
  

 ةحاصفلا
 هقفلا يِضاَملآ خيشلا تيلأَت

 نوعلا ارت حراج رحت
 (م٧٧٧١ رياتي /٢٢ ه ١١٩٠ ةجحلا يذ نم ٢١:ت)
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 ظاَتْلالاوةَحاَصقلاف

يناَتلاةزْل



 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

 .م٥/٢١/٢١٠٢ خيراتب

 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ۔ ع . 7

 لوال ١ هَعَبطل ا

 م ٢٠١٧ / ه ١٤٣٨

 :عيزوتو رشن
 راثآلا نئازخ ةبتكم

 ءاكرب - نامع ةنطلس

 ٠٠٩٦٨٩٥٥١٠٠٦٢٥ ۔ ٠٠٩٦٨٩٨١٧٧٧٨٩ :لاقن

  

 :يمالعإلا يعارلا

 ينورتكلإلا ةريصب عقوم
 ةيمالسإلا مولعلا يف ةينورتكلإ ةعوسوم 3
 يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامسل -

 نامُع ةنطلسل ماعلا يتفملا

 ..: - &ع. :لصاوتلل

 :ئراقلل هيبنت

 باتكلا سيلو ‘بيذهتلا باتك نم طقف عبارلا بابلل ناءزجلا ناذه

 امف ةعستلا باتكلا باوبأ ةيقب امأ نآرقلا مولع يف عبارلا بابلاو 6هلك

.اهريغو ةيعرشلا كوكصلا ةباتكو ةغللا مولع يف يهو ةطوطخم لازت



 هيملا يضاَتلا خبشلا .تيأ

 فوخل نارت حاتت حرم
 (م١ا٧٧٧ رياتي ٢٢/ه٠٩١١ ةجحلا يذ نم ١٢ :ت)

 ر ٠ مه 2 س 2 س 7

 نىميمجمو ةحسسار د

 يوقلارصاحزتيتيحزنهفادنع

ىفاَتلاَرْجلل
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 هاوثم مركاو

 هئانبأ ف

 ةقفن ىلع باتكلا اذه عبط

 يلوعملا فيس نب رصات نب لاله ليلجلا
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 '١نآرقلا لئاوأ بيرغ ريسفت يف

 باتكل نم ًالماك القن هني يلوعملا خيشلا هلقن «ميركلا نآرقلا بيرغ يف» لصفلا اذه ()

 يناتسجسلا ريزغ نب دمحم يوغللا ةمالعلا هفلؤمل «بولقلا ةهزنب» ىمسملا نآرقلا بيرغ

 يقيقحلا باتكلا فلؤمل يلوعملا خيشلا رشي ملو ه٠٣٣:ىفوتملا ،يريزملا ركب وبأ

 يناتسجسلا باتك ىلع يلوعملا هفاضأ يذلا ديدجلا امأ هفلؤمل باتكلا بسنل ،لعف هتيلو

 :رومأ يف صخلتيف
 عضاوم يف هتاملك ضعب يف فصتو ،هتارابع ضعب رصتخاو اهريسي ءايشأ هنم فذح هنأ

 .ةغل وأ ةملك طبض يف ىرخأ بتك نم وأ ،هدنع نم تافاضإ هيلع داز ،باهسإلاو ليوطتلا
 داز امك ، ةيلصألا باتكلا دهاوش ىلع ةددعتم ةيرعش دهاوش دازو .ةيهقف ةلأسم حيضوت وأ

 امبرف خسن ةدع هل يناتسجسلا باتك نأ امبو ،ةينآرقلا تايآلا ضعبل ىرخأ تاءارق ركذ يف

 يذلاو ،هل يلوعملا هداز ام لك سيلف ،تادايزلا ضعب اهيف يلوعملا اهدمتعا يتلا ةخسنلا

 ضعب وأ ةيرعش دهاوش تادايز وأ ةغل طبض تادايز يلوعملا خيشلل نأ يدنع حجرتي

 رخؤيو لمجلاو تاملكلا ضعب مقي كلذك ،هعجارف ةساردلا يف كلذ ليصفتو ‘تاءارقلا

 .ليلق اذهو ،ةديدج ةغايص اهغوصيف ‘تاملكلا ضعب برهيو اهضعب
 :(لصفلا اذه يف ققحملا لمع) ه

 يتلا ةخسنلا اهبرقأو ،يناتشجشلا ةخسنب لصفلا اذه يف يلوعملا خيشلا هبتك ام تنراق

 ،ىلوألا :ةعبطلا ،ايروس ،ةييتق راد اهتعبطو ،نارمج دحاولادبع بيدأ دمحم اهققح
 ماقو .يناتسجسلا باتكل خسن تسب تنروق يتلا ةققدملا ةعبطلا ىلع ةدايز .م٥٩٩١/ه٦

 فاقوألا ةرازو اهتعبطو ‘(يلشعرملا نمحرلادبع فسوي .د.أ) اهيلع قيلعتلاو اهيقحتب
 .م٣١٠٢ رطقب ةيمالسإلا نوؤشلاو

 خسن ىلع ليكشتلاب هئطبضو هيف ثققدو طقف انه يلوعملا خيشلا هبتك يذلا صنلا تبثأ ه

 نم هيلع تردق ام تلذب دقو ،ةغللا مجاعمو بدألاو ثيدحلاو ريسفتلا بتكو يناتشجشلا

 .ريصقت لصح نإ هللا رفغتسأو ،عسؤلا
 6( ) اذكه نيسوق نيب يناتسجسلا باتك ىلع يلوعملا خيشلا اهداز ةدايز لك ثعضو ه

 = باتك نم وهف هتيمهأل نيسوق نيب عضو نإو هيلإ ريثأ مل ام امأ .ةيشاحلا يف اهيلإ ترشأو



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦١
 روحت - -

 فرعت لوق ،روشسلا لئاوأ يِف ءاجهلا فوؤح رئاسو 4 ملا» ىلاعت هلوق

 اهفرشل اَهب كي هللا مسقأ ءاماسقأ اَهلَعجَي ضغبو 3 هب تحتتفا امب ةروس لك

 .ىلعلا هتاًقِصَو ىنسحلا هئامشأ نايبو ،ةلزنملا هبتك ىناعم اهنأل ؛اهلضفو

 نئ هللادبع لؤقك ىلاعت هلل تام نم ةذوخأم افورح اهلعجت مهضفتو
 .داه نم ءاهلاو فاك ةمسا نم فاَكْلا نإ :ه صصعيهك» يف هللا ةمحر سابع

 نم :لاق "هريغ نمو ،قاص نم داصلاو ميلع نم نيعلاو ميكح نم ءاتلا
 .عفاد يأ انع يداص ينعي داصلا رسكب أرق

 هنعو ،هكلم ميملاو هفطل ماللاو هللا ءالآ فلألا هنأ :اضيأ سابع نبا نعو

 هنعو 3ملعأ هللا انأ (ملا) نأ هنعو نمحرلا اهعومجم (نون)و (محل)و (رلا)

 لزنم نآرقلا يأ ،دمحم نم ميملاو ليربج نم ماللاو هللا نم فلألا نأ اضيأ

 . زي دمحم ىلع ليربج ناسلب هللا نم

 ءاهعقوم يف (ملا)ف مهدنع امأو ،نييفوكلا ريغ دنع ةيآ اهنم ءيش سيلو

 اهفذح مالكلا مهفل اهنم دب ال ةدايز ىلع لدت [ ] اذكه نيترصاح ثعضوو ،يلوعملا -

 .اهل مالكلا ءاضتقال يسفنب اهتفضأ وأ .يناتسجسلا باتك يف ةدوجوم يهو يلوعملا

 فرح لوأ ىلع بترم نآرقلا بيرغ باتك نأ :اهنم بابسأل ةينآرقلا تاملكلا جزخأ مل ٠

 ،دئاوزلا نم اهدرجي لب اهصنب ةينآرقلا ةملكلا بتكي ال ام اريثكو ،مجعملا فورح نم
 نم رم تاءارقلا ىصقتسا يلوعملا خيشلا نأل ؛ىرخألا ةينآرقلا تاءارقلا جرخأ مل كلذكو

 ثيح (ئراقملا يف) لصفلا اذه دعب يذلا لصفلا يف هرخآ ىلإ فيرشلا فحصملا لوأ
 .ةلصفم كلانه عجارتلف تاءارقلا هوجو نم هجو )٤٧٠٠( ىلع كانه تداز

 تالوقنلا ضعب تلحأو ،اهناضم نم ةيرعشلا دهاوشلاو ةيوبنلا ثيداحألا عيمج تجزخ ه

 ثمجرتو ،ةيشاحلا يف ةبيرغلا ةملكلا ثحرشو ،اهرداصم ىلإ يلوعملا خيشلا اهداز يتلا
 .ةروهشملا سيل ةرومغملا مالعألل
 .باتكلا اذه لوأ يف لصفلا اذهل ثحابلا اهدعأ يتلا ةساردلا عسوتب عجاري :(هيبنت) ه

 رطس لدعب لقنلا دوعي مث كانه يلوعملا اهلقن .يناتسجسلل نآرقلا بيرغ باتك ريغ نم يأ (١)

 .يناتسجسلا نم
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 (قسع مح)و سهيآ (مح)و (سي)و (مسط)و (هط)و (صعيهك)و (صملا)و

 .هيف سايقلل لخدم ال فيقوت اذهو تايآب تسيل يقاوبلاو ،ناتيآ

 ءاقتالل روهشملا ىلع ميملا حتف ةللا ه ملا» نارمع لآ ةروس نمو

 ."رسكلاب ئرقو نوكسلاو فقولاو اهلحم ناكو ،نينكاسلا

 ةروسو ،ىرأو ملعأ هللا انأ هانعم :ليق (رملا) ىلاعت هلوق دعرلا ةروسو

 .هنم فرحألا اورهظأ (صعيهك) ميرم

 هلصأ ىلعف حص نإف \كع ةغل ىلع لجر اي هانعم :ليق هط ةروسو

 انه ال :هلوقك افلأ اطي يف تبلق وأ هتزمه تبلقف ءاط (هط) لصأ دمحأ اي

 نأ لمتحي اذه ىلعو ،©تكسلا ءاه اهيلإ مضو رمألا هيلع ينب مث ،عفرملا

 دري نكلو ،ضرألا نع هيانك ءاهلاو ةزمهلا نم هلدبم فلألاو ءاط (هط) نوكي

 .فرحلا ةروص ىلع اهتبتك كلذ

 نإو ،نيتيآ دعو امهنيب لصف كلذكو ةروسلل نامسا :ليق 4قسع ه مح»

 .ميماوحلا يأ هل لصفلاف ادحاو امسا ناك

 ،ناسنإ اي اهانعم ليق (سي) امأو ،هباوج (قسع)و مسق (مح) :هريغ نمو

 يجهتلا فورح رئاس زاجم اهزاجم ليقو لجر اي ليقو .ةت دمحم اي :ليقو

 .روسلا لئاوأ

 رارضخإو ،ءارضخ ةدرمز وأ ةدجربز نم طيحم لبج وه :ليق ق ةروسو
 ،©فورحلا كلذ ىوسو ،لبإلل زجر قو ،هيلع هببقم ءامسلاو هنم ءامسلا

 ؛ةاودلا مسا :ليقو ©توهبلا همساو ضرألا هيلع يذلا توحلا مسا :ليقو

 تغضلا هنومسي نامغ لهأف اهب بتكي ادادم دمتسي ناتيحلا ضعب نأل

 .ملعأ هللاو \ةمظع حابنرقلاو

 .اهجيرخت مدقت )١(



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨ ٨
 وتح .-<

 هباشتملا نم اذه :ليقو ث هيبن نيبو هنيب اميف هللا ملع نم اذه :ليقو

 . ملعأ هللاو

 يف غئاس . ديكأتلل هيفانلا ال لاخدإ 4 ة ةَماَيَقْلا مويب ُغيقأ ل ط ةمايقلا ة هروسو

 اذه ميأ ال ط دلبلا ة ةروس نمو .4 موجنل عنامي هم ب ميأ ال ط هلوقو .مهملاك

 نم ناكملا فرش نإو ،هيف لوسرلا دودحب هديق دلبلا اذهب مسقأ يأ 4 ِدَلبْلا

 يأ هتيكشأ يف امك تكسلل دقو ةيفاشلا يف بجاحلا وبأ لاق ،هلهأ فرش

 الف ليبقلا اذه نم (مييْثأ ال) يف (غيفأ) نوكي نأ اذه ىلعف ،هتياكش تلزأ

 الف دلبلا اذهب فلحأ هانعم نوكيف تابثإ بلسلا بلس نأل ةدئاز الإ نوكت

 .ىنعملا اذه ءادأ ىف (ال) ةدايزل ةجاح

 معز امك رمأل ١ سيل هانعم نأ نم ءاملعلا ضعب هركذ ام كلذ نم بيرقو

 اذهب مسقأ)و ،ماقملا نم دافتسملا قباسلا مالكلل ابلس (ال) نوكتف نوكرشملا

 نبا َلَهَذ دق ،ةدئاز هذه (ال) نأ نورسفملا معز ام لطبيف هسأرب مالك (دلبلا

 .ملعأ هللاو ةيفاكلا يف (ال) ةدايزب مكح ثيح اًضيأ "بجاحلا

 ىناتسألا لصألا ىدركلا \بجاحلا نب رمع وبأ نيدلا لامج سنوي نب رمع نب نامثع وه 0
 ةيفاشلا هلو حاضيإلا هامس احرش لصفملا حرش هل ٦٤٦. ةنس ةيردنكسإلاب ىفوتملا ©كلوملا

 ١٣٤/٢. ج 5ةاعولا ةيغب ،يطويسلا :رظنا ةغللا يف ةيفاكلاو
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 نآرقلا مالك بيرغ يف لصق

 :ةحوتفملا ةزمهلا

 .هريسفت ىضم (ملا)

 ىتح ارذنش ملعملا نوكي الو ،هنم مهرذحت امب مهتملعأ :4 ْمُهَترَذنأأ»
 .رذنش ملعم ُلُك الو ،ملغش رذنش لكو ،همالعإب رذحي

 .ءارظنو اڵاقشأ :« اداَدنَأ »
% 

 .امهلزنتسا يأ :4 ناطيشلا اَمُهَلَرأَت »

 .هنيد لهأو هموق :4 َنؤَعزف لآ»

 ىلإ لصتم مالك نآرقلا نم نأو ءاضأ بئاجعو تاقالع :4 تايآ»

 يأ مهتيآب مؤَقْلا جرخ :لاقيو ؤفوؤح ةعامج يأ هنأ ىنعم :ليقو .هعاضقنا

 ىقلأ ىَّتَمَ َةَمَت اذ ذإ» :ىلاعت هلؤق هنيو .ةوالتلا يهو "ةينمأ عمج : :4 َيناَم <

 بيذاكأ : :ينامأو .هتوالت يف ناطيشلا ىقلأ الت اذإ يأ 4 هتينمأ يف نايلا

 ٥تبذك ام يأ «ثملسأ ُذْنُم ثينمت ام» :نافع نب ناَمتُغ لوق هئمَو ٠ اضيأ

 هيهتشيو ناسنألا هانمتي ام اًضيأ ىنامألاو

 .هاَنيَوق :4 هاَنذَيأ »

 ةَلاَحْلاَو ابأ معلا لعجت بزعلاو :4 قاحسإو َليِعامسِإَو ميهاربإ كئابآ»

 تتاكَو ،هتلاخو هابأ ينع ي ٩ شزقلا ىَلَع هوب 4 َعَقَرَو» :ىلاعت هلؤَق هنمو ،امأ

 تتام دق همأ

 .ينامألا :باوصلاو ،مامإلا :اذكه ةفرحم يلوعملا ةخسن يف تدرو )١(



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك ١ ٨

 :مهدحاو ،ليعامشإ ينب يفو لئابقلاك بوني ينب يف :4 طابشألا»

 (اومس) اَمَنِإَو { زنب بوقعيل ادلو رشع ىتثا نم اطبس رشع انثا مهو .طبس

 دلوو ليعامشإ دلو نيت لصفيل لئابقلاب ءالؤَمَو كطابسألاب ءالؤَم

 . ةلب قاحسإ

 دشي لبحلا ببسلا لصأو ،ةلصوو ببس داولا تالصو :4باتشألا»

 .اببس ائيش رج ام لك لعج مث هب بذجيف :9

 4 رانلا ىَلَع مفَرَبض م ربصأ اَمَك ط دحاو مهربصو 4 رانلا ىّلَع مَُرَبض

 .اهيلإ 7

 مهلمعأ ام يأ ،رانلا ىلع مهربص ءيش يأ راَّئلا ىلع مهربصأ ام :لاقيو

 .رانلا ىلع مهأرجأ ام :ليقو ،رانلا لهأ لمعب

 .اندجو ٩: اَيَقْلأ»

 مث لاله :")ةيناثلا ىلإ ةَلْئَ لوأ يف لالهلل لاقي لاله عمج .4 ةلهألا ط

 .رهشلا رخآ ىإ رَمَقْلا :هل لاقي

 .ةركب مْتْعَفَد :ه تاَقَرَع نيم مضأ »
 .ةجحلا يذ زشع :تامولعملا مايألا

 .قيرشتلا مايأ :تادودعملا مايألا

 :يأ ٠ ةّجحلا يذ رشعقؤ ةدعقلا وُذَو لاوش : .4 ٌتاموُلْغَم زهش : ا ا جَحْلا»

 .كلد ريغو ةيبلتلا نم تامزألا هذه يف هز اوبهأتو .جحلا باتسأ يف اوذخ

 مرحملاو ةّجحْلا وذو ةدعقلا وذ بجر : :رهشأ ةعبرأ : .4 مزحلا زهش رهش لا ,

 .ةعباتتم يأ درس ةئالَنَو ،درق دجاو

 .ةيناثلا لدب ةثلاثلا :يناتشجشلا ةخسن يف )١(



 ١١ ي ٨2 . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .تل اهدجا ،لوقغْلا :4 بابلألا »

 .ةموضُحْلا ديدش :ه ماصخلا نأ »

 .وللا غرفت امك ،ببضا يأ :ه اربص اَيَلَع غرفأ »

 .هب متْعبو هركي ام :4 ىذألا »

 .ةللا دنع لدعأ يأ :ه هللا دنع ظتفأ »

 نم اهريغ يطغي ام يفغض اممرمَت تطغ :4 نيقغض اهلكأ ثتآ»
 / .نيضزألا

 .هلل يتدابع تصلخأ :4 هلل يهجو ثمَلشأ »

 ؟اذه كَل نيأ نم :ه ؟اَه كل ىنأ »

 ىلع ىنأ نوكتف ،مئئِش ثيحو إمئئِش ىتمو ؤمثنش تيك :ه مثنش ىنأ»
 .ناعم ةنال

 مزعلا دنع اهنوليجب اوئاك ييلا مهماهس ينغَي مهحادق يأ :4 مهماَلفا»
 .رومألا ىلع

 .ىمعأ دلوي يلا .4 ةَممْكَهلا ط

 ."ه(غهنم اش سَحَأ :لثم) "هب دجوو ملع :ه ّسَحَأ»

 .هب مهقحأ يأ :« ميهارب سانلا ىلأ »

 .يناوعأ :4 يراصنأ «

 .عجوم يأ .ملؤم .4 يلأ »

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



 ١٢
 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 ٣٧٩تحد, ,إ = 7

 و

 .'مكَصَلْخأ يأ :هاهن مكَدَقنَا»

 .'"(ةَْنَهَأ :ليقو) .هتكلهأ :4 هتيَرْخَأ»

 لمتشي ام اذه ريغ يف محرلا .محر اهتدحاو ،تابارقلا 4 مازلا

 .لمحلا هيف .ف نوكي ةأرَمْلا نم لجرلا ءام ىلع

 . متدجوو متملع يأ :4 ادش مُهنِم مْتسنآ »

 .ءئشلاب ساسحإلاو ملعلاو ةيؤرلا سانيإلاو ،اهئرصبأ :ارات ثشنتآ»

 َوُهَو زجاح امهنيب نكي ملق يإ ىهتنا :4 ضغب ىلإ مكضفت ض ر ىضفأ ط

 .عامجلا نع ةيانيك
 .نذجخ مهذجاو .ءاقدصأ :4 ناَدخَأ»

 .َنججَوز :ةزمهلا مضب ًنِصحأَو سةزمهلا حتفب نجؤَرَت :ه َنَصخأ »

 .هوشفأ .4 هب اوُغاَذَ ط

 . مهرفك يف مهرو مهسكن :4 مُهَسَكزأ ط

 نيمآ : :ءاعدلا يف مهلؤق امأو ‘تتتلا نيدصاق نيديمامع : .4 تبلا َنيَمآ آ»

 :لاقيو ؤبجتسا م ألا هريسفت رصقيو دميو .ميملا فيفختبف نيملاغلا بر

 . هركذ ىلاعت هللا ءامسأ نم مشا (نيمآ)

 .رامقلا رسيملا ىلع اهب نوبرضي اوئاك يلا ماهسلا يأ حاديلا :ه ممالزألا»
 .هنوكسو ماللا حتفب ملو ملز اهدحا

 ءاج نم : .4 َكلَذ لجأ نم ط :لاقيو ،كلذ ة ةيانج بنذ .4 َكلَذ لجا ْنِم 

 .كلذ بَبَس نم : .4 َكلَذ لجأ نم < :لاقيو رصقلاو دملاب كلذ

 .اهنم مكصلخ :يناتسجسلا دنع )١(

 .ىناتشجسلا دنع دجوت ال يلوعملا ةخسن يف ةدايز )٢(



 ٨ . ١٣ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .')[ربحو] ربح اهدحاو ،ءامَّل :4 رابخأ »

 .لهس يأ لولذ ةباد : ؛مهلؤق نم ،مهَل نول يأ :4 نينمؤملا ىَلَع ة ةلأ »

 .قفرلا نم َوُه امنإو ناوهلا نم وه زيلو

 مهنوبلاغي يأ .نيرفاكلا نوزاعي ا" )مهنواعي يأ 4 َنيرِفاَكْل ىّلَع ةا »

 ينبلغ يأ 4 باظخلا يف ينرَعَو» ،هبلع اذإ ازع هزجي هزع :لاقيو ،مهنوعناميو
 .ماصخلا يف

 .مهبولق يف تيقلأ :4 نييزاَوَحلا ىلإ ثيَحؤَأ»

 .اهمهلأ :ه لحنلا ىلإ َكُبَر ىَحؤَأَو »

 مهانقصلأ :انيرغأ :لاقيو اهانجيه :4اَضفَبْلاَو ةَواَدَعْلا مهَنيَب اتيرغا»
 :4 عاَضَبْلاَو» "تايلاو بولقلا دغابت :4ةوادعلا»و ،ءارغلا نم ذوخأم كلذ

 .ضخغئلا

 عمَجْلاَو ءايلؤلا ىقنألاو ًنولوألا عمجلاو ،ىلوألا امهدحاو :« نايلا »

 .ىؤلاو "'تايلؤلا

 .أبن اهدجا "رابخأ :4 ءابنا »

٠ 

 .نانك اهدجا ،ةيطغأ :4 ةَّنكأ »

 ليطابأ :ريطاسأو ؤبتكلا نم نولوألا رطس ام :4 نيلوألا ؤيطاشسأ»
 .ةراطسإو ةروطسأ اهدجحاَو (_‘تاهَوَتو

 (١) يناتشجشلا ةخسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف ةسومطم .

 .اعفر نونلاب باوصلاو خسانلا نم فيرحت وهو . (مهوزاعي) يلوعملا دنع )٢(

 .نيءايب (تاتِيلؤلا) يناتسجسلا دنع )٢(

 .يناتسجسلا ةخسن نم هحيحصت متو لصالاب فيرحت درو )٤(



 (يناثلا ءزجلا) طظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٤ ٨
 ٨٧ دحب /

 نم اراز اًتلَمُح» :ىلاعت هلوقو إمهماثآ ينعي مهلاقثأ :يأ 4 ْمُهَراَرَأ»

 .مهيِلُح نم الاقثأ يأ 4 مَْقْل ةنيز

 بزحلا لهأ عضي ىئَح يأ ؟امهَراَرؤَأ ثزَحْلا عضت ىئَح» :ىلاعت هلوقو
 ىلإ هسفن ملسأ دق يذلا ملاسم وأ ملسش الإ ىقني ال ىئَح يأ ،حالشلا

 7 هنأل ؛ارازوأ حالسلا يمن ،ناسنإلا هلمح ام رزولا لصأو .مالسإلا

 لقث ةلماح لمحت ال يأ 4 ىخأ رزو ةرزاو رزت الَو» :هؤانث لج هلوق
 ل ا ئ اًدحاَو بزحلا رازوأل عمسن ملو ٠ اهريغ بنذب سفن ذخؤت ال يأ ؛ىرخأ

 :هلوقب بزَحْلا رازوأ ىضغلا رسف دقو "رزو ليوأتلا اهب ليق دق هنأ

 اروكذ اليخو ،الاوط اح{حامر اهرازوأ برحلل ثذدغأو

 اريعف اريع بزحلا رث :ا ىلع اهب ىدن ةواد جشت نيو

 يأ :ليإلا اهب ىدحو .عزلا هب ديري ؛دواد جسن نم اًضيأ ثددعأو ي)
 . '(اهب قاسُت

 .باغ :4 قأ ط

 .مكقلخو مكأدتبا :4 ْمُكأَشنَ ,

 .ء اَمظُغ : 4 رب امأ <

 عفتزم لكو ،هعافترال كلذب يمس 5رائلاو ةئجْلا نيت روس : ,ا" فارخلا ط

 ،هعافترال افرغ يمس كيدلا فرع هئمَو فرغ امهدحاَو فارعأ ضزألا نم

 . ءانبلا ىف هلصأو دجملاو فرشلا يف لمغَتستَو

 دنع ةدوجوم (لبإلا اهب ىدحت) ةرابع الإ .يناتسجسلا دنع دجوت ال ،يلوعملا دنع ةدايز )١(
 .عيمجلا

 .فارعأ :يلوعملا دنع )٢(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٨ ١٥

 ر ٠ .م - ي

 لقأ :لاقي ،ءاملاب الاقث اباحس تلمح حيزلا ينغي :هالاقث باحس لقأ »
 هلمحب لقَتشي ال نالفو ،هلمح هقاطأو هيلع ردق اذإ هب لقتساو ءىشلا نالف

 لمحو يريألاب قث اهنأل الال نازيكلا تيمش امَنِإَو ،'[قيط ال يأ]

 .اهنم برشيف

 .ىلأو ئلأو ئلإ اهدحا همعن :ه هللا َالآ»

 '"نزحأ :4 ىسآ»

 .هرمأ رخأو هسبحا يأ ،ةرخأ :4 ةجزأ ,

 .'"”نابضغلا فيسألاو فسألاو ؤ©بّضَعْلا ديدش نيسلا رسكب :ه اًقيسآ»

 .اضيأ نيزحلا فسألاو

 :لاقيو ،رخأت يأ سعاقتو اهمزلو اَهيَلإ نأمطا :4 ضزلا ىإ َدَلخَأ»

 هرعش سعاقت :لاقيو ،بيشي نأ نع سعاقت هنأك بيشلا ءيطب يأ دلخم نالف

 .هؤارظن هيف باش يذلا تقولا يف ضايبلا نع

 ىتم يأ ،هللا اهتبثأ يأ .هللا اهاسرأو ،اهتبثم ىتم يأ :؛اماَسزُم َناَيأ»

 "قحلا ماق :هلوقك َوُه امنإ لجرلا ىلع مايقلا ستَلَو ،هدئع موقت يذلا تقولا

 .تبو رهظ يأ

 كَق هداز اممِم لافتنالاو ،ةدايزلا لمنلاو ،لقت اهدجا ميات :4لاَقنَأ»

 تيمس اَذَهلَو ،مهلبق ناَك نم ىلع امارح ناك ةنأل ،لالَحْلا نم ةمألا هذه
 ةايز هنأل ةلالا دولا دلول لاقيو ضرقلا ىلع ةدايز اهنل ةالصلا نم ةلفانلا

 اَعَد هنأ 04 ةَلفات توُقْغَيَو قاحسإ هل اتبَهَوَو» :يق هلؤق يف ليقو ؤدَلَوْلا ىلع

 .ىنعملا مامتل يناتسجسلا ةخسن نم ةمهم ةدايز )١(

 .يلوعملا ةخسن يف ةفرحم تدرو (٢)

 .يناتشجل ثجشلا ةخسن يف تسيل ةدايز )٣(



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك - ١٦

 رحت ۔۔ ٦7

 لك ناك نإو ،كتي هللا نم "عوطت هنأك بوقعي ديزو هل بيجتساف قحسإ

 .ءاوس نهلك ،انمأو انامأو ةنمأ هتنمأ ردصم :4 ةنمأ »

 ةمحرللو فلألاب ترطمأ باذملا نم ءيش لكل لاقي :4 مهيَلَع انزظمَأ»

 .'"(اًعم نيرمألا يف :يأ ترطمأ ريخب :مهضعبو) ‘تزطم

 .مالغألا ناذيإلاو '"؛نذأتلاو ناذألاو ،هللا نم مالغإ :هوللا نيم َناَأو»

 .كنذأ يف هتعقوأ ديري رمألاب كتنذآ :لوقت ،نذألا نم هلصأو

 اهب ىتؤي نأ اَهتَماَقإ :لاقي ،اهتيقاوم يي اهومادأ :4ةالَصلا اوماقأ »
 ىطعم هب َاَج اذإ رمألا ماقأو ،رمألاب ماق :لاقيو ني هللا ضرف امَك اهقوقحب

 - و

 ٠ هفومح

 دمب لوألا) ،هتئج هتيتأو ،هتيطغأ :هتيتآ :لاقي ءاهوطعأ :هةاكرلا اؤتآ»

 .'(اهرصقب رخآلاو 5ةزمهلا

 لوي نأ هوأتلاو ءاقرفو اقفش عجوتلا يأ ،'كوؤأتلا ريثك ءاعد :4ةاؤ»

 . ىوأتيو هوأتي وه :لاقيو هوأو مآو 5ةوأو واو ؤ :تال سمخ هيفو ،هوأ

4 ٤ 

 .تمق : :4 ثفلشآ »

 .هيف تنأ يذلا تقولا وه نآلاو "تقولا اَذَه يف :هَنآلا»

 ىإ اوثبخأ» :لاقيو ،مهبرل اوعشخو اوعضاوت يأ :ه ممهَبَر ىلإ اوئبخغأ »

 .عوطت لدب لضفت :يناتسجسلا ةخسن يف )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف تسيل ةدايز )٢(

 .نذأتلا لدب نيذأتلا :يناتسجسلا ةخسن يف )٣(

 .يناتسجسلا ةخسن يف تسيل ةدايز )٤(
 .هوأتلا ريثك ءاعد يا ميلح هاوأ :يناتشجحشلا ةخسن يف )٥(



 ٨ ١٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ام :تئَّحخلاو يإ مهسوفنو مهبو تنكسو مهبر ىلإ اونأمطا :4 ْمهْبَر

 .ضزألا نم نأمطا

 .انيف ردقلا صقانلا :4 اَنلذاَرَأ »

 .افوخ هسفت يف رمضأو سحأ :4ةقيخ هيقت يف سج »

 .ناَتَعْل ىرسأو ىرس :لاقيً .اليل مهب زي :4 يلهأب رشأ ,

 .ةعينم ةريشع ىلإ مضنأ :هديدش نكر ىلإ يوآ»

 .ضرعأ يأ ،هبناجب يأ ه هنكؤب ىّلوَتَق» :هركذ لج هلوقو
 .اهجرخأ :اهاڵلدو 5اهالميل اهلسرأ :ه هَوْلَد ىذأ »

 ًدُشَو ،سلفأو سلف لثم تش اهدجا ،هتوقو هبابش ىهتنم :هًشأ»

 مسا دشألا :لاقيو .مئنأو ةمعن لثم ةش ،دؤأ موَقْلاَو ،ذؤ نالف :مهلوقك

 .'"[ريدزقلا وهو] بزؤشألاو صاصرلا َوُهَو كلئنآلا ةلزنم ُهَل عمج ال دجاو

 .ةنس َنيثالَنو ائالث :لاق هدشأ علب امملَو» :ىتاَعَت هلؤق يف دهاجم ركذ
 .ةنس ةرشع ينامَت :اولاق ميتيلا دشأو شةنس نيزأ :لاق 4 ىوتسا»و

 الو » ىَلاَعَت هلؤَقَك اريب هندجو يأ هنربكأ :زوجيو هنمظعأ :4 هَنزَبكأ »
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 .الفاغ هاتذَجَو يأ انركذ نَع هبلق اَنلَقغَأ نم غ

 ىلع ينلمح يأ . توبصف ينابصأ :لاقي .نهيلإ لمأ :4 نهنا ُبضأ «

 .تلعفق يبّصلا لعفي امَو لهجلا

 ناسنإلا اهعمجي شيشحلا ثاغضأ لثم مالخأ طالخأ :؛مالخأ ثاغضأ »

 .هئم تفك لم وه ثْغىض ض اهدِحاَو ،ةفلَتخُم َةلَتُخُم بورض اَهيِف نوكيق

 .يلوعملا ةخسن نم ةطقاس 6©ىنعملا اهب متيل يناتشجشلا ةخسن نم ةدايز (١)



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك 2- ٨ ١

  

 ناميلس نب رمتعم نع يهمضألا ىكح .هنيعب بتعلا رمخلا :لاقيو رمخلا

 .ةزَمخ :لاقف ؟كعم ام :هل تلقف بتع عمو ايبارغأ ثيقل :لاق

 رخآلاو ،دملاب لوألاف) ،هيَلإ مضنا :هيلإ ىرأو ؤهيَلإ همض :4 هيلإ ىز»

 ."(رصقلاب

 هرأ ئلع هل :لاقيو ،كلّضف يأ :4اّتيَلَع ةللا كرَقآ»

 .ركنم نع عوججؤلا ةبانإلاو ،ات :4 تاتأ»
ّ 
 " ء

 أ
 1 2 ۔

 دض ي | : > قش ] ط

 ا

 وخت وأ رفض وأ رجح نم ارَوصُم ناَك ام منصلاو منص عمج .4 ماتضأ ط

 .ةروص ريغ نم ناك ام نثولاو ،كيذ

 .دمص اهدحاو لالغأ :4 داقضأ »

 ل تلعج اذإق 6هتيقس هي ىلإ كدي نم ناَك امل لاقي :4 هوممكاَنيَقن . أ ط

 ىقس :لاقيو . هتيقسأ :تلق هعرزل وأ هيقب برشي نأل هتضرع وأ ."ابارش

 :ارعش ديبل ًلاَق ادحاو ىنعمب ىقسأو

 لاله نم ليابقلاو ،ازنَمئ ىقنأو جم ينب يمزق ىق
 فرحل ١ ىلإ هريصێو هلقعو هتوق صقني يذلا مرَهْل .4 رفشلا لذزأ ط

 . هوخَنَو

 .هثاثأ اهدحا ،تێبْلا عاتم :(ثاتألا)

 نيترصاحلا نيب امو ۔ىناتسجشلا ةخسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف ةفرحم تءاج )١(

 .ىلوعملا تادايز نم

 .ابرش :يناتشجشلا ةخسن يف (٢)



 ٨ ١٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 -ت . -٧٣

 .دربلاو رحلا نم ىقوق رتس ام َوُهَو نيك عمج :(ناَنقآ)
 .هريغو رعشلا لزغ نم ضقن اَم َوُهَو ثكن عمج : (ثامكنأ)

 .ابزلا ئمس كلذ نمق ،اددع ديزأ يأ :4 ةمأ نم ىتزآ ىم ٌةَمَأ نوكت نأ »

 ءاتزثكأ يأ دجاو ىنغمي "(اديدشتلاو فيفختلاب) :انزئأو « انزمأ»
 ةَعاطلاب مهانرمأ يأ رمألا نم ،مهانرمأ :لاقيو ءارمأ مهانلعج : (انرَمأو)

 نيصاع انرمأ نم اوجرَحف يأ ؟اهيف اوقسفف» ءاذيعوو امفيوختو ازاذنإو ازاذعإ
 ."(نؤقلا) ديعولا اَهيَلَع بجَجوَق :4 نقلا اَهيَلَع َقَحَف» ؤانل

 نيباؤت يأ :4 نيباو »

 .مهيلع غمجأ :« مهيَلَع بلجأ »

 .انزح :لاقيو ،ابضَع :4 امسا »

 .'"(نشلا نيمألل :4 ةَنَمَأ»)

 .ةئيفَسلا ىلإ بره يأ :هكلقْلا ىإ با »
 .'؛(متيفخأ :4 تنَتكأ »)

 )٥).۔٠ه ء
 نزحا : 4 ىَسآ ط

 .يلوعملا ةخسن نم ةدايز )١(

 .يلوعملا ةخسن نم ةدايز ()

 اميف (ةنمأ) ةملك ركذ مدقت دقو "يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن يف ةدايز ()

 .مدقت

 ىرخأ خسن يف اهلعلو ،يناتشججسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن يف ةدايز )٤(

 .اقباس تركذ دقف ترركت )٥(



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 .')هرصبأو هعمسأ ام :4 غمزأَ هب زينأ ط

 .مهنلَع انعلطأ :4 مهيلع انَتعَأ »

 سبلي يزلا َوُهَو راوسو ،راوس عمج ةروسأو .ةروسأ عمج :4 رواسأ ,

 هبلق هعمجو بلق وهف ةضف نم ناك نإو ،بهذ نم ناك اذإ كلذو عازذلاب

 .كسم اهعمجو ةكسم وهف جاع وأ نرق نم ناك نإ

 .ةكيرأ اهدجا ،لاججلا يف اةزأ : :(َكِئارَأ)

 .اهأجلأ :لاقيو اهب اَج :ه ُضاَخَمْلا اَمَعاَجَأ »

 يمنغ ىلع اهقرو طقسيو ناصغألا اهب برضأ :4 يمع ىّلَع اهب شمهأ»
 .هلكأتف

 و ِ _

 .هَناَعَأف يأ 4 هرزاف { . :هئمَو ،يرهظو ينوع : .4 يرزأ ط

 ."انإو نأ اهدجا {هتاعاس :4 لبلا ءانآ »

 .هسفت دنع ةقيرط مهلدعأ : .4 هت ةقيرط مهتأ »

 .'ثايوتسم :لاقيو ضرألا نم اعافترا :4 اًنَأ »

 .")مملا يف انيوتساف مكئملعأ :4 ءاَوَس ىّلَع ْمُكْتنَذآ ,

 .نتَو عمج :4 نانأ »

 .ةيآلا بسانيل باوصلا وهو عمسلا ىلع رصبلا ميدقت :يناتسجسلا ةخسن يف )١(
 .ةرسأ :باوصلاو ،(تفرشأ) يلوعملا ةخسن يف ةفرحم تدرو )٢(

 .ىئإؤ نإو ينأ امدجاو :يناتشجشلا ةخسن يف ()
 .اطوبهو اعافترا :يناتسجسلا ةخسن يف )٤(
 :ةزلج نب ثراحلا لاق :ةدايز يناتسجسلا ةخسن يف )٥(

 اولا ةنم مي واث بز ث:ءامشأاهبَيبائنغنت ذا

  



 .٢ :.. ررر صنلا قيقحت ين مسقل لا قيقحت :ىناثلا ةلا ٢١

 نيل يف بلقتملا :فرتملاو ‘كلملا يف مهانيقبو إمهانمعن :4 مهارن »

 .شعلا

 لاقي الو رشلا يف مهب لّتَمَتي ااربعو ارابخا مهانلعج يأ :4 ثيداحأ ط

 .ريَخْلا ىف ائيدح هتلعج

 .اميأ مهدحاو {ءاستلاَو لاجرلا نم مهل جاوز ال نيذلا :ه ىقايألا»

 .تش مهدحاو ،اقرف :هاناتشأ »

 ."عمجلا عمج لئاصأ مث ،لاصآ هعمجو ،ليللا ىلإ رقلا نيت ام :(ليِصأ)

 .راهنلا فاصتنا تقو ىف نانكتسالا ىهو ،ةلياقلا نم :هاليِقَم متخأ »

 يف ةئجلا لهأ قتشي ىتح ةماقلا مؤي راهنلا فصتني ال هنأ ريسيتلا يف ءاَجَو

 .'"رائلا يف رانلا لهأو .ةنجلا

 لثم ،©بشنلا ءاب حرطب نوكي سنإلا نم َوهَو ،يسنإ عمج .4 َيِسانأ «

 نم الدب ءايلا نوكتو ،ناتنإ عمج يسانأ نوكي نأ زوجي ،مورو يمور

 تيقلأ اممَلَف كناحرس عمج نيحارس لثم ،نوئلاب نيسانأ لضألا نأل ؛نونلا

 .ءايلا تضوغ هرخآ نم نونلا

 ى ٥.0 ء دو ّ .

 .اًضنأ مئإلا ماثالاو ،ةبوقُع :4 اًماثآ »

 .ةساسخلاو ةعضلا لهأ :4 َنوُلَدزَألا»

 ةَلِئَل هنمو . اوقرغ ىتح رخلا ي مهانعمج يأ 4 نيرخآلا مق اتْفَلزَ ,

 .(ميملا نم بولقم ىقايألا :رمع وبأ لاقو) :ةدايز يناتسجسلا ةخسن يف )١(
 .عمجلا عمج لئاصأ مث لاصآ مث لصأ هعمج :يناتشجشلا ةخسن يف )٢(
 .ةئجلا يف ةئجلا لهأ ليقيف رمألا نم غرف دق ةلياقلا نيحتف :ةدايز يناتشجشلا ةخسن يف )٢(

 .راثلا يف رانلا لهأ



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢ ٨
 لح -- 3- -ل

 نم مهانبرق يأ مهانفلزأ :لاقيو ،عاميجالا يأ فالدزإلا ةليل يأ ةقلَدزملا

 .ةئم ينبرق يأ ؛نالف دنع ينفلزأ هنمو ىيف مهانقرغأ ىنح رختلا

 ىف ناَك اذإ اًضْئآ يمجعأو مجعأ لجر : لاقي ٦ مَجغأ عمج .4 َنيمَجعَأ ط

 نإو .مجلا ىلإ بوشْئَم ٥“ىمجع لجرو ،بَرَعْلا نم ناك نإو ةمجغغ هناسل

 لجرو برعلا نم نكي مل نإو ايودب َناَك اذإ يبارغأ لجرو ،اًحيصف َناَك

 يمجعألا :ءارفلا َلاَقَو ،ايودب نكي مل نإو برَعْلا ىلإ بوشنم ،نَرَع
 > ،يرمحأ :رمحألل الاق اَمَك ©هسفَت ىلإ بوشم

 »ىراوَد ناسنإلاب زهدلاو

 .راود وه امنإ

 .رجشلا عامج َوُهَو ةضيغلا :4 ةكيألا»

 .يب علومو ءاَنَكَو اذكب عزوم نالف :لاقي .'"[ييغهلأ] .4 ينغزؤأ «

 .دجاو ىنغممي َئرغُمو

 .ةعارزلل اهوبلق :4 ضزألا اوزاثأ » ا ١ .ا

 ٤. .آ ؟ ٤ ّ 2ِ . .

 :لاقي اَمَك هيلع نوهاو ريبك يأ ربكاك 5هْئلَع نيه يأ .4 هنلَع نها <

 :قدزرفلا لوق هنمو) ديحو يأ ينادحوأ

 (‘(وأ : ا ودعت انأ ئ لجوأل ينإو يردأ ام دك معل

 .اولاق :ينانتسجسلا ةخسن يف (١)

 :همامتو .جاجعلل تيبلا (٢)

 رازف ناسنإلاب زفدلاو (يرشنق تنأو ابرقأ)
 .ىنعملا حيضوتل اهنم دب ال ينانتسجسلا ةخسن نم ةدايز )٣(

 ةخسن تادايز نم وهو ‘ىرخأ خسن يف هلعلو يناتشجشسلا دنع دجوي ال دهاشلا اذه )٤(
 .يلوعملا

  



 ٢٢ وجح -. ترم صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 اهيأ مكدنع هنَلَع نوهأ وُهَو يأ ںرخآ لوق هيفو 3'"لجو يأ لجوأل يإو
 هللا» :ىتاعت هلؤق امأو ،ءادينالا نم لهسأ مهدنع ةداعإلا نأل ؛نوبطاخملا
 الو ةنج ال نأشلا زيبك وهو مسج رزت ال ٍةَمَظَع رتيك) ربكأ هللا ىنغَمْلاَف بكأ
 .""(ملعأ هللاو صخش

 عفر هركي امن .تاوضألا حبقأ ينغي :ه ريمحلا ثؤصَل تاوضألا رَكنَأ»
 نادلا اهنم نطاوم يف دومحم تؤّصلا عفر "لهالاو ةموضُحْلا يف تؤشلا

 .ةيبلتلاو

 ٢. (مكريغ نم مهو ءانبأ مهومتذختاو) مهومنتيَنبت نم .4 خكءايعذأ <

 .رئقو رطق دجاَْلا اهبناوج وهو دجا اهراتقأو ه اهراطقأ »

 .ليخب يأ حيحش عمج : .4 ح ةَحشَأ »

 يحبس ىنغملا نأك .هل راهنلا ريس بيوأتلاو ،هَعَم يحبس :4 هَعَم يبؤأ «
 نالب يحبس :هعم يبوأ :ليقو هلك هراهت رئاسلا بيوأتك هلك كراهن هَعَم

 .ةشَبَحْلا

 .انأ هتلسأو ءْئشلا لاس :كلوق نم ءانبذأ :4اتلَسأ»

 دوُغو ،ربغأ هذوغُغو) نم مظعأ هنأ ال إ ؛ءافرطلاب هبشي ثب رجش .4 لثأ ط

 ."(رمحأ ءافرضلا

 نم ءامظعلا اهمتك :لاقيو ،اهومتك لاقيو ءاهورهظأ :4 ةمادنلا اووس »
 .دادضألا نم اورسأو .مهولضأ نيذلا ةلفسلا

 .ينانتسجسلا ةخسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف ةشوشم ةرابعلا هذه تءاج )١(

 .هلل اهيزنت هسفن يلوعملا خيشلا تادايز نم اهلعلو 6يلوعملا ةخسن يف ةدايز )٢(

 .يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٣(

 .يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٤(

  

 



 ,ء ., ٤! (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٤

 .يخلا عمجش يهو ،نفذلا عمج :4 ناقذلا»

 .ءاطغ يأ ةواشغ مهراصبأ ىلع انلعج :4 َنوزِصني ال مهَت مُهاتيَشغَأ»

 .ثَدَج اهدجا روث :؟ ثادْجَأ »

 . كنو هللا رمأل املستسا :4 اممَلْسَأ »

 .اودجو :اؤَّقْلأ»

 .اقرف اواو هئايبنأ ىلع نوبزحتي نيذلا :4 باَرخآلا»

 .باؤت يأ ؛عاجر :هباؤأ »

 هسفت مزليو اهمضي يلا يأ ءاهلفاك ينلعجاو }يَلإ اهمض :4اهييلفقأ»
 .اهب مايقلاو ،اهتطايح

 ليحلا تيمشَو "يبر ركذ ىلع :« يئر ركذ نَع ربحلا بح ثنتخأ»
 يف دوقْعَم ريَحْلا» :ثيدحلا يف ءاججَو ]ةميقلا عاتملا نم اهيف امل ريَحْلا

 هزمش سيفلا ؤؤما لاق) ء""هةمابقلا موي ىلإ ليحلا يصاو
 "}»(ثوصعم ليخلا يياونب قلعم تبرغ امو سمش تعلط ام يخلا

 .4 ديألا اد ةؤاَد» :ىلاعت هلوقك .ةوقلا :هرديألا»

 :لاقي ناسحإلا نم يديالاف 4 راصبألا ييلا يلوأ» :ىلاعت هلوق امأو
 .ريَحْلا يف مدقو ريخلا يف دي ه

 .نيلا يف رئاصبلا :4راصبآلاو»
 .ثرت اهدجا .نانسأو ،نارقأ .4 ارثأ ٹ

  

.١٧١ 

 مقرب ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون ىف ليخلا باب .ةرامإلا باتك .ملسم هاور

(١( 

 .يلوعملا ةخسن نم ةدايز وهو يناتسجسلا ةخسن يف دوجوم ريغ تيبلا اذه
)٢( 

  

 



 "تحب رےحتكلرب صنل ١ قيقحت : يناثل ١ مسقل ١ ٢٥

 .تءاضأ :4 ُضزلا تقرشأ »

 مث مئايخأق اتاومأ مثنكو» هلؤق لم :4 نيتتنا اَتتيبْحَأَو نقتا انََمَأ»
 نل { .مهئابآ بالصأ ييف انطُئ مهنوك ىلوأل ا ةتوملاف 4 يبخب عث كنيمي

 ةيناملا ةتوملاو .َةَنْظتلا نم مههائإ ىَلاَعَت هللا ءايحإ ىلوألا ةايحلاو ةنيم ةفشلا

 ناتاهف ‘ثعبلل مهايإ ىلاعت هللا ءايخإ ةيناتلا ةايحلاو ،ةايَحْلا دعب مهايإ هللا ةتامإ

 .ناتايحو ناتتوم

 ىلوألا ةايحلاو ،ةايَحْلا دعب ايندلا يف مهب عقت يجلا ىلوألا ةتوملا :لاقيو

 ىلاعت هللا ةتامإ ةيالا ةتوملاو ريكنو ركنش ةلأسمل ربقلا يف مهايإ هللا ءايحإ
 .ثعبلل مهايإ ىلاَعَت هللا ءايخإ ةيناثلا ةايحلاو ،ةَلأسممْلا دعب مهايإ

 .اهباوبأ :4 تاوَمَسلا تابس »

 .توق اهدجا كهلإ جاتخي ام ردقب قازرأ :(اَوَقأ)

 .مككلهأ :4 مكارأ »

 .مك اهدجا ،اهرطفت لبق ةرتتسم اَهيِف تاك يهلا اهتيعوأ :هاهاممَكأ»

 ركذ نمو .علطلا يهو ىوكلا يأ > مامألا تاذ ُلْخَتلاَو» :ىلاعت هلوقو

 .')قتفتي نأ لبق رفاكلا :لاق

 .كانملعأ :4 ًكاَتَذآ»

 .بوك امدا ،ميطارخ ال ،اههل ارغ ال قيرابأ :4 باوكأ »

 .انوبضغأ :4 انوُفَسآ »

 .ارمأ اومكحأ .4 ارم اومر أ ط

 .قتفتت نأ لبق ىزُمُكلا تاذ :يناتشجسلا ةخسن يف ()



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٦ ٨

 ` د

  

 لوأ انأَق 5ادلو نمحرلل نأ نوممَت مئنُك نإ انعم :4 نيدباعلا نوأ انأ»

 لوأ : :نيدباعلا لوأ انأق : :لوقو 6ىلاعت ل ذلو ال دجا هن ىلع هدبع نم

 .مُملُ امل نيدحاجلا نيفنآلا

 ؛نيل نيلؤالا رثؤي ملع نم ة هّتقَب يأ :؛ملع ني ةزائأ»و ةرتأ

 ج`
_
 

 ك !
 .مهيل

 .تفق اهدجحاَو ،ةججَوْعُم ةفرشُم ثّم لامر :(تفاَقخأ)

` 

١٥
٣ 

_
۔

 

 .انم برقي تقو لوأ يف ،ةَعاسلا يأ :4 اًمنآ»

 .اهلطبأ :4 مُهَلاَمْعَأ َلَضَأ»

 .لقلا مهيف مئزدكأ :ه مهوُمْنَنَأ»

 .معطلاو حيرلا ريغتم :'"(دودمم ريغو دودمم) نيأو ؛نيسآ»

 املع هسفت لعج اذإ ،رفلل هسفت طرشأ :لاقيو ،اهئامالع :؟اهظارشأ»

 يف طرشلا .مُهَل ةت ةمالع نوكي اَسابل مهسبل ز طرشلا باحضأ ىمس اًذَهبَو ؤهيِ

 نيعيابتملا نيب نوكت ةَمالَع عيبلا

 وش كيلو دق يأ ديعوو ديدهت : .4 ىلوأ كَل ىلا و 4 مف ىلا ط

 .'""هرذحاف

 أ "نيجلا يو ةوالملا نم ذوخأم ءةذملا مهل لاطأ :مهل ىلأ »
 .اًئيح هعم تشع ع يأ : :ابيبح ثيلمت :مهلوق هنمو ،ائيح مهكرت

 . مه داقح أ : 4 مهن ًداَعْضَأ »

 .ناعأ :4 َرَرَآ»

 .ىناَتسجشسلا ةخسن يف تسيل يلوعملا ةخسن نم ةدايز )١(

 .ىلوعملا ةخسن ىف ةفّخصم ةرابعلا هذه تدرو )٢(



 ٢٧ , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
_ ٦ 2- 

 ٠ مهفلاو بلقلا دهاش َوُهَو هللا باتك عمس .4 ديهش َوهَو عملا ىقل ط

 .ءاس الو لفاغب سي
 برعلا هدحو الت رانلا نزاخ كلامل باطخلا :ليق :4 َمَنهَج ى ايقل ث

 هليإ يف هناوعأ ىندأ لجرلا نأ كلدو حنيتثالا رمأت امك عمجلاو دحاولا رمأت

 ىلع دحاولا مالك يرجي .ةّئاَلَت نوكت ام ىندأ ةقفرلا َكِلَذَكَو كناَْنا همنغو

 دوجسلا رابدأ» :لاق هنأ ؤبلاط يبأ نب ئلع نع ركذ :؛دوجشلا َرابذآ»

 .رجفلا لبق ناتعكرلا 4 موجنلا َراَبذل»و ،«برغملا دعب ناتعكرلا

 4 رابذألا» ةزمهلا حتفبو) 5ازابدإ ربدأ ردصم ةزمهلا رسكب (راتذإلا)و
 (رابذإل ( ةزمهلا رسكبو ردصملا هيف زوجي ال { فلخو ءارو دوجسلا ىنعمب

 هللاو ك ردصم. هل نوكي ال ردصم هسفنب دوجسلاو ،حتفلا هيف زوجي ردصم

 1 )١) (ملعأ

 .ءارجلا مؤت ىتم :4 نيلا موي َناَتَ ط

 نم اتاللا) ثيلت تالو ،ثيأت تّلأ :لاقي مهانصقنأ :ه مشاتنكأ »
 . (٢) (مهاتنَلأ

 فوج يف تتا ،ةراَجح نم مانصأ ةثالثلا :هةاتمَو ىزمملاو تاّلا»

 .اهنودبعي ةبْعَكْلا

 نا َوُهَو 6 '") يلا ةيدك نم ذوخأم اهريخ نم سئيو هتيطع عطق :4 ىتدئأ «

 .يناتسجسلا ةخسن ىلع يلوعملا تافاضإ نم )١(

 .يناتسجسلا ةخسن ىلع يلوعملا تافاضإ نم (؟)

 .(رثبلا) لدب (ةيكزلا) :يناتشجشسلا ةخسن يف )٣(



 ٢٨
 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 رچحخح رححقري 1

 لمغي الف ،هريغ وأ رجح نم ةبالصلا يه ،ةيدكلا ىلإ غلبيف رياحلا رفخب

 .كش َوُهَف ىدكأ :لاقي ،رفحلا عطقيو ،ساأييف ائيش هلوعم

 .'(اييغ اهب ريصي الاومأ هل لعج :4 ىتعأ »)

 .لاومأ لصأ :يأ {ةينق هل لعج :4 ىتفأ »

 فزأ :لاقي ،اهبرقل كلذب تيمس .ةَماَيَقْلا تبؤق :4 ةنزآلا تقزأ ط

 .ةمايقلا مؤي يأ ةقزآلا مؤي مُهرذنَأو » :ىلاعت هلوقو برق يأ نالف صوخش

 .علقنم لخن لوضأ : رقْنم لخت زاَجعَأ»

 .ةيلاب لخن لوضأ :؟ةيواَح لخت زاَجأ»
 .طاشنلا نم حرملا ناك امبُزَو ،ربكتش حرم زلطب :ه زيأ »

 .قلَحْلا :همانألا»

 :ءاَسْنَحلا تلاق) .مّلَع اهدجا "لابجلا :ه مالغلا »

 "ؤان هيأر يف ممَلَع هنأك هب ادفلا ممتأتل ازخص نإو

 .نق اهدجا ،ناصغأ :4 ناَتْفأ »

 نم اوجرخأ نيذلا مهو) ،هراد نم جرخأو .رشح نم لوأ :رشحلا لؤ»
 .۔ءالجلا وُهَو '"(فوخب مهرايد

 .عيرسلا ريسلا وهَو فاجيإلا نم :4 مْئَْجَا»

 دوصقملا نكل ةملك رادقمب اسومطم يلوعملا دنع دروو ،يناتشجسلا دنع سيل رطسلا اذه )١(
 .حضاو

 .ىناتشجشسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تافاضإ نم )٢(

 .ىناتسجشسلا ةخسن يف دجوت الو 6يلوعملا ةخسن تافاضإ نم )٣(

  

 



 ٢٩ ,ء . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .رُفِس اًهدحاَو ._»ملع) بثك ك :4 ارافس ط

 .اعيمج يذَلاَو ىتلا اهدجا :4 يئاللا »

 دقو ،ركذمملل «يذلا» امك ‘ثنؤملل صو) «ىهلا» اهدجا 4 ىتاللا »
 .'"(ياللا ىلع يذلا عمجي

 فرحل كيد لاقي روصقم ،اجر اهدجا ،اهيحاونو اهبناوج :ه اهئاَجْزَأ»

 .ههبشأ اَمَو رْبَقْلاو رثا

 .مهريخ مهلدغأ :ه مهظَسؤأ »

 هتلعج اذإ ءاعولا يف عاتملا ثٹيعوأ :لاقي ءاعولا ىف هلعج .4 ىَعؤا ط

 .'"(ثظفحو ثنطفو ثفرع ثيعوو) ؤهيِ

 .ةيصغملا ىلع اوُماَقأ : .4 اووَص ا ط

 مث اماظع م مث ءاًغضُم مث ،اَقَلَع َع مث افط ؛الاوحأو ابورض .4 اًاَوظأ ط

 مكناولأ يف افانصأ يأ اراوطأ مكقلخ :لاقيو ،'[اممحَل ماظعلا ىلع لعج

 .ةدحاولا ةرملاو ةراتلا روطلاو ،لاَحْلا روطلاو ،مكتاغلو
 ٤ ڵ 2 ٠ ء ء ٤ ع ء ء . .

 ،مايِقلل اطوأ هتاعاس يف ليللا ةتشان نآ ينغي ،اماَيق تبلا :4 أطو دشأ »

 . ييف دابعلا فؤصتل قلح راهنلا نآل ؛راهنلا تاعاس نم يلصملا ىلع لهسأو

 .لهسأ هيف ةدابعلاو ،لممَعْلا نم ةولخلاو ةحارلاو مونلل قلح ليللاو

 ء ٠ ٤

 لئَللا نأل ؛راَهّنلا ةالص نم يلصفلا ىلع دشأ يا اطَو دشأ :رخآ باَوججَو

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تافاضإ نم )١(

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تافاضإ نم ()
 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تافاضإ نم ()

 .ىنعملا مامتل اهنم دب ال يناتسجسلا نم ةدايز )٤(



: 
 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 :ح .ج.

  

 باوتلا ناَكَو ،هيف هفلكتي امم دبعلا ىلع لقث كلذ نع ليزأ اذإق ،مونلل قلخ

 ناسللا م ئطاوت نأ ردجأ يأ :ليق .ةأطاوم يأ أطو دشأو .ةهجلا هذَه نم مظعأ

 :ءارفلا لاَقَو ۔ءظَلا ىنعمب :ليق ؟ انطو دشأ » تنرقو لمعلا بلقلاو .تلقلا

 . هزجُي د ملو '"[دحأ نَع يوز اقمَو] ءظَوْلا لاقن ال

 .تاوضألا نوُكْسَو سانلا ةأدهل ؛اڵلوق حصأ :هالي موقأ »

 .لمكن اهدجا ،الالغأ :لاقيو ،اذويق :هالاَكنأ»

 .ءاضأ يأ 4 َرَقْسَأ ۔

 ةقطنلا طالتخا اتهَم َوُهَو ،جيِشَمو جشَم اهدجا طالخأ :4 جاتنأ»

 .مذلاي

 .مهقلخ 7 .4 مهرسأ ط

 نوكت ن زوجي & فيفلو فل امهدجاَو رجشلا ةفتلم يأ .4 اَاَقَْأ <

 . '"فاقلأ عمجلا عمج > .تل اهعمَجَو .ءاقل ةدحاولا

 َنيِثيال < :ىلاعت هلوقو ةنس نوئامَت بقحلاو بقح عمج :4 اباَقخَا ,

 ""ديدج رخآ بقح هعبت بقح ىضم املك يأ ه اًباَقحأ اَهيِف

 .ملظأ :؟ اهليل شظغأ»

 .ضزألا هجو ىلع ىقلت ءايشألا رثاسَو هيف ىراوُي ربق ا هلعج :« ةربق ق «

 .هنفد اذإ :ُهرَبَقو 3اربق ل لعج اذإ ةربقأ :لاقي

 ٥. هايحأ ا :4 هرشن هرشن أ ط

 .ىلوعملا اهركذي مل ،يناتشجسلا نم ةدايز )١(
 .يناتسجسلا ةخسن نم هحالصإ متف خسانلا نم فيرحتلا ضعب يلوعملا ةخسن يف (٢)
 .(ديدج) لدب (ابآ) يناتشجشسلا ةخسن يف )٣(



 .حت ۔۔بب ماك قرب ٢٠١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ريغ نمو) ،ساّئلل ةهكافلاك مئاهبلل تلا :لاقيو ؛ماغنَألا هتعر ام :4 ابأ »

 يأ عرز يف يمهو زيقف اهيلإ بلط بارعألا نم ةأرما نأ يوز : ""باتكلا

 ٥كل ةهكافلا اهذخ :تلاقف تصق هيفو لبنلا نم اًطبض هتطعأف هدجت

 .(كيبادل تالاو

 .عمست نأ اَهَل قحو ،اهبرل تعيش :4 ثّمحو اهبرل ث »

 .تابنلاب :ه عذّصلا تاد ضزلا »

 لمعلاب هسفت رهط نم رفظ :هامهاَسَد نم باَع ذَقَو امماكَر نم حلفأ »
 نَم حلفأ :ىنغمْلا :لاقيو © يصاعملاو رفكلاب اهلمخأ نم رفظلا َتاَقَو حلاصلا

 .ىلاعت ةللا ةلضأ نم باخو للا هاَكَز

 . لقَم اَذَهَو هتوص يأ هضيقن عمست ىشح كرهظ لقثأ :4 كرهلَك ضقن <

 دق يذلا ريبلا :ضفتنلاو ءاضق هلعج ىتح هلقثأ :4 رهلَت ضقنأ » :لاقيو

 .ضقت ذئنيح هل لاقيق .همحل قف لمَعْلاَو رفسلا هبعتأ

 .اهل لقث وهَف ضزألا نطب يف تيملا ناك اذإ لقي عمج :4 اَهَلاقثَأ»

 .اَهِيَلَع لقث َوهَق اهقؤَف ناك اذإو

 . امهرمأ اهل ىخحؤأ :ريِيَتلا يفو ‘ اهمهلأ ؛دجاو اهيل ىحوأو 4 اَهَل ىَحؤأ ط

 .مُكَلَعَش :4 ماهلا »

 لوُئإو 'ةلبابأ اهدجاو ،ةقلَح ةقلح يأ ؛ةقرفت ىف تاعامج :4 ليبابأ »

 .هل دجاو ال عمج وه :لاقيو لياو

 .ةل بيقع ال يزلا :ه وتآلا»

 .انه يلوعملا اهداز ،«يناتسجسلل نآرقلا بيرغ» باتك ريغ نم يأ )١(

 .ةلابإ :ىناَتشجلا ةخسن يف (٢)



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٣٢ ٨
 "تح . ۔- جرم

 واولا نم ةَرمهْلا تلدبأف اَذَحؤ دحأ لصأو دجاو ىنغم :4 لحأ ط

 نمو 6هوجأو هوجؤ :مهلوق يف ةمومضملا نم تلدبأ امك ةةحوتْمْلا
 :نيفرح يف ل ١ إ ةَحوتْفَمْلا نم لدبت مل .حاشإو حاشو :مهلوق يف ةروُسَكَمْلا

 .روتفلا َوُه و ؤ َو "انلا نم ٌةاَنَو اهلصأو قاتأ ةأرماو حأ

 ."دادضألا نم ،اهورهظأ :ليقو ،اهوفخأ :4 ةَماَدَنلا اورسأو »

 :ةمومضملا ةزمهلا

 نؤللا يف هبتشي نأ زاجف ءاض هضعب هبشي يأ :اهبام هب اوثأو»
 نوكي الَق "ةدوجلاو لبنلا يف هبتشي نأ زاجو إمغطلا يف فلتخيو ،ةقلخلاو
 .هريغ هلضفي هي ام الو ،ىفني ام هيف

 ةيمألا ةمألا ىلإ بوشن .يمأ مهدجاو نونَكَي ل نيذلا : 4 نوتأ <

 .اهتعارق الو ةباتكلا ملعتت مل ،اهتاهمأ تادالو لصأ ىلع يه يتلا

 .لجعلا بح يأ :4 1 مهبو ي اويرشأو و»

 عفر '"لالهإلا لصأو ،هللا ريغ مشا هحبذ دئع رذ :4 هللا ريغل لهأ <
 .تؤوَصلا

 .ئجلأ :4 7 ,

 » :هؤانَت لج هلؤقَك ،ةَعامج ةمأ :هجوأ ةَِناَمَث ىلع : :4 ةا
 0 ن

[ 

ُ ` 

.
 

 .ةلق دمَحُم ةمأ نم نحت :لوقت امك "اليل ءايبنألل عابتأ :ة

  

 ىنزلا :يناتشجَسل لا ةخسن يف (١)

 .اًضيأ اهركذ كلذ لبقو انه ،نيترم يلوعملا اهررك )٢(
 .(لالهإلا) ةملكل فيرحت وهو (لهألا) :يلوعملا ةخسن يف ()



 صنلا قيقحت ١ :ين اثلا مسقلا
 1 ٨ ٢

 تتح م- ةر

 ناق ةمأ َناَك ميهاربإ نإ» :ىلاعت هلوقك هب ىدتقي ريخلل عماججلا :ةمأو

 .4 هلل

 .4 ةمأ ىلع انءابآ ادجو اَنإ» :ىلاعت هلوقم ةللاو نيدلا :ةمألاو

 ةدوُدغَم ةمأ ىلإ « : ه ُهَؤاَنق لج :هلوقك نامزو نبج : :ةمأو

 .نايش يأ 4 ةمأ ًدعب ركاو » :هلؤَقو

ح
 

٠
 ٦ 

 .ةماقلا يأ ةمألا نسح نالف :لاقي {ةماق :ةمأو
 و

 ثقني» :ةلو يبنلا لاق ،دحأ هيف هكرشي ال نيدب درفتم رأ أ درقنش لجر :ةمأو

 ."« هدحو ةمأ ليقن نب ورمع نب ديز

 .ديز أ ىنغمب ديز ةمأ هذه :لاقي أ :ةمأو

 .قئاوعلا رئاس وأ ،ؤُدَع وأ ضرمب ريسملا نم مثغنُم :4 مُئزصخأ »

 ظ مازخ ,
 .نهروهُش :4 َنُهَروُجأ»

 .ةكلهلل اوُمِلْسأَو ،اونهترا :ه اوسي »
 .ةحولملا ديدش رش ،حلام :4 جاَجأ»

 .هزمَن :4 هلكأ »

 :ةوالملاو ، رهدلا نم ًةوالم مهكرتأو ةئملا مهل ليطأ :؛مهت ييفأ»

 .راهنلاو ليللا ناوَلَملاو ،رهذلا نم نيجلا

 .فرصتلا نم مهوعنماو مهوشيحا :4 مُهورِصخا»

 يناربطلاو ٦ مقر ٢. ج كردتسملا يف مكاحلاو 0١٦٤٨ مقر !ج هدنسم يف دمحأ هاور )١(

 .مهريغو ٣٥٠. مقر ١. ج ريبكلا يف

 



 (ىناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ٤ ٢ ٨
 - - رح رحةجر.

 .هل ليق ام لك لبقي ناك اذإ ؛نذأ نالف :لاقي :همكل ريخ نذأ » 2 و وم

 . '٧تاذ اهدجا 4 تالوأ ط وذ مهدحاو .4 اولوأ ط

 .ءاشي ام لعفي كورنَمْلا :فزتمملاو .كلملا يف اوقبو او :4 اورثأ ,

 هيف هيف قلطُم وهف ة كهمتنت نم عنمي ال هنل ؛فرتُم مَعَنُملل ليق اَمَنِإَو

 ثتّلِصؤثشا :4 تجا »

 .دجاو ىنغمب ينبنو 4 يننْئججا

 لاقي م راقظألا خسو :فتلاو ،نذألا خسو : :فألا :ه امُهزَهْنَت الو فأ »
 املَو و مكل فأ . :ىلاعت هلوقو تتو هز فأ : :ةنم رجض ر و '"!لقثتسي امل

 ."مكل ائت يأ 4 َنوُدبغَت

 .اباذم اساَحْ هيلع ُثضأ :؟ارظ ِهنَلَع غرفأ »

 ل اهزهظأ :4 اَهبفخأ » و دادضألا نم وهو اهزهظأو اهرتسأ :؟ اَهيفخأ »

 .ثئفخ رح نم © ريغ

 . 2 ح . .

 ٹتێزذاو تبت ؟ق وق : .4 ةنحل ١ تقلأ ١ ط

 نيت ام حانجلاو ،ثكبئج;ج ىلإ كدي غم يأ : .4 كحانج ىلإ كدي مضأ ط

 .4 بهلا نم كَحاتَج كي مما » :ىلاعت هلوقو ،طبإلا ى دضلا لقنأ
 .اصلا :لاقيو ،دلا انهَه حانجلا :لاقي

 .صيمقلا اًتهَه بيجلا :لاقيو 5ويف اهلخدأ :؟ بج يف كدي كلسا»

  

 .يناتسجسلا ة هخسن نم بيوصتلاو ،يلوملا ة هخسن يف فرحم ةرابعلا هذه تدرو (١)
 .باوصلل فيرحت وهو (رذقتسي) :يلوعملا ة هخسن يف تدرو )٢(

 .مكل ائتن :ىناتشجشسلا ة ةخسن يف (٣)

  



 ٢٥ , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
٦- . 

 هنمو ،ةئم صقن اذإ ةئم ضغ :لاقيو ،ةئم ضقنا :4 كتوص نم ضضغأ»

 امَع مهرظن نم اوصقنِي يأ « مهراصبأ نيم اوُضُمَي َنيِنؤُمْلل لق» :ىلاعت هلوق

 اذإ ةبادلا ثضقَر :هئيو كلجرب ضزألا برضا :؛َكِلْجرب ضمزأ»

 .لجرلاب غلا ضقَرلاف كلجرب غفذا :كلجرب رزا :ل :لاقيو كلجرب اهتبرض

 مهضعبلو ٠ ناَحاَنَج مهضختل يأ : .4 عابرو ثالثو ىتنت ةحنجأ يلوأ ث

 .ةعبر أ مهضعبلو .ةَئاَلَ

 .ةكَم ىنغي اهتحت نم تح ضزألا نل ؛ىرقْلا لصأ : 4 ىرلا م 1 ط

 .ظوُمُحَمْلا حوللا ينغت ر ر ؛باتكلا لصأ : .4 باتكلا ا ط

 .هته دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون :هلشلا نم مزعلا ولوأ »
 .مالسلا ءانتا عيمج ىلعو

 .راهنالا وهو ںرجلا نم لمعيف :ه رجذزأ»

 .فلخأ :4 ميأ »

 .ترخأ :4 لجأ <

 .ديداخأ ةعمجو «ضزألا يف قش :(ذودخأ)

 :ةَروُسَكَمْلا ةزمهلا

 .اندشرأ :4 اندهإ»

 .دقوأ ىنغمب :4 َدَقؤَتسإ»

 .ضام تقو :4 ذإ »



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٣٦ ٨
 تح۔ رت

 .لبقتشُم تقو 4 اًإ»و

 كلذل يمجعأ مشا َوُه :لاقيو سخت يأ ،سَلِبأ نم ليعفإ :4 سيلئإ »

 .فرصتي ال

 .ةيآ سأر اهنأل ؛ينوبهرا نم ءاتلا تفذح اَمنِإَو ،نوفاخ :4 نوَهْزإ»

 اونغتساف ،لقثتشيي ءايلا ىلع فوقؤلاو ،اهيَلَع فوقولا ىوني تايآلا سوؤرو

 .ةرسكلاب اَهْئَع

 .ةفق بوقغي :4 ليئارسإ »

 مضلاو رشكلاب ،لفسأ ىلإ ولع نم طاطحنالا :طوبهلا :هاهن اوظبْهإ»

 - م

 .ارضم اولزنا :هاري اوظيهإ»

 أ يأ ؛ليتقلا يف متفلتخاو متعفادت :يأ ؛مئأرادت هلصأ :4 منأزاذإ ,

 : دجاو جرخم نم امهنأل ؛لادلا يف ءاتلا تمغدأف ©ضعب ىلع مضخ

 ؛اوكَراَدإ» كَِذَكَو ،ءادتبالل لضَوْلا فلأ اهل تبلئجاف تنكس تمغدأ

 .كلد هبشأ امو .4 مب اَنرَيلتإ»و ه متلق »و

 رشع يه :ليق ،هدبعت امي هربتخا :4 َنْهَمَتأف تامِلَكب هيَر ميهاربإ ىلَتإ»
 .كاوسلاو ‘براشلا صقو ،رغشلا قرف :سأرلا يف اهنم سمخ :لاصجخ

 .ةناعلا قلَحَو ،ناتِخْلا :يهو ندبلا يف سمخو ،قانيسالاو \ةضمضملاو

 .ائيش نهنم عدي ملو ،نهب لِمَعَف طبإلا فْئَتو راقَألا ميلقتو ءاجنتسالاو

 ٧كنوعبتيف .ساتلا كب متأي يأ 4 اًماَمِإ سانلل َكْلِعاَج ينإ { : :هلوقو

 ىأ ؛هلاعفأ نوشممتأي سانلا نأل ؛امامإ إ مامإلا يمس اذهبو ،كنغع نوُذُخأَيَو

 هئِمَو ٠ عبتيو دصق يأ مؤي هز لا قيرطلل لاقيو ‘ اهنوعبتيو اهنودصقي



 4 مستتلري صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 يف امهَلَع نورم .حضاو قيرطبل يأ ؛ه نيبم ه مامإل اق » :ىلاعت هلوق
 امهنريف .ةكيألا باَحضأَ ،طول موق ىرف نيتكلهملا نيتيرقلا ين ىنغب .مهرافسأ

 .ىَلاَعَت هللا ديعو تفاخ نم امهب ربّتغيَو

 4 مهباتإب سانأ لك اوغذت مؤي » :ىلاعت هلوق هئم ،اضيأ باتكلا :ماتلا
 .هب تيدتهاو .هب تشمَمَئا ام لك مامإلاو 6مهنيدب :لاقيو هباتكب يأ

 .راتخا :4 ىقظطضإ»

 .باجأ :4 َباَجَتسا »

 ؛ةرمعلا تيمس امم نمو ،رئازلا :رمتغملاو تيتبلا راز يأ :4 رَمَتعِإ»
 :"جاجعلا لوق هنمو َدَصَق يأ َرَمَتعا :لاقيو ©تێێتلا ةرايز اهنأل

 "هتضو ديعب نم اديعب ىَرْفَم زقمَتغا نيح رَمْعَم نبا امس ذقل

 .َلهَسَو رئيت :ه رَسيَتسإ»

 .عاطقنا :4 :انرا

 .ران دوُمَع هنأك ءامسلا ىإ ابارئ عفرت ةربدتسم فصاع حير :4 راَصغإ»

 زجار .ءاثعشلا وبأ يميمتلا يدعسلا رخص نب ديبل نب ةبؤر نب هللادبع :رعاشلا جاجعلا )١(

 ىلإ شاعو ملسأو مالسإلا كردأ مث ،اهيف رعشلا لاقو ةيلهاجلا يف دلو ءارعشلا نم ،ديجم

 ةيومألا نيتلودلا ءارعش نم ربتعي نبا هل ،ءاجهلا نع اديعب ناكو كلملادبع نب ديلولا مايأ

 ٧٣/٢. ح ©ءارعشلا لوحف تاقبط ©يحمجلا مالس نبا :رظنا .جاجعلا نب ةبؤر وهو ةيسابعلاو

 حدم يف تايبألاو ،راز رمتعا :ليقو بثوف همئاوق عمج ربضو اديعب ىزغم دصق :هانعم (؟)

 يأ «ىزغم» :هلوقو ٧/٢!« ج يربطلا ريسفت» .هناويد ،يميمتلا رمعم نب هللا ديبع نب رمع

 حتف ناكو هللا ديبع نب رمع شيج هدعب فصي وهو بثو مث تبلثل ةمئاوق عمج :ربضو اوزغ
 .ركاش دومحم قيلعتب يربطلا شماه .جراوخلا لاتق يف هرمأ مظعو ةريثكلا حوتفلا



 (ىتاثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ه ٢٨
 َ - ت د متر

 .احاحلإ :؟ اًناَحْلإ»

 ةئم ندأ ىلع اوئوكَو \روعمساو كيذ اوملعا :هللا نم بزحب اونَذئِإ»

 .مكريغ اوملغأف يأ ""'اوئذآَق» رق نم

 !مكحو مولعل لصأ ليجنإلاف :لضألا َوُهَو ،لجنلا نم ليعفإ : .4 ليجنإ»

 هب جرختسم ليجنإلاو ٠ هترهظأو هتجرختسا اذإ ءىشلا ثلجن نم وه لاقيو

 .مكج مولغ

 .اضيأ دهعو لقي :(رضإ)

 .َقَلَتا .4 ىَرَتفإ»

 .اوعضخ :4اوئاكَتنإ»

 .اّطارفإ :4 اًئاَرْسإ»

 أ ،همتاخ ةنغ ثضَضَق هنمو رسكلا ّضَقلا لصأو .اوقرفت :؟اوضقنإ»
 .هترسك

 ."(تتّقؤو تتقأ :ليق امك ةزمه واولا تبلقف) ،اوعقدا :اوؤَرذإ»

 لثم ااوم يأ «اناتإ الإ هنود نم نوغذي نإ» :ىلاعت هلؤق يف ؟انانإ»
 ًأرقُيَو ةثنؤملا ةهلآلا نم ههابشأو '"(ىرخألا ةَئلاَغلا) ةانَمَو 3ىوغلاو تاللا

 .ثانإ عمج 4 ىتنأ

 .هتبهذأو هب توه .4 يطاشلا هنوهَتْسِإ»

  

.٤ : 
 :ريسيتلا ،ينادلا :رظنا .رصقلاب ةعبسلا يقاب أرقو ةزمحو ةبعش دملاب أرق

(١) 

 .يناتسجسلا ة ةخسنب دجوت ال يلوعملا ة هخسن نم ةدايز
(٢) 

 .يناتسجسلا ة هخسنب دجوت ال يلوعملا ة هخسن نم ةدايز
(٣) 



 ٨ ٣٨٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 :..ب تدقر

 غلابق ،المع لمع نمل لاقي ،بذكلا نم ميظقلا ءارتفالا :4 هنَلَع ءارتفإ»

 .'»ءارفلا يرفلا يرفيل هنإ هيف

 .رقف :4 قال »

 .اهيف اوعمتجا :ه اههيِف اوكرادإ»

 حلاًتقلاو» ،'"(ةينامغ ةغل هذهو) .انيت مكحا يأ :هاتنيب ختفإ»

 .ميكاَحْلا

 .ةبهرلا نم مهولعفتسا ،مهوفاخأ :4 مُهوُبَهرَتسِإ»

 رذيَو) :أرَق نم ةءارق يف (كتَماَلو) كتدابع يأ :(كتَمالإو)

 .'"([تَتَهاَلِإَ]

 . '٧(قيضأ ساجبنالاو ،عسروأ راجفنالا :ليقو) ثترجفنا يأ : (ٹثَسَجَبْنإ)

 اهرشق نم ةيحلاو ،هبؤَت نم ناسنإلا خلست امك اهنم جرخ :(اهنم خَلَسنا)
 .اهدلج يأ

 دهع :(لإ)و ٠ ننجت هللا :(لإ) :هجوأ ةسمخ ىلع (لإ) :4 همد الَو الإ» ك ح د ,  3 ‘د. ىا ى

 .راوج :(َلإ)و ‘تفيلَح :(لإ)و ،ةبارق :(ل)و

 .اهوممتبستكا :4 اَموُمتْفرَتْقا»

 .مئلقاخت :4 مُكْلقاَت»

 .يرفلا يرفيل :يناتشجشسلا خسن يف (١)

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٢(

 تاءارقلا نم تسيل اهنأ كش الو ،يناتشجشلا خسن يف امك ،امثف سابع نبا ةءارق يه )٢(

 .يناتسجسلا خسن نم اهنم دب ال ةمتت نيترصاحلا نيب 7 ذاوشلا لب ؛ةرتاوتملا

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٤(



 (يناثلا رجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يفق بيذهتلا باتك ٠

 .كلتك رتح تحر ٤

  

 :زيش) ،ةدِع هل هتلعج اذإ سءيَشلا هل ثدصرأ :لاقيو كابر :؟ ائاضزإ»

 "(ادؤزت دق نم توملا دعب تيقالو ىقلا نم ازب لحرت مل تنأ اذإ

 .)اعيمج رشلاو رْئَحْلا يف ثدصزأو تدصر اشلا يف داصرإلاو

 .يبرو معن ىئغملاو .ماسقألل ديكوت :4 يِبَرَو يإ »

 هلوقو ،نورخؤُئ الو مكسفنأ يف ام اوضمأ :4نوزظنت الو يلإ اوضفإ»

 .ضف تنآ ام ضئاف ضاق تنآ ام ضفاق» :ىلاعت

 َسَرَدو افع اذإ قيرطلا سممَط :كلوق نم ،هبهذأ يأ ،حما :٤شيمإ»

 .اًمارجإ ثمرجأ ردصم :؟ يمارجإ »

 .ءوسب كدصق :لاقيو ءوسب كل ضرع يأ :4 وشب انتَهلآ ضغب ًكارَتَِإ»

 .اهرامُع مكلعج يأ :ه اهيف تتشو

 .رظتنم مكعم ينإ اورظتنا :4 بيقر قَر مُكَعَم ين إ اوُبَقت

 .عنتما :4 مَصغَتسإ»

 .تشێي :نم اولَعْفَتسا :؟اوشأيَتشِإ»

 ردصملا ىلإ إ بهذ ُهَزأل (هب) :لقي ملؤ ،هىي هضثشأو نقؤفأ : :4 رَم ؤُت امب ب غدضإ ,

 .رمألاب غدضاف دارأ

 ةريهشلا هتديصق نم ىشعألل تيبلاو ،يناتشجشسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )١(
 هدعب يذلا تيبلاب ىتأ يلوعملا خيشلا تيلو ،ادقزأ ًةليل كانيغ ضيغ ملأ» اهعلطم يتلا
 :وهو (اداصرإ) ةملكل دهاشلا لحم هيفف

 ادصرأ ناك امل ذصرت مل تنأو هلثمك نوكت ال أ ىلع تفدت

 يأ «اعيِمَج رشلاو ريَخْلا يف ثدضزاو تدص :يبارعألا نبا» :يناتسجسلا خسن ىدحإ يف )٢(
 .يلوعملا خيشلا همسا فذح دقو هلوق نم يه

  

 



 . ,مگ ٤١ ٤١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .تفخَتشا :4 ززفتشإ»

 و ،مهيئَلَع كسفت شبحخا يأ :4 ْمُهَبَر ن َنوُعذَت َنيذَلا م م كفت زبضإ»

 .مهريغ ىلإ مف مهنع بغرت

 .برعم يسراق َوُهَو ،جابيذلا نيخث :ه قرَبَتسإ »

 .هيف ااَج يذلا رثألا ناضُمي اعجر :(اصَصق امهرانآ ىَلَع اتزإ)

 .ةيهاد :لاقيو ءابجع :هارم »

 .ةيحان يأ ةذبنو ةذبن دعق :لاقي ،ةيحات مهتلزتعا :ه اهلهأ نيم ثّذبَتنإ»

 .قحلا نع ليم :4 داَحْل»

 .ووركمب اعبإ َوُهَو ،اوذعبا :ه اوؤسحإ»

 .بذكلا أوشأ :4 فإ »

 .ُةَقَلتخاو هَلَعَتْفا :4 هارَعْفإ»

 .ةجاَحْلا :4 ةبزإلا»

 .رشلا يف مؤاشتلاو) ءانمءاشت انريطت ىنعمو ،انريَطت هلصأ :4اتزَيلَإ» -

 .'"(ريخلا يف لؤافتلاو

 اركن :لوقي ،ارمإ :ةداق نعَو .اركنم العف تلعفو "ميظع ءيشب تنج لوقي :يناتشجسلا داز )١(

 :زجارلا لوق هئم
 ازثإ ال اآيتمَت ةيا ارك كنم نارفألا يقل ذق

 اذإ اورمأ دق :مؤقْلل لوقت ،ريثك ديدش ءيش لك هلصأو ،ةيهادلا برعلا مالَك يف رمإلاو

 .رمإلا مسالاو .رمألا ةئم ردصملاو .مهرمأ دتشاو اورك

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٢(

  

 



 (يناثلا ءعزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢:
=. 

 ٧لقح۔. ۔تهر

  

 ام دضصقْلاَو ،ابيبد ًبُدَت الو ،ربكتت الو هيف لددغإ :4 كيشت ىف ذصفإ»

 .ريصقتلاو فارشإلا نيت

 .عابتاو ماَمَتثإ : :4 ة و وسأ ط

 .هتقو ىهتنا اذإ نيثت يشلا نآو ،يأت ىنأ :لاقي يقو غولب ::اتإ»
 .نيجت ناَح ةلزنم

 ىلع ةقرف اوُئوُكَو ةنجلا لهأ نم اولزتعإ :4 نومرجملا ا اهيأ وتلا اوزاتمإ»

 .ةدج

 ؛لاقئو ،اهرح كلان اذإ ؛رانلا ثيلص :لاقي ءاممَوح اوقوُذ :ه اًمْوَلضإ»
 .اهب اوقرتحا اهولصإ

 .خْهنَس غنس :4 مهتنس ةا »
ُ 
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 ن زوجي : :ءاملعلا ضعب َلاَقَو .سايلإ ةبشأ منم دجاو ل اك نك ددعلا ىع

 : ارقتو .ليئاكيم َو لاكيم ليق اَمَك كجاَو ىنعَمِي) نيسايلإو , سايلإ نو هكي

 .ملس هلآ لعو هيَلَع هللا ىلص دممَحُم لآ ىلع يأ ؛'"(4 نيساي لآ ىلع»

 .رانلا ةفَمْشُمل شم او ،ترقَت هانعم :4 ثّرأَمشإ»

 ىشلا نع فرحنت نأ حفصلا لصأو .مهنع ضرعأ يأ :4 مهنع خفضإ»

 ىلوت نأ وه ؛ضارشغإلا َكلَذَكَو ٥ثكهجَو ةيحات يأ ،ثكهجَو ةحفص هيلوتف

 .ِهْئَلَع لبقت الو كبناج يأ كضرع ءىشلا

 هيف عفن ال يذلا مالكلاو رجهلا مهو اَمللا نم :هي اؤَقْلا»

 .فنغلاب هودو :هةوُلِتغا»

 .يلوعملا ةخسن نم تطقس 6ىنعملا حاضيإل اهنم دب ال يناتشجشلا ةخسن نم ةدايز هذه )١(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 1 ٢ -

 ع: - .. رم - م

 انجرخي امنإ ںنيمقَي ىلإ يدوي ال ائظ الإ نظن ام :هانعم :4اّنلَ الإ نظت نإ»

 .هلثم نظ ىلإ

 :لاقثو مكريغل اوعسوت ىَتَح مكعضاوم نع اوغترا :؛اوؤشنا»

 .عفتزش نامكم يأ ،ضزألا نم اوعفترا :ه اورشنا »

 امم (ذوحتساو ،ىلوتشا)ق ،مهيَلَع بلغ يأ :4 ناطشلا مهْنَلَع ةوحَتسا»

 .هيأر ثبوصتساو ،لمجلا َقونتساو ،ؤرتسا :لاقي ۔لضألا ىلع جرخأ

 .نُهوزبتخا :4 َنُهوُنِحَتْما »

 عارسإلاو َوذَعْلا دري ملو ،دجلاَ ةينلاب هيلإ اوزداب :4 هللا ركذ ىلإ اؤعسا»
 .يشملا يف

 .ففوزغمْلاب اضغ مكضغت رمأيل يأ :4 فوزغمب مكنيب اوزمتئا»

 .اهب اوطَعَت :ه مهبايث اؤَقفَتسِإ»

 .ةرخآلا ةدش لوأب ايندلا ةدش زخآ ""[لصتا] :4 قالاب ناملا تنلاو »

 ءاهاذخف تقصتلا اذإ ءاَل ةأرما :مهلوق نم تقصتلا تََتْلا» "ىنعمو

 .ىلاعت هبر ىلإ دبعلا حور قوس دنع ينغي ؛قايّسلا دنع لجرلا يقاس :لاقيو
 .تتشا اذإ :اهقاس نع ُبزَحْلا ترممش :مهلوق نم قاسلاب قاسلا تنلا :لاقيو

 .تّبصناو ترثتنا ٤4: ثَرَدمكنإ»

 . تقشنا :4 رقنا ط

 مامتل اهنم دب الو .يناتسجسلا ةخسن يف امنإو ،يلوعملا ةخسن يف سيل نيسوقلا نيب ام )١(

 .ىنعملا

 .يناتشجسلا ةخسن يف امك باوصلاو (هانعم) يلوعملا ةخسن يف )٢(



 ؛ىناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
 رعش ..ر _ يس

 ة اذإ :(رَمَقْلا َقَسَئا

 .مهعوجُجز :4 مُهباَيِإ <

 مسا مإ :لاقيو حون نب ماس نب مرإ نب داع َوُه :لاقي ،داع وبأ :4 مَرِ»

 .اهيف اوناك يتل مهتدلب

 ةئجلا نيت ةبقع يه :لاقي :4 ةبقعلا مَحَتفا الَق» هلوق يف ةبقلا مختفإ»
 هلوقو : ةدشب هَل ةزواجملاو .ءىشلا يف لوحألا ماحتقالاو 5رائلاو

 يضاملا م (ال)و ءاهزواجي مل (و) ءاهمحتقي مل يأ ةبقعلا عَحتفا الف»
 :رعاشلا لوقك ٠ ( ةع ٥ ه آ مم '"(مل) ىنثمب

 خسن ضعب يف دجوت الو (ءامسلا ىلإ ىوتسا) ةملكلا هذه دعب يناتسجسلا خسن ىدحإ يف )١(

 .اهنع لقن يلا هتخسن يف انه اهدروي مل اضيأ يلوعملا خيشلا نأ امك "ىرخآلا يناتنجشلا
 :انه اهتبثأ ةدئافللو

 رردو ءءامشسلا قلخ مث ضزألا قلخ هركذ لج ةنأل ؛اهل دصق يأ :؟ءامسلا ىلإ ىوتنا»
 بر كيد ادادنأ ةل نولعجتو نيمؤي يف ضزألا قلخ يذلاب نورفكتل مكنإ لق» :4 هلق
 ,اوس مايأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف ردق اهيف كرات اَهفؤَق نم يساور اَهيِف لعجو » ؤنيملاقلا
 ىوتسا» :هلوقو ،اهقلخيل اهل دصق يأ 4 ناخد يه ءاملا ىلإ ىوتسا ممث» ،نيلئاسلل
 ىنعم هْئَلَع الع :انعم :ليقو ،هب رفظو هتزعب هرهقو ِهئَلَع ىوتسا ةانغم ليق 4 شزقلا ىلع

 ايلوتسمو رومال ازبدمو ارهاق ولع هنأل ؛ناهباشتم ىلاعت هلا ةفص يف ءاليتسالاو َولُْلا
 يمس هئمَو .لادتعالاو .جاجوعالا دضو باصتنا :هجوأ ةْثِس ىلع ءاوتسالاو ،اهئَلَع
 .« ىوتساو هدشأ غلب امل» :ىناعت لاق ،هؤاهتناو ©باتشلا مامت 6(راهنلاو لألا ىوتسا)
 ل ىوتسا م مث نالف يلع البقم ناَق : :ءارفلا ىكح ٬هئَلَع لابقإلاو .ءيشلا يف دضلا

 و كلملا ىلع نالف ىوشا :مهلوق هنمو ،هب درفتلاو .رمألا ىلع ءالتسالاو 6ينمتاشي

 :رعاشلا َلاَق 5هب درفت 6هئَلَع ىوتسا يأ هلمع

 قارهم مدو فێتس رثع نم قارعلا ىلع ز رشب ىَرَتسادق

 دق كيد يفو هِيَلَع الع يأ لبجلا ىلع نالف ىرتشا :ةدع وبأ ىكح ،اهيَع ىلوتسا يأ
 .ءارعشلا لاق

 ةخسن ةرابع يفو ،يناتشججسلا ةخسن يف امك (مل) باوصلاو (اممل) يلوعملا ةخسن يف )٦٢(
 .يناتسجسلا ةخسن نم هحالصإ مت شيوشت يلوعملا

 .)ىوتسا :قستاو ضيبلا يلايل يف آلتماو مت

  

  

 



 ٥ ٤ .خ ن رساي صنل بصعي يد مسقل ذلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 '‘٠اقَأ ل َكَل ل ء يأو 5 ٠ و ٠ د 7 آ ر ؤ نإ

 .'""(دجلا نود تأي مل :يأ)

 هلا ةعاط يف عارسإلا وه ثاعبنالاو ،ثتلا نم َلَعَقِإ :ه اَهاَقشأ تمعبنا »
 . '"ثعابلل

 ةقانلا رقاع فلاس نب رادف َوُه ه امهاَقشأ »

 ريرحساي عفرا :زحنا :لاميو ،حبدإ :؟ رحب .ا"كرحن ىلإ ريبكتلاب كيد ;م ةزرا :؛َحنا :لاقيو م ذا .ه رَح ا «

 .اوُعيطأ :يأ :هاوغعَمساو»

 ةَحوتْضَمْلا ءاتلا

 . هوركمو رابتخاو ةمغن :ةجوأ ةَئاَلَك ىلع .4 الب «

 .مكقلاخ .4 مكئراب «

 ) الإ (ءا) :لاقي الو كلذب اوفرصنا :4 هللا نم بضغب اواب»

 .اضيأ هب رقأ اذإ اذكب ءاب :لاقيو

 بشر(١'5

 .ئدتبم ء ؛عدتنُم :4 عيدب ٹ

 تبسنف نيرخآ نيتيب هيلإ فاضأ امنإو "هريغل :ليقو تلصلا نب ةيمال بسني تيبلا )١(

 .هل اهلك تايبألا

 ْمِلِي مل كل دبع يآ) :يناتسجسلا خسن يفو ،اهانعم يل حضتي ملو يلوعملا ةخسن يف اذك )٢(

 .حضوأ يناتشجشلا ةرابعو (رئاًغصلا نم َوهَو ٠ ألا نم هَذَحَأ 6بنذب

 .ثعابلل ةعاطلا يف عارسإلا وه :يناتشجشلا ةخسن يف امأ ،يلوعملا ةخسن يف اذك )٢(

 واولاب امهنيب فطغ دقو ديعلا ةالص دعب حبذو رحن ماقم انه ماقملاف ديعب ريسفتلا اذه )٤(

 .ةرياغملل

 .فيرحت وهو (ءيشب) يلوعملا ةخسن يف )٥(

  

 



 (ىتاثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

  

 تح ِ 4 ٦ ٤

 .قزف :هاههيِف ثب »

 أ ،ةئيملا يفني ال :يأ داع الو غاب ريغ» :هلوقو "بلاط 4 غاب»

 .ةعبش ودعي آل :هداع ًالو» "اهريغ دجي لو اهبلطي

 ةرشبلا سمل كلذب يمس "عامجلا ةرشابملاو نهوممماج :ه َنُهوزِشاب »

 .هنطاب '"ةمَدألاو ،دلجلا رهاظ ةرشبلاو ،'"ةرشَبلا

 اعومجم ناك اذإ ءىشلا تطسب : :كلوق نم 77 يأ : .4 مليلا يف ةطشب <

 ناَكَو كامامتو الوط يأ 4 ةطشب قْلَحْلا ين مكدازو ط هلوقو 6}كهتعسروو هتحتفف

 . اعارذ نوُتِس مهرصقأو ،عارذ ةئام مهلوطأ

 نومئابتي)و 6كنومحدزي يأ اهيف نوُئابتت مهنأل ؛ةَّكَم نطبل مسا .4 ةّكَب ط

 ةَّكَم تيمْسَو دلبلا رئاس ةّكَمَو ،تێبلا ناكم كب :لاقيو '(ديدشتلاب

 اذإ ةقانلا عرض يف اق ليصفلا كتمأ :لاقي ،قفأ لك نم سانلا اهباذتجال

 .ائيش 4 .7 عدي ملو ٥ ىصقتسا

 هنمو .اليل هيف ركف اذإ هبيأز نالف تّتَر ر :لاقي 6ليلب َرَذَق : .4 ةفئاط تي 45

 .ؤُدَعْلا مهتيب كيلذَكَو .ا يأ انايب اتشأب اَهَعاَجَف» :ىلاعت هلوق

 مهبتسا امم ةميهبلا :لاقيو ،لقعي ام ريغ ناوَيَحْلا نم ناك ام لك :4 ةميهب »
 .قلغتسا يأ ناويحلا نم

 هورحن اركذ سياخلا ناك نإَق نطبأ ةسمع تجتن اذإ ةقانلا :ه ةريحب »

 .باوصلل برقألا وهو (امريَغ دجي َوُهَو) :يناتسجسلا خسن يف )١(
 .قدأ يناتسجسلا ةرابعو (ةرشبلا سمل) يلوعملا ةخسن يف (٢)

 .(مدألاو) يلوعملا ةخسن يف ()
 .يناتسجسلا ةخسن يف تسيل يلوعملا نم ةدايز )٤)

 .(قلغتسا يأ باوجلا نع مهبتسا ام) يناتشجشسلا خسن يف )٥(

  

 



 ٤٧١ .ي رد صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نم ةدحوملا ءابلاب) اهنذأ اورحب ىتأ سياخلا ناك نإو ٠ ءاسنلاو لا;جَؤلا هلكأَق

 ةلمهملا ءاحلاو نونلاب اهوري نم امأو) اهوقش يأ ) (ةلمهملا ءاحلاو تحت

 تتاَكَو اهنذأ اوقش ىثنأ سماخلا نطبلا ناك اذإف .'""(حبذلا وهو رحنلا نم

 .ءاسنلل تلح ت تّراَم اذإف كاهنبلو اهمحل ،ءاَسّنلا ىلع اًماَرَح

 ،ضرم نم هللا هملس نإ لجرلا ىلع "لوقي رذنب بيسي ريهتلا :ةئاسلاو
 دحأ هبكري ال و ءام ال و يعر نع سبحي لق ٠ كلذ لعفي نأ ٠ هلزنم هغلب وأ

 ناَك نإف ،اوزظن نمبأ ةعبَس ةاشلا تدلو اذإ اوئاك ،منغلا نم ةلصلاو

 .منغلا يف تكرت ىتنأ ناك نإو 3ءاَسئلاَو لاججَرلا ةنم هنم لكأو حبذ اركذ عباشلا

 اهموحل َناَكَو ،اهناكمل حبذي ملق اهاخأ تلصو :اولاق ،ىقثأو اركذ ناك نإ
 .ءاَسنلاَو لاَجَلا هلكأيف ءش اهنم تومي نأ الإ ،ءاَنلا ىلع امارح

 نم جتن اذإ :لاقيو ،هدلو دلو بكر اذإ )(لبإلا نم) لخلا :'‘)هاَحلاو
 .ءاملا الو ألكلا عنمي د الو بوث الف هرهظ ىمح دق :اولاق نبأ ة هرشع 7

 .'_١ةءاَجُف :4 ةتغب »

 .اًعِلاط .4 اغزاب ,

 .قارفلا نوكيو لاصولا نوكي ،دادضألا نم يبلاو لاو .مكلو .4 " <

 .ريصب هدحاو .ةَنتَب ةرهاظ جّجُح _ .4 ْمُكَبَر نم رب رئاصب

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )١(
 .يناتشجشلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٢(

 .نوكي :يناتسجسلا ةخسن يف )٢(

 .يماحلا :.يناتشجشسلا ةخسن يف )٤(

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٥(

 .ةأجف :.يناتشجُسلا ةخسن يف )١(

  



 (ىناثلا ڵعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك

    

 :.. فو

 .مكلزنأ :« مكاَوَب»
 :سؤب ،اًضْيأ ءاسأبو ةش ىأ :؛اأب»

 .'(ةوقلا

 .ديدش :4 سيب »

 :ليقو .عباصألا فارطأ :ليقو) ،ةنانب اهدحاو اعباضأ :؛ناتَب»

 .'"(لصافملا

 .لئللاب عاقيإلا :تاّێَبلاو .الي :4 اًئاَيَب »

 ج `
_
۔
 

 :ساأبلا) لاح ءوشَو رقف ي

 .ةل ةقرافمو ،ءيشلا نم جوزخ :4ٌةءارَب»

 لزنملا َوُهَو ءاوبم مهل انلعج :لاقي سمهانلزنأ :4 ليئارسإ ينت انأوَب»

 .مورلَمْلا

 رهاظ :زوممهَم ريغ 4 يأرلا َيِداَب»و "يأزلا لوأ :زومهم :4 يأرلا ئراب»

 ريغ نم مهيأر رهاظ :ةزمه ريغبو لمأت ريغ نم يأرلا لوأ :زومهمو) ،يأزلا
 .'"(ركفت

 :ىلاعت هللا َلاَق كاضيأ منص مشا لعبو ،اَهجوَر ةأرَمْلا لعب ,[4 يلغ ]

 .4الغَب نوعدَتأ»

 همرحي مل ،لالَحلا نم مكل ىلاعت هللا هاقبأ ام يأ :4 مكل زيَخ هللا ةيقب »

 .مكل ريخ "ىضرو عنقم هيف ،مكيَلَع

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

 .يناتسجشلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز (؟)

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٣(

 .يلوعملا ةخسنب دجوت ال 6ىنعملا مامتل اهنم دب ال يناتسجسلا ةخسن نم ةدايز )٤(

  

 



 ٤٩ ي هر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نم دعبي دعبو اكلم اذإ ُدَعَْي دمب :لاقي تكله يآ :؟ذوهَت ثديت »
 .'(كلذ فالخب يناثلاو يضاملا يف نيعلا مضب لوألا) ،دغبْلا

 :ىلاعت هلوق يف الإ) صقت اذإ هقح هسحب :لاقي ، ناصف :4 سخت

 .'}(ةيآلا كلت يف ةصاخ مارح هنإف فسوي ةصق يف 4 سخت نمت هؤَرَشَو»

 ىئَح ،هبحاض ِهِيَلَع ربصي ال يذلا نزحلا نم دشأ ثبلا :ه ينزحو ينب »
 .مهلا دشأ نزحلاو ،هوكشي يأ ،هثبي

 ىلع يأ «ةريِصَب ىلع هللا ىلإ وغذآ » :ىلاعت هلوقك انسيقت :؟ٌةريصَب»
 ىلع ناسنإلا نم يأ «ةَريصَب ويف ىلع ناتنإلا لب» :ىلاعت هلوقو ؤنيقت
 ناتنإلا هاَنْغَم :لاقيو ،ِهِلَمَعِب هلع ندهشي هحراوج يأ .ةريصب نيع هسفت

 ةباشسنو ةَمالَع يف تلخد امَك ةّمَلاَبُمْلل تلخد ءاهلاو .هسفت ىلع ريصت

 .كلذ لاثمأو ديدشتلاب

 مل ام ثنلي وأ اوملعت مل ام ثملع يأ :هوب اوزصنت مل امب ثزضت »)

 .اونطفت

 .'٨)('..دارملاو تغط :ليقو ،ترفك :ليق :ه اَهَتَشيِمَم ثرب »

 .كاله :4 راوَب »

 .كسفت لتاق :4 كسفن عخاَب»

 .مهانييحأ .4 ْمُهاَتْنَعَب ط

 رسكلاب لوألا نأ يل رهظي يذلاو "يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )١(
 .سكعلا سيلو مضلاب يناثلاو

 )٢( يناتشجشلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز .

 .نيتملك رادقمب ضايب دجوي )٢(

 خسنب ةدوجوم اهلعلو ،ياتشجشسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز ناتيآلا ناتاه )٤(

 . ين اتسجسلل ى رخأ

  

 



 (يناتلا "زجلاا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ..
 .هحج رتل

 دمَحْلاَو ،هللا ناَحبُس :لاقيو سمخلا تالصلا :4 تاحلاصلا ثايابلا»

 .ربكأ هللاو "هللا الإ هلإ الو .هلل

 كأيفتم الو لظتسم اهيف سل .ةرهاظ ضزألا ىرت يأ .ةرهاظ :4 ةَرراب ٹ

 .زاربلا :ةرهاملا ضرأل لاقيو

 .ةرجاف .4 اًيغَب ط

 .لاح :4 لاب »

 ةجهبلاو . نسحلا ةجهبلاو 6كهرسي يأ اري نم جهبي نسح .4 جيهب ط

 .اضيأ روزسلا

 ."« يداتلاو هيف ثفيكاقلا ءاوس » :كت هلوقك ،وذتلا لهأ نم :هراب»

 :لاقيو كلمي مل ةنأل ؛اقيتع يمسو ،نكجق هللا تيت :ه قيتعلا تيتلا»

 .ضزألا ىلع ام مدقأ هنأل اقيتع يمس
 .  4ِه۔ إ 2 4٨۔.و .ذ ؟ ٠ ٤. 2 ٥ ٥ 7

 ءيش لكو ةرخالا اينذلا ني ةنال ؛ربقلا ينغي 4 نوثقُي موي ىلإ خزرب ,

 يأ ؛اًروُجْحَم ارُجِحَو اُحَزَب اممَهَنْيَب َلَعَجَو» :هنمو ،خزرب وهف نيئيش نيت
 .ازجاح

 .رادقملا زَواَجَو العو عفرت :ه مهييَلَع ىقب »

 ،نول ءافصو ةسالمو اضاَيب «ضيبلاب ةيراجلا هبشت :ه نوُئَْكَم ضيب »
 .نوضَم :ه ٌنوُئَكَم»و ،')(اَهب) ناولألا هبشت امنإو ،ةنم نسحأ يهو و و ٥

  

 :ريسيتلا) .ورمع وبأو شرو لضَْلا يف اهتبثاو ريثك نئا نيلاحلا يف اهءاي تبثأ :(يدابلا) )١(
 .(!ه ص

. 
 يناتشجشئلا ةخسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف ةشوشم ةرابعلا تدرو

(٢) 



 ٨ ٥١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ةدشلاب ذخألا شلطبلاو .ةَماَيَقْلا مؤت :لاقيو ردب مؤت .4 ىزبَكْلا ةشظتلا <

 نوعبس مؤي لك ةلخذي ،ةبْغَكْلا لايح ءامسلا يف تيت :ه روُمغعَمْلا تيتا »
 .')(لهأ وذ يأ) ،لومهأملا :4 رومغملا و يلإ نودوعي ل مث كَّلَم فلأ

 .ءولمملا يأ :4 روُجسَمْلا رحبلاو »

 نم ُهاشْغَيو يأ هُقَهزَي ام :4 اًقَهَر»و ،اناصقُن :اسخب :4 اًّمَهَر الو اسْخَب »

 .هوزكَملا

 اذإ ينغي صخش اذإ قيربلا نم ،ءازلا حق قربو نش :4 زَصتلا قرب »

 .تؤقْلا دنع ِهنَْيَع حتف

 .ةمهركَتُم :4 ةرساب ط

 ينباصأ يأ (ةربلا ةربلا عنم) :لغم يف لاقي امون يأ :ه ابارَش الو ادزَب»

 .موتلا نم رِنَعَنَم ام دربلا (نم)

 أ ةلق ىبنلا ثعبم لبق انمآ ناَكَو }ةّكَم ىنعي نمآلا ىنعي :4 نمألا ِدَلَبْلا »

 .هيَلَع راغي ال

 . ِ ٠ ٤ .. ك . ه. ۔۔ .؟
 نم مهنمو ،اهزمه كرتق "مهقلخ يأ قلخلا هللا أرب نم ذوخأم :4 ةيربلا »

 .بارتلا نم تلن مدآ قلخل ،بارتلا َوُهَو ىربلا نم اَهلَعْجَي

 ةمومضملا ءابلا

 .""زوزو بذك يأ :4 ميِظَع ناتهب اَذَه»

 . شرزخ :4 مكب <

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

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز )٢(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ,ة بذهتلا بات
 يبس ءرجلا) ظا و هح يف بيذهتلا باتك رحح ,:.ةري 0٢

 .ةجحب ُهَنَيَب لق ءا هلوق ؤق هب 7 :لاقيو . ر ْمُكَُجُح يأ : :4 مكناهرب »

 تبهذو ،ععّطَقنا يأ ءاضأ تهبو ،(راتحإ يأ) :هرفك يزلا تهبق»
 »» 2 و

 .هتجح

 لزاَتَم ءاملا م جوزب ؤُبَو . .جرب اًهُذِحاَو لزغ ذ نوصح : :4 ةَدَيَتُم جوزب »

 َرَشَع انثا يهو رعقلا سمشلا

 .ىكلَه :هازوُب»

 .ايلا يف ؤاوْلا تمغذأف لوعف ىلع يوك هلضأو ،كاب عمج :هابكب»
 .اًبِكُب راصف

 ثتتَتاَك اذف . كلذ هابشأو رذنلاو خنلل , لعج ام ىمهو ِةَنَذَب غعمَج .4 ندب

 .زوج يهف رلاَح لك ىلع رخن

 .مهي امي زابخإ ةراشبو :ىرشب »

 سوشنملا قيوسلا ،قيقدلاك ثزاص ىئَح تن :ائب لابجلا تَتْبَو»

 زْبَحْلا نَع لَجغت نأ فاَشَف زبخت أ ةاَرَأَو نافطغ ث نم صل َلاَق .لولبم يأ

 :ارُغِش َلاَقَو ائيجَع لكأو َقيِقذلا ل

 ٢) ب 4 خا ح و . ا ا : الو انب ات 7 ١ً : 3 اًزبخَت ال

 .اتيش ةنيم يش زياَمِي ال ضغبي ةضغ قصال نأ ل :4 ضصوشزت ناينب»
 ٠ !۔ ۔ .؟ إ ه 2 ٠ ء . ٠ ٤, ت رێغب ٠ رط

 .اهيف ام جرخاو تتلق يأ ثريثاو ت رفحب ىأ ا لوبقلا :4

  

 .يناتشجشلا ة ةخسنب دجوت ال يلوعملا ة ةخسن نم ةدايز )١)
 .يناتسجسلا ة هخسن نم هحالصإ مت تيبلا اذه يف فيرحت درو (٢)



 ٥٢ ىحم رزرتهري صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ةَروُسُكَمْلا ءابلا

 َدْبَأ ىتْعَمْلا راصتخا :4 هللا منب»

 تفذُحَف هللاب نمآ نَم ربلا َنِكَلَو» :ىلاعت هلؤَقَو .ةعاعَو نيد يأ :و زب »

 ىئئَمْلاَو ٩ ةيرقلا لأسا » :كنت هلوقك ةماقم هيلإ فاضملا ميقأو ثفاَضُمْلا

 لذَع لُجَر كيؤَقَك ردضملاب لوفَمْلاَو لاقلا ئمَسُت نأ ؤوُجَيَو .ةيزَقْلا لهأ

 زوجي اَذَه ىّلَعق ،رلداع عضؤَم يف ًلذَعَو يضرم عضؤم يف ىضرَق ىضر
 / .زابلا ىتغَم يف ؤبْلا نوكي نأ

 لهأ هؤالَخْذَو لجزلا ةَناَطبَو .مكريغ نم الخد :4 مكنو نم ةناطب «

 .هتومب قثيو هيلإ نكسي نممِم ،هرِس

 مشب أ

 .ةَرَداَبُم :4 اًرادبو

 .اهيف رَجَتُي لاملا نم ةعطق :4 ةعاضب »

 .علا ىلإ ثالئلا نيت ام عضا :4 َنيِنِس عضب»

 .ىراَصَنلا ةعيب غمَج :ه عيب »

 ىلع أ ءاقبلا ىلع مكيف اوهرك الو :ىلاعت هيمك .ىنز :اق »
 .ءاتلا

 ؛لشألا َنِم اًعذب »

 .لسر يلبق ناك

 ق ،لشزلا نم ثعبب َم لوأ ثئك ام ٤ ءا : اغب 1 ,4

 :هَحوَْضَمْلا اتلا

 .دخاو ليق يا :ه تاملك هبر نيم مد ىقلتف دَحأَو لبق يأ :4 تاملك هبر نم مدآ ىملق »

 .باتلا :سانلا نم باَوَتلاَو .دابعلا ىلع بوتي ةنلا يأ :4 باوتلا »



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٥٤ ٨
 جت ٠ تت

 سفن نع سفن يزجت ال» :ىلاعت هيؤقَك 6ينْغنو يضفت :4 يزجت »

 .هاَضَق أ هن ْيَد ناَلُف ىَرَج :(َلاَقْي) .ائيش اهنع ينغ الو يضقت ةت ال يأ :4 اًئيَش
 و و

 .يضضاَقَتُمْلا : :يزاججَتُمْلاو ءُهاَضاَقَت نالف َنيَد نالف ىَراَجَتَو

 .نوُطِلْخَت :4 لاتلاي قحلا زر ,
 :َلاَقَق ،داسفلا دشأ ثْئَعْلاَو وُعْعْلا :4 اوَتْعَ

 (اتيلي نميف اَتَميَع اتْفعَو مهيلي نميف مهَتنَع 7
 اذه نمو ءامماَوه نع اهُزَيَو هسفن شبخت يذلا :لقاعلا 4نوُلِقْغَت»

 .مالكلا نم عيشو "يتخا يأ (نالف ناتيل ئغا) :مهلوق
 نوُبْصَت :4 َن وكفشت »

 .مهْئلَع لَع نوُئَواَعَت , :4 ْمهنلَع :هن َنوُوَماَتَت»

 هَهَلِإ دَحَتا نم تيأرقأ» :ني هلوق ةنمو .ليمت يأ :مك شنأ ىوهت
 سفنلا ليَم َوُه امنإ قبحَمْلا ىف ىهلا كيلَذَكَو .ةشف هيلإ ليمت ام يأ : ُهاَوَه
 .ةئجُت نمم ىلإ

 .ٍةَوُسَقْلاَو رفكلا يف اضغ اهضغب ةبشأ :4 مهبولق ثهباتت»

 اروُبَدَو الامش ابونَج رلاَح ىلإ رلاَح ني اهليوخت :4 حاتزلا فيرضتَو»

 تيبلا يلوعملا دروأ دقو ،يناتشجشسلا ةخسنب دجوت ال يلوعملا ةخسن نم ةدايز تيبلا اذه )١(

 :هلوق موثلك نب ورمع ةقلعم يف ثدجوو ،هدجأ ملف ازيثك هنع ثثحبو ءاذكه
 (اتيلي نميف ةلوص اتلضَو ميهنلت نتف ةلوص اولڵاَصق)

 .ملعأ هللاو .هنع فرحم يلوعملا تيب لعلف



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ لعح۔. رسعت ٥٥ 1

 .كالهلا :4 ةَكْلْهَنلا»
 وهم .ذ ٥ ه ۔

 .ٍةَناَيحْلا نم نوُلِعتْفت : :4 مكسفنأ نوناَنخَت »

 .رهشأ ةعبرأ ثكمت :هرهش ةعبرأ صئَرَت»
 نم اَهَعَنَم :ةنالف لَضَع :لاقي .جيوزتلا نم ٍ وعَتمَت ٤: ن ُهوُلْضغَت»

 .ةجورخ رشسَعَو اهنطب يف اهُذَلَو بشنت اذإ 7 تّلْضَع نم ةلضأو .جيوزتلا

 .اوذمَعت :هاوُمَميَت»

 .اولممَت :4 اوُمَأشت <

 و
 .اوكشت :ه اوُباَتزَت » ٠

 , () ةارؤو اهلضأ :نوُيرْصتْلا لاق .زوتلاو ءايضلا ةانغم :4ةارْوَتلا»

 ءا تتلف ىلوألا قاولا نكلو زان تججَرَح يأ .ناتغل ىرَوَو دنزلا يرو
 الا : ايلاو .َلَخَد ادإ إ جلي جلو نم "جلؤَو هةَلضأَو الوت ؤت يف تتلف

 .اَهَلبَق ام ماتيئاو .اهكرَحَتِل

 املأ تلق ءاتلا نأ الإ ءةَلِعفت ىلع ةيرؤت اهلضأ ةارؤتلا :َنوُيفوُكْلا َلاَقَو

 نم لقنف ةليف

.
 

٠ 
٠١ 

 , , ٥ ء و

 د نزَو لع ةير :نوك نا زوج;جَيَو . .اَهَلِبَق ام حاتمناو ٠ اهيكرَحَتِل

 .ةاضانَو ةيِصاَتَو ٌةاراَجَو ةيراَج :اولاق امك حلا ىلإ رسَكْلا

 وؤَي ام يأ :4 هلي هليوأت ءاقتاَو» :لَجَوَرَع هلؤَقَو .ةبقاَعَو عمجزَم :4 يوأت ,
 .اهاَعَم لوؤي ام ىلإ رصت ىأ ،ةيآلا لوَأت نالفو .ٍةبقاَعَو ىئعَم نيم هيلإ

 .قَلَع ذق هحلضأو ائيش َرَذَق نميل لاقي .ردق يأ :؛نيتتلا نم قلت »
 .هَدحَو هللف ذ 9عاَدْبِإَو ثادحإ وه يذلا وأَخْلا اًمأَو

 .رخألا نم َنوُلِعَتْفَت :4 َنورخَذَت»

`
ح
 



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٦ ٨
 ت _ ٦٠ {. مح .۔جر

 7 .ح وفُغْضَت :هاون اونهت هت »

 اق 7 هنرلملطت . 4 مه .. وو»ه۔ 

 رثكي الأ :4 اولوُغَت الأ» :ىلاعت هللا لوق امأو .اوليمت اوزوجَت :اولوت »

 اوُلوُعَت الأ :هلوقب دارأ امن :ِاَمَلُعْلا ضغب ضور هب لاقو .ةغللا يف فورغ ريغف مكلا

 نوكي ىتح لايع ىلَع قفني سيلو .لايع ىَلَع اوقْنت ه الأ ىأ © .مكلايع رثكت الأ يأ
2 ٤ 

 .اموق لومي نمم اوئوكَت الأ يأ اولوعَت الأ ىتذأ كيذ :دارأ هنأك .لامع اذ

 .قَحْلا نع اوُعَقَرَتَو }َدَحْلا اوزواَجُت :ه مكنيد يف اوُلْفَت»

 .يرشأ ثمسَق ني اولِمفَتسَت :4 مالزلاب اوُمِسفَتسَت»

 .نوزكنئؤ انم نوُهَرْكَت :انم َنوُمنَت»
 بأ امو ينتلتق اذإ ينغي .امهب فرصنت يأ :4َكمذإَو يمئإب َوبت»

 هلجأ نم يذلا "ذإو يبلق مفإب فرصنت نأ ثنبخأ ينتلتق ىتمف .يب
 .رانلا باحضأ نم نوُكَتَق .كئابو 7 لقعي مل

 هنإ ليمت :4 هبر ىقضت»
 .اوصقنت :هاوشَحبَت»

 همقل :لاقي .غيلبت يأ ثدحاو ىئغمب هلك مهلو مَقلَتَو :4 فَقْلَت»

 .اعيرس هَذَحَأ اذإ
ُ 

 ٨ <ے<۔ أ ١ َو هفَقلَت

  

 يف ءاتلاب نوقابلا أرقو ،؟ةورَقكِي نلق ريع ني اولعفي امَو» يئاسكلاو ةزمحو صفح ارق )١(
 .انه فلؤملا اهدروأ امك نيعضوملا

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



 ٨ ٥٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ رخ . ,صح

 هللا ىلع زوجي ال :"فلؤملا لاق) .نابو رهظ يأ :4 لبجلل هب ُنَر ر ىلجت <

 هللاو ةيآ رهظأ امنإو - اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ۔ نيعلا ةيؤرل نيبيو رهظي

 .نابو ره يأ :4 ىّلَجَت اذإ راهنلاو» :هلوقو (ملعأ
 ينذعؤأ :مهِلْؤَقَك لعفأ ىتغمب يتأت َلَعَفَتَو .كُبَر ملعأ يأ :؟ َكُبَر نذأت »

 .يندَعَوَنَو

 م ص

 .حامكنلاب اهاَلَع :4 اَماَشَغَت »

 جرخيف ىرخألا ىَلَع هني ىتدخإب برض نأ وهَو ،اًقيفضت :4 ة ةَيدضت َر »

 .توص امهنيب نم :

 .مُكتَلؤَد بهذت اوثبجت :4 مكحير بهذت اولضفتف »
 .مهب نورقت :4 مُهَنَفَقْنَت »

 حتتفي «الأ» .اوعقو ملا يف ف الأ ،ينمئؤئ :4اوظَقَس ةتنا يف الأ يتيت »

 .'"(اًضيأ هيبنتللو ،مالكلا اهب

 .لطبتو يهت :« مهسفنا َقَهزَتَو»

 .قحلا نع لبمت يأ :ه مهنم قيرف ولف غيرت»
 .ليست :4 عل ا نم ضيفت »

 اضيأ غبنت :4 ولنتَو» .أرفت :« ولت »

 .زيتخت :4 ولبَت»

 )١( كنت هلل اهيزنت يناتسجسلا ةخسن ىلع هتادايز نم نيترصاحلا نيب امو ،يلوعملا ينعي .

 )٦( .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم



 (يناثلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٥٨ ٨
 رحا ستل __

  

 .ماليخالا يِشَع ذق يأ قهارم مالغ :مهلوق ةنمو .مُهاَشْغَت :؟مهقَرَت»

= ُ ُ 

 .عيش ناكم ءىش لعج : :لادبإلا .هلاخ . نَع ِ يشلا ز رييغت : .4 ليدبت ط

 .نوبذَكَتو نوززخَتو نوشحت يأ :؟ نوضرت »

 .هيَلَع البقم تنك امَع فارصنالا تاَقيلالاو .انفرصت : اَنَتِفلَت »

 . ([ه َِ ٥ و . ّ ؛د ط
 ١ ] رقَتحاَو َو] هبي َرَصَق اذإ هب ىرَدْزاَو ةاَرَدؤا : :لاقي .4 مكنيعأ يرَدزت»

 .هلعف هلع باغ اذ هيلع ىرَزَو

 َرِيَغ ينتوُديزَت اَمَك » :ىتْعَم و .ناصقن : هيحتو ؤيبِيخَت : :4 بيبثت

 .مُكْتَر اسح ْتَداَوَق > مُتذَدزا ىمه ىلإ مُكْتْوَعَد املك ىأ 4 7

 ةنمو .مهِلؤَق ىلإ اوئكشتَو مهن اوُنِيَمْطَت :4 اوُمَللَت َنيِذَل ىلإ اوئَكزَت»

 .4 مهيلإ نَكزَت ت تذيك ذَقَل» :ىلاعت هلق

 .ايؤلا نوزَسَمُ :ه َنوربغَت»

 نيتزَض ىلَع كرتلاو .اهنع ثنغر يأ :4 هللاب نونمؤي الف ةلم ثرت »
 ريع ني هنع ةبغز ءيشلا كرت غلاو و ،'ويف ناسنإلا نوكي ام ةقرافم امهدحأ
 .هيف ناك لوخ

 ُ ر ةقثل اَو وضلا وهو ؤسؤلا ن نم 7 :ه سئتبت َدمَو د الف ط

 :اولع يا شؤب

 .هئامسأ راس تو ىلاعت هللا مشا عم ات ؤاولا تلق فلاو ىعم :4 هللات »

  

 .يلوعملا لنع تسيل يناتسجسلا ة ةخسن يف ةدايز )١)

 .هيلع ة ةخسن :انه يلوعملا داز (٢)

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رتل ۔حءل٧ ٩ ٥

 () مسلا 7 تفشو :و لاَرَت ل يأ ت .و تفشو ركذ .4أاتَت .

 تفش وُي زُكْزَت) أب ال هللات : :اهليوأت يتلا ةر 2 . .ه. ا

 اوشسَحَت :ليقو) ،اوقَحْبَت : دجاو ىئغمب اوشسنججَنَو :٤گاوشَتَحَت»

 .'(رشلا بلط يف ميجلابو ،ريخلا بلط يف ةلمهملا ءاحلاب

 ٥ - م ل

 .خيبؤَتَو زييغَت :« ب بيرت »

 .دلولا عم مَلْسَي يذلا لمحلا تقو رادقم نع ضفنت :4 ماحزلا ُضيغت»
 .ءيش ةئم صق اذإ املا ضيغو ،صق ادإ املا ضا :لاقي

 .مهاَوْهَتَو مهبح :ه مهيلإ يوهتو» ممهدِصفت :« مهيلإ يوهت »

 اهتوذزت :ه نوُحيرُئ»قو ،يغزلا ىإ ةاَدَع اهتولِسزُئ يإلا يأ :4 َنوحَرسَت»

 .اهجازم ىلإ ايِشَع

 ديت نأ يِساَوَر ضزألا ييف ىلأو » :كت هلوقو .ليمتو كَرَحَت :ه ديمَت»

 .مكب ديمت ال ةاتغم :« مكب

7: ِ 
 .بێا;ج ىلإ بناج نم غجرزَت :4 هلالظ أَيَمَتَت »

 .مّلْغَت الو كينغت ال ام غبتت :4 ملع هب كل تي ام فت »

 وهو چاهيف رذلا ثقرَق يأ ضزآلا ثزَذَب :مهلوق ةئمو .قيرفت :هزيزبت»
 .كت ةللا َلَحأ ام ريغ ىف اهقيرفتَو ااهيف فارشإلا ِةَقَقَئلا ىف زيذبتلاو .ثحلا

 ۔,۔ے ,, د ه ٤ , ٥ ح 7 ٠. % ِ ٠ 2 و

 ىف ثتاق ادإ ةوخألا :4 نيطايشلا ناوخإ اوئاك نيرذبملا نإ» :ىلاعت ُهلؤَقَو

 اه :َكيؤَقَك ،لغَفلا يي عاتيجإلاو ةلَكاَشُمْلاو ةلثامملا تتا "ةدالولا ريع
 يه الإ ٍةَيآ ْنِم ميرت امَو» :4زكذ َوَع ُهلَوَق هنمو .ههبشي أ ءاذه وخأ وتلا هو %4٩‘ ه

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 : زجل و يف بيذهتلا ب . , ٦ (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا دهتلا باتك .

 ۔ ٩

 ةمأ تَّلَحَد اَمَلُك» كلذكو) ،اَهيجخاَوُنَو اههبشت ث ييلا نم م ىأ :4 اهتخأ ئ ن 1

 :""(لمعلا يف اهتهيبش يأ :4 اَهَتغأ ْتَدَعَل

. ٠ 

 .اهرخآ لبت يأ اهعطقت :4 ضزأألا قرخت »

 .مت : :ذّجَهَو .زهسا :ه ذَحَهَتَف »

 .اًبلاطُم اعبات يأ :4 ايبت)

 .قَحْلا نع ليم ةنأل ؛زور بذكلل ليق اذه نمو .امي :4زواَرَت»

 .مهزواجئو مهملح :4 مهضرفت»
 .هفَرَقْثَ ريطت :4 حايرلا ؛وزذت»

 .تذختا ىتغمب :؟ تذجخَت»

 سمش :لاقي كلذ لجأ نمو) ،اهَح دجتف ؤسفشلل ززخنت :؟ ىحضت »
 .'"(هراهظإو هزاربإل ىحضلا

 مُهؤ ّ 7 ؤَجفَت و » .د ۔.۔

 .يناتشجشلا ة ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ة ةخسن تادايز نم (١)

 .يناتسجسلا ة هخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ة ةخسن تادايز نم (٢)

  



 ٦١١ ,مك رط صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .بهاذملاو داقتغالا يف اوفلتخا :4 مهن ت مهرت اوعقف »

 ىسنتو ولست :ه ُلَهذَت»

 براشلا نم ذخأ هنأ ريسيتلا يف َءاَج دقو .خ 9 رم فيظنت :4 ثَقَت»

 اوفوُيلَو ْمهَتَقَت اوضفيل مث هلوق نم) {ةاعَلا لحو نيطبإلا فن رافألاو
 .(4 ه ْمُهَر رو

 .نهلاپ ىغ اهنأ ال هذلا اهعَمَو ثێنت اهَنأَك ليوأت : :4 ,نملا نت نت »

 جرخ ملعأ ةللاو ۔ هنأك " هينث ام ثينُت يأ :4 نهدلاب ك ثبيلث : خئرفو

 ام يأ ،نهدلا ثبنئ ينغي امَنِإ ،'"ةَدِئاَر ُاتلا :غؤَق َلاَقَو .نهدلا ةعم اَهَرَمَت

< 

 ل نم .ةعباتملا يهو ،ةرتاوممْلا نم ،ىَلْعَفَو ىلعف :ه ىرنت»و 04 ىرنت»
 .َلَلْغَفِب ةقحلم اهلَعَج اهفرص نمو .ثينأتلي اَهَقلأ لعج اهفرضي

 .ماَجتَو ثارت يف ثرنأ امك واولا نم ءاتلا تّلدنأت ىرث (ىرئت) لضا

 بشّئلا يفق ،رئَت ضفَحْلا يفو 5زنَت :عفزلا يف لوقت نأ هزن لؤَق يف زوُجَيَو
 ١ ,نيولا ن نم نَدَب فلاو 5ارت

 .ءاعدلاب مكتاَوض :4 َنورَأجَت »

 .فلخ ىلإ ينغي ،ىرَقََقلا " :4 نوصكنت »

 وهو رجهلا نم اضيأ نوزُجهَتَو ،نايَذَهلا وهو رجهلا نم :ه َنورُجهَت»
 ؤضارغإ دغب اضارغِإ نوضرت :ميجلا ديدشتي نورجَهَو .ضارغإلاَو كرتلا
 .قلطنملا يف شاحفإلا وُهَو (لؤَقْلا يف) رجهلا نم نوزجهئو

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .دئاز نآرقلا يف سيلو ،يوغل زوجت (ةدئاز) ةملك )٢(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦٢ ٨

 ناسللا ؤارميشا َوُهَو ىَلَوْلا نم "(ةتوقلت) تقرفو .ةنولبفت :4هوَقَلت»

 يأ .عاستالاو ُرْغَكْلاَو ءامنلاو ةدايزلا ىهو ،ةكربلا نم لعافت :4 كرابت»

 ةَراَهَسلا شذَقْلاَو .سدَقَت :كرابت :لاقيو .هركب لاتئَو بستكت ةكزبلا

 زيفزلاو ،طاتْغُمْلا هب مهمهي يذلا ثزؤّسلا :4 ظْبَقَتلا اريَزَو ايَعَت»

 .رذّصلا نم تؤَص

 .اًئكَلهَأ :4 انرَبت»

 تؤَص ال يذلا وُهَو ءركجصلا لوأ مسبتلا :؛اكحاض مََبَتَف»

 .اليل ةكِلهَل هللاب اوملح :4 هَتتيبثَل هللاب اومساَقت»

 .'(هيلع اطراشت يذلا دحلا ىلإ) ازيجأ نوكي :ه ينرُجأَت»

 اَمَبْرَو 6مَتَعْلاو ليإل ا يف لَمْعَت شت اق رَعَكأَو .امهَمَنَع نامُكَت :ه نادوذت»

 متنو و ْمُكْفَكت يأ ءاَتِئَلَع لهجلا نع ْمُكذوُذَنَس : :ُلاَقْيَق امهريغ يف لغتسا

 .نوُنَخَسَت :ه َنولطضت »

 ةبصحلا نإ ام :ةاتغم .بولقملا نم وُهَو .اهب ضهنت :؛ةبصضفئلاب ُوئَت»

 لاق .الِقاَقَتُم هب ضهن اذإ .لمجب ات :ُلاَقُي .اهب نوضهنَي يآ هجياقَمِب ونل
 مهليم ىأ .ةبطصملا : ُينئل ةَحتاقَم نإ ام ةانغم امنإ "بورلفمي اه سيل :غارفلا

 هذيَو سسؤبْلاب بهذي وه :اولاق امك .ابلا تَلَحَد ءالا تحَتَقنا املق ۔اهِلقِب

  

 مل ةذاش ةءارق يهو ٢/٨٤٢0ج ءارفلل نآرقلا يناعم يف امك انز ةشئاع ةديسلل ةءارقلا تبسن )١(
 .رتاوتت

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 ٨ ٦٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 َةَلِقاَتَتُم ر يأ ٠ ُوُئَت ةبضلا لَعجَت يأ أ ،ةبصلاب ُوُئَت هزاصتخاَو .صؤُلا

 .موق اًنْلَعا يأ .انب مق :كِلوَقَك

 اًماَو .نيرشألا ا يأ .4 َنبِحرَقلا بجحي ال هللا ن ط .وأ ىأ :4 فت «

 .ووزكمب سيلف روزشسلا ىتغمي حرقلا
 ., ه | /

 .ابذك نوُقْلْخَت : :؛اكفإ نوقلخت »

 .شزفْلا نَع وُبنَتَو عترت ر أ :؛ عجاضملا نع هبونج ه ىئاَجَتَت ط

 اهتزهظتَو نكنِساَحَم زربت :4 َنجَربَت»

 َلاَق .وُخَأَتلا :زشهلاب شؤاتنلاَو .زَمَهُي الو مهي .لؤاتت :« نشؤاتَت»

 '١رعاشلا

 زوُما روشأ ا دغب ثَّئَدَح ذَقَو ينعاطأ .ك ر رأ اش ت ىَتَمَت . :

 .قوق نم الإ روسلا > الو عيفتزالا ن نم اولَوَ .4 تار < لا اوُرَوَسَت ه

 ْمَلَو اهرَمضأ اسملا 7 .ليللاب ن ثرَتَتسا يأ :4 باجحلاب ثراَوَت»

 .رمْضُمْلا ىلَع نذي ات مالكلا يف َناَك اَإ كلد ُلَعْفت ثَرَعْلاَو .ؤ اهل رجت

 ريغ نع ..ريثك كلذ لثم نآرقلا يفو 4 رذقلا ةَليَل يف اتنأ اًنإ» :لاق امك)

 .'"(هنع ةنس ةريسم فاق لبج باجحلا :ليقو ،روكذم

 تايبأ يف (شان :ةدام ٦/٦٤٣ج برعلا ناسل) يف امك يمرادلا يرَح نب لشهتل تيبلا )١(

 :اهيف لوقي

 زيصق راشأ اميف عطي مت امك هيأرب دبتشاو يناصع ئلؤتو
 روذش روشأل ا زاجغأب ثةاتو هرثأو يرشأ ب ام ىأر اقلف

 زوأ روشألا ةغب ثدح ذقَو ينغاأ نوكي نأ اشيثت ىنمت
 .نيتملك رادقمب ضايب طقنلا ناكو ،يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٦٤
 رجح۔ نر

 . دتو .4 2 ضقت »

 .ْمُهْفُرَصَت كروي اق ىأ .ةَراَجَنلِل اَهيِف خ هفرصت ه ,4 دالبلا ين مهل هراق »

 .مهب ظيجم لجوزع ةللا نإف للب ىلإ دلب ني مهجورخ مهنأ

 ضزألا اهأ هيف يقتلي مؤي يأ 4 يقالتلا مؤي رذنيل» هزكذ لج هلوقو

 .ِءاَمَشلا لمهأو

 باَحضأ يداو .رانلا لهأَو ؤِةَئَجْلا لفأ هيف ىةانتي :هداَتنلا مؤي»و
 (ؤيِتلا ًدن) نم يلالا ديدشتي (داََتلا)و ،عهامييب مهتوُفرغَي الاجر فارغلا

 لضأ .رائلا لمهأ ةنجلا لمهأ هيف نْبْعَي ؤي :نُئاَعتلا عؤيَو .ههجو ىلع ىضم اذإ
 .ةَمَساَقُمْلاَو ٨8كهعب ةَعَياَبْمْلاَو ِةَلَماَعُمْلا يف صقنلا نلا

 .ةراسخ :ةخسن ،ناَرْسُخ :4 بابت»

 .اهنع انفرصت :4 انهل نَع نكأ »

 ههججَو ىَلَع رخَي نأ عملا :لاقيو و .اًطوُقُسَ م اراقع يأ : 4 ْمُهَل اًسَْتَن »

 هسأر ىلع و رخ نا شئنلاو

 ريمت .4 اوُلَيَرَ ط

 .نيملسُمْلا نم مكتاَوخإ اوبيجت :4 :: اوزمْلَت »

 بت اهجاو باقلألا :زابنآلاو ءاهب اوعادَت ال :؟ باقلألاب اوبات الو»

 ©ىنارصن اي ٥يدوهي اي :ىدانيو ملست كرشملا وأ ىنارصنلاو يدوهيلا نأ وه)

 .'(رييعتلا نم كلذ لاثمأو

 شوساحلا يتش نمو ياجخألا زع اوئحنت :اوشتجت»
 .يناتشجَسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٥ _ .. , ةر

 2 ة ّ

 .افكت ٤: روممَت» :لاَقْيَو .اهيف امب ارؤَد زوت يأ : :؛اًرؤَم ءامنلا زومت »

 .'(ابارطضا برطضتو) ُيِجَتَو مهب بَمْذَت يأ

 .باَحَسلا زيِسي امك زيىست يأ :4 اريس لابجلا ريست ََو »

 ."اهريغ بنذ ةرزاولا لمحت ال يأ 4 ىرخأ رزو ةرزاو رر و ط

 .راذنإلا يف ذ اوكش 4 رذنلاب اؤَراَمَتَ »

 .َلذَعْلاَو َرَذَقْل اوزواجت يأ :4 نازيملا يف ذ اوَغظَت »

 .اَهيِف رذلا ءاقلإو ضزألا خالضإ :ثزَحْلا :4 َنوُئْرْحَت »

 .لغ ةَعْل اضيأ نولاب نوُئَكَفَتَو نوهَكَفت :لاقو ،نوبجعت :4َنوُهَكَفَت»
 َ .نوُمَذْنَت يأ

 .بيذكتلا مكرك ولعجت نأ 4نوُبذَكث مكنأ مكقزر نولتت »
 قززلا ميِ أو ركشلا فذحت ،بيزذمكَنلا مُكَزِ ركش ولعجت ىتغَمْلا :لاقيو

 .ةيزَقْلا لهأ يأ :اهيف انك يبا ةيرقلا لأساو » :كي هلوقك اماقم

 .وكشت :4 يكتشت »
 .َلَوَقْلا تت :ه امُكَرؤاَحَت»

 وُحَسَوَت :؛اوُحَتَقَت»

 .َقَعَعَف هقتعأ يأ }َرَحَف كولمَمْلا ثزوح :لاقي .ٍةَبقَر ع : :«ةبقَر زيرخت»

 .ناسنإلا نَع ةمجرت بقرلا

 اوئَكَمَت يأ :4 َناَميِإلاَو» .انكشَ اَهوُدَحْئاو ءاهوُمزَل :4 رادلا او٤َوبَت»

 ْمُهيوُلُ يف َرَقَتشاَو ناميإلا

. 
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 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .هرظناف ثكلذ لبق ةرزاولا ريسفت مدقتو عضوملا اذه يف يناتشجشلا اهركذي مل )٢(



 (يناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦٦ ٨
 - .> .. -و

 .مُتَقَياَضت :4 مُتزَس اَعَت »

 وهو ،توقْلا نم لضأ .فالتخا بارطضا يأ :4 رتفت ط

 .لَلَحْلا عقيف ،ائيَش يشلا

 .رامكلا ىلَع ايع قشنت :4 ظفلا نم َيَمت»
 < ٣7 . ٥ . ك . ,. س ٠ 1 ّ و < , 4 - ّ ,و وم ّ .77

 اذإ ملعلا ثيَعَو :كيؤق نم .ةظفاح نذأ اهظفحت : ؛ ةيعاو نذأ اَهَيِمَنَو »
 . 4 ٠ م

 ث ٠ رأ وه

 توف

 . ءيشلل دصقلا :يَرَحَتلاَو . اوُدَمَعَتَو اؤخوت :ه ادُشَر اؤّرَحَت رط 7 7 ة 2- 4 . ۔ ِ .22 2

 هنإ غطقنا :؟هيإ بو ,

 ةنع تلغش اذإ 6ثيهَلَو ءيشلا نَع ثهلت :لاقي .َلْعاَمَت :هىَلَت»

 .ةربع امهاشْغَت :هةرَتَق اهقَهرَت»

 .ةؤؤَض عباتتو ىرمقلا اذإ خضلا :هسقتت»

 نْيَع :ه مينشت» :لاقو .ةَنَجْلا لهأ بارش غقزأ وه لاقي :4 3

 مئس :ت .لاغش نم مهنلَع لرنت "مهلزانم يف مهمنست مهقؤف نم ي
 .اَهاَلَع اذإ ةقانلا ل

 .ةولَحْلا نم لعفت ٤: تّلَحَت»

 .ردصلا نم ةدالقلا غىضؤَم ح يمهو .ٍةبيرَت عُمَج : :4 ب ُثئا رت َرَت »



 مسقلا ١ قيقحت : يناثل ١ صنل ,. ٨ ٩ ٧ ٦

  

 .حياسلا لمعلاب بوثلا ني رهطت :4 ىكَرَي»
 هسأر ىلَع ظقَس :ىرت :لاقي .كالهلا َوُهَو ،ىَدَرلا نم لعفت :4 ىدرت »

 .طقس اذإ إ لبجلا س أر نم نالف ىرت زناف نم . .رائلا يف

 يف اهل لاقنا نِ :ءاملا ىدخإ ثطقسأق ىلتت ةلضأو "بهلت :4 ىتلَت »

 هبشأ امو 4ةكنالملا لزَتت»و 4 ىلت ةنع تنآ » ةلثمو .ةملكلا رذَص

 .زجزق .4 زهنت»
 ."بيغت :« زهقت»
 .وه رسخ ذَقَو .بقل ىبأ اي ثرِسَخ .4 َتَتَو بقل ىبأ اَدَي نت »

 :هَموُمْضَمْلا ماتلا

 نم ثيبخلا يذخآب ْمئشَل يأ هيف بيَع نَع 5 :ه هيف اوضم »

 هللا عَح يف اود الف ءةَحَماسمَو ضامغإ ىلَع الإ قح ع هلبق مكَل نم لاومألا
 يأ :هيف اوضيُْت :لاق و .مكياََرُغ نيم هلف نؤنضزَت ال امم هئمظع تلج

 نكَو صقتنت ال يأ ضَمَعَو ضمغأ :عيابلل سالا لؤق ةنمو .هيف اوضصُحرَت
 .زنت مل َكئأَك

 صقت دجاو يف ةا امَق ،اَذَه يف اذه لِخذُت يأ :4 راهنلا يف ليللا جلو »

 .ةلثم رخآلا ني

ج `
.
 

ُ 

 نمؤملا جرخ يأ :4 يَحْلا نم تيملا جرختو تيملا نم َيَحلا جرخت »
 ةَمطْتلاَو ةقطنلا ني ناَوَيَحْلا ينغي :ليِقَو .نمؤُمْلا نم زفاَكْلاَو "رفاكلا نم 7

 .َحْلا نم 6ناتيَم امه ةَضتَبْلاَو

 . قييضتو ريرلقت دقَت ريغب رْيَغِب ىأ : 4 بات ريغب ءاشت ْنَم قُؤزَتَو «
 م

 .يناتسجسلا ةخسن نم اهبيوصت متو ،يلوعملا ةخسن يف ةفرحم تدرو (رهقتو ،رهنت) )١(

 



٦٨ 
- 

 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦

 .حاو ىنغم ةَيَِتَو ؟ًةاقث»

 .اركشو اًئاضت مهل ذختت :4 لاتقلل داقت نينيؤملا ئؤبث»
 .غوجملؤلا :زادجنئالاو ،رفْسلا يف ُاديالا داتسإلا .4 ويس 5

٠ 

 .ٍةَكَلَهْلِل مَلسْتَو 6َنَهَت .َنَهَتزن يأ :4 شف لست »

 .ءادألا وراكمي زوزلا :ةَتاَمشلاَو .مُهَرسَت يأ :ءا ادعلا يب ثمشئ»
 ح

 2 و َ

 .نوفوخت :4 نويه »

 .ةَرْغَكب هيف نوُعَفذَت :ه هيف َنوُضيِفث»
 و ×۔و
 . نوُلْذَست :ةخسن - يألا يف نوُرجغُت لاقو . نولَهَجت :4 نودنفت

 .ةمالك لصحي ملو كلقع رَيَعَتَو فرخ لجزلا دفأ :لاقي .فرحلا نقلا لضأو
 .كيذ نم ةلضأو كلهج اذإ لجزلا دنف ليق مث

 .نوُزرْخُت : :4 َن وئصخن »

 .مُكَلِيِإ نؤعزَت :4 وبيث <

 .افار فرشت :هاري رذب »

 .اهنخُت :اهب تاحن »

 .مهيف لاَجت :4 مهيف رامت»

 .ينشَعُت :4 ينمز ,

 .يرْيَع ىلإ تيآ ال ۔يئم ىأزمي ىعو ىرت يأ :؟ يييَع ىلع عضت

 ُريَمْطُمْلا غضاَخْلا :ٹبخفلاو .َنْيَمْطَتَو عضخت :همهب :؛ممُهُبوُلُف هل تبخ

 .ضزأل ألا نم نْئَمْطْمْلا :ثحلاو .هيلإ ىن ىعدي ام 7

 .نوُعَدْخَت :4 َنورَحُت»



 ٦٩ _ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ ٦٧لحخ ._ حلي

 .ةنع ينلَعش يأ ةنع يناهلأ :لاقي .مهُلَعْشَت يأ :4ةَراَجَت مهيهلت» ُ

 .اوُملُحَت :ه اوُمِسْفُت »

 ه و 4 و .. 2 . ه , 2 ےے
 .مهرودض يمحت :4 مهرودص نكت ط

 .نوُعَجزُت :4 َنوُبَلْقُت »

 .ربكلا ني ،ةيحات يف مهنع كهجوب ضرغ يأ :ه سانلل كدح زقصث»
 لجرلا ُهَبَشْيَف .بياج يف ةسأر بِلقَيف اهيأر يف زيمتلا ذخأي غاد :زعّصلاو

 .هي سانلا ىّلَع رَيَكَعَي يذلا

 ع .
 رخؤت :4 ؟ئجزت «

 7 :مهلؤق نم . .ُدعْنَت :اتلا حنفي ظطشت ثفرشنؤ وُجَت : :4 انم 3 <

 َدُعَب ىأ زاّذلا

 نم ةظىغ غ نوجج متشت . و هَنوُدَحْجَت 5 : :هتوؤممَت ُُ و و .ةنوُلِداَجُت : .4 توا ط

 .اَهَنَبَل تجرخا اَهْتْبَلَح اذإ (ةقانلا ثيێرَم)

 .ِءائلا حب (اوزَسحَت ال) :تترُمَو .َنزَوْلا اوصقنت اوصقنت :4 نازيملا اوؤيخئ»

 .ةماقلا ع هت نوزوم تاوتلا اورَسْخَت الو ُهاَنْعَمَو

 .دلولا ةنم نوكي يلا ظيِلَعْلا املا وُهَو ،ينَمْلا نم :ه َنوتمُت»

 .ردقيو قلخي :اضيأ 4 ىتم »و

 .دوزلا نم مكحذَقي رانلا نوجرْخَتشَت :نوروت »

 .قدصلاو ةحاتملا كرتو قاقنلا ناهذإلاو .قفاتُث :4 نيهذ »

 ١ 3 ٠. ريم : 4 ت اث ط



 (يناثلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٧٠ ٨

 :ةَروسْكَمْن هلا ءاتلا

 ءاَقْلِت » تلَذَكَو .رانلا لخأ وف َوُخَنَو 6رائلا لغأ ة ةاجت :4 رانلا باحضأ َءاَقْلت ,

 .يفت دنع ع ني : :4 ييف ءاقلت ني» هلقو .َنَيذَم وحنو :ه َنَي

 .نايبلا نم لاعف 9

 رَْغ نم يأ ،ِءوس رِيَع نم ءاضيب هدي جوزخ :اهنم تانيب تايآ عنت»

 .ْلَمْمْلاَو دارجلاو اناقولاَو ،تارَمَتلا صقنو تونلا :7 صرب

 مذلاو .غدافَّضلاَو

 لاقي ًنوُثيَؤلاَو نيتلا ناَتبن ماشلاب ؛ نالبج ٤: نوثيلاو نشو ا ,

 :َلاَق 4 هنأ دماج نَع ىَزَْو .ةيناير شلاب اتيز زوظَو "اتس 7 7

 . نوصت يذلا ْمُكْتْنَزَو . ولأت يذلا :

 :هحوتفملا ءاثلا ۔ 7 2

 .لمعلا ىلع زجأ :4 باو »
 .مهب مثزََِو .مهوُمتْذَجَو : :4 هم مهومن وُمْْفَقَ ةن »

 لمآ ىلع اهملع أي يفخ أ َةَعاشلا ينغت .4 ضزألاؤ تاَوَمَسلا ىف ث اشت »

 .لقت غىشلا ىفخ اًإَو ضرآلا تاومسلا

 ةنَع هسبح خ اذإ رنألا نع ةطق لاقي .مهسبح :4 مهلتبل»
 بأ وأ ٠ يح مشا ُهَلَعَج نمق . .يِلَقْلا ُاَمْلا َوُهَو متلا نم لوعف : .4 َدوُمَت ط

 .ةفرضت مل ضرأ ؤ ةليبق مشا ةلعج نمو .ركذم ةنأل هفَرَص

 .نيلبجلل :رهشألاو يلوعملا ةخست يف اذك )١(

 اهدعب لاق ىلاعت هللا نأل ؛باوصلا وهو ؤانيس سيلو .انيت روط :يناتسجسلا خسن يف (؟)

 .ءانيس يأ (نينيس روطو)

  



 ٦ ٧١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ` -- ي

٤
٠
 

 : 4 ى رق « ضزألا هجو نم رهاضلا ت تخت ة يلا َوُهَو ٥ىزدن دت تا 5

 .اربَكَتُم اضرغُم ىنغي بناجلا :فطعلاو .ةبياج الداع يأ :4 هفظع ىنات »

 .ةَرْوَعْلا تاَقؤأ 7 تاَقؤأ َئاَلَت أ :4 تاَرْؤَع ثالن»

 يضُم .4 تات ط

 ثَحَأ) :ةت ىبنلا لق ةنمو .الايَس :هامجاَجَت» :لاقيو .اقْفَدَم :ه اًجاَجَت»
 كفلاو ،ةييلَئلاب تاوصألا عفر جَعْلاَق .'(متلاَو معلا ُهؤاتت لج ء للا ىلإ لمَعْل

 .رخّئلاَو حبذلا نم ِءاَمَذلا ةلاسإ

 م . . ةت
 : هَموَمضتقملا ُءاثلا

 .ةب اهنم ةعامج لك ،ِةقْلَح يف يأ ،ِةقرْفَت يف تاعامجج :4 تابث »
 .مسجلا ُةَميِظَع ةيَح 4 ابغث »

 .ُلاَمْلا :ءالا م مضب رمثلا : :ُلاَقُي .رامث غمجَج :4 زَمَت»

 .ةلوئأملا رامتلا نم ةرمتلا عمج (حنقلاب) :4 رَمَلاَو»

 :اوحاص ىأ :هاروبُث كلانه اؤَعد» :ىلاعت ةلقو .اگالَه :هارو »

 يمرادلاو ٩٩٢٤. مقرب ٥©كسانملا باتك هجام نباو ٧ مقرب .جحلا باتك يذمرتلا هاور )١(

 .اضيأ كسانملا باتك ىف



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٧٢ ٨
 : ٧ . .۔=وري
- 

  

 9هللا ريغ رصان مهل ىقلت له :يأ) زاَتَكْلا يزوجج : :4 اَقكْلا ت - روث »

 .هناعأ يأ ؛انالف باث نالف :لاقي رمألا ىلع ةنوعملاو رصنلا :ةباثإلاو

 هلل نايصعلاو كرشلا نم ةحيبقلا مهلاعفأ ىلع اوزوج رافكلا توث»و

 ."(ىلاعت

 :ةَروُسُكَمْلا الا

 .خلضأَق تَلَمَعَو ةانغم :ءاقلا لاق :لاوقأ هيف :ه زّهطَف كباَينَو»

 :سابع نبا َلاَقَو .ِبْلَقْلا نع بايئلاي :7" زَهَطَف َكبْلَقَو هائغَم :هريغ َلاَقَو
 لييغا ُاّتعَم :نيريس ربا َلاَقَو .بايلا شية َرِداَعْلا نإف ،ازداَغ نكت ال ةانعم

 هط بايئلا ريصت نإَق ارَصَقَف كبايث هانْغَم :هريغ لاَقَو .املاب اي

 .""(ئرَّسحف كقلخ :لاقيو)

 :ةَحوَتْضمْلا ميجلا

 .ةيناَلَع :ه ةرهَج»

 .َيلَع لام يأ يّلَع تج :لاقي .قحلا نع الوذغَو اليم :ه افَتَج»

 .ةبارقلا يذ يأ :؟ ىبرقلا يذ راَجْلا»

 يف ,قيفرلا يأ :4 بنجلاب بياسلا , .بيرغلا يأ :؟بئُجْلا راجلاو »
 رفاسملا يأ :4 ليبسلا نبا » .رفسلا

< 
 ُراَقُكْل بوث ») ةرابعو يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم

)١( 

 .طوطخملا يف ةسمطنم (ىلع اوزوجج
 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 نم آلوأ اهلقن يلوعملا خيشلا نأ ودبيو هرفاسملا سيلو (فيضلا) :يناتشجَسلا خسن يف ()
 .(رفاسملا) اهالعأ بتكو اهبطش مث (فيضلا) يناتشجشلا



 ٨ ِ ٧٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ زقنا رست

 .دياَوَص ينعي بِساَوَك :4 راوَج»

 .تبسك :4 مُئخَرَج»

 ظلَسُمْلا :رابجلاو ؤاَهَقْلا :زابَجْلاَو .ماسجألا اقمع َايوفأ :4 نيرابَج»
 هلوَقَك زبَكَتُمْلا :زابَجْلاَو .طْلَسُم يأ :4 رابَجب مهنَلَع تنأ امَو» :ىلاعت هلوقك

 ادر » :ىلاعت هبق لاتقلا :زاجلاو .هايِقَش اًراَبَج ييلَعْجَي مَّلَو» :ىلاعت
 .لحل لا نم ليوطلا :رابَجلاَو : َنيِراَبَج مئشظب هشطب مُئْشظَب شطب

 .ملظأ ،هيلَع "ىطغ :4 ليللا هلَع َنَج»

 زفقلاو » ."ةحار نوكس شانلا هيف نكي يأ :هائكَس ليللا لعاج »
 .هدنع مولعم باسجب نايرج امُهَلَعَج يأ :ه اناَبنح َرَمَقْلاَو

 ىَلَع نيكرات :هَنريمِثاَج»َو .ضغب ىلع مهشغت نيماو :ه نيمثاَج»
 .ريعتلي كوزبلا ةلزنمب ريطلاو سانلل موُتُجلاَو .اضيأ بقلا

 .حلصلل اولام :4 ملل اوُحَنَج»

 لضي ام زاهجلاو ،هبيصن مهنم دجا لكل لاك :4 ميهزاَهَجب مُهَرَهَج
 : ًلاَح

 .'"”(دصتقلا نع ًذئاح يأ :4 رئاَج اهْنمَو» ىلاعت هلوق نم : :4 زئاَج »)

 ىنعملا) ،اوشامهَو ،اوشاَدَو ،اوشاَح َكِلَذَكَو .اولَتَقَو ،اوُئاَع :٤؛اوشُساَجَق »

 .'‘(هولتقيف دحأ نم له دالبلا ىف اوفاط مهنأ

 .يناتسجسلا ةخسن نم حيحصتلاو . (ىطغ) لدب (ظلغ) :يلوعملا ةخسن يف )١)

 .يناتشجشلا ةخسن نم حيحصتلاو . (ةحار) لدب (ةمحرلا) :يلوعملا ةخسن يف (٢)

 .يناتشجشلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٣(

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(



 حت . ۔۔٠٦%__ __

 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٧٤ ٨

 .يرط يجم يأ ٍينَج :لاقو .اضغ : اينَج»

 .اضيأ نجلا حاو ناَجَو .تايَحْلا نم سنج :ناج »

 .الج اهُذحاَو .ثام 4 ُبيبالَج»

 .ةيباَج اًهُذحاَو عمجي يأ املا اَهيِف ىبجت ضايح .4 باوج;ج ط

 ةيراج اهدحاو .لابجلاك رخبلا يف نفس : . رخبلا يي زاَوَج)

 .يتن حو ةنيفس ينغي ؟ ةيراجلا يف مكاتلَمَح ءاملا ىق امل انإ» :نو هلوقك
 هئِمَو .لداَجُمْلاَو ماخلا ةسلج َكْلَتَو 8٥بكزلا ىًلَع ةكرات : :4 ةيل اَج »

 .(ةموضُخْلِل وئْجَب :7 نم لأ انأ) . :يلع لوق

 يف نهي ئدئنا يأ .َنشِشنأ يتاوللا نمسلا ينغي :ه ثآقنُملا يراوَجلا»
 .نأتتا 7 :4 ثآتنُمْلا»ق .رخبلا

 .نهنم ىتتجُي ام :ه نَتَنَجْلا ىتَجَو»

 يفف مظع اذإ سسالا يف الف ج :لاقي :ىلاعت اَنبَر ةَمَطَع :4 اَتبَ دَج»

 ةَرَقَبْلا ةروس أرق ادإ لُجَولا ناق) :ستأ لؤق ةنمو . .مهرودص يف جو .مهنويع

 .(اَننْيَأ يف) َمْظَع ي ا (اَنيِف ذَج نارمع لآو

 :ه اوباَج » :لاقيو ،اتويب (هيِف) اوُذَخَتاَق ارْخَصلا اوُفرَخ :4 رْخَصلا اوباَج»

 .انوب هوَتَتناَف (رْخَصلا) اوُعطَق

 ءاَمْلا ةمَج ةئمو .اريثك اعَمَتْجُم :هاّممَج»

 .'(نعولا نم جوؤُخلا .4 ءاَلَحلا )

 .ةغاَمتْجا ىأ
- 

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)



 ٧٥ 7 - صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ةَموُمْضَمْلا ميجلا

 مثإ : :4 ح حانج اج »

 .ةبانج هتباصأ يذلا :؛بئج»و .دغب :؛ئج»و .بيرغ :؟ بئُج»

 .ةبائَجْلا نم ،بْنَجَتَو نتجاو .ناتغل .تئججأو لجزلا تئج :لاق

 .ةَيوذ لا نم لويسلا هفَرَجُت ام :4 فزرُج »

 .ةَعَلابُمَو ةقشم :دهجو ةقاطو م غعشؤ :ه دهَج»

 .لبج مسا :4 يدوجلا »

 .زب يهف ،ٹێوط اذإَق وت مل ةّيِكَر :(تج)

 زذمقلا تأَقَجأ :لاقي .ءاَقْعْلا نم هتابنج ىلإ يداولا هب ىقر ام :4 ءاَقُج»
4 ًُ ٥ 

 .اههدبز تملأ اذإ اًهِدَبَرِب

 :لاقيو .اهيف تبت ال ًةتباي ةظيلغ ضرأ :ززَجَو ززَجَو رزجو :4ززجج»
 تَّرَج :(لاَقي) .هلطبْئَو تاجلا نم اهيف ام قرخت يتلا ضزألا :4 زْوُحْلا »
 يتأي ناك اذإ زوج لجر :لاقي امك ؤنَلَكأ ذق اهنأكف 5اهئابت تقذ اذإ ضرلا

 هنع قي ءْيَش لك عطقي ،ًزازَج يس :هنمو ،ائيَش يقني ال ،رلوئأت لك ىَلَع
 .ةبدجلا .وزَجْلا ةَئَسلا كِلَذَكَو 5.هكِلَهْيَو

 مُهُدحاَو .هيف ممه امم مايقلا نومعيِطَتشت ال بقرلا ىَلَع ي أ :4 ايج »

 .ثاجج

 نيمجعملا نيلاذلاو ميجلاب ) ديذَجْلا قيوئسليل ليق ةئمو .اتاتُف :ه اداج »
 :ليقو .هل دحاو ال عمج ومهَو .نيكلم نيِلَصأتشش ينعي ،(ثييق :يأ

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ٧٦ ٨
 ٦٭=۔۔. ۔: تج ٠

 ب

 هللا ةصح :ردصم داصحلا لثم هل دحاو ال (اًذاَذج)َو .نيرذج غمج (اذاذج)

 .مُهَلَصأَتسا يأ :مهزباد

 .ةدج اهدحاَو .'"(لبجلا يف) قئارطو ظوظح :ةدج

 .'"اًّملَح . ىأ ةلبجو ء آ '(هرسكو ميجلا مضب) الثجَو :4 الج .

