نب هللا دبع نب رهاز هللا دبع وبأ خيشلا لوقي )٢(

 رخأو تايجنم نآرقلا نم روس ةيمست نم ريسافتلا ضعب يف هتدجو امم هنع تلأس ام»

 ليلغلا يفشي ام ىلع علطأ مل ينإ :لوقأ كلذب اهتيمست ببس امو اهنايب ًابلاط تاكلهم
 تاباوجلا ،ينامثعلا :رظني «تبلط ام بسح الصفم همسرأ يك تركذ اميف ليلعلا ئربيو

 نم ءازجأ ةعابط نامزلا اذه يف عاش دقو .٤ص ،(نوقرم) ةديفملا تالاؤسلا ىلع ةديجملا

 يهو ،نيتذوعملاو صالخإلاو يسركلا ةيآ مضت مل اهنأ بيجعلاو تايجنملا مساب نآرقلا
 .ليلد هب دري مل كلذ لكو تايجنملا تامدقم يف

 هب جرخئق زوجلا ضزألا ىإ ءاملا قوشت انأ اؤرَي مَلَوأ) اهرخآ يف هللا لوقل سةدجسلا ةروس (4)
4 - 

 ٢٧. :ةدجسلا (نوزِصتئ القأ مهسفنأو مهشاعنآ هنم لكأت ًاعزز
 .سانلا ©قلفلا .صالخإلا دسملا رصنلا نورفاكلا .رثوكلا ةروس :روس يهو )٥(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ ١٦٦ ٨

 لآ ةروسو ةرقبلا ةروس هنم اومسو ،سيارعلا 'ميماوحلا هنم اومس دقو

 ءةرقبلا ةروس اضيأ اومسو ،'""نآرقلا بلق سي اومسو ،'"نيتوارهزلا نارمع
 عبسلا لافنآلاو ©فارعألاو ماعنألاو ،ةدئاملاو ءاسنلاو ،نارمع لآو
 ٤ 'لوُطلا

 يناثملا عبسلا تيمس دقو هركذن مل ءامسأ ةرشع باتكلا ةحتافلو

 ‘ىروشلاو تلصف ،رفاغ ةروس :نهو «ميماح»ب تأدتبا ةروس لك يه ميماوحلا ()

 :لاق ثيح ك«روثنملا ردلاه يف يطويسلا اهركَد ثفاقحألاو ]ةيثاجلاو "ناخدلاو ؤفرخزلاو
 ىلإ هلوأ نم نآرقلا تأرق :لاق نيط نيصح نب نيزر نع هخيرات يف راجنلا نبا جرخأ»

 سئارع تغلب دق :يل لاق ميماوحلا تغلب املف 0 ثثؤ بلاط يبأ نب يلع ىلع هرخآ

 يمراذلا دنشش يفو ..«:يبطرقلا لاقو 0٣٤٤/٧ ج ،روثنملا ردلا يطويسلا :رظنا .«نآرقلا

 نيمسي ميماوحلا نك :لاق ميهارنإ نن دغ نع رعشي نغ نؤغع ني رقْغج اننذَح :لاق
 :رظنا «نآزمْلا جابيد ميماوحلاد :لاق ةت هللا لوشز نأ سنأ ثيدح نم يوز .سيارلا

 لك حاتتفال تاحبسملا ىمست امك 0١٨٨/١٥ ج ٢٨٢، جم "نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يبطرقلا

 .حيبستلا ظفلب اهنم
 اهكرتو ،ةكرب اهذخأ نإف ةرقبلا ةروس اوملعت» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هذ ةديرب نع )٢(

 امهنإف نارمع لآو ةرقبلا ةروس اوملعت :لاق مث ةعاس تكس مث .ةلطبلا اهعيطتست الو ،ةرسح

 «فاوص ريط نم ناقرف وأ ناتيايغ وأ ناتمامغ امهنأك ةمايقلا موي امهبحاص نالظت ناوارهزلا
 ٣٤٥٤. مقرب "نارمع لآو ةرقبلا ةروس لضف ىف باب ،ىمرادلاو !0٢١٨٧ مقرب دمحأ هجرخأ
 كل ةنلا رمغ الإ ةرخآلاو راذلاو ةلا يرث لجر اهأرق ل نآزفلا بلق «رسي»و» ثيدحل ()

 ةروس لضف يف باب ،يمرادلا دنع ءاجو ٢١٨٧٢، مقرب دمحأ هاور «مكاتؤَم ىّلَع اهوؤرقاو

 بلق نإو ،اجلق ءيش لكل ثإ» :ةق هللا لوشز لاق لاق سنأ نغ «ظفلب ٣٤٧٩ مقرب ؤسي
 .«سي نآلا

 باب ،يئاسنلا هاور «َلَوْسلا عنشلا يناملا نم اعبس ةي يبلا يتوأ» :لاق هض سابع ننا نع ()

 .ةددعتم ظافلأب هريغ هاورو ٩٠٦ مقرب «يناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو» ة هللا لوق ليوأت
 .ةيفاولاو .ةيفاكلاو ،ةيفاشلاو ساسألاو ،دمحلاو ،ةحتافلا :ةفيرشلا ةروسلا هذه ءامسأ نم )٥(

 هذه ضعبب ةيوبن ثيداحأ تدرو دقو ،يناثملا عبسلاو ،نآرقلا مأو "باتكلا مأو إةيقرلاو

 .اهناضم يف عجارت تايمستلا



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٩ ` ٤ ١٦١٧١

 '"نيقفانملا ةحضاف يه ذإ ةحضافلا ةءارب نومسي اوناكو ،ميظعلا نآرقلاو

 ةاروتلا يفو "ربقلا باذع نم ةعناملا يه كلملا ةروسو ‘كلذ ريغ ءامسأ اهلو

 ."ةيقاولا ىمست ليجنالا ىفو ،ةعناملا ىمست

 رفكلا نم ناتيربملا '"[صالخإلا]و 4 َنوزاَكْلا اَهْيأ اي لُث» يمسو

 نم وحنب ةرقبلا '[ةروس] نم لوطأ ةاروتلا يف ةعمجلا ةروس :ليقو ،كرشلاو
 تاومسلا يف ام هلل حبسي » ،ةرسفم ةاروتلا يف تلزن اهنأ كلذو ،[ةيآ] فلأ

 ةحضافلا يه ل :لاق ؟ةبوتلآ لاق ،ةبؤئلا روش سابع نال ثلق» :لاق ريبج ن ديمس نع ()
 باب ،يراخبلا اور «اهيِف ركذ الإ دحأ ائم ىقي ال نأ اولط ىئَح مهنمو مهنمو لزنت تلاز ام

 لافنألاو ةءارب ةروس يف باب ملسمو ٤٥٠٣& مقرب ضرأ ىلإ ضرأ نم جارخإلاو ءالجلا

 ةعبرأ ىلإ نيرسفملا ضعب اهلصوأ ةديدع ءامسأب ةروسلا هذه ىمستو 0٥٣٥٩ مقرب .رشحلاو

 ،ةشقشقملاو ،ةبوتلاو إةءارب :ءامسأ ةدع ةروسلا هذهل» :يرشخمزلا لاق ءامسا رشع

 ،ةمدمدملاو ،ةلكنملاو ،ةرفاحلاو ،ةريثملاو اةحضافلاو ةيزخملاو }ةةدرشملاو ،ةرثعبملاو

 ئربت يأ قافنلا نم شقشقت يهو .نينمؤملا ىلع ةبوتلا اهيف نألل» :لاق ،«باذعلا ةروسو

 لكنتو ،مهحضفتو .اهنع رفحتو اهريثتو اهنع ثحبتو نيقفانملا رارسأ نع رثعبتو إهنم

 ،ةبوتلا ةروس اهنومست مكنإ» نز ةفيذح نعو ،«مهيلع مدمدتو ،مهيزختو ،مهدرشتو ،مهب
 هللا راج يرشخمزلا :رظني .«هنم تلان الإ دحأ نم تكرت ام هللاو ؤ©باذعلا ةروس يه امنإو

 .ما٣٨٩/ه٢٠٤١ ١: ط توريب ،ركفلا راد !/0١٧١ ج “تفاشكلا ،يمزراوخلا رمع نب دومحم

 هنأ ثيحي ةل َوُهَو ق ىّلَع ةَءابجخ ةي ىبلا باخضأ ضغت تبرَض» :لاق سابع نبا نع ءاج (!)

 اي :لاقف ةق نلا ىتأف ءاهمتَخ ىئَح كلملا هديب يذلا ةزابت ةروس أرقي ناَسنِإ هيف اذإف .ربق

 ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف .وبَق هنأ ثييخأ ال اتآو ربق ىلع يئاب ثبرَض يئإ ؛هللا لوشز

 باذع نم هيجنئ ةيجنمْلا يه عناملا ىه» :ة هللا لوشز لاقف اهمتخ ىئح كلملا ةزابت
 يف مكاحلا دنع ءاجو 0٢٨١٥ مقرب ،كلملاةروس لضف يف ءاج ام باب ،يذمرتلا هاور رقلا

 يز دوعسم نب هللادبع نع ٣٧٩٨ مقرب كلملا ةروس لضف يف ءاج ام باب كردتسملا

 .«كلملا ةروس ةاروتلا يف يهو ،ربقلا باذع نم عنمت ةعناملا يهف» :لاق

 .لصالاب ضايب نيتفوقعملا نيب ام )٣(

 .لصالاب ضايب نيتفوقعملا نيب ام ()

 .لصالاب ضايب نيتفوقعملا نيب ام (ه)



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك « . , ١١٨

 هللاو ،'"ةلمجم ةق دمحم يبنلا ىلع تلزنو""[كلذ] لك ريد دق ؛ضرألاو

 .ملعأ

 كلذ ،لوألاف لوألا لوزنم وه امع روسلاب نآرقلا عماج '"'فَلَخ امنإو

 ةروسب اّنَتو ،كاهفرشل باتكلا ةحتافب اوءدب امنإو 5'"ههفلؤم نم ملع ىلع

 . ملعأ هللاو 7 ملع ىلع كلذ نم هعضو امو 0 اهمظعل ةرقبلا

 [نآرقلا ةغالب هوجو يف] لصف

 زاجملاو ةقيقحلا اهيف برعلا ةغلو \ةصاخ برعلا ةغلب نآرقلا لزن

 ؛ضزألاو ءامسلا ضزَتَك اهضزَع ةَتَجَو» :هلاثم زاجيإلاو ةلاطإلاو
 اذإو ثلوطلا نم لمأ ضرعلا ةداعلا يف نأل لوطلا ركذي ملو «(" :ديدحلا
 .رثكألا ركذ نع يفكي لقألاب ءيشلا فصو

 اَمكَبَر ءالآ ّيأيَق» :هلاثم راركتلاو فذحلاو اراصتخالاو ديكوتلاو
 ثرراَوَت ىتَح» :هلاثم ،ةروكذم ريغ ةيانكف :ةيانكلاو .اهرركي "4 نابذَكت

 ينعي «رذَقْلا ةليل يف اتنأ انإ»و ، سمشلا ينعي ٣٢( :ص) 4 باجحلاب

 ىلإ ةّلوُلْغَم ةَدَي لعجت الو» :ىلاعت هلوق :لثم ،اذه ريغ ًاضيأ ةيانكو ،نآرقلا

 ،طرفملا حشلا نع ةيانك هذهف ٢٩( :ءارسإلا) 4 طنبلا لك اهظشنت الو كقنع

 .طرفملا فارسإلاو

 .لصالاب ضايب نيتفوقعملا نيب ام ()
 .كلذ تبثي ليلد الو ،ليلد ىلإ جاتحي اذه (؟)

 .ابترم فحصملا يف عمج ىتح ،هلوزن بابسأ بيترت نع هبيترت فلاخ ىنعمب فلخ )٢(
 هيحوو هللا مالك نآرقلاف .زوجت ريبعتلا اذه يفو ،واولا ةزومهم ريغ لصألا يف تءاج ()

 .ضعبل هضعب فلؤمو هعماجو هقلاخ وهو .هليزنتو
 .نمحرلا ةروس )٥(



 ٨ ١٦٨٩ صنلا قيقحت :يناثلا ممستلا
 ___ جح ر -ي

 ن ديري ًاراذج» :هلاثم سةراعتسالاو عابشاإلاو .ةياكحلاو رامضاإلاو

 ْمُكنَلَع ثقاَضَو» :هلاثم ،عابتإلاو ،رادجلل ةدارإ ال ذإ ٧٧( :فهكلا 4 ضقني

 ،لصولا دنع اهعم ميملا مض '"ءاهلا مض نمف 5٢ ؛ةبوتلا) 4 ُضزألا

 وحن نم فقولا دنع فورحلا ضعب دنع توصلا جورخب وهو :مامشإلاو

 .'"ديوجتلا ركذ دنع اهركذنل ميشايخلا

 4 مُكَسْفنَأ مُكيَلَع» :ىلاعت هللا لوق هلاثم ،ءارغإلاو ميخرتلاو ،قاقتشالاو
 كلذكو ،(ا٠ع :سمشلا) 4 هللا ةَقاَت» :ىلاعت هللا لوق هلاثم ريذحتلاو 5ا٠٠ه :ةدناملا)

 اورذحاو» ،«هللا ةقان قح اورذحا» يأ (٢؛ :ءانلا) « ْمُكيَلَع هللا تاتيك» هلوق

 .راذنإلاو ،«هللا باتك

 4 ْمُكَل اتجَرغَا اًممَو» ،(١:ابنلا) « نولءاستي َمَع » :هلاثم ماغدإلاو

 :7 ؛ريوكتلا) 4 سَعشَع ادإ ليللاو » :هلاثم دادضألاو ،كلذ لاثمأو ٢٦(، .ةرنبلا

 ال هنأل ؛(٩ :مجنلا) 4 نست تاق » :هلاثم بولقملاو ،ربدأ :لوقو ،لبقأ :لوق

 ١ ."نيسوق اباق امنإو ادحاو باق سوقلل نوكي

 .«مكيلع تقاضو» باوصلاو «مهيلع تقاضو» لصالا يف تدرو )١(

 اذكه ةيآلا داريإ ببسب أطخلا اذه عقو دقو .فاكلا مض نمف :باوصلاو لصالاب اذك ()

 .اقباس مدقت امك «مهيلع تقاضو»

 .تاحفص دعب هعضوم يف كلذ نايب يتأيس ()

 رسكب بيقو باق :لاقيو ،نيعلا يواو وهو .رذق :هانعم ليق ؤباقو» :روشاع نبا لوقي )٤(

 ۔ سوقلا ضبقم نيب ام ىلع باقلا قلطي :ليقو نيرسفملا رثكأ هيلع جرد ام اذهو ،فاقلا

 ۔ رتولا هب ذشي يذلا فطعنملا اهيفرط يأ ۔ اَهيتيِس نيب امو ۔ سوقملا هدوع طسو يأ

 لمح ىنعملا اذه ىلعو رخآلل لصألا وه قالطإلا اذه لعلو ،ناتيو ناباق سوقللف
 ثيح ةيبرعلا سوقلا ردص باقلا :بيسملا نب ديعس نعو ،ةيطع نباو يرشخمزلاو ءارفلا
 هلوقف نيريسفتلا الك ىلعو دحاو باق سوق لكلو ،هبحاص هبكنتي يذلا ريسلا هيلع دشي

 فاضملاو ففاضملا نيظفللا دحأ ةينثتب - نيسوق نيباق وأ سوق تاق هلصأ (نيسوق باق)

 = ىلاعت هلوق يف امك ىنثملا لقثل ابنجت امهيلك وأ نيظفللا دحأ دارفإ عقوف - امهيلك وأ ،هيلإ



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٠ . ٨
--   

 سيلو رمقلا ينعي ٢٩( :سي) 4 ميقلا نوجُعْلاَك داع ىّتَح» :هلاثم زاوجلاو

 .زاجملا ىلع لب كلذك ةقيقحلا ىلع وه

 ؛عابزَو تالثَو ىتنَم» :هلاثم دودعملاو ،لادبإلاو "لوقنملاو

 .عبرأو ءاثلا مضب لوألاو ءاثلا حتفب ثالئو ناتنثا هلصأ ١( :رطافو ٢. :ءاسنلا

 ٢( ؛ص) 4 ضغب ىلع اتضغَب ىقب ناممضَح » ىلاعت هلوقك ضيراعملاو

 ول نأ .نيمصاخم كانئج ول نأ ىنعملا نكل امهضعب غبي ملو 5'"ناكَلَم امهو

 .ضعب ىلع انضعب ىغب

 ؛ّنوتمؤي ام ًاليلَقَت» :هلاثم ريخأتلاو .ميدقتلاو .ةدايزلاو ضمبلاو

 .اليلق اناميإ نونمؤي ام هلصأ '"(هه .ةرقبلا)

 ٢٧("'© :ةعقاولا) ؛نيمتلا ثاَحضأ ام نيملا ثاَحضاَو » :هلاثم ميظعتلاو

 اي» :هلاثم ريغصتلاو ٨ .ةعتاولا) ؟ لامشلا باَحضأ ام لامشلا باَحضأَو»
 .4 هلل» :هلاثم '!قيقرتلاو د :نامقل «ولدزَح ني ةَبَح لاقثم كت نإ اهنإ يت
 ،ةللا :ربكي يذلاو بيطخلا لوقك ميخفتلاو ةروسكم تناك اذإ ءارلا ققرتو

 قيقرتلاو ،ءادتبالا دنع وأ نكاسلا وأ مومضملا وأ حوتفملا دعب ءيجي كلذو

 هحرش لوطي الثل ديوجتلا دنع هركذنس وهو دملاو اروسكملا دعب ءيجي

 .4 نابذَكُت امُكَبَر ِالآ يأف » :هلاثم

 ريرحتلا ،روشاع نبا رهاطلا «امكابلق يأ ٤[ :ميرحتلا] (امكبولق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإل -=
 .م٧٩٩١ :ط ،سنوت ،عيزوتلاو رشنلل نونحس راد 0٩٧/٢٧ ج ريونتلاو

 ناصخش امه لب :ليقو 5دوواد رابتخال نيمصاختم نيصخش ةئيه يف اءاج ناكلم امه :ليق )١(
 امهنيب يضقيل هيلإ ةجاحب اناكو ،هبارحم يف هتولخ هيت دواد ىلع امحتقاف امصتخا نارشب

 .ريسفتلا بتك تاهمأ اهيف عجاري ةفورعم ةصقلاو ،قحلاب مهنيب يضقيو }ةموصخلا يف
 .«نونمؤي ام اليلق» ءاف نودب لصألا يف تدرو دقو )٢(

 .واو نودب لصألا يف تدرو دقو 0٦٧ :ةعقاولا )٣٢(

 .اهقبس رسكل ةلالجلا ظفل نم ماللا قيقرت ينعي - )٤(



 ٦ ١٧١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 رخآلا زادلا كلت» :هلاثم ةراشإلاو لصفلاو لصولاو رصقلاو

 اًنيَصَوَو» :لاق مث هدلو ظعي نيح نامقل ةصق يف هلاثم نإف'"...(ه٣ :صصقلا

 .راهظإلاو ضارتعالاو ةظعوملا ىلإ ركذلا'")..'"(٢ .نامقل) 4 هيدلاوب ناسنإلا

 .ديوجتلا دنع اهركذنس ءافخإلاو

 ؛ىشوث اي امُكبَر نَمَق» ىلاعت هلوقك نينثالا ظفلب دحاولا ةبطاخمو

 ظفلب دهاشلاو دهاشلا ظفلب بئاغلا ةبطاخمو دحاولا ظفلب نينثالاو 0٠٤٩ :هط)

 .ملعأ هللاو نآرقلا هب ءاج كلذ لكو هركذب هببسو © هببسل ءىشلا ركذو بئاغلا

 [نآرقلا نع قداصلا رفعج لوق يفا لصف
 .ةرابع :هجوأ ةعبرأ ىلع نآرقلا :لاق هنأ "قداصلا رفعج نع يورو

 فئاطللاو \ةصاخلل ةراشإلاو ©ةماعلل ةرابعلاف .قئاقحو ۔ثفئاطلو .ةراشإو

 .')ءايبنألل قئاقحلاو ،ءايلوألل

 .لصالاب ضايب )١(
 زكشلا نأ نيماع يف ةلاصو نهو ىَلَع انهو همأ ةنلَمَح هيديلاؤي ناسنإلا اتيصَوَو» ةيآلا مامتو ()

 هذهو ءانسح هدلاوب ناتنإلا اًئيصَوَو» لصألا يف تدرو دقو ،«ريِصَمْلا ىلإ تكيێذياولَو يل

 ٨. ةيآلا ،توبكنعلا يف لب نامقل يف تسيل ةيآلا

 .لصألاب ضايب )٢(

 .ءاف نودب «امكبر نم» لصألا يف تدرو دقو ()

 نيز يلع نب رقابلا دمحم نب رفعج )م٥٦٧ ۔ ٩٩٦/ه٨٤١ _ )٨٠ قداصلا رفعج وه )٥(

 سداس :قداصلاب بقلملا ،هللادبع وبأ يشرقلا يمشاهلا طبسلا نيسحلا نب نيدباعلا

 ذخأ "ملعلا يف ةعيفر ةلزنم هلو ،نيعباتلا ءالجأ نم ناك ،ةيمامالا دنع رشع ينثالا ةمئالا

 بذكلا هنع فرعي مل هنأل قداصلاب بقلو ‘كلامو ةفينح وبأ نامامإلا مهنم ،ةعامج هنع

 (لئاسر) هل ،قحلاب اعادص مهيلع ائيرج ناكو سابعلا ينب نم ءافلخلا عم رابخأ هل ،طق

 ءاهعمجب ماق نايح نب رباج نإ لاقي ،نونظلا فشك يف اهركذ درو باتك يف ةعومجم

 ١٢٦/٢. ج ،مالعألا .يلكرزلا :رظني .ةنيدملاب هتافوو هدلومو

 وهو يملسلا ريسفت ،يملسلا يدزألا ىسوم نب نيسحلا نب دمحم نمحرلادبع وبأ :رظني )٦(



 إمكحمو ديعوو ادعو :هجوأ ةرشع ىلع نآرقلا نإ :ليق :هريغ نمو

 ."ةليسولا وهو بدنو ،لاثمأو ظعوو صصقو ،مارحو ،لالحو ،هباشتمو

 [نآرقلا تادجس يف] لصق

 ةروس يف ةدحاوو ،فارعألا يف ةدحاوف :ةدجس ةرشع ىدحإ نآرقلا يفو

 ناحبس يهو ءارسإلا ةروس يف ةدحاوو ،لحنلا ةروس يف ةدحاوو دعرلا

 كرابت ةروس يف ةدحاوو ،جحلا ةروس يف ةدحاوو ،صعيهك يهو ميرم
 ال باتكلا ليزنت .ملأ » ةروس يف ةدحاوو ©لمنلا ةروس يف ةدحاوو ،ناقرفلا

 . ' "تلصف ةروس ىف ةدحاوو .ص ةروس ىف ةدحاوو ٠ 2 هيف َبنَر

 6كتوريب ‘نانبل ©ةيملعلا بتكلا راد ©6نارمع ديس قيقحت ٢١. ص ١ ج .ريسفتلا قئاقح =

 .م ٢٠٠١ /ه ١٤٢٨١

 ئلع نآرقلا َلَزت» :ةت لوشزلا لؤق ىتغَم يف انلا فلتخا :ةديبع وبأ لاق : ةنز غيبزلا لاق ()

 ديعوو ردغو ؛هججؤأ ةعبس ىلع : :مُهْضْغَب لاقو .تاغل عبش ىلع : :مُهْضغَب َلاَق «فزخآ ة ةَعْبَس

 ام رَبَحَو يهنو رشأ ماَرَحَو لالخ : .مُهُضغَ لاقو .جاجيخاو , لامأو ظعاومو ماَرَحَو لالخو

 ةعبس ىَلَع أرقي نآزقلا نم دحاو زخ دجوي ال :ليق ذقو .لاقشأو ناك وه ام ربخو لئَق ناك

 ١٥. مقرب ©نآرقلا ركذ يف باب ،عيبرلا مامإلا دنسم .ريبفنلا ةقيقحب ةحب ملأ ةللاو .هز

 ٥. ةدجسلا ة ةروس (٢)

 هيلع لّوعملاو ،اًضيأ اهددع يف تلئخا دقف هيلعو {ةوالتلا دوجس عضاوم يف تفلئخا دق )٣(
 اذلو ؛(قلعلاو قاقشنالاو 3مجنلا) لصلا روش يف دوجملا مدع وه انباحصأ رثكأ دنع

 - هللا هظفح - يبونقلا ديعس خيشلا ححصو .ةدجس ةرشع ىدحإ مهنع اهذدع نوكي

 ذإ "ةك يبنلا نع لذ توبث ححص ذأ دعب ثالثلا لصفملا روس يف دوجشلا ةيعورشم

 :نيفالاو نيتبغملا ةلدأ ةشقانم دعب لصفملا يف دوجسلا لوح لضفم هل رباوج يف لوقي

 ،«ملعأ ةناو لصفملا يف دوجسلا ةيعورشم وهو "لوالا لوقلا وه حجارلا ثأ نيبتي تلذبو»

 يأرلا اه ىلإو ظوحأ ةنأب لوقلا اذه نع للا ةظفح - يليلخلا دمحأ خيشلا ةحامس لاقو

 دوجس تبثي ملو ،- ةللا ةمحر _ يمدكلا ريعس وبأ ةمالعلا بهذملا مامإ لام اضيأ

 رشع ةعبرأ ةدمتعملا دوجشلا عضاوم دع وكي هلك اذه ىلعو جحلا ةيناث يف ةت يبنلل

 لمنلاو ؤثاقرفلاو "ججحلاو .خيرمو ،ُارسإلاو "لحنلاو ،ذعرلاو ،فارعألا) :يهو ،اغضوم

 (لوألا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٣. ٨



 ١٧٢ ا نلا قيقحت .نالا مشلا

 لصق

 ،قوف نم ةانثملا ءاتلاب وه له ©نآرقلا نم فرح يف ئراقلا كش اذإ :ليقو

 لك أرق نم هنإف تحت نم ةانثملا ءايلاب هآرقيلف ؟تحت نم ةانثملا ءايلاب وأ

 ©نحل ةيحتلا ءايلا ناكم ةيقوفلاب أرق نمو نحلي مل ةيتحتلا ءايلاب نآرقلا يف ام

 يف زمه ريغب هأرق نم نإف ،زمه ريغب أرقيلف زومهم ريغ وأ زومهم يف كش نإو
 لوصوم يف كش نمو 6،نحل ازومهم سيل ام زمه نمو 0 نحلي مل نآرقلا عيمج

 أرقيلف دودمم وأ روصقم فرح يف كش نمو & لصول اب أرقيلف عوطقم وأ

 نحل روصقملا دم نمو ،نحلي مل نآرقلا نم دودمملا رصق نم نإف رصقلاب

 . ")ملعأ هللاو ©رجلا نم عسوأ بصنلاف رورجم وأ بوصنم فرح يف كش نإو

 [ةلمسبلاو ةذاعتسالا يف] لصف

 ةتكسب ةروسلا ةءارقلا كئادتبا نيبو ةلمسبلا نيب لصفي روس نآرقلا نمف

 ةمحرلل يتلا ةلمسبلا لصي الئل ؛هللا نم ديعو اهلوأ ةروس لك يهو .ةليلق

 اهنم تعزن "«هلوُسَرَو هللا َنيم ةءاَرَب» ةروس نأ ىرت الأ بضغلا ركذو
 نهنع ةلوصفملا روسلا ددعو ‘بضغ ىلع تلزنأ اهنأل ؛الصأ ةلمسبلا

 .'"4 ةمايقلا مويب مستأ الو» ."« اورفك نيذلا» :نهو ععست ةلمسبلا

 يدهي وهو "قحلا لوقي ةللاو "(ئلعلاو قاقشنالاو ،مجتلاو ؤتلصفو صو ،ةدجسلاو -

 ةبتكم 0٦٩٣ - ١٩٢ص ءةالصلا هقف يف دمتعملا ديعس نب مصتعملا يلوغملا :رظني .ليبسلا

 .م٩٠٠٢/_ه٠٣٤١ ١: ط ،نامُغ ةنطلس لافنألا

 نآرقلا أرقي الو ،ةغلو امسر حصو القن رتاوت امب الإ أرقي ال نآرقلاو ،هقالطإ ىلع سيل اذه ()

 .ةبوتلا ةروس )٢(

 .ةفق دمحم ةروس )٢(

 .ةمايقلا ةروس )٤(



 (لوألا ءعزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٧٤ - ٨ ٣
 ا‘اے

 نيذلا نكي مل »و .4 دلبلا اذهب مستا الو و .4 نيففطملل ليو »و ٧٥سبعو

 لصوت نأ بحتسيو ،'"تبتو ،'""«ةزمه لكل ليو»و .مكاهلأو 8" اورفك

 ©فيهكلاو ،ماعنألاو ،باتكلا ةحتاف :نهو روس عست لئاوأ ءادتبا يف ةلمسبلا

 .'‘اةعراقلاو رمقلا ةروسو ،ءايبنألا ةروسو ،رطافو أبسو

 نم هللاب ذيعتسي نأ دعب ال إ ريثك وأ ليلق نم نآرقلل ةءارقلا ئدتبي الو

 نم هللاب ةيتشاق َنآزقْلا تأرق اَدإَق»"!..هللا رمأ كلذف "ميجرلا ناطيشلا

 .ةنيبلا ةروس )١(

 .ةزمهلا ةروس )٢(

 .دسملا ةروس )٢(

 ديعولاو ليولا ركذ يف اهرثكأ ةحتاف نأل اهب ةلمسبلا لصو عنتمي ةروكذملا روسلا هذه )٤(

 ءةمقنلاو باذعلاب ةمحرلا عمتجت فيكو ،ةلمسبلا يف ميحرلا نمحرلاب لصوت الف باذعلاو

 ركذ اهيف (ممُهَلاَمغأ لَضآ هللا ليبس نَع اودَصَ اورَقَك نيذَّلا) دمحم ةروس ةحتاف ىلإ رظناف
 ليو) ةزمهلا ةحتافو ،(نيففطملل ليو) نيففطملا ةروس ةحتاف رظناو "مهلالضإو رافكلا

 ةحتتقم (بتو بهل يبأ ادي تبت) دسملا ةحتافو ،ليولاب ناتحتتفم ،(ةزمل ةزمه لكل

 باتكلا لمأ نم اوزقَك نيذلا نكي مل) نيكرشملا ركذب ةحتتفم ةنيبلاو ،كالهلاو بيبتتلاب
 خيشلا ةحامس لوقي ءاههباش ام اهيلع سقو .(ةنيبلا مهتأَت ىئح نيكَقنم نيكرشملاو
 راجلا نإف ،ةروكذملا روسلا يف ةلمسبلا دعب فقولا هجو تملع كلذ تملع اذإف» :يليلخلا

 دنع مدقم ردقم فوذحم (..هللا مسيب) قلعتمو 5هب ناقلعتي قلعتم نم دب ال رورجملاو

 رورجملاو راجلا قلعت حلصي ةروسلا ردص ناك اذإف ،نيينايبلا دنع رخؤمو كنييوحنلا

 (سبع) ك ةروسلا ردصب (هللا مسب) قلعت ةءارقلا لصو نم عماسلا مهوت ،ةروكذملا ةروسلاك

 خيشلا كلذ مظن دقو ،«ملعأ هللاو بحتسا كلذلف ‘فقولاب عفدني مهوتلا اذهو ،(تبت)و
 :هلوق يف يملاسلا

 ةلصفم تتأ تاروس عست يف ةلمسبلا دعب نآرقلا يف فقولاو

 اوسسأ اهيف (دفيفطتلا ةروس)و (شبع)و ،(ةمايق) (دمحم)
 مكاهف (ربهل) عم (ةمطح) [(مكاهلأ) ،(نكي ملو)و "(لب)و

 ٣٦. ص ثديوجتلا ملع يف سبقلا ،يبونقلا هللا دبع :رظني

 .لصالاب ضايب )٥(



 ٧١د٥ اي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 شخ

 نم هللاب ذعتساف نآرقلا أرقت نأ تدرأ اذإ يأ ،(هه :لحنلا 4 ميجلا ناطيشلا

 اروس لوأ يف ناك نإ لمسبت مث ،ةريسي ةتكس تكست مث ،ميجرلا ناطيشلا

 نأ كلذو ؛ةذاعتسالا راركت هرك نم هركو ‘لمسبت ال نآرقلا رئاس يف ناك نإو

 ذوعأ» ىنعمو 6( :ءاسنلا افيعض َناَك ناطيشلا َدَك » :لوقي ىلاعت هل
 نم أجلأو ريجتسأو ثيغتسأ :ليقو «مصتعأو ىوقتأو عنتمأ يأ «هلاب
 ةمحر نم ديعبلا هنأ ينعي ،دعبلا وهو نطلا نم همسا قتشا :ليق ،ناطيشلا

 يأ ،موجرملا ىنعمب :ليق ميجرلا ،'”كلاهلا وهو طشلا نم :ليقو ٧
 .نوعلملا :ليقو ،موتشملاو دورطملا

 اهعفانمو اهصاوخ و ةلمسبلا ةفص يف لصف

 ردص نم "كربتلل يهو "ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقت يه ةلمسبلا

 ىلعأ بتكي ال نأو ءانحرش امك ئراقلا اهب ئدتبي كلذكو ،لئاسرلاو بتكلا
 اوفذح دقو ،ىلاعت هللا مسال اميظعت ،اهفرشو اهتمظعل باتك اهمادق الو !اهنم
 مساب خّبَتَق» :لثم ،يقب اميف فلألا اوتبثأو ،اهلامعتسا ةرثكل فلألا اهنم
 .كلذ لاثمأو ١[ :قلعلا] « َكَر مساب رقا )% و ٥٢[، :ةقاحلا ٧٤. ٩٦. :ةعقاولا] 4 َكّتَر

 عفدي اهبو ةمحر يهو 6 اهب كربتلاو حاتتفالا ليبس ىلع بتكت ةلمسبلاو

 ،«هللا مساب لقأ» وأ ،«هللا مساب ءدبأ» اهانعم ريدقتو ثالتبلا عاونأ مهيلع لحي نأ

 نب رمع ناك :ليقو حمظعم فرحب هللا باتك حاتتفال مادق ىلإ ءابلا تلوطو

 نبا روظنم نبا :رظني «قرتحاو كله اذإ طيش طاش نم نالغَق ناطيشلا :ليقو» :ناسللا يف (١)

 رداص راد ٨‘ جم ،«طاش» ةدام برعلا ناسل ،يقيرفإلا مركم نب دمحم لضفلا وبآ روظنم

 .م٠ ١: ٠٠ ط ٧6توريب

 .كربتأل :لصالا يف ()



 ؛لوألا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٧٦ ١ ٨٦.

 اوجرفو نيسلا اورهظأو .4 هللا مسب ط نم ءابلا اولوط» :هباتكل لوقي زيزعلا ذبع

 .) » نل هللا باتكل اميظعت ميملا اورودو ٠ امهنيب

 ىلع الاد نوكيل ؛ءابلا ىلع فلألا لوط اودر فلألا اوطقسأ امل :ليقو

 يذلا فلآلا نم لدبأ اهب ىتأ نمف \ةصاخ ةلمسبلا يف اذهو ،فلألا طوقس

 هللا مشب » هلوأ نوكي ال باتك لك :ملعلا لهأ لاقو نيسلا دعب ةدم طقس

 نعو ،عباصألا عوطقم مذجألاو ،مذجأ ينعي '"!عصبأ وهف 4 ميجلا نَمحَرلا

 .'"'«ًاسوكعم ءاج هللا مسب هيف أدبي مل ءيش لك» :لاق هنأ نش سابع نبا

 [اهصاوخ يفو ةلمسبلا ركذ نم لوأ يق] ةلأسم

 '٨}ةيريمحلا سيقلب ىلإ بتك امل يتن دواد نب ناميلس اهركذ نم لوأف

 )١( فاشكلا يرشخمزلا :رظني ج٢٥/١.

 .يلاعلاب سيلو ةمجعملا داضلاب هلوقي مهضعبو ،اهب دكؤي ةملك عصبأ :ع ص ب [عصب] )٢(
 تيأرو ‘نوعصبأ نوعمجأ موقلا ءاجو ،ءاعصب ءاعمج ىثنألاو عصبأ عمجأ هقح ذخأ :لوقت

 .حاحصلا راتخم ،يزارلا ركب وبأ .عمج ىلع مدقي ال بترم ديكأت وهو عصب عمج ةوسنلا

 .م٤٩٩١/ها٤١٤١ ١: ط ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،«عصب» ةدام ٥٨ ص

 نم درو امنإو ،©يصقتلاو ثحبلا ةرثك عم نآرقلا نامجرتل لوقلا اذه ةبسن ىلع فقأ مل )٣(

 ةللا ركذب حتفي ال لات يذ رشأ ؤأ مالك لك) :ةه هللا لوشز لاق :لاق هيهن ةرنرُه يبأ ثيدح
 يف يئاسنلا هجرخأو )٢٢٩/١٤(6 «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور (_غطقأ :لاق ؤآ ۔ تبأ وهف
 .يرهزلا نع )٤٩٥. ٤٩٧( «ةليللاو مويلا لمع»

 نم ©كسكس نب رفعي ينب نم ،ليبحرش نب داهدهلا تنب سيقلب ىرغصلا سيقلب يه )٤(
 تێلَو ،اهمسي ملو ميركلا نآرقلا يف اهيلإ ريشأ ،برام لهأ نم ةينامي ءابس ةكلم :ريمح

 فحزف ،نادمغ بحاص «ةهربأ نب ورمع» راعذالا وذ اهب عمطو «برام يف» اهيبأ نم دهعب
 «راعذالا يذ» لاجر اهكردأف فاقحألا ىلإ يبارعأ يزب ةيفختسم تلحرو ،تمزهناف ،اهيلع

 لايقأ اهل تداقناو 5،هلك نميلا رمأ تيلوو .هتلتقف اركس يف ةرغ هنم تباصأو ‘تملستساف

 تذختاف نميلا ىلإ تداعو ،سانلا اهل عضخف "سرافو لباب ىلإ شويجلاب تفحزف 6ريمح

 = حايرلا بكرو رمدتب ،ميكحلا كلملا يبنلا ،دواد نب ناميلس رهظو .اهل ةدعاق «أبس» ةنيدم



 ١٧٧ رس تمر صنلا قيقحت ة يقحت :ي :يناثلا ( مسقلا

 رمأف 5ا٠٢ :لمنلاا 4 ميجرلا نممحَرلا هللا مشب هنإو َناَميَلُس نم هنإ » أبس ةكلم

 نَمحَولا هللا مشب »و ،ناميلس ةليضف هيطعي يكل اهلوقي نأ ةلي ادمحم هيبن
 نمحرلا هللا مسب :لاق نمف تاملك عبرأ يهو ،افرح رشع ةعست 4 ميجلا

 هللا لوقل افص رشع ةعست ةينابزلا اهتنزخ نأل ؛منهج رح نم هللا هنمآ ميحرلا

 عبرأ ىلع لدت تاملك عبرأ يهو ٢٠[»'8 :رثدملا] 4 َرَشَع ةعشت ةعست ز اَهْيَلَع » ىلاعت

 .ةبوطرلاو ،ةسوبيلاو ةدوربلاو ،ةرارحلا :عئابطلا

 مني » :لاق نمف ،باوبأ ةعبس منهج باوبأو ؤفرحأ ةعبس 4 هللا مشب»

 "ميحجلاو ريعسلاو ،ةمطحلاو .ىظل : :يهو ةعبسلا منهج باوبأ هللا هنمآ هلل

 اهن ه نيِمَمجَأ مُهُدِعؤَمَل َمّنَهَج نإو » :ىلاعت لاق ،منهجو .ةيواهلاو . .رقسو
 نعو ‘بكاوكلا ةعبسلا ىلع لديو [٤٤۔ ٤٣ :رجحلا] .4 باوبأ ةعبس

 ،©باسح ريغب ةنجلا لخديلف لاصخ سمخ هيف ناك نم» :لاق هنأ ةلي يد

 يطعأ ا ذإو .ميحرلا ن نمحرلا هللا مسي :لاق أدتبا اذإو ،هللا الإ هلإ ال”..ن

 هع هيلإ انإو ه هلل ان » :لاق ةبيصم هتباصأ اذإو ، نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاق ةمعن

 .'"«ميظعلا هللا رفغتسأ :لاق ابنذ بنذأ اذإو ،ا٦٥٠ :ةرقبلاا 4 َنوُعجاَر

 ةنيدم لخدو سمشلا نودبعي اوناكو .هللا ىلإ هتوعدب نويناميلا نمآو ،نميلاو زاجحلا ىلإ -

 ‘كلملا دبع نب ديلولا رصع يف اهتوبات فشكناو ..ةريبك ةيشاحب سيقلب هتلبقتساف «أبس»

 :رظني .ناميلس كلم نم تلخ ةنس نيرشعو ىدحإل تتام اهنأ ىلع لدت ةباتك هيلعو

 ٧٣/٢. ج "مالعألا ،يلكرزلا

 .هرشع عست اهيلع» اذكه لصألا يف تدرو )١(

 .لصالاب ضايب )٢(
 نم سمخ» :لاق هنع هللا يضر ۔ صاعلا نب رمع نب هللادبع نع اًفوقوم ثيدحلا اذه ءاج )٢(

 دعب اتقو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ركذي نأ :اهلوأ :ةرخآلاو ايندلا يف دعس هيف نك

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاق ةيلبب يلتبا اذإو ،تقو

 هللا مسب :لاق ءيش يف أدتبا اذإو ،ةمعنلل اركش نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاق ةمعن يطعأ اذإو

 = يطويسلا هدروأ "هيلإ بوتأو ميظعلا هللا رفغتسا :لاق ابنذ هنم طرفأ اذإو ،ميحرلا نمحرلا



 الوألا ءزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ و ١٧٨
 عس س 2

 نب ناميلس ةءالمإ :ءايشأ ةعبرأ ؟ ميجلا نمحرلا هللا مشب » يفو

 كسيقلب هتأرقو .دهدهلا هنفَلبو '»ايخرب نب فصآ هبتكو .دواد

 "هنع تبهذ امدعب ةكلمملا دجو ناميلس كلذ لجألاف

 امو ايندلا نم عسوأ ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنبو نيملسملا نم ناك هيف نك نم عبرأ» ظفلب -=

 ةمعن يطعأ اذإو هللا رفغتسأ :لاق ابنذ باصأ اذإو ،هللا الإ هلإ ال هرمأ ةمصع ناك نم :هيف

 يبأ) نع يطويسلا هجرخو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاق ةبيصم هتباصأ اذإو ،هلل دمحلا :لاق

 عماج ،نيدلا لالج يطويسلا :رظني .ةريره يبأ نع (لامعاألا باوث يف يغارملا قاحسإ

 ،توريب ،ركفلا راد داوجلادبع دمحأو رقص دمحأ سابع :ت 0٣١١٨ مقرب ،ثيداحألا

 .نانبل

 نم ملع هدنع يذلا لاق» هلوق يف هيلإ راشأ امنإو نآرقلا هب حرصي ملو ريسفتلا لهأ هامس ()
 مزجلا نكمي ال كلذل ٤٠(، ةيآلا نم :لمنلا) تفزع يتإ ذتزي نأ لبق هب كيبآ انأ باتكلا

 روطاب همأو ،ليكنم نب ايعمش نب ايخرب نب فصآ» :شيفطا خيشلا لوقي ،ليلدب الإ همساب
 وه وأ .هبتاك ناكو ،مظعألا مسالا ملعي ،هتخأ نباو ناميلس ريزو وهو ،ليئارسا ىنب نم

 :ليقو ارضخلا :ليقو ؤرونلا وذ :هل لاقي لجر ،ليقو ،سروطسا :ليقو إموطسأ همسا لجر

 كلم ليقو ،ليربج :ليقو ،هليخ نم :ليقو ،دوه هل لاقي :ليقو ،اخيلمت وأ خلم همسا لجر
 6مويق اي ىح اي :اعد ؤفصآ لوألا روهشملاو 5ذيتن ناميلس هب هللا ديأ ةكئالملا نم رخآ

 ءاهشرعب ىنيتثإ ءًادحاو اهلإ عيش لك هلإو انهلإ اي ؛مويق اي ىح اي .ماركإلاو لالجلا اذ اي
 يف كيتآ فاكو ناميلس ىدي نيب هتعضوو «ضراألا تحت نم ةكئالملا هب تتأف كلذب اعد

 نب دمحم شيفطا :رظني «هنامز لهأ ملعأ هنأل ناميلس وه :ليقو ،ناميلسل نيعضوملا

 :ط ،نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ۔٩٤-٩ ج ؛ريسفتلا ريسيت ؤفسروي

 نم ملع هنع يذلا لاق» ىلاعت هلوق يف همساب حرصي مل نآرقلا نأ ىلع ما٧٨٩اها٧٠٤

 لقن ىلع ردتقا هنأو ٤٠( ةيآلا نم :لمنلا) «ئزط يتإ ذئزت أ لبق هب كيتآ انأ باتكلا
 باتكلل هملعبو ‘باتكلا نم ملع هدنع هنأب هفصو لب ؛مظعألا مسالاب ابس ةكلمم شرع
 هللا همهبأ باتكلا نم دمتسملا ملعلا اذه نكل ،ةقئاف ةعرس يف شرعلا راضحإ ىلع ردتقا

 سيلو ،مظعالا هللا مسالا ةفرعمب كلذ ىلع ردتقا هنأ نيرسفملا ضعب مهف امنإو هنيبي ملو

 مسا دنع ىنسحلا ءامسألا لصف يف يتأيس مظعالا مسالا نع ليق ام نايبو ،ليلد كلذ يف

 .كانه هعجارف «هللا»

 انيَمْنأَو ناميلس انمق ذَمَلَو» ىلاعت هللا لوقل ةراشإ اذه :ان [ناميلس ةنتف قيقحت يف :ةدئاف] )٢(
 ۔ يغب نم دحال يني ال اكلم يل بحو يل زفغا بر لاق ه بانأ مث ادَسجج هيز ىلع



 ١٧٩ ي ,{=رسسور صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 بابسالا نم ببسل هكلم دقف ناميلس نأ اهصخلمو ٢٤. ٣٥(. :ص) «باُهَوْلا تنآ كنإ -=
 :ةيتآلا

 اهذخأف حيرلا هلمحت هدونجب اهيلإ جرخف رحبلا يف ةنيدم ربخ هغلب ناميلس نإ :اولاق :ىلوألا
 تملسأو هسفنل اهافطصاف اهجو سانلا نسحأ نم ةدارج اهمسا هل اتنب ذخأو اهكلم لتقو

 اهتسكف اهيبأ ةروص اهل لثمف ناطيشلا ناميلس رمأف ،اهيبأ ىلع ادبأ يكبت تناكو ،اهبحاف
 ربخأف ،اهل ندجسي اهيراوج عم ًايشعو ةركب ةروصلا كلت ىلإ بهذت تناكو ،هتوسك لثم

 دامرلا شرفو ةالف ىلإ هدحو جرخ مث ،ةأرملا بقاعو ةروصلا رسكف كلذب ناميلس فصآ

 ةباصإل وأ ةراهطلل لخد اذإ ةنيمأ اهل لاقي دلو مأ هل تناكو ىلاعت هللا ىلإ ًابثات هيلع سلجف
 بحاس ناطيشلا اهاتأف 5اموي اهدنع هعضوف همتاخ يف هكلم ناكو اهدنع همتاخ عضو ةأرما

 ،ناميلس يسرك ىلع سلجو هب متختف ،يمتاخ ةنيمأ اي :لاقو .ناميلس ةروص ىلع رحبلا
 هتركناف متاخلا بلطل ةنيمأ ىتأف ناميلس ةئيه تريغتو سنإلاو نجلاو ريطلا هيلإ ىتأف

 ناميلس انأ لاق اذإو ؤففكتي تويبلا ىلع رودي ناكف هتكردأ دق ةئيطخلا نأ فرعف ،هتدرطو

 موي لك هنوطعيف كمسلا مهل لقني نيكامسلا مدخي ذخأ مث ،هوبسو بارتلا هيلع اوثح

 فصآ ركنأف ،هتيب ىف نثولا دبع ام ددع اموي نيعبرأ ةلاحلا هذه ىلع ثكمف ،نيتكمس

 يف انم ةأرما عدي ام :نلقف .ناميلس ءاسن فصآ لأسو ناطيشلا مكح ليئارسإ ينب ءامظعو
 ناطيشلا راط مث ،نهيف الإ عيش لك يف همكح ذفن لب :ليقو ،ةبانج نم لستغي الو اهمد

 وه اذإف اهنطب رقبف ناميلس دي يف ةكمسلا تعقوو ةكمس هتعلتباف رحبلا يف متاخلا فذقو

 ةرخص يف هلخدأو ناطيشلا كلذ ذخأو هكلم هيلإ عجرو ،هلل ادجاس عقوو هب متختف متاخلاب

 .رحبلا يف اهاقلأو

 ناكو ناميلس نتتفا ةروصلا كلت ةدابع ىلع تمدقأ امل ةأرملا كلت نأ :ةيناثلا ةياورلاو

 .هللا ىلإ بتف كبنذب نوتفمل كنإ :فصآ هل لاقف ،اهيف كسامتي الو هدي نم متاخلا طقسي
 ينرأ لاقف ؟سانلا نونتفت فيك نيطايشلا ضعبل لاق ناميلس نإ :اولاق :ةثلاثلا ةياورلاو

 ،هيسرك ىلع ناطيشلا اذه دعقو هكلم بهذف رحبلا ىف هذبن هايإ هاطعأ املف كربخأ كمتاخ

 . .اهرخآ ىلإ ةياكحلا ركذ مث

 ىلاعت هللا نأ [ناميلس اتف ذَقَلَو) :هلوق نم دارملا اولاق ءالؤهف تاياورلا هذه تفرع اذإ

 .هيسرك ىلع ناطيشلا كلذ سولج وه ادسج هيسزُك ىلع اَنيَقَلأَو) :هلوقو هالتبا
 ىلع ىقلأو هكلم بلسف مايأ ةثالث سانلا نع هباجتحا هتنتف ببس ناك هنأ :ةعبارلا ةياورلاو

 .هل ةبوقع ناطيش هريرس
 ملعاو» :يزارلا رخفلا لاق ىتح ،ةيليئارسإلا تاياورلا هذه لثم نوققحملا ءاملعلا لطبأ دقو

 :هوجو نم مالكلا اذه اودعبتسا قيقحتلا لهأ نأ
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 __ رحد رحال
 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 دامتعا ىقبي ال ذثنيحف ،ءايبنألاب ةقلخلاو ةروصلاب هبشتي نأ ىلع ردق ول ناطيشلا ن :لوألا

 ىسيعو دمحم ةروص يف سانلا مهآر نيذلا ءالؤه لعلف ،عئارشلا نم ءيش ىلع
 ءاوغإلا لجأل ةروصلا يف مهب اوهبشت نيطايش اوناك لب كنلوأ اوناك ام هتنت ىسومو

 .ةيلكلاب نيدلا لطبي كلذ نأ مولعمو ،لالضإلاو

 نأ بجول ةلماعملا هذه لثمب ناميلس هللا يبن لماعي نأ ىلع ردق ول ناطيشلا نأ :يناثلا

 مهفيناصت قزمي نأو مهلتقي نأ بجو ذئنيحو "داهزلاو ءاملعلا عيمج عم اهلثم ىلع ردقي

 رباكأ قح يف هلثم لطبي نالف ءاملعلا داحآ قح يف كلذ لطب املو إمهرايد برخي نأو

 .ىلوأ ءايبنألا

 كش الو ؟ناميلس جاوزأ ىلع ناطيشلا طلسي نأ هناسحإو هللا ةمكحب قيلي فيك :ثلاثلاو

 .حيبق هنأ

 مل نإو ،هنم رفك اذهف ةروصلا كلت ةدابع يف ةأرملا كلتل نذأ ناميلس نإ :انلق ول :عبارلا

 ؟هنع ردصي مل لعفب ناميلس هللا ذخاؤي فيكف ،ةأرملا كلت ىلع بنذلاف ةتبلأ هيف نذاي

 ،ةيملعلا بتكلا راد .٦٢/٢٨١ج ١٣. جم ى ريبكلا ريسفتلا ارمع نب دمحم يزارلا رخفلا :رظني

 .م٠٩٩١/_ه١١٤١ :ا ط \توريب

 ۔ سابع نبا هاقلت امنإ هنأ رهاظلا نكلو يوق سابع نبا ىلإ هدانسإ» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 مهنأ رهاظلاف ةيتتن ناميلس ةوبن نودقتعي ال ةفئاط مهيفو باتكلا لهأ نم هنع حص نإ

 نع روهشملا نإف ءاسنلا ركذ اهدشأ نم تاركنم قايسلا ىف ناك اذهلو هيلع نوبذكي

 لب ؛ناميلس ءاسن ىلع طلسي مل ينجلا كلذ نأ فلسلا ةمئأ نم دحاو ريغو دهاجم

 ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ريثك نبا «التن هيبنل اميركتو ًافيرشت هنم كت هللا نهمصع

 .؟ ط توريب ،ملقلا راد ٣٥/٤ ج ،ريثك نبا ريسفت يقشمدلا

 هرمأ "مهريغو شيرق رافك لوقي ام ىلع ربصلاب ةين هيبن ىلاعت رمأ املو» :نايح وبأ لاقو

 ركذو ،مهب ىسأتيل بويأ ةصقو ناميلس ةصقو دواد ة ةصق ركذف ربصف يلتبا نم ركذي ناب

 هيلإ نورسفملا بسن نمم هب ىسأتي نم ركذيل نكي ملف ]ةناكملاو ىفلزلا نم هدنع مهل ام
 ،يبن ةروصب ناطيشلا لثمتك ،هوركذ ام ضعب دوجو ًالقع ليحتسيو هب هوفتي نأ مظعي ام

 ءاذه دوجو نكمأ ولو ،يبنلا وه روصتملا كلذ نأ نودقتعيو ،سانلا دنع هرمأ سبتلي ىتح

 ةمالس هللا لأسن ،ةيئاطسفوسلا ةقدانز نم ةقرتسم ةلاقم هذه امنإو "يبن لاسرإب قثوي مل
 ‘طيحملا رحبلا يسلدنألا يلع نب فسوي نب دمحم نايح وبأ ؛اهنم انلوقعو انناهذأ
 .م٠١٠٢/ه١٣٤١ ١: ط ،توريب ،ثارتلا ءايحإ راد .ه٧/٨٢ ج

 يتأي ام باوصلل ةلمتحملا ريسافتلا حصأو



 ١٨١ ,> صنلا قيقحت :يتاثلا مسقلا

 تدجو سيقلبو ©ريطلا ةسائر دجو دهدهلاو مظع ألا هللا مسا دجو فصآو

 .ناميإلا

 لصق

 سيقلبل هباتك يف همسا مدق دواد نب ناميلس لوق يف ةلعلا ام :ليق نإف
 :ليقف ؟« ميجرلا نممحَرلا هللا مشي هَنإَو َناَميَلْس نيم هنإ » :لاقف ،هبر مضا ىلع

 ال .همسا ىلع ىتأ ةلذمو ناوه سيقلب ىتأ ول هنأ :اهدحأ :ءايشأ ةثالث هيف

 برلا فرعت مل هنأل هبر مسا ىلع همسا مدق هنأ :يناثلاو ،هبر مسا ىلع

 ةأرما ةئام ىلع ةليللا نقوغأل : :: يبنلا نع يور : :لوألا ۔

 زثي ملق هللا ءاش نإ ةبحاص هل َلاَقق هللا ليهس يف دماج ,سرامي يت أي رْهنُك نيعستو منت أ

 ؤَل هديب ردمَحُم شف يزلاو لجر قشي ثاَج ةَدِحاَو ءارغا الإ نهنم لمحت مَلَق هللا عاش نإ

 هاور (ناميلس اَئَتَق ذَقَلَو) :هلوق كلذف هوغم اناسرف هللا ليبس يف اودَماَجَل هللا ءاش نإ لاق

 .امهريغو ٣١٦٢٤ مقرب ملسم هنم بيرق ظفلبو 0٦٦٠٨ مقرب يراخبلا

 (هيسزك ىلع انيقَلأَو» ،هيلع هللا هاقلأ ديدش ضرم ببسب (ناميلس ائتَق ذَقَلَو) :هلوق :يناثلا

 مسجو مضو ىلع محل هنإ :فيعضلا يف لوقت برعلاو ضرملا ةدشل كلذو ؛ًادسجج) هنم

 .ةحصلا لاح ىلإ عجر يأ ؛تانآ متل كحور الب

 ببسب راصو ،هيلع تاهجلا ضعب نم ءالب عقوت وأ فوخ طيسلتب ىلاعت هللا هالتبا :ثلاثلا

 كلذ هنع هللا لازأ هنإ مث يسركلا كلذ ىلع ىقلملا فيعضلا دسجلاك فوخلا كلذ ةوق

 .بلقلا بيطو ةوقلا نم هيلع ناك ام ىلإ داعأو "فوخلا

 لضفألا كرت نع ةتبلأ كفني ال ناسنإلا نأ كلذو [(ىل رفغا بَر َلاق) ىلاعت هلوق امأ

 مهنألو "نيبرقملا تائيس راربألا تانسح نأل ةرفغملا بلط ىلإ جاتحي ذننيحو 6ىلوالاو

 ال إمهلاحل مزالم رافغتسالا نأو ،عوضخلاو ةلذلا راهظإو سفنلا مضه ماقم يف ًادبأ

 هللا رفغتسال ينإ» :ةي لاق امك اةمصعلا ماقم يف مهنأل ؛بنذ ريغب ولو ا هنع نوكفني

 هللاو ،ىنعملا اذه ةملكلا هذه نم دارملا نوكي نأ دعبي الو «ةرم نيعبس ةليللاو مويلا يف

 .ملعأ

 {٦٨١0۔٦٢/٠٨١ ج 0١٣ جم ،ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا رخفلا :نم الك ةصقلل طسب ديزم عجاري

 ٥٢٨٢. ۔ ٥٢٦٠/٧ ج ‘طيحملا رحبلا ،نايح يبأو 0٣٦ ۔ ٣٣/٤ ج ،ريسفتلا ريثك نباو



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك يگ > ٨٢

 ةبيه هل هللا مسا نأ :ثلاثلاو هبر مسا ىلع همسا مدق كلذف ناميلس تفرعو

 6هب تنمآ امو }تعزفو تباه دق تناكل همسا ىلع هللا مسا مدق هنأ ولف ،عزفو

 .")اهب قفرأو فطلأ نوكيل هبر مسا ىلع همسا مدق

 لاق هنأ ىلاعت هللا نع رابخألا يف ءاج دق « ميجلا نمحرلا هللا مشب»و

 ءاوشمت الو ،اودعقت الو اوموقت ال :ليئارسإ ينبل لق ىسيع اي» :ةن ىسيعل

 7 ميجرلا نممحَرلا هللا مشي » :اولوقت ىتح اوأرقت الو

 [ةءارقلا ديوجتو ليترتلا يفا لصف

 :لاقو كانيبت هنيب يأ ،ا: :لمزملال ؛آاليزت َنآزقْلا لّتَرَو» :ىلاعت هللا لاق

 لتري ةلي يبنلا ناكو ،لهم ىلع يأ [٠١د :ءارسإلا] 4 ككش ىّلَع سانلا ىّلَع هرْفَتل ,

 عبجرتلاو ،هتءارق يف عججرْي الو ،افرح افرح هنيبيو ،لهم ىلعو هأرق اذإ نآرقلا

 وه كلذو رعشلا لثم هب درغي نأ وهو ،قلحلا نم هتوص ئراقلا كرحي نأ وه
 .'"”«مصخ نآرقلل نوططمملاو انأ» ةتَي لوسر لوق نم هنع يهنملا طيطمتلا

 دازلا نايمه ؤفسوي نب دمحم شيفطا :رظنا ،شيفطا بطقلا ركذ ىنعملا اذه نم بيرقبو )١(

 .م١٩٩٧١/ه١١٤١ :ط ،نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ٢١/٩٥١ج 5داعملا راد ىلإ

 .باتكلا لهأ نع لق امم هلعلو ،اهل جيرخت ىلع فقأ مل )٢(

 انك :لاق إميلع نع :ظفللا اذهب درو امنإو ،جيرخت ىلع هل فقأ مل ظفللا اذهب ثيدحلا )٢(

 .يرافغلا اسبع الإ هملعأ ال :ديزي لاق { ةي يبنلا باحصأ نم لجر انعم حطس ىلع اسولج

 مل :ميلع هل لاقف ،اهلوقي اثالث ينذخ نوعاط اي :سبع لاقف ،نوعاطلا يف نوجرخي سانلاو

 دري الو ،هلمع عاطقنا دنع هنإف توملا مكدحأ ىنمتي ال» :ةق هللا لوسر لقي ملأ ؟اذه لوقت

 ةرثكو ،ءاهفسلا ةرمإ :اتس توملاب اورداب» :لوقي ةلت هللا لوسر تعمس ينإ :لاقف «بتعتسيف

 ريمازم نآرقلا نوذختي اوشنو "محرلا ةعيطقو إمدلاب افافختساو .مكحلا عيبو .طرشلا
 ١٦٠٤٠ ]٤٢٧/٦٥[. مقرب هدنسم يف دمحأ هاور «اهقف مهنم لقأ ناك نإو 6إمهينغي هنومدقي

 يف ٢٧٧٤٦ مقرب ةبيش يبآ نباو ٥٨ ]٣٤/١٨[٥ مقرب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو

 هفنصم ]٥٣٠/٧١[.



 ٦ ١٨٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نسحيو ،بولقلا هب كرحيو هتوص نسحي نأ نآرقلل ئراقلا رمؤيو

 عيجرت ال يذلا مهبألا توصلاو 8مهبأ توصب هأرقي انتن ىبنلا ناكو "هتءارق

 أدتبا اذإ نأ ئراقلل بحتسيو ‘تحت نم ةدحوملا ءابلاب وه مهبألاو .هيف

 ةدحاو ةلمج اهلك ةلوزنم اهنأل ؛ '"٨ةمومتم ريغ اهكرتي ال ماعنأل ١ ةروسب

 . ملعأ هللاو "كلم فلأ نوعبس اهعيشيو

 ةءارقلا ديوجت يف لصف

 امهدحأ يقل اذإ نيونتلا وأ ةنكاسلا «نإ» نأ ملعا :راهظإلاب أدبن كلذ لوأ

 ْنِم » :هلاثم « .غ ح .عه ،ا» :ىهو ،نورهظي قلحلا فورح نم فرح

 [ :دعرلا] 4 امه نم < ".ء :ءارعشلا] 4 نيم لوُسَر . ٤٣. ٧٢٣] :دومه] 4 رأ

 ٩ ميِلَع عيمس » 8ا“)[١ه٧ :ءاسنلا] ملع نيم» ٨اه :ردقلا] 4 يه مالس «

 .لصالاب اذك )١(

 كلم فلأ نوعبس اهلوحو اليل ةكمب ةلمج ماعنألا ةروس تلزن» :لاق امث سابع نبا نع ءاج )٢(
 :لاق هلثؤ رباج نع ءاجو 50١٢٧٢٥٧ مقرب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور «حيبستلاب نوراجي

 ةكئالملا نم ةروسلا هذه عيش دقل» :لاق مث ، ةي هللا لوسر حبس ماعنألا ةروس تلزن امل

 لاق :لاق كلام نب سنأ نعو ٢١٨٣\ مقرب كردتسملا يف مكاحلا هاور «قفألا دس ام

 مهل نيقفاخلا نيب ام دس ةكئالملا نم بكوم اهعمو ماعنألا ةروس تلزن» :ةي هللا لوسر

 هللا ناحبس ،ميظعلا هللا ناحبس» :لوقي ةلي هللا لوسرو «جترت مهب ضرالاو ،حيبستلاب لجز
 ٢٢٣٥. مقرب ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور .تارم ثالث «ميظعلا

 (٣) :ءارعشلا ٧. ١٢٥. ١٤٣. ١٦٢. ١٧٨. :ناخدلا ١٨.

 )٤( :دعرلا ٣٣\ :رمزلا 0٦٢٣ ٣٦ :رفاغ ٣٢.

 )ه٥( :ءاسنلا ١٥٧١© :ماعنألا ٤٨ :فهكلا  3٥:ص  0٦٩:فرخزلا  0٢٠:ةيثاجلا  5٢٤:فاقحألا ٤.

 مجنلا : ٢٨.



 الا ز ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 4
 رت ٨.٨٤,

 (لوالا ءزجلا) او ا يهف بيذهتلا ب

 4 لغ نم » ٢٦٥. :ةرتبلا]ا 4 ميلح لوغ , 8'""«متمكح نإ» ١٨١[»'، :ةرقبلا
 آ . ۔ . و , و ۔

 ةدرف » ٠.٥ :ةرقبلا] 4 ريخ نم 9 ٢٨ :رطاف] 4 رومع زيزع 9 : :فارعاألا]

 دحأ هالتو ،الوأ نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ناك اذإ كلذو ،ا٥٦ :ةرقبلا ؟ َنيِئِساَح

 .نيونتلا وأ نونلا رهظي نأ همكحف قلحلا فورح

 ءافخالا يف لصف

 5ذ» :يهو افرح رشع ةسمخ دنع ةنغ عم نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا ىفخيو

 ْنل» :كلذ لاثم ،«ك ق ‘تف }ظ ‘ط ض ص 6،ش ،س ،ت ،ف از ج ‘ث

 نم» ءا٥٢ :ةرقبلا 4 راهنألا اهتحت نم يرجت تاّنَج » !٩[، :نارمع لآ] ٩ ربلا اولام

 ١٦٠[، :ماعنألاا 4 ءاجج ْنَم» ءا :ابنلا] ٩ ًاجاَحَ ءاَم» ٠![« :لمزملا] 4 للا يتل

 4 ايوس ارتب » ،ا٢٢ :ةرقبلال هللا نو نيم» 5ا٦٢ ۔٥٢ :ابلا 4 ءارج قاع ,

 ْنم» ،ا١١ :راطفنالا] ٩ ائيش سفَنل» ،ا٩! :نارمع لآ] 4 ءيش نم» 5١١ :ميرمل

 ؛ةُدَض نممَل» . .بازحألا ؛اوُثَدَص ُلاَجر » 51٦ :بازحالا] 4 مهيِصايَص

 ًامؤَت» 6ا٠٢ :نونمؤملا] « روظ ْنم» ١٠٠٦[، :نونمزملا] ٩ َنيَلاَض ًامؤَت» 6٠٢ :جحلا

 ٣٠[٨ ۔ ٢٩ :ابنلا] « اوُتوُذَق ًاباتيك» ٢٣[، :ابس] 4 ريهظ ْنِم » ٣٠[5 :تافاصلا] 4 َنيِغاظط

 ،ا[٧٩ :ةرقبلاا 4 ناك نم » ،[ه٥ :ةتاحلا] 4 ًاليلق راش » ٢٦[& :ميهاربإ] ٩ رارق نم »

 راهظإلا نيب نييلاح نيب لاح يه ءافخإلاو ،[ه :ةدجلا] 4 ناَك موب يف ط

 ءاهيثلث كرتتو ةكرحلا ثلثب يتأت نأب يهو ديدشتلا نم راع ماغدإلاو

 سكع وهو .اهثلث يقبتو ةكرحلا يثلثب يتأت نأ وهو ةءارقلا يف سالتخالاو

 .ءافخإلا

 :ةبوتلا 0١٧ :لافنألا ٢٠٠، :فارعألا ٣٤، 0١٦٢١ :نارمع لآ 0١٨١ ٦٦٢٤. ٦٢٧! ٦٤٤، ٦٥٦. :ةرقبلا )١(

 ١. :تارجحلا 0٦٢١ 0٦٠ :رونلا ٩٨ ١٠٣.

 ةحيحصلا ةلثمألا نمو دهاشك حصي ال اذه ىلعو 5٥٨ :ءاسنلا «متْمَكَح اذإَو» ةيآلا باوص )٢(

 ٤٢. :تلصف «ميكَح نم»



 ١٨٥ ,حك مصتجرر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 بالقالا لصف

 ًاميم بلقت تحت نم ةدحوم ءاب نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا تيقل اذإ

 0١٨ ١٧١[0 :ةرقبلا] 4 مكب مص < :هلثمو "امب ميملا لعب نم ةنغ عم (")ةافخم

 ! رودصلا تادب خيِلَع . ٢٩[© :رفاغ] 4 هللا ساب نم ,

 :ةلأسم

 ءافخإلاو ،اهراهظإ زوجيو ،اهؤافخإ زوجيف ءابلا ةنكاسلا ميملا تيقل اذإ
 ًاميم ةنكاسلا ميملا تيقل اذإو ،اه :ةرقبلاا 4 َنيِنمؤممِ مه اَمَو» :هلاثم .ث ولوأ

 ريغ ميملا تيقل اذإو ءا٠‘ .ةرقبلا 4 ضَرَم مهبولق يف » :هلاثم {ةنغب ماغدإلا مزل

 ؟ال ْمهْنَلَع» :هلاثم ،ءافلاو واولا دنع اصوصخ ترهظأ ءابلاو ميملا

 ١١٤[. :ةرقبلا] ه يف مهل » ١[& :ةحتافلا]

 يف يشيرشلا ةمالعلا لوقي ،عئطاخ ريبعت وهو (بالقإلا) مساب ديوجتلا تافلؤم يف رشتناو ()

 يتأي ال (لاعفإ) نأل ،ةبلطلا ماوع ضعب هلوقي امك ©بالقإ :لاقي الو :٠٢٢ص عفانلا دصقلا

 ٠. ها (بالقإ) :لاقي الف ء(بلقأ) :لاقي الو ىفخأو رهظأ :لثم (لعفأ) نم الإ
 راد ،ةحلط دمحم :ت ،١٧١ص ؛ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأ ،ليلخ دومحم يرصحلا :رظنا

 ةيغبل عفانلا دصقلا يف يعفاشلا يشيرشلا ةمالعلا نع ًالقن ‘ه٦١٤١ :١ط ،ةيمالسإلا رئاشبلا

 !١. جم (بلق) ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا :رظناو \٠٢٢ص ثعرابلاو ئشانلا

 .ًاففخم :لصالا يف ()

 .لصالاب اذك )٣(

 :رمزلاو ٣٨\ :رطافو 0٦٣ :نامقلو ٥© :دوهو 0٤٣ :لافنألاو 0٧ :ةدئاملاو 0١١٩ 0١٥٤ :نارمع لآ ()

 ١٣. :كلملاو 5٤ :نباغتلاو 0٦ :ديدحلاو 0٦٢٤ :ىروشلاو ٧.

 يف ال ءابلا دنع ةنكاسلا ميملا رهظأ نم ىلع تاءارقلا بتك نم هيلع تعلطا اميف فقأ مل (ه)

 ملق قبس اذه لعلو ،ةنغب ءابلا دنع اهئافخإ ىلع نوقفتم ءارقلاف \ةذاش الو ةحيحص ةءارق

 نأ كلذو ،ةنكاسلا نونلا دنع يقلحلا راهظإلا يف راهظإلاو ءافخإلا عقو معن فلؤملا نم

 ديدحتلاب ءاخلاو نيغلا دنع نيونتلاو نونلا ءافخإب أرق ةرشعلل نيممتملا ءارقلا نم رفعج ابأ

 ١٤٤. ص ١ج فاحتإ ،انبلا :رظنا .كانه ليصفت ىلع قلحلا فورح نم



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٨٦ ٨
 روح رم-]ةلے

 ةنغ عم ماغدالا يف لصف

 وأ ،نونلا وأ ،تحت نم ةانثملا ءايلا نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا تيقل اذإ

 ذئَمؤَي» ءا :ةرقبلاا 4 برضي نأ» :لثم ،ةنغلا عم مغدت اهنإف "ميملا وأ "واولا

 ٢٥٨ :ةرقبلا « ِفْغَت ةتح » ٠١١[5 :تارجحلا] ٩ اسن نم» 5١ :ةلزلزلا 4 سانلا رضت

 4 قاو نيم % ٦٨[& :ءاسنلا] 4 ًاميقتشنش ًاطارِص » {[هد :نونمؤملا] 4 لام نم

 4 ناَوْنِص < يف الإ ؤ كلذ هبشأ امو ٤٥[، :رجحلا] 4 نوُيغَو تاَنَج » ٣٤[، :دعرلا

 ميملا يف ةنغلا بجتو ،‘_ه٩ ؛ماعنألا] 4 ٌناوْنق»و ٤[ :فصلا] ٩ اثب »و 6٤ :دعرلا

 ّنم» ،اه :قراسطلا] « ميم»و ،ا١ :ابنلاا مَع» :لثم ،نيتددشم اتناك اذإ نونلاو
 نم توصلا جرخي نأ يه ةنغلاو ‘كلذ هبشأ امو 5٦ :سانلا 4 سانلاو ةنجلا

 يه ةنغلاو ،قلحلا نم ال ،ةمغنب سأرلا نم ردحني هنأكو ،افيطل ميشايخلا لبق
 .ناويحلا نم يبظلا توص يف

 ةتغ الب ماغدالا يف لصف

 مغدت ماللا وأ ارلا نيونتلا وآ ةنكاسلا نونلا تيقل اذإ ةنغ الب ماغدإلاو

 نم » ١٧٢[5 :ةرقبلا] « ي ميِحَر لوُفَع % و ،[ه :ةرتقبلا] « م مهبر ْنِم 9 . :لثم ةنغ الب

 ٢[. :ةرقبلا 4 َنيِقتْملِل ئدُه» 5ا٠٠ :فيكلا 4 ينُذَل

 نيبراقتملا ماغدإ يف لصق

 ا :بازحالا] 4 ةَقِئاَط َْاَت » . :لثم ءاطلا يف ءاتلا مغدي نيبراقتملا ماغدإو

 ثبيجأ » :لثم لادلا يف ءاتلاو ‘"٠إ: :لمنلا 4 تظَحأ » :لثم ءاتلا يف ءاطلاو

 ماغدإلا فرحو ةنكاسلا نونلا عامتجال ؛اقلطم ًاراهظإ رهظت اصوصخ ةثالثلا عضاوملا هذه )١(

 .ةدحاو ةملك يف

 .ءالعتسالا ةفص ءاقبإب كلذو ،الماك ال اصقان ًاماغدإ مغدت )٢(



 ٨ ١٨٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 "تح رمحو

 ؛َتذِك»و .4 مْثيَع ام» :لثم ءاتلا يف لادلاو ،[ه٩ :سنوي] 4 اَمكْنَوَعَد

 لاذلا يف ءاثلاو ،ا٤٦ :ءاسنلا] 4 اوممَللَت ذ إ» :لثم ءاظلا يف لاذلاو ٢[، :ءارسإلا

 ؛تَر ث » :لثم ءارلا يف ماللاو ٧٦[، :فارعالا] « كلذ ثهلت » :لثم

 ،4 َناَر لَب» يف رهظيو ‘كلذ هبشأ امو 5[٠ث :نيففطملا] 4 َناَر ْلَب » .ا .نونمزملا

 :لثم ميملا يف ءابلا مغديو .'""هرصفح ةياور يف ٦٧[ :ةمايقلا] « قاَر نم َليِقَو»

 مغديو ،'"ريغ ال صفح دنع 4 َكِلَذ ثهلي »و ":: :دوه] « اتَعَم بَكزا يتب اي»

 ٠[. :تالسرملا] ه مكقلخ منأ » :لثم ةدحاو ةملك يف اناك اذإ فاكلا يف فاقلا

 هقيقرتو ءارلا ميخغت يف لصف

 ظفلو ضعب امهضعبل نادض امهف ،قيقرت الي "راهظإ وه ميخفتلاو
 لصأو ،اةلامإلا فلأ ضيقن ميخفتلاو ،قيقرتلا ظفل نم ظلغأ ميخفتلا

 قيقرتلاو ،'"..ءارلا يفو ،ءاهلا يف ؤفلألا يف عقت ةلامإلاو ،ميظعتلا ميخفتلا

 .فرحلا فيحنت وه

 ققرتو ،«اوقزز» «» :لثم ةمومضم وأ ةحوتفم تناك اذإ ءارلا مخفت

 تناك اذإ امأو اةكرحتم تناك اذإ اذهو ،«لاججر» :لثم ةروسكم تناك اذإ

 اهنأل ؛نيبراقتملا دهاوش يف «متنع» ةملك ركذ ببس يردأ ال 0١٦٢٨ :ةبوتلا ١١٨ :نارمع لآ )١(

 نآرقلا يف تدروو دانعلا ىنعمب «دَتَع» نم سيلو ةقشملا ىنعمب «تنع» نم ةقتشم

 .يناثلا ال لوألا ىنعملاب ميركلا

 .راهظإلا مزليو ماغدإلا عنتمي كلذلو ءارلاو نونلاو ءارلاو ماللا نيب تكسي صفح نال ()

 )٢( ج فاحتإ ،انبلا :رظني ءةرشعلا ءارقلا رثكأل تباث ماغدإلا لب ؛هدحو صفحل سيل ماغدإلا ٢

 ص ٧٠. ١٦٦.

 .راهظإ راهظإ :لصألا يف )٤(
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 .لصالاب ضايب )١(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٨٨ ٨
 رسح ,مدك____

 ناك نإو ؤتمُحُف ««ةيزق»:لشم ًامومضم وأ ًاحوتفم اهلبق ام ناك نإف ةنكاس
 تناك اذإ الإ """تمخف "«ةيزم»و ««نوعزف» :لثم تققر ًاروسكم اهلبق ام

 نإو ،ا٠٥ :رونلا 4 اوُباتزا مأ»و ء'"« مثبتزا نإ» :لثم مخفت ةضراع ةرسكلا
 طْغَض صُح» اهطمس ةعبس يهو ءالعتسالا فورح نم فرح ءارلا دعب عقو

 يف اوفلتخاو ،«ةقزف»و ،«داضزم»و ،«سازق» :نم كلذك مخفت اهنإف «'"اظق

 ٦٢["'. :ءارعشلا]«ىقزف» ءار

 مل نإو ،«ريَس»و ،«ريخ» :لثم فقولا يف ققرت ةنكاس ءاي اهلبق ام ناك نإو

 تمخف ًامومضم وأ احوتفم هلبق ام ناكو }رخآ نكاس فرح لب ءاي اهلبق نكي
 تققر ًاروسكم ناك نإو 5" .ديدحلاا هرومألا عَجْث هللا ىلإو » ،هرذقلا» :لثم

 ."١رخّشلا»و 6هرفؤ» :لثم فقولا يف

 ماللا قيقرت يف لصق

 ناك اذإ مخفت اهنإف ،«هللا» ةظفل يف الإ عضاوملا عيمج يف ماللا قيقرتو

 هللا 77 . «هللاذجع»و ،«ةللا َمَتَخ»و ،«هنلاف» :لثم ًامومضم وأ ًاحوتفم اهلبق ام

  

 .لصالاب اذك )١(

 )٢( :ةدئاملا  0١٠٦:قالطلاو ٤.

 .تبثأ ام باوصلاو .داضلاب «ضق» لصالا يف (٣)

 ءالعتسالا فرح ىلإ رظن اهمخف نمو ارسك لبق ةنكاس اهنوك رابتعاب اهققر نم مهنمف )٤(
 ،يبونقلا هللا دبع :رظني الصو روسكم ًاضيأ ءالعتسالا فرح نال قيقرتلا حجرألاو ،اهدعب
 ١٠٨. ص سبقلا

 سيلو «رومألا عجرت هيلإو» اذكه لصألا يف تدرو دقو عضاوملا نم اهريغو 3٥ :ديدحلا )٥(
 .ظفللا اذه نآرقلا يف

 هللا لوق وهو دحاو عضوم يف فيرعتلاب الإ نآرقلا يف دجوت الو «رعش» لصالا يف تدرو )٦(

 ٦٩( :سي) «نيهش نآرقو زف الإ مه نإ هل يفتنت امو زغلا ُهانْلَع امؤ» ىلاعت



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٨٩ ,ك مسترر

 ءاوس ،ققرت ًاروسكم اهلبق ام ناك نإو ءاهب تأدتبا نإ كلذكو "هللا لعفيو

 .«هلل»و ؤ «هللاي»و © «هللا رمشي» :لثم اهريغ وأ ةملكلا سفن ىف ناك

 ةلقلقلا فورح يف لصخ

 ةكرحلا ةلقلقلا لصأو 8«دجج بق » كلوق اهعمجي ةسمخ ةلقلقلا فورحو

 :لثم ،نوكسلاو فقولا ةلاح ىف ةلقلقب اهدنع نوكسلا نايب بجيو .ةنيبملا

 ،«جيهب»و ،«باذَع»و 6«قالخ» :لثم ، نيبأ ناك فقولا ىف ناك نإو 7

 . '١ةروهجملا فورحلا ىمستو . «ديدش»و

 لصخ

 كرح تحت نم "دحوملا ءاب وأ واو وأ ءاف هالتو عمجلا ميم ءاج اذإ

 ميخفت ىف 6«‘«بوف» فورحلا هذه طمسيو . عابتإل ا ىلع هلبق ام ةكرحب ميملا

 ٧٥ض ) :يهو . دشأ ميخفتلاب تصحخو ةقبطملا ةعبس يهو ءالعتسالا فورح

 توصلا نأل ءالعتسالا فورح تيمسو ملعأ هللاو ."ق : ظ ط .ص

 .'"»ىلعألا كنحلا ىلإ اهب يلعتسي

 ةلعلا فورح يف لصق

 واو وأ ،ةحتف اهلبق نكاس فلأ ناك اذإ ءايلاو واولاو فلآلا :ةلعلا فورح

 دقو ،نيللاو دملا فورح ىمستف ةرسك اهلبق ةنكاس ءاي وأ ةمض اهلبق ةنكاس

 .لوألا بابلا يف كلذ حرش رم

 .اهريغ كانهف ،ةروهجملا فورحلا لك تسيلو ،ةروهجملا فورحلا نم يه يأ ()

 (٢) ءاثلاو ءاتلاو ءايلا نع ازييمت ةدحاو ةطقن اهب يتلا :دحوملا ءابلا .

 (٣) .فرح ىلإ فرح نم توافتي كلذو © ىلعالا كنحلا ىلإ ناسللا ءالعتسال توصلا يلعتسي



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك ٠ ٩ ١ ِ ٨

 يف ةزمه دحاو اهنم يقل اذإ ةروكذملا ةثالثلا هذه ىه دملا فورحو

 ٨«كتلوأ» :لثم ابجاو ًادم اضيأ ىمستو الصتم ادم ىمست ةدحاو ةملك

 .كلذ هبشأ امو ،«ءاج»و . «ءايشأ»و 5«ةكئالم»و

 ادم ىمسي ىرخأ ةملك ىف دملا فرحو ةملك ىف ةزمهلا تناك نإو

 .كلذ هبشأ امو ،«اهيأ اي» ، «لزنأ امب» :لثم ،هرصقو هدم زوجيف 8'٢الصفنم

 الو» :لثم ثامزال دملا كلذ ىمسيو دمي أامغدم دملا فورح تيقل اذإف

 ماغدإلاو كلذ هبشأ امو "ةباد نم امو» ،«نوججاحتأ» ،«هججاحو» ٨«نيلاضلا

 نم نوججاحتو «؟هجَجاح» نم هججاحو «نيلاضلل» للض هلصأ انه اه

 .ملعأ هللاو "«ةّباد» نم ببدو 6 «نوججاحت»

 :لثم طسوتلاو لوطلا هيف زوجي هنإف الصو ال افقو انكاس افرح تيقل اذإو
 .اضراع ًادم ًاضيأ ىمسي اذهو ،كلذ هبشأ امو 6 «نيعتسن»و 6 «نوملعي»

 ،ةكرحتم وأ ةنكاس نوكت نأ نم معأ ةلعلا فورح نأ رخآ عضوم يفو

 ةقفاوم اهلبق ام ةكرح نوكت نأ نم معأ نوكسلا طرشب نيللا فورح ىمستو

 ةقفاوم اهلبق ام ةكرح نوكو نوكسلا طرشب دملا '"'..لاقيو ةفلاخم وأ اهل
 .باوصلاب ملعأ هللاو اهل

 ةروهجملا فورحلا يف لصف
 ،ميملاو لاذلاو لادلاو ،ميجلاو ،ءابلاو فلألا :افرح رشع ةعست

 5ءارلاو فاقلاو ءاظلاو ءالطلاو ،نيغلاو ،نيعلاو داضلاو ،نونلاو واولاو

 نم عقو اذه لعلو ،هتبثأ امك لصفنم لب ؛باوصب سيلو الصتم » لصالا يف تءاج (١)

 . خاشُنلا فيرحت

 .اددشم يأ :ًامغدم )٢(

 .لصالاب ضايب )٢(

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٨١١ يك -ت

 اهعضاوم يف اهيلع دامتعالا عستا هنأ ةروهجملا ىنعمو ©'»ءايلاو يازلاو

 .هعم يرجي نأ سفنلا عنمف

 لصخ

 نيسلاو فاكلاو ،ءاخلاو ©ءاحلاو ،ءاهلا :ةرشع ةسومهملا فورحلاو

 لك هنأ :ةسومهملا !ىنعمو ،"ءافلاو داصلاو ثءاثلاو ،ءاتلاو ،'"نيشلاو

 .سفنلا هعم ىرجو هعضوم ىف هيلع دامتعالا فعض اهنم فرح

 قابطالا فورح يف لصخ

 تيمس امنإو ،ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا :ةعبرأ قابطإلا فورحو

 راصو ‘كنحلا يف "كناسل قبط اهب تقطن اذإ ”كنأل قابطإلا فورح
 .كنحلاو ناسللا نيب اروصحم توصلا

 رركملا فرحلا يف لصف

 "يقتلي نأ وه ماغدإلا ىنعمو ،هماغدإ دنع اراركت هيف نأل ءارلا وهو

 هيف هلخد يأ ،يناثلا يف ةْمَغَدَو امهنم لوألا نكسم دحاو سنج نم نافرح

 نافرح ىقتلي وأ ةدحاو ةوبن هيلع ناسللا وبني 7 ادحاو ًافرح ريصتف

 رهجلا فورح نم يهو «ةزمهلاو ماللا» :امهو نيفرح ركذي ملو كفرح ١٧ فلؤملا ركذ ()

 .ًاضيأ

 .نيترم لصالاب نيشلا رركت (")
 .تبثأ ام باوصلاو ،فاقلا :لصالا يف )٣(

 .انعمو :لصالا يف )٤(

 .كنل :لصالا يف )٥(

 .«كنحلا يف كناشلا هعبط اهب تقطن» اذكه ةفرحم تءاج لصألا يف )١(

 .ىقلي نأ :لصألا يف )١(



 و رزجل او ا يف بيذهتلا ب ٨ . رر ١٩٢ (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفل بيدهتلا باتك ٨

 مغدت امنإو هيف مغدتو ،يناثلا سنج نم لوألا '»ريصيف جرخملا يف نابراقتم

 .عقو ثيح افيفخ كلذ

 داصلاو ءاحلاو فلألا :يهو رونلا فورح ىمست فورحلا نم ءيشو

 ماللاو ميملاو نونلاو ءاهلاو ءارلاو فاقلاو ءاطلاو فاكلاو نيعلاو نيسلاو

 اهعمجو ،«‘ن ق مح مسط صعيهك رلا» ىلاعت هلوق يف مهضعب اهعمجو .ءايلاو

 ."امكح اهل دح الو ،«ةحيصنلا كعمس قرط» ةغيصلا هذه يف مهضعب

 تازمهلا يف لصف

 اهلبق ام نوكي نأ يهو .واو "داوسلا يف اهتروص ةزمه :ةثالث تازمهلاو

 ٦ «ةقَلَوُملا»و ،«ديؤي» :لثم ةكرحتملاف ڵتنكس وأ تكرحت ءاوس ًامومضم

 ،«نوتؤمملا»و ،«نوتؤي»و ،«نينمؤملا» :لثم ةنكاسلاو 6 «مكذجخاؤ»و

 ؤشت»و ،«نوكفؤي»و

 تكرحت ،ةرسك اهلبق تعقو ةزمه لك يهو .اي داوسلا يف اهتروص يتلاو

 ،«ةئام»و ،«ةمف»و ،«ةئيشلا» "«ةئطاخلا» : :لثم ةكرحتملاف ڵتنكس تنكس روأ ةزمهلا

 ،«رثب»و ،«‘بثذلا» :لثم ةنكاسلاو ،«كمئناش»و «نيئكّتم»و ،«نيئباصلا»و

 .«انئش»و ٥«تثئمِش تشسِس»و ؤ «مهئينأ»و ٠ «تئج»و ٠ «سْئب»و

 تكرحت ءاوس ةحتف اهلبق ةزمه لك يه فلأ اهتروص يف يتلا امأو

 ١ «مَدآ يتنا ًبن»و 8'«نذأي»و . «مؤق نآَتش» :لثم ةكرحتملاف ،تنكس وأ ةزمهلا

 .«لوألا دقف ىجرخملا ىف» اذكه ةرابعلا تدرو لصألا يف )١(

 : ` ...روسلا حتاوف فورح يه ()
 .ةصاخ ًاماكحأ اهل نأ ينعي هلعلو لصالاب اذك )٣(

 .اذك ةباتكلا يف اهلكش نأ هدصق لعلو ،لصالا يف اذك )٤(

 .ةنكاس اهنوكل فلؤملا طرش اهيلع قبطني الو لصالاب ةملكلا هذه حضتت مل )٥(



 ١٩٢ ,يرم صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ؤمأ ىتأّي»و ٦ «كنونذأَتسي» :لثم ةنكاسلاو ى «مهيلع هأرَق»و { «ًابآام»و . «مهلأس»و

 . '«اهنم ريخب تأت اهأَسْئَت» وأ ى «نورجخأتسي»و . «مهوُلُ ىبأَتو» ،«كبر

 :لثم ©فلألاب يهف ةحوتفم ةطسوتم يهو ةزمهلا لبق ام ناك نإف

 .(هنع نوأنيو» . «نأمّضلا»و ْ «نآوقلا»و . «نورأجيو . «نومأسيو ٦ «نولأشّي»

 و

 ٦ «ًاموؤذَم »و 0 «الوئشَم » :لثم ،واولاب تبتك اهلبق ام نكسو تمضنا نإو

 5«مئاص»و ؤ «مئات»و ٦ «ميئاق» :لثم ،ءاي تراص اهلبق ام نكسو ترسكنا نإو

 . '"ماًقيرم»و ] «ًائيِنه»و ©«ليثارسإ»و ث «كمئلوأ»و ،«ةكێالملا»و

 ،«ءبَحلا» :لثم ةروص اهل نكي مل اهلبق ام نكسو ةزمهلا تفرط اذإف

 .«ءاس»و ،«ءاج»و ،«ءئيش»و ،«ءزمملا نيب»و ى «ءلم»و ،«ءثفرد»و

 وأ ةمومضم تناك ،فلألا الإ اهتروص نوكت ال ةأدتبملا ةزمهلا امأ

 لزنأ امب» ى «مهبرب اونمآ» ،«لوسرلا نمآ» ى )(. :لثم ةروسكم وأ ةحوتفم

 .«ىلإ ىجوأ لق» ،«كلبق نم لزنأ امو» ،«كيلإ

 ديدشتلا يق لصق

 ديدشتو ،لدب ديدشتو لصأ ديدشت :برضأ ةثالث ىلع مسقني ديدشتلاو

 :لثم ةدحاو ةملك يف نوكي ،ماغدإ الو لدب ال ثيح :لصألا ديدشنتف ماغدإ

 ‘ «كاوَس»و ،«ةيَح»و { «ةئجلا»و ] «ّيِسرك»و . «تلّطغ»و ،{‘تريش»و .ا «ترؤگ»

 .كلذ لاثمأو

 نونلا حتفب «اهأسنت» اءرق دقف ورمع يبأو ريثك نبا ةءارق ىلع هيجوتلا اذه 0٠٦ :ةرقبلا ()
 يهو ،ةزمهلا فذحو نيسلا رسكو نونلا مضب «اهيئ» نوقابلا أرقو ،ةنكاس ةزمهو نيسلاو

 .١٤اص ١ج فاحتإ "انبلا :رظني .ةروهشملا ةءارقلا

 نكاس ءايب اهقبسل يسرك ىلع تمسرو تحتف امنإو ةزمهلا رسكت مل «اثيرمو ًاثينه» يف (؟)
 .«تئيِس» ةملكك

 .لصالاب ضايب ()



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٩٤ ٨
 اتتت ١ /

 :نهو ،'افرح رشع ةثالث دنع فيرعتلا مال نم لدبلا لدبلا ديدشتو

 ءءاظلاو ،ءاطلاو ثداضلاو داصلاو ،نونلاو ،لاذلاو "لادلاو ،ءاشلاو ،ءاتلا

 :لثم لادلاو ،«ةاروتلا» :لثم ءاتلاف نيشلاو نيسلاو "يازلاو ،ءارلاو

 :لثم داصلاو ۔«ساتلا» :لثم نونلاو ،«بهذلا» :لثم لاذلاو ««باوذلا»

 يازلاو ،«ميحرلا نمح لا» :لثم ءارلاو ،«نيلاضلا» :لثم داضلاو ،«نيقداصلا»
 .«نيركاشلا» :لثم نيشلاو "«نيلئاّسلا» :لثم نيسلاو ،«ةاكزلا» :لثم

 هذهو ،«مممّللا» :لثم فورحلا هذه ةلمج نم ًاضيأ ماللا :'""فلؤملا لاق

 .'"'ةمدقتملا باوبألا يف لبق تركذ دقو ةيسمشلا ةامسملا فورحلا

 ىقبيو ث‘موغدملا تومي ؤ©فرح يف فرح مغدي نأ وه :ماغدإلا ديدشتو
 ٨«هيلع نودقوي امِم»و ،«نولءاستي مع» :لثم ،هيف موغدملا فرحلا يف هديدشت
 .هلاثمأو ،«ام نم»و '©«َمْنَع» هلصأ

 :مامشالاو مورلاب فقولا يف لصف

 ،ملكلا رخآ ىلع فقي نأ وهو ،مامشاإلاو مؤّلاب فقولا ءارقلا راتخا دق

 بلطت كنأكف . اهمظعم بهذي ىتح ةكرحلاب توصلا فيعضت مؤزلا ةقيقحو

 ال ،هنذأ ةساحب هكردي ىمعألاو "بلطلا مؤّرلا لصأ ذإ ؤفقولا دنع ةكرحلا

 ريشيس امك افرح رشع ةعبرأ نهف ،هوفغللا ©نينعاللا ©ليللا» :وحن ماللا يف ماللا كلذك )١(

 .ليلق دعب كلذ ىلإ فلؤملا
 .بقعيو اهيلع ديزيو بتكلا ضعب نم صخلي فلؤملا نأب ةرابعلا هذه نم مهفي ()
 ةيوغللا هتعوسوم نم ىلوألا باوبألا يف اهيلع مالكلا لصف هنأ ىلإ فلؤملا ريشي ()

 .ةساردلا هذه اهلمشت ال يتلا بيذهتلا

 .هيف مغدملا فرحلا يف هلاخدإو هباهذ هتومب هدصق )٤(

 ميملا تددشف ميملا يف نونلا تمغدإ «ام نع» اهلصأ «امع» حضاو ىنعملاو .لصالاب اذك )٥(

 .«ام نم» اهلصأ «اممم» اهلثمو ،ربخ يهف تتبث اذإو ،لاؤسلا لجال فيفخت فلالا تفذحو



 ٦ ١٥ صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 ح

 مومضملاو روسكملاو رورجملا يف نكمم كلذو ،ةكرحلا ضعبب قطن

 َلاَق ذو » :وحن عوفرملاف حوتفملا الو بوصنملا يف نكمي الو ،عوفرملاو

 ضزأ اي»و ٨ا٠. :ابس نابج اي»و ٨٤٥ ۔ ؛' :دوم) 4 حون ىتاتو » ."« ميهاربإ
 .4 زنألا يِضُثَو» هغاملا ضيغَو» .4 ييف ءامس ايَو» .ا! .درها 4 ييا

 .درفملا أدب لجأ نم ،هلبق يتلا لماوعلاب عوفرم اذهف 5هلاثمأو

 لعفلا كلذكو . «ثيح»و ،«عبو لبق» :لثم مضلا ىلع ينبملا مومضملاو

 ،«ريسن»و ،«©لوقن» :لثم .مزاج وأ بصان هيلع لخدي مل ام ،لبقتسملا ىف

 . «موقت»و

 .'""«بارُث نيم» ،'""« ءام نم» :لثم لماع هيلع لخد ام ضوفخملاو

 ينبملا روسكملاو ٤١[© :تايراذلا] 4 داع ينفو ط , ) هي هللا ىَلَع ط { ."« مصاَع»

 َنيَب»و 8٦ :ءانلا] 4 ناَذلَلاَو » .04 اناتخإ نيدلاولاب » :لثم رسكلا ىلع

 يف ةروسكم ىنثملا نون نأل ؛[٧٢ :صصقلا] 4 ٍنيَتاَه» 5٢٣ :ءالا 4 نيتخألا

 .ملعأ هللاو ،لاوحألا عيمج

 همظعم ءاضقنا دعب ةكرحلاب توصلا فيعضت وه : مامشإل او مولاو

 مامشإلا امأو ،ىريو عمسي وهو ء هنذأ ةساحب هكردي . يفخ تروص هل عمسيو

 عوفرملا يف الإ نوكي ال مامشإلاو وضعلاب ءاميإ وه امنإ عمسي الو ىر
 مض مامشإل ا ةقيقحو ،كروسكملاو ضوفخملا يف نوكي الو . مومضملاو

 )١( :ةرقبلا 0١٦٢٦ ٢٦٠ :ماعنألاو  0٧٤:ميهاربإو ٢٥. :فرخزلاو ٢٦.

 )!( :ةرقبلا  0١٦٤عضاوملا نم اهريغو

 عضاوملا نم اهريغو 5٥٩ :نارمع لآ ()

 )٤( :سنوي  6٦٢٧:رفاغو ٣٣.

 عضاوملا نم اهريغو 0٨٠ :ةرقبلا )٥(

 عضاوملا نم اهريغو 0٨٢ :ةرقبلا )١(

 



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ١٩٦
 رح `١ ح ٭٩,____

 ريغ نم نيع ةيؤر ةكرحلا ىلإ وضعلاب ءامإ وه وأ \توص ريغ نم نيتفشلا
 ّ , 0ِ ِ ۔-

 6٤ :مورلال 4 لبت نم»و ،ا٠د :قا «ذيِمَق»و ،ا٥٢ ؛ق) ديزم اَنَْدَلَو » :لثم عمس

 تناك نإف ءا ؛ق) 4ديمب جَر»و 6ا' :قا ؛بيجَع يش»و .4ذغت نيو»

 : لثم عمسێو ىري وهف قلحلا فورح نم وأ ددشم فرح وأ ةزمه ةمضلا

 ٢٨٢[. :ةرقبلا]«اوغذ ام اذإ :اَدَهُشلا»و ،«غايلوأ»و "ںغاشي»

 ميجلاف . «؟دج;ج بظق» اهعمجي ىتلا ةسمخلا ةلقلقلا فورح دنع '١هدشملاو

 ،«ديجم»و «‘ديعب»و ،«ديهش» :لثم لادلاو 3 «جاشمأ»و ٦ «جوربلا» :لثم

 ءاطلاو ۔«باتكلا»و ۔ «بابسألا»و ،«باسحلا» :لثم ءابلاو ،«ديزم»و ،«ديعق»و

 .«قاقش»و ©«قارفلا هنأ نظو» ،«قارف اذه» :لثم فاقلاو ،«©طيحم» :لثم

 ٨«عاخلاو ءاحلاو ©نيغلاو نيعلاو ©ءاهلاو {،ةزمهلا» :ةتس قلحلا فورحو

 ،نوكي فيك ةملكلا بارعإب ًاراعشإ كلذ نوكيل مامشإلاو موزلاب اوءاج امنإو

 .ملعأ هللاو ،امهتفخل مامشإ الو مور امهلخدي الف حوتفملاو بوصنملا امأو

 :[دودملا ماكحأو دملا فورح يفا ةلأسم

 كلذو دملاب فقن اهسفن نم اهتزمهو ةدودمم ةملك ىلع تفقو اذإو

 ىرخأ ةملك نم ةزمهلا تناك نإو ٠ «ڵاسو ‘ ءاجو ٠ ءآرو ‘ ءآيلوأ ٠ ءآشي» :لثم

 ةدودمم ةملك ىلع تفقو اذإو "«اهلثم وأ آهنم» :لثم زمهو دم الب هيلع فقف

 ،تفرطت وأ ةزمهلا تطسوت ءاوس لصت امك دملاب تفقو اهسفن يف هتزمه

 . «ءيضيو ٠ ءاجو ٠ ءامسلاو ةكئالملاو ،ليئآرسإو ،كئلوأ» :لثم

 ء

 :ةلاسم

 ديدشتلاو دملاب فقف ددشم دملا دعب امو ةدودمم ةملك ىلع تفقو اذإو

 .فلؤملا راشأ امك ددشم فرح اهيف دجوي الو ،ةلقلقلا فورحل هلثمأ هذه )١(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٩٧ ,وك _

 ٨ا٧٢ ؛رجحلا) ٩ هاَْقَلَح َآَحْلاَو % و ٦٥٨[{ :ةرقبلا] 4 ا حآَح » :لثم لصت امك

 امك قاب دملا اذهف ،ا٦٢ :جحلا 4 فآَوَص»و ."« تآَوَدلا» و 4'3« راصبألا»و

 يف لوألا مغدأ ،نيلثامتم نيفرح لحارم هيف عقو ديدشتلا نأل ؛لصألا يف وه

 .كلذ مهناف ،يناثلا

 لصخ

 .'« ق»و ،'"4« صعيهك » :لثم روسلا لئاوأ يف يتاوللا فورحلا امأو

 .4 ملا طو 8'"«قسع مح »و .ا"«هط»و .« مح »و 4)'3 نون»و

 دمي هنإف ءاجهلا يثالث كئلوأ نم فرح لكف ،‘كلذ لاثمأو ،‘")4 رملا»و

 يف نيفرح اذ اهنم ناك امو ،ةلع فرح اهنم طسولا نوكي نأ طرش ىلع

 ،«نيعلا»و ،«فاكلا» :هلائم دملا فصن نيبي هنأ الإ رصقي هنإف ءاجهلا

 :فاكلا نأ امك ؤفورح ةثالث هؤاجه اهنم فرح لك نوكل نودمي «داصلا»و

 .كلذ لاثمأو ،«فاك» فلأ ،«فاك»

 .مزال دم اهب دجوي الف ديدشت ةملكلا هذه يف سيل )١(

 .ةركنم نآرقلا يف دجوت الو «باود» لصألاب تدرو دقو 0٦٦٢ 3٥٥ :لافنألا (؟)

 .ميرم ةروس لوأ يف )٢(
 .ق ةروس لوأ يف ()

 .ملقلا روس لوأ يف )٥(

 .فاقحألاو ،ةيثاجلاو ،ناخدلاو ‘فرخزلاو ،ىروشلاو تلصفو ،رفاغ :روس لئاوأ يف )١(

 .ةط ةروس لوأ يف )٧(

 .«قسيعمح» اذكه لصألا يف تدرو دقو ،ىروشلا ةروس لوأ يف (ه)

 .ةدجسلاو ،نامقلو مورلاو ،توبكنعلاو ،نارمع لآو ثةرقبلا :روس لئاوأ يف (0)

 .دعرلا ةروس لوأ يف )١٠(

 ةروس لئاوأ يف «مسط»و ،لمنلا لوآ يف «سطدو فارعألا لوأ يف «صملا» كلذكو )١١(

 .صصقلاو ،ءارعشلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . - ١٩٨
- .+. 

 امهنم فرح لك نأل ؛'"نايبلل دملا فصن الإ نادمي ال ءايلاو ءاهلا امأو

 نيعلا نوكل اهدمي مل مهنمف ٠ «صعيهك» نم نيعلا يف فلتخاو . ءاجهلا افرح

 فورحلا هذه نم تايثالثلا طمس "ملعأ هللاو 5'"!ءاجهلا دنع ةنكاس ءايلا اهنم

 . «مُكْلَسَع صَقَن» :نودمي يتاوللا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع روسلا حتاوف فورح نأ رخآ عضوم يفو

 مال» :وحنو ،نيلو دم فرح اهطسوأ فرحأ ةثالث ىلع ناك نإف :لوألا

 .فالخ الب دودمم اذهف «نون» ،«ميم

 وهو ©نيلو دم فرح هطسو سيلو . فرحأ ةثالث ىلع ناك ام :ىناثلا

 .'""فالخ الب روصقم وهف «فلأ»

 وهو دم فرح ال نيل فرح هطسو ًاضيأ فرحأ ةثالث ىلع ناك ام :ثلاثلا

 .هرصقو هدم زوجي ©(«انيع»

 .ايعيبط ادم نادمي ()

 ؟ صعيهك» ىلاعت هلوق يف نيعلاف اهلبق ام حتف امنإو ءايلا نوكس فالخلا ببس سيل )٢(
 عبرأ طسوتلا وأ ٠ تاكرح تس عابشإل ا اهيف زوجي ء٢ :ىروشلا > سع , لج هلوقو 3 :ميرم

 :ءايشأ ةثالثب ققحتي دئازلا دملا نأ كلذو ،نيتكرح رادقمب رصقلا وأ ؤتاكرح
 .نيتكرح ىطعيو :دملا فرح دوجو - ١

 .نيتكرح ىطعيو نوكسلا وهو :دملا ببس دوجو ٢

 .نيتكرح ىطعيو ةبسانملا ةكرح دوجو ٢

 مدع نع ىضافغتو ٠ تاكرح ٦ هاطعأف « طورشلا لماك ًادم هربتعا تاكرح ٦ هعبشأ نمف

 عبرأ هعسو نمو لمعلا يف اهرثكو لاوقألا رهشأ وه لوقلا اذهو دملا ةكرح دوجو
 انه تءاج دقو ةرسكلا اهبسانت ءايلاف ةبسانملا ةكرح دوجو مدع ىلإ رظن ،تاكرح
 نأ ىلإ هب لزني هطورش نم طرش لالتخا ربتعا هرصق نمو ،نيتكرح هصقنأ كلذل .ةحتفلا

 ةكرح هيف رفوتت ملو ةنيل انه ءايلاف دملا فرح هيف رفوتي مل هنأل .يعيبط دم فرح نوكي
 هللا دبع :رظني .نيتكرح هدمن كلذل نوكسلا وهو طقف دملا ببس هيف رفوت ةبسانملا

 ١٠٠. ص 6©سبقلا ،يبونقلا

 .الصأ هدوجو مدعل اسأر دملا طاقسإ انه رصقلاب ينعي ()



 ٨ ١٩٩ صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 __ ' عت ., رسحوري

 .فالخ الب روصقم وهف «اط اي ،ار» :وحن نيفرح ىلع ناك ام :عبارلا

 :[ةيرمقلاو ةيسمشلا ماللا يفا ةلأسم

 يتلا يه ،افرح نورشعو ةينامث اهمامت ىلإ «ج ث ت با» هروس فورح

 اهنم فرح لكف ،ةيرمق اهفصنو ةيسمش اهفصن "مالكلا عيمج اهيلع رودي

 فيرعتلا مال اهنم رهظو ماللاو فلألاب اهتفرع اذإ ،ةركن ةملك لوأ نوكي
 فرح عم ماللا رهظ ،«رمقلا» :كلوق نم رهظ امك ،يرمق فرحلا كلذف

 .يرمق فاقلاف ،فاقلا

 يف ماللا رهظي ملو ماللاو فلألاب اهتفرع اذإ ةركن ةملك لوأ فرح لكو

 :لوقت امك يسمش فرحلا كلذف هولتي يذلا فرحلا رهظي الف اهفيرعت

 نيشلاف نيشلا عم ماللاو فلألا رهظي مل ««سمش» فيرعت يف «سمشلا»

 .ملعأ هللاو يسمش

 :ةلأسم

 .غ ٥ب ىا» :اهدرفم ،«ةَميِقَع فححَو كّجَح غنإ» ةيرمقلا فورحلا عمجيو

 ،د \ث ‘تد» :ةيسمشلا فورحلاو ‘«به ،م ‘ي ،ق ،ع ف خ .و ك .جح

 .«ن ل ‘ظ ‘ط ض ؤ،“ص ؤ ش ؤس ؤز ار اذ

 [فحاصملا يف ديوجتلا ماكحأ زومر يف] لصق

 .راهظإلل وهف ًاريغص "رمحأ «ن» انون تدجو اذإ فحصملا يف زمرلاو

 ةيقلحلا فرحألا ةتسلا دحأ عم نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا دنع كلذ نوكيو

 7 غ ٠ خ ] ع ٥6ه ا ح- أ ( : يهو

 .فرصلا نم اهعنمل اهنيونت حصي الو «ارمحأ» لصألا يف تدرو ()



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك - ٢٠٠
 روخ - «,___

 افرح رشع ةسمخ دنع نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا عم ةنغب ءافخإلا ةمالعو

 ٧ص ؤ ش ؤس ؤز ذ 8د .ج ٧٥ث تد :فرحألا هذه ىهو .«» رمحأ ءاخ

 .«ك ٥5ق ف ظ ط .ض

 ۔«دغَب م نم» :لثم ءاب عم نيونتلا وأ نكاس نون دنع ميم """بالقإلاو

 .ةافخم اميم تبلقنا ،«امب م ميِلَع (

 اهيف مُه» :لثم نكاس ميم اهلبق ءاج اذإ واولاو ءافلا دنع راهظإلاو

 .نآرقلا عيمج يف ٤٨[5 :فارعالا 4 متنك اَمَو مُكعْمَج » ]ا"٢« نودلا

 دنع "ةنغلا بجاو ىمستو ،ةريغص ءارمح »« ةديدشت ماغدإلا ةمالعو

 ماغدإ اهنم ةعبرأ فرحأ ةتس دنع ةنغب هتأرق ددشملا ميملاو ددشملا نونلا

 امهو ةنغ ريغ نم ماغدإ نافرحو ،«نموي» اهعمج ،«ن "م .و ،يد» :هذه يهو

 ةنكاسلا نونلا دنع ماغدإو ،«نولمري» ماغدإلا فورح عمج 8'«ر ،ل» :ناذه

 دنع الو . يآلا مامت دنع سيلو انه اهركذ مدقملا فورحلا عم نيونتلا وأ

 ماغدإلا ةمالعو ،ملعأ هللاو ،'ماغدإلا الو ءافخإلا الو راهظإلل ةمالع فقولا

 .ةرمحلاب هديدشت

 :ارعش ءافخإلا ىف ليقو ،هيف فقت ال ةرمحلاب «ال» ءاج اذإو

 '_»ىرتف ابلاَط غذ ىقت ذز املاظ عض امرك امس دق صخش دوج انن اذ فيص

 .«بالقإ» سيلو «بلق» اهل ةحيحصلا ةيمستلا نأ هيبنتلا مدقت )١(

 .عضاوملا نم اهريغو ٩ :ةرقبلا )٢(

 .ةنغلا بجو :لصالا يف )٣(

 .تبثأ ام باوصلاو ،«ب ل» :لصألا يف )٤(
 فرطت ولو ددشملا نونلا نأ الإ ؤفقولاب لوزي نيونتلاو اهدعب امع نونلا عطقي فقولا نأل )٥(

 .اههبشو «تاج ،ئاسن ،نهتاهمأ» :وحن ،ةنغب اددشم يقبل اهيلع انفقوو

 :اذكه لصألا يف افرحم تيبلا ءاج )٦(



 ٢٠١٤ يي ٨ ٢٠١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ارعش ءافخالا فورح ةفص

 اطلاو اصلا مث ثاكلاو ميجلاو اهفرعاف لاذلا مث اكلاو انلا

 "ءاظلاو نيشلا مث نيسلاو ازلاو يدنش اي داضلا مث فاقلاو ُافلاو

 فقولا لحم ةرمحلاب فحصملا يف بوتكملا زمرلا ةفرعم يف :لصف

 .مزاللا فقولا ةمالع :«م» ميملا

 ."بيطلا وه هلعلو قلطم فقو :«طد» ءاطلاو

 .زئاج فقو :«ج» ميجلاو

 .زؤجُم فقو :«ز» يازلاو

 .صح رم فقو :«ص» داصلاو

 .يرورضلا ضرف فقولل فقو :«ض» داضلاو

 .ءارقلا نيب هيف فلتخملا فقولا :«ق» فاقلاو

 .عستاو رمحأ «ن» نون :يفنلا ةمالعو

 »٦«. طقن ةثالث :طرشلا ةمالعو

 .«سر» :لاؤسلاو ماهفتسالا ةمالعو

 .«ت» قوف نم ةانثم ءات رييختلاو بجعتلا ةمالعو

 «اربق ابلاط مد ائفوز املاظ عض امرك امس دق صخش دوج انث اذ فص»ه ۔

 ةبتكم ١٨. ص ديوجتلا ملع يف ديهمتلا "يرزجلا نبا :رظنا .باوصلا وه تبلثأ امو

 .ه ٠٥ ضايرلا ©فراعملا

 .نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف ءافخإلا فورح نم يهو ©نيتيبلا يف ركذت مل «لادلا»ه )١(

 .هيلع فقولا زاوجو ىنعملا حوضول فقولا هدنع بيطي هلعل :بيطلا فقولا )١(



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ ٢٠٢
   ز\حچ;_ :.. ج.

 .«ك» :ةفاكلا ةمالعو

 ءابلاو رشمغتلا نم نيعلا يرصبلا رشعلا ةمالع وهف :«بع» ءاج اذإو

 .ةرصبلل

 ءاخلاف يرصبلا سمخلا ةمالع وهف :ةمجعملا ءاخلاب «بخ» ءاج اذإو

 .ةرصبلل ءابلاو سمخلل نم

 .يفوكلا رشلا ةمالع وهف :«يد» اي ءاج اذإو

 .يفوكلا سمخلا وهف :«ه» اه ءاج اذإو

 .نافع نب نامثع عوكر ةمالع :«ع» نيعلاو

 .ملعأ هللاو ،«©فق» :زإّتن يبنلا فقو ةمالعو

 الث يبنلا فقو عضاومو .اميدق فحاصملا ةباتك يف مدختست تناك اهريغو تامالعلا هذه ()

 تبثي مل فقولا اذه نأ رمألا ةقيقحو ،رظن اهيف «لزنم فقو وأ ليربج فقو» ىمسي ام وأ

 ىلع نوققحملا هبن دقو .ة يبنلا ىلإ اهتبسن نع الضف هيلع دامتعالا نكمي ليلد اهب

 ميمت دمحم ئرقملا ةمالعلا انخيش تلأس دقف» :ىثيورلا دومح نب دمحأ لوقي :كلذ

 ءاملع دحأ) هني يضاقلا حاتفلادبع خيشلا لوقب ينباجأف ليربج فقو نع يبعزلا

 ©ليربج فقوو "ةنسلا فقو عضاوملا هذه يف فقولا يمشو» :(ه٣٠٤١ ةنس يفوت تاءارقلا
 اولاق اذكه ،ًامثاد عضاوملا هذه يف فقولا ىرحتي ناك ةلق لوسرلا نأل عابتالا فقوو

 نم "عجارملا فلتخمو رافسالا ىتش يف صحافلا ثحبلاو "غلابلا بيقنتلا عم نكلو
 رثأ ىلع رثعأ مل راثآلاو لئامشلاو ،ةنسلاو اريسفتلاو ،نآرقلا مولع يف بتكلا تاهمأ
 ةنسلا نم اهضعب وأ عضاوملا هذه عيمج ىلع فقولا نأ ىلع لدي فيعض وأ حيحص

 فقولا ةفرعم ىلإ ءادتهالا ملاعم ،ليلخ دومحم يرصحلا :رظنا) .«ةيلوقلا وأ \ةيلمعلا
 (ةرهاقلا ،ةيرهزألا ةعبطلا ٢٠! ص .ءادتبالاو

 هيملاعلا ةجردلا لينل ةمخض ةلاسر يوارفكلا يروهنسلا فسوي وبأ روتكدلا دعأ دقو
 بتك» عوضوم يف ،ةغللا لوصأ مسق ،رهزألا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف (هاروتكدلا)

 مدعب لوقلا ىلإ صلخو «ةيليلحت ةيوغل ةسارد يرجهلا عبارلا نرقلا يف ءادتبالاو فقولا

 = ملو ،ءاملعلا نع ةفوقوم تايورم اهلك امنإو ، ةت يبنلا نع تافوقولا هذه نم ءيش توبث



 ٢٠٢ _ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ۔____ لت ۔ رس

 "فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزت» :نب يبتلا لوق ريسفت يف :لصف

 6يهنو رمأو ،لالحو مارحو ،ديعوو دعو وه :ملعلا لهأ '"![ضعب] لاق

 . جاجتحاو ،لاثمأو ظعاومو

 وه ام ربخو ،لبق ناك ام ربخو ،يهنو رمأو ،لالحو مارح :مهضعب لاقو

 .لاثمأو ©لدعب نئاك

 هيف دجوي ال هنأل ؛نآرقلا يف ةقرفتم تاغللا نم هجوأ ةعبس ىمه :موق لاقو

 .فرحأ ةعبس ىلع ئرق فرح

 عالطالا ىجري ثحابلا ةلاسر ةصالخ ىلع عالطالل) .الثم يبنلا ىلإ اهنم ءيش عفر تبثي -

 :طبارلا اذه ىلع ديوجتلاو ةينآرقلا تاءارقلل ةيملاعلا ةعماجلا عقوم ىلع

)7=19067. /..(. 

 عمش ؤ باطحلا نب رمغ نأ ينَمَلَب :لاق ةديبع وبأ :بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم يف ءاج ()

 ةت هللا لوشز َناكَو :زمُع لاق .مه هيعار ريَع ىلع ناقزُملا ةروش أرق رميكح ن نب مات

 أرقي اذه ثغمَس يئإ !للا لوسر اي :تمق ةت هللا لوشر هب ثثجق يتادري هثل .اهينآرقآ
 نلوشز لاقف .ًارَقَق .هأرقا :لجل ةت هللا لوشز لاقت .اهينتأرفآ ام ريغ ىلَع ناقزُملا ةروش
 اذه ذإ ،تَزنأ اذكه :َلاَقَف .تأرق .هأرقا» : :يل لاق :ومع لاق .«تنرن اذَكَح» :ةت هللا
 .«هئم رسيت ام اوأرقاق و فاك فاش اهنك فزخأ ةَعبَس ةَعْبَس ىلع َلَرَن نآرقلا

 ىلَع نآرقلا لَزَت» :ةلق لوشزلا لؤق ىتُعَم يف شانلا فلتخا :ةديبع وبأ َلاَق : :غيبزلا لاق

 ديمعو دغو ؛هججؤأ ةعبس ىلع ؛مهْضغَت لاقو .تامل عبش ىَّلَع :مهضعب لاق «فؤخأ ةعبس

 ا ربَخَو يهنو رئأو ماَرَحَ ر لالح : .مُهُضغَ َلاَقَو .جاَجيخاَو ي لاَقشأَو اعاَوَمَو مار]حَ , لالحَو

 ةعبس ىلَع أرقي نآزملا نم حاو زح دجوي ال : :ليق ذقَو .لاَتشأَو نئاك َوُه ام ربخَو لبق ا

 .ريفلا ةقيقحب ةَقيِقَح ةقيقحب ملعأ هللاو .هجزأ

 لئاضف باتك ،يراخبلاو 0١٥ مقر "نآرقلا ركذ يف باب هدنسم يف عيبرلا هاور ثيدحلاو

 لزنأ نآرقلا نأ نايب باب "ملسمو 0٤٩٩٢ مقر ضعب يف مهضعب موصخلا مالك باب ،نآرقلا

 5٤٢٣ مقرب ،نآرقلا يف ءاج ام باب ،اطوملا يف كلامو 0١٣٥٤ مقرب ؤفرحأ ةعبس ىلع

 .مهريغو
 .لصالاب ةسومطم ()



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
 رح { رمسشر

  

 اذه يف ملعلا لهأ لاق دقو ،ةملكلا يف تاغل عبس يه :مهضعب لاقو

 يف فورعم وهو ،حيحصلا جاجتحالاب مهلوق يناعم اونيبو اورثكأو ىنعملا

 .")ملعأ هللاو .مهراثآ

 6&بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حرش 6يملاسلا نيدلا رون :اهيناعم يف لوقلا طسب عجاري )١)

 ،يرابلا حتف .ينالقسعلا رجح نباو .م :اط طقسم .ةيبهذلا عباطملا ٣٦١. ٣٣ ج

 ١٨١ -_ ٢٤. ج ©رشعلا تاءارقلا ىنف رشنلا ،يرزجلا نباو 0٤٦ ۔ ٢٧٧٩ ح



«... == 

 نآرقلا بارعإ بصاوت نم(١برغتسي اميق :لصف

 يف الو ضزألا يي ةرد لاقثم نيم َكّبَر نَع برغت امَو» ىلاعت هلوق
 ه ربكأ »و 4 رَعضأ» بين ا٦ :سنوي] « ربكأ الو َكِلَد نم َرَعضَا الو ِءاَمَلا
 فرصني ال نكل رسكلا هلحمو 04 ةَرَد َلاَقثم» ظفل ىلع فوطعم وه لوق

 ةزمح اهأرق ،ةركنلا بصنت يه ذإ ةيفانلا الب بصت لوقو ،«ربكأو رغصأ»

 ("”عفرلاب بوقعيو

 لاحلا ىلع “اًنوُكْغَم» بصن ا٥٢ ؛حتنلاا 4 اًقوُكْعَم َيذَهْلا» ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت هلوق هلثمو ،«©فوكعملا يدهلا» هلصأ ،ماللاو فلألا هنم عوطقملا

 .عوطقملا لاحلا ىلع 4 ةَروشْحَم» بصني ١٦[ :ص] 4 ةَروُشْحَم زيلَتلاَو»

 امئاق ملا وُڵلوأو ةكئالملاو وُه الإ ةلإ ال هنأ هنلا دهش » ىلاعت هلوقو

 .لاحلا ىلع « ًامئاق » بصن ١٨[ :نارمع لآ] 4 طشقلاب

 يفو ،ةركنلا ءادن ىلع « ةرشح » بصن ٢٠[ :سي] 4 ةرشح اي » هلوقو

 «يترسحو اترسحف)» : يِترْسَح اي ط ىرخأو ٣٨[ :رمزلا] 4 ىّترشَح اي ط عضوم

 .ملعأ هللاو 6 رّسحتملا ملكتملا ىلإ ناتعجار

 فصو ىلع 4 ريملا » بصن ٠٠ :ابس] 4 َرَيلَتلاَو هَعَم يبؤأ لابج اي » هلوقو

 ةفصب هتفصو اذإو ،«لاملا اذ ديز اي» :كلوقك ةفصلا بصنت ةفاضم ةفص

 بوصنملا بيرغ لمشي لصفلا اذه يف فلؤملا هركذ ام نكلو ‘بارعإلا نم بيرغلا يف يأ )١(

 ،بترم ريغو شوشم لصفلا اذهو ،رثكألا وهو ،بيرغب سيل يذلا حضاولا روهشملاو

 .ابيترت رثكأ هدعب يذلاو
 ١١٧١. ص ٢ ج فاحتإ ،انبلا .اضيأ فلخ عفرلا راتخاو (؟)

 !/٤٣١. ج ،قباسلا ردصملا .ذاوشلا نم يهو نسحلا ةءارق ةفاضإلا ءايب ()



 (لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٠٦ ٨
 ٦ ىس . زح ۔ 77 .

 عابتال عفرلا فطعلاو ةفصلا يف زاج فرعم مساب هيلع تفطع وأ ةدرفم
 ."عضوملا عابتإل بصنلا هيف زاجو ظفللا

 ٨ا٨٨ :فهكلا] 4 ىتشُحْلا ءاَرَج هلق ًاحلاض َلمَعَو نمآ ْنَم اَمأَو» ىلاعت هلوقو

 "نونم ريغو نونم ًابوصنم ئرثو ،نؤنش ريغو ًانونم اعوفرم هثاَرَج» ئرق

 زوجي هيف بصنلاو ،4 ىتشُحلا » ىلإ ةفاضإلا ىلع نيونت الب نيهجولا ىلعف

 .ردصملا هيف زوجيو ،لاحلا ىلع زوجيو ،زييمتلا ىلع

 نم ءارلا بصن !٢٨[ :ةرتبلاا 4 ديهش الو تاك ًراَضُي الو» ىلاعت هلوقو
 لوألا ءارلا يقب ،«رراَضُي» هلصأ ؤفيعضتلا ءار هنم فوذحم هنأل ؛4ًراَضُي »

 ،لفون وبأو ىيحي وبأو زمره نباو ،يملسلا أرقو ؤبصنلاب (زيطلاو) روهمجلا ارق )١(
 عفرلاب (زيطلاو) ةياور يف مصاعو .ةنيدملا لهأ نم ةعامجو ،ةلبع يبأ نباو بوقعيو

 .ةذاشلا تاءارقلا نم يهو . (يبؤآ) يف ريمضلا ىلع ًافطع :ليقو ؛(لابج اي) ظفل ىلع ًافطع

 ٣٥١/٧. ج ،رحبلا ،نايح وبآ

 ديبع وبأو بوقعيو رذانم نباو ةحلطو شمعألاو ةيرحب وبأو صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق )٢(

 ازج هلف) ريرج نب دمحمو يكاطنألا ريبج نباو يناهبصألا ىسيع نباو نادعس نباو

 كلوقك ،يزاجم يأ "لاحلا عضوم يف ردصم هنأ ىلع (ازج) بصتناو نيونتلاو بصنلاب

 ًامدقم هب ملكت برعلا داكت ال اذه» :نسحلا وبأ لاق :ىلع وبأ لاقو .ديز ًامئاق رادلا يف»
 .هرعشلا يف الإ

 دارملاو ريسفتلا ىلع بوصنمو :ءارفلا لاقو .(ءازج) يزجي يأ ردصملا ىلع بصتنا :ليقو

 .ةنجلا بصنلا ةءارق ىلع ىنسحلاب

 ازج :يلع وبآ لاق .(ىنسحلا) ىلإ افاضم (ئازج) عفرب ؟ىنسحلا ُءازج) ةعبسلا يقاب أرقو

 فاضأو ءازجلا يه ةنجلاو ةنسحلا ىنسحلاب داري وأ .اهلمعو اهاتأ يتلا ةنسحلا لالخلا
 .هربخ هلو أدتبم (غازج)و ةرخآلا راد لاق امك

 .(ءازج) نم لدب ؟ىنسحلا)و ربخو أدتبم وهو عوفرم (؟ازج هلف) قاحسإ نب هللادبع أرقو
 ىلع جرخيو ،ةفاضإلاب (ىنسحلا) نيونت ريغب بصن (ازج) قورسمو سابع نبا أرقو
 ىلع يودهملا هجرخو (ىنسحلا َازج) ءازجلا (هلف) يأ ،هيلع ىنعملا ةلالدل أدتبملا فذح
 .١٠٢۔ ٢٠٠/٦ ج ‘ طيحملا رحبلا نايح نبا :رظني .نينكاسلا ءاقتلال نيونتلا فذح

 



 رصحت حجري ٢٠٧ ه صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

  

 نم هلصأ [ء؛ .ةدناملاا 4 ًدَتزَي نَم» ىلاعت هلوق كلذكو اهلصأ ىلع ًاحوتفم

 . «ددّتَي»

 اوُذَحَتا مهنإ ةلالضلا مهلَ :َلَع َقَح ًاقيرقَو ىدم قير » ىلاعت هلوقو

 بصن ٠] :فارعاألا] 4 َنوُدتهُس مهنأ نوبتخَيَو 4 هللا نو نم ءايلوأ َنيِطاَيلا

 يناثلا ًاقيرق» بصنو 64 ىَدَه» وه لعفلاو لعفلا ىلع لوألا ٩قيرق»
 . «ًاقيرف َلذخأ» يأ هانعم هدعب ام لعفب

 بصن [٠؛ :ناسنإلا] «ًاليلذت اَهْفوظق ثٹََلُذَو اهلالظ مهيلع ةيناَدَو » هلوقو

 يهو اهلبق ام ىلع ةفوطعم ىرخأ ةفص ىلع :ليقو ،لاحلا ىلع 4ةيناد»
 .ءادتبالا ىلع اهمض زوجيو ،«ةيناد ىرخأ ةّنج» ىنعملا 3 «ةنج»

 رامضإ ىلع ؟ بذكن » بصن ٢٢[ :ماعنألا] 4 تدك الو ةرت اَتَتَِل اَي» هلوقو
 ىنعمب انه اه واولا :لوقو ،«“تَذَكُت ال نأ» هانعم ةقيقحلا ةزمهلا ةحوتفم «نأ»

 .هعفر زوجيو ينمتلا باوج عم ')ةبصانلا «نأ»

 ٩ رئ ئاَصَب ضزأل او تاراملا ُتَر الإ ِالؤَه َلَن ا ام تملع ذَقَل < هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 رئاَصَب » بصني ١٠٦[ :ءارسإلا

 4 َلثم» بصن ٢٢[ :تايراذلا] 4 َنوقطنَت مكنأ ام لثم حل هنإ » ىلاعت هلوقو

 :لوقو ،ملعأ هللاو ،هربخ :4 ٌقَحَل»و ،«نإ» مسا يهو ريمضلا ءاه لدب ىلع

 :لوقو . «لثم ًاقح قحي)» فوذحم ردصم ةفص ىلع :لوقو لاحلا ىلع بصن

 .آ (
 هعفر زوجيو 6©ينبم

 .«ةبصانلا ءانلا» :لصالا يف ()

 اهتفاضإ ريدقت رضي الو (قَحَل) ةفص عفرلاب (لغم) فلخو يئاسكلاو ةزمحو ركب وبأ أرق (؟)

 :وحن ،دحاو ربخ هلبق ام عم هنأ وأ ،ناث ربخ وأ ،اهماهبإل كلذب فرعتت ال اهنأل ؛ةفرعم ىلإ
 ۔ نكتسملا نم لاحلا ىلع بصنلاب (َلم) نوقابلا أرقو شمعألا مهقفاو ضماح ؤلح اذه



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٨ ٨
 ٩لت۔۔ _ ۔عر___

 دكؤملا ةفيفخلا نونلاب «نعفسنل» هلصأ[٥١ :قلعلا 4 ًاعقشَتَل» ىلاعت هلوقو

 .افلأ تبلق .اهب

 بصنا٦ ۔ ٥ :ناسنإلا] 4 هللا دابع اَهب برشي انيع ه ًارواَك اَهْجاَرم» هلوقو

 نم لدبلا ىلع لوقو ،«ينعأ» رامضإ ىلع لوقو حدملا ىلع لوق 4انيَع»

 .ةنجلا يف نيع مسا انه روفاكلا نإ :لوقي نم لوق ىلع «روُفاَك»

 ىنعملا ريذحتلا ىلع 4 هللا ةَقات» بصن ١٢[ :سمنلا] 4 هللا ةقان » هلوقو

 .«هللا ةقان اورذحا»

 .مذلا ىلع 4 ةَلاَمَح» بصن ا! :دسلا بظخلا ةَلاَمَح ةئأرماو» هلوقو

 .ا»لصألا ىلع عفرلا هيف زوجيو

 بصنلا « َرَمَقلا» ىف زوجي ٢٩[ :سي] ؟ َلزاَتَم ُهاَنْزَذَق َرَمَقْلاَو» ىلاعت هلوقو

 تبصن ردق هنأل ؛ «هتبرض ًاديز» :كلوقك هل بصانلا سيلو ،لوعفم هنأ ىلع

 امفأ ،'"رخآ الوعفم بصني الو هتبرض نم ءاهلا وهو رمضم وهو الوعفم

 :مالكلا ريدقت ناكو رهظملا لعفلا سنج نم رمضم لعف ديزل بصانلا

 ةلمج 4ثاَتَذَق» هلوقو ،'")أدتبم هلعج هعفر نمو ٨«هتبرض اديز تبرض»
 لعافلا هنع لغش ام ىمسي اذهو “هربخ يهو هب لوعفمو لعافو لعف نم ةبكرم

 ردصمل فصولا وأ (قح) اهيف لماعلاو فصوت ال ينلا رداصملا نم هنأل ؛(نَحَل) يف -=
 هتفاضإل حتفلا ىلع ينبو (قَحَل) تعن وه :ليقو ،مكتطن لثم اقح قَحَل هنأل :يأ ؤفوذحم

 ةديزم تلعج نإ اهزيح يف امو نإو \ءيش ىنعمب تناك نإ (ام) وهو نكمتم ريغ ىلإ
 ٤٩٦٢/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) ديكأتلل

 )١( ج :فاحتإ ،انبلا .نوقابلا اهعفربو مصاع اهبصنب أرق ٢!/٦٢٦.

 .واو ةفاضإب «رخآو الوعفم» لصالا يف ءاج )٢(

 فاحتإ ،انبلا .بصنلاب نوقابلاو حورو ورمع وبأو ريثك نباو عفان «رمقلاو» عفرب أرق )٣٢(
 ٤٠١. ٤../٢ج



 ؟٩٠,ىگ ممتي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةروس » ىلاعت هلوق كلذكو 04 َرَمَقلا» يف لمعلا نع هرخآ يف يتلا ءاهلاب

 ىلع "!عفرلاو بصنلا 4ةَروُس» يف زوجي ١ :رونلاا 4امَماَتضَرَقَو امال
 .ملعأ هللاو ،هانحرش ام

 يف زوجي [ه ؛سي) ميجرلا زيزعلا َليزنَت» سي ةروس يف ىلاعت هلوق امأو

 ىلع هعفر زوجيو ،«ًاليزنت هانلزنأ» يأ اردصملا ىلع بصنلا 4 َليزنَت»

 مالكلا متو فرظلاو مسالا نم ربخلاو أدتبملا دقعنا اذإ هنأ ملعاو ،"ءادتبال
 ربخلا ناك نإ كلذكو ،هعفرو هبصن زاج ةركن مساب فرظلا دعب تيتأ مث امهب
 ديز وأ ؟سلاج زيمألا نيأ» :تلق اذإ هلاثم ءًارورجم وأ اراج وأ ماهفتسا مسا

 هتعفر نإف هبصنو «سلاج» عفر زاج ،«شلاج كققْلَخ ديز وأ ،شسلاج رادلا يف

 يأ ،ماهفتسالا مساو رورجملاو راجلاو فرظلا تيغلأو ،أدتبملا ربخ هتلعج

 ،لاحلا ىلع هتبصن «اسلاج» تبصن نإو ،ةركنلا مسالا عم ناك اذإ ةثالثلا هذه

 .رورجملاو راجلا وأ .ماهفتسالا مساو ربخلا فرظلا تلعجو

 «؟ًاعقاوو عقاو ريسملا ىتمو» ،«؟اعناصو عناص ديز فيك» :كلوق هلثمو

 راجلاو فرظلا دنع ةركنلا نع مسالا رخأتي نأ بصنلا زاوج طورش نم نأ الإ

 مسالا تمدق نإف مالكلا ردص الإ نوكي ال ماهفتسالا مسا نآل ؛رورجملاو

 يز» :كلوق وحن عفرلا الإ زجي مل فرظلاو رورجملاو راجلا ىلع ةركنلا
 .«كقمقْلَح سلاج ديز»و ،«رادلا يف لثام

 يز ىتم» :كلوقك ،ةركنلا لبق ةلمجلا دقعنت مل اذإ عفرلا بجي كلذكو

 يذلا «ديز» ربخ هنأل ؛عفرلاب الإ عضوملا اذه يف «مداق» يف زوجي الف «؟مداق

 فاحتإ ،انبلا .ذاشلا يف اهبصنب نصيحم نبا درفناو ،«ةروس» عفرب ةرشعلا عيمج أرق ()

 ٢٩/٢. ج

 ءانبلا .عفرلاب نوقابلاو فلخو يئاسكلاو ةزمحو صفحو رماع نبا اهب أرق بصنلا ةءارق )٢(

 ٢!/٣٩٧. ج فاحتإ



 الوالا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك , ٠ _ ٨

 :انلق ببسلا اذهلو ديفم ريغ مالك «؟ديز ىتم» :كلوق ليلدب .مالكلا هب مت

 نم كيلع دري ام اذه ىلع سقو صاخشألا نع اربخ عقي ال نامزلا فرظ نإ

 .هريغو نآرقلا

 :هريدقت ردصملا ىلع «ةةَرذْعَم» بصن ١٦٤[ :فارعالا 4ةَرْذْغَم» ىلاعت هلوقو

 .فارعألا ةروس يف يهو } «ةرذعم رذتعي»

 ىلع :لوق ،«ةلم» بصن ٢٥ :ةرقبلاا افينح ميهاربإ ةلم ْلب» ىلاعت هلوقو
 ةلم ىلع نوكن لب» هانعم :ليقو ٦ «ميهاربإ ةلم اوحبتا» :لوقي هنأك ،ءارغإلا

 بصنتو ٥.ضفاخلا عزنب بصتنا «ىلع» وهو ضفاخلا فذحف ،«ميهاربإ

 "ةفوكلا ةاحن دنعو ةرصبلا ةةحن دنع لاحلا ىلع «ًافينح»

 تناك مت نمو ،ًاعساو ًادارطا ةدرطم دعاوقلا نوكت نأ ىلإ تعس ةيرصبلا ةيوحنلا ةسردملا )١(

 ةضفار يوحن نوناق عضول اساسأ اهذختت نأ نود ةذاشلا تاياورلا حرط ىلإ ليمت

 دشأ ةددشتم ،ىنعملاب هتياور زاوج نم يعدا امل فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالا

 نع اولقن ام اورحت نييرصبلا نأ كلذ ليصفتو "ةغللا تارابعو ،راعشالا ةياور يف ددشتلا
 نإف ،لاوحألا هذه نم بلغألا معألا ىلع مهدعاوق اوعضوف هلاوحأ اوؤرقتسا مث ،برعلا

 قبطنت ىتح اهولوأتي نأ امإ :نيتقيرط ىدحإ اوعبتا مهدعاوق اهلمشت ال ةليلق اصوصن اودجو
 اوبلغ دقو اهيلع سايقلا نود ظفحلاب وأ ذوذشلاب اهيلع اومكحي نأ امإو ،ةدعاقلا اهيلع

 يف ادرطم هومس امب اولاق امك ،مهسايق فلاخت يتلا دهاوشلا نيلوؤم عومسملا ىلع سايقلا

 ،‘يمرضحلا قاحسا يبأ نبا ةسردملا هذه مالعأ مهأ نمو ،سايقلا يف اذاش عامسلا

 رمعوبأو ؤبرطقو ‘بيبح نب سنويو ،ءالعلا نب ورمع وبأو ،يفقثلا رمع نب ىسيعو
 نب ليلخلاو ،يفاريسلاو جارسلا نباو ،جاججزلاو "دربلاو "ينزاملا نامثع وبأو "يمرجلا
 .هيوبيسو دمحأ

 عيمج نع ةغللا تارابعو .راعشألا ةياور يف عاستالاب ةزيمتم ةيفوكلا ةيوحنلا ةسردملا
 برعلا نم نكس نمع ذخألا يف نوجرحتي نويرصبلا ناك نيح يف ءًارضح وأ اودب برعلا
 دعاوقلا طبضو ،سايقلا ةلأسم يف نييرصبلا نويفوكلا فلاخو ©قارعلا رضاوح يف

 ىلع ةيراج نوكت نأ سايقلا اهنم دمتسملا دهاوشلا يف نويرصبلا طرتشا دقف ،ةيوحنلا
 دقف نويفوكلا امأ .ليثمت ريخ ىحصفلا ةغللا لثمت ثيحب لامعتسالا ةريثكو برعلا ةنسلأ

 



 ٦, ٢١١ 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ماللاو فلألا عطق املف ،«فينحلا ميهاربإ ةلم» دارأ عطقلا ىلع بصن
 ١ ابتبصتن ٠

 لاحلا ىلع بصن ٦٢٢٩[ :ةرقبلا] 4 ًانابمكر ؤ ًالاَجرَق متفخ نق < ىلاعت هلوقو

 .«نيبكارو مكلجرأ ىلع نوشمت ،َنيِلجاَر اولَصَق متفخ نإ» ينعب

 ىلع ًابيصن بصنا٧ :ءاسنلا] 4 اضورقَم ًابيصت َرُمَك ؤأ أ 4 : هني لق امم ط هلوقو

 . «ًابيصن كلذ لَعَج» رامضاإب :ليقو ©هتعن ًاضورفمو ،عطقلا

 ردصم فصو :لوق . «ًاريخ» بصن ١٧٠[ :ءاسنلا] 4 ًاريحح اونمآف « ىلاعت هلوقو

 عم فذحي ال «ناك» نآل ؛ نويرصبلا هعنمو . «مكل اريخ ًاناميإ اونمآ» :هريدقت

 هلوق كلذكو ،هباوجو طرشلا فذح ىلإ يدؤي الو ؛هنم دب ل اميف الإ همسا

 ١٧١[. :ءاسنلا] ه مُكَل اريخ اوهتنا ةنال اولوُقَت الؤ» ىلاعت

 نم الضَت ه ٥ ميجلا تاَذَع مشُاتَوَو ك َو » ناخدلا ة هروس يف ىلاعت هلوقو

 ةءارق ىلع «الضف اوُطغأ» رامضإ ىلع هالضت » بصن ٥٧[ ۔ ٥٦ :ناخدلا] 4 َكَبَر

 . '١«رضق كلذ» ريدقت ىلع «الضف» عفري ضعبو ،نيرثكألا

 يتلا ةذاشلا لاوقألاو راعشألاب اوتعا امك ©برعلا نم نيرضحتملا راعشأو لاوقأب اودتعا -=

 عمس ول» :ليق دقو اذوذشلاب نويرصبلا اهتعن يتلاو ؤبرعلا ءاحصفلا نم اهوعمس

 مهعفد كلذ لك «هيلع اوبوبو الصأ هولعج لوصألل فلاخم زاوج هيف ادحاو اتيب نويفوكلا

 يف ببسلا كلذ ناك امبرو .ةبعشتم ةيعرف دعاوق ةماعلا ةيلكلا دعاوقلا ىلع اولخدي نأ ىلإ

 نويفوكلا فلاخو ،.يميلعتلا وحنلا ىلعو ةيوحنلا سرادملا ىلع يرصبلا وحنلا ةرطيس

 ،ءارفلاو شةيواعم نب ماشهو ©يئاسكلا :مهئاملع مهأ نمو ،قاقتشالا لصأ يف نييرصبلا

 ةسارد ،(ةرصبلا ةسردم) ةيوحنلا سرادملا قيرط رصان يلع .أ :رظنا .يرابنألا ركب وباو

 .م١١٠٢ 0٦٠١٠ ماعل ،ةيدوعسلاب ةيجذومنلا داورلا سرادم يف ةمدقم

 :رظني .يرشخمزلا مهنم نيرسفملا نم ةعامج اهيلإ راشأ دحأل بسنئ مل ةذاش عفرلا ةءارق )١(

 ٥٠٨/٢. ج فاشكلا ،يرشخمزلا



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ٢١٢

 بصنب ٥١[ :بازحأالا] 4 هلك نهَتيت ُهَتْئَتآ امب ن َنيَضزَيَو نَرَحَت ال » هلوقو

 دكؤي هبصن نمو ،«نيَضزَي» نم ريمضلل ديكوت هعفر نمف "!هعفرو نهَلُك»

 نينأ وه يذلا لعفلاب نهريمض بوصنم نهنأ ىلع «نُهَتيتأ» ىلع

 .«َنهَنُك» وهو ديكوتلا بصن هيلع بصنلا هلحمو ،«نه» نهريمضو

 كلذ بصنف ١١[ :ةبوتلا « ًاقَح ِهنَلَع ًادغو» ىلاعت هلوق ةءارب ةروس يفو

 ١.٢ :سنوي] 4 اَتَلَع ًاقَح َكلَذَك» ىلاعت هلوق سنوي ةروس يفو ،ردصملا ىلع
 .ردصملا ىلع «اَقَح» بصن

 «كءاكرش» بصن ٧١[ :سنوي] 4 مك 5 رشو مكرم اوعماَق ط ىلاعت هلوقو

 ©ثفاضملا فذحب «مقمرشأ» ىلع فوطعم :ليقو ‘ «عشقم» ماقم مئاقلاو واولاب

 اوغذاَو» :هريدقت فوذحم لعفب بوصنم : :ليقو ٠ ؛مُكناَكَرش رمأ» :هريدقت

 .لصتملا ريمضلا ىلع تفطغغ "عفرلاب ئرُفو ٦ «كءاكَرش

 :ةرقبلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع بصن [هه :ةربلا 4 ًادَعَر ئيش ثيح اهني اولكف » هلوق

 ۔"«اولوق» ىلعف هبصن نمو ،ةياكحلا ىلعف هعفر نمف ةلح اولوُثَو» هلوقو
 ريغ ىرخأ ةيآ يفو صوصخم ريغ ةركن هنأل نؤنُم 6«أرضي اوظيها» هلوقو
 . .ًاصوصخم ادلب ينعي ،'ثنونم

 يف بصنلا ريمضل اديكأت دئاع نب ةبوح سايإ يبأ ىلإ نايح وبأ اهبسن بصنلا ةءارق )١(
 ٣٢٤٧. ج 6رحبلا 6نايح وبأ .«نهتيتآ»

 )٢( ج فاحتإ انبلا .بصنلاب نوقابلا أرقو سةرشعلا نم بوقعي اهب أرق عفرلا ةءارق 0١١٧/٢ ١١٨.
 .ةرقبلا يف اهبسني ملو ،فارعألا عضوم يف نسحلا ىلإ نايح وبأ اهبسن بصنلا ةءارق )٣(

 ٥١٦/٤. ج رحبلا ،نايح وبا

 .واو ةدايزب «اوطبهاو» لصالا يف تدروو 0٦١ :ةرقبلا )٤(

 )٥( ةيآلا نم :فسوي «رضم نم هارتشا يذلا لاقؤ» ىلاعت هلوق يف درو امك  0٦١ىلاعت هلوقو =



 ٢١٢ متر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 «نميَألا» بصت : َنَمنَألا رولا َبناَج مكاَتْذَعاَوَو » هلوقو

 رسك اها ؛ميرم] نمنألا روطلا بياج نيم» ىرخأ ةيآ يفو ،«بياجلا» تعنب
 .«نم»ب روسكم انه «بناججلا»و ،«بناججلل» تعن «نمميألا»

 هلوقو &ردصملا ىلع بصن" ًاناتخإ نيدلاولابو » ىلاعت هلوق يفو
 ٦ «اليلق ًاناميإ» :هريدقت هلعف مدقت ردصم فصو وهف «'"”نونِمؤُي ام ًاليلقَن»

 .نآرقلا يف ريثك اذه لثمو

 ىلع «ًاقّدَصُم» عفر )ه قدذضصش هللا دنع نم اَتِك هءاج اهمَلَو » هلوقو

 ."لاحلا ىلع بصن نمو "«اَنِك» فصو

 ردصملا ىلع بصن ٠٦[ :ةرقبلا 4 ًايغَب ةللا َلَرنَا امب اوفكي ن » هلوقو

 امل ًاقّدَصُم» هلوق كلذكو راجلا ىلع بصن ١ ٨٩[ :ةرقبلا] 4 ُقَحْلا وُهَو» هلوقو
 . ٠ م

 ٠.

 . (٦) 4 هن َذَت

 حتفلا 4 يلو زوجيو ٦[ :نورذفاكلا] نيد َيلَو مكنيد ْمُكَل » ىلاعت هلوقو

 .اهلثم ناك ام كلذكو ،"نوكسلا زوجيو

 يف ؤَعزِف ىتانو» كي هلوقو 0٩٩ ةيآلا نم :فسوي «نيِنمآ ةللا عاش نإ رضم اولذا لاقو ه -

 ٥١. ةيآلا نم :فرخزلا «رْضِم ثلش يل سيلأ مؤق اي لاق هيزق
 .«مهاندعاوو» لصالا يف درو ()

 )( :ةرقبلا  0٨٢:ءاسنلاو  0٢٦:ماعنألاو  3١٥١:ءارسإلاو ٢٢.

 .تبثأ ام باوصلاو «ليلق» لصألا يف دروو 0٨٨ :ةرقبلا )٣(
 .«املو» واو طاقسإب لصألا يف دروو 0٨٩ :ةرقبلا )٤(

 نم لاحلا ىلع هبصنو ةلبع يبأ نبا أرق هبو ،(ًاقدصم) يبأ فحصم يفو» :نايح وبأ لاق )٥(
 تبرقف ةفصلاب تصصخت دقف طرش الب هيوبيس كلذ زاجأ دقو .ةركن ناك نإو ،(باتك)

 .١/٨٣٤ج ،رحبلا نايح وبآ .«ةفرعملا نم

 )٦( :ةرقبلا  8٩٧:نارمع لآ ةروسو ٣. :ةدئاملاو 0٤٦ ٤٨ :رطافو ٣١، :فاقحاألاو ٣٠.

 .ءايلا نوكسب ءارقلا ةيقب أرقو صفحو ماشهو هنع فالخب يزبلاو عفان «نيد يلوه ءاي حتف )١(

 ٦٢٣٤/٦٢. ج فاحتإ ،انبلا



 الوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 72 . ٢٤

 ًالعف هلعج نونلا حتف نمف اه ؛رجحلاا َنورشَبُث مبق» هلوقو

 فاضأ هسفن ينعي ،'"«نورشبت» هلصأ لعجي هرسك نمو ،دحألا..ةعامجل

 فذح دنعو ءايلا ىلع ةلالد مالكلا نم ءايلا فذح دقو ‘هسفن ىلإ ةراشبلا

 .ريثك اذه لثمو نونلا رسكت ءايل

 ؟توؤقلا َرَذَح قعاوصلا َنم مهناذآ يف مُهَعب باصأ َنوُلَعْجَي» ىلاعت هلوقو

 مل» :لوقت ،«نم»ل باوج يف لوعفملا ىلع «تؤوممْلا رَذَح» بصن ١9[ :ةرقبلا

 .«توملا رذح :هل لاقيف ؟قعاوصلا نم مهناذآ يف مهعباصأ نولعجي

 ىنعملاو ،زييمتلا ىلع «ةملك» بصن [ه :فيكلا] 4 ةملك ثربَك » هلوقو

 . '"«ةَمِلَك» عفر زوجيو ث «ةملك هذه مهئلاقم تزربك»

 .زييمتلا ىلع «ًاقيفر» بصن ا٩٦ :ءاسنلاا اقيفر َكئَلوأ َنشسَحَو» هلوقو

 4 ْمُهوُفاَخَت الَق ايل فَوَح +- د نابلا ْمُكِلَ انإ . ىلاعت هلوقو

 :هانعم . ءابلا وهو صضنفاخلا عزنب «هءايلؤأ» بصن ١٧٥[ :نارمع لآ]

 .«هئايلوأب»

 زوجيو لاحلا ىلع «ةَيآ» ِ بصنا"« ةَيآ ْمُكَل هللا هللا ةق هذه ط ىلاعت هلوقو

 ٢6مةَقان» ةفص ىلع اهعفر

 .نيبطاخملا ةعامجل :ىنعملا لعلو لصالاب ضايب )١(

 ءانبلا .ةففخم اهحتفب نوقابلا أرقو سةددشم نونلا رسكب ريثك نبا أرقو ،نونلا رسكب عفان أرق )٢(

 !/١٧٧. ج فاحتإ

 )٣( ج فاحتإ ،انبلا .ذاوشلا نم يهو نسحلاو نصيحم نبا اهب أرق عفرلا ةءارق ٢٠٩/٢.

 )٤( :فارعألا ٧٢، :دوهو ٦٤.