 إ أرملا تأَرجأ :لاقيو .تات َليِقَو ىائاتإ ليقو ءابيصت :4اغزج»

 :")رعاشلا َلاَق .ىقنأ ثَدَلَو

 اتايخأ زامَكمْلا ةرحلا ئزجت ذق بجع الف امؤَي ةزح ثأزْجأ نإ

 :رخآلو)

 لَجَ اهتايبأ ي ؛ نذَللا جشؤقل ل هَئزجُم سزألا تات نم اش : ؤ

 'ث؛(ت وصلا :لجزلاو ،نيللا :ندللاو لوغملا :ينعي

 َلَج ىللا ثاتب ةكئالَمْلا نإ :اولاق برغلا يكرشش نأ ريسيتلا يف ءاَجَو

 .ازييك اولع نولملا لومي امع ىّلاَعَنَو

 .رتسي امم هبشأ امو ز : :4 ةنج

 .يناتشجتلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢)

 .اقلخ يأ ةلبجو لبجو كالح 5ًالبجلؤ البج :هاليج» :يناتسجسلا ةخسن يف )٢(

 ىنعم نآ ىلع لدي اتيب ةغللا لهأ ضعب يندشنأ دقو» :تيبلا اذه ىلع اقيلعت جاجزلا لاق )٤(

 .هيناعمو نآرقلا بارعإ :رظنا «عوئضَم مأ ميدق تێبلا يردأ الو ثانإلا ىنعم ءزج

 يف ءزجلا نأ ءاعداو ،ثانإلاب ءزجلا ريسفت :ريسافتلا عدب نمو» :يرشخمزلا لاقو .٤/٦٠٤ج

 ملو ‘لوحنم ثدحتسم عضوو ‘برعلا ىلع بذك الإ وه امو \ثانإلل مسا :برعلا ةغل
 :رظنا ،نيتيبلا ركذ مث «اتيبو اتيب اوعنص مث ،ةأرملا تأزجأ :هنم اوقتشا ىتح كلذ مهعنقي

 ٢٤١/٤. ج :فاشكلا

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٥(



 روخ .. رصتتجري ٨ ٧٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ءوضلا باهَذ يف امهَنَْ عمج :ه رَمَقْلاَو سمشلا عمجو »

 .'(ماشلاب :ليقو ةفوكلاب لبج مشا :4 يدولا )

 : ةَروسَكَمْلا ميجلا

 ارجشلل دوجسلا ٹئجلا :لاقيو) ٠ ننجت هللا ىوس دوْبغقم لك .4 تبج ط

 .'"(بطخأ نب ييح :ليقو ارحلا :ليقو سيلبإ ثئجلا :ليقو

 اهنل : : ةيج تٍيَمسَو .يذلا , سأز ىّلَع لوعْجَمْلا جاَرَحْلا : :4 ةن ةيزجلا ط

 :؛ ائيش شفت نَع شت يزجت » . :ىلاعت هلوق هنمو .مهلع امل مهنم ءاضق

 .يئ الو يضفت ال يأ

 .ردج ُهُعُمَجَو ،اًطِئاَح :4 اراج ط

 .نيللا ىلخ :4 نيللا ليج ,

 .اهل تبه ل زات اَهيِف "بطل ا َنِم ٌةلعيِلَع ٌةَعطَق : ٣) 'ميجل ا ةملعم :ةو ذج»

 ٌةَْفَج ةَنفَج اهُذحاَو رابِك عاَصق : :4 ناقجَو ط

 مضب ثالامججَو .لَمَج ةلاَمجْلا ذحاَوَو ةلامح غفج هُمَج :4 _ رفص تالاَمج <

 لا رش ث و )٤( ه شرولأف ميجلا

 ةرصتخم اهريسفت مدقت دقو ،ىناتشجشلا ةخسن ىف دجوت الو 6ىلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 .تاحفص لبق

 نيب امو .لطخأ نب ىيحي :اذكه يلوعملا ةخسن يف افرحم همسا ءاج دقو ٥دوهي سار وه (٢)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو كيلوعملا ةخسن تادايز نم نيترصاحلا

 .خلا ..رائلا نم ةَوْذَجَو ةوذجَو :هةوذج » :يناتشجشسلا ةخسن يف )٣(

 سوماقلا) رخبلا نفس سولف نم ،امهريغ وأ صو وأ فيل نم مخض لبَح :شقلا )٤(

 ٥٦٧(. ص :طيحملا



 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 9 ٧٨ .. ٨
 4 _ ۔_۔_

 .اهمع أ .4 اهديج ,

 نوئج :ةنج »و .ه سالاو ةنجلا 7 :ىلاعت هلؤَقَك نج :4ةنج»

 ه ةنج ني مكيحاصب ام» :ىناعت هلوقك

 :ةَحوّتْشَمْلا ُاَحْلا

 نيتْخَي ناك نم ىمسي مث فين ميهاربإ نيد ىلع ناك نم :(تينح)
 إ :ليِقَو .ملشُمْلا :عؤيلا فينحلاو .اقيِنَح ةيِلهاَجْلا يف تتا لاغش

 ىلإ ةهلآ نم هُم هموقو هوبأ دبْعَي ناك امَع فتح هنأل اميِنَح ىمس ذ ميهاربإ

 لضو '"(كجي هللا ةدابع ىلإ) َلامَو كيد نَع َلَدَع يأ ل هللا ةَداَبِع

 .اهيبحاص ىلَع ةدحاو نك ،نتَمَدَقْلا يتاهنإ يف ليَم وفََحلا
 اذإ اًجَح هُجحأ عضؤقلا ثجَجَح ثجَجَح :لاقي .تێتلا ذضق :؟ تبتلا جح»

 ءاحلا حتفب) جَحلاَو .ةاوس ام نو اًجَح تێتْلا ىلإ زَقَسلا ئممس مث ،ةئذَصق

 ُكحْلاَو ُرَدْصَمْلا '"(حتفلاب هلعل) ُكَحْلا :لاقيو .ناَتَعُل امهو . س هرسكو

 اوئاكَو .ةَقرَع عؤَي لاَقيَو رخنلا ؤي :4 ربخلا ٌجَحْلا موَي» :كي هلؤَقَو .مسالا

 { .قغضالا َعَحْلا ةرْمعْلا نوُمَسِي

 ذلا يناثلاو ،ءاسنلا يتأي ال ي ةقالن ىلَع :؛اروصَحَو»
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 .ائيش 7 7 ذ ل يذلا ثلاثلا ؤهَل دلوي

 قيضتلا يف اوضَلخآَو اوضُلَخ نيذلا .يتن ءايبنألا وفص :4 َنوُيراَوَحْلا»
 مهىضيينتل نيِتراَوَحْل ١ اومشَق 3 (٤) ةريراصَ اوناك ْمُهَنِ : َ قو . .مهتَرْصْنَو مهب

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتشجتلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٣)

 يذلا ينع ٨«(راَصقْلا) ةنمو َرَصَت ُهْئاَبَو هد تؤثلا (َرَصَق)» ٢٥٤ ص .حاحصلا راتخم يف (٤)

 .سبالملا لسغب لمعي



 ٨ ٩ ٧ -و صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ___ حد رسع

 :َليِقَو .َنيِقَدَصُمْلا نم ْمُهَهَبشأ نم يف الَمْعَتشُم مسالا اذه َراَص م مث ؟ ،تاَتلا

 .ملعأ ةللاو اكول اوئاَك :َليِقَو ،َنيِداَيَص اوئاك

 .هللا انيِفاَك :هنلا اتبشَح »

 .تلطب :4 ْخُهْلاَمْغَ ثلظبخح »

 .بيصت :4 دّيَح»

 .بهتلت زات :ه قيرح »

 لجزلا ةأرمال ليق امنإو .ةئجؤَر لجزلا ةَليلَحو ؛ِةَليِلَح غ غَج : .4 يالح . و ,

 ىئغمب ةليِلَح :لاقيو .اهعم ُلُحَيَو اهعم لحت اهئأل اهيلح لجزلا ©

 :'_هزيغ لاق ،اهل لجيو ةل لحت اهنل ؛ 7

 مفغالا ةذيك هتيرق كنت المت ثقزت ةيناغ ليلذ
 .بساحمو اَتْقمو اَميلاَعَو ايفاك ,لاوقأ ةعبرأ هيف :4 ابيسَح»

 .مهب طاحأ :4 مهب َقاَحَو»

 الو » :كت هلوَقَك بشلا يف بي بيرقلا اًضْئَ ميمَحْلاَو .راَح ام :4 ميمَح <

 انيعد :لاقي .ُصاَخْلا اضيأ ُميِمَحْلاَو .ابيرق بيرق ىأ :4 امميمَح ميمح لأسب

 رئاسو ناسنإلا دسج نم يراجلا) ُقَرَعْلا اًضْأ ُميِمَحْلاَو .ةماعلا ال ةَصاَخْلا يي

 لوألا دض وهو ذراتلا غاَمْلا ميمَحْلاَو ُمجَتسمملا فينكلا اميسو ،تاناويحلا

 ءاج :لاَقْئَو .ميِمَحْلا اَهَل لاقي رايخلا ليألا ةماَحَو ،'"(_ راحلا ءاملا ينعأ

 .اهَرارش يأ ،اهشاتن ذَحأَف زخآلا ءاَجَو ءاهزايجخ ىأ ءاهميمَح َذَخأَف قدَصُْلا

 )١) (مدرتم نم ءارعشلا رداغ له) ةريهشلا هتقلعم نمض نم 5ةرتنعل تيبلا .

 )٢( .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم



 (يناثلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨٠ ٨
 -٤ ح . :4ر___ __

 .رشأ
 دشناو

 ميمحلا ءاملاب ضغأ اك امذق ثنكَو بارشلا يل غاش

 .'"((اًلبَت ثنك) :ىوريو "درابلا ءاملا ميمحلاب دارأو)

 .اًضِيأ توحلا غززلا مساق اهيف رذتلا ُاقلإَو ضرألا غالضإ :4 زح »

 يف ُهَل ذ ز ةرخآلا ترح ديري َناَك .: نم 9 . :ىلاعت هللا لاق 0 ٥لمحعلا ثرحلاو)

 .'"(ثرح ءاسنلاو .ةيآلا 4 اهنم هتؤ ايندلا ترَح ديرب َناَك ن نَمَ هثرَح

 .وزكب مح ا :وشَحْلاَو ائْغَمَج :4 اًنزىشَح < ف

 زاَحَي َر راح :لاقت '(هجوتي نيأ يردي ال يذلا وهو) .ئ هئاخح .4 َناَرِيَح < ط

 .هل َداَعَو ىضقف ٠ هرش ن نم ٌجَرْخُم هل نكت مل اذإ اًضْا ريَحَتَت َرَيَحَتَو

 .قيضلا قيضأ :ه اًجَرَح»

 :شزملاو .اَهِيَلَع لمحي نأ قيطت يبلا لبإلا :ةَلومَحْلا :٤؛اشزَقَو ةلومَح»

 لِيَحْلاَو نبإلا :ةَلوُمَحْلا :نوزملا نؤأف .لمَحْلا قيطت ال ييلا اهنم راغصلا

 . (مَتَعْلا) :شزمْلاَ .هْئَلَع لمح ام لكو زيمَحْلاَو لاغبلاو

 .0_»رادعسا يأ نطبلا نم ىوحت ام ااَوَحْلا :لاقيو .زياق :ه اياوَح»

 ةّيوَحَو ةيواح دحاو .ةريدعشُم يأ ةيوَحَتُم ئه ،نتّللا تانب :اياوَحْلا لاقيو

 .ُغاَيواَحَو

 غلبا الأ) :اهعلطم قعصلا نب ورمع نب ديزي اهب رجهي ةديصق نم ينايبذلا ةغبانلل تيبلا ))

 .(وثيرح ابأ كيلإ

 .يناتشجشسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .يناتشجشلا ةخسن ىف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٣(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(

 .كشلاو قيضلاو مثإلا :جرحلا :يف زاتسجَسلا يف )٥(

 .زادتشاو ىؤَحَت ام نظلا ني اياوَحلا :يناتسجسلا يف )٦(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٨١ __ > ,-- ر

 ٠ اًعيرَس .4 اًئيِثَح «

 لوقأ ال نأ ىلَع ٌقيِقَح» اق ن ْبجاَرَو .يلع ىقح : وام ويِقَح

 (هيف) ثزَهظَا لاش . نا اذإ ة

 .اًيِنْعَم ااَب ىأ : :4 ًيفَح يب َن هنإ » : :ىلاعت هلوت 7 .لاو ةتيملاو ةتاَنِعْلا

 م

 لاؤسلاو اهنع ثحبلا ترَتكَأ كَنأَك ئأ :هاهنَع فح َكّنأَك» :هريغ نمو

 اذإ ،ةلأشملا يف نالف ىقخآ :لاقي .'اهَتمِلَع ىّئَح اهملع بلط ىف تغلابو

 .ءاصقيساب لوؤَسلا ئفَحل او َعَلاَبَو اَهيِف حلأ

 7 ر بيت يأ يِفَح نالف : :َنيِقوُلُخَمْلا , تام يف لاقو :'"رَمُع وبأ َلاَق

44 

 ع ى

 ىنعم ينعي :يناتسجسلا يفو يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .اهب

 .اراصتخا رثكأ يناتسجسلا خسن ةرابع امنيب ،رثكأ حرشو طسب اهيف يلوعملا ةخسن ةرابع )٢(
 .دحاو دصقملاو

 يوغللا ةمالعلا دحوالا مامإلا :هنع ةذبن هذهو ،باتكلا اذه يف ازيثك هركذ يتأيس رمع وبأ )٣(

 مالغب فورعملا ،دهازلا يدادغبلا مشاه يبأ نب دحاولادبع نب دمحم رمع وبأ ثدحملا

 بلعثل «حيصفلا» ىلع كردتسا :ناكلخ نبا لاق ،نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس دلو ،بلعث

 ،«تاعاسلا» باتكو ،«حضوملا» باتكو «ةتوقايلا» باتك هلو ،«حيصفلا تئاف» هامس 3ًاسارك

 باتكو "«عويبلاه باتكو ،«ىروشلا» باتكو ««نسحتسملا» باتكو ،«ةليلو موي» باتكو
 ،«ةحافتلا» باتكو "«موتكملاو نونكملا» باتكو «لئابقلاه باتكو ،هءارعشلا ءامسأ ريسفت»

 :بيطخلا لاق .ءايشأو ،«نيعلا تئاف» باتكو ،«ةرهمجلا تئاف» باتكو «لخادملا» باتكو

 نيرخآلاو نيلوألا نم دحأ ةغللا ملع يف ملكتي مل :لوقي ناهرب نب دحاولا دبع تعمس

 دنسم ىلع هفلأ «ثيدحلا بيرغ» باتك هلو :لاق .دهازلا رمع يبأ مالك نم امالك نسحأ

 :اهنم ةديصق رمع يبأ يف يركشيللو لبنح نب دمحأ

 هلداعي اربح نوءازلا ري مل نأب ابذاك ثئ اه ثمتفأ يننأ ؤَلف



 !يناتلا عزجلا) ظانش ذلا يف بيذهتلا باتك .ه
 يناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا ب ع -... ] ۔-74 ٨٢
 ه

 ركملا لفي اََه نوكي ام :ثلَقَق .كنت هللا تاقص ني (ئفَحْلا) نوكي

 .بجُعْلاَو

 ثَرَمَف» ،ثَلمَح اذإ ةأرملا ىلع يفخ املا :4 :افيف المَح ثّلَمَح
. 
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 تقاَقَو هب ثّدَعَق يأ هب ثَرَمَتساَف :4 هب

 .دجاو ىئغَمي ثحو ضضحَو :4 نيييؤغل ضرَحَو»
 وهو ذنحلاب ضزألا نم دَع يف ..لئاسلا :ليقو يوشم :هرنيزح»

 .ضرألا يف قشلا :دخلاو ءءامُحُمْلا ةقيقرلا ةَراَجِحْلا ىهو ءفضَلا

 َلاَقَو للا ذاعم :ةانْغَم :نورسفملا لاق :ه هلل نشاَح » ،(هخلاتاَح)
 يف ثئك تيؤق ن ةئاقتشاو ُاتثيسالاو و هيرلا نايتْغَم هل (هلي اشاخ) ؛َنوُيوَعللا

٠ 

 ةيحانلا يأ :كلوق نم ؟ ىشَح

٠ :
>
 

 يرذأ الو هتيجات ىف ىأ نالف ىشح

 رعاشلا َلاَق .ذخآ

 حلا ىلإ ىسشأ يذلا لوق

 ةلخذأ الق ىمحلاب مؤقلا فض نم انالف لزغأ يأ انالف ىشاخ :هلؤئو

 بصت نمق .انالف ىشاحَو نالف ىشتاخحو نالفل ىشاَح :لاقيو .مهيلنج ةلمج يفف
 ضَقَح نمو .انالف مهلعف ىشاح زيرفلا اعوُفزَم (ىشاَح) يف َرَمض رَمْضأ اال
 ْتَلَخ امل :{ز;َخآ اَوَجَو .(یشاخ) اهببخحض لوُصل ماللا , رامضإيَف انالف

 ىشاخح ينغِت) اهَذْغَب ام ىلإ ثتَيِضأَق مسالا تهبشأ إ بجاَصلا نم (ىشاخح)

 ء ٠١
_
 

+
 و ٣ ّ 

 نيابملا ظيِلَخْلا ىسمأ ىشحلا ىأب هل

٠ 

ح

 

. 

\٥
 

  

 ةئناوأ اذه ثلث ىتح رجنت هيلع راوأ اًئفزاش ثلث ادإ -
 مالعأ ريس ،يبهذلا :رظنا).ةئامثالثو نيعبرأو سمخ ةنس ةدعقلا يذ يف رمع وبأ تام
 ٥١٢/١٥(. ج ثءالبنلا

 )١( ج :برعلا ناسل يف امك ،يلذهلا لطعملا دعس رعاشلا وه ١٧٨/١٤.



 ٦ ٨٢ , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ُةهاَنْعَمَف دنر ىشاح :ليق ادإ :لوقي ةربملا ثغمس :'(رَمُغ وبأ لاق ،دييَز

 .اًيَؤ ٹئّشاح

 .رهظو َنَتَبَتَو حضو :4 قَحْلا صَحضَح »

 .قشعلاو نزحلا هباذأ ذق يذلا ضَرَحْلا :٤اضرَح»

 '"رعاشلا َلاَق

 مقسلا ينفش ىتَحَو ثيلت ىنح ينضَرحأَق غم يب جَل ؤزما يئ

 '")هريغ لاق)

 }(ضيرق رايدلا يف ركب ضارخإَك 3 اضرحش بض داوذألا اد رملا ىرأ

 .رَيَعَتُملا دوسألا نيطلا وهو ءةأمَح غم;ج :4 امح »

 :ليقو اَوغأ :ليِقَو ًزاَهضأ :ليِقَو .ناتخأ :ليِقَو مَدَح :؛4ةَنَقَح»

 لاق) 5يلؤآلااهِجؤَز نم ةزملا ونب :ليقو ،مهنم ةعقَت نم لجزلا ونب

 : () رعاشلا

 لامجألاةثئزأهمُئأب ثقيلس أو مهلوح ذئالولا دَقَح

 .يلوعملا اهفذح دقو ،ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال يناتسجسلا ةدايز نم )١(
 .يجرعلا رمع نب هللادبعل تيبلا )٢(

 .سيقلا ئرما وه لئاقلا (٣)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(

 يف ةنيثب يف هلاق رمعم ليمج :ليقو ‘تلصلا يبأ نب ةيمأل :ليقو ،لطخاألل هبسن مهضعب )٥(

 :اهعلطم يتلا هتديصق

 لامش ازمو ابص ازم قربلاب لالطألا ىلب نم قوش جاه ام

 .(١/٥٦ج :يقوزرملا يلامأ)و إ(١/٣٥٢ج :ديرد نبا ،ةغللا ةرهمج) :رظنا



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ِ ٨٤
 َ ٠ ههه

  

 :'"ريرج نبا دشنأو

 'ودّقَح اهناسمأ ىلع انحلا اذإ ةيناَمَي او اهلوهُجَم ثك

 .زاًعَصلا ىصحلا يهو ِءاَبْضَحْلاب يمزت فِصاَع حير :4 بِصاَح »

 .بناَجْلا :فاقلاو .لُْخَتب امهبناوَج نم اممُهاَتْفَطأ :4 لخن اَمُهاَنْفَقَحَو »

 .ةفحأ هعمجو

 .ةَواَح ىأ زْمَه الب ٌةَيِماَحَو ٌةّيِمَحَو .ةامح تاذ :يأ ةز ةزوممهَم 4 ةَئمَح »

 يبارغلا نبا نغو :رمع وبأ لاق .اندنع نم ةمحر :هاّنُذَل نيم اًناتَحَو»

 ةباَه هآر م لكف ؤةبيَه :لاق :هاّنُذَل نيم اًناتَحَو» :ىلاعت هلوق يف لَضَقُمْلا نع

 :ةمحرلا ىنعم يف '"لاق)

 «ضغب نم نوهأ رشلا ضغب َكيتاَئح انضعب قبتشاف ٹثكلهأ رذن ابأ

 ٥تؤمْلاَو فيسلاب اودصح مهتأ لغأ ةللاو ۔ هاَنْعَم :4 َنيدياَح اًديصَح »

 ينغت 4 ديصَحَو اق اهنم » :نت ُهلؤَقَو .ةيقب مهني َقْبَت ٨ ا عزلا دصي صخ

 ىما دَق ديصخ اهئيو .اهئاميج تيقب ذق :يأ مئاق اهنم تكيهأ يلا .
.٥ 1 

 ضرألا نم عفترا ام وهو ءضزألا نم 5 :4 بَدَح <

 نبا هدشأو :باوصلاو .خسانلا نم فيرحت هنظأو ،(ريرج دشنأو) :يلوعملا ةخسن يف ءاج )١(

 .ليلق دعب هجيرخت يتأيسو ،هركذ يأ ،هريسفت يف يربطلا ريرج
 نب كلملا بع حدمي 0٢٥٨/١٧ ج :نايبلا عماج ©يربطلا :رظنا ،يعارلل يربطلا هبسن تيبلا )٢(

 .ىشعألل هريغ هبسنو ،ةاعسلا وكشيو ،ناورم
 )٣( ج :برعلا ناسل يف امك دبعلا نب ةفرط هلئاق ١٢٨/١٣.

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(

 



 ٨٥ گ ٦ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :لاقيو .هب اهتبصح ذقف راتلا يف هَتَْقْلأ ءيش ك 4 د زمه ُبَصَح »

 نأ ةارأ ناك نإ (ةّيِشبَحلاب) ةلؤق .ةّيِشبَحْلاب مئهَج بطح :4 َمَّنَهَج بَصَح »

 اهنَعِمَس لضألا يف هَيِشَبَح اهنأ ةارآ ؤأ دجاو ظفلب ةيبرَعَو ةَيِشبَح ةمِلَكْلا هذه

 يف سيل الو او .رَسَح ةجَو َكيلَذَق ةّيبَرَع ذئنيح ثزاصف اهب تمَلَكَتَق ،بَرَعْلا

 ب تيه ام وُهَو ،ةمَجْغُم داضلاب (مّئهَج بضخح) :أرقو ةيبرعلا زيَع نآرقلا
 .اهب دقوأو زاّئل

 .اهئؤَص :4 اهتيسح »

 .لمَحْلاَو) .اهنوطب يف ثانألا لمحت ام "(ءاحلا حتفب) :؛لمَح»

 سوؤز ىلَع لمح ام ءاحلا رسكب ،'"(ةرمثلا نم رجشلاو لخنلا رمثت ام
 .باودلا روهظو رشثتلا

 ه ۔ ٧ س

 ةقيدح اهٌنَدحاَو كنسح تاَوَذ نيتاسب :4 هحهَب تاذ َقئاَدَح ط

 ه , ۔ ؟ ِ ۔ ,< :ة وه . ه هآا۔ ث ۔۔ . ه ء 2, . 3 .آ۔ے ةة۔
 ٥ُباذعلا مهيلع بجوف ةجحلا وع تب;جَوف يا :4 لؤقلا مهيلع قح ,

 ثتثبَجَو و يأ : :4 َكّبَر ثملَك ثقح » :ةلثمو

ّ 
 خآلا راذلا 9 » :ىلاعت هلوقك .ةاَيَحْلا :4 ناحلا ا ط -

 .حرز يذ لك اًضْئَ ناَوَيَحْلاَو . ٩

 هارت ثيح ءةممَصْلَقْلا شأر امهو اروجو ةرَجْنَح غمجَج :4 ؤجاتَح»
 .قلحلا جراخ ني اًديدَح

 .راهنلاب غومشلا .راهنلاب نوكت ذَقَو .ليللاب ُبهَت ةراَح حير :4 زورح »
 .ليللاب نوُكَت ذَق

 يأ :4 ناَوَيَحْلا يهل ةر

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٦(



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٦ . ٨

  

 ت هنيو هيتاجب يأ .هيفاقحب يفيطق نأ :٤شزقلا لؤح ني َنياَح»
 .هبناوج يف اوزاض يأ ،شاّنلا هب

 .غزَزلا :ُترَحْلاَو .ةرخآلا لَمَع : .4 ةرخآلا ثرح ح )

 هسب ىلإ إ تفيِض أ امم َوُهَو ،© ديصلا تلا دارأ أ :4 ديصخحلا َتَح دحو »

 .نظ فالتخال

 - ح ّ

 .َضْغَو ةن أ :4 ةّيمَح

 يظفل يفالتخال هييفت ىلإ تفيضأق ،ذيرولا لنبَحْلا :4 ديرولا ل لنَح»

 نم امأ ثَرَعْلا ممغزَت .نيتللا َنيَبَو جادؤألا نيب ناَقزِع :ناديرَوْلاَ .هيمس

 ولَعُم ٠ ٌةََصَق هَتأَك 6 ظيلغ ضێبأ ٠ بلشلا ُنطْبَتسشُم قزع ُريِتَوْلاَو .نيتولا

 .طاينلا نيتولا نم بلقلا ىَلَعُمِل لاقيو .ناسنإلا يف قز لك يقسي ،بْلَقْلاب

 .هدرت حوؤلا نأل , ادير ُديرَوْلا يممُسَو ٠ بلقلاب هقلَعَت اطاَيِن يممَس هَسَو

 .(نيقيل ضختق)ؤ (نيققيْلا نيع ء) َكِلوَقَك :4 نيقيلا قَح

 ةَعَتاَمُمْلا :ةَداَحُمْلا :لاَقيَو .ةَقَلاَخَو ةللا ىداع يأ :ةللا داح »

 .اًضأ ةَتخم (:لاَقُيَو) وقت : :4ةَجاَح »

 .ىغُم ليَلَك :4 زيسَح »

 تقةدَراَح :كلوق نيم .نم ذرَحَو دصق :درَحَو .ذَقِحَو بضغ .4 دزَح ط

 .طم اهيف نكي مل اذإ .ةتسلا تراحو .نل اهب نكي مل اذإ ؤةَقاَلا

 يأ , ا روشألا قاوح اهيف نال كيب ثيمس ،ةقاتيلا ينغي :؟ةّقاَحلا»
 .روشألا حاحص

 ىَلَعَو وترِفاَح يف نالف عجَر :لاقي .رثألا لوأ ىلإ غوججؤلا :هةرفاَحلا»



 دم متتف صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ه ةرفاَحْلا يف َنووزَمَل ان » :هلوق ىتغَمَو .ءاج ثيح نم عَجَر ادإ ،هيزفاخ
 .ءايحأ توملا َدْغَب دوعت يأ

 .قانغألا ظالغ لخت يتاس :4 اَبْلغ َقئاَدَحَو »

 لْمَحَو ميامئلاب يشمت تناك ،ربَهَل يبأ ةأرشا ٤: بظخحلا ةَلاَمَح»

 دازيئلا مهتيب لمشو اشلا سالا نيب غقوث اهنأل : ميامنلا نع ةيانك بطحلا

 اهلحب طرفل تتاف ،رِسوُم تا اهنإ :لاقو .زائلا هيف ىكذ يذلا بطَحْلاَك
 :لاَقْئَو .اهلعف نم حبقلا اذَه اَهْيَلَع كي هللا حبقف اهرهظ ىلع بطحلا لمحت
 مهيدل عباحضأو ةلي هللا لوسر قيرط يف ةحَرطَتَف كؤشلا عطقت تتا

 مْنَحلا :ه اَيِضْقَم امئَح») .فرحلا اًذَه يف كوشلا هب منغم بطَحْلاَف .كيلب

 :رعاشلا لاق ٨©بجارولا اضقلا

 "ادبأ امئاد اَتيَلَع مييئلا الو ةل فاشكنا ال امنَح شلا بسحت ال

 :ةَموُمّضَمْلا ُءاَحْلا

 هل دودحملا اَهَعَلَب اذإ يبلا ةياهنلا دحلاو .مكَل ةللا هدَّدَح ام :ه هللا وذح »
 ۔ عه ١

 امم ةاْغَمَو ردصملا هجتفبو ،مثإلا ءاحلا مضب بوُحْلا :اريك ابو »

 ©باخحو ‘بوحخ :تاغل ثالث هيفو ،منإلا بولا :'"هريغ نيرو) ،اًميظَع

 .(بؤَحو

 .ىعنف :يناتسجسلا ةخسن يف )١)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 ىلع يلوعملا خيشلا نم ةدايز نيترصاحلا نيب امو 0٢٧٤ ص :ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ نم )٣(

 .يناتسجسلا ةخسن



 ×ع-۔ ,. = هر. ٨٨
 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك

 .مارَح مهُذحاَو نومرخش يأ :4 مرح »

 ربُخَو ،ةلُحِزَو لخنو لذو ذو دَمُكِحَو مكح ا :ُلاَقُي .ةَمُكِحَو :4 مكحا ,

 (ةَضقئو ؛ ضقنو : 'ةّخشن) ةضغبَو ضغبو ًةرذِعَو وذُغَو لقو لمو ةربخ

 .ةزقَو فو

 ر ., ٥ و ه ۔ ١٨¡۔ ه م , ث ۔ .ود

 .نابهش باهش لثم باسج عمج :لاقيو ثباسج :4 ناجنحح»

 .نابسح اهُذحاَو .ئمارم ىنغي :ءامسلا نم انابس` اَهنَلَع لِسزيَو» :كت هلوقو

 .ةنس نوُئاَمَت بقحلا :لاقو .ارهد :4 اَبَقح »

 ةَكيبَح اهُذحاَو ىنعلا , راتآ نم ءامسلا يف نوكت يتلا قئارطلا ٤: كبحا »

 حيرلا بَرَض اذإ إ مئاقلا ءامْلا يف امماَرَت يتل ةوئارّطلا اضيأ بُحْلاَو و .ابحو

 ؤغَش :لاَقْيَو .حيرلا هلع تم اذإ هيِف امهارَت ىجلا قئارطلا :لمرلا كبح كلذكو

 ةيدومعجلا رسكَتُم ناك اذإ بح

 .سيت اذإ عززلا ناديع نم مّطَحَت ام ماطحلاو .اتات :4 اما »

 .اهِداَوَس َس داَوَس ة ةذِش يف نْتَعْلا ضايب ةديدشلا يمهو 3 َءارؤَح م عمج : .4 روح ط

 هيلع عات نأ َوُهَو ،ِاذلا مشخ ني ةئاقتشاو .ةيلاوتم اعابت :ه اموشحح »

 . .اسو :ه اموشح» ناقيَو .غاتُي اميف الم لمْجَف كاري ىتح ةاوكملاب
 .امْؤش

 .ةزيِسُفَت م ذَقَو فينح ممَج ءاقَتح ط

 زيكَت يأ ائش لك ملخ اهنأل يذب تيمش .رانلا :4 ةَمَُحلا»
 .ةديدشلا ةنسلا ةمَطُْحْلاَو .ةَمَطْحَل هنإ : :لولا لجرلل لاقو .ه هَلَع يتأت

 .يناتسجسلل نآرقلا بيرغ خسن نم ىرخأ ةخسن يف يأ ()

  



 ٩ ٨ ,ى ۔ رست صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ةَروَسُكَمْلا ُعاَحْلا

 .ادودحم غيجي ذَقَو .دودخ ريع ناَمَزَو اضيأ تقوو ؤةَياَع نيج »

 .ةنسلا انه اه نيحلاف إةَلُخْنلا ينعي :4 نيج لك اهلك يتؤت د » :ىلاعت هلوقك)

 :4 اًروكذَم ائيَش نكي مل رهدلا ن نم نيح ناتتنإلا ىلَع ىتأ اَه» ىلاعت هلوقو

 ةكم نيب ئقلُم وهو هب ترم ةنس نوعبرأ انه اه نيحلاو ،مدآ ناسنإلا

 .'”(راخفلاك لاصلص نيط نم روصُم فئاطلاو

 ةطح اتئةازإ) ريدقت ىلع غفزلاو (ةّطح ابود انع ظح) زتم :هةلئح»
 لاقو .نيعب ظفلا اذهب اوزيأ مهتأ ىلع غفزلا :لاقو .(ةَمح نئلو
 يجلا نمحرلا هللا مشي :لوقو) للا الإ ةَلإ ال :ه ةلمح » زييفت :نوزملا

 ."(هللا رفغتسأ :ليقو

 ةبزَق ىَّلَع مزج » :تئرُقَو .امارَح :همزحو » .الالح :هلح »
 لج تنآو » :نق هلوَقَو .اق ىتغملاَو :4 ةيف ىلَع مارحو » ،4اَماَتُكلها
 أ ؛ نكاس يأ اَلَح لح :لاقي : لاَح :ه لح » :لاقيو .لالح يأ :هدلبلا اذه

 7 كجورخ دعب هب مسأ ال

٠ 
:
,
 ٠ 

 نم ةبحاص غتمي هنأل : ةمكح مش امنإو لقعلل خشا :؛ةمكح»
 .اًهِداسفإَو اهبزَغ نم دزت اهنأل : ةبادلا ةَمَكَح ةئمو .لهجلا

 اليوخت :4 7 ط

 َلاَقَو .4 وخح ثرزخَحَو » :ىلاعت ةللا لاق .ماَرَح :هججؤأ ة ةَئِس ىلع : :4 زخح

 :رجحلاو .ةنجلا ْمُكيَلَع اًمَرَحُم ر ه امارح يأ 4 اروُجْحَم ارجح اح ولوقن { :

 :زجحلاو .4 َنيلسزملا رجحلا ثاَحضأ تك دَقَلَو ط ; : هلوقك د دومث 0 زا

 .يناتشجشسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩٠ ٨
 لح ۔ --

 رجح جحلاو لقع ىأ : .4 رجح يزنل م مسق َكلَذ ين لَه 9 ,. :ىلاعت هلْوَقَك رفعلا

 خلاو ءاًضيأ زجحو صيمقلا زُجحَو 6ىقنألا شرلا رجحلاو ةبغَكْلا

 . حصفأ

 :ةَحوُتْضَمْلا ُءاَخْلا

 .غهبولُق ىلَع ةللا عبط يأ :« مهبولُق ىّلَع للا مَتَح

 كِلَذَك دْلُخْلا راَد :1 تيمس هيو ل رخآ ال ءاقب َنوُقاَب : .4 َنوُلاَح ط

 .ر انلا
 ج`
_
 

٠ ©
 

٠ 

 نممخَولل ثتاَوص صل أ تعشَعَو و » : :ُهَلْوَقَو . .َنيِعِضاَوتُم اَوَعُم م :4 َنيعشا;خ ط

 .ةَئئَمْطُم ٌةَِكاَس ىأ .4 ةعِشاَخ ضرألا ىَرَتَو :7 : نق هلوقو . .ِ 7 .

 ثأسخخ :َلاَقيَو .ووركَمب داَعْنِإ َوُهَو ءاضأ نيدَعْبُمَو نيدِعاب : .4 َنيِئِساَخ ٹ

 .ْلَكْلا ًاسخَو "لكلا

 .بيصت ؟ قالَح»

 .ليللا داوس :4 وسلا طيخلا»و .راهنلا ضايب :4 ضيبألا ظيَحلا»

 .ةيلاخ :4 ةيواَ»

 .اداسف :الاب »

 .فلا مُهَت ههَتاَ :ه َنييِئاَخ »

 .ةَذَوَمْلاَو ةقادصلا يأ ،ِةَلُسْلا نم ليم وهو قيدص :ه ليِلَح»

 .ةموضُخْلا يدش :ه ميصخ »

 لجر :اولاق امك ءةََلابُملِل اهلاو .مهنم نياخ ىتغمب :4 مهنم ة ةَنئاَح »
-. 

 .خب ةنايخ ىئغَمِب زدضصَم ٌةَئاَخ :لاقي .ةَباَسَنَو ٌةَماَلَع



 ٨ 6١٨ هسان :يتا صل

 .امهوُتَبَغ : :4 ْمُهَسْقن اورسخ »

 .مكانْكْلَم :4 مكاَنْلَوَح »

 مْوَقْلا نع َنيِْلَحَتش َنيفلاَع يياقت مئنف يأ :؛يدفت ني ينوئنفلخ ,
 .ِءاَسئلا َم م يأ :4 فلاوَحْلا عم ه اونوكي نأب اوُضَر» :ىلاعت ةلؤَقَو .نيصجخاشلا

 اضيأ ثفولَخْلاَو .اسنلا يقبَو لاجرلا جرخ ذ أ ؛اًقوُلخ موقلا تذَجَو و ؛ناَقِ

 .نيميقم ءاسنلاو ناَجَرلا ناك ادإ ،ءاسئلاو لاَجَرلا

 اوُقَلَتخاَو ،َكلَد اولَعَتْفا :"! '(يبارعألا نبا نع) :4 ٍتاَنَبَو َنيِنَب هل اوُمَرَح »

 اددشم « اوُقَرَح» نم ءارلا ناك اذإ) ،ةَوَم دغب ةَوَم ه اولعف ؛ه :ُهاَْعَم اوقَرَخَو .ابذك

 '")ساَبَع نا ةءارق يهو ٧ل لضأ آل ام اولَعَتْفا :'"'(هانعمو ريثكتلا ىلع وهف

 مهدحاو .اضغب مهُضغَب فلْخَي ضزألا اكش :4 ضزألا تفئالَع»

 . ةفيلح :
 م

 يف يطخ :هريغ َلاقَو .دحاو آاطخأو ئطخ :ةديبع وبأ لاق :ه َنيِتِطاَح»
 .دياع رْيَع ؤأ ناك ادماَع اطخ اليبس َكَلَس اذإ ،ِءئَش لك يف أطخأو ،نيذلا

 .ميظعلا مألا :ثظَخْلاَو رك 7 يأ :4 َنُكِبظَح »

 .ضغت ىلإ مهضعب ؤي يأ ،َنؤَجاَتَ سانلا نم اوَرَقت :4 ايجَت اوصَلَخ»

 امَنِإَو .تقولا كيد ىف ْمُهْتَبِحَت تتاك كلذك ُهلَعَل :ه ادح هل اورخ »

 . كي هلل الؤه ًدَجَس

 .تئَكَس اذإ وبْخَت زائلا تتح :لاقي :اريس مُهاَتذز ثبح »

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٦٢)

 ٥٠٦/٢. ج ©تاءارقلا مجعم :رظنا .ءاخلاب سيلو ءاحلاب (اوفوَحو) سابع نبا ةءارق (٣)



 ب زجلا) و ةح يق بيذهتلا ب . . طو ٩٢ ايناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق دهتلا باتك

 4 و

 .ضغت ىَّلَع اهضغَب طقس ذق ةيلاخ :4 اهشورع ىّلَع ةيواخ ,

 َجزَخ ذا :لاقت .جارحلا نم صخأ جزَحلاَ ًةَلَغَو ةَواَتِإ : .4 اًجاَرَخَو اًجرَحخ ط

 7 :4 اليَح خ َكتَر / َر جلارَخَف اًجرَح هلأست م . :ُهلْوَقَو .كتنيدم جاَرَخَو :

 ْلَهَن» : . ُهلؤَقَو .رْيَح ةئاوَتَو كبر ؤجأَف هب تئج ام ىلع ارجأ مهلأس

 الغ ئ أ :4 اًجرَح َكَل ا

 .سانلا نم نيِثيبَحْلِل مالكلا نم ثاَميبَحْلا ٢ .4 هيييل ثاَتيِبَحْلا»

 .سانلا نم نيبيطلل مالَكْل نم تابيطلا كيلَذَكَو

 يأ 4 4 َنيِلَوَ ا 4ُُلَح { ئرْقَو . .مُهْبِذَكَو مهقالخا يأ :4 َنيلَوألا ُولَخ <

 . مُهُتَداَع

 هلؤَق نم ،تاَتلا ضزألا : ُغثَحَو رطملا تاومسلا بع - ؛4 َءْبَحْلا »

 .رٍتَتشمملا ىأ .4 ضزألاو تامملا ىف َْبَضْلا حم جرخي »

 .رذعلا حبقأ رَْحْلاَو زاغ :ه راَئَح»

 .مهرخآ : .4 َنيِتبَنلا مت ًداَخَو »

 ههجو ىّلَع 17 .4 خ <

 نوتيم يأ .4 " ط

 .باليشاو ةغعزشسي ءيشلا ذخأ :(فظَخْلا) :4 ةَقظَحخْلا فطخ »

 .هاطعأ :4 ُهَلَوَح »

 شذخلاو نطلا اضيأو .بذكلا ؛ضزَحلاو .نوئاذكلا يأ :4نوضارَحلا»
 .ززَحلاَو



 ٢ .اي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .فنك ٌتارِيَخ ديري : .4 ناسح ثارِيَح ح ط

 ةثجلا ىإ نيرخآ عفرتو .راثلا ىلإ امزق ض ؛4ةتياَ ةياع»
 ةئمو .جرفلاو لَلَحْلا صاصخلا لضأو .ةججاَحَو زفق :؟ةصاصخ»

 .اهنيب يجلا جزملا يهو عباصألا ضاصخ

 .ليِلَك وهو اذمعبُم :4 زيسَح وهو اًئيساَخ»

 .هؤؤَض بهذ يأ .ءاوس :تفَسَكَو :4 وَمَقْلا فتح »

 .يِصاَعَمْلاَو رفكلاب اَهَلَمخَأ :اًهاَسَدَو رفظلا هتاف « اًهاَسَد نَم باخ »

 :ةَموُمْضَمْلا ُماَْلا

 هزاتآ :4 ناطيشلا تاوظُح»

 .صالخإلا يف ةيهانتم تاَقاَدَصَو ٌةَذَوَم :4 ٌةَلْخ »

 .رقبلا ثؤص :هاوح »

 رمحي سأزلا نأل تيدب تيمش ،ةَعَنقِمْلا ئهو رامخ غمج :4 نهرمخب »
 )١) ۔ ِ ُهَتوَمَح . ٠۔ےج م۔ , & ,غ ت ۔و ., ء ,
 . رجش نم كااو ام تعلو .ئ لمق هَميطغ ءيس لكو .ىطغ يا ٠ اهب

 يرتشملاو لَحْز رشن ة ةسمَح يهو :ه سّتكلا يراوجلا ستخلا» ۔٩ ه ؟أ¡(۔ إ ۔ ه ء 2 4 3 1

 يأ ،اهارجَم يف شخت اهنأل كيذب ثيممْسَو و .ِراَطُعَو ةرهزلاو خيرملاو

 )١) (ءعيش نم) :يلوعملا ةخسن يف ٠ (رجش نم) :يناتشجشلا ةخسن يف ام باوصلاو .



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩٤ ٨
 "ح ` . ٣٦7

 :رعاشلا اهركذ دقو) 5اَهِسنُك يف غابصلا شنكت امك .زيتست يأ :شيكَنَ .غ

 ااام هه ؟ ۔ -و ٠ ۔ ۔ ٠ ٨. ١ ه , ۔ ٨ ٨إ۔
 (زاَمَق الا ةراظطفيل ترمهازتف هسمس نم ةخيزم ىرس ُلَحْ

 :ةَروُسُكَمْلا ُءاَخْلا

 .جيوزت :ه ةبظخ»

 نم مهلج او خيهيدنأ عقن ؤ هأ » :ىلاعت ةللا لاق .ةَقَلاَحم :؟يفالجخ»

 :ىلاعت ُهلوَقَو .امهِعطَق ني ر فلاخي ،ىرشيلا هلجرو ىميا ٤ هذ يأ : 4 فالجخ

 َنوُتَبْلَي ال اذو { , هلوق لذو .4 هللا لوسَر تالخ ْمهدَعَْمِ َنوُمَلَحُْلا حرف »

 دعب ىأ 4 اليلق الإ كالخ

 اًضْئأ اله :يزخ ناوه : :؟ يزخ »

 .توخ :هةقيخ»

 ةقداصم يأ اضيأ ةلامش :لالجو .رايذلا نيب يأ :هرايذلا لالجخ»
 جرخي ىذل :ُهَلَلَخَو باحتلا لالخو .:4 لالخ الو هيف عيب ال» : نت هلوَقَك

 .طقلا ةنم

 .باوصلا هتاق ادإ أطخأو ،ميأ اذإ :ئطخ :لاقي .اميظع امن :؟ازيبك ًأظخ»
 .دحاو أطخأو عطخ : :لاَقُيَو

 َراَهَتلاَو ريللا ليج » :كنق هلوقك .اه َناَكَم اذَه فلخي ىأ :4 ةفلخ ۔

 .انولو اًئْفَو ةبحاص امْهُذَحَأ فلاخي ي أ :4 ةقلخ

  

 نأ يأ (تمظئ) :لاق لب هططخ يف هب حرصي ملف حيحصب سيلو ،يزيرقملل بس تيبلا )١(
 درو دقو ،١/٢١ج :راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا ،يزيرقملا :رظنا .هريغ مظانلا
 رئاس يف وه امك عفرلاب (زامقألا) :باوصلاو (ازامقأ) يلوعملا ةخسن يف افرحم تيبلا
 .يناتسجسلا ةخسن ىلع يلوعملا تادايز نم دهاشلا اذهو تافلؤملا



 ١ :ين اثلا مسقل ١ صنلا قيقحت ٨ ٥ ٩
 .٦ع-۔- . رح

 .ارايتخا :ةريخلا »

 هرجآ يف دجو يأ ا تبرش اذإ هئَبقاَعَو همغط زجآ آ :4 كشم ماتخ »

 هماتخ لعجا :ثيتلا ةنم يرمشلا اذإ راطَعْلِل لاَقْئَو .ةئَحْئاَرَو كشملا مغ
 م

 .اكشم
ّ 

 :ةَحوتْضَمْلا لاذلا

 .ضرألا ىّلَع ُتِدَت اَم لك : :4 ة ةَئاَد »

 نوكسلاب :ليقو ،ةئُسلا :بأذلا) ،نؤَعزِف لآ ةَداَع :ه َنؤَعزِف لآ بأَدَك»

 .'"(بَعَتلاو جلا حتفلابو ،داعلا

 َلاَقَو .ضغب نو اهضخت تاَقَبَع يأ تاَكَرَد :ه رانلا نم لقألا كزَدلا»

 .اهل باوبأ ال مهيلع ةمهنُم ديدح نم ثيباوت :لفسألا كزذلا :دوغشق نا

 .'"(تاجَجَرَد ىممسُت ةنجلا امأو ،تاكَرَد ىمست رانلا ثاوبأو)

 .مْوَقْلا رخآ :4 موقلا باد <

 .اذك يف هاّلَد ذق :ةيلب ىف اناسنإ ىقلأ نم لكل لاقي :4 روب امُهالَدَ »

 غاد ةقان :َلاَقُي ةئمو ضزألا هجو عم ايوتشش يأ ،اكوكذم يأ :هاكد»

 .غاَسلَم يأ غءاكَك ضزأو .ةَبوبُجَم ؤأ ،اهرهظ يف مانسلا ةن ةشرَتْفم تتا اذإ

 ىأ :4 تشَرَد اولوقيل » :كنت هلوقو .هيف ام اوأ أرق :ه هيف ام اوشَرَدَو»

 .تملعتو ان ٥تتئ تتف :يأ (ٹتسرُد)و َكْئَلَع ئرُقَو تأ رق ا :(تشسَراَد)َو .تأرق
ّ 
7 

 ناَكَو ن تبهذو }ثخحقا يأ . اهب ايتأ يتلا زابخ ا ه تسَرَد ىأ (ٹَسَرَد)َو

 .اهب ثتَذَحَتُي

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)



 (ىناثلا «زحلا) لخان . . . . - 7 ٦١
 ين زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك حد , قر ٩٦

 راد :مالسلا راد :َليقَو .كي هللا :اللاو هَنَجْلا ينعي :4 مالّشلا زاد»

 .ةمالسلا

 ينغت رشب ۔ هلعل ۔ ةَرَمَو ،ريَحب ةَرَم يتأت يتلا ةفوز :نامزلا ؤئاود»
 ْمهِنَلَع زوُي يأ :4 ملا ةراد مهبَلَع» :ىلاعت هلزَقَو .ةنم ناسنإلاب ظاخأ ات
 .مُهؤوس ام رذلا نم

 ءاعدالا ىَوغلاَو مهشالكَو مهلف يأ ممهؤاَعذ يأ :؟اهيف مهاوغد»
 .اضيأ

 ةمزالملا بألاو .ابأة نوُأذت يأ ةعباتمو ةعارزلا يف اج :هابأد»
 .اضْنأ َُداَعْلاَو شل

 .ُغاَلِزأ نوزغاض :؟َنوخاَد»

 ."ةنايخو الَغَد ىأ : .4 ْمُكَنيَ الَخَر»

 ة الو اكرَد فاخت ال» :نو ىلاعت هلوق .ائاَحَل :؟اكرَد»
 ح ٠ِ <

_
_
 ولي 

 ىلزم زم يأ ؤضختة ناَكَم :لاقي ،َلَز : :وه ضَحَدَو .هب اوُبَهْذَيَو وَحْلا ه هب

 .ِفاَح الو م مدق هيف تئثَت

 لاو نينسلا ت :ه رهدلا »

 راذلا يف ام :لاقي .دخَجْلا يف الإ هب م :او ادحأ أ :هاراَبَد»
 .زات الو

 .4 ىشخت

 أ :4 َقَحْلا هب اوضجذيل» :ةلز كلذكو .ةلئاز ةلطاب :؟ةضحا» زيل ي
4 س

 

٢
 

 ِه <

 قلَح ءاج يأ اهنلا ليللا ربد يأ :هرذ ذإ لبللاو» هلوق يف :()
 .ىلو :4رَبذأ»

  

 .يناتشجسلا خسن نم بيوصتلاو (ةنايخو ًالخد) :يلوعملا ةخسن يف ()



 ٩٧ _ رس- ري صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
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 لصألاو ،ةيِصغملاو روجفلاب اَماَمْخَأ يأ .ةسفت ىًسَد يآ :؛اهاَسَد»

 .تنّنَظَت لض ًألاو ثيَتظَت : :ليق امَك ،ءاَي نيئيسلا ىدحإ تتِلَقَق اهسَسَد

 .مهنَلَع اًهاَوسَق 3اهَكَوَح أ ‘ضزألا م مهب تججز :(غهْبَر ْمهْيَلَع مذْمَد)

 ىئغَمِب ءاهريبَكَو اًهريِغَصب باذعلا لازنإب ةمألا ىوس أ :4 امهاَوَسَف » :لاقيو

 . ف .-

 .مُهنْيَب ىوس

 :ةَموُمْضقْلا لاذلا

 تكلَد :لاقيو .بيغت نأ ىلإ اهلاوز دنع وهو ،اهلبم ٤: سممّقلا كولذي»
 .'"(بويغلا وه :ليقو) ،تَاَم ادإ شُمشلا

 َرَبْكَأ ثَكَوَكْلا ناَك نإو هئاَيض يف رذلا ىلإ توشم ،ءيضُم : :4 ىرذ د »

 رئاس ىّلَع رلا لضفت اَبَك هئاَيضب تياوَكْلا لضفت ُهَئِكَلَو رذلا َنِم ' "ءافص

 .تَحْلا

 ةنأل هرخآو هطسو ىّلَع المح هلأ رسكو يز ىتغمب .خم الب (يزد)و

 "ييز ێسيزي) :اولاق امك أناءايو ةرشك اهدعب ةمض مهِيَلَع لفن

 ظَحْنَت ئأ 6'(أرذق) يتلا "يرارَدلا موجنلا نم نم .نيف زوم (غيز)و

 .ةغؤَض تفعاَضتق ،اًضَقنُم عفادت يأ َكوَكْلا رد :لاقي .اعِفاَدَتُم اريس زيسيَتَو

 سل هز ؛رَمهْنَو لاذلا م َمَضت ; نأ ز زوجي الو .اَعَماَدَت اذإ ن نالجرلا أراَدت :لاقيو

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .اغوَض :يناتشجشسلا ةخسن يف )٢(

 .يناتسجسلا ةخسن نم هبيوصت فيحصت وهو (يرسكلاو يرسك) :يلوعملا ةخسن يف )٢(

 .(أردت) ةملكل فيحصت وهو (رودت) يلوعملا ةخسن يف )٤(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩٨
 / . ,۔تلم٨

 (يز) زوُجيَو .زلا ىلإ بوشن (نلْغُ) (ٍيزُ) لاقم .(ليَمُ) مالكلا يف

 زولا نم اققح نوزم ري
 .اداعْبِإ :ارود »

 في ىبنلا اعَد ييلا نوُئسلاَو ُبذَجْلا هنإ :لاقيو .بذَج يأ ٤: نيبش ًناَعذ»

 .عوجلا ة ةَدِش نم ائاخُذ ءامسلا نيبو هنب ىري غِئاَجْلا ناكو ارَضُم ىّلَع اهيف

 ناحلاب َكلَد ةشق ؤ ق ،راَبْعْلا عاقيزاق ضرألا سنتل ناَخُ بذجل :لاقيو

 رشأ اََنِيَب ناك : :وقي ،عفترا اذإ إ رشلا عضضؤقم يف ناَخُذلا تَرَعْل تعَضَو امبرو

 .ناَخُذ هل َعفَتزا

 اهب ُدَسُت يجلا ظؤُشلا اضيأ زاسذلاو .راسي ادحاو يماسق :رش»
 و

 4 ف ة ( أ م .
 ٠

- 

 :لاقيو .ناَتَعْل "(مّضلاو ف ةلؤذ لاقي :؟ مكني ِءابيغألا ننب ةَلود»
 يشلا مشا :لاذلا مضب :لاقث .بزحلا يف لاذلا حتفب لاملا يف ةلولا
 ةلود َنوُكَي ال ئمك» :كي هل .لقلا :حلا ةلودلاو ،هنعب لواذَل يل
 . ءاينغألا هلواذتيي اليك :4 مكنم ءاينغألا نيب

 ةو

 هجو عم ثوتشا ىتح امهْزاَشْنأَو اهلابج ت يأ :اكد ضزألا تكذ»

 ضرأل ١

 :ةَروُسَكَمْلا لاذلا

 وريغ ؤأ مالسإ نم لجزلا هب نيدي ام :نيذلا :اهنم ووجلؤ ىلع نوكي :؟نيد»
 .ناَطْلُسلا :نيذلاو ثباَسجلاو ثاَرَجْلا :ريدلاو ةداعلا نيلاو ءةَعاطلا :نيذلاو

 .كيد ريغو ةيبخألاو ةيسألا نم هب ئفذتسا ام :؟فر»

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()



 ٨ - ٩٩ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .نهذ غمَج :4 راَهذلا »

 .ىلم ةَعرُْم أ :4 ا هد »

 :هَحوَتْشَمْلا لاذلا

 .ثورخحْلل َلْلَذُس أ :ه َضز زآلا يشت ويث لولد »

 اذإ ِهئَلَع هللا مشا مُئزَكَدَو اهمد متقَرهاَو .ةججادؤأ مُئْعطَق : :4 مْثيكَذ ذ»

 ُماَمَت يأ نلا ُغاَكَد كلذ 6 نم .ىشلا مامت ةَعْللا يف ة ةاكلا لضأ .هوُمتحبَذ

 عيرس اًماَت امهف نوكي نأ ، مفلا يف ىف ءاكذلاو .بابشلا يف ةياهنلا نلا

 .'(امهزون :سمشلاو رانلا اذ :لاذلا مضب امأو ،لاذلا حتفب وهو) لوبقلا

 :ديرد نبا لاق) ،اهلاعشِإ ثممنأ :رانلا ثيَكَد :لاقُ

 "(اگذلا عفس نم عدأ ةمادن هيفل ىنج عَرَحلا عيض نم

 .مامنلا ىلَع ةحبذ مثقرذأ ام الإ يأ :4 متك ام ال» :ىلاعت ةلؤَقَو

 نم ايباتك ايسِذ وأ املسم حباذلا نوكي نأ وه :ماتلا حبذلا طورش نمو)

 نوكي نأو ْ حبذلا نيح هيلع هللا ركذي نأو ،ائتتخُم نوكي نأو ىراصن وأ دوهي

 وأ ةحيطن ةحيبذلا تناك نإف الالح نيكشلا نوكي نأو الالح حوبذملا
 وأ زان اهتحفل وأ ةبورضملا يمو ةذوُمْؤَم وأ م .عٌبَس اهيلع ضع وأ . ةيؤرتُم

 كرحتت مل نإو ،لالح يهف حبذلا دعب تكرحت : ةايح اهيف تيقبو ةضيرم

 نيكسلا نوكت نأو ،ةلبقلا اهب لبقتسي نأ ُثَحتسُيو ،ةتيم يهف حبذلا دعب
 .'")(ملعأ هللاو .ةرهاط

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 خيشلا اهيف لشف دقو ،يناتشجنئلا ةخسن يف دجوت الو ،ىلوعملا ةخسن تادايز نم )٣(

 .كلذ بادآو حباذلاو حبذلا طورش يلوعملا



 (يناثلا ءرجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ٠٠ ١ ٨
 َ ١9 رحج

 :لاق « مْتيَكَد ام ال» :هلؤق نع "(ةزبملا) ثلأس :رمغ وبأ لاق "(غجَر)
 مهلؤَق نَع _(٧ عمسأ انأو هذلا ُهَلأَسَق) ى '"مُكِلْغِِ تؤقْلا نم م ْمُئْصْلَخ ام

 اذإ رانلا تيكد كيَذَكَو ،ِءاَلبلاو تافآلا نم ٌصْلَحُم :لاقف (بلقلا يكذ نال)

 .دوفلاي ,لاغشإلا بات ىلإ دومحلا بات ني اهجرخأ
 لصألا يفو ،بولقلا كلذب دارملاو) .رودصلا هَجاَح :4 رودصلا ثاَد»

 ةغل يف وهو رخآلا ماقم كلذ نم دحاو لك ماقأف ،بولقلا تاذ رودصلا
 1 '}(برعلا

 -'"(ايبت :ليقو) ايا اذبَع ناك نكلو كايبن نكي مل :4 لفكلا اَذ»

 يضقي نأ هموقي يبنل لفَكَت :لاقو .هتوم دن حلاص لججَر لمعب لفَكَت :لاق
 .لفكلا اذ يمسف لعف .قحلاب مهن ه

 .رخبلا يف ف هايإ نولا عالتنال كلذب يمسو زنت شلو : 4 نولا اذَو {

 .ناَنيِن :غمَجلاَو ةكمسلا :نوُتلاَو

 .مّنَهَجِل انفَلَح يأ :4 مّنهَجِل انأرد» :كيَذَكَو مُكَقَلَع :؛مكأَرَد»

 ةَميِظَعْلا ؤلذلا :بوئذلا لضأو 6"(لاذلا حتفب وهو) بيصت :؟ابونَد»

 ةلأسم يلوعملا خيشلا فاضأ نأ دعب «نآرقلا بيرغ» يناتسجسلا باتك ىلإ مالكلا عجر يأ )١(

 .فيرعت نودب .دربم :يلوعملا ةخسن يف (٢)

 .ةايحلا ىلإ تؤمللا نم مكلف مضل ام :يناتشجشلا ةخسن يف )٣(
 ةخسن يف امك ،هلئاقل لوقلا بسنُل اهنم دب الو ،ىلوعملا ةخسن نم ةطقاس ةرابعلا هذه )٤(

 . .يناتشجشلا

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٥(

 .يناتسجسلا ةخسن ىف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٦)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٧(



 ٨ ١٠١١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 -٧ -- ح ري

 و, <

 "وند دجاو لكل نوكيف ،نوُقَتش اواو .ام اَهيِفَو الإ وند اَهَل لاقي الو

 .بيصنلا ناكم ىف بوثلا ةللا َلَعَجَق

 .تَعرُذ ادإ إ اهلوط يأ :4 اًعاَرذ َنوُعْبَس اهُعَرَذ ط

 :ُهَموُمْضَمْلا لاذلا

 وو

 :ىلاعت ُهلْوَقَو .بغصب سيل يذلا يللا لهسلا وُهَو 6لولَد غممَج : :4 اللذ »

 .ريخلاب ةَداَقْنُم ىأ :4 اللذ ٍكْبَر َلبُْس يكلا ,

 77 ط .ولاك د ت مَدآ د بڵلض : نم ةلل ., لنت هلل ل أل :لا نم

 .4 ىلب اولاق : ر تننأ مهيفن ىّلَع

 تدبأ ثفيمضتلا رثك املق ،ِةلوُلْعف نزو ىلَع ةزورذ ةيرذ لضأ :هريغ لاق
 .ةي ثراَصق ءايلا يف ؤاوْلا تمغذأ مث (ةيورذ) ثراصق ءاي ةريجلا ءازلا

 نيبت ىف تلدأ امك ،ءاي ةَرْمَهْلا تَدأق ؛َقْلَحْلا ةللا ارد ؛نم ةَلولْعُف ةيرذ :ليقو

 .ىبت ةلضأ

 ةَروَسَكَمْلا لاذلا

 .زاَغَص :4 ةلذ ط

 .زكذ :4 يركز »

 لاقو "ىمخْيَو ظقخُي أ بجي ام مذلا َليِقَو .هَع :4 ةَمِذ

 اًمَح أ ءامامذ هسفت ناتنإلا زي نأ وهو ،َل دهَع ال نمم مُمََنلا : :ةمذلا

٠`
 

4 

 : ة ديبع / ح وب

٦.
٠ 

 .وفلاَحَت الو ،ٍةَدَماَعش ريغ نم ةدهاعملا ىرجم يرجي ،هئَلَع هئجوب



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢ ٠ ١ ٨ ٨
 -. ۔ ۔. . ۔ -

 حتفب) حبذلاو .حبذ اشم : :حْبذلاف هين لت ميهاربإ شك يأ :4 ميظق حبذ ط

 .رَدْصَمْلا '(لاذلا

 تفرش يأ :؟َكمْؤَقلَو َكَل ركذ »

 :ُهَحوَتْضمْلا ُءازلا

 7 هللا 7 هب فضو ال ةمحَلا وذ : :4 نمم نمحَولا»

 .'"(ةمحَزلا ميظع) محار :؟مميحَر»

 .'"(ديَس :4 بَر»)

 .ءانع الب اعِساَو اريك :4 اًدَغَر»

 نم ُهنَع ىنكي آ بجت امب - - اضيأ خاصنإلا ثقَولاَو .حاكن : .< ثََر رط

 .حاكنلا ركذ

 .ةمحَولا ديدش :؟ فو٤َر»

 خَسَر امَك اَْبَتَو ،مهئاَميَِو هنل خَسَر نيل :4مليلا يف نوخيسالا»

 :هلوق 7 :نالوقي ابَلْعَتَو دربم ثفغمس :رَمُع وبأ َلاَق .ه تبانم يفف لخنلا

 الإ إ ملاب واي ال :الاقو .ذا نوزاَذَعُمْلا :4 مليلا يف َنوُحخِساَرلاَو»

 .ا٧ظِفاَح

 نوكي ذقَو ،تؤضصلا ِةنابإ رْيَغ ني ل ظفللاب نعلا كيرحت زئلا :ام

 7 تل 7

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 .ىناتسجُسلا ةخسن نم ةدايز (٢)

 .يناتشيجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()
 .يناتسجسلا ةخسن نم اهبيوصتو ،يلوعملا دنع ةرابعلا هذه يف خسانلا نم فيحصت درو (٤)

  



 ١٠٢ _ ١۔,, صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :سابع نبا تام نيج ةيفنحلا نب ُدمَحُش لاق ليلا ولماَك :ه َنوُناََر»

 َليِق اَمَنِإ : :ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ 1.7 .ةمألا هذه ئنزابَر َتاَم مويل

 :بلعت ْنَع َرَمُع وبأ َلاَق .هب نوُموقَي أ .للا نوُبؤَي مهنأل ؛ نوُيناَبَولا ِءاَهقفلل

 .اممْلَعُم الماك امِلاَع ناك اذإ "(قبر)و نرنابر لجَر :لومت عل

 ءالؤه ظبزت) نأ طابرلاو ةارملا ُلضأَو .اوشوذق .اوتبثا :هاوظباَر»

 ماقملا يمسف اهبحاصي يي لك إْفَتلا يف مهلويخ ءالؤه ظبزتو ،'(مهتويُخ

 .اطابر رومتلا
 .اًِفاَح :« اًبيِقَر »

 ش هدحاولا .مكريغ نم مكئاسن انب :4 مكْئاَبَر»

 ناَكَف ،لاوخأ تفعو }هتْلَمأت اذإ لججَولا ثيعار :نم اتظِفاَح :4 انعاَر»

 مول يهو ،اهب نولوقي دوهيلا تتاكَو .انعا :ةي يلل نوُلوُقَ نوُملشُمْلا

 وَنُم (ائِعار)َو .دونلا اهلوقي ال ىتح اولوق اا ا نينيؤملا هللا ر َرَمَأَق .تس

 .الهَجَو اقح اولوقت ال ئأ ةنوغؤلا نم دوأ م شا

 .ةديدشلا ةلزلزلا ينغ ر ر ضزأآلا ةكرح :4 ةَقْجَولا »

 تعستا ضرألا :4 ثَبُحَر »

 2 ۔< ٭9 . ۔
 2 :4 عؤَر

 نسحأ َُوطْنَيَق تاحشلا ث ُ شت غئِشْنُي ىلاعت هللا نإ ةق ىبنلا 7 قوز : :4 ُدعَر ط

 نا َلاَقَو .قزبلا هكحَضَ هذغزلا اينف م يكجشّضلا سخ رمس كححضَيَو قطنملا

 .يناتشجشسلا ةخسن نم بيورصتلاو ©نابر :يلوعملا ةخسن يف (١)

 ةخسنب ةدوجوم يهو ،يلوعملا ةخسن نم تطقس ىنعملا حوضول اهنم دب ال ةدايز )٢(
 .يناع ٠ : . ا



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٠١٠٤
 ٠ - ٠ رحد ِ۔:-ھم

 رو نم ظؤَس قزتلاو 5ةتؤص نوعمست يلا وهو شذغزلا همسا كلم :سان
 .تاحشلا ْكَلَمْلا هب زج

 نابحضي ءايضو زوُئ قزَبلاَو باحسلا ثؤص ذغزلا :ةغللا لهأ لاقو
 .تاحنلا

 .ِاَمْلا ىّلَع ايلاَع :4 ايباَر»

 هب مات امم ائْيَغَو اقَنَح مهاتأ اوضع .4 مههاوفأ ييف ذ مهيديأ اوذَر»

 ليقو .4 ظعلا َنِم ليانألا ْمُكيَلَع اوُضَع اوضع اؤَلَخ او » : :ىلاعت هِلوَقَك .لوسلا
 و و

 .اوئكشسا ن أ "لشلا ىلإ اوؤمؤ :4 هاون يف مهدأ اوُدَر»

 .الابج ينغت باوت :4 يساور 9

 .كيَلاَجَر :؛َكيلجَر»

 باب ىَّلَع بِصْئَو .فخنكل أا باحضأ ربخ هيف بوتكم 21 :4 ميِقَزلا ,

 :هْئِمَو .لوعفم ىتغقب ےه. ٢) ب '"(مقَر نم) ليمن َوُهَو ‘ثاتِكلا :م ميقلاو .فيكلا

 هيه هيف ينلا ياولا مش ثا :4 ميِقَزلا , :لاقيو .وتك ي أ :4 مءوفزَم باك رات اتيك »

 .فَْكْلا

 .ربصلا ممهاَمَهلأف إمهبوُلف انن :4 مهبو ىلع اتظَبَر»

 اضرأ نوضرَألاَو ة ةذحاَو ءاَمَس ا وملا ١ تناك : :ليق : .4 اَمْاَنْتَتَفَت اًقنَر

 تاك : :ليِقَو .نيضرأ عبسو تارممَس م عبَس اَمهَلَعَجَو لق هللا اَمْهَقَتَفَ ةدحاو

 تقيف :لاَقْيَو .امهَنْيَب ليجل يذلا ءاوهلاب هللا اَمَهَقتفَق اعيمَج ضزألا م عم امسلا
 .تابنلاب ضرألاو رطملاب امسلا

 .لسرلا :باوصلاو ،لوسرلا :يلوعملا ةخسن يف (١)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)



 ٦ . ١٠٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ثًّخََتنا :4 تبر »

 :")_ ةكلفم ونزلا :ليقو "قشت اهنإ :ليق ٤: نييم رارق ثاَد ةوْبَر»

 ؤهالط ام .4 نيعمو و » .ةرامِمْلِل اهب ُوَقَعْسي : :4 رارق ثاَد ط .ضزألا نم غافتزالا

 ء'""[ضرألا نم عفترا ام] :ةيبالاو تاغل عبس اهيفو :رمع وبأ لاقو) راج

 .'"(ةحطبنُم لتلا ءارو نم :ةيبالاو "لتلا :ابرلا :لاقو

 .ةَمحَلا نم قرأ :4 َةَفأَر ط

 .ش يهف َوطُت مل ةّيِكَر ُلُكَو ندْعَمْلا :« سرلا »
 .مكدع 7 ءاَجَو .مكَعيَت ىئغَمِب مُكَفِدَرَو : .4 ْمُكَل فردَر ط

 .تاَتباَق :4 تايِساَر ط

 ۔ (مهُبوكز) امأو .'(۔ ءارلا حتفب اهيلع) نوبَكزَي ام :4 مهب وُكَر»

 .(ٹئيكر) رَدضَم ممُهْلْغعِف ۔ ")ءارلا

 ييخي نم» :ىلاعت هيؤقَك يلب ادإ إ ْمْظَعْلا عر :لاقي .لاب يأ :4 ميمر »

 .ةيلاب ييأ :ه ميمَر يهو ماظعلا

 .يفخ يف الإ غؤزلا نوكي الو .يفخ يف مهيلإ لام :4 مهتَهلآ ىلإ غار»

 .نِكاَوَس :4 ًدكاَوَر ط

 ىسوم ا َكلَذَو ٠ الت ىسوُم هَبَرَض نأ دعب هِتَمْيَهَك ائمكاَس ,4 اوه هه ر

 .ةوبرلا وبرلاو وبلا :ليقو :يناتسجسلا ةخسن يف )١(

 يلوعملا ةخسن يف تسمطنا ،ىنعملا حاضيإل اهتفضأ ةدايز )٢(

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٣)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٤)

 .يناتسجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٥)



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك يگ ١٠٦ ٦

 '(َلاَق) ٠ هرقأ يف ربعت هور ر نأ | نؤغعزف نم افؤَخ رخبلا لس هت لأس امل

 :4 اوه هه َر َر » لاقيو .4 َنوقَرْغُم دنج 1 اومر َرْخَبْلا ا كا ر او ط :ىلاعت

 .اًجرَقنُم

 .مَدآ ينب ىلإ ةَماَيَقْلا م مؤت جرخت يتا فئاحصلا يأ :4 روشنم قَر

 .روهدلا ثداوح :4 نوتملا بئَر

 بت لاق نظلا مجرلا :؛بيقلاب امجَر»)
 ."(قاشيعاب ةّجَحَملا حض الو بغ مجرل ةريقيلا اوُغَدَت الف

 ،كلامْلا : :ُتَرلاَو ديلا : :ُتَولا : :4 نيبرغملا ب تَر و نيقرشملا بر ر

 :ناَبِرْغَمْلاَو ٠ ءاتشلاو فيصلا قرشم :ناقرشمْلاَو ٢ةأرمْلا م 23 :ُبَرلاَ

 .اممهاَبِرْغَ

 يه :ليقو .ُشزَْلا يه :ليقو ،ةَنَجْلا ضاير :ليق : : رضح فرفر »
 .فافرو فراََر اضيأ طشلا ليقو 6 .""ارئباحمْلا

 ًأرَق نرم .قزر : :4 اَحْنَرَو ف . .مييين د بيط 4 ح حفر » :4 ناَحيَرَو خف ر

 .اهيف تؤق آل ةايَحَف ي : _ "'ءارلا حتفب ب (حوزق)

 نيب ليصفت ُهَنأَك .اهل نييئنلا :ةءارقلا يف ليترتلا .4 اليتزت ر َنآَرَقْلا لثَر»

 ةضعب ثكزَي ال اَجْلَقم ناك ادإ الئَرَو لتر زْغَت :ليق ةنمو .يفزَحْلاَو فزخلا

  

 .هلوقو :ىلوعملا ةخسن يف )١(
 .يناقشجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ")

 هيلع مونلل شارفلا رهظ ىلع حرطي يذلا بوثلا وهو سبحم عمج سباحملا )٣(
 يناتسجسلا ةخسن يف امك ،اهحتفب سيلو ءارلا مضب باوصلاو "يلوعملا ةخسن يف اذك )٤(

 .ريسفتلا بتكو



 ١ مسقل ١ قيقحت : يناثل ١ هر صنل _ 7 ٧ ٠ ١

 ْنَم ط :ىئعَم :لاقيو .يقري بيبط نم له يأ ةيقر بحاص :4 قار <

 .باذعلا ةكئالم مأ ةمحزلا ةكئالم ؟هحوزب ىقزَي نم يأ :؟ قار

 .ىلوألا ةَفنلا :هت ةمارلا »

 .ةيناملا ةَخفنلا :4 ةقالا »

 ثشقك هبو ىَلَع تبلغ ن ي ا .4 نوبسكي اوئامك ام مهبو ىّلَع َناَر »

 ناَرَو .شاَعلا ِهئَلَع نار : :لاقيو .ناركسلا لقَع ىّلَع زمَحْلا ري نيرت اَمَك "بوثلا

 بنذلا كلذ راص ثاسنإلا بنذأ اذإ هنأ 4َناَر» :ليقو) ؤهيَلَع بلغ اذإ ،هب

 بلقلا يف ىلوألا ةقباطم ادوس ةنك ناك اضيأ بنذأ نإ مث ،هبلق يف اداوس

 .'(بنذملا كلذ بوتي ال بلقلا عيمج ذاوّسلا ىطغ اذإ ىتح

 نم ويِتَعْلا :لاقو ،بارشلا نم ضصياَخْلا :قي قيحَلا : :«روشخت ر قيحر »

 هماتخ : :ىلاعت َلاَق امَك ٥ثكشملا حير ةَِقاَع أ ماتخ َُل :م :ُموُتْخَم . .بارشلا

 .4 كسي
 (٦٢) ه . ه 0 ِ .(. ٨٩َ

 . غناملا ميظعلا دلا :(مذَرلا)

 :ةَموُمّضَمْلا ءارلا

 .بار عمج ج ,4 ناَبَكر «

 ولا 9 .اًحوؤ ُهَلَعَجَف هاخا فللا نم وز ) هلك ىسيع ينغت : 7 هنم حور »

 رأ نم حولا لف حوؤلا نع ئولأشتو» :نيي هلوقو ؤ ةقت ليربج :4 ل
 ل متنأ أ ،يَر ملع ن نم ىأ يبر رشأ نم نم ايحلا هب يلا حوؤلا ينغي :ه يب
 .'"(ةايحلا ينعي) :

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .يناتشجشسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٣(



 (يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا ىف بيذهتلا باتك ١١٨ ٨
 .- : لحت٦۔ ___

 هَدحَو ُموُقَي © كن هللا ةكئالم ث نمم ميظع كَلَم : :َنوُرَسَقُمْلا لاق اميف خوزلاؤ

 َلاَق ءافص . ةكئالملا ,نر ءافص نوكت ةَكئاَلمْلا موق >

 :لاقيو .دا اَناتُفَو اناز :هام ةكئالملاو حورلا موقي مؤ» :ني هلل

 .ءيش لك نم يلو رنات ام :تاقلا

 .افطَعَو ةمحز :هامح »

 .ضمت قزق ةضغ :4اماكز»
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 :تاضصأ ثَْحَو ةنكل ةوخر يأ .4 تاضصأ ثيح 7 ُءاَخُر ط

 زأ يأ از ازَخ َكب ها باصأ لان

 اه ١
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٣

 

-
 ٥ 

 ؛{

 ٠ ٠

 .غوجلزو غجزم :ه ىقججلا»

 :ةَروُسَكَمْلا ءالا

 .بيارَو لجار غمجج ج ؛4 انبكر ؤ اًڵلاَجَر ,

 ىتزأ ْمُهْلَق ةني .هلام ىلع هديزي ةبحاص نل دايزلا هلضأ :4 ابر»

 .لوقلا ىف هيَلَع ةاز ادإ نالُف ىلَع نالف

 .نر دحاولا .ةريثك تاَعاَمَج :4 7

 ثضخلا اًضْأ ى شاێيزلاو .ةراشلا سالا ن نم رهظ ام :اشايرو 4 اشير ,

 :لاملا : :شايزلاو) .شاغعَمْلاَو

 ربت الو شيري نم يلاوملا زيخف يتتنرت ذف املاط ويب ينشيف
 .'"(هريخب يلع َمَعنأ :يأ

 .موقتو :ىناتشجشلا ةخسن يف (١)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)

  



 وخ س دري ٨ ١٠١١٨ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .َباَذَعْلا يأ :4 َرْجَزلا مهنع افك اَتفَشَك اَمَلَق» :ىلاعت هلْوَقَك ثاَذَع :4 زجرا ,

 ًذحاَو رجلاو شجلا رْفُكْلا نم _ هئَلِإ إ وُغذَت اَمَو ُهُخْظَأ .4 ناطيشلا زج رو

 ىلإ اجر ْمُهْنَداَرَ » :كنيو هيوق ة .ننلاَو رَدَقْلا اضيأ ٤: شجلا »

 .رفُكْلا نَع ٌةَاَِك ُرْتَنلاَو .ميرف ىلإ ارفك ن يأ ؤ غهننت ىلإ ائْذَت يأ : .4 مويجر

 ْمهباَذَع ىلإ اباَذَع مُهَداَرَق يأ مهيجر ىلإ اسجر مها رخآلا ىئَمْلا

 .ملعأ ةللاو مهرفك نم َدَدَجَت امب

 اَمُهاَنْعَمَو اهمضو ِءازلا رشمكب ( رجلاو :4 زُجهاَف زجرلاو » :ىلاعت هلوو َ
 ببس يأ رجزلا ببس اهئأل اجر اقزألا تيمسو ناتؤلاب رتو حاو

 باذعلا

 سئب : .4 ُهوُفزَمْلا ذفلا سئب ب » : : لنت ةُلؤََو .اًضْئأ نؤعو ءاطع : :(ذفر)

 .ُناَعُمْلا نؤَعْلا سئب . سئب ُ؛لاَقيَو .ىطغملا ءاطعلا

 (اًير)و .ٍةَئْيَهَو ةراش م نم ب ِهلَع تأر اَم ايلا لبق ة ةَئِكاَس ةَرُمَهب ة مهي ر :4 اير ط

 يأ ،يزلا نم نوكي نأ زوُجَتَو ؤلؤلا ىتْغَم ىَلَع نوكت : 72 : ت زمه رقب

 هذهب رقو ارڵْئَمَو ًةَتَْه ينغت يازلاب (اًيز)و .ةمعنلا نم وت ج

 ألا ةتالتلا

 .سحلا :زكرلاَ اًيِفَخ او :4اًرَكر»

 .ةعيرَو غازأ هُعمَجَو .ضزألاو قيرطلا نم عاَفتزا :4 عير»

 نع ردحناو ،يداولا ليس نع عفترا ام :عيلاو) عار عمجَج :4 ُءاَعر ط

 .'"(لبجلا سأر

 .ةيناثلا تفذحف يلوعملا ةخسن يف ةريخألا ةرابعلا ترركت )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (؟)



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩ . . -ي ١١٠

ح
 

 ق .هْئَلَع ُهعْنَع ُهْئْنَعأ م أ ا &،هوُذَع ىَلَع ُهْتأَدر :ُلاَقُي .ائيِعُم ىأ :4 يفدص اءذر ط

4 

 .١ينأدر ناق الَو ںينتاعأ يأ ييأدزأ :لاق امنإ .أطخ اذهو :رمغ وبأ
 ه

 مْعْلَعَج ن ِ آ ن نوُبذَكْث ْمُكَتأ مُكرَكش َنوُلَعْجَت ىأ أ :4 َنوُبذَكْ مكنأ مكقزر 

 .بيذكتلا قززلا ركش

 ,لبح ني هيلع مئفَجوأ امَق» :هركذ زغ لز ةيو .ةضاغ بإ :؟رباكر»

 .هباكر الو

 :ةَحوْتْضَمْلا يازلا

 ةقَدَصلا نم لاومألا يف بجي اميل ليق امنإو ،ةراهِط :هٌةاكز»ؤ "كز
 ٌدَوُي مل اذإ إ ماَرَحْاو مثإلا نم اَهيِف نوكت امم لاوش هلا ؤَهطُت اهتيأ نل ؛ةاَكَز

 .تاقآلا نم اَهيَمَتَو ةكربلاب اهيف ديزتو .اَهيَمَنتَو .اهيف فت هللا قح

 . ۔ « ه. ٠٥ ؟ , ے ٠ 2 ٠ 7 ھ!.َ ٧١ ه۔ :, <

 .قَحلا نع لم يأ :4 غيَر مهبولق ييف» :ىلاعت هلؤقَو لم :؟غيز»
 ةللا ًعاَرَأ اوُغاَر اَمَلَ» :ن ةلقو .تام يأ :؛زاصبألا مهنع ثعاَر»و

 .ريخلاو باوثلا مهنع ةللا لامأ َقَحْلا نع اولام املق يأ :4 مهبو

 .ةئبَعَك يأ "اتكا ربز نم ،لوغفم ىتغمب لوعف :4زوُبَر»

 .بزحلا يف موقل ىلإ مَقْلا بزاَقت :؟افخَر»

 .هينب مهت انقرف : :4 ْمُهَنيَ اََْيَر»

 نم زيفزلاق .هرخآ نم قيهشلاو .ههبش رامحلا '"(قيهت) لؤأ :4يِفَر»

 .هتأدر :يناتسجسلا ةخسن يف ()

 .ءاكز :يناتسجُس ج لا ةخسن يف ٢١)

 .يناتسجسلا يف امك (قيهن) باوصلاو فيرحت وهو ،(قيهش) :يلوعملا ةخسن يف و ا٣)



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا ٨ ِ ١ ١ ١
 عت - ' -

 .هؤر قيهشلاو سلا جارخإ قيهنلا :ليقو) 8 قلحلا نم ةيهشلاو ،رذّصلا

 .'(قيهشلا نم ائوص دشأ ريفزلا :ليقو

 .دحاو ىئغَمب هلك ًليِفَكَو ليِبَقَو نيمقو ٌليِمَحَو زييَصَو :4 مميِعَر»

 .اهئالطب وهو سفنلا قوز اذه نيو "لطابلا لطب :4 لماتلا قَمَر»
 :ريسفتلا باتك يف ءافلا لاقو) مَدَقْلا ِ هيف تبثت 6 ر ال يزلا ىلولا :4 اَقَلَر ط

 .'""(زجش هيف تجئي ال يذلا ىقللا

 .ظف بيذئ مل .ةبكار فت :ليقو .اعيمَج امهب ئرف :4ةَيِكَرَو ةيكاَر»

 ل يأ :هادبأ دحأ نيم مكنم اكز ام» :كو ةلقو .اهل ريفغ مث تتتذأ :ةَيِكَرَو

 :لاقيو .اييكاز هللا هَلَعَج يأ هللا هاكَرَو ،ايكاز ناك ا اف اكَر :لاقي .ايار نكي

 نع ضراتو ضيرمو تياو رتّيَم لم دع يف ةييكاَرَو يلاحلا يف ةيكز

 .تابنلا زؤت :ِءاَهْلاَو يازلا حب ةَرَهَولاَو .اَهََنيز ىأ : .4 ايندلا ةاَيَحْلا ة ةَرهَر ط

 .'""فورعملا مجنلا :ِءاَهْلا حئفَو يازلا مضي ٌةَرَهْولاَو

 :ةَرجَْزلاَو .روصلا ةَحفَت ينعي ،ةدحاو ةخفن ينغي :هٌةَدحاَو ةرُجَر»

 .راهيناو ةَدِشي ةحيصلا

 رتك جيوزت ةدَحْلا ي سيلو .نهب مهارق : .4 نيع روحب مُهاَنْجَوَرَو ط

 رف ىأ 4 ُمَُهَجاَوْزَأَو اومَللَت نيذلا اوؤتخا» :ىلاعت هلوق 8 ابنألا

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 نم ضيبألا :زهلا : لاقيو .اهلا نوكشب ةرهز :لاقيو :يهو ةديفم ةدايز يناتشجشلا يف )٣(

 .قألا :رهزلا ؛َليقَو .دزلا



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١١٢ ٨
 ٨وےح ,هتور

 َقلَخ يزلا َناَحبش» :ىلاعت هلؤَقَك اًضيأ ءيش لك نم فنصلا جوزلاو
 .تاتضألا يأ :؛ضزألا ثبنث امم اهلك جاوزألا

 زشلا نم ةمَنَر ةل يزيا مينزلاو .مهنم سيلو مؤقلاب قلعم :؟مينر»
 .ناَتَمَنَر هل تتا اذإ مينر شت :لاق ،اهمَنَري اشلا ثفرغث امك اهب فرغي

 نم حبذملا برقب نوكي ام رثكأو) ،هِقلَح يف زاتَقلَعُملا ناَتَمَلَحلا امهو
 .')(ةاشلا

 بيطَسشَتَو هبيطَعشَتَو ليبججنزل ١ وت ثَرَعْل اَو .فوُرفق : .4 ليبَجنَر»

 .() (رجش قورع هلو) ُهَنَحِئار

 ىهو) ةَيِاَرَز امهُذحاَو دَلَمْخُمْلا شياطلا ى يبارزلا : .41 ةَتوُثبَم يب ىباَرَز {

 لك يف ةريثك ةقرم :؛ةقوثنَم»ق .طشنلا انأ بازلا .7

 نوُعقْذَي ْمهَنأَك ،غفّذلا َوُهَو "نيزلا نم وشت . .يبز ز مهدحا :4 ةيناَبَر»
 .اهي رائلا لمهأ

 :ُةَموُمْضَمْلا يازلا

 .اورخو اوفوُخ :اولزلزو ،اوفاخ :هاولزلز » غ.ه۔ا, :.+ ١. ث1.١ ١ :نا. .ها ,14

 . اَهْنَع دعبو يحن :4 رانلا نع حزحز «

 ضزَلا تدَحَأ»و نحملا نيَزُمْلا لطابلا ينغي :4لؤقْلا فزخؤ»
 لك اولَعَج مث ڵب مهألا اضيأ :4ثؤخؤلا»ق .تابئلاب اهتنيز يأ :؟اهتزخز

 .يناتشجشسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .يلوعملا ةخسن ةدايز نم نيسوقلا نيب امو .ةَيبزَز :يناتشجُسلا ةخسن يف )٢(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا ٨ ٢ ١ ١

 ___ _٣٤١-۔ن رحتخقل ___

 هلوق ىلإ ؛ةَصف نم افق مهتويئل» :ىلاعت هلوق ةئمو اقرخ نزم

 يب كل نوكي ؤأ» :هلوق ةني .ابهذ "!كيذ مهلا لعجت يأ :؟افوخؤَو»
 .بهذ نم ىأ :4 فزخ

 و ٥ ٧

 .ةبرقو ةفل اهئَدحاَو ،‘![ةعاس َدغب] ةعاس :4 ليللا ن نم اًفَلُرَو »

 .ةرمز اهئَدحاَو .ةقرفت يف تاعامج :(َمز)
 )٢', (نيعلا رضخأ قزلاو ءاقزلاو ،قززألا عمج : :4 اق اقزر ط)

 :ةَروُسُكَمْلا يازلا

 :هلَقَو .كيد هبشأ امو ،يِلُحَو سنل نم ناتنإلا هب نِتَرَعي ام :4 ةنيز »

 لمهأ :1 كلذو .ةالص لك ئ مُكَساَبل يأ :؛ردجشق 7 دنع م مكتتيز اوذ <

 الإ ليللاب ءاسنلاو ؤراهتلاب لاجرلا ،ًةارغ تێتلاي نوُوط اوئاك ٍةَيِلِهاَجْلا

 تتاَكَو ،مهباييب نوفوطي اوئاَك مهنإ هنيدي ناَد نَمَو شرق مُهَو سمخلا

 .ةيرماعلا لوقت يذ يفو ،اهنوقح ىلع اهلعف رويس جئاست ذختت ةزملا
 لحأ الف هنم انب او ك ز . ةضغ وني مونل

 .ديجلا مؤي ينغي :4 ةنيزلا موي ؤي مكدعؤت » :هلوقو

 :ةَحوَتْضَمْلا نيشلا

 .هل دحاو ال ىتامشلا هبشي زئاع :4 ىولسلا »

 .قيرطلا دضَقَو قيرطلا طسو :4 ليبَشلا اوس »

 ةفس» :ةديع وبأ لاقو هسفن ةفَس ةانغم :شئوُي َلاَق :؟ ةتفَت ةفس»

 .ىنعملا مامتل اهنم دب ال يناتشجتلا ةخسن نم ةدايز )١(

 .ىنعملا مامتل اهنم دب ال يناَتشجشلا ةخسن نم ةدايز )٢(

 .يناتشجشل ثجشسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٣(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١١٤ ٨
 : ىتح رس ر

 لغلا َلِقْئَق ةشفَت ثهفَس رَهفَس هانعم ة ةفَس زف لاقو .اَهَقَبؤأَو 4 .4 ُهسَت

 :لاقئو) .ريسيلاب هيبشتلا ا ىلغ شفَئلا تبصنو ،«نقم» ريمض ىلإ سفنلا نغ

 فرح طقس اَمَلَق 7 نع ةمفَس ةفَس ُةاَنعَم .شحلا لاقو 6')(اهلهج :هسفن ةفَس

 ُهانْغَمَو :4 حامكتلا ةدقع اوُمزغَت الَو» :ىلاعت هلؤَقَك هنب ام بصن ،ضفَلا

 .حاكنلا ةدقع ىّلَع

 .دحاو ىئغمِب :زوزسو زش :هُارَس»

 .مّئهَج ءامسأ نم اضيأ اريمس ذاقنا :؟ازيهس»

 .ىّضَم :؛فلَس»

 مَلَسلاَو .لسلا :اضيأ هيأ مشلاو .ةايمقناَو مالستسا ماللا حب "4 ْمَلَس»]

 نوكسو نيسلا حتفب اب يهو ارمسلا نم بيرق وهو) ك ةملس اهتدحاو زَجش
 اهرْسَكَو نيسلا حتفب هلشلاو لشلا و .'"'(نيسلا رسك ةدحاولل زوجيو ؛ماللا

 :ملسلاو حلصلاو مالسالا م اللا نيكستبو {مالشإلاو حلصلا ماللا نوكسو

 .اضيأ ةَميِظَعلا ولدلا

 مالتل لا» :هلوقك 6 كنت ةللا :هماَلَتلا» :هجؤأ ةعبرأ ىلَع :4 ماللا ,

 7 مالتلا راد مه 9 . : كل هلوقك ماللا : :ماللا .4 نيهت نمؤملا

 كيَلَع ثملَس :لاقي : ةلا : :ماللاو .ُهَنَجْلا يهو ةمالسلا راد يأ 4 مهبر

 :طخلا لاق و .ةمالس اهثدحا ماظع زَجَش مالشلاو .ا اميلست يأ امالس

 ٨١! قمزخَح و مالل س الإ

  

 .يناتشجتلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 .دوجوم حرشلاو ،يلوعملا ةخسن نم ةطقاس ةملكلا هذه )٢(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٣٢(

 :اذكه ىناتسجشلا ةخسن يف هرسأب درو تيبلاو )٤)

 قزخ مالس الإ ممهيدازب مهشايخ تناك ثيح ي مهنب امو



 ٨ ١١٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٧٣ -۔. رم ر

 4 َ و

 أ نالف نم عمشت ة ال ؛لوُقَي امك ،بذَكْلِل نولباق :4 بذكلل نوُغاَمَس»

 ك 4 نوُعَمشَت ىأ أ :4 بذقلل َنوُعاَمَس , نوُكَي ا وِئاَجَو .هلوق لبقت ال

 ةيوأل نويغ مه يأ :٤ةوثأي مل نيرخآ وقل َنوغاَمَس » ،كيلَع اوبذك

:: 

٠.
 ج ٠

- 

 :لاقيو .نوغيطُم ْمُهَ نوغِماَس : .4 َنوُعاَمَس مُكيِفَو : :هركذ زع ُهلوَقَو .بعلا

 .رابخألا مهل نوُسَسَجَتَي ىأ :4 ْمُهَل َنوُعاَمَس »

 .هيأ َجزَف :4 هيخأ ةعؤَس»

 .ةربإلا بقُت :4 طايخلا مَس»

 دقف وه يذلا ال زاَقَو وه يذلا توكلا 5نوكشلا نم ةليف :هةنيِكَس»

 اهل ةنيكسلا .4 مُكَبَر ني زي ةنيكس هيف ثوثئاتلا ممكيِتأي» :كو هلوقو .ةَكَرَحْلا

 زهلا س أر لثم شأز اَهَل :ليِقَو ةَفاَنَه م حير دب يه مق ناتنإلا لثم هجو

 سأر هيلع باحتلا لثم ةنيكسلا :لاقيو) ،ىَلاَعَت هللا رشأ نم يهو .ناَحاَتَجَو

 .'»(سانلا هب ملكي ناسلو

 .نورِفاَسُم : :4 راَيَس <

 .َنَكَس ئأ ٤4: بضغلا ىسوُم نع تمكَس»

 يقازلا يق ةَتزَي امك مهُتغابُن الو اليِلَق اليلق مهذاتم 4 مه رذئنتَس»

 :7 هاسنأ ةمع , ات ةت مرت اودج

 .مُكَل تتيَر :4 مكل تلوس »

 ا دِيَسلاَو .اضيأ شيئزلا :ديسلاو .اهجور ينغي :ه باتلا ىدل اًمَدَيَس»

: 

ا
 

.: 

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا .ف بىذهتلا بات ٨
 . ذجلا) و ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك نوت مور ١١٦

 هقيرط ىأ هبزس . يف كلاس براَس :لاقو .رهاظ :4 راهنلاب براَسَو و»

 ذختاف : :ىأ : :4 اب َرَس رخبلا يف 9 , : ل هلقو ثبشت َبَرَس : :لاق .هبهذمو

 لاق) ،هيف ث رشت أ ءابهذَمَو اناطلس يأ ارس رحبلا ىف هليبس توحلا

 : '١رعاشلا

 "باس هف هديق مهنع ةغابن مهلخَف ةيف اوبزاف مز لك ىأ
 مُهْصُمق ه ه ه. :4 مهليازس»

 .نفسلا مكْل : :4 كلفلا مكل رَخَس»

 " ۔ء ثرت تٍَمْسَو .تايآ عْبَس يمهو دمحلا ة ةروس ينغت : :4 يناتلا نم اعبس 7

 ينغت :4 يناتَم اهبام اباتك» :ني ُهلْوَقَو .ةالص ك يف ىن : اهنأل ؛َيِناَقَم

 هيف ىت صصقلاو ابنألا نأل نناقم نآرقلا يمسو .نآرقلا

 الو هبراش [هب] ىَجشَت الو ٥بزُشلا ى الهَس ىأ :4 َنيبراَلل اًمئاَس ,
ُ 
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 :'"لاق .امعط يأ ،اركَس كَل لعج ذق :لاقيو .امعط ْيأ :هارَكَس»

 ارَكَس نيمركألا بيع تلعج

 .ارمح يآ :ه اركس ةنم َنوذجخَتَت» :هلوق يف ليق ذَقَو .امغط يأ اركس هدح ,ثےأ .4 ١-ے ك ::, ةيئه - 4 اق مه .امعط ,أ اكس
 .رمحلا ميرخت لبق اذه َلَرَنَ

 :بدالاو ةغللا بتك يف هصنو .يبلغتلا قيرش نب سنخالل تيبلا (١)

 باس وهف هديق انغَلَع نحنو مهيلْخَف ديق اوئراق موق لك ىأ
 ٣٢٧. ص :تايلضفملا ،يبضلا لضفملا :رظنا

 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)

 .١/٣٦٣ج :زاجملا ،ةديبع ابأ :رظنا .لدنجل تيبلا اذه بس )٣(



 ١١٧ گ ٦ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ه مكسأب كيت ليبازسو» .صفقلا ينغي :ه رَحْلا مكيِقَت ليبارَس»
 .َعوزلا ينغ

 يش لك ن ةانيتآو» :ىلاعت هلؤَقَو .ءيشب ائيش لَصَو ام ينمتي : :4 اَبَبَس »

 ىلإ ربتسب ذَدميلَق» :ني هلوقو .لبحلا بتشلا لضأ .هيإ ةلضؤ يأ :اببس
 هديك نبهذي له رظنيلف ،ةَسفت قئخَيل مث ،هبيت فقس ىلإ لبحب يأ :4 ءامسلا
 .ظيغي ام

 .نيلبج يأ ءاعيمَج نآرقُي نيسلا مضب نيذلاو ،نيسلا حتفب :4 ننَدَلا <

 َوُهَف سانلا لَمَع نم ناك اهو "مضلاب دس َوُهَف ةقلخ اذوذششقم ناك امِل :لاقيو

 .حقْلاب س

 .ارهن :4 ايرس »

 .ثتاك امك اصع '(امهُدْرَس) :4 ىلوألا اهتريس اهبس »

 . ديت ي ا :4 قيحس ,

 قراطل قئارط ثيمس مسَو .ةقيرط اهذاَو ،تاَوَمَس ومس غنس :4 َق قئار عبس <

 .الل نيِثَدَحَتُم يأ ،ازامس ينغي : ارماس»

 ضرألا ناعيق يف) راهنلا تفض ءاملاك سمشلا ني هتأر ام :4 بارس »
 سمشلا نم كلذو) ،هرخآو راهنلا لوأ يف '"[ةَتيآَر ام] لكلاو .'"(ديعب نم

 .'(زواقملاو ةيدوألا يف نوكي ام رثكأو رطملا ٍةَمْيَدَك ريصي حيزلاو

 .يناتشجشسلا ةخسن نم بيوصتلاو ،اهتريس :يلوعملا ةخسن يف )١(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()

 .اهنم دب ال يناتسجسلا ةخسن نم ةدايز )٣(
 .يناتشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(



 (يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك هآ ١٨ ١,
 -٩

 .هقرب ءوض :4 هقرب اتس »

 .لججَر مشا :لاقيو ؤضزأ مسا :4أبَس»

 .اممِئاَد يأ :؟ ادم رس زَس»

 نيو !مهيلأ ميتيل و مكيع يف اوغلاب :؟ادجح ةتيلأب مكوُقَلَس»

 : 1 ءاعيِمَج ذاًّصلاو نيسلاب قال قالَسَو قالي قلس بيغ : :مهل

 .توصلا م عفر :لصلا ُولَسلاَو .'(نَسَلَو ةغالب و)

 .لاوط ٌةَعِساَو غوزذ :4 تاقباَس )

 لدبت ذاَرَلاَو ذاَوَسلا عوزألا عناصل 17 .عوزذلا قلح ُ جسن : :(زَس)

 لاقيو .اضيأ ؤرَْلا :ذزُشئلاو ظطاَرزَو ظارِس :لاقي امَك يازلا نيشلا نم

 لَعْجَت ال ىأ .4 دزملا يف ردقو ط :ىّلاَعَت ُهَلَْقَو .'"'(ارزمو ذارشيم) '_"ىفشالل

 .َقَلَحْلا مصقيق اّيِلَع الو ،قِلَنيَف اًقيِقَد عزلا زامشم

 .ميجَجلا 7 .4 مبجخلا ِءاوَس ث

 يأ .نيِعوقَمْلا ني ناَكَت عاق :4 َنيِضحذممْلا نيم ناكف مَماَتن ,

 .نيِروُمْفَمْل

 ْمُهَتَيبْخَأ نوؤيدئ يتلا ةبخزليل مُهْتَيحاَنَو ّىَحْلا ةَحاَس :لاقي : «مهتَحاَس»

 ىئكێ يأ ،اَذَعْلا م مهب َلَوَن يأ : :4 مهتَحاتب َلَوَت اذإ ث :ىلاعت هلقو .اهلؤَح

 .موقلا نع ةحاسلاب

 .قيرطلا دصق :4 طارصلا ءاوس »

  

 .ىلوعملا ةخسن يف ةفرحم تدرو (١)

 ٤٣٦/٤. ج :برعلا ناسل .بقنملا :ىقشإلا )٢(
 .بوصالا وهو .(ارسمَو ةرْسم) :يناتسجسلا خسن يف )٣(



 ٨٦ ١١٨٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رس: ري

 ُيشلا ملس :لاقي ،هريَع حأ هيف هكرشي ال لجرل اصياَخ :4 لجرل اممِلاَس»

 يأ امهب فِصؤ نارت امُهَو ااممَلَسَو امِلاَس أرق ةئَو .هل صلخ يأ نالل

 هَبَرَض لَعَم اذمَمَو .حأ هيف ِهئَلَع ضرت ال }هَل خَلَسَو و غلي وهف ىل ملس

 ءاكرشلا ب بجاضص لَتَم ةقيآلا د دبع يلا لَتَمَو ديجؤَلا لغأ نلو هللا

 .التم نايوتسي لَه» :ىلاعت لاق مث نيرِسَعْلا نيفلتخملا يأ َنيِسِياَمَتُْلا

 مهل مهل نيز ر يأ :4 ْمُهَل َلَوَس س ط

 .توملا ةدشل لقعلا ظاليخا :ه قحلاب تؤقلا ةرَكَس»

 .شائلا أشي يلا :لئاسلا :لاقيو ،دجاَو امُهَو :همورحملا لئاَسلا»

 هل ىتأتي الف َقززلا مرح يذلا مءورخَمْلا نأل ؛فراحمْلا :4 ُمورخَمْلاَو

 ُهَقراَح يذلا :فَراَحُمْلاَو هل ناويد ال يذلا مورحملاو ٥“بلكلا :مورحملاو

 .هْنَع تفرَ{حنا يأ كلا

 .ءامسلا ينغي :ه عوفزمْلا فقسلا »

 6يهاللا :ًدِماَسلا :هجؤأ ةسم;ح ىّلَع ًدماَسلاَو .نوُهاَل ىأ :4 َنودماس ,

 ثياّسلا :مالاو ،مئاهلا ۔ ةخسن ۔ مئاقلا :ذماَسلاَو .يَُمْلا : :ماشلا

 .عِشاَخْلا نيزَحْلا :ُدِماَسلاَو

 .'"ةيآلا هذَه ييف موصلا ةحايسلا تاَمِئاَص :4 تاَحئاَس »

 .ةهج هَسْتَس يأ ،رالا لغأ ةمس ةل لَعجنَس :4 موظزُحْلا ىلَع ةميتَس»

 ؛هجَوْلا بهذم يف ة ةمشلاب صح ذق ۔ فنألا وهو ۔ موطزُحْلا ناك نإو

 .ضغبلا ع يوي هجولا ضغب نأل

 امَلَسَو امْلِس :يناتسجسلا ةخسن يف )١(

 .ةمالا هذه يف :يناتسجسلا ةخسن يف )٢(



 ٩\٤ت۔. .۔ :هي 5
 (يناتلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك

 يف كل :لوقي :يرث اميف افرصتم يأ .اليوط بلقتم :اليوط اًحبس»

 لاقي .ةَعَس يأ ةمجعم ءاملاب (اًغبَس) :تئرفَو .جئاوح يض ام راهنلا

 مهنلا :لاق اضيأ ثيغلا :خيشلاو .هيفنو هيمس يأ اكتف يِخبَس
 .فَُخ ئأ ىمحلا هنع م خبَس

 ه هيشُغأس :ه ادوعص ةئهزأس»

 .'(داصلا حتفب يهو)

 .'"(رانلا ءامسأ نم يهو) .اهيف ْمُكَلَحذأ يأ :ه رَقَس َ َرقَس يف ْمُكَكَلَس اس ط

 .'"'(اليبس اهيلإ لَس) هنيل ةسلس :هاليبتلس»

 مم
 - ةقشم

 ُدَقاَشلا ةََمَعْلا :ذوُعَصلاَو .باَذَعْلا نم همسم

 .مُهَمْوَنَو مهَرَهَس اهيف نل ،رهاس ثيمشَو .ضزألا هجو :؟ةرهاس»

 :ليق امَك ،ٍةَلِعاَف ىلإ ٍةَلوُعْفَم ني ترق .ا .ااهيف ةروهشقو زوهشت اهلضأز
 .ةمايقلا ضزأ :رياسلا :لاقيو ةَيِضزَم يأ ةيضار ةمي

 مهدحاو .هئايبنأ نيبو هللا نب توزفشت نيذلا ةكئالملا ينغي :؟ةرقَس»

 ةَكْئاَلَمْلا تَلِعْجَف { .حلشلاب مهن عَنعَب تشم اذإ إ مْوَقْلا نب ترفس : :لاقيو .فا

 .مْوَقْلا ني نيب هب حلص يذلا :زيف شلاو .ٍةَرَفَسلاَك هتيدأت ه هللا يخ لزنت يتلا

 .رفاس اهذحاَو ةََتَك .43 ةرَفَس ط :ةَذْيَبَع وبأ

 وبأ َلاَقَو .ماع لك يف هب غجزت مت "رطملاب أدبت :؟ عجرلا تاد ءامسلا »

` 
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 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو 6يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(
 .يناقشجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(
 لس) اذكه ةفرحم تدروو ،يناتشجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .ةنجلا ىلإ اليبس اهيلإ لس :ىنعمب (اليبسلس) رشف نم كانه نأ دصقملاو (اليبس اهنإ

 .هيناعمو نآرقلا ريسفت نع ديعب توقمم فلكت اذهو .نيتملك ىلإ (اليبسلس) ةملك تعظمف

 .بوصأ وهو .(اهيِف زوه ةزوُهشَم) :يناتسجسلا ةخسن يف )٤(



 ١٢١ اه7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 '"(اًقيس) فصت ۔ ""(يدمهلل) ىورو - لُخَتَتُمْلِل دشن َدَشْنأَو ،ُءاممْلا عجرلا :ةديبع

 :عجرلا مساب

 يلتخي لفتخم يف خاَت ام اذإ بوشَر عجزلاك ضفن

 .'"(عطقي :يلتخي ،لخالا :بوشزلا)

 .طؤَسي بزَض مت نكي مل نإو باذعلل مشا : !:ظؤشلاو : :4 باذَع طؤَس»

 .هل كلذ لهسو .حلاصلا لَمَعْلا ىلإ ةدوعلل هَئيَهنَس :4 ىريل 7 نس

 .زائلا :ىرلاو ء (ةلهسلا) ةَنَجْلا :ىرشيلا :لاقيو

 جاَس فرطَو جاَس خب :هنمو نَملظ أل ثَوَتْساَو ةركس َ :ليللا 4 س َ ط

 .نيكاَس يأ

 ةراد مهيلَع وتلا نت هللاب َنييئاَتلا» :ىلاعت هلوق نم ؟ ِءؤتلا»)

 ءوسي ءاس :نم مسالا وه :مضلاب ىرخألاو نيسللا حتفب لوألا .4 ءؤ لا

 ْنِم َءاَضيَب جل هز وخ » ىلاعت هلوقو .صرَلا :نيسلا مضب ء ءوُسلاو ،حتفلاو مضلاب

 َناَك ام» 7 امأو ،حتفلاو مضلاب (ءوشسلا ةراد ْمهْيَلَع) ئ رفو .4 ءوس رغ

 نينثالاو دحاولل لاقو نيسلا حتفب (ءؤَس) :موق لاقو 04 ءوس رما كوبأ

 .( (ملعأ هللاو ٥ثثنؤملاو عمجلاو

 ةغللا بتك رثكأو يناتسجسلل خسن ةدع فالخب ،يلوعملا ةخسن يف اذك ةملكلا هذه )١(

 .هناويد يف تيبلاو يلذهلا رميوع نب كلام همساو يلذهلا لخنتملل هنأ بدالاو

 بتك رثكأو يناتسجسلا خسن يفف .خسانلا نم فيحصت هلعلو (اًئيش) :يلوعملا ةخسن يف (؟)

 .(فيسلا) بدالاو ةغللا

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 يف ةدوجوم ريغو ©يلوعملا ةخسن يف اديج ةحضاو تسيلو ،ظفللا اذهل برقأ ةملكلا هذه ()

 .يناتشجشل ج ا ةخسن

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (ءوسلا) ةملك نع ةلماك ةرقفلا هذه )٥(



 (يناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٢٢ ٨
\ 

 :ةَموُمّضَمْلا نيشلا

 :رفاكلل لاقيو .ءيشف لكل نوكي مُ لهجلا هفسلاو .ناهج :؟ثاهقش»

 :لهاَجْلاَو .ةوهلا يني :4 سانلا ن نم ُاَهَفُسلا لوُقََس» :ةركذ زع هلوقك ةيفس

 :دهاجم َلاَق ه اًقيِعَض ؤأ اهيِفَس قحلا هيلَع يل نامك نإَق» :كي هلوقك .هيفسلا

 ،'(لتخفلا خيشلا :فيعضلا :ليقو) .قمحألا :فيعضلاو .لهاجلا :ةيفشلا

 ءاهفسلا اوئؤت الو » :هزكذ زع هلوقك 3 .غهلهَجِل ءاهفس :نايبصلاو ءاسنلل لاقيو

 .نايبصلاو اسنلا ينغ :4 مكلاو
 ل

 وهو) ءاتلا ةروسك ىرخ ةلزنم ىلإ فزت ةلزن زوُمهَم غ :4ةَروُس»
 نم تزاَسأ : مهلوق نم ٥ ةح > ىّلَع ن نآرقلا نم ةعطق . :ةَروُمَهَم ةر : َرْؤُسَو . ) "فرشلا

 .ةلضف هيف تلضف تيقبأ ىأ ؛اذَك

-- 

٦
 

 . كتق بزلل ءيربت هيزنت :4 ناحبس »

 .مكحلا يف وشزلا :ثخشلا :لاقو .لجي ال ام بسك :؟ثخشس»

 :'"١ادَعضم لقي اقتزش يأ :ه ِءاَمَسلا يف املس »

 “؛(مئشب ءاملا تابشأ مار ولو هتلت ايانملا بابسأ تاه نقؤ)

 .ةمالسلا قرط :4 ماللا لبس ,

 :كلذ وختَو ٦ ءىش نَع َرجَعَو رت ْنَم لك لاقي :4 مهيديأ يف ظطقش »

 .ناَمَعُل هيدي يف طمقشأو ،هيدي يف ظقش

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()

 ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (ءوشلا) ةملك نع ةلماك ةرقفلا هذه (؟)

 .يناتسجشلا

 .اًدَعضمو اعفترم :يناتسجسلا خسن يف (٣)

 ةخسن تادايز نم تيبلا اذهو ،ةريهشلا هتقلعم ىف ىملس ىبأ نب ريهز رعش نم تيبلا )٤(

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا

١
 ح 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٢٢ ,ج .م =-

 .ئش اهنم ةل رَقْع ال ءاهلُك هاياطَّحب دنعلا ذخؤي يأ :4 باسحلا ءوس »

 .اهلخاد وست زانلا :ه رادلا غوس»

 .اًضْئَ ةجحو ةرذق 40 .4 ناظلس ط

 هَتذَدَس اذإ رهنلا تركس :كيلؤَق نم اتزاصنأ ث :4 انراصبأ ثرَكس»
 .رِكَس اذإ براشلا قحلي ام اهقحلي نِيَعْلا نأَك بارشلا ركش ني وه :لاقيو

 نمو ©كطاطسنفلا لوح نوكت يتلا ةراجججلا) :قدا رسلا : .4 اهثدارُس »

 .طاطسْلا لؤَح وك ةرْجُحْلا :'(وريغ

 .ةّقيِفَص :قربَتسإلاو .جاتيذلا ئيق ىقر َر :4 سدنس ط

 .َكَتَبِلَطَو تنمأ :4 َكَلؤْس »

 لك نم . م لس : :ل و ۔نيط نم لما ذينتن تن تن مدآ ينعت : .4 نيط نم 4 ةَل لش »

 ام ةَعَللا يف ةلالشلا :7 .4 ةلالشس نم هلش َلَعَج ممث 4 . :ىلاعت ُهلوَقَو .ةبرت

 ةَماَلْلاَو ةَلاَختلاَو ةَلاَضْلا :َوُحَت ُهَلاَعفْلا كلَذَكَو ( يِلَقْل ١ يشلا نم ً نم لّتسا

 ةفطنللو ،ةلالس دلولل لاقيو) ،ةشايق اه ‘َكِلَد ةبشأ امو ةَراَوُقْلاَو ةَتاَحْتلاَو

 .'"(ةلالس ىمحللو .ةلالس

 .ةَئَجْلا ىتسُحْلاَو .منهج يأ :4 ىأوش »

 ةاس غمَج :4 قوس »

 :4 ر رعشو لالَض ي , :هريغ َلاَق .ةديبع ىبا لؤَق ييف ريعس عمج : :4 رعس ط

 .نونج اهب ناَك اذإ إ ةروُعْشَم ةقان :لاقيو .نونججَو لالض يف يأ

 .يناتسجشلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 (يناثلا زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _- _-.لقن

 .فارعألا ىَمَسُي ; ىذل زولا وه :لاقي :4 تاَب هل ر وشب »

 .اديعب ناك اذإ قيحس ناكم :هنمو 6اذغعُب :؟ اقحس »

 يمن حو نامز يف بغي ناك منص مسا :4عاوش»

 .المهم :؛ىدشس »

 .مكابأ ةَحار :4 اًئابش »

 ءاعوُلمَم ادحاو ارحب راصف ضغب ىلإ اهضغب '[ّئو] ٹتلم :؛؟ثرّجشس»

 .حتف يأ ضغب ىإ اَهشمب َرَجُف ينغي :4 ؛ثَرجُ راحبلا اذإَو» :ىلاعت لاق امك

 .اناري ؤيصَق مرضُت مث ،اهيِف بياوَكْلاب فذقي اهنأ يأ :4 ثرَجُشس » ىتف :لاقو

 .ثَدِقؤ :ه ثرَغس»

 .تطسب ٤: ثَحطْس »

 .اهبزش :؟امماَبقسَو»

 ةَروَسُكَمْلا نيشلا

 َنهوذعاوُت ال نكَلَو» :ىلاعت هلوقك .حاكن :زِسَو . ةينالعلا دض :4 وس »

 .هزايجخ ءيش لك ؤشَو 0هازيس

 راص تلقلا ظلاَخ اذو ،سأزلا يف ساعنلا ُاذيئا :ةتسلا موت الو ة
 :'"عاقزلا , نا ؤَق هيف هيف .اممْؤَت

 دص

 مياتب سيل ٠ ةَنِس هنع يف تقَترَق شاقنلا هنَصف ا ه ناَنسَو

 .ىنعملا حاضيإل اهنم دب ال يناتسجسلا خسن نم ةدايز ()

 .يلياقلا عاقرلا نب ب يدع همساو ،عاقرلا نبا :باوصلاو ،عاقرلا وبأ : :يلوعملا ةخسن يف )٢(



 ١٥ .و رر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ةمالعلا :ءايميسلاو اميسلاو "مُهُتَماَلَع يأ :4 مُهاَميِس»

 ذَقَلَو» :ىلاعت هلؤَقَك ،بوُدُجْلا نونسلا .ةنس غمَج :4 َنوئس»

 .4 نينسلاب َنؤَعف

 .متِْش ثيح نينمآ اهيف اوزيس :4 ضزألا ييف اوُحيبس»

 .غوُسلا مهب هي لعف : :4 مهب َءيس »

 يبأ نَع بزّضلاو ةراَجحْلا نم بلصلا ! ديدشلا :4 نيجس » « ليجِس»

 سابَع نئا َلاَق .ديدش بلص نيط ني ةراجح :4 ليّجَسلا» :هريغ َلاَقَو .ة

 .رجآ :4 ليجس » :ةنع ةللا ئيضر

 ُبَرْشْيَو هب لاَكِي لايكم :4 ةياقيس»

 . ؟

 لآ اتذَحَأ ذَقَل

 ىئإ» :ىناعت هلؤقَك .ذم حي 7 د مض ؤ ةلؤأ ريك ادإ ٤: ىؤش»

 ءاوسلا ىإ ""(ةاعد) :لاقي .فصتو الذع يأ :4 مكَنْنَبَو اننيب ءاوس ةملك

 ؛ىؤش ائاكَم» :ةلؤَقَو .ةمسو ءيش لك ءاوسو ةّقَصْنلا ىإ يأ .ليفأف
 .نيعضؤَمْلا ن :ريب اطسَو ٤: ىؤس»و

 لجشلا :ليقو .باتكلا اهيف ةَقيجَصلا :باتكلا لجس :لاقي (لجس)

 .بئكْلِل مالكلا مامتو . ةق نييئلل '!ٹناك

 ةمسقلا :فصنلاو ةّقَصنلاو ،ةقَصت :يناتشجشسلا خسن يفو يلوعملا ةخسن يف عفرلاب اذك ()

 .ةيوسلا ةلداعلا

 .يناتسجسلا خسن نم بيوصتلاو .كاوعد :يلوعملا ةخسن يف ()

 بتاك هل ناك الت ث يبنلا نأ اًئيدح كلذ يف اوورو .يبنلل بتاك :يناتسجسلا خسن ضعب يف )٢(

 خيشلا ةخسن نوكتف باتكلا لجس هنأ باوصلاو ةفيعض ةياورلا نكلو علجس :همسا

 .دارملا ىنعملا ةباصإ يف قدأ انه يلوعملا



. 
 الح - . ۔ ت

 (يناثلا عزجلا)١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 نأ َوُهَو ءةرْخُسلا نم مضلاب يرْخُسَو .ِزُهْلا نم نيسلا رسكب :(ٌيرْخِس)

 اًضْفَب ر مهضعب ضو ر ذختتل . ةل < :ىَاَعَت ُهلَْقَو جل اڵب المع ْفْلَكْئَو دهطضت د

 اضر . و . ه ۔ و مد ي يأ '""هاًيرخش

 هنأك .هيف كوش ال :؛دوضخم» .قبنلا رجش :زذشسلا ؛روضخت رذيس»

 .عط أ ،ةكوش دضُح
 تخت ةرخص :4 نيجس » :َليِتَو .نجسلا ن ليف . .شنح :ه نيجِس»

 يفل راربألا اتيك»ق .ِءاَمْسلا ىلإ دَعضت ال مهَلاَمغَأ نأ ينغي .ةعباسلا ضزألا

 ةعاسلا ِءاَمَسلا يف يأ :4 َنبِتلِ

 ١ يشل ١ هَحوتْضَمْل :

 اسخإ ىَلَع ةَيَراَج اذإ لجولا ثزكش :لاقي .بيم :؛زوكش»

 .مهلامعأ ىلَع ةدابع يم يأ زوك ن ةللاو انت ؤ لغب

  7م ٥

٦
٥
 

ت
ك

 

 نَمَتِب وَرَشَو» :ك هلوق ةنم .مهسفنأ هب هب اوعاب :4 ْمُهتَقنأ هب :أ هب اؤرَش

 .ةوغاب ىأ : 4 سخب

 6 اًضَْأ .7 ىشلا رظششَو .هَوُحَنَو هدصق يأ .4 ماَرَحْلا دم دحشتلا َرظَش ط

 ."(نيشلا رسكب رخآلاو نيشلا حتفب لوألا)

 نم ذوخأم مهنم ا ام ش لاق .مهءارآ جرختا :4 رآلا . .7 ,

 . َرَبَحخ ٹثمفلَعَو اَهَيرَج ثججرْخَتسا اذإ و در وش ش و ةبادلا ث

 .براقتم دحاو ىنعملاو 6نيهجرولاب ةءارقلا تبث (١)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)



 ١٢٧ گ ا صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 و ٠

 :نونلا ةئيكاَس موق نآانش)و . .مؤق ث ءاضْغَب :نوتلا ةَكَوَحَتُم رَحَتُم :4 مؤق ناتَش»

 .ناردضَم نآنَشَو نآَتَش :نوُيِفوُكلا َلاَقَو .َنيِيِرصتْلا بَهذَم اذه .مؤق ضغب

 .ةريجش اهُدحاَو .ةعاطلا ىلع ""[اممَلَع] ىَلاَعَت ةللا ةَلَعَج ام :4 هللا رئاعش »

 يي اولتاقف :4 ماَرَحْا رهشلا الو » هيف اوذاطضتو ولج ال :لوق .مَرَحلا لم

 يذلا عل ىتَح هوُلحَتسَت ال :لوقي "تێتلا ىلإ يدهأ ام الو :4 يذهل الو »

 َنَعطْيَو للَجْيَو .كلذ رغ وأ لغب دل نأ يذقهْلا زاعشإإَو .ةَرَحَْم أ ؛ُهَلِحَم

 جزلا ناك :4 دئالقلا الو» .يذه أ ليل ةديدح نميألا هماتس ئش يف

 .كنس ثيح يذب نأف مرَحلا رجش ِءاحيل ني ريمت دلق
 .حالسو دح :« ةكوش »

 أ :4 هللا اوُتاَش » :لاقْيَو .ةَتَعاطَو ةنيد اوبَتاَجَو قلا اوبَراَح :4 ةللا اوُتاَش <

 .نينمؤُمْلا نم ئش رْيَع قش يف اوزاص
 " (مهيادعأ نم) مُهَعاَرَو نم نَم مهي "! ر "اذو ىأ : .4 مُهَقْلَح ن ْنَم مه ذرش»

 درش » :لاقو .تيادغأ ني :زق نم هب قرفت لقلا نم الغ مو قفا يأ

 .شنرف ةغلب مهب عمس :همهب
 امَو 6رنقْلاو ياولا اقشو رثيلا اقشو فرجلا اقش :4 راه رفزجج اَقَش»

 .هزح يأ اضيأ هزيفشو ؤاههبشأ

 ِ باصأ يأ 5ُهَدبَك :لاقي امك ،اهيلَق فاَعَش هبح باصأ يأ :ه ابح اَهَقَتَش» .
 ةيح َوُه : .لاقي َو ،بلَقلا فالغ . .ثاّقشلاَو سأر باضأ اذإ هسأرو .دبك

 ىلغأ ىل هبح م َعقتزا : :ابح اهفعضو ،هميمص يف ادؤَس ةَمَلَع :ةلع ىهو يبلل

٠ 

 .ىنعملا مهفل اهنم دب الو .يناتسجسلا خسن يف يهو ©يلوعملا ةخسن نم ةطقاس )١(

 .ذرَط :يناتسجسلا خسن يف (٢)

 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك روح .۔-۔ور. ١٢٨

 نالف مهْلوَقَو .لابجلا سوؤز يأ ،يلابجلا فاغش نم قتشم 6اهيلق نم معيضزم
 .بياََمْلا ىصفأ تلا هب تقذ ىأ ةنالف توُغشَم

 وهو اهليكآ وململا :ليقو .موقزلا هَرَجَش :؟نآرقلا يف ةنولملا ةَرَجَشلا»
 .لهج وبأ

 وه نمي ملعأ مكبرَق» اده ىلع لدتو هتقيرطو هبيجان :هيلكاش»
 نم مهو ،هيعيَِو هيقيلخ :4 هيلكاشش» :لاقو .اقيرط يأ :هالي ىتفأ
 .ييلياشو يلكش نم تشل :لاقي .لكشلا

 .هرَْغَو لوقلا يف اؤلُغَو اروج :؟اظطظش»

 فيتخُ :يأ 4 ىتش تابت نم» :ىلاعت ةلقو .تلت :لاقي :٤ىتش»
 .معطلاو نوللا

 .ثومني ال اهنم لكأ نم يأ :؟لحلا ةرَجش»
 .اوس يداولا غظشَو :؟ يياولا ئطاش »

 لؤمه نم ثفرظت داكت ال نامألا ةعفترم :هاوزقَك نيذلا زاصبأ ةصخاش»
 / .هيف مه ام

 ءيشلاب يشلا ٹئش - ه :لاقي ميمح 7 7 :لوقي : .4 ميمح نم ابؤزش ط

 .هنطلخ اذإ

 .ةبرضو هلثم :؛هلكش»
 م ك ح ذ۔ذ ] , ؟ ۔۔< ٤. "م, ۔ .ا ع ه

 ةقيرط مكفَعَو مكل حتف يأ :نيدلا نم مكل عرش»
 .ةقيرع ةنس يأ :ه رألا نم ةعيرش»

 لَتَم اَدَهَو .حرفأ اذإ غززلا "(أمشأ) :لاقي .ةزاعصو هَخارفآ :؟ةاظش»

 .يناتسجسلا خسن نم بيوصتلاو .اطش :يلوعملا ةخسن يف )(



 ١٢٩ ,يگ ٦ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

. 
 م هنَلَع) هباَحضأب ىلاعت ةللا ُهاَوَق ث هَدحَو جرخا ذإ ةني عربتلل ىلاعت هللا هبرض

 )(١ا),ه َ
 . (مالَسلا

 ؟ ُ . 2٦ د . ٤ ۔ رج ؤ . . 0 . 1 ٠

 يهو ،لبحلا ىوق نم ىوقلا لضا .هيتتن ليربج ينغي :4 ىوقلا ديدش »
 .ةَوُق اهتَدحاَو ،هئاَقاَط

 .سأرلا ةدلج ةاوشلاو 5ةاوَش غمج :ه ىوش»

 .هفنأب خمَش :مهلزَق هئمو ايلاع :4 تاَحياَش»

 .سمشلا بيغم دغب ةرمحلا :4 ققشلا »

 ]. ه .۔ ي 2 ٨ ك ۔ ۔ ۔۔و ه ؟إ ه .۔ ا ١ ج ه ك ۔ ۔ 2 <
 .هفرع مؤي .4 دوهشمو < .ةعمجلا مؤي .4 دهاش < :ليِق 4 دوهشو دهاش ط

 الؤه ىلَع ب اتئجو» :ىلاعتو كرابت َلاَق امك 5 ةني دمَحُم :ه دهاش » :ليو
 .4ذوُهشَم مؤي َكِلَذَو» :ىلاعت هللا لاق امَك ةمايقلا مؤي :4 ذوهْشَمَو» .اديهش

 مؤَي :عفشلا :ليِقَو .دحاو :ؤئلاَو .نانثا ةغللا يف [غفشلا] :(زئَوَو عف)

 اوقلخ مهنأل هقلخ :غفشلاو ، كي هللا :زثولا :ليقو .ةقرع مؤي زتَولاو ىحض ألا

 اهنم ،الّصلا زثولاو عفشلا :ليقو .هيَجؤَري عفش ةلي مدآ زثولا :ليقو .اجاوز

 .زو اهنمو عفش

 .كضغئُم ه :4 َكَتناَش»

 م م ٥٠ هلا يشلا

 .عراش اهُذحاَو .ةرهاظ يأ :4 اعرش »

 9 كو

 .ديجب وَقَس :« ةقش

 ٠٥ - 2ه۔۔ ي .هبي ,
 » .هيف نورَواشَتَي :4 مُهَتيَب ىروش

 )١) نيعمجأ مهنع هللا يضر : يناتشجشلا ةخسن يف .



 ايناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٢٣٠ ٨
 / حت . .- 5,

 حنقب ابعش اهذحاَو ،لئابقلا ني مق مضأ بوعشلا :4 لئابقو ابوعش »
 نوطبلا م :و ًةراَمِع اهتَدحاَو .ويام مث : ةليبق اهُثَدحاَ لئابقلا م ه ،نيشلا

 مث ا ةليصف اهَنتَدحاَو لياَصقلا مث : ذخف اها ذاخفألا مث .نظب اًهُذحاَو

 .فضوُي تح ةريشعلا دغب سيلو .ةريِشَع اهذحاو زياشَعْل

 ُ 7 د ِ » وم
 .ناخد ريغب ةضحملا انلا ظاَوْشلا :4 رات نيم ظاوش»

 ثتَلُم » .: :ىلاعت هلوق . ءيِضُم ٍرّقَوَتُم لك َوُهَو باهش غمَج ح :4 بهش »

 .تيكاوَكلا ينغي :4 ابهُشَو اديدش اسَرَح

 ."حالسلا تاذ ةئفلا يأ :ه ةكوّقلا تاد ريَغ» هلوقو

 ةَروُسُكَمْلا نيشلا

 ال» :ةلقو .ةَدِعَو ةنز قحل ام صنلا نم اهقلق .يش اهلضأ :هةيش»

 .اهدلج ميمجج نؤَل ىز اهيف َنؤَل ال :؟اهيف ةش

 يِتواَدَع ىأ : .4 يتاقش مُكَنَمرْجَي د ا { .4 :هنمو ةَنِاَبْمَو ٌةَواَدَع :4 قاف {

 قيرط :جاَهنِمَو .ةقيرطو ة ةنس ىأ ذحاَو ة ةعيرشو ةَعزِش ش :4 اًجاَهْنِمَو ةَع زش »

 ميقتسملا قيرطلا :جاهنملا .قيرطلا ادبا علا ؛ :لاقيو و .عيياو حضاو

 .ا" ٩ » أ

 .نيلؤألا ممأ يف يأ :ه نيلؤألا عبش يف» :هلوقو .اقرف :؟اعَيِش»

 :هلوقو .4 قات باهش » :تيلَذَكَو :يضم بقزَك :نيبش باَهِش»

 يناتشجشلا اهدروأ امنيب ،يلوعملا خيشلا اهرخأ دقو ،انه سيلو ةحوتفملا نيشلا يف اهلحم ()
 .اهلحم يف

 .ؤمَتسُمْلا :يناتسجسلا ةخسن يف )٢(



 `}١٦١ ح صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 "تخ .. رسا

٠ 
+ . 

 .مج ها ء هب دص ر أ

 ىنغي :4 اًدَصَر اباَهش » . .دوغ س

 و ٠ 7

ُِ .سفنالا ُهَفشَم :4 سفنألا قشب ا ق شب »
 

 ٌةَلىلَق ةفئاط :4 ةمذرش 5

 هداغلا غ نم بيصت :4 بزش»
 لعشت يذلا راغصلا بطحلا َوُهَو .عايشلا نم ذوخأم ئاوغأ :« هتعيش

 .غابثألا ةعيشلا :لاقو .رانلا داقنا ىلَع رابكلا بطحلا نيمثو .7 انلا د ه

 .مالسلا مُكَعاَش :ةني هنمو .كعبتا يأ اك تعاش :كيو

 .اهتوُذْبعَي ةيِلِهاَجْلا يف شات ناك فوزغَم بَكؤَك :4 ىرْغِش »
 ه ۔ رس ۔

 سألا ضيبأ وهو كيبي أ غمج همَج :4 بيش »

 :ُهَحوُتْضَمْلا داصلا

 لاق) ءاملا نم َلَوَت اذإ بوصي تاص ئ ني ""يج .رطم : :4 تِتَص ٨ و ۔

 :ديبل
.- 
 م

 "(اهئاهرَف اممؤؤَج دياقزلا ذو اهباَصَو موجنلا عييارم ثقزز

 . 0 ل ه 7 باذع اًضْن 1 ةقعاّصلاَو ؤ : :4 ةقعاص ط

 جوخ اذإ نالف ابص :لاقي .رخآ نيد ىلإ نيد نم نيجراخ :4 َنيِئاَص »

 بيرغ ،يناعنصلا ريمألا) .ليوط لثم ليعف هنزو :ءارفلا لاقو .ليف :يناتسجسلا خسن يف )١(
 ٢٠٢٧(. ص :نآرقلا

 ،يلوعملا ةخسن تادايز نم تيبلا اذهو ،ةريهشلا هتقلعم يف ةعيبر نب ديبل رعاشلل تيبلا )٢(

 .يناتسجسلا ةخسنب دجوت الو



 (يناثلا "زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك :.. رتستي ١٢٢

 هو,ج ٤ , ّ ّ - ه _ ۔ ۔ ُ ء ّ آ 1 .
 :هبان ابصَو ،اقعلاطم نم ثجَجَرَخ موجنلا تابَصَو .رخا نيد ىلإ هنيد نم

 نوئباَصلا ©ىلاعت هلل دحاوو ناطيشلل ةس :ةنس نايذألا :ةداتق لاَقَو .جرخ
 % ,ه ٭١٩ا۔ ۔ هت - . ۔[,۔. % إ و حت 4 ٥ِ
 نودبعي :شوججَملاَو .روبزلا نورقو ؤةلئقلا ىلإ نولصيو .ةكئالملا نوب
 .ىراَصَتلاَو ةوهَيْلاَو .ناتؤألا نودبعي :اوكرشأ نيذلاو .رَمقلاَو سمشلا

 :4 رفص الامج < :َكِلَذَكَو .اهنول غىِصات 3ءادؤَس :4 اهئؤَ غ اق ارفص

 )اك ح امه 1.٤ : 2 و ح 4 ؟۔ ۔ ء ٠ ٤2 ا ا

 بييزلاك امهذالؤا رزفض نم يباكر كلتو هني يليخ كي

 . ")ةرفصلا نم وفضَو ارفص نوُكَي ن ؤوُجََو

 .ةكمب نالبج :؟ةوزَمْلاَو اًقَصلا»

 .راهنلا ي نتالض نينت اَهَنَأل ؛رضقْلا الص ٤: ىظطشؤلا ةالصلا»
ّ 

> 

 ةالصلا :هجؤأ ةسمَ;ح ىَلَع ةالصلاو ،"(كلذ ؤيغ :ليقو) 6 ليللا يف نيتالَصَو

 هلْوَقَك .عحرل ىلاع ء هللا نم ةالصلاو .وجلاو غومزلا اهيف يتا ةقووغمل
 ُءاَعَذلا ةالَصلاَو . .محرت َرَت ىأ { ةَمحَرَو مهبر ْنِم تاَوَلَص مَِلَع كئلوأ { : :ىلاَعَ

 .مهل تيبفتو نوكس ةؤاعُد يأ :همهَل نكس كتالص ًن» :ىلاعت هلوقك
 :ىلاعت هلوقك نيذلا :ةالصلاو ،مُهَل مهزافْيسا :ةريملشملي ةكالملا الصو

 ةالصلا ريثك ةن بيعش ناك :ليقو .تئيد يأ :؛كومأت كئالصأ بيعش اي»

 يدا ؛َل اوُلاَقَ

 هللا دع وبأ لاق :دممَحُم وبأ لاق :انه يلوعملا اهركذي مل ينلا يناتسجسلا ةخسن تادايز نم ()
 { هةفؤلا يذ تيب دشنأو .ًاطخأ ذقق ةوسأ رقضألا لَعَج نت : ؛:شاێر وبأ َلاَق :يِرَمَنلا

 ذ اهت ذق ةص اهنأك جعت يف ارفص ؤجرت يف ٤ ُالخَك
 (دبييزلاك ك اغالا وذ ط نُه) :ىشلا لؤق يف َلاَقَو .ةفصلا هذهب ءارفص تفصق ُارتقأ :لاق

 .بيبزلا رئاس ذري ميلو ،ةوشأب يلو زق وُهَو ،هنيغب فياطلا ييز ز ةازأ
 .يناتشجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٢٢ ,ح 2

 .ةناروفص هنحا ‘ عمج ح ُهانْعَم دجاو مسا َوُهَو ٨ ملسأ هجح 4 نا َوْفَس ط ٠ ّ ع 2 . ّ . : ٤ِ

 :")رعاشلا لاق)

 ناوفص ضزألا هجزَو ربذجَج ماع يف ئصخح ثغزَز ذق ينأك كارأ يلاق

 "نابإ عززلا تفي ذوُكيامك هتخأ نابإ يززل انأ
 .سَلئأ اباي :ه اًدلَص»

 عمجلا يف اذهف) '"(قادَص) نُهَدحاَو .نُهزوهُش :ه ةلخن َنهِتاَتدَص»

 نم لادلا حتفب تاقدَصف ةاكزلا يه يتلا ةقدص عمج امأو ،لادلا مضب

 .'‘}(كلذ

 .ضزألا هجو وه ديصلاو .اًميظت ابارت :4 ابيط اًديمَص»
 اذإَق اهلكأ الالح ناكو ‘كلام ةت نكي ملو ؤاعنَتْمُم نات ام :؛ديض»

 .ديص َوُهَف تالاحلا هذه هيف تعمج

 .اهنع ضرعأ :ه اهنع تفّدَص»

 .لذلا دشأ :4 راَقَض»

 .مَدَو حيق :4 ديدص »
 كف

 نب ليعامسإ اهيف حدمي (رقص) ناونعب ٢ ج :هناويد يف يهو ٥ثيمورلا نبال ناتيبلا )١(

 .م٦٠٠٢٦! ٣: ط ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد لبلب

 امهركذ دقو ،يناتشجشسلا ةخسن يف نادجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ناتيبلا ناذه )٢(

 :وهف يمورلا نبا ناويدب امهصن امأ ،ىلعألا يف ظفللاب يلوعملا

 ناوفص ضرألا زهو بذج ماع يف = ئصخ ثغَرَر ذق يئ يدل يلات
 أانإ عززللامَك عيرت ىنح ةرقنَأَف ثانإ يعززل اقأ

 .(قادص) سيلو (ةقدص) :يناتشجّسلا خسن يف ()
 .يناتسجسلا ةخسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(



 (يناثلا "زجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ١٢٤
 تح -.. رت ت > /_____

 ٥كلذ وخت ؤأ مالكلا نع كلذكو بارشلاو ماسلا نَع كانشإ :4ٌموَص»
 .اتمص يأ :4 اًيِسنِإ مولا ملكأ نل امؤَص نمحرلل ثزَذَن ينإ» :ىلاعت هلك ء. . . , ۔. ؟ ر ٠ [ ؟ 2١ ه٠۔ . ١ د ٠4َ ر 2ِ ِ

 .افوَُص يأ :؟اّقَص اونا مث» :نيهجو هيف ةدنب وبأ ركذ :؟افَص»

 ام : ل اق َُزَأ مهضفئب نَع يكحو .هيف .هيف ذ ىلصي يذلا ىَّلَصفْلا اًضْئَأ ١ فصلاو

 .ىلصملا يأ .مويلا فصلا يأ نأ ثغطَتشا

 .هيف تابت ال اسل .ضزأل ا نم ايوتشُم :؟ اًفَصْفَص»
 م ے ےس

 ُلضأو (َنِفاَوَص) :أرقيو 5اماَيِق ؤَحْنت لبإلا ا .اهميق تفض ذَق :؟ فاوص »

 ثالت ىلَع ماق ادإ نِفاَص وهف شزفلا َنَقَص :لاقي .ليحلا يف نفصلا اذه

 هَرْحَت اودارأ اَذِإ زيمبْلاَو .رفاحلا فرع كبئشلاو .ةيالا ئش ىو 6مِاَوَ

 ©ىلاعت هلل صيلاَوَخ ىأ (يِفاَوَص) :أرقي ،ثالَت ىلع م :7 هنَدَي ىدحإ لغ

 .اًدَحأ اهرحن ىّلَع ةيمشنلا يف هب اوكرشت ال

 .نابهؤلا لزانم :4 عماوص »

 .اولص ةيناربيلاب يهو .دوهيلا ياك ينغي :4 تاولص »

 نوعيطتست ال أ (اًفزَص) :لاقيو .ةرصن الو ةليح ىأ 4 ارصن ٣ د الو اًنزَص ٹ

 . كي هللا نم ازاصينا الو : (ارصَت اًلو) ،يللا تاذَع مهسفنأ نَع اوفرصت نأ

 - م ٠ ٣

 .حرص َوُهَق هريغ وأ رضق نم ز رفرشُم 7 7 ارصق : 4 حزَص»و

 .اهب غِنَتمَت اهنأل ؛اهئور :ربل يِصايَصَو .مهنوصح :4 مهيِصايص»

 .ةاتكوَش كيلا اتصيىصو .اهسفنأ نع عْفْذَتَو
. 

 .مُهَل تيشم ال يأ :4 ْمُهَل خيرص الت »

 .هَنَبَحَمَو هتدَوَم كَقَدَص نَم :ه قيدص »



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٢٣٥ ي . متر

 ءامشلا يف ةللا نوحبسي اًفوُف ةكئالملا ينغي :ه افص تاَماَصلاو»

 ةكئالملا :ليق :هارجَر تارجازلاف» .ةالصلل ضزألا يف سانلا يفوص
 ٨ ك هللا ةيصغَم نع رَجَز ام لك :هارجَر تارجاؤلا» :َليِقَو .َباحشلا زججزَت
 نمم مهريغو ةكئالملا نوكت ذأ زئاَجَو .ةكئالملا :ليق :هاركذ تايلاقلاف»
 :ارفو تالياحلاق» .خاتزلا :هاؤزَك تابراذلاو» .ىتاغت هللا رف وني
 ايزَج املا يف يرجت نمسلا :هارش تايراَجلاَت» .املا لمحي باَحلا
 .ةكالملا :هارأ تامتَقمْلاَق» :هلوقو .ةرمس يأ ارتم :لاقيو الهس

 .هارأ تاَمَسَقُمْلاَت» :ىإ تايراذلا يف بياط ييأ ن ئِلَع نع تؤي ادك

 :4 تاليسزملاو » :لاقو ،يفوزغملاب زنت ةكنالملا :ه اقزغ تالسزملاو»
 اوهَُجَوَتو اوعباتت اذإ دحاو زغ هلإ غم :لاقي .ةعباتتم :يأ « اَقزغ» .خايزلا

 .اورتْكأَو هيإ

 يبا خايزلا :هارشَت تارِشاَتلاَو» .ذادشلا خايزلا :ه اًمضَع تاقِصاقلاق»

 :يزلا ترش :لاقيو 04 هيمخَر ْيَدَي َنيَب ارشت» :ىاع هلؤَقَك رطملاب يتأت
 :يرج لاق .ثرَج اذإ

 رطاق مؤيب ةينامي عير ىلبلا ةغب ثركَذَف كيلع رقت

 .مارَحْلاَو لالحلا نيبام قزق لزنت ةكئالملا :؛اقزَق تاقراقلاق»

 ةنتهن ءايبنألا ىلإ يخولا يقلت ةكئالملا :ارذن ؤ اردغ ه اركذ تابتلُملاق»

 .اراذئو هللا نم ازاذغإ

 قرغي امك ائارغإ رامكلا حازأ غزنت [ةكيالمْلا] :4 اقزَع تاعزانلاو »
 يأ "نينمؤملا حاوزأ ظِضنت ةكالملا :هاظطشت تاظِشاّتلاو» .سؤقلا يف غزالا
 ٠ 7 ث ه . 4 ٠ .,,. ٠ ,ه ٠ , ٍ , و ۔
 .قفرب الح َلَحت يأ اريعتلا دي نم لاقعلا طشني امَك اقيفر الح لحت

 تاَباَملاَق» .ةَحابسلاك ةكئالملا لون لعج 5ةَكئاَلَمْلا :ه اًحبَس تاحباَملاو»



 !يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ١٣٦ ٨
 . ٧٨ ۔ ]۔۔۔ي

٥ ٥ 

 نيطايشلا تتا ادإ تن ءايبنألا ىلإ يخولاب نيطايشلا قبست ةكئالملا :ه اقبَس

 . كن هللا دئع نم ريبذلا لزنت ةكئالملا :هارأ تاريدملا » .عمسلا قرشت

 تاقباتلات» :ىلاعت هلؤَق ىإ اًنزَغ تاعزاّنلاو» :ةدبع وبأ لاقو

 .ةَكِئاَلَمْلا نم :4 تارَبَذُمْلاَق < :ُغوُجْنلا اهْلُك هذه :4 اًقبَس

 اذإ ليَخْلا ساقنأ ثؤَص :عبضلاو لِيَحْلا :ه اًحبَض تايداعلاو » :هلوقو

 بلغتلاو شرَقْلا حب :لاقيو .خأ غأ :لوقي ادَع اذإ سرَقْلا ىإ رت ملأ .تؤدَع

 ُلْئَحْلا :4 ا]حَت تاوملا < .وذَعْلا نم برَض غّضلاَو بضلا .امُهَهبشَأ اَمَو

 نم :ه اًحْبِص تاريِغُمْلاَت» .ةراَجِحْلا ىلع تعقو اذإ اهكباتسب زانلا يروث
 ال نوراغ مَُو يَحْلا مؤَقلا شق :ةراعإلاو .حبصلا دنع نوؤيِفُي اوناكو .ةَراَعْلا
 اهبَح ِهئَلَع اطب ٣ ينت ىلإ ةت لوشزلا ةيرس تناك اهنإ :ليِقَو .نوملعي
 بلاط يب ن َعِلَع نأ اوؤَكَذَو .(تايداَعْلاَو) يف اهربخي يحَْلا هئَلَع لزنف

 انَعَم ناك اق : :لاقو رذب ةَعق : ةَعف و و ىلإ ثَهْذيَو لبإلا يه تاَيِداَعْلا : :لوق ناَك

 .دوسألا ن ; دادقملا شرق الإ مؤي

 .فوفص عفج :4نوفاَص»
 هو ؟ے ۔.. ٠2 ه ٨ ۔ ٠١ ه ه 52 ١: ٧ ۔

 .هزيِسفت ىضم دقو ،ليێخلا نم نفاص عمجج :؟ تانفاَص »

 .توص اهل ةدراب خ حير : :4 رصزَص»

 لضأآلاو هنغ تضرغأ اذإ نال نع ثخقضص :لاقي .اضارغإ :؛اًحفَص»

 .ضارعإلا دنع كلذ لاقي ،َكقغ ةَحفض ؤ كهجو ةَحفَص هلوت نأ كلذ يف

 نم ةعامج يف يأ :4 ةَرَص ة ة رَص ييف ةأرما د تليق ) توص ةلش : :4 ة ةر ًرَص »

 .')(هياتك ا ملعأ هللاو ،ءاستلا

 = اذه لثم نايح وبأ ركذو .يناتشجشلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()



 ١٧ يگ ٦ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .اهمباضأ عيمجب اهتهبج تبرض :4 اَهَهْجَو ثكصق»

 هس نم توص [ْيأ] لص ُهَتَرَقَت اذإ ‘ خبطي ّ ر مل شبات نيط :4 لاَصلَص س <

 .رِْنمْلا :لاصلصلا :لاقيو .نيطلا نم خبط ام راَخَقْلاَو .زاًّتَفْلا توصي امك

 ىدخإ تنيلف .الال ةارأ هنأكف انتنأ اذإ لصأو محلا لض نم ذوخأم
 .اداَص نمالا

 .امكُبوُلق تلام :ه امُكُبوُلُت ثقَص»

 .اهتاضباق اهتحنجأ تاساب :لاقي :4 َنضيقَيَو و تاًئاَض»

 مِرَصْني 7 دحاو لك ةل ؛اًضئَأ م حبص ميِرَصَو ۔ملظُم ل :4 خيرص <

 ليللاك ٤ ةَقرَتُخُم ءاآووسَس ىأ .4 ميرّصلاَك ثَّحَبض ثخحتضأت » : ننجت ُهلْوَقَو .هبحاص نَع

 7 علق يأ مرض ق هنأكف رمقلا نم اهيف اَم تبهذ ذَقَو ثحبأ : :لاقيو

 نب َرَمُع لوق 4 هنمو .َيلَع قش ش ىأ لشلا يِنَدَعَصَت : :لاقي .اماش :ه اًدَعَص»

 » .'"«حاكنلا ةبطخ يَدّعَصَ اَم ؟ يش يِنَدَعَصَت ام» :ةنع نلا يضر ب اّطَلا

 يف تَلَرَت اَهَنِإ : :لاق ر و .هف هَتاشش م َةَيَمَع ينعي : .4 اةوُعَصا ةقهزأَس ط ,. : كن هلوق هنمو

 اَذَق ،َءاَسْلَم 3 نم رانلا يف البج دَعضَي نأ فلكي هنأو .ةريِغُمْلا نب ديلولا

 .كيذ لثم فْلَكِي مث .اهلقأ ىلإ بذجيو ،سفَئَتَي نأ كرغي مل ؤاهالغأ علب

 حصأ لجَر :لاَقْيَو .ممصت يأ ‘ناذآلا خضت ةمايقلا ينغي :هةّمعاَص»

 .غعَمْسَي ال ناك اذإ خلأ

 ُهَقوَق سيل ،جئاوحلا يف هلإ دمص يذلا ديسلا ُدَمَصلا :لاقي :4 ٌدَمَص ط

 .هل تفؤجج ال يذلا اضيأ دمصلاو اذح

 لاقو .ةكئالملا ىلإ ارظن اوردابت ةوسنلا نم يأ ،ةعامجلا :رحب نبا لاقو» :لاق ريسفتلا -

 ١٣٨/٨. ج ©‘طيحملا رحبلا :رظنا «ةدشلاو ةعامجلاو ةحيصلا :ةرَصلا :يرهوجلا

 )١( ج "نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يبطرقلا :رظنا ١٩/١٩.



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٢٨ ٨
 - ۔. .-:

 ،سلمألا صلاخلا رجحلا ةلصأ :اصلا :ه هللا رئاعش نم ةوزَمْلاَو اَقَّصلا»)

 يذلا ضيبألا :ليقو © نيتللا رجحلا هلصأ :ةورملا كلذكو ةبعكلا دنع اذهو

 ."(نر

 :ُةَموُمّضَمْلا داصلا

 رشكب (َنُهزِص)ؤ .كيلإ هلمأ :لاقي .كيلإ نهَمض :؟كيلإ َنهزِصَ»

 .َنُهْعَطَق يأ نُهزِصف ريطلا نم ةعبزأ ذخف :ىنغملا .نعطف :داصلا

 .اَيْحََق اًحوُر اهيف خفني ة ة َروض /م عمج روصلا : 41 لهأ َلاَق :4 ر روص {

 . ةنيت ليِفاَرْسإإ هيف هيف فن نق روصلا أ ريسفتلا يف ىف ف ءاج يذلاو

 ةَئيهَك ماجَج :غاوصلا :لاقيَو .ةا كيلملا غاصو :هكلملا عاوض»

 ىلإ بَمْذَي ًةَمَجعُ نعي '(غاوص) ""ارمغَي ن ىتخ أرقو .ةَضف ني كوكم
 .ردضمْلاب امسق اغوضت نا هنأ

 .4نيَقدصلا نيب ىواس» :ةلوَقَو .لبجلا اتيحات :4نيَقَدَصلاَو نيقُدْصلا»

 .نْيَلَبَجْلا يف يف نيتيحانلا نيب ام يأ (هنوكسو لاذلا حتفب) 4نيقَدصلا» أرقو

 :ىلاعت هلوقك .دحاو ىنعمب ةعينص غنض :لاقث .الَمَع :اعينصو ؛اعنض»

 لعف أ :4 ئش لك َنقنأ يزلا , هللا م عنض . باَحََلا َرَم ةم ر رمت يمهو ةَدماَج ط

 . لني هللا

  

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()
 .حصي ال فيحصت ميعنو ،(رمعي :ةخسن ،ميعن نب ىيحي) :يلوعملا ةخسن يف )٢(
 خسن يف هباوص اذكو ،(غاوص) سيلو (كيملا غؤض) رمعي نب ىيحي ةءارق حيحصلا )٢(

 .تاءارقلا بتكو يناتشجشلا



 :يناثلا مسقلا ١ صنلا قيقحت 7 ٦ ٩ ٢ ١

 :ةَروَسُكَمْلا داصلا

 .مالسإلا َوُهَو حضاو ميقتسم قيرط :4 َميِقَتشُمْلا طارصلا »

 اهيلع سانلا رطف يجلا ةئرَطِفَو كوللا نيد : هللا ةقبص»
 .ديدش درب :4 وم »

 ةنم كذ رك اذإ ؛زيكِسَو زيزشو تيك :لاقي امك 6ىقذّصلا زيَك :4 قيدص ,

 .ادحاو اهلضأ نوكي تالخت ؤ ،ناَتَلْخَت :4 ناوص »

 هيف رَمْغْيو شقن ر ام يأ 5هب ر ر ام غابصل او ‘ثّملا .4 َنيِلِكالل غبص <

 .[هب] لَكْيَو كحلا

 .حاكنلا ةبارق :4 ارهم »

 .')(ةميظغلا ةعصقلا يهو ةفيجص عمج :« فاَحِص» و)

 :هَحوَتْضَمْلا داضلا

 .اهيف مئذعابَت :َليِقَو اهيف مئزِس :4 ضزألا يف مثتبَرَض»

 س ُ

 .ضَرَمَو ةَناَمَز :4 ر رَرَض»

 .عفنلا ىض :ه رض »

 :فيفخت ت نلو .نئهَو "متيم آتثئَم م :لثم قيض وش فيفخت (ءايلا ديدشت) (قٍيَض ة (

 قيضي ىشلا قاض : :كيلو ارَدصَم نوُكَت رأ و ولف ء .ٍنيهَو ،وتيَم ٧٥تَّم

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 (يناتلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصنقلا يق بيذهتلا باتك ١٤ ٨

 .عمسلا مُهاتْعَنَم :َليِقَو 0'(مههانمأ) :؟ فهكلا يف مهناذآ ىلَع انبرض

 .اقيض :؛اگكنض»

 الو مد الو محل انل ذَجوُي لق ابارت اتزصو انكلهف :4 ضزألا يف اتْلَلَض»

 :رَصَو لصأو 75 ١ لص :مهلوق نم . اَنرََغَتَو اتنأ يأ ) ةللض) :أرقيَو ْغظَع

 .رَيَعَتَو َنتنأ اذإ

 .ليخب م ٠ :4 ريِنَض»

 .قربشلا هبرل لاقي زاجحلاب تت :4 عيرض»

 :ُةَموُمْضَمْلا داضلا

 .لذلا :4ةَنذلا»و .امموشرلأ :هةنكنملاو ةلذلا مهبلع ثبرض»

 نإو ،سفنلا نغ زيِقَق الو ،زِسوُم يدوهي دجوي ال .سفنلا رفف :هنكمملا »

 .هئع كد ةلازإل َلَمَعَت

 ناَك ام مضلاب (فعض) :ليقو ؤناتغل حتفلاو مضلاب :4 فغَضَو ثفغض»
 . قنع امِم :( ٥ ..ه .. (و . - . ا ٠ و. نم

 : ةَروَسُكَمْلا ُداَضلا

 .ناديِعلاو شيِشَحْلا نم فك ُلَم :4 ثغض»

 :؛ تامملا تفغىضَو ةاَيَحْلا تفغِض» .:الثم :لاقيو .ةلثم :ئشلا فغض

 ةع هلوق ةنمو "باذعلا ءامسأ نم ثفغضلاو ،ةرجخآلا باذعو ايندلا باذع

 .4 َنوُمَلْعَت ال نكلو ثفغِض ٌلَكِل لاَق» :ةمسا

 .باوصلل برقأ يهو .(مُهاَنْمَنأ) :يناتسجسلا خسن يف ()

  

 



 ١٤١ .مهت صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىف ًزاَضَو ،ةَصقَن اذإ ،هَقَح هَراَض :لاقي ةرئاج :لاقيو .ةَصقات :4 ىيض »

 ىف َسِئَلَو ابل داضلا > ىَلْغِف هنزو ىَريِضَو ،هيف راَج اذإ !كحلا

 .ىلعف تونلا

 :هَحوْضَمْلا ءالملا

 نوكيو "مُهُئيِطايَش نجلاو سنإلا نم ثوغغاصلاَو .ماتضأ :4 توغاظ»

 :ليق ؛توُغاَتلا ىلإ اومَكاَحَتَي نأ نوديري » :هلوقو) ،اعَج نوكي ادا
 ،نهاكلاو رحاشلا :ليقو ،ناطيشلا توغاطلا :ليقو ڵ©فرشألا نب بعك وه

 .'(ناطيشلا ءايلوأ :ليقو

 .ةلوهشب اذايمقْنا :4 اعوط ط

 .ةَعَسَو اشن :'"أ(ءاطلا حتفب) 4 ؤ <

 .مهبولق ىلع ةنلا متح :4 مهبولق ىَلَع نلا َعَبَط»و

 .عؤطلا نم تلعف تَعَوَط :لاقيو .ةنعباتو ةنعجش :4 ةشفت هل ثَعوط»
 .داقْنَي ال يأ ،اذَكَو اذكب غوطَي ال يناسيلَو ،اعؤَع هاتأ يأ اذك هل عاطأ :لاق

 نم امهْيَلَع ناقِصْلي الَعَج :4ةَّنَجْلا قرو ني اَمهيَلَع ناقىصخي اَقفَظَو»
 اذك لعفي لبأو ءاد لعفي تيفط :لاقيو .امهيلع ثقاهَتي وُهَو نيتلا قرو
 ىلع هَضغب قَرَولا ناقِصْلي :4 ناقصخَي»و ،دجاو ىنغتي اذك لعفي لَعَجَو

 ىلع اًئاط اهيلع تقبأو ةعقز اهيلع ثقبطأ ادإ يلغن تفصع هنمو ؤضفب

 .قاط
 ه

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (!)

 .ةزمه نودب .عاط :يناَتشجشُسلا خسن يف )٣(



 (يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ٨ ۔۔ ١٧٤٢
 ح ح 74۔__۔__

 تفاط :لاقث .هئم لاق تئاطَو ،ناطْيشل لا نم ْمَمْل :4 ناظيشل 2 ١ َنِم فيط ,

 :'"[ُدشْنْيَو] فئاَط وهف انط فيط

 فيط لايخلا كب ملأ ىنأ

 .هرخآو هلأ :4 راهنلا يرط »

 :4زئاَط» :َليِقَو .رشو ريخ نم َلمَع ام ةرئاط :ليق هقنع ي ةرئاط»

 ام لكل َلاَقْيَو .هقنع مزال وهَق .رشلاو رَِحْلا نم هل ىلاعت ةللا هاضق يذلا هظح

 ليق امنِإَو ،نم جزخأ ىتَح يقئغ يف َكَل اَّهَو ،هقئغ مزل ذقف ناسنإلا مر
 نم اذگو اذكب ؤياسلا نالُمل ىرَج :برعلا لؤقك رئاط رشلاو رْيَحْلا نم ظحلل
 .نولمعت امي ىَلاَعَت هلل ةللا مُهَبطاَحَ .رجزلاو ةريطلا قيرع ىلع رشلا ريخلا

 1 . :ُهلْغِمَو .ْمُهَماَتغأ مزلي يذلا َوُه رئاطلاب 4 ةَنوُلَعجَت يذلا رمألا أ ْمُهَمَلُعأَو

 .4 هللا نع مهزنام امنإ
5
 

` 

 وق ةئمَو .داَك أ ّدَحْلا زَواَج ىتَح الَعَو عفرت : :4 ىغط

 .'داكو زواجو الع يأ :؟ةيِراَجْلا يف مكانلمَح امل

 ىَّلْثُمْلاَو ٠ ِهْئَلَع منأ اَمَو مكنيو ْمُكْتَنْسو مكْليبس : :4 ىللا مكقيرط , .