 زاج» :نايح وبأ لوقي اهعفر زوجيف بارعإلا ثيح نم امأو عفرلاب «ةيآ» أرق نم دجأ مل )٥)

 ةركنلا ىلع مدقت املف ،ةيآل ًاتعن ناكل رخأت ول هنأل ؛لاحلا عضوم يف (مكلو ةيآ) بصن يف
 ٣١٢/٥} ٣١٣. ج ،رحبلا ،نايح وبأ .«فوذحم اهيف لماعلاو الاح ناك



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢١٥ ,و مرمحري

 مسا وه ءاتلا حتفب [؟؟ تفسوي] 4 َكَل تيَه» زيزعلا ةأرما نع ًايكاح هلوقو

 ىلعو 5«ثيح» :لثم ءاتلا مضي نم مهنمو ،«َنيأ» :لثم ،حتفلا ىلع ينب لعف
 لبقأ» :هانعمو ءاتلا حتفيو ءاهلا رسكي نم مهنمو ثءاهلا حتفب نيهجولا

 زاج راركت دعب ءاج حدملاو مذلا هب ديرأ تعن لك :وحنلا يفو ،'"«ردابو
 أدتبم رامضإب ادبأ هعفربو لعف رامضإب ادبأ هبصنتف هلبق ام بارعإ نع هعطق

 امب نونمؤي + مهنم مليلا يف َنوُحخِساَرلا نكت { : .ىلاعت هللا لاق امك

 "٦:[ :ءاسنلا ةاكؤلا َنوتؤممْلاَو ةالصلا َنيِميِقُمْلاَو يلبت نم لزنأ امَو كيلإ لزنأ

 .'_"«ِءاَوَضلاو ِءاَسأبلا» ىلع «نيرياَصلا» كلذكو حدملا ىلع «َنيميِقُمْلا» بصن

 حتفب اهأرق نم ةءارق ىلع [؛ :دملا 4 بظَحلا ةَلاَمَح ةأرماو » هلوقو

 حدملاب بصنلاو 5ا[٢٦٦ :بازحألا] « َنيِنوُغْلَم » كلذكو مذلا ىلعف ‘")مةلامَح»

 .ملعأ هللاو ،«ينعأ» رامضإ ىلع (ُميح رتلاو صاصتخالابو مذلابو

 ناث لوعفم هنأ ىلعا :ميهاربإ] 4 باذعلا مهيتأي موي هوي ر سسالا رذنأ » هلوقو

 . «رذثأ»ل

 «الثَم» بصنب ١٧٧١[ :فارعالا] 4 انتايآب اوئذَك َنيذَل ْموَقْل ًاالتَم اس » هلوقو

 5'“«موقلا لَقَم ءاسس» لعافلا ىنعمب ةفاضإلاو عفرلا هيف زوجيو زييمتلا ىلع

 ريثك نبا أرقو ،«َتيِه» ةحوتفم ءاتو ةنكاس ءايو ءاهلا رسكب رفعج وبأو ناوكذ نباو عفان أرق )١(

 اوأرق نوقابلاو «تيهد ءاتلا رسكب نصيحم نباو ،«ثمه» ءاتلا مضو ةنكاس ءايو ءاهلا حتفب

 ١٤٢/٦٢، ١٤٤. ج فاحتإ ،انبلا .ءاتلا حتفو ءايلا نوكسو ءاهلا حتفب

 ١٧٧. ةيآلا نم :ةرقبلا «سأتبلا نيحو ِءاوّضلاَو ِءاَسأبلا يف نيرياضصلاو» ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (1)
 ىف سيلو «ةلامح» ىف ءارقلا فالخ نأل ؛تبثأ م باوصلاو «هتأرماوه لصألا ىف ()

 ٢٦/7. ج فاحتإ هانبلا .عفرلاب نوقابلاو ١مذلا ىلع بصنلاب «ةلامح» أرق مصاعف ، «هتأرماو»

 .ةمحرلا لجأ نم :ىنعملا (؛)

 موقلا عفرلاب لثم ءاس) :شمعألاو رمع نب ىسيعو نسحلا آرقو» :نايح وبأ لاق (ه)
 نوكسو ميملا رسكب :ليقو شمعألا ةءارقك :ليقف يردحجلا ىلع فلتخاو ،ضفخلاب



 !لوالا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٦ , ٨
 :- , س -

 «ةَرَكو ٠ ةَراَتو ٦ ةَرَم»و زييمتلا ىلع ًاضيأ بصن : ًاريصَم ثءاسسَو ٹ هلوقو

 .ءامسأ يهو لاحلا ىلع زوجيو ردصملا ىلع كلنلوأ بصنف

 4 هنلا باتيك» هلوقو ،ءارغإلا ىلع بصن ٠.٥ .ةدئاملا 4 مكسفنأ مُكَلَع» هلوقو

 ©ريذحتلا ىلع :ليقو هلعف فوذحملا ردصملا ىلع «هللا 7 بصن ٢٤[ :ءاسنلا]

 .ردصملا ىلع بصن ٨٨[ :لمنلاا هللا عنص » هلوقو ،'هلا باتك اورذحا» يأ

 ءاعمَطَو افؤخ» بصن ا :ةدجلا اعمو ًافؤَح مُهَبَر نوُعذَي» هلوقو و2 2- <
 ىلع زوجيو ،«اعمطو افوخ :هل ليق ؟مهبر نوعدي فيك» :باوجل لاحلا ىلع
 ىلع لاحلا عقوو "اعمط نيعماطو افوخ نيفئاخ نوُغذي» :هريدقت ردصملا

 .زييمتلا ىلع «ًاعمعو ًافؤخ» زوجي :ليقو ،«نيعماطو نيفئاخ»

 مهتويب َكليَق» هلثمو [ :ماعنألا اميقم َكبَر طارص اَذَهَو» هلوقو

 نيذلا ةَلَو» كلذكو ٢ :دوه] 4 اخيش ىلغت اَذَهَو» هلثمو اها :رمنلا 4 ةيواخ
 عطق هنأ كلذو ،لاح وهو عطقلا ىلع بوصنم هلك اذهف [ه« .لحنلا ه ًابيصا
 زييمتلا ىلع بصن 4 اخيش يلغب اَدَهَو» يف ليق دقو ماللاو فلالا هنم

 املف ،هبارعإك هبارعإو ،هلبق امل ةفص نوكي نأ وه عطقلا ةفصو ،'ريسفنلل
 .«ميقتسمملا كبر ظارِص اذه» لصألا يف ناك بصنت همالو فيرعتلا فلأ عطق

 لعجيو هب ىفتكي نآ عفرلاب لثملا ةءارق يف نسحألاو (موقلا» ىلإ افاضم ماللا مضو ءاثلا =

 ىلع سثبك نوكي نأ زوجيو {موقلا لثم اوسا ام يأ لجرلا وضقل وحن بجعتلا باب نم
 صوصخملا نوكي نأ ىلع وأ موقلا لثم ءاس ريدقتلا هزيجي نم بهذم ىلع زييمتلا فذح

 نيذلا نوكتل اوبذك ؟نيذلا) لثم موقلا لثم سئب يأ فاضم فذح ىلع (اوبذك نيذلا

 زييمتلا فذح ريدقت ىلع موقلل ةفص ًارورجم ال فوذحملا لثم ماقم ماق ذإ اعوفرم
 ٥٥٢٩/٤ ٥٤٠. ج ،رحبلا ،نايح وبأ

 )١( :ءاسنلا ٩٧، ه 50١١:حتفلاو ٦.

 .ةدحاو مالب «ريسفتل زييمتلا» :اذكه تدرو لصالا يف )٢(

  



 ٢١٧ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 هلوق كلذكو ،كلذ مهفاف «©بصاقؤلا نيلا هل»و ،«ةيواَخلا مهوي كلي»و

 هلوق كلذكو ،«ينجلا بطؤلا» يأ ٢٥[ :ميرم] « ًاينَج ابطر كيَلَع ظقاتت » ىلاعت

 .ةدئاز انه «ناك»ف ٢[ :ميرم] 4 ًاتبص دهملا يف ناك نم مَلَكن تفيك» ىلاعت

 .اهل ربخ اذه سيلو

 غني هل يجأ اذَه َن» ةيل دواد اوءاج نيذلا مصخلا يف ذ ىلاعت هلوقو

 ىلاعت هلوق كلذكو زييمتلا ىلع بوصنم اذهف ٢٣[ :ص ] 4 د ةَحْشَت نوع

 مكنا ْلَح < ىلاعت هلوقو ١٠٥٥[© :فارعاألا] 4 الُجَر . نبيبَس ُهَمؤَق ىسوم راتخاو

 4 ًابثع ه ويو ًاباَوَت و ويخ َوُه ط هلثمو ٦٠[© :ةدلئاملا] 4 ة ةبوثَم َكلَذ نم زب

 ٩ًادرَم ويَحَو اباوث كَتَر دنع زيَح تاحلاصلا تايقابلا » هلثمو ،ا:٤ :فكلا

 .زييمتلا ىلع بوصنم اذه لكف ٦] :ميرم]

 ال ر ٩٢[. :فسروي] 4 يرثت ال و ٠ «ًاقَح» ىنعمب" َمَرَج ال ط ىلاعت هلوقو

 تاركن هلك كلذ ©نَوَنُم رييغ ةدحاو ةحتفب بوصنم ٥٠] :ءارعشلا] 4 ريض

 .ةيفانلا الب ةركنلا بصنتو

 بصن «٢"' هل ةقعاضيق انسح ًاضزق ةنلا ضرقي يذلا اد نَم» ىلاعت هلوقو
 .ءافلاب باوجلا ىلع «تفماضَف»

 :ليق سأرلل ال بيشلل ناثدحلاو ] :ميرم] 4 ًابيَش سأرلا لعتشاو ط هلوقو

 ١ :سمشلا ؟ امهاَقْسَو هللا ةَقات هللا لوُسَر مُهَل َلاَقَق» ىلاعت هلوقو ،زييمتلا ىلع بصن

 .«ءوشب > هَت نأ هللا ةمات اورذحا» :لوقي ريذحتلا ىلع «للا ةَقاَن» بصن

 وهو نيمسا ةلزنمب مسا هنأ ىلع٠ :رثدملا] «؛َرشَع ۔-_ةع ةعست ت اَهَِلَع ط هلوقو

 عفرلا هلحم لصألا ىفو ،‘بكرملا نم

 (١) :دوه  0٢٦٢:لحنلا ٢٢ ٦٢.  65١٠٩:رفاغ ٤٣.

 )٢( :ةرقبلا ٦٢٤٥، 5:ديدحلاو ١١.



 و و يف بيذهتلا ب وجح م ٢١٨ (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٨

 ؛ َنيِعطهُس »و ٩: .رثدملا ؛َنيِضرفُش رغش ةركذتلا نَع ْمُهَل اَمَف» هلوقو

 تَلَخ ذ يتلا ء هللا ةنس » ىلاعت هلوقو ،«هلام» ىلعو «لاب ام» ىلع ٢٦[ :جرامملا]

 ،لعفلا ركذ نع ىفتكاو ردصملا ىلع «هللا ةئتشس» بصن ٢[ :حتفلاا ه لبق ْنِم

 نيونتلا طقسأ كلذ لجأ نم ،هفاضأف «ةَنش ةللا نَس» :لاق هنأك

 ؛هنَلإ نيبينم» هلثمو "ا! :دمحم] 4 ,از تزَضَف» ىلاعت هلوقو

 رمألا ىلعا بوصنم هلك اذهف « نيلا هل َنيِصِلْخُم» هلثمو ،ا٢٢ ٠١ :مورلا
 بقاعت يتلا ءايلا تابثإ هبصن ةمالعو : اوبينأو ،اوبرضا» :هريدقت

 .«نوضصيلْخُم»و ،«نوبيِنم» يه يتلا عفرلا دنع واولا

 ءاوئهت» بصن ٢٥[ :دمحم] 4 ملَتلا ىت ىلإ اوغذَتَو اوئهَت الق» ىلاعت هلوقو

 فذح امهيف بصنلا ةمالعو ،نالبقتسم نالعف امهو ‘فرظلا ىلع «اوغذَتَو
 ؛ًوَحلا اوُمتَحَتَو لييابلاي قحلا اوشيلت الو» ىلاعت هلوق كلذكو ،نونلا

 فذح هبصنو تصن «مثنأ» ظطقشأ املف ،«نوُمْتكَت ُْتنأو» :هانعم ٤[ :ةرقبلا

 الو لِطاتلاي ئَحْلا اوسيلت الو» :ىنعم ىلع مزج امهعضوم :ضعب لاقو نونلا
< 

 [؛ :ةمايقلا 4“ةَتاَتَب َيوؤتتن هن نأ ىّلَع َنيرِداَق ىتب » ىلاعت هلوقو

 لاقو ؤبصنلا ىلإ عفرلا نم تفرشت ،زدفت ىتب» ::انعم
(٢) 

 نع "هيوبيس عفرو ،«نيراَق انك ىَلب» ىلع وه :مهضعب

 )١( :فارعألا  0٦٩:توبكنعلا }؟؟ :سنوي  0٦٥:نامقل  0٣٢:رفاغ 5١٤  0٦٥:ةنيبلا ٥.

 ارشب وبأ ،ءالولاب يثراحلا ربنق نب نامثع نب ورمع (م١٦٩٧-٥٦٧/ه٠٨١۔ )١٤٨ هيوبيس )٢(

 مدقو ،زاريش ىرق ىدحإ يف دلو وحنلا ملع طسب نم لوأو ،ةاحنلا مامإ :هيوبيس بقلملا
 مل وحنلا يف «هيوبيس باتك» ىمسملا هباتك فنصو هقافف دمحأ نب ليلخلا مزلف ،ةرصبلا

 فالآ ةرشعب ديشرلا هزاجأو يئاسكلا رظانف ،دادغب ىلإ لحرو .هلثم هدعب الو هلبق عنصي

 ،ةسبح هناسل يف تناكو ،زاريشب هربقو هتافو :ليقو ،اهب يفوتف زاوهالا ىلإ داعو ،مهرد

 ةنسلاو هتافو ناكم يفو ،اباش يفوت ،اليمج اقينأ ناكو ،حافتلا ةحئار ةيسرافلاب «هيوبيس»و

 .٥/١٨ح ،مالعألا ،يلكرزلا .فالخ اهب تام يتلا



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢١٩ ,ءاي

 :'"هللاذبَع لاقو ‘ «نيرداق» اهعمجي هنأك يذلا لعفلا ىلع بوصنم هنأ ()رسنوي

 .لاحلا ىلع هبصن

 ٠ «هللا ةغبص اومزلا» :هانعم ،ءارغإلا ىلع ١٣٨[ :ةرقبلا] 4 هللا ةغبص ط بصنو

 ٨مالكلا رامضإ ىلع «َميهاَرْبِ ةّلم» بصن ١٣٥[ :ةرقبلا] « ميهاربإ ةلم » هلوقو

 عس و» :هريدقت ردصملا ىلع بصن :لوقو ،«ميهاربإ ةلم عت لب» :لاق هنأك

 .صاصتخالا ىلع :لوقو &،ءارغإلا ىلع :لوقو "ةلم ةعسوت مكنيد

 ردصملا ىلع الوق بصن ٥٨] :سي] 4 ميحر ًتَر نم الوق مالس ط هلوقو

 4 هلك ثربَك» :لاقو ١٧٧[، :فارعالا] « ًاالقَم ءاس » هلوقو ۔ «الوق نولوقي» يأ

 هباتك يف ينابزرملا هللا ديبع وبأ لاق ڵيوحتلا بيبح نب سنوي نمحرلادبع وبأ وه ()

 دبع نب ركب نب ثيل ينب ىلوم وه ليقو ،ةبض ىلوم وه :«نييوحنلا رابخأ يف سبتقملا»
 ،لبج لهأ نم وهو ،ةلاجب نب ةعيبض ينب نم يمره نب لالب ىلوم ليقو .ةنانك نب ةانم
 سنوي ذخأ :ينابزرملا ريغ لاقو ،ةئامو نينامثو نيتنثا ةتس تامو نيعست ةنس هدلومو

 نم عمسو ،هيلع بلغأ وحنلا ناكو اةملس نب دامحو ءالعلا ني ورمع يبأ نع بدالا

 بهاذمو وحنلا يف سايق هلو ،ءارفلاو يئاسكلا هنم عمسو ثريثك هنع هيوبيس ىورو ،برعلا

 ءابدألا اهباتني ةرصبلاب هتقلح تناكو ‘بدألا يف ةسماخلا ةقبطلا نم ناكو ،اهب درفني

 نيعبرأ سنوي ىلإ تفلتخا :ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ لاق ةيدابلا لهأو برعلا ءاحصفو
 نب سنوي ىلإ تسلج :يوحنلا يراصنألا ديز وبأ لاقو .هظفح نم يحاولأ موي لك ألم ةنس
 يل لاق سسنوي لاقو .ةنس نيرشع رمحألا فلخ يلبق هيلإ سلجو نينس رشع بيبح
 يف غلب دق بيشلا ىرت امأ كل اهفرخزأو .لطاوبلا هذه نع ينلأست ماتح :جاجعلا نب ةبؤر

 «تاغللاه باتكو «ميركلا نآرقلا يناعم» باتك اهفنص يتلا بتكلا نم سنويلو .كتيحل

 سنوي شاع :يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ لاقو .«ريغصلا رداونلا» باتكو «لاثمألا» باتكو

 ملو جوزتي مل ،ةنس نينامثو ًاينامث ليقو ،ةنس نيعستو ًاينامث شاع ليقو .نيتسو ةنس ةئام
 نيدلا سمش سابعلا وبأ :رظنا .لاجرلا ةثداحمو ملعلا بلط الإ ةمه هل نكت ملو .رستي

 ،سابع ناسحإ .د :ت ٢٤٤/٧، ج ،نايعألا تايفو ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ

 .م٧٩١!٢ :ط توريب ،رداص راد

 .انه روكذملا هللادبع نم يل نيت مل )٢(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٢٢٠ ٨
 « رحن رحصسم___

 م

 ةَماَيقلا مؤي م ل َءاَسَو » هلثمو ،ناتركن امهنأل «ةَممِلَكو ًالئَم» بصن [٥ه :فهكلا]

 :اهلثمو ،«َاآس» اذه بصنف )) ًاريصمم ثَءاسَسَو» هلثمو 6[١٠٠١:هط] 4 المج

 .زييمتلا ىلع ةركنلا بصنت اهلك هذهف ،«اذيحو َنُسَحو ربكو مغنو سشئي»

 بصن ]ب :رجحلا] 4٩ اناوخإ لغ نم ْميهروذض ين ام اتغَرن :7 َو » ىلاعت هلوقو

 يف» هلوق كلذكو ،«ًاناوخإ لغ نم» ةازاجمو ،نيونتلا دعب ءاج امل هناوخإ

 ؟ممُهر راصبأ اعت « ىلاعت هلوقو ١٠[© :تلصنف] 4 َنيِلئاَملل ءاوس وش رايأ ةَعَبرَ

 .لاحلا ىلع بوصنم ١! :رمقلا

 نَم ةد '"ير :هانعم ] :ءارسإالا] 4 عو َعَم اتْلَمَح : نم ةيرذ 2 ىلاعت هلوقو

 هنأل نؤني ملو ،«اي» وهو ءادنلا فرح ريغب ىدان هنأكف ى «حون َعَم اًنْلَمَح

 .«انْلَمَح نَم» يهو ىهو ةروكذملا ةيمسالا «نقم» ىلإ فاضم

 [٦۔ ١}ه :تايراذلا] 4 نيذخآ ه ن 7 تانج ي ريَقَتُمْل ١ نا إ» ىلاعت هلوقو

 ىلع بوصنم اذه لك « تي يدلاخ »و ،'"٦إه :روطلا 4َنيهكاق» هلثمو

 .لاحلا ة هقيقح ىهو مالكلا مامتو ءانغتسالا

 !هه :سي] 4 َنوُهِكاَف لغش يفف ميلا ةَنَجْلا باَحضَأ نإ » ىلاعت هلوق امأو
 كلت نع نغتسم لوألاو ،هنود متي ال مالكلا نألو ،«نإ» ربخ ىلع عفر هنإف

 بصن ١٧٧[ :ءاسنلا] مُكَل اريخ اوُهَتن ذا :. :ىلاعت هللا لاق امك ةبوصنملا ةدايزلا

 4 َنُهَل زيم ريح َنفِفْغعَتشَي نأو » هلوق امأو .هنود توكسلا نسحي هنأل «ًاريَخ»

 اوثوتا نأو » :هلثمو ،«ّرْهَل ؤيخ ثافعتسالا» ىنعم ىلع «ًاريخ» عفر ٦٠[ :رونلا]

 .لوألا لثم ث «مكل ؤيخ مايصلاف» ٦٤٥[ :ةرقبلا 4 ْمُكَل زيَح

 (١) :ءاسنلا 0٩٧ ١١٥. :حتفلا ٦.

 )٢( .لصالا يف «ايد ءادنلا فرح سمط

 .ميجججلا باذع مهبر مهاقوَو مهبر ممهاتآ امب نيهكاف» اهمامتو )٢(
 .ميركلا نآرقلا يف اعضوم ٤٤ اهددعو عضاوملا نم اهريغو ٦١؟ :ةرقبلا )٤(



 ١٢٢٦م رشو صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 !س :فارعالا ةمايقلا عؤي ةصلاخ ايندلا ةايَحْلا يف اونمآ نيذلل ىه لُم»
 4ًاتًدَصُم قَحْلا وه» ىلاعت هلوقو "مالكلا مامت ىلع « ةصلا» بصن

 ماللاو فلألا طقسأ املف [ه٢ :لحنلا] « اباو نيذلا ُهَلَو » هلوقو ٣١[، :رطان]

 .عطقلا لاح ىلع بصن

 ىلع «لابجلا» عفر ١١ :ابسا 4 َريتلاَو هَعَم يب لابج اَي» ىلاعت هلوق امأو

 مث .مالو فلأ هيف سيل امسا ىدان هنأ كلذو «َرْيَظلا» بصنو درفملا ءادنلا

 8»«ويطلا» عفر زوجيو ©ءادنلا يف اذكهو .مالو فلأ هيف امسا هيلع فطع

 .«هَعَم يطلا ثأثو» هزاجمو

 4 ْمُهَل ًاسغعَتَت» هلثمو ١[، :كلملا] « ريجلا باَحضاأل ًاقخشَت » ىلاعت هلوقو

 نم بيرق وهو ،ءاعدلا ىلع ةبوصنم اهلثم ناك امو هذهف ،'"مهل ًابت [ه :دمحل

 .ردصملا

 عم «ىفك»ب نابوصنم ٢١[ :ناقرفلا] 4 ًاريصتَو ًايداَح كبرب ىَقَكَو ط هلوقو

 .ريسفتلا وأ زييمتلا نم بيرق كلذو ) اديهش هللاب ىَقَكَو « كلذكو ،ءابلا

 عضوم «كاَيإ»ف [ه :ةحتافلا] « ُنيِعَتشَت َكاَتإَو ُدْبْعَت كايإ» ىلاعت هلوقو

 .مسالا ميدقت عم ةهجاوملا ىلع وهو ‘بصن

 «نءايلؤأ» بصن ا"٥ :نارمع ل ه َُءايلؤأ ثفّوَحي ناطيشلا مكِلَد اَمَتِإ» هلوقو

 هلثمو ©بصتنا ةراجلا ءابلا طقسأ املف ،«هئايلوأب» ينعي عضفاخلا نادقف ىلع

 ماللا طقسأ املف ٢] : :ميرم] 4 اّيرَكَر ه هدبَع َكيَر تممخ ح َر َر ركذ ط ىلاعت هلوف

 .تاحفص لبق اهتءارق جيرخت مدقت (١)

 يف دجوي ال ذإ ،رخآ الاثم تسيلو «مهل ًاسعتف» هلبق ةيآلل ريسفت يهو لصألاب تدرو اذك ()

 . «مهل ابتف» نآرقلا

 )٣( :ءاسنلا 0٧٩  0١٦٦:حتفلاو ٢٨.



 الوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٢ , ٨

 ٦ «مايص نم» يأ [٩ه :ةدناملا] « ًاماَيِص كلذ ُلذَع ؤ » ىلاعت هلوقو ‘بصتنا

 لك عفرب ميمت ةغلو ؤبصن ءابلا طقسا امل "!حا :فسوي] ه ارّضَب اذه ام» هلوقو

 «؛و شب اذه اَم» :نولوقيف !هربخو أدتبم هنولعجي'"و "مهبملا دعب ناك ام

 .هربخ «زشب»و 7 «اذه اه» هنولعجيو ،'"عفرلاب

 [" :ةرقبلا 4 ةضوعب ام ًالتَم برضي نأ ىيختسنت ال ةللا ًنإ» ىلاعت هلوقو
 بصنب ةءارقو ربخو أدتبملا ىنعم ىلع :77 عفر ميمت ةءارق ىلعف

 «ةَض ومت وع ام ًالَتَم برضي نأ» ىنعم ىلع هلثمو ًاوشح «اه» لعج . «ةضومعب»

 نم» يأ [١هه :فارعالا 4 ًالُجَر َنيِعْبَس ةَمؤَق ىسوم راتخاَو» ىلاعت هلوق امأو

 .ريسفتلا ىلع «الُجَر» بصنو ،هيلع لمعلا عاقيإب «نيعبس» بصنو ،«هموق

 فلألا عطق ىلع اذه [" :ميرم] « ايج ابطر كيَلَع ظقاتت» هلوق امأو

 .عطقلا لاح وهو "«نێنَجلا بطؤلا» هانعمو ،ماللاو

 ىلع «ّنجلا» بصن ..٠[ ؛ماعنألا] 4 نجلا ءاكرش هلل اولَعَجَو» ىلاعت هلوقو
 كل اتلَعَج تلَدَكَو» هلوق كلذكو ،«اولعج»ب بوصنملا «ءاكرش» نم لدبلا

 .«ودع» نم الدب «نيطايش» بصن [ ١٢ :ماعنألا] 4 سنإلا َنيِطاَيَش ًاوُدَع بن

 بصن ٩٢[ :ةرقبلا] ٩ مرفي لجعلا هبوث يف اوبرشأؤ ط ىلاعت هلوقو

 4 َريِعْلاَو اين تك يتلا ة ةيرقلا لأشاق » كلذكو ريمضلا ىلع «َلجعلا»

 .«ام» ريغب لصالا يف تءاج ()

 .اهفورح نبت مل ةسمطنم ةملك لصالا يف تعقو )٢(

 نمو زاجحلا لهأ ةغل ىلع ةيزاجحلا «ام» ربخ هنأ ىلع «ًارشب» بصنب نوأرقي روهمجلا )٣(
 نب هللادبع ىلإ ةءارقلا هذه تبسنو - فلؤملا راشأ امك ۔ ميمت ةغل ىلعف ؛رزشب» عفر

 ٣٩٦/٥. ج ؤرحبلا ،نايح وبأ .ذاوشلا نم يهو دنهو دوعسم

 يهو ،عفرلاب «ةضوعبد : :برطقو جاجعلا نب ةبؤرو ةلبع يبا نب ميهاربإو كاحضلا أرق )٤(

 .١/٨٧١ج ،رحبلا ،نايح وبأ .ذاوشلا نم



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٠ -.. : ٢٢٢

 هب ثري انز نأ ؤَلَو» هلثمو ،«ريعلا لهأو ةيرقلا َلهأ» ينعي اها :فسويل

 نع «وأ»ب ىفتكاف ٢١! :دعرلاا ؟ ىتؤَمْلا هب ملك ؤأ ضزألا هب ثمُّف ؤ لابجلا
 هب تملكت وأ ضرألا هب تطقتو لابجلا هب تراس» :لاق هنأك ،باوجلا

 سمشلاو انكس ليللا لِعاَجَو» ىلاعت هلوقو ،4ًاعيمَج ؤمألا هلل لب » «ىنومل
 ٩٢!)'. :ماعنالاا 4 ًانابشُح َرَمَقْلاَو

 «ليزنت» حتفب هأرق نمف ""ه ؛سي] « ميجلا زيزقلا َليزنَت» ىلاعت هلوقو
 بصن تفذح املف ،واولا وهو مسقلا فرح هنم عوزنملا مسقلا ىلع وهف

 .ءادتبالا ىلع هعفري ضعبو ،«ليزنت»

 بصنف ٢[ :ابس] 4 بيقلا ملاع ُمُحَتيتأَتَل يْبَرَو ىتَب لق » ىلاعت هلوقو

 اهلبق يتلاو هذهف ءادتبالا ىلع هعفر زوجيو واولا عازتنا ىلع «مِلاَع»

 .'"»لصألا ىلع مسقلا ىلع «ملاع» ضفخ زوجيو 5ناتلئامتم

 ناكم اولعجف "مهيلع لقثف "هللا اي» :اولوقي نأ اودارأف 64 َمُهْللا » امأو

 فورح نم ميملا نأل ؛ءادنلا فرح نم الدب ميملا اولعجو ٦ «مهللا» ءايلا

 ءايلا نم الدب ميملا ت دزو ،© «مهللا اي» :تلق مث & «هللا اي» :ديرت كنأك كدئاوزلا

 .هلوأ ىف

 مصاع ادع روهمجلا ةءارق يهو «ليللا لعاج» ةءارقب اهدروأو ابارعإ اهل فلؤملا ركذي مل ()

 ٢٢/٢. ج فاحتإ ،انبلا .«َليللا لعج» اوأرق مهنإف يئاسكلاو ةزمحو

 .بصنلاو عفرلاب أرق نم جيرخت مدقت ()
 ورمع وبأو ريثك نبا اهضفخب أرقو سيورو رفعج وبأو رماع نباو عفان اهب أرق عفرلا ةءارق ()

 «عملاع» أرق هنأ دحأل فقأ ملو ٠٢ ٢٨١. ج فاحتإ .انبلا .رشاعلا فلخو حورو مصاعو

 .حتفلاب

 ٢٢{ :لافنألاو 0١١٦٤ :ةدئاملاو ٣٦\ :نارمع لآ ةروس :نم لك يف ةيسدقلا ةملكلا هذه تدرو ()

 :سنويو ٠ :رمزلاو ٤٦.



 (لوأالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك حك مم ٢٢٤

 ليعافم ةثالث ١٦٧[ :ةرتقبلا] 4 تارَسَح ْمُهَلاَمْعَ هنلا هيري َكلَذَك» هلوقو

 .بلقلا ةيؤر نم ناك نإ «ىري»

 وأ ؛اولك» لوعفم ٠٦٨[ :ةرتبلال ه ابيط الالح ضزألا يي امم اولُك» هلوقو
 .لاح وأ فوذحم ردصم ةفص

 ردصم ةفص هنأ ىلع 4 اريخ » بصن [٨ه :ةرقبلا 4 اريخ عوظَت ْنَمَو» هلوقو

 . «ًاريخ ًاعوطت عوطت» :يأ 6ىنعملا عوطقم يأ فوذحم

 "4 اهيف َنيدلاَح ه َنيَِمْجَا سانلاو ةكئالملاو هللا ةتغَل مهيَلَع» هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 نيدلاخ » بصن

 مسالاو ،«سيل» ربخ ىلع 4 بلا < بصن ١٧٧[ :ةرقبلا] 4 ربلا سيل » هلوقو

 ٠ ٤. و , ث و .%

 .4 مكهوُجؤ اولوت نأ » كلذ دعب ام هلحم

 4 نيرياَّصلا» بصن « ِءاَرَصلاَو ءاَسأبلا يف َنيرباًصلاو» ىلاعت هلوقو
 .حدملا ىلع

 .ردصملا ىلع بصن ٨١٨٠ ٢٤١[ :ةرقبلا] 4 َنيِقَتُمْلا ىلَع ًاقَح)» هلوقو

 .«اوهوض» رامضإ ىلع بصن [٨٠؛ :ةرتبلا] 4 تادودعم ًامايأ » هلوقو

 ىنعم ىلعف « ةدع ط بصن نمف ١٨٤[ :ةرقبلا] 4 رخأ راتأ نم :5 < هلوقو

 «مؤص» فذحف «ماّتأ موص ةتدعف» ىلعف "مضلاب هأرق نمو & «ةدع مصيلف»

 .«اهيف اوموصت نأ ةيفاك ةدذع» رامضإ ىلع لوقو هماقم «ماّيأ» ماقأو

 )١( :ةرقبلا ١٦١، ؟ 0١٦:نارمع لآو 5٨٧ ٨٨.

 )٢( :ئرقو» :لاق ذإ ؛دحأل اهبسني ملو نايح وبأ اهركذ بصنلا ةءارقو ،عفرلاب روهمجلا ةارق

 ج رحبلا ،نايح وبأ .ةدع مصيلف :يأ كلعف رامضإ ىلع بصنلاب ةدعف ٥٦/٢.



 ٢٢٥ ,ك { زسم صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 رهش اوموص» رامضإ ىلع هبصن نمف ١٨٥[ :ةرقبلا] 4 َناَضَمَر ؤهَش » هلوقو

 . '١ءادتبالا ىلعف هعفر نمو 0 «ناضمر

 َئده ل زنأ» هريدقت ،لاحلا ىلع بصن (٨٠ه :ةرقبلاا 4 تانيبو ىده هلوقو

 .«تانيبو

 ىلع 4 دشأ » بصن ..٢[ :ةرقبلا] ه اركذ دشأ ؤ مكءاَبآ مكركذمك » هلوقو

 . زييمتل ١ ىلع ٦ اركذ : بصنو ردصم فصرو

 .لاحلا هيف نكميو ردصملا ىلع هبصن زوجي ٢١٢[ :ةرقبلا] مُهَتيَب ًايفَب {

 ةبصانلا «نأ» رامضإب ةينثتلا نون فذح ٢٩[ ؛ةرقبلاا 4 اميق الأ» هلوقو

 4 رراضي ط "لوعفملا ىلعف ءارلا حتف نمف ٦٢٣٢[ :ةرقبلا] 4 ًراضَت ال ط هلوقو

 هلوق نم الدب همض نمو هلصأ ىلع احوتفم لوأل ١ يقب ©ريخألا ءارلا فذحو

 .لعافلل ءانبلا ىلع هرسك نمو .4 ثفّلكث ال»

 .ردصملا ىلع ٢٣٦[ :ةرقبلا] « فوؤغقلاب ًاعاتم» بصنو

 نمف ٢٤٠ :ةرتبلاا 4ةَيِصَو اجاوزأ َنوُرَذَيو مكنم نووت نيذلاو » هلوقو
 نيذلا ةيصو» ريدقت ىلع (٣) اهعفر نمو ردصملا ىلعف 4 ةّيِصَو» بصن

 .«ةيصَو» تعن نم ردصملا ىلع بصن ٩ ًاعاتم و { «نوفوتُ

 .١/١٣٤ج فاحتإ 5انبلا .ذاوشلا نم يهو نسحلا ةءارق «رهش» بصن ()

 ،بصنلاب اهوأرق نوقابلاو بوقعيو ورمع وبأو ريثك نبا اهب أرق ديدشتلا عم عفرلا ةءارق (1)

 ملو نايح وبأ اهركذ ءارلا رسكب هتءارقو ىسيع قيرط نم رفعج وبأ ةففخم اهنوكسب أرقو
 ٢٤٦/٢، ٣٤٢. ج رحبلا ،نايح وبأو ،١/٠٤٤ج فاحتإ ،انبلا .دحال اهبسني

 نوقابلاو فلخو بوقعيو رفعج وبأو يئاسكلاو ركب وبأو ريثك نباو عفان «ةيصو» عفرب أرق )٢(
 .١/٢٤٤ج فاحتإ 5انبلا .اهبصنب



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٦ ٨
 ٨ ۔۔ س

  

 .«ال نأ» رامضإب «ليتاقئ» بصن ٢٢[ :ةرقبلا 4 لتاق الأ انلامو» هلوقو

 نوكت» رامضإ ىلعف اهبصن نمف ٦٨٦[ :ةرقبلا] 4 ةراجت َنوُكَت نأ » هلوقو

 ٨4. اَهَتوريدُن» هربخو مسالا اهنأ ىلعف اهمَض نمو ،ناك ربخ «راجت ةراجتلا

 ردصملا ىلع 4 كتارفغ « بصن ٦٨٥[ :ةرقبلا] ٩اَنَبَر كتارفغ « هلوقو

 . «كَتارفُغ ثلطأ» رامضإ ىلع :ليقو

 :نارمع لآ ةروس

 وهو ،لاحلا ىلع بيصت ٣[ :نارمع لآ] 4 هَدَي نب امل ًاقّدَصُم ىلاعت هلوق

 .4 باتكلا َكيَلَع َلّرَت»

 تانَج مهبر دنع اؤقتا نيذلل مكلذ نم ريخب مكتبنؤا لق » هلوقو '""« تانج مهتَر دنع اوقتا يذلل مكلذ م ميخ ْكثتَنؤَأ اُ» هل وق
 .«ريخ» نم لدبلا ىلع ؛تانج » بصن

 ًايفَب» هلوقو لاحلا ىلع بصن ٠٨[ .نارمع لآ ؟ طشقلاب ًانئاَت» هلوقو

 ٧[ :نارمع لآ] 4 ٍةَتْتِفْلا ءابا » هلوقو .ردصملا ىلع بصن 6١: :نإ. لاا مهتي

 ريقفنُملاَو َنيِتناَقْلاَو تيقداّصلاو َنيرباتحلا» دنف د .هل لاءهذدلا ىلع بصن

 ىلع حدملا ىلع كلذ عيمج بصن ١ :نإ. . «. .احسألاب نيرفغتسملا

 ` "يام أ» رامضإ

 > نارمع َلآو ميهاربإ َلا { لا.اب_ب ٠ .اع }١{ ا ى ,ا| ه . < + . .هو

 ا < هلوقو لاحلا ىلع بهصذ ١ ١| .نا... ١ ١ ٠ ١, ,. ه 4 ١١١١ ٩ ٩4 ..١ا,.ء .ااا

 ١/. ٤٦. ج فاحمتإ ٨ا:۔لا .اميف ب . .ها ٠٢ . ١ اح ١ .ه .ذ , ا۔ 3 وادمز ٥ 2 ره و 5 (

 باوصناو (تانجج تكرذ ئرم ريغب مئئبنذ لذ) ظنالا اذهب ةف .بم لل۔۔الا ,يف ةيألا .درو اه

 اهبسنو نايح وبأ اهركذ ةذاش ةءارق تءاجو ٠٨إثا۔>) مف ( ياع ١ ھي:جلا ٤ ٠ زا ١ و

 :رامضإ ىلع ًابوصنم ٥تانج ؛نوكي نا ب هقعي ةءارق يف زةج » ههااك صنو 6١ ,قعل

 .(اج رحبلا 6نايح وبا) ."ابصن هنال 6} ريخب عضوم ىلع ل۔ابلا ىلع أبوصنهو !ينعأ



 ٦ ٢٢٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ًادٍتَسَو ١ كلذكو لاحلا ىلع بصن ٢٩[ :نارمع لآ] > ًاقّدَصُم ىتخيب ب كرشبي رشبي هلل

 ٤٥[ :نارمع لآ] « ًاهيج » بصنو ،لاحلا ىلع هلك ٣٩[ :نارمع لآ) 4 و روضح

 "»« نيدلاح»و لاحلا ىلع هنظأ [:` :نارمع لآ] 4 الهمك» بصنو ،لاحلا ىلع

 .لاحلا ىلع بصن

 4ًامؤي» بصن !" :نانرفلاا 4ًاريسيَع نيرفاكلا ىَلَع مؤي َناَكَو» هلوقو

 ."ةيآلا لوأ يف ٩ ذِئَم ؛َمؤَي » همساو ،«ناك» ربخ ىلع

 4ًاَئيص» بصن ٢6! :ميرم] ًاييص دهملا يف َناَك نم ملك تفيك» هلوقو
 اًرَبو» هلوقو «راص» ىنعمب :ليقو "ةدئاز انهاه « َناَك»و لاحلا ىلع

 '""رسكلا هيف زوجي :ليقو .4 اكرابم < ىلع فطع :ليق ] :ميرم] 4 يتدلاوب

 .ردصم ىلع هباصتنا :ليقو 04 ةاكَولاَو ةالّصلاب» ًافطع

 ىلع كلذ بصن 4ًةاكز»و ءافطعتو ةمحر يأ ا؛«اناتحو» هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن [٠؛ :ميرم] 4 ًاَرَبو» هلوقو ،لاحلا وأ ردصملا

 ًادنئت» هلوقو }لاحلا ىلع بصن [ رونلال 4 تاّئاص ويلَملاَو» هلوقو
 ٩«ًةَدحاَو أ مكنأ , هذه نإَو ط ردصملا ىلع بصن ١. ٤٤] :نونمؤملا]

 ىلع بصن 4 َنيريَكَتنُش ط هلوقو ٠ لاحلا ىلع ٩ ةت همأ ط بصن ٥٢[ :نونمؤملا]

 .هردصم هلصأ ٥) '[٦ب :نونمؤملا] 4 ًارماَس . هلوقو .لاحلا

 .عضاوم ةدع يف اهجيرخت مدقت )١(

 )٢( :ناقرفلا» «ارييَع نيرِفاَكْلا ىلع ًامؤي ناَكَو نمزلل قحلا ذئَمؤَي كلملا» ةيآلا مامتو ٦"ء

 (زيو) ئرق هنأ ءاقبلا وبأو يوارهزلا ىكحو» :نايح وبأ لاق ،هارب» بصنب روهمجلا ةءارق ()

 ٢٢٢/٦. ج ،رحبلا ،نايح وبأ .«(ةاكزلاو ةالصلاب) ىلع افطع ءارلاو ءابلا رسكب

 ١٣. :ميرم ةروس يف هدعب يذلاو عضوملا اذه ()

 .«نوزُجهَت ًارماس هب نيريكَتشُشم» :اهمامت (ه)

  



 (لوالا ےزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٨ ٢, ٨

 اركش نوركشي» هريدقت ردصم فصو '"4نوركشنت ام ًاليلق » هلوقو

 .«اليلق

 زييمتلا ىلع ابصنو ،«ةمحر» يأ [ .فيكلا ٩ًامحُر برقأو ًةاكَر» هلوقو
 ُءاَرَج» هلوقو .ردصملا ىلع بصن "+ :ميرم] 4كّبر ةممُحَر» هلوقو

 ىلع وأ ردصملا ىلع وأ لاحلا ىلع 4ءاَرَج» بصن ٨٨[ :فهكلا 4 ىَتشُحْلا

 نونم ئرقو ردصم وأ زييمتلا وأ لاحلا ىلع ًانونم آابوصنم ئرو زييمتلا
 .")ةفاضإلا ىلع ًابوصنم ئرقو ،ءادتبالا ىلع عفرلاب

 ؛أالوشسَر» ىلع فطع بصن [. :نارمع لآا 4ًاقّدَصُمَو» هلوقو

 ؛ًاقدَصُم مكثنجَو» يأ «غ كتنج ذق» .هيلع لد لعف رامضإي وأ !ه .نارمع لآ
 .لاحلا ىلع وهو

 افطع ٤) ضبنلا )ط د ہصن ٦٨[ :نارمع لآ)] 4 نلا اَدَمَو ُوُعَبا َنيِذلَل» هلوقو

 )( :فارعألا  0١٠:نونمؤملاو ٧٨\ :ةدجسلاو  5٩:كلملاو ٢٣.

 .بصنلاب (ةمحز» ايضام العف (زَكَذ) رمعي نباو نسحلا أرقو» :نايح وبأ لاق .! :ميرم (؟)

 ةمحر ركذ) نآرقلا نم ولتملا اذه يأ نسحلا نع يرشخمزلا هركذو حتفلا وبأ هاكحو

 [هدبع)و بصنلاب [ةمحر» ريكذتلا نم رمأ لعف ؛زكذ) رمعي نبا نع ينادلا ركذو ٥[!كبر

 ديدشتلاب (ركذ) نأ حماوللا بحاص ركذو ،(هدبع كبر ةمحر) نأ (ركذ) يأ ةمحرلاب بصن
 ركذ) نآرقلا يأ ولتملا نأ هانعمو ،رمعي نبا نع حيحص وهو فالتخاب نسحلا نع ًايضام

 نآ ًاريكذت سانلا ركذ نآرقلا نأ هانعم نوكي نأ زوجيو ؤبصتنا ءابلا عزن املف }(كبر ةمحرب

 هللا ةمحر نم هوسن امب مهركذ هنأل (ايركز هدبع) يف الماع ردصملا نوكيف هدبع هللا محر

 ادنسم يضملا ىلع (ركذ) نوكي نأ زوجيو }ةي يبنلا ىلع هلوزنو نآرقلاب مهيلع ددجتف
 بصنب (كبتر ةمحر ركذلا نم افيفخ يضملا ىلع ركذ يبلكلا أرقو ،هناحبس هللا ىلإ
 نب ىيحي (هدبع كبر ةمحر ركذ) :هيولاخ نبا لاقو .هيلإ لعفلا دانسإب عفرلاب (هذبع) ءاتلا
 ٢١٤/٦. ج ،رحبلا ،نايح وبأ .«ىهتنا اضيأ هنع رمألا ىلع [ركذ)و رمعي

 .تاءارقلا هذه هوجو ةبسن تمدقت )٣(

 = ىلع افطع بصنلاب ،(يبنلا اذهو) ئرقو» :لاق ذإ ؛اهبسني ملو نايح وبأ اهركذ بصنلا ةءارق )٤(

 



 ٢٢٢ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 حتف نمف ٨٠[ :نارمع لآ] 4 مكرمأي الَو < هلوقو .« ةوخ وتَبتا « يف يتلا ءاهلا ىلع

 نأ « ىلع ٧٩[ :نارمع لآ] 4 هنلا ُهَيِت وي 5 رتل َناَك اَم » ىلع ًافطع هلعج ءارلا

 ."لصألا ىلع هنم ءارلا مض نمو .4 هيتؤي

 بصن ١٣٤[ :نارمع لآ] 4 سانلا نع َنيِفاَعْلاَو [ َنيِمِظاَكْلاو « هلوقو

 4 ًالَغَوُم م ًاباتيك» هلوقو ١٣٢٣[، :نارمع لآ] « َنيِقَتمْلل تدعأ » ىلع فوطعم

 .هتعنو ردصملا ىلع بصن ١٤٥[ :نارمع لآ]

 ىلع «ًافينَح , بصن [ه١ :نارمع لآ] 4 ًافينَح ميهاربإ ةلم اوُعِيَتاَق » هلوقو

 ي اولق َنيذل َنيِذَل نبسحت الَو , هلوقو ٥٨٢٣٩[© :نارمع لآ] 4٦ اكرابم ةك ينل )

 .«ايحأ مه لب» هايحأ » عفر نمف ٦٩[ :نارمع لآ) « ايحأ لت اتاومأ هللا ليبس
 «ءايحأ مهبسحأ لب» ىلع بصن نمو .آ (,

 ةروكذملا 4 تاَنَج» نم لاحلا ىلع بصن ٠١٩٨[!"' :نارمع لآ] هالوت » هلوقو

 بصن اا :ءاسنلا ؛مماَحزألاو هب نوُلعءاست يلا ةنلا اوقتاو » هلوقو

 ديزب ثررم» :كلوقك رورجملاو راجلا لحم ىلع فطع 4مماَحزألا»

 ىلص دمحمو هعبتا نم ميهاربإب سانلا قحأ :يأ ؛ًاعبتم ال اعبتم نوكيف ،«هوعبئا» يف ءاهلا -

 عفر عضوم يف وهف "نإ ربخ ىلع افطع (اونمآ نيذلاو) نوكيو "ملسو امهيلع هلل
 !/٧٨١. ج ،رحبلا ،نايح وبا

 فاحتإ 6انبلا .ءارلا عفرب نوقابلاو ؤفلخو بوقعيو ةزمحو مصاعو رماع نبا ءارلا بصن )١(

 .١/٣٨ج

 لب :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاب (:ايحأ لب) روهمجلا أرقو» :نايح وبأ لاق (؟)

 مهبسحأ لب ىنعم ىلع :يرشخمزلا لاق .بضنلاب (ايحأ) :ةلبع يبأ نبا أرقو .ءايحأ مه
 ١٥٨/٣. ج رحبلا ،نايح وبأ «ىهتنا ءايحأ

 نم الزئ اهيف نيدلاخ زاهنألا اهيخت نم يرجت تانج مهل مهبر اوقتا نيذلا نكل» ةيآلا صن ()

 .«راربأليل ريخ هللا دنع امو هللا دنع



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ٢٢٠ 7 ٨
   ت ۔.۔ .۔- تي

 ٥&فيعض وهو رورجمل ١ ريمضل ١ ىلع فطع وهف رسكلاب أرق نمو { «ًادمحمو

 .'"«كلذك ماحرال او» هريدقت ربخلا فوذحم أدتبم هنأ ىلعف عفر نمو

 ىلع 4ًةَدِحاَو» بصنو [+ :ءاسنلاا “ةَدِحاََن اولدعت الأ متفخ نإَق» هلوقو

 لعاف هنأ ىلع اهعفر زوجيو "ةدحاو اوحكنا» وأ «ةدحاو اوراتخاف» رامضإ

 ."ا «مكيفكتف» هربخ وأ فوذحم

 ىلع اسفن بصن [: :ءاسنلا] اسف ةنم ءيش نَع مكل نبط نإَق» هلوقو

 4ًارادبو ًافارشسإ» كلذكو ،لاحلا ىلع بصن 4ًايرق ًاثينَه» هلوقو 6زييمتلا
 ىلع بصن ][ :ءاسنلا] 4 ًابيبسح هللاب ىَقَكَو ط هلوقو لاحلا ىلع ابص ٦] :ءاسنلا]

 .هفصوو ردصملا ىلع بصن ٧[ :ءاسنلا] 4 ًاضووقَم ًابيصت ط هلوقو زييمتلا

 .«ًابيصت ينعأ» ينعي صاصتخالا ىلع زوجيو لاحلا ىلع زوجيو

 ناك ربخ ىلع «ةدحاو» تبصن ١[ :ءاسنلا] ةدحاو تامك نإو » هلوقو

 ةنئاكلا» ىلع عفرلاب ئرقو ،هربخ «ةدحاولا»و رومضم مسالا ،دولوملا ىنعمب

 . 7 («ةدح او

 عرخت ال < هلوقو زييمتلا ىلع بصن ١١[ :ءاسنلا] 4 ًاعفت ْمُكَل ترقأ ط هلوقو

 ًايدعتم ناك اذإ ردصملا ىلع :لوقو لاحلا ىلع بصن ٥٨[ :فارعالا] ًادكت لإ

 . «جرخي .جرخأو لبلا جرخي»

 ةغل تحص اهركنأ نم اهركنأ نإو ةرتاوتم ةءارق ىهو هدحو ةزمح رسكلاب «ماحرالاد أرق (١)

 0٠١١. ٥٠٢. جح فاحتإ ،انبلا .عفرلاب ديز نب هللا ذبع اهأرقو "بصنلاب نوقابلاو ادنسو

 ٧6توريب ©ةيملعلا بتكلا راد ٥٦١. ٥٢٧. ح ريدقلا حق ىلع نب دمحم يناكوشلاو

 .م٤٩٩١/ه٥١٤١ ١: ط

 نباو رفعج يبأو يردحجلاو نسحلا :نم لك أرق اهعفربو 6روهمجلا ةءارق «ةدحاو» بصن (٢)

 ٢٢٩/٣. ج "رحبلا ،نايح وبأ .زمره

 )٣( فاحتإ ،انبلا .بصنلاب نوقابلا اهأرقو ،رفعج وبأو عفان عفرلاب اهأرق ج٥٠٤/١.

  



 ٢٢١ رح . سور صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىلعف 4 ةيآ » بصن نمف ٧٣["' :فارعالا] 4 ةيآ مُكَل هللا ةََقاَت هذه » هلوقو

 بصن ] :فارعألا] 4 مدخي ط هلوقو لصألا ىلع مض نمو ،لاحلا

 .ءافلاب باوجلاب 4 مكذخاي ,

 يأ 4 همؤَق َباَوَج ط بصن !٨[ :فارعالا] 4 همؤَق تتاوجج َناَك امَو» هلوقو

 .همالك نع ًاباوج نوكي امب اوءاج ام

 اباوُت ويح » هلوقو ،هبب فصو ردصم هلصأ «ًارئاغ» يأ : ًارؤَغ » هلوقو

 6نازيمم «ًالمأو 5اباوث» كلذكو زييمتلا ىلع ابصن [٤؛ :فيهكلا] « ًابقغ رْيَحَو

 ؛ًالَدَج» بصنو ،مذلا ىلع بصن ٠٠[ :فيكلا] 4 الدب َنيملاّقلل سئب ةب » هلوقو

 .زييمتلا ىلع [٥؛ :فهكلا

 ،«نيملشش» :هريسفتو ‘لاحلا ىلع بصن ٢١[ :جحلا] 4 هلل َءاَقَنُح » هلوقو

 وهو ،هولس يذلا لعفلا ىلع هبصن نمف ٢٦[ :جحلا] 4 َنذتلاو» هلوقو
 ٨٧[ :جحلا] 4 مكيب ةَّلم» هلوقو ،'")ءادتبالا ىلعف اهمض نمو اَماَتْلَتَج»

 ،صاصتخالا ىلع لوقو ،ءارغإلا ىلع لوقو ردصملا ىلع 4 ةّلم» بصن
 .«مكيبأ ةلم عيتت» :رامضإ ىلع لوقو

 ىلع عفرت دقو « تانج » ىلع « ةرَجَش» بصت (٤)پ ة حيرف رَجَش » ةلوقو

 .اهتءارق جيرخت مدقت (١)

 )٢( :فهكلا ١ :كلملا ةروسو ٣٠.

 ،نايح وبأ .دحأل رحبلا يف اهبسني ملو ،ءادتبالا ىلع عفرلاب ئرقو ،اهبصنب اوأرق روهمجلا )٣(
 ٤٤٩٦. ج ©رحبلا

 :نونمؤملا» «نيليكلِل غبصو نههذلاب تبنت ءائيسَس انيس روط ن نم زْخت ةرَجشَو» ىلاعت هلوق يف (٤)

« 

 اهنمو ةريِثَك ةكاوف اَهيِف مكل باغو ليخت ن نم ٫ تاج هب مكل اتأنأق» ىلاعت هلوق يف )٥)

 ١٩«. :نونمؤملا» ؛نولُثأت

  



 !لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ,. رم ٢٢٢

 وأ لاحلا ىلع بصن 4 ةيقب » ردصملا ىلع بصن "!4 ةنتف» 5'"ءادتبالا

 .ردصملا

 ،ناك ربخ ىلع 4 َلاَقْثم» بصن ×٤( :ءايبنال] 4 ٍةَبَح لاقثم َناَك نإو » هلوقو

 عفر نمو ،«ةبح رادقم ملظلاو لمعلا ناك نإو» هريدقت رومضم مسالاو

 بصن ٤١ :ءايبنالاا 4 َنييِساَح انب ىَقَكَو» هلوقو ،'"ةماتلا ناك ىلعف 4 لاَقْئم»

 .زييمتلا ىلع 4 نيبيساح»

 هلوقو ءانثتسالا ىلع بصن ٥٨[ :ءايبناألا] ٩ مهل اريبك » هلوقو

 بصن ام ىلع بصن :٧[ :ءايبنألا] ؟ًاَحوُن»و لاحلا ىلع بصن 4 ةَلفاَت»

 ىلع ابت « َناَميَلُسَو ةؤاد» بصن كلذكو ٢٤ :ءايبنالا 4ًاظول» هيلع

 ىلع «ًالُك» بصن ٧٩! .ءايبنالا 4ًاَمْلِعَو امكح اتآ الُكَو» هلوقو قبس ام
 .4 اتزَّسَس» وهو هلبق ام ىلع "4 َريلَتلا» بصنو ٨«هانيتآ» يذلا لعفلا
 .4 اَنزَّخَس » ىلع بصن اها :ءايبنالا 4 ةَقِصاَع حيزلاو» كلذكو

 .مهركذ مدقت نيذلا ءايبنألا ركذ ىلع [ه٢ ؛ءايبال) 4َبوُيَأ» بصنو
 ىلع كلذ بصن ٨٥] :ءايبنألا] 4 لفكلا اذو سيرذإؤ ليعامسإو < بصن كلذكو

 4 ًابضاقُم < بصنو ،قبس ام ىلع مهلثم ٨٧[ :ءايبنألا] 4 نولا اذو ط .مدقت ام

 ©يرشخمزلا «ءادتبالا ىلع ةعوفرم تلثرقو» :فاشكلا ىف لاقو ،اهبصن ىلع روهمجلا )١(

 ٢٩/٢. ج ثفاشكلا
 ٢٥« ؛ءايبنالا» «نوعَجرُت او ةف ريَحْلاَو زشلاب كولو تؤمْلا ةَقناَذ سفت لكه هلوق يف ()

 )٢( ج فاحتإ 5انبلا .بصنلاب نوقابلاو رفعج وبأو عفان عفرلاب ٢٦٤/٢، ٢٦٥.

 )٤( :ءايبنألا»ه «َنيجيلاَص اَئلَعَج الُكَو ةلفان بوُقْعَبَو قاحسإ هل انبُهَوَو» هلوق يف ٧٢«

 مهمكحل انكو موقلا منغ هيف تت ذإ ثزخحلا يف نامُكحي ذإ ناميَلشَو ةؤادو» هلوق يف )٥(

 2٧٨ :ءايبنألا» «نيدماَش

 ريسلاو نحبَسِي لابجلا دؤاد عم انزْخَسَو املعو امكح انتآ الكو ناميَلُس امهاَنْمْهَقَف» هلوق يف )٦(

 ٧٩« :ءايبنألا» «َنيِلِعاف انكو



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٢٢ , رمس

 ئرق ٩! .هايبالا ؟ ةَدحاَو ةمأ مُكْتَمأ هذه نإ » هلوقو ؤبضَعلا نم لاحلا ىلع

 عفرلاب ائرقو ربخلا ىلع عفرلاب ؛ةَمأ » و لدبلا ىلع بصنلاب « مكتئأ ,

 .ردصم """«ًادغَو» هلوقو "4 نإ » ربخ امهنأ ىلع

 ىلع دُحؤ دقو ،لاحلا ىلع بصن ٦١! :رناغ] الفط مكُجرْخُي مميث» هلوقو
 .«مكنم دحاو لك» ىلع وأ ،سنجلا

 ثءاسسَو ط هلوقو زييمتلا ىلع بصن ١٢٣[ :فهكلا] ٦ ًادَما اوثبل امل ط هلوقو

 4 ارق عأ الام كنم ةم وَتكأ » هلوقو ؤزييمتلا ىلع هبصن ٢٩[ :فهكلا] 4 اقفتم

 .زييمتلا ىلع ابصن ٢٤[ :فيكلا

 ٣٦[ :فيكلا] 4 ًابَذَقْنم »و زييمتلا ىلع بصن ١٩[ :فيكلا] 4 اماع ىكزأ »و

 .زييمتلا ىلع ابصن '"”«اعجرم»و

 هللاب ىَكَو ط هلوقو ردصملا ىلع بصن ٨[ :بازحأالا] 4 هللا ةتس ٹ هلوقو

 .زييمتلا ىلع بصن ٧٩[ ؛ءاسنلاا اديهش

 .لاحلا ىلع كلذ بصن ٧٩[ :ءارسإلا] 4 ًامِضَو ًاممكبَو ًايمغ» هلوقو

 نأ ىلع ،امهيف عفرلاب «ةدحاو ةمأ» نسحلا أرقو ؤبصنلاب «ةدحاو ةمأ» ةءارق ىلع روهمجلا ()

 بصنلاب [مكتمأ) نسحلا أرقو» :نايح وبأ لاق ،اهنم لدب «ةدحاو ةمأ»و «نإ» ربخ «مكتمأ»

 ةلبع يبأ نباو ةويح وبأو يليقعلا بهشألاو قاحسإ نباو وه ًاضيأ أرقو ،(هذه) نم لدب

 نأ ىلع ةثالثلا عفرب ةدحاو ةمأ مكئمأ) ينارفعزلاو ورمع يبأ نع نوراهو يفعجلاو

 ءةفرعم نم ةركن لدب (مكتمأ) نم لدب [ةدحاو ةمأ) وأ (نإ) ربخ (ةدحاو ةمأ)و (مكتمأ)

 ،رحبلا نايح وبأو ٧٦٢0/؟ج فاحتإ "انبلا .}ةدحاو ةمأ يه يأ فوذحم أدتبم ربخ وأ

 ٤٦. ج

 انإ ائيَلَع ًادغَ هديج قلَخ َلؤأ اتأدب امك بتكلل نجشلا ئطَك عامسلا يوطن مؤَي» هلوق يف ()

 ١٠٤« :ءايبنألا» «َنيِلِعاق اك

 .(ابلقنم) ىنعمل ريسفت اهنأ ودبيو ميركلا نآرقلا يف دجوت الو لصالاب اذك ()



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٤ ٨
 ملث . رس

 ؟ًافيفل» هلوقو ‘لاحلا ىلع بصن ا! :ءارسإلا 4رئاَصَب» هلوقو

 ،لاحلا ىلع بصن '"4اريذَنَو اريِشب» كلذكو لاحلا ىلع بصن ٠٠٤[ :ءارسإلا

 بصنو ‘هدعب يذلا لعفلا هبصن [٦۔١:ءارسإلا] 4 انقرف ًانآرفو » هلوقو

 .لاحلا ىلع [ ٠٠١ :ءارسإلا 4 ًادّحُس »

 هلوقو ةفطاع ال لاحلا واو واولا هذهف ١[ :فيكلا] 4 هل لعي ملو » هلوقو

 ،لاحلا ىلع :لوقو ،«ًاميق هلعج» هريدقتو ريمضب بصن ا! :فهكلا 4ًاميَق»
 !ه :فيكلا) 4 ةملك ثرْبَك» هلوقو 04 رشَبْيَو» ىلع ًافطع "« ررذنيل» بصنو
 عفر زوجيو «مهئلاقَم تمْظَع» ىنعملاو زييمتلا ىلع « ةمِلَك » تبصن

 ٩الَمَع ئتحخأ»و .ردصملاب بصن ٦ :فهكلا] 4ًافشسأ» هلوقو 5'"'«ةملك»

 .زييمتلا ىلع بصن ١[ :فيهكلا]

 نيؤم هيتأت نمو» كلذكو ٨ا! :فا 4ًامرجُم ةَبَر تاي نمم» هلوقو
 4ًاستي» هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ٠[ :ط] ه اهيف نيدلاخ » هلوقو ،ا٥٨ :فا
 4 عجزي» بصن ٨٩! :هط] 4 مهيلإ جزي لأ » هلوقو اهب تفصو ردصم ا١٧ :فا
 ال لعفلل ةبصانلا «نأ» نأل ؛نيعلا عفرب لوقو ،«عجز ال نأ» رامضإ ىلع

 .دوجأ وهو نيقيلا لاعفأ دعب ءيجت

 ةَمايِقلا موي مهل ءاَسَو» هلوقو ،لاحلا ىلع ٢١[ :هط] 4 َنيفكاع» بصنو

 َناَكَل» هلوقو ‘«سئب» ىنعمب «ءاسد»و ،زييمتلا ىلع هبصن ١٠١[ :هط] «ًالمج

 )١( :ةرقبلا  0١١٩:أبس ٦٢٨ :رطاف  5٦٤:تلصف ٤.

 نأ تاخياضلا نوثمغَي نيذلا نينمؤملا رشنو ةنذل ني ديدش ًاسأت زنيل ًاميق» ةيآلا مامتو )٢(
 «آ :فهكلا» :انسح ارجأ مهل

 .اهعفر ةءارق ةبسن مدقت )٣(

 رحبلا نايح وبأ .هيولاخ نبا هيلإ اهبسن امك اهبصنب ةويح وبأ أرقو ،نيعلا عفرب روهمجلا أرق )٤(
 .٦/٣٣٢ج طيحملا



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٤, ٢٣٥ ن رسعت

 ٦٣١[ :هط] « ةايحلا ةَرهَو ط بصنو ناك تلمع ام فيكو كردصم ١٦٩[ :هطا 4 مازل

 .4 هب اتَْتَم » نم لاحلا ىلع

 :ءايبنألا ةروس نمو

 عفرلاب ئرقو ،لاحلا ىلع بصن ٢( :ءايبنالا] « مه مهبولق ةيهال » ىلاعت هلوق

 4 ًاناتخإ نيدلاولابو » هلوقو ،'هلبق يذلا ريمضلل رخآ ربخ هنأ ىلع

 ٣٧[ :ءارسإلا] 4 ًالوظ لابجلا لبت ْنَلَو » هلوقو ردصملا ىلع بصن ٢٢[ :ءارسإلا

 ىلع[٩٥ :ءارسإا] 4ً ةرصْبُم» بصنو ردصملا وأ لاحلا ىلع « ًالوظ » بصن

 نيط ثفَلَح» هلوقو ،لاحلا ىلع [ه٩ :ءارسإلا] « ًافيوخَت» بصنو 6لاحلا

 .«نيط نم» هلصأ ©ضفاخلا عزنب بصن ٦١[ :ءارسإلا]

 4 ًاروُفؤَم و ردصملا ىلع بصن ٦٢[ :ءارسإلا] « ًاروُفؤَم ءاَرَج» هلوقو

 هنأ وأ لاحلا ىلع بصن [٥؟ :لحتنلا] ه ًاثاكنأ» هلوقو لاحلا ىلعو هتعن

 ،لاحلا ىلع بصن [ ١٦١٦ :لحنلا] 4 ًادَعَر اهقزر اهيتأت » هلوقو ،ناث لوعفم

 .لاحلا ىلع بصن ٠٢٠[ :لحنلا] ًافينَح»و

 :ليئارسإ يتب ةروس نمو

 ىلع « ةرذ » بصن ٢[ :ءارسإلا] 4 حون َعَم اَتْلَمَح ئ ْنَم ةَتَرذ » هلوق

 رَعكَأ أ» هلوقو "انلمح نم ةيرذ اي» دارأ فاضملا ءادنلا ىلع وأ ،صاصتخالا

 ىلع [٠؛ :ءارسإلا ؟ ًابيِيح» بصنو زييمتلا ىلع بصن ٦[ :ءارسإلا ريفت

 بكأ » هلوق كلذك ،زييمتلا ىلع [" :ءارسإلا اريصب اريبخ » كلذكو .زييمتلا

 اريثك َكَحبَسْن» هلوقو زييمتلا ىلع ابصن ا٢ .ءارسإلا “ اليضفت ربكأو تاَجَرَ
 مكدعوم » هلوقو اردصملا فصو ىلع ابصن ٣٤[ ۔ ٣٣ :هط] « ًاريثمك ًكركْذَنَ

 )١( ج رحبلا ،نايح وبأ .ىسيعو ةلبع يبأ نبا اهب أرق عفرلا ةءارق ٣٦٤/٦.



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٣٦ ٦

 نمو 6 «ةنيزلا موي 4 ےف » هانعم فرظلا ىلع هبصن نمف '[ه٩ :هط] 4 ةنيزلا مؤي

 .'"دعوملا مسا ةلزنمب هلمح هعفر

 :هط ةروس نمو

 وأ ،حدملا ىلع وأ ، «ىشخي» وأ «هلعف» رامضإب بصن "« اليزنت » هلوق

 ركذ لوعفم بصن ٦٢٧[ :رجحلا] 4 ناحلاو » الاح لعج نإ ،«ةركذت» نم لدبلا

 بصنو ،لاحلا ىلع بصن ٤٧[ :رجحلا] 4 اناوخإ » ،«هانقلخ» وهو هلعف لعف

 اردصم !٥[ :رجحلا] ؛ًامالسإ» هلوقو ،لاحلا ىلع ٤٧[ :رجحلا] 4 َنيلباقتُم ث

 بصن ٧٢[ :رجحلا] 4 َنيِقرشُم» لاحلا ىلع ٦٦[ :رجحلاا 4 َنيجبضُم» بصنو
 َ .لاحلا ىلع

 :لحتلا ةروس نمو

 َلاَعبْلاَو ليَحْلاَو» بصنو ،هولتي لعف ىلع بصن" ماعنألاو» هلوق

 هلوقو .4 ةنيزو » كلذكو . «ماقعنألا» ىلع فوطعم ٨[ :لحنلا] 4 ريِمَحْلاَو

 بوصنم هلك « تامالعو ًالثشو راهنأو يساور ضرألا يف ىقلأو»
 4 ًادغَو < هلوقو لاحلا ىلع !٣[ :لحنلا] 4 نيبيط « بصنو 6«ىقلأ»ب

 ،دعولل ىرخأ ةفص 4ًاقَح» هلوقو ردصملا ىلع بصن ٢٨["" :لحنلا

 ىلع بصن [ه٦٥ :لحنلا] « ًابصا نيذلا هلو » لاحلا ىلع ٤٨[ :لحنلا] ًادًحش»

 .اقح يأ ٠.٩[ :لحنلال 4 َمَرَج ال» ،عوطقملا لاحلا

 .تبثأ ام باوصلاو ،هةنيزلا موي مهدعوم» لصالا يف تدرو )١(

 )٢( ج فاحتإ ،انبلا .بصنلاب يعوطملاو نسحلا اهأرقو ،عفرلاب ويد روهمجلا ةءارق ٢٤٨/٦٢.

 )٢( :هط» «ىلعْلا تاوامشلاو ضزألا َقَلَخ نمم اليزئت» اهمامت ٤«

 )٤( :لحنلا «اهقلخ اعنألاو» ةيآلا ٥.

 )٥( مكْلَعَل الجشق راهنأو مكب يجت نأ يساور ضزألا يف ىقلأو» نيتيآلا صن تَهتذون٠
 :لحنلا» «نوُذَتَهَي مه مجنلابو تاقمالَعَو ه١} ١٦١«

 .اقح هيلع ًادعو» ةيآلا صن )٦`(

 



 ٢٢٧ مسري صنلا قيقحت :يتاثلا مسقلا

 4ًايضقَم ًامئح» هلوقو لاحلا ىلع بوصنم ٦٩[ :لحنلا] ه ًالْلُذ» هلوقو
 ٩ ًاماقَم زيح » بصنو ©يضقيل ًابجاو هانعمو ردصملا ىلع ابصن ١١[ :ميرما

 4 ًايئرو .اناتأو .اَيِدَن» بصنو .مضلاب لوقو زييمتلا ىلعف ٧٢[ :ميرم

 ٩ًادنج» كلذكو ٧٥[، :ميرم] اناكم ٍقَش» كلذكو ثزييمتلا ىلعا٤٢ ۔ ٧٣ ؛ميرما
 4ًادزوو كادف » هلوقو لاح "...هلوقو ،ا٦٧ ۔٧ه ؛ميرم) 4 ًاَدَرَم»و 4ًاباو»و

 ْمُهَذَعأ ط و لاحلا ىلعا٩٨ :ميرم] ادإ »و لاحلا ىلع ابصن ٨٦[ ۔ ٨٥ :ميرم

 ٩٧[، :ميرم] « اذل ًامؤَق هب َرذْننل» هلعفو لوعفم « اذل » ردصم [ه٩ئ :ميرم] 4 ًاذَع

 ،لاحلا امهيف زوجيو “ردصملا ىلع ابصن ٣١[ :ميهاربإ] 4 ةَينالَعَو اوس » هلوقو

 ٤٣[ :ميهاربإل ؟ َنيِعطهُم » لاحلا ىلع بصن ٢٢[ :ميهاربإ] «نييتئاَد » هلوقو

 يأ ا ؛ميهاربزا 4 مهسوؤر يينقُم»و ،لاحلا ىلع بصنو ،نيلبقمو نيعرسم
 .لاحلا ىلع هبصنو اهعنار

 :(")رجحلا ةروس نمو

 ىلع امهبصنو ١٢[ :دعرلا] 4 ًاعمظَو ًافؤح قرلا مكيري يزلا وه » هلوقو

 ءاَعِتِبا» بصنو ،لاحلا ىلع هبصن ١[ :دعرلاا 4 عاَقُج بَهذَيَ» هلوقو .ةلعلا

 ُنشُحَو» .عفرلاو بصنلا اهلحم 4 ىبوظط» ردصملا ىلع"")4 هللا هجو

 بيطلا نم لعف وه « ىبوط» لصأو ،بارعإلا يف 4 ىبوظ» لثم"«بآت
 .هلبق ام مامضنال اواو هؤاي تبلق

 .لصالاب ضايب ()
 .رجحلا ةروس نم انه تايآ اهيف سيلو لصالاب اذك ()

 امو مكسفنال ريخ نم اوقفنُئ امو ءاشي نم يدهت ةللا نِكَلَو مهاده كييَلَع سيل» ةيآلا مامتو ()

 ء٢٧٢ :ةرقبلا» نوُمَلْْت ال مثنأو مكيلإ في ريخ ني اوقنُت امو هللا هج اغيا الإ نون

 نسحو ىبوط مهل لعج» رامضإب ةبوصنملا «ىبوط» ىلع افطع «َنسُح»ه بصن نميف كلذو ()
 ١٦٢/٢. ج فاحتإ 6انبلا .عفرلا روهمجلا ةءارقو نصيحم نبل اهب أرق بصنلا ةءارقو «بآم

 )٥( :دعرلا» «ربآم نشُحَو مُهَل ىتوط تاحيلاصلا اوُلِمَعَو اونمآ نيذَلا» ةيآلا مامتو ٢٩:



 (لوألا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك م ٢٨
 ل۔ رس: حتلا

 :فسوي ةروس نمو

 عفر هنكل اهنم قتشي مل هنأ الإ بصنلا هقحو ردصم هلصأ""« لَو»

 تأت » هلوقو ،ةاجنلا وهو لاولا ضيقن ليولا ذإ ؛ديعو وهو ،تابللا ةدافإل
 ٩؟ًادًجحشس» و 4ًاريصب» بصنو ،لاحلا ىلع بصن ٢٢[ :فسري] هاري

 ؟ تاَواممَتلا َرِطاَق» بصنو ،لاحلا ىلع ١٠١[ :فسوي 4 ًاملشش » و ..١[ :فسوي]

 ناك ربخ ١١١[ :فسوي] 4 ىَرَتْفُي اثيدح » بصنو فاضملا ءادن ىلع ٠٠١[ :فسيي]
 ًافطع « يذلا يدضت» بصنو ،روكذملا كلذ ؛ًاشيد;ح ناك ام» هلوق نم

 .عطقلا ىلع 4 ةَمخَرَو .َدُهَو .ًاليصفت» بصنو ،«ناك» ربخ ىلع
 لاقو ،'"«ناك» ربخ ىلع بصن « ةربع مهصصق ي َناَك ذَقَل» هلوقو

 ثينأتلا ركذي ملو ،يقيقح هثينأت نكي مل هنأل ركذملا ثنأ :هريغ لاقو 5'“ناك

 انلق كلذ لجأ نم ،ظغَو «ةظعوملا» نأ امك 5ارابتعا «ةربعلا» لصأ ذإ ،دعب الإ

 هبشأ امو ضرألاو ،ةأرملا :لثم يقيقحلا ثينأتلا امنإو "يقيقح ريغ هريكذت

 .كلذ

 نوبأدي» هانعم ،رومضملا ردصملا وأ لاحلا ىلعا٤« :فسري] ه ابأد» بصنو
 وأ زييمتلا وأ ردصملا ىلع بصن ٦1[ :فسيي] 4 ًاظفاَح وَح ؛للاق» هلوقو ؤ «ًابأد

 ًداةَم» بصنو زييمتلا ىلع بصن ٧٧[ :فسيوي] اناكم وش » هلوقو ،لاحلا

 .)« هللا ناَحبْس» كلذكو ءهلصأ فوذحم ردصم ىلع ٢". ٧٩[ :فسوي] 4 هللا

 .ميهاربإ ةروس :لصألا يف )١(

 (٢) :ةيثاجلا يف تدرو امنإو فسوي ةروس يف ةملكلا هذه درت مل ٧ :تالسرملاو 0١٥ ٥.١٩ 3٦٢٤

 ٨ ٣٤. ٣٧. ٤٠. ٤٥؛‘ ٤٧. ٤٩} :نيففطملاو ١ؤ  0١٠:ةزمهلاو ١.

 يف» ينعي فلؤملا ناك نإ الإ ،ذاوشلا يف ىتح هدجأ ملو «ةربع»ه بصن يل نبي مل (٣)

 .مدقم ناك ربخ بصن لحم يف يهف «مهصصق

 .لصالاب اذك )٤(
 )٥( :نونمؤملا  0٩١:صصقلاو ٦٨، :تافاصلاو  0١٥٩:روطلاو ٤٣© :رشحلاو ٢٣.

 



٢٢٨٩ 
 حح۔. ررحتت

 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :لعفلا ىلع :ليقو كردصملاب بصن""[٢.٠ :دوه] 4 كَيَر دا ط هلوقو

 ١٠٨[ :دوه] ؛ءالَتَع» بصنو لاحلا ىلع ١.٧. ١٠٨[ :دومه] 4 َنيدلاَخ ط بصنو

 ءافلاب باوجلا ىلع ١١٣[ :دومه] 4 ُراَتلا ُمُكَتَمََ ط بصنو ردصملا ىلع

 .لاحلا ىلع"" ةظعؤَم » بصنو

 :فسوي ةروس نمو

 هللا ةاَعَم» هلوقو ‘لاحلا ىلعاا١ :فسوي] 4ةَعاضب» بصنو

 ًاهيزنت ٢١\ ٥١[ :فسري] « هلل لشاح » و . «ًاذاعمو ًاذوع ذوعأ» ردصم ٦٢٣. ٧٩[ :فسربا

 ةريخألا هفلأ تفذحف «اشاح» هلصأو ،هتردق نم ًابجعتو زجعلا تافص نم هل
 مه

. 

 عضوم عضو ءانثتسالا باب ىف هيزنتلا ىنعم ديفي فرح وهو 8'"افيفخت

 ةلزنم هليزنت ىلع نيونتلاب 4 هلل اشاح ط :ئرقو ۔«ككل ًايقس» :كلوقك هيزنتلا

 ئرقو ،ةيفانلا ام ربخ ىلع[١٢ :فسري] ارتب اَذَه ام» بصنو ،'اردصملا

 .ردصملا ىلع بصن ٤٤[ :دوه] 4 موقلل ادغ ط هلوقو 3'}عفرلاب

 (١) :دوه» «ذديدش ميلأ هذخأ نإ ًةَمِلاَط َيِهَو ىَررُقْلا ذخأ ادإ َكببَر ذخأ تيلذَكَو» ةيآلا مامتو !١٠٦«6

 ءاجر وبأ أرقو» :نايح وبأ لاق ،قافتاب ةعوفرم يهف انه «ذخأ» بصن نم دجأ ملو

 امل فرظ ذإو ،لعافو لعف (كبر ذخأ) نأ ىلع (ًَحأ ذإ كير دحأ كلذكو) :يردحجلاو

 نب ةحلط أرقو إممألا نم مدقت نم كالهإ يف هللا ةداع هب برج امع رابخإ وهو ىضم

 نكلو ،ىنعملا ةنكمتم ةءارق يهو :ةيطع نبا لاق ،(ذخأ اذه كبر ذخأ كلذكو) :فرصم

 ج رحبلا ،نايح وبأ «نامزلا يف هرارمتساو ديعولا يطعت ةعامجلا ةءارق ٣٢٩/٥.

 ةقب اهذخف ءيش لكل اليِصفتَو ةظعؤم ئش ك نم عحاونألا يف هَل اًنَتَكَو» ةيآلا مامتو ()
 ١٤٥« :فارعألا» «َنيِقِساَقْلا َراَد مكيرأ اهيسخأب اوذخأي قوق رئأز

 الصو (اشاح) نيشلا دعب فلأب ورمع وبأ أرقو لصوو ًافقو فلألا فذحب روهمجلا أرق )٣(
 ١٤٦/٢. ج فاحتإ ،انبلا .نصيحم نباو يعوطملاو يديزيلا هقفاو ،طقف

 ٢٩٥/٥. ج رحبلا ،نايح وبأ .ذاوشلا نم يهو ،لامسلا يبأ ةءارق يه نيونتلاب (ًاشاح) ةءارق ()

 (مهتاهمأ نإ مهتاهمأ نه ام) ءاج اذلو زاجحلا ةغل ىلع (ارشب) باصتناو» :رحبلا يف لاق )٥(

 = لاقو .هب أرقي ملو :ةيطع نبا لاق .عفرلا ميمت ةغلو ،(نيزجاح هنع دحأ نم مكنم ام)و



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٠ ٤ ٢ ٨
 زحت `. رح % ___

 الأ» بصنو "«انلسرأ» ىلإ فطع ىلع [. :دوا 4ًادوُه مُهاَعَأ » بصنو
 ٦٤[ :دوه] « ًهَيآ مُكَل ء هللا ةَقاَت هذيه» هلوقو اردصملا ىلع ٠٠. ٠٨. .٠[ :درمز « ادغُب

 ىلع ٦٨[ :دوه] « دوُممَتل ادغ الأ» بصنو .لاحلا ىلع «ةيت» بصن

 .ردصملا

 ىلع عفرلاب ٦٩[ :دوه] 4 ماَلَس َلاَت» ،«ائمَلس» ردصم ؟ ًامالَس اولاق » هلوقو

 4 ىتَلنَواَي تَاَت » هلوقو ،«مالس مكيلع» وأ ،«مالس يباوج»و 5«مالس مكزمأ»

 ءايلاب ئرقو ،عيضف رمأ لك يف قلطأو رشلا يف هلصأ "كبجع اي» يأ ٧ :دها
 .)لصألا ىلع

 ئرقو ريسفتلا ىلع وأ لاحلا ىلع بصن ٧[ :دوم) ٩ ًاًميَش ىلغ اََهَو»

 .فاضملا ءادن ىلع[٢٧ :دوه] « تێبلا رها » بصنو ,اربخ هنأ ىلع عفرلاب

 .لاحلا ىلع 4 تاَتيَب» بصن [اه :سنري] 4 تانيب انثاَيآ» هلوقو

 عاتَ» هلوقو ،زييمتلا ىلع بصن ["" :سنوي] ارك غرشَأ هللا لف , هلوقو
 نمو ،& مكىيشنأ ىلَع مكِيغَب» ربخ ىلعف هعفر نمف ٢٣! ؛سنوبا ؟ايندلا ةايحلا
 .'")يغبلا لوعفم ىلع وأ كردصملا ىلعف هبصن

 ىلع وجرأ « ةداَيز» بصن ٢٦[ :سنوي] 4 ةدايزو ىَتشُحْلا اونسحأ َنيِذَّلل ,

 دوعسم نبا ةءارق يهو ،عفرلاب (رشب) أرق ميمت ينب نم هتقيلس ىلع أرق نمو :يرشخمزلا =
 ٣٩٦/٥. ج رحبلا ،نايح وبأ «ىهتنا

 ءاي اهلادبإ امأو تفلخو يئاسكلاو ةزمح (ىتليو اي) نم ةروصقملا فلألا ةلامإب أرق )١(

 ٣١٩/٥. ج رحبلا ،نايح وبأو ٦/١٣١0؟ ج فاحتإ .انبلا .نسحلا ةءارق يهف (يتليو اي)

 (٢) ج فاحتإ انبلا .بصنلاب روهمجلا ةءارقو ،ذاوشلا نم يهو يعوطملا عفرلاب اهأرق ١٣٢/٢.

 ،انبلا .عفرلا ىلع روهمجلاو دكؤم ردصم هنأ ىلع انه (عاتم) نيع بصنب صفح درفنا (٣)

 ١٠٨. .٧٠١/!ج فاحت]



 ٢٤١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 5هلبق ام ىلع فوطعم هعفر نمف ٢٨٢[ :سنوي] 4 مُكؤاكَرُشَو متنأ ط "ردصملا

 ."هعم لوعفملا ىلعف هبصن نمو

 ىلعف 4 ّقَحلا» رسك نمف ٢٠[ :سنوي] 4 قحلا مهال ؤَم ؤَم هللا ىلإ اودرو » هلوقو

 .")دكؤملا ردصملا وأ حدملا ىلعف هحتف نمو 04 هللا» ةفص

 نل اَذَه ناك امَو» ىلع افطع بصن « يذلا قيدصت نكلو » هوتو

 4ًةَمُحَر» بصنو ،كلذ ىلع افطع ؛اليصقت» بصنو .4 ىرف نأ

 ابصن ٩٠[ :سنوي] ٩ ًاوذَعَو 7 « هلوقو حدملا ىلع وأ ردصملا ىلعا :فسري]

 .لاحلا ىلع« عاقَنُح » بصنو ردصملا ىلع

 :دوه ةروس نمو

 بصنو 6“حدملا وأ لاحلا ىلع ٠.٧. ٠٠٨[ :دوم] « اَهيِف نيدلاخ » بصنو

 ىلع ١٧[ :ةدجسلا] 4؟ءاَرَج» بصنو ردصملا وأ لاحلا وأ ةلعلا ىلع )ه ًانرَح»

 .ردصملا ىلع '"'4«ًاًقَح هيلَع ادغو » بصنو .ةلعلا وأ ردصملا

 اهيلإ رشي ملو ،تاءارقلا نم ذاوشلا يف الو رتاوتملا يف ال بصنلاب اهأرق نم ىلع علطأ مل ()

 .مهريغو يرشخمزلاو يسولألاو نايح يبأك ريسفتلا ةمئأ
 همالك صنو ،اهبسني ملو نايح وبأ اهيلإ راشأ (مكءاكرش) بصن ةءارقو عفرلاب روهمجلا (؟)

 «لعفلا مسا هيف لماعلاو ،هعم لوعفم هنأ ىلع بصنلاب (مكعءاكرشو متنأ) أرق نم ةءارقلو»

 ١٩٨/٥. ج رحبلا ،نايح وبأ

 بصنلاب (قحلا) ئرقو» :لاق ،اهبسني ملو نايح وبأ اهركذ بصنلاو رجلا ىلع روهمجلا )٢(
 ال قحلا هللادبع اذه :كلوقك :يرشخمزلا لاقو دمحلا لهأ هلل دمحلا :وحن حدملا ىلع

 ٢٠٠/٥. ج رحبلا "نايح وبأ «ىهتنا (هللا ىلإ اودر) :هلوق ديكأت ىلع "لطابلا

 هنَذَي نت يذلا قيدضت نكل هللا نود ني ىرَعْفُي نأ ثآزفلا اذه ناك اقَو» ةيآلا مامتو (ه)

 ٢٧« :سنوي» «َنيِمَلاَعْلا بَر نم هيف بر ال باتكلا ليِسصفتز

 )٥) :جحلا ١ :ةنيبلاو ٥.

 اؤلَوَت هيلع مكلِمخآ ام دآ ال تن مهلمحل ةؤتأ ام اذإ نيذلا ىلَع الو» ةيآلا مامتو ()

 ٩٢« :ةبوتلا» «نوقِفْنُي اَم اودجي الأ ًانزَح عئذلا نم ضيفت مهنيو

 )٧( :ةبوتلا  0١١١:لحنلاو ٣٨.



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦ جر ٢٤٢
 2- مس ة-,٨_____۔

 :سنوي ةروس نمو

 ردصمل لاحلا ىلع ٤[ :سنوي] ؟هللا دغَو اعيمَج كعجرم هنَلِإ» بصن

 ،لاحلا ىلع ٤١[ :ةبوتلا] ًالاقثَو ًافاقجخ » بصنو ردصملا ىلع 4 اقح » بصنو

 ناك ول» هنأ ىلع بصن [! :ةبوتلا ادصاق ًارَقَسَو ابيرق ًاضرَع ناك ؤَل» هلوقو
 ؛ًاهزمك ؤ ًاعؤط» بصنو "اطسوتم ًادصاقو ابيرق ًايوند ًاعفن هيلإ اوعد ام

 ردصملا ىلع ٦٠[ :ةبوتلا] 4 هللا نم ةضيرَق» بصنو ،لاحلا ىلع ٥٣[ :ةبوتلا]

 .لاحلا ىلعا[٢٦ :ةبوتلا] 4 ًادلامخ » بصنو

 دشأ » بصنو ؤزييمتلا ىلعا .ةبوتلل 4ًادالؤأو ًالاوشأ رتكاو » بصنو

 اولُكَت» هلوقو ردصملا ىلع «ءاَرَج» بصنو زييمتلا ىلع [ها :ةبوتلا ارح

 فصو وأ لاحلا ىلع ؛آالالَح» بصن ٦١ :لنال] ابيط الالح ْمُئْيَع امم

 .هتعن ٩ ابيل » و { «الالح ًالكأ» يأ ردصم

 :ةءارب ةروس نمو

 ىلع « نيدهاش » بصن ٦١[ :ةبوتلا] 4 هيشنآ ىَلَع نيدهاش » هلوقو
 بصنو ،زييمتلا ىلع « ةَجَرَل» بصن ٢٨[ :ةبوتلا 4 ةَجَرَد مقأ » هلوقو ،لاحلا م م

 مكيلإ تَحآ » هلوقو ،لاحلا ىلع وأ حدملا ىلع ا" :ةبوتلا نيدلاخ »
 .ةمدقتم ناك ربخ ىلع « َبَحَأ» بصن ٢٤[ :ةبوتلا]

 انئظعوم» يأ ،لاؤس باوج اهعفر نمف [٦١؛ :فارعالا] 4 ًةَروذغَم اولاَت» هلوقو

 ."ردصملا ىلعف اهبصن نمو ،«هللا ىلإ رذع اهنأ

 عفر نمف [٦١٦؛ :فارعالا] « داع هللا نود نم َنوُعذَت نيزلا ن » هلوقو

 .'"ةيفانلا ام «ثإ» ىلعف اهبصن نمو ث «« ربخ ىلعف 4 ابع «

 )١( ج فاحتإ انبلا .اهعفرب نوقابلاو ءاهبصنب يديزيلاو صفح !٦٦/٦.

 (٢) (مكلاثمأ ًادابع)و ةفيفخ (ث]) ريبج نبا أرقو» :نايح وبأ لات . (ذابع) عفر ىلع روهمجلا =



 ٦ . ٢٤٢ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
4 

 ردصم ةفص هنأ ىلع بصن ٤. :١[ :لافنالا 4 ًاقَح َنوُتمْؤُمْلا مه » هلوقو

 نوكسب ئرق ١( ؛لافنالا] ةَنَمَأ» هلوقو دكؤم ردصمو ‘لاح وأ فوذحم

 .هل لوعفم هنأ ىلع هحتفب ئرقو ،'ميملا

 َناَك نإ» هلوقو اهبصن ءانثتسالا ىلعف ١٦[ :لافنالا 4 ًافرَحَتُم لإ » هلوقو

 نمو "اقح نآرقلا ناك نإ» ىلع 4 َقَحلا » بصن ٢٢ ؛لافنالا] 4 َقَحْلا وُه اذَه

 "٨"' لصفنم ريغ أدتبملا ىلع هلعج هعفر

 ىلع هبصن »٤[ :لافنألا] ًارطب» .4 مكيري » ىلع'"4«“اليلق» بصنو

 .«ًارشأو ارخف» :هريسفتو ،لاحلا

 [٢١ه :فارعالا) ؛ًاليصفتَو ةلقِعؤَم ءيش لك نيم حاونألا يف هل انْبَتَكَو و » هلوقو

 ك ني» وهو رورجملاو راجلا خم لدي هآ ىلع «ةليصقتو ةظيمؤم» بصن
 ىلع «ةَمؤَت» بصن [٠هه :فارعالا] 4 ُهَمْؤَق ىسسوُم راتخا , هلوقو .4 ءيش

 لدبلا ىلع « ًالُجَر َنيمبَس» هلوقو .«هيوق ني» وهو راجلا «ني»

 .زييمتلا وأ ريسفتلا ىلع “ًأالجَر» بصنو 34 همؤت»نم

 ةيفانلا يه (نإ) نأ ىلع ةءارقلا هذه جيرخت ىلع نورسفملا قفتاو ،ماللاو لادلا بصنب -=

 ،بوصنم ربخ (مكلاثمأ ًادابع)ف ،ربخلا تبصتو مسالا تعفرف ،ةيزاجحلا ام لمع تلمعأ

 ،رقحأو لقأ مه لب ؛رشبلل مهتلثامم يفنو مانصألا نأش ريقحت ةءارقلا هذهب ىنعملاو :اولاق
 ٥٦١١٤. ج رحبلا نايح وبأ «لقعت الو مهفت ال تادامج يه ذإ

 يف ينج نبا نع ليعامسإ دمحم نابعش .د لقنو نصيحم نبا اهب أرق (ةنشأ) ميم نوكس ()

 ةءارقك (ةنمأ) نم ًاففخم (ةنمأ) نوكت نأ زوجي الو» هلوق ٢٧٣١. ٢٧٤) ج بستحملا)

 روسكملا يف مومضملا نكسي امك ؛نكسي ال اذه وحن يف حوتفملا نأ لبق نم ءةعامجلا

 .١/٧٧ج فاحتإ ،انبلا .برعلا ةغل يف درت مل ةذاش اهنأ ىري كلذب وهف «ةحتفلا ةفخل

 ءانبلا .ربخو أدتبم (ىحلا وه) يأ ،عفرلاب يعوطملا اهأرقو ؤبصنلاب (قحلا) أرق روهمجلا )٦(

 ٧٩١. ج فاحتإ

 رئألا يف مْئغَزانملَو مئلِضَقَل اريثك مهارأ ؤلَو اليلق تماتم يف هللا مكيري ذإ» ةيآلا مامت )٣(

 ٤٢« :لافنألا» «روذصلا تاي ميلع هئإ ملس ةللا نكلو



 الا .ز ظافلأل َ بيذهتلا باتك ٨
 (لوالا هزجلا) او ةحاصفلا يف بيذهتلا ب رح دم ٢٤٤

 ىلع بصن ٦٣] :فارعأالا] 4 ًاعش مهتبس موت مُهناَتيح مهيتأت ط هلوقو

 '»هرضرَغلا ىلع هبصن ٦٩[ :ةدناملا] 4 ْمُكَل ًاعاتَم ُهُماَعظطَو » هلوقو ،لاحلا وأ ردصملا

 هبصنو ))ي ًاَمَيِق : ئرقو ٩٧[ :ةدناملا] 4 امايق َماَرَحْلا تيبلا ةبْغَكلا ط هلوقو

 بصن نمف ١٠٥[ :ةدناملا] 4 مُكتفقنأ مُكنَلَع » هلوقو ،لاحلا وأ ردصملا ىلع

 هلوقو 0'"ءادتبالا ىلعف هعفر نمو ،«اهوظفحا» يأ ءارغإلا ىلعف اهنم نيسلا
 نمو ©فرظلا ىلعف 4 مؤَي» بصن نمف ١١٩[ :ةدناملاا 4 َنيِقداَصلا عقني موي اَذَه» و %&؟۔ ٨ .۔

 . ٤( هكألا وهو «اذه» مسا لحم ىلعف هعفر

 :ماعنألا ةروس نمو

 .ءادتبالا ىلعف «ًارطاف» عفر نمف ٠ :ماعنالا ؛ضزألاو تاوامسلا رطاق» هلوقو

 ٩. ريَغ » نم لدبلا ىلع ًابوصنم نوكي نأ دعبي الو 5 ")حدملا ىلع هبصن نمو

 وه ريمضب 4 ًاعيمج < بصن ٦٦[ : :ماعنالا] 4 ًاعيمجج مهرزشخب 27 و » هلوقو

 تذح % بصن « ات ر تايآب تَدَكن الو ر انتيل اي » هلوقو ،رمألل «ال»ب

 .تبثأ ام باوصلاو ضرتعملا ىلع :لصألا يف )١(
 .١/٣٤٥ج فاحتإ ،انبلا .ديدشتلاب (ًاميق) روهمجلاو رماع نبا ةءارق فيفختلاب (ًاميق) (؟)

 ةذاش ةءارق يهو عفرلاب (مكشفنأ مكيلع) أرق هنأ عفان نع يرشخمزلا ىكحوم» :نايح وبأ لاق )٢(
 ىلع ىنعملاو ربخلا عضوم يف (مكيلع)و ،أدتبم هنأ ىلع عفتري امهدحأ :نيهجو ىلع جرخت

 رمضمب دكؤت ملو 6(مكيلع) يف نكتسملا ريمضلل ديكوت نوكي نأ :يناثلا هجولاو ،ءارغإلا

 ريدقتلاو ،هيلع ىنعملا ةلالدل ًافوذحم (مكيلع) لوعفم نوكيو اليلق كلذ ءاج دق ذإ لصفنم
 ٤!٥٢. ج رحبلا ،نايح وبأ «(متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال) مكتياده (مكشفنأ مكيلع)

 )٤( فاحتإ ،انبلا .اهعفر ىلع روهمجلا أرقو 5(عفني عوي) بصنب عفان أرق ج٥٤٧/١.

 نبا لاق ۔وه رامضإ ىلع ءارلا عفرب ةلبع يبأ نبا أرقو ،(رطاف) ءار رسكب روهمجلا ةءارق )٥(

 اذاش ئرقو ،هفذح ىلع ليلد الو ربخ رامضإ ىلإ جاتحيو .ىهتنا ؛ءادتبالا ىلع وأ :ةيطع
 وأ هنم لدب وأ نيونتلا ةدارإ ىلع (ىلو)ل ةفص هنأ ىلع ءاقبلا وبأ هجرخو ،ءارلا بصنب

 .٤/٣١١ج رحبلا ،نايح وبأ «لاح

 نم نوكنو اًنبَر تايآب بذك الو درت انتيل اي اولاقف رانلا ىلع اوُمِقؤ ذإ ىرت ؤَلَو» ةيآلا مامت )٦(
 ٢٧» :ماعنألا» َنيِنمؤُمْلا



 ٢٤٥ ٢٤٥ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 مهنمو ءءافلا ىرجم اهارجأو ،واولا دعب «نأ» رامضإب باوجلا ىلع نوكنو

 .'١باوجلا ىلع 4َنوُكَنَو» بصنيو 4 ُهرُث» ىلع فطعلا ىلع 4 ُبذَك» عفرب
 .ردصملا ىلع 4ًاناسخإ» بصن [١ه١ :ماعنالا 4 اناسحإ نيدلاولابو » هلوقو

 بصن ١٥٢[ :ماعنألاا 4 ًاميقَتنُم يطارِص اَدَه أ » هلوقو . «ًاناسحإ اونسحأ» :يأ

 بصن ٢١[ .ماعنالا ةتْغَب ةعاسلا مههنَءاَج ادإ ىمَح» هلوقو ،عطقلا لاح ىلع

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع ٩ةتْفَب»

 ؛ًاليبس» بصن نمف اه :ماعنألا 4 َنيمرجُمْلا ليبس َنيِبَتشَتلو» هلوقو
 يذل ا وه ليبسل ١ لعجي هعفر نمو 6 «اليبس َنيبتستل تنأ دمحم اي» هنأ ىلع

(٢) . . 

 4قَحلا» رسك نمف ٦٦ ؛ماعنالاا 4 َقَحْلا مُهالؤم هللا ىإ اوز ممف» هلوقو
 4 ةيفخَو ًاعرَضَت ُهَنوُعذَت ر » هلوقو ۔ ")حدملا ىلعف هبصن نمو 4 ممهالؤق ٹ ىلعف

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع امهبصن ٦٢[ :ماعنألا

 ٩ اًنيََه الك بوقعيو قاَحسِإ هل اتِبَحَوَو» هلوق نم ءايبنألا ءامسأ بصنو

 .4 اتِيَذَه ط ىلعو > انبَهَو < ىلع كلذ عيمجف ٤) ًاطولَو ستوُيَو ط هلوق ىلإ

 رماع نبا أرقو ،(نوكنو بذكن الو) بصنب ةزمحو صحف :تاءارق ةدع ةيآلا هذه يف ()

 ءانبلا .(درئ) ىلع افطع ًاعم امهعفرب ءارقلا يقابو ،(نوكنو) بصنو ،(بذكن الو) عفرب
 ٨/٢. ج فاحتإ

 نباو ورمع وبأو ريثك نباو ٠(َليبس) بصنو (تنيبتستل) باطخلا ءاتب رفعج وبأو عفان ارق )٢(
 يئاسكلاو ةزمحو ركب وبأو ،(ُليبس) عفربو (نيبتستلو) ًاضيا ءاتلاب بوقعيو صفحو رماع
 ١٣/٢. ج فاحتإ ،انبلا . (نليبس) عفرو (نيبتسيل) ريكذتلا ءايب فلخو

 )٢( ج فاحتإ ،انبلا .نسحلا اهبصنب أرقو روهمجلا ةءارق رسكلا ٥٢.

 دؤاد هّتَرُذ نمو لبق : نم اَنْيَذَ ًاحوئَو انيه الك تتوقغَي ةْعَتَو رو قاحشإ ل اًئبَهَوَو» يه تايآلا )٤(

 ىتحو ايِرَكَزَو ه نينييخمفْلا يزجت كيَذَكَو نوراهو ىسومو تفشو وأو تاميَلشَو



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . هل 3

 هنأك '١[١ه؛ :ماعنألا 4 َنَسخا يزلا ىلع امامت باتكلا ىسسوُم انتآ ث » هلوقو

 ىلع وأ ،‘'"٢فوذحم ربخ ىلع عفرلاب ئرقو ،أمامت هب '""ىًصو مكلذ» :ليق
 .«بتكلا هيلع نوكي ام نسحأ وه يذلا هجولا» ىلع وأ ««نسحأ وه يذلا»

 ؛ًامامَت » ىلع ًافطع هبصن وجرأ ١٥[ :ماعنألا 4 يش كل اليصفت » هلوقو

 ؛ةَمْحَرَو ئدُهَو» هلوقو ،ردصملاو لاحلا وأ ةلعلا لمتحيو ردصم وه وأ

 هبصن 4'٨' ًانيد» هلوقو ،لاحلا ىلع هقبس ام ىلع بوصنم اذهف ١٥[ :ماعنالا

 لعيف وه 4 اميق » هلوقو ،«ًاطارص يناده» :ىنعملا ؟ لطارِص» لحم نم الدب
 .ردصملا ىلع هبصنو ،«مايق» نم غلبأ وهو «ماق» نم

 .انيدل نايب فطع هنأ ىلع 4 ةلم» بصن ١:( :ماعنالا 4 ميهاربإ ةلم » هلوقو
 ٦٤ ؛ماعنالاا 4 ابَر ينآ هللا َريَعأ » هلوقو 54 ميهاربإ» نم لاح «ًفينح» هلوقو

 .4 يغبأ » لوعفم 4 ًاَبَر»و ،هلعاف مدقت لوعفم «ريَغ» بصن

 :فارع 1 ةروس نمو

 :هانعم ،ريشك نآرقلا يف اهلثمو ٢! :فارعالا 4 َنوُرَكَذَت ام اليلق » ىلاعت هلوق

 هلوقو . «اليلق ان امز» وأ كردصملا ىلع هبصن 4 «اليلق اركذ نوركذت»

 ىلع اًتْلْض ًاَلُكَو اطولَو سئويو عتيلاو ليجامشإق ه نيجياضلا نم لُك سايلإو ىسيعو =
 ٨٦٨٤ :ماعنألا «نيِمَلاَعْل

 يف فالخلاو (ًامامَت باتلا ىوث اتآ مُث) اذكه لصألا يف تدرو دقو 5١٥٤ :ماعنألا )١(

 (نسحأ) يف فالخلا امنإو ،قافتاب ةبوصنم هذهف (ًامامت) ةملك يف سيل عفرلاو بصنلا
 .بصنلاو عفرلاب

 .اصو :لصالا يف )٢(

 روهمجلا ةءارقو هتابثإ مت ام باوصلاو ،(فورعم) ةملك (فوذحم) لدب لصالا يف تدرو )٢(

 ٣٨/٢. ج فاحتإ ،انبلا .اهعفرب شمعالاو نسحلا أرقو ؤبصنلاب (َنسحأ)

 ني ناك امو افينح ميهازنإ ةلم اميق انيد ميقتسم طارص ىنإ يئز يناده ينثإ لف» ةيآلا مامت )٤(
 0١٦١١ :ماعنالاد «نيِكرشُملا



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٤٧ يك رمتل

 ١٨[: :فارعالا] 4 ًاروُحذَم » هلوقو لاحلا عقوم عقو ردصم ىلع هبصنا4 ًاتايب»

 .لاحلا ىلع هبصنو ،أدورطم

 ًاقيرق» ىلاعت هلوقو ،4اَتلَرَْأ» ىلع ابصن "« آاشيرو .اساتلو» هلوقو
 كقيرف نولتقت» :هريدقت هنع رخأت لعف ىلع هبصن ( :بازحالا 4نولئف
 هلوقو ،اقيرف لَذَحو» يأ هدعب ام هرسفي لعفب ريخألا 4ًاقيرَق» بصنو
 .لاحلا ىلع 4 ةصلاخ » بصن ٢٢[ :فارعالا] ٩ ةَماَيَقْلا مؤت ةصلاخ»

 ىلع ه انل اوعَقشيَت» ىلع افطع هلعج هبصن نمف ")« ةرت ؤأ» هلوقو

 يناث لعف هنأ هعفر نمو ‘«نأ ىلإ» ىنعمب انه اهؤاف ءافلاب باوجلا
 .هلدب 4 َرْيَغ »و .4 َلَمَْت < حتفت ءاقلاب باوجلا ىلع 4 ََمَْتَق 7 8'هباوجو

 ىلع افطع عيمجلا بصن !ه :فارعألا] 4 َموُجّتلاَو َرَمَقْلاَو سمشلاو » هلوقو
 .'}»هربخو ءادتبالا ىلع عيمجلا عف ذ ري دقو ا تا َواَمَدلا َقَلَخ)»

 4بيرَق» ركذ !ص :فارعالا 4 َنيِنيخممْلا نم بيرق هللا تممحَر ًنإ» هلوقو
 يفو ٤«٨ :فارعألا» «نولئاَق مه ؤ ًاتايب اتشأب اَهعاَجَق اَهاَتَكَلهَأ ةيزَق نم مكو» ةيآلا مامتو ()

 ٩٧ فار لا ؛نوميات مهو تايب اتسأب مهيتأي نأ ىرملا لهأ نمأقأ» هلوق
 يراو ًاساتل مُكَلَع اًنَْزئأ ق مدآ ينب اي» ىلاعت هلوق يف امك .رملاو لصالاب تدرو اذك )٢(

 ء٦٢ :فارعألا» نوركذي ْمُهْلَعَل هللا تايآ نم تيد زيَح كيد ىوقتلا شاتلو ًاشيرو مكيآؤس
 ثةاجَج ذق لبق نم ةوشن نيذلا نومي ةئيوأت يِأي مؤي هليوأت ألإ نورظني لمه» ةيآلا مامتو ()

 ذ لمت اك يذلا ريغ لمغنق درت ؤأ انل اوعقي اعَقش ني انل لهف قحلاب انب
 ٥٢٣« :فارعألا» «تورَتفي اوئاَك ام مُهْنَع 7 مهسفنأ اوزىسخ

 ٣٩٦/٤. ج رحبلا ،نايح وبأ (رئ) اهبصنب ةويح وبأو قاحسإ يبأ نبا ارقو .عفرلاب روهمجلا ةءارق ()

 شزقغلا ىًلَع ىوتسا مث ذ مايأ ة ةتس يف ضزألاو تاوامشلا َقَلَخ يذلا هللا مكبر نه هلوق ي )٥)

 وْلَحْل هل الآ هرشأب تاررحم موُجُنلاَو رَمَقْلاَو سمشلاو اثيثح ةبلطي راهنلا ليللا ىيفُب

 ٥٤» :فارعألا» «َنيِمَلاَعْلا تَر هللا راب وذألاو

 فاحتإ 6انبلا .(ترخسم موجنلاو رمقلاو شمشلاو) عفري رماع نباو ؤ©بصنلا ىلع روهمجلا ()
 ٥١/٢. ج



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٨ ٨
 ومح ب ۔۔-× ري

 يأ فوذحم ةفص هنألو ،ءاحلا مضب «محرلا» ىنعمب «ةمحرلا» نأل ريكذتلاب

 نونلاب [هء :فارعالاا ارشب ح َحاَيَزلا ليزي يل َوهَو » هلوقو 6،«بيرق نم»

 .لاحلا عضوم يف ردصم هنأ ىلع هبصنو ."

 ردصملا ىلع بصن ٠١[ :ماعنالاا الب ئش ك ْمهَلَع انزشَحَو » هلوقو

 ردصملا ىلعا ٠١٥ :ماعنالا اجَرَح ًاقّيَض ةَرذَص لعجي » هلوقو "الف لباقش»
 َكبَر طارص اممو » هلوقو ء‘""رسكلاو حتفلا «جرَح» نم ءارلا يف زوجيو

 هلوقو ،ةديقم وأ ةدكؤم :ليقو ،عطقلا لاح ىلع بصن ٠١٦[ :ماعنالا اميقم
 .ردصملا ىلع بصن [ا٠٤ :ماعنألا] 4 هللا ىَلَع ءارتفا »

 تحت نم ةدحوملا ءابلابو

 ىلع «ةَصلاَح» عفر ١٢٩ :ماعنالا 4 ةصلاخ ماعنألا هذه نوظُب يف ام» هلوقو
 . هنأ ىلع بصني دقو ،هربخو ءادتبا وهو ،«يذلا» ىنعم يه يتلا «ام» ربخ

 ةَتَْم ةنيَم نكي نإو » هلوقو ثةنجألا يف ام نإف 6ىنعملل «ةصلاخ» تتأو دكؤم

 معي هنأ ىلع ؟ ةتْيَم» تثنأو 04 نكَي» ربخ ىلع 4ةتْيَم» بصن ١٢٩ :ماعنالا

 4ةصلاَخ»و ©بصنلاو عفرلاب «صياَخ» ئرق دقو ،ركذملا بلغو ىئنألاو ركذلا
 .ردصملا ىلع بصن ٠!٠٤[ :ماعنالا) 4 هللا ىّلَع ءارتفا » هلوقو ،'""بصنلاو عفرلاب

 .اهتاكرح طبض يف مهنيب فالخ ىلع نونلاب «ًارشن» نوقابلا أرقو .مصاع ءابلاب ءارشب» أرق )١(
 ٥٢/٢. ج فاحتإ 5انبلا

 فاحتإ ،انبلا .اهحتفب نوقابلا أرقو ،هًاجرح» ءار رسكب رفعج وبأو ركب وبأو عفان أرق )٢(

 ٣٠/٢. ج

 (ضصلاخ) :ةلبع يبأ نباو كاحضلاو ةيلاعلا وبأو ريبج نباو هللادبع أرقو» :نايح وبأ لاق )٣(

 ينج نبا ركذ اميف ريبج نبا أرقو .هب قلعتم (اًنروُكْذَل)لو ام ربخ وهو ءات ريغب عفرلاب
 ىلع وأ ةلصلا هتنمضت يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصتناو 5ءات ريغب بصنلاب (ًاصلاخ)
 ىهتنا ؛اهيف لماعلا ىلع لاحلا ميدقت هتزاجإ يف نسحلا يبأ بهذم ىلع ام نم لاحلا

 اهبارعإو بصنلاب (ةَصيلاَع) اضيأ ريبج نباو ةداتقو جرعألاو سابع نبا أرقو ...اصخلم
 نبا أرقو {ةيفاعلاك دكؤم ردصم هنأ ىلع يرشخمزلا كلذ جرخو بصنلاب (ًاصلاخ) بارعإك

 ةفاضإلا ىلع (ةصيلاخ) يرهزلاو ةويح وبأو رمعي نباو ةمركعو نيزر وبأو اضيأ سابع



 ١ ٢٤٩٨٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسنلا

 ىلع بوصنم 4 هباشتم 97 . 7 ط هلوق ىلإ 4 تاششوؤغق { تاَبَج ط هلوقو

 بوصنم ٤٢\] :ماعنألا] 4 ًاشزَنَو ةَلوُمَح ماعنألا ن نمَو : هلوقو .' ٠ «ءاشنإ» لوعفم

 ،حبذلل شرف ام «شزقمقلا»و ،لاقثألا لمحت يتلا يه «ةلوممَحلا»و 5هلبق ام ىلع

 لمعلل ةحلاصلا رابكلا :ليقو هربو وأ ،هفوص وأ ،هرعش حوشنملل شرفي ام رأ

 .اهيلع شورفملا شرفلا يه ضرألا نم ةينادلا راغصلا شرفلاو ،ةلومحلا يه

 شبكلا نيجوز اا؛م :ماسنالاا 4 نينثا نأضلا نم جاوزأ ةيناَمَت» بصيو

 َنمَو» ،ءادتبالا ىلع ""«نانثا» ئرقو .4 ةييناَمَت» نم لدب وهو ."ةجعنلاو

 4 مَرَح نكدلا ث » ى ٣) 'ىزعم ئرقو ح اهنوكو نيعلا حتفب ئرق 4 زغملا

 ىلع 4 نييتنألا و « نێَرَكَذلا < بصن 4نيێيقن هل ١ مآ : زعملا 9 نأضلا ركذ
 م ح رَح » لعف

 نوكي :هانعم ،')ةيتحتلا ءايلاب ئرق [٤٠ه :ماعنألا] « ةَتِيَم َنوُكَي / الإ »

 ناك نإ الإ :هانعم ةيقوفلا ءاتلاب هأرق نمو 04 ةَتيَم» بصنب ةتيم ماعطلا

 ٢6 .ماعنال) 4 شججر هنف ريزنخ مخل ؤأ احومسم امد ؤأ » هلوقو ؤةتيملا يه

 }ةَصِلاَخ) روهمجلا أرقو ،ام ربخ ةلمجلاو (اتروكُذلل هربخ أدتبم وأ (آقم) نم لدب وهو -
 ٢٠٠/٤. ج رحبلا ،نايح وبأ «ءاتلابو عفرلاب

 افلتخم عززلاو لْخّئلاَو تاشوؤغم ريَغَو وتاشوؤغق تانج امنأ يذلا وهو» ىلاعت هلوق يف ()
 هداصح مؤي ةقح اوئآو رَمْنَأ اذإ هرمَت نم اولك هبام ريَغَو اهباشتم نامؤلاو نوتيزلاو هلأ

 ه١٤١ :ماعنألا» «نيِفرْسُمْلا ثح ال هنإ اوُفرشُئ الز
 ٣١٠/٤. ج رحبلا .نايح وبأ .ذاوشلا نم يهو نامثع نب نابأ ةءارق هذه (!)

 6‘بوقعيو هقرط دحأ يف ماشهو ناوكذ نب باو ورمع وبأو ريثك نبا نيعلا حتفب (زقملا) أرق (٣)

 ،نايح وبأو ،٢/٦٢ج فاحتإ ،انبلا .(ىزعملا) ىبأ أرقو ،نيعلا نوكسب (زغملا) نوقابلا أرقو

 ٣١٠/٤. ج رحبلا

 بوقعيو يئاسكلاو مصاعو ورمع وبأو عفان (ةتيم) بصنو (نوكي) لعفلا ريكذتب أرق )٤(
 أرقو ،ةمات ناك نأ ىلع بصنلاو ثينأتلاب (ةتيم نوكت) رفعج وبأو رماع نبا أرقو ‘فلخو

 ٣٧/٢. ج فاحتإ ،انبلا (ةتيم نوكت) بصنلاو ثينأتلاب ةزمحو ريثك نبا



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ . ٢٥٠
 _ت د ._ ةه ۔۔_

 ضارتعا امهنيب امو 4 ريزنخ مخَل» ىلع فطع ؛ًاقشيف ؤأ» زق يأ

 هلوقو ،زييمتلا ىلع ابصن ٢١[ :ناقرفلاا ريسنو ًايداه كيرب ىقَكَو» هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن ،انييثت لهم ىلع هانب ٢! :نارفلا ؟ًاليتزَت هانلّتَرَو»
 :«نسحأ» ٢٢[ :ناقرفلا] 4 ًاريميضت َنَسحأَو» هلوقو ،نانسألا جيلفت ليترتلا لصأو

 وأ &ردصملا ىلع 4ًاريسفَت» بصن 4ًاريسفَت»و ،رجلا لحم وهو فرصني ال
 .زييمتلا ىلع ابصن ٣٤[ :ناقرفلا اليبس ُلَضَأَو اناكم وش » هلوقو 6زييمتلا ىلع

 4ةلالك ثروي » هلوقو ردصملا ىلع بصن "4 هللا نم ةَضيرق» هلوقو

 ،لاحو "..لوألا ىلع :هجوأ ةثالث لمتحي وهو ،لاحلا ىلع بصن [ .ءاسنلا
 ند ؤأ اهب ىصوي » ىلاعت هلوقو ،هب لوعفم ثلاثلا ىلعو ،هل لوعفم يناثلاو

 هلوقو ‘لاح وأ ردصم فصو ىلع « َرِيَغ» بصن !٠[ :ءاسنلا] 4 ٌراَضُم َرْيَغ

 4ًارات ةلخذي» هلوقو اردصملا ىلع « ةَيِصَو» بصن « هللا نم ةَيِصَو»
 .ردقملا لاحلا ىلع بصن ١٤[ :ءاسنلا]

 :ليقو ،لاحلا ىلع بصن ٠" :ءاسنلا] 4 انيبش امث ًاناتهُب ةنودحأَتأ» هلوقو

 ىلع «ًارات ةڵلخذُي» هلوقو ،انابج برحلا ىلع تدعق :كلوقك ةلعلا ىلع
 .ردقملا لاحلا

 نهنأل داصلا رسكب نآرقلا نم عضوم لك يف ٢؛ ءاسنلال 4 ثاتَصخمْلاَو»

 .'""نهجاوزأ نهنصحأ هنأ داصلا حتفب ءاسنلا ةروس يف الإ نهجورف نصح

 )١( :ءاسنلا  0١١:ةبوتلاو ٦٠.

 .حضاو ىنعملاو ]ةملك رادقمب لصألاب ضايب )٦٢(

 انه لوألا الإ داصلا رسكب عقو ثيح ًاركنمو ًافرعم (تانصحم ‘تانصحملا) يئاسكلا أرق )٣(

 .نهريغ ىلإ ناصحإلا دنسأ ،حتفلاب نوقابلا أرقو ؤتاجوزملا هب دارملا نأل ؛حتفلاب هأرقف

 .١/٨٠٥ج فاحتإ ،انبلا



 ٢٥١ ےگ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ح ۔۔ . مس ةتقري

 ردصملا ىلع هللا باَتيك» بصن (" :ءاسنلا] 4 مُكيَلَع هثلا باتيك» هلونو

 ىلع «بتك» :يرقم هيفو اباتك ءالؤه ميرحت مكيلع هللا بتك :يأ دكؤملا

 . ")عمجلا

 بصن (! ءاسنلا) 4 َنيِجفاتُم رع نيصخش مكِلامأب اومَتَت » هلوقو
 اوغتبت نأ ةدارإ مكلذ ءارو ام مكل لحأ :ىنعملاو ‘هل لوعفملا ىلع

 هلوقو ،نينصحم مكنوك لاح يف نهنامياو نهروهم يف فرصتلاب مكلاومأب

 نم لاحلا ىلع ؛ةَضيرَق» بصن ["؛ :ءاسنلا] « ةضيرف َنْهَروُجَأ َنُهوتاف»

 فصو وأ ءاهضورفم ءاتيإ :يأ &فوذحم ردصم ةقفص ىلعو 4 «روجألا»

 .دكؤم ردصم

 هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ٢٥[ :ءاسنلا] 4 تاَحفاتُش ريَغ تاتَصخُش» هلوقو

 نم مهنمو داصلا رسكو ةزمهلا مض نم مهنمف ٢٥([ :ءاسنلا] 4 َنرصخأ ا ,

 4ًَراَجَي» بصن نمف ٩"! :ءانلا] 4 ةَراَجَت نوكت نأ الإ» هلوقو ""اامهحتن

 .ةراجت ةهجلا وأ ةراجتلا نوكت نأ الإ :يأ مسالا رامضإو ةصقانلا ىلعف

 ٩ًاملظَو ًاناوذغ َكلَد لَعفَي نَمَو» هلوقو ،'"اةنئاك ةراجتلا نأ ىلعف اهمض نمو

 4 ًاناسخإ نيدلاولابو » هلوقو كردصم وأ لاحلا ىلع بصن ٢٠[ :ءالا

 .ردصملا ىلع بصن ٢٦[ :ءانلا

 ىلع هءاَير» بصن [ه٨ :ءاسنا] سالا َاقر مهلاومأ َنوُقَفْنُي نيذَلاَو»

 هضئارف :يأ ،مكيلع هللا بتك هذه :يأ ،اعفرو اعمج «مكيلع هللا بئك» عفيمسلا نبا أرق ()
 ٣٠٠/٢. ج رحبلا ،نايح وبا .هتامزالو

 رسكو ةزمهلا مضب نوقابلاو ،لعافلل اينبم (نصحآ) فلخو يئاسكلاو ةزمحو ركب وبا ارق (؟)
 .١/٩٠٥ج فاحتإ 5انبلا .لوعفملل ءانبلا ىلع (نىحأ) داصلا

 فاحتإ ،انبلا .اهعفرب نوقابلا أرقو ؤفلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاع (ةراجت) بصنب أرق (؟)

 ٥٠٩١. ج



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك رود ر ٦٢٥٢

 بصن ٣٨[ :ءاسنلا] ه نيرق َءاتَق نيرق هل ناطيشلا نكي ْنَمَو» هلوقو ،لاحلا

 .زييمتلا ىلع يناثلاو ،ناك ربخ ىلع لوألا نيرق »

 نوكي نأ :4 ةنسَح » بصن ٤٠! :ءاسنلا] 4 اهفعاَضُي ةَنَسَح كت نإو » هلوقو

 ؛ ليبس يرباع الإ ًابثج الو» هلوقو ،ناك ربخ وهو ةنسح ةرذلا لاقثم

 وه 4 ليبس يرياَع الإ» هلوق امأو ،لاحلا ىلع «ًابنج» بصن ا! .داسلا

 ىلع بصن ٤! :ءاسنلا] ريصت هللاب ىقكَو» هلوقو ،ءانثئتسالا ىلع بصن
 .زييمتلا

 كلذكو ،ردصملا ىلع 4 اَيَل» بصن !:: :ءاسنلا ؟ مهتيب أيَل» هلوقو

 اناميإ يأ [:` :ءانلا] « اليلق الإ نونمؤي الق» هلوقو .4 نيذلا يف ًانغطَو » هلوق

 لاحلا ىلع ×٤[ :ءاسنلا] 4 ًاقّدَصُم انل امب اونمآ » هلوقو ردصم فصو هليلق

 اليس ىدهأ » هلوقو ؤزييمتلا ىلع وهف بوصنم « ىّقَك» دعب ءاج ام لكو
 .زييمتلا ىلع بصن ٤٨[ :ءارسإلا]

 [هء :ءاسنلا] 4 َنيدلاَح راهنألا اهيْحَت نم يرجت تاّنَج ْمُهْلخذئَس » هلوقو

 بصن !ه .ءاسنلا “ًاليوأت نَتحخأَو» هلوقو لاحلا ىلع ؟ نيدلاخ » بصن

 ٦٦[ :ءاسنلا] 4 اريخ َناَكَل هب َنوُظَعوُئ اَم اولَعَت هن ؤَلَو» هلوقو زييمتلا ىلع

 هلوق كلذكو مهل اريخ ظعولا ناكل :هريدقت ،«ناك» مسا رامضإ ىلع

 ىلع بصن 4ًاتيهثت» هلوقو ،«ناك» ربخ ىلع ؛دَشَأ» بصن ؛دشأَو»

 وأ مدقم لاحلا ىلع بصن ٦٩[ :ءاسنلاا 4 اقيفر دلوأ َنشَحَو» هلوقو ثزييمتلا

 .رخؤم زييمتلا

 ينتيل اي» هلوقو لاحلا ىلع بصن ا" :ءاسنلا ؟ تابث اوزهناق» هلوقو

 ءءافلاب باوجلاب « َووفأف» بصن ٢٢[ :ءانلا] 4 ًاميظَع ًازؤَق ووم مُهَعَم ثنك

 ؛ةيشح دضأ» هلوقو اهفصو 4ًاميظع»و .ردصملا ىلع ؛ًازؤَن» بصنو



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٥٢ , , زرصرر

 ،لاحلا ىلع نكميو ردصملا ىلع نكمي 4 دشأ» بصن ٧١[ :ءالا

 .زييمتلا ىلع بصن 4ةيشَخ»و

 ءةعاطإب رمأ «يأ ٩ةَعاط » عفر نمف اه ١ :ءاسنلا 4ةَعاط نولوقت و » هلوقو

 مل ْنَمَق» هلوقو ."هردصملا ىلع بصنلا اهلصأو ،تابثلا ىلع ةلالدلل اهعنرو

 لوعفملا ىلع 4 ةَبؤَت» بصن ٩٦( :ءاسنلا] 4 ةَبؤَت نيعباتتم نيَرهَش ماَيِصف

 بصن ٩٢[ :ءاسنلا] 4 ادلاخ ْمَنََج ؤاَرَحَت » هلوقو كبوت كلذ عرش . ل

 .لاحلا ىلع هنأ وجرأ ادلاخ

 ىلع وجرأ « ةريثك » بصن ٩ :ءاسنلا] « ةريثك مِناَعَم هللا ًدنعَق» هلوقو

 ررضلا يلوأ يغ نينمؤملا نيم َنوُدِعاَقْلا يوتش ال » هلوقو ،'ةزيبمتلا
 ةفص ىلعف اهمض نمو ءءانثتسالاو لاحلا ىلعف 4 َرِيَغ » بصن نمف ٨[ :ءاسنلا

 رجلاب ئرق دقو .هنم لدب وأ ،مهنايعأب اموق هب دصقي مل هنأل ؛«نيدعاقلا»

 '"”هنم لدب وأ نينمؤملل ةفص هنأ ىلع

 لوعفملا مدق هنأ ىلع بصن !هه :ءاسنلا] 4 ىّتشُحْلا ةثلا َدَعَو ًالُكَو» هلوقو

 هه :ءاسنلا] ارجأ َنيِدعاَقْلا ىَّلَع َنيديهاَجُمْلا هنلا َلََضَفَو» هلوقو "لعفلا ىلع

 هلوقو ،هتعن ًاميظَع»و ،لاحلا ىلع لوقو ردصملا ىلع 4ًاَرْجَأ» بصن
 هلوقو اطاوسأ هتبرض :كلوقك ردصملا ىلع بصن ٩٦[ :ءاسنلاا 4 تاَجَرَد»

 [؛ه :ءاسنلا 4 ةَجَرَد َنيدعاَقْلا ىَلَع مهييشنأ ْمهلاَوْمأب نيدهاجملا ةللا َلَضَن»

 .٦٤٥ا١ج فاشكلا "يرشخمزلا «ةعاط كانعطأ :ىنعمب بصنلا زوجيو» :يرشخمزلا لاق ()

 اهيلإ رشي ملو ©تاءارقلا نم ذاوشلا يف الو رتاوتملا يف ال بصنلاب اهأرق نم ىلع علطا مل (٢)

 .فلؤملا نم ملق قبس هلعلو .مهريغو يرشخمزلاو يسولالاو نايح يبأك ريسفتلا ةمئأ

 أرقو ،اهبصنب نوقابلاو بوقعيو ةزمحو مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا (ؤيغ) ءار عفرب أرق )٣(

 ٦٩/٣ ٤٧٠. ج رحبلا نايح وبأو ٥0٩١. ج فاحتإ 5انبلا .اهرسكب ةويح وبأو شمعألا



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ٨٦. ... س :-. ٢٥٤

 ،لاحلا وأ ردصملا ىلع وأ .ةجردب يأ ،'""ضفاخلا عزنب 4ةَجَرَك» بصن

 .ردصملا ىلع 4 ةَمُحَرَ ةَرِْغَم» بصن ٩[ :ءاسنلاا 4 ةَمحَرَو ةرِفْغَمَو» هلوقو

 بصن ٩٧[ :ءاسنلا] 4 ْمهيشنأ يملا ةكئالملا ْمُهاَنََ َنيذَلا ن » هلوقو

 يف زوجي .٠٠[ :ءاسنلا] ثؤَمْلا ةكرذي » هلوقو "لاحلا ىلع ؟ىيلالت»

 أدتبم ربخ هنأ ىلع هعفر زوجيو ‘ةازاجملا ىلع فاكلا نوكس 4 هكرذي »

 هلوقو ،'"«نأ» رامضإ ىلع بصنلا هيف زوجيو 6هكردي وه يأ .فوذحم

 .ردصملا نم لاح هنأ ىلع 4 ًاًقمَح» بصن ١٦[ :ءاسنلاا ؟ًاقَح هللا دغَو»

 عضوم يفو ،ةلعلا ىلع ؛ َرَدَح» بصن [ :ةرتبلاا 4تؤممْلا َرَذَح» هلوقو
 رذح :هباوج ؟مهناذآ يف مهعباصأ نولعجي ميل :باوج هل لوعفملا ىلع رخآ

 ىلع « ًاقينح» بصن ١٥[ :ءاسنلال افينح ميهاربإ ةلم َبَئاَو» هلوقو ‘توملا
 ىلإ ءانبلا ىلع حتفي دقو ،ماللا مضب [١؛. .ءاسنلا] 4 مهلم ًاذإ» هلوقو ،لاحلا
 ىلع لوقو ،لاحلا ىلع ٠٤٢[ :ءاسنلا] « َنيبَذِنَذُم » بصنو ،'"ينبم ىلإ ةفاضإلا

 وأ ردصملا ىلع بصن ٥١ :ءاسنلا ه اقَح نوناكلا غُه َكيلوأ» هلوقو }مذلا
 .ًاقح ارفك اورفك :هريدقت ردصم فصو

 ردصم هنأ ىلع ٦ ًانيقت < بصن ]\هب :ءاسنلا] 4٩ انيقي هولتق اَمَو ط هلوقو

 .ظفاخلا :لصألا يف ()

 ©فاكلا عفرب (هكرذي مث) فرصم نب ةحلطو يعخنلا أرقو ،فاكلا مزجب ةرتاوتملا ةءارقلا )٢(

 رحبلا ،نايح وبأ .فاكلا بصنب (هكرذُي مث) حارجلاو ،حيبنو نسحلا يبأ نب نسحلا أرقو

 ٤٧٨٣. ٤٧٩. ج

 هتفاضإل ينبم هنأ ىلع نويرصبلا هجرخف .ماللا حتفب (مُهَلِْم) ًاذاش ءىرقو» :نايح وبأ لاق )٢(

 نوزيجي نويفوكلاو ،ماللا حتف نم ةءارق ىلع (نوقطنت مكنأ ام لثم قحل) هلوقك ينبم ىلإ

 لثم يف :يأ بصنلاب كلثم ديز مهدنع زوجيف ©فرظلا وهو الحم بصتني نأ لثم يف

 رحبلا ،نايح وبأ «فرظلا وهو }لحملا ىلع (مهلثم) باصتنا نوكي مهلوق ىلعف ‘كلاح

 ح ٥٢١٤.



 ٦. ٥٥ ٢ صنلا قيقحت :يناثلا مستلا

 زوجيو ،حدملا ىلع بصن "!ةالصلا نيِميِقُمْلاَو» 6)..ردصم وأ ،ةولتن»
 ىلع هعفر 4 ةاكَؤلا نوُئؤُمْلاَو» 5'")ءادتبالا ىلع وأ 5،4 َنوُخِساَلا» ىلع هعفر

 انيَحؤَأ» هيلع لد ريمضبا بصن !4الشرَو» ،انه ةروكذملا هوجولا دحأ

 [٦ه :ءاسنلا “ َنيرذْنُمَو َنيرشَبُم السر » هلوقو هرسف وأ انلسرأك يأ "4 تبل

 ديزب تررم :كلوقك لاحلا ىلعو ،«انلسرأو» رامضإب وأ حدملا ىلع بصن

 .الجر

 « نيدلاخ » بصن ٦١[ :ءانلا] 4 اهيف نيدلاخ مُئَهَج َقيرظ إ » هلوقو

 اردصم فصو ٩ًاريَخ » بصن ١٧٠[ :ءاسنلا] 4 مُكَل ًاريحح اوثمآَق» هلوقو 5'_)ررقم

 آريخ ناميإلا نوكي :هريدقت لوقو مكل اريخ اوقتا :وأ ،مكل اريخ اناميإ :يأ
 هنألو ،هنم دب ال اميف الإ همسا عم فذحي ال «ناك» نأل ؛نويرصبلا هابأو .مكل

 بصن ١٧١[ :ءاسنلا] 4 ْمُكَل اريخ اوت اوُهَتْنا » هلوقو ،هباوجو طرشلا فذح ىلإ يدؤي

 .انه هلثم نم قبس ام ىلع ٩ًاريَح»

 .لصالاب ضايب ()

 نم لزنأ امَو كيلإ نأ امب نونمؤي نونمؤمْلاَو مهنم ملا يف نوُحخِساَزلا نكَل» ةيآلا مامت (٢)

 ارجأ مهيتؤُئَس نوأ رخآلا مويلاو ِ هللاي نونمؤملاو ةاكولا نوُئؤممْلاَو ةالّصلا نيِميِقُمْلاَو كلبق

 ١٦٢« :ءاسنلا» اميظع

 سنوي ةياور نم ورمع يبأ نع يورو .ءايلاب (نيميقملاو) اهتءارق ىلع ءارقلا روهمج قفتا )٢(
 يف ذاشلا نم يهو يردحجلا مصاعو يفقثلا ىسيعو رانيد نب كلام اهاورو اهنع نوراهو

 ٥٢٥١. ج فاحتإ ،انبلا .ةءارقلا

 ىسوُم هللا َمَلَكَو َكئَلَع م مُهْضصفت مل السزَو لق نم َلئَلَع مهاتضَصق ذَق السزَو» ةيآلا مامت 3

 ١٦٤« :ءاسنلا» «اميلكت

 ميهاربإ ىلإ ايحأو هدغب نم نيِبنلاَو حوئ ىإ انيَحَؤَأ امك تيإ انيحأ ائإ» هلوق يف )٥(
 انيئآو ناَميَلُسَو نوزاهَو سئوئَو بويأو ىسيعو طابشألاو بوقعيو قاحشإإَ ليعامسإ
 ١٦٣« :ءاسنلا» «اروبَز دؤاد

 .لاحلا ىلع هبصنو ،اهنم ديزم يتأيسو ‘تقبس ةريثك عضاوم يف هريرقت مت يأ )٦(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصنتلا يق بيذهتلا باتك ححص رحو ٥٦

 لعفل وأ لاحلا ىلع ٩ ريَغ» بصن (" :ةدناملاا ؛فناججَتُم ريغ » هلوقو

 نم لاحلا ىلع « َنيَِلَكم» بصن"" َنيَلَكم» هلوقو ،زيغ يغ رطضا نمف ؛ ف :هريدقت
 هلعفو ،لاحلا ىلع [ه :ةدناملاا 4 َنيِجيفاَسُم َرْيَغ َنيِنِصخُم» هلوقو ،٩ممُتْمَلَع امو »

 ٥[. :ةدئاملا] & نادأ يزجخّتُم الو » هيلع فوطعمو ،[ه :ةدئاملاا 4 َنُهوُمْتْيَتَآ اًإ»

 اوليغات ط ىلع فوطعمف ماللا بصن نمف 2 ْمُكَلُجز . او ط هلوقو

 ىلع هفطع هرسك نم هيلإ عجار وهف دعت نإو ؟ممكيديأَو مكَموُجؤ
 مكلجرو» ىلعف هعفر نمو ءهيلإ نيروكذملا برقأ وهو 4 ْمُكِسوؤ

 . )٩) » ةل وسغم

 هلوقو ."لاحلا ) لعف «ارون» حتف نمف ٤٦[ :ةدئاملا] 4 وو َىدُه ط هلوقو

 هلوقو ،هل لوعقملا ىلع 4 ةَطعؤَم » بصن ٤٦[ :ةدناملا] 4 ةلتعؤم وَمَو ىدهو »

 نييلكش حراوجلا نم مْممْلَع امو اتيلا مكل لأ لف مهل لحأ اذام كنولأشت» ةيآلا مامت )٧(
 ةللا نإ ةللا اوقتاو هيلع هنلا مضا اوزمذاو مكيلع نكتشأ امم اولكف للا مكملع امم نهنوُمْلَعُ

 ٤« :ةدئاملا» «باشسجلا غيرَس

٨( _
 

 ؤأ ىضزم مئنك نإو اوزؤُعاق ًابئج مشنُك نإو نێبغكلا ىنإ مُكَلْجزَأَو مُكسوؤزب اوحسشاق
 ًاديمض اوُمَعَيَتَف ءام اودجت ملف ءاسنلا متنا ؤ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج ؤأ رفش ىَلَع
 دير نكلو جرح ني مُكيَلَع لعجتل هنلا دير ام هنم مكيديأ مكوج ؤب اوحتفا ابيط

 ٦« :ةدئاملا» «نورُكْشَت مُكْلَع مُكيَلَع همغن مبيلو مُكَرَهَطكل

 ،نوقابلا ضفخلاب اهأرقو ،بوقعيو يئاسكلاو صفحو رماع نباو عفان بصنلاب اهأرق )٩(
 ٥٣٠/٢.} ٥٣١. ج فاحتإ 5انبلا .ةذاشلا تاءارقلا نم يهو عفرلاب نسحلا اهأرقو

 اهيلإ رشي ملو ،تاءارقلا نم ذاوشلا يف الو رتاوتملا يف ال بصنلاب اهأرق نم ىلع علطأ مل )١٠(
 لوقيف اهبارعإ ثيح نم امأ "مهريغو يرشخمزلاو يسولألاو نايح يبأك ريسفتلا ةمئأ
 راجلاب ةيلعافلا ىلع (َىده) عافتراو ،لاحلا عضوم يف ،(زونو ئده هيف) هلوقو» :نايح وبأ

 هيلع فطع كلذلو ©ىده هيف انئاك :يأ لاح يذل الاح عقو نأب دمتعا دق ذإ .رورجملاو

 ٦١٨٦/٣. ج رحبلا ،نايح وبأ .(ةاروتلا نم هيدي نيب امل ًاقدصمو)

 قفارملا ىلإ مكيديأو مكَحوججؤ اولاق ةالضلا ىإ ثفف ادإ اوئمآ نيذلا اهيأ اي» ةيآلا مامت



 ٢٥٧ گ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 هلثمو ،لاحلا ىلع [ه :ةدئاملا 4آاقدصُم ّقَحْلاب باتكلا كيلإ اتلزنأو»

 ٤٨[. :ةدئاملا] هنَلَع انمێهئمر»

 . و
 َنيِنمؤُمْلا ىَّلَع ة ةلذا هَنوُبحُيَو مهبحي موقب هنلا يِأي ت تؤستَ < ىلاعت هلوقو

 .مق ط نم لدب ىلع 4 ةّرِعأو ةلذ < رسكب [ه٥ :ةدئاملا] « َنيرِفاَكْل ىّلَع عأ

 .'"لاحلا ىلع حتفلاب 7

 ردصملا ىلع « ًايده» بصن ٦١[ .ةدناملا] 4 ةَبْغَكْلا غلاب ًايذَه» هلوقو

 ٥٥[ :ةدئاملا) ًامايص َكِلَذ لذَع ؤأ» هلوقو ،لاحلا ىلع 4 ةَبْغَكْلا ًاغلات» بصن

 .لوعفملل قلطأ ردصم لصأل ١ يف وهو شزييمتلا ىلع بصن

 :'"صصقلا ةروس نمو

 4 ةَمحَرَو ط كردصملا ىلع بصن ٤٣[ :صصقلا] 4 سانلل رئ ئاَصَب « هلوق

 .«ةمحر اولاق» :رامضإ ىلع بصن

 :توبكتعلا ةروس نمو

 ىلع ًافطع 4 ميهاربإ » بصن ٠٦[ :تربكنسلا] 4 ِهمؤَقل َلاَق ذإ ميهاربإو » هلوق

 )4 اولو » هلوقو ؛عفرلاب ئرقو ،«ركذاو» ىلع رامضإب وأ 4 ًاَحون»

 .هيلع فطع ام ىلع وأ 04 ميهاربإ » ىلع فطعلا ىلع بصن

 ىلع ًابصن (ةْزِعأ) اذكو ،مسا وهو (ةَلذأ) اذاش ءىرقو» :انه بصنلا ةءارق نع نايح وبأ لاق (ا)

 ٧٠٤/٣. ج رحبلا ،نايح وبأ .«اهفصوب ةفرعملا نم تبرق اذإ ةركنلا نم لاحلا

 .لمنلا ةروس :لصالا يف )٢(

 ْمُهَذَحَأف اماع نيِسمَع ألإ ةتس تلآ مهيف تبلق همؤق ىإ ًاحو الَسزآ ذقَلَو» ىلاعت هلوق يف ()

 ١٤« :توبكنعلا» «توممِلال مُهَو افولا

 .«ميهاربإ نيلسرملا نمو» :يأ ،عفرلاب (غيهاربإو) ةفينح وبأو رفعج وبأو يعخنلا ارق )٤(
 ١٨٥/٧. ج رحبلا "نايح وبا

 نم دحأ نم اهب مُكَقبَس اه ةقجاقلا نوثأتت مكنإ همؤقي لاق ذإ ًاطوُلَو» ىلاعت هلوق يف )٥(

 «؟٨ :توبكنعلا» «َنيملاعلا



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ..+.. ٢٥٨

 لد لعف وأ ؤ «ركذا» رامضإب ابصن [ا٨٣ :توبكنع] 4 َدوُمَتَو ًاداعَو » هلوقو

 ليوأت ىلع فرصنم ريغ « َدوُمَت » ئرق دقو "«انكلهأ» العم هلبق ام هيلع

 مدقو “اداَع» ىلع فطعلا ىلع بصن '"4“َناَماَمَو» هلوقو ،'"ةليبقلا
 ى = و ۔

 .هبصان ىلع مدقتم « اَذَحَا » ىلع بصن "'4اَلُكَن»و ،هبسن ".. َنوراَ»

 :مورلا ةروس نمو

 هلوقو لاحلا ىلع بصن ٢٠ .مورلاا افينح نيذلل َكَهجَو مقأَف» هلوق
 :اهريسفتو ردصملا وأ ءارغإلا ىلع 4 ةرظف ط بصب ز ] :مورلا] 4 هللا ترظن ط

 ،نيعجار :هريسفتو ،لاحلا ىلع بصن ٢١[ :مورلا] 4 َنيببنُم» هلوقو "هتقلخ
 .نيعطقنم :ليقو

 :نامقل ةروس نمو

 ىلع عفرلا زوجيو ،لاحلا ىلع امهبصن [+ :نامقلا 4 ةَمحَرَو َئدُه» هلوق

 4 اهيف نيدلاخ ٥ ميعنلا ثاَتَج « هلوقو ،'"فوذحملا ربخلاو ربخلا دعب ربخلا

 ىلع ابصن ٦[ :نامتل] 4 ًاَقَح هللا ًدْغَو 7 هلوقو لاحلا ىلع بصن ٨. ٩] :نامقل]

 ٦[ :نامقل] « ٍةَبَح َلاَقْتِم» هلوقو ،هريغل رخآلاو هسفنل لوألا دكؤملا ردصملا

 .يحلا ةدارإ ىلع (ًدومث) ًافورصم نوقابلا هأرقو ؤبوقعيو ةزمحو صفح نيونت ريغب هأرق )١(

 ٣٥١/٢. ج فاحتإ .انبلا

 امو ضزألا يف اوكتشا تابلا ىتوم ءاج ذَقلَو ناماهو نوع نوؤافؤ» هلوق يف ()
 ٢٩« :توبكنعلا» «نيِقباَس اوئاك

 .لصالاب ضايب )٣(

 مهنمو ةَحيضلا ةثَحأ نم مهنمو ًابصاخ هيلع اتلسزأ نم مهنمف هبنذب انذَعآ الكف» هلوق يف )٤(
 نوُمِلْضَي مهسفنأ اوئاك نكتلو مهَمِلظَل هللا ناك امو انفرغأ نم مهنمو ضرألا هب انفتحع نم
 «؛٠ :توبكنعلا»

 .«افينح كهجو مقأف» اذكه لصالا يف تءاج )٥(

 )٦( ج فاحتإ .انبلا .(ةمحر) بصنلاب نوقابلا اهأرقو ،ةزمح عفرلاب (ةمحر) ارق ٣٦١١/٢.



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا , ٨ . ٩ ٥ ٢

 ريمض ؛ةبح لاقثم :ينعي هعفر نمو 4 كَت ط ربخ ىلع 4 َلاقْنم ط بصن

 .ةصقلا

 :ةدجسلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع بصن ٢) الور ط هلوق

 :بازحألا ةروس نمو

 هلوقو لاحلا ىلع بصن ٠٦[ :بازحالا) 4 ريَحْلا ىَلَع ةع ةح شأ » هلوق

 لعفب 4ًةأرْما» بصن [ه٠ :بازحالا يبنلل اهستفت تبممَو نإ ةنمؤم ةارماو
 [ه؛ :بازحالا] ؟ َكَل ةصلاخ » هلوقو ،قبس ام ىلع فطع وأ ،هلبق ام هرسف

 امي َنَضرَيَو» هلوقو .ةصلاخ يه :يأ ةردقم ةفص وأ ،لاحلا ىلع بصن
 هعفر نمو ،نهل اديكأت 4 َنْهَلُك» بصن نمف [ه١ :بازحالا 4 َنْهنُك مهت

 ىلع بصن ٦١[ :بازحألا] « ينوم » هلوقو ."« نيضري »ل اديكأت هلعج

 ردصملا ىلع ٦٢[ :بازحألا] « هللا ةتس » هلوقو ،ءانثتسالاو لاحلا وأ . متشلا

 .ةنس هللا ة رس : :يأ

 ٩ ربكأو َرَعضَأ » حتف نمف ٢[ :ابس] 4 وبكأ الو َكلَد نيم وَعضأ الَو» هلوقو م
 فطع عفر زوجي الو ، (ؤ‘ءادتبالا ىلعف امهعفر نمو .سنجلا يفن ىلع

 ٩ ٦» :نامقل» 4 «زيبَخ " ةللا 7 هللا ا اهب ت . لا يف أ

 اوئاك امب الزن ىوأملا ثائَج مهَلَف تاحيصلا اوُلِمَعَو اونمآ نيذلا امأ» ىلاعت هلوق يف ()

 ١٩« :ةدجسلا» هنولم

 ريمضل اديكأت بصنلاب (نهلك) دئاع نب ةبوح سايإ وبأ أرقو ،(نهلك) عفرب روهمجلا ةءارق ()
 ٣٢٤/٧. ج رحبلا .نايح وبأ .(نهتيتآ) يف بصنلا

 حتفب ةداتقو شمعألا أرقو ،نيءارلا عفرب (و الو كيد نم عضأ الؤ) روهمجلا ارق )٤(
 ٢٤٥/٧(. ج :رحبلا نايح وبأ) (ربْكَأ الو تيلد نم رَعضأ الو) نيءارلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك روت _-_ ٠ ٢

 رجلا عضوم يف حتف هنأب “ٍةَرَذ» ىلع حوتفملاو ،'""«لاَقْم» ىلع عوفرملا
 .فرصلا عانتمال

 :أبس ةروس نمو

 :هريسفتو لاحلا ىلع بصن !ه :ابسإ 4 نيزجاقش انتايآ يف اوعس نيِذَّلاَو»
 بصن ١٠ :ابس] 4 رتلاو هَعَم يبؤأ لابج اي» هلوقو ،انوتوفي يك نيقباسم

 هلوقو ،'"اهظفل ىلع افطع عفرلاب أرقيو ،(لاتحلا) لحم فطع ىلع 4 ريملا »
 ،عفرلاب ئرقو ،«ةل اتزّسَس» ىلع ٩ حيزلا» بصن 1١ :ابس] 4 حيزلا َناميَلُسِلَو»
 ."حيرلا ناميلسل :يأ

 .)وجرأ اميف زييمتلا ىلع 4 ةَيت» بصن '4ةيآ مهنكاستق يف» هلوقو

 الو ضزألا يف الو تاوامتلا يف ٍةَرَذ لاقن ةنع برغي ال» ىلاعت هلوقو

 ١٣". ؛ابس] « ربكأ الو كلد نم رَعضأ

 يذ نم وَعضأ الو ضزألا يف الو تاوامشلا يف ةرذ لاقي ةنع بغ ال» ىلاعت هلوق يف ()
 ٣(. ةيآلا نم :أبس) «نييش رباتي يف الإ ربكأ ال

 " .اهتاءارق جيرخت مدقت ()
 ،نصيحم نبا هقفاو .هلبق فرظلا يف ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب 4حيزلا» ركب وبأ ارق ()

 ءانبلا) حيرلا ناميلسل انرخسو :يأ العف رامضإ ىلع بصنلاب ؛خيزلا» نوقابلا أرقو
 ٣٨٢/٢(. ج :فاحتإ

 ةزمحو صفح ادع روهمجلا ةءارق يهو عمجلاب (مهنكاسم) انه فلؤملا اهدروأ دقو ١٥. :أبس )٤(

 ٣٨٤/٢. ج فاحتإ 5انبلا .اهظفل طبض يف ليصفت ىلع دارفإلاب اوارقف فلخو يئاسكلاو

 .(ناتنج) يف فالخلا درو امنإو ،ذاشلا الو رتاوتملا يف ال انه (ةيآا) بصن نم ىلع رثعأ مل )٥(
 ٣٥٨/٧. ج رحبلا ،نايح وبأ .(ناك) ربخ اهنأ ىلع (نيتنج) ةلبع يبأ نبا أرق دقف

 امود لصالا يف ةيآلا تءاجو رطسأ لبق اهبارعإ مدقت دقو .اهبارعإ انه خيشلا ركذي مل )٦(

 .لبق تمدقت دقو تبثأ ام اهباوصو «كبر نع بزعي



 ٢٦١ .ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :سي ةروس نمو

 رامضإ ىلعف 4َليزنَت» بصن اه سيا « ميجلا زيزقلا ليزنت» هلوق

 ء'نآرقلا نم لدبلا ىلعف هرج نمو ادتبم ربخ ىلعف همض نمو "اينعأ»
 وهو لعفلا نم هولتي ام ىلع « ًلُك» بصن ا! :سي) 4 ءيش َلُكَو» هلوقو
 '"«ةحيَصلا» تئرق ٢٩[ :سي] 4 ةَدِحاَو ةَحيَص الإ ثٹتامَك نإ » هلوقو .4 هاَنيَصخأ ,

 َرَمَقْلاَو» هلوقو ،'"اةيناثلا تناك ىلع عفرلاب تترقو ،ناك ربخ ىلع بصنلاب
 .ءادتبالا ىلعف هعفر نمو ،هانردق ىلعف « َرَمَقْلا» بصن نمف ٣٩[ :سي] 4 هار

 :يأ 4 ثئاك» ىلع بصن ام ؛سيا 4ةَدِحاَو ةَحَص الإ ثتامك نإ» هلوقو
 4 َنوُهِكاَت لغش يف » هلوقو ،ةريخألا ةخفنلا يهو ةحيص الإ ةلعفلا تناك ام

 مالس » هلوقو ،'ُلاحلا ىلع بصن 4 َنيهيكاق» و ءادتبالا ىلع هعفر [ه٥ :سيا

 8'‘ءادتبالا ىلع هعفر نمو لاحلا وأ ردصملا ىلع بصن [٥ه :سي] ؟ال

 ىلع هبصن لمتحيو .الوق مهل لاقي :يأ ةردصملا ىلع بصن 4«ًالؤق»و

 فاحتإ ،انبلا .(نآرقلا) نم الدي نسحلا هي أرقف هرج امأو .هبصنو هعفرب أرق نم جيرخت مدقت )١(

 ٣٩٧/٢. ج

 نكلو "ناعمتجي ال فيرعتلاو نيونتلاو ،حتفلاب ةنونم اهنأ مغر لصألا يف تءاج اذكه ()

 ال فلؤملا نأ مغر ،يه امك اهتيقبأف عضاوملا نم ريثك يف جهنلا اذه ىلع فلؤملا ىرج

 ؛ةحيص» ةملك يف بصنلاو عفرلا ينعي امنإو ©فيرعتلاب «ةحيصلا»ه تئرق اهنأ ينعي

 .حضاو موهفم اذهو ،ريكنتلاب
 ءانبلا .ةصقان اهنأ ىلع بصنلاب نوقابلاو .ةمات «ناك» نأ ىلع عفرلاب (ةحيص) رفعج وبأ ارق )٣(

 ٤٠٠. ٢/٩٩٣0ج فاحتإ

 ىلع ًابصن ءايلابو فلألاب (نيهكاف) شمعألاو ،ةحلط أرقو ،عفرلاب (نوهكاف) روهمجلا أرق )٤(
 ٧/(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) لاحلا

 ىلع بصنلاب (ًامالس) يونقلاو ىسيعو .هللادبعو ،بأ أرقو عفرلاب (عالس) روهمجلا أرق (ه)

 رحبلا ،نايح وبأ .ءاصلاخ مهدارم مهل يأ لاحلا ىلع بصن» :يرشخمزلا لاقو ،ردصملا
 ٤٥٤٧. ج



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢ ٢, ٦

 ."هضفاخلا عزنب ٦:[ :سي] 4 طارصلا اوقَبَتشاَق» هلوقو صاصتخالا

 .فرظلا وأ ،فانئتسالاو

 :تافاصلا ةروس نمو

 ؟ةَنيز» ىلع فطعل وأ هلعف رامضإ ىلع بصن 4ًاظفجَو» هلوقو

 هلوقو ءًاظفحو ةنيز بكاوكلا انلعج :ليق هنأك ىنعملا رابتعاب ""[ ١. :تاناصلا]

 هللا دابع الإ » هلوقو ،درطلا هريسفتو هبصن لاحلا ىلع ٩[ :تاناصلاا 4ًاروحُ»

 .ءانثتسالا ىلع ٩ هللا ةابع» بصن '"'4« نيصلخملا

 هلوقو ،لاحلا وأ زييمتلا ىلع بصن ٦٦[ :تاناصلا] 4 الور زيح َكلَذأ » هلوقو

 مسا ىلع « ًابؤَش » بصن ٦٧[ :تاناصلا] «ميمَح نم ًابؤتل اَهَلَع ْمُهَ ا مث 

 ىلع 4 َنيِصَلْخُملا»و 4 داَبع» بصن 4 َنيصَلْخُمْلا هللا دابع الإ» هلوقو ،'نإ»

 « ميهاربإ » بصن [ه٢ :تافاصلا] 4 ميهاربال هتعيش ىنم ًنإَو» هلوقو ،ءانثتسالا

 بصتن ٨٩٢[ :تافاصلا] 4 نيميلاب ابزَض ممهينَلَع عاَرَق» هلوقو ،نإ» مسا ىلع

 ؛ممُهَجاَوزأَو اومَللَت نيذلا او{ؤشخا» هلوقو .ردصملا ىلع «ًابزض»
 .وه يذلا لعفلاب فطعلا ىلع « ُهَجاَوْزَأ» بصن ("" :تافاصلا

 :ص ةروس نمو

 روجيو ،4ةَروشحخَم» ىلع بصن ا" ؛س) ةروشم رنَتلاَو» هلوقو
 عفرلاب أرقي ٢٦[ صا « كرابم َكيَلإ ةاتلَرنَأ باتِك» هلوقو 5'ءادتبالا ىلع اهعفر

 .ظفاخلا :لصألا يف تءاج ()

 )٢( :تافاصلا» «دراَم ناطيش َلُك نم اظفح ه بياوَكْلا ةنيزب ايندلا ءامشلا انيز ااه هلوق يف ٦. 2٧.
 )٣( :تافاصلا ٤٠ ٧٤، 0١٦٨ ١٦٠.