 .لتشلا ثينأت

 نم لتقاو هب '"أضوقي نم زهي يأ ارهم اميظنت :ام يأ :هاروهط»

 .تج :(ذزط)

 :تيبلا مامتو \توريب ،رداص ةعبط ؤ١١!٣٢ ص .هناويد يف وهو ريهز نب بعكل تيبلا )١(

 فوغش ةركذ كل هفئاظو ثبلت لابخلا كب منأ ىنأ
 .داك وأ :ىناتشجشسلا ةخسن يف )٢(

 .اضوت :يناتسجشلا ةخسن يف )٢(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 اا :` رست

 علَط» كلذكو .رشقلا ةنع قشني نأ لبق مضهنُم يأ :4 ميضق اهثلل»

 اذإف ارفك يف ماد ام (ًيضَت) ل لاقي انإو ا ضغت ىَّلَع هضعب 7 :4 دين

 .ضغت بنج ىلإ هضغب دض ةوضنَم ديت ُلاقيَو .دينب سيلف حتفنا

 نفج نيب وكي آل يلا '"(ءاطلا حتفب) شومطلا .اتوحَم :هاتشمظ»

 نوُضْعَت يأ .اهضئَبب وين امنإ هيَنْيَع هنم ع عقت ]ا[ : :لوقي : .4 ة يفخ فزلظ ط

 .الو ةَناَكِتْسا مُهَراَصْنأ

 .'})(رمّسلا لثم) كوشلا زيثك "ميظع زَجَش اضيأ حلطلاو .زؤَم :ه حلظ»

 .رداصملا نم اههابشأو ةيهاذلاو ةيِفاَعْلاَك رضم "نايغط :4 ةيغاط »

 ةقيرط قئارطلا ذاو .ءاوهلا ةقلتْخُم اقرف اقرف :لوقي “ادَدَق قئارط »

 .دق اهُعمَجَو ةذِق هئم علق ام لكل لاقي ريدألا نم ا نم ةنضأ .ٌةَذِق دقلا دحاو

 ىرب مت اهنأل ؛ةيهالا :4 ةماتلا » .ةمايقلا ييغي :« ىربكلا ةماطلا »

 .هيطغتو هوُلْعَت آ 3ِءيض

 أ ،قزطي هن 4 ل كلذب يمس .مجلا يب ينعت : .4 قراّتلا ط

 .اهَعَسَوَف اهطَسب :4 اهاَحَ »

 .اَهئاَيْغُط :ه اهاَوْغظب »

2 : 

 :يناتسجسلا خسن يفو "يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()
 .باوصلل برقأ وهو .سومطلا سيلو (سومظقلا)

 .يناتشجشسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 ايناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٤٤ _. ٨
 .هخ ,۔۔۔-هر

 :ُةَموُمْضَمْلا ءاطلا

 رَيَحَمَي ىأ نوزاَحَ رفكو مه غ يف : :لوقي : :4 نوهمعي ُهَمَْب وهقمعَي مهنا ايغظ ايغط »

 نَع يرا د نيرِيَحَتُم مهتوؤز نوز ةَعللا يف :4نوهمْغَي» .نورت
 يف ةمَعلاو) ،قيرطلا نع زياَج زِيَحَمُش :ةماغَو ةمع لجز هنم :لاقي .قيرطلا

 .'(نيعلا يف ىمعلاك بلقلا

 .لبَج ٤: روظ»

 .مهبو ىلَع ميخ :4 مهبولُت ىلع عبط»

 ناق و .هريثك ءا .عيرذلا توملا :ُناَقوطلاَو .ميظع ليس : 4 اقوط ,

 .وداَوَس ةدش :ليلا

 ىنعمو ٧بيڵلا َ نم ىَّلْغُف : نيولا ًدئِع ه ىبوط» :4 مه ىتوط»

 .ةينمألا ىصفأ 2 ا :ه ىبوط » :ليِقَو .مُهَل ي ششعلا بيط يأ :4 ىبوط »

 .ةنجلاب ةرَجَش :4 يتوا :ليقو ،ةيدنهلاب ةئَجْلا ما :ه ىبوغ» :ليو

 .بهذي ىتَح وألا شم امَك اهوؤَض :7 :4 ثتمظ»

 :ةَروُسُكَمْلا ءاتلا

 ْنَمَو فرصت :ل ضزأ مسا ُهَلَعَج نم .اعيمَج نآرق :؛ئوظَو ئوط»

 ىوط هنِئَداَت .7 اردصم هَلَعَج قو .ركذم هنأل ؛ُهَقَرَص يواولا مسا ُهَلَعَج

 .اضيأ هفرص نتَرَم يأ ،ىئئو

 َيِصاَعَمْلاَو وألا نأل ءةّنَجْ ْتبِط يأ :4 نيدلاخ اولاق مثنلط»

 ولا ليت مهت رقع ةئجلا عهنخذي نأ كو ةللا دارأ اذإف سانلا يف ثباَخم

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 



 ١٤٥ . , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 اوُباَطَف ۔ ا٨ةخسن ۔ ةنجلل اوناكف لامعألا نم شاجَجزألاو ثئابخلا ْمُهْنَقَراَقَ

 ل 7 راكلا ةنق و هقراف يأ كاه يل باط : :بَرَعْلا لوق اذه 0 نمو . .ٍةَئَجْلِ

 .ةراكمْلا ُهْنَقَراَف ىأ .شعلا

 :ةَحوّضَمْلا الفلا

 ںرزاهت هَلَعَن اذإ اذكو اذك لَعْفَي نالف لظ :لاقي :4 اًفيكاَع هيَلَع تلت »

 .اليل هلَعَف اذإ اذكو اذك ْلَعْفَي تابو

 مهئاتغأ :لاقو .مهؤاسؤز .مُهُئاتغأ :4 َنيمضاَع اهل مُهْئاَتعَأ ثَّلظ»

 نل :لاقيو و ةععاَمَج ىأ ؛سانلا ن َنِم ونغ يناتأ :لوقت اَمَك .مهئاَعاَمَج

 ال ؛ْمُهْنَع َرَبَحْلا لَعَج م مث تاقلا ديرت .هيل َقاَتغَألا تفاضأ .مهُاَنغ

 .قانغآلا 2 و. ه : مُهَع ه.

 .نوع :4 ريهظ ط

 .مهتم :« نين »

 :ةَموُمّضَمْلا الفلا

 امن هابأ ةبشأ نم) :لاقي ةنمو ،همضؤَم ريغ يف يشلا غ عضو : :« مل »

 .هيضؤم ريَع يف ءيشلا عضو امَق يأ ،(مَلظ

 :ىلاعت هلقو ارم زغنيو ىغ !ال وهو ء غم :«مامَعْلا ني لل
 مُهَباَصأ مالسلا هيلع ابيعش اوبذك امَل مُهَنِإ ليق :4 ةلطلا مؤت ر ُباَذَع ْمُمَذَحأَف»

 .مهنَكَلهأَف مهيلع تلاس ءاهب نوُلِظتسَت اوججَرَحَف ؤب ةباَحَس مهل تعفرو ،ذيردش مغ

 ،يناتشجشسلا باتك نم ةخسن نم رثكأ نم لقني يلوعملا خيشلا لعلو ‘ىرخأ ةخسن يف يأ )١(

 دقو ،ملاعلا تابتكم ىلع ةعزوم ةطوطخم ةخسن ١٠٠ ةبارق يناتسجسلل نآرقلا بيرغل اذإ

 .حاضيإ ديزمل ةساردلا عجار ،اذه لثم مدقت



 (يناثلا عزجلا) ظانلالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢عتس, سرا" ٦ ١٤

 .نضَلا ةملُظَو مزلا ةَمْلَْو 5ةميِشملا ةمْلط : :ليق 4 ثالت تامْلُط»

 يجلا لَلسلاَق :4 للم مهيخَت نيو رانلا نم لل مهنف ني نم مهل » :ىلاَعَ هلوو

 نوكت امنإ َلَلسلا نل } ؛مُهَتُحَت نمم مهريغل مهَتُحَت ت يبلا للظلاو مهل مه

 "وت نا نم

 :ةَروُسُكَمْلا ءاقلا

 ِفاَكْلا نأ ريسيتلا يف َءاَجَو .َلِظ غمَج :4لاصآلاق وذقلاب ب مهلالنو»
 .'"اةنم هنم هرفك ىّلَع كق هلل ذُجْسَن ُهلِظَو فللا ريغل دجست

 .القو ةلث ؛نثم ل غغمج :4كيارآلا ىلع رلالغ»
 ىلإ رْجَقْلا عوط نيب نيَب ام َلِظَك شممشلا ةخسن ال مئاد :دودمم لِظَو»

 .سمشلا عولط

 .داوسلا ديدش مومخَيْلاَو .دوأ ناخ :ليق :؟مومخَي نم لظو »

 . اهن هللاب ذوعن ۔ منهج ناَخذ ينغي :؟ بعش ثالئ يذ ٌلِظ»

 .""رهشلا فلخ خوزطملا غيشلا :(يِرهظلا)

 :هَحوشَمْلا ُنَْقْلا

 يف ماللا حتفب) مَلاَع مهنم فنص لك "قلحلا فاتضأ :4 َنيمَلاعْلا»
 .ا"؛(دحاولاو عمجلا

 ضعب يفو ؛مامغلا نم للظب تقحلأ يناتشجُسلا خسن ضعب يف رانلا نم للظلا ريسفت )١(
 .هتخسن يف يلوعملا خيشلا اهتبثأ ام بسح ىلع انه اهتبثاو ثالث تاملظب تقحلأ خسنلا

 .ةئم وزك :يناتسجسلا ةخسن يف ()

 .يناتشجشسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم اهريسفتو ةملكلا هذه )٣(

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (( )٤



 ١٧ . ه صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىّلَع دجشملا ىف ةماقإلا وهو ،ثفاكتغالا هنمو ،َنيِميِقُم : :4 نيِفكاَع»

 . كنو هلل ركذلاو ةالصل

 دعت نو :هلوقو 4لذَع اهنم ذخؤي الو » :ني هلوقك اندف :؛لذَع»

 َكلَد أذَع وأ» :نت هلوقك لثم :؛أذَع»و .اهنم ذخؤي ال لذَع لك

 : ال نيعلا روسكم (لذمع) امأو) .نيعلا حتفب اذه ‘َكلَذ لم يأ :هائمايِص

 الإ امأو ؤباودلا ىلع لمحي ام لدع لثم روكذملا ءيشلا لثم نم الإ

 لذع ؟اًمايِص كلد لْذَع ؤأ» :لاق امك .ةيشخ نكي مل ولو هماقم موقت ام

 .'»(هماقم موقي يأ 7 ممال

 نلا اقع» :ىلاعت هلوق هنيو .مكبوثذ مكنع اتؤَحم :« مكنع اتَقَع

 .كبونذ َكْئَع اًَحَم :لوقي : َكنَع

 .ةّئىِسُمْلاَو ةريِغَصلا نيب فصت :4 ٌناَوَع»

 .ةاتزَمأَو هانيَصؤأ :4 ميهاربإ ىلإ اتذهَع»

 :ةغللا ث اَحضأ َلاَتَو .ريييفَتلا يف ىف ف ءاج اذَك .نوذحَوُم .4 َنودباَع»

4 

 أ زو "الم يأ ؤ ل + [ئيرع] :م و لوق ئ نم ازا نومغعِضاَح .4 َنودباَع ط

 انأ ذَلَو و نمحرلل َن امك نإ ث : :ىلاعت هنل هللا لاق ٥فات يأ :دباعو) .هيف شانلا

 :"ؤعاشلا لاق ،نيِفانلا يأ :4 َنيدباقلا نو

 .يناتسجشلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 :اهلوأ ةديصق يف ريرج ىلع اهيف دري ٠٢. ج هناويد يف يهو قدزرفلل تايبالا هذه ()

 (مداوقلا ريصق زاوزوب ثَءاجف اراف قدزرفلا مأ ثدلَو دقل)

 :تايبألا هذه اهنم ،اهنع ةدح لقت ال ةديصقب قدزرفلا هيلع درف

 مراضتلا ماركلا مشلا يئابآب اشعاقم ثسأ نأ امارح نإو

 مشاه فانم نم سمش دبع وب ينبسو ثتنبس ول افصن نكلو



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا ىق بيذهتلا باتك ١٤٨ ٨
 رتح .۔-:هر__ __

: 

 مراضحلا ماركلا مشلا يئابآب اشعاقم بسأ نأ وفضتب شيلو

 مشاهو فانم نم سمش دبع وئبب ينبسو ثنبس نإ افضت نكلو

 مر ١ دب امميمت وجهأ نأ ذبغأو مهلثمي ىينئجف ىنئانئأ كئلوأ

7 

 . )١ (ْفَت آ : :ْئأ

4 

 .ٍةَقّشَم ريعب الهس كاتأ ام يأ كل اقَع ام ذخ :لاقي .زوسيَمو ةقاط :(ؤفَ)
 كنولو » : ن هلوقو .رغَك اذإ لاملا اع :لاقي .لاملا لضف وقلا :لاقيو

 نوُفَدَصَتتَق مكياوشأ َوْمَع ؟نوُطْعْيَو ،نوُقدَصتَ اام يأ :ه وفعل ل نوقفني اام

 .مكلايع تاوفأو مكتاوفأ نم لضب

 ريغ نم خيولَتلاو ءاميإلا :ضيرغتلا :ه ءاسنلا ةبطخ نم هب مضه ا

 نييئت الو فشك
ِ 

 أ دلوي ال يذلاو دلت ال يجلا يهو دجاو ىئغمِب :هميِقَع»ق .4 زيتاَع»

 َوُه يذلا ض َعْل زعلا دري ْمَلَو .اَهنَعَس يأ : :4 ضزَألاؤ ثاَوَمَلا اَهُضزَع ط
 .لوطلا فاج

 .رشلا ءاَضئإ يف كيأر تخُحَص د ىأ :4 َتمَرَع»

- 

 .نهوبحاص :« َنهوزِشاَعَو »

 مرادب ابيلك وجهأ نأ دتعأو مهليبي ييجق ييابآ تكفتوأ =

 نب نمحرلادبع نب ميحرلادبع ٤٧ ص صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم :رظني)
 .(توريب ۔ بتكلا ملاع ،يسابعلا حتفلا وبأ دمحأ

 يه امك تايبألا تءاج دقو ،يناتشجسلا خسن يف دجوت الو "يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 اهتبثأ فنآ ىنعمب (دبعأ) ةظفلو ،يلوعملا خيشلا اهعضو امك اهتبثأف ارخآ ظفلب ىلعألاب

 :ةدام ٢٧٥/٢٣\ ج ،ناسللا :رظنا) يلوعملا هدروأ امك تيبلا دروأ دقو "ناسللا يف روظنم نبا

 ۔هالعأ ةقباسلا ةيشاحلا يف قدزرفلا ناويد يف اصن تدرو امك تايبألاو 6(دبع



 ١٤١٩ 2 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 هب ١

 اذإ (توُئَع ةَمَكَأ) .غهلزق ةبوعصلاو ةَقشَمْلا غلضأو .اله :4 تَتَع»

 .مُكَكَلهأ ىأ 4 ْمُكَتَتعَل هللا اش ؤَلَو » . ,ىلاعت هلوَقَو .كلسملا ةبغص ثنتاك

 اَمَك " هؤادأ ْمُكيَلَع بعصت امب ْمُكَدَبَعَتَو هكلع َدَذَشَل " نوكت نأ زوجيو

 هلوقو .مُككاَلَم يأ ا .ْمْئَكَلَه ام أ : :؛مننَع ام هْنَلَع زيزع » : نق ُهلوَقَو

 ديدش ىأ .4 هْنَلَع يزع < : لنت ُهلَقَو . . يأ .4 مكنم َتَتَعْلا ييخ ْنَمل ط

 .مئْمَمْلأ ام هيلع يدش :يأ «ممّتنَع ام هيلع ويزَع» :لاقيو .ةربص بلغي

 تَلَس تلع نم يأ (زب زَع نم) :مهلزق ةنمو ؤهَبلَع ادإ ازع هزُعَي هزَع :لاق
 .هتّدشل

 م ص

2. 

 م

 .مهوُمْتنَعأَو مهوُمْتزَصَت : :ليقو .مُهوُمْتْمَظَع : :4 مهوت ُهتْرَرَع »

 .4 7 ريق اؤذَع ةللا اوبشيَق » :هلوق هنمو 5ءاديغا :هاؤذَع»

 ُدوَمَتُمْلا داسلا يف لوحلا ديدشلا : :ييتاعْلاَو .اورَبَجَت و اوبَكَت : :4 اوت

 ةّظِعؤم لبقي ال د
 ،سَرَدو بهذ اَذِإ امقَعَو ،داَزَو رتك اذإ ئشلا اّقَع :لاَقْيَو .اوتأ :هاؤَقَع»

 .دادضألا نم وهو

ُ ِ . 2 , 

 .اهنم ضرغ امَو ،اينذلا غَمَط :4 اينذلا ضَرَع»

 رمق :4 ةَليَع»

 ْمهَنَلَع مكنم ةردقم نع :هري نَع» :ليقو .لذو رهق نع :هري نَع»
 ٤ ْنَع» :َليِقَو كْئاَطْلْسَو كُثَر ق ىأ َىَلَع ةطوشقم ب م َكَذَي :مُهلؤَقو .ناَطْلْسَو

 ْمهْئَلَع مهِيشنأ كرتو ئ مهنم ةيزجلا ذخأ نأل ؛ يذب مهئلَع ماعنإ نَع 4 دي

 .ةليزَج فوؤغمْلا نم ديو .ةمغن



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك - ٥٠ ١

 .قاش رْيَغ ارََسَو ابيرق اًعَمَط ىأ :4اذدصاق ارَقَسَو و ابيرق اًضَرَع»

 هب ماقأ أ اذإ اذإ ناكملاب نَذَع :لاقت .ةَماَقِ .4 نذَع»

 ال يآ :4 هللا رمأ نيم َعيْلا مصاع ال» :ىلاعت هلوق نم غات :؟ممِصاَع»

 .عنام

 .َكِيَلَع فالخلاب كَل ضراقش ُهاَئْغعَمَو ذا ذناَعَو ونَعَو :؟ديزع»

 مدلا جر{خ اذإ ،ةوئَع ةنُعََو ةونع قز :لاقي .َقَحْلا نَع لِداَعْلا ؤئاَجْلا دناَعْلاَو

 بيِصَع بيِصَع مؤت هت :لاقي .ديدش :ه ثيصَع»

 .4 شزقلا ىّلَع هنَوَبأ َعقَرَو» : هو ةلوق ةئمو .كلملا و زيرَس يأ :4 لشزَع»

 4٩. كشزَع اَدَكَحَأ ط : لنت هلوقو لثمو

 ميملا نوكسو نيعلا حتفب :ر ا ١ إ متل يف لاقي الو .دحاو (ؤمفغَو رُمَع)

 .ةايَحْلا امههاَنْعَمَو

 .هيَلَع هناعأ يأ هرمأ ىلَع هدَضاَع :مُهْلَْق ةئم .اًناوغأ :4اًدْضَع»

 .زفاكلا اهأر ىتح امماتزهظَأ :؛٤اضزَع نيرفاكلل نيموي مّنَهَج اًتضَرَعَو»

 لؤَق ة هنِمَو .َرَهَلَ اذإ :غنيشلا كَل ضرعأو .هت هئرَهظَأ : يشلا ثضرَرَع : :لاق

 . : '١رعاشلا

 .تلصم يديأب ر,فايشأت ثزَعَمشاَو ةقايلا تضرغأو
 مص م

 .ثعَضَحَو ْتَلَذَو ثرَسأَتشا : 4 هوجولا تنعو ,

 .ِهيَلَع اموزغَم ايآ ينعي :ه اًمْزَع»

 .ةريهشلا هتقلعم نم موك نب ورمع يلهاجلا رعاشلل تيبلا (١)



 ٨ ١٥١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 زح ., سر

 نم ناتنإلا قلغ » ىلاعت هلوق نم ميجلاو نيعلا حتفب :4 لجَجَع»)

 :'"وعاشلا لاق )ام نم يأ :4 لَجَع

 ""١(لَجعْلاَو ِءاَمْلا نيب ثثنَي لْخَنلاَو ةئبنم ءامصلا ةرخصلا يف منلا

 .زِشاَعُم ظرلخ :4 ايِشع»

 . نيرفاكلل ويَح هيف نوكت نأ مِقَع :4 ميِقَع < ىنعم : 4 ميقع مي اَذَع ط

 .وَلَع اهُعمَجَو ماج مد :4 ةَقَلَع «

 .َباَسُحْلا يأ '[4 َنيذاعلا»و ،اهذدع مهيلع ةبتشش] :4 َنيداعْلا»

 .َكَل ايبغ ْمُهَتْذَحَتا :لوقي :ه ليئارسإ ينب َتذَبَع»

 .اهنع اوبَعَذ اذإ موقلا ثويب ثرَوغأ :لاقي .مقازشلي ةروغم يأ :4ةَرؤَع»

 برضلل للخ غضؤت هنم ادب اذإ شراقْلا رَوغَأَو .اهتدارإ نمو ،وذَعْلا تنكشأق
 .ةنم فاَخُي يذلا نامكَمْلا :رْغَتلا ةَرْوَعَو .نطلا

ُ 
 اتسش :مرَع :َليِقَو . ةَعِفَترُم ضزأل أ هس . يه و ٍةَمرَع غعمجَج :4 مرقلا ط ٥

 .دسلا بقث يذلا ذزُجْلا مشا :مرَع :ليقو

 .اتذشَو اَنْيَوَق ئأ دحاو ىئغَمب ففخمو ةَذشُش :4 اَنَْرَعَو اتزَرَع»
ُ 

 مالك هيلعو ؤكلذ ىلع لدي يرعشلا دهاشلا نأل (ءام) سيلو (نيط نم) ينعي هنظأ )١(

 .يتأيس امك يرشخمزلا

 لاقو .ريمح ةغلب ،نيطلا :(لَجعلا) ليقو» :يرشخمزلا لوقي عسي مل يريمج رعاشلا (؟)
 ١١٧/٣. ج :فاشكلا «لجعلاو ءاملا نيب تبني لختلاو :مهرعاش

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 تلمكاأف "يناتشجشسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن يف سمطنم نيترصاحلا نيب ام )٤(

 .يربطلا ريرج نباو فاشكلاك :ريسفتلا بتك يف امب هانعم



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٥١٥٢ , ٨
 .۔۔تگ٩٤
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 .ضزألا هجو ءارعلا :لاقيو .زي الو رَجَش هيف ىرازتي ال ءاضق :(ٌاَرَع)
 يئ َزَعأ راص ينزَع :َليِقَو .ينبلغ يأ ٤: باظجخلا يف ينزَعَو»

 . اترطميي باَحَس 4 انرطم ضراع ث

 .مهل اهبيط :4 مهل اَهفَرَع» :ليقو .اهيف مهلزاتَم مُهَفَرَع يأ :همهل اَهفَرَع»

 .ْتيطُم يأ فَرَعُم ماَعط :مهلوق ني

 .رضاح 4 ُدبِتَع {

 .ائئت سيو فجَج اذإ ويِصي عززلا قرو :فضقلا :هناَحيَرلاَو فضقلا»

 .قززلا :ناحلاو

 نم ءيش لكل ْبَرَعْلا لوقي :ةديبع وبأ لاقو ناخب شياع :4 ىرقبع »

 ش ك اهيلي بيشق شولا اهيف لغب ضزأ رقبع :لاقيو .يرقبع طشل
 ق هئمَو .فوضزتلاو غوفمْلا ليخلاو لاجبؤلا نم : :يرقبعلا : :لاقيو . و .دنج

 '"مهَيوَق يرف اًترَقْبَع رأ مَلَف» :هنع هللا ىضز َرَمُع يف ي ل

 اوزَبَكَت يأ مهبر رشأ نع اهلمأ اتَع ينغت :؟اهبَر رمأ نع ثتغع»
 .تامع .راَتَج :لاقيو اورَبَجت ر و

 ههجو ةزَكَو حّلَك :4 رَسَبَو "

 ؤيرطغَقلاَو .ةوججؤلا هيف شعي يزلا زيلا :شوبلا :؟ازيرظفق اشسوبع
 .ديدشلا وهو :دحاو"" ,7

0
 

«
ح
 

 .هريغ الو رجشب هيف ىراوتي ال :يناتشجشلا خسن يف )١(

 .۔٠٦ مقرب ملسمو ٣٦٦. مقرب ةباحصلا لئاضف .يراخبلا هاور (٢)

 .رطامقلا :ىناتشجشلا خسن يف (٣)



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٥٢ رمش مرسحتلري

 ."ينافك ىأ ينبسَسح + ا اميف رطعأ :لاقي .ايفاك ىأ .4 اباسح 2 ءاطع »

 .يبسح :َلوُقَت ىح ةَيطعئ نأ كلذ 2

 .دادضألا نم َوُهَو كشال ربذأ :لاقيَو .ةمالظ لفأ اذإ :ليللا 4 سمعشَع

 :فيفختلاب ؟َكَلَذَع» أرقيو .كقْلَح مؤَق :لادلا ديدشتب ؛َكَلَذَع»

 .عبقلاق نشخلا نم :روصلا نم ُغاشَت ام ىلإ َكَفَرَص

 .اهرَح ىهتنا دق ينعي :4 ةينآ نيَع»

 .ىَلاَعَت ةللا هب مسآ .زُهَد :(رصَع)

 ام خأ ىنغي لوُكأَمَو .عزلا ُقَرَو ةَميِصعْلاَو فصقلا :4 لوأ و فض »

 ثيىصت تئاَك رَجَحْلا نأ رَبَحْلا يفو هيف تح ال وه ي ر و :و لكأ بَحْلا نم ب هيف

 .ةطنحلا رشقك زيِصيق هلفسأ نم ريصي ىتَح مهقرْختف هس أَر ىلَع ْمُهَدَحَأ

 .فّوَجمملا زرألا رشِقَكَ

 :ةَموُمّضَمْلا نْنَعْلا

 :4 َنيمِلاَملا ىلَع الإ َناَوذُع الَت» :ةزكِذ لج ةلؤَقَو .ملظو دعت :4 َناَوذغع»
 .نيميقلا ىلع الإ ملظ ءاَرَج الف يأ

 .كل ةضرغ اذه :لاقو .اهل ةدغ :لاقو اهل ابضت : مكياميآل ةضزغ»
 .غاَشَت فيك هلذَتبَت كل دغ يأ

 +× يأ .4 اهشورع ىّلَع ةَي ةيواخ { ,: :هَُلَوَقَو .اَهْفوُمُس : :4 اهشوزغ ,

 . ن اًطيجل ١ اَهْنَلَع ظظقشَت مث ؤ ٥ ،فوُقُسلا

 .دوه : .4 د .و ث و وفع »

 .يناقَك ام ىأ ينتسخأ ام يناطغأ : :يناقشجشسلا خسن يف )١(



 ؛يناثلا "زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك يگ ١٥٤ ٦

 .وزغت ١ (تزغ)

 نيت نيجبزألا ىلإ ةَرشَعْلا نم ةيصع »

 .ةَبِقاَع :4 ىبقغ »

 :4 ايع ركلا نم ثفغَلَب دَقَو . : ل ُهلْوَقَو دجاو ) ئْغَمِب اًيِسُغَو : 4 اَبَبَع ,

 [اسَعآ ،اؤْتغَو ايع اتَع ذَقَ داس ؤأ رفك ؤأ رثي نم غيابم لكو .اني يأ

 .اًوُسُغَو ،اِسَعو ،نيعلا 7 اًِسُغو

 .الغ غفج :4 ىلغْلا»

 اضيأ باهإلاو لخنلا ةرمث قذع دوع) ،'ةشابكلا دوغ :؛نوُجْزُع»
 1 '"(باتكلا

 . ىئغقمب بئاجعو بيجَعَو : 4 تاَجَُع ,

 :ليقو ءاهجؤَل ةقشاعلا :بووَعْلاَو .بزتو بورع غفج;ج :هابا :أ ابرغ »

 . لعنلا ةَنَسَحلا

 ديدشلا ُلْعُعْلاَو .انه اه زفاَكْلا ظيلغلا قلا ُلْتُعْلا : :مينر َكلَد دغب ًلثغ»

 .ءيش لك ني

 ١ - م خ ۔ : . د - 2
 :ةروسكملا نێَقلا

 .لوقعلا يوي ةظعومو ازاتيغا :4 باتلألا يلوأل ةرب ةرب

 .ريبكلا قذهلا :ةسبكلا )١(

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

  



 ٦ ١٥٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ح

 هيف دوعت يذلا مزل 7 ديعلا م مؤي : :َليِقَو .هيف عَمَتْجُت مؤت ن ؤي لك : :4 7 ط

 .نْزُحْلا وأ حَرَقْلا هيف ومت يذلا ثقوْلا بَرَعْلا دنع ديعلاو .رورسلاو حرقلا

 حتفب جَوَعَو . ١) '[معشج ل سيل .7 هوخَنَو] نيذلا يف جاججوغا : :4 جوع ط

 .مشج هل ناك امَو طئاَحْلاو ة ةاَتَقْلا يف لَِم :نيعلا

 نعلا رشب ُةَوذْعْلاَو ةَوذعْلا :4 ىَوْصْْلا ةوذملاب مُهَو ايندلا ذعلا»

 ىصفألاو ىتذألا ثرزأت ىَوضصُقْلاَو انلا يداولا ئطاش اهمَضَو

 ."(ريمحلا :نيعلا حتفب امأو ،نيعلا رسكب) ،ةريِمْلا لمحت ليإ :ه ؤيملا»

 .ةياهنلا لاهلا يف تَّمَلَب ذق ييلا :4 فاَجِع»

 روُزَجْلاَو ةاشلا ثيَضَع :لاقي .اقرف ةوُمَرَق يأ ءاضغأ ةوضع :ه َنيِضِع»

 زخ :اولاقو غش :اولاقف .هيف َلوَقْلا اوُقَوَق :لاَقْيَو .ءاضغأ امهْتْلَعَج اذإ

 ةغلب زرخلا :ةضعلا :ةمركع َلاَقَو .نيلوألا زيطاتسأ :اولاَقَو .ةتاهِي :اولا

 اووَقَكَو ةنم اوُبَحأ امي اونمآ :هوُضَع :ُلاَقْيَو .ةَهِضاَع ةرحالل َنوُلوقَ .شێرزف

 مهتاَميِإ مهرفك ظطنخأَق ،يققاتلاپ

 هًل» ،ظَقَق دسج وُه امَنِإ ااهيف حوز ال ةروض يأ :ه ادتَج الجع »

 توض اه عَمسئَق هيف هيف ف يف لخذت يآلا ٍ تتَاَك .4 _ راوح

 غلابملا نيطايشلاو سنإلاو نجلا نم ثيرفيلا :4 نجلا نم تيرفع»

 .شيثزلا قِثاَقْلا

 .ُءاَنيَع ةدحاولا "نويعلا تاَعِساَو :« نيع »

 خسن يف دجوي ال ذإ هتادايز نم وهو ©يلوعملا ة هخسن يف سملظطنا ن نيترصاحلا نيب ام (١)

 .يناتشجشسل جلا

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ,ء دو

 هزَع :لاقي .'ةَبَلاَعمْلا هلعلو ۔ ةَعتامُمْلاو ةغلابملا :ةزملا 4 قاقش ٍةّرِع»

 .بلع ادإ :ازع هزع

 .ةعصع ذق ائيش كشأ ام لكف مضي اهثدجاو الابج :؟مضم»
 نهيف اوبغزَت ال :لوقي َنهِلابحب يأ : :4 رفاَوَكْلا ميب ب اوكب الو » :ةق

 ءاسنلا روُهُم هش مُكْلَع اودزَي نأ ةكم لهأ اوشا يأ ؛ :4 ُتفَقْأ ام اولااو ,
 نَم روهش مكوُلأشيلَو :4اوُقَقنَأ ام اولأشيلو» "تاذتزم م زم مهي 77 نحن يتاللا

 و نيم مكيل جرخ
 .ةزِع اهدجا ،ِةَقرفت يف تاعاَمَج :4 َنيزع»

 يف اَهِيَلَع ىتأ يتلا ئ ىهو .ُءاَرْشَع اَهْتدحاَ .ليإلا نم م لماوَحْلا :4 راَشِْلا»

 يهو {غَضَت امّدغَبَ .عضت ىّتَح اهمسا كيذ لازي ال : رهشأ ةَرْشَع لمحلا

 نم اهنأ اَهَلّصَع :نوتيف .لبإلا مهتن لاملا سقنأ ني ،لبإلا رشلا نم

 يشق رلا
 .عوبطم توض :4 نهملا »

 .ةَيِضوَم ينعي : .4 ةَيِضاَر ة ةشيع غ »

 :ةَحوُتْضَمْلا َنْنَقْلا

 .اهْتشَي ىأ ،َءاَمَسلا م مع هنأل كلذب يمس ضيبأ باَحَس :4ماَمَع»
ِ ٠ِ ٤ 

 شأزلا يطعي ةنأل ؛زقْغِمْلا هنم مهتو هدابع ىَلَع زياس :4زوُفَع»
 .هتسيَو هيطعي هنأل ؛هيف هَلَعَج ادإ ءانإلا ىف اتم تْرَقَغَو

 .ناخ :(َّلَغ)

 .ةغلابملا :يناتشجسلا خسن يف )١(



 ١٥١٧ ر9و=_ .. عر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 اوتأ مهجئاوح اضق اوذازأ ادإ اوئاكَو ضزألا ني نئمطم :4 طئاقلا»

 .طئاَعْلاب ثَدَحْلا نع نكف ،ائاَغ
4 
 اذإ ىشلا ءاملا زمغي امك هبَكزَتَو هزُمْغَت يجلا دئادش :4 تؤملا تارَمَع» -

 .هاّطَغَو هالع

 الإ» :ىاع هلزَقَو ،دادضألا نم وهو اضيأ نيضامَو نيقاب :4 نيرياقلا»
 ىيف ثيقب ىأ باذقْلا يف ثزبَع ذقو ،َنيِقاَبْل ي :4 َنيرباَقلا يف اروُجَع

 .رمعلا لوط يف نيقابلا يأ :« يرياقلا يف» :لاقيو .ينين طول عق زميت ملو
 .لالض :« غ »

 .لبجلا يف بقت :ه زاَغ»

 .ةبايغ وهف ايش تنع بيغ يش لك :ه تجلا ةَبايَغ»
 ْمُهَل» :ىلاعت هلوَقَو .ىلاعت هللا باذع نم ةَلْلَجُم :ه هللا باذع نيم ةيِشاَغ»

 عاونأ نم مهبضغ مُهاَمْغَي ام ينعي :4 شاوَغ مهقؤَق نيو اهم منهج ني
 اهنأل ؛ةمايقلا ؤي ينغي :4 ةَيِشاَعْلا ثيدح كاتأ َه» :ةركذ زع هلوقو .باذملا

 .مهاشغَت

 .ةمالظ :« ليللا قتَغ»

 .ردضمْلاي تفض .ازاغ آ :ه ارؤَع»

 نالف هنمو :لاقيو ،امزالُم اباذع :لاَقيَو ،اًحِلُم :لاقيو ااه :4 امماَرَغ»

 نأل ؛ننَدلا هيلع يذلا ميرَعْلا ةئمو .نهُمزاَلْيَو نُهْبِحُي ناك ادإ ءاسنلاب مرغم
 هنلَع هل يذلا مّرلَي مزال هنأل .نيدلا هل يذلا اضيأ ْميِرَعْلاَو .هل مزال نيذلا

 قرافم ميرغ لك :4امماَرَع ناك اَهَباَدَع نإ» :كو هلؤَق يف نسحلا لاق .نيذلا
 2 م ]

 .رانلا الإ ةميرغ



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك زت-۔. . +: ر ١٥٨

 مضب زوزعلا .رورغ وهف ًرَغ نم لكو اناطيش :نيغلا حتفب زوقلا »
 .ثزرغ ردصم لالا وهف نمل

 ديدش ناك اذإ \بيباَرَغ ةوش ُاتغَم رُخَوُمَو 5مذَقُم :٤وش بيباَرَعَو»

 .داوسلا

 ملجلا لزع بضغلاو لقعلل لؤَع رمحل لاقي .ءيشلا باَمْذإ :؟لؤَع»
 :4 َنوُنَرْنُي اَهْنَع مُه الو لؤَع اهيف ال» :ىلاعت هلو .سول لؤَع ثزَحْلاَو

 .عاض :ليقو .اهب ثهْذَتَ ْمُهَلوُفُع لاَتْغَت ل :لوقي

 راب قاَسَغ) :ليقو .ليست ي ا رانلا لغأ , ديدص نم يت ام :4 اًناَسَغ»

 ."(زائلا قرخت امَك قرخب

 .ازيثك :؟ اًمَدَع»

 :لاَقْيَو ،ةَمْلْظلا سَقْلاَو .ءئش لك يف لخ اذإ :بق اذإ قيساَغ»

 يف َلَخَد اذإ ئأ :4 تقو اَدإ» هلؤَقَو .ذوساو فس اذإ رَمَقْلا :؛قِساَقْلا»

 .فوشكلا

 :ُةَموَُمْضَمْلا نْنَقْلا

 فلغ اولق يأ يفالخ يف ُهَتَلَعَج ي لك وهو ، لغأ غمَج :4 لغ»
 ج دارأ ماللا مضب (ثفلُغ) :أرق نمف .فلغ ي اَهَنأَك 7 امَع ةَبوُجُحَم

 هيع ةمِعؤأ انبولق ىأ 8بثَو بك لثم :" زئاج 4 هيف رلا نيِكشتَو فالغ

 .انع سل امب انئيجَت اًنُئيِجَت فيكف ؤ و .ملل

 رَم :حلا (ةقوَغ)و .بفورغَمْلا نم ديلا ءلم رادقم يأ :4 هديب ًةَقزغ»

 .ثفرغ ردصم يلاب ةَدحاَو

 .احلا قرخ امك قرخي ةرات :قاشع :يناتسجسلا خسن يف )١(



 صنلا قيقحت ١ ت :يناثل ا مسقلا
 ١٥٩ ما

 .كترفْغَم يأ :4 َكَناَرْقغ»

 .زاغ غمجَج :4 ىزغ»
 .بزَكَو ةبرك :لاقي اَمَك ذاو مْغَو مغ :ليقو .ٌةَمْللُت .4 غ {

 هرأ ؛ ؛ شاَمُقْلاَو دبلا نم ليشلا الَع ام َوُهَو ءاملاب ‘ىَكْلَه : .4 ءات ط

 .مهيف ةيقب ل ْمُهاَْلَعَجف ىأ : .4 اغ مُهاَتْلَعَجَق ط ,. :ُهلْوَقَو .َقَوَقَتَيَو هذ

 .ةفرغ اهئدجاؤ ،ةَعيِفَر لزاتَم :ه اقرغ »

 .اهنم غفزأ ةعيفر لزام اهقؤق نم ةعيفر لزانم :4 رغ اهقؤَق نيم ترغ»
 .غوش الف ،قولخلا هب ُصَعَت يأ :4 ةَصُغ اد اًماَعطَو » :هلؤق يف :هٍةَّصُغ»

 .ةبقلا ظيلغلا :بلغألاو .'"[َلْخَتلا ينغي] قاتغلا ظالغ ةانعم :4 ابلغ»

 يأ "ىوخأ ىعزمْلا جرخأ يزلاو :امُهُدَحَأ :نالؤق هيف :4 ىوخأ ءاَتغ»

 ءاَُغ هترضح دغب ُهَلَعجَف يزلاو ةَرْضُحْلا ة ةدش نم داوسلا ىلإ برض اًّضَغ رضخأ

 ُهَلَعَجَن» :رخآلا لوقلاو 5 ةايملاو يدزألا هئَلَمَحَف .تبتلا نم س ام ُاَقُعْلاَو .اسا

 .ةايَحْلا دعب مكْنيِمي َكلَذَكَق يأ هق هقاربخاو همدق نم ةوسأ ىأ :4 ىوخأ اتغ

 : :ةَروَسَكَمْلا نْئَقْلا

 .'"'(ةئيَطغ اذإ :عاتملا ثيشغو) ءاطغ :هةواشغ»

 .ُدَسَحْلا لا لذ :لاَقْيَو .ُءاَتخَشَو ةواَدَع :ه لغ »

 ةمحر ُهَلِقَو مهْئَلَع ة ةدش ىأ :4 ةطلغ »

 .ىنعملا حاضيإل اهنم دب ال يناتشجشلا خسن نم ةدايز )١(

 .يناتشجشلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٦٠ ٨
 رح .-ت

 .صقن فت املا ضاَغَو صقت :؟ءاملا ضيغ»

 َجَرَخَف ُهَْلَسَغ ربد [] حزج لكو انلا لغأ ج هفاوجلا ة ةلاسغ 4 سي {

 :ةَحوُتْضَمْلا ءاقلا

 رمأ نَع ك َقَسَقَت » :نت ى هلوق هنمو . :7 هللا رشأ نم نيجراخ .4 َنيِقِسساَن ط

 كوشلا قشلا أو .قِساَق َوُهَف هللا رشأ ْنَع جراخ لكو .هنع جرخ ىأ : :4 هت 7

 .هيِصاعَم ىذأ م مث د لاب

 .اَهرْشَق نم ثججَر{ع ادإ (ةطؤلا تقَسق) :لوقت برعلا نغ يكح
 رثات ىّلَع ال تلد مكرد يمّلاَع ىّلَع يأ :4 نيملاعلا ىَلَع مكل ,

 يمَلاَع ىلع يأ :4 نيملاعلا ءاسن ىَلَع لاطا » ؛ةلزَق يَذَكَو .نيملاعلا

 .ةمأ ِءاَسِن ىلع ةنيت نت هللا لوشَر ثتئب ةَمِطاَفَو ةَج ةجيدخ تلضف امَكو ٠ اهرْهَد

 .مُكَل هاتف :4 رخبلا مكب اَنفَرَف »

 ةئىيُم :4 ضرا »

 .اهئؤل عصان :4اهنؤل عِاَت»

 .مهنم ةناع : مهنم قير »

 .اوغَجَر 4 اوا ,

 لاقي .مهبضغ نم .4 ميهرؤق نم { :لاقو .اذه مههجو 4 اه ميهر ط

 7 اذإ د اق راف

 .مثنبَج :4 ملق »

 .مكێامِإ :4 مكتاف »



 صنلا قيقحت ت :يناثلا مسقلا
 ١٦١١ - -. ےح

 ىلع يأ :؟لشألا ني ةنق ىلع» :هلوقو .عاطقناو نوكس :ؤرنف»
 ثتناك رشلا نأل ؛لشؤلا عاطقنا دغب تيب ةني يبنلا نأل ؛لشؤلا نم م عاتن

 . هيتلن ىسيع عف تقو ىلإ ةرِتاَوَعم

 .ةاونلا يف يجلا ةرشقلا ينغي :هالت »

 .ائغضأ الو انلعأ الو اكرت ام يأ :4 ءيش نيم باتكلا يي اتظَرَق ام»

 يف طيرفتلا ىئغَمو .هرأ يف مئزشصق يأ :4 تفشو يف مثظَرَق ام» :ةلفو
 .زجعلا ةمدقت ةَعَللا

ث
 :٦

=
 

 4 حابضإلا قلا » .تاتئلاب امهَئاَش :4 ىونلاو تَحْلا قلاَق «

 .ليللا نم نيب
 .لغ ز لز نم حت ة تشم ش نم لك 4 ا ٦٠٥ ةلا .

 .ىتف ،اًحِيَش ؤأ ناك اباش ةكولمملا يمست ْبوَعْلا .ناكوُلمَم :4 نايتق»
 .اهَذْبَع يأ : .4 . هسفَت ْنَع اَهاَتَك دوارت 5 » . :ىلاعت هلوق ة ةئمو

 "»نيجزْسلا نم شرمكْلا يف ام تقلا :«مَدَو ثرق»

 '"'(مذلاو ثزلا ىلع ابلك ادِساَح نكف وهيامي املع تؤ مل نم ذخأ

 . ثُمشل شلا هبيصت ت ال عضوم 7 ىأ ُهاَتْعَم : :لاقيو . .عستم : :4 ة ةوخ َوخَف »

 .امميِظَع :لاَقْيَو .ابَجَع :4 ايرف »

 .شخفتسش :يناتسجسلا خسن يف ()

 نيكزش ابرعم لبَزلا :امهرسكب نيقرشلاو نيجزّسلاو شركلا يف ماد ام ثوزلا :نيجرسلا )٢(

 .اًضيأ نيقرس :لاقيو "حتفلاب ليعف مالكلا يف سيل هنأل ؛بؤغش رسكلاب نيجزشسلاو ،حتفلاب
 ٥١٧٧. \٦٢٢ص :حاحصلا راتخمو 0١٥٥٥ ص :طيحملا سوماقلا :رظنا

 ىلع تيبلا اذهل فقأ ملو .يناتشجشلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .لئاق



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٦٢ ٨
 ٨ ح.. ۔- ةر

 ىلغي نيح رانلا بات قابطإ َوُه ::بلاط يبأ نب ْئِلَع لاق :4 بْكَألا عَرَقْلا»

 .اهلهأ ىلَع

 .موجنلا هيلع زوذت يذلا بطقلا :هركف »

 .ضياع ديم كلسم :هقيمع جف »

 اذإ زذِقلا تاق ةئمو .را دق :الَعَو جاه ءيش لُكِل لاقي 4 ؤونتلا راَق»

 .الَعَو اهيف ام َعَقَتزا

 ضْئارَق اهيف ام انلزنأ :ه اَهاَتْضَرَقَو» .اهيف ام اتضرَقو اهانيب :هامماَتْضَرَ»
 .ةَفِلَتْخُم /

 .ىتلا ىّلَع مكءاَمإ .4 ابلا ىّلَع ْمُكتاََتَ {

 .َنيِقِذاَح اضيأ :4 َنيهراق»ق .نيرأ :4 نيهِراَفَو َنيهرَف»

 ل لضأ :ناق :َلاَقْيَو .هب تع كيلع بجوأ :؟ نآرفلا كيلع ضرق »
 انو ةلل 7 لأ ُهاَتْغَمَق .ضرف ح لكلو زح دح كي لاقي . ءيشلا يف ُحْلا

 . ىتق وح اذإ دولا يف َحْلا ثئثَت ام د }ْغهيلَع تقف َكِلَد مهت ْمُهَمَزَلأ

 ماعطلاب هَكَقَتَي ناك اذإ لجرلل ثرَعْلا لوت .َنوُهَكَقَي نيذلا :؛َنوُهِكَ»

 :اضيأ ناَقْئَو .اذكو اذكب ةك ائالُف نإ :مهدنع سانلا ضارغأب ؤأ ةهيكاقلاب ؤأ
 ةهكاف مهدنع نيذلا :ه َنوُهِكاَت»ق .اكحاض سفنلا بي ا اذإ اهكف لجَر

 نوُهكَق : :لاقيو .ريه رْمَتَو نبل وذ أ رماتو ننال لجر :لوقت اَمَك ةريثك

 نوَهِكاق :رييستلا يفَو .زِذاَحَو رذح :لوقت اَمَك انوبَجْعُم يأ ذحاَو نوُهِكاَفَو

 .نوبجعم نوُهكَفَو .نوممِعات

 ُريِميْلاَو ببياّطلا ىلع ةَتيبْلا) :لاقيو .(ذغب امأ) :لاقي ٤: باظجخلا لضف »

 . (بولصَمْلا ىَلَع



 رع -- ,« .

 امأو {ءافلا حتفب اذه ،هيلع نم ليعت ٍةَماَفِإَك ةَقاَقإَو ةحار :« قاو »

 قاومَو قاف :لاقيو .نيَتبْلَحْلا نيت ام رادقم تقولا نم ءاقلا مضب :هقاوُف»

 اهَذعَب سل ىأ :4 قاوَق ْنِم اَهَل ام , :هلوق ىَنْعَمَو .دجاو ىتغَمب مضلاو حتفلاب

 .زاقينا اهل ام يأ :ه قاوَق ني اهل ام»ق ،اينذلا ىإ غوجز ال ةئافإ
 ىف تلعف امم :لاقئَو .دحاو هللا تاد ى أ :4 هللا بنج ىف ثظََق»

 :ريك َلاَق ؤيتججاَح ٤ بئجَج

 :7 كيلع ىرَح دبت هل ,قشاع بنج يي ةللا نينت ر الأ

 .رانلا ةتَسَم ذَق نيط :4 رامن »

 .َنوتذَألا ةئريِشَع :4 هتليصَت»

 زجاف بِاكْلِل ليِقَق لَمْلا روجلا لضو .قَحْلا نَع الام :ه ارجاَ»

 ضغت َلاقَو .قحلا نع لا ةنأل ؛زجاق قِاَقْلِلَو ،يقذّصلا نع لام هنأل ؛لئام

 هليإ فت هنلا اك ةق هاتأ ناَكَو ،ةنع ةلل يض باطحلا نب رمعل بارغألا

 ارعش لاق لمح مخ مَلَق هَلَمُحَتْساَق .اهَرَبَدَو

 زب الو بقنت نيم اهتنم امم رمغ صفح وبأ هللاب متأ

 زجق نات نإ مهللا ةل زينخغا

 قذصلا نع َلاَم ناك نإ يآ

 ترَقَق :لاَقْيَو .هزِسكَت اَهَنأَك ،رهظلا راقف نم اَهَنِإ :لاَقيَو .ةيهاد :4 ٌةَرقاَق »

 .ةسأر تنر ادإ ةئشأز :لوقت امَك ،هراَقف تزَسَك اذإ لجلا

 .روجفلا :يناَتشجشلا خسن يف )١)



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح . ١٦٤

 .قزلا نم اهكف اَهَقنغأ :هبقر كَق»
 .رانلا يف ٹئاَهَتَي ضوفملا هبشي :4 لشارق»

 .مَّئَهَج يف او نيلفلا :لاقو خبط :هقلق »

 :ُهَموَُمّضَمْلا ءاقلا

 .لماتلا قحلا نيب قزق ام :4ناَقُف »

 اوشؤَق :لاقي .اضيأ زبُخْلاَو طنجلا وفلا :؟اهلصبو اهِسَدَعَو اهيو»
 امك {املاب غملا تدبأ ،مولا :غوفلا لاقو ،بوبحلا مولا :لاقيو .اوب

 ؟ ِ - 2 ٠

 .ربقلل فَدَجَو ثَدَج :لاقي

 آ

ّ 

 و هو
 .اًعمَج نوُكَتَو اًدحاَو نوُكَت ٠ ٌةَئيِفَس س :4 كلف ,

 ثتاَقَدَصلا امنإ » :ةَلؤَقَو قصلا لهأ :ليق ؛اوزصخأ نيذلا ِءاَرَقُفْلل» ه < ح 4 ه ,2 7 .اه . ٤. ذ . 2

 ال نيذلا :« نيكاَسَمْلاَو» ،ةَعْلب مهل نيذلا :؟ُارقْملا» :؛نيكاتملاو ِءارَقُمْلل
 :4 مهبولق ةَمْلَوُمْلاَو » ، تاقدصلا ىلع لامعلا :4 اهيلع نيلماعلاو » .مهل عيش

 تق يف يأ :4 باقلا يفو» ،مالشإلا ىلع مهلي ةلي ئبنلا ناك نيذلا
 نوجي الو نيذلا مهيلع نيذلا :4 نيمراقلاو» نيبتاكلا ينغي باقزلا
 زفاسملا :« ليبتلا َنْباَو» .ةعاط هيف نت هلل امف يأ :ه هللا ليبس يفو » .ءاضقلا

 .َكِلَذ هابشأو ،هب ْعّطَقْنُمْلاَو

 ٠ و ه َ ٠ ه ٠ . 2 و - و

 .رفكلا ىلإ ناميإلا نم جوزخَو ةيِصغَملا ىلإ ةعاطلا نع جورخ :4 قوشف»
 ے ,ج. ه إ ۔۔ ( : . ٍ ؟ .ه , ۔ 1 ث

 3ادزف ادزف يا :4 ىتاَرُف انوممثنج » :ىتْغَمَو .ديرفؤ دزف غعممَج :4 ىدارف »

 .ىغلا يف هكيرشو هقيقش ني ذرقئُم دحاو لك

 7 ُ م ث

 .اًعييضَتَو افرَس :4 اطزف »



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٦١٥ يك /

 . ه.

 .ةبوذعلا ثذغ
 م ٠

5
 

٣١
 

 :4 ت تا ارُف»

 .عزفلا نم ؛هوُل تعق .مهبولق نع غَزَقْلا الخ :« مهبولق نَع عزف»
. 

 يأ :4 ثَجرف ذ ُءاَمَشلا او » :ىلاعت ةلوق ةئمو قوم شَو قوثُف :4 جوز ,

 .عوض :4 روظ»

 :ةَروُسُكَمْلا اقلا

 كل اهَللَذ يأ :ه اشارف ضرألا مُكَل َلَعَج» :كت هلؤَقَو .اداهم :4 اشارف »

 .اهيَلَع زارقبسالا نكمي ال مكيلع ةّظيِلَغ ةتزَح اهلَعْجَي ملو

 ةعامج :4 ةت »

 ةُماطِف :4 ةلاَصف»

 .جف وهف نيَتيَش َنْيَب حق ُلُكَو .جف اهجاو .كيام ىأ :ه اًجاَجِ»

 .موزلا ناسلب ناَتشُب :4 سوؤر »

 .اَهيَلَع سانلا َقَلَح ييلا هللا ةقلخ يأ : اَهيَلَع سانلا رطق يتلا } هللا ةَرظف »
6 

 .ْمُهَقَلَح ابر مهَل نأ اوُمَلْعَي نأ وهو

 دُحَجْلا يف )ن إ)و .هيف مُكاَتكَم يذلا يف ي : 02 هيف ْمُكاَنَكَم م نإ اميف ط

 .(اَم) ىتغمب

 .َتوممَي ىّنَح داتؤأ ةَعَبْزَأ ني ب َلججَولا دمي ناَك :4 داتؤألا يذ َنؤَعزِفَو »

 .اهحيحصتب ثمقف ،يلوعملا ةخسن يف ةفيرشلا ةيآلا يف فيحصت درو )١(



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ - ١٦٦

 : ةَحوّتْشمْلا فاقلا

 ساَعَو ساججَو ساق تْلَق :لاقي . 7 تلص .4 مكبولق ثسَق ,

 :")رعاشلا لاق) 5ةل الباق سيل ،ركذلا نع فاج سباي لض يأ ،تاعَو

 ."(وَجَحلا ظعاولا لوقل نيلي لهو ابأ ايساق ابلق وكلا غفني ال

 ا١٢, ي هل اتيغ تز اذإ لجزلا ثؤق ؛لوت .افقلا نم لضأو .اتغبنأ :4انيتف»
 رما يِف . ٥

 ةالصلا يف مايِمْلا ثوئقْلاَو ؤةيدوبُعْلاب نوِقُم :ليقو .نويلم :4َنوتناَق»
 انُك» :َلاَق هنأ َمَقزأ رن دنر نع يورو .ثفمّصلا ثوَُقْلاَو اعلا توملاو

 نَع اًنكتشأ ثلزن املف 4 يتناق لل اوشوثَو» تلَزَت ىح ةالصلا يف ملكت
 . «ةالّصلا يف مالَكْلا

 :ه ءاتلا نم ٌدِعاَوَقْلا»و .ةدعاق اهذحاَو اشاسأ تێتلا نم :ه دعاوقلا »

 .لبحلاو ضيحلا نع ْذَعَق :َليِقَو ،ربيك نيم جاززألا نع نذَعَق يئاللا ُةاَجَعْلا
 و

 .اه ريب دعاق هدحاو

 داهزلا نم رعاش :ديعس وبأ ©يربربلا هللا دبع نب قباس همساو ،يربربلا قباس وه رعاشلا (١)

 نم نكي ملو 5،هل بقل يربربلاو إةيمأ ينب يلوم نم وهو ،قئاقرلاو ةمكحلا يف مالك هل

 ىلإ يبرعلا برغملا نم رجاه هنأ ىريو ،ةيبرع لوصأ ىلإ نيثحابلا ضعب هدريو ،ربربلا
 ثذّح دقو ‘فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةياورب امتهم ناكو "ماشلا يف قباس ماقأ .ماشلا دالب

 مامإلا قباس نع ىور نممو .(ه١١! :ت) يقشمدلا لوحكم نع تاياور هلو ىاهيف

 يف اهدجسمل امامإو ةقرلا يضاق ناك دقف ؛ءاضقلا يف لغتشاو .(ه٧٥١ :ت) يعازوالا

 ةفيلخلا ظعو يف رابخأ هلو ظعولاب رهتشاو ،(ه١٠١ :ت) هنر زيزعلادبع نب رمع ةفالخ

 ٩/٢٠. ج ركاسع نبال قشمد خيراتو ٣/٩٦ج ،مالعأ يلكرزلا :رظنا .زيزعلادبع نب رمع

 .يناتسجسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)

 .هرثأ يف :يناتسسلا خسن يف ()



 اذك .. س = صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .لجر ىَلَع مايق نم سيلو الوز ال يذلا الا ميقلا :4 موُيَقْلا»

 .عييتشش مياق :4بق» م
 َلاَقَق .راتتلا ريسيفت يف تفيئخا دَقَو .راطنق غمج :4 وؤيطاتقلا »

 :ليِقَو) "لاقثم فلأ فلآ :ليقو .ةضف ؤأ ءابه م د كشم غلم :مهضعب

 اتنثا :ليقو ،رانيد فلأ نونامث :ليقو رانيد فالآ ةعبس :ليقو ٍلظر ةئام

 ةئَلمُجَو ،كلذ ريغ ليقو ،'(اهماكحأل ةرطنق ازاطنق تيممشو .ةيقوأ ةرشع
 تلآو 5ةرذبُم ةرذب :لوقت امك َلَمَكُمْلا :4 ةرظْنَقُمْلا»قو .لاملا نم زي هنأ

 2٤ ۔ڵ ة

 ةئالن ريطانقلا نأك ءقعَضممْلا ةرطنقلا :ءارقلا لاقو .مات يأ تلم

 .عزجلا فاقلا حم خزقلا :ليقو .حارج :مضلاو حتفلاب 4 حزُئَو حزق»

 .مسالا مضلابو ردصملا حتفلاب :ليقو) ‘حزجلا ملأ فاقلا مضب زقلا
 .'"'(حالس ريغب ناك ام مضلابو حالسب ناك ام حتفلاب :ليقو

 .راهنلا فضي نومئان :ه نولئاَق»

 .امهَل فَلَح :ه اَمُهَمَساَق»

 .'"'(4 ةئيَِقَو وه مكاَرَي هَنإ» :ىلاعت هلوق كلذ نم) .ةمأو هليج :4 ةليبق »

 دنع مهل عفش عفشت ةلق ذمَحُم :َليِقَو ةوهق احلاص الَمَع :4 قذي مدق ة »

 .راب راَبُغ .43 ةرَتَق ط

 .يناتشجشلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 .يناتسجئلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)

 .يناَتشجَسل ثج 4]ا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٣)



 ؛يناثلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٦١٨ . 2٨

 .ةيهاد :ه ةعراق »

 ينعي :« نارلعق نيم مهليبارَس» ىئغَمَو .لبإلا هب ىلطُي يلا :نارطق »
 نم هب ىقَوَتُي ام نوكيف ،مهْيَلَع رانلا زَح يف ديزيل اسانل نارقلا مهل ليج
 .هرح ىهتنم علب ذق ساح نم م يأ :')(نآ رطق ني) :أرقيو .اباذع باذعلا

 .َنيِسِئاَي :(نيطياق)

 .هزىسكَت يأ َرَجشلا فقت ةديدش احير ينغت :ه يزلا ني افِصاَق»

 :لاَقُيَو .اًئيمَض يأ :ه الييَق ةكئالملا هللاب يتأت أ » :هلوق يف :4 اليب »

 .ةئياَعش يأ ةلباقم

 .اليب اًقَيَض يأ :؟اروتَق»

 .اديعب :ه ايصق »

 .رانلا ن ةلغش :4 «»

 بارت نم يمك لم ثذَعأ : :لوقن : :4 لوشزلا رأ نم ةضبق ثضبق»

 داًّصلاب «لوشسَلا رقأ نم ةصنث ثضتبقق» :أرقيو .ةن يرج " ئطؤق

 " فارطأب تَذَحَ :لوقي ةلمهملا

 .سلمأ ضزألا ني وتنش :؟اقصفص اعاق»

 .سكلا مفلا .ائكَلْهأ :ه اًَنمَصَق»

 .يضر اذإ ًةَعانَق عِنَقَو . .لأس اذإ ،اعوُئُ نق :لاقي .لئاس :(غاق)

 :كنو هلوق ةنمو .ةَتْضَعبأ اذإ ىلق هيلفأ ةئيَلَق :لاقي .نيضنُم :ه نيلات »

 .4 ولق ا , َكَعَدَو ام»

 نب ديعس مهريغ نمو ،ةريره يبأو سابع نباو يلع :ةباحصلا نم لك اهب أرق ةذاش ةءارق ()

 ٥٢٤. ح :تاءارقلا مجعم .مهريغو نسحلاو ةمركعو ريبج



 ٨ 1 ١٦٩ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 نشخ ئأ .نهجاوزأ ىَلَع نهَراَصبأ نزرصَق :4 فزتلا ثارِصاق»
 .مهريَع ىإ نخَمظَي ملو .مهيلع نهراَصبأ

 .ةعاطلاو ءاعدلا توئقْلا لضأو .لتلا تاعاس لصم :4 ليللا اتآ تياق»

 ةكَم ينغي :4 ميظع نيتيرقلا نم لُجَر ىلَع» :كي هلؤق نم :4نيتيزق»
 .فئاطلا

 نمو » :نت هلقو .ةنوبسخي ال ثيح نم مه اببس :4 مهل اًتضَيَقَو ,
 .اناطيش هل بسن ذ ىأ : :4 نيرق هل َوُهَق اناطيش هل ضقن ٍنَمحَزلا ركذ ْنَع شغت

 هَءاَرَج لذ هل لعجت .

 :لاقو .روشلا لئاوأ يف '"يجهتلا فوزح رئاس ىرجت اهَراَجَم :؟ ق»
 رارضخإو ،ءامسلا ىلع ةببَقُم) .ضزأل اي طيجش رضخأ ردَجزَبَر نم لبج تاق
 .'"(هنم ءامسلا

 .نيَتيِيَرَع نتَسؤَق رذق :يأ :4 نيسؤَق باق »

 .تؤمْلا ينغي ةَينَمْلا :ه ةَيِضاقْلا»
 .نوزناججلا يأ :4 نوظيساقلا»

 .زقلا وهو رشقلا نم ةلَوْغَف ةرَوِسَقَو .ةامر :لاقو .دسأ :هٍةَرَوسَق»

 مايألا نم نوكي اَم دشأ بَصبَصَعَو بيِصَعَو وطاَمُقَو : .4 اريرظمَق ط

 .البلا يف لوطأو

 )١) (يجهتلا فورح) هباوص فيحصت وهو (يهنلا فورح) :يلوعملا ةخسن يف .

 نبال بوسنم ريسفتلا اذهو 6يناتشجتلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (؟)

 يبأ نب يكم .ةياهنلا غولب ىلإ ةيادهلا :رظنا .ريسفتلا بتك يف امك هنع حص نإ اث سابع
 ٥٧١٥/٩. ج ،بلاط



 (يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٧٠ ٨

 .ةضفلا ضاَيَبَو "ريراوقلا ءافص اهيف عمتجا دق ينغي :هٍةَّضف ني ريراوق »

 ٥لخَنلا قانعأ دارأ (رضصقلاَك) أرق نَمَو .روصقل ةلا نم ذاو ٤: رصق »

 .ةعطقنملا لخنلا لوضأ :لاقي

 يأ "ىرخأ دغب ةوَم بض ةنأل كلذب ىمس ،ُتقْلا بضقلا :؛ابضَق»
 ,) ه رعاش لاق) 0 عطق

 انيم يبز نمحرلا بشّشضق الأ

ُ 

 ."( عطق يأ

 .اضيأ ةيالا :ه ةَعراقْلا» .ةماتقلا مؤي ينغي :4ةَعراقلا»

 :ةَموَمْضَمْلا فاقلا

 ؛انآزق يممُس اممَنَِو ،هزيَغ هب ىممَسِي ال ةصاخ ك هللا باتك مشا :هنآزق » :ح. 2 2 ّ ٦1 ؤ ١١. ..ح ذ ِ ,
 ٥} ۔,١ |١¡ 2 (٣) ذ ١۔ 2 }.۔]2 ۔.د ُهَمْجَت هنأ ّ

 رعاشلا لؤق هنمو .اهَممضَيف روسلا غَمْجَت

 ا[ ہ -- أر ه َ م _ ا

 :لاقيو .ةءارِقْلاَك ارَدضَم آوُقْلا نوكيو .ق ادلو اهمِحَر يف مضت م ا ي
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 َناَك رْجَقْلا َنآزُق . :كل ةلؤََو .ةَتسَسَح ةءارق يأ ءائسسحَح انآ و رقي نالف ١

 .رجفلا ةالص ي ارقي أرق ر ام يأ .4 اًدوُهْشَم

 :لاق هيفنت ْنَع اهنم شيثزلا ربخ : اذإ إ بَرَعْلا ث هذ : :4 ةكئالمْلل الف »

 :همامتو .لئاق تيبلا اذهل فرعي ال (١)

 اهنيمي يبر مخرلا تضق الل اهئيجمم اتفلا كلت ثبرضالا

 ١٦٧١. ج :هريسفت يف ريثك نباو ١٣١. ج :هريسفت يف يربطلا :نم لك هدروأ

 .يناتشجَسلا خسن يف دجوت الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)

 :تيبلا مامتو }هتقلعم يف موثلك نب ورمع رعاشلا (٣)

 انينح أرقت مت نؤللا ناجيه رمب ةاقذأ لظيع يغاي



 ١ ٧ ١ هت / . صنل ١ قيقحت :يناثلا مسقلا
74 

 مث ،ورشأ لي ىلع نو نوج :و هلْغفَك نوُلَعْفَي هعاب نأب هملعل ،انْعَنَضَو انلع

 ا .اَئْعَنَصَو وُقَي ةقوُسلا نم لجَولا راص ىتَح تييل لامعتسالا

 .تركذ ام

 قارعلا لغأ دنعو اهلا زاَججْلا لغأ دنع ُزُقْلاَو .ِءزُف غمَج :4 ورف »

 تجَجَرَحَف ،ءيش ىلإ ءيش نم جوزخ ةزْقْلا نأل ؛باضأ ذق ٌلُكَو .ضيحلا
 .ةديبع يبأ لؤق اذه ضيحلا ىلإ رهلا نمو رهظلا [ىلإ] ضيحلا نم [ةأزملا]
 غجزت يذلا هيفول يأ ؛هنراقلو هيزقل نالف عججَر لامي .ثقوْلا ُزْقْلا :هريغ لاقو

 يف ةلي ىبنلا نع يورو .[تقَول ىت أت و وهملاو] ٥تقول يتات ضاق .هيف

 ,ا٢) ه وعاشلا لاقو 6اهيضئَح ايأ يأ 7 اهارقأ ايأ ة ةالصلا نع ذ دكقمَت» : :ةَضاَحَتشُمْلا

 اكئاَسن ءوزُف ني اهيف عاض اميل

 وهو زهملاو ضْئَحْلا :غورُقْلا : :تيكلا نبا َلاَقَو .نِهراَهظأ نم ينغ

 .دادضألا [َنم]

 و 4 ى . و

 نم نالغنف نابرق هريغو حبذ نم كنت ِ هللا ىلإ هب تررقت ث ام :4 نابرق «

 .ةبرقلا

 .انايع البقَو .اضيأ ةلباقم اليبَقَو .ليفك ئ 7 عمج فاتضأ :هالب »

 .اهب مهل ةقاط ال :هاَهب مُهَل َلَبَق ال» :ىلاعت ُهلؤَق امأو .اًفاَتقَْسا البق

 .'"(دارجلا دالوأ وهو ابَد :ليقو بابذ :ليقو ،ثيمغارب) :4 رمث ط

 ،يذمرتلاو ٢٩٧، مقرب ،ةراهطلا باتك 5دواد وبأو ،؟١/٢٠٢ج ءوضولا باتك ،يمرادلا هاور ()

 ٦٦٢٥. مقرب ةراهطلا باتك ،هجام نباو 0١٦٦ مقرب .ةراهطلا باتك

 :همامتو ،ىشعالل تيبلا ()

 اكان وزف ني اهيف عاض اميل ةعفر دمحلا يفو الام ةثزوم

 .(ابلا راغص) ةملك الإ يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 __ - (يناتلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك گ ١٧٢ ٦

 .موزلا ةعل نازيم :هرسكو فاقلا مضب 4 شاظشقو س و .ث اطسق «

 :مهلوق ْعَم .7 و .رابلا ُءاَمْلا َوُهَو .روفلا نم م وَتشُم م 4 َكَلَو يل نيَع ؤ «
 
7 
 ء

 ةبذع نُْحْلا ة ةَعُْمَدَو ٠ ةدراب روزُسلا ةعم ةع ةَعْمَد ةل ؛َكَتَعشَد هللا ةرب يا َكَنئَع هنلا وق

 .ةحلام ] ۔ ةخسن ۔

 4 رظنت ىتَح رثأ يعبتا : :4 هيضق

4 

 كامأ

 نم

 يف ت ت اَعباَق ينعي : .4 تايِساَر روث ط

[ 

 .نوباذَكْلا نل :هانعم ،'")(مهيلع ءاعد) :4 َنوِضاَرَحْلا َلُف»

 مايق نم لاح لك ىع ناتث ،لؤاتتملا تيرق اهثرمَت :ةيناد اهُوظُ»
 .تظق اهدجا .ماين دوقو

 ةلبقلا تيمش ؟ةجخوتت نيأ ىلإ أ ؟تئلبق نيأ :لاقي .ةهج :4ةلنق»

 الطر نورشعو ةئام :َليِقَو ،ةيقوأ اتئامو فلأ :ليق .زايغم :هراظن »

 .'"'ابهذ رؤقلا كشت غلم :ليقو

 رئألا مايقو ءاشا انف ردصم يات غفجج زنام ةئالَن ىَلَع :4 مايق »
 مكل هنلا َلَعَج يتلا مكلاومأ » :هزكذز رع ُهلَوَق ه ُهنِمَو .رمألا ه هب ب موق وقي ام ُماَوِقَو

 .اماوق يأ :اماي

 .ةزاَح :يناتسجسلا خسن يف )١(

 .ةملك الإ يناتشجشسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(

 .(ريطانق) ةملك يف الصفم اهريسفت مدقت )٣(



 ١٧٢٣ .رر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .دحاو ىئغمب الؤَقَو :هاليق»

 وُه :ِاَمَلُعْلا ضغب َلاَقَو .سيسق مهدحاو ،ىزاَصَنلا اسو :4 نبي {

 همْنَتَتل اذهب يمس شيشقلاق ،هَتْعََتَت ا إ ُهّنِصَصَقَو َءىشلا ث اثشسشتق نم ليف

 .هيناعم زاآَو ؤةباتيك

 .شيطارَق اهُغمَجَو .ةَقيجَص :4 ساظزق ط

 :وُنِق اهُذحاَو .لخنلا قوذ . :4 ناَوْنق {

 '»ركفتتملا ةلختلا ونقَك وشييأ)

 '}"رخآ لاقو سيقلا ئرما هلاق

 بض هل ماقي ام فيس زهلا اذو ةمَج ثداوحلاو يرغش تي الأ

 :تيبلا مامتو ،ةريهشلا سيقلا ئرما ةقلعم نم ()

 ركفنتملا ةلختلا وني رثيفأ مجاف ةوشأ نتملآ ثريزت عزن

 هناويد) يف تايبالاو ،(م٢٣٢١۔٦٧١١/ه٩٦٦ ۔ )٥٧٢ ينويعلا برقملا نبا ريمألا رعاشلا وه )٢(

 مساو إم٢٠٠٢٦ نيطبابلا زيزعلادبع ةسسؤم :ط ‘بيطخلا ىسوم دمحأ قيقحت (٧٦ص

 ،ينويعلا يعبرلا رابض زيزع نب نسحلا نبا برقملا نب روصنم نب بزقملا نب , لع رعاشلا

 (نيرحبلاب عضوم) نويعلا ىلإ هتبسن .ةرامإ تيب نم ديجم رعاش :هللادبع وبأ نيدلا لامج
 نب يلع روصنملا وبأ» اهريمأ هدهطضا (يبرعلا جيلخلا يبرغ) ءاسحالا لهأ نم وهو

 .ةدم هنجسو ،هلاومأ ذخأف ،هبراقأ نم ناكو «يلع نب هللادبع

 يف لزنف داعو .ارهشأ دادغب يف ثكمف قارعلا ىلإ لحرو .ضضم ىلع ماقأف ،هنع جرفأ مث
 ،هكالمأو هلاومأ دادرتسا الواحم «ءاسحألا» هدلب يف ةيناث رقتساو «فيطقلا» يف مث «رجه»

 ءاهيلإ لصو املف }لداعلا نبا فرشألا كلملا ءاقلل ه٧١٦ ةنس لصوملا رازو .حلفي ملو

 توقاي لصوملا يف هب عمتجاو .طايمد يف جنرفإلا ةبراحمل اهحرب دق فرشالا ناك
 نم هريغو اؤلؤل نيدلا ردب لصوملاب حدم» هنأ ركذو ،هرعش نم نيتيب هنع ىرورو ،يومحلا

 «يويط» ةدالبب وأ اهب يفوتف كنيرحبلا ىلإ كلذ دعب داعو «هومركأو هودفرأف ،قفنو ،نايعالا

 هتايح ،بزقم نبا» نارمعلا دمحم نب نارمع رصاعمللو .«ط رعش ناويد» هل .نامغ نم
 0٢٣/٥ ٢٤(. ج .يلكرزلل مالعألا) :رظنا .«ط هرعشو



 (يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 1 ١٧ - ٨

 ثعلا هذرؤمَو ىعزملا كلذ مُهْل اندعب قار له ِءاَعزَجلاب يحلا نع

 .'"(بلْغلا ةقِتاَدَح ناونِق ليياَع ثاو ىلامشلا يازلا منأ َهَو

 داَرأ) ،ءاطلا نيكشتتب (امعطق) :أرق نَمَو .ةعطق غمَج :4 ليللا نم اعظق »

 ام مشا ردصقْلا يفف د فاقلا حنفب اًعطَق ىشلا تعطق :لوقت وُمَت .'"(عطف ام مس ام مش

 .عاطأ غمَجْلاَو .عطق اظطقَسف :,

 .تايناَدَتم ىرف :ه تاَرواَجتُم عطق »

 لهأ ضعب لاقو ؤضزألا نم يوتشلا َوُهَو ،رحاو ىئغَمِ غاَقَو :ه ةعيِق

 .عاق غمجَج ةَعيِ :ملعلا

 ٣) 'بَرعُم يسراف وهو .موزلا ةعل نازيم .4 شساظطشت ط

 نم «نزق» رق هلزنم يف َرَقَو :لاقي .راَقَوْلا نم :4 نكتويب يي نز »

 لَوَحَو 6ىتوألا ءارولا فَذَحَف ؛'‘«نزرقا» دارب وقي وق : :لوقي نَميِ رارقل

 .«نزق» يقبف ،لضَوْلا فيلأ تطقس فاقلا تقرح امل إفاقْلا ىلع اهَتَحْنَ

 .ةاونلا فاق .4 ريمظق ط

 .زئاوجلاب بْتكْلا وهو طوقلا دحاو :ه انطق »

 غشجَج اطلا حتفبو ،ةضعب :اشلا نوكسب (اعطَي) :رق نَم :هاعظق»

 .')ةَعطِق

 .يناتسجسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم دهاوشلا هذه )١(

 .يناتشجشلا خسن يف امب هبيوصت مت .يناتشجُسل ثجلا ةخسن يف ةرابعلا هذه يف فيرحت درو )٢(

 .مضلاب (ساطسق) ةملك يف تاملك لبق اهريسفت مدقت )٣٢(
 .يناتشجشلا خسن نم بيوصتلاو «تررق» يلوعملا ةخسن يف (٤)

 .(ليللا نم اعطق) ةملك يف تاملك لبق اهريسفت مذقت )٥(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٥ ٧ ١ رءخ-` . مجر

 ُ رهد مه م, .ه

 :ةَحوَْضَمْلا فاكلا

 .ايندلا ىلإ ةَعجَر :4ةَرَك»
 .ح ّ

 أ :4 ةاك ملسلا يف ف اولحذا { : :كيو هلؤقَك .اعيمج يأ َةَماَع يأ : :4 ةفاك
 هفكت يأ :هاريو اريِشَب سانلل اك الإ ةاتلسزأ امو » :ىلاعت هلوق .مُكْلُك

 .اَهَنَصَحَو 9 هنإ اَهَممَض : .4 اَّيرَكَر اَهَلَمَكَو »

 .َعْئَغْلا نيباح :4 اَيْيَلا نيِمظاَك»

 غم تاغل ثالَق اعقو نِيَعَكَو عات نزو ىَلَع ؛زَكَو ءاَكَو 4 نِتأك»
(). 

 نم ردصم يمه :ليِقَو َدِلاَو الو فَل َدَلَو ال لجزلا تومي نأ .4 ًةَلالَك»

 إلاف .سأزلاب هيطاحإل ليلكإلا يمس ةئمو اهب طاحأ يأ .«بسنلا هَللَكن»
 .نيفرطلا باَمَذ نَع تاق ذَقَق ،اَمهْفْلْسَي مَلَو تاق اَدَق ،لججَزليل ناقَرَط بألاو

 ذوخأم ،يبسنلا لئَكَت يف ةبيصمليل مشا اهَنأَكَو .ةلالك نيقرَسلا باَمَذ يمشن
 للَكب) ام ةَلاَلَكْلا نأ ه زاضصيخا .= ةعاجشلا ىرْجَم يرج هني

 .لجل نافرع امهنأل ؛كيلَذ نم ناَجِراَح ذياولاو دَلَوْلاَو .هب تاطأ يأ (لا

 .لعفي نأ ةا :[ناقُي الو] ،ُاَعْفَي داك لاقي :4 مهني و قير ة ثولُث غيزت ةاك»

 .يم .4 غيزَتَو َو » .لعفت مَلَو ممه (ةاَك) ىّئغَمَو

 .ريعب لمح ينغ :4 ريم ليَك»

 .ةوكشَت الو ةزح شيباخح 4 ميظك و



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٧٦ ٨
 - _رقخ-۔. . -<

 هلوو هتبارق ىلَع لقث :4ةالؤم ىلع لَك»

 سأكلاف ،خَدَق وهف ايلاخ ناك اذإف) ،يبارشلا نم هيف امب ثانإ :؟سأك»
 ."(و حدقلاو ةنؤم

 .لتجْلا يف زاغ :()

 :لوقتف "سفنلا عاقم نتملا يئ برعلاو .وهَك يأ :4:يش هيفيك سيل»
 .امه يل لاقي ال انأ يأ ،اَذَه هل لاقي ال يلفمو ،اذك لوقي ال يلثم

 ْبَرَعْلاَو .كيد دئع نولعفي فيك يأ :هكئالملا مهنتَوت اذإ فيمك»

 . مهمالك يف اهرؤَد ةرغكِل اَهَعَم لغفلا ركذ 7 فكب ) ىنكت كت

 . اًضْنْب َمَظَع يأ : 4 هللا دنع ائْشَم رْبَك ,

 ؤ لشَر نم دي ني ُهَعْلَسزأ ام كل ناق .الئاس الفز :4 اليهَم ابيثك» ٠

 ثزراَص ىتح - اَهَيَلَوَلَز ئ نم تتف َلاَبِجْلا نأ ينغ ت ر .هله ذ دقف : :َكِلَذ وخ ة ؤ بارت

 .ٌيِرُذَمْلا لزلاگ

 '""(زادتسا يأ) نهْيذَن بعك ذَق اسن :4 بعاوكَو»

 .مهل اولا :4 مهولاك»

 "رعاشلا لاق) ،لمعلا يف بوؤلاو ئعسلا حذكلاو .لياَع :ه حداك»

 “(ناتنإلا اهيأ تكيفتل خذئاو ثيم كنإق لجو ىلع لمغإ

%
 

,

 

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ©يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)

 نييبتلاو نايبلاو ٤١٤/٦، ج :هريسفت يف يبطرقلاك ءاملعلا نم ريثك هدروأ دقو هلئاق فرعي ال )٣(

 ١٦١/٣. ج :ظحاجلل

 .يناتسجسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٤(



 ٨ ١٧٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 __ لث؟ -. ر,۔ تي

 ىف ‘باصتنا :دبك :ليقو) ،ةرخآلاو ايندلا رومأل ةدباَكُمَو ةت :«ربك»

 .'"(4 دبك ىفف ناسنإلا اَنْقَلَخ ذَقَل» هلوق

 .اًهَرَفَكَو اهدَحَج اذإ ةمعنلا َدنَك :لاقي .زوَُك :4 ذوئك»

 .وجَرَو عذَر وهو ‘تئَنلظ امَك رئأل ١ سيل ىأ :؛الَك»

 .مهليحَو مهركم :4 مُهَديَك»

 .ةرْغَكلا نم َلَعؤَف :زَتؤَكَو .ةَنَجلا يف زهت :4 رتؤكلا»

 :ةَموَُمْضَمْلا فاكلا

 .داهجلا مكيلع ضرف :4 لاتقلا مكيلع بيك»

 :حتفلاب ةقشم ؛مضلاب :لاقيو .ناتغل مضلاو حتفلاب 4 و ةزك»

 ام حتفلاب ةزَكْلاَو مضلاب هيَلَع ةسفت أاسنإلا لمحي ام ةزكلا نأ ينغي ،ةاركإ

 .هيَلَع ةرفأ

 .ةمعنلا ذخَج :4 َنارْفك»

 :كلق نم .َمَنهَج يف مهسوؤز ىَّلَع اوقلأ ىأ . اوُبَبَك ةلضأ :4 اوبكنمك ,

 .ةَتَلَق اذإ اتإلا ثێبك

 .غاززلا ينغي :4 ةئابَت رافكلا بجغأ» :كت هلوقو .رفاك غمج :هزاقك»

 .هاطغ يأ ،هرَمَك ضزألا يف رذلا ىقلأ اذإ [ةنأل] ؛زفاك عرازلل ليق امنإو

 .اوكِلْهأ :4 اوئبك»

 . اريبك :4 ارابك ط

 .ىربك عمج :(زب)

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو 6يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)



 ؛بناتلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٧٨ ٨
 رح ... رق

 . . زَوَكُت امك تقل :4 ثرَوك» :لاقْيَو .اهؤؤض تقذ :؟ ثرو »

 اق .ئيشلا نَع ا ٠. ء ءاطغ ١ ظ ةك اَمَك ٠ تيوق ٠ تقزر : .4 ثٹظطسشمك ط

 . ُهَعغَوَت اذإ دجاو ىئغَمب ُهنطَشَقَو دلجل ١ تطش

 .الثم :(اَوُمُك)

 :')ةَروُسُكَمْلا فاكلا

 ٠ ۔ ١۔٠ ِ ,ه ٠. ۔ ه .ذه ۔ .ه ٠

 .هتمحَر نم نێبيصت :4 هتمخَر نيم نيلفك»ق .اهنم بيصت :؟اهنم لفك»

 .يرشأ يف اوُلاَتخا 4 نوذيِك»

 نم دنَكْلاَو هيلإ اخأ اتممض ىتح ةتوخإ هل انذي ىأ :؛تفشولل انذيك»

 .ذْنَكْلا هب عقي يزلاب ةئب ةَئيِشَم 7 هللا نمو ، لايتحا َنيِقوُلْخَمْلا

 وجَي نيسلا نيكشتب :4 اًقشيك»ق .ةمسك ةدحاولا .اعطق :هافستيك»

 .نيسلا حتفب لوألاو رذِسَو : لم اعمجو ادحاو نوُكَي

 ."اخأ ذخأيل ةليح هانْمَلَع يأ :ه فسويل انذيك»

 ن آ م ه ۔ڵغ

 ريبكلا ردصم زنيك :لاقي .ةمظْغُم يأ 6ناَتَعُل ابلا نوكسب « ةرك هربك »

 .نسلا ريبَكْلا ردصم ؤبكَو روشألاو ايش اتشلا ة نم

 .زْبَكَت ىأ :4 هيغلاتب مه ام زنيك»

 يف غايربكلا امُكَل نوُكَتَو» :كي ةلوق ةنمو .كلمو ةمظَع يأ :4ثايرنيك»

 فاكلا يف يلوعملا ةخسن يف تءاج (اندك نوديك لفك) :يهو تادرفم ثالث لوأ )١(
 يف اهنأ ىلع قفتتف يناتسجسلا خسن امأو ،خسانلا نم فيحصت هنأ ودبيو ،لبق ةحوتفملا

 .حيحصلا بيترتلا ىلع اهتبثأ كلذل ةروسكم اهنوكل ةروسكملا فاكلا ةيادب
 .ليلق لبق تركذ دقو ترركت )٢(



 ١٧٩ . - صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
  74رس . :٨٣

 رئأ نم بلطي ام زبقأ هنأل ؛ءايربيك كلملا يمس اممَنِإَو كلملا يآ 4 ضزألا

 .انألا

 ام اهنم ىأ :هائاَومَأَو ءايحأ » :لاق م مث تفك اهُدحاَو 5ةيِؤأ :4 اًئاقيك»

 ءايخأ مهُمْضَت يأ ،اهلهأ ثيكَت :4 اناقيك» :لاقيو .ثبني ال ام اهنمو ،ثبنب

 هَتُمَمَض اذإ "ءاعولا ييف ى ءيشلا تَقَق :لاقيو .اهنطب يف اوش .اهرهط ىلَع

 .ىتؤمْلا [مضَت] ربقَم اهنأل ؛ةفَك دَقَوَعْلا عيمقت نوُمَسِي اوئاكَو ؤهيف

 .ابذك :4 اًباذِك»

 :ةَحوَتْضَمْلا ماللا

 َدَعِنأَو مُهَدَرَع :4 مُهَتَعَل»

 : ىتغمب :4 نُدَلَو .ىَدَل»

 .حاكنلا نَع ةيانك :4 اتلا مت ُمشنَماَلَو .مثنَمَل»

 مويفلا ىّلَع ُوبجوُي ملق ايم هوُدمتغَت مل ام ينغي :4 كناميا يف وغللا »
 اذو » : نن هلوقك ماَلَكْلا 7 ُلِطاَْلا اًضَْأ هنلا .«هللاو ىَلَبَو "هللاو ال» :وخ

 :جاجعلا لاق .مالَكْلا نم شحفلا اضيأ اَعّللاَو وغللاو .4 امماريك اورم وفَللاب اورم

 مّنَكَتلا و ثَقَرَو اَعَللا نَع

 ةئخرظا اذإ ءيشلا ثيعلأ :لاقي .ىعلمملا طقسملا يشلا اضيأ ؤذْللاو
 .هَطَقسأو

 :كت هلوقك (الَم) امُهاَئْعَمَف هباوج ىإ اجاتخَي مل ادإ :؛امؤَلَو ،الؤَل»

 :تيبلا مامتو (١)

 ملكتلا ثفزرَو اقللا نمع مظك جيجَح ,بارسأ بو



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك .ي ...و ١٨٠

 انيتأت امم ؤَل»و ،نويزاَيَولا مُهاَهْنَي المم يأ :4 نونابل ُمشاهني الول »

 .ةكئالملاب اًيِأت اله يأ :4 ةكئالملاب

 .مهِئلَع : ا اًنَطَلَخ .4 ْمهْنَلَع اسيل ط

 اهنأل ٥“تباَحلاو رَجشل فلا َقَلُث أ ةَحقلُم ة عمج ل ينعي :4 عقاول»

 . فرصتو ُهْبَلَمْئَو باَحلا ليخت اهنأل ؛حقال غمَج حِقاَوَل :ُلاقْيَو .هجتن

 ارشب ر ح حايرلا لِسزئ { . :هزكذ ز زع هلو اذه م حضوي امِمَو .[رْظَقْلا] لزني لخت

 .تَلَمَح ىأ : :4 اڵلاَقث اباَحَس تق اذإ ىَمَح ر هتَمحَر يدي نيب

 .اًعيِمَج :هاًميِفَل»

 .اًعمَجَو اذجاو نوكي .عور :4 سول

 .ءاتلا (ثيدَحْلا ؤْهَل) :َليَِو رْيَحْلا نع 7 .ةلطاب :4 ثيدحلا وهَل»

 .رذقلا ليل 4ةكرابم ةليل
 .ةائْغعمَو لوقلا ؤخت :؟لؤقلا نخل»
 .ةذيذل يأ :4 َنيبراشلل ة ةذل »

 .دوعي ال مث ،بنذلاب ملي نأ ممَللا :لاقيو .بولا زاقِص :4 ممَل»

 .َمُئهَج ءامسأ نم مشا :4 ىل »

 :دجاو ىنعمب ةتَحَوَلَو شششلا ةنحا :لاق .مهل ٌةَرِيَعُم ةرعم :هرتبلل ةَحاَوَل»

 .هتريغ اذإ

 ةَماَِقْلا م ؤي اهتفت غوُلَت َيِهَو الإ ةراق الو ةر سفن نم زيل :4ةماوَل»
 "ةنليط [مل] اغوش ثَلِمَع تتاك نإو ،ةنم ثدادزا اله اريخ تّلِمَع تتاك نإ
ً 

 .تبثأ ام باوصلاو .خسانلا نم فيرحت وهو (هتلمع ال) :يلوعملا ةخسن يف )١(



 صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا
 ١٨١ ريك ,حر

 .ةقرع مؤي :4 رتولاو» .ىحضألا مؤي :؟ عفشلاو» .ىحضألا رشع :ه رشَع رلايل»

 .هرخآ ىلَع تتأ يأ .عمجأ يشلا ثمَمَل :لاقي .اديدش الكأ ينغي :ه امَل»

 :ةموُمّضَمْلا ماللا

 .ةموضُخْلا ديدش َوُمَو ذلأ غمج ج :4 ادل »

 .رختلا مظعم ئه .ةّجْللا ىلإ توشم 7 ّيَجْل»

 ايغِإ :4 بوغْل»

 .ضغب ىلَع ةضغ نأ ؛بلقلا ني 5ارييك :ه ادبل»
 .تاَيَع :_ ةت .ز - باتع .4 ةَرَمْل»

 ةَروَسُكَمْلا ماللا

 اوُمَوَح اذإ :ن :لوقي .ةللا مَرَح ام ةدع اوقِفاَوْيل :هنلا َمَرَح امم ةَذِع اوئِطاوْيل»

 ا اومرَحْيَو مارَحْلا اولحي نأ اولاتُي مل :و روهلا دَدَع روهشلا نم

 يأ ضغبي مهضفغت ذولي يأ ،اذاولو ةَدَوالش هئذؤال ؤدنضق :ااؤل»

 .هب زيتش

 .انسح ءاَنَعي :4 قذِص َناَسل»

 ةَوْجَعْلا نت مل ام لخنلا ثاولأ يهو "نيل اهغمَجَو ةلت :هةتيل»
 :"ؤعاشلا لاق) ،ئنزَْلا

 "ةئيل قؤف ني ربابخألا قارفب ىّتَعَت نيح مامحلا ينامشز
 .باتكلا نم ىرخأ ةخسن يف يأ )١(

 ٩/١٨. ج :يبطرقلا ريسفت :رظنا .هدشنأ شفخألا نأ ركذ امنإو ةبسن ريغب يبطرقلا هركذ (؟)

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٣)



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٨٦ ٨
./ \ 

 هديزنو عمضلا يف هريسفت ىضم دقو اهمضو ماللا رسكب) 4 اذبل»

 نمو ءاضغب مهُضْغَب ثَكزَي ؟ادَبل» ىنعمو دن داق !تاعامج :""انه
 , . و

 هْئَلَع َنوُئوُكَت اوداك { . :ىلڵاعت ُهلَوَقَو .شرف يتلا دوللا و هذه قاقتشا اذه

 .هعاميشال ةوهَشَو ،نآزقلا يف ةبغر ةلق يبنلا نوبكري اوا يأ :هاد

 :هَحوُتْشمْلا ميملا

 ّ 7ِ . ّ . ه

 ىراصنلا :4 َنيلاَضلا»و .وهلا :4 مهيلع بوضفملا»

 يف ضَرَمْلا :لاقيو ،َقاَقنَو هيف تش :يأ بلقلا يف ضرم :4 ضرَم»
 نع روتفلا بلقلا يف ضَرَمْلا لاقي ،قَحْلا نَع زوُتُفْلا رصبلا يف ؤوُتُلا نْئَعلا
 .اضغلا يف زوثُف نابلا يف ضرملاو ،قحلا

 ةنوئتُجَيَف مهرج ىلَع رحشلا يف ظق شت ناك ؤلح يش :4 َنَمْلا»

 ريغ نم دبعلا ىلع ةللا هب نم ام نملا :لاقيو) "ريجنرَتلا نمْلاو شتولكأيو
 ."(ةأمكلا :وحن ءانع الو بعت

 ُدَجوُي ال غسفنلا قف ةتكشمْلا :ليقو .نيكشملا زدص :4ةنكشملا»
 .هسفن نَع كلذ ةلازإل َلَمَعَت نإو "سفنلا نغ غ ليِقَف الو زِسوُم ىدوهي

 .لجأ ىلإ :٤نيج ىلإ غاتم»

 .اوت : .4 ةَبوُثَم »

 مهُجَح يف هيل ًاإ نوجي يأ ٠ هيإ نونوثي اعجرم : .4 سانلل ةب ةَياَتَم <

 .لؤحتلا دعب عَجَر اذإ !نالف مشج تاق :لاقيو .ماَع َلُك مهترْمُغَو

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١)

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٢)



 ٦٦ . ١٨٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :لاقت .حبذلا نم + كسنتملا لضأ كسم ُذحاَوْلا .اَنِتاَدَيَعَتُم .4 اتَكساَنَم <

 اوُعَسئا مث .ك هللا ىإ اهب ُبَرَقَتُمْلا ة ةحيبذلا ةَكيسيَنلاَو ،ثخبَد يأ ،ثكسن

 .سسات دباعلل ليق هنمو ،ِةَعاَطلاَو ةدابيلا عضؤم ات ىتح هيف

 رعشملا و زع انَشَم ةعمَح و .هت ١ َدَيَعَتُم نم ني دّبَعَعُملل ملعم : رعشملا ط

 . 7 عمجب ىمست غمَج يمهو ذ ةَةلَدْزملا َوُه :4 ماَرَحلا

 .زامق :4زييم»
 هيف لجي يذلا غضؤمْلا ينعي .ةرَحنَم :4 ةلجَم»

 .دحاو ضْيَحَو :4 ضيجم»

 ل هني .مُهَهوُجْؤَو مُههَقاَرشأ ينغي :4 ليئارسإ ينت ني الملا »

 و .يشلا تلم ئ نم قاقتشا .' «شيرُق نم ًأَمْلا كئَلوأ» : : زنل يبنلا

 " امَو ،بْلَقْلاَو َنِيَعْلا توؤَلُمَي ني هذلا :ألَمْلا هانْعَمَق .اريكُم ناك اذإ \ىلَم
4 

 .اذه

 .نوئجَم ئأ سشسوشسُمَم لجر :لاقي .نوئج :ه ٌشَم»

 ةِقاَعْلا وشب 7 .4 ًةَظعؤَم 7

 امهدحأ) ۔ قَتْغُمْلاَو قبْعمْلا :هجوأ ةَيِناَمَت ذع ىّلؤَمْلاَو .انيلو :4 اتالؤم»

 ءاغم ىلؤملاو ءيشلاب ىلؤألاو ئلَوْلاَو '"(ءاتلا مضب رخآلاو ءاتلا حتفب
 .فيلخحل أاَو ُراَجْلاَو ©وهّصلاَو ْمَعْلا نباو

 )١( مقرب يراخبلا هاور ٣١٨٥} مقرب ملسمو ١٠٨ «شيێزف نم ًالمْلا َكيَلَع ْمُهْللاه ظفلب امهريغو .

 )٢( .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم



 ؛يناتلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك آ ١٨٤
 هت ۔. ہخ ر

 زوفلاو .اَجت ىأ نالف َزاَق :لاقث .زؤَقلا نم ٌهَلَعْمَم ذا ٠ِ :4ٌةَراَفَم ط

 زاف ؛لاَقيَو .نودير امي ارَقَط يأ :هاراَقَم َنيِتمْلل َدإ» :ىلاعت لؤَقَو ارفلا
 .هب ز : ينال

 اهَذلؤأَق هيبأ ةأرما لجَزلا َجَوَرَت اذ ذإ ب َرَعْلا تَاَك { 9 يفف اًنقَمَو كن هللا

 ."قيق دلولل نووم

 ٍةَئيَس نيم كَباَصأ امو هللا َنمَق ٍةَنَسَح نم كباصأ ام»

 .ةمح ةنم الضف هللا نيف ةمغن نم كباصأ
 بن نم ©‘َكسنفَت ِ َر نمق 1 ؤ وشت رم َر أ رما نم ي آ :4 ةََيَس ْنِم كب اضأ اَمَو ط

 .يلع ثنيقوعق كشفت ةنبنذأ

 .اًنقَوُم :هانوُئؤَم »

 لاومأ ئ نم تبص ت تدأ امه ةَميِنَغْلاَو ْْنْغْلاَو ُمَتَْمْلاَو .منغم عممَج : .4 مناَغَم «

 .َنيبر راحملا

 َرَهَظَو .ريَسْلا ني يرع ذق ةانْغَمَو .ايتاع يأ اذرام يأ ارام :هاذيرم»

 مالغ ة هئِمَو ۔اهئاديِع ثزرَهلَتو اَهْقَرَو طقس اذإ 3اَدرَم ةرجش :مهلؤق نم هرش

 .وُعش ههجَو يف نكت مل اذإ إ ذرمأ

 .الدغَم :؛اصيجتم»

 يف هِتَحاَيِسِل اًحيىسَم تن ىسيع يمس : :ليق ،ل اَوْفأ ةنس ةنس هيف :4 ييلا ,

 (١) يناتشسجشلا خسن نم بيوصتلاو 6٥فيحصت وهو 6 اًمقم :يلوعملا ةخسن يف .



 صنل ١ قيقحت : يناثلا مستلا
 ١٨٥ رمك ر۔۔-تري

 ىلإ اهئرسَك تلوحو ايلا تتمكشأق ،لعفم لاقم ىلع خيش ةلضأو .ضزألا
 .اهعطقي يأ ءاهُحسمي ناك ةنأل ؛ضزألا عتق نم َليِمق حي ليقو .نيسلا

 ضمخَألاو صمخأ هلجرل سيل لجرلا حسمي نا هنأل ؛اًحيىيَم ىمس :ليقو

 [ال] ناك هنأل ؛احيسيم يمس :ليقو "لجرلا نطاب نم ضزألا ع يفخ ام
 جرخ ةنأل ؛اًحيىيَم يمَس :َليِقَو .قيدصلا خيسملا :ليِقَو .اهرت الإ ةهاع حتفن

 .نههذلاپ احوشمَم همأ نطب ني

 ىتح كرتت ر و َمُث "تؤمْلا ىّلَع تفرشت :ث ىأ قوت ىتح ةبووْضَم : .4 ةَدوُقؤَم ط

 .ةاَكذ رْيَعِي لكؤتو ‘َتوُفَت

 ةعاجم :4 ةصمخَم»

 :لاقي .مُهانْكْلَمَو اهيف مهانكس ،ُهاَْنََت :4 ضزألا يف مُهاَتَكَم»

 .دحاو ىئغَمب كَل ثنكَمَو كئكَلت

 نم ،توبَهَولاو توممَحَولا لثم ،ناَتَدِئاَز ءاتلاو ؤاَوْلاَو .تلم :4 تومكَلَم»

 زخ بهزُت نأ يأ ،تومحَر نم زيَح توبهَر :بَرَعْلا لوُقَت .ةبهرلاو ةمحزلا
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 ح

 .مَحرَت نأ ني

 اذإ ،ةئشزَعَو عزَكلا ثشزغع :لاقي .حاو تاستزتم ز :4 تاشو م

 رجشلا رئاس نم :ه تاشورفم ريَغَو» .هيَلَع دتمت ،همهابشأو ابصق تخت تلعج

 .شزَع ال يذ
 مكتيحان هانعم :جاجزلا لاق) ،ىتغَمْلا يف دحاو :4 مكتاَناَكَمَو مكَناَكَم»

 .'”(ملعلا يف مكسفنأ دنع متنكُم يتلا مكتهجو ،اهومترتخا يتلا

 .ابوبصَم :« اًحوُفشَم»

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو 6يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)



 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .

 ةشيعم اهدحا ، شعلا نم لاقم ىلع اهنأل ؛ؤمهُث هر ال :4 شياع

 رْيَغَو نغو ناوَيَحْلاَو تاجلا نم هب شامع ام ىمهو .ِةَلِعفَم ىَلَع ةشيعم لضألاو

 .َكِلَذ

 .مذلا غلاب اموُمذَمو ؟اموؤذم»

 .هدعبأ ئأ ناطيشلا كئَع هنلا رَحد :لاقي .ادعبم :4اروحذَم»

 .ضزأ مشا :4 َنَيذَم»

 ،(امه) ب لصوت ِاَرَجْلا فورخ .هب انِتأَت ام يأ :ه ةيآ نم ه هب نيأت امهَم»

 (ام) ب (ام) تَلىِصؤَق ،اتيأت ام ىَمَو ،انتأت ىتمو انِأت اًمإو 5انتأت نإ :َكِلوَقَك

 تراصق ،َاَه ىتوألا ام فيأ تنأف عب ظفللا لِقْْساَف (ام ام) ثزاَصق

 .(اَمهَم)

 .ديدش :ه نيِتَم»

 .هاليل اتم يف هنلا غهَكيرُث ذإ» :هركذ زع هلزقك .تشزت :؟تياتم»

 .موتلا غضؤم نعلا نأل ؛تئيَع :4 كماتَم» :لاَقْيَو

 .دصارَم نلا .قيرط :هردصزتم»

 نوبي يأ هيف نوزوُعَت ام همضو ميملا حتفب تاَراَعُمَو 4 تاَراَعَم»
 روعت يذلا غىضؤقمْلا َوُهَو _ اهمضو ميملا حتفب ۔ ةراَغُمَو ٌةراَغَم اهجاو هيف

 .رتَتْسَيَو بيغت يأ .ناسنإلا هيف

 .اوؤرَجَو هئَلَع اودرَمَو ،ازتَع يأ :ه قاَقّنلا ىلَع اودرَم»

 سم او هريغ هُمْزْلْيَو سفن ناتنإلا هلي ام ُهرُعْلاَو .امزُغ يأ : :4 اًمَرْغَم هَم »

 .هيَلَع بجاوب

 



 ]-- رس -٦ ٨٧ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ۔ و هنع و < و . . 9٠ 77 ؟ َّ

 .يفرش لُك ىّلَع هفَرَشَو ةعفر َلُك ىلع ةئَعفر ديزت عيفر تيرش :هذيجت»
 .ذزو زيمأ يأ ،اَلَع ةبادلا دجشأ :كلؤق نم

 2 . ه . ۔ ٠ < ۔ _ ي ٨ . . ٠٥, . ۔

 ىأ القثُمو اففخم ۔ ثذنجَجَو تذذجَج :لاق . عوطقم يأ :ه ذوذجَم»
 » ه.

 ل

 ُهُماَقَم .4 هاوثم هشَم ط

 ۔1 ٥. ۔ . 2 1 4 و ّ
 .ةلزنملا صاخ :4 نيِكَم»

 دجاو ىئغممب هللا ةايحو هللا ذوَعَو هللا ةَداَعَمَو : هللا ًداعَم»

 .هللاب

 .اهطَسب :ه ضزألا ّدَم »

 ناقشألاو هابشألا ثالثمْلا :لاقيو .ةَلْئَم اهذحاَو .تابوقع :« الثم »

 هب ربتعي امم

 ب وت و .» ب اَتَم »

ُِ 

 .نزو هت أَك .زَذَقُم :4 نوزؤَم»

 .الهس ابض ةتببَص اذإ انس :يشلا ثئَنَس :لاقي .وبضَم :4 زوُئسنت» ا

 هَح ةَحِاَرلا ريْغَُم % نوُنْشسَم : :ُلاَقَُو .كهججَو ىَلَع ءاملا ثئَتَس

 ,يطغ ال نم شو :لاقو .تيام فاقثإ ىلع م الت :4 اروشحَم اولم »

 ذَق يذلا .ريِسَحْلا ريعتلا ةَلزْنَمِي فرصتل اَو ةم ةقفنلا نَع اًعطقْنُم اروُشسخَم ىقبتو

 .ةَضهَت الو هب ثاعبنا اَلَق همحَلو هتوقب ته ىأ وَفَسلا هرَسَح

 يف او نبزم :لاقو .مهتهلآ نيبو مهتيب كلهم :لاقيو ءادؤم :4 اقبؤت»
 م



 (يناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .27 ٨,١٨٨

 .الدعم :4 افرضَم م »

 الب ارذص ةغزد تتاكَو ڵبلاط يبأ نب ئلَع لؤَق هئم .ىججنَم :هالئؤم»

 ىأ »» «'»(ثلآو) الف تلَو اَذإ» :لاقت ؤَكَرْهلَط تززخأ ول :[ةَل] ليق رهظ

 ثؤَجَت الف '""يرهظ نم تن شأ

 رحبو ،مورلا رحب :امهو) .حلملاو ثعلا يأ .4 نيزرلا عمجم ,

 1 '""(برعلا

 .جوزُحْلل هكَحَت يأ .همأ نطب يف دلولا ضْخَمَت :4 ضاَحَم»

 .اليوط انيج :4 اَيِلَم»

 .لياق ىئنم لوت .اتآ يأ :4 اَيأَم»
. 

 .نيعضْؤَمْلا نيب اًطَسَو يأ ىوِسَو :ىش اناكَم»

 اذإ

 . '(هحتفو ءارلا مضب) ةبَرأَمَو ةبرأَم اهدحاو .جئاوَح :4 برآم »

 راَجْلاَو صجلا َوُه َوهَو يشلاب نِتَرُم : :لاقيو .ديشلاب ينبم : .4 رديش «

 لوطم ىأ حاو - اة"ة_ففخمو ءايلا ةددشم _ 7 ديشم :لاقو .طالملا

 .عيفتزُش

 امك (تلأو) باوصلاو .خسانلا نم فيرحت اذهو (تيلو الف تيلو اذإ) :يلوعملا ةخسن يف (١)

 .يناتشجتلا خسن يف

 يف امك (يرهظ نم) باوصلاو خسانلا نم فيرحت اذهو (كرهظ نم) :يلوعملا ةخسن يف )٢(

 .يناتسجتلا خسن

 :يربطلا ريسفت :رظناو .يناتشجتلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٣)

 ٧٦. ا٥ج

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (٤)

 .حيحصلا طبضلا بسح ىلع هبيوصت متو ،نيتطرشلا نيب امل فيحصت درو )٥(

  



 ١٩ ا صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ةزيِسفَت وَم ذَقَو .اديع أ : :4 اكىتنَم » و و

 .بسلا جزلاو "قلا مجزلاو ،ثفذقلا مجلا "نيلوق :4 نيموجزم»
 ةلزنمب هولَعَج يأ اروجهم :لاقيَو .ةتوُغمشيي ال اورم :هاروُجهَم»
 .نايذهلا يأ 9

 اهتيَلَح ذإ ةبادلا ثجرَم :لوقت امك .امُهَنِيَب ىلَخ يأ : :4 ن نيرخا حَرَم

 .اَمُهَطَلَخ .نحل َجٍرَم :لاقو 7

 ؛َلَعَجَل ءاش ؤَلَو» .سمشلا عولط ىتإ رْجَقْلا لغ ن ىأ :4 للا ّدَم»
 .هَعَم سمش ل ينغت ؤ8رَتْغَتَي ًَعَي ال اممِاَد ىأ : :4 اًئكاَس

 .ةولع :4 نوحشم »

 .ةَعضَم اهدحا .ةينبأ :4 عناصم»

 .'(ةدقغ اهفرط ىلع اصع يأ) :4 ديدح يم غياقَم»

 .عضزش غمَج :4 عضازملا»

 ةللا حبق :لاقو .نويغْلا ةقزرَو هوججؤلا داوسب نيهؤوتش :« َنيجوْبفَم»
 .ديدشتلاو فيفختلاب َحَبَقَو ههُجَو

 هُداَعَم :َليِقَو .ةَكَم ىلإ :4 اعم ىلإ َكَداَرَل .: لنت ُهلَوَقَو .غِجزَم .4 داعم ,

 .هَنَجْلا

 .ةقطّئلا ينغي يقح :لاقيو ؤتيمض يآ :4 نيهم ءاَم»

 > .4 روظشت ,

 )١( ج يبطرقلا ريسفتو يناتسجسلا خسن يف هنم ابيرقو ،اهانعم يف يلوعملا اهدروأ اذكه ؟٢٧/١

 .(ليفلا سأر ىلع هب برضي نجحملاك اضيأ عمقمو)



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٩٠ 3, ٨٦.

 .راهنلاو ليلاب مز :4 راهنلاو لبلا زم »
 ف تقشف ثرَج اذإ َنيِفَسلا ترخقم َرَخَم نم . .لِعاَوَف : .4 َرِخاَوَم ط

 .اَهَل ءاَمْلا قش وه امنإ إ ضزألا و رخص هئمَو

 ٠ امه ر ذَصب َ ء اَمْل ا تقشف

 .اًنماَنَم :4 اَندَقزَم»

 .ريزانخو ةدرق مهاَنلَعَج :4 مُهاتْخَسَم»

 .نوصم :4 نونكم »

 .نوُيزجَم :ه نونيدم »

 يف لوحألا :ماحيثالاو .مههزكي مكعم نولا :"« مكعم مجتفم»

 .ةبوُعصَو ةدشب ءيشلا

 هل حاو ال عمج وه :لاقيو .ةالقيو يلقم اهدحاَو حيتافم :يلاقم »

 .يلثإلا دحاولا ءاضأ ذيلقألا وهو ظف نم
 .جاَرْغمَو جرغم اهدحاو .نوُلْعي اَهيَلَع جرَد :ه نورهظي اَهبَلَع ت ,

 .غهل لزنم :4 مهل ىؤفت

 مُكبيِصْتَت» ىتغتم :لاقيو .ثرَجْلا وهو ارفلا ةيانج ةيانج :4ةّرَعَم»

 .تايلا مكُمَرلت ىأ : :»ملع , ريعب ةَرَعَم ةَّرَعَم مُهْنِم

 .اسوبحم :ه اًفوُكغَم»

 .ليجنإلاو ةاروتلا يف مهَُقِص يأ :4 ليجنإلا يف مهتو ةاروتلا يف مُهلتَم»

 .ظِلَتْخُم :« جيرم ,

 (١) انه اهركذف ميملا ةمومضم ةملكلا هذه ٠ ةمومضملا ميملا يف ىرخأ ةرم اهركذيل دوعيسو ‘

 .اهدجو امك اهرركو يه امك اهلقن يلوعملا خيشلاف يناتسجسلا خسن يف اضيأ اذكو



 ١٦١ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .قزرلا مرح ذق يذلا ءوزحَمْل أا نأل ؛دحاَو امُهَو .تزاَحُم :م موزخم »

 .ةنع فرحنا يأ ،قززلا ةقراح يذلا فراَحمْلاَو ،هَل ىأتي ال

 .غولْمَملا يأ .4 روُجنَمْلا رختلاو » هلوق نم 4 زوُجشَم 

 .ضغت ىلَع هضغَب :4 موكزَم»

 اذإ يشلا جرم ه :كلوق م نم رانلا ثيل اه اه [جراق] 4 رات نم جراق ط

 رانلا ن نم نيطيلخ ن ني :4 رات ن نم جراق نم) : :ُلاقْيَو .َرِقَسشَي مَلَو ترطضا

 .رخآلاب امهدحأ ثظَّلَح ادإ ثجرَم :تيؤق نم .اطلخ

 .ةناَجرَم اهئَدحاَو .ؤلؤلا راغص :4 ناَجزَم»

 .روُصْقَمْلا ىممَسُت 'ةروُجُحَملاَو .تاَرَذَخُم :4 تاَروُصفقَم»

 نيذلا :ه ةميَمْلا باَحضأ » :ناَقْيَو .لامشلاو نيميلا نم :(ةَمأشَمَو ةنمْيَم)
 تناججْلاَو ،ىمؤُشلا ىرشلا ديلا يمست بَرَعْلاَو .هيامْنَأي مهبتك نوطغي

 هئأك ْرمْكْلاَق .لامشلاو نيميلا نَع ء ءاج امل مْؤُشلاَو ُرَمْيْلا هئم .اشلا رسنلا

 نع انهل مأشلاو و نميلا هنمو .لامشلا نم َاَج ام مشلاو و .نيميلا نَع َءاَج ام

 مهسفنأ ىلَع نغيلا باحضأ ٍةَنَميَمْلا ثاَحضأ :لاقيو .اهلامش ةَبْغَكْلا نيم

 " ىّلَع ميئاَشَمْلا ةَمأشَمْلا باَحضأَو .مهسفنأ ىلَع نيمات اوئاك أ

 اهضغب] غزذلا نضوي امك ضغب ىلَع اهضغب ًةَجوشنَم :4ٍةَنوُضؤَم»

 .رَهؤَجْلاَو تيقاوَْلاب ةَجوُسْنَم ٌةَنوضؤَم : :ريسفتلا يفو . .ةَقَعاَضُم ي 7 ضغب '"[ىلَع

 ةقلخ ُهتَقْلِخ ينغت .علق يأ ،ةكؤَش دض هنأك .هيف ةكؤش ال :؛هدوضخت»

 .دوضختلا

 .ةروصقملا ىمست ةَلَجَحْلاَو :يناتشجشلا خسن يف ()

 .ىنعملا مامتل يناتشجشلا خسن نم )٢(



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ١٩٢
 ___ ۔تاكم__ - د٦: ٧٣

 .لئاس بوبصم :؟ بوكشَم ءاَم»

 .مورُحَم عمج نومورحم "يقززلا نم عوئَملا موزخملا ينعي :4 نوُمورخَم »

 موجنلا ظقاست ينعي :لاقو .َلََت اَِإ نآزفلا عوج ينغي :؟ موجنلا غقاوم»

 .برغملا يف
 .ةعاطلاب هل ثند :كيلؤَق نم .ءاَلِذَأ نيكولمَم :لاقي .َنيِنزْجَم :ه َنيِنيِدَم»

 .اميش ةئم عيش زياي ال ضغب ةضغ قِصال :٤ضوضزت»
 .اهبناوج :4 اهيكاتَم»

 رمحَح نم ى آ :4 نيم نم سأكو » : :هلوقو .زا راج يأ :4 ٌنيِمَم اَم»

 .نويل يف يرجت

 ؤيَغ» :لاقيو) .ةئعطق اذإ لبحلا ثننم :جاجزلا لاق .عوطقم :4 نوئمَم»

 يغ » :ريسفتلا يف ا ىف ءاجو . مهيلع هب نمي د الو مهيلع نمث مي ر ال : 4 نوئْمَم

 .ا ' بوسحم مكيلع 4 نوُئمَم

 :ىلاعت ةلؤَقَو .لقَع يأ لومغَم هل ريل :لوقت امك .ةننف ىتغمب :4 نوف »
 ةَدِئاَز ءابلاو ثوُتْفَمْلا مكيأ :هانغم :لاقيو .نفلا 7 ىأ :4 نوُتْفَمْلا ْمُكيِتأب »
 1 هلوق

 )و جرفلا اوججْوَنَو ٍ فيسلاب ب برضت

 .جرفلا اوجزَنَو يأ

 ©يربطلا ريسفت :رظناو ،يناتشجشسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()

 ١٤٩/٢٣. ج

 :ناويدلا ىف هظفلو ٥ ص 5©هناويد يف يدعجلا ةغبانلل تيبلا (٢)

 جزقلات وجزتو ضيبلاب برضت جلفلا ثابزأ ةنفج وُئب نخت
 .يناتشجشسلا خسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف افرحم تيبلا درو )٢(



 ١٨٩٢ مع .. . نور صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 يتلا ةفوزغَمْلا جاسملا ىمه :ليق 4 اًدَحَأ هللا َعَم اوُعذَت الق هني ذل ًدجاَسَمْلا»

 :ليقو .امئَص اهيف اوبعت الف يأ ةرخآ اهلإ هللا عم اوعدت الف ،اهيف ىلص

 .نادلاو .فلألاو َهبَجْلا : :ةعبشلا ناسنإلا نم دوجسلا م غِضاَوَم ُجانَمْلا

 دحاولا امأو) ، ميجلا حتفب - ذَجشَم اهُدحاَو نيلجرلا فارطأو "ناتبكؤلاو

 .'"(دحاو عمجلاو ميجلا رسكب ةينبملا دجاسملا نم

 عمجل اَمْئِإَو ،اهبِراَغَمَو ءاتشلاو فيصلا قراشم 4 براقَمْلاَو قراتتلا ,

 .هبرْغَمَو مؤت لك قرشم فالتخال

 .زاًذغم اهجاو زوعسلا زيامعَمْلا :لاقيو .هب اورَذَتغا ام :4 ريِزاَعَم»

 .ةَيَح يهو نَقذَت تنئب :4 ةَدوغؤَم»

 .وكَم :4 عورت َم»

 .مهِسِلاَجَم لك يف ةقرفتم :4ةئوثبَم»
 ةعامج :4 ةَبَّعشَم »

٠ 
 ه۔ ِإ۔۔

 .رقملا نم بارتلاب قصل ذق ةنك .ر .رقف :ه ٍةَبَرْثَم»

 .ةمحر : :4 ةَمَح زم »

 ٌةاَكَولا مالسإلا يف نوغامْلاَو .ٍةَعقْئَمَو ٍةيِطَع لك ةّيِلِهاَجْلا يف :4َن وُعامْلا»

 رحنو ةئاغإلاو ةيراعْلاَك ه هيخأ نم ملششمْلا هب عفتنت ام َوُه :ليقو ،ةَعاظلاو

 :'"َّدَشنأو 5ُامْلا :نوعاملا :وقي برعلا ضغب ثغمس :ُاَرَقْلا لاقو .يذ

 .يناتشجتلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسئ تادايز نم ()

 ناسل يف روظنم نباك ةغللاو ريسفتلا ءاملع نم ةعامج هركذ دقو دحأل بسني مل تيبلا ()

 :تيبلا مامتو ٤١٤/١٣، ج برعلا

 ؟هارأ اقزب ىرت له ازضبت دجَن قاربب يبحاص لوفأ

 ؛ارتغا مفيَهلا ني مشت اذل اّجَم نوغاملا زيبضص مب



 ؛يناتلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١٩٤ ٨
 و- . ۔ - ۔4___۔_

__. 

 اًبَص نوغاَمْلا ةيبص بص جم

 .باَحلا زيبشضلاق

 فيف يف لُخذَت ةَقاَحْلا يف كي ةللا اَهَرَكَ يتلا ةلسلسلا اهنإ :ليق ؟ردتسَم»

 .لقملا فيل دسملا :ليِقَو .دشجَج ىَلَع اهزياَس ىوليَو اهرب نم جرختو

 لحلا ثذسم :لوقت ."ناك يش يأ ني الئف مكحملا لبحلا دسملا :ليقو
 يف سيل َقلَخْلا ةفتلم تتا اذإ ءةدوششم ةأرما :لاقيو .هَلئَف ثممكخأ ادإ

 .بارطضا اَهِقْلَخ

 :ُةَموَمْضَمْلا ميملا

 .نامألا نم ثومكيَو .ةَدَعَو ام قّدَصُم :نمؤم كت ةللاو .قدصم :؟ نمؤم»
 .ةنمآ نَم الإ نمأي ال 2 إ 7 ٥ / 7 ا

 مرح َلَقَع نم نكل ليق مث اضيأ َمْظلاَو ءاقبلا وه خالَقلا :4 َنوُحِلفم»
 4 َن حلملا مه كئلوأ < :ىلاعت ُهلوَقَو .َحَلفأ دقف :رْيَحْلا نالخ هيف تَلَماَكَتَو

 '"واشلا لاق) أِةَئَجْلا يف نواتلاو ،اوبَلَط امي نوؤفاقلا يأ

 حاقرلا بالش ةقزأ حالقلاأرنش اْيَح ثأ ؤ

 "هريغ لاق

 ررحتملا ماتألا اذمه ني ؤيفاصع اتنإ نخت ميف ايلأشت ث

 .يناتسجسلا خسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف ةرابعلا هذه يف فيحصت عقو )١(

 )٢( :برعلا ناسل يف امك ةعيبر نب ديبلل تيبلا ج٧٤١٧/١.

 يف يتلا تايبألا صنو ءانه يلوعملا ركذ امك هريغ سيلو ةعيبر نب ديبلل ناتيبلا ناذه اضيأ )٣٢(
 ةعيبر نب ديبل ناويد :رظنا ©نييلاتتم نيتيب اسيلو ىرخأ تايبأ نيتيبلا نيب ديبل ناويد

 .م٤٠٠٢/_ه٥٢٤١ ١. :ط ثةفرعملا راد :رشانلا ۔ا٬٤ ص

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٨٩٥ ن /

 "ريمحو داع ذعب خالملا اوجزتو انَلبَق لح اهنك ادالب لحن

 ءاَرَج مهيزاجي يأ] :4 مهب ئزهتست هللا» ،توزاس :4 نوُئزهتئُ»
 .'"'[مهيازهتسا

 الو هل ر الو .ا . ه ر » ه. ه ر قدصو ها م. ه ر » ه. ه ر هبشت يأ .4 اًهباَشَتُم ط

 .ضا

 طئاغلاو لمحلاو ضيحلا نم نييمدآلا ءاسن يف امم ينغي :4ةرَهلظُم»
 .تابَحُم تاَبَبَحُم ،اقْلُخَو اقلَخ ارَهطُم مره كلذ وختَو لبلاو

 .ودينم :4 هحزخَرُم»

 ىلإ هلمَعَو هينب دصقي دبعلا نوكي نآ ، كو هفل صالخإلا :« نوصلخم »

 .قولخم دنع نييخَتل الو ،ايندلا ضرعيل [تيد] لعجي الو يقلاخ
 .. ٥ د , ٠ِ ٠؟ . + و ۔ ۔ + , 7 2 و

 .ناسنإلاب لج هوركملا رال ١ :هبوضصقمَو ةَباَصُمَو 4 هبيصم ط

 .نع ىأ ثكم يأ :4 عسوم »

 .ريِقَق يأ .لقم .4 تْقُم »

 .مكزيتخش :4 مكيِلتبم»
 انأ اهئمْسَأَو ًةمِئاَس ئه تعر يأ تقاس :نم نوكت :ه ةمَوتُم»

 ةمَوَسُمْلا :ليقو ،ةَمالَعْلا ىهو ءاميشلا َنم ةَمَلَعُم ةمؤسش ثوُكت .اهئموَسَو
2 
 م ّ

 ةَملَعُم ةراَجِح ينغب .4 ةَمَوَسُم د وُضَْم َم ج :ُهلْوَقَو . ؛ريسختل ح ةلا ميهطتل 2 2 اَو .ةَمَهطُمْل ةطملا

 .ميتاوَحلا لاقأ اهيلع

 . كو هلل اقيتَع :ه اًرَرَحُم»

 .يناتشجشلا خنس يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .ىنعملا مامتل اهنم دب ال يناتشجشسلا خسن نم ةدايز )٢(



 !يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك / « و, ١٩٦

 .نيكاَش :4 َنيرَتمُم »

 .بزحلا يف اهتوفرغَي ةمالعب َنيِمَلَعُم :4 نيمو «

 نكي مل نإو ،اًعيِمَج ؤئارَحْلا ثاتصخمْلاو .جاوزألا ثاوَد :؟ تاتصخش »

 .فێاَفَعلا ثائصخمْلاَو .تاججَوَرَعُم

 .تاينازلا :4 تاَحفاتُم »

 .اليخ و :؟ لاتخُم»

 :)رعاشلا لاق .اردَتقُم :4 ائيِقُم»

 ةم هيتاسَم ىَلَع ثنئو ةنع سفنلا ثفنت نف يذو

 ظفاحلاو دهاشلا ثيِقممْلاو .دابعلا تول ارَدقُم ايِقُم :ليقو :ازدَتْفُم ىأ

 "رعاشلا لاق .يشلا ىلق فوئمؤممْلا ثيقمملاَو .ءيشلل

 ثيمعدَو ةروشنم اممو اذإ ذرغشأو يرغش تيل

 ثيِقم :باسحلا ىلع ينإ ثبمس وم اذإ يَلَع أ لضقلا ييأ

 .وُقؤَم إ باَسجلا ىَلَع ينإ :ىأ

 .ارَجاَهُم :4 اممَغاَرُم»

 َتَسَتَي امك مالسإلاب عست َتَسَعَي يأ "برسلا وهو ،ققنلا ني ذوخأم :؟ قيات»

 لع اذإ قفنو غوبزيلا قات :مهلؤق ني ذوخام وه :لاق .برسلا يف لجرلا

 ريسفت) ةث هللا لوسر مع بلطملا دبع نب ريبزلل دشنيو يربطلا ريرج نبا هبسن تيبلا )١(
 :روثنملا ردلا) يراصنألا حالجلا نب ةحيحأل يطويسلا هبسنو ٥٨٤/٨(" ج :يربطلا
 لوحف تاقبط) ةيفاقلا عوفرم هدشنأو ،ةعافر نب سيق يبال مالس نبا هركذو ،(٢/٧٨١ج
 ٢٨٩(. ص :ءارعشلا

 ناسل) لأومسلا نم ىفوأ :برعلا هنع تلاق يذلا ،ءايداع نب لأومسلا رعاشلل ناتيبلا )٢(

 ٧٥/٢(. ج :برعلا

  



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٨٩٧ رو ,{ رمت

 ءاًعِصاَقْلا نم بلط اذِإَو اءاعِصاقلا نم جرخ ِءاقِفاَئلا نم بلط اذإف 5َُءاَقا
 ةرَحج ءامسأ ءايماذلاو ُءاَطهازلاو غاَع ماَقْلاَو ُاقِفاَنلاَو ،ِءاقفاَئلا نم جرخ

 ينعي : :4 4 يف امن و ا ضر ةل ١ يف اَقَقَت هن يف َ » : نلو هللا ل اق 0 عوبزتلا

 ج 'جرَذلا لثم ءيش ملسلاو .ابرَس

 ٦98 ۔ ى

 . اهئاَك اكد د ُكَرذُت الو ث ثونتق ُقْنَعْخَت يتلا : :4 ةقنخنملا ط

 لاثمأو ر رئب يف ؤ , طئاح ؤ و لبجج نم تطقس ىأ ،ثًةَرَت ة يهلا : .4 ةت َرَدَرَُملا ط

 . اهْئاَكَذ كَرَذُت ملو 6 [تَتاَمَ] كلذ

 .مارَح ىلإ لئام :4 مئإل رفناَجَتُم»

 بحاص يأ ،بالَكَو بلحم لجر :لاقي .بالك باَحضأ :4 َنيبلَكم»

 .باتكلاب ريص

 ءانا : :َليِقَو ؤاَئَمَت ٠ َهَتؤَُم : :ليِقَو .ابيِقَر :ليِقَو هْئَلَع ادهاش .4 هئَلَع اًنميَهُم <

 ىّلَع انافَق نآزفْلل ليِقَ اهرومأ ظفحي ناك اذإ نالف ىلع زافق نالف :لاق
 ىف ُرمْێَهُمْلاَو .ميقسلا مقشَو 5اهنم حيشلا ةحصب دهاش هنأل ؛بثملا

 لاقو مهِتاَززأَو مهلاَجَآَو ميهيامغأب هقلح ىلع :اقلا نق هللا ءامسأ

 زطئبْمَو و وطْئَب : :اولاق امك ؤ نيمأ ن نم لِعيَقُم . ٌنِمْنَوُم وُم نميَهُم لضا ا :نوُيوحنلا

 ءاملا ثقرأ :اولاق امك .امهيجرخَم برقل ،ءاَم هَرْمَهْلا تلق راطيبلا نم
ِ 

 م

 وكي يلا زاَزَحْلِل ة ةّيربهَو ةيرنإو .ايهو َكاّيِإَو .تاَهْيََو اهيأو ،ثفرَمَو

 سألا يف
 ثيكاسلا زِيَحَتُمْلا :شينملا :ليقو .مهيديأب نوُقلم نوشيآ :4 َنوشيبم»

 .ماتلا رئاحلا :شيبملا لاَقيَو .ةّجُحْلا عطقنملا

 هتحلصأف ،هتتشو ىنعملا عاضأ ريخأتو ميدقت ةملكلا هذه ريسفت يف يلوعملا ةخسن يف عقو ()

 .يناقشيحشسلا خسئ يف امب



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ١ هت ١٩٨

 .بألا دبلض يف دلولا ينغي :؟عدؤَتشُش رقتسم »

 ،يوأي ثيح قتشملا :ليقو) .مآلا مج ي َدَلَوْلا ينغت .4 غَدؤَتئُم ط

 مث ،يثنللا ليلق هنأل ؛نطبلا ٌرِقَتشمملا :ليقو ؤتومي [ثيح] غدؤَتشملاو

 ،ةرخآلا يف ُؤِقَتسُملا :ليقو ،ةنجلا مث رانلا مث ربقلا مث ضرألا نم قتشملا

 عضوم امهو ربقلا يف مث ضرألا يف مث نطبلا يف ايندلا يف غدؤَت شملا

 ١. (عاديتسالاو رارقتسالا

 ش م ا يف ءباَشَتُم يغو ّ َ ٠ِ أا ىف ةش ه :ليق 4 هباشَتُم َرْيَغَو ت ه )

 يف باشَتُم ؤيَغَو بيطلاو ةدوَجْلا يف ةبتشش :ليقو .ضماح هنمو قلح هني
 .موُعطلاَو ناولألا

 .َنيِتِئاَق .4 َنيزجفُم ط

 .كلهم :ه وَبَتُم»

 لواألاف) .نيِفداَر :ه نيفَدزُم»و مهرب ىَلاَعَت هللا مهدأ :4 َنيفدزُم »

 .هَدْغَب ٹئج اذإ ُهَنفَدَزَأَو ُهْنْفَدَر :لاقي 8'""(هرسكب رخآلاو لادلا حتفب

 . ِ َراَحْئاَو رَوَحَتَو دتو :لاقي .ةَعامَج ىلإ امَضئُم 4 ةئف ىلإ ١ ر »

 .دحاو

 .اًقيِفصَتَو اريِفَض :4 ةَيدضَتَو ءاَكُم»

 .مهكِلهش :4 نيرفاكلا يزخ »

 ريسفت :لاوقألا ليصفت رظناو ،يناتشجشلا خسن يف دجوي الو "يلوعملا ةخس تادايز نم )١(

 ٤٤٣/٩. ج ،يربطلا

 .يناتشجُسلا خسن يف دجوي الو يلوعملا ةخسن تادايز نم )٢(



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ١٩٩ ت -. , رس - %

 .مهب تبلقنا يأ .مهب ثثكَقَتْئا طول موق مؤق ق نِئاَدَم .4 ت تاكفت هَتْؤُم 7

 .نورخَوُم :4 َنوؤَجرُم»

 . نيع ٠ ر ز : 4 َنيِعَوطُم ط

 ©نورذْغعِي يذلا .نوزّصقش : .4 َنورذُْم ط
- 2 ٤ 2 

 ار غ مهل نا نون

 لاذلا يف ءالا دتمِغ :8 نوزذتغش يأ :4 َنوردمش»قو .مهل رذغ الو

 اوتأ أ اورَذغأ نيذلا نورذْعُْمَو لطاتي نوكيو ،قَحب وكي زاذيغإلاو

 .حيحص رذب

 :حتفلاب اهاَرْجَم» تترمَو .اهؤاسزإ :4 اهاَسزُم»قو .اهؤارجإ :ه اماَرْجُم»

 ناكملاو ردصملا لمتحي) ،امقزارقيشا يأ :4 اهاسزَم»ق اهئزج ىأ

 .'"(نامزلاو

,
 

 .يات عجار :4 يي »

 .عزنلا َوُه َليِقو .اًماَعَع :َليِقَو .هيلع اَكَتُي اسلْجَم :َليِقَو ،اقزهُن :« امكنم »

 .(اكَتم) .نئوئو .ذزواَمزلا :ليف

 "ليلقلاب ذ يأ ،شنَعْلا يجزي نالف :كيؤق نم ٌةَليِلَق ةريسي :ه ةاَجزُم»

 شيلو تَوَقَتَنَو .اهب غفاذن امنإ (ةاَجْرُم ة : ٍةَعاَضبب اًغج) قعل .هب يفتكيو

 هب عستي امم

 .اضغب اهضغب بقعي ةكيلم ينغي :هويلح نيو هند َدَي نيب نيم تاَبقَعُم»
 ُهيَقَعَتَي ال هاَضمأَق امكح مَكَح اذإ اذإ ىأ : :ه همكحل َبقَعُم ةَعُم ال » . :هركذ ع هلوق

 دغب مَكَح اذإ ،هَلبَق نَم مكح ىَّلَع ْمكاَحْلا بَّقَع .لاق .صقت الو رييغت دحأ

 .هرێَعب همكح

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 ؛يناثلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . - ..٢
 ر۔-- ذل ٦ 27 . إ /

 .مُكْنيعُم : مُكخرضُم 

 :4 عاذلا ىلإ َنيِعِطهُم» :ريمنلا يفو .فؤَخ يف نيعرئش :4 َنيمطهُم»

 :'ألاق) ،نيعرسُم يأ

 "(انوؤئاسو اتوُلَف عي عاد يوغل ان طْهأف اَتاَعَد اذإ

 ال ُهَبَصَن ادإ ةسأر َعَتفا : :لاقي . .مهسوؤز ييار يأ : :4 مهبسوز يمِفقُم »

 يف عاتفإلا تكِلَذَكَو هِنَدَي نيب امل ايزاوم هفزَط َلَعَجَو .الامش الو اًئيِمَ يتل

 .ةالصلا

 كيذ مسيم تيأر ئأ ريَحْلا هيف ثمشوت :لاقي .َنيِسَرََتُم :؟ َنيمَسَوَتُم»

 .نالعا :ةَمَسلاَو هيف

 مؤَق نيِميَتْقُمْلا :ليقو ه ةي هللا لوسر '""هضَع ىلع نيِفِلاَحَتم :4 نيمسقم »

 : ؤمَي ثيح ةكم اي ىلع اوُثزَقت :[مهياحضأل] اولاق ارتلا لمأ ني
 زحاَس َوُه مضن ليل ةخ هللا لوسر نع كولأس ادو يزملا لغأ

 :اوضع كثرئضم وه .مكشنتو .وعاض وه مكضكتو نماك و .مكنيو
 .ةّكَم قزط اوممسَتْقا مهن ل ؛نيمسَِتقُمْلا اوُمْسَو للا ُمُهَكَلهأَف

 نوُلَجَعم نوُشَذقُم : .نوطرفمو .رانلا يف نويم نووزَم :4 َنوظَرفُم»

 مهسفنأ ىلَع نوفرشش ۔ "ءارلا رشكپ نوكوزتم (نوطِرفُم) :ليقو .رانلا ىلإ
 .نورَصَقُم نوُعيَضُم (نوطرَقم)َو ،بوثذلا يف َ و

 :طيحملا رحبلا يف نايح وبأ كلذ ركذ امك (ه٤٨ :ت) نانح نب نارمع هلاق تيبلا )١(

 ٣٤٤٢. ج :زيجولا ررحملا يف ةيطع نباو ٤٤٣٦. ج

 .يناتشجتلا خ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسُ تادايز نم ()

 )٣( ص .ةبيتق نبال بيرغلا ريسفت :رظنا .ناتهبلاو كفإلاب هيمر يأ ٢٣٩.

 .(نوطرفُم) ءار رسكب ينعي )٤(



 ٨ . ٢٠١ ( صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .اهب رَصبُم نيأ :4 ةرصم »

 .للا ةَعاط رْيَغ يف ،اينذلا يف اوممت يذ :4 اَهوُمرْنُم»

 .اززج هلعجف هنإ ليمت أجلم ىآ اليمشو الدغم :4 اًدَحَتلُم»

 امو صاصرلاو ساحنلا ني تبأ ام :لاقو .تيزلا ىدزد :؟ لهفلا»

 .َكِلَد ةبشأ

 .ققزملا ىلع اميغالاو غاكنالا :قافترالاو .ققزملا ىلع أَكتم :4 اَمَقتزُم»

 .لقأ ثينأت :4 ىلنم»

 .نوُاَح :« نوُقْغْشم»
 .غضمي ام رذَقب اَهَئَةل تكيلذي تيمس ،ةريِغَص ةممحَل :4 ةَقضُم»

 .طقلا ينغي ةمات زيَع :4 ٍةََلَحُم زيَغ»و .ةمات ةقوُلَْم :4 ةَمَلَحُم»

 .لأ ال الو ، ةيطغتل كي ممِلُي ىأ كي َُتْغَي يذلا :4 ةَتْعُم »

 .اَهيأَيَه ىلَع ةكوزنَم :4 ٍةَللتَعم»

 .نيطف :لاقيو :نيِتِئاَق :(نيزُجَعُم)و نيِقباَسُم :4 َنيزجاقُم»

 َنيِداقْنُم َنيَرَقُم : :4 َنيِنِعذُم»

 وقُم [لججر] :لوقت امَك ،تائسَحْلا نم افأ وؤَد :ه َنوقمضُم»

 .راسي بحاص :زِسوُمَو ،ةؤَف بحاص

 :لاقيو هتزهظي ال نأ يفني امم نساحم تارهظش :« تاجربتم »

 .روغشلا ثاقِشَكْنُم :تاجربتم :لاقيو .اتِيَزَتُم :ه تاَجَرَبَتم»

 . اَهَعولُط ىأ سمشلا قورش َنيِفداَصُم :4 َنيِقرشُم <
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 .زَشَب تنآ امنإ يأ بارشلاو ماعطلاب َنيِللَعُم :4 َنيرًّحَسُم»

 ل ءادر ةرَجَشَو . .ههُجَو ىّلَع َرْعَش ال يزلا درشلا 4 ُهئِمَو 'شلممُش : :4 ذَرَمُم »

 .اَهْيَلَع َقَرَو

 .زائلا نيرضخش يأ :؟ َنيرَضخش»

 .نيات نيِمجاز :4 ن ,

 ه
 اقيَو .مهراصبأ ضغ عم "مهسوؤر نومار :4 َنوُخمقُم» :.

 .ةسأر َعقَر ق هنقذ ىلإ هردص ۔ ةخسن هرذص ىلإ ه هنقذ تَذَج

 روفل يف نولا :4 َنوُمِلْم»

 هيديب نوظغُم :4 َنوُمِلْسَتسُم»

 .نيروُمَقَم :َليِقَو سنيِعوقَم :َليِقَو .َنيبوُلْغَم : :؟ َنيِضَحْذُم »

 هَلَع مال نأ ثجيي امب ىأ يزلا :4 ين

 .هيف ْلَسَتْغُي يذلا املا :لوُشسَغَو :ه لَسَتْفُم»

 .قالخألا وزع :؟َنوشياتَتم»

 ."(سن هأب نونكسي نونكاس :4َني َنيِنأتشُم»)

 يف هلثم ناك اذإ ،'"(نالف نيرق نال ني .نيِقيلطُم :4 َنيِنَرَقُ
7 . 

 -. .نينثا نينثا يأ :4 َنيِنَرَقُم»

 .يناتسجسلا ختت يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا خسن نم بيوصتلاو ،يلوعملا ةخسن يف ةلمجلا هذهل فيحصت دجوي )٢(



 ٢ / ٢٠٢ 7 صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 .نوعيِنَم :4 َنوُرِدَتقُم»

 .الَوَخ ينَتْذَحَتا يأ .َىلَع 7 هطئسَت س ر :لاقث . تابزأ :4 نو رطنت ه / ,

 ،يوهت اَهلَعَج ًاَعَج :(ىَومأ)ؤ .اَهب تفوشختق + ةَتؤُم :4 ىأ ةَكفَتْؤُمْلا ,

 :كفإلاو ںليطابألاو بذكلا نم ءاوهألا ةفلتخملا :« ىوهأ ةَكِفَتْؤُمْلا» :ليقو)

 . '١(بذكلا

 . م 5 . 7 :ل هو .ديدش ىوق .4 7 .و ط

 .(ثزججَز) نم ٌلَعَتفم وُهَو .ىهتنُمَو عتم :4 رَجَدزُم»
 همالك رتكأ اذإ الججَزلا رمه ةنمو .باتصنالا غيرس زي :4 ريهنُم»

 .عرسأو
 شيشحلا غمجَي يلا مَتَعْلا بحاص هنأك ،ةريظَحْلا ثحاص :4 رظتخُمْلا»

 اذهف اروضحلا نم :رضتخُمْلاَو) ًزاقحْلا َوُه وَظَتُحمْلاَو .همَتَعِل ةريظحلا يف

 .'"(ءاظلاب لوألاو ،داضلاب

 .بوئَكَم :4 رظتنم »

 .يزلاو ةرضُخْلا ةِش نم ناوادؤَس :4 ناَتَماَهذُم»

 :؛نوُدلَحم» :لاقيو ،نويَعَمي الو نوشرَهَي ال انادو نؤَقنُم :هَنوُدَلَحُم»
 ئلح ئلحلا ةَعاَمَجِل لاقو .نوحشم :لاَقيَو .نومظَوَقُم :لاَقْيَو .نوزؤتش

 .'"ةَدَلَخ :لحو

 .َنيِيَحُم هانعم :4 َنيرَشَبُم»

 .يناتسجسلا ختُت يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتسجسلا ختُت يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()

 .ُةَدَلَحلا لحلا ةعامَجِل لاَقُيَو :يناتشجشسلا ةخسن يف ()

  



 ؛يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٠٤ ٨
 ٩تس . --: __

 م - َ

 اله يأ :« اًماَرَع َناَك اَهباَذَع نإ » :هيؤق ني . .َنوُبذَعُم : :4 َنوُمَرْغُم »

 .انب عَلومَل :4َنوُمَرْغُمَل اًنإ» :ليقو

 .باَحَس :4 ن نزُم »

 :ُلاَقُيَو .َرْفَقْلا يأ 5َءاَوَقْلا غهلوزئل كلذب اومس نيرفاسش :4 نيو »

 نم َوُهَو "لاملا ؤيَكْلا اضيأ يوقمْلاَ .لام الو ْمْهَعَم ذار ال ال يذ َنيوقُمْلا

 .دادضألا

 ات َو

 ام فالخ نوُوربيش :لاقيو .نوزفاَك :لاقي .نوُبذَكُم :؟َنوُهذُم »

 .نووُغَكَيَق > ول ىأ :4 َنوُنهذَف ُنيهذت ل اود « :هلؤق كلذكو ،نوزهظي  َ و ۔ ه ٠ . ٍ . 2 . ., ح . .و

 ،ىزاجو اخ اذإ هنيد يف َنمماَد :لاَقْيَو .نوغناَصُي نيذلا يف عناص دق :لاقيو

 .رَمضَأ ام الج رهظأو

 .هكلم يف هل ءامَلُخ مكيدتأ يِف هلعج يأ هيف نيكسم :4 هيف َنيِفَلْخَتشُم»

 .يازلا يِ ءاتلا تقمغذأق (لَمَزَتم) لضأ .هبايث يف فتلم :4 لمملا »

 .هبايثي رْثَدَتش :هانعم ه َثَذُملا»

 وتلاب يأ 5هب قشنُم :هب طقنم »

 .ةروُغذَم :يأ 43 ة رفْنَعش َرفْنَتشُم » : :ليقو .ةرفان : .43 ة َرِفْنَتْشُش رِفْنَتسُم »

 َراطَتساَو © رشتن زا اذإ .قيرحلا راطَتشا : :لاقي .اًتششاَ ارِشَعْنُم . حثء .4 اري ۔ .» ط

 .غوضلا رشتنا اَِإ رْجَقْلا

 ثتهبش :لاَقْيَق .رطمت ن اهل ناح ذق يبلا بئاحشلا :ه تارِصغُملا»
 .ضْيَحْلا نم ْتَتَد ذَق يتل ةَيراَجْلا :زصعُمْلاَو 6يراَوَجْلا ريصامعممب

 ؟كب رقشأ َكِلَذَكَو ءاضأ اذإ َهُجَو ر ة رقشأ :َلاَقُي 7 .43 ةرفس رِفىنُم »

 



 ٢٠٥ ,ء ``۔ , مستتو قيقحت :يناثلا مسقل . صنلا قيقحت :ىناثلا مسقلا

 تو : ليِق :4 رطيصممب مهْنَلَع تسل { : لنت ُهلْوَقَو . ظأسش .4 رطئتُم ط

 .لاتقلاب رمؤي نأ لبف
 .ةئْقَبطَأ ادإ ةئذصآو بابلا ثذضؤأ :لاقي .ةقبطم :؛ةَدَصؤُم»

 .'(لاولا نم اذه سيل "مهلاح لاز ئأ) مكنم نيلئاز :ه َنيكَْنم»

 يف لوحألا :ماَحيَقالاَو .مهههزكب مُكَعَم تولجخاَد :"4 متت غن ةقُم »
 . ةبوعص ةدشب يشلا

 ١ ميم ١ َروَسَكَمْن : :

 .4 د ةَقيِثَوُل ١ َ نم ل 7 .4 َقاَنيِم ,

 .[مالَسلا هيلَع) ميهاربإ نيد :« ميهاربإ ةلم»

 ششازريف .4 ذاَهم ط

 .هتكرح َللَق يأ ،وفَقْلا هتكس يلا وهو نوكسلا نم ليمفي :«نيكني»
 غيقي ام ضغب هل يذلا زيِقَقْلاَو ،هل عيش ال يزلا نيكشملا :'"هشئوُ وي َلاق
 سنوي لوقل (١٠رشز دشنأ و)

 .يناتشجتلا خسئ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 نكلو .ةمومضملا ميملا يف انه اهقحو ةةحوتفملا ميملا يف تمدقتو ترركت ةملكلا هذه ()

 ميدقتلا اذهو إ(ص) ةروس تاملك ريسفت يف فحصملا بيترت يف عضوت نأ اهقح ناك

 تاملكلا ضعب بيترت يف خسنلا قفتت الف خسنلا فالتخا بسب هنظأو ،ريثك ريخأتلاو

 .اهترثكل يناتشجسلا خسئ اذهب ينعأو ،كلذل هبتنيلف

 ةرصبلا ةاحن مامإ ناك ؤبدألا ةمالع يوحنلاب فرعيو ،ءالولاب يبضلا بيبح نب سنوي وه )٢(

 ٢٦١/٨. ج ،يلكرزلل مالعألا :رظنا .هرصع يف

 ،لدنج وبأ "يريمنلا لدنج نب ةيواعم نب نيصح نب ديبع همساو يعارلا رعاشلل تيبلا ()

 ناكو .لبإلا هفصو ةرثكل يعارلاب بقلو ،هموق ةلج نم ناك .نيثدحملا لوحف نم رعاش

 اريرج رصاع ةرصبلا ةيداب لهأ نم لبإ يعار ناك :ليقو .ددؤسو تيب لهأ ريمن ونب
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 "بس ةل كرني ملف لاييلا قفو ةئبولح ثتاك يذلا ريقفلا اش

 ىلاعت ةلا نل :ريقلا نم الاح نتخ ريكشملا ل : .يمض ألا لقو {

 نيكسملا نأ ربخأف « رخبلا يف َنوُلَمغَي نيكاسَمل تناكف ةنيل اَمَأ» :ل

 .ةلمج يواست يهو .رخلا نش نفس نم ٌةَنيفَس :

 ليقو دجشقمْلا َنِم َوُه َكِلَذَكَو فرشأو سلجملا مَذَقُم : :4 بارحملا <

 . او ةَقَوُغْلا اًضأ ثارخِمْلاَو ©'"(ناطيشلا هيف براحم هنأل بارحملا يمس

 .بيراَحَمْل

 .ةريِغَص ةلمن نوز :هرذ َلاَقْم»

 .اًحِضاَو اقيرط :ه اًاَهْنم»

 .'"ازاَهتو اليل ردت يأ رطملا ىإ ةجاحلا دنع ىنغي ةراد أ :هاراَرذم»

 .ٍةَعَلاَبُمْلِل ازارذمَو

 .تقولا نم لاعفم :؟ ثاقيب»

 ْمهلؤَق نم لاحملا :لاقيو .رمو دنك :لاَقُئَو .لاَكَنَو ةبوقغ :؛لاَحم»
 .كالهلل ةضَرَعَو ناَطْلُسلا ىإ هب ىعس ادإ : ند نالف َلَحَم

 زييكا ميملا تحتف نإو ،ءافلا حتفا ميملا ت ز د نإ) :(قفزَمَو ققزم)
 ىلع [ةققزمو] ناتنألا قفزم كلَذَكَو .هب قَقَتزُي [اقم] وهو ،'(ناتغل ،ءافلا

 «تامحلملا» باحصأ نم وهو .ارم اءاجه ريرج هاجهف ،قدزرفلا لضفي ناكو .قدزرفلاو =

 ١٨٨/٤. ج يلكرزلل مالعالا :رظنا .ةيواعم نب نيصح :ةاورلا ضعب هامسو

 .يناتشجتلا - يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسُ تادايز نم )١(

 .يناتشجتلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ة ةخسن تادايز نم )٢(

 .اراهنو اليل رت نأ ال :يناتشيحسلا ة ةخسن يف )٣(

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ة ةخسن تادايز نم )٤(



   ٨ . ٢٠٧ - صنلا قيقحت :يناثلا مستلا

 هفالخبو رشألا ن نم ءالا رسَكَو ميملا حنفب َقْفزَمْلا ُلَعْجَي نَم ٠ ۔ ه ٥2. مهنمو . .نيهجرلا

 .ناسنإلا نم

 .ةَطَْلاَخُمَو ٌةَساَمُس :4 سام {

 .ةفات زيغ ةزك ؛4ةاكشي»
 ٨ إ ظ .ي > [۔٠ه

 .جارس .4 حابضم ط

 ز :ه راشغي»
 لش :ةبزي»
 تأت ني ةلعفم يهو .اصع :زمه رَعَو زهي :ه ةتاستني ةتأستني»

 :'لاَق) ،اصقعْلا يهو ة :اسنمْلاب 4 هئبَرَض ذ هثأَسَن : َايِقَو .هَترَجَر اذإ ريبلا

 (لجلاو ديلاو ةاتنيلاب بلقي ةَرْفَق يجادأ يف "مف اوخضأ
 يأز اد ناك اذإ .ةرم ول هنإ :لاقي .لقلا ةلا لضأو لوق :ةم »

 .لتقلا مكحم يأ رمم مم لبَحَو .قلحلا ق و وم أ رمم مم سَرَق : :لاقيو و .مكحم

 قيرطلاب يأ .4 داصزمْلابَل َكَتَر نإ { . :هلوقو قيرط :(دَصرَم مو َو ذاضري)

 :'"”لاق) .هب نودصتي يذلا مغفلا

 الو يلوعملا ةخسن تادايز نم وهو يصقتلاو ثحبلا ةرثك مغر ةبسن ىلع تيبلل فقأ مل )١(

 .يناتسجسلا خسنب دجوي
 اهرصنأو ازوُهُط اهعرسأو امعط ِ مكلا أةزآ [عقْفلا] هفلا : :ليمش ن ;ا َلاَق» :ناسللا يف لاق ()

 ناسل :رظنا رقرق عقف نم نذأ وه» :لاقي ،ليلذلا لجرلا هبشي هئشُي هبو "'ارَرِس ضرألا يف

 ٥٢٦٩٨. ج ©يريمحلا ناوشنل مولعلا سمشو ٦٧٤. ج ©٥©برعلا

 :هدنع هظفلو ،يبارعأل هبسنو ،راربألا عيبر يف يرشخمزلا هركذ )٢(

 داشحُخلاةتامش ريغ نوهتف ىتفلا ىلع رمت دق بئاصملا لك

 داصرملاب ءادعألا ةتامشو اهمايأ يضقنت بئاصملا نإ

 ٣٧٩/٢. ج ‘يرشخمزلل راربالا عيبر :رظنا



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح ٢٠٨ ٨

 ١) (داضزملاب ءادغألا ةَتامشَو اقهشاأ ىضقت بزاضصقلا لك

 اذكب كل ثذصزأ :لاقي .ةَدَعَم يأ :؛اداضزم ثتاك منهج ًنإ» :هلوقو

 هل تذَصزَأَو هل ثذَصَر :ليقو .رشلا ىف ذاضزإلاو .هيفو هل ةتذدغأ يأ اذكو

 .اًعيِمَج رشلاو ريَخلا يف

 :ةَحوُضَمْلا نوتلا

 ننب اميل اڵلامكت اَماَتْلَعَجَق» هلوق ىتغت :ليقو .اليكنتو ةبوقع :هالاكن»
 نم اهَِدَي َنْيَب اميل ةربع تبشلا باحضأ ةيزَق اَلَعَج يأ :4 اَهَفلَخ امَو اَهنَدَي

 ةرخآلا ناكت هنلا هَدَحَأَت» :ك هلؤقو .مهب اوظمنَل اهقْلَخ امو ىقل

 ةرخآلا لامكت :ريسفتلا يفو .ةرخآلا يف ُهبَذَعْئَو ،اينذلا يف ُهَقْزَع يأ :4 ىلوألاو

 مكْبَر انأ» :ولوقو ٠4 يريغ هلإ نيم مكل ثفيع ام» :هلوق لاكت 6ىتوألاو
 .نيتمِلَكْلا نيتاه لاكن هب هللا َلُكَنف ٠4 ىلغألا

 عضؤتم نم ىشلا لقت نُهُذَحآ :ناعم ةنال ىلَع خشلا :ةيآ نم خسنت :ر »
 ث ه 7 . ه۔ ۔ ,ةه , . ة َ ... ا
 يناثلاو .4 نولَمْغَت متنك اَم حخيينتشن انك انإ» :هركذ َرَع هلؤق نم ،عضؤق ىلإ

 ول إذ۔ ,ر . .,2 ٠ ٣ ة۔ .ح و ١ ٠ و 2 ِ ه ه ۔,¡“ .ه , ّ ٠

 اونمآ نيذلل نلق » :ةزكذ ٌزَع هلوقك ورنم اهظفَلَو ںاهمكح لطبي نأي ةيآلا خشت
 . , 7 ٤ ٠

 .4 مُهوُمتذَجَو ثيح َنييكرششلا اولتْفاَق» :هلوقب 4 هللا َماَيأ نوُجزَي ال نيزل اورفغَي

 يف ينغي ،اهل نيظفاحلا بول نمو ءيفَحضُمْلا نم يآلا علقت نأ ثيائلاو

 انلذب ادإَو» :ةنمو .لذبن ام يأ :هيآ نم ختنت ام» :لاقو .ةلت يبنلا نَمَز

 .4 ةَيآ َناَكَم ةيآ
ُ . 

 .نايسنلا نم :هاههينئ»و .اهرحن :ه اَهأَسنَن»

 .صمن : > شَخبت ٹ

 .يناتشجشلا ختئ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 صنلا قيقحت :يناثلا مستلا
 ٢٠٨٩ .ء - .= ٨

 .نيملالا ىلع ةقلا اوغذت ،ْنَِتْلَن :ه ْلهَتْنَت»

 .وفنأو نيع نم اهيف ام وحمت :؟ اهوجو زم ,
 .هجولا زبُد ئه اَقَقْلاَو .اَهِئاَْأَك اهَريَصُئَف :4 امراب ىَّلَع امهَذَرَنَق

 .ةاونلا رهظ يف يجلا ةَرْقتلا :زيِقنلا :هاري

 .ثتام ىتَح ةَحوطنَم "

 .يفيرغلا قؤَق بيقنلاو .انيمأ و اًئيمَض :؟ ابيقن »
 ةئلا غمَجَو هظفل نم هل دجاو ال عمج وُهَو .مَنَعَو [زقبو] ليإ :همعن »

 .ماعن

 ابرَس :4 ضزألا يف اَمَقَ»

 :'١يرَعَملا العلا وبأ لاق .ةي نييئلا مشا قشا هنمو) زبَخ :ًابَ»

 "(عذص ىلإ بوطخلا أ انوَبَحُي عزش ىَلَع سيل نابزغلا نم نبت

 .ارِسَع اليِلَق هانعم :4 اذدِكت»

 :"دشنيو مهقوف لبجلا اغفَر :« مهقوف َبَجْلا اتفتت»
٠ ليلشلاباتثآأ ىن

١
٥
 

 اه

 ق وش ٠١

 رداص راد \٠٤٢ص دنزلا طقس» هناويد :رظنا» دادغب عدوي وهو اهلاق ةديصق علطم يف (١)

 :ظفلب هناويد ىف تيبلاو .م٧٥٩ :ط ٧6توريب

 عذض ىلإ توغشلا نأ اتزبخي 3 عزش ىلع سيل نابزفلا نم يبن
 ىلع سيل» :لاق كلذل ©قرفتت بوعشلا نأ ربخ بارغ ىنعمب ازاجم :نابرغلا نم يبن

 .«ىبن» ةملكل يوغللا ىنعملا مدختساف بارغ هنال «عرش

 .يناتسجسلا خشُت يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم ()

 :هظفلو هل اريعب فصي ٦١( ص .جاججَعلا ناويد) ةبؤر نب جاجعلا وه رعاشلا (٣)

 .اًقْثَن ليلشلا داتفأ قن



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك - 4.٢
 ٧٨<¡خ .ب .- م

 :لاقيو و .ريجتلا زُجَع ىَّلَع ىلت يذلا شملا ُليِلشلاَو .هرهظ ذ نَع هعفر يأ

 ام 7 .ٍةلَشلاَك مهسوؤز ىّلَع هاَْلَعَجَف لضأ ؤ ني ة هالت > َلَبَحْلا اَنَقََت ط

 .اهمحر يف ام تَقَتَت يأ 5َدَلَوْلا ترقأ اذإ ةآرملا تق ةنمو .هتفن دقف ُهَتعَتفا

 :ُةَعباَئلا َلاَق .اعاَلقا ُهنَعَلَتقا يأ

 راكذي , قيائب كيلع تحط همأو ءاذغلا نشحح اومرح خي مل

 .ىرَقَهقلا عَجَر يأ :4 هنبقَع ىلع صكت»

 اوضقت :ه اوُنَكَن »

 ناك ام :ميجلا نوكسو نونلا رسكب .رَذَق :ميجلاو نونلا حتفب 4سَجت»
 نونلا حتفب امأو عابتا سجر سجن :لاقي .ةساجنلا هتضراعو ارهاط هلصأ

 لاثمأو ،ريزنخلاو لوبلاو ،ةرذمغلا :لثم لصألاو تاذلا شسجَت وه ميجلاو

 .عابتالا ىلع ميجلا نم نكس سجن سجر :ليق اذإف ةئراهط هكردُئ مل ام كلذ

 اوئاَكَ .ٍمَرَحُفْلا ميرحت ويجخأت ييلا :4 رفُكْلا يف ذ ٌةَداَيز غيسيّلا»

 مث ،هيِف لاتقلا ىلإ مهيجاحي ةناكم ةريغ نوشزَحْئَو .ةنس هميرحت نوخي

 .ةتوضرقَتسَيَو ،كيَ ةتومِسنَتسَت مهنأك ىرخأ ةتس ميرختلا ىلإ نوز

 .ةَهاَرَكْلا ةياغ اوهرك :هاوممَقَن »

 .مُهَكَرَتَق ةللا اوكرت :4 مُهَيِسَنَق ةللا اوشن »

 .,دحاو ىئغَمِي مُهَرَكْنَتساَو ْمُهَرَكْنأَو :4 مُهَرِكَن «

 .رذح يأ ،رذنم ىتغمب :هزيرذت»

 بضخلا يف التم برض ،عئزلاو ديقلا ةنمو .لتو معنت :؟ بَلَنو عترت »
 .أت . :(غت 9 :لاقي .لحملا يأ بذججلاو

 اذكو يرعشلا دهاشلا وه امك (نكأت :غعَترَن) :باوصلاو .(نئأتو غتزت) :يلوعملا ةخسن يف ))

 .يناش ج ا خسئ يف



 ٢١١ هآ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 -ا

 '١رعاشلا لوق ةئمو

 غَتَر ييخ ةل ولخي اَذِإَو هةُئنَقاَل ادإ يِنييِيَح نز

 .يغلا نم لمَتْفت نيعلا رسكي (متزت)ق .اتيإ غيز يأ (غيزئ)و .هلكأ يأ

 يشلا يف اضغ ائضغَب قباسل قابسلا لعتفت :4 قبقشَن»
 .ُهاَتَبَتَن :ه اَدَلَو هدجن »

 .هدلب ريغ نم مهَتوُف مهيلإ لَمَح ادإ .ةلهآ زيمي ال :لاقي :4 انلهأ زيمن»

 ىلع اتضغَب لَمَحَو 5اتنيب دتفأ يأ :ه يتوخإ َنَبَو يني ناطيشلا عَرَت»

 > زات اهمومَسِلَو .عوممَس س مئَهَجل :ليق :ه موممَسلا را ,

 قعاوصلا اهنم نوكت ييلا زالا ئهَو باجحلا نيب

 ْغهئادغأ ىت اوزيصيف نوعِمَتجَي نيذلا مْوَقْلا زيفتلاَو .ارقت :4 .7 ,
.)" 

 مهوبر

 يانلا "ني هللا ركذ نع َدَعابَت يأ ،هبزُمَو هبياي دعاب :4 هيناجب ىأت»
 .برلا دض دغلاو .دغبي نكي مل نإو قازرلا ينلا :لاقيو ؤذخبل

٠ 

 .ينق يأ :هدنَت»

 .اسلجم :4 اًيدَن»
 .رختلا يف ُهَنيَرَذْئَو هئرْيَطُن :(مَيْلا يف ُهَنَقِسنت)

 ،يديبزلا سوماقلا حرش سورعلا جات :رظنا .يرُكشَتلا لهاك يبآ نب ديوس رعاشلل تيبلا )١(

 .ةيادهلا راد :ط ٦٤/٨. ح

 ىلإ اوزيصتل نوعمتجي نيذلا موقلا زينتلاَو :يناتشجسلا ةخسن يفو ،يلوعملا ةخسن يف اذك )٢(
 .مهوبراخيق مهئادأ



 ؛يناتلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك وح=.ب ۔ ھه ٢١٢

 ۔۔ :,, ۔ ة ِ ش إ ؟ د,, 2 .ةت ۔,؛ك۔ % ۔ذ , -٤ ٣٨
 م ةَعفذلا نود ئشلا نم ةعفذلا ةَحفلا : ٩ كَّيَر باذع نم ةخفن ط
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 َرَسَو .ليلاي ْمَتَعْلا ه تشقن :لاقي .الئل تع ََر :4 مَقْلا م منغ ه هيف ثََت »

 .راهنلاب تَلَمَهَو تبرَسَو

 ءاشت نميل قزرلا ظشنت» :ك هلؤق نم .هلع قيض :؛وبكع زيدفت»
 .4 زدقَيَو

 .مكُسِلْجَم :4 مكيرات »

 .ُهَرْذَن يأ :4 ُهَبْحَت

 .يراكنإ :4 ريكت ط

 .يراذنإ :4 ريزذت »

 .بعت :4 بصن »

 ءوض نم ءيش .7 ىَقِْت ال اً;جاَرْخِإ راهتلا ة هئم جرخ : 4 راهنلا ةنم هنم خلست ,

 .راهنلا
 .ُهُذرَن : .4 قلحلا ين > ط

 ةَمَعش َرَمَعْسا :4 مَتشُم رمَتىشُم سخت مؤت ييف { .: : ل ُهلَوَقَو .تاَموؤشَم م :4 تاتجت «

 ؤشب أ هسوح ْمهْيَلَع

 ناسنإل ١ َلَمَع ناعقي نيكلملا رأ كل ك َكِلَذَو ٠ همش ه ذخأت .4 خيش ط

 ىقللا ةئم خرطيَو ،باقِع ؤأ باَوَت هل نوكي ام كت ةللا ٹبيق ؤهزيكَو هريِفَص

 د ٠. ؛” .<
 دوضنَم :4 ديضن ٹ



 : ٭, === .

 يأ :هدالبلا يي اوفن » :لاقئَو ءاوئععاتو اوُفاط :4 دالبلا يي اوبَقَف» .
 اوئَحَب :هاوُقَ» :لاقيو .فت دحاولا .اهقرط يف أ اهبوُقُ يف اوراس
 يأ 6اصيجم تؤملا نم نودجي له يأ :ه ,صيجم نم لَه» .اوئزعنز
 .َكيلَد اودجي مل

 مخنلاب كي نلا مسف اهوج لزني نآرقلا تاك :ليق :4 ىَوَم اِإ مجنلاو »
 ىنغم يف :مجنلاو .عق :ه ىوه اذإ مجنلاو » :ًةَدَْبُع وبأ َلاَقَو .َلَرَن اذإ هئم

 .برقلا يف ظقَس اَدِإ :ىمه موجنل

 . ةت دَمَحُم :4 ىلوألا رذنلا نم ويذَت» ُ ح .2 7

 .'"(اًيرتلا هنإ :ليق ٩ ُْمْجَنلاَو»)

 ْمَلَو َعَلَط يأ ،ضزألا نم مَجَت ام مجنلا :4 نادج شت رجشلاو ُْمْجَتلاَو»

 اهعم ناليميو تعلط اذإ سمشلا نالبقتست اَمَهَتَأ امُهُفوُجْسَو ،قاس ىلَع نك

 امل دايقنالاو مالشيشالا تاوملا عيمج يف دوجلا .ئقلا ركني ىئح
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 فالغو .تاوملا َقتفتَت نأ لق ىزَمكْلا ثاَد يأ :4 مامخَلا تاد ْلخَنلا»
 .ةمُك ءش لك

 ٠ ُ ٠ َ . ۔ ٠ ٠ . ه

 .ةَماَيِقلا موَي ثغلا ،ييائلا قلخلا :« ىرخألا ةاشتلا»

« , , 

٨ : 

 الدعم . .

 م . ۔ ص

 .ءاملاب ناتراَوَق :4 ناتَخاَضَن»

 .اضغ مهضغَب زاسُي نوججاتَُم :4 ىوجن »ؤ .'ؤِس :ه ىوجن »

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم (١)

 .زارِس :يناتسجسلا خسن يف (؟)



 ؛ينانلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ب ٤ ,. ٨

 اًحضصْن هل ثخصت زتضت :4اًحوصَن»و .حضُتل لا نم الوشق :؟اًحوصَت»
 اهَعَم بئاتلا يوني ال يتلا جضنلا يف ةَفِلاَبُمْلا غوضنلا ةَبَوَتلاَو .احوصَنَو

  

 ك و .ناسللاب راَقْغِتْساَو بلقلاب مَدَن َيمه» : :ُرَسَحْلا َلاَقَو .ةَيصغَمْلا ةَدَواَعُم

 . «دوكَت الأ زامضإو .حراوججْلاب

 .ةرشعلا ىلإ ةَنالَتلا نيب ام ةعامَج :4 . ,

 ثتأَدَتْئا يأ (تأَشَت) نم ،ةئاَعاس 4 لبلا ةش ةئشان

 يأ :هةَرِضاَت رنئَمؤَي هوجُجؤ» :ةنمو .هاَدَنَو ميملا يرب :4 ميمنلا ةرضن »

 .ُهاَذَنَو ميجنتلا ر قيرب نم ةق ق رشُم /

 اماع ينغي :ه ةرِخاَت»و .ةيلاب :ةر ِ ٣ لاقو .ةيلاب ٨ :ةزات . ر

 . ةقرم ر اهُذحاَو .دِئاَسَو :4 قرامن «

 .رشلا قيرََو ريخلا قيرط :نيقيرطلا :؟نيَذجَنلا»

 اذإ ءيشلاب ثغقَس :لاقي .رانلا ىلإ هتيصاتي نذُحأتل :؟ ةيِصانلاب اعقشتل»
 :كو ةوقو .سأرلا مدقم زرغش رعش :4ةتيِصاَتلا» .اديدش ابذَج هتْبَذَجَو ةَتذَحأ

 .رانلا يف ىقلي مث هلجرو هبيصات نيب غَمْجُي غَمْجُي :ليق :4 ماننلاق ي يل ذَحْؤِيَف»
 ۔ س .

 :لاق امَك ،هيدات لهأ عذَيلَق :ىتَْمْلا .يداونلا غغَجلاو ،هسلْجَم . ةيدان »

 .ٍةَيرَقلا :اغأ أ يأ : :, لا»

 .ازابغ :ه اعقَت »

 ثانب نُهو) ،َنَقَرَو نزَحَس ادإ َنلُفنَي يأ نفنَي زجاَس .؛تاَتاَتَن»
 .""(يوهيلا مصعألا

  .يناتشجشلا خنئ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 ٢٥ ي ه < صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :ةَموُمْضَمْلا نونلا

 .كُدَمُحَتَو يلصت :4 ةدمَحب تت ,

 .زهط :4 كل ُسَدَقَْو»

 .ةكيِست اهئدحاَو خيابَد :هركش »

 غتزملا ناكملا وهو ،َشَنلا نم ةوخأت .اهجاوم ىنإ اهغقزت :هامهزينئ»
 :نم .اهييخئ ءازلاب (اهرِشئئ)و ضغب ىلع ماظعلا ضغ يلغ يأ ؤيلاعْل

 .يلاو رشنلا

 .ةذممْلا مهل ليل :4 مهَل يِلمئ»

 يأ هيلع تزَمَت :لاقي .ةأرملل جؤزلاو .جؤزليل ةأرملا ضغب :؛زوشن»
 ناكَم يأ ضزألا نم زشت زَمَت ىلع َدَعَق يأ اثالُ َرَشَنَو .هيلع فقا

 امَع نهَتِلاَعَنَو نهَتَيِصغعَم ي

٠ 

 : َنُهَروُشُن نوُئاَحَت يتاللاو » :ي ةلزَقَو .عينزئ ّ و 9 9ِ
 .جاوزألا ةعاط نم نهيَلَع كن ةللا بجأ

 ارشن » رماع نبا أرقو كرثان :ىنعمب (روشن) عمج :هارن » هلوقو)
 ،عقو ثيح نونلا حتفب 4ارشَت » يئاسكلا ةَرمَحَو عقو ثيح فيفختلاب

 نإف قلطم لوعفموأ ،تارششثان :ىنعمب لاحلا عقوم يف ردصم ةنأ ىلع

 وهو ءاج ثيح ءاتلاب 4ارشُب» مصاع أرقو ،نابراقتم رشنلاو لاسرإلا

 ردصم ءابلا حتفب (ارش) هب ئرق دقو ،(ريشب) عم (رشئ) نيشلا فيفخت
 .'(ةراشبلل ىرشُب وأ تارشاب :ىنعمب (ةرشبا)

 .رائلاب مهيوشت :ارات مهيل »

 .ءوض يأ 4 ون ط

ج

 

 نم يفرح لقن ةدايزلا هذهو ،يناتشجشسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخست تادايز نم ()

 .ه٨١٤١ ١: ط ‘توريب ©يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٧/٣!0١ ج :يواضيبلا ريسفت



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢١٦ ٨
٦ `` 

 :'؛(داصلا نوكسو نونلا مضبو ،داصلاو نونلا مضب) (صَنَو صْئ)

 حتفب) ؛ بصت » .هَدئع نوحبذي بوضثَم منص ؤأ َجَح وُهَو .دجاو ىئغَمِب

 بضنب ناطيشلا ينم ًدَس » :ىلاعت ُهلوَقَو .ءايغإَو بَعَت :'""(داصلاو نونلا

 .زَشَو الي أ :'"'(داضلا نوكشب) 4 باذَعَو

 دشف ،َذقَنْثل ءاج ادإ ،هئبقَع ىَلَع نال ةز :لاقي :هاَنباَقغأ ىلع ُدرْنَو»

 .هبقع ىلع ةز :ديري امب زفظي مل نم لكل َليِق مث ،عجزي ىتَح هليبس
 ضزأل ١ نم عاقتزا ي يأ ٠ ضزألا ني ١ َ م ةَوُجن ا ىَلَع َكيقْلُ :4 كندب َكيّحَتن «

 ءحوزلا جوزخ ىّلَع هلالد ثَدبْلا نوكي اَمَنِإَو كدخ و يأ أ :4 ًكنَذَبِ : :هلوقو

 .عزلا :ُنَدَبْلاَو كعزدبي ىأ ،َكنَذَبي : :لاقيو .هيف حور هال نََبِب كيجنن يأ

 َدغَأَو انكو اذَك تز َداَغ :لاقي . فْلَخْنَو كرتنو قثن :4 داقت ,

 .لويسلا هفلخت ُهَلَخُت ام هنأل ؛ويَِعْلا ئمش ةئمو هَنُفَلَخ

 .اركنم :هاركن»

 . كن هلا لمأل فيضلل : َ ل هل زاق ام رتلاو :4 الو ,

 '‘ديرذ نبا لاق) .يهن اهدجا لوقع :4 ىهن »

 "“(ىهئلا لبش ىلغ اهنم يب نيمأ | يياج انز يب تلع دقذ
 .'‘(ديدحلا لحاسم يهو) ،درابملاب ةندزنَت هئقزْخَنَو .رانلاب ينغي :4 هنقَرَحُن »

 اذإ ةنز

 .يناتشجشلا خس يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .يناتشجتلا عت يف دجوي الو "يلوعملا ةخسُ تادايز نم (؟)

 .يناتسجشلا خسئ يف دجوي الو ©يلوعملا ة ةخسن تادايز نم )٣(

 يف يناملا يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ بدألاو ةغللا ةمالع هلاق تيبلا )٤(
 .ةريهشلا هتروصقم

 .يناتسجسلا ختئ يف دجوي الو 6يلوعملا ةخسُن تادايز نم )٥(

 .يناتسجسلا خَسُ يف دجوي الو يلوعملا ةخسن تادايز نم )٦(



 ٦ . ٢١٧ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 لُفَس اذإ نال زكؤ ةًجُْحْلا مهيَلَع تت هانغم :4 مهسو ىلَع اوشكن »

 .هلثم ىلإ داع م مث هضرَم نم جرخ اذإ إ ضيرملا شكئق "هالجر تقَتزاَ هشأز
 و ٨ و

 .ت وَمْل ٥ 7 ١ ٌةاَيَح :4 روشن ط

 .مُهَ اناكم ُهَلَعْجَنَو ْمُهْنَكسْن : :4 انمآ ام ا اًم مح َرَح مُهَل ْنَكَمْن ط

 عَتجاو :ةَداتَق لاق :4 ينلا مكءاَجَو َرَكَذَت نَم هيف رَكَذَتَي ام مكرمع {

 لوقلا اذه سيلو "بيشلا زيزئلا :َليِق ذقَو .ةني لوشؤلابو رُمُعْلا لوطب مهيلع

 يمشن برعلا تتاك نإو ،بِشي مل نإو ؤغيلات نك قحلت ةّجُحْلا نل ؛ءيمب
 .اريذن يشلا

 .ناَخُْذ :هحتفو نونلا مضب 4 ساَحْن»

 يذلا ثوخحْلا وه : :ليِقَو ناتين عمَجْلاَو توخا :[ثوتلا] 4 ملقلاو ن»

 .ةاَوَذلا نوتلا :َليِقَو .ضزألا ت 5

 .روشلا يف خف :هروقاتلا يف ر»
 ۔ ايندلا يف ممهاوَه ىلع تنا نيذلا اَهينراقم عم يأ :4 ثَجوز سومنلا »

((. 
 . مهيأر - ح

 : ةَروَسْكَمْلا نوتلا

 .مكيلع ةضيرف ءاسنل ىلاعت هللا نم ةبه روهملا ذأ ينغت .ةبه :ةلخن»
 . ؟يد ام يأ ؟َتكمَلُخِن [اَم] :لاقي .ةنايد ؛ةَلخِز :لاقيو

 تفلت ة ْمَلَو ائين ىقلأ اذإ يذلا .ويقَحل أا نوشلا : يشل لا :4 اًيسْنَم اين »

 ٤ - .هنلا

 .باتكلل ىرخأ ةخسن يف دصقي )١(



 ٨ ١ ٢ ه ح 7
 ؛يناثلا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 :ةَحوُتْضَمْلا اولا

 هلاب ذوعن مّنهَج يف داو لِنَو :َليِقَو .ِةَكَلَهلا دع لاقث ةمِلَك :؛لنَو»
 :حيَوَو ،زاًمضِتشا :شنو ،حيبق ۔ خ - وبق :لو :ئممضألا لاقو ._ اهنم

2 

 .محرت

 :ءيش لك ملمب ظيجمملا غساولا :لاقيو .نأي امل غنس اوج :4 عبس »

 .؟املِع ءيَش َلُك عسو»

 .اضيأ بَحأ :4ةَو»ق .ىنمت :4ً »

 الذغ يأ :ه اطسو ةمأ مكاتلَعَج كلَذَكَو» :ىلاعت هلزق يف :؟اظسو»

 .ارايخ

 ةرخآلا يفو ،ةونلاي ايندلا يي ِءاَج اد :4 ةرخآلاو ايندلا يف اهيج»
 .َدَقْلاَو ةلزنملا ةجَوْلاَو هاجلاو .ىلاعت هللا نع ةلزنملاب

 .راهنلا لؤأ :راهنلا ةجو»

 .ةبرق :ه ةليسو »

 :لاقي .ةبقاعلا وش ةماَحَوْلا ناولاو .زشلا ني هرمأ قاع :هورم لابو »

 ميخَوْلاو لييَوْلاَو ؤةنتِقاَع رَضَتَو كأرمتسيي ال مخَو يأ اليو ألكَو اليب ام
 .ءيرملا دض

 .عَمَص :هرفو »

 .فاك :لاقيو .ليِفَك :4 ليكو »

 .تئاخ أ :؟ ٹَلجَو»

 ةرامإلا واولا رشحي ةيالولاو .رصنلا واولا حق ةيالولا :4 مهتيالو »



 صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا ٢١٩٨٨

 ةنمو ؤةيبوبؤلا اضيأ ةيالولاو .ةلالدلا ةلزنمب نا امه :ُلاَقيَو .ثيلو ردصم

 هب نوُئِمؤيَو ، كنت ةللا نولوَتَي ذيقمؤت :4 ّقَحْلا هلل ةيالولا َكلاَتُه» :ىلاعت هلوق

 .نوبعتي اوئاك امم َنوؤبَتََ

 يف نوكي لجرلاو .ةَجيلَو وهف ةئم سيل ءيَش يف ةتلَخذأ ءش لك :4ةَجيلَو»
 هلوسر الو هللا نو نم اوذختي ملَو» :ىلاعت ةلؤقَو .ةَجيِلَو َوُهَق مهنم ب يل زقلا

 .مُهَنوُداوئَو مهتوُطلاَخُي نيكرشملا نم الَخَدَو ةناطب يأ :4 ةَجيلَو َنينيؤملا الو

 .مُهَل يقَتسَيو . .ِاَمْلا ىلإ مهمدقتي دقعت ت يلا .4 هدراو ط

 نم هنود ني مُهَل امو » :ىلاعت هلوق يف لاق .ءايلؤأ تش :«و »
 .لو أ 4 لا

 .نوُفناَخ :ه َنولجَو»

 .امِثاَد :4 ابصاَو »

 .باتلا ةَبَتَع 4 :لاقي .باتلاب تيبلا ُءاَف .4 ٌديِصَو ط

 .مُكُتَّضِف :4 مكِقرَو»

 > دادضألا نيم (َءاَرَو)َو .مهَماَمَا ء :« تلم هارو {

 .(ماَمأ) ىتغمب َو (تفلخ)

 .دفاو مهدحاو لبإلا ىَلَع اناج يأ :هادفو »

 ني سفنلا يف عقي اميل لاقي .اش هىسفت يف ىقلأ :ه ناطيشلا هيلإ سوس »
 شاوشَو هيف ريَخ ال امو وشلا نم مقت غَقَي املو ،ىلاعت هللا نم ماهلإ رْتَحْلا لَمَع

 عق امِلَو .لمأ رْيَخلا لت ريرقت . ق اَمِلَو كشاجَجيإ فوخلا َ نم قو امِلَو

 .زطا;خ هَل الو ناسنإلا ىلع ال يذلا ريدقتلا ني

 .اهبونج ىلَع تطقس :« اهبونج ثبَجَو»



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .٢٢ ٨

 77 .4 ق قَدَو »

 لمحت َريزَوْلا رأَك .لمحلا وشمُهَو .رزولا نم ةاَزولا : .4 يلهأ نيم اريزو <

 . لقنلا ناطلسلا نَع

 .هفك عمجب هَرذَص برض :هَرَكْلو هَرَهْلَو ةزَكَو»
 .نآرقلا ينغي [مهدنع] لصتاف اضغ ضغب اغبأ :4َلوَقْلا مهَل اتلَصَو»
 ةللا نأ رت ملأ :ةلل َنأكنَو»

 :ٌةَرَعَْع َلاَق ماللا

 مدقأ وَتنَع كي و سراَوقْلا ليِ اهَمقُس قش أربأو ؤ©يييقفن ذ مش ف دقلو

 وضفَم ( ْيَو) :ُلاَقْيَو .ةللا نأ ْخّلغا :رامضإب ة ةبوصْنَم (نأ)و ،(َكَلو) دارأ

 نظأ اًهاَتْعَم اغ نأكو ؟ (َكيلَد َتْلَعَق مل) :لوقت اَمَك "بجعتلا هاَنْعَمَو (نأك) ن نم

 .ةرَذَقأَو تيد نطأ يأ لبقأ ذق جرفلا نأك :لوقت امَك زَدَقأو كيذ

 اهنظ يف هلَخ مظع امْلُك أ رفغ ىلع افغَض :4نفق ىلَع انهو »
 .اهداز _ ةخسن ۔ اًفْعَض ثتادزا

 هنم تَفذحَف ٠ (َتكَلْنَو) ىَتعَمب (َكََو ( :لاقيو

 .ةَجاَحَو ابرأ :هارظَو»

 ءارمح : آ (ةَد دزَو) :لاقيو .دزَوْلا نولك ثزاص يأ : .4 ناقَذلاَك ة ةَدرَو و »

 ّ م
- 

 :لاقيو .ةَيِفاَص نمألا ز زوممَت ىأ نهذ غمَج ناهذلاو .دزَوْلا سقلا نؤَلَك

 .رمحلا مل ناهذلا

 .ةمايقلا تماق :4 ةَعِقاَوْلا تعق

 .قرَخنا اذإ كلذكو تفعض اذإ ايلا ىم :لاقي .ةَقرَخْنُم :4 ةيهاو »

 .'"(ظطقس اذإ ظئاحلا ىمهَو :لاقيو)

 .يناتشجشلا خسُ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 ٢٢ ارح . دسي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 رفت زم ذَقَو .ةبحاص تام عطقنا ادإ .بلقلاب قّلَعَتُم قز :4 ّنيِتَو»

 .مانضا اهلك :(زسنَو قوُغَيَو ثوغيَو عاوسَو ذو) ٠ :. ع وه < ۔ ۔ ھِإ]إ & .اذإ ٧إ إ او ۔ 2 ۔
: 

 هَتشُن ر ال اَمخْتُم اديدش يأ : :4 اليب » .اَرمَتْسن

 .أجلم يأ :ه رَزَو»

 .سمشلا جارلا ينغي 5اداقَو :4 اًجاَهَو»

 رسلا يف فيجقوْلا ىمس امْنِإَو ..بارطضالا ةديدش يأ ،ةَقفاَح :هةقجاو»

 .هبارطضا هزَم ةدشل

 بللا نأ كلذو .عمجم ام ام . يأ :؛َقسَر امَو ليللاو » , :هلوق يف ؛َقسَو»

 اَمَو ط :لاقيو .لممَكَو عممَتج ا ادإ .ىشلا َقَس قَسؤَتْساَو اَوأَم ىإ :ئش لك مضي

 هنم عِنَتُمَي الو 7 ٠ :ئش 1 ولعت ليللا نأ َكلَذَو اَلَع امو :4 ىس

 .غش
 م

 .كورتم َرْيَغ ىأ 6 .عؤوُم ريغ للا تكغغدؤَتْسا : :ْمُهَلْوَق 4 هئمَو َكَكَرَت : :4 َكَعَدَو ,

 .ةَكَراَتُمَو قارف َُزَةل ؛عاَدَوْلا يمس ث اذَهبَو

 .َلَخَد :و
 شوشؤئ يذلا ناطيشلا 7 :اًضيئ شاَنَحْلا وُهَو اناطيش :4 ساوسو »

 ٥بلقلا ىّلَع مُمْجَي ههج ةَيَحْلا سأر شأ ُهَل هّنأ» :رييئلا يف َءاَجَو .رودصلا يف

 بلقلا ىلإ م عَجَر ه هللا َرَكِذ كَرَت اذإو رخأت ىأ .سخ َدْبَعْلا هللا هللا رَكَذ اذإف

 '«هيف شوو , ١)

 (١) ج دهاجم ريسفت :رظنا ٧٩٨/٢.



 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٢٢٢ ,. ١ / ٨ٍ

 :ةَموُمْضَمْلا ؤاَوْلا

 .اهتقاط :هاهعسؤ»

 يف ةَبَحَم يأ :4اًدؤ نَمخَرلا مهل لعجيَس» :ك هلزَقَو .ةبحم :اؤ»
 .دابلا بوف

 .ةدحلا نم .كتردقو مكيعس :« مكدجؤ»
 . . .. . 24 إ . 2

 .ةَماَيقلا موت َوُهَو ٥تقول تعمج . .4 تنئناَو .تمق ط

 :ةَروُسُْكَمْلا ؤاولا

 و اَهيَلِي يلوي نيأ ،اهليفتشش ومه ةلبق يأ :4اهيوم و ةهجو » ّ < ه ه ٣ ه 1٤,۔ . 5 , .
 ّ 7 . و ؟ ل . ۔ ۔ ٠ . . و ] ۔۔إ .2 .

 ىلإ َنيمرجفلا ىوسو < :ريبيفتلا يو . اذزو دري دزو ردصم 4 ادرو ,

 ."شاط يأ :از منهج
 المح يأ :«ارزو ةمايقلا موي لخي ةَنإَت» :نيو هلزقَو .من :؛رزو»

 .مثإلا نم اليقث

 هبرل اديلو يممشو) ؤذيلَ مهدحاو نايبِص :نادلو ؛َنوُدَلَحُش ناَدلو»

 :َلاَقيَو .نوُمَرَهَت الو نووَيَغَتَي ل انادو نوقْبُم 4 َوُدَلَحخُم و .'"'(ةدال ولا نم

 .نورق ؛ناقيو .نوؤش نودلخ
 . خهيلامغأ وشل اقفاوم َءاَرَج يأ .4 ائاَقو ُءاَرَج ج » هلوق 4 اقاَقو «

 .ذزق :يأ 4 زئو»

 )١( ج ،ءارفلل يناعملا :رظنا ©ءارفلا مالك نم اذه ١٧٦/٢.

 )٢( .يناتشجشلا ختئ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٢٢ رج ` م

 :ةَحوُمْضَمْلا ُءاَهْلا

 انإ» :هلوق نم ،اونات :هاوداه»و .ادوهي اوزاص ىأ ،اوَوؤَهَت : اواَه»

 .كيلإ ان يأ :4 كيل اذه

 .ةّيِدَهَو ةيذَه اهئدجاو "مارحلا تيبلا ىلإ يدهأ ام :(يدَهَو ذه

 اوزَجاَه مهئأل ؛نوزجاَهُمْلا يمش ةنمو .مغةالب اوكرت :4اوزَجاَه»

 .ةت هللا لوسر ىَإ اوراصو ،اهوُكَرَت يأ مهدالب
 اذإ ،َرَوَهَتَو زاهئاو ابلا راه :لاقي .طقاس يأ راه نم بولقم :4 راَم»

 تيمه» :ني هلوقو .هنإ ةوغذأ ام ىإ لبفآ يأ ،َعلَم يأ :4 كل تيه»
 .[كَل] تأيهت :اهانعمو (تَل ثثه) :ٹترمَو .تل ادهب يِتدارِل يآ :4

 ءاملا َنْئَب ام دودمملا :غاَوَهْلاَو .هيلإ ليمتو ةبحت ام :سفنلا (ىَوَم)

 فوج : :َليِق : :4 غاَوَه . ْمُهتَدَئفاَو . :كل هلوقو . [ةوُدمَم] قرَخُْم لكو .ضرألاو

 .ائيش يعت ر ال ةق ةقرَخُْم :َليِقَو .اهل لوقع ال

 ٹمشَمَو ٤ .َتتَفَتَو َرَسَكَت ىأ .هم مشَهَتَو تبتل ا نم صبت ام ينغت ر :4 امميِشَه ط

 :'"ثێبْلا اه ُدشْنْئَو ،امِشاَه لجزلا يمس ةنمو .ةئزسك اذإ يشلا

 فاج نوئيشش ةكَم لاجرو وهيؤقل ةيرثلا 2 العلا ووم

 .و  ريغ لاق)

 "(امُوَكَت جيجحلا داصق ادير اماه ناك العلا ورمَع هب رأف

 يمس ديرثلا مشه املف ورمع همسا ناكو ٥٣! ص :هناويد يف وهو ىَرغِتَزلا نب هللادبعل تيبلا ()

 ١٠/ ٤١٣. ح ج :يبطرقلا ريسفت ةت :رظناو .فاَنَم دْبَع نب مشاه وهو اممشاه

 و ثحبلا ةرثك مغر تيبلا اذه لئاق ىلع فقأ مل ()

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )٣(



 ؛يناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٢٢٤

 اًطوُمش :؟ اًدَه»

 .رشخَمْلا ىإ مادقألا تؤض ينغ :َليِقَو .اًميِفَح انؤض :؟اسمَه»

 نأب ملظي الف :يأ « امضَ ال امْلُط ثاخَت ال» :لوث .انت :؟امضَم»

 هَمَضَه :لاَقُي .هياتسحَح نم ضقنَق مضهي ال يأ :امضم الو .هريغ بنذ َلمَح
 . ١).ه2 . ه

 صقن اذإ هَمَضَتهاَو همح هصمب

 .ةتيايو ةتيت ةَيَم :؟ ًةَدِماَم »

 .تل ام ديملا يأ تلت ام تاهيه :لاقي .دغلا نع ةيانك :؛تاهيَه»
 :َلاَق) .تلت اميل دعبلا يأ شتف اميل تاهيهو

 اتاهيه ىري ال ةمايقلا ىنح ىرثلا نكس نق ةوجزأ ال تاهيه

 ."ةيهاتعلا ىبأل تيبلا اذه

 .ِالَؤَهَو .رسخأ :لثم ىًّلَع نؤم َرْيَغ اتلا رشك «تاههِيَه» رفْغَج وُب أرقو

 بصت نَمَو .ثْئَحَو قو ذم :لثم نَوَنُم ريغ غ ءالا م مضب ماع نب ثرب ز ؤضت أرَقَو

 ىزو ،اتلاب ءاَرُقْلا زَتْكأ اهيلع تفقو تاق اهنُكَو تفَْكَو .نيأ :لم اهَلْغج
ُ 

 .(تاهِنأو ،تاهييَم :'"'تاقل شمخ اهيفو ءاهلاب اهيَلَع فقولا يئاسكلا نَع

 .يناتشجتلا خسن يف امب اهتبوصف ،يلوعملا ةخسن يف ةفرحم ةرابعلا هذه تدرو )١)

 بتكلا راد ةعبط يف الو ؤتوريب رداص ةعبط .ةيهاتعلا يبأ ناويد يف هدجأ مل تيبلا اذه )٢(

 :تيبلا اذه ةريخالا ةعبطلا يف يذلاو ‘توريب ،ةيملعلا

 اتاهيه يجترت امم تاهيه جترمل دولخلل كنإ تاهيه

 .م٨٩٩١ ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ٤٢، ص .ةيهاتعلا يبأ ناويد :رظنا

 لاقو ،اهيَهو اناَهيَمو تاهيهو تاَهِيَم :يهو تاهيهل سمخلا تاغللا يلوعملا لمكي مل ()

 .يناهفصالا بغارلا تادرفم :رظنا .حتفلاب تاهْيَم عمج ارسكلاب تاهْنَم :يوسفلا
 .ه١١٤١ ١: ط توريب قشمد ،ةيماشلا رادلا ملقلا راد ٨٤٧. ص

 يذلا ءزجلاو يناتسجسلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم نيسوقلا نيب ام )٤(

 دمحم وبأ ٣٦٥٢. ج ،يوفبلا ريسفت نم يفرح لقن «تاهيه» يف تاءارقلاو تاغللاب قلعتي

 .ه٠٢٦٤١ ١: ط ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يوفغبلا ءارفلا نب دمحم نب دوعسم نب نيسحلا



 صنل ١ ويقحت :يناثلا مسقلا
 ىت . . ر٩ر

٢٢٥ 

 ْمُهْعَمَطَو ناسنإلا مهُئاَرَمَعَو نيطايشلا ثاتَحَتو :4 نيطايشلا تاَرَمَه»

 .[هيف]

 تقلط اذإ رابْغْلا لثم ةوُكْلا نم تێتلا لُخذَي ام ييغي :ه اروثنم ءابَه»

 .للا يف ىري الو ،شَم هل سيلو ،شُُشلا اهيف

 ,رخلا كباتس نم عط ام ثبلملا ءاجهلاو .اريتنم اناز .4 نين ءتم»
 .زابْعْلا [ةَوبَهلاَو] .ةهلا ن ومو

 نؤَهْلاَو ر راَقَوْلاَو ةئيِكَسلاب ينغي 5اَديَوز ايشَم :4 اًنؤَم»

 .انيلإ يئ :4 انيلإ َمْلَم»

 مهت َرأَقْلا : :بَرَعْلا ضخغتل َليِقَو .ُرْمَغْلا زمَهْلا لضأ َو .اَيَع 4 زاممَه»

 .اهرِمْهَي روتسلا :لاقث

 ُهَشَم اذإ زبضت الو ويلا ه 7 ادإ ح عنمت ر ر 6ىلاعت هنلا ةرق اَمَك :4 اًعوُلَم ط

. 

 .عّرَجْلا اوس و تآ غ الهْلاَو .عوزَجْلا زوُجَضلا غوُلَهْلاَو .")شلا

 .جل ٤: لزَه»

٠ 
٠_
۔
 
,
 

 .ةَعذلاَو قفرلا اضي

 : هَموَمْضَمْلا ُءاَهْلا

 .دشر :4 ىدُه ط

 دوهيلا تتام :لاَقْيَو .ُدئاؤلا ايلا تَقذُحَق دوهي ىأ :4 ىراَصت ؤ ادوه»

 :""لاق) 5كلالاب تبزغ ،ًذوهَيْلا اوُمُسَف ،بوقْعَي ن اَدوُهَي ىلإ بن

 .يناتسجسلا ةخسن نم هتحلصأو ،ةرابعلا هذه يف خسانلا نم فيرحت درو ()

 نم اًنيحصت هب لعلو ،وحنلا اذه ىلع هانعم يل حضتي ملو .لئاق ىلع تيبلل فقأ مل ()

 :اذه وهو هانعم يف ايب تدجوو "خسانلا

 ادوهتل ةيناربع نيد ىلع امهرد رتحبملا يطعت ول كنإو



 ؛يناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٦٢٦ ٨
 __ 7 = - .- ٨٢

 "(اوؤهتَل امهزد كتوو مهنم ةير فرشل اذوه نك ليق ؤ
 .ناَوَه :4 نوُه»

 .كيلإ انث :4 كيلإ اَتذُه»

 اَمُعَعشئَو ۔عضاَوَمْلا ءامسأ نم َوُهَو ٥تثقَوْلا َكِلَذ يف ينغت : :4 كلانه »

 .ةنمزألا ءامسأ يف

 .ةللا الإ ةلإ ال نأ ةداهش ىنإ اوذشزأ :4لؤقلا نم بيلقلا ىلإ اوذه»

 هجولا يف معلا زهَللا :ناقيَو .باَع يأ ،ذحاو امهام :ةرمل ةَرَمُه»
 .افقلا يف زمهلا "يفَح مالكب

 :ةَحوّتْشَمْلا فيآ ماللا

 .مُكيَلَع دتشاف منلا :لاَقْيَو .مُكَكَلهَأل :4 مكنأل »

 .كلذ هاتآ مياعتل اَمئلاب ينغي مكنيب اميف اوغرسأل :ه ممكلالخ اوعضؤآل»
 ةئعَضؤَأَو لا عَضَ : :لاقي .ةَعز زُس ريسلا يف م عضَوْلاَو

 .اقح ىتغمب :؟ممَرَج ال»
 هلكأ ادإ .غززلا ذارَجْلا تخا :لاقي .مهنلِصأتنأل :4ةتيَرُذ َنكيتخأل»

 هب اهدوقي لقألا اهِكَنَح ييف البَح ذش اذإ (ُهَعَباَد كَنَح) م َوُه : :لاقيو .هلك

 .تئش فك ْمُهْنَداَتفأل :ىأ

 .يناتشجشلا خسن يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



   ٨٦. ٢٢٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .هركذتو قَحْلا نع لطابلاب ٍةَلوُغْشَم ،ٍةيهاَس ،ِةَلِفاَع :4 مهُبوُلُت ةيهال»

 وه بزاللا نيطلاو .دحاو ىتغَمِب ئِصالو ثبالو مزالو :4 بزال»

 (مزالو ربزال ةبزض) :ةئمو .اضغَب ةضغ مر يذلا ثِامَتُمْلا يأ زلملا

 .مزلي زشأ يأ

 (ال) يه امنإ (َتال) :لاقيو 3رارف نيح ضسئَل ىأ :4 صاتَم َنيِح تال {

 .ةَدِئاَر ءاملا

 .اوغَل ةّلِئاَق (ةيغاَل) :لاَقئَو .وغل :ه ةيغال»

 ةَروُسُكَمْنا في ماللا

 .ثفلأ ىتغمب ثفنآو .االيإ ثفيآ زتم فاليإلا :4 شيرق فاليإل »
 :ةَمْولا و لاق

 '»رهولا تاقَلؤممْلا نم

 لوئأم وفضعَك مهَّلَعَجَق :ىتغَمْلا .اَهَلبَت امي ةلوضؤتم ماللا هذه :ليقو

 ءاتشلا ةّلخر شيرق فلأل ليفلا باحضأ ةنا كا يأ شيرف فاليإ
 ةلحرو ماشلا ىلإ ءاَعشلا ةلحر :ناَعَلَخر ٍةَنَس ك ىف مهل ثتتَتاَكَو © فيصلاو

 .نميلا ىلإ فيصل

 :ةَحوّتْضَمْلا ُءاَيلا

 .نوُمَلْعََو َرَو نونطقي : :4 َنورُعْشَي »

 .مهئاَرهتسال عاَرَج مهيزاججُي :4 مهب ئزهتني »
 % 2- ه ه م ٠ ۔ 2 مهن ه

 .نونقوي يأ :« مهبَر وقالُم أ نونظي »

 :تيبلا مامتو ١١٩٧/٢. ج 8ةمزلا يذ ناويد يف تيبلا )١(

 عضوتي اهنم يف ىحضلا غاعش ةوح ءاقذأ لمزلا تاقلؤملا ني



 ؛بناثلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٦٢٨ ٨
 موحت .. - ,7__۔__

 .دادضألا نم وهو .َنوُكشَي اضيأ :4 زربو »

 .ا( هتوْيلظَيَو ( مكنم هتوُيرُي :ل لاقيو .مُكَنوُلُي 4 منوئو

 .رُهَنوُقْبَتْسَي ىأ .ٍةاَيَحْلا نم َنوُلِعْفَتَت :4 مكاتن َنوُيْحَتشَي »

 .هناكم ؤ نم ردحنت يأ : .4 هللا ةَيشَح نم ظيهت »

 .نوزصنَتسَي :4 َنوُحَتْفَتسَي »

 .نحل ئ قحَمشش يغ امُهُذَحأ ناكو ثانا َنَعاَلَت اذإ 4 وئِاَللا مهنعل ,

 ىلإ تعج تعَجَر . دحأ اهّمحَع شب م نإو ٠ اهَل وجَتشمل ١ ىَلَع هنعللا تعجر

 .دويلا

 لوقي اه يرذت اق مَتَعْلاي حيصت ر :4 ءادنو ءاَعد الإ عمشت ال امب يني »

 .هيف يمه امَع تؤّصلاب ج اهنأ ال

 .عيبت : :؟ يرش ر »

 َنزَهطَتَي ةلضأَ ءاملاب نل يتعي :نزَهَطَيَو .مدلا نه نهنَع غلطقنت :4 َنزُهظَي »

 .ءاطلا ىف ءالا تمغذأَق

 .َلِقْفش يل َوهَق لقثأ ام يأ ،ذيآ يل َوَهَف دآ ام :لاقي .هلقني :4هذونَي »

 :اهلاق «ٹقهتاس» : :لاق ث ْنَمَق .مالكلا ن نم اهطاقسإ ءاَهْلا تابثإب : .4 ُهََسَتَت «

 ىئغَملاَو .ةَكَرَحْلا نايبل ]غ اقأاق] ءايلاب «ٹ («تيب َُاَس» :لاق ئ نَمَو ةَمِلَكْلا لضأ ني

 نآل ا نم ناَك ولو :ةديبع د لاق .هيَلَع نيينسلا رمب رتغت مل (ةَئسَتَت ْمَل)

 إَمَح ئ نم . : كل هلؤق ئ نم ريغتي ر ي مل (ةَئسَتَت ْمَّل) : :هريغ لاقو .نس مل ناَكَل

 ٠ .ه . )٢(.
 ىأ .4 نونشَم ريعتم ي

. 
 يناتشجشلا خسن نم هبيوصتو ٥6©فيحصت وهو (هنونظيو) :يلوعملا ةخسن يف

(١) 

 .يناتسجسلا خسن يف امب هتحلصاأف ©ةرقفلا هذه تاملك ضعب يف فيحصت عقو
(٢) 



 صتلا قيقحت :يناتلا مسقلا
 ٢٢٩ , , ..: ٭/

 .تاقدصلا يبزي ثيَح ةرخآلا يف ينغي .ب ةبِهذُي ىأ :4 ابرلا هنلا قَحمي»

 .اهيمنئَو

 ضمي ٤: شخي »

 .ةتوُفرَحْيَو نوبلقي :4 بي ,7 َنوؤلَي»
 م 2٠

 :4 مصتعي »

 .نوخ ي رخ :4 َلْفَي »

 .مههوججؤل مُهعَرْصَت :4 مُهَتَكَت » :لاقيو .مهنزُحُيَو مُهُظيِغَي :4 نيكو

 .راَتْخَي :4 يتي »

 .نوخَرفَي : :4 َنورِشْنَتشَت تي »

 يأ :؛بتتلا نم ثيبخلا ريِمَي» 0 'همضو ءايلا حتفب زيميو ؟ ؤيمب»

 نيرفاكلا نم نينمؤملا صلخ
 اهبو .همه قَح هتمهف اذإ .مالكلا ثهِةَق :لاقيو نومهفي :4 َنوُهَقْفَي »

 .اَهيِقَق هيقَقْلا َيُمْس

 .هتوج رْخَتْسَي :4 هوظينَتسَي»

 .نودجت ام لم اهَعَجَوَو حارجلا َمَلأ نوجي :4 َنوُمَلأت اَمَك نومأ ,

 .تأي هيف ىنعملا :4 تفكنتشي»
 ةَميرَج نالف :مهلؤَق نم .مُكَنب يكي :4 مُكَنَمرْجَي»

 .مهْبساَ

7
_ ج 
 

 .فيحصت وهو (همضو واولا حتفب) :يلوعملا ةخسن يف )))



 ؛بناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك 7 ٢٢٠ 7 7١
  

 .نولضيَو نوراَحَي :4 َنوُهيِتَي »

 زغ هللا ةمضِعَو .كيلع توزدقي الف "مهنم غني :4 سانلا نم كممِصغي» ۔ , 2 ۔-١.؟۔ 4 ٠“۔ [ ١ ۔,۔٨ 2١ ٠٥ ۔ < ٠ِ
 .ةيصغملا نم هعنم ئه امنإ ءاذه نم دنلل هركذ

 .هنع نوُدَعاَبَتَي .4 ُهْنَع َنؤأنَي ث

 ةهكافلا تعني :لاقي .رجتَو رجات لثم .غناي هثحاو .هرذ :4 ؛يني» .

 .ثگَرذأ اذإ تن تعن

 :4 َنوُفرَتقَ { : :لاقيو .ثاسيئالا : :فارتقا .نوبستكي : .4 َنوُفرتَْي + ر »

 .ةمهلاو ءاعدالا ةَقوَقْلاَو َنوُغَذَي

 اهبف اوشيج :لاقيو .اهيف اولزني مل :لاقو .اهيف اوميقي :؟اهيف اؤتغي»
 .ىئْغَم اهُذحاَو .زاتما :يِناَعَمْلاَو . .َنيِنْغَتشُم

 خب ر :4 مَي»

 .دهَعْلا نوُضْْنَ : 4نوثكنب)

 ۔ د .. 7

 .ںونُبِي : 4 نوشرغ <

> ٠ِ ٨ 

 « .نوُميِقُي : :4 نوفكفي

 . ٨ < ٠ ۔۔۔ . ح ٥ ء ۔ و 2 ه < 7 3

 , .هب اوؤما ام نوزواَجْتَو ٥لودعتي .4 تبتلا يي نودعي

 (نوئبشُي ثرو .تبشلا يف َلَمَعْلا نوُغَدَت ًذَت يأ ؤ . مُهَتْبَس ّ 5 اع ر .4 ن 3 . / < 4

 .تبسلا يف نوُلُخذَي هلوأ مضي
 َكِلَذَكَو .شطع وأ ح نم هناسل جرخأ اذإ ب ٣ أ كا تَهَل :لاق .4 7 ؟ :57

 .ايغأ اذإ ناسنإلا تهَلَو كز



 ٨. ٢٢٣١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :لاقيو .ةَلَجَعَو بضغو ةفخ هنم َكَئَفْخَتشَي :4 غ ناطيشلا نم َكََعَرْني»
 .رشلا يف الإ غزنلا وكي الو .رشلل تئكرَحِي :4 ََتََزنَي»

 .يغلا مهل توئِنَزُي :ه قلا يف هنودم »

 .ءاش تفي ةفرْضيئَق هبلق هيلع كلمي يآ :4 هبلقو ِءزمْلا َنيَب لوخي »

 :4 ةوثينيل» ليجلاو ةعيدخلا :ركملا :ه ةوثيفيل اوزقمك نيذلا كب زفي »
 .هب ةكرح ال :تبه ضيرمو .هسبح اذإ ،ةَتبثأَف هامر :لاقي .ةوشيختل يأ

 .ضغ قؤف ةَضغَب غَمْجَي هعَمْجَت :4 همُكزَي »

 مل .ووذغ يف تقذ اذإ يذلا حومج شرق :لاقي . نوغرشُي :4 َنوُحَمججَي »
 .يش ه

 ناك نإو .زئكب زسيئَلَف هتتاَكَز تأ ل لام نك :ه ةًّضفْلاَو بهذلا نوُؤنَكَي»

 مؤي هبحاص هب ىَوَكي ،ازهاظ ناك نو زنَك َوَهَق هت : ًدَوُت مل رلام لُكَو .انوفذت
 .ةَماَنَقْل

 .تيمي :4 ملي »

 .ٍريَحْلاَو ةقدصلا نع اهنوك :ه مهيديأ نوضيفي»

 .مهَهوُجؤ ىشغي :4 مهَموُجو قَمزَي»

 .تتوزبْختْسَي :ه كتوُتيْنَتشَي»

 .لاذلا يف اتلا تمغذأَق ،يدتهَي لضأ :ادذشش « يذهي »

 يأ (هزودض ينؤنفت) :ترث .اهيف ام نوؤظَي يأ :« مهرودص نوثني»
 نم اموق نإ :ليقو .ةغلابملل وُهَو ،(لعوفي - خ )لعؤَعفت :ةزيردقتَو .زيتشن

 نأكو .ةيناثلا سيلو ىلوألا باوصلاف ،ىرخأ ةخسن :(خ) ينعيو ،يلوعملا ةخسن يف اذكه ()

 .باوص نيتملكلا يأ نم دكأتم ريغ خسانلا

  



 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٢ ٨
 هت -۔-. .3- ___

 انََنَو ءاتباوثأ اَنيَضْغَتساَو ،اتروس انيَخزَآَو اباوبأ الغأ اذإ :اولاق نيكرشملا

 امع ىلاعت ةللا آبنأق ؟اتب مَلْعَي فيك ةخ دمَحُم يبنلا ةواذغ ىلع انزودض
 م م

 .4نوُئِلغِي امو نوي ام مَلْغَي مهاي نوشفَتسَي نيح ًآلأ» :لاقف 5""اهوممتك

 .سألا ديدش أ .(تشئي) ئ نم 7 :4 ش شسوؤێ ؤي »

 ةنمو .دضَق الو اذل بلط ريغ ىلع هذحأي :؛ةراَيَسلا ضغب ةظقي »

 لاق .هيلع تمَجَعو ةذرت مل اذإ 5اعاَقيْلا ءاملا ثذزَوَو ،اطاَقيلا ةنيل :مهلوق

 : '"وحازلا

 اطازُف هثذَرَو ذإ ةلأ متل اطاقيلا4ثنزو لهننق

 :رصعلاو ؤبذجلاو رشلا نم نوُجْنَت :ينعي) نوججْنَي :4 7 ,

 :دشنأو اجنملا

 موصخلا تفَتَج وكشأ كيلإ مولظملا رصع ماشه نبااي

 ،"'(رطملا ةذِش نم مكبايث نوزِصغَت مكنأ :وهو "رخآ هجوب رشف دقو )9( ا ١٢١ ۔ د 2 ٤ ٠ آ ٠ُد لق

 تيّؤلاَو بتعلا ةوزِصغَت :َليِقَو

 نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا لامج ،٢/٨٥٢ج ريسفتلا ملع يف ريسملا داز :رظنا )١(
 .ه٢٢٦٤١ ١: ط ‘توريب ،يبرعلا باتكلا .راد ،يزوجلا دمحم نب يلع

 :ليقو ىللا دبغ نب ةداقن :لاقيو يدسألا ةداقن وه ٢٦٧/٧( ج :برعلا ناسل) يف امك زجارلا )٢(
 زاجحلا لهأ يف دودعم َوُه .كلام نب ةداقن :ليقو .دعس ن ةداقن :ليقو ؤفلخ نب ةداقن
 ةفرعم يف باعيتسالا :رظنا .ةداقن نب دعس هنباو ملسأ ن ) ديز هنع ىور .ةيدابلا نكس

 يرمنلا مصاع نب ربلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي رمع وبأ ١6ه٤/٢٣ ج ؤباحصالا
 .م٢٩٩١/ه١١٤١ ١: ط ‘توريب ث ،ليجلا راد يبطرقلا

 هفالخ هئطخ ىلع ةداهشلا نم يفكي ليوأت كلذو» :يربطلا ريرج نبا هنع لاق ريسفتلا اذه )٣(

 ١٣٢/١٦. ج يربطلا ريسفت :رظنا نيعباتلاو ةباحصلا ننم ملعلا لها عيمج لوق
 .يناتسجسلا خ يف دجوي الو ،يلوعملا ة ةخسن تادايز نم )٤(



 ٢٢٢ . صنلا قيقحت :يئانلا مسلا

 لجأ نم م ةركن : .) فسأو ادن فرح ءاي) : ت تفشو ىَلَع مسأ اي ,

 .َتاَق ام ىَّلَع نْرُحْلا :فسألاو }'"(بصنلاب هنن كلذ

 .نوقذَي :4 ةَنيَسلا ةَنَسَحْلاب َنوؤَرذَي»و ‘"'(نولعفي :نوزذ)

 :'‘١وعاشلا لاق) 3 .عْخَنلا ةغلب ُرََبَعَيَو ملع ىأ : :4 اوُتَمَآ َنيذَل سأنت

 '“(ايات ةريِشَعْلا ضزأ نَع ثئك نإو هئبا اتآ يئ ماوقألا سأيت ملأ

 .'_»[ةرخآلا ىلع اهتواَتْخَي يَأ] : :4 ةرخآلا ىَلَع ايلا ةايَحْلا نوحتسي »

 .جردلا جراَعَمْلاَو .نوذَعْصَت :4 َنوُجْرَغَي »

 شأنت :4 ظتْفَي»و

 .ايَح هئِفذَي يأ هدِعَي :4 بارتلا يف هسُذَي

 .مهو ُهنقْيَعْسَت ام مهيتسسْلأب نوركني :4 َنوُدَحخَي »

 .مكسوفن يف مظْعَي :4 مكرودض يف زبحَي»

 ةينآرقلا تاءارقلا مجعم :رظنا .اذاش ولو بصنلاب اهأرق نم ثحبلا ةرثك ىلع دجأ مل ()

 .٤/٣٢٣ج

 .يناتسجسلا ختئ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 ملو ،يناتشجلا خسن يف دجوي الو يلوعملا ةخسُ تادايز نم يهو خسانلا اهبتك اذك (؟)

 .اهانعم يل حضتي

 لهأ نم يباحص "نزاوه نم ‘يرصنلا عوبري نب دعس نب فوع نب كلام ىلإ بسن تيبلا ()
 نب هللا دبعل قرزالا نب عفان لئاسم :برعلا رعش يف نآرقلا بيرغ» باتك يف امك ،فئاطلا

 .يدع نب حاير ىلإ ٣٢٠/٩( ج :هريسفت) يف يبطرقلا هبسنو ٢٧« ص ،سابع

 .يناتشجشلا - يف دجوي الو ©يلوعملا ةخسن تادايز نم )٥(

 لمع نم هنا ودبيو ،ةغراف اهكرت يأ ،اهريسفت ركذي ملو ةيآلا ركذ يلوعملا ةخسن يف )٦(

 .يناتشجشلا خست نم ةمتتلاو "خسانلا

_
_
 



 ؛بناتلا هزجلا)١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٢٢٤ , ٨

 .َرَهط يأ شاملا عبن نم لوعف :(غوبنت)

 ُهِمَو هلضأ . نم م هنر َو : شت ر ر :ضاقْنَيَو . .مدَهْنَيَو [ّظَقشَ] :4 ضقنت ضقن ر »

 :"اذهل
 ٠ ح . 1

 ٥

>
 

 ہ`
 اي٠` ح:

 اه

 ٠

4 
٠ 

 .ادبأ هدعب عامتجا ال يأ

 .ةالَع ا .طئاحلا ىلع رهظ :لاقي .ولغي :؟ةوزَهظَي »

 ين جومي رذيمؤي مهضفت اتكرََو» :ىناعت ةلؤفو برطضي :؟وش
 .ىزاَيَح نيريذُمَو نيلبقم ضغب يف مُهُضْغَت ظِلَتْخَي يأ : : ضغب

 .َلُجَعَت وأ مدقت اذإ طرفي طرق :لاقي .اًنيَبوُقغ لَجَعُي :هاَتْيَلَع طرفي »

 .ميدقتلا هلك انغَمَو رصق اذإ طرفي }طَرَقَو .ظتشا اذإ طرفي رفو

 .مُكلِصأتشيو .مكَكِلَه : ْمُكَتَحنَي »

 .اسباي :4 ابي »

 .نوُراَسَتَي :4 َنوُتَاَخَتَي »

 اهيزذي :« اهفيني » :َلاَقْيَو اهلوضأ ني اَهُعَلقَي :هافش يبر اهفيني»
 .اَهرِيَطْيَو

 خسن ىدحإ يف دروو ١٣٨١. ح ©نييلذهلا ناويد يف يلذهلا بيؤذ يبأ رعش نم تيبلا )١(

 مامت عم مسالاب حيرصتلا .م٥٩٩١/ه 6١ ٤٦ ،ايروس .ةبيتق راد ،يناتسجسلل نآرقلا بيرغ

 :تيبلا ةلمكتو ٥١٣. ص ©تيبلا

 ؤوبجموةرْمَع سانأ لكل ةئيؤبضلاف شلا رضيقق قاري



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٣٥ . - /

 ثضكَز :لوقت .نيلجرلا كيرخت ضقزلا لصأو .نودعي :4 َنوضكزي»
 ةئمو .ضرق :لاقي الو 6اَدَعَف .هيلع كيلجر كيرحتب ُهَتيَدْغأ ادإ سرفلا
 .4 يلجرب ضكزا» :كت هلز

 .لعفم وُهَو بزضلاب غامدلا بيص نأ ةلضأو .هزىيكي :4 ةعمي »

 .ىتغُمْلا ُلاَكْلا وُهَو ،ريسَحْلا نم نوُلِمْفَتشَت ،َنؤَيْعَي :ه َنورييخَتشَت »

 وشف :4 7 ,

 .عارسإلا عم ه وطَخْلا هبراش َوُهَو ،نالتئلا نم نتوغرشُ :4َنولِسني»

 بعَيَو لست ذلا َوَم :لاقي .عرسأ اذإ بلا ىشم

 . هوزكمْلاب نولَواَتََي :4 َنوظَسَي <

 .ءاعدلاب مُهتاوضأ نوُعَزَي :4 «ةوؤاجت ,

 ىلع (َلأَمَي) :تت تقرفو . .نيميلا ئه َيِهَو .ةيلآلا نم لعتفي .فيلخ :4 لتأت ,

 ثؤلأ ام ينإ :كلؤق ني يتفي لأو و .اضيأ نيميلا ئه ةلألا ني نت

 .ترَصَق ام يأ ،اذهَج

 اذك لس :َكلوَقَك .ادحاو ادحاو ةَعامَجْلا نم نوجس :4 .« ,
 .نم هتجرحأ اذإ كاذك نب

 و ه ٤

 .مكي يلابي :4 مكي ابغَي»
 .ههجو ىّلَع مياهلا بهذي امك دض رْيَع ىّلَع نوبهذي :4 َنوُميهَي»

 .مهيلإ ةتوُمضَت :4 ةتولمَكَي»
 .هب ثيغتسي : 4 هش هخرضتشيت صنب ر »



 يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٦. ٨ ٣

 .نوزقاشتي :يأ ،كلتقب نوزمآتي :؟كب َنورمَتأي »

 .ديزي :ه وُبزَي »

 .نوئِظوُي :4 َنوُدَهْمَي »

 .ريمسلا يف اَقيِرَقَو ،ةئَجْلا يف اقيرف نوريصي ،َنوُفَرَنَتَي :4َنوُعَذَصت»

 :هلؤأ مضب - هنع (ئزجُي)َو .هنع يضقيو ،نع ينغي :هنع ؟ يزجي »

 .هيلإ عضي :4 هنإ جزغت

 ضبقي هنأ هليوأت هِئاَميِتْساَو ،دَدَعْلا يوت ة نم :ه تؤمْلا كَلَم مك 7

 نالف نم ثيقؤتشا :لوت امَك .مكنم حا :, الف .نيعمجأ مكحاورأ
 .ئش ِهيَلَع يل َقنَي مل اذإ هدنع يلام

 .برغي نم ةيحات يف ةت لوشزلا ةئيدمَو ضزأ مشا :؟ترثي»

 .علطي :4 ثئفَي »

 .اهيف لذي :؛؟ضزآلا يف جل »

 .دُعْئَي :4 برغي <

 .ليِلَقْلا اضيأ ؤيسيلاو .ثغضت ال زهَس يأ :ه زيِسَت »

 .ظيجُي :ه قيجَي »

 :ليقو .ُلَجَر اي :ليقو ةلي محم اي :َليِقَو ناسنإ اي هاغَم :ليق ٤: سي »

 .روسلا لئاوأ [يف] يًجَهَنلا فورح رئاس زاَجَم اهْراَجَم



 ٦ ٧ ٢٢٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .داصلا ىف انلا تمغذأَف ،نوُمِصَعْخَي هلصأو :'(داصلا ددشُي) 4 َنوُمَصِخَي»

 .نورخسي :4 َنورِخشَتَت »

 ءاهوخنو [خيظيلاو] عرقلا :لم ،يقاس ىلَع موُقَي ال رجش لك :4 7 ,

 . عزقلا :ليق عضوملا اذه يفو

 ., ؟ 7 ه إ ,. .. .ج . .| , ه ۔ 4 ۔ %, . 4- . 7 ك ر

 ل أ َوهَو ِةَماَعَنلا فير فزي لجزلا ءاج : الاق .ںوعرشي :4 نوفزي ط

 :""لاق .مفيِفَز ىلإ توزيِصت (نوفزي) أرقْيَو .اهيشم رخآو ،اهِوذَع

 ارهفأو لذأ ذَق مننَصحخ ىسشأق ةهغعاذج ةوشيي ثأ نيصح ىن

 فزي فَزَو نمو فيفختلاب (نوُفزَي) اضيأو .رهَقْلا ىلإ راص ؤزهفأ ىتغَم

 اهفرَعَو» :جاجزلا لاق .يئاسكلا الو ءارقلا اهفرعي ملو ،عرشأ ىتغمب

 . '‘)«امُهويَغ

 .غوُبْنَي اهُدحاَو .نويع :4 عيباني »

 .4اًرَقضُم ةارَتَت جيهي مُث» :ىاع هلؤقك شتيێت :ه ججيهت»

 .نولَمَت :4 َنوُمأشَت «

 و .هده و م

 . مكقلخ .4 مكارذَت «

 .بيتك :ه فرتقي »

 .يناتشجشلا خسنت يف دجوي الو ،يلوعملا ةخس تادايز نم )١(

 ,(دوقي) يلوعملا ةخسن يف )٢(

 )٣( ناسل :رظنا .عاذجلاب نوفوؤغَمْلا ممه و هَمَوَقَو ناقربزلا وجهي هي يدغلا لئَخُملل تيبلا العرب©٥

 ج ١٢٠٥.

 ملاع ٥جاجزلا قاحسإ وبأ لهس نب يرسلا نب ميهاربإ ٣٠٩/٤. ج نآرقلا يناعم :رظنا )٤(

 .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ ١: ط توريب ،بتكلا



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ ٨ ۔ ٢٢٨
 . 2 .: ` ٩7

 .حاو امُهاَتْعَم :'"(هجتفو هلوأ مضب) ؟ رشنيو رش

 :لاقيو . ةواشغ هْئَلَع رأَك هْنَع ه+َصت زصت ملظي يأ :4 نَمحَلا ركذ نَع شغي د

 لاق فيعض رصب اهيلإ تلَلذتسا ادإ .شاع انأف ءاوشغأ رانلا ر توشَع
 ]٤"'. , أا

 دوم زيع اهدنع رات ريخ ذجت ورات ءزض ىلإ وشفت هيأت ىتق
 فعت ىشغي لججَولا ئِشَع :لاقي .هنع معت :هانعم 6نيشلا حنمب (شغ (َشغِت) :أرق نَمَو

 :4 ٍنَمحَلا وت ن نع شغي . ه ۔ َر » 77 :َليِقَو .لخللا يف زىصني زنل مل اذإ اذإ : :ىتفأ ه

 .نوضرعي :4 َنوذصت»ق 6[نوُجضت] :4 نوصي »
 وه زيبذَتلاو .هِتَبقاَع يف ثرت ؛رشألا ترَتَدَت :لاقي :4 نآرقل َنووَيَدَمَي»

 .اريب ذَت ز زييمت لك لمج مث ة ٨ ؟ فلتخي فيك َرَظْنِتل هلبقب . 3 "4 أ ربد سيق

 اقيو .مكمِلْيَو غياو اوت نم ائيش مصي نل يأ :4 مكلامعأ ييل

 ل يأ : ه مكَلاَمأ ممرت نلو» :هزم زع هلؤَقَو .ينملظ يأ © قح ينرَتَو
 هز تذخأو اليتق ل تلتق اذإ ...7 ترَت هدو :لاقي .مكا ٤ نم ان 7 . ٤

 .'"«ةَلاَمَو و هلهأ ر َرَتَو اَمَتأَكَف . 77 هلا ةالص هنتاف ْنَم » :ثيدحلا يف .قح رعب اڵاَم

 لجزلا يف لاقي نأ وه نيغلا رسكب ۔ ةنيفلا ؛؟انغغب مُكضفب 2 ,

-
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 .يناتشجشسلا خست يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ مرضخم رعاش :ةيكلم وبأ ،يسبعلا كلام نب سوأ نب لورج همسا )٢(
 ناقربزلا ءاجه نم رثكأو .هسفنو هابأو همأ اجهو .دحأ ناسل نم ملسي دكي مل ،افينع اءاجه ناك

 هاهنو هجرخأف ،تايباأب هفطعتساف .ةنيدملاب رمع هنجسف ‘باطخلا نب رمع ىلإ هاكشف ،ردب نبا
 ١١٨/٢. ج ،يلكرزلل مالعألا :رظنا .اعوج يلايع تومت اذإ :لاقف سانلا ءاجه نع

 يف ةوبنلا تامالع باب .يراخبلا هاورو 0٢٠٩ مقرب ،ةالصلا عماج باب عيبرلا هاور )٣(
 ٦٦٦. مقر © رصعلا ةالص تيوفت يف ظيلغتلا باب ملسم هاورو 8٥٥٥٢ مقر .مالسإلا



 ٢٢٨ 7 هت صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 هيف سيل ام َليِق اذو ،ءوشسلاب َرَهاَجُمْلا تليق هب لبقتا اَإَق ،هيف ام هفلَخ ني
 .هلا كلذف

 .ناَتَعْل .ثبأي تيو ثيل تال :لاقي .4 مُكْصْتْني يأ :4 مكنأو 3 .مكنلي»

 . نوُماَنَي :4 نوغَحَهَت ر »

 .نوُئوُمَي :4 َنوقَعِصَي ةع ر »

 نأ دابعلا قاعأ ام كيذ الولو .ةرالتلي ةاتلهس :4 ركذلل نآرقلا انز »
 .هوُعَمشَت نأ الو يب اول

 ضئاحلل ليت ه 7 ٠ ةيِمذَّتل اب حاَحَنلا ثمطل اَو ء .نه ششُمَي ُُمَ ر :4 َنهْنمظَت ط

 .ثياَط

 .داوّسلا ديدش ناخد َوُه :4 موُمحَت «

 .عامجلا نع ء ةيانك :4 اًَساَمَتَي»

 .مُكي اووَقَظَي : .4 مُكوفَقْنَي هني »

 .'(نوؤيِي :4 َنوُتَئاَحَتَي»)

 .نوبتكي :4 نورظنت »

 .ةرْذْقْلاَو ةَوُقْلاب يأ .4 نيميلاب هنيم هنم اَْذَحَكَل >= :هلؤق يف .ةَوُق : :4 .. نيمت ,

 .ملعأ ةللاو .فُرَصَتلا نم هاَنْعَنَمَف .هنيميب اتذَخَل هانغم :ليقو

 .ةئيطحلا ىنمتي :ليقو .ةبؤتلا ؤعَؤَو ولا زيكي :ليق :4 ةمامأ زجي »
 بوا تؤَس :لوقيو

 .اهيف رَتْحََتَي ذ هي هيشم يمهو .َءاَطْبَطْمْل ه ا يشمي مي عاج :لاقي 3 زتحبتي : ةَي :4 ىلتَمَتَي »

٠ 

م

 

 .يناتسجتلا - يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٤٠ . ٨

 نيعالا ىدحإ تتلقَق ءظضَمَتَي :[لضألا] ناكو .مكنيو هيديب يلي نأ َوُهَو

 [دُمَيَو] وَتْخََعَ :4 ىلَنَتَمَتَي » : ايقَو .«مرَنظَعَي» لضأالاو ىت :َليِق اَمَك .ءاي

 .زهّشلا :اطمْلاَو .ارْئْخَبَت هاطَم يولي :لاَقْئَو .هيشم يف هام

 نل يأ ءعجزيي [نل] يأ :4 َروُحَي نل نأ َنلع» :هلَقَو .غجزي :؛َروُحَي»
 هد .ه
 ٦٩ ٠ ابر -

 7 ۔ ه ٠ 2 و

 .هقَح نع ُهعَفْذَي :4 ميتيلا عدي »

 :ُةَموُمْضَقْلا ءايلا

 ۔۔١.۔؟ 7 ۔ت۔ ؟ ۔ ..ح ذ¡ ., 4 ؟ <!إ 2 ث و

 ٍةَماَيِقلاَو رانلاو ةنجلا نع كنة هللا رابخإب نوقدصي ٤: بيغلاب نونمؤي »

 .كلذ هابشأو باسجلاو
 ء ٠

 :لاقي .ىَلاَعَت هنلا ضرق امَك ،اهقوقُحب ىتؤي نأ اهتماقإ :؟ةالصلا نوميقي »

 .ةقوُمح ايلطغش هب ءاج اذإ رمألاب ماق

 - 2 2 2 كو ه ؟ ك 2 .هو . 22 ؤ ة

 .نوقدصتيَو نوكي ىأ :4 نوقفني ْمُهاَنَرَ اًممَو»

 :4 َنوُعداَخِي » :َليِقَو . مهي وف يف ام َرْيَغ نوزهظُي يأ :4 ةللا نوُعِداَحخْي »

 مهنم غادخلاو .توزهظ ام تالخ نورمْضيَو ،هلوسزَو هللاب ناميإلا نوزهظُ

 ناسحإلا نم مهل رهظي نأب عقي كت هللا نم غاذجلاو ،ركمْلاَو لايتحالاب عق

 باذع نم رئشَيَو مهنع بيغي ام فالخ ايندلا يف ميملا نم مهل لجع
 .ةهجلا هذه نم امههْئاَشَعل نالغفلا عمجف إمهَل ةرخآلا

 2 - ها۔۔ ۔ , 1 . ه

 ةئيس ٍةَنَيَس غاَرَجَو » :ىلاعت هللا لاق امك ‘بنذلا مساب ءازجلا يِتشو)

 ء 0 ۔ے رذ 4 - ٤

 .ىسني نأو ،ةئيس لعفي نأ اشاح هللاو 4مُهَبِسَنَق ةللا اوشت» :هلوقو 04 اهل

 .'"(ريثك كلذ لثم نآرقلا يفو ‘بونذلا مساب ءازجلا ىمَس نكلو

 .يناتسجسلا خسُئ يف دجوي الو هتابيقعتو همالك نم وهو يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

  



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٤١ ى .. ,م ترب

 ة ,, ,م .۔ ٥ . ؟ ؟ 1 . . ۔ ؟ ے٥۔ -| ۔۔

 :') رعاشلا لوق ُهْئِمَو .ذاَسفلا برعلا مالك يف عدخلا ىنغم :ليو

 غّدَخ يزلا اذإ ۔قيزلا بيط

 نوزمضُ امي ناميإلا نم نوزهظُي ام نوذِسفُي :نوغداَخِ ىتغَمَق .دسف أ
 نم مهنإ راص ام ينعي ،اينذلا يف مهَميِعن مهيَلَع هللا تسفآ امك ،رفُكْلا نم
 .ةرخآلا باذع

 » , ] ه 4 ٠

 .مُهزَهطُي :4 مهيكَرُي »

 مكب ديرب الو رشلا مكب هنلا ديري » :ةلؤَقَو "رشعلا دض :« رشتلا»

 موصلا يأ :ه رسعلا مكب يرث الو » .رقلا ي مُكَراَطفإ ديري يأ :هرشلا

 .هيف

 يه ؛ةَلألا نم ينعي ؛مهئاسن ءطو ىلَع نوفلحي :ه مهيا نيم ولؤُي»
 نأ هرْكَيَو ةأرملا مهنم لجرلا هري .ةيِلهاَجْلا يف ْبَرَعْلا تتاكَو .نيمتلا

 ر .اهب ازارضإ اهليبس يلَحي الو ءادبأ اَهَأََي الأ فلخي ،هزيَع اهجور

 لعَجَو .هلغف نم تيد كت هنلا لَطبآَف امهدحأ تومي ىتح هلع ةقلع

 .رهشأ ةعبرأ ةأرملل لجرلا دنع ام هيف فرغي يذلا تفزلا

 .ةبوجأو ةيآ دهملا يف مهملكي :؛الهكو دهملا يف سانلا مّلَكي»
 .ةئابش ىقتنا يذلا :لهَكْلاَو .ةلاسرلاو يحولاب الهَك مهمْلَكَ

 .هيَلَع اومميِقُي قي ىأ :4 اوُنَعَق ام ىَّلَع اورصئ »

 :همامتو ،(ه٠٦) دعب يفوت يركشيلا لهاك يبأ نب ديوس رعاشلل تيبلا )١(

 غدحح قيزلا اذإ قيزلا ثيع ةغغط ًديذت نؤثلا ضيأ
 ٦٥/٨. ج ©برعلا ناسل :رظنا

 .رسع دض رسي :يلوعملا ةخسن يف )٢()



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 27 7 و, ٢٤٢

 .مهيفَنيَو "هبوث نم اونمآ نيذلا ةللا ضْلَحُي :؟اوئَمآ نيذلا ةنا ضحم »
 ضصجقم ُلْبَحَو . ٠١ صلم ىتح / ؤبَوْلا ة 7 تقذ اذ إ .لبَحْلا صحق م :ل قي

 .بوئذلا نم اي َقّلَعَت ام بهذأ يأ ،اتبوئذ انع ضحم انبر :مُهُلْوَقَو .صَلشأو

 مكدحأ زنك ييأي» :ةضت ئينلا لاق :4 ةمايقلا مي هب اولخ ام َنوُتَوظِي»

 ةاَكَؤلا ات انأ :ن لوقَيَو هَقلَح يف ُقَوطَتَيَق ناز ل .غرفأ عاجش ُهَنأَك ةمايقلا م موت

 ."« شهني ة مث ،ينَتْعَنَم يتل

 .هَتوَيَعُيَو ؤةنوُبِلَقَي :4 هعضاو نَع َمِلَكْلا َنوُفَرَحُي»

 نوُعيَضْي ال يآ :4 َنوظَرَقي ال مهو» :ىلاغت ةلؤقَو .نورصقي :4َنوظَرَقي» % هد.۔.ء٩َر .؟ ك و . ٨ ۔ 1¡۔۔ ٨.2 ۔ 4- ه =_ ه ً 7
 .نورصقي الو .هب اوؤيأ ام

 .الهلا ىزلاو .مُهوُكِلَهُي :4 مُهوذزي »

 .'"[مكير ذْئ] .4 مك 5

 .اهرهظي :4اهيفول اهيلَجي»

 َوُهَو قحلا نع هئامسأ يف توزوجُجي :هئامسأ يف َنوُدحلُي»
 يأ (نوذَحلي) :تترقَو .زيزعلا نم ىزعْلاَو ىلاعت هللا نم تاللا ممهُئاَقتشا

 .نوليمي

 لثق يف غلاتيو ؤضزألا نم ريثك ىلَع بلغي :٤ضزألا ييف ني »
 .هئاذغ

4 
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٦
٦
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 .صْلَمَتَت :يناتسجسلا خسن يف )١(

 3زنكلا يف ءاج ام باب أطوملا يف كلامو 0١٤٠٢ مقر ،ةاكزلا عنام مثإ باب يراخبلا هاور )٢(
 ٣٤٨. مقر ةاكزلا عنم يف ديعولا باب ،عيبرلاو 0٢٢ مقر

 .يناتسجسلا خسن نم بيوصتلاو ،اهانعم مهفُي ال ةفرحم يلوعملا ةخسن يف تدرو )٣(



 ٢٤٢ ي _ 7 صتلا قيقحت :يئانلا مسقلا
١ 

 :لاقيو :4 وئبنيل اوزَقَك نيذلا كب زُكمَي» :ىتاغت هلؤق نم :« ةوئبني»
 .هب ةكرَح ال يأ تم ضيرمو . ادإ .ةيأ هامر

 .مُكيَلَع اوئيُِي :4 مكيلع كيَلَع اورهالَمي »

 ئيهاَض :لاقي .هلثمب لغفلا هض ةضراعم ةاهاَضممْلاَو ،نوهباَشُي :4 َنوُتهاَضُي»

 .هلغف َلفم لعف يأ

 غلا نم هقاقتشا نإ :ليقو .يداعيو بزاَحُي يأ :4 ةَلوُسَرَو ةلا دداخحي»

 .ذَح يف ةي هلوُسَرَو ةللاو ،َذَح > ىأ ةَلوسَرَو ةللا بناَجُي :لوقت امَك

 نم نوذَحُي :؛َنوكَقؤُي» :لاقيو ريخلا نع نوفرصي :4 نوكت »

 .مورحم يأ دودحم لجر :كلوف

 .نوصقُْي يأ :هانعم 4 نوشسحبي ر »

 .نورطمي :4 سانلا تاق »

 .مهب لغلا عقوأ نوعري : .4 َنوُعَرَهُت 2 7 :لاقيو .َنوُتَحَتشُي : .4 َنوُعَرهُن مز »

 .وُمَع دعأو ديز يهو ءاكب نالف عيلوأ :َليِق اَمَك ©ىتعَمْلا يف مُهَ وهو

 هاَهَزَو ،ئلبجَو هعبط هعلؤأ ىتغمْلا امإ تيد ،توُلِعاَق مهو نيلوغفت اوليْجَف

 جرخأ ةلملا هذهل .ةجغزو ةوخ ةعرمهلأو ،هعججوأف ةبَضَع هَدَعزَأَو ،ةلهَج ؤ هلام
 :. ا الإ ه ا وكي ال :لاَقيَو مهب لوعفملا جرخم ةامشألا هذ

 عم اغارْسِإ الإ غازمإلا نوكي ال :ءارقلاو ئئاسكلا َلاَقَو .روغذملا [عازشإل
 م

 ٥. ةدغ ر

 .هُريجُي د ؛4 ةغيسئ

 .كالهلا وه زائلاو .اوُبرَحيَو ،اوزَمَدُي : اريت , ام اوب »



 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ب . ,. .: ٢٤٤

 .مهنم ءازهتسا اهَنوكَرَحْي :ه مُهَسوؤُر كيلإ َنوضغنُي » ٥. .,١,۔د_ه ا !(۔۔ ح ِإ۔ ه .٠.ھ۔ذ ؟ ,.[ ے ..!

 .قوش :4 يجزُ ث

 .نملعي :؟نرمشي»
 ىَّلَع 7 ًدحاَو َر ادإ نالجمَولاَر َواَحَت :لاقيو و .هبطاخ :4 هرواَحُي ٹ

 .كيد َقؤَف امف نيتا نم باطخلا َرَواَحُمْلاَو هبحاص
7 ِ2 2 . 

 امَك ،ىرخأل ا ىَََع ةدحاولا قفصي :؛اهيف َقَقْنأ ام ىلع هيفك بلقي »

 تاف ام ىلَع فسآلاو مذَنتمْلا لعفت

 .هؤيِيسفَت وَم ذقَو فلخيو كرتي :ه داي »
 . أ ّ

 فايضألا ةلزنم اممهوُلزنُي :ه امُهوُفَيَضُي »

 .هراجيل بحاص زيجملا نأل ؛نوزاجي يأ :4َنوبَحضُ»

 .باي :4 زهي ,

 .تفتلي :لاقو عجزي :4 بققُي »

 ىَلَع مهلو أ شتخي :ريييفنلا يف َاَجَو .نوشتحئَو نوُمَكِ : :4 َنوُعَروُي »
 شانلا رْعَكَو ،َءاَضَقْلا يلو امَل نسحلا لوق ةني . "ازائلا اولُخذَي ىّنَح مهرخآ
 .يضاقلا نع مُهتوُفكَي طرش نب نآ ""اهةَعَزَو نم رسالب دب ال» :يََع

 :هيف ىنعملا ٩ هيلإ ىبجت

 .نوسي :ه نوربخي »

 )١( ج ،يربطلا ريسفت :رظنا .دهاجم لوق وه ٥٠١/١٩.
 يزورملا دمحأ نبا رابجلادبع نب دمحم نب روصنم ٤/١٥5ج ،يناعمسلا ريسفت :رظنا )٢(

 .م٧٩٩١/ه٨١٤١ ١: ط ،ةيدوعسلا ضايرلا نطولا راد .يناعمسلا



 ر = + مر :ر ٢٤٥ صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 - ة ّ ّ ٨ ۔,

 .ن وصلختَتَت :4 َنوذقْني »

 دفن هبارش دفت اذإ : :لججَزلا اًعَم َفَرَنَو فنأ ءهجتفو ءايلا مضب : نوفني : ه

 :')رِع رع اشلا َلاَق .هلقع

 ارَجْبأ لآ ُمثنك ىقاذنلا سنبل مُئوَحَص ؤ 5 : نيل يرفغل

 .امه ىلَع اذه لخذُي :4 لخلا ىّلَع َراَهَتلا رَوَكَِو راهنلا ىَلَع يلا وكي »

 .ةمامعلا وك ةنِمَو ؤ عمجل أاو تفللا ريوكتلا لضأ

 .نهكيفي :4 هفيوي)
 ."ت 4 رايتلا ينغت .يلحلا يف ىّتَرُث يأ : :4 ةبلحل هيدح أا يف اشن ط

 . .ىتنم . بَلطِي :4 َنوُبَتْغَتسي »

 اقيَو .مكيَلَع حلي : :4 مكحي ث

 .نوعقي :4 َنوُعَدْي »

 :ثئِجْلاَو ،كزشلا :ثئجلاو .منإلا ىّلَع نوُميِقي :ه ثنحلا ىَلَع نورصي 7

 .بولا نم زيبَكْلا

 [أأ] يِوزَو .تاهمألا روهظ ميرحت نُهَتوُمَرَحُي :4 مهئاسن نم َنوؤهالي»

 نم ناك ام لك اذه عبت عبت مق 5 "اعت هَئَّصِق ىَلاَعَت هنلا َرَكَذَق .َرَا لججَر يف َلَرَن اذه

 .َكِلَذ -7 نێذخَقْلاَو نّصَبلاَك هاري نأ نبالا ىلَع امزَحُم مألا

 اه 7

 اه ٠ " س

:
 

٦ 

٠٠ 1
 

ش

 

 !/١٦٩. ج "نآرقلا زاجم :رظنا .لجحم ىنب نم ئحايلا دريبالا هلاق تيبلا ()

 .نآرقلا بيرغ :رظناو .تانبلا ينغي يِلُحَلا يف ىبري يأ :يناتسجسلل ىرخأ ةخسن يف ()
 نع ةروصم) ةيملعلا بتكلا راد 6يرزنيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحم وبأ 1١ ج

 .م٨٧٩١/_ه٨٩٣١ ،(ةيرصملا ةعبطلا

 يلع نب دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبآ ٨ ٤٠\ ص ،يدحاولل لوزنلا بابسأ :رظنا )٣(

 .م٢٩٩١/ه١١٤١ ٢: ط ،مامدلا .حالصإلا راد يدحاولا



 ؛ىناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك 7 ٨ ۔ ٩٦
 \ ن < -

 ب

 .ةَنوُمِلاَحْيَو ةتوذاَعْيَو ةللا نوبراحي :؟ ةللا َنوُداَحْي »

 .هقاس نَع زُألا تفشك :ليق ،بزَحْلاَو زنألا ماق اَإف :؟ قاس نَع فتكي »

 .زاصنألا مهو ،ِءاَطَعلاب نيرجاهملا نولضفي :؟ مهسفنأ ىلَع نوز »)

 .'(اهيف هب ىقزيو خرصي يأ :4 رانلا يف ىقلي نَمَقأ» هلزقو

 1 تتوثيصُي ئأ ،تكتوئاتغي :لاَقيَو .كتوليزن :4 ميهراصبأب كتوثلزي»
 3  , ۔ ۔۔42¡1 . . . ا 1 ْ ه ۔ ٠ ا ُ ٠ 2 : ًَ . ٠1 مز م

 هقلزاو }ةساَر َقلَز :مهلؤَق نم ‘كتولِصاتست يا (تنوقلزيل) :تنرقو .مهنويعب

 .هقلَح اذإ

 .نوضِقني :4 نورسخي »

 ىعو اممَك ، ةي يبنلاب بيذكتلا ني مهرودض يف نوغَمْجَي :؛َنوُعوُي »
 .ءاعولا يف غاَتَملا

 .نوغرنُي :4 نوُضفوُي »

 : ةَروُسُكَمْلا ُءاَيْثا

 ةروشكَم ات اهلوأ ةمِلَك بَرَعلا مالك يف سيل :ليق
 ."![ىرشيلا]

 ديليل زاسي :مهلوق الإ

 امنإو امهعضوم انه سيلو ،يناتشجتلا خنئ يف دجوي الو ،يلوعملا ةخسن تادايز نم )١(

 .اهبيترت اذه اهنم لقني يتلا ةخسنلا امبرو ءانه يلوعملا خيشلا امهفاضاف ،لبق

 ةمالعلل (نآرقلا بيرغ يف بولقلا ةهزن) باتك مامت وهو ميركلا نآرقلا بيرغ مت انه ىلإ )٢(

 نيبيطلا هلآو هيبت دمَحُم ىلع ةنلا ىلَضَو باتكلا مت» :يتآلا ةمتاخلا يف ءاجو ،يناتشجشلا

 .ةدعقلا يذ نم رَمَع سداشلا ةالسلا لبق ةعمجلا مؤي يف هنم غرو .اريثك ملسو نيرهاظلا
 .«ةئاممبزأو نيعستو عست ةنس نم



 ٢٤٧ .. صنلا قيقحت :ينانا مفلا

 لصت

 ناك ام لكو .ةكمب لزنأ هنإف 4 سانلا اَهْيَأ اي» نآرقلا يف ناك ام لك :ليق

 .ةنيدملاب لزن لزنأ هنإف اونمآ َنيذَّلا اَهيأ اَي»

 ةحيص ديري ؟ ةَحيَصلا اوُمَللَت نيذلا دَحأَو » نآرقلا يف ناك ام لك :ليقو
 . تن تن ليربج

 نَمَكِب ؤَرَشَو» هلوق الإ ناصقن وهف كي هللا باتك يف (سْخب) لكو

 .'"فسوي وهو مارح رحلا نمث ذإ ،مارح اذهف ٦٢٠( :فسري) 4 سخب

 نم ناك امو ةكمب لزن نورقلاو لامألا نم نآرقلا يف ناك ام :ليقو

 ممألا تركذو ،لاثمألا هيف تبرض ءيش لك :ليقو ،ةنيدملاب لزن ضئارفلا
 {ةنيدملاب وهف داهجلاو دودحلاو ضئارفلا نم لكو ةكمب لزن ءايبنألاو نورقلاو

 .مهرايد يف وهف ةحيصلا نم ناك امو مهراد يف ةفجرلا نم ناك ام لكو

٠
 

٠ 

 لصخ

 ،ةروسلا رخآ ىلإ 4 َقَلَح يذل َكبَر منشاب أرقا » نآرقلا نم لزن ام لوأ

 هنلا لف َكَنوتفَتَشَي» هلوق نم امهو ،ءاسنلا ةروس نم ناتيآ لزن ام رخآو

 مكل ثلمكأ مؤَيْلا» :هلوق دعب اهرخآ ىلإ ٧٦:(: :ءاسلا) 4 ةلاَلَكْلا يف مكينف

 .'")ملعأ هللاو 5( ؛ةدناملا) مكنيد

 .قباسلا لصفلا يف "نآرقلا بيرغ ريسفت يف مدقت )١(

 ى مث هللا ىإ هيف نومغَجرُت اموي اوقَناَو) ىلاعت هللا لوق حجرالا ىلع نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ )٢(

 ةجح يف رحنلا موي ىنمب ليق اميف تلزن ٢٨١( :ةرقبلا) (نوُمَلْظُي ال مُهَو تبس ام سفن لك

 ،ريسفتلا رهاوج ،يليلخلا :رظني .اموي نينامثو ادحاو ةلي هللا لوسر اهدعب شاعو عادولا

 .عبارلا بابلا لوأ يف يلوعملا خيشلا اهركذ دقو ،١/٨٧ج ،ناقتإلا يطويسلاو ٢. ج



٢٤٨ ٨ 
 ؛يناتلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٧ - ور

 لصت

 يه ؟ ضزألاو تاوملا َقَلَح يزلا هلل دْمَحْلا» :هلوق ةاروتلا نم ةيآ لوأ
 يزلا هلل ذمَحْلا» هلوق ةاروتلا نم ةيآ رخآو ،نآرقلا نم ماعنألا ةروس لوأ يف

 .'»ملعأ هللاو ١١(6 :ءارسإلا ةيآلا هادلو ذخَتَ ل

 لبق لزنت مل اهنأل ؛الف اهتيبرعب اصن امأ نكميف ىنعملاب ةاروتلا يف اهركذ درو ناك نإ )١(

 .نآرقلا

  



 صنل ا قيقحت :يناثلا متلا
 ٩ ٢٤ ء ع ٠4

 '١نآرقلا ةءارق يف

 ،رثكالا يهو عبسلا تاءارقلا هوجو نم هجو )٣٠٠٠( نم ديزي ام ىلع لصفلا اذه لمشي ()
 يبأ جهنمب عبسلا ئراقملا يف يلوعملا خيشلا جهنم قباطتيو ©لقاألا امهو ذاوشلاو .رشعلاو

 ينلعجي امم ،ائايحأ تارقفلا قفتت لب ؛(عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا) باتك يف ينادلا ورمع

 ةغايص يف فرصتلا نم ءيشب هنع لقني نمع وأ ةرشابم ريسيتلا نم هتاءارق لقني هنأ مزجأ

 دمعي طقف ااهلك اهردصتي ريسيتلا باتك تاءارقلا قيثوت يف دجتس كلذلو ،تارابعلا

 .«ئرقو» :لوقي وأ مهيلع ةلادلا زومرلاب اهنع ضيعتسيو ءارقلا ءامسأ فذحل يلوعملا

 نأ امبو سردن ام الإ ءارقلا ءامسأب حرصي داكي الو لصفلا اذه ىلع بلاغلا وه اذهو

 ىرخأ تاءارق فاضأ هنأ الإ هجهنم ىلع راس يلوعملا خيشلاف عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا

 ءاقثوم هدجتس امك ةرتاوتملا عيبلل ةبسنلاب ةليلق اهنكلو اضيأ ذاوشلا نم وأ رشعلا نم
 حرش وهو "يهتنملا ئرقملا راكذتو يدتبملا ئراقلا جارس» باتك نم ائايحأ لقني كلذك
 نب دمحم نب نامثع نب يلع :فيلأت يبطاشلل يناهتلا هجوو ينامالا زرح ةموظنم

 دقو «ه١٠٨ :ىفوتملا) ئرقملا يدادغبلا يرذعلا حصاقلا نباب فورعملا نسحلا نب دمحأ

 هدجتس امك هريغ نمو تالوقنلا ضعب فلؤملا هنم لقن كلذلو هديب يلوعملا خيشلا هخسن

 نم هريغو ريسيتلل تاءارقلا وزعب تمق دقو ئراقملا لصف :لصفلا اذه يشاوح يف اقثوم

 تاءارقلا ضعب راركت نم ادج رثكأ يلوعملا خيشلا نأ تفاللا نمو ،تاءارقلا عجارم

 ءاهقيقرتو تاءارلا ميخفتو ماغدإلاو ليهستلاو تالامإلاك لوصالا راركت نم رثكأو .اهنيعب

 تاءارقلا ضعب لمهأ امنيب ،ةدحاو ةرم الإ ركذُئ ال نأ اهقحو ‘لوصالا يف ءارقلا بهاذمو

 رثكالا وه هركذ ام نكلو ،كلذ نم ةروس ولخت داكي الو لبق نم اهركذي مل يتلا عبسلا
 .باتكلا لوأ ةساردلا عجار رثكأ ليصفتللو ©لقالا وه هلمهأ امو

 :ئراقملا لصف يف ققحملا لمع

 تاءارقلا مجعمو 6ثفاحتإلاو رثكالا وهو ريسيتلاك اهعجارم نم تاءارقلا عيمج تقثو ه

 .اهريغو
 = ءامسأب حيرصتلا نع اهب تيفتكا تاءارقلا كلتل ءارقلا زومر نم فلؤملا هيلإ راشأ ام ه



 ؛يناثلا "زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . - ه ٢٥٠

 يف واوب كرحتم لبق ةعقاولا عمجلا ميم نالصي ريثك نباو نولاق نأ ىوري

 .اعقو ثيح عضقلا ةزمه دنع [شروو] .عقو ثيَح لصالا

 تناك وأ ءايب اهدعب ام كرحتملا اهلبق نكاسلا ةيانكلا ءاه لصي ريثك نبا

 ؛نَمَتِب هؤرشَو» .ي4هيف» :وخت ةمومضم تناك نإ واوبو !ةروسكم

 ٢!)ل۔2۔ . 4 .۔ . .
 . مقو ثيح كلذ هبشو ا[٠٢ :فسري]

 هذه تناك اذإ ءاظلاو ءاظلاو داضلا دعب ةحوتفملا ماللا ظلغي شزو

 .قو ثح اههبشو «َمَلَطو علطم ،ةالَصلا» :وخ .ةنكاس وأ ةحوتفم فرحألا

 كلت يف أطخ دوجو دنعو ‘كانه عجارتلف لصفلا اذه رخآ فلؤملا اهل مجرت دقف ،ءارقلا =

 ركذأو زومرلا كلت أطخل ةراشإلاب يفتكا وأ ،ةيشاحلا يف كلذل ريشأو اهححصأ زومرلا
 .ةءارقلا كلتب اوأرق نيذلا ءارقلا ءامسأ

 يأ اهيف سيل تاملك وأ ،ءارقلا ءامسأ يف ءاطخأ وأ تاءارقلا عضاوم يف ءاطخأ ثدجو ه

 .ةيشاحلا يف هيلع ثهبنف ،ليلق كلذو ةءارق

 اهتبوص أطخ اهيف عقو ةظفل لكو }[ ] اذكه نيترصاح نيب اهتعضو ينم ةدايز لك ه
 .ةيشاحلا يف كلذل ترشأو ( ) اذكه نيسوق نيب اهتعضوو

 ركذأو (اهجيرخت قبس) ةرابعب ريشأ ترركت نإ ةيشاحلا يف اهتقثو نأ قبس ةءارق لك ه

 لوصأ يا ماغدإلاو ليهستلاو تالامإلاك اريثك ترركت نإو ءاهيف تجرخ يتلا ةروسلا
 .(اهجيرخت قبس) ةرابعب يفتكا تاءارقلا

 ضعب لمهأ هنكلو ،ءاصقتساب عبسلا تاءارقلا عبتت يلوعملا خيشلا نأ اقباس ثرشأ ه
 .باتكلا لقثتسو ،ةريثك يهف عبسلا تاءارقلا نم هكرت ام ميمتتب مقأ مل عضاوملا

 ترشأو تاءارقلا بتك نم هتلمكأف "ليلق اذهو طوطخملا يف تاملكلا ضعبل سمط عقو ه

 ريخ لكل قفوملا هللاو ،ةيشاحلا يف هيلإ ترشأ حضتي مل ام وأ ©هيلإ
 ئرقملا راكذتو يدتبملا ئراقلا جارس)و ١٩(، :عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا ،ينادلا) :رظنا )١(

 نب يلع \١٢ص ،“يبطاشلل يناهتلا هجوو ينامألا زرح ةموظنم حرش وهو ،يهتنملا
 مث يدادغبلا يرذعلا حصاقلا نباب فورعملا نسحلا نب دمحأ نب دمحم نب نامثع

 ٢{ :ط {رصم يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم 6(ه١٠٨ :ىفوتملا) ئرقملا يعفاشلا يرصملا
 . (م٥٩ ٤/_ه ٣٢٣

 (٢) :ئراقلا جارس ٤٥.



 ٨ .. ٢٥١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٦ ر :ر

 نأ» :وحن فقولل ماللا نكس ام دنعو 04 لاط»و 04 الاَصف» يف الخ هنعو
 . )4 لصوب

 .ةنكاس ءاي وأ ة ةرشكك لعب تَعَقَو اذإ ةموُمْضَملاو ةحوتفملا ءالا ق ور و

 .اش ٠٠ ر و زو عَقَو ثنح كلذ هبشو 4 اريخ و چاريبَخو ةرخآلا . :وخ

 ‘ضزألا :وخت اهلبق حيحصلا نيكاتسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقني شزؤو

 ٠) )؛٠(ف) فقولا [ىنفأ] هَعَقَوأ "عقو ٨ : ح 4 . و َنَمآ نَمو ةرخآلاو

 اهنع فالخب

 ةزمهلا ليهشتب نوقابلاو نيتزمَهلا قيقحتب ههبشو ٦[ :ةرقبلاا 4 ممُهَتز رَذنأأ»
 اذإ اهلبق ام ةلامإب ثينأتلا ءاه ىلع فقي يئاسكلا ،ا"٢(ل ب ح) مهو ةيناثلا

 ناك نإو . «زَهُكأ»و .«اظَح صع ط اًغىض قح » :اهعمجي فورح نم نكي مل

 .'"'كلذ ةلامإ هلف ةرسك وأ ةئيكاَس ءاي «زهكَأ» فرح لبق ام

 )١( :ريسيتلا ٥٨.

 )( :ريسيتلا ٥٥.

 )٢( :ريسيتلا ٣٥.

 )( )( اهرسف دقف كسانلا ةروس دعب يأ ،ئراقملا هذه رخآ يف اهعلاط ءارقلا زومر تالالد

 .كانه يلوعملا خيشلا

 )٥( تاءارقلا ىف رشبلا ءالضف فاحتإ ،انبلا) :رظنا تكسلاو لقنلا :هل فقولا يف ةزمح يأ

 :رشع ةعبرالا ج٢٧٥/١(. .

 )١( :فاحتإ ج٣٢٧٦/١.

 )٧( :«ةيبطاشلا» يفو

 الغل رشع ريغ يئاسكلا لامش اهنَقَو فوقؤلا ثينأت ءام يفو

 اليم نكنتءايلادغتزؤهئأو اظح صغ ظاَمض قح اَهعَمْجَنَو
 الُجزأ مضلاو حفقلا دغب فعضتو زجاحب سيت ثاكشإلاو رنَكْلا وأ

 :ئراقلا جارس :رظنا ١١٨.



 ؛بناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٥٢ ٨
 رتت .-= _39/7_ ___

 )هنع فالخب (ح) نيِلا ضوفخم عقو ثيح ةلامإلاب ؟سانلا »

 '"إ٩ .ةرقبلا ؟ َنوُعَذْخَت امو»

 .'"(ف م) ةَلامإڵاب ٠٠[ :ةرقبلا 4 مُهَداََ ,

 ;١إ٠. ةرقبلاا 4 َنوُبذَكَي اوئاك»

 لصولا يف َمقَو ثيَح نيتزُمَهلا قيقحتب ههبشو ٠٠[ :ةرتبلا] 4 الأ ءاهفسلا »

 .'(امس) 7 .َعَقَو ثيح ر لص ولا يف اًؤاو ةزمهلا لادبإب نوقابلاو ٥فقولاو

.4 

 عقو ثيَح ثيح ةلام الاب ١٩[ :ةرقبلا] « مهناذآ»و ١٥[5 :ةرقبلا] & مهنايغط » - ح ّ ( ٦ )

 لاعفألاو ءامسأل ١ نم ءايلاب مسر ام عيمج ناليمي يئاسكلاو ةَرمَح

 هيف اميف ورمع وبأ امهقنفاو «ىكز امو ©ىدلو ،ىلعو ىتح» الإ فورحلاو
(١ )٧ 

 ءار ٠

 ر نب ةلامإلاو حتفلا ءايلا تاوذ يف نيتب َنيِت َنْئَب ءارلا تاوذ شزق لامأو

 )٨)۔, ه۔

 (١) :فاحتإ ج١ا/٢٧٧.

 (نوعداخي امو) ورم وبأو نايمرحلا ارق دقو ،ائيش اهنع ركذي ملو انه فلؤملا اهبتك )٢(
 .لاذلاو ءايلا حتف عم فلآ ريغب نوثاتلاو "لاذلا رسكق ءاخلا حتفو ءايلا مض عم فلألاب

 ٧٢. :ريسيتلا

 .١/٨٧٣ج :فاحتإ ()

 ءانفخش ءايلا حنمب (نوثذمكي) وثفوكْلا ارق دقو ،ائيش اهنع ركذي ملو انه فلؤملا اهبتك )٤(
 ٧٢. :ريسيتلا ءاددشش اهمضب َنوُثاَبْلاَو

 )٥( - :فاحتإ ج٢٧٩/١.

 ٨(مهناذأ) نم ةيناثلا فلألا لامأ يناثلا عضوملا يفو يئاسكلا نع يرودلا امهلامأ ()

 .١/٠٨٣ج :فاحتإ ،حتفلاب نوقابلاو

 )٧( :ريسيتلا ٤٦} ٤٧.

 )٨( :ريسيتلا ٤٧.



 ٨ ٢٥٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رح۔+ . ن رس :هر

 «ىلعفو ،ىلعقو 6ىلعم» نزو ىلع ناك ام ءاتلا تاوذ نم ورمع وبأ لامأ

 (١)۔ ه۔ ۔ ه۔ . ح . ؟ 7
 .) نيب نيب اهرشكو اهمضو ءافلا حتمب

 5رايلاو .رانلاو 5رالاو 3مهرادو .هراصنأو نيرِفاَكو .نيرفاكْلاو»

 مهقفاو (ف) ،(ر ح) عَقَو ثيَح ههبشو «رازبألاو ،نآزملاو 5راهَقلاو 5رابلاو

 ."عقو ثح دح ءار هيف امو «راَهَقْلاو راَبْلا» يف

 «غازو 5َداَوو قاضو تتاخو 7 َقاَحو ءاجو 7 ةَرُمَح لامأو

 .'"(م) َعَقَو ثيح «َءاَجو 5َءاش» يف هقفاو ،ا٠. :بازحالا 4 تَغاَر » الإ ىتأ فيك

 ."(ر) عَقَو ثيح ةَلامإلاب «ايخأَق ،ايخأو ءاهايخأو .مئايخأَف»

 عقو ثيثح ءاهلا كيرحتب «ىهل وهل يهقف وهف يِهَو اوغَُو»

 .'(ن ف ك ح د)

 ئراقملا يف : لصق

 :باتكلا ةحتاق نم كلذ لوأ

 مشاو .(ز) ىتأ فيك نيلاب «يطارِسو “طارِسو كاًطارِسو © طارَصلا»

 ٨(ق) طقف انه ١١ :ةحتافلاا ؟ طارصلا » يف هقفاو \(ض) عَقَو ثيح اياز داسلا

 .'»«طارزو ،طارِسو ،طازىص» هيفو

 )١( :ريسيتلا ٤٧.

 .هحالصإ مت خسانلا نم زومرلا دحأ يف أطخ عقوو 6٨٦ :ريسيتلا ()

 )٣( :ريسيتلا ٥٠.

 )٤( :ريسيتلا ٤٨.

 )٥( :ريسيتلا ٧٢.

 امأ ؤبرعلا لئابق ضعبل ةغل يهو ،ةزمح نع دالخ نع ةرتاوتم ةءارق معن اياز داصلا مامشإ )٦(
 = يهو .اهب ةءارقلا حصي ال ةذاش ةءارق يه لب ؛رتاوتت ملف يازلا صالخإب (طارز) ةءارق



 ؛بناثلا ءعزجلا)١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٥٤ ٦

 ."كيلو ،ركلامو 4 نيلا مؤي كلم » :هلوقو

 .'""اهمَض زو ءاهلا رشكب َ ٍ 4 مهنلَع هن »و

 :ةرقبلا ةروس نمو

 ةزمهب ٣١! :ةرقبلا 4 َنيِقِداَص متنك نإ ِءالؤَه ءامسأب ينوئبنأ» ىلاعت هلوق
 ةزمهو 4 ْمُئْنك نإ » فلأ ىلع ةزمهو ‘فبأ مال ىلع ةزمممو ةَمو ءاهلا ىلع

 .واولا ىلع ةزمهو ‘فيآ ماللا نود ؟ نإ» فأ ىلع ةزمهو 5دم الب ءاهلا ىلع

 ،٩نإ» فيلأ ىلع ةزمهو ،نيتدم «نإ» فلأ نود فلأ ماللا ىلع ةزممممو

 نيتزمهلا نإ ِءالؤَم»و .4 نإ» في ىلع ةزعو 04 ِءاَلؤَم» ىلع ةذمو
 ٣٢["'. :رونلا] رونلا نم « اقبلا ىّلَع» كيلَذَقو ،ةئيكاسلا ءايلاك نيتروسكملا

 .ا هرشو ءايلا حي ٣٣[ :ةرقبلا] > لع ينإ » :هلوق

 .ات'4 امُهَلاَرَأَ 9 و ٢٦[ :ةرقبلا] امُهَلَرأَت « :ةلقو

 ١٨. ،0\١/٧١ج تاءارقلا مجعم :رظنا .نيقلا ينبو بلك ينبو ةرذع ينب ىلإ بسنت -=

 ةذاش ةءارق يهف (ركيِلَم) ةءارق امأ ،اهتءارق حصو ترتاوت يتلا يه (كلمو ،كلام) ةءارق )١(

 ةغل اهنأ ىلإ هيولاخ نبا بهذو ،يناميلاو يدراطعلا ءاجر يباو ةريره يبأو بأ ىلإ تبسن
 ١١/١. ج ،تاءارقلا مجعم :رظنا .دحأ اهب أرقي مل نإو ةحيصف

 )٢( :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو ،ءاهلا مضب ةزمح ١٩.

 رشع ةسمخ ىلإ مهضعب اهلصوأ ةددعتم هوجو ةءارقلا يف نيتروسكملا نيتزمهلا ءاقتلال )٣(

 :ةيبطاشلا يف لوقي ،لادبإو ليهستو دم نيب ،ءارقلا نيب اهجو

 الت مهشضغت رشقلا فيفع ءاي مهيشزوي (نإ اَمبلا)َو (ذإ الؤه) يفز
 الغأ لازام دملاو ةوضق زجي ريق زمه لبق دَم فزخ ذإق
 الزنأ (ةشأ عءاَج) عق (ىتإ يتل امن امهنالبخغا يف ىرخألا ليهشتز

 0٣٢٣ ٣٤. :ريسيتلاو ٧١ ٧٣\ :ئراقلا جارس :رظنا

 ٨٥. :ريسيتلا .اهنيكستب نوقابلاو ورمع وبأو نايمرحلا امهحتف )٤(
 ٧٣. :ريسيتلا .(امهلزأ) نوقابلاو ،(امهلازأ) ةزمح )٥(



 ٨ ٢٥٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ل . .-= ر

 ,شو ؛مدآ» عفرب اس٢ .ةرتباا 4 رتاميلمك ِهبَر نيم مدآ ىقلتف » :ةلوت

 .« تامِلَك» عفرو « مدآ» حنمو .ي تاملَك»

 .'"ةَلامإلاب ٢٨[ :ةرقبلاا 4 َياَدُه» و « ىده ينم » .هلوقو

 '"إ .ةرقبلا 4 َنوُعِداَخُي امَو» هيفو « َنوُعَدْخَي امَو» :هلوقو

 .'"'«الأ» فلأ لهس ٠٠٠ .ةرتبلاا 4 مهن الأ اَهقسلا نمآ اممك» :ةلقو

 .'ث١[٠٩ .ةدئاملا] « امنإ اونَمآ» و ١[ :ةرتبلاا « اَمَتِإ ْمُكَعَم ان » :ُهلَقَ

 .'امهديدشتو نيواولا فيفختب ٦٩[ :ةرقبلاا 4 قزَبَو ُدغَرَو» :هلق

 .'"ةَلامإڵاي ٦٩[ :ةرقبلا] « مهناذآ ط

 ءازلا ميخفتب ١٨[ :ةرقبلا] 4 نوئئجزَي»و ،ا٩٠ :ةرقبلا] « تؤَمْلا .7

1 (٤ )٨ . 

 ،هعفربو ميملا رشككب لصولا دنع ٢3 :ةرقبلا] 4 7 مهراصنأو » :ةلز

 .'}« ن وميهراَصنأب » اضيأو

 ٧٢٣. :ريسيتلا .نوقابلا أرق لوالابو ،ريثك نبا أرق ريخالاب

 .١/١٦٨ج :تاءارقلا مجعم .يئاسكلا نع يرودلا (ياده) .يئاسكلاو ةزمح اهلامأ (ىده)

 ،لاذلا رسك ءاخلا حتفو ءاتلا مض غم فلالاب (نوعداخي امو) ورمع وبأو نايمرحلا أرق

 .اهجيرخت قبسو 0٧٢ :ريسيتلا لالا ءايلا حتف عم فلا ريغب والو

 .ميملا مض يف ةفيرشلا ةحتافلا يف اهجيرخت قبس

 ٤٥. :ريسيتلا .ةنغلا عم ماغدإلاب نوقابلاو هنع فالخب ةزمح نع فلخ ةنغ ريغ نم ديدشتلاب أرق

 .لصفلا اذه نم ةددعتم عضاوم يف رثكأ اهنايب يتأيسو ،ءارقلا دنع ءارلا ميخفت لاحم نم



 ؛يناثلا "عزجلا) ظافلتألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك يگ ٢٥٦ ٦

 نم (ةدحوملا) ءاتلا عم اميم نيونتلاو ةِكاَسلا نولا بلق ىلع اوعمجأو

 .ارهظم قلحلا فورح ىَوِس ةنغب مجعملا فورح دنع اهئافخإ ىلعو تخت

 نم راع ماغذإلاو راهظإلا نيب لاح ءافخإلاو ءامغدُم «نولمري»و

 ."ديدشتلا

 فورح يف فرطت اذإ نيونتلاو ةنيكاَسلا نوتلا ماغذإ ىلع اوعمجأو

 واولاو ءايلا يف اهماغذإب ئرقو .ماللاو ةنغب «ومني» فورح ىهو ،«نولمري»

 ."ةنغ ريغب

 ٤ ٠ ٥ ٠ 2 ٣ ل . َ
 . / هرشو ءايلا حتمب ٣٠[ :ةرقبلا] 4 ملعا ينإ» :هلوقو

 .'‘اهرشكو ءالا حق ٢٢[ :ةرقبلاا 4 يتإ » :هلوقو

 هبر نم مدآ ىقل » هلوق انحرش دقو ،4امهَلاَرأَت»و امهل » :ةلزَقَو
 1 ) 4 تامل

 ."نوقابلا لصولا يف رصقو تءاج ثێح ةَلامإلاب ؟يادُه» :هلوقو

 .(ف ك) « فوأ يدفهقب» .(ن) (. ةرتباا ؛فوأ يدهقب» :ةلزنو
 «ةَئيَهَكو 7 ٍءئش» نم ءاتلا ىلع نكمي شزو 1 )٧) ) ف ح( 4 فوأ يدهَعب <

 )١( :ريسيتلا ٤٥.

 .رطسأ لبق قبسو ٤٥. :ريسيتلا .ةزمح نع فلخ كلذب أرق )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧١( :تاءارقلا مجعم .ينادمهلا ىسيع اهب أرق "ذاوشلا يف الإ حتف ءايلا هذه يف سيل ج٩٠/١{

 :ةيآلا (نيملاظلا يدهع لاني ال) ةملك ديري فلؤملا نظأو  0١٢٤اهنكس (يدهع) يف ءايلاف

 :ريسيتلا .نوقابلا اهحتفو سةزمحو صفح ٨٥.



 ٦ ٢٥٧ 74 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةزملا عم اناكو اهبق ام حتفنا اذإ «ةغؤَسو ءؤوسلا» نم واولا كِلَذَكو 7

 .'"«اًئيَشو ِءيش» ىلع ةصاخ لصولا يف ففخ ةزمحو

 اًضيأ 4 لبقت ط ئرفو هلعاف مسي مل ام ىلع ٤٨[ :ةرقبلا] 4 لبقي < :هلوقو

 ."ريكذتلاو ثينأتلا امهنيب قرفيأ نكل ،هلعاف مسي مل ام ىلع

 ةرشمك اهتيلو ثْئَح . ثبح ههبشو ءارلا قيق قيقرتب ٩ ٥٠] :ةرقبلا] 4 نؤقَعزن لآ { ,. :هلوقو

 . '"١ءالعتسا فرح اهدعب عقي ملو ةمزال

 .'٠(سش) ةلامإب ] :ةرقبلا] 4 ىَسوُم َلاَق ذإو ط :هلق

 .')اهسالتخاو ةزمهلا ناكسإب [ه .ةرقبلاا 4 مكير ىَإ» :ةلو

 .'٧(ت) اهلامأو ،(ح) ء .ةرقبلا 4 مكيراب ز ًدنِع» :هلوقو

 نكي مل ام نكاس زمممت لكو هزمممت كرتي (ح) [٥ه .ةرقبلاا 4 ميش ثيخح»

 . '"ىرخأ ةغل ىلإ إ ةغل نم جرخي وأ ٠ ةزمه ل لقنب وأ ؛اموزجم

 مسي مل ام ءانبب 4 رقت و ،ملكتملا نونب ٥٨[ .ةرقبلا همحل زفت » :لوقو

 امهالك [" .تربكنملا] 4 مُهاَياظطَح»و ،َعَقَو ثيح ةلامإلاب 4 كاياطخ » !هلعاف

 )١( :ريسيتلا ٧٢.

 ٧٣. :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ،ءاتلاب ورمع وبأو ريثك نبا ()

 .قافتا لحم وهو اهجيرخت قبس ()

 )٤( :ريسيتلا ٤٦.

 سالتخاب (مكرعشي)و (مكرصني)و (مهرشأت)و (غرشأي)و نيفرحلا يف (مكتراب) ورمع وبأ )٥(
 مهريغو نييقرلا قيرط نم ؤهِنَوبيِس رايخا َوُهَو نييدادغبلا قيرع نم هلك كلد يف ةقرحلا
 هتغازق نع يراقلا ىلع تارق كلذبو ،هريغ نود ورمع يبا نع ىورملا َُهَو ناكسالاب
 ٧٣. :ريسيتلا .ةكرَحْلا نوعبشي نوُمابلاو رياط يبا ىلع

 .يئاسكلا نع يرودلا اهلامأو ءورمع يبال زمهلا سالتخا اهلبق اميف قبس ()
 )٧١( :ريسيتلا ٣٧.



 ؛يناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 4» 7 ٢٥٨

 اهلبق يتلاو ،قؤق نم ةاَتَعُمْلا يهو ثنؤملا ءاتب 4 ْمُكَل رَقْغُت و ٥8(ت) امهلامأو

 .'"َعَقَو و ثح ماللا يف (ح) ةئِكاَسلا ءالا مغدأو . ٠ 'تحخت نم ةاَتعُمْلا

 ءامسألا نم هلثمو ،'"ةَلامإڵاب ٦٠[ ةرقباا 4 يسوم ىقتا ذإو » :ةلزَقَو

 . (٤) ء ايل | ت او ذ

 لصولا يف مضلا ميملاو ءاهلا يف زوجي ٦١[ :ةرقبلا] ٩ ةلزلا ْمهِنَلَع , :هلقو

 يف عضوم لك يف ميملاو ءاهلا رشك زوجيو ،ميملا مضو ءاهلا رشك زوجيو
 فقولا يف امأو ©فقولا يف ميملا نكسو ،فيرعتلا فلأ يخم عم لصولا

 .')رشكلاو مضلا ءاهلا يف زوجي

 '_»هزهه زوجيو يناتلا ءايلا ففخم ٦١ :ةرقبلا 4 نتنلا َنوُلْئقَيَو» :ةلوق

 .'"'هلثمو ةلامإلاب (ش) ٦٢[ :ةرقبلاا 4 ىَراَصَتلاَو » :هلق

 '“نيءايبو ةدحاو ءايب 4 َنييباَصلاو َنيباَصلاو»

 ملو ةملك نم نكاس نكي نإ امغدش ه :ةربلا ؟كلذ دغب نيم» :هلقو

 ("انيلو دم فرح نكي

 .ءافلا رسكو ةحوتفم نونلاب نوقابلاو ،ءاتلاب رماع نباو ،ءافلا حتفو ةمومضم ءايلاب عفان )١(

 .اهركذ قبس ةلامإلاو 0٧٢٣ :ريسيتلا

 )٢( :ريسيتلا ٢٧.

 )٢( :فاحتإ .يئاسكلاو ةزمح ج٣٩٤/١.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا .زمه ريغب نوقابلاو زمهلاب عفان ٧٣.

 )٧( :فاحتإ . يئاسكلاو ةزمحو نوكذ نباو ورمع وبأ ج٣٩٦/١.

 ليهستلاب ةزمحل فقويو ٧٤، :ريسيتلا .زمهلاب نوقابلاو ،عفان ةدحاو ءايبو ةزمهلا فذحب )٨(

 .١/٦٩٣ج :فاحتإ .فيض ريخألا يأرلا اذه نكل ،نيءاي ريصت يأ اي لادبإلابو ،ءايلاك

 )٩( :ريسيتلا :رظني ءارقلل ريثك ليصفت نيبراقتملا ماغدإ يف ٢٢ - ٢٩.



 ٨. ٩ ٢٥ صنلا قيقحت :ينانلا مستلا

 ْمهيَلَع » !٢[0 :تايراذلا 4 كاتأ لمه»و !٦[ :ةرقبلا] 4 َنَمآ نمم » :وت

 نم نيكاسلا ىلع ةفيطل ةتكس (ف) تكس ةزمه هدعبو ٦[ :ةرتبلا] 4 مُهترذنأ

. : (( 

 يازلا نوكسو ءاهلا مَضبو "يازلاو ءاهلا مضب ٦7! .ةرقبلال ه اوُْه» :هلوق

 .'"(صرفنا) عَقَو نيأ اًروُمَهَم يازلاو ءاهلا مضبو 5ازومهَم

 لادبإب زومهَم ريغو (ح ف) ،'"ازوممهم ا٢٧ :ةرقبلا 4 اَهيِف م ْمْئأَراَداَق » :هلوو
 الوأ اًئيع وأ ءاف «نيمؤُم انآرق .مئئج»ك نكاس زمه َعقَو و ثح }ح ادم ةزمهلا

 .هلادبإ لقثا امو ينبملاو موزجملا نيكانسلا ىَوِس ام

 ةاَتَعُمْلا ءاتلاو تخت نم ةاَتَتْمْلا ءايلاي ٧٤[ :ةرقبلا] 4 نولمعي اتَع ط :ُهلَوَقَو

. !) - 

 قوف

 .'4«َنوُمَلْعَي ْمُهَو وُهوُلَقَع»و [٢ه :ةرقبلا] « ةولَقَع ام دعت نم» :لوقو

 مهنيو و » 1 د) 4 وتأ وممُهنمو < ٧٨[© :ةرقبلا] 4 نوتأ مهنيو و » : :هلوقو

 .'اههبشو 4 مهنم ط نم ريخألا ميملا مضب > نوتأ

 هلثمو كهمضو ميملا ناكسإب [ه٠ :ةرقبلاا « هللا دنع مْتذَحَتأ ل < :هلوقو

 .'"(ح مع) مغدأ

 (١) :رشنلا :رظني ليصفت زمهلا دنع ةزمحل تكسلا يف ج/٤١٩.

 .زومرلاب مهيلإ راشملا مهو نوقابلا أرق ثلاثلابو ةزمح أرق يناثلابو صفح أرق لوالاب )٢(

 ٧٤. :ريسيتلا

 (٣) ح :فاحتإ .زمرلاب هيلإ راشملا ورمع يباو ةزمحل يناثلاو © روهمجلا ةءارق ٣٩٨١.

 )٤( :ريسيتلا .ءاتلاب نوقابلاو 5ءايلاب ريثك نبا ٧٤.

 .ريثك نبال ءاهلا عابشإ ركذ قبس (ه)
 .اهجيرخت قبس )٦(

 .ورمع يبأل (ح)و 5رماع نباو عفانل (مع) ءارقلل فلؤملا زمرو ،اهجيرخت قبس )٧(



   (ينانلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك بك "ر ٢٠

 .'"زوممهم ريغ عمجلاب 4 ةئامتيِطَخ»و ،زوممهت اها :ةرتبلاا ةنتيِطَح» :هلق

 فلأ لكو ،َنِيَب نيت شزوو ،لامش ريغو الامش ٢ :ةرتباا 4 راّنلا» :هلوقو

 ."ةرورجم ءار اهدعب لعفلا مال

 .'"'(ش د) بئاغلا ءايبو بطاخملا ءاتب ٨٢[ :ةرقبلا 4 َنوْئْعَت , :هلقو

 ءءاَحْلا مض دعب نيتلا نوكشي ٨٢[ :ةرقبلا] 4 اًئشح سانلل اولوقو ه :ةلقو

 ."نينسلاو ءاحلا حنقبو

 .'هديدشتو ءاظلا فيفختب [٨ه :ةرقبلاا 4 َنووَهاتَت» :هلوقو

 .الامش ريغو لامش ههبشو [٨ه :ةرقبلا] 4 ىراَسأ , :ةلق

 .ههبشو فقولا يف ةلامألاي'"(ف) « ىرش .ىراس » :ةلوق

 .'‘)هلم [ :ةرقبلا ه ةرخآلا »و

 بئاغلا عمج ءايبو بطاخملا ءاتب ٨٥[ :ةرقبلا] 4 َنوُلَمَْت ٹ :ةلقو

 .'(ص د ا)

 :ريسيتلا .دارفالاب نوقابلاو ۔(هاياطخ) ةذاش ةءارقف زمهلا ريغب امأو زمهلا عم عمجلاب عفان )١(
 .١/٧٣١ج :تاءارقلا مجعمو ٤.

 .اهجيرخت قبس )٢(
 ٧٤. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبا ينعي (شد) ةبيغلا ءايبو ،ءاتلاب روهمجلا ()

 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحل يناثلاو .روهمجلل لوالا ٧٤.

 )٥( :ريسيتلا .نوقابلا ديدشتلابو ،نويفوكلا فيفختلاب ٧٤.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا .(ىراسأ) نوقابلاو ،ةزمح يأ (ف) هب أرق (ىرسأ) ٧٤.

 :فاحتإ .هنع فالخب ناوكذ نباو ىئاسكلاو ورمع وبأ ريخألا فرحلا لامأو ،ةزمح هلامأ )٨(

 . .١/٢٠٤ج

 )٩( :ريسيتلا .ةبعشو ريثك نباو عفان (صدا) زمرلاب ينعي ٧٤.



 صنلا قيقحت ت :يناثلا مسقلا
 ٢٦٠١ ىك ر ٩4

 عقَو ثێَح ثئَح لادلاو فاقلا مضباه١ : :ةرقبلا] 4 سدقلا { . :ُهلْوَقَ ۔ )١ .

 .'"( ح( هُرُمَه الَهَسمو زوممْهَم رومهقم هعم ٣١[ :ةرقبلا] 4 ءامسأب ط :هلوق

 .نولا نوكس عم ففخمو "يازلا ديدشتب ا٠٠٩ .ةرقبلا 4 َلرَتِي نأ » :هلق

 .'""تفحَح م لبقتن لك اذكهو

 ."ىنثتسملا الإ لوألا موُمْضَم ٩٠ :ةرتبلاا 4 نيهم باذَع» : :هلق

 ."مقو ثيَح هفقو يف 4 َمِلَق ث » و ٩١[ :ةرقبلاا 4 نولتقت 7 رت » :هلوقو

 ذَقَلَو» .٤ىسوُم وماج »و !0" :ةرقبلاا 4 سوم مراج» » :ةلو
 'ههبشو ١٨٣[ :نارمع لآ] 4 مكءاَج دق ط لعب ميجلا ثح ر ثيحو 4 مكءاَج

 « ْمكؤُماَي» .ةزمهلا ةكرح سالتخابو ةزمهب ٩٢[ :ةرقبلاا 4 مكرم أي » :ةلوق
 . )٧) (ي)

 ٧٤. :ريسيتلا .لادلا نيكستب ريثك نباو روهمجلا ()

 .اهجيرخت قبس (!)

 ٧٥. :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا فيفختلابو روهمجلا ديدشتلاب (؟)

 نبا لاق ،ةغللا باب نم امنإو "مضلا ىلع قفتم لكلاف عضوملا اذه يف ةءارق تسيل هذه (؛)

 ىؤزُي ؛نيهملا الو يفاجلاب سيل :ةف هيقص يفو فيمضلا :لاجرلا نم نيهمْلاَو» :روظنم
 دئاز يملا نوُكَتَك سانلا نم ادحأ نيهي ال يأ ةناهإلا نم مضلا ءاهَمَضَو ميملا حنفب

 لُك غطئ الو) :زيزعلا ليزنتلا يفو . .ةيلصأ ميملا ْنوُكَتَف رْغصلاو ةراقَحلا ةناهملا َنِم م خنقلاز

 ةناهملا نم ليعف وه : :قاحسإ وبأ َلاَقَو ؛زجاَقْلا انهاه نيهملا :ءارفلا لاق 6(نيهم ١ فالح

 ٤٢٥/١٣. ج :برعلا ناسل «زييمتلاو يأرلا يف هلقلا انهاه انْغَمَو :لاق .ةلقلا يهو
 :فاحتإو ٦١، ٦٦. :ريسيتلا .بوقعي هب أرق ةرشعلا نمو ،ريثك نبا نع يزبلا هب أرق ينعي )٥(

 .١٨٠٤ج

 .ليهستلاو ةلامإلا هراركتك اراركتو ارارم فلؤملا هرركيسو ،اهجيرخت قبس هلك )٦(

 .(ي) هيلإ راشملا ورمع يبأ نع يسوسلل اهجيرخت قبس ()



 ؛بناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ٢٢ ,. ٨

 رشكبو ٨ميملا مضو ءاهلا رسكب ٩٢[ :ةرقبلا] خملا مهبولف ين , :ةلْؤَقَو

 .'(ح) ميملاو ءاهلا

 ءايو ءازلا رشكو ءابلا نوكسو ميجلا رسكي ٨٨! :ةرتبلاا ؟ليربج » :هلوقو
 .'"'ةدحاَو ءايو ءارلا رشو ءاتلا نوكشو ميجلا حق 4 ليربج و 5ةَدحاَو

 ةدحاو ءايو ةروسكم ةزمَمو ميملا رشب ؛َليئاَكيِمَو» :ةلزَقَو

 ءايو ةروسكم ةزمممو ءارلا حتفو ءاتلا نوكسو ميجلا حنقب ؛َليئارَبَجو»

 .'""نيءايبو ةزمهب ؟ َليئاَكيِمَو» 5ةدحاَ

 ففخمو حوتفم 4 َنيِطاَيَشلا» ،نولا دذشش "٠٠[ .ةرقبلا) ؟ نكلو » :هلوقو

 .'‘؛(ك ش) موُمضَم [ :ةرتبلا) 4 نيطايشلا» ،نيكاس نولا

 ىَوِس ام مخفتو ،ناك امنيأ روسكم دعب ىتأ اذإ هللا مسا نم ماللا قري
 .كلذ

 مَضبو نيتلا حتفو لوألا نوتلا حنقب ٦٠٦[ :ةرقبلا] « خشنت ام» :هلقو

 .'؛(ك) نيلا رشكو نونلا

 4اَمأَسْنَت »و ،نيِتلا رشكبو نولا مضي ١٠١[ ةرقبلا] ؛اهبنثن ؤ » ةلوَقَو

 .'"(قح) فألا زومهم نيلاو نوتلا حي

 )١( :ريسيتلا .(ح) هيلإ راشملا ،امهرسكي ورمع وبأ ١٩.

 .ليصفت مهدنعف يئاسكلاو ةزمحو ةبعش ادع نوقابلا هب لبق يذلاو .ريثك نبا أرق هجولا اذهب )٢(

 ٧٥. :ريسيتلا :رظنا

 دعب ءايب نوُئاَبلاَو ءاي ريغ نم ةَزْمَهِب عفاتو ءا الو زمه ريغب (لاكيمو) ورمع وباو صفح ()
 ٧٥. :ريسيتلا .ةّرمهلا

 )٤( :ريسيتلا ٧٥.

 )٥( :ريسيتلا .ءارقلا قافتاب ٥٨.

 )٦( :ريسيتلا ٧٦.

 )٧( :ريسيتلا ٧٦.



 ٨ \ ٢٦٢ ر صنلا قيقحت :ينائلا مسقلا

 داضلا يف ؟ذق» نم لادلا شزَ مغدأ ١٨[ :ةرقبلاا 4 لض دَق» :ةلق

 .'(ف ر ج ح ك) ءاج ثيح

 وأ ةحوتفم داص اهلبق مال لك ظيلغتب ١١٠[ :ةرقبلا] 4 ةالصلا اوُميِقَأَ ط :هلوق

 ."ةاكزلاو ةالصلا بتكيف ،فيألا ميخفت زوجيو ةالصلاك ريغ ال ةنياس

 نم ههبشو عقو ثيح (ش) ةلامإلاب }١٦٦[ :ةرقبلا] « علش ْنَم ىلب , :هلوق

 ،ىلعو ،يدلو ،ىتح» يهو ملك سمخ ىَوِس ام ءايلاب فحصملا يف موسرملا

 .'"'هركذ مدقملا كلذ لمي مل ضعبو ،اعامجإ امهجَْقِي «ىكز امو ،ىلإو

 وأ ةحوتفم ءاظ دعب مال ثيحو (ج) ا١١ث :ةرقبلا « ملظأ نق » :هلوت

 .'")اهظيلغتب ةئيكاس

 .لمي ملو ءاج ثيح ةَلامإلاب (سش ) ٨٥[ :ةرقبلا] 4 ايلا ط

 .')واوب ةللا ذختا اولاَتَو » ،واو ريغب ١١٦[ :ةرقبلا « للا َدَخَتا اولاق , :هلوقو

 7 نوتلا مضب ٦١٦١٧[ :ةرقبلا 4 نوكَيَق نك « :هلقو

 ءالا حنفبو .ماللا مضو ءايلابو ءاتلا مضب ٩] :ةرقبلا] 4 لانت الَو « :هلق

 ."حوتفم ز ٥. ۔ ءاتلا نيلاحلا ىلعو .ماللا نوكسو ءاتلابو

 .١/٢١٤ج :فاحتإ .فلؤملا اهركذ يتلا زومرلا يف مهيلإ راشملا لك لب هدحو شرو سيل ()

 .(ةوكزلا ،ةولصلا) ينامثعلا مسرلا ىلع ةباتكلاب دصقيو ،اهجيرخت قبس ()

 .يئاسكلاو ةزمحل (ش)و ،اهجيرخت قبس )٢(

 .شرول اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس (ه)
 )١( :ريسيتلا .واولاب نوقابلاو واو نودب أرق رماع نبا ٧٦.

 )١( :ريسيتلا .مضلاب نوقابلاو ؤبصنلاب رماع نبا ٧٦.

 يأ انه ءايلاب دصقيو ٧٦، :ريسيتلا .عفرلاو ءاتلا مضب نوقابلاو ،ماللا مزجو ءاتلا حتفب عفان )٨(

 .(لَتشَئ) اذكه ءاي ىلع مسرت ةزمهلا نأ



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ب ٨ آ

 'اهحتفو ءالا وغ ١٢٤[ :ةرقبلا] 4 يدهع :هلوقو

 ةكرحلا رصقب ضعبو رهظأ دق ميجلا حق پ ١٢٥[ :ةرقبلا 4 اَنلَعَح ذإ ذو « هلقو

٢ 

 .'"هنم

 ءاخلاو ءائلا حق ١٢٥! :ةرقبلاا 4 ىلَصُم ميهاربإ ماقم ىنم اوذختاو » :ةلؤقَو ٠ ٤ ٠ ۔۔ ه 7 2 د .! .

 نم ماللاو ٠ '")رمأل ١ ىلع ءاخلا رشو ءاتلا حتفو فلألا ركبو ربخلا ىلع

 .(ج) ظّلغم 4 ىلَصُم»

 هرشو ءايلا حق ١٢٥[ :ةرقبلا] 4 يبيب زهظَو ث . :هلوقو
 )د٥)

 .'}(ك) اًمفخمو اددشم ( .ةرنبلاا 4 ةعَتَمأَق» :ةلو

 ؟ ينرأ » كلذكو .هناكسإبو ءالا رشب ٦٢٨[ :ةرقبلا 4 اترأو» :هلوقو

 . )٧) ) ح( اهترشمك سلتخاو ٠ (ي د) ءاج ثح ءاوس همكحف ٦٠[ :ةرقبلا]

)٩( 

 .4 مامماَرَِإ » ٠٣٠[8 :ةرقبلا] 4 ميهاربإ ةلم 2 :هلوقو

 .اه ىتصؤأ . ئرثو ٦٢٢[ :ةرقبلا 4 اهب صو » : ُلؤَقَو

 ١٠١) ههبشو « يهينت» لصولا يف ٢٢:[ .ةرتبلاا هينب » :ةلوق

 ٤١٦١. ج :فاحتإ .صفحو ةزمح اهنكس

 ٧٦. :ريسيتلا .يناثلاب نوقابلاو ،رماع نباو عفان لوالا

 ٨٥ :ريسيتلا .نيكستلاب نوقابلاو .ماشهو صفحو عفان اهحتف

 :ريسيتلا ٦.

 ٧٦١. :ريسيتلا .يديزيلا نع ورمع وبأ اهسلتخاو ورمع يبأ نع يسوسلاو ريثك نبا ءارلا ناكسإب

 ٧٦، ٧٧. :ريسيتلا .(ميهاربإ) نوقابلاو ءانه (ماهاربإ) ماشهو ناوكذ نبا

 ٧٧. :ريسيتلا .لوالاب نوقابلاو ،يناثلاب رماع نباو عفان

 .اهجيرخت قبس )١٠(



 ۔_ دح 7 ....

 لح ثيح ءايلاك ةيناملا ةزمهلا ليهشتتي ١٣٢٣[ :ةرقبلا] 4 5 ءادهش » :ُهلْوَقَ

 ثيح ةَلامإڵلاب (ش) ١٣٦! :ةرقبلاا تيعو يَسوُم» و ةروسكم اهدعب ةحوتفم
 .'نورثكألا لمي ملو ،ههبشو عقو

 ةاَنُمْلاب ئرقو ء(ش ع ك) ةيِقؤفلا ِءاتلاي ا٤٠. :ةرقبلاا 4 َنوُلوُقَت أ » :هلوقو
 (٢) ۔ 4 َ ٠

 ...اتح نم

 :ةدحاو ةزمهو دمب 4 مئنآ» ئيفو ،دم الب (اء. .ةرتبلاا متأ لُف» :ةلزقو
 ."ةيناملا ليهستب نيتحوتفملا نيتزمهلا ثيح

 ثيح ةيناتلا ةزغهلا ليهشتي ا" :رتبلا 4 ئلإ ءاشي نم يهت » :ةلو
 .اءاج (٤)

 .'ارصقلاب نورثكألاو ،(ع ك د ا) ًدممْلاي (: :ةرقبلا 4 توَرَل» :ةلؤَقَو

 .'ةئقؤفلاب ئرقو ،ةيحتلا ءايلاب ١٤٤[ :ةرقبلا] « َنوُلَمغَت اممَع » :ةلق

 .'"ههبشو فقولا يف ةلامإڵاب ئرُقو .ةلامإ الب ١٤٨[ :ةرقبلا] 4 ةهجو « :ُهلْؤَقَو

> 
 . ٍ ٠

 7 َ ح ء

 ."فلأ ماللاب 4 اه َوُم ئرقو ،ءايلاب ٤٨] :ةرقبلا] ٩ اَهيلوُم < :هلؤقَ

 .اهجيرخت قبس )١(
 طقنلا ناكمو 0٧٧ :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو يئاسكلاو ةزمحو رماع نباو صفح لوالا ()

 .حضتت مل ثالث وأ نيتملك ردقمب سمط

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس (4؛)

 )٥( :ريسيتلا ٧٧.

 )١( :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ،ءاتلاب يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا ٧٧.

 ٥٤. :ريسيتلا .اققو تاءاهلا ةلامإ يف يئاسكلا بهذم مدقت (ا)

 )٨( :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو فلألاب رماع نبا ٧٧.



 ؛يناتلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ٢٦ ,. ٨

 .'اةيِتْحَتلاب ئرُفو .ةيِقْؤوقلاب ١٤٤[ :ةرقبلا] نولمعي امَع » :هلوق

 ءايلا حنقبو زمه ريغب ئرقو ٠ ءاتلا زُمَهب ٦١٥٠[ :ةرقبلا] 4 نوكي الَتل ط :هلوقو

 )٢)۔ ۔ 2 ه

 (٣) _ .: ۔أا .: . ۔ .ع.غ:٤ . مث:, ةز ه.
 .'"'هحتفو ءالا رسكي ١٥٢[ :ةرقبلا] 4 مكزكذا ىنوزكذاف » :ةلؤقَو

 ءالا ديردشتب ئرُثو واولا ديدشتب ٦٥٨[ :ةرقبلا] عوطت ط :ةلقو و

 .ا( شا)واولاو

 فقولا يف ةَلامإڵلاب ئرثو .ةلامإ ريغب ١" :ةرقبلا ةكيالملاو» :ةلقو
 )٥(. ءاج ثئح ٨4 .ة ثح ههبشو

 عقو ثيَح ةلام  23َ۔)٦١)
.

 

٠ 

 اب ئرقو .ةلامإ إ ريغب !١٦[ :ةرقبلا] 4 ب ايخأَت . :هلق

 .ا٢پ حيلا < ئرُفو !٦٦[ :ةرقبلا] « حايزلا فيرضتَو ط :هلوقو

 .'_)ةّيِقوقلاي ٤ ئرقو .ةيتحتلا ءايلاب ١٦٥[ :ةرقبلا] 4 نيذلا ىري ؤَلَو» :لوقو

 .'"اةلْغِم ٦٥[ :ةرقبلا تاقلا َنؤَرَي» كلذكو

 )١( :ريسيتلا .ءاتلاب نوقابلاو ،ءايلاب ورمع وبأ ٧٧.

 .شرول اهجيرخت قبس )٢(
 )٢( :ريسيتلا .ريثك نبا اهحتف ٨٥.

 ءاتلاب نوقابلاو إ(غؤَي) نيعلا مزجو ءاطلا ديدشتو ءايلاب يئاسكلاو ةزمح ينعي (ش) )٤(
 ٧٧. :ريسيتلا .نيعلا حتفو ءاطلا فيفختو

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .انه عمجلاب نوقابلاو ،دارفإلاب يئاسكلاو ةزمح ٧٨.

 )٨( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ٧٨.

 )٩( :ريسيتلا .ءاتلاب أرقئ ملو ،اهحتفب نوقابلاو ،(نوري) ءايلا مضي رماع نباف هلثم سيل ٧٨.



 ٢٦٧ ج ٨ 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةيقوفلا ءاتلا ديدشتب ئرقو ثءارلا ديدشتب ١٦٦[ :ةرقبلاا ه اَرَبَت ذإ » :هلوقو < ت ٠ ة 2 7 ٤ ٠ِ ۔ ۔ ؟ :

 .'ة زمه م الب امهالكو 5'»ءالاو

 ءاهلا مضيو ميملا عفرو ءاهلا رشكي ا٦١ :ةرتبلاا 4 بابسلا مهي » :ةلوق
 كلذكو ميملا نوكسو ءاهلاو ءابلا رسكب « مهب » امهفقوو ميملاو
 ميمْا مض نمف .ميملا مضو ءاهلا رشمكي ١٦١( :ةرقبلاا 4 مهيرُي» و ،ههبشأ ام

 .""" هللا» نم ماللا ققر ميملا رسك نمو 4 هللا» نم ماللا مخف

 ءاخلا مضب] لؤألا ؛تاوظح » ئرقو ا:٨٦ .ةرقبلا 4 تاوُظح» :ةلقو
 ."عقو ثيح ءاطلا ناكسإب رخآلاو ،(ر ك ز ع) 'ث[ءاطلاو

 ،نينيكاسلا ءاقتلال 4 نَمَق » نون رشب ٦١٧٢[ :ةرقبلا] « َرظْضا نَمَق ط :ُهلْوَقَو

 .")اضيأ هممَضب ئرفو

 ءاتلا رشبو لوألا ءاتلا حب ١٧٥[ :ةرقبلا] » ةرملاب باذعلا ط :ُهلْوَقَو

 ."ريبكلا ماغذإلا يناتلا يف لوألا ءاتلا اموغدم ئرقو .ةينالا

 «سيل» ربخ هنأ ىلع ءالا حنقي (ف ع) ١٧٧[ :ةرقبلا] 4 بلا سيل» :ُهلْوَقَو

 .'٠«سيل» مسا ءالا عفرب ئرقو ،«ناك» تخأ

 :فاحتإ .راهظإلاب نوقابلاو "يئاسكلاو ةزمحو ماشهو ورمع وبأ ديدشتلاو ماغدإلاب أرق ()

 .١/٦٢٤ج

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(

 عضو هنأ امك ،تبثأ ام باوصلاو فيرحت وهو (ءاظلاو ءاخلا حب لؤالا) :لصالا يف ()

 .هحيحصت مت امك لوألا باوصلاو يناثلا يف ءارقلا زومر

 )ه٥( :ريسيتلا ٧٨.

 )١( :ريسيتلا .اهنومضي نوقابلاو نونلا نورسكي ةزمحو ورمع وبأو مصاع ٧٨.
 )٧( :فاحتإ .ريبكلا ماغدإلا نم ورمع يبال اهجيرخت قبس ج٤٢٩/١.

 )٨( :ريسيتلا ٧٩.



 إلا زجلا ١ ظاغنألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باك ٦.٢٨,

 .')ةلامإلاب ئرو ،حنقلاب ٧ ةرنباا ؟ ئقاتيلا» :هلوق

 .'"(ش) ةَلامإلاب ئرفو حنقلاب ["ه :ةرغبلاا 4 ىدتغا نمق » :هلوقو

 .'"الامش ئرمو ،حنقلاب ٨٢[ :ةرتبلاا ؟تاَح نَمَق» :ةلوق

 ميملا مضب ئرقو ،واولا نوكشو ميملا مضب ٨٦ :ةرقبلا ؟صوش » :ةهلؤَقَو
 ."'(ش) داصلا ددشم واولا حتفو

 نم ميملا موُمْضَم ءاهلا نوتم ١٨٤[ :ةرقبلا ؟نيكني ماَعط ةيدف , :هلوقو

 نيكاسم (ما) ئرقو .4 ماعط » ميم رشو ةدحاو ةمّضب ءاهلا ئرو .4ماَعَط»

 .'”دحاولا ىلع لوألاو عمجلا ىلع

 ىلع هديدشتب ئرق ،واولا ىلع هديدشتي ٢٠! :ةرقبلا ؟عوظَت» :ةلقو
 .'"واولا ىلع ىرخأو ءاطلا

 ."ادم الب ئرُقو َدَمْلاي (١"ه :ةرتبلاا 4 نآرقلا » ىلاعت :ةلقو

 ئرفو ،ميملا فيفخ فاكلا ناكسإب [٨د :ةربلا] 4 ةدملا اوُلِمكَتلَو» :ةلوق
 .'(ص) ميملا ددشم فاكلا حب

 .'‘هحتفو ءايلا رسكب [ :ةرتبلاا 4 يب اوئيؤيلَو» :هلقو

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس )٣(
 زمري نأ هقح ناكف ،ةبعش مهعم نأ باوصلاو ،يئاسكلاو ةزمح ينعي (ش)ب فلؤملا راشأ )٤(

 ٧٩. :ريسيتلا .(ةبحص)ب

 .فيحصت وهو ثءايلاب فلؤملا زمر دقو 0٧٩ :ريسيتلا )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )١( :ريسيتلا .ريثك نبا ٧٩.

 )٨( :ريسيتلا ٧٩.

 )٩( :ريسيتلا .شرو اهحتف ٨٥.



 ٢٦٩ _ صنلا قيقحت :يناثلا مسلا

 ئرفو ،حوتفم 4 رملا « .هحتفو نونلا ديدشتب ١٨٩[ :ةرقبلا] 4 نكلو < :ُهلَْقَ

 .'4« يلا » مضو انكاس نوتلا فيفختب

 ءابلا رسكب ئرو ،ءايلاو ءاتلا مضب ا٩٥٠ .ةرقبلاا 4 توبلا اوتأ » :ةلوق

 .'"'هتخت نم ةانقُمْلا ءايلا مضو

 ىَتَح» ،ه4مشفولثفت» ئرفثو ٧ا ١ :ةرفباا ؛مهولتاقُت الق» :هلوقو
 ٠١١ 0 ه ث۔,۔ ,٠ .< ه ث ١. ۔ 2 ك .,و
 نإف ط ئرتقو 4 مكولتاق نإف ط . مكولتقي ىتَح ط ئرقو .4 مكولتاق

 ."4 كوت

 ةدحاو لك فاقلاو ءاثلا حق [" .ةرتبلاا 4َقوشُف الو تَقَر الق» :ةلقو

 .'ثاانَوَنُس عفرلاب دحاو لك ئرقو ةَحَْف

 «ينومَئا» ئرقو ،نونب ا" .ةرقباا 4 بابلألا ييلوأاي نوقتاَو» :ةلوق

 .'ءاتلاب

 .'ةلامإڵاب ئرو ،ةَلامإ ريغب ا"7٠ :ةرقبلا 4 تاَضرَم » :هلق

 .')هجنقب ئرفو ،نيِيلا رسكب [٠٢ه .ةرقبلاا 4 ملسلا يف» :ةلؤَقَو

 ن 4 . ئرفو ،ءاّطلاو ءاخلا مضب ٢٠٨[ :ةرقبلا] 4 ناطيشلا تاوخ < :ُهلْوَقَو

 .'_ءاطلا

 )١( :ريسيتلا .(يلا) عفرو فيفختلاب رماع نباو عفان ٧٩.

 )٢( :ريسيتلا .مضلاب ورمع وبأو صفحو شرو ٨٠.

 )٣( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح فلأ ريغب ٨٠.

 ٨٠. :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا عفرلاب ()
 ٨٦. :ريسيتلا .ورمع وبأ لصولا يف اهتبثأ (ه)

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .يئاسكلاو نايمرحلا أرق حتفلاب ٨٠.

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ؛يناثلا هزجلا ( ظافلألاو ةحاصقلا يه بيذهتلا باتك ِ ٠ ٢٧ , ٨
 _ ۔ ۔.۔ ×۔ - ٠ ۔ --۔ ___

 ىلع ميجلا حئقيو ءائلا مضب ٢6٠[ :ةرقبلاا 4 ؤوشألا غَجرَت هللا ىلو , :هلوقو

 .ميجلا رشو ءاتلا حنقب ئرفو 5لعاف مَسِي مل ام

 ئرفو نيلاب ئرق ،داصلاب ٢٠( .ةرقبلا 4ميقتنش طارص لإ» :ةلزقَ
 .'"امومشم داًصلابو ،امومشم يازلاب

 )١('"'. هِمَضب ئرفو .ماللا حي !٢١[ :ةرقبلا] 4 لوقت ىتح , :هلوقو

 .مهو < نم ءاهلا نكسأ (ر ح ب) ؤ ءاهلا مضب ٢٦[ :ةرقبلا] 4 َوهَو , :لوقو

 .''مال وأ واو وأ ءاف اهلبق ناك اذإ 4 يهَو

 . 'ةلامإڵاب ئرفو .حتفلاب ٢٠٦[ :ةرقبلا 4 ىسع » :هلقو

 نإ ءارلا ميخفت ىلع ءارقلا عمجأ ٢٧( :ةرقبلا 4 موت ىتَح» :هلوو

 ٨مل وأ نكاس نيتكرحلا نيتاه نيبو اهنيب لاح ءاوسو .ةمض وأ ةَحنَق اهتيلو

 .'_هذردتزيو إكودزي» :وخت تنكس وأ مضلاو حنفلاب يه تكرحتو

 ةلامإڵاب ئرُتو نوتلا حوتفم ٢٧[ :ةرتبلا] 4 راَّلا ثاَحضَأ , :هلوقو

 .'!؛(ح ت)

 ءاثلاب ئرقو تحت ر 7 ةّدَحَوُمْلا ءاتلاب ٩] :ةرقبلا] 4 ويبك منا ط :ةلؤَقَو

 .'")قؤق نم ةلثلثملا

 ٨٠. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق لعافلل ءانبلاب (١)

 .اهجيرخت قبس )٢(

 ٨٠. :ريسيتلا .عفان فلألاب هيلإ راشملا )٢(

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(

 ٥٧. : ريسيتل . )٦( ١

 .يئاسكلاو ورمع يبال اهجيرخت قبس )١(

 ٨٠. :ريسيتلا .ءاثلاب يئاسكلاو ةزمح (٨)



 ناك ه يصنلا قيقحت :يانلا ملا

 ئرقو 6؟لُف» لوعفم ىلع واولا حنمب ٩"! ؛ةرقبلال 4 فقلا لق» :ةلوق
 .'ةياكحلا ىلع عفرلاب

 .'"'اهفيفختب ئرفو ،ةزممَهلا نييبتب ا٠٢٢ :ةرقبلا] « ْمُكَتنغَأَل ط :هلق

 ءاهو ءاملا ديدشتب ئرثو ©ثفيفختلاب ٦٢٢٢[ :ةرقبلا] 4 نرهظي ىتح ط :هلق

 .'!!دملاو ةزمهلا نيب ٢٢٢! :ةرتبلاا 4 مكؤاتن» :ةلوق

 وأ مزج زمه الخ ام نكاس زمه لك اذكه ٢٢٦[ :ةرقبلا] 4 َنوُلؤُي ط , :ُهلْوَقَو

 ."هكرت ىرخأ ةغل ىلإ ةغل نم جرخ وأ هكرت لقث

 ةكرحتم تعَقَو ثيح ماللا ظلغتو ماللا ليهشتي ا١٢٢ :ةرقبلا 4 َقاَتلا»

 '١ههبشو ريغ ال ةئِكاَس وأ ،حقلاب ةكرحتم « ظ ص ط» اهلبقو حئفلاب

 .''اهقَضب ئرفو ءاتلا حئقي ٢٢٩[ :ةرقبلا] 4 اناَخَي 5 الإ < :ُهلْوَقَو

 .'"(ش ش) لاذلا ددشم ئرُقو ٢٣١[ :ةرقبلا] 4 َكلذ لعفي نم و : :ُهلْوَقَو

 ئرفو ماللا احوتفم ءاظلا فيفختب ٢٢٣١[ :ةرقبلا] «ةتفت َمَللَ ذَقَف » :ةلقو

 .'‘}(ل ش ش ح) [ءاظلا] ددشم

 )١( :ريسيتلا .ورمع يبال عفرلا ٨٠.
 )٢( :ريسيتلا .ريثك نبا نع يزبلا ةزمهلا نييلت ٨٠.

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلاو ة ةزمحو ةبعش ديدشتلاب ٨٠.

 .اهجيرخت قبس ()

 .هلدبأ وأ زمهلا لهس نميف اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس ()
 )١( :ريسيتلا .ةزمح أرق اهمضب ٨٠.

 .لاذلا يف ماللا ماغدإب يئاسكلا نع ثراحلا وبأ (س) :اهجيرخت قبس )٨(

 ٥©فيحصت وهو (ماللا ديدشتب) فلؤملا ةخسنب دروو .ارارم ماللا ميخفت يف اهجيرخت قبس ()
 .ءاظلا يف لادلا ماغدإ يأ (ءاظلا) باوصلاو



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٧٢ , ٨
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 .'"(ش) ةلامإلاب ئرفو ءايلا حق ٢٢٦( :ةرقبلاا 4 ىكزأ» :ةلق

 هتَضب ئرو ©ثفيعضتلا فرح فذحل ءالا حنفب 4 ًراَضُت ال » :هلوقو

 .'"(قح)

 .'"'(د) دم الب ئيو 5ْ ٠٢ :رنبلا ؟مئيقآ ام» .ةلقو
 ةيناثلا [حفئق]و ىلوألا ةزمهلا رشمكي ا"٢ه :ةرتبلاا ؟ ؤأ ءاسنلا » :ةلزَقَو

 .'‘'ةيناملا ليه . َ ئرفو

 4 َنُه وششامَت ط ئرقو ءاتلا حئقب ٢٣٦[ :ةرقبلا] 4ً َنهوُشَمَت > مل ام { . :هلوقو

 . ءاتلا مضب (ش) 4 َنهوُسامُت ئرفو 6'"اًضيأ ءاتلا حئب

 لادلا ناكسإب ٢٢٦[ :ةرقبلا] 4 ةرذق رتقُملا ىَلَعَو هرذق عيوملا ىَلَع» : :هلقو

 .'اهجتفب ئرفو .امهنم

 ."(ر ص يمرح) عفزلاب ئرفو ،حنقلاب ا٢؛. :ةبلا ةيصو :ةلز

 ئرفو اهمضب ئرقو .ةريخالا ءالا حب [٤٢ه :ةرقبلا 4 ةَقِعاَضُيَن» :هلوقو

 .'`ةمومضَم نيعلا ديدشتب ئرو ،ةحوتفم نيعلا ديدشتب

 .اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا ٨١.

 .ةيناثلل حيحصلاو ىلوألل زمرلا فلؤملا عضو دقو 0٨١ :ريسيتلا )٣(

 .ىنعملا ةحصل اهنم دب ال ةدايز نيترصاحلا نيب امو .اهجيرخت قبس )٤(
 يهف (نمهوُساممت) امأو 0٨١ :ريسيتلا .ناتحيحص ناترتاوتم (نُهوشامْت)و (نُهوشمق) ةءارق )٥(

 .١/٠٣٣ج تاءارقلا مجعم :رظنا .دحأل اهبسني ملو يربكملا ةمالعلا اهركذ ةذاش ةءارق

 )٦( :ريسيتلا .اهنيكستب نوقابلاو ،لادلا حتفب يئاسكلاو ةزمحو ناوكذ نباو صفح ٨١.

 .هتححصف فيحصت اهيف زومرلا ضعبو 0٨١ :ريسيتلا )١(

 ديدشتب رماع نباو ريثك نباو ،اهعفرب نوُماَبْلاَو ءالا بصنب (ل هعاَضيق) رماع ناو ماع )٨)

 ٨١. :ريسيتلا .فيفختلا عم فلالاب نوُئاَبْلاَو .عقو ثح فلأ ريغ نم نيعلا

 



 ٢٧٢ .. صنلا قيقحت :ينانا مسلا
 تم -۔ س -
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 ه ا) داضلاب 4 ظضنَيَو» ئرفو ،نيتلاب ا"٥٤ .ةرقبلا 4 طشنيو » :هلوقو
 .'(مر ص

 .')هرشكي ئرفو ،نيِسلا حق ٢٤٠! :ةرقبلا 4 مُميَسَع لمه» :هلوقو

 ىنعمب تناك اذإ (ش) ةلامإلاب ئرثو ،حنلاب ٢٤٧[ :ةرقبلا « ىنأ < :هلوقو

 .'"تقعَقَو ثئَح «"فيك»

 .'عَقَو ثيح الامش (ف) 1٢٤ .ةرقبلا 4 َداَرَو»

 نيعلا حتفو ءاطلا نوكسو ءايلا حق هنإف ا٩٤٢ :ةرقبلاا 4 ةمَعظَي» :هلؤقَو
 .'}ه هنإَق وهمَعظَي » ئرمو .ميملا نوكو

 .اهحتفو ءاتلا رسكي ٢٤٩[ :ةرقبلا] الإ ينم < :ُهلْوَقَو

 ."اهحتفو (ذ) نيغلا مضب ا٩٤٢ :ةرقبلا] « ةَقزغ تفرتعا نم الإ » :هلوقو

 لصولا يفو 5ءايب وأ واوب كرحتم اهدعبو نكاس اهلبق يتلا ءاهلا لصو

 ."عطقلا يف اهفذحو

 .'‘'« هللا غاقد» ئرمو 5ا"٥ .ةرتبلا) 4 هللا عفد الؤَلَو» :ةلوق

 )١( :ريسيتلا ٨١.

 ٨١. :ريسيتلا .عفان هرسكب (؟)

 )٢( :ريسيتلا ٤٦.

 )٤( :فاحتإ ج٤٤٥/١.

 .ريثك نبال اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان اهحتف ٨٦.

 )٧( :ريسيتلا ٨١.

 هنم اوبرشف) :ىلاعت هلوق يف (هنم) ةملك ىلإ عضوملا اذه يف ريشي هلعلو ،اهجيرخت قبس )٨(
 ٢٤٩. :ةرقبلا (الإ

 )٩( :ريسيتلا .عفان هب ارق ٨٢.



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 / ., ٢٧٤

 .''ةلامإلاي ئرفو ،حنملاي اه :رتبلا ةللا ءاش» :هلقو

 ئرفو 04 موي » ب ةلوصوم ءايلا حفقب !"ه .ةرنباا ؛ييات نأ» :هلوقو
 .''اهناكسإب

 . ه 7 ٠ ّ .و ّ -2 4 : ٠

 ةحتفب دحاو لك ٢٥٤[ :ةرقبلا] 4 ةعافش الو ةلخ الو هيف عيب ال » :ةلؤقَو

 .'"»مضلاب هلك نؤَنُم ئرقو 5ةذحاَو

 وأ ةَحْئَؤ اهتيلو ثح ههبشو ءالا ميخفتب ٢٥٥[ :ةرقبلا] 4 هّيِسزك < :ُهلْؤَقَو

 ارشغحل او ٠ تومل ١ رذح « :وخت ٠ مضل ١ وأ حففل اب ىه تكرحتو ةمض

 .ا'«كَنوذزييو .خكغعج 4 جرمو

 و 1 ,1 َ ۔ ٠ .- , ٥ 2 ِ ٤ : ٠
 4 ييحا انا ط ئرفو 4 ييحي < ءاي رمصب ٢٥٩[ :ةرقبلا] 4 ييحي ىنا ط :هلوقو

 .فلألا مضب ٢٥٨[ :ةرقبلا]

 ئرقو 6قؤَق ني ةاّنَتْمْلا ءاتلا حي ٢٥٩[ :ةرقبلا) ؛ثثيل َلاق» :لز
 .'`اا ى ٠

 .ريثك نبال اهجيرخت قبس )١(

 مجعم .نييبالكلا نع ءايلا ناكسإب ديز وبأ ىكحو .نأب اهقبسل ءايلا حتفب روهمجلا ةءارق )٢(
 .ةءارق تسيلو ةغل يهف اذه ىلعو .٧٥٢ا١ج :تاءارقلا

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا ةدحاو ةحتفب ٨٢.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 عفانف (ييحأ انأ) نم (انأ) يف فلألا ديري فلؤملا لعلو .روهمجلا ةءارق اذكه لصألا )٥(

 :ريسيتلا .اهوتبثأ اوفقو اذإو الصو فلألا نوفذحي نوقابلاو ،ةزمه هتيلو اذإ (انأ) فلأ تبثي
 ٨٢.

 .ةدمتعملا تاءارقلا بتك عجارم نم يدي نيب اميف ةءارقلا هذه دجأ ملف اريثك ثثحب )٦(
 يف دوجوملا ،ريسفتلا بتك اذكو ،ةءارق ٤٠ نم رثكأ مضي يذلا تاءارقلا مجعم كلذكو

 :فاحتإ :رظنا .يئاسكلاو ةزمحو رماع نباو ورمع يبال ءاتلا يف ءاثلا ماغدإ (ثثبل) ةملك

 ٤٤٩١. ج



 ٦. ٢٧٥ , صنلا قيقحت :يناثلا مسلا

 نولا ددشم (ش) ؟ زظْئاَو َنستَتَي » ئرُفو ٢٥٩[ :ةرقبلا 4 ةَنسسَتَي » :هلوقو

7 

 ."لامالا عرفو ميملا حنقي ا نما 4 ةيامح ئلي» ؛الزفو
 ."") هنوكب ئرثو .ميملا مضي ا" يا لغأ .ةوقو
 .'ورشكي ئرقو ،داصلا مضب ا٠٠٦٢ ؛ةرقبلاا 4 هرصق » :هلوق

 .'"نيهجولا يف يازلا نياس اعزُج» ئرُقو 5ا٠٦٠ .ةرقبلا 4 ازج » :هلوق

 '}“يازلاو ميجلا مضب «اَعُوُج» ئرئو

 «» ئرو كرشلاب ءاهلا نؤتم ا٠ :ةرقبلا 4 تكبنأ ةَبح» :ةلز
 .'ةَقَو ثيح اههبشو ءابلا نافقي ٨ رن

 يف ةلامإلاب ئرفو 6واولاو ءازلا حي ا٥٢ .ةرقبلا « ةوبر ٍةَنَج» :هلوق
 لبق عقي مل ام اهلبق يذلا فرحلا اهعراض امو ةوبرك ثينأتلا ءاه ىلع فقولا

 حب (٨ه :ةرفبلاا 4ةَوْبَري» ئرقو ،'‘«ق ح ض ص غ عا خ ح ظ ط» ءاهلا

 .'٨؛(ر ف امس) همضو ءالا

 )١( :ريسيتلا ٨٢.

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .مّلغِإ :رمالاب يأ ٨٢ :ريسيتلا )٢(

 ٨٢. :ريسيتلا .اهرسكب ةزمح (4)

 .فقولاو لصولا يف ينعي هنظأ (ه)
 )٦( :ريسيتلا .نوكسلاب نوقابلاو مضلاب ة ةبعش ٨٦٢.

 .هنع فالخب ةزمحو يئاسكلا فقولا يف (ٍةبَح) ةملك يف ءاهلا ىلع ةلامإلا ينعي هنظا )١(
 اًضيأ ءابلاو ءاهلا لامت فقولا يف يأ (ءايلا نافقي) هلوقو هركذ مدقت دقو ،١/١٥٤ج :فاحتإ

 اهنم فلؤملا ركذي مل (افرح ))١ فورحلا هذهو يئاسكلل هجيرخت مدقت دقو 5٥٤ :ريسيتلا )٨(

 .ينادلل ريسيتلا نم اهتممتأف 5(افرح ))١١ باوصلاو ،ةعست ىلع رصتقاو نيفرح

 )٩( :ريسيتلا ٨٢.



 ؛يناتلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ى 4 ١.۔, ٢٧٦

 فاكلا ناكسإب ئرقو فاكلاو فيلا مضب ٢٥[ :ةربا ؟اهلكأ» :ةلوق

 .عقو ثيَح

 ءانلا ديدشتب ئرقو . ةيناملا ميملا ديدشتب ٢٦٧[ :ةرتبلا] 4 اوُمَمَيت مو ت الو ٹ :ُهلَْقَو

 .'"!اهدجتس اعضوم نيثالثو دحأ ىف ةلبقتسملا لاعفألا لئاوأ ىف ىلوألا

 ديدشتو نيعلاو نوتلا رشكو ءاقلا حئقب ٢٧١[ :ةرقبلاا 4 يمه اينف » :هلوقو

 6(ك ش) ميملا حتفو "نيعلا رشو نونلا حق ئرثو ٠(ع ج د) '"(ميملا)

 .''(ص ح ب) ميملا حوتفم نيعلا نكاس نولا ايفخ ئرفو

 ءالا موُمْضَم ءاملا ددشم ةيتحتلا ءايلاب ٢٧١[ :ةرقبلا] مُكنَع دك و » :لوقو

 ءارلا نوكسو نولاب ئرقو \(ص قح) '“(ءارلا عفرو نونلاب) ئرُقو ،(ك ع)
 . (٧)(رشا)

 ءاهلاو ءاتلا مضو نيتلا حق ٢٧٢[ :ةرقبلا] 4 لهاجلا مهيمحي ط :هلوقو

 .ميملا نوكو ءاهلاو ءاتلاو نيتلا رسكب ئرفو لصولا عم ميملاو

 )١( :ريسيتلا .نيكستلاب ورمع وبأو نايمرحلا ٨٣.

 ٨٢. :ريسيتلا يف ةحورشم )٣١( عضاوملاو ،ريثك نبا نع يزبلا أرق كلذب (؟)

 .(ميملا ديدشتو) باوصلاو ؤفيحصت وهو (نيعلا ديدشتو) لصالا يف تدرو )٣(
 طقف ةروسكم لب ةددشم حصت الو (ةددشش) لصالا يف )٤(

 )٥( :ريسيتلا ٨٤.

 زومر يفو ،تبثأ ام باوصلاو ؤتفيحصت وهو (ءازلا نوكشو ةيتخنلا ءايلاب) لصألا يف )٦(
 .اضيأ اهبيوصت مت ءاطخأ ءارقلا

 )٧( :ريسيتلا ٨٤.

 نوقابلاو رسكلا ينعي الو ءاهلاو ءابلا ركذو نيسلا حتفب ةزمحو رماع نباو مصاع )٨(
 ٨٤. :ريسيتلا .اهرسكب



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ۔. رم :ه. ٦ ٢٧٧

 . ح . . ك 7 ۔ ه < . .
 .'"«ةنعاج» ئرقو ©ريكذتلا ىلع ٢٧٥[ :ةرقبلا 4 ةظعؤَم ةَءاَج نمف » :هلؤقَ

 .'ةلامإلاب ترمو تعقو ثبح [حتفلاب] «َءاًج»و

 ئرُف دقو "واولا ىفخت ةءارقلا دنع ٢٧٥! ةرتبلاا اولا عَّرَحَو» :ةؤ

 .''َعَقَو ثيح (ش) ةَلامإلاب

 .'(ص ف) ًدَمْلاب ئرق دقو ٥لم الب ٩] :ةرقبلا] 4 اوُتَدأَ ط :هلق

 داصلا ديدشتب ئرفو ،لادلا ديدشتب ا٠٨٢ :ةرقبلاا ه اوقدصت نأو » :هلوقو

 ."لادلاو

 .")نيسلا مضب ئرفو ©نيِسلا حب ٢٨٠[ :ةرقبلا] « ةَرَسيَم » :ُهلْوَقَو

 مسي مل ام ىلع ميجلا حتفو ءالا مضب ٢٨١[ ةرقبلا 4 هيف نوُعَجْرَت» :هلوق
 .'٨(ح) ميجلا رشو ءاتلا حئقي ئرقو ،هلعان

 ءاظ دعب مال ظيلغتب شزو أرق ا١٨٦ :ةرتبلاا 4 َنوُمَلظُي ال مُهَو» :هلوقو
 .')ههبشو ءاج ثيَح ٥٧[ :ةرقبلا] « َنوُمِلظَي < :وخَت ةحوتفم وأ ةئكاَس

 مجعمو .١/٨٥٤ج :فاحتإ .رشعلا تاءارقلا جراخ يهو بعك نب نبأو نسحلا ةءارق يه ()
 ٤٠٠١. ج :تاءارقلا

 نباو ةزمح ةلامإ ركذ مدقتو ،ةلامإو ،ىنعملا حوضول اهنم دب ال ةدايز نيترصاحلا نيب ام ()

 ٥٠. :ريسيتلا .قبس اميف ناوكذ

 .طقف دملا فلأب قطنت امنإو ،ينامثعلا مسرلا يف كلذو قطنث ال يأ ()

 .اهجيرخت قبس (؛)

 )٥( :ريسيتلا ٨٤.