 ىلع لوعفم فطع ،(نحبسي َلابجلا) ىلع افطع امهبصنب ،(ةروشحم زيطلاو) روهمجلا أرق )٤(
 أدتبم امهعفرب ،(ةروشحم زيطلاو) يردحجلاو ةلبع ىبأ نبا أرقو }لاح ىلع لاحو "لوعفم
 ٨٧. ج رحبلا ،نايح وبأ .ربخو



 قنگ4 رسو صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 يرجت عيرلا هل اًنزَسَسَق» هلوقو 5'”لاحلا ىلع هبصن نمو ءادتبالا ىلع

 هلوقو ،ةنيللا «ءاخرلا» ريسفتو ،لاحلا ىلع 4 ءاَحُر» بصن ')4«ءاَحُر هرئأب

 ةمْخَر» هلوقو ‘4 حيلا» ىلع فطعلا ىلع بصن ٢٧ اسا 4 نيطايشلاو »
 .ردصملا ىلع بصن ا٣٤ ؛صا انم

 :رمزلا ةروس نمو

 هلوقو ردصملا ىلع ؛ًدغَو» بصن ٢٠! :رمزلا] 4 هللا دغَو» ىلاعت هلوقو

 ىرخأ هيف خفن َمُث» هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ٦٨! :رمزلا 4 ايبرَع ًانآزُم»

 «٨'. خفث» ىلع حتفلاو عفرلا 4 ىرحأ » يف لمتحيف ٦٨[ :رمزلا

 :نمؤملا ةروس نمو

 ىلع بصن ١"[ :رفاغ] 4 نيرهاظ مويلا كلملا مكَل مؤق اي » ىلاعت هلوق
 عفرلاب ه راَنلا» [: .رئاغ ًايِشَعَو اودغ اَهيَلَع َنوُضَرَغِث رانلا » هلوقو ،لاحلا

 مُكُجَرْخُي معُث» هلوقو 5'"لصاصتخالا ىلع اهبصن زوجيو ،ءادتبالا ىلع

 اذك ثباتك اذه يأ .ةمزاللا لاحلا ىلع (ًاكرابم) ئرقو ،(رابم) عفرب روهمجلا ةءارق ()

 ،يرشخمزلاو ٥٥٦٥/٧ ج رحبلا ،نايح وبأ .دحأل اهابسني ملو ،يرشخمزلاو نايح وبأ اهركذ

 ٢٧٢٣. ج فاشكلا

 .تبثأ ام باوصلاو «ءاخر حيرلا هل انرخسو» اذكه لصألا يف تءاج 0٣٦ ؛ص ()

 :فاشكلا يف لاقو ‘©‘بصن عضوم يف نوكت نأ ىلع (ىرخأ) لمتحاو» :رحبلا يف لاق )٢(

 :ةقاحلا](ةدحاو ةّعفَت روصلا ىف خ ادَق) هلوق ىلعف عفرلا امأ ؤبصنلاو عفرلا لمتحي»

 رحبلا "نايح وبأ ١٣[«. :ةقاحلا] }ةدحاو ةَّخفت) :أرق نم ةءارق ىلعف بصنلا امأو ١٣[

 ٤٠٩/٢. ج فاشكلا ،يرشخمزلاو . ٧٨٥ا٧ج

 :لاق دحأل اهبسني ملو بصنلا ةءارقل نايح وبأ راشأو ،عفرلاب (رانلا) روهمجلا ةءارق ()

 :يرشخمزلا لاقو ،اهيلع نوضرعي انلا نولخدي :يأ بصن نم ةءارق هجولا اذه يوقيو»

 ٦٢٠/٧. ج رحبلا ،نايح وبأ .«صاصتخالا ىلع بصني نأ زوجيو»

,
=
 



 (لوالا هزجلا) ظاقلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك ح ِ ٢٦ ١

 ذإ» هلوقو ،سنجلا ىلع لفطلا دحويو ،لاحلا ىلع بصن (: :رناغ] ؟ًالفط
 ىلع فطع « لِساَلَسلا» عفري ٦[ :رئاغا 4لِسالَملاَو هتاتح يي لالغألا

 ىلع ؟ َليساَلَسلا» بصن زوجيو ،هربخو ءادتبالا ىلع هعفرو .4 لالغألا »
 ،'لالغأ يف مهقانعأ :ىنعمب ىنعملا ىلع المح هرج زوجيو "لوعفملا مدقت

 .ردصملا ىلع بصن هه :رفاغ] 4 هللا تنس » هلوقو

 :تلصق ةروس نمو

 ريثت » هلوقو ،لاحلا وأ حدملا ىلع بصن ٢ :تلصن) 4 ابرَع انآزُف» هلوق

 ربخلا وأ «باتك»ل ةفصلا ىلع عفرلاب ئرقو ،هلبق امل عبت [ :تلصنا هأريذَنَو

 هلوقو ردصملا ىلع بصن ١٠[ :تلصن] 4 َنيِلئاَسلِل ءاَوَس» هلوقو ،'""فوذحملا

 اتيايآب اوئاك امب ءاَرَج» هلوقو ،ردصملا ىلع بصن ا! :تصن] ؟ ًاظفجَو»

 «ميحَر روُقَع نيم الزؤئن» هلوقو ردصملا ىلع بصن ٢٨ :تلصنا ؟َنوُدَحجَ
 .ردصملا ىلع «ًلَرُن» بصن ٢٢[ :تلصنا

 :ىروشلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع بصن ١٤ :تلصن] 4مُهَنََت ًايفب» هلوقو

 "..ىلاعت هلوق :فرخزلا ةروس نمو

 نب ديزو سابع نباو دوعسم نبا أرقو ،(نالغألا) ىلع افطع (لسالسلا) عفرب روهمجلا ةءارق )١(
 فطع وهو ،لعافلل اينبم (نوْبَحْسي) ،لوعفملا ىلع بصنلاب (لسالسلاو) باثو نباو يلع
 نبا لاق ؛ماللا رجب (لسالسلاو) سابع نبا مهنم ةقرف تأرقو ،ةيمسا ةلمج ىلع ةيلعف ةلمج
 ٦٢٩/٧. ج رحبلا ،نايح وبأ .«لسالسلاو لالغألا يف مهقانعأ ذإ :ريدقت ىلع» :ةيطع

 وأ باتكل ةفصلا ىلع امهعفرب (زيذنو ريشب) يلع نب ديز أرقو ؤبصنلاب روهمجلا ةءارق )٢(
 ٦٣٩/٧. ج رحبلا ،نايح وبأ .فوذحم أدتبم ربخ ىلع

 .لصالاب ضايب )٣(



 ٨ ٢٦٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 مسري .٠ __

 :ناخدلا ةروس نمو

 رمألا اذهب ينعأ» :ىلع « ارمأ » بصن اه :ناخدلا] 4 اَندْنِع نيم ًارمأ» هلوق
 ١ ؛ناخدلاا 4 ةَمحَر» هلوقو .'»4 ُنُك» نم الاح نوكي نأ زوجيو 5الصاح أرمأ
 ارمأ و 5٣ :ناخدلا] 4 َنيرذنُم اَتَك انإ » نم لدب ىلع « ةَمحَر» بصن

 نأل ؛اندنع نم رماوألا ردصت وأ ،رمأ لك اهيف لصفي :يأ 5،هب لوعفم 4 ةمحرو

 ئرقو ،ةمحرلا باب نم ةيهلإلا رماوألا رودصو ،انتمحر لسرن نأ اننأش نم

 ؛َكْبَر نيم الضَن» لوقو "؛ئ“قمحر كلت» ىلع عفرلاب 4ةممح ةممخَر»لا

 'عفرلاب ئرقو الضف اوطعأ :يأ هبصن ٥٧[ :ناخدلا]

 :ةيثاجلا ةروس نمو

 هلوقو لاحلا وأ ردصملا ىلع بصن ١٧[ :ةيئثاجلا] 4 مُهَنَيَب ايف » هلوق

 مُهاْحَم ءاوس » هلوقو ،زييمتلا ىلع 4ةممُحَر» بصن .« ةَمْحَرَو ئدمه»

 لدبلا ىلع هبصن زوجيو ،ءادتبالا ىلع 4 ءاوس » عفرب ٠[ :ةيثاجلا : مُهئاَمَمَو
 مكنإ اليلق باذا وفاك اًنإ» هلوقو .‘أفاكلا يف ريمضلا نم لاحلا وأ

 .اليلق ًافشك :يأ اردصم فصو ىلع «اّليِلَق» بصن '"4«ةوێاَع

 ٤« :ناخدلا» «ميكَح رشأ لك قرفي اهيف» ىلاعت هلوق يف ()

 ،نايح وبأ .عفرلاب (غمحر) نسحلاو يلع نب ديز أرقو ،(ةمحر) بصنب روهمجلا ةءارق ()

 ٤٧/٨. ج رحبلا

 ،يرشخمزلاو يسولألاك نيرسفملا نم ةعامج اهيلإ راشأ \دحأل بسنت مل ةذاش عفرلا ةءارق )٢(

 .قبس اميف اهيلع هيبنتلا مدقت دفو
 )( :فارعألا  6٥٦٢:نامقلو ٣.

 فاحتإ ،انبلا .عفرلاب نوقابلا اهأرقو ؤفلخو يئاسكلاو صفحو ةزمح بصنلاب (اوس) أرق )٥(

 ٤٦٧/٢. ج

 اذكه «نوركذت وأ نونمؤت ام اليلق باذعلا اوفشاك انإ» لصألا يف تدرو 6١٥ :ناخدلا )٦(

 .تبثأ ام باوصلاو ‘تدرو



 (لوالا ءزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٦٦ ٨٦
 1 ِ۔ -<

 :فاقحألا ةروس نمو

 نم لاح ىلع امهبصن !١[ :فاقحالا] 4 اًيِبَرَع اًناسل قذَصُم اَتِك اَذَهَو» هلوق

 بصن ء[٤٠ :فاقحالا] 4 َنيدلاَخ ةَّحْلا ثاَحضأ كبوأ » هلوقو « تاك » ريمض

 ["ه :فاقحالا] 4 اًهْزُك ةْنَعَضَوَو اهرك هت ةْلَمَح » هلوقو لاحلا ىلع 4 َنيدلاَخ »

 ىلع ؛ًدغَو» بصن ا :فاقحالا] 4 قذّصلا دغَو» هلوقو ،لاحلا ىلع ابصن

 عفرب ٢٥! فاقحالا 4 عالت راهت نيم ةعاس ال اوثبلي مل » هلوقو ردصملا
 .غيلبت وأ ةيافك وأ غالب ةروسلا هذه وأ ،هب مئظِعؤ غالب اذه :يأ 4 غالب {

 : ةلت دمحم ةروس نمو

 ىلع بصنو باقرلا برضاف :هلصأ [: :دمحم] 4 باقرلا َبزَضَق» هلوق
 ىلع 4اَدفو ،اًئَم» بصن [: :دمحم] هادف اًمإَو دعب انم اَمإَن» هلوقو ردصملا
 ىلع «ًدغَب» عفرو ،ءادف مهودافت وأ اام مهيلع اونمت نأ اًمِإ :يأ ردصملا

 ااهوقسو اًطاطحناو مهل اروبثف :يأ [ه :دمحم] ٩ ْمُهَل ائَتَت» هلوقو "ةياغلا

 نم ١٦[ :دمحم] 4 امن » هلوقو ،'اّنعل سعتلا ديفيو اردصملا ىلع هبصنو

 .ائقو :ىنعمب فرظ وهو مدقت ءيشلا تيأ :مهلوق

 :حتفلا ةروس نمو

 هللا ةتس » هلوقو هتعنو ردصم اا :جنال 4 ائيبُش اُحنَت» ىلاعت هلوق
 نم ىضم نم يف ةميدق ةنس هؤايبنأ نس يأ ردصملا ىلع اهبصنب [" :حتفلا

 .لاحلا ىلع « انوكم » بصن ٦٥[ :حتفلا] 4 اًفوكْغَم َيذَهْلاَو » هلوقو .'"ممألا

 فاحتإ ،انبلا .ردصملا ىلع بصنلاب (اغالب) نسحلا أرقو .(غالب) عفرب روهمجلا ةءارق )١(

 .٢/٣٧٤ج

 لعلو ،«اعل سعتلا طيفيو» اذكه ةموهفم ريغ ةشوشم لصالا يف ةرابعلا هذه تءاج )٢(

 .ةيآلا ىنعمل هبرقل هتبثأ ام باوصلا

 )٢( :هلوق اهنم ،ةقباس عضاوم ةدع يف ةيآلا هذه ىنعم ىلع مالك فلؤملل مدقتو لصالاب اذك =



 ٨ ٢٦٧ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 وت ̀ . رح

 :تارجحلا ةروس نمو

 هلوقو اردصملا ىلع ابصن هلعل "4 ةممغِنَو» ؛الضَت» ىلاعت هلوق

 ىلع هائيَم» تبصن ا" :تارجحلا) اميم يجأ مخل َلكأَي نأ ممكدَحَأ ثجيأ»
 .'»صضفاخلا عزنب بصن ١٧( :تارجحلا] 4 مكمالس َىَلَع اوُتُمَت ال » هلوقو ،لاحلا

 :ق ةروس نمو

 اقزر» هلوقو ،لاحلاو ردصملا ىلع ابصن ٨[ :ق] 4 ىركذو ًةَرِصْبَت» هلوق
 ،نيعرسم :يأ [!؛ :قا 4 اعاريس» هلوقو ©ردصملا ىلع بصن ١[ :ق] رامل
 .لاحلا ىلع بصن

 :تايراذلا ةروس نمو

 4 ارفو تالباَحْلاَت » هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ١[ :تايراذلا] 4 اوزَذ» هلوق

 ؛ار ني تايراَجْلاَ » هلوقو ‘ردصملاب لومحملا ةيمستب بصن [! :تايراذلا)

 حتفلاب ئرق [؛٦ :تايراذلاا 4 حون مْوَقَو» هلوقو ردصم ةفص ىلع بصن [ :تايراذلا
 ٤٣[6 :تايراذلا ؛دوُمَت يفو » ىلع اًمطع "رسكلا اهيف زوجيو ،«انكلهأف» ىلع

 وهو «امماَنْيَنَب » وهو هولتي لعف ىلع هبصن ×٤[ :تايراذلا] 4 اَهاَنْيَنَب َءاَمَسلاَو » هلوقو

 .«نإ» مسا ىلع بصن ٥٩[ :تايراذلا] 4 اًبوُئَد اومل َنيِذَِل َنإَق» هلوقو ،لوعفم

 :روطلا ةروس نمو

 .4 اؤَرَي» ىلع بصن ٤٤( ؛روطلا] 4 امقشيك اؤرَي نإو » هلوق

 ،هفاضأف «هَنُس هللا ٌنَس» :لاق هنأك لعفلا ركذ نع ىفتكاو ردصملا ىلع «هللا ةئشٌس»ه بصنه -

 .«نيونتلا طقسأ كلذ لجأ نم

 ٨« :تارجحلا» «ميِكَح ميِلَع ةللاو ةمعنَو هللا نم الضف» ةيآلا مامت ()

 .ظفاخلا :لصألا يف تءاج ()

 فاحتإ "انبلا .بصنلاب نوقابلا اهأرقو ©تفلخو ىئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ رسكلاب اهأرق )٣(

 .٢/٣٩٤ج



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .گ ٦.٦٨

 :مجنلاو ةروس نمو

 ردصملا ىلع «ةَلْزَت» بصن (" :مجنلاا 4ةَلَن هآر ذَقَلَو» ىلاعت هلوق

 4 الإ» ضعب دنعو ،ًاعطقنم ءانثتسا هلعج ضعبف ٢٢[ :مجنلاا 4 َمَمَلل ال » هلوقو

 دنعف «مَمَللاو َشحاَوَقْلاَو مثإلا زيابك توثيَتْجَ َنيِذَلا» يأ ،ةفطاعلا واولا ىنعمب

 .ةبوت الب رئابكلا بانتجا دنع بونذلا رئاغص وهو مَمّللا رفغي لوألا لوقلا لهأ

 :رمقلا ةروس نمو

 ،لاحلا ىلع 4 ًاعشُح » بصن ١[ :رمتلا 4 مهراصبأ ًاعشُح » ىلاعت هلوق

 ىلع « ارتب » بصن [٢؛ :رمقلا] عت ًادجا اتم ارتب اولاَقَ » هلوقو

 هلوقو ©ردصملا ىلع بصن ٢٥[ :رمقلا] 4 اندنع نم ةمغن » هلوقو ؤ هعبت هعمل »

 ذإ ،ةيفانلا «ام» ربخ ىلع 4؛ةَحاَو» بصن [. :رمقلا 4ٌةَدِحاَو الإ انوم امو ,

 .«ناك» تاوخأ نم «سيل»و ،«سيل» ىنعمب يه

 نمحرلا ةروس نمو

 ئرقو ٢٤[ :نمحرلا] « مالغأل امك رختلا يف ثآتنُملا راوحل هَّلَو» هلوق

 4 شساَحْنَو رات ن نم ظاوش اَمَكِيَلَع لسري ط هلوقو ٠ ) 'ءارلا عفرو ءايلا فذحب

 م -

 4 ناهذلا ة ةَدُرَو ثناكنف . هلوقو .4 ُلَسزُي ط ىلع > ًاساَحْت « بصن ٣٥] : نمحرلا]

 باب نم نوكيف عفرلاب تثرقو ،«ناك» ربخ ىلع ٩ ًةَدزَو» بصن ٢٧! :نمحرلا]
 ١ دي رجتل (٢) 1

 أرقو ،ءايلا تبثأ اهيلع فقو اذإ بوقعيو ،ءارلا رسكو ءايلا فذحب (راوجلا) روهمجلا ةءارق )١(

 ٥١٠/٦٢. ج فاحتإ ،انبلا .فوذحملا يسانتل ءارلا عفرو ءايلا فذحب (زاوجلا) نسحلا

 ءامس تلصحف :ىنعمب عفرلاب (ةدرو) ريمع نب ديبع أرقو ،(ةدرو) بصنب روهمجلا ةءارق )٢(

 :هلوقك ديرجتلا ىمسي يذلا مالكلا نم وهو ،ةدرو

 ميرك تومي وأ مناغملا وحن ةوزغب نلحرأل تيقب نكف
 ٢٧٧/٨. ج رحبلا ،نايح وبأ



 ٨ ٢٦٨٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 _ ' رح رر

 :ةعقاولا ةروس نمو

 امب ءاَرَج» هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ١! :ةعقاولاا 4 َنيِئِكَتُم» ىلاعت هلوق

 .ردصملا ىلع 4 ءاَرَج» بصن ٤" :ةعقاولا 4 َنوُلَمغعَي اوناك

 :ديدحلا ةروس نمو

 هبصنو «الئَك»ب لعفلا بصن ٢٢[ :ديدحلا] « اؤسأت الكل % ىلاعت هلوق

 . «نؤَسأَت» نم نونلا فذح

 :ةلداجملا ةروس نمو

 .لاحلا ىلع بصن ٢٦[ :ديدحلا] 4 اهيف َنيدلاحح » ىلاعت هلوق

 :رشحلا ةروس نمو

 .فرظلا ىلع بصن ١٥[ :رشحلا] « ًابيرق مهلنق نم َنيذلا ,

 . ")اهيف بيرغ بصن ال . ةتحتمملا ةروس نمو

 :فصلا ةروس نمو

 ىن َنوُلِناَقُي » هلوقو زييمتلا ىلع بصن ٢[ :فصلا] 4 ًاتقم رْبَك» هلوق

 بصن ٦[ :فصلا] « ًارّشَبْمَو» هلوقو هب فصو ردصم [: :فصلا] 4 ًاقَص هليبس

 .لاحلا ىلع بصن '"« نيدلاخ » هلوقو ،لاحلا ىلع

 :ةعمجلا ةروس نمو

 ١4". َنيَِمألا» ىلع فطعلا ىلع [+ :ةعمجلا] 4 امهنم َنيرَخآَو » ىلاعت هلوقو

 .بوصنملا بيرغ نم اهيف ام نيبيسو ةنحتمملا ةروس مداقلا لصفلا يف فلؤملا ركذيس ()
 .ميركلا نآرقلا يف عضاوملا تارشع يف دجوتو ©ثفصلا ةروس يف دجوت ال )٦(

 هملعو مهيز هتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر نيتمألا يف تع يذلا وه» ىلاعت هلوق يف ()
 ءا :ةعمجلا» «نيبش لالض يفل لبق نم اوئاك نإو ةمكحلاو باتكلا



 الوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٧٠ ٨
 يت 7 :ز

 :نباغتلا ةروس نمو
 2 .ء م [ ِ

 اوقفنأو » هلوقو ‘لاحلا ىلع بصن ٩[ :نباغنلا] ؟ ادبأ اَهيِف نيدلاخ » هلوق

 . «مكسفنأل اريخ ًاقافنإ» :يأ كردصم فصو ىلع بصن ١٦[ :نباغتلا 4 اريخ

 . '"بصاونلا بيرغ اهيف ال :قالطلا ةروس نمو

 :ميرحتلا ةروس نمو

 ىلع افطع « مَيزَم» بصن !٠[ :ميرحتلا] 4 نارمع تتا مَيزَمَو» هلوق

 ٠٠. :ميرحتلا] > ًالَتَم نلا برَض ط

 هلوقو ©ردصملا ىلع بصنو ء«ًادعبف» :يأ ١[ :كلملاا ًاقحخشت» هلوقو

 « نيرداق مزح » هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ١[ ملقلا 4 َنيجبضُ اهّتمرضصيَل»

 [٤ه ؛ملقلا) 4 مُهراَصنأ ةعِشاَخ» هلوقو ،لاحلا ىلع 4 َنيراَت» بصن ٥![ ؛ملقلا

 .لاحلا ىلع > ةعشاخ » بصن

 :قاحلا ةروس نمو

 .لاحلا ىلع بصن [+ :جراعملا] 4 ًاعارس ثادجألا نم َنوُجْرْخَي » هلوق

 .'"بصاونلا نم اهيف بيرغ ال :حون ةروس نمو

 :نجلا ةروس نمو

 هلوقو اردصم وهو . «ًاغالب غلبأ» ىلع بصن ٢٢[ :نجلا] 4 اغالب الإ» هلوق

 .لاحلا ىلع بصن ٢٢[ :نجلا] 4 نيدلاخ «

 .'""بصاونلا نم اهيف بيرغ ال :لمزملا ةروس نمو

 .بوصنملا بيرغ نم اهيف ام نيبيسو قالطلا ةروس مداقلا لصفلا يف فلؤملا ركذيس )١(

 .بوصنملا بيرغ نم اهيف ام نيبيسو حون ةروس مداقلا لصفلا يف فلؤملا ركذيس (٢)

 يف عقو دقو ؤبوصنملا بيرغ نم اهيف ام نيبيسو لمزملا ةروس رطسأ دعب فلؤملا ركذيس )٣(
 .اهيف بوصنملا عضاوم يفو روسلا بيترت يف ديدش شيوشت لصفلا اذه



 ٢٦٧١ گ ٦ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 شل

 ."كلذك :ميرحتلا ةروس نمو

 :ةقاحلا ةروسو

 اولك » هلوقو ،ةلعلا ىلع بصتنا ردصم ٠ :ةقاحلا 4 ًاموشح » ىلاعت هلوق

 ٦ «ئينه متينه» ىلع وأ اردصم فصو ىلع بصن [ :ةقاحلا] 4 ًائينَه اوبرشاو

 .ردصم وهو

 .""بيرغ بوصنم اهيف ال :جراعملا ةروسو

 :لمزملا ةروس نمو

 ًاحس» هلوقو 6زييمتلا ىلع ابصن '"١«ًاليق موقأو عاطو دشأ » ىلاعت هلوق

 ىلع نبصن ١١[ :لمزملا 4 اليمجج»و اه لمزملاا “ًاليتبت»و [ء :لمزملال ؟أليو
 بصن "١! ؛لمزملاا ؟ًالامكنأ اَتِيَدَل َنإ» هلوقو رداصم توعن نهضعبو 6رداصملا
 فصو [ :لمزملا] ؟ًاليبق» كردصم [ :لمزملا 4 اذخأ » هلوقو ،«نإ» مسا ىلع
 .ردصم

 :رثدملا ةروس نمو

 وهو لعفلاب كبايث » بصن [: :رئدملا] 4 زَهظَق كباَيثَو» ىلاعت هلوق
 هلوقو 6اه .رندملاا زجُهاق َرْجْرلاَو» هلوق كلذكو ،لوعفملا مدق زهلت»
 ىلع بصن ١١[ :رثدملا] 4 ًادوُعَص هقهرأَس » هلوقو ردصم [٠ن :رثدملا] 4 ًاديهمت»

 .ليلق لبق اهيف بيرغلا نايب مدقت ()

 دقو ؤبوصنملا بيرغ نم اهيف ام نيبيسو جراعملا ةروس مداقلا لصفلا يف فلؤملا ركذيس ()

 .قبس اميف ةلثمأ اهل مدقت

 ةءارق يهو ،زمهلاو ءاطلا دمو واولا رسكب «ءاطو» لصألا يف ةيآلا تدرو اذك 0٦ :لمزملا ()

 ٢/٨٠٦٥٬ج فاحتإ ءانبلا .ءاطلا نوكسو واولا حتفب (ًأصَو) نوقابلا أرقو ،رماع نباو ورمع يبا
 ٩.



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٧٢ ٨٦.

 ۔ ,٠ 2 0 ۔ , ۔7 . 4 . .

 عفرب ئرق ١٧[ :رثدملا] ٩ رشتلل ةحاول < هلوقو .4 هقهزأشس ورهو لعفلا

 .'٨صاصتخالا ىلع حتفلاب ئرقو ،ءادتبالا ىلع «ةَحاَوَل»

 .'"هلوق :همايقلا ةروس نمو

 .'"”"بصاونلا نم بيرغ اهيف ام :نيتلا ةروسو

 :ةلمهملا نيعلاب قلعلا ةروس نمو

 دكؤملا ةفيفخلا نونلا ضوع فلألاب بصن [اه :نلعلا] ؛ًاعقشتَل» هلوق

 .اهب

 .بصان بيرغ اهيف ال :ردقلا ةروس نمو

 .ااهيف بيرغ بصان ال :ةمايقلا ةروس

 :ناستالا ةروس نمو

 ؛ًانيع» هلوقو ،«ناك» ربخ ىلع بصن ه ناسنإلا اروُثاَك اهجازم َناَك»

 ىلع بصن وأ اهلثم هبصنو «ًاَروُقاَك» نم لدب ىلع هبصن ا٦ :ناسنإلا
 هلوقو ،ا` :ناسنإلا 4 اهب بَرشَي» وهو هدعب ام هرسفي لعفب وأ صاصتخالا

 ٨«ناك» ربخ ىلع بوصنم ٠٦[ :ناسنإلا 4اريرظمَت» وأ [ .ناسنالا هاريظَتشُش »
 .لاحلا ىلع بصن ٢[ :ناسنإلل 4 َنيِئِكَتُم » هلوقو

 يبأ نباو نسحلاو يلع نب ديزو يفوعلا أرقو شةحاول يه يأ 5عفرلاب (ةحاؤَل) روهمجلا أرق )١(
 الإ نوكت ال رذت الو يقبت ال يتلا رانلا نأل ؛ةدكؤملا لاحلا ىلع بصنلاب (ةَحاؤل) ةلبع
 رحبلا نايح وبأ ۔ليوهتلل صاصتخالا ىلع ابصن :يرشخمزلا لاقو اراشباألل ةريغم

 ٥٢٢٣٨. ج

 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيسو لصالاب اذك )٢(

 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )٢(
 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )٤(

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 اذذفگ4 ر ةر

 :(٢ناستالا ةروس نمو

 وأ ؟مُهَيلاَع» يف لاحلا ىلع هبصن ")« مهَيلاَع» هلوقو "..هنيع

 ربخ هنأ ىلع عفرلاب ئرقو ؤفاضم ريدقت ىلع «ًاكلشم» وأ "مهبسح

 4قرَبَتْساَو» ىنعملاب ؛سدنشس» ىلع المح « رضح » ئرقو .!4بايث»
 .)رجلاب ئرقو "عفرلاب ئرقو سكعلاب ئرقو 04 اَيث» ىلع افطع عفرلاب

 ."بوصنملا نم اهيف بيرغ ال :أبنلا ةروس نمو

 :ناستاللا ةروس نمو

 4 َنيملاَّملا» بصن [ :ناسنإلا 4 اميل ًاباذَع مَهَل ًّدَعَأ َنيملاَئلاَو» هلوقو

 .'”ءادتبالا ىلع عفرلاب ئرقو 04 مُهَل ًدَعأ» هرسفي لعفب

 .رطسأ دعب اهركذ يتأيس امك ثالث لب ؛نيترم ةرركم لصالاب اذك ()

 .لصالاب ضايب ()
 ابارش مهبر مهاقسو ةضف ني رواسأ اولُحَو قربتشإو رضخ سذنش بايث مهتلاع» ةيآلا مامت )٢(

 ٦١« :ناسنالا» «اروهَط

 أدتبم (بايث)و إمدقم ربخ هنأ ىلع رفعج وبأو ةزمحو عفان ءايلا نوكسب (مهێلاع) أرق ()
 وأ ،(مهيلع) يف رورجملا ريمضلا نم لاح هنأ ىلع ءاهلا مضو ءايلا حتفب نوقابلاو ارخؤم

 !/٥٧٨. ج فاحتإ انبلا .(بايث)ل امدقم اربخ ةيفرظلا ىلع وأ ،(مهتبسح) لوعفم نم

 ضفخب ركب وبأو ريثك نبا أرقو ،امهيف عفرلاب صفحو عفانف (قربتسإو رضخ) يف فلتخا (ه)
 هزاجأو .عمجلاب درفملا فصو هيفو (سدنس)ل تعن (رضخ) ف "يناثلا عفرو لوالا

 .يناثلا ضفخو لوألا عفرب بوقعيو رفعج وبأو رماع نباو ورمع وبأ أرقو ،شفخالا

 سدنس نم رضخ بايث :يأ (رسدنس) ىلع قسن (قربتسا)و ،(بايث)ل تعن (رضخ)ذف

 ء(سدنس)ل تعن (رضخ)ف ،امهضفخب فلخو يئاسكلاو ةزمح أرقو ،قربتسإ نمو
 6٥٥٧٨/٦٢ ٥٧٩. ج فاحتإ ،انبلا .(سدنس) ىلع قسن (قربتسا)و

 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )١(

 ةلبع يبأ نباو نامثع نب نابأو ريبزلا نبا أرقو .(نيملاظلاو) بصنب روهمجلا أرق )٧(

 ٥٦٠/٨. ج رحبلا ،نايح وبأ .عفرلاب (نوملاظلاو)
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 :تالسرملا ةروس نمو

 ردصملا ىلع نهبصن وجرأ اميف ١. ٣. ٤[ :تالسرملا] ٩ ًاقزَقو .ًارشتو .فزع ,

 :ليقو لعفلا ىلع هبصن اوجرأ ٥] :تالسرملا] 4 اركذ تايتلُملاَق ٥ هنلرقتو

 .ردصملا ىلع ابصن ٦[ :تالسرملا] 4 ًارذُت وا ًارذغ » هلوقو لاحلا ىنع 6 فزع ٠

 ."اهيف بيرغ ال :ةنيبلا ةروس نمو

 .'"اهيف بيرغ ال :تلزلز اذإ ةروسو

 :تايداعلا ةروس نمو

 َنرَتأَق ط هلوقو رداصم ٢[ :تايداعلا] 4 ًاحذَت و ٣[ :تايداعلا] 4 ًاحبض ط هلوق

 .4 َنزَتأَق » وهو لوعفملا ىلع بصن ا :تايداعلا 4 اعفن هب

 .اهلثم اضيأ اهيف بيرغ ال :ةعراقلا ةروس نمو

 ةروسو .ليقلا ةروسو .ليولا ةروسو .رثاكتلا ةروسو .رصعلا ةروس كلذكو

 .'"'اهيف بيرغ ال :تيأرأ

 :شيرق ةروسو

 يأ ردصملا ىلع 4 ةلخر « بصن ] :شيرق] 4 ءاتشلا ةلحر ط ىلاعت هلوق

 .«فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهلاحرإ»

 ۔ا}نورقاكلا ةروس كلذكو

 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )١(

 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )٢(

 .مداقلا لصفلا يف تابوصنم نم اهضعب يف ام فلؤملا ركذيس )٣(

 .تابوصنملا نم اهيف بيرغ ال يأ )٤(



 ٢٧٥ يا .مر صنلا قيقحت :يناثلا مستلا

 .لاحلا ىلع بصن [! :رصنلا] 4 ًاجاوف < هلوق :رصتلا ةروس نمو

 :بهل ةروس نمو

 هلوقو ،يناثلا لوعفملا ىلع بوصنم ء :دسملا] 4 ارات ىلضَيَس» هلوق

 نمو ،مذلا ىلعف « ًةَلاَمَح» بصن نمف ٤[ :دسملا] ٩ بظَحلا ةَلاَمَح ةأرماو ,

 ٢". ةئأرما» وهو أدتبم ربخ ىلع هعنر

 ،بيرغ نهيف بصان ال :ساوسولا ةروسو قلفلا ةروسو صالخالا ةروسو

 .'"بيترتلا نع لفاغت عقوو

 :تاعزاتلا ةروس نمو

 نهبصن [٤!۔١:تاعزانلاا 4ًاقتَس»و “ًاحبس»و «ًاطشت»و «اقزَغ» هلوق
 لابجلاو » هلوقو ©لعفلا ىلع [ه :تاعزانلا] ارمأ تاربَدُمْلاَق » ردصملا ىلع

 هلوقو ،هامماَسزَأ» وهو لعفلا ىلع « لابجلا» بصن ٢٢[ :تاعزانلا اماس

 .ردصملا ىلع بصن ٢٢[ :تاعزانلا] مكل اًعاَتَم»

 .) اهيف بيرغ بص ان ال : سبع ةروسو

 .قبس اميف اهجيرخت مدقت دقو ٦٣٦0/؟ ج :فاحتإ .نوقابلا اهعفربو مصاع اهبصنب أرق )١(

 ةمداقلا لوصفلا يف يتأيس امك ۔ ةروس ةروس بارعإلا بتري هنأ خيشلا جهنم ىلع بلغي )١(

 يف تابوصنملا بارعإ يف عنص امك طخلا اذه نع جرخي انايحأ نكلو ‘۔ بارعإلا نم
 املك ىرخأ روس نم تابوصنم لخدي ةراتف ءادج ريثك شيوشت عقو دقف لصفلا اذه

 يف ضعب ىلع روسلا ضعب مدقي ةراتو ،اهلبق ةروس يف اهجرديف 6اهتاليثم ترركت
 دوعي مث ،اهيف تابوصنملا دوجو يفني ةراتو ؤتارم ةدع ةروسلا ركذ رركي ةراتو ،بيترتلا

 لفاغت عقرو» انه هلوق يف هيلإ حملأف كلذ هسفنب وه ظحال دقو ،اهيف بصنلل عضاوم ركذيل

 كردتسيف بتك ةدع نم صخلي هنأ وأ فلؤملل دوصقم كلذأ يردن الو ،«بيترتلا نع

 دقو ،باوصلل برقأ ريخألا يأرلا اذه لعلو ؤبصنلل عضاوم اهيف دجو املك تمدقت روسل

 .ةساردلا يف هيلع هيبنتلا ثحابلا مدق

 .هدعب يذلا بابلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )٢(



 (لوالا ءزجلار ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٧٦ ٨
 . = ِ .۔.:=٩٤٣

 .۔'١ةيشاغلا ةروسو ىلعألا ةروسو قراطلا ةروسو جوربلا ةروسو تقشنا ةروسو

 :رجقلا ةروس نمو

 ٩ًاكَد ًاكد» هلوق كلذكو ردصملا ىلع ابصن ٠٩[ :رجنلا] ه اَمَل الكأ » هلوق

 ٢١[. :رجفلا]

 .اهيف بيرغ ال :دلبلا ةروسو

 ىلع 4 هللا
 غ

 ات » بصن ٠١٣[ :سمشلا] ٩ هللا ةَّقاَت» هلوق :سمشلاو ةروس نمو

 .اهَرقع اورذحاو ثهللا ةقان اورذ :رامضإ

 ىلع 4 تفؤَس » بصن ٢١[ :ليللا] ىتضزي تفؤسَلَو » هلوق :ليللا ةروس نمو

 .فرظلا

 .اهيف بيرغ ال :حرشلا ةروس

 . ترطفنا ةروس كلذكو اهيف بيرغ ال :تروك ةروسو

 :نيضمطملا ةروسو

 وأ ،حدملا ىلع « ًانيَع » بصن ٢٨[ :نيففطملا] « َنوُبََقُمْلا اَهِب برشي ائيَع»

 .ا .نيففطملا 4 مينسَت» نم لاحلا

 :ةيوتلا ةروس نمو

 ؤَل» هلوقو 64 نوُبقزَي ال» وهو لعفلا ىلع ابصن "٠ .ةبونلا ةمذ الو ًاڵإ»

 اوعد ام ناك ول نأ هنأ ىلع بصن !٤[ :ةبوتلا] ٩ ادصاق اًرقَسَو ابيرق اضَرَع ناك

 .اطسوتم :ادصاقو كابيرق ًايويند ًاعفن هيلإ

 .هدعب يذلا بابلا يف تابوصنم نم اهيف ام فلؤملا ركذيس )١(

 



.. = 
 .عضوم لك يف لاحلا ىلع بصن [ .ةبوتلا] 4 اهيف َنيدلاَح»و

 فوذحم قلعتم :ليق “ةَرْهَو» بصن ١٣١[ :هط] « انلا ةايَحْلا ةَرهَر » هلوقو

 .هانيطعأ :هانعم

 .هظفل ريغ نم ردصملا ىلع ٢٥( :ءايبنألا 4 ةئف » بصنو

 .سيل ريخب بصن [ه :دوه] 4 اًفورضَم سيل» هلوقو

 ربخ ىلع « ةرْبِع» بصن ١١[ :فسوي] « ةَرْبِع مهصصق يف ناك ذَقَل» هلوقو

 0٨4. خهِصَصَق يف» همساو 5ناك

 .زييمتلا ىلع بصن ٢٦٢[ :ءارسإلاو ٦٦. :ءاسنلا] ه ًاليبَس َءاَسَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن ٢[ :فيكلا] 4 َنيِثِكاَم » هلوقو

 ءةيلوعفملا ىلع ؛اممْلع» بصن ٠٨[ :هط] ه املع ءيش ك عيسو » هلوقو

 ."ىنعملا يف ىلع ام نكل روهشملا يف زييمتلا ىلع بصتنا نإو

 .لاحلا ىلع بصن ٧٢[ :ةبوتلا] 4 اهيف َنيدلاَخ»

 مهلدعأ :هريسفت ،زييمتلا ىلع 4 ةقيرط » بصن ٠٠٤[ :هط] ةق َ ْمُهْنَتْمَأ»

 .ايأر

 يأ "لاحلا ىلع « الاجر » بصن ٢٧( :جحلا 4 الاجر وئأي » هلوقو

 .مهلجرأ ىلع نوشمي

 هلوقو ،ةلعلا وأ لاحلا ىلع بصن ١٨[ :فيكلا] ه اًراَرَف مهنم تيلوَل» هلوقو

 يف» ينعي فلؤملا ناك نإ الإ اذاوشلا يف ىتح هدجأ ملو «ةربع» بصن يل نبي مل ()

 .هيلع هيبنتلا مدقت دقو ،مدقم ناك ربخ بصن لحم يف يهف «مهصصق

 .لصالاب اذك )٢(



 (لوألا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك يگ ٢٧ ٦

 ىلع هبصن ٣١[ :فيكلا] 4 َنيِئِكَتُم» هلوقو ،لاحلا يأ '«ابغر مهنم تنلُمَلَو»

 ىلع ابصن ٢٤[ :فهكلا] ارقن ءاو الام نم وتك » هلوقو .حدملا وأ لاحلا

 .هفصوو فرظلا ىلع بصن ٠١[ :فيكلا] 4 اًدَذَع َنيِنس » هلوقو زييمتلا

 هلوقو لاحلا ىلع بصنو ةأجف يأ ""م :مامنال) 4ةتْغَب» هلوقو

 نونلا حتفب [" :ماعنلاا 4 َنوُكَتَف» هلوقو لادلا حتفب اه؛ ماعنالاا 4 ْمُهَدْرظَتق »

 .ءافلاب باوجلاب ابصن

 .4 اتنلتز < وهو هلبق ام فطع ىلع بصن ٦[ :ماعنألا] 4 انولو , هلوقو

 يف ردصم ىلع وأ .هل لوعفملا ىلع اهبصن ٨١[ :فارعالا ةوهش » هلوقو

 .لاحلا عضوم

 '""«غاَدَهُش » بصن ٦[ :رونلا « مهفن الإ ءادهش ْمُهَ ْنُكَي مَلَو » هلوقو

 نأ ىلع ،مهل ةفص وأ «ثاَدَهش » لدب «مُهشُقنَأ» لعج «ْمُههشُمنَأ» عفرو

 .ريغ ىنعمب هاڵإ»

 َنيرتخألاب < هلوقو ردصملا ىلع بصن ٠٠٦. ١٠٧[ :فهكلا] 4 الور ط هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 ًالامضَا أ بصن ١٠٢[ :فيكلا] 4 الام

 لوعفملا وأ زييمتلا ىلع هبصن ٦٥ :ميرم) 4 اينَج الطر كيَلَع ظياسُت» هلوقو
 يأ ©فوذحم ربخ ىلعف « لؤَق» عفر نمف ٢٤! :ميرم] ؛قَحْلا َلؤَق» هلوقو ،هل

 !٤. ٤٣. ٤٤[ :ميرم] « تتآ اي » هلوقو ،'‘ردصملا ىلعف هبصن نمو قَحْلا لؤَق وه

 .تيثأ ام باوصلاو (ابعر مهنم تيلول) اذكه لصألا يف تءاج )١(
 (٢) :ماعنألا :اهنم روس ةدع يف تدرو ٣١.

 عجارملا نم هناضم يف ذاوشلا تاءارقلا يف ىتح هدجأ ملو ءادهش» بصن يل نبي مل (٣)

 .ةربتعملا

 )٤( ج :فاحتإ) .عفرلاب نوقابلاو ؤبوقعيو رماع نباو مصاع أرق (لوق) بصنب ٢٣٦/٢(



 صنلا قيتحت :يناثلا مسقلا
 اذف 4 رست

 ."انبأ اي :لاقيو .ىيبأ اي :لاقي ال كلذكو ،ةفاضإلا ءاي نم ةضوعم ءاتلاب

 .لاحلا ىلع بصن [! :ميرم] 4 اًيجَت هاَنْبَوَقَو » هلوفو

 .4 ٍتاَرَم تال» لدب ىلعف هبصن نمف [٥ه :رونلاا 4 تاَرؤَع ثالت» هلوقو

 :لوقي ؛تاَرَم تالت» بصن دقو ،'”ءادتبالا ىلع « ثال» عفري دقو

 دنع نم ةيِجَت» هلوقو ،تاّرَم ثالت يف :هريدقت ؤفرظلا هانعم إمكنذأتسيل

 .ردصملا ىلع بصن ٦١[ :رونلا] ؟هللا

 زييمتلا ىلع امهبصن (! :ناقرفلا] « ًاليقَم نىتتخاَو اًَقَتشُش ويَح» هلوقو

 هاليو اي » هلوق ٢٥""'5 :ناقرفلا اليزنت ةكئالملا لزنو » هلوق كلذكو
 ٩ اريصَنَو اًيِداَه كرب ىقكَو » هلوقو .(هلصأل ا ىلع يتليو ايو ٢٧[ :نانرفلا

 ابصن ٦[ :ناقرفلا] 4 اَماَقُمَو اّرَقَتشُم ثَءاَس » هلوقو ثزييمتلا ىلع ابصن ٢١[ :نانرفلا

 .هفصوو زييمتلا ىلع

4 

٥ 

 .لاحلا ىلع بصن ٦٠[ :ءارعشلا] ه َنيِقرشُم مُهوُتَبنأَق» هلوقو

 هنال َدْبَع» بصن ا! :ميرم] 4 اًيرَكَر ةدبَع كبر ةممخَر ؤكذ» هلوقو
 نم قتشم مسا « رَكذ»و ةلعاف ةمحرلا نأ ىلع ،ركذلا وأ ةمحرلا لوعفم

 .ادمحم كشُماركإو اديز كْبرَض :لعفلا ملع لمعو ٥لعف

 اهيلع فقوو ،رفعج وبأو رماع نبا اهحتفب أرقو ،ءاتلارسكب (تبأ اي) اهتءارق ىلع روهمجلا ()
 ٢٣٧/٢( ج :فاحتإ) .بوقعيو رفعج وبأو رماع نباو ريثك نبا ءاهلاب

 .اهعفرب نوقابلاو فلخو يئاسكلاو ةزمحو ةبعش ركب وبأ (تاروع تالث) بصنب أرق (1)

 ٢!/٣٠٢( ج :فاحتإ)

 .تبثأ ام باوصلاو (اليزنت ةكئالملا لزني) اذكه لصالاب تدرو ()
 ٣٠٨/٢) ج :فاحتإ) .ذاوشلا نم يهو نسحلا ةءارق ءايلاب (يتليو اي) ()



٢٨٠ 
 _٨حخ د ر۔ :77

 لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 :٠)روسلا بيترت ىلع نارقلا نم بوصنملا بيرغ يف رخآ لصف

 :باتكلا ةحتاق ةروس نم كلذ لوأ

 نم لدبلا ىلع « طارص » بصن ١[ :ةحتافلاا 4 َنيذَل طارص » ىلاعت هلوق

 بوضغملا ريَغ» هلوقو 4 اَتَدْهإ»ب بوصنملا ا` .ةحتافلا 4 ميِقَتسُمْلا طارصلا »
 .4 مهنَلَع » نم ريمضلا « ميه» لدب 4 ريغ » رسك ١[ :ةحتافلا 4 ْمهنَلَع

 :ةرقبلا ةروس نمو

 ىده هلوقو ةيفانلا الب (ًابير) بصن [ :ةرتبلاا ؟هيف بئَر ال» هلوق

 بارعإلا هوجو ىلع كلذك هنإ ،روصقم هنأل ؛ئده» نؤن (: :ةرتبا] 4 َنيِقَتُمْلل

 .ةثالثلا

 هلوح يف يأ ©فرظلا ىلع 4 ةلؤَح» بصن ١[ :ةرقبا] 4 هلوح ام» هلوقو

 ،هل لوعفملا وهو ةلعلا ىلع « َرَدَح» بصن ا١٠ :ةرتبلاا ؟تؤملا َرَذَح» هلوقو

 نم نيذلا قلخو :هانعمو بصن لحم ٢١[ :ةرقبلا] 4 مُكِلنَ نم نيذلاو ط هلوقو

 .4 َلَعَج » ىلع فطع ٢٢[ :ةرتبلا] 4 ْمُكَل اقزر » هلوقو .مكلبق

 ىلع «ةَضوُعَب» بصنب '"إس .ةرتبلاا 4 ةَضوغَب ام القم برضي نأ» هلوقو

 .عطقلا وهو ضعبلا ةلوعف ةَضوغتبلاو 04ًلثم» نم لدبلا

 هلوقو ،لاحلا ىلع « ًادعَر» بصن ٢٥ :ةرتبلا] 4 اّدَغَر اهنم الكو» هلوقو

 لعف ىلع ريمضلا وهو 4 َياَتإ» بصن ٤٠[ :ةرقبلا] 4 نوَُمزاق َياَتِإَو <

 يمض امهنم فاكلا ،4 نيمَتنت ًكاَبرَو ُدبْغَن ةاَيِإ» اهلثم .٤نوئقزاق»
 .ملعأ هللاو بطاخملا

 لك مضو اعم امهجمد يونأ تنك دقو ،هقباس نم ًاحوضوو الومشو ابيترت رثكأ لصفلا اذه )١(

 .ةيملعلا ةنامألل وه امك فلؤملا لمع كرت ترثآ ينإ الإ ،هناكم بارعإ

 .تبثأ ام باوصلاو (ةضوممب ام التم برضي نأ هللا برض) اذكه لصالاب تدرو )٢(



 ٨ ٢٨١ . صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رمح حر

 بصن ".ةرقبلا مكَعَم امل اقَدَصُم ثنلزنأ امب اونمآو» هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 ادص

 زييمتلا ىلع بصن اها :ةرقبلا] 4 ةَليَل َنيِعَبزَأ ىسوم اَنذَعاَو ذو » هلوقو

 .لاحلاو ردصملا ىلع بصن ٥٦[ :ةرقبلا] 4 ةَرهَج ةللا ىرت » هلوفو

 ىلع «ًادّعَر» بصن !هه :ةرنبلا) 4 ادَعَر مثغِش ثيح اهنم اوُلُكَف» هلوقو
 ¡ه٨ :ةرقبلا ادجس اتلا اولْخذاَو» هلوق كلذكو واولا نم لاحلا وأ ردصملا

 انتلأشَ نأ :ىلع اهعفر نمف «ًةلَتِح اولوق » هلوقو نيدجاس يأ ،لاحلا ىلع

 ىلعف ؛ةطح» بصنو ‘ةيرقلا هذه يف طحن يأ ةطح انرمأ :ليقو ةطح
 ."ةملكلا هذَه اولوق ،لوعفم هنا ىلعو ةطح انبونذ انع تح ىنعمب لصألا

ُ 

 ىلع 4ًانيع» بصن ٦٦[ :ةرتبلا] « اًنِيَع ةرشَع اتنثا ةنم ثرَجَقناَق» هلوقو -

 ىلع :ليقو ،لاحلا ىلع 4 نيديفم ضزألا يف اؤَتْغَت الو» هلوقو ،زييمنل
 هلعجي نونم هبصن نمف ٦١!" :ةرتبلال ارصم اوظيها» هلوقو ،يونعملا ردصملا
 مسا رصمو رصمب ةفورعملا دلبلا هلعجي هنوني ال نمو نيعم ريغ ارصم

 .هنم جرخ اذا :هنم طبهو ،هب لزن اذا :(رصملا طبه) ىنعمو ،برعم

 هلوقو }ناك ربخ ىلع بصن [٦ه :ةرقبلا 4 نيساح ةَدَرَق اوئوك» هلوقو
 امل ًالاكت اَماَنْلَعَجَت» هلوقب « ةلمعؤَم» بصن ٦( :ةرقبلا] 4 َنيِقَتُمْلل ةظعؤتز»

 امو » .اهلبق ام يأ اَهْنَدَي نيب» ىنعمو 04 ةلقِعؤَمَو اَهَقلَح ات اَهنَدَي ي
 .اهدعب ام « اَهَقْلَخ

 .تبثأ ام باوصلاو (مكعم امل اقدصم تلزنأ امب اونمآف) اذكه لصالاب تدرو ()

 .ةرقبلا يف اهبسني ملو ،فارعألا عضوم يف نسحلا ىلإ نايح وبأ اهبسن بصنلا ةءارق (؟)

 ٥١٦/٤. ج ،رحبلا ،نايح وبا

 .تبثأ ام باوصلاو (ارصم اولخدا) اذكه لصالاب تدرو ()



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٨٢ ,_ ٨

 ةراَجحْلاَك < هلوقو لاح وأ ردصم امإ ٦٧[ ٧) :ةرقبلا] 4 اؤُرُه انذختأ ط هلوقو

 ةفاضإلا ىلعف هرج نمو ثزييمتلا ىلعف هبصن نمف ١٤[ :ةرتبنا] 4 وشف ةدش

`

_

۔

 

 اونسحأ :يأ كردصملا ىلع بصن ٨٢[ :ةرقبلا ؟ اناسحإ نئدلاَولابَو» هلوقو

 .اناسحإ

 ءانثتسالا ىلع 4 اليلق < بصن )"] :ةرقبلا] « مكنم اليلق الإ » هلوقو

 رخأتملا لوعفملا ىلع ايصن [ه٧ :ةرقبلا] َنوُلْتْفَت ًاقيرقَو متبذك ًاقيرَقَ » هلوقو

 :هريدقت ردصم هنأ ىلع بصن ٨٨[ :ةرقبلا] 4٩ َنونمؤُي اَم اليلق ط هلوقو هلعاف

 .'"مدعلا ىنعمب :ليق انه ليلقلاو ؤًاليلَق اناميإ نونمؤت

 ٩اًئدَصُم قَحْلا وهو » هلوقو ،ايغب اوغب :يأ ه. :ةرقبلا ايب » هلوقو

 .ةعوطقم لاحلا ىلع هبصن ٩١[ :ةرتبلا]

 بصن [4ه :ةرقبلا « ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا رادلا مكل ناك نا ل » هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 ةصلاخ »

 ىلع بصن ٩١! :ةرتبلاا امدَصُم هللا نذإب يلق ىلع ةلت هنإف » هلوقو

 هولتي ام كلذكو .لاحلا

 بصن ١٠١ :ةرقبلاا 4 هللا تاتيك تاتكلا اوثوأ نيذلا نم يرق ذبن » هلوقو

 ٠4 َذَبَت» ىلع « هللا اتيك» بصنو كىناثلا لوعفملا ىلع لوألا 4 باتكلا »

 .فرظلا ىلع « ميهروهظ َءارَو» بصنو

 .باتكلا اذه نم تاءارقلا لصف ىف اهب أرق نم نايب يتأيسو صفحل تسيل واولا زمهب (اؤزه) ةءارق ا١)

 .ةربتعملا عجارملا يف ذاوشلا ىتح تاءارقلا يأ يف (ةوسق) رج نم دجأ مل ()

 .تبثأ ام باوصلار (مهنم اليلق الإ) لصالا يف ا١٣

 ةلقلا نوكت نأ زوجيو» :يرشخمزلا لاق تبثأ ام باوصلاو .(ميدقلا) لصألا يف تدرو ا:١

 .( ٢٩١ ج فاشكلا١ .مدعلا ىنعمب



 ٢٨٢ رصنتلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رح۔۔ ے{عالري

 ٠.٩[١' :ةرقبلا 4ادَسَح اًراَفُك مكناميإ . دغب نم مكَنوُدرَ ؤَل» هلوقو

 .ردصم هنأ وجرأ 4 ًادسَح)»

 وهو ءانبلا ىلع بصن 4 مت » بصن [١ه :ةرقبلا 4 هللا هجَو ممَقَق» هلوقو
 .كانه ىنعمب

 ّقَح هَنولَْي» هلوقو ،لاحلا ىلع ا٩١ :ةرقبلا 4 اريذنو ارييثَب» هلوقو

 .لاحلا ىلع « َقَح » بصن ١٢[ :ةرقبلا) 4 هتزال

 هعتمأ :يأ .ردصم فصو ىلع هبصن ١١١[ :ةرقبلا] « اليلق ُهعتَم ُةْعَتَمْأَق » هلوقو

 .اليلق ًاعاتن

 ؛اًدجاَو اَهَلإ» هلوقو ،(َعجاَو)) ىلع امهبصن «ةمل ش ة أ » هلوقو

 .4 ئاب ةَلَو» نم لدبلا ىلع ابصن ١٣٣[ :ةرنبلا

 هلم نوكن لبو :هريدقت 4 ةَلم» بصن ٠٢٥! :ةرتبلاا 4 ميهاربإ ةلم» هلوقو
 نحن وأ اهسكع وأ .انلم هئلم :يأ "اهعفرب ئرقو ،ميهارإ ةل عبتن لب وأ

 .لاحلا ىلع هبصن 4 اًقيِنَح» هلوقو ،ةلم لهأ ىنعمب ٧ةلم

 :هريدقت ردصملا ىلع « ةّقبِص» بصن ١٢٨[ :ةرقبلا] 4 هللا ةقْبِص » هلوقو

 .4 ميهاربإ ةّلم» نم لدبلا ىلع :ليقو ،ءارغإلا ىلع :ليقو ءةغبي غبص
 .زييمتلا ىلع 4 ةَقبِص» بصن 4 ةقبِص هللا نم نسحأ نمؤ»

 ريمضلاو ‘تناك ربخ ىلع هبصن ١٤[ : :ةرقبلا 4 ةَريِبَكَل تناك نإو » هلوقو

 ."ةدئاز ناك نوُكَتَق عفرلاب ئرُقو ،ةلبقلا وأ ،ةيلوتلا وأ ،درلا وأ ةلمجلا

 .تبئأ ام باوصلاو (ادسح ارافك مكنودري ول) لصالا يف تدرو ()

 كلذ ركذ امك ةلبع يبأ نباو جرعألا زمره نبا اهب أرق ذاوشلا نم (لم) عفر ةءارق ()
 ٥٨١/١(. ج ‘ طيحملا رحبلا) .نايح وبا

 لاق ،اهب جاجتحالا فعض كلذل ،ةذاشلا تاءارقلا نم يهو ،يديزيلا (ةريبكل) عفرب ارف )٣(

 .( ٤٢١١ ج :انبلا) .فيعض هيجوت وهو :نيمسلا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ر٭=. م, ٢٨٤

 لفن وأ ناك ًاضرف ةعاط لعف يأ ٦١٨٤[ :ةرقبلاا ه اريَخ عوطت نمق » هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن 4 اَهيف نيدلاخ » هلوقو

 هنأ ىلع امهبصن ١٦٨[ :ةرتبلاا 4 ابيط الالح ضزألا ىف امم اولُك» هلوقو

 .4 ضزألا يف امم» 6»...فوذحم ردصم ةفص وأ هاولُك» لوعفم

 4 ِءاَرَضلاَو ءاآسأبلا يف َنيرباَّصلاَو اوُدَماَع اذا مهدهع ب نوُوُمْلاَو» هلوقو

 رئاس ىلع ريمضلا فطعي ملو . حدملا ىلع « نيرباصلا » بصن ١٧٧[ :ةرقبلا]

 .اهيلع هفرشو هلضفل لامعألا

 قحأ :يأ ردصملا 4 اًتَح » بصن ١٨٠[ :ةرقبلاا 4 َنيِقَتُمْلا ىلع اًقَح » هلوقو

 .اقَح كلذ

 وأ 4 اوموص » رامضإ ىلع امهبصن [٨١؛ :ةرقبلا] 4 تادودعم اَماَتَأ » هلوقو

 .ناضمر رهش هب دارملا

 ةدع موص هيلعف يأ 4ٌةَدِع» عفر ٨٤ .رتبلا هرخأ مايأ نم ٌةَّدَف» هلوقو

 اوموصَت ناو» هلوقو ،ةَذع مصيلف رامضإ ىلع يأ بصنلاب ،بيرق وأ مايأ

 ٥هفصو هماقم ميقأو ؤفوذحملا ردصملا ىلع اريخ » بصن 4 ْمُكَل ريح

 .مكل اريخ ًاموص اوموصت نأ :هريدقت

 .لاحلا ىلع 4 ٍتاَتّيَب» بصن [٨ه :ةرقبلا 4 ىدهلا نم تانيبو » هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن ٢:٢[ :ةرقبلا 4 مهتيب ايفَب » هلوقو

 ىلع وأ ٥©فرظلا ىلع 4هةَتالَت» بصن ٢٢٨[ :ةرقبلا] 4 ءوز ةئالت » هلوقو

 .اهيضم نصبرتي :يأ ،هب لوعفملا

 ىلع « ةَّجَرَك» بصن ٦٦٨[ :ةرتبلا] 4ةَجَرَد َنهنَلَع لاجزلِلَو » هلوقو

 .لصالاب طقس )١(



 ٢٨٥ اي صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 كلذكو عطقلا لاح ىلع اذه [ه" :لحنلاا 4 اًبِصاَو نيذلا ةَلَو» هلوقك ،'"لاحلا

 .زييمتلا وأ ٩١[ :ةرقبلا) 4 اًّدَصُم ُنَحْلا وُهَو» هلون

 لاحلا وأ ةلعلا ىلع هبصن ٢٢١[ :ةرقبلاا 4 اًراَرىض َنُهوُكِسُمُت الو» هلوقو

 ال» هلوق نع الدب ءارلا مضب ئرق ٢٣٣[ :ةرقبلا] ٩ ةدلاو راض ال» هلوقو _

 "لعافلل ءانبلل ءانبلا ىلع رسكلاب « رراَضُت ال » نيتءارقلا ىلع هلصأو .4فلكن

 عم ءارلا نوكسب زوجيو ،يناثلا ءارلا فرح ىلع وأ ،لوعفملا ىلع حتفلا وأ

 .'"هريضيو راض نم هنأ ىلع فيفختلا عم هبو '"”قفولا هللا ىلع ديدشتلا

 ىلع هلعل ًاَرِس» بصن ٠:٢٥" :ةرقبلا 4اؤِس َنُهوُدِعاوُت الو» هلوقو
 .لاحلا

 ةفص 4 اًقَح و هلعف فوذحم ردصم ٦٢٢٣٦[ :ةرقبلا] 4 اعاَتَم ط هلوقو

 ىلع ؛ثفضن» بصن ٢١"! :ةرقبلا « مئْضَرَق ام ثفضيق» هلوقو 0؟امعاتَم»ر

 4نأ» هيف رثؤت ملو نونلا تبث 4 َنوُقْعَي نأ الإ» هلوقو ،'نهل اوملس :رامضإ

 بصن ىلإ راشأ نايح وبأ ةمالعلاو .ذاوشلا يف ىتح هدجأ ملو «ةجرد» بصن يل نبي مل (ا)

 ةنونيكلا نم ربخلا هب قلعت امب قلعتم (نهيلع)و» همالك صنو ،(ةجرد) سيلو (نهيلع)

 رخأت ول هنأ زاوجل ،لاحلا ىلع بصن عضوم يف (َنهيلع) نوكي نآ اوزوجو ،رارقتسالاو
 ٢٠٧/٢(. ج طيحملا رحبلا) .«لاحلا ىلع بصتنا مدقت املف ،ةركنلل افصو ناكل

 .لصالاب اذك (1)

 6©بصنلاب اهوأرق نوقابلاو بوقعيو ورمع وبأو ريثك نبا اهب أرق ديدشتلا عم عفرلا ةءارق )٣(

 ملو نايح وبأ اهركذ ءارلا رسكب هتءارقو ىسيع قيرط نم رفعج وبأ ةففخم اهنوكسب أرقو
 ٣٤٦٢/٢} ٣٤٣. ج رحبلا ،نايح وبأو ،١/٠٤٤ج فاحتإ "انبلا .دحال اهبسني

 .تبثأ امك واو نودب باوصلاو (نهدعاوت الو) لصألا يف )٤(

 (تصنف) بصن ةءارق اهمسي مل ةقرف ىلإ نايح وبأ بسنو ،(ثصنف) عفرب روهمجلا ةءارق )٥(

 تصن اوعفداف :يأ ءافلا حتفب ‘تفصنف :ةقرف تأرقو» :نايح وبأ لوقي ءةذاش كش ال يهو

 ٣٧٤/٢(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)«متضرف ام

 



 ؛لوالا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ ءم-
.. + 

 بصن مث ،ةينبم ةملكلاو ثنؤملا ةعامج ريمض 4 َنوُفْغَي» نم نونلا نأل
 هنأل نونلا فذحب بصتنا هديب يذلا وُشْغَي ؤأ» هلوقو اهيلع فرضعملا

 .ريكذتلا يف ةعامجلا عم نونلا توبث عفرلا ةمالع هنأو ،ركذملل

 . اوظفاَح » ىلع بصن :لوق ٢٣٨[ :ةرقبلا] ىظطشإؤلا ةالصلاو » هلوقو

 ىلع بصن 4 َنيِتناَق هلل اوشوتَو < هلوقو .حدملاو صاصتخالا ىلع :لوقو

 .لاحلا

 :يأ لاحلا ىلع ابصن ٢٣٩[ :ةرقبلا] 4 انابكر وا ًالاَجرَق مثفخ نان » هلوقو

 . مكلجرأ ىلع ةاشم نيلجار وأ نيبكار اولص

 ردصملا ىلع ؛ةَيِصَو» بصن ٤٠" ةرتبال مهجاوْزَآل ةَيِصَو» هلوقو
 مزلأ وأ ْ ةَيِصَو ْمهْئَلَع هللا بتك وأ . ةَيِصَو اوصويل وأ ةيِصَو نوصوت :هريدقت

 وأ "نوفوتي نيذلا ةِيِصَو :ريدقت ىلع عفرلاب ئرقو ءةَّيِصَو نوفوتي نيذلا

 وأ نوصويب 4 اًعاَتَم » بصن 4 لؤَحْلا ىلإ اًعاَتَم » هلوقو ." ةَئِصَو مهمكح

 وأ .ا ًاعاَتَم ط نم لدب ىلع 4 َرْيَغ ط بصن 4 جارخإ َرِيَغ < هلوقو !هردصم

 4٩. مهجاوزأ ط نم لاح وأ ردصم

 .ردصملا ىلع « اًّقَح » بصن ٦٨١[ :ةرقبلا] « َنيِقَتُمْلا ىلع اًمَح » هلوقو

 .هل لوعفملا ىلع « َرَذَح : بصن ٢٤٢[ :ةرقبلا] 4 تؤقلا َرَذَح » هلوقو

 ءءافلاب باوجلاب « ةّقعاَضيف» بصن [٤٢؛ه :ةرقبلا] 4 هل ةقعاضيف» هلوقو

 وأ يناثلا لوعفملا وأ لاحلا ىلع « اًناعضَأ» بصن ةريثك اًناقضأ » هلوقو
 .ردصملا

 نوقابلاو ؤفلخو بوقعيو رفعج وبأو يئاسكلاو ركب وبأو ريثك نباو عفان «ةيصو» عفرب أرق )١(
 .(١/٢٤٤ج فاحتإ ،انبلا) .اهبضتب

 .تبثأ ام باوصلاو (عاتم) لصالا يف )٢(



 ٢٨٧ ,يگ ٨٦ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٢٤٦[ :ةرقبلا] 4 مهنم اليلق الإ» هلوقو

 ٩ اكلم ث بصن ']٤ب :ةرقبلا] اكلم تولاط مكل َثتَعَب دق ةللا 7 ط هلوقو

 .لاحلا ىلع هلعل

 ىلع 4 اليلق ط بصن ٤٩] :ةرقبلا] 4 مهنم اليلق الإ هنم اوبرق < هلوقو

 .ءانثتسالا

 .لاحلا ىلع هبصن ا٠٦٢ :ةرقبلاا 4 ايْعَس َكَنيِأَي » هلوقو

 .ردصملا ىلع امهبصن ٢٦٥[ :ةرقبلا] 4 اَئيِبْثَتَو هللا ةاَضرَم اَقِتْبا» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٢٧٢[ :ةرقبلا] « هللا هجَو َءاقِتبا ال » هلوقو

 .لاحلا وأ ردصملا ىلع هبصن ٢٧٢[ :ةرقبلا] « اًناَحْلِإ سسالا نولشي ال » هلوقو

 (؛٤٨ ةرفبلا ةينالعَو ايس راهنلاو ليللاب مهلاومأ نوقفني َنينَلا» هلوقو
 .ردصملا وأ لاحلا ىلع امهبصن

 اهنأ ىلع ًةَراَجت» بصن نمف ا٨٦! :ةرتبلا] 4 ًةَراَجَت َنوُكَت نأ الإ» هلوقو
 اهعفر نمو ةرضاح ةراجت ةراجتلا نوكت نأ الإ :هريدقت رَمَضُم مسالاو ،ربخلا

 بصن ؛ْبِتاَك ًراَضُي الو» هلوقو ،'« اَهَتوؤيدُت» ربخلاو مسالا اهنأ ىلع

 اهيف زوجي ضعب دنعو 0 (زراضُت) . هلصأ كهنم يناثلا ءارلا فذح ىلع ٩ ًداَضْئ»

 ."ءانبلا ىلع هلعل رسكلا

 :يأ ردصملا ىلع “َكنارقغ» بصن ٢٨٥[ :ةرقبلا] 4 اَنَر َكَناَرْفغ » هلوقو

 .كتارفُغ بلطن وأ كتارفُغ رفغا

 .تبثأ ام باوصلاو (اكلم تولاط ثعب دق هللا نا) لصألا يف ()

 .( ٤٦٤٤١ ج فاحتإ ،انبلا) .امهعفرب نوقابلاو .مصاع أرق «ةرضاح ةراَجت» بصنب (!)

 .ابيرق اهجيرخت مدقت )٣(



 ؛روالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك رع ٦٨

 بصن نمف ١٨٩[ :ةرقبلا] 4 اهروهظ ْنِم توێثلا اوتأ نأب بلا َسئَلَو ط هلوقو

 نأب» يهو ةياكحلا يف مسالاو مسالا ىلع امدقم سيل ربخ هلعج « ًزيلا»
 يف ربخلاو ،©سيل مسا هلعج هعفر نمو تونلا مكنايتإ يأ ٩ تونلا اوثأت

 .")ةياكحلا

 :نارمع لآ ةروس نمو

 ،جاردنالا دنع ميملا حتفن ١. ٢[ :نارمع لآ] 4 وه الإ ةلإ ال نلا ه ملا» هلوقو

 مكح يف اهنأ ىلع لديل اَهيلع ةزمهلا ةكرح ءاقلإل اهيلع فقوي نأ اهقح نإو

 مل اذلو فقولا مكح يف ميملا نإف ،جردلل ال فيفختلل تطقسأ اهنأل ؛ةيناثلا

 ءادتبالاو نينكاسلا ءاقتلال كيرحتلا مهوت ىلع اهرسكب ئرئو ،مال يف كرحت

 ."لصألا ىلع امدعب ام

 ىلع هبصن ٢! :نارمع لآ] 4 اًمّدَصُم قحلاب باتكلا كيَلَع لت » هلوقو

 .لاحلا

 .ردصملا ىلع امهبصن ٧[ :نارمع لآ] 4 هليوأت ءاقتناو ةئفلا ءاقتنا » هلوقو

 مسالاو ناك ربخ ىلع هبصن ١٢[ :نارمع لآ] ٩ ةيآ مكل نامك ذّق» هلوقو

 اذه يف عفرلا ىلع مهتملك تقفتا لب ؛ذاوشلا يف الو بصنلاب (ؤبلا سيلو) أرق نم دجا مل )١(
 لوخدب ربخلاب هدعب ام نييعتل (نأب ؤبلا سيلو) عفر ىلع اوقفتاود» :انبلا لوقي عضوملا

 نباو عفانف (ؤبلا نكلو) هلوق يف فالخلا عقو امنإو ،(١/٩٢٤ج :فاحتإ ،انبلا) «هيلع ءابلا

 ءانبلا) .(ربلا) بصنو نونلا ديدشتب نوقابلاو ،(بلا) عفرو (نكل) نون فيفختب رماع
 .(١/٩٢٤ج :فاحتإ

 اهبسنو ميملا رسكب ةويح وبأ أرقو ،الصو حتفلاب (ملا) نم ميملا كيرحتب روهمجلا ةءارق (؟)

 ءاقتلال كيرحتلا مهوت :لاقو ،ديبع نب ورمع ىلإ يرشخمزلا اهبسنو ،يساؤرلا ىلإ ةيطع نبا

 نم عنمت ءايلا نأل ؛ءعيدر كلذ :هريغ لاقو .ةءارقلا هذه :ينعي .ةلوبقمب يه امو ،نينكالا

 ميملا رسكب ثهللا ملا :زوجي :شفخألا لاقو .سانلا روهمج ةءارق حتفلا باوصلاو ‘كلذ

 !!٦٠١(. ج رحبلا ،نايح وبآ) .هلقثل برعلا هلوقت الو ،اطخ اذه :جاجزلا لاق .نينكاسلا ءاقتلال



 صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا
 ٢٨٩ رم مصحورر

 كلذ يف ًنإ» هلوقو ردصملا ىلع هبصن “ نيعلا َيأَر» هلوقو ،'ارومضم

 .4 َنإ» مسا ىلع «ةَربِع» بصن 4 ةرمل

 4تاَنَج» بصن اه .نارمع لاا 4 ثاَتَج مهّبَر دنع اؤَقتا َنيِذَلل» هلوقو

 هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن 4 نيديلا » هلوقو ،'"'« ريخب» نم لدبلا ىلع
 سيل ؛تاَتَج مهَبَر دنع اوَقتا نيذلل » هلوق ىلع عفرلاب «ةرَهظُم جلا جاوزأو»

 4 ريخب ط نم لدب

 َنيرفْغَتشممْلاَو َنيِقفنملاو َنيتناقْلاَو َنيقداَصلاَو نيرباصلا < هلوقو

 .حدملا ىلع كلذ لك بصن ١٧[ :نارمع لآ) 4 راحألاب

 .لاحلا ىلع هبصن ١٨[ :نارمع لآ] 4 طشقلاب اَمْئاَق » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن 1٩] :نارمع لآ] 4 مَهَنيَب ايفَب « هلوقو

 وه 2 ٠
 ٣٠[ :نارمع لآ] 4 ارضخ ريَخ نم ثتَلمَع ام سفن لك دجت مت < هلوقو

 .4 ُدجَت» ىلع هبصن

 ىلع هلعل 4 ةَيَرُذ» بصن ا٢؛ :نارمع دل 4 ضغب نم اضغ ةَيَرُذ» هلوقو
 مهرخآ ىلإ ٢٢[ :نارمع لآ] 4 احوُنَو مدآ ىققظطضا ةثلا ًنإ» لدبلا

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٥[ :نارمع لآ] «اًرَرَحُم» هلوقو

 ىلع هلعل كلذ بصن ٢٩!!"' :نارمع لآ] 4 اًروُصَحَو ،اًدَسَو ى اًقدَصُم» هلوقو

 .زييمتلا

 .عضوملا اذه يف عفرلا ىلع مهتملك تقفتا لب ؛ذاوشلا يف الو انه بصنلاب (ةيآ) ارق نم دجا مل )١(

 صنو ،بوقعيل اهبسنو نايح وبأ اهركذ ةذاش ةءارق تءاجو ،(تانج) عفر ىلع روهمجلا ()

 ىلع ًابوصنمو }ينعأ :رامضإ ىلع ًابوصنم "تانج :نوكي نأ بوقعي ةءارق يف زؤجود همالك
 ٦٤٢/٢(. ج رحبلا ،نايح وبأ) .«بصن هنأل ريخب عضوم ىلع لدبلا

 .(اروصَحَو اَدِيَسَو هللا نم ةَمِلَكي اقدَصُم) ىلاعت هلوق يف ()



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩٠ , ٨

 م | ص م

 اركذ يأ ردصم فصو وهو ٤١[ :نارمع لآ] 4 اريثك كبر ركذا ط هلوقو

 .اريثك

 .لاحلا ىلع هبصن ٤٥! :نارمع لآ] 4 اَهيِجَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٤٦[ :نارمع لآ] 4ًالهكَو » هلوقو

 ىلع رمضمب بوصنم ٤٩[ :نارمع لآ] 4 ليئارسإ ينب ىلإ الوسرو » هلوقو

 ىلع فطعلاب وأ .مكتئج دق ينأب الوشَر تلسرأ لوقتو :هريدقت لوقلا ةدارإ

 .ةمدقتملا لاوحألا

 رامضإب وأ 4أالوشسَر» ىلع ًافطع هبصن [ه. :نارمع لآ] 4 اًمَدَصُم» هلوقو

 .اقدَصُم مكتئج دق :هيلع لد لعف

 .4 َنإ» مسا هبصن ٢٨!" :نارمع لآ ه ًاقيرقَل مهنم ًنإَو» هلوقو

 وقي مم ةوْبتلاَو عكُحْلاَو تاتكلا هنلا هيتؤي نأ رتل ناك ام» هلوقو

 .4 يتؤي نأ » ىلع هحتف ٧٩[ :نارمع لآ]

 .4 لوقي مث هد » ىلع ًافطع هبصن ٨٠[ :نارمع لآ] 4 مكرمأ الَو» هلوقو

 مدقتملا لوعفملا ىلع هبصنو ٨٢[ :نارمع لآ] 4 7 هللا نيد رق » هلوقو

 اعوط ضزألاو تاواَمََلا يف نم َمَلنأأ ُهَلَو ط هلوقو .4 َنوُغِنَت ر » وهو هلعاف

 .لاحلا ىلع امهبصن 4 اهْرَكَو

 4 غتبي , ىلع هبصن ٨٥[ :نارمع لآ] 4 انيد مالشإلا َريَع غتبي نمو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن « اَهيف َنيدلاَخ » هلوقو ؤزييمتلا نم بيرقو

 .وجرأ اميف زييمتلا ىلع هبصن ا١٩ :نارمع لآل ؟ اًبَهَت ضزألا لم» هلوقو

 .تبثأ ام باوصلاو (اقيرفل مكنم ناو) لصألا يف تدرو )١(



 آ ,"جر ج صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

  

 .زييمتلا ىلع هبصن [4ه :نارمع لآ] « اًقينَح ميهاربإ ةنم » هلوقو

 ريغو ٥لاحلا ىلع بصن ٩٧[ :نارمع لآ] 4 اليبس هنإ عاطتسا نم « هلوقو

 .زييمتلا نع ديعب

 .لاحلا ىلع بصن ٨٩[ :نارمع لآ) « اجوع اَهَتوُعْبَت» هلوقو

 ١٠٢[ :نارمع لآ] 4٩ هتاقت قح . ح هذلا ا قتا < هلوقو فصو وه 4ً قح < بصن ١)

 .هتاقت ح ىوقت هللا اوقتا :هريدقت ردصم

 ىلع هبصن ١٠[ :نارمع لآ] « مُهَل اريَح ناكل باتكلا لهأ َنَم َمآ َلَو < هلوقو

 .مه اريخ ناميإلا ناكل :هريدقت ناك ربخ

 .ريخأتو ميدقت هيف ١١٧١[ :نارمع لآ] > َنوُمِلْظَي مهتن ْنكَلَو < هلوقو

 ،ناث لوعفم 4 الاب » بصن ١١٨[ :نارمع لآ] « ًالابَح مكتولأَ ال » هلوقو

 .ريصقتلا :ولألاو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٢٧[ :نارمع لآ] 4 نيبت ئاَح اويِلَقْنيف » هلوقو

 دعأ » ىلع فوطعم ٠٢٤ :نارمع لآ] 4 معلا :يناملا » هلوقو

 .4ساَنلا نع َنيفاعْلاَو» كلذكو ظفح وهو ٠٢٣[ :نارمع لآ] 4 َنيَِّتمْلل

 ةفناتسم 7 هب تأدتبا نإ نيذلل ريخ ١٣٦[ :نارمع لآ] « نيدلاخ < هلوقو

 .4 نوي َنيذَلا» ىلع وأ 04 َنيِقَتُملا » ىلع هتفطع نإ اهلبق امل ةينبم

 فطعلا ىلع 4 َقَحفَي هَي »ب بصن ١٤١[ :نارمع لآ] 4 َنيرِفاَكْلا َقَحَمَيَو و » هلوقو

 .4 صصختل

 دهاجي املو [١؛ :نارمع لآ] 4 مكنم اوُدَهاَج نيذلا هنلا مَّلغَت املو » هلوقو

 .تبثأ ام باوصلاو واو ةدايزب (هللا اوقتاو) لصألا يف تدرو ()



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ٢ ٩ ٢
 ۔ےحچر, = ٦ .

 هيف نأ 4 ملو اممل» نيب قرفلاو ،ةيافك ضرف هنأ ىلع ليلد هيفو مكضعب
 هلصأ نأ ىلع "ميملا ىلع حتفلاب 4 مَلْعَي» ئرفو لبقتسي اميف لعفلا عقوت

 ."نينكاسلا ءاقتلاو مزجلا ىلع رسكلاب ئرقو "نونلا تفذحف ؟ نمَلغَي »

 رامضإب بصن ميملا حتفب ١٤[ :نارمع لآ] 4 نيرباصلا َمَلغَيَو » هلوقو

 :لاق هنأك ،لاحلل واولا نأ ىلع عفرلاب ئرئو ،عمجلل واولا نأ ىلع نأ »
 ."نيرباص مكضعب دهاجي امملو

 .هتعنو ردصم ١٤٥[ :نارمع لآ] 4 ًالَغَُم اباَِك < هلوقو

 بصن "٠ .نارمع لاا 4 اسا ةمأ عملا دغب نم مكيع لزن مث» هلوقو
 وه ةنمأل او ٠ اهنم لدب 4 ًاساَعُت و .4 ْمُكيَلَع َلَنأ ط نم لوعفملا ىلع 4 َنَمَا «

 . هنوكسو نونلا حتفب وهو .نمألا

 اهنأ ىلع « ريَع» بصن [٢٠؛ :نارمع لآ] 4 ٌقَحْلا َرْيَغ هللاب نونظت » هلوقو

 4 ةيلهاجلا لت < هلوقو . قحلا ريغ ًانظ نونظي :هريدقت رومضم ردصمو لدب

 .لوألا نم لدب

 اهحتفب يعخنلاو باثو نبا أرقو نينكاسلا ءاقتلال ميملا رسكب (ملعي امل) روهمجلا ارق )١(

 لاق امك اهفذحو ةفيفخلا نونلا ةدارإ ىلعو ماللا ةحتفل عابتا هنأ ىلع جزو ،(ملعي امل)
 :رعاشلا

 هعفر دق رهدلاو آموي عكرت نأ كلع ريقفلا نيهت ال
 ٩٩/٢(. ج :طيحملا رحبلا "نايح وبأ)

 يف ماللا ميملا عبتأو "موزجم وه :ليقف ميملا عفرب «ملعيو» :روهمجلا أرقو» :نايح وبأ لاق )٢(
 .بوصنم وه :ليقو نيجيرختلا دحأ ىلع ميملا حتفب ملعي املو :أرق نم ةءارقك حتفلا
 ىلعو .نبللا برشتو كمسلا لكأت ال اوحن عم واو دعب نأ رامضإب نييرصبلا بهذم ىلعف

 رمعي نباو نسحلا أرقو ،وحنلا ملع يف نيبهذملا ريرقتو ؤفرصلا واوب نييفوكلا بهذم
 يبأ نع ثراولا دبع أرقو ،ملعي املو ىلع افطع ميملا رسكب ديبع نب ورمعو ةويح وبأو
 ٩٩/٣(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)«ميملا عفرب ملعيو ورمع



 ٨ ٢٨٩٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ ٦×ح>`.ن رسيي

 رمألل ًاديكوت 4 هلك » بصن :١٠٥[ :نارمع لآ] 4 ةلك اك َرْمَألا نإ لت » هلوقو

 6يك مالب ؟ يِلَْبَي» بصن 4 هنلا َيِلَتنَتلَو» هلوقو ©'»ءادتبالا ىلع هعفر نمو

 هيلع فطعلا ىلع حتف ؟ صُخَمْكلَو»

 ىلع هبصن ١٧٠[ :نارمع لآ] 4 هلضف نم ةلا مهاتآ امب َنيحرق» هلوقو

 .لاحلا

 بصن ٧٥! :نارمع لآ] ؟٤ءايلؤأ ثفَوَخُي ناظيلا ُمُكِلَذ اممنا» هلوقو

 .هئايلوأب هلصأ ،ءابلا وهو "ضفاخلا عزن ىلع ٩َءايلؤَأ»

 ،لاحلا ىلع ابصن ١٩١[ :نارمع لآ 4 اًدوُعَو اَماَيِق ةلا َنووكذَي َنيذَل » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن «ًالطاب اذَه َتقَلَح ام» هلوقو

 كردصملا ىلع «ًاباوَت» بصن [٦٦ه :نارمع لآ] « هللا دنع نم اَباَوَت» هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن 4 َنيدلاَح « هلوقو

 4 تاَتَج ط نم لاح وه :لوق ١٩٨[ :نارمع لآ] 4 هللا دنع نم الوذ « هلوقو

 .الزئ اهولزنإ :هريدقت ردصم هنإ :ليقو فرظلا اَهيف لماعلاو

 ال» هلوقو ؤلاحلا ىلع بصن ١٩٩[ :نارمع لآ] 4 هلل نيعشاح» هلوقو

 :يأ ؛ضفاخلا عزنب وأ سزييمتلا ىلع هبصن « اليلق انم هللا تايآب نون
 .هتعن «ًاليلَت»و نمثب

 :ءاستلا ةروس نمو

 4 ماَحزألا» ئرق ا :ءاسنلال 4 ماحزلاو هب َنوُلَءاَسَت يذلا ةللا اوقتاو » هلوقو

 مسال اديكأت بصنلاب (هلك) نوقابلا أرقو ءءادتبالا ىلع بوقعيو ورمع وبأ (هلك) عفرب أرق ()
 ٤٩٦٢(. }١/١٩٤ج :فاحتإ ،انبلا) ()

 .تبثأ ام باوصلاو ،ءاظلاب (ظفاخلا) لصألا يف (1)



 الوألا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ع ر۔ :::ه ٢٩٤

 هللا اوقتا :هلوق نم فطعلا ىلعو ،رورجملاو راجلا لحم ىلع ًافضع ًابصن

 نم ءاهلا وهو رورجملا ريمضلا ىلع افطع ًارورجم ئرفو ماحرألا اوقتاو

 :هريدقت كربخلا فوذحم أدتبم هنأ ىلع عفرلاب ئرقو ؤفيعض وهو ؟هب »
 ذإ ءاهوعطقي الئل ماحرألا صخ دقو 8'"هب لأستو ىقتي امم كلذك ماحرألاو

 محرلا» : نين يبنلا لاق دقو ،هنم ناكمب اهتلص نأ ىلع ،هركذب ماحرألا نرق

 .'«هللا هعطق ينعطق نمو ،هللا هلصو ينلصو نم الأ :لوقت شرعلاب قلعم

 فرصتم ريغ هنأل نوني ال حتفب ٢ :ءانلا] 4 عاَبرَو ثالئَو ىتنَم» هلوقو

 .عبرأو ،ثالثو ©نينثا :نم لودعم وهو

 ىلع عفرلاب ئرقو ،ةدحاو اوحكناف وأ اوراتخاف ٢! :ءاسنلاا 4ةَذحاَوَق» هلوق

 .'"ةدحاو مكيفكتف :هربخ وأ ؤفوذحم لعاف هنأ

 ىلع :ليقو .ةلحن هلحن :لوقت كردصملا ىلع ٤ :ءانلا] 4 ةلخن » هلوقو

 ْنَع مُكَل َنْبِط ناق » هلوقو هل لوعفملا ىلع لوقو ،نيلحان نهوتأف :يأ لاحلا

 4ًنيرق ًائينَه ةوُلُكَت» هلوقو ،زييمتلا ىلع هبصن ا ءاسنلا) اسف ةنم ءيش

 ةغل تحص .اهركنأ نم اهركنأ نإو ةرتاوتم ةءارق يهو هدحو ةزمح رسكلاب «ماحرألا» ارق )١(
 ٥٠٢. .١٠٥!١ج فاحتإ .انبلا .عفرلاب ديز نب هللا دبع اهأرقو ؤ©بصتنلاب نوقابلاو ءادنسو

 ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ٥٢٧. }١/٦٢٥ج .ريدقلا حتف ،يلع نب دمحم يناكوشلاو
 .ما٤٩٩/ھه ٥ :اط

 مجزلا» :ةق هللا لوشر لاق :تاق ةشئاع نع ةوزغ نع اموز نب ديزي نع ثيدحلا اذه ءاج )٢(
 ةلص باب ملسم هاور «ةللا هَعَطَق ىنعّطَق نمو للا لضو ىبلَصَو نق لوت شغلاب ةقلعم
 باب ©فنصملا يف هبيش يبأ نبا ظفللا سفنب هاورو 0٦٦٨٣ مقرب ،اهتعيطق ميرحتو محرلا
 نع ءاج ام باب هدنسم يف ىلعي وبأ هاورو 0٢٥٢٣٨٨ مقرب ،محرلا ةلصو ربلا يف اولاق ام
 .مهريغ هاورو ى اثز ةشئاع

 نباو رفعج يبأو يردحجلاو نسحلا :نم لك أرق اهعفربو ،روهمجلا ةءارق «ةدحاوه بصن )٣(
 ٢٢٩/٢. ج }رحبلا نايح وبأ .زمره



 ٢٩٨٥ ى و, _ 3 صنلا قيقحت ؛ىناثلا مسقلا

 فصرو امهب فصو وأ .ردصملا ماقم اميقأ امهنأ ىلع امهبصن ا! :ءالا

 ام يرملاو ناسنالا هذلي ام :ىنهلا :ليقو ريمضلا نم الاح اتلعجو ردصملا

 .صع ريغ نم غاسنا اذا ،هورمو ماعطلا ءونه نم امهلصأو ،هتبقاع دمحت

 ،نيردابمو نيفرسم لاح ٦[ :ءاسنلا] 4 رادب فارشإ اهلكأت الو » هلوقو

 .لاحلا وأ زييمتلا ىلع بصن ،ًابساح ٦[: :ءاسنلا 4 ًابيسح هللاب ىقَكَو» هلونو

 ينعأ :ىنعمب وأ ردصملا ىلع امهبصن ٧[ :ءاسنلا] ٦ ًاضوؤرفَم ًابيصت ط هلوقو

 .ًاعوطقم ًابيصن

 ءاسن دالوألا ناك نإ رامضإب هبصن ١[ :ءانلا] 4 ءات نك ناق » هلوقو

 ئرو ةدحاو ةدولوملا تناك نإف :يأ ١[ :ءاسنلا] 4 ةدحاو ثنامك نإو » هلوقو

 ."ةدحاو عفرب )

 ضرفي :هانعم اردصملا ىلع هبصن ١[ :ءاسنلا] « هللا نم ةَضيرق » هلوقو

 .ةضيرف مكيلع
 ربخ ىلع ٩ ةلالك» بصن "٠[ :ءاسنلا) 4 لالك ثروي ٌلُجَر نامك نإ » هلوقو

 بصن ١[ :ءاسنلا] 4ّراَضُم َرِيَغ» هلوقو ،هل لوعفملا وأ لاحلا ىلع لوقو !ناك

 نوصوت :4ٍةَيِصَو دغب نم» هلوق نم 4«ةَيِصَو» رامضإ نم لدبلا ىلع « ريَغ»

 .ردصملا ىلع اهبصن 4 هللا نم ةَيِصَو » هلوقو ريغ ةيصو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 اَهيف نيدلاخ » هلوقو

 هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ١١[ :ءاسنلا] 4 اهرك ءاسنلا اوُثرَت نأ » هلوقو

 هلوقو ،هتعن وأ لاحلا ىلع نهبصن ٢٠![ :ءاسنلا] ه اًنيِبُم امنو ًاناتهُب ةنوذخأَت»

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢٦[ :ءاسنلا] ٩ اليبس َءاَسَو»

 .(١/٤٠٥ج فاحتإ ،انبلا) .بصنلاب نوقابلا اهأرقو رفعج وبأو عفان عفرلاب اهارق ()



 (لوألا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٩٦ ٦
 د ۔۔=۔%3ي_____

 هللا بتك :يأ ردصملا ىلع هبصن [٢؛ :ءاسنلا] 4 ْمُكنَلَع هللا تاتيك» هلوقو

 َرْيَغ َنيِنِصخش مكلاوفأب اوَتنَت نأ < هلوقو اباتك ءالؤه ميرحت مكيلع

 ءارو ام مكل لحأ :ىنعملاو ،هل لوعفملا ىلع هبصن (: :ءاسنلا 4 َنيِجِفاتُش

 لاح يف نهناممياو نهروهم يف فرصتلاب مكلاومأب اوغتبت نا ةدارإ مكلذ

 نأ ةدارإ :ليق هنأكف 4 اوَتَبَت « لوعفم ردقن ال نأ زوجيو ،نينصحم مكنوك

 .لامَمتشالا ءارو نم لدب وأ ٠ َنيجفاسم ريغ نينصحم مكلاومأ اوفرصت

 .ردصم ةفص وأ ،لاحلا ىلع هبصن ٦6[ :ءاسنلا 4 ةَضيرَق» هلوقو

 بيرقو لاحلا ىلع هبصن ٥] :ءاسنلا] 4 الوط مكنم غطَمشَت مل نمو < هلوقو

 ٢٥ ؛ءاسنلاا 4 نادخَأ تاَدخَتُم الو تاَحيفاسش ريَع تاتصخُ» هلوقو ازييمتلا نم

 يه :هانعمف « ةَراَجَت» عفر نمف ٢٩ :ءاسنلاا 4ًةَراَجَت َنوكَت نأ الإ» هلوقو

 ةصقانلا ىلع وهو ،ةراجت ةراجتلا نوكت نأ الإ :هانعم اهبصن نمو ،ناك مسا

 .ناك ربخلا راهظإو مسالا رامضإب

 .لاحلا ىلع امهبصت ٢٠[ :ءاسنلا] 4 اممْلْظَو اناوذُع َكلَد لَعْفَي نمو» هلوقو

 اونسحأ :يأ لاحلا ىلع هبصن (س٦ :ءاسنلاا اناسحإ نيدلاولابو » هلوقو

 .اناسحإ

 ردصملا نم بيرقو لاحلا ىلع هبصن ٢٨[ :ءانلاا 4 سانلا ار» هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن 4 اًئيرق ءاَسَف » هلوقو

 كت نإو :هانعم ناك ربخ ىلع هبصن ٤٠[ :ءاسنلا] > ًةَنَسَح كت نإو , هلوقو

 فاحتإ ،انبلا) .اهعفرب نوقابلا أرقو ؤفلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاع (ةراجت) بصنب أرق )١(
 ٥٠٩/١(. ج



 ٢٩٧ رمع-للرر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 6،ثنؤم ىلإ لاقثملا ةفاضإو ربخلا ثينأتل ريمضلا ثّزأو ةتسسَح ةرذلا لاقثم

 عفرب ئرفو إةلعلا فورحب اهيبشت سايق ريغ نم 4 كَت» نم نونلا فذحو
 .)ةماتلا ناك ىلع ٩ةَنسَح»

 يرباع الإ » هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ٤٢[ :ءاسنلا] « ًابئج الو » هلوقو

 عزنب هبصن 4 اديص اوُمَمَيَتَق ط هلوقو ءءانئنتسالا ىلع هبصن ًاضيأ 4 ليبس

 .هتعن « ابلط » و ،ءابلا وهو ضنفاخلا

 .يلَو» بصن اه ءانلال ؟اريِصَت هللاب ىَقَكَو ايلو هللاب ىقَكَو» هلوقو
 . زييمتلا ىلع > ًاريصنو

 ردصملا ىلع ابصن ٤٦[ :ءاسنلا] 4 نيلا ىن اَنْغلتَو مهِتَتييَلآب از » هلوق

 اولاق مهنأ ؤلَو» :هللا لاق يذلا وهو ،لوقلا كلذ يأ « مُهَل اريَح ناكَل» هلوقو
 .ربخ فصو « َعَوفاَو % هلوقو ء[٤` :ءاسنلا] 4 اًتْغظأو اًتغمَس

 ىلع 4 نيتَمف» بصن اه :ءاسنلا) 4 نَتَتف َنيِقِفانملا يف مُكَل اَمَق» هلوقو

 نيضرغُم ةركذتلا نَع مُهَل امَق» :هلاثمف ؟اممئاق كلام :لوقت امك 6لاحلا

 ٢٦[. :جراعملا] « َنيِعطهُم َكَلَبِق اووَقَك َنيذَل لاَمَق » هلوق كلذكو ء[٤ :رثدملا

 اناميإ :هريدقت ردصم فصو 5٤٦ ١٥٥[ :ءاسنلا] 4 اليلق الإ نونمؤي الت ط هلوقو

 ىلع 4 اليبس ط بصن ٥١[ :ءاسنلا] 4 اليبس اونَمآ َنيذَلا َنِم ىدهأ ط هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن 4 ادبأ اَهيِف نيدلاخ » هلوقو 5زييمتلا

 .زييمتلا ىلع ؟ًاليوأت» بصن [هه :ءاسنلال 4 ًاليوأت نسحأو » هلوقو

 :فاحتإ 5انبلا) .بصنلاب نوقابلا أرقو ،عفرلاب (ةتسح) رفعج وبأو ريثك نباو عفان أرق )١(

 . ٥١١. ٥٦٢) ج



 ه
 ح -

 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١

 م ٠ِ ه۔ ۔ صع . 7

 زييمتل ١ ىلع 4 اتييثت « بصن ٦٦[ :ءانلا] ٩ اًميبْت دناه ل رهو

 ّ 7 « ., ذ ذ, ۔ ۔ . ۔ .

 .زييمتلا ىلع ٦ اقيفر < بصن ٦٩] :ءانلا] 4 اقيفر كئلوا نح ٠ رم

 .زييمتلا ىلع 4 ًاميلع» بصن ١٠[ :ءانلاا 4 اميلع هتلاب ىغَكَو و ٥9 هل ق .

 تات , بصن ٧١[ :ءاسنلا] 4 ًاعيمج اورفنا وا تابث اونا < هلرقو

 .لاحلا ىلع ؛ًاعيمَج

 ٧٥[ :ءانلا] 4 َنيِفَعضَتشممْلاَو هللا ليبس ىف َنوُلتاَقُت ال ْمُكَل امو » هلوقو

 .هللا مسا ىلع فطع 4 َنيِفَعضَتشسُملا» ضفخ

 :هريدقت ردصم فصو « دشأ » بصن ٧١[ :ءاسنلا ٩ ةيشَح دشأ ؤأ» هلوقو

 بصن زوجيو ث زييمتل ١ ىلع ٩ ةيشحح < بصنو 0 هللا ةيشخك ةيشخ دشأ نوشخي

 .لاحلا ىلع دشأ »

 .زييمتلا ىلع بصت ٦٩[ :ءانلا] 4 اديهش هللاب ىمتَكَو » هلوقو

 ردصملا ىلعف ٦ ًةَعال » بصت بصت نمف ٨٣[ :ءانلا] « ةعاط َنوُلوُقَيَو < هلوقو

 ؛ًاليكو هللاب ىَقَكَو » هلوو }ةعاط طانم وأ }ةعاطإب رمأ ىلع اهعفر نمو

 .زييمتلا ىلع ؟ًاليكو» بصن

 ىلع ٩ اليلق » بصن ٨٢٣[ :ءاسنلا] > اليلق الإ َناطَْلا منا ط هلوقو

 .ءانثتسالا

 ُ ٠ .. ى ٤ 7 ة «ذ . ۔ -

 .زييمتلا ىلع ابصن ٨٤[ :ءانلا] ٦ اليكنت دشأو اسأب دشا هنلا < هلرق م

 ىلع 4 ًاثيدح , بصن ٨٧[ :ءانلا] « اًئيدح هللا نم فّدضأ ئ نمو

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٩٩ يگ رس _

 ىلع 4 نيَتَمف» بصن ٨٨[ ؛ءاسنلا] 4 نتف َنيِقفاَتُمْلا ينف مُكَل اممَف» هلوقو

 .لاحلا

 ىلع هبصن ٩٦[ :ءاسنلا] 4 أطت الإ ًانمؤُم لقي نأ نمؤمل ناك اَمَو » هلوقو

 .أطخ ًالتق الإ :يأ فوذحم ردصم ةفص ىلع هنأ وأ .هل لوعفملا وأ لاحلا

 .ةبوت كلذ عرش يأ ،هل لوعفملا ىلع 4 ةَبؤَت» بصن 4 هللا نم ةبؤَت» هلوقو

 :يأ ٥©فاضملا فذحب لاح وأ ٠ ةبوت مكيلع هللا باتو :يأ ردصملا ىلع وأ

 .ةبوت اذ نيرهش مايص هيلعف

 .لاحلا ىلع هبصن ٠٢[ :ءاسنلا] 4 ًادلاحح » هلوقو

 [٥٩ه :ءانلا] 4 رَرَضلا يلوأ ريغ َنيِنمؤُمْلا نم َنوُدعاَقْلا يوتش ال ط هلوقو

 لاحلا ىلعف بصنلاب هأرق نمو 04 َنوُدِعاَقلا» هفص ىلع عفرلاب ؤيَغ»
 . ؛ نينمؤملا ط ةفص هرج نمو { ءانثتسالاو

 لوعفملا ىلع ؛ًالُك» بصن [٠ه :ءاسنلا] 4 ىّتشُحْلا هللا دغَو الكو » هلوقو

 .ريخأتو ميدقت هيف .4 ًدَعَو < وه يذلا

 ءاطاوسأ هتبرض :هلوقك ردصملا ىلع هبصن ٩٦[ :ءاسنلا] 4 تاَجَرَد» هلوقو

 .اهلعف رامضإب ردصملا ىلع امهبصن 4 ةَمُحَرَو ًةرِفْغَمَو» هلوقو

 هلوقو ،لاحلا ىلع 4 يمِلالت» بصن [ه .ءاسنلال 4 مهسفنا يملالت» هلوقو

 .زييمتلا ىلع « اريِصَم» تبصن 4 اريىصَم ثاَسَو»

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٩٨[ :ءاسنلا] 4 َنيفَعضَتشممْلا ال » هلوقو

 أرقو ءاهبصنب نوقابلاو بوقعيو ةزمحو مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا (ؤيغ) ءار عفرب أرق )١(
 رحبلا نايح وبأو ٥١٩١. ج فاحتإ ،انبلا) .ةذاش ةءارق يهو اهرسكب ةويح وبأو شمعالا

 .( ٤٧٠ .٣/٩٦٤ج



   لوالا ءزجلا) و يف بيذهتلا ب ٧ ر ٢ !لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا بيذهتلا باتك ٠٠

 ىلع «ًارجاهش» بصن ٠.٠ :ءاسنلاا ؟ ارجاَهُم هتيب نم جرخي نمو» هلوقو

 .لاحلا

 .لاحلا ىلع امهبصن ١٠٣[ :ءاسنلا] « ادوع و َو و اماَيق هللا اورُكْذاَق ط هلوقو

 ةمعط يمارلا لوعفم هنأ ىلع هبصن !١٦١[ :ءاننلا] 4 ائيرب ه هب ب مزَي ط هلوقو

 'أديز ياقمرملاو ،يدوهيلا قريبألا

 وأ اردصملا ىلع هلعل هبصن ١٤[ :ءانلا] 4 هللا ةاضزَم ءاقتْا» هلوقو

 .هل لوعفملا

 .زييمتلا ىلع 4 اريصَم» بصن ١[ :ءاسنلا ًاريصَم ثءاسَو» هلوقو

 هبصن « ادبأ » هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن [ ٠٦٢ :ءانلا] 4 اهيف نيدلاخ » هلوقو

 هدعو :يأ كردصملا ىلع 4 دغَو» بصن 4 اَقَح هللا دغَو» هلوقو ؤفرظلا ىلع
 ردصملا نم لاح هنأ ىلع 4 اًقَح < زوجيو ث اًفَح كلذ قح :كلذكو ادعو

 .زييمتلا ىلع هبصن 4 ًاليق هللا نم قدضأ نمو» هلوقو

 هلوقو ،زييمتلا ىلع 4 ًانيد» بصن ا٢٠ه :ءاسنلا انيد نسحأ نم» هلوقو
 لاحلا ىلع هبصن ؟اًفينَح ميهاربإ ةلم َعَبَتاَو»

 بارج يف نامعنلا نب ةداتق هراج نم اعرد قرس رفظ ينب نم قريبأ نب ةمعط يف تلزن ))

 تسمتلاف ،يدوهيلا نيمسلا نب ديز دنع اهأبخو هيف قرخ نم رثتني قيقدلا لعجف ،قيق

 ىتح قيقدلا رثأ اوعبتاو هوكرتف ملع اهب هلامو اهذخأ ام فلحو ،دجوت ملف ةمعط دنع 7
 تلاقف دوهيلا نم سان هل دهشو ةمعط يلإ اهعفد لاقف .اهوذخأف يدوهيلا لزنم ىلإ ىهتنا

 لعفت مل نإ :اولاقو مهبحاص نع لداجي نأ هولأسف ةت هللا لوسر ىلإ انب اوقلطنا :رفظ ونب
 اِ) ىلاعت هلوق هيلع هللا لزنأف ،لعفي نأ ةلل هللا لوسر مهف يدوهيلا ءىربو حضتفاو كله

 اربف (اميِصَح نينئاخْذيل نكت الو ةللا ةلارأ امب سالا نيت مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ اتلزن
 ايدوهي فصنأ !همظعأ ام عرشلا رد هللف (١/٥٣٢ج ،يواضيبلا) :رظنا .يدوهيلا ةحاس هللا

 .هتءا ربب عف دو

  



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٠١ رصت

 ىلع فطع رورجم ا ١٢٧ :ءانلا] 4 نادلولا نم َنيفعْضَتنُمْلاَو» هلوقو

 .4 ءاسنلا ىمماَتَي »

 زوجي ا٨٢٢ ؛ءاسنلا) ؟ امضاَرْعإ ؤأ ارون اَهلغَب نم ثقاَع ةارما ناو» هلوقو

 . ردصمل ١ ىلع زوجيو ٦ 4 ثقّقاخ ط لوعفم ىلع امهبصن

 ديكأت ىلع ؛َلُك» بصن [ :ءاسنلا] 4 ليملا لك اوليمت الق» هلوقو

 .ليملا لك ًاليم اوليمت :هريدقت ردصم

 إ .ءالا مكايإو مكلت نم باتكلا اوتوأ َنيِذَلا اتيَصَو ذَقَلَو» هلوقو

 .4اًنيَصَو» ب امهبصنو « نيذلا » ىلع فوطعم بصن لحم

 .زييمتلا ىلع ؟ًاليكو» بصن [ ١٢٢ :ءاسنلاا ؛ًالييك هللاب ىقَكَو» هلوقو

 ديكوت ىلع هًاعيمَج» بصن ٠٢٩! :ءاسنلاا ًاعيمَج هلل ةلا َنإَق» هلوقو
 .ناي بصن 4ةّرِعْلا» .4ةزملا»

 ءئَشلا لعج ةبذبذلاو مذلا ىلع بوصنم ١٤٣[ :ءاسنلا] » َنيبَذْبَذُم « هلوقو

 .مهبولق نوبذبذي :ىنعمب لاذلا رسكب ئرقو ،درطلا بذلا لصأو ،ًابرطضم

 . '"ةقيرطلا ىهو ةبد ىف ةراتو ةبد ىف ةرات اوذخأ :ىنعمب ةلمهملا لادلاب ةئرفو

 .تبثأ ام باوصلاو ،(مكاياو مهلبق نم نيذلا انيصو دقلو) لصالا يف تدرو )١(

 يأ لعاف مسا هالعج .ةيناثلا لاذلا رسكب (نيبذبذُم) :دئاف نب ورمعو سابع نبا أرق ()

 أرقو ىنعمب لصلصتو لصلص ءاج امك نيبذبذتم ىنعمب وأ ، مهنيد وأ مهسفنأ نيبرذبذم

 أرقو .هللادبع فحصم يف اذكو برطضا يأ بذبذت نم لعاف مسا نيبذبذتم :قبأ
 .ةبد يف ةراتو \ةبدب ةرات مهتذخأ :ىنعملا نأك اةمجعم ريغ لادلاب نيبدبدُم :رفعج ربأ

 ةبد اوعبتا» :سابع نبا ثيدح يف يهو ،ةقيرطلا ةبدلاو ةدحاو ةبد ىلع نيضامب اوسيلف

 :رعاشلا لاق .يتيجسو يتقيرط يأ ،يتبدو ينعد :لاقيو «ةعامجلا اوقرافت الو ،شيرق

 لبغرملا فينحلا لثي ةبف ىلع هنيع ضمغت نق نايرذه اط
 ٥٣٧/٣). ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ).ذاوشلا نم لادلاب ةءارقلا اذكو لاذلا رسك ةءارقو



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦ هر ٢١٢

 وأ ردصملا ىلع بصن ١٥١ :ءاسنلا] 4 اّقَح َنوؤفاَكْلا مه كيلوأ » هلوقو

 .ردصم فصو

 .لاحلا ىلع بصن :١٥[ :ءانلا] 4 اًدَحس تالا اوُلُخذا » هلوقو

 اناميإ :يأ ردصملا ىلع هبصن [٥٠ه :ءاسنلاا اليلق الإ نونمؤي الق» هلوقو

 .ردصملا ىلع امهبصن ٦٥٦[ :ءاسنلا] 4 اميظع اناَتُهُب ميزَم ىلع ْمهِلوَقَو » هلوقو

 ىلع « نلا عابتا » بصن ٠١٥١[ :ءاسنلا] 4 نلا عابتا ال » هلوقو

 .انيقي التق هانعم ردصم « انيقي هول اَمَو» هلوقو 8'![ءانثتسالا]

 وهو اريثك ادص :يأ ٦٠[ :ءانلا] 4 اريِثَك هللا ليبس نَع ميهدَصب » هلوقو

 .ردصم

 َكىَا

 يلإ لزن 1 امي نونمؤي نونمؤملاو مهنم ملا يف َنوُحِساَرلا نكل» هلوقو

 هعفرو . حدملا ىلع بصن ا "] :ءاسنلا] 4 ةالصلا َنيميَقُمْلاَو كلبق ئ نم لزنأ امَو

 هلوق كلذكو ،لوألا ىلع هعفر 4ةاكَؤلا َنوُتؤُمْلاَو» .4 َنوُحِساَلا» ىلع ًافطع

 .4 نونمؤملاو » هلعل

 هبصن وأ .4 اًنيِحؤاو » هيلع لد ريمفب بصن !١٦[ :ءاسنلا] 4 ًالَسُرَو» هلوقو

 وهو هدعب ام هبصن امنإ 4 مه مهضشفت مت السزو لبق نم كيلع مهاتضصق ذق»

 .'""4 ه مهصصق مل <

 .لصالا يف ةصقان )١(
 نم لزنا امو كيلا لزنا امب نونمؤي نونمؤملاو مهنم نوخسارلا نكل) لصألا يف تدرو ()

 .تبثأ ام باوصلاو (ةالصلا نيميقملاو كلبق
 .تبثأ ام باوصلاو ،(مهصقت مل) لصالا يف تدرو ()

 



 ٢٠٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 "حخح. رح ري

  

 رامضإب وأ .حدملا ىلع بصن ١٦٥ :ءاسنلا ؟ َنيرذنمو َنيرَشَبُم السر » هلوقو

 .زييمتلا ىلع بصن 4 اديهش هللاب ىقَكَو» هلوقو ،لاحلا ىلع وأ .4 اًنلَسزَ»

 هلوقو "ناك ام نيأ هلثمو ‘لاحلا ىلع بصن 4 اَهيف نيدلا » هلوقو

 ."هلثم ركذ ةداعإ نع يفكيو ،ناك ام نيأ فرظلا ىلع ادبأ»

 اريخ اناميإ :يأ ردصم فصو ىلع ٠٠[ :ءاسنلا] 4 مكَل اريَخ اوئيمآَف» هلوقو

 .مكل اريخ ناميإلا نكي :هريدقت ليقو ،هيلع متنأ امم مكل اريخ اوقتا :وأ .مكل

 يدؤي هنالو ،هنم دب ال اميف الإ همسا عم فذحي ال ناك نأل ؛نويرصبلا هعنمو

 .هباوجو طرشلا فذح ىلإ

 يذلا لثم هبصن ٧١[ :ءاسنلا] 4 ْمُكَل اريَح اوهتنا ةتالت اولوقت الَو» هلوقو

 هبصن هًاليك هللاب ىقَكَو» هلوقو ،ةياكحلا ىلع عفر «ةَنالت» هلوقو .لبن

 .زييمتلا ىلع

 هيلع فطعو ،ءافلاب باوجلاب ابصن "« مُهُديزيَو مهيقَوْيَف» هلوقو

 تارشع هبرعأ امبر يذلا حضاولا بارعإلل هراركت ةرثك يلوغملا خيشلا ىلع ظحالي امم ()

 ولو ةروس لك يف اهبرعي وهف (اهيف نيدلاخ) ةيآك ،هب لوعفملاو زييمتلاو ،لاحلاك :تارملا
 الو "هلاحلا ىلع تبصن» ةرابعلا سفنب اهبارعإ ديعي تارم ةدحاولا ةروسلا يف ترركت

 :لوقي اهبرعي ام ةرثكل عضاوملا ضعب يف هنأ مغر ءاهقبس اميف اهيلع ةلاحإلاب يفتكي
 فرظلا ىلع « ادبأ» هلوقو .ناك ام نيأ هلثمو لاحلا ىلع بصن 4 اهيف نيدلاخ » هلوقو»

 ©تعقو امنيأ اهبارعإ اذكه يأ ءانه لعف امك «هلثم ركذ ةداعإ نع يفكيو ،ناك ام نيا

 اهجيرخت تكرت كلذل ،اهبرعيل دوعي كلذ عمو ‘ىرخأ ةرم اهتداعإ نع بارعإلا اذه يفكيو
 .اهدورو ةرثكل ةرم لك يف

 (هلْض نم مهديزي مهروجأ مهيف تاخحياشلا اوُلِمَعَو اونمآ نيذلا امأَق) ىلاعت هلوق يف )١(
 ١٧٢(. :ءاسنلا)

 ىلع مهتملك تقفتا لب ؛ذاوشلا يف الو بصنلاب 4 مُهُديِزَيَو مهينَوْيَق» ارق نم دجا مل )٣(
 .عضوملا اذه يف عفرلا

  



 الوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . . ٢٠٤

  

 ،ناك ربخ ىلع 4 نتنا » بصن ١٧٦[ :ءاسنلا نيتنثا اتناك نق » هلوقو

 نم نيتنثا ثراولا ناك نإ :رمضأو ،ةثراولا (تخألا) هلوق نم مسالاو

 ْنإَو» هلوقب لعفلا دحوي ملو ،ةوخإ نوثراولا ناك نإو :هلوقو ‘تاوخألا

 لجأل ؛ةوخإ» نم الدب : ءاسن ًالاَجر» هلوقو {ةثرولا رامضإ ىلع ؟اوئاك
 نأ ةهارك :هانعم )؛١پ اولضت 5 مكل نلا رتت نيبي » هلوقو هلثم امهبصن كلذ

 .نييفوكلا لوق وهو (ال) فذحف ،اولضت ال نأل وأ ءاولضت

 :ةدئاملا ةروس نمو

 وه 4 َريَغ» بصن ١[ :ةدناملا] 4 ديصلا يلح َرِيَغ ْمُكنَلَع ىّلئُي ام ال » هلوق

 .ءانثتسا :ليقو 04 اوُفؤَأ» واو نمو :ليقو "4 ْمُكنَلَع» يف ريمضلا نم لاح

 َنيمآ الو ط هلوق ىتإ هولتي اممف [! :ةدناملا] 4 هللا رئاعش اولجُت ال » هلوقو

 نأ » هلوقو ،ضعب ىلع هضعب فطعو .4 رئاَعَش» ةفاضإب ضفخ هلك ؛ تبل
 ؟ و إ .۔ ٤. و

 يناثلا نإو لوالا نإف « اودَتغعَت نأ» هلوقو مكودص نال :هانعم « مكودص
 كد . . ھ ,. . و .

 . 4 مكنمرجَي ال ط الوعفم 4 اودعت نأ و .4 مكودص نأ <

 ةروص ىلع ضاق لعف هنأل « سِئَي» بصن ( .ةدناملاا 4 سيت ئ مؤَتلا » هلوقو

 > َرْيَغ < بصن 4 فناححَتُم َريَغ < هلوقو ، (شََِت) هنم لبقتسملاف 4 ،لبقتسملا

 .فناجتش ريغ ًارارطضا رطضا نمف :لاق هنأك ركذي ملو ردصم فصو هنأ ىلع

 .لاحلا ىلع هبصن [: :ةدئاملا] 4 َنيبَلَكُم كُس» هلوقو

 بصن هلك [ه :ةدئاملاا 4 نادا يزجخَتم الو َنيِجيفاتُم ريغ َنيِنِصُخُش » هلوقو

 .حدملا وأ لاحلا ىلع

 .تبثأ ام باوصلاو (اولضت نأ مكل نبي) لصالاب تدرو )١(

 .تبثأ ام باوصلاو (مكل) لصألا يف ()



 ٨ ٢٠٥ صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 ___ روح رسس__

 ىلع هفطع هبصن نمف ٦[ :ةدناملا] 4 نێَبغَحْلا ىتإ ُمَُلُجزَأَو » هلوقو

 ء'»حسملا يف 4 مكسوغر» ىلع هفطع هرسك نمو لسغلا يف 4 مُكَهوُجو)

 :يأ ،ءابلا وهو ظفاخلا عزنب هبصن ىسع ٩ ابيط اًديمَص اوممَمَيَتَت » هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 ابيِقَت» بصن ا٠ :ةدناملاا 4 ابيِقَت َرَضَع يَتثا» هلوقو

 هلوقو ،'"ةدئاز امو ةدئازلا ءابلاب ١٣[ :ةدئاملا] 4 مهضقت اميق ط هلوق امأو

 .4 مهِضَقَت » لعفب هبصن « مُهَتاَنيس»

 نأ ةهارك يأ ١٩[ :ةدئاملا] 4 ريذت الو رييب نم اتءاَج اَم اولوقت نا ط هلوقو

 .اولوقت

 4 َنوُكَتَق ط هلوقو ءافلاب باوجلاب بصن ٦٩[ :ةدئاملا] ٦ َوُبَت 5 < هلوقو

 .هلثم

 ىلع هبصن زوجي ٢٢[ :ةدئاملا] 4 ادئاس ضزألا يف َنؤَعشَتَو ط هلوقو

 .ردصملا ىلع زوجيو لاحلا ىلع زوجيو ©'‘)ةيلمعلا

 نم بصنلا لحم يه ذإ (ام) فصو ىلع ٢٦[ :ةدئاملا] « هَعَم ُهَلْثمَو ط هلوقو

 .4 ضزةلا يف ام مهَل أ ؤَل» هلوق يف نأ»

 ءانبلا) .نوقابلا ضفخلاب اهأرقو ؤ©بوقعيو يئاسكلاو صفحو رماع نباو عفان بصنلاب اهأرق )١(

 :ىلعف هعفر نمو» :قباس عضوم يف يلوعملا خيشلا لاق دقو ٣٠٢. ٥٣١(. ج فاحتإ

 تزجج امنإو لسغلا نم لحملا ىلع ةبوصنم (مكلجرأ) نأ حصألاو ،ها «ةلوسغم مكلجرو

 .نيمدقلا حسم ىلع ليلد اهنأب دهشتسا نمل ةجح الف (مكسوؤر) يف ةرواجملا ةكرحل اعابتا

 .ملسأ هكرتو .ةغللا يف زوجتلا باب نم اذه نكلو زوجي ال نآرقلا يف دئاز فرح :انلوق (1)
 باوجب سيلو ةيردصملا نأب انه بصنلاف ‘تبثأ ام ةيآلا باوصو (ةوبتف) لصألا يف تدرو (؟)

 .كلذ دعب يلوعملا خيشلا اهركذ دقو (نوكتف) اهدعب اميف ءافلا باوج بصن امنإو ،ءافلا

 .لصالاب اذك ()



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٣٠٦ ٨
 .."ح۔ ر -.

 6هل لوعفملا ىلع ابصن ٢٨[ .ةدئاملا 4 هللا نم ًالامكت ابسك امب ءاَرَج» هلوقو

 .ردصملا ىلع وأ

 .لاحلا ىلع هبصن هولتي امو ٤٦[ :ةدئاملا] 4٩ هيَدَي َنيَب امل اًتدَصُمو ط هلوقو

 ةينثت ىلع امهبصن ٤٨[ :ةدناملا] 4 ًانمێَهُمَو هێَدَي َنيَب امل اًتَدَصُم » هلوقو

 .لاحلا هيف زوجي هلعلو ،لوعفملا

 لعف ىلع « مُكح» بصن ه. :ةدناملاا 4 َنوُتَْي ةيلهاَجْلا مكحَفَأ» هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن « امكح هللا نم نسحا نَمَو» هلوقو ه َنوُفْنَي»

 "لاحلا ىلع « دهَج» بصن (" :ةدناملاا 4 مهناميأ َدهَج هللاب اومهسأ »

 .ردصم هلصأو

 ىلع ٍةَلذَأ» هلوقو ©تفرظلا ىلع بصن [ه٤ :ةدناملاا ؟تفؤس» هلوقو

 .« مؤقب» ةفص ىلع ناروسكم « نيرفاكلا ىلع زعأ نينمؤملا

 هلوقو ©زييمتلا ىلع » ةَبوُتَم ط بصن ٦٠[ :ةدناملا] 4 هللا دنع ةَبوُثَم < هلوقو

 ٦٩[ :ةدئاملاا 4 ىَراَصَتلاَو نوتباَصلاَو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا ن » هلوقو

 يف ريخأتلا هب ةينلاو ©فوذحم هربخو ءادتبالا ىلع 4 َنوئباَصلا < عفر

 ،نوئباصلاو ىراصنلاو اودامم نيذلاو اونمآ نيذلا نإ :ريدقتلاو 04 ًنل»ربخ

 ربخو ،امهربخ 4 َنَمآ نَم»و ؤهيلع ًافوطعم 4 ىَراَصَتلاو» نوكي نأ زوجيو

 :ليقو كدنع امب تنأو اندنع امب نحن :هلوقك هدعب ام هيلع لد ردقم 4 نإ »

 4 َنوتباَصلا < :ليقو ءادتبالاب عفر عضوم يف اهدعب امو ،معن :ىنعمب 4 »

 .'»واولاب زوج ءابلاب زوج امك كلذو ةحتفلاب بوصنم

 )١( ج ،ريسفتلا ريسيت ،شيفطا ةمالعلا :بيراعألا هذه نم ابيرق رظني ٦٤/٤.



 4 رمتل صنلا قيقحت :يناثلا مسقل ٠ ٢ لا ,ةَمحت :ىناثلا مسقلا

 ءاوبذَك» ىلع امهبصن ٧٠[ :ةدناملا] 4 َنولْتْفي ًاقيرَقَو اوبذك ًاقيرق » هلوقو

 .ريخأتو ميدقت هيفو .4 َنولُتفَبو

 و

 لعج 4 نوكت ط عفر نمف ٧١[ :ةدئاملا] ةنتف َنوُكَت الا اوجبخحَو ط هلوقو

 نمو ،ناشلا ريمض ىلع نوكت ال هنأ هلصأو 5ةليقثلا نم ةففخملا يه »
 :يأ 4"5ةف» عفرو .لبقتسملا لعفلا بصنت يتلا يه «نأ» لعج هحنن

 .ءايبنالا لتقب باذعو ءالبو ةنتف مهبيصت ال نأ ليئارسإ ونب بسحو

 ًنَدِجَتَلَو» هلوق كلذكو [ه! ؛ةدناملاا 4 ًةَواَدَع سالا دشأ ًنَدجَتَل» هلوقو

 .زييمتلا ىلع «ةَدَوَمو .ةَواَدَع» تبصن 4ةَدََم مهبر

 هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ""إ٥ه ةدناملا] 4 اَدمَعَتُم مكنم هَلَتَق نمو» هلوقو

 6 ط هلوق امأو هفصو « غلاب فو ردصملا ىلع هبصن 4 ةبْعَكْلا غلاب ايذَه )

 هلوقو ؤفوذحم ربخف هبصن نمو ،4اَرَج» ىلع فوطعم عفر ةراف

 .زييمتلا ىلع هبصن ٩ ًامابص»

 . '"١رضَرَغلا ىلع هبصن م كعنم ثل ٩٦[ :ةدئاملا] « مُكَل اًعاَتَم ُهُماَعظَو < هلوقو

 يذلاو ماَرَحْلا رهشلاو سانلل امايق ماَرَحْلا تيبلا ةَبْغَكْلا هنلا َلَعَج» هلوقو

 .هيلع فوطعمو 4 هنلا َلَعَج %»ب بصن هلك ٩١[ :ةدئاملا] 4 َدئاَلَقلاَو

 اهبصنب نوقابلا أرقو ،(نوكي) نون عفرب فلخو بوقعيو يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ ارق ()

 .(١/١٤٥ج :فاحتإ 5انبلا)

 .تبثأ ام باوصلاو (اَدَمَعَتُم ُهَلَعَق نمو) لصالاب درو ()

 بيوصتلا متو ا(ضرعملا ىلع ةَبَصَت مكاعتنميل) :اذكه ةشوشم ةرابعلا تدرو لصالا يف )٢(
 (نجأ) هلوقل ليلعت (ًاعاتم)» :شيفطا ةمالعلا لوقي اريسفتلا بتك يف درو ام بسح ىلع
 ريسيتلا) ردصم مسا ًاعاتمف (مكَل) ًاعيتمت هب مكعتم ىأ قلطم لوعفم وأ ًاصيتمت ىأ

 .(ا٤/٦١ ج



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٢٠٨ ٨
 . رحج رتور

  

 ءارغإلا ىلع 4 ْمُكتشنآ ط بصن ١٠٥[ :ةدئاملا] 4 ْمُكتشن ْمُكَلَع « هلوقو

 ."عفرلاب ئرقو ،اهحالص اومزلاو اهوظفحا :يا

 ميقتل ىلع نيونتلاو بصنلاب ئرق ٠٠٦ :ةدئاملا 4 مكب ةَداَهش» هلوقو

 .'"'ةفاضإلا ىلع ئرُقو 5ةداهش

 .لاحلا ىلع هبصن ١٠[ :ةدئاملا] « الهكَو دهَمْلا ى سانلا ملك ط هلوقو

 هلك نوكيو ١٦١٢[ :ةدئاملا] 4 َمَدْعَنَو انبولق َنئَمظَتَو اهنم لات نأ ديرن < هلوقو

 ١١٤[. :ةدئاملا] 4 اًديع اتَل نوكت » ىلع فطع هبصن (")هنأو هلوقو نأب بوصنم

 .عضوم لك يف لاحلا ىلع هبصن 4 نيدلاخ » هلوقو

 ةذاش ةءارق يهو عفرلاب (مكشفنأ مكيلع) أرق هنأ عفان نع يرشخمزلا ىكحو» :نايح وبأ لاق )١(

 ىلع ىنعملاو ربخلا عضوم يق (مكيلع)و .أدتبم هنأ ىلع عفتري امهدحأ :نيهجو ىلع جرخت
 رمضمب دكؤت ملو ،(مكيلع) يف نكتسملا ريمضلل ًاديكوت نوكي نأ :يناثلا هجولاو ،ءارغإلا

 ريدقتلاو ،هيلع ىنعملا ةلالدل ًافوذحم (مكيلع) لوعفم نوكيو ًاليلق كلذ ءاج دق ذإ لصفنم

 ٥٢/٤. ج رحبلا ،نايح وبأ «(متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال) مكتياده (مكشفنأ مكيلع)

 أرقو ء(مكنيب) ىلإ (ةداهش) ةفاضإو عفرلاب (مكنيب ةداهش) روهمجلا أرقو» :نايح وبأ لاق )٢(
 اضيأ نسحلاو يملسلا آرقو ،هنيونتو ةداهش عفرب (مكنيب ةداهش) جرعاألاو نسحلاو يبعشلا

 نيتاه يف (مكنيب)و ةويح يبأو جرعألا نع اذه يورو نيونتلاو بصنلاب (ةداهش)

 دعب نيب ىلإ فاضم أدتبم روهمجلا ةءارق ىلع ةداهشف ،‘فرظلا ىلع بوصنم نيتءارقلا

 نوكي وأ نينثا ةداهش هريدقت (نانثا) هربخو (كنيبو ينيب قارف اذه) هلوقك هيف عاستالا
 ةءارق هيجوت اذكو ربخلا أدتبملا قباطيل فذحلا ىلإ جيتحاو نانثإ مكنيب ةداهش اوذ ريدقتلا

 (ةداهش) نوكيو ةداهشب ةيلعافلا ىلع (نانثا) عفتري نأ يرشخمزلا زاجأو جرعألاو يبعشلا
 هربخ أدتبم (ةداهش) ليقو نانثا دهشي نأ مكيلع ضرف اميف هردقو فوذحم هربخو أدتبم
 أدتبم ربخ هنأ ىلع (نانثا) عفتريو ،(ةيصولا نيح) هربخ ليقو ،(توملا مكدحأ رضح اذإ)

 ،نانثا دهشي ريدقتلا ،ةيلعافلا ىلع وأ "مكنم لدع اوذ نانثا نادهاشلا ريدقتلا فوذحم

 ىلعو .ربخلا نع لعافلا ىنغأو ةيلعافلا ىلع هب عفترم (نانثا)و أدتبم (ةداهش) ليقو
 ٥٤/٤(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ).ةداهشلل الومعم (ًاذإ) نوكي لوالا بارعإلا

 .هانعم حضتي ملو لصالاب اذك )٢(



 ٨ ٢٣٠٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 مسححوري ٩ ححر١ ___

 :')ماعتألا ةروس نمو

 لعف ىلع « ريَغ» بصن ٠ :ماعنالا « اًيلَو ذختأ هللا َرِيَعَأ ْلُق» ىلاعت هلوق

 ىلع بصنلاب ئرُت ،عفرلاب ئرُئو (ًارطاف) بصن 4 َرِطاَق» هلوقو .ذختأ
 .'"!حدملا

 4 ْمُهْنَتْنِ » بصت نمف ٢٢[ :ماعنألا 4 اولاق 5 الإ مُهْتَتْنِف نكت مل ث » هلوقو

 اهلعج 4 مهنف » عفر نمو .4 هتنتف » ربخلاو « اولاق نأ » مسالا نأ ىلع

 .'")ربخلا اولاق نأ اَلإ»و مسالا

 كر » بصت نمف ٢٧[ :ماعنألا] 4 تدك الو رت اَتَتِيَل اي اوڵلاَقَت » هلوقو

 ىرجم واولا ىرجأو ،واولا دعب (نآ) راَمضإب باوجلا ىلعف ؛تذَكئو

 .")باوجلا ىلع ابصن يناثلاو ؤفطعلا ىلع ًاعفر لوألا ئرثو ءافلا

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع اهبصن ٣٨١[ :ماعنألا 4 ةَتْغَب » هلوقو

 هيف 6؟َنوُعْذَت» ىلع ؛ ريغ» بصن [:. :ماعنألا 4 َنوُعَذَت هللا َرِيَعَأ» هلوقو

 .ريخأتو ميدقت

 .تبثأ ام باوصلاو ،ةدئاملا ةروس :لصألا يف ()

 رامضإ ىلع (ؤطاف) ءارلا عفرب ةلبع يبأ نبا أرقو ،(هللا) ةفص رسكلاب (رطاف) روهمجلا ارق (1)
 ؛هفذح ىلع ليلد الو ربخ رامضإ ىلإ جاتحيو .ىهتنا ؛ءادتبالا ىلع وأ :ةيطع نبا لاق .وه

 وأ نيونتلا ةدارإ ىلع يلول ةفص هنأ ىلع ءاقبلا وبأ هجرخو (َرطاف) ءارلا بصنب ًاذاش ءىرقو

 ١١٣/٤(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) ،لاح وأ هنم لدب

 بصنب هرايتخا يف فلخو رفعج وبأو يميلعلا قيرط ريغ نم ةبعشو ورمع وبأو عفان ارق )٢(

 يميلعلا قيرط نم ركب وبآ أرقو 6(مهئنتف) عفرب صفحو رماع نباو ريثك نبا أرقو "(مهتنتن)
 !/٨(. ج :فاحتإ ،انبلا) .(مهتنتف نكي مل) بصنلاو ريكذتلاب بوقعيو يئاسكلاو ةزمحو

 .(ءاهلا) سيلو (واولا) باوصلاو ،(ءافلا ىرجم ءاهلا ىرجأو) :لصالا يف ()

 رماع نبا أرقو ،(نوكنو بذكن الو) بصنب ةزمحو صحف :تاءارق ةدع ةيآلا هذه يف )٥(

 ءانبلا .(درئ) ىلع افطع اعم امهعفرب ءارقلا يقابو .(نوكنو) بصنو ،(بذكن الو) عفرب
 ٨/٦٢. ج فاحتإ
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 مكاتأ » دأ » هلوقو لاحلا ىلع هبصن [: :ماعناألا] 4 ةئغَب ًةَتْغَت : مُانذعأ ط هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن ""ب :ماعنالا) 4 ةرَهَج ؤأ ةتغب هللا باَذَع

 .4َنوُكَتَ» كلذكو ،ءافلاب باوجلاب هبصن اه" :ماعنالا 4 مهرظن » هلوقو

 ريغ هنأل ؛ضفخلا هلحمو هبصن [ه٢ :ماعنالا 4 ملأب نلا سيلأ » هلوقو

 .(يك) مالب هبصن [ءه :ماعنالا 4 َنيِبَتْسَتِلَو » هلوقو

 .تللض دقف مكءاوهأ تعبتا نإ :هانعم [ه٦ :ماعنال] 4 اذإ ثلَلَض ذَق» هلوقو

 ٥٩] : :ماعنألا] 4 سباي الَو بظَر الَو ضزَألا د تاملظ يف ٍةَبَح ح ةح الو ط هلوق امأو

 . ٢١! ةقر 7 َو» ىلع ًافوطعم ضوفخم كلذ

 4 ّوَحلا » ضفخ نمف ٦٦[ :ماعنألا] 4 وَحْلا ممهالؤمم هللا ىلإ اودر ث » هلوقو

 .'}حدملا ىلعف هبصن نمو .4 هللا » ةفص

 ىلع زوجيو لاحلا ىلع زوجي ابصن ٦٢[ ؛ماعنالا] 4 ةَيْفُحَو اًعُرَضَت» هلوقو
 .ردصملا

 .لاحلا ىلع بصن [٦ه :ماعنالا] 4 اًعَيِش مكنبْلَ » هلوقو

 افينح ضزآلاو تاوامشلا رظَق يذلل ىهجو ثهَجَو يتإ» هلوقو
 .لاحلا ىلع 4 اًقيِنَح» بصن ٧٩! :ماعنالا]

 ىلع 4 املع < بصن ٨٠] :ماعنألا] 4 املع ئش رك يبَر عِسَو < هلوقو

 .لاح وأ زييمتلا

 .تبثأ ام باوصلاو (ةرهجو ةتغب مكاتأ) لصألا يف )١(

 الو بط الو ضزألا تامْلُط يف ةبح الو اهملعي ألإ ةقَرَو نم ظقشت امَو) ىلاعت هلوق يف )٢(
 ۔(نيبم باتك يف الإ سبات

 )٣( ج فاحتإ 5انبلا .نسحلا اهبصنب أرقو روهمجلا ةءارق رسكلا ١٥/٦٢.



 ٢١١ يگ رم صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 وأ زييمتلا ىلع هبصن ٨]' :ماعنألا] 4 اناطلس ْمُكنَلَع هب لني م اَم» هلوقو

 .لاحلا

 نمؤ» هلوقو ،4اَنيَدَه»ب ابصن [ه؛ :ماعنالا 4 اَنَدَه احوُئَو اَنْيَدَه ًالك» هلوقو
 نيِنيخملا يزجت كلذكو نوراَمَو ىسوُمَو تفسويَو بويأو نامميَلُسَو ةوؤا هنيزذ ] ً ٤6 “حے۔ < < { - ۔ 4۔ے۔ ٠ و 2٤ ۔ڵ ٠ 1 هم ۔ .

 - 12 ۔ ه ا2 ح .2 ّ 1 ّ ّ ّ ٥٠. ۔ ۔ .-

 عتيلاو ليعامسإو ٥ َنيجلاَصلا نم لك سايلإو ىسيعو ىيخَيَو ايركز ه
 . م و

 .حون ىلع فطع مهبصن كئلوأ عيمجف '"اه٦ ٨4 :ماعنالا ؟ اولو سنو

 فصو ىلع (اًقَح) بصن ٩٦١ :ماعنالا] 4 هرذق ح هللا اورَدَق اَمَو ط هلوقو

 يزلا باتكلا َلَرْنَأ نَم لُق» هلوقو ،هردق قح ًاردق هللا اوردق ام :هريدقت ردصم

 .لاحلا ىلع هبصن « َئدُهَو اًروُن ىسوم هب ءاج

 ىلع هبصن ٢! :ماصنالال ه ًابرذمك هللا ىَلَع ىرتفا نممم ملظأ نَمَو» هلوقو

 هلوق نمو ©بذكلا وه ءارتفالاو ،ابذك ىَرَتْفا :هلوق نم يونعملا ردصملا
 كردصم فصو ىلع (ًارِيَغ) بصن ٩٢[ :ماعنألا] 4 وَحْلا َريَغ هللا ىّلَع َنوُلوُمَن»

 .قحلا ريغ الوق نولوقي :هانعم

 وهو ،لاحلا ىلع بصنلا هلحم [4 :ماعنألا] 4 ىَداَرُف اتوُمتْنج ُذَقَلَو» هلوو
 ثالثك دارُفو كلاجرك دارف ئرُقو . ""ينانكك ثينأتلل فلألاو درف عمج

 .٧)ىركَسك ىةزفو

 .تبثأ ام باوصلاو (اناًطْلس مكيلع لزنن مل ام) لصالا يف تدرو ()

 ىيحيو ايركزو نوراهو ىسومو فسويو بويأو ناميلسو دواد ةيرذ نمو) لصالاب تدرو ()
 .تبثأ ام باوصلاو (اًطوُلَو سنويو عسيلاو ليعامساو سايلاو ىسيعو

 .لصالاب اذك )٣(

 نيونتلاب ًادارف ةويح وبأو رمع نب ىسيع أرقو ؤ©فورصم ريغ دارف ئرقو» :نايح وبأ لاق ()
 (ىراكس سانلا ىرتو) :هلوقك ىركس لثم ىدرف امهنع ةجراخ ةياكح يف عفانو ورمع وبأو
 = :ئرقو» :يرشخمزلا لاقو ٢٣٦/٤(، ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبآ)«ةعامجلا ىنعم ىلع ثناو
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 لحم ىلع فطع :٨٩[ :ماعنألا 4 رمقلاو سمشلاو اًنَكَس لينا َرَمَجَو ه هلوقو

 5'"نالوعجم :يأ ©ؤفوذحم ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب ارفو .4 رينلا .

 رسكلاب باسجلا نأ امك حتفلاب (بَسَح) ردصم ىلع هبصن 4انابنح» هلوقو

 .باهشو بايثك باسح عمج وه :ليقو ،(ًأبسَح) ردصم

 فطع بصن هلك ٩٩] :ماعنألا] 4 َناَمرلاَو َنوُتْنَؤلاَ باتغأ نم تاّنَجَو < هلوقو

 .مهدنع نيفنصلا نيذه ةزعل صاصتخالا ىلع وأ ٤. ءيش لك تابت » ىلع

 .عيمجلا نم وأ 4 نامزلا » لاح ىلع هبصن "4 وباَتتُم ريَغَو اهباشتُم» هلوق

 مهب دارأ « نجلا » انه اهو ..٠[ :ماعنألا] 4 نجلا ءاكرش هلل اولَعَجَو» هلوقو

 نم الدب 4 نجلا < بصنو '"هءاكرش مهولعج اذإ مهنأشل اريقحت ةكئالملا

 .4َءاَكَرُش »

 ©فوذحم أدتبملاو ربخلا ىلع َعفز 1٠١] :ماعنالا] 4 تاَوَمَشلا غيب ط هلوقو

 .'!هربخو ءادتبالا ىلع وأ

 هركذ امو ٣٦/٢(، ج ،©فاشكلا) «ىركس وحن ،ىدرفو .ثالث لثم ،دارفو .نيونتلاب ؛ئدارفف =

 .ذاوشلا نم اهلك تاءارق نم يرشخمزلاو نايح وبأو فلؤملا

 .انبلا) امهيف بصنلاب روهمجلا أرقو ،امهيف عفرلاب (زمقلاو؛سمشلاو) نصيحم نبا أرق )١(
 ٢٤/٦(. ج :فاحتإ

 )٢( :ماعنألا] (هباشتش ريَغَو اهبتشم) ةيآلا باوصو ،عضوملا اذه يف ةيآلا فلؤملا دروأ اذك ٩٩[6

 :نايح وبأ لاق ،ةذاش ةءارق يهف ديدحتلاب عضوملا اذه يف (هباشتم ريغو ًاهباشتم) ةءارق امأو

 كرتشاو مصاختو مصتخاك دحاو ىنعمب امهو (ًاهباشتم) اذاش ءىرقو (ًاهبتشم) :روهمجلا أرقود
 ج ،رحيبلا)«لعافتلاو لاعتفالا باب هيف كرتشا امم اهوحنو ىواستو ىوتساو ٢٣٦/٤، ٢٣٧(.

 )٣( لب نيرسفملا رثكأ هب لقي ملو ديعب ريسفت وهو حصي ال ةكئالملاب انه نجلا ريسفت جلهم٨
 تايآلا تلدو "نوفورعملا نجلا مه انه نجلاو .اهذاوشو ريسفتلا بئارغ نم وه امبرو

 ىلاعت هلوق يف امك - كلذ نع هللا ىلاعت _ قلخلا يف هلل مهتكراشم اومعز نيكرشملا نأ ىلع

 .(ابسن ةنجلا نيبو هنيب اولعجو)

 .عوفرملا بارعإ يف عضوت نآ يغبني ناكف .بصنلا سيل عفرلا عضاوم نم عضوملا اذه )٤(



 ٨ ٢١٢ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 أرقيو كردصملا وأ لاحلا هيف زوجي ٠٠٨[ :ماعنألاا ه اوذَع ةللا اوّيشيف » هلوقو

 . '(ًاناودغو ءادع)

 ىلع (ادهج) بصن ٠٠٩ :ماعنالا 4 مهناميأ دهَج هللاب اومتأو » هلوقو
 .لاحلا عضوم يف ردصملا

 .فرظلا ىلع هبصن ٠١٠[ :ماعنألا 4 ٍةَرَم لوأ » هلوقو

 ردصملا ىلع هبصن "] :ماعنألا] ٦ الث ءش رك مهنَلَع انزَشَحَو < هلوقو

 .لاحلا ىلع لوقو

 !:٦¡ :ماعنالاا 4 نجلاو سنإلا َنيِطاَيَش اوُدَع تيبت َلكِل اتلَعَج لَذَكَو» هلوقو
 .4 اًنلَعَج» لوعفم ىلع وأ لاح وأ «ًاَوُدَع» نم لدب ىلع « َنيِطاَيَش» بصن
 .لاحلا عضوم ردصملا ىلع هبصن 4 ارورغ لؤقْلا تفخ » هلوقو

 لوعفمب ٩4 َريََفأ » بصن ١٦٤[)' :ماعنألا 4 امكح ىغتْنأ هللا َريَعَقَأ» هلوقو

 .(مكاح) نم غلبأ ؛اممَحَح»و ،لاحلا ىلع ؛اممحح» بصنو ،4يتب»
 .لاحلا ىلع هبصن «ًالصقُم» هلونر

 ىلعو لاحلا ىلعو زييمتلا ىلع هبصن [١٠ه :مامنالا] 4 ًالذَعَو اًقذص» هلوقو

 .هل لوعفملا

 .لاحلا ىلع هبصن ١١٢٦[ :ماعنألا] ًاميقتىنُم َكَبَر طارص اًذَهَو» هلوقو

 :فاحتإ 5انبلا) (ًاوذغ) نوقابلا أرقو .(ًاوُدع) واولا ديدشتو لادلاو نيعلا مضب بوقعي أرق ()

 ءادعأ يأ (ًاوُدَع) واولا ديدشتو لادلا مضو نيعلا حتفب :ريثك نبا أرق ذاوشلا يفو .(٦٦٢/؟ج

 ٢٥٧/٤(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبا)

 .تبثأ ام باوصلاو (مهيلإ انرشحو) لصالا يف (1)

 يف الو انه (امكاح) ةءارق دجوت الو ،تبئثأ ام باوصلاو (امكحو امكاح) لصالا يف (؟)

 .ذاوشلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٢١
 رح د ےس-۔ 3٨7,

 وأ ،ركذا :رامضإب هبصن ١٢٨[ :ماعنالا 4امعيمَج مُهرشخيت موَيَو» هلوقو

 .ردصم « لغج;ج » نأل لاحلا ىلع بصن « اهيف َنيدلاَخ» هلوقو ،لوقن

 ٠4 َنّيَر»ب « َلْغَت» بصن [: :ماعنال) 4 مهؤاكرش ميهدالؤأ َلَق» هلوقو

 .نونيزملا مه مهنأل """«ممُهؤاكرش» عزو

 .ردصملا ىلع بصن 1٣٨] :ماعنالا] 4 هْنَلَع ءارتفا ط هلوقو

 يف ام» مسالاو ناك ربخ ىلع هبصن ١٢٩[ :ماعنألا] 4 ةَئيَم نُكَي نإو » هلوقو

 ئرقو 0 ام» نم لدب هنأ ىلع عفر ؟ ةصلاخ » هلوقو 5""«ماقنألا هذه نوظُب
 عفرلاب ؟ صلاَخ » ئرمو ريمضلا نم لاح وأ دكؤم ردصم هنأ ىلع بصنلاب

 بصنب 4 مُهَقضَو مهيزجَيَس» هلوقو "!عفرلاب ةصلاَح» ئرفو ؤبصنلاو
 .هضفخل اروكذم ناك ول يذلا (ءازج) فذح .مهنصو ازج يأ 4 مُهَفضَو

 ردصم وأ لاحلا ىلع هبصن :!٠[ :ماعنالا ًاهقَس مهدالوأ اولتَق» هلوقو

 .هلثم يف ةروكذملا هوجولا ىلع هبصن زوجي 4 هللا ىلع ءارتفا » هلوقو

 زرلاو َلخَتلاَو تاتشوزغَم َريَغَو تاشوزغَم تاَتَج أشنأ يلا وُهَو» هلوقو

 .تبثأ ام باوصلاو (مكؤاكرش) لصالا يف ()

 .تبثأ ام باوصلاو (اهنوطب ام) لصالا يف )٢(

 (صلاخ) :ةلبع يبأ نباو كاحضلاو ةيلاعلا وبأو ريبج نباو هللادبع أرقو» :نايح وبأ لاق )٣(

 ينج نبا ركذ اميف ريبج نبا أرقو ،هب قلعتم (اتروكُذَل)و ام ربخ وهو ءات ريغب عفرلاب
 ىلع وأ ةلصلا هتنمضت يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصتناو ،ءات ريغب بصنلاب (ًاصلاخ)
 ىهتنا ؛اهيف لماعلا ىلع لاحلا ميدقت هتزاجإ يف نسحلا يبأ بهذم ىلع ام نم لاحلا

 اهبارعإو بصنلاب }ةصيلاَح) اضيأ ريبج نباو ةداتقو جرعألاو سابع نبا أرقو ...اصخلم
 نبا أرقو {ةيفاعلاك دكؤم ردصم هنأ ىلع يرشخمزلا كلذ جرخو بصنلاب (ًاصلاخ) بارعإك

 ةفاضإلا ىلع (ةصيلاخ) يرهزلاو ةويح وبأو رمعي نباو ةمركعو نيزر وبأو اضيأ سابع

 (ةَصلاخ) روهمجلا أرقو ،ام ربخ ةلمجلاو ؛انروكْذَل) هربخ أدتبم وأ ([آام) نم لدب وهو

 ٣٠٠/٤(. ج رحبلا نايح وبأ) «ءاتلابو عفرلاب



 ٢١٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسلا
 ,ى محر

 كلذ لك ٤4١\] : :ماعنألا] 4 هباشتم ةم َرِيَغَو ًاهبا 42 ٥ َناَمرلاَو َنوُتِنَولاَو :ن التم

 .لاحلا ىلع هبصن 4 ًافلتخُم » الإ ةبوصنم « تاّتَج ط ىلع فطع

 ىلع فطع امهبصن ١٤٢ ؛:مامنالا] 4اشرَقَو ةَلومَح ماعنألا َنمو» هلوقو
 شرفُي امو ،حبذلل شرفُي امو ،لاقثألا لمحت ام ماعنألا نم أشنأو ؟تانَج»

 راغصلاو لمعلل ةحلاصلا رابكلا :ليقو ،هربوو هفوصو هرعش نم جوسنملا

 ضرألا ىلع شورفملا شرفلا نم ضرألا نم ةينادلا

 ومَح » نم الدب ؛ةبنامَي» بصن ١٤٢[ :ماعنالا] « مجاقذأ ةينامَت » هلوقو

 نيتنا» بصن «نيتنا نأضلا َنم» هلوقو .4 اوأُك» ل لوعفم وأ اشرو
 ننَرَكَذلا لُف» هلوقو هيلع هبصن هن .ولت امم كلذكو ،4 ةيناممَت» نم لدبلا ىلع

 .بوصنم هلك « نين ننيقنألا ؟ » كلذكو 04 َمَرَح » ىلع هبصن ٩ممَرَح

 ىرتفا» هلوقو ،قبس امك هولتي امو ا٠؛٤ :ماعنألا 4 نيَتثا لبإلا َنمَو» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن 4 ًابذگ هللا ىلع

 ل ط ىلع هبصن ١٤٥[ :ماعنألا] 4 ًاَمَرَحُم ر ىلإ يحوأ اَم يف دجأ ال لت ط هلوقو

 الإ :هانعم ،ناك ربخ ىلع 4 ةَتيَم» بصن 4 ةَتِتَم َنوُكَي نأ ال » هلوقو .4ذجأ

 ؤأ ًاحوفشت امد ؤأ» هلوقو .'«ةَتيَم» عفرب ئرقو ةتيم ماعطلا نوكي نأ
 نأ اًلإ» ىلع فطع نهبصن « مخَل ؤأ احوقنَم ًامَد» هلوقف « ريزنج مخ

 « ريزنخ مخل» ىلع فطع هبصن « اًقشف ؤأ شجي هنف » هلوقو 64 ةتيم نوكب
 ىلع ه ريَع» بصن غاب ريغ رطضا نممَق» هلوقو ،ضارتعا امهنيب انو
 .لاحلا

 بوقعيو يئاسكلاو مصاعو ورمع وبأو عفان (ةتيم) بصنو (نوكي) لعفلا ريكذتب ارق ()

 نبا أرقو {ةمات ناك نأ ىلع عفرلاو ثينأتلاب (ةتيم نوكت) رفعج وبأو رماع نبا أرقو ؤفلخو

 ٢٧/٢(. ج فاحتإ) (ةتيم نوكت) بصنلاو ثينأتلاب ةزمحو ريثك



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك وح . دم ٢٦

 لعف مسا « مْلَه» و إمهورضحأ يأ [. .ماعنالا 4 مكءاَدَهش ملَه» هلوقو

 دنع هلصأو ،ميمت ينب دنع عمجيو ثنؤي لعفو ،زاجحلا لهأ دنع فرصني ال

 ؛ماللا يف نوكسلا ريدقتل فلآلا فذح دصق اذا (مل) نم (مملاَه) ،نييرصبلا

 ؛ماللا ىلع اهتكرح ءاقلإب ةزمهلا تفذحف (ماله) نييفوكلا دنعو لصألا هنإف

 َملَه» هلوقك ةيآلا يف امك ًايدعتم نوكيو رمألا لخدي ال (له) نأل ديعب وهو
 ١٨[. :بازحالا] 4 انيلإ

 "لوعفملاو ردصملا لمتحي هبصن اها ؛ماعنالاا 4 اميش هب اوكرشت الأ» هلوقو
 .اناسحإ اونسحأ :يأ ؟ اناسحإ نيدلاولابو » هلوقو

 مسالاو ناك ربخ ىلع 4 اَد» بصن [ا٨! :مامنال] 4 ىتزف اد ناك ؤَلَو»

 .هيلع وأ هل لوعفملا وهو رومضم

 ،عطقلا لاح ىلع هبصن ٠٥٢[ :ماعنألا] 4 ًاميقئتشنش يططارِص اَذَه نأو » هلوقو

 .ءافلاب باوجلا ىلع 4 َقَرَقَتَف» بصن 4 مكب َقَرَقَتَف لبشلا اومبَتَت الو » هلوق

 الو "لاحلا ىلع بصن [٥١؛ :ماعنألا] 4 ًاَماَمَت باتكلا ىسوم انتآ مث » هلوقو

 فطع «اًليصفت» بصن "« ءيش ًلمكِل الييصفتو» شةلعلاو ردصملا نع دعبي
 ؛ةَمْحَرَو ئده» هلوقو ،ةروكذملا هجوألا ةثالث هيف زوجيو ،4ًاماَمَت» ىلع

 .امهلبق ام ىلع فطع

 يناده :ىنعملا « طارص ىلإ » لحم نم لدب ٦١[ :ماعنالا ؟نيد» هلوقو
 .هب تين ردصم هنإ :ليقو .ماق نم لتف 4 ًاميق » هلوقو ،لوعفم وأ ًاطارص

 نم لاح «اقيِنَح» هلوقو ،4ًانيد»ل نايب فطع 4 ميهاربإ ةلم» هلوقو
 .4 ميهاربإ »

 .تبثأ ام باوصلاو (ءيش لك ليصفتو) لصالا يف )١(



 ٢١٧ > صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .4 ىبأ » ىلع ًاَبَر» بصتنا ١٦٤[ ؛مامنالا) 4 اًبَر ىمنا هللا َريََأ» هلوقو
 ,. ِ . . ء ۔؛ ٧۔.,۔٠.۔ الا ,ا:
 .هلوعفم يهو 4 رت الب 4 ررو « بصب 4 ىرخا ررو ةرزاو رز الو » هلونو

 .فرظ ١٦٥[ :ماعنالا 4 تاَّجَرَك» هلوقو

 : فارعألا ةروس نمو

 وأ اليلق اركذ اوركذت :يأ كردصم ٢[ :فارعالا] 4 َنوُوَكَذَت اَم ًاليلت هلوق

 .نوركذي ًاليِلق انامز :هانعم فرظ

 عقوم عقو ردصملا ىلع هبصن !: :فارعالا 4 ًاتايب اتساب اَمَءاَجَن»هلوق

 .لاحلا

 كردصم هنأ هلبق يذلا لثم ١٠[ :فارعالا] « َنورَكشَت ام اليلق » هلوقو

 .اليلق اركش نوركشي

 .هال نأ» رامضإب 4 دُجْسَت» بصن « دجست ال نأ َكعَتَم ام لاق » هلوقو

 كلذكو ،لاحلا ىلع هبصن ٦٨[١' :فارعألا] « ًاموُمَذَم اهنم خزخا َلاَت»

 .4ًاروحذم»

 شساتلو هلوق .4 ًاساتل ط ىلع فوطعم هبصن ٦[ :فارعألا] 4٩ ًاشيرو ط هلوقو

 .فوطعم ريغ هربخو ءادتبالاب عفر ىوقتلا

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٩[ :فارعالا] « َنيِصِلخُش ةوُعذاو » هلوقو

 َوَح ًاقيرَو ط هلوقو .4 ىدَم » _ب هبصن ٠[ :فارعاألا] 4 ىدم ًاقيرَق هلوق

 .ًاقيرق لذخو :يأ ،هدعب ام هرسفي لعفب هباصتنا ةلالضلا مهل

 تاءارقلا نم يهو ازمه الب (ًامومذم) يعوطملا أرقو ازممهلاب (ًاموُذَم) روهمجلا ةءارق ()

 ةءارقلا كرتو ةذاشلا ةءارقلا هذه فلؤملا تبثأ دقو ٤٤/٢( ج :فاحتإ 6انبلا) ةذاشلا

 .ةرتاوتملا



 ؛لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك م ٣١٨
 « ح . ,۔:-ة٥.م

 ._4ةئيز» ىلع فطع ٢٦ :فارعالا ؟ قزرلا نم تابَملاَو» هلوقو

 وه :ليقو "لاحلا ىلع هبصن « ةماتلا َعؤَي ةصلاخ اندلا ةايَحْلا يف» هلوقو
 .نيح دعب ربخ

 .4ممَرَح»ب « شحاَوَقْلا» ىلع فطع هبصن ٢٢[ :فارعالا] 4 منإلاو» هلوق

 ىلع هبصن اناطلس هب َلَزَتُي مل ام» هلوقو اهيلع تلطع ه فتلاو » هلوقو

 .4 هب لزني »

 يونعملا ردصملا ىلع هبصن ٢٧[ :فارعالا] 4 ابذك هللا ىّلَع ىررَتْفا » هلوقو

 حتفلا ىلع ينبم عضوم فرظ وهو ©نيأ :هلصأ 4 متنك امن < هلوقو لاح وأ

 .؟ ام» اهيلع تّلخذأ

 .فرظلا ىلع » رك < بصن ٣٨] :فارعاألا] 4 همأ َْلَخَد امك ط هلوقو

 فرظلا ىلع هبصن ١:[ :فارعالا] 4 ءاَقْلَت مُهراَصَْأ ثّقرض اق » هلوقو

 .وحن :ىنعمب

 .لاحلا ىلع هبصن !٥[ :فارعالا] ةمحرو ٌىَدُه» هلوقو

 ًافطع حتفلاب ئرقو .4 درت » عفرب ئرق [ه٢ :فارعالا ةرت ؤأ انل اوُعَقشيَل »

 ؛رَمْغَتف» بصن « لمعت انك يلا ريغ َلمغَنف» هلوقو ،""«اوغق ش » ىلع
 .'"لمعن نحنف :يأ ،عفرلاب ئرثو ،يناثلا ماهفتسالا باوج ءافلاب

 ©فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلع هبصن [ه؛ :فارعالا] 4 ائيِثَح هئلظَت » هلوقو

 سمشلاو < هلوقو ٠ اثوثحم :ىنعمب لوعفملا وأ اثاح :ىنعمب لعافلا نم لاحو

 .لصالاب اذك )١(

 رحبلا "نايح وبأ .(رئث) اهبصنب ةويح وبأو قاحسإ يبأ نبا أرقو ،عفرلاب روهمجلا ةءارق )٢(

 ج ٣٩٦/٤.
 )٣( ج :فاحتإ ثانبلا) ماللا عفرب (لمعنف) نسحلا أرقو ؤ©بصنلاب روهمجلا ةءارق ٥١/٦٢(.



 صنل ١ ويقحت ت :يناثلا مسقلا
 ٢١٩ ,ىك مرحتصچري

 ىلع فطعلاب عيمجل ا بصنو « رثأب تارَختُم موجنلاو رمقلاو

 ىلع عفرلاب اهلك تّرقو ،لاحلا ىلع 4 تارَحختتُش » بصنو .4 تاوَمَلا»
 . '١ربخلاو ءادتبالا

 "لاحلا ىلع امهبصن !هه :فارعالا] 4 ةيفخ و اعْرَضَت مكَتَر اوغذا» هلوقو
 .ردصملا امهنم بيرقو

 نكميو لاحلا ىلع امهبصن ٥٦] :فارعألا] 4 اًعَملتو اًفؤَح ةوُعذاَو < هلوقو

 .ردصملا ىلع

 عضوم يف ردصملا ىلع هبصن ٥٧[ :فارعالا] ارش حايرلا َليسزُي » هلوقو

 هردصم ءابلاب هأرق نمو ،نونلاب هأرق نم ىلع اذه ،قلطم لوعفم وأ ،لاحلا

 فيفختبو ءابلا حتفب كلذو ،ةراشبلل (ىرشُب) وأ ،(تارشان) ىنعمب (ةَرْشَن)

 ."ءابلا مومضم (ريشب) عمج (رشب)

 ءانبلا .(تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو) عفري رماع نباو ‘بصنلا ىلع روهمجلا (ا)

 .١٥/؟ج فاحتإ

 اهتاكرح طبض يف مهنيب فالخ ىلع نونلاب «ارشن» نوقابلا أرقو مصاع ءابلاب ءارشب» أرق ()

 (رشان) عمج نيشلا مضبو نيعمج (ًارشن حايلا) أرقو» :نايح وبأ لاقو ،(٢/٢٥ج فاحنإ)

 وهو فرشو فراشو لزنو لزان :اولاقو رماتو نبالك يطلا نم رشن تاذ يأ بسنلا ىلع
 ال سيقم عمج وهو ربصو روبصك روشن عمج وأ ةايحلا نم روشن وأ لعاف يف ردان عمج

 ال بوكرم ىنعمب بوكرك ًالوعف نأل كلذ زاجأ نمل افالخ روشنم ىنعمب روشن عمج
 فلتخاو ءاجر وبأو يملسلاو نسحلا ،لعف ىلع عمجي ال ساقني ال هنوك عمو ،ساقني

 عفانو نايبارعالا لفون وبأو ىيحي وبأو رمع نب ىسيعو ةبيشو رفعج وبأو جرعالاو مهنع

 نباو هللادبع لسرك مضلا نم ًافيفخت نيشلا اونكس مهنأ الإ اعمج كلذك أرقو "ورمع رباو

 أرقو رماع نباو قورسمو شمعاألاو فرصم نب ةحلطو يعخنلاو باثو نباو رزو سابع

 ءىشنو بيغك عمج مسا وهو حتفلا وبأ هنع ىكح اميف قورسم نيشلاو نونلا حتفب (رشن)
 لمتحاف نيشلا مضو اهمضو نونلاب (ًارشن) ادرفم (حيرلا) ريثك نبا أرقو ،ةئشانو ةبئاغ يف

 ©ضيبلا مه برعلا :مهلوقك سنجلا هب ديرأ هنأل ؛درفملا نم الاح اعمج نوكي نأ (ًارشن)



 الا هزجلا) ظافلأل : بيدهتلا باتك 1
 (لوالا هزجلا) او ةحاصفلا يف بيذهتلا ب ١ ه ٢٢٠

 مضب ئرُقو ،لاحلا ىلع هبصن [ه٨ :فارعالا] 4ًادكت الإ زخ ال» هلوقو

 ىلع > ًادكت و الوعفم 4 ًادكت الإ» ©'»دلبلا هجرخي 7 4 ش جرخ و ءايلا

 .دكن اذ :يأ ردصملا

 عفرب ئرق 7 :فارعألا] 4 هريغ هك نم مُكَل ام للا اوذْئغا ط هلوق امأو

 ئرثو ،4وَلإ نم» لدبلا ظفل ىلع هرجب ئرثو عضوملا ىلع ؛يَغ»
 ."ءانثتسالا ىلع بصنلاب

 .مكءاج نأ نم : :يأ ٦٣[ :فارعألا] « مُكَءاَج نأ ْمُئْبجَعَوَأ » هلوقو

 فطع 4ًادوُه مُهاَحَأ » بصن ٦٥[ ؛فارعالا] 4 ًادوُه ْمُهاَعَأ داع ىلإو » هلوقو

 ام كلذكو ٥٩[. :فارعاألا] ٦ همؤَق ىلإ ًاحوت اتلس ذَقَل ط هلوق نم (حون) ىلع

 ذإ انولو 9 هلوقو ٧٣[، :فارعالا] 4 احلاص ْمُهاَعَأ دوت ىلو » هلوق نم هولتي

 4 ًايعش مُهاَحَأ نت رذَم ىلإو < هلوق كلذكو ٨٠[ :فارعألا] 4 هبؤقل َلاَت

 :فارعألا] ٨٥[.

 1 )ه َدُك ٠ دل ط ىلع فوطعم هنأ ىلع هبصن ٠] :فارعالا] 4 َرَذَنو , هلوقو

 نركسو نونلا حتفب ةب (آارشثت) يتاسكلاو ة ةزمح أرقو .حرس ةقانك ًادرفم نوكي نأ لمتحاو =

 اورشنف ىتوملا هللا رشآ :مهلوق نم ييح ىنعمب رشنك وأ ىوط فالخ رشنك ردصم نيشلا
 ٤٠٦/٤} ٤٠٧(. ج :طيحملا رحبلا نايح وبآ) «اويح يأ

 ال) عيمجلا أرقو» :لوقي ذإ ؛اهفعضل راشأو روشاع نبا ةمالعلا اهركذ ةذاش (جمرخُي) ةءارق )١(

 ىلع ءازلا رسكو ةيتحتلا مضب أرق رفعج يبأ نع نادرو نبا الإ ءارلا عضو ةيتحتلا حتفب (جزْخَت
 ١٨٦/٨(. ج ثريونتلاو ريرحتلا) «مهوت نادرو نبال اذه ةبسن نإ :ليقو ،هنع روهشملا فالخ

 .تبثأ ام باوصلاو (هللا ريغ هلإ مكل ام) لصالا يف ()

 مضو ءارلا عفرب نوقابلاو ،(هريغ) اهدعب ءاهلا رسكو ءارلا ضفخب رفعج وبأو يئاسكلا أرق )٢(
 ىلع بصنلاب (ةَريغ) رمع نب ىسيع ًاذوذش أرقو ،(٢/٢٥ج :فاحتإ 5انبلا) (ةزيغ) ءاهلا

 ٤١٢/٤(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبآ) ءانثتسالا

 .تبثأ ام باوصلاو ،(دبعن نأ) لصالا يف )٤(

  



 ٦ ٢٢١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 6لاحلا ىلع « ةيآ » بصن ٧٢[ :فارعالا] 4 ةيآ ْمُكَل هللا ةقاَت هذمم» هلوقو

 .ءافلاب باوجلاب هبصن 4 ْمُكَذُحأَي هلوقو

 ىلع ؛أتوێُب » بصن ٨٢٤" :فارعألا]ا 4 اتويت لابجلا َنوُتحنَتو » هلوقو

 ىلع 4 َنيدسِيفُم ٣ بصن 4 َنيدسِيفُم ضزألا ييف اؤثغت ًةْغَت الو » هلوقو ،لاحلا

 .لاحلا

 ىلإ مهركذ قبس نيذلا فطع امك تفط ٨٠[ :فارعالا] 4 الّموُلَو» هلوقو

 .لاحلا عقوم يف ردصم وأ .هل لوعفملا ىلع ة هبوصنم ١[ :فارعاألا] 4ة و وهشو ط

 ربخ ىلع 4 باَوَج ط بصن ٨٢[ :فارعألا] 4 همؤَق تتاَوَج ناك امو ط هلوقو

 .4 اولاق نأ الإ» همساو ؤناك

 .ءانثتسالا ىلع « ةتأرما» بصن [ه٢٨ :فارعالا] 4 هتأرما الإ» هلوقو

 '"[لاحلا] ىلع هبصن ( "[ :فارعألا] 4 ًاملع ئش رك اتّئَر َعِسَو ط هلوقو

 .زييمتلا نم بيرقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٩٧[ :فارعاألا] 4 ًاتايب اتشأَب مهيتأت نا ط هلوقو

 (ام) هيلإ تمض ةيطرشلا (ام) اهلصأ !١٣[ :فارعالا] « اممَهَم اولاقو » هلوقو

 (ةم) نم ةبكرم :ليقو ،ريركتلل ًالاقثتتسا ثءامه اهفلأ تبلق مث ديكأتلل ةدئازلا

 اهلحمو ةيئازجلا ؛ام»و ©ففكا :يأ () هلوق نم فاكلا هب توصي يذلا

 . هرسفي لعفب بصنلا وأ ٠ ءادتبالا ىلع عفرلا

 .تبثأ ام باوصلاو ،(اتويب لابجلا نم نوتحنتو) لصالا يف ()
 .تبثأ ام باوصلاو ،(املع ءيش لك عسو) لصالا يف ()

 .نيتفوقعم نيب انه هتبثأ امب ًاقباس فلؤملا هبرعأ دقو لصالا يف طقاس )٢(



 الوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .مح .و ٢٢٢

 هلوقو لاحلا ىلع « تايآ» بصن ١٢٢[ :فارعالا] تايآ مدلاو » هلوقو
 .؟ تايآ» تعن « تالَّصَتُم»

 ءادوبعم مكل بلطأ :هانعم ٠!٠[ :فارعالا] 4 مكيف هللا رغأ َلاَق» هلوقو

 :هلوقك ماللا حرطف مكل يغبأ :هلصأ لعلو .4 ممكيِنْنَأ» ىلع ه ريَغ» بصنو

 .مهل اونزو وأ ،مهل اولاك :هلصأ ٢[ :نيفنطملا] 4 مهوُنَرَو ؤ مُهوُلاَك ه

 ؟ َنيِعَبزَأ» بصن ١٤ :فارعالا] 4 ةلل َنييتزأ هبَر تاقيم مقف » هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 ةَليَل» بصنو ،نيمتأ اغلاب :هانعم
 ‘لاحلا ىلع هبصن ٠٤٢[ :فارعالا] 4 اقيض ىسوم َمَخَو» هلوقو

 .فوذحملا ردصملا ىلع هبصن 4 َكَناَحْبُس » هلوقو
 =- 2 م

 بصن [٠١؛٥ :فارعاألا] 4 ئش لكل اليصفتو ًةَظطعؤَم ءيش رك نم < هلوقو

 .ردصم 4 اليصفت ط بصنو كردصم وأ زييمتلا ىلع 4 ًةلتعؤَم <

 > أ َنبا» هلوقو ‘لاحلا ىلع امهبصن [.. :فارعألا ٩ًافسأ َناَبْظَع» هلوقو

 ًافيفخت ةرسكلاب ءاقتكا ءايلا فوذحم أ نبا اي :هلصأ نأل ميملا رسكب

 اهيبشت هلوطل فيفختلل ةدايز ميملا حتفب ئرقو ،ءايلا ىلإ إ فاضملا ىدانملاك

 يف اذكهو &'"نيهجولا ىلع فاضملا ءادن ىلع حوتفم نونلاو ،َرَشَع ةسمخب
  7طه"٢ا(

 هروس ٠

 نم) ناكو 4 ُةَمؤَق : بصن ٦٥[ :فارعألا] 4 ُهَمْوَق ىسوم راَتخاَو ط هلوقو

 نم لدب «ًالُجَر نيعبس » هلوقو ،هيلإ لعفلا لصوأو راجلا فذحف (همؤق

 .زييمتلا ىلع ؛الُجَر» بصنو ،همؤَق

 لجال نييرصبلا دنع ءانب رسك ميملا رسكب فلخو يئاسكلاو ةزمحو ركب وبأو رماع نبا أرق (١)

 !/٦٢. ٦٤(. ج :فاحتإ 5انبلا) اهحتفب نوقابلا أرقو ملكتملا ءاي

 .هط ةروس يف يأ ،تبأ ام باوصلاو ،(ةءارب ةروس يف اذكهو) لصالا يف ()



 _ __لےة :د رسف مج صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 .لاحلا ىلع هبصن ا١ه :فارعالا] 4 ًاعيِمَج مكتَلإ هللا لوسَر» هلوقو

. 

 4 ًاطابسأ » بصن .٠٦٠[ :فارعألاا 4 ًاطابْسأ ةَرْشَع ةتنا مُهاَتْعظَقو » هلوقو

 لوألا نم اضيأ لدب «ًاممآ» هلوقو ،4ةرشَع نيتتثا» نم لدبلا ىلع

 زييمتلا يلع هبصن 4«ًانيَع ةرشَع اتَتثا» هلوقو الدب دمب

 ؛وملشَي»ب «مُهَسْشنأ» بصن « َتوُمِلْظَي مهتقنأ اوئاك نجكلو» هلوو
 .رخأو مدق دقو

 اولْذاو » هلوقو "!ةياكحلا ىلع هعفر ١٦[ :فارعالا] 4 ٌةلَتِح اولوقو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن « اًدَحُس تالا

 .ردصملا ىلع هبصن ١٦٢[ :فارعالا] « اعرش » هلوقو

 ك

 ردصملا ىلع امهبصت ١٦٤[ :فارعالا] « اديدش ًاَباَذَع مُهُبذَعُم وأ » هلوقو

 ردصملا ىلع بصنلابو .ةياكحلا ىلع عفرلاب 4ًةَرذْغعَم اولاَق» هلوقو .هتعنو
 .'ةَرذْعَم مهانظعو وأ 5ةَرْذْعَم هب انرذتعا :يأ ةلعلا وأ

 وي اولوقت نأ ةهارك :يأ ٧٦ :فارعالا] ٩ ةمايقلا مؤي اولوقت نأ » هلوقو

 .ةماقلا

 .""ازييمتلا ىلع بوصنمف هنون نمف ١٧٧[ :فارعألا] 4 موقلا ًالَتَم عاس » هلوقو

 ةءارق ًةذاش تناك نإو بصنلا ةءارق دوجول ،ةعوفرم اهنأ مغر تابوصنملا يف (ةطح) ركذ ()

 اهجرخ دقو ٥١٦/٤(" ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) نسحلا ىلإ نايح وبأ اهبسن بصنلا
 .ةرقبلا ةروس نم مدقت اميف فلؤملا

 !/٦٦(. ج فاحتإ) .اهعفرب نوقابلا أرقو ،اهبصنب يديزيلاو صفح ارق ()

 موقلا عفرلاب (لثم ءاس) :شمعاألاو رمع نب ىسيعو نسحلا أرقو» :نايح وبأ لاق (؟)
 نوكسو ميملا رسكب :ليقو شمعألا ةءارقك :ليقف يردحجلا ىلع فلتخاو «ضفخلاب

 = لعجيو هب ىفتكي نأ عفرلاب لثملا ةءارق يف نسحألاو موقلا ىلإ افاضم ماللا مضو ءانلا



 _رخح حور ٢٢٤.
 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 قبس دقو هنع رخأتملا لعفلاب هبصن ؟ نولظي اوك مُهتُفنَأو» هلوقو
 .هلثم

 .لاحلا ىلع هبصن ١٨٧[ :فارعالا] ٩ ةَتْغَب 1 مكيتأت ال » هلوقو

 4 هتفن ؤتفنأ» بصن !١٠٩[ :فارعالا] 4 نورصي مُهتفن 4 الو » هلوقو
.. 

 4٩. نورصي » ب

 (ام) لمع تلمع ةيفان (ثإ) ىلع "": :فارعالا ؟ًادابع» هلوقو

 .'"'هلثم تبثي ملو ،'ةيزاجحلا

 ىلع امهبصن ٢٠٥[ :فارعألا 4 ةَقيِخَو اغعْرَضَت كسفن يف َكَبَر زكذاو» هلوقو

 .فرظلا ىلع 4 َنوُد ط بصن كلذكو لاحلا

(١) 

(٢) 

(٣) 

 :لافنألا ةروس نمو

 .مكنيب يتلا لاحلا يأ ١ :لننال) 4 مكيْيَب تاذ اوُحِلضأو » هلوق

 ىلع سئبك نوكي نأ زوجيو .موقلا لثم وسأ ام يأ لجرلا وضقل وحن بجعتلا باب نم
 صوصخملا نوكي نأ ىلع وأ موقلا لثم ءاس ريدقتلا هزيجي نم بهذم ىلع زييمتلا فذح

 نيذلا نوكتل اوبذك }(نيذلا» لثم موقلا لثم سئب يأ فاضم فذح ىلع (اوبذك نيذلا)

 ,زييمتلا فذح ريدقت ىلع موقلل ةفص ًارورجم ال فوذحملا لثم ماقم ماق ذإ ًاعوفرم
 ٥٥٣٩/٤ ٥٤٠(. ج رحبلا ،نايح وبأ)

 مشن نإ مكل اوبيجتشيلق مهوغذاف مكاتأ ةابع هللا نود ني نوغذت نيذلا نإ) ةيآلا صن
 .(َنيِقداَص

 يف فلؤملا مالك نم مدقت امم اهبيوصت متو لصالا يف شيوشت ةرابعلا هذه يف عقو

 .ةفيرشلا ةيآلا سفنل قباس عضوم

 (مكلاثمأ ًادابع)و ةفيفخ (ثإ) ريبج نبا أرقو» :نايح وبأ لاق ،(ابع) عفر ىلع روهمجلا

 ةيفانلا يه (ثإ) نأ ىلع ةءارقلا هذه جيرخت ىلع نورسفملا قفتاو ،ماللاو لادلا بصنب

 ٧©بوصنم ربخ (مكلاثمأ دابع)ف ،ربخلا تبصنو مسالا تعفرف ،ةيزاجحلا ام لمع تلمعأ

 ،رقحأو لقأ مه لب ؛رشبلل مهتلثامم يفنو مانصألا نأش ريقحت ةءارقلا هذهب ىنعملاو :اولاق

 ٥٦١/٤. ج رحبلا ،نايح وبأ «لقعت الو مهفت ال تادامج يه ذإ



 ٢٢٥ ,ك رصري صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 دكؤم ردصم وأ فوذحم ردصم ةفص هبصن ٤[ :لافناألا] 4 اًقَح » هلوقو

 . اًّقَح هللا دنع وه :هلوقك

 هرسك نمو 6نيفَدرُم اوناكل لادلا حتف نمف ٩[ :لافنألا] 4 َنيِفدزُم < هلوقو

 نم فلاب ط ىنعم ىلع رج عضوم ؛ َنيفدرُم و ئ "مهعم مهريغ اوفدرأ مهف

 .لاحلا ىلع بصن هنأ دعبب الو ،مهل ة ةفص 4 َنيفدرم % ةكئالملا

 لوعفم وهو .للا نم انمآ يأ ١[ :لافنألا ٩ َةَنَمَأ سالا مَكيشَعِ ذ » هلوقو

 كلذكو .4 ْمُكَرَهظئل ط ىلع فوطعم هنأ ىلع هبصن ٩ بهذو , هلوقو .هل

 .4 ظيزيل» ىلع فطع 4 تتيو» هلونو
 ىلع امهبصنو""إ١ :داننالا] 4 ٍةَتف ىلإ اًرَتَحَتُم وا لاتقل اًفرَحَتُم الإ » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع وأ "لاحلا

 ىلع امهبصن ٠٧[ :لافنألا ؟ اًتَسَح ءالب ةنم َنينمؤُمْلا ييلبيلَو» هلوقو

 .هفصوو ردصملا

 .ردصملاو لاحلا ىلع > ةصاخ . بصن ٥[ :لافنألا] 4٩ ةص طاح مكنم ط هلوقو

 ناك ربخ ىلع « َقَحلا» بصن ٢٢ :لافنألاا 4 َقَحْلا َوُه اََه َناَك نإ» هلوقو

 نإ :نآرقلل لاق "رفاكلا رضنلا نأ كلذو ،نآرقلا هب دارملاو 0 ادَه»همساو

 أرقو ؛مهريغب نيفدرم :يأ لوعفم مسا لادلا حتفب (نيِفَدزم) بوقعيو رفعج وبأو عفان ارق ()
 ٧٧/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا)(َنيِفدزُم) لعاف مسا رسكلاب نوقابلا

 .تبثأ ام باوصلاو ،(ةئف ىلإ ازيحتم الو لاتقل افرحتم الو) اذكه لصالا يف تءاج ()

 6رێبجج نب ديعس كلذ ىلع صن دق امك ۔ هللا هنعل - ثراحلا نب رضنلا وه كلذل لئاقلا نإ ()

 نم ملعتو ،سراف دالب ىلإ بهذ دق ناك ۔ هللا هنعل ۔ هنإف ؛مهريغو جيرج نباو يذلاو

 ىلع ولتي وهو ،للا هثعب دق ةلي هللا لوسر دجو مدق املو ،رايدنفساو متش مهكولم رابخأ
 = مث ،كللوأ رابخأ نم مهثدحيف رضنلا هيف سلج سلجم نم ةت ماق اذإ ناكف ،نآرقلا سانلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك نح ر - قه

 لاقف ،هللا مالك هنإ كليو :'"هيتن لوشزلا هل لق ،نيلوألا ريطاسأ الإ اذه

 ؟ءاملا نم ةَراَجح ايَلَع زظطأق ةدنع نم قحلا وه امه نامك نإ» :رضنلا

 .ةيآلا

 (ال نأ) رامضإ ىلع هبصن ٢٣٤[ :لافنالا] 1 ُمُهبَذَعُي اا ْمُهَ امَو » هلوقو

 هلوق نم ريمضلا يف همساو ناك ربخ ىلع هبصن ايلا اوئاك امَو» هلوقو

 .؟اوئامك امَو»

 امهبصن ٢٥[ :لاننألا] 4 ةَيدصَتَو عاَكُم ال تێبلا دنع مُهْناَلَص َناَك امَو» هلوقو

 ."مدقملا ربخلا هنأ ىلع « مهَتاَلص» مهضعب تصن دقو ،ناك ربخ ىلع

 .دجسملل مهتيالو مدع وأ ٥©باذعلل مهقاقحتسا ريرقتل مالكلا قاسمو

 ىلع فطع » َلَعخَي »_ب بصن ] :لافنألا] ٦ تيبلا اع : و < هلوقو

 .ءافلاب باوجلا ىلع هبصن 4 ُهَلَعُجيَف» هلوقو 04 ريمَيل»

(١) 

(٢) 

 عقوو ردب موي هنم ىلاعت هللا نكمأ امل اذهلو ؟دمحم وأ انأ ؟اصصق نسحأ امهيأ هللاب :لوقي

 .دمحلا هللو ؤكلذ لعف ،هيدي نيب اربص هتبقر برضت نأ ة هللا لوسر رمأ ،ىراسالا يف

 انثدح ،راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق امك " هف دوسألا نب دادقملا هرسأ يذلا ناكو

 ردب موي ةقت يبنلا لتق :لاق ريبج ني ديعس نع ،رشب يبأ نع ،ةبْغش انثدح "رفعج نب دمحم
 ،رضنلا رسأ دادقملا ناكو .ثراحلا نب رضنلاو .يمع نب ةميَعُطو طيعم يبأ نب ةبقغ اربص

 يف لوقي ناك هنإ» :ةت هللا لوسر لاقف .يريسأ ،هللا لوسر اي :دادقملا لاق ،هلتقب رمأ املف
 لاقف .يريسأ ،هللا لوسر اي :دادقملا لاقف ،هلتقب ة هللا لوسر رمأف .هلوقي ام ، كت هللا باتك

 هيفو :لاق .تدرأ يذلا اذه :دادقملا لاقف .«كلضف نم دادقملا نغا مهللا :ةي هللا لوسر

 الإ اذه ثإ اذه في اتلُمَل ءاشت ؤ اتغيس ذق اولاق ائايآ مهيَلَع ىل اَدإو) :ةيآلا هذه تلزنأ
 ٤٧/٤(. ج 5ريثك نبا ريسفت)(نيلؤالا زيطاسأ

 .لصالاب اذك

 ؟مهتالص) امهنع فالخب شمعألاو مصاعو بلغت نب نابأ اهب أرق ةذاش ةءارقلا هذه

 لعجل ةءارقلا هذه يسرافلا يلع وبأ مهنم موق اطخو عفرلاب (ةيدصتو اكم إلا) بصنلاب

 ٦٦٢٢/٤(. ج طيحملا رحبلا) ةرورض يف الإ كلذ زوجي الو :اولاق امسا ةركنلاو اربخ ةفرعملا



 ٢٢٧ ,! ۔_ حوري صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىتَح» ىلع فطع 4 َنوُكَي» بصن ٢٩[ :لافنألا] « نيذلا َنوُكَيَو» هلوقو

 .4 َنوُكَن ال

 يف :هانعم ؤفرظلا ىلع هبصن "٤ :لافنالا] 4 مكنم َلَقشأ ثكَولاَو» هلوقو

 .لفسأ

 ىلع 4 َبَهْذَت » بصن ٤٦[ :لافنالا] 4 مكحي كُخِبر بَهذَتَو ١ لت ٌدْفََف » هلوقو

 نون فذح هبصنو 0 ءافلاب باوجلاب بصن يهو 4 اونلَفَتَت < ىلع فطعلا

 .٩اولَتْفَت»

 نم ديعب ريغو لاحلا ىلع امهبصن ×٤[ :لافنالا] 4 َاَئرَو ارظطَب » هلوقو

 .ردصملا

 َنوُئهرئ» ىلع « َنيرَحآ» بصن ٦٠[ :لافنالا 4 مهنود نيم َنيرَخآَو» هلوقو
 .4 مُكَوُذَع و هللا ةَع هب

 لاح ؟ًالالَح» بصن ٦١ :لافنألا] ابيط الالح مئميَغ امم اولُكَف» هلوقو

 .هفصو « ابيط % و ردصملل ةفص وأ

 .4 ملع » ب هبصن ٧٠[ :لافناألا] 4 ارِيَخ مكبو يفف ةللا مّلْغَي نإ» هلوقو

 .4 مكتؤي»ب هبصن « اريَح مُكيؤُي» هلوقو
 يف (نإ) رامضإ ىلع طرشلاب مزج (: .داننالا] ولعت الإ» هلوقو

 .(ال ثإ) لصألا

 .امهبضصَت ركذ مدقت لق ٦٤[ :لافنالا] 4 اقَح ط هلوقو

 :ةءاري ةروس نمو

 .هلوسرو نيكرشملا نم ءيرب هللا نأب :يأ ٢[ :ةبوتلال “يرت ةللا نأ» هلوق

 4نأ» لحم ىلع وأ «ير» يف نكتسملا ىلع فطع « ةلوشسَر» عنر



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك رحب ., ٢٢٨

 .'"(عم) ىنعمب واولا نأل وأ .4 نأ » مسا ىلع فطع بصنلاب ئرُفو 5اهمساو

 ىلع 4 بوُتَي» عفري [٠ه :ةبوتلا 4غاشَي نَم ىلع هنلا ثوُتَيَو» هلوقو

 4 بوتت < بصنب ئرفو ،موذجملا نم همدقت ام ىلع ًافوطعم سيل .ءادتبالا

 .'"(تتوتي نأ) رامضإ ىلع

 .4 اوذختي مَلَو » ىلع هبصن ١٦[ :ةبوتلاا 4 ةَّجيِلَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٠٧[ :ةبوتلا 4 رفكلاب مهييَقنأ ىلَع نيديهاش» هلوقو

 بصنو “ ناك اَمَتِئَأ لاحلا ىلع 4 نيدلاخ < بصن 4 ادأ اهيف نيدلاخ , هلوقو

 .اتناك اَمَتِيأ نيتملكلا هذه مكح كلذكو ،فرظلا ىلع هادبأ »

 ام ناك مساو ،ناك ربخ ىلع هبصن ٢٤[ :ةبوتلاا 4 هللا نم مكنإ َتَحَأ » هلوقو

 .ادعاصف « مكؤابآ َناَك نإ لُف» هلوق ذنم اهلبق

 .لاحلا ىلع « َنيربذُم » بصن ٢٥[ :ةبوتلا] 4 َنيربذُم مت م » هلوقو

 ىلع وأ ردصملا ىلع « ًةَلَع < بصن ٦٢٨[ :ةبوتلا] « ًةَلْيَع مئْفخ نإو » هلوقو

 قاقش متفخ نإَو» هلوق كلذكو ،هلغم ناك ام كلذكو ،4مثفخ» لوعفم

 ٣٥[. :ءاسنلا] 4 امهنَيَب

 ىلع فطع « حيييَمْلا» بصن ٣١ .ةبونا) 4 ميزَم نبا حيسملاو » هلوقو

 .هولتي امو « مهرابخأ اوُدَحَتا»

 هلوقو زييمتلا ىلع « ارهش » بصن :٢[ :ةبوتلا] ؟ ارهش َرَشَع انثا» هلوقو

 رحبلا ،نايح وبآ) يلع نب ديزو ،رمع نب ىسيعو ،قاحسإ يبأ نبا (هلوسر) بصنب أرق )١(
 ٠/٥(. ج :طيحملا

 نم رمألا باوج يف هلخاد ةبوتلا نأ ىلع (نأ) رامضإ ىلع بصنلاب (بوتيو) نسحلا أرق )٢(
 ٨٨/٦(. ج :فاحتإ ،انبلا) ىنعملا قيرط



 ٢٢٨ نل هك صتلا قيقحت :يتاثلا مسقلا

 تك ردصم ٩ةَئاك» بصن 4 ةَئاَك مكتوُلِتاَقِي امك ةناك نيكرشملا اولاقو
 .لاحلا عقوم عقو ةدايزلا نع فوقكم عيمجلا نإف ،ءىّشلا نع

 .فرظلا ىلع ابصن ٢١! :ةبوتلا] 4 اًماَع هت وُمَرَحْيَو اًماَع هَتولحُي » هلوقو

 .مزج دقو ةيطرشلا « نإ» راممضإب [. :ةبوتلاا 4 ةور صنت الإ» هلوقو

 بصن 4 ىّلفشلا اوَقَك نيذلا ةملك ََعَجَو» هلوقو هورصنت مل نإ :هانعمو

 ىلع ؛ةملَك» عفر « الغلا ييه هللا ةملَكَو» هلوقو .4 لعج»ب 4ةملَك»
 .هربخ 4 ايلعلا »و ،ءادنبالا

 .لاحلا ىلع امهبصن ٤١[ :ةبوتلا 4 ًالاقثَو اًئاَقخ اورفنا » هلوقو

 اعفن هيلإ اوعد ام ناك ول :يأ [: :ةبوتلاا 4اكيرق اًضَرَع َناَك ؤَل» هلوقو

 .اطسوتم 4 ادصاق ارَقَس اًرَقَسَو » ذخأملا لهس يويند

 .4ََل َنَيَبَي» ىلع فطع ٩ َمَلَْ » بصن ا :ةبوتلا] 4 َنيباَكْلا َمَلْعَنَو » هلوقو

 مكنيب مهبئاكر اوعرسأل و :هانعم ١: .ةبوتلا) 4 كلالخ اوُعَضوَكَلَو » هلوقو

 .ةميمنلاب

 .لاحلا ىلع امهبصن [ء٢ :ةبوتلا] 4 اهزمك ؤأ اعوط اوقفنأ لق » هلوقو

 هبصن ٦6[ .ةبوتلا] ه هللا نم ةضيرف » :لاق تاقدصلا لهأ ددع امدعب هلوقو

 .ردصملا ىلع

 نينثالا دحاو ةظفل !٦[ :ةبوتلا « ةوُضزُت نأ قحأ ةلوشَرَو هنلا » هلوقو

 .كلذك هلوسرو هوضري نأ قحأ هللاو :هانعم

 ىلع «ًادلاع» بصن ٦٢ :ةبوتلا] اَهيِف اًدلاَح َمَتَهَج رات هل َنأَ» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 اَهيف َنيدلاَخ » هلوقو ،لاحلا



 ؛لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٠ ٨٦
_ 

 بصن ٦٩[ :ةبوتلا] ه اذالؤأو الاو َرَتْكَأَو ة ةَوَق مكنم دشأ اوئاك ٹ هلوقو

 هلوقو 5زييمتلا ىلع « ادالؤأَو ًالاومأو 5ًةَوُث»و ،ناك ربخ ىلع ؟ رتكاو ،َدَشَأ»

 .اوضاخ يذلا ضوخلاك وأ اوضاخ نيذلاك :هانعم ؟اوضاَح يذلاك مُئضُعَو»

 هللا دَعَو» ب « َنيكاتَم» بصن [" :ةبوتلا ةبيط َنيكاتقمَو» هلوقو

 ًناَوضرَو» هلوقو ،اهلثم ةبوصنم 4 َنيكاسَم» ةفص ٩ ةبيط » هلوقو 04 َنيِنمْؤُمْل

 .ءادتبالا ىلع هعفر 4 :1 هللا َنِم

 :هانعم ،ناك ربخ ىلع هبصن [ :ةبوتلا] 4 مه اريَح كي اوبوُتَي نإَق» هلوقو

 ردصملا ىلع بصنت 4 املأ اب اًباَذَع نلا ُمُهْنَذَعُي « هلوقو .مهل اريخ ثوتلا نكي

 .هتفص 4 ًاميلأ»و

 مهبولق يف هودقتعا قافنلا هللا قلخ ٧٧[ :ةبوتلا] « اًئاَقن مقأ ط هلوقو

 .مهبولق يف ًاقافن لخبلا مهثروأ نوكي نأ نكميو ،ةعاطلا نع مهل هنالذخب

 ؛َدوبيكَي اوئامك امب اَرَج اريثك اومكنيلَو اليلق اوكَحضَلَت» هلوقو
 نم ردصم فصو ىلع « ًاليِلق » هلوقو ؤتابوصنم ةثالثلا هذه لك [ه! :ةبوتلا]

 .ردصم وه 4 ُءاَرَج ط هلوقو كنيعضوملا

 هلوقو “ثفرظلا ىلع 4 َنَوا < بصن ٨٢٣[ :ةبوتلا] ؟ةرم ةم ل ط هلوقو

 .هبصن رم دق 4 نيدلاخ ط

 .لاحلا وأ ةلعلا ىلع بصن اه :ةبوتلاا ؟ اًنَرَح عمدلا نم ُضيفت» هلوقو

 ىلع وأ ردصملا ىلع هبصن [هه .ةبوتلا 4 ءاَرَج ُمَنَهَج هاوأمو » هلوقو

 .ةلعلا

 ٠ ّ دشأ ك

 هلوقو ،زييمتلا ىلع امهبصن [ه٧ .ةبوتلا 4 اَئاَنَو ارفك دشأ بارعألا » هلوقو



 ٨ ٢٢١ صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا
 ___ ٨جة۔, رحسي

 عفرو ؤال نأ :هلصأ ؛نأ» رامضإب اوممَلْعَي» بصن ٩اوُمَلْعَ الأ رَدْجَأَو»

 .فوطعم ريغ هنأ ىلع 4 ُرَدْجأ»

 ىلع «ممكَلؤَح» بصن اا ,ةبوتلا « بارغألا َنِم مكَلوَح ْنَمِمَو» هلوقو
 .ردصملا ماقم ؛نيتَرَم» بصن 4 نيَتَرَم ْمُهْيَدَعئَس » هلوقو ،فرظلا

 .؟ اًحلاَص ًالمَع اوظَلَح » ىلع ٠٠٦ .ةبوتلا 4 اًّمّيَس َرَخَاَو » هلوقو

 وأ لاحلا ىلع هبصن ٠٠١ .ةبوتلا ؟ اًرارض ادجم اودحتا نيذلاو » هلوقو
 ىلع كلذ بصن هاداَصزَِو َنيِنمؤُممْلا َنيَب اقيرفَتَو ارْفكَو» هلوقو ردصم

 .ردصملا

 .ردصملا ىلع ابصن ١١[ :ةبوتلا] 4 اّقَح هيَلَع اًدغَو» هلوقو

 دارملاو ،نوبئاتلا مه :يأ .حدملا ىلع عفر [٦١؟ :ةبوتلا] 4 َنوُئِئاَتلا » هلوقو

 :هريدقت فوذحم هربخو أدتبم نوكي نأ زوجيو ،نوروكذملا نونمؤملا مهب
 ؛ىتشلا هللا َدَعَو الُكَو» هلوقلو "!دهاجي مل نإو ةنجلا لهأ نم نوبئاتلا

 مه ةقيقحلا ىلع رفكلا نع نوبئاتلا :يأ .هدعب ام هربخ وأ .١[5 :ديدحلا

 ةفص أرج وأ حدملا ىلع ابصن ءايلاب ئرُمو لاصخلا هذهل نوصعماجلا
 ."نينمؤملل

 َنوزمآلا َنوُدجاَتلا َنوئكالا نوحئاسلا َنوُدِماَحْلا َنوُدباقْلا » هلوقو

 لك اذهف ١١١[ :ةبوتلا 4٩ هللا دوذُحل َنوناَحْلاَو رمكْنُمْلا ٍنَع َنوُهاَتلاَو فوزغتلاب

 نأب نايعلل هب ليقو ،اهلمجم اذهو لئاضفلل لصفو ءهلبق ام ىلع هيبنتلل

 )١( ح ج ؤ،رحبلا) :رظنا ،جاجزلا هلاق ريسفت اذه ١٣٧/٥(.

 )٢( {نايح وبأ) حدملا ىلع ًابصن (نيظفاحلاو) ىلإ ءايلاب (نيبئاتلا) شمعألاو هللادبعو ىبأ أرق

 ج :طيحملا رحبلا ١٣٧/٥(.



 الوالا هزجنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦.٢.

 ءادتبا نماثلاو .ماتلا ددعلا وه ةعبسلا نإ ثيح نم ،عبسلاب مت دق دادعتلا

 ')ةينامثلا واو ىمسي كلذكو هيلع فروطعم رخآ دادعتو

 وُدَع نم نولاني اّلَو « ©لوعفم ١٦٠[ :ةبوتلا] ٩ اًئِطؤَم ت َنوأظ الو , هلوقو

 .ردصملا ىلع هالي

 .ردصم ديكوت !١٢[ :ةبوتلا] 4 ةفاك اوزفنيِل , هلوقو

 وهو 4 اودجيل « ىلع هبصن ٠٢٢[ :ةبوتلا] « ةطلغ مكيف اودجيل » هلوقو

 ."ناتغل اهمضو نيغلا حتف زوجيو ،لوعفم

 .فرظلا ىلع امهبصن ١٢٦[ :ةبوتلاا 4 نيَتَرَم أ ةَرَم ماَع رك يف» هلوقو

 :ستوي ةروس نمو

 نأ « همساو ناك ربخ ىلع هبصن ٢[ :سنوي] 4 ابَحَع سانلل ناك « هلوقو

 .ةمات « َناَك» نأ ىلع وأ ،'"١سكدعلاب رمألا نأ ىلع عفرلاب ئرئو ؟ايَحَْ

 :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)«فيعض ةينامثلا واو وأ ،ةدايزلا ىوعدود» :نايح وبأ لاق )١(

 ىتؤي نأ يأ .ميركلا نآرقلا يف تاليثم اهل اهب لوقي نم دنع ةينامثلا واوو .(٥/٨٢١ج

 مايأ ةَِناَمَتَو لايل عبس مهييَلَع اهَرْخَس) ىلاعت هلوقك ،هيلإ ريشي ام وأ ةينامث ددعلا لبق واولاب

 ْمهُبْلَك مهشداس ةسمخ نولوقيو مهبْلَك مهمباز ةتالت نولوفَس) هلوقو 0١ :ةقاحلا (اموشح
 ةثالثلا نيب واولاب لصفي ملف 0٢٢ :فهكلا (مهبلَك مهُئماََو ةعجب ولوقي يلاب امجَر
 مل ءاملعلاو .ةينامثلاو ةعبسلا نيب لصف امنيب ،ةتسلاو ةسمخلا نيب لصفي مل اذكو ةعبرألاو

 .ماشه نبال بيبللا ينغمك وحنلا بتك نم اهناضم يف عجارت عضوم لك يف اهيلع اوقفتي
 لضفملاو بلعث نب نابأو شمعالاو ‘دسأ ةغل يهو نيغلا رسكب (ةظلمن) روهمجلا أرق )٢(

 ةلبع يبأ نباو يملسلاو ةويح وبأو ،زاجحلا ةغل يهو (ةظلغ) اهحتفب مصاع نع امهالك

 تاغللا ثالث ورمع يبأ نعو "ميمت ةغل يهو (ةظلغ) اهمضب اضيأ ناباو لضفملاو

 ١٥٢/٥(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)

 ،نايح وبأ)(بجع) عفرب هتءارقو ،هللادبع همسا صخش ىلإ نايح وبأ اهبسن ةذاش ةءارق هذه )٢(

 ٥/ 0٦٢ ١٦٣(. ج :طيحملا رحبلا



 ٢٢٢ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةبوجعأ هولعج هنأ ىلع ةلالدلل ماللاو 4 اًبَحَع » نم لدب 4 اَنْيَحوَ ن و

: 
 ؛هسفنل دكؤملا ردصملا ىلع 4 ًدغَو» بصن [ :سنوي] 4 هللا ًدغَو» هلوقو

 ردصم 4 اقَح ط هلوقو 6ىلاعت هللا نم دعو ٤[ :سنوي] 4 مكعِجزَم هلإ » هلوق نأل

 .4 هللا دغَو» هيلع لد ام وه هريغل دكؤم رخآ

 فالتخا يف ًن» هلوق يف 4 نإ » مساب بصن اه :سنوي] 4 تايآل » هلوقو
 ۔[٦ :سنوي] ةيآلا « للا

 نأ :يأ ا٠ ؛سنري] 4 نيملاعلا بَر هلل دمحلا نأ مهاوغَد وخآو» هلوقو

 بصنبو اهب ئرق دقو ،ةليقثلا نم ةففخملا يه « نأ »و كلذ اولوقي
 . .'»4“ َدمَحلا»

 لجعتسا :نم ردصملا ىلع هبصن ١١[ :سنوي] 4 ريخلاب مُهَلاَجغِتسا ط هلوقو

 .ال اجعتسا

 .لاحلا ىلع امهبصن ٦٢[ :سنوي] امئاق ؤ اًدِعاَق ؤأ هبنججِل اناَعَد» هلوقو

 .لاحلا ىلع ه ٍتاَنَيب» بصن اه :سنوي) 4 تانيب اتئايآ مهيَلَع ىلت اذلو » هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن [" :سنوي] « ارُكَم غرْسَأ هللا » هلوقو

 ,زلجم وبأو ،ةدرب يبأ نب لالبو ،رمعي نباو ،ةداتقو دهاجمو ةمركع أرقو» :نايح وبأ لاق )١(

 :ينج نبا لاق .(دمحلا) بصنو ديدشتلاب (دمحلا نأ) :بوقعيو ،نصيحم نباو ،ةويح وبأو

 لوقك ةففخملا يه نأ ىلع يه (دمحلا) عفرو ©فيفختلاب روهمجلا ةءارق نأ ىلع تلدو

 :ىشعألا

 لعتنيو ىفحي نم لك كلاه نأ 3 اوملع دق دنهلا فويسك ةيتف يف
 ديدشتب (هلل دمحلا نأ) نصيحم نبا نعود :انبلا لاقو ١٧١/٥(، ج :طيحملا رحبلا "نايح وبا)

 :فاحتإ 5انبلا) ؛روهمجلا ةءارق يف ةففخملا اهنأ ديؤي وهو اهل امسا (دمحلا) بصنو نونلا

 ١٠٥(. .٢/٤٠١ج



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ه . ٣٣٤

 ىلع « َنيِصِلخُم » بصن ٢٢[ :سنوي] 4 َنيَذلا هل َنيِصِلْخُم ةنا اًوَعَد» هلوقو

 ؟اينلا ةابحلا عاتم مُكيشنأ ىَلَع مُكيْغَب امنإ سالا اَهُيَأ اي » هلوقو

 هنأ ىلعف هبصن نمو .4 مُكيْفَب » ربخ ىلعف 4 ةاَيَحْلا عا ءاَتَم » عفر نمق ¡= :رىنريز

 ىلعف هرج نمو ،'"يغبلا لوعفم وأ "ايندلا ةايحلا نوعتمتت :يأ ادكؤم ردصم
 .'"(اينذلا ةاَيَحْلا عاتم) ىلإ زيزعلا ؤيدقت كلذ :هريدقت هلماع فوذحم

 . فرظلا ىلع امهبصن ] :سنوي] 4 اًراَهَت وا اليل انمأ امه اَهاَتَ ط هلوقو

 هممكناَكَم» بصن (" ؛سنوي) « مكَناَكَم اوكرشأ نيذلل لوقت مث» هلوقو

 ام ىلع فوطعم '"'[عوفرم] 4 مكؤاَكَرُشَو» مكناكم اومزلا :يأ لعف رامضإب

 '‘'هعم ةلوعفملا ىلع بصنلاب ئِرفو ،هلبق

 .زييمتلا ىلع « اديهش » بصن ٢٩[ :سنري] 4 اديهش هللاب ىَقَكَق » هلوقو

 ىلع « ّقَحْلا» رسك نم ٢٠[ :سنري] « ٌوَحْلا ممالؤم هللا ىإ اوذزَو» هلوقو

 .'دكؤملا ردصملا وأ حدملا ىلعف هبصن نمو .4 هللا » ةفص

 ءانبلا) .عفرلا ىلع روهمجلاو .دكؤم ردصم هنأ ىلع انه (عاتم) نيع بصنب صفح درفنا )١(

 ١٠٧/٢. ١٠٨(. ج فاحتإ

 عاتم تاوذ :ريدقتلاو سفنالل تعن هنأ ىلع رجلاب (عاتم) أرقيو» :يربكعلا لوقي )٢(

 ٢!/٦٧٠، ٦٧١(. ج ،نآرقلا بارعإ يف نايبتلا ؤيربكعلا)

 هبن دقو ،(متنأ) هلبق ام ىلع افطع (عوفرم) باوصلاو .(عوفرم) لدب (بوصنم) :لصالا يف ()
 .ةيآلا سفن دنع قباس عضوم يف فلؤملا هيلع

 همالك صنو ثاهبسني ملو نايح وبأ اهيلإ راشأ (مكءاكرش) بصن ةءارقو .عفرلاب روهمجلا ()
 ءلعفلا مسا هيف لماعلاو ،هعم لوعفم هنأ ىلع بصنلاب (مكءاكرشو متنأ) أرق نم ةءارقلو»

 ١٩٨/٥. ج رحبلا .نايح وبأ

 = بصنلاب (قحلا) ئرقو» :لاق ،اهبسني ملو نايح وبأ اهركذ بصنلاو .رجلا ىلع روهمجلا (د)



 ٢٥ .اي صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نوكي نأ زوجي ٦! ؛سنوي] ؟ اًئيَش ّقَحْلا نم ينغي ال متلا » هلوقو

 .هب الوعفم

 (ًاًقيدصت) بصن ٢٧[ :سنوي] 4 هنَدَي نيب ينلا قيدصت نكتلو ط هلوقو

 .ه َعيدضَت» فطع (٦اليصفت) بصن 4 َليىصقَتَو » هلوقو 64 ىرتف

 .4 نوُملظَي» ب مهسفنأ » بصن [:: ؛سنوي) « َنوُمِلظَي مُهَسْقْنَأ» هلوقو

 بصن اه6 ؛سنوي] ؟اراَهَت ؤأ انايب ُهباَذَع مكاتأ نإ متنأ » هلوقو

 .فرظ 4ًاراَهن» هلوقو تايب تقو :هانعم ؤفرح رامضإ ىلع 4تايب»

 .فرظلا ىلع هبصن ٥١[ :سنوي] 4 َنآلآ» هلوقو

 ءادتبالا ىلع عفرلاب ئرق ٦١[ :سنوي] 4 رتم الو كلد نيم َرَعضأ الَو» هلوقو

 ،نافرصني ال نكلو رسكلا هلحمف 4 لاقْنم نم» ظفل ىلع فطع نمو ،ربخلاو

 .")حتفلا امهيف رهظي

 ملو ا٧٦ ؛سنوي] 4 رصم َراَهَتلاَو هيف اوئُكشَتل َليَللا مُكَل َلَعَج يزذلا» هلوقو

 .ببس وه يذلا فرظلا نيبو درجملا فرظلا نيب قرفي ،هيف اورصبتل :لقب

 أدتبمل ربخ ىلع 4؛عاَتَم» عفري ٧٠[ :سنوي] 4اينذلا يف غاتَم» هلوقو

 مهل :يأ ؤفوذحم هربخ أدتبم وأ 3 ايندلا يف عاتم مهؤارتفا :يأ ثفوذحم

 .ايندلا يف عتمت

 ىلع فوطعم 4 َنوُكَت» بصن ٢٨! :سنوي] 4 غاَيربِكْلا امكل َنوُكَنَو» هلوقو
 .4اَنتِفلَ)»

 ال قحلا هللادبع اذه :كلوقك :يرشخمزلا لاقو دمحلا لمهأ هلل دمحلا :وحن حدملا ىلع .

 ٢٠٠/٥. ج © رحبلا ،نايح وبأ «ىهتنا (هللا ىلإ اودر) :هلوق ديكأت ىلع لطابلا

 .(ا١)٧ ص ٢ ج فاحتإ ،انبلا) .بصنلاب نوقابلا اهأرقو ،عفرلاب فلخو بوقعيو ةزمح اهأرق (١)



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٣٣٦ ٨
\ 

 ةفيفخلا نونلاب ٨٩[ .سنوي] 4 َنوُمَلْعَي ال نيذلا ليس ناعبتت الَو» هلوقو
 .")اضيأ 4 ناقبَْت الو « ،عبت نم 4 ناعبتت او ط .نينكاسلا ءاقتلال اهرسكو

ُ 

 ىلع امهبصن ٩٠[ :سنوي] 4 اوذَعَو اَيْغَب ذوُتُجَو نؤَعزِف ْمُهَعَبْناَف» هلوقو

 .نيداعو نيغاب :يأ ،لاحلا

 .ردصم ٨٢[ :سنري] 4 قذي ًاوَبُم» هلوقو

 هلوقو ،ءانثتسالا ىلع 4 مؤَق» بصن ا٨٢ :سنريا 4سئوُي موق الإ» هلوقو

 .ردقملا هلعفب “ اًقَح» بصن ٠٠٢[ ؛سنري] نينيؤُمْلا جنئ انيلع اّفَح َكلَذَك»

 .4 َكلَذَك » نم لدب :ليقو

 ىلع « اًقيِنَح» بصن [٠٠ه ؛سنوي] ه اًقيِنَح نيذلل كَهْجَو يتأ نأو » هلوقو
 .(هجَولاو ،نيلا) نم لاحلا

 :دوه ةروس نمو

 .هفصو 4 ًانسخح جو ردصملا ىلع هبصن ٢٣[ :دومه] 4 اًعاَتَم مكنم , هلوقو

 .امهنم ءاتلا فذح (اولوتت) هلصأ «اؤلَوَت نإو » هلوقو

 هلوقو ،زييمتلا ىلع «ًالمَع» بصن ١! :دوه «ًالمَع نسحأ مكَيأ» هلوقو

 مدقتي نأ طرش ىلع ةعامجلا عم لعفلا دحو هنأل (ًمرَل) مال حتف 4 َنَلوُقَتَل «

 نع ينوجادلاو ناوكذ نيا ىورف (ناَعيتَت الو) يف رماع نبا نع فلتخاود» :انبلا لوقي )١(
 ال نأ ىلع(ناعبتَت الو) نونلا فيفختو ءابلا رسكو اهديدشتو ءاتلا حتفب ماشه نع هباحصأ

 6نيعبتم ريغ اميقتساف يأ (اميقتساف) نم الاح لعجي وأ (راضت ال) وحن يهنلا هانعمو ةيفان

 درفناو ،ءارفلاو سنوي بهذم ىلع ةفيفخلاب دكأ :ليقو ‘تففخ ةليقثلا ديكوتلا نون :ليقو
 الو) نونلا ديدشت عم ءابلا حتفو اهناكسإو ةيناثلا ءاتلا فيفختب ناوكذ نبا نع دهاجم نبا
 نونلا ديدشتو ءابلا رسكو اهحتفو ةيناثلا ءاتلا ديدشتب ماشه نع يناولحلا ىورو ...3 (ناَعَبْنَت

 «فيعض يفنلا ديكأت نأل ؛نونلاب دكأ اذلو ،يهنلل ال نوكتن ،نوقابلا أرق هبو (ناعبثَت الو)
 . ١١٩/٦(. ج :فاحتإ 6انبلا)



 ٢٢٧ ء ر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

  

 ةظفل كلذب تراص دعب نم ةعامجلا ركذت مث ،ةعامجلا ركذ لبق لعفلا ركذ

 ،ديكوتلا نون دنع دحاولا ةظفل لثم ،ماللا حوتفم ديكوتلا نون عم ةعامجلا

 ماللا ناكل ديكوتلا نون دنع ةظفللا هذه يف لعفلا لبق اوركذ ةعامجلا نأ ولو

 هلثم يتأيسو همكح اذكه امومضم

 يفن اه درما 4 نلو ةودغ ةمأ ىإ باذملا مهنع ازا نين » هلوتو
 اذإ نأ انركذ امك كلذو ،ريخألا مال وهو « نلوقَتَل » ماللا عفري عضوملا اذه

 .ديكوتلا نون دنع يذلا ماللا مض لعفلا لبق ةعامجلا ركذ مدقت

 ه زوُفَك ْسوتيَل هنإ ةنم امهاَتَْرَ مث ةمخَر انم ناتنإلا اَتْفَدأ نَلَو» هلوتو

 حتف ٩. ١٠ :دوه] 4 يّنَع تاَقيَسلا َبقَمَذ َنَلوُقَيَل ةئَتَم اَرَض َدغَب امعن هاتف نيلو

 عم ماللا حتف نم :هجوألا ةثالث ركذ عقو دق رظنا .دحاو هنأل ؛(َرَل) مال

 نمو ،ةعامجلا ركذ قبس ذإ همض نمو مهركذ لبق لعفلا ديحوت نم ثةعامجلا
 .ملعأ هللاو ،تناك هظفل يف ناك ثيح نزولا اذه مكح اذكهو ،دحاولا دنع هحتف

 لعفب ضغب » حتف [" :دوه] 4 َكيَلإ ىحوي ام ضغب رات َتَلَعَلَف» هلوقو
 ديز ُبراضو اديز براض :لوقت امك هلثم اذكهو 5نؤنُم هنأو ،4رات»

 قئاَضَو» هلوقو "ملعأ هللاو ،ةفاضإلا ىلع اديز رسكو نيونتلا طقسل ةفاضإلاب
 فلاخ نكل 5نؤنُم وهو قئاضلا لعافلا وه هنأل 4 ةّرذَص» عفر ؛رذَص هب

 .العاف رذَصلا راصو 4 هب » هلوق هيف لخد لعفلا نأل ؛لوألا مكح

 ىلع ؛اًماَمإ» بصن [ :دوه] 4 اًماَمإ ىَسوُم باتك هلبق نيمو » هلوقو

 اولتي :يأ ،4وُلْئَي» يف ريمضلا ىلع افطع بصنلاب 4 باَتيك» ئرئو ؤلاحلا
 .4 ًاماَمإ » ةفصب بصن « ةَمُحَر » هلوقو ،'"نآرقلا

 وأ ٠ (هولتي) لوعفم ىلع ًافطع بصنلاب (ىسوم تباتك) :هريغو يبلكلا بئاسلا نب دمحم أرق (١)

 ٢٧٥/٥(. ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ) لعف رامضإب



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٨ ٨
   -٩ ۔ . رخ ة٩39ر

 ردصملا ىلع بصن ""!إ٨ :دوه]) ؟ ابذك هللا ىلع ىرَتفا نمقم» هلوقو

 .لاحلا نم دعبي الو ،يونعملا

 .لاحلا ىلع بصن ١٩[ :دوه] 4 اًجَوع اَهَنوغنَي ر َو رو » هلوقو

 وأ لاحلا وأ ردصملا ىلع بصن ٦٤[ :دوه] 4 ًالَتَم ناَيوَتشَي :ي ْلَه ط هلوقو

 .ةفصلا ىلع

 "فاضملا فذح ىلع فرظلاب هبصن ٦٧[ :دوه] « يألا يداب » هلوقو

 ريغ نم 4 يأرلا يداب ط و 4 كبا « هيف لماعلاو ٧كثودح تقو : :يأ

 راسكنا ةرمهلا نم ةلديم ءايلاو ،يدبلا نم يأرلا لوأو ©ؤدبلا يف قيمعت

 .اهلبق ام

 ةردقم لاح امهباصتنا ٤١[ :دوم] 4 اهماَسزُمَو اَهيارْخَم هللا منب » هلوقو

 .'"اَهياسرم : :(ىسرمو ىرجم) نم حتفلاب ارفو .4 هللا مني » _ب هعفر زوجيو

 .ىلاعت هلل نيتفص لع افلا ظفلب 4 اهيسرمو اهيرحمو ط ٠ ةيلعلا لمتحي امهالكو

 ةملكلا هذه :لاقيو ردصملا ىلع هبصن [٤؛ :دوم] « ادعب َليِقَو» هلوقو

 .كالهلاو رشلاب ءاعدلل

 عفرو “عفرلا ىلع « ٌلَمَع» نيونتب [:` .دوه) 4 حلاص ؤي لمع هَنإ» هلوقو

 .تبثأ ام ةيآلا باوصو ،(ىرتفا نمو) لصألا يف )١(
 ىرج نم(اهاشزُمو اهارْجَم) ةلامإلا عم ميملا حتفب فلخو يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق )٢(

 نوقابلاو ٹيذوبنشلا مهقفاو مدقت امك اهريغ زيزعلا نآرقلا يف صفح لمي ملو “يئالث

 يروصلا قيرط نم ناوكذ نباو ورمع وبآ مهنم اهلامأ ىرجأ نم(اهماَسزُمَو امهاَرْجُم) مضلاب
 ..هتدعاق ىلع هفلخب قرزالا اهللقو فلخو يئاسكلاو ةزمح (اهاسرم) لامأو ©قرزالا هللقو

 (اهيسرمو اهيرجم) نسحلا نعو ©ىسرو ىرج نم ةلامإلا عم نيميملا حتف يعوطملا نعو
 نالدب ىسرأو ىرجأ نم نيلعاف امسا نيسلاو ءارلا رسك عم فلالا لدب امهيف ةنكاس ءايب
 !١٢٦/٦(. ج :فاحتإ ،انبلا) ىلاعت هللا مسا نم
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 قيقحت :يناثلا مسقل ١ .ن -- صنل

 يضام ىلع ؛َلمَع» مال حتفب ئرقو كاذه كلوق هب دارملا « حلاص ربَع»

 .حلاص زيغ المع َلِمَع هنإ :هريدقت ىلع هتار حتفب 4 َريَغ»و ،لعفلا

 .يل رفغت مل نإو 1 ٤٧[ :دوه] 4 يبل زفغَت الو ط هلوقو

 ٤٨[ :دره] « كعم : نمم رأ ىّلَعَو َكَِلَع تامك َرَبَو اتم مالتب ظبملا ط هلوقو

 ام ىلع ضوفخم لوألاف > مهُعَنَمْتَس ْمَمأَ < هلوقو ،مالكلا انه اه مت دقف

 . ءادتبالا ىلع عوفرم اذهو 3هلبف

 هلوق ىلع فطع هًادوه» بصن :٠[ :دوه] 4 اذوه مُهاَحَأ اَع ىلو » هلوقو

 ،لحملا ىلع 4 هريغ ط عفر 4 هريغ هلإ نم مُكَل اَم ج هلوقو ٢٥[© :دوم] > ًاحو ,

 .'"هدحو رورجملا ىلع المح رجلاب ئرثو ٠ هلإ نم هريغ مكل اَم :هريدقت

 .لاحلا ىلع « َنيمرجُم م » بصن !٥[ :دوه] « َنيمرجُم اوَنَوَعت َوَتَت الو » هلوقو

 لوعفم اهنأل > ًهَنُعَل ط بصن :٦٠[ :دوه] 4 ًهَنْعَل ايندلا هذه يف اوعْثأَو < هلوقو

 .كالهلاب مهَلَع اعدو ردصملا ىلع هبصن 4 اًدْعُب الأ » هلوقو !ا

 4ًاحلاص ْمُهاَحَ » بصن ٦١[ :دوم] « اًحلاَص مشُهاَخ أ دوُمَت ىتإَو» هلوقو

 .حون ىلإ مث 4 ًادوه مُهاَحَا » ىلع فطع

 فذح ىلع ْمُهَبَر» بصن ا٦. :دوم « مُهَبَر اورَقَك اداَع نإ الأ» هلوقو

 .مهبرب اورفك :لصألا ناكو .راجلا

 لاحلا ىلع « ةَي 5 هيا آ بصن ٦٤[ :دوه] 4 ةيآ مُكَل ء هللا هَقاَت هذه مق ابَو ط هلوقو

 .ةراشإلا ىنعم اهلماعو 4٩. ةمات ط نم

 .مدقت دقو داع يف لوقلاك هيف لوقلا ٦٨[ :دوه 4 ةوممَقل اًدْغُب الأ» هلوقو

 مضو ءارلا عفرب نوقابلاو ٠ (هريغ) اهدعب ءاهلا رسكو ءارلا ضقخب رقعج وبأو يئاسكلا أرق (١)

 ٥٢/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) (ةزيغ) ءاهلا



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصتلا يف بيذهتلا باتك إ٦و=.. = . ٤ ٢
  

 .ءافلاب باوجلاب لاذلا بصن ا٦ :دوها 4 مكَذُخأيَف» هلوقو

 كيلع \ . 1 , :يأ © ر ذاصم 1 ىلع هبصن ٦٩] :دوه] 4 امالس اولاق ث هلوقو

 لاق ط هلوقو امالس اوركذ :ىنعم ىلع 4 اولاق » _ب هبصن زوجيو امالس

 .مالس مكيلع وأ مالس يباوج وأ الس مكزمأ :يأ .عفرلاب 4مماَلَس

 .ىنعمب نهلك مهركنتساو مهركنأو ٧٠[ :دوه] ٩ مُهرِكن « هلوقو

 . اهحتف زوجيو ءاحلا رسكب ١] :دوه] 4 ثكحتضق « هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع 4 كتأرما » بصن ٨١[ :دوه] 4 كتأرما الإ» هلوقو

 بصن ٧٢[ :دومه] 4 اًحيش يلغب اَذَمَو ط ميهاربإ ةجوز ةصق نع هلوقو

 .هتخوخيش نع تربخأ اهنأل ؛ريسفتلا ىلع وأ ،لاحلا ىلع ه اخيش »

 . لاح وأ زييمتلا ىلع هبصن ٧٧[ :دوه] 4 اًعزَذ مهب َقاَضَ ط هلوقو

 :هلصأ :ليقو ٠ ابرعم ليكنس :هلصأ :ليق ٨٦٢[ :دوه] 4 ليحِس ْنِم ط هلوقو

 .امال هنون تلدبأف ،منهج نم :يأ نيجس

 .لاحلا ىلع هبصن [ه٢ :دوه] 4 ًةَمَوَسُم » هلوقو

 قبس ام ىلع فوطعم هبصن [٨؛ :دوه] 4 اًبيَعش ُهاَعَأ َنَيذَم ىلإو » هلوقو

 .هلثم نم

 .هربخو ءادتبال أ ىلع عوفرم ٨٦[ :دوه] 4 ْمُكَل زيح هللا ةيقب هلوقو

 ءاحلا حتفب (ٹثَكَحَضَف) :ةكم ءارق نم لجر ىبارعألا دايز نب دمحم أرقو» :نايح وبأ لاق )١(

 ٣١٧/٥(. ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ) «فورعم ريغ ءاحلا حتفو :يودهملا لاق

 نيطي ظوُلْخَم رَجَح يأ ةيساقلا نغ (ليج كئشت) بزع ليجس :ليقو » :روشاع نبا لاق )٢(
 . ٣٥١٢) ح ©ريونتلاو ريرحتلا)



 ٢٤١ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ردصملا ىلع هبصن [٥ه :دوه] 4 َنَيذَمل ادعب » هلوقو

 .ناث لوعفم هنأل هبصن ٩٩[ :دوه] « َةَنْعَل هذَه يف اويأ » هلوقو

 .4 » مسا ىلع 4 ةَيآ» بصن ١.٢ :دوه] 4 ةيآل َكلَذ يف ًنإ» هلوقو

 ءاتلا يف ءاتلا مغدأف ،ملكتت ال :يأ (٠.ه :دوه 4 سفنت ْمَذَحَ ال» هلوقو

 .مدقت دق « اَهيِف َنيدلاَخ » هلوق

 .هلدب « ريَغ»و ردصملا ىلع هبصن ١٠٨[ :دوه] « ذوذجَم َريَغ ءاظَع» هلوقو

 و » وه يذلا لعفلاب بوصنم ١٠.١[ :دوه] « صوق َرِيَغ مُهَبيِصَن » هلوقو

 .ناث لوعفم ىإ عتم وهو مهون

 .ءافلاب باوجلاب ٩ ُمُكَتَمَت » بصن ٠١٢[ :دوم] 4 رانلا ُْمُكََمَتَ » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٠١٦[ :دوه] 4 اليلق ار هلوقو

 .4 صْقَت » ب بصن ٦٠[ :دوم] 4 صقت الكو » هلوقو

 :فسوي ةروس نمو

 لاحلل ةئطوت اًمِإ هسفن يف وهو ،لاحلا ىلع هبصن [! :فسوي] « اَنآزُق» هلوق

 وأ هل ةفص 4 ابَرَع و ،لوعفم ىنعمب ردصم هنأل لاح وأ .4 ايبَرَع ٹ يه يتلا

 .لاح دعب لاح وأ هيف ريمضلا نم لاح

 هلوقو اردصم ؟ نسحأ » بصن ٢( :فسري] ؟صصقْلا نتخ » هلوقو

 .4 انيَحؤأ »ب 4 َنآزقْلا» بصن 4 نآرقلا اَذَه»
 هرَمَقْلاَو سمشلاو » هلوقو زييمتلا ىلع هبصن ٤[ :فسوي] « اًبَكؤَك» هلوقو

 نيدجاس يل ممهْتيَار» هلوقو .4 رَشَع دَحَأ ثير يئإ» ىلع فطع امهبصن

 .4 مهتيأر » ب رخآ لوعفم ىَلِإ ردعتمو ،لاحلا ىلع 4 َنيدجاس» بصن



 الوألا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك ح , ۔- تور ٢٤٢

 فيعضتلا فرح فذحب 4 ممتي » بصن ا٦د :فسري] 4 هتمعن ممتيو » هلوقو

 .'(ممْتْي) هلصأ ميملا وهو

 6هيف بوذكم ىنعمب بذك يذ :يأ ١٨[ :فسوي] 4 بذك مذي < هلوقو

 ."بذك :يأ ةمجعملا ريغ لادلاب بدكلاو ،لاحلا ىلع هبصنو .ابذك زوجيو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٩[ :فسري] 4 ةعاضب هورَسأَو» هلوقو

 رجلا لحم وهو (نمثلا) نم لدب ] :فسوي] 4 َمهاَرَد سخب نَمَتِ ط هلوقو

 .زييمتلا وأ لاحلا ىلع هبصن 4ةَدوُدغَم» هلوقو ‘فرصني ال نكل

 مسا ةملك يهو .ردابو لبقأ :يأ ءاتلا حتفب ٢٢[ :فسري] 4َكَل تيَه» هلوقو

 رسكب ئرقو . ثيحب هل اهيبشت ءاتلا مضب ئرقو َنيأك حتفلا ىلع ين لعف

 (ًاذاعم) بصن 4 هللا ةاعَم » هلوقو 5'"ءاقلا حتفب لوالاو ءاتلا حتفو ءاقلا

 .نأشلا ريمض ءاهلاو نإ « هنإ » هلوقو ،ًاذاعم هللاب ذوعأ :وهو ردصم هلصأ

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢٠[ :فسوي] « ابح اَهَفَعَش ذَق » هلوقو

 قفتم عيمجلاو ©ةربتعملا عجارملا الو ذا وشل ١ يف ىتح هدجأ ملو «مِتُي» بصن يل نبي مل )١)

 .انه عفرلا ىلع

 "بذك يذ :يأ فاضم فذح ىلع وأ ]ةغلابملا ليبس ىلع مدل فصو (ربذك) روهمجلا أرق )٢(
 :يلع نب ديز أرقو ،هريغ نم ارداص بذكلا ناك نإو هب فصو بذكلا ىلع ًالاد ناك امل
 .هلجأ نم الوعفم نوكي نأو لاحلا عضوم يف اردصم نوكي نأ لمتحاف ؤبصنلاب (ًابذَ)

 :ليقو ،يرطلا :ليقو ،ردكلاب رسفو ةمجعم ريغ لادلاب (بد) نسحلاو ،ةشئاع تأرقو

 ٣٢٧٧/٥(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) سبايلا

 ريثك نبا أرقو ،«تييمه» ةحوتفم ءاتو ةنكاس ءايو ءاهلا رسكب رفعج وبأو ناوكذ نباو عفان أرق )٣(

 اوأرق نوقابلاو «تيه» ءاتلا رسكب نصيحم نباو ،«تێه» ءاتلا مضو ةنكاس ءايو ءاهلا حتفب

 ٧٤٣/٢. ١٤٤(. جح فاحتإ ) .ءاتلا حتفو ءايلا نوكسو ءاهلا حتفب



 ٢٤٢ امه7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 اههبشل فلألاب تبتك ،ةفيفخ نون هلصأ ٢٢! :فسوي] 4 ًاوكَيَلَو» هلوقو
 .فقولا مكح ىلع 'ًاقفشم لك اذكهو نيرنتلاب

 هلوقو 6،ينع فرصت مل نإ :هلصأ ] :؛فسروي] 4 يّتَع ثرت الو { هلوقو

 .قوشلا يهو ةبابصلا نم بصأ :ليقو ،سفنلا ىوهب نهيلإ لمأ 4 َنهنَلإ بضأ)

 لاحلا ىلع ٩ ابد % بصن ٤٧! :فسري] « ابد َنيِنِس عبَس َنوُعَرْرَت» هلوقو

 4 اليلق الر» هلوقو ابأد نوبأدت :يأ ©هلعف رامضاإب ردصملا وأ 6نيبئاد ىنعمب

 .ءانثتسالا ىلع هبصن

 .ءانثتسالا ىلع هبصن اضيأ [؛٨ :فسري] 4 َنوُتِصخُت اممِم اليلق الإ » هلوقو
4 

 .زييمتلا ىلع هبصن ٦٤[ :فسوي] « اّطفاَح يَح هلاق » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٦٨[ :فسوي] « ةَجاَح الر» هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 ًاناكم» بصن ٧٧[ :فسوي] « اًناَكَم وش زَش مثآ » هلوقو

 ىلع اريك اًخَّش» بصن ٨! فسوب] ه ايك احيش ايأ هل َنإ» هلوو
 .كلذ ىفكو ،ريكنتلاب همساو }ةفصو اربخ لعجي ملو .4 ابأ هل » ة ةفص

 .ردصملا ىلع هبصن ٧٩[ :فسوي] « هللا داَعَم» هلوقو

 .ردصم لصألا يف هنأل ؛هدحوو لاحلا ىلع [ه٠ :فسوي] ه اًيجَت اوصَلَخ » هلوقو

 4 رمأ » بصن ٨٢[ :فسوي] « ارمأ ْمُكشفنا ْمُكَل ثَلَوسَس لَب» هلوقو

 . تن ز : :ي أ 4 ٹلؤَس ) ب

 .ملكتملا ءاي نم لدب فلألاو ،يفسأ اي :يأ !ه! ؛فسوي] 4 ىسأ اي» هلوقو ء

 .'}١فلألا ةظفل ىلع ةحوتفم ءاي (ئفَسَأ)

 .اهانعم حضتي ملو لصالاب اذك ()

 (ىقسأ اي) اهدعب فلأو ءافلا حتفب روهمجلاو ةنكاس ءايو ءافلا رسكب (نييفسأ اي) نسحلا أرق ()



 إلا ءزجلا) اغنالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .هكنت

 لازت الو أتفت ال :يأ [٨هه :فسويا 4 تفشو ركذت أتفَت هللات اولات» هلوق
 هلا نيمي :تلقف» :سيقلا ئرما لوق يف امك ،(ال) فذحف ،هيلع ًاعجفم هركذت

 تاقالع هعم نكي مل اذا مسقلا نإف ،تابثإلاب سبتلي ال هنأل هداق حربأ

 .ىفنلا ىلع ناك تابثإلا

 .لاحلا ىلع هبصن ٩٢[ :فسري] 4 اريصب تأت » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٠.٠[ :فسري] 4 اًدَحُس هل اورَحَو» هلوقو

 ©ثفاضملا ءادن ىلع(ًارطاف) بصن ١٠١[ :فسروي] 4 تاو اَمَشلا َرِطاَق , هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 املسم يندو » هلوقو

 .لاحلا ىلع 4٩ ةَتْغَن ٍةَتْغَب 7 بصن ١٠٧[ :فسروي] .7 ًَتْغَت 7 انل ائلا مهيأ وأ » هلوقو

 ربخ ىلع ه ۔. ربع » بصن ١١[ :فسروي] 7 ةربع ربع موصت يف َناَك ذَقَل» هلوقو

 بصن 4 ىَرَتَفُي اًَتيدَح َناَك اَم . هلوقو [! ٠ )مهصصق ىف لخد اهمساو ناك

 يئاسكلاو ةزمح لامآو تكلا ءاهب هفلخب سيور اهيلع فقوو إملكتملا ءاي نع يهو -=

 ١٥٦٢/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) امهفلخب ورمع يبأ نع يرودلاو قرزألا هللقو فلخو

 :اهيف لوقي سيقلا ئرمال ةيلزغ ةديصق يف تايبأ نم )١(
 لاح ىلع الاح ءاملا بابح ؤمُمْس اهلهأ مان ام دغ اهيلإ ثؤزَمَس

 يلاوخأ سانلاو زاممُسلا ىرت 7 يجضاف كنإ هللا كابس تلاقف

 يلاصؤأو كندل ييأر اوعطق ؤَلو ًاداق خزبأ هللا نيمي ثلقف

 يلاص الو ثيدح نم نإ امو اومانل رجاف ةقْلَح هللاب اهل ثفلخح
 لايم خيرامش يذ نضمب ثزصَم تخحَمشأو ثيدحلا انعزاَئَت املف

 لالذإ يأ ةبغص ثّلذف ثضزو انشالك قرو ىنتحلا ىلإ انزو
 لابلاو نظلا ىت ماَعَقلا ِهيَلَع اهلعب َحَبضأو ًاقوشْعَم ثخبضأف

 (١/٩١ج :ءارعشلاو رعشلا ،يرونيدلا ةبيتق نبا :رظنا)

 يف» ينعي فلؤملا ناك نإ الإ اذاوشلا يف ىتح هدجأ ملو «ةربعه بصن يل نبي مل )٢(

 .ةرم نم رثكأ هيلع هيبنتلا مت دقو ،مدقم ناك ربخ بصن لحم يف يهف «مهصصق



 ٢٤٥ ,يك .دس صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 بصن ؛َقيدضت نِكَلَو» هلوقو ،ىرتفي ًاثيدح نآرقلا ناك ام :هانعم ؟ثيدَح)

 هلوقو ۔؛نكَل» وه فطعلا فرحو 4 اثيدح » ىلع فطع ؛َقيردشت)

 فرحو ءانه روكذملا ىلع فطع (ًأاليصفت) بصن 4 ءيش لك ليصفتو
 .فوطعم لك 4ةَمحَرَو ىّدْهَو » هلوق كلذكو ،واولا فطعلا

 :دعرلا ةروس نمو

 ىلع امهباصتنا ١٢[ :دعرلا] 4 اعَمَو افؤَح قزبلا مكيري يزلا ه » هلوق

 وأ ،قربلا نم لاحلا وأ . اًعَمَطو اقوَح هدارأ :يأ ©ؤفاضملا ريدقتب ةلعلا

 لعافلا وأ لوعفملا ىنعمب ردصملا قالطإ وأ . يوذ رامضإ ىلع نيبطاخملا

 .ظفاحملا لقو .ةغلابملل

 [ :دعرلا ؟ اهرك اعوط ضزلاو تاوام تلا يف نم دجسي هلل » هلوقو
 .ةلعل وأ لاحلا ىلع 4 اًهرَكَو اعوط » بصن

 هلوقو ،ردصملا ىلع « َءاََعِتْبا» بصن ١٧[ :دعرلا] 4 ةيلح عءاَقَتبا» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 افج بهذيف دَبَؤلا اًمان»
 ٠ و ۔ه ء

- 

 ىلع امهبصن '٨١إ٢ :دعرلا] « ةيِناَلَعَو ارس مُهاَتقَرَر امم ا نأو » هلوقو

 .لاحلا

 اواو هؤاي تبلق ٨©&بيلطلا نم لعف وهو ٢٩[ :دعرلا] 4 مُهَل ىبوط < هلوقو

 ‘بصنلاو عفرلا هيف زوجيو ،ىفلزو ىرشبك \(باط)ل ردصم ٬هلبق ام ةمضل
 ."4 ىبوط» يف بصنلا ةءارق ىلع فطع نونلا حتفب 4 بآم نسُحَو» هلونر

 .زييمتلا ىلع بصن [ :دعرلا] « اًديهَش هللاب ىقمك لُق» هلوقو

 .تبثأ ام ةيآلا باوصو (مكانقزر امم اوقفنأو) :لصالا يف درو (ا)

 :فاحتإ) لعج :رامضإب بوصنملا (ىبوط) ىلع افطع بصنلاب (نشُحَو) نصيحم نبا أرق (؟)
 ٦٦/٢(. ج



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦.٤٦

 :ميهاربإ ةروس نمو

 .لاحلا ىلع هبصن [ :ميهاربإ ؟ اجَوع اَهَنوُعْبَيَو» هلوق

 . لاحلا وأ ردصملا

 ظفلب ركذ امنإو "ةمايقلا َمؤَي :ينعي ٢١[ :ميهاربإ] ؛امعيمَج هلل اوزرَبَو» هلوقو

 .هعوقو ققحتل عقي مل وهو يضاقلا

 بصن [٢؛ :ميهاربإ] « ةيط ةرجم ةبيط د ةملك التم هنلا برض هلوقو

 لوعفم لوأ ىلع هبصت زوجيو ذ هفصو 4 ةبيط و .4 ًالَتَم < نم لدب 4 ةمِلَك ,

 هلوقو ،'»ءادتبالا ىلع اهعفر زوجيو ،(لَمعَج) ىرجم اممارجأ .4 برض
 ةثيبخلا ةملكلاو ،نآرقلاو مالسإلا ةوعدو ديحوتلا ةملك يه ٩ ةبيط ةميلَك»
 .قحلا بيذكتو رفكلا ىلإ ءاعدلاو هللاب كارشإلا يه

 ؛رابلا راَت» نم لدب «مَتَهَج 5 بصن ٢٩! :ميهاربإ ؛مَنَهَج» هلوقو

 مهم م هك ق اوُلَحَا » ىلع هبصنو ٢٨[ :ميهاربإ]

 ارس قافنإ :ىأ ردصملا ىلع امهبصن [( :ميهاربا] 4 ةيناَلَعَو ارس » هلوقو

 .ةينالعو رس يتقو :يأ فرظلا ىلع وأ ،ةينالعو رس يوذ :لاحلا ىلع وأ .ةينالعو

 ىلع هبصنو ،ي جرخأ » ل لوعفم وه ٣٦["" :ميهاربزا 4 ْمُكَل اقزر » هلوقو

 > جرخأ ط نأل ؛ ردصملا وأ ةلعلاب بصتنيف ردصملا هب داري نأ زوجيو 6 لاحلا

 .(َقَرَر) ىنعم يف

 نأ زوجيو هربخ ةرجشكو ءءادتبالا ىلع :ءاقبلا وبأ لاق عفرلاب (ةبيط ةملك) اذاش ءىرق (١)

 ةملكل تعن ةرجشكو ،ةرجشك ةبيط ةملك لثملا يأ وه :ريدقتلاو فوذحم أدتبم ربخ نوكي

 ٥٤٠/٥(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)

 .تبثأ ام ةيآلا باوصو ،(مهل اقزر) لصالا يف )٢(

  



 ٢٤٧ گ`٦ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .هلثم 4 ييقُم»و ،لاحلا ىلع هبصن ٤٣[ :ميهاربز] 4 َنيِعطهُم » هلوقو

 لدب « َرَيَغ , بصن ٤٨[ :ميهاربإ] « ضزلا َريَع ُضزَألا لدبت َمؤَي » هلوقو

 اضرأ ؟ضزألا» لدبب ردقي نأ دعبي الو &'»(ماقينالل) فرظ وأ .4 َعؤَي» نم

 .اضرأ نم لدب نوكيل ضرألا ريغ

 :رجحلا ةروس نمو

 ءئَشلا عانتمال (الول) بيكرت ام» تبكر ١! :رجحلا] « اَنيِتأَت امم ؤَل» هلوق

 .هريغ دوجول

 ؛ًراَجْلا» بصن ""[" :رجحلا ؛لبَت ني ُةاَتْمَلَح تاَجْلاَو» هلوقو

 .4 اَنْفَلَع»ب

 نيديكأتب دكأ ٣٠ :رجحلا] « َنوغَمَِا مهلك ةحناملا دَجتَق» هلوقو

 .صاصتخالا عنمو ميمعتلا يف ةغلابملل

 نأ ىتأ» هلوق هب لصتا اعطقنم لعج نإ ٢١[ .رجحلا 4 سيلإ الإ » هلوقو
 انانئتسا ناك الصتم لعج نإو ،ىبأ سيلبإ نكلو :يأ 04 نيدجاسلا م نوك
 ؟دجس اذه :لاق :لئاس باوج هنأ ىلع

 .هَدُجْسَل » نم روسكملا مالل هبصت ٢٢٣[ :رجحلا] « َدُجْسَال » هلوقو

 ىلع ؟ًتابع» بصن . .رجحلا 4 َنيِصَلْخَمْلا مهنم دابع الإ» هلوقو
 نم ماللا حتف نمو 04 داَبِع» ل ةفص « نيصلخملا » بصنو .ءانثتسالا

 مه مهنأ ىلع ماللا رسك نمو هلعاف مسي مل امم هقاقتشا 4 َنيِصَلْخملا»

 .'")هلل اوصلخأ

 .عضاوم ةدع يف فلؤملا ريبعت يف رركتم اذهو ،(ماقينا و) ىلاعت هلوق فلؤملا دصقي ()

 .تبثأ ام ةيآلا باوصو ،(هانقلخ لبق نم ناجلاو) لصألا يف ()

 مسا (َنيِصَلْخُمْلا) نم ماللا حتفب فلخو رفعج وبأو عفانو يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق (٣)

 ١٧٥/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) لعاف مسا (نيِصِلْخُمَلا) رسكلاب نوقابلا أرقو ،لوعفم



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك وج ر۔, ٢٤٨

 .لاحلا ىلع 4 َنيِنمآ» بصن [ :رجحلا] 4 نينمآ مالب اًموُلخذا » هلوقو

 4 تانج < يف ريمض نم لاح ىلع هبصن ا٧٤ :رجحلا] 4 اناوخإ » هلوقو

 زوجي هلبق امو اذه بصن ٤٧[ :رجحلا] 4 نيلباقتم رز ررُس ث ىَّلَع» هلوقو 8ا٥٤ :رجحلا

 نأو 6نيفاصتُم ىنعمب هنأل ؛ريمض نم نيلاح وأ 4 اناوخإ» ل نيتفص انوكي نأ

 .الاح ؟ نيِلباَقَتم» نوكت

 .مكيلع ملست وأ ٤ انميلست ردصم ٥٢] :رجحلا] 4 امالس اولاق ط هلوقو

 كلذكو ،ءانثتسالا ىلع 4 َلآ» بصن اه١ .رجحلا 4 طول َلآ الإ» هلوقو

 ٦٠[. :رجحلا] ٩ هتأرما الإ » هلوق

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٦[ :رجحلا] 4 َنيحبضُم » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٧٢[ :رجحلا] 4 ن َنيِقرشُم ةم ةَحيَصل ةحيصلا مُهْنَدَحَأَ » هلوقو

 ؛َنيِجبضُم» هلوقو ‘لاحلا ىلع هبصن !٨[ :رجحلا] 4 َنينمآ» هلوقو

 .لاحلا ىلع ٢\٨] :رجحلا]

 ۔ ۔ے

 ؛ائبسس َكاَتيَتَا ذَقَلَ < هلوقب هبصن ٨٧[ :رجحلا] 4 َميِظَعْل نآرقلاو » هلوقو

 .هلبق ام ىلع فوطعم وهو

 :لحتلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع نونلا حتفب ١[ :لحنلاا 4 ةَناَحْبس » هلوق

 .4 مُكَل اَهَقَلَخ » وهو هولتي ام ىلع هبصن [ه :لحنلا 4 ماعنألا » هلوقو

 ىلع فطع نهبصن ٨[ :لحنلا] « َريمَحْلاَو َلاَتبلاَو ريخلا » هلوقو

 :هانعم ©ردصملا ىلع « ةنيز» بصن 4 ةنيز اهوُبَكزَتل» هلوقو .4 ماعنألا »



 ٢٤٩ .اي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 يف ردصم وأ ؟امموُبَكَمل» لحم ىلع ةفوطعم يه :ليقو ،ةتيز اهب اوبكرتل
 ماع يف ةيلهألا رُمُخلا ميرحت يف ليلد ةيآلا هذه يف :ليقو ،لاحلا عضوم

 )() م
 . ربيح

 ىلع فطعلا ىلع بصن "١[ :لحنلا 4 َباَتْعَأْلاَو َليِخَتلاَو َنوتِنَلاَو» هلوقو

 .4 ٹيني » ب بوصنم وهو 4 عرزلا

 4 اراَهْنََو » هلوقو ،ديمت نأ ةهارك :[١ه :لحنلا] « مكب ًديمَت نا » هلوقو

 .(لعج) ىلع هلك "تامالعو البسو ازاَهنأ اهيف لعجو :رامضإ ىلع هبصن

 .تاومأ مه :رامضإب عفر ٢١[ :لحنلا] ٩ تاومأ » هلوقو

 .اقَح :اهانعمو ةيفانلا الب هبصن ٦٢٢[ :لحنلا] « َمَرَج ال » هلوقو

 نيدلاخ » هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ٢٨[ :لحنلا] 4 مهنا يملاظ » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٩[ :لحنلا] ؟ اهي

 َنيذَلل» هلوقو ،اريخ لزنأ :يأ هبصن ٢٠[ :لحنلا] ه اريَح اولاق » هلوقو

 .ةنسح مهل :هنأ ىلع هعفر “ةَنَسَح ايندلا هذه ي اوتأ

 يف تمرح ةيلهألا رمحلاو ،ةيكم ةيآلاو» :شيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق لوقي ()

 ىهن ةخ هللا لوسر نأ هللادبع نب رباج نع نيحيحصلا يفو ،روهمجلا دنع ربيخ ماع ةنيدملا
 لبق ءايشألا يف لصألاو ءلحلا ىلع كلذ لبق ىهف ةنيدملا يف ىأ ةيلهألا رمحلا موحل نع
 ربيخ نامز انلكأ :ةياور يفو ،ربيخ موي ليخلا موحل يف نذأو ،نيبت ام الإ لحلا لوزنلا

 نب رباج نع دواد وبأ ىورو ،ىلمهألا رامحلا نع ةت يبنلا ىهنو ‘©شحولا رمحو ليخلا

 اناهنف ةصمخم انتباصأ دق انكو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ربيخ موي انحبذ» هللادبع

 تنب ءامسأ نع نيحيحصلا يفو ©«ليخلا نع انهني ملو ريمحلاو لاغبلا نع ةث هللا لوسر

 ريسيت) «هانلكأف ةنيدملاب نحنو اسرف ةق هللا لوسر دهع ىلع انرحن :قيدصلا ركب ىبأ
 ٤١٠/٧(. ج ،ريسفتلا



 ؛لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك لصت - , ٢٥٠..٨.

 .أدتبم ربخ « تاّتَج» عفر ٣١ ؛لحنلاا 4 نذَع تاَنَج» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٣٢[ :لحنلا 4 نيبيط ه هلوقو

 هلوقو ردصملا ىلع « َدهَج» بصن ٢٨! :لحنلا 4 مهناميأ دهَج» هلوقو
 .دعولل ةفص « اقَح» هلوقو ،هسفنل دكؤم ردصملا ىلع هبصن ادغو »

 .لاحلا ىلع هبصن ٤٨[ :لحنلاا ادجس » هلوقو

 نيدلا :هلصأ عطقلا لاح ىلع هبصن اه" ؛لحنلاا 4 ابِصاَو نيذلا هَلَو» هلوقو
 َْيَعَكأ » هلوقو ؤبصتنا فيرعتلل ناذللا ماللاو فلألا هنم عطق املو ؤبصاولا

 .4 َنوُقَتَت» ب « ريَغ» بصن « َنوُقَتت هللا

 . اًقَح :هانعمو 4 ال »_ب بصن ٢!٦[ :لحنلا] 4 مَرَج ال , هلوقو

 .4 هنوظُب يف امم مُكيِق نت < ىلإ عجار هبصن ٦٦[ :لحنلا] 4 اًئبَل» هلوقو

 .نبللا فصو 4 اغئاس و .4 اًصلاَخ » هلوقو

 .4 نوذخَتَت» ب هبصن ٦٢! .لحنلا اسح اقزر اركَس» هلوقو
 .لاحلا ىلع هبصن ٦٩[ :لحنلا] « اذ » هلوقو

 نم لدبلا هيف زوجيو ردصملا ىلع هبصن زوجي ٧٠[ :لحنلا] 4 ائيش < هلوقو

 .(هنم)

 نم الدب ؛اًدْبَع» بصن ٧٥[ :لحنلا] ؟ادبَع الَتَم هللا برَض» هلوقو

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع امهبصن ٩ ارهَجَو اًرِس » هلوقو .4 الَتَ

 .4 اّلَتَم » نم لدبلا ىلع هبصن ٧٦[ :لحنلا هنيلُجَر » هلوقو

 نم < هلوقو .4 لَعَج < ىلع هبصن ٨٠[ :لحنلا] 4 ائكگس مكتويب ْنِم , هلوقو

 ىلع مجار هبصن « اًئاََأ » هلوقو .4 ْمُكَل َلَعَج» ىلع هبصن « اوب مانألا دولج

 .4 اَئاَتَ ط لثم هبصن زوجيو ردصملا هيف زوجي ٩ اًعاَتَمَو» هلوقو .4 لَعَج ,



 ٢٥١ ممر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 4ممُكَل لَعَج» ىلع اها .لحنلا ؟ َليبارَس»و ،4اناتك»و .4 ًالالظ» هلوقو
 .هلك

 ؛ةَمْحَرَو ىدهَو» هلوقو لاحلا ىلع هبصن ٨٩! ؛لحنلاا 4 اَناَيْت» هلوقو

 .ردصملا اهيف زوجي

 هنأ وأ ردصملا هنم بيرقو لاحلا ىلع هبصن ٩٢[ :لحنلا] 4 اَئاَكْنَأ» هلوقو

 .هلثم يناثلا كلذكو ،لاحلا ىلع هبصن 4 مكتيب الحَد» هلوقو ،يناث لوعفم

 هلوقو ءافلاب باوجلا ىلع 4 َلزَت» بصن [ه؛ :لحنلا] 4 مَدَق َلزَتَق» هلوقو

 .نونلا فذح هبصنو ءءافلاب باوجلا ىلع فطع هبصن 4َوّشلا اوُئوُذَنَو)

 4٩. اووَتْشَت الو » _ب امهبصن ٩٥] :لحنلا] 4 اليلق اًتَمَك ط هلوقو

 َتََتئل» ىلع فوطعم بصن لحم !٠٠٦[ :لحنلاا 4 ىرشَْو ىًدُهَو» هلوقو

 .ةراشبو ةياده اونمآ نيل

 بصنلاب ئرُئو 6ُلُك» عفرب [" .لحنال “,سفت لك ييآأت مؤَي» هلوو
 .'"(ركذا)بو .٦٠[)‘، :لحنلا 4 يجرب

 ىلع « ًادُغَر » هلوقو .4 التَم» نم لدب هبصن !٠١[ :لحنلا] « ةَيرَق » هلوقو

 .لاحلا

 .ردصملا نم بيرقو لاحلا ىلع امهبصن [٤٦١١ا :لحنلا] 4 ابيط الالح ج هلوقو

 .(عيجَر روُفَعَل اهدعب نم كبَر نإ) :اهلبق ىلاعت هلوق يف ()
 ٨(موي) ةملك يف بصنلا امنإو ،ةيلعافلا ىلع ةعوفرم يهف (ُلك) سيل بصنلاب ئرق يذلا (1)

 ٤٣١/٢(٨ ج ثفاشكلا) «ركذا :رامضإب وأ ،(خيحر)ب بوصنم (ىأت مؤي)» :يرشخمزلا لوقب

 هب لوعفملا ىلع وأ ،(ميحر) هبصانو ؤ©فرظلا ىلع بوصنم (عوي)» :نايح وبأ لوقيو
 ٦٨٦/٥(. ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ)«ركذا :هبصانو



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ء۔. .ر ٥٢ ٢

 .هلجأل نورتفي ام :يأ ءام هعفر ٧[ :لحنلا] 4 ليلق عاَتَم هلوقو

 ىلع زوجي ٨٠! .رسنلا ه مشنأل ازكاش»و ٧ا" .رسلا ؟اقح » هلوقو
 ١٢٠[. :لحنلا] 4 َناَك» ربخل فصو ىلع زوجيو لاحلا

 زوجيو ،لاحلا ىلع بصن ٠٢٢[ :لحنلا ه اًقيَِح ميهارإ ةلم غيتا» هلوقو

 .زييمتلا هيف

 :ناحبس ةروس نمو

 ىلع 4 ةَتّوُذ ط بصن ] :ءارسإلا] ؛حون مم اَتْلَمَح ْنَم ةيرذ هلوق

 .حون عم انلمح نق ةيرذ اي :هانعم ،لدبلا وأ صاصتخالا

 .هقصوو ردصم ٤ :ءارسإلا] 4 اريبك اولع , هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4اريفت» بصن ٦ :ءارسإلا) ؟ اريِفَت َرَقَكَأ» هلوقو

 4 ازيبثَت ط هلوقو ٠ فرظلا ىلع 4 ل « بصن ٧[ :ءارسإلا] 4 ةَرَم لو , هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن

 .زييمتلا ىلع هبصن !٠[ :ءارسإلا] 4 ابيِسَح َكيَلَع َعؤَيل يفنب ىَقَك» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ١٦[ :ءارسإلا] 4 اريمدت اَهاَنَمَدَق » هلوقو

 ىلع هبصن ١٧[ :ءارسالا] 4 اًريسعت اريَح هدابع بوئذب كبرب ىقَكَو» هلوقو
 .زييمتلا

 .لاحلا ىلع هبصن ١٨[ :ءارسإلا 4اًروُحَذَم اًموُمذَم» هلوقو

 .4 من » ب «ًالُك» بصن 1٦٦ .ءارسال] 4 ءالؤهو ءاله دن ًالك» هلوقو

 .زييمتلا ىلع امهبصن ٦[ :ءارسإلا اليضفت بكأ تاجَجَرَد بكأ » هلوقو

 ..هربخو أدتبملا ىلع اهانكر عفر ةلمج يهف .ليلق عاتم هلجال نورتفي ام :ينعي (١)



 ٥٢ . ص صنلا قيقحت :ىناثلا مسقلا

 .لاحلا ىلع امهبصن ٢٢ :ءارسإلا] « الوخم اًموُمذَم َدعْفَتَ ُهَقَتَف » هلوقو

 نابو :يأ كردصملا ىلع هبصن ا٢٢ :ءارسإلا] 4 اًناتخإ نيدلاولابو » هلوقو

 نسحأ ىلع رسكلاب نؤنُم فأ » هلوقو اناسحإ نيدلاولاب اونسحأ وأ اونسحت

 ةملك يهو "ةفل نوعبرأ اهل سوماقلا ىفو تاغل عست اهل :ليق 5هتاغل

 .هفصوو ردصم 4 اميرك الؤَق » هلوقو رجضلا دنع لاقت ةرذقتسم

 .لاحلا ىلع هبصن ا٤٢ :ءارسإلا 4 اريِفَص ىنايَر امَك» هلوقو

 .هفصوو ردصم 4 اًروشِئَم الوق < هلوقو ردصم ٦٨[ :ءارسإلا] 4 27 » هلوقو

 :هانعم اردصم فصو ىلع 4 لك . بصن ٩] :ءارسإلا] 4 طشلا لك ط هلوقو

 .هفصوو لاح «اًروشْحَم اًموُلَم» هلوقو ،لك ًاطسب اهطسبت ال

 .لاحو ردصم ٣١[ :ءارسإلا] 4 قالمإ ةيضحح » هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 ًاليبَس ط بصن ٣٢] :ءارسإلا] »« ًالييَس َءاَسَو ط هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن ٢٢[ :ءارسإلا] « اًموُلَظَم تت نَم ؛رَمَو » هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 ًاليوأت ط بصن ٣٥[ :ءارسإلا] » ًاليوأت ٌنَسخَأَو 7 هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٧[ :ءارسإلا] 4 احَرَم ضزألا يف شمفت الو » هلوقو

 ةَعِلَك :أو .رجض وأ برك نم فققأَت :فئَيو فؤي ٌفأ» :سوماقلا يف يدابآزوريفلا لاق )١(

 فحتو نؤَنئو :افلا ثلتئو مضلاب تأ :نوعبرأ اهئاغُلو اهلاق :تئأتو ًافيفأت تئاو .ون
 نت نيت ةلامإلابو ةضخملا ةلامإلابو ةّامإ ريغب ىأ ءافلا ةةدَمُم تأ ثفظك فأ .امهيف
 ةزمهلا زسكئو ةددشم افلا ةقلتُه مضلاب ةمأ ةوُقأ افلا رسكب يفأ ثينأتلل ةالفلا يف ثيألاو
 ءافلا مضب فإ ثلثو ةددشمو ةقْفَحُم ةنؤم رفإ ةففخم نێترسكب فإ ةددشم تإ نمك نإ

 ةروسكم افلا ةةدشم تأ نَعك فأ ةَرمهلا حتفئو رسكلاب يإ ةلامإلاب ىف ائإك ا ةددشم

 باب طيحملا سوماقلا ،يدابآزوريفلا بوقعي نب دمحم) «نيَعَنَوَنُم فآ فأ ةدودمم فآ

 ؛نانبل ،تروريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسؤم 0٧٩٢ ص ثةزمهلا لصنف ءافلا

 .(م٥٠٠٢/ه٦٢٦٤١ ٨: ط



 الوالا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ٢٥٤ , ٨

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٩ :ءارسإلا ؟اروُحذَم اًموُلَم » هلوقو

- . َِ 

 . هقصوو ردصم ٤٣[ :ءارسإلا] ٩ اريبك اولع ف هلوقو

 ء و
 تركذ اق ط هلوقو ٠ هوهقفي نأ ةهارك :يأ 83 :ءارسإلا] 4 هوهممي نا « هلوقو

 :ىنعمب 7 دجي :هلصأ لاحلا عقوم عقو ردصم 4 ُهَدحَو نآرقلا يف َكتَر

 اولو ط هلوقو .4 هَدحَو نآرقلا يف َكَتَر < هلوقل ديكوت هنأ وجرأو ةدحوأ ًذحاَو

 .لاحلا ىلع « ًاروُقْن » بصن 4اًروُقُ ميهراتذأ ىَلَع

 .لاحلا ىلع امهبصتن ٤٩[ :ءارسإلا 4 اديدج اَقْلَح َنوُثوعْنَمَل اتنأ » هلوقو

 ؛اًديدَح ؤأ ةراَجح اوئوك» ىلع فطع ها :ءارسإلا ؟ اَقْلَخ ؤأ» هلوقو

 .فرظلا ىلع « َلَوَأ » بصن [ه١٥ :ءارسإلاا « ٍةَرَم ََم لو » هلوقو ٥٠[، :ءارسإلا]

 هيف زوجيو فرظلا هيف زوجي اه" :ءارسالا هًليِلق الإ مشنيَل نإ» هلوقو
 .ردصم فصو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه٤ :ءارسإلا] 4 اليكو ْمهنَلَع َكاَتْلَسزَأ امَو» هلوقو

 ٠ ۔إ و

 رضلا تفشك َنوكِلْمَي الَق» ىلع هبصن [ه٦ :ءارسإلا ٩ ليوخت الو » هلوقو

 .4 ليوخت ال و ْمُكنَع

 ىلع > ةرِصْبُم / رہصيم م » بصن ٥٩] :ب :ءارسإلا] 4 ًةرصْبُم م ةقانلا د د ش ة وُمث اَنيَتآَو ط هلوقو

 .لاحلا

 4 ةرَجلا » بصن ٦٠[ :ءارسإلا] 4 نآرقلا ىن ةنولملا ةرحلاو » هلوقو

 ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب تقرثو اهُفضَو ةنوعلملاو .4 ايؤرلا » ىلع فطع

 .'"فوذحم

 (كلذك) هريدقت فوذحم ربخلاو ،ءادتبالا ىلع (ةنوعلملا ةرجشلاو) عفرب يلع نب ديز أرق )١(

 ٧٠/٦(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)



 ٢٥٥ ي/ د _ صنلا قيقحت :ينانلا مفلا

 نمل :هلصأ «ضفاخلا عزنب هبصن ا١٦ :ءارسإلا] 4 انيِط تفقَلَح نممِل» هلوقو

 هتقلخ :يأ لوصوملا ىلإ عجارلا نم الاح نوكي نأ زوجيو ،نيط نم هتقلخ
 .هنم وأ نيط وهو

 "باطخلا ديكأتل فاكلا ٠٢! ءارسالا 4 َىَّلَع تمرك يذلا اذَه َكَعأَرأ» هلوقو

 لوعفملاو ،هتفص ؛يذلا»و لوأ لوعفم «اَدَه»و ‘بارعإلا نم هل لحم ال

 كرمأب يلع هتمرك يذلا اذه نع :ىنعمبو ،هيلع هتفص ةلالدل فوذحم يناثلا

 .ءانثتسالا ىلع هبصن 4 اليلق الإ» هلوقو ؟ لع هتمرك مل هل دوجسلاب

 وأ هلعف رامضاإب ردصملا ىلع هبصن ٦٢[ :ءارسإلا] 4 اًروُمؤَم َءاَرَج < هلوقو

 .هفصو « اروُفؤَم و لاح

 .زييمتلا ىلع هبصن ٦٥[ :ءارسإلا] « اليكو كبرب ىَقَكَو » هلوقو

 ؟ًلِسزُي ؤأ» هلوقو ؤفرظلا ىلع هبصن [٦ه :ءارسإلا] 4 ربلا بناَج» هلوقو

 .4 فسخي نأ » ىلع فطع هبصن

 ؛ممُكَقرْغَِف» هلوقو ؤفرظلا ىلع هبصن ا:٩ :ءارسالاا 4 ىرحأ ةَراَت» هلوقو

 . ءافلاب باوجلا ىلع هبصن

 .ردصملا ىلع هبصن ٧٠[ :ءارسإلا] 4 اليضفت » هلوقو

 ريغ نع ةيانك ى ايندلا ينعي ٧٢[ :ءارسإلا 4 ىما هذَه يف َناَك نَمَو» هلوقو

 ىلوألا ؛ىمضأ» ؟ ىمأ ةرخآلا يف َوُهَق» هلوقو ،اهتفرعم ىلع لدي 6روكذم
 4ًالييتس ُلَضاو» هلوقو ،ءادتبالا ىلع وهف عفرلا يناثلاو بصنلا اهلحم

 .زييمتلا ىلع 4 اليبس » بصن

 هبصن ،ًاليلق انمز الإ :يأ ٠! .ءارسالاا ؛ًاليِلَق الإ قالخ وثبْلَي ال» هلوقو
.فرظلا ىلع



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك .ص م, ٢٦

 تش ط بصن ] :ءارسإلا] ه انلش نم َكَلبَق انْلَسزَأ ذَق ْنَم 47 ط هلوقو

 نم اهنأل ؛لسرلل اهفاضأ هلل ةنسلاو ،ةنس كلذ هللا تس :يأ ردصملا ىلع

 .'«ًاليوخت اتيَتشل دجت الَو» هلوق هيلع لديو مهلجأ

 .4 ةالَصلا » ىلع تفطع هبصت ٢٨[ :ءارسإلا ؟ رجلا َنآزَُو» هلوقو

 .هلعف رامضإب فرظلا ىلع هباصتنا ٧٩[ :ءارسإلا] ؟ اًدوُمُحَم اماَقَم» هلوقو

 .ماقم اذ كثعبي نأ :ىنعمب لاح وأ 5ًاماقم كميقيف :يأ

 لجخدي) نم هقاقتشا ميملا مضب اَمهأرق نمف ""!(ًاجرخشو ًالخذش) هلوقو

 لجأ نمف ©يعابر وهو يدعتملا نم ههاقتشا ردصم (ًاجارخإ جرخيو 5الاخدإ

 ينلخدأ :هانعمو مزاللا نم ميملا حتفب اهارق نمو 6ميملا امهنم مض كلذ

 حتف كلذ لجأ نمف يثالث وهو اجورخ جزخاف ينجرخاو الوخذ لخدأف

 ."ميملا

 .زييمتلا ىلع هبصن ] :ءارسإلا] 4 اليبس ىدهأ ط هلوقو

 وأ ءانثتسالا ىلع هبصن ٨٩[ :ءارسإلا] 4 اًروُفك الإ سانلا رتكأ ىتأ » هلوقو

 .ردصم وأ لاح هنأ

 ۔ ےر۔

 ؟ رُجْفَت ىّتَح» ىلع فطع « َنوُكَت» بصن ٠١[ :ءارسإلا 4َنوُكَت» هلوقو

 .هب باوجلا ىلع ءافلاب هبصن ٩١[ :ءارسإلا] 4 َرَخَفْتَ » هلوقو ٩٠[، :ءارسإلا]

 ٨ا٠٥ :ءارسإلاا 4 ىّتَح »ب هلبق ام ىلع هبصن [ه" :ءارسإلا] 4 ظقشُت ؤأ» هلوقو

 .4 يتأت ؤأ» كلذكو

 .تبنأ ام ةيآلا باوصو ،(اليوخت انيئسل دجت نلَو) لصألا يف ()
 )٢( :ءارسإلا](رقذص جرخم ينجرخأو قذِص ل{خذُشم ينلخذأ بَر نُقَو) ىلاعت هلوق ينعي ٨٠[

 امهيف ميملا حتفب نسحلا أرقو ،امهنم ميملا مضب ةصاخ انه (جرخشو لخذم) روهمجلا أرق )٣(

 !/٢٠٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) (جرخقو لخذق)



 ٢٥٧ , مست رر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .لاحلا ىلع ٦١[ :ءارسإلا] “ًاليتَق» هلوقو

 .مدقت ام ىلع هبصن ٩١[ :ءارسإلا] 4 َنوُكَت » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4٥ :ءارسإلا 4 َنيّنئَمظُم » هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن ٩٦[ :ءارسإلا] اديهش لاب ىقَك» هلوقو

 .لاحلا ىلع نهبصن ٩٧!" :ءارسإلاا 4 امِصَو امكو ايمع» هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن ٩٨[ :ءارسإلاا 4 اًديدَج اَقْلَخ » هلوقو

 .""هيف لوقلا قبس دقف ٩٩[ :ءارسإلا] ٦ اروُمُك الإ َنوُمِلاَتلا ىق < هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصت ٠٠٦[ :ءارسإلا ه رئاَصَب » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٠٠٤[ :ءارسإلا] 4 اًقيِفَل» هلوقو

 نهبصن ١٠١[ ه :ءارسإلا] 4 اًنآزْفَو ه اريِذَنَو اَرَشَبُم الإ ًكاَتلَسزَأ امَو» هلوقو
 ."لاحلا ىلع

 .ردصملا ىلع هبصن [٠٠د :ءارسإلا 4 اليزنت هاَتْلَرَنَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٠١[ :ءارسإلا] « اًدَحُس ناَمقذَكْل نوخت » هلوقو

 .؟اوُعذَت» لعف ىلع هبصن ١٠[ :ءارسإلا] اوُغَذَت ام ات » هلوقو

 .تبثأ ام اهباوصو ‘4امصو ايمعو امكب » ةيآلا تءاج لصالا يف ()

 ٨٩[. :ءارسإلا] اروُمُك الإ سانلا رتكأ ىبأَ» ىلاعت هلوق دنع مدقت ()

 هرسفي لعف رامضإي بوصنم هنأ ىلعو .اليلج ًاميظع يأ نآرق يأ (ًانآرقو)» :نايح وبا لاق ()
 :ءارفلا لاقو .هيوبيس بهذم وهو :ةيطع نبا لاقو ،يرشخمزلاو يفوحلا هجرخ هدعب رهاظلا
 نأل ؛ةمحر :لوقت امك (انآرقو اريذنو ارشبم الإ كانلسرأ ام) يأ كانلسرأب بوصنم وه

 ًافوطعم نوكي نأ حصيو ،ةيطع نبا لوق هنم ًافلكت رثكأو فلكتم بارعإ اذهو ،ةمحر نآرقلا

 ؛نايح وبأ)؛دحاو ىنعملا اذه لازنإو اذه لاسرإ ناك ثيح نم (كانلسرأ) يف فاكلا ىلع

 ..(١)!؛٦ ج :طيحملا رحبلا



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ه , ٢٨

 :فهكلا ةروس نمو

 .4 لَعْجَي مل» ىلع هبصن ١ :فيكلاا ؟ اًجَوِع هل لَعْجَي مَلَو» هلوق

 ىلع وأ اميق هلعج :هريدقت ريمضب هباصتنا [! :فهكلا] 4 اَمتَق ه هلوقو

 .ه اديدش اسأ َرذنيل» ىلع هبصن 4 َرشَبيَو» 04 ةَل» يف ريمضلا نم لاحلا

 .لاحلا ىلع هبصن ٢[ :فيكلا] 4 َنيِثِكاَم» هلوقو

 .لوألا [! :فهكلا] 4 َرذْنيل» ىلع فطع [: :فهكلا 4 َرذْنْيَو» هلوقو

 ىلع عفرلاب ئرقو ،زييمتلا ىلع هبصن [ه :فهكلا 4 ةَملَك ثرُبَك» هلوقو
 1 ةيلعافلا

 .ردصملا ىلع هبصن ٦[ :فهكلا] « اًفَسَا ط هلوقو

 .زييمتلا ىلع ٩ ًالمَع» بصن ١ :فيكلا] ؟ًالمَع نَسُحَأ» هلوقو

 بصنو ،‘فرظلا ىلع 4 نينس » بصن ١[ :فيكلا] 4 اًدَدَع َنيِنِس » هلوقو

 .زييمتلا وأ ردصملا ىلع «ًادّدَع»

 هلوقو ،ةياكحلا ىلع « ى < عفر ١٦[ :فهكلا 4 نيبزحلا أ ملعتل » هلوقو

 .4 ىصخأ » ىلع لد لعفب 4ًادمأ» بصن « ادمأ اوُتيَل امل ىصخأ»

 ىلع « َتاَد» بصن [ :فيهكلا] 4 لامشلا تاَد»و 4 نيميلا تاد» هلوقو

 .ناكملا فرظلا

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع هبصن [١ه :فهكلا] 4 اًبِذَك هللا ىلع ىرَتفا» هلوقو

 نم عون هنأل ؛ردصملا ىلع هبصن ٠٨[ :فيكلا] ارارف مهنم تيَلَوَل» هلوقو

 ىلع بصنلاب روهمجلاو ،ةيلعافلا ىلع عفرلاب (ةملك ثربَك) نسحلاو نصيحم نبا أرق ()
 ٠٩/٢ ٢. .١(. ج :فاحت]إ) ةملك اهربكأ ام :يأ بجعت اهب مالكلا ىنعمو غلبأ وهو زييمتلا



 ___ رح . ةلي ٨ ٢٥٨ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 هبصن ابعر مُهْنِم تنلُمَلَو» هلوقو ،لاحلا ىلعو ةلعلا ىلع زوجيو ءةيلوتل

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع

 ًرَرِعْشي الو » هلوقو ،زييمتلا ىلع هبصن ٦١[ :فيهكلا] 4 اًماَعَط ىكزأ » هلوقو

 .4 ترش » وه يذلا لعفلا ىلع هبصن هاًدَحَأ مكب

 ؛ةتمخ» كلذكو «ةَناَلَت» عفرب ٢٢[ :فهكلا] « ٌةَناَلَت نولوقيس » هلوقو

 ىلع ؛اممْجَر» بصن ©تبصنلاب ؟اَمُْجَر » هلوقو ،ةياكحلا ىلع 4 ةعبس 7

 .ردصملا

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢٤[ :فهكلا] « اًدَشَر اَدَه نيم تفل » هلوقو

 ٩ اَقَمَتزُم ثءاَسَو » هلوقو ،ةياكحلا ىلع ٢١[ :فهكلا] 4 ّقَحْلا لقو » هلوقو

 .زييمتلا ىلع وهو 4 ثحءاس»ب هبصن

 هلوقو ححدملا وأ لاحلا ىلع هبصن [١٢:فهكلا] 4 َنيِئِكَتُم» هلوقو

 .زييمتلا ىلع وهو « ثّتشَح»ب هبصن 4 اَقَقَتْزُم تّنشَحَو»

 .4ًالَم» نم لدب ىلع بصن ٢٦[ :فيكلا] 4 نيَلُجَر» هلوقو

 .زييمتلا ىلع امهبصن ٢٤[ :فيهكلا] 4 اَرَقَت مأو الام نم رَتَكَأ» هلوقو

 .زييمتلا ىلع ٩ اَبَلَقْنُه» بصن ٦×[ :فهكلا] 4 اَجَلَقْنُم اهنم اريَح » هلوقو

 ْنكَل» هلصأ ٢٨[ :فهكلا] 4 اًدَحَا يرب كرشأ الو يتَر هنلا وه اًتِكَل» هلوقو

 نانونلا تقالتف \٤نكَل» نون ىلع اهنكرح تيقلأو ةزمهلا تفذحف ؟انأ

 وأ ،'ةزمهلا نم اهضيوعتل لصولا يف فلألاب ةياور يف ئرقو ،ماغدإ ناكف

 (انأ نكل) لصألاو ،افقوو الصو نونلا دعب فلألا تابثإب سيورو رفعج وبأو رماع نبا أرق ()

 ،رخآلا يف نيلثملا دحأ مغدأو ةزمهلا تفذحو (نكل) نون ىلإ (انأ) ةزمه ةكرح لقنف

 = ارقو ؤفقولا ىرجم لصولا ءارجإل وأ ةزمهلا نع اهضيوعتل لصولا يف فلالا تابثإف



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٠ ٦ ٨
 روح ,.:

 وهف ،'"لصألا ىلع اتنأ نمكَل» ئرق دقو ؤفقولا ىرجم لصولا "ىرجأ

 ٩؛نلا» ريمض وأ .هياتأ» ربخ هل اربخ ةعقاولا ةلمجلاب وهو ،نأشلا ريمض

 4 1 < نم كاردتسالاو ٠ انأ ريخ :ةلمجلاو 6هربخ 4 ىبر و كلدب 4 هنلا و

 ال انأ نكل يبر هللا وه نكل) ئرفو ،هب نمؤم ينكل هللاب رفاك تنأ :لاق هنأك

 .'"'(يبر وه الإ هلإ

 ؛نرَت» دعب ؛اَتأ» نوكت نأ زوجي ٢١! :فيكلا ؟انأ نرت نإ» هلوقو
 ىلع ماللا حتفب 4 لمأ » هلوقو ،لوألا لوعفملل ديكأت نكميو ،'!االصف

 ىلع ابصن « اَدَلَوَو الام » هلوقو ،'“'« نإ» ربخ هنأ ىلع عفرلاب ئرفو 0ينرَت»
 .زييمتلا

 ؛حبضي ؤأ » هلوقو ۔ءافلاب باوجلاب بصن [!: :فهكلاا 4 حبضَْق» هلوقو

 ىلع هبصت 4 ابلط هل هل َعيلِطَتشَت ْنَلَق ط هلوقو 1 ىلع فطع هبصن ٤١[ :فيهكلا]

 .ردصملا وأ لاحلا

 .هلل ةفص « وَحْلا » ضفخ [؛؛ :فهكلا] 4 ٌقَحْلا م هللا ت ِ الوا كلاته» هلوقو

 ءانبلا) مسرلل قافو لحم فقولاف (فسوي انأ) دح ىلع فقو اهتابثإو الصو اهفذحب نوقابلا =

 ٢١٥/٢(. ج :فاحتإ

 .يرجي (ىرجأ) ةروصقملاب باوصلاو }ةليوطلا فلألاب (ارجأ) :لصألا يف )١(
 ءانبلا) ماغدإ الو لقن الب لصألا ىلع (انأ) ةدايزو نونلا فيفختب (نكل) نسحلا كلذب أرق )٢(

 ٢١٥/٢(. ج :فاحتإ

 ةذاش ةءارق يهو هنيعي ملو ،هللادبع هل لاقي لجر ىلإ اهبسنو يرشخمزلا اهركذ ةءارقلا هذه )٢(

 ٤٨٥/٢(. جا فاشكلا)

 ثارتلا ءايحإ راد ٢٢٣/٥، ج ،دوعسلا يبأ ريسفت :رظنا) ءاملعلا صن امك لصف ريمض يآ )٤(

 .(م٠٩٩١/ه١٤١ 0٢ :ط ،توريب ،©يبرعلا

 يف ةلمجلاو 6هربخ (ُلَقآ)و ،أدتبم (انأ) نوكت نأ ىلع عفرلاب (ْلَقأ) رمع نب ىسيع أرق )٥(
 ةيرصب تناك نإ لاحلا عضوم يفو ،ةيملع تناك نإ يناثلا (ينرت) لوعفم عضوم

 ١٦١/٦(. ج :طيحملا رحبلا "نايح وبأ)



 ٨ . ٢٦١ : صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 بصن ؛اًبقغ ويَعَو اباوَت ويح » هلوقو ،‘ةيالولل ةفص هلعج هعفر نمو

 .زييمتلا ىلع 4 ًابقغ»و أباوَن)

 ىلع امهباصتنا "!! :فهكلا] هالمأ ويَخَو اًباَوَق كّبَر دنع ويَخ» هلوقو

 .زييمتلا

 هبصن 4ةَرَم َلؤأ» هلوقو "لاحلا ىلع هبصن ا:ه :فهكلا] 4 اًمَص» هلوقو
 .فرظلا ىلع

 (سئب)و ثالدب لدبلا .: ًالَدَب َنيملاملل سئب ةب » هلوقو

 . ةركنلا بصنتو , ةفرعملا عفرب

 .زييمتلا ىلع هبصن ٥4! :فهكلا] 4 الَدَج ءىش رَمْكَأ» هلوقو

 هلوقو اونمؤي نأ نع :هانعم [هه :فهكلا 4 اونمؤي نأ سانلا َعَتَم امَو» هلوقو

 4 هنأ ؤ ط هلوقو .4 اونمؤي نا ط ىلع فطع هبصن 4 مُهَتَر اووفْغَتشَو {

 .لاحلا ىلع هبصن 4 الث ط هلوقو .4 ةت ة مُهَينأت نا ط ىلع فطع هبصن

 .4 ةنك ط ىلع فطع هبصن ٥٧[ :فهكلا] 4 ارق و و رْفَو مهناذآ يَو 7 هلوقو

 .فرظلا ىلع هبصن ٦٠[ :فيهكلا] « ابقُح ىض وا » هلوقو

 ىلع ٩ ًابرَس» بصن ٦١١[ :فهكلا) 4 اًبَرَس رختلا يف هَليبَس َذَحَتاَق» هلوقو

 .4 َذَخَتاَق ط لعفلاو 4 ةَليِبَس « لوأل ا لوعفملاو © يناثلا لوعفملا

 :ليق كبجع اليبس ٦٢[: :فيكلا] 4 اًبَجَع رخبلا يف هليبس َذَخَتاَو » هلوقو

 .ردصملا ىلع

 أدتبم وأ يحلا وه يأ رمضم ريخ وأ ةيالولل ةفص (ىحلا) عفرب يئاسكلاو ورمع وبأ أرق (ا)
 ةفص رجلاب نوقابلا أرقو يديزيلا مهقفاو ،هانلق ام يأ كلذ قحلا يأ فوذحم هربخ

 ٢١٦/٦٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) ةفيرشلا ةلالجلل
 .تبثأ ام باوصلاو ،(المأ ريخو اباوث ريخ) اذكه لصألا يف ةيآلا تدرو (1)



 (لوألا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٣٦٢ ٨

 .ردصملا ىلع هبصن ٦٤[ :فيكلا] ؟ اًصَصَق اَميهراَتآ ىّلَع اّدَتزاَف» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٦٦[ :فيكلا] 4 ادش تلغ امم » هلوقو

 لوعفم وأ لاحلا ىلع هبصن ٦٧]\ :فهكلا] 4 اربَص َىِعَم َعيطَعشَت نل ء هلوقو

 .؛َبطتشت»

 ظحت مل » نأل ؛ردصملا ىلع هبصن ٦٨[ :فهكلا] ؟ اربخ هب ظحت مل » هلوقو

 .هربخت مل :ىنعمب 4 ب

 هبصن ؤًاميظع ارمأ تيتأ :يأ ٠[ :فيكلا] ؟ ارم ائيش تئج ذَقَل» هلوقو

 .'"(تيتأ) ىلع

 .اركنم ارمأ تيتأ :يأ ٧٤[ :فهكلا] 4 ارك ائيش تئج ذَقل , هلوقو

 .ارذع تدجو دق :يأ ٧٦١[ :فهكلا] ٩ ارذع ىئذَل نم تفلب ذَق» هلوقو

 هلوقو ،زييمتلا ىلع 4 ًةاَكَر < بصن ٨١[ :فيكلا] 4 ًةاَكَر نم اريَخ ط هلوقو

 .زييمتلا ىلع ًاضيأ هبصن ؛اممحْر برقأو «

 ناف ؛4 داَرأَف»ل ردصم وأ ةلع هبصن [ه٦ :فهكلا] 4 َكّيَر نم ةَمحَر» هلوقو

 .ةَمُحَر تلعف ام ثلعف :هريدقت فوذحمب قلعتم :ليقو ،ةمحَر ريخلا ةدارإ

 ةبوثملا هلف :يأ ،لاحلا ىلع هبصن ٨٨[ :فهكلا] 4 ىّنشُحْلا اَرَج هَلَق» هلوقو

 اهب يزجي يأ الاح يأ © ردقملا هلعفل ردصملا ىلع وأ اهب ًايزجم ىنسحلا

 ءاقتال فذح نيونت هنأ ىلع نَونُم ريغ ًابوصنم ئرفو زييمتلا وأ ءازج

 ."لدب « ىتشُحْلا و أدتبم هنأ ىلع ًاعوفرم ًانؤنُمو ، نينكاسلا

 .تبئثأ ام باوصلاو ،(اربص نيم عيطتست مل) اذكه لصالا يف ةيآلا تدرو )١(
 .(تئج) لعفلا ىلع بصنلاف ةيآلا يف امأ )٢(

 ۔ نباو ديبع وبأو بوقعيو رذانم نباو ةحلطو شمعالاو ةيرحب وباو صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق )٣(



 ٢٦٢ هآ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 .يح ص 7

 علطت ردصم ماللا حتفب هأرق نمف ٠٠ :فهكلا 4 سمتلا علظَم» هلوقو

 .الوأ سمشلا هيلع علطت يذلا عضوملا :ماللا رسك نمو اعلطم

 .انفصو امك نينرقلا يذ رمأ ينعي ٩١[ :فهكلا] 4 َكِلَذَك» هلوقو

 يقالت نم ارذح ءاتلا فذحب ٦٧[ :فهكلا] ؟ اوغاظطشا اممَت» هلوقو

 بلق ئرفو ،'"!ةدح ريغ ىلع نينكاسلا نيب اعماج ماغدإلاب ئرُمو 5نيبراقتم

 بصنلاب (ءازج هلف) ريرج نب دمحمو يكاطنألا ريبج نباو يناهبصألا ىسيع نباو نادعس
 رادلا يف» كلوقك ‘يزاجم يأ ،لاحلا عضوم يف ردصم هنأ ىلع (عءازج) بصتناو نيونتلاو

 .هرعشلا يف الإ ًامدقم هب ملكت برعلا داكت ال اذه» :نسحلا وبأ لاق :يلع وبأ لاقو .«ديز ًامئاق

 دارملاو ريسفتلا ىلع بوصنمو :ءارفلا لاقو .(ءازج) يزجي يأ ردصملا ىلع بصتنا :ليقو
 .ةنجلا بصنلا ةءارق ىلع ىنسحلاب

 ُازج :يلع وبأ لاق .(ىنسحلا) ىلإ افاضم (غازج) عفرب ؟ىنسحلا ازج) ةعبسلا يقاب أرقو

 فاضأو ءءازجلا يه ةنجلاو ةنسحلا ىنسحلاب داري وأ اهلمعو اهاتأ يتلا ةنسحلا لالخلا

 ۔هربخ هلو أدتبم (غازج)و ةرخآلا راد لاق امك

 .(ءازج) نم لدب (؟ىنسحلا)و ربخو أدتبم وهو عوفرم ازج هلف» قاحسإ نب هللادبع أرقو

 ىلع جرخيو ،ةفاضإلاب (ىنسحلا) نيونت ريغب بصن (عازج) قورسمو سابع نبا أرقو
 ىلع يودهملا هجرخو (ىنسحلا ازج ءازجلا [هلف» يأ ،هيلع ىنعملا ةلالدل أدتبملا فذح

 .(٠٢)۔١٦/٠٠٢ج ،طيحملا رحبلا ،نايح نبا) :رظني .نينكاسلا ءاقتلال نيونتلا فذح

 وهو ةكم لهأو ريثك نبا نع تيورو ،ماللا حتفب (َعَّلطَم) نصيحم نباو ىسيعو نسحلا أرق

 نأ هرسك سايقو ،ةدودعم فرحأ يف عامس وهو (َعِلَطَم) اهرسكب روهمجلا أرقو "سايقلا

 تاغل نم ريثك يف تتام ةغل هذه :لوقي يئاسكلا ناكو "ماللا رسكب (عيلَت) عراضملا نوكي

 مسا يف اهرسكب (عيلطَم) يقبو ماللا رسكب علطت برعلا نم لوقي نم بهذ ينعي ،برعلا
 ٢٠١/٦(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) سايقلا كلذ ىلع نامزلاو ناكملا

 نم اهيف يلع يباو جاجزلا ْنْغَعو جرخملا داحتال اهيف ءاتلا مغدأ ءاطلا ديدشتب ةزمح أرق

 زئاج غئاس كلذ لثم يف امهنيب عمجلاو ةرتاوتم اهنأب دودرم نينكاسلا نيب عمجلا ثيح

 يناثلا نكاسلا نأ ينادلا نع ًالقن رشنلا يف امك هغوسيو كلذ يوقي اممو ،هلثم يف عومسم

 كرحتم فرح ةلزنمب راص ةدحاو ةعافترا مغدملا نعو هنع عفتري هدنع ناسللا ناك امل

 اففخم ءاتلا فذحب اهفيفختب نوقابلا أرقو ىهتنا .اكرحتم يلو دق لوألا نكاسلا ناكف

 ٢٢٧/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا)



 (لوأالا ءثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ | ٣٦٤

 .ردصملا ىلع هبصن 4 اَبْقَت هل اوغاظّتسا امَو» هلوقو .أاداص نيسلا

 ‘ضرألا يواسم ًاكوكدم ،دم ريغب نوتم [هه :فهكلا] 4 ًاكَد ةلَعَج» هلوقو

 ًاضرأ :نَوَنُم ريغ 4 َءاَكَو : ًادودمم هأ رق نمو ،لوعفم ىنعمب ردصم وهو

 )٢((۔ .
 . هي وتسم

 .ردصم ،ًاعامتسا :يأ ٦٠١١[ :فهكلا] « اعمَس َنوُعيطَتشَت ال » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن !١٠٠[ :فيهكلا] 4 ال َنيرفاَكْلل » هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن ١٠٠٢[ :فهكلا] 4 الامعأ نيرخآلاب » هلوقو

 :4ًألوح » هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ٠٠٨[ :فهكلا) ؟اهيف َنيدلاَح» هلوقو

 .الؤحت

 :ميرم ةروس نم

 .(ةمحرلا) لوعفم (َدبَع) بصن [! :ميرم] 4 اًيرمكَر ُهَذْبَع» هلوق

 نيتمضلا يلاوت اولقثتسف ،دوقعك وتع هلصأ ٨[ :ميرم] « اًيتِع» هلوقو

 '"تمغدأو ةيناثلا تبلق مث ،ءات ىلوألا واولا تبلقناف ،ةيناثلا نيواولاو

 .'})ةروسكم تئرقو مضلا اهنيع نيعلاو

 ،نايح وبآ) ءاطلا لجأل ًاداص نيسلا نم لادبإلاب (اوعاطصا امف) ركب يبأ نع ىشعألا أرق )١(
 ٢٠٥/٦(. ج :طيحملا رحبلا

 نوقابلاو فلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاع فرصلا عونمم زمهلاو دملاب ٩٨ ةيآلا (ءاكد) أرق )٢(
 .(٢/٨٢٢؟ ج :فاحتإ ،انبلا) زمه الب فاكلا نيونتب

 ءاتلا اورسكف نيواولاو نيتمضلا ىلاوت اولقثتساف دوعقكو وتع هلصأو» :يواضيبلا لوقي )٣(

 ٢٧/٢(. ج يواضيبلا ريسفت) «تمغدأو ةيناثلا تبلق مث ،ءاي ىلوالا واولا تبلقناف

 )٤( ج :فاحتإ ،انبلا) لصألا ىلع اهمضب نوقابلاو ،(ًايتع) رسكب يئاسكلاو ةزمح أرق ٢٣٤/٢(.



 ٨ ٦٥ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 __ رح مصحلر

 هلوقو .4 ل 5 ط رامضإب ميملا بصن ٤١] :ميرم] 4 َمَلَكِ 1 , هلوقو

 .فرظ وهو « َتالَت» فصو ىلع هبصن ؟اًيوَس)

 .لاحلا ىلع هبصن وجرأ !١[ :ميرم] 4 ايبص َمكْحْلا ُهاَنيَتآَو » هلوقو

 .(مكُحلا) ىلع فطع مهبصن 4ًةاَكَرَو» هلوقو ١٣! .ميرم] « اًناَتَحَو» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ١٤! :ميرم] « هندلاوب اًَبَو » هلوقو

 انمضتم ؛ثّتتنا» نأل ؛لوعفم وأ فرظ ١٦[ .ميرم] « اًناكَم» هلوقو

 .(تتأ) "ىنعم

 لوعفم وأ زييمتلا ىلع هبصن ٢٥! :ميرم] « ايِنَج ابطر ٍكيَلَع ظقاتت » هلوقو

 4 ل د امإف ط هلوقو زييمتلا ىلع هيصن ٦[ :ميرم] 4 اًئِئَع يَرََو ط هلوقو

 .نإف :, ےنعمب

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٢! ؛ميرم] 4 اًيرَق اتش تج ُذَقَل» هلوقو

 فرظلاو ،ةدئاز انه اه ناكو ٢٩( :ميرم] 4 ايبص دهَمْلا يف َناَك نَم» هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 ايبص » بصنو 04 نَم» ةلص

 ريمضلاو "قحلا وه :هنأ ىلع هعفر نمف ٢٤[ :ميرم] 4 قحلا َلؤَق» هلوقو

 ربخ وأ هلدب وأ ئ )ه ىسيع ط ل ةفص :ليقو ةصقلا مامتل وأ قباسلا مالكلل

 . (;٧ردصم هنأ ىلع 4 َلؤَق ط حتف نمو ،هللا ةملك :هانعمو ،ناث

 .تبثأ ام باوصلاو ،(انعم انمظتم) لصالا يف ()
 .ميملا ددشم (اًمِإف) تراصف ميملا يف نونلا تمغداف (ام نإف) اهلصأ يا ()

 .تبثأ امك (ىسيعل) باوصلاو ،(ىعسيل) :لصالا يف ()
 = :يأ ،ةلمجلا نومضمل دكؤم ردصم هنأ ىلع ماللا بصنب بوقعيو مصاعو رماع نبا أرق (؛)



 ؛لوالا ءثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ٦٦ 7 ٦

 .)ءافلاب باوجلاب هبصن ٢٥! :ميرم] 4 َنوكَيَت » هلوقو

 .فرظ ٤٦[ :ميرم] 4 اَلَم» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن اه :ميرم] 4 اجن ُاَنْبَرَقَو» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ء٢ :ميرم] 4 اَيبَن َنوراَه» هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن ٥٨[ :ميرم] ؟ اًيِكبَو ادجس » هلوقو

 ءا١٦ :ميرم] 4 ةنجلا » نم لدبلا ىلع هبصن [٦ا :ميرم] 4 نذَع تاَّنَج» هلوقو

 . ' "فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاب ئرقو ،حدملا ىلع بوصنم وأ

 الوق نوعمسي نكلو ٦٢ :ميرم] 4 امالس الإ افل اهيف َنوُعَمْسَت ال» هلوقو

 .ةصيقنلاو بيعلا نم هيف نوملسي

(١( 

 . فرظ ٦] :ميرم] 4 فؤَسَل « هلوقو

 هلوقو .4 مُهَتَرْشْحخَتَل» ىلع فطع هبصن ٦٥[ ؛ميرم] نيطايشلاو » هلوقو

 قحلا لوق لوقأ يأ ،اهريغل ابوسنم سيل قدص تباث ميرم نبا هنأ ىسيع نع رابخإلا اذه

 نإ حدملا ىلع وأ قحلا لوقلا :يأ ،هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم وهو ‘قدصلا قحلاف

 يمس امك ًالوق يمسو &©ىسيع هب دارم لوقلل ةفص فوصوملاو ©ىلاعت يرابلا قحلاب ديرأ

 نسحلا مهقفاو \(ىسيع) نم لاحلا ىلع :ليقو ،ينعأ رامضإب :ليقو ءاشن اهنع هنأل ؛ةملك
 لوق طقف همأ ىلإ هتبسن يأ وه :يأ فوذحم أدتبم هربخ عفرلاب نوقابلا أرقو ‘يذوبنشلاو

 :فاحتإ ،انبلا) ناث ربخ وأ نايب وأ لدب وأ تعن (ميرم نبا)و (ىسيع) نم لدب وأ قحلا

 ٢٣٦/٢(. ج

 ءانبلا) (نوكيف نك) عفرلاب روهمجلا أرقو ،(نوكيف نك) ةعبسلا نم رماع نبا ةءارق ىلع اذه

 ٢٣٦/٢(. ج :فاحتإ

 أدتبم هنأ ىلع وأ يه وأ كلت :يأ . رمضمل ربخ هنأ ىلع ءاتلا عفرب (ثانج) يذوبنشلا أرق

 :فاحتإ .انبلا) (ةنجلا) نم لدب بصنلاو عمجلاب روهمجلا أرقو ،هربخ (عؤ يتلا)و

 .(٢/٧٣٢ج

  



 ٨ ٣٦٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 تت مح

 4مَّنهَج لؤح» هلوقو .هلبق ام ىلع فطع 4 مَنَهَج لؤحَح ممُهَنَرِضحْنَل مث
 .لاحلا ىلع هبصن « اًيِثج» هلوقو ؤفرط

 ىلع ٩ مهتأ » عفر ٦٩[ ؛ميرم] ٩ مهيأ ةعيش َلُك نيم َنَعزْنتَ 7

 هنكل ‘تالوصوملا رئاسك ىنبي نأ هقح نأل ؛هيوبيس دنع مضلا ىلع ينبم

 داز هتلص ردص فذح اذإو ،ةفاضإلا موزلل (ضعبو ،لَك) ىلع المح بوعأ

 ابوصنم ئرق كلذكو . (نَعزنت) ب لحملا بوصنم هقح ىلإ داعف هصقن

 ةلمجلاو ."" دشأ » هربخو ،يماهفتسا هنأ ىلع ءادتبالاب هريغ دنع عوفرم

 مهنإ :مهيف لاقي نيذلا ةعيش لك نم َنَعزْنَنَل :مالكلا ريدقتو ،ةيكحم
 .دشأ

 .زييمتلا ىلع هبصن ١٠! :ميرم] 4 يلص اَهِب ىَلؤأ» هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن ٧٦[ :ميرم] 4 ايج » هلوقو

 ىلع ؛تاَتّيَب» بصن [: :ميرم 4 تايب اتئاَيآ ْمهيَلَع ىلت اذإو » هلوقو

 ىلع ؛ًايدن»و ؟اماقم» بصن ٩ اًيدَن متخأو اَمماَقَم ويَح» هلوقو .لاحلا
 .زييمتلا

 ءارفلا ذاتسأ ءارهلا ملسم نب ذاعمو فرصم نب ةحلط أرقو ،عفرلاب 4 مهيأ » روهمجلا ارق ()
 نأ ىلع نالدت ناتءارقلا ناتاهو ،(ٌنَعْرنََل)ب الوعفم بصنلاب « مهيأ » شمعألا نع ةدئازو
 متحت هنع لقن دقو اهتلص ردص فذحو تفيضأ اذإ ءانبلا اهيف متحتي ال هنأ هيوبيس بهذم

 نم تجرخ :يمرجلا ورمع وبأ لاق ؤبارعإلاو ءانبلا هبهذم ىلع هيف نوكي نأ يغبنيو ءانبلا
 لب مضلاب مئاق مهأ نبرضأل :لوقي ادحأ ةكم ىلإ قدنخلا تقراف ذنم عمسأ ملف ةرصبلا

 6هيوبيس أطخ دقو الإ نييوحنلا نم ادحأ تملع امو :ساحنلا رفعج وبأ لاقو .ىهتنا اهبصنب

 نيعضوم يف الإ هباتك يف طلغ هيوبيس نأ نيبت ام :لوقي جاجزلا ينعي قاحسإ ابأ تعمسو
 يهو اهينبي فيكف فاضت اهنأل ؛ةدرفم يهو ًاتأ هيوبيس برعأ دقو :لاق .امهدحأ اذه

 ٢٥٨/٦(. ج :رحبلا ،نايح وبأ :رظنا) ؟ةفاضم



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك وجح -و ٢٦٨

 .زييمتلا ىلع امهبصن ٧٤[ :ميرم] 4 ايئرَو انات نسحأ مه » هلوقو

 هلوقو ردصملا ىلع امهبصن ٧٥[ :ميرم] 4 ةَعاَسلا امإو َباَذَعْلا اًمِإ» هلوقو

 .زييمتلا ىلع «ًادنج»و ؛ًاناكم» بصن ؟ اًدْنُج فعضأ اًناَكَم رش »

 ؛ًاباوت» بصن ٨٦["' :ميرم] ه اًدَرَم ويح اباوَت كبر دنع زيحت » هلوقو

 .زييمتلا ىلع «ًادَرَم»و

 .عدر ةملك ٧٩[ ؛ميرم] 4 الَك » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه٠ :ميرم] « ارق انيِتأَيَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن ٨٦[ :ميرم] 4 ادرو » هلوقو [٨ه :ميرم] 4 ادفو » هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن ٨٩[ :ميرم] ادإ اًئَش» هلوقو

 .لاح وأ ردصم ٩٠ :ميرم] 4 اًدَه» هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 ًادبع» بصن ٢٢! ؛ميرم] ؟ اًدبَع نمحرلا يتآ اَلإ» هلوقو

 .هلثم [4٨ه ؛ميرم] ؟ اًدزَق» هلوقو

 ممهزرذنأ» لوعفم ىلع بصن 1٢٩ ؛ميرم] ؟ةرْسَحْلا عؤَي مهزذناو» هلوقو
 كلذ مهرذح امنإو ‘كانمه راذنإ ال ةمايقلا موي ىنعم هنأل ؛فرظلا ىلع ال

 ههلا ىإ هيف نوُعَجْزُث امؤي اوقتاو » ىلاعت هلوقك هلثم ناك ام كلذكو 8مويلا
 ٩. اوقتاو » لوعفم هبصن ٢٨١[ :ةرقبلا]

 :هط ةروس نمو

 افلأ (أًطي) يف تبلق وأ ،ءاه هتزمه تبلقف (أط) ١[: :ط 4 هط» لصأ

 اذه ىلعو تكسلا ءاه اهيلإ مضو رمألا هيلع ينب مث "عبرملا اًنَه ال :هلوقك

 .تبثأ ام اهباوصو ،(ادرم ريخو اباوث ريخ) لصألا يف ةيآلا تدرو )١(



 ٢٦٩ محري صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نع ةيانك ءاهلاو ةزمهلا نم ةلدبم فلألاو ،اع 4 هط» لصأ نوكي نأ لمتحي

 ةالصلا يف دجهتي فين لوسرلا ناك :ليقو لجر اي :اهانعم لوقف ضرألا

 .""ضرألا :ينعي 6هط :يدونف هيلجر ىدحإ ىلع همايق يف دمتعي موقيو

 :لاوقأ ىلع ةملكلا هذه ىنعم يف ملعلا لهأ فلتخا دقو» :يناكوشلا لوقي ()

 .هب دارملا مهفي ال يذلا هباشتملا نم اهنأ :لالا

 نم لجرل تلق ول :يبلكلا لاق .كلع ةغل يفو }لكع ةغل يف لجر اي :ىنعمب اهنأ :يناثلاو

 :كلذ يف ريرج نبا دشنأو ‘هط :لوقت ىتح بجي مل لجر اي :كع

 (الئاوم نوكي نأ هيلع تفخف بجي ملف لاتقلا يف هطب توعد)

 ةغل يف كلذك يه :برطق لاقو .يبيبح اي :ىنعمب تع ةغل يف اهنإ :ليقو ًاليازم ىوريو
 ءةينايرسلا ةغللا يف كلذك يه :ليقو ةمركعو نسحلا لاق كلذكو ©لجر اي :ىنعمب يأ يط

 نب ديعسو يدسلا لاق هبو .ةيطبنلا ةغللا يف كلذك اهنأ ريرج نبا ىكحو .يودهملا هاكح

 عنام الو ،ةمركع نع هاورو ةشبحلا ةغل يف كلذك اهنأ ةمركع نع :يبلعثلا ىكحو .ريبج

 .لقنلا حص اذإ اهلك تاغللا كلت يف ىنعملا كلذل ةعوضوم ةملكلا هذه نوكت نأ نم

 .هناحبس هللا ءامسأ نم مسا اهنأ :ثلاثلا لوقلا

 . ةف يبنلل مسا اهنأ :عبارلا لوقلاو

 .ةروسلل مسا اهنأ :سماخلا لوقلا

 هذه يف اوفلتخا مث .ىنعم ىلع اهنم دحاو لك لدي ةعطقم فورح اهنأ :سداسلا لوقلا

 .ةفسعتم ةفلكتم اهلك لاوقأ ىلع فورحلا هذه اهيلع لدت يتلا يناعملا

 .ىدتها نمل ىبوط :اهانعم نأ :عباسلا لوقلا

 ناك ةي يبنلا نأ كلذو :يرابنألا نبا لاق .دمحم اي ضرألا أط :اهانعم نأ :نماثلا لوقلا

 يأ "ضرألا اط :هل ليقف ،حورتلا ىلإ جاتحيو مروتت هامدق تداك ىتح ةالصلا ةقشم لمحتي

 سنأ نب عيبرلا نع ءافشلا يف ضايع يضاقلا ىكحو .حرتلا ىلإ جاتحت ىتح بعتت ال

 ضرألا اط :ينعي (هط) :هللا لزنأف ىرخألا عفرو لجر ىلع ماق ىلص اذإ ةت يبنلا ناك :لاق

 :لصالاو ءطولاب رمأ عد نزو ىلع «هط» :أرق هنأ يرصبلا نسحلا نع يكحو دمحم اي

 :اهانعم ةملكلا هذه نأ نيرسفملا رثكأ نع يدحاولا ىكح دقو .ءاه ةزمهلا تبلقف إاط

 ةداتقو ‘كاَخضلاو ريبج نبا ديعسو ةمركعو نسحلا لوق وهو :لاق ةق يبنلا ديري كلجر اي

 ةشبحلا ناسلب يه :لوقي مهضعب نأ ريغ يبلكلاو ءاطع ةياور يف سابع نباو دهاجمو

 .كع ةغلب يه :يبلكلا لوقيو ،ةينايرسلاو ةيطبنلاو



 ؛لوالا ءزجلنا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك 1 ٢٧ ,. -٧  

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٢! :هطا ه ةَريكذَت الإ» هلوقو

 ىلع وأ ٢[ :هط] 4 ىشخي » ب وأ هلعف رامضإب هبصن ا :هلا 4 ًاليزنت » هلوقو

 .الاح لعج نإ ٢ :هط) 4 ةَريكذَت» نم لدبلا وأ حدملا

 .لاحلا ىلع هبصن

 ٢٩!. :هط 4 اريزو » نم لدب ىلع هبصن ٢٠[ :هط] 4 َنوُراَه» هلوقو

 .ردصملا هيلع لد لعفب هبصن [ه٨ :هطعا ؟ ىوس اًناَكَم» هلوقو

 هلعج « ةنيزلا مؤت » عفر نمف '_ه :هطز ه ةنيزلا مؤي مكُذؤَم» هلوقو
 ."ةنيزلا موي يف :ىنعملاو ؤ©فرظلا ىلع هلعج هبصن نمو ،(دعوم) فصو

 .ءاقلاب باوجلاب هبصن ٦١[ :هط] 4 مُكَتِحشَ » هلوقو

 يف فلألا نولعجي موق ةغل :ليق ٦٢[ :هط] 4 نارحاَتَل ناذه نإ» هلوقو

 نأشلا ريمض ءامسأ اهنإ :لوقو ©ىنثملا نوبرعيو رجلاو عفرلاو بصنلا
 أدتبم اهدعب امو ،معن :ىنعمب « نإ» :ليقو ،امهربخ نأشل ناذهو فوذحملا

 ضنارحاسل امهل ناذه :ليقو أدتبملا ربخ لخدت ال ماللا نأ امهيف ربخو

 بطاخي مل هناحبس هللا نألل ؛ىنعملا اذه يف ةغللا كلت تقفاو شيرق ةغلو :يرابنألا نبا لاق =

 .ىهتنا .شيرق ريغ ناسلب هيبن
 ةلالدلا ةحضاو ىنعملا ةرهاظ تناك برعلا تاغل نم ةغل يف ىنعملا اذهل اهنأ ررقت اذإو

 اذكهو ،ةرقبلا ةروس ةحتاف يف هباشتملا نم اهنوك نايب انمدق يتلا روسلا حتاوف نع ةجراخ

 كلذ يف اهمالك يف برعلا اهتلمعتساو مجعلا تاغل نم ةغل يف ىنعملا اذهل تناك اذإ
 اهنإف زيزعلا باتكلا يف ةدوجوملا برعلا اهتلمعتسا ىتلا ةيمجعلا تاملكلا رئاسك ىنعملا
 بتكلا راد ٤٤٠/٣، ج ،ريدقلا حتف ،يناكوشلا) .برعلا ةغل نم لامعتسالا كلذب تراص
 .(م٤٩٩١/ه٥١٤١ ١: ط ،توريب .ةيملعلا

 .تبئثأ ام ةيآلا باوصو ،(ةنيزلا موي مهدعوم) لصالا يف )١(
 )٢( ج فاحتإ ،انبلا) .بصنلاب يعوطملاو نسحلا اهأرقو ،عفرلاب «غوي» روهمجلا ةءارق ٢٤٨/٢(.