 )١٦( :ريسيتلا .اهديدشتب نوقابلاو حمصاع داصلا فيفختب ٨٥.

 )٧() :ريسيتلا .اهمضب عفان ٨٥.

 )٨( :ريسيتلا ٨٥.

 .اهجيرخت قبس ()



 ؛يناتلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ب ٢٧٨ - ٨

 ء د ِ ةه .۔ ٠٤ ,۔۔ذ2٥ «
 حثفبو « ءادهشلا » ةزمه رشككي !٢٨[ :ةرقبلاا 4 لضت نأ ِءاَدَهَشلا» :ةلؤَقَو

 .'"(امس) ةيناتلا ليهشتب ئرفو ."« نأ» ةزمه

 .'"(ف) اهرشمكي ئرقو .ةزمهلا ننب ٢٨٢[ :ةرقبلا] « ضَر نأ ث :هلوق

 ئرو .(ف) همضب ئرفو ،ءاّرلا حتفب ب ٢٨٢[ :ةرقبلا] 4 ركذت ف . :ةلوَنَو !)

 . 'ة'ءا ةلا حتفو فاكلا رشو لاذلا نوكشو ءاتلا مضب 4 ركذت ط

 و بصنلاب نَوَنُم ٢٨٢[ :ةرقبلا] 4 ةرِضاَح ةراجت َنوُكَت نأ الإ { . :هلوقو

 .'٢مضلاب نيتنؤَتش

 - ق(؛٢'. ;ح) 4 نهف » ئرمو ،ا٢٨٢ ؛ةرنبلاا 4 ٌناَهرَف» :ةلؤَقَو

 َنمشيا» ئرقو 5“فيآلا ىلع ةزمهب (؟ه٣ ةرقبلا 4َنمثؤا يذلا» :ةلوق

 .'هدملاك ةزمَهلا ليهستو ءايلاب

 )١( :ريسيتلا .اهوحتف نوقابلاو (نإ) ةزمه رسك ةزمح ٨٥.

 )٢( :فاحتإ ج٤4٥٩/١.

 .ةقباسلا ةيشاحلا يف اهجيرخت قبس )٣(

 ريثك نبا ةثلاثلاو (ف) فرحب هل راشملا ةزمح ةءارق ةيناثلاو ارشثكالا ةارق ىلوالا )٤(

 ٨٥. :ريسيتلا .ورمع وبأو

 «ميملا حتفو فاكلا رشو لاذلا نوُكشو ءاتلا حنقب» وهو لصالا يف فيحصت درو )٥(
 .تبثأ ام باوصلاو

 )٦( :ريسيتلا .عفرلاب نوقابلاو ؤبصنلاب مصع ٨٥.

 )٧( :ريسيتلا ٨٥.

 .فلألا ىلع ةزمهلا مسري ضعبلا نأل ؛واولا ىلع ةزمهب دصقي )٨(

 ءارقلاف ءادتبالا دنع امأو ،هنع فالخب ورمع يبأو شرول لصولا ةلاح يف ءاي ةزمهلا لدبت )٩(

 .(نمئوأ) :اذكه ىلوألا ةزمهلا مضو ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهتءارق ىلع نوعمجم مهملك

 .١/١٦٤ج :فاحتإ

  



 ٦ ٢٧٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ئرفو 7 ءاتلاو ءالا مضب ٢٨٤[ :ةرقبلا] 4 ُبَزَعَْو < 4٩. رِفْغَيَف ط :ُهلْوَقَو

 .نوقابلا رهظيو 5'"(ح) 4 نَم بذَعِيَو» ئرقو 4)‘'،5(ش امس) امهنوكشب َ 2 1 7 ُ ُ ١

 .'"4 هباتكو » ئرْفو ٥ا٥٨٢ :ةرقبلا 4 هيئُكَو » :هلوقو

 :نارمع لآ ةروس نمو

 عفَو ثيخ ةَامإلاب ئرمو اةلامش ريغ ا٢ :نارمع لآا ةاَرَوَتلا» :هلوق

 .(ث) 4 نيت 2 ه نيب (جا ف 1 ر ح(

 'زوممهم ريغ ئرثو زوممَهَم ١[ :نارمع لآ] « «بأدك « :ُهلَوَقَو

 .'(ف) زوممهَم ريغ ئرثو © زوممهَم ١٣[ :نارمع لآ] 4 ٍنيَتَتف يف < :ةلقو

 .'ةَيقوَقلا الاب ئرو .ةيحتلا ءايلاب ا٢ :نارمع لآل 4 مهَنؤَرَي » :هلق

 ئرفو 6 فيأ عطقو ةزمهلا مضي ا٢١ نارمع لآ) 4 نإ ءاشي نمم» :ةلو
 .() «» نم فلألا ليهشتب

 6ههبشو هفقو ىف ةلام امإلاب ئرُقو .ةلامإ ريغب ١٣[ :نارمع لآ] 4 ًةَرْبِعَل , :هلوو

 ٥ِ ٨ -. ه 4 ه۔ .ي ٠. % 7 ٠ / 7 )٩)

 'افقوو الصو ههبشو مقَو ثيَح نيب نيب شزؤ .

 )١( :ريسيتلا ٨٥.

 )٢( :ريسيتلا .اهجيرخت قبس امك ورمع يبأل ميملا يف ءابلا ماغدإ دصقي ٢٥.

 )( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ٨٥

 ٨٦. :رشنلا :رظنا .رثكأ ليصفت هيفو ()

 .اهجيرخت قبس (ه٥)

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٧( :ريسيتلا .عفان ٨٦.

 .اهجيرخت قبس )٨(
 .اهجيرخت قبس )٩(



 !يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك مآ , آ ٠

» 

 لخدأو ةيناتلا لهيستب ئرمو ،نيتزمهب [١ه :نارمع لآ 4 ْمُكْتَبَنؤأ » :هل

 ."ا 1 وني

 عقو ثيح هقَضب ئرقو ،ءارلا رشمكي ١٥[ :نارمع لآا 4 ناوضر , :ةلوت

 .'"(ص) دوقعلا يناث ىَوِس

 '"'هجنَقب ئرُمو 04 َنِإ» فيأ رسكب ا :ةرقبلا 4 نيلا ًنإ» :هلقو

 .(ع ك ا) اهجتفب ئرقو ءاتلا رسكب ٦٠ :نارمع لآ) 4 هلل ئهُجَو » هلوق

 الصو « لتو ينقَبَتا» ئرُقو ،نونب ا"٠ :نارمع لآ] 4 نقَبَتا نم» :هلوقو

 .ح ا)
 0١4. نيذلا َنوُلَتاَقُئَو» ئرقو ءا" :نامع لآا ؟ نيذلا َنوُلْتقَيَو» :هلزَقَو

 ٢٧[٨ :نارمع لآ] 4 ّيَحلا نم تيملا م جرخيو د تَملا ة َنِم َيَحلا جرخي ط :هلوقو

 نيففخُم اترقو ( ع ش ا) ةيتحتلا ءايلا دّذشُم نيغضؤمْل ا ىف 4 تقلا <

 .'''اقفخم تام ناك اذإ عقو ثيَح (رفن ص)

 ئرقو ،لاذلا حتفو ماللا نوكشب ٢٨[ :نارمع لآ] 4 َكلذ ْلَعَفَي نَم مو و : :هلْوَقَو

 .'“ماغذإلا ىلع لاذلا ددشم

 )١( :فاحتإ .ورمع وبأو نولاق ج٤٧٠/١.

 دوقعلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا يأ «دوقعلا يناث» فلؤملا لوقو .ةبعش وهو (ص) أرق كلذب )٢(

 انه رسك ةبعشف ٦. :ةدئاملا (اناوضرَو مهبر نيم الضف نوُثَتنَي) ىلاعت هلوق يف ةدئاملا يهو

 ٨٦. :ريسيتلا .روهمجلاك

 )٣( :ريسيتلا .يئاسكلا ٨٧.

 )٤( :ريسيتلا ٩٣.

 )٥( :ريسيتلا ٩٢.

 )٦( :ريسيتلا .ةزمح ٨٧.

 )٧( :ريسيتلا ٨٧.

 .اهجيرخت قبس )٨(

  



 ٦ ٢٨١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'ةَلاملاب ئرو ،لامش ريغ ا٢ه .نارمع لآ 4 اقت» :لقو

 ."ااهنوكشو 5 (حا) ءاتلا ح ٣٥[ :نارمع لآ] 4 كنإ ىنم ْلَتَقَتَق » :هلق

 ئرقو "ىننألا رفصو ىلع ا٦٨ :نارمع لآا 4تقعَضَو امب» :هلوقو
 .'"ءائلا مضو نيعلا نوكشب (ك ص) 4 ثغضَو»

 .''هرصقبو «يّتإ» نم ءايلا دمب ٣٦[ :نارمع لآ] « اهثيعأ يإو < :ُهلْوَقَو

 .'ادَميو روصقم ٢٧[ :نارمع لآ] « اًيرَكَر ط :ُهلْوَقَو

 .'اةَلامإلاب ئرقو ،لامش ريغ ٢٧[ :نارمع لآ] « تاررحملا » :ُهلْوَقَو

 .'"هفيفختو ءالا ديدشتب ٣٢٧[ :نارمع لآ] « اًيرَكَر اَهَلَقَكَو « :ُهلْوَقَو

 .'ةلامإلاب ئرقو ،لامش ريغ ٢٩! :نارمع لآا 4 ةتدانق» :هلوق

 .'}(ك ف) اهرشو ،ةزمَهلا حق [ه١ :نارمع لآ] ةللا نأ »

 ةدحوملا ءابلا حتفو يتحت نم ةانقُمْلا ءايلا مضي ٢٩[ :نارمع لآ] 4 ًكْرَشَبي»
 فيفخ ءاتلا نوكو ةاتَكُملا ءاَيل ١ حنقب ئرقو . نيشل ١ ديدشتو ‘ تخت نم

 ٠ 2 (١٠)
 . (ش) نيشلا

(١) 

(٦٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

(٦( 

(٧( 

(٨( 

(٩( 

 .اهجيرخت قبس
 :ريسيتلا ٩٢.

 :ريسيتلا ٨٧.

 ٩٣. :ريسيتلا .عفان أرق هبو ءايلا حتفب ينعي

 ،ةزمه نودب (ايركز) اوأرف يئاسكلاو ةزمحو صفحو ،ةحوتفم ةزمهب (ءايركز) أرق ةبعش

 ٨٧. :ريسيتلا .ةمومضم ةزمهب (ثغايركز) نوقابلاو

 .اهجيرخت قبس
 ٨٧. :ريسيتلا .اهفيفختب نوقابلاو ،ءافلا ديدشتب نويفوكلا

 ٨٧. :ريسيتلا .نوقابلا ءاتلابو &يئاسكلاو ةزمح ةلامإلاب

 :ريسيتلا ٨٧.

 )١٠( :ريسيتلا ٨٧©0 ٨٨.



 ؛بناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 ٢٨٢ ,, ٨

 .'"(ش) ةَلامإلاب ئرق رقو ،لامش ريغ ٢٩ :نارمع لآ] 4 ىيحي »

 ريغو 0 «يِل» مال دمو «لَعجا» مال نكاس ٤١[ :نارمع لآ] 4 ىل لعجا , .هلق

 '"ءاتأا حوتفم ماللا ددشم «يل» مال رشكب ئرُقو .ءاتلا نكاس «ىل»و دوْمَم

 .'"'هلثم ىضم دق ٣٩[ : :نارمع لآ] 4 كوشت و .-. :هلقو

 فألا روسكم 4اًدإ» .ةزمهلا مضب ٤٠! :نارمع لآ 4ُءاقَي ام» :هلقو

 .'٨)لح ثيح ةروسكملا واولاك هادإ» فلأ اولسو

 هَمَضب ئرقو ©نولا حب ٤٧[ :نارمع لآ] 4 نوكي : :هلوقو

 ددشم ماللا روسكم نيعلا حتفو ءايلا مضب (:ه :نارمع ل] 4 ُهمَلَعي » :ةلقو

 مضو فيفخ ماللا حتفو نيعلا نوكشو ءايلا حنمي «همَلغَي» ئرفو إميملا مضو
 1 '_ميملا

 ."هحتفو « يتإ » ءاي رشك ٤٩[ :نارمع لآ] « لخأ ينأ , :لوقو

 .ا ارثا < ئرفو ٤٩[© :نارمع لآ] 4 اريط نوُكَيَ ط :ُهلؤَقَو

 هجَضر ) ٥)

 .اهجيرخت قبس )١(

 .نيلثملا ماغدإ جيرخت قبسو ٩٢، :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان اهحتف )٢(
 .اهجيرخت قبس )٣(
 .اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ةرقبلا ةروس يف اهجيرخت قبس ١١٧.

 .ةدمتعملا تاءارقلا بتك عجارم نم يدي نيب اميف ةءارقلا هذه دجأ ملف اريثك ثثحب )٦(

 ناتءارقلاو ريسفتلا بتك اذكو ،ةءارق ٤٠ نم رثكأ مضي يذلا تاءارقلا مجعم كلذكو

 .نونلاب نوقابلاو ،ءايلاب آرق مصاعو عفانف "نونلاو ءايلاب (هملعنو ،هملعي) اهيف ناترتاوتملا
 .١/٤٩٤ج :تاءارقلا مجعمو ٨. :ريسيتلا :رظن

 )٧( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف ٩٢.

 )٨( :ريسيتلا .عفان أرق كلذب ٨٨.



 ٢٨٢ گ`٦, صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
  

 .'الامم ئرُمو ،لامش ريغ [ها :نارمع لآ] 4 هللا ىلإ يراصنأ ْنَم » :هلق

 .'"ةحوتفم عئرُقو ،ةئيكاس ءانبلاو

 .'"(ش) لامو .ةلامإ الب ٥٥] :نارمع لآ)] 4 ىسيعات 7 :ُهلْوَقَ

 ."نولاب ئرقو ،ءايلاي اه .نارمع لاا 4 هيوق » :ةؤ (٤)

 ئيفو ،زوُمهَم لؤألاو ازنم الب ئرقو ©ا٠٠ :نارمع لآ) 4 مئنأاه» :ةلقو

 امو ةَلامإلاب ئرفو ،لامش ريغ ٨[ :نارمع لآ] « هللا ىده ىدهلا » :هلوقو

 .'"أروصقملا نم هلثم ناك

 .'"'ةزههلاو ءاتلا حم ٧٣[ :نارمع لآل 4 دحأ ىتؤي نأ» :ةلقو

 نيب نيب شزَو الامش ئرقو ،لامش ريغ ٧٥[ :نارمع لآ] « راظنِقب « :هلوقو

 .'”دملاك ةزمهلا لاهسإب ئرمو ،ههبشو

 ئرقو ،ءاهلا نوكسو لادلا رشو زمهلاب ٥[ .نارمع دال « ووِي» :هلوق
 .اهجيرخت قبس )١(

 ٩٢. :ريسيتلا .عفان (؟)

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٤( :ريسيتلا .نونلاب نوقابلاو ،ءايلاب صفح ٨٨.

 نم زمَهْلاب لبنقو ،ادم لقأ شروو ،زمه ريغ نم ملاب عقو ثح (متناه) ورمع وبأو عفان )٥(
 ٨٨ :ريسيتلا ..هلصأ ىلع دملا رصقي يزبلاو ،زمهلاو ًدملاب نوُقاتلاو ،ءاهلا دعب فلا ريغ

 ،نولاقو ورمع وبأو لبنق مهو (ب ح ز) فلؤملا اهعضو يتلا زومرلا ىلإ هبتني كلذلو
 .كلذل هبتنيلف - رطس لبق هنايب مدقت امك أرق نم ضعب ءالؤهف

 .اهجيرخت قبس ()
 هنأك (ىتؤي ناأ) ليهستلا عم أرقت (نأ) يف نيتزمهب ريثك نبال انه ةءارقلاو لصألا يف اذك )٧(

 ٨٩. :ريسيتلا .ةحوتفم ةزمهب نوقابلاو ،خيبوتلل ماهفتسا

 .لهستل ةزمه انه دجوي الو .اهجيرخت قبس )٨(



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ج ., ٢٨٤

 لصول ١ ىلع ةعبشم ء اهل ١ رشو زوممَهَم ريغ ئرقو .ء اهل ١ رشگو زُمهل اب

 لصو ىلع امعبشم ءايلا رشمكيو ءايلا ىلع ةزمهب ؟هدؤ» ئرو .4 َكيَلإ»

 نم ةرشمكلا سالتخإب ئرقو ،ءاهلا نوكشو واولا زمهب ئرثو .؟َيَل»
 1 ) ءاهل ا

 ماللا ديدشتو نيعلا حتفو ءائلا مضب ٨١[ :نارمع دآا 4َنوُملَعث» :هلقو

 ."(امس) ماللا حتفو نيعلا نوكو ءاتلا حنمب ؟َنوُمَلْغَت» ئرفو ،اروسكم

 ئرقو ،ءارلا حوتفم زوممَهَم ريغ اه. :نارمع لآ 4 مكرمأي الَو» :ةلقو

 .'"'ءازلا مومضَم ازوممَهَم

 . ٤) اي مكاَتْنَتَآ < ئرفو ٨١[© :نارمع لآ] 4 ْمُكْتيَتآ امل ط :لوقو

 ْمُتذَحأَو < ميم نوكسب ٨١[ :نارمع لآ] 4 مكل ئَلَع ْمُئْذَحَأَو { : هلزقَو

 . 1٨ :نارمع لآ »« يرضإ ْمُكِلَذ < هلوق كلَذَكو الصو اموُمضَم ئرفو .4 ىَلَع

 ءايب لوآلا ؛َتوثبَت» (ع ح) ئرثو اه .نارمع دآا ؛َنوُقْبَي» :هلقو

 .'_ةّيِقوَقلاب ىرخألاو .ةّيِبْحَتلا

 نيغضؤملا يفو اه (اهنم هتؤن)و (كيَلإ هدؤي آل)و (كيلإ هدؤي) ةزفَحَو ورمع وباو ركب وبأ )١(
 نولاقو ،ةعجشلا يفف ءاهلا ناكساب (اهنم هتؤن) قسع يفو (هلصنو)و (هلون) ءاشنلا يفو

 عابشاب نوالا .هلك باتلا يف مامه نغ يناولحلا ىور اذكو .اهيف ءاهلا ةرسك سالتخاب
 ليهست يف اهجيرخت قبس تاءارقلا ةيقبو 0٨٩ :ريسيتلا .ناكسالاب عيمجلل فقولاو ةرسكلا

 .ءاهلا ةدم عابشإ يفو ةزمهلا

 )٢( :ريسيتلا ٨٩.

 قبس ةزمهلا ليهستو 0٨٩ :ريسيتلا .اهمضب نوقابلاو ،ءارلا حتفب رماع نباو ةزمحو مصاع ()
 .ارارم اهجيرخت

 )٤( :ريسيتلا ،(مكانيتآ) عفان ٨٩.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( ١ ريسيتل : ٨٩.



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٨٥ ,ء رحو

 .'ةيقوَفلاب ئرو إةَيحَتلاب ٨٣! :نارمع لآا 4 َنوُعَجزُي » :هلق

 .'"هرشمكي ئرفو ءاحلا حي ٩٧[ :نارمع لآ] « تێتبلا ُغَح < :ُهلْوَقَ

 '"ءاَتلا ديدشتب ئرو ،ءالا ديدشتب ٦١٠٣[ :نارمع لآ] « اوق َمَقَ ة ال » : :ُهلْؤَقَ

 حق ئرفو .ميجلا حتفو ءاَّئلا مضب ١٠٩ :نارمع لآا ٩ دوشألا عجرت » :هلوقو

 .'"(ك ش) ميجلا رشكو ءانلا

 ةزمهب ئرفو ةريخألا فلألا دعب ةزمهب ٢!١[ :نارمع لآا 4 ءايبنألا < :ُهلْوَقَو

 'ث١ةريخألا فلزلا دعب ةزمهو تحت نم ةاَتَعُمْلا ءاتلا ىلع

 قو ثثَح اڵلامُم ئرفو لامش ريغ ٦١٤[ :نارمع لآ] 4 َنوغراتيَو» :هلوقو

 )ت(أ٨'.

 ةيقوَقلاب ئرفو ،(ع ش) ةيتحتلا ءايلاب [٦ه :نارمع لآ) 4 اولَعْفَي امو» :ةلؤَقَو
 .'"(ص ك امس)

 .")ةو قْوَقلاب ئرفو .ٍةَيِتْحَتلاي [١٦ه :نارمع لآ] « ة ووَفَكِت ْنَلَق » :هل وو

- ٠ - 

 ىلعو .ةزمه الب ب ائرفو فلألا هزمهب ١١٩[ :نارمع لآ] “ من ْمتنَأاَم ط , :ُهلَوَقَو

 .'٧اروممهَم في ريغب 4 مُتْنَتَه» ٤ ئرُقو ،(ز ب ل " ةدمب نيهجولا

 ٨٩. :ريسيتلا .ءاتلاب نوقابلاو ،ءايلاب صفح ()

 )٢( :ريسيتلا .رسكلاب يئاسكلاو ةزمحو صفح ٩٠.

 )٢( .يزبلل اهجيرخت قبس
 .ةرقبلا ىف هركذ قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 (٦١) ج :فاحتإ ٤٨٦١.

 )٧١( :ريسيتلا ٩٠.

 .ةقباسلا ةءارقلا سفن )٨(



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . 75 ۔٬, ٢٨٦

 مّضب ئرفو ،(امس) داصلا رشمكب ٠٢٠ .نارمع دإ 4مكزغي ال» :لوقو
 .داضلا

 . "هرشو ٠ ( ش ك )١ واولا حتفب ب ٢٥[ :نارمع لآ] 4ً َنيِمَؤَسُم 77 :هلوقو

 م 2 ۔

 .'"'4 ةفّعقَضُم » ئرفو ١٣٠[6 :نارمع لآ] 4 ةَقَعاَضُم » :هلوق

 '(ت) ةلامإلاب .7 ! اوغراسَو , :ُهلَقَو

 ةلامألاب ئرمو ،ههبشو ءاج (ك) ثيح هفقو يف) 5نيِلا لبق واو ريغب ئرئو
 . "((ف) ))ن

 )٧ل) هَمَضر -.
 هيَضب ئرقو ٠ فاقلا حق ١٤٠[ :نارمع لآ] » حزف ة » , :لوقو

 «الّجَوُم» :وخت لغلا ءاف نكتو مضلا دعب ةكرحتملا ةزمهلا لهَسُي شزق

 .'“«ام» طرش فالخو «نذإي» الخ ام هلثمو ١٤٥[ :نارمع لآ]

 ثح اددشم ئرقو ©ءاثلا فيفختب ١٤٥[ :نارمع لآ] 4 َباَوَت ذ دري » : :ةلقو

 . ؛(ح ش ك) قو

 مسي مل ام ىلع ٦ رت ط ى ئرثو ١٤٦[© :نارمع لآ] ههَعَم ُهَعَم َرَتاَق , :هلوقو

 .'")ةلعاف

 ٩٠ :ريسيتلا )١(
 ٩٠ :ريسيتلا (٢)

 .ريثك نباو رماع نبأل ةرقبلا ةروسب اهجيرخت قبس )٣(

 .اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ٩٠

 ..ةزمحل (اوعراس) يف ةلامإلا تمدقت دقو .ةرابعلا هذه ىنعم يل حضتي ملو لصالاب اذك )٦(
 ٩٠. :ريسيتلا .ىئاسكلاو ةزمحو هبعش همضب )٧(

 . .اهجيرخت قبس (ه)
 .هعم زومرلاب مهيلإ راشملاو ورمع يبال نيبراقتملا ماغدإ ركذ قبس )٩(

 )١٠( :ريسيتلا .(ليَث) نوقابلاو ،(لتاق) رماع نباو نويفوكلا ٩٠



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٢٨٧ , -. س ح

 ءاتلا زهب 4 نئاكَو » ئرفو ءءايلا ديشتب ١٤٦[ :نارمع لآ] 4 نِيأكو» :هلؤَقَو

. ٥ ٨ ُ َ ًّ ( ١ 
 عفو و اح اد دو ذُمَم

 ."ر كاومتضب ئفو ،نيعلا نوكشي ااه .نارمع لآا 4 تغلا » :ةلز
 .""(ح) زوُممْهَم ريغ ئرقو ©ءايلا زوممهَم ١٥١[ :نارمع لآ] 4 َ تشب < :هلوقو

 .٧(ش ( الامش ى ئرفو لامش ريغ ١٥٤[ :نارمع لآ] 4 شغي . َر » ; :هلوقو

 ئرُفو .4 ُهَلُك» مال حب [٥١؛ :نارمع لآ] 4 هلل ] نإ لف » :هلوقو
. ( ٥ ) ٤ . ٍ 

 ِ ِ ٦ 7 . و . ُّ َ

 ."ةبختلاب ئيفو .ةيقَقلاي ١٦ .ةرقبلا 4 َنوُلَمعَت امي » :هلوقو
 ئرفو ىلوالا (ع ص رفن) ميملا متخب ٦٥٧[ :نارمع لآ] 4 متم ؤأ « :ُهلْوَقَو

 . (٧)هرشمگب

 .'‘ةَيِقَوقلاب ئرُفو .ِةيِتُحَتلاب ٦١٥٧[ :نارمع لآ] 4 نوعمَمحي همح ر امم ط ,. :ُهلَوَقَو

 ماللا نوكشب .(ن قح) « َلْغَي » ئرقو ١٦١١[ :نارمع لآ] « ةي نأ » :ُهلَوَقَو

 نيعلا حتف تفو ءاتلا مضب ئرقو .4 لعي ط نم مالا حثقبو فعضملا نم ةريخألا

 )٩() )م _
 . (ش ك )١ ماڵلاو

 ٩٠ :ريسيتلا .لوالاب اوأرق نوقابلاو اريثك نبا ()

 )!( :ريسيتلا ٩١.

 .ورمع يبال اهجيرخت قبس )٣(

 .يئاسكلاو ةزمحل اهجيرخت قبس ()
 ٩١. :ريسيتلا .ورمع وبأ (ه)

 )١( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبا ٩١.

 )٧١( :ريسيتلا ٩١.

 )٨( :ريسيتلا .ءاتلاب نوقابلاو صفح ءايلاب ٩١.

 .هبيوصت متو ،ءارقلا زومر يف ريخأتو مديدقت لصالا يف درو دقو 0٩١ :ريسيتلا (4)



 ؛ينانلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ هآ ٢٨٨

 هيض ئرقو ،ءارلا رسكي ٦٢[ :نارمع لآ] ه هللا ناوضر » : :هلوق . 7 هيضر

 ةّيِبْحَتلا ءايلاب ئرقو .ةيوقلا ءاشلاب ١٦٩[ :نارمع لآا 4 نبسحت » : :هلوق

 .'"(ل)

 . '""اهديدشتب ئرقو ،ءاّنلا فيفختب ١٦٩[ :نارمع لآ] 4 اول :هلوقو

 .'!اهرشكب ئرثو .4 َنَأ » ةزمه حق ١٧١[ :ةرقبلاا 4 ةللا َنأو» :ةلقو

 .همضو فاقلا حي !١٧[ :نارمع لآ] 4 رقلا » :هلوَقَو

 يازلا مضو ءاحلا ن , - سو ءاتلا حق :نارمع لآ] 4 كئرخَي الَو , :هلقو

 ) )يازلا رشو ءاَحْلا نوكسو ءاتلا مضب ئرفو نونلا 7

 ءاَحْلا نوكشو ءايلا حتفو '`'هالا رشب ١٢[ :فسري] 4 ينزخيَل» :لوقو

 ؛يئزخيل» ئرثو ،ىرخألا نونلا رشو لؤألا نوئلاو يازلا مضو
 ىوس عات أرقو ،عقَو ثيح ثيح يازلا رسكو ءاحلا نوكسو ءاتلا مضب ١٠[ :ةلداجملا]

 نم يقب ام مّضبو ءاحلا نومكشو ءايلا حق ٠٠٢[ :ءايبنالا 4 مهنزح » "ءايبنألا

 .ميملا ىلإ اهفورح

 ءائلاب ئرقو إ(ب ك) ةيحتلا ءايلاب ٧٨[ نارمع ل7 ه نبسحت الو » :هلوقو
 1 '_ةقق وقلا

 .ةبعشل اهجيرخت قبس )١(

 .ماشهل اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :ريسيتلا .اهديدشتب رماع نبا ٩١.

 )٤( :ريسيتلا .اهرسكب يئاسكلا ٩١.

 )٥( :ريسيتلا .عفان أرق ريخالاب ٩١.

 .هرسكب سيلو ماللا حتفب (٦)

 .مدقت امك روهمجلا ةءارقك اهمض هنإف ءايبنألا ىوس يازلا رسكو ءايلا مضب عفاناهأرق يأ )٧(

 ٩٢. :ريسيتلا .ةزمح أرق ءاتلاب )٨(

 



 ٢٨٩ ,ي ..ر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ،ةيناتلا ءاتلا نوكسو لألا ءايلا حضفي ١٧٩[ :نارمع لآ] 4 ريمي ىّتَح < :هلق

 ."ةيناتلا ءايلا ديدشتو ميملا حتفو ىلوألا مضب ئرفو

 . "لوقلا هيف ىضم ١٨٠[ :نارمع لآ] 4 َنَبَسحَت < :هلوو

 ةيحتلاب ئرفو ةيقوفلا انلاب 1٨٠[ :نارمع لآا 4 يبح َنوُلَمغَت امب» :هلوق

 '"(قح)

 ءائلا مضو نوتلاو نيسلا حق نوتلاب ١٨١ :نارمع لآ ؟ بتكتس » :لوقو
 ْمُهَلْنَقَ و { , :هلوقو ،ءاَئلا حتفو ا اهمضو ةتِتحَتلا ءايلاب 4 بتكيس < ٤)

 ١٨١[ :نارمع لآ] 4 لوُتَنَو ١ همضب همضب ئرفو .ماللا حنقب ١٨١[ :نارمع لآ] 4 :ي

 .'؛(ف) ةّيِيْخَتلا ءايلاب ئرقو ،نوئلاب

 ر

 6تخَت نم نم ةدَُحَوُمْلا ءاب ريغب ١٨٤[ :نارمع لآ] 4 باتكلا رزلا { . :هلق

 .'»(ك) «ربزلايو ربّزلاو» كلذكو . ءاتلا تابثإب « باتكلاب ف : ئرُفو

 ءايلاب ئرو 6قوق نم ةاَتَعُمْلا انلاب ٦٨٧[ :نارمع لآ] « هتنت < :ةلز

 م . .'"اةبيختلاب ئرقو ،ةيقْوَقلاي 4 ةتومئكت الو » :ةلقو .ةنيخلا

 ."ةئينلا ئرقو ،ةّيقْوَقلاي [:هه .نارمع لآل 4 َنَبَسحَت ال» :ةلقو
 و و و و . ِ ِ . . .

 اوليثَو» ئرفو 56١ :نارمع دآ] « اولتقو اوَنَتاَقَو يليإ يف» :ةلوق

 ٩٢. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح أرق كلذب ()

 .اهجيرخت قبسو )٢(

 )٣( :ريسيتلا ٩٦.

 ٩٦٢. :ريسيتلا ةزمح (4)

 )٥( :ريسيتلا .هلعاف مسي مل امل (بتكيس) هتءارقل عفرلاب كلذ لك يف ةزمح ٩٢.

 )١( :ريسيتلا ٩٦.

 )١( :ريسيتلا .ءايلاب نيعضوملا يف ةبعشو ورمع وبأو ريثك نبا ٩٢.

 )٨( :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ،ءاتلاب نويفوكلا أرق ٩٢© ٩٣.



 ؛بنانلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٢٩٠ , ٨

 7 "7 غ ٧) .. - ۔ح ۔ ث 2
 و ئرفو ث ريخاتو ميدمت 4 اولتاقو

 .ديدشت

 الب لؤلاو ءاتلا ديدشتب ا

 لاميو .ةلامإڵاب ئرقو ،لامُم ريغ ١٩٨[ :نارمع لآ] 4 راربَألل زيَخ » :هلقو

 .'"'ةّرمَحو نيب نيي شزق &ءار اهلبق لغفلا مال يه فلأ اهلبق ةرورجم ءار لك

 :ءاسنلا ةروس نمو

 امس) هديدشتب ئرُقو ،نيِّسلا فيفختب ١[ :ءاسنلا] 4 هب َنولءاَسَت ىزلا» هلوق

 . (٤) ) ُل

 . ٥) 'ورشمكي ئرقو .ميملا حي ١[ :ءاسنلا] 4 ماَحْزألاو ط :هلوقو

 .'٠(ف) ةَلامإلاب ئرقو © لامش ريغ [ :ءاسنلا] 4 باط ام » :لوقو

 6؛نيتح وتفمل ١ نم ةريخألا ةزمهلا ٥] :ءانلا] 4 مكلاومأ ءاهقفلا , :هلق

 ."ءاج ثئح ةذملاك اوأرقو

 ريغ نيددشم اترُو ٥كنيزوممهَم امهالك [ :ءاسنلا] > اًئيرَم اًئيِنَه ط :هلوقو

 .'“(ف) لح ثێَح ههبشو نيزوممهَم

 )١( :ريسيتلا .كلذب آرق يئاسكلاو ةزمح ٩٢.
 )٢( :ريسيتلا رماع نباو ريثك نبا ٩٢.

 .ارارم اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا ٩٣.

 )٥( :ريسيتلا .رسكلاب ةزمح ٩٣.

 .ةزمحل اهجيرخت قبس )٦(
 .اهجيرخت قبس )٧(

 رفعجوبأو ،(ف) فرحب انه فلؤملا هيلإ راشأ يذلا انقو ةزمح نيءايلل ماغدإلاو بلقلاب أرق )٨(
 .٥ه١/٣٠ج :فاحتإ .الصوو افقو ةرشعلا نم



 ٨ -١ ٢٩١ 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ."« اممَيَق» ئرقو ،اه ؛ءاسنلاا ه اًمايِق » :هلؤَقَ

 .'""(ق) نيعلا ةَلامإب ئرقو لامش ريغ ا٩ ؛ءاسنلاا ه اقاَعض» :هلقو

 .'"الامش ئرثو لامش ريغ ٩[ :ءانلا] 4 اوُفاَخ ط :هلوو

 مس مل ام ىلع هي ض : ئرفو ٠ ءايلا حتفب ١٠[ :ءاسنلا] 4 َنؤَلْضَيَسَو « :هلقو

 .'٨(ص ك) هلعاف

 مضلاب رثو .نوتم ءاهلا حب ا» .هسلا < تجا ثام نإو» .لف
 ."نؤش

  4 ة 2 7 و غ

 نإف ،هليهشتب ئرقو فلأ ماللا زمَهب ١٦[ :ءاسنلا] « ُثَُتلا هملف » :ةلؤقَو

 .'»(ش) ءالا الإ هعيمج رشكبف َلّهَس نإو ةزملا مضيف زُمه

 ‘ (ص د ث)) هجئقب ئرفو داصلا رسكب ١[ :ءاسنلا] يصوي ةَّيِصَو ط :هلؤَقَو

 .'")اهلغم كلذ ولتي يذلا ىف كلذكو

 )١( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ٩٤.

 )٢( ج :فاحتإ .ةزمح نع دالخل (ق) ٥٠٤١.

 .هقباسك )٢(

 )( :ريسيتلا ٩٤.

 )٥( :ريسيتلا .عفان ٩٤.

 يف) فرخزلا يفو (اهمأ يف) صصقلا يفو نيفرحلا ي (همالف) يتاشكلاق ةّزمَح )٦(

 اذاف ،نيلاحْلا يف اهمضب َنوئابلاو لصولا لاح يف ةعبرالا يف ةزمهلا رشكب (باتكلا ما

 نوطب نم) لخلا يف :عضاوم ةعبرا هتلمجهَو ةرسك هتزمه تيلو عمج ىلإ مالا فيضا
 يئاسكلاو لضَْلا يف ميملاو ةزمهلا رسكي ةرمحف مجنلاو رمزلاو روثلا يف اذَكَو (مكناهئأ
 يف ميملا نوحتفيو ةزمهلا نومضي نوثابلاو إميملا حتفيو لضا يف ةزمهلا رسكي
 يف ميملا حتفو اهمَضبَو دحاولا يف ةزمهلا مضي عضاوملا هذهب عيمجلل ءادتبالاو ؤنيلاخلا

 ٩٤. :ريسيتلا .عمجلا

 )٧( :ريسيتلا ٩٤.



 ؛بناثلا ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ٢٢ ,'١
 ِ۔ هجر

 [! ::انلا] گ ارات ةلخذُت « :ةلؤَقَو ١٣[© :ءاىنلا] 4 تاّنَج هلخذي :هلوقو

 ."نونلاب ارفو ءايلاب امهالي

 .'}اةّدَشُم ئرقو ،نوتلا فيفختب [" :ءانلاا ؟ ناذللاو » :هلوقو

 .'"(ش) هممَضي ئرُقو فاكلا حنفي ٩[ :ءاسنلا ؟ اًهزَك» :هلْوَقَو

 ئرفو تخت نم ةاّتَمُمْلا ءايلا رشي ١٩[ :ءاسنلا 4 ٍةَنيَبُم ةَشحاقب , :هلوقو

 1 )٤) اهجتفب

 ئرفو «اڵلإ» فلأ رشو ةزمهلا رسكب ٢٢[ :ءاسنلا] « الإ اسيلا َنم» :هلوقو

 ءايلاو ةزمهلا نيب هالإ اسيلا نم» ىرخأو {ةئيكاشسلا ءايلاك ةيناملا لعجت نأب

 .ا‘(ج ر) ةيناتلاو

 مضب ئرفو ،ءاحْلا حتفو ةزمهلا حنمي ا٢؛ .ءالا 4 مكل ًلحأَو» :هلوقو
 .'»ءاَحْلا رسكو ةزمهلا

 رشقي ئرمو ،داّصلا حقب ٢٥! انا) 4 تاتصخفلا حكنت نأ» :هلوقو
 ."لوألا الخ ام عقو ثثْئَح داصلا

 .'هرشمكب ئرقو داصلا حنمب ٢٥[ :ءاسنلا 4 تاتصخش» :هلؤقَو

 )١( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ٩٤.

 )٢( :ريسيتلا .ريثك نبا ٩٤} ٩٥.

 )٣( :ريسيتلا ٩٥.

 )٤( :ريسيتلا .ةبعشو ريثك نبا ٩٥.

 )٥( :فاحتإ :رظني .رثكأ ليصفت دجويو ،اهجيرخت قبس ج٥٠٧/١} ٥٠٨.

 )٦( :ريسيتلا .لوالاب نوقابلاو يئاسكلاو ةزمحو صفح ٩٥.

 )١( :ريسيتلا .ءاسنلا ةروس نم لوألا عضوملا ينعي (لوالا الخ ام) .رسكلاب يئاسكلا ٩٥.

 )٨( .هقباسك

  



 ٢.٦ ٢٩٢ ٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ."اس اهمضب ئرئو ،انَوَنُم ءاهلا حق ٢٩[ ؛ءاسنلا) 4 ةَراَجَت»

 مغدم ريغ لصالاو '"امقمغدُم ٢٩[ :ءاسنلا] 4 مكنم , صضارت د ْنَع { ,. :هلقو

 .4 لعفي نم» ءايلا يف نوتلا ماغذإ زوجي كلذكو

 زي 'هجئب ئرفو 6ميملا مضب ب ٣١[ :ءاسنلا] 4 الَخذُم { , :ُهلوَقَو

 لبقو هب اهجاوم ناك اذإ ههبشو «َنيذَلا لشفو . هلأسا . اولَتساَو» :ُهلْوَقَو

 .كلذ نوزمهي نورثكاألاو ،'ثزممه ريغب واولا نيلا

 .« ثَدَقاَع» ئرئو .(ث) فيفختلاب ٢٢! ؛ءاسنلاا 4 ثّدَقَع» :هلوقو

 ئرئو ©نيلامش ريغ « راَجلاو» اضيأو (س٦ :اناا ؟ راجلاو » :ةلقو

 .'١نيب نيب شزقؤو 9ةلامإلاب

 ."حتفلاب ئرُمو ءاتلا مضب ٣٧[ :ءاسنلا] 4 لختلاب .7 :ُهلَوَقَو

 .)انون مضلاب ئرقو .انَوَنُم حنقلاي [:. :ءاسنلا 4 ةنح كَت نإو » هوف

 .افلأ ري ريغب نيعلا ديدشتب ئرقو [:. :ءاسنلا 4 اَهفعاضئ » :هل

 6(ن د ح) واولا ديدشتو ءالا مضب ٤٢[ :ءانلا] 4 م مهب ىَوتسث)» : :ُهلْوَقَو

 )١( :ريسيتلا .بصنلاب نويفوكلا ٩٥

 .ماغدإلا عاونأ نم ءافخإلا يمسي ءاملعلا ضعبف ،ءافخإلا ينعي (؟)

 ٩٥. :ريسيتلا .عفان )٣(

 ٩٥ :ريسيتلا .يئاسكلاو ريثك نبا ()

 .نييفوكلل ءاثلاو 0٩٦ :ريسيتلا (٥ه)

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )١( :ريسيتلا .(لَحخَبلا) ءاخلاو ءابلا حتفب يئاسكلاو ةزمح ٩٦.

 ٩٦. :ريسيتلا .نايمرحلا مضلاب ارق (ه)

 .رماع نباو ريثك نبال اهجيرخت قبس )١(



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤ ,. ٨

 ديدشتو نيتلا ديدشتو ءاتلا حب ئرثو .واولا ديدشتو ءاتلا حق ئرو

 . '١واولا

 قو ثح ةلامإ اي ئرفو لامش ريغ ٤٣[ :ءانلاا 4ىَراكش )» :هلوقو

 .'"(ش)

 ،دحاولا ىلع ةحقو « َءاَج» دعب ةزمهب [" :ءانلا] 4 ّدَحَأ اَج ؤأ» :لوو

 .'"٢(ب ح د) دحاولا حتفو ةذمبو ةزمه الب ئرقو

 .'"(ش) في الب « مُئسَمَل ؤأ» ئرفو 6ا!م .ءاسنلل 4 مثشماَل ؤا» .ةلوق

 نينكاسلا ءاقتلال نوتلا رشي ٤٩ _ ٥٠[ :ءاسنلا] 4 رظنا ٥ اليتق ط :لوو

 . ا ”نورثكال ١ همضو

 ئرقو .4 ىدهأ » فأ عقو ةزمهب [ه١ :ءاسنلا ٩ ىدهأ ِءالؤَه» :هلوقو

 .'“(امس) عَقَو ثيح ءايلاك ؟ ىدهَأ» فيلا ليهشتب

 .ميجلا يف ءاتلا ماعذإ زوجي [ه` :ءاسنلا ؟ مُهُدوُلُج ثجَجِضت» :هلقو
 . 'ثيناتلا ءات دعب ميج - '١ثينأتلا ءات دعب ميجلا 7

 ‘(ع ج د) ميملا ددشم نيعلاو نولا رشكب ٥٨[ :ءانلا] > امعن ط ُهلوَقو

 .رماع نباو عفان ثلاثللو يئاسكلاو ةزمح يناثللو "مصاعو ريثك نباو ورمع وبأ لوألل )١(
 ٩٦. :ريسيتلا

 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :فاحتإ :رظناو ،اهجيرخت قبس ج٥١٤/١.

 )٤( :ريسيتلا ٩٦.

 )٥( :فاحتإ .نوقابلا اهمضو ،ورمع وبأو ةزمحو مصاع اهرسك ،نيونتلا نون نونعي ج٥١٣/١.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )١(



 ٨ ج ٩٥ ٢
 س 7/:

 صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 رئىكب ئرُقو ،(ك ش) ميملا ددشم نيعلا رشو نونلا حق ؛اممِمَن» ئرو
 ."ايفخ ميملا حوتفم نيعلا نيكس نوألا

 ئرفو ،نَوَنُم ماللا مضب ٦٦[ :ءاسنلا] 4 مهنم يلق الإ هوُلَعَق امم < :ُهلْوَقَو

 .'"انؤئه بصنلاب هاليِلَق»

 ءايلاب ئرفو 6 (ع د) ة تقولا انلاب ] :ءاسنلا] 4 نكت مل نأك < :لوق

 .'")ةترل ةلا

 ؛ارجأ يهيو , ئرئو ٧٤[ :ءاسنلا] « ارجأ هيتؤن تفؤَسَق بِلغَت ؤا » :هلوقو

 ناك ثح ءافلا الت اذإ ءاجتلا مغديو ،زوممهَم ريغ رخآلاو زومت لؤألا
 .ا٧(ل ق ح)

 ةي . ةلا ئرقو .ةيِقْوَقلا ءاتلاب ٢٧٩[ :ةرقبلا] 4 َنومَلظَت الو < :ةلقو

 .'(د ش)

 نود ام ىلع فقو نم مهنمف (ح) ٧٨ :ءاسنلا 4 ءالؤه لاممَق» :ةلو
 . '}هاللا

 ءاطلا ىف ءاتلا ماغذإب ئرفو ،موغدم ريغ ٨١[ :ءاسنلا] «ةَقِئاَط تيب < :ُهلْوَقَو

 1 (٧) ) ف ح)

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس ()
 ٩٦. :ريسيتلا .بصنلاب رماع نبا ()

 )٣( :ريسيتلا ٩٦.

 )٤( :فاحتإ :رظناو .هحيرخت قبس ج٥١٦١/١.

 )ه٥( :ريسيتلا ٩٦.

 )١( :فاحتإ .(لامف) يف (امف) ىلع فقي ورمع وبأ ج٥١٦/١.

 )٧( :فاحتإ :رظناو .هجيرخت مدقت ج١ا/٥١٧.



 ؛يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ج - . . :ر ٢٩٦

 .'(ش ) ش) عَقَو ثيح ثيح يازلا داصلا مامشإب ٨٧[ :ءاسنلا] 4 ُقّدضأ نَم َمَو » : :هلقو

 داصلا يف ءاتلا ماقذإ ئرقو ٩٠[ :ءاسنلا] 4 مهرودص ثرصح ط و

 .'"(ش ح ك) ينثتسا ام الإ ثينأتلا ءات دعب داصلا ثبح

 ئرفو ،'"'يتخت نم ةدحوملا ءاتلا ديدشتب اه .ءاسنلا ؟اونيََتَف» .7 )٣)

 .اواولا ىلع ىرخأ ةديدشتو ةديدشتلا كلتب

 .'٥'(ف مع) 4 َمَلَسلا < ئرقو :٩[© :ءاسنلا] 4 مالسلا ط :هلوق

 .مدقت دقف اونيبتف » :هلوقو

 .ة ۔ 2 7 7 : و. .1 .َ
 هجتمب ئرفو .4 ريغ < ءار مضب ٩٥[ :ءانلا] 4 ررضلا ىلوأ ريغ < :هلوقو

 .'٧(ر مع)

 ددشم ئرقو ءاقلا ددشم ٩٧[ :ءاسنلا] 4 ةكئالملا ر ات َهَت ة نيذلا 7 ط :هلوق

 .'"'ءاقلاو ءاتلا

 رَم مثنك ؤأ» هلوق ىلإ !١٠[ :ءاسنلا 4 مهيف تنك اذو » :ةلؤَقَو

 الإ ءاويإلا باب نم هيوؤيك «ىقأملا»و :'"عئراقملل بتاكلا بتك !١٠[ :ءانلا]

 )١( :ريسيتلا ٩٧.

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٢( :ريسيتلا .(اونيبتف) نوقابلاو ،(اوتبثتف) يئاسكلاو ةزمح ٩٧.

 اوتبثتف) اهدعب يتلا واولا يف واولا ماغدإ ينعي له ،واولا ديدشتب فلؤملا دوصقم حضتي مل )٤(
 ةيدم ىلوالا واولا نوكل ،ذاشلا يف الو حيحصلا يف ال اهمغدأ نم دجأ ملو (اولوقت الو
 .ملعأ هللاو خسانلا نم اًميحصت ةرابعلا يف لعلو ،اهدعب اميف مغدت ال ةيدملاو .ةنيل تسيلو

 )٥( :ريسيتلا ٩٧.

 )٦( :ريسيتلا ٩٧.

 .ةرقبلا ةروس يف يزبلل هجيرخت مدقت )٧(

 ۔ حصاق نبا حرشو ريسيتلاك بتكلا ضعب نم تاءارقلا صخلي يلوعملا خيشلا نأ ودبي )٨(



 صنلا قيقحت :يتاثلا مسقلا
 اذذگ -٠: : رح ةقرب

 َلهَس ةدرفنم ةنكاس «نوُمَلأَيك» دملاك ءاوس ١٠٤[ :ءاسنلا] 4 َنوُمَلَأَت » و { َُع٥رلا

 .( ج) ة زمه لك

 ئرفو .4 مش متنتأمظا » ىلع '!ةديدشتب ١٦٠٣[ :ءاسنلا] « مت ْثنَتأَمظا ط ,. :هلوت

 .'"هل ٠

 ؛مْئنَتَه» ئرفو 6(ح) الهَسم ئرُقو ،زوممهَم ا٩٠٠ :ءاسنلا « متنَأاَه» :ةلقو
 .ادم لقأ شزو دم الب رخآلاو دملاب نيلؤألا ۔(ح)ازوممَهَم فلأ الب

 يف نونلا ماغذإب ئرفو ،موغدم ريغ [١١؛ :ءاسنلا] 4 كلذ لَعفَي نَم ؛رَمَو » : :ُهلَوَقَو

 ٢ ٠ (٥)
 ٠ (ش) ءاتلا

 ."هعقو ثيح ةلامإڵاب ئرفو لامش ريغ ( .هاسنا هلا وتدامضزم » :ةلو
 ئرثو ،'"لصألا ىلع ءاهلاب ئرقو ،هللا ىلإ ةفاضإلا ةمزالمل ِءاتلاب وهو

 .َعَقَو ثيح ثح ءاهلا ىلع فقي ةَلامإڵاب

 .“(ح ف) ءايلاب ئرفو ،نوتلاب ١١٤[ :ءاسنلا] 4 هيتؤئ تفؤىتقق « :هلوقو

 حرصي مل نكلو ئراقملا بتاكل انه ريشيو ،اهريغو ۔ هديب هخسن هنأ ةصاخ ۔ ةيبطاشلل ۔

 نايبلا عماجو ٩١. ح يرزجلا نبال رشنلا يف رركتم ةرابعلا هذه يف لوقنملاو همساب

 .اهريغ يف كلذكو !/03٥٥١ ج ينادلل

 .مهبهاذم بسح ىلع ةزمحو ورمع يبأو شرول اهلادبأو ةزمهلا ليهست جيرخت قبس ()
 .ةنكاس ةققحم ةزمهب ينعي ()

 .اهجيرخت قبس )٣(

 اميفو ،روصق اهيف انه فلؤملا اهعضو يتلا زومرلاو ‘نارمع لآ يف نيترم اهجيرخت قبس )٤(

 .كانه هعجارف طبضأ قبس

 .يئاسكلا نع ثراحلا يبال انه (س)و ،اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٧١( ةلامإلا كلذكو يئاسكلا ءاهلاب اهيلع فقو ٣٦ ج :فاحتإ .ءاتلاب نوقابلاو ٥٢٠١.

 (٨) :ريسيتلا ٩٧.



 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٩٨ , ٨

 امهن ح 5 ئرقو © نيئاهلا رشب ٥] :ءاسنلا] 4 هلصو هلو ط :ةلوت

 .'(ص ف ح(

 ."ةزمهلا رسك عابشإب ئرق ةئلا نإ » :هلؤَقَو

 داص لك ثييَح يازلا داصلا مامشإب [: ءاسلاا 4قَدضأ نَمَو» :هلوقو

 .'"لاد هدعب نكاس

 ءاتلا مضب ئرقو ءاخلا مضو ءاتلا حب ١٢٤[ :ءاسنلا] 4 َنوُلُحذَت ط :هلوق

 (٤)هأ .!: ت ۔ه ؤ
 ٠ هلعاف مسي مل ام ىلع حتفو

 ."الام ئرفو لامش ريغ ا٨٢٦ :ءاسنلا 4 ثقاَخ » :هلقو

 حب 4 اَحَلاَصَي نا < ئرقو ٠ ءالا مَضب ٦٢٨[ :ءاسنلا] & اَحلصْي نأ « :ُهلَقَو

 .'_(رفنا) داصلا ديدشتو ءايلا

 4 (ف ثك) ٦ اوت نإو . ئرقو ١٣٥[© :ءاسنلا] 4 اوؤلت نإو , :هلوقو

 حئقي ٢٦[ :ءاسنلا] 4 َلَرْنأ يذلا باتكلاو هلوشَر ىَلَع َلرَت يزذلا» :ةلؤَقَو

 ،يازلا ديدشتو نولا مضب ئرقو ،ماللاو يازلا حتفو نونلا نوكشو ةزملا

 ۔'“(رفن) يازلا رسكو نوتلا نوكسو ةزمهلا مضب ئرقو

 )١( :فاحتإ :رظنلو .اهجيرخت قبس ج٥٢٠/١.

 درجم ديري ناك نإو ‘تاءارقلا بتك يف دجوت الو ؤفلؤملا دارم يل نبي ملو لصالاب اذك ()
 .الف دملاو ليهستلا امأ ،معنف اهترسك حاضيإ

 .ارارم اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا .ةبعشو ورمع وبأو ريثك نبا ٩٧.
 .ارارم اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا ٩٧.

 )٧( :ريسيتلا ٩٧.

 مضب نوتاتْلاَو ،يارلاَو ةزمهلاو نونلا حنقب هلزنأ يذلاو «َلوَن يلاد عياتو نويفوكْلا )٨(

 ٩٨. :ريسيتلا .نوُئاتْلاَو يازلا رسك نوتلاو ةزمهلا



 ٨ .. ٢٩٩ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ."ةريب نيب ئرفو ©}(ق) زُمهلاو ًدَمْلاي ٦١٣٦[ :ءاسنلا] هتكئالَمَو < :ُهلْوَقَو

 داضلا ىف لادلا اموغدم ئرفو .ماغذإ الب ١٣٦[ :ءاسنلا] « َرَض د » :ُهلْوَقَو

 .'"(سش ك ح( داضلا ددشمو

 م ےم ٥ م

 .احوتفم يازلا ديدشتو نونلا حي ٤٠( .ءالا 4 مكِيَلَع لوت ذَقَو» :ةلوق

 .' هلعاف لوهجملا ىلع اروسكم يازلا ددشم نولا مضب 4َلَزُن» ئرئو

 نم ههبشو (ت) ةلامإڵاب ئرفو لامش ريغ ٤٢\] :ءاسنلا] 4 ىلاسك » :ُهلَوَقَو

 .')ءامسألا

 .('))هجَقب ئرفو ءءازلا نوكسب [٤٠ه :ءاسنلا 4 كرلا يف » :ُهلْوَقَو

 .'‘ءايلاب ئرُمو "نونلاب ١٥[ :ءاسنال « مهيِتْؤَن فؤَس» :ةلق

 نوكسب ئرفو "يازلا ديدشتو نوتلا حتفي ٥٣( :ءالال 4 َلَتَت نأ » :هلوَقَو

 .'"يازلا فيفختو نولا

 .ونوكب ئرو ،ءاّرلا رسكب ١٥٢[ :ءاسنلا] 4 انر » :هلوقو

 ثێح ءاطلا يف ماللا ماغذإب ۔ هلعل ئرقو [١هه :ءاسلا] 4 عبط لب » :ةلقو
 .'٨‘}(ل فر) «لب» دعب ءاط

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(

 ٩٨. :ريسيتلا .(لّزئ) نوقابلاو (لزت) مصاع ()
 .يئاسكلا نع يرودلل اهجيرخت قبس )٤(

 ٩٨. :ريسيتلا .ءارلا نوكسب نويفوكلا (ه)

 )١( :ريسيتلا .نونلاب نوقابلاو ،ءايلاب صفح ٩٨.

 )١( :فاحتإ .يازلا ديدشتب نوقابلاو ورمع يبأو ريثك نبال فيفختلاب :اهجيرخت قبس ج٥٢٤/١.

 :فاحتإ .ورمع يبأو ريثك نبال نيكستلاو :ةرقبلا يف اهجيرخت قبس (ه) ج٥٢٤/١.

 .اهجيرخت قبس )٩(



 ؛بناتلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ع , ٣٠٠

 . 'أ(ف) همضب ئرُقو ،يازلا حب ٦٣] :ءاسنلا] 4 اروُيَر ط :هلوقو

 ءاج ثح زوممهَم ريغ ئرُفو ٦ ءاتلا زومشهَم [٦١ه :ءانلاا 4 الَتل , :ُهلَقَو

 .""(ج) )٦٢\)
ُ ٥٠ 

 ٠ (ش) َعَقَو ثێَح ثيح 5 ةلام إلاب ئرُفو لامش ريغ ١٧١[ :ءانلا] 4 ىسيع ط :هلوقو

 . )ح ش) عقو ثيَح ۔ نكاس هيقل اذإ َنيَب َنيَب َنيَب فقولا يفو

 يف ةزمهلا ليهشتي ٤ ئرُفو ،(ل ف) ١٧٦[ :ءاسنلا] '""4 ون رما :ا ني :هلقو

 .'""لصولا يف افخو ،ههبشو «ؤزشا» :وخ امهفقو

 :ةدئاملا ةروس نمو

 '؛'هَمَضب ئرقو ،ءارلا رشكي [! :ةدئاملا 4 اناوظضرو » :ةلؤَقَو

 ا وُمهَم 7 ئرقو ٠ نوتلا حوتفم ز .7 7 ريغ دوُُمَم ٢[ :ةدئاملا] 4 نآََش < :ُهلْوَقَو

 .'“فيألا زوممهَم نونلا حي ئرُفو ،(ك ص) نولا نيكاس

 . "(ح د) هرش ك . ئرثو فيلألا حب ٦[ :ةدئاملا] مُكوذَص نأ , :هلقو

 )١( :ريسيتلا ٩٨.

 )٢( :فاحتإ :رظناو .اهجيرخت قبس ج٥٢٦/١.

 ،اهليهست مدع ىلع عمجم انهةزمهلاف ©فيحصت وهو (اولضت نأ) فلؤملا اهبتك لصألا يف )٢(

 .(ؤرما) اهحرش يف هلوق اذكو ،اهدروأ يتلا ءارقلا زمر ةلالدب (رما) ديري وهو

 )٤( :فاحتإ :رظناو .اهجيرخت قبس ج٥٢٦/١.

 .نارمع لآ لوأ يف اهجيرخت قبس )٥(

 حتف عم دملاو رماع نباو ةبعش أرق هبو نونلا نيكست عم دملا :ناتءارق الإ ةملكلا يف سيل )٦(
 ةزمهلا يف ليهستلا نم درو ام الإ ءاذوذش ولو ىرخأ ةءارق دجوت الو "نوقابلا أرق هبو نونلا

 !/٢٢١. ج :تاءارقلا مجعمو 6٩٨ : :ريسيتلا .ةزمحو شرول

 )٧( :ريسيتلا ٩٨.



 -٢ ٢٣٠١ .. رر صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'ءانلا ديدشتب ئرُفو 5ءاّنلا فيفختب [! :ةدئاملا] & اوُئَواَعَت الو , :ُهلْوَقَو

 ذإ ،نينيكاشسلا ءاقتلال '"«نومتلا» رشب ٣[ :ةدناملاا 4 رطضا نَمَق « :ُهلْوَقَو

 .'«نونلا» مضب ئرفو .'"«طقاس» 4 ًوظْضا» فلأ

 . 7 مض وَمْلا يف هرشو داصلا حب [ه :ةدناملاا 4 تاَتَصخشملاَو » :هلوقو

 . : .ك . ئرقو .ماللا حب ٦[ :ةدئاملا] 4 ْمُكَلُجرأَو < :ةلقو

 4 ًدَحَأ» فلأ عطقو 4اَج» ىلع ةزمهب ا` .ةدناملاا 4 دحأ عاَج ؤأ» :ةلوق

 .'“(ش) 4 مئنمل ؤأ» ئرقو ،ا` .ةدناملاا 4 مئشَمَال وأ » .'(ح) ةدملاك ةيناملا

 ."نولا نوكب ئرثو ©نونلا حب ٢[ :ةدناملا] 4 نآَتَش » :ُهلْوَقَو

 ماللاو داضلا ةديردشَتب ئرُفو ماغذإ الب ١٦[ :ةدئاملا] لض دق » :ةلوق

 . )١٠) ) ر ح( اًضيأ

 م ِّ
- - - 

 . ه ك . 7 < ئرقو ١٣[0٢ :ةدئاملا] 4 ةيساق . :هلقو

 .يزبلل اهجيرخت قبس ()
 .فيحصت وهو (داضلا) :لصالا يف )٢(

 .فيحصت وهو (نكاس) :لصألا يف ()

 رماع نباو عفانو ريثك نبال ةءارقلا جيرخت قبسو ©فيحصت وهو (فلالا) :لصالا يف ()

 .يئاسكلاو

 .ءاسنلا يف اهجيرخت قبس (٥ه)

 )٦( :ريسيتلا .رسكلاب نوقابلاو بصنلاب صفحو يئاسكلاو رماع نباو عفان ٩٨.

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٨(

 .اهجيرخت قبس )٩(

 .اهجيرخت قبس )١٠(
 )١١( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ٩٩.

  



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح ٢٠٢ , ٨

 لهس زمه ال ئرفو ١٤[ 7 ٠ :ةدئاملا] 4 ىتإ ءاضغبلاو ث :ةلؤَقَو

 ."ةيالا

 نيب شزَوو .ةَامإلاب ئرفو © لامش ريغ (؟ :ةدناملا] 4 َنيراَبَج ط :هلوقو
 )(٢)۔ے ه۔

 مل نياس لكو عطق ريغ نم (ش) فقي [" .ةدناملاا 4 مدآ ئتبا» :هلوقو

 51 ةزمه لعب 4 مدآ يتبا « :وخت نيلو دم فرح نكي

 ٤. (امس) هجئقب ئرقو ٠ ءاتلا نوكسب ٢٨[ :ةدئاملا] 4 فاخا ينإ » :ُهلَْقَو

 اه . ك ئرُقو دم الب ةيدرفلا ءاتلا حب ٢٨] :ةدئاملا] 4 َكيَلِإ يردي « :هلقو

 . ال نا ةبحص) 7

 لح ثيح 4 امإلاب ئرقو ،ءايأاو ءاتلا حنقب ٣١[ :ةدلئاملا] 4 اتَلْيَواَب < :هلوق

 .'٧(ش ط)

 (ح) أرقو .ماللاو نيلاو ءارلا مضب ٣٢[ :ةدئاملاا 4 اتْلْسُر مُهْنَءاَج « :هلَقَو

 ؟ممُهْلسرَو» همضو نيتلا نوكشب « مكْلْسرَو» .نيسلا نوكشب اتلسز»
 نم نيسلا ينعأ ،امهحتفو ءاتلا نوكشب 4 انلبس» تيمو نيتلا نوكشي

 ناكسإب نافرح ماللا دعب ناك اذإ كلذو « هلب » نم ءاتلاو هلسر »
 .'امهتضب نوقابلاو ،عَقَو ثيح ءاتلاو نينتلا

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( ج :تاءارقلا مجعم :ليصفت ديزم رظناو .اهجيرخت قبس ٦٥٤٢ ٢٥٥.

 )٤( :ريسيتلا ١٠١.

 )٥( :ريسيتلا ١٠١.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا .نوقابلا اهمضو ورمع وبأ اهيف نيسلا نكس ٨٥.



 ٨ ٢٠٢ صنلا قيقحت :ينانلا مسلا

 .'ةلامإلاب ئرقو ،ةلامإ الب !ه :ةدئاملاا 4 نوعراسي » :هلق

 .'"(ردح) هِمَضب ئرفو ،ءاَّحْلا نوكب ٦٦[ :ةدئاملاا 4 تحسلا » :هلق

 ءاج ثيح ةَلامإلاب ئرمو ،ةَلامإ ريغب ام .ةدناملاا 4 ةاَرؤَقلا» :هلقو

 .'"(ف ا ج) نيب نيب ئرقو ،(ح ر م)

 4 ينوشخاو» ئرئو ،نوئلا رشككب ا .ةدناملاا الو نوخا » :ةلؤَقَو
 .'''ازوسكم ءايلاب

 6ىلوألا ؛نيعلا» نم نونلا حق ٤٥[ :ةدناملا] 4 نيعلاب َنئَعْلاَو» :ةلوت

 ١فطعلا ىلع حنقلاب نهلك نوتلا حئقب « َنذَألا»و ،ءاقلا حئفي ٩ تنئألا»ر

 ؛حوزججلا»و سنتلا » الإ "هلك مضلاب كلذ ئرُو ،4 سفنلا نأ » ىلع

 .'(ررفن) عقو ثيح اذكهو ،'»مضلاب ئرفو ،حنقلاب اضيا
 ئرفو ،رمألا ىلع ميملا نوكسو نوكشي :7 :ةدناملال 4 مُكحيلَو » :هلوق

 .'"ميملا حتفو ماللا رشب

 ملو ةمزال ةرشق اهيلت ثيحو ءارلا قيقرتب [٤ه .ةدئاملا « ةعزش» :هلوق
 .'‘)ءالعتسا فرح اهدعب نكي

 .اهجيرخت قبس ()
 ٩٩. :ريسيتلا (؟)

 .نارمع لآ لوأ اهجيرخت قبس ()

 ١٠١. :ريسيتلا .ورمع وبأ لصولا يف ()

 ٩٩. :ريسيتلا .بصنلاب نوقابلاو ،يئاسكلا (ه٥)

 دنع ةبوصنم يهف (سفنلا) سيلو طقف عفرلاب (غورجلا) ورمع وبأو رماع نباو ريثك نبا أرق )١(
 ٩٩. :ريسيتلا .عيمجلا

 .يئاسكلا (ر)و ،ورمع وبأو رماع نباو ريثك نبا مهو (رفن) بصنلا فلاخ نم زومر ()

 )٨( :ريسيتلا .حتفلاو رسكلاب أرق ةزمح ٩٩.

 .اهجيرخت قبس )٩(



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٠٤ ٨

 فألا ذإ ،نينيكاسلا ءاقتلال نوتلا رشمكب ٩! :ةدئاملا 4 مكحا نأو » :ةلوق
 ثيح نينيكلا ءاقتلال اضيأ نونلا مضب 4 مكحا نأ » ،(ف ح ن) نيكاس هدعب

 (١)۔ َ} ۔
 عفو

 .'"(ت) اّلامُم ئرُقو لامُم ريغ ٥٦[ :ةدئاملا] 4 نوعراسي « :هلقو

 ةئبْخَتلاب ئرقو ،ماللا مضو ةيتحتلا ءايلاب [ :ةدئاملا ُلوُقَيَو» :ةلوق

 ةظفل لكو واوب نايلوألاو .واو الب ماللا مضو ةيحتلاب 7 .ماللا حتفو

 ه {)٣)

 ؛ذدتزَي » ئرثو حوتفم ددشم دحاو لادب [ه :ةدئاملال 4 ًدتزَي» :هلوقو

 .'""ىرخألا لادلا نوكسو نيلادب ٢١7[ :ةرقبلا

 ازوُمهَم ئرمو ،زوممهَم ريغ يازلاو ءاهلا مضب [هه .ةدئاملاا ؟اؤُه» :هلوق

 .اُ(ف)اهيلت يتلا كلذكو ،(صرفنا)
 لك حقبو لغفلا ىلع ءابلا حق ٠٠! .ةداملا ؟توشاتلا َدَبَعَو» :هلوو ُ

 .‘_ةفاضإلا ىلع ةّيِقوَقلا ءاتلا رسكو تخت نم ةذُحَوُمْلا ءابلا [مضب] ئرمو هفورح

 .'١١اًلامش ئرفو © لامُم ريغ ٦٢[ :ةدئاملا] 4 نوعراسي , :هلوَقَو

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(

 ريغب (نيذلا لوقي) رماع نباو نايمرحلا أرق :هباوص "ةءارقلا هذه جيرخت يف أطخ انه لصح )٢(

 اهنوعفري نوقابلاو ،(لوقي) بصني ورمع وبأو ،واولاب نوقابلا أرقو ،(لوقي) لبق واو
 ٩٩. :ريسيتلا .(لوقي)

 )٤( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ٩٩.

 .ةرقبلا ةروسب اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا .ةفاضإلاب (توغاطلا) رجو ءابلا مضب (توغاطلا َدْبَع) أرق ةزمح ١٠٠.

 .اهجيرخت قبس )٧١(



 .ه . لصنلا قيتعت ؛ينالا مضل

 عيمج نع يفكيو هيف لوقلا ىضم ٦ :ةدناملاا 4تخشلا» :هلوقو
 . يت ")ىتآلا

 .4 ىلإ» فلأ رشو ةزمهلا حتفي [٦؛ :ةدئاملاا 4 ىلإ اضفلا » :ةلقو

 ."'(امس) 4 ىَلإ» نم فلألا يهو ةينالا ةزمهلا ليهشتب ئرْفو

 ئرُفو ،يناَلا رشو لوألا ميملا نوكش ٦٦[ :ةدئاملا] 4 نم مهيلإ» :هلق

 ىلع ءاهلا رشك لؤألا يفو ءاهلا مض عم لؤألا ميملا مضي لصولا يف

 .'"'عابتالا

 .'٧"(ص مع) > هتالاسر « ئرفو ٦٧[© :ةدئاملا] ُةَعَلاَسر < :هلوق

 .7 ئرقو (: َنوتباَصلاَو » :لوقو

 .‘}؛«ش ح) همضب ئرو ،نونلا حق ٦[ .ةدناملاا 4 نوكت الأ» :ةلوق

 .'"؛ةزهه ريغب ئرقو "للا واولا زوممهَم [هه :ةدئاملاا 4 َنوتِمؤُم» :ةلقو

 .ايفخ ؟ مُئدَقَع» ئرثو ،فاقلا ديدشتب [ه٩ :ةدناملاا 4 مُتدَقَع امب » :هلق

 .فيب مُتْذَقاَع» ئرفو

 .اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٤( :ريسيتلا ١٠٠.

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا ١٠٠.

 .اهجيرخت قبس )١(

 ثلثلابو "يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق يناثلابو ماشهو مصاعو ريثك نباو عفان أرق لوالاب )٨(
 ١٠٠. :ريسيتلا .نوكذ نبا أرق

  



 ؛يناثلا ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .. ٦ ٠,

 نزو نم امال وأ انيع وأ ءاف تناك ةئيكاَس ةزمه لك ورمع وبأ زمههي مل

 الخ ام «ذنوُتؤيو سئبو ءايؤؤلا» وأ ٨١[ :ةدناملا] 4 نونمؤي » _ك «َلَعَف»

 ١ :هه )١(

 موُمْضَم ماللاو مضلاب نَوَتُم زوممهَم [4ه :ةدناملا] 4 لثم ُاَرَحَن » :هلقو

 امس) ةفاضإلا ىلع روسكم ماللاو ةمّضب مومضَم زوممهَم 4ءازَجق» ئرفو
 . )٢) ) ك

 ةمّضب ميملاو .مضلاب ءاهلا نَوَُم ٩٥[ :ةدئاملا] 4٩ ماَعط ةرافك وا ط :هلقو

 .'"(مع) ةرشمكي « ماعط » .ةدحاو ةمضب 4ةَرافَك ؤأ» ئرفو ،ةَدحاَ

 .''(ك) ءايلا حق اميق » ئرقو 5اه» .ةدئاملا امايق » :هلوق

 'ة) ريتزمهلا نم ةيناملا لي و ثتِب ١٠١[ :ةدئاملا 4 نإ ءايشأ :هلوقو

 .فألا رشگاف أدتيا ىتمو ضام لعف [٠٠ب :ةدناملا] 4 ًقَحَتشسا)» : :هلوو

 اؤدتبا ىتمو هلعاف م مسي مل ام ىلع ءاَحْلا رشو ءاتلا مضب 4 .7 9 ؟ ئرُفو

 .'١فيألا اوُمض

 واولا ددشم « َنيلَوألا» ئرثو ©ا7٠٠ :ةدناملا] 4 نايلا » :لزت

 .'"!(ف ص)

 .ازارم اهجيرخت قبس )١(
 ١٠٠ :ريسيتلا )٢(

 )٣( :ريسيتلا ١٠٠

 )٤( :ريسيتلا ١٠٠

 .ارارم اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا .ىناثلاب نوقابلاو ثلوالاب صفح ١٠٠

 )٧( :ريسيتلا ١٠٠ .



 ٢١٠٧ َ ه =< صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 قو ثح هرسكب ئرفو ©نيغلا مضب ٦١٠٩[ :ةدئاملا] « بويغلا ماَلَع < :هلوق

 . ا١(ف ص)

 ."لادلا نوكسب ئرقو "لادلاو فاقلا مضب ٠٦٠[ :ةدئاملاا 4 سقلا » :هلوقو

 ءايلاب ئرفو "في ريغبو ةقفلا ءاثلاي 6٠! .ةداملا اريط نوكتف :لوفو
 . '"١"فلأب 4 ارئاظ ط .ةيتحتلا

 52;! رحاس < ئرفو ©[١ه :ةدناملا] رخس الإ < :هلق

 م ,و م

 ئرقو ءاتلا مضب 4 كبر ط .ةيتحتلا ءايلاب ١١٢[ :ةدئاملا] 4 عيطتشت ط :ُهلوَقَو

 ."ءاتلا حق « َكَتَر » و .ةيِقَوَقلا ۔ هلعل ۔ ةَيِتُحَتلا الاب 4 هيطتشَت»

 نوكب ئرفو ،يازلا ديدشتو نوتلا حتفب ١٢( :ةدناملاا 4 َلزَتي» :ةلوق

 ."ديدشت الب نونلا

 .ءامّسلا»ك فقولا ىف الأ تلدبأو 5اهلبق ةئيكاسلا ةزمهلا َلَهَسُي (ل فح)

 . 'ههبشو «ءاهقشسلاو ©ءاملاو ءامو 7

 ئرفو ،اروسكم يازلا ددشم نوتلا حب [١ه .ةدناملا] 4 اَهَلزَتُم يتإ» :ةلق
 . '(سش دح) \ َ ٠ . نونلا ائكاَس

 )١( :ريسيتلا ١٠١.

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٢(
 انه ءاتلاب يهف (نوكتف) امأو (اريط) يف طقف فالخلاو .عفانل نارمع لآ يف اهجيرخت قبس )٢(

 .ءايلاب أرقت الو
 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١٠١.

 ١٠١. :ريسيتلا .لوالاب نوقابلاو ،يناثلاب يئاسكلا (ه)

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )١( :ريسيتلا :رظناو ،اهجيرخت قبس ٣٨ ٣٩.

 )٨( :ريسيتلا ١٠١.



 !يناتلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٨

 ) 4 ث . 7

 . هجثقب ئرثو ءاتلا نومكشب [١ه :ةدئاملا] 4 ُهيذَعأ ىنإف » :4 وهو

 . '"زصولا دنع ١١٦[ :ةدئاملا] 4 يمأو ٹ نم ءايلا كلذكو

 .'"؛(امس) هحتفو ،ءايلا نوكشب ١٦[ :ةدئاملا 4 نأ يل» هلوق كلذكو

 .''(ف ص) اهرشكو ،نيغلا مضب ١٦[ :ةدناملا] 4 بويغلا الع , :هلوقو

 ر
( 

 .'هحتفو ،ميملا مضب ١١٩[ :ةدئاملا] 4 غفنَي مؤي اذه » :هلقو

 :ماعنألا ةروس نمو

 .نياسلا فيلا ىجمل لادلا رشكب ٠6 :ماعنالا ؛ئزهتشا دَقَلَو» :ةلوق
 فألا تأدتباو ًةمزال ةمض نيكاسا دعب ناك اذإ عَقَو ثيح همضب ئرفو
 . '١هلغم ناك امو مضلاب

 .')(ف) ةَلامإڵاب ئرمو ،لامش ريغ اا" .ماعنالا 4َقاَحَف» :ةلق
 َ ّ .{ .2 : ب .! .

 م :ماعنألا] 4 اخأ ىننإ « :هلؤقَو ٠ 7 :ماعنالا] 4 ثزبمبأ ىنإ < :هلوقو

 ٠. ) امس ( امهجنقب ارفو 6 امهنم ءايلا نوكب

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

(٥( 

()٦( 

(٧( 

()٨( 

)٩( 

 ١٠١. :ريسيتلا .عفان هحتف

 ٠١. :ريسيتلا .صفحو ورمع وبأو رماع نباو عفان اهحتف

 :ريسيتلا ٠١.

 .اهجيرخت قبس
 ٠١. :ريسيتلا .هحتفب عفان

 .اهجيرخت قبس
 .اهجيرخت قبس
 ١٨. :ريسيتلا .عفان اهحتف

 .ةريخألل طقف (امس)و 5١٠٨ :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف



 ٢٠٨٩ ,ء -. ] .ر صنلا قيقحت :يناثلا ميقلا

 ئرقو هلعاف لوهجملا ىلع ءايلا مضب ٦ :ماعنالا] 4 فرصي نم ث :هلق

 . '٧١(ةبحص) ءالا رشو ءاتلا حب 4 فرضت)»

 ءائلا حتفو نمكَت» نم ةيقفلا ا٣٥ :ماعنالاا 4 متتف نكت مل» :ةلز

 ئرفو 5ءاهلا لبق يتلا ءاتلا مضو ةّيِقوقلاب ئرثو ،ءاهلا لبق يتلا ةيقوفلا

 .'"'ءاهلا لبق يتلا مضو ةيحتلاب

 هينب كرو هلدبا ىلع ءا ركي ١ مسالا انت هاو .ةلئو
 .'"!(ش)

 نونلا حي > َنوُكَنَو ط ءاتلا حئقي ] :ماعنالا] 4 بذكن الو < :ُهلْوَقَ

 نونلاو ءاتلا مضب ئرفو .(ك) نوتلا حتفو ءاتلا مضب ئرقو ٠ (ع ف) ريخألا

 .'"(د ص ر امس)

 ُراَدَلو» ئرو ،نيمالو ءاهلا مضب ٢٦( :ماعنالا ةرخآلا رادللَو» :ةلقو

 .'”(ك) ةفاضإلا ىلع ءاهلا رشكو دحاو مالب ةرخآلا

 . ا٨(قح) ةيحتلاب ئرقو .ةيِقْؤَقلاب ٢] :ماعنألا] 4 َنوُلقَت ط .هلقو

 .'"اونوكسب ئرو "لوألا فاكلا حنقي ٢٣! :ماعنالا 4 كتوُبذَكي » :هلوقو

 .فيحصت وهو (رض ص) لصألا يفو 6١٠١ :ريسيتلا ()

 الاب (نكي مل مث) ئئاسكلاو ةَرمَح نأ لصألاو ةفلتخملا تاءارقلا نيب جمد انه فلؤملا ()

 :ريسيتلا .بصتلاب نوئابلاو 6عفزلاب «مهئنتفل صفَحَو رماغ نباو ريثك نباو كالاب نوالا
 ٠١ ١٢.

 )٣( :ريسيتلا ١٠٢.

 )٤( :ريسيتلا ١٠٢.

 ١٠٢. :ريسيتلا (ه)

 (قح) فلؤملا زمرف كلذلو ١٠٢. :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو صفحو رماع نباو عفان ءاتلاب ()

 .يئاسكلاو ةزمحو ةبعش نيقابلا نم مهعم ذإ يفكي ال ورمع يبأو ريثك نبال
 )٧( :ريسيتلا .ديدشتنلاب نوقابلاو ،لاذلا ديدشت نودب اقفخم يئاسكلاو عفان ١٠٢.



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ - ِ ٠

 م

 حنفب ءاتلا تاوذ ءامسألا نم هلثم ناك امو ٦] :ماعنألا] 4 ٠ ىَتؤملاَ او :هل قو
 م

 .'(ش) ةلامإلاب ئرقو ءاتلا

 نوكسب ئرقو ،يازلا ديدشتو نولا حب [ح٧ :مامنالاا َلزَتُي نأ» :ةلؤَقَو

 ."يازلا فيفخ نونلا

 .تانيألا عيمج زمهب 4 تيأرقأو .مْئْنَرأ » و [٤ا :ماعنالا] 4 ْمُكَتَأَرَ , :ةلؤقَو

 ءءازلا دعب يتلا ةزمهلا ليهستب ةزمه ءارلا لبق ناك اذإ ئرُقو ،هلثام ام كلذكو

 ."اعفان قفاو فقو اذإ ةَرْمَحو ،اهنوقَقحي نوقابلا .الصأ اهطقسي نم مهنمو

 .ا“(ك) هديدشتب ئرمو ،ءاتلا فيفختب ! :ماعنالا ؟ اَتحَتَف» :هلق

 .'"(ش) يازلا داصلا مامشإب ئرو ٤٦[، ؛ماعنألا) 4 َنوفدض , :هلق

 .'»نيعلا مضي 4 ةوذلاب ] « ئرو 8[ه٦٥ :ماعنألا] ٩ ةاَدَعْلاب { :هلوقو

 6'"(ك)ءاقلاب « هنإف » ئرثو 3ءاف الب [ه؛ ؛ماعنأل] 4 لِمَع ن :رم هنأ » :هلوقو

 امهيف نكي مل وأ ءاف امهيف ناك (ش قح) اهرشكي ٤ ئرفو ةزمهلا حب ٩ هنأ »

 .ءاف

 .اهجيرخت قبس )١(
 )٢( ج :فاحتإ .ريثك نبا فيفختلاب ؟/١١.

 )٣( :ريسيتلا .عفانك فقولا يف ةزمحو ،ًالصأ اهطقسي يئاسكلاو ،اهلهسي عفان ١٠٢.

 )٤( :ريسيتلا ١٠٢.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .رماع نبا ١٠٦.

 ,دغب نم بات مث ٍةَلاَهَجي اغوُس مكنم َلمَع نمم ةَئأ) :ةيآلا امنإو ءافلا ةدايز يف تسيل ةءارقلا )٧(

 رماع نباو مصاعف ،اهرخآو ةيآلا لوأ يف (هناف ،هنأ) يتملك يف (ميِجَر رومع ةنأف حلأو
 :ريسيتلا (هنإف ،هنإ) اعم امهورسك نوقابلاو طقف ىلوألا حتف عفانو ،امهنم نيتزمهلا حتف

.١٠٢ 



 ٢١١٨ صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 ئرُمو 6«ليبّسلا» مال مضو ةيقوفلا ِءاًئلاب [هه ؛ماعنالاا 4 َنيِبَتشَتِلَو » :هلوقو

 '٢«َليبَّسلا» مال حتفو ةيحتلا ءاتلاب

 لمهملا داصلاو فاقلا مضو ءايلا حب (ه١ .ماعنالا 4 ضقت » :ةلقو

 .'"(ح ش ك) نكاس فاقلاو ازوسكم مجعملا داّضلاب ئرفو .موُمضن

 «ثوؤملا» لادلا حنقي ا٦ :ماعنالا 4 ثؤقلا ُمُكَدَحأ َءاَج اذإ » :هلوو

 ءات يف 4ثؤقملا» ءات ماغذإب ئرقو ،ىلوالا ءالا حنقي 4 ةنَقَوَت» 5ءائلا مضب
 .'"٢(ر ج ح)4 هنك »

 .'"اةلامإلاب ؛اًنَوَت» ئرثو 5٦١ .ماعنالا 4 ةتوت » :هلوقو

 .ك امس) 4 اتتيَجْنَأ» ئرفو ،ا٣٠ ؛ماعنال) « هذه نيم اَناَجْنَأ» :هلوقو

 .'٧(ص) اهرشكب ئرثو ©ءاخلا مضب ٦٢[ :ماعنالا] 4 .7 , :هلق

 ."م امس) اًنفخم ئرُقو .ميجلا ديدشتب ٦٢[ :ماعنألا] 4 مكيجني < :هلوقو

 .'"هفيفختب اكيفو 3 كنول ديدشتب ٦٨[ :ماعنألا] « َكَتَيِسنُي < :هلوق

 .'‘ةَلام امإل 4 :اوهَتْسا » ئرقو ٧١[© :ماعنالا] « هتوهَتْسا » : :هلق اي

 بصنب (نيمرجمملا ليبس) عات ،ِائلاپ نوقابلا ،ِءايلاپ (نيبتسيلو) يئاسكلاو ةّرمَحَو ةبعش ()
 ١٠٣. :ريسيتلا .اهعفرب َنوُماَبْلاَو ماللا

 )٢( :ريسيتلا ١٠٣.

 .اهجيرخت قبس )٢(

 ١٠٢. :ريسيتلا .ةزمح (4)

 ١٠٣. :ريسيتلا (ه)

 )٦( :ريسيتلا ١٠٣.

 )٧( :ريسيتلا ١٠٢.

 )٨( :ريسيتلا .(تكئَيِسَتْي) نونلا ففخيو نيسلا ددشي رماع نبا ١٠٣.

 .ةزمحل اهجيرخت قبس ()



 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي ٢١٢ , ٠

 فلألاو ؛ىدهلا» نم ءايلا نوكشب [" :ماعنالا ه انثا ىدهلا» :ةلق

 نم امال وأ ،انيع وأ ءاف تناك ءاج ثيَح ام نياس ةزمممه لك اولدبأو زوممهَم

 .'١نيكاَسلا ءانبلاو موزجملا ىَوِس «َلَعَف» نزو

 أرق نمف "ءايلاب 4 َرَرآ يهيبأل < ئرُفو ٧٤[، :ماعنالا] 4 َرَوَآ هيبأل « :ُهلْوَقَو

 هأرق نمو ؤفرصتني ال نِكَل «هيبأ» فصول رشمكلا هلحمف ءازلا حنمب َرَزَآ»

 .'"'ءادنلا ىلع ؤلزازآ اي :هانعمف ةدحاو ةمّضب

 ءازلا ةحفل ةلامإڵاب ئرمو .ةلامإ الب [س٠ :ماعنالا 4ابكؤمم ىأر» :ةلقو

 .'٨(م ص ش) فيآلاو
 ةَحْنف ةلامإي (رص ف) ئرمو ،لامش ريغ ٧١ ؛مامنالا) ه رَمَقْلا ىأر » :ةلقو

 .ا‘(ص ف) 1٧٨ :ماعنألا 4 سمشلا ىأَر» يف لوقلا كلذكو 5ءازلا

 كش ص قح) هرشمكي ئرفو .ايلا حنفب اه سلا 4يهجو» ؛ةلؤف
 .«هفيفختب ئرقو ،'"نوتلا ديدشتب [. .مسالا 4 يئوجاحئأ» .ةلوق

 يف ؛الو يزاَدَم» ئرقو ،ءاي الب ه. :مامنال] ؟نادمم ذقَو» :هلزَقَو
 .'"ةَلامألاب 4 ينام < ئرفو ا'٨لصولا

 )١( ج :فاحتإ :رظناو ،ارارم اهجيرخت قبس !/١٧.

 .اهجيرخت قبس ءاهلا عابشإ )٢(
 )٣( ج :فاحتإ .حتفلاب نوقابلاو ،ةرشعلا ءارقلا نم بوقعي ءادنلا ىلع مضلاب ارق ١٧/٦.

 )٤( :ريسيتلا ١٠٢.

 )٥( :ريسيتلا ١٠٤.

 )٦( :ريسيتلا ١٠٨.

 .فيحصت وهو (ءابلا) :لصألا يف )٧(

 )٨( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ١٠٤.

 (٩) :ريسيتلا .ورمع وبأ ١٠٨.

 )١٠( ج :فاحتإ .يئاسكلا ٢٠/٢.



 ٢٢٢ ,ء 2 . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ئرُفو .4 نإ ط ةزممهو 4 ءات ط ةزمهب ] :ماعنألا] 4 ن ار < :ُهلْوَقَو

 .'(امس) ةيناتلا ليهشتب

 4 م ط ةفاضإلا ىلع هرشب ئرثو ©نَوَنُم ٣\٨] :ماعنألا 4 تاَجَرَد < :لوق

 .'"(ك امس)

 .'"ةلامإلاب ئرفو ©لامُم ريغ ٨٥] :ماعنالا] 4 7 {

 ينائلا نيمالب ؟ سئللا» ئرقو دحاو مالب [ه٦ ؛ماعنالاا 4 عسيلاَو» :ةلو

 ."(ش) ددشم لؤألا ماللا كلذ عمو نياش ءايلاو حوتفم امهنيب

 .لادلا رشكو فاقلاو فيلا نوكشي ٠٠[ ؛مامنالا) 4 ةدَتقا مُهاَدْهيَق» :هلوق

 ئرُفو .'١اهعم ءايو ءاهلا رشكب 4 يهردققا » ئرقو ،'فقولا يف ةَئيكاَس ءاهلاو

 مومضَم ؛لُ» لصوب لادلا رشو ءائلا حتفو فاقلاو فألا 4 ل دتفا»
 ."ءاهلاو لادلا رشمكب ئرثو ،فاقلا

 :هلقو .ةيتْحَتلاب ئرثو ءةتِقْوَقلاب (ه١ :مانالا 4ةتولَعجَت» :هلوقو

 ئيفو ،ةئيقزَقلاب نوفخئَو» ؛ةلوَقَو .ةيحتلاب ئرو .ةيقؤَقلاب اهتودبث»
 .'‘(قح) ةيحتلاب

 .اهجيرخت قبس ()
 )( :ريسيتلا ١٠٤.

 .اهجيرخت قبس (")
 )٤( :ريسيتلا ١٠٤.

 .ءارقلا رثكأ )٥(

 .ناوكذ نبا )١(

 .يئاسكلاو ةزمح )١(

 )٨( :ريسيتلا :رظناو .ماشه ١٠٥.

 )٩( :ريسيتلا ١٠٥.



 ؛يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 8 - ., ٤

 .""(ص) ةّيِتْخَتلاب ئرقو ،ةيقوَقلاب 0١ .ماعنالا 4 ريذنلَو» :هلوقو

 .'""(سش) ةلام امإلڵاب ئرقو لامُم الب ٩٤[ :ماعنألا] 4 ىدارف :هلقو

 فرفن) مضلاب ئرقو ،نوتلا حق [ه؛ :مامنالا 4 ْمُكَنيَ َعلنتَقَت» :هلوق
(٣) ( 

 ئرفو ءايلا ديدشتي [هه :مامنالاا رتتملا نم َيَحلا جغرخي» :ةلؤقو
 . ( رفن ص) 4 ىحلا نم تيملا , كلذكو .اهنوكشب

 .')(كامس) 4 ليلا ٌلِعاَج» ئرمو 6٦! :ماعنالا 4 ليللا َلَعَجَو» :هلوقو

 ركب ه هباشتم » ئرفو ،نيترشمكب نّؤَتُم ٢6[ :ماعنالا 4 وباتتُم» ئرفو

 نم فألا نوكشلا «اورَظنا» لصو اذإ مضلاب ةنؤم ءاهلا ،ةّدُحَوُملا ءاتلا

 .'٠(ر ز مع) 4 اورظنا »

 ئرفو 5'١ءاولا رشو ميملا حتفو ءاثلا رسكي ٨٩[ ؛ماعنالاا 4 هرم » :هلوقو

 :ملو ءاثلا مضب ئرفو ٠ (ن ك امس) ميملاو ءاثلا حنفب

 دشتو ءالا فيفختب ٠٠ :ماعنألا] 4 اوقَرَخَو 9 , :هلوقو
١٨ 7 

 )١() :ريسيتلا ١٠٥.

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٠٥.

 .نارمع لآ يف اهجيرخت قبس )٤)

 )٥( :ريسيتلا ١٠٥.

 (٦) ج : :فاحتإ :رظناو ،ةرقبلا ة هروس يف هرسكو نيونتلا مض ف يف اهجيرخت قبس ٢٤١.

 :رظناو .حتفلاو مضلا ناتريهشلا ناتءارقلا ذاش الو حيحص يف ال ءاثلا رسكب ةءارق دجوت ال )٧()

 ٥٠٣/٢. ج : :تاءارقلا مج مجعمو 6١٠٥ :ريسيتلا

 )٨) :ريسيتلا .عفان ١٠٥.



 ۔ ۔٭ر صنلا يمحت ي ١ دلا قيقحت :ىناثلا مسقلا ٢١٥٦

 .'"(قح) 4 تسَراَد» ئرفو 5[٠٠ه ؛ماعنالاا 4 تسَرَد » :لوق

 عم هللا مسا نم ماللا ظيلغتب ئرق [٦.ء :مامنالا) ةلا ءاتش ؤَلَو» :ةلوق

 ةرشمكلا عم اهقيقرتبو ههبشو «؛نلا ءاش » :وخت هلبق ةمضلاو ةحنملا

 .'"'لصولاب

 قح) اهرشكب ئرثو .4 نأ » فأ حق ا٩٠٠ ؛مامنالا) ا اَهَنَأ» :ةلقو
(٣) ( 

 ءائلاب ئرفو اتخت ني ةانقُمْلا ءايلاب ٢٥! :مانالا 4 نوتؤي ال» :هلفو
 .'"(ف ك) ةيفلا

 حتفو فاقلا رشكب ئرو ،ءاتلاو فاقلا مضي ١١[ :ماعنالا « البُث» :ةلوق

 .'"(مع) ءانا

 7 م

 .عقو ثيح الامش امش رثو ،لامش ريغ ٢٠[ :ةرقبلا) 4 َءاَش» :هلوَقَ

 نوكب ئرقو ،نوئلا حتف ذو يازلا ديدشتب ٦١٤[ :ماعنالا] 4 لتم . :هلوقو

 .''اقيفخ يازلا حتفو نونلا

 .ا( امس) 4 تاملك » ئرُمو ٥] :ماعنالا] 4 ثَمِلَك ئ - تَممَتَو . :هلقو

 ةثلاث ةءارق دجوتو ورمع وبأو ريثك نبا امهو (قح ) ةءارق ةيناثلاو .رثكألا ةءارق ىلوالا )١(

 ١٠٥. :ريسيتلا .رماع نبا (تضشسزذ)

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٠٦.

 )( :ريسيتلا ١٠٦.

 )٥( :ريسيتلا ١٠٦.

 .ارارم اهجيرخت قبس ()

 )١( :ريسيتلا .صفحو رماع نبا ديدشتلاب ١٠٦.

 )٨( :ريسيتلا ١٠٦.



 ؛يناثلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت .. ٢٦.4

 ءاج ثْيَح زمه ريغب ئرفو ©زُمَهلاب ١١[ :ماعنالا] 4 اولكأت الو » :هلؤَقَو

 .'"!دملاك ةزمهلا ليهشتي لب ؛ههبشو

 ."امهجتَقب لصألاو .داصلا رسكو ءاقلا مضب ا٩١ :ماعنألا 4 َلَصْف» :هلوقو

 رشككو ءاَحْلا مضب ئرقو ،ءازلاو ءاَحْلا حب ]\؛٢ :ماعنألا] 4 َمَرَح ط :هلق

 .'""(بح) ءارلا

 7 م 4 , ّ 2 7 ٥

 .'‘؛(كامس) هجثفب ئرقو ٠ ءايلا مضب ٩] :ماعنألا] ٩ نولضئل < :هلوقو

 اهرشكب ئرقو "ةيحتلا ءايلا نوكشي ا" :مانالا ؛ائيَم» :ةلزَقَو
 .ا٥) اهديدشتو

 .'_اقيفخ هنوكشب ئرُقو ددشم ءاتلا رشمكي ا٥٢٠ :ماعنالا 4 اَقَيَض » :هلزَقَو

 .'(ص ا) ءالا رسكب ئرُقو ،هعيمج حب [٢١ه :ماعنالا) ؟اجَرَح» :هلوقو

 ؟ذَعاَصَي» ئرو ،نيعلاو داصلا ديدشتب ا"ه :ماعنالا 4ُدَعَصَي» :هلق

 .'اقيفخ داصلا نوكشب 4 عضي » اضيأ عئرفو ،اددَشش داضلا حئفب (رص)

 .'١(امس) نولاب ئرثو ةيتحتلا ءايلاب ٦٨\] :ماعنألا] 4 مهزشخي ط :هلوَقَو

 .ارارم اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا .عفانو نويفوكلا ١٠٦.

 ددع ثيح نم روصق اهيف فلؤملا اهعضو يتلا زومرلاو 0١٠٦ :ريسيتلا .صفحو عفان حتفلاب )٢(

 .(ش ص رفن) عضي بوصاألاو ،اهعون كلذكو رثكالا مهف ءارقلا
 )٤( :ريسيتلا ١٠٦.

 (٥) :ريسيتلا .عفان ١٠٦.

 )٦( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٠٦.

 )٧( :ريسيتلا ١٠٦.

 )٨( :ريسيتلا ١٠٧.

 .ءارقلا لك ىلإ ريشي ال (امس) كلذل 0١٠٧ :ريسيتلا .نونلاب نوقابلاو هدحو صفح أرق ءايلاب )٩(



 ٢٣١٧ .گ`٦, صننا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'ةَت ةيقوفلا ءاتلا ئرقو .ةيتحتلا ءايلاب ١٣٢[ :ماعنألا] 4 َنوُلَمغَت : :ُهلْوَقَ

 ٣٥['. :ماعنألا « ْمُكتَتاَكَم و 4 مُكتاَناَكَم { :هلقو

 .ةيوغل ئرفو .ةّيِقؤَقلاب ١٢٥[ :ماعنالا 4 هل نوُكَت نم » :هلوقو

 .'هيقَضب ئرفو "يازلا حتفي ا٦٢٠ :ماعنالا 4 مهمغَري » :لز

 :هلْوَقَو !"اهنوك ئرفو ءاتلا ديدشتب ا٧٢١ :مامنالا] « َنَتَو » :هلوو

 نم ءاهلاو لادلا رشت ماللا حتف نمف ،ماللا مضب ئرُمو ،ماللا حم لئَق»

 ه مهتالزأ» لاد حتف ؛لْئَت» مض نمو 5.4 مهؤاكرُش» عزو 4 ميالدأ ,
 .« مهناكرش» رنئو

 7 )٦ . هَمَضب ئرفو ،يازلا حتفي ١٢٨ :ماعنألا 4 مهمْعَرِي » : :ةلو

 ئرُفو .4 : » بصنب ،ةَتِتْخَتلاي ١٢٩[ :ماعنألاا 4 ةَتِيَم نكي نإو » :ةلقو

 .'٧)(ك د) ٩ةَتِيَم « تعفرو .ةيقوفلا ِءاتلاب

 )١( :ريسيتلا .رماع نبا ١٠٧.

 )٢( :ريسيتلا .عمجلاب ةبعش ١٠٧.

 ١٠٧. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ()

 ١٠٧. :ريسيتلا .يئاسكلا (4)

 لعافلل ءانبلاب انه ةءارقلا امنإو ،اهعضوم سيل اذهو اداش الإ ءايلا نوكسب أرقت ال (نُيَز) )٥(

 َنْئَز كلَذَكَو) اذكه ىلوالا ةءارقلاف اذه ىلعو ،(َنِتْز) هلعاف مشي مل امل ءانبلا وأ (نز)

 ىلع أرقف رماع نبا درفناو ارثكألا أرق هبو (غمهؤاكرش مهدالزأ لق نيكرشملا نم ريبكي

 .(هئاكرش مهتالؤأ لق نيكرشملا نم ريثكل نيز كيذَكَو) :اذكه (نتز) هلعاف مشي مل ام

 ١٠٧. :ريسيتلا

 .ليلق لبق اهجيرخت قبس )١(
 ريثك ناو ،ِءايلاب َنوُئاَبْلاَو 3ِائلاب (نكت ناو) رماع نباو ةبعش :يتآلا بيترتلاك انه ةءارقلا )١(

 ١٠٧. :ريسيتلا .بصتلاب َنوُقاَبْلاَو .عفزلاب (ةميم) رماع ناز



 ؛يناتلا حزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ٢٨ . ٨

 .( ُ د) هديردشتب ئرفو ©ءاتلا فيفختب 1٤] :ماعنألا] 4 اوت ط :هلوقو

 .7 ئرفقو ،ميملاو ءاثلا حئفب ٦٤١[ :ماعنألا] ٩ هرمَت « :ةلوَقَو

 .'"'(سش) رسكب ئرفو ءاحلا حب ٦١٤١[ :ماعنالا] « هداصح مي , .هلوقو

 ءاطلا نوكشي ئرمو ،ءاّطلاو ءاخلا مضب "١٤[ :ماعنالا تاوطخ » :ةلوق
 .'"(ر ظ ز ع)

 .“امهجنَق ئرقو ،نيعلا نوكشو ميلا حتفي ١٤٣[ :ماعنالا] 4 زغملا» :ةلقو

 .'»(امس) ةيناتلا لَهَس دقو نيتزممهب ١[ :ماعنالا ذإ ادهش » :ةلقو

 بصن ةّيِتْحَتلا ءاَتلاي أرق نمف "٠٤ ؛ماعنال) 4ةتيَم َنوُكَي نأ» :ةلقو

 .'“؛(4ف ك د) « ةتِيَم» عفر .ةيِقؤفلاب ئرقو .4 ةَنيَم » ٠ ١٧١) ى ٭۔.۔ . ۔د۔٠اإإ عم 2 .

 لكو ،(ش) الامش ئرق دقو ،لامش ريغ اد :ماسنالا اياوَحلا وأ» :ةلوق

 .'"'ايلعلاو اياوحلاك ءامسألا نم ءاتلا تاوذ

 .'(م ف) الامش ئرق دقو ،لامش ريغ 6٤٩ :ماعنالا] ءاش ولق » :هلؤَقَ

 .ءاسنلا يف اهجيرخت قبس )١(

 .ءاسنلا يف اهجيرخت قبس )٢)

 ءارقلل يفكي ال (ش) زمر كلذلو ١٠٧. :ريسيتلا ،يئاسكلاو ةزمحو ريثك نباو عفان رسكلاب )٣(

 .ةعبرالا

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٤)

 )٥( :ريسيتلا .نوكسلاب عفانو نويفوكلا ١٠٨.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 عفزلاب (ةتيم) رماع نبا ءايلاب نوثتاتلاو ،ِءاتلاب (نوكت نأ ألإ) ةزمَحَو رماع ناو ريثك نا )٧(

 ١٠٨. :ريسيتلا .بصتلاب نوُثاَبْلاَو

 .اهجيرخت قبس )٨(
 .اهجيرخت قبس )٩(



 ٩.٨ صنلا قيقحت :يئانلا مض

 ئرفو .4 ث ط فلأ حتفو واولا نوكشب 1٥١] :ماعنألا] 4 نث اَلاَعَت ط :هلق

 .'ءائلاو فيلا نوكشو واولا مضب

 ئرفو حوتفم نونلا ديدشتو فألا حق ١٥٣ :مامنالاا 4 اله نأو » :هلوق

 (فيألا رشكب) ؟امه نإ» ئرمو ،(ش) احوتفم نولا ديدشتو فلألا رشب

 .'"(ك) نوتلا نوكسو

 لاذلا ديدشتب ئرُمو ،فاكلا ديدشتي ا" :مامنالاا 4 نوركذت » :ةلوق

 .'"(ص ك امس) َعَقَو ثيَح فاكلاو

 .'هجْئفب ئرفو ءاتلا نوكشي ٦١٥٣[ :ماعنألا] 4 ىلطارِص < :هلق

 ئرقو ءازلا ديدشتو ماللا حب (ه× :مامنالا) « َقَرَقَتَف لبشلا » :هلوقو
 .'ءائلا ىلع ةديدشتو ماللا نوكب

 .'”(ش) امهيلك يازلا داصلا مامشإب [: :ماعنالا 4 َنوفدضي » :ةلوق ّ ء .. َ

 لوأ ىنعأ 8ٍةيِتَح لاي ئرُفو .ةيِقْؤقلاب 1٥٨] :ماعنالا] 4 ْمُهََأَت نأ الإ » :ُهلَْقَ

 .'"(ش) « مُهَيياَي»

 اهتكرح لقنو ةحوتفملا ةزمهلا طاقسا عم ءاتلا نيكستو واولا حتفب (اولث ولاعت) شرو أرق ()

 ٢٥‘ ٣٦. :ريسيتلا .اهلبق ام ىلإ

 .نونلا فيفخت عم (نأ) اهرسكب سيلو ةزمهلا يأ فلالا حتفب أرق رماع نبا نأ باوصلا (؟)
 ١٠٨. :ريسيتلا :رظنا

 )٣( :ريسيتلا ١٠٨.

 ١٠٨. :ريسيتلا .رماع نبا اهحتف ()

 يزبلا اهب أرق (قزقئف) يف ءاتلا ديدشت يف طقف ةءارقلاو ،اهيف ةءارق الو ةحوتفم يه ماللا (ه)

 ٢!/٣٨. ج :فاحتإ :رظناو ،ةرقبلا يف هركذ قبس دقو ،ريثك نبا نع

 .نيترم ةيآلا يف ترركت (نوفدصي) ينعي امهالكو ،اهجيرخت قبس )٦(
 )١( :ريسيتلا ١٠٨.



 ؛بناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ب ٢٣٢٠ + ٨

ُ 
- 

 . 'ا(سش) 4 اوُقَراَق < ئرقو ءالا ديدشتب ١٥٩[ :ماعنألا] 4 اوق  :ُهلْوَقَو

 . "اةلامإلاب ئرُفو ©،لامُم ريغ ٦] :ماعنألا] 4 ىناَذمه ط :هلقو

( 
 . "هجقب ئرُقو 1 ءاتلا نوكشب 1٦٦١] :ماعنألا] 4 ىبر ط :هلوقو

 فاقلا حئفب ئرقو ،ءايلا حتفو فاقلا رشكب ١٦١ :ماعنالا ؟ امميِق» :هلوقو

 .اددشم ءاتلا رسكو

 ءاهنوكشب ئرقو ،ةريخألا ءايلا حنقي ٦٠٢[ :ماعنالا ؟يايخَمَو» :ُهلَقَو

 ."ةَلامإلاب ئرفو .4 يتامم» يذو

 .'”»هدمب ئرقو .4 انأ » رصقب ١٦٢[ ؛ماعنال] نوأ انو » :ةلو

(٧) 
 .'اغامجإ ههبشو عَقَو ثێَح ءالا ميخفتب ١٦٤[ :ماعنالا 4 كعجرم » :هلوق

 :فارعألا ةروس نمو

 ؛ َنوُوُكَذَعَي « ئرثو فاكلا ديدشتب ٢[ :فارعألا] « َنوُوُكَذَت اَم اليلق » هلوق

 لاذلا ديدشتب « َنوَكَذَت ط ئرثو ۔'"فاكلا ديدشتو تحت نم ةانثم ءاي ةدايزب

 .'(ص امس) فاكلاو

 )١( :ريسيتلا ١٠٨.

 .ارارم اهجيرخت قبسو }يئاسكلاو ةزمح )٢(
 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان اهحتف ١٠٨.

 )٤( :ريسيتلا .اددشم نوقابلاو ،اففخم رماع نباو نويفوكلا ١٠٨.

 .نيكستلاب يناثلاو حتفلاب لوألا اوأرقف اوسكع نوقابلاو (يتامم) حتفو (ْيايحم) نكس عفان )٥(
 .يئاسكلا نع ةلامإلا جيرخت قبسو 0١٠٨ 0١٠٩ :ريسيتلا

 .زمه هيلو اذإ ةرقبلا ةروس يف عفانل هدم جيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )٧١(
 ١٠٩. :ريسيتلا .رماع نبا اهأرق ()

 )٩( :ريسيتلا ١٠٩.



 ٨ . ٢٢١ / صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 روكذم ههبشو هليهشَتي ئرفو .واولا زوممهَم ١٨[ :فارعألا 4 امو٤ذَم » :هلوق

 ىلإ ةفرطتملاو ةطسوتملا ةزهل ١ ةكرح هفقو يف لقن ©8تبتفحصملا يف هربدت

 .'»(ف) اهلبق نكاسلا فرحلا

 ءاَئلا حق ئرقو ،ءارلا حتف تفو ءالا مضب ٥] :فارعأالا] 4٩ نوجرخت َرْخُت » : :هلوقو

 .¡ (٢)
 . ءالا مضو

 7 ئرقو نيتلا مضب ٢٦[ :فارعالا] 4 شاتلو < :هلوو

 ئرفو ،ةزمه فيآ لك ٨"! :فارعألا 4 ىَلَع َنوُلوُقَتَأ ءاضقلاب » :ةلزَقَو

 .'"(امس) ءايلاك ةيناتلا ليهشتب

 ."اهعفرب ئرقو ءاهلا بصنب ٢[ :فارعالا] 4 ةصلامح < :هلوقو

 ىلعو .نوكشب ئرفو ءالا حب ] :فارعأللا] 4 شجاوقلا ب ر .7 :هلق

 ."تحت ن نم ةّدَحَوُمْلا ءاتلا ددشم نيهجرلا

 ِ و ّ 2 ٨ ك ِ و { .

 فالخب َعَقَو ثيح ئرُقو ©نيتزمَهب ٢٤( :فارعالا 4 مُهلَجأ َءاَج » :ةلوق

 .'''ةدملاك ةيناملا ةزمهلا لبنقو شزق ،ىلوألا
ِ 

 .'(م ف) ءاج ثيح ةلامإلاب ئرئو "ةلامإ الب 4 َاَج» :ةلوق

 .ارارم اهجيرخت قبس ()
 :ريسيتلا .ءارلا حتفو ءاتلا مضب نوقابلاو ،ءارلا مضو ءاتلا حتفب ناوكذ نباو يئاسكلاو ةزمح (")

 ٠٩.

 )٣( :ريسيتلا .يئاسكلاو رماع نباو عفان أرق كلذب ١٠٩.

 .اهجيرخت قبس ()

 )٥( :ريسيتلا .عفان عفرلاب ١٠٩.

 ١٠٩. :ريسيتلا .ةزمح اهنكس (`)

 .اهجيرخت قبس )٧(

 .اهجيرخت قبس (ه)



 ؛ينانلا "زجلا ظافلألاو ةحاصقلا يهف بيذهتلا باتك ب - ., ٢٢٢

 فلأو ؟ ِءالؤَم» ةزمه عطقب ٨! :فارعالا هاَنوُلَضَأ ءالؤه » :ةلز
 .'(امس) ةينالا ليهشتپ ئرفو .4 انوّلَضَأ»

 فلأ مضو .ءاتلا نوكشي ا٨٢ :فارعالا] 4 ْمشازخأ ثَّات» :هلوقو

 .لؤألا ؛ْمُهاَرخأ » فيآ نوكسو ؛ثَا» ءات مضب ئرثو .4 مممهاَرْخأ »

 «١'. مهارخأل مهالوأ ثاق» يذو

 .'"(ص) ةيحتلاب ئرقو .ةّيِقْوَقلاب ٢٨[ :فارعالا) 4 َنوُمَلغَت » :هلقو

 ءائلاب ئرقو ،ةينائلا ءاتلا ديدشتو ءاتلا مضب ٤٠ :فارعالا 4 حتفت » هلوق

 .'‘'«ش) افيفخ ةيِْحَتلا ءايلاب ئرفو ،افيفخ ةمومضملا
 .اواو الب ئرُقو ٤٣[ :فارعالا] « اَمَو اذلهل» :هلوق

 ةلامإلاب «ءاَجو ،ةءاجو ،ءاج» عئرقو ×٤[ :فارعالا 4 ثاَج ذَقَل» :هلوقو

 .'"تقعَقَو ثيَح

 2 "٠ ۔ ۔ 2 - . . 7 ٠ :  / ح

 ءاتلا ديدشتي ئرقو ،ةفيفخ ٤٢ :فارعالاا 4امموُمثثروأ» :ةلؤقَو
 .'"(ر ش ل م(

 ثيَح نيعلا رشب ئرقو ©نيعلاو نولا حق ٤٤[ :فارعألا] & مَعَ » :ةلوق
7 
 عفو

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا :رظناو .شرول اهلبق نكاسلل ةزمهلا ةكرح لقن يف ازارم اهجيرخت قبس ٣٦.
 )٣( :ريسيتلا ١١٠.

 )٤( :ريسيتلا .(ش) مهيلإ راشملا يئاسكلاو ةزمح ةثلاثلاو ورمع وبأ ةيناثلاو ،ءارقلا رثكأ ىلوألا ١١٠.

 )٥( :ريسيتلا .رماع نبا ١١٠.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧١( ج :فاحتإ ٤٩/٢.

 )٨( :ريسيتلا .يئاسكلا ١١٠.



 مضو نونلا نوكسو ةزمهلا حب ]؛٤ :فارعألا] 4 هللا هَتْغَل 5 ط :هلوق

 4 ًةَنْغَ ط حتفو نونلا ديدشتو ة رمقل 7 ١ حتفب 7 4 5 ط ئرثو 6 4 ةفل ,

 .'(_ه ك شا)

 نيتزمهلا ثيَح (ه ح ب) ا١٤ :فارعالا] 4 رانلا باحصا َءاَقْلِت < :هلوقو

 .'"ةدمملاك ةيناملا لعجت نيتحوتفملا

 فلألا نكاس نوتم ءاهلا رشب ٤٩[ :فارعالا] « اولخذا ةمحرب » :هلوقو

 4اولحذا» فلأ نوكس عم نيونتلاب ؛ةممخَر» مضب ئرثو ،4امولشنا»

 .'"(ك ار د)

 .'؛(امس) ةيناملا لهَس ضعبو ،ناتزممه [ه. :فارعالا) 4 ؤ ِءاَمْلا َنم» :هلوقو

 ئِفو ،نيغلا نوكس عمو نيشلا فيفخ [ه٤ :فارعالا] 4 ىش ه » :ُهلوَقَو
 ٠ , . )٥(. أ ديدشتو نيغلا حب

 :لوو امهتضب ئرقو .امهجنب [ه٤ :فارعالا] « َرَمَقْلاَو سمشلاو < :هلوق

 .'‘(ك) ناتموممضَم اَئرقو ،نابوصنم 4 تاَرَختُم موجنلاو

 ٧4'. ر ط ئرُقو ٥٧[© :فارعالا] « حايرلا , :هلقو

 )١( :ريسيتلا ١١٠.

 .ارارم اهجيرخت قبس ()

 .اهبيوصت مت فيحصت زومرلا ضعب يف عقوو ،ةرقبلا يف اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس ()

 ١١٢7. :ريسيتلا .ىئاسكلاو ةزمحو ةبعش (ه)

 )٦( :ريسيتلا .ةعبرألا عفرب رماع نبا ١١٠.

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٧(



 ؛بناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي ٢٢٤ ,, ١

 نكاس نونلا مضب ئرقو نيشلاو نولا مضب ب ٥٧[ :فا رعألا] 4 ارشن :7 :هلوقو

 ."نيشلا نوشو نونلا حق ئرفو ،نيشلا

 (رفن ص) ئرثو .ةيتحتلا ءايلا ددشم [ه١ :فارعالا 4رتيَم» :ةلقو

 .'"'اًميفخ

 حب ئرفو ٥فاكلا ددشم لاذلا فيفخ ٠١ :فارعالاا 4 َنوُرُكَذَت» :ةلقو

 .'"'[امهديدشت] عم فاكلاو لاذلا

 لؤألا هريغ هلإ نم» ئرثو ،اه١ :فارعالا هيغ هل نم مكل ام» :ةلوق
 ؛نم» ولإ » لبق ناك اذإ َعَقَو ثيح امهرشكب ئرُقو 5ءاهلاو ءالا مّضب

 . هراج اح (٤)

 .(امس) هجثَقي ئرقو "ءايلا رسكب [ه٩ :فارعالا 4 فاَحَأ ىتإ» :ةلقو
 و ٍِ ة ٠ ۔ ٥ٍ ٠ .ك ث ه .ح

 نوكشب ئرقو . ماللا ديدشتو ءابلا حتمب !٦[ :فارعاألا] 4 ْمُكْعْلَبأ « :هلوق

 ."ماللا فيفختو ءابلا

 .'‘'ةَلامإلاي ئرثو "لامش ريغ ا٩٦ :فارعالا 4 مكارو » :ةلقو
- 

 .'(مر ص ه ا) داصلاب ئرثو ،نينيلاب ٦! :فارعالا 4 ةطش » :هلوقو

 نوكسو ءابلا مضب \ةعبارلا كرتو انالث فلؤملا اهنم ركذ تاءارق عبرأ ةملكلا هذه يف ()

 نونلاب يئاسكلاو ةزمحو ،نيشلا ناكسإو ةمومضم نونلاب رماع نبا أرقو مصاع نيشلا
 ١٠ :ريسيتلا .نيشلاو نونلا مضب نوقابلاو ،نيشلا ناكسإو ةحوتفم

 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :فاحتإ :رظناو .ةءارقلا طبضل اهنم دب ال ةدايز نيترصاحلا نيب امو ،اهجيرخت قبس ج١!٥٦.

 )٤( :ريسيتلا .اهرسكب يئاسكلا ١١٠.

 )٥( :ريسيتلا ١١٥.

 )٦( :ريسيتلا .فيفختلاب ورمع وبأ ١١.

 .اهجيرخت قبس )١(
 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٨(



 ٢٢٥ .2 > صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 .'"واولاب 4 َلاَقَو » ئرفو واو الب ٧٥[ :فارعألا] 4 الملا َلاَق » :هلوو

 4 مكنأ ط ئرثو ةروسكم ةدحاَو ةزمهب ٨١[ :فارعالاا مُكَنِ» :ُهلْوَقَ

 .""(رفن) رسكلاب ةزوممَهَم ءايو ةحوتفم ماهفتسالا ةزمهب

 انلا ديدشتب ؟اَتحَتَقَل» ئرفو ؤففخش ٠٦! ؛فارعالاا 4 اَنُحَتَقَل» :هلق
 (٣)

 .'"'(ك)

 نوكشب ئرو ميملاو واولاو فألا حق ٥٨! :فارعالا 4 َنمأوأ » :هلوقو
 .'‘اهلصأ ىلع اهيلع ةزمهلا ةكرح شزَو ،(ك د ا) واولا

 ةيناملا حتفو ىلوألا ةزمهلا مضب ٠٠٠ :فارعالا] 4 مُهاَتِبَصَأ ءاتت» :هلوو

 .'ءاج ثيح واولاك (امس) ةيناملا ليهشَتي ئرو

 .'"ااهجتفب ئرقو ءاتلا نوكشب [٠١ه :فارعالا] « ىعم » :هلوقو

 6'ءاهلا نوكسو ميجلا رسكو ةزملا عطقب ٦١[ :فارعألا] « ةجزأ ط :ُهلْوَقَ

 5'١ازوممهَم ءايلاب (ل د) « وهنجزأ ط ئرو  ا_إروسكم ءايلاب 4 يهجزأ ,

 مضو ةزوممهَملا ءايلاو ميجلا روسكم ءاتلا زومهَم (ح ل) « ةئجزأ» ئرئو

 ١١١. :رسيتلا .رماع نبا أرق واولاب ()

 :ريسيتلا .لادبإلاو ليهستلا يف مهنيب فالخب نيتزمهب نوقابلاو ،ةدحاو ةزمهب صفحو عفان (!)
 .رثكأ نوقابلاف قيقدب سيل (رفن) فلؤملا زمرف كلذلو ١

 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا ١١١.

 .اهجيرخت قبس (ه)
 )٦( :ريسيتلا .صفح اهحتف ١١٥.

 ١١١. :ريسيتلا .ةزمحو مصاع ()

 ١١١. :ريسيتلا .يئاسكلاو شرو (ه)

 )٩( :ريسيتلا .ماشهو ريثك نبا ١١١.



 ؛بناثلا "زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٦ / ٦

 «هنجزأ» ئرقو ،'"ءاهلاو ميجلا رشو ءازلا نومكشب ؟ هجز» ئرفو ،'"ءاهلا
 .'"'ءاهلا نياس ءايلا زومهَم ميجلا رسكو ءالا نوكب

 .اه راًخَس , ئرقو !١٦[© :فارعألا] ؟ رجاس لكب ه :هلوقو

 ٩ انز نع ط ئرو اروسكم دحاو فلأب ٦١٢[ :فارعألا] 4 ال ن » :هلقو

 .)عقو ثيح لهسم فيأو ةحوتفم ةزمهب

 ئرفو ،فاقلاو ءالا ديدشتب ئرقو ©فيفخ ٠١١٧[ :فارعالا] « فَقْلَت » :ةلقو

 "فاقلا ديدشتب فتلت »

 ميملا ح تفو احوتفم فلألا دمب ١٢٣[ :فارعألا] « مُتْنَمآ نؤَعزِف لا» :هلوقو

 زمه « مثنقأاء 9 ى ئرُقو ك.واوب الصو 4 مثنَمآَو < ئرثو نونلا نوكو

 . ٧) ) ش ص ( ة ةحوتفم ةيناث 7 دوذُمَم فلأو ةحوتفم

 ةروسكم ءاتلا ديدشت و فاقلا حتفو نولا مضي ٦٧\] :فارعالا] > لقنس 9 : :هلوقو

 م ) ايفخ ءالا مضو فاقلا نوكسو نونلا حب 4 لْتْقَنَس» ئرفو

 )١( :ريسيتلا .ماشهو ورمع وبأ أرق ءاهلا ةمض سالتخا عم ١١١.

 )٢( :ريسيتلا .ةسلتخم ءاهلا رسكب نولاق ١١١.

 ديزم رظناو 0١١١ :ريسيتلا .ناوكذ نبا أرق هبو ءاهلا ةرسك سالتخا عم لب ءاهلا نكاس سيل ()

 ١١٨/٣ ١٢٤. ج :تاءارقلا مجعمو ٥٧. .ه ٢/ ج :فاحتإ :تاءارقلا هذه لكل طسب

 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١١٦.

 )٥( :ريسيتلا .ةدحاو ةزمهب صفحو نايمرحلا ١١٢.

 ديدشت يف هبهذم ركذ قبس يزبلاو نوقابلا أرق فاقلا ديدشتبو صفح أرق فيفختلاب )٦(

 ١١٢. :ريسيتلا .تاءاتلا

 ةعبار ةءارق دجوتو ©يئاسكلاو ةزمحو ةبعشل ةثلاثلاو ،لبنقل ةيناثلاو صفحل ىلوألا ةءارقلا )٧(

 ١١٦. :ريسيتلا .نوقابلا أرق اهبو (متنمآء) يهو

 (يمرح) تبثأ ام باوصلاو ءاطخ وهو (مع) نيئراقلل زمر لصالا يفو 0١١٦٦ :ريسيتلا )٨(

 .ريثك نباو عفان نييمرحلا ةءارق فيفختلاف



 ٨ ١ ٢٢٧ . صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 واولا مضو دمبو نيتزمَهلا ليهشتب ٠٩[ :فارعالا 4 اتيذوأ اولاق » :ةلو

 نيتزمهلا دوذفق ءايلا حنمب 4 اتيزوأ » ئرفو ،ءايلا نوكشو لاذلا رشقو

 نوكسو لاذلا حتفو واولا رشو نيفلا دمب (ن) « اتيذوأ » ئرمو ء(ص ح
 4انيذؤأ» نم واولا ةزمهو ؟اولاَت» نم واولا دمب « اًنيذؤأ اولاَت» ئرو ءاب

 ."رصقلاب نوقابلاو ٥٤4 تاجرد » هلثمو .ايا حتفو

 .'"(ص ك) همض ب ئرفو ءالا رسكب : ١٣٧[ :فارعألا] 4 َنوُشرغَت « :ُهلَْقَ

 .'"(ك) 4 مكاَجنأ» ئرفو ،اد١٤ .فارعالا 4 مكاَتْيَجَت ذإو » :هلوو

 ىلع ءاَئلا ديدشتو فاقلا حتفو ءايلا مضب 1٤١] :فارعألا] 4 َنوُلَتَقُي ط :هلق

 ."افيفخ ءائلا مضو فاقلا نوكسو ءايلا حنمب 4 َنوُلَتْفَي» ئرُمو ريئكتلا

 .نيعلاو واولا حق اَنذَعَوَو» ئرمو ،ا٢٤٠ :فارعالاا 4 اَنَدَعاَوَو» :ةلوق

 نونلاو ءالا رشكو ةزمهلا حق اث :فارعالا 4 ينرأ بَر لاق » :ةلزَقَو

 روسكم ءالا نوكسو فلألا حق 4 ينزأ < ئرقو هدم زوجيو .ءاتلا نكاس

 اهترشك سالتخاب ئرُقو ءاج ثێَح « انرأو» ئرقُمو ،(ح د) امعبشم نونلا

 .'_اهعابشإب نوقابلاو

 يف اهركذ نميف لدب دم اهيف دجوي امنإ اذاش الو حيحص ىيف ال ةءارق ةملكلا هذه يف سيل ()

 اؤاو ةيناثلا ةزمهلا تلدباف (انيذؤأ) اهلصأ عجري نملو واولا ىلع ةزمهلا مدقتل ديوجتلا
 لهف ،فالخ الب (انيذوأ) اهتءارق ىلع عيمجلا قفتا دقف ةءارقلا امآ ،اهلبق يتلا ةزمهلا ةكرحل

 ةملك نأ امك !؟ىرخأ ةملكل خسانلا نم فيرحت وه مأ !؟ىرخأ ةملك فلؤملا دصقي
 .فارعألا ةروس يف اهل ركذ الو ،ةزمهلا ليهست يف انه اهل لخد ال (تاجرد)

 )٢( :ريسيتلا ١١٣.

 )٣( :ريسيتلا ١١٢.

 ١١٢. :ريسيتلا .فيفختلاب عفان ()

 .ةرقبلا يف هركذ مدقتو 0٨٢٣ :ريسيتلا .ورممع وبأ (ه)

 .ءارلا نيكست يف ريثك نباو ورمع يبال اهجيرخت قبس )٦(



 ؛بناثلا هزجلا١ا ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ٢٢٨ ٦.

 ئرفو ،نينيكاشلا ءاقتلال ةرشككب اث :فارعالا 4 زظنا نكلو » :هلوقو
 ."اضيأ نينكاسلا ءاقتلال نوتلا ىنعأ .ةمضب

 وهف اوف 4 ءامكت» ئرفو كاتؤتم (: .رسالا 4ات» .الو 2
 ."ةزمهلا ىلع ةحقو

ُ 

 انأو ط : هلق و

4 

 .'"ادوُدمَم ئرقو ،دوذممَم ريغ ٢!١[ :فارعالا] 4 لو َ أ

 هج ؤ ئرُفو .4 يإ» نوكشب ب ٤!١[ :فارعالا 4 كْئيفطض يمطضا ينإ » :هلقو
 .'‘'(د ح)

 .اه يًِلاَسرب < ئرفو ،ا٤١ :فارعالا 4 ىتاڵلاسرب » :هلقو

 هجئَقب ئرفو ،(ف ك) يناتلا ءايلا نوكش [ا؛٦ :فارعالا 4 تايآ» :هلق
) 

 . درصوم

 ئرقو ،نيشلا نوُكشو ءالا مضب ٠٤٦[ :فارعالا] 4 دشألا ليبس» :ُهلؤَقَو

 ."نيشلاو ءالا حب

 ئرقو ءاخلا موُمْضَم ءابلا [ددشُم] 1٤٨] :فارعالا] 4 مهتلُح نم « :ُهلْؤَقَو

 .'"(ش) ءايلا ددشم ءاحلا رشمكب

 .ارارم اهجيرخت قبس )١(

 ١١٢. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح (؟)

 .ارارم اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا ١١٥.

 )٥( :ريسيتلا .نايمرحلا ١١٣.

 )٦( :ريسيتلا ١١٥.

 )٧( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١١٢.

 )٨( :ريسيتلا ١١٣.



 ٦ ٢٢٨ . صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .4انبَر» نم ءابلا عفرو ةيحتلا ءايلا ٩! .فارعالا 4 اَنبَر تمح » :هلوقو

 كلذكو فاضملا ءادن ىلع « اَنَيَر» نم ءاتلا حتفو ةيقوفلا ءاتلاب ئرفو

 .'"(ش) ةَيِقؤفلاب ئرقو ،ِةّيُِخَتلاب ٥١[ :ءارعشلاا 4 ات َرِفْغي»

 ."ا حتفب ئرفو .ءاتلا نوكشب ١٥٠[ :فارعالا] 4 يدغب نم « :ُهلَقَ

 ,ا٢) ..ك ا امَغذُم ئرفو .ءاتلا رسكب ٥٦١\[] :فارعالا] 4 ًبَر َلاَق « :هلق

 ماللا نوكشب ئرفو 5ءازلاو ماللا حنفب ١٥٥[ :فارعالا] 4 ًبَر َلاَق « :ُهلْوَقَو

 .'؛ءالا ديدشتو
- 

- ٠ 
- ٠ 

 ئرُفو .فألا حتفو ةزمهلا مضي ١٥٥[ :فارعألا] « تنآ غاتَت نَم» :ةلوَقَ

 .'(امس) ةيناتلا ليهشتب

 ئرُفو .4 يباذع ط ءاي نوكشب 1٥٦] :فارعاألا] ٦ بيصأ ىباَذَع ط :ةلوت

 .اا م

 فلأو ةزمهلا دمب ؛مشهَراَصآ» ئرئو ،اا7٥ :فارعالا) 4 هرض » :ةلقو
 .'"عمجلا ىلع

 رَقْغْث» ئرفو ،ءامقلا رشو نونلا حق ٦١: :فارعالا « مكَل زينغَت» :ةلوق

 .)هلعاف لوهجملا ىلع ءاقلا حتفو ءاتلا مضب همكل

 ٧٣. :ريسيتلا (١)

 ٥. :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا (٢)

 .ورمع يبال اهجيرخت قبس ()

 .هقباسك )٤(

 .اهجيرخت قبس (ه٥)
 ١١٥. :ريسيتلا .عفان اهحتف )٦(

 )٧( :ريسيتلا .رماع نبا ١١٣.

 )٨( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ١١٤.

 



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٠ 7 ٦

 ئرفو ."ةيتحتلا ءاتأا زشمهب ١٦١[ :فارعالا] 4 ُمكاتيِطَح « :ةلزنو

 نوكيف نونلاب 4 زفت » أرق اذيف ،اشضيأ ءايلا زفهب ؛ممكئاتيطَع»
 نإو 5'"ةيقْوَقلا ءالا حنمب « مكَتتيِطَخ»و .ةيوقلا ءاتلا ركب ؟مكتائيطَع»

 ؛مكْتيطح »و .ةيقوفلا ءاتلا مضب 4 مكئاتيطَح» ةَِقوَقلا ءاتلاب « رَقْغُت» أرق

 .'« مكاَياطَح» نيهجولا ىلع ئرفو 6!اضيأ ةيوقلا مضب

 .' مضلاب ئرفو ‘©بصنلاب ١٦٤[ :فارعألا] 4ًةَرذْعَم » :هلوق

 ءاتلا ةزمهو وتحَت نم ةَدَحَوُمْلا ءاتلا حنففب ١٦٥[ :فارعألا] ؟سيئت ط :هلوقو

 ةزمهو رتخت نم ةاّنَتُملا نوكشو تحت نم ةّدُحَوُمْلا ءاتلا حقب ئرُقو رسكلاب

 ةزمهو ةدُحَومملا ركي ئرقو ،زوممَهَم ريغ ةَدُحَوُمْلا ءاتلاب أرقيو شةحوتفم
 .'")ةر ةزمهو نيعباتتم نييتحت نيئايو ةَدَحَوُمْلا ءانا حق ئرقو .ةئيكاَس

 .'_‘ةَتتحَتلاب ئرقو .ةّيِقْؤَقلاي ١٦٩[ :فارعالا) 4 َنوُلِقغَت » :هلؤَقَو
. 
- 

 .'‘ةّييُحَتلابو ةَيِقْؤَقلاي ٢[ :فارعال] ه اوُلوُقَت نأ» كلذكو

 )١( :ريسيتلا .رثكألا ةءارق ١١٤.

 )٢( :ريسيتلا .عفان ةءارق ١١٤.

 .ذاشلا يف الو حيحصلا يف ال اهبصن نم دجأ مل )٣(

 )٤( :ريسيتلا .رماع نبا ١١٤.

 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأ ١١٤.

 )٦( :ريسيتلا .عفرلاب نوقابلاو صفح بصنلاب ١١٧٤.

 ةزمهو ءابلا رسكي رماع نباو ،(ىشيع) لثم زمه ريغ نم ءاتلا رسكب (سيپ باذقي) عات )٧(
 ©بقيق لثم ءايلا دعب ةَحوتْفَم ةزمهو ءاتلا حنقب (سيت) هنع فالخب ركب وبأو ،اهدغب ةنيكاس

 نع هُجَوْلا اذه ىور دق سيئر لثم ءاي اهدغب ةروسكم ةزمهو ءاتلا حنقب (سيثت) نوثاَتلاو

 .ءايلاك فقولا دنع ةزمحل ليهستلا مدقتو 0١١٤ :ريسيتلا .ةبعش ركب يبأ

 .اهجيرخت قبس )٨(
 )٩( :ريسيتلا .ءايلاب ورمع وبأ ١١٤.

  



 ن صنلا ققحت :يناثلا مسلا

 اموغدم ئرو "ةثلثملا ءاثلا راهظإب ٧٦[ :فارعألا] 4 كل ثهلي » :ةلوق

 .'"لاذلا ىف

 حب ئرمو ،ءاَحلا رشو لادلا مضب ٨٠[ .فارعالاا 4 َنوُدِحْلُي » :هلق

 .'"'ءاَحْلاو ءابلا

 ىلعو (ش) هنوكشب ئرفو ٠ ءالا مضب ٨٦] :ماعنالا] 4 مهرَدَيَو . :ةلوق

 ."ءالا مضو ةيقوفلا ِاتلاب ئرُقو .ةيتحتلا ءايلاب نيهجولا
 .')ةيناثلا لاهسإب ئرفو ©نيتزممَهب ٦١٨٨[ :فارعالا] « نإ غوشسلا » :هلوقو

 .'١فلألا تابثإب ١٨٨[ :فارعاألا] » الإ ان نإ » :ُهلْوَقَو

 ىلع ةدحاو ةَحْنَقو ءالا حتفو نيشلا مضب ١٦٠[ :فارعالا] 4 ءاكرش » :ةلوق

 ريغ حمقلاب نوَتُم (ءازلا نوكس)و نيشلا رشمكب « اكرش » ئرئو ،ةزمهلا
 ى ٥ و ٠ ( ٦١ }

 رومهم

 ةَدُحَوُمْلا ءاتلا رسكو ةيقوفلا ءاتلا ديدشتي ٥٢[ :فارعالا 4 مكوُعيَتَي » :ةلوق

 .رتخت نم ةّدُحَوُمْلا ءاتلا حتفو ةيقوفلا نوكسب ئرقو ،تخت ني

 ئرقو ،نينيكاسلا ءاقتلال ماللا رشمكي ا١ه٥ .فارعالا ه اوعذا لق » :ةلقو
 . ')همقَضب

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا .ةزمح ١١٤.

 ءءازلا مزج ءايلاب يئاشكلاو ةَرمَحَو ،ءاؤلا عفرو ِءاتْلاب (مهؤذيو) ورمع وبأو مصاغ )٢(

 .١١ه :ريسيتلا .ءارلا عفرو نولاب نوالا

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .(ءارلا نوكس) :باوصلاو (ءارلا رسك) :لصألا يفو ٥١١0ه :ريسيتلا .(اكزِش) ةبعشو عفان )٦١(

 (٧) :ريسيتلا .عفان ١١٥.

 .اهجيرخت قبس )٨(



7 ٢٢٢ 
 !يناثلا عزجلا ظافلألاو ةحاصقلا يه بيذهتلا باتك ٦

 ءايب > اَلَق ينوذيك ديك ئرفو ©نونلا رشب ١٩٥[ :فارعاألا] 4 نوذيِك» : :ُهلْؤَقَو

 1 "'الصوم ر ك

 . (٨! ر ح د) ٦ . :4 ط ئرُفو زوممهَم ٢٠١] :فارعاألا] 4 ٌتفئات ط :هلقو

 ئرقو .ميملا مض دو ءايلا حنقب ٢٠٢] :فارعألا] 4 مهتوم . .ةلز

 .'"'ميملا رشقو ءايلا مضب 4 هنودم 

 :لافنألا ةروس نمو

 .'‘'اًلامش ئرُفو ،لامش ريغ (! :لافنالا 4 مُهْنَداَر » هلوق

 هحتفي ئرُقو ،لادلا رشمكي ٩! :انالا 4 نيفِدزُم» :هلوقو )2(

 ديدشتو نيغلا حتفو ىلوألا ءايلا مضب ٦] :لافنألا] 4 ُمُكيتَقْ ط :هلوو

 ءايلا حب ٩ مكاتنت » ئرقو 5ا١ :لافنالا 4 ساقتلا» نيس حئقيو نيشلا

 .'"(قح) « شساَتلا » نيس مضو نيشلا حتفو نيعلا نوشو

(٢) 

(٣) 

(٤) 

)٥( 

()٦( 

 7 ئرقو ©نيعلا نوكب ٦١٦[ :لافنألا] « َبغألا , :ُهلْؤَقَو

 ماللا حب ١٧[ :لافنالا] « ئمَر ةلا نكلو » . ْمُهَلََ ةللا نكل » :هلقو

 ١٥ :ريسيتلا .هنع فالخب ماشه نيلاحلا يف اهتبثأو .ورمع وبأ لصولا يف اهتبثأ

 :ريسيتلا ١١٥.

 ١١٥. :ريسيتلا .عفان

 .اهجيرخت قبس
 ١١٦. :ريسيتلا .عفان

 ارقو ،عفرلاي (شاعنلا) امهدعب فلاو نيشلاو ءايلا حب (مكاشغي ذإ) ورمع وبأو ريثك نا
 الا كلَذَك توئاَتلاو (صاعنلا) بصنو اهدعب ءايبو نيغلا نوكسو ءايلا مضب (مكيشغي) عفان

 ٧٧/٦٢. ج :فاحتإو 0١١٦ :ريسيتلا .(مُكيْشَعْي) نيشلا اوددشو نعلا اوحتف مهنإ

 .اهجيرخت قبس دقو .يئاسكلاو رماع نبا



 ٨ 6 ٢٢٢ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ئرفو ،ءاهلا موُمضَم مخفم «؛للا» احوتفم نوتلا ديدشتو فاكلا رشو

 ءاقتلا دنع نونلا رسكي نوتلا فيفخو فاكلا رشو ماللا حنمب 4نكَل»

 هللا َنِكَل» ءءاهلا ةمومضم ةققرم لا» ةظفلو شهللاب لصو اذإ نينيكاشلا

 هلامأو ،لامش ريغ ؟ئَمَر» ئرقو 5" يمر ةنلا نكلو » يذو ؟مهلنن

 .'""(ص ش) مهضعب

 نم لادلا رشو ةدحاو ةمضب نوتلا اه :لافنالا 4 ديك نيهوم» :ةلق

 حتفو (ص ك ش) نيتمّضب نولا نوتم ١٨! :لافنالا 4 نيهوُم» ئرقو ،هريك»
 .'"« ديك » نم لادلا

 .ااه .ك : ئرفو .ةزمه ا ؤب ٤٦٢[ :لافنألا] 4 للا نأو < :ةلق

 ئرفو ماللا ديدشتو فيقخ ءاتلا حئقب ٦٢٠[ :لافنألا] « اولوت الو < :ُهلْؤَقَ

 . "هالاو ءاتلا ديدشتب

 لاهسإب ئرفو ،نيتزمهلا راهظإب ٣٢( :لافنالا] 4 اَنِتتا 5 ءاَمَسلا َنم» :هلوت

 .'”(امس) ءايلاك ةينائلا ةزمهلا

 .يازلا داصلا مامشإب ئرُفو ٣٥[ :لافنألا] « ةَيِدضصَتَو  :هلقو

 .يئاسكلاو ةزمحو رماع نبال اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس )٢(

 ضفخيو نيونتلا كرثي صفح َو ،ءاهلا ديدشتو واولا حنمب (ديك َنُهَوُم) ورمع وبأو نايمرحلا )٣(
 ؛فاحتإو 0١١٦ :ريسيتلا .لاذلا نوبصنيو نونوني نوُماَبلاَو .ةفاضالا ىلع (ديك) نم لاذلا

 ٧٨/٢. ج

 )٤( :ريسيتلا .صفحو رماع نباو عفان اهحتفب ١١٦.

 .يزبلل اهجيرخت قبس (ه٥)

 .ارارم اهجيرخت قبس )٦(

 .ارارم اهجيرخت قبس )١(



 ,يناتلا "زجلا ) ظافلالاو ةم ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٢٤ , ٨

 مضب ئرفو ،ميملا رشو ىلوالا ءاتلا حب ٣٧[ :لافنألا] > ريميل ط :هلوقو

 ."شا ةيناتلا ءايلا ديدشتو ميملا حتفو ءاي
 ةيتألاو هذه يف اهرشقكو نيعلا مّضب ٤٦[ :لافنالا ةوذُعلاب» :ةلوَتَو

 1 )٢) (قح)

 ؛َييَح» ئرقو ،ةحوتفم ةَدَّذَشُم ةدحا ءايب [! :لافنالا 4 يح نَم» :ةلوَقَو

 .'"”(ص ه ا) ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نيئايب

 ئرو .ميجلا حتف تفو ءالا نوكسو ءاتلا مضب ] :لافنالا] 4 عجزت ) . :هلقو

 .'٨(ك ش) ميجلا ركو ءالا حب

 .)ءاتلا ديدشتب ئرمو ءاتلا فيفختب ٤٦[ :لافنألا] 4 اوُعَواَتَت الو ط :هلوقو

 ،ءاتلاو يازلا ديدشتب ئرقو ءاتلا ديدشتب ٤٨[ :لافنالا 4 َنَتَز ذإو » :ةلقو

 .'"(ق ر ل ح) «ذإ» دعب يازلا 7

 نوكسب ٢٨[ :ةدناملا] « ثفاَخَا يئ » كلذكو ٤٨[ :لافنألا] 4 ىرأ ينإ» :ُهلَْقَو

 .'(امس) امهني ءايلا حنمب ئرفو امهنم ءايل

 .ةَيِقَوَقلاب ئرقو ةملكلا لوأ ةيحتلا ءايلاب [ه. .لافنالا 4 ىنوت » :هلوقو

 .نارمع لآ ىف هركذ قبس )١(

 ٦. :ريسيتلا )٢(

 )٣( :ريسيتلا ١١٦.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا ١١٧.

 )٨( :ريسيتلا .نيءاتب رماع نبا ١١٦.



 ٢٢٥ ي/ 2 . صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 .'"(ص ر امس) ةيِقْوَقلاب 1 ئرثو .ةيِتُحَتلاب ٥٩[ :لافنألا] 4 َنَبَسحَي » : :هلوقو

 .'""اهجتفب ئرفو ةزمهلا رسكب [ه٩ :لافنألا] « َنوُرجغُت ال ْمُهَنِإ ط :هلوقو

 .'""اهرشكب ئرفو نيتلا حب ٦١[ :لافنألا] ملل < :هلق

 .ةيقوفلا الاب ئرقو .ةيتحتلا ءايلاب [٦ه :لافنالا] « مكنم نكت نإ» :هلوق

 يف ةّيِقَوَقلا ءاتلا ئرفو .ةيِتْحَتلا ءايلاب امهالك ٠٦! :لافنالا 4 نكي نإف , :هلق

 .نيعضؤمْلا

 مضب 4 ىَراَسألا » ئرفو ،ةزمهلا حق ٧٠[ :لافنالا « ىرسَألا» :لوق

 .'ةزمهلا

 7 ئرقو ،واولا حنفب ٧٦[ :لافنألا] « مهتيالو نم مُكَل اَم» :ُهَلوَقَ

 :ةءارب يهو ةبوتلا ةروس نمو

 ريغ اددشم فقولا ىف ئرُمو ،زوممَهَم اج :ةبوتلاا 4 يرت ةللا نأ » :ةلوق

 عم ةزمهلا تلدبأ دقو ،'"(ل ف) دملل دئاز فرح نيكاشسلا ثيحو ،زومنهت

 .امهلبق ام امهيف ام ءاي ءايلا عمو اؤاو واولا

 )١( :ريسيتلا ١١٧.

 )٢( :ريسيتلا .اهحتفب رماع نبا ١١٧.

 )٢( :ريسيتلا .ةبعش ١١٧.

 .امهيف ءاتلاب نوقابلاو "طقف لوألا عضوملا يف ورمع وبأو ‘نيعضوملا يف ءايلاب نويفوكلا ()
 ١١٧. :ريسيتلا

 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأ ١١٧.

 )١( :ريسيتلا .ةزمح ١١٧.

 يبأك هنع فالخب ماشهو ةزمحو ،ةرشعلا ءارقلا نم رفعج وبأ أرق ماغدإلاب ءايلا ديدشتب )٧(

 ٣٤٢٣/٣. ج :تاءارقلا مجعمو 0٨٧/٦٢ ج :فاحتإ .فقولا يف رفعج



 ؛ينانلا هزحلا ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك .. _ ,, ٦

 .'اهرشكي ئرفو ،ةزمهلا حب ٦١٢[ :ةبوتنا] ه ْمُهَل َن َراَمْئَ ال » ُهُنزَقَو

 ؟ةميأ» ئرفو .ميملا ديدشتو ءايلا زمهب ١ :ةبونلا ٩ ةمئأ اولتاق » :هلقو

 ُدَمْلابو نيفيأب ٩ ةممئاأ » : ئ رقو هحتفو ميملا ديدشتو ءايلا رشو فنألا حب

 .'"(ل) ميملا نوكشو ءايلا ىلع ةروسكم ةزمممو

 '"؛« هللا دجشَم » ئرمو ا٠" :ةبرتناا هللا دجام » ئرو

 .)ءايلاك ةيناملا ليهشتي ئرقو ©نيتزمهيب ٢٢( :ةبولاا 4 نإ ءايلؤأ» :ةلقو

 .ا"(ص)ر 4 مُكْتاَريِشَعَو ئرُفو ٢٤[، :ةبوتلا] 4 مكْئَريِشَع عو » :هلوقو

 .'}(ف) الامش ئرُقو ،لامش ريغ ٥" :ةبرتلا 4 قاضو » :هلقو

 '"(امس) ةيناتلا ليهشتپ ئرُقو ©نيتزمهب ا٢ه .ةبرتلا نإ ءاَش» :ةؤ

 ةَمَضبو ،(ف ك امس) يازلا نيونتب ا٠٢ :ةبوتلا) هللا نا ريرغ : .هلوو

 .ا ةدح او و

 ئرقو ،ةموُمْضَم ةزمهو ءايو ءاهلا رشككي ٢٠[ :ةبونلا ؟ َنوُتهاَضُي » :ةلؤَقَو

 .ا٦) ( رقن ش )١ ءاهلا مضو ةزمه الو ءاي الب 4 َنوُهاَضُي <

 )١( :ريسيتلا .رماع نبا ١١٧.

 يبا ىلع يتءارق نم ماشه لخداو شعقو ثيخ نيتزمهب (ةئبأ) رماغ نئاؤ نويفوكلا أرق ٣
 ٧)١. :ريسيتلا .دم ريغ نم ةرسكلا ةسلتخم ءايو ةزمهب نوالا .اقلا امهنيب حنفلا

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا ١١٨.

 .ارارم اهجيرخت قبس )٤(
 )٥( :ريسيتلا .ةبعش ١١٨.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )٧(

 )٨( :ريسيتلا ١١٨.

 )٩( :ريسيتلا ١١٨.

 



 ٣٢٢٧ - صنلا قيتعت :ىناثلا منلا
 . ١٥

 فقوو .اهديدشتب ئرفو .ءالا ةزمهب ٣٧[ :ةبوتلاا 4 ييلا < :هلقو

 «؛وزف» ك رارلا عم اؤاو .ءابا عم ءاي ةزمهلا لادبإب (ل ف) مهضعب
 ماغذإل اب ههبش و ا٨٢٢ :ةربلا ))

 ."هج ئرفو .ءايلا مضب ا٧٢ .ةبرلا 4 لضي » :هلزقو ١

 ةيناملا ليهشتب ئرفو .نيتزمهب ا٧٢ :ةبرتلاا 4 مهلاممغأ غوش» :ةلؤقؤ

 .'"'(امس)

 .'!(ت م ح) ههبشو الامش ئرفو ، لامش ريغ ٤٠[ :ةبوتلا] « راَقْلا ين » :هلوق

 .':'اًلامُم ئرفو لامش ريغ ٤٧[ :ةبوتلا] « مكوُداَر « :ُهَلَقَ

 لاذلا حتفو ةئِكاَس ةزمممو فلألا نوكشب ٤٩[ :ةبوتلا] يل نذا < :هلوقو

 .(ح ج) ادم ةزمهلا لادبإب « ْنَذوأ لوقت » ،نومتلا نوكو

 .'اةلامإلاب ئرفقو ،لامُم ريغ [ه :ةبوتلاا 4 ىدحإ ال » :لوق

 ."(ش) هممَضب ئرُقو فاكلا حئقب 4 اهزَكؤَا , :هلق

 .'_}(ش) ةيحتلاب ئرقو ،ةَيِقوَقلا ِءاتلاپ [ه٤ :ةبونلاا 4 َلَبقث نآ » :هلوقو

 )١( :ريسيتلا .ماشهو ةزمح ثلاثلاو شرو يناثلاو ثءارقلا رثكأ لوألا ١١٨.

 رسكؤ ءاتلا حنمب نوُثالاو داضلا حتفو ءايلا مضب (هب لَض) يئاشكلاو ةّرمَحَو صفخ ()

 ١١٨. :ريسيتلا . (هب لضت) داضلا

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس (ه٥)

 )١( ج :فاحتإ .ورمع وبأو شرو واولاب دملاو لادبإلا ٩٦/٢.

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٨(

 )( :ريسيتلا ١١٨.



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ِ -- ٢٢٨
 ۔۔ ۔۔۔َ۔۔۔.۔۔۔۔ - ۔` 7 .۔ 70 %. .....

 ةزمهبو واولا زومهَم ميملا مضب ا٠٦ .ةبرعلا مهبولق ةقلَوُملاَو» :هلوقو
 كلذكو ،اهزمه ليهشتب ماللا ددشم زمه الب ئرفو 6ماللا ديدشتو ةحوتفم

 .'"'هجنقب ئرقو ،ءاتلا مضب « مُهُبوُلُت » ،'مض دعب كرحتم درفم زمه لك

 .'"'لاذلا نوكشي ئرقو لاذلا مضب ٦ .ةبرتلاا ؟ ريخ نذأ » :هلوقو

 ه١ ۔ ه 22:. 4 7 . ,٠ ده . 2 : هو

 ."'(ف) ةرشكلاب انوم ئرقو "مضلاب نؤش ١[ .ةبوتلا ةمحَرَو» :هلوقو

 .ُازوُمهَم ريغ ئرقو ©ءايلا زوممَهَم ٦٦[ :ةبوتلا] 4 ةفئاط ْنَع ثفنت نإ < :ُهلوَقَو

 ئُِفو .4 ةفئاط » بصنو لاذلا رسكو نونب ٦٦[ :ةبوتلا 4 ةفئاط ذع مكنم {

 .ا٦) ( ك) ش امس) « ةفئاط < عفرو لاذلا حتفو ةيقوفلا الاب

 نم ءائلا نوكشي ئرقو ‘نؤ تشمو ا٢ :ةبوتلا يرجت تاّنَج» :ةلوق

 .'؛'ريبكلا ماغذإب 4يرجت» نم ءالا ددشم 4ثاّنَج»

 ئرفو ،امهنم ءايلا حب !ه :ةبوتلا ؟اؤُدَع ىعَم»و .هادبأ ييَم»و

 رفنا) ؛اًوذَع يِعَم» نكسو ،(رص ش) ٩اَدَبَأ ئيقم» نم ءايلا نوكشب

 .'“(ش ص

 .اهجيرخت قبس )١(
 .ذاش الو حيحص يف ال اهبصنم نم دجوي ملو ،ةعوفرم عامجإب هذه (مهُبولق) )٢(

 )٣( :ريسيتلا :رظناو .اهجيرخت قبس دقو .عفان ٩٩.

 )٤( :ريسيتلا ١١٨.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا 6١١٨ ١١٩.

 (يرجَت تائَج تاتمؤُملا) اهلبق يتلا ةملكلا يف امنإو (يرْجت تائَج) يف سيل ماغدإلا )٧(
 :تاءارقلا مجعم :رظنا .ورمع وبأ كلذب أرق "ميجلا يف اهماغدإو (تانمؤملا) ءات نيكستب

 ٣: ٤٢٤. ج

 )٨( ١ ريسيتل : ١٢٠.

 



 ٢٨ : صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 .'ادوُدْمَم نيسلا مضي ب ائرفو نيتلا حق ٩٨[ :ةبوتلا] 4 لا { . :ُهلَْقَ

 همضب ئرقو ءالا نوكشي ٩٩[ :ةبوتلا] 4 ةبرق ) ئرفو 7 ٢ ٢ .

 .'"4اَهِْحَت نم» ئرُفو .١٠.٠[©5 :ةبرتلا] 4 اَهَتُحَت يرجت , :هلوق

 .'"(ص ك امس) 4 َكتاَوَلَص» ئرقو 6ا٠٠ج .ةبولاا 4 كتالص نإ » :هلوقو

 .“"(ص رفن) واولا زمَهب ئرمو ،ا٠٠` :ةبوتلاا 4 َنؤَجزُم» :هلق

 '_واو ريغب ؟ نيذلا » ارفو "! ٨ا٠.» :ةبوتلاا ؟ اوُدَحَتا َنيذَلاَو» :ةلوق

 'مخفم ريغو ثءارلا ميخفتب ٠٠7[ :ةبوتلا] 4 اداَصزِإَو» : :هلوقو

 ريخألا نونلا حتفو س سسأ » فأ حق ٩. . .ةيولا 4 هناينب سسأ نمَقأ» :ةلو

 .'"4 هئام 7 اين » نم ريخألا نونلا مضو 4 سسأ » فلأ مضب ئرُقو .4 هناينئ» نم

 .'ءازلا نوكسب ئرُقو ،ءازلاو ميجلا مضي ٠.٩[ :ةبوتلاا فرج :ةلوق

 .'"'نْيَب نيب شزؤو ،الامش ئرقو ،لامش ريغ « راَه» :ةلقو

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا ١١٩.

 ١١٧٩. :ريسيتلا .شرو (!)

 )٣( :ريسيتلا .ريثك نبا ١١٩.

 )٤( :ريسيتلا ١١٩.

 ١١٩. :ريسيتلا (نوؤججزُم) اوأرق (ه)

 )١( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ١١٩.

 .اهجيرخت قبس )٧(

 ١١٩. :ريسيتلا .رماع نباو عفان (ه)

 ١١٩. :ريسيتلا .ةزمحو ةبعشو رماع نبا ()

 نيظفللا نيت شروو 6حنقلاب (راه) شفخالا نع شاقنلاو ماشهو صفخحَو ةَرمَحَو ريثك نبا )١٠(

 :ريسيتلا .بلقلاب ةنم انيع تلعجق لغفلا نم امال تتا كيد يف ءازلاو ةلامالاب ةوئاتلاؤ
 ٩ 1٦٢٠



 ؛ينانلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك " ه ٢٤٤

(١( 
 . ( ر ص امس) هَمَضب ئرفو ءالا حنفب ٠] :ةبوتلا] 4 َظَقت ط :هلقو

 ٣ ٨ 5 5 < ِ و. - و . ,
 6ماللاو ءاتلا مضو ةيتحتلا ءاتلا حتفي ١١[ :ةبوتلا ؛نولئقيف» :هلؤقو

 و

 ريخألا ميدقتب ئرق دقو .ماللا مضو ءاتلا حتفو ةّيِتْحَتلا مضب هولتق

 .'"(ش) لؤألا ريخأتو

 ةئقؤفلاي ئرقو ددشم ريغ ةيِقؤفلا انلاب ١ :ةبونلا 4 غيزت داك» :ةلؤقو : َ : 2 .۔ ,ح ّ َ.{٨

 .'"'ددشم ريغ ةّيِْحَنلا ءايلاب ئرفو 6ادَذَشُم

 .'الامم ئرقو لامش ريغ ا٨١ :ةبوتلا 4 ثقاَضو» .4 ٹقاَض» :ةلقو

 يف نيِلا موغدم ئرقو ،مغدم ريغ ١١٢٤[ :ةبوتلا 4 ةروس ثنزنأ ام» :هلوقو

 .'"؛ءاج ثيَح اهومغدأ نيسلا لبق ثينأتلا ءات ثيَحو ،ءاّنلا

 ئرفو لامُم ريغ ٦ مُهَداَرَق »و ١٦٢٤[© :ةبوتلا] 4 مُهْنَداَرَق و 4٩. ُهْنَداَر < :هلوقو

 1 '“ةلامإل اب

 . '١'ةيِقؤمقلاب ئرقو ٠ ةيتحتلا ءايلاب٦ :ةبوتلا] 4 َنؤَرَي الأ :هلوقو

 يف ءائلا ماغذإب 7 ،مغدم ريغ ٨٦[ :ةبونلاا 4 ةروش ثَزنأ » :ُهلؤَقَو

 ١ نيل (٨) 1

 )١( :ريسيتلا ١٢٠.

 .يئاسكلاو ةزمحل نارمع لآ ةروس يف اهجيرخت قبس )٢(

 .هركذ مدقتف نيبراقتملا ماغدإ امأ 0١٢٠ :ريسيتلا .ءايلاب ةزمحو صفح ()

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .ءاتلاب ةزمح ١٦٠.

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ١ ٢٤ ر ۔ ,رسح صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 ميجلا يف 4 َدَقَل ط نم لادلا ماغذإي ٦٢٨[ :ةبوتلا 4 مكَءاَج ُذَتَل ط :هلوق

 . مغدم ريغ لصألاو .4 ذَقَل » دعب ميجلا ددشيو

 :سضتوي ةروس نمو

 (ح ص ك ش) ئرثو ءءالا لامش ريغ '"(فق) ا١ ؛سنويا 4 رلا» هلوق
 . '"اةَلامإلاب

 نون زمرب ئرُفو .نيفلألا عطقب نيعضوم يف [! :سنوي] ٩ رذنأ نأ » :ةلؤَقَو

 .'‘ةريغص ءارمح

 .ك ح ) 4 زخيسَل» ئرفو 6ا٢ :سنوي) 4 حال » :ةلز

 ةرشمكب ئرفو ،فلألا دعب ةزمهو داضلا رشكي [ه :سنوي] 4 ءايض » :لوق

 .'»(ز) فيلا دعب ةزمهو ةّدَمو ،ءايلا ىلع ةحوتفم ةزمقهلاو داضلا

 ىلع ةديدشقلاو نونلاب ئرو ،ةَتِيحَتلا ءايلاب !ه ؛سنريا 4 ُلصَقُي» :ةزقو
 .'(ش ص مع) نيهجولا يف "داسلا

 .اهجيرخت قبس ()

 لك ىلع تكسي ناكف رفعج هب أرق يذلا تكسلل ريشت وأ ،(رلا) دعب فقولا ةمالع (فق) )٦(

 ١٠٢/٢. ج :فاحتإ .ةفيفخ ةتكس اهنم فرح

 رجحلاو ميهاربإو فسويو دوهو سنوي :روس لوأ يف (رلا) صفَحَو نولاقو ريثك نئا زق )٣(
 ١٢٠. :ريسيتلا .ةلامإلاب نوتلاو .نيظفللا نيت شروو ،حنفلاب دعرلا ةروس لوأ يف (رملا)و

 زمرب ئرقو) هلوقي دصقي اذام يردأ الو عطقلل ناتزمهلا نوكل (رذنأ نأ) يف ةءارق دجوت ال (

 ءامدقلا ناكف (رذنأ) يف لاذلا دنع نونلا ءافخإ دصقي ناك نإ الإ (ةريغص ءارمح نون

 .يقيقحلا ءافخإلل ةراشإ ةريغص ءارمح نون ةملكلا هذه قوف مهفحاصم يف نوبتكي

 )٥( :ريسيتلا ١٢٠.

 )١( :ريسيتلا .(َاتض) أرق لبنق ١٦٠.

 .فيحصت وهو (ءافلا) لصألا يف )٧(
 )٨( :ريسيتلا ١٦٠.