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٧١ هت .. ,جر

 ماللاو ؛نإ» نون فيفختب 4 نام نإ» ،(نيذه) :ئرقو ،ريمضلا افوذحم

 ." ًناَذَه» نون ديدشتب ئرقو ،(اّلإ) ىنعمب ماللاو ،ةيناثلا وأ {ةقرافلا يه

 شنوعرف ةرحس مهو ،لاحلا ىلع هبصن ٦٤[ :هطا 4 افص اوتنا عُن» هلوقو

 .يصععو لبح مهنم دحاو لك دنع افلأ نيعبس اوناك :ليق

 هلعج ؛ديَك» عفرب أرق نمف ا١٦ ؛هط) 4 رحاس ديك اوعَنَص اممَتِإ» هلوقو

 ديك اوعنص :يأ ،لوعفملا ىلع هلعج هبصن نمو ،(ام) : (نِإ) مساو ث () ربخ

 ."رحس

 .لاحلا ىلع هبصن ٧٠[ :هط] 4 اًدَحُس ةَرَحَتلا يأ » هلوقو

 .زييمتلا ىلع ٩ ًاباذَع» بصن ٦١[ :هط) « اَباَذَع دشأ » هلوقو

 ٨(إ) ديدشتب فلخو بوقعيو رفعج وبأو يئاسكلاو ةزمحو ركي وبأو رماع نباو عفان أرق (ا)
 (نإ) نأ اهدحأ هجوأ اهيفو نسحلاو يذوبنشلا مهقفاو نونلا فيفختو فلألاب (ناذه)و

 ةلمجو فوذحم نأشلا ريمض اهمسا يناثلا هربخ (نارحاسل)و أدتيم (ناذه)و ،(معن) ىنعمب

 ءامئاد فلألاب ىنثملا ىرجأ نم ةغل ىلع اهمسا (ناذه نإ) ثلاثلا اهربخ (نارحاسل ناذه)

 فلالاب (ناذه)و (نإ) فيفختب هدحو ريثك نبا أرقو ،هيوبيس بهذم وهو نايح وبأ هراتخاو
 ناتاهو نصيحم نبا هقفاو (ناذه) نون ففخ هنأ الإ كلذك صفح أرقو ،نونلا ديدشت عم

 نم ةففخملا (نإ) نأ كلذو ءاطخو ًاظفلو ىنعم ةيآلا هذه يف تاءارقلا حضوأ ناتءارقلا
 ىلع ةففخملاو ةيفانلا نيب قرفلل ماللاو ربخلا (نارحاسل)و أدتبم (ناذه)و ‘تلممهأ ةليقنلا

 هذهو "نونلا فيفخت عم ءايلاب (نيذه)و نونلا ديدشتب (نإ) ورمع وبأ أرقو ،نييرصبلا يار
 (نارحاسل)و ءايلاب بصن (ثإ) مسا (نيذه) نأل ؛ىنعملاو بارعإلا ثيح نم ةحضاو ةءارقلا

 (نيذه) نأ كلذو فحصملا طخ ثيح نم تلكشتسا نكل ديكأتلل ماللا تلخدو .اهربخ
 نع جراخ وه امم مسرلا يف ءاج مكو ورمع يبأ ىلع اذهب دري الو ،ءاي الو فلأ ريغب مسر

 نعاطلا نعطل تفتلي الف ةءارقلا رتاوت تبث ثيحو ،اهرتاوتو هب ةءارقلا ةحص عم سايقلا

 ٢٤٨/٢. ٢٤٩(. ج فاحتإ ،انبلا) يعوطملاو يديزيلا هقفاو ااهيف

 الوعفم بصنلاب (رحس َديك) يلع نب ديزو ديمحو دهاجم أرقو ،عفزلاب (يك) روهمجلا أرق ()
 .(٢٢!٦ج ©رحبلا) ةثيهم امو اوعنصل



 الوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 انءاَج ام ىلع رثؤت نَل» هلوق ىلع فطع ٨٢[ :ضا ٩ ات ٢ َرظف يزلا ١ ة ٥ هز ى دش ر

 .4 ات رم
 ء ود َ .

 س تاي ْنَم هنإ » هلرقو
 .لاحلا ىلع بصن ٧٤[ :هط] 4 اًمرجُم هت

 .لاحلا ىلع كلذك ٥[ :هط] 4٩ اًنمؤُم س هتأي ن نَمَو و » هلوقو

 .ناك امنيأ ،لاحلا ىلع هبصن ٧٦[ :هط] 4 نيدلاخ » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٧٧[ :هط] « ابي رخبلا ين » هلوقو

 ؛'ه. .هطا ؟ نميألا رولا بناج ماَتذَعاوَو» هلوقو

 . مكاَتذَعاَو» ب بصن وهو ؟بناَج»ل
 فصو هن أل ؛

 .ءافلاب باوجلاب « رجت < بصن ٨١[ :هط] 4 ْمُكنَلَع لحيف » هلوقو

 .لاحلا ىلع مهبصن ٨٦[ :هط 4 ي نابضغ « هلوقو

 .(ال ثأ) رامضإب هبصن ٩٢[ :هط] ؛نَعيَتَت ر الا » هلوقو

 ميملا حتفب وهو .ًاقيقرتو ًافاطعتسا مألا صخ ٤٤[ :هط) 4 أ ا اي » هلوقو

 دنع تناك امك ميملا ىلع ةرسكلا تيقبو ءءايلا فذح ىلع رسكلا هيف زوجيو

 . "ءايلا

 ريمضلا ءات اهمساو ،(ناك) تخأ ربخ [هد :هط) « اقيكاَع هلع تلل » هلوقو
 .4 تلت » نم

 ؛ةيلوعفملا ىلع « ًاملع » باصتنا ٩٨[ :هلا « املع ءىش اك عسو ١ هلقو

 تبنأ ام ةيالا ١ باوص ٠(مهاندخاو ) ىلمأ ين ١١

 نوقابلا 7 ٥ثفلخو يئاسكلاو ةزمحو ركب وب أو رماحع نبا ميمحلا رسحخب أ ن . ا هي) ا ق ٣١ ٣

 ٦٢٤٥/٢( = :فاحتإ .انبلا) اهحتفب

 



 ٢٧٢ ك مسر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىدع املف ،ىنعملا يف لعاف هنكل روهشملا يف زييمتلا ىلع بصتنا نإو هنأل

 .الوعفم ًاراص نيلوعفملا ىلإ فيعضتلاب لعفل

 .زييمتلا ىلع بصن ا١٠١ :هطا 4 المح » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن !٠٠[ :هط] « اقزُؤ» هلوقو

 .زييمتلا ىلع « ةَقيرط» بصن ا٤٠٠ :هطا 4 ةَقي ةقيرظ مهتأ » هلوقو

 ىنعمب يه يتلا 4 ؤأ» ب بصن ١١٢[ :هط) « اركذ مهَل ثردخُي ؤأ» هلوقو

 .'(نأ ال

 .عوفرم وهو 4 ةَمِلَك» ىلع فطع ١٢٩[ :هط] « ىّمىتش ْلَجَأَو» هلوقو

 .فرظلا ىلع هبصن ٠٢٠( :هط] 4 راهنلا تفارظَأَو » هلوقو

 لحم نم لدبلا ىلع «ةَرْهَو» بصن ١٣١[ :هط] 4 اينّذلا ةايَحْلا ةَرْهَر» هلوقو

 نق انيطعأ :ىنعم ىلع وأ ،(ةنيزلا) يهو مذلاب وأ «ياجَجاَوْزَأ» نم وأ 5يهب)

 .انعتم

 .ءافلاب باوجلاب هبصن ٠٣٤[ :هط] « تتف » هلوقو

 :ءايبنألا ةروس نمو

 ىلع عفرلاب تئرقو ،لاحلا ىلع هبصن ٢[ :ءايبنألاا 4 م مول ةيال » هلوق

 . '"ريمضلل رخآ ربخ هزأ

 فيطللادبع .د) :رظنا .هرصتخم يف هيولاخ نبا ركذ امك دهاجم بصنلاب «تدحي وأ» ارق (ا)

 .(قشمد ©رشنلاو ةعابطلل نيدلا لدعس راد ٥٠٠/٥. ج تاءارقلا مجعم . ٥©بيطخلا

 :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) .اهبصنب روهمجلا أرقو ىسيعو ةلبع يبأ نبا اهب أرق عفرلا ةءارق (1)

 ح ٣٦٤٦)



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 ٢٧٤ , ٨

 ةلزنمب « َنيدماح » بصن [٠ه :ءايبنالا] 4 َنيدِماَح اًديصَح ْمُهاَتلَعَج » هلوقو

 .هريمض نم لاح وأ .4 اًديصح < نم يناثلا لوعفملا

 .لاحلا ىلع هبصن ١٦[ :ءايبنألا] َنيبعال» هلوقو

 ،لوعفملا ىلع « َمَحْلا » بصن نمف [ :ءايبنألاا 4 َقَحْلا َنوُمَلعَي ال» هلوقو

 ببسلا نيب ديكأتلل طّسؤ فوذحم ربخ هنأ ىلع عفرلاب قحلا » :ئرقو
 . '"ببسملاو

 مه لب :هانعم دابع » عفر ٢[ :ءايبنالا] 4َنوُشَرَكُم دابع لَب» هلوقو

 .دابع

 ؛قَح» رسكب "". :ءايبنالا] 4 تيح ئش لك ءاملا نم اَنْلَعَجَو» هلوقو

 .'}ناث لوعفمو 4'"'.5« َلُك» ةفص هنأ ىلع بصنلاب ئرقو .4 ئش »ل هفص

 هلوقو ٥مهب ديمت نأ ةهارك :يأ ١] :ءايبنألا] 4 مهب ديمت نأ « هلوقو

 .4 اًجاَجف » نم لدب ؛ًالئشس» بصن «ًالئش»

 هنأك .اهنم دحاو لك :يأ ڵ©بوصنملا دعب هعفر ٢٢[ :ءايبنالا] 4 ك» هلوقو

 .ءادتب ١

 نبا لاق عفرلاب (حلا) نصيحم نباو ديمحو نسحلا أرقو ؤبصنلاب (قحلا) روهمجلا ارق )١(

 :يرشخمزلا لاقو ،(نوملعي ال) ىلع ةءارقلا هذه ىلع فقولاو قحلا وه لوقلا اذه :ةيطع

 مهضارعإ نأ ىنعملاو ڵببسملاو ببسلا نيب ديكوتلا طيسوت ىلع عفرلاب (ىحلا) ئرقو

 .(٦/٦٧٣ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) ىهتنا .لطابلا ال قحلا وه لهجلا ببسب

 .تبثأ ام اهباوصو ،(يح ءيش لك انلعجو) اذكه لصالاب ةيآلا تدرو )٢(

 .الك :لصألا يف )٣(

 ريغ نم اذاش ئرقو \ءيشل ةفص (ئئيح ءيش لك) نم (ئيح) ضفخ ىلع روهمجلا قفتا )٤(
 .(٢/٢٦٢ج :فاحتإ ،انبلا) وغل ذثنيح رورجملاو راجلاو ،انلعجل ايناث الوعفم بصنلاب انتءارق

 



 ٢٧٥ ي ٨ , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .يدعتملا ردصملا ىلع هبصن كالتبا ٢٥[ :ءايبنألا] 4 ةنتف » هلوقو

 .لاحلا وأ ردصملا ىلع هبصن ٤٠[ :ءايبنألا] 4 ةَتْفَب » هلوقو

 ىلع ؟ ظطشقلا» بصن » :ءايبنالا 4 طشقلا َنيزاََمْلا غ » هلوقو

 ناك نإو :هانعم 4َلاقْثم» بصن « ٍةَبَح لاقثم َناَك نإو » هلوقو ،ردصملا

 هلوقو 5'"ةماتلا ناك ىلع 4 لاقثم » خفان عفرو ،ةبح رادقم ملظلاو لمعلا

 .زييمتلا ىلع 4 َنيبساَح» بصن 4 َنيبِساَح انب ىَفَكَو»

 ىلع هبصن ٤٨[ :هايبنالا) 4 ءاَيِضَو ناقرفلا نوُراَهَو ىسوم اَتْئَتآ دَقَلَو» هلوقو

 هأرق نمو «ءاَيِضَو» لطابلاو قحلا نيب اقراف هنوكل عماجلا باتكلا ىنعم

 .'"لاحلا ىلع وهف واو الب 4اَيِن)

 ناث لوعفم وأ لاحلا ىلع هبصن "٠[ :ءايبنألا] « َنيِدباع» هلوقو

 .4 اًنذَجَو»ل

 .لاحلا ىلع هبصن [ه١ :ءايبنألا 4 َنيربذُم اولوت » هلوقو

 ريمضلا ىلع فطع ؛ًاطول» بصن ٦١[ :ءايبنألا] « اكوُلَو ُهاَنْيَجَنَو» هلوقو

 .4 اَنْيَحَن» نم

 اَنْلَعَج الكو » هلوقو ‘لاحلا ىلع هبصن ٧٢[ :ءايبنالا] « ةلفان » هلوقو

 هبصن ؟ َنيجلاَص» اضيأو مدقت « اَنلَعَج» ىلع ؛الك» بصن 4 نبجلاض

 .4 اَنْلَعَج» ىلع

 ىلع هلعل ؟ًاطول» بصن [ .ءايبنال) « اممْلِعَو امكح اَتِنَتآ اطوُلَو» هلوقو

 (١) ج :فاحتإ ،انبلا) .بصنلاب نوقابلا أرقو 3 رقعج وبأو عفان عفرلاب أرق ٢!/٢٦٤. ه٢٦٥(.

 )٦( ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ) كاحضلاو ةمركعو سابع نبال ةءارقلا هذه تبسن ٩٦(.



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك يگ ٦٦

 م صےےہ

 انكراَب يتلا ضزلا ىلإ » ًاطولو ميهاربإ :ينعي 4 اَنْيَخَنَو ط هلوقو .4 هاَنئتآ ,

 ٧١[. :ءايبنألا] 4 َنيِمَلاعْلل اهيف

 ٧٢[. :ءايبنالا 4 َنيجلاَص انْلَعَج الكو » هلوقو

 ا٧ :ءايبنالا 4 اممْلِعَو امكح اتِيَتآ اولو » 5اء :.اينألا ٩ ةم ْمُهاَنلَعَجَو»

 دوؤاَدَو» ٦٦[& :ءايبنألا] ٩ اححوئَو » ٧٥[، :ءايبنالا « اَنَتَمُحَر يف ُهاَنْلَحْذأَو » هلوقو

 اذق َسيرذإو َليِعاَمشإَو » ،اه٢ :ءايبنألا 4 بويأو » 6ا٠ :ءايبال) 4َناَميَلُشَو

 ْمُهاَنلَعَجَو و» ب بصن ءالؤه لكف ٨١[ :ءايبنال] 4 نونلا او » ¡[هه :ءايبنألا] 4 لفكلا

 مهضعب فطعو ۔[٥٧ :ءايبنألا] 4 اَنَتَمُحَر ييف هاَنْلَخْذَأَو » ىلع وأ ٧٣[ :ءايبنألا) 4 ةمث ةمئأ

 .ضعب لع

 دوؤاد عم اتزَخحَس و » ىلع فطع هبصن ٧٩[ :ءايبنالا] “ ريتلاَو» هلوقو

 .4 َلاَبجْلا

 ىلع « حيّرلا» بصن [ه :.ايبالاا 4ةقِصاَع حيزلا َناَميَلشلَو» هلوقو
 .لاحلا ىلع 4 ةَقِصاَع» هلوقو ،هيلع فوطعم [ :ءايبنألا 4 انزَتَسَو »

 .ردصملا ىلع هبصن ] :ءايبنألا] 4 ةَمحَر ط هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه١ :ءايبنالا) ه اًبِضاَقُم بهذ ذإ» هلوقو

 :يأ ؤ©بصنلاب 4 ةدحاو ة ةمأ » عفرلاب ٨٦[ :ءايبنالا 4 ْمُكْتتأ ء هذه َنإ» هلوقو

 ىلع بصنلاب « مُكََمأ » ئرقو .مالسإلا وأ ديحوتلا ةلم :يأ .مكتمأ هذه نإ
 .'}« نإ » ربخ امهنأ ىلع عفرلاب اتئرثو .ربخلا ىلع عفرلاب ةمأ »و 5لدبلا

 نأ ىلع ،امهيف عفرلاب «ةدحاو ةمأ» نسحلا أرقو ©بصنلاب «ةدحاو ةمأ» ةءارق ىلع روهمجلا )١(

 بصنلاب [مكتمأ) نسحلا أرقو» :نايح وبأ لاق ،اهنم لدب «ةدحاو ةمأدو «نإ» ربخ «مكتمأ»

 ةلبع يبأ نب باو ة هويح وبأو يليقعلا ب بهششاألاو قاحسإ نباو وه ًاضيأ أرقو }(هذه) نم لدب



 ٢٧٧ "هت صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 64 َناَك» ربخ ىلع 4 ةهلآ» بصن 1٨٩ :ءايبنألا 4 ةَهلآ ِاَلؤَه َناَك ؤَل» هلوقو
 .4 اَلؤَه» همسار

 .ردصملا ىلع بصن ١٠٤[ :ءايبنالا 4 اَنِيَلَع اًدغَو» هلوقو

 .4 ًنإ» مسا هنأ ىلع هبصن :٠٠!" :ءايبنالا) 4 اًعاَلَبَل اَذَه ييف ًن» هلوقو

 :جحلا ةروس نمو
 و و . و

 .سنجلل هدَحوو ،لاحلا ىلع هبصن [ه :جحلا] 4 الفط مكججرخن » هلوق

 .لاحلا ىلع 4 يناث» بصن 1٩ :جحلا 4 هفظع ينات» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٦[ :جحلا] 4 تاتب تايآ هاَنْلَرْنأ » هلوقو

 .4 نإب بصن ٦٧[ :جحلا] 4 سوخ;جَمْلاَو ىراصنلاو َنيِئباَصلاَو» هلوقو

 .ضعب ىلع نهضعب فطع .4 نا < ءامسأ > َنيِذَل (

 .ؤلؤل نولحي :يأ ] :جحلا] 4 اًوُلؤلَو < هلوقو

 ضفخ هبصنو .ناث لوعفم ةلمجلاو مدقم ربخ ٥] :جحلا] 4 َءاَوَس ط هلوقو

 رجلاب 4 فكاقلا ط ئرقو "هب عفترم 4 كاقلا »و لاحلا وأ لوعفملا هنأ ىلع

 .4 سال , نم لدب هنأ ىلع

 نأ ىلع ةثالثلا عفرب (ةدحاو ةمأ مكئمأ) ينارفعزلاو ورمع يبأ نع نوراهو يفعجلاو -

 .ةفرعم نم ةركن لدب (مكتمأ) نم لدب (ةدحاو ةمأ) وأ (نإ) ربخ (ةدحاو ةمأو (مكتما)

 :رحبلا ،نايح وبأ)و ٢٦٧/٢(، ج :فاحتإ ،انبلا) .(ةدحاو ةمأ) يه يأ فوذحم أدتبم ربخ وأ

 ٤١٦. ج

 تبثأ ام اهباوصو .(اغَالبَل اذَه )) اذكه ةيآلا تءاج ج لصالا يف ()
 نبا لاق رجلاب (هيف مفكاعلا) بصنلاب (ءاوس) يعطقلا ةياور يف شمعألا مهنم ةقرف تأرق (1)

 لدب نوكي نأ ىلوألا نايبلا فطع ديري هنأكو :نايح وبأ لاق .ىهتنا سانلا ىلع افطع :ةيطع

 ٤٤٠/٦(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) ليصفت



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٧٨ ٨
 .بح -د .س / 4ا _

 ىلع ةاشم كوتأي :يأ ،لاحلا ىلع هبصن ٢٧[ :جحلا] 4 ًالاَجر كوئأي » هلوقو

 . مهلجرأ

 نم هبصن « َرْيَغ» هلوقو لاحلا ىلع هبصن ٢١! :بحلاا ٩ هلل ءاَقَتُح» هلوقو

 .4ءاَقَنُح » لدب

 اذهف !سه .جحلال 4 ةالَّصلا يميِقُمْلاَو مُهَباَصَأ ام ىلَع َنيرباَصلاو» هلوقو

 .اذه ىلع فوطعم وهو ٢٤[ :جحلا] 4 َنبِتبخُمْلا رّشَبَو» ىلع بوصنم

 4٩. اَهاَتْلَعَج » وهو همدقت ام ىلع هبصن ٦ :جحلا 4 َنذُئْلاَو » هلوقو

 .اريثك ًاركذ :يأ كردصم فصرو ٤ :جحلا] 4 اريِثَك « هلوقو

 ىلع فطع روسكم كلذ لك ٤٥( :جحلا] ديشم رصقو ٍةَلظَعم رفبو» هلوقو

 .4 ةَيزَق »

 .ءافلاب باوجلاب « َنوُكَتَف» بصن [ه٦ :جحلاا 4 مُهَل َنوُكَتَق» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ها :جحلاا 4 َنيزجاقُم» هلوقو

 َنيِذَلا) ىلع فطع 4 ةَيساَقْلا « رسك ٥٢[ :جحلا] 4 هن ْمُهُولُ ةَساَقْلاَو » هلوقو

 .مهبولق ةيساقللو :هانعم ،'»(ضَرَم مهبولق يف

 ؛هب اوئيؤيَت» بصن اه :جحلا) « مهبولق هل تيخثف هب اوئيؤيَف» هلوقو
 .ءافلاب باوجلاب 4 هل تبختَق»و

 هبصن 4 مهيتأت و ا < هلوقو ٠ ل احلا ىلع هبصن ٥.] :جحلا] 4٩ ةتغب ًةَتْغَت ر » هلوق و

 4٩. ةَعاَسلا هيتأت ىّتَح ةح » ىلع فطع

 دق مهبولق ةيِساقلاَو ٌضَرَم مهبو يف نيذلل ةتف نايلا يقلي ام لعجيل » ةيآلا صن ١)

 .«يمت قاقش يفل نيملاظلا



 ٢٧٩ ِ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رح-.. . ےحرر_

 ؟ام»و .4ام» ىلع فطع « َكْلفْلا» بصن [٦ه :جحلا] 4 َكْلُشْلاَو» هلوقو

 4َعَقَت أ» هلوقو ،ءادتبالا ىلع عفرلاب ئرقو 04 َرَتَس» ب بصنلا لحم
 عقت نأ ةهارك وأ عقت نأ نم :هانعم

 ىلع ؟ تانيب » بصن ٧[ :جحلاا ؟ تاتَيَب اتئاَيآ مهيلع ىلتت » هلوقو

 وه :يأ 04 رانلا » عفر 4 راَلا مُكِلَد نم تب ْمُكْتتَنأَقَ لق » هلوقو "لاحلا

 .هربخو أدتبم نوكي :لوقو "رانلا

 .هتمظع قح هومّظع ام :يأ [! :جحلا 4 هرذق َقَح ةللا اورَدَق ام» هلوفو

 َقَح» هلوق كلذكو "قح ًاميظعت :هريدقت ردصم فصو ىلع 4 َقَح» بصنو
 ٧٨[. :جحلا] يوداهج

 عسو :هانعم ©ردصملا ىلع هبصن ٧٨[ :جحلا] 4 ميهاربإ مكيب ةلم » هلوقو
 .صاصتخالا ىلع وأ ٠ ءارغإلا ىلع :لوقو ٠ مكيبأ ةلم ةعسوت مكنيد

 :نوتمؤملا ةروس نمو

 ؛تاّنَج» ىلع فطع هبصن ٢٠!" :نونمؤملا] «ةرَجَشَو» هلوقو

 ةرجش هب مكل انأشنأ امم :يأ ءادتبالا ىلع عفرلاب ئرقو . "] . :نونمؤملا]

 ىلع فطع 4 م غبص , رسك ٢٠[ :نونمؤملا] 4 َنيِلكالل مبيصو و » هلوقو

 .4 نهلاب ,

 ينارفعزلاو ةويح وبأو ةحلطو جرعألاو يملسلا أرقو ؤبصنلاب 4 َكُْفْلاَو» روهمجلا أرق (ا)

 ٤٧٠(. ٦/٩٦٤5ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ) ربخو أدتبم « كْلَقْلاَو» فاكلا مفب

 .«نيلِكآلل غنىصق ي نههذلاب تئَت َءاَنِيَس رو نم جرخت ةرَجَشَو» ىلاعت هلوق يف (!)

 اهنمو ةريثك ةياو اهيف مُكَل , باتعأ ليخت ن نم تاّتَج هب مكَل انأتنا» ىلاعت هلوق يف )٢(

 . هنوكت

 ،يرشخمزلا) «ءادتبالا ىلع ةعوفرم تثرقو» :فاشكلا يف لاقو اهبصن ىلع روهمجلا ()

 ٢٩/٢(. ج فاشكلا



 والا ءزجل و ١ يف بيذهتلا ب ,دس آ٨٢ ؛لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك م .

 عضوملا ىلع « ةريَغ» عفر ٢٢ :نوسزملاا ةريَع هلإ نيم مكَل ام» هلوقو
 ."ظفللا ىلع هرسك زوجيو

 لخدأ :يأ 4 اهيف فلات « هلوق نم هبصن ٢٧[ :نونمؤملا] 4 َكَلْهَاَو هلوقو

 4 َنيرَخآ » بصن ٣١[ :نونمؤملا] « َنيرَخآ اًنزَق مهردغب ْنِم انأش ث < هلوقو

 .4 اًئزَق » نم لدب

 يونعملا ردصملا ىلع هبصن ٢٨[ :نونمؤملا] 4 اًبذَك هللا ىلَع ىرَتْفا» هلوقو

 .لاح وأ

 ."هبصن ريسفت ىضم دق ٨ :ابس) 4 اًبِذَك هللا ىلع ىرتأ » هلوقو

 نم وهو ©ردصملا ىلع هبصن [ :نونمزملا] 4 َنيِملاَقلا مَْقْلل اًدْعْبَف» هلوقو

 . اهراهظإ لمعتسي ال لاعفألاب بصنت يتلا رداصملا

 .4 اًنووَُث» فصو !٤[ :نونمزملا] 4 َنيرَخآ» هلوقو

 ثينأت ظفل هنأل ؛نونم ريغ لاح ،نيرتاوتم ٤٤[ :نونمؤملاا 4 ىرتت » هلوقو

 . (٢)ذلاح عقو ردصم هنأو ،نيونتلاب ئرقو لسرلا ةعامجل

 مضو ءارلا عفرب نوقابلاو 6(هريغ) اهدعب ءاهلا رسكو ءارلا ضفخب رفعج وبأو يئاسكلا أرق )١(

 ۔(٢/٣٨٢ ج :فاحتإ 5انبلا) (ةزيغ) ءاهلا

 .أبس ةروس يف تءاج لب ؛انه فلؤملا اهرركيل نونمؤملا ةروس يف ةيآلا هذه رركتت مل (؟)

 نم لدب فلألاو رصنك لعف هنزو ليقف افرصنم نيونتلاب رفعج وبأو ورمع وبأو ريثك نبا ارق )٣(
 ارتت تيأرو رتت اذه لاقيف هيأر ىلع بارعإلا ةكرح نايرج ظفحي مل هنأب كلذ درو ،نيونتلا

 يف لاق نينكاسلل تبهذ نون املف يطرأ يف يهك رفعجب قاحلإلل هفلأ ليقو ،رتتب تررمو

 مهقفاو ردان وهو رداصملا يف قاحلإلا فلأ دوجو هنم مزلي نكلو هلبق ول برقأ اذه رادلا

 :فاحتإ ،انبلا) ىوعدك ثنؤم ردصم هنأل ؛نيونت الب فلألاب نوقابلا أرقو يديزيلا

 ٦٢٨٤٢. ٢٨٥(. ج



 ٢٨١ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .لاحلا ىلع 4 ةمأ » بصن !٥[ :نونمؤملا] 4 ةدحاو ة ةمأ مكنم هذه و » هلوقو

 وأ ضفاخلا عزنب ٩ ْمُهَرْمَ % بصن ٥٢[ :نونمؤملا] 4 ْمُهَرَمَ اوُمَتَقَتَف » هلوقو

 .4اوعَتَقَتَف» ل ناث لوعفم وأ لاحلا ىلع اربو » بصنو ،ريمضلا وأ زييمتلا

 هلوقو "مذلا ىلع وأ لاحلا ىلع هبصن ٦7[ :نونمؤملا] 4 َنيريَكَتنُم » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن 4 ارماس)

 :هريدقت كردصملا ىلع هبصن ٢٨[ :نونمؤملا 4 نوركشت ام اليلق » هلوقو

 .اليلق أركش

 ناك نإ :هانعم 4 امإ ط ةزمه رسك ٩٣[ :نونمؤملا] 4 ي يتترت امإ ب َر لق , هلوقو

 . ينيرت نأ نم دب ١

 وأ لاحلا ىلع "١ :نوسزملاا 4 اَتَبَع ْمُكاَتفَلَح اَمَتَأ مُتبيَحقأ» هلوقو
 .هل لوعفملا

 :روتلا ةروس نمو

 انيحوأ اميف وأ ةروس هذه :يأ 4 ةروس » عفر ١[ :رونلا] 4 ةروس » هلو

 .ا4 اَهاَتْلَوَ ا ط وهو اهدعب امب اهبصن نمو ةروس كيلإ

 نمو ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب ائرُم !! :رونلا] 4 يارلا ةينالا » هلوقو

 ")رهاظلا هرسفي لعف رامضإ ىلع امهبصن

 :فاحتإ ءانبلا) .ذاشلا يف اهبصنب نصيحم نبا درفناو ،«ةروس» عفرب ةرشعلا عيمج أرق (ا)

 .(٢٧٩٢ج

 سيورو لامسلا وبأو ةبيشو رفعج وبأو دئاف نب ورمعو رمعي نب ىيحيو يفقثلا ىسيع ارق (؟)
 اديز كلوقك (ييازلاو ةينازلا) اودلجاو يأ ،لاغتشالا ىلع امهبصنب (نينازلاو ةينازلا)

 ٥٢١/٦(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) هبرضاف



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلنألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ٢٨٢
 .- -., ..- 9ر٦.

 عفرو ؛؟غاَدَهش » عفر ٦[ :رونلا] 4 مهسفنأ أ الإ ءادهش ْمُهَل نكت ملو » هلوقو

 ةَداَهَتَق 7 هلوقو ناَكِل ربخ وه سيلو 4 ءادهش ط لدب ىلع 4 مهش ط

 هنأ ىلع هعفر زوجيو ردصملا ىلع 4 َعَبزَأ ط بصن 4 تاداهش عز ْمهدَحأ

 . )ه ةَداَهَش ط ربخ

 . (ةسماخلا ةداهشلاو) ىلع اهعفر ٧[ :رونلا] > , ةنياخ < هلوقو

 اه « ةتماَخْلاَو < عفر ه :روتلا] 4 اَهْنَلَع هللا َبَضَع ةسماخلا » هلوقو

 نمو ء[٨ :رونلا] هد دَهشَت نا ط ىلع فطعلاب وأ " اهدعب امو ءادتبالاب انه

 ."""« عَبْزَأ » ىلع فطع اهبصن

 ىلع 4 ةبصع < عفر ١١[ :رونتلا] 4 ةبصع كنإلاب اوغاج;ج َني بذلا إ ط هلوقو

 .4 نإ » ربخ

 اودوعت نأ ةهارك :يأ ١[ :رونلا] ؟ هيثمل اودوعت نا ةلا معكْشيَت » هلوقو

 .اودوعت نأ يف وأ .هلثمل

 عضو سنج : لفطلاو ٣١[ :رونلا] 4 او{َهظَي م َنيذَل لفنلا وأ ط هلوقو

 .فصولا ةلالدب هب ءافتكا عيمجلا عضوم

 .'"(مياي) بولقم اس :رونلا ىمايلا» هلوقو

 وهو أدتبملا ربخ هنأ ىلع (تاداهش غزآ) نيعلا عفرب فلخو يئاسكلاو ةزمحو صفح ارق )١(
 ٧انبلا) ردصملا ىلع (تاداهش عتزأ) اهبصنب نوقابلا أرقو شمعألا مهقناو (ةداهشف) هلوق

 ٢٩١/٢(. جح :فاحتإ

 .ةسماخلا ةداهشلا دهشيو يأ اقلطم الوعفم وأ اهلبق (عبزأ) ىلع افطع بصنلاب صفح أرق )٢(

 ىلع قفتملا ىلوألا ةسماخلا جرخو ،ربخلا هدعب امو ءادتبالا ىلع عفرلاب نوقابلا أرقو
 !/!٢٩٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) اهعفر

 ابلقف مئاتيو مئايأ امهلصأ ىماتيلاو [ىمايألا) :يرشخمزلا لاق ،يلوعملا خيشلا ركذ اذك )٣(

 ٥٥١/٦(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) مايأ بولقم ىمايأو :رمع وبأ لاق :ريرحتلا يفو .ىهتنا

 



 ٢٨٢ ا صنلا قيقحت :يناثلا متلا

 كلإ اتلزن ذَقَلَو» هلوق نم هلبق ام ىلع هبصن ٢٤ :رونلا] ه ًالَقَمَو» هلوقو
 .4 تاَنيَبم تابآ

 ىلع فقو نإف ا٦٢ :رونلا ؛لاآلا ودعلاب اهيف هل حّبسُي» هلوقو

 مسي مل ام ىلع 4 ؛ حبس . ط نم ءابلا حتفب ةءارقلا نسح 7" 4 َلاَصآلا)»

 4 هللا ركذ نَع : عيب الو و ةراجت خهيبهلث ال ُلاَجر ط ,. :لوقيف ئدتبي من { }هلعان

 دملاب اهيف ل : ٤ . حّبتي ط نم ءابلا رسكي نإ نسحأ ناكل لصو نإو ٣٧[© :رونلا

 .'"نوحبسمملا مه :ىنعملا « مهيهلث ال ُناَجر لاصآ

 .هنلا مُهَيزْجَيل» فطع هبصن ٢٨[ :رونلا « مُهَديزَيَو» هلوقو

 ذَكَي ْمَل» هلوقو تاملظ هذه :ينعي ،هعفر ٤٠[ :رونلا] تاملظ » هلوقو

 .4 اَهاَرَي» ب تمزج « ْمَل» 54 امماَرَب

 هلوقو ،لاحلا ىلع 4 تاًّماَص بصن !٤[ :رونلا] « تاّئاَص ونَلَتلاَو » هلوقو

 . اوركذ امم دحاو لك :يأ هعفر 4 زُك»

 ريست يهو ةيحلا : لثم ٤٥[ :رونلا] 4 هنظَب ىَّلَع يشفت ْنَم مهنمف « هلوقو

 .ةلكاشملا وأ ةراعتسالا ىلع ًايشم فحزلا ىمس امنإو ‘فحزتو

 .لاحلا ىلع هبصن ٤٩[ :رونلا] ه َنيِنِعذُم هيلإ اوتأي » هلوقو

 ميدقت ىلع ٩ َلؤَت» بصن اها :رونلا 4 َنيِنِمؤُمْلا لؤَق َناَك اَمَن» هلوقو

 .'"(َناَك) مسا ىلع عفرلاب ئرقو ،مسالا رامضإو ،(ناق) ربخ

 أرقو "هل لعافلا بئانو لوعفملل اينبم (حبسُي) ةدحوملا حتفب ركب وبأو رماع نبا ارق ()

 ىلع ذئنيح فقوي الو (ناجر) هلعافو لعافلل ءانبلا ىلع (بشي) اهرسكب نوقابلاو

 ٢٩٩(. ۔٢٦/٨٩٢ ج :فاحتإ ،انبلا) .(لاصآلا)

 أرقو "ربخلا اهزيح يف امو نأو (ناك) مسا هنأ ىلع ماللا عفرب (َنيِنمؤممْلا لؤَق) نسحلا ارق ()

 = وهو اهدعب امو ةيردصملا نأ مسالاو ناكل ربخ (نيِنمؤمملا لؤَق) هبصن ىلع روهمجلا



 !لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك رج م, ٢٨٤

 ىلع ؛دهَج» بصن "٨! .رونلا 4 مهناميأ دهَج هللاب اومتأو » هلوقو
 ةعاط مكنم بولطملا :يأ عفرلاب 4 ةفورعم ةعاط ٹ هلوقو ردصم )فصو

 . 0 ةعاط اوعيطأ :يأ ردصملا ىلع بصنلاب تئرقو ةفورعم

 ©فرظلا وأ ردصملا ىلع 4 تاي » بصن ٥٨[ :ررنلا] 4 تارم ةَم تالب » هلوقو

 ثالث :يأ ٠ ءادتبالا ىلع انه اه » ثاَلَت ط عفر 4 تاَروَع ثاَلَت ط هلوقو

 .مكل تاروع

 نم لاحلا لحم ىلع 4 رغ < بصن ٦٠[ ::رونلا] 4 تامَجَرَبَتُم َرييَع » هلوقو

 ىلع « زيَح» عفر .4 َنُهَل زيَح َنفِفْغَتسَت نأو» هلوقو .ريغ َنُهَبايث َنغَضَ»
 .نهل يخ فافعتسالا :نأ

 .اهفصو 4 ةبيط ةَكَراَبُم فو ردصملا ىلع هبصن ٦١[ :رونلا] 4 ةَيحَت ط هلوقو

 هلوقو لاحلا وأ ردصملا ىلع ٢ ٦٣] :رونلا ٤ .. مُكني نولتت ٹ 7

 بصن هنأل ؟ ؛4« هت هنوبتخت َر » ب هيصن ١٥[ :رونلا] ٦ اًنّيَه ةَنوبَسحَتَو ط هلوقو

 يناثلا لوعفملاو 04 ةَتوبَتحخَت» نم ريمضلا ءاه لوألا لوعفملا :نيلوعفم

 .4انيَم»

 :ناقرقلا ةروس نمو

 .َقرَف ردصم ١[ :ناقرفلاا 4 َناَقَْقْلا» هلوق

 .ردصم ٦[ :ناقرفلا] 4 اريدقت ُهَرْدَقَق » هلوقو

 نيب ريخ هيوبيس ناك نإو مسا فرعألا لعج ىلوألاف ناتفرعم عمتجا ىتم هنأل ؛!حجرألا =
 ٠/٢ ٣٠ ٣٠١(. ج :فاحتإ ) ةقرفتلا هذه قرفي ملو نيتفرعم

 .(ه٦/٩٦ ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) .يديزيلاو ئلع نب ديز (ةقوزغَم ةغاط) بصنلاب أرق )١(



 ٢٨٥ ,گ سي ٨ ٢٨٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .لاحلا ىلع امهبصن ٤ :ناقرفلا 4 اًروُرَو املظ اواَج دَقَق » هلوقو

 .فرظلا ىلع امهبصن [ه :ناقرفلاا 4 اليصأ ةركب » هلوقو

 .4 َنوُعيِطَتسَت» لعف ىلع هبصن 1٩ :ناقرفلا] « ًالييَس َنومعيطَتشَت الف » هلوقو

 .اريخ » نم لدب ىع هبصن ١٠[ :ناقرفلا] 4 تاَّنَج » هلوقو

 عزن وأ فرظلا ىلع هبصن ١٢[ :ناقرفلا 4 اقيض اًناَكَم اهنم اومل اق » هلوقو

 .مذلا وأ لاحلا ىلع هبصن 4 َنيِنَرَقُم» هلوقو ،ضناخلا

 َكَبَر ىلَع َناَك» هلوقو "لاحلا ىلع بصن ٠٦[ :ناقرفلا] 4 نيدلاخ » هلوقو

 امل 4َناك» يف ريمضلاو .4َناك» ربخ ىلع هبصن «ًالوئشت ادغو
 .4 َنوُاَتي»

 ىلع امهبصن ١٩[ :ناقرفلا] 4ارضصت الو اًّئزَص َنوعيِطَتشَت امَق» هلوقو

 .ردصملا

 .ردصملا ىلع امهبصن [" :ناقرفلا] 4 اريبك اوع اؤَتَعَو» هلوقو

 6لولدملا ىلع فطع هبصن (: :ناقرفلا) 4 اًروُجْحَم ارجح َنوُلوُقَيَو» هلوقو

 ًامارح ىنعمب ءةكئالملا اهلوقي وأ اةملكلا هذه ذئنيح ةرفكلا لوقيو :يأ

 صتخا امل هنأ ريغ حتفلا هلصأو ءاحلا مضب ئرقو اردصملا يهو امرحم

 ."كرمعو كدعقك ريغ صوصخم عضومب

 ًنوُلوُقَيو) طقف ءاحلا مضب نسحلا أرقو "ميجلاو ءاحلا مضب (ارُجُح نوُلوُقَيَو) يعوطملا ارق ()

 ؛تاغل اهلكو ،(ًأرْجح وُلوُقَيَو) ميجلا نوكسو ءاحلا رسك ىلع روهمجلا أرقو 5(ازُجُح
 نأل ؛هعنم هرجح نم ابوجو رمضمب ةفرصنملا ريغ ةبوصنملا رداصملا يف هيوبيس هركذو
 ارجح هرجحيو اعنم هعنمي نأ هللا لأس هنأكف ،هوركملا هنع عنمي نأ هللا نم بلاط ديفتسملا

 ٢٠٧/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) لئاضفلا الإ ىبأي هنأل ؛لقعلا رجحلاو



 ؛لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك -ه27 ٣٨٦

 ،ءادتبالا ىلع « ثاَحضأ « عفر ٢٤[ :ناقرفلا 4 ةَّنَحْلا ثاَحضأ » هلوقو

 ىلع هبصن « اًرَقَتشئُم» هلوقو .4 باَحضَأ» فصو ىلع ؟زيَح» عفرو

 .؟باَحضَأ » فصو ىلع « نتخَ» عفر هًاليقت ٌنَسحَأَو» هلوقو .زييمتلا
 .زييمتلا ىلع ؟ًاليقَم» بصنو

 ىلع « اليزنت » بصن ٢٥[ :ناقرفلا] اليزنت ةمكئاَلَمْلا لوو » هلوقو

 .ردصملا

 ؛ًامؤي » بصن ٢٦[ :ناقرفلا] 4اريِسَع َنيرِفاَكلا ىَلَع اًمؤَي َناَكَو» هلوقو

 «ماَمَقْلاي ءاملا قَمَتَت مويو » هلوقو ؛َناَك» مساو فرظ هنأ ىلع

 .4 َناَك » ربخ ٢[ :ناقرفلا] 4 اريِسَع» هلوقو 5٢٥ :ناقرفلا]

 ."لصألا ىلع ءايلاب ئرقو ،ءاتلا حتفب ٢٨[ ؛ناقرفلاا 4 ىَمَليَو اَي» هلوقو

 .زييمتلا ىلع امهبصن ٣١[ :ناقرفلا] « ايِصَنَو ايداَه كبرب ىفو » هلوقو

 ىلع امهبصن ٢٦[ :ناقرفلا] 4ةَدِحاَو ةلمج نآرقلا هيلع لون الؤَل» هلوقو

 .لاحلا

 .'""ردصملا ىلع هبصن ٠٠٦[ :ءارسإلا] ٩ اليزنت هاتلَرَنَو » هلوقو

 ال هنأ الإ « ّقَحْلاب» ىلع فطع رجلا هلصأ ٢٢[ .نانرنلاا 4 َنَسحأَو» هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن 4 اريسفت » هلوقو ؤفرصني

 ؟ًاليبس»و « اًناَكَم» ابصن ٢٤[ .ناقرفلا] 4 اليبس ُلَضأَو ائاكَم وش » هلوقو

 .زييمتلا ىلع

 ءاي اهلادبإ امأو ‘فلخو يئاسكلاو ةزمح (ىتليو اي) نم ةروصقملا فلالا ةلامإب أرق )١(

 ٣٠٨/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) .نسحلا ةءارق يهف (يتليو اي)

 (اًليتزَت ُاَْلَئَرَو) تاذلاب عضوملا اذه يف ىلاعت هللا لوق دصقي فلؤملا لعلو لصالاب اذك )٢(

 .ةقباسلا ةيآلا مامت هنإف ٢٢[ :ناقرفلا]



 ٨ ٢٨٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ ححصت

 .ردصملا ىلع هبصن ٣٦[ :ناقرفلا] 4 اريمذَت مُهاَنْرَمَدَق ط هلوقو

 هلوق نم (مُه) ىلع فطع 4 مؤَت» بصن ٢٧ :ناقرفلا] 4 حون موَقَو» هلوقو

 بصن ٢٧[ :ناقرفلا] 4 ةيآ سانلل ْمُهاَتْلَعَجَو % هلوقو ،ا[٦٢ :ناقرفلا 4 ْمُهاَنْرَمَذف»

 .يناثلا لوعفملا ىلع يهو (اَنلَعَج) ىلع ةبآ

 .4 ْمُهاَْلَعَج » نم (غممُ) ىلع فطع ٢٨[ :ناقرفلا 4 َدوُمَتَو اًداَعَو» هلوقو

 .هريثك َكلَد َنَب انورفَو» هلوق كلذكو ي سرلا باحضأَو » هلوق كلذكو

 هيلع لدي امب الك » بصن ٢٩[ :ناقرفلا] « َلاتمَكلا ه انبَرَض الكو » هلوقو

 .4اريبثَت اَنزَبَت» ىلع هبصن رخآلا الكو » هلوقو 5هانرذنأك ىنعمب ابرض

 .'"(انرطمأ) ردصم هبصن ٤٠[ :ناقرفلا 4 ءوسلا َرظَم » هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن ٤٦[ :ناقرفلا] اليبس لَضَا ْنَم» هلوقو

 .هتفص 4 اريسي و ردصملا ىلع هبصن ٤٦[ :ناقرفلا] اضبق ط هلوقو

 نأل ؛ثنؤملا ىلع ركذملا ظفل جرخأ ٩:[ :ناقرفلا] « ائِيَم ةَدَلَب» هلوقو

 يرجأف ،ةغلابملا ةينبأ رئاسك لعفلا ىلع راج ريغ هنألو دلبلا ىنعم يف ةدلبلا

 .دماجلا ىرجم

 نأ وأ كرومضملا ردصملا ىلع وجرأ هبصن (ه. ؛ناقرفلاا 4 اًروُفُك الإ » هلوقو
 .روفك اوتاب

 .ردصملا ىلع هبصن [ه! :ناترفلاا 4 اريك اداهج هب مشُهذيهاَجَو» هلوقو

 .هفصو « ًريبك»ر

 .زييمتلا ىلع هبصن [هه .ناقرفلا] 4 اريَح ودابع بوذي هب ىقكَو» هلوقو

 .(ثرطشأ) ةفيرشلا ةيآلا يفو لصالاب اذك (ا)



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .ےگ ٦.٢٨

 هبصن ،ةربخ بحاص اريبخ هنع :يأ ٥٩[ :ناقرفلا] 4 اريِبَخ هب لأسا < هلوقو

 .لوعفملا ىلع

 :يأ ردصملا ىلع هبصن ٦٢[ :ناقرفلا] 4 اًنؤمه ضزَألا ىَلَع نوشمت , 7

 .اميلست اوملس :يأ ،ًاميلست :يأ امالس اولاَت» هلوقو ؤانيه ايشم

 .زييمتلا ىلع امهبصن ٦٦[ :ناقرفلا] 4 اًماَقُمَو اّرَقَتىئُم ث ءاس اهّنإ» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٩[ :ناقرفلا] 4 اًناَهُم هيف ذلخَتَو » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصت ا[١٦ :ناقرفلا] 4 اباَتَم هللا ىلإ بوتي » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ :ناقرفلا] 4 اًماَريك اورم , هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن ٢٢[ :ناقرفلا 4 اَناَيمعَو اًمِص اَهيَلَع اورجي مَل» هلوقو

 .لاحلا وأ ردصملا ىلع هبصن :١[ :ناقرفلا] 4 اًماَمِإ َنيِقَتُمْلل انلعجاو » هلوقو

 تَّتشَح » هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ٧٦[ :نافقرفلا] 4 اَهيِف نيدلاخ » هلوقو

 .زييمتلا ىلع امهبصن 4 اًماَقُمَو ارَقَتُم

 :ءارعشلا ةروس نمو

 لوعفم هنأ ىلع « كتفَت» بصن [+ :ءارعشلاا ؟كل تفن حخاَت» هلوق

 ؛غخات» نيونت ريغب ةفاضإلا ىلع ئرفو 04 عجخاب» نونم ناك اذإ 4 عاب »

 ال نأ ةفيخ وأ 5اونمؤي الئل 4 َنيِنِمؤُم اونوكي الأ» هلوقو .""ه كِيفَت» رسكبو

 .اونمؤي

 تخأ ربخ ىلع بصن ]. :ءارعشلا] 4 َنيِمِضاَخ اَهَل ُْهْئاَتعأ تَلَت « هلوقو

 .تلط يهو ناك

 )١( :طيحملا رحبلا ،نايح وبآ) ةفاضإلا ىلع (كِسفَت غجخاب) يلع نب ديزو ةداتق أرق ج٧ا٧(.



 صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 ٢٨٩ ,. مسر

 نأ» هلوق نم لدبلا ىلع هموَق» بصن ا١ :ءارعشلا] 4 َنؤَعزِف مَق» هلوقو
 .' م. :ءارعشلا] َنيِملاَئلا وقل تلا

 .لاحلا عقوم عقو فرظلا ىلع هبصن ٦٢٥[ :ءارعشلا] 4 ُهَلؤَح { هلوقو

 ىلع ؟ َنيدجاس» بصن ٤٦ :ءارعشلا] « نيدجاس ةرَحََلا َىَقْلأَق » هلوقو

 .لاحلا

 ٌبَرب» نم لدب 4َبَر» رسكب [٤ه :ءارعشلاا 4 َنوُراَهَو ىَسوُم بَر» هلوقو

 ٤٧[. :ءارعشلا] 4 َنمِمَلاع

 .فرظلا ىلع هبصن ٩] :ءارعشلا] 4 َفؤَسَلَت ط هلوقو

 .نؤونُم ريغ ةيفانلا الب هبصن ٥٠[ :ءارعشلا] 4 َريَض ال اولاق ط هلوقو

 ربخ ىلع هبصن 4 ل ط هلوقو ءانك نأل :يأ ٥١[ :ءارعشلا] 4 اًتك نأ < هلوقو

 .ناك

 ربخ نوكيف كلذك رمألا وأ كلذ لثم :هانعم ٩[ :ءارعشلا] 4 َكلَدَك» هلوقو

 .ردصملا وهو فوذحملا
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 .لاحلا ىلع هبصن ٦٠[ :ءارعشلا] 4 َنيِقرشُم مُهوُعَبْنأَق» هلوقو

 4٩. لمق » ربخ هنأ هبصن ٦١[ :ءارعشلا] 4 َنيِفِكاَع اَهَل لتق » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع 4 َتَر» بصن [ :ءارمشلا] 4 َنيِمَلاَعْلا بر الإ» هلوقو

 .ءافلاب باوجلاب هبصن ٠٠٢[ :ءارعشلا] 4 َنوُكَتَق» هلوقو

 ."مهنم هنأل مهاخأ يمس `٠٠[ :ءارعشلا] ٩ حون هوخأ ْمُهَل َلاَق ذإ » هلوقو

 .تبثأ ام باوصلاو "(نيمرجملا مْوَقْلا تا نآ) اذكه لصألا يف ةيآلا تءاج (ا)
 .مهنم هنأل مهاخأ مس :اذكه تءاج لصألا يف (؟)



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٩٠ .. 7 ٦

 ناكملا :(غيرلا)و ،ًامّلَع :يأ ٨"[ .ءارعشلا] ٩ ةيآ عير لمكب َنوُننَتَ» هلوقو

 نيزاملل ًامّلَع هيلع نونبي عفترملا

 .لاحلا ىلع هبصن ١٢٠[ :ءارعشلاا 4 َنيراَبَج ْمُئْشظَب » هلوقو

 .مهنم هنأل ١٤٦[ :ءارعشلا] 4 حلاص ْمُهوُخَأ » هلوقو

 ىلع « َنيِنمآ» بصن `١٤[ :ءارعشلا] « َنيِنِمآ اَنُهاَه ام ين نوكرأ » هلرقو

 .لاحلا

 .لاحلا ىلع هبصن ١٤٩! :ءارعشلاا ؟ نييهراف » هلوقو

 .ءاقلاب باوجلاب هبصن ١٥٦[ :ءارعشلا] 4 مكدحأ » هلوقو

 .مهنم هنأل ١٦٠١[ :ءارعشلاا 4 طول هوخأ » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ١٧١١[ :ءارعشلا] 4 اًروُحَع الإ » هلوقو

 باحصأ مهو مهوخأ :لقي ملو ١٧٧[ :ءارعشلا] 4 نَعش بيعش مهل َلاَق ذل » هلوقو

 :ليقو ،لقمملا وهو مودلا رجش وه :لوقو فتلم هرجش يه :لوقو ،ةكيألا
 .'"نيدم برقب معانلا رجشلا تبني ناكم مأ ةكيألا

 ىلع فطعلا ىلع هبصن ١١٤ :ءارعشلاا ؟ نيلوألا ةلبجلاو» هلوقو

 .4مُكَفَلَح»

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٠٢[ :ءارعشلا] 4 ةتغب ةتغب ةتغَب مهأ » هلوقو

 يف ردصملا وأ ةلعلا ىلع بصنلا هلحمو ٢٠٩[ :ءارعشلا] 4 ىركذ » هلوقو

 :رامضإب ٢٠٨[ ؛ءارعشلا] 4 َنوُرذْنُم» ةفص ىلع اهعفر زوجيو .راذنالا ىنعم
(٢) . 

 ٥ وو .

 (١) ج :فاشكلا ٥يرشخمزلا) :رظنا ٦١٦/٢٣(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)و ٤٩/٧(.

 (٢) امإ لاحلا ىلعف .جاجزلا دنع ردصملا ىلعو .يئاسكلا دنع لاحلا ىلع بوصنم :(ىزذ) =



 ٨ ٣٨٩١ , صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 .ءافلاب باوجلاب هبصن ] :ءارعشلا] 4 َنوُكَتَت ط هلوقو

 :هريدقت ردصم ةفص ىلع هبصن ٢٢٧[ :ءارعشلا] 4 اريثك هللا اوُرَكَذَو » هلوقو

 . فرظ وأ ردصملا ىلع 4 ى ط بصن 4 بََقْنُم ى ط هلوقو اريثك اركذ

 و
 ّ ص س

 4 ََبَلَقَت» نم ءابلا بصن ٢٢٩[ ؛ءارعشلا] ٩ نيدجاسلا ىف ََبلقَتَو » هل هلوقو

 .كبلَقَت ىرنو :يأ ٢٨[ :ءارعشلا « موقت َنيِح ًكارَي» ىلع

 :لمتلا ةروس نمو

 ىلع عفرلاب ئرُقو ،هنآرُقْلا» ةفص ىلع رسكلاب ا١ ؛لمنلاا 4 باتكو » هلو
 .')هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو ؤتفاضملا فذح

 امهيف لماعلاو '"(تايآلا) نم نالاح [! :لمنلا] 4 ىَرشْبَو ىدُه » هلوقو

 .فوذحمل نارخآ ناربخ وأ امهنم نالدب وأ ،ةراشإلا ىنعم

 رسك ؛ّتَر هللا ناَحبُسَو» هلوقو ؤ©فرظ [ه :لمنلا] « اَهَلوَح نَمَو» هلوقو

 .4 هللا » نم لدبلا ىلع ؛ِبَر»

 نوركذم ىنعم يف هنأل ،نورذنم لماعلاف ردصملا ىلعو .نيركذم وأ ىركذ يوذ ردقي نأ -

 مهنأ ىنعم ىلع :لاق ،هل الوعفم نوكي نأ ىركذ يف يرشخمزلا زاجأو .ةركذت يأ ،ىركذ

 وأ ىركذ ووذ نورذنم ىنعمب ةفص ةعوفرم نوكت نأو ،ةركذتلاو ةظعوملا لجأل نورذني

 ةعوفرم نوكت نأ ةيطع نباو وه زاجأو .اهيف مهبانطإو ةركذتلا يف مهناعمإل ىركذ اولعج

 هجوو :يرشخمزلا لاق ،ةيضارتعا ةلمجلاو ىركذ هذه ىنعمب فوذحم أدتبم ربخ ىلع

 نيملاظ ةيرق نم انكلهأ امو :ىنعملاو ،هل الوعفم انكلهاب ةقلعتم ىركذ نوكي نأ وهو ارخآ
 اوصعي الف إمهريغل ةربعو ةركذت نوكتل "مهيلإ نيرذنملا لاسرإب ةجحلا مهانمزلأ امدعب الإ

 ٥٧/٧(. ج :طيحملا رخبلا ،نايح وبأ) مهنايصع لثم

 ميقأو فاضملا فذحف باتك تايآو :ريدقتلا ،امهعفرب (ّنيبُم باَتِكَو) ةلبع يبأ نبا أرق

 ٦٩/٧(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) هبارعإب برعأف ،هماقم هيلإ فاضملا

 .(نآزقلا ايآ تنيت) اهلبق ىلاعت هلوق يف ينعي ()

١ _ 



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك يگ ٦٩٢

 .لاحلا ىلع هبصن ١١[ :لمنلا] 4 اربذُم ىلو » هلوقو

 .4اوُدَحَجَو» نم ةلعلا ىلع امهباصتنا [١؛ :لمنلاا اولع امملُط» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٩[ ؛لمنلال ؟اكحاَض متتف » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٢[ :لمنلا] 4 اديدش اباَذَع هتدعأ » هلوقو

 .فرظلا ىلع 4 َريَغ» بصن ٦٢ :لمنلا ديعب َريَغ ثمكَمَف» هلوقو

 ريمضلا ىلع فطع 4 اَهَمْؤَت» بصن ا٢٢ :لمنلا] اَهَمْوَقَو اَهثذَجَو» هلوقو

 .اودجسي ال نأ :يأ ٢٥[ :لمنلاا ؛اودُجْشسَت الأ » هلوقو .4 اَهْتَذَجَو» نم

 .لاحلا ىلع هبصن ٣١[ :لمنلا] 4 َنيملىنُم ينوتأؤ » هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 ًةَلذَأ » بصن ٢٢[ .لمنلا 4 ةَلذَأ اهنم ْمُهَنَجرْخنلَو» هلوقو

 ىلع 4« نيمل » بصن ٢٨[ :لمنلا] 4 َنيملسشُم ينوثأت نأ َلَق» هلوقو

 .لاحلا

 ؟َدنع» بصنو 0،4ُآَر»_ب هبصن .٤[ ؛لمنلاا ؟ اًرقَتئُم هآر اممَلَف» هلوقو

 .فرظلا ىلع

 ربكل ،هلثم نوكي نأ لامتحال ؛وه :لقي ملو [" .لمنلا وه ُهَنأَك» هلوقو

 .اهنع هللا ىكح امك ،اذه اهلوزن دنع سيقلب لقع

 عفرلاب ئرقو ©‘لاحلا ىلع هبصن ٥٢[ :لمنلا] 4 ةيواح مهتويب َكَْتَق < هلوقو

 . )مهملظ ببسب فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع

 هلاقو ؤفوذحملا أدتبملا ربخ ىلع :يرشخمزلا لاق .عفرلاب .(ةيواَخ) رمع نب ىسيع أرق )١(

 ؛ناث ربخ ىلع وأ ©لدب مهتويبو ©كلت نع ربخلا ىلع وأ :لاق ةيواخ يمه يأ ةيطع نبا

 :طيحملا رحبلا نايح وبأ) نطبلا ولخ نم وهو ،رفكلا وهو ،مهملظ ببسب ةيربخ ةيواخو
 .(١ا٧ج

 



:. -- 
 .ًاطول انلسرأو وأ اطول ركذاو :يأ ٥٤[ :لمنلا] 4 اولو ط هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه٥ :لمنلا] 4 ةوهش َلاَجَرلا َنوُئأَتَ » هلوقو

 ربخ هنأ ىلع 4 تاَوَج» بصن [ه٦ :لمنلا] 4 همؤَق تاَوَج َناَك امَ» هلوقو

 .4 اولاق نأ الإ» مسالا لحمو .4زاك»

 الإ» هلوقو .4اتيَجْنأَت» نم ريمضلا ىلع فطع ٠١ ؛لمنلاا 4 هلهأو »
 .ءانغتسالا ىلع اهبصن 4 ةئأرما

 دنع 4 مالس أو ؛ذْمَحْلا» عفرب ٥٩[ :لمنلا] « ماَلَسَو هلل ُدمَحْلا لق » هلوقو

 .ةياكحلا ىلع كلذ لقو :هلوق

 اليلق ًاركذت نوركذت :هريدقت ردصم ٦٢[ :لمنلا] 1 َنوُوُكَذَت اَم اليلق . هلوقو

 .")ةدئاز « ام»و

 وأ لاحلا ىلع هبصن ٦٢[ :لمنلا] 4ارشُب حايرلا لِسزُي نَمَو» هلوقو

 .ردصملا

 .ىتَم :ىنعمب حتفلا ىلع ينبم 4 َناَيأ » [٦ه :لمنلا] 4 َنوُتَعْي َناَيَأ » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٨٠[ :لمنلا] « َنيريذُم انو اذإ» هلوقو

 .زييمتلا وأ لاحلا ىلع هبصن [٨؛ :لمنلا] 4 املع اهب اوظيجُت مَلَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه١٨ :لمنلا] 4 َنيرخاَد ُهوَتَأ ركو » هلوقو

 هلوقو ردصملا ىلع 4 ََم ط بصن ٨٨] :لمنلا] 4 باخحتلا رَم ت < هلوقو

 .هسفنل دكؤم ردصم وهو 4 هللا عنض»

 !ملسأ هكرتو ،ةغللا يف زوجتلا باب نم اذه نكلو ،زوجي ال نآرقلا يف دئاز فرح :انلوق ()

 لع هيبنتلا م و .هيلع هيبنتلا مدقت دق



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك يگ ٦٤

 اهدص يذلا 1 ٤٣[ :لمنلا] « هللا نو نم ُدْبَعَت تاك ام اَمَدَصَو » هلوقو

 دبعت تناك ام ناميلس اهدص :لاق نمو ،عقاولا 4 ام» لحم اذه لعف سمشلا

 .'»ملعأ هللاو ؤبصنلا هلحم امم ،دبعت يذلا :يأ ،هللا نود نم

 :صصقلا ةروس نمو

 فطع بصن نهلك نكميو 4 مُهَلَعْجَنَو» و [ه ؛صسصتلا 4 مُهَلَعْجَنَو» هلوقو
 .4 َنْمَن نأ » ىلع

 .نيع ةرق وه :يأ 4ةَرَف» عفرب [ه ؛صصتلا 4نَْع هرف » هلوقو

 .4 اَهْئْيَع َرَقَت يمك» ىلع فطع هبصن ١٢[ ؛صصتلا] 4 َنَرْخَت الو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٦[ :صصقلا] 4 اًقئاَخ اهنم َجرَخْف » هلوقو

 .فرظ ٢٢[ :؛صصقلا] 4 َنَيْذَم َءاَقْلَت» هلوقو

 .لئاس جاتحم :يأ ٢٤[ :صصقلا] 4 ريِقَف» ىسوم نع ةياكح هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٣١[ :صصقلا] 4 اريذُم ىلو » هلوقو

 4َتناَذَق» هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ا٢٢ :مصتلاا ؟ءاضيب جرخَت» هلوقو

 .ديلاو اصعلا امهب دارملاو ،ةينثت ىلإ ةراشإ

 هلوقو كزييمتلا ىلع هبصن ٢٤[ :صصقلا) 4 ائاَسل يب حصفأ » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 اًءذر يم ةلسزأق »

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٦( :صصقلا] 4 تانيب » هلوقو

 ردصملا ىلع «» رئاَصَب ط بصن ٤٣] :صصقلا] 4 سانلل رئاصب ط هلوقو

 .ردصملا ىلع ؛ةَمْحَرَو ىدُهَو» هلوقو

 (١) ح :فاشكلا ،يرشخمزلا) :رظنا ٣/. ٥\)



 ٨ ٣٩٥ / صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 كانملع اًئكلو :ىلع هبصن [؛٦ :صصقلا] 4 َكتَر نم ةَمحَر نكتو ط هلوقو

 . 'اةمحر هذه :ىلع عفرلاب ئرقو ةمحر

 ًنوُكَنَو» هلوقو ،ءافلاب باوجلا ىلع هبصن [: صصقلا 4 عبتف » هلوقو
 .هيلع فطع

 رومضم ىلع هبصن ٥٧] :صصقلا] 4 امآ اًمَرَح مُهَل نحن ملوأ ط هلوقو

 ىلع هبصن 4 انل نم اقزر < هلوقو انمآ ًامرح مهناكم لعجن مل وأ :هانعم

 .اقزر مهل انقزر :يأ ردصملا

 .ةيرق لهأ نم مك :هانعم """[هه :صصقلا] 4 ٍةَيزَق نم 4 مكو » هلوقو

 ربخ ىلع فاكلا حتفب [ه١ :مصقلاا 4 ىرقلا كلهم كير َناَك امَو» هلوقو -

 ةفاضإل ءايلا فذح نيكلهم :هلصأ « ىرقلا ىكيلهُش اَتك امَو» هلوقو ؤناك

 .ةفاضإلل نونلا فذحو ،ةلمجلل نونلاو ءايلاب هبصن كلذو ،'"هيلإ ىرقلا

 !هفصو 4 ًانسخح و ردصملا ىلع هبصن ٦١[ :صصقلا] 4 انسح اًدْغَو ط هلوقو

 .ردصملا ىلع 4 عاَتَم» بصن 4 ةايَحْلا عاتم هاَتْعَتَم» هلونو

 .فرظ وه (ا)[٢٦ :صصقلا] َننَأ » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٧١. ٢] :صصقلا] 4 اًدَمزَس . هلوقو

 .او ه , ۔ ,۔ع إ ے ۔2 وه ث ۔ ٤ وه . ۔ .
 4ةًؤث» بصن ٨٨[ :صصقلا] ؟ اعممَج وَتكأَو ةَوَق هئم دشأ وه نَم» هلوقو

 .زييمتلا ىلع 4 57

 ةمحر تنأ وأ ةمحر وه وأ .ةمحر وه نكلو :ردقو ى عفرلاب :ةويح وبأو ىسيع أرق )١(

 ١٥٨/٧(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح ربا)

 .تبثأ ام باوصلاو ،(ٍةيزَق نم مَكَو) اذكه لصألا يف ةيآلا تءاج ()

 .كلذ دعب فلؤملا ركذ امك ءايلا سيلو نونلا فذحب باوصلا لعلو لصالاب اذك )٢(

 .(نوممعزَت متنك نيذلا يئاكرش نأ لوُقَيَق مهيداتُي مؤَيَو) ىلاعت هلوق يف ()



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك رح . .. ۔ةهوري ٣٨٦

 مسا وه ذإ 4 لثم < بصن ٧٩[ :صصقلا] 4 نوراق يتوأ ام لني , هلوقو

 .هتيل »

 .ردصملا ىلع هنم ماللا بصن ٨٠[ :صصتلا] 4 ْمُكَلَْو » هلوقو

 دق هللا َأَكِنَو » هلوقو “فرظلا ىلع هبصن !٨[ :صصتقلا] 4 هَناَكَم » هلوقو

 .هريسفت ىضم

 ٨١! ؛صصقلاا 4 ةَمُحَر الإ باتكلا كنل ىقلي نأ وجزت تنك امو » هلوقو
 .لاحلا ىلع وأ ردصملا ىلع ؛ةَممُحَر» بصن

 .ءانثتسالا ىلع ٨٨[ :صصقلا] 4 هَهُجَو الإ كلامم ئش لك ط هلوقو

 .ضفاخلا عزنب 4 اَهَتشيِعَم < بصن ٥٨] :صصقلا] 4 اَهَتشيِعَم ثرطب , هلوقو

 اهلهأ رفك :ىنعمب ،لوعفملا ىلع لوقو . مهتشيعم يف اهلهأ ىغط :هانعم

 :توبكتعلا ةروس نمو

 ردصملا ىلع هبصن ٨[ :تربكنعلا] 4 اًنشُح هدلاوب ناسنإلا اَنيَصَوَو » هلوق

 ريدقت ىلع رمضم لعفب بصتنا :لوقو ءانشحح كيدلاوب نييخأ :هل انلق :يأ

 .ًانشحح مهب لعفا هل انلق :يأ ،ةيصوتلل رسفم هلوق

 ©فرظلا ىلع « تفلأ » بصن ١٤[ :توبكنعلا] 4 ٍةََس فلآ مهيف تبل » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن « اًماَع َنيِسمَح الإ » هلوقو

 4 احون اتلس « ىلع فطع هبصن ١٦[ :تربكنعلا] 4 ميهاربإو » هلوقو

 ٦٤[. :توبكنعلا]

 وأ “بذكلاك ردصملا ىلع هبصن ١٧[ :توبكنعلا] 4 اكف َنوُقْلْخَتَو < هلوقو

 .كفإ اذ قلَخ :ىنعمب تعن



 ٦٧! صنلا قيتعت .ينلا مص
 مسالاو ،4َناك» ربخ ىلع [! :توبكنعلا 4 همؤَت باَوَج َناَك اممَق» هلوقو

 وأ ةولثفا اولاق نأ الإ» هلوقو مسالا هنأ ىلع عفرلاب ئرقو ،ةياكحلا يف

 دنسأ نوقابلا ب يضرو مهيف ليق امل نكل "مهضعب لوق كلذ ناكف ونر

 .ريثك هلثم نآرقلا يفو .مهلك ىلإ

 لوعفم يناث ىلع هًةَتَوَم» بصن ا٥٢ :توبكنعلا 4 مكنيب ةدوم » هلوقو

 :يأ سةدوملاب اهليوأتب وأ ۔4مكِنِتَب» ىلإ فاضم هنأو فوذحم «مُئْذَعَنا»

 هجولاو هممُكَنيَب» ةبصان ةنؤنم تترقو ،مكنيب ةدوملا ببسب أناثوأ متذخنا

 6ةدوم يه :يأ 6ثفوذحم أدتبم ربخ اهنأ ىلع ةفاضم ةعوفرم تكئرقو ،قبس ام

 ." ْمكَنيَب» حتفب ةفاضمو ةنونم ةعوفرم تئرمو مكنيب ةدوم ببس رأ

 ميهاربإو » ىلع فطعلا ىلع بصن ٢٨[ :توبكنعلا] 4 الولو » هلوقو

 . هيلع فطع ام ىلع وأ ١٦[© :توبكنعلاا

 ؟ َباَوَج» بصن مدقت دق ٢١[ :توبكنعلا] 4 همؤَق َباَوَج َناَك اممَق» هلوقو

 .هذه لثم

 ناكل امسا (ْباَوَج) عفرلاب سطفألا ملاسو نسحلا أرقو ؛بصنلاب ،(تاَوَج) :روهمجلا ارق ()

 ١٨٩/٧١(. ج :طيحملا رحبلا "نايح وبا)

 ىلع نإ ربخ نيونت الب (مُكنَْب ةذَوَم) عفرب سيورو يئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق (!)
 ءاهلا اهدئاعو ةلوصوم امو ،ةغلابم ةدوملا سفن وأ ةدوم تاذ وأ ببس يأ فاضملا فذح

 يف اعاستا ةفاضإلا ىلع ضفخلاب (مكێيب)و ناث (ًاناثوأ)و ،لوألا لوعفملا وهو ةفوذحملا

 اناثوأ مكذاختا ببس نأ يأ ةيردصم ام نوكت نأ زوجيو ‘بوثلا ةليللا قراس ايك :فرظلا

 يف هربخو أدتبم وأ ةدوم مكفاكعنا يأ فوذحم ربخ (ةدوم)و .ةفاك وأ مكنيب ةدوم ةدارإ

 نم (مُكنْيب ةذَوَم) بصنب حورو ةزمحو صفح أرقو ،يديزيلاو نصيحم نبا مهقفاو ،ةايحلا

 ًناثوأ يأ 5ايناث الوعفم وأ دحاول ىدعتيف ةدوملا لجأل اهومتذختا يأ هل الوعفم نيونت ريغ

 بصنب نوقابلاو شمعألا مهقفاو ضفخلاب (مكنيَب)و (ةئج مهناميأ اوذختا) :وحن ةدوم
 ١يربكعلا)و ء(٠٥٢ ٢٤٩/٢} ج :فاحتإ ،انبلا) فرظلا يف لصألا ىلع بصنلاب (مكنيب ةدوم)

 ١٠٣٢(. .١؛٢/١٣ ج :نآرقلا بارعإ يف نايبتلا



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 ٣٩٨ 7 ٨

 .ءانثتسالا ىلع 4 ُهترما» بصن ٢×( :تربكنعلاا هأرما الإ» هلوقو

 زييمتلا وأ لاحلا ىلع هبصن ٢٢[ :توبكنعلا] ه اعرذ مهب قاَضَو» هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ؟ كتأرما اَلإ» هلوقو

 لدب ؛ًابيعش » بصن ٢٦[ :تربكنلا] 4 ابيَعش ْمُماَحَأ َنَيذَم ىلو » هلوقو

 ؟ميهارنإ»و ٥4 عيهاربإ» ىلع فطع «ْماَعَأ»و .؟ماع » نم
 ين اوَتعَت الو » ٠٤[8 :توبكنعلا] « احون اتلس دَقَلَو » ىلع فطع ١٦[ :تربكنعلا]

 .لاحلا ىلع « َنيدِسفُم» بصن ٨٦[ :تربكنلا] 4 َنيدِسفُم ضزألا

 دومث :ليقو ،(ركذا) رامضإب امهبصن ٢٨[ :توبكنعلا] 4 َدوُمَتَو اًداَعَو» هلوقو

 .ةليبقلا ليوأت ىلع 6فرصنم ريغ

 اداعَو» ىلع نهبصن ٢٩[ :توبكنعلا] 4 َناَماَهَو َنؤَعزفَو َنوُراَقَو» هلوقو

 > الّكَق .7 هلوقو .هبسن فرشل 4 َنواَق ط ميدقتو ٣٢٨[0 :توبكنعلا] هد دوتو

 4 َنوُمِلَظَي مهتن » هلوقو .4 هبنذب اتذَخَا < وهو ،3هدعب امب هبصن ٢٩[ :تربكنعلا]

 .ريخأتو ميدقت ؟ َنوُمِلْفَي» ب « مُهَسْقنَأ» بصن

 ىلع هبصن [ه؟ :توبكنعلا] 4 اديهش مُكَنِيَبَو ينيب ب هللاب ىّقَك لف » هلوقو

 .زييمتلا

 .لاحلا ىلع هبصن [ه٣ :توبكنملا] 4 ةَتْفَب » هلوقو

 4٩. نوُْبغاَق .7 لعفب « َياَتِإ إ » بصن ٥٦[ :توبكنعلا] 4 نوُبغاَق يايإ ط هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٥٨[ :توبكنعلا] > نيدلاخ ط هلوقو

 ؛ نيصلخم » بصن [٦ه :توبكنعلا] 4 َنيذلا هل َنيصِلْخُم ةللا اؤَعَد» هلوقو

 .لاحلا ىلع



 ... :سندي ي
 :مورلا ةروس نمو

 ىلع ؛دغَب»و ؟لبَت» عفر ا! :مورلاا 4 دغب نيمو لنت نيم وملا وئل» هلوق
 .ةياغلا

 .هسفنل دكؤم ردصم هنأ ىلع هبصن ا٦ :مورلا] 4 هللا دغَو » هلوقو

 .4 ىمسم لجأو قَحْلاب» ىلع فوطعم هلعل اه :مورلاا 4 ىمس لجو ,

 هلوقو زييمتلا ىلع 4 وق ط بصن ٩[‘ :مورلا] 4 ةوق مهنم دشا ط هلوقو

 اهورمع :هريدقت كردصم فصو ىلع 4 َرَتَكَأ ط بصن ٦ اًهوُرَمَع امم رتكأ ,

 ؛مُهتقنأ» بصن ؟َنوُمِلْفَي مهتشنآ اوئاك نكت » هلوقو ازثكأ ةرامع
 .4 َنوُمِلظَي»ب

 مسا ىلعف 4 ةَبقاَع» عفر نمف ٠٠[ :مورلا] 4 َنيذَلا ةبقاع َناَك ث » هلوقو

 مسالاو .4 َناَك ط ربخ يهف اهبصن نمو( 4 ىأوشلا ط هربخو .4 َناك»

 .هلوعفم وأ (َعاَسأ) ردصم 4 ىأوشلا ط هلوقو ،'"ءوشلا

 .لاحلاو ةلعلا ىلع امهبصن ٤! :مورلاا ه اًعَمَو اًمؤَخ قزبلا مكيري » هلوقو

 لك هللا نأل ؛لهسأ وه ال .نيه وهو ٢7[ :مورلا) 4 ِهيَلَع نوهأ َوُهَو» هلوقو

 دض وه يذلا ربكأ وه ال ريبك ىنعمب (ربكأ) هلوق امكف لهس هدنع ءيش

 ._ كلذ نع هلللا ىلاعت رغصألا

 هلوقو لاحلا ىلع هبصن ٠] :؛مورلا] 4 اًقينَح نيذلل كَهَجَو مأ ط هلوقو

 قلخ يتلا هتقلخ يهو ردصملا وأ ٠ ءارغإلا ىلع 4 ةرطف ط بصن > هللا ةرظنف

 .اهيلع سانلا

 .تبثأ ام اهباوصو ،(ةوق دشأ) ةيآلا تدرو لصالا يف ()

 يديزيلا مهقفاو عفرلاب (ةَتقاغ) بوقعيو رفعج وبأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ارق (؟)
 ٢٥٤/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) (ةبقاع) بصنلاب نوقابلا أرقو نسحلاو



 ؛لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ه ٤٠٠

 بصانلا يف ريمضلا نم لاحلا ىلع هبصن ٣١[ :مورلا] 4 هنلا َنيِبيُم» هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 هلإ َنيبينش» هلوقو 04 هللا ةرظف»ل ردقملا

 ىلع ضعب فقو دق ٤٧[ :مورلا] 4 نينمؤملا رضت اَنيَلَع اًَح َناَكَو» هلوقو

 ربخ ؟ اقَح» رهاظلاو 4 اومَرْجأ نيذلا نم اَنْمَقَتْناَ» ب قلعتم مهدنع 4 اًمَح»

 .ريخأتلاو ميدقتلا ىلع 4 َنينِمْؤُمْلا ؤطت» همساو .4 ناَكَو»

 .لاحلا ىلع هبصن ٥٢[ :مورلا] 4 َنيربذُم الو « هلوقو

 :نامقل ةروس نمو

 ربخلا ىلع اعفر دقو لاحلا ىلع امهبصن [" :نامقلا 4 ةَمُحَرَو ىده»هلوق

 .'"فوذحملا ربخلاو ربخلا لعب

 فطع ًابصن «اممَذِخَتَيَو» :ئرق دق ٦[ :نامقلا ؟اؤُرُه اَهَذْخَتَيَو» هلوقو

 .ا٢) افوطعم هلعجي مل هعفر نمو .4 لضێل , ىلع

 .لاحلا ىلع هبصن ١[ :نامقلا 4 اربَكَتشُم ىلو » هلوقو

 هللا ةغَو» هلوقو ،لاحلا ىلع بصن ٩[ ؛نامقلا 4 اَهيِف نيدلاخ » هلوقو

 .هريغل ىناثلاو ،هسفنل لوألا :نادكؤم ناردصم 4 اقَح

 ۔ ¡ ٨١ , 7 ِ ..
 ضفاخلا عزن ىلع هبصن ٠٥[ :نامقل] 4 افورعم ايندلا ىف امُهْبِحاَصَو» هلوقو

 .'"”لاحلا وأ

 ريغصت مسا سيل 4 َيَتُب اي» هلوق ٦[ :نامقل) ؟ كَت نإ اَهنِإ َىَب اي» هلوقو

 ٢٦١/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) .(ةمحر) بصنلاب نوقابلا اهأرقو أةزمح عفرلاب (ةمحر) أرق )١(

 يف اكيرشت (لِضِثل) ىلع افطع (اهَذْخْتَيَو)) بصنلاب فلخو يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق (؟)
 يف ًاكيرشت (يرتشي) ىلع افطع عفرلاب (امهُذْخْتَيَو) نوقابلا أرقو ،شمعالا مهقفاو ةلعلا
 ٣٦٢/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) ًافانثتسا وأ ةلصلا

 .لاحلا لوأ ضفاخلا عزن ىلع هبصن :لصألا يف )٣(



 ٨ ٤٠١ صنلا قيقحت :يناتلا مسقل
 = . رح ,.

 ىلع ريغصتلا ظفل ىلع 4 َمَتُب» ةظفل جرخ امنإو ،هدالوأ ربكأ دلولا اذه رأ

 :)رعاشلا لاق امك ،ةدوملاو ننحنلا

 دجؤلا ةش نم ريغصتلا فرحأ هب .. ثقمَلوت ائيش تح نإ هنكلر

 ملو مالكلا يف هب لاق ول نأ امك ةلصخلا ينعي ١٦[ :نامقل] 4 اهّنإ» هلوقو

 .ملعأ هللاو كهنم نأشلا ريمض ءاهلا :لثم ،ادحأ هب نيب

 .لاحلا ىلع هبصن ١٨[ :نامقل] 4 احَرَم ضزألا ييف شفت الَو» هلوقو

 ةفص امهبصن ٠"[ :نامقلا ٩ ةَنطاَبَو ةرِهالَت ةمعن ن مُكنَلَع عبشا » هلوقو

 .ةلوقعملا :ةنطابلاو ةسوسحملا :ةرهاظلاو .4 ةَمن)

 يتلا نأ » مسا (: .نامقلا 4 مالفأ ةرَجَش نم ضزَلا يف امنأ ؤَلَو» هلوقو
 يف يذلا نأ ول :هريدقت .4 أ ط ربخ ىلع عفرلاب »« ماف : هلوقو ،يذلا ىنعمب

 .مالقأ ةرجش نم ضرألا

 .لاحلا ىلع 4 َنيِصِلْخُم» بصن [٢؛ :نامقل] « نيصلخم ةللا اؤَعَد» هلوقو

 :ةدجسلا ةروس نمو

 هعفر نمو ء'"الوعفم هلعج هبصن نمف [! ١. :ةدجلا] 4 ليزنت ٥ ملا » هلوق

 .4 هيف بيَر ال < هربخ ادتبم وأ ز فوذحم أدتبم ربخ هلعج

 :هلبق تيب عم بلعث هدشنأ تيبلا اذه )١(

 دهز نم كاّيذو يداولا كلاينب لقأ ملو ميهأ يداولا كلاذب
 دجؤلا ةدش نم ريغصتلا فرحأ هب ثعّلوت عيش بح ام اذإ نكلو

 :رظنا) ئَخؤ ايو نب اي :لاقي امك ةلزنملا فطلو ةبحملا طرف نم عقي دق ريغصتلا نأ دارأ

 .( ج :صاوخلا ماهوأ يف صاوفلا ةرد 6يريرحلا

 تاءارقلا يف ال اقافتا ةعوفرملا (يزنت) بصنب أرق نم ديدحتلاب عضوملا اذهل دجا مل ()

 دوجو ىلع اوصن نكلو بارعإلاو ريسفتلا الو تاءارقلا بتك يف ال ذاوشلا الو ةرتاوتملا

 ليِنت) رمزلا ةحتافو ٥. ةيآلا (ميجزلا زيزعلا َليزئت) نيساي ةحتاف يف اهتاليثمل ةذاش ةءارق

 (ميلعْلا ز زيزعلا ء هللا نم باتكلا ليزْئَت) رفاغ ةحتافو 6١ ةيآلا (ميجَحلا ر زيزعلا ء هللا نم باتكلا

 .هللا لوحب اهعضاوم يف اهب أرق نم نايب يتأيسو .! ةيآلا

  



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك < ... : , ٧.

 .اليلق اركش 4 َنورُكْشَت» ردصم ٠ :ةدجلا] 4 نوركشت ام اليلق » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٠٥[ :ةدجسلا ؟ ادّحْس اورخ » هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن [ :ةدجسلا] 4 اًعَمطَو اًفؤَخ » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٠١[ :ةدجسلا] 4 َنوُلَمْعَي اوناك امب ءاَرَج» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ١٦[ :ةدجسلا] 4 َنوُلَمْعَي اوئاَك امب ًالن» هلوقو

 :بازحألا ةروس نمو

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢[ :بازحالا] اليكو هللاب ىقكَو » هلوق

 .اولاعت وأ اوبرقا :ىنعمب ب حتفلا ىلع ينبم ١٨[ :بازحالا] ٩ َمْلَم » هلوقو

 لعاف نم وأ ،لاحلا ىلع هبصن ١١["' :بازحالا] 4 مكيلع ةمحش ةًخحششأ» هلوقو

 هلوقو ،مذلا ىلع بصن وأ ۔[٨١ :بازحألا] 4ً َنيِقَوَعُمْلا ط وأ ؛٢ھ َنوُأت الو ,

 .راركتب سيلو عفرلاب ٤ ئرفو ،مذلا وأ لاحلا ىلع بصن 4 رحلا ىَلَع ًةَخِشأ ط

 .'"هجو نم ديفم امهنم الك نإ

 ىلع فطع امهبصن [٢؛ :بازحالا 4 بوتي وا » 4 تَدَي» هلوقو

 .ه َيزجيل»

 لعفلا ىلع امهبصن ٦( :بازحألا] ٦ اقيرَق َنووِسأَتَو َنوُلْتْفَت اقيق ط هلوقو

 .4 نويأ َنوُلثْفَت» وهو

 امك ،(مُكَلَع ةحِشأ) لوألا عضوملا دوصقملاو (ريَخْلا ىلع ةخيثأ) لصألا يفآلا تدرو )١(
 .كلذ دعب فلؤملا ركذ

 :طيحملا رحبلا نايح ابأ :رظنا) ريسفتلا بتك تصن اذكو لصالاب ةحضاو ريغ ةملك هذه )٢(

 .(٠٩٢ما٧ ج

 ىلع (ةًّحِشأ) بصنلاب :روهمجلا أرقو ؛ةحشأ مه يأ ،عفرلاب (ةّخثأ) :ةلبع يبأ نبا أرق (٣)

 ٢٩٠/٧(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) .(مكوُقَلَس) نم لاحلا



 ٨ . ٤٠٢ / صنلا قيقحت :ينانلا هسنلا

 فطع نهبصن [؟٧ :بازحالا] 4 اَموُتظَت مل اًضزَأَو ْمُهَلاَوْمَأَو مُهَراَيِدَو , هلوقو

 .؟ مُهَضزأ ْمُكََرؤأَو» ىلع

 هلوقو 6 ءاسنلا باطخ ءاتلا مضب ٢٨] :بازحأالا] ٦ َنُئنك نإ ط هلوفو

 .'”نونلا حتفو ءايلا نوكسو ماللا حتفب 4 نلاغ

 نإ» هلوقو 5،ءاسنلل باطخ ًاضيأ ءاتلا مضب ٣٢] :بازحالا] 4 َنُمسسشَل ط هلوقو

 .ءافلاب باوجلاب هبصن 4 َعَمظيَق » هلوقو ءاتلا مضب > ربل

 دنع ءاتلاو فاقلا رسكب ٢٢[ :بازحألا] » ةامكؤلا َنيِت ريتآو ةالصلا َنمِقَأَو » هلوقو

 .نهنع :ء ربخلا دنع امهحتفنو رمألا

 ًنيريكاذلاو» هلوق ىلإ ٥٥ :بازحالا] 4 تاملسملاو َنيمِلسُمْلا َنإ» هلوقو
 « ًنإ» ب بصن هلك « تاركاذلاو اريثك هلل

 .هتس هللا نست :يأ ردصملا ىلع هبصن ٨[ :بازحألا] 4 هللا ةنس , هلوقو

 .زييمتلا ىلع ًابيسح» بصت ٢٩[ :بازحالا] ه اًبيسَح هللاب ىقَكَو» هلوقو

 4 نكل»ب فطع ؛َلوسَر» بصن ٤٠[ :بازحالا] 4 هللا لوُسَر نكَلَو» هلوقو
 ىلع فطع 4 مَتاَعَو» بصنو 04 َناَك» ربخب بوصنم 4 ابأ»و .ابآ» ىلع
 انه روكذملا

 .ردصملا ىلع بصن اذهف [ :بازحألا] 4 اريِثَك اركذ ةللا اومكذا» هلوقو

 .فرظلا ىلع ابصن [:: :بازحالاا 4 اليصأ ةَرَكُب وُحَبَسَو» هلوقو

 اًجاَرِسَو» هلوق ىلإ هولتي امو [٤ه :بازحالا) « ادهاش كاتلَسزأ اًنإ» هلوقو

 .لاحلا ىلع هلك هبصن ٤٦[ :بازحالا اريف

 .(ءايلا نكسو) لصألا يف ()



 الوالا ء ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ هت غ ٠٤

 .زييمتلا ىلع بصن ٤٨] :بازحاألا] 4 اليك هللاب ىو « هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن ٤٩[ :بازحاألا] اليمج اًحاَرَس » هلوقو

 ؛ةنمؤُم ةأرماو» هلوق ىلإ « كتاَمَع تاتب َكمَع تاتب » هلوق

 هلوقو 6 قبس ام ىلع فطعو ٠ هلبق ام هرسفي لعفب تصن هلك ٥٠] :بازحألا]

 دكؤملا ردصملا ىلع 4 ةصلاخ < بصن )ه َنيِنِمؤُمْلا نو نم َكَل ةصلاخ ط

 ريمضلا نم لاح وأ ©كل ًاصولخ كل انللحأ ام لالحإ وأ ،اهلالحإ ضصّلَخ :يأ

 . ةصلاخ ةبيه 1 ٥©فوذحم ردصمل ةفص وأ .4 تبَمَو « يف

 .4 َنْهْنِيَع د ووه ا ط مضو 4 َ ََقَت َر » نم ءاتلا حتفب ٥١] :با زحألا] 4ً رقت َر » هلوقو

 .'هلوعفملل ءانبلا ىلع 4 _ ةث َرَقَت»و .4 َنُهَنْيَع . 5 < بصنو ءاتلا مضب ئرق

 اديكأت بصنلاب ئرقو 4 َنيَضَرَي < ديكوت هنم ماللا مض نم 4 هك و

 . ١٣ 'نهل

 ال» لعاف نم لاحلا ىلع هبصن [ه٢ :بازحالا ٩ انإ َنيرظاَن َريَع» هلوقو

 وأ ٠ نيِرظاَت» ىلع فطع رسك ثيحل نيينأتنم الَو» هلوقو .اوذ
 .نيسنأتسم اوثكمت الوأ اولخدت الو :يأ ،لعفب ردقم لاحب بصن

 وأ اليلق نامز ٠٠! .بازحال) «ًاليلق الإ اهيف كنورواَجْي ال عئ» هلوقو
 .اليلق ًاراوج

 .تبنأ ام اهباوصو "(كل ةصلاخ نينمؤملا نود نم) اذكه ةسوكعم لصألا يف ةيآلا تءاج )١(

 وق نأ) :نصيحم نبا أرقو ؛ْنيعلا تزق نم لعافلل اينبم (نهئيغأ زقت نأ) :روهمجلا ارق )٢(
 قث نأ) :ئرقو ‘تنأ يأ ؤباطخلا ريمض (زتئ) لعافو ؤبصنلاب نهنيعأ زفأ نم (نهنيغأ
 ٣٢٤/٧(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبآ) عفرلاب (نهُئيغأ)و ،لوعفملل اينبم (نهُآ

 ىف بصنلا ريمضل اديكأت دئاع نب ةبوح سايإ ىبأ ىلإ نايح وبأ اهسسن بصنلا ةءارق )٣(
 .)ب ج :رحبلا ،نايح وبأ) .«نهتيتآ»



 ؛.ه ٨ لصنلا يتحت :ناا هس

 ءانثتسالا وأ لاحلا وأ متشلا ىلع بصن ٦١] :بازحألا] 4 َنينوُعْلَم , هلوقو

 نينوعلم الإ كنورواجي ال :يأ .هل لماش

 كلذ هللا نس :يأ ،دكؤم ردصم ىلع هبصن ٦٢[ :بازحالاا 4 هللا ةنس » هلوقو

 .ةنس ةيضاملا ممالا ين

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٥[ :بازحالا] 4 اهيف َنيدلاَح هلوفو

 ٢٦. :بازحألا ؟ الوُسَولا انْغطأَو ةللا اَنْغظأ اَنَِيَل اي » ةرفكلا نع ًايكاح هلوقو

 لحم «اليبَسلا»و « الوُسَلا » ف 51٦7 :بازحالا ٩ اليبَسلا اوضق » هلوقو

 يف الإ فلأ ماللاب ماللاو فلألاب فرعملا بصني مالكلا يف نكي ملو بصن

 جورخلا فلأ ىمسي اذهو ،هلحم يف هركذنس ثلاث عضومو ،©نيعضوملا نيذه

 ."فلأ الب ةدحاو ةحتفب امهبصني ضعبو ،منرتلا

 :أبس ةروس نمو

 ىلب » هلوق نم مسقلا ىلع « بيعلا » رسكب + :ابسا بقلا ملاع» هلون

 و » هلوقو ،'"هربخو ادتبم وأ فوذحم ربخ هنأ ىلع عفرلاب ئرقو ،هيئزز

 و ،سنجلا يفن ىلعف 4 ربكأ »و « رَقضأ» بصن « ربكأ الَو كلذ ني رقشأ

 (الوشزلا) يف افقوو الصو ماللاو دعب فلأب رفعج وبأو ركب وبأو رماع نباو عفان ارق (ا)

 فقولا ىرجم هل ءارجإ الصو تتبث دقو تكسلا ءاه هبشت فلألا هذه اضيأو 5(اليبشلا)و

 نع فلخو يئاسكلاو صفحو ريثك نبا أرقو شمعألاو نسحلا مهقفاو ،فلالا اذه اذكن

 فلأ توبث يف يفاوقلا ىرجم لصاوفلل ءارجإ لصولا نود فقولا يف اهتابثإب هسفن
 اهنأل ؛(ليبسلا)و (لوشزلا) نيلاحلا يف اهفذحب نوقابلا أرقو نصيحم نبا مهقفاو قالطإلا
 ةركنم اهنإف ةرابعلا هذه بحأ ال يفاوقلاب لصاوفلل اهيبشت مهلوق :نيمسلا لاق ،اهل لصأ ال
 ٣٧١/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) اظفل

 ورمع وبأو ريثك نبا اهضفخب أرقو سيورو رفعج وبأو رماع نباو عفان اهب أرق عفرلا ةءارف ()

 ٢٨٠/٢\ ٢٨١(. ج فاحتإ ،انبلا) .رشاعلا فلخو حورو مصاعر



 ؛لوالا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٣ 2 ۔ ٤١٦
 4۔ __

 حتف هنأب “ٍةَرَذ» ىلع حوتفملاو 04 لاَقْنم» ىلع عوفرملا فطع عفر زوجي
 "عفرلاب اثرقو ؤفرصلا عانتمال رجلا عضوم يف

 زجر نم باَذَع» هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن اه :ابس] 4َنيزجاقُش» هلوقو
 ةفص هلعج هرسك نمو 54 باَسَع» ةفص هلعد ؟ممييلأ» عفر نمف ؟مميل
 .""«زجر»ل

 ينعأ هبصن نمف ا٦ :ابس] « َقَحْلا وه َكبَر نم كلإ لزنأ يزلا » هلوقو

 لعج 4 ُقَحْلا < عفر نمو ۔ ملعنل وأ ٤[ :ابس] « يزجَيِل » فطع ىلع ۔ قحلا

 .اهربخ ه ةَحَلا»و ءدتبم رمضم ؟ وه»
 .ر دصملا ةفص ىلع 4 رك « بصن ٧[ :أبس] 4 ق ة ًةَمُس ًرَمُم لك ْمُْفَزُم مف هلوقو

 نأل ؛يونعملا ردصملا ىلع هبصن [ه :ابس] 4 اًبِذَك هللا ىلَع ىرتأ » هلوقو

 .لاح وأ بذك وه ءارتفالا

 ىلع وأ ،(لابجلا) لحم فطع ىلع هبصن ٠٠ :ابس] « َرْيلتلاَو» هلوقو

 .هعم لوعفم وأ .4 الضن»

 .يرلا هل انرخسو :يأ ىلع اهبصن [" :بسا ؛ يزلا َناَميَلشلَو» هلوقو
 . (٠)ة رخسم يزلا ناميلسل :يأ ىلعف 4 يلا , عفرو

 حتفب ةداتقو شمعألا أرقو ،نيءارلا عفرب (ب الو كيذ نيم رَغضأ الؤ) روهمجلا أرق )١(

 ٢٤٥/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبآ) (ربْكَأ الو كيذ نيم رَعضأ الو) نيءارلا

 نبا مهقفاو باذعل ًاتعن (ممييآ زجر نم باَذَع) ميملا عفرب بوقعيو صفحو ريثك نبا أرق )٢(
 ءانبلا) ءيسلا باذعلا وهو زجرل ًاتعن (ميلآ زجر نم باَذَع) هضفخب نوقابلا أرقو نصيحم

 ٢٨١/٦(. ج :فاحتإ

 (قَحْلا) ةلبع يبأ نبا أرقو ؛لصف وهو ،ىريل ايناث الوعفم ؤبصنلاب (قَحْلا) روهمجلا أرق )٣(
 ٣٤٦/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) هربخ (قحلا)و أدتبم (وه) لعج عفرلاب

 ۔ }نصيحم نبا هقفاو .هلبق فرظلا يف ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب 4 حيلا» ركب وبآ أرق )٤(



ت
   ه صنلا قيقحت :ينانلا هن ٠ نانلا 

 الإو .امهيف فرصلا مدعل ابصن ١٢[ :ابس] 4 َليِثاَمَتَو بيراحم نم» هلو

 .4 نم » ب ناترورجم امهن

 .زييمتلا ىلع هبصن ١!" :ابس] ةيآ مهنكاسم يف إبتل َناَك ذَقَل» هلونر

 ىنع عفر هناَتَنَج» و }4 مهنِكاتتَم» يف 4 َناَك» مسا ىلع عوفرم يآر
 ىلع بصنلاب ئرو ،ناتنج ةيآلا :هريدقت فوذحم ربخ وأ ،يةيآ» نم لدبل
 ٌةَدْلَب » :لاقو فنأتسا مث "مالكلا انه اه مت « هل اوزُكششاَو » هلوقو ،""حدملا

 .ةبيط ةدلب مكقزر اهيف يتلا ةدلبلا هذه :يأ ،عفرلاب 4روُمَغ تَرَو ةق
 ئرفو روفغ بر مكركش بلطو مكقزر يذلا مكرو :يأ 4 ٌروُفَغ توا

 رميل اهبيطأو ،نادلبلا بصخأ تناك اهنإ :ليق ،‘"”حدملا ىلع بصنلاب لكلا

 .ةماه الو ةهاع اهبن

 .لاحلا ىلع بصن ١٨[ :ابس] 4 َنيِنمآ» هلوقو

- 
. 

 ردصم فصو ىلع 4 لك < بصن ٩ :أبس] » قَرَمُم رك مُهاَتفَرَم مو َو » هلوقو

 .قزمم لك قيزمت :هريدنن

 « سيلبإ » عفر :لوق [. :ابس] 4 هنل شيلبإ مهيَلَع َقّذَص ذَقَلَو» هلونر

 ء :بئا) حيرلا ناميلسل انرخسو :يأ .لعف رامضإ ىلع بصنلاب 4 حيآلا» نوقابلا ارفو -

 ٣٨٢/٢(. ج :فاحنإ

 ,يئ ۔كأاو ةزمحو صفح ادع روهمجلا ةءارق يهو عمجلاب (مهنكاسم) انه فلؤملا اهدررا ()

 ٢!/٢٨٤. ج فاحتإ ،انبلا .اهظفل طبض يف ليصفت ىلع دارفإلاب اوارقف فلخر

 ٣٥٨/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبآ) .(ناك) ربخ اهنأ ىلع (نيتنج) ةلبع يبأ نبا ارف !ا

 ,رم ه+۔١ لاف ءةذاشلا تاءارقلا نم يهو (ًارونغ ًابزو ةبيط ةَدْلَب) .ةعبرألا بصنب سيور ار اا

 ه !ا , ,اع اس و۔. .مقلم !يت رشخمزلا لاقو .ارو هغغ ابر اودبعاو ةبيط ةدلب اونكسا :ىبحب

 . )+هه/\ ج :رحبلا نايح ا



 ب .: : ةلا ىه بيذهتلا باتك .
 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا ب ,ء و ٤٨

 ."ديدشتلا عم « هنظ » عفرو ؛سيلنإ» بصن :لوقو 04 هّنلت» بصنو

 هلئخ نيح قدصلا هنظ هل لاق فيفختلاو اقداص هنظ هدجَجَو :ىنعمب

 يم اًقيرَق الإ وعبات » هلوقو ،'")لادبإلا ىلع فيفختلاو امهعفربو ،'"مهءاوغإ
 .ءانثتسالا ىلع ؛ًاقيرق» بصن « َنيِنمُْمْلا

 لوقلا اولاق :ىلعف هبصن نمف ٢"[ :ابس] 4 َقَحْلا اولاق مكبر َلاَق اًدام» هلوقو

 .قحلا ةلوقم :يأ .عفرلاب هأرق نمو "قحلا

 .عدر وه ٢١[ :ابسا 4 الَك» هلوقو

 .لاحلا ىلع ؟ ةَئاك» بصن ٢٨ :ابس] ٩ ةئاَك الإ كانلَسزأ امَو» هلوقو

 .4 ةَئاك» ىلع فطع « اريِذَنَو اًريِشَب» هلوقو

 نأ» ىلع فطع 4 َلَعجَت» بصن ٢! :ابس] «اذادنأ هل َلَعْجَنَو» هلوقو

 .4 رْفْكَت

 .زييمتلا ىلع امهبصن ٢٥ :ابس] ه اداَلؤَأو الاومأ زَتَكَأ نحت » هلوقو

 ؟ َنيزجاقعُم» بصن ٢٨[ :ابسا 4 َنيزجاقُم انتايآ يف َنؤَعشَت َنيَِّلاَو» هلوقو
 .لاحلا ىلع

 هلوقب بصن لحم « مكايإ»ف [:. ابس] 4َنوُدْبْغَي اوئاك مكاَيإ» هلوقو

 .مكنودبعي :يأ 4 َنوُدْبغَي»

 6برعلا ءاحصف نم يبارعالا هاجهجلا وبأو \دمحم نب رفعجو ،يرهزلاو ،يلع نب ديز ارق )١(

 هنظ راصف ًانظ هنأل .هنظ ىلإ لعفلا دنسأ . (ُهلَط) عفرو (سيلبإ) بصنب :ةزرب يبأ نب لالبو

 ٦٣/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) هبذك ملو هنظ هقدص هنأك .اقداص سانلا يف

 )٢( ج) :فاشكلا ،يرشخمزلا :رظنا ٢٨٦/٢(.

 لامتشا لدب سيلبإ نم لدب هنظف ،امهعفرب ،(هئظ شيلبإو) رمع يبأ نع ثراولادبع أرق )٣(
 ٣٦٢/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبأ)



 ٤٠٩ وخ .صري صنلا قيقحت :ينانا هنن

 .لاحلا ىلع هبصن +٤[ :بسا 4 تاَتَيَب انتايآ ْمهِنَلَع ىلتت ادو » هلوقو

 .ةدحاو ةلصخب :يأ ٤٦[ :أبس] 4 ةدحاوب ْمُكْصِعأ امإ ل ط هلوفو

 :ذكئالملا ةروس نمو

 رسكلا نهلحم نهلك ا١ :رطان] 4 عابرو تاثَو ىتفم ةَحيجَأ ييوأ» هلوف

 نينثا نم ةلودعم اهنأل ؛ فرصلا مدعل تحتفو ئ ه ةخحيأ ط نم لدبلا ىلع

 .ةعبرأو ةثالثر

 ىلع لمحلا ىلع « ريَغ» عفر [+ :رطان] 4 هللا وغ قلاع نم لَه» هلوقو
 هنأل وأ ،يفنلا ىنعمب ماهفتسالا نإف لدب وأ فصو هنأب 4 قلاخ ني» لح

 "قاقتشالا ىلع هبصن زوجيو & هظفل ىلع المح هرج زوجيو .4 قلاخ { لعان

 ىلعو أدتبم مالك وأ .هل رسفم قاقتشا وأ .4 قلاخ » _ل ةفص « مكقزر )ر

 .هللا ريغ ىلع هقالطإ نم اعنام (قلاخ له) قالطإ نوكي ريخألا

 .عطقلا لاح ىلع هًاعيوج» بصن 1٠٠ :رطان] اعيِمَج ةزعلا ِهللق» هلونر
 .ماللاو فلألا هنم عطق ،عيمجلا :هلصأ

 ؟ تارَسَح» بصن اه :رطان] 4 تاَرتَح مهيَلَع كسفن بهذت اق » هلوقو

 .لاحلا ىلع

 ؟ىرَت»ب «رخاوم» بصن ا١" ؛رطان) رِخاَوَم هيف َكْلُقْلا ىرَتَو» هلوقو
 ،لاتق نع :يأ ٢١٧[ :ةرقبلا] 4 هيف لاتق ماَرَحْلا رهشلا نع تولأشب ) هلرفك

 .(رخاوم ىرت) اذه كلذكر

 نبا مهقفاو ظفللا ىلع (قلاخ)ل ًاتعن (ريغ) رجب فلخو رفعج وبأو يئاسكلاو ةزمح ارق ()

 ميهاربإ نب لضفلا أرقو لحملا ىلع ةفص عفرلاب نوقابلا ارقو ،شمعالاو نصيحم
 :فاحتإ ،انبلا) فوذحم امإو (مكقزري) امإ ربخلاو ،ءانثتسالا ىلع بصنلاب (زيغ) :يوحنلا

 ٢٩٦/٧(. ج :رحبلا نايح وبأ) ٩١(. ٢/٠٩ج



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٤١٠
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 ؛تارَمَت» بصن ( رطاف) ه اهئاَولأ افلتخم تارمت هب اًنُجَرْخَأَق» هلوقو
 .لعافلا ""ه اهئاول » عفرو ،لاحلا ىلع

 لاحلا ىلع امهبصن ٢٩[ :رطاف] 4 ةَيِناَلَعَو ارس ْمُهاَنْفَرَر امم اوقَقْنَأَو» هلوقو

 .ردصملا وأ

 لاحلا ىلع هبصن ٢١[ :رطافا 4هنَدَي نيب امل اَتدَصُم قَحْلا وه» هلوقو

 .ةدكؤم

 .هربخو أدتبم ٣٢[ :رطاف 4 نْذَع ثاّنَج» هلوقو

 .4 تأر » ب « مكَءاَكَرُش » بصن .٤[ :رطان] 4 مُكَءاَكَرش ئار » هلوقو

 .الوزت نأ ةهارك :يأ ٤١[ :رطاف] « الوت نأ ه هلوقو

 ىلع 4 َدَهَج» بصن [: .رطا] 4 مهناميأ ةهج هللاب اوهتفأو» هلوقو
 .ادهج اودهج :يأ ردصملا

 نم لدب هبصن ٤٦. ٤٣[ :رطان] 4 اًراَبكِيشا ه ارون ال مغتداز ام» هلوقو

 ىلع فطع « رَكَم» بصن « رتتلا رَْمَو» هلوقو ٧هل لوعفم وأ هاوق »
 ٩. ارابُكتْسا»

 :سي ةروس نمو

 ئرقو .ليزنت وه وأ فوذحم ربخ ىلع هعفر ٥[ :سي] 4 ليزنت « هلوق

 نم لدبلا ىلع رسكلاب ئرقو ©ينعأ رامضإب وأ ردصملا ىلع بصنلاب
 ! نآرقلا <

 .(اهئاَوَلأ) باوصلاو (هناولأ) لصألاب تدرو ()

 أرقو عفرلاب نوقابلاو &تفلخو يئاسكلاو ةزمحو صفحو رماع نبا اهب أرق بصنلا ةءارق (٢)

 ٢٩٧/٢(. ج فاحتإ ،انبلا) اهرجب نسحلا



 ٤١١ . صنلا قيقحت :ينانلا منلا

 كو » هلوقو ،4اومَذَق ام» ىلع فطع بصن !٠[ :سي] 4 مُهَراَنآَو» هلونو

 .هانيَصخأ» وهو نم هولتي ام ىلع « َلُك» بصن ؟نن

 .هًالتَم» نم لدب هبصن ١٣[ :سي] « ةَيرَقْلا تاَحضأ » هلوقو

 ائيش 4 يمؤَق ط يف 4 تيل « لعفت مل ٢٦[ :سي] « يمؤَق تبل اي » هلوفو

 ناكو ،ءايلا عابتإب ميملا رسكنا ريمضلا ءاي اهطلاخ املف .مسالا بصنت ىهر

 .ةملكلا سأر وه يذلا ميملا يف لمعت ؟)

 وأ ذخألا تناك نإ :ينعي ٢١ :سي) 4 ةدحاو ةَحيَص الإ ثتامك نإ» هلونو

 وأ ةذخألا مسالاو ،ناك ربخ ىلع « ةحيص » بصن ،ةحيص الإ ةبوقعل

 .")ةماتلا ناك مسا ىلع عفرلاب ؛ةَحْيَص» ئرقو .ةبوقعل

 .ةركنلا ءادن ىلع هبصن ٣٠[ :سي] « ةرسح اي » هلوقو

 ءادتبالا ىلعف ""رمقلا » عفر نمف ٢٩[ :سي] «اَتْرَدَق َرَمَقْلاَو» هلوقو

 .ربخ يهو ،هب لوعفمو لعافو لعف نم ةبكرم ةلمج نم هلعج هبصن نمو
 يف لمعلا نع هرخآ يف هنم يتلا ءاهلاب لعافلا نع لغش ام ىمسي اذهو

 :هلوقك هل بصانلا سيلو ،ا١ :رونلا] 4 اَهاَتْلَرْثَأ ةروس » ىلاعت هلوقك ،4رَمَقْلا)

 الو ،هتبرض :نم ءاهلا وهو رمضم وهو الوعفم بصتنت دق هنأل ؛ هتبرض أديز

 رهظملا لعفلا سنج نم رمضم لعف ديزل بصانلا امنإو ،رخآ الوعفم بصنت

 .هتبرض اديز تبرض :مالكلاو ،كدعب ناك نم

 .ةصقان اهنأ ىلع بصنلاب نوقابلاو ،ةمات «ناك» نأ ىلع عفرلاب (ةحيص) رفعج وبا ارق ()
 .٤٠٠(. ۔٢/٩ ج فاحتإ ،انبلا)

 فاحتإ 5انبلا) .بصنلاب نوقابلاو ححورو ورمع وبأو ريثك نباو عفان «رمقلاو» عفرب أرق ()
 ٤٠٠/٢ ٤٠١(.

 ج



 ؛لوالا ءغزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ,مگ ٢.٤. آ ٤١٢

 ىلإ اَعاَتَمَو « هلوقو ءانثتسالا ىلع هبصن ٤٤[ :سيا 4 اتم ةَمُحخَر الإ » هلوقو

 .ًاعاتم مهانغّتم :يأ ،ردصملا ىلع ٩ ًاعاتم» بصن 4نيج

 ربخ ىلع ٩ ةَحن ر » بصن ٥٣[ :سيا ٦ ةَدحاَو و ةَ ةَحيَص الإ ثًَراَك نإ ط هلوقو

 بصن 4 ةَدحاَو و .ةحيص الإ ةلعفلا تناك نإ :يأ ك رومضم مسالاو ناك

 ."ةماتلا ناك ىلع مضلاب ئرقو 4٩. ةحيص ديكأت ىلع

 ؛نيهكف»و 4 نيهكاف » ئرقو لصألا ىلع [هه ؛سي] 4َنوُهِكاَت» هلوقو

 ."لاحلا ىلع بصن

 ىلع : ًالؤَق , بصنت ٥٨[ :سيي] 4 ميجر تَر نم ًالؤَق مالس , هلوقو

 ىلع هبصن زوجيو الوق مهل لاقي وأ ،ىلاعت هللا لوقي ا .ردصملا

 '") رصاصتخالا

 .لوعفملا وأ ردصملا ىلع هبصن ٦7[ :سي] 4 اًيِضُم اوُعاظَتا اَمَن» هلوقو

 .4 َرذنُيِل » ىلع فطع 4 ًوحَي >َي » بصن ٧٠[ :سيا 4 لؤَقْلا قحي وحَيَو » هلوقو

 :تافاصلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع [! د :تاناصلا] 4ارجَو»و 4 اًنَص » هلوق

 .لوألا عضوملا يف ليلق لبق اهب أرق نم جيرخت مدقت )١(
 .دهاجمو ،ةويح وبأو {ةداتقو ارفعج وبأو نسحلا أرقو ،فلالاب ،(نوهكاف) روهمجلا أرق )٢(

 .ةحلط أرقو ،(نوهكف) فلأ ريغب :ةياور يف عفانو ،حيبص نب ىيحيو ،ءاجر وبأو ،ةبيشو

 ءءايلابو فلآ ريغب (نيهكف) ءىرقو ‘لاحلا ىلع ًابصن ءايلابو فلألاب (نيهكاف) شمعألاو
 ٤٥٢/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) فاكلا مضب (نوهكف) ءىرقو

 ىلع بصنلاب (ًامالس) يونقلاو ،ىسيعو هللادبعو ،بأ أرقو ،عفرلاب (الس) روهمجلا أرق )٣(
 رحبلا ،نايح وبأ) .«اصلاخ مهدارم مهل يأ "لاحلا ىلع بصن» :يرشخمزلا لاقو اردصملا
 .( ٤٥٤٧ ج



 ٤١٢ گ ال. صنلا قيقحت :يئانلا هسنل

 وأ لوعفملا ىلع 4 اركذ . بصن ٣[ :تافاصلا] 4 اركذ تايلالا ط هلوقو

 .ردصملا

 ىلع فطعلا وأ 6كهلعنف رامضاإب بوصنم [ :تافاصلاا] 4 7 { هلوقو

 ةنيز بكاوكلا انلعج نإ :ليق هنأك "ىنعملا رابتعال ٦[ :تافاصملاا 4 ةنيزب)

 .ًاظفحو ءامسلا

 فذقلاو هنأل ؛ردصم وأ ةلعلا ىلع هبصن ٩١[ :تافاصلاا] 4 اًروُحُذ ط هلوقو

 .ءابلا وهو ضنفاخلا عزنب وأ ،نيروحدم :ىنعمب لاحلا ىلع وأ 9نابراقتم

 .زييمتلا ىلع هبصن ١[ :تافاصلا] 4 اًقْلَخ دشأ » هلوو

 .4 اوشخ ا ط ىلع فطع هبصن ٦٢[ :تافاصلا] 4 ْمُهَجاَوْزَأَو ط هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٤٠[ :تافاصلا] 4 هللا َداَبِع ا » هلوقو

 .لاحلا ىلع « َنيِلِباَقَتم » بصن ٤٤[ :تاناصلا] « َنيِلِباقَتُم رس ش ىَلَع » هلوقو

 [٤ه :تافاصلا] 4 سأب »ل ةفص رجلا هلحم ٤٦[ :تافاصلا] 4 َءاَضيَب » هلوقو

 .4 نيعم َم ل رسكب 4 ةذل ط هلوقو ٥فرصني ال نكل

 ردصملا ىلع ٩ اَنَتَتْؤَم » بصن ٥٩[ :تافاصلا] 4 ىلوألا اتََتََم ال » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع :ليقو لعافلا مسا نم

 .لاحلا وأ زييمتلا ىلع هبصن ٢: :تافاصلا 4 الوت زيَح َكيلذأ» هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 َنيَلاَض» بصن :9 :تافاصلا] 4 َنيَلاَض مُهَءاَآ اؤَقْأ» هلوق

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٢٤[ :تافاصلا] 4 تصلخ هلا دابع ال» هلوقو

 هزأل 4 ميهاربإ إ بصن ٨٢[ :تافاصلا] 4 ميهاربإل هتعيش هتعيس ش نم ق ط هلوقو

 ٩. نه مسا

 



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤١٤
 ٧7. رس تار

 نوديرت :يأ كامهبصن ٨٦[ :تافاصلا] 4 نوديرت هللا َنوُد ةهلآ امكف « هلوقو

 نوكي نأ زوجيو 0 هل لوعفملا مث ٠ ةياغلل لوعفملا مدقف ءاكفإ هللا نود ةهلآ

 .ةغلابملل اهسفن يف كفإ اهنأ ىلع هلدب 4 ةهلآ»و .هب لوعفم «ًاكفإ»

 .لاحلا ىلع هبصن ٠٠[ :تاناصلا] 4 َنيربذُم ُهنَع الوت » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٩٢[ :تافاصلا] 4 نيميلاب ابرض » هلوقو

 اردقم هتوبن ًايضقم هبصن ١٦١٢[ :تافاصلا] ٦ ايب قاَحشإب هات ؛ رشبو < هلوقو

 .نيلاح اعقو رابتعالا اذهبو .نيحلاصلا نم هنوك

 ؛نيلؤلا مكنابآ َتَرَو مكََر ةنلا ه نيِقلاَحْلا تخأ َنوُرَذَنَو» هلوقو
 نسحأ » نم لدبلا ىلع بصنلاب ئرقو ءءادتبالا ىلع عفرلاب ٦٢٥. ٦٢٦[ :تافاصلا]

 .4 َنيقلاَخْلا

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٠٢٨[ :تاناصلا] 4 َنيصَلْخُمْلا هللا دابع اّلإ» هلوقو

 ئرقو ،نينيسو ءانيسك (سايلإ) يف ةغل ٢٠[ :تافاصلا 4 نيساي » هلوقو
 نالوصفم فحصملا يف امهنأل ؛« نيساي » ىلإ ؛لأ» ىلإ ةفاضإلا ىلع

 هريغ وأ نآرقلا :ليقو ‘ يان دمحم وه :ليقو ،(سايلإ) ابأ 4َنيِساَي» نوكيف
 .""هللا بتك نم

 نم لدب لوألاف ةثالثلا ءامسألا بصنب فلخو بوقعيو يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق ()

 ىلع ةثالثلا عفرب نوقابلا أرقو حشمعألا مهقفاو هيلع فطع (بر)و هتعن (مكر)و (نسحأ)
 فاحتإ ،انبلا) وه ربخ وأ هيلع فطع (ثر)و هربخ (مكئر)و أدتبم ةميركلا ةلالجلا نأ
 ٤١٥/٢(. ج

 اهدعب امع اهلصفو امهنيب فلأو ماللا رسكو ةزمهلا حتفب بوقعيو رماع نباو عفان أرق )٢(

 رسكب نوقابلا أرقو ،هباحصأو نيساي دلو دارملاو ،ًافقو اهعطق زوجيف نيساي ىلإ لآ اوفاضأف
 سايلا عمج نيلاحلا يف ةدحاو ةملك اهدعب امب اهلصوو اهدعب ماللا نوكسو ةزمهلا

 ۔ "روكذملا يبنلل امسا هلعج ىلع وأ هينبو بلهملا يف ةبلاهملاك هباحصأ رابتعاب مدقتملا



 ٨ ٤١٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 .__ نح حر

 ىلع ؟زوُجَع» بصن ا:٥٢ ؛تاناصلاا 4 َنيرياَمْلا يف اًروُجَع اَلإ» هلوقو
 .ءانثتسالا

 .لاحلا ىلع هبصن ١٣٧[ :تافاصلا] 4 َنيحبضصم ْمهنَلَع َنوُرَمََل ْمُكَنَو < هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ا ٠٦٦ :تاناصلال ؟ َنيِصَلْخُمْلا هللا ةابِع الإ » هلوقو

 :ص ةروس نمو

 :ىنعمب ،ةةاصملا نم رمأ هنأل :ليقو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب ئرق

 وأ ثفّؤوجمملا ءانبلاو لبجلا نم كبيجي يذلا ثوصلا ىدصلا هنمو ،ةضراعملا

 حتفلابو كلمعب نآرقلا ضراع :يأ ،لوألا توصلا ضراعي هنإف هيلع تقعز

 !مسقلا فرح رامضإ وأ ،هيلإ هلعف لاصتاو مسقلا فرح فذحل وأ كلذل

 رجلابو ،ةروسلا ملع اهنأل ةفورصم ريغ اهنإف ارجلا عضوم يف حتفلاو

 ."باتكلا :ليوأت ىلع نيونتلاو
 يه (ال)و ،رارق نيح ال :يأ [ :صا 4 صاتَم نيح تالو» هلوقو

 (ًبز) ىلع تديز امك .ديكأتلل ثينأتلا ءات اهيلع تديز (سيل)ب ةهبشنتملا
 دحأ فذحو ،نايحألا موزلب تّصخو ‘ت مث :لوقن (مم) ىلعو ،تبز :لوقي ة

 عطق زوجي الف امسر تلصفنا نإو ةدحاو ةملك ذئنيح يهو ،نينيسو ءانيس روطك ةغل يهو .
 فاحتإ ءانبلا) ريظن اهل عقي ملو افقو اهيف مسرلا عابتا عنتميو ‘ىرخالا نع امهيدحأ
 ٤١٥/٢. ٤١٦(. ج

 .لامسلا وبأو "قاحسإ يبأ نباو نسحلاو ،يوبأ أرقو "لادلا نوكسب (ذاص) :روهمجلا أرق )١(
 ،نينكاسلا ءاقتلال رسك هنأ رهاظلاو ،لادلا رسكب (داص) :مصاع نب رصنو ،ةلبع يبأ نباو

 (داص) أرق نم اهفرص دقو ،لادلا حتفب (ةاص) ةقرفو .ورمع يبأ نع بوبحمو 6©ىسيع أرقو
 نسحلا أرقو .ةياور يف قاحسإ يبأ نبا وهو ©ليزنتلاو باتكلا ليوأت ىلع نيونتلاو رجلاب

 يهو 6،ص هذه يأ ‘فوذحم أدتبم ربخف سةروسلل امسا ناك نإف ،لادلا مضب (اص) :اضيا

 ٥٠٩/٧(. ج رحبلا ،نايح وبأ) روعألا نوراهو عفيمسلا نبا ةءارق



 الوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤١٦ ٨
 .٧=۔. . .مر _ ِ

 لعفلل :ليقو إمهل صانم نيح الو :يأ “سنجلل ةيفانلا يه :ليقو “نيلومعملا

 وأ .مسا هنأ ىلع عفرلاب ئرمو © صانم نيح ىرأ الو :يأ ،هرامضإب بصنلاو

 صانم نيح ال :وأ مهل الصاح صانم نيح سيل :يأ "ربخلا فوذحم أدتبم
 :"هلوقك 'رسكلابو .مهل نيأك

 ءاقب نيح تال ن اَتبَجأَت ناوأ تالو احلص اوب

 رسكلاب (تال)و نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل (نيحلا) ىنب نمو ،تال وأ
 ءاتلاب نويرصبلاو ‘ءامسأللاك ءاهلاب اهيلع نويفوكلا فقيو ،(نيح)ك

 ًاضعب نأ كلذو ءاهب اهلاصتال (نيح) ىلع ةديزم ءاتلا نإ :ليقو ،لاعفألاك

 .")ءاحلاو فلأ ماللا نيب ايدرف هبتكي مهضعبو ،ءاحل اقباطم هبتكي

 ئرُقو ١٨[، :ص] 4 َلاججنا » ىلع فطع هبصن ٠١[ :ص] « َريَلتلاَو» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 ةَروشْحخَم » هلوقو ،'٨اربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب

 نم نونلا حتفو نيءاتلا رسكي ٢٢[ :ص] 4 ةَجغَت نوعو عشي» هلوقو
 .زييمتلا ىلع « ةَجْعَت» بصنو ،'“نونلا رسكو نيءاتلا حتفب ئرقو 04 ةَجعَن»

 أرقو "نونلا عفرو ءاتلا مضب (يح ثالو) :لامسلا وبأ أرقو ،(نيح تأآلو) روهمجلا ةءارق )١(
 ٥١٠/٧(. ج رحبلا ،نايح وبآأ) نونلا رجو ءاتلا رسكب ،(نيح تالو) :رمع نب ىسيع

 )٢( ج :فاشكلا ،يرشخمزلا) :رظنا .يئاطلا ديبز يبأ لوق نم تيبلا اذه ٢٥٩/٢(.

 لوق ،ءاتلاب اهيلع فقولاو اهرسكو اهمضو ءاتلا حتف اهيف يور تالو» :نايح وبأ لاق )٣(

 6ال ىلع موقو ،ءاهلاب دربملاو يئاسكلا فقوو .جاجزلاو ناسيك نباو ءارفلاو هيوبيس

 زات طولخم مامإلا يف هآر نأ ركذو ةديبع وبأ هراتخاو ؛نيح يف تديز ءاتلا نأ اومعزو

 5.٥١٠/٧ ٥١٠١(. ج رحبلا ،نايح وبأ)«نيحب

 ىلع لوعفم فطع ،(نحبسي َلابجلا) ىلع افطع امهبصنب ،(ةروشحم زيطلاو) روهمجلا أرق )٤(
 أدتبم امهعفرب ،(ةروشحم يطلاو) يردحجلاو ةلبع ىبأ نبا أرقو }لاح ىلع لاحو ،لوعفم

 . ٥١٨/٧(. ج رحبلا ،نايح وبأ) .ربخو

 )٥( عشت) اهحتفب :يلع ني ديزو نسحلا أرقو ،امهيف ءاتلا رسكب (نوُعشِتَو عشي) :روهمجلا ارق =



 ٤١٧ - صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 لحس رصتقي

 .لاحلا ىلع ؟ًاعيكار» بصن [! :ص] ه ام٤عيكاَر ًرَحَو» هلوقو

 4 ىفلز » ىلع فطع ؟َنشُ» بصن [!ه ؛س] 4 بآم نشُحَو » هلوقو

 .4 نإ » مسا يهو

 .ءافلا باوجلاب هبصن ٢٦[ :ص] «» َكَّلِضتَ » هلوقو

 بصن !! ؛س) ؟ًالطاب امهنيب امو ضزألاو ءامنلا اَنْمَلَح امَو» هلوقو

 نهو هاَمهَنَب اقو» هلوقو ،ًالطاب انقلخ :هريدقت ردصم فصو ىلع «ًالطاب»

 ضرألاو }ةدحاو ىنعمب ةظفل يف تاومسلا لعج دقف 0 ضرأو ةلمج تاومس

 ركذ تاومسلا :ليق ،نوضرأ :لقي مل "« ضرألاو ءامتلا» هلوقو ،ةدحاو

 .دحاو سنج نهنأل نهدحو نوضرألاو ٦ اهسانجأ توافتل عمجلا

 6هربخو ءادتبالا ىلع عفرلاب ٢٩[ :ص] 4 كرابم كيل لا هاَتْلَرنَأ باَئِك « هلوقو

 .'»لاحلا ىلع بصنلاب ئرفو

 ىلع هعفر [١٢:؛ص] 4 دايجلا ثاَتفاَصلا يثقلاب هێَلَع ضرع ذإ » هلوقو

 دايجلا ثانفاصلا هيلع ضر ذإ :هريدقت .هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا
 .ىشعلاب

 ردصملا ىلع ؟بُح» بصن !؟! ؛س] ؟ ريخلا بح ثێتخأ» هلوقو
 لدي روكذم ريغ نم ةيانك سسمشلا :ىنعي 4 باججلاب ثراوت ىّتَح » هلوقو

 .« يِضَعْلا » هلوق هيلع

 نونلا رسكب :زمره نباو كنسحلا أرقو ،نونلا حتفب (ًةَجْعَن) :روهمجلا أرقو . (ذوُعشنَتَو =

 . ٧!٥٢١(. ج رحبلا ،نايح وبأ) ميمت ينب ضعبل ةغل يهو ث (ةّجغن)

 .(صضرزألاق ءامشلا) ةيالا باوصو ،(ضرالاو تاومسلا) اذكه لصألا يف تدرو ()
 اذك ،باتك اذه يأ ةةمزاللا لاحلا ىلع (ًاكرابم) ئرقو ،(رابم) عفرب روهمجلا ةءارق ()

 ٥٢٥٧). ج :رحبلا نايح وبأ) .دحأل اهابسني ملو ،يرشخمزلاو نايح وبأ اهركذ

 ٢٧/٢٣(. ح :فاشكلا ،يرشخمزلا)و

 



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤١٨ ٨
 :-.. .--ت3/_____

 .ًاحسم حسمت :يأ ردصملا ىلع هبصن ٢٣[ :ص] 4 اًحئَم َقفظَف » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٦[ :ص] 4٩ ءاَخْر هرمأب يرجت » هلوقو
ُ 

. 

 لك كلذكو « حيرلا » ىلع فطع هبصن ٢٧[ :ص] 4 نيطايشلاو » هلوقو

 ٢٨[. :ص] 4 داقضَةْلا يف َنيِنَرقَم ز مم َرقُم » هلوق كلذكو 4٩. َنيِطاَيَشلا ط ىلع فطع

 ؟ ىقلو » ىلع فطع 4 نشح» بصن ٤3[ :صا 4 بآم نشُحَو» هلوقو

 .4 نا < مسا يهو

 نم 4 ُهَلْهَأ ط ىلع فطع 4٩ ْمَُهَلْنِم < بصن [؛٣ :ص] 4٩ مهعم مهتم هليو ط هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن 4 انم ةَمحَر» هلوقو .4 77 اَنْبَهَوَو » هلوق

 ؟ َنسُحَل» نم لدبلا ىلع 4 تاّنَج» بصن [ه6 :س] ؟ نذَع تانج » هلوقو

 ؛ ثانألا مل ةَحَتَُم» هلوقو ،ا:٩ ؛ص) 4 َنشُحَل َنيِقَتُمْلل ق » هلوق نم

 امهنأ وأ ربخلاو ءادتبالا ىلع نيعوفرم '_ائرقو لاحلا ىلع هبصن ٥٠٠[ :ص]

 .فوذحمل ناربخ

 .لاحلا ىلع بصن [ه١ :ص] « اَهيِف َنيِئِكَتُم» هلوقو

 4َنإ» ربخ هنأ ىلع « اّتقزرَل» عفر اه :صا « اتفزرل اذَ ًنإ» هلوقو

 .4 اَذَه ط همساو

 .[هه ؛ص] 4 َرَشَل» نم لدبلا ىلع 4 مَّتَهَج» بصن [ه١٦ :صا « مّنهَج» هلوقو

 الوعفم :يأ لاحلا ىلع هبصنو ءاعد ٥٩] :صا 4 مهب ابَحرَم ال < هلوقو

 .ردصملا نع دعبي الو ةعسو ًابحر مهل اوتأ ام :يأ ابحرم ال مهيف

 ؛نيءاتلا عفرب . (غهَل ةَحَفُم نذَع تاَتَج) :ةويح وبأو عيفر نب هللا دبعو 6يلع نب ديز أرق (١)

 ٥٣٧/٧(. ج رحبلا ،نايح وبأ) ربخو أدتبم



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا ٨٦ ٩ ١ ٤

 ۔۔___اا

 وأ ردصملا ىلع 4 ًافغض » بصن ٦١[ :ص] 4 اًفغِض اَباَذَع هذف » هلوقو

 .4 اًباَذَع» ل ةفص

 6'"همضب ئرقو ،نيسلا رسكب ئرق ٦٢[ :ص] 4 اًيرخِس ْمُهاَنْذَحَتأ » هلوقو

 .لاحلا ىلع 4 اًيرخس» بصنو

 اهمسار 4 » ربخ ىلع 4 ّقَحَل < عفر [٤٦؛ :ص] « َّحَل َكلَذ نإ » هلوقو

 .4 ّقَح» لدب ىلع هعفر « مضصاَخت» هلوقو .4 َكلَذ»

 ه ٌقلاَع» نيونت ىلع ؟ًارقَب» بصن ا" ؛س] ؛ارَتَب قلاَح ينإ » هلوقو
 .لوعفملا ىلع

 .لاحلا ىلع هبصن [٧؛ :] 4 نيدجاس هل اوُعَفَ » هلوقو

 وهو ريمضلل ديكوت 4 َنيِمَمَجَأ» بصن اه! ؛س] 4َنيِعَممْجَأ» هلوقو
 . نَيوغأب بوصنم هنأ كلذو 4 ْمُهَنَيوغأَل » هلوق نم 4 مه ,

 هلوقو ،ءانئنتسالا ىلع ؟ كداَبع» بصن اه٢ ؛ص] 4 دابع الإ » هلوقو
 .4 َدابع»ل ةفص هبصن « َنيصَلْخُمْلا مُهنم»

 ىلع عوفرم لوألا > دحلا ط ذف [ :ص] > لوقا كَحْلاَو قَحْلاَق . هلوقو

 4 لوقأ كَحْلاَو ط هلوقو هنع رخأت لعفلاو ©لوعفم هنأ بصن ىقابلاو ءادتبالا

 ."مسقلا فرح فذحب لوألا بصنب :ئرقو ،َقحلا لوقأ :يأ

 اهرسكب نوقابلا أرقو ؤفلخو رفعج وبأو يئاسكلاو ةزمحو عفان نيسلا مضب (ًاترخش) ارق ()

 ٤٢٤/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) (ًاترخِس)

 يمسق وأ ينم وا ،هربخ (نَلشآل)و (قَحْلاَق) ءادتبالا ىلع عفرلاب فلخو ةزمحو مصاع أرق (؟)

 لوالاف ،امهعفر يعوطملا نعو قحلا يلوق وأ "يحلا انأ :يأ ،ةيربخلا ىلع وأ ينيمي وأ

 هوحن وأ يلوقو "لوالا ريدقتلا ريغ ىلع هدعب ةلمجلا هربخو ءادتبالاب يناثلاو رم ام ىلع

 = امإ لوألاف (لوثأ ئَحْلاَو قَحْلاَف) امهبصنب نوقابلا أرقو "لوألا ىلع دئاعلا فذحو هيلع



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك عت . .., ٤٢٤

 هلوقو نم مهديكوت « َنيِعَمْجَأ» رسك ٨٥ صا 4 َنيِمَمْجَأ مهنم » هلوقو
 .هركذ انمدق يذلا فالخ اذهو ،(نم)ب رج (مُه)و ؟مهنم »

 :رمزلا ةروس نمو

 هربخو أدتبم وأ اذه :لثم &فوذحم ربخ ١[ :رمزلا] 4 باتكلا ليزنت ث هلوق

 .4 هللا َنم »

 ئرقو لاحلا ىلع هبصن [! :رمزلا] 4 َنيذلا َُل اصلخم هللا دعا » هلوقو

 ."فانئتسالا ىلع 4 نيذلا» عفرب

 . ۔ ,ر . ه ۔ مح ۔۔ة؟(۔ ۔ .ها( ۔1ً ۔۔ .
 4٩ يرجي لك < عفر ٥[ :رمزلا] 4 يرجي لك َرَمقلاَو سمشلا رحسو ط هلوقو

 .ءادتبالا ىلع

 مُكْفْلْخَي» ردصم « ًاقلَح» بصن ٦ .رمزلا ؛قلَح دغب ني اًقْلَخ» هلوقو
 نطبلا ةملظ « رثات تاملظ يف» هلوقو .ماظع مث ةغضم مث ةقلع مث ةفطن نم

 .هٍتاَمْلُْظ» نم لدب « ثالت» رسكو ،ةميشملا ةملظو "محرلا ةملظو ،بلصلاو

 رودصلا :هلصأ ،ث بولقملا نم اذه ١[ :رمزلا] 4 رودصلا تاذب ميِلَع هنإ »

 باق نيسوقلل ال هنأل ؛نيسوق باق :هلوقك ‘كلذ زئاج هنأو بولقلا تاوذ

 ."سوق ىباق :لصألا ىفف ،ناباق سوقلل نكلو دحاو

 (نلئآل)و ٥©بصتناف مسقلا فرح هنم فذح هب مسقم وأ ،قحلا قحأ يأ قلطم لوعفم -=

 .قحلا اومزلا :يأ ءارغإلا ىلع وأ اضرتعم (لوُثأ قَحْلاَو) هلوق نوكيو مسقلا باوج
 ٤٢٥/٢(. ج :فاحتإ .انبلا) هدعب (لوُقآب) بوصنم يناثلاو

 عجارلاو ءاصلخمب العاف (يلا) عفرلاب ةلبع يبأ نبا أرقو بصنلاب (نيلا) روهمجلا أرق ()

 ريمضلا نم اضوع لأ نوكي وأ كنم نيدلا يأ ،نييرصبلا يأر ىلع فوذحم لاحلا يذل
 :رحبلا ،نايح وبآ) ماللا حتفي اصلخم أرقي نأ هعفر نم قحو :يرشخمزلا لاقو .كنيد يأ

 .( ٥٥١١٧ ج

 .قبس اميف هل احرش فلؤملا مالك مدقت )٢(



 .ك هسنا ننس ن مس
 غّتَمَت» هلوقو "لاحلا ىلع هبصن اه ؛رمزلاا ؟ هيلإ اكيش ُهَبَر اعَد» هلوقو

 .اليلق كرفكب ًاعاتم عتمت :هانعم اردصم ةفص ىلع هبصن 4 ًاليِلق رفكب

 ؟ امِئاَتَو اذجاس» هلوقو ؤفرظلا ىلع هبصن اه :رمزلا 4 ليللا ءانآ » هلوقو

 ."هربخلا دعب ربخلا ىلع عفرلاب اثرقو ،لاحلا ىلع ابصن

 4 ةنسح ط عفر ١٠١[ :رمزلا] 4 ةنسح ح ايندلا هذه ى ١ وئتخ ح ا َنيِذَلل < هلوقو

 . ءادتبالا ربخ ىلع

 .لاحلا ىلع هبصن ١[ :رمزلا] « اصلخم ةللا َدْبْعَا 5 » هلوقو

 هلوقو ،}4دْبَعأ»ب ةللا» بصن ا! رمزلا ديعأ نلا لق» هلوقو
 .لاحلا ىلع هبصن 4 اصلخم »

 هيلع تقح :لقي ملو ااه .رزلا باقلا ةملك ِهيَلَع َقَح ْنَمَقَأ» هلوقو
 هظفل مسالا كلذ ناكو مسالا ليق ركذ اذإ لعفلا نأ كلذو ‘باذعلا ةملك

 نيذلا ذخأو » كلذ لثمو ،هل لعفلا ريكذت زاج يقيقحلا ريغ ثنؤمل ظفل

 يف هكراشي ال يذلا يقيقحلا ثنؤملاو ريثك هلثم 6٦٧ :دوه] 4 ةَحيَصلا اوُمَللَك

 ريغ ثينأتلا امأو كلذ لاثمأو سرفلاو ،ةأرملا :لثم ريكذتلا تاغللا ضعب

 لوق ،باذعلا ةملكو ،كالهلاو ةحيصلاو ؤ©فجرلاو ‘ةفجرلا :لثم يقيقحلا

 .كلذ لاثمأو باذعلا

 .ردصملا ىلع هبصن ٢٠( :رمزلا 4 هللا دغَو » هلوقو

 هلوقو ،حدملا وأ لاحلا ىلع هبصن ٢٨! :رمزلا] 4 اّيبَرَع انآرق » هلوقو

 ٩. ائآزق» نم لدبلا ىلع هبصن « ريَغ»

 (عئافَو دجاَس) امهعفرب :كاحضلا أرقو ؛لاحلا ىلع بصنلاب ،(اممِئاَقَو ادحاَس) روهمجلا ارق ()

 نيتفصلا نيب عمجلل واولاو اربخ دعب ربخ هنأ ىلع امإو ث (تياق)ل تعنلا ىلع امإ

 .(٧٥٥ا/٧ ح :رحبلا نايح وبأ)



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٤٢٦
 مل- . ۔- /

 4٨ًلتَم» نم لدبلا ىلع هبصن ٦٩[ :رمزلا ؟ًالّجَر التم ةللا ترَض» هلوقو
 هيلع فوطعمو لوألا نم لدب «ًالُجَر»ف ؛ًاملَس ًالُجَرَو» هلوق كلذكو

 ىلع هبصن التم نايوتشت لَه» هلوقو .4ًالجَر» ةفص ًاملَس» هلوقو

 .''نلَعَم :ئرقو ،زييمتلا

 كلذك ،يحلل لاقت ديدشتلاب ٣٠[ :رمزلال 4 َنوُتَيَم مهو تيم َكَنإ» هلوقو

 دق يذلا تيملا هب فصوي وهف ددشي مل اذإو ‘توميس هتبقاع نأ كش ال هنأل

 .تام

 نمف 4 هتَمُحَر ثامكِيممُم»و ،ا٨٢ :رمزلا] 4 هرض ثاق شامك نه لَه» هلوقو

 نمو 04 ةَتَمْحَر»و «ةَرض» بصت عفرلاب 4تاَكيمم»و .؟ اقيشاك» نؤن
2 

 فصو ىلع 4 هنخَو . بصن ٥] :رمزلا] 4 هَنخَ نلا ركذ اذو < هلوقو

 .لاح وأ ردصم

 4 بقلا ملاَع » كلذكو ٤[ :رمزلاا 4 تاواَمَتلا َرطاَق م الا ل » هلوقو

 .فاضملا ءادن ىلع ؛ملاَع»و « َرطاَف» بصن

 هلوق نم “ام» ىلع فطع « ةلئم» بصن "٤! :رمزلا] 4 ةلثمو » هلوقو

 .4 ضزألا يف ام اوملظ َنيِذَلل نأ ؤَلَو»

 :رحبلا ،نايح وبأ) دحأل اهبسني ملو «نيلجرلا لاح قباطف 5(نيلثم) ئرمو» :نايح وبأ لاق )١(

 ٥٦٦/٧(. ج

 مسا (ةتَمُحَر)و (ةرَض) بصنو (تاَكبيفش)و { (تامقِِثاَت) نيونتب بوقعيو ورمع وبأ أرق )٢(

 مهقفاو ،يئع يأ :نعب رخآ ىلإو هسفنل دحاول ىدعتيو هلعف لمع لمعيف اهطرشب لعاف

 رجو (ثاكِسمُم ،تاقِشاَك) امهيف نيونت ريغب نوقابلاو نصيحم نباو نسحلا أرقو ،يديزلا
 ٤٦٢٩/٢، ٤٣٠(. ج :فاحتإ ،انبلا) ةيظفللا ةفاضإلا ىلع (هتَمُحَر هرُض)

  



 ٦ ٢ ٤ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 «٢ يدابع» نم ءايلا بصن اه" .رمزلا 4 نيذلا يدابع اي لُت» هلوقو
 اذه ىف اهنأ كلذو نينكاسلا ءاقتلال كلذو 4 نيذلا » نم فلألا عىجمل

 ٠١ ٢["'. :نارمع لآ] هنلا ه ملأ » كلذكو ‘تاكرحلا فخأ عضوملا

 مضو ،لاحلا ىلع هبصن [هه :رمزلا] 4 ةَتْفَب ُباَذَقْلا مكيأ نا » هلوقو

 نينكاسلا ءاقتلال 4 تاذل ط نم فلالا ءيجم دنع 4 مكيتأت < نم ميملا

 .تاكرحلا فخأ انه وهو فاكلا ةمض عابتال

 .سفن لوقت نأ ةهارك :يأ [ه٦ :رمزلال 4 سف َلوُمَت نأ » هلوقو

 64َلوُقَت نأ» ىلع فطع ؛لوُقت» بصنب !ها .رمزلاا 4 َلوقَت ؤأ» هلوقو
 هبصن [٥ه :رمزلاا 4َنوكأَت» هلوقو ،ىلوألا ريغ [٥ه :رمزلا 4 َلوُقَت ؤأ» كلذكو

 .ءافلاب باوجلا ىلع

 4 نأ » ىلع 4 رْيَغ» بصن ٦ :رمزلاا 4 ديعأ يورم أَت هللا َرْيَعَفَأ » هلوقو

 .ريخأتو ميدقت هيف

 .4 ذْبغاَنف» بصن ٦٦[ :رمزلا] 4 ٌذْبغاَق ةنلا لب » هلوقو

 بصن :يأ !هردصم فصو ٦٧[ :ربزلا] 4 هرذق ح هللا اورَدَق اَمَو » هلوقو

 4٩. هرذق د 2 ۔ َقَح»

 .لاحلا ىلع بصن ٢] :رمزلا] 4 اَهيِف نيدلاخ ط هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن ٢٢[ ؛رمزلاا 4 َنيدلاَخ اهوُلُخذاَف» هلوقو

 ءانبلا) نوقابلا اهنكسو رفعج وبأو مصاعو رماع نباو ريثك نباو عفان انه (َيِدابع) ءاي حتف )١(

 ٤٣٠/٢(. ح :فاحتإ

 .نارمع لآ لوأ هرظناف الصفم اهيلع فلؤملا مالك مدقت دقو (؟)



 !لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٢٤ ٨
 حت۔ ر۔۔-۔ة:,ري

 :نمؤملا ةروس نمو

 ."نينكاسلا ءاقتلال كيرحتلا ىلع ميملا حتفب ئرق ا .رناغ) مح » هلوقو

 نزو ىلع اهنألو ؛ثينأتلاو فيرعتلل هفرص عنمو ،أرقا رامضإب بصنلاو

 .ليباهو ليباقك يمجعأ

 تعسو :يأ ءامهبصن ٧[ :رفاغ] « اًمْلعَو ةَمحخَر ءيش رك تغسَو » هلوقو

 ملعلاو نمحرلل هفصو يف قارغإلل هلصأ نع ليزأف ‘كملعو كتمحر

 .اهمومع يف ةغلابملاو

 ىلع 4 َنيصِلْخُم » بصن [ :رناغ) 4 نيذلا هل نيصلخم ةثلا اوغذاق» هلوقو

 .لاحلا

 اهمساو ،ناك ربخ ىلع 4 دشأ » بصن (" :رئاغ دشأ مه اوئاك» هلوقو
 يف اًراَنآَو» كلذكو .زييمتلا ىلع 4ًةَوُف» بصن 4ًةَوُث مهنم» هلوقو .؟ممه»
 .هلثم ؛ضزألا

 ؟ َنيرهالظ» بصن ٢٦[ :رفاغ] 4 َنيريهالت مويلا كلملا مُكَل مؤق اي» هلوقو
 .لاحلا ىلع

 4 َرثم» بصن ٢٠[ :رفاغ] « بارخلا مؤت لم مُكنَلَع ثام يئ » هلوقو

 َ .4 ثاححَأ»ب

 .4 بارخلا مؤي لثم » نم لدب ٣١[ :رناغ] 4 بأ لثم» هلوقو
. . 

 .لاحلا ىلع هبصن ٣٢[ :رفاغ] « َنيريدُم نولوت مت » هلوقو

 .لاح وأ زييمتلا ىلع هبصن [ :رئاغ] 4 اَتْقَم َرْبَك» هلوقو

 )١( ج :رحبلا نايح وبأ) ىسيعو قاحسإ يبأ نبا ىلإ نايح وبأ ةءارقلا هذه بسن ٥٩٤/٧(.



 ٤٢٥ رس تچرر صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 بصن ٣٦. ٢٧[ :رفاغ] 4 تاراملا تاتشأ ٥ تابنلا عل ىّلَعَل » هلوقو

 فوطعمف هعفر نمف 4 عناق » هلوقو ،لوألا نم لدب 4 تاواَمَلا تابش {

 ."يجرتلا باوج ىلع ءافلاب باوجلاب هبصن زوجيو 4 لأ ,

 :يأ ردصملا فصو ىلع هبصن ٥٨[ :رفاغ] 4 َنوُوُكَذَعَ اَم اليلق » هلوقو

 .اليلق اركذ نوركذت ام

 ىلع هبصنو نيرغاص :يأ ٠٦[ .راغا 4 َنيرخاد مَنهَج َنوُلُخْذَيَس» هلوقو
 .لاحلا

 .لاحلا ىلع ؟ارصْبُم» ينعأ ٦١[ :رئاغ] 4 ارصْبُم َراَهَتلاَو» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [٦ه :رناغ] 4 نيذلا هل نيصلخم » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن :٠[ :رفاغ] « اَهيِف نيدلاخ » هلوقو

 كلذكو زييمتلا ىلع «ًةَوُق» بصن اها .رناغ] 4ًةَوَق دشأو » هلوقو
 . زييمتل ١ ىلع 4 ًارائآو ط

 :ليقو تش هللا رس :يأ ردصملا ىلع بصن ٨٥[ :رفاغ] 4 هللا ةتس « هلوقو

 .ةنسك :يأ ،ضفاخلا عزنب تبصن :ليقو ،هللا ةنس اومزلا :يأ ،ءارغإلا ىلع

 :تلصق ةروس نمو

 رخؤم حدملا وأ مدقم لاحلا ىلع بصن ا٢ :تلصن] « اّيبَرَع انآرق » هلوق

 .4 ثَّلِصْن » نم

 باوج يف :ليقو 6(يل نبا) يف رمألا دعب نأ ريدقتب (عِلطأَف) نيعلا بصنب صفح أرق ()
 أرقو ،نوعنميف نويرصبلا امأ كنييفوكلا بهذم ىلع ينمتلا ىلع المح (يلعل) يف يجرتلا
 .(٤؟٢/٧ ج :فاحتإ ءانبلا) (غلبأ) ىلع افطع (غعيلظأَق) عفرلاب نوقابلا

 



 (لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ,ي/ ٢٢.2

 امهعفر زوجيو ‘لاحلا ىلع امهبصن [: :تلصن] 4 اًريِذَنَو اريِشَب » هلوقو

 '٨فوذحملا ربخلا وأ « باَتيك» ل ةفصلا ىلع

 :لاقي هنأك ردصملا ىلع هبصن ٠٠١[ :تلصفن] 4 َنيِلئاَتلل ءاوس » هلوقو

 .( اوس يه : :ىلع عفرلاب ئرقو ©}لاح : :ليقو ،نيلئاسلل ءاوس توتسا

 عقاولا ردصملا ىلع امهبصن ١١[ :تلصن] « امهْزَك ؤأ اَعؤظ اتنإ » هلوقو

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع امهبصن 4 َنيمئاظ ايتأ اََلاَق» هلوقو ،لاحلا عقوم

 وأ اظفح اهانظفح :يأ ردصملا ىلع هبصن !١[ :تلصن] 4 اًّْفِحَو » هلوقو

 .لوعفملا ىلع

 .4 ةقعاص » ىلع فطع ١٢[ :تلصن] 4 َلْثم» هلوقو

 هلوق كلذكو ٠ زييمتل ١ ىلع هبصن ١٥[ :تلصن] ٩ ةو ام دشأ : نم َم » هلوقو

 م و . م 

 .4 ةوق مهنم دشأ وُه»

 ٧¡ تلصن) ؟ ىدهلا ىَلَع ىمعلا اوُبَحَتشاَف ْمُهاَتَدَهَف دوُمَت اًمَأو» هلوقو

 وه سيلو ©ىدهلا مهل انيتآ :يأ ،نايبلا ىده وهو ىدهلا مهيلع ضرع :يأ
 ٨مهل هللا هردق امع هنوفرصي اوردق امل ةمالسلا ىده هنأ ولف ةمالسلا ىده

 .هيلع ىمعلا اوبحتساو نايبلا ىده اذه نكلو

 .فرظلا ىلع « َنَوَا » بصن ٢[”"' :تلصن] « ٍةَوَم ََم لو ْمُكَقَلَح » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٢٨[ :تلصف] ٦ َنوُدَحخَي انتايآب اوناك امب ُءاَرَج < هلوقو

 رأ .باتكل ةفصلا ىلع امهعفرب (ويذنو ريشب) يلع نب ديز أرقو ٥ثبصنلاب روهمجلا ةءارق (١)

 ٦٣٩/٧(. ج :رحبلا نايح وبأ) .فوذحم أدتبم ربخ ىلع

 (ءاَوس) رجلاب بوقعي أرقو ،ءاوس يه يأ رمضم أدتبملا ربخ (اَوَس) عفرلاب رفعج وبآ أرق )٢(
 ردصملا ىلع (عءاَوَس) بصنلاب نوقابلا أرقو نسحلا هقفاو هيلإ فاضملا وأ فاضملل ةفص

 ٤٤٢/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) (اهتاوقأ) ريمض نم لاحلا ىلع وأ 5ءاوتسا توتسا :يأ ردقم لعفب

 .(ةرم لوأ مكقلخ) اهباوصو ،(ةرم لوأ مهقلخ) لصألا يف ةيآلا تءاج )٢(

  

 



 ٨ ٢٧ ٤ صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 __ راحم مس --

 .لاحلا ىلع هبصن ٢! :تلصنا “ميحر ٍروُقَع نيم ًالؤن» هلوقو

 .زييمتلا ىلع ًألؤَ» بصن ٢٢ :تلصن] « ًالؤَق نسحأ نَمَو» هلوقو

 ٩ هننَبَو َكَنِيَب» بصن ٢٤!" :تلصن) ةوادع هَنيَبَو َكَتَنَب ينا ادإ » هلوقو

 .فرظلا ىلع

 .ةيجسلا هذه :ينعي [٢ه تصنا ؟ اوربص نيذلا الإ اَماَقَلِي امَو» هلوقو

 :ىروشلا ةروس نمو

 ٩ قسع» هباوجو مسق 4 مح , :لاقي ١ ٢[ :ىروشلا] 4 سع ٥ مح « هلوق

 ."ةروسلل نامسا امه :ليقو ،امهنيب لصف كلذ لجأ نم

 ردصم ىلإ ةراشإلا !ء :ىرودلا] ؟ اَيبَرَع انآرق كيلإ اًنيَحؤَأ َكلَدَكَو» هلوقو

 بصن ٧! ؛ىروشلاا عمجلا موي رذنو » هلوقو ،لاح وهو ٣! :ىروشلاا 4 يجوُ»
 .« َرذنئل» ىلع فطع « عمجلا موَي»

 .ردصملا ىلع هبصن ٠٤[ :ىروشلا] 4 مهتيب ايفَب » هلوقو

 امهو « ىرت » ب ابصن [ :ىروشلا] 4 ريقف َنيِقفشُم َنيملاَتلا ىرت د » هلوقو

 .نالاح

 ٢٣[٠ :ىروشلا] « ىرقلا يف ذ ًةَدَوَمْلا ار » هلوقو

 ؛ اهلثم ة ةنس » ،ةفاضإلا ىلع رسكلاب !!. :ىروشلا « ٍةَتَيَس اَرَجَو» هلوقو

 اََجَو » لدب ىلع عفرلاب
 .لاحل . -

 ا ىلع هبصن !ه ؛ىروشلاا لذلا نيم نيوِشاَخ اَهْيَلَع نوضرعي » هلوقو

 .تبثأ امك ةيآلا باوصو (هنيبو كنيب يذلاف) لصألا يف )١(

 .ه ملعلا درنف ملسأ فقوتلاو اريغك مالك روسلا لئاوأ فورح ىنعم يف ()
 .اهتالولدم نوكسل

 اهبارعإ نكس اذل



 ؛لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٢٨ ٨
 روح بن س ٠ر_ _

 .لاحلا ىلع هبصن ٤٨[ :ىروشلا] 4 اّطيِفَح مهنَلَع ًكاَنلَسزَأ اَمَن» هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن [ه٠ :ىروشلا] ه اَئاَنَو اناك مهجؤز وأ » هلوقو

 ؤأ» هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن [ :ىروشلا] ه ايخَو الإ ةللا ةَمَلَكِي نأ»و

 .4 َمَلَكِي نأ» ىلع فطع « ليمز
 طارِص» نم لدب « طارِص» بصن [ء٢ :ىروشلا] 4 هللا طارص » هلوقو

 ٥٢[. :ىروشلا] 4 ميقتسم

 :فرخزلا ةروس نمو

 ىلع «ًاحفص» بصن [ه :فرخزلاا اًحْفَص ركذلا مكنع برضت » هلوق
 ىنعمب هنإ :ليقو نيحفاص :ىنعمب لاح وأ هلوعفم وأ هظفل ريغ نم ردصملا

 .افرظ نوكيف ،بناجلا

 .زييمتلا ىلع هبصن ٨[ :فرخزلا] ه اشظب » هلوقو

 ةفص ىلع « ًاتيَم » بصن [١:فرخزلا] 4اكيَم ةَدْلب هب انرا » هلوقو

 .ناكملاو دلبلا ىنعمب (ةدلبلا) نأل هرذ امنإو 64ةَدْلَب »

 ٢ ٨٢٢٣ :فرخزلا] « هروهظ ىّلَع اوؤَت تل ه َنوُبَكْرَت ام ماعنألاو » هلوقو

 اوركذت مث» هلوقو ىنعملل هعمجو .4 نوكت ام» هلوق نم هوركذ

 .4 اوؤَتسَتل » ىلع فطع نابوصنم امهف 4 اولوقت ةنو و» كلذكو ١٣[ :فرخزلا]

 نم ! للك »و لاحلا ىلع هبصن ١٧[ :فرخزلا] 4 اًدَوئُم ههْجَو للك < هلوقو

 .(ناك) تاوخأ

 نوبز ام .ماعنألاو , كلملا نم مكل لَعَجَو اهنك جاوزألا َقَلَخ يذَلاَو) )0١٦ ١٢(: نيتيآلا صن ()
 َرُخَس يذلا ناَحْبش اولوُمَتَو ِهَلَع مئْيَوَتْسا ادإ مكبَر ة ةمغن اوزكذت مث 2 هروهظ ىّلَع اوؤتشتتل ه

 .(َنينرقُم ُهَل انك اَمَو اذه ال

 .(لظ) باوصلاو ،(لض) لصألا يف )٢(

  



 ٨ ٤٢٨٨٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .4 ةَمِلَك» ىلع فطع اهبصن ٢٨[ :فرخزلا] 4 ةَيقاَب » هلوقو

 .4 اًيرْخُس » هلوق كلذكو ،لاحلا ىلع هبصن ٢٢! :فرخزلاا 4 تاَّجَرَد » هلوقو

 '١¡٢ه ٣٣ فرخزلا 4 اًفخُؤَو» 04ارزش ااوْنَأ» 04 جرامَمَو» هلوقو
 .4اَْلَعَجَل» ب بوصنم وهو ،4اقَقُس» ىلع تافوطعم بصن نهلك

 يه ماللاو {ةففخملا 4 نإ» يه ٢٥" .فرخزلا امل كلذ لك نق » هلوقو
 أنإ) عم هب ئرقو ٨ةيفان 4نإ»و ،الإ :ىنعمب ديدشتلاب « اممَل»و .ةقرافلا

 .'"(امو

 وأ 6ريرقتلل اهيف ةزمهلاو ،ةعطقنم "ا(ام) !ه فرخزلا) 4 يَح انأ غأ» هلوقو
 نورصبت مأ ،نورصبت الفأ :ىنعملاو ؤببسلا ماقم ببسملا ةماقإ ىلع ةلصتم

 .هنم ريخ ينأ نوملعتن

 .٩اًنَلَس» ىلع فطع ٥٦[ :فرخزلا] « ًالَتَمَو » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٥١! :فرخزلا] ًالّمَم ميزَم نبا برض اممَلَو » هلوقو

 ىلع > الدج ط بصن ٥٨[ :فرخزلا] 4 الدج الإ َكَل هوُبَرَض اَم ط هلوقو

 .لاحلا

 نمخزلاب زُمْكَي نق اًلَعَجَل ةدحاو ةمأ شائلا نوكي نأ الؤلو) )٣٣ _ ٣٢٥(: تايآلا صن ()

 ه نوئِكتَ اهيلع اززشز انابأ مهنول ه نورَهْظَي اهيَلَع جرامعَمَو ةضف نم امع مهتويب
 .(نيقئمْلل كبز دئع ةرخآلاو ايندلا ةايحلا غاتم اممَل كلد لك نإو افوخو

 .(اتنألا ةايحلا غاتم امل كيذ ُلُك نإو) اهباوصو ،(امل لك نإو) لصألاب ةيآلا تدرو )٢(

 ماشه نع فلتخاو ،ةيفان ناوألا ىنعمب (عاتم ( ميملا ديدشتب زامج نباو ةزمحو مصاع أرق )٢(
 كنحلا يبأ ىلع ينادلا أرق هبو ديدشتلاب كلذك ةبراغملا رثكأو ةقراشملا هنع ىورف

 ارق هبو ماشه نع دابع نباو يناولحلا ةياور نم حتفلا يبأ ىلع أرق (عاتم اَمَل) فيفختلابو
 ٤٥٦/٢(. ج :فاحتإ انبلا) ديكأتلل ةديزم (ام)و رم امك ةقراف (ماللا)و ةففخملا يه (نإ)ف نوقابلا

 .(ما) نم ميملا ينعي )٤(



 ؛لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٤٢٣٠
   ."تح ۔ . ۔ :: ر

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٦[ :فرخزلا] 4 ةَتْغَب مهيأ نأ » هلوقو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٦١[ :فرخزلا 4 َنيِقَُمْلا الإ» هلوقو

 زوجيو ©يلع هرسكو ،‘لوسرلا لوق :ينعي [٨ه٨ :فرخزلا] ؟ هليقو » هلوقو

 ىلع عفرلاب ئرقو ،ةعاسلا لحم وأ [ه٠ :فرخزلا] 4 مُهَرِس» ىلع فطعلل هبصن

 ."4 بر اَي» هربخو أدتبملا

 :ناخدلا ةروس نمو

 الصاح ارمأ رمألا اذهب ينعأ :يأ [ه :ناخدلا 4 اندنع نم ارم » هلوق

 .اردصم عقو يهنلا لباقم هب دارملا نوكي نأ وأ ،الاح نوكي نأ زوجيو

 ؤ انإ » نم لدب 4ةممُحَر» بصن ٦[ :ناخدلاا ؟ َكّبَر نم ةمحَر» هلوقو

 .هب لوعفم « ةمحَر»و ؟رفأ» وأ (؟ :ناخدلا 4 َنيرذنُم

 :يأ ردصملا ىلع هبصن [٦ه :ناخدلا] 4 اليلق باقلا اوفشامك انإ» هلوقو

 .فرظ وهو نامز وأ ،ًاليلق افشك

 ىلع هبصنو ةعساو ةوجف اذ احوتفم :يأ ٢٤[ :ناخدلا] 4 اَوُهَر َرْحَبْلا » هلوقو

 .لاحلا

 ٣٨[ :ناخدلا] « نيبعال اَحَهَتيَب اَمَو ضزألاو تاَواَمَلا اَنْقَلَخ امَو» هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن

 :يأ (ةعاشلا) ىلع افطع ءايب ةلصلل عم ءاهلا رسكو ماللا ضفخب (هِليقَو) ةزمحو مصاع أرق )١(
 ليقلاو لاقلاو لوقلاو - مالسلاو ةالصلا امهيلع ۔ ىسيع وأ دمحم لوق :يأ ،هليق ملع هدنعو

 اهتلصو ءاهلا مضو ماللا حتفب (ةَليِقَو) نوقابلا أرقو ،شمعألا امهقفاو ،دحاو ىنعمب رداصم
 ىلع افطع وأ ،اذك هَليق ملعيو ةعاسلا ملعي نأ هدنعو :يأ (ةعاشلا) لحم ىلع افطع واوب

 اذك ليق نوتبكيو كلذ نوبتكيو :يأ فوذحملا (وُبتَكي) لوعفم ىلع وأ (مهاَوُجَنَو مُهزِس)

 :يأ ردصم هنأ ىلع وأ ،ةَليقو كلذ نوملعي :يأ فوذحملا (َنوُمَلْعَي) لوعفم ىلع وأ ءاضيا

 !/5٤٦٠ ٤١(. ج :فاحتإ ،انبلا) ةق دمحم هلوسر ليق ملعي هللا :يأ لعف رامضإب وأ ،هَليق لاق



 ٨ ٤٢٣١ صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا
 رصح . رع

 64ًنإ» ربخ ىلع مضلاب ٤٠! :ناخدلاا 4 مُهَتاَقيِم لضقلا مؤت َنإ» هلوقو

 ريمضلا نم ديكأت 4 َنيِعَمُجَأ»و ،'"مهئازج داعيم :يأ هنأ ىلع بصنلاب ئرقو

 .رسكلا هلحمو (مه) نم

 .لاحلا وأ حدملا ىلع هبصن ٥١[ :ناخدلا] 4نييأ ماق ييف » هلوقو

 .ناث ربخ وأ لاح ( :ناخدلا] 4 َنيِلِباَقَتُم» هلوقو

 لثم هبصن [هه :ناخدلا] 4 نينمآ ةهكاف لكب اهيف َنوُغذَي» هلوق كلذكو

 .هلبق يذلا

 الضف كلذ لك اوطعأ :يأ ه" :ناخدلا ؟كَبَر نم الضَق ف» هلوقو

 ."لضف كلذ يأ :عفرلاب ئرقو ،هنم الضفتو

 :ةيثاجلا ةروس نمو

 .لاحلا ىلع هبصن ٨[ :ةيئاجلا] ه اًريَكَتشُم رصي ث » هلوق

 .لاحلا ىلع هبصن ا٩ :ةيئاجلا) ه اَوُرُه اَهَذَحَتا» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن [ .ةيئاجلا] 4 مهتنب ايْغَب» هلوقو

 لدبلا ىلع 4ءاَوَس» بصن ٢١[ :ةيئاجلا) 4 ْمُهْئاَمَمَو مهاَيْحَم ءاوس » هلوقو

 ىلع مضلاب ؛ُمهُئاَمَم»و ،ةيلوعفملا وأ فاكلا يف ريمضلا نم لاحلا وأ

 ."« مُهاَيْحَم» كلذكو ©فرظلا ىلع بصنلاب ئرقو ،ءادتبالا

 :رحبلا "نايح وبأ)«بصنلاب (مهَتاقيم) ئرقو» دحأل اهبسني ملو نايح وبأ اهركذ ةءارقلا هذه )١(
 ٥٦/٨(. ج

 :رظني .يرشخمزلا مهنم نيرسفملا نم ةعامج اهيلإ راشأ دحأل بسنئ مل عفرلا ةءارق )٢(
 .ارارم اهيلع هيبنتلا مدقت دقو ٥٠٨/٣( ج :فاشكلا ،يرشخمزلا)

 نوكي نأ ىلع جزو .اضيأ بصنلاب (مهئاممو مهايحم) ؤبصنلاب (ةاوس) شمعألا ارق )٢(
 ٦٨/٨(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) نامز يفرظ (مهتاممو مهايحم)



 الوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يق بيذهتلا باتك _ 3 ٢٢
 لاع ۔ إ -

 ىلع « ٍتاَتّيَب» بصن ٢٥ :ةيناجلا] 4 تايب اتئاَيآ ْمهيَلَع ىلتت او » هلوقو

 .4َناك» مسا هلعج « مُهْتَجُح» عفر نمف «ممُهَتَجُح ناك ام» هلوقو ؤلاحلا
 هلوق نم (مهلوق) وهو ةياكحلا يف مسالاو 04 َناَك» ربخ هلعج هبصن نمو

 .'"؛اولاق نأ الإ»

 .ردصملا ىلع هبصن ٢٢[ ؛ةيئاجلا] 4 انلك الإ نظ نإ» هلوقو

 لاحلا ىلع 4اورُه» بصن ٢٥[ :ةيئاجلا] “ اوه هللا تايآ ْمُئذَحَن » هلوقو

 .ردصملا وأ

 :فاقحألا ةروس نمو

 ىلع 4 تاَتِيَب» بصن ٧[ :فاقحالا] 4 تايب اتئاَيآ ْمهنلَع ىلت اذإو » هلوق

 .لاحلا

 .زييمتلا ىلع هبصن ٨[ :فاقحالا] 4 اديهش ب ىقَك » هلوقو

 لثم :يأ 6٠ :فاقحالا) 4 هلثم ىَلَع َليئاَرسِإ ين نيم يهاش دهَشَو» هلوقو
 .نآرقلا

 .دمحم هب ىتأ ام وأ ناميإلا :ىنعي ١[ :فاقحالا] 4 اريَخ َناَك ؤَل « هلوقو

 هلوقو ،نآرقلا لبق نم :يأ ٦٢[ :فاقحالا] « ىسوم باتك هلبق نمو » هلوقو

 ريمض نم لاح 4 اًيبَرَع اناتل» هلوقو ،لاحلا ىلع ابصن 4ةَمحَرَو امامِإ»
 .4 قّدَصُم» يف 4 باتك »

 ٩ءاَرَج» هلوقو لاحلا ىلع هبصن [٠؛ :فاقحالا] 4 اَهيِف نيدلاخ » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن

 ام) روهمجلا أرقو ربخلا (اولاَق نأ الإ)و (ناك) مسا عفرلاب (مُهُنُجُح ناك اه) نسحلا أرق )١(

 ٤٦٧/٢(. ج :فاحتإ ثانبلا) حجارلا وهو ربخلا اهنأ ىلع بصنلاب (مهَتُجُح ناَك

 .تبثأ ام اهباوصو ،(هلثم ىلع دهاش دهشو) ةيآلا اذكه لصألا يف )٦(



 ٨ ٤٣٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 تت : محتكر

 :ئرقو [اه :فاقحالا] 4 انسح هيلاب َناتنإلا اَتيَصَوَو» هلوقو

 .لاحلا وأ ردصملا بيرق هبصن 4 اًناسخإ»

 لاحلا ىلع امهبصن [اه :فاتحالا] ؟ اهرك ةْئَعَضَوَو اهرك همأ هْئَلَمَح » هلوقو

 مضب :ليقو ،ناتفل امهو امهيف هحتفو فاكلا مض زوجيو ردصملا وأ

 ."ردصم هحتفبو ،مسا فاكلا

 .زييمتلا ىلع هبصن [١ه :فاقحالا] 4 ارهش َنوُثاَلَت » هلوقو

 .ردصملا ىلع 4 َدغَو بصن ١٦[ :فاقحالا] 4 قذَصلا ًدْغَو < هلوقو

 َكَلْنَو» هلوقو نونم رسكلاب ةغللا رهشأ ىلع [" :فاقحالا] 4 فأ » هلوقو
 .ردصملا ىلع « َكَليَو» بصن 4 نيآ

 نم نسحأ يهو هيفان 4نإ» ا" :فاتحال) « هيف مُكاَتَكَم نإ اميِف» هلوقو

 (امهم) يف ءاه اهفلأ تبلق كلذلو ،ًاظفل ريركتلا بجوت اهنأل ؛انه اه (ام)

 نإ ءيش يف وأ يذلا يف مهائكم دقلو :ريدقتلاو ؤباوجلا ةفوذحم ةيطرشو

 .هيف مكانكم

 لوعفم وأ ©‘لاحلا ىلع 4 انابرق ط بصن ٦٨[ :فاقحألا] 4 ةهلآ انابرق < هلوقو

 .4 ةَهِلآ» هلثم كلذكو .هل

 .لاحلا ىلع هبصن ٦٩[ :فاقحالا] 4 َنيرذنُم مهمؤق ىلإ اؤڵلَو » 7

 حتفو ةنكاس ءاحف ةروسكم ةزمه ةدايزب (اناسحإ) فلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق ()
 فلأ الو زمه الب نيسلا نوكسو ءاحلا مضب (ااشحح) نوقابلا أرقو ،اهدعب فلأو نيسلا
 ٤٧٠/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا)

 نوقابلا أرقو ،هفلخب ماشهو رفعج وبأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان فاكلا حتفب (ًاهز) أرقو (؟)

 :فاحتإ ءانبلا) رهقلاو ةبلغلا حتفلابو \ةقشملا مضلاب :ليقو 6ىنعمب ناتغل مضلاب (ًاهز)
 .(٢/٠٧٤ج



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٤ ٢ ٤

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٠[ :فاقحالا] ؟ اًتدَصُم» هلوقو

 .ةدئاز ءابلاو .رداق :يأ ٢٢[ :فاقحالا] 4 رداقب َنهِقْلَحب ىغَي ْمَلَو » هلوقو

 ةروسلا هذه وأ © هب متظعو يذلا اذه :يأ هعفر ٣٥[ :فاقحألا] 4 غالب ط هلوقو

 ىلع بصنلاب ئرقو .مهل هربخ أدتبمو لسرلا نم غيلبت وأ ةيفاك :يأ غالب

 ."اغالب اوغلب :يأ ردصملا

 :[ةتت ] دمحم ةروس نمو

 .ابرض باقرلا اويرضاف :لصأ ٤[ :ةث دمحم] 4 باقرلا بزَضَق» هلوق

 :يأ ،ناردصم 4 ءادف اًَِو دغب اَّنَم امإف » هلوقو ردصملا مدقو لعفلا فذحف

 .ادف مهودافت امإو ًائم نونمت اثإ

 بجاولا هلعفب هباصتنا !ه :ةخ دمحم] « مُهَل اتف اورَقَك َنيذَلاَو» هلوقو

 .ردصملا نم بيرق وهو '"'آروثع :هانعمو اعامس هرامضإ

 .ةبقاعلا كلت لاثمأ :يأ ٠٠ :ةخ دمحما ٩ اَهَلاَتْمَأ نيرفاكلِلَو» هلوقو
 م 2 ث ڵ 7 ٤

 .زييمتلا ىلع هبصن ١٢[ :ة دمحم] 4 ةف دشأ يه < هلوقو

 .لاحلا وأ فرظلا ىلع هبصن [" :ةق دمحم] ه افنآ َلاَق» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٨[ :ةخ دمحم] 4 ةَتْغَب » هلوقو

 !مسالا رمضأ ٢٠[ :ة دمحم] « ْمُهَل اريَح َناَكَل هللا اوقَدَص ؤَلَت , هلوقو

 .اريخ قدصلا ناكل :هانعمو

 كلت :يأ ©فوذحم ربخ عفرلاب روهمجلا أرقو ردصملا ىلع بصنلاب (اغالت) نسحلا أرق )١(
 ٤٧٣/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) غالب ةعاسلا

 .كالهلاو ةرثعلا نم ذوخأم يأ )٢(



 ٤٢٥ ِ ر صتلا قيقحت :يناثلا مستلا
 لخحح. . رس

 :حتفلا ةروس نمو

 .هفصو 4 نيبم »و .ردصملا ىلع هبصن ١[ :حتفلا] 4 ًاحتَق» هلوق

 هلك [ : :حقفلا] 4 رصنو » .4 كيدهَيَو { :. :حتقفلا] 4 متيَو و » هلوقو

 .[! :حتفلا 4 هللا كل َرِفْغَيِل » ىلع فطع بوصنم

 > اًزيزَع أو ردصملا ىلع هبصن ٢[ : :حتفلا] 4 ارصن هنلا كرش رضصْنَيَو « هلوقو

 .هفصو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه :حتفلا] 4 اَهيِف نيدلاخ » هلوقو

 .زييمتلا ىلع هبصن ٦[ :حتفلا] 4 اريِصَم ثَعاَسَو » هلوقو

 .فرظلا ىلع ابصن ١[ :حتفلا 4 اليصأ ةرب ةوُحَبَستَو» هلوقو

 تققر ٩ هيلَع» نم ءاهلا ترسك نإ ٠٠[ :حضفلا] ةللا ُهيَلَع َدَماَع امب » هلوقو

 .'4ةنلا» ةظفل تمّخف ءاهلا تمَمَض نإو 54 ةللا» ةظفل

 دقو كنس ةللا رس :يأ ردصملا ىلع اهبصن ٢٢[ :حتفلا « هللا ةس » هلوقو

 .كلذ لثم ىضم

 وه 4 َيذَهْلاَو » ،لاحلا ىلع هبصن ٥[ :حتفلا] « اًفوكغَم َيذَهْلاَو » هلوقو

 دجنملا نع مكودَصَو» ىلع فطع «َيذَهلا» بصنو ،لوعفم ىنعمب ليعف
 هلوقو ،(اودص) لعفب لاحلا ىلع ؟ًافوكغَم»و يدهلا اودصو « مارحلا

 .ءافلاب باوجلاب بصن 4 مُكَبيسصْئل»

 .ة ةّيمَحْلا نم لدبلا ىلع امهبصن ٢٦[ :حتفلا] 4 ةيلهاَجْلا ةيمَح » هلوقو

 .4اواك» ربخ ىلع امهبصن « اَهَلْهَأَو اهب َقَح ا اوئاَكَو» هلوقو

 نوققريو (هَلَع) نوقابلا أرقو ةلالجلا مال ميخفت هعبتيو ءءاهلا مضب (هيَلَع) صفح اهأرق (١)

 ٤٨٦/٢(. ج :فاحتإ ثانبلا) ةلالجلا ظفل



 ؛لوألا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٣٦ ٤

 ` ,۔- .4 ح _

 ىلع بوصنم هلك (ه١ .حسنا 4 نيرصم مكسور يلش نييآ» هلوقو
 .لاحلا

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢٨[ :حشلاا 4 اديهش هللاب ىقَكَو » هلوقو

 هلوق كلذكو ،ءادتبالا ىلع هعفر ٢٩[ :حتنلا) هللا لوشسَر ٌدَمَحُم» هلوقو
 .4غامَحر» كلذكو ،4ثادِشأ عم َنيِذَلاَو»

 :تارجحلا ةروس نمو

 .مكلامعأ طبحت نأ ةيهارك :يأ ٢[ :تارجحلا] 4 . . _ نأ { هلوق

 .ربصلا ينعي ٥[ :تارجحلا] 4 ْمُهَل اريَح َناَكَل ط هلوقو

 .مكيباصإ ةهارك ٦[ :تارجحلاا اوبيصت نأ » هلوقو

 الضف اوطعأ :يأ .هبصن ٨!٢' :تارجحلا] 4 ةمعنو هللا نم الضَق» هلوقو
 .ردصملا نم بيرق ةمحرلاف ةمحر اومحرو

 .زييمتلا نم بيرق هبصن ٢\] :تارجحلا] 4 ايَم هيخأ َمخَل ط هلوقو

 :ق ةروس نمو

 وهو اهمدقت امب [ :ق] 4 ضزَآلا» بصن ٧[ :ق] ه امهاَنذَدَم ضزَألاو»هلوق

 .4 اَماَنذَذَم»

 .ردصملا ىلع امهبصن [ه :ق] 4 ىرَكِذَو ةرصبت » هلوقو

 7 تاّتَج : ىلع فطع امهبصن ١٠[ :ق] 4 تاقِساب َلْخَنلاَو ط هلوقو

 ١[. :قا 4 ديِصَحْلا

 اهباوصو ،اذك روسلا هذه يف حصت الو (ةمحرو هللا نم الضف) لصألا يف ةيآلا تدرو ()

 .كلذل هبنتيلف ؤفلؤملا اهبرعأ اهعضو ىلعو (ةمعنو هللا نم الضف)



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٤٢٧ ,يك رصحر_

 .ردصم وأ اننبنَأ» ةلع ىلع ؟ًاقزر» بصن ١ :ق] ؟دابملل اقزر » هلوقو

 هبصني ملو ةفصلا ىلع ؟ بَرفَأ» عفر [` :قا ؛ هيإ برقا ُنْحَنَو» هلوقو
 .فرظلا ىلع

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢٦٠! :قا 4 اشظَب مهنم دشأ » هلوقو

 يف ؟َلبَت» بصن اس٠ :نا ؟بورْلا َلبَقَو سمشلا عولط َلبَق» هلوقو

 .فرظلا ىلع نيعضوملا
 4 رابذإ» نم لوألا فلألا رسكب ئرق نإف ،هبصن ٤٠[ :ق] « َراَبذأَو » هلوقو

 فرظلا ىلع بصن فلألا بصنب ئرق نإو ردصملا ىلع كلذ بصنف

 ."عمج وهو ،دعب :ىنعمب

 .نيعرسم :يأ لاحلا ىلع بصن ٤٤[ :ق] 4 اًعاَرس ط هلوقو

 :تايراذلا ةروس نمو

 ىلع نهبصن ١ ٤[ :تايراذلا] 4 ارم و 4 ارشُي و 4 ارفو »و 4 اوزَذ « هلوق

 . ردصملا

ّ 
 م . ۔ع

 عفرو حتفلا ىلع ينبم 4 َناَيأ » [" :تايراذلاا ٩ نيلا مؤي َناَيتأ » هلوق

 ؟نيدلا موي ىتم :هانعمف 4 نيلا مؤت ط

 .لاحلا ىلع هبصن ١٦[ :تايراذلا] 4 نيذخآ » هلوق

 :(ربدأ) ردصم هنأ ىلع (زابذإ) ةزمهلا رسكب فلخو رفعج وبأو ةزمحو ريثك نباو عفان أرق )١(
 نصيحم نبا مهقفاو ‘دوجسلا ءاضقنا تقو :يأ .نامز ريدقتب ةيفرظلا ىلع بصنو ©ىضم
 رابتعاب عمجو ،اهبقعو ةالصلا رخآ وهو (رب) عمج (زابذآ) اهحتفب نوقابلا أرقو ۔شمعاألاو
 !/٤٨٩(. ج :فاحتإ ،انبلا) دوجسلا ددعت



 (لوالا عءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يق بيذهتلا باتك _ ٣٨ ٤
 حتس. .ر ___ %٧‘ 2 4

 ًاليل» بصن (ب :تايراذلا ؟ َنوُعَجهَي ام ليللا نم اليلق اوئاك» هلوق

 .اليلق ًاعوجه ن وعجهي :يأ ردصملا ىلع

 لدب ؟ َلثم» بصن ×٢[ :تايراذلال 4 َنوُقِطنَت مكنأ ام لم ٌقَحَل هنإ» هلوق
 عفرلاب 4 لم »و .4 َحَل « هربخو نإب بصنلا اهلحم ءاهلاو ريمضلا ءاه نم

 ٢4. قَحَل» ةفص ىلع

 مكيلع ملسي ردصملا ىلع هبصن ٢٥[ :تايراذلاا امالس اولاَقَف» هلوق

 . '٢)ابوصنم ئرقو © نيعوفرم اثرقو ،عفرلاب 4 ماَلَس َلاَق < امالس

 .لاحلا نم بيرق هبصن ٢٤[ :تايراذلاا 4 ةَمَوَسُم» هلوق

 موق انكلهأو يأ :ىلع 4 عؤَت» بصن [ :تايرانلاا 4 حو َمؤَقَو» هلوق

 > راع ينَو « لحم ىلع ًافطع نوكي نأ زوجيو 0 حون موق ركذا وأ . حون

 ٤١[. :تايراذلا]

 ٩. اَهاَنِيَنَب » ب « عامسلا » بصن ٤١[ :تايراذلا] « اَهاَنيَنَب َءاَمَسلاَو» هلوق

 .4 اَهاَتْشَرَق » هلوقب اهبصن ٤٨[ :تابراذلاا 4 ضرألاو » هلوق كلذكو

 مسا هنأ ىلع « ًابوُنَد» بصن [ه١ :تايراذلا] 4 ابوُئَد اوُمَللَم َنيِذَلل َنإَف» هلوق

 اهتفاضإ ريدقت رضي الو (قَحَل) ةفص عفرلاب (لثم) فلخو يئاسكلاو ةزمحو ركب وبأ أرق )١(
 :وحن دحاو ربخ هلبق ام عم هنأ وأ ،ناث ربخ وأ كاهماهبإل كلذب فرعتت ال اهنأل ؛ةفرعم ىلإ

 نكتسملا نم لاحلا ىلع بصنلاب (َلثم) نوقابلا أرقو شمعألا مهقفاو ضماح ولح اذه

 ردصمل فصولا وأ (قح) اهيف لماعلاو ؤفصوت ال يتلا رداصملا نم هنال ؛ (قَحَل) يف

 هتفاضإل حتفلا ىلع ينبو (قَحَل) تعن وه :ليقو ،مكيتطن لثم ًاقح ّقَحَل هنأل :يأ ؤفوذحم

 ةديزم تلعج نإ اهزيح يف امو نإو \ءيش ىنعمب تناك نإ (ام) وهو نكمتم ريغ ىلإ
 ٤٩٢/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) ديكأتلل

 .نيعفرم ائرقو :الاق امنإو دحأل اهابسني ملو فرشخمزلاو نايح وبأ اهركذ تاءارقلا هذه )٢(

 رحبلا 6نايح ابأ)و ١٧/٤(. ج :فاشكلا ،يرشخمزلا) :رظنا فلؤملا ظفلك ًابوصنم ئرقو

 ١٩٧/٨(. ج :طيحملا

  

 



 ٤٢٩ .ال صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ذإ ،ءالدلا يف ءاملا ةمسق نم ذوخأم ،بيصنلا وه لاذلا حتفب كلذو 54ًن»
 .ءام ءولمملا ولدلا مسا هلصأ كلذ

 :روطلا ةروس نمو

 لبج مسا وهو ،هلثم هولتي امو ؛مسقلا ىلع رسك ا١ .روطلا 4 روطلا » هلوق
 روطلاو ،نينيسو ءانيس روط وهو ىسوم هيف هللا ملك يذلا وهو ،نيدم برقب

 .ةينايرسلاب لبج مسا

 .نآرقلا وه (روطسملا باتكلاو)

 .ةعبارلا ءامسلا يف وهو حارضلا وأ ةبعكلا وه [: :روطلال 4 روُمْعَمْلا تيبلاو »

 .ءامسلا وهو ٥[ :روطلا] «عوفزملا فقَتلاَو »

 .طيحملا وهو ءولمملا :يأ اد :روطلاا 4 روُجشَمْلا رختلاو»

 .ردصملا ىلع امهبصن .٠[ :روطلاا ؟اريَس» هلوقو ٩[5 :روطلا] 4 ارؤَم » هلوق
 .ردصملا ىلع بصن ٠٢[ :روطلا] 4 ًاًعَد» هلوق كلذكو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٨[ :روطلا] 4 َنيهيكاق » هلوق

 .لاحلا نم بيرقو ©ردصملا ىلع هبصن زوجي ٠٩[ :روطلا] 4 اميِنَه» هلوق

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٠[ :روطلا] 4 َنيِئِكَتُم » هلوق

 .4 اًفئك» ىلع فطع هبصن ٤٤[ :روطلا] 4 اطقاس » هلوق

 هبصنف رابدإ نم لوألا فلألا رسك نمف !ه :روطلا 4 موجنلا َراَبذَ» هلوق
 ."عمج وهو فرظ وهو ،اهباقعأ ىنعمب هحتف نمو ردصملا ىلع

 روهمجلا أرقو ،تبرغ اذإ اهراثآو اهباقعأ يأ ةزمهلا حتفب (موُجُتلا رزابذأو) يعوطملا ارق ()
 يف ةلصفم تمدقت دقو .(٢/٨٩٤ج :فاحتإ 5انبلا) اردصم رسكلا ىلع (موُجْتلا زابذإؤ)

 .فاق ةروس رخ اوأ



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٤٠ ٨
 ٧:-۔۔ رتتلا ___

 :مجنلاو ةروس نمو

 ريغ نم ةيانك نآرقلا ينعي [ :مجنلاا 4 ىحوي يخ الإ وه نإ» هلوق
 .روكذم

 ٩. تيأر ةَأ » ب هبصن ٩. ٢٠[ .مجنلا] “ًةاَتَمَو ٥ ىّوعْلاَو تاللا تأرق » هلوق

 ؟ممَمَللا اّل» هلوق 04 ريابك» ىلع هبصن ا ؛مجنلاا شحاوَقْلاو» هلوق

 .ءانثتسالا ىلع هبصن

 :رمقلا ةروس نمو

 رهاظ هلعاف نأل هريكذتو ،الاح نوكي » :رمتلا] 4 هراصنأ اعَشح» هلوق

 "وراتخا امنإو ،‘لصألا ىلع «ةعشاع» ئرقو ،ثينأتلا يقيقح ريغ

 .كلذ لاثمأو عضر لافطأو ،عكر خويش :لثم ىلع 4 ًاَعشُح »

 .لاحلا ىلع هبصن اه :رمتلا] 4 عالا ىلإ َنيِمطهُم» هلوق

 وأ ردصملا ىلع 4 عاَرَج» بصن [٠؛ :رمقلا] 4 ريفك َناَك ْنَمل ءاَرَج» هلوق

 .راجلا فذح ىلع

 .توص تاذ ةدراب ١٩[ :رمقلا) 4 ارَصزَص اًحير» هلوق

 .4 ةعبتَت » ب امهبصن [! :رمقلا) 4 هعبتت ادحا انم اًرَشَبَأ» هلوق

 .فرظلا ىلع ٢٦[ :رمقلاا ادغ » بصنو

 .ردصملا وأ لاحلا ىلع هبصن ٢٧[ :رمتلاا 4 ةن ِةَّاَتلا ولسرم اًنإ» هلوق

 اهركذف (ةعشاخ) ةءارق امأو ء(اعِشاخ)و (ًاعشُح) انه ناتريهشلا ناتحيحصلا ناتاءارقلا )١(

 ٢٤٩/٨(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) «(ةعشاخ) ئرقو» :لاق اهبسني ملو نايح وبأ
 .مهمالك يف برعلا ينعي )٢(



 ` صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٤٤١ يك هس ىمح

 .ءانثتسالا ىلع ؛َلآ» بصن [٢؛ :رمقلا] 4 طول َلآ ال » هلوق

 .ردصملا ىلع 4 ةمغن » بصن اه :رمقلا) 4 اندْنِع نيم ةممْعِن » هلوق

 وهو ريمضلا لوألاو "ناث لوعفم ٨٦[ :رمقلاا 4 اَنَتَشظَب ْمُهَرَذنَ دَقَلَو » هلوق

 .طول رذانلاو « ْمُهَرَذْنَأ» لعفلاو .4 مه

 .فرظلا ىلع بصن ٢٨[ :رمقلا] 4 ةركب » هلوق

 .ردصملا ىلع ٤٦[ :رمقلاا 4 ذخأ مُهاَتْذَحَاَ » هلوق

 .4ةافَلَع»ب «َلُك» بصن : :رمنلا 4ُاَتفَلَح ءْيَش لك انإ» هلوق

 :نمحرلا ةروس نمو

 .4اَهَعَنَر» ب ؛َاَمَسلا» بصن ٧( :نمحرلا] 4 اَهَعَفَر َاَمَسلاَو» هلوق

 .4اهعَضَو»ب ؟ضزألا» بصن ٠١! نمحرلا ؟ اهعَضَو ضزََلاو» هلوق
 كلذكو .4هةهكات » ىلع فطع مضلاب ٦١[ :نمحرلا] لخنلاو » هلوق

 ٦٦[. :نمحرلا] 4 ناَحْيَلاَو » .4 تَحْلاَو»

 نجلا امهو نالقثلا :ينعي ١٢[ :نمحرلا] 4 نابذَك اَمُكتَر ِالآ يأبف » هلوق

 .سنإلاو

 .تارفلاو طيحملا وهو بذعلاو حلملا ١١[ ؛نمحرلاا 4 نَرُحَبْلا جَرَم» هلوق

 نم الإ جرخي ال كلذو اه نمحرلا ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخي » هلوق
 .حلملا رحبلا

 عفرلاب تئرقو ناك ربخ ىلع هبصن ٢٢[ :نمحرلا 4«ةَدزَو ٹثتامحَق» هلوق

 .")ةنئاكلا اهنأ ىلع

 ۔ ءامس تلصحف :ىنعمب عفرلاب (ةدرو) ريمع نب ديبع أرقو ،(ةدرو) بصنب روهمجلا ةءارق ()



 الوألا ءز ةناف َ ه بيذهتلا بات
 لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك د ٤٤٢ ٨

 .ةرارحلا يف ةياهنلا غلب [٤؛ .نمحرلا 4 نآ ميمح» هلوق

 .""ىرخأ اهلثم كلذكو ،لاحلا ىلع هبصن [ه؛ :نمحرلاا 4 َنيئِكَتُم » هلوق

 :لاق نمو .4 َكَّيَر» ىلع فطع هرسك ٧٨[ :نمحرلا] 4 لالجلا يذ» هلوق
 .""" غسا» ىلع فطع « وُد»

 :ةعقاولا ةروس نمو

 ."لاحلا ىلع بصنلاب تثرمو ،عفر [ .ةعناولاا 4ةَعِفاَر ةَضفاَخ» هلوق

 .ردصملا ىلع امهبصن ٨ ٥[ :ةعقاولا 4 ًاتب»و «ًاًجَر» هلوق

 .لاحلا ىلع هبصن ١٦[ :ةعقاولا] 4 َنيِئِكَتُم» هلوق

 روسكم اذهف ٦٠. ٢١[ :ةعقاولا] ريط مخَلَو ٥ َنوُرَيَخَتَي امم ةهكافو » هلوق

 ١٨[. :ةعقاولا] 4 سأكو قيراتأو باؤخأب » ىلع فطع

 وأ ١٧[ :ةعقاولا] « ناَدْلو » ىلع فطع عفرلاب ٢٢[ :ةعقاولا] 4 نيع زوُحَو» هلوق

 ىلع افطع رجلاب ئرقو الوح مهل وأ ٦ اهيفن :يأ ©ربخلا فوذحم أدتبم

 ."تانج يف مه :يأ ؤفاضم ريدقتب ١١[ :ةعقاولاا 4 تاَّنَج»

 وحن .ةوزغب نلحرأل تيقب نئثلف :هلوقك ،ديرجتلا ىمسي يذلا مالكلا نم وهو ةدرو -=

 ٢٧٧/٨(. ج :رحبلا "نايح وبأ) .ميرك تومي وأ مناغملا

 )١( :نمحرلا (رضُح فرفر ىلَع نيثكْتم) هلوق يف يناثلا عضوملا ينعي ٧٦.

 وه هنإف برلل ةفص (يذ) ءايلاب نوقابلا أرقو مسالل ةفص واولاب (و) رماع نبا أرق )٢(
 ٥١٣/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) كلذب فوصوملا

 نم وأ (ةبذاك) يف ريمضلا نم نيلاحلا ىلع امهيف بصنلاب (ةَعفاَر ةَضفاَخ) يديزيلا أرق )٣(

 رانلا ىلإ اموق ةضفاخ يه :يأ رمضم ربخ امهيف عفرلاب روهمجلا أرقو ©٥(تعقو) لعاف

 ييحم :وحن عفرو ضفخ ثاوذ يه وأ ؤفوذحم لوعفملاف ةنجلا ىلإ نيرخآ ةعفار
 ٥١٦٤/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) تيممو

 ۔ يف مه :ليق هنأك (ميعنلا تانج) ىلع افطع امهيف رجلاب رفعج وبأو يئاسكلاو ةزمح أرق )٤(

  



 ٠٣: .. ` . صتلا قيقحت :يناثلا منلا

 .ردصملا ىلع هبصن ٦[ :ةعقاولا] 4 ءاَرَج » هلوق

 ال» لك ؟اليت» نم لدب ٠٦! :ةناولا) ؟امالس امالس ًاليق الر» هلوق

 نأ الإ :ىنعمب .هلوعفم وأ ةفص وأ ٦ :ميرم] 4 امالس الإ اوْفَل اهيف َنوغَمسب

 هريركتو .ةياكحلا ىلع 4 مالَس مالَس « ًاعفر ئرقو ردصم وأ امالس اولوقب

 .مالسلا ءاشفإ ةلالدل

 دارملا :ليق ردصملا ىلع هبصن ٢٥! :ةىتاولاا 4 ءاشنإ َنُهاَنأقنَأ اًنإ» هلوق
 ٢٦ ٢٧[. :ةعقاولا] 4 ابان ابرع ه راكبأ َرهاَتْلَعَجَت » هلوق نم '"ءاسنلا انه اه شرفلاب

 .ردصملا ىلع بصن ٥٥[ :ةعقاولا] ٦ ميهلا تزُش ط هلوق

 .متيأرأ » ب هبصن ٦[ .ةعقاولا 4 ءاملا مكيَأَرَقأ» هلوق

 .4 اَهاَنلَعَج» ىلع ٨٢[ .ةعقاولا 4 اَعاَتَمَو ةَريكذَت» بصنو

 ىلع هبصن زوجيو نآرقلل ةفص عفرلاب (ه٠ :ةمقاولا] 4 ٌليزنت» هلوق
 . "ليزنت هانلزنأ :يأ ردصملا

 هأرق نم ىلع اذهف ،ةحارتسا هلف :يأ ،عفرلاب ٨٩[ :ةعقاولا] 4 حؤَرَق» هلوق

 .ةايحلل ببسلاك اهنأل ؛ةنجلاب رسف ءارلا مضب هأرق نمو ءءارلا حتفب

 ىلع افطع امهعفرب نوقابلا أرقو ۔شمعألاو نسحلا مهقفاو روحو محلو ةهكافو تانج -

 نيع زوح مهؤاسن :يأ رمضملا ربخ وأ مهل وأ مهيف يأ ربخلا فوذحم أدتبم وأ (نادلو)

 ٥١٥/٢(. ج :فاحتإ ؤانبلا)

 .(٤٥/؛ ج :فاشكلا "يرشخمزلا) دحأل اهبسني ملو يرشخمزلا اهركذ عفرلا ةءارق (ا)

 نهو لحملا نع ءاسنلا نهو لاحلا نع ربعف ٣٤، :ةعقاولا (ةَعوُفزَم شزئؤ) ىلاعت هلوق يف (؟)

 .شرفلا

 لزن :ىلع (اليزنت) ئرقود :لوقي \دحأل اهبسني ملو نايح وبأ اهركذ (اليزنت) بصن ةءارق ()
 ٢٠٢/٨(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) .ليزنت

 هلف (حوز) حتفلاب نوقابلا أرقو ،ةايحلا وأ ةمحرلاب ترسفو (حو) ءارلا مضب سيور أرق )٤(

 .ات٢/٧١ ج :فاحت; ءانبن:) .كلذ ريغ :ليقو ،ةمحرلاو ةرقغملا :ليقو ،حرفلا :ليقو ،ةحارتسا



 الا هز ةاف ةلا يف بيذهتلا بات ؛
 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيدهتلا باتك _ت مر ٤٤٤

 :ديدحلا ةروس نمو

 لوشَزلاو» أدب مث مالكلا مت [ه :ديدحلا] 4 هللاب نونمؤت ال ْمُكَل امَو » هلوق

 .4 مكبري اوئمؤئِل مكوغذَت
 6زييمتلا ىلع « ةَجَرَد» بصن .٠٠[ :ديدحلا] 4 ةَجَرَد ممأ كيلوأ » هلوقو

 .4 َدَعَو» ب «ًالك» بصن 4 ىتشُحلا هنلا َدَعَو ًالكو» هلوقو

 هلوقو ‘هفصو 4 اًسَح » و اردصملا ىلع بصن ١١[ :ديدحلا] 4 اًضرَق» هلوقو

 .ءافلاب باوجلاب هبصن 4 ةَقِعاَضيَف »

 هب رشبملا :يأ 4 تاَتَج » رسك ١١[ :ديدحلا] 4 تاَتَج 1 كارشب » هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن 4 اَهيِف َنيدلاَح » هلوقو ،'"تانج لوخد مكرشب وأ تانج

 .نحي مل وأ تأي ملأ :يأ ٦[ :ديدحلا نأي ملأ» هلوقو

 .هفصو 4 ًانتح»و ةردصملا ىلع هبصن ١٨[ :ديدحلاا ه ًاضزَق» هلوقو

 لوقو 04 ديدش ْباَدَع» ىلع فطع مضلاب ٢٠! :ديدحلا 4 ةرِفْغَمَو» هلوقو

 .4ٌةرِفْغَم» ىلع فطع « ٌناَوضرَو»

 .4 ةَرْْغَم» ىلع فطع هرج ٦[ :ديدحلال ؟ ٍةَّنَجَو» هلوقو

 .4ةرْصْنَي» نم ريمضلا اه فطع [٢ه :ديدحلا] 4 هَلْسرَو هرصني » هلوقو

 تابوصنم نهلك ٧![ :ديدحلا] « ةَيناَبْهَرَو ةَمحَرَو ةَقأَر » هلوقو

 .ردصملا ىلع « ءاقتنا » بصن 4 هللا ناوضر ءاقتنا ال» هلوقو 04اتلَعَجَو»ب

 :هريدقت ردصم فصو ىلع « َقَح» بصن 4 اَهِيَتاَعر َقَح اَوَعَر اَمَق» هلوقو
 َ .رادقم :ىنعمب قح ًايعر

 امم ابيرق اهل يناعملا نم اوركذ دقو ،اهرسكب دحأ أرقي ملو ،عفرلاب انه (تانج) أرق لكلا ()

 .ىرخأ ةءارق ركذ نودب انه فلؤملا ركذ



 ٨ ٤٤٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ر - _ رخح. متر"

 ةديزم (ال)و ،اوملعيل :يأ ٢٩[ :ديدحلا] 4 باتكلا لهأ َمَلْغَي انل < هلوقو

 يف نونلا ماغدإب (ملعي نأل)و !(علعي يكل)و (ملعيلو) :ئرق هنأ ديؤيو

 .حوتفم لعفلا سأر هوجولا ىلعو ،'"ءايلا

 :ةلداجملا ةروس نمو

 بصن كلذو ءاهلاو ءاتلا رسكب ٦[ :ةلداجملا] 4 ْهناَهَتأ َنُه امم » هلوق

 (سيل)و ،(سيل) ةلزنمب يه يتلا ةيفانلا ؛ام» ربخل ثنؤملا ملاسلا عمجلا

 ءاهلاو ءاتلا مضب مهئاهمأ :يأ 04 َنه» هلوق ؛ام» مساو ،(ناك) تخأ يه

 .ءادتبالا ىلع

 ىلع رجلا امهلحم ١ :ةلداجملا] 4 َرَتْكَأ الو كلد نيم ىتذأ الو » هلوقو

 هساس وه الإ ةتنَح الو مهيار وه الإ ةتالت ىوجَت نم» هلوق نم فطعلا
 ال ه رَتْكأ»و امهيف رجلا رهظي ال هنأ الإ "« رتكأ الو كلَد ني ىتذأ الو

 نم لحم ىلع ًافطع عفرلاب رتكأ ال» ئرقو حتفلاب هرجف فرصني
 ٢4". ىتذ» نم لحم وأ 04 ىوجَن»

 ىلع 4 تاَجَرَد» بصن ١[ :ةلداجملاا 4 تاَجَرَد َمْلِعلا اوثوأ َنيذَلاَو » هلوقو

 .لاحلا

 .لاحلا ىلع !٢[ :ةلداجملا] 4 اهيف نيدلاخ » هلوقو

 يردحجلاو ةمركعو سابع نباو هللادبع أرقو ٥(ملعي ال نأل) :هللادبع نب باطخ ارق ()

 بلق {ملعي نال هلصأ ،(علعينيل) :يردحجلا أرقو .(ملعيل) فالتخا ىلع :ةملس نب هللادبعو

 ٣٢٢/٨(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) ةنغ ريغب ءايلا يف نونلا مغدأو اهلبق ام ةرسكل ءاي ةزمهلا

 .اهبارعإ حضتيل ةلصتم اهتدروأف ،الخم ًاعيطقت ةعطقم لصالا يف ةيآلا تدرو ()
 هقفاو 5ديكأتلل ةدئازلا نمب رورجم هنأل (ىوجن) لحم ىلع افطع عفرلاب (زثكأ) بوقعي ارق )٢(

 ىلع ارورجم حتفلاب (رثكأ) نوقابلا أرقو ،(زبكأ) ةثلثملا لدب ةدحوملاب أرقف دازو نسحلا

 !/٥٢٦(. ج :فاحتإ 5انبلا) .(ىوجن) ظفل



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٤٦ ٨
 .ر . ۔ -ي

 :رشحلا ةروس نمو

 .لاحلا ىلع هبصن [ه :رشحلا] 4 ةَمِئاَق اَهوُمْتكَرَت» هلوق

 .زييمتلا ىلع 4 ةَبهَر» بصن ١٢[ :رشحلا] 4 ةَبهَر دشأ مثنأل» هلوقو 2 . ۔ ه ۔ . .آ

 .فرظلا ىلع 4 مُهَتَيَب» بصن اث رشحلاا 4 ديدش مهتيب مهأب » هلوقو

 "بيرق نامز يف :هريدقت ،هبصن ااه :رشحلا] ه ابيرق مهلبق نيم» هلوقو

 .لثم دوجوك :ريدقتلا (نأ لثمب) هباصتنا :ليقو ،©فرظ هنأك (يف) فذحو

 ناك ربخ ىلع « اَمْهَتَيِقاَع» بصن ١٧[ :رشحلا] ٩ اَمُهَتَِقاَع َناَكَف» هلوقو

 .هاهيف نيَدلاَح رانلا يي اَمُهَنَأ » :يهو ةصقلا ىنعم يف لخاد مسالاو

 .لاحلا ىلع > نێدلاَخ , بصنو

 :ةنحتمملا ةروس نمو

 اضيأ مكوجرخي :هانعم ١[ :ةنحتمملا] 4 مكايو لوشَلا نوجرخي » هلوقو

 هبصن « يِتاَضزَم َاَقِتِباَو» هلوقو ،لاحلا ىلع هبصن ؛اداهج ممتْجَرَح» هلوقو

 .ردصملا ىلع

 ؛ةَدَوَم مهنم مثنَداَع نيذلا نيبو مكَننَب َلَعجَي نأ هنلا ىتَع» هلوقو
 هبصن ٩ةَتَوَم» هلوقو ؤ©فرظلا ىلع 4 َنيِذَلا نيبو مكَنْيَب» بصن (" :ةنحتمملا

 .4 َلَعجَي نآ»ب

 .لاحلا ىلع هبصن ٠٠[ :ةنحتمملا] « تارجاَهُم ثتاَتمؤُمْلا مُكَءاَج اذإ » هلوقو

 :فصلا ةروس نمو

 .زييمتلا ىلع هبصن ٢[ :فصلا] « اَمقَم َرْبَك» هلوق

 .ردصملا ىلع هبصن ٤[ :فصلا] 4 اًفَص هليس يف َنوُلِتاَقُي » هلوقو



 ٤٤٧١ ى ريي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 4 ا ث دمو ط هلوقو ٦١[© :فصلا] 4 اًتَدَصُم مكنإ هللا لوشُسَر يئ » هلوقو

 .لاحلا ىلع امهبصن

 .لعفلا ىلع 4ةَروُ» بصن ميملا نون نم اه :فصلا ؟ هروث متُم» هلوقو

 .""«هرو» رسك هرو » ىلع « ميم » فاضأ نمو

 .4 تاَنَج مكلخذيَو» فطع هبصن "١! :فصلا ه ةَبيَط َنيكاسَمَو» هلوقو

 :ةعمجلا ةروس نمو

 وأ [! :ةعمجلا] 4 نيتمألا » ىلع فطع ٢( :ةعمجلا] 4 مهنم نيرخآو » هلوق

 .4 ُمُهُمَلَعْيَو » يف بوصنملا

 :هريدقت ردصم فصو ىلع هبصن ٠6[ :ةعمجلا] ؟ اريِثَك ةللا او{ ذاو » هلوق

 .اريثك اركذ

 .لاحلا ىلع هبصن ١١[ :ةعمجلا] 4 امئاق ةكومكرَتَو» هلوقو

 :نيققاتملا ةروس نمو

 .لاحلا ىلع هبصن !! :نوتنانملا] ةنج مُهَتاَميَأ اوذَحَتا» هلوق

 .ءادتبالا ىلع هعفر ٦ :نوتفانملا] 4 مهيَلَع ءاوس » هلوقو

 اه لادلا حتفب ه دنع»و ،ةيمسإلا نم ا" :نوقفانملا 4 دنع نَم ىّلَع» هلوقو
 .ًدئِع يذلا :هانعم فرظ ىهو انه

 ىلع ضفخلاب (هروئث) نيونت ريغب (مميَم) فلخو يئاسكلاو ةزمحو صفحو ريثك نبا أرق )١(

 نوقابلا أرقو ءاهلومعم ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم اهنأل فرعي الف فيفختلل لعافلا مسا ةفاضإ

 :فاحتإ انبلا) لصألا وه امك لعافلا مسا لامعأ ىلع (ةَروُث مميم) بصنلاو نيونتلاب

 ٥٢٧/٢(. ج



 ؛لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٤٨ ٨
٣ < 7 « __ 

 بصنو 4 1 » عفرب ٨[ :نوقنانملا] 4 َرَذَْلا اهنم ةلا َنَجرخيَل» هلوقو

 ءانب ىلع 4 نتَجَرْخْيَل»و '»ءايلا حتفب ؛َنَجرْخيَل» ئرق .4َلَرَألا»
 هذه ىلع (َلَذألا ًةَعألا) بصنو ،‘"انونلاب ؛َنَجرخْتَل»و ،'"لوعفملا

 .لثم وأ جارخإ وأ جورخك فاضم ريدقت ىلع لاح وأ ردصم تاءارقلا

 :نباغتلا ةروس نمو

 اهولتت اهلثم اضيأو لاحلا ىلع هبصن ٩[ :نباغتلا اهيف نيدلاخ » هلوق
 .اهانعمو ةظفللا هذه ىلع

 مكدالؤأَو مكجاَوزَا نيم َنإ» ىلع هبصن ٠٤ .نباننلاا 4 مكل اًؤُدَع» هلوقو
 .4 ًنإ» مسا وهو ؛ممُكَل اؤُدَع

 ةفص هبصن 4 اريخ » بصن ٠٦[ :نباغتلا] 4 ْمُكييشناأل اريَح اوُقفنَأَو» هلوقو

 .رماوألل ًاباوج اردقم ناكل ربخ وأ اريخ قافنإ :يأ ٥©فوذحم ردصملا

 .هتفص 4 انسح » و ردصملا ىلع هبصن ١٧[ :نباغتلا] 4 اًضرَق» هلوقو

 :قالطلا ةروس نمو

 ىلع «ةَرْمَأ» بصن نيغلا نون نم [+ :قالطلا ؟ورمأ غلا ةللا » هلوق

 ."ةفاضإلا ىلع 4 هرشأ» رسك ؛ورشأ» ىلإ هفاضأ نمو ،لعفلا

 لعافلاف ،ءارلا مضو ةحوتفم ءايلاب (رَجْرْخَيَل) اوأرق اموق نأ ءارفلاو يئاسكلا ىكح ()

 ٣٨٢/٨(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) لاحلا ىلع (نذألا) بصنو ،(زعألا)

 لاحلا ىلع ابصن (نذألا) ،هب عوفرم (رعألا) ،ءايلابو لوعفملل اينبم (نَجَرْخُيَل) ئرق )٢(
 ٣٨٦٢/٨(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)

 (ذالا) بصنو هب الوعفم (ٌزعألا) بصنو ءارلا رسكو ةمظعلا نونب (نَجرْخْتَل) نسحلا أرق )٢(

 .(ه٢/٠٤ ج :فاحتإ ،انبلا) لثم وأ جارخإك وأ جورخك يأ فاضم ريدقتب لاحلا ىلع ذئنيح

 ارقو "(هرون ممتم) لثم فيفختلا ىلع هيلإ فاضم رجلاب (هرمأ) نيونت ريغب (غلاب) صفح ارق )٤(
 :فاحتإ ،انبلا) لعافلا مسا لامعإ يف لصألا ىلع بصنلاو نيونتلاب (ةرشأ غيلات) نوقابلا

 ٥٤٥/٢(. ج



 ٨ ٤٤٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 يح_ متتل

 .ناردصم اه :قالطلا 4 اَباَذَع اَهاَتنَذَعَو اديدش اباسح اَمماَتَبَساَحَق» هلوقو

 .كلذل ًاديكوت ؛ًاركن»و ؛ اديدش »و

 . ١' ليئاربج :يأ ١٠ ١[ :قالطلا] 4 الوسر ٥ اركذ ْمُكنلِ هنلا لون دق ء هلوقو

 لاحلا ىلع هبصن ١[ :قالطلا] 4 ٍتاَتَيَبُم هللا تايآ ْمُكيَلَع ولني » هلوقو

 .لاحلا ىلع « اَهيِف نيدلاخ » بصنو

 لاحلا ىلع هبصن "١[ .قالطلا اممْلِع ئش لكب طاحا ذق ةللا َنَأَو » هلوقو

 .زييمتلا وأ

 :ميرحتلا ةروس نمو

 :دارم ،لدبلا ىلع هبصن [ه :ميرحتلا] « اريخ اجاوزأ هلدت نأ » هلوق

 ةفص كلذ لك ،هاراكبأو» هلوق ىلإ 4تاملشُم» هلوق لثم .اجاوزأ

 .4 اًجاَوزَأ» ل

 هلوقو ٠ 4 ْمُكتْن ط ىلع فطع هبصن ]` :ميرحتلا] 4 مكيلأو , هلوقو

 لثم اهيف دقوي ام :واولا حتفب هاممُدوُقَو» هلوقو دعتم ناث لوعفم «ارات»

 ."بهللا مسا :همضب امأو ،ثبطحلا

 هلوقو ،اهتفص ؛اُحوصَن» كردصم اه :ميرحتلاا 4ةبؤَت» هلوقو

 .ه رفكي نأ » فطع هبصن « مكلخذْيَو»

 ._ًلتم» لدبلا ىلع امهبصن اا" ؛ميرحتلاا ؟ طول ةأرماو حو ةأرما» هلوقو

 .؟ًالتَم» نم لدب ١[ ؛ميرحتلاا 4 نوعرف ةأرما » كلذكو

 :طيحملا رحبلا نايح ابأ) :رظنا ©نيرسفملا نم ةعامج هيلع امك ةل يبنلا هنأ هنم حرصأ لب ()

 ح ١/٨ ٤٠ ) .

 نب ىسيعو ةايح وبأو ةحلطو دهاجمو هنع فالتخاب نسحلا اهب أرق (اهدوقؤ) مضلا ةءارق )٢(
 .(١/٦٥١ج :طيحملا رحبلا نايح وبأ) .ينادمهلا رمع

  



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 فطع تتا مَيزَمَو» بصن !١[ :ميرحتلاا 4 نارمع تتا مَيزَمَو» هلوقو
 .4ًالتَم» ىلع

 :كلملا ةروس نمو

 .زييمتلا ىلع « ًالممَع» بصن [! :كلملا ؟ًالمَع نسحأ مكيأ» هلوق

 .قبط :نم ردصملا ىلع هبصن [ :كلملاا ه اماَبِط» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن [: :كلملا] 4 اًئساَخ » هلوقو

 .فرظلا ىلع هبصن ٨[ ؛كلملاا ؟ اَممَلُك» هلوقو

 :يأ ردصملا ىلع هبصن ١[ :كلملل 4 ريمسلا باحضأل اًقحخشَق» هلوقو
 .هتمحر نم مهدعبأ :يأ اقحش ةللا مهقحس

 .ناث لوعفم وهو « َلَعَج» ىلع هبصن [١ه :كلملاا ؟ًالوُلَد» هلوقو

 .لاحلا ىلع « تاَئاَص » هلوقو ٠٦! :كسلا] 4 ريقلا ىلإ اؤرَي مَلَوَأ » هلوقو

 .لاحلا ىلع ابص 4 اًيوَس يشمي نَمَأ» هلوقو ٢٢[ :كلملاا 4 ابِكم يِئمَي» هلوقو

 نوركشي :يأ ردصملا ىلع هبصن ٢٢[ :كلملا] 4 َنورُكشَت ام ًاليلق» هلوقو

 .اليلق اركش

 .فرظلا ىلع هبصن ٢٧[ :كلملا] 4 ةل هأر اَمَلَف » هلوقو

 :ملقلا ةروس نمو

 .4 ارجأ » ل لدب « ريَغ» بصن ء :متلا 4 نوتَم ريغ هلوق

 هلك 6٠ ٢!" .مدقلاا مينر » هلوق ىلإ ؛رفالَح لك غطث الَو» هلوق
 .4 َرُك» ب روسكم

 لثع ه ميثأ ردتغُم ريخلل عانم ه ميمت ءاشم زامَم ه نيهت فألخ لك غلي الو) يه تايآلا )١(

 .(مينر يذ دغب



 ٨ ٤٥١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ،لاحلا ىلع 4 َنيِجبضُم» بصن ٠٧[ :ملتلاا 4 َنيجبضصُم اَهَتمرِصَيَل» هلوقو

 دزَح ىلَع» هلوق كلذكو 5[" :ملقلا 4َنيجبضُم .ازئاف » هلوق كلذكو

 ٢٥[. ؛ملقلاا 4 َنيرِاَ

 .فاضملا ءادن ىلع هبصن ٣١[ :ملقلا] 4 اَتَليَو اي اولاق و

 لاحلا ىلع 4ةعِشاَخ» بصن ا .ملقلا 4 مهراصبأ ةعِشاَح » هلوقو

 :ةقاحلا ةروس نمو

 :ىنعمب ةلعلا ىلع بصتنم ردصملا ىلع هبصن ٧[ :ةتاحلا] « ًاموشحح » هلوق

 .'"اموسُح مهمسحت :يأ ،الاح ردقملا هلعفل ردصملا وأ .اعطق

 .ردصملا ىلع ةَذْخأ» بصن ٠٠ .ةناحلا 4 ةيباَر ةذخأ مُهَذَحأَت» هلوقو
 .ردصم فصو « ةيبار »و

 ىلإ لعفلا دانسإ ىلع بصنلاب ئرقو مضلاب ١٢( .ةتاحلاا 4 ةَحفَت» هلوقو

 '"رورجملاو راجلا

 .ردصملا ىلع هبصن [٠؛ :ةقاحلا ةَدِحاَو ةَكَد» هلوقو

 لوالاو ،مناث لوعفم هنأل 4 ةَباَيك» بصن ٠١[ :ةقاحلا] 4 ةباتك توأ » هلوقو

 . '"[ءايلا] نم

 ُغاه) اهدوجأ :تاغل هيفو َقجَل مسا : :اه ١٩[ :ةقاحلا] « اوع رقا ُهؤاَه ط هلوقو

 نؤاهو 6بلاجر اي مؤاهو ،ناتأرماو نالجر اي اماهو ،ةأرما اي ءاهو كلجر اي

 .فوذحم هلوعفمو '٠)(ةوسن اي

 .اًلاصثتسا مهلصأتست : :يأ (١)

 رحبلا "نايح وبأ) لعافلا ماقم رورجملاو راجلا ماقأ بصنلاب (ةَدحاو ةَخْف) لامسلا وب ارق ()
 ٤٥٤/٨(. ج : :طيحملا

 .لصالا نم ةطقاس نيترصاحلا نيب ةملكلاو ،(ێيتوأ) يف ءايلا نم يأ ()
 )٤( ج :ريسفتلا ريسيت ©۔شيقطا :رظنا ه٢٦٤/١٥(.



 ؛لوالا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .ش ٥٢ ٤,

 يفو ٢٠[© :ةقاحلا] 4 هيباسح ط يفو ١٩[0 :ةقاحلا] 4 هيباتك « ىنف ءاهلاو

 فقولا ىف تبثت ؤتكسلل ٢٩[ :ةقاحلا] 4 ةيناطلس » ىفو 6٢٨ :ةقاحلا 4 هلام »

 ."لصولا يف اهتابثإب ئرقو لصولا يف طقستو

 الكأ :ليقو ائينه متينه :ردصملا ىلع بصن ٢٤ :ةتاحلا] 4 اَئيِنَه» هلوقو

 .ردصم فصو اذه ىلعف .ائينه ًابرشو

 .4 ةوَلَص » هلوقب هبصن ٢١[ :ةقاحلا] « َميِجَجْلا ث » هلوقو

 .زييمتلا ىلع ٣٢[ :ةقاحلا] 4 اعارذ » هلوقو

 :يأ ©ردصملا فصو ىلع بصن ٤١[ :ةقاحلا 4 َنوُتمؤُت ام اليلق » هلوقو

 ٢٢[. :ةقاحلا] « َنووُكَذَت اَم اليلق < هلوق كلذكو اليلق اناميإ نونمؤت

 ىلع وأ ةيفانلا ام ربخ هنأ ىلع هبصن ٤٧[ :ةقاحلا] 4 َنيزجاَح < هلوقو

 .هرَحأ نم» ناكم نم عضوملا

 فصو ىلع « ضغب » بصن [٤؛ :ةقاحلا] 4 ليواقألا ضغب » ىلاعت هلوقو

 .« َلَوَقَت ط لعف ىلع وأ ٥ضعب أل وقت لوقي :هريدقت ردصم

 امف » نم ةيفانلا ام ربخ ىلع بصن ٤١[ :ةقاحلاا 4َنيزجاَح» هلوقو

 .'"4 دَحَا ْنِم ط لدب ىلع وأ .4 دَحَأ نم ط همساو .4 مكنم

 امهاتبثأو بوقعيو ةزمح الصو امهنم ءاهلا فذحب )5.٦٨ ٢٩( ةيآلا (هيناطلس .هيلام) أرق )١(

 ءاه فذحب اعم )٦٢٠، ٦٢٦( ةيآلا (هيباسح)و امهالك )١٩} ٢٥( ةيآلا (هيباتك) أرقو .افقو

 ءانبلا) افقو اهتابثإ يف فالخ الف نيلاحلا يف تابثإلاب نوقابلا أرقو ؤبوقعي الصو تكسلا

 ٥٥٨/٢(. ج :فاحتإ

 .نيترم انه عضوملا اذه بارعإ فلؤملا ررك (؟)

  



 ٨ ٤٥٢ صنلا قيقحت :يتاثلا مسقلا
 ___ رحت رمحتي

 :جراعملا ةروس نمو

 ربخ ىلع َنيسيمح» بصن ا! ؛جراسلا) ةَتَس تلآ َنييمَح» هلوق
 .4 َناَك»

 .هفصو ؛ًاليمَج»و ردصملا ىلع هبصن [ه :جراعملا 4 اًربَص زبضاق » هلوقو

 ؟ابيرق»و ؤفرظلا ىلع هبصن ا١ .جراعملا ؟ اديم ةَنؤَرَي مُهَتِإ» هلوقو
 .هلثم ٧[ :جراعملا

 وهو لوعفملا ىلع هبصن . جرسلا ه امميِمَح ميمح نأش الَو» هلوقو
 .لاؤسلا

 وأ صاصتخالا ىلع ٩ ةَعاَرَن» بصن ٦( :جراسملا] ؟ ىَوَشلل ًةَعاَت» هلوقو

 .لاحلا

 [! ؛جرامملاا ؟اعوُرَج» هلوقو [ :جرامملاا ؟اعولَه قلح » هلوقو

 .لاحلا ىلع نهبصن ٢١[ :جراعملا] 4 ًاعوتَم»و

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٢٢[ :جراعملا] َنيَلَصَمْلا الإ » هلوقو

 ىلع امهبصن ٢٧[ :جرامملا] ؟ َنيزع»و ٢٦[، :جراعملا] 4 َنيِعظطهُم » هلوقو

 .لاحلا

 .عدر ٢٩[ :جراعملا] هاّلَع» هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن ٤[ :جراعملا] 4 اًعاريس » هلوقو

 .لاحلا ىلع بصن [٤؛ :جراعملا] 4 هراصنأ ةَعِشاَح » هلوقو

 :حوت ةروس نمو

 .فرظلا ىلع ابصن [ه :حون] « اًراَهَتَو اليل » هلوق

 .4مهذزت مَلف» وهو لوعفملا ىلع بصن ا٦ ؛حونا ارارف اَلإ» هلوقو



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٥٤ ٨
 خ . ۔ . ر

 هلوقو ؤفرظلا ىلع « َلُك» بصن [" :ونا 4 مُهْتْوَعَد املك ينإو » هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن ٩ اًراَبَكِتْسا اورَبُكَتساَو »

 .لاحلا وأ ردصم فصو ىلع هبصن اه ؛حونا ؟ اراَهج مُهُتْوَعَد ينإ مُث» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن [ :حون] ؟ اًراَرْسإ مُهَل ثزَرْسَأَو» هلوقو

 .4 َناَك» ربخ ىلع هبصن ١١[ :ونا ٩ اًراَقَع ناك هَنإ» هلوقو

 .4 َنوُجرَت » ب هبصن ٠١٣[ :حون] 4 اًراَقَو لل َنوُجَرَت ال » هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ١٤ :حونا ه اًراَوظأ ْمكَقَلَح ذقَو» هلوقو

 امهبصن ا٦١ :حون] « اًروُت َنهيِف َرَممَقْلا» هلوقو 6ااه :حونلا « اقابلط» هلوقو

 ."« َقَلَح» ب

 .« َلَعَج » ب هبصن ٠٦ :حونا اجاَرس سمشلا َلَعَجَو» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ١٧[ :حون] 4٩ اَناَبَت ضزألا َنِم ْمُكَتَنَ » هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ١٨[ :حون] 4 اًجاَرَخِإ مُكجرْخْتَو » هلوقو

 .4 َلَعَج » ب هبصن ٠٦! ؛حون] 4 امظاسب ضا مكل َلَعَج ةنلاو» هلوقو

 ؟اًجاَجف»و "لوعفملا ىلع هبصن ". :حونا ؛ًالبش اهنم اوكلسَتل» هلوقو
 .هفصو

 .4 هذزَي » ىلع هبصن ٢٦[ :حون] 4 اًراسَح » هلوقو

 .هفصو 4 ارابك و ردصملا ىلع هبصن ٦٢[ :حون] ٦ ارُكَم اورَكَمَو 7 هلوقو

 .(ارو نهيف َرَمَقْلا لَعَجَو) ىلاعت هلوق يف لعجب هبصن هنأ هجوأ نوكي يناثلا )١(



 ٤٥٥ .ا صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ٢ :عونا ؟ارشَنَو قوغيَو توغ الَو اعاوش الو ادو ًُرَذَت الَو» هلوقو

 .4 َرُرَذَت» ب بصن : نهلك

 .لاحلا ىلع ؟أنمؤُم» بصن ٢٨! :حونا ؟ اًنمؤُم يتنب َلَحَد نملو » هلوقو

 :نجلا ةروس نمو

 كلذكو "ناث لوعفم امهبصن ٨[ :نجلا] 4 اديدش اسسَرَح ثَمِلُم » هلوق

 .هًابهش»

 هل ذجَي» هلوقو ،فرظلا ىلع هبصن [ه ؛نجلا] 4 عمشلل َدِعاَقَم» هلوقو

 .4 ذجيي » ب هبصن « اًدَصَر اباَهِش

 مسي مل ام هنأو .ةياكحلا ىلع هعفر ١٠[ :نجلا] 4 شأ يرذت ال انأو » هلوقو

 .4داَرأ» ب هبصن [ :نجلا] اًدَشَر مُهُبَر مهي دارأ مأ» هلوقو ،هلعاف

 .لاحلا ىلع هبصن !١[ :نجلا] 4 ابَرَه هَرجغن ْنَلَو » هلوقو

 ٩. ةكلَت » ب هبصن ٦7[ :نجلا] 4 اًدَعَص اًباَذَع حنست » هلوقو

 فطع 4 هتالاَسرو» ،ءاننتسالا ىلع هبصن ا٢٢ ؛نجلا] ؟ اغالب الإ» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن 4 اَهيِف نيدلاخ » هلوقو ،هيلع

 .زييمتلا ىلع امهبصن [٢؛ :نجلا] ؟ اًدََع نَقَأَو ارِصاَت فعض أ نم » هلوقو

 ٢٥[. :نجلا] 4 اَدَمَ يبَر» ىلع هعفر ٢٦[ ؛نجلا] ٩ بيقلا ملاَع » هلوقو

 .4 كّلَي » ب هبصن ٢٧[ :نجلا] ؟ اًدصَر هِفلَح نمو » هلوقو

 زييمتلاو لاحلا هيف زوجي ٢٨[ :نجلا] « اّدَذَع 3 ش لك ىصخأ « هلوقو

 . ردصملاو



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح .ر ٤٥٦

 :لمزملا ةروس نمو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن [! :لمزملا] 4 اليلق الإ » هلوق

 .لوعفملا ىلع هبصن ٢! :لمزملاا 4ًليلق ةنم ضقنا وأ» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٤[ :لمزملا] «ًاليتزَت نآرقلا لتر » هلوقو

 ىلع ابصن ؛ًاليق» و ؛ًاظَو» ٦[ :رسزملا هًاليق موقأو انظَو دش» هلوقو

 .زييمتلا

 .4 َنإ» ب ابصن [« :لمزملال “ًاليوظ اًحبَس ِراَهَتلَا يف كل ًن» هلوقو

 .ردصملا ىلع هبصن ٨[ :لمزملا] 4 ًاليتنت » هلوقو

 .هفصوو ردصملا ىلع هبصن ١١[ :لمزملا] 4 اليمج ارجَه < هلوقو

 .ردصم فصو ىلع هبصن ١١[ :لمزملا] ٩ اليلق ْمُهْلَهَمَو < هلوقو

 ؛اميلَأابادَعَو ةَصُغ اد اماع ه اًميِجَجَو ًالاكنأ اتيَدَل َنإ» هلوقو

 .4 َنإ» مسا ىلع فوطعم كلذ لك "0٢ ١٢[ :لمزملا

 اليب أو ردصملا ىلع هبصن ١٦[ :لمزملا] 4 ليبو اذخأ ُهَنذَحَ , هلوقو

 .هفصو

 .4 ىتذأ » ىلع فوطعم فرظلا ىلع ٢٠! :لمزملا 4 ةلو ةقضنَو» هلوقو

 هنم فوذحم هنأل 4 نوُكَيَس» مضب ٢٠[ :لمزملا] 4 نوكيس نأ َمِلَع» هلوقو

 .انه « نأ » لمعت ملو نوكيس هنأ ملع :هنأك "نأشلا ريمض

 اريَخ وُه» هلوقو ،ردصملا ىلع هبصن ٢٠[ :لمزملا 4اًنَسَح اًضزَق» هلوقو

 .4وُدجَت» ب امهبصن ارجا َممَْأَ



 ١ :يت اثلا مسقل ١ صنلا قيقحت ٨ ٧ ٥ ٤
 رح :. حوي

 :رثدملا ةروس نمو

 [ه۔ ٢ :رثدملا 4 زُجهاَف رجلاو ه زرَقظَق َكباَيِثَو ه زتبَكَف َكَبَرَو» هلوق

 دحاو لك "لعفلا نم نهولتي امب تابوصنم نهلك (َرُجْرلاَو كبايِثَو ‘َكتَر)

 .هلعف هولتي

 فرظلا لحم ؟ذيَمؤَي» بصن ٩ :رثدملا ؟ زييَع مؤت نمؤي » هلوقو

 .مسالا لحم عفر 4 ريسع مؤَي»و

 .4 زيىسَع مؤَي» نم لدب « ريَغ» عفر ١٠ :رثدملا] 4 ريسيت ريَغ» هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن ١٤[ :رثدملا] « اًديهمَت » هلوقو

 تئرقو ٦٢٧[© :رثدملا] « رَةَس س اَم» ىلع عفر ٩] ىندملا 4 ربلل ة ةَحاَوَل « هلوقو

 . '١رصاصتخالا ىلع بصنلاب

 .4 َنِقيتسَيل» ىلع فطع ؟ باتزي » حتفب ٢١! .ندملا 4 باتزي الَو» هلوقو

 .رقس ينعي « رتبْلل ىركذ الإ يمه امَو» هلوقو

 ئرقو ،لاحلا وأ زييمتلا ىلع هبصن ٢٦! :رندملاا 4 ربلل اريِذَت» هلوقو

 .7 ربخ وأ ناث ربخ هنأ عفرلاب

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٢٩[ :رثدملا] 4 نيميلا باَحضأا الر» هلوقو

 سيلو بصنلا :باوصلاو ،(صاصتخالا ىلع عفرلاب تئرقو) اذكه لصألاب ةرابعلا تدرو )١(

 نب ديزو يفوعلا أرقو .ةحاول يه يأ 5عفرلاب (ةحاؤَل)روهمجلا أرقو» :نايح وبأ لوقي ؤعفرلا

 يقبت ال يتلا رانلا نأل ؛ةدكؤملا لاحلا ىلع بصنلاب (ةَحاَوَل) ةلبع يبأ نباو نسحلاو يلع

 «ليوهتلل صاصتخالا ىلع ًابصن :يرشخمزلا لاقو رراشبألل ةريغم الإ نوكت ال رذت الو

 .(ه٨/٢٢ ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)
 )٢( ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) ةلبع يبأ نباو نوبأ اهب أرق عفرلاب (رشبلل ريزن) ةءارق ٥٢٨/٨(.



 ؛لوالا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٥٨ ٨
 :خ > __

 .لاحلا ىلع هبصن ٤٩[ .رئدملاا « َنيِضرغُم ةيكذتلا نع مُهَل امَق» هلوقو
 .ناث لوعفم ٨٢[ :رثدملا] 4 ًةَرَشَتُم ًدَنُم اًمُحِض » هلوقو

 :همايقلا ةروس نمو

 6لاحلا ىلع هبصن ٤[ :ةمايقلا] 4 نانب َيوىتن نأ ىّلَع نيرداق ىلب » هلوق

 .نورداق نحن :يأ ،عفرلاب ئرقو

 .ةمايقلا موي ىتم :يأ ٦[ .ةمايقلا ة ةمايقلا م مؤت َناَيأ» هلوقو

 .نامسا امه ذإ 4 اَنيَلَع نإ » ب امهبصن (" .ةمايقلاا 4 هَتآزُقَو ةعمَج» هلوقو

 .4 نإ » مسا ىلع هبصن ١٩[ :ةمايقلا] 4 هَناَيَب» كلذكو

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٦[ :ةمايقلاا 4 ىدس كرغي نأ» هلوقو

 :ىتأ له ةروس نمو

 دعبي الو ،لاحلا ىلع امهبصن ٢[ :ناسنالا] 4 اًروُفَك اًمَِو اريكاش اًمِإ» هلوق

 .ردصملا نم

 هبشي ةنجلا يف ءام مسا :ليق اه :ناسنإلا 4 اًروُاَك اهجاَرِم َناَك» هلوقو

 .هضايبو هتحئار يف روفاكلا

 ؛رسأك نم» لحمو 04 اًروُئاَك» نم لدب هبصن ا٦ :ناسنالا ه اًنَْع» هلوقو
 وأ صاصتخالا ىلع بصن وأ ،اهرمخ وأ نيع ءام ىلإ فاضم ريدقت ىلع

 هبصن ؛اريجفَت» هلوقو .4 هللا ابِع اهب ٍبَرشَي » وهو اهدعب ام هرسفي لعفب

 .ردصملا ىلع

 : م :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) عقي ا نباو ةلبع ىبأ نبا اهب أرق عفرلاب (نورداق ىلب) ةءارق )١(
 ٥٣٦/٨(. ج



 ٨٦ ٤٥٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ال لوعفم هنأ ىلع هبصن ٠٠ :ناسنإلا] ؟ اموي اَنَبَر نم فاخن انإ » هلوقو

 .مويلا كلذل فصو كلذف 4 اًريرطُمَق اس اًسوبَع » هلوقو فرظ

 امهنأل امهبصن !١[ :ناسنإلا] 4 اريرَحَو ةنج ةَتَج ورب ُرَبَص امب مُهاَرَجَو » هلوقو

 .ناث لوعفم

 وأ ،لاحلا ىلع هبصن "١( :ناسنإلا ؟كيئاَرَكْلا ىَلَع اهيف َنيِثكَتُم» هلوقو

 .4 هج » _ل ةفص

 ةفوطعم ىرخأ ةفص وأ ،لاحلا ىلع اهبصن [١؛ :ناسنإلا] 4 ةَيِناَدَو» هلوقو

 مهنأ ىلع ٠ ةيناد ىرخأ ةنجو :يأ .4 ةَتَج < ىلع فطع وأ ٠ اهلبق ام ىلع

 تئرقو ء[٦٤ :نمحرلا] 4 نانج هّتَر ماقم تفاخ نمملَو» هلوقك نيتنج اودعو

 .ؤربخ اهنأ ىلع عفرلاب

 ] :ناسنإلا] ه ًاليلذت » هلوقو

 ىلوألا اريراوَت» نم لدب [" :ناسنإلا ؟ٍةَضف نيم ريراوَق» هلوقو
 .ردصملا ىلع هبصن ١٦[ :ناسنإلا ؟ اريدقت اًهوُرَذَم» هلوقو ١٥[{ :ناسنإلا]

 وأ ،ينعأ رامضإب امهبصن ١١[ :ناسنإلا اليبسلس ىممَسَت اَهيِف اًنيَع» هلوقو

 .حدملا وأ زييمتلا ىلع

 .كانه :ىنعمب ءاثلا حتفب ٢٠[ :ناسنإلا] 4 تيار مت » هلوقو

 .ردصملا ىلع بصن ٢٢[ :ناسنإلا] 4 اليزنت » هلوقو

 .فرظلا ىلع امهبصن [" :ناسنإلا اليصأ ًةَرَكَب » هلوقو

 .فرظلا ىلع بصن ٦٦[ :ناسنإلاا 4 ًاليوظ ًاليل ةخّبَسَو» هلوقو

 ٥٥٢/٨(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ) عفرلاب (ةتنادَو) ةويح وبأ أرق ()



 : ٤٦ . ٦
 (لوالا ءزجلا) طظانلاألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك

 ىلع « مُهَعاَرَو» بصن ٢١ :ناسنإلا هًاليِقت اموي مهَءاَرَو َنوُرَذَيَو» هلوقو
 .هفصو }4« ًاليقت و 4 َنوُرَذَي » ب « ًامؤَي و ٥©فرظلا

 .ردصملا ىلع هبصن ٢٨[ :ناسنإلا اليدبت » هلوقو

 هرسفي لعفب 4 َنيمِلاّلا» بصن ٣١! :ناسنالا 4 مُهَل دعأ نيمِلاملاَو» هلوقو
, 

 :تالسرملا ةروس نمو

 هلوق ىلإ هولتي امو « ًافزُغ» بصن ١[ :تالسرملا] ه افرع تالَسزُمْلاَو» هلوق

 .لاحلا وأ ةلعلا ىلع نهباصتنا امنإف [ه :تالسرملا] اركذ تايقْلُمْلاَق»

 .ناردصم ٦[ :تالسرملال ارذن ؤأ اًرذغ» هلوقو

 .ةيلوعفملا ىلع امهبصن ٢٦[ :تالسرملا] 4 اَئاَوْمَأَو ءايحا » هلوقو

 الت يذ ّلِظ ىلإ » ىلع فطع هلعل ٣١[ :تالسرملا «ليلظ ال» هلوقو

 ٢٠[. :تالسرملا 4 بعش

 .كلذ مهل الوقم :يأ [ح :تالسرملال 4 اًئيَِه اوبرشاو اولك» هلوقو

 .'(نييذكمملا) نم لاح [: :تالسرملال ليلق اوُعَتَمَنَو اولك» هلوقو

` 

-
 

 :أبتلا ةروس نمو

 امو اذه « اًجاَهَو » ©سمشلا ىنعي ١٢`[ :ابنلا] « اًجاَمَو اًجاَرِس اَتْلَعَجَو » هلوق

 > اَناَقْلَأ تاَتَجَو < هلوق ىلإ 1٤] :اأبنلا] ٦ اج ء و ءام :7 كلذكو ٥لوعفم هلبق

 ٦[. :أبنلا]

 ةلبع يبأ نباو نامثع نب نابأو ريبزلا نبا أرقو .(نيملاظلاو) بصنب روهمجلا أرق )١(

 ٥٦٠/٨(. ج :رحبلا نايح وبأ) .عفرلاب (نوملاظلاو)

 ٤٥[. :تالسرملا] (نييذكُمْلل ذئموي لِنَو) اهلبق اميف ينعي )٢(



 ٨ ٤٦١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ____.زا :. رع لي

٠ 

 ۔ وع ٠

 .لاحلا ىلع بصن [١ه :ابنلا] 4 اًجاَوفأ َنوُتأََق » هلوقو

 نهلك ا" :ابنلا) ه اداصزم»و 5٢٠ :ابلا 4 اًباَرَس»و ٨ا٩٠ :ابلا 4 اباَوْبَأ» هلوقو

 .(ناك) رابخأ

 فصو زوجيو ،(تناك) رامضإ ىلع بصن ا :ابنلاا 4ًابآم» هلوقو
 .ه اداصزي»

 وأ فرظ «اباَقخأ » هلوقو لاحلا ىلع هبصن ٢:[ :ابنلاا « َنيِثبال » هلوقو

 ريغ ًاباقحأ اهيف اوثبلي نأ لمتحا ا" :ابنلال 4َنوُتوُدَي ال» ب 4 اًباَقخَأ» بصن

 .ًاقاسغو ًاميمح الإ نيقئاذ

 كردصم وهو ءازج كلذب اوزوج :يأ ٢٦[ :أبنلا] 4 اَناَتو ُءاَرَج « هلوقو

 4٩. َءاَرَج » _ل هفص « اَقاَقو و

 .ردصملا ىلع هبصن ٦4[ :ابنلا] » اباي » هلوقو

 .ةاتيصخأ»ب 4َُك» بصن 1٠١ :ابلا ؟ةاتيصخأ ئش َلكَو» هلوقو

 لاح وأ ©ردصملا ىلع بصن 4 اباتك انيصح » "ءادتبالا ىلع عفرلاب ئرقو

 .ابوتكم :ىنعمب

 .4ًنإ» مسا ىلع هبصن [" :ابنلاا ه اًراَقَم َنيِقَتُملِل َنإ» هلوقو

 .4ازاقَم» لدب ىلع امهبصن ("" :ابنلا] ه باتعو َقئاَدَح » هلوقو

 نم لدب هلك [: ٣. :ابنلا] « اَئاَمِد اسأكَو ٥ اباَرْثَا بعاَوَكَو < هلوقو

 4٩. ًازاقَم»

 هبصن هاظَع َكّبَر نم» كردصملا ىلع بصن ٨٦ :ابلال 4 ءاَرَج» هلوقو

 )١( ج :رحبلا ،نايح وبأ) لامسلا وبأ اهب أرق عفرلاب (ءيش ُلكو) ةءارق ٥٧٨/٨(.



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ... ,٠ ذ

 فصو 4 اباسح < هلوقو 85هب لوعفملاب بصن :ليقو .6 ًءاَرَح ٠ زرم لذب

 .ايفاك :هانعمو ؟ ًءاََع » ل

 ضفخب ٢٧( :ابلا 4 نمحرلا اَمَهَنْيَب امو ضزألاو تاوامتلا ٍتَر» هلوقو

 ٨٦[. :ابنلاا 4 َكّيَر نم ءاَرَج» هلوق نم لدبلا ىلع ؛نمُحَرلا»و ؛َتَر »

 .لاحلا ىلع هبصن ٣٢٨[ :ابلا) ه ًاًقَص» هلوقو

 :تاعزاتلا ةروس نمو

 نهلك [٤؛ ۔ ١ :تاعزانلا] 4 ًاقتس و 4 ًاحبش و 4 ًاطشنت و 4 ًاقزَغ ط هلوق

 . رداصم

 .لوعفملا ىلع 4 ارمأ » بصن [ه :تاعزانلا ارمأ تارَبَدُمْلاَت» هلوقو

 4 َلاَكَت ط بصن ٥] :تاعزانلا] 4 ىلوألاو ةرخآلا لاَكَت نلا ُهَذَخَأَ < هلوقو

 .لاكني :يأ رجلا فرح عزنب ةلعل

 .4 نإ » مساب هبصن ٢٦[ :تاعزانلا] 4 ةَرْبِعَل » هلوقو

 زييمتلا ىلع ؛ًاقلَح» بصن ٢٧ :تاعزانلا اًقْلَح دشأ مْتنَأأ» هلوقو
 .'»لعفلا تمدقت 4 اَهاَتَب » ىلع «ثاَمَسلا» بصن « اَماَنَب غاَمَسلا مأ» هلوقو

 :هانعم 4 ضرألا » بصن ٢٠! :تاعزانلا اًماَحَد َكِلَد دغب ضزَألاو» هلوقو
 .لابجلا ىسرأ :يأ ٣٢[ :تاعزانلا] 4 اًهاَسَأ لابجلا < كلذكو ضرالا احد

 .ًاعاتم نوعتمت :يأ كردصملا ىلع هبصن ٢[ :تاعزانلا] 4 ْمُكَل اًعاَتَم < هلوقو

 بتك نم ينعسو ام تعجار دقو ©قافتاب ةعوفرم ىهف انه «ءامسلاه بصن نم دجأ مل (١)
 بصنلا يتأيسو ،ذاوشلا تاءارقلا يف ىتح درت ملو عفرلا ريغ دجأ ملف بارعإلاو ريسفتلا
 .اهدعب امو (اهاحد كلذ دعب ضرالاو) يف



 ٨ ٤٦٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 زح رست

 :سبع ةروس نمو

 ه و . ٍ 9 ۔ 4٠

 اباوج حتفلاب ئرقو ،نيعلا مضب [! :سبعا ؟ ىركذلا ةَعفْنَتف هَعَفْنتف ركذ ؤأ » هلوق
 .) إعفلل

 وهو هولتي امب 4 ليبلا ط بصن ] :سبع] 4 هرت ۔_َر ي ليب ةلا » هلوقو

 .4 هَرَمَي »

 .ردصملا ىلع ابصن ٦] :سبع] 4 اقش و ] :سبع] 4 اًبَص ط هلوقو

 .ردصم وهو عاتم كلذب مكانعتم :يأ ٣٢[ :سبع] 4 ْمُكَل اًَعاَتَم < هلوقو

 :تروك ةروس نمو

 .كانه :ىنعمب ©ءاغلا حتفب ٦٢١[ :ريركتلا] 4 مت ط هلوق

 :ترطضنا ةروس نمو

 ؛ًاماريك»و ،هًاماريك»ل ةفص بصن ا١١ :راطفنالا 4 َنييتاَك اًماريك» هلوق

 .4 َنإ» مسا وهو ٠٠ :راطفنالا] 4 َنيِظِفاَحَل» نم لدب

 :نيفضطملا ةروس نمو

 وأ مهل اولاك :هلصأ [: .نيفنطملاا 4 نورسخي مُهوُنَرَو ؤأ مهولا اًدإَو » هلوق

 . (مهل) يف يتلا يهو حرطلا مال اهنم تحرط ،مهل اونزو

 «ميننت ط نم لاحلا وأ حدملا ىلع هباصتنا ٢٨] :نيففطملا] 4 ًانيَع ط هلوقو

 1٦. :ناسنإلل 4 هللا دابع اهب بَرْشَي » يف امك "ءابلا يف مالكلاو ،ا٧٢ ؛نيففطملا]

 عفرلاب نوقابلا ارقو ،يجرتلا باوج ىلع ءافلا دعب ةرمضم نأب نيعلا بصنب مصاع أرق )١(
 ٦!/٥٥٨٨ ٥٨٩(. ج :فاحت ءانبلا) (رُكَذَي) ىلع ًافطع

 .(وُبَرَقُمْلا اهب بَرْشَي انَع) ىلاعت هلوق يف ءابلا دصقي )٢(



 الوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٤٦٤
 لحت ب .ذ -ت

 .'لاحلا ىلع هبصن ٢١( :نيففطملا 4 َنيهِكاَ» هلوقو

 . لاحلا ىلع هبصن ] :نيفقطملا] 4 َنيظفاَح : هلوقو

 :تقشنا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع هبصن ٦[ :قاقشنالا 4 ًاحذمك» هلوق

 .هفصو 4 اريسي » و ردصملا ىلع هبصن ٨[ :قاقشنالا ؟ ًاباسح» هلوقو

 .لاحلا ىلع هبصن ٩ :قاقشنالا 4 اًرورشَم هلهأ ىلإ بِلَقْنَيَو» هلوقو

 .4 وغذَي» ب «ارويث» بصن ٠١[ :قاقشنالا اروث وغذَي» هلوقو

 ."ناث لوعفم 4 ًاريعَس » بصن !١[ :قاقشنالا] 4 ًاريعَس » هلوقو

 :جوربلا ةروس نمو

 « راتلا» ف !ه . .جوربلا 4 دوقولا تا رانلا ه دودخألا ثاَحضأ َليُق» هلوق

 .روسكم هلك 4 دودخألا < نم لدب

 روسكم هلك [٢۔١ :جوربلا] ه دوُهْشَمَو ديهاش » ىلإ 4 ِءاَمَسلاَو» هلوق لثمو

 . مسقل اب

 (نيهكاف) ةءارقب فلؤملا اهدروأ دقو ،(نيهكق اوبلقنا مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذو) ىلاعت هلوق يف )١(

 ٥٩٧/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) رفعج يبأو صفح ريغ روهمجلا ةءارق يهو

 :انبلا لوقي ،(اريمَس ىلَصُئَو) أرق نم ةءارق ىلع ةصاخ ايناث الوعفم (ًاريعس) بارعإ حضتي ()

 ديدشتو داصلا حتفو ءايلا مضب (اريعَس ىلَصْيَو) يئاسكلاو رماع نباو ريثك نباو عفان أرق»

 ،بئانلا ريمضلا لوالا :نيلوعفم ىلإ فيعضتلاب ىذعش لوعفملل اينبم ىلص عراضم ماللا
 ءايلا حتفب (اريعَس ىَلصَتَو) نوقابلا أرقو نسحلاو نصيحم نبا مهقفاو ،(اريعس) يناثلاو

 «(أريعس) وهو دحاول ئدعم لعافلل اينبم ًاففخم (ىلَص) نم ماللا فيفختو داصلا نوكسو
 ٥٩٩/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا)



 ه صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا
 ___ وت ۔ رحس ةر

 :قراطلا ةروس نمو

 لدب يناثلا 4َقلُخ» اد .ه :فراسلاا 4 قيفاد ءام نيم َقِلُخ ٥ قلخ ممم» هلوق

 .لوالا نم

 .ردصملا ىلع بصن ١٦[ :قراطلا] 4 اديك ديكأو » هلوقو

 .يونعملا ردصملا ىلع بصن ١٧[ :قراطلا] 4 اًدَْوُر مهنم » هلوقو

 :ىلعألا ةروس نمو

 .زاجملا ىلع وهو 4 حّبس»ب « مسا » بصن ١[ :ىلعالا] 4 مشا حبس » هلوق

 ٤[، :ىلعالاز 4 ىَزَمْلا» نم لاحلا ىلع بصن [ه :ىلعالا] 4 ىوخ » هلوقو

 .ىوحأ هجرخأ :يأ

 ىتوألا فحصلا » نم لدب اا٩ :ىلعالا 4 ىتسوُمَو ميهاربإ فحص هلوقو

 ١٨[. :ىلعالا]

 :ةيشاقلا ةروس نمو

 .")ءافلاب باوجلاب هبصن ا"؛ .ةيشاغلاا 4 ُهيَذَعْيَق » هلوق

 بصن ٨٦٥ ٢٦[ :ةيشاغلا] مهباسح اَنيَلَع نا ث ٥ مُهَتاَيِإ اتيل » هلوقو

 .4َنإ» ب ؟ مهباسح »و « مهباَيإ»

 : رجضل اةروس نمو

 .")فرصني ال هنأ الإ املا تاد» ب فطع ١! .رجفلا 4 َرِل» هلوق

 بتك نم ينعسر ام تعجار دقو "قافتاب ةعوفرم يهف انه «ةبذَعيَف» بصن نم دجا مل (ا)

 هسفن فلؤملاو ،ذاوشلا تاءارقلا يف ىتح درت ملو عفرلا ريغ دجأ ملف بارعإلاو ريسفتلا

 .. .هللا لوحب يتأيس امك تاءارقلا عبتتل هصصخ يذلا لصفلا يف اهركذي مل

 كبز لمعف تي رت ملأ) اهلبق ةرورجملا (داع) نم لدب (مرإ) بارعإ نأ دارأ فلؤملا لعل )٢(

 ٠مرإل ةفص (دامعلا تاذ)و رسكلا لدب حتفلاب ترج فرصنت مل اهنألو ،(اعب



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك _ ٤٦٦
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 عمج :يأ « اممَل» هلوقو ردصملا ىلع هبصن ٩"[ :رجفلا ؟ اممَل الكأ » هلوقو

 .ردصم فصو وهو "مارحلاو لالحلا نيب

 ؛اًّمَج» و ردصملا ىلع هبصن ٢٠[ :رجفلا] 4 ابح لاملا نوُبِحئَو » هلوقو

 .ةرثكلا وهو ،هفصو

 كو وهو ردصملا ىلع هبصن ٢١[ :رجنفلا] امكَد امد ْضزَألا تمد » هلوقو

 .كد دعب

 .لاحلا ىلع هبصن ٢٦[ :رجفلا] 4 افص اًمَص كَلَمْلاَو» هلوقو

 .ءاثلاو لاذلا رسكب ٦٦[ .رجفلاا 4 قثوي الَو» 1٢٥" .رجنلاا 4 بذعي ال» هلوقو
 .حتفلاب نيهجولا ىلع 4 هَتاََو » و 4 ةَباَذَع»و ،'لوهجملا ىلع امهحتفب ئرقو

 كلذكو لاحلا ىلع هبصن ٢٨[ :رجفلا 4 ةَيِضاَر كّبَر ىلإ يعجزا» هلوقو

 .4 ةيزم

 :دلبلا ةروس نمو

 اد ائيكشم ؤأ ه ٍةَبَرْقَم اَد امميِتَي ه ةبَعشَم يز مؤي يي ماَعظِإ ؤأ » هلوق
 ٠ س ه -

 :يأ « ًاميتي» بصنو .4 ائنيكشي»و « امميِتَي»ل ةفص ا٦۔ 6١ :دلبلا « ةبرغ
 .انيكسم وأ ًاميتي معطي

 :سمشلا ةروس نمو

 ةقان اورذ :يأ ريذحتلا ىلع 4 ةَقات» بصن ١٢[ :سمشلا ٩ هللا ةَّقاَت» هلوق

 .4 اَماَيقْسَو» كلذكو ،اهرقع اورذحاو ٨ولا

 ٠(ذحأ) بئانلاو لوعفملل نيينبم لاذلا حتفب (ێَتوُي الو بذعي ال) بوقعيو يئاسكلا أرق ()
 هلل ءاهلاو لعافلل نيينبم امهرسكب (ثوُي الو بذعي ال) نوقابلا أرقو نسحلا امهقناو
 نم دحأ بذعي ال :يأ ،ناسنإلل وأ هل هلك رمألا ذإ ،هاوس هقاثوو هباذع ىلوتي ال :يأ ،ىلاعت

 ٦٠٩/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) هنوبذعي ام لثم ةينابزلا



 ٨ ٤٦٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رتح .ور

 :ليللا ةروس نمو

 .ءانثتسالا ىلع هبصن ٠"( .ليللا] 4 َءاََتْبا الإ » هلوق

 :ىحضلا ةروس نمو

 .فرظلا ىلع هبصن [ه :ىحضلا] 4 تفؤَسَلَو » هلوق

 هيفو > رَهْفَت ف ب 4 متيل ط بصن ٩] :ىحضلا] 4 رهقت الت َميِتَيل اَمأَق ط هلوقو

 .[. :ىحضلا 4 زهنت الف لئاملا اًمَأَو» هلوق كلذكو ،ريخأتو ميدقت

 :حرشلا ةروس نمو

 .4نإ» مسا هنأل ؛ارشُي» بصن ٦[ :حرشلاا 4 ارسي رنْئْلا ََم » هلوق

 :نيتلا ةروس نمو

 .فرظلا ىلع 4 َلَقسَأ» بصن اه :نيتلا 4 َنيِلفاَس َلَقْسأ » هلوق

 .ةياغلا ىلع همض [» .نيتلا) 4 ٌدْعَب » هلوقو

 :قلعلا ةروس نمو

 ؛ادبع» بصن ١. ٠٠[ :قلعلا] 4 اًدْبَع ه ىت يزلا تيأر » هلوقو

 .4 ىهنت » ب

 هتبتكو ، "ةددشملا نونلاب 4 ََعَقشَتَل» ئرُفو [١ه ؛قلعلا] 4 ًاَعَقْشسَنَل» هلوقو

 .ملعلاب ةفاضإلا نع ماللاب ءافتكالاو فقولا مكح ىلع فلألاب فحصملا ىف

 :ردقلا ةروس نمو

 يه امو ،ةمالس الإ يه ام ،ردقلا ةليل ىنعي [ه :ردقلا] 4 يه مالس » هلوق

 .مالس الإ

 :رحبلا ©نايح وبأ) ةديدشلا نونلاب ) ء . :) ورمع يبأ نع امهالك ©نوراهو بوبحم أرق )١)

 .ذاوشلا تاءارقلا نم يهو ٦٩٨/٨(، ج



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٦٨ ٤

 :ةنيبلا ةروس نمو

 .ناك ربخب بصن اا :ةنيبلاا 4 َنيكَفْنُم» هلوق

 .4 ةنيل » نم الدب عف 4 نوُسَر »ف ١١ ٢[8 :ةنيبلا] 4 لوُسَر ه ةنيبلا » هلوقو

 هلوقو ،؟اوُدْبْعَيل » نم لاحلا ىلع بصن اه :ةنيبلا 4َنيِصلُْش» هلوقو

 4;اَقَتُح» هلوقو 04 نيصلخم » لوعفم هنأ ىلع 4 َنيذلا» بصن « نيذلا هل»

 .4 َنيِصِلْخُم» فصو هبصن

 ؛َنيدلاح » هلوقو لاحلا ىلع بصن ا٦ :ةنيبلا] 4 اهيف نيدلاخ » هلوقو

 .ىرخأ ةرم كلذك ٨[ :ةنيبلا]

 :تلزلز ةروس نمو

 .ردصملا ىلع هبصن ١[ :ةلزلزلا] 4 اَهَلاَرْلز » هلوق

 .لاحلا ىلع هبصن ٦[ :ةلزلزلا 4 اًئاَتْشأ » هلوقو

 ارَش»كلذكو .4 ةَرَي» ب «اريح» بصن ١[ :ةلزلزلا 4هَرَت اريَح» هلوقو

 .ريخأتو ميدقت هيف [ه :ةلزلزلا ه هري

 :تايداعلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع امهبصن ١. ٦[ :تايداعلا] 4 ًاحذت»و ؛ًاحبض» هلوق

 .فرظلا ىلع هبصن ٢! :تايداعلاا احبص » هلوقو

 .ردصملا ىلع امهبصن [ه ٤. :تايداعلاا 4 ًاعمج»و « اعْقَن» هلوقو

 .بيرغ اهيف ال :ةعراقلا ةروس نمو

 :رثاكتلا ةروس نمو

 .ردصملا ىلع « َمْلِع » بصن ٠[ :رئاكتلا] نيقيلا مْلِع » هلوق

 اهئؤَرَعَل :يأ ردصم فصو ىلع بصن ١! رئاكتلاا 4 نيقيلا نْيَع» هلوقو

 ؟ميحجلا نورت فيك :باوجل لاحلا ىلع نوكي نأ بيرقو "نيقيلا نيع ةيؤر

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٤٦١٩ يم مسي

 :رصعلا ةروسو

 .ءانثتسالاب بصن لحم ! :رصعلا اونمآ َنيِذَلا الإ» هلوق الإ اهيف بيرغ ال

 .اهيف بيرغ ال :ةزمهلا ةروسو

 .بصاونلا نم اهيف بيرغ ال :ليفلا ةروس كلذكو

 :شيرق ةروس نمو

 ١[. :شيرق 4 شير فاليإل » نم لدب ا! :شيرت]) ٩ مهناليإ» هلوق

 .فرظلا نم بيرقو اردصملا ىلع ؟ةلخر» بصن [! :شيرت] 4 ةلحر » هلوقو

 .اهيف بيرغ ال :نوعاملا ةروسو

 .اهيف بيرغ ال :رثوكلا ةروسو

 .اهيف بيرغ ال :نورفاكلا ةروسو

 .لاحلا ىلع هبصن [: :رصنلاا ؟ اًجاَوْفَأ » هلوق :رصنتلا ةروس نمو

 :دسملا ةروس نمو

 بصنو }4 ىَلضَيَس»ب «ًارات» بصن ٢( :دسملا 4 بهل تاد اًراَت» هلوق

 ٩. ًارات» فصو «تاَ»

 وأ مذلا ىلع ؟ةَلاَمَح» بصن [! .دسلا] 4 بطخلا ةَلاَمَح ةئأرماو» هلوقو

 ."اعفر ئرُقو ،متشلا

 .اهيف بيرغ ال :صالخإلا ةروسو

 .اهيف بيرغ ال :قلعلا ةروسو

 .ملعأ هللاو اهيف بيرغ ال :ساتلا ةروسو

 .(٢/٦٢٦ج :فاحتإ ءانبلا) .عفرلاب «ةلامح» نوقابلا أرقو مذلا ىلع بصنلاب «ةلامح» مصاع ارق ()



 الوالا ءزجلا) طظافلالاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك م ٧٠ ٤

 :نآرقلا نم عوفرملا بيرغ يف لصف

 عفر !س :ابسا ؛ممهِتَر دنع وُنوثؤَم نوفياقلا ذإ ىرت ؤَلَو» ىلاعت هلوق
 ىلع امهعفر لوقلاف 4 ىَرَت» امهيف لمعت ملو نووم »و ""ه نوميلانتلا »
 .4 َنوُمِلاَملا » نيبو ؟ ىَرَت» نيب 4ذإ» تلاح دقو .ةياكحلا

 وهو 4 مهسفنا » عفر ٦ :رونلا 4 مهتن الإ ادهش ْمُهَ ْنُكَي ملو » هلوقو
 ريغ نم ءانثتسالا مكح اهربخو ناك نيب لاح اذهف ‘بوصنملا ناك ربخ لحم

 عضوم ناك ةملك تعضؤ اذإو مهشفنأ الإ مهل ةوهش ال :هانعم ؤ©بجوملا
 .اهربخ بصني الف '"دحوي

 ىلاعت هلوق نارمع لآ ةروس رخاوأ نم اهعضوم اذه نوكي نأ بيرقو

 > مهن » مال عفر نمف ١٨١[ :نارمع لآ] 4 ءاييْنَآلا ْمُهَلْنَتَو اولا ام بئَكَنَس»

 نمو ‘تحت نم ةانثملا ءايلاب 4 ُثَتَكيَس» هلوق نم هلعاف مسي مل ام ىلعف

 نيلاحلا ىلع اولاق ام» ىلع فوطعمو ،نونلاب 4ْبئَكَتَس» ىلعف هبصن
 .'"رثكأ حتفلابو

 ٦! :فارعألا] 4 ىوقتلا ساَيلَو اشيرَو » :فارعألا ةروس نم ىلاعت هلوقو

 اشيرَو» هربخ هباوج هلوقو .4 كلذ » هباوج ءادتبالا ىلع « ساَبل» عفري

 ىلع بوصنم هنأ دجوي يذلا صاصتخالا ريسفتو ؟ىَوقَتلا سالو

 .تبثأ ام اهباوصو ،(نوملاظلا) لدب (نومرجملا) لصألا يف ةيآلا تدرو )١(
 .لصالاب اذك )٢(

 ىلع افطع (ممُهْنق) مال عفرو ،لوعفملل اينبم هئات حتفو ةمومضم ءايب (بَتُكمَس) ةزمح أرق )٢(
 ةحوتفملا نونلاب (ْبُئَكحَتَس) نوقابلا أرقو يذوبنشلا هقفاو ،لعافلا نع ةبئانلا ةلوصوملا

 ىلع لحملا ةبوصنملا (ام) ىلع فطعلاب (ممُهَلْئَت) بصنو لعافلل ءانبلاب ءاتلا مضو

 .(١/٦٩٤ج :فاحتإ 5انبلا) ةيلوعفملا



 ٤٧١ ,اي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .اظفل ءادنلا بشي صاصتخالا :ليق ،عوفرم لصألا يف هنأكو ،'صاصتخالا

 :هجوأ ةثالث نم هفلاخيو

 .ءادن فرح هعم لمعتسي ال هنأ : اهدحأ

 .ءىش هقبسي نأ دب ال هنأ :ىناثلاو

 اهيأ اذك لعفأ انأ :كلوقك كلذو ؛ماللاو فلألا هبحاص نأ :ثلاثلاو

 ال ءايبنألا رشاعم نحن) ةقَي هلوقو سانلا ىخسأ برعلا نحنو ،َلجرلا

 لعفب (رشاعمو ٧برعلاو ،لجرلا) بصن .'""(ةقدص هانكرت ام ثرون

 .ملعأ هللاو ءءايبنألا رشاعمو برعلاو لجرلا صخأ :ريدقتلاو رمضم

 ,۔ ه ٤

 يف ذإ ،"عفرلاب !ه :ةرقبلا 4ٌةَرِضاَح ةَراَجِت َنوُكَت نأ الإ» ىلاعت هلوقو
 مل ناك نولعجي مهلعلو ،(ناك) دنع ربخلاو مسالا نوعفري يناعملا ضعب

 ٢٨٠! :ةرغبلال ةَرَسْيَم ىلإ ٌةرِظنَق ةَرسُع وذ َناَك نَو» ىلاعت هلوق كلذكو ،لمعت

 نوكت نأ الإ :ىنعم ىلعف ؟ًةَرِضاَح ةَراَجَت» بصني ضعب ىلوألا ةيآلا يفو
 .ةراجت ةنيادملا ةراجت

 ىلع افطع نيسلا بصنب (ىَفتلا ساتلو) رفعج وبأ اذكو يئاسكلاو رماع نباو عفان أرق )١(

 (كلذ)و أدتبم امإ عفرلاب (ىوقنلا شاتلؤ) نوقابلا أرقو .يذوبنشلاو نسحلا مهقفاو (ًاسابل)

 ثفوذحم ربخ امإو ةراشإلا مسا طبارلاو لوالا ربخ هربخو وهو يناثلا ربخ (زيخ)و ناث

 ٤٦١. ٤٧(. ج :فاحتإ ءانبلا) ىوقتلا ابل ةروعلا رتس وأ وهو :يا

 نثعبي نأ هزاسن دارأ ةي هللا لوسر ىفوت نيح :تلاق انؤ ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ )٢(

 لاق دق سيلأ :نهل تلقف !ةخ هللا لوسر نم نهلثاريم هنلأسي ركب يبأ ىلإ نافع نب نامثع

 مقرب عيبرلا مامإلا هاور «ةقدص وهف هانكرت ام ثرو ال ءايبنألا رشاعم نحن» :ةف هللا لوسر

 دمحأو )٤٦٧١(٧ مقرب ملسمو )٢٥٠٨(6 مقرب يراخبلا مامإلا هاور هانعم نم بيرقبو )٦٦9(5

 .مهريغو )١٥٥٠( مقرب

 :فاحتإ ءانبلا) .(ةرِضاح ةزاَجَ) امهعفرب نوقابلاو مصاع أرق (ةَرِضاَح ةراَجي) بصنب )٣(

 .(١/٠٦٤ج



 (لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٧٧٢ ٦
 - س ۔ ٭,,

 (ًاباوج) بصن مهنمف ٢٤[ :توبكنعلا] 4 همؤَق َباَوَج َناَك امف ىلاعت هلوقو

 .مدقت ام ىلع ىنعملاو 8'_هَعَفر مهنمو

 ؛زانلا مكلذ نم رتب ممُكْتَبنأَفأ لق » ىلاعت هلوق :جحلا ةروس نمو

 .وه رامضإ ىلع 4 رانلا » عفر [ :جحلا

 ىلع ؟ ةلوُسَر» عفري !د .ةبوتلاا 4 ةلوُسَرَو نيكرشملا نيم ميرت ةللا نأ » هلوقو
 ."٢«َنأ » مسا ىلع بصن 4 ةنلا»و ،4ةنلا» ىلع فطعلا ىلع تبصن ،عضوملا

 مض :ه :ابس] 4 بويغلا ماَلَع َقَحلاب فذقي يبَر نإ لف» هلوق كلذكو
 يبَر < نم لدبلا ىلع بصنيو 4 يبر < همساو 4 نإ » ربخ ىلع 4 مالَع ط

 ,'"4 نا » سا
 » مسا وهو

 ؟اهيف بنَر ال ةعاتلاو ّقَح هللا دعو نإ َليِق اَدِإَو» ىلاعت هلوق كلذكو

 ىلع ًافطع اهبصنب ئرقو . فانئتسالا ىلع 4 ةعاتلا ط عفرب ٣٢[ :ةيثاجلا]

. (٤) 4 7 > 

 ناكل امسا (باَوَج) عفرلاب سطخألا ملاسو نسحلا أرقو ؛بصنلاب .(اَوَج) :روهمجلا أرق )١(
 ١٨٩/٧(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبآ)

 رحبلا ،نايح وبآ) يلع نب ديزو ارمع نب ىسيعو ،قاحسإ يبأ نبا (هلوسر) بصنب ارق (")
 ١٠/٥(. ج :طيحملا

 يبا نباو يلع نب ديزو ،قاحسإ يبأ نباو ىسيع أرقو ،عفرلاب (مألع) :روهمجلا أرق )٣(
 لاقو .يبرل ةفص :يرشخمزلا لاقف ؛بصنلاب (الع) :ةحلط نع برحو ،ةويح وبأو ،ةلبع

 حدملا ىلع بصن :ليقو ؛ةفص وأ لدب :يفوحلا لاقو .لدب :ةيطع نباو ،يزارلا لضفلا وبأ

 ٢٨٥/٧(. ج :طيحملا رحبلا ،نايح وبأ)

 (ةعاسلاو) نوقابلا أرقو حشمعألا هقفاو (هللا ةعو) ىلع افطع بصنلاب (ةعاشلاو) ةزمح أرق )٤(
 عوفرملا ىلع وأ اهمساو نإ لحم ىلع افطع وأ (اهيف بير ال) هربخ ءادتبالا ىلع عفرلاب
 !/٤٦٨(. ج :فاحتإ 5انبلا) (قح) يف



 ٤٧٢ ,ايب صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 4 َنوُتباَصلاَو اوداه نيذلا اونَمآ نيذلا ن , ىلاعت هلوق لمحي كلذ ىلعو

 ىلع فطعي ملو ربخلا وأ ءادتبالا ىلع 4 َنوتباَصلا ط عفر ٦٩[ :ةدلناملا]

 .هلبق ام

 ىلإ 4ننقلاب نيعلاو سفنلاب شقنلا نأ اهيف مهيلع اَنبَتَكَو» أرقي كلذكو
 .'٧[٤ه :ةدئاملا] ةيآلا رخآ

 نو سابع نبا ركذ دقف ٦٢ :هط) ؟ نارحاَسَل ناذه نإ» ىلاعت هللا لوق امأف

 تلزنف ،'"برعلا ءايحأ نم يح لك ةغلب نآرقلا لزنأ ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ

 لك يف فلألاب ىنثملا نولعجي مهنأل ؛بعك نب ثراحلا ينب ةغلب ةيآلا هذه

 دملا نايب فخأ فلألا نأل ؛نالجرلاب تررمو ،نالجرلا تيأر :نولوقيف هجو

 لاقو ©برعلا تاغل ضعب يف معن ىنعمب ؛نإ» نوكت دقو “نيللاو

 نألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سقلا نأ اهيف مهيلع اتبتَكَو) ةيآلا مامت ()
 ةفطاع واولاف ةسمخلا يف عفرلاب يئاسكلا أرق ء(ّصاَصق حوزُجْلاَو َنسلاپ نسلاو نذألاب

 مهيلع انبتك :ليق هنأك ،عوفرم لحملاف ىنعملا رابتعاب اهزيح يف امو (نأ) ىلع ةيمسا المج
 لاقو ،لوقلاك لمجلا ىلع ناعقي ةءارقلاو ةباتكلا نإف ،خلا ..نيعلاب نيعلاو سفنلاب شفنلا

 ًلاح رورجملاو راجلا نوكي ذئنيحو (سفنلاب) ينعي ،ربخلا يف ريمضلا ىلع فطع :جاجزلا

 (حورجلا) ادع اميف بصنلاب رفعج وبأو رماع نباو ريثك نباو ورمع وبآ أرقو ©ىنعملل ةنيبم

 يديزيلاو نصيحم نبا مهقفاو (رصاصق) هربخو أدتبم .اهلبق امع اهل اعطق اهنوعفري مهنإف
 ،ربخ هدعب راجلاو ،ًاظفل (أ) مسا ىلع افطع لكلا بصنب نوقابلا أرقو ،يذوبنشلاو

 نإ :وحن ،ربخلا ىلع ربخلاو مسالا ىلع مسالا فطع لمجلا فطع نم وهو (صاصق)و

 ٥٣٦/١(. ج :فاحتإ ،انبلا) ًذعاق ًارمعو مئاق ًاديز

 اموق عمسو ،هرصب بهذ امدعب تيبلاب فوطي ناك هنأ سابع نبا نع ديمح نب دبع جرخأ ()

 لزنأ هللاه :لاقن ؟ ىتش مأ دحاو هانعم نورديالو ثفرلاو ةسمالملاو ةعماجملا نوركذي

 امو ٧هانع دقف هركذ نم سانلا ىحتسي ال هنم ناك امف برعلا ءايحأ نم يح لك ةغلب نآرقلا

 ثنرلاو ةسمالملاو ةعماجملا نأل ؛هانعم نوفرعي برعلاو ،هائك دقف سانلا يحتسي هنم ناك

 .(٢/٠٣ج :روثنملا ردلا يطويسلا) «كينلا وه الأ :لاق مث هينذأ يف هيعبصأ عضوو



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك ٦٢ م, ٤٧٤

 .4نارحاَتَل ناذه نإ» ةففخم اهوأرقا 4 ناذه نإ» اوأرقا :دمحأ نب ليلخلا

 .")« نارِحاَسَل نمم َنِ» أرقت "مالسلا اهيلع ةشئاع نع ىوريو

 ٨ :رتبلا ةللا الإ َنوُدْبْعَت ال ليئارسإ ينب قاتيم انذَحَأ ذإو » كي هلوقو
 هلثم 4 نلا الإ َنوُدْبغعَت ال » :لاق فرحلا طقس املف ،هللا الإ اودبعت ال نأ :هانعم

 ءاوكفست ال نأ :هانعم ٨٤[ :ةرقبلا 4 مكءامد نوكت ال مُكَقاَتيِم انذَحَأ ذإو »

 نم لاعفألا عفر ةمالعو ،لاعفألا عفر يف اذهف ،عفر بصانلا طقس املف

 .ءايلا ناكم فلألاب ةينثتلا نمو اهرخآ نونلا تابثإ ةلمجلا

 ني ةعاس الإ اوثبلي مَل نوَُعوُي ام َنؤَرَي مؤت مُهَنأَك» ىلاعت هلوق امأو
 .ةفصلا ربخ هنأل (ًاغالب) عفر ٢٥( :فاتحال) 4 غالب راَهَن

 .أرثكتسم :هانعم ٦[ :رثدملا] 4 رِمُكَتشَت ْنئُمَت الَو» ىلاعت هلوق فرصلا نمو

 )١( ج :طيحملا رحبلا ،نايح ابآأ) :رظنا سةدوجوم ي ةشئاع ةءارق ٢١٧/٦(.

 ٢(إ) ديدشتب فلخو بوقعيو رفعج وبأو يئاسكلاو ةزمحو ركب وبأو رماع نباو عفان أرق (")
 (نإ) نأ اهدحأ هجوأ اهيفو نسحلاو يذوبنشلا مهقفاو نونلا فيفختو فلألاب (ناذه)و

 ةلمجو ‘فوذحم نأشلا ريمض اهمسا يناثلا هربخ (نارحاسل)و أدتبم (ناذه)و .(معن) ىنعمب

 ءامئاد فلألاب ىنثملا ىرجأ نم ةغل ىلع اهمسا (ناذه نإ) .ثلاثلا اهربخ (نارحاسل ناذه)

 فلالاب (ناذه)و (ثإ) فيفختب هدحو ريثك نبا أرقو 6هيوبيس بهذم وهو نايح وبأ هراتخاو
 ناتاهو ،نصيحم نبا هقفاو (ناذه) نون فغخ هنأ الإ كلذك صغح أرقو .نونلا ديدشت عم

 نم ةففخملا (ثإ) نأ كلذو ءاطخو ظفلو ىنعم ةيآلا هذه يف تاءارقلا حضوأ ناتءارقلا

 ىلع ةففخملاو ةيفانلا نيب قرفلل ماللاو ربخلا (نارحاسل)و أدتبم (ناذه)و تلمهأ ةليقثلا

 هذهو ،نونلا فيفخت عم ءايلاب (نيذه)و نونلا ديدشتب (ثإ) ورمع وبآ أرقو .نييرصبلا يآر
 (نارحاسل)و ءايلاب بصن (ثإ) مسا (نيذه) نأل ؛ىنعملاو بارعإلا ثيح نم ةحضاو ةءارقلا

 (نيذه) نأ كلذو ©تبفحصملا طخ ثيح نم تلكشتسا نكل .ديكأتلل ماللا تلخدو .اهربخ

 نع جراخ وه امم مسرلا يف ءاج مكو .ورمع يبأ ىلع اذهب دري الو .ءاي الو فلأ ريغب مسر

 نعاطلا نعطل تفتلي الف ةءارقلا رتاوت تبث ثيحو .اهرتاوتو هب ةءارقلا ةحص عم سايقلا
 !/٢٤٨. ٢٤٩(. ج فاحتإ ،انبلا) يعوطملاو يديزيلا هقفاو .اهيف



 ٧٤؛٧د\٥ ٨ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .نيبعال مهرذف :هانعم اه١ :ماعنالا 4َنوُبَعْلَي مهِضؤَح يف مُهزَذ مث » :هلثمو

 .عفرلا ىلإ بصنلا نم فرصف

 هغَب .ُلبَت» عفر !! مورلا دغب نيو لبق نم ملا هلل» ىلاعت هلوق امأو

 .ءانبلا ىلع عفرو ءاذك دعبو اذك لبق :لقي مل هنأل ؛ةياغلا ىلع

 4 ثح { عفر ]؛ :ملقلاو 0١٨٢ :فارعالا] 4 نوملعت ال ثيح نم < كلذكو

 .ءانبلا ىلع

 .ةياكحلا ىلع ه ةَئاَلَت » عفر ٢٢[ :فهكلا] > ةنال َنوُلوُقَيَس ةَيَس » ىلاعت هلوقو

 4 ةليح { عفر ١٦١[ :فارعالاو 6٥٨ :ةرقبلا] ةليح اوُلوُمَو » ىلاعت هلوق كلذكو

 .ةياكحلا ىلع

 ك ٤ 2
 ةياكحلا ىلع 4 2 , عفر !١[ :فيكلا] 4 نيبزحلا يآ ملعتل » هلوق كلذكو

 ٢٧٧[. :ةرقبلا] « هيف لاتق رت ط هلوق كلذكو

 نأ : :ىلع 5 ةعاط , عفر ٥٣[ :رونلا] ٢ ةفورعم ةعاط اومسقت ومسصعت ر ال لق ط هلوقو

 .ةعاطلا كنم بولطملا

 .ةبيطو َةدْلَب» عفرب اه ؛اسز 4روُقَع ثرو ةبلط ةدلب هل اوزُكْشاَ » هلوقو

 أدتبا مث .مالكلا انه اه مت ةل اوزُكشاؤ » هلوق ذإ ءءادتبالا ىلع « تَرَو

 4٩. ةدلب » ب

 ىلع هللا مسا عفر 1٩] : :دمحمو 0٢٥ :تافاصلا)] 4 هنلا الإ لإ ال ط ىلاعت هلوق امأو

 ال :تلق اذإ كنأ ىرت الأ ا همامت نود تكسي نأ ز روجي ال هنألو ٠ قيقحتلا

 .ديز الإ :لوقت ىتح امات امالك نكي مل .لجر

 نوي مو الإ امئاميإ اهعقن ثتمآ ةيزَت ثتامك الؤَلَق» ىلاعت هلوقو

 6قيقحت 4 الإ ط نأل ؛سنوي موق نكل : لنعمب (آاموق) بصن امنإ ٩٨] :؛سنويا

 



 ؛لوالا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . 2 ٤٧٦

 نمل ةركذت الإ ه ىقشتل نآرقلا كيلع اتلَرنَأ ام» :لثمو "قيقحت (نكل)و
 عفرلاب ٩ ةَركذَت» أرق نمو ،قيقحتلا فورح نم ناك اذإ [+ .د :هطا 4 ىخ

 هلوقك 6اذإ :ىنعمب نوكتو "اله :ىنعمب نوكت الو ،'ةركذت نوكت الإ :دارأ

 ٨٢[. :ةعقاولاا 4 َموُقْلُحْلا ي تَقَلَب اذإ إ الولف » ىلاعت

 ؛رجج يذي متق كلذ يف نمه » ىلاعت هلوقك سيلأ :ىنعمب لهو
 ناتئإلا ىلَع ىتأ َه» ىلاعت هلوقك ؤدق :ىنعمب (له) اضيأ نوكتو ،اد :رجفلا

 .نيح ناسنإلا ىلع ىتأ دق :يأ ١[ :نانإلاا 4 نيح

 !« :يمل ايع نملا ىلَع دسأ مهيأ ةعيش َلُك نم ٌنَعزنتل مف» هلوقو
 :ليقو 7 لبق :لثم مضلا ا ناينبم امهنأ ىلع 4 دشأو 1 < عفر

 . 'ذاش وهو نابصني :ليقو ةياكحلا ىلع امهعفر

 ٩ًةَخْفَت » عفر ٠٢[ :ةقاحلا] 4 ةدحاو ةَخْفَت روصلا ييف عفن » ىلاعت هلوقو

 :يهو ةسمخ هيف عفري هنأ هلعاف مسي مل اميف ءاج دقو ،هلعاف مسي مل ام ىلع

 امأو &ردصملاو نامزلا فرظو ،رورجملاو راجلاو ،حيحصلا لوعفملا
 برض :كلوقك لعافلا ماقم ماقتو عفرلاب اهالوأ وهف حيحصلا لوعفملا

 ريسفتلا بتك نم ينعسو ام تعجار دقو ،قافتاب ةبوصنم يهف انه (ةةركذت) عفر نم دجأ مل )١(
 .ذاوشلا تاءارقلا يف ىتح درت ملو ؤبصنلا ريغ دجأ ملف بارعإلاو

 مهنأل شمعألا نع ةدئازو ءارفلا ذاتسأ ءارهلا ملسم نب ذاعمو فرصم نب ةحلط أرق ()

 اهيف متحتي ال هنأ هيوبيس بهذم نأ ىلع نالدت ناتءارقلا ناتاهو ،ّنعزننلب الوعفم بصنلاب
 ىلع هيف نوكي نأ يغبنيو ءانبلا متحت هنع لقن دقو ،اهتلص ردص فذحو تفيضأ اذإ ءانبلا

 تقراف ذنم عمسأ ملف ةرصبلا نم تجرخ :يمرجلا ورمع وبأ لاق .بارعإلاو ءانبلا هبهذم
 رفعج وبأ لاقو .ىهتنا اهبصنب لب مضلاب مئاق مهيأ نبرضأل :لوقي ادحأ ةكم ىلإ قدنخلا
 ينعي قاحسإ ابأ تعمسو ،هيوبيس أطخ دقو الإ نييوحنلا نم ادحأ تملع امو :ساحنلا
 دقو :لاق .امهدحأ اذه نيعضوم يف الإ هباتك يف طلغ هيوبيس نأ نيبت ام :لوقي جاجزلا

 رحبلا ،نايح وبأ) ؟ةفاضم يهو اهينبي فيكف فاضت اهنأل ةدرفم يهو ايأ هيوبيس برعأ
 .(٦/٨٥٢ج :طيحملا



 ٤٧٧٦ ي صنلا قيقحت ؛يناثلا مسقلا
 ح ' __ _۔۔__۔۔۔۔۔۔_

 زي :كلذ لاثم 5زئاجف تعفر اهنإف ةيقابلا ةعبرألا امأو ،مالغلا عيبو لجرلا

 وهو 6رورجملاو راجلا هنم عوفرملا انه اهف اديدش اريس نيخسرف نيموي ديرب

 نامزلا فرظ تعفر اذإو ،ةدنئازلا ءابلا لجأل هيف نيبي مل عفرلا نأل ؛(رديزب)

 ناكملا فرظ تعفر اذإو اًاديدش اريس نيخسرف ناموي ديزب ريس :لوقتف

 يف وه امك ردصملا تعفر اذإو ،ًاديدش ًاريس ناخسرف نيموي ديزب ريِس :لوقتف

 أرقيو ٨ملعأ هللاو اذيدش ريس نيخسرف نيموي ديزب ريس : لوقتف ةميركلا ةيآلا

 .ملعأ هللاو '"دورجملاو راجلا دانسإ ىلع حتفلاب

 ،يذلاب 4 رخلا » عفر ٨١[ :سنوي] « رخنلا هب مثنج اتم » ىلاعت هلوق امأو

 دابع هللا نو نم َنوُعْذَت َنيذَلا ن » هلثمو ر هب متئج يذلا : :هانعم

 : ُذيَك» عفر ٦٩[ :هط] ٩ رجاس ُدَك اوُعَنَص اَمَئِإ !» هلثمو ٦٩٤[. :فارعالا] 4 مكلا

 .يذلا :ىلع

 ام يأ :هانعم ٢٠! .لحنلاا 4 ارْيَح اولاق ْمُكيَر َلَرنَأ اًدام» ىلاعت هلوقو

7. . 