 ؛يناتلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ا - 7 ٢٤٢

 رنكو داضلا رشو فاقلا مضب ١[ :سنويا 4 مُهُلَجَأ مهيلإ يضْقَل» :ةلق
 فاقلا حق ئرفو .4 مهلَجا » نم ماللا مضو امهمضو ،4ممهييَل» نم ءاهلا

 .4 مُهلَجا » نم ماللا حتفو « مهيلإ » نم اهمضو ءاهلا رسكو داضلاو

 ءايلا ىلع ةَئيكاَس ةزمهو فيلألا نوكشب ااه :سنويا تلا انءاقل » :ةلقو

 ةيناثلا ةزمهلا (ح) تنا انءاقل » ئرفو .ةيوقلا ءاتلا ىلع ةرشكو ةيحتلا

 7 ةذَملاك

 هلوق كلذكو ،'"'اهجتفب ئرفو ءايلا نومكشب [ا٥ :سنري] 4 ييف » :هلؤَقَ

 .'؛'« نأ » لبق اهجتفب ئرو ،ءايلا رسكب يل»

 ؛ثاَعأ» دنع اهجتفب ئرقو ،ءايلا رشمكي (١ه :سنريا ؟ فاَحَأ يإ » :ةلؤَقَو

 .'}(امس)

 ئيرفو ،لادلا لبق اضيأ فيآو فلأ مالب !: ؛سنريا ؟ممكاَرذأ الو» :هلوقو

 .ًكاَرذأ» ةنامألاب نيتظفللا نيب .في ماللا دعب في ريغب ؟مكاَرذألَو»

 ."عقو ثيَح «ممكاَرذأو

 .'‘ةَّيِقَوَقلا ِءاتلاب ئرقو .ةيتحتلا ءايلاب ١٨[ :سنوي] 4 نوكرشي « :ُهلْوَقَو

 .ةحتافلا لوآ (مهيدلو مهيلإ) نم ءاهلا مض ركذ مدقتو 0١٢٠ :ريسيتلا .رماع نبا )١(

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٢( :ريسيتلا .رمع وبأو عفان اهحتف ١٢٤.

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف 0١٢٣ ١٢٤.

 )٥( :ريسيتلا ١٦٣.

 )٦( :ريسيتلا (غئارذآ الو) نوقابلاو (ماَرذألَ) ريثك نبا ١٦٢١.

 :ريسيتلا .ةلامالاب نوقابلاو نيظفللا نيب شروو حتفلاب ماشهو صفحو نولافو ريثك نبا )١(
 ٦١.

 )٨( :ريسيتلا .ءاتلاب يئاسكلاو ةزمح ١٢١.



 صنل ١ قيقحت :يناثلا هسقلا
 ٢ ٤ ٢ \: : ه 7

 ةلمهملا نيِسلاو ىلوألا ةّيِبْحَتلا ءايلا مضي ا٢٢ :سنوي] ٩ مكرَيتي» :هلوقو

 نيشو نونو ءايلا حنمب 4 مكرشنَي» ئرقو ،اهرشمكو ةينائلا ءايلا ديدشو

 .ءالا مضو موُمْضَم مجعم

 وهو ،(رفن) هلبق ام يف ةميِم موغدم ٢٢! ؛سنويا ؛َعاتَم» :هلقو
 .'""جاليإلا يف 4 مُكينأ»

 ةيناملا ليهشتي (امس) ئرفو ،نيتزمممت ٢٥! ؛سنوي) ىلإ ءاشي نَم» :ةلو

 بهذم ءايلاو ةزمهلا نيبو ءارقلا بهذمو .واولاك ناتزمهلا اذكه ثيخ

 .'"'نييوخنلا

 .'٧(ر د) هنوكس ئرو ،ءاّطلا حم ٢٧[ :سنري] ه اعطق » :هلقو

 .تخت نم ةَدَُحَوُمْلا ءاتلاو قؤق نم ةنملا ِءاتلاب ٢٠[ :سنوي] ٩ ولت » :هلوقو

 .'ث؛(ش) نيقوفلا نيياتلاب ئرو

 ديدشتب ٢١( ؛سنويا 4 ّيَحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم َيَحلا» :هلو

 .'»نينياس ديدشت الب كلذكو ،امهرشكو نێَعضؤَمْلا يف 4 تيملا » نم نييابل
ُ 
 م

 .'(مع) تاملك » ئرمو ءا٢٢ ؛سنريا 4 تملك ثّقَح» :ةلز -

 )١( :ريسيتلا .رماع نبا ١٦٢١.

 ريثك نبا مهو (رفن) فلؤملا راشأ امك ءارقلا ضعبل سيلو ءارقلا لكل نييلثملا ماغدإ )٢(

 .مهدحو ءالؤه ىلع اروصقم سيلف ،رماع نباو ورمع وبأو

 .اهجيرخت قبس ()
 ١٢١. :ريسيتلا .يئاسكلاو ريثك نبا ()

 )٥( :ريسيتلا ١٧٦١.

 .نارمع لآ ةروس يف اهجيرخت قبس )٦(

 )٧١( :ريسيتلا ١٢٢.



 ؛ينانلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٤٤ ٨.

 رشقو ميملا ديدشتب ٥! ؛سنويا ؟ ئدهي نأ الإ يدهت ال نَمَأ» :ةلوق
 حتفو ميملا ديدشتب ئرُقو ،(ت ن ص) دملا هيف زوجيو لادلا ددشم ءاهلا

 لادلا رشكو ءاهلا نوكسو ميملا ديدشتب ئرقو «(ح ب) لادلا ددشم ءاهلا

 فيفخ لادلا روسكم ءاهلا نوكسو ميملا فيفخ ؟نقأ» ئرفو .ايفخ
 .'""(ش) لادلا

 .'"(ش) يازلاو داصلا مامشإب ئرو ٣٧[، :سنوي] 4 قيدضت , :هلقو

 نيلا حتفو ؛ َنِكَل» نم نونلا ديدشتب [:؛ ؛سنريا ؟سانلا نكلو » :ةلؤَقَ
 (عفر)و نينيكاسلا ءاقتلال نونلا رسكيو نوتلا فيفختب ئرقو 04 سساّنلا» نم

 .ا''(ش) « سانلا »

 .نولاب ئرُقو .ةيتحتلا ءايلاي ٤٥[ :سنريا 4 مُهرشحخت مويَو» :هلؤقَو

 ليهشتب ئرقو فلألاو ةزمهلا حنقب ٤٩[ :سنري] « ْمُهَْجَا َءاَج » :هلقو

 .(ب ح د) نيتزمقلا

 هلصأو ميم يف ميم ماغدإ هنأل ؛ذاشلا يف الو حيحصلا يف ال دحأ اهب أرقي مل ميملا فيفخ )١(

 .(نشأ) تراصف (نق مأ)

 نولاقو لالا ديدشتو ءاهلاو ءايلا حب (يدهي آل نما) رماع ناو شروو ريثك نا )٢(
 يديزيلا لاقو .ناكسالاب نولاق نع صلا ،ءاهلا ةكرَح نايفخي امهنا الا كلذك ورمع وبأو
 حنفب صفحو .ءاهلاو ءايلا ركب ركب وبأو ،حنقلا نم ائيش ءاهلا مشي ناك ورمع يبأ نغ

 .كلذل هبتنيلف انه ةقيقد ريغ (ت ن ص) فلؤملا اهركذ يتلا زومرلاو

 .اهجيرخت قبس )٢(
 .(سانلا عفر) :باوصلاو ©تفيحصت وهو (سانلا بصنو) لصالا يفو ١0؟! :ريسيتلا )٤(

 .اهجيرخت قبس دقو ،ءايلاب صفح )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(



 :0 .. .. يصنلا قيقحت :يناثلا سنل

 0 يسم ئرُفو زوممَهَم ٥١[ :سنويا 4 نآلا ط :هلوقو

 ١ (ح )١ 7 ئرفو ٦ ءالا نوكشب ٥٣[ :سنويا 4 يتَرَو ط :هلوقو

 .'""(ك) ةئفلاب ئرفو .ةيبْحَتل لا ءايلاب ٥٨[ :سنويا 4 ن وُعَمخَي ةحب , :هلو

 .'"ةرسكب ئرُفو ،يازلا مضب ٦١[ :؛سنويا 4 ثرت < :هلوقو

 الب ئرفو .ةدمو فيلألا ىلع ةَحئَقو ةزمه [ه :سنوي] نلآ لق » :هلوقو

 :نيترشمكب هل كلذ لجأ نم ،ماهفتسا اذه 4 لا» نم فيألا حق لب ةزفق

 (٥, هللا هللا وهو له

 انمو ،امهنم ءازلا حمب ا١٦ سنري] « ربكأ الو كيد نم رضأ الو» :ةلق
 .'٧ا .

 .'"(امس) ة ةيناملا ليهشتي ئرُفو ،نيتزمهلاب ٦٦[ :سنوي] 4 نإ َ ءاكرش رش » :هلوق

 فلأ رشقو 4 يرجأ » ءاي حب ٧٢[ :سنوي] 4 ىَلَع الإ يرجأ نإ { : :هلوق

 .فلألاو ءايلا نوكش ٤ ئرفو .4 )

 ةزمه لهس هلك ءامدب ةزمهو مأللا ناكساب وُاَتْلاَو زمه ريغ نم مأللا حي عفان (ا)
 نذا هللآ لق)و (نيركذلآ لق) هلؤق وخت ههبش كيد يف ماهفيسالا ةزمه دعب ييلا لضزلا
 نالو اَهفغضيل فلاب اهلبق يجلا نيتو اهنيت لصف الَو مهنم دخأ اهققحي ملو (ريخ هللا) (مكل
 ١٢٢. :ريسيتلا .اهمزلي نييوحنلاو ءارقلا رثكا لوق يف لذبلا

 )٢( :ريسيتلا ١٦٤.

 )٣( :ريسيتلا ١٢٢.

 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلا ١٢٢.

 كانه نأ ودبيو اديج اهانعم حضتي مل فلؤملل ةريخألا ةلمجلاو ،(نآلاء) يف اهجيرخت قبس ()

 ١٢٣. :ريسيتلا .ةزمح ()

 .اهجيرخت قبس ()

 )٨( :ريسيتلا .صفحو ورمع وبأو رماع نباو عفان اهحتف ١٦٢٤.



 ؛يناثلا .زجلا) طظافلالاو ةحاصتقلا يه بيذهتلا باتك ت ٦ ٤ ٢ , ٨

 فقو اذإو 4 نمو وُهاَنيَجَتَق» ئرُمو .ا٢ :رسنويا 4 نمو هاَنْيَجَتَف» :هلؤَقَو
 .'""٩ُةاَنْيَجَتَف» ههبشو

 ديدشتب ٢٧[ :ءارعشلا] 4 راًخحَس .7 ئرثو ٧٩[© :سنوي] ؛رجاش ط :هلوقو

 .'"ءاَحْلا

 دمب ئرفو ،«عب» ىلع دم الب ٨١[ :سنري]ا 4 زحختلا هب مثنج ام» :هلزقَو

 7 م . . 2

 . )٤) ( ثك امس ) هجئفب ئرقو ٠ ءايلا مضب ٨٨[ :سنري] 4 اولضێل < :هلؤقَ

 ءابلا رسكو ىرخألاو ىلوألا ءالا حق ٨٩[ :سنوي] 4 ناعم الو» :لوقو

 فيفختو ةيناتلا ءاتلا ديدشتب ئرقو ،نوتلاو ةيناتلا ءاتلا ديدشتو ةَدَحَوُمْلا

 .نونلا

 < فلآ حتفو ءاتلا متشب ٩٨[ :سنوي] 4 ثَنَمآ » :هلَْقَو

 .'(سش) 4 هنإ » فلأ رشو ءاتلا

غ
٠ 

 
-
-
؟ ٠ [مضب : 

 
 رق [ و ؤ 4

 آ :سنوي] > نآلا ط :ُهلْوَقَو

 .'”ليهستلاب 4 لَسَق» ئرثو ،زوممهت ءايب 4 لمق » :ةلوق

 .اهجيرخت قبس )١(

 .فارعالا يف اهجيرخت قبس )٢(

 )٢( :ريسيتلا .ربخلا ىلع دم ريغب نوقابلاو ،ماهفتسالا ىلع دملاب «رحسلاء هب» ورمع وبأ ٧٢٣.
 .ماعنألا يف اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .ناوكذ نبا ١٦٢٣.

 (مض) لدب (نوكس)و ،(ئرق) لدب (هلوقو) فيحصت هيف نيترصاحلا نيب امو ١٢٢ :ريسيتلا )٦(

 .تبثأ ام باوصلاو

 .اهجيرخت قبس )٧(

 .يئاسكلاو ريثك نبال اهجيرخت قبس )٨(



 ٨٨. ٢٤٧ صنلا قيقحت :يناثلا قل

 .« تاملك » ئرقو 6٩١ ؛سنويا 4 ثميلك» :ةؤ

 ن ل اب ئر و . ةّيِتْحَتل لا ءايلاب ١٠٠[ :سنوي] 4 سجرلا ل : : و { : زق

 (٢)
 ٠ (ص)

 رشمكب (و رفنا) ميجب 4 جن » ئرقو ،ءالاب اا ؛سنويا 4 يجَتن» ؛هلؤَقَ
 .'")ءاي الب ميجلا

 :دوه ةروس نمو

 نب شزو ،(ك ح) ءارلل ةامإڵاب ئرقو ،لامش ريغ ا١ :دوم] « رلا» هلوق
 )٤)۔ ..

 ."ماللاو ءائلا ديدشتب ئرثو .ماللا ديدشتب ٣[ :دوه] « اولوت نإو » :ُهلَقَ

 .'(امس) هحتفب ئرُقو ،ءايلا نوكشي [+ :دوه] « يّنإَق » :هلق

 .'"(ش) « حاس » ئرقو 6اد :دوه 4 خيس الإ» :ةلز

 .'_)(ف) ةلامإڵاب ئرقو لامش ريغ ٨[ :دوه] 4 َقاَحَو < :هلوقو

 .ماعنألا يف اهجيرخت قبس ()

 ١٢٢٣. :ريسيتلا (؟)

 اهيلع فقو ةرشعلا نم بوقعيو ديدشتلاب نوقابلاو .ديدشت الو ءاي نودب يئاسكلاو صفح ()

 ١٢٠/٢. ج :فاحتإو 0١٢٣ :ريسيتلا .ءايلاب

 لوأ يف ىفوتسم هرظنا ©ليلق ءارقلا ددعل فلؤملا زومرو سنوي لوأ يف اهجيرخت قبس (

 .سنوي

 .يزبلل ازارم اهجيرخت قبس (ه)
 )( :ريسيتلا ١٢٦.

 .اهجيرخت قبس )٧(

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ه ٢٤٨.

 .'(ح ا) هحتفب هجئقب ئرفو ءاتلا نوكشب ١٠[ :دوها 4 هنإ يّتَع ه :هلق

 .'"(ر ح د) جف ئرفو ،ءايلا نكست !"ه .دوها ؟ ممكَل ين » :هلقو

 .'"(امس) 7 ئرقو ٠ ءاتلا نوكب ٢٦[ :دوه] 4 فاخا ىنإ < :ُهلْوَقَو

 ءايلا زمهب ئرمو زمه الب ٢١ .درها يداب » :ةلوق (٤)

 .''(ش) الامم ئرُمو ،لامُم ريغ اه :دوها 4 يناتآو » :هلوق

 .'"(ص ك امس) اهجتفب ئرُقو ،نيعلا مضب ا!٨ :درها 4 تيَمُعَق» :هلوقو

 ."اويوكشي ةئرفو ،ءايلا حق ٢٩! :درا ؟َيرجا ني» :ةلقو

 4 مكارأ » اهجتفب ئرمو ،ءايلا نوكشب ا" :دوها 4 يكلو » :ةلقو
 .'_(_ه ح )١

 .“(ح )١ هجنقي ئيفو .ءايلا نوكم ا٢! .درما 4 يجضن» :ةلو

 .""(ج حر) ةزمهلا ليهشتب ئرفو .نيتزمهب ا٤. :دوه] ه انمأ عاَج» :ةلؤقَو

 )١( :ريسيتلا ١٢٦.

 ورمع وبأو ريثك نبا اهحتفب أرق دقو اهحتفو (ينإ) ةزمه رسك امنإو ٧ءاي حتف انه سيل ()
 ١٢٤. :ريسيتلا .زمرلاب فلؤملا راشأ امك يئاسكلاو

 )٣( :ريسيتلا ١٦٦.

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأ ١٢٤.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .ميملا فيفختو نيعلا حتفب هب (تيمَعق) اوأرق ١٢٤.

 )١( :ريسيتلا .صفحو ورمع وبأو رماع نباو عفان اهحتف ١٢٦.
 )٨( :ريسيتلا ١٦٢٦.

 )٩( :ريسيتلا ١٦٦.

 .اهجيرخت قبس )١٠(

 



 ٢٤٩ ,ء ٨ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةرشكب ئرقو 6نؤنُم ماللا رسكي ٤٠[ :دوه] « نيَجؤَز لك نم» :ةلؤقز ح . ف ٠2 / . .۔ ٠۔ ةح . .1 .َ ۔
 .'(ش ص رفنا) نيجوز ىلإ ةفاضإ ةجاو

 4 امماَرْخُم ط ئرو .ميملا حتفو ءايلاب ٤١[ :دوه] 4 اهاَرَخَم هللا مشب ط :هلوقو

 ةلامإلاب ئرقو ،مضلاو ةلامإلا يف نيب نيب (ص رفن) ئرقو ،ميجلا مضب

 .'"(م ح) مضلاو ةلامإلاب ئرقو حتفلاو

 ئرفو ،اذَدَشُم ةيبحئلا ءايلا حتفو "ءابلا حقي ا:٢ ؛دوها 4 تباي » :ةلوق

 نت ا » ئرقو ،(ن) احوتفم ءاتلا ديدشتو نوتلا حتفو ةدحوملا ءاتلا مضب

 اي» ئرقو ،'"(ر) [اروسكم] ءايلا ددشم نوتلا حتفو ةَدَعَُملا ءاتلا مضب

 .نكاس ءاي هولتيو نولا رسكب 'ُ«مونب

 ةرشك اهتيلو نإ ةنكاسلا ءالا ميخفتب ئرق !!: :دوه) 4 مكزا» :ةوقو
 .'"ههبشو اهدعب عَقَو ءالعتسا فورح وأ ٤4. بكزا َيَتُباي» :وحن ةضراع

 يعِلفأ» ليهشتب ئرفو ،نيتزمهب ٤٤! :دوم] 4 ييِلقأ ءامس اي» :هلؤقو

 .")مضلا لوألا مامشإب َعَقَو ثيح :ليقو 4ضيغو

 ١٦٤. :ريسيتلا ()

 مضلاب نوقابلاو ‘فلالاو ءارلا ةلامإ عم ميملا حتفب (اهارجَم) يئاسكلاو ةزمحو صفح ارق ()

 6٤٨ :ريسيتلا .ءارلا الامأو ميملا امض ناوكذ نباو ورمع ابأ نأ الإ .ةلامإ نودب (اهارجم)

 بسنت ةذاش ةارق ىهف فلؤملا اهيلإ راشأ ىتلا ةصلاخلا ءايلاب (اهيرجم) ةءارق امأ ٦٤

 . ` ٧١٢٥/٢ ١٢٨٦. ج :فاحتإ .يرصبلا نسحلل
 .ذاش الو حيحص يف ال انه ابأ ءابلا حتف نم ءارقلا نم دجوي ال )٢(

 .هدحو (ر) ىئاسكلا سيلو رثكالا ةءارق هذه ()

 يتأي هنأ ازيثك هتظحال رمأ فلؤملا دنع رركت دقو ،ةغل يه امبر ©قطنلا اذهب ةءارق دجوت ال )٥(

 يف تاءارقلا كلتل دوجو الو «اذكب ئرقو اذكب ئرق» :لوقيو ةءورقملا ةملكلا يف تاغلب

 .كلذل هبنتيلف هب ئرق ةغل حص ام لك سيلو ،تاغل لب ،ذاوشلا يف ولو تاءارقلا بتك

 .اهجيرخت قبس ()
 :فاحتإ .يئاسكلاو ماشه هب أرق (ضيغ) مامشإو ،ازارم اهجيرخت قبس نيتزمهلا ليهست ()

 ١٦٧/٢. ج



 : / ۔۔ب۔۔_۔. ذ, ٥٠

 ؛ينانلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . ٨

 ماللا نيونتو ميملاو نيعلا حتفي ب ٦[ :دومه] 4 !حلاص ز ريغ لَمَع نإ ث . :ُهلْوَقَو

 حتفو نؤنُم ريغ مالا حتفو هيملا رشمكب ٤ ئرو .4 ؤيَغ » نم ءالا مضو مضلاب

 .'"(ر) «ريَغ» نم ءازلا

 نوئلا رشو ماللا نوكسو زومئهَم ءايب !:: :دومم) ؟نلتنت الق» :هلوقو

 6'"'ةدّذشُم نوتلاو ماللا حتفو عطق فلأب 4 نلأست ال » م ئرفو ۔'""فيفخ

 زوممهَم « يتأت ة ًالَق » ئرقو ،'أ(ك) نوئلا نوكشب «نَلأشت ال » ئرفو

 .'(ح ج) ءايلا روسكم نوتلا ددشم ماللا حتفو فألا

 .( امس) اهجتفب ئرقو ٠ ءاتلا نوكب ٤٦[ :دوه] 4 كا ينإ» :هلقو

 . ''لوألا لثم ٤٧[ :دوه] 4 ذوعأ ينإ» :هلقو

 .'(د ةبحص) اهنوكشي ئرو ،ءايلا حق اه١ :دره) ؟ يرجأ نإ» :ةوقو

 ."هحتفب ئرقو ،(ءايلا) نوكشي اها :دره) 4 ينرظَق» :هلوقو

 ّ ُ ٠  . ّ و .ح )١٠)

 هجنَقِي ئرقو ،ءايلا نوكشي !ه :دوا 4 دهشأ ينإ» :ةلوق

 :ريسيتلا ١٢٥.

 ١٢٥. :ريسيتلا .ءارقلا رثكأ ةءارق

 ١٦٥. :ريسيتلا .ريثك نبا ةءارق

 .نونلا نكس هنأ فلؤملا لاق امك سيلو 0١٢٥ :ريسيتلا .ماللا حتفو نونلا ددش رماع نبا
 ١٢١٥. :ريسيتلا .شروو ورمع وبأ الصو ءايلا تبنأ

 :ريسيتلا ١٦٢٦.

 :ريسيتلا ١٦٦.

 :ريسيتلا ١٦٦.

 فيحصت وهو (فلالا) لصألا يف نيسوقلا نيب امو 0١٢٦ :ريسيتلا .يزبلاو عفان اهحتف
 .(ءايلا) باوصلاو

 )١٠( :ريسيتلا .عفان ١٢٦.



 :ىناتلا ١

 ىلع ةديدشتب ئرقثو .ماللا ىلع ةديدشت ٥٧[ :دوه] 4 اؤَلَوَت نإف < :ُهلْوَقَو

 )١)
 م الل ١ لي 7 ءاَئلا

ُ 

 حر) ةزمه الب ئرئو ،فيألا حتفو ةزمهب ا!٠ :دوها 4 انْؤمَأ عاَج» :هلقو مأ َ

.") 

 الامش 4 َءاَج 9 ئرفو ٠ (مر ح) لؤألا لثم ٥٨[ :دوه] 4 ات ؤ وأ َءاَج { : :هلوقو

 .'""ءاج ثئَح

 .'"(را) ه هجنقب ئرثو .ميملا رسكب ٦٦[ :دوه] 4 زئم م وي ؤي » : :هلق

 انون ئرفو 6(عف) لادلل ةدحاو ةَحْتَقِي [٦ه :دوم] ٩ رق َنإ» :ةلق
 ()٥'. كا ص رفنا) نيتح :ؤب

 ىلع انؤَس ئرئو ؤفرصنم ريغ لادلا حي ٦٨[ :دوم] 4 ةوُمَتل» :ةلوق
 .'"رشكلا

 رشب 4 ملس َلاَت ط ئرفو مضلاب نَوَتُم ٦٩[ :دوه] 4 مالس َلاَق < :هلقو

 .'"(ش) مضلاب نوتم ماللا نوكسو نيتلا

 ؛ىأر» فلأ ةلامإلاب ئرمو ،لامش ريغ اب٠ :دوه) « هيدنا ىأر » :هلوق
 .'“(م ص ش) هئار حتفو

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس )٣(
 .اهجيرخت قبس ()

 .اهحالصإ متو ءارقلا زومر ضعب يف فيحصت عقو ١٦٢٥. :ريسيتلا )٥(

 ١٢٥. :ريسيتلا .يئاسكلا )١(

 )٧() ريسيتل يتلا : ١٦٥.

 (٨) ج :فاحتإ ١٣٠/٢.



 ؛ينانلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ے - . .هر ٢ ٢٥

 ءايلاك ٧١[ :دوه] ٩ قاحشإ ِءاَرَو» ئرثو .ا٧ :درها ؛َقاَحشإ ِءاَرَو نمو »

 .'""(حر ج) ةئكاَسلا

 اهمضب ئرفو ،تخت نم ةَدُحَوُمْلا ءاتلا حقب [أ :دوما ؟ بوقع » :هلوقو

 .'"'(ر ص امس)

 .'"'مضلا نيِيلا مامشإب ئرفو ،ا١٨ .دوها ؟مهب َءييس» :هلق

 .'ُ'ةَلامإڵاب ئرمو ،لامش ريغ ا٨ :دره 4َقاَضو» :هلوق

 . "ءايلاب 4 ينوزخت الو » ئرُفو ٧٨[، :دوه] « نوخت الو » :هلقو

 .'"هيوُكشب ئرقو فلألا عظقب ٨١[ :دوه] رسأ » :هلوقو

 .'"(حد) همضب ئرقو ،ءائلا حنقي ٨١[ :دره) 4 كتأرما اّلإ» :ةلوق

 ."(ج ر ح) زوممهَم ريغ ئرقو ،زوممهم [ه! :دره] ؟انؤمأ ءاَج» :هلوقو

 .'(ر) هرشكب ئرقو (ءارلا) مضب ٨٤[ :دوه) 4 هريغ هلإ نم» :هلوقو

 .امهنم ءايلا نوكشب « اخأ ينإ»و {اه: .درما مكارأ يإ» :ةلزَقَو

 ."(امس) « فاَحَا يتإ » نم ءايلا حتفو (ها) ءايلا حق 4 مكارأ ينإ» ئرو

 .اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا ١٦٥.

 (٣) :ريسيتلا .يئاسكلاو رماع نباو عفان ١٢٥.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأ لصولا يف اهتبثأ ١٢٧.

 )٦( :ريسيتلا .نايمرحلا هلصو دقو }هلصوب ينعي هنوكسب ١٢٥.

 )٧١( :ريسيتلا ١٢٥.

 .اهجيرخت قبس ()
 .فارعألا ىف ىئاسكلل اهجيرخت قبس )٩(

 )١٠( :ريسيتلا ١٦٧. 9



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا ,« ه .. ٢٥٢

 .'"(ص ك امس) ؟ َكئاَوَلَصأ » ئرُمو ،اهد :درم) 4 كتالص » :هلوقو

 واولاك ةيناملا ليهشتب ئرفو ©نيتزمَهب ٨٧[ :دوه] 4 كنإ غات اَم , :ُهلْؤَقَو

 .'""فالخ نييوختنلا ءارقلا بهذم ىن

 ا'"ااهجتفب ئرفو ،ةريخألا ءايلا نوكشب ٨٨[ :دوه] « يقيفؤت اَمَو » :هلوقو

 هلوق نم ءايلا كلذكو ،'(امس) [هه :دومها « ىقاقش » نم ءايلا كيو

 . 6ث(م امس) ٩٢[ :دوه] 4 مأ يليهزأ»

 .'أ(ص) 4 مُكتاَناَكَم < ئرفو !٩٦[© :دوه] 4 مُكتَتاَكَم « .لقو

 .'''هلغم ىناملا اضيأو ۔(ج حر) زوممهَم ريغ ئرفو ،نيتزمهب !4 دوم) « امأ ءاجج» :ةلقو

 .'(ف) الامش ئرفو ،لامُش ريغ ١٠١[ :دوه] « مُهوذاَر < .لؤقو

 7 4 يتأي ط ئرثو .'١٨فلألا زشمقهب ١٠.٥[ :دوه] 4 تأي مؤي < :هلق

 ."(ر امس) ةئيكاَس ءايو زمه الب 4 يتاي َمؤَي» ئرقو ،'"'ةيكاَس ءايو فلالا

 .ةبوتلا يف اهجيرخت قبس (
 .اهجيرخت قبس (٢)

 (٣) :ريسيتلا .ورمع وبأو رماع نباو عفان ٢٧.

 )٤( :ريسيتلا ١٢٦.

 )٥( :ريسيتلا ١٢٧.

 .ماعنالاب اهجيرخت قبس ()

 .ارارم اهجيرخت قبس )٧(

 .اهجيرخت قبس (ه)
 )٩( :فاحتإ .رثكالا ةءارق ج١٣٥/٢.

 ١٢٥/٢. ج :فاحتإ .يئاسكلاو ورمع وبأو عفان الصو ءايلاب ارق (ا٠)

 :تاءارقلا مجعم .ورمع وبأو انقو ةزمحو س شرو (تاي) ءاي نودب نكل الأ ةزمهلا لدبأ )١١()

 .ةحيحص تسيل فلؤملا اهعضو يتلا زومرلا كلذل ٣٨/٤. ج



 (ينانلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا لا يفا بيذهتلا باتك ٢٥٤ 7 ٨٦
  

. ١( 
 ماللاو ءاتلا ديدشتب ئرقو .ماللا ديدشتب ١٠٥[ :دوه] 4 مَلَحت ال ف . :هلوقو

 ."( ص رفنا) هجتفب ةب ئرق و © نيلا مضب ١٠٨[ :دوه] 4 7 َنيذَل ) . :ُهلْوَقَو

 احوتفم نولا ديدشت ةو فلألا رشب ١١١[ :دوه] 4 ايل الك نو ١َو » : :هلقو

 رشكب ئرقو ٠ دشتو ماللا حفني 4 امل و ،حففلاب نوتم > الك و

 .'"(وامس) 4 اَمَل » فيفختو « الك »و افيفخ نولا نوكشو فلألا

 .'!(ص) 4 مُكتاَتاَكَم < ئرفو ١٦[، :دوه] « ْمُكَتَناَكَم { :هلقو

 ئرفو 6ميجلا حقو ةيخملا ءايلا مضب (عا) ٢٢ :هرما غجزيل» :هلقو
 .'"'(رفن ةبحص) ميجلا رشقو ءاتلا حنفب

 '»ءامأا مضو هممضب ب ئرقو لادلا نوكب ١٢٣[ :دوه] 4 ُهذْبعاَق 7 :هلوقو

 ءاي ةدايزب لصولا يف ذ «يهيتعو .يهيلإو» ئرثو 04 هيلَعَو هبق » :ةلوق

 .''هدعب كرحتم هلبق نيكاس ههبشو واو وأ

 .'(ص) ةيحتلاب ئرمو ،ةّيِْؤَقلاب ٣"[ :دوها 4 َنوُلَمْعَت اممَع» :ةلوق

 .اهجيرخت قبس ()
 )٢( :ريسيتلا ١٢٦.

 (امل) ةزمحو رماع نباو مصاعو ،اهديدشتب نوقابلاو ،نونلا نوكسب ةبعشو نايمرحلا )٢(

 ةدحاو ةءارق يف امهنيب فلؤملا عمج كلذلو 0١٦٢٦ :ريسيتلا .اهفيفختب نوقابلاو ،ديدشتلاب

 .ةقيقد تسيل ءارقلل اهب راشأ يتلا زومرلا كلذكو ،ءارقلا فالتخال قيقد سيل

 .ليلق لبق اهجيرخت قبس )٤(
 )٥( :ريسيتلا ١٢٦١.

 .ارارم اهجيرخت قبس دقو ،واوب ءاهلا لصي ريثك نبا ،ريمضلا ءاه ةمض ينعي )٦(
 .ريثك نبال هقباسك )٧(

 ال (رص) فلؤملا زمر كلذلو 0١٦٢٦ :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ءءاتلاب صفحو رماع نباو عفان )٨(

 .ءارقلا رثكأ ءايلاب اوأرق نيذلا نال ؛يفكي



 ٩ / . ٢٥٥ صنلا قيقحت :يناثلا منلا

 :ضسوي ةروس نمو

 شزؤو 6(ح ك ةبحص) الامش ءارلا ئرقو ،لامش ريغ ا١ :فسوي] 4 رلا» هلوق
  4ه 4 )١)

 "كد فقولا دنع ةئكاسلا ءاهلابو ءاي دعب

 لوطم ريغ هجنقب ئرُثو &،ءادنلا ءاي ليوطتب ٥[ :فسروي] 4 َيتباَي < :ُهلَوَقَو

 .'"'(ةبحص رفنا)

 شزؤو 8}(ث) الامش ئرقو لامش ريغ ٥[ :فسروي] 4 كايؤر ط :هلوقو

 .'ُ'َنيَب نيب ورمع ربأو
 . ) ه

 ٢٠[ :فسوي] « نييُم» رشمكب ٨. ٩[ :فسوي] « اوتا ٥ نييم لالَض ين » :هلق

 .4 ولف » فلأ مضيف لصف نإو ،فيألا نوكشي هلصو دنع 4 ,ارلا » ننم

 4 اولتقا )

 رآ » ئرقو ٧[© :فسروي] 4 تايآ » :هلوقو

 .اهجيرخت قبس ()
 ١٢٧. :ريسيتلا .ريثك نباو رماع نبا ثلاثلاو ،رماع نبا يناثلاو ،رثكالا ةءارق لوالا (!)

 .دوهب اهجيرخت قبس )٣(

 .اهجيرخت قبس ()
 )٥( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٦٧.

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )١(



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٦ , ٨

 .'"4« تابايغ » ئرفو ٧ا٠. :فسريا ؟بُجلا تبايغ » :ةلق

 لك ة ئرقو دحاو لك (ةيتحتلا) ءايلاب ١٢[ :فسروي] 4 بَعْلَتَو و غترَت ث :ُهلْوَقَو

 .'""(رفن) نونلاب دحاو

 ءابلا حب ئرثو ،ريخألا ءايلا نوكشب ١٢! هفسويا 4 ييئحتَل» :ةلؤقَو

 '"'ةريخألا

 .(ح ر ج) زمه الب ئرفو .ءاتلا ةزممَهب ١٢[ :فسوي] 4 بئذلا » :هلوقو

 .ك ِ ِ 7

 ركذ 4 بئذلا » و .4 تاباغو 9 .. :فسري] 4 بحلا تباغ , :ةلؤقَو

 ."ابيرق

 ئرُقو ،واولا ديدشتو نيتلا فيفختب ااه :فسويا 4 ثَلَؤَس» ؛ةلؤقَو
 .'`(ل س) «لَب» دعب نيسلا 7 ؛واولاو نيلا ديدشتب

 "تخت نم ةاّتَتُمْلا ءايلا نومكو ءالا حق ٦! ؛فسويا ؟ رشُباي» :هلوق

 ةلامإب ١! 4فسويا 4 ىرشباي» ئرفو ،(رفنا) ةانقُمْلا حنمب 4ياَرْشُب اي» ئرفو
 .ا٧)4 -٠ ۔ ه

 نيب نيب شزَؤو ٠ (سش)ءالا ةَحثف

(.١( 

 ههبشو هعفرو ٢٠] :فسروي] «نَمَتب وهؤرَش ط ئرقو

 )١( :ريسيتلا .عفان ١٢٧.

 .(ةيتحتلا) باوصلاو (ةيقوفلا) لصألا يف بتك نيسوق نيب امو 0١٦٨ :ريسيتلا )٢(

 ٣٠ :ريسيتلا .نايمرحلا اهحتف )٣(

 )٤( .زمهلا اوففخ اوفقو اذإ ,( ١٦٨.

 .رطسأ لبق رركم )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا ١٢٨.

 .اهجيرخت قبس ()



 ٢٥٧ رصنلا قيقحت .يناتلا مل

 ءايلا نوشو ةقفلا ءاتلاو ءاهلا حنمب !؛ح :فسوي 4 تيمم» :هلقو

 4 ته , ئرفو .)م 0 ةَتقوَقلا حتفو ءاهلا رشسكب د ٍ 4 تيه ط ئرُفو .ةيتحتلا

 ةيقلا ءالا حتفو ةيحتلا ءايلا ىلع ةئيكاس ةزمهو ءاهلا رشمكب ٦٢! ؛فسريا
 )١)

 .' '(ل)

 .'"(ث) ةَلامإڵلاب ئرُقو .ةاَئَعُمْلا ءايلا حب ٢٣[ :فسويا 4 َىاَوثَم < :هلوقو

 ةحقو 4 ىأر ط فلأ ةلامإلاب ئرفو .ءاتلا حئفب ٢٤[ :فسروي] 4 ىأَر ط :هلوو

 .'"(م ص ش) «ُءاز»

 ئرقو 8''هفلأ حنفب ؟ ةنإ»و زومنهم ا٢؛ :فسوي] 4 ءاتلاو » :هلوقو

 .'}(امس) ةيناتلا ليهشتي 4 هنإ اَمْحَقلا»

 ثيحو ؛هديدشتب ئرفو نيشلا فيفختب ٢٠! :فسوي] 4 اَهَقَعَش ذ » :هلوقو

 .'(ل ح ش) 4 ذَق » دعب نيشلا

 هيَضب ئرثو الصو ءائلا رسكب ٢١! :فسوي) 4 جوخا تلاقو » :ةلق

 .'"نينيكاسلا ءاقتلال نيهجولا الكو الصر

 فقولاو ه هلل انشاَح » ئرفو ،(ن د مع ش) ٣١[ :فسوي] 4 هلل لشاَح» :هلوقو

 ."4 نشاح)»

 )١( :ريسيتلا ١٢٨.

 .اهجيرخت قبس ("
 .اهجيرخت قبس ()
 .رسكلاب لب ةحتفلاب اهنأ دصقي ملو ،اهليهست سيلو اهقطنو اهعطق يأ (هفلأ حتفب) دصقي ()
 .اهجيرخت قبس (ه٥)

 .اهجيرخت قبس )١(
 .اهجيرخت قبس ()
 ١٦٢٨. :ريسيتلا (ه)



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ن 2 ., ٨

 ءالا حب 4 يتإ ط ى ئرُقو ©نيئايلا نومكشب ٣٦] : :فسري] 4 ينارأ يتإ ث . :ُهلْوَقَو

 .'"[م٦ :فسوي] « اربخ ييسأر َقؤف ة مخ ينارأ ينإ » لوقلا كلذكو ى (ح ا)

 "اهجتني ارو هةتتما ابلا نونب + فسا ؟يه
 .'"هح م ئرفو .ءالا نوكشب ب 4 ينإ» :ُهلْؤَقَو

 اهلبق مال ءاج ثئح % ٠ ة و ؤ اهمال ظ . اه ةب ئرقو ٤١[. :فسوي] 4 7 ه :ُهلوَقَو

 .ا ةحوتفم وأ ةئِكاَس داص

 ءاتلا ة ةَحَْف عابشإب 4 ىَرا و هجئفب ©}كهحتمب ةب ئرقو ٠ ءاتلا رشكب 4 ينإ , :هلوو

 .'(امس) ةحتفلا فيفختب ئرفو

 - .! . {- ّ 2 7 ٠ :+ و .2

 ةيناثلا ليهشتب ئرفو ،نيتزمهب ٤٢[ :فسروي] 4 ينزوثنأ الملا» :ةلوق

 (٦١)
 .' '(امس)

 ئرقو اةريخاألا ءايلا حتفو زوم !: :فسوي] يايؤر يف» :هلقو

 .'“"'!؛ فسوي] « اَيؤلل» تيلذَكو ههبشو !ةلامإلاب

 ؟انأ» ئرقو ،زومهَمو دودمم ريغ [: :فسري] 4 ْمُكْتتنأ انآ» :هلوَقَو

 .'الَقَسم ح ادوُدُمَم

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا امهحتف ١٣٠.

 )٢( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان ١٣١.

 .اهجيرخت قبس )٣(

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 .اهجيرخت قبس )٦١(
 .اهجيرخت قبس )٧(
 .اهجيرخت قبس )٨(



 صنلا قيقحت :يتائل مفلا
٨ ., ٢٥٨٩ 7 

 .'(كامس) اهجتفب ئرُقو ،ءايلا نوكشي [:: :فسوي) 4 يّلَعَل» :هلو

 .'"اًروممهَم ]؛ب :فسري] 4 ابأَد ط ئرثو زمه الب ]؛٧ :فسويا] 4 ابأ , :هلوقو

 .'"(ش) ةئقْوَفلاب ئرفو .ةّيِتْخَتل كلا ءايلاب ٤٩[ :فسوي] 4 نو وصغَي < :ُهلْوَقَو

 « زشاَح» فقولاو 4 هلل اشاح » ئرقو ،ا١٢ :فسويا هلل نشاَح :هلوقو

 .'"(ح)

 ءاتلاك ةيناملا ليهشتب ئرفو ،نيتزمههب اهم :فسوي] هالإ ءوشلاب» :هلوقو

 .'٧(اه ب) ؟ًالإ» فيألا زومهَم ريغ هالإ ءوُشلاب » ،ةئياسلا

 ."(ح ا) هجئقب ئرقو .ءايلا نوكشي ٥٣[ :فسوي] « يفت » :هلوقو

 ."نولاب ئرو .ةيحتلاب عاشي ثيح)» :ةلوق
 ءايلاك ةيناتلا ليهشتي ئرمو نيتزمَهب [هه :فسوي] ةوخإ ءاَجَو» :ةلق )٩)

 .هيف لوقلا مدقت دق « يت » :هلق

 ٣١. :ريسيتلا

 مجعم .ورمع يبا نع يسوسلا نع ىوري اذنكو ةزمح تفقو يف قبس كلذ رمه الب

 ةبسلا يقابو ،حتفلاب ةزمهلا كرح هدحو صفقحف ©ةعبسلل ناتءارقلا مأو ٢٧٨٤. ج :تاءارقلا

 : ٩. :ريسيتلا .اهونكس

 :ريسيتلا ١٢٩.
 .رطسأ لبق رركم وهو اهجيرخت قبس

 .ورمع وبأو لبنقو شرول اهجيرخت قبس
 ٩. :ريسيتلا .زمه نودب ةددشم واوب (وسلاب) يزبلاو نولاق أرق

 ١٣٠ ١٣١. :ريسيتلا

 ١٦٩. :ريسيتلا .ريثك نبا



 ؛بنانلا ثزجلا١ا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 - ٤

 مث ةيبْحَتلا مث ةتِقوَقلاب 4 هتيثفل» ئرفو ،ا:! :فسريا ؟ هناينفل» :ةلؤقَ

 .'"(ص رفنا) ةيقوفلا

 ."اةنيخَملا ءايلاب ئرفو 6نوئلاب :7 .فسوما ؟ لتكت .ةلوق
 .'"(صرفنا) 4 اظفح » ئرفو ٦٤[، :فسري] ؟ اّظفاَح ويح » :هلوقو

 يف مهضعب اهتبثأو ٩ يزوثؤ » ئرقو ،ا٦٦ :فسويا 4نوتؤت» :ةلوق

 . '"نيلاحلا يف ريثك نباو لصولا

 .'ة'اهجتفي ئرقو ،ءايلا نوكسب ؟ ينإ» :ةلؤقَو
 .'`)اًميفخ « انأ » دمب ٦١[ :فسري] 4 كوخأ انأ »

 اهفقو يف ةزمهلا لاهسإب ئرثو زوممهَم اء١ :فسويا 4اَدَب» :ةهلزَقَو

 .""'ههبشو امأ اهلادبإو

 اذكو ،ةينائلا لاهسإبو ءنيتزمهب [ :فسوي] ؟ هيخأ ءاَعو َلبَق» :هلوقو

 .'ءايأاك امهيلك > هيخأ ءاعو نم ,

 > تاَجَرَد < ئرثو كرشلاب نَّوَنُم ٧٦١[ :فسوي] 4 ْنَم تاججَرَد , 7

 .'؛(كامس) 4 نَم» ىلإ ةفاضإ ىلع ةرشكب

 )١( :ريسيتلا ١٦٩.

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ٩.

 )٣( :ريسيتلا ١٦٩.

 )٤( :ريسيتلا .لصولا يف اهتبثأ ورمع وبأ ١٣١. .

 )٥( .ةروسلا هذه ىف اريثك ترركت

 .اهجيرخت قبس )٦١(
 .اهجيرخت قبس )٧١(

 .اهجيرخت قبس )٨(

 .ماعنألا يف اهجيرخت قبس )٩(



 صنلا قيقحت :ينات انل ١ ا مسقلا
 ء را م ٨ ٢٠

 ؟ يبأ» 5(حا) اهجتفب ئرُقو ك ءايلا نوكشي اه ٠ :فسويا 4 يل َنَدأَي » .هلوقو

 .'(امس) 4 يل» '(امس) اهجتفب ئرو ،ةاّنمُمْلا ءايلا نوكسب

 ،واولا ديدشتو نيتلا حتفو ماللا نوكشب ١٨[ :فسوي] « ثَلَوَس لب » : .هلوقو

 ,"4 لب » نم ماللا بارعإ كرت عم اًضيأو واولاو نيتلا ديدشتب ئرفو

 .'"اةَلامإڵاب َقَو ثح الامش ئرفو .حنلاب ٨٣[ :فسروي]) « ىتع < :هلوو

 .'ُا(ش ط) ةَلامإلاب ¡ ئرفو .حاب ٨٤[ :فسويا 4 ىَقَسأاَي { .: :هلق

 .(ح ك ا) اهجتفب ئرفو .ءاتلا نوكشب ٨٦[ :فسروي] 4 ينزُحَو < :هلوق

 اولاق ط ئرفو نونلا لبق ءايو نيتزمهب ٩٠[ :فسروي] 4 كنا اولاق < :هلق

 .)ءاي الب فألا زمهب نإ

 .'_'ءايلاي 4 يقتي ر » م ئرقو ٩٠[© :فسروي] 4 قتي ةر » , :هلق

 .'(امس) اهجتفب ئرمو 3 ءاتلا نوب ٩٦[ :فسوي] 4 ْمَلْعَ يئ » :هلوق

 اهجتفب ئرفو ،ةائُمْلا ءايلا نوكشي ا٨٥ :فسوي] 4 هنإ ير » :ةلؤَقَو
 . )ح )

 )١( :ريسيتلا ١٣٠.

 .(يل هللا مكحي) ينعأ ةءارق ةريخألا ةملكلا هذه يف سيل ("

 .ماشهو يئاسكلاو ةزمحل اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس (4)

 .اهجيرخت قبس (ه٥)
 )٦( :ريسيتلا ١٣١.

 نيتزمهلا ليهستو 0١٣٠ :ريسيتلا .ربخلا ىلع نوقابلاو ربخلا ىلع ةدحاو ةزمهب ريثك نبا )١(

 .نولاقو شروو ورمع يبال اهجيرخت قبس

 )٨( :ريسيتلا .نيلاحلا ىف ءاي الب نوقابلاو ،ءايلاب لبنق ١٢١.

 )٩( :ريسيتلا ١٣٠. 3

 )١٠( :ريسيتلا ١٣٠.



 ؛بناثلا ءهزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح ٨ و ٢٦٢

 (د) اهرمب ئرُقو .ةاّنَتُمْلا ءايلا نوكشب ٥٩ :فسري] هوبأ » :ةلقو

 ."هلثم ..١[ ؛فسوي) 4 ِهِنَوَبأ » :ةلوق اورجو ةنيب ةرسك ءاهلا رسكب 4 يهينوَبأ»

 ؟اي» دمب تتأ ات » ئرقو 5ةزممه الب (.. :فسوب] 4تبأاي» :ةئزَقَو
 هلثم ئرُفو ٥قؤق نم ةاّتَعُملا يهو 4 تبأ » نم ءاتلا 7 هولتت ةزمهو ءادنلا

 .'"(كد) ءاهلا نيكاس ٩ هبأ اَي» ءالا ناكم ءاه ركَل

 عقو ثح اڵلامُم ئرئو ©ةيدرفلا ءاتلا حنفنب ١٠٠[ :فسري] 4 يايؤر  :هلوقو

 .'""فقو اذإ

 .'اهجتفب ئرقو .ةيحتلا ءايلا رشكب [.. .فسري) 4 يتوخإ » :ةلقو

 ةيناملا ليهشتب ئرقو ،نيتزمهب ا٠.: :فسوي] 4ةنإ ءات امل» :ةلؤَقَو
 .'(امس) (٥د)

 .'١اهجتفب ئرقو ،ةيناتلا ءايلا نوكشب [٠٠ه :فسوي] 4 يليپس» :ةلؤقو

 ئرفو .ءاتلا نوكشو ءاَحْلا رشو نولاب ١٠٩[ :فسروي] 4 يجو , :هلوقو

 .(ش) ةَلامألاب ئرمو 5'“)ءايلا نوكسو ءاحلا ىلع حنقلاب 4ىَحوي»

 \٨)م ه ۔ . % ث ۔.۔.: . 4 ًأقْعَت » 7
 ." (ش قح) ةيتحتب ئرقو 5ةيِقؤفلاب ٠٠١[ :فسري] 4 نولمقغت » :هلؤقؤ

 .ريثك نبال ءاي ءاهلا عابشإ جيرخت قبس )١(
 .ةروسلا لوأ اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(
 )٤( :ريسيتلا .شرو اهحتف ١٣١.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .عفان اهحتف ١٣١.

 )٧١( :ريسيتلا .حتفلاو ءايلاب نوقابلاو صفح رسكلاو نونلاب ١٣٠.

 )٨( :ريسيتلا ١٣٠.



 .. نا ويس ي
 لاذلا ديدشتب ئرقو ،ددشم ريغ [١١ث :فسوي] 4اوُبزذُك ذَق مهنأ » :هلوَنَو

 .'(رفنا)

 4 يجن ط ئرو .ءاتلا حتفو ميجلا ديدشتب ٦١٠[ :فسوي] « َيَجْئف < .هلوو

 .""(ش امس) ءايلا نوكسو ميجلا رسكو نكاس رخآلا امهب نيوب

 .'"'(ش) يازلا داًصلا مامشإب ئرقو ١١[} :فسري] « َقيدضصَت » :هلوقو

 :دعرلا ةروس نمو

 ٨(ح ك ةبحص) اهئار ةلامإب ئرفو ،ءارلا حتفي ١[ :دعرلا ؛ رملا» هلوق
 -٠ ۔ نم

 6٠َ نيب شزؤو

 ئرفو نيشلا فيفخ نيفلا نومكشب (ةبحص) ٢[ :دعرلا] « ىشغي هر » : :هلق

 .'}نيشلا ديدشتو نيغلا حب

 .ات ةَيقْوَقلاب ئرُقو .ةيِتُحَتلاي ٤[ :دعرلاا 4 دحاو ءامب ىَقىنِن » :هلوق
 ِ _ س

 ءايلاب 4 ُإَضَفئَو» : ئرفو داّضلا رسكو نونلاب ٤[ :دعرلاا ُلَضَقْنَو . :هلوق

 .'")(ش) داضلا حتفو ةّيِتْحَنلا

 ،ءازلا موُمِضَم ريغو مضلاب نّوْنُم ٤[ :دعرلا] 4 ناونص ليختو عرَرَو ط :هلوقو .7 - إ , ,,د « ۔: .۔۔ » ٠<۔ذ .21.ع۔

 ."(ةبحص مع) « ريَغ» ءار رسكو رسكلاب انس ناوص ليجختَو عزَرَو» ئرقو

 )١( :ريسيتلا ١٣٠.

 )!( :ريسيتلا ١٣٠.

 ٢/ ١٥٧. ج :فاحتإ :رظناو .يئاسكلاو ةزمحل اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس ()

 .فارعالا ىف اهجيرخت قبس (ه٥)

 )١( :ريسيتلا .ءايلاب رماع نباو مصاع ١٣١.

 )٧( :ريسيتلا ١٣١.

 )٨( :ريسيتلا ١٣١.



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك \ع=-. .- ٢٤,

 ةزمهلا مضب ئرقو فاكلاو ةزملا مضب ٤[ :دعرلا 4 لثألا ييف . :هلقو

 ."ق ْثيَح فاكلا نوكسو

 ئرفو ،ءايو ةزمهلا رسكو فيألا حق (ح د) اه .دعرلا ه انك اذْئأ» :هلوقو

 فلألا حئقب ٩اَنتَأ» ئرثو ،(ر ك) «ادإ» نم لؤألا فيلا رشمكب ؟اّنُك ا »
 .(را) ؟ يفل » نوتلا ددشم فيلا رسكب ؟ اًنإ» ئرفو ،رشمكلا ىلع ةزوم ءايو

 . '"فلأ نون ددشم ةروسكم ةزمهو فلألا دمو ةحوتفم ةزمهب 4 اًتئاَء { ئرفو

 .''فقو يام » ئرفو ؤفقو (" :دعرلا داه مق لُكِلو» :ةلؤَقَ

 .'‘'4 يلاعتملا » ئرقو ٧ .دعرلا ه لاعَتملا» :هلوقو

 . '(ح) ةَلامإلاب ئرقو ،لامُم ريغ ١٠[ :دعرلا] 4 راَهَنلاب » :هلوقو

 هلصو يفو ،«يلاو» فقولا دنع ئرفو ١[© :دعرلا] لاو نيم» :ُهلَقَو

 .'_ةعبرألا يف ءاي الب نيترشمكي

 .'ةيقؤَقلاب ئرقو ،ةَييْخَتلا ءايلاب ا٦ :دعرلا 4 ىمعألا يوتش لَه» :هلوو

 ةيحتلاب ئرقو .ةيقوفلا الاب ٦[ :دعرلا 4 تامملا يوشت » :هلؤَقَو

 .'_(ةبحص)

 )١( ج :فاحتإ :رظناو ءاهجيرخت قبس .ريثك نباو عفان ؟/١٦٠.

 لوالا يف رابخإلاب رماع نباو ،يناثلا يف رابخإلاو لوالا يف ماهفتسالاب يئاسكلاو عفان (؟)

 لادبإلاو نيتيزمهلا ليهست ركذ قبسو ،امهيف ماهفتسالاب نوقابلاو ،يناثلا يف ماهفتسالاو
 !/0١٦٠ ١٦١. ج :فاحتإ .دم فرح امهنم

 )٣( :ريسيتلا .ءايلاب ريثك نبا ١٣٣.

 )٤( :ريسيتلا .الصوو اَقو ءايلاب ريثك نبا ١٢٣.

 .شروو يرودلاو ناوكذ نباو ورمع يبال اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .قاب يقاو 6رلاو ءاه :ةعبرالاب دصقيو ،ريثك نبا ١٢٣.

 .ءايلاب أرقت قافتا لب فالخ عضوملا اذه يف سيل )٧(

 )٨( ريسيتلا ١٣٢٣.



 ٨ . ٦٥ . صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ننب ئرُفو ،ءاج ثيح الامُم ئرقو ،لامُم ريغ ١٦[ :دعرلا 4 راَهَقلا» :هلزَقَو
 )ال, .ث

 -۔۔ . - ّ 2 ۔۔ ه َ 9 _ 2 . .{,

 .'ةّيِقوفلاب ئرقو ،ةيِتْحَتلاب ٠٧[ :دعرلاا 4 نودقوُي اممِمَو » :هلؤقؤ

 رانلاو راهئلاك ةرورحم ءار اهدعب لفلا مال يه فيلأ لك لامي دقو

 ىبوُطك ءالا تاوذ ءامسألا لامت دقو نيب نيب شزقو .حنفلاب نوقابلاو

 .'"(ش)

 زهو ةيناثلا نوكشو ىلوألا ءالا حق ٣١ :دعرلاا 4 سأنت ملق » :هلقو

 فلألا ىلع ةئيكاَس ةزمهو ةحوتفم ةَدحاَو ءايب 4 سيا » ئرمو ،حنقلاب فلألا

 .'ثنينيكاسلا ءاقتلال نيلاحلا ىلع نيسلا رشمو ةيناتلا ءايلا حتفو

 دعب ءازلا ثيحو ؛امغدش ئرقو إمغدش ريغ ٢٢! .دعرلاا 4 ني لب » :هلوقو
 .'ثمغدأ ؟لب»

( -. 
 ّ و ش . ع

 .')هجئفب ئرقو داصلا مضي ٣٢[ :دعرلا] «هاودصَو » :ةلؤقو

 ."فقولا يف ؟ يداه نيم» ئرقو 5ا٢٢ :دعرلا اه نيم هل اَمق» :هلوقو

 .فقولا يف 4 يقاو نيم» ئرو ،ا٤٢ :دعرلا قاو نيم» :ةلز

 ٣. :ريسيتلا .ءايلاب يئاسكلاو ةزمحو صفح

 ريبعت اذهو ،قطنت ال يأ ةزمهلا نيكستب فلؤملا دصقو 0١٢٣ :ريسيتلا .ريثك نبا نع يزلا

 .اذه ئراقملا لصف نم عضاوم ةدع يف هيلع جرد

 ١٣٣. :ريسيتلا .داصلا مضب نويفوكلا



 ؛يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك خ ٣٦٦ , ٨
  

 فاكلا نوكب ئرقو تايلاوتم تامض ثالث ٣٥[ :دعرلا] اهلكأ , :ةلقو

 .'(امس)

 .'"'فقولا يف 4 يقاو » ئرُمو ،ا٧٢ .دعرلا 4 قاو الَو» :ةؤ

 .ةذُحَوُملا ءابلا ةفيفخ ةلثلثملا ءاثلا نوكشي ا٩٢ :دعرلاا ؟ ثبيو » :ةلقو

 .'""(ش مع) ةَدَحَوُمْلا ءاتلا ديدشتو ةثلثملا حب ئرفو

 ٤. '4 رفاكلا ط ئرُفو ٤٢[© :دعرلا] 4 رافكلا ْمَلْغَيَسَو < :هلقو

 :ميهاربإ ةروس نمو

 شزق ،(ح ك ةبحص) ةَلامإڵلاب ئرقو ،لامش ريغ ا١ :ميهاربإل 4 رلا» :هلوق
 )٥)۔ ه 4 .

 4 هللا» ةظفل قيقرتب لصولا دنع [؟۔١:ميهاربإ] 4 هللا ه ديمحلا » :ُهلْوَقَو

 .'»(مع) امحخفُم «لا » ادتبا ئرقو ،لدبلا ىلع «ديمحلاب» لصولا دنع

 . "مقو ثح الامش ئرقو لامش ريغ ]` :ميهاربإ] 4 ْمكاَجنَا « :هلوقو

 ئيقو ،ءاهلاو ماللاو نيتلاو ءازلا مضي "١ .سنوي) ؟مهُلُسُر» ؛ةلزقَو
 ."ريسلا ن خ .

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٣٤.

 )٤( :ريسيتلا .ديحوتلاب نوقابلاو عمجلاب رماع نباو نويفوكلا ١٢٤.

 )٥( .اهجيرخت قبس
 )٦( :ريسيتلا ١٣٤.

 .اهجيرخت قبس )٧(

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ٣٦٧ ت ٨ 7 صنلا قيقحت :يناثلا عسقلا

 ."ءاتلا نوكسب ئرفو ،ءاتلاو نيلا مضي ١[ :ميهاربإل 4 البس » :ةلفو

 ريغ !ه :ميهاربإإ 4َباَعَو» كيلَذَكو ا١ث :ميهاربإا 4 يماقَم اح » :هلوقو

 .'"عَقَو ثيح ةَلامإلاب ارفو ،نيلامم

 .'""؛يديعَو » ئرقو 6ا٤١ ؛ميهاربإا ؟ ديعو » :ةلؤَقَو

 2 حايرلا ط ئرقو ء[٨١ :ميهاربإ] 4 يزلا < :ُهلوَقَو

 تاومسلا قلاَخ » ئرفو ١٩[5 :ميهاربإ « ضزألاو تاوملا َقَلَخ» :ُهلَقَو

 .اه 4 ضزألاز

 ئرفو 6(رفنا ةبحص) 4 يل» ءاي نوكش ا٦٢ :ميهاربإ] 4 مُكََلَع يل » ل
 ."اوجن

 (هرسكب) ئرفو هحتفو ءايلا ديدشتي ٢٢[ :ميمهاربإ] 4 َئخرضممب « :هلوو

 ."اددشم

 ."(ح) «ينومتكَرْشأ » ئرُمو 5ا× :ميهاربإا 4 نوُمْتْكَرْشأ » :ةلقو
 ئرفو ماللا [حتفو] فاكلاو فيلا مضي اه :ميماربزا ؛اهَلكآ» :ةلقو

 .'“؛(امس) مالا حتفو فاكلا نوكب

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس (1)
 )٣( :ريسيتلا .شرو لصولا يف اهتبثأ ١٣٥.

 .اهجيرخت قبس ()

 ١٣٤. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ()

 )١( :ريسيتلا .طقف هحتف صفح ١٣٥.

 .(هرسكب) باوصلاو فيحصت وهو (هنوكسب) لصالا يف ١٣٤. :ريسيتلا .ةزمح )١(

 ١٣٥. :ريسيتلا )٨(

 .ىنعملا ةحصل اهنم دب ال ةفاضإ نيترصاحلا نيب امو ،اهجيرخت قبس (0)



 ٢٨ ," ٢
 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك

 ثێَح ةلامإلاب ئرثو ،لامش ريغ ا٦ :ميهاربإل ؟ رارَق نم اهل ام» :هلقو

 .'٧(ف ح) نيت نيت شزؤو ءاج

 ةزمهلا ليهشتي ئرقو ،نيتزمهب ٢٨[ ۔ ٦٢٧ :ميهاربا 4 ملأ ه غاصي ام» :هلوقو

 .'""(امس) ةياملا

 ثيح الامش 4 راؤبلا» ئرقو ،لامش ريغ ا٨٢ :ميهاربإا راؤتلا َراَد» :ةلقو

 .'"(ف ح) نيب نيب ئرقو ؤَعقَو

 .اث حثفلاب ئرقو ٠ ءاتلا مضب ٠] :ميهاربإ] 4 اوّلِضيل ط :هلوقو

 .'}هنوكشي (ك ش) ئِرُقو ،ءايا حقب ٠٢١! :ميهاربزا 4يدابيل لف » :ةلز

 ئرُفو ةريخألا 4 َيِتأَي » حب ٣[ :ميهاربا ؟موي ينيات » :هلؤقَو

 .'_١اهي .< ب

 ئرفو "مضلاب اممهاليك نؤش ٣١[ :ميهاربإل 4 لالخ الو هيف يت ال» :ةلوق

 .'"(قح) نينؤتُم ريغ امهيلك حتفب

 .'ةَلامإڵاب ئرقو ،لامش ريغو ءايلا نوكب ا٦٠ :ميهاربإل 4 يناصَع» :هلؤَقَو

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا ١٣٤.

 )٥( :ريسيتلا ١٣٥.

 امك اهلادبإو ةزمهلا ليهست ىف ةءارقلا امنإو ،ةبصانلا نأب اهقبسل اهحتف ىلع نوقفتم ءارقلا )٦(
 .اراركتو ارارم مدقت

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٧(
 .اهجيرخت قبس )٨(

 



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 قنك ہ - /.

 .'(امس) اهجتفب ئرفو .ءايلا نوكشي ٢٢! :ميهاربا 4 ثنمكسأ ين» :ةلوق

 ةروسكم ةزمهو ءالا 7 فلألا حب ] :ميهاربإ] 4 ةدئفأ ط :هلوق

 ءايلا ىلع ةزمممو ءاقلا رسكو فيآلا حق ئرفو .ةيقوفلا ءاتلا حتفو ءايلا ىلع

 ."لادلا حتفو ةنكاس

 حب رقو يناثلا حتفو لؤألا ماللا رشك !ه ؛مبهاربإا 4 َلوؤَمل» :ةلقو
 '")ياقلا مضو لزألا

 :رجحلا ةروس نمو

 ٨(ح ك ةبحص) اهئار ةلامإي ئرُمو لامش ريغ ١! :رجحلا] « رلا» هلوق
 )(٤)4۔ ه۔ ۔ ه

 نيب نيب شززر

 .'ث(ش رفن) ءاتلا ديدشتب ئرفو .ءابلا فيفخ ٦٢[ :رجحلا] 4 7

 يازلا ديدشتو ينائلا حتفو لوألا نوتلا عفرب اه .رجحلاا 4 نَزَتن ام» :ةلوق
 ء'اَدَشُم ءارلا حتفو قؤق نم ةانتُمْلا ِائلاب 4 نَرَنَت ام» ئرقو 5»ازوسكم

 ٨“افيفخ يازلا رشكو ةينالا نوتلا نوكسو لؤألا نولا مضي 4 لزنن 9 اكيفو

 هحتفو يازلا ديدشتو نونلا حتفو قؤَق ني ةاّنقْمْلا ءاتلا مضي « لزَتث اق» ئرفو

 )١( :ريسيتلا ١٣٥.

 ١٢٥. :ريسيتلا .ءاي ريغب نوقابلاو ،ءاي اهدعب زمهب (ةديثفآ) ماشه ارق ()
 ١٢٥. :ريسيتلا .يئاسكلا )٢(

 .اهجيرخت قبس ()

 )٥( :ريسيتلا ١٣٥.

 )٦( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو صفح ٣٥

 .ةرقبلا يف مدقت امك ءاتلا ددشي يزبلا )٧(

 ١٧٤/٢. ج :فاحتإ .ةرشعلا ريغ نم نصيحم نبا ةءارق (ه)



 ؛بناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح هق ٢٧٠

 اًحوتفم يازلا ديدشتو نونلا حتفو قؤَف نم ةاَتَعُمْلا ءاتلا حنفي ئرفو '(ص)
 .'"(رفنا)

 ريغ ئرُمو \ةرشگو فاكلا ديدشتي [١ه :رجحلاا 4ثرَكُس امنإ » :هلوق

 .'"فاكلا ددشم

 امغدُم ئرُفو ،نوتلا حتفو ماللا نوكشب [١ه :رجحلاا 4 نحت لب » :ةلقو

 .'«نلبو َلمه» دعب نون ثيحو

 ديدشتو ميجلا يف لادلا ماغذإب ئرقو ءا .رجحلا) ٩ اَتلَعَج ذَقَلَو» :ةلقو

 .ا}(ل ح ش) ههبشو ميجلا

 يازلا رسكو يناتلا حتفو لولا نولا مضب ٢ .رجحلا 4 هلزن امَو» :هلقو

 ."هيلع عمتجم ددشم

 .'‘'؛ حيرلا » ئرثو ٨ا٢ .رجحلا 4 حايزلا» :ةلوق

 .'"(رفن) هرشكب ئرثو .ماللا حب ٤٠[ :رجحلا] 4 نيصلخملا , :هلوقو

 عفرلاب نيونتلاو يازلا نوشو ميجلا مضب ٤٤[ :رجحلا] 4زُج» :هلوقو

 )١( :ريسيتلا .ةبعش ١٣٥.

 )٢( :ريسيتلا ١٣٥.

 )٣( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٣٦.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 مجعم :رظنا .هلف ذاوشلا امأ ارشعلا تاءارقلا نم ىرخأ ةءارق هيف سيل يأ (هيلع عمتجم) )٦(

 ٥٤٥٤. ج :تاءارقلا

 .اهجيرخت قبس )٧(
 )٨( :ريسيتلا ١٦٢٨.



 ٢٧٠ صنلا قيقحت :يناخلا مسف

 ةنؤم ةزمهو يازلاو ميجلا مضي ئرقو 04 موشقَم» نم ميملاو واولا نيب

 .'(ص) عفرلاب

 هنم نيعلاو نَوَنُم نونلا رشب ٤٥[ :رجحلا] 4 نويعو تانج ي , :هلقو

 ؟اممولعذا» "مضلاب انون نولاو نيعلا مضب « نويغَو» ئرفو !ةروسكم
 ."فلألا مض هاموُلُحذا»ب أدتبا نإو (ر ك د ا) “ اهوُلُحذا» فيأ لصرب

 ءالا ديدشتو نونلا حنفب «غئتت» ٤٩[ :رجحلا « يآ يدابع غئئبت » :هلوقو

 ."(ل ف) عقو ثيح الهَسم « يبت » ئرقو ،ءايلا ىلع ةئيكاَس ةزمهو ةّدُحَومْل

 .ءايلا نياس نولا رشو فيآلا حنمي 4 يأ » ةاّنَتْمْلا ءايلا فيفخ «يبابم»

 .'(امس) ةحوتفم 4 يّتِإ» نم ءاتلاو ،ةانتُمْلا ءايلا حنقب ئرئو

 ئرفو ،نيشلا رسكو ءاتلا حتفو نوتلا مضي [ه٣ :رجحلا] 4 كرتب » :هلوق
 .")نيشلا مضو ءاتلا نوكسو نولا حب

 6'ههبشو 4 همي » هفقو يف ئرقو ،[ه٤ :رجحلاا 4 َنورتَبت ميق » :هلوق

 ازوسكم نيشلا ديدشتو ةَدَُحَوُمْلا حتفو قؤَق نم ةاَّنقُمْلا ءالا مضب 4 َنورَتَبن)

 ىلع ئرفو ،ةروسكم نونلاو بارعإلا اذه ىلع ئرقو ،حوتفم فيفخ نولاو
 ."ددشم روسكم نوتلاو بارعإلا اذه

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس ()

 6١٣٦ :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو ،(نويغ) نم نيعلا مضب ماشهو صفحو ورمع وبأو عفان (")

 .اهريغو ةرقبلا يف لصو ةزمه هتيلو اذإ نيونتلا مض جيرخت قبسو

 .ماشهو ةزمحل اهجيرخت قبس (؟)

 )( :ريسيتلا ١٣٦.

 ٨٨. :ريسيتلا .نارمع لآ يف اهجيرخت قبس (ه)

 )١( :ريسيتلا :رظنا .تكسلا ءاهب اهلاثمأو هذه ىلع يزبلا فقو قبس ٦١} ؟٦١.

 )٧( :ريسيتلا .اهحتفب نوقابلاو .ةددشم اهرسكب ريثك نباو ،ةففخم نونلا رسكب عفان ١٢٦١.



 ؛ىناثلا ءزجلا)١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٧٢ ٨ٍ ١
 ذ .. ۔۔۔۔_ ى - ۔ %. . _

 .'(ر ح) هرسمكب ئرقو نولا حنمب [ه٦ .رجحلا 4 ظتقَي نَمَو» :ةلقو

 نونلا حتفو م ا مضو ماللا حتفب ٥٩[ :رجحلا] 4 مشوختمل , :هلؤقَو

 .'"!ميجلا فيفخ نونلا نوكشي ئرقو 6ميجلا ديدشتو

 .'"(ص) ديدشت الب ئرمو لادلا ديدشتب ]. :رجحلا] 4 اَنَرَذَق < :ُهلْزَقَو

 4_٢6َلآ» ىلع ةدمو «ءاجج» دعب ةزمه ٦١[ :رجحلاا 4 طول لآ ءاَج» :هلقو

 .'"'(ه ح ب) زمه الب 4َلآ اَج» ئرفو

 الهَسم « لهأ ءاَج» ئرثو ،نيتزمهب :» ؛رجحلاا 4لمأ َءاَجَو» :ةلق
 .'(ح ج ز) ههبشو لح ثيح

 شزو إمال فأ ىلع حنقلاب ةكرحم ةزممم اه٨ .رجحلا ؟ ٍةَكيألا» :هلقو

 .'"ماّللا ىلع ةزمهلا ةكرح يقلي

 ؟انأ»و اهجتفب « يتإ » ئرثو ،ءايلا نوكشي اهم :رجحلا 4 ينإ » :ةلزَقَ
 .'٨؛(امس)

 .'"(ش ض) يازلا داصلا مامشإب اًضيأ ئرق ٩٤[ :رجحلا] 4 غّدضاق , :هلقو

 )١( :ريسيتلا ١٣٦.

 )٢( :ريسيتلا .ىئاسكلاو ةزمح ١٣٦.

 )٣( :ريسيتلا ١٣٦. .

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 ةكرحل شرو ءاقلإ جيرخت قبسو 0١٦٦ :ريسيتلا يف يتأيسو ٥٥٧٨/٤ ج :تاءارقلا مجعم :رظنا )٦(

 .اهلبق ام ىلع ةزمهلا

 )٧( :ريسيتلا ١٣٦.

 )٨( ج :فاحتإ :رظناو .اهجيرخت قبس !١٧٩/٢.



 ٢٧٢ ه 7 صنلا قيقحت :ينانلا سقلا

 :لحّتلا ةروس نمو

 .ةو قوَقلاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ١[ :لحنلا] 4 َن كرشي < هلوق

 كمضلاب ة ةنّوَنُم ةزمهو ءالا نوكسو لادلا رشكب ٥] :لحنلا] 4 فد 9 , :هلوق

 تيقلأ يلصأ نكاس اهلبق ةزمه ثحو فقولا يف ( ف ل) زوممهَم ريغ ئرفو

 .'"نيكاس ىلع ةزمهلا

 يازلا داصلا مامشإب اضيأ ئرثو ،ا٥ :رحنلاا 4 ليهشلا دضَق» :هلوقو
 .'""(ش) )إ د

 .'"!(ص) ةَئقْوَقلاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ١٦] : :لحنلا] 4 ْمُكَل ثينُي و بن » : :هلوقو

 لك ٤ ئرفو 8'إ٦ .لحنلا] 4 تاَرَخستُش ٨ موُجتلاَو َرَمَقْلاَو سملاو ط :هلقو

 ‘ 'حفلاب كلذ لك 4 َرَمَقْلاَو سملاو َراَهَتلاَو ريللا ط ئرقو ٠ عفرلاب كلذ

 .لصألا وه اذهو عفرلاب « تارَخَتُس ٨ موجنلاو

 ٦٣[ :لحنلا] 4 رذ اَمَو» ئرقو فلألا ةزمهب ١٢[ :لحنلا] « ًاَرَذ اَمَو » :هلوقو

 .(ل ف) امهفقو يف ههبشو اَقيأ ةلدبم الهم
 .'شرفنا) ةَيقَقلاب ئرمو .ةَيِتْحَتلاب ٢٠! ؛لحنلاا 4 َنوُغذَي » :هلقو

 ١٢١. :ريسيتلا .سنوي يف مدقت دقو يئاسكلاو ةزمح ()

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس ()

 )( :ريسيتلا ١٣٧.

 ١٣٧. :ريسيتلا .صفح ةءارق (٥ه)

 )١( :ريسيتلا .رماع نبا ١٣٧.

 )٧( :ريسيتلا .(رتارخسم عوجنلاو) اهيف امب بصنلاب تاملكلا عيمج اوأرق نوقابلا ١٢٧.

 )٨( .اهجيرخت قبس

 )٩( :ريسيتلا ٧۔.



 ؛بناثلا هزجلاا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ً 79 ٢٧٤

 ىلع ةَحْنَفو ىلوألا ىلع ةزمهو نيئايب (؟" ؛لحنلاا 4 يئاكرش» :هلوقو

 .'ءايلا حوتفم زوممهَم ريغ ؟ ياكرش » ئرئو ،ىرخألا

 نيلاحلا ىلعو ،ةرشمكب ئرقو "نولا حب ٢٧[ :لحنلاا 4 َنوقاتُ» :هلزَقَو

 '"فاقْلا ددشم

 .نيتيقوفلاب لوألا 4 مُهاَتَوَت ت » ئرقو ٢٨![، :لحنلاا ٩ ْمُهاَََت وتَت» :هلوقو

 .'""(ف) ةيقوفلا مث ةيتْحَتلاب ئرقو

 .ايح ةلاب ئرُقو .ةيقوفلا انلاب ٣٢[ :لحنلا] « مهيتأت ن ا { : :هلقو

 عقو ثێثَح (ف) ةلامإلاب ئرقو 51٢٤ :لحنلاا 4 مهب َقاَحَو» :هلوقو ٨ ّ ح َ ( ٥ .

 ئرفو ىرخألا نوشو ىلوألا ءايأا حب ٢١[ ؛لحنلاا 4 يدهت » :هلوقو
 .'"١ىرخألا حتفو ىلوألا ءايلا مضب

 هجئقب ئرقو ،(ر ك) نولا مضي ٤٠[ :لحنلاا 4 نوُكَيَف» :هلوقو

 ئرقو ،ءايلا نوكسو ءاحلا رشو نولاب [٤س ؛لحنلاا 4ىجوئ» :هلوقو

 .(ش) الامش ةيتحتلا ءايلاب ئرفو ،'ءاَحْلا حتفو ةّيبْحَتلا ءايلاب

(٧( 

 .'(ش) ةَيِقْوَقلاي ئرقو .ةّيِبْحَتلا ءايلاب [٤ه :لحنلا اؤرَي ملو » :هلَقَو

 )١( :ريسيتلا .هنع فالخب يزبلا ١٣٧.

 )٢( :ريسيتلا .عفان ١٣٧.

 )٣( :ريسيتلا ١٣٧.

 )٤( :ريسيتلا .مدقت دقو يئاسكلاو ةزمح ١٠٨.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا .يناثلاب نوقابلاو ،لوالاب نويفوكلا ١٢٧.
 )٧( :ريسيتلا ١٣٧.

 )٨( :ريسيتلا .فسويب تمدقت دقو ةيناثلاب نوقابلاو ،ىلوالاب صفح ١٣٠.
 )٩( :ريسيتلا ١٣٨.



 ٤ ٣٧٥ ا صنلا ويم - :ىناثلا هسقلا

 ٨ - رس - > ۔۔۔.

 2 ةَيقؤفلاب ئرقو .ةيتحتلا ءايلاب ٤٨[ :لحنلا] 4 أَتََتَي < .هلوقو

 حر) عقو ثح مهضعب اهنكسو ٠ ءاهلا مضب ٥٨] :لحنلا] 4 َوُهَو < :ُهلْوَقَو

 (ب . (٢)

 ةذملاك ةيناملا ليهشتي ئرفو نيتزممهب ٦١[ :لحنلا] « ْمُهْلَجَا َعءاجَج» :هلوق

 .'"هنأ نإو ههبشو )ح ل ج)

 .'!ةرسكب ئرفو ءالا حئقب ٦٢[ :لحنلا] 4 َنوظَرْقُم < :هلوقو

 .'(ص مع) هجئقب ئرقو ©نوتلا مضب ٦٦] :لحنلا] 4 مكيِقشن ط :هلوقو

 (١. ص) همضب ئرفو ءالا رسكي ٦٨[ :لحنلا] 4 َنوشرغي ط :هلوق

 ةئقوَفلا ءاَنلاب ئرمو ،ةَتبْحَتلا ءايلاب [ا٢٧ :لحنلا 4َنودَحجي» :لقو
 . )٧) (ص)

 ئرفو (ر) اهرشككب ئرفو ةزمهلا مضب ٧٨[ :لحنلا] 4 مكَتاَهَمأ » :ةلوق

 ."ميملا حق نيلؤألا يفو ،(ف) اهولتي يذلا ميملاو ةزمهلا رئب

 (١‘'. ه ف) ةَيِقْوَقلاب ئرقو .ةيحتلاب ٧٩[ :لحنلا] » اؤَرَي منأ ط :هلوقو

 )١( :ريسيتلا ١٣٨.

 .ةرقبلا لوأ يف اهجيرخت قبس )٦(

 .ارارم اهجيرخت قبس ()

 )٤( :ريسيتلا .عفان ١٣٨.

 ١٣٨. :ريسيتلا (ه)

 )٦( :ريسيتلا .فارعالاب اهجيرخت قبس ١١٢.

 )٧( :ريسيتلا ١٣٨.

 )٨( :ريسيتلا .ءاسنلاب اهجيرخت قبس ٩٤.

 )٩( :ريسيتلا ١٣٨.



 ؛يناتلا ءعزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٢٧٦
 . رج - ./.. ._ _.

 يف ءازلا ةح ةلامإڵلاب ئرقو ،لامش ريغ !هه :لحنلاا ؟ ىأر اًدإَو » :ةلوق
 )١)

 .'نيَعِضؤَملا نيذه

 مع) ةّيتْحَتلا ءايلاب ئر مو ،نولاب [ه٦ :لحنلا 4 َنتزْجَنَلَو» :ةلز
 1 ")ح ش

 انمدقو ،'"'هفقو 4 يقاب» ئرُمو 5ا٦٩ :لحنلا يقاب هللا َدنِع امَو» :هلوقو
 .'‘'نيتيآلا نيتاه يف انرخأو

 ىلع اوئَتَق» ئرفو ؤهلعاف مسي مل ام ىلع ١٦! .رحنلا اوثيُث» :هلقو
 .'"نولعافلا مه هنأ

 _4َءاَج» دعب ةزمهو َلَهَس ميجلا حئفب ٦٣[ :لحنلا] « مُهَعاَج ذَقَلَو » :هلوقو

 .'(ش ل ح ف) «َاَج» دعب ةزمممو ميجلا ديدشتب ئرفو

 اهيلي َعَقَو ثيح ههبشو اهثار قيقرتب ئرق ١٢١ ؛لحنلاا 4 زيضاو» :هلقو
 .'''ءالعتسا فرح اهدعب عقي ملو ةمزال ةرسك

 .'هرشمكي ئرثو داضلا حب ٧!٦١[ :لحنلا] 4 قيض ىف » :ُهلؤَقَو

 .اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا ١٣٨.

 .دعرلا ةروس يف قبس دقو ريثك نبا )٣(

 قات هللا نع امو دقي مكدنع اق) ةلماك ةيآلاو ،اهلوأ رخأو اهرخآ مدق طقف ةدحاو ةيآ يه )٤(
 ٩٦. :لحنلا (ومْعي اوئاك ام نشخأپ مهرجأ اوربص نيذلا نَيزْجَََ

 )٥( :ريسيتلا .رماع نبا ١٣٨.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 .قافتا لحم وهو اهجيرخت قبس )٧(

 )٨( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٣٩.



 ٢٧٧ .. . ےن۔٭ر صتلا قيقحت :يناثلا عقنلا

 :ليئارسإ يتب ةروس نمو

 ههبشو (م ش ح) ةلامإلاب ئرُمو ،لامش ريغ ا١ :ءارسالاا 4 ىرأ » هلوق

 ."عقو ثيح

 . "ةيقوفلا مث أ ةيحتلاب ئرُفو ،نيتيقوفلاب ٦[ :ءارسإلاا 4 اوذختت 1 ث : :هلو

 ةزمههلاو نيلاو ةّيِتْحَتلا ءاتلا (حتف)و ماللا رشككب ٧! :ءارسإلا 4 اوغوشيتل» :هلوق

 ماللا ركب ؛َةوشيل» ئرفو ،واولا ىلإ نيلا نيب ةدمو ةموُمضمو واولا ىلع
 ٠(ف ك ص) ةحوتفم واولا دعب ةزممتو ةدمو نيسلا مضو ةحوتفم ةينلا ءالا

 ."اواولا مادق ةحوتفم ةزغو ةدمو نيسلا مضو ةحوتفم نونو مالاب ئرئر

 ديدشتو ةَدُحَوُمْلا ءاتلا حتفو ة اتَعُمْلا ءاتلا مضي ٩[ :ءارسإلا] « و وشَبْيَو : :هلوق

 ةَدُحَوُمْلا ءابلا نوكشو ةاّئقُمْلا ءايلا حق ئرقو ،ءالا مضو رشمكلا ىلع نيتلا

 .'"'(ش) ءارلا نكاس نينتلا مضر

 ديدشتو ءايلا مضب ئرفو ؤفيفخ ءايلا حتي ٠٢[ :ءارسإلا 4 ُاَقْلَي » :هلوق

 .''فاقلا

 ثێَح ءازلا ةلامإب ارفو ،لامُم ريغ [" :ءارسإلا 4 اريصب اريَح» :ةلفو

 نيب نيب عق

 يف رظنا فيأ طقس لصو اذإ ("١۔ ٢٠ :ءارسإلا 4 زظنا ه اوت » :ةلق

 .'"(مع ر د) 4 زَظنا» فلآ مض فقو نإو ،ةباتكلا نود ةءارقلا

 .اهجيرخت قبس ()
 ١٣٩. :ريسيتلا .ورمع وبأ ()

 )٣( :ريسيتلا .يئاسكلا ةءارق ثلاثلاو ،ةزمحو رماع نباو ةبعش ةءارق يناثلاو 5رثكالا ةءارق لوالا ٧٢٩.

 )( :ريسيتلا .نارمع لآ ةروس يف مدقت ٧٨.

 )٥( :ريسيتلا .رماع نبا ١٣٩.

 .شرول اهجيرخت قبس )٦(
 ٣٦/٥. ج :تاءارقلا مجعم :رظناو .اهجيرخت قبس ()



 ؛يناثلا ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي ٢٧٨ 79 ٨

 ةدُحَوُمْلا ءابلا نوكش و ةاتتُمْلا ءايلا حق ٢٢! :ءارسإلا 4 نعلي اًمإ» :ةلوَقَو
 ةروسكم نولا ديدشتو ماللا مضب 4 َناَعَلبَي» ئرفو ءةدكؤملا نونلا ديدشتو

 .'""(ش)

 رشكلا ىلع ينبم ءاملا ددشم فلألا مضب ٢٢[ :ءارسإلا ٩ فأ , :ةلقو

 ديدشتب 4 فأ » ئرئو ،نوَتش ريغ اددشم ءاقلا ةركب «تفأ» ئرو ،انؤنش
 يفنو .فألا مضب نهنم ةدحاَو لك نأ عمو '"(كد) ةدحاو ةَحَفبو ءاقلا

 يفو "يتا عست تأ» يف '"'؛مولملا سمش نم رصتخملا مولخلا ءايض
 .ةغل نوعبرأ '”«سوماقلا»

 )١( :ريسيتلا ١٣٩.

 ٧٢٩. :ريسيتلا .رماع نباو ريثك نبا ةءارق ةثلاثلاو ،رثكالا ةءارق ةيناثلاو صفحو عفان ةءارق ىلوالا (؟)
 ريبكلا هيبأ باتك نم هرصتخا دقو ينميلا يريمحلا ناوشن نب دمحم هفلأ «مولحلا ءايض» )٣(

 ىفوتملا ينميلا يريمحلا ديعس نب ناوشتل «مولعلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش»
 فورح ىلع هبترو ءازج ١٨ يف عقي ةمهملا ةغللا مجاعمو بدألا بتك نم وهو ه٢٥
 يف دمحم هنبا باتكلا اذه رصتخا دقو ةعساو ةيوغل فراعم ةرئادب هبشأ وهو مجعملا

 فشك ،ةفيلخ يجاح :رظني «مولعلا سمش نم رصتخملا مولحلا ءايض» هامسو نيأزج
 .«فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا عجارملا» ةساردلا مسق :رظناو ،١٦٠١/؟جم ،نونظلا

 ۔ قشمد) ركفلا راد (نانبل - توريب) رصاعملا ركفلا را د ،١/٨٦١ج :مولعلا سمش :رظنا )٤(

 .م٩٩٩١/ه٠٢٦٤١ ،ىلوألا :ةعبطلا ،(ةيروس

 رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب بوقعي نب دمحم نيدلا دجم رهاط يبال طيحملا سوماقلا )٥(
 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 فالتخالا

 ريخالا فرحلا بسحب هبتر دقو سورعلا جات يف يديبزلا ىضترملا هحرش نممو ،سروماق

 الوصف ةداملا نم لوالا فرحلا بسحب مث 5«باب» مساب ءاجهلا فورح ىلع ةداملا نم

 .ةفيلخ يجاح :رظني .قاقتشا ٦٠٠٠١ نم رثكأو رذج ١٣٩٩٨ نم رثكأ هيف باتكلا اذه نمض
 ."فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا عجارملا» ةساردلا مسق :رظناو .٠١٣١-٦٠٣١/؟جم 6نونظلا فشك

 .فأ .امهيف فَْحثو 6نؤتئو ،ُافلا ثَتئو مضلاب ،أ :نوعبرأ 5اهئاغلو» :سوماقلا يف لاق )٦(
 ۔ ثيألاو .نيب نيب ةلامإلابو ًةضختلا ةلامإلابو ةلامإ ريغب ىنأ ،افلا ةةدْمُم تأ ؤفك

  



 صنلا قيقحت :ينانلا عفنا ٢٧٩ ح هل 1

 ةنوم ةزمهو ءاملا .7 ءاخلا رشب ٣١[ :ءارسإلا] 4 اًَئظخ < :ةلو

 حتفو ءاخلا رشمكب ئرفو ،'"!انركذ امك زممهلاو ءاخلا حنقب ئرفو 5'"جنفلاب

 بصنلاب انون ايفخ ءاخلا رسكي ءاطخ » ئرقو ،'"'انفصو امك زمهلاو ءاطلا
 .'ههبشأ امو هيلع اهتكرح يقلأ نيكاَس اهلبق تطسوت ةزمه لك "!دا

 .'"(ش) ةلامإلاب ئرثو ،لامش ريغ ا٦٣ :ءارسإلا] 4 انزلا » :لوق

 .'(ش) ةَيِقوَقلاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ٢٣[ :ءارسإلا] 4 فرشي » :هلوقو

 .(ص رفنا) همضب ئرفو ؤفاقلا رسكي ٢٥! :ءارسالاا 4 ساظشقلاب » :ةلقو

 .)ز 7 ريغ ئرقو .ة ر ه هب ]` :ءارسإلا] 4 َداَوُفْلاَو < :هلوقو

 4 الوُئشَم , لصالاو ‘ اًقفخم نيل َ ١ مضي ٣٤[ :ءارسإلا] 4 الوشت , :هلقو

 ٠ و . ( ٩ )

 . رومهم

 زمهلا زسكئو ةددشم افلا ةقلم مضلاب ،ةَأ ةوُقأ ءافلا رسكب يفأ .ثيناتلل ةالفلا يف -

 مضب ثإ "ثلثو ةةدشمو ةقْفَحخُم ةنؤتم فإ ؤةقْفَحُش نيترسكب فإ .ةددشم تإ ،نمك ،نإ
 ءافلا ةةذشم فأ ،نمعك ثفأ ،َرمهلا حتفئو رسكلاب ينإ .ةَلامإلاب ىإ ،ائإك ،افإ ،ةَدُدشش افلا

 ةلاسرلا ةسسؤم ٧٩٢} ص ،طيحملا سوماقلا .«نَعَتْوَنُم يفآ فأ .ةَدودمَم فآ .ةروسكم

 .م٥٠٠٢/ه٦٢٤١ ،ةنماثلا :ةعبطلا ،نانبل ۔ توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 )١( :ريسيتلا .رثكألا ةءارق ١٤٠.

 ١٤٠. :ريسيتلا .ناوكذ نبا ةءارف ()

 ملو نايبتلا يف يربكعلا ةمالعلا اهركذ دحأل بسنت ملو ةذاش .اهلئاق فرع ال ةءارق هذه ()

 ٨١٩/٢. ج :نآرقلا بارعإ يف نايبتلا .اهبسني

 ١٣٩. :ريسيتلا .ريثك نبا ةءارق ()

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس )١(
 )١( :ريسيتلا ١٤٠.

 .فقولا يف ةزمحل اهجيرخت قبس (ه)

 ١٩٧/٢. ج :فاحتإ :رظناو .مدقت امك فقولا يف ةزمحل ()



 ؛بناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ء ِ اي ٢٨٠

 .ةمومضم ةيناتلا زوممْهَم ىلوألا ءايلا ددشم ا٨٣ :ءارسإلا 4 ةئيس » :هلوقو

 ءاهلا نؤَتُم ةيناملا زممهو ىلوألا ءايلا ديدشتو نيتلا حنمب 4ةئبَس» ئرو
 ."بصنلاب

 .'(ش) افيفخ ئرقو ©فاكلاو لاذلا ددشم ٤١[ :ءارسإلا ؟اورمكذيِل» :ةلقو

 ةبحص) ةيؤَقلاب ئرفو .ةيتْختلاب ٢! :ءارسالا 4َنولوُمَي امك» :ةلزَقَو
 .'"'(ثلا ح

 .'‘؛(سش) ةيقوفلا ئرفو .ٍةيِتُخَتلاب ] :ءارسإلا] 4 نولوقت ط :ُهلْؤَقَو

 .'ثةلامإلاب ئرقو . مهناذآ » :هلوقو

 لصوب لصولا يف (ر ك د ا) [٤ه ۔ ٤ :ءارسإلا زظنا ه اروحم » :ةلزَقَو
 .'»4« زظنا» نم فلألا مضب ئرثو ،فلألا

 ئرقو ،ةروسكم ةزمه ءايلا ىلعو فيلا حق [ :ءارسإلا 4 اذأ » :هلوقو

 ةيناثلا ليهشتب لوألا فلآلا دمب «ادِئآ» ئرثو ؤةّذَم الو زممه ريغو ءاي ريغب

 .'(امس) عَقَو ثيَح

 ئرفو رشمكلاب زوممْهَم ءايو فِأَلا حئقي ٤٩[ :ءارسالاا 4 اَنئَأ ائاقزَو» :ةلوَقَو

 ٩اًنئآء » ئرفو ةزمه الو ءاي الب نونلا ديدشتو فيلا رشي انإ اًناقرَو»

 ةزمهب ئرقو \ددشم فلأ نونو ةروسكم ةزمممو فلأو ةحوتفم ةدوْمَم ةزمهب

 )١( :ريسيتلا .يناثلاب نوقابلاو ،لوالاب رماع نباو نويفوكلا ١٤٠.

 )٢( :ريسيتلا ١٤٠.

 )٣( :ريسيتلا ١٤٠.

 )٤( :ريسيتلا ١٧٤٠.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .اهريغو ةروسلا لوأ يف هلثمو ارارم اهجيرخت قبس )٦(
 .دعرلا ةروس لوأ يف الصفم اهجيرخت قبس )١(



 ٢٨١ ء ٦ صنلا قيقحت :يانلا سنل ٨

 ثح 4 اذيئاَع ط فلأو لاذو ءاي اهولتت ةزمهو دودْمَم فلو ةريصق ةحوتفم

 .'(ح ب د) قز

 نم ةائمْلا ءالا ديدشتب ئرفو ديدشت ريغب اه" :ءارسالا 4 متل نإ» :هلؤفَ
 .'"(ح) (قوف)

 .'"(ف) همضب ئرقو ،يازلا حق ٥٥] :ءارسإلا] 4 اًروُبَ < :ُهلْوَقَو

 قو .7 الامُم ئرو لامُم ريغ ٦٠[ :ءارسإلا] 4 ايؤرلا ط :ةلؤَقَ

 ) ٠
 . "هبشو

 4 ذحش ط ئرفو زوممهَم فلأو ةزمه ٦١[ :ءارسإلا] « دُخحنَاأ ط :هلوقو

 .املأ اهلدبي شزوو ،(ل امس) عقو ثيَح ةينالا ليهنب

 5ةئِكاَس ءايب 4 ييتزعأ ط ئرفو ءاي الب ٦٢[ :ءارسإلا] 4 نتزَعَا < 7

 ."ءاتلا حئقب (ح) 4 ىلإ يتخأ { ئرق

 ميجلا مضب ئرفو ،(ع)ماللاو ميجلا رسكب [٦ث :ءارسإلا 4 كِلجَرَو» :هلوقو

 .'‘(ةبحص رفنا) ماللا رسكو ميجلا نوكشي ئرفو "ماللا رشقو

 .دعرلا ةروس لوأ يف الصفم اهجيرخت قبس ()

 ٢٠٠/٢. ج :فاحتإ :رظناو .نيبراقتملا نيفرحلل ورمع يبال اهجيرخت قبس (!)

 .ءاسنلا ةروس يف ةزمحل اهجيرخت قبس )٢(

 ٢٠٠/٢. ج :فاحتإ :رظناو .اهجيرخت قبس ()

 اريثك ارركتو ةرقبلا لوأ اهجيرخت قبس (ه)
 نكلو ٧١٤١ :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو ،ريثك نبا لصولاو فقولا يف اهتبثا ()

 .كلذل هبتنيلف ،ذاوشلا يف الو قافتاب ءايلا حتفب ةءارق دجوت ال

 ملو يرشخمزلاو يواضيبلا ةمالعلا اهركذ امنإو ،ةءارق حصت ال ميجلا مضب (كِلُجَر) ةءارف )٧(

 ٨٩/٥. ج :تاءارقلا مجعم :رظنا .دحال اهابسني

 ١٤٠. :ريسيتلا (ه)



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلالاو ةح ةحاصفلا لا يف بيذهتلا باتك م / ٢٨٢ . ١

 .'"(ش) هب شو الامش ئرقو ء لامش ريغ ]\ب :ءارسإلا] 4 مُكاَجَت , :هلوقو

 .'"نوتلا ماغذإب ئرُقو ء[٨٦ :ءارسإلا] 4 فسخ 5 ط :ُهلْوَقَو

 الو ماللا رشب هجو هيفو .ماللا حق ٦٨[ :ءارسإلا] 4 لسري ف . :ُهلْوَقَو

 )؟ «لسزيف» هيف ةجحلا فيك يردن

 .'!!هناكسإب ئرقو فاقلا حق ٦٩[ :ءارسإلا] 4 مُكَقرغيتَ ) : :هلقو

 ةلامإلاب نيَعضؤَمْلا يف ئرمو ،لامش ريغ ٧! :ءارسإلا ىمعأ » :هلوقو
 -٠  4ه < ( ٥ )

 ننب نيب شزَو \(ص س ح)

 . ٦) 'ه4 َكَقْلَح . ئرفو 5 ٦] :ءارسإلا] 4 قالخ { :هلقو

 موسرم امم ههبشو ةلامإلاب ئرقو }لامُم ريغ ٧٩[ :ءارسإلا] 4 ىتَع ط :ُهلْوَقَو

 .'"هوخَتف «ىّلَعو .ىليو ©ىَدَلو ،ىتَح "ىَوس» فحصملا يف ءاتلا

 نوكب ٤ ئرفو ،يازلا ديدشت ةو نولا حنفب ٨٦٢[ :ءارسإلا] > وتنو . :هلقو

 ي ازلا فيفختو نول ١ )٨)

 .اهجيرخت قبس )١(
 .اهمدعو ةنغلا ناهجولا هل ةزمح ادع ءارقلا قافتاب هركذ قبس )٢(

 بارعإلا ةهج نمو ،ذاش الو حيحص يف ال ماللا رسكب ةءارق دجوت الف ةءارقلا ةيحان نم امأ )٣(
 ةجحلا فيك يردن الو» :لاق هسفن فلؤملاو ،هلبق ام ىلع هفطعب بوصنم عراضم لعف وهف

 .هدحو هلل ملعلاو ؤكلذ ىلع لدي ائيش بارعإلاو ريسفتلا بتك نم هتعلاط اميف دجأ ملو ،«هيف
 :ريسيتلا :رظنا .فاكلا يف اهمغديو فاقلا نكسيف ريبكلا ماغدإلا يف ورمع يبال هنوكسب )٤(

 ٢٢.

 .طقف لوالا عضوملا ةلامإبف ورمع وبأ امأ .يئاسكلاو ةزمحو ةبعشل نيعضوملا يف ةلامإلا )٥(

 ١٤٠. :ريسيتلا

 )٦( :ريسيتلا .(كفلَخ) نوقابلاو .(كفالخ) يئاسكلاو ةزمحو صفحو رماع نبا ١٤١.

 .اهجيرخت قبس )٧(
 )٨( ج :فاحتإ .ورمع يبال اهجيرخت قبس ٢٠٢/٦٢.

 



 ٢٨٢ ,. , ` 7 صنلا قيقحت :يتانلا عفنا

 فلألا دعب يتلا ةزمهلا حتفو نوتلا حق ٨٣[ :ءارسإلا] 4 ىأَتَو » :هلوق

 ةحتف ةلامإب «يات» ئرمو ،ةئيكاس ءايو ةحوتفم ةزمهو ًدَمْلاب ئرُفو ،ةئيكاس ءايو

 .'"(ص) نيتحتفلا ةَلامإب ئرقو ،(ص ف) ةزمهلا

 ئرفو داصلا حتفو لادلا نوكشب ٤١[ :ءارسإلا] اَنْفَرَص م ذَقَلَو » : .ةلز

 ."(ل ش ح) 4 ُدَكَل ط دعب داصلا ثح َ و ؛هيف لادلا ماغذإل داصلا ديشنب

 نيتلا .7 ئرفو ٥نيتتلا نفب ا ٩٢[ :ءارسإلا] « اًقتِك < :هلوقو

 ( ٠ قح ش ) (٣) .

 نوكب 1 ئرو ،يازلا ديدشتو نولا حتفب ب ٩٣[ :ءارسإلا] 4 َلَوَتُ : :لوق

 ';ىيازلا فيفخ نولا

 .ةلد ك) « ناَحبْس َلاَ» ئرو ،ا٢٥٩ .ءارسالاا 4 ناحبس لق » :ةلقو

 لصولا يف ؛يدتهملا» ئرُتو ،ا١٠ :ءارسإالا) دهملا َوهَق» :ةلزقز
 1 '(ح )

 ئرفو ،يازلا رشو ءاتلا نوكشي ٩٧[ :ءارسإلا] » مُهاتذز تبحح ط :هلوق

 .ءاملا بهذت (ش ح) ثينأتلا ءات دعب يازلا ثيحو ؛يازلا ديدشتب

 نوُلَعجي نوئابلاو فلالا دعب ةزمهلا لعجي تلصف يفو انه (هبناجب ةانو) ناوكذ نا ()
 دالخ لاماو ،نيتروسلا يف ةزمهلاو نوتلا ةحقف فلخو يئاسكلا لاماو ،فلالا لبق ةزمهلا

 نوفاتلاو .كانه اهحتن صلخاو انُه ةمهلا ةحئَف ركب وبأ لاماو ،طقق امهيف ةزمهلا ةحئ

 ١٧٤١. :ريسيتلا .ءايلا تاَوَد يف هلصا ىلع شروو ،امهحتفب

 .اهجيرخت قبس ("
 )٣( :ريسيتلا ١٤١.

 .رطسأ لبق رمع يبال اهجيرخت قبس (
 ١٤١. :ريسيتلا (ه)

 )٦( :ريسيتلا ١٤٢.

 .اهجيرخت قبس (ا١)



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٨٤ . ٦.

 ئرُفو !ةروسكم ةزمه هيلع ءايو فلأب ٩٨[ :ءارسإلا] 4 انك ادي , :ةلز

 ."ةزمه الو ءاي الب لألا فيآلا رسكب اإ»

 ؟انإ» ئرفو سةروسكم ةزمممو ءايب ٩: ءارسالا انأ ائاقَُو » :ةلوق
 .'"'نوتلا ديدشتو لؤألا فيلا رشك

 .'"(ح ا) ح فب ئرقو .ءايلا ناكسإب ٠٠[] :ءارسإلا] 4 يبر ط .هلوقو

 .إ  در ئرفو ©ءاَكلا حق ٠٢\] :ءارسإلا] 4 تفِلَع ذَقَل , :ُهلَْقَو

 ىلوالا ،ىلوألا فذحب ئرُقو ©نيتزمهب !١٠[ :ءارسإلا] ٩ ال ءالؤه ٹ :هلق

 / .'"ههبشو ةئياَسلا ءاتلاك 4 اًلإ» ةزم

 ؟اوغذا» فيأ نوكسو « لق » مال رشمكب ١٠[ :ءارسإلاا هاوعذا لق » :هلوقو

 .'"نينيكاسلا ءاقتلال اضيأ همضب ئرقو ،(ف ن) نينيكاسلا ءاقتلال

 ابأ» فقولا يف ئرقو 54 ايا » نيونتب ١٠[ :ءارسالا ؟اوحذت ام ايَأ» :ةلوَقَ

 .'""٩؟ام» ىلع نوقابلاو ،نيونتلا نم الأ اضوعو ؛ام» نود ام ىلع (ش) ام

 :فهكلا ةروس نمو

 عطق ريغ نم يف تكس امهنيب (( ع) [٢۔١:فهكلا] ؛اَمِتَق ٥”اًجَوع» هلوق

 ."تكس الب نوقابلا أرقو ،نيونت الو

 .ازارم اهجيرخت قبس ()

 .ارارم اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٤١.

 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلا ١٤١.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .(ام) نع اهلصفل نيونت نودب (ايأ) ىلع افقو يئاسكلاو ةزمح ١٤١.

 .نيففطملاو ةمايقلاو سي يفو انه سفن عطق نودب امهنيب ةفيفخ ةتكس صفح تكس ()
 ١٧٤٦٢. :ريسيتلا

  



٨ . . ٥ ٨ ٢ 
 , ٭٠, صنلا قيقحت ا ت :ينان انلا ؛ ا مفل

 .همضب ئرقو نيشلا رسكب [! :فيكلا] 4 َرَشَبِيَو » : :هلقو

 .ءاهلا مضو نونلا نوكسو لادلا مضو ماللا حب ٢! :فهكلا] 4 هنُذَل نم» هل

 .'"'واوب اهلصي شزو "(ص) مضلا لادلا مامشإب (ي) ءاهلاو نونلا رشب رر
 ءاهنوكشو ةيناملا زهو ىلوألا ءالا ديدشتب ١0٠[ :فهكلاا 4 غئتَهَو و » :هلوق

 .'"(ل ف) فقو نإ ههبشو اهتزمه لاهسإب ئرئ

 .'"اًلامم ئرفو ١[© :فيكلا] 4 مهناذآ » :هلوقو

 .اهنكسو ةيناملا مهو ىلوألا ءايلا ديدشتب ١٦[ :فمهكلا) ؟ غئّتَهُيَو» :ةلو
 .هلصولا يف هفيفختو فقولا يف ههبشو (ل ف) هزممه لاهسإب ئرُئو

 .فاقلاو ءاقلا حتفو ءالا نوكسو ميملا رشمكي ٦[ :فهكلا 4 اًّقَقزم» :هلوق

 .'(مع) ءاقلا رسكو ميملا حنقب ئرفر

 ءاتلا حنقب » .فيكلا رَوزَت» ئرقو ؤفيفخ ٠٢[ :فهكلاا 4 رَواَزَت» :ةؤ
 يازلا ديدشتب ١٧ :فهكلا 4 رَواَرَت» ئرقو ،ءارلا ديدشتو يازلا نوكسو واولاو

 )٧)
 .'' (امس)

 .يئاسكلاو ةزمحل نارمع لآ يف اهجيرخت قبس ()

 ءاهلا لصيو ءاهلاو نونلا رسكيو مضلا نم ائيش اهمامشاو لالا ناكساب (هنذل نم) ركب وبأ (")

 .واوب اهلصي هلصا ىلع ريثك نباو ،ءاهلا مضو نوتلا ناكساو لاذلا مضب نوقابلاو 6ءايب
 ١٤٢. :ريسيتلا

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس (ه)

 )٦( :ريسيتلا ١٧٤٢.

 ةَفْقَحُم ىازلا حب نويفوكلاو ،ءازلا ديدشتو ىازلا ناكساب (مهفهك نع روزت) رماغ نا )٧(

 ١٤٢. :ريسيتلا .فلالا نوتبثيو ىازلا نوددشي نوُقاَبْلاَو ءاهدغب فلاو



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ب ٦ , ٨

 .'(ر ك) اهمضب ئرقو ،نيعلا نوكشي ١٨( :فيكلا 4 ابعر » :ةلقو

 ءاهنوكشو ةّيِتْخَتلا ءايلا ةزمهو ماللا رسكب ٨[ ؛فهكلاا 4 تذلممَلَو » :ةلوق

 ."نكاس ازوميهَم ءايلاو ازوسكم ماللا ديدشتب ئرفو
 عقو ثح ح ةِقوَقلا ءاتلا ديدشتب ه ئرُفو ٥٢[© :ءارسإلا] 4 متي ٹ :هلوقو

 .'"'(ش ٠ ك 2

 ءازلا نوكسب ئرقو ،فاقلاو ءالا رشمكب (" :فهكلا 4 مكقرؤب» :ةلؤَقَو
 1 (_( ص ح)

 اهجتفب ئرمو ،ةاّئُمْلا ءايلا نوكسب ٢٦! :فهكلا 4 يّبَر» :ةلق

 ئرفو ةروسكم نونو ةيناتلا ءايلا حق ا! .فهكلا 4نيردهي» :ةلقو

 ئرفو ،'"(امس) ةئيكاس ءايو نونو ءايلا حتفو لادلا رشو ءاهلا نوكش

 . '١ةدَذَشُم ريغ ةعبشم ءايو ددشم نونلا :7 ةيتحتلا ءاتلا نومكشب

 ئيقو ،ءاهلا عم يتلا ءايلا ىلع زمه ريغب !ه :فيكلا ه ةئامَناَلَت» لزفو ا
 .ءايلا كلت زمهب

 .'»(ك) فاكلا مضو ةّيِيْخَتلا ءايلاب ٦( :فهكلاا 4 رشي الَو» : :هلقو

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا .ديدشتلاب نايمرحلا ١٤٢٣.

 .اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا ١٤٣.

 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا ١٤٧.

 )٦( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو ريثك نبا نيلاحلا يف ءايلا تبثأ ١٤٧.

 )٧( .ذاشلا يف الو حيحصلا يف ال فلؤملا هركذ يذلا هجولا اذهب ةءارق دجوت ال

 .اهجيرخت قبس )٨(

 )٩( :ريسيتلا .فاكلا مضو ءايلاب نوقابلاو ؤفاكلا مزجو ءاتلاب (كرشُت الو) رماع نبا ١٤٣.



 ٥ ٢٨٧ 7 صنلا قيقحت :ينانلا عقلا

 نيغلا مضب 4 ةوذُْلاب » ئرقو ،نيعلا حق ٢٨[ :فيهكلا] 4 ةاَدَعلاب » :هلوقو
 1 ١) ( ك)

 > و ط ئرفو .ميملا حتفو ةثلثملا ءاثلا حئقب ٢٤[ :فهكلا] > مق < .هلوقو

 ."ميملاو ءاثلا مضب نوقابلا أرقو ميملا نوكشو ءاثلا مضب

 .'""اذوُدْمَم ئرقو كم الب ٣٤[ :فيكلا] « وَتَكَأ ن < .هلوقو

 .فلأ ريغ ةحقو ددشم نونو ماللا حئقب ٢٨[ :فهكلا] « 4 ط :هلوقو

 يف اهتابثإو هيف اهفذحب نوقابلاو لصولا يف فلألا تابنإب انكل يرثو
 . (‘عامجإ فترلا

 .'(امس) هج قب ئرثو 5ةاَتَكُملا ءاتلا نوكب ٣٩[ :فهكلا] > ىجرب < :هلوقو

 لمهملا لادلا ديدشتب ئرُو ءا٩٢ :فيهكلاا 4 تلَحَد ذإ » :هلوقو
 . '(ش ك ح(

 دمب ٢٩[ :فهكلا] ٩ ينرَت < ئرفو كم الب ٢٩[ :فيهكلا] ه انأ نَرَت نإ » :هلو

 ٠ اذوُدْمَم 4 اتنأ ط ئرُقو ،(د ب ح( دودشم ريغ > اتأ ط ٠ نوتلا روسكم ءايو

 «نرَت» ئرقو ،دوذممَم ريغ ه انأ» ،نونلا روسكم ءايو دمب « ينرَت» ئرو

 .'"اامفيفخ

 .ماعنالاب رماع نبال اهجيرخت قبس ()

 ١٤٢. :ريسيتلا .ءارقلا ةيقب ثلاثلاو .ورمع يبأ ةءارق يناثلاو مصاع ةءارق لوالا (؟)

 .اهجيرخت قبس ()

 ١٤٢. :ريسيتلا .اهنوفذحي نوقابلاو الصو فلالا تبثي عفان ()

 )٥( :ريسيتلا ١٧٤٧.

 .اهجيرخت قبس )١(

 قبس 0١٤١٧ :ريسيتلا .ورمع وبأو نولاق لصولا يف اهتبثأو ريثك نبا امقوو الصو ءايلا تبنأ )٧(

 .عفان ةءارق نم اهريغو ةرقبلا ةروس يف زمهلا عم (لقأ انأ) فلأ جيرخت



 ؛بناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصضتلا يف بيذهتلا باتك ٤ ۔۔قر . ٢٨٨

 نونو :" ةّيتْخَتلا ءايلا حتفو واولا زمَهب ٤٠[ :فيكلا] ٩نيت ت ةن ؤي » : :ُهلْوَقَو

 (١) امس) اًروُمهَم واولاو نونلا دعب ءايب 4 ينتتؤُي ٩ ئرقو كروسكم

 ."نونلا دعب ءايو ىطسولا ةيحتلا ءايلا ناكسإبو واولا زمهب

 ئرفو ،ءاهلاو ءارلا رشكو ميملاو ءاثلا حب ٤٢[ :فهكلا] 4 رمب ه :ُهلْوَقَو

 رشو ميملاو ءاثلا مضي ئرقو ‘هالت ام رشو ميملا نوشو ءاثلا مضب
 .'"'(كدا ش) ىقب ام

 ةئينلا ءايلاب ئرثو .ةيقوفلا ِءاتلاب [٤ح :فهكلا هل نكت ْمَلَو» :ةَلزَقَو
 .'ث(ش) ٠ (٤}

 'رشكب ئرقو ،واولا حئقب ٤٤[ :فيهكلا] 4 ّقَحلا هلل ةيالولا » :هلوقو

 .'"(ر ح) هممَضب ئرقو ،فاقلا رسكب 4 َقَحلا»و

 .'(ر رفنا) همَضب ئرقو ،فاَقْلا نوكشب ٤٤ :فيكلاا 4 اًبع» :هلوقو

 .'"(ش) « يرلا » ئرفو ٨ا!ه .فيكلا 4 حاتزلا» :ةلز

 ِءاَتلاب ئرُقو .4 لابجلا < حتفو نونلاب ٤٧[ :فيكلا] 4 لابجلا ريسن تسن » : :ُهلْوَقَو

 .')(رفنا) « اجلا » مضو ةيقفلا

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو ريثك نبا نيلاحلا يف ءايلا تبثأ ١٧٤٧.

 .ذاشلا يف الو حيحصلا يف ال فلؤملا هركذ يذلا هجولا اذهب ةءارق دجوت ال )٢(

 قبس دقو 60١٤٣ :ريسيتلا .ءارقلا ةيقب ثلاثلاو .ورمع يبأ ةءارق يناثلاو مصاع ةءارق لوألا )٢(

 .رطسأ لبق اهجيرخت
 )٤( :ريسيتلا ١٤٣.

 )٥( :ريسيتلا .واولا رسكب يئاسكلاو ةزمح ١٤٢٣.

 )٦( :ريسيتلا .(قحلا) عفرب يئاسكلاو ورمع وبأ ١٤٣.

 )٧( :ريسيتلا ١٤٣.

 .اهجيرخت قبس )٨(
 )٩( :ريسيتلا ١٤٤.



 ٢٨٩ .ي ٦ صنلا قيقحت :يناثلا مفلا

 ماللا نود «ام» ىلع فقو ئرفو ©[؛٩ :فيكلا] 4 باتكلا اده لام « :هلقو

 .')4« اََه لا» نم

 ."ةَلامإڵاب ئرفو ،لامُم ريغ ٤٩[ :فهكلا]ا 86 ةَريِبَك الو ةريغص م .: :هلوق

 .'"(ص ف) ءالا ةَحَق ةلامإب اضيأ ئرفو ،ا٣٥ ؛فهكلاا ؟اءَرو»

 حتفو فاقلا رشكب ئرفو .ءاتلاو فاقلا مضب ٥٥[ :فهكلا] 4 ال < :هلوق

 .')(ك امس) ءاتلا

 .الامش ئرفو ،لامُم ريغ دملاب !ه" :فهكلا] 4 مهناذآ يفو » :ةلوق

 ماللا رشو ءاهلا 7 ميجلا حب ٥٩[ :فهكلا] ه مهكيتي { . :هلق

 ماللا حتفو ءاهلا نوكسو ميملا مضو ماللا رشي ٤ ئرُقو ٠ ءاهلاو فاكلاو

 .')(رفنا ش ص) ءاهلاو فاكلا رشكو ريخألا

 ٨'"(ةبحص رفنا) اهرسكب ئرقو ©ءاهلا مضب ٦٢[ :فيكلا] 4 ةينات ط :هلوقو

 .'ةَلامإلاب ئرثو

 نيلاحلا يف ؛يبَت» ئرُفو ،نيغلا رشمكب ا٦؛ :فهكلا 4 غبت » :هلق

 .'‘(ح ا د ر) لصولا يف ديزف ؛يفبن»

 !/٦١٦‘ ٢١٧. ج :فاحتإ .مسرلل اضيأ فقولا امهريغل زوجي ناك نإو ،يئاسكلاو ورمع وبأ ()

 ٢٢٥/٥. ج :تاءارقلا مجعم .اهققر شرو ()

 !/٢١٧. ج :فاحتإ ()

 )٤( :ريسيتلا ١٤٤.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 ؛ماللا رسكو ميملا حتفب (مهكلهمل) صفحو "ماللاو ميملا حتفب (مهكلهمِل) ةبعش ارق )١(

 ٧٤٤. :ريسيتلا .ماللا حتفو ميملا مضب (مهكلهُمل) نوقابلاو
 )١( :ريسيتلا ١٤٤.

 )٨( ج :فاحتإ .يئاسكلا هلامأ ٢١٩/٢.

 )( :ريسيتلا ١٤٧.



 ؛بنانلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك . ٢٩٠ , ٨

 ٠ و .و .1 ,
 ٨ءاتلا نكاس 4 ينممَلَعُ < ئرقو ٠ ءاي ريغب ٦٦[ :فهكلا] 4 نَملَعت ط :هلؤقَو

 .'(امس) « اممم» لصوب نولا دعب يتلا ةيحتلا ءايلا حنمب ئرقو

 ءازلا حب ئرفو ،نيشلا نوكشو ءارلا مضب ٦[ :فهكلا ؟ اًدِشر» :هلقو

 .'"(ح) نيشلاو

 . '(ش ص رقفنا) اهنوكشب ئرقو . ءايلا حتمب ٦٧[ :فهكلا] 4 َيِمَم ث :هلؤقَ (٣) ٌ 7 . ع هم < 4 1 . . ّ .7

 نم ةاّنقُملا ءايلا حتفي ئرقو ،ءايلا نوكشي ا٩٦ :فهكلا 4 يندجَتَس» :ةلؤَقَ
 ه . )٤()

٦٩ ٠7 

 ديدشتب ئرمو .ةيِتْحَتلا ءايلا نوكشي ا٠٢ :فهكلاا 4 ىنلأشت» :ةلوق

 .'”'ةروسكم نونب نيكاَس ئرثو ،(مع) (نونلا)

 نيغلا نوكسو ةّيِقْوَقلا ءاتلا مضو ماللا رسكب ٧١[ :فهكلا] 4 َقرفئل , :هلْوَقَو

 نوكسو ةّيِتُحَتلا ءايلا حق ئرقو .4 اَهَلْهأ » مال حتفو فاقلا حتفو ءالا رشو

 .'(ش) « اهلهأ » مال مضو "فالاو ءازلا حتفو نيغلا

 .(ةبحص رفنا) اهنوكشي ئرقو ،ءايلا حق !أ .فهكلا 4 يمَم» :ةلو

 .")ةيناثلا 4 ىعَم» تيلذكو

 .ذاش الو حيحص يف ال اهتابثإ دعب اهلصو يف ءايلا حتف نم ىلع فقأ ملو 0١٤٧ :ريسيتلا )١(

 )٢( :ريسيتلا ١٤٤.

 )٣( :ريسيتلا ١٤٤.

 )٤( :ريسيتلا .عفان اهحتف ١٤٧.

 فذحو نونلا فيفختو ماللا ناكسإب نوقابلاو \نونلا ديدشتو ماللا حتفب عفانو رماع نبا )٥(
 عقوو 0١٤٤ :ريسيتلا .نيلاحلا يف اهتابثإب نوقابلاو ‘هنع فالخب نيلاحلا يف نوكذ نبا ءايلا
 .هحالصإ مت نيسوقلا نيب امل فلؤملا ةرابع يف فيحصت

 )٦( :ريسيتلا ١٤٤.

 .رطسأ لبق تقبسو 6١٤٤ :ريسيتلا )٧١(

 



 ّ ... منلا يتح ودنا م

 ،نونلا ديدشتو لادلا مضو ماللا حب ٧٦[ :فيكلا] 4 يدل ني)» :هلوت

 .'"(ص) مضلا لادلا مامشإب لادلا نوكسب ئرئر

 اًمغدم ئرفو لاذلا نوكشب ءالا ددشم ٧٧[ :فهكلا] 4 تذختال ط :هلوق

 ددشم ريغ قباطم مالب ا٧٧ :فيكلاا ؟ َتذَحَتاَل » ئرقو ،(ةبحص مع ح) هلثمو

 ."ءاتلا

 لاذلا ديدشتب ئرقو .ديدشت نودب ٢١[ :فهكلا 4اممَهَلدْبُي » :ةلقو

 ."ح )

 ءاًحْلاو ءازلا مضب ئرقو ،ءاحلا نوكشي [ه١ :فيكلا] 4 امحُر» :ةلز
 .'٧'(ك) (٤)

 .'ازممَه الب 4 ةّيماَح ط ئرفو ءايلا زمَهب ٨٦[ :فهكلا] 4 ةَئمَح ط :هلق

 .'٧(م صا) هِقَضب ئرو فاكلا نوكشي [٧؛ :فهكلا) 4 اًرَكَن» :هلق

 مضب ؛غاَرَج» ئرفو 6نَوَنُم حنفلاب ٨٨[ :فهكلا] 4 ئَنتشُخلا ءاَرَج» :هلوق

 .'"'(ص رفنا) 4 ىتشُحلا » ىلإ فاضم نوتم ريغ ةزمهلا

 مضلا اهمامشاو لاذلا ناكساب ركب وبأو نونلا فيفختو لاذلا مضب (ينل نم) عفان ()

 ١٤. :ريسيتلا .نوتلا ديدشتو لاذلا مضب نوُئاتلاو نوتلا فين

 حتفؤ ءالا ديدشتب نوقابلا ءءاّخْلا رسك ءائلا فيفختب (هيلَع تذختل) ورمع وباو ريثك نبا ()

 .نيبراقتملا يف مغدملا ركذ قبسو 5١٤٥ :ريسيتلا .ءاخلا

 )٣( :ريسيتلا ١٤٥.

 ١٤٥. :ريسيتلا (؛)

 )٥( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو رماع نبا ١٤٥.

 )١( :ريسيتلا ١٤٤.

 )١( :ريسيتلا ١٤٥.



 ؛ينانلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٣٨٩٢ 7 ٦

 حتفو ةيقوفلا ءاتلا نوكو فللا حنفب ٨٩[ :فهكلا] 4 عبتأ أ م ط :ُهلْؤَقَو

 ." '(امس) يقابلا حتفو ةَّيِقْوَقلا ءاتلا ديدشتو فلألا لصوب ة ئرفو .نيعلاو ءاتلا

 .ىرخألا 4 تنأ ط كلذكو

 ."'(ةبحص مع) همضب ئرقو ،نيِلا حق ٩٢[ :فيكلا 4 نيدملا » :هلوق

 ئرفو ،ءامقلا نوكسو ةيتحتلا ءايلا حنمب ٥٣[ :فهكلا ؟َنوهَقْفَي » :ةلقو
 .'"(ش) ءاتلا مضب

 الب ئرفو ءامهنم فيأ لك زشقهب ٨٤! .فيكلاا 4 جوجأمو جوجلأي» :هلوقو
 .'٠"(ش رفنا) زمه

 .'}(ش) « اَجاَرَح » ئرقو ،ءارلا نوكشب اه :فيكلاا ؟اًجْزَح» :هلقو

 ئرفو ،نوتلا ديدشتو فاكلا ديدشتب [؛ه :فهكلا 4 ىتم » :هلزَقَو

 . '"نريننونو فاكلا ديدشتب 4 ينَتَكَم ,

 ."(ك ا ص) همضب ئرقو ،نيِسلا حنمب ا! .فهكلا ؟ادَس» :ةؤ

 ءاتلا نوكسو فر ا دمب ٩٦[ .ه :فهكلا] 4 ىنزوئآ ٥ اًمذَر , ئرثو

 ءايلا ىلع زمقمهو ءاتلا لبق ءايب ٩٦[ :فيهكلا] 4 ينوثئا < ئرثو .ةتِتحَنلا

 )١( ج :تاءارقلا مجعم .ناوكذ نبا مهعم كلذكو ٢٩٦/٥.

 )٢( :ريسيتلا ١٤٥.

 )٣( :ريسيتلا .فاقلا رسكو ءايلا مضب ١٤٥.

 )٤( :ريسيتلا ١٤٥.

 )٥( :ريسيتلا ١٧٤٦١.

 )٦( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٧٤٦.

 )٧( :ريسيتلا ١٤٦.



 صنلا قيقحت :يتانلا هسقلا
 ٦ ٢٩٢

 هب ءادتبا ىف اذهب اضيأ ئرُمو ،'"(ص) ةريخألا ءايلا نوكشو ةبخنلا
 .'"(ف ص)

 ئرفو ،امهقَضب ئرقو ،ءاقلاو داصلا حنمب ٩٦! ؛فهكلاا 4 نيَقَدَصلا» :ةلوق

 .'""(ص) (لالا) نوكسو داصلا مقب

 ةدحا ةّحْنَفب ةحوتفم ةزممممو فاكلا ددشم اه٨ :فهكلا] « َامكَد» :هلقو

 ايفخ "'4امكد» ئرفو 6'"ااروصقم انَؤَتُم فاكلا ددشم ئرُمو ،فاكلا دودمم

 .ريكذتلا ىلع يناتلاو ثينأتلا ىلع لألا ةظفل اروصقم انؤنث

 .''(امس) ةيناثلا ليهشتپ ئرمو ©نيتزمهب ٠٠٢! :فهكلاا 4 ان ءايلا » :ةلقو

 ديدشتو ينانلا حتفو لؤألا نوتلا مضب ا٢٠١ :فهكلا] 4 ْمُكْتتَت لَه» :هلقو

 نونلا ددشم هنأ الإ اذه ىلع ئرقو "زمهلا مومْضَم ءايلا زوممهَم ةّدُحَوُملا ءابل

 ."هبو له» دعي نون لك تيمو ،هنم لزألا

 رسك أذتنا اذاو ءىجملا باب نم هدعب ةنكاس ةزمهو نيونتلا رسكب (ينوتاء امدر) ركب وبأ (ا)
 يف اهدغب ةش ةزمهلا عطقب وُثاتلاو ۔ءات اهدب ةنكاسلا ةزمهلا لدباو لضقؤْلا ةزمه

 .اهلبق نيونتلا ىلع ةزمهلا ةكرَح يقلي هلصا ىلع شروو .نيلاحلا
 ١٤٦. :ريسيتلا

 ١٤٦١. :ريسيتلا ٩٦. :فهكلا (ينوتآ لاق) يناثلا عضوملا دصقي ()

 ناكسإو داصلا مضب ركب وبأو حنيَتَمَضِي ؟نيفدصلا نيت» رماع ناو ورمع وبأو ريثك نبا ()

 ١٤٦. :ريسيتلا .نتَتَحتفب نوُئابْلاَو "لاذلا

 )٤( :ريسيتلا .ائونم دم رغيب نوقابلاو ،دملاب نويفوكلا ١٤٦.

 (اكذ)و ،(اگذ) اهب ءورقملا ذاوشلا نمض نمو ،ذاش الو حيحص يف ال اذكه أرق نم دجأ مل (ه)
 ١٥٢/٣. ج :تاءارقلا مجعم :رظنا .فيفختلا سيلو ديدشتلاب اهلكو

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس ()



 ؛يناثلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢٨٩٤ . ٨٦

 :ميرم ةروس نمو

 ءايلاو ءاهلا رصقو فاكلا دمب [!۔١:ميرم] 4 {كذ ه صعيهك هلوق

 لكو ،ةثالث هنم ءاجهلا فورح نأل ؛اهدمي نم مهنم :نيعلا دم يف فلتخاو

 وهو اهاجه نم طسولا فرحلا نيكاس هنأل ؛هرصقي نم مهنمو ،دمي يئالث

 يف هنأ الإ دمي داصلاو ،'روصقم وهف هفورح طسوأ نياس يثالث لكو .ءاتلا
 .عفاد يأ انه داص هانعم ،ةداصمملا نم هقاقتشا نإو رشي هنأ لوقلا ضعب

 .'""فقولل نياس وه لوقو

 ئرفو ،"'هديدشتي ئرفو ،لاذلا فيفخ ا! ؛ميرم) وتمح ؤمكذ» :ةلز
 .'٨'(ةبحص ك) ١[ ؛ميرما ؛صعيهك» نم اي في ةلامإب

 !؟۔!:ميرم] ه ذإ ه َاَيرَكَر» ئرُو دميو رصقي ا! ؛ميرما ه اًيرَكَر» :ةلقو
 ةزمهلا ليهشتب « ذإ ٥ َاَيرَكَر» ئرفو ء(امس) فيآلاو ةزمهلا نيب ةرشقلا
 َ / .'"(امس) ةيناتلا

 )١() :فاحتإ ج٢٢٢/٢.

 ذاش الو حيحص يف ال انه لادلا رسك نم دجأ ملو ،(ذاص) نم لادلا نيكستب روهمجلا ةءارق )٢(

 ارق دقف (ركذلا يذ نآرقلاو ص) :(ص) ةروس لوأ ىلع قبطني انه فلؤملا هركذ ام امنإو

 ةمالعلا لاق ٤١٨/٢، ج :فاحتإ :رظنا .نينكاسلا ءاقتلال اهنم لادلا رسكب داصلا كانه نسحلا

 ىلع امإ نيونت الب لادلا رسكب (داص) قحسا يبأ نباو نسحلاو بعك نب يبأ أرقو» :شيفطا
 ناك ثيح وأ ةرورض وأ انقو الإ نينكاسلا ءاقتلا زوجي ال هنأ كلذو نينكاسلا ءاقتلا لصأ
 امأو ،اقلطم نويفوكلا هزاجأو .انقو الإ زوجي ال :ليقو ،امغدم امهيناثو ةلع فرح امهلوأ

 ىدصلا هنمو اةضراعملا ىنعمب ةاداصملا نم ءاتلا وهو هرخآ فذح ىلع ينبم لعف هنأ ىلع
 براقو ملعب هلثامو كلمعب نآرقلا ضراع يأ ©تئاصلا توص هوحنو لبجلا ةداعإ وهو

 .ةلماشلا ةطساوب ٤٤٣/١١ ج :دازلا نايمه «هنم كلمع نيأ رظنأ يأ نسحلا يشفت وهو ،كتعاطب

 .هلا ىلإ اهملع لكنف ،اهنوكسب نكس اهيناعم ةلالدو ةنكاس اهنأ فورحلا هذه يف لصالاو

 .اهنومغدي نوقابلاو إ(كبر ةمحر ركذ ه ذاص) لاذلا عم لادلا نورهظي مصاعو نايمرحلا )٣٢(
 ١٤٨. :ريسيتلا

 (٤) :ريسيتلا ٧.

 .ازارم ركذ دقف نيتزمهلا ليهست امأو 0١٤٨ :ريسيتلا .(ذإ ءايركز) نيتزمهلا قيقحتب رماع نباو ةبعش )٥(



٥.7 

 .'هجنب ئرفو ءالا نوكسب ٥] :ميرم] 4 يئاَرَو نم ط :ُهلْوَقَو

 ةثلثملا ءاثلا نوكسو 0٤4 ثريو » ءايلا نوكشب ٦! :ميرم] 4 ىثري » :ةلوق

 .امهقضب لصألاو ،'""« ثريو يري » نم

 .'""اروصقم ئرقو ٠ (ص ك امس) ًدَمْلاب ء :ميرما] 4 ايرمكَاَي < :هلوق

 ةيثو ؛ينلييشت ها حو نوثلا مي اه رما 4 ؤس ه
 .'""(ف) رم ح او ءاتلا مضو ءاتلا نوُكشو نونلا حب

 .«ص رفنا) امهتَضب ئِفو ،نيعلا رسكي اه .ميرم 4 ايِع» :هلو

 .'؛(ش) 4 ًلاَتْفَلَح» ئرمو 6ا٥ ؛ميرمز 4 َكتْفلَح» :لوقو
 .'امهجنقب ئرفو ءاتلا نوكب ٠ :ميرم] 4 ةيآ يل ط :هلؤَقَر

 ءاتلاو (زمهلا) نيب دملا زوجيو ءاتلا نوكشب ١٨] :ميرم] 4 يتإ» :هلوقو

 .'_(امس) ءاتلا حنقب ئرو

 .')ءايو ماللا رسكي ؛بهيل» ئيو ،ءاتلاو ءاهلاو ةزمهلا حتفو ماللا رشي [ :ميرم] 4 مهأل » :ةلفو

 )١( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٥٠.

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلاو ورمع وبأ امهمزج ١٤٨.

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس ()

 )٥( :ريسيتلا ١٤٨.

 )٦( :ريسيتلا ١٤٨.

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان ١٥٠.

 )٨( :ريسيتلا ١٥٠.

 )٩( :ريسيتلا .ءايلاب نولاق نع فالخب عفانو ورمع وبأ ١٤٨.



 ؛يناتلا "زجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٩٦ ٦.

 َ . 2 ِ . 2 7 7 ١

 ."همضب ئرقو "ميملا رسكب ا٢٢ :ميرما 4 تيم» :لؤقَ

 .ا"( ص رفنا) رسكب ئرقو ©نوَلا حب ٣] :ميرم] 4 ابسن ط :هلوقو

 ةياملا ءاتلا رشو ةراجلا ةيفرحلا 4 نم { [: :ميرم] 4 اهتحت نم ث :ُهلْوَقَو

 نم يناتلا ءاتلا حتفو ميملا ةحوتفم ةيمسالا ؛نم» ئرئو .اهتحت نيم»

 .'""(ح ك صد) 4 اهَتَخَت ر ط

 ءاتلا حب ئرقو فاقلا رشو ءالا مضب ٢٥[ :ميرم] 4 ظقاتت ط :هلوقو

 (ئرق)و ،ددشش ريغ فاقلاو ءاتلا حئقب 4 ظَقاَسَت» :ةلزَقَو ا(ف) فاقلا حتفو

 .'٨"(ر ص رفنا) نيسلا ديدشتب

 ائرُفو 6نيلامم ريغ ٣١[ :ميرم] 4 يناصضؤأ » ،ا٠٢ ؛ميرم] « يناتآ» :هلقو

 .'‘ءايلا نوكشب 4 يناتآ» ئرقو ءامهنم نيءايلا حقب لصألا يفو 5اةلامإلاب

 .'"(ش امس) هَيَضب ئرقو ،ماللا حفقب ٢! .ميرما 4لؤق» :هلقو
 د < ۔ذ 2 . ة . ط < ٨ . ۔ ).

 . `هجثفب ئرفو ©نوتلا مصب ]م :ميرم] 4 نوكيف < :هلوقو

 . (٩) (امس) هجئقي ئرقو فلألا رشكب ٦] :ميرم] 4 نق ط :هلْوَقَو

 )١( ج :فاحتإ .مضلاب نوقابلاو رسكلاب يئاسكلاو ةزمحو صفحو عفانل اهجيرخت قبس ٦٣٥/٢.

 )٢( :ريسيتلا ١٤٨.

 )٣( :ريسيتلا ١٤٨.

 )٤( :ريسيتلا .نوقابلا ثلاثلابو ،ةزمح يناثلابو صفح لوالاب أرق ١٤٩.

 )٥( ج :فاحتإ .يئاسكلا امهلامأ !/٢٢٦.

 اهأرق نم دجأ ملو قافتاب الصأ ءايلا ةنكاسف (ىناصوأ) امأ 5١٥٠ :ريسيتلا .ةزمح اهنكس )٦(
 .ذاش الو حيحص يف ءايلا حتفب

 )٧( :ريسيتلا ١٤٩.

 )٨( :ريسيتلا .ةرقبلا ىف ركذ دقو رماع نبا ٧٦.

 )٩( :ريسيتلا ١٤٩. .

  



 رصنلا قيقحت :ينانلا مفلا ٨ ٢٩٧

 ىلع ئرفو شزوممهَم ريغ حوتفم فيب ءاتلا رسكب "٤! .ميرم) ه تأي » :هلوق
 ةكرح الو ءاَئلا حتفو ةحوتفم ةزمهو ؟ اَي» دمب « تأ اي » ئرُفو ،ءاي دمب اذه

 ىلع ئرفو 6ةحوتفم ةَدُحَوُمْلا ءاتلا نأ الإ ةفصلا هذه ىلع ئرقو ،ةَدُحَوُملا ءابلل

 ةروص ىلع ةَحْنَفب ءادنلا اي ماق َنِكَل ةحوتفم ةدحوملا ءاتلا نأ ىلع ةيلا هذه

 اذإ عضاوملا ةعبرألا يف مهبم ئرُمو ادوم ريغ 4 تبأاي » ئرفو ،(ك) فلألا

 ."ءاهلا نوكسو ةحوتفم ةدحوملا ءايلاو ةحوتفم ةزمهو ًدمْلاب 4 هبأ اي» فتو

 ءايلا حفقب ئرو .ءاقلا مضو ءايلا نوكب !:ه :ميرما 4 ثاَحأ يئ» :ةلوق
 .'"(ءاَقْلا حتفو)

 . "'هجئقب ئرفو ٠ ءاتلا نوُكشب ] :ميرم] 4 يبر < :هلق

 .''(ش) اهرشو ةَدَحَوُمْلا ءاتلا مضي [٨٥ه :ميرم] 4 ايِكُبَو » :هل

 ؛َولخذي» ئرفو ،ءاخلا مضو ءايلا حمقب !:. .ميرما 4 َوُلُخذَي» ؛ةلزقو
 .'"؛(ص د ح( ءايلا مضب وهو هلعاف لوهجملا ىلع

 ةزمهلا رشو زوممهَم ءايو فلألا حق ٦٦] :ميرم] 4 تم ام ادأ « :هلق

 '١هاإ» في رسكب لب ؛ةزمه الب ؟ ادإ» :ةلؤَقَو ٥4 ثم» نم ميملا رشقو

 . ''(ع ص رفن) « تُم » نم ميملا مضو

 ١٦٧. :ريسيتلا :رظنا .فسوي ةروس لوأ يف اهجيرخت قبس ()

 يه لب دحأ هب أرقي ملو حصي الف ءافلا حتف امأ 6١٥٠ :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف ()

 .خسانلا نم فيحصت هنظأو ةمومضم

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان اهحتف ١٥١٠.

 )( :ريسيتلا ١٤٨.

 ٩٧. :ريسيتلا .ءاسنلا يف اهجيرخت قبس (ه)
 ءارسإلاو دعرلا روس يف ،نيتزمهب نوقابلاو ةدحاو ةزمهب ناوكذ نبال اهجيرخت قبس )١(

 ١٤٩. :ريسيتلا :رظناو .الصفم

 )١( :ريسيتلا .نارمع لآ اهجيرخت قبس ٩١.



 !يناثلا زجلا ١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا ب باتك ٢٩٨ , _ ٢

 له , ئرقو .4 ْمَلْغَت < نم ءاتلا ددشم ريغ ٦٥([ :ميرم] 4 ْمَلْعَت له ط :ُهلْوَقَو

 ىّتثَتشُم ىَوِس «لبو ٥له» دعب ءاتلا ثحو .4 ملعت < نم ءاتلا ديدشتب 4 ُمَلعَت

 .'(ش ل ح)

 ئرُمو ،نيعلاو ميجلا رسكب ٦٩[ :ميرم] « اًيِتِع»و ٠٨[5 ؛ميرم] ه ايج » :هلوقو

 .'"(ص رفنا) همضب ئرقو ،داّصلا رسكي ٧٠( :ميرما 4 اًيِلِص» كلذكو ءامهتضي

 ديدشتو يناتلا حتفو لألا نوتلا مضب ب ٧٢[ :ميرم] 4 يجت مث ل , :هلوقو

 .'"'ددشم ريغ . مجل رنكو ةيناثلا نوتلا نوكشي ئرفو زر ل

 هَمَضر ٤)

 ."ةددشم ءاتلا امنإ زمه الب ئرُقو ءاتلا زمَهب ] :ميرم] > ايثرَو . :ُهلْوَقَو

 يناثلا واولا مضي ئرو ،اهفورح عيمج حنمي (٧٧:ميرما ادَلَوَو» :هلقو
 .'(سش) ماللا نوكسو

 امأو ،'ةّيْحَتلا ءايذاب ئرمو .رقؤَق ني ةانتُمْلاب !ه. :ميرم) 4 داكت » :هلوقو

 .ةداعإ ىلإ جاتحي الو ىضم 4 اذل » هلوق

 ،حوتفمو ءاملا ديدشت دشتو ةتِقْوقلاَو و ٍةَيِتْحَتلاب ٩٠] :ميرم] 4 َنرلَتَفَتَي { : :هلقو

 .'"(ص ف ك ح) ددشم ريغ ءاظلا رشو ءايلا دعب نولاب 4 َنزرطَقْني ) م ئرفو

 .ارارم اهجيرخت قبس ()

 )٢( :ريسيتلا ١٤٨.

 )٣( :ريسيتلا .يئاسكلا ١٤٩.

 )٤( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٤٩.

 )٥( :ريسيتلا .ناوكذ نباو نولاق ١٤٩.

 )٦( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١٤٩.

 )٧( :ريسيتلا .يئاسكلاو عفان ١٥٠.

 )٨( :ريسيتلا ١٥٠.



 ٣٩٩ ه " صنلا قيقحت :يناثلا مسقل

 ماللا نوكسو واولا مضب ئرُفو .عيمجلا حب ٩٦١] :ميرم] 4 ادلو ط :هلوقو

 .'"(رش)

 ءاتلا حتفو ةاّتُمْلا ءاتلا مضو ماللا رشب ٩٧] :ميرم] 4 رتل < :هلوق

 ةيقفلا حتفو ماللا رسكب 4 رشنتل » :هلوقو ،(اددشم) نيشلا رشو ةذُحَملا

 ."""(ف) ددشم ريغ نيِلا مضو ةدُ[حَوُمْلا نوكلو

 :هط ةروس نمو

 ءاهلا امأو 6اا:ط) ؛هط» اط فلآ ةتامإلاي ئرُو ،لامتال

 ألإ ؛ىقَط» ىلإ اهلوأ نم «!هط» يآ رخاوأ لامأ دقو 5'"٢(ح ج ص شل

 .6''لامي ال اث :هط] ؟ يركزل»

 هئار ةحْئَفو هفلأ ةلامإب ئرُئو لمي مل ١٦ :هطعا « ىأَر» :ةلزقز

 .'"(م ص ش)

 مضب ئرفو ريمضلا ءاهو ماللا رشب ١٠[ :هط] 4 اوتكما هلهأل ط :هلقو

 .'أ(ف) ريمضلا ءاه

 .رطسأ لبق اهجيرخت قبس ()
 ٨٧‘ ٨٨. :ريسيتلا .اهريغو ةروسلا هذه لوأ يفو نارمع لآ يف اهجيرخت قبس ()

 ةةصاخ ءاهلا ةلامإب ورمع وبأو شروو ثءاهلاو ءاطلا ةحتف ةلامإب ىئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق )٢(

 ١٥٠. :ريسيتلا .امهحتفب نوققابلار
 نمز) اهرخآ ىلإ (ىقشتل) هلؤَق ندل نم ةروشلا هذه يآ رخاوا ناليمي يئاسكلاو ةزمح ()

 (ىرعت الَو)و (ىرتفا نم)و (ىرثلا) وخت ءار هيف ام كيد نم ليمي ورمع وبأو "(ىنما
 حنقلا صالخاب نوقفاتلاو ،نيت نيت كيد عيمج شروو ،نيت نيت كي ادع امو ههبش
 ١٨٥٣. :ريسيتلا .كلذ عيمجل

 .ارارم اهجيرخت قبس (ه٥)
 )٦( ريسيتل ا : ١٥٠.



 ؛ينانلا عزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٠٠ ,. ٨

 .'؛(امس) اهجتفب ئرقو ءايلا نوكش ا٠. :هطا ه يئ » :ةلقو

 كلذكو ء'"!(رفنا اهجتفب ئرقو .ءالا نومكشب ٦٠[ :هط] 4 يلَعَل » :ُهلَقَو

 ''ءايلا حتفو نيَتوُتي [! :هطا 4 ينتإ !» ئرفو ١٢٢"'. ؛هط] ٩ انأ ينإ 

 ريغ ءايلا حنمب 4ىَوُط» ئرمو ،نّؤَتُم ةروصقم ا" :هطعا 4 ىوط » :هلؤقَ

 .'”(امس) نونم

 نونلا ديدشتب 4 كات زَتخا انأو < ئرفو ٠١٣[. :هط] 4 َكُتزَتا انأو ث :هلوقو

 .'”لؤألا هفلأ حتفو ه اَنأو» نم

 .''(ح ا) هجئفب هثب ئرفو .ءايلا نوكسب !٠[ :هطا 4 يركز » :ةلقو

 . '_هيوكشب ئرقو ءاتلا حي ١٨[ :هط] > يلو ط :هلق

 اهجتفب ؟ ئرقو 64 يل » نم ءاتلا نوكشب [" :هط] 4 يل زنيو » : :ةلوَقَو

 ٠ اح "(ح ])

 .4 دشا .7 فيو ءاتلا نوكب [١٣۔ ٢٣٠ :هط] 4 دشا ه ىجخأ ط :ُهلؤَقَو

 .'"'«ذدْشَأ» فلأ حتفو ؛يجخأ» ةذمب ؟ذدشا»

 )١( :ريسيتلا ١٥٤.

 )٢( :ريسيتلا .نويفوكلا اهنكس ١٥٤.

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا ١٥٤.

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا ١٥٤.

 )٥( :ريسيتلا ١٥٠.

 )٦( :ريسيتلا .ةزمح ١٥١.

 )٧( :ريسيتلا ١٥٤.

 )٨( :ريسيتلا .صفحو شرو اهحتف ١٥٤.

 )٩( :ريسيتلا ١٥٤.

 )١٠( :ريسيتلا .نيلاحلا يف اهحتفو فلألا عطقب رماع نبا ١٥١.

 



 ٤٠١ إ ٨ صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 .'"(ك) همَضب ئرفو فلألا حب ٣٢[ :هط] 4 هك وش رشأ { : :هلق

 ."4 ذُدْشا» فلأ لصوو ءايلا حب [١٢۔ ٣٠ :هط) 4 ذّذْشا ه َيِخأ { ئرفو

 اهيلي امو !(ش) ةَلامإلاب ئرثو .ةلامإ ريغب ٢٦! :هطعا 4 يسوُماَي » :هلقو

 ؟يركذل»و ٢٩! :هط 4 ينيع» ىوس اه :هطا 4 ىضرمل » ىلإ يآلا رجخاؤأ نم

 .'"'الامُي مل ٦٤ :هلا

 عَقَو ثيح اهجتفب ئرثو .ءايلا نوكشب ا٩٢ :هطا ٩ ينيع ئَلَع» :هلقو
 ) (٤)

 ٠ اح

 قزق ني ةانتُملا ءالا ديدشتب ئرقو ديدشت ريغب ٤٠! :هطا 4 تثب » :ةلو
 .مقو ۔ ٨ َ \ ج ةفبو

 .'أ(امس) هجئقب ئرثو ءاتلا نوكب ٤١[ :هط] 4 ىسِيفتل ط :ةلقو

 .'(امس) اهجتفب ئرفو ،ءايلا نوكشي ٤٢! :هطا 4 يركذ » :ةلز
 .'٨)(رفنا) 4 اًداَهم . ئرُمو ك[٣٢٥ :هط] 4 اًدهَم ط :ُهلْوَقَو

 رشكب ئرفو ءالا 7 نيتلا مضب ٥٨٢[ :هط] « ىوس اًناَكَم ٹ :هلوق

 .'"(رص ش) ةَلامإلاب فقولل ئرقو ،(ر امس) نيتلا

 )١( :ريسيتلا ١٥١.

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا اهءاي هحتف ١٥٤.

 .ةروسلا لوأ اهجيرخت قبس ()

 ١٥٤. :ريسيتلا (؛)

 ٢٤٧/٢. ج :فاحتإ .يئاسكلاو ةزمحو رماع نباو ورمع وبأ ءاتلا مغدأ ()

 ١٥٤. :ريسيتلا )١(

 ١٥٤. :ريسيتلا (ا)

 )٨( :ريسيتلا ١٥١.

 )٩( :ريسيتلا ١٥١.



 ؛يناتلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصخلا يف بيذهتلا باتك - _ ٤٠٢

 .'(ص رفنا) هجئقب ةب ئرقو ءاَحْلا رسكي ٦١[ :هط] 4 مكحي 2 :هلوقو

 .'"(ف) ةلامإڵاب اًضيأ ئرفو ٦١[© :هط] 4 تتاَح ط :ُهلْوَقَو

 ئرُفو ( ص ش ك ا) فيفخ 4 ناذه نإ » ديدشتب ٦٢[ :هط] 4 ناذه نإ » :ُهلْوَقَو

 .'""(ح) ؟ نينداَه» نولا ديدشتب 4 ًنإ» ئرئو ،4نإ» نون نوكشب ؟ناذه نإ»

 هو ميملا رشو «ائ» فيأ حي ا٦؛ هطا ؟اوئيجأق» :هلقو

 ."ميملا حتفو الصوم «اّف» فلأو ميجلا 7 ءاقلا حب > اوُعَمُْجاَق <

 ."ةيقوفلا الاب ئرقو .ةيحتلا ءايلاب ا:` :هطا ؟ لحي » :ةلقو

 نوكسو فاقلا حتفو ماللا نومكشو ءالا حنقب اه هطا 4 فقت » :هلوقو

 ماللا نوكسو ءاتلا ديدشتب ئرقو ءاقلا مضو ةميلا هذه ىلع ئرئو .ءاقل

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفو ءاتلا ديدشتب ئرثو ءءاقلا نوكسو فاقلا حتفو

 .'"(ك امس ةبحص) ءاقلا مضو حُقلاب

. ٧١ 

 « رخس » ئرفو 5٦٩ :هطا ؟ رجاس ُديَك» : :هلق

 ئرفو ©نولا نوكسو ميملا حتفو فلآلا دمب ٧١[ :هط] « ل مُتنَمآ آ» :ُهلْوَقَو

 )١( :ريسيتلا ١٥١.

 .اهجيرخت قبس )٢(

 (نيذه) ورمع وبأو ،(ثإ) اهديدشتب نوقابلاو () نم نونلا ناففخي صفحو ريثك نبا )٣(

 ١٥١. :ريسيتلا .اهنوففخي نوقابلاو ،(َنيذه) نونلا ددشي ريثك نباو ،فلألاب نوقابلاو .ءايلاب

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأ ١٥٦. َ

 )٥( :ريسيتلا .ناوكذ نبا ١٥٢.

 ءاثلا ديدشت يف ىزبلا بهذم مدقت دقو ءاهمزجب َنوُئاْلاو ،ءاقلا عفري (ام فقلت) ناوكذ نا )٦١(
 ةروس يف اهجيرخت قبسو 0١٥٦ :ريسيتلا .فاقلا فيفْخَتَو ماللا ناكسا يف صفح بهذمؤ
 .فارعألا

 )٧( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١٥٢.

 



 ٤٢ 2 . صنلا قيقحت :ينانلا سقلا

 ئرفو (ش ص) ةينائلا فيلا دمو فيلا دمو للا فيلا حنقب 4 متنمأ)

 .'(ف د) ةحوتفم فلأو ةحوتفم ةزمهب متنمأء)

 ."قو ثيح الامش ئرفو ،لامش ريغ ا٢٧ :هط) 4 اناَياطَح» :هلفو

 ءالا رشو فلألا زممهو ةيِتُخَلا ءالا حق ٧٥[ :هط] 4 هتأي ْنَمَو ط :ةلقو

 .'"'(ي) ةئيكاس ريمضلا اه نكل ةغيصلا هذه ىلع عئرقو ،ءاهلاو ةئفل

 نوكسو « رشأ » فأ عطقو « نأ» فيآ عطقب ٧! ؛هط) « رسأ نأ» :ةلز

 ."نيلا نوكسو « رسا» فيأ نوكشي ئرو 5ءازلا رسو نيتلا

 ءاقلا نوكسب 4 فَحَت ال ط ئرفو ءالا مضب ٧٧[ :هط] 4 فاَتَي ال < :هلوق

 .'"!(ف)

 .'"(ش) « ْمُكْتِيَجَت < ئرقو ٨٠[ :هط] « مكاَنَْجنَا » :هلوق

 ئرفو ،(ش) 4 ُمكئذَعاَوَو » ئرُقو ٨٠" :هطا 4 مكاتذَعاَوَو» :هلقو

 .'عَقَو نيأ 4 مكانذعاؤز)

 يف مهبهاذم تمدقتو ،(متنمأأ) ماهفتسالا ىلع نوقابلاو ربخلا ىلع (متنمآ) صفحو لبنق ()

 فلؤملا ةراشإو فارعألا ىف اضيأ اهجيرخت قبس دقو 0١٥٦٢ :ريسيتلا .نيتيلاوتملا نيتزمهلا

 .انه ةقيقد تسيل (ف د)

 .اهجيرخت قبس (!)

 ءلصولا يف ءاهلا ةرسك سلتخي هنع فالخب نولاقو ،ءاهلا ناكسإب ورمع يبأ نع يسوسلا (؟

 ١٥٦٢. :ريسيتلا .رسكلا عابشإب نوقابلا

 (فلالا ةنكاس) فلؤملا لوقو ،دوه ةروسب اهجيرخت رم امك لصو ةزمهب ريثك نباو عفان ()

 لصولا فلأ نع هريبعت يف فلؤملا ىرج دقو لصو ةزمه اهنأ يأ قطنت ال هب ينعب
 .كلذل هبتنيلف ،ئراقملا لصف عيمج يف (ةنكاس فلأ) حالطصاب

 )٥( :ريسيتلا ١٥٢.

 )١( :ريسيتلا ١٥٦.

 )٧١( :ريسيتلا ١٥٦٢.



 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ه _ ٤٠

 .ا4 ْمُكتفَرَر « ئرفو ء[١٨ :هط] 4 ْمُكاَتفَرَر < :هلوقو

 اددشم ماللا حتفو ءاحلا رشو ءاتلاو ءاقلا حب ٨١[ :هط)] 4 لحيف ث :ُهلْوَقَو

 .ءاحلا مضب نكل ةغيِصلا هذه ىلع ئرثو

 27 هجَضر هيَضب ئرفو ،لؤألا ماللا رسكب ٨١[ :هط] 4 للحي نمَو و » : :ُهلْزَقَو

 ئرفو ؤفاكلا رسكو ماللا نوكسو ميملا حنمب اها .هطعا ؟ انكلم » :ةلقو

 .'"!ميملا مضب ئرقو ؛ميملا رسكب
 ل مصب ئرفو اهرشكو م ا ١ ديدشتو ءاحلا ضب ٨٧[ :هطا 4 تلمح < :ةلوق

 .'''ميملاو ءاحلا حنفب ؟ اًنلَمَح»

 حوتفم يفنالا ءاتلا ديدشتو لؤألا ءاتلا حق ٥٣! ؛هطا 4 نبت الَأ» :ةلقو

 ءايو نيعلا (حتفي) ئرقو ،ةروسكم نونو نيعلا حتفو ةَدُحَوُمْلا ءابلا رشكو

 حتفو ةدحوملا ءالا رشكو ةيناتلا ءاتلا ديدشتب « ينعبَتَت» ئرقو ،'"اةحوتفم
 . '٠ءايأا نوكسو نيعلا

 ةيقوفلا ءاتلاو ةنِكاَس يهف ةّيِتْخَتلا ءايلا الإ ،حنلاب ٩٣[ :هط] > تصقأ ط :هلوقو

 "ةحوتفم ةَدّدشُم اهنإف ةَيِقْوَقلا ءاتلا الإ ةّقيِصلا هذه ىلع غئرُمو ةحوتفم ةفيفخ

 )١( :ريسيتلا .ةزمح ١٥٢.

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلا ١٥٢.

 )٢( :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو اهمضب يئاسكلاو ةزمحو ،ميملا حتفب مصاعو عفان ١٥٣.

 )٤( :ريسيتلا .ديدشتلاو مضلاب صنحو رماع نباو نايمرحلا ١٥٣.

 :تاءارقلا مجعمو ٢٥٥/٢} ج :فاحتإ .ةرشعلا ءارقلا نم رفعج وبأ الصو (نينعبتت) ءاي حتف )٥(

 ٤٨٤٥. ج

 يف كلذك ةنكاس اهتبثأو ،ريثك نا ةنيكاس نيلاحلا يف ءايلا تبثأ (تيصعفأ يعبتت الآ) )٦(

 ١٥٤. :ريسيتلا .ورمع وبأو عفات لضا

 )٧( هجو كانه سيلو حتفلا ىلع ىنبت باطخلا ءات يه ءاتلاو ،ةءارق يأ ةملكلا هذه يف سيل =



 صنلا قيقحت :يناثلا هنن
 ٨ ٠٥ ٤

 ىلع ئرئو .ةددشم ميملا حتفو فلألا مضي ٩٤! ؛هطا 4 مأتْااَي » :ةلو

 .'(ك ةبحص) ميملا رشكب هنإ الإ ةغيصلا هذه

 ."زمه الب ئرفو ©ءالا ىلع زمَهب ٩٤] :هط أ 4 ىسأرب الو ط :هلوقو

 ءابلا نوكسو ةيحلا ءايلا حفقي !ه: .هطا اوزضنَي مل امب)» :ةلز

 . '"(سش) ةيقوفلا الاب ئرفو . ءارلاو داصلا مضو ةدحوملا

 ,قز نم ةتملا ءاذلا مضو لاذلا نوكشي اه٠ .هلا 4 اهثبت :ةلز
 .'!؛(ش ح) لاذلا ماغذإل ءاتلا ديدشتب 1

 ءاقلاو ماللا حتفو ءاخلا نوُكشو ءاتلا مضب ٦٩٧[ :هط] 4 هفلت < :هلوق

 )٥() ل إ) .ح .ث
 . ماللا رسكب ئرفو

 ئرفو ءاقلا حتفو نولا نوكسو ءاتلا متخب ١٠٦[ :هط] 4 خفني < :لوق

 .'»ءاقلا مضو (نونلا) حنقب ؛خُمنن)

 .'(ف) ةَلامإڵلاب ئرقو ،لامشم ريغ ا١١ :هطا 4 اح » :ةلز

 ٠١٥٣ :ريسيتلا :رظنا .فيحصتلا نم هنظأو ،اهدعب ام الو اهلبق اميف اهماغدإب ال اهديدشتل .

 ٤٨٤/٥. ج :تاءارقلا مجعمو ٢٥٥/٢} ج :فاحتإو

 ١١٣. :ريسيتلا (ا)

 .ةزمح فقو اذكو ،هنع فالخب ورمع يبال الأ ةزمهلا لادبإ جيرخت قبس ()

 )٣( :ريسيتلا ١٥٣.

 .ارارم اهجيرخت قبس ()

 ١٥٣. :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا (ه)
 )١( :ريسيتلا .ورمع ربأ ١٥٣.

 .اهجيرخت قبس ()



 ؛يناثلا "زجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - 7 ٤٠٦

 ئرقو ،ءاقلا مضو هلك ءاقلا لبق ام حنفب !٦[ :هطا 4 ثفاَخَي » :ةلزقَو

 .'هزجلاب 4 فحي ,

4 

 ؛ىتأ» نم يالا رخاوأ ةلامإلاي ئرفو ،حقلاب ١٠ .هع ؟ تأ» :ةلقو اَوأ
 .'لامي ال ٥"[ :هط] ؟ اريصب » الإ اهرخآ ىلإ

 . '"'ورشكي هب ارفو فلألا حب ٦٩[ :هط] « كنأو , :هلقو

 (ر ص ) همضب ب ئرقو ©ءاتلا حنقب ٦٢٠[ :هط] 4 يضرت : :هلوقو .ا٤) َ

 .لامي ال لصألا يفن هلثمو اذه ٢٦[ :هط) 4 ىوقلل ةتقاقلاو» :هلوقو

 نيب هاوس امو .ههبشو «ىررْعَتو ،ىرَتفاو ،ىرئلاك» ءار هيف ام ليمي مهضعبو

 )(٥)۔ .۔
 .'“نيَ

 ةيحتلا ءايلا ئرمو ،يقؤق ني ةانتُملا ِاتلاپ ٢٣[ :هط 4 مهيتأت ملوأ » :ةلقو
 .'(ش ص ك د)

 نم زاوج طرشب ةروسلا هذه يآ رخاوأ ليمي (ش) ءارقلا ضعب بو : :هلقو

 "[¡؛٥٢ :هط] « ىدتها نمو » رخآ ىلإ [! :هط 4 ىَقْشَتل» هلوق ندل

 )١( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٥٣.

 .اهجيرخت قبس )٢(
 (٣) :ريسيتلا .ةبعشو عفان ١٥٣.

 )٤( :ريسيتلا ١٥٣.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ،ءاتلاب صفحو ورمع وبأو عفان ١٥٣.

 )٧( .ةروسلا لوأ رظناو اهجيرخت قبس



 -و صنلا قيقحت :ىنانلا هسفلا

 : :يهن ءايبنألا ةروس نمو

 هنم ءازلا ةحتف تليمأ دقو ءازلا حق !" :ءايبنالا 4 رحلا َنوُتأتقأ» هلوق

 .'"'(ج) نيب نيب ههبش

 ."""(ص رفنا) 4 يبر لت » ئرفو .ا! :ءايبنالا 4 يبَر لاق » :هلوقو

 ئرفو .ةئِكاَس ءاتلاو ءاَحْلا رشو نولاب ب :ءايبنالا] 4 يجوئ اَلاَجر ط :ُهلوَقَ

 .'"'اًضيأ لامي دقو ءاتلا 7 ءاَحْلا حتفو تخت نم ةاَتَكُمْلا ءايلاب 4 ىحو )

 يف ءاتلا ماغذإب ئرمو ،ةمغدم ريغ ا١ :ءايبنالا 4 ةمِلالَت ثتامك» :ةلقو

 .'٠'(ح ش ثك) ثينأتلا ءات دعب ءاطلا ثحو ءالا

 )ع(

 .'ث"اهنوكسب ئرمو ،ءاتلا حي ٢٤[ :ءايبنالاا 4 يِمَم نم » :ةلو

 .ىضم دق « ىَحوُيو ‘يجون » :ةلق

 .'١اهجتفب ئرقو .ءاتلا نوكسو نوتلا رسكي ٦٩[ :ءايبنألا] 4 ةلإ يتإ» :هلوق

ُ 

 ."واو الب « َرَي مأ ط ئرق ٢٠[ :ءايبنألاا « َرَي ملوأ < :ةلقو

 .'"(رفن ص) همضب ئرُقو .ميملا رسكي ٢٤[ :ءايبنالا 4 تيم » :هلوقو

 .شرول اهجيرخت قبس ()
 (٢) :ريسيتلا ١٥٤.