 عفرب ا" :لحنلا ؛َنيِلؤألا ؤيطاسأ اولا مكتَر َلَونَا اًدام» ىلاعت هلوقو

 .زيطاسأ لزنأ يذلا :ىنعم ىلع 4 زيطاسآ»

 ؤعفرلاب "٢! :ةرقبلا 4 ؤفعْلا لف نوقفني اام نولاو » ىلاعت هلوق هنمو
 .'"ؤفعلا نوقفني يذلا :هانعم

 لزنأ ام

  

 رحبلا "نايح وبأ) لعافلا ماقم رورجملاو راجلا ماقأ بصنلاب (ةَدحاَو ةَّخفت) لامسلا وبأ ارق ()

 ٤٥٤/٨(. ج :طيحملا

 ربخ ًاعوفرم اهباوج عقوف ةلوصوم اذو ةيماهفتسا ام نأ ىلع عفرلاب (ؤفعلا) ورمع وبأ ارق )٢(

 ىلع (وفعلا) بصنلاب نوقابلا أرقو ©يديزيلا هقفاو ،ؤفعلا هنوقفني يذلا :يأ ؤفوذحم ادتبم

 لعفب ابوصنم باوجلا عقوف ؟نوقفني ءيش يأ :يأ ءامدقم الوعفم نوكيف دحاو مسا اذام نأ

 .(١/٧٣٤ج فاحتإ ءانبلا) وفعلا اوقفنأ :يأ ردقم



 الوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٧٨ ٨
 حب = ٠٦

 ىتح :ىنعمب وهو [٠٢؛ :ةرتبلاا 4 لوسرلا َلوُقَي ىَمَح اولزْلؤَو» ىلاعت هلوقو
 :مهلوق وحن ًاعقاو عيجي لعفلا ناك اذإ هنأ كلذو ،عقاو وهو لوسرلا لاق

 بصنلا نم فرص هنأك كعقاو وهو ىضم دق لعف هنآل ؛اهلخدأ ىتح ثرس

 .عفرلا ىلإ

 ؛؟ال» ىلع بصنلاب [ ٠٩٧ :ةرقبلا] 4 قوف الو تََر الَق» ىلاعت هلوقو

 ًالق» ىنعمو هعفر زوجي يفنلاب حتفي ام لك كلذكو & عفرلا زوجيو ،ةيفانلا

 .قوسف سيلو ثفر سيل :يأ 4 قوش الو ت َتْقَر

 .٢[""8 .لمزملا ودجت ريح نم مكنأل اوُمَذَُث امَو» ىلاعت هلوقو

 وه هلضف نم هللا مهاتآ امب َنوّلَخْنَي نيذلا نبسحت الو » ىلاعت هلوق كلذكو

 امأو .ه نيذلا نبح الَو» ربخ هنأل “اري» بصن ٨٠[ .نارمع لآ) ه اريَح

 ."ربخ هدعي امو أدتبم هنم رمضملا نولعجيو .هلك اذه عفري ميمت

 ١٧[ :ةدئاملا] « مهنَلَع بيقرلا تنأ تنك ينتيًئَوَ د اَمَلَق» ىلاعت هلوق امأو

 هدعب ام نوعفريو 5أدتبم هنولعجي رمضم لكو ،4 تنأ » ب .« بيقرلا » عفر

 نوقابلا أرقو نسحلا هقفاو بوقعيو رفعج وبأو ورمع وبأو ريثك نبا امهيف ًانونم عفرلاب أرق )١(
 .(١/٣٣٤ج فاحتإ انبلا) امهبصنب

 .اهحيحصت متف لصالا يف ةفرحم ةيآلا تدرو )٢(

 بتك نم ينعسو ام تعجار دقو ،قافتاب ةبوصنم يهف نارمع لآ نم (ًاريخ وه) عضوم امأ )٣(
 وه) امأ ،ذاوشلا تاءارقلا يف ىتح عفرلا دري ملو ؤ©بصنلا ريغ دجأ ملف بارعإلاو ريسفتلا

 نباو لامسلا وبأ (ًارجأ مظعأو ريخ وه) امهعفرب أرقف ،لمزملا عضوم (ًآرجأ مظعأو ًاريخ
 وهو :ديز وبأ لاق 5ناث لوعفم ةلمجلاو ،ربخلاو ءادتبالا ىلع يونغلا كامسلا وبأو عقيمسلا
 بصنلا جاجزلا دنعو .لقاعلا وه ديز ناك :نولوقي ةلصافلا دعب ام نوعفريو ميمت ينب ةغل

 ١٥٦٢/١٠} ١٥٣(. ج ‘تاءارقلا مجعم) :رظنا .هريغ نآرقلا يف زوجي الو ةيبرعلا يف دوجأ

 .تاءارقلا مجعم) :رظنا .دحأل بسنئ ملو ،عفرلاب (بيقرلا) ئرق هنأ ذاعم وبأ ىكح ()
 ٣٧٧/٢(. ج



 ؛٩٧ _ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 مخح۔ رسج

 «ألام كني لقأ انأ نرت نإ» ىلاعت هلوق هلثمو ،ربخلاو ءادتبالا ىلع

 .ه انأ»ب 4 َلَقَأ» عفري ٢٩[ :فهكلا

 وأ فوذحم ربخ هنأ ىلع « ُمِلاَع ط عفري ٦[ :نجلا] 4 بيقْلا ْمِلاَع » هلوقو

 .أدتبم

 .4 يبر » همساو .4 » ربخ ىلع عفر ٤٨[ :ابس] 4 بولا ُماَلَع » هلوقو

 : ىّتَر أ _) ةفص بصنلاب ئرقو

 فوطعم «ّنيع» عفري ٦"[ :ةعقاولاا 4 نيع زوحَو » هلوق :ةعقاولا ةروس نمو

 .روح مهلو :ربخلا فوذحم أدتبم وأ ٠١[، :ةعقاولا] 4 ٌناَدْلو » ىلع

 يه ام :يأ ٌماَلَس » عفر !ه :ردقلاا 4 رجَقْلا عَلظَم ىتَح هه مالس » هلوقو

 1 .ةمالس الإ

 .ةياكحلا ىلع 4 ةطح « عفري ١٦١١[ :فارعألاو ٥٨. :ةرقبلا] 4 ةليح اولوتو « هلوقو

 .4 ُءاَرَجف , ىلع ًافطع 4 ُماَعَط ط عفر ٩٥[ :ةدئاملا] « ماَعط ٌةَراَفَك « هلوقو

 ]"ه :ماعنألا] 4 رئاط الو ضزألا يف ِةَياَد ْنِم اَمَو ط هلوق :ماعنألا ةروس نمو

(٤) 

 . ءادتبالا ىلعف هعفر نمو 8'")« ةيا ْنم» ىلع ًافوطعم هلعج (ًارئاط) رسك نمف

  

 ءالصف (انأ) عوقول ةيرصب ال ةيملع ىهو ينرتل ايناث الوعفم بصنلاب (َلَقأ) روهمجلا أرق )١(

 رحبلا "نايح وبأ) هربخ (قأ)و ادتبم انأ نوكت نأ ىلع عفرلاب (َأ) رمع نب ىسيع ارقو

 ١٦١/٦(. ج :طيحملا

 دوهمجلا أرق (بوُيعْلا ملع قحلاب فذقَي يئر نإ لف) ةيآلا صن )٢(

 ،ةويح وبأو ،ةلبع ىبأ .رباو إ لع ٠ ديزو قاحسإ , بأ نباو

 .ههج يسلا رحا هنح ول ي هيس .يسا ف
 .(ةباد نم) باوصلاو ،(ةقرو نم) لصألا يف تءاج ()

 ةلبع يبأ نبا أرقو ،رجلاب (رثاط الو) روهمجلا ةءارق )٤(

 ١٥٩/٤(. ج :طيحملا

 ،ىسيع أرق ،(بويُمْلا 9
 مالغع) :ةحلط نع برحو

 رحبلا ،نايح وبأ) عفرلاب (زاط ًلؤ)



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك گ ٦٨٠

 7ِ ِ ؟ ٤, ِ < . ء

 4 كزابُم ط عفر ٩٢] :ماعتألا] 4 كررابُم هاَنلَرنا ٌباَتِك ادهو . هلوق ماعنالا نمو

 ."هانلزنأ كرابم باتك اذه :هريدقت « تاتيك » ل ةفص

 تلخد ةزمهلاو ،هالأ» ةزمه حتفب ٠٢[ :ةيبوتلاا 4 امف َنوُلاَقث الأ» هلوقو
 .(نأ) اهيف ًارومضم سيل ،راكنإلل يفنلا

 مل مهنمو ايبرع امسا هلعجو هنون مهنمف ٣٠[ :ةبوتلا] 4 ليَرَع , هلوقو

 . ‘'ايمجعأ هلعجو هفرصي

 .أدتبم ربخ ىلع عفر ٧٠[ :سنوي] ٩ ايندلا يف غاَتَم» هلوقو

 ؟ةيَع» عفر نم ("× :نوزملا 6٥٩ :فارعألا) 4 ر هلإ نم مكل ام» هلوقو
 .")ظفللا رهاظ ىلع هلعج هرسك نمو عضوملا وأ ءانثتسالا ىلعف

 .حدملا ىلع هعفر ١١[ :ةبوتلا] 4 َنوُياَتلا » هلوقو

 .أدتبم ربخ ىلع عقر ١٧[ :لحنلا] 4 ليلق غاَتَ » هلوقو

 )١( .اهحيحصت متو ،لصالاب ةرابعلا هذه يف شيوشت درو ِ

 الصو روسكم نيونتلاب بوقعيو يئاسكلاو مصاع أرق (هللا نا زيَزُع دوهيلا تَلاقَو) ةيآلا ()

 ال نباب هنع ربخم نكمأ مسا وهف ،ميظعتلا وهو ريزعتلا نم يبرع وهو ،لصالا ىلع

 هيلعو .حونك رزع رغصش وأ ناميلسك ربكم وه له فيئخاو .يناربع :ليقو 6هب فوصوم

 ةدعاق ىلع هنيونت مض زوجي الو ريغصتلا ءايل رظن الو طسولا نكاس ايثالث هنوكل هفرصف
 ريغ يهف }رم امك بارعإ ةمض انه (با) يف ةمضلا نأل (رظنا ًاروظحم) :وحن يف يئاسكلا

 امإ نيونت ريغب (هللا نا رنَزَغ وهلا تَلاقَو) نوقابلا أرقو ،يديزيلاو نسحلا مهقفاو ؤةمزال
 وأ كدملا فرحب نونلل اهيبشت نينكاسلا ءاقتلالل وأ فيرعتلاو ةمجعلل فرصنم ريغ هنوكل

 ىتم (نبا) ظفل نأ ررقت دقو ،انذوبعم وأ انيبن :يأ فوذحم ربخلاو ريزعل ةفص (نبا) نأ

 الإ ًاظفل هنيونتو اطخ هفلأ تفذح ةفوصوم نيبو هنيب لوصفم ريغ نيملع نيب ةفص عقو
 ٩٠(. ۔٢/٩٨ ج فاحتإ ،انبلا) ةرورضل

 مضو ءارلا عفرب نوقابلاو ،(هريغ) اهدعب ءاهلا رسكو ءارلا ضفخب رفعج وبأو يئاسكلا أرق )٣(

 ٢٨٣/٢(. ج :فاحتإ ،انبلا) (ةزيغ) ءاهلا



 ٨ ٤٨١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ؤ/١١ رعح رمور

 ."بوصنملا نم هلبق ام ىلع فطعي ملو هعفر ٤٦[ :ةدئاملا] 4 ةظِعؤَمَو <

 ءاه همساو 4 نإ ربخ هنأل (ًاميآ) عفر ٢٨٢[ :ةرقبلاا 4 هيل مث

 هؤزت» عفر اه .مجنلا ؟ىرخأ رزو ةرزاو رزت الَأ» :مجنلاو ةروس نمو
 ءاتفذحو (نأ) ىلع ءاهلا يهو نأشلا ريمض تلخد (ال) هنأ هلصأ ٩ إ » عم

 .ؤزت ال :هنأ هلصأ « رزَت» عفر كلذ لجأ نم

 .مذلا ىلع اَعِفز ١٨[ :ةرقبلا] 4 مكب مض هلوقو

 زاهنألا اهيخت نم يرجت تانج تاتيؤمْلاو نينيؤملا ةللا دَعَو» هلوقو

 «زتفأ هللا ني ناوضرو نذَع تانج يي ةبي نيكام اَهيِف نيديا
 ،ءادتبالا ىلع وهو ناوضر مهلو :رامضإ ىلع « ناوضر » عفر ٧٢[ :ةبوتلا]

 .ملعأ هللاو

 عفر ٥١[ :بازحالا] « هلك َرُهَتْتَتآ امب َنيَضَرَيَو » :بازحألا ةروس نمو

 هلوق نم ريمضلا ديكوت وه سيلو ،َنهْلُك َنْيَضزَي :ديكوت ىلع 4 َنهلَك»

 .4 َنهَتيَتَ»

 ىده ةازؤئلا نم هيدي يب امي افذَضُمَو زوئو ىذه هيف ليجنلا ةاتِتآو) ىلاعت هلوق يف ()

 أرقو ةظعومو ىده وهو ،عفرلاب (ةظعومو ئدهو) كاحضلا أرق (َنيِقتُمْلل ةظعؤقمَو

 رحبلا نايح وبأ) (اقدصمو) هلوق ىلع ةفوطعم الاح بصنلاب (ةظعومو ئدهو) روهمجلا
 ٦١٨٧/٣(. ج :طيحملا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 ٤٨٢

 نآرقلا نم رورجملا بيرغ يف لصق

 .ةرورجملا ىلع هضفخ ١٨[ :فسروي] 4 بزذمك مدي هصيمق ىّلَع اوغاَجَو » هلوق

 نذإب اهيف حورلاو ةكئالملا نَزَتَت ه رهش فلآ نمم زيَخ رذقلا ةَليل» هلوقو

 نيع رسك ٥[ ۔ ٢ :ردقلا] 4 رجفلا عّلظَم ىَتَح يه مالس ٥ نأ لك نم مهبر

 .ىلإ :ىنعمب "ةياغ انه اه يه ذإ 4 ىّتَح»ب 4 علطم »

 4 طارِص» ضفخ [ه٢ }ه! :ىروشلا] 4 هلا طارص ه ميقَتشُم طارِص» هلوقو

 .لوألا « ميقتشُم طارص » نم لدب ىلع ريخألا

 هٍلاتت» ضفخ ٢٢[ .ةرتبلا 4 هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي » :لثمو

 .لامتشالا لدب ىمسي وهو ،لدبلا ىلع

 .هب مسقم لك كلذكو "مسقلا ىلع هضفخ ١[ :رصعلاا رصعلاو » هلوقو

 .ريثك هريغو 4 تاعزانلاو » 4 مجنلاو < :لثم

 ضفخ ٧٥[ :ءاسنلا] « اَهلهَا ميقلا ة ةيزَقْلا هذه نم اتجرخأ اتَبَر » هلوقو

 4 اهلهأ و ،اهلهأب دارملا ناك نإو ،عابتالاب 4 ةي ةيرقلا » فصو ىلع 4 ميلالا <

 ٦٠[ :ةبوتلا] « مه مول ةَمَلَوُمْلاَو » :هناحبس هللا لاق امك © رخؤملا ءادتبالا ىلع عفر

 ٩. مهنول < عفرو ٠ اهلبق ام ىلع ًافطع 4 ةَمَلَوُمْلاَو ط ضفخ

 4 ليلق رذيس نمم ئس شو لآو ر طنح لمأ ط ىلاعت هلوق : :ابس ةروس نمو

 ىلع ًافطع بصن نمو .« لأ ط ىلع فوطعم النأ ضفخ نمف ٦٦[ :ابس]

 .« نيَتتَج ج »

 ،نايح وبأ) (نيتنج) ىلع ًافطع ،ميهاربإ نب لضفلا هاكح ؤ©بصنلاب (ًائيشو الثأو) ئرق ()
 ٣٦٠/٧(. ج :طيحملا رحبلا



 ٨ ب ٤٨٢
 لخدب رح 7

 نفلا

 صنلا قيقحت :يناثلا مستلا

 رمأ :ليق ،'"لصولا دنع نينكاسلا ءاقتلال داصلا رسكب أرقت :ص ةروس نمو

 دنع تحص اذإ يذلا ىدصلا توص هنمو ةضراعملا :ىنعمب ةداصملا نم

 . توصلا ضراعت هنأل ؛ كباجأ فوجم ءانب وأ لبج

 نم لدبلا ىلع ىرخألا رسك 6١٥ ١٦[ :قلعلا] 4 ةيصان ٥ ةِصانلاب » هلوقو

 حتفلاب أرقتو ،'"ةدحوملا ءابلاب ؟ةبِصاَت < ىلع ًافطع مضلاب أرقتو ىلوألا

 .'"مذلا ىلع

 رسك نمف اه٩ :ماعنألا ؟ ٍةَّبَح ال اَهُمَلْعَي الإ ٍةَقَرَو نم ظق شت امَو» هلوقو

 .ةفوطعم اهلعج « ٍةَبَح »

 ٩٠ ووم إ و : > . 2 : 12 ۔

 6ىلعب روسكم لوالاف [؛٨ :دوه] 4 مهعتَمنَس ُهَتَمنَسس مت او كقَم نمم مما ىلَعَو «

 .ءادتبالا ىلع عوفرم يناثلاو

 هلعج هرسك نمف ٢٠! :ءايبنألا 4 قح ءيش لك ءاملا نيم اَنْلَعَجَو» هلوقو

 .4 رك » ةفص هلعج هبصن نمو .4 يش »_ل ةفص

 ،لامسلا وبأو "قاحسإ يبأ نباو نسحلاو .بأ أرقو ،لادلا نوكسب (ذاص) :روهمجلا أرق )١(

 ،نينكاسلا ءاقتلال رسك هنأ رهاظلاو ،لادلا رسكب (داص) :مصاع نب رصنو .ةلبع يبأ نباو

 (اص) أرق نم اهفرص دقو ؤلادلا حتفب (ةاص) ةقرفو ورمع يبأ نع بوبحمو سىسيع أرقو
 نسحلا أرقو .ةياور يف قاحسإ يبأ نبا وهو ،ليزنتلاو باتكلا ليوأت ىلع نيونتلاو رجلاب
 يهو ؤص هذه يأ "فوذحم أدتبم ربخف ،ةروسلل امسا ناك نإف "لادلا مضب (داص) :اضيأ

 ٥٠٩/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) روعألا نوراهو عفيمسلا نبا ةءارق

 يف تءاج امنإو ،اهيلع فطعت ىتح ةدحوملا ءابلاب (ةبصان) ةملك ةروسلا هذه يف دجوت ال )٢(

 .كلذل هبنتيلف ،(ةبِصات ةَلِماَع) ةيشاغلا ةروس
 يلع نب ديزو ةلبع يبأ نباو ةويح وبأ أرقو 5(ةتلطاَخ ةبِذاَك ةَيِصان) ةثالثلا رجب روهمجلا أرق )٣(

 ةبذاك ةَيِصائ) ةياور يف يئاسكلا أرقو ؛متشلا ىلع ةثالثلا بصنب (ةلطاَخ ةبذاك ةيِصات)
 ةءارق ادع امو ٦٩٨/٨(. ج :رحبلا ‘نايح وبأ) ٌةعطاحخ ةبذاك ةبصان يه :يأ اهعفرب (ةقلطاَخ

 , .ذاش هب ةءارقلاف روهمجلا

 انلعجل ايناث الوعفم بصنلاب (أيح) ديمح أرقو ٬ءيشل ةفص ضفخلاب (ليَح) روهمجلا أرق )٤(
 .(٦/٠٨٣ج :رحبلا ،نايح وبأ)



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨٤
 ر97۔۔. إ -۔٭9ري ٤

 رهشأ ىلع رسكت ] :فاقحالاو ٦٧. :ءايبنألا ٢٢. :ءارسصإلا] 4 فأ ط هلوقو

 .رجضتملا اهلوقي حوبق ةملك ىهو ،'"تاءارقلا

 ٨٩! ؛سنري] 4 َنوُمَلْغَي ال نيذلا َليبَس ناعبتت الَو» هلوق :سنوي ةروس نمو
 نم نونلا فذح همزج و مزجي يهنلاو ٠ ةينثتلل يهن اذه نونلا رسكب

 ةينثتلا نون دعب ديكوتلا نون وه ذإ "نونلا هذه تبثت نكلو .4 ناعبتت »

 تفذح املو ،ديكأتلا نون حتفو لوآلا نونلا رسكب (َنناَعِبَتَت) هلصأ ،ةروسكملا

 ففخت دقو ،اهيلع ةرسكلا تلعج ديكأتلا نون تيقبو ،ىهنلاب ةينثتلا لعف نون

 . '"» زقثتو

 4 ضزَألاَو ءاملا َنيَب رّختمْلا باح تلا حايزلا فيرضتَو » هلوقو

 تاراملا قلَخ ييف نإ » ىلع فطع ىلع روسكم هلك ١٦٤[ :ةرقبلا] تايآلا

 .4 كلفلاو راَهَنلاَو ليللا فالتخاو ضزلاؤ

 يأ "فاضملا ةدارإ ىلع رسكي ٢١٧! :ةرتبلا] 4 مارحلا دجشملاو » هلوقو

 .مارحلا دجسملا دصو

 ريكنتلل عضاوم ةثالث يف ةنونم اهرسك عم ءافلا ديدشتب (فأ) رفعج وبأو صفحو عفان ارق ()

 اهيف نيونت ريغ نم ءافلا حتفب (تأ) بوقعيو رماع نباو ريثك نبا ارقو نسحلا مهقفاو

 ءاقتلا لصأ ىلع نيونت الب اهرسكب (فأ) نوقابلا أرقو }نصيحم نبا مهقفاو فيفختلل

 نيونتلاب رسكلا زاجحلا ةغلو رجضت ىلع لدي توص وهو ،فيرعتلا دصقلو نينكاسلا
 ١٩٦/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) حتفلا سيق ةغلو .همدعو

 (اَعَت الو) نوقابلا أرقو ،نونلا فيفختب (ناَعيتَت الو) رماع نبا نع ناوكذ نبا ارق )٢(
 ١٢٣(. ص :ريسيتلا "ينادلا ورمع وبأ) ءاتلا ديدشت يف فالخ الو ،اهديدشتب



 ٤٨٥ مگ اي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نآرقلا نم مزجلا بارعإ بيرغ يف لصف

 ؛مهئاميإ مهغقنَ كي ملف»و ا .ةيبا ؟اوزَقَك نيذلا نمكي مل» نيب قرفلا
 نأ الإ نوكي امهالك لصألا يفف ،نون ريغب ىرخألاو نونب ىلوألا [هه :ناغا

 ٩ نكي م ط يهو ىل ىلوألا نإ مث 4٩. مل » وهو هي هيلع مزاجلا لوخدل فذح واولا

 فلأو واولا :نانكاسلا ىقتلاف نونلا طقس (نوكي) ىلع مزجلا فرح لخد امل

 كرح اذإ نكاسلا نأل ؛رسكلاب كرحو نونلا دزو واولا فذح مث 4 نيل ,

 (ناكو وكي) يقبف ،نونلا طقس مزجلا فرح لخد امل يناثلاو سةرسكلاب كرم

 مَلَف» راصف واولا فذحم .واولا تخأ ةمضلاو ،امومضم واولا لبق ام ناكو

 .ملعأ هللاو .واولا فذح ىلع لدي فاكلا مضب « كي

 4 ناعبتت الو اميقتشاق» ىلاعت هلوق نآرقلا نم مالكلا موزجم نمو

 ؤنونلا فذح هيف مزجلا ةمالعو ،رمألا ىلع « اميِقَتشسا» مزجف ٨٩[ :سنوي]

 يهف ديكأتلاو يهنلا يف ظيلغتلا نون اهنأل ناعبتت الو » نم نونلا تتبث

 .يهنلاو رمألا ديكوت دارأ 5دبأ ةتباث

 طرشلا ىلع مزج ااه١ :ةربلا ؟مكرُكذَأ يينوزكذا» ىلاعت هلوقو
 .ةازاجملاو

 هللاب َنوُنمْؤُت ه ريل باذع نم مُكيجنت ةراَحَت ىَّلَع كنذا لَه» هلوقو

 ١٢[ :فصلا] مكبونذ مكل زفْنَب» . :هباوج يف لاق مث ١٠. ١[ :فصلا] 4هلوشَرَو

 .باوجلل « زنغَي » نم ءارلا مزج

 ؛ّنيجلاّصلا ني نكأو قدصأ بيرق لجا ىلإ ييتزَعَأ الؤَل» :لاقو

 ،ءافلاب ماهفتسالا باوج ةيآلا باوج هنأل « َقّدَصأَق » بصنف ١٠[ :نوتقنانملا]

 هنأك نكأ ينترخأ اله :ىنعمب يهو ه الؤل» ىنعم ىلع مزجف 4 نكأو » :لا

 .لوألا يف الإ ءافلا لمعي ملو ،ماهفتسالا باوج ىلعو ءارلاب ًاقسن هلعج



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ ۔ ه 7 1 ٨ ٤

 ١٧[. :حتفلا] 4٩ اميل اًباَذَع ُهنَذَعُت َلَوَتَي ْنَمَو » هلوقو

 4 َنيِذَل َمَلْغَيَو ه ريثك ْنَع فغَيَو اوجتك امب َنهقوُي 6 » هلوق لثمو

 . مزجلاو بصنلاو عفرلا 4 َمَلغَي ط يف زوجيف ]م ٣. :ىروشلا]

 0٦٨ ٦٩[ :ناقرفلا] 4 ُباَذَعْلا هل فَعات ذ ه امات َقْلَت َكلَذ لعفي ْنَمَو» هلوقو

 .لدبلا ىلع 4 فَعاَضُي » مزجف
 هنإ مُهْرُشُحَيَسَق زبكَتشتَو ه هتدابع ْنَع فكنَتشَت ْنَم َمَو َو » ىل اعت هلوقو

 .مزاج هلخدي مل لبقتسم لعف هنأل 4 مهزشخيمف < عفر ١٧٢[ :ءاسنلا]

 نمف ١٢٠[ :نارمع لآ] 4 ائيش مُهذيَك مكرضَت ال اوقَتَتَو اوربصت د نإو < هلوقو

 ىلعف بصن نمو { ءافلا رامضإ ىلعف عفر نمو ؤ ءازجلا ىلعف 4 كرضي , مزج

 ىنعمب ءاج مزج هنأل ؛انه اه ائيش لمعت الو (هررضي) هلصأ ذإ ؤفيعضتلا
 قق] : ١ا

 .مزجلا هلحمو واولا تبثأف ٦٨[ :نجلا] 4 اًدَحَا هللا مم َعَم اوغعذت الف » هلوقو

 ؛هلا لضت ني ءيش ىلَع نوردقي الأ باتكلا لهأ ملعي الل» هلوق امأو
 كلذ الولو 6.ءيش ىلع نوردقي ال مهنأ باتكلا لهأ ملعيل :هانعم ٢٩[ :ديدحنا]

 .نأب بصنلا لحم (مه)و ©(اوردقي ال) ناكل

 اهبصنب (نيذلا مَلغتَو) نوقابلا أرقو ،ميملا عفرب (نيَلا مَّلْعَيَو) رماع نباو عفان أرق »
 ئرق» هلوقب يرشخمزلا اهيلإ راشأف مزجلا ةءارق امأو ١٦١٥(، ص :ريسيتلا .ينادلا ورمع وبأ)

 ٨موق كاله :رومأ ةثالث نيب عمجي أشي نإ وأ :لاق هنأك :ىنعملاو .دحأل اهبسني ملو :مزجناب

 (صيجق ن نم مهل ام اتتاَيآ يف نولداجي نيلا مَْلْعَيَو) هلوق نأل نيرخآ ريذحتو ،موق ةاجنو

 ٤٧١/٣ . ٤٧٢(. ج :فاشكلا ،يرشخمزلا) .هتلا باقع نم مهريذحت نمضتي

 آل) نوقابلا أرقو \اهديدشت عم ءارلا عفرو داضلا مضب (مُكُرَضَي ال) رماع نباو نويفوكلا أرق ا(٢)

 اميف مصاع أرقو ٩٠(، ص لا ،ينادلا ورمع وبأ) ءارلا مزجو داضلا رسكب (ممكزِضَي
 ،نايح وبأ) ةددشملا ءارلا حتفو ،داضلا مضب (مُكَرْضَي ال) هنع لضفملا نع ديز وبأ ىور

 ٦٤/٣(. ج :رحبلا



 ٨ ٤٨٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 = ۔ ٩ ت = قرب

 ال هنأ اوبسحو :هانعمو ا ؛ةدناملاا ةتف نوكت الأ اوبسيحَو» كلذكو

 .ةنتف نوكت

 .غجري ال :هانعم ٨٩[ :هط] 4 لق مهي عجري الا ط كلذكو

 نون اهنأل نونلا هذه تتبثأ امنإف ٢٢٧[ :ةرقبلا 4 َنوُفْغَي نأ ال » هلوق امأو

 بهذ تطقس اذإ اهنأل ؛ لاحب طق ست ال ىهو 0 ثنؤملا عمج رامضإ

 .ريمضلا

 ؛رضزألاو تاامَسلا يف بحلا جرخي يزلا هل اودجت الأ» هلوق امأو
 رامضإ ىلع بصنلا ؛اوُجنَي » لحمف ؛اودُجنَت الأ » ددش نمف ٦٥[ :لمنلا

 ايو ؛موق اي الأ :هزاجمو ةينبألاو ،رمألا ىلع مزج هلحمف ففخ نمو ،(ال نأ)

 ."ءامسألا نع ءادنلا فرحب ىفتكاو ،هلل اودجسا ءالؤه

 ءاهلا دارأو ،رمألا ىلع دتتقإ :هلصأ .٠[ :ماعنألا 4 هدَتَقا ْمُهاَدُهيَ » هلوقو

 .ةكرحلا نايبل

 مثنك نإ مك هللاب اوئيؤث نأ مهايو لول نوجرخي » هلوق امأو

 , ةحسلا ؟زئوملاب مهنإ ةوؤيث ينارت ةاقيناو يِيبَس يف ااه جرع
 فرح طقسأ املف 6مهيلإ اورست نأ اداهج متجرخ متنك نإ مكايإو :هانعم

 .فرظلا ىلع هعفر بصنلا

 اذهف ٧٠] :لمنلاو ٧ :لحنلا] 4 نو و ح ه ر امم قيض ىف كَت الو ط هلوق امأو

 .امهنيب قرف الو :ه .ملقلا 4 نكت الو » رخآ عضوم يفو خ فوذحم

 لثمو ٧٠٥ هدمل ؟ هنذإب الإ رفت ملكت ال تأي عؤي» ىلاعت هلوق لثم

 رمالا ىلع (اودُجشا) ئدتبيو (ات الأ
 )١( فقيو ماللا فيفختب (اودُجشا اي ًالآ) يئاسكلا ارق )

 َ ،اهيف نونلا
 ماغدنال (اودُجسَي الأ) ماللا نوددشي نوقابلاو ءاودجسا سانلا اهيأ اي الأ :يأ

 0١٦٧١ ١٦٨(٠ ص :ريسيتلا ،ينادلا ورمع وبأ) اهرسأب ةملكلا ىلع نوفقيو



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك . ٦.٨

 ءايلا طقسأ ٤١[ :ق] 4 داتُمْلا داي موت » هلثمو .!: :رجفلاا 4 رشي ادإ ليلا ط

 .(يداَتُمْلا) هلصأ ناكو ًافافختسا

 ؟هللا لوسر نكلو مكلاَجِر ن نم ,م دحأ ابأ ٌدَمَحُم ناك ام» ىلاعت هلوقو

 ٩هنََي َنَْب يذل قيدصت ْنكَلَو » هلثمو شهلا لوسر هنكلو :دارأ .٤[ :بازحالا]

 ًلوسر) نونلا ددشم (َركلو) ارق بصنلاب ارق نمو ،')هنكلو :دارأ ١١[ :فسري)

 .'"'(هللا

 يف اذه :لاق ،نونلا تفكف ٢٥! :جحلا] 4 ةالصلا يميِقُمْلاَو» ىلاعت هلوق امأو
 ءامدو ،ابأ :نولوقيف ؤفرحأ ةثالث نم لقأ نم مسالا نوكي نأ هركي نم ةغل

 ناوبأو بأ :لوقي نم ةغل يف صقانلا عمجلا ىلع هعمجو روصقم وهو ،امفو

 ۔.ضفخلا يفو بصنلا يف نيبأو ،عفرلا يف

 باوجب مزجي ٤١ :لمنلاا 4 رظنت اهشرع اَهَل اورَكَن» مزاوجلا نم هلوقو
 '""'فانثتسالا ىلع هعفر زوجيو رمألا

 ركذ اميف يفقثلا ىسيعو ،حماوللا بحاص ركذ اميف يفوكلا ىسيعو ،نيعأ نب نارمح أرق )١(

 ةعبرألا عفرب (ةَمحَرَو ىَدُمَو ئش لك ليصفتو هنَدَي نيب يزلا قيدضت نكَلو) : :ةيطع نبا

 :يأ (قيدصت نكلو) :يأ ناك رامضإ ىلع بصنلاب روهمجلا أرقو ،قيدصت وه نكلو :يأ
 ٤٥٦/٥(. ج :رحبلا نايح وبأ) هيدي نيب يذلا قيدصت اذ ثيدحلا يأ وه ناك

 .(ناك) رامضإ ىلع (لوسر) بصنو (كل) فيفختب (هللا لوشر نكلَو) روهمجلا أرق ()
 يبأ نع ‘ثراولا دبع أرقو ،(ردَحأ ابآ) ىلع فطعلا ىلع وأ :ليق ؛هيلع ةمدقتملا ناك ةلالدل
 :هريدقت فوذحم ربخلاو نكل ربخ هنأ ىلع بصنلاو ديدشنلاب (هللا لوشز ْمرِكَلَو) ورمع

 اذإ زئاج اهتاوخاو نكل ربخ فذحو .ةلفق دمحم يأ وه (نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو)
 نكلو ..يتبارق تفرع ًايبض تنك ولف) :رعاشلا لوق كلذ يف ءاج اممو .ليلدلا هيلع لد

 نكلا :ةلبع يبأ نباو يلع نب ديز أرقو ،يتبارق فرعت ال تنأ :يأ (رفاشملا ميظع ًايجنز

 رعاشلا لاق امك ،هللا لوسر وه نكلو يأ 3 (متاخو) (هلوسرو) عفرو ،فيفختلاب (هللا لوشسَر

 (لاوعلا برحلا ةردم نكلو مهيف فاقسلا رعاشلا تسلو)

 ٣١٣/٧، ٣١٤(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) ةردم انأ نكل :يأ

 ىلع عفرلاب (رظنَت) ةويح وبآ أرقو ارمألا باوج ىلع مزجلاب (زظنت) روهمجلا أرق )٢(
 ١٠١/٧(. ج :رحبلا ،نايح وبأ) فانئتسالا



 ٦ ٤٨٨ .7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .طرشلاب همزجو ،هولعفت ال نإ :هلصأ ٢٢[' :لافنألا] 4 ُهوُلَعْفت الإ » هلوقو

 ٤٠[ :ةبوتلاا 4 هورصنت الر» هلوقو ٠٣[، :ةبوتلا] 4 اًمْؤَق َنوُلِتاَقُ 1 » هلوقو

 ؛وُرَضَت الو » ؛ندبتشتَو» .4 كبذعي اوزفنَت الإ» مزجو ،نونلا تمغدأ

 الإ» 6هاوزفنت الإ» هلوقو {ةازاجملاو طرشلا ىلع مزجي كلذ لك ا٩٢ :ةبوتلا

 .ةيطرشلا نونلا تمغدأف (ال نإ) لصألا يفف ؛ هورصنت

 .ةازاجملاو طرشلا ىلع مزج كلذف [ء؛ .رونلا ؟اوُدَتُهَت ةوُعيِطُت نإو » هلوقو

 'هورصنت ال نإ :هلصأ .٤[ :ةبوتلاا ةللا هَرَصَن دَقَق هورصنت ال » هلوق امأو

 لعف وهف ةلا َرَصَت ذَقَن» ىلاعت هلوق ىف لخد ءازجلا امأو طرشلاب مزج

 .ملعأ هللاو .مزجلا هلخدي ال ضام

 ملو 4 يبحاص نم ءايلا رسك 0٣٩ ٤[ :فسوي] « نحشلا يبحاص اَي» هلوقو

 بصن كلذف (نيبحاص) نم نونلا تفذح :لوقلاف فاضملا ءادن ىلع اهحتفي

 .نونلا اهب تلصو ول امك لصألا ىلع اهتكرح "ثينأتلا امأو فاضملا ءادن

 ءاهلثم ناك امو اهيف ءايلا تبثأ دقف [ه٩ :فسري] 4 ْمُكَل خب ينونا » هلوقو

 .ةيلصأ تسيل اهنأل طقنت ال اهنأ الإ

 يآلا سأرل (رخأ) :لقي ملو ١٨[ :هط] 4 ىرخأ برآم اَهيِف َيِلَو » هلوقو

 ؟ىقشت»و 6٦ :لا ؟ ىةزتق» هلوق نم اهدعبو اهلبق اميف ءايلاب فقولا ىلع

 ٢٠[)"'. :هط]

 قبطني يتلا يهو (هولعفت الإ) اهباوصو ،نآرقلا ىف دجوت الو (اولعفت الإ) لصالاب تدرو )١(

 .انه فلؤملا بارعإ اهيلع

 املف (نيبحاص) ةينثت يف نونلا رسك ينعيو (ةينثتلا) باوصلا لعلو (ثينأتلا) لصالاب اذك )٢(

 .نيبنكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحف ةنكاس اهلبق ءايلا تناك ةفاضإلا لجأل نونلا تفذح

 ءامسالا) هريظنو ،ةعامج ىنعم يف (برآملا) نأل ؛(ىرخأ) :لاق امنإو»ه :يروباسينلا لاق )٣(

 ٢٧٣/٥(. ج :يروباسينلا ريسفت) «(ىنسحلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك روح م, ٩٠

 أ ط ةروس سأرب لصتم هانعم :ليق ]` :شيرق] 4 شق فاليإل ط هلوقو

 :ليقو .4 شرق فاليإل ٥ لوُكأَم فضصقك ك مهلَعَجف ُهَاَع و < هلوق نم ١[ :ليفلا] 4 َرَق

 .)شيرف فاليإل اوبجعا :يأ ٥&بجعتلا مال ماللا هذه

 2 د آ؟۔ ٠ ۔و۔ - - . -
 نمو نيعلا مضب ٤٦[ :ةبوتلا] 4٩ ةقشلا مهِلَع ثدئ » ةءارب ةروس يف هلوقو

 كالهلا رسكلا ىنعم :ليق ،نيعلا رسكب [ه٥ه :دوه] 4 دوُمَت ثَدَب » دوه ةروس

 .)ملعأ هللاو ،ةفاسملا لوط نم ءان اذإ دعتبا :يأ ،دعبلا ىنعمب مضلاو

 ال :هانعم ،ةازاجملاو طرشلاب مزج ٦[ :رثدملا] 4 ؤثكَت نت ْنْئمَت الو » هلوقو

 هلا هجول ةينلا امنإ هيلع باغت الف هنم رثكأ كيطعي نأب ءاجر ائيش ًادحأ طعت
 ."ىلاعت

 طرشلا ىلع مزج ٤٠[ :ةرقبلا] 4 مكدعب فوأ يدفهقب اوفؤَأَو » هلوقو

 اذكه ،يعابرلاب رمأ وه ذإ عطق فلأ هنأل “اوُؤأ» فلأ حتفو ،ةازاجملاو

 هلصأ نوكي يعابر هيضام لبقتسم لعف كلذ «فوأ» فلأ مضو ،همكح

 يتلا ةعبرألا لابقتسالا فرح لئاوأ نأ كلذو فلألا وهو فرحلا مومضم
 .ملعأ هللاو إمومضم يعابرلا نم ءاتلاو ،ءايلاو ،نونلاو ؤفلألا :يه

 .ريسفتلا بتك تاهمأ يف عجارت ةددعتم لاوقأ ةيآلا ريسفت يف )١(

 وهو دحاو نيءانبلا يف ىنعملاو ،نيعلا مضب (تدممب) يملسلا أرقو» :يرشخمزلا لوقي )٢(

 ءانبلا اوريغف ١6هريغ نيبو كالهلا ةهج نم دعبلا نيب ةلصفتلا اودارأ مهنأ الإ برقلا ضيقن

 لصالا ىلع تءاج يملسلا ةءارقو ‘دعوأو دعو :اولاقف رشلاو ريخلا ينامض نيب اوقرف امك

 .توملا ىنعم يف ىضمو نالف بهذ :لاقي امك صيصخت ريغ نم دعبلا ىنعمل ارابتعا
 !/٢٩١(. ج :فاشكلا ،يرشخمزلا) «اهنم دومث تدعب امك هللا ةمحر نم مهل ًادعب هانعم :ليقو

 ًالؤ) عفرلاب روهمجلا أرقو ،هلبق لعفلا نم الدب مزجلاب (زيَكَتشت نئمَت الو) نسحلا أرق )٢(
 :فاحتإ ،انبلا) تيطعأ ام ًارثكتسم ننمت ال :يأ ،لاحلا عضوم يف هنأ ىلع (زيَكَتشَت نْئْمَت

 ٥٧٧/٢. ٥٧٢(. ج



 ٩١: رصنلا قيقحت :يناثلا مسقل
 لخ ۔ . ي ٩7

 نآرقلا نم يناعملا بيرغ يف لصق

 ك ء

 :يأ ٧٩! :فهكلا) ؟ ابضغ ةَنيِفَس لك ذخأ كِلَم مُهَعاَرَو َناَكَو»ىلاعت هلوق

 هلوق ءارو ةمايقلا ىلاعت هللا ركذ دقو ،هوفاخ امل مهءارو ناك ول .مهما

 ةرخآلاو تمدقت ايندلا نأ :ينعي ٢! :ناسنإلا هلي امؤَي مُهَءاَرَو َنوُرَذَيَو»
 .اهولتت اهرثإ ىلع

 .ةرخآلا مويب بذكي يأ اه :ةمايقلا) 4 ةمامأ رُجْفَيل ناتنإلا ديرت » :لاقو

 .اهيلإ نودصاق مهنأ اهفصو هنأك ،هماذُف :يأ ،ةزمهلا حتفب همامأ اهركذ

 هتءاج ؛لقي ملو اه ةربلا ؟هب ني ةلقؤم ءاج نمق هلوقو
 ركذ هقبس اذإ زئاجف يقيقح ريغ هغينأت ناك ام لك نإ :ليق ،ةئنؤم ةظعوملاو

 .لعفلاب هفصو ريكذت زوجي الف ايقيقح هثينأت ناك نإو ،ركَذُي نأ لعفلا

 ١٠! :فارعألاا 4 نينسحملا نم بيرق هللا ةممخَر نإ » :ىلاعت هللا لاق دقو

 ةحبسلا اومللت نيلا دعَأَو» هلدمو .4 يرم» هلوقب 4 ةمخَر» فصو

 ريغ هثينأت اذه لكف { (ةدلبو دلب)و ٩١[، :فارعالا 4 ةَقْجَولا » ةيآ يفو ٦٧[5 :دوه]

 :ار س : ال مشب محؤل ةمحرلا نإ .يتي
 :لثم يقيقح هشينأت يذلا امأو ،ًايقيقح هثينأت نكي مل كلذ لجأ نم

 ."كلذ لاثمأو ةرقبلاو {ةقانلاو

 دوع نوجرعلاب دارملا ٢ ؛سيز 4 ميرقلا نوجُجزعْلاَك داع ىمتَح» هلوقو

 .ميدقلا وهف رهشأ ةتس هل ىضم يذلا لخنلا قذع

 ] ,مجنل ؟ىَوَم اذإ مجنلاو » هلوق نم ايرثلا وهف ًاقلطم مجنلا ركذ اذإو

 :ليق ،ةرثكلا يهو ةورثلا نم ايرثلا تيمس امنإو ،ايرثلا هب ينعي طقس :يأ

 .ةعبس :ليقو .مجنأ ةتس اهنإ

 .هعم لعفلا ثينأت نأ ينعي )١(



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك رح ٩٢,

 هلوق نم لحملا نينس دارملاف ًاقلطم ةنسلا وأ نينسلا ىلع ركذلا عقو اذإو

 دارملاف اقلطم ماعلا ركذ اذإو ،ا٠٣٢٠ :فارعالاا 4 َنيِنَسلاب َنؤَعزِف َلآ اَنْذَحَأ» ىلاعت

 .بصخلا ماع هب

 تابنلا :مجنلاب دارملا [` :نمحرلاا 4 نادُجشَت رَجشلاَو مجنلاو » هلوق امأو

 قلطأ امنإو تابنلا نم قوس هل ام :رجشلاو ،قاس ىلع الإ موقي ال يذلا

 هيلع لد امب قالطإلا ريغ صوصخلا ماقم ماق رجشلاب هنرق مجنلا مسا هيلع

 ةنيط ةَملَك ًالَتَم ط ىلاعت هلوق نم ًارجش ًاضيأ ئيش س دقو .رجشلا ركذ نم

 وَرَجَشَك ٍةَتيِبَح ٍةَمِلَك لَتَمَو» هلوقو ،ةلخنلا اهب ينعي ا٤٦ ؛ميماربإا ؟ ةبيط ةَرَجَشَك
 .ةيمستلا يف مجنلا ةدع نم يهو ،لظنحلا ةرجش ينعي ٢٦ :ميهاربإ] 4 ٍةَميِبَح

 مهتيب يضثَو» ىلاعت هلوق لثم لبقتسملل يضاملا ظفل نوكي دقو
 . جت مل وهو ©ةمايقلا موي :ينعي ٦٩] :رمزلا] 4 قَحْلاب

 ىلاعت هلوقك نامزلا نم ىضم امل إبقتسمل ا ظفل يجي كلذ سكعبو

 وهو 34 رت مأ » :لاق ١[ :لينلا] « ليفلا باحضأب كت ر َلَعَف تيك ر َرَت مأ ,

 . ضام

 ىلع ءاتلاو ةزمهلا حتفب ٧٧[ :فهكلا] « ةت ةيرق رفأ ايتأ اذإ , ح » هلوقو

 ءاتلاو ةزمهلا رسكب ٠١[ :تلصف] « اًعؤلت ايتْثإ » هلوقو "ةينثتلا لعف نم ربخلا

 ةينثتلل رمألا ىلع

 رانلا فصو يفف ٧٣[ :رمزلا] 4 اهُباَوْبَأ تَحِتْفَو اَموثاَج ادإ ىَتَح» هلوقو

 ااهيف اهلهأ لوخدل ةدحاو ةرم حتفت ةدحاو ةرم ىلع فيفختلاب 4 ثخحتف ,

 ةرم دعب ةرم اهحتفل ريثكتلا ىلع ءاتلا ديدشتب 4 ثَحَتْفَو» ةنجلا فصو يفو

 .")اهلهأ ىلع ةكئالملا لوخدل

 ۔ نوقابلا أرقو ،ءاتلا فيفختب إبنلا يفو انه نيعضوملا يف (اهئاَوِبَأ تحبُف) نويفوكلا ارق )١(



 ؛٢٩ ي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٠١ رصحل

 نيسلاو ةزمهلا حتفب ٦[ :فيكلا ؟ اًفَسَأ ثيدحلا اذهب اوئمؤُي مل نإ» هلوقو

 .(تييأ) ردصم ءافلاو

 اقلق نيزح :يأ ٥٠\] :فارعألا] 4 اسأ 7 همؤَق ىلإ ىسوم َعَجَر < هلوقو

 . التن ىسوم هب دارملا

 ىتح اهنع لاؤسلا يف غلابم يأ ااه١ :فارعالا) ؟ اَهْنَع قرفَح كنأك » هلوقو

 .سانلا قالخأ نم ريسيلا :يأ 14٩] :فارعاألا] 4 َوْفَعْلا زخ « هلوقو

 ةراشإلا نون يف ةغل نونلا ديدشتب ٢٦[ :صصقلا] 4 ناتامهرُب َكَتاَذَق » هلوقو

 . )ة ٠٭۔إ ز باطخلاو

 .نكل :ىنعمب 4 الإ» انه اهف ٦[ :ةعتاولا] 4 اًماَلَس اًماَلَس ًاليق الإ » هلوقو

 .لب :ىنعمب انه اه مأ» ذ ٩! .ةناولا] ايلوأ هنوُ نيم اودحتا مأ» هلوقو

 ٧١[٠ :ءارعشلا] 4 َنيِفكاَع اَهَل لمت ط ةرفكلا نع ةياكح هلوقو

 (٢) ء - ء ّ و ٤ . 7 > ح

 0 مهؤاربك :مهقانعأو [ :ءارعحشلا] 4 .عضاَح اَهل مهقانعأ ثتلظف » :لاقو

  

 فلؤملا ليلعتف اذه ىلعو .(. ص :ريسيتلا ،ىنادلا ورمع وبأ) اهديدشتب (اهُباَوَأ تفل =
 ىلع ءاملعلا صن امنإو ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا نم امهالكو نيتءارقلا دوجوب لوزي انه

 تخبف) :لاق رانلا لهأ امنيب 6(اهئاؤبأ تخيو) ةنجلا لهأ ىف واولا دوجوب امهنيب قيرفتل
 مهملع هلل نم الضفت اهيلإ اهباحصأ لوصو لبق اهحتف ديفت واولاو واولا ركذي مل (اهثاو
 مهلوصو دنع الإ حقفت ال رانلا لهأ فالخب .مهلوصو لبق مهرظتنت ةحتفم اهباوبأ ناب

 ريسفتلا ءاملع نم ةريبك ةعامج كلذ دافأ ،هبضغ هتمحر تقبس :باب نم اذه ناكو .اهيلإ

 . .ملعأ هللاو ةغللاو

 ورمع وبأ) اهفيفختب (ياذق) نوقابلا أرقو ،نونلا ديدشتب (َكئاَذَق) ورمع وبأو ريثك نبا أرق )١(

 .(١٧١ص :ريسيتلا ،ينادلا

 ‘عوضخلاو لذلا اهلف ،باقرلا ةقيقحب قانعألا ترسف ()

 ١٠٤/٣(. ج :فاشكلا .يرشخمزلا) :رظنا

 ،ءاسؤرلاو ءاربكلاب ازاجم ترسنو

 



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك .ب ٩٤ ٤ . ٨

 لعف اذإ (تاب) هدضو سمشلا لظ نم ذوخأم اراهن لعف اذإ (لظ) :لاقيو

 لب ؛لوعفم :هلاثمأو اذه يف لاقي الف ىلاعت هللا رفغتسأ :لئاقلا لوقو

 .'"زاجملا ىلع وأ ميظعتلا ىلع بوصنم اذه :لاقي ،''لوئسم :لاقي

 ىلع ه اَماَحُضَو» هبتكي مل ،ءايلاب ١[ :سمشلا) 4 اَهيحُضَو سُمَشلاَو» هلوقو
 لوصوم هنأل ؛اَماَحْض » فلألاب هبتك نمو 6 (يجضض) هلصأ نأل ؛لصألا

 .'"'ةلامإلاب رسكي دقو ،هحتفي ءارقلا رثكأو ةفاضإلاب

 مضبو ©ردجأو ئحأ ينعي ةزمهلا حتفب ٦٨[ :نارمع لآ] 4 ىلأ »و
 .ملعأ هللاو (لّوأ) ثينأت ةزمهلا

 ريمضلا ءاه مضي نم مهنمف ١٠[ :حتفلاا ةللا هيَلَع َدَهاَع امب » ىلاعت هلوقو

 حوتفم وأ مومضم فرح اهلبق ءاج اذإ لعج نم ءاهقفلا نمو ،'سايق ريغب

 .اهانعم يل حضتي ملو لصالاب ةملكلا هذه تدرو اذك )١(

 فرح اذه لوق مدعب هيبنتلا مدقت كلذكو ،همسال ًاميظعتو هلل ًاهيزنت (هللا) ةلالجلا ظفل ينعي )٢(

 .نآرقلا ردقل اميظعت ،ههبشأ ام اذكهو ةلص فرح لاقي لب ؛نآرقلا بارعإ يف دئاز

 لامأ ،ةيفرصلا اهلوصأ ةاعارم عم ،ةلامإلا لجأل ءايلاب اههابشأو ةروسلا هذه رخاوأ مسر )٣(

 .امهحتف ةزمح نإف (اهحطو .اهلت) هلوق الإ اهلك ةروسلا هذه يآ رخاوأ يئاسكلاو ةزمح

 (ىحضلاو ىشغي اذا ليللاو) ،حتفلا صالخإب نوقابلاو ،نيب نيب كلذ عيمج ورمع وبأو

 ورمع وبأ لامأو هحتف ةزمح نإف (ىجس) هلوق الإ امهرخاوأ يئاسكلاو ةزمح لامأ

 نوقابلاو نيب نيب كلذ عيمج شروو ،نيب نيب امهاوس امو .(ىرسعللو ؤىرسيلل)

 0٢٢٣ ٢٢٤(. ص :ريسيتلا ،ينادلا ورمع وبأ) حتفلا صالخالاب

 ىلو ةللاو اونمآ نيذلاو ىبنلا اذَهَو ةومتْتا نيذلل ميهاربإب سانلا ىلؤأ ثإ) ىلاعت هلوق يف

 .(نينمهؤملا

 ؛)
_
 

 نوققريو (هئَلَع) نوقابلا أرقو ةلالجلا مال ميخفت هعبتيو ءاهلا مضب (ةْئلع) صفح اهأرق \د)١

 هنأو ،ةلالجلا ظفل ميخفتل ءاهلا مضب صفح أرقو ٤٨٢/٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) ةلالجلا ظفل

 .اهلبق ءايلا ةبسانمل رسكلاب ءارقلا ةيقب أرق امنإو .لسألا .هه



 ٨ 4٥: صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 غهَلع» كلذكو ،ترسك انكاس وأ ًاروسكم اهلبق ام ءاج نإو ‘تّممض

 .')4 مُهنلَعو

 ءاتلا تلعج نكل ءاهلاب هلصأ !ه .ه :ةلداجملال ؟ لوُسَولا تيِصغَمَو » هلوقو

 تراصل ،هتيصعم :تلق ول نأ امك اهلاثمأو انه اه ةفاضإلا اهتمزالمل اهناكم

 .'"ريمضلا ءاهل هلوصوم ءات ءاهلا

 هلا لاق امك ،امكلذ :تلق نينثالا تبطاخ اذإو ،كلذ :تلق تبطاخ اذإف

 :تلق ةعامجلا تبطاخ اذإو 6ا٧٢ .فسري] 4 ىّتَر ىيمَلَع اممِم امُكِلَك» ىلاعت

 :ثنؤملا ةعامج تبطاخ اذإو 5٤٩ :ةرنبلا) 4 ظ مكب نم الب مكلذ ين »

 :لوقت ةعامجلا ىلإ ةراشإلا كلذكو ،ا٢؟ :فسري] 4 هيف يتئم يزلا َنُكِلََ ,

 اَمُكْلِ ْنَع امكَهْنَ مأ » ىنثمللو ٤٣[، :فارعالا] « اوتوأ ةَتَجْلا مكلت ,

 ٢٢[. :فارعألا] « ةرجشلا

 اهريغو ةزمهلا عم واوب اهنالصيو عمجلل يتلا ميملآ نامضي هنع فالخب نولاقو ريثك نبا ()

 ةزمهلا عم اهلصيو اهمضي شروو ،ههبشو (ومهرذنت مل مأ .ومهترذنأء .(وُمِهيَلَع) :وحن

 وأ ةرسك ءاهلا لبق ناك اذا ميملاو ءاهلا نامضي ىئاسكلاو ةزمح ،اهنونكسي نوقابلاو ،طقف

 كلذو ههبشو 6(بابسألا وميهب)و (ةلذلا وئهيلع) وحن لصو فلا ميملا دعب ىتأو ةنكاس ءاي

 ملكلا يف هلصأ ىلع ةزمحو ؛ميملا انكسو ءاهلا ارسك ميملا ىلع افقو نإف لصولا لاح يف

 هلك كلذ يف ميملاو ءاهلا رسكي ورمع وباو ،لاح لك ىلع نهنم ءاهلا مضي ةمدقتملا ثلثلا

 ةعامجلا نيب فالخ الو .هيف ميملا نومضيو ءاهلا نورسكي نوقابلاو }ًاضيأ لصولا لاح يف

 ٠(١١ص :ريسيتلا ،ينادلا ورمع وبأ) فقولا يف ةنكاس مدقت ام عيمج يف ميملا نا

 متتخت يتلا تاملكلا ةيقب امأو ،ءاتلاب (تيصعم) ةباتك ىلع ىنامثعلا فحصملا ماسر قفتا )٢(

 ..:(تمحر "تنيب "تمعن) :وحن }ةحوتفم ءات تمسر اذإف ءاهمسر بسح ىلع أرقت ءاتلاب

 .ماتلاب تاملكلا هذه لثم ىلع نوفقي ءيط ةغل يفو ًالصوو افقو ءاتلاب ارقت اهنإف (خلإ
 .افقو ءاهلاب ارقت اهنإف (خلإ ...ةمعن ةجهب !ةمحر) وحن ةطوبرملا ءاتلاب تمسر اذإو

 يف الصفم هنايب يتأي ءارقلا دنع ليصفت ىلع .هلك ميركلا نآرقلا يف كلذو الصو ءاتلابو

 .ئراقملا لصف



 ؛روالا هزجلار اغنألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦.٦.

 ال ؤي » :ىلاعت هللا لاق امك هنونت الف فرح وأ لعف ىلإ هتفضأ اذإ فرظلا
 فيضأ ]٨ہ٩ ٨٨. :ءارعشلا] ٦ ميلش ب ١ ة هنلا ىتأ ْنَم الإ ٠ َنوتَب الو امم قن

 .يفنلل فلأ ماللاو عقني ال» وهو ؟ال» ىلإ ؟موي »

 ؟مؤَي» فيضأ ١! .لحنلاا اهييفت نَع لداجت سفت لك ييأت مؤي » هلوقو
 فرظلا ىنعم ىلع لب ؛افاضم ال ًاثنؤم ءيجي دقو .4 ييأت » وهو لعف ىلإ
 :ارعش اديرد نبا لاق امك ،هب لوعفملا

 "ءارّتلاب كريغ ؤوفيو ىرشلا ىلإزيصتأموي

 نامع دزأ نم ،يدزالا ديرد نب نسحلا ني دمحم (م٣٢٩ _٨٣٨/ه١٢٣_٣٢٦) (ديرد نبا) )١(

 ملعأو ءاملعلا رعشأ ديرد نبا :نولوقي اوناك ؤ©بدالاو ةغللا ةمئأ نم :ركب وبأ \ناطحق نم

 ينثا ماقأف نامغ ىلإ لقتناو ،ةرصبلا يف دلو ،(ةيديردلا ةروصقملا) بحاص وهو .ءارعشلا

 ،سراف ناويد (لاكيم لآ) هدلقف سراف يحاون ىلإ لحر مث ةرصبلا ىلإ داعو ،اماع رشع

 هيلع ىرجأف يسابعلا ردتقملاب لصتاو 5دادغب ىلإ عجر مث (ةروصقملا) هتديصقب مهحدمو

 هنم ،باسنالا يف (قاقتشالا) هبتك نمو ،يفوت نأ ىلإ ماقأف ،ارانيد نيسمخ رهش لك يف

 روصقملا)و آيسيقلا موتكم نبا طخب طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف ةسيفن ةطوطخم

 وكنرك قرشتسملا اهيلإ فاضأ تادلجم ةثالث .ةغللا يف (ةرهمجلا)و (هحرش)و (دودمملاو

 (ماجللاو جرسلا ةفص)و (ىنتجملا)و ةلاسر (ةمكحلا رئاخذ)و ،سراهفلل اعبار ادلجم

 .يلكرزلا) .(يلامألا)و (بتاكلا بدأ)و (ناسللا ميوقت)و (ثيغلاو باحسلا)و (نحالملا)و

 .(٦/٠٨ج :مالعأ

 :يناملا ديرد نبال روصقملاو دودمملا يف ةديصق نمض تيبلا اذه درو )٢(

 ءاوهلاةقرافشركفئذإاو ىوهلا ىلإ رزتُكرَتال

 ءارقلاب ةزيم زوفيو ىرقلا ىليزيصتأموي
 ءاجرلا عطقنممل رشب اجر يف ريغص ني مم

 ءافصلاو ةةومملا لمهأ افصلاي هيلع ىتق

 ءاتقلا ني ئيقلا نيأ هلهأ نغ ىتلا بق

 انسلا يفرش نع لازو ه يرظان نع انتلا لاز



 ٦ ٤٩٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
/ 

 .ىرثلا ىلإ ريصت موي يف :يأ

 اذَه» :ىلاعت هللا لاق امك ءامسألا "رئامض ىنعم ىلع فرظلا ءيجيو
 ٦٠٣[. :ءايبنألا] 4 َنوُذَعوُت مُتْنُك يذلا و موي ٠ 7 و .

 رهظأ اذإ مدنتملا اهلوقي ةملك هذهف ٨٢! صصقلا] ةللا َنَأَكِيَو» هلوق امأو

 ماللا تفذح مث ،نأ كليو :اهلصأو ؤفاكلاب ةلصتم :'"!يوارقلا لاق ،هتمادن
 .نأب فاكلا تلصتاو

((( 

(٢) 

 ءالخلا يف ةُحَوَت ىتَح الغلا شيل لازام

 ِا لاب ةم اق ن امَرلا ةن م ا :لا م ط و

 ءاشغلا نيم ثوكيام رت كأ نيعلا ىف اشقلا ىرأو

 ءاوخلا يف ركفتلا يوذ ل وقغ ىكذ ىوَخلا ىرأو

 ارعلاب ذبن فوسلو ارعلا عونمت برت

 ءافخلا يشم بيتجيلف افحلا ملأ نم فاخ نق

 ءاقئلاوةئاظئلاةعب اقئلاب ىراوت نق مك

 ءااغ اخأ ضب امب ل ازي ال نمم ارلا وخأو

 ءايحلا عم ءاهبلا ىرأو ايحلا عق ةايحلا ذإ
 (رئامض) اهنأ نظأو ‘نافرح وأ فرح اهنم صقن .لصألاب ةلماك ةملكلا هذه حضتت مل

 .(ريام) اهنم رهاظلاف

 رب . هللادبع وبأ هيقفلا وه له ،انه فلؤملا هركذ يذلا يوارقلا وه نم يل حضتي مل

 يوارقلا عمسو نيمرحلا مامإ ىلع لوصألا أرق الضاف ىوارقلا ناكو يوارقلا لضفلا
 :س يوارقلا ,اضفلا . َ 1

 . 7 لضفلا نب دمحم يفرتو يسرافلا رفاغلادبع ىلع ملسم حيحص روكذملا
 ٠؛ل ه

 :ءاذمقلا . . . َ

 يب خيرات ،ءادفلا يبأ نب ليعامسإ ديؤملا كلملا) :رظنا ةئامسمخو نيثالث

 .(ةلماشلا ةطساوب ٤٠٥/٢ ج

 يضام نب يزُم انبا دمحأو ديمحلادبع دمحموبأ وه وأ

 نب جرفلا اباو بيلك نب معنملادبع جرفلا يبأ نب ديمحلادبع

 ٣١٩/٤(. ج :نادلبلا مجعم “يومحلا توقاي)

 عمس يناسحلا يوارقلا

 :رظنا . امهريغو يزوجلا



 ؛لوالا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك م ٤٩٨
 .ح - رمح «, 7

 ءيجي نهدعب ام ،نأش امو لابام :ىنعمب 'إه؛ :فسريا 4 لاب ام» ةملكو
 اذإ الإ اهولتت يتلا ةملكلا لصأ نم تسيل اهنأل ؛ةلوصوم ماللاو ءًاروسكم

 ‘كلذ وحنو "مهلامو كلامو يلامو هلام :كلوق لثم ريمض اهدعب ءاج

 ؛نيمليهم كَكَبق اوزَقَك نيذلا لامَق» ىلاعت هلوقك ةرسكلا اهمكحو
 :كلوق يف الإ ءانه انركذ امك حتفت ريمضلا دنع الإ كلذ لاثمأو [س٦ :جراعملا

 (لابام) مال امأو ءاذه لثم يف كيلمتلا مال لثم يهو .ءايلل ًاعبت رسكتف 6للام

 .رجو بصنو عفر نم لماوعلا هلمعت ام ىلع هبارعإ

 لعفلا وه يذلا نونلا مضب ٥٣! :تلصن] 4 مهيرئَس» ىلاعت هلوق امأو

 سامخلا لعفلا يف حتفيو \ةصاخ يعابرلا يف مضي وه ذإ ،لبقتسملا

 الإ ،يرأ :كلوق يف يثالثلا نم اهرهاظ ةظفللا هذهو ،يثالثلاو يسداسلاو

 نايبو ،اهنم نونلا عفر امل لصألا ةيعابر نكت مل ولف .ةيعابر لصألا يف اهنإ
 مضب يأ شأزُي :هلبقتسمو ،ءايو ةزمهو فلأو ءار ،يءار يعابرلا نم اهنأ اهلصأ
 اذإ ىأني يءان :لغم ءايلا ىلع ةحتفو ،فلألا ىلع ةزمهو ءارلا نوكسو ءايلا
 :ليقف هلامعتسا ةرثك لجأل ًافافختسا هعراضم نم ةزمهلا تفذح نكلو ،دغب

 يعابر ناكو ىدعت اذإ ةزمهلا هنم اضيأ تفذحو ىلوألا ءايلا حتفب ىري يأر

 ٢٠[، :تاعزانلا] « ىزرْبَكْلا ةيآلا اَرَأَق » هيضام يف ءاج امك هعراضمو هيضام يف

 ؛ضزألاو تاوامسلا توكَلَم ميهاربإ يرث َكيلَذَكَو» هلبقتسم يفو
 يف كاذ ريمضلا ءاهو فلأو ةزمهو ءار فلأ ،هاءرأ اضيأ هلصأ ٧٥[، :ماعنالا

 هتزمه تفذح نكل نيءايلا دحأ ىلع ةزمه هيري :هلبقتسمو ،يضاملا
 .ملعأ هللاو فافختسا

 هل تسيل رادجلاف ٨[ :فهكلا] 4 ّضَقْنَي نأ ديري اًراَدج اهيف اَدَجَوَف» هلوقو

 .ةراعتسا اذه لثمل لاقيو زاجملا ىلع اذه لب ةقيقحلا ىلع ةدارإ

 .(عيلَع نهديَكب يبر ثإ نيدن نعطف يتأللا ةوسنلا لاب ام هلآساف) ىلاعت هلوق يف )١(



 ٦ ٤٩٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 راصبألل عناملا لاوزل ذفان :يأ !" :قا ديدح عؤيلا رَصَبَق» هلوقو

 كنع انفشكف ةنايدلا رمأ نم ةلفغ يف تنك :ىنعملاو 5 لكر يبنلل باطخلاو

 ال ام ىرت 4ذيدَح مولا ْرَصَبَل» 5'"نآرقلا ميلعتو يحولاب ةلفغلا ءاطغ

 ىلع تافاكلاو ءاتلا رسك نم ةءارق لوألا ديؤيو ،نوملعت ال ام ملعيو ،نوري

 .'"ملعأ هللاو سفنلا باطخ

 اهبيصت ال هانعم :ليق ٢٥[ :رونلا] 4 ةيبرغ الو ٍةَيقزش ال ٍةَنوُتِيَر » هلوقو

 ةيبرغ ةيقرش يه لب ؛قرش نود برغ نم الو برغ نود قرش نم سمشلا

 دأ ةرجش لك نوكي كلذو ،زارب ضرأ يه ذإ :نيتهج نم سمشلا اهبيصت

 لاقو .ةت يبنلا اهب ىنع :مهضعب لاقن :تايآلا هذهب ينعملا يف ليوأتلا لهأ فلتخا )١(
 ريرج نبا لاق رجافلاو ربلا دحأ لك اهب ىنع :مهضعب لاقو اكرشلا لهأ ىنع :مهضعب
 نأل ،رجافلاو زبلا اهب ىنع :لاق نم لوق باوصلاب يدنع كلذ يف لاوقألا ىلوأو» :يربطلا
 اذه يف ناسنإلاو (ةشفت هي شوشؤئ ام ْمَلْعَنَو ناسنإلا اًنَقَلَخ ذَقَلَو)هلوق تايآلا هذه عبتأ هللا

 كلذ ناك اذإ مولعمف .ضعب نود ضعب مهنم صوصخم ريغ .مهلك سانلا :ىنعمب عضوملا

 توملا ةركس ناسنإلا اهيأ كتءاجو (قَحلاي تؤملا رك ثةاجمَو)هلوق ىنعم نأ كلذك
 'ريرج نبا) «انلق ام ةحص ةنيب تناك كلذك كلذ ناك اذإو (ذيجت هئم تنك ام كيلَذ) قحلاب

 .(م٠٠٠٢/ه٠٢٦٤١ ١: ط .ةلاسرلا ةسسؤم ٢٥١/٢٢\ ٢٥٢ ج :يربطلا ريسفت

 حتفب (ذيدخ مزتلا كرصبف ءاطغ كنع افك اذه ني ِةَلْفَع يف تن ذَقَل) روهمجلا ارق ()
 .سفنلا ةبطاخم ىلع اهرسكب :يردحجلاو ؛(رصبو .ءاطغو ،تنك) يف فاكلاو ءاتلا

 ريكذتلا نم لك ظفل ىلع المح "فاكلاو ءاتلا حتفب (زَصبف ءاطغ كئَع) :روهمجلا أرقو

 ملو ،اضيأ سفنلل ةاعارم رسكلاب 6(كرَصَبَف كءاطغ كئَع) :فرصم نب ةحلطو “يردحجلاو

 ملو :حماوللا بحاص لاق .هدحو ةحلط نع الإ حماوللا بحاص فاكلا يف رسكلا لقني

 (تئك ذَقل) حتف نإو ؛دحاو عرش عيمجلا نإف ارسك نإف .رسكلا (تئُك ذَقَل) يف هنع دجأ

 ،ثنؤم وهو "سفن ىلإ هتفاضإل بابلا اذه يف لك ثينأت زوجيو .ركذم هنأ لك ىلع لمحف

 :رحبلا ،نايح وبأ) ىنعملا ىلع هضعبو ظفللا ىلع هضعب لمح هنإف ،كلذك ناك ناك نإو

 ٧٩/٨(. ج



 ؛لوالا حزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٣ , و,

 هلاو امعط ذلأو ىكزأ هرمث نوكي ضرألا سمش ناك اذإ عرز وأ ةلخن

 .ملعأ

 .ميئللا ليلذلا يأ ٩: :ناخدلا 4 ميرمكلا زيزعلا تنأ كنإ قُذ» هلوقو

 لاقيف رانلا لخد اذإو ،ايندلا يف ميرك زيزع هسفن يف هنأ كلذو ،ظفللا فالخب

 .ةيآلا ىف ركذ امك هل

 ه :فسوي] 4 اهيِف اتلأ ىتلا ريعلاو اهيف اًنُك ىتلا ةيزَقْلا لأساو » هلوقو

 .ةلفاقلا ىهو ريعلا لهأو ةيرقلا لهأ :يأ

 هلوق نم كشلا ىلع ال ٠ '"4يجاولا ىنعمب هللا نم (لعلو ٥ىسع)و

 نم اووُكَي نأ كئلوأ ىتق »و 5ا٧٧ .جحلاا 4 َنوُحِلفث ْمُكَلَعَل َريَحْلا اوُلَعفاَو »

 : َنيِدَتْهُمْلا

 لصق

 :حدمو ركشو كذدمح :ماسقأ ةثالث ىلع ءانثلاو

 .يرايتخالا ليمجلا ىلع راشملاب ءانثلاوه :دمحلاف

 ؤلؤللا اذ تحدم :لاقي ،يرايتخالا ريغل ليمجلا ىلع ءانثلا وه :حدملاو

 .حضاو امهنيب قرفلاو هتدمح :لاقي ال و .هئافص ىلع

 ناسللا نم ردص ءامعنم هنوكل معنملا ميظعت نع ئبني لعف :ركشلاو

 هجو نم صوصخو مومع ركشلاو دمحلا نيبف ،ناكرألاو بلقلا وهو نانجلاو

 اميف ركشلا نع دمحلا قارتفاو ،ناسللاب معنملا ىلع ىنثأ اذإ اميف امهعامتجال

 ءيش هيلع بجي ال هللاو زجنم هدعوو هلضف نأ عطقلاو هللا ن . إضفتل تلا ىنعمب انه بجاولا )١)

 .هناحبس ينغلا وهو هنم الضفت هدابعل كلذ نمض امنإو

 .(نيدتهملا نم) باوصلاو (نيحلفملا نم) لصألا يف ةيآلا تدرو )٢(



 ٥٠١ يگ )ي صنل . :لا قيقحت :يناثلا مسقلا
_( 

 اذإ اميف دمحلا نع ركشلا قارتفاو \ناسللاب هماعنإل دومحملا ىلع ىنثأ اذإ

 رابتعاب صاخو ،قلعتملا رابتعاب ماع دمحلاف ،ناكرألابو نانجلاب معنملا ركش

 .ملعأ هللاو ،قلعتملا رابتعاب صاخو دروملا رابتعاب ماع ركشلاو دروملا

 لصخ

 ٥٣[} :تلصفن] 4 انتايآ مهيرُئَس ط ىلاعت هلوق نم ةملك نع لئاس لأس نإ

 مل اذإ لصألا يفو ؟فورحلا يثالث هيضام له ةمومضم (مهيرئ) نم نونلا

 نم نونلا وه يذلا ةعراضملا فرح احوتفم نوكي ءاجهلا يعابر نكي

 ةيتحتلا ءايلاو ،(لعفت تنأ) نم ةيقوفلا ءاتلاو ،(لعفآ) نم فلألاو ،(لعفت)

 ؟(لعفي وه) نم

 ةزمهو ءارو فلأ (َيءرأ) اهلصأ ةيعابر ةملكلا هذه لصأ نأ :هباوج

 ءايو ةروسكم ةزمهو ءارو ءاي 4 ىري ط اهلبقتسم ئ ةحوتفم ءايو ةحوتفم

 ؤفرح نع ةديدشتلا نأ امك ؤفرح نع دعت اذه لثم يف ةزمهلاو ،ةمومضم

 ةملكلا ةروص تراص ،ةريخألا ءايلا ةكرحو ةزمهلا فذحب ةملكلا اوففخ نكل

 ءايلا يهو ةعراضملا فرح ىلع مضلا تبثو (يئرُئ يرأ) اهنأك يثالثلا ىلإ

 :لوقت يثالث مزاللا امأو 6ءىشل هريغ ير هزأل يدعتم اذهو .لصأل أ ىلع

 .ملعأ هللاو ٠ ءايلا حتفب ىرت وهو ىأر نالف

 لصف

 رانلا ىلغ مه موَي»و 6٦ .نانز نوزراب مه عؤَت» فيك :لئاق لاق نإ
 لصوت دقو .4 مؤي , نم ميملا نع 4 مُه ط لوصفم ٣\] :تايراذلا] 4 َنوَُتفُي

 نوققضُي هيف يذلا مهتؤ»و 6ا٠. .تابرانلاا ؟ودَعوُي يرذلا مهيؤت»
 ؟]:0 :روطلا]



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي . ٥۔٢

 نأل ؛امهركذ مدقملا نيهجولا يف « مُه» 4 عؤَي» نيب لصف امنإ :هل انلقل

 .ةلمجلا ىلإ فاضم وه امنإ ،امهيف ةيانكلا ىلإ فاضمب سيل امهنم مويلا

 عفر عضوم يف نيعضوملا يف « مُه» ف "مهينتف مويو ،مهزورب موي :ينعي

 .ربخلا هدعب امو ءادتبالا ىلع

 ؛ّنوقعضُي هيف يزلا مْهَمؤَي»و 04 نوُدَعوُي يزلا مهِمؤَي» ىلاعت هلوق امأو

 ضفاخلاو ،هيلإ 4 موي » ةفاضإب ضفخ عضوم يف دحاو فرح وه ههبشو

 .دحاو فرح ةلزنمب ضوفخملاو

 قوف نم ةانثملا ءاتلاب ١! :ميرحتلا 4 كجاوزَأ تاضزم يتْنَت» هلوقو

 يف ءاهلاو \ةلعفم نزو ىلع ةوضرم تاضرم :هلصأ نأل ؛كلذك اهلاثمأو

 تراصف ءافلا تبلقنا ةحتف اهبلق حتفلاب واولا تكرحت املف \ثسينأتلل ةلعفم

 ،ءاتلاب فقولا دنع ارق ءارقلا ضعبو ،ةيقوف ءات ءاهلا تمسرو .4 تاَضَرَم <

 .")ءاهلاب اهأرق نم مهنمو

 لصخ

 :لثم ،ءاتلاب تبتك اهجوز عم تركذ نإف ،نآرقلا يف ةبوتكم ةأرما لكو

 ثأزشاو انؤَعزف ثآرماو طول ثآرشاو .حو ثأرشاو "زيزعل ثأرشا)

 ةلزنمب اهولمحو ،ةفاضالا موزل ببسل ؛(رلوشرلا ثّيِصغَم :كلذكو نارمع

 اذكهو ©ءات ءاهلا تبلقنا كهتيصعمو هتأرما :لوقت امك ك ريمضلاب لوصوملا

 .هلثم ناك ام

 6‘تمعن) :وحن ةحوتفم ءات تمسر اذإف اهمسر بسح ىلع أرقت ءاتلاب متتخت يتلا تاملكلا )١(

 ىلع نوفقي ءيط ةغل يفو الصوو افقو ءاتلاب أرقت اهنإف (خلإ ...تاض رم ‘تمحر ‘تنيب

 (خلإ ...ةمعن ةجهب }ةمحر) وحن ةطوبرملا ءاتلاب تمسر اذإو ،ءاتلاب تاملكلا هذه لثم

 ءارقلا دنع ليصفت ىلع ،هلك ميركلا نآرقلا يف كلذو الصو ءاتلابو 5افقو ءاهلاب أرقت اهنإف

 .ئراقملا لصف يف الصفم هنايب يتأي

  



 ٨ ٥٠٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 _ ردح رتس

 ناع ةأرما نإو » :هلاثم ،ءاهلاب تبتك اهجوز دنع ةأرملا ركذت مل اذإ امأو

 .ملعأ هللاو ٨&فضت مل اهنأل ؛كلذ لاثمأو ٦١٢٨[ :ءاسنلا] 4 اوش اهلعب نم

 هذهف ١ ؛ليفلاا 4 لينلا باخحشأب َكُيَر َلَعَت فيك َرَت منأ » ىلاعت هلوقو

 دلوم لبق هتصق ليفلا نأل ؛ملعلاو لعفلا ةيؤر يه امنإ ،نيعلا ةيؤرب تسيل

 ماعلا يف :لوقو ةنس نيرشعو ثالثب :لوقو ©ةنس نيعبرأب :لوق ٠ تن يبنلا

 ."هدهاشي ملو موي نيعبرأو ةتسب هدلوم لبق :لوقو يبنلا هيف دلو يذلا

 دعب نامرلا ركذ فيك ٦٨! :نمحرلا ؟ناَمْرَو ٌلخَنَو ةهكاف امهيف » هلوقو

 ؟ةهكاف وه له ؟ةهكافلا

 هلا مكايح :لوقت امك ٧هل اميظعت هدحو ركذب هصخ دقو ةهكاف هنإ :لوقنف

 هتكئالمو هلل اؤذَع ناك نم» :لاق دقو ريمألا اهيأ اي تنأو ةعامجلا اهتيأ

 .امهلضفل امهصخ ةكئالملا نم امهو [هه .ةرتبلاا 4 َلاكيمَو َليرْنِجَو ِهلسُرَو

 اوُحتشاق ,قفارملا ىلإ مكيديأ ممكَموُجو اوليغاَت» ىلاعت هلوقو

 ىلع هفطع ؟ُمُكَلُجَأ» مال حتف نمف ا :ةدئاملا ْمكَلْجْزََو مك يسوب

 روكذملا ماللا رسك نمو ،لعفلاب حتفلا ىلع امهنأل 4 مكيِدأَو ممكَهوُجؤ»
 ._ءابلاب روسكم هنأل 4 مكيسو٤رب » ىلع ًافوطعم هلعف

 فلأ رسك نمف ا:؛ .روطلا 4 موجنلا اذإو ةحبست ليللا َنمَو» هلوقو

 و

 )١( ج 5 ريسفتلا ريسيت :يف لاوقالا رظنت ٢٧٦/١٦.

 .نوقابلا ضفخلاب اهأرقو ابوقعيو يئاسكلاو صفحو رماع نباو عفان بصنلاب اهأرق )٢(

 :ىلعف هعفر نمو» :قباس عضوم يف يلوعملا خيشلا لاق دقو !/٠ ٥٢. ٥٣١(. ج فاحتإ 5انبلا)

 امنإو ؛لسفلا نم لحملا ىلع ةبوصنم (مكيجرأ) نأ حصألاو فا «ةلوسغم مكجرو
 حسم ىلع ليلد اهناب دهشتسا نمل ةجح الف (مكييوؤر) يف ةرواجملا ةكرحل ًاعابتا تزجج

 .نيمدقلا



 ؛لوألا ءزجلا) ظافلالاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك يگ ٤ ٥٠ ٦
  

 رجف ةضيرف لبق نيتللا نيتعكرلا ةالص زاوج هيفو ،'اردصم هلعج 4 رابذإ»
 ىلع ربدت ءامسلا فصن يف اهنم ناك امف 5ارابدإ ربدت موجنلا نأل ؛حبصلا

 نع ًارابدإ ربدت قرشملا يف اهنم ناك امو ادعاصف ليللا فصن نم بيغملا

 ن نمف ادعاصف ليللا فصن نم بيغملا ىلإ اهلحم رواجتل امهعضاوم
 ."ةضيرفلا ىلصت نأ ىلإ ليللا فصن نم نيتعكرلا كلت ةالص اوزوج

 دارأ امنإو اردصم ريغ وهف 4 َراَبذَأ» نم فلألا حتفب أرقي نم لوق ىلعو

 ءايضب نهتيؤر باهذ :ينعي موجنلا رابدأ دعبو فالخو باقعأ ىنعمب
 عولط دعب الإ روكذملا ةنسلا ةالص زوجي ال لوقلا اذه بحاص دنعو "رجفلا

 برغملا ةنس ةالص :ينعي ٤٠! :ق] 4 دوُجشلا َراَبذأَو» ىلاعت هلوق امأو ،رجفلا

 :يأ .ربد عمج رابدأو كدعب :ىنعمب فلألا حتفب اذهو ،©برغملا ةضيرف دعب

 ردصملا ىلع فلألا رسك هيف زوجي :لوقو ،فلألا حتفب اذه ،دعبو فالخ
 ."ملعأ هللاو ؤبرغملا ةالص ةضيرف دعب ناتعكرلا ىلصت نأ فلتخي الو

 روهمجلا أرقو تبرغ اذإ اهراثآو اهباقعأ يأ ةزمهلا حتفب (موجْنلا رابذأو) يعوطملا ارق )١(

 يف ةلصفم تمدقت دقو ،(٢/٨٩٤ج :فاحتإ .انبلا) اردصم رسكلا ىلع (موُجْنلا زابذإق)

 .بارعإلا لوصف
 )٢( سمشلا عولطب اهئوض باهذ موجنلا رابذإو)» :شيفطا فسوي نب دمحم ةمالعلا لاق ،

 اهعافتراو سمشلا عولطب لفنلا زاوج ثيدحلا صخو .رجفلا ةالص لبق ناتعكرلا كلذو

 ضرف ةالص تقو موجنلا رابدإ وأ ءادج اهبرق وأ اهعولط دنع ةالص الو ،هدعب امو ،اليلق
 ال نأ ىلإ ةلاطالاو 6هيف لوخدلاو ،هلبق ءادتبالا وأ رافسالا بابحتسا ىلإ حيولت هيفف ،رجفلا
 تقو ىنعمب ردصم رابدالاو كرجنفلا عولطب ربدت موجنلا نأ كلذو سمشلا عولط فاخي

 برغملا ليللا نم :ليقو هراجو رورجملا عومجم ىلع فوطعم بوصنم فرظ رابدالا

 ؛لفاونلا ليللا نم :ةريره ىبأو ورمع نعو ،ناتنونسملا رجفلا اتعكر موجنلا رابداو ،ءاشعلاو

 لبق ناتعكرلا موجنلا رابدا» :ةي هللا لوسر نع سابع نبا نعو ،رجفلا ةنس موجنلا رابداو

 رابدا ليقو ڵىذمرتلا هاور «برغملا ةالص دعب ناتعكرلا دوجسلا رابداو .رجفلا ةالص

 ج ، ريسفتلا ريسيت ،شيفطا) «رجفلا ةضيرف موجنلا ٢٢/١٤!١(.

 ۔ :(ربدأ) ردصم هنأ ىلع (زابذإ) ةزمهلا رسكب فلخو رفعج وبأو ةزمحو ريثك نباو عفان أرق )٣(

 



 ممستلا ١ قيقحت :يناثل ١ صنل ٨ ٥٠0٥
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 نود ؟ َنيمبَس» صخ ه. :ةبرتلاا ةرم نيعبس مههَل زينغتشت نإ» هلوقو
 ةمتت ةعبسو ةعبس عمج اهنأل ؛ةاصقتسم ةياغ برعلا دنع نيعبسلا نأل دادعأل ١

 ؛مايألاب راصعألاو ،ميلاقألاو راحبلاو نيضرألاو تاومسلاك قلخلا ددع

 .ةرشعلا ىلإ ىهانتي ددعلا نإف ددعلا ةمتت ةرشعلاو

 مهو ،كلذب هللا مهفصو دق [١ه :ةرتبلاا 4 ىمع مكب مض » ىلاعت هلوق امأو

 عامس نع نومماصتي مهنإ الإ نورصبيو نوملكتيو نوعمسي ةقيقحلا يف

 مهعانتمال ر نم كاذ نوفني ،نورصبي الو ،هلوبقب نوملكتي الو ،قحلا

 نوزِيصْنْي ال " نبغ مهل اهب نوهقفي ال بو مُهَل» ىرخأ ةيآ يفو هلوبق نع

 غه كيلوأ لضأ مه لت ماقنألاك كيلوأ اهب َنوُعَم ني ال ناذآ هل اهب

 ٨٩". :فارعالا] 4 َنوُلفاَعْلا

 لصف

 ضرألا يف امم اولُك» :ىلاعت هللا لاق امك ماعلا ىلع صاخلا لخدي دقو

 ةيآ يف لاق نكلو ،سانلا لاومأ حابأ هنأكف ؛ماع اذهف ١٨[ ؛ةرقبلال 4 ابيط ًالالَح
 ضار نع ةراجت نوكت ذأ الإ لطابلاب مكتيب مكلاومأ اولكأت ال» :ىرخأ

 ماعلا لخدي نأ زوجي الو ةصاخ هذهو ةماع ىلوألاف 51٢٩ :ءاسنلا ةيآلا 4 مكنم

 .ملعأ هللاو ماعلا ىلع صاخلا لخدي لب ؛صاخلا ىلع

 نصيحم نبا مهقفاو ادوجسلا ءاضقنا تقو : :يأ ،نامز ريدقتب ةيفرظلا ىلع بصنو ىضم د

 رابتعاب عمجو ،اهبقعو ةالصلا رخآ وهو (ربؤ) عمج (زابذأ) اهحتفب نوقابلا أرقو شمعالاو

 ٤٨٩/٦٢(. ج :فاحتإ 5انبلا) دوجسلا ددعت

 .لصألا يف ةفرحم ةيآلا تدرو )١(



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 آ

 [ةينآرقلا ظافلألا ضعب ةلالد يف] لصق

 ١ :ةتاحلاا 4 ةيراَجْلا يف مكاَتلَمَح ءاملا ىقظ اَمَل اًنإ» ىلاعت هلوق يف
 .مهبالصأ يف مهو ذينتن حون ةنيفس يف مهدادجأ لمح هب دارملاف

 ؟ام»و ،هللا نم ةمحربف :هانعم ٠٥١[ :نارمع لآ] 4 هللا نم ٍةَمُحَر اميق » هلوق

 هلوقو ،(نإ) ىنعمب 4 ول » انه اهف ٢٦٠[ :ةرقبلا] « مُكَبَجْعأ ؤَلَو » هلوقو 5'"ةدئاز

 الأ » هلوقو ،أدتبم 4 متنأ »و ،هيبنت فرح انه (اه)ف ٦٦[ :نارمع لآ] 4 متنأ اه »

 .لبقتسملا لعفلا بصن كلذلو ،نونلا مغدأف ال نأ :هلصأ ٢٩[ :ةرقبلا 4 اَمميِقي

 .ناميقي :هلصأ « امميِقْي» نونلا فذح هبصن ةمالعو

 ضفخ ٦٥[ :ءاسنلا] « اَهّنهَأ ميشلا ةيرقلا ه هذه نم اتجرخأ انَيَر » هلوقو

 عفرو بارعإلا يف ةرواجملا ىلع 4 ملالا « ضفخو ١ (نم) ب ةيرقلا

 >; مهنول ةَمَلَوُمْلاَو » ىلاعت هلوق كلذكو نوملاظلا مه مهنأ ىلع « اهلهأ »

 ؛نيكاتملا ِءاَرَقْمْلل ثاَقَدَصلا امنإ » ىلع فطع 4ةَقَلَوُملاَو» رسك

 ءيجيو ،مسِي مل ام مسا ىلع ةفلؤملا يه اهنآل « مُهْبوُلُق» عفرو 5٦٦ .ةبوتلا
 .ريثك مالكلا يف اذه لثم

 مسا بصن ٢! :ةبوتلا] 4 ةلوُسَرَو َنيِكرشُمْلا ن َنِم ءيرب هللا نأ » ىلاعت هلوقو

 ىلع ؛ةلوُسَر» عفرو .4 َنم»ب «نييكرشملا» ضفخو .4 نأ » ب هلل
 تلمع امنإ ،هللا ىلع فطع ةلوسرو نيكرشملا نم يرب هللا :هريدقت عضوملا

 مل يذلا عضوملا ىلع مض هيلإ فوطعملا رخأت املو ؤلوألا مسالا يف 4 أ »

 نإ :هريدقت 4 ةللا نأ » ىلع فطع 4 هَلوسَر» بصنب ئر دقو 04 َنأ» هيف نكي
 .")نيكرشملا نم يرب هلوسرو ةللا

 ء(مهضقن امبف) اذكو» :شيفطا خيشلا لوقي "ديكأتلل ةلص (ام) :ةدئاز لدب لاقي نأ لضفألا )١(

 .(ه١!٢ ج ،ريسيتلا) (مهتاثيطخ اممِم)و ،(مهاياطخ اممي)و ،(كلانه ام دنج)و ،(ليلق امع)و
 رحبلا ،نايح وبأ) يلع نب ديزو ،رمع نب ىسيعو ،قاحسإ يبأ نبا (ةهلوسر) بصنب أرق )٢(

 . ) ٥/ ١٠ ح :طيحملا



 ٧ ٥٠ 7 / . صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 .ؤخ.,

 :يأ ٢٨[ :فهكلا] 4 انركذ ْنَع ةنْلَق القع ْنَم غطثت الو » ىلاعت هلوقو

 .الفاغ هاندجو

 يف اهنأ الإ ةمات ةيآ يه عضوم لك يف 4 ميجلا نممحَرلا ء هللا منب »و

 ينوتأؤ َيَلَع اولغت الأ ه ميجلا نمخَرلا هللا مشي هَنإَو » ىلاعت هلوق

 اا هلوق نم ريخآلا فصنلاو 5ةيآ فصن انه اهف ٣٠. ٣١[ :لمنلا] 4 َنيِمِلنُش

 متي ىتح ةيآ نوكت ال ةيآلا نأل ؛4 َنيمِلىئُم ينوأو , هلوق ىلإ 4 َيَلَع اولع

 .مالكلا ىنعم اهيف

 مُث» هنم ةيآ رصقأو . "يسركلا ةيآ نآرقلا يف ةيآ لوطأو

 ٢٨[. :دوه]'"'4اًهوُمُكُمرْلنَ » هلوق هنم ةملك لوطأو ٢[5 :رثدملا]'"'« زنأت

 يف انك ام رقت أ م منت اك ؤَل» رانلا لهأ نع ًايكاح ىلاعت هلوقو

 يعي نم عمس «غَمشَت انك ؤَل»» :جاجزلا لاق .٠[ :كلملا ؟ ريعلا باَحضأ

 .ءأيمعو امص اوسيلف الإو ںرظنيو زيمي نم لقع لقعي وأ ،ركفنتيو

 نوكي ال : :لصألا ٩[ :مجنلا] 4 ىتذأ ا نيسؤق ة اق َناَكَق < هلوقو

 .ةغللا عساو ىلع كلذ لاق امنإو ،ناباق وقل نكل ،دحاو باق نيسوقلل

 تاذب» دارملا [اه! .لافنأل] 4 رودصلا تاذب مميِلَع ةنلاو» هلوقو

 هللاو ‘بولقلا تاذ رودصلا نأ ةغللا روهشم يفو بولقلا : :ينعي 4 رودصلا

 .ملعأ

 ءاي ريغب ةروسكم ءابب ١٠١ :فسروي] 4 كلملا نم ينَتْنَتآ ق بَر « هلوقو

 .هلك نآرقلا يف ةيآ لوطأ يهو ٢٨٢. ةيآلا ،ةرقبلا ة هروس يف نيدلا ةيآ اهنم لوطأ (١)

 فالطإلا ىلع نآرقلا يف ةيآ رصقا نأ حيحصلاو 0٢١ :رثدملا ر مُث) ىلاعت هلوق اهنم رصقأ )٢(

 .اهاط :طقف فرحأ ةعبرأ اهؤاجه (هط) يه

 .افرح رشع دحأ ٢. :رجحلا (هوُمُكاَنيَقْسَأَق) ىلاعت هلوق اهنم لوطأ )٣(



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك حت .. .۔۔ ور ٥٠٨

 يناده ينإ » ىلاعت هلوقك ربخلا دنع ءايلا تتبثو ،ءادنلا ىلع تحت نم ةانثم
 .هلثامي ام لك ىف اذكهو ١٦١[ :ماعنألا] 4 ىر

 يعابر هرهاظو ،لبقتسملا ءايلا حتفب ٤١! :سيا 4 نوُمَصِخَي» هلوقو
 هيضام ذإ يسامخ يضام اذه :ليق ،هلبقتسم لوأ مضي يعابرلاو ؤيضاملا

 مغدأ ،(نوُمِصَتُْحَي) يسامخ لعف اذه نكل ،(مصتخي) هلبقتسمو ،(مصتخا)

 .4 َنوُمَصخَي » راصف هديدشت هناكم تتبثو ءاتلا

 يذلا ءاتلا ماغدإب [ه٨ :فيكلا] اربص هِنَلَع غطقتشت م اَم ليوأتب » هلوقو

 ؛اربص هيلع عطشت مل ام ليوأت كِلَد» اضيأ هلوقو ،ءاطلاو نيسلا نيب

 رسكب ءاج امهنم لوألا :امهنيب قرفلاف روكذملا ءاتلا كلذ ماغدإب ٨٢[ :فيكلا

 يناثلاو ،ءاتلا تتبث ةفيفخ ةرسكلا نكل ،كلذ ىلع ءاتلا تبث 4 ليوأتب » مال

 ىواستيل ةرسكلا نم لقثأ هنأل ءاتلا مغدأ اذإ 4 ليوأت » نم ماللا مومضم

 يذلا ءاتلا ماغدإب [ه٧ :فيكلا] 4 ةورَهَظَي نأ اوغاظشا امَق» ىلاعت هلوقك ،نزولا

 ؛ةزمهلا ءعيجمل ءاتلا مغدأ ،ةليقث ةزمهلاو 4 نأ » هالت هنأل ؛ءاطلاو نيسلا نيب

 ؛ةؤوكذملا ءاتلا تتبثأ 4 اَبقَت هل اوغاظطتشا امَو» كلذ دعب هلوقو .ةليقث اهنأل
 نزولا ىواستيل 4 اَبَقَت ةل » هلوق نم «ةل» وهو فيفخ فرح اهدعب ءاج هنأل

 .ملعأ هللاو

 اربص مم عيطتست نل تنإ لقأ ملأ » ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هلوق امأو

 ٧٥ ؛فهكلا] 4 يِعَم عيطتست نل كنإ َكَل لف ملأ » ةيناثلا ةيآلا يفو ،ا٨ :فهكلا

 يف اهلاق 4 كت » لبق ؛َكَل» ركذي مل ىلوألاو .4 َكَل» ركذ ةيآلا هذه
 .ملعأ هللاو لاؤسلا هل فدر ذإ ،ةغلابملل ىسومل رضخلا ىلوألا

 ٨١ :هطا ةيآلا 4 ييَضَغ هيلَع للخ نمو يبضغ مكيَلَع َلجَيَق» هلوقو



 ٦ ٥٠٩ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 هلوق نم يناثلا يف هتبثأو ،يناثلا ماللا وهو فيعضتلا فرح لوألا نم فذح

 .نآرقلا مظن نزو ةماقإ لجأل « للحي »

 نَمَو هلوسرو ةللا اوئاَش هنأب َكِلَد» رشحلا ةروس يف ىلاعت هلوق كلذكو

 ةللا اوُئاَش مهنأب َكلذ» :لافنألا ةروس يف هلوقو ،ا؛ :رشحلا] ةيآلا ٩ هللا ٌقاَضُي

 ىلوألا نم فاقلا فذح ٨١٣ :رضحلا ةيآلا 4 ةَلوُسَرَو ةللا قتا نم مو َلوُسَرَو

 لداعيل هلوسرو هللا ركذ عم ؛ققاقي» نم ىرخألا يف هتبثأو ،(َقاشي) نم

 .ملعأ هللاو مظنلا نزو

 ؛اف لاثمأو وشح نم اهريغو هلصأ نم برصلا مالك يف ديز املكو
 سلسي نزولا ةماقإل كلذك كلذ لاثمأو فذح وأ ،هريغو ربخلا مالو قاقتشالا

 .")ملعأ هللاو ،هرمأ

 نم ءايلا ناك امل ا٦٠١ :فارعال] ؟ اتاَبشا ةرشع يَتَتا» هلوق كلذكو

 ةَرْشَع اتنلا» هلوقو 4"""0ةرصَع» نم حتفلاب نيشلا كرح ةنكاس 4 يتَتلا»

 ةماقإل ٩ اّتنثا» نم فلألا كرحتل ؛ةَرشَع» نيس نكس ٦6[ :ةرقبلا] 4 اًنيَع

 .ملعأ هللاو ،نزولا

 مكايو مهُزرَت حت قالفإ ةيشع مكدالوأ اولثْفَت الَو» ىلاعت هلوقو

 مُكفزَت نخَت قالمإ ْنِم مكال ١ ار ح الو ط ىرخأ ةيآ يفو ٣١[. :ءارسإلا]

 نحن ر » هلوق ميدقت عم 4 قالنإ ةي 440 ع ط هلوق نيب قرفلا 1٥١] :ماعنالا] 4 مهايو

 نودب اهظفل برقأل اهتبثأف ةبوعصب أرقت "طوطخملا لصالاب ةشوشم ةرابعلا هذه تدرو )١)

 وذحم هزييمتو ؛نيشلا نوكسب (ًاطابسأ ةرشَع) روهمجلا 7 (٢)
 حتفب (ةرشع) ناميلس . نب ةحلطو شمعاألاو باثو نبا اذاش أرقو ،ةرتاوتملا

 ٥١٤/٤(. ج :رحبلا ،نايح وبآ)

 ةءارقلا يهو (ةقرف) هريدقت ف

 ًاضيأ نيشلا



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 / ٥١٠ - ٠

 ركذي ملو قالفإ نم» ىلاعت هلوق نيبو .4 مايو » ىلع ؛ممهتزرت
 .لوألا فالخب « مُهاَيِإَو» ىلع « مُكْقززَت نحت » هلوق مدقو .4 ةيشَح»

 مهدالوأ نولتقي اوناك ءاينغأل باطخلا 4 قالفمإ ةيشَح » هلوق امأ :باوجلا

 دحاو لك "دبيل لاومألا اومسقو انتم اذإ :نولوقي ،قرفلا وهو قالمإلا فوخ
 ناك هنأل 4 مكاَيِإَو»ب ىتنأو مهمدق « مكاَيِإَو مهْقززَت نحت » :لاقو ،ليلق
 لجأ نمف ،رقفلا مهيلع نورذاحي نيذلا دالوألا مهو مهألا ىلع باطخلا

 قزرلا نوكل « مكاَيِإَو» هلوق نم نيبطاخملا ءايلوألا ركذ مث ،مهمدق كلذ

 ءارقفل باطخلا ةيشخ » ركذي ملو ؛يقالمإ نم» هلوق امأو عيمجلا ماع

 هلا مهاهنف ،رقفلا ةدش نم ةجاحلاو ةقافلا نم مهيف امل مهدالوأ نولتقي نيذلا

 مُكْفزَت نخت» هلوقو "مهلان يذلا رقفلا ببس نم مهدالوأ مهلتق نع
 نورذاحي مهنأل ؛لوآلا فالخب مهدالوأ ىلع نيبطاخملا مسا مدق 4 مُهاَيَِو

 مهمه نأل ؛مهدعب نم مهدالوأ ركذب ىتنثو ،مهدالوأ نم رثكأ مهسفنأ ىلع

 .عيمجلا معي قزرلاو ،دالوألاب ىنثو ،مهدال وأ لبق مهركذب أدب ،مهسفنأ ىلع

 .ملعأ هللاو ،هل لوعفملا ىلع « ةَيشَح» بصنو ،ملعأ هللاو

 ربخ كغلبي مل :يأ !ح :فسري] 4 َنيِلِفاَعْلا َنمَل هلبق نم تنك نإو » هلوقو
 .وهسلا نم تسيل اهنأل ؛اهيلع دمحي الو اهب مذي ال ةلفغ هذهف \ةصقلا هذه

 نم اذه سيلو ،انقرف :يأ ٢٨٢[ :سنوي ٩ مُهَتَْب اَتْلَيَرَف» ىلاعت هلوقو
 .يئاي اذهو يواو كلذ نإف ؛لاوزلا

 ةلص ةدئاز 4 نم» هذهف ٣١[ :فاتحالا] 4 مكبونذ نم ْمُكَل زفغَي » هلوقو

 هنم يقب امف ؤبونذلا ضعب نارفغ هنآل ؛مكبونذ عيمج مكل رفغي :ىنعملا

 .رانلا مهلخديل يفكي

 .لاملا نم ليلق مهل ىقبيل يأ .حضاو ىنعملاو لصالاب اذك )١(



 ت .- ٥٠١١ _ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ۔ و 3

 نم هدعب نوكي امع ةيانك كلذف ٧٥[ :ةدناملا] 4 َماَعَتلا ن نالكاي اتامك ط هلوقو

 مثإ ال :ليقو ابيط اينه [؛ :ءاسنلا] 4 اًئيرَم اًئيِنَه < هلوقو .ءالخلا ةجاح ءاضق

 .هيف ءاد ال :ليقو اغئاس 4 ًائيرَم »و هيف

 نأل ؛فوصوملا :ليق ،ةفصلاب !؟" .رطان] هوش ثيبارَغَو» هلوقو

 .دوسلل ةفص بيبارغلا

 امل مكنم ثزَرَقَق» ::تن ىسوم يبنلا ةصق نم ىلاعت هللا لاق دقو

 :ليق .افوخ فاخي فاخ :لصألا يف وهو ،ءاخلا رسكب ٢١[ :ءارعشلا] 4 مُكتفخ

 فوخ :هلصأ :لاق ضعبو ،ةفيجخ ثفخ :يأ ،ءاخلا ةرسكب ةفيج هردصم نإ

 تلقن ،ءايلا تفذح ،ًاضيأ لقثف ءاي واولا ناكم لدبأف ناسللا يف لقثف حتفلاب

 .4 مُكتْفخ» ءاخلا وهو ءايلا لبق ام ىلع ةرسك

 يتلاو هنيعو لعفلا مال هنم تفذح ٦[ :رئاكتلا] 4 َميِجَحْلا َرْؤَرَتَل » هلوقو

 يلاوتل عفرلا نون هنم تفذح اه .رئاكتلا] 4 َنُلأشتَل» هلوقو ،ءارلا ىلع اهتكرح

 .نينكاسلا ءاقتلال ريمضلا واوو نينونلا

 هاندجو :يأ [ا٨ :فمهكلا] 4 انركذ ن ْنَع ةبلق المأ : نم طن الو » هلوقو

 ،نيرشألا :يأ ٨! :صصقلا 4 َنيحرَقْلا ثحي ال ةنلا ًنِإ حرفت ال» هلوقو .لفاغ

 .حلملاو ربكتلاو رطبلا حرف نكلو رورسلا حرف اذه سيل

 يذلا وه ٨١[ :فهكلا] 4 ن ننتيؤُم هاوبأ ناَكَت مالعلا اًمأو» ىلاعت هلوقو

 ؛مرصأ امهدحأ مسا رادجلا يبحاص مساو ،'موشيجلا مالغلا مساف رضخلا

 .ميرص رخآلاو

 هلتق

 ءامسالا ةفرعمو ١٧٨/٥(6 ج :ريثك نبا ريسفت) .ر وشيَج :همسا ريثك نبا ظفاحلا ريسفت يف ()
 اط

 لئاط الو ،كلذ يف ضوخلا نع فقوتنف ءيش كلذب دري مل هنأ امبو ؤفيقوتو صنل جاتحي

 .ربعلاو مكجلا ةفرعم ردقب ءامسالا ةفرعم نم



 ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ ٭, ٩٢

 بذلاو مهلجأل :يأ [٠.ه :اناا ؛امميِصَع َنينئاَحْلل نكت الَو» هلوقو

 .'"قرێيأ نب ةمعط يف تلزن :ليق ،مهنع

 نيذلا َنِم نالُجَر َلاَق» هلوقو ،يَرَت نإف :يأ ٢٦[ :ميرم] 4 َنيَرَت اًمِإَف » هلوقو

 ؛نيميكازلا عم اوكزاَو» هلوقو عوشيو بلاك :امه اه :ةدملا 4 َنوُناَخَي
 ىّلَع الإ ةَريِبَكَل اَهَتَِو » هلوقو ،هذه نم ةعامجلا ةالص ضرعف ٤[ :ةرقبلا]

 ةغلابملل [ه١ :ءاسنلا 4 ًاليللت الظ » هلوقو ةالصلا :ينعي ٤٥[ :ةرقبلا] 4 َنيِعِشاَخْلا

 ۔مويأ مويو ©ليلأ ليلو كسماش سمش :لاقي امك

 نب كمل وه حون بأ دارملا ٢٨[ :حون] 4 َيَدلاَوِلَو يسل زنغا ٍبَر» هلوقو

 .نينمؤم اناكو شون تنب اخمش همأو ،خلشوتم

 بارج يف نامعنلا نب ةداتق ةراج نم اعرد قرس ،رفظ ينب نم قريبأ نب ةمعط يف تلزن )١(

 تسمتلاف "يدوهيلا نيمسلا نب ديز دنع اهأبخو هيف قرخ نم رثتني قيقدلا لعجف "قيقد

 ىتح قيقدلا رثأ اوعبتاو هوكرتف ملع اهب هلامو اهذخأ ام فلحو .دجوت ملف ةمعط دنع عردلا

 تلاقف دوهيلا نم سان هل دهشو ةمعط ىلإ اهعفد لاقف .اهوذخأف يدوهيلا لزنم ىلإ ىهتنا

 لعفت مل نإ :اولاقو مهبحاص نع لداجي نأ هولأسف ةيقت هللا لوسر ىلإ انب اوقلطنا :رفظ ونب

 كيإ انلزنأ اِ) :هيلع هللا لزنأف ،لعفي نأ ةي هللا لوسر مهف يدوهيلا ءىربو حضتناو كله

 نإ ةللا رفْغَتساَو ه اميِصَخ نينثاَخْلل نكت الو هنلا ار امب سالا نيب مكحتل قَحْلاب باتكلا

 اناؤَخ ناك نم ثجيث ال ةنلا نإ مهسفنأ وئاتخي نيذلا نَع لداجت الو ه اميحر اروُمَع ناك ةللا

 نم ىضزێ ال ام نوتيب ذإ مهَعَم وهو هللا نم نوُفْخَت شت الو سانلا نم نوُفَْت شت ه اميأ
 نمف يذلا ةايَحْلا ي مهنَع مئْلَداَج الم ملثنأ اه ه اًطيجُش نولمعي امب للا ناَكَو لوقلا

 مث أ سفن ملظت ؤأ اغوش لمعي نمو ه اليك كو مهْئَلَع نوكي نم مأ ةَماَيقْلا عؤي مُهْنَع ةللا لاج

 ل ةللا ناَكَو هىسفت ىّلَع ةِسكي امَنِإَق امث بيَكَت نمو ٠ اميحر اروُمَع ةللا دجي ةللا رِفْغَتس

 الزلو ه ا ٠ ائيبش اَمثإَو اناَتْهُب لمتحا , دقف ايت هب مز مث د اممْثِإ ؤ ةتيطخ بيك نمو ه اميكح

 كنوُرضت امو مهسفنأ الإ إ نوُلِضي امو وني نأ مهنم ةفئاط تُمَهَل هئَمحَرَو يَلَع هللا لضف
 َفْيَلَع هللا ١ ض ناَكَو مّلْغَت نكت مل ام َتكَمّلَعَو ةمكحلاو تاتكلا َكَلَع ةللا رئ ئش نم

 ٢٣٥/١(. ج :يواضيبلا :رظنا) ١٠٥ ١١٢ :ءاسنلا (امميِظَع



 ٨ ٥١٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 لح . س۔

 َلأس» هلوقو «&سبَع»ل عابتا 4 رَسَب» ف [" :رثدملا] 4 رَسَبَو سَبَع » هلوقو
 ِ 4 إ ٧ ۔
 ."لهج وبأ :لوقو ،'"ثراحلا نب رضنلا لئاسلا ١[ :جراعملا] ٩ عقاو باذعب لئاس

 تديز ةيطرشلا ام اهلصأ :ليقو ‘ ءىش ام :يأ ٣٢\] :فارعالا] 4 اَمَهَم < هلوقو

  

(١) 

(٢) 

 ديدانص دحأ ؛يصق نب رادلادبع نب فانم دبع نب ةدلك نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا وه

 دق ناكو ، ةت دمحم مالسإلا يبن هتاداعمل يمالسإلا خيراتلا يف رهتشا .اهمالعأو شيرق

 © ة يبنلا دنع ام يهاضيل مهريطاسأو سرفلا صصق بلطي ةريزجلا قرش لامش ىلإ لحر

 اشيرق رذحو نآرقلا هيف التو ،هللا ىلإ هيف اعدف اسلجم ةت هللا لوسر سلج اذإ ناكف

 ،رايدنفسإ نعو ديدسلا متسر نع مهثدحف ماق اذإ هسلجم يف هفلخ ةيلاخلا ممأل ا باصأ ام

 نيلوألا ريطاسأ الإ هثيدح امو ،ينم اثيدح نسحأب دمحم ام هللاو :لوقي مث سراف كولمو

 .«ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا نمود :نارقلا نم تايآ هيف تلزن دقو .اهتبتتكا امك اهبتتكا

 سلجو :قاحسإ نبا لاق .«نيلوألا ريطاسأ لاق انتايآ هيلع ىلتت اذإ» :اضيأ هيف لزن اممو

 نب رضنلا ءاجف دجسملا يف ةريغملا نب ديلولا عم ۔ ينغلب اميف اموي ةي هللا لوسر

 ملكتف "شيرق نم دحاو ريغ سلجملا يفو سلجملا يف مهعم سلج ىتح ثراحلا
 هبلع الت مث همحفأ ىتح ةي هللا لوسر هملكف ثراحلا نب رضنلا هل ضرعف ةي هللا لوسر

 اش ةهيآ ءالؤم ناك ؤ 6نوذراو اهن م مْئهَج بصخ هللا نود نيم نوُذبْغَت امَو مكنإ (مهيلعو

 هلتق دقو 0ا٠٠۔٨٩ ءايبنألا ؛نوعَمشَت ال اهيف ممه ريفز اهيف مهل نويلاَخ اَهيِف لُكَو اهوُدَرَو

 ثراحلا تنب ةليتف هتخأ هنثر دقو (!١/٩٩ج ماشه نبا ةريس) ردب ةوزغ دعب ةت يبنلا

 :اهيف ءاج ءةرثؤملا ةريهشلا اهتديصقب

 قفوم تنأو ةسماخ حبص نم ةنظم ليئثألا نإ اجكار اي

 قفخت بئاجنلا اهب لازت نإام ةيحت نأب اتيم اهب غلبا

 قنخت ىرخأو اهفكاوب تداج ةحوفسم ةربعو كيلإ ينم

 قطني ال تيم عمسي فيك مأ هتيدان نإ رضنلا ينعمسي له

 ينب تاداس نم اديس ناك 6ينانكلا يشرقلا ىموزخملا ةريغملا نب ماشه نب ورمع وه

 لهج وبأ نكلو مكحلا ابا هتينكو ةت ىبنل نيداعملا دشأ نم ناكو ةنانك ةليبق نم شيرق

 ةريغملا نب ماشه هوبأ ناكو !تي هلل لوسر اهب هانك لب :ليقو ةريغملا نب ديلولا اهب هانك

 .ماشه نبا ةريس) .ناليع سيق لئابق دض راجفلا برح يف ةنانك نم موزخم ينب ديس
 ؛م٥٥٩١/_ه٧٣١د٥ ٢: ط رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ٠/١ ١ ج

 .(ةلماشلا ةطساوب



 لح - ٭ ,_ ؛لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٠١٤ ٨

 نم ةبكرم :ليقو ريركتلل ًالاقثتسا ءاه اهفلأ تبلق مث ديكأتلل ةدئازلا ام اهيلإ

 ىلع عفرلا اهلحمو ةيئازجلا (اَم)و ءيشلل فاكلا هب توصي يذلا (ق)

 .هدعب ام هرسفيف تبصن نإو ءادتبالا

 ىلع فسأتملا لوقي نأ وهو ،هؤتلا ريثك :يأ ١[ .ةبرتلا ةل » هلوقو
 .هآ هآ هآ :رسحتملا ءيشلا

 مألاو ىَمَألاَك » نمؤملاو رفاكلا ٢٤[ :دومه] 4 نيَقيرَقْلا لَتَم » هلوقو

 تايآ نع هيماعتل ىمعألاب رفاكلا هيبشت هب داري نأ زوجي 4 عيمتلا ريبلا

 عيمسلاب دحوملا هيبشتو هللا مالك عامتسا نع هّماصتل مصالابو 6ىلاعت هللا

 .دضلاب هرمأ نال ؛ريصبلاو

 ةياقولا نون تفذحف ،يننلأست :هلصأ [ :دوه] 4 نلأست الت < هلوقو

 عفان اهتبثأو ،ةرسكلاب ءافتكا تفذح مث ،ءايلاو ديدشتلا عم نانونلا عامتجال

 . لصولا يف

 امال هنون تلدبأف 6نيجس : :هلصأ .منهج يه ٨٢[ :دوه] 4 ليجِس , هلوقو

 1 ط دحوملاو كرشملا :يأ ١٦[ :دوه] 4 ويصبلاو ىمغ ملا يوتنت له , هلوقو

 .ديحوتلاو كرشلا :يأ روُتلاَو تامْلْشلا يونت له

 اهحتفو نونلا ديدشتو ماللا حتفب رفعج وبأو رماع نباو ريثك نباو عفان أرق :(َنَلئست الف) )١(

 (نلئست الف) نوقابلا أرقو نصيحم نبا امهقناو ،ماشه نع ينوجادلاو ريثك نبا مهنم
 ديدشتلا هجوو ،ينوجادلاو ريثك نبا ىوس نونلا رسك مهلكو نونلا فيفختو ماللا ناكسإب

 نون يف تمغدأ ةفيفخلا ةدكؤملا اهنأ رسكلا عمو ،لعفلا ىنب اذلو ةدكؤملا اهنأ حتفلا عم

 ماللا تنكسف .ةيهانلاب موزجم لعفلاو ةياقولا نون اهنأ رسكلاو فيفختلا هجوو .ةياقولا

 اهيف ءايلا تبثأو ،نع ريدقتب يناثلا هلوعفم امو فيفختللف اهفذح نمو ،لوالا ةلوعفم ءايلاو
 راد ۔١/٢٢٢ج :فاحتإ ،انبلا) بوقعي نيلاحلا يفو شروو رفعج وبأو ورمع وبأ الصو
 تبثي عفان نأ فلؤملا هركذ امف اذه ىلعو ،(م٦٠٠٢/ها٧٦٤١ ٣: ط "نانبل ،ةيملعلا بتكلا

 .الصو نونلا فذح عفانلو ،شرو ةياور نم الصو ءايلا

  

 



 ٨ ٥١٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ۔ت=.. رم -ه

 ٩اَهَلن مئس نإَو» هلوقو سبليو شرفي ام [ه٠ :لحنلا] ه اناتأ » هلوقو

 ىتسوث َلاَق ذو » هلوقو "مكسفنأل :هلوقك جاودزا 5اهيلع :لقي ملو [« :ءارسإلا

 .هبن فسوي نب 'ميترفأ نب نون نب عشوي :يأ ٠٠ :فهكلا] 4 هاتفل

 يف هانب داع نب دادش رصق كلذ ا؛ه :جحلا] 4دييشَم رضَقَو» هلوقو

 دعب ايقبو اديدشو دادش :نادلو هل ناك ًاداع نأ كلذو '"ندع ىراحص

 هيلإ لقتناو ،رصقلا وهو '"[ءانبلاب] دادشل كلملا متو ،ديدش تام مث ؤ امهيبأ

 نب هللادبع نإ :ليقو ،هللا مهتامأ ةليلو موي ةريسم هنود ىهتنا ىتح هنكسيل

 .هريغ دعب هري ملو نصحلا كلذ ىلع عقوف هل لبإ ىلعراس "ةبالق

 تايمستلا كلت نم ءيش ركذ مدع ىلع هيبنتلا مدقتو ،(ميارفأ) خيراتلاو ريسفتلا بتك يف ١)

 .ةحيحصلا ةنسلا يف وأ نآرقلا يف

 يهو نميلا نم ندع لها رثب روصقلاو رابآلا كلت ةلمج نمو» :ريسفتلا ريسيت يف لاق )٢(

 اهيلع لزن ،هحفسب رثبو ‘تومرضحب لبج ىلع رصق اهنمو ©ىناثلا داعل رصقو سرلا

 يف تام ليقو ،اهيف هتومل تومرضح ةيرقلا تيمسو 6هب اونمآ فالآ ةعبرأ عم ذيّتن حلاص

 ءامنص اودبعو ؤسالج نب سيلج اهيلع اورمأو ،رثبلا دنع هموق اهانب ةيرق كلذ نمو ءاكع

 ،شيفطا) «مهرئبو مهتيرق تكلهأف ،قوسلا يف هولتق ناوفص نبا ةلظنح مهيلإ لسرأو

 ٤٥٧/٦(. ج :ريسفتلا ريسيت

 .لصألا نم ةطقاس )٣(

 نب هللادبع صيصاقأ نالطب ىلع ءاملعلا نم ةعامج هبن )٤(

 :ريثك نبا ظفاحلا لوقي ،رهاوجلاو تيقاويلا هنم لمحو ندع تانج ىارو

 اذ ىع مالكل مل نيت ةو ب يم انتيل اق مزل :لوب دالا
 ال هنإف .نا 7 ٦٢7 9 .امهريغ دا يظرقلا نع يوز امك ةيردنكسا ر

 هللا لحأ امو ٧داعب ةامسملا ةليبقلا :7 ل اياملا تاذ مل داي كيز لتف ه ر 1 .
 كلذ ىلع تهبن امن " 7 نع رات إلا وه امنإ دارملا مث .ذئنيح م 7 قستي

 7 يدم نع راب إلا دارملا نأ ال ،درُي ال ىذلا هسأب نم مهب

 مزإ) :اهل لاقي ةنيدم ركذ نم ،ةيآلا هذه دنع نيرسفملا نم ةعامج هركذ امم ريثكب َوَتْغُي الثل

 ئلآل ح نإو ،اهنيتاسبو اهرودو اهروصق ءةضفلاو بهذلا نبلب ةينبم (دامِْلا تاذ

 ؤاهب سينأ ال اهرودو ةطقاس اهرامثو ،ةحراس اهراهنأو ©‘كسملا قدانب اهبارتو .رهاوجو

 رصقلا لخد هنأو روكذملا ةبالق

 نأ معز نمود



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ه

 .ةليقثلا نم ةففخم ةزمهلا رسكب 4 نإ» ١"١[ :درم) ه امل الك نِإَو» هلوقو

 ."ديكأتلل ةديزم 4 ام ط و ةقرافلا ىه ماللاو

 هنأ قيرش نب سنخألا يف ١[ :ةزمهلا “ٍةَرَمُه لكل ليو » ةروس تلزنأ :ليق

 .'" ةي هللا لوسر هبايتغاو ةريغملا نب ديلولا ىف :ليقو 5اباتغم ناك

(١) 

 ماشلا ضرأب نوكت ةراتف لقتنت اهنأو .بيجم الو عاد اهب سيل ،رفصت اهباوبأو اهروسو
 تافارخ نم هلك اذه نإف - دالبلا نم كلذ ريغب ةراتو ،قارعلاب ةراتو نميلاب ةراتو

 مهقدصت نأ سانلا نم ةلهجلا لوقع كلذب اوربتخيل ،مهتقدانز ضعب عضو نم ،نييليئارسإلا
 يف ۔ ةبالق نب هللادبع وهو _ بارعألا نم الجر نأ هريغو يبلعثلا ركذو ‘كلذ عيمج يف

 ةنيدم ىلع علط ذإ ،اهناغتبا يف هيتي وه امنيبف ؤتدرش هل رعابأ بلط يف بهذ ةيواعم نامز
 يتلا ةيبهذلا ةنيدملا تافص نم هانركذ امم ابيرق اهيف دجوف اهلخدف ‘باوبأو روس اهل ةميظع
 .ائيش اوري ملف لاق يذلا ناكملا ىلإ هعم اوبهذف كسانلا ربخاف عجر هنأو اهركذ مدقت

 حصي سيل ةياكحلا هذهف ،ادج ةلوطم انهاه (امِْلا تاذ عَرإل ةصق متاح يبأ نبا ركذ دقو

 سقلا نم عون هباصأ هنأ وأ ؤكلذ قلتخا نوكي دقف يبارعألا كلذ ىلإ حص ولو .اهدانسإ

 .هتحص مدعب عطقي امم اذهو .كلذك سيلو ،جراخلا يف ةقيقح هل كلذ نأ دقتعاف لابخلاو

 تحت بلاطم دوجو نم “نيليحتملاو نيعماطلاو ةلهجلا نم ريثك هب ربخي امم بيرق اذهو
 ©ريبكلا ريسكإلاو ئلآللاو تيقاويلاو رهاوجلا ناولأو ةةضفلاو بهذلا ريطانق اهيف ضرألا

 ءاينغألا لاومأ ىلع نولاتحيف اهنم ذخألاو اهيلإ لوصولا نم عنمت عناوم اهيلع نكل
 نم كلذ وحنو ريقاقعو ريخاخب يف اهفرص يف لطابلاب اهنولكأيف ،ءاهفسلاو ةفعضلاو

 ازونكو ةيمالساو ةيلهاج نثافد ضرالا يف نأ هب مزجي يذلاو .مهب نوزنطيو ‘تانايذهلا
 ءارتفاو بذكف اهومعز يتلا ةفصلا ىلع امأف ؤهليوحت هنكمأ اهنم ءيشب رفظ نم .ةريثك

 في هللاو "مهنع ذخأ نم لقن وأ مهلقن نع الإ نولوقي امم ءيش كلذ يف حصي ملو ؤتهبو
 ٢٩٦/٨(. ج :ريثك نبا ريسفت) باوصلل يداهلا

 أرقو "(اَلُك ثإَو) اهديدشتب نوقابلاو \نونلا ناكساب (الُك ثإو) ركب وبأو نايمرحلا أرق

 ورمع وبأ) (ممُهْنََفَوْيَل امَل) اهفيفختب نوقابلا أرقو 5(مهَنيَفَويَل امَل) ةزمحو رماع نباو مصاع
 ١٢٦(. ص ،عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا ،ينادلا

 فلخ نب يبأ يف ريسلا بحاص قاحسا نبا دنع تلزن» :فسوي نب دمحم ةمئألا بطق لاق
 بهو نب قيرش نب سنخألاب فورعملا يفقثلا رمع نب يبأ يف يسدسلا دنعو يحمجلا
 = ملسأ هنأ رجح نبا ححصو روهشملا وهو ارفاك تام هنأ ىلع سانلا يف ةعيقولا ريثك ناكو



 ٥١٧ ,تخ / صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ننوكيل تابرعم نهلك 4سوججَمو نيجسو ساظنقو {ةاكشم» هلوقو

 .برعلا ةغل نم

 سراف نيب وأ نيطسلفب ناتسب يه ءاوحو مادآ اهنم طبه يتلا ةنجلا :ليقو

 يه :لوقو .ايندلا يف ةقولخم ريغ ةرخآلا ةنج نإ :لوقي نم لوق ىلع نامركو

 ةنجلا اذإ }ولع نم الإ نوكي ال طوبهلاو ،اهنم اطبه يتلا يه اهنأو ةقولخم
 امك لاقتنالا طوبهلا نأ مهدنعو "روكذملا ناتسبلا نم اطبه :ليق ،ءامسلا يف

 ٦١". :ةرقبلاا 4 ارصم اوظبمها » :هللا لاق

 ؟نوفرصت هجو يأ نمو فيكف :يأ ٧٥[ :ةدئاملا] 4 َنوُكَتؤُي ىنأ ط هلوقو

 .ةيطرشلا ديكوتل ةديزم (ام)و (نإ) :هلصأ ٧١[ :رفاغ) 4 َكَتيرْت اًمِإَف» هلوقو

 ةفلؤملا نم ريثك نإف ديعولا عنمي ام ةفلؤملا نم هنوك سيلو .مهبولق ةفلؤملا نم ناكو -

 يف امهانعمو (ةزملو ةزمه) يف نيميملا ناكسإب أرق تيبلا لآ نم رقابلا نأ الإ ًاكرشم تام

 سيلو ،زمللو زمهلاب هنونيهيو هنم سانلا كحضيف كيحاضألاب ىتأي ىذلا ناكسإلا
 زمهلاب سانلا هبعاليو ماد وأ كرت مث كلذك نوكي نأ نم عنام ال نكلو ناهي سنخألا

 هبيعيو ةي يبنلا زمهي ناكو ىدسلا دنع حمج ىنب نم فلخ نب ةيمأ يف تلزنو ؤزمللاو
 ة يبنلا باتغي ناكو ضعب دنع ةريغملا نب ديلولا يفو ،دهاجم دنع رماع نب ليمج يفو

 ءالؤه يف تلزن اهلعلو ضعب دنع لئاو نب ىصاعلا يفو ،ههجو يف هصقنيو هئارو نم

 زمهلاب ءالؤه باع مِل :لاقي الو ارصحلا ال ليثمتلا اودارأ نيلئاقلا ءالؤه لعلف مهلك

 نيذه نع كي هللا انهبن نكلو سمشلاك رهظأ كلذ لوقن انأل ؟امهنم مظعأ كرشلاو زمغلاو

 ببسلا صوصخو ةلي هب رفك نم الإ ةف يبنلا زمهي ال اذإ كارشإ امهيفو هيلع ةدايز نيلعفلا

 الؤه يف تلزن :ليقو ،اهببس ءالؤهو ةماع ةيآلا تلزن ليق هنأ الإ مكحلا مومع ىفاني ال
 :ريسفتلا ريسيت ،شيفطا) «مكحلا يف مهريغ مهب قحلي نكلو نودارملا مهو اصوصخ

 ٦. ٢٧٠(. ج

 ؟دعب قلختس مأ ةقولخم يه لهو ؟اهريغ مأ دلخلا ةنج يه له مدآ ةنج يف فالتخالا رثك )١(
 وه راتخاو ،ةيفاولا ةلدألاب كلذ حرش ۔ هللا هظفح ۔ يليلخلا دمحأ خيشلا ةحامس طسبو

 كلذ يف ملعلا دريو ؛هنتمو هتلالد يف يعطقلا ليلدلا دوجو مدعل ءيشب عطقلا نع فقوتلا

 .(٢٠١۔٣/٨٩ ج :ريسفتلا رهاوج ؛يليلخلا دمحأ خيشلا ةحامس :رظنا) ىلاعت هللا ىلإ



 (لوالا ءزجلا ( ظافلألاو ةحاصنقلا يف بيذهتلا باتك 7 - 7 ٨ ١ ٥

 ينعت ١٠ :ىروشلا] 4 هللا ىلإ ةمُكُحَف ءيش نم هيف متْفَلَتخا امو » هلوقو

 باتك نم مكحملا ىإ ؛هيف اوعجراف هباشتم ليوأت نم متفلتخا ام :ليق ،نآرقلا
 .هللا

 هلوقو ،نارات :ليقو ،ناثام وأ ملسأ وأ معنأ :هظعي يذلا نامقل دلو مسا

 :ليقو ،ناوكذ همسا :ليقو ٢٩( ؛لنلاا 4 هب كيآ انأ نجلا نيم تيرفع َلاَت»

 مع نبا نوراقو ،'يوال نب ثهاف نب رهصي نب نوراق بأ مساو رخص

 .نارمع نب ىسوم

 :ينعي اه ؛ءارعشلا] 4 َنوُليِلَق ةَمذزثَل» نوعرف لوق نع ًايكاح ىلاعت هلوقو

 ةئامعبس نوعرف موق ةمدقم ددعو كًافلأ نوعبسو فلأ ةئامتس مهو ،ىسوم موق

 .ةليلقلا ةفئاطلا :ةمذرشلاو 5'"امكَل رشع ةعست هموق ددعو ،فلأ

 نب فصآ وه :لوق [:. .رمنلا 4 باتكلا نم ملع دنع يذلا َلاَت» هلوقو

 نب ناميلس اهجوزت ةكلملا سيقلب نإ :ليقو ليربج وأ رضخلا وأ ،ايخرب
 .عبت همساو ،نادمه كلم اهجوز :ليقو ،دواد

 ،لباب ىلع فسارهل لماع رصن تخبو ،موزيح ليربج ناصح مسا

 :ليقو ،يرَزَحخلا تولاج :ليقو ،ليئارسإ ينب ىلع جرخ يذلا رصن تخبو

 .ىونين لهأ نم بيراحنس

 "سيل ىنعمب تالو :ةينايرسلاب [ :س] 4صاتَم نيح تالو» هلوقو
 :تحت نم ةدحوملا ءابلاب صوبلاو ريخألا :4 صاتَم » نم نونلاب صونلاو

 َ .ميدقتلا

 .ةحيحصلا ةنسلا يف وأ نآرقلا يف تايمستلا كلت نم ءيش ركذ مدع ىلع هيبنتلا مدقت )١(

 .نييالم رشع :نيدّلوملا دنعو ‘فلأ ةئام :نميلاو دنهلاو ناريإ لهآ دنع ددعلا يف كْللا )٢(

 ميهاربإ» ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم ٨٣٧/٢. ج ٥“ككل ةدام ‘طيسرلا مجعملا) :رظنا

 .(ةوعدلا راد :رشانلا ،«راجنلا دمحم شرداقلا دبع دماح تايزلا دمحأ "ىفطصم



 ٨ ١٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٥ ٨٧ص۔ رع

 ميملا رسكب اهأرق نمف ٨٩! :لمنلا ؟َنوُنمآ رذئَمؤَي عرق نيم» هلوقو

 6؟زذئمؤت عزف» ةفاضإل ةدحاو ةرسك نيعلا ىلعو ،ةفاضإلا ىلعف « نمؤت ,

 اذهو ،هحتف فرظلا ىلعف ؟رنِئَمؤَي» نم ميملا حتفيف نيعلا ةنونم اهآرق نمو

 ."لمنلا ةروس نم

 .ةلص اتنان نم واولاف ٠4 .تاملا يها اي نأ ؛اتَْداَنَو» هلوقو

 ؟اممَل» ددش نم ٢٥! :فرخزلا] ؟ ايندلا ةاَيَحْلا غات امل كلذ لك نإو » هلوقو

 ءايندلا ةايحلا عاتم كلذ لك :هانعمف ؟امَل» ففخ نمو ‘كلذ لك امو :هانعم

 "..ام :ليق نإو ،ةلص « ام»و ءادتبا 4 نإ» نوكتف

 نيدلاخ ه قيهَشَو زيفَر اهيف مهن رانلا يفق اوش َنيِذَلا اًمأَق» ىلاعت هلوق
 ؛ذيرث اميل لاعف َكَبَر دإ كر ءاش ام الإ ضزَآلاو ثاوم تلا تماد ام اهيف

 ال هلوق نم رانلا يف ماودلا نع ءاننتسا هنأ ىلع لدي اذه له [1.7 ٠7. :دها

 ىلاعت هللا لاق دقو ،رانلا نم جورخلا ىلع لدي ال اذه :هل ليق ؟« َكُبَر اش ام

 تتاد اق اهيف نيدلاخ ٍةَنَجْلا يت اوديش َنيِذَلا اًمَأَو» هلوق ىرخأ ةيآ يف
 .4 ذوُذجَم ريغ اظَع» :لاق مث ١٨ :دوها 4 َكّتَر َءاَش امم الإ ضرألا ثتاَوَمَشلا

 ام الإ» هلوق يف ةدئافلا امف عوطقم ريغ :يأ ؛ذوُذُجَم رَيَع ءاظَع» :لاق املف

 كلذكو ،؟ذوذجم ريَغ ءاظَع» :لاق امل جرم ءانثتسا هنأ ولف .4 َكّيَر َءاَش

 عنانو نويفوكلا أرقو 6(عف نم) نيونت ريغب نوقابلا أرقو ،نيونتلاب (عزق نم) نويفوكلا ارق )١(

 ٨٧١(. ص :ريسيتلا شينادلا ورمع وبأ) (يمؤي) اهرسكب نوقابلا ارقو .ميملا حتفب (ذيمؤَ)
 ىنعمب ميملا ديدشتب (اممل) زامج نباو ةزمحو مصاع أرقو اةملك رادقمب لصالاب ضايب )٢(

 ديدشتلاب كلذك ةبراغملا رثكأو ةقراشملا هنع ىورف ماشه نع فلتخاو ،ةيفان (نإ)و(الإ)

 يناولحلا ةياور نم حتفلا يبأ ىلع أرق (امل) فيفختلابو ،نسحلا ىبأ ىلع ينادلا أرق هبو

 ديكاتلل ةديزم (ام)و ةقراف ماللاو ةففخملا يمه نإف نوقابلا أرق هبو ماشه نع دابع نباو

 ،رشعلا تاءارقلا يف رشنلا هباتك يف ديج ريرحت يرزجلا نبالو ٤٥٦/٢(. ج ،فاحتإ ،انبلا)

 .هعضوم يف عجاريلف



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٢٠
   ٭/. "- ٦٧َ .

 هللا لاق دقو ،هل ةياهن ال يذلا مئادلا ءاقبلا دولخلاو ثرانلا ةيآ يف ءانثتسالا

 :اضيأ لاقو ٢٠" .ةدجسلا ه اَهيِف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ امَلُك» :ىلاعت
 ن الأ » هلوقو ٨٦[، :ةرقبلاا 4 نورصي مه الو ثاَدَتْلا مُهْنَع فّقَخْب الَق»

 كبر دع ةرخالاو , هلوق ىرخآ يفو ء[٥٤ :ىروشلا] 4 ميقم ر باَذَع ي َنيملائلا

 امَو اهنم هتوت ايلا ترح ديرت َناَك ْنَمَو» هلوقو ،ا٥٢ :فرخزلا] 4 َنِتتملل

 ىتم ةرخآلا يف بيصن هل نكي مل نمف ،ا"٠ ؛ىروشلاا بيصت نيم ةرخآلا يف
 ءانه انركذ ام ىلع رانلا نم جورخلا ىلع لدي مالك نكي ملو ثرانلا نم جرخي
 تاومس اهب دارملا :ليق تاومّسلل هركذ امأو ،' اضعب هضعب نوكي ال نآرقلاو

 .ملعأ هللاو ؤتوبثلاو ماودلا نع ةيانك كلذ لكو ةرخآلا

 ٦8! ؛نمحرلاا 4 ٌناَمُرَو ٌلْخَتَو ةهكاف اممهيِف» ىلاعت هلوق ىنعم ام :ليق نإو
 هلل اًوَُع َناَك نَم» :ىلاعت هللا لاق دقو ©ىلب :ليق ةهكافلا نم نامرلا نوكي له

 ركذ دقف ٠٨[ :ةرتبلاا 4 َنيرِفاَكْلِل وُدَع ةلا نإف لاكيمَو ليربجو هلش هتكئاَلَمَو

 .امهل نييعتلا ىلع امهركذ امنإف ،لاكيمو ليربج كلذ دعب ركذو إةكئالملا
 ريمأ مهدنع ةعامج ناك اذإ ىرت الأ ،نامرلا كلذكو ءامهصخ كلذ لجألف

 هل اميظعت هدحو ريمألا صخ مث مهعم ريمألاو ةلمج ةعامجلا ءيجتنف

 .لعفت برعلا اذكهو

 لصخ

 ىلاعت هلوقك ،هانعم ىلإ ريمض لك عجريف 3 ريمضلا ريمضلا ولتي دقو
 كلذ دعب مث ٢٢٩[ :ةرقبلا] ه ناتخإب خ خيرشت د ؤًا فوزغمب اسشإَق ِناَتَرَم قاللَتلا »

 ىتح ُدْغَب نم هل نحت الت « ،لوألا جوزلا : :ينعي ٢٣٠[ :ةرقبلا] 4 اَهَقََ نإَق » :لاق

 نأ امِهَلَع ا ُاتج الَق» .ريخألا جوزلا :ينعي 4 اَهَقَلَط نإَق ةَرِيَع اًجَر حكنت

 .اضعب هضعب ضراعي ال نآرقلاو :دوصقملا لعلو لصالاب تدرو اذك )١(



 ٨ ٥٢١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 = رمحخ -٩

 نأ رخآ عضوم يفو ،ةيآلا مامت ىلإ ةجوزلاو لوألا جوزلا :ينعي « امعَجاَرَع

 لوأ روكذملل ريمضلا :هريغ لاقو .هيلإ نيروكذملا برقأ ىلإ عجري ريمضلا

 .ملعأ هللاو هيناعم ىلع بكري لك اذهو هعجرم ركذلا

 نيبف لابجلاو ضزألاو تاوملا ىلَع املا اًتضَرَع اَنإ» ىلاعت هلوقو

 هلوق نم ثنؤملا ظفل ىلع نهل باطخلا عقو 5٧٢ :بازحالا] ةيآلا « اهليخت نأ

 ىلإ ىوشا ث » هلوق ىرخأ ةيآ يفو .4 ضزألا »و عمج وهو « تاَوَمَسلا»

 « نيمناظ انيتأ اماق اهزَك ؤ اعوط ايينإ ضزةنلؤ اهت َلاَقَق ٌناَحُد ىهو ءاملا
 لعج ةينثتلا باطخ ضرألاو تاومسلل باطخلا ةيآلا هذه يف عقو ١١[ :تلصفنا

 ةلمج ظفل « نيمئاَط» نهلوقو ،ةدحاو (ضزألا)و ةدحاو ىنعمب (تاَوممَسلا)

 .لقعي نم باطخ نهل باطخلا نأل ؛نيتعئاط :الوقي ملو ،ركذمو لقعي نم
 ركذي ةيآ لك يفو ،عاطأ نم عم نه نيعئاط :ىنعملاو ،هلثم ءيجي باوجلاف

 نأ دارملاف كنيضرأ :لقي ملو إعبس نهو ةدحاو ضرألاو اعمج تاومسلا هللا

 ءيشل سناج ام لكو ،دحاو سنج نم نهلك ضرألاو ،سنج نم ءامس لك

 ؟عبيلاو ريصتبلاو مَصَةْلاَو ىمخةلاَك نيَقيرَقْلا ُلَتَم» ىلاعت هلوقك ،هعم كرشي

 :لاق امك .اقيرف (عيمسلاو ريصبلا)و اقيرف (مصألاو ىمعألا) لعج ٦٥[ :دوه]

 ةمأ لك ىمس ؛رانلا لهأ :ينعي ٢٨[ :فارعألا] 4 اهتخأ ثَدَعَل ةمأ تَلَحَد اَمَلُك»

 .ريثك اذه لثمو ،لمعلا يف اهتهيبش اهنأل ؛ىرخألا تخأ مهنم
 :ىلاعت هللا لاق امك اهنم ىنثتسملا سنج ريغ نم ءانثتسالا زوجي دقو

 7 سيل وهو ٠٢٠ ٣٢١[ :رجحلا] 4 سيلإ الإ ه َنوغَمَْا مهلك ةكئالملا دَجتَق»

 امم ارب يننإ همؤقَو هيبأل ميهارب َلاَت ذإو » ىلاعت هلوق كلذكو ،ةكئالملا

 .هللا :ينعي 0٢٦ ٢٧[ :فرخزلا] 4 ينرق يلا الإ ٥ َنوُدْبعَت

 ةلمنلا نع هللا ىكح امك ي لقعي نم باطخب لقعي ال نم بطاخي دقو

 وه وو ]

 هدونج ناميلش مكَنملطخَي ال مكنكاسق اولحذا لمنلا اهيأ اي ةلت ثَاَق»



 ؛لوألا ءهزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك -- ٥٢٦٢
 ×٧ حد رر

 اولاق اَتيَلَع مثذهَش ميل ميهدولُجِل اولاقو » هلوقو 6ا٨٠ :لمنلا نورعشي ال مهو
 .ملعأ هللاو ،تلاق :لقي ملو ٢١[ :تلصف] « هللا اَنَقظنَ

 ىرخأ ةيآ يفو ء[٤٢٠ :ءارعشلا] «؛وشُه مهوأ ْمُهَل َلاَت ذإ » ىلاعت هلوقو

 هموق بيسن مهنم دحاو لك كئلوأف ،هريغو ١٤٦[ :ءارعشلا] 4 حلاص مُهوُخَأ «

 ةوخإ مهامس 6٦ :تارجحلا] 4 ةوخإ َنوُئمْؤُمْلا امإ» :لاقو إمهتوخإ مهامسف
 ؛نيطايَشلا ناوخإ اوئاك َنيِرَذَبْمْلا نإ » :لاق هنأ امك إمهلامعأ ةسناجمل

 .ريثك اذهو ٥مهلامعأ ةهباشمل ٢٧[ :ءارسإلا]

 رك مَنهَج يف اَيِقْلَأ » ىلاعت هلوقك ؛نينثالا باطخب دحاولا بطاخي دقو
 ىندأ لجرلا نأ كلذو شرانلا نزاخ كلامل باطخلا :ليق ٢٤[ :ق] «رديِنَع راّقَك

 مالك يرجيف ،ةثالث نوكت ام ىندأ ةقفرلا كلذكو ،نانثا همنغو هلبإ ىف هناوعأ

 .هبحاص نع دحاولا



 ٨ ٢٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ه - -. مس -

 اهرهاظ ريغ ىلع هنلا باتك نم تايآ ريسفت يف لصف

 ٨هاتمعن :ىنعملا ناديلا [" :ةدناملا] 4 ناتطوشنق هادي لب » ىلاعت هلوق

 :يأ !! .تايراذلا يأب امهانب ءامسلاو » هلوقو ،ناتمئاد هتردقو هتمعن :ليقو

 امنإ» هلوقو .ةوقلاب :يأ [٤ه :ةناحلا 4 نيميلاب ةنم :م اَنْذَحَأَل» كلذكو شةوقب

 يرجت ر » هلوقو ،هدحو هللا هب دارملا يأ [ه :ناسنإلا] ؟ هللا هجول مكُمظن

 > َكْلداَجُ يتل َلؤَق نلا م عمش ذَق» هلوقو ،هظفحو هتردقب !١٤[ :رمقلاا ه انيغب

 كلذ لكف ٨٠[ :فرخزلا] 4 مهرس عَمنتال انأ نوبسحي م » هلوقو ١[، :ةلداجملا]

 .-أريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت نذأب عمس ال كلذب ملعلا وه

 مث» هلوقو ]ةيآ هل رهظأ :يأ ٢٢[ .فارعالا 4 لبجل هب ر ىلجت اَمَلَف» هلوقو

 ىوتسا :يأ [ه :هطا 4 ىوتسا شزقلا ىَّلَع» هلوقو ٨ا٩٢ :ةرقبلا] 4 ِءاَمَشلا ىلإ ىوا

 ىلإ دعصي :يأ [ا٠ :رطان) 4 ْبَتلملا مكلا دعصت هنَلإ» هلوقو اهريبدتو همكحم

 .هللا نم ةايح :يأ ٨٧[ :فسري] هللا عفَر» هلوقو ،هريغ هيف مكحلا ىلوتي ال ناكم

 رظتنت :يأ ٢٣[ ،٦؛ :ةمايقلا 4ً ةرظان اَهَبَر ىإ ٥ ٌةَرِضاَت رلئَمؤَت ةوُجْؤ ط هلوقو

 | ٦٤[ :ءانلا] ؟ امميِلُكَت ىتوم ةلل َمَّلَكَو» هلوقو .اهيتأت نأ هللا ةمحر ىلإ

 كلذ لك اث :هطا ؟ ىرأو عمسأ » هلوقو ،هتردقب اتوص هعمسأو هيلإ ىحوأ

 .مسجب هللا فصوي ال ذإ مِلَع ىنعمب

 تاذ يف :يأ [ه٦ :رمزلا) ؛ هللا بنجَج يف ثظَرَق ام ىّلَع» ىلاعت هلوق امأو

 امك وهو "مسج الو نذأ الو هجو الو نيع الو ةحراجلا ديب فصوي الو للا

 ١[٠ :ىروشلا] 4 ويبلا عيمسلا َوُهَو ىش هلثمك سيل » هسفن فصو

 ،نميلا أبس لهأ : :ينعي ١٩[ :ابس] ؛يق ة ةم ٌَمُس لك مُهاَنَْرَمَو و ىلاعت هلوق ىنعمو

 ةعازخو ،ماشلا ناسغو ٠برثي راصنألا تلحف . ،مهلمش انددبو مهانعطق : :لوقي

 .نامغ دزألاو .ةماهت



 ؛لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ٥٢٤ , ٨

 يف :دارملا [ :كلملال 4 مكيَلَع َليسزُي نأ ءاملا يف نم مئنيأ مأ » هلوقو
 هلوقو ،دودحم عضوم يف نوكي نأ ىلاعت هللا لجو ،هريبدتو همكح ءامسلا

 .همكحو هملع مكعم ا :ديدحلاا 4 متنك ام َنْئَ ْمُكَعَم َوُهَو »

 سيل ضارعأ امهو !! :كلملاا 4 ًةايَحْلاَو تؤمْلا َقَلَح يذلا » ىلاعت هلوقو
 كلذ ىلع ليلدلا "ماسجألا قلخي امك لاعفألا قلخي ىلاعت هللا كلذف .ماسجأب

 باتيك يف الإ مُكييشنَا يف الو ضزلا يف ةبيصم نم باصأ ام» ىلاعت هلوق
 ٥ضرع ةبيصملاو ءاهقلخن نأ لبق نم :يأ ٢٢[ :ديدحلا] 4 اَهَأَربَت نا لبق 7

 امهو ءاكبلاو كحضلا قلخ :يأ [:: .مجنلاا 4 ىكنأو كحضأ وه هَنأَو» هلوقو
 يف لامعألا قلخي هللا نأو ڵباستكا رشبلا نمو ،قلخ هللا نم لاعفألاو لاعفأ

 رجحلا برضي نيح رانلا ثدحي ىرت الأ ،ناسنإلا اهلعفب مكحتي نيح

 ْمُكَقَلَح هللاو » :هللا لاقو ©كلذ ريغو ،ًاران كلذ نم هللا قلخي ذئنيحف ،ديدحلاب

 .ملعأ هللاو ٩٦[، :تاناصلا] 4 َنوُلَمَت اَمَو

 ةللاو ضرع امهو ٢٤! :كلملاا 4 َراَصْألاو عمشلا مكل َلَعَجَو» هلوقو
 نم لَه» :لاق امك ةئيسلاو ةنسحلاو رضلاو عفنلاو كرشلاو ريخلا قلخي

 .لقعلاو داؤفلاو رصبلاو عمسلا ناسنالل لعج دقو ٨ا٢ :رطاف) 4 هللا يغ قلاخ
 ةنجلاب تاريخلا لعف نإ هدعوو لطابلا قيرطو قحلا قيرط نيب زيميو
 نسحبف ةنجلا لوخد '[هقزري] هللا نمف ثرانلاب تائيسلا لعف نإ هدعوو

 لعفل هرايتخا ءوسبف رانلا لوخد ىلإ ""!هلعف اذإ نمو ‘تاريخلا لعفل هرايتخا

 نمو ةنجلا لخدو هتائيس هنع هللا ىحم ًاحوصن '"![ةبوت بات نمو] تائيسلا

 .ملعأ هللاو ةجح هيلع هلقع لعجو .رانلا لخد ارصم تام

 .لصالاب وحم ةملكلا هذهل لصح )١(

 .لصالاب اذك )٢(

 .لصألاب وحم ةرابعلا هذهل لصح )٣(



 ٨ ٥٢٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 لصخ

 :اولاق (سمخب سمخ) :ةني هللا لوسر لاق :لاق هنر سابع نبا نع دجوي

 هللا طلس الإ دهعلا موق ضقن ام) :لاق ؟سمخب سمخ [امو ؛هللا لوسر اي]

 امو ،[رقفلا مهيف اشف الإ] ىلاعت هللا لزنأ ام ريغب اومكح امو .مهودع مهيلع

 تابنلا اوعنم الإ ليكلا اوفّمط الو توملا مهيف اشف الإ ةشحافلا مهيف ترهظ

 ٨ملعأ هللاو ")رطقلا مهنع سبح الإ ةاكزلا '"[اوعَنَم الو : اوذخأو

 نم هنمف هب هبنذب انذخأ ًالكَف» :ىلاعت هللا لاق امك ،ءازج هل بنذ لك نأ كلذو

 ضزألا ه هب اتفسحح نم هني ةَحيَصلا هْنََحَ ْنَم مهنمو ابصاَخح هێَلَع انلز

 ؛ ةولف مُهتشنَ اوئاك نكت ْمُهَمِلَْيل هنلا ناك امو اتفَرْغَأ نمم مُهْنِمَو

 ٤٠[ :توبكنعلا]

 ىتَح رق مّنَهَج ىلإ اورَقَك َنيِذَلا َقيِسَو» ىلاعت هلوق نع لئاس لأس نإف

 مُهَبَر اق َنيذَلا قيسو و » :اضيأ لاقو ا :رمزلا] 4 اَهُئاَوْبَأ تحتف اًهوغاَج اذإ

 هذه يف لاق ٧٢. :رمزلا] > اَهُباَوْبَأ تحنو امهمواَج اذإ ىتَح ًارَمُز ة ةََحْلا ىلإ

 ؟4 ن تخَحتن ط :لاق امنإو ،واوب رانلا لهأ ةيآل لقي ملو واوب 4 ثحتو ط :ةيآلا

 ىلع دادعألا نم لدب , ؛ةينامثلا ةنجلا باوبأ دنع اهتابثإب دارأ :هل ليق

 « هبلك مهئياَنو ةعبس ولوُقتَو» :لاق امك '"اةتوبعم ةينامغلا واو نأل ؛ةينامثلا

 ةأنس امك ث . . . ۔
 يتاي امك يدحلا صن نم ةلمكتلاو لصالاب وحم نيترصاحلا نيب يتلا تارابعلل لصح (١)

 .هجيرخت
 ٭

 مقرب بلطمل دبع نب سابعلا , نب هللا دبع ثيداحأ ©ريبكلا مجعملا يف ف يناربطلا هاور (٢)

.)١٠٩٩٢( 
  1:طيحملا ‘ن

 رجبلا نايح وبأ)؛فيعض هينامثلا واو وأ .ةدايزلا ىورعدو» : :نايح وبأ لاق
)( 

 ىتؤي نأ يأ .ميركلا نآرقلا ىف
 يف تاليثم اهل اهب ل دنع ةينامثلا واوو ( ٥

 مايآ ة ةيِناَمَئَو لايل م عنس مهيلع اه ( وفت نم . او ح

 " َرْخَس) ىلاعت هلوقك 6هيلإ ريشي ام وأ ةينامث ددعلا لبق واولاب
٥ = 

 ْمُهنْلَك مهس ةسُمَح نولوقتو مُهْبْلَك مُهغباَر هئات نوُلوثقَتَ) هلوقو
 :ةقاحلا (اموشسحح ٨٧



 ؛لوألا ءعزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .< < ِ ٨
  

 4 ثَحْث » رانلا باوبأ يف هلوقو ،اهلبق يذلا ددعلا يف لقي ملو 6ا"" :فيكن ا
 ةنجلا باوبأ يف هلوقو ،هريغ ال اهلهأ لوخدل ةدحاو ةرم حتفت اهنأل :ففخم
 لهأ ىلع ةكئالملا لوخدل ةرم دعب ةرم حتفت اهنأل ؛ريثكتلل اددشم 4 تحتف »

 .'ملعأ هللاو ،نانجلا

 لصخ

 امك "مومعلا هب دري ملو مومعلا هظفل رهاظ ءيش نآرقلا يف ءيجي دقو

 ؛ َنيمَلاَعْلا ىلَع من ىَّلَع مُهاَنزَتخا» :ليئارسإ ينب ةصق يف ىلاعت هللا لاق

 كلذ ىلع ليلدلا ،مهنامز لهأ يملاع ىلع مهلضف دارملا :ليق '"ل٢٣ :ناخدلا]

 .مهيلع عبت موق لضف دقف ٢٢! :ناخدلا) 4 عّتث موَق مأ زيح مُهَأ» :كلذ لاق امدعب
 .4 عبث ق مأ زيح مهأ» :لاق امل نيملاعلا عيمج ىلع نولضفم مهنأ ولف
 .مهنم ريخ عبت موق نأ هانعم جرخف

 ةثالثلا نيب واولاب لصفي ملف 0٦٢ :فهكلا (مُهبلَك مهئياَتَو ةعبس ولوقو بيغلاب امج -=
 مل ءاملعلاو ،ةينامثلاو ةعبسلا نيب لصف امنيب ،ةتسلاو ةسمخلا نيب لصفي مل اذكو ةعبرألاو

 ،ماشه نبال بيبللا ينغمك وحنلا بتك نم اهناضم يف عجارت عضوم لك يف اهيلع اوقفتي
 .اهيلع هيبنتلا مدقت دقو

 نوقابلا أرقو ،ءاتلا فيفختب إبنلا يفو انه نيعضوملا يف (اَهُئاَويَأ تحتْ) نويفوكلا أرق )١(

 فلؤملا ليلعتف اذه ىلعو ١٩٠(، ص :ريسيتلا .ينادلا ورمع وبآ) اهديدشتب (اهئاَوْبأ ثَحَتْف)

 ىلع ءاملعلا صن امنإو ،ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا نم امهالكو نيتءارقلا دوجوب لوزي انه

 ثَحيئ) :لاق رانلا لهأ امنيب ،(اهئاَوأ تحْفَو) ةنجلا لهأ يف واولا دوجوب امهنيب قيرفتلا
 مهيلع هللا نم الضفت اهيلإ اهباحصأ لوصو لبق اهحتف ديفت واولاو ،واولا ركذي مل (اهباوأ

 مهلوصو دنع الإ حتفت ال رانلا لهأ فالخب .مهلوصو لبق مهرظتنت ةحتفم اهباوبأ نأب

 ريسفتلا ءاملع نم ةريبك ةعامج كلذ دافأ ،هبضغ هتمحر تقبس :باب نم اذه نأكو .اهيلإ

 .اهيلع هيبتلا مدقتو 6ملعأ هللاو ةغللاو

 .(مهانلضف) اذكه ةفرحم لصالا يف تدرو )٢(



 ١ مسقل ١ قيقحت :يناثل ١ گ الي صنل ٧ ٥٢

 مهيلع انلا ذإ داع يفو » ىلاعت هلوق داع ةصق يف ىرخأ ةيآ يف لاقو

 ٤١. ٢٢[ :تايراذلا] «ميمَرلاَك ُْنَلَعَج الإ هْنَلَع تدأ ىش ْنِم ََُت اَم ه َميِقَعْلا يزلا

 ملو ،ءايشأ يهو راحبلاو لامرلاو ضرألا ىلعو لابجلا ىلع تنأ دقو

 .ميمرلاك نهلعجي

 ءيش لك نم ثيتوأو» :ةكلملا سيقلب ةصق يف ىرخأ ةيآ يف لاقو
 نم اهعم نكي مل الإو ،كولملا ىتؤت امم ءيش لك نم دارملا :ليق ٢٢[ :لمنلا

 .هللا قلخ ام عيمج

 لصخ

 ضرم مهبولث يف َنيِذَلا َبيَح ما » ىلاعت هلوق ةيآلا هذه تلزن امل :ليق
 مهاميسيي مهتَرَعَلف مهماتيرأل اتت ونو ه مهتاقضأ هنلا جرخي نآ ذأ
 ةريرس دبعلا ركأ ام» :يي يبنلا لاق ٢٩. ٣٢٠[ :دمحم] 4 لقلا نخَل يف ْمُهَتَقرْعَتَلَو

 ىلع هللا هرهظأو الإ ائيش دبعلا رمضأ ام» :ليإ لاقو ،‘>«اهءادر هللا رشن الإ

 .ملعأ ةللاو ""«[ههججَو تاحفصو ،هتروص]

 رسأ ام» :ةي هللا لوسر لاق :لاق يلجبلا نايفس نب بدنج نع يور ظفلب درو ثيدحلا اذه )١(

 ،طسوألا يف يناربطلا هاور ؛رشنف ارش نإو ريخف اريخ نإ ،اهءادر هللا هسبلأ الإ ةريرس دبع

 يف هاورو )١٧١٠٦(، مقرب ريبكلا مجعملا يف هاورو )٧٩٠٦(، مقرب دومحم همسا نم باب

 اهءادر : هبلأ الإ ةريرس ةمأ الو دبع رسأ ام هللاوف متئش ام اورسأ» ظفلب ءايلوالا ةيلح

 هللا رهظال اباجح نيعبس ءارو نم اريخ لمع مكدحأ نأ ول ىتح ،ارشف ارشو اريخف اريخ

 نيعبس ءارو نم ارش رسأ مكدحأ نأ ولو ءاريخ سانلا ىف هؤانث نوكي ىتح ريخلا كلذ

 نب ديبز ثيدح نم هاور !ارش سانلا يف هؤانث نوكي ىتح رشلا كلذ هللا رهظأل اباجح

 .٥/٦٣ج ،يمايالا ثراحلا

 أ ني يلع مامإلا ىلإ ابوسنم ءاج امنإو ةلثي يبنلا مالك نم كلذ دجأ مل )٢(
 :يف امك ءيجو تاحْفَضَو اهناسل تاتلف يف رهم الإ انش دحأ رمضأ ام» ظفلب _ ههجو

 هسسؤم 0٦٨٧ ص ٨٦٥ ةمكحلا | يتن نينمؤملا ريمأ مكح نم راتخملا اب ،ةغالبلا جهن)

 هنلا مرك بلاط يب



 الوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح -. ]- م ٥٢٨

 م

 رورسلا نع ةيانك نيعلا ةرقف [ه١ :بازحالا 4َنهْنيعأ َرقَت» هلوقو

 نم تجرخ رورس ناسنإلا باصأ اذإ :لاقي ،دربلا رقلا لصأو رراشبتسالاو

 مغو نزح ناسنإلا باصأ اذإو ،اذه نم رورسلا ينكف ،ةبذع ةدراب ةعمد هينيع

 .ةحلام ةنخس ةعمد هينيع نم جرخ

 وهو ،هلامتحا نع هسفن تقاض :يأ ٧٧[ :دوه] ؟ اعرذ مهب قاَضَو» هلوقو

 .عارذلاب ءايشألا عرذ نع ندبلا ردق نع زاجم

 .عامجلا كرت نع فيعض :ليق ٢٨[ :ءانلال ه اًفيِمَض ناسنإلا قلْعَو» هلوقو

 عزف اذإ :ليق '[!ح٢ :صصتلاا 4 بهلا نم كَحاَنَج كيلإ مشمضا» :لاقو

 .هعزف لاز بلقلا يلي امم هردص ىلع اهعضوو هدي لخدأو ناسنإلا

 فاخ اذإ اهب ةصاخ ٢٩! :فيكلا] 4 هللاب الإ ةوق ال ةلا ءاش ام» ىلاعت هلوقو

 هللاو نيعلا ررض عفدي ةيآلا هذه لاقف هرضي ًائيش هنيع بيصت نأ ناسنإلا

 .ملعأ

 ؛طشنتلا ًلُك اهششنت الو تيثغ ىتإ ةنولم ةدي لعجت الَو» هلوقو
 نع ةيانك ىرخألا ةيآلاو "طرفملا حشلا نع ىلوألا ةيآلا نم ةيانك ٢٩( :ءارسالا]

 ."طرفملا قافنإلا

 كلذو ،ناباق سوقلل لب ؛دحاو باق نيسوقلل سيل ٩[ :مجنلا 4 نێَسؤَق باق »

 .نينثالا باطخب نارينلا نزاخ كلامل (" :ق]) 4 مَنَهَج يف اَيقْلَأ» هلوقو ،زاجم

  

 يف حضاو ريغ نيترصاحلا نيب امو ١: ٠٠ ه_/١٩٩٠م( ٠ ط كتوريب رشنلاو ةعابطلل فراعملا =

 .لصألا

 .(بهرلا نم كبيج يف كدي لخدأو) اذكه ةفرحم لصألا يف ةيآلا تدرو )١(
 .يناثلا اهقشو لوالا ةيآلا قش دصقي (٢)



 ٥٢٩ ., صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 لصف

 صوصخم ملكلاو ...ماع مالكلا نأ ملكلاو مالكلا نيب قرفلاو

 مسالاو ،ًاريثك وأ ناك ًاليلق هلك عونلل نوكي يذلا مالكلاك سيلو دودحم

 يمست برعلاو 6قينو ةقبن :لثم ملكو ةملك :لاقيو .ملك كلذ عمجو ةملك

 .ةديصق :يأ ،ةليوط ةملكب انالف نالف حدم :لاقي ةملك ةديصقلا

 :ىلاعت هللا لاق دقو "نيفرح نم لقأ نوكت ال ةملكلا :لاق هريغ نمو

 فرحو فرح عمتجا املو ةملك ىمس امل ًادحاو افرح ).. ١١٧[ :ةرقبلا] 4 نك ,

 تناك نإو ،ةمات يهف فرحأ "..نم ةصقان نيفرح ىلع ةملكلاو 5ةملك :ليق

 .ملعأ هللاو ةدئاز ىهف فرحأ ةعبرأ ىلع

 .ةملك رادقمب لصالاب ضايب )١(

 .ةملك رادقمب لصألاب ضايب )٢(

 .ةملك رادقمب لصألاب ضايب )٣(



 ؛لوالا ءزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ,ح ٢٠ ٥

  

 '١ههريسضتو هنلا ءامسأ يف لصف

 اذه ىلعف ڵ©تافصلا نم ةفص عم تاذ نع نيققحملا دنع '"[مسالا]

 ىلع ۔ ملع وأ مسا هللا نأ الإ '")..ةفاضإ ليبق نم هللا ىلإ مسالا ةفاضإ

 .لامكلا تافص عيمجب ةفصتملا دوجولا بجاولا تاذلل هيف فالتخالا

 ركذف ،اهلك ءامسألا لمتشي هنأل ؛ءامساألا يقاب ىلع 4 هللا» راتخا امنإو

 ةيربخ ال ةيئاشنإ ةلمجلاو ،ميمعتلا دعب صيصختلا ليبق نم ميحرلا نمحرلا

 ةياكحلا نم جراخلا هللا مسا ديرأ نإ هنأ وهو روهشملا ضارتعالا دري ىتح

 هللا مسا ديرأ نإو ،هللا مسبب هنع رابخإلاو هللا مسا ءاشنإب اندرأ امب ال لطابف

 ثعبك لطاب اضيأ وهو يكحملاو ةياكحلا داحتا مزليف ةياكحلا ءزج وه يذلا

 .قباس عيب نع رابخإلا ال "عيبلا ءاشنإل

 يهو .ةيلعف اهنمو ةيتاذ اهنمف ءامسا نوعستو ةعست هللا ءامسأ :ليقو

 يه امنإ .ةقتشم تسيل ةيتاذلا امأو ةفصلاو لاعفألا نم ةجرختسملا ةيتافصلا

 ٥كلملا مويقلا ،يحلا ميحرلا نمحرلا :ةيتاذلا هئامسأ نمف ،ةيلصأ

 كدحاولا ربكتملا ،رابجلا زيزعلا ،نميهملا ،نمؤملا إمالسلا سودقلا

 ©فيطللا ميركلا ©ينغلا ،ميلعلا "ميكحلا ،رداقلا رهاقلا دمصلا ،دحألا

 نم اهلثم ناك امو ءامسألا هذهف ‘برلا ،مئادلا "ميدقلا ؤفوؤرلا ،ريبخلا

 .تاذلا ءامسأ

 ۔ مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع خيشلل رونلا باتك نم يلوعملا خيشلا هلقن لصفلا اذه )١(

 هنأ الإ ريخأتلاو ميدقتلاو راصتخالاو صيخلتلا نم ءيشب ۔ ةساردلا يف هتمجرت تمدقتو

 ۔ ٦٧٢ص) نم رونلا باتك :رظني "طيسب فرصتب انايحأو ،ايفرح لقنلا يف هعم قفتي ًابلاغ

 تمق كلذل ،م٤٨٩١/ه٤٠٤١ .نامع ةنطلس ءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .ط إ(٠٩٣ ص

 نيترصاح نيب هتعضوو رونلا باتك نم هتلقن بيذهتلا يف طقسلا مامتإو امهنيب ةنراقملاب
 .ةيشاحلاب كلذ ىلإ ةراشإلا عم

 .لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )٢(
 .نيتملك وأ ةملك رادقمب لصالاب ضايب )٣(



 ٥٢١ ن ٨٦ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا ٨

 ‘تيممو ،يحمو ،قزارو روصمو ،ئراب ،قلاخ :تافصلا ءامسأ امأو

 .اهريسفتب ناميإ اهتلمجب ناميإلاو ،اهلثم ناك امو زاجمو كرشانو ‘ثعابو

 تاذلا تافص نأ رظنلا لهأ نيب عزانت الو ،اهتلمجب ناميإ اهريسفتب ناميإلاو

 .ًاعم لعفلاو اهبوجو "..لعفلا تافصو .'اهليوأتو اهب فوصوملا لزي مل ام

 ماللاو فلألا اهيلع لخدأف ةيتاذ مأ يه ةيلعفأ ءامسألا كيلع تهبتشا اذإو

 برلا لزي ملو ،هلإلا لزي مل :لوقت نأ كلذو ،هللا ءاش نإ ةفصلا بيصت كنإف
 يف ماللاو فلألا تلخ اذإف ،ءامسألا نم هريغو فوؤرلاو 5ملاعلا وه لزي ملو

 .هللا ءاش نإ باوصلا بصت ةيلعفلا تافصلاو ةيتاذلا تافصلاو ءامسألا هذه

 نأ زوجي الو ةميدق ةيتاذلا تافصلاو ،هتاذ نم كي هتافصو هللا ءامسأو

 ضعبتت الو اهنم ضعبت وه الو ،اهريغ وه الو كوه يه الو ،هريغ يه :لاقي

 ةةئدحم يهو هريغ يهف ةيلعفلا تافصلا امأو ء""اهب افوصوم لزي مل كهنم
 6رؤصي ملو رؤصو ،تمي ملو تامأو ©قزري مل هللا قزر :تلق ول نأ امك

 نايحألا ضعب يف هيوسي ال نأ نكميو ،ءىشلا يوسي نأ نكمي هنأ كلذو

 .كلذ اهيف نكمي ال ةيتاذلا امأو

 .لصالاب اذك )١(

 .ةملك رادقمب لصالاب ضايب )٢(
 الو هب ةقحالو هل ةقباس تسيل ،الزأ اهب ًافصتم هللا لزي مل ،هتاذ نيع يه ةيتاذلا هللا تافص )٢(

 رون مامإلل قراشملاو ةجهبلاك داقتعالا بتك ثحابملا هذه ليصفت لحمو 6دوجرلا يف هريغ

 .اهريغو نر يملاسلا نيدلا

  

 



 (لوألا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٢٣٢
 = ۔ ٩ 77 7___۔__۔

 اهريسضتو هنلا ءامسأ يف لصف

 نأ قولخمل زوجي الف ،ىلاعت هب صتخا يذلا مسالا هنإف هللا :اهلوأف

 بجت وهف [٦ه ؛ميرم] 4 ايِمَس هل مَلْغَت لَه» :ىلاعت هللا لاق كلذكو ،هب ىمستي

 نإ :ليقو مهجئاوح يف قلخلا هيلإ هلأت هنأ هانعم :ليقو ،هل قحتو ةدابعلا هل

 :ليقو ،ماركإلاو لالجلا اذ اي مظعألا هللا مسا :ليقو ،'[هللا] مظعألا هللا مسا

 ."مويق اي يح اي مظعألا هللا مسا

 .لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )١(

 اذإو ؤباجأ هب يعذ يذلا مسالا هنأو : كت [هلل مظعألا مسالا يف ليق ام قيقحت يف :ةدئاف] )٢(

 :ةبي هللا لوسر لاق :لاق دن ةريره يبأ نع ءاج ،اهلجأو هئامسأ مظعأ هنأو ىطعأ هب لئس

 بحي رتو وهو ،ةنجلا لخد الإ دحأ اهظفحي ال ادحاو الإ ةئام امسا نوعستو ةعست هلل»

 ةئام هللا ءام سأف» :رجح نبا ظفاحلا لاق ٠ مقرب ءاعدلا باتك ،يراخبلا هاور «رتولا

 دحاو نكل ةئام :ليق هنأكف ،دحأ هيلع علطي ملف مظعألا مسالا وهو دحاوب اهنم هللا رثأتسا

 مزج نممو ثةلالجلا وه لب ايقخم ةئاملا لمكي يذلا مسالا سيل :هريغ لاقو ،هللا دنع اهنم

 ةئاملا لمكي يذلاو ،ةنجلا تاجرد ددع ىلع ةئام ىنسحلا ءامسألا :لاقف ىليهسلا كلذب

 يهف هلل نوعستلاو ةعستلاف (اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو) ىلاعت هلوق هديؤيو .(هللا)

 حرشب يرابلا حتف ارجح نب يلع نب دمحأ ينالقسعلا) .ةئاملا لمكت هبو هيلع ةدئاز

 . (م٩٨٩١/ه ١٠ :١ا ط ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ٦٠١ ج يراخبلا حيحص

 :نييأر ىلإ مظعألا مسالا ءازيإ ءاملعلا مسقنا دقو

 ضعب ليضفت زوجي ال \ةميظع هللا ءامسأ لك نإ :اولاقو مظعأ مسا دوجو ركنأ :لوألا

 يرعشألا نسحلا يبأو "يربطلا رفعج يبأ :نم لك ىلإ اذه بسن ‘ضعب ىلع ءامسالا
 دارملا نأ ىلع كلذ نم درو ام اولمحو ،ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاو ،نابح نب متاح يبأو

 .ةميظع اهلك هللا ءامسأ نأو ميظعلا مظعألاب

 لاوقألا نأ يدنع يذلاو مظعألا مسالا نييعت يف راثآلا تفلتخا» :يربطلا رفعجوبا لاق

 لك لوقي هنأكف ،هنم مظعأ ءيش الو مظعألا مسالا هنأ اهنم ربخ يف دري مل ذإ ةحيحص اهلك

 .«مدقت امك ميظع ىنعم ىلإ عجريف مظعأ هنوكب هفصو زوجي ىلاعت هئامسأ نم مسا

 امك كلذب يعادلا باوث ديزم اهب داري امنإ رابخألا يف ةدراولا ةيمظعألا» :نابح نبا لاقو

 ۔ مسا لك مظعالا مسالاب دارملا :ليقو ،ئراقلا باوث ديزم هب دارملاو "نآرقلا يف كلذ قلطأ



 صنلا قيقحت :ىناثلا مسقلا

: 
 ٢ ٥٢٢ ر

 ،ىلاعت هللا ريغ ذئتلاح هركف يف نوكي ال ثيحب اقرغتسم هب دبعلا اعد ىلاعت هللا ءامسأ نم =

 .«هل بيجتسا كلذ هل ىتأت نم نإف
 هلا رثاتسا» :نورخآ لاقو .امهريغ نعو دينجلا نعو ،قداصلا رفعج نع اذه ىنعم لقنو

 .«هقلخ نم ادحأ هيلع علطي ملو مظعالا مسالا ملعب ىلاعت

 نبا ظفاحلا عجرأ دقو ٧ريثك افالتخا هيف اوفلتخا ءالؤهو :مظعأ مسا دوجوب لاق نم :يناثلا

 :الوق رشع ةعبرأ ىلإ هيف لاوقألا رجح
 دارأ نم نأب هل جتحاو ©فشكلا لهأ ضعب نع يزارلا رخفلا هلقن :عوه» مظعألا مسالا :لوألا
 .هعم ابدأت لوقي وه لوقي امنإو ااذك تلق تنأ :هل لقي مل هترضح مظعم مالك نع ربعي نأ

 مث نمو ىنسحلا ءامسالا يف لصألا هنألو ،هريغ ىلع قلطي مل مسا هنأل :«هللا» :يناثلا

 :لوقي هللا عمست ملأ ،للا وه مظعألا هللا مسا نإ» :لاق هلثز ديز نب رباج نع ،هيلإ تفيضأ
 هلإ ال يذلا هللا وه ه ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه»

 امع هللا ناحبس ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ

 .«هب نيكرشملا كرش نع هل ةئربتو هلل اًهيزنت :لوقي «نوكرشي
 تلأس» اهنأ ةشئاع نع هجام نبا هجرخأ ام هدنتسم لعلو :«ميحرلا نمحرلا هللا» :ثلاثلا

 كوعدأو }هللا كوعدأ ينإ مهللا :تعدو تلصف ©لعفي ملف مظعألا مسالا اهملعي نأ ةت يبنلا

 ؛ملعأ مل امو اهنم تملع ام اهلك ىنسحلا كئامسأب كوعدأو ميحرلا كوعدأو نمحرلا

 هدنسو» :رجح نبا لاق «اهب توعد يتلا ءامسألا يفل هنإ» :اهل لاق ةق هنأ هيفو ثيدحلا

 .«ىفخي ال رظن هب لالدتسالا يفو ؤفيعض

 نأ ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأ امل :«مويقلا يحلا ميحرلا نمحرلا» :عبارلا

 نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو) نيتيآلا نيتاه يف مظعألا هللا مسا» :لاق ةلق يبنلا
 الإ ننسلا باحصأ هجرخأ (مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا) نارمع لآ ةروس ةحتافو (ميحرلا

 .بشوح نب رهش ةياور نم هنأل رظن هيفو :ةحيحص ةخسن يفو .يذمرتلا هنسحو يئاسنلا
 ثالث يف مظعألا مسالاد ةمامأ يبأ ثيدح نم هجام نبا جرخأ :«مويقلا يحلا» :سماخلا

 هنأ تفرعف اهنم هتسمتلا :ةمامأ يبأ نع يوارلا مساقلا لاق «هطو ،نارمع لآو ،ةرقبلا :روس

 ال ام ةيبوبرلاب ةمظعلا تافص نم نالدي امهنأب جتحاو يزارلا رخفلا هاوقو ،ه«مويقلا يحلا»

 .امهتلالدك امهريغ كلذ ىلع لدي

 درو :«مويقلا يحلا ماركإلاو لالجلا وذ ضرألاو تاوامسلا عيدب نانملا نانحلا» :سداسلا

 هححصو يئاسنلاو دواد يبأ دنع هلصأو مكاحلاو دمحأ دنع سنأ ثيدح يف اغومجم كلذ

 .نابح نبا



 ؛لوالا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . - ., ٢٤ ٥

 :ميح رل أ نمح رل ١

 نمحرلا :ليقو كنينمؤملاب ميحرلاو ©'[قلخلا عيمجب] نمحرلا :ليق

 '"[نمحر] :ميحرلا نمحرلا :سابع نبا نعو كرتشم ميحرلاو صاخ مسا

 نم ايندلا يف قلخلا هلضاوفو هتمعن معت نمحرلا ىنعمو ةرخآلا ميحر ٠ ايندلا

 يدسلا قيرط نم ىلعي وبأ هجرخأ :«ماركإلاو لالجلا وذ ضرألاو تاوامسلا عيدب» :عباسلا =

 مظعألا مسالا ينيري نأ هللا للسأ تنك» :لاق هيلع ىنثأو ءيط نم لجر نع ىيحي نبا

 ۔«ءامسلا يف بكاوكلا يف ابوتكم هتيرأف

 ق يبنلا عمس» :لاق لبج نب ذاعم ثيدح نم يذمرتلا جرخأ :«ماركإلاو لالجلا وذ» :نماثلا

 هنأب رخفلا هل جتحاو «لسف كل بيجتسا دق :لاقف ،ماركإلاو لالجلا اذ اي :لوقي الجر

 يفو ‘©بولسلا عيمج ىلإ ةراشإ لالجلا يف نأل ؛ةيهلإلا يف ةربتعملا تافصلا عيمج لمشي

 .تافاضإلا عيمج ىلإ ةراشإ ماركإلا

 :«دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا دحألا وه الإ هلإ ال هنلا» :عساتلا

 حجرأ وهو ،ةديرب ثيدح نم مكاحلاو نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ

 .كلذ يف درو ام عيمج نم دنسلا ثيح نم

 ربكالا هللا مسا» ظفلب سابع نباو ءادردلا يبأ ثيدح نم مكاحلا هجرخأ :؛بر ترد :رشاعلا

 :ىلاعت هللا لاق ؤبر اي بر اي :دبعلا لاق اذإ ةشئاع نع ايندلا يبأ نبا جرخأو ««بر بر

 .افوقومو اعوفرم هاور «طعت لس يدبع كيبل
 يذ ةوعد» هعفر ديبع نب ةلاضف نع مكاحلاو يئاسنلا جرخأ :«نونلا يذ ةوعد» :رشع يداحلا

 لجر اهب عدي مل ،نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال توحلا نطب يف نونلا

 .«هل هللا باجتسا الإ طق ملسم

 نع يزارلا رخفلا لقن :«ميظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال يذلا هللا هللا هللا وه» :رشع يناثلا

 هلإ ال يذلا هللا هللا هللا وه» مونلا يف ىأرف "مظعألا مسالا هملعي نأ هللا لأس هنأ نيدباعلا نيز

 .«ميظعلا شرعلا بر وه الإ
 تعد امل» مدقتملا ةشئاع ثيدح هديؤيو ىنسحلا ءامسألا يف يفخم وه :رشع ثلاثلا

 .«اهب توعد ىتلا ءامسألا ىفل هنإ» :ةخز اهل لاقف .ىنسحلا ءامسالابو ءامسألا ضعبب

 .راصتخاو صيخلتب) .اذه لبق مدقت ضايع هلقن :«للا الإ هلإ ال :ديحوتلا ةملك» :رشع عبارلا
 .هدحو هلل ملعلاو إ(١٧٢_-١١/٨٦٢ج ،يرابلا حتف ارجح نبا

 )١( ص "مصألا خيشلل رونلا باتك نم ةلمكتلاو لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام ٢٢١.