 ٧٣٠. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحل ةلامإلاو ،لوألاب صفحل فسوي ةروس يف اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس ()

 ١٥٦. :ريسيتلا .صفح اهحتن (ه)

 ١٥٦١. :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان ()

 )٧) :ريسيتل تلا .ريثك نبا ١٥٥.

 .اهريغو نارمع لآ يف اهجيرخت قبس (٨ه)



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك / . ٤٠٨ ١

 .'"هئار هحتفو هفلأ ةلامإب ئرقو لامش ريغ ًَمْلاب ٨٦[ :ءايبنالا] ؟ كآر » :هلوقو

 اممالكو هَمَضب ئرقو لادلا رشمكب ا :ءاينالا 4ئزهسا دَقَلَو » :هلوق

 .'"نينيكاسلا ءاقتلال

 ٤ ٠ أاك ةحفل : ١ الامش ئرفو ةلامش ريغ ٤١] :ءايبنألا] 4 ناَحَن ط :ُهلْؤَقَو

 .'"'ةلامإلا ثيح الك ،ءايلاك فلألاو

 مضو ميملا حتفو ةَيِتْخَتلا ءايلاب ٥] :ءايبنألا] 4 4 ١ غَمشت ال ط :هلوقو

 نيعلا مضو ميملا رشو اهمضو ةوقلا انلاب 4 غم » ئرقو .مصلا »

 ."ه مصلا» نم ميملا حتفو
 ةيناثلا ليهشتب ؛اإ ءاَعذلا» ئرق !اه :ءايبالاا ادإ ءامعدلا» :ةلوق

 .ا)(امس)

 7 ئرثو .ماللا حئفب [: :ءايبنألا 4 ٍةَبَح َلاقْثم» :هلوقو

 .'‘١هرشكب ئرقو ،ميجلا مضب اهه :هيالا ؟اذاذُج» :ةلوق
 و ّ ِ ه 7 ه . , 2

 ئرقو ،رشمكلاب نؤتُش ءاملا ديدشتو فألا مضب ٦( .ءايبالا 4 تفأ» :هلوقو

 نكل ةعيضلا هذه ىلع ئرو ،ةدحاَو ةّحنف ءاقلا حنقب نكل ةغيصلا هذه ىلع
 .ةدحاو ةرسكي ازوسكم ءاقلا

 .ازاركتو ازارم اهجيرخت قبس )١(
 .اهريغو ميهاربإو ءاسنلاو ةرقبلا يف اررم اهجيرخت قبس (؟)

 .اهجيرخت قبس )٣(
 )٤( :ريسيتلا .رماع نبا ١٥٥.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .عفان ١٥٥.

 )٧) :ريسيتلا .يئاسكلا ١٥٥.

 .ءارسإلا يف اهجيرخت قبس ()



٤0 ٩ 6 ٨ », 

 ديدشتو ةحوتفم ةزوممم ءايو فلألا حق [ء٣ :ءايبنألا] 4 ةمأ « :ُهلََْ

 ميمو ةزمه الب ةروسكم ءايو فلألا حنمب 4ةمميأ» ئرفو "حوتفمو ميمل

 رشمكلاب ةزوم ءايو ةدمو نيفلأب « ةمئا » ئرفو ،(امس) ةددشم ةحون
 .'"حئفلاب ميملا ددشم

 ءاتلاب ئرفو 5رقوق ني ةانقلا ءاتلاب اه ٠ :ءايبنالا « مكَنِصختل» :ةلز
 ."نولاب ئرقو ،(امس ش) رتخت ني ةاتفل

 ؛:.

 .'"'(ف) اهنوكشي ئرُفو ءايلا حنمب اه× :ءايبنالا 4 يِنَسَم» :ةلو

 رشقو يناثلا نوكسو لؤألا نولا مضب [٨ه :ءايبنالا 4 يجن » :ةلق

 هرشو ميجلا ديدشتو نونلا متب 4 يجن < ئرمو ءاتلا نوكسو ميجل

 ميجو نيتاس يناملاو موممضم لألا نيتوُئي ئرُمو ،(ص ك) ءايلا نوكر

 .'!اةروسكم

 .'‘(امس) ؟ذإ» ةزمه لهَس هه :ءايبنالا 4 ذإ اًيرمكَرَو» :لقو

 الامش (ف) ئرُئو ،لامش ريغ ٨٦! :ءايبنالا 4 نوعراسي » :ةلز
 ."نيب نيب الامش ءارلا ههبشو ئرُمو ،لامش ريغ ههبشو ؟ تازيَعلا)

 ءالا نوكسو ءاَحْلا رسكب ُمزِحَو ط ئرقو 5[٩ه :ءايبنألا « ماَرَحَو < :لوقو

 .'"(ةبحص)

 .ةبوتلا ةروس لوأ يف اهجيرخت قبس ()

 ١٥٥. :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ،نونلاب ةبعشو ؤ“صفحو رماع نبا ءاتلاب (!

 )٣( :ريسيتلا ١٥٦١.

 ١٥٥. :ريسيتلا .ةبعشو رماع نبال ةيناثلاو ،ءارقلا رثكأل ىلوالا :ناتءارق ةيآلا يف ()

 .اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس ()
 )٧) :ريسيتلا ٥.



 ؛يناتلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤١٠ , ٨
 _۔۔ ./ ٦7

 .'"(ك) ءاتلا ديدشتب ئرُفو فقي ٩٦[ :ءايبنألا 4 ثخحف « :هلقو

 ىلع ةنكاس ةزمهب دحاو لك ٩٦[ :ءايبنالاا 4 جوجأمو وجأت » :ةلز

 ."(ش ك امس) نيزوممهَم ريغ ارفو ،فلألا

 4 ةهلآ ) ى ئرُفو ،ةينائلا لاهسإب ٩٩[ :ءايبنأل] ٩ ةهلآ ءالؤه َناَك ؤَل» : :هلقو

 .'"ههبشو عَقَو ثيَح فقولا يف ةَلامإلاب

 .'"'(ص رفنا) 4 باتكلل» اكيفو ٨٠٠٤ .ءايبنالا 4 بتكلل » :ةلؤَقَ

 .'}(ف) مضب ئرفو ،يازلا حتفي [٠٠ه :ءايبنال] 4 روبزلا » :هلوقو

 ."ءاي الب ةروسكم لادب 4 دابحع» ئرو ،ءايلاب [ا.ه :ءايبنالا 4 يدابع» :هلق

 ٧4. ًبَر رت < ئرفو . (ع) !٦[ :ءايبنألا] » بر َلاَت» .هلقو

 :جحلا ةروس نمو

 نيلا حب 4ىَرُكَس» ئرفو ،نيتتلا مضب ٢:( :ءاسنلاا 4 ىَراكْس» هلوف
 - م

 .ةَلامإڵلاب ئر دقو "4 ىارْكَس» 3“(ش)

 )١( :ريسيتلا :رظناو .ماعنألا يف رماع نبال اهجيرخت قبس ١٠٢.

 .فهكلا يف اهجيرخت قبس )٢(

 .تاءاهلا ىلع ىئاسكلا فقو قبسو .ارارم اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا ١٥٥.

 .ءارسإلاو ءاسنلا يف ةزمحل اهجيرخت قبس )٥(

 اهحتفو ةزمح اهنكسف "اهحتفو ءايلا نيكست ىف فالخلا امنإو ،قافتاب انه ءايلا فذحت ال )٦(

 . ١٥٢٦. :ريسيتلا .نوقابلا

 )٧( :ريسيتلا ١٥٦.

 )٨( :ريسيتلا ١٥٦١.

 .اهجيرخت قبسو ةلامإلل ةراشإ فلؤملا اهعضو ةروصقملا فلالا )٩(



 . ن 0 = ٤٠١7
 رصتلا قيقحت :ينانلا هفل

 .'"(امس) ةينائلا ليهشتب [ه ؛جحلاا 4 ئَلإ اشت » :ةلز

 ."(قح) هقب ئرقو ءايلا مضب ا٩ جحلا 4 َلضْيل» :ةلزن

 .'"ورشكي ئرقو .ماللا نوكسب ٥\] :جحلا] 4 عقيل ث ط :هلف

 ءامسألا نم ههبشو ئرقو ،لامُش ريغ [اا٧ :جحلا] 4 ىَراَصَتلاَو :ةلزن

 .'ُه(ش) الامش عَقَو ث

 ىلع دملاو نونلا ددشم ئرثو ©فيفخ ٦١[ :جحلا] « نام » :لزن

 ١4. ناَذَم)

 زومهَم ريخألا واولا ىلع ةزمهو نيمالا مضي ٢٢! جحلا ه اولو :ةل
 ةنؤم ريخالا واولا ىلع ةزممتو ةّميِصلا هذه ىلع ئرقو ،نيتحنُقي ةنؤنش ةزنهب
 الب فقو اذإ ؟ ولو » ئرفو (ح ص) كيلََك َعَقَو ثيح ئرثو ،(ل) نيترشمكب

 ىلع ةئاس ةزمهو نيمالا مضي « لؤُلَو» ئرقو ةمض مال لك ىلع امنإو نف
 ةزمهو نيمالا مضب 4 ؤلؤْلَو » ئرُقو رسكلاب نؤَتُم يِاملا واولاو لؤأألا وارلا
 .'}(ش رفن) ياتلا واولا ىلع رشكلاب نوتم ةزمهو ةئيكاَس لؤألا واولا ىلع

 ۔اهجيرخت قبس ()

 .ميهاربإ يف اهجيرخت قبس (!

 رماغ نئاؤ ورمع وبأو لبنقو شروو ،مأللا رسكب عطقيل مث) رماع ناو ورمع وبأو شرو (")
 نوالا ءامهيف ماللا رشكب (اوفوطيلو)و اوفويلو) ناوكذ نباو ماللا رشكب (اوضقيل مث)

 ١٥٦. :ريسيتلا .ةعبرالا يفف ماللا ناكساب
 .اهجيرخت قبس (!

 .ءاسنلا ةروس يف ريثك نبال اهجيرخت قبس ادا

 ركب وبأ كرتو ضفخلاب نوقابلاو ثبصتلاب رطاف يفو اتُه (اؤلؤلو) ماع عا ()
 هنزلا عمجم ين (اؤلؤلاو (ونؤَلالو ؤلؤل نم ىلوالا ةزمهلا ففخ اذا ورغ وا
 هلصأ ىلع بصنلا ريغ يف ةيناثلا لهسي ماشهو هلصأ ىلع نيتزمهلا لهس فقو اذا ةزمحو

 ١٥٦. :ريسيتلا .امهنوققحي نوقابلا ءاضيا



 ؛بناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤١٢ ٨
 ت .

 ىلع ءاوس » ئرفو ،ةدوذممو حنقلاي نؤش !"ه :جحلا ءاوس » :هلوق

 ."مضلاب نَّنُم ةغيصلا هذه

 .4يدابلاو» ئرثو .ءاي ريغب لادلا رشمكب ا"٥ :جحلا ؟ردابلاو» :هلقو

 "« ْنَمَو ياتلا » ئرفو

 قح) اهنوكب ئرفو ،ةيناقلا ءايلا حب ( .جحلاا يتيب زهظو» :هلقو

 .'"'(ةبحص م

 ةثالثلا نوكشب 4 اوُمَولَتَيْلَو ْمُهَروُذُن اوثويئلَو ْمُهَتَقَت مهتت اوضفيل » :هلوق

 .'"(م ك ر ح) مرش ئرفو نهنم تاماللا

 .''ءاّملا ديدشتب ئرفو فيفخ ٣١[ :جحلا] ٩ ُهْفطْخَتَق » :ةلق

 .(_»(ش) هرشكب ئرثو نيتلا حق ٢٤[ جحلاا ؟ اكسنَم» :ُهلْوَقَو

 حب 4 غقدَي ط ئرفو . ءاقلا رشو ءاتلا مضب ٣٨] :جحلا] 4 غناَدُي ط :ُهلْوَقَو

 .'''(قح) ءاقلاو لادلا

 فلألا حقب ئرقو ،لاذلا رشكو فلألا مضب [ء٩ .جحلا نذأ » :هلوقو
 .ا( ش ك د)

 ٧. :ريسيتلا .بصنلاب صفح ))

 )٢( :ريسيتلا .ورمع وبأو شرو لصولا يف اهتبثأو .ريثك نبا افقوو الصو اهتبثأ ١٥٨.
 (٣) :ريسيتلا ٨.

 .ةروسلا لوأ يف اهجيرخت قبس )٤(
 )٥() :ريسيتلا .عفان ٧.

 (٦) :ريسيتلا ١٧.

 (٧) :ريسيتلا ١٧.

 (٨) :ريسيتلا ١٧.

 



 .٤١٢٣ ح ., صنلا قيقحت :ىنانلا هنل

 قح) اهرشكب ئرفو .ةيِقَوقلا ءانلا حب ٢٩[ :جحلا] « َنوُلَتاَقُي , ةلو

 .'(ةبحص

 .'"غاقد» ئرفو 6ا٠٤ .جحلا غفد الؤَلَو» :ةلز

 يف 4 يربكت ط ئرقو ،ءاي الب ءالا رشب ٤٤[ :جحلا] ٩ ريكن َناَك » :هلق

 .'"(ج) اهمسا عقو ثيح لصرلا

 ."(ح) ءائلا مضب ه اَهْئكَلهأ » ئرفو 5ا:٥ .جحلاا 4 اَهاَنْكَلهَأ» .ةلزَف

 ةزمه الب 4 ريب ط ئرفو .ةاَنَعُمْلا ءاتلا زوممهَم ٤٥[ :جحلا] 4 رْثبَو , :هلقو

 .'ث)ةلَهَسم ةزمهب ئرر

 .'؛؛ش د) ةيحتلاب ئرقو .ةيقوفلا ءايلاب ا! جحلاا 4 َنوُدُعَت» :ةلؤفو

 نونو ءايلا ديدشتو فللا عطقو فاكلا حق [؛٨ :جحلا] ٩ ْنْتأَكَو ط :هلق

 نوقابلاو ،ءايلا ىلع عقو ثيح فقولا يف ةددشم ءايب 4 ّيأكو» ئرو .نيان

 ."نونلا ىلع
 .(ح) هلثم ناك امو امغدُم ئرمو ٨:[ ؛جحلاا 4 اَهْتْذَحَا» .ةلز

 .'"(قح) (ميجلا) ديدشتب ؟ َنيزججَعُم» ئرقو اه :جحلاا 4 َنيزجاقُم» :ةلزز

 )( :ريسيتلا ١٥٧.

 ٨٢. :ريسيتلا .ةرقبلا يف اهجيرخت قبسو 5عنان ()

 )( :ريسيتلا ١٥٨.

 ١٥١٧١. :ريسيتلا ااا

 .اهجيرخت قبس ()
 )( :ريسيتلا ١٥٨.

 ٩٠. :ريسيتلا :رظناو .نارمع لآ يف ريثك نبال اهجيرخت قبس ()

 .اهجيرخت قبس (ه)
 .ميجلا ديدشتب اهنأ باوصلاو ،يازلا ديدشتب ةءارقلا نأ فلؤملا ركذو 0١٥٨ :ريسيتلا ()



 ل ۔۔ب۔_۔ ۔۔۔__ 0 ١ !يناثلا ءزجلا ا ظافلألاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ٤.2.

 .) ) ةبحص ك) 4 اولّتُ < ئرفو ٥٨] :جحلا] 4 اوت ط :ُهلْوَقَو

 . "'هجئقب ئرفو ٨ميملا مضب [ه٩ :جحلا 4 الَحذُم » :هلَقَو )

 رفن) ةيِقَْقلاب ئ رقو .ةيحتلا ءايلاب ا:؛ :جحلا َنوُعْذَي امنأو » :ةلقو
 . '"(ص

 ."عقو ثيح ةامإلاب ئرو "لامح ريغ اه .مسلا مئايخأ» .زف (ا!)۔2۔۔ }% .۔
 ."هركي ةوقو "نسلا حنقب » .يسلا 4اكعنت» .لوق
 ءالا حق ئرُقو .ميجلا حتفو ءاتلا مضب ٦١١[ :جحلا 4 غَجرْت ط :ةلوت

 .'»ميجلا رشو

 :نينمؤملا ةروس نمو

 نكي نإ ةزمهلا ةكرح شزو ىقلأ ١! :نوسزملال نوتِؤُملا حلفأ ذَق» هلوق
 .ةملك رخآ ىلع فق 4 حلفا َدَق» :وخت اهلبق ةملك رخآ نياسلا ىلع ةملك هلوأ
 .عطق الب ةفيطل ةفقو نيلو دم فرح نكي مل ام زمه هدعب نياس ةملك لك

 .'“« مهِتَتامَأَل » ئرو 5اه :نونسزملاا مهناتامل» :ةلوق

 يتلا زومرلا كلذل 6٩١ :ريسيتلا :رظناو .نارمع لآب اهجيرخت قبسو .رماع نبا ديدشتلاب )١(
 .ةحيحص تسيل انه فلؤملا اهعضو

 (٢) :ريسيتلا .ءاسنلاب عفانل اهجيرخت قبس ٩٥.

 )٣( :ريسيتلا ١٥٨.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .رطسأ لبق اهجيرخت قبس )٥(

 .ةرقبلا يف يئاسكلاو ةزمحو رماع نبال هجيرخت قبس )٦(

 .ارارم اهجيرخت قبس )٧(

 (٨) :ريسيتلا .ريثك نبا ٨.



 .... صنلا ,قيقحت :ينانا هنن

 .'"(ش) 4 مهِتاَلَص ط ئرفو ء[٩ :نونمؤملا] 4 مهِتاَوَلَص ئَلَع ط :هلق

 .""ه اممْظَع» ئرمو 5ا١؛ :نونمزملاا اماظِع» :هلق

 ,'"4 مظعلا ط ئرفو ١٤[© :نونمؤملا] 4 ماظعلا اًنَوَسَكَف ط :هلوق

 نيلا رشمكب ئرفو نيتلا حب ٢٠! ؛نونمزملاا 4 َاَنيَس روظ» :هلؤز
 1 \ ١ُ(امس)

 مضو ىلوألا يهو قؤَف نم ةانتْمْلا حقب ٢٠! :نونمزملاا 4 ثئْنَت» :ةلقو

 ."'(قح) ةدُحَوُمْلا ءابلا رسكو ىلوألا مضب ئرمو ،ةَدُحَوُمْلا ةينلا ءبل

 .'ههجنفب ئرفو ،نوتلا مضي ٨! :نونمؤملا 4 كيشت » :هلفو
 .'امهرشمكب ئرقو {ءاهلاو ءالا مضي ٢٣! :نونمؤملاا 4 هريغ هلإ نم» :ةلفو

 فلألا عقو ميجلا دعب ةزشهي ("" :نوزملا 4 اتم َءاَج» :ةلز
 . “(ج حر) زمه الب ئرقو .4 انؤنأ)

 حو : 7 ح ., ه . ك .{. . ٨ ۔ و
 نيجوز لك نيم» ئرفو .رشلاب نّوَنُم ٢٧([ :نونمؤملا] « لك نم » :ةلؤقَ

 .'٨“؛(ةبحص رفنا) 4 نيَجوَو < ىلإ فاضم ةدحا ةرشب

 )( :ريسيتلا ١٥٨.

 ١٥٨. :ريسيتلا .رماع نباو ةبعش ("
 ١٥٨. :ريسيتلا .هقباسك (؟)

 ( :ريسيتلا ١٥٩.

 ١٥٩. :ريسيتلا (د)

 .لحنلا يف مدقت دقو ١٣٨© :ريسيتلا .ةبعشو رماع نباو عفان )١\

 .دوهو فارعألا يف اهجيرخت قبس (اا

 .اهجيرخت قبس (ه)

 .دوه يف صفحل اهجيرخت قبس ()



 ؛بناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤١٦ ٨
 ق ۔ ه/_ إ _ ._

 .قو ثيَح الامش : ئرفو لامش ريغ ٢٨[ :نونمزملا] ٩ اَناَحَت » :هلوقو

 ميملا حق رثو ،يازلا حتفو ميملا مضب ٢٩[ :نوزملا 4 الَرْم» :هلقو

 ."يازلا رسكو

 عقو ثيح هتضب ئرقو .ميملا رشب ٣٥[ :نونمؤملا] 4 مم < :ُهلَْقَو

 .'"'(رفن ع ص)

 ةَحْنَفب ةيقوفلا ءالا ءاه ىلع فق ٢٦[ :نونمزملا] 4 تاَهيَم تاَهنَم» :لوقو

 ٤!)۔ < ؛إ۔
 . ١ هدج ١ و

 فلأب « ارُئَت » ٤ ئرق و .ةيحتلا ءالا نوكشب ٤٤[ :نونمؤملا] 4 ىرتت » : :هلوقو

 ففقولا يف مهضعب لامأو ،ةلامألاب 4 ئرثت» ئرقو ،“؛(قح) بصنلاب نؤم

 '١ةريَب نيب شزؤو

 لفسألا ةزمه ليهشتب 1 ئرثو ةزمهلاب [٤٤؛ :نرنمزملا] 4 ةم ةمأ عاَج» . :لوقو

 .''!واولاك ىانلا

 ءازلا مضي ئرقو 6(ع ك) واولاو ءالا حق اه. :نونسملا 4ةوَنَر» :هلوقو
 .'_(امس ش)

 ئرفو ،نونلا ديدشتو فلالا ةرشب ٥٢[ :نونمؤملا] 4 هذه نو , :ُهلْوَقَو

 .اهجيرخت قبس ()
 )٢( :ريسيتلا .ةبعش ١٥٩.

 .نارمع لآ يف اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا :رظناو .تاءاهلا يف يئاسكلا بهذمل اهجيرخت قبس ٥٤.

 )٥( :ريسيتلا ١٥٩.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )٧(
 ٨٣. :ريسيتلا .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس ()



 ١٨٠ .- - ٭/ ك قيقحت :ينانل هنن

 نياس نوتلاو فألا حب ئرقو نوتلا ديدشتو (امس) فألا حب
 . )١؛

 ."عو ثيح ةلامإلاب ئ "لامش ريغ اه` .دوسوسلا 4 غاص .زف
 ههبشو }هتزممم ليهستو ثفيآلا عظقب ا٤٦ :نونمؤملاا ٩ َنورأجي مه» :هلوو

 .'"افلأ نكي مل نياس اهلبق ةطسوتم ةزمه لك اذكهر

 ءاّئلا مضب ئرُفو .ميجلا مضو ءاتلا حق ٦٧[ :نونمؤملا] « َنورُخهَت ط :هلوت

 . ث)ميجلا رشو

 ؛غزَحَف» .4امجاَرَح» ئرفو ا١ :نونمزملاا 4 جملارَحَق اًجزَح» :هلق
 1 (٧٨(دل)

 ءانا ىلع ةروسكم ةزمهو فلألا حئقب ٨٢[ :نونمؤملا] 4 اتئم ادي ط :هلق

 ئرفو ،(رفن) ميملا مضو لؤألا فيلا رشمكب « اديإ» ئرثو ،ميملا رشنر

 نم ميملا مضو (م د ن) ءايلا ىلع ةروسكم ةزمممتو هاَيآ» فلألا دمب

 .'"«اننئ)

ُ 

 4 ي ط ئرفو ،نوَنلا ديدشتو فلل ١ رشب ٨٦٢[ :نونمؤملا] 4 ارا ث :هلق

 نوقابلاو "نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب رماع نباو ،نونلا ديدشت عم ةزمهلا رسكب نويفوكلا ()

 ١٥٩. :ريسيتلا .نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب

 .اهجيرخت قبس ("
 .اهجيرخت قبس ")

 (٤) :ريسيتلا .عفان ١٥٩.

 ١٤٦. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح (د)

 )١( :ريسيتلا ١٥٩.

 .اراركتو ارارم كلذ لك جيرخت قبس ()



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ت ٤١٨ ,. ٨

 ديدشتو فآلا رسكب « اًنإ» ئرقو ،ةبرقم ريغ ءايلا ىلع ةزمهو فلألا حنمب

 .'"اَحوتفم نونلا

 4 ذلا نولوقيس ئرفو فلآ الب [ه١ :نونمؤملا] ٩ هلل نولوقيس » :; لوفو

 ؛َنوُمَلْعَت مئنك نإ اهيف ْنَمَو ضزَلا نمل» هلوق باوج اذه . ءاهلا مضب ضب (ح)

 "ه :نونمؤملا]

 َنوُلوُقَيَس ه ميظَقلا ي شزقلا ُتَرَو عبتلا تاوملا ُبَر نَم لف » :هلوقو

 ." ١4 ه هل ئرفو ٨٧[ ۔ ٨٦ :نونمؤملا] 4 هنلا

 مثنك نإ هيلَع زاج الو يجيت َوهَو ءيش لك ثومكَلَم هديب نمل ؛هلؤقو
 '٠'. هلل ط ئرفو ٨٩[ ۔ ٨٨ :نونمؤملا] 4 هللا َنوُلوُقَيَس ٥ َنوُمَلمَت

 هض ئرقو إميجلا رشكب ملاع ه ةوفص امَع هللا ناحبش» :ةلفو
 .(ةبحص ا)

 الب ئرقو 04 َعاَج» دعب ةزمهب ٨٩[ :نونمزملا] 4 ْمُهَدَحَأ َءاج;ج اإ» :هلَْقَو

 .'ا})(ر ح ج) ةزمه

 ئرفو فاقلا نوكشو نيشلا رشب ٦١٠٦[ :نونمؤملا] « اتئوفقِش ش ش » : :ُهلْوَقَو

 .'»(ش) فاقلاو نيشلا حنمب ؟ اًنئَواَقَش »

 .اهجيرخت قبس )١(
 فلالاب ورمع وبأ امهرقف )٨٧، ٨٩( نيتيآلا يف فالخلا امنإو .عضوملا اذه يف فالخ ال ()

 فالخ ال هذهو )٨٥( ةيآلا ينعي وهف باوجلا نم فلؤملا هيلإ راشأ ام امأ 5ءاهلا عفرو (هةللا)
 ١٦١٠. :ريسيتلا :رظناو .(هلل نولوقيسف) اهوأرق قافتاب ءارقلاف ؤءاهيف

 .هقباسك )٣(
 .هقباسك )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا ١٦٠.

    



 صنلا قيقحت :ينانلا نل .. ٨ .. ٤١٩

 فينختو ىلوألا ءالا ديودشتي ١٠٠ .دوسا مُوُكْتذَحا .لزن
 .'(ةبحص ح مع) ههبشو امهديدشتپ ئرفو ،ىرخال

 .'"«ش ا) هَمَضب ئرفو ،نيِيلا رسكي ١٦[ شنونمزملا ه اًيرْخيس» :هلف

 .'"!ورشمكي 1 ئرقو .فألا حق ا١١ ؛نونمؤملا] 4 مهنأ » :هلوت

 ."ا" د) 4مثنيق مك لف» ئرفو 6ا١٠ .دوسرملاا 4 مشن مك ناق .ةؤفو
 .!«ش) « نيل نإ نف » ئرفو ،ا٢٠ :نونمزملاا ميل نإ َلاق» :ةلز

 ءاتلا حب ئرفو .ميجلا حتف تفو ءاتلا مضب ٥\\] : :نونمؤملا] 4ً نوممَجرت ) , :هلوقو

 . !ميجلا رشو

 :روتلا ةروس نمو

 .'"(قح) هديدشتي ئرُقو ،ءاَرلا فيقختب ١[ :رونلا] « امهاَنضَرَقَو» هلوف

 ءالا حتفو نكاس فلألاو زوممهَم ءالا حب ٢[ :رونلا] 4 ٌةَقأَر , :ةل

 .'"ءاملا حتفو حتفلا ىلع زوممهَم فلألاو ءالا حقب ئرفر

 .اورشب ئرمو داصلا حئقي ٤[ :؛رونلا] 4 تاَنَصخمفلا » :هلق

 .اهجيرخت قبس (
 ١٦٠. :ريسيتلا ()

 ١٦٠. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ("

 ( :ريسيتلا ١٦٠١.

 ١٦٠. :ريسيتلا (دا

 )١( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١٦٠

 )١( :ريسيتلا ١٦١.

 ١٦١. :ريسيتلا .ريثك نبا (ه)

 .ءاسنلا يف يئاسكلل اهجيرخت قبس ()



 ؛ينانلا ءزجلا)١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . هر ٤٢٠

 نم فلألا عطقو ةزشقي ا٦` :رونلاا الإ ءادهش مهَل نكي ملو » :هلوقو

 .'(امس) ةيناتلا لهَس هالإ ءادهش » ئرثو .ه؟الإ»

 7 ئرقو ©نيعلا مّضب ٦[ :رونلاا 4 غَبزأ مهدحأ ةَداَهَشَف » :هلوقو

 ؛ةنغَل»و حنملاب نونلا ديدشتو فألا حق ام .ررنلاا 4 تتفل َنأ» :هلوقو

 نم ءاهلا مضو نونلا نوكسو فألا حنب ؟نأ» ئرئو .ءاهلا حنقب

 ."« ةَنَْل»

 .'‘!اهمضب ئرقو ©ءاهلا ح ٩[ :رونلا] 4 ةسماخلا » :ُهلْوَقَو

 رسكو حوتفم نوتلا ديدشتو فيلا حب ٩[ ؛رونلاا هللا بض نأ » :هلوقو

 4ةللا بضغ » امنيفخ نولا نياس فألا حنقب « نأ» ئرمو 04 هللا» نم ءاهلا

 .ا زرا » نم ءاهلا مضو داضلا رسكي

 .'"فاقلاو ءاتلا ديدشتب ئرقو فاقلا ديدشتب [١ه :رونلا] 4 ةنؤقلت ذإ » :ةلؤقؤ ١' امأ ء %٩۔ .2 ٠ِ ١1 .[: : . ۔

 هجئفب ئرقفو ؤ©فيفخ نيتلا حنمب ا١ .رونلا 4وممتغمَس ذإ» :هلقو

 .'"'(ر ق ل ح) لاذ دعب نيس ثيحو ؛ادَشُم

 ءاطلا نوكشب ئرقو ،ءاّصلاو ءاخلا مضب ٢[ :رونلا] 4 تاوطخ » :هلقو

 .'"(ح ف د ه ص)

 .اهجيرخت قبس ()
 (٢) :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو صفح اهمضب ١٦١.

 (٣) :ريسيتلا .عفان ١٦١.

 )٤( :ريسيتلا .لوألا عضوملا يف مهنيب فالخ الو .اهحتفب صفح ١٦١.

 )٥) :ريسيتلا .عفان ٦١.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )٧(
 )٨( :ريسيتلا .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس ٧٨.



 لوخ ۔ . ,.- ٦, ٤٢١ صنلا قيقحت :يانلا مل

 .'ورشكب ئرقو ©داّصلا حي ٢٣[ :رونلاا 4 تاَّنَصخملا » :هلوق

 .'""(ش) ةَّيِتُحَلا ءايلاب ئرفو .ةيقوفلا ِاًتلاب ٢٤[ :رونلا] 4 ُدَهْشَت موت , .هلوق

 .'"١(ك) ص) هجئهب ئرفو ءارلا رسكب ٣٦] :رونلا] 4 يلوأ ريغ ط :هلوت

 حتفو مضلاب ءايلا ديدشتو فألا حقب ٠! :رونلاا 4 نونمؤملا هيأ » :هلق

 ىلع ءاهلا مضو اهمضو ءايلا ديدشتو فيلا حب 4 » ئرثو ءابلا
 فلألا حنقب ةيأ » ئرفو ،(ر ح) فصولا ولأ ىلع « اهيأ » فقوو ،لصرلا

 ."فقولا ىلع ءاهلا نوكسو مضلاب ءاتلا ديدشتو

 .'‘(ش) ةَلامإلاب ئرقو .حاب ٣٢[ :رونلا] ه ئَماَيَألا < :هلوقو

 ريغ ٩ نإ اقبلا » ئرثو ©نيتزممههب ٢٢[ :رونلا] « نإ ءابلا ىَلَع» :هلوقو

 يهو : نإ » نم روسكم فنآلا لب زوممهم

 .'}١فيألا ةرشك

 اهجتفب ئرُمو ،ةائَتُملا ةيتحتلا ءايلا رسكب ٢٤ :رونلاا 4 تايب » : ُهلؤَقَو
 .'"(ص د ح )

 ."ةَلامإلاب ئرقو ،لامش ريغ ٢٥! :رونلاا 4 ٍةاكشمَك» :هلوقو

 .اهجيرخت قبس ()
 )( :ريسيتلا ١٦١.

 )٣( :ريسيتلا ١٦١.

 فتوو !اهحتفب نوقابلاو لصولا يف ءاهلا مضب (ةّيأ) نمحرلاو فرخزلا يفو انه رماع نبا ()
 0١٦١ ١٦٦. :ريسيتلا .فلأ ريغب نوقابلا فقوو ،فلالاب (اهيأ) يئاسكلاو ورمع وبا

 .اهجيرخت قبس (ه)

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا ١٦٦٢.

 .اهجيرخت قبس )٨(

  



 ؛ينانلا ءزجلا١ ظافلالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا . باتك 2 :ر ٤٢٢٦٢

 ءايلا زمهو رشلاب ءارلا ديدشتو لادلا مضب ٢٥( :رونلاا 4 ٌقَزُد» :هلوقو

 فقو (ف) .ةئيكاس ءالا ىلع ةزمهو ةّعيِصلا هذه ىلع ئرثو "مضلاب نؤم
 زغهو ازوسكم ءالا ديدشتو لادلا رشكب ؛ئّرُ» ئرق دقو ءةزمهلا َلَهَس
 ."مضلاب انوس ءايلا

 فاقلا (ديدشت)و واولا حتفو ةّيِتْحَتلا ءايلا مضب ا٥٢ :رونلل دقوي » :ةلقو

 فاقلا ديدشتو واولا حتفو اهحتفو ةيقوَقلا ءائلاب ئرقو 5'"'لادلا مضو حفقلاب

 فاقلا حتفو ةيقوفلا ءاتلا متشب 4٩4 دقوت » : ئرفو ء(قح) لادلا (مض)و حنفلاپ

 .(رص ش) لادلا مضو امفيفخ

 لصولا دنع ةدَحَوُمْلا ءاحلا رشب ٣٦[ :رونلا] « ل بتي ط :هلقو

 .'"'ةَدَحَوُمْلا ءالا حب أرقيف > لاَجر < نود فقو نإو .4 لاَجر»ب

 امس) هرسكي ئرقو (ف ع ك) نيتلا حب ٣٩[ :رونلا 4 ةبحي : هلوقو

 (٤)
 .'"'(ر

 (ف) ئرثو زمه الب هدمو ميملا نوكشب ٣٩[ :رونلا] 4 نآلا « :هلَقَو

 .'هلَهَسو فلألا حق

 نم ءائلاو 4 باَحَس » نم ءاتلا [:. رونلا ؟ تاملظ ثاحش) :ةلؤَقَو

 لاذلا مضب ةَرمَحَو ركب وبأو ،زمهلاو ملاو لاذلا رشقكب (ءىرد)ا يئاسكلاو ورمع وبأ )١(
 نم ءايلا ديدشتو لاذلا مضب توقاتلاو اهلصأ ىلع ةزمهلا لهس ةَّرمَح فقو اذاو ،زمهلابو

 !١٦. :ريسيتلا .زمه ريغ

 ركذ امك اهديدشت سيلو فاقلا فيفخت باوصلاو صفحو رماع نباو عفان ةءارق هذه )٢(

 نيسوق نيب يتلا (لادلا مضب) ادع ،اهتارق زومرب ةميلس ةحضاو تاءارقلا يقابو ؤفلؤملا
 ١٦٢. :ريسيتلا .قافتاب كلذو عوفرم لعفلاو (لادلا حتفو) فلؤملا بتك دقف

 )٣( :ريسيتلا .لوهجملل ءانبلاب ةبعشو رماع نبا ١٦٢.

 .ةرقبلا ةروس يف مدقتو 6٨٤ :ريسيتلا )٤(

 .فقولا يف ةزمح ليهست يف اهجيرخت قبس )٥(



 صنلا قيقحت :يتانلا هنلا
 فق ر :

 .ةذجا ةمض ءاتلا مضب 4 باَحَس» ئرقو مضلاب نانؤتش امهالك تاَملُط)

 .'(د) ةفاضإلا ىلع رشمكلاب نؤم 4 تاملط»ر

 .'"(ش ُ) 4 ةباد رك قلاَخ ط ئرقو ٤٥] :رونلا] 4 ٍةَماَد رك َقَلَح هنلاو ط :هلق

 (امس) ةيزانلا ليهشتب ئرو ،نيتزُمهب ا٥٤ :رونلا « نإ ءات ام» :لز

 )[ ٦ :رونلا] 4 ىلإ ءاقب ط هلثمو

 اهجتفب ئرفو ،تخَت نم ةاّنقُمْلا ءايلا ركب ٣٤! ؛رونلاا 4 انيبم » :هلفو
 ." (ح ا ص د)

 ةرشق اهتيلو ثيحو ءازلا ميخفتب ئرق [ه‘ ؛رودلا] ه اوُباَتزا مأ» :ةلق
 .'ا©ءالعتسا فرح اهدعب وأ ةضراع

 4 هقنو 73 ئرفو ©ءاهلا رثكو فاقلا نوكب [ه٢ :رونلا] 4 هقّتَي ةَتَرَو » : :لوقو

 رسكب [! :رونلاا ؟ ِهقَتَيَو » ٤ ئرثو ،(ح ص) ءاهلا نوكسو فاقلا رشمكب [ :ررنلا

 ءاهلا رشمكب ئرفو .(ب) ٩ هقَتَي» ءاه ةرشك سالتخاب ة ئرقو ،ءاهلاو فالا

 نم فرحلا هبارعإ نم ةكرحلا ىئثلثب ظفلي نأ وه سالتخالا ةفصو ،ةسلنخم

 . '١٠تنزاك ةكرح يأ نم ةملكلا

 6؛ضفخلاب (تاملظ) هييوارب ريثك نباو ،نيونتلاب نوقابلاو ةدحاو ةمضب (باحس) يزبلا ()

 ١٦٢. :ريسيتلا .عفرلاب نوقابلاو

 ١٢٤. :ريسيتلا :رظناو ميهاربإ يف يئاسكلاو ةزمحل اهجيرخت قبس (آ)

 .اهجيرخت قبس ("
 .رطسأ لبق اهجيرخت قبس ()

 .لصفلا اذه لوأ يف اهجيرخت قبس (ه)

 ءاهترسك سالتخاب نولاقو ،ءاَهْلا ناكساب (ةقتيو) ةنع فالخب دالخو ورمع وبأو ركب وبأ )١(
 رشككب نوُئابْلاَو ،ءاهلا ةرسك سالتخاو فاقلا ناكساب (هقتيو) صفحو ،اهتلصب نوالا

 0١٦٦ ١٦٢. :ريسيتلا .عامجاب ةنيكاس فقولا يف ءاهلاو ،فاقلا



 ؛يناثلا ءعزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 .13

(١( 

 ."ماللاو ءاتلا ديدشتب ئرفو ،ماللا ديدشتب [ه! :رونلا 4 اولوت نإَق » :هلقو

 ئرفو ،ماللا حتفو نيسلاو فألا نوكشي !هه :رونلا 4 تفّلْخَتشا» :ةلقو

 جاردنالا دنعو ،ءادتبالا دنع فلآلا مضب ،ماللا رسكو ءائلا مضو فآلا مضب
 .'»نيكاس فألا

 ديدشتب ئرقو ،(ص د) نولا ديدشتي [هه رونلا 4 مهتليو » :هلقو
 .'"'نونلاو لادلا

 ةانتُمْلا ءايلاب ئرُمو ،قؤق نم ةاّنَُمْلا الاب [ه" .رونلاا 4 َنَبَسحَت ال» :هلقو

 .'٠(ك ف) تخت نم

 اهجتفب ئرثو ةريخألا ءاثلا ىلع مضلاب ٥٨[ :رونلا] 4 ثالَئ » :ةلوق

 .'"(ص ش)

 رششكب ئرقو 6ميملا حتفو فيلألا متشب ٦١[ :رونلا] 4 كناه » :هلوق

 .'`'(ف) ميملاو فلآلا رسكب ئرفو .ميملا حتفو فلألا

 :ناقرفلا ةروس نمو

 ."ماللا نود ام ىلع فقو ئرُقو ٧[ .ناقرفلا] ؟ اذه لام » هلوق

 يذو ،اهتزممت ليهشتب ئرقو ،ءايلا ةزمهب اه .نانفلا 4 لكأَي» :ةلؤَقَ

 .اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا .اهمضب أرق ةبعش ١٦٣.

 )٣( :ريسيتلا ١٦٣.

 )٤( :ريسيتلا ١٦٣.

 )٥( :ريسيتلا .ءاثلا بصنب (تاروع ثالث) ةبعشو يئاسكلاو ةزمح ١٦٢.

 )٦( :ريسيتلا .ةزمح ةءارق ثلاثلاو ،يئاسكلا ةءارق يناثلاو ،رثكاألا ةءارق لوألا ؛٩.

 )٧( .ازارم اهجيرخت قبس



 ٥ ٢ ٤ 3 ِ :» صنلا قيقحت :ينانل . ن

 .ةبخنلا ءايلاب ؟اهنم لكأ » ئرو ..هنزو نم لغلا ءاف نم ةئيكاس ةدم لك

 ."""(ش) نونلاب ئرفر

 .'"(د) هنوكب ئرفو ءاتلا ديدشتب ٦١٢[ :ناقرفلا اقيض , :هلوقو

 مع ح) نونلاب ئرو .ةيحتلا ءايلاب "٠! .ناقرفلا 4 مهرشحَي موَيَو» :هلق

 .'"'(ص ش

 نونلاب ئرفو ٠ماللا (مض)و ةيحتلا ءايلاب ا ؛ناقرفلاا 4 نوُقَيَق» :ةلقو
 .'"هاللا مضر

 «مأ» ةزمه ليهشتب ئرفو نيتزمهلاب ا" .ناقرفلا 4 عأ ءالؤه :هلوق
 .'“'ءايلاك

 ةيقوفلا الاب ئرقو .ةيحتلا ءايلاب ٦٩[ :ناقرفلا « َنوُعيطَتشَت اممَن» :هلوق

 ."عا
 ءاهلا مضو ءازلا ديدشتو نوتلا مضب ٢٥[ :ناقرفلا 4 ةكئالملا لوو » :ةلق

 نم ءاهلا حتفو يازلا (زنوكس)و نَتوني 4 لزننو < ئرفو .4 ةمئالملا » نم

 .'“'4« ةكئالملا»

 حضاو ىنعملا امومعو ‘ةحضاو ريغ ةملك نيتطقنلا ناكمو سشرولل ازارم اهجيرخت قبس ()

 ٣٤. :ريسيتلا :رظنا ،ةتباث ةدعاقلار

 )( :ريسيتلا ١٦٣.

 )٣( :ريسيتلا ١٠٦.

 )( :ريسيتلا ١٦٣.

 دنع ءاج دقو 0١٦٣ :ريسيتلا .ماللا عفر يف مهنيب فالخ الو ،ءايلاب نوقابلاو نونلاب رماع نبا ادا

 .ذاوشلا يف الو ماللا بصنب ةءارق دجوت الو نيسوق نيب تبثأ ام باوصلاو ماللا حتف انه فلؤملا
 .اهجيرخت قبس )٦(

 )١( :ريسيتلا ١٦٣.

 يازلا نأ باوصلاو ،ددشم يازلا نأ فلؤملا ركذو 0١٦٤ :ريسيتلا .نينونو اهفيفختب ريثك نبا (ه

 .نيسوق نيب هتعضو كلذل ففخم



 ؛يناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك . 2 ۔ ٤٢٦٦
 ٨0 ح

 !"اح اهجتفب ةوقو هةريخألا هايلا نومكشب ٠٠! .دانل ينتيلاي » .ق
 ئرفو ةريخألا ءاتلا نوكشو ءاتلا حق ٢٨] ناقرملا 4 ىَتَليَو اي . :ُهلْوَقَو

 "مقو ثيَح ههبشو ةلامإلاب

 .'"(_ه ح )١ هجئقب ئرفو .ءاتلا نومكشب ٣٠[ :ناقرفلا] 4 يمؤق ط :ُهلْوَقَو

 ابوصنم 4 اًدوُمَتَو ط ئرثو 3.ةدحاَو ةَحَْقِب ٣٨[ :ناقرفلا] 4٩ َدوُمَتَو ط :هلْوَقَو

 .'(ر صرفن ا) نيونت فيب

 .؛(امس) ةيناملا ليهشتي ئرُمو ،نيتزممَهي ٤٠ :ناترفلاا 4 مَلقأ ءوَملا» :هلوقو

 تحت نم ةدَحَوُمْلا ءاتلاب ٤٨[ :ناقرفلا] 4 ارشب ئ َ حايرلا تأ { . :ُهلْوَقَو

 نونلا مّضب ٤٨[ :ناقرفلا] ٩ ارشن حايرلا » ٤ ئرُثو نيشلا نوكشو امومْضَم

 نوئلاب ئرقو نيشلا نوكشو ةمومضملا نولاب ئرُمو ا(امس) نيشلاو

 .'»نيشلا نوكشو حوتفملا

 ديدشت ريغب ئرمو ٠ ءالا ديدشتب ٥٠[ :ناقرفلا] 4 هاَنَقَرَص ه ذَقَلَو 2 :هلؤَقَو
 )ل٧ .

 نوكشب ئرُفو فاكلاو لادلا ديدشتب !ه. :ناقرفلا ؟اومكَذَيل» :ةلقو

 .'‘(ش) فاكلا مضو لادلا

 )١( :ريسيتلا ١٦٥.

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٦٥.

 )٤( :ريسيتلا :رظناو .دوه يف اهجيرخت قبس ٦٢٥

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .فارعالا يف اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( ج :تاءارقلا مجعم .ةمركعو نسحلا اهب أرق ةذاش ةءارق يه ءارلا فيفختب (ةاتفَرَص) ه/٦٧{

 ٦٨ جو ٦٤٦.

 )٨( :ريسيتلا .ءارسإلا يف اهجيرخت قبس ١٤٠



 ٨ .. ٤٢٧ , صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 دملاك ةيناثلا ةزمهلا ئرفو ،نيتزممههب ٥٧[ :ناقرفلا] ه نأ ءاش ْنَم » :هلوقو

 '"ليهستلاب ئرقو ،(ح ز ب)

 .'"(كرالامم ئرفو لامس ريغ ٦٠[ :ناقرفلا] مُهَداَرَو , :لق

 ئرفو .قف نم ةاَتَعُمْلا ءاتلا ىلع ةزمهب ٦٠[ :ناقرفلا] 4 انؤُمأَت < :هلوت

 .'"ةّييْحَتلاب زومهَم ريغ (ش) 4 انزماب)

 نيسلا مضب ؛اًجْرُْس» ئرفو ،نيِسلا رسكب ٦١[ :ناقرفلا] 4 اًجاَرِس :هلقو

 .'"(سش) ءالاو

 ئرفو ءازلا حتف تفو فاكلاو لاذلا ديدشتب ٦٢[ :ناقرفلا] 4 رَكَذَي نأ { ,. :هلوق

 .؛(ف) ءارلا حتفو فاكلا مضو لاذلا نوكسب 4 ركذَي)»

 مضو فاقلا 7 ةيتحتلا ءالا حئقي ٦٧[ :ناقرفلا] » اورَتَقَي .2 ت ملو { , :هلق

 ء(مع) ةئفلا فاقلا نوكسو ةّيِتْخَتلا ءايلا مضب ئرقو ،ءازلاو ةيقوفلا ءانل

 .قحا ةيقوملا ءاثلا ركو ةيحتلا ءايلا حنقب ئرث
 .'(س) امغدش ئرُمو "مغدم ريغ اه :ناقرفلا 4 َكيلَد لمعفَي » :ةلقو

 مضب ؛ فعضي » ئرثو .ءاقلا نوكشب ٦٩[ :ناقرفلا] 4 فعاضي » : :هلوق

 ءاتلا مضب > فعض ط ئرقو ٠ ءالا نوكسو نيعلا ديدشتو داضلا حتفو ءاتلا

 .اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس ()

 )٣( :ريسيتلا ١٦٤.

 )٤( :ريسيتلا ١٦٤.

 )٥( :ريسيتلا ١٦٤.

 )٦( :ريسيتلا ١٦٤.

 .يئاسكلا نع ثراحلا يبآ ةياور يهو اهجيرخت قبس ()



 ايناثلا "زجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك -- ٤٢٨
 ت .. - _

 مضو ءايلا مضب ؟ فعاضي » ئرقو ،ءاقلا مضو حتفلا ىلع نيعلا ديدشتو

 ."همضب (ص ك) ئرقو "لادلا مزجب « ذلخَيَو » :هلؤَق“(رص ك) ءالا

 مع) ةعبشم ريغ ةرشمكب ئرقو ءاهلا ةرشكك عابشإب ٦٩[ :ناقرفلا] 4 هيف <

 ٠ . )٢)
 . (ع د) «يهيِف» وهو ٠ (ص س ح

 ددشم نيهجولا ىلعو 6 4 اَنَتَيرذَو < ئرُفو ٧٤[ :ناقرفلا] 4 اَنتاَيَرُذَو ط :ُهلْوَقَو

 .'"'ءايلاو ءالا

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفو ءايلا مضب ٢٥[ :ناقرفلا ؟ َنؤ ًةَلِئَو » :هلَقَو

 .فاقلا حتفو ماللا نوشو ءايلا حنمب ؟ َنوَقْلَيَو» ئرو

 :ءارعشلا ةروس نمو

 نم «اط» ةلامإب :ليقو .ةلامإلاب ئرقو © لامش ريغ ١[ :ءارعشلا] 4 مسط ط هلوق

 يف نومغدي نوقابلا نيس اهراهظإب ةَّرمَح .عقو ثێَح (ةبحص) ؛مسط»

 . صصقل ١ يف كِلَذَكو .ميملا

 يازلا ديدشتو يناملا حتفو لالا نولا مضب [؛ :ءارمعشلا] 4 نوَت « :ُهلْوَقَو

 .(قح) فيفخ يازلا رشو يناثلا نوكشو لؤألا نونلا مضب ؛نزنئ» ئرو
 7 و ٨ ر

 ريثك ناو ءامهمزجب نوقابلا .لاذلاو ءافلا عفزب (دلخيو)و (ةَل فعضي) ركب وبأو رماع نا )١(
 ٦٤. :ريسيتلا .نيعلا ناددشيو فلالا نافذحي امهلصأ ىلع رماع نباو

 ١٦٤. :ريسيتلا )٢(

 ١٦٤. :ريسيتلا .دارفإلاب نوقابلاو عمجلاب صفحو رماع نباو نايمرحلا )٣(

 ١٦٥. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو ةبعش )٤(

 (نيس) نم نونلا رهظي ةزمحو ثءاطلا ةحتف نوليمي يئاسكلاو ةزمحو ةبعش مهو (ةبحص) )٥(

 ٦٥. :ريسيتلا .ميملا دنع

 .ةرقبلا يف ورمع يبأو ريثك نبال اهجيرخت قبس )٦(



 صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا
 ٤٢٩ ,. - .- ٭4__۔__.۔

 ليهشتب (امس) ئرفو ،تاتزُممه ٤[ :ءارعشلا] 4 ةَيآ ءاملا َنِم 3 :هلوت
 1 '»ءاياك ةينالا

 .'"(امس) , < تقب ئرفو ءاتلا نوكشي ٢\] :ءارعشلا] 4 يتإ » :هلوق

 ميجلا رسكو ءازلا نوكشو فألا حق ٢٦! ءارمشلاا « ةجزأ اولاق » :هلو

 ىلع ةنكاس ةزمهو ميجلا رسكو ءالا نوكسب 4 ةئجزأ » ئرو 5ءاهلا نوكسو
 ئرفو :هلزَقَو ءاهلا رشو ةّعيِصلا هذه ىلع ئرفو ،(ح) ءاهلا مضو ءاتلا

 ءالا ىلع ةنكاس ةزمهو ميجلا رشو ءارلا نوكسو فيلا حنمب 4 يهنجزأ»

 حنفب 4 وُهيجزأ» ئرفو ،ىرخألا ءايلا نوكسو ءاهلا رشكو ءاهلا لبق ينل
 ءازلاو فألا ئرفو إ(ل) ةمض ءاهلا ىلعو ةئيكاَس ةزمهو ءالا نوكسو فلألا

 .""'ءاهلا مضو ةئِكاَس ةزمه ءايلا ىلعو قبس ام ىلع ميجلاو

 رشو نونلا حئقب ئرقو ،نيعلاو نوتلا حئقب ٤٢[ :ءارعشلا] « ْمَعَ ط :لوق
 . '٠).بعلا

 مضو فاقلا حتفو ماللا 7 ءاتلا حب ٤٥[ :ءارعشثلا] 4 و .۔؟ے { :هلو

 مضو اددشم فاقلا حتفو ماللا حتفو هحتفو ءاتلا ديدشتب « ك ء يه) ئرثو ؤلؤلا شم فورحلا ةيقبو فانلا ديدشتو ماللا حنمي ئيقو ءاش
٥ 

٠ 

 . 'ث!ءافلا

- 

 .'أ(ف ز) فلألا دعب ةزمهب 4 مُتْنَمأَع » 4 منْنَمآ » :هلوقو . م : َ

 .اهجيرخت قبس ()

 )٢( :ريسيتلا ١٦١٧.

 .الصفم فارعألا يف اهجيرخت قبس ()

 .فارعألا يف يئاسكلل اهجيرخت قبس ()

 .يزبلل ءاتلا ديدشتو ،فارعاألا يف اهجيرخت قبس )٥(

 .ةلصفم هطو فارعألا يف اهجيرخت قبس )١(



 !يناثلا "زجلا١ ظافلالاو ةن ةحاصفلا ا يه بيذهتلا باتك - ٤٢٣٠
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 ."ءاج ثنح :ح ٍةَلامإلاب ئرقو © لامش ريغ [ه١ :ءارعشلا] 4 اًناَياطَخ , :هلقو

 رو هرسأ » فلأ حتفو 4 َنَأ» في حنقب [ه" .ءارعشلا 4 زسأ نأ» :هلوقو
 .'"'(دا) ءالا

 حنفب ئرفو ٥"تحت نم ةاَتَكُمْلا ءاتلا نوكشب ٥٢] : :ءارعشلا] 4 يرابيب { . :ُهلْوَقَو

 .'"'ءاتا

 .(ل امس) 4 َنوُرِذَح» ئرمو (ه٦ .ءارمشلاا 4َنورذاَح» :هلوق

 .م ةبحص د) اهرشمكب ئرقو © نيعلا مضب ٥٧] :ءارعشلا] 4 نويُغَو ط :ُهلْوَقَو

 ةدمب 4 ىءارت ط ى ئرفو ةحوتفم ةزمهب ٦١[ :ءارعشلا] 4 اَءارت د اَمَلَق { : :ُهلْوَقَو

 ءالا ة ةَحَْف ةلامإبو ءاتلا لبق يذلا فللا ىلع ةزمهو هذه ىلعو ىلوألا ىلع

 نيب شزو نيب نيب اهلعج عم اهلامأو ةزمهلا اهعبتأ فقو اذإف لصولا يف
 .۔ 4)٦١)

 .'"(ةبحص رفنا) اهنوكشب ئرثو .ءايلا حنفب !٦[ :ءارعشلا] 4 يِعَم » :هلؤَقَو

 .اهجيرخت قبس )١(

 .هط يف اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا .عفان اهحتف ١٦٧.

 )٤( :ريسيتلا ١٦٥.

 .رجحلاب اهجيرخت قبس )٥(
 عم اهلاماف ةزمهلا اهعبتا فقو اذاو 6لضقَلا ىف ءالا ةحنق ةلاماب (ناَعْمَجلا اءرت اممَلَق) ةّرمَح )٦(

 7 ءازلا ةحتف ةلامإل تليمأ ىلوالا نيتلامم نيفلأ نيت ريصتف هلصا ىلع نيت نيت اهلعج

 نوالا هبهذم ىلع هتقيقح اه نا ريغ ةهفاشملا همكحت اََهَو ةزمهلا ة ةحنق ةلامال تليمأ

 ةحنف ةلاماب فقي يئاسكلاف فقولا اماف ۔لضَوْلا لاح يف ةزمهلاو ءاؤلا ةحنف نوصلخي

 ىلع نيت نيت هيف اهلعْجَي شروو ءاهتلامأل ءايلا نم ةبلقنملا اهدغب يجلا فلألا ليميف ةزمهلا
 ٦٥ :ريسيتلا .حاب نوفقي نوقابلا ،ءايلا تاوذ يف هلصا

 )٧( :ريسيتلا ١٦٧.



 ٨ صنلا قيقحت ةينلا سل

 لؤألا فيألا ىلع ةزمهلا ئرفو ٦٩ :ءارعشلا) 4 ميهاربإ ات » :ةلز
 .')(امس) 4 ميهاربإ » فلآ ليهستر

 ."ح ا) اهجتفب ئرقو ،ءايلا نوكشي ٧٧! :ءارعشلا 4 ييل وُدَع» :هلق

 .'"'اهجتفب ئرق ،ءايلا نوكشي !ه٠ :ءارعشلا 4 ييل زينغاو » :ةؤ
 .'(ةبحص د) اهنوك ئرقو ،ءايلا حق 6٠٩! ؛.ارعشلاا 4 يرجأ ن» :ةلفو
 دعلاب ؟انأ نإ» ئرثو ،دم الب (١ه :ارعشلا 4 زيزذت الإ انأ نإ» :ةلو

 1 .'١فيلا تابثإب الإ)
 ٠٥ ۔ ى

 رفن ب )١ هنوكشب ئرفو ءاتلا حب ١١٨[ :ءارعللا] » َيَِم نمو < :هلق

 .'(ش ص
 .مدقت ام ىلع ٠١٦٧[ :ءارعشلا] 4 يرجأ نإ» :هلق

 نيب شزؤو ٢ةلامإلاب ئرو .ةلامإ الب ا٠"٠ :ءارمضلاا « َنيرابَج» :ةلوق
 )٧)۔ .ف

 .'"(امس) هجنفب ئرفو ءايلا نوكشي ا:٥٢ .ءارعشلا « يت » :هلوقو
 ماللا نوكسو ءاخلا حي ئرو .هلك مضب ٧] :ءارعشلا] 4 ولخ ط :هلقو

 .ا“(ر د ح) فاقلا مضو

 .اهجيرخت قبس (ا)
 ١٦٧. :ريسيتلا ()

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان ١٦٧.

 )( :ريسيتلا ١٦٧.

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا ١٦٧.

 .اهجيرخت قبس )٧(
 .اهجيرخت قبس )٨(

 )٩( ريسيتل ا : ٦٦.



 ؛يناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٢ , ٨
 5 ع -.. /._ _

 4 ذوُمَت ثبذَك 7 ئرقو ٥مغددم ريغ ٤١\] :ءارعشلا] 4 دوم ثبذك < :ُهلْوَقَو

 ءات دعب ةثلثملا ءاثلا ثيحو ؛ةانَعُمْلا ءالا اهيف لخديو .ةثلثملا ءالا ديدشتب

 .'(ش ح ُك) ثينأتلا

 اهنوكسب ئرُقو دوذْمَم ريغ ءايلا حئفب ١٤٥[ :ءارعشلا] 4 يرجأ نإ » :ُهلوَقَو

 .'"(ةبحص د) دملا ىلع

 .'"'اهرشمكب ئرفو © نويعلا مضب ٦٣٤[ :ءارعشلا] « نويعو  :ُهلوَقَو

 .'؛4 َنيِهرق < ئرقو ١٤٩[ :ءارعشلا] 4 َنيهراَق < :ُهلْوَقَو

 .(ةبحص د) لوقلا اهيف قبس دق ؛يرجأ نإ» :ةلوق

 لؤاألاو ٠ ءاهلا حنقب 4 ةَكيَل < ئرقو ١٧٦[ :ءارعشلا] 4 ةَحيَأل ثاَحضأ < :ُهلْوَقَو

 .'ث؛(د مع) اهرشمكب

 .ا`) (ةبحص د) هنوكشب ئرفو .ءانا حي 4 يرجأ ط :ُهلْوَقَو

 رفنا) هَيَضِب ئرُثو ،فاَملا رشمكب ا١٠ ءارعشلاا ؟ساظطشقلاب» :ةلؤَقَو

 .'"(ص

 .اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا .(نيهرف) نوقابلاو ،(نيهراف) رماع نباو نويفوكلا ١٦٦١.

 ال اهدب ةزمه ريغ نم ةحوتفم مالب ص يف انه (ةكيل باحصأ) رماع ناو نايمرحلا )٥(
 رجحلا يف يلاو ،ءائلا ضفخو ةزمهلا عق ماللاو فلألاب نوُئاتلاو ،ءاثلا حتف اهلبق فلأ

 .هلصأ ىلع ماللا ىلع ةزمهلا ةقرَح امهيف يقلي اشرو نأ ريغ عامجإ ةمَجرتلا هذهب قو
 ١٦٦. :ريسيتلا

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .ءارسإلا يف اهجيرخت قبس )٧(

  



 ٤٢٢ :ف .+ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 رغنا) نيلا نوكشب ئرفو ، نيسلا حب ٦١٨٧[ :ءارعشلا] « اًقىتك , :ُهلوَقَو

 .''"(ش ص

 ءايلاك ةزهلا ءايلا نيب ؟نإ» ئرقو ،نيتزمهب نإ ءامسلا َنم» :هلوقو
 .'""ههبشو ةنكاسلا

 ءاَحْلا مضو 4 َلَوَ ط حنفب ١٩٢[ :ءارعشلا] 4 نيمألا وألا هب َلَوَت < :هلقو

 .(ص ك ش) ءاحلا حتفو يازلا ديدشتب ئرو

 نيونتو ةئينلا ءايلاب 4 نكَي» ا«« .ءارمسلا 4 ةيآ مُهَل نمكي ملو » ةلوق
 "!مضلاب 4ةيآ» نيونتو ةيِقوَقلا انلاب ئرقو ،حنقلاب ةيآ»

 ديدشتب ئرفو ،نولا حتفو ماللا نوكشب [٠٢ج :ءارعشلا] 4 ٌنْحَت لَه» :لوقو

 ."ماللا بهذي «لبو .له» دعب نون ءيجت ثيحو ؛ه ْنْخَت» نم نونلا
 .'‘(مع) ءاقلاب ئرقو ،واولاب ٢٢! :ءارعشلاا 4 ْلكَوَتَو» :ةلؤَقَو

 ديدشتب ئرفو ؛ماللا مضو يازلا ديدشتب ٢٢[ :ءارعشلا] « نَوَتَت نَم» :ةلوق

 .'»ىازلاو ءاتلا

 ءانا ديدشتو تحت نم ةانقلا ءايلا حفقب ا٤٢٢ :ءارعشلاا 4 مُهُعِمَمَي » :هلقو
 .ءاهلاو نيعلا مضو تحت ني ةَدُحَوُمْلا ءابلا رشو اهحتفو قؤَق نم ةانقُمْلا

 ."ةدحوملا ءابلا حتفو ةيقوفلا ءاملا نوكسو تحت نم ةاّئَعُملا ءايلا حقب ئرو

 )١( :ريسيتلا ١٦٦.

 .اهجيرخت قبس ()

 )٣( :ريسيتلا .رماع نبا ١٦٦.

 .اهجيرخت قبس (4)

 )ه٥( :ريسيتلا ١٦٧.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .فارعألا يف عفانل اهجيرخت قبس ه١١.



 ؛يناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 جر ٤ ٢ ٤

 :لمنلا ةروس نمو

 ؟سط » نم «اط» ةلامإب ئرُو ،لامش ريغ ١[ :لمنلاا 4سط » هلوق

 .'(ةحص)

 .'ةَلامإلاب (ش) ئرُقو ©‘لامُم ريغ ٢] :لمنلا] 4 ىرشْبَو 

 الب ئرقو ،واولاو ةيتحتلا ءاتلا نيب ةزمهب ا :لمنلا 4َنوُئؤْيَو» :ةلقو

 .'"'(ح) دملاك زمه

 حتف ئرفو ،دمي الو دميو ءاتلا نوكشو ًذَمْلاي ٢[ :لمنلا 4 ينإ » .ةلزقَو

 .''(امس) 4 ثشّتاَء» لصولا ءايلا

 .'“(رفنا) هتفي ئرقو ،نيشلا رسكب ا" .رمنلا 4رباهشي» :ةلوق
 .'”فيآلل ةلامإلاب ئرمو لامش ريغ ا١‘ :لمنلا 4 اَمآَر» :هلوق

 64 يداو » ئرقو ،لادلا رشمكي ١٨[ :لمنلا 4 لمملا داو » :ُهلْوَقَو

(٨( 
 ءايلا حب ئرثو ءالا نومكشب ١٩[ :لمنلا] 4 ينغزؤأ < :هلقو

 .ءارعشلا لوأ اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(
 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا ١٧٠.

 يف ةءارقلا امنإو ،قافتاب ةروسكم نيشلاف “فلؤملا ركذ امك نيشلا يف انه ةءارقلا تسيل )٥(

 رسكب اهوأرق ةيقبلاو رسكلا نيونتب (رباهشب) اهوأرق نويفوكلاف (باهش) نم ءابلا

 ١٦٧. :ريسيتلا .ةفاضإلا ىلع نيونت نودب (مباهش)

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا .اهيف ءايلاب يئاسكلا فقو ١٧٠.

 )٨( :ريسيتلا .يزبلاو شرو اهحتف ١٧٠.



 ٤٢٥ 2 , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'""(ف م ح ا) هنوكب ئرفو ءايلا حئقي ا٠٢ :لمنلا 4 يل ام» :هلوقو

 > ىينأبَل» نم فلألا زمممو ماللا حق ٢١[ :لمنلا] 4 ينيتأي ؤ { :هلوقو

 نونب « ينينأَي» ئرفو 5ةئيكاس ءايو نوتلا ديدشتو قؤَق نم ةانقلا ءاتلا رسكو
 . '١اةئكاَس ءايو ةروسكم نونو حوتفم ددشم

 .'"فاكلا [مضب] ئرفو ،عيمجلا حق ٢٢[ :لمنلا] « ثَكَمَف » :هلوو

 بس» ئرئو ،ةزمهلا ىلع رسكلاب نؤم ٢٢! .لمنلا لبس نيم» :ةلق

 ."فقولا ةين ىلع ةزمهلا نياس ه أبس» ئرقو ،نّوَنُم ريغ ةحوتفم ةزمهب

 ئرفو .4 1 ط ديدشتو ةزمهلا حب ٢٥[ :لمنلا] 4 اودحت 1 ط :ُهلوَقَو

 ئرفو "فلأو واو ةدايزو هل بارعإلل هفلأ “اودُجسا»َو ©فيفختلاب هاي الأ»

 نيتلاو ةموُمضَم ةزمهو ادوُدْمَم ءايو 4 الآ ط فيفختب 4 7 اي الأ ط

 .'ا""“اي» فقتو يف نياش

 ،نيبقوفلا نيَءاَتلاب امهالك ٢٥[ :لمنلا] 4 َنوُتِلَت اَمَو َنوُمْخُت ام » :ُهلْوَقَو

 .'"(ف ص رفنا) نييتحتلا نيئايلاب اترفو

 رسكو ماللا نوكسو هتلأ» فأ عطقب ٢٨[ :لمنلا] 4 مهيلإ ةِقلأَق» :ةلؤقو

 )١( :ريسيتلا ١٧٠.

 ١٦١. :ريسيتلا .نينونلاب أرق ريثك نبا ()

 .ىنعملا حاضيإل اهنم دب ال ةدايز نيترصاحلا نيب امو 0١٦٢ :ريسيتلا .مضلاب نوقابلاو حتفلاب مصاع ()

 .رسكلا نيونتب اهرجب نوقابلاو ؤفقولا ةين ىلع اهنوكسب لبنقو ،حتفلاب ورمع وبأو يزبلا )٤(
 ١٦٧. :ريسيتلا

 مضلاب (اودجسا) فلأ ئدتبيو ءادنلا ةين ىلع (اي) ىلع فقولاو فيفختلاب أرق يئاسكلا (ه)

 ١٦٧. :ريسيتلا .ىلوالا ةءارقلا يهو ديدشتلاب نوقابلاو

 )٦( :ريسيتلا .امهيف ءاتلاب يئاسكلاو صفح ١٦٨.



 ؛ىناثنلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك ٤٣٦ < ٨٦

 ةذمو 4 هق ط نم ءاهلا رشك عبشو ةغيصلا هذه ىلع ئرفو ٠ ءاهلاو فاقلا

 .'ءاهلا ةرسك ةسلتخم الصو « مهنإ هقلأت » ئرو

. 2 ُ 7 َ 
 .'"(امس) ةيناثلا ليهشَتب ئرقو ،©نيتزمهب ٢٩[ :لمنلاا 4 ىنإ الملا » :ةلؤقَو

 دم الب ءايلا حب ئرُثو دمو ءالا نوكشب ٢٩[ :لمنلا] 4 ينإ » :هلوقو

 . (٣) ) امس)

 ةيناملا لهيستب ئرُقو نيتزمهبب !س" :لسنلا 4 ينوتفا ألمملا» :ةلؤَقَو
 .'"'(امس) 3 ]

 نوب 4 همب ) ى ئرقو .ميملا حتف تفو ءاتلا رشب ] لمنلا 4 , مب { . :ُهلْوَقَو

 'ههبشو هفقو يف ءاهلا

 ميجلا رشو ةيقوفلا ءاتلا مضو فيلألا حب ٣٦[ :لمنلا] 4 نودي « :ُهلْوَقَو

 ئرفو ددشم هلادو روسكم رخالاو حوتفم لؤؤألا واولا دعب نانونو

 2 .ء

 ةئِكاَس ءايو نَتوُئي 4 يتوم ط ئرثو ةَنِكاَس ءايو ةذحاَو نونب 4 يئوذيمئأ ,

 نم ميملا سالتخاب ئرقو ءةرشكلا عبشم ءالا لبق يتلا نونلا ةرشك نأ الإ

 ے ث و
 . )٦ 4 ينن و دمت أ <

 نوقابلاو لصولا يف اهترسك سلتخي نولاقو .ءاهلا ناكسإب ةزمحو ورمع وبأو مصاع )١(
 ١٦٨. :ريسيتلا .رسكلا نوعبشي

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .هدحو عفان يأ (ا) امنإو انه (امس) عضو اباوص سيلو 0١٦١ :ريسيتلا .عفان اهحتف )٣(

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .فقولا ةلاح يف ريثك نبا نع يزبلل اهجيرخت قبس )٥(

 ريثك نا نيلاحلا يف ءايلا تبو نيترهاظ نينونب نوفا ،ةَدَشش ةحاو نوب ةرمح رق )٦١(
 نم فلؤملا هيلإ راشأ ام امأ 0١٧٠ :ريسيتلا .ورمع وبأو عفات لضا يف اهتبثأو 5ةّرمَحَو
 يأ ،نونلا سالتخا دصقي ناك امبرو ،ةذاش الو ةحيحص ةءارق يف هدجأ ملف ميملا سالتخا

 .هوجو نم قبس اميف هلخاد ةءارقلاف اذه ىلعو .ةعبشم ءاي نود نونلا ةرسكب



 ٨٦. ٤٢٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 دمو ؛اَمَ» يف دملا ريغو دملا زوجيف ٢٦! :لمنلاا 4 نلا يناَتآ اَمَف » :هلقو

 ةروسكم نونو دم الب ؟ناتأ» ئرو تخت ني ةاّنقُمْلا ءايلا حتفو 4 يناتآ»
 دمب ه ينانآ» ئرئو .ميخفتلاب لؤألاو .ةّامإڵاب قيقرتلاب 4 ةنلا» ،ءاي الب

 (ةبحص ك) نوتلا رسكو فألا دمب 4 ناتآ» ئرفو !ةروسكم نونو فلألا

 ريخألاو ،قوف ىلإ ءاتلا ىلع هحتف هلبق يذلاف هلبق يذلاو اذه نيب قرفلاو

 .")ةلبقم هتحتف

 .'(امس) ةيناتلا ليهشتب ئرفو ©نيتزمهب ٣٨[ :لمنلا] » > ًلَمْلا » :ُهلوَقَو

 .قوف ىلإ ؟انأ» ةحتف "ىذقلا فلألا دمب ٢٩! ؛لمنلاا 4 كيآ انأ » :هلوق
 .فيألاك قز نم ةائتُمْلا ءائلا رشمكو ؤةلبقم « انأ » ةحَق ةعيضلا هذه ىلعو
 4انأ» فيأ نيب ةذملاو ةميلا هذه ىلع ئرو ،ةدناستش هترشمك لؤألاو

 .'"4« يتآ » فيآو

 ةزمهو ءازلا حق «ؤءاز» ئرقو "فلألا دمب ٤٠ ؛لمنلاا 4 هآر اَممَلَق» :ةلوق

 .'(ف) ءاهلا مضو ةروسكم فيلا دعب

 ورمغع وباو صفَحَو نولاق فقولا يف ةنكاس لضقَْلا يف ةَحوئْفَم اهتبثأ (هللا يناتاء امق) )١(

 اهفذحو ؛شرو فقولا يي اهفذحو لضا يف اهحتفو فقولا يف ينعأ "مهنع فالخب
 مال ميخفتو ،هكرتو دملا نم فلؤملا هركذم ام امأو 0١٧٠ :ريسيتلا .نيلاحلا يف نوالا

 .لصفلا اذه لوأ يفو ،عضاوم ةدع يف ازارم لوصالا يف مدقتف هقيقرتو هلالجلا

 .اهجيرخت قبس (!)

 وأ ؤتحت ىلإ وأ ‘قوف ىلإ ةحتفلا) فلؤملا تاريبعت امأ ،عفانل ارارم اهجيرخت قبس )٣(

 قوف ىلإ ةحتفلاف إمهتقو يف فحاصملا يف مسرت يتلا تاكرحلا ةلاح يكحي وهف (ةدنستم

 نإ ةرسكلل ريشت تحت ىلإ وأ 6«ءالؤه» :وحن "حوتفملا فرحلا قوف ةريغص فلأ عضوب

 ةعجارم نكميو ؛مامألل فلخلا نم تفكغغ نإ ءايلاك ةدناستم وأ ©فرحلا تحت تعضو

 .كلذ حضتيل ةميدقلا فحاصملا ضعب

 .اهجيرخت قبس )٤(



 ؛بنانلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ . ٤٢٨

 ءاتلا نوكسو ةاّنَقُمْلا ءايلا ىلع (ةدمي) ٤٠[ :لمنلا] 4 ييزؤلنيل :ةلقو

 'ااهجتفب ئرقو .ةروكذملا

 ) اهيأَس ) ى ئرقو زمه الب فاقلا حب ٤٤[ :لمنلا] اَهيتاَس نَع ء ) : :ُهلْوَقَو

 .'"هنوكشو فلألا زمَهب

 .'"«ش) تحت نم ةائقُمْلا ءايلاب ئرقو "نولاب ٩:[ :نلا 4 هنتيبَل» :ةلوَقَ

 .'٠)ةَت ةّيِقوَقلا ءاتلاي ئرقو ،نولاب ٤٩[ :لمنلا] 4 َنَلوُقَنَل « . :هلقو

 ميملا حي ئرقو ،ماللا رشو ميملا حنمب [: .لمنلا 4 كلهم » :ةلوق

 .'؛(ش رفنا) ماللا حتفو ميملا مضب ئرفو . (ص) ماللا حتفو

 اًنأ» ةحقو .4 انأ » ةزمح حفب ٥١[ :لمنلا] 4 مُهاَنزَمَد انأ » :هلوقو

 زر ةلبقم 4 مُهاَتزَمَد ث ة ةحتفو .4 انإ » ةزمه رشمكب ئرفو .قوف ىلإ

 ؛ان» ةحتفو ؤفيفختب ئرقو ،لادلا ديدشتب [ه٧ :لمنلال 4 اَماَنَذَق» :هلوَقَو

 .'"١(ص) ةراغلا ةروهشم ةَحَْق هيلع لؤأألاو فيألاك

2 
 انا

 (ءايلا ىلع ةزمهب) فلؤملا هركذ امل بيوصت نيسوقلا نيب امو 0١٧٠ :ريسيتلا .عفان اهحتف )١(

 انه ءايلا زمه حصي الو لصفنم دم هنأل (ءايلا ىلع ةدمب) باوصلاو

 )٢( :ريسيتلا .ريثك نبا نع لبنق ١٦٨.

 سيلو ،(هنتيبئل) قوف نم ءاتلاب يهف (ش) فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا يئاسكلاو ةزمح ءارق امأ )٣(
 دهاجمو جرعالا ديمحل تبسن ةذاشف (هنتيبيل) ءايلا ةءارق امأو 0١٦٨ :ريسيتلا .تحت نم ءايلا

 ٥٣١/٦، ٥٢٢. ج :تاءارقلا مجعم :رظنا .ءاجر وبأو شمعالاو ةحلطو باثو نباو

 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ١٦٨.

 .فهكلاب اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا ١٦٨.

 فحاصملا يف ةحتفلا مسر يف فلؤملا ظافلأ ريسفت قبسو رجحلا يف اهجيرخت قبس )١(

 .ةقباسلا



 ..... صنلا قيقحت :نانلا مسقلا

 مع د) ةّيِقوُفلاب ئرفو .ةيِبْحَنلا ءايلاب ٦٣[ :لمنلا] 4 نوكرشي » :هلوقو

 . )١) ) ش

 اهنوكشب ئرفو ةيقوفلا ءاثلا حي ا٠٠ :لمنلا ٍةَجهَب تاَد» :هلقو

 ."فقي ال مهرثكأو ههبشو ،اهىلع فقولاو

 ئرفو 4 هلآ ئرفو .4 هل » عطق فلأو ةزمهب ٦٣[ :لمنلا] 4 ذلأ ط :ُهلوَقَو

 .فلألا ىلع ةزمهلا ميدقتب لؤألاو دودْمَم مال مث ةزمهلا مث فلأل ١ ميدقتب

 .'"(ل امس) ههبشو ةياملا ةزمهلا لهيستب ئرو

 ةئرفو ةيقوفلا ِاتلاب هلوأو فاكلا ديدشتب ٦٢[ :لمتلا] 4 َنووُكَذَت < :هلوقو

 ةيقوفلا ءاتلا ئرفو ،(ل ح) فاكلاو لاذلا ديدشتو ةيحتلا ءايلاب 4 نوركذي »

 .'""(ص م د ا) فاكلاو لاذلا ديدشتو

 عيزلا» ئرثو 6(ن) ةذَعَوُمْلا ءاتلاب ا:ح :رسنلا ؛ارشُب حايزلا» :ةلقو

 نوئلاب ئرفو نيشلا نوكشب لؤألاو نيشلاو نونلا مضو نولاب 4 اوش

 .(ش) نيشلا حتفو نونلا حم ئرقو نيشلا نوكشو
 لب» ئرفو .4 زرادا»و ماللا رشكب ٦[ :لمنلا] 4 كاَرَكا لجب » :ُهلوَقَو

 .'}(قح) لادلا نوكسو فلألا حب 4 ةرذ

 ئرفو ءانا ىلع ةروسكم ةزمهو فلألا حب ٨٠[ :لمنلا] 4 اَئأ ط :ُهلَوَقَو

 )١( :ريسيتلا ١٦٨.

 ٦١٠. :ريسيتلا .ءاتلاب نوقابلاو ،ةنكاسلا ءاهلاب (ةاذ) أرق فقو اذإ يئاسكلا ()

 .اهجيرخت قبس )٣(

 .نوقابلا ةثلاثلاب ارقو إماشهو ورمع وبأ ةيناثلاب أرقو ،يئاسكلاو ةزمحو صفح ىلوألاب أرق )٤(

 ٥٤١/٦. ٥٤٢. ج :تاءارقلا مجعمو 0١٦٨ :ريسيتلا

 .اهريغو فارعألا ىف ارارم اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا ١٦٨. .



 ؛بنانلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 8 - إ ٤٤٠

 ءايو فلألا دمب ئرفو ©( ك)) ةزمه الو ءاي الو لاذلا حتفو فآلا رشب

 ."ادبأ رسكلا ةزمهلا ىلعو ةزوممهم

 ةدحوملا ءابلا نيب :7 نيتضرتعم نيتحئقب ٨٠[ :لمنلا] « انؤابآ « :هلوقو

 لؤألا فيلا ىلع ةدملاب 4 انؤابآ» ئرقو اةمضو واولا ىلع ةزمهو فلاو

 .'"واولا ىلع ةمومضم ةزمهو

 انث » ئرفو نوتلا ديدشتو ةروسكم ةزمهو فألا حنفب ٩ ايأ » :ُهلْوَقَو

 .'"'نونلا ديدشتو ءايلاو فلألا ىلع ةرسَكو ءايب

 .٧'نيهرشكي ئرقو "داضلا حق !م. .لمنلا قيض يف» :هلق

 نم ميملا رشگو ةّيِقْوَقلا انلاب ٨٠[ :لمنلا] مصلا غم الو » :هلقو

 ةئِْحَتلا ءايلا حنقب « عمشت » ئرثو .4 مصلا» نم ميملا حتفو ؛غيمننئ»

 .":"4«غضلا» نم مضو 4غنشي» ميملا حتفو
 لصألاو ،(امس) ةيناتلا ةزمهلا ليهشتي اه٠ :لمنلا ادإ َءاَعذلا» :ةلقو

 .) اي - ريغ

 ؛ يفلا » :ُهلوَقَو .4 يدهت » ئرفو ٨١[ :لمنلا] 4 يراهب تنأ امَو» :هلقو

 .'"(ف) اهجتفب ئرُقو ،ءاتلا رسكب

 .اريثك رركتو اهريغو دعرلا لوأب الصفم اهجيرخت قبس )١(

 .اريثك رركتو الصفم اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(

 .لحنلا رخآ يف ريثك نبال اهجيرخت قبس )٤(
 )٥( :ريسيتلا .ريثك نبا ١٦٩.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )١( :ريسيتلا .(يممملا داهب) نوقابلاو ،(يمعلا يدهت) ارق ةزمح ١٦٩.



 =-. ٨ ٣ ٤٤١ صنلا قي قيقحت :يناتلا مسقلا

 . '١(رفنا) اهرشكب ئرفو ،ةزُمهلا حئفب ٢!٨[ :لمنلا] 4 5 مُهُمْلَكن ط :هلوقو

 .'فيألا دمب ؟هوثآ» ئرفو ،دم الب ٨٢[ :لمنلا 4 هوَتَأ ٌلُكَو» :ةلؤَقَو

 ةنح ةر ءايلاب 7 .ةيقوفلا ِءاَتلاب ٨٨] :لمنلا] 4 َنوُلَعفَت اَمَع , :هلقو

 . '٢)(ل د ح)

 عف نم { ئرثو ،نيعلا نيونتب ٨٩[ :لمنلا] 4 زنتئقؤت ي عق نم { . .غلؤفو |

 نم ميملا رشكب 4 زنئيؤت ط ىلإ ةفاضم ةذحاَو ةرشمكب نيعلا 4 لئم موي

 ,'!4 ذئموي ط ميم حتفو ةغيصلا هذه ىلع ى ئرُقو .4 ئموؤت ,

 ءاتلاب ئرفو قوق نم ةاَّعُمْلا ِاَتلاب ٩٣[ :لمنلا] 4 َنوُلَمْغَت اممتَع» :ُهلْوَقَو

 .'}(ةبحص قح) ةيتحتلا

 :صصقلا ةروس نمو

 .4 مسط» نم ؟اط» ةلامإب ئرقو لامش ريغ ا١ :صصقلا] 4 مسط » هلوق

 ءايلا رشكب ؟ةَميأ» ئرمو ،ءايلا ةزمه ةركب [ه :صصقلا) 4 ةمئأ » :هلْوَقَو

 9 .''(امس) حَقلاپ ميملا ديدشتو
 ًناَماَهَو نؤَعزف» حتنو نونلا مضب ١! :صصمتلاا ؛َيرُئو» :ةوقو

 )١( :ريسيتلا ١٦٩.

 )٢( :ريسيتلا .ءاتلا مضو دملاب نوقابلاو رصقلاب ةزمحو صفح ١٦٩.

 )٣( :ريسيتلا ١٦٩.

 نوقابلاو إميملا حتفب (ذثموي) عفانو نويفوكلاو ،نيونت ريغب نوقابلاو ،نيونتلاب نويفوكلا ()
 ١٧٠. :ريسيتلا .اهرسكب

 .دوه رخآ يف قبسو 0١٢٦ :ريسيتلا )٥(

 .نيتقباسلا نيتروسلا يف اهجيرخت قبس )٦(
 .اهجيرخت قبس )١(



 ؛ينانلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح - 7 .1

  

 ؟امْهُدوُئُجَو ناَماَهَو نؤَعزف»و ةيحتلا ءايلاب ؛ىرَي» ئرثو ،4امُهَدوُئُجَو
 .'(ش) ةلامإلاب 4ىري» ئرفو ،عفزلاب هلك

 نوكسو ءاحلا مضي ئرُمو ،ءاَحْلا حنمي اه صصتلاا 4 اًنَرَح» :هلقو

 . "ي ازلا

 عقَو ثيح ههبشو ةلامإل اي ئرفو ،لامش ريغ ١[ :صصقلاا 4يتَع» :هلوقو

 .'"'(ش)

 .'٠(امس) 7 ئرثو ءالا نومكشب ٢٦[ :صصقلا] 4 ىبَر » :ُهلَوَقَو

 ؛ْمهنود» نم ميملا مضب [:ح :صصتلا] 4 نيتأرما مهنود نم» :ةلقو

 لصولل 4 مهنوذ < ئرقو ،ميملا نوكشب 4 مهنوذ نم » امهفقتوو لصولل

 .'!(ح) ههبشو

 ئرفو ،ءازلا حتفو لادلا رشو ءايلا مضب ٢٣[ :صصقتلا] 4 ردص ط :هلوقو

 ئرُفو ©'داّصلا نوكشب نيلاحلا ىلعو ءالا حتفو لادلا مضو ءايلا حنفب

 .( ش) يازلا داصلا مامشإب 4 َردضُي »

 ءاتلا رشو ةّدَحَوُمْلا ءاتلاو فلألا حتف ٢٦[ :صصقلا] 4 تبأاي < :هلوقو

 حتفو ةزمهو ءادنلا ءاي دمب ٦ تبأ اي < ئرقو ©ءادنلا ءاي دم زوجيو .ةيِقَْوَفلا

 ."ةيقوفلا ءاملا حتفو ةّدَحَوُملا ءاتلا

 ١٧٠. :ريسيتلا )١(

 ١٧١. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح )٢(

 .اهجيرخت قبس )٢(
 ١٧٢. :ريسيتلا (٤)

 .اهريغو ةحتافلا يف ورمع يبال اهجيرخت قبس )٥(

 يف مدقت داصلا مامشإو 0١٧١ :ريسيتلا .نوقابلا لوالاب أرقو .ورمع وبأو رماع نبا يناثلاب أرق )٦(

 .اهريغو ةحتافلا

 .اهريغو فسوي يف ارارم اهجيرخت قبس )٧١(



 ٨ ٤٤٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ."دم الب اهحتف ئرُئو ءاهدم زوجيو ءالا نوكشي ا١٢ صصقلال 4 يت » :ةلؤَقَو

 ."رسكلا عم نونلا ديدشتب ئرفو ،ديدشت الب !د ؛صصقلا) 4 نيتاَه» :ةلوق

(٣) 

 . 'هح ب ئرفو زئاج هدمو ءالا نوكسب ٢٧[ :صصقلا] > يندجَتَس « :ُهلؤَقَو

 هعفرب ئرفو اريمضلا ءاه رشمكب ٢٢ :صصتلا] ؟ اوتكْما هلهأل » :ةلوق

 "بارعإ هل ال فيللاو ميملا نوكسو

 ءانا حنفب ئرُفو ©١هدم زوجيو ءاتلا نوكب ٢٦٢[ :صصقلا] 4 يّلَعَل < :هلوقو

 .'ث(رفنا)

 ئرو "ميجلا مضب ئرقو ميجلا حق ٢١( ؛صصقلاا ؛ٍةَوَذَج ؤأ» :ةلقو
 .'”ميجلا رسكب

 فقولا يف القم ئرو 6كزوممهَم ٢٠[ :صصقلا] 4 ئطاش نم ط :هلوقو

 )ب(( : ١
 .'"'(ل ف)

 ىلع (ش) فقولا يف «يِاَلا» [ ئرفو [ح٠ :صصقلا 4 ن نمألا داولا » :هلوقو

 .'"فرةلاك ةرشك لادلا

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف ١٧٢.

 .ءاسنلا ىف ريثك نبال اهجيرخت قبس )٢(

 . ١٧٢. :ريسيتلا .عفان اهحتف ()

 )٤( :ريسيتلا .هط ةروس يف مدقتو ،ةزمح اهمض ١٥٠.

 )٥( :ريسيتلا ١٧٢.

 )٦( :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو اهمضب ةزمحو "ميجلا حتفب مصاع ١٧١.

 .اهجيرخت قبس ()
 ال الصو الو افقو ال ءايلا تبثأ نم دجوي الو ،ءايلا فذحب قافتا لحم انه (اولا) ةملك )٨(

 :تاءارقلا مجعم :رظنا .ىرخأ ةملكل فلؤملل سبل عقو هلعلو ،ةذاش الو ةحيحص ةءارق يف

 ٣٦٧. ٣٧. ج



 ؛يناثلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصنقلا يق بيذهتلا باتك ٨ غ ٤ ٤
 ٨و؟ت . { . .-ت

 ةحتفب ئرفو دم زوجيو ءايلا نوكشب ٠! .صصقلا 4 انأ ينإ » :هلقو

 .'(امس) ءايلا

 ;زغهب ؟اهإر» ئرفو ؤثفلألا ةدودمم ٥! :صصتلا ؟اممآَر» :هلوقو
 .'"(ف) فلألا نم تحت ةروسكم

 ئرفو .ءالا حتف دعب ءاهلا نوُكشب ا٢: :صصقلا] 4 بغَلا َنم» :ُهلْوَقَو

 ءاهلاو ءارلا حب 4 بعرلا » ئرقفو ،(ةبحص ك)ءاهلا نوكسو ءارلا مضب
 1 (٣) ) امس (

 نونلا ديدشتب ؟ كِتآذَم» ئرقو ؤتفيفخ ا٣: ؛صصقلاا ؟كياَذَق» :هلوقو

 .'(د ح( فلألا دمو

 ؛ ينوُبذَكِي « ئرقو ةروسكم نونب ٣٤[ :رمصتلا] 4 نوُبذَكِي نأ » :هلوقو

 .انكاس ءايلاو فيأألاك نوتلا ىلع ةركب

 فيألاك ةرسك نوتلا رسكب ئرقو ،ءايلا حم ٢٤! صصقلا 4 يمَم» :هلوقو
 .'"(ةبحص ك ح د )١ ءاتلا نوكسو

 ."ااقيفخ ار » ئرقو زمهلاب ٢٤ صصقلا 4اَءذر» :هلوق

 اذكه تدروف - يلوعملا ينعأ ۔ فلؤملا دنع ةفرحم ةملكلا تدرو دقو ٧١0؟ :ريسيتلا )١(

 .اهلحم اذه سيلو ةدم اهيف سيل (ةمئأ)و ،(انأ ينإ) تبثأ امل باوصلاو (ةمئأ)

 .ةزمح ةلامإ يف اهجيرخت قبس )٢(

 )٣٢( :ريسيتلا .مهفورحب نوروكذم ءارقلا ةيقبو صفح هب أرق لوالا ١٧١.

 )٤( :ريسيتلا ١٧١.

 )٥( :ريسيتلا .شرو لصولا يف ءايلا تبثأ ١٧٢.

 )٦( :ريسيتلا ١٧٢.

 )٧١( :ريسيتلا .زمه نودب عفان ١٧١.



 ٦7 ٤٤٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ١ و ٍ 2٨٢١ ۔ 7 ه! ,ع ۔
 ." (ر رفنا) هنوكب ئرقو ©ثفاقلا مضب ٢٤! :صصقلا] 4 ينقدصت » :هلؤقَو

 هنأ هجو هيفو ءابا نوكسو فلألا رشكب ] :صصقلا] 4 يتإ » :هلوقو

 .'"'(امس) ءايلا حب 4 يتإ » ئرفو ،دمي

 واولا ديدشتو ؟َنيلألا» ىلع ةزمهب ٦:! مصقلاا ؟ َنيِلَوَأْلا» :لوقو

 ."واولا ددشم لب ؛زوممهَم ريغ « َنيِلَوالا» ئرقو

 ئرفو ٠ ءانا نوشو 4 حئفب ] :صصقلا] 4 ىسوم َلاَتَو « : ُهلوَقَو

 4٩". ىَسوُم» نم ءايلاو نيِسلا نيب ةحتفب

 .'اهجتفب ئرفو .ةانَمْلا ءاتلا نوكشب ٢٧[ :صصقلا] ٦ يبر ط :ُهلوَقَو

 .'(ش) ةئيختلاب ئرقو .ةيقوفلا ِءائلاب ام٬ ؛صصقلاا 4 نوكت نم » :هلو

 هجنفب ئرفو كملا هيف زوجيو ءاتلا نوكب ٣٨] :صصقلا] 4 يَلَعَل ط :ُهلوَقَو

 .")اددشم

 ؛ميجلا حتفو ءالا نوكسو ءايلا مضب ٥٩ :صصقلا 4 َنوُعَجزي» :هلوقو

 .‘“(ش ا) ميجلا رشو ءايلا حمقي ئيفو
 .'(رفنا) 4 نارحاَس» ئرُمو [؛ه ؛صصقلا] 4 نارخيس» :ةلقو

 )١) :ريسيتلا ١٧١.

 (٢) :ريسيتلا ١٧٢.

 قبسو ٢٥} ؛ريسبتلا .شرو ارق كلذبو .اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن انه ينعي هلعل )٢(
 .عضاوم ةدع يف اهجيرخت

 .عضاوم ةدع يف ةلامإلا ركذ مدقت )٤(
 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف ١٧٢.

 )٦( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ءايلاب ١٠٧.

 )٧( :ريسيتلا .نويفوكلا اهنكس ١٧٢.

 )٨( :ريسيتلا ١٧١.

 (٩) ريسيتل تلا : ١٧٢.



 ؛ينانلا هزجلا ا ظافلالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح ه , ؤؤ٦

 ئرفو 6اهدم زوجيو ةيتحتلا ءايلاب ٥٧[ :صصقلا] 4 ىبخت < :ةلوََو

 . ١١ 'ةّيقوَقلاب

 حتفو ةرشككو ميملا ديدشتو ةزمهلا مضب [ه٩ :صصقلا 4 اَهَتأ ييف » : :ُهلوَقَو

 فلألل بارعإ الو ةريصق ةّذَم «يف» دمب ئرثو 4٩. ي » دم زوجيو ءءاهلا

 ؛يف» دمب «يف» ئرو .( ح( 4 اهمأ » دمي الو روسكم وهو ميملا ديدشتو

 نكل ةئيِضلا هذه ىلع 4 اهمأ يف» ئرثو ،رنملاب ميملا ددشمو فيلا مضو
 !(ف ح) بارعإ الب ميملا ديدشتب 4 اَهَمأ ين » ئرفو ،(ر ك) «يف» ىلع دمال

 ىلعو ،ءاهلا حتفو رشمكلاب ميملا ديدشتو فلألا رسكي «اهتإ يف » ئرو
 ةملك رخآ ناك اذإ دملا يف تاجرد ،هوجولا هذه يف رسكب هوجولا عيمج

 ."ةملك لوأ زمهلاو

 ."ح) ةيحتلاب ئرقو سةيِقوَقلا الاي ا. :صصقلا ه وُلِقغت» .هلوقو

 ءاهلا مضو هحتفو ميملا ديدشتو ءاثلا مضب ٦١[ :صصقلا] 4 َوه مث ط :ةلوَقَو

 ءاهلا ىلع (نوكس)و هديدشتو ميملا نوشو ءاثلا مضب ئرفو واولا حتفو

 .اواولا ىلع ةحقو

 ةزمهو ةيتحتلا ءاتلا ىلع فلألاك ة ةحتفب [۔١ :صصقلا] 4 غ ءايضب : ايضب ) : :ُهلْوَقَو

 ةيتُحَتلا ءايلا ىلع ةحوتفم ةزمهب ئرفو ءاتلا ىلع ةّذَمو ةرشكو فلألا دعب

 .'}ةرشكو فلآلا دعب ةزمهو ةدمو

 )١( :ريسيتلا .عفان ١٧٢.

 يف) لصفنملا دملا تاجردو ٩٤، :ريسيتلا .ءاسنلا يف ءارقلا نيب (أ) هوجو جيرخت قبس )٢(

 .كلذ ىلع داز نم مهنمو ،سمخ وأ عبرأ وأ نيتكرحب ديوجتلا ماكحأ يف فورعم (اهمأ

 )٣( :ريسيتلا ١٧٢.

 .عضاوم ةدع يف اهجيرخت قبس (يه ،وه) ءاه نيكست )٤(

 .سنوي ةروسب لبنقل اهجيرخت قبس )٥(



 ٤٤٧٨٦ ___ . صنلا قيقحت :يناغلا مسقلا .۔ نم = 7

 كدملا هيف زوجيو ةئِكاَس ءاتلاو لادلا رئب ٨] :صصقلا] 4 يدنع ط :ُهلوَقَو

 .'أ(امس) ءاتلا حب ئرفو

 فاكلا حتفو ءانا نوكسو واولا حب ٨٢] :صصقلا] 4 هللا َرأَكْنَو ط :ُهلوَقَو

 أ ًكِنَو» ئرفو ؤفاكلا قباطم فلألاو هحتفو نونلا ديدشتو فنألا حتفو
 ءايلا ىلع فقو يف ددشم نونلا ،ناحوتفم نوتلاو فيللاو فاكلا حق ةللا

 ."فاكلا ىلع فقو يفو اهرسأب ةملكلا ىلع نوقابلاو

 ةبحص ح د ا) هرسكب ئرفو ،نيّتلا حب ٨٢[ :صصقلا] 4 تفَسَحَل » :هلوقو

)". 
 .اهيف لوقلا قبس دق !٨[ :صصقلا] « ُهَنأَكِنَو ط :ُهلْوَقَو

 .دملا هيف زوجيو ةانقلا ءايلا نوكشي [٥ه :صصقلاا [4 ْمَلْعَا ير »] .ُهلْوَقَو

 .'“ةائَقُمْلا ءايلا حنمب ئرفو

 :توبكتعلا ةروس نمو

 .نياس اهلبق ةزمه لك اذكهو 4َبيَحأ» يت اا :توبكنعلاا « ملا» هلوق
 .'نيلو دم فرح نكي مل ام هيلع اهتكرح يقلأ

 ريغ !١[ :توبكنعلا] 4 مُهاَياظَخ » كلذكو ١٦[ :توبعنعلا] 4 مكاَياطَح < :ُهلوَقَو

 .'_اعَقَو ثيح نيلامش ارمو ،نيلامث

 )١( :ريسيتلا ١٧٢.

 يبأ نع يورو يرودلا قيرط نم يئاسكلا (هنأك ،نأك) نع لوصفم (يو) ىلع فقو (!)

 ٦١١. :ريسيتلا :رظنا .(هنأ ،نأ) نع الوصفم (كيو) فاكلا ىلع فقو هنأ ورمع
 )٣( :ريسيتلا ١٧٢.

 .لصالا نم تطقس نيترصاحلا نيب ةينآرقلا ةملكلاو 0١٧٢ :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف )٤(

 .شرول الصو كيرحتلاو افقو نيكستلا :يأ ؤفقب هدصقو ،شرول ةكرحلا لقن جيرخت قبس )٥(
 .اهجيرخت قبس )٦(



 ؛ينانلا ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٤٨ ٨
 _  _ 7.ةجر . ٦٤

 ةيقؤملاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ٦٩[ :توبكنعلاا ؛اؤَرَي ْمََوأ ط :هلوقو

 .'""(ش ص)

 ئرفو ،ةحوتفمو فلألا ىلع ةزمهلا ا٠٢ :توبكنلاا ؟ةأشتلا» :ةلقو
 نيتلا ىلع فيألاك ةحتفو نيتلا ىلع ةدمو حنقلاب فلألا دعب ةزمهلا

 .'"(قح)

 نونلا رشو ءاهلا ىلع ةَدحاَو ةّحْتَفب [٢ه :تربكنعلا] 4 مكنيب ةَدَوَم» :هلوقو

 ىلع نيهجولا الك ،نوّتلا رسكو ةدحاو ةمض ءاهلا مضب ئرفو 04 مكيب » نم

 .'"(ص مع) نوتلا حتفو بصنلا ىلع ءاهلا نيونتب ئرفو .ةفاضإلا

 ئرفو ،ةدَم زوجيو ةاَنَقُمْلا ءايلا نوكشب ٢٦[ :تربكنلا] 4 يَر» :ةلوق

 .'‘اةيبُْحَتل حلا ءاتلا حنفب

 ئرفو 6هحتفو نولا ديدشتو فللا رشب ٢٨[ :توبكنعلا] 4 ْمُكَن» :ُهلْوَقَو

 حنفلاب نوتلا ديدشتو ءايلاو فلألا نيب ةزمهو ءايو فلألا حننفب 4 مك ط

 نوئلاو ةكرح فيلا ىلع ال ةزم امهنيبو ءايو فلأب ئرفو ،(ح ةبحص)

 .'‘(ح ب) «مكَنيأ» حنقلاب ددشم

 يناثلا حتفو لؤألا نوتلا مضو مالا حق ٢٢( :توبكنعلا ٩ ُهَنيجَنتَل» :هلوقو

 )١( :ريسيتلا ١٧٣.

 )٢( :ريسيتلا ١٧٣.

 ثلاثلاب أرقو ،يتاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا ىناثلاب أرقو ،ةزمحو صفح لوالاب أرق )٣(

 . ١٧٣. :ريسيتلا .نوقابلا

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان اهحتف ١٧٤.

 )٥( :ريسيتلا .نوقابلا أرق نيتزمهب ماهفتسالابو صفحو رماع نباو نايمرحلا أرق لوالاب 6٧٧٣
 .عضاوم ةدع يف الصفم قبس ماشهو نولاقو ورمع يبال لادبإلاو دملا عم ةزمهلا ليهستبو
 .ديدحتلاب دعرلا لوأ يفو



 ٨٦ ٤٤٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 الب ميجلا رشقو يناملا نونلا نوكشب ئرفو ةرشك هيلعو ميجلا ديدشتو

 .'(ش) ةديشن

 }ةحوتفم ةزمهو دوُمَم نيسلا رشكب ٣٢٣[ :توبكنعلا] 4 مهب َءيِس ط :ُهلوَقَو

 .'"(ر مع) مضلا نيسلا مامشإب « َييس» ئرفو

 ."الامش ئرفو 6لامُم ريغ ٣٢٣[ :توبكنعلا] 4 َقاَضَو ط :ُهلوَقَو

 ميجلا ديدشتو نولا حتفو ميملا مضب ٣٣[ :توبكنعلا] 4 كوُجَتُم ط :ُهلوَقَو

 .''(ةبحص د) ديدشت الب ميجلا مضو نونلا نوكشب ئرقو مضو

 فيفخبو نونلا نوكسو ميجلا مضب ٢٤! :توبكنعلا] « َنولزنم» :ةلؤَقَو

 ىلع يازلا ديشتو نونلا حتفو ميملا مضب «َنولَزَتُم» ئرفو ررشقلاب يازلا
 . ٤ . (٥) ا

 اًنَوَنم ةئرُفو لادلا ىلع ةذجاَو ةحتفب ب ٣٨[ :توبكنعلا] 4 َدوُمَتَو ط :ُهلوَقَو

 .'>4 اًدوُمَت » حنُفلاب

 مع) ةيقوفلا ءاملاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ٤٢[ :توبكنعلا] 4 َنوُعذَت اَم < :هلوقو

 . '(ش ح

 .'”(ش ص د) 4 ةيآ » ئرفو ©[؛٩ :توبكنعلا] 4 تايآ » :ُهلوَقَو

 ١٧٣. :ريسيتلا )١(

 ٥. :ريسيتلا (٢)

 .اهجيرخت قبس )٢(
 ٣. :ريسيتلا (٤)

 ٩٠. :ريسيتلا :رظنا .نارمع لآ يف قبسو .رماع نبا )٥)

 .ناقرفلاو دوه يف اهجيرخت قبس )١(
 )٧() :ريسيتلا ٧٤.

 (٨) :ريسيتلا ١٧٤.

 



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك رحن۔. ۔ .., ٤٥٥٠

 .'(رفن) نونلاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ٥٥[ :توبكنعلا] 4 لوقيو ط :ُهلوَقَو

 ال ؛َنيِذَلا» فيو ةحوتفم ءايب !© :توبكنلاا 4 نيذلا يدابِعاي» :ةلزَقَ

 ةرسك لادلاو فلألل ةكرح ال 4 نيذلا » لادلا رسكي ؟ابع» ئرفو .هل ةكرح

 .'"(ش ح) فيێأةلاك

 .فلألاك داضلا رشكو ءالا نوكشب [ه٦ :توبكنعلا] 4 يِضزأ نإ » :ُهلْوَقَو

 (١)٢' )) فلألاك داضلا رشو ءاتلا حب ئرُفو

 .'(ص) ةيتحتلا ءايلاب ئرُقو .ةيوقلا ِءاًتلاي [ه» :تربكنعلا] 4 َنوُعَجرن , :هلوقو

 ةاّنعُمْلا ءايلا ىلع ةزمهو واولا ددشم ٨:[ :توبكنعلا] 4 ْمُهَتَوَبْنَل» :ُهلْوَقَو

 ءاثلابو نونلا مضب « ْمُهَتَيونتَل < ئرُقو ،ةحوتفم ةزممهلاو ةرشمك هيلع واولا

 ديشتو تحت نم ةاَّنقُمْلا ءايلا حتفو واولا رشو نياس وهو وقؤق نم ةثلثملا
 .'"(ش) قؤق نم ةثلثملا ءاثلاب يناتلاو ءةدُحَوُمْلا ءاتلاب لؤألاف "نولا

 ن 47 ح : ئرثو .ماللا رشكو واولا حب ٦٦[ :توبكنعلا] 4 اوَُتَمَتَيِلَو , :هلوقو

 .'(ش ب د) ماللا

 ."اذوثلاو ماللا حتفو ءاتلاو نيلا متخي اه .تربكسلا اتليس .ةلق
 )١( :ريسيتلا ١٧٤.

 افقو نوقابلا اهتبثأو ،ءادنلل لصولا يف يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ (يدابع) نم ءايلا فذح )٢(
 ١٧٤. :ريسيتلا .حتفلاب اًلصوو ،نوكسلاب

 )٣٢( :ريسيتلا .رماع نبا اهحتف ١٧٤.

 )٤( :ريسيتلا ١٧٤.

 )٥( :ريسيتلا ١٧٤.

 )٦( :ريسيتلا ١٧٤.

 ةدئاملا ةروس يف اهركذ مدقتو ثءابلا نوكسب (انَلبْس) ورمع وبأ أرقو رثكألا ةءارق هذه )١(

 ٨٥. :ريسيتلا .اهريغو ميهاربإو



 ٤٥١ هآ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :مورلا ةروس نمو

 .'"(امس) اهمضب ئرفو ،ءاهلا حئفب ٦٠[ :مورلا] « ةَبِقاَع َناَك» هلوق

 اةّذَمو فلألاو واولا نيب ب ةحوتفم ةزمهب ] :مورلا] 4 ىأ لا ث . :ُهلَوَقَو ِ

 .'""(ف) هلثمو اذه فلألا هبش واولا ىلعو ءايلاب 4 يأوشلا 7 :ئرقو

 ةيحتلا ءايلاب ئرمو .ةيقوفلا ءائلا مضب ا١١ :مورلاا 4 َنوُعَجزُئ» :ةلوق
 '"(ح ص) ةم و ه. 7

 نم هديدشتو ةبخنلا ءايلا حنقي ١:[ :مورلا 4 يحلا جرخي » :ةلؤَقَو

 هلوق كلذكو ءاهنوكشب ئرو ،اهرشكو ةيِْخَتلا ءايلا ديدشتب «تملا»
 ."اهنوكب ئرو .ةنيختلا ءايلا ديدشتب 4 تيملا جرخي»

 ئرفو ،ءاخلا نوكسو اهمضو ةيقوفلا ِاتلاپ [« ؛مورلال 4 َنوجَرْخُت» :ةلقو

 .ُ(ش) ءالا مضو ءاخلا نوكسو ةّيِقْوَقلا ءاتلا حنقب « نوجرخت »

 .'‘(ةبحص رفنا) هجنقب ئرقو "ميملا رشي [" :مورلاا 4 َنيملاَعْلِل» :هلؤَقَو

 .'"(ش) 4اوَراَف» ئرقو .ءارلا ديدشتب !س :مورلاا 4 اوقَرَق» :هلوقو

 ."(ح ر) هرشكب ئرفو ،نوئلا حي ٣٦[ :مورلاا 4 َنوظَتْقَي » :هلَوَقَو

 )١( :ريسيتلا ١٧٤.

 .اهريغو هط ةروس يف ءايلا تاوذل ارارم اهركذ قبسو ةزمحل ةلامإلا ءايلاب دصقي )٢(

 ١٧٥. :ريسيتلا )٢(

 .اهريغو نارمع لآ يف اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا ١٧٥.

 )٦( :ريسيتلا ٧٥

 .ماعنألا يف اهجيرخت قبس ()

 )٨( :ريسيتلا ١٣٦.



 ؛يناثلا "كزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٥٢
 \٭٧-_ . ق/ _

 .'"هرصقب ئرفو فلألا دمب ٣٩[ :مورلاا « مُتيَتآ امو » :ةلقو

 .'"همَضب عئرقو .ةاَتَتُمْلا ءايلا حب ٢٩[ :مورلاا 4 وُبزَيِل » :ةلقو

 .'"'ةيقؤَقلاب ئرفو ،ةييختلاب ا!. .مورلا 4 نوكرشي » :هلوقو

 .'''نوئلاب ئرقو ،ءايلاب [ث :مورلاا 4 مُهَقيزُيِل » :هلوق

 .''(ش د) 4 حيزلا « ئرقو ٤٦[ :مورلا] حايرلا , :هلقو

 .'‘ونومكشي ئرفو ،نيِىلا حنقب ا!؛ه :مورلا ه اًفيك» :هلوقو

 .""(ص امس) دم الو فل الب 4 تأ » ئرقو اه :مورلاا 4 راتآ ىلإ »

 ميملا حتفو رسكو ةّتِقؤفلا ءاتلا مضب ٥٢[ :مورلا] 4 مضل عمشت و ود أا حتفو رسكو ةيوقلا ءاملا م علا غيشُ الو» .ةلؤفو

 نم ميملا مضو 4 عمسن « ميم حتفو ةَتِتْخَتلا ءايلاب ئرثو .4 مصلا , نم

 .'(د) مصلا «

 َ . ََ ٠ . ح ١ ه و ّ .هل 7 ّ
 ىلع ةرشكو ةانغملا ةيتحتلا ءايلا رشكب ٣:] :مورلا] 4 يفشفلا داهب < وفو

 ةل ؟ فق ,لا ف « ىداَهب» ئ رثو ،لادلا
 ُأا ة ثك لع ة ةلألا ههبش ةرسك فقولا يف ؛يِاَهب» ئرقو ل

 ءايلا ةرسك ىلع ةلادلا فيالا ههبش ةر ولا يف )

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٧) 

(٨( 

)٩( 

 ٨١. :ريسيتلا .ريثك نبا

 :ريسيتلا .(وُبزَيل) نوقابلاو ،.(اوبزنل) واولا ناكسإو ةحوتفملا ءايلا لدب ةمومضم ءاتلاب عفان

 .حيحصب سيلو ءايلا مض مهوت فلؤملا ةرابعو ٥
 .لحنلاو سنوي يف اهجيرخت قبسو 5١٦١ :ريسيتلا .ءاتلاب يئاسكلاو ةزمح

 . ١٧٥. :ريسيتلا .ريثك نبا نع لبنق

 .اهريغو ةرقبلا يف اهجيرخت قبسو 0٧٨ :ريسيتلا
 ١٧٥. :ريسيتلا .نيسلا نوكسب ماشه نع فالخب رماع نبا

 :ريسيتلا ١٧٥.

 .لمنلا رخآ يف ريثك نبال اهجيرخت قبس
 ١٦٩. :ريسيتلا .لمنلاب مدقتو ،ءايلاب امهنع فالخب يئاسكلاو ةزمحل فقوي



 صنلا قبتحت :يناثلا مسقلا
 رع -.. رس

٤٥٢ 

 ءايلا حق 4 يمغلا»و {ةفيفخ لادلا نوكي اه :مورلاا 4 يرت » : هلقو
 ( ف ) )١) .

 ىف اهمضب ئرثو ،داضلا حنقب اه :مورلا 4وفغض دغب نيم» :ةلق

 .'""(ر ك امس) ةثالثلا عضاوملا

 ,'"(د) امس) ةَيقؤفلاب ئرو .ةيِتْحَتلا ءايلاب ٥٧] :مورلا] 4 عقنت ال .7 :هلوقو

 :نامقل ةروس نمو

 .""(ف) ؟ةمحَر» ئرقو ،نؤَنُم بصنلاب !ء :نامقلا 4 ةمحَرَو ىده » هلوق )!, : ٢7 7 ط ء _ ٣ ٣ . ٠2 4 % ۔ذ . ۔۔ و .4 ,2

 .')(قح) هجئقب ئرفو .ءاتلا مضب ٦[ :نامقل] 4 َلضيل : هلوق

 .'٨(ص كامس) همضب ئرُفو ،لاذلا حب ٦[ :نامقل] « اَمَدخَتَيَو < هلوق

 ."ااهنوكسي ئرقو "لاذلا مضب ١[ :نامقل] 4 هنذأ » هلوق

 ةبحص) اهرشكب ئرقو سةريخألا ءايلا حشقب ا" :نامقلا 4 َيَتُئاَي» ةلوق

 ريغ ىرخأ هلثم ١٦. ١٧[ :نامقل] 4 ىنب ط ئرفو . (د) اهنوكب ئرفو . (ش ك ح

 .""ىلوألا

 )١) :ريسيتلا .لمنلاب مدقت ١٦٩.

 )٢( :ريسيتلا .نيهجولاب أرقف صفح نع فلتخاو "مضلاب نوقابلاو حتفلاب ةبعشو ةزمح ٨١٧٥ ١٧٦.

 )٣( :ريسيتلا ١٧٦.

 )٤( :ريسيتلا ١٧٦.

 )٥( :ريسيتلا ١٣٤.

 )٦( :ريسيتلا ١٧٦.

 )٧( :ريسيتلا .عفان ٩٩.

 ناكساب (ةلصلا مقأ نب اي) لبنقو ،لوالا َوُهَو ءايلا ناكساب (كرشت ال ينب اي) ريثك نبا (ه)

 نوئابْلاَ ،ريخألا يف هلثم ىزبلاو ،ءاتلا حب طسوألا يفو امهيف صفَحَو ،ريخالا َوُهَ ءالا
 ١٧٦. :ريسيتلا .ةتالتلا يف ءايلا رشكب



 ؛يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 7 ٤0٥٤٤
 ك

 همَضب ئرثو .ماللا حب [ :نامقلا 4 َلاَقْنم » :ُهلْوَقَو )١)

 .'"(ش ح ا) 4 زعاصت » م ئرو ١٨[© :نامقل] 4 رغصت صن » . :ُهلوَقَو

 رشكب ٩ ةمغن » ئرمو ءاهلا ىلع طقن الب ٠"[ :ناملا ةمعن » :ةلزَقَو

 .'"(ةبحص ك د) ةنوَنُم ةطوقنم ءاهلاو نيعلا نوكسو نونلا

 .''"(ح) هقب ئرقو ،ءارلا مضي ٢ :نامقلا 4 رخبلا » :هلوقو

 ةيقوفلا ءاًتلاب ئرُقو ءةَتِتُحَتلا ءايلاب ٠"! .نامقلا 4َنوُعذي ام نأو » :ةلوق

 .'"ا(ص د مع)

 نوكشي ئرقو ،نولا حتف عم يازلا ديدشتب ٢٤[ .نامقلا نزيو » :هلقو

 .'!(ش قح) يازلا فيفختو نونلا

 :ةدجسلا ةروس نمو

 ةنكاسلا ءايلاك ةيناتلا (ح) ئرقو ،ناتزممَهب اه :ةدجلاا 4 ىلإ ِءاَمَسلا» هلوق
(٠ )٧ 7 

 :ةدجسلا 4 ُهَقَلَح » :ةلقو ١! ماللا نيكستب ئرقو 5ءاهلا عفرو عيمجلا حق
(٨ )( .. 

 (رفن) .

 )( :ريسيتلا .عفان ١٥٥.

 )٢( :ريسيتلا ١٧٦.

 )٣( :ريسيتلا ١٧٧.

 )٤( :ريسيتلا ١٧٧.

 )٥( :ريسيتلا ١٥٨.

 )٦( :ريسيتلا ١٧٧.

 )٧( .اهجيرخت قبس

 )٨( :ريسيتلا ١٧٧.



 ٤٥٥ ي صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 م

 :ئرقو رسكلاب ةزومهم ءايو لؤألا فلألا حنمب (. دجلا 4 اذأ » :ةلوق
 .هرخآ حتفو لؤلا فيلا رشكب ؟اإ»

 :ئرقو انلا ىلع ةروسكم ةزمهو فلألا حب 5 :ةدجلا] 4 ات ط :هلوق

 .'"(ر ا) نوتلا ديدشتو فيلا رشمكب 4 يفل اًنإ»

 لثم ةرشقو هنوكب ًئرَقو ،ءايلا حنمب ا" .ةدجلاا 4 يفخأ ام» :هلوق
 .ٍ"(ف) فلألا

 ىن 4 ىنذألا { ةلامإب (ش) ئرفو ءاتلا حنفب ٦[ :ةدجلا] « ىذألا . .هل
 ."تافصلا نم ههبش

ّ 
 ديدشتو ةروسكم ةزمه ىلعو فألا حنُقي ا .ةدجسلا) 4 ةمميأ » :ةلوق 1

 ةزمهو نيفلاب ؟ ةمئأ { ئرفو ،ميملا ديدشتو ةزمه الب « ةمأ < ئرُقو .ميملا

 ."بصنلاب نؤَنُم هوجولا لك ىلعو .ميملا ديدشتو ءايلا ىلع ةحوتفم

 .'أ(امس) ةينالا ليهستب ئرو 6نيتزمَهب ٢٧[ :ةدجسلا] 4 ىلإ ءاملا وشت ط :هلوق

 داّصلاب ئرفو !مجعمل ا داًّضلاب ٠٠[ :ةدجلا] 4 ضزألا يف اتْلَلَض انأ « :هل

 ."ايت انئحئار يأ اًنئنَجو اتنأ هانعمو "ةلمهملا

 .دعرلا لوأ يف ةصاخو ارارم اهجيرخت قبس ()

 .دعرلا ةروس يف ةصاخو ارارم اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٧٧.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اراركتو ارارم اهجيرخت قبس )٥(

 .اراركتو ارارم اهجيرخت قبس )٦(

 ةداتقو ديعس نب نابأو شمعألاو نسحلاو سابع نباو يلع اهب أرق ةذاش ةءارق يه (اًنلَلَص) )٧(

 :تاءارقلا مجعم :رظنا .ريغت اذإ :محللا لص :مهلوق نم ؛انريغتو انتنأ :يأ ،ئراقلا ذاعم

 .قباسلا «نآرقلا بيرغ» لصف يف فلؤملا اهركذو .٧/٥٢٢ج



 !يناثلا هزجلا ١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك = ٤٥٦ 2٨

 :بازحألا ةروس نمو
 - و 4 ة . وه . 7

 .""(ح) ةّيِتْحَتلاب عئرقو شةّتِقْؤفلا انلاب [ :بازحالا] 4 نولَمعَت امب » هلوق

 ئرفو ،ءايلا رشو ءايلا زممتو دملاب [: :بازحالا ؛يياللا» :ةلقو
 سالتخاب هفقو ئرُمو ،دوذممَم ريغ ءايلاو فلأ ماللا نيب زمهب ؟ِءاللا»
 نيب ةزمهلا ىلع هفقو يف ءايلا ىلع ةزمممو دملاب 4ياقلا» ئرثو ،ةرششكلا

 .""(ف) ن )٢)

 ئرفو دوذُمَم ريغ ءاتلا رسكو ءاتلا مضب ٤[ :بازحالا] ٩ َنوُوهاَتْت ط :هلقو

 نكل ةغيصلا هذه ىلع ئرقو ،(ش) اقيفخ ءاهلا حتفو ءائلا حب 4 َنوُرَماقَت »

 اضيأ ةديدشتو ءاظلا ىلع ةديدشتو ةّميِصلا هذه ىلع ئرفو ،(ك) ةددشم ءاتلا

 .'"'(امس) ءاهلا ىلع

 ئرفو ءةدوُدُمَم ريغ ةاّتَعُمْلا ءاتلا ديدشتب ٦`] :بازحألا] 4 ىَلؤأ يبنلا « :ُهلْوَقَو

 ةيناثلا ليهشتب ئرقو .4 ىلأ » في ىلع ةزمممو ادوم ةانقلا ءايلا زمههب

 .افلألا ةزمه يهو

 ةئينلا ءايلاب ئرقفو .ةيقْؤَقلا انلاب اه :بازحالا َنوُلَمْعَت امب» :ةلقو

 ٤ ا (ح)

 )١( :ريسيتلا ١٧٧.

 ةسلتخم ءايب شروو ،ءات ريغ نم زمهلاب قالطلاو ةلداجملا يفق انه (ءأاللا) لبنقو نولاق )٢(

 ةزمهلا نم الذب ةنكاس ءايب ورمع وبأو ىزبلاو ]ةنياس ءاي اهريص فقو اذاو ]ةزمهلا نم افلخ
 نيت ني ةّرمهلا لعج فقو اذا ةَرْمَحَو نيلاحلا يف اَهدغب ءايو زمهلاب نوُثابلاو ،نيلاحلا يف

 ناف اشرو الإ ؛نيلاحْلا يف فلألل نيكمتلا عبشأ زمهي مل نمو مهنم زمه نمو ،هلصأ ىلع
 0١٧٧ ١٧٨. :ريسيتلا .نيتزمهلا بات يف ةانزكذ امل هبهذم يف نازئاج رصقلاو َدَمْلا

 )٣( :ريسيتلا :رظناو .فلؤملا اهئارقل زمر تاءارقلا ةيقبو مصاع لوالاب أرق ١٧٧.

 .هركذ قبس زمهلا ليهستو 0٧٣ :ريسيتلا .زمهلاب (ءيبنلا) عفان )٤(

 .ةروسلا لوآ اهجيرخت قبس )٥(



 صتلا قيقحت :يتاثلا مسقلا
 ٦. ٥٧ ٤

 يازلا يف مغدم لادلا ئرُمو إمغدم ريغ ا٠١ :بازحالل 4 تَعاَر ذو » :ُهلْوَقَو

 .(ل ح) لادلا دعب يازلا ثيحو ؛ةَدَدشُم يازلاو

 فيآ الب ؛نوثقلا» ئرئو 6(ر عد) ا :بازحالا 4اتوثظلا» :ةلوق
 نونلا حق ؛نوُئظلا» ئرفو ،نوئلاو ءاظلا مضب نيلاحلا ىلعو ء(ح ف)

 .""!تابئإلاب نوقابلا نيلاحلا يف ؟ َلاته» لؤألا
. (٣) ( َ .. 

 ةبحص رفنا) ِهجنَفِب ئرفو ميملا مضب ٣! .بازحالا 4 ماقم ال » :هلوقو

 ٩ اَمْوَنَأَل )ف دم الب ئرفو 6فلأ ماللا دمب ١٤[ :بازحالا] اَهَتَاَل « :لوقو

 .'(ا د)

 : . ح
 ّ و ٥

 .‘'(ص ش رفنا) ورشكب ئرقو ٥ثفلالا مضب ٦١[ :بازحألا] « ةوسأ » :ةلؤقَو

 ءازلا ةحتف ةلامإب ئرفو ،لامم ريغ ا" :بازحالا 4 ىأَر اَممَلَو » :هلوقو
 .''(ص ف) )( :

 ."عقو ثيح هنلامإب (ف) ئرْفو ،لامش ريغ » :بازحالا 4 مك ارا » :ةلوق

 ةزمه الب ئرُو ،نيتزمهب ا٢؛ .بازحالا 4َبوُتَي ؤأ ءاش نإ» :هلقو
 .'"(ج ح ب) 4َاش»

 .اهجيرخت قبس )١(
 ةئألثلا يف نيلاحلا يف فلألا فذحب (ليبشلا)و (لوشؤلا)و (نونظلا) ورمع وبأو ةَّرْمَح )٢(

 .نيلاحلا يف اهتابثاب نوفابلاو ءةشاخ لضؤلا يف نهيف اهفذحب يئاسكلاو صفحو ريثك ناو
 ١٧٨. :ريسيتلا

 )٣( :ريسيتلا ١٧٨.

 )٤( :ريسيتلا ١٧٨.

 )٥( :ريسيتلا ١٧٨.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٥٨ ٨
 رس -.. ۔۔۔> ي

 .كر ك) اهمضب ئرقو .نيعلا نوكشي ا" :بازحالا تغلا » :ةلق

 نيعلا حتفو اهمضو ةيتحتلا ءايلاب [ح٠. :بازحالا فعاضي » :هلوقو

 مضب ؟ْباَذَعْلا اهل فممَضُي » ئرثو .ءابلا مضب 4باَذَعْلا»و ،ءاقلا نوكشو

 نم ءاتلا (مض)و هجئمب نيعلا ىلع ديدشتو ءاضلا حتفو ةيحتلا ءايلا

 ىلع ةروسكم ةديدشتو ءاضلا حتفو ةمومضملا نونلاب ئرفو 64 باَذَعْلا»
 .'"‘(ك د) 4 باذعلا » ءاب حتفو ءاقلا نوكشو نيعلا

 .«لمغي» ئرفو "نولاب « اهت » ةيقوفلا الاب !س .بازحالا 4لَمغَت» :ةلؤَقَو
 ."٢«ش) ةييختلا ءايلاب 4 اهتؤي» يذو 4 لممغَي» نم ةبخنلا ءايلاب «اهتؤئ»

 ةزمه ليهشتي ئرقو ،ةّدَمو نيتزممَهب "٣! :بازحالا] 4 نإ ءاتلا » :ُهلوَقَو

 .'"4 اسيلا »

 ءاتلا ديدشتب ئرقو ،ءارلا ديدشتب [ح٢ :بازحالاا 4 َنْجَرَبت ر الو » :ةلز

 .)ءالاو

 رفن) هرشمكب ٤ ئرقو فالا حب [ء٣ :بازحالا] 4 َنَقَو » : :هلوقو

 امس) ةْيقْوَقلاب ئرقو .ةّيِتْخَتلا ءايلاب ٢٦ :بازحالا 4 نوكي نأ» :هلزَقَو
 .'"(م

 .'(ش

 )١( :ريسيتلا ٩١.

 (باذعْلا) فلأ ريغ نم اهديدشتو نيعلا رسك نولاب (اهل فعضن) رماع ناو ريثك نا )٢(

 فلالا فذحو نيعلا ورمع وبأ ددشو ،(ْباَذَعْلا) عفرو نيعلا حتفو ءايلاب نوالاو ؤبصتلاب

 ١٧٩. :ريسيتلا .فلألا اوتبثأو َنوُماَبْلا اهففخو .اهلبق

 )٣( :ريسيتلا ١٧٩.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .يزبلل اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا ١٧٩.

 )٧١( :ريسيتلا ١٧٩.



 . _ اح ٤٥٩ امك صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ور ٠
 ديدشتب ؛ل ؟نوق ذإو ط ئرفو ءءانلا حب ٣٧[ :بازحالا] 4 لوقت ذإ » :هلؤَقَو ٠

 ."(ح ش ل) «ذإ» دعب ءاّئلا ثيَحو ،لاذلا باهذل ءالا

 امس) ءالا رشككب رقو ،ءاشلا حق !!. بازحالا 4متاَحَو » :ةلقو
 ٠ (٢) ك

 ٠ اس

 ءايلا ىلع ةديدشتو نولا ىلع هديدشتب ٠![ :بازحالاا 4 َنيِتيَتلا » :هلوقو

 ئرفو امهنم ىلوألا ءايلا ىلع ةزمهو نولا ديدشتب ئرقو ،امهنم ىلوألا
 ."ص م ا) ةذَم اهنم تخأو ةينالا ءايلا ىلع ةزمهو نوتلا ديدشتب

 ىلع ةدمو : ر » :هلوق ةّذَم ءاناك ةيزانلا ة ة امهلا ٤٥[ :بازحالا] 4 انإ 7 دلا هنااب < .ل هق ِ
 .'"‘4 غىتنلا »

 ."ا(ش) 4 َرهوُس ُِ ط ئرفو ٤٩[© :بازحالا] 4 َنهوُشَمَت رك 5 ط :ُهلْوَقَو

 لبهشتب 4اَنإ ُيبّتلا» ىلع ذملاب ٨! :بازحالا 4 نيبَنلا اهيأاي » :ةلؤَقَو
 .'١ةيناتلا ةزمهلا

 ءاباك ةينانلا لعجت نأ زوجي نيتزمهب اه :بازحالا 4 نإ يسينليل » :ةلوق
 .'"'«ءىبئتلا» ىلع ةذَمو ةنكاسلا

 .اهجيرخت قبس ()

 )٢( :ريسيتلا ١٧٩.

 !ا ليهست اذكو .رطسأ لابق اهجيرخت قبس ()

 .اهلبق يل !اتناك اهجيرخت قبص !)

 )- \ :ريسيتلا ٨١...

 .اهجي_خت قبس ا٦)

 ١١١ هلاق ادح عفال ج. خت بس ١  9ذه ذههي ملف ن ١ عضولا 7



 ؛يناتلا هزجلا١ا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ٤٦٠
 ,= . | ۔حجي

 ءالا مادق ةزمهب ئرثو زمه ريغب ٠٠[ :بازحألا] 4 يبنلا دارا نإ » :هلوو

 .4 :ييل » ىلع ةدمو ةعبشم ةرشق ةّدَحَوُمْلا ءابلا ىلعو ةاَتتُمْلا

 .'"ةيِن زاغلا ليه ب ئرُفو .نيتزمُمهب ٥٠] :بازحالا] 4 نأ يبنلا 9 , :ُهلْوَقَو

 .ميجلا ةرسك عابشإو ةيحتلا ءايلا نوكشب اها :بازحالا 4 يجزت » :ةلقو

 .'"'(صرفن) ةمضو ءايلا ىلع ةزمهو ةعبشم ريغ ئرُمو

 .'اةيِقَْقلاب ¡ ئرُقو .ةَيِتْحَتلا ءايلاب [ه٢ :بازحالا 4 نجت ال» :ةلقو

 ةيقوفلا ءانلا ديدشتي ئرُقو ،لادلا ديدشتي [د؟ :بازحالاا 4 لذبت نأ» :ةلوَقَو

 ."لادلاو

 فلأ رشتكو ةائقْمْلا ءايلا ركب [ه٣ :بازحالا ؟الإ ينلا تويب » :ةلؤَقَو

 ىلع ةروسكم ةزمهو 4 ِءيبتلا » دمب ٤ ئرفو .4 ل إ» ىلع دملا زوجيو 4 الإ ,

 .'`ةئِكاَسلا ءايلاك 4 الإ » ةزمه « الإ » ةاّئَتُمْلا ءايلا

 .'"(ش ل) ةَلامإلاب ئرثو لامش ريغ [ه٣ :بازحالا] انإ » :هلقو

 4 َنهِتاوَخا انبا الو :77 ئرقو {©[د٥ :بازحأالا] 4ً َنهِتاَوَحَ انبأ الو 2 :هلقو

 ءايلاك ةزمهلا نم ءاتلا نيب ههبشو ءاج ثح ةناتلاو ،ىلوألا ةزمهلا فذحب

 .'(امس) ءاتلاك ةيناملا ليهشتب اهه :بازحالا 4 ًنهناَوَخِإ ءابأ » .ةنكاسلا

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :ريسيتلا ١١٩.

 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأ ١٧٩.

 .يزبلل ارارم اهجيرخت قبس )٥(
 .الصو عضوملا اذه زمهي ملف نولاق ادع عفانل اهجيرخت قبس )٦(

 ٤٩. :ريسيتلا :رظناو .اهجيرخت قبس )٧(

 .ارركم كلذ لك جيرخت قبس )٨(
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 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
  

 ئرفو ،ديدشنلا دعب ةاَعُمْلا ءاتلا رسكي ٢٨! :بازحألا] « يبلا ىَلَع » :هلؤَقَو

 ٠ (ب) اهزمه كرت [ه٠ :بازحالا] 4 يبنلل ط نيعضوم الخ ام َعقَو ثيح اًزوممْهَم

 . هج :بازحالا] 4 ملا توب 7

 . ")ح ف) ؛َلوشَزلا» ئرفو ٦٦[5 :بازحالا] 4 الوُسَلا انعأو { . هلوَقَو

 (ع ر د) ؟لييملا» ئرفو 6ا٠" بازحالا ؟اليبتلا انولَضأَق» :ةلز
 ؛اًنونظلا»و نيلاحلا يف اهتابثإب نوقابلاو فقولا يف فيلا تابلإي

 . '"تالَذَك ٠ :بازحالا]

 ةثلثملا ءاغلاب ئرُمو سةُحَُمْلا ءاتلاب :ه :بازحالا) 4 اريبك اَئْعَل» :ةلقو

 ( ١ ش رفن ) (٤) .

 :أيس ةروس نمو

 ؟مالع» ئرفو "(مع) همضب ئرفو "ميملا رسكي ا :ابسا 4 ميلاع» هلوق
 . 6ث١(سش) رشگلاب

 ."هرشكب ئرفو ،يازلا مضب ا :ابسا 4 برعي » :هلوقو

 ةرم اهركذب فلؤملا ىفتكا ولو \ةروسلا هذه يف عساتلا عضوملا اذهو اهجيرخت قبس )١(

 .الصو امهزمهي مل نيعضوم نولاق كرتب هيبنتلا قبسو ©ىفكل ةدحاو
 .(انونظلا) ةملك يف ةروسلا لوأ اهجيرخت قبس )٢(

 .(انونظلا) ةملك يف ةروسلا لوأ اهجيرخت قبس ()

 )٤( :ريسيتلا ١٧٩.

 "لامف نزو ىلع ميملا ضفخو مأللا دعب فلألاب (بيَمْلا مأالع) يئاسكلاو ةزمح ارق (ه)

 رماع ناو عا ميملا عفر 6لعاف نزو ىلع نيعلا دعب فلألاب (بيَمْلا ملاغ) واتلاو
 ١٧٩. :ريسيتلا .نوقابلا اهضفخو

 )٦( :ريسيتلا .يئاسكلا ١٢٢.



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلالاو ةحاصفلا ةلا يف بيذهتلا باتك _ ٤٦٢
 ۔۔۔۔۔ً .___ -. ._ _ ؤ « -.. . -ت٧_____.

 ئرفو ٠ امهتتخضب [٣:ابس] 4 ؤبكأ الو كل نم وض ال { . ةلوََو

 .ا ٠ً

 نيعلا حتفب (قح) 4 َنيزجَعَم» ئرُفو فلأب اه ابسا 4 َنيزجاقشم» :هلوقو
 .''عبشملا رسكلاب ميجلا ديدشتو

 رشلاب اًنَوَنُم ئرفو مضلاب ٥[ :أبس] 4 ميلأ زجر ْنِم باَذَع' مهل ط :هلوق ق و

 .'"(ةبحص ح مع)

 .4 كد « نون حتفو 4 لَم « مال ن كشب [ :ابس] 4 مكلت له { : :ُهلْؤَقَو

 .'‘'؛ لَه» دعب نون ثيحو ؛نولا ديدشتب ؟لَه»و

 ه ِءاَمَسلا » ةزمه رشكي ءافتكا ١[ :ابسا ؟ كلد يف نإ ءامسلا نم» :هلقو

 ءايلأك ةينائلا ئرقو ىلوألا فذحب ئرثو ،نوتلا ةةدَش َنإ» فيأل

 .'ةئِكاسلا

 زأ» .4أتت» ىلع ةتكاس ةزمهب ا٩ :ابسا ؟ثفييخت أت نإ» :هلقو

 ؛فيخي» .ةيحتلا ءايلاب تئرئو شنوتلاب ةثالثلا لاعفألا هذه لتاوأ 4 ظقشُ

 .'“(ش) ةيحتلاب 4 ظقشي»و ،(ش) ةيحتلاب

 ،ةحيحصلا ةرتاوتملا رشعلا نم بصنلا ةءارق هيف حصت ملو هعفر ىلع قفتم عضوملا اذه )١(

 .يعخنلاو يعوطملاو شمعألا ىلإ كلذ بست ،سنجلا يفن ىلع بصنلاب اذاش تئرق امنإو
 امك تباث حيحص هيف فالخلاف سنوي ةروس عضوم فالخب ٣٣٧٧٧. ج :تاءارقلا مجعم

 .مدقت

 )٢( :ريسيتلا ١٥٨.

 )٣( :ريسيتلا ١٨٠.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا ١٨٠



 ٨ ٤٦٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 رحت۔` ےستستر _

 .""هنوكشب ئرقو ، نيتلا حق ٩[ :ابس] « اًقَسِك ط :ُهلؤَقَو

 .'""(ص) همضب ئرفو ءاحلا حب ٢!\] :أبس] 4 يزلا َناَميَلشلَو ط :ُهلْوَقَو

 ئرفو .ءاي ريغبو عبشم واولا حق ١٢ :ابس] ٩ باوَجْلاَك » :هلوقو

 برعم ريغ فاكلا ئرفو حوتفم فاكلاو ةركلا ةعبشم ءايب 4 يباوَجْلاَك»

 .'"'(ج ح) هلبق ام ةغيص ىلعو

 .'"اهنوكسب ئرفو .ةيتحتلا ءايلا حق ا٢ .ابس) 4 يدابع» ئرقو

 نيءازلا نيب نيونتلا ماذإب ئرفو 6ا" :ابس 4 تايِساَر روُدْقَو » :ةلقو
 رو ٠ ١ دي ٥ )٥) .

 نيلا ىلعو نونلا نوكسو ميملا رشكب ١٤[ :ابس] « ةتأسنم لكأت » :ةلق

 حب ئرفو .ةعبشم ةحنَف نيلا ىلع نكل ةقيضلا هذه ىلع ئرفو ةح
 ةَرمَح ،هنيكستو فألا ىلع ةديدشتو نيشلا حتفو نوتلا نوكسو ميملا

 .'"فقو نيب َنيَب ةزمهلا

 ةئياس ةزمهب 4 أبتل» ئرفو رشلاب نونس [" :ابسا بتل» :ُهلؤَقَو

 .'""فقولا ةينب ةزمهلا نكسأ

 )١( :ريسيتلا .ءارعشلا يف اهركذ قبسو ،نوكسلاب نوقابلاو حتفلاب صفح ١٦٦.

 )٢( :ريسيتلا ١٨٠.

 )٢( :ريسيتلا .ورمع وباو شرو لصوحلا يف اهتبثأو ريثك نبا نيلاحلا يف ءايلا تبثأ !١٨.

 )٤( :ريسيتلا .ةزمح اهنكس ١٨٢.

 .لوصالا يف اهجيرخت قبس )٥(
 ةزمهب نوقابلاو .(هتأسنم) ةنكاس ةزمهب ناوكذ نباو ،دملا فلأب (هتاسنم) ورمع وباو عفان )٦(

 ١٨٠. :ريسيتلا .ةحوتفم

 )١( :ريسيتلا :رظناو .لمنلا ةروس يف ةلصفم اهجيرخت قبس ١٦١.



 ؛بناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٦٤ ٨
 يع .. هر

 .'"(ص رفنا) 4 مهنكاسم » ئرفو ا١ه :ابسا ؟ مهنكس يف» :ةلقو

 ةيبخثلا ءايلا حب ئرمو .ةيخملا ءايلا نوكشي ا" .اسا ئاو» لؤقو
 ٠ اح '٢(ح)

 ئرفو 6رشمكلاب ماللا نيونتو فاكلاو فلألا مضي [" .اسا 4لآ» :ةلزقو
 ؛طمحع لكأ » ئرفو ،(د ا) ةرسلاب ماللا نيونتبو فاكلا نوشو فألا مضب

 .'"(ح) 4 طمحح » ىلإ ةفاضإلا ببسب ماللا ىلع ةرشكبو فاكلاو فلألا مضب

 يازلا رسكو مومضملا نولاب ا" :ابسا ؟ َروُمَكْلا الإ يزاج لَمَو» :ةلقو
 نوُكشو يازلا حتفو ةيتحتلا ءايلاب ئرفو .4 َروُمَكْلا < ءار حتفو ءاتلا نوكو

 .'!(ص رفنا) 4 زوُفَكْلا » ءار مضو ءايلا

 ديدشتو ءابلا حب 4 7 .7 ئرفو ء[٩٦ :أبص] 4 انتراق نيب ذعاب « :ُهلْوَقَو

 .'(ل قح) رسكلاب نيعلا

 .'٨(رفنا) هفيفختب ئرقو لادلا ديدشتب ٢٠[ :ابسا 4 َقَدَص ذَقَلَو» :ةلقو

 ئرفو ؤنونلا حتفو لاذلا رشو فنألا حي ٢٢ :ابسا 4 هل نذأ » :ةلقو

 .'"(ش ح) فلألا مضب

 .(مهنكاسم) نوقابلاو (مهنكسم) فاكلا رسكي يئاسكلاو ،(مهنكسم يف) ةزمحو صفح )١(

 ١٨٠. :ريسيتلا

 نوكتس اذه ىلعو .اهلبق امل ةزمهلا ةكرحل لقن ادع ،حتفلاب ةءارق يأ انه ءايلا يف سيل ()

 ٣٥٤/٧. ج :تاءارقلا مجعم :رظناو .ةحوتفم ال ةمومضم ءايلا

 )٣( :ريسيتلا ١٨٠.

 )٤( :ريسيتلا ١٨١.

 )٥( :ريسيتلا ١٨١.

 )٦( :ريسيتلا ١٨١.

 )٧( :ريسيتلا ١٨١.

  



 ٦ ٤٦٥ 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 حنمب ئرفو ٬ةرسكو يازلا ديدشتو ءاقلا مضي ٢٣ :ابس) 4 عرف ادإ » :هلوقو
 ةحتفو يازلا ديدشتو ءاقلا < ۔۔)١(

 ."(ف) 4ةَزُغلا» ئرمو ،ا٧٢ :ابسا ؟ تاقؤغْلا يف مُهَو » :هلوقو

 حتفو ميملا مضب ب (رص) ؛َنيزَجَعُم» ئرفو ٢٨! :ابسا 4 َنيزجامعُم » : :هلوقو

 ."اددشم ميجلا حتفو نيعلا

 ."نولاب ئرفو {ةئيخَنلا ءايلاب ٠٠! .ابسا 4 مهرشخيي » :هلوقو

 نونلاب (رفنا ةبحص) ئرو .ةيحتلا ءايلاب ٤٠! ؛ابسا 4 لوقي وقت مث » .ةلقو
 .'}(ح) ماللا حتفو ءايلاب ئرقو ،ماللا مضبو

 4 مكاي » فلأ ةرشكو ةروسكم ةزمَهي ٤٠[ :ابسا ٩ مكايإ ءالؤه » :ةلقو

 ."هج حدر) فلألا ةرشكب لب ؟ِالؤَه» ىلع ةزمه الب ئرثو 54 مكاَيإ» ديدشتب
 فاكلا ىلع ةرشمكب ءايب ئرئو ،ءاي الب ٤٥! :ابسا 4 ريمت َناك» :ةوقو

 ٤٦[٧'. .ه :ابس] 4 لق ٥ ىريكت < ءارلا ىلع كلَذَكو 7

 )١( :ريسيتلا .حتفلاب رماع نبا ١٨١.

 )٢( :ريسيتلا ١٨١.

 .ةروسلا لوأ يف اهجيرخت قبس ()

 )٤( :ريسيتلا .ماعنألا ةروس يف مدقتو ،نونلاب نوقابلاو ،ءايلاب صفح ٧٠٧.

 الو ةءارق تبثت الف ماللا حتفب ةثلاثلا امأو إةتباثلا يه ةيناثلاو ىلوالا ةءارقلا 0١٠ :ريسيتلا )٥(

 مالكلا يف نظأو 0٢٨٤/٧ 0٢٨٥ ج :تاءارقلا مجعم :رظنا .ذاش يف الو حيحص يف ال ةياور

 اهنكسي امنإو انه ماللا حتفي ال ورمع وباف }ورمع ابأ ينعي (ح)ب فلؤملا ةراشإف ،ايحصت

 هديري يذلا كلذ لعلو ،ريبكلا ماغدإلا يف هبهذم ىلع اهدعب يتلا ماللا يف اهمغديو

 .فلؤملا

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا .شرو لصولا يف ءايلا تبثأ ١٨٦.



 ؛بناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٦٦
 حت ۔ ۔۔::ر_

 ءايلا نوكسو ءارلا رسكب ٤ ئرفو ءاتلا حي ]؛٧ :ابس] 4 يرجأ نإ 9 . :ُهلوَقَو

 .'(ش ص د) 4 الإ < رخآ ةّذَمو ةعبشم ءالا ةرشُكو

 ."عقو ثيح ح (ف ص) ه 7 نيغلا مضب ب ٤٨[ :أبس] 4 بوثلا 9 . :ُهلْوَقَو

 .'"(ح ا) هجئقب ئرفو .ةاّنَعُمْلا ءايلا نوكشب [ه٠ :ابس] 4 يبر » :ُهلْوَقَو

 مضو واولا زممَهب 4 ش ُؤاَتَلا ث ى ئرفو زمه الب [ه٦ :ابسا ؟ ش ؤاَنَتلا « :ُهلْوَقَو

 .'_"(ف) نيب نب فقو ئرفو .(ح ةبحص ) 4 شؤآَتَلا { دمو ةزملا

 .'ث؛(ك ر) مضلا ءاَحْلا مامشإب ئرقو اه :ابسا ليجو » :ةلؤقَو

 :رطاق ةروس نمو

 .'"(امس) ةينائلا ليهشتي ئرقو ،نيتزمههب ا١ :رطان] 4 نإ ءاشي ام» هلوق

 (ش) هرشب ئرقو ٠ ءالا مضب ٣[ :رطان] > ريغ قلاخ ْنِم ْلَه < :ُهلْؤَقَو

> 

 حتفب ئ و ،ميجلا حتفو ءاتلا مضب ٤[ :رطاف] 4 و عجَجزت د هللا ىلإ ث , :ُهلْوَقَو

 .ا‘(ك ش) ميجلا رسكو ءاتلا

 ةزمهو فلألاو ءالا حئفب (ف د) « هآرف < ئرثو ٨[5 :رطاف] هرق » :ُهلؤَقَو

 .'ءاهلا مضو ةروسكم

 )١( :ريسيتلا ١٨٦٢.

 )٢( :ريسيتلا .ةدئاملا يف اهجيرخت قبس ١٠١.

 )٣( :ريسيتلا ١٨٦.

 )٤( :ريسيتلا ١٨١.

 )٥( :ريسيتلا ١٨١.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا ١٨٢.

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس )٨(
 .اهجيرخت قبس )٩(

  



 ٦١ ٤٦٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .هش د) ؟خيرلا» ئرفو ٩ .رطافا ؟ حايزلا» :ةلوق

 ءانا نوكش ئرفو اهرشو ءاتلا ديدشتب ٩[ :رطافا 4 ٍتتَم دلب » :هلوقو
(٢( 

 .'""(ص رفن) افيفخ

 هلثمو واولاك ةيالا ليهشتب 6نيتزمهب [١ه :رظطاف] > ىلإ ارقفلا « .هلوقو

 .'"'(امس) (٣)

 ءالاو فاكلا ىلع رشك 4 يريكت ط ئرفو ٢٦[© :رطاف] 4 ريكت < :هلوقو

 .'٠"(ج) 4 ملوأ » ب لصو ىلع امعبشم

 ."ةيناتلا ليهشتب ئرفو .نيتزمهب ا٨٢ :رطاف] 4 نإ غاممَلُعلا » :ةلو

 ءايلا مضب ئرفو ،ءاخلا مضو ءايلا حق ٢٢( :رطاف] ٩ اَهتوُلُحْذَي » :هلوقو

 .'(ح) ءاخلا حتفو

 ةنؤنُم واولا مادق ةزمهو نيمالا مضب ٢٢( :رطان] 4 اؤڵلؤْلو» : ةلقو

 رثگكلاب ةنؤنم ةزمه ةريخألا واولا مادقو نيمالا مضي ئرُقو ؤ©بصنلاب

 حتفو ةئيكاس ةزمه طسوألا واولا ىلعو لؤألا ماللا مضب ئرقو ۔(ح ص)

 ئئرفو ،(ش رفن) رشمكلا ىلع ةنؤم ريخألا واولا مادق ةزمهو ريخألا ماللا

 يناتلا ماللا ىلع ةحنفو طسوألا واولا ىلع ةئياَس ةزمهو لألا ماللا مضب

 .اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس ()
 .اهجيرخت قبس ()
 ١٨٣. :ريسيتلا ()

 .اهجيرخت قبس (ه)
 ١٨٢. :ريسيتلا )٦(



 ؛يناتلا "زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٦٨ ٨
 _, . ۔ ٨١

 واولا ىلع ةَّنِكاَس ةزمهو نيماللا مضب ئرثو ةزمه الب رشگلاب نَّوَنُم واولا

 .'(ف) هفقو يف ةزمه الب رسكلا ىلع ريخألا واولا نتسو طسولا

 نولاو 4 رك « مال حتفو يازلا رشگو نونلاب ٣٦[ :رطان] 4 رك يزجن ر »

 فلأ ةيزاغلا ءاتلا مادقو يازلا حتفو ةيتحتلا ةمومضملا ءايلاب ئرثو ،حوتفم

 .'"4 ُنك» مالل مضو حتفلا

 ." '(صر مع) 4 تانيب ث ى ئرُفو ©ء[٠٤ :رطاف] ؛ٍتتيَب تب ةَب ئَلَع » . :هلوقو

 .'"(ف) الامش ئرفو لامش ريغ ٤٦[ :رطان] 4 مهَداَر ٹ :ُهلوَقَو

 ةزمهو ىلوألا ءاتلا ديدشتو ءالا حب ٤٣[ :رطاف] 4 ئ ئيَنلا َرَكَمَو « :هلوقو

 ةئكاَس ةزمهو ىلوألا ءايلا ديدشتو ءارلا نوكشي ئرفو سةرشمكي ةيناملا ءاتلا
 ليهشتي 4 الإ » ،مضلا ىلع ةيناتلا ءايلا ةزمهب ئرفو 64 الإ » ةيناتلا ءايلا ىلع

 .'(امس) ةيناتلا

 الإ زمه الب ئرُفو ،4 َءاَج » دم نيتزممَهب [٤د :رطانا 4 ْمُهْلَجَأ َءاَج » :ُلؤَقَو

 .'"(ح ج د) مهلجأ » في ىلع ةحنق

 ففخ اذا ورمع وبأو ركب وبأ كرتو ضفخلاب نوماتلاو بصنلاب (اؤلؤلو) مصاغق عات )١)

 لهس فقو اذا ةَرمَحَو ،نآزفلا عيمج يف (اؤلؤل)و (ؤلؤُنلا)و (ؤلؤل) نم ىلوالا ةزمهلا

 نوُثابلاو اضيا هلصأ ىلع بصنلا ريغ يف ةيناثلا لهسي ماشهو اهلصأ ىلع نيتزمهلا

 ١٥٦. :ريسيتلا .جحلا يف مدقتو .امهنوققحي
 )٢( :ريسيتلا .ورمع وبأ ١٨٦.

 )٣( :ريسيتلا ١٨٦.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 نكس امَك ايِفْحَت تاكرحلا يلاوتل لضقولا يف ةزمهلا ناكساب (ةيسلا ركمو) ةزمح (ه)

 يف اهضفخب نوثاتلاو ًةنياش ءاي اهلدبأ فقو اذاو كلَذَك (مكنراب) يف ةزمهلا ورمع وبأ
 0١٨٢ ١٨٣. :ريسيتلا .فقولا يف اهناكسإو اهمور زوجيو ‘لضَْلا

 .اهجيرخت قبس )٦(



 ٨ ٤٦٩ . صنلا قيقحت :يناثلا مستلا

 :سي ةروس نمو

 نم «اي» ةلامإب ئرثو ،(ر ك ص ج) [٢۔١ :سي] 4 نآرقلاو ٥ سي » هلوق

 .'"؟ سي »

 .""(ص امس) هممَضب ئرفو ماللا حب ٥[ :سيا 4 ليزنت , .هلوقو

 يف نيلا مضب ئرقو "لادلا ديدشتو نيلا حتف اه ؛سيا « اًدَس » :ةلقو
 .'"(صرفنا) نێَعِضؤقْلا

 دمو نيفيأب ؟ممهَترَدنا» ئرئو ثفيلا حنمب اا :سيا 4 ؛مهتزنن » :ةلْوَقَو 92 ٠
 .'_(ل امس) ههبشو عقو ثيح % ثئخح ةزمهلا ليهشتب لوألا

 نوكشو اشم نيشلا رشكو ءاتلاو ءاقلا حب ١ :سي] 4 هربق » :هلوقو

 رشقو ءابلا حفب ئرفو لصو اذإ فصولا اذه ىلع ئرَمو ،ءاهلا مضو ءازلا

 نيكاسلا واولاو ةمومضملا ءاهلاك ؟ وهرِتَبَت» ةعبشم ةرشقم ءارلاو نيشلا

 .'ههبشو

 ديدشت الب هجنفب ئرفو .للا يازلا ديدشتب ١٤[ :سي] 4 اَتْزَرَعَف » : هلوق و

) )( 
 . '(ص

 شرو اهحتف صالخإب نوُتابْلاو .ءايلا ةحنف ةلامإب (سي) يئاسكلاو ةَرْمَحَو ركب وبا آَرَق ()
 ن) يف كلذك ةنغلا نوقبيو واولا يف ءاجهلا نون نومغدي يئاسكلاو رماغ ناو ركب وباو
 ؛زناتلاب كانه شرو بقذت (ن) يف َنوُُعأَي نيبرصملا نم ءادألا لهأ ةماع نأ ريغ (ملقلاو

 ١٨٢. :ريسيتلا .نيتروسلا ىف نونلل نايبلاب نوالا

 )٢( :ريسيتلا ١٨٣.

 )٣( :ريسيتلا ١٨٣.

 .ارارم اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .ريثك نبال ارارم اهجيرخت قبس ٦٢٩.

 )١٦( :ريسيتلا ١٨٢٣.



 ايناثلا هزجلا)١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٤٧٠
 ٣\ : .. ۔ ۔٭ر

 ةعبشم ةرشكك ماللا رشب ئرفو ٠ ءايلا حي ٢٢[ :سيآ 4 يل اَمَو < :ُهلوَقَو

 . )١١) ) ف (

 ٠ . . 7 . 7 ؟ ۔ ه .

 ةحوتفملا ءايلاب )٢ھ ينزوذقمني « ئرفو ٢٣[٨ :سي] 4 نودقني الو < :هلؤقَ

 عب ئرو إءاتلا نوكسو نوتلا رشكب [" ؛سبا 4 ينإو ٠4 ينإ » لصو ىلع
 .'"هدم زوجي ءاتلا حتفي مل ىتمو .ءايلا

 ٠ . 7 ك ه ۔

 .ةعبشم ريغ ةدُ[حَوُملا ءابلا رسكب !ه ۔ ٢٤ :سيا 4 ينإ ٥ نيبم» :هلؤَقَو

 .'ُ(امس) ةعبشم ةرشمكب ئرقو

 .(ر امس) فيفختلاب ؟ اممَل» ئرو 6ا×: :سي) ه اممَل لك نإو » :ةلؤقَو

 عم اهديدشتي ئرفو ٠ ةّيِتْحَتلا ءاتلا نوكسب ٣٣[ :سي] 4 ةنملا « :ةلؤَقَ

 .'_اهرشك

 1 '١ارهه ريغ نم اهجتفب ئرفو ءاتلا ةزمهب ٥] :سي] 4 اولكايل ط :هلْؤَقَو

 .'“(م ةبحص د) اهرشمكب ئرفو ©نيعلا مضب ] :سي] 4 نويعلا < :ُهلوَقَو

 . ‘امهقَضب ئرفو .ميملاو ءاثلا حي ٢٥[ :سيا 4 ِهرَمَ < :ُهلوَقَو

 )١( :ريسيتلا .نوقابلا اهحتفو ةزمح اهنكس ١٨٥.

 )٢( :ريسيتلا .شرو لصولا يف ءايلا تبثأ ١٨٥.

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان اهحتف ١٨٥.

 فلؤملا راشأ امك ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف دقو \اهحتفو (ينإ) نم ءايلا دم ينعي ()

 ١٨٥. :ريسيتلا .(امس) مهزومرل

 )٥( :ريسيتلا :رظناو .دوه رخآ يف اهجيرخت قبس ١٢٧.

 )٦( :ريسيتلا .ماعنألا يف اهركذ قبسو .ديدشتلاب عفان ١٠٦.

 .ةزمح فقوو ورمع يبال ارارم اهجيرخت قبس )٧(

 .اهجيرخت قبس )٨(
 .ماعنألا يف يئاسكلاو ةزمحل اهجيرخت قبس )٩(



 ٤٧١١ يرك رج صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ."(ش ص) ؛ثَلِمَع» ئرقو ا٥٢ ؛سي) 4 ةنَلِمَع» :ةلقو

 .'(امس) همضب ئرو ،ءازلا حق ٢٩! ؛سيا ه َرَمَقْلاَو » :هلوقو

 .'"'4مهناَيَرَ» ئرفو 6ا٢ :سيا 4 مهَتَيَرُذ» :هلوقو

 :ئرو 5داّصلا ديدشت داصلاو ءاخلا رسكب ا!٢ :سيا 4 نوُمَصِخَي » :هلوقو
 الب ئرفو .ميملا مضو داضلا رشو ءاخلا نوكشب « نوممَصِخَي » ءافخإب

 .ديدشتلاب ازوسكم داصلا ديدشتو ءاخلا حنمب ئرو ،ءافخإ

 الب نوقابلاو (ع) لصولا عم ةفيطل ةفقو اه" :سيل 4 اندَقزَم نيم» :ةلؤَقَو
 . )٥) لصو

 نيغلا نوكش ئرفو ،نيغلاو نيشلا مضي [ه٥ :سيا 4 لغش » :ةلؤَقَو
 .'_»(امس)

 رخآلاو ءاظلا رشمكب لؤألا 4 لَلُظ» ئرو 6اه١ سيا لالظ يف» :ةلؤَقَو

 .'٧(سش) هممَضب

 ئرفو ؛نينيكاشلا ءاقتلال نونلا رشب ٦٦١] :سي] 4 ىنوُأبغا : او ط :ُهلْوَقَو

 )١( :ريسيتلا ١٨٤.

 )٢( :ريسيتلا ١٨٤.
 )٣( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ١٨٤.

 ورغغع وباو نولاقو ،داضلا ديدشتو ءاخلا حنقب (نومصَتي) ماشهو شروو ريثك ننا ()
 ءاًحخْلا ناكسإب ةَرْمَحَو ،ناكسإب نولاق نغ صنلاو داصلا ديدشتو ءاًّخلا ةحتف سالتخاب

 داصلا ديدشتؤ ءاًخْلا رسكب يئاسكلاو ناوكذ نباو مصاع مهو نوئاتلاو .داصلا فيفختو
 . :ريسيتلا ١٨٤.

 .فهكلا لوأ يف صفحل اهجيرخت قبس (ه٥)
 )٦( :ريسيتلا ١٨٤.
 )٧( :ريسيتلا ١٨٤.



 ؛بنانلا 6ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٧٧٢ ٨
  9ال .. -٣ ٦

 ئرفو ،(ح ف ع) عَقَو ثيح امهل ةكرح ال فلألاو نوتلا ينوُبغا نأو »
 .'نينيكاسلا ءاقتلال كلذ لكو نونلا مضب 4 ىنوبغا نأ »

 ١فلأ ماللا نم ماللا ديدشتو ءاتلاو ميجلا رسكب ٦٢[ :سي] 4 البج < :ُهلْؤَقَو

 مضب ئرفو (ك ح) ددشم ريغ ءاتلا نوكشو ميجلا مضب ؛البج» ئرفو

 .'"(ش د) ددشم ريغ ءاتلاو ميجلا

 .'"(ص) « مهِتاَتاَكَم ط ئرفو ٦٧[، :سي] 4 مهتَناَكَم ىَّلَع » ُهلْؤَقَو

 فاكلا ديدشتو ياتلا حتفو لؤألا نونلا مضب ٦٨ :سيا 4 ةشكن» :ةلقو

 مضو (ر رفنا) ياتلا نوكسو لؤألا نولا حي 4ةشكنت» ئرقو ،ةرشكلاب

 ."فاكلا

 .')ةّيِقَوَقلا ِءاَتلاب ئرقو .ةّيِتْخَتل ةلا ءايلاب ٦٨[ :سي] > ن لقغَت : ر ال « :ُهلْوَقَو

 يف نيب نيب هلثمو (ج) ئرقو نيشلا رشب ٦٩[ :سيا 4 رغلا ط :ةلْؤَقَو

 .'>ةلامإلا

 .'"ماشه اهلامأ ] :سي] 4 براَشَمَو < :هلقو

 ّ ٠ َ َ % < , ه .2

 .'٨(ر ثُ)) هجثفب ئرقو 6نوتلا مضب ٨٢[ :سي] 4 نوكيف نك ط :هلؤقو

 .ميهاربإو ءاسنلاو ةرقبلا اهنمو ارارم اهجيرخت قبس )١(
 ١٨٤. :ريسيتلا )٢(

 )٢( :ريسيتلا .ماعنألا يف قبس ١٠٧.