 )٢( ط ،ةينيدلا نوؤشلاو فاقولا ةرازو ةعبط .١/٠٧٥ج ،ءايضلا) يف نيترصاحلا نيب ام ١: ٢٠١٥م.
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 نامسا :امهانعمو .نينمؤملا هلضاوفو همعن صخت ةرخآلا يفو ،رفاكو نمؤم
 امهدحأ نإ :لاقيو "كي هئامسا نم نافيطل نامسا :لاقيو ،هنم ةمحرلا دوجول

 نود هل انوكيل ميحرلا هيلإ فيضأف نمحرلا هللا مسا ناك :ليق ،رخآلا نم قرأ
 '"باذكلا ةمليسم هب ىمست املف © كي هللا مسا نمحرلا نأ :هانعمو “هريغ

 امهريركت هجوو ©ي هل ناعمجي ميحرلا نمحرلا نوكيل ميحرلا هيلإ فيضأ
 ةغلابملا دشأ نم نالعف نأ امهدحأ :ناهجو هانعم ىف ،ةغلابم دشأ نمحرلا نأ

 هبشأ امو ءاركس فوزنملل ناركسو ،ًابضغ ئلتملل نابضغ :كلوقك
 ىنعم امهيف نكي مل مهلاعفأ ىلع ترج اذإ نيلعافلا ءامسأ نأ""...كلذ
 مسا نمحرلا نأل ميحرلا نمحرلا مدقو .ةغلابملل ريركتلا مضف ةغلابملا

 مدقف ،نمحر :لاقي الو "ميحر لجر :لاقي كرتشم مسا ميحرلاو صاخ

 .ماعلا ىلع صاخلا

  

 .نيرمعملا نم ؤعئبنتم :ةمامث وبأ ،يلئاولا يفنحلا بيبح نب ريبك نب ةمامث نب ةمليسم وه ()

 .ةليبجلاب مويلا ةامسملا ةيرقلا يف ،ةماميلاب أشنو دلو ،(ةمليسم نم بذكأ) لاثمالا يفو

 نامحرب فرعو ،نمحرلاب ةيلهاجلا يف بقلتو ادجن يف .ةفينح يداوب (ةنييعلا) برقب
 هءاج ،برعلا هل تنادو ةكم ةي يبنلا حتتفاو ،ةريزجلا يبرغ يف مالسالا رهظ املو .ةماميلا

 وهو }ةكم جراخ ،لاحرلا عم فلخت هنأ الإ مهعم ةمليسم ناك :ليق ؤةفينح ينب نم دفو

 املو ،مهل هب رمأ ام لثمب هل رمأف ةمليسم ناكم ةلي يبنلل اوركذو دفولا ملسأف ،مره خيش

 سأر ىلع (ديلولا نب دلاخ) هداوق مظعأ هل بدتنا :نث قيدصلا ةفالخ ىف ةدرلا تلصح

 ١٢( ةنس) ةمليسم لتقمو دلاخ رفظب ةكرعملا تهتناو ،ةفينح ينب رايد مجاه يوق شيج

 ناكو {ةريزجلا ءاحنأ يف اوقرفت نيذلا ةفينح ينب ىلإ بستني نم اهريغو دجن يف لازي الو

 باتك يف امك (!سنيخأ ،رغيصأ ،ًالجيور ناك) :هفصو يف اولاق مسجلا ليئض ةمليسم

 ناك :لاقيو (سيمخلا خيرات يف امك) هبقل ةمليسمو (نوراه) همسا :ليقو .خيراتلاو ءدبلا

 ٢٣٦/٧(. ج :مالعألا ،يلكرزلا) هل اريقحت نوملسملا هرغصو (ةملسم) همسا

 باتكب ةدوجوم ريغو ااهانعم يل نبي ملو ،ةموهفم الو ةحضتم ريغ لصألا يف ةملك انه (٢)

 .رونلا



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك : ٥٢٨.

 :برلا

 ديدشتب :ناتغل هيفو حلصملا :ليقو سرادلا بر :كلوقك ،كلاملا :هانعم

 .ةبادلا برو ،رادلا بر :تلق زاجملا ىلع رشبلا هب تينع اذإو ،هفيفختو ءابلا

 :لاقي نأ زوجيو ،ماللاو فلألاب برلا :تلق هللا هب تينع اذإو .ةفاضإلاب قرفم

 .كلذ لاثمأو ،نيملاعلا بر

 :دحألا دحاولا

 درفنملا وهو ،مهو الو دوجو يف مسقني ال يذلا وه ةقيقحلا يف دحاولا
 دحاولا ىنعمب ءيجي دحألاو ايناث نوكيف ءيش ههبشي ال كلذكو ،هل يناث ال

 ةصوصخ دحألا يفف ،ءامسألا نم دحألاو دحاولا نيب قرفلاو "لوألا ىنعمبو

 نالف :تلق اذإ كنأ ىرت الأ كدحاولا نم ربكأ مسا دحألاو ،دحاولا يف تسيل

 ثكلذ قوف امف ةثالثو نانثا هل موقي نأ ىنعملا يف زاجل ،دحاو هل موقي ال

 الو نانثا الو دحاو هل موقي ال هنأ تربخأ دقف ،دحأ هل موقي ال :تلق اذإو

 دحاو رادلا يف سيل :لوقتف دحاولا ىف تسيل ةصوصخ دحألا يفو "رثكأ

 ناكف سنإلا وأ شوحولا وأ رويطلا وأ باودلا نم دحاو اهيف نوكي نأ زوجي

 وهف دحأ رادلا يف سيل :تلق اذإو سانلا ريغلو سانلل زوجي دحاولا

 .مهريغ نود نييمدآلا يف صوصخم

 ددعلا يف وهف ةثالثو نانثا دحاو :لوقت باسحلا يف عنتمم دحألاو

 دحأ :لاقي الو ،ةثالثو نانثاو دحأ :لاقي ال عنتمم دحألاو ددعلا يف لخاد

 .اذه نم رثكأ هيفو \دحاو يف دحاو لاقي امك ،دحأ يف

 :دمصلا

 دمصلا :ليقو ،جئاوحلا يف هيلإ دمصت يذلا وه :ليقو ديسلا :دمصلا

 .تومي ال يذلا دمصلا :ليقو ،لكأي ال يذلا وه :ليقو .هل فوج ال يذلا



 ٦. ٥٢٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .رتولا
 ةغل يهو 8'"ءارقلا رثكأ كلا ىلعو اهحتفو واولا رسكب :ناتغل هيفو

 .جوزلا عفشلاو درفلا رتولاو قلخلا عفشلا نود درفلا ىنعمب وهو ميمت ينب

 :رخآلاو لوألا

 :رخآلاو ،هدعب ءايشألا تناكو \ءيش لك لبق لزي مل هنأل لوألا :هل ليق

 .ايدبأ ءيش لك دعب نوكي يذلا

 :نطابلاو رهاظلا
 نأ يفخ هنأل ؛نطابلا دض روهظلا هانعم :ليقو ؤبلاغلا ىنعمب رهاظلا

 يأ 6نالفل ريهظ نالف :لاقيو "مهماهوأ هب طيحت وأ ةيفيكب قئالخلا هكردت
 .هيلع انواعت :يأ ٤[ :ميرحتلا] 4 هيَلَع اَرَهاَت نإو » ىلاعت هلوقل ؛نيعم

 : مئادلا

 .'"[تاذلا تافص] نم وهو ،لوزي ملو لزي مل مئادلا :هل ليق :مئادلا

 :قالخلاو قلاخلا
 لك قلخي نأ هنأش نم نأ :هانعم قالخلاو ،ةرم لوأ قلخلا أدتبا هنأ :هانعم

 .'")[ًاقلخ [موي

 :رداقلا

 .هيلع رداق وهو الإ ءىش هزجعي ال هنأل ؛رداق :هل ليق

 نسحلاو فلخو يئاسكلاو ةزمح اهب أرق رسكلا ةءارقو ،(رتؤلا) حتفلا ىلع ءارقلا رفكأ )١(

 .(٨١٦!٢ج :فاحتإ ءانبلا) ميمتل رسكلاو شيرقل حتفلا ناتغل اهحتفب نوقابلاو شمعألاو
 )٢( ص ©رونلا باتك ٢٦٨.

 )٣( ص ثرونلا باتك ٣٠٣.



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٢٨

 :ئرابلا

 .يرب :نم هقاقتشاو اضيأ قلاخلا وه

 :روصملا

 ةروصلا نوكتو روصملا قلاخلا وهف مهريوصتو قلخلا ريدقت أدتبا هنأل

 .ةروصلا كلت ىلع تلثم اهنأل ؛ريواصت '[ةياغلاو مامتلا] ىنعمب

 : مالسلا

 ناصقنلا '"[نم نيقولخملا] قحلي امم ةمالسلاب مالسلا هسفن هللا ىمس

 وهو ،هركذ نم ىلع ةمالس هركذ نآل :ليقو رييغتلاو لاوزلاو توملاو ءانفلاو

 نم هعاطأ نم ملسي يذلا وه :ليقو ،هملظو '"أ[هروج نم سانلا ملسي] يذلا
 ليقو .هنوفاخت امم مكل نامأ :يأ ٥٤[ :ةدئاملا] ه ْمُكيَلَع مالس 7 ىنعمو كباذع

 اباوص :يأ ٦٢[ ناقرفلاا 4 امالس اولاَت َنوُلهاَحْلا ْمُهَبَطاَح اإَو» :'‘'[هلوق يف]

 .مثالاو بيعلاو بذكلا نم ملسي دق هنأل ؛لوقلا نم

 :نمؤملا
ُ 

 ؛هملظ فاخي ال اضيأ وهو هباذع هعاطأ نم نمأ هنأ نمؤملا ىنعم :ليق

 . ءايشألا ىلع نيمألا وه :ليقو ©روجلا هنم ُنَموُي هنأل

 :نميهملا

 :يأ !:ه :ةدئاملاا 4 هِيَلَع انميَهُمَو» هلوقو ،نيمألا :ليقو ‘دهاشلا وه :ليق

 ديهشلا :نميهملا :ليقو 6ىنعمب وهو هيلع نيمأ :لوقو ،هيلع انمؤم ادهاش

 (١) ص رونلا باتك ٣٠٦.

 )٢() ص ©رونلا باتك ٢٩٦.

 (٣) ص 5ررونلا باتك ٢٩٦.

 )٤( .ىنعملا مامتل اهتعضو لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا ., ٩.٨٦

 :نميهملا :ليقو ،اهيلع نيمأو بتكلا هذهب ًاقدصم :يأ 4 هْيَلَع انمنَهُمَو < :ليقو

 ءاه ةزمهلا تبلقف نمتؤم لصألا يف وه :ليق سنمتؤمو نيمأ نم ينبم مسا
 تاهيهو .هتقرهو ءاملا تتقرأ :يف تبلق امك اهجرخم جرخملا برقل

 لدب نميهم يف ءاهلا :ليقو ءاه ةزمهلا نم اولدبأو ،كايهو كايإو ،تاهيأو
 .ةغللا لهأ دنع نيمألا ىف ىتلا ةزمهلا نم

 : زيزعلا

 زع :لاقي عنملا نم :لاقيو ؤبلغ اذإ رع :لاقي ،رهقلاو ةبلغلا نم هقاقتشا

 ةزع يف اورَقَك نيذلا لَب» ىلاعت هلوق امأو ،هنم ءيش ىلع ردقي ملو عنتما اذإ

 ةنَذَحأ ةللا قا هل ليق اًدإَو» هلثمو ،ةيمحلاو ةفنألا هانعم :ليق [! ]) « قاقش

 ةيمحلا دبعلا نم ةزعلاف ءةفنألاو ةمحل . ا :ينعي ٢٠٦[ :ةرقبلا] «منإلاب ةدعلا

 .ءانثو حدم ل هللا نمو ةمومذم يهو ةفنألاو

 :رابجلا
 تافو لاط دق يذلا لخنلا يمس هنمو 5زيزعلا ىنعم ىلع عنتمملا وه

 .هيلع ردقي ال يذلا يلاعلا رابجلا :ليقو ،ةرابج ةدحاولا ارابج عنتماو ديلا

 :ربكتملا

 .هتاذل تبجو ةفص ربتكملاو ًةمظعلا :ءايربكلاو "ميظعلا ربكتملا :ليق

 هلوقو ؤفاكلا رسكب (ربيك) ءيشلا مظعمل :لاقيو ،ةلاطتسالاو ةمظعلا :ربكلاو

 نم ربكلا ىنعم وهو همظعم :ليق ١١! :رولا 4 مُهْنِم رك ىلَوَت يذَلاَو» ىلاعت
 عانتمالا وهو ربكلا نم ءايربكلاو نسلا يف ربكلا نيبو هنيب اوقرفو رمألا
 . .دايقنالا ةلقو ةبوعصلاو

 : ميدقلا

ءايشألا مدقتم لكو ©‘ةمدقتلا نم فصولا اذه هل بجو :هانعم ميدقلا



 ؛لوالا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك / ..0 _ ٦١
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 الف هب هللا فصو اذإ امنإو ،ةياغو ةياهن ىلإ وهف ميدق هنأ هللا ريغ فصو نإو

 .ةياهن الو ةياغ هل

 :حوبلا

 .هلوأ مومضم مسا وهو ،هللا ناحبس :كلوق نم لوعف ىلع ينبم مسا وهو

 مسا لكو "امهلوأ حتفي دقو امهلوأ مومضم سوذق حوبش ؛هيزنتلا :هانعم

 . امهلوأ مضي هنإف ٠١ '[نيمسالا نيذه] الإ حوتفم هلوأف لوعف نزو ىلع

 :سودقلا

 يف] حيبستلا نم بيرق سيدقتلاو حوبش :لثم لوعف ىلع ينبم سوذق
 ريهطتلا :هانعم ةينادحولا هل صلخأو ههون دقف '""[هلللا سدق نمف ©ىنعملا

 هابشألا نع رهاطلا '"'[سذمقلا] ىنعمو ،ةرهطملا ىه :ةسدقملا ضرألاو

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ۔ لاثمألاو

 : ىحلا

 ،تومي ال يذلا يحلا ،'‘'[ىنفي ال] يذلا مئادلا وهو }ةايحلا نم قتشم

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ناويحلا لثم حور ةايحب ال هسفنب يحلا وهو

 :مويقلا

 ال يذلا مئادلا وه :ليقو \ءيش هلبق نكي مل يذلا '“[لوألا :مويقلا]

  

 )١) ص ؛رونلا باتك ٣١٨.

 (٢) ص 5رونلا باتك ٢٢٠.

 )٢( ص ثرونلا باتك ٣٢٠.

 )٤( باتك النور٬ ص٣٢٦.

 )٥( رونلا باتك ص٣٣١.



   ٥٤١ ب ٨ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ناتغل مويقلا ىنعم يفو رومألا بالقنا هريغت الو ،روهدلا هينفت الو لوزي

 نكاس اهيف سيل :روت اهيفام :ريدقتلا يف هلتمو !ميقو "لوعف نزو ىلع موي
 لوألا :مويقلا ًاضيأ سابع نبا نعو ،ءيش لك ىلع مئاقلا :مويقلا :ليقو ،راد

 ."'أيهارش ةيناربعلاب وه "[ءيش هلبق] نكي مل يذلا

 :روفغلا

 .ةيطغتلا نم هلصأو ،دابعلا بونذ رتسي هنأل ؛رتسلا وهو ةرفغملا نم وه
 رفاغ :ةفاضإلاب لاقي هنإف رفاغلاو ؤبنذ دعب ابنذ رفغي يذلا وه :رافغلاو

 لدي رافغلا نأ امك "ليلعتلا ىلع لدي ؤفيفختلاب لعاف نزو ىلع وهو ،بنذلا
 نزو ىلع روفغلا امأو ،ديدشتلاب لاعف نزو ىلع وهو ريثكتلاو ريركتلا ىلع

 .بونذلا رفغيو بويعلا رتسي هنأش نم :هانعمو { لوعف

 :كيلمو كلامو كلم

 كلُ نأ الإ ،قوخملا هب فصوي كلملاو ‘كلمملا نم هقاقتشا كلذ لك

 أدبأ هكلم بلسي الو تومي ال ىلاعت هللاو ازاجم كلذب ةيمستلاو ،لئاز قولخملا

 ء'"'عمجأو عسوأ كلام نأل ؛عيش لك كلم :لاقي الو ءيش لك كلام :لاقيو

 الو لوزي ال يذلا» :امهثؤف سابع نبا نع ريسفتلا بتك ىف يذلاو ١٢٢ص ،رونلا باتك ()
 ٤٤٣٢ ٤٤٤). ج :طيحملا رحبلا ،نايح ابأ :رظنا)«لوحي

 هدعبو ءارلا نوكس كيرحتلاب رشأو ءاهلا نوكسو ةزمهلا رسكب ايهإ» :برعلا ناسل يف ءاج )٢(
 لزي مل يذلا يلزألا ايهإ رشأ ايهإ ىنعمو هركذ لج هللا ءامسأ نم مسا وهو لوالا لم ايهإ

 نبا)«ةئنارئعلاب مويق اي ئح اي هانعم ايهارش "نيبأ ندعب دوهيلا رابحأ نم ربح هينأرقأ اذكه

 ٥٠٦/١٣(. ج ،ةرش ةدام ؤبرعلا ناسل ،روظنم

 موي كلم)و (نيدلا موي كلام) اتءارق ترتاوت دقو ‘كلمو كلام هللا نأ لوق نم عنام ال (")

 خيشلا ةحامسل) :رظنا "ىرخألا عنمو امهادحإ زاوج وأ امهنيب قيرفتلل ىنعم الو (نيدلا
 .(١/٢٧١ج :ريسفتلا رهاوج ،يليلخلا

 



 لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٤٢ ٨
 -٨ ۔۔ َ٭م

 .اكلام الإ كلملا نوكي الو ‘كلم ريغو ًاكلم نوكي كلاملا» :'ةديبع وبأ لاق

 .«كلامو كلم كنت هللاو ،نيقولخملل ايندلا يف اذهو

 كلذب دارملاو ،[؛ :ةحتافلا] 4 نيلا مؤي كلاَم» ىنعم ام :لئاس لأس نإف

 لا نذإب اماوقأ اهكلمي ايندلا نإ .ليق ؟ةرخآلاو ايندلا كلام وهو ،ةرخآلا
 ىلاعت هللا اهكلمي ايندلا تناك املف سانلا نيعأ يف مهيلإ كلملا بسنيف

 الو ، كي وه الإ اهكلمي ال ةرخآلاو ،ةقيقحلا ىلع ال هيبشنتلاب هريغ اهكلميو
 .كلذك صخ هريغ مويلا كلذ كلمي

 نب ناميلس :نانمؤملاف ،نارفاكو نانمؤم :ةعبرأ اهكلم ايندلا نإ :ليق دقو

 ."رصنت تخبو ،8ناعنك نب دورمن :نارفاكلاو ،نينرقلا وذو "دواد

 )١( ،يوغللا يوحنلا يرصبلا يميتلا ىتفملا نب رمعم 5ةديبغوبأ )١١٢ _ ٦٢٠٨ه‘ ٧٣٠ ٨٦٢٢٣م(

 يبأو سنوي نع ذخأو ايضابإ ناكو ةةرصبلا ىف ةديبع وبأ دلو .شيرق ميت ،ميت ينب ىلوم

 ديز يبأو يعمصألا نم ملعأ ناكو .ثيدحلا بيرغ يف فص نم لوأ وهو .ورمع

 ،يعمصاألا نع لثس يعمصالا مذيو ،هفصيو هنم ملعتي ساون وبأ ناكو ،مايالاو باسنألاب

 سانلا عمجأ نم ناك .ملع ىلع يوط ميدأ :لاقف ةديبع يبأ نعو ،صقفق يف لبلب :لاقف

 رعشلاب املاع ةديبع وبأ ناك :ليق ،ةياور سانلا رثكأو ،اهرابخأو برعلا مايأب مهملعأو ملعلل

 نب رمعو مرثألاو ينزاملاو متاح وبأو ،ديبع وبأ هنع ذخأ .بسنلاو رابخألاو بيرغلاو

 بيرغ يف ؛لاثمألا ؛نآرقلا بارعإ ؛نآرقلا زاجم :اهنم تافنصملا نم نيتئام وحن هلو .ةبش
 اهريغو ليخلا ؛برعلا مايأ ؛قدزرفلاو ريرج ضلثاقن ؛ةماعلا هيف نحلت ام ؛ ثيدحلا

 ج :مالعألا ،يلكرزلا) ٢٧٢/٧(.

 ىلاعت لاق ،نآرقلا همسي مل نإو "هبر يف يتن ميهاربإ جاح يذلا وه ليق ناعنك نب دورمن (٢)

 ييخ يذلا يبَر مميهازنإ ًلاَق ذإ لمملا ةللا هاتآ نأ هبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ رت ة مأ)

 نم اهب تأ قرشملا نم سمشلاب يتأت ةللا نإ ميهارنإ لاق ثيمأو يبخأ انأ لاق ثيمئؤ
 كلملا وه رصنتخبو 50٦٨٥ :ةرقبلا (يمياشلا موقلا يدهت ال ةللاو رفك يزلا تهئق برقلا

 ءارسإلا ةروس لوأ تراشأ امك ليئارسإ ينب لذأو سدقملا تيب برخ يذلا يلبابلا رئاجلا
 اإَق ه ازيبك الغ نْلْعَتَلَو نتم ضزألا يف ثدييفئَل باتكلا يف ليئارسإ ينت ىلإ اًنيَضَقَو)

 = ادغو َناَكَو رايدلا لالخ اوساَجَق ديدش سأب يلوأ انل اذاجع مُكيَلَع اًَْعَب امهالوأ دغو َاَج



 31 ٨ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 __ خخ رحو

 : ميكحلا

 .ةمكحم هلاعفأ دجوت يلعفلاو 5ميلعلا وه تاذلاف لعف ةفصو تاذ ةفص

 ملف }قلخ ام مكحأ هنأل ؛امكح هسفن هللا ىمس دقو ،ميلعلا ىنعمب ميكحلاو

 .ملعلا يه ةمكحلاو . ةلت للخ هكلم يف نكي ملو ءيش هتفي

 :عساولا

 ىلع هللا عشو :لاقيو ىنغ نم :يأ ةعس نم ىطعأ ،ينغلا :عساولا

 :يأ ٧ :قالطلاا ؟ هتعَس نم ةعس وذ قفنيل» :ىلاعت هللا لاقو ،هانغأ :يأ نالف

 داوج يأ ١١: :ةرشبلا ؟ ميلع عِساق» ىلاعت هلوق يف ليقو ،هانغ نم ىنغ وذ

 ةردق وذ يأ :عسوو ،ةعس وذ يأ :عساو :")لضفملا لاقو ليس ام عسي

 ،ةمحرلا عساو هنأ عساولا :ليقو لضفلا ةعسلاو ،ةردقلا عساولاف لضفو

 لاعفأ نم هيلع ىفخي الف ءيش لك هملع عسوو ،قزرلاو ةرفغملا عساوو

 .ءيش اهنم هيلع بيغي الو ،لعف ةدابع

 ١ ميلعل :

 .املاع لزي مل هنأل ؛تاذ ةفص وهو ؛ملعلا ىنعمب هلك مالعو ""![ملاعو] ميلع

 نإ ه ازيت رقفأ مكانلعجو نيننؤ لاومأب
 اولخدێلو مكهوجو اوغوشيل

.٧ _ 

 مئاتذذمأو مهتلع ةزَكلا مكل انذدز مث ه الوعفم =
 ةرخألا ذغو ءاج اذإ اهلق مئأسآ نإو ممكيفنأل مثنتخأ مئنسخأ
 ٤ :ءارسإلا (ازييثت اؤَلَع ام اوزبتيلَو ةزم لؤأ ةوُلَخَد امَك دجملا

 ؤيبضلا رماع نب يلعي نب دمحم نب لضفملا (م٤٨٧ _ ٠٠٠/ه؟٨٦١ _ )٠٠٠ ىبضلا لضفملا )١(

 دحاولادبع لاق 5ةفركلا لهأ نم "برعلا مايأو بدالاو رعشلاب ةمالع .ةيوار :سابعلا وبأ

 ؤ؛يسابعلا روصنملا لع - هنا .اا : .
 - جرح هنإ :لاقي ؤ©نييف ك ا . لا . ٠ أ :ىوغللا

 تارايتخالا هامسو نم رعشلا ىور نم سو وم
 ِ (ط تايلضفملا) هباتك هل فنصو ىدهملا مزلو ،هنع افعو هب رفظف

 ةاورلا بسحب رخأتتو دئاصقلا مدقتتو صقنتو

 ٠ ديزت دقو ةديصق ١٦٨ ىهو) :ميدنلا نبا لاق
 (رعشلا يناعم)و )ط_ لاثمالا) هبتك نمو ( ب مي

 يبارعالا نبا هنع اهاور يتلا ةحيحصلاو هنع

 .)٧٠٨٢ج :مالعألا ©يلكرزلا) :رظنا .(ضورعلا)و (ظافلالا)و

 ٢١٢. ص رونلا باتك (٢)



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٤٤. 7 ٢

 عيمج نع ينغل ا وهو رض وأ عفن هيلإ ريصي ال ينغ 7 هنأ :هانعم

 .اهلك ءايشألا

 :ديمحلا

 .ءانثلا وه هللا دمحو دومحملا :هانعم

 :روكلا

 نود زاجملاو عسوتلا ليبس ىلع روكشلا هنأ هسفن '![فصو] :روكشلا

 مذلا دض ركشلا :هل ليق ؟ال مأ ركشلا وه دمحلا :لئاق لاق نإف ،ةقيقحلا

 .نافلتخم امهو رفكلا هدضو ،ةمعنلاب فارتعالا وه ركشلاو

 :ميركلا

 ُهَل» :ىلاعت هللا لاق لضاف '"'[:لاقيو] عيش لك نم عفترملا وه :ليق
 اذإ نمي ال يذلا ميركلا :ليقو لضاف :يأ [ب٤ :لافنالا] 4 جيرك قزرو ةَرفْغَم

 :لاقيو ،اردقو ةلزنم مهعفرأ يأ :هموق مركأ نالف َنملاب ةيطعلا ردكيف ىطعأ

 ةرمثلا '"[ةمعان :يأ] ةميرك ةرجشو ،ةهارف سارفألا رهشأ ناك اذإ ميرك سرف

 هلوقو 5٠٠ :ةدجسلا] « ميرك جف لك ني اهيف اتْنبْنأَق » ىلاعت هلوقو ةريظن

 موتخم :ليق ؤ©فيرش :يأ ٢٩[ .نلاا 4 ميرك باتك ََلِإ يقلأ يئ » ىلاعت
 ةيتاذلاف لعف ةفصو تاذ ةفص ميركلا :ليقو ،حوفصلا ميركلا :ليقو ،همتخ

 مل :لاقي نأ زوجيف ءاطعلاب لضفتملا ؤ[ةيلعفلا]و .عنتمملا زيزعلا ىنعمب

 )١( ص ثرونلا باتك ٣٤٣.

 )٢( ص ٬رونلا باتك ٣٢٢٣.

 )٣( ص .رونلا باتك ٣٢٣.

 )٤( ص ٬رونلا باتك ٣٢٣.



 ٦ ٥ ٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىنعم ىلع 6اميرك لزي مل :لاقي نأ زوجي الو ،لوألا ىنعم ىلع .اميرك لزي

 ال نم يطعيو "قحتسي ال نم ىلع لضفتي يذلا ةغللا يف داوجلا نأل ؛يناثلا

 نأل "'[ءاخسلاب فصوي] نأ زوجي الو ،هاياطع ىصحت ال يذلاو ؤبجوتسي

 .نيللا وه امنإ ةغللا لصأ يف ءاخسلا

 :فيطللا

 نال ؛عنصلاو ريبدتلا فيطل هنأ ىنعمبو معنملا ىنعمب :ليق فيطللا

 .هفطلل دابعلا هفرعي ال ؤفيطل هريبدت

 :ريبخلا
 6هب ريبخ وهو ،هملعي :يأ رمألا اذه ربخي نالن .ءعىشلاب ملاعلا :ريبخلا

 .اميلع :يأ [ه٩ :ناقرفلا] 4 اريِبَخ هب نأام » ىلاعت هلوقو

 :ليلجلا
 كلامو ديس هنأ وهو ،دحاو ىنعمب ءامسألا هذه لك ،ميظعلا يلعلا

 مهليلجو مهريبك موقلا ديس نأل ؛ردتقم ءايشألا عيمج ىلع رداق ،ءايشألا

 .ليلج هزنم هنال رلاعتمو {ةغللا يف رهاقلاو بلاغلا ىنعمب يلعلاو مهميظعو

 .هل ريغ يه ةجردلاو ،هلل ةفص كلذ سيلف "ه :رناغ] 4 تاَجَرَذلا غيِفَر » امأو

 زاجملا ىلع كلذ امنإ هتافص يف كلذ انزجأ ول "عيفر هنأب فصوي ال هللاو

 ."ةقيقحلا نود

 )١( ص ‘رونلا باتك ٣٢٢. .

 " ١ اهلعانل و١
 ؤود هربخ أدتبم وأ عيفر وه (تاجرذلا غيفز»» :شيفطا ةمالعلا لوقي

(٢) 
 ... . ةفاضم ةهبشم ةف .

 تاجرد وأ 6هلاعفأ و هتا هعص عبفر ظفلو ،قباسلا وهل رابخأ ىقليو ،امه وأ وذل ربخ وأ
 جرد و و هتافص تاجردلاو ،الع ىنعمب ءافلا مضب عفر هلعفو ،مزال هنأل ،هل لوعفم

 و ؛جراعم اهنأل هتاومس :ليقو .هناحبس شرع ىلإ هتكئالم

 ةيظفل هتفاضا تناك ولو

 نوكت ال نأ كلذ نم ردابتملا نأ هيف



 ؤب .. - هر
 ؛لوألا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٤٦

 :دجاملاو ديحملا

 نامسالا ناذهو ةمظعلاو ةلالجلا وه دجملاو دجملا نم ذوخأم وه

 :لاقي الو دجام :لاقيف دجملاب ناسنإلا فصوي دقو ،لعاف ليعف نزو ىلع

 دجملا ندعم وه :ديجملاو ڵیباستكالاب دجملل لعافلا وه :دجاملاو ديجم

 :ليقو ‘ةمكحلا ندعم مكحلاو ةمكحلا لعفي يذلا مكاحو ميكح :هلثمو

 نآرق وه لب » هلوقو زيزع ميرك :يأ ،ديجم هانعم :هريغ لاق دجاملا :ديجملا
 .هتاذل هللا تافص نم ديجمو دجامو ؤزيزع ميرك :يأ ٦[ :جوربلاا 4 ديجم

 :دودولا

 لج ۔ هلل لعفلاب ةفصلا يتأت دقو نيحلاصلا هدابعل بحملا هانعم :ليق

 دبعلل روكش هللاو ،هللا ةمعن ركشي :يأ ،هلل روكش دبعلل :لاقيف ،هدبعلو - هركذ

 باوت هللاو ؤبنذلا نم - هركذ لج ۔ هللا ىلإ باوت دبعلاو ،هلمع هل ركشي :يأ

 .هتبوت لبقي :يأ هيلع

 امأو عضوملا اذه يف نيشلا حتفب روكشلا كلذكو واولا حتفب دودلاو

 لوعف :لاقي :نالوق هيف دودولا :'"ةبيتق نبا لاق اركشلل مسا نيشلا مضب

 نأ زوجيو زاج ولو رهاظلا فالخ وهو 6سش شرعلاو ءامسلا نيبو 6 ءامسلاو ءامسلا نيب تاجرد =

 ىدعتملا عفر نم نوكي نأو ،مهفلا ىلإ ردابتي ىذلا وهو ،هنأش ةزع نع ةباتكلا دارملا نوكي

 ءايندلا تاجردو }هعاطأ نم تاجرد عفر هنأ ىنعمب اهلوعفم ىلإ ةفاضم ةغلابم ةفص ءافلا حتفب

 عفر وأ ءامس قوف ءامس عفر وأ خلا (هللا اوعداف) :ىلاعت هلوقب بسنأ وهو .ةرخآلا تاجردو

 ٣٣٤/١٢(. ج :ريسفتلا ريسيت ،شيفطا)«رم ام ىلع شرعلا ىلإ هتكئالم تاجرد

 هيقفو ملاع )م٩٨٨ - ٨٢٨ }ه٦٧۔_٣١٦) يرونيذلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحم وبأ وه )١(

 دلو .ةرجهلل ثلاثلا نرقلا مالعأ نم دعيو ،ةفرعملا يعوسوم ،يوفلو دقانو بيدأو

 ثيدحلا مهنع ذخأف ةفوكلاو ةرصبلا ءاملع رقتسا ثيح .دادغب ىلإ لقتنا مث 5ةفوكلاب

 لمشتو ةددعتم هتافلؤم . خيراتلاو بدالاو مالكلاو وحنلاو ةغللاو هقفلاو ريسفتلاو

 ۔ لكشم ليوأت :هتافلؤم رهشأ نمو "ةيبدألاو ةيوغللاو ةيخيراتلاو ةينيدلا فراعملا اهتاعوضوم



 ٨ ٥٤٧ صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 ة ۔> | رمت -

 :لاقيو "دودوم هب داري ٧6بيهم ىنعمب 6&بويه لجر :لاقي امك ،لوعفم ىنعمب

 هدابع دوي هنأ ىنعملاو رفاغ ىنعمب روفغ :كلوقك لعاف ىنعمب لوعفم

 .نيحلاصلا

 :ثعابلا

 نم هتضهنأو هترثأ اذإ ريعبلا تثعب :لاقي ريثملا برعلا مالك يف ثعابلا
 ؛عجطضاو هيف ثكم يذلا هناكم نم هترثأ :لجرلا تثعب كلذكو ،هناكم

 مهريثي :يأ ،توملا دعب قئالخلا ثعيي ةلت هنأل ؛ثعاب ىلاعت هللا :ليقو

 نوراثي قئالخلا نأل ؛ثعبلا موي ةمايقلا مويل ليقو "مهعجاضم نم مهضهنيو

 ثعاب ال ؛لسرلاو ءايبنألا ثعب نم ذوخأم ًاضيأ ثعابلاو مهروبق نم هيف
 :ىلاعت هللا لاق امك ثعب جاعزنا "[وه] :لاقيو - ثعابلا هللا كرابت - هريغ

 ١[. :فهكلا ٩ ةَنيِدَمْلا ىلإ هذه مُكِقرب ْمُكَدَحَا اوتَعِناَف»

 :ثراولا

 ةلث هريغ كلام نوكي الف ٨مهلك قلخلا ءانف دعب ىقبي هنأل ؛ثراولا هلل ليق

 ٠![. :ميرم] ؛َنوُغَجزِي انيلو اَهيَلَع ْنَمَو ضزَلا ثرت نحت ان » : كي لاق امك

 ؛ةهبشملاو ةيمهجلا ىلع درلا ؛ظفللا يف فالتخالا باتك ؛ثيدحلا فلتخم ليوأت ؛نآرقلا =

 برعلا خيرات يف هبتك نمو .نآرقلا بيرغ ريسفت ؛نآرقلا بارعإ ؛ةوبنلا ةلالد ؛مايصلا باتك

 .فراعملا باتك ؛حادقلاو رسيملا ؛رابخألا نويع ؛ءاونألا باتك "مهتراضحو

 ؛بتاكلا ةلآ ؛ةباتكلا ةعانص ؛ءارعشلاو رعشلا ؛بتاكلا بدأ :ةيوغللاو ةيبدألا هبتك نمو

 ؛رعشلا نويع ؛ريبكلا يناعملا باتك ؛ةبرعملا ظافلألاب ةبرغملا ظافلألا ؛ةبوجألاو لئاسملا

 املاع ذعُي ابتك تاعوضوم عونتو ةبيتق نبا تامامتها ددعتل اهريغو ةيفقتلا باتك

 خيراتلا يف هترهش دوعتو .يوحنلا هيقفلا ملكتملا دقانلا يوغللا ملاعلا وهف ،ايعوسوم

 نم اهيف راثأ امو باتكلا اذه ةمدقم ىلإ صاخ هجوبو ءءارعشلاو رعشلا هباتك ىلإ بدالاو

 ١٢٧/٤(. ج :مالعألا .يلكرزلا) ةيدقن اياضق

 .رونلا باتكب دجوي الو لصالاب ضايب )١(



 (لوألا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٤٨ ٨
 ٦ = . ۔ 7 ح

 :نايلا

 ةغللا يفو ،اوللذتو هل اوناد مهلك قلخلا نأل ؛ةعاطلا وهو نيلا نم قتشم

 قئالخلا باسح هيلإ :يأ نيدلا موي نايد ةفص يف ليقو ،هعاطأ :يأرل ناد :لاقي

 رشو ريخ نم هب ىزاجت لعفت امك :يأ ،نادت نيدت امك :لثملا يفو ،نيدلا موي

 .هقاقحتسا ىلع الك '[يزاجيف اهيلع] رداق وهو ةازاجملا يلي يذلا نايدلاو

 :نانملا

 ىلع نانملا :ليقو 6 هاطعأ :يأ نالف ىلع نالف نم :لاقي يطعملا :هانعم

 هللا لاقو ،نانتمالا يه قلخلا نم ةنملاو ،ةمعنلا يه هللا نم ةنملا نأل ؛هدابع

 ةين ىلع يطعت ال يأ :نورسفملا لاق ٦[ :رئدملاا 4 ؤِثَكَتشَت ْنْتْمَت الو » :ىلاعت
 يوني نأ بجاولا ناكو ،ايندلا يف ةءافاكملا نم تيطعأ امم رثكأ ذخأتل كنأ

 امكو "لاعف نزو ىلع ناّنملاو ،ايندلا يف ةءافاكملا بلطل ال ،هللا هجو هاطعب

 نملا هنأش نم نائملاو ؤكلذ لعفي نأ هنأش نم نأ هانعمف نزولا اذه ىلع ءاج

 .ةمومذم دابعلا نمو ،ةدومحم هللا نم ةنملاو ،۔ نانملا هللا كرابتف - ءاطعإلاب

 :نانحلا امأو

 الف ءيشلا ىلإ بلقلا نينح نم نانحلا نأل ؛هللا ىلع مسالا اذه زوجي ال
 :ليق نإف نينحلاب فصويف ابلق هل هنأ فصوي ال هنأل ؛كلذب فصوي نأ زوجي

 ٨ كن هللا لاق دق :هل ليق ؟(" :ميرم] 4ءاَكَرَو اَنُدَل نيم اًناَتَحَو» :لاق دق سيلفأ

 نم اناَتَحَو» ىلاعت هلوق نم ذ ايركز نب ىيحي ةصق يف ةمحرلا نانحلاف

 نانحلا لصأو ،هيدلاو ىلع اهب قدصت :يأ ةاكزو هيوبأل ةمحر :يأ 4 اذل

 ىلع ةقانلا نم نينحلاو ،اهدلو ىلإ ةقانلا تنح :لاقي امك ،ةقرلا نم ذوخأم

 اهدلو ىلإ اهعازن اهنينح اضيأو ،اهدلو ىلإ تقاتشا اذإ اهتوص اهنينح :نيينعم
 دانسإب ةديبع وبأ هاورام كلذ ىلع زوجي ال هنإ انلوق ديؤي اممو ؤتوص ريغ نم

 (١) ص رونلا باتك ٣٥١.



 ٩ ٥ ,ء صنلا قيقحت ين مسقل :لا ةيتحت : ناخلا ةلا

 ةودقلاو ملعلا رحب اذهف ©نانحلا ام يردأ ام هللاو :لاق هنأ نف سابع نبا نع

 ."هيف لوقلا هريغل زوجي فيكف ،هب يردي ام هللاب مسقي 5هيف

 :فوؤرلا
 فوؤرلا وه كي هللاو ااهعساوو ةمحرلا ديدشلا :برعلا مالك يف هانعم

 .ىلاعت هتمحر ءارو ةياغ الو هنم محرأ محار ال ،ةدابعب ةمحرلا ةياهن هنمو

 .ةمحرلا دشأ يهو ،ةفأرلا نم لوعف نزو ىلع فوؤرلاو

 : حاتفلا

 .'"'حاتفلا يضاقلا نومسي نامغ لهأ :"ءافلا لاق مكاحلا وه :ليق حاتفلا

 ةمالعلا لوقي ،هعنم نم مهنمو هزاجأ نم مهنم ملعلا لهأ نيب فالخ نانحلاب هللا ةيمست يف )١(

 يف فطعتلاو ةمحرلا وأ هيلع هللا نم ةمحرلا وهو مكحلا ىلع فطع (ًانانَحَو)» :شيفطا

 نمو .ال :ليقو :زوجتلا ىلع ميحر :لاقي امك نانح :هلل لاقيو .امهريغو هيوبأ ىلع هبلق

 تنأ مأ ربست وذأ ..انه اه كب ىتأ ام نانح :تلاقو :رعاشلا لوق فطعتلا ىنعمب نانح ئجم

 :هلوقك ىثثم لمعتسي ام رثكأو .نانح ىرما ىأ فراع ىحلاب

 ضعب نم نوهأ رشلا ضعب كينانح { انضعب قبتساف تينفأ رذنم ابأ
 متلتق نئل هللاو :لالب ربخ يف ورمع نب ديز لوقك هللا رمأل مظع اميف ًاضيأ نانح لمعتسيو

 .(ةلماشلا ةطساوب ٩٣/٨ ج :دازلا نايمه ،شيفطا) «انانح هربق نذختأل دبعلا اذه
 )٢( ءارفلا يمليدلا روظنم نب هللادبع نب دايز نب ىيحي ايركز وبأ وه )١٤٤۔٢٠٧ه/

 ٧٦١ ۔٨٢٢م(، ،نييفوكلا مامإ :ءارفلاب فورعملا ،ءايركز وبأ (رقنم ينب وأ) دسأ ىنب ىلوم

 مالك نم ،وحنلا يف نينمؤملا ريمأ ءارفلا :لاقي ناك .بدألا نونفو ةغللاو وحنلاب مهملعأو
 ةيبرتب نوماملا هيلإ دهعو ،دادغب ىلإ لقتناو .ةفوكلاب دلو ]ةغللا تناك ام ءارفلا الول :بلعث

 يف اموي نيعبرأ ماقأف ةفوكلا ىلإ فرصنا ةنسلا رخآ ءاج اذإف ؤاهب هماقم رثكأ ناكف هنبا
- 

 دودمملاو روصقملا» هبتك نم ةكم قيرط يف يفوت إمهربيو هعمج ام مهيلع عزوي هلهأ

 بف نحلت ام»و "لاثمألا يف «خ ۔ رخافلادو 6هط _ نآرقلا يناعم» ىمسيو «يناعملا»و «خ

 فالتخا»و 6رهاط نب هللا دبعل هفلأ «يهبلادو «خ يلايللاو مايالا»و «باتكلا ةلآ»و «ةماعلا

 هفلأ «دودحلا»و «نارقلا يف ةينثتلاو عمجلادو «فحاصملا يف ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا لهأ

 ١٤٥/٨(. ج :مالعألا ،يلكرزلا) «ةغللا لكشم»و نومأملا رمأب

 لهأو ،اننيب ضقا :ديري (...ان ختْفا ابَر) :هلوقود :ءارفلا لاق )٣(

 ٥٦/٢(. ج :نآرقلا يناعم ،ءارفلا) حاتفلاو

 حتافلا ىضاقلا نومسي نامع



 لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 8 - . ٠

 :ميلحلا

 ًاملح ملحأ لجرلا نع تملح :لاقي ،ةبوقعلاب لجعي ال يذلا :ليق ملحلا

 ىنعمب ميلحلاف لعف ةفصو تاذ ةفص ميلحلا ةفصو ،هيلع لجعأ مل اذإ

 .لعف ةفص ةبوقعلا ريخأت نم ملحلاو ،تاذلا ةفص نم اذه ميلعلا

 :تيقملا

 تيقملا» :ةديبعوبأ لاقو ،ردتقملا تيقملا :ليقو ‘ظيفحلا ىنعمب وه :ليق
 .'”«ءيشلا ىلع فوقوملا اضيأ برعلا دنع

 ،ميملا نوكسو نيسلا رسكو فلأب مِسا :"تاغل سمخ هل مسالا لصأو

 نونم نيسلا رسكو فلأ ريغب مسو "ميملا نوكسو نيسلا مضو فلأب مشاو

 الب يشو 6مضلاب ميملا نونم نيسلا مضو فلأ ريغب مشو ،مضلاب ميملا
 .فيفخ ءايو ميملا نوكسو نيسلا مضو فلأ

 تلخدأف ،ملعلا لهأ لوق يف هلإ ةملكلا هذه لصأ نإ :ليق ،هللا مسا

 ةرثكل الاقثتسا ةزمهلا تفذحف ،هالإلا راصف ،ًاميظعتو ًاميخفت ماللاو فلألا

 ،ناكرحتم نامال ىقتلاف إمال ىلإ اهترسك تلوحو نسلألا ىلع اهنايرج

 اهب تقحلأف هال اهلصأ :مهضعب لاقو هللا :اولاقف ةيناثلا ىف ىلوألا تمغدأف
 ةفوذحملا ةزمهلا نم الدب ماللاو فلألا تلخدأ :مهضعب لاقو .ماللاو فلألا

 .'‘هلصألا ىلع تيرجأ ول '")[ةزمهلا كلت] موزل ةملكلا امزلف ،هلإ يف

 )١( ج ‘توق ةدام ©برعلا ناسل روظنم نبا) ةديبع يبأ مالك صن رظنا ٧٦/٢(.

 )٢( ج ومس ةدام برعلا ناسل ،روظنم نبا) :رظنا ٤٠١/١٤(.

 )٣( :نايبلاو فشكلا يبلعثلا) ريسفت نم نيترصاحلا نيب ام ج٩/١(

 ةحامس لوقي ،قتشمب سيل هنإ :ليقو قتشم ةلالجلا ظفل نأب لوقي نم ىلع ليصفتلا اذه )٤(

 فيرعتلل اتسيل هيف ماللاو فلألاو قتشم ريغ ةلالجلا مسا نأ رهاظلاو 5» :يليلخلا خيشلا

 فيرعت ةادأ هل بلتجت نآ ىلإ ةجاحب سيلف فراعملا فرعأ وه ميركلا مسالا اذه نإف



 ٨ ٥٥١ / صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 . رق

 هنم تطقسأ اذإ ىرت الأ ،هتحت اهلك يناعملاو ،ةيبوبرلا ىنعم هللا مساو

 هل :نم تطقسأ اذإو 6هل يقب ماللا هلل :نم ""[تطقسأ اذإو] ،هلل يقب فلالا

 .ملعأ هللاو ،هتكرت اذه نم رثكأ هيفو .وه يقب ماللا

 لصخ

 "قرشملا ىلإ ميغلا بره 04 ميجرلا نممحَرلا هللا مشب » ىلاعت هلوق

 نم نيطايشلا '"[تمجرو] .مئاهبلا تغصأو ،رحبلا جاهو .حايرلا تنكسو
 .هافش الإ ءيش ىلع همساب دحأ يمسي ال هتزعب ىلاعت برلا مسقأو ،ءامسلا

 .اذه نم رثكأ هيفو ،هيلع هللا كراب الإ ءيش ىلع يمسي الو

 هنع رخآلا لوقلا ةياكح عم يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نع يكحم هقاقتشا مدعب لوقلاو =

 :لاقف ؟كب هللا لعف ام هل ليقف هتوم دعب مانملا يف يؤر ليلخلا نأ نيفلؤملا ضعب ركذو

 ؛ريرحت ماقملا يف ريهشلا يوحنلا كلام نبالو .قتشم ريغ ةلالجلا مسا نإ يلوقب ينمحر

 لصاحو ،هلإ هلصأ نأو ميركلا مسالا اذه قاقتشا يعدمل هعم ىقبت ةهبش نأ نظأ ام

 هلا نأل ،هيلع ليلد الام اوعدا مهنأ قاقتشالاب نيلئاقلا ىوعد در يف يفكي هنأ هلوقي ام

 ماللاو نيعلا حيحص هلإلاو ةلع فرح هنيع هللا نألف اظفل امأ ،ىنعمو اظفل نافلتخم هلإلاو

 امأو ؤفيرصتلا ءوس نم مكحت دحاو لصأ ىلإ امهدرو ،نيتدام نم امهف ةزمه هؤاف امنإو

 لصأف هلإلا امأو ىلاعتو كرابت قحلا ريغ ىلع مالسإ الو ةيلهاج يف قلطي مل هللا نالف ىنعم

 .(١/٥٤١ج :ريسفتلا رهاوج ،يليلخلا)«قحب دوبعملاب صخ هنكلو دوبعملا قلطمل هعضو

 )١( :نايبلاو فشكلا ،يبلعثلا) ريسفت نم نيترصاحلا نيب ام ج٢/١(
 :يبلعثلا ريسفت يف صنلاو 6(١/٤ج :نايبلاو فشكلا "يبلعثلا) ريسفت نم نيترصاحلا نيب ام )٢(

 قرشملا ىلإ ميغلا بره اميحؤلا نمزلا هللا مشب) تلزن امل) :لاق رباج نع ءاطع نع»

 .ءاملا نم نيطايشلا تمجرو «اهناذآب مئاهبلا تغصأو 5رحبلا جاهو ،حايرلا تنكسو

 كراب الإ ءيش ىلع همسا ىمسي الو هافش الإ ءيش ىلع همسا ىمسي ال نأ هتزعب هللا فلحو

 ٠ .ءةنجلا لخد (ميجزلا نممحَزلا هللا مشي أرق نمو هيلع

 ط



 لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ... - ٥٥٢

 ('١نآرقلا نم خوستملاو خسانلاو خسنلا ركذ يف لصف

 وه يلصي ةني يبنلا ناك \ةلبقلا رمأ ركذ اميف نآرقلا نم خسن ام لوأ

 ىلإ هب يرسأ املف ،عيشعلاب نيتعكرو ةادغلاب نيتعكر ةبعكلا لبق هباحصأو

 وحن ةهجوو ةبعكلا لبقتسي ناكو «سمخلا تاولصلاب رمأ اليل سدقملا تيب

 ميقملاو رفاسملل ناتعكرلا تراصف ،نينسب هجرخم لبق كلذو &سدقملا تيب

 عيبر نم اتلخ نيتليلل ةنيدملا ىلإ هيلع هللا ىلص رجاه املف ‘تاعكر عبرأ

 ىلصف ،سدقملا تيب وحن يلصي نأ هيلع هللا ىلص هيبن ىلاعت هللا رمأ لوألا

 رشع ةعبس سدقملا تيب وحن ةنيدملا ىلإ همدقم لوأ هباحصأو هيلع هللا ىلص

 قرشملا هللو » كت هلوق كلذو 5ةت هترجه لبق نيتنس راصنألا تلصو ارهش

 .[١١ه :ةرقبلا ةيآلا « برغَمْلاَو

 ذَق» ىلوألا ةلبقلا خسنف ،هيلع هلل ىلص هبلإ نيتلبقلا بحأ ةبعكلا تناكو
 رض كَهْجَو لوق اهاضرت ةلبق َكَتيَلوُتلَق ِءاَمَلا يف كهجو بلقت ىرت

 ةخوسنم سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا تراصف ٠٤[، :ةرقبلا] ةيآلا « ماَرَحْلا دجنتلا

 خيشلل ءايضلا باتك نم يلوعملا خيشلا هلمكأب هلقن خوسنملاو خسانلا يف لصفلا اذه )١(

 هتمجرت تمدقتو . ؛ناني يراحصلا يبتوعلا ميهاربإ نب ملسم نب ةملس يوغللا ةباشنلا هيقفلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو .ط ،(٢٢٢ص ٢١٨ ص) نم ٢ج ،ءايضلا باتك :رظني _ ةساردلا يف

 ريسفت نم هرصتخا هنأ ودبي ءايضلا بحاصو إم٥٩٩١/ه٥١٤١ .نامغغ ةنطلس .ةفاقثلاو

 نيرسفملا مالعأ نم (ةرصبلاب م٧٦٧/ه٠٥١ :ت) ىخلبلا يدزألا ريشب نب ناميلس نب لتاقم

 ةرابع دجأ لصفلا اذه نم ىتش عضاومل يعبتتبو ،«لتاقم ريسفت» ىمسملا ريسفتلا بحاص

 فلتختو عضاوملا نم ريثك يف ةريسفت يف لتاقم ةرابع ىلع قبطنت يبتوعلاو يلوعملا
 هركذ امنيب ةنراقملاب انه تمق كلذل صيخلتلاو راصتخالاب يأ ىرخأ عضاوم يف اليلق

 ريسفتو ءايضلا باتك نم هلقنب يلوعملا دنع طقسلا مامتإو لتاقمو يبتوعلاو يلوعملا

 .ةيشاحلاب كلذ ىلإ ةراشإلا عم نيترصاح نيب هعضوو ،لتاقم



 ٨ ٥٥٢ صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا
 اوب

 ةلبق ةبعكلا تراصو ،نيرهشب ردب لاتق لبق بجر يف تلزنو .ةيآلا هذهب

 ."ةعاسلا موقت نأ ىلإ نيملسملا

 اوُفغاف» كت هلوق ىلإ ؟باتكلا لفأ ني يك ًةَو» :ىلاعت لاقو
 وهو ٧ةءارب يف يتلا ةيآلا اهتخسن . :ةرقبلا] 4 هرشب هللا يتأ ىّتَح اوُحَقضاَو

 ءيش لك :ليقو 6ا٢ :ةبونلا ةيآلا هللاب نوُتمؤُي ال نيذلا اولتاق » ىلاعت هلوق

 5ا٣٦ :ءاسنلا] ؟ م مُهْنَع ض ضرفأت » !٠١[6 :تافاصلا] 4 مهنع َلوَتَ < نآرقلا يف

 ْمهْنَلَع تسَل» 5'"إه٦ :دوها 4 ظيمفخب ب مكيل انأ امَو» ،ا٣٠ .ةدئاملا 4 خّقضاَو ,

 ًكاَنلَعَج امو» 5 .قر 4 راَتَجب مهلع تنأ امَو» 5" .ةيشاغلال 4 رطيصُم

 فيسلا ةيآ هتخسن خوسنم وهف اذه هبشأ ام لكو ٨٠٨7 :ماعنألا 4 اًظيِفَح مهنلَع

 ؛مهوُمْثذَجَو ثيح نيكرشملا اولتاق » ىلاعت هلوق وهو ،ةءارب يف

 ."ةءارب ةروس اهلك قيثاوملا ضقن خسن :سابع نبا لاق ى (ٌ)[ه .ةبوتلا

 «مبلظَع موي باذع يبَر ثيضَع نإ ثاَعَأ يئإ» نآرقلا يف ءيش لكو

 امو كبنذ نم مدقت ام هنلا كل َرفْغَيل» حتفلا يف يتلا ةيآلا هتخسن ١٥[ :سنوي

 .[« .حتفلا) « رخأت

 ىلع بيك امك ماَبّصلا مكيلع يمك اوثمآ نيذلا اهيأ اي» :نيو هللا لاقو

 )١( مقرب ،ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب .يراخبلا هاور ٣٩٠.

 باوصلاو ©يبتوعلل ءايضلا يف اذكو (ظيفحب مهيلع تنأ امو) اذكه لصالا يف تدرو (٢)

 ٤١. :رمزلا (ليكوب مهِيَلَع تنآ امو) ىرخأ ةيآ تدروو ،تبثأ ام

 ءايضلا يف امك باوصلاو (رطيسمب مهيلع تنأ امو) اذكه لصالا يف تدرو )٢(

 باوصلاو (مهوممُثذَجَو ثيح نيكرشملا اولتاق) اذكه ةفرحم لصألا يف تدرو )٤(

 رخآلا ميلا الو هللاب ب نوُئؤُ ل نيذلا رياف ل ىلاعت هلوق يه فيسلا ةيآ نأ نأ ليلق لبق مدقتو

 اوُطغُي ىت ىتح تتائكلا اوتوأ نيذلا رب

 .تبلأ ام

 ٠ تبلأ ام

 ١ : ٩. :ةبوتلا (نوزجغاض مُهَو ري نَع ةيزجلا
 ٣٩٣/٥(. ج :ريسفتلا ريسيت يت «شيفطا) :رظني )٥(



 ؛لوالا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 0٥٤ 7 ٨
 \ ۔-_ ۔.

 ضرف :ينعي نيرهشب ردب لاتق لبق تلزن ١٨٢[ :ةرقبلاا 4 مكيب نم َنيذَل
 لوألا موصلا ناكو ث يتن ىسيع '"[ةمأ] ليجنإلا لهأ ىلع ضرف امك مكيلع
 نم] هلثم ىلإ راهنلاب مئاصلا ىلع مرحي ام هيلع مرح ةرخآلا ءاشعلا ىلص نم
 خسنف ،نيملسملا ىلع موصلا كلذ دتشاف سمشلا بورغ دعب '"![ةلباقلا

 ٨٧! :ةرقبلا ةيآلا 4 مكئاسن ىإ ثمرلا مايصلا ةَليَل مكل لحأ » ىلاعت هلوق كلذ

 نب رمع يف مونلا دعبو ةالصلا دعب عامجلا يف ةصخرلا تلزنو
 يف مونلا دعبو ةالصلا دعب '"'[عامجلا] يف ةصخرلا تلزنو "ني باطخلا

 .') هني يراصنألا سنأ نب ةمرص

 6ىكبو مدن غرف املف ''[ءاشعلا ةالص] دعب هلهأ عماج رمع نأ كلذو

 )١( ج ،ءايضلا باتك نم ةلمكتلاو ،لصاألاب ضايب نيترصاحلا نيب ام ٢٢٠/٢.

 )٢( ج ءايضلا باتك ٢٢٠/٢.

 )٣( ,؟ج .ءايشا باتك ٢٢٠.

 ةباحصلا يف عناق نباو نيهاش نبا .ركذ يراصنألا كلام نب ةمرص» :رجح نبا ظفاحلا لاق )٤(

 هل لاقي راصنألا نم الجر نأ ىليل يبأ نب نمحرلادبع نيصح نب ميشه ه قيرط نم جرخأو
 حيحص يف عقوو» :لاق مث ،ةيآلا لوزن يف ةصقلا ركذو «..اخيش ناكو كلام نب ةمرص

 امك بزاع نب ءاربلا قيرط نم هجرخأ ة (مرص نب سيق كلذ هل عقو يذلا نأ يراخبلا
 ؤسيق نب ةمرص هجولا اذه نم دواد يبأ دنع عقوو ،فاقلا فرح يف هتمجرت يف هركذأس

 نم ءامسأ ددعت ىلع فالتخالا اذه يف لمح نإف ورمع نب سيق وبأ يئاسنلا ةياور يفو

 نب ةمرص هيف ليق هنإف دحاو ىلإ تاياورلا عيمج درب عمجلا نكميف الإو كلذ هل عقو

 ةمرص نب سيق وبأو \ةمرص نب سيق هيف ليقو " نب ةمرصو ،كلام نب ةمرصو ©سيق
 نب سيق هيف لاق نمف سيق نب ةمرص همسا ناك نإ :لاقي نأ نكميف اورمع نب سيق وبأو
 همرص وأ سيق همساف هوبأ امأو سكعلا وأ سيق وبأ هتينكو ةمرص همسا امنإو ،هبلق ةمرص

 لاق نمو ،ةينكلا ةادأ فذح سنأ هيف لاق نمو سنأ وبأ هتينكو بلقلا نم ررقت ام ىلع

 ةباصإلا ينالقسعلا رجح نبا) :رظنا «ىلاعت هللا دنع ملعلاو ،هل دج ىلإ هبسن كلام نب هيف

 ٢٤٢/٣(. ج «ةباحصلا ءامسأ يف

 )٥( ج ءايضلا باتك ٢٢٠/٢.



 ٥0٥٥ ي / « 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نم كيلإ رذتعأ ينإ هللا لوسر اي :لاقو ،هربخأف ةفق يبنلا ىتأ حبصأ املف

 ؟ةصخر نم يل دجت لهف ءةالصلا دعب يلهأ تعقاو ،'"[ةئطاخلا هذه] يسفن

 هيلع هللا ىلص يبنلا """[ىتأو] عجرف ،(رمع اي كلذب اريدج نكت مل) :ة لاق

 كلام سسيق ابأ اي) :لاقف "موصلا هدهجأ دقو ءاسملا دنع سنأ نب ةمرص

 6يتقيدح يف يشمأ يراهن '")[تللظ ؛هللا لوسر اي :لاق] (؟احيلط تيسمأ

 تأطباف] نيخس أئيش ينمعطت نأ ةأرملا تداراف كلهأ تيتأ تيسمأ املف

 دقو تيسمأ ؛ماعطلا يلع مرح دقو ينتظقيأف تمنف .'أإ[ماعطلاب يلع

 دعب ![نوعنصي اوناك امب نيملسملا] نم لاجر فرتعاو موصلا يندهجأ
 ،هانعنص] امم انجرخمو انتبوت ام :ةي يبنلل اولاقف ،مونلا دعبو ءاشعلا ةالص

 مث 6١١ :ةرغبلال ةيآلا 4 بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اَدإَو» كي هللا '[لزنأف

 يف لزناو 6؟مكناسي ىلإ لا مايصلا ةلي مك ًحأ» رمع يف تلزن
 طبّخلا نم ضيبألا ظحلا م مُكَل نيبي ىّمَح اوبرشاو اوُلُكَو» سنأ نب ةمرص
 عامجلاو بارشلاو ماعطلا نم امرحم ناك ام راصف ١٨١[5 :ةرتبلا] ةيآلا 4 دوسألا

 .'"هلك ليللا مهل ًاللحم مونلا دعبو ءاشعلا ةالص دعب

 :لاقف 3 هيلع هلل ىلص هللا لوسر يراصنأل ١ لهشأل ١ دبع نب ديبل ىتأو

 ىلعو , تلزنف اريبك ًاخيش ناكو ؟موصلا نم زجع نم ىلع ام 4 هللا لوسر اي

 (١) ج ،ءايضلا باتك !/٢٢٠.

 )٢( ج ءايضلا باتك ٢٢٠/٢.

 )٣( ج ،ءايضلا باتك !/٢٢٠.

 )٤) ج ،ءايضلا باتك !/٢٢٠.

 )٥( ج ،ءايضلا باتك ؟/٢٢٠.

 )٦( ج ءايضلا باتك ٢٢٠/٦.

 خيشلا لاقو ٤٩٨/٣(6 ج :ريسفنتلا) يف ريرج نبا هجرخأ )٧(

 نباو ريرج نبال روثنملا ردلا يف يطويسلا هازعو ءءافعضلاب لسلسم

 دانسإلاب ثيدحلا اذه :ركاش
 .(٦٧٤/)ج : :متاح يبا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي . 0 . `2

 فصن هيلع هللا ىلص بجوأف ،[٨٠؛ :ةرقبلا] ؛نيكشي ُماَعط ٌةَيذف ةتوُقيطُي َنيذَل

 داز نمف :يأ 4 هل زيَح َوُهَق اريَح عوطت نَمَق» :لاق مث "موي لك ةطنح نم عاص
 نأ نم هل ريخ وهف دحاو موي ناكم ةثالث وأ نينيكسم معطأف نيكسم ىلع

 متنك نإ» ماعطلا نم ؛مكَل زنَح اوموضت نأو » ادحاو انيكسم معطي

 وأ نيكسملا ماعطإ نم رايخلاب اوناك ،لوألا موصلا يف اذه ناكف 04 َنوُمَلْعَت

 سيلو ،موصلا قيطي نم ىلع موصلا تبثأو رايخلا نع مهلوح مث "موصلا

 ءةخوسنم نيكسم ماعط ةيدف تراصف ،هلهأ يف ناضمر رهش دهشو ضيرمل
 ىلع موصلا بجوأف ١6٥[ :ةرتبلاا 4 نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناَضَمَر زهَش» اهتخسن

 رفاسملاو ضيرملل ةصخرلا تتبثو ،هلهأ يف ناضمر رهش دهشو ،هقيطي نم

 ةيآلا ه رَعأ مايأ نيم ةدق رقس ىلَع ؤ اضيرت ممكني اك نمَق» كي هلوقل
 ١٨٤[. :ةرقبلا]

 نأ لبق ةيآلا هذه تلزن ["ه٥ :ةرقبلاا 4 نوقفني ادام توأ » : كنت لاقو

 ىلاعت هلوق ةءارب يف تاقدصلا ةيآ اهتخسن ةخوسنم تراصف .ةاكزلا ضرفت

 1٦6. .ةبوتلا ةيآلا 4 نييكاتملاو ِءارَقْفْلل تاقَدَصلا امنإ »

 عفانملاو 6ا"٩ :ةتبلا ةيآلا 4 ريماو رمَحْلا نَع َكَنوُلأشي » :نكت لاقو

 .٥[ .ةدناملاا 4 رَمْلاَو ؤْمَحْلا امنإ اوئَمآ َنيِذَلا اهيأ اي» اهتخسن مث 5اهب ةراجتلل

 نيتللا نيتيآلا نيتاهب ةخوسنم ركسملاو رسيملاو رمخلا نم ةيآ لك تراصف

 .')[ةدئاملا يف]

 نكف ٢٦! :ةرقبلا 4 نمؤي ىّنَح تاكرشملا اوخكنت الَو» :نيو لاقو
 ،باتكلا لهأ ءاسن نهنم ىنثتسا مث .نيملسملا ىلع ًامارح نهلك تاكرشملا

 .باتكلا لهأ ريغ نم تاكرشملا ميرحت تبثو

 )١( ج ،ءايضلا باتك !!٢٢١.



 0٥٧ ي صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 _رلخ :. رم

 ةيآلا ةللا هب مكنِساَحي وُفْخُن ؤأ مُكيشنأ يف ام اودب نإو » :كت لاقو
 الإ اسفن ةللا فلك ال » اهدعب يتلا ةيآلاب ةخوسنم تراصف ٨ا٤٨٦ :ةرقبلا

 نإ) :'[كلذ دعب اومعز] اميف هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف 5ا٦٨٢ .ةرتبلاا « اهعسو

 .'"([هب] اوملكتي وأ اولمعي مل ام .مهسفنأ هب اوثدح ام يتمأ نع زواجت هللا

 :نارمع لآ نمو

 عاطي نأ اا٠؛ .نارمع دآا ؟ هاقث َقَح ةللا اوقتا اونمأ َنيذَلا اهيأ اي» ني هلوق

 :جحلا ةروس يف ىلاعت لاقو ،رفكي الف ركشيو ،ىسني الف ركذيو ،ىصعي الف

 مث ،نيملسملا ىلع كلذ دتشاف ٨٨! ؛جحلاا هداهج َقَح هللا يف اوُدهاَجَو»

 همثغظتشا اق ةللا اوُقاَف» هلوق وهو ،نباغتلا يف يتلا ةيآلاب نيتخوسنم اتراص

 .'"متقطأ ام :يأ ١٦[ :نباغتلا]

 :ءاستلا نمو
 و ث ش

 ةمسقأ يف كلذو !ه ءاسنلا ؟ ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رَضَح اًدإَو» ك هلوق

  

 )١) ج ءءايضلا باتك ؟/٢٢١. [ ..

 زواجت هللا نإ) :لاق ة يبنلا نع هنه ةريره يبأ نع ىفوأ نب ةرارز نع :يراخبلا حيحص يف (٢)

 يف قالطلا باب ،يراخبلا حيحص) (ملكتت وأ لمعت مل ام اهسفنأ هب تثدح ام يتمأ نع

 نع زواجت هلا نإ) ظفلب ىربكلا ننسلاو يقهيبلا ننس يفو . ٩٦٨!( مقرب ،هركلاو قالغإلا

 .امهريغ هاورو { (هب اولمعي وأ هب اوملكتي نأ الإ هيلع اوهركأ امو اهسفنأ هب تثدح ام ىتمأ

 الو رم ام خلا ،نيع ةفرط ىصعي الف عاطي نأ :دوعسم نبا لاق» :شيفطا ةمئألا بطق لاق )٣(

 ىنعملا نأ ههجوو "(متعطتسا ام هللا اوقاذ) :ىلاعت هلوقب خف كلذب دابعلل ةقاط

 رسف نإ امأو "قاطي ال امب فيلكت ال ،نكمم فلكت هيف وسلا , ؛فلكت الب متعطتسا ام

 ىوقتلا نيتيآلا ىنعم لب ،خسن .- 7 / " مس " , : .

 :ريسفتلا ريسيت)«خسن ال (هتاقت قح هللا ا قن 7 لو . فلتخيف سيل امم قاطي
 ريصي ؛حس قح هللا اوقتاف) هلوقل نايب (متعطتسا ام هللا اوقتاف) جرح الب

 .(ةلماشلا ةطساوب ٤٥٤١ ج



 !لوالا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 8 ٥٥٨ , ٨

 ةيآ اهتخسن ،ثاريملا يف بيصن مهل سيل نيذلا ءابرقألا :ينعي 5'"[ثيراوملا

 .ةخوسنم تسيلو ةمكحم اهنإ :سابع نبا لاقو ثاريملا

 ٠٥[© :ءانلا] ةيآلا « ْمكئاتي ْنِم ةتجاقْلا َنيِتأَ يتالا » :ىلاعت لاقو

 ةني يبنلا نأ اومعزو] ،ا٦ :رونلا 4 يناؤلاَ ةينالا » رونلا يف يتلا ةيآلا اهتخسن

 .'"'(ليبسلاب هللا ءاج _ تارم ثالث ۔ ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا) :'"'[لاق

 !«: .ءانلال ؟ ةّضيرق َنُهَروججَأ َنهوُثَق نهنم هب مْتغَْمَسا اَمَق» :ىلاعت لاقو

 :لوقي باتكلا خسنت ةنسلا نإ :لاق نمو ثيراوملاو قالطلا ةيآب ةخوسنم

 .'‘'(نيدهاشو يلوب الإ حاكن الو) :ةفق لوسرلا لوق اهخسن

 4َنوَرْفَةْلاَو نادبالا ًكَرَت امم يلام اَتْلَعَج رُكِلَو » :ىلاعت لاقو

 ةوزغ دعب '[لافنألا رخآ يف يتلا ةيآلاب] ةخوسنم تراصف ٣٣[ :ءاسنلا]

 ةيآلا هذهو ١٥" :لافنألا) ةيآلا « ضغت ىأ ْمُهْضفَب ماحزلا ولوأ » بازحألا

 ءيش نم مهتيالو نيم مُكَل ام اوزجاهُي ْمَلَو اونمآ نيذلاو » ىلاعت هلوق تخسن

 ٨[. :لافنالا] 4 اورجاَهُي ىتَح

 )١( ج ،ءايضلا باتك !/٢٢٢.

 )٢( ءايضلا باتك ج٢!٢٢٦٢.

 وشر لاق لاق تماصلا نب ةدابع نَع ئىشاقزلا 4 هللا دْبَع نب ناطح ى نع ملسم حيحص يف (٣)

 ةنس ىفنو ة ةئام دْلَج ركبلاب ركلا اليبس هل هللا َلَعَج ذق ىنع اوذخ ىنع اوذُح» ةلم هللا

 ًاضيأ اهورو ٤٩(. مقرب "انزلا دح باب ملسم حيحص) «مجزلاَو ةئام دْلَج بيئلاب يتلاو
 .ةفلتخمو ةقفتم ظافلأب يقهيبلاو دواد وبأو يمرادلاو يئاسنلاو نابح نبا

 امو لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال) :لاق ةبي هللا لوسر نأ ةشئاع نع :نابح نبا دنع ءاج )٤(

 حيحص) (هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجاشت نإف لطاب وهف كلذ ريغ ىلع حاكن نم ناك

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ :عيبرلا دنعو ٤٠٧٥(، مقرب ،يلولا باب نابح نبا
 الإ قاتع الو .حاكن دعب الإ راهظ الو .حاكن دعب الإ قالط ال» :لاق ة هللا لوسر نأ سابع

 كلام هارو ٥١٠( مقرب ،عيبرلا مامإلا دنسم)» ةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن الو ‘كلم دعب

 .ةبراقتم ظافلأب أطوملا يف

 )٥( ج ،ءايضلا باتك ؟٢!٢٢٢.



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٥٥٩ .

 :ةدئاملا ةروس نمو

 ۔ . ث ٦١ ٥ ..ت ,
 اًلَو» ،كسانملا رمأ اولحت ال [! :ةدئاملال 4 هللا رئاعش اولجت ال » نت هلوق

 الو ط اهذخأ اولحتست ال يدهلاو لاتقلا هيف اولحتست ال : :يأ 4 اَرَحْلا رهشلا

 نم 4 تبلا ني مآ آ لتق اولحتست الو 6٨هريعب دلق نم اوفيخت ال .: :يأ ٩ َدئاََقْلا

 مهتراجتب 4 نون » اهباحصأو ًأاحيرش ينعي ©برعلا يكرشم جاجح

 ةيآب ة هخوسنم ةيآلا هذه تراص مث ،ةراجتلا يف اقزرو 4 مهبر ْنِم الضن و »

 ليقو اخسن ةدئاملا يف سيل :""ةرسيم وبأ لاقو ةءارب يف فيسلا

_ 

 ىنب نم ،ىركبلا موثرج نب رمع نب ليبحرش نب ةعيبض نب حيرش همساو مطحلا ىنكي ١)
 .ةق يبنلا ىلإ ءاج ةعيبض نب حيرش نأ كلذو ،نيكرشملا جاجح يفو .ةبلعث نب سيق

 :حيرش هل لاقف ؤهيلع امبو هل امب هربخأو هيلع ضرعف "كنيد ئلع ضرعا ،دمحم اي :لاقف
 .مهعم تنك هولبق نإف 6تلق ام مهيلع ضرعأف ىموق ىلإ عجراف {ًاظلغ اذه كنيد يف نإ
 .مهعم تنك هولبقي مل نإو

 امو ،رداغ هجوب جرخو .رفاك بلقب لخد دقل» :ةي يبنلا لاقف .ةمي يبنلا دنع نم 7
 .ةنيدملا ىلإ مهقبسن هوبلطف 6اهقاتساف ةنيدملا حرسم ىلع رم مث ،«ملسمب لجرلا ىرأ

 :لوقي أشنأو

 منغ الو لبإ ىعارب سيل مطح قاوسب ليللا اهفل دق
 مدقلا شعر الو قاسلا جلدخ مضو رهظ ىلع رازجب الو

 ىلع هموق نم لجر هلتق :حلاص وبأ لاق :لوقي يبأ تعمس :تباث نب هللادبع دمحم وبأ لاق

 ماعلا يف ةيبيدحلا ماع رمتعم ةق هللا لوسر راس املف ءًاملسم هلتق ىذلا لجرلا مدقو رفكلا
 ن جاجح يف ةميظع ةراجت هعم اارمتعم ةكم ىلإ حيرش ءاج ،نوكرشملا هدص ىذلا
 .هباحصأو حيرش لبق نم مهيلع راغأ امك ةلي هللا لوسر باحصأ عمس املف ©لثاو
 ىنعي 6(هلا رآعش أولجُ ال أونمآ نيذلا اهبأ اي) :ةيآلا تلزنف 6هورمأتساف .ةت ت يبلا رمأتسن

 .(ةلماشلا ةعوسوملا ةطساوب ٧١ ج ،ناميلس نب لتاقم ريسفت :رظنا) كسانملا رمأ

 رمع نع ىور ،مرضخم دباع ةقث يعبات يفوكلا ة ةرسيم وبأ ينادمهلا ليبحرش نب ورمع وه (٢)

 ينزملا نرقم نب لقعمو ةدابع نب دعس ن نب سيقو ناملسو ةفيذحو دوعسم نباو يلعو

 .ينالقسعلا رجح نبا) نيتسو ثالث ةنس تام انز نيرخآو ريشب نب نامعنلاو ةشئاعو
 ٤٧/٨(. ج :بيذهتلا بيذهت

     



   ؛لوألا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك آ ٦٠ ٥ ,. ٨

 هللاو ةخوسنم تايآ اهيف تدجو دقو .ال :لاق ءىش ةدئاملا ىف خسن :نسحلل

 .ملعأ

 :ماعنألا نمو

 ةيآب خوسنم وهف نيكرشملا نع كاسمإلاو وفعلا نم ةروسلا يف ام لكو
 ؛ءداصَح مؤي ةقَح اوتآ َرَمْثَأ ادإ هرمث نيم اولُك» هلوقو ،ةءارب يف فيسلا

 ،فورعم ريغ ائيش مهرامث نم ةاكزلا نوطعي نوملسملا ناكف ١٤١[ :ماعنالا

 .ةءارب ىف تاقدصلا ةيآ اهتخسنف

 :فارعألا ةروس نمو

 ىلاعت هللا رمأف ١٢٩[ :فارعالا ؟ فز فلاب زشأو وفعلا ذخ» ىلاعت هلوق

 مهرمأ :يأ « فزشلاي زمأو» "مهلاومأ لضف نم ةقدصلا ذخأب ةلي يبنلا
 ىلع اولهج نيذلا هللا ءادعأ مهو « َنيِلهاَجْلا نع ضرأو » ،فورعملاب
 ةللا لوق يف يذلا وفعلا ةءارب يف يتلا تاقدصلا ةيآ تخسنف ةكمب ةث يبنلا
 نيلهاجلا نع ضارعإلا ةءارب يف يتلا فيسلا ةيآ تخسنو ،ىلاعت
 .نيكرشملاو

 : لافنألا نمو

 موي كلذ ناك امنإ 5ا١ .اننال ةيآلا رد مؤي مهلَوُي نمو » نيي هلوق
 ةيآلا 4 ناعمجلا ىتلا مؤي مكني اؤڵَوَت نيذلا ًإ» ىلاعت هلوق اهخسن ،ردب
 ١٥[. :نارمع لآ]

 ةيآلا لاتقلا ىلع نينمؤملا ضّرَح يتلا اهيأ اي» ىلاعت هلوقو]
 لتاقي نأ نونمؤملا قطي ملف ةكمب ي ىبنلا ناك لاتق '٨[لوأ وهو ٦٥[ :لافنألا]

  

 ٢٢٣/٢. ج ءايضلا باتك )١( ءايضلا باتك ١(



 امالي ___ __ كبنلا نشت :ينش مس صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 اهتخسن ةخوسنم '"[تراصف] نيكرشملا نم ةرشع مهنم دحاولا لجرلا

 .[: :لافنالا] ةيآلا 4 ْمُكْنَع هنلا فَّمَح نآلا »

 :ةءارب نمو

 ةيآلا اهتخسن ةخوسنم فيسلا ةيآ تراص ًاهركو اعوط برعلا تملسأ امل

 نع فيسلا عفرف 6٢٥٦ :ةرقبلا ةيآلا « نيلا ي هاركإ ال » ةرقبلا ةروس يف يتلا

 .اورقأ اذإ اذإ نيكرشملا

 اوثَدَص نيذلا كل نيبتي ىَتَح م تنأ مل كنع نلا اًقَع» ي هلوقو

 ةيآلاب '"[ةخوسنم > مهل تز ل ] تراصف [؛٣ :ةبوتلا] 4 َنيباَكْلا م ام و و

 ةيآلا ؟ م مهنم تئش نمل نذأ مهنأش ضخغتل ًوُنَدأتسا دق » رونلا يف ٧

 ٦٢[. :رونلا

 يف مُهَن» هلوق ىلإ هللاب نومي نيلا نذأت ال» ىلاعت هلوقو
 ن ط ةيآلا امهتخسن 6نيتخوسنم اتراصف ٤٤ [ ٣) :ةبرتلا 4ً َنوُدَدَرَتَي ون

 يف تلزنأ ٦٢ :رونلا هللاب نونمؤي نيل كوأ توئذأتسَي نيل
 . )٤ هنا ح

_ 

 ١) ج ،ءايضلا باتك ٢٢٢/٢.

 ٢٢٣٢٢. ج ٬ءايضلا باتك ()

 ٥تبثأ ام باوصلاو (هللاب نونمؤي ال نيذلا ئذأتشن ال) اذكه ةفرحم لصالا يف تدرو ()

 غهلاوشأب اوذهاَجُي نأ رخآلا ملاو هللاب نوئمؤ نيذلا تئذأتسي ال) نيتميركلا نيتيآلا صنو

 ثباتزاو رجآلا متلا هلاب نوئمؤي ال نيذلا ئذأتشت امنإ ه َنبِقتمْلاب ميِلَع هللاو هبشو

 5٤٤ ٤٥. :ةبوتلا (نودَرَتَي مهيِيَر يف مهف د مهئوُلق
 يف كوبت ةوزغ يف نذأتسا هنأل كلذو . هنؤ باطخلا نب رمع دارملا :لتاقمو كاحضلا لاق )٤(

 كلذ نيقفانملا عمسي نأ ديري قفانمب تنأ ام هللاوف قلطنا هل لاقو هل نذاف هلهأ ىلإ عوجرلا

= مل هانذأتسا اذإو .مهل نذأ هباحصأ هنذأتسا اذإ دمحم لاب ام اولاق كلذ اوعمس املف .مالكلا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢ ٦ ٥ : ٨ ٢

 ةيآلا اهتخسن 1٩ :ةبوتلاا ؟ اميل اًناَذَع مكبذَعُي اوزفنَت اَلإ» ىلاعت هلوقو
 .[ :ةبوتلا] 4 ةفاك اوفن َنوُئمْؤُمْلا َناَك امَو» ةءارب يف يتلا

 ،ةءارب نم تايآ ..ةروس نمو ءةرقبلا ةروس نم تايآ :"فلؤملا لاق

 لبق اتلزنأ رونلا ةروسو ةرقبلا ةروسو ،نآرقلا نم ةروس رخآ ةلوزنم ةءاربو
 ةروس نمو ةرقبلا ةروس نم تاخسانلا تايآلا لعلف خوسنملا لبق ..ةءارب

 ،رونلا ةروس يفو ةرقبلا ةروس يف دعب ..تاخوسنملا تايآلا دعب نلزنأ رونلا

 ."ا (عجر)

 :دوه نمو

 ناك نم] ١٥[ :دوم]) 4 اَهَتَنيِزَو انلا ةايحلا ديري ناك نم» ىلاعت هلوق
 ْمهِنَلإ فون » ،نيكرشملا يف تلزن اهتنيزو ايندلا باوث حلاصلا هلمعب '"![ديري
 ديري َناَك نم» اهتخسن ةخوسنم ءايندلا يف مهلامعأ ءازج ؟اهيف مهلامعا
 هسفن ىلإ ةئيشملا در مث [١ه :ءارسإلا 4 ديرن نمل اشت ام اَهيف هل اَتْلَجَع ةلجاعلا

4 

 .'"[ةيآلا] 4 مّنَهَج هل اتلَعَج مث »

 :لحنلا نمو

 تلزنأ ٦7[ ؛لحنلال 4ارَكَس ةنم َنوذخَتَت باتغألاو ليختلا تارمت نيَو» تل ح . ج ٨ . ت۔ ,. 7 2 . ز

 ةرمعلا يف ةت هللا لوسر نذأتسا رمع نإ امف سابع نبا لاقو ،لدعي هارن ام هللاوف انل نذأي =
 :ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا رخفلا) كئاعد حلاص نم انسنت ال صفح ابأ اي لاق مث ،هل نذاف

 ٤٢٤/٦٢٤(. ج

 .ءايضلا يف ام ىلع ةدايز يلوعملا خيشلا مالك نم )١(

 ضايب ةرقفلا يف يتلا ثالثلا تاغارفلاو سخوسنملاو خسانلا نع مالكلا لصأ ىلإ عوجر يأ )٢(
 .لصالاب

 )٣( ج ءايضلا باتك ٢٢٤/٢.

 )٤( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٤/٢.



 ٨: صنلا قيقحت ؛يناثلا مسقلا

 ىتلا ةيآلاب ةخوسنم "ركسلا '[ةيآ تراص مث] لالح ذئموي رمخلاو ةيآلا هذه

 ٨٠. .ةدئاملا ةيآلا 4 ينملاو وْمَحْلا امَتإ» ةدئاملا يف

 يف تلزن ٠.٠ لحنلا ؟هيامميِإ دفت ني ء هللاب رقَك نَم» ىلاعت هلوق

 م الإ» :ىلاعت لاقف ىنثتسا مث 6هعم رفنو حرس يبأ نب دعس نب هللادبع

 دغب نيم اورَجاَه نيل َكَبَر نإ ًمُث» اهتخسن ةخوسنم تراصف ،ةيآلا ةرخأ
 ودعلا ؛اوذَماَج مث » ةكمب اوبذغ ام دعب نم :يأ ١٠[ :لحتنلا] 4 اون ام

 نع دعس نب هللادبع دترا امنإو .ةيآلا ةرجهلا ىلع «اوبَصَو» .ةنيدملاب

 ؟ًاميجر ًاروُمَع» هيلع المأ اذإف ةق هللا لوسرل بتكي ناك هنأل ؛مالسإلا
 عيمش» بتك «ميِلَع عيوش» هيلع المأ اذإو ،؟امميكَح اًميِلَع» وه بتك

 هيلع هللا ىلص هنأل ؛هريغي الو هيلإ رظني هيلع هللا ىلص يبنلاو ،هلاثمأو « ريصت
 ريغ تبتك :لاقف "مالسإلا يف دعس نب هللادبع كشف ،باتكلا فرعي ال يأ

 لا ىلص يبنلا رماف ،رفكلاب هقحلأف ناطيشلا هلزأف "يلع ريغي ملف لاق يذلا

 نم هاخأ ناكو ،نافع نب نامثع هل راجتساف لتقي نأ ةكم حتف موي هيلع
 .هلتقي ملو هيلع هللا ىلص يبنلا هراجأف ءةعاضرلا

 :ليئارسإ يتب ةروس نمو

 ،ا٢٢ :ءارسإلا] ةيآلا 4 امهالك ؤ اَمُهُذَحَا ربكلا كَدْنع َرَعْلَْي امإ » نيت هلوق

 لفو » :ىلاعت لاق ،ةكرشم همأو ملسأ دق ناك صاقو يبأ نب دعس يف تلزن

 بَر لثَو» تراص مث 6٢٤ :ءارسإلا 4اريِفَص ينايبَراممَك اممْهْمَحْزا بَر

 ام» ةءارب يف يتلا ةيآلا اهتخسن 6نيرفاك هاوبأ ناك اذإ ةخوسنم 4 اممُهْمَحْزا

 ؛نيكرشملل اوزفغتشت نأ اوثمآ نيذلاو » يبنلل يغبني ناك ام :يأ 4 يرتل َناَك

 .نيكرشم اناك اذإ هيدلاول رفغتسي نأ ملسمل زوجي الف ١١٢[، :ةبوتلا] ةيآلا

 )١( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٤/٢.



 (لوالا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ ۔ ٥٦٥٤,
- . .-- 7 

 ؛ًاليبس كلد َنيَب غناو اهب ثيفاَحُث الو تالصب زهْجَت الو » نيي هلوقو
 فارعألا يف يتلا ةيآلاب ةخوسنم تراصف ،عفرلاو ظفخلا نيب ١٠[ :ءارسإلا

 ٢٠٥! :فارعألا ةيآلا 4 رهجلا َنوُدَو ةَقيِخَو اعٌوَضَت كفت ىف َكَبَر زكذاو »

 :ءايبنألا نمو

 مث ،ا٨٩ :ءايبنألا] ةيآلا 4 َمّنَهَج بصَح هللا نود نم نودت امو ْمُكْن»

 ،ريزعلاو ڵىسيعو ميرمو ،ةكئالملا :'١[ةعبرألا ءالؤه] دبعي امم ينثتسا

 ١٠١[. :ءايبنألا] ةيآلا 4 ىتخا اتم مُهَل تقَبَس 4 ْتَقَبَس َنيذَل نإ » :لاقف

 :توبكتعلا نمو

 الو `٤[ :توبكنعلا] « نتخ يه يتلاب 1 باتكلا زفأ اوڵلداَجُت الَو »
 رافك] « م مهنم اوُمَللَت َنيذَلا 1 » :ميدقتلا يف لاقف ىنثتسا مث ،ةتبلا مهولداجت

 .ةءارب يف فيسلا ةيآ اهتخسن نآرقلاب مهنولداجت '"[دوهيلا

 :بازحألا نمو

 ةيآلا ؛َنهوشَمَت نأ لبق ني َنُهوُغَتْفَلَط ع تاتيؤملا عئخَكت ادإ»
 نإ ةخوسنم ةعتملا تراصف ،ةقلطم لكل ةضيرف ةعتملا تناكو ٤٩. :بازحالا]

 ْنإَو» هلوق وهو ،ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلا '"[اهتخسن ًاقادص اهل] ضرف ناك

 ٢١. ةتبلا ةيآلا ةضيرف نهل مئضرَق ذقو هوشت نأ لبق نم َنهومْفلط
 :ةيئاجلا نمو

4. 

 يف تلزن !ا! :ةبناجلال ه هلا مايأ نوُجَزَي ال نيذلل اوزف اوتآ َنيِذَلل لف » دأ

 ٢٦٢٥/٢. ج ،ءايضلا باتك )١)

 .٢/٥٦٢ج ©ءايضلا باتك (٢)

 ٢!/٢٦٢٥. ج ،ءايضلا باتك (٣)



 ٥ ٥٦ ٥ اه - صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .رمع هب مهف نيكرشملا نم لجر همتشف '١[ةكمب ناك هنأ] كلذو . هنر رمع

 ماي نوجري ال نيذلل اوزفغَي» "ةني رمع :ينعي اونمآ نيذلل لُف» تلزنف
 اوُلتفاَف» فيسلا ةيآب ةخوسنم تراصف .ةيلاخلا ممألا تابوقع :يأ 4 هللا

 .''إه .ةبوتلا ؟ مُهوُمْتذَجَو ثيَح َنييكرشمملا

 :فاقحألا نمو

 مكب الو يب لعفي ام يرذآ امو لشلا نم اغذب ثنم ات لُئ»
 ىزعلاو '"[تاللاو :اولاقف] ةكم رافك حرفف ةكمب ةيآلا هذه تلزن ٩[ :فاقحالا]

 نم رمألا اذه عدتبا هنأ الولو دحاو الإ هدبعي يذلا ههلإ دنع هرمأو انرمأ ام

 ناميلسل لعف امك ،هعبتا نمبو هب لعفي امب 'أ[هربخي هثعب يذلا] ناكل هاوه

 امب هل ملع الف] دمحم امأو .مهريصمب مهربخأ فيكو ،نييراوحلاو ىسيعو

 هذه لوزن نيملسملا ىلع قشو ،لالضلا نم اذه نإ ،انب الو "[هب لعفي

 لعاف هللا ام "[هللا لوسر اي انربخت] الأ :هللا امهمحر رمعو ركب وبأ لاقف ،ةيآلا
 لا ىلص يبنلا مدق املف ،(رمأ يلإ ثدحي مل) :هيلع هللا ىلص لاقف ؟انبو كب
 يردي ام الجر نوعبتت فيك :نيقفانملا سأر نبأ تب هللادبع لاق ةنيدملا هيلع

 بولق يف ام هللا ملعف نيبملا فالخلا هللاو اذه ؟هعبتا نمب الو هب لعفي ام

 نيبف ةنيدملا لهأ نم نيقفانملاو نيكرشملا حرف ملعو نزحلا نم نينمؤملا

 ام يرذأ اَمَو» هلوق راصف ،هعبتا نمبو هب لعفي ام هيلع هللا ىلص يبنلل كن هللا

 )١( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٥/٦.

 )٢( .تاحفص لبق فيسلا ةيآ ىلع ثيدحلا مدقت

 )٢( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٥/٢.

 )٤( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٥/٢.

 )٥( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٥/٢.

 )٦( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٥/٢.



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . 0٦٦ ٨
 ۔.۔۔. ___ 4“ ٠ ٨

 ١ :حتفلاا 4 اًئيبُم اح َكَل اتُحَتَك انإ » ةيآ اهتخسن ةخوسنم 4 مكب الو يب لعفي

 .ةيبيدحلا نم عجر امدعب ةنيدملاب تلزن مالسإلاب انيب الضف كانلضف :يأ

 لزنأ دقل) :لاقف هباحصأ ىلإ هيلع هللا ىلص جرخف ‘هب لعفي ام هللا هربخأو

 اتف اًنإ» مهيلع أرقف ""(ضرألاو ءامسلا نيب امم لإ بحأ يهل ةيآ يلع

 دق ٧هللا لوسر اي كل ائينه :هباحصأ لاقف .ةيآلا رخآ ىلإ ؟ائيش احتف كل
 تلزنف ؟انب لعفي امو ةللادنع انل امف ڵكب لعفي امو هللا دنع كلام نآلا انملع

 ةيآلا ه اهنألااهيخَت ني يرجت تاج تانيؤغلاق َنينيؤممْلا لجخذيل»
 ىلإ هموق نم رفن يف نيقفانملا سأر لولس يبأ نب هللادبع قلطناف ،اه :حتلا]

 تّذَعَْو » :تلزنف ؟انب لعفي امو هللا دنع انل امف :هل لاقف هيلع هللا ىلص يبنلا

 هللا دبع عمس املف ٦[ :حتفلا 4 تاگرشملاو نيكرشملاو تاقفاتُمْلاَو َنيِقفاَتُمْلا

 ىلع هل حتفي نأو هبنذ هل رفغ دق هللا نأ دمحم معزي :هباحصأل لاق كلذب

 رهظي نأ اددع رثكأو ًاسأب دشأ مه مورلاو سراف نيأ ،تاهيه تاهيه ،هودع

 نيب لزن دق يتلا بئاصعلا هذه لثم مهنأ دمحم نظي مهيلع دمحم

 هللو » مورلاو سراف نيأ :هلوق يف تلزنف ،هلطابو هبذكب مهبلغ دق ،مهينارهظ

 دونجو ،ةكئالملا تاومسلا دونج :ينعي ٢[ :حتفلا 4 ضزألاو تاوملا ونج

 هللا َناَكَو » ،مورلاو سراف نم ًاددع رثكأو ًاسأب دشأ مهو ،نينمؤملا رغرألا

 ."" مهيلعو هيلع هللا ىلص ۔ هباحصأو يبنلل رصنلاب مكح « امميِكَح اريزَع

 دنسم) «ضرألا ىلع امم ىلإ بحأ ةيآ ىلع تلزنأ دقل» ظفلب دمحأ دنع ءاج ثيدحلا )١(

 مامإلا دنع هظافلأ حصأو 0١٣٠٥٨ مقرب ٩/٣ ج ث ثثؤ كلام نب سنأ دنسم دمحأ مامإلا

 امم لإ بحأ يه ةروس ئلع تلزنأ دقل» ظفلب هحيحص يف يراخبلاو هدنسم يف عيبرلا
 ثَزنأ ذَقْل» ظفلب ملسم هاورو ،«(نيبش احتف ل اًنْخَتَف انإ) :أرق مث سمشلا هيلع تعلط

 .ةبراقتم ظافلأب مهريغ هارو «اًعيِمَج ايندلا نم ئَلِإ ثح ئه ةيآ ئّلَع
 .(ةلماشلا ةعوسوملا ةطساوب) ٣١٦/٣ _ ٣١٨ ج "ناميلس نب لتاقم ريسفت يف اهتمرب ةصقلا )٢(



 ٨ .. ٥٦٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ۔ڵ%4__ _ ٨٩َ ۔

 : زيتي دمحم ةروس نمو

 ٤[ .دمحم] 4 مهوحن اذإ ىَمَح بازلا تزضَت اوَقَك نيذلا ئيِقَل اذإف »

 دعب :ىأ ؟دعب انم اَمَ قال اودش » مهومترسأو مهيلع مترهظو فيسلاب

 ةخوسنم ءادفلاو نملا ةيآ تراصف ،هلامب هسفن يدفيف 4اَدف اًمِإَو» رسألا

 .ةءارب يف فيسلا ةيآب

 :تايراذلا ةروس نمو

 :لئاسلا [« :تايراذلا 4 موُرُحَمْلاَو لئاتلل ح هلاومأ يفو » كتو هلوق

 اوناك ةفُصلا] باحصأ ءارقف ،هل مهس ال يذلا :مورحملاو نيكسملا

 موي ءيفلا يف الو سُمُخلا يف امهس مهل هللا لعجي مل لجر """[ةئامعبرأ

 .٦[ :ةبوتلا 4 ءارقفلل ثاَقَدَصلا» ةيآب ةخوسنم مورحملا ةيآ تراصف ريضنلا

 .ةيآلا .دحأ لك لبق ءارقفلا ءالؤهب ادبف

 ءا٣٦ :ءاسنلاا 4 مُهْنَع ضرأ » 5[٧١؛ :تاناصلاا 4 ْمُهْنَع َلوَتَف» ىلاعت هلوقو

 ةي يبنلا نزحف ٨مالت الف ترذنأو ترذعأو [ء؛ :تايراذلا] «موُلَمِ تنذأ اَمَن»

 ةخوسنم """[تراصف ،باذعلا] هموقب لزني نأ ةفاخم هيآلا هنه تلزن امل

 .[هه :تابراذلا] 4 َنيِِمْؤُمْلا نت ىركذلا ًنإَق زمكَدَو» اهتخسن

 :ةلداجملا نمو

 مكاَوْجَن يَدَي نيب اوُمَذَقَ ًلوشزلا مُئَجاَ اذإ اوئَمآ نيذلا اَهُتَأ اي» هلوق

 اوناك مهنأ كلذو ، ةلق هباحصأ نم ءاينغألا ىف تلزن ٦( :ةلداجملا] 4 ةَقَدَص

 لوط هركي ناكو ،هتسلاجم ىلع ءارقفلا نوبلغيو '"ا[ةَ هتاجانم] نورثكي

 )١( ج ءءايضلا باتك !/٢٢٧.

 )٢( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٧/٢.

 )٣( ج ،ءايضلا باتك !٢٦٢٧/٦.



2.٦ . ٨ - . 
 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 مل '"[نإف :لاق مث ،ةيآلا] هذه ءاينغألا يف تلزنف ،مهاوجن هركيو مهتسلاجم

 دنع ةقدصلاب ءاينغألا انرمأ املف 04 جيحَر ٌروُقَع ةثلا َنؤَ» ةقدصلا ءارقفلل اودجت

 هيلع هللا ىلص يبنلا مالك ىلع '"[ءارقفلا ردقو ‘كلذ] دنع اوهتنا ةاجانملا

 رانيد مدقف ؤبلاط يبأ نب يلع ريغ ةرسيملا لهأ نم دحأ رذعي مل ،هسلجمو

 الإ ثبلي ملف ،تارمث راصنألا نم لجر مدقو تاملك رشع '"'ةثَي [يبنلا ملكو]

 ةاكزلا اهتخسن ةخوسنم ''[ةاجانملا] دنع ةقدصلا ةيآ تراص ىتح اريسي

 يَدَي َننَب اوُشَذَقت نأ مُئَفَقششأأ» :ىلاعت لاقف ءاهيلت يتلا ةيآلا يف ةضورفملا

 نيب اومدقت نأ ةرسيملا لهأ مكيلع قفشأ :يأ ٠٢[ :ةلداجملاا 4 ٍتاَقَدَص مكاَوْجَت

 هنلا تات اولعفت مل إَق» ،مكل اريخ ناكل متلعف ولف \تاقدص مكاوجن يدي

 .ةاجانملا دنع ةقدصلا تبهذو ةاكزلا تتبثف 4ةاَكَولا اوتآ ةالصلا اوُميِقأَق مكيلع

 :ةنحتمملا نمو

 يف تلزن [ه :ةنحتمملا] 4 نيلا ييف مكوُلِتاَقِ مل نيذلا نع هنلا مكاَهْنَي ال»
 مهنيب ناك جلدم نيب يفو ةميزخ ينب يفو .ثأرميوع نب ليله مهنم ةعازخ

 ةلص نع «ممكاَهْنَي ال» تلزنف لجأ ىلإ دهع هيلع هللا ىلص يبنلا نيبو
 هللا َنِم ةءارَب» اهتخسن ةخوسنم تراصف 4 نيلا يف مكولتاقي مل َنيذَلا»

 ١[. :ةبوتلا 4 هلوسَرَو

 ةيآلا 4 َنهوئِحَتْماَق تارجاهُم ثاتيؤمْلا غمءاَج ادإ» ىلاعت هلوقو

 مُهَ لح نه ال» نيفرح ريغ ةخوسنم اهلك ةيآلا هذه تراصف ٨٠٠ .ةحتملا)

 )١( ج ،ءايضلا باتك ٢!/٢٢٧.

 )٢( ج ءءايضلا باتك !/٢٢٧.

 )٣( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٧/٢.

 )٤( ج ءءايضلا باتك ٢٢٧/٦٢.

 )٥( ج :يربطلا ريسفت) يملسألا رميوع نب لاله همسا :يربطلاك ريسفتلا بتك ضعب يف ١٠/٨(.



 ... ادت ينامس
 ةنمؤم لحت ال تيقبو {ةءارب يف فيسلا ةيآ اهتخسن 4 َنُهَل نولحي مُه الو
 .نمؤمل ةرفاك الو رفاكل

 ! رافكلا ىلإ ُكجاَوزأ نم يش ْمُكَتاَ نو » ىلاعت هلوقو

 دهع مهنيبو مكنيب سيل نيذلا برحلا لمهأ رافكب نمؤم ةأرما قحل : يأ

 نامثع يبأ نب ضايع اهجوز تكرت نايفس يبأ تنب مكحلا مأ نأ كلذو

 ءأكرشم فيقث نم الجر تجوزتف فئاطلا تتأو ملسم وهو يشرقلا

 اذه اوطعأ مهجاوزأ تبهذ نيزلا اوثآف» الام هللا مكبقعأ :يأ « مُتَقاَعَق »

 متبصأ امم رهملا نم ٩اوُقَقنَأ ام َلْم» فئاطلا ىلإ هتأرما تبهذ يذلا ملسملا
 نيملسملا نيب كلذ دعب ةمينغلا مسقت مث سمخي نأ لبق ةمينغلا نم

 تراص نويم هب متنأ يذلا» هب متمرأ اميف هوصعت الو ةللا اوقتاو »
 .ةءارب ىف فيسلا ةيآ اهتخسن ةخوسنم

 :لمزملا ةروس نمو

 !ء ١؛زملاا هقن ه اليلق الإ ليللا مث ه لترملا اَهيَأ اي» ىلاعت هلوق
 تاولصلا اهتخسن ةخوسنم نيملسملا ىلع ناك يذلا ليللا مايق ةيآ تراص مث
 ىلع مايقلا تبثو ،نيملسملا ىلع سمخلا تاولصلا تتبثف سمخلا

 .ةيآلا رخآ ىلإ ناتبجاو '"[ناتضيرف] "ةلق يبنلا

 .كايإ مهبيذكت نم ١١[ :لمزملا ؛ نولوقي ام ىَلَع زبضاو» ىلاعت هلوقو

 نيبذكملا يزو { (" '[ىلاعت هلوق] كلذكو .4 اليمَج ارحه حم رْجَه مُهزُجهاَو ط

 نب رمع نب هللا ذبع نب ه ةريغملا ينب نيبو ينيب لخ ] : :لمزملا] 4 ةمعلا يلوأ

 .فيسلا ةيآ '"[اذه خسن] مهكالهب درفنأ انأف .موزخم

 ٢٢٨/٦٢. ج ،ءايضلا باتك )١(

 )٢( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٨/٢.

 )٣( ج ،ءايضلا باتك ٢٢٨/٦٢.



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - . ٥٧٠
٠٠ :/ 

 :ىتأ له ةروس نمو

 اًميِتََو انيكشي» ماعطلا بح ىلع ؛هبُح ىَلَع ماعلا نومميظيَو»

 ،نيكرشملا نم ًاريسأو نيملسملا نم ًاميتيو ""[ًانيكسم] اه .ناسنالا ه اريسأو
 "'[خميئو] ءةضورفملا ةاكزلا ةيآب ةخوسنم ميتيلاو نيكاسملا ماعطإ تراصف

 .فيسلا ةيآب نيكرشملا نم ريسألا ماعطإ

 ميظع مؤي بادَع يبَر ثيَصَع نإ ثاَعأ يئإ» نآرقلا يف ءيش لكو
 اَمَو َكبذَذ نم مدقت ام هنلا َكَل َرِفْغَيِل » ةيآلا اهتخسن ١١[ :رمزلا .اه :سنوي ٧١٥ :ماعنالا)

 .!! :حتفلاا 4 رُعأَت

 ٢٢٩/٢. ج ،ءايضلا باتك ))

 .٢/٩٢٢ج ءايضلا باتك )٢)

    



 ٨ 0٧١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 [ةنشلابو نآرقلاب نآرقلا خسن :لصفا

 زوجي ال هنأل ؛ربخلا يف نوكي الو "يهنلاو.رمألا يف الإ نوكي ال خسنلاو

 زوجي الو 6نوكي ال هل لوقي مث ،نوكي هنأ ءيشل هركذ لج - قداصلا لوقي نأ

 .يهنلاو رمألا نم ضورفملا يف عقي خسنلا امنإو .اضعب هضعب "[خسني نأ]
 .ةصخر دعب ديدشتل ""[وأ ديدشت دعب] ةصخرل امإ رخآ مكح ىلإ مكح لقتنيو

 .نم مكح امهالك وأ ،نآرقلا ةنسلا خسنت دقو .نآرقلا خسني :ي نآرقلا نأو

 4 , قطنب اَمَو ط ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي 0 © تت ع لمحم يبنلا ناسل ىلع

 .ملعأ هللاو [ :مجنلا ىحوي ىحو الإ وه نإ» ا٧ا.. ي ة لوسرلا فصي [ :مجنلا]

 كرت نإ» :ىلاعت هللا لاق امك "نآرقلل ةقفاوم يه نآرقلا خسنت يتلا ةنسلاو

 نيدلاولل ةيصولا خسنف اه :ةرتبلا) 4َنيِبَرقألاو نيدلاولل ةَيِصَوْلا اريَح
 .ثيراوملا ةيآ يف نآرقلا تقفاو دقو ى '"(ثراول ةيصو ال) نتن هلوقب

 :ةلأسم

 «ممكئاَهَمُأ مكبلع ثرح » ىلاعت هلوق لثمف نآرقلا يف رامضإلا ةفصو

 لوق لثمف نآرقلا يف ةيانكلاو ء(جيوزت) رمضاف إمكتاهمأ جيوزت :ينعي ٢٣! .ءاسنلا
 هلوقك ىنعملا نع ىئكف ١٨٧( :ةرتبلا] 4 نه سابل شنأ ْمُكَل سابل َنُه» ىلاعت

 .ةيانكلا وهف هارجم ىرج امو اذه ىلع ناك امف ا" :مورلا اهل اونُكْسَتل» ىلاعت

 .لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )١(

 .لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )٢(

 .ءايضلا يف سيلو ةملك رادقمب لصألاب ضايب )٢(
 .ءايضلا يف سيلو ةملك رادقمب لصالاب ضايب )٤(

 نبا هاورو 0٦٧٦ مقر ،ةيصولا باب يفنو 0٦٦١ مقرب ،ثيراوملا باب "عيبرلا مامإلا هاور )٥(

 .امهريغ هاورو ٨٤ مقرب ‘ثراول ةيصو ال باب ،هننس يف هجام



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك عن ...-. " . .

 نآرقلا نم مكحملا يف لصف

 ملو هب لمعلا هدابع ىلع هللا بجوأو فورعم وه ام نآرقلا نم مكحملاو

 .خسني

 نآرقلا نم هباشتملا يف لصق

 ،هللا ديو © هللا هجو :ركذ لثم هنطاب فالخ هرهاظ يذلا وه :هباشتملاو

 َقَق هللا دت < هلوقو ٦٧[0 :رمزلا] 4 هنيميب ثاَيوظَم ثاومدلاَو « ،هللا بنجو
 رم س ه ى ه
4 

 يف ثظَوَق ام ىلع» هلوقو ءا :ناسنإلا 4 هللا هجؤل» هلوقو ٠٠[، :حلا 4 مهيديأ

 تفؤستَق» هلوقو ،ا٠؛ :رمتلا] « اَنْنيَعأب يرجخت» هلوقو 6اه٦ :رىزلا] 4 هللا بنج

 هلثمو اذهف ١١٦[، :ةدئاملا] 4 كفت يف ام ْمَلَعَأ الو » هلوقو ٠٤٣[8 :فارعألا] & ينارت

 . هللا ءاش نإ هحرش يتأيسو هرهاظ ىلع سيل

 مايقلاف ٢٣! :دعرلاا 4 سقفت َلُك ىلع مئاق وه نَمَقَأ» مايقلا يف ىلاعت هلوق

 .هريبدتو هرمأ ىوتسا وهف [ه :هط] 4 ىوتسا شزقعلا ىّلَع « هلوقو ريبدتلا انه اه

 .رهقلاو ريبدتلاو كلملاب هيلع ىلوتساو

 تاومسلا رؤنم وه :يأ [٢ه :رونلا 4 ضزَةلاو تاوملا رون ةنلا» هلوقو
 .هل هللا باجأ :يأ (هدمح نمل هللا عمس) هلوقو ،نهيف نم يداهو ،ضراألاو

 ٨ا٢٢ ٢٦. ؛ةمايقلاا ةرظان اَهَبَر ىلإ ه ٌةَرِضاَت ذئَمؤَي ةوججؤ» ىلاعت هلوق
 ,ف ِّ ۔ 2 ء ك . و و

 4ةَرظاَن اَهْبَر ىلإ» ،هلاثمأو ةرجشلل راضنلا نم ةنسح ؛ةرِضات رذئَمؤَي ةوجؤ»

 .هناسحإو هريخ نم اهيتأي امم ةرظتنم

 .اهظفحن يأ ،ةنيفسلا ينعي [١؛ :رمتلا 4 اننيب يرجت » هلوقو

 هتردق يف :يأ ٦٧[ :رزلا ه ةمايقلا مؤي ةئضبَق اعيمج ضزَةلاق» هلوقو
 يأ هنيميب تاَيوظَم ثاومتلا» هلوقو ،دي ةضبق ال ،هكلمو هناطلسو

 رس ه صم ه ٠
4 



 ٨ ٥٧٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رص > رمصتر ___

 .مهتنم قوف هللا ةئم :يأ ا" :حال 4 مهيديأ قؤَق هللا دي» هلوقو ،هتوقب

 هلوقو .يريغ هقلخ انأ تيلو ام :يأ اه سا ؟ يديب ثفَلَخ اَمل» كي هلوقو

 لَب» هلوقو ،دبعلا اهيأ تنأ تمدق ام ديري ا" :جحلا ؟ًاَدَي ثقَذَق امب لد »

 .ناتمئاد هتردقو هتمعن :ليق ٦4[ :ةدئاملا] 4 ناتظوشإقم ُهاَدَي

 ىلَع» هلوقو ،هللا باوث بلط :يأ ٥[ :ناسنإلا هللا هجول مكمعظن اَمَنِإ»

 هلوقو ،هنع ةيانك بنجلاو ،هللا تاذ :يأ [ه٦ :رمزلا] ٩ هللا بنجَج يف ثظَوَق ام

 الو يبيغ ملعت :يأ ١١١ :ةدناملاا ؟كسفن يف اق ملأ الَو يفت يي ام مَلْعَت »

 دقو ،هتبوقع :يأ ٢٨. ٢٠( :نارمع لآ] ه ُهَسْفَن ةللا مُكرذَحْت ذَحْيَو» هلوقو ،كبيغ ملعأ

 .ةيافك اذهبو ،حرشلا مدقت

 لصق

 ىلاعت هلوق يه ةيآ لدعأو ،يسركلا ةيآ يه نآرقلا نم ةيآ مظعأ :ليق

 ؛هزي از ةرذ لاقم لمغي نت ه هري اربح ةرد لاقم لمغَي نمَق»
 > ناسحإلا لذَْلاب أت هللا » ىلاعت هلوق يه هنم ةيآ مكحأو 5٧ ٨[© :ةلزلزلا]

 ُزُك متنأ » ىلاعت هلوق يه هنم ةيآ فوخأو ٩٠[5 :لحنلا] ةيآلا مامت ىلإ

 اي ل » ىلاعت هلوق ةيآ ىجرأو 6٣٨ : .جراعملا] «ويين ةنج ةنح ج َلَخذُي نأ مهنم + م ئرما

 بونذلا رِفْفَي ةللا ن ٤ هللا ةمحَر نم اوظتفَت ال مهنأ ىَّلَع اوفرسأ ا يدابع

 زئأؤ وفقلا ذخ » يهو هنم ةيآ يف قالخألا مراكم عمجو ،اه٣ ؛رمزلاا 4 ايِمَج

 ١٩٩[. :فارعألا] 4 َنيِلِهاَحْلا نع ضرغ فزئلاب

 يف ًن» ىلاعت هلوق يه تانيب تايآ رشع اهيف هنم ةيآو ،'..نآرقلا نإو

 ؛ بابألا ييوأل تايآل راهنلاو للا فالتخا ضزألاو تاوملا قلَخ

 .نيتملك رادقمب لصالاب ضايب )١(



 ؛لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 6 / ٥٧٤ 7 ١

 اوبرشاو اولُكَو» ىلاعتو هلوق يهو بطلا اهيف هللا عمج ةيآو 5ا٠٥١ :نارمع لآ)

 هسفنل ىلاعت هللا اهلاق ةيآو ٣١[، :فارعألا 4 نيفرشملا ثحي ال هنإ اوفرنُت الو

 اهيف تقدص ةيآو &[ه٦ :تايراذلا] 4 نوذبغَيل الإ سنإلاو نجلا ثَلَخ امَو» يهو

 ىَلَع ىَراَصّنلا تي ويلا تَلاَقَو» ىلاعتو هلوق يهو '"[ىراصنلاو دوهيلا]

 '"[بذك ةيآو] ،ا٢١٠ :ةرقبلا 4 ئش ىّلَع ُدوُهَتْلا ى تتيێل ىَراَصَنلا تَلاَتَو يش

 4 بذك مدي ه هصيمق ىّلَع اوغاَجَو» ىلاعت هلوق فسوي ةوخإ مهو ءايبنألا اهيف

 نإَق اهنم تجرخأ اَتَيَر » ىلاعت هلوق رانلا لهأ لوق نم ةلوقنم ةيآو ١٨٢[، :فسيري]

 ىلاعت هلوق يهو ةكئالملا لوق نم ةيآو ءاد : :نونمؤملا] 4 َنومملالَت انق اذغ

 ،هللا هنعل سيلبإ لوق نم ةيآو &ا[٢٣ :ةرتبلا] 4 اَتَعْمَلَع ام الإ ات ا مْلِع ال َكَناَحبْس »

 .ملعأ هللاو ،[ه :ص) 4 َنيِعَمَأ ْمُهَتيوغأل َكتّرِعبَق َلاَق» ىلاعت هلوق

 ىلاعت هلوق فرخزلا ةروس نم يهو بارعإلا عيمج تعمج ةيآو
 يذلا فلألا يف حتفلاو ،لوألا ماللا ىلع نوكسلا ٦١[ :فرخزلا 4َُلخَْلا»

 فلأ ماللا دعب مضلاو زمهلاو ،ءاخلا يف رسكلاو ٥فلأ ماللا نم ءاخلا لبق

 فلألاو ،©فلأ ماللا اذه ىلع دملاو ،ديدشتلا كلذكو ءاخلا نم قوفأ يذلا

 ذإ ،ءادتبالا ىلع حتفلاب كرح نكل لصو فلأ فيرعتلا فلأ وه لوألا

 وه اهنم عطقلا فلأو نكاس ىلع الإ فقت الو ‘كرحتمب الإ ئدتبت ال برعلا

 .ملعأ هللاو ؤفلأ ماللا سأر وهو ءاخلا لبق يذلا

 .لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )١(
 ركملا ببسب ءايبنأب اوسيل فسوي ةوخإ نأ حيحصلاو لصألاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )٢(

 .مهنم ناك يذلا بذكلاو



 ٠ ٤ . ٥٧٥ - صنلا قيقحت :يناثلا مستلا

 (١هاللاو فلألاب فيرعتلا يناعم يف ةدناف :لصق

 :كلوقك .ةقيقحلا ةقباطمل نهذلا يف هللا دهع رابتعاب دحاول يتأي دق

 هيلعو "جراخلا يف دوهعم قوس كبطاخم نيبو كنيب سيلو ،قوسلا لخدا
 :رعاشلا لوق لمح

 "اينيينغي ال ثلث تمث ثضرَعف ينبشي ميئللا ىَلَع ؤُشأ ذقلو

 .هنم الاح ال ميئلل ًافصو (ينبشسي) ردقي كلذلو ،ةركنلا نم برقي اذهو

 كلذو ءىشلا ةياغ غولب وه :قارغتسالاو 6قارغتسالا فيرعتلا ديفي دقو

 ًنإ» ىلاعت هلوقك ضعب نود اهضعب ىلعو دارفإلا ريغ ىلع هلومح عنتما اذإ
 ٣[. 0 :رصعلا] ه اونَمآ نيذلا الإ ه رنخ ىنل ناسنإلا

 بقلا غلاغ» ىلاعت هلوقك يقيقح برضف :نابرض قارغتسالاو

 عمج :كلوقك يفرع برضو .ةداهش لكو بيغ لك يأ [أ٣ :ماعنالا ؟ ٍةَداَهَشلاَو

 .ايندلا ةغاص ال هتكلمم فارطأ وأ هدلب ةغاص عمج اذإ ةغاصلا ؤيمألا

 عماسلا نهذ يف هراضحإ ىلإ ملكتملل سيل هنأل امإف ةفاضإلاب ناك نإو

 :هلوقك اهنم رصخأ قيرط

 )١( ص ينيوزقلا بيطخلل ةغالبلا مولع يف حاضيإلا باتك نم صخلم لصفلا اذه )٢٢-٥١(
 كلذ عجار "حاضيإلا يف امم ةبيرق ةرابعب ىرخأ ةرات فلتخيو هظفلب ةرات صنلا قفتيف
 .باتكلا اذه لوأ ةساردلا يف الصفم

 يناغألا بحاص ىور ٧ةماميلاب ةفينح ينب ءارعش نم رعاش ىفنحلا ورمع نب رمش :لئاقلا )٢(

 ثعب دق يناسغلا ةلبج نب ثراحلا ناكو م٤٦٥ وحن ةليغ ءامسلا ءام نب رذنملا لتق ًارمش نأ

 نوكيو .هكلم نم هل جرخي نأ ىلع نامالا هلأسي اذه رمش ءاول تحت مالغ ةئامب رذنملا ىلإ
 رذنملا عم ناك نم قرفتو رمش هلاتغاف هعم ناملغلا ماقأو كلذ ىلإ رذنملا نكرف هلبق نم

 خيرات يف لصفملا 6يلع داوج روتكدلا :رظنا .تايعمصألا ىف رعش هل .هركسع اوبهتناو
 .يقاسلا راد إم١٠٠٢/ه٢٢٦٤١ ةعبارلا .ط / ج !مالسإلا لبق برعلا



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٧٦ 7 7 7 ٦٢َ

 (ا)ه۔٤ ه 2- ح ١. ه . ۔ ٨“۔ذ . ه ۔ .,۔۔ !ا ۔ ۔۔١ [۔
 قثوُم ةكمب يي امثجو تينج دعصم نيب اميل ١ بكرل ١ عم ي اوه

 :هلوقك ةهجل حوجرم وأ رذتعم ليصفت نع اهئانغإل امإو
 '"١ثابشأ ناقفخ ليغ يف مهل وسأ مهنأك ءاقللا موي رطم ونب

 مظعتف ارضح يدبع :كلوقك هيلإ فاضملا نأشل اميظعت اهنمضتل امإو

 وأ "دبعلا نأش مظعتف بكر ةفيلخلا دبع :كلوقك فاضملا نأشل وأ ؛كنأش

 اريقحت وأ ،نالف نأش مظعتف ،نالف دنع ناطلسلا دبع :كلوقك امهريغ نأشل

 .رضح ماجحلا دلو :وحن

 4 ىعست ٌلُجَر ةيدملا ىصفأ نيم َاَجَو» ىلاعت هلوقك دارفإللف ريكنتل امأو

 نب ةيواعم نبا بالكلا موي ريسأ رعاشلا ثوغي دبع نب ةعيبر نب ةبلع نب رفعج وه لئاقلا )١(
 يف هركذ دق هل نبا مراعو مراع ابأ ىنكيو بعك نب ثراحلا نب بعك نب لقعملا نب ةءالص

 هموق يف روكذم سراف لزغ لقم رعاش ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا يمرضخم نم وهو هرعش

 يف هلتق هنإ ليق ليقع ينب نم الجر لتق رفعج ناكو ًاضيأ ارعاش ةعيبر نب ةبلع هوبأ ناكو
 ثدحي ناك لب ليقو مهيلع اهراغأ ةراغ يف لب ليقو اهيلع ارياغتف اهناروزي اناك ةمأ نأش

 هيلع اودعتساف الجر مهنم لتقف هولتاقف نهيلإ هقيرط يف هودصرف هتني ملف هوهنف مهءاسن
 جرفلا وبأ) اهاور نم ىلإ بسنتو ركذت اهلك تاهجلا هذه يف هرابخأو هنم داقأف ناطلسلا

 .(توريب ،ركفلا راد ٥٠/١٣. ج ،يناغالا .يناهفصألا

 نب ناورم ،مادنهلا وبأ :ليقو كطسملاوبأ ،ءارعشلا سأر ةصفح يبأ نب ناورم وه لئاقلا )٢(

 موي ناورم هقتعأ "يومالا "مكحلا نب ناورم ىلوم ،ديزي ةصفح يبأ نب ىيحي نبا ناميلس
 :لاقيو ،ناورم دي وأ ،نامثع دي ىلع ملسأف ،ايدوهي ابيبط ةصفح وبأ ناك لب :ليقو ثرادلا

 ،دادغب مدقف ،ةماميلا لهأ نم ةصفح يبأ نب ناورم ناكو ارخطصا يبس نم ةصفح ابأ نإ

 ءارعش ىلع اهب لضف يتلا ،ةيماللا :هلام دوجأ :زتعملا نبا لاق اديشرلاو يدهملا حدمو

 دحاو تيب ىلع ةفيلخ نم ذخأو :لاق ،ميظع لامب اهيلع هزاجأف ،ةدئاز نب نعم يف هنامز
 :اهنم ةيماللاو مهرد فلأ ةئم ثالث

 لبشأ ناقفخ نطب يف اهل دوسأ ..مهنأك ءاقللا موي رطم ونب

 لزنم نيكامسلا نيب مهراجل ..امنأك ىتح راجلا نوعنمي مه

 ٤٧٩/٨(. ج ،ءالبنلا مالعأ ريس ،يبهذلا) :رظنا .ةئمو نينامثو نيتنثا ةنس ناورم تام



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىَلَعَو» ىلاعت هلوقك ةيعرنلل وأ لاجرلا صاخشأ نم درف يأ ا!٠ :سبز

 وهو 6سانلا فراعتي ام ريغ ةيطغألا نم عون يأ !ه :ةرنبلا ةواشغ مهراصبأ
 ىلَع سانل صرخأ مُهنَدجَتلو » ىلاعت هلوقو ،هللا تايآ نع يماعتلا ءاطغ

 مهندجتلو {ةدئازلا ةايحلا وهو صوصخم ةايحلا نم عون يأ ٨١ :ةرفبلا) ةايح
 يضاملا يف مهتايح ىلإ اودادزي نأ ىلع اوشاع ام اوشاع نإو سانلا صرحأ
 الإ ءيش ىلع صرحلاب فصوي ال ناسنإلا نإف لبقتسملا يف ةايح رضاحلاو

 .هيلع صرحلاب هفصو لاح هل ادوجوم ءيشلا كلذ نكي مل اذإ

 ْمُكَل» :ىلاعت هلوقك هيلإ دنسملاب هصيصختل امإف دنسملا ميدقت امأو

 وأ مئاق امإ ديز :لوقي نمل ،وه مئاق :كلوقو ا٦ :نورناكلاا 4 نيد يلو كنيد

 :مهلوق هنمو ،امهدحأب هصصخي نأ ريغ نم ،دوعقلاو مايقلا نيب هددريف دعاق
 رومخ فالخب يأ !ء :تناملال لع اَهيِف ال» :ىلاعت هلوق هيلعو ،انأ يميمت

 كلذ ه ملا» ىلاعت هلوق يف فرظلا مدقي مل اذهلو ،لوقعلا لاتغت اهنإف ايندلا

 .ىلاعت هللا بتك رئاس يف بيرلا ديفي الئل (! ١. :ةرقبلاا ؟هيف َبنَر ال باتكلا

 حتفلا ىلع نونلا ةددشم ةزمهلا ةروسكملا (نإ) ربخ يف لخدت يتلا ماللا

 .ركنمل اباوجو ديكأتلل يه امنإ

 نم ديز مايق نع كرابخإف :ىلوألا امأ .مئاق اديز نإو ،مئاق ديز "[:كلوقو]
 اديكأت :ةثلاثلاو لئاسل اباوج ديز مايق نع كرابخإ :ةيناثلاو ،لئاس نم لاؤس ريغ

 باَحضأ التم مهل برضاو» ىلاعت هلوق لمح هيلعو ؤبذكمل ًاباوجو ربخلل

 لاب انزَرَع امُهوُبَدَك نيت موب اتلس 5 ه َنوُلَسزُمْلا اماَج ذ ةيرقلا

 نم نَمحَرلا لأ امو الثم و زنب الإ من ام اولاق ه .نول : :لإ انإ ولاق

 ٨٦١٢ :سيا ؟َنوُلَسْزُمَل مكيلإ نإ ملع انر اولاق ه َنوُبِذَكت ا تن نإ ءيش

 .ىنعملا اهيضتقي نكل لصالاب تسيل نيترصاحلا نيب ام )١(

  



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٧٨ 7 _ ٣

 مهرابخإ يف بيذكتلا مهل اورهظأ امل ماللا اهيف يتلا ةثلاثلا يف مهلوق ىرت الأ

 .'»ملعأ هللاو ،ماللاب ربخلا اودكأ اهل نينعذم مهولعجو 6مهتلاسرب

 :ةلأسم

 ؟ناتليبق امهو ٥&فرصني ال (دومث)و ©&فرصني (داع) فيك :ليق نإ

 نإو ©فرصنم وهف لصألا رابتعابو ىحلا ليوأتب ناك اذإ ًادومث نإ :هل ليق

 نب دومث وهف دجلا ىلإ نيبوسنم اوناك اذإ وهو هفرصت ال ةليبقلا هب دارملا ناك

 .ليلقلا ءاملا دومشثلا ذإ ،مهئام ةلقل اومس :ليقو .حون نب ماس نب مرإ نب رباع

 هيلإ اوبسنو .حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع ىلع اوبسن داع امأو

 ال :ليقو ،نكاس هفورح نم طسولا ،ءاجهلا يثالث هنأل ؛فرصم مسا هنأو

 .فرصني

 اهلحمو ىلوألا ءايلا ترسك فيك ١٢٦[ :فارعألا] ةللا يلو نإ » هلوقو

 ملكتملا ريمض ءاي يه يتلا ةريخألا ءايلا حتفو 04 ًنإ» مسا اهنأل ؛بصنلا

 ؟رسكلا اهلصأو

 ىلع هبارعإ نوكي ملكتملا ريمض لبق يذلا فرحلا نأ :كلذ يف لوقلاف

 ءاي هلبقتسا امل نكل عوفرم ماللا لصأف ،يلام اذه :كلوقك ،اعابتا هولتي ام

 كلذكو ‘هعابتإل اروسكم تبث ةفاضإلاب لصألا روسكم ملكتملا ريمض
 ملكتملا ريمض ءاي هالت املو ‘فرظ هنأل ؛حتفلا لادلا لحم ،يدنع :كلوق

 .ريثك اذه لثمو ،هل ًاعابتإ رسكنا

 هانركذ ام ديؤيو» :هصنو .حاضيإلا باتك يف امك دربملا بدالا ملاعل بسني صنلا اذه )١(

 ٨مئاق هللادبع :نولوقي اوشح برعلا مالك يف دجأ ينإ هلوق نع يدنكلا سابعلا يبأ باوج

 هللا دبعف ،ةفلتخم يناعملا لب 5:لاق نأب ادحاو ىنعملاو مئاقل هللادبع نإو ،مئاق هللادبع نإو

 باوج :مئاقل هللادبع نإو لئاس لاؤس نع باوج :مئاق هللادبع نإو ،همايق نع رابخإ :مئاق

 ٢٤(. ص ثةغالبلا مولع يف حاضيإلا ،ينيوزقلا) «ركنم راكنإ نع



 ٨ ٥٧٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
  7مس ,= -٩

 ءاي هالت املو ،عفرلا هلحم (يلو) ءاي لوألا ءايلاف ؛َيّيلَو» هلوق كلذكف
 ءاي حتف مث !ملكتملا ريمض ءاي ءيجم دنع انركذ ام راسكناك رسكنا ملكتملا
 هلحم ملكتملا ءاي لصأ نأل ؛ناترسكلا ىلاوتت نأ ةهارك ملكتملا ريمض
 تبث ةلا يلو َنإ» هلوق نم للا»ب لصو املو ،هيلإ (يلو) ةفاضإب رسكلا
 تناكف "حتفلاب يناثلا ءايلا كرحو .انركذ ام ىلع رسكلا ىلع لوألا ءايلا
 !؟ ٠ :نارمع لآ] لا ه ملا» :ىلاعت هللا لاق امك ،تاكرحلا فخأ انه اه ةحتفلا

 ريمضلا ءاي نأ :رخآ هجوو ملعأ هللاو نكاس وهو «ةنلآ» نم فلأ "..حتف
 ٦[، :نورفاكلا] هنيد يلو مكنيد ْمُكَل » ىلاعت هلوقك لصولا دنع ةحوتفم نوكت

 .ملعأ هللاو ،'"!اهنوكسب ئرقو

 لصخ

 ولف] ،أركنم لاجر نيبو ماللاو فلألاب ًافرعم لاجرلا ةظفل نيب قرفلا يف

 فلح نإو ،ثنح دقف رثكأ وأ ادحاو الجر ملكف لاجرلا ملكي )"[ال نأ فلح

 .ادعاصف نيلجرلا نم ملكي ىتح ثنحي الف الاجر ملكي ال
 جرخ هنأ كلذو ،هللا هنعل سيلبإ [٤ه :لافنالا 4 يل ُمكَل بلاغ ال » :لئاقلا

 .'يجلذملا مث ينانكلا ةقارس ةروص ىلع شيرقل

 .ثالث وأ نيتملك رادقمب لصألاب ضايب )١(
 .اهتءارق جيرخت مدقت ()

 .لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )٢(
 نب ميت نب ورمع نب ،ةيحانلا كلت ريبك جلذم ينب ديس مشج نب كلام نب ةقارس وه )٤(

 ىنكي .هج ىلإ بسني دقو .يجلدملا ينانكلا ةنانك نب ةانم دبع نب ةرم نب جلدم

 امل ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا هكاردإ يف هتصق يراخبلا ىور ،اديدق لزني ناك نايفس ابأ

 بلط هنإ مث ،هسرف الجر تخاس ىتح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اعدو "ةنيدملا ىلإ رجاه

 تام :رمع وبأ لاق ،حتفلا موي ملسأو ،انامأ هل بتكو لعفن ،هيلع لدي الأو صالخلا هنم

 زييمت يف ةباصإلا ارجح نبا) :رظنا .نامثع دعب :ليقو .نيرشعو عبرأ ةنس نامثع ةفالخ ىف

 ٣٥/٢(. ج :ةباحصلا

  

 



 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك _ ٥٨٠
   . ؤ= -. - >

 كلذ لئاقلا ،نآرقلا :ىنعي ٨١[ :لافنالا ؟اذه لثم اَنْلمَل ءاشت ؤَل» :لئاقلاو
 1 . زا

 4 ءامسلا نم ةراَجِح اَنيَلَع زطمأق ةدنع نم َقَحلا وه اذَه َناَك نإ » لئاقلاو

 ١[. :جراعملا] 4 عقاو باذعب ياس َلأَس » 5'"..[ح٢ :لافنألا

 مصاع أرق ٢٥! ؛سنري] ؟ يدهت ال نمأ » ىلاعت هلوق سنوي ةروس نمو
 ىلع رسكلاب تكرح ةنكاس ءاهلا تناكو لادلا يف ءاتلا مغدأف لادلا ديدشتب

 أرقو ءةرسكلاب '"![هكرحف] ،نينكاس ءاقتلا نم ًارارفو ،لادلا ةرسكل ةرواجملا

 .ملعأ هللاو ،ءاهلا ىلإ ةمغدملا ءاتلا ةحتف اولقن ،ءاهلا حتفب ريثك نبا

 ةعامج هأرق ٢٥[ :لمنلاا ؟اودُجشا اي الأ» ىلاعت هلوق لمنلا ةروس نمو

 اله :هللادبع هأرقو ،ًارمأ هولعجو ،اودجسا ءالؤه اي الأ :ىنعم ىلع فيفختلاب
 4اوُدُجَْي الأ » نوقابلا أرقو ،هلل نودجسي الأ :بأ ةءارق يفو ؟نودجست

 .'“هلل اودجسي الئل مهلامعأ ناطيشلا مهل نيز :ىنعمب ،ديدشتلاب

 :لقي ملو ٥"! :بازحالا 4 ءاسنلا نم دَحَأَك مل يتلا ءاسن اي» هلوقو

 ،ثنؤملاو ركذملل حلصي ،سنجلا ىنعم ىلع ماع دحألا نأل ؛ةدحاول

 .عمجلاو دحاوللو

 :هلوأو يناثلا ءزجلا هيليو لوألا ءزجلا ىهتنا

 نآرقلا لئاوأ بيرغ ريسفت يف

 6ريثك نبا ريسفت) :رظناو ،هعجارف لبق نم ةلصفم هتصق تمدقت دقو ثراحلا نب رضنلا وه )١(

 ٤٧/٤(. ج

 هلوق ىف لئاسلا وه كلذكو ثراحلا نب رضنلا اضيأ وه لئاقلا امومعو لصالاب ضايب )٢(

 .4 عقاو باذم لئاس َلأس» ىلاعت
 .ةيآلا هذه يف تاءارقلا هوجو جيرخت مدقت دقو لصالاب ضايب نيترصاحلا نيب ام )٢(

 )٤( ج :طيحملا رحبلا) طسب ديزم رظناو ،ةيآلا هذه يف تاءارقلا هوجو جيرخت مدقت ٨٩/٧(.



 ٥٨١ _ تايوتحملا سرهف
 رجح رصم, __

 تايوتحملا سرهف

 ٩ ءادهالا

 ٧ ريدقتو ركش
 ٩ ةمدقملا

 ةساردلا :لوألا مسقلا

 ٥ نآرقلا مولع يف اَقيلأت نيينامغلا دوهج :لوألا لصفلا
 ٩ ةينامعلا فحاصملا يف نآرقلا مولع :لوألا ثحبملا ه

 ٢٠ (ريشب نب هللادبع) تاءارقلا فحصم :الوأ

 ٢ يفاوصلا فحصم :ايناث

 ٢٥ مايزلا فحص :تلاث

 ٢٥ يثراحلا فحصم :اعبار

 ٢٦ يلياولا فحصم :اسماخ

 ٢٧ يدنسلا فحصم :اسداس

 ٢٨ خسانلا لوهجم نؤلم فحصم :امعباس

 ٣٠ نآرقلا مولع يف ةلقتسملا تافلؤملا :يناثلا ثحبملا ٠

 ٣١ نامثلا تاءارقلا يف طسوألا باتك :الوأ
 ٣ ءادتبالاو فقولا يف (دشرملا) باتك :ايناث

 ٣ نآرقلا فوقو ةفرعم يف (ينغمملا) باتك :الاث

 ٥ ةينآرقلا ماكحألا يف ةينارونلا ةردلا :امبار

 ٣٦ نايقعلا دوقع باتك :اسماخ
 نآرقلا ماكحأو ديوجتلا يف عومجم :اسداس ٣٨

 ؛٠ةينامغلا ةيهقفلا تاعوسوملا يف نآرقلا مولع نم لئاسمو باوبأ :ثلاثلا ثحبملا .

 ٤ ةكرب نبا عماج :الوأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ٥٨٢ , ٨
“/ ___ 

 ٤٣ ناميإلا دعاوق ديهمت باتك :ايناث

 ؛٥ فيرصتلا ديلاقم باتك :ائئلاث

 ٤٦ ةعيرشلا سوماق باتك :اهعبار

 ٤٧ سمشلا ةعلط :اسماخ

 ٩ ماظنلا رهوج :اًسداس

 0١ يملاسلا مامإلا تاباوج :امعباس

 21 رهوجلا راثن :انماث

 0٥ بيذهتلا باتك نم نآرقلا مولع يف باب :اعسات

 0٧ نآرقلا مولع يف ةيملعلاو لئاسرلا :عبارلا ثحبملا ه

 7 ديوجتلا ملع يف لئاسم ْباَوَج :الوأ
 0 ................................. هب لماعلاو هلماحو هئراق لضفو ميظعلا نآرقلا لضف يف ةذبئ :ايناث

 0٨ ةديفملا تالاؤسلا ىلع ةديجملا تاباوجلا :انلاث

 ٠ هتافلؤمو يلوغملا خيشلاب فيرعتلا :يناثلا لصفلا
 ٦ يلوعملا خيشلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا ه
 ٧١ بيذهتلا باتكب فيرعتلا :يناثلا ثحبملا ه

 عبارلا بابلا يف فلؤملا ةيجهنم نايب :ثلاثلا لصفلا
 ١٠١ :«بيذهتلا» باتك نم «نآرقلا مولع» يف

 ظن ةئطوت

 ١٠٣ ةلزنملا هللا بتك دادعت يف هجهنم

 ١٠٤ يندملاو يكملا لوانت يف هجهنم

 ١٠٦ هفورحو هتاملكو ميركلا نآرقلا تايآ دع يف هجهنم

 ١٠٧ اهانكو روسلا يماسأ لوانت يف هجهنم

 1٠٩ هتغالب بيلاسأو ميركلا نآرقلا ةغل يف هجهنم

 11 هديوجتو ميركلا نآرقلا ةوالت ماكحأ لوانت يف هجهنم

 ٠٦ نآرقلا بارعإ لوانت يف هجهنم

 ١٦١ نآرقلا يناعم بيرغ لوانت يف هجهنم

 " ............................... (نآرقلا نم يناعملا بيرغ يف) ناونعب هل نونَعو :لوألا عضوملا

  

  

  

 



 تايوتحملا سرهف

 (نآرقلا لئاوأ بيرغ ريسفت يف) ناونعب هل نوْنَعو :يناثلا عضوملا

 ميركلا نآرقلا مولع يف ئراقلاو ثحابلل هيبنت

 لصفلا اذه يف ثحابلا لمع

 ىنسحلا هللا ءامسأ لوانت يف هجهنم

 ميركلا نآرقلا نم خوسنملاو خسانلا لوانت يف هجهنم

 هباشتملاو مكحملا لوانت يف هجهنم

 تاءارقلا لوانت يف هجهنم

 تاءارقلا يف «ةيبطاشلاه عم هجهنم هباشتو يلوعملا خيشلا

 اققحم باتكلا صن :يناثلا مسقلا

 [نآرقلا لزنأ فيك] لصف

 نآرقلا نم لزنأ ام لوأ

 ةنيدملاب لزنأ يذلا امأو

 نآرقلا نم لزنأ ام رخآو

 ةروسلا ةين يف لصف

 [نآرقلا ةغالب هوجو يف] لصف
 [نآرقلا نع قداصلا رفعج لوق يف] لصف

 [نآرقلا تادجس يف] لصف

 [ةلمسبلاو ةذاعتسالا يف] لصف

 اهعفانمو اهصاوخو ةلمسبلا ةفص يف لصف

 [اهصاوخ يفو ةلمسبلا ركذ نم لوأ يف] ةلأسم

 [ةءارقلا ديوجتو ليترتلا يف] لصف
 ةءارقلا ديوجت يف لصف

 ءافخإلا يف لصف

 7 بالقإلا لصف

 ...... ةنغ عم ماغدإلا يف لصف

 ................. ةنغ الب ماغدإلا يف لصف

 ... نيبراقتملا ماغدإ يف لصف
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٧٧٦ 

١٨٦٢ 

٨٣ 

٨٤ 

١٨٥ 

 آلا

١٨٦ 

٧٨٦ 

  

  

  

  



 ٤٩٧٩ح- ٤ ٥٨
 (لوألا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 `ب ر۔ ي

 ١٨٧ هقيقرتو ءارلا ميخفت يف لصف

 ١٨٨ ماللا قيقرت يف لصف

 ٨٩ ةلقلقلا فورح ىف لصف

 ٨٩ ةلعلا فورح يف لصف

 ٩٠ ةروهجملا فورحلا يف لصف

 ٩١ قابطإلا فورح يف لصف

 ٩١ رركملا فرحلا يف لصف

 ١٩٢ تازمهلا يف لصف

 ٩٣ ديدشتلا يف لصف

 1٩ مامشإلاو موزلاب فقولا يف لصف
 1٩٦ [دودملا ماكحأو دملا فورح يف] ةلأسم

 1٩٩ [ةيرمقلاو ةيسمشلا ماللا يف] ةلأسم

 1٩٩ [فحاصملا يف ديوجتلا ماكحأ زومر يف] لصف

 ٢٠١ ............................ فقولا لحم ةرمحلاب فحصملا يف بوتكملا زمرلا ةفرعم يف لصف

 ٢٠٢٣ «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزت» ةلق يبنلا لوق ريسفت يف لصف

 ٢٠٥ نآرقلا بارعإ بصاون نم برغتسي اميف لصف

 ذل ةرقبلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ ضعب

 ٢٢٦ نارمع لآ ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 افخ ءاسنلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٢٣٥ ءايبنألا ةروس نم تابوصنملا بيرغ ضعب

 ٢٣٥ ليئارسإ ينب ةروس نم تابوصنملا بيرغ ضعب

 ٢٣٦ هط ةروس نم تابوصنملا بيرغ ضعب

 ٢٣٦ لحنلا ةروس

 ٢٣٧ رجحلا ةروس

 ٢٣٨ فسوي ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٢٤١ دوه ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٢٤٢ سنوي ةروس نم تابوصنملا بيرغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 "ه ٠ ___ تتتستس
 ___ رست

 ةءارب ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ..٢٤٢

 ماعنألا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ٦٤٤

 ٢٤٦ فارعألا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 صصقلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٢٥٧

 توبكنعلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ٢٥٧

 ٢٥٨ مورلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٢٥٨ نامقل ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٢٥٩
 ة اجسلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 بازحألا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٠" أبس ةروس نم تابوصنملا بيرغ

٢٥٩ 

 ٦٦١ سي ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 " تافاصلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٧٨٦٢ ص ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ل رمزلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ٢" نمؤملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 قآ تلصف ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٤" ىروشلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٥" ناخدلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ٥" ةيثاجلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٦" فاقحألا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٦٦٦ ةمي دمحم ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ٦٢٦٦ حتفلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٦٢٦٧ تارجحلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٧" ق ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ٧" تايراذلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 . روطلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 مجنلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
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 رمقلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 نمحرلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ةعقاولا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ديدحلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ةلداجملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 رشحلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ةنحتمملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 فصلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ةعمجلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 نباغتلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 قالطلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ميرحتلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ةقاحلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 حون ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 نجلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 نجلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 لمزملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ميرحتلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 جراعملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 رثدملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ةمايقلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 نيتلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ناسنإلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 قلعلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ردقلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 تالسرملا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 ةنيبلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ

 (لوالا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
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 ,\+ ٥٨٧ تايوتحملا سرهف

 ٠‘م تاب : روصنملا بيرغ

 تلزلز اذإ ةروس نم تاب اب ز

 ةروس نم تابوصنملا بيرغ

. 
 تايداعلا هروس نم

 ؛

 ابوصنملا بيرع
. 

 ٢

 كلذكو
 شيرق ةروس نم باب

 ٢٧٤

 نورفاكلا ةروس /

 ٢٧٤

 ِ ثملا بيرغ

 رصنلا ةروس نم تابوصنملا بيرغ
 ٢٧

 تابوصنملا بيرغ
 رم

 بهل ةروس نم تاب ا بيرغ

 ٢٧٥

 تابوصنملا بي
. 

 نم كاب
 . راع انلا ة

 تابوصنملا بيرغ
 ليللاو سمشلا رجفلاو تاعزانلا ةروس

 ٢٧٥

 يففطملا ةروس نم تاب
 ه................................ :

 .لا
 رففطملا ةروس

 .....٢٧1

 ف و ةبوتلا ةروس نم تابو 7
٦٦ 

 ١0

 رجفلا ةروس
 -= اهريغو رونلاو فهكلاو ميرم

 روس

٧٢آ.......................
 

 ن ذ آ لصف

 آرقلا نم بوصنملا بيرغ يف رخ

 ةحتافلا ةروس
 روسلا بيترت ىلع نآرقلا نم ب

 ............٢٨ ٠

 :
٨ 

 9

 نارمع لا ةروس

 ٢

 ءاسنلا ةروس

 ةدئاملا ةروس

 ٢٩٣ .

 ماعنألا ةروس

 ٣٠٤

 فارعألا ةروس

 ٣٠ ٩

 لافنألا ةروس

 ٣٧

 ةءارب ةروس

 ٦٢٤
 ٢

 سنوي ةروس

 ٣ ٢٧

 دوه ةروس

 ٣٣٢

 فسوي ةروس

 ٣٣٦

 دعرلا ةروس

 ٣٤١

 ميهاربإ ةروس

 ٣٤٥

 رجحلا ةروس

 ٣٤٦

 ٣٤٧

 ٣٤٨
 لحنل ا ةروس

  

  

  

  

  

  

 



 رجح ۔۔۔ ر ٥٨٨

 ناحبس ةروس

 فهكلا ةروس

 ميرم ةروس

 هط ةروس

 ءايبنألا ةروس

 نونمؤملا ةروس

 رونلا ةروس
 ناقرفلا ةروس

 ءارعشلا ةروس

 لمنلا ةروس

 صصقلا ةروس

 توبكنعلا ةروس

 مورلا ةروس
 نامقل ةروس

 ةدجسلا ةروس

 بازحألا ةروس

 أبس ةروس

 ةكئالملا ةروس

 سي ةروس
 تافاصلا ةروس

 رمزلا ةروس

 نمؤملا ةروس
 تلصف ةروس

 ىروشلا ةروس

 فرخزلا ةروس
 ناخدلا ةروس

 ةيثاجلا ةروس

 (لوألا ڵزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
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 تايوتحملا سرهف

 فاقحألا ةروس

 حتفلا ةروس

 تارجحلا ةروس

 ق ةروس

 تايراذلا ةروس

 روطلا ةروس

 مجنلاو ةروس

 رمقلا ةروس

 نمحرلا ةروس
 ةعقاولا ةروس

 ديدحلا ةروس
 ةلداجملا ةروس

 رشحلا ةروس

 ةنحتمملا ةروس

 فصلا ةروس

 ةعمجلا ةروس
 نيقفانملا ةروس

 نباغتلا ةروس

 قالطلا ةروس
 ميرحتلا ةروس

 كلملا ةروس

 ملقلا ةروس

 ةقاحلا ةروس

 جراعملا ةروس

 حون ةروس

 نجلا ةروس

 لمزملا ةروس

 هكس
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2`. .. 
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 ةمايقلا ةروس

 ىتأ له ةروس
 تالسرملا ةروس

 أبنلا ةروس

 تاعزانلا ةروس

 سبع ةروس

 تروك ةروس

 (لوألا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
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 تايوتحملا سرهف

 رثاكتلا ةروس

 رصعلا ةروس
 ةزمهلا ةروس

 ليفلا ةروس

 شيرق ةروس
 نوعاملا ةروس

 رثوكلا ةروس
 نورفاكلا ةروس

 رصنلا ةروس
 دسملا ةروس

 صالخإلا ةروس
 قلفلا ةروس

 سانلا ةروس

 نآرقلا نم عوفرملا بيرغ يف لصف
 نآرقلا نم رورجملا بيرغ يف لصف

 نآرقلا نم مزجلا بارعإ بيرغ يف لصف
 نآرقلا نم يناعملا بيرغ يف لصف
 [ةينآرقلا ظافلألا ضعب ةلالد يف] لصف

 اهرهاظ ريغ ىلع هللا باتك نم تايآ ريسفت يف لصف

 اهريسفتو هللا ءامسأ يف لصف

 نآرقلا نم خوسنملاو خسانلاو خسنلا ركذ يف لصف

 [ةنسلابو نآرقلاب نآرقلا خسن لصف]
 نآرقلا نم مكحملا يف لصف

 نآرقلا نم هباشتملا ىف لصف

 ماللاو فلألاب فيرعتلا يناعم يف ةدئاف لصنف

 تايوتحملا سرهف

٩١٨٦ 

٥٧١ 

٥٧٢ 

٥٧٢ 

٥٧٥ 

٥٨١ 

  

  