 )٤( :ريسيتلا ١٨٥.

 )٥( :ريسيتلا .ناوكذ نباو عفان ١٨٥.

 )٦( ج :تاءارقلا مجعم .انه ءارلا ققري شرو ينعي ٥١٨/٧.

 )١( :ريسيتلا .ماشه ةلامإ تمدقت ٥٦٢.

 )٨( :ريسيتلا .لحنلا لوأ يف تمدقت ١٣٧.



 ٨٦. ٤٧٢ صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 :تاقاصلا ةروس نمو

 ريغ ؟ةئيزب» ئرفو 6ءاهلا نيونتب ا٦ :تافاصلا) 4 بيكاوَكْلا ةتيزب » هلوق

 .'(ر ك امس) ةفاضإلا ىلع نؤم

 نوكسب ئرفو .ميملاو نيتلا ديدشتب اه :تافاصلاا ؟ َنوُعَممَتَت » : :ُهلوَقَو

 .'"(صرفنا) افيفخ ميملا

 7 ئرُفو :ةائعُمْلا ءاتلا ةّحْئَفب ١٦[ :تاناصلا] 4 تْبحَع لب ط :ُهلوَقَو

 ةئرفو ،ةروسكم ةزمه اهمادق ءايو فلآلا حب ١٦[ :تاناصلا] 4 ادأ < :ُهلْوَقَو

 دودمم فلأو ةحوتفم ةزمهب ؛ائآع» ئرثو ،(ك) ةزممم الب 4 انك ادإ»
 . )ح ب )

 .'(ع ش ا) هيَضب ئرفو .ميملا رشك ٦٦[ :تافاصلا] 4 اتئم » .ُهلْوَقَو

 ةروسكم ةزمه اهمادق ءايو فلألا حففب 1٦[ :تافاصلا] 4 اتا < :ةلقو

 .'_نوئلا ديدشتو فلآلا رشمكب ه انإ » ئرقو "نوتلا ديدشتو

 ئرفو .لزألا فلألا ىلع ةدحاو ةّذَمب ١٧[ :تافاصلا] 4 اتؤابآوأ ط :ُهلَوََو

 ىلع نێعضؤَمْلا يفو ءاتلا ولتي يذلا فيلا ىلعو فيلا اذه ىلع ةدمب
 .'"(ثك ب) ةزمه واولا

 )١( :ريسيتلا .نيونت نودب نوقابلاو كنيونتلاب ةزمحو مصاع ١٨٦١.

 )٢( :ريسيتلا ١٨٦.

 ١٨٦. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ()

 .اارم اهجيرخت قبس ()
 )٥( :ريسيتلا ٩١.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )١( واو ناكسإب (انؤابآ ؤأ) رماع نباو نولاق أرقف ةءارقلا امأو .زمهلا هجيرخت قبس )أؤ(٢

 :ريسيتلا .اهحتفب نوقابلاو ١٨٦.



 ؛يناتلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٧٤
 , - = ننا٩

 رشو نولا حب ئرفو ©نيعلاو نولا حثفب ب ١١[ :تافاصلا .7 معن َر » :ُهلْوَقَو

 .'(ر) نيعلا

 )١٢ ءاتلا ديدشتب ئرفو ديدشت الب ٢٥[ :تااصلاا ؟ َنوُرَصاَتَت ال» :هلوقو

 ) رسكب ة ئرفو ،يازلا حنفب [؛٧ :تافاصلا] 4 َنوُمَرنُي 9 . :ُهلْوَقَو .'"'(ش

 ئرفو ،ءاتلا مادق ةروسكم ةزممممو فنألا حق ٥٢[ :تافاصلاا 4 اذأ » :ةلقو

 ؟اًنإ» ئرفو ؤفيآلا رشمكي ئرقو ،ءايو فيو ةدوم ةزمهب ؟اذيآء»
 .''!نانيكاس ءايلاو فلألا (ح ب ا)

 .(ع ش )١ ميملا مضب ئرقو 6ميملا رشكب ٥٣[ :تافاصلا] 4 اتثم < :ُهلوَقَو

 مادن ةروسكم ةزغمو فيآلا حنمي ا .تداصلا ويم انأ ؛ةلؤئو
 فلألا رسكب «اَنإ» ئرُمو ،ةعبشم ريغ ةرسك لادلا ىلعو نولا ديدشتو ءاتلا

 '`'ةعبشم ةرشك لادلا ىلعو حنقلاب نوتلا ديدشتو

 عيبشتو ءايلاب 4 ينيز ط ئرقو ٠ ءاي الب ٥٦[ :تافاصلا] 4 نيزتل ط :ُهلْوَقَو

 .'"(ج) “الؤَلَو» لصوب نيترسمكلا

 يف لادلا لاخدإب ئرقو مغدم ريغ ٧١[ :تاناصلا] 4 رض ذَلَو » :ُهلْوَقَو

 .اه زق » دعب داضلا ثيحو ‘ (ش ك ح( داضلا

 .فارعالا يف اهجيرخت قبس )١(

 .يزبلل اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٨٦.

 .ازيثك اهجيرخت قبس )٤(

 .ليلق لبق اهجيرخت قبس )٥(
 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .شرو لصولا يف اهتبثأ ١٨٧.

 )٨( .اهجيرخت قبس



 ٦ ٤٧٥ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'(رفن) هرسكب ئرُفو .ماللا حنفب ٤٠[ :تافاصلا] 4 نيصلخملا ط :ُهلْؤَقَو

ُ ٠ . - ِ 7 
 .""(ف) همَضب ئرقو ءءايلا حتفب [هث :تافاصلا] 4 َنوفزَي » :ةلؤقَ

 ئرفو ءاتلا نوكسو نولا ىلع ةعبشم رشك ١٦[ :تافاصلا] 4 يتإ » :هلوقو

 .'"(امس) ءاتلا حئفب

 ةانقلا ءايلا ديدشتو ةذُحَوُمْلا ءاتلا مضب ا٢٠٠ :تافاصلاا 4 يتب اي » :هلوقو

 .'"'(ةبحص رفنا) ءايلا ناكسإب ئرقو ،ةحوتفمو
 انلا حتف ئرفو 6هدم زوجيو ةعبشم ةرشكب !٦١٠[ :تافاصلا] « يتإ » :هلوقو

 .'ث(امس)

 > تبأ ط ©6كهدم زوجيو ةحتفلا عبشم ءايب ١٠٦[ :تافاصلا] 4 تبأاي ط :ُهلْوَقَو

 ناتحوتفم ءانلاو ءاتلاو ةحوتفم ةزمهو دملاب 4 اَي» ئرقو .ةيقوفلا ءاتلا رسكب
 .')(دك) 4 تبأ اي »

 ءالا مض ئرفو ءازلاو ءالا حقب ٠٢ :تافاصلا 4 ىَرَت اداَم» : ُهلوَقَو

 .")ةر ن ئرفو 77 ءارلا ةَحَْف مهضعب لامأ ،ءاَتلا مضب 4 يرث و

 دول ني زوجيو هتيمس نولا رشك ٠٠! :تااصلا 4 ينجس » هلو
 .'ءاتأا حق ئرُقو ءايلاو

 .رجحلا يف اهجيرخت قبس ()
 )٢( :ريسيتلا ١٨٦.

 )٣( :ريسيتلا ١٨٧.

 .فسويو دوه يف اهجيرخت قبس )٤(
 )٥( :ريسيتلا ١٨٧.

 .فسوي يف اهجيرخت قبس )٦(
 ةحتف ليمي ورمع وبأو {ءارلاو ءاتلا حتفب نوقابلاو ،ءارلا رسكو ءاتلا مضب يئاسكلاو ةزمح )١(

 ٨٦. ١٨٧. :ريسيتلا .نيب نيب شروو ©ءارلا

 )٨( :ريسيتلا .عفان اهحتف ١٨٧.



 ايناتلا ءزجلا ١ ظافلالاو ةحاصضلا يف بيذهتلا باتك 2 7 ٤٧٦

 ثح ههبشو ةَلامإڵاب ئرقو ‘لامُم ريغ 1٠٥] :تافاصلا] « ؛ ايؤرلا »

 '"هيوكشب ى ئرفو فيلألا رشمكب ٦٦٢[ :تافاصلا] « ز سايلإ نإو ٹ :هلوقو

 حتف نمف ،اهمضب ئرفو ،ءاهلا حتفي ١٢٦[ :تافاصلا] ٩ ْمُكَبَر ةفل ر ةللا » :ةلقو

 .4 ت بر » كلذكو ءاتلا مض ءاهلا مض ذ نمو .4 مُكَبَر < نم ءاتلا حتف ء ءاهلا

 نم ءاتلا مض اهمض نمو ٠ 4 ت بر » نم ءاهلا حتف ءاهلا حتف نمف

 .'"4 ُتَر <

 .'(رفن) هرسكب ئرفو ،ماللا حنمب 4 نيصلخملا » :ةلؤقَو

 ؛ َنيِساَي لآ » ئرقو فلألا رسكب ١٣٠[ :تافاصلا] 4 َنيِساَي لإ ىَّلَع , :ُهلْوَقَو

 .)مالا نكاس لؤألاو ريخألا يف ماللا رشكب (مع)

 :ص ةروس نمو

 .ءاحلا قباطُس «نيجَت» تي ©عاّنلا د رقي ٢[ :ص] 4ً نيح تاو , هلوق

 .'"١ءاه ىلع فقي ههبش اذكهو ءاهلاب 4 تا ط ىلع فقولاو

 4َززنأآ» ئرقو إمومْضَم فلأو ةحوتفم ةزمه اه :صا 4 لزنأ » :ةلوَقَو

 .شروو ورمع يبال ليلقتلاو ،يئاسكلل ةلامإلا يف اهجيرخت قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا .ةزمهلا فذحي نوكذ نبا ١٨٧.

 (٣) :ريسيتلا .اهيف عفرلاب نوقابلاو 8ةثالعنلا يف بصنلاب يئاسكلاو ةزمحو صفح ١٨٧.

 .رطسأ لبق اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا ١٨٧.

 ركنأو .صاخلا نامثع فحصم يف ءاتلا ةلصتم (نيحت) نأ مالس نب مساقلا ديبع وبأ ركذ )٦()

 .(نيح) نع (تال) لصف ىلع ةقفتم ةينامثعلا فحاصملا لك نأو "مهريغو نويوحنلا كلذ

 ٧٧٨ _ ٧٩. ج :تاءارقلا مجعمو ٢/ ٣٢٥. ج :فاحتإ :عسوتلل رظناو

 )٧( :ريسيتلا .تاءاتلا ىلع فقولا يف هلصأ ىلع يئاسكلا كلذب فقو ٦٠



 ٨ ٤٧٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 سنجلا اذه شزؤ 6ههبشو (امس) ةينالا ةزمهلا ليهشتتبو لّؤألا دميو نيفلاب
 .'فلأ الب

 ءاتلا ن كشب ُ ٍ 4 ةكن ثاخحضأ , 7 ١٣[٨٥ :صا 4 ةمكنألا ط :هلؤَقَو

 .'"(د مع) فلأ الب ماللا حتفو ةدحوملا

 .'"'ةئياسلا ءايلاك ةيناثلا ئرفو 6نيتزمهب ااه ] الإ ءالؤه » :هلو

 .'"(ش) همضب ئرفو ،ءافلا حب 1١ ص) 4 قاوق » :ةلؤقَو

 يف مجعملا لاذلا ماغذإب ئرقو مغدم ريغ ٢٦! :صا ؟اوُلَخَد ذإ » :هلؤَقَو
 .'(ن د ا) نوقابلا رهظأو .4 اوُلَحَد ذإ» نم لمهملا لادلا

 .'"ءايلا نوكب ئرفو ءءايلا حتفو ماللا رشمكب !"" :صا « يلو » :هلقو

 يف لادلا مهضعب لخدأ دقو "لادلا نايبب ٢٤ :ص] 4 كَمَللَت ذَقَل » :هلوقو

 .'"(ج ح ش ك) « ذَق » دعب ءاظلا ثيح ،ءاظلا

 ."واولا زمهب ئرقو ،زمه ريغب ٢٢! :ص] 4 قوشلاب » :ةلؤَقَو

 ." (ح )١ ءاتلا ح ئرقو ءاتلا نوكسب ٢٥[ :ص] 4 يدغب نم ط :ُهلْوَقَو

 .اهجيرخت قبس ()
 فالخلا امنإو ،اهنيكست حصي الو قافتاب ةمومضم ءابلاو ١٦٦. :ريسيتلا .ءارعشلا يف قبس )٢(

 .اهرسكو اهحتفب ئرقف (ةكيالا) ءات يف

 .ارارم اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا ١٨٧.

 .ارارم اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا .صفح اهحتف ١٨٨.

 .اهجيرخت قبس )١(
 (٨) :ريسيتلا .لمنلا يف قبسو .زمهلاب لبنق ١٦٨.

 )٩( :ريسيتلا ١٨٨.



 ؛بناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٤٧٨ ٨
 -.. حم

 نوكسو عيبشتلاب نوتلا رسكب ئرفو .ءايلا حي ٤[ :صر 4 يِنَتَص » :ةلوق

 .'""(ف) ءاتلا

 نم فلألا نوُكشو ءاتلا نيونتب [٤ا ۔ ٤١ :ص] 4 ضئزا ٥ باذَعَو ط :هلوقو

 ءالا مضب ؟ باذعو » ئرمو ٥٤4 ضكزأ» فلآ مضب تكس نإو .4 ضكزا»

 .'ءارلا نوكسو فلآلا طاقسإب ،هب ؛ضكزا» لصوو

 نيب اليلق ءارلا حتف ةَلامإب ئرقو ،لامش ريغ ٤٤ ؛ص] ؟ارباَص» :ةلقو

 .'"'ءاج ثيَح ههبشو نيظفللا

 .'"4« اتَدبَع» ئرمو 5ا:ه :ص] « اندابع » :ُهلؤَقَو

 ةرشكك ءاهلا ىلع ئرُقو ءاهلا نيونتب ٤٦[ :ص] 4 ىركذ ةَصلاَخب « :هلؤَقَو

 .'؛؛4 ىركذ » ىلع اناضم ةدحاو

 ؛تيللا» ئرمو ،نيعلاو نيتلاو ءاتلا حنمي [؛ه :س) ؟ عتيلاو» :هلوقو

 .'؛(ش) يقابلا حتفو ءايلا نوكشو يناتلا حتفو امهنم لؤألا نوكب نيمالب

 .'"(قح) ةيحتلا ءايلاب ئرقو ،ةّيِقْوَقلا الاب اهم :صا 4 َنوُدَعوت» :هلوقو

 ِ . ٥ ۔ ٧ , ۔ذ4۔ ۔ . .

 رفنا) ددشم ريغ هجثقب ئرقو ،نيِتلا ديدشتب [ه٧ :ص] 4 قاسغَو» :ةلؤَقَو

 . )٨) ) ص

 ١٨٨. :ريسيتلا )١(

 .اهريغو ميهاربإو ءاسنلاو ةرقبلا يف ارارم هركذ قبسو ثءابلا سيلو نيونتلا مض دصقي )٢(

 .لوصالا يف شرول ءارلا قيقرت قبس )٣(

 ١٨٨. :ريسيتلا .ريثك نبا )٤(

 ١٨٨. :ريسيتلا .ماشهو عفان )٥(

 ١٠٤. :ريسيتلا .ماعنألا يف قبس )٦(

 )٧١( :ريسيتلا ١٨٨.

 )٨( :ريسيتلا ١٨٨.



 ٤٧٩ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ,لع ر --.”,

 .( ح) فلألا مضب ئرفو .فلألا دمب ٥٨] :ص] 4 رَخآَو < :ُهلْوَقَو

 4 رارشألا { نم فلألاو ماللا نيب : ةزمهلا ٦٢[ :ص] 4 رارشلا نم : :ُهلَقَو

 فلأ مال نم فلألا ىلع ةزمهلا ٤ ئرفو مادق ىلإ ة ةَحْتَف لوأل ١ ءارلا ىلعو

 ."ةطسوتم ةحقف لوألا ءازلا حتفو

 افيفخ هلبق امب الصوم ئرفو ،فلألا حئفب ٦٣[ ؛:ص] « مُماَنْذَحَتَ < :ُهلْوَقَو

 .'"(«ف ح) نيب نيب ئرفو 6ا٢٦ ؛ص) ه رارشألا » لامأ مهضعبو ،'"(ش ح)

 .'ُ)(ش ا) همضب ئرفو ©نيّسلا رسكب ] :ص] 4 اًيرخس ط :ُهلْوَقَو

 .'"هحتفب ئرفو ءاتلا نوكشي ٧٨[ :ص] 4 يتغل < :ُهلْوَقَو

 .'"'(رفن) رسكب ئرفو .ماللا حب ٨٣[ :ص] 4 نيصلخملا < :ُهلْوَقَو

 ."(ر رفنا) فاقلا حق ئرقو "مضلاب ٨٤! ؛ص) 4 ُقَحْلاَق» :ةلؤَقَو

 :رمزلا ةروس نمو

 فلألا 7 ئرفو .ميملا حتفو فلألا مضي ٦[ :رمزلا] 4 مياه 9 : :ُهلَْقَو

 .')(ر) ميملا حتفو فللا رسكي ٤ ئرقو ۔(ش) ميملاو

 ١٨٨. :ريسيتلا .ورمع وبأ عمجلاب (زَخأو) ()

 .يئاسكلاو ةزمحو رماع نباو ورمع يبآل ةلامإلإب لوصألا يف اهجيرخت قبس )٢(
 ةزمه عطقب نوقابلاو ،اهدعب امب اهلبق ام نولصيو فلألا نوطقسي مهيلإ راشملا ءارقلا )٣(

 ١٨٨. :ريسيتلا . (مهانذختأ)

 .اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .نونمؤملا يف قبس ١٦٠.

 )٦( :ريسيتلا .عفان اهحتف ١٨٨.

 .اهجيرخت قبس )٧(

 (٨) :ريسيتلا .مضلاب ةزمحو مصاع ١٨٨.

 ٩٤. :ريسيتلا .رونلاو لحنلا يف اهجيرخت قبس ()



 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _
×9= . . .--:: ٤٨ . 

 ١١) .. غ , ۔ _ . . ث ء ۔. .! , 2
 .''(ل ح) ءاهلا ن وكشب ئرقو ©ءاهلا مضب ٧[ :رمزلا] ٩ مكل هصرَي , :هلوقو

 .""(ف د ا) ديدشت الب ئرفو "ميملا ديدشتب اه ؛رمزلاا 4 وه ن » :ةلق
 ."ءانا حتف ئرُفو هدم زوجيو ءاتلا نومكشب [٠؟ :رمزلاا 4 فاخأ ىتنإ لف » :هلوقو

 4 يرابع ط ئرُفو ءاي ريغب ١٨[ ۔ ١٧ :رمزلا] 4 َنيذَلا ٥ دابع ربق ط :ُهلْوَقَو

 ةحوتفم ءايب ۔)٤)

 .(ش ح) ههبشو ةَلامإڵلاب ئرُمو ،لامش ريغ ٦[ .رمزلاا 4 ىركذل » :هلقو
 .'َُعَقَو ثيح وهف

 فو ثيح اهنوكشب ئرقو ءاهلا مضب !" .رمزلاا 4وهَق» :هلقو
 .'٨ه(ب ر ح)

 .""'فقولا يف 4 يداه نم» ئرثو 6ا٢: :رمزلاا اه نم هل امَق» :ةلقو

 يف لادلا لاخدإب ئرقو 3ماغذإ الب ٧:[ :رىزلا] 4 اَنبَرَض ذَقَلَو» :هلوقو

 .'(سش ج ر ك) « ذق» دعب داضلا ثيَحو ،داضلا

 نم ماشه ،ءاهلا ةمض سالتخاب (مكل ةضري) ةنع فآلخب ماشهو ةرمَحَو مصاع عات رق )١(
 ىلع تأرقو 5ءاهناكساب يديزيلا نع امهريغو ورمع وبأ بعش وبأو حنقلا يبأ ىلع يتءارق

 يباو نمزلا دبع يبأ ةياور يهو واوب اهتلصب قارعلا لها قيرط نم هريغو يييرانلا

 ١٨٩. :ريسيتلا .واوب اهنولصي وُثابْلاَو ،يديزيلا نع امهريغَو نودمح

 )٢( :ريسيتلا ١٨٩.

 )٣( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف ١٩٠.

 يف اهفذحب نوقابلاو ءاقو اهنكسو ورمع يبأ نع يسوسلا انه الصو اهحتفو هتابثإي درفنا )٤(
 ١٨٩. :ريسيتلا .نيلاحلا

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )١( :ريسيتلا .اقو ءايلا تبثي ريثك نبا ١٣٣.

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ٨ , ٤٨١ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .""(قح) ؟ املاس » ئرو ،ا٩٢ :رمزلا] 4 اممَلَس » : :هلوقو

 .""«ش) ؟دابع» ئرفو 5ا٦٢ :رمزلا 4 هَدْبَع » :ُهلوَقَو

 ىلإ فاضم ةجاو ةمض ءاتلا ىلع ا٨٢ ؛رمزلاا هرض تاق شاك » :هلوقو
 كلذكو 6َرَض» نم ءازلا حتفو مضلاب نؤش 4تاَقِشاَك» ئرفو .8 ورض»

 كلذكو .ةفاضإلا ىلع رشكلاب ؟هتَمحَر» ،ةذحاَو ةمضب 4 ثاكييُم» هلو
 .""؟ ٹاقيشاك» هيلإ فيضأ اذإ هرض » رشمكب

 2 ْمُكتاناَكَم ط ئرفو ٣٩[ :رمزلا] 4 ْمُكتَناَكَم ط :هلوقو

 ."رقملا اذه ىلع ءانلا حنمب [" .رمزلا 4تؤقلا اَهيَلَع ئضم » :ةلقو

 ءاثلا مضو ءايلا حتفو داضلا رشكو فالا مضب ؛ثؤملا اَهيَلَع يِضث » ئرثو

 .'؛(ش) « ثؤملا» نم

 '"«ةعافشلا هللا لُف» ئرفو ٤٤[ :رمزلا] 4 ةَعاَفّشلا هلل لت ,

 ."ةَلامإلاب ئرمو ،لامش ريغ !:ه :رمزلاا 4 قاَحَو» :هلوقو

 )١( :ريسيتلا ١٨٩.

 )٦( :ريسيتلا ١٨٩.

 )٣( :ريسيتلا .بصنلاو نيونتلاب ورمع وبأ ١٩٠.

 .صو ماعنالا يف ةبعشل اهجيرخت قبس )٤(

 .ةءارقلا :يأ (ارقملا) )٥(

 )٦( :ريسيتلا ١٩٠.

 حصي الو (ةعافشلا هللا لق) وحنلا اذه ىلع ذاش الو حيحص يف ال ابأ ةءارق دجوت ال )١(
 امك .الماك اماغدإ (هلل مال يف (لق) مال ماغدإ اهيف معن ،خسانلا نم اميرحت هنظأو ،ىنعم
 :رظناو .ورمع يبال ميجلا يف ةطوبرملا ءاتلا ماغدإب (اًعيمج ةعافشلا) ماغدإ ةءارق دجوت

 ١٦٨/٨. ج :تاءارقلا مجعم

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ؛بنانلا هزجلا)١ ظافلألاو ةحاصخلا يف بيذهتلا باتك ٤٨٢ ٨
٩9 .- » 9 

 ئرفو 04 َيِابِع» نم ءاتلا حنمي اهم :رمزلا 4 يرذلا دابعاي لُف» :ةلوق
 .'(ش ح( اهناكسإب

 .""ورشمكب ئرُفو ،نولا حي [ه٣ :رمزلاا 4 اوظَتقت ال» :هلوقو

 ههبشو لح ثيح ةلامإڵاب عئرمو ،لامش ريغ [ه٦ :رمزلاا 4 اتَرْسَحاَي» :هلوق
 . ٣) ) ش (

 .''(سش) ةلامإلاب ئرقو ،لامُم ريغ ٥٧] :رمزلا] 4 يناده ط :ُهلْوَقَو

 !« مهِتاَراَقَمب » (ش ص) ئرقو ا` :رمزلاا 4 مهيتراَقَمِب» :هلؤَقَو

 ركلا ىلع نولا ديدشتو ةَيِقْوَملا ءاتلا زمَهب ٦٤[ :رمزلاا 4 يتورُمأَت» :ةلؤَقَو

 نولا حتفو فيلا ىلع ةزمهلا ؟ ينتوزُمأت» ئرقو ةيحتلا ءاتلا نوكسو
 ةزمهلا 4 ينوؤُمأَت» ئرمو ،ءايلا نوكشو ةعبشم ةرشك يناتلا رشو لؤالا

 نزولا اذهب ئرقو ةنكسم ميملا ةحوتفم ءايو روسكم دحاو نونو فلالا ىلع

 .'(د ا) ءايلا حتفو هيلع ةديدشتو نولا رسكو ناتمومضم ءازلاو ميملاو

 ىلع ةحوتفم ةزمهو ةعبشم ةرشگو ميجلا دمب ٦٩[ :رمزلا 4َءيجو» :ةلؤَقَو

 ."(ل ر) َعَقَو ثيح هلوأ مضلا (ميجلا) مامشإب ئرقو ءاتلا

 .نوقابلا اهحتفو “يئناسكلاو ةزمحو ورمع وبأ لصولا يف اهفذحو فقولا يف اهنكس )١(
 0١٩٠ ١٩١. :ريسيتلا

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلاو ورمع وبأ ١٣٦.

 .ارارم هجيرخت قبس )٣(

 .ارارم هجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا ١٩٠.

 احتف نايمرحلاو ،ةددشم ةدحاوب نوقابلاو ،ديدشت ريغ نم ةدحاوب عفانو ،نينونب رماع نبا )٦(

 0١٩٠ ١٩١. :ريسيتلا .(ينورمأت) ءاي

 )٧١( :ريسيتلا .اهجيرخت قبس ٧٢.

 



 ٩ / ٤٨٢ صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 .'(ل ر) مضلا نيلا مامشإب ئرقو ٧١[ :رمزلا] 4 َقيِسَو < :ُهلْوَقَو

 ديدشتب ئرُفو ديدشت الب لوألا ءاتلا رشب ٧١] :رمزلا] 4 ثحن < : ُهلوَقَو

 .'"(رفنا) لؤألا ءاتلا

 . (ر ل) مدقت امك [ ٢ :رمزلا] 4 َقيسَو <

 .(رفنا) مدقت امك ٧٢[ :رمزلا] « ثحتو < :ُهلْوَقَو

 :نمؤملا ةروس نمو

 نيب نيب ئرثو .4 مح» نم «اَح» لامأ ،'"فق ٦[ :رفاغ] « مح » هلوق

 .'٧(خ ح(

 .'"(مع) ؛ٹثاتميلَك» ئرفو 5٦ .رناغ] 4 ثملَك » :هلق

 فاقب ؟مؤَب ه يالا مؤَي» ئرثو ٨ا" :ناغا يقالتلا مؤي » :هلوقو

 ريغ ىلع 4 يتالَتلا» ئرفو ،(ج) ؟موي » لصولا ءايو ةرسكلا عبشم روسكم
 .')(د) لصولا

 ."ل ا) ةيقوفلا ءاتلاپ ئرفو .ةيحتلا ءايلاب ٢٠ .ناغ 4 َنوُعذَي » :ةلوَقَو

 .هقباسك ()

 ١٩٠. :ريسيتلا .ديدشتلاب نوقابلاو فيفختلاب نويفوكلا ()

 ءاحلا ىلع تكسي ناكف ةرشعلا ءارقلا نم رفعج يبأ تكس ىلإ ريشي (فق) فلؤملا لوق )٢(

 فورحلا عيمج يف هبهذم وهو .نيتكرح رادقمب سفنت نودب ةفيطل ةتكس ميملا ىلعو
 ٧٩٧/٨. ج :تاءارقلا مجعمو }٢/٥٣٤ج :فاحتإ :رظنا .روسلا لوأ يف ةعطقملا

 شررو ؛ميماوحلا عيمج يف ءاحلا حتفب (مح) ماشهو صفحو نولاقو ريثك نبا أرق )٤(
 ١٩١. :ريسيتلا .ةلامإلاب نوقابلاو كنيب نيب ورمع وبأو

 .سنوي يف قبسو 0١٦٢ :ريسيتلا )٥(

 )٦( :ريسيتلا .نيهجولاب فالخ نولاقلو شرو الصو اهتبثأو ،ريثك نبا اًققوو الصو ءايلا تبثأ !٧٩.

 )٧١( :ريسيتلا ١٩١.

 



 ؛يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك « ٤٨ ,. ١

 .'(ك) « مكنم دشأ » ئرفو ٠[5 :رناغ] ؟ مهنم دشأ » :ُهلْوَقَو

 .عبشم روسكم نولا نأ الإ ءايلا نوكشب [" :رئاغ ؟ينوُرَد» :ةلزَقَو

 .'"'(د) ءايلا حقب ئرقو 0٤ ينوُرَ» ىلع دملا ةملكلا يف زوجيو

 ."'(امس) ءايلا حقب ئرفو ،هدم زوجيو ءايلا نيكاس اه .رفغا 4 ينإ » :هلق

 .'"'«ش ح) ءالا ديدشتب ئرفو .ديدشت الب ٢[ .رئاغ 4ثذغ» :هلوق

 لبق فأ الب ناو مكَنيد» ئرقو 6ا٦٠ :رناغا 4 نأ ؤأ مكنيد» :ةلقو
 .'(رفنا) واولا

 حنمب داتقلا » :ةلؤَقَو .ةّيِبْحَتلا ءايلا مضب ٠ :رناغا ؟ رهظي » :ةلقو

 ؛اتَقْلا» نم لادلا مضو ءاظلا حتفو ءايلا حنقب 4 رَهظَي» ئرفو 6لادلا

 .'»(ةبحص ك د)

 .'"اهجتفب ئرمو ،هدم زوجيو ءايلا نوكش ا٠٣ .رناغا 4 يتإ» :ةلوق
 .'“لؤألا لغم (" :رئاغ 4 يتإ» :ةلقو

 ةرشكلا عبشم لادلا 4 ياتلا » ئرفو ( :رفاغ] «داَنَتلا موي » :هلوقو

 .'"(ج) « عؤي» ب الصوم لكشلا اذه ىلع ئرفو

 ١٩١. :ريسيتلا .ءاهلاب نوقابلاو ؤفاكلاب رماع نبا ()

 )٢( :ريسيتلا .ريثك نبا اهحتف ١٩٦.

 )٣( :ريسيتلا ١٩٦.

 .ماغدإلاب (ثغ) يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبال اهجيرخت قبس )٤(
 )٥( :ريسيتلا .نوقابلا أرق يناثلابو ،نويفوكلا أرق لوالاب ١٩١.

 )٦( :ريسيتلا .صفحو ورمع وبأو عفان أرق لوالاب ١٩١.

 )٧( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف !١٩.

 .هقباسك )٨(

 )٩( :ريسيتلا .نيهجولاب فالخ نولاقلو ،شرو الصو اهتبثأو ،ريثك نبا اًنقوو الصو ءايلا تبثأ !١٩.

  

 



 د ن ,مت := > ٦ ٤٨٥

 صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'(د) فقولا يف ءايلاب ئرفو رشككلاب نّوَنُم ٢٢[ :رفاغ] 4 اه نم < :ُهلْوَقَو

 > بل ط ىلع ةذجاَ ةرشمكب ٣٥[ :رفاغ] 4 رّبَكَتُم بلق لك ىَلَع 9 . هلوقو

 ءارلاو 4 بت ط نم ءاتلا نَوَنُم 4 رَبَكَتُم بلق ط ئرفو .4 رتَكَتُم « ىلع ةفاضإلل

 .'"(م ح( 4 َبَكَتُم ةم » نم

 .'"(رفنا) اهجتفب ئرفو ءاتلا نوكشب ٣٦[ :رفاغ] 4 يَلَعَ ط :ُهلْوَقَو

 ."ةبحص رفنا) اهمضب ئرفو "نيعلا حفب !س٢ .رناغ] 4 عِللَتأَف» :ةلقو

 .'ث'(رفنا) هجنفب ئرفو 5داّصلا مضب ٢٧[ :رفاغ] « دْصَو < :ُهلْوَقَو

 ينوئبَنا» ئرثو ،دم الو ءاي الب 3٨! .رناغ] « مكدْهأ نوُئيتا» :هلوقو

 ريغ ىلع لكشلا اذه ىلع ئرفو الصو )ح ب) دملاو ءايلاب 4 مخكرغأ

 .'»(د)لصولا

 ءاتلا مضب ئرفو ©ءءاخلا مضو ءايلا حب ٤٠[ :رفاغ] 4 َنوُلْخْذَت ط :ُهلَوَقَو

 .'"(ص د ح( ءاخلا حتفو

 ئرفو 6هدم زوجيو ءانا 7 ماڵلا رشب ٤١[ :رفاغ] 4 يل اَم ط : ُهلْوَقَو

 ."ءايلا حي

 .ةروسلا هذه لبق رمزلاو دعرلا ةروس يف اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا ١٩١.

 )٢( :ريسيتلا .نويفوكلا اهنكس ١٩٦.

 )٤( :ريسيتلا .بصنلاب صفح ١٩١.

 .دعرلا يف قبسو ٣ :ريسيتلا .مضلاب نويفوكلا )٥(

 )٦( :ريسيتلا .ورمع وبأو نولاق طقف لصولا يفو ،ريثك نبا نيلاحلا يف اهتبثأ ٧٩٦.

 )٧( :ريسيتلا .اهريغو ءاسنلا يف اهجيرخت قبس ٩٧.

 )٨( :ريسيتلا .نوقابلا اهحتفو ‘ناوكذ نباو نويفوكلا اهنكس !١٩.



٤٨٦ 

 ح ا)

 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك -
 - -- ۔۔ ٩٩30

 ."« انأ » دمب ئرُقو دم الب [: .رناغ] ؟ مكوُعأ انأو » :ةْلوَقَ

 ءالا حب ئرو ،هدم زوجيو ءالا نوكشب ٤٤[ :رفاغ] « يرنأ « :هلوقو

)"". 

 .'"'(ف) ةَلامإلاب ئرقو ،لامش ريغ [٤ه :رئاغ 4قاَحَو» :هلقو

 ءاخلا رشو ؟اولِخذأ» في حي ٤[ :رفاغ] 4 اولِخذأ ةعاشلا» :ةلقو

 فلألا لصوب ( :رناغ) ؟ اوُنُحذا ةعاتلا» ئرو ،يدعتملا يعابرلا رمأ ىلع
 .''""(ص رفن) مزاللا رمأ ىلع فقولا يف لادلا نوكسو

 .)هنوكب ئرقو نيشلا مضب [ه٠ :رفاغ] 4 مكلْسر « :هلقو

 .'}(رفن) ةيقوفلا ِاتلاب ئيرقو ،ةييْحَتلا ءايلا اه .رناغا 4 غقنَي ال» :هلو

 .'"(رفنا) ديدشت الب ئرقو فاكلا ديدشتي [٥ه :رفاغ] 4 َنوُوَكَذَتَ , :هلقو

 .'"(د) ءاتلا حب ئرقو دملا هيف زوجيو ءايلاب ٦٠[ :رفاغ] « ينوغذا « :ُهلْؤَقَو

 ءايلا مضب ئرفو ءاخلا مضو ءاتلا حئفي ٦٠[ :رفاغ] « َنوُلْخْذَيَس ط .ُهلَوَقَو

 .'‘"(ص د) ءاخلا حتفو

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

)٥( 

(٦( 

(٧( 

(٨( 

(٩( 

 .ازارم اهجيرخت قبس
 ١٩٦. :ريسيتلا

 :ريسيتلا ٩٢.

 .ورمع يبال اهجيرخت قبس

 :ريسيتلا ١٩٦٢.

 6نيءاتلاب (نوركذتت) نويفوكلاف ©نيءاتلا ىف امنإو فاكلا ديدشت يف تسيل انه ةءارقلا

 ١٩٦. :ريسيتلا .فاكلا ددشي لكلاو ©ءاتلاو ءايلاب (نوركذتي) نوقابلاو

 ٩٢. :ريسيتلا .ريثك نبا اهحتف

 ١٩٢. :ريسيتلا .لوالاب نوقابلاو ،ةبعشو ريثك نبا أرق يناثلاب



 ٦ ٤٨٧ 7 صنلا قيقحت :يتاتلا مسقلا

 ."م د ةبحص) هرشب رفو "نيشلا مضي ٠٢[ .رناغ) 4 احويش » :هلوقو
 ."(ك) هئب ئرفو ،نوئلا مضي ٦٨[ :رفاغ] 4 نوُكَيَف نك» :هلوقو

 .'""(ح) هنوكب ئرقو ،نيِلا مضب اه٣ .رناغ] ه مهُلْسُر» :هلوقو

 ."'(ف) ةلامإلاب ئرفو ،لامُم ريغ اه :ناغا 4 َقاَحَو » .هلوقو

 :تلصق ةروس نمو

 ؟مح» نم ءاحلا الامش ئرقو ،لامش ريغ ؤفق [١ا:تلصن] 4 مح » هلوق

 .''(ح ج) ني نت ئرفو ،(م ةبحص)
(٦( 

 (ش) ةلامإلاب ئرفو ،لامشم ريغ اه :تلصن] اتناَدآ يفو » :ةلؤَقَو

 .'(امس) هنوكب ئرفو ءءاحلا رشكي ٦[ :تلصن] ؟ تاحن » :هلوقو

 مضو نيتلا حتفو ةمومضملا ءايلاب ١! :تلصن) ادغأ وشخ » :ةلؤَقَو

 نم ةزمهلا حتفو نيتلا مضو ةحوتفم نونب ئرقو هي غادغأ » نم ةزمهلا

 «١4'. ادغأ »

(٢) 

(٧( 

()٨( 

 كيفو إميجلا حتفو لادلا رشمكب !ه .تلصنا 4 ءاَرَج دلخلا » :هلوقو

 :ريسيتلا ١٩٢.

 .ةرقبلا يف اهجيرخت قبس

 .اراركتو ارارم اهجيرخت قبس

 .رفاغ ةروس يف ةلصفم اهجيرخت قبس

 .اهجيرخت قبس
 :ريسيتلا ١٩٣.

 ١٩٣. :ريسيتلا .عفان



٨ .{ ١ :__ 
 ؛ينانلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك -

 -٤ ۔ ۔۔

 سالتخاب ئرثو ،(ح) ميجلا ديدشتو لادلا نوكشب 4؛ءازَج دلُحلا»

 .ةرسكلا

 ةيناثلا اي ونب ئرفو ©نيتزمهب ٢٨[ :تلصفنا هءادأ ُغءاَرَج » :ةلؤَقَو

 ( امس ) )٢) .

 .'"(ص ل د) هنوُكشي ئرُفو ءارلا رشكب ٢٩[ :تلصنا] 4 انر < :ُهلْوَقَو

. ٤( 
 هديردشَتب ئرُفو ،نونلا فيفختب 4 نيللا 7 :ُهلْوَقَو

 عقو ثيَح ةلامإلاب عئرقو لامش ريغ ٢٩ :تلصنا 4 اهايحأ » :ةلَوَقَو ٥١. ۔. 4 .۔

 ءايلا حَفِب ئرقو .ءاحلا رشو ءايلا مضب [. :تصنا ؟َنوُدحْلِث » :هلزَقَو

 .'"(ف) ءاحلا حتفو

 ميملا رشو نيعلا نوكسو فألا حي ا!؛ .تصنا 4 ييبن » :هلق
 هنأ الإ هلبق يذلا ةغيص ىلع 4 ّىِمَجعَأَأ 5 ئرقو .مضلاب نَوَنُم ءايلا ديدشتو

 ةّذَم اهيلع نيفلآو ة ةزمهب 4 ٌىمَجعآَع » ى رفو ٠ (ةبحص) زوممْهَم فلأ لك نيفلأب

 .'"امهلوصأ ىلع ريثك نباو شزو ،لاهسإلاب ورمع وبأ ،ىرخأ ةزمهو

()١( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

)٥( 

(٦) 

(٧( 

 .اهنم دوصقملا حضتي ملو لصألا يف ةسمطنم سالتخالا ةلمجو ،اهجيرخت قبس

 يديزيلا نع ورمع وبأو ،ءارلا ناكسإب ورمع يبأ نع يسوسلاو ةبعشو رماع نباو ريثك نبا
 ١٩٣. :ريسيتلا .رسكلاب نوقابلاو ءاهترسك سالتخاب
 ٩٤} ٩٥. :ريسيتلا .ديدشتلاب ريثك نبا

 :ريسيتلا ١١٥.

 يئاسكلاو ةزمحو ةبعش زمهو .ماهفتسالا ىلع نوقابلاو ربخلا ىلع ةدحاو ةزمهب ماشه

 ىلع شروو ريثك نباو ،اهناعبشي ورمع وبأو نولاقو ،ةدمو ةزمهب نوقابلاو نيتزمه

 ١٩٣. :ريسيتلا .ةزمهلا لادبإ يف امهلصأ

  

 



 ٨, ٨٩: , صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 .'ةَلامإڵاب ئرفو ،لامُم ريغ ٤٤[ :تلصفنا 4 مهناذآ» :ُهلْوَقَو

 ئرفو ءاةبحص قح) 4 ةرَمَت » ئرفو .ا!٧ :تلصنا 4 تارمث ة نيم » : :ُهلْؤَقَو

 ."ك ع ا) « تارَمت»

 ةزمه امهم لزألا ىلع نيءايو ةدمب ٤٧[ :تلصنا) 4 يئاكرش ك » : :ُهلْوَقَو

 ءايو ة ةر وسكم ة ةزمه فلأل ١ دعبو ةدمب 4 يئاكرُش ث ئرثو . ةروسك .

 ٠ ۔)٣)
 هحوتمم .

 نوكسو اهديدشتو ةَدُحَوُمْلا ءاتلا رشكب ٥٠! :تلصف] 4 يتَر ىلإ » :هلوقو

 .'"(ح ا) ةيتحتلا ءايلا حئقب ئرق و ىةاّئَقُملا ءاتلا

 ئرفو .7 فلألا ىلع ةحقو ةزمهب ٥١[ :تلصن] 4 ىأَنَو 9 . ُهلؤَقَو

 ء(ض ر) نيتحتفلا ةلامإب ؟ىأتَو» ئرثو ،(ف) ةزمهلا ةَحَق ةلامإب 4 ىأت»
 )٥( ي ه۔ , ه

 نيب نيب شزوؤ

 :ىروشلا ةروس نمو

 ءاحلا ةلامإب ئرثو لامش ريغ ٧6فق [! ۔١ :ىروشلا] 4 ىسع 2٥ مح < هلوق

 هتلامإب ئرثو .نيب نيب ئرُفو )ج ح( [٢۔ ١ :ىروشلا] 4 ىسع ٥ مح ط نم

 .')(ةبحص)

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا ١٩٤.

 )٢( :ريسيتلا .ريثك نبا اهحتف ١٩٤.

 )٤( :ريسيتلا .نيهجولاب هل ئرقف نولاق نع فالخب عفانو ور ورمع وبا اهحتف ١٩٤.
 ؤفلالا لبق ةزمهلا نولعجي نوئابلاو ثفلالا دعب ةزمهلا لعجي (هبناجب َءانو) ناوكذ نا )٥(

 وئابلاو طقن ةزمهلا ةحنف دالخ لامأو ،ةزمهلاو نولا ةحنف فلخ يئاشكلا لامأو
 .ءارسإلا يف تمدقتو 6١٤١ :ريسيتلا .ءايلا تاوَد يف هلصأ ىلع شروو ،امهحتفب

 .اهجيرخت قبس )١(



 !يناثلا ثزجلا) ظافلألاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك _ . ٠ ٩ ٤
 رچ:ت۔ -: 9

 ءايلا نوكشو ةعبشم ةرشقم ءاحلا ىلع ٢! :ىروشلاا 4 يجوي » :ةلقو

 .'(د) ءاتلا نوكسو ءاحلا ةَّحْئَفب 4 ىحوي , ئرفو

 .'"(ر ا) ةيتحتلا ءايلاب ئرفو .ةيقوفلا ِءاًتلاب ٥[ :ىروشلا] 4 داَكَت ط :ُهلوَقَو

 ءالا حتفو ةِقْوَقلا ءاتلاو ةيتحتلا ءايلاب ٥[ :ىروشلا] 4 َنزرَتَفَتَي < :ُهلْوَقَو

 ءاملا رشكو ءاقلا حتفو نوتلاو ةتحلا ءايلاب 4 َنزلَقنَي» ئرفو 5ءاّطلاو
(٣) 

 . (ص ح)

 نم ههبشو ةلامإلاب ئرقو ،لامُم ريغ ٩] :ىروشلا] 4 ىَتؤَملا 7 :ةلؤَقَو

 .'٨؛(ش) ثينأتلل هفلأ امم ءامسألا

 رشقو واولا ىلع ةئيكاَس ةزمهو نوتلا مضي ا؟٠ :ىروللا] ِهتؤُن » :هلوقو
 ءائلا ةتؤئ» ئرو ،(ف) ةئيكاَس اهنأ الإ لكشلا اذه ىلع ةرقو ،ءاهلاو ءاتلا

 .(ص ف ح) ةنكاس ءائلاو واولا نيب ةزمهو ءاهلا رشو ةفيفخ ةرشقم هيلع

 .ءاهلاو ءائلا (رسكب)و ةزمه واولا ىلع « هتؤن» دمب ئرو

 ةدحوملا ءالا حتفو ةاّنَعُمْلا ءايلا مضب ٢٢[ :ىروشلا] 4 وشب :ُهلْوَقَو

 مضو ةّدُحَوُمْلا ءابلا نوكشو ةاّئَقملا ءايلا حنمب ئرقو كرشلاب نيلا ديدشتو

 .'“(ققح ش) ءارلا مضب نيهجولا ىلعو ،نيتلا

 )١( :ريسيتلا ١٩٤.

 .ميرم يف تقبسو ٠. :ريسيتلا )٢(

 )٣( :ريسيتلا ١٩٤.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 ءاهلا رسك سالتخاب نولاقو ،ءاهلا ناكسإب (اهنم ةتؤن) ةَزْمَحَو ورمع وبأو ركب وبأ أرق (ه)
 فقولاو ةرسكلا عابشاب توثاتلاو ،هلك باتلا يف مامه نغ يناولحلا ىور اذَكَو ءاقيف
 يفو .ةزمهلا ليهست يف اهجيرخت قبس تاءارقلا ةيقبو ٨٩ :ريسيتلا .ناكسالاب عيمجلل

 .نارمع لآ يف اهجيرخت قبسو ،ءاهلا ةدم عابشإ

 )٦( :ريسيتلا ١٩٥.



 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 ٤٩١ ۔. ۔ :_

 رفنا) ةيحتلا ءايلاب ئرفو .ةيقوفلا الاب (٢ه :ىروشلال 4 َنوُلَعْفَت ام» :هلق
 .'(ص

 .(ش قح) ديدشت الب ئرُمو "يازلا ديدشتب ا!" :ىروشلا] 4 نوي » :هلْوَقَو
 ."نونلا نوكسب لؤألاو ،ائيكاس نوتلا نوكي اذه ىلعف

 هام ةبيصم ني» ئرثو 6ا"٠ ؛ىروشلاا ؛اميَق ةبيصم نيم» :هلوقو
 .'"(مع)

 رشمكب ؟يف راوَجلا» ئرفو ،ءازلا رشمكب "٢( :ىروشلا راوجلا » :ةلؤَقَو
 ءايو ءازلا رشمكبو ةعبشم ةحتف واولا ىلع ؟ يراوَجلا» عئرُمو ،امعبشم ءازلا

 .ةلامإلاب 4 يراوجلا » ئرقو .ةئيس

 مضو ِةَيبْخَتلاب ئرفو .ميملا حتفو ةيحتلاب ٢٥[ :ىروشلا] 4 مَلْعَيَو » :ةلْوَقَو
 . '‘(مع) ميملا

 ئرفو . زيئابك» نم ءاتلا زمهب ا٧3 :ىروشلا 4 ريئاَجَك نوُبنَتُجَي » :هلوقو
 .'(ش) 4 ريبك »

 نياس فلألاو لوألا ءايلا ىلع ةزمهب [٤؛ :ىروشلا] 4 موي يتأت نأ » :ُهَلَوَقَو

 فلألا ىلع ةزمهو للا ءايلا حقب يتأي » ئرقو "ةينالا ةيبْحَتلا ءايلا حتفو

 )١( :ريسيتلا ١٩٥.

 .نامقل يف تقبسو ٧ :ريسيتلا .ديدشتلاب رماع نباو مصاعو عفان (٢)

 )٢( :ريسيتلا .رماع نباو عفان ءافلا فذحب ١٩٥.

 مدقتو :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو ،ريثك نبا اًمقوو الصو ءايلا تبثأ )٤(
 .هنع فالخب يئاسكلل ةلامإلا جيرخت

 رماع نباو عفانف ،اهعفرو ميملا بصن يف ةءارقلا امنإو ،ةملكلا هذه يف ءاتلاب ةءارق دجوت ال )٥(

 ١٩٥. :ريسيتلا .اهبصنب نوقابلاو ،عفرلاب

 )٦( :ريسيتلا ١٩٥.



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٢ ٤٩ ,٨٦

 نم ءايلا ةديدشتو ةيناتلا ءايلا نوكسو ةعبشم ةرشش ةّيِقْوَقلا ءاتلا ىلعو

 . '(ح) «مؤَيلا» ءاي ىلع ديدشت ال ىلوألا ةءارقلا ىلعو .4 موت ء

 ةزمهلا ليهشتي ٤ ئرفو ،نيتزمهب ا!٩ :ىروشلا ه انانإ ءاشي نمل» :ةلقو

 .'"(امس) ةيناتلا

 .'"همَضر هَتَضب ئرفو .ماللا حنفب [ه١ :ىروشلا] 4 َلِسزُي » : :ُهلْوَقَو

 ءاَحْلا رشب ئرقو .4 يجوي » ءاي حب ٥١[ :ىروشلا] 4 يجوي « :ُهلْوَقَو

 . )ث ُ . ٠

 :فرخزلا ةروس نمو

 ء(ةبحص) « مح » نم ءاح ةلامإب يرقو “تفق ١[ :فرخزلا] 4 مح « هلوق

 )٥ ۔
 .")نيب نيب ئرفو

 .'»(ش) هرشكي ئرفو .فيلألا مضب ٤[ :فرخزلا 4 أ » :هلْوَقَو

 ."(ش ا) هرشمكب ئرقو ،فيآلا حنمي اه فرخزلا 4 متنك نأ » :هلقو
 .'_(رفنا) ٦[ :ابنلا] « اذاهم » ئرفو ١٠[٨ :فرخزلا] اًدهَم ضرألا ط , :ُهلَوَقَو

 ةنؤم ةزمهو يازلا نومكشو ميجلا مضب اه :فرخزلاا اءزج :ةلؤَقَو

 .ورمع يبال ريبكلا ماغدإلا جيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا .عفان ١٩٥.

 )٤( :ريسيتلا .اضيأ عفان ٥ه٩

 .اهجيرخت قبس )٥(
 .ءاسنلا عضوم اهنمو اريثك اهجيرخت قبس )٦(

 ١٩٥. :ريسيتلا )٧(

 .هط ةروس يف مدقتو 0ا١٥ :ريسيتلا )٨(



 آ ٨ . صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 فلأو حنفلاب نؤئُم زوممهَم واوو يازلاو ميجلا مضب 4 اؤُرُج » ئرفو .حنفلاب

 .'"(ص) واولا ولتي

 حنفلاب اذَذشُم نيشلاو نونلا حتفو ءاتلا مّضب ١٨[ :فرخزلا 4 أَشَتُي » :هلْوَقَو

 حتفو نونلا نوكو ءابلا حنمب أني» ئرو .ةمومضم ةزمه هيلع واولاو
 .""(ص رفنا) فيلألا دعب ةمومضم ةزمهو نيشلا

 ؛ دنع مه , ئرو ،لادلا مضب ١١[ :فرخزلا 4 دابع مه َنيذَلا « :ُهلْؤَقَو

 .'"الادلا حتفو (نونلا) نوكسو نيعلا رسكب

 ءاهلا رشقو نيشلا حتفو فلألا حنقب ا فرخزلا اودهشا » :هلوقو

 .ءاهلا رسكو نيملا نوكسو فيألا مضبو ةحوتفم ةزمهب اودهشأء» ئرفو
 .'‘ةريخألا ةزمهلا ليهشتب ئرفو

 امس) ا!" :رسزلا ه لوأ لُم» ئرو 6٢٤ .فرخزلا ه لوأ لاق » :ةلؤَقَو
 .'ث(ةبحص

 نيلا (حتفي) ئرفو فاقلاو نيتلا مّضب ٢٢! :فرخزلا] 4 اًمْمْس » :ةلْوَقَو

 .'}‘(د ح) فاقلا نوكشو

 ."فيفختلاب ئرو 6ميملا ديدشتب امه ؛فرخزلاا 4 غاتَم اممَل» :ةلقو

 .اهريغو ةرقبلا يف قبسو ٨٢. :ريسيتلا )١(

 )٢( :ريسيتلا ١٩٦.

 )٣( :ريسيتلا .رماع نباو نايمرحلا ١٩٦.

 طبشن يبا ةياور نم نولاقو ،واولاو ةزمهلا نيب ةلهسم ةمومضم ةيناثلا نيتزمهب عفان أرق )٤(

 .نيشلا حتفو ةحوتفم ةدحاو ةزمهب نوقابلاو شةنكاس نيشلاو الأ اهلبق لخدي هنع فالخب

 ١٩٦. :ريسيتلا

 )٥( :ريسيتلا ١٩٦.

 )٦( :ريسيتلا .دارفإلاب (اًمقَس) ورمع وبأو ريثك نبا ١٩٦١.
 )١( :ريسيتلا .فيفختلاب نوقابلاو .ديدشتلاب هنع فالخب ماشهو ةزمحو مصاع ٧٩٦١.



 ؛يناتلا هزجلاا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٤٩٤
 بحي س۔۔۔۔۔_ ...___ ._ ۔۔۔۔ ۔۔ 7 ١

 ئرُفو ةحوتفم ةزمه هولتتو «اجج» دمب ٣٨[ :فرخزلا 4 اًنءاَج اذإ , :ُهلْوَقَو

 مع د) «ات»و لوصوم فلأو ةحوتفم ةزمه هولتتو «َءاجج» دمب 4 اًناءاَج »

 .ا (ص

 ةديدشت ءايلا ىلعو ةحوتفم ةزمهو «اي» دمب ٤٩[ :فرخزلا] 4 اهت اي ط :ُهلوَقَو

 ءايلا ىلعو ةحوتفم ةزمهو فلأ 4 4 اي , (ح) فقولاب ئرثو ةموممضَم

 ديدشتو ةحوتفم ةزمهو دملاب «اي» نوقابلا ©،ءاهلا نوكسو ةمومضم ةديدشت

 .'"'لصو 4 هيأ » ءاهلا مضو مضلاب ءاتلا
 ةَحُم 7 ؛رحاتلا» ئرقو ةفيفخ ةحتفب و ٤٩[ ؛فرخزلاا 4 ؤحاَتلا» :ُهلَوَقَو

 .'"'(ج) فلألاو . ي ا نيب 7 . ٨

 ةركك ةيناتلا ةيقوفلا ءايلا رسكي [ه :فرخزلاا ؟ ىتحت نم يرجت » :ةلقو

 4 َيِتُحَت ط ئرقو كهدم زوجيو تحخَت نم ةاَتَعُمْل ا ءاتلا نوكو ةعبشم

 .'"'ةملكلا سأر يه يتلا ءايلا حي ٥١[ :فرخزلا]

 .'(ةبحص رفنا) 4 ةَرواَسا < ئرُقو [ه٣ :فرخزلا] ٩ ةَروسأ » :هلوقو

 .'»(ش) نيتلا مضي ئرفقو ،عيمجلا حب ٥٦[ :فرخزلا] 4 اًنَلَس ط :ُهلْوَقَو

 .""(مع ر) همضب ئرقو داضلا رسكب [ه» :فرخزلا] 4 َنودنصَي » :ةلؤقَو 2 ّ ۔ ث .ث .

 )١( :ريسيتلا ١٩٦.

 (اهيا) يئاسكلاو ورمع وبأ فقوو ،اهحتفب نوقابلاو .لصولا يف ءاهلا مضب (ةيأ) رماع نبا )٢(

 .رونلاب اهجيرخت قبسو 0١٦١ !0١٦٦ :ريسيتلا .فلأ ريغب نوقابلا فقوو فلألاب

 .ازارم مدقت دقو شرول ءارلا قيقرت ىلإ ريشي هلعل )٣(
 )٤( :ريسيتلا .ورمع وبأو يزبلاو عفان اهحتف ١٩٧.

 )٥( :ريسيتلا ١٩٧.

 )٦( :ريسيتلا ١٩٧.

 )٧( :ريسيتلا ١٩٧.



 ج ٨ ٢ ٤٩٥ 7 صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 5ءانلا مضو ءاهلا حتفو ماللاو فلألا دمب ٥٨[ :فرخزلا] 4 اتّنَهلآَء « :ُهلْوَقَو

 .''(رفنا) مدقت امك كلذ مامتو ماللا رسكو فلألا ةزمهب ئرو

 ىلع ةرشككب اذه 4 ينوب { ئرفو ٦١! :فرخزلاا 4 نوغبت تاو » :ُهلْوَقَو

 .'ة . ٠ نولا

 ةرسك رشكب ؟ييابمع اي» ئرو ٦٨ :فرخزلاا ؟ تؤح ال دابعاي » :ةلؤَقَو
 كفو 6(ح مع) ةطسوتم لادلا رسكب ؟ يدابع» ئرُفو !(ص) امعبشم لادلا

 .'""(ص)لصولا ىلع « تؤَخ ال يراب اَي»

 .'"(ةبحص د ح( 4 يهتشت ط ئرفو ٧١[ :فرخزلا] 4 هيهتشَت اَم < : ُهلَوَقَو

 ءاثلا نوكو ءالا رشك كو فلألا مضب ٧٢[ :فرخزلا] 4 اًموُمْتْنروأ { : ُهَلْوَقَو

 .')(ش ح ك) ءاتلا ديدشتب ئرقو .ميملاو ءاتلا مضو

 فو ثح امهتضب ئرمو ،ءاهلا رشمكب !ه. :فرخزلاا 4 مهِيَدَل» :ةلقو
 )ف(١'.

 نوكشو واولا مضب ئرو !ماللاو واولا حنمي اها .فرخزلا 4 ذَلَو » :ةلوق
 . )٧) م أل ١

 ملو "فلأ اهدعبو ةيناثلا ليهستب نوقابلاو امهدعب فلأو نيتزمهلا قيقحتب نويفوكلا )١(

 ١٩٧. :ريسيتلا .فارعألا يف امك ةلهسملاو ققحملا نيب الأ مهنم دحأ انه لخدي

 )٢( ؛ريسيتلا .ورمع وبأ لصولا يف اهتبثأ ١٩٧.
 يف نوقابلا اهفذحو ارماع نباو ورمع وباو عفان نيلاحلا يف اهنكسو {ًالصو ةبعش ءايلا حتف )٢(

 . ١٩٧. :ريسيتلا .نيلاحلا
 )٤( :ريسيتلا ١٩٧.

 .عضوم ام ريغ يف نيفرحلا ماغدإ اريثك مدقت )٥(
 .ةحتافلا يف اهجيرخت قبس )٦(

 .ميرم رخآ يف اهجيرخت قبس )٧(



 ؛يناثلا ءعزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ . ٦

 .« انأ » دمب ئرفو ،دم الب اه١ .فرخزلا 4 ؤ انأ » .ةلو

 زمهبو «ِءامْسلا» دعب ةزمهب [ه؛ :فرخزلاا 4 ةلإ ءاملا ىف يزلا » :ةلوَقَو

 .'"(خ ح ف) هبهذم ىلع لك .4 ةلإ فأ ىلع

 ةّئِتُح ةلا ءايلاب ئرقو .ةَيِق وقلا ءاَتلاب ٨٥[ :فرخز زلا] 4 َنوُعَجرت « :ةلقو

 .'"'(ش د)

 حتفو ءايلا رشمكي ل ئرُفو ،ءاهلاو ماللا رشكي اه :فرخزلا] ِهليقَو » :هلؤقو
 .ا"( ر رفنا) (ءاهلا) مضو ماللا

 .(مع) ةّيِقْوَقلاب ئرقو .ةيتحتلا ءايلاب ٨٩! :فرخزلا] 4 َنوُمَلْعَي » :ةلَْقَو

 :ناخدلا ةروس نمو

 )خ ح ةبحص) « مح < نم ءاح ةلامإب ئرُقو ٥©فق ١[ :ناخدلا] 4 مح < هلوق

 .'٧َنيَب نيب ئرقو

 .'(رغنا) همضب ئرقو ،ءابلا رسكي [ :ناخدلاا 4 بَر» :ةلؤَقَو

 .'_(امس) هح ب ئرفو اتلا نومكشب ١٩[ :ناخدلا] 4 يتإ» :ُهلوَقَو

 .اهجيرخت قبس )١(
 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :ريسيتلا ١٩٧.

 )٤( :ريسيتلا .ءاهلاو ماللا رسكب ةزمحو مصاع ١٩٧.

 )٥( :ريسيتلا ١٩٧.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا ١٩٨.

 )٨( :ريسيتلا ١٩٨.

  



 ٤٩٧ رتح ,.ة ف صنلا قيقحت :يناتلا م مسقلا

 ةريغص ةحقو هنوشب ئرفو ،لاذلا نوكسب ٢٠( :ناخدلا] 4 تذُع » : ُهلْوَقَو

 .''(ش ح) اعم هيلع

 .'"(ح) 4 نإ ينومجرت , ئرفو ٢٠[، :ناخدلا] 4 نومججرت { : هلوقو

 نونلا ةرسك عيبشتب 4 ينولزتغعاَ ط ئرُفو ٢١[© :ناخدلا] نولزَتغاَ . :هلقو

 .'"(ج) ٩اَعَدَن » لصو ىلع

 ىلعو .هلصو ئرفو رشأ فلأ عقب ٢٢ :ناخدلاا 4 رشأق» :هلوقو

 .'"'(د ) ءازلا رسكو نيتلا نوكشي نيهجولا
 .'(م د ةبحص) اهرشكب ئرثو "نيعلا مضب ٢٥! :ناخدلا] 4 نويعو » :هلوقو

 ءاملاب (ةبحص مع ا) ئرثو .ةيتحتلا ءايلاب ( :ناخدلا ٩ يلغت » :ُهَلْوَقَو

 .'١ةيِقَوَقلا

 .'"(مع د) همضب ئرو ،ءائلا رسكب ١![ :ناخدلا 4 ةوُلِغاَق » :هلؤَقَو

 . ئرفو .4 كنإ ط فلأ رسكب ٤٩[ :ناخدلا] « تت ذ ط :ُهَلْوَقَو

 (مع) مضب ئرفو .لألا ميملا حي ةب [٥ا :ناخدلا] هماقم يف { . :ُهَلْوَقَو

 .ارارم هجيرخت قبسو ءءاتلا يف لاذلا ماغدال ريشي )١(

 :ريسيتلا )٢(

 )٣( :ريسيتلا .الصو شرو ءايلا تبثأ ١٩٨.

 )٤( :ريسيتلا .ريثك نباو عفان نييمرحلل دوه يف اهجيرخت قبس ١٢٥.

 )٥( .اهجيرخت قبس

 )٦( :ريسيتلا ١٩٨.

 )٧( :ريسيتلا ١٩٨.

 )٨( :ريسيتلا .اهحتفب يئاسكلا ١٩٨.

 )٩( :ريسيتلا ١٩٨.



 رو -.. .--
 :يناثلا ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2 ٤٩٨

 :ةعيرشلا ةروس نمو

 ٨(ةبحص) 4 مح ط نم ءاح ةلامإب ئرفو ©(ف) ١[ :ةيثاجلا] 4 مح « هلوق

 ." (خ ح( نيب نيب ئرقو

 بصنلاب نؤم 4 تايآ» ئرثو مضلاب نؤم [! .ةبناجلاا 4 ثايآ» :ةوقو
 .'"'(سش) ملاسلا ثنؤملا عمجلل رسكلا ةظفل ىلع

 .مضلاب ةّيقوَقلا ءائلا نؤَتش اه .يناجلا 4 ثاَيآ حايزلا مفيرضتو» :ةلق
 عمجلل انركذ امك رشكلا ىلع ءاتلا نيونتب (ش) ؛تايآ حيزلا» يرقو

 .'""ثنؤملا

 ةيقفلا ءاتلاب ئرقفو .ةيتحتلا ءايلاب ٦[ :ةيناجلاا 4َنوُثمؤُي » :ةلؤَقَو
 .''(ش ل ص)

 ميملا نّوَنُم ئرقو .مضلاب ميملا نّوَنُم ١[ :ةيثاجلا] ٩ ميلأ زجر نم» :ةلؤقَو

 .'}‘؛(ةبحص ح مع)رشمكلاب

 .ا»(ش ك) نولاب ئرقو .ةيحتلا ءايلاب ٤[ .ةيناجلاا 4 يزجَيل» :هلؤَقَو

 .'"مضلاب اًنَوَنُم ئرقو ۔حفلاي نّوَنُم ٦٢[ :ةيثاجلا] 4 َءاَوَس , :هلؤَقَو

 .اهجيرخت قبس )١(
 )٢( :ريسيتلا ١٩٨.

 )٣( :ريسيتلا ١٩٨.

 )٤( :ريسيتلا ١٩٨.

 .أبس يف تقبسو 6١٨٠ :ريسيتلا )٥(
 )٦( :ريسيتلا ١٩٨. .

 )٧( :ريسيتلا .بصنلاب يئاسكلاو ةزمحو صفح ١٩٨.



 ٤٩٩ ي ٨ . صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 ةَلامإڵلاب مهابخم» ئرفو "لامش ريغ (" .ةبناجلاا 4 مُهاَيْحَم ءاوس » :هلوقو

 .'"ةرشكلاك ةحتفلاو ءايلاك فيلا لعجي نأ (ر)

 مضو 4هَهَل» نم ةيناملا ءاهلا مضب ٣: .ةياجلا 4 هَهَلِإ َدَحَتا نمم » : ُهلْوَقَو

 ."!امهنوكسب ئرفو 04 اَوَه» نم اضيأ ةيناتلا ءاهلا

 نيغلا حنفب 4 ًةَوُشَع ) ئرفو ©نيغلا رشب ٢٣[ :ةيئاجلا] 4 ةواشغ « : هلوقو

 . (٣) (ش)

 .''!ف) اهجتفب ئرثو .ءاهلا مضب ا٦٠ .ةناجلاا 4 ةَعاَسلاَو » :ةلقو

 .'(ف) الامُم ئرفو ،لامُم ريغ ٢٢[ :ةيناجلا] « َقاَحَو » :هلوَقَو

 ئرفو ،ةئيكاس ةزمه هدعبو ميملا حق ٢٤! ةيئاجلاا 4 ُمُكاَوأَمَو » :هلوقو

 .'!روصقملا نم ههبشو زمممم الب 4 مكااَمَو»

 ائرفو ،ءازلا حتفو ءالا مضب !هه .ةنجلا ؛َنوجَرْخَي ال» ؛ةلزقو
 .'"«ش) ءالا مضو ءايلا حنمب 4 نوجرخي »

 :فاقحألا ةروس نمو

 )م ةبحص) 4 مح , نم اح ةلامإب ئرق دقو ©فق ١[ :فاقحالا] 4 مح ط هلوق

 .'“(ح خ) نيب نيب ئرقو 6 عبس

 .روسلا نم ريثك يفو لصفلا اذه ةيادب لوصألا يف يئاسكلا ةلامإ جيرخت قبس )١(

 (ههلإ) نم ءاهلا ماغدإ ينعي امنإو ،ةمومضم يهف (ةاوه) نم ةينئاثلا ءاهلا نوكس ينعي ال )٢(

 .ورمع يبال اريثك كلذ قبس دقو (هاوه) ءاه يف

 ١٩٩. :ريسيتلا )٣(

 ٩. :ريسيتلا (٤)

 .اهجيرخت قبس )٥(

 ٣٦. :ريسيتلا .ورمع يبال ةزمهلا كرت يف اهجيرخت قبس )٦(

 .مورلا يف هركذ قبسو ٧٧٥. :ريسيتلا )٧)

 .اهجيرخت قبس )٨(



 ؛يناتلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨
 .. جت .. 72
٠ .٠ ٥ 

 ىلع دملا ئرفو ،4 آم » ىلع دملا زوجي !ه :فاتحالاا ؟انأ امَو» :لقو

 .'(ب) « الإ نأ »

 .'"ةّيِقْوَقلا ِءاتلاب ئرفو .ةّيِبْحَتلا ءايلاب [" :فاتحالا 4 رذْنْيل» :هلقو

 .'"'( رفنا) 4 انحل » ئرقو ©[٠ه :فاقحاألا] 4 اناسحإ » :ُهلْؤَقَو

 حب 4 اهرك < ئرُفو نوكسو فاكلا مضب ١٥[ :فاقحالا] 4 اهزك ط :ُهلؤَقَو

 ."(ل امس) فاكلا

 ئرو كملا هيف زوجيو ءاتلا نوكشب 1٥] :فاقحالا] 4 ينغزؤأ < :ةلز

 . ا١٥(_ه ج) اهجتفب

 ةيتحتلا ءايلاب ئرفو حوتفملا نولاب ٦:[ :فاتحالاا 4 ليقت » :هلوقو

 ىلعو ،4 نتخ » نم نوتلا مضب ةءارقلا هذه ىلعف ا(ص رفنا) ةمومضملا
 4"٦'. نسحأ » نم نوتلا حق ىلوألا ةءارقلا

 ةيحتلا ءايلاب ئرفو "نونلا حنمب ٦ :فاتحالاا 4زَواَجَتَنَو» :هلؤَقَو

 .'"(ص رفنا) ةمومضملا

 ةدحاو ةرشمكب 4 تأ » ئرقو ارشكلاب نوتم ١٧[ :فاتحالا] ٩ فأ » :ُهلْوَقَو

 .'“(ك د) ةديدشتلا مادق ةَحنَقب 4 فأ » ئرفو ا(ش ص ح)

 ٨٢. :ريسيتلا .هنع فالخب نولاقل اهجيرخت قبس )١(

 ٩. :ريسيتلا .هنع فالخب يزبلاو رماع نباو عفان ءاتلاب )٢(

 ٩. :ريسيتلا (٣)

 ٩. :ريسيتلا )٤)

 )٥) :ريسيتلا .يزبلاو شرو ءايلا حتف ٢٠٠.

 )٦( :ريسيتلا .يناثلاب نوقابلاو ،يئاسكلاو ةزمحو صفح لوالاب ١٩٩.

 )٧( :ريسيتلا .هقباسك ٩.

 (٨) :ريسيتلا .ءارسإلا يف اهجيرخت قبس ٩.

  



 ...... لسنلا يتحت ؛ينانلا مل

 ئرفو الملا هيف زوجيو ءاتلا نوكشب ٧\] :فاقحاألا] 4 ىنناَدِتأ ط :ُهلْوَقَو

 دحاو نونو ُدَمْلاب 4 ينئادعتأ ط ئرفو ءالا حئفبو دم الب لكشلا اذه ىلع

 .'(ل) ةئيكاس ءايلاو روسكمو ددشم

 ماللا دعب نونلاب ئرفو ةيتحتلا ءايلاب ١٩ :فاقحالاا 4 هي ويلو » :هلوَقَو
 . '(ش م ا)

 رششمكلا ىلع نونلا ديدشتو فلألا رششكي ا" :فاقحالا] 4 يتإ » : ةلؤَقَو

 .'"'(امس) ءايلا حتفب ئرو ،ءايلا نوكسو

 ارشكلا ىلع ماللا ديدشتو ءابا حب ٢٣[ :فاقحالا] « ْمُكْغَلَأَو » :هلوو

 .(ح) ديدشت الب ماللا رشو ءاتلا نوكشي ئرقو

 حنفب ئرفو كملا هيف زوجيو ءاتلا نوكس ٢٣[ :فاقحألا] « يئِكَلو { . هلقو

 .ا(( ه ح( ءاتلا

 زوجيو ةمومضملا ةَيِتُحَنلا ءايلاب [٢ه :فاقحألا] 4 ىرس ال اوُحَبضَاَق « :ُهَلَوَقَو

 (حتف) ةيحتلاب أرق نمف .ةيقوفلا ِءائلاب .. :هطا 4 ىرت ال» ئرُقو ،دملا هيف

 .'٧(ك ر امس) « مهَنِكاَسَم » نم نونلا

 4 2. {. ٠
 داضلا ديدشتب ئرقو "واولا ديدشتب اه :فاقحالاا 4اولض لجب » :هلؤَقَو

 ."« زَب» دعب داضلا ثيحو واولا نوكسو

 )١( :ريسيتلا .ءايلا احتف نايمرحلاو ،نيتروسكم نينونب نوقابلاو !ةددشم ةدحاو نونب ماشه 0٧٩٩ ٢٠٠.

 )٢( :ريسيتلا ١٩٩.

 )٣( :ريسيتلا ٢٠٠.

 )٤( :ريسيتلا .فارعألا يف ورمع يبال اهجيرخت قبس ١١.
 )٥( :ريسيتلا ٢٠٠.

 )٦( :ريسيتلا .نوقابلا يناثلابو ءةزمحو مصاع لوالاب آرق ٢٠٠.

 .اهجيرخت قبس )٧(



 ؛ينانلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _
٤- ., % 7 

 .'اّلامُم ئرُفو لامش ريغ ٦[ :فاقحالا] 4 َقاَحَو » :ُهلَوَقَو

 ٩انفَرَص ذإو » غئرقو فيفختلاب ٢٩[ :فاقحالا] 4اََتْفَرَص ذإو < :ةلَوََو

 .'٢ر ل ح) » دعب داضلا ثيحو اضيأ ءازلاو داضلا ديدشتب

 4 كئلوأ غاتلؤأ » زمه الب ًدَمْلاب ٣٢[ :فاقحالا] 4 كئلوأ ايلأ , :ُهلْوَقَو

 .'" !ةمومضملا واولاك ىلوألا ،ةئيكاسلا واولاك ةيناتلا ةزمهلا

 :ك دمحم ةروس نمو

 .'"(ةبحص مع د) « اوتام < ئرُفو ٤[5 :دمحم] « اول َنيِذَلاَو , :هلقو

 ."(ف) ةَلامإڵاب ئرو ،لامشم ريغ ا" :دمحم] 4 مُهَداَر» :ةلؤَقَو

 > اهظارشَا َءاَج» ئرمو ،نيتزمَهب ١٨[ :دمحم] 4 اَهظارْشأ ءاَج ذَقَق » :هلقو

 .'»(ح ج ب) ةفيفخ ةزمهب

 .")نيلا رسكب ئرو ،نيِسلا حق ٢! :دمحم) 4 متْنَسَع» :هلوقو

 فيألاك هحتفو ميملا نوكشو فيآلا حق !:ه .دمحم] « مهل ئَلَأَو » :هلوقو

 .'(ح) ءايلا حتفو ماللا رشو فيآألا مضب 4 يلأ » ئرقو ،ءايلاو ماللا نيب

 .اهجيرخت قبس )١(

 يف نايح وبأ اهركذف ءارلا ديدشتب (انفزص) ةءارق امأو نيسناجتملا نيفرحلا جيرخت قبس )٢(

 :رظناو .ذاوشلا تاءارقلا نم يهف ‘دحال اهابسني ملو فاشكلا يف يرشخمزلاو هريسفت

 ٥١٨. ج :تاءارقلا مجعم

 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا ٢٠٠.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .رسكلاب عفان ٨١.

 )٨( :ريسيتلا ٢٠١.

  



 رح رع
 ٨ ٥٠٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .'"(ص رفنا) هجئفب ئرفو .لزألا فلألا رشب قآ :دمحم] 4 ْمُهَراَرْسِإ» :هلوقو

 و ة و

 اناب ارفو ،نولاب اممهالي ٣١[ :دمحم] 4 َمَّلْعَ »و .4 مكنولبنلو « :ُهلْوَقَو

 .'""(ص) ةيتحتلا
 .'"ةَّيِبْحَتل 4] ءايلاب ئرفو نولاب ٣١[ :دمحم] « َوُلْبَنَو < :ُهلْوَقَو

 .'٠(ص ف) رسكب ئرفو ،نيسلا حب ٣٥[ :دمحم] 4 ملسلا < :هلوقو

 :حتفلا ةروس نمو

 .'}؛(قح) هدمو همَضب ئرقو ،نيّيلا حب ا` :حتفلا 4 ِءوَسلا » هلوق

 ث .,. ِ 1 ِ و ۔۔ - ه .و .4.2 ظ
 ؛اليصأز ةركب هوُحبَسْنَو ُوقوْنَو ُوُرَوَعْئَو هلوُسَرَو هللاب اوئمؤتل» :ةلؤَقَو

 أدبم ئرقو ،ةئِقْوَقلا ءاَتلاب نهأدبم تاملكلا عبرألا ءالؤه لك ٩[ :حتفلا

 .'»(قح) ةيتحتلا ءايلاب نهتلمج

 ٨هةللا» ةظفل ميخفتو ريمضلا ءاه مضب ] :حتفلا] > هللا ُهْنَلَع ًدَماع امب « :هلقو

 .'"(ةبحص ك امس) نوقابلا هيلعو .الصو هللا ةظفل قيقرتو ءاهلا كلت رشمكب ئرئو

 نوئلاب ئرمو ،واولا لبق (ةيتحتلا) ءايلاب .٠[ :حفلاا ؟ هيتؤيَسَق» :ةلقو
 .'"(مع د)

 )١( :ريسيتلا ٢٠١.

 )٢( :ريسيتلا ٢٠١.

 )٣( :ريسيتلا .ةبعشل هقباسك ٦٢٠١.

 )٤( :ريسيتلا ٢٠١.

 .ةبوتلا ىف تركذو 0١١٩ :ريسيتلا )٥(
 )٦( :ريسيتلا ٢٠١. .

 )١( :ريسيتلا .فهكلاب اهركذ قبسو ،ميخفتلاو مضلاب صقح ٧٤٤.

 )٨( :ريسيتلا ٢٠١.



 ايناثلا ءزجلا ظافلالاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك _ ٥٠٤

 .'(ش ش) همي ضب ر ئرفو داضلا حب ١[ :حتفلا] 4 اًرَض ) . :ُهلْوَقَو

 ماللا لوخدل هديدشتب عئرفو ،ءاظلا حنقب ٦[ :حتفلا 4 متت لب » :ُهلْوَقَو

 .'"4 لب » دعب ءاط ثحو كامغدشُم هيف 4 لب ط نم نيكاشلا

 ئرفو دحوملا لادلا ديدشتو ءاتلا حنفقب [١ه :حتفلا] 4 اولذَبِث < :ةلؤَقَو

 .'"(ص) ديدشت الب لادلا رشو ةدحوملا ءاتلا نوكشب

 انرو .ةّيِتُحَتلا ءايلاب امهأدبم ٦٧[ :حتفلا] 4 هن هبذعي ذع »و .4 ةلجخذئ . :ُهلْوَقَو

 .'"'(مع) نولاب

 ةئقْوَقلا ءايلاب ئرئو .ةيوقلا ءاتلاب ا" :حتنلا نولمعت امب» :هلوقو
 )٥( ) ح)

 نكي مل ام كرتي نكاس زمه ثيَحو .ههبشو 4 ايولا» .4 ايؤلا» :ةلؤَقَو
 جرخ وأ ،ءابنإلا باب نم ةكرح لقنب ئرقو 04 مُهْنَيَت» :وخ ءانبللو ،اموزجم

 «يايؤزو ايؤؤلا» ةلامإب ئرث دقو ،ةزمممه كرتي مل هنإف ىرخأ ىلإ ةغل نم
(٦( 

 ''(ر) .

 .")هقب ئرفو ءاملا نومكشب ٢٩[ :حتفلاا « هأظش » :هلؤَقَو

 )١( :ريسيتلا ٢٠١.

 .ماشهو يئاسكلل اهجيرخت قبس (!)

 ةذاش ةءارق دجوت امنإو اذاش الو حيحص يف ال وحنلا اذه ىلع (اولدني) ةءارق دجوت ال )٣(

 ٥٤٩. ج :تاءارقلا مجعم :رظناو دوعسم نبا اهب أرق لادلا ديدشتو ءاتلاب (اولذبت)

 )٤( :ريسيتلا ٢٠١.

 )٥( :ريسيتلا ٢٠١.

 ةلامإ اذكو ،ةزمحو ورمع يبأو شرول اراركتو ازارم اهلادبإو ةزمهلا ليهست جيرخت قبس )٦(

 .يئاسكلا

 )١( :ريسيتلا .ناوكذ نباو ريثك نبا ءاطلا حتفب ٢٠٦.



 ت . , - _ ۔۔۔۔_۔

 .""(م) دم الب 4هَرَزاَف » ئرفو 514 هَرَراف » دمب ٩ :حتفلا 4 هَرَرآَف » :هلؤَقَو

 .'هجنَفب ئرفو نيللا مّضب ٢٩[ :حتفلا] 4 هقوس » : ُهلْوَقَو

 :تارجحلا ةروس نمو

 نم ةانقلا ءايلاو ةذُحوُملا ءاتلاو ةيوقلا ءائلاب اد ؛تارجحلاا 4 اونيبتف » هلوق

 ةدحوملا ءابلاو ةثلملا ءافلاو ةيقوفلا الاب « اوثََقَتَف» ئرفو "نوتلاو وتخ
 .'"(سش) ةيقوفلا ءاتلاو

 ةيناثلا (امس) ة زمهلا ليهشتب ا٩ :تارجحلا] 4 ىلإ َءىَعَت يَتَح » :لوقو

 .اث 'ءايلاك

 رفو ديدشت الب ةيقوفلا ءالا حنقب ا" .تارجحلا ؟ اوبات الَو » :ةلقو
 .ةيقوفلا ءاتلا ديدشتب ٦ اورَباَتَت الَو ,

 ديدشتب اكرقو ديدشت الب ءاتلا حب ٦٢[ :تارجحلا] 4 اوشَتَجَت : هلؤَقَو

 ٠. ء )ءالا

 ىلع اهديدشتب ئرقو .ةيتحتلا ءاتلا نوكشب !٦١[ :تارجحلا] 4 اًتِيَم { : هلؤقَو

 (٧) . ٤ . ج أ

  

 )١( :ريسيتلا ٢٠٦٢.

 لتقن داولا زمه يف فالخلا هنإو "نيسلا مضب قفتم لكلاف نيسلا حتفب ةءارق دجوت ال
 ٧١٦٨. :ريسيتلا .(هقوش) زمه الب نوقابلاو ،(هِقؤشس) زمهي ريثك نبا نع

 )٣( :ريسيتلا ٩٧.

 .اهجيرخت قبس )٤(
 .يزبلل اهجيرخت قبس )٥(

 .اهتقباسك اهجيرخت قبس )٦(

 )١( :ريسيتلا .ديدشتلاب عفانل اهجيرخت قبس ١٠٦.



 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلالاو ةحاصقلا يف بيذهتلا باتك - ٥٠٦
 \٭=۔ .. َ ٭«,_ _

 ءاتلا ديدشتب ئرثو .ديدشت الب ٣`] :تارجحلا] 4 اوُثَراَعتل < :هلوو

 ."حتفلاب

 ئرفو ٠ (ح) 4 ُمكنلأي ال < ئرثفو ١٤[ :تارجحلا] 4 مكنلت ال « :هلوقو

 .'""(ح) ءاي ىلع ةئيكاس ةزمهب 4 مكْنلاَي»

 :ق ةروس نمو

 (ءايلا) نوشو ؛ةَكنَأْلا» ىلع ةحوتفم ةزمهب [١؛ :قل ةكيألا » هلوق

 ."ماللا ىلع ةزمهلا ةكرح يقلي هلصأ ىلع شزو 4ةَكيَل» فاكلا حتفو

 ءايلاب (ج) « يديو » ئرقو ،لادلا رسكب [٠؛ :ق ديعو َقَحف» :ُهلْوَقَو
 ةكرح تبهذ ٦١٥[ :ق] 4 اتتييَعَتَ < ىلع لصو اذإف لادلا ةرشك عابشإو

 .افلألا

 .ةيحتلا ءايلاب ئرقو .ةيقوفلا انلاب "٣( :قا 4َنوُدَعوت ام» :ةلقو
 نكب ئرفو 04 راَبذأ» فلأ حب [:. .ق ؛دوجشلا راَبذأو» :ةلقو م

 .'»(ف د ا) فلألا

 .'(د) ءايلاب 4 يداتُي» ئرثو ںروسكم لادب [ :قا ات » :ُهلْوَقَو

 .اريثك ريكذ يزبلل تاءاتلا ديدشت )١(
 الو زمه ريغب نوقابلاو ءالأ هلدبأ ففخ اذإو ا (مكتلأي) ءايلا دعب ةنكاس ةزمهب ورمع وبأ )٢(

 ٢٠٢. :ريسيتلا .فلأ

 .ءارعشلا يف اهركذ قبسو 0١٦٦ :ريسيتلا )٣(

 )٤( :ريسيتلا .شرو لصولا ىف ءايلا تبثأ ٢٠٢.

 )٥( :ريسيتلا .ءايلاب ريثك نبا ٢٠٢.
 )٦( :ريسيتلا ٢٠٢.

 :ريسيتلا .طقف فقولا يف ريثك نبا )٧(



 ٨٨ ٥٠٧ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ئرفو }(د) ءانلاب 4 يداملا { ئرفو ءاي الب ٤١[ :ق] 4 داتشملا < :ُهلْوَقَو

 .'(ح ا) 4 نم ياتلا »

 ."لصولا يف ؟ ييعو » ئرمو ،ءاي الب [!ه :ق] ديعو » :هلوقو

 :تايراذلا ةروس نمو

 ريخألا لاذلا حتفو ةقفلا ءاثلا رسكب ١! تايراذلال ؟ اؤْرَف تايراذلا » هلوق
 .")حتفلاب لاذلا ديدشتو ةيقوفلا ءاتلا نوكشب ئرُفو ديدشت الب

 ) هيَضب ئرو .ماللا حب ٢٢! :تايراذلا] 4 لثم : :ُهلْوَقَو

 نيسلا رشكب 4 ملِس لاق » ئرفو ٢٥[، :تايراذلا « مالس َلاَت » :هلوقو

 .ث}؛(ش) ماللا نوكسو

 .'"(ر) ؛ةقغَصلا» ئرفو [٤؛ :تايراذلا 4 ةقعاصلا » :هلوقو

 . !( (ةبحص

 .'"!«ش ح) هرشب ئرفو ميملا حئقب ٤٦[ :تايراذلا] « َموَقَو : ُهلَوَقَو

 :روطلا ةروس نمو

 اددشم ءانلاو ةكرح هل ال فلألا ٢٦[ :روطلا] 4 ْمُهُتَيَرُ مهنبا و » هلوق

 ءاَنلا مضو ءاتلاو ءالا ديدشتو ءالا رشو لاذلا مضب 4 مها ْمُهْنَعَبَتاَو ط

 ."ءاهلاو ءاتلا رسكي ٤ ئرُقو . ( ك ح) ءاهلاو

 )١( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو ،ريثك نبا فقولاو لصولا يف اهتبثأ ٢٠٦.

 ٢٠٢. :ريسيتلا .شرو لصولا يف اهتبثأ ()

 عضاوملا نم ريثك يف ورمع يبأو ةزمح ماغدإ ركذ ق قبس )٢(
 )٤( :ريسيتلا ٢٠٣.

 .دوه يف هركذ قبسو 5١٦٥ :ريسيتلا )٥(

 )٦( :ريسيتلا .يئاسكلا ٢٠٣.

 )٧( :ريسيتلا ٢٠٢٣.

 ،نوثلا دعب فلاو نون نيعلاو ءالا ناكساو فلالا عطقي (مهانعبتأو) ورمع وبا آرق )٨(



 ؛ينانلا "زجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك / 0٥٨,١

 .'(ح ك ا) فيأألاو ءابلا رسكي ا١٢ :روطلاا 4 ناميإب » :ُهلْؤَقَو

 ام»و .4 امَو» لصوب ءاهلاو ءائلا رسكب ٨( :روطلاا 4 امو مهِتاَيَرُذ» :ةلقو
 ؟مماَتْغبثأَو» "ميملا يف ميملا مغدي نم 4 ْمُماََْلأ امو » اهدم زوجي
 ."(ح ُ )

 ئرفو مضلاب نانّوَنُم امهالك ٢٣] :روظطلا] 4 خيثأت الو اهيف وغل ال < :ُهلْوَقَو

 .'"(قح) ميملا ىلعو واولا ىلع ةدحاو ةحب امهنم دحاو لك

 .'‘'(ر )١ هجَْقي ئرُفو فلألا رسكب ٢٣[ :روطلا] 4 نإ » :ُهلْؤَقَو

 .(ر رفن ا) ؛َنورطيَصُملا» ئرمو ،ا×١ :روطلا ؟ َنوزطيتمملا» :ةلقو

 . ث'(ف) يازلاو داّصلا نيب فرحب ئرُفو

 سا اهجننب رثو .ةيحتلا ءايلا مضب اها ؟ةوفتضي» هلوو
 ش ) )٦)

 ورمع وبأو رماع نباو ©نيعلا دعب ةنكاس ءاتو نيعلا ءابلا حتفو فلالا لصوب نوُتابْلاَو =

 ديجؤئلاب وُئابلاو ۔ورمغ وبأ اهرسك ٨ءاثلا رماغ نئا مض "عمجلاب (ناميِإي مهتايرذ)
 ٢٠٢. :ريسيتلا .ءاثلا عفرو

 .ذاش الو حيحص يف ال ىرخأ ةءارق اهيف سيلو ثءارقلا نيب قافتا عضوم اذه ()

 حتفو ديحوتلاب نوقابلاو ،ءاتلا رسكو عمجلاب (مهتايرذ) ورمع وبأو رماع نباو عفان أرق (")
 ةيشاحلا يف (مهانعبتأ) جيرخت قبسو .ءارقلل نيلثملا ماغدإ ركذ قبسو 0٦٠٢ :ريسيتلا .ءاتلا

 .هذهل ةقباسلا

 .ميهاربإو ةرقبلا يف اهتاليثم ركذ قبسو ٨٦٢©0 :ريسيتلا .ورمع وبأو ريثك نبا ةدحاو ةحتفب أرق )٢(

 )٤( :ريسيتلا ٢٠٣.

 نيت دألخ نع فالخب ةَرمَحَو نيلاب (نورطيسملا) مامهو هنغ فالخب صفَحَو لبنق )٥(
 تسيل ءارقلا ءامسأل فلؤملا زومرو ٦٠٤{ :ريسيتلا .ةصيلاَخ داصلاب نوتاَبْلاَو ،ىازلاو داضلا

 همد

 ( ٦ ) ١ ريسيتل : ٢٠٤.



 ٨ ٩ 0٠ صتلا قيقحت حت :يناثلا مسقلا

 :مجتلا ةروس نمو

 ىلإ ١! :مجنلاا ؟ئىَومَم» هلوق نم ةروسلا هذه يآ رخاوأ "مهضعب لامأ

 .ا" :مجنلاا 4 اًئيَش » الإ [ه٦ :مجنلاا 4 ىلوألا رذنلا »

 نيب ةلامإلا يف .نيب نيب هادع امو ءار [هيف] ناك ام (ح) مهضعب لامأو

 .'هئار ةحتفو هفلأل ةلامإلاب امهالك «ىأز» نيب

 .'"[هرجخآ] ىلع ءاهب فقو . «تاّلا»

 .""'ةلامإلاب هلثمو هتلامإب ئرو ،ءاي اهدعب ءار لك لامأ (ح)

 نيلاحلا ىلعو ءاقفخم ئرمو .ميملا ديدشتب ا٦ :مجنلاا 4ةَرِم» : هلوقو

 .'(ح) ءالا حتفو ميملا رشمكب

 ؟ُآر» ئرفو ،ءاهلا مضو فلألا دمو ءازلا حق ١٢ :مجنلاا 4 آَر » : هلقو

 .'٧(ف) ءاهلا مضو ةروسكم ةزمه فلألا ىلعو ءالا حب

 حنفب ؟ةنورمَتََأ» في ريغب ئرُمو ،فيأب ا" ؛مجنلاا 4 هَنوُراَممْتَمَأ » :ةلقو

 .'"(ش) نولا حتفو ءازلا مضو ميملا نوكسو ءاتلاو ءاملاو فألا

 )١( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح أرق كلذب ٦٠٤.

 نيب كلذ عيمج شروو ،نيب نيب كلذ ادع امو ،ءار هيف ناك ام كلذ نم ورمع وبأ لامأ (؟)

 ٢٠٤. :ريسيتلا .حتفلا صالخإب نوقابلاو ،نيب

 .عضاوم ةدع يف كلذ ركذ قبسو 0٦٠ :ريسيتلا .يئاسكلا فقو كلذب )٢(

 عفد ثيح ءاي ءارلا دعب ناك اذإ فاكلا ةحتف يرودلا ةياور يف يئاسكلاو ورمع وبأ لامأ )٤(

 ٥٦. :ريسيتلا .ههبشو (نيرفاكلاو ،نيرفاك) :وحن

 نظاو ،ذاش الو حيحص يف ال ؛ميملا ديدشت الو ءارلا فيفختب ةءارق اهب دجوت ال (ةزم) )٥(

 ١٧٧/٩. ج :تاءارقلا مجعم :رظني .خسانلا نم فيحصت كلذ

 .رطسأ لبق اهيف ةلامإلا ركذ قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا ٢٠٤.



 ؛ينانلا ثزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك - ٥١٠
 رحس ,

 .'اةَلامإڵاب ئرفو © لامش ريغ ١١[ :مجنلا] 4 غاَو ط .ُهلَوَقَو

 .'"همَضب ئرفو ءاتلا حب ٢٠] :مجنلا] 4 ًةاَنَمَو ط :هلوقو

 ىلع ةنيكاس ةزمهب 4 ىرفِض» ئرفو ، زمه الب ا" :مجنلاا 4 ىزيِض» :ةلوق
 .ةيآ سأر ةملك رخآ هانثم ءاي لك :ليق ،فيألاك ةَحنَق يازلا ىلعو ىلوألا ءايلا

 .'"(خ ح) نيب نيب ئِرقو
 نم ةاَتَقُمْلا ءالا ةزمَههبو ةدمب اس" :مجنلا] « رئابك َنوُبنَتجَي َنيِذَلا» :هلوقو

 .'!(ش) « رئابك»

 ىلعو ،(ش) ةرشكب ئرفو فلألا مضب ٣٢[ :مجنلا 4 ْمُكتاَهَمأ » :لوقو

 .اث(ف) ميملاو فلألا رشكب ئرقو .ميملا حب نيهجولا

 (ش) ةلامإلاب > ىيخأ » غئرُقو 6ا[٤٤ :مجنلا] « يخأو تات وفمه» :هلوقو

 .'`'(ءافلاب) اقوشْنم ناك اذإ ههبشو

 نيملا نوكسو حتفلا ىلع نولا ديدشتب [: :مجنا) ةأشنلا» :ةلوق

 .'"'(قح) ةزمه الب اذه ىلع ئرفو ،فيألا ىلع ةحوتفم ةزمهبو
 الب ئرفو فللاو ماللا ىلع ةزمهلا ٥٠[ :مجنلا] 4 ىلوألا اًداَع» :ُهلْوَقَو

 .اهجيرخت قبس )١(

 ،زمهلاو دملاب (ةءانم) اهأرقي ريثك نبا امنإو "مض الو حتف الو ءاي يف تسيل انه ةءارقلا )٢(

 ٢٠٤. :ريسيتلا .زمه الو دم ريغب (ةانم) نوقابلاو

 .ةلامإلا ركذ مدقتو ٦٠٤، :ريسيتلا .زمه ريغب نوقابلاو ،زمهلاب ريثك نبا )٣(

 يف اهركذ قبسو 0١٩٥ :ريسيتلا .(مثإلا رئابك) نوقابلاو (مثإلا ريبك) يئاسكلاو ةزمح )٤(

 .ىروشلا
 .عضاوملا تارشعو ءاسنلا يف اريثك اهجيرخت قبس )٥(

 )٦( :ريسيتلا :رظناو .ةروسلا لوأ يفو اريثك هركذ قبس ٤٦ ۔ ٥٠.

 .توبكنعلا يف اهجيرخت قبس )١(

  

 



 ٦. ٥١ صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 اذاع» ئرفو ءءابلا ىلع فيألا لثم ةحقو في ماللا ىلع ةديدشت البو زم
 ء(ب) فيألا لسم ةحتف ءايلا ىلعو في ماللا لؤأألا ىلع ةزمه 4 ئنألا

 ."نيونتلا رسكب 4 ىلوألا اعَو»

 ؟اوُمَن» ئرئو لادلا ىلع ةذجاو ةحْنَفي [ه١ :مجنلاا 4ةوممَتَو » :هلوقو
 .'"(ر رغنا) '١١اقرصنم انوَنُم

 '٠'[.رمقلا ةروس نموا

 ةرشكب ؛ عاذلا غذي , ئرفو ةدرفم نيع لك ٦[ :رمتقلا] 4 عاذلا غذ < هلوق

 هرشكب ؟ ىلإ يعادلا , ئرفو !ةريغص ةرشككب ئرُو ةطسوتم ءايلا ىلع

 .4 ىلإ » لصول ءاتلا حتفو نيعلا ىلع ةعبشم

 . رولاق ىناو ءاهيف نوثلاماغداو ةزمهلا ةكرحب مأللا مضب (ىلوألا اداع) ورمع وباو عات ()
 اللا ن .. ۔ ه ه . 1 , ,, ۔ .
 ملا نونكسيو نيونتلا نورسكي نوُئاَبْلاَو .واولا عضوت يف ةنيكاس ةرَمَهِي ماللا ةمض

 ةثالث و , . - ۔ ؟ . ..
 ا هن / . . . ٠ ٨. ررغ يما بغت ىلع (ىلرالا) هلوقب ءاذينالا يف زوجيؤ ءامدب ةزمهلا نوققحيو
 . مصب (ىلول) يناثلاو افدغب ماللا 7 لضقلا ةَرمه تابثاب (يلَولا) اهدحأ :هجو

 ..ي رئاج ناهجؤلا ناذهو .ةكرحْا ليي اهنع ءاتغتسا اهلبق لضقلا ةزمه فذحو
 " مالل ناكساو لشضزلا ةزمه تابثاب (ىلوألا) ثرزاثلاَو .شرو بقذَتم يف ههبشقؤ

 :. بهد ىلع ةعِلكْلا ز هب ءابنالا يف زوجي كِلَذَكَو ،امهدغب لغلا ءاق ةزمه
 و .واولا لع 1 .< ۔ ۔ . 3 . .+ .

 || قلا ىلع ةنيات :زمهو ماللا مضو لضا ةزمه تابثإب (ىلؤلآ) :اضيا هجوأ
 .ديهيئإ _ . بأ وك (ىنوألالو .واولا زمهو لضولا ةزمه فذحو ماللا مضب
 ٨77١ باتك يف كلذ يف ةلعلا نم هننبنب امل امهبهذمب اهسيقاو هوجمؤلا نسحا يبع
 ٦٠٤ ٢٠٥. :ريسيتلا

 :ريسيتلا .فلألا . ..۔ ريسيتلا .فلأل .اهجيرخت قبس ()
 اب نوفقيو نيونتلاب نوقابلاو ،لادلا نوكسب نافقيو نيونت ريغب ةزمحو مصاع )٢(

 ٦٠٥.

 .لصالا نم طقاس ةروسلا مسا )٤(
.٦٠٦ : - 

. ً ٠ 

 )٥( ريسيتلا .ورمع وباو شرو لصولا يف اهتبثأو ،اممقوو الصو يزلا ءايلا تبثأ

  



  

 ؛يناخلا ءزجلا١ ظافلالاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي ٦.٥٢

 ."فاكلا نومكشب ئرقو فاكلاو نوتلا مضب ا٦ :رمقلا 4 رك » :لوقو

 ئرفو ،احوتفم نيشلا ديدشتو ءاخلا مضب [ :رمقلاا اع :ةلقو
 ."نيشلا رسكب ؟ اعِشاَخ »

 ةرسمكب ؟ ىعادلا » ئرفو ‘ةروسكم نيعب اه :رمقلاا 4 عاذلا ىلإ» :ةلقو

 ىلع ءايو نيعلا ىلع ةفيفخ ةرئسمكب 4 يعاذلا » ئرُفو ،ءايو نيعلا ىلع ةعبشم

 .'"'4 لوقت « لصو

 .")ءالا ديدشتب عئرفو ؤفيفختلاب ١[ :رمقلا ه اَنْحَتَفَت» :هلوقو

 ثيح نيعلا رشمكب ئيفو ،ءايلاو نيعلا مضب !" .رسنلا اويغ» .ةؤ
 .'"'(مد ةبحص) َعَقَو

 ةرسك ءارلا ىلع 4 َذَقَلَو يرذئَو < ئرقو ١٦[ :رمقلا] « رذئَو يباذع » :ُلؤَقَو

 .'"(ج) هولتي امبو روكذملا لصولل ةعبشملا يهو ةغلابم

 لصولل لؤألا لعم 4 انإ يرذئ» ئر قو 6اد :رمتلا ؛رذنو» :ةلقو
 .'"( ج)

 ةرشقلاو لوألا لثم « ذقَلَو يرنو » خئرفو ءاه .رمقلاا « رذئو» :هلؤَقَو
 .'“ءالا ةعبشملا

 ٢٠٥. :ريسيتلا .ريثك نبا )١)

 ٢٠٥. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ (٢)

 ٢٠٦. :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو ،ريثك نبا نيلاحلا يف ءايلا تبثأ )٣(
 .اهركذ قبسو 8١٠٢ :ريسيتلا .ديدشتلاب رماع نبا (٤)

 .رجحلا يف اهجيرخت قبس )٥(

 ٢٠٦. :ريسيتلا .هدحو شرو لصرلا يف ءايلا تبثأ )٦()

 .هقباسك )٧(

 .هقباسك )٨(



 ٥١٢ ,ىخ رب صنلا قيقحت :يتالا مسقلا

  

 ئرفو ؛موُمضَم فلأو ةحوتفم ٍةزُمَهِب ٥"[ :رمقلا 4 ركذلا يقلأ ط : .ةلزَقَو إ

 ."فلأ امهنيب نولاَقو .هلثمو ةيزاَقلا ليهشتب (كامس) 4 يقلأ <

 .""!(ف ك) ةيقوفلا ئرفو .ةيِتُحَنلا ءايلاب ٢٦[ :رمقلا] 4 َنوُمَلْغَيَس 7 ُهلْوَقَو

 .'"ج) لئاوألا لثم انإ يرذئو» ئرو ٠"! ؛رمتلاا « رذنو » :ةلؤَقَو

 27 هفقو يف اڵلامئ ئرفو لامُم ريغ ٥] :رمقلا] ٩ ةمغن هز » : :ُهَلْوَقَو

 حتفو نونلا نوكسو فلألا حئفب ٣٦[ :رمقلا] ٩ انَتتظَب مهَرَدن ث . :ُهلْوَقَو

 (٥. ح) ءالا نوكسب اذه ىلع ئرفو ،ءاَرلاو لاذلا

 واولاو ۔(ج) لئاوألا لثم الو يرذئو» ئرفو !"7 .رمقلل رذنو » :ةلوق
 ."واولا حنقبو اذه ىلع ئرفو ؤبرعم ريغ « ذَقَلَو» نم

 فلألا ىلع الو ؛َءآَج» ىلع ةدملا ٤١[ :رمقلا 4 لاع ءاَج دَقَلَو » :ُهَلْوَقَو

 ىلع ةلملا 4 َلاَء اًَح ط ئرفو ماللاو فلألا ىلع ةّذَملا الإ 4 لاع ط نم ءىش

 .""(ج ح د) ماللا ىلع ةّحْمَفو فلألا ىلع حتفو ةزمه الو 4 اج ط

 .اهريغو ةرقبلا يف اهجيرخت قبس ()
 )٢( :ريسيتلا ٢٠٦.

 .اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا .يئاسكلا ٥٤.

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (زذنأ)و ،ذاش الو حيحص يف ال ةءارق ةملكلا هذه يف دجوت ال )٥(

 .خسانلا نم فيحصت هنظأو "هثار مزج حصي ال

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )٧١(



 !ىناثلا لا هزجلا ١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 3 - -- ٠
 __ ا ۔۔۔۔۔۔۔ __ ۔۔۔۔_.۔____ __ ۔۔۔_۔_۔۔_۔__ - - «,

 :نمحرلا ةروس نمو

 .و» عفرو ءاتلا مضب [" .نمحرلا ؛وفضقلا ود ثَحلاَو» هلوق
 ؟ ناحيرلا » ئرفو .(ك) نونلا حب «ناَحيَزلاو .وذو ،ءابلا» .«ناَحْيَزلاو

 ."ةركلا
 ءالا مضو ءاخلا نوكسو ءابلا حي ٢٢[ :نمحرلا] 4 ث جرخت . :ُهلَْقَو

 ميجلا مضو ءالا حتفو ءاخلا نوكشو ءايلا مضب 4 جرخي 7 ئرفو .ميجلاو

 .'"(ح ا)

ُ ٥ 

 .'"'(ر) ةلامإلاي ئرق رقو ٢٤[ :نمحرلا] 4 راَوَجْلا ُهَلَو » . :هلقو

 ركب ئرُمو ،حتفلا نيشلا ىلع ةزمه الب (!! :نمحرلاا ؟ تآقنُملا» :هلوقو

 .اث ؛'فلةلاو نيشلا نيب ب ةحوتفم ةزمهو نيشلا

 '"ءاوس بارعإلاو ءايلاب ئرفو ،نوتلاب ٣١[ :نمحرلا] 4 غرْفَنَس » :ةلقو

 ءاهب 4 ةيأ » نوقابلاو .4 اَهْيَأ» ىلع مهضعب فقو ٨( .نمحرلا 4 نالَقنلا ةيأ»

 .'»فيأ الب ءاهلاو ءايلا مضب ا١٠ .نمحرلا ؟ ناَلقَلا ُهيأ» ئرفو ؤفي الب ةحوتفم
. }. .  

 . 7 ٥ كب ئرقو ©ني 2 أأ مضب ] :نمحرلا] 4 ظاَوُش ط :هلؤقو

 هادع امو رسكلاب (ناحيرلاو) يئاسكلاو ةزمحو ‘تاملك ثالثلا بصنب رماع نبا أرق )١(

 ٢٠٦. :ريسيتلا .ثالثلا عفرب نوقابلاو ،عفرلاب

 )٢( :ريسيتلا ٢٠٦.

 .يئاسكلل ةلامإلا ركذ قبس ()

 )٤( :ريسيتلا .نيشلا رسكب هنع فالخب ةبعشو ةزمح ٢٠٦.

 )٥( :ريسيتلا .ءايلاب يئاسكلاو ةزمح ٢٠٦.

 .فرخزلاو رونلا يف ةلصفم اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا .ريثك نبا ٢٠٦.



 ٨ ,.0١٥ , صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا

 نؤئش 4 ساحو» ئرفو .مضلاب نؤش ٢ .نمحرلا 4 ساَحْتَو » :هلؤَقَو
 َ .'"(قح) رشمكلاب

 ."الام ئرو }لامُ ريغ ا:` ؛نمحرلاا 4 تفاح » :هلقو

 .'"'هقضب ئئرقو ميملا رسكب اه .نمحرلا 4 َنهْفظَي مل» :هلوقو
 ةلامإب عقو ثيح ههبشو ئرفو "لامش ريغ ا٠٢ ؛نمحرلاا 4 تارِيَح » :هلقو

 اٹ)ةريَب نيب نيب ئرقو ءارلا

 ."هيف لوقلا ىضم دق :٧[ :نمحرلا] 4 َنْهْنمظَي » :ُهلْوَقَو

 ك) « وُذ» ئرو 6اء٨ ؛نمحرلاا 4 يذ َكبَر مشا » :ةلؤَقَو

 :ةعقاولا ةروس نمو

 (رفنا) يازلا حفب ئرفو "يازلا رسكي ا" .ةعقاولا 4 َنوُقزْني الو » هلوق

 .''ءايلا مضب نيهجولا ىلع

 روخ» ارثو !مضلاب نانؤَنم امهالك [:" :ةعقاولا 4 ّنيِع ًروُحَو» :ةلؤَقَو

 .'"رشمگكلاب نانّوَتُم « نيع

 .'ءازلا نوكب ئرقو ،ءازلاو نيعلا مضي ٢١( :ةعقاولا 4 ابرع » : ُهلْؤَقَو

 )١( :ريسيتلا ٢٠٦.

 .اهجيرخت قبس ()

 ٢٠٧. :ريسيتلا .مضلاب يئاسكلا نع يرودلا ()
 .اهجيرخت قبس ()

 )٥( :ريسيتلا .مضلاب يئاسكلا نع يناثلا يوارلا ثراحلا وبأ عضوملا اذه يف ٠١آ.

 )٦( :ريسيتلا ٢٠٧.

 )٧( :ريسيتلا ٢٠٧.

 )٨( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ٢٠٧.

 )٩( :ريسيتلا .ةزمحو ةبعش ٢٠٧.



 ناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 2`
 ر,:-۔. ور ٦ ١ ٥

 اين زجلا) ظ او ةحاصقلا يف - بذهتلا -

 ئرفو ٠ ءاتلا مادق ةروسكم ةزمهو حوتفم فلأ ]؛٧ : :ةعقاولا] 4 اذ ) . :ُهلَوَقَو

 )ح ن ل ب) لاذو ءايو لصو فلأ مث فلألا لبق ة ةحوتفم ةزمهب 4 اذياة ط

 .فلأ لاذو ةروسكم فلأب 4 اذإ » ئ ئرفو

 .""(ش ع ا) هرشمكب ئرُو "ميملا مضب « اتنُم» ؤ .ةعناولاا ؟ اتف ادإ »

 .٩انؤابآ» نم لوألا فيألا ىلع ةدملا [٤ه :ةعقاولا انؤابآ وأ » :ُهلْوَقَو

 ةمومضملا ةزمهلا نيهجولا ىلعو ،هل قباطملا فلاو ءابلا نيب ةذملا ئرمو

 ئرفو !ماهفتسالا ىلع 4 وأ » نم واولا حب ئرثو ،(ك ب) واولا ىلع

 '"١ماهفتسالا ريغ هلثم ام ىلإ فطعلا ىلع هنوكب

 .'"(ررفن) هجئقب ئرُفو ©نيشلا مضب [٥٥د :ةعقاولا] 4 ميهلا تزُش < :ُهلْؤَقَو

 .هفيفختب ز دب ئرفو لادلا ديدشتب هب ٦٠[ :ةعقاولا] 4 اتزَذَق نحت < :ُهلْوَقَو

 ةزمه الب ؟ ئرُقو .ءالا ىلع ة ةحوتقم ة ة زب `٦] : :ةعقاولا] 4 مُكَتشنئَ و ط :ُهلوَقَو

 .'أ(ف) ءاتلا حب لب

 نيشلا ىلع ةدحو ةغلابم ةحتف نيشلا حنمب ٦! ؛ةعتاولاا ةأشتلا» :ةلقو

 ."ءاهلاو فلألا نيب (قح) ةحوتفم ةزمهو فلألا نود ىلإ

 ؛ماهفتسالاب امهيف نوقابلاو .ربخلاب يناثلا يفو ماهفتسالاب لوألا يف اءرق يئاسكلاو عفان )١(

 ٢٠٧. :ريسيتلا .دعرلا لوأ يف الصفم مدقت امك مهلوصأ ىلع مهو

 ٩١. :ريسيتلا .نارمع لآ يف اهجيرخت قبس (؟)

 .تافاصلا يف اهركذ قبسو 0١٨٦ :ريسيتلا .اهحتفب نوقابلاو واولا نوكسب رماع نباو نولاق )٣(

 )٤( :ريسيتلا ٢٠٧.

 )٥( :ريسيتلا .ريثك نبا ٢٠٧.

 .لوصالا يف مدقتو فقو اذإ ءاي اهلدبي ةزمح )٦(

 .مجنلاو توبكنعلا يف اهجيرخت قبس )٧١(

  



 ٥١٧ ه7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 .ح

 ةزمهو حرتفم فلأب 4 ايأ , ئرفو ٦٦[ :ةعقاولا] َنوُشَرْغُمَل ان » :ُهلْوَقَو

 .'(ص) حتفلا ىلع نوتلا ديدشتو ةروسكم

 ميملا حتفو ءاتلا رشب 4 عقؤمي 7 ئرثو 5٧٥ :ةعقاولا] « عاو ب » :ُهلْوَقَو

 ."نيعلاو فاقلا رشو واولا نوكسو

 نو ثح اهنوكشب ئرقو ،ءاهلا مضب [هه :ةمتاولاا 4 قح وهَل» :هلوت
 (٣)

 . (ر ح ب)

 :ديدحلا ةروس نمو

 ئرفو .ميجلا حقنو ءالا نوكسو ءاّنلا مضب [ه :ديدحلا] 4 غَجزَت » هلوق

 ."(ك ش) ميجلا رشقو ءارلا نوكسو ءائلا حنمب 4 غجزت»

 ئرفو فانلا حتفنو 4 َذَخَا ط حب ٨[ :ديدحلا] 4 ُمكَقانتم َذَحا { : :ُهَلْوَقَو

 .)فاقلا مضو ءاخلا رشكي 4 ذخأ » فأ مضب

 نؤنم 4ٌلُك» ئرو .4الُك» بصنب ا .ديدحلا 4 ىتشُحْلا نلا َدَعَو الكو »
 ٠ '_١مضلاب

 داًّضلا حتفو ءانا مضو ءالا حق (ن) ٦١[ :ديدحلا] 4 ةعاضق < :ُهَلْوَقَو

 ءالا مضب هنأ الإ ةفصلا هذه ىلع رفو ©ءاهلا مضو ءاقلا حتفو نيعلا رشو

 حتفو اهرشو نيعلا ديدشتب 4هَققَضْيَف» ئرقو ،(ش امس) ءاهلاو ريخألا

 )١( :ريسيتلا ٢٠٧.

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمح ٢٠٧.

 )٣( .ارارم اهجيرخت قبس
 .ارارم اهجيرخت قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأ ٢٠٨.

 )٦( :ريسيتلا .رماع نبا ٢٠٨.



 ؛ينانلا هزجلاا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ه ٥١٨
   ۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔_ ۔۔۔۔_۔ _ ۔ ×,

 ةيناتلا ءاقلا مضب هنإ الإ ةفصلا هذه ىلع ئرقو ،(ك د) ءاهلا مضو ةيناتلا ءاقلا

 .'ءاهلاو

 نوكشو ٩اَنوُرَظْنا» فيأ لصوب [ :ديدحلا ؟ انورَظْنا اوُتَمآ» :هلوقو

 فلأ عطقب « اتوزظنأ اوَُمآ» ئرقو ،ءاظلا مضو ءاظلا لبق يذلا نولا

 ."ءاظلا رشو نونلا نوكشو ٩«اّنوظْنَا»

 ءازلا رشو داضلا مضو ءالا حنمب ٣: :ديدحلاا 4 مهتن برضف » :ُهلْوَقَو

 نم ءاتلا نوكش ئرّتو 04 مُهَتْنَب» نم ءاتلا حتفو برض » نم ءاتلا حتفو
 .'"'(ح) هحتفو 4 مُهَتنَي» نم ءاتلا ديدشتو 4برض»

 دعب زمه الب ه هللا مأ اَج» ئرمو ،نيتزمهب (٠ث .ديدحلا 4 هللا ؤمأ َءاَج»و
 .'‘'(خ ح ب) « ؤئأ» ةزمه الإ ؛اَج»

 .}(ك) ةيقوفلا الاب ئرُقو .ةيتحتلا ءايلاب [١ه :ديدحلا 4 ذخؤي ال» :هلزقو

 كيذَكو ،الامش ئر قو ؤ،لامش ريغ [١د :ديدحلا 4 مكاوأت » :ةلز
 .'`الامش ئرفو ،لامُم ريغ ؛ممكاَلؤَم»

 رفن) يازلا ديدشتب 7 فيفختلاب ٦[ :ديدحلا 4َلَرَت اَمَو» :ُلْوَقَو
(٧( ( - 

 ريغ نم نيعلا ديدشتب رماع نباو ريثك نباو ءاهعفرب نوقابلاو ءافلا بصنب رماع نباو مصاع )١(
 .ةقيقد تسيل ءارقلل انه فلؤملا زومرو 0.٨١ :ريسيتلا .فيفختلا عم فلألاب نوقابلاو ؤفلأ

 مضو مضلاب اهنوثدتبيو لصو ةزمهب نوقابلاو ،ءاظلا رسك عم ةحوتفم عطق ةزمهب ةزمح )٢(
 ٢٠٨. :ريسيتلا .ءاظلا

 .ورمع يبال ارارم اهجيرخت قبس )٣(

 .ازارم اهجيرخت قبس )٤(
 )٥( :ريسيتلا ٢٠٨.

 .اهجيرخت قبس )٦(
 )٧( :ريسيتلا .فيفختلاب صفحو عفان ٢٠٨.

  



 ٨ . ٥١٩ _ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 فيمختب ئرفو : نبي وهو :فخت :2 و :لادلاو داصلا ديدشتب ٨[ :ديدحلاا 4 َنيقّدَصُملا » .هل دق و

 ديدشتب ١١[ :ديدحلا] 4 تاقُدَّصُملاَو { :هلؤَقَو ،(ص د) لادلا 7 داصلا

 .'"لادلا ديدشتو داصلا فيفختب ئرُقو لادلاو داصلا

 .'"(ص) هَمَضب ئرفو ءالا رشمكب ٢٠[ :ديدحلا] 4 ناَوضرَو ط :ُهلْوَقَو

 فلأ دميو دملا 4 امب { يف زوجي ٢٢[ :ديدحلا] 4 مُكاتآ امب < :ةُلوَقَو

 .'"(ح) ؛مكاتأ» ئرمو ،امهنم لؤألا « مكاَتآ»

 ءاهلا مضو ةنلا» نم ءاهلا حق (!! :ديدحلا) 4 يغلا وه ةئلا نق » :ُهلوَقَو

 لخدنل ؟ ؤُه» نم ءاهلا ديدشتو ةللا» نم ءاهلا نوكشب ئرثو }4 وه» نم
 .'"'(مع) 4 نقلا ةللا ًنإ» ئرقو ،ىرخألا يف امهدحأ

 .'"(ش) اهجتفب ئرو .4 لخبلا » نم ءاتلا مضب !٢[ :ديدحلا 4 لخلاب ط .ُهلوَقَو

 حتفو ءاتلاو نوتلا مضو واولاو نونلا ديدشتب ٢! :ديدحلاا ةوبنلا » :ةلقو

 ةزمهو واولا ىلع ةزمممو ةديدشت نونلا ىلعو ءاتلاو نونلا مضي ئرقو ثواولا

 .'»ءاج ثيح ةملكلا مادق ةدمو ةحوتفم

 ءايلا ليهشتب ئرو اةحوتفم ءايلا زمهب ٦[ :ديدحلاا ؟الَتل» :ةلقو

 ٧. 'ةحوتفم

 )١( :ريسيتلا .ةبعشو ريثك نبا داصلا فيفختب نيتملكلا الك ٢٠٨.

 .اهريغو ةبوتلاو نارمع لآ يف اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :ريسيتلا .دملاب نوقابلاو رصقلاب ورمع وبأ ٢٠٨.

 يبال ريبكلا ماغدإلا مدقتو 0؟٨٠ :ريسيتلا .اهتابثإب نوقابلاو (وه) فذحب رماع نباو عفان )٤(
 .اريثك ورمع

 .ءاسنلا يف تمدقتو ٦ :ريسيتلا )٥(

 .اهريغو بازحألا يف عفانل اهجيرخت قبس )١(

 .افقو ةزمحو شررول ءايلل ةزمهلا ليهست ارارم قبس )٧(



 !يناثلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٢٠ ٦

 :ةلداجملا ةروس نمو

 ماغذإلل هيف لادلا لوخدل نيلا ديدشتب ئرق ا١ :ةلداجملا ؟ عمس ذَق » هلوق

 .'"(ح ش ل)

 ءاظلا ديدشتب « َنورَهَظَي » ئرو ،ا" :ةلداجملا ؟ َنوريهاَظُي نيذَلا» :هلؤَقَو

 .'""(ش ك) ءاهلا نود ءاظلا ديدشتب 4 َنورَماَصَي» ئرمو ،ءاهلا ديدشتو

 ةزمه امهيلع نيءايو 4 ىئاللا » ديدشتب [! :ةلداجملا 4 ينزاللا » :هلْوَقَو

 7 هدحو 4 ناللا < ديدشتب 4 يئاللا ط ئرفو .4 يئآآلا ط دمو ةروسكم

 ءايلا ىلع ةزمممو ديدشت الب 4 يئآقلا» دمب 4 يئاللا» ئرو ،(ح ش) ءاتلا

 ."ةزمهلا ىلع فقو نإو (ف) ةرشكلا سالتخاب

 ديدشتو ءالا حننب ئرقو ءاتلا مضب ٣[ :ةلداجملا] ٩ َنورمهاَُي « :هلقو

 عيمج ىلعو ،(امس) ءاهلاو ءاظلا ديدشتب نِكَل لكشلا اذه ىلع ئرقو ءاظلا
 .'"ءاظلا حتفب هوجولا

 ئرفو ،واولا نوكس الإ عيمجلا حق اه :ةلداجملا 4 َنؤَجاَتَعَيَو» :هلؤقَو
 .'ميجلا مضو نونلا نوكسب 4 َنوُجَتنَي»

 ميملا حب 4 سلختقلا ط ئرقو ٦] :ةلداجملا] 4 سلاخحتَملا ين < :ُةلْؤَقَو

 . '٠(سش رفنا) ماللا رشو ميجلا نوكشو

 .ازارم اهجيرخت قبس )١(
 :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا ثلاثلابو ءءارقلا رثكأ يناثلابو مصاع أرق لوالاب (٢)

.٢٠٨. ٢٠٩ 

 )٣( .بازحألا يف ةلصفم اهجيرخت قبس

 )٤( .ليلق لبق اهجيرخت قبس
 )٥( :ريسيتلا .ةزمح ٢٩.

 )٦( :ريسيتلا .دارفإلاب نوقابلاو عمجلاب مصاع ٢٠٩.



 ٥٢١ رءح۔ رو صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 قح) نيسلا رسكو نونلاو فلألا نوُكشب ا" :ةلداجملا] 4 اوزِشْنا » .ُهلْوَقَو
 .يازلا مضو (ش

 مضو نونلاو فألا نوكسو ءاقلا حق ١ :ةلداجملا ؛اوؤشناَق » :هلؤَقَو

 .""(ش قح) نيلا رسكب ئرثو ،يازلاو نيشلا

 .ةعبشم ةرسك هيلع ماللاو ءابلا نوكش ا" .ةلداجملاا ؟ىلشزَو » :هلوقو

 ,"4 ن ىلإ لصو ىلع ءايلا حب 4 َيِلَسرَو ث ئرفو دملا هيلع زوجيو

 :رشحلا ةروس نمو

 نيعلاو ءارلا مضب ئرفو نيعلا نوكش (! :رشحلاا 4 تغلا » هلوق
 .'"'(ر ك) (٤)

 حنفب ئرفو ،ءازلا رسكو ءاخلا نوكب ا" :رشحلا 4 نوبرخي » :ةلوق
 .'(ح) رسكلا ىلع (ءارلا) ديدشتو ءاخلا

 ءاهلا نيونتو ةتحلا ءايلاب ٧[ :رشحلا] 4 ةلو َنوُكَي ل يك ط :ُهلَوَقَو

 .'٨(ل) مضلاب ءاهلا نيونتو ةيقوفلا ِءائلاب ئرقو ڵبصنلاب

 همادقو حنفلاب واولا ديدشتو ءابلاو ءاتلا حئقب ٩[ :رشحلا] 4 اوغَوَبَت ط :ُهلْؤَقَو

 نوئدنبيو امهيف نيشلا مضب (اوزشناف اوزشنا) ركب يبأ نع فلخي مِصاَعَو رماع نباو عات )١(
 ٢١٩. :ريسيتلا .فلألا رشكب نوثدتبيو نيشلا رسكب نوُئاْلاَو فلالا مضب

 .هقباسك )٢(

 )٢( :ريسيتلا .رماع نباو عفان اهحتف ٢٠٩.

 )٤( :ريسيتلا ٩١.

 )٥( :ريسيتلا .(نوبرخْي) ورمع وبأ ٢٠٩.

 ٢٠٩. :ريسيتلا .عفرلاب (ةلود)و ءايلاب هنع يورو ءاتلاب (نوكت ال) ماشه (`)



 ؛ينانلا هزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٢٢ ٨
   . ح ح

 ةزممهو عحنفلاي واولا ديدشتو ءاتلاو ءاتلا حب ؛اووَبت ل 1 م ه
. ٠ )١ 

 ر » . :ُهلَوَقَو ،ةحوتفم ةزمه

 نانمكاس فلأو واَوَو همادق ة ةموُمْضَم

 .'""(ر امس) هرشمكي ئرقو © نيلا حق [١؛ :رشحلا 4 مُهْبَسحَت » .هلوقو

 7 رادج ط ئرُفو ،لادلاو ميجلا مضب [١؛ :رشحلا] 4 رذج , :هلوقو

 .'"'لادلا ةَّحْنَف ورمع وبأ لامأو ،(قح) ميجلا

 ءايلا نوكلو نوتلاو فيل ةزمهلا رسكب ١٦[ :رشحلا يتإ كنم» :ةلوَتَ
 )ددشم نوتلا ن نيهجولا ىلعو ٠ (امس) ءايلا حي ئرفو كملا اهيف ز روجيو

 ئرفو ،ةانقُملا ءاينا ىلع ةمومضم ةزمهي ا٢؛ رشحلال ؟ئراتلا» :لز

 .'‘ءاج ثيح ةلامإب

 :ةنحتمملا ةروس نمو

 َ ثح ّ َ َ ( ٦ )

 َعَقَو ثيح ةلام امإلاب ر ئرقو لامش ريغ ١[ :ةنحتمملا] 4 يتاَضزَم < هلوق

 .'١ادملا 4 ْمَلْعَا انأ » ئرُقو ١[ :ةنحتمملا] ٩ ملعا انأو» :لوو

 «ذَّق» دعب داصلا ثيحو كامغدُم ئرُفو ١[ :ةنحتمملا] 4 رض ذَقَق < :هلو 1

 .'(ش ح أ ج)

 .نيب نيب ةزمهلا لهسي فقولا يف ةزمحو .اواو ةزمهلا فقولا يف شرو لادبإ ركذ قبس )١(

 ٨٤. :ريسيتلا .ةرقبلا يف قبس )٢(

 )٣( :ريسيتلا ٢٠٩.

 )٤( :ريسيتلا .نوقابلا اهحتفو رماع نباو نويفوكلا ءايلا نكس ٠

 )٥( :ريسيتلا .يئاسكلا اهلامأ ٤٩.

 ٤٨. :ريسيتلا .اضيأ يئاسكلا اهلامأ (`)

 .عفانل ارارم اهجيرخت قبس )٧(

 .ارارم اهجيرخت قبس )٨(



 ,٩١ /.. ٥٢٢٣ صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 داصلا رشو ءالا نوكسو ءاتلا حب ٢[ :ةنحتمملا] 4 لصفي . : :ُهلْوَقَو آ

 ءايلا مضب ئرفو .( ك) حاب داصلا ديدشتو ءاقلا حتفو ءايلا مضب ئرقو

 ىلع داصلا ديدشتو ءالا حتفو ءابلا مضب ئرفو داصلا حتفو ءالا نوكسو

 .ماللا مضب ب عيمجلا ىلعو ،(امس) رسكلا

 رفنا) فيألا رشب ئرثو ،فيألا مضب ا! .ةحسملاا 4ةوشأ » :ةلؤَقَو
 . ٠ (٢)

 ليهشتي ؟اذبَو ُاضفبْلاَو» ئرو ا! .حسملا ؟اَدَبَأ غاَضفَبْلاَو » :ةلقو
 .'"ةّذمو (امس) ةيناتلا ةزملا

 .اهيف لوقلا مدقت ٦! :ةحتملا) ةوسأ » :ةلْؤَقَو

 .'"(ش) عقو ثيح ةلامإلاب ئرُمو ،لامش ريغ ١( .ةحتملاا 4 ىتَع»

 ماللا ديدشتو لزألا واولاو ءائلا حق !ه .حسملال 4 مُهوَلَوَت نأ » :ةلؤَقَو

 .'أ(_ه) انمسر امك ىقابلا ماللا ديدشتو ءاتلا ديدشتب ئرقو ،حنفلاب

 نيللا رشو ميملا نوشو ءانلا مضب "٠ .حسملال ؟ اوكسمت الَو» :ةلْؤَقَو

 .'"(ح) نيتلا ديدشتو ميملا حنمب ئرفو ؤفيفختلاب

 (لْصَفب) رماع نباو ةقَقَخُم داضلا رسكو ءافلا ناكساو ءايلا حفمب (مكنێت لىصفي) مصاع رق ()
 6داصلا ارسك امهنا الا كلذَ يئاسكلا ةّزمَحَو {ةددَشُم داصلاو ءاقلا حتف ءايلا مضب

 ٢١٠. :ريسيتلا .ةَفْفَحُم داصلا حتفو ءاقلا ناكساو ءايلا مضب نوالا

 )٢( :ريسيتلا .مضلاب مصاعل اهجيرخت قبس ١٧٨.

 )٢( :ريسيتلا .طقف لصولا يف اؤاو ةيناثلا ةزمهلا نولهسي ورمع وبأو نايمرحلا ٣٤.

 .اهجيرخت قبس )٤(

 .ارارم يزبلل اهجيرخت قبس )٥(
 )٦( :ريسيتلا ٢١٠.



 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٢٤
 ررح . ر

 ىلع ةذَمو ةيزانلا ليهشتي ئرفو ٦٦[ :ةنحتمملا 4 اذإ ! يبلا ٹ :ةلؤَقَو

 ىرقملاو ةرشك 4 اذإ ط فلأ ىلعو ءايلا ىلع ةديدشتب 4 يبنلا ط .4 ييلا ط

 . ١4) اذإ » فلأ ةزمه ليهستو ءايلا ىلع ة ةمومضم ةزمهب 4 يبنلا ط

 :فصلا ةروس نمو

 يف تكسلا ءاه ةدايزب ةمل » ئرممو ،ا! :فصلل نولوقت مل» هلوق
 مل» :هلوقك رج فرح اهيلوو اشاهفتسا نكي نإ ام ىلع فقولا 4ةمِل»
 ."4 َنوُلوُمَن

 .'"(ف) ةلامإب ئرفو [ه :فصلا] 4 اوُغاَر ط :ُهلْوَقَو

 ئرفو ةعبشم ةرشك لادلا رشسمكب ٦[ :فصلا] 4يدفت ني» :هلوقو

 .'؛؛(ص امس) ءايلا حنقب 4 يدغ »

 .'ث(ش ) 4 رحاس ) ئرفو ٦[ :فصلا] 4٧ رخس : :ُهلْوَقَو

 4 هرو » رشو ةَدحاَو ةمض ميملا مضب اه :فمصلا] 4 هرون ميئم» :ُهلؤَقَو

 .'»(ح ص ثكا) ءالا حتفو ميملا نيونتب 4 هرون م متم م » ٤ ئرفو ةفاضإلل

 حنقب ئرمو ،ميجلا رشقو نولا نوكشب ١٠ :فصلال 4 مكيجنت» :هلوقو
 .'(ك)رشككلاب ميجلا ديدشتو نونلا

 .ةءارقلا يأ (ىرقملا)ب دصقيو ‘بازحاألا يف ةلصفم اهجيرخت قبس )١(

 .هنع فالخب ريثك نبا نع يزبلل اهجيرخت قبس )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا ٦٢١٠.

 )٥( :ريسيتلا .ماعنألا يف تقبس ١٠١.

 )٦( :ريسيتلا ٢١٠.

 )٧( :ريسيتلا ٢١٠.



 ٦, ٥٢٥ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ءاهلا رسكو ةجاو ةَحْنْف ءالا ىلع ٦١٤[ :فصلا] 4 هللا راصنا اونوك { : ُهلؤَقَو

 نؤم ؟اراصنأ» .؟هلل اراضصنأ» ئرو ،ةفاضإلا ىلع 4 هللا» ةظفل نم

 .'»(امس) بصنلاب

 ءانا حئفب ئرفو ١6هذم زوجيو ءانا نوكشب ١٤[ :فصلا] 4 يراصنأ ط : ُهلْوَقَو

 .'"ةَلامإلاب 4 يراصنأ » ئرفو .()

 :ةعمجلا ةروس نمو

 .""ةَلامإڵاب ئرمو [ه :ةعمجلاا 4 رامجلا » هلوق

 :نوققاتملا ةروس نمو

 نيشلا نوكش ئرثو 6نيشلاو ءاخلا مّضب [! :نوقفانملا 4 شح » هلوق
 . (٤) (ر ح ز)

 .'هفيفختب ئرفو ١لؤألا واولا ديدشتب اه :نوقنانملال اؤَوَل» :ةلؤَقَو

 ٠؟مهَلع» نم ميملا نوكشب ا` .نوتناملاا ؟ تقتشأ مهييَلَع» :ةلوق
 نم نيتلاو فألا نوكسو ميملا مضب ئرفو 0٤4 َتزَقْغَتشأ » فلأ حتفو

 «١4'. َتوَقْغَتْسأ »

 )١( :ريسيتلا ٢١٠.

 .يئاسكلل ةلامإلا ركذ قبسو ٠ :ريسيتلا .عفان ءايلا حتف )٢(

 .ناوكذ نباو يئاسكلا نع يرودلاو رماع نباو ورمع يبال اهجيرخت قبس )٢(

 )٤( :ريسيتلا ٢١١.

 )٥( :ريسيتلا .فيفختلاب عفان ٢١١.

 ىلع (ترفغتسا) ةزمه طاقسإو ؛ةفيرشلا ةحتافلا يف ًالصفم ميملا مض جيرخت قبس )٦(

 نوكسب» فلؤملا ريبعتو 0؛٩/٢٧ج :تاءارقلا مجعم .ةرشعلا نم رفعج يبأ ةءارق يهربخلا
 دنع ريبعتلا اذه رركت دقف كلذل هبتنيلف لصو ةزمه يأ ؛قطنت ال اهنأ هب ينعي «فلألا

 .عضاوم ةدع يف فلؤملا



 (يناثلا عزجلا) ١١ ظافلالاو ةح ةحاصفلا فلا يف بيذهتلا باتك ٨ ٩٢٦ ,..
٢   

 .'!(حر) 4 َنوُكَأَو < ئرقو ١٠[ :نوقفانملا] 4 نكأو < :ُهلْوَقَو

 الب ؟اهلَجَأ اَج» ئرُمو ،نيتزمهب (" :نوقناملال 4 اَهْلَجَأ ءاَج اَدإ» :ةلقو
 .'""(ح ج د) ه اهلَجأ» نم حوتفم فيلا لب ةزمه

 .'"ةييحَتلا ءايلاب ئرُفو .ةيقوفلا الاب [» :نوقنانملا] 4 نولمعت » ئرقو

 :نباقتلا ةروس نمو

 .'(مع) نولاب ئرئو .ةيحتلا ءايلاب اه .نبالال 4 زَقَكِي» هلوق
 .ا(مع) نونلاب اكيفو .ءايلاب ٩[ .نباغتلا 4 ةلِخذْيَو» :ةلقو

 .'»نيعلا ديدشتب 4 ةقَعَضت » : ئرفو ٦٧[ :نباغتلا) 4 هقعاَضُي » : :هلوقو

 :قالطلا ةروس نمو

 فيأ رشو مضلاب ةائَتمْلا ءايلا ديدشت » :دسلا اإ قبنلا اهُيأاي» هلوق

 .4 اذإ » ةزممت ليهستو ةاَتَعُمْلا ءالا ىلع ةزمهو ٌدَمْلاب : ُيَلا { ئرفو .4اذإ»

 لاخدإب ئرقو ،ءاظلا حتفو لادلا نوكشي ا١ :قالطلاا 4 ملل ذَقَق» :ُهلوَقَو

 ؟ذق» دعب ءاظلا ثيحو ،ادذَتش ءاظلا نوكيو ءاظلا يف (ش ك ج ح) لادلا

 ."ماشه هرهظأ ٢٤[ :ص] 4 َكَمَللَت زق ط الإ

(( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

(٥( 

(٦( 

(٧( 

(٨( 

 :ريسيتلا ٢١١.

 .اهليهست يفو ىلوالا ةزمهلا طاقسإ يف ازارم اهجيرخت قبس
 ٢١١. :ريسيتلا .ءايلاب ةبعش

 :ريسيتلا ٢١١.

 :ريسيتلا ٢١١.

 .اهريغو ةرقبلا يف هركذ قبسو 5٨١ :ريسيتلا .ديدشتلاب رماع نباو ريثك نبا

 .ةنحتمملا يف اهبرقأو ،ارارم اهجيرخت قبس

 نم ماشه عنتماو شروو يئاسكلاو ةزمحو رماع نباو ورمع يبأ ماغدإ يف اهجيرخت قبس
 ٤٢. :ريسيتلا :رظنا .(ص) ةروسب (كملظ دقل) ماغدإ



 ٦. ٥٢٧ - __ 1 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .4 هرثأ » رشقو نيغلا ىلع ةدحاو ةمّضب ٢! :قالطلاا 4 هرثأ غلاب » :هلوقو

 .ا( (ةبحص رفنا) ءارلا حنفب 4 هرم ط مضلاب نيغلا نَوَنُم 4 لاب ث ى ئرفو

 ئرُفو .ىلوألا ءايلا ىلع ةزمهلا ئرثو ٤[ :قالطلا] يئاللا . :ةلزقو

 : : :قالطلا] » يتاللا ف , :هلوت . (ز ج) ة ةرشَكلا سالتخابو ًدَمْلاب 4 ءالا ط

 4 ىئآألا» ئرفو ء(ح ه) ءايلا نوكشو حنقلاب نيمالا ديدشتب « يدّلاو»

 ."هر ف ك ن) نيب نيب ةزمهلا ىلع فقو نإو ،ةذمو حمقلاب نيمالا ديدشتب

 فاكلاو نونلا مضب ئرثو ثفاكلا نوكشب اه :قالطلاا ارك » :هلوقو
 ١ ) (٣)

 . م ص (

 ا 7 فب ئرفو 6تحت نم ةاَُّمْلا ءاتلا رئمكي ١[ :قالظطلا] 4 تاتيَبُم ط :ُهلْوَقَو

(() 
 )١ ص د ح ٠

 .'"(مع) نونلاب ئرفو ءايلاب ١[ :قالطلا] > ةلخذ < :ُهَلَوَقَو

 ميرحتلا ةروس نمو

 .'١ةَلامإلاب ئرفو ،لامُم ريغ ١[ :ميرحتلاا 4 تاَضزَم » هلوق

 رشقو مضلاب ةائتمْلا ءايلا ديدشتب ٢! ؛ميرحتلاا ؟ ىلإ نيتلا » :ةلقو
 ةزمه ليهستو ةزمهلا مضو ةاّتَُمْلا ءايلا زممهو ًدَمْلاي ئرُمو .4 ىلإ ط

 ١". ىتر»

 )١( :ريسيتلا .نيونت ريغب صفح ٢١٠.

 .بازحألا يف ةلصفم اهجيرخت قبس )٢(

 .فهكلا يف اهجيرخت قبسو 0١٤٤ :ريسيتلا )٣(
 .رونلا يف تقبسو ،٦١؟ :ريسيتلا )٤(

 )٥( :ريسيتلا ٢١١.

 .اهجيرخت قبس )٦(

 .اهجيرخت قبس )٧(

     



 (يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .- ", ٢٨ ٥

 .'"(ر) هفيفختب 4 تفَرَع» ئرقو ،ءازلا ديدشتب ٢[ ؛ميرحتلاا 4 تّرَع» :هلوَقَ

 نوقابلاو ءاظلا فيفختب ا :ميرحتلاا ؟ هيَلَع ارات نو » :لقو
 ."اهدي دشتب

 رشو ةّدُحَوُمْلا ءابلا نوكسو ميجلا رسكب ا! :ميرحتلا 4 ليربجو » :هلوقو

 حنمب ؛ليِثَربَجو» ئرثو ،(د) مدقت امك يقابلاو ميجلا حقب ئرُقو {ءازلا
 ةنملا ءايلا ىلع ةروسكم ةزغو ءازلا حتفو ةَدَحَوُمْلا ءابلا نوكسو ميجلا
 ءالا حتفو ةدَحَوُمْلا ءاتلا نوكسو ميجلا حب 4 لئَربَجَو» ئرفو ،(ش)

 .'"'(ص) ءاي ريغب مالو ةروسكم ةزمهو

 اوف» ،(ر ك) مكسفنأ اوق » .(ب 2 ٦[ :ميرحتلا 4 مكسفنا او » :هلوق

 نوقابلاو تاجرد دملا يف 4٩. ْمُكتشنأ اوت » .4 ْمُكتشنآ اوق ط . مكسفنا

 دم ريغب

 )١( :ريسيتلا .فيفختلاب يئاسكلا ٢١٢.

 ٧٤. :ريسيتلا .ديدشتلاب (ارهاظت) نوقابلاو ؤفيفختلاب (ارهاظت) نويفوكلا (؟)

 ةزمهو ءازلاَو ميجلا حئقب ركب وبأو .زمه ريغ نم ءازلا رسكؤ ميجلا حنفب (ليربَج) ريثك نا )٣(

 نوُثاَبْلاَو سةّرمهلا دعب ءاي نالعجي امهنأ الإ هلثم يناتكلا ةَرْمَحَو ،ءاي ريغ نم ةروشَكَم

 .ةرقبلا يف اهركذ مدقتو ٧٥. :ريسيتلا .زمه ريغ نم ءازلاو ميجلا رشب

 مهناف ىرخا ةملك رخآ دملا فرحو ةملك لوا ةزمهلا تناك اذاف» :يناذلا ورمع وبأ لاق )٤(

 بێغش وبأو هنغ فالخب نولاقو ريثك ناف :كانه دَمْلا فرحل نيكفلا ةدايز يف نوُفِلَتَْي

 ال يذلا ملا نم هيف ام ىلع انيكمت هنوديزي الف دملا فرح نورصقي يديزيلا نغ هريغو

 (انتايآ يف)و (كلبق نم لزنأ امو) (كيَِإ لزنآ امب) كلق هلؤَق وخ كلدو ؤهب الا هيلا لصوي
 قفئُملا لوالا بزضلا يف ادم رصقا ءالؤهو ههبشق (انمآ اولاَق)و (ءاَلؤَه)و (سانلا اهيأ اي)

 شرو امعيِمَج نيبرضلا يف ادم مهلوطاو ةدايز كيد يف َدَمْلا فرح نولوطي واَبلاو إهيَلَع

 لها قيرط نم ورمع وبأ امهنودو يئاسكلاو رماع نا هنودو ٥مىصاغع امهنودو 5ةَّرمَحَو
 طارفا ريغ نم بيرقلا ىلع هلك اًذَهَو ةنع فالخب طيشن يبا قيرع نم نولاقو "قارعلا

 ٢٣٠، ٣١. :ريسيتلا «قيفؤتلا هللابو ردحلاو قيقحلا يف مهبهاذم راقم ىلع َوُه امناو

 



 صتلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 ."""(ص) هََضب ئرفو ،نونلا حق ٨[ :ميرحتلا] 4 اًحوُصَت ط :ُهَلْوَقَو

 ةَدُحَوُمْلا ءابلا رشو ءاتلاو فاكلا مضب ٦٢[ :ميرحتلا] 4 هشكَو < :هُلؤَقَو

 نوقابلاو ؤ"ءاهلا نوكسب نكل ةعيضلا هذه ىلع ئرفو ،(ع ح) ءاهلاو ةيْحَتلا

 .'"'4 هباتكو »

 :كلملا ةروس نمو

 ىلع واولا ديدشتب ؟ توفت » ئرفو .واولا مضب ام :كلملاا ؟ تؤاَقَت » هلوق

 .'!'(ش) مضلا

 دعب يازلا ثيحو "يازلا يف لادلا ماغذإب ه :كدملاا 4 اَتَيَر ذَمَلَو » :ةلْؤَقَو

 .'}(ش ح ك) « ذق»

 حوتفم فلأو ةحوتفم ةزمهب ١٥ ١١[ :كلملا] 4 تنأ ٥ وولا ط :ُهَلْوَقَو

 ىلع ال ؟مثنياو زوشنلا» ئرمو ،ءانلا مضو نوتلا نوكسو ميملا رشو

 نيحوتفم نيفلأب 4 مثنيأ , ئرفو .لؤألاك يقابلاو ميملا رشو ءيش فنألا

 ال فلأو ةدودمم ةحوتفم ةزمهب 4 متنماأ» ئرفو ،(مع) لوألا لثم يقابلاو

 .هلصأ ىلع يزبلا لاقو "نوقابلا هيلع لعل ،لؤألا لثم هيقابو هيلع ءيش

 .'نوقابلاو هلصأ ىلع شزقؤو

 )١( :ريسيتلا ٦٢١٢.

 نع يؤلؤللاو ءاجرلا يبأ ىلإ بسن ةذاش ةءارق يهو (هبئكو) ءاتلا امنإو ءاهلا نوكس سيل ()

 ٥٢٣٩. ج :تاءارقلا مجعم .يزاوهألا قيرط نم ورمع يبا

 )٢( :ريسيتلا .(هباتكو) دارفإلاب نوقابلاو عمجلاب (هبتكو) صفحو ورمع وبآ ٢٢".
 )٤( :ريسيتلا ٢١٢.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 يفف ةدش اهدغب دميو لضؤلا يي ةحوتفم اواو ماهفتسالا ةزمه لذبي (متنماو روشنلا) لبنق )٦(

 = نوقالاؤ ،نيتزمهلا قيقحتب ناؤمذ ناو نويفوكلاو .ةزمهلا ققح ادتبا اذاو فلا ريدقت



 ؛يناثلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك م

  

 .'(ج) « ملوأ يريكت» ئرفو ٨ :كملا «ريكن» :ةلزقَ

 مامشإب دملاب اضيأ 4 ثميس» ئرئو كذَمْلاب !« :كلملاا ثيس » :ةلقو
 .'"!زمهلا نيهجولا ىلعو "مضلا نيسلا

 ئرو ،ءايلا حتفو عيبشت الب نوتلا رشك ٨[ :كلملا 4 يِنَكَلهأ» :هلوقو
 ىلع ؟ يمَم نَمَو» لصو ىلع (ف) ءايلا نوشو ةعبشم ةرضم نولا رشك
 .'""(ص ش) ةعباتلا ىلع نكاس ريخألا يرقملا ىلعو .ءايلا حتف لؤألا ةءارق

 .'ةييحتلا ءايلاب ئرقو .ةيقوفلا ءاتلاي !6 كلملا 4 َنوُمَلْعَتسَق» :هلقو

 :ملقلا ةروس نمو

 واولا ديدشتب ئرقو واولا حنمب ا :ملتلاا 4 مّلَقْلاَو» 5"هفق «ن» هلوق
 .'(ك ر ص ج)

(١( 

(٢) 

(٤) 

(٥( 

()٦( 

 ثفيفخ نولا نومكشو « نأ» في حنمي [! :متلا ؛َناَك نأ» :هلقو

 ىلع وئاَبلاو هلصأ ىلع اًضيأ شروو .املا اهلبق لخذي ال هلصأ ىلع يزبلاو "ةيناثلا نييلتب
 ٦١٦. :ريسيتلا .مهلوصأ

 ٢١٢. :ريسيتلا .شرو لصولا يف ءايلا تبثأ

 ١٢٥. :ريسيتلا .مامشإلاب يئاسكلاو رماع نباو عفان

 ٢١٣. :ريسيتلا .يئاسكلاو ةزمحو ةبعش اهنكس (نيعم نمو) ،ةزمح اهنكس (نينكلهأ)

 ٦٢١٣. :ريسيتلا .ءايلاب يئاسكلا

 .روسلا حتاوف فورح يف ةرشعلا نم رفعج يبأ تكس ركذ قبس

 ن) يف ةنغلا نوقبيو واولا يف ءاجهلا نون نومغدي يئاسكلاو رماغ ناو ركب وبأو شرو
 نانبلاب كانه شرو بهذم (ن) يف نوذأ نييرصملا نم ءادألا لهأ ةئاغ نأ ريغ (ملقلاو

 نومغدي ءالؤهف ؤ٣٨ :ريسيتلا . ملقلاو سي ينعي - نيتروسلا يف نونلل نايبلاب نوالا
 (واولا ديدشتب) فلؤملا هيلإ ريشي يذلا لماكلا ماغدإلا امأ ءاًصقان اًماغدإ يأ ةنغلا ءاقب عم

 نيساي) يف راهظإلا الإ هل سيل ةزمح نأ امبو طقف ةزمح نع فلخ قيرط نم الإ سيلف
 ٤٥. :ريسيتلا :رظناو .ديدشتلاب أرق نم نيعضوملا نيذه يف سيلف (ملقلاو نون)و ،(نآرقلاو



 ___. ٥٢١ ت ۔- 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 ىلع الو ةحوتفم ةزمهب 4 آ » ئرفو .ةحْنَفب فلأ لك نيفيأب 4 نا » ئرقو

 1 . . نونلا لاوحألا لك ىلعو ‘فلاألاو ةزمهلا ىلع ةدملاو ءيش فلألا

 .'"نيكاس

 هَبَضب :ئرفو ؛نينيكاسلا ءاقتلال نونلا رسكب ["" :ملقلاا ؟ اودا نأ » :هلقو
 ."نينكاسلا ءاقتلال اًضيأ

 لادلا ديدشتو ةدحوملا ءالا حئفب ئرثو ،إ٦٢ :ملقلا] « ادي نأ < :ُهلؤَقَو
 . (٣) ) ح ا)

 ديدشتب ئرفو ،ةتحّنلا ءاتلا ديدشتب ٢٨! :ملقلا 4 َنورَتَخَت امَل» :ُهلؤَقَو

 .(ه) ءاوس بارعإلا ردقيو .ةيتحتلا ءايلا ةّيِقَوَقلا ءاّنلا

 مالا حنمب ارفو ايلا مضو ماللا حتفب اه ,تلا 4 كتوقيزيت» .ةلقو
 .)م اي او

 :ةقاحلا ة روس نمو

 شزقؤ 6 )ح ةبحص) 4 كاردأ , ةڵلامإب ئرفو ٣[ :ةقاحلا] « كاردا اَمَو» هلوق

 ٠ > .م ۔)٦)

 نود ناوكذ نبا {ةذمَو ةزمهب رماع ناو ،نيتققحم نيتزمهب (َناَك نأأ) ةَرمَحَو ركب وبأ آرَق )١(
 :ريسيتلا .ربَحْلا ىلع ةحوتفم ةذجاَ ةمهب نوئابلاو تلصف يف ُاتزكَد امل َدَمْلا يف ماش

 ٢٣.

 عفانو ريثك نباو رماع نبال لصولا ةزمه دنع نيونتلاو ةنكاسلا نونلا مض ركذ قبس ()
 .عضاوملا نم ريثكو ميهاربإو ةرقبلا يف يئاسكلاو

 (٣) :ريسيتلا ١٤٥.

 .يزبلل تاءاتلا ديدشت ركذ ارارم قبس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .ءايلا حتفب عفان ٢١٣.

 .اهجيرخت قبس )٦(



 (يناثلا ءرزحلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٥٢ . ٨

 . .٣ __ ٨: ۔_۔ ___

 ةيقوفلا ءالا ديدشتب 4 ىرت د ْلَهَق 9 ى ئرثو ٨[، :ةقاحلا] 4 ىرت د ْلَهَق { . :ُهلْؤَقَو

 .'(ك ل ش ح) ةنلعم ةَحَْف ةيتحتلا ءايلا ىلعو

 اتلا رسكب ئرفو .هايلا نوكنو فتلا حنتب ١ :تاسلا بق .لوق
 .'"(ر ح( ءاتلا حتفو

 .(ح) ةزمه ريغب ئرثو شواولا زمهب اه :ةناحلا 4 ثامكفتؤُمْلاَو» :ةلؤَقَو

 .'"دملاك ةزمهلا لاهسإب هلثمو 4 ثامكََتوُمْلاَو» ئرقو

 )١('. لاذلا نوكشب ئرفو لاذلاو فلآلا مضب ١٢[ :ةقاحلا] 4 ذ < :ُهلْوَقَو

 .'}(ش) ةيحتلا ءايلاب ئرقو ،ةَيقْوَقلا ِاتلاب [ .ةتاحلاا 4 ىقخَت ال» :ةلقو

 مضو واولا ىلع ةموممضَم ةزشممهو ءاهلا دمب ١٩[ :ةقاحلا] 4 ُمؤآَم < :ُهلَوَقَو

 .'”ههبشو دملاو زمهلا نيب (ف) الَهَسم مؤاَه» ئرثو ،ميملا

 . 'شزق )َو نع مهرثكأ ةنكس ٠٩[ :ةقاحلا] 4 ةيباتك » :هلوق

 لصو ىلع ءايلا حنمي 4 َكَلَم ىلام » ئرفو ٢٨! .ةتاحلاا 4 ةيلام » :ةلؤَقَو

 .'(ف) هب 4 َكَلَه»

 .اهجيرخت قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا ٢١٣.

 .فقولا ةلاح يف ةزمحو ،ورمع يبال اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا .لاذلا نوكسب عفان ٩٩.

 )٥( :ريسيتلا ٢١٣.

 .فقولا يف ةزمحل اهجيرخت قبس (٦١)

 تكسلا لبق ةحتفلا ةلامإي يئاسكلا نم ناك ام الإ قافتاب ءارقلا عيمج ةءارق ءاهلا نيكست )٧١(

 .عيمجلا ةءارق هتءارقف شرو امأو هبهذم ىلع ءاهلا ىلع

 )٨( :ريسيتلا .الصوو انقو اهنوتبثي نوقابلاو الصو ءاهلا فذح ةزمح ٢١٤.



 ٥٢٢ . 2 7 صتلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 لثم ىلع 4 هوذح يناطلس { ئرقو ٢٩[ :ةقاحلا] ؛ةيناظتلشس» :ةلؤقَو ز أ ةح ٠ ٤ 1 ه ,

 .'”هلبق ام

 ةيحتلاب ئرثو ةيقفلا ءانلاب اه :ةناحلا ؛َنوُتمْؤُت ام اليِلَت » :هلوقو

 .'"(ك د)

 نيب ةديدشتب ئرقو ثفاكلا ديدشتب ا! :ةتاحلاا 4 َنووَكَذَت ام اليِلَق » :هلوقو

 .'"(ك د) فاكلا ىلع ةديدشتو لاذلاو ءالا

 :جراعملا ةروس نمو

 ةلبقم نيتلا ىلع ةحب ئرفو ،عيمجلا حئقب ]` :جراعملا] > لأس < هلوق

 ا;)(ف) نيب َنيِت ئرثو ،(مع) ماللا حتفو

4 

 )٥) :تمه ؟ ۔أا ٤ . ث ۔۔۔.: 3 و وه :7

 ٠ () ةيقؤفلا ءايلاب ئرقو ،ةّيِقؤفلا انلاب ا؛ :جراعملا ؟ جمرغعَت » :هلؤَقَو

 ١\٤۔١ا: : 7 7
 ] ١ جراعملا] «هيجنيو ٠ي هيوؤتو .ي هيجخاو ٠ى هشر لئم وي» :هلؤقَو

 ور ه ى ص س . ه 4

 . )٦) لص ول ١ يف ء ايب

كو ميملا حئقب ١] :جراعملا] 4 زئمؤت ء ئرقو
 هرس

(٧( 

 .هقباسك )١(

 )٢( :ريسيتلا ٦٢١٤.

 ةزمحو صفح (نوركذت) لاذ ففخو ؤرماع نباو ريثك نبا اًضيأ انه ءايلاب )٢(

 0١٠٨ ٢١٧٤. :ريسيتلا .(نوركذت) نوقابلا اهددشو

 "عومسم لدبلا ةزمهلا نم أل ةنكاس فلاب (لاَس) رماغ ناو عفات أرق )٤(

 ٢٧٤. :ريسيتلا .نيت نيت فقولا يف اهلعجي ةَرْمَحَو

 )٥( ريسيتلا .ءاتلاب ىئاسكلا : ٢١٤.

 : ف تس هم نرت س س
 - ؛رطنا .اهفذح فقو اذإو لصولا ةلاح ىف كلذو ،ءاهلا ترسك اذإ ءايلابو
 .اذه ئراقملا لصف ةيادب يف هل فلؤملا ركذ قبسو

 )٧( :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو ،ميملا حتفب يئاسكلاو عفان ٢٧٤:

 6يئاسكلاو

 .ةزمهب نوالا



 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ه 9 3

 ملو امهنم واولاو ءاظلا حئقب ١٦[ .اه :جراعملا] ىَوَشلِل » و ،4 ىل » :ُهلَْقَ

 .'(سش) ام .7 نيءايلا حب ئرقو ةكرح نيءايلل نكي

 نؤئُم ةَعاَت» ئرو سحنقلاي ءاهلا نيونتب ا" ؛جراسلا ةعازَ» :ةلوق
 .'"(ةبحص رفنا) مضلاب

 انرو 5ةلامإلاب ارف دقو اه . .جراعملا ؟ ىعؤأَت»و 04 ىڵوَتَو» :ةلوق
4 

 (٣) ۔.۔ ۔ . . م
 . )ج ح( نيب َنيَب

 .ا 4 مهيتَتاَمأل < ئرقو ٣٢[© :جراعملا] 4 مهتاتامأل » :ُهلْوَقَو

 رفنا) ؛ْمهِتَداَهَشب» ئرُتو "ا٢٥ :جراسلا] ؛مهتاداهتي» :ةلؤقَو
(٥( ( - 

 ىلع فقو « َنيذَلا لاق » ئرُقو ٢٦[ :جراعملا] 4 َنيذَلا لاَمَق « :هلوقو

 .' ةلصفنم ماللا ىلع نوقابلا فقوو 6(ح) ماللا نود ام

 داصلا نوكشي ئرقو ،داًصلاو نولا مضب ×٤[ :جراعملاا 4 وبصن » :ةلؤقَو  ُ 2 ِ . 4. ٢

 .'")(ةبحص امس)

 شروو ،امهلصأ ىلع (ىعواف)و (ىڵلَوَتَو)و (ىوشلل)و (ىفظل) ئئاشكلاق ةّرمَح لامأ ()
 ٢١٤. :ريسيتلا .حقلا صالخإب نوقاْلاو ،نيت ني ورمع وبأو

 (٢) :ريسيتلا .بصنلاب صفح ٢١٤.

 .رطسأ لبق اهجيرخت قبس )٢(
 )٤) :ريسيتلا .عمجلاب نوقابلاو دارفإلاب ريثك نبا ١٨.

 )٥( :ريسيتلا .عمجلاب صفح ٢١٤.

 .ورمع يبال ءاسنلا يف اهجيرخت قبس )٦(

 نوكسو نونلا حتفب (بضت) نوقابلاو ،داصلاو نونلا مضب (بشضئ) رماع نباو صفح أرق )٧(

 ٢١٤. :ريسيتلا .داصلا



 ٥٢٥ , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا
 سس

 ۔۔۔_.رلع . .

 :حوت ةروس نمو

 ئيفو رشكلاب امهنم ىلوألا زومت نيءايب ا :عونا « يئاَعُد» هلوق
 . (رفنا) فلألا نيبو امهنيب ةزمهلاو ةذحاَو ءايو ةروسكم ةزمهب 4 يئاَعذ ,

 ."دملاب نيهجولا ىلعو

 ."الامش ؟مهناذآ» ئرثو [د .حونا مهناذآ يف » : هلوقو

 ئرقو ،هدم زوجيو ‘نونلا ىلع ةرشمكلا عابشإب ٩[ :حون] 4 يتإ ث { : هلْوَقَو

 .'"(امس) ءاتلا حتفو نوتلا ىلع ةفيفخ ةرسكب « ينإ ,

 زوجيو ءاهلاو لادلا مضو ماڵلاو نيواولا حئفب ٦١[ :حون] 4 ُُدَلَوَو < :ُهَلْوَق و

 قح) لادلا مضو ماللا 7 يناثلا مضو لألا واولا حب ئرُقو دملا هيف

 شر(٤(

 )ه(

 . واولا مضب ئرفو ‘لادلا ديدشتو واولا حب ٢٢] : حون] 4 اًدَو < : ُهَلَْقَو

 27. ِ ١,

 ؛مُهااَخ» ئرثو اذملاب "ه .حون) « مهيتاتيِطَح» :ةلوق
 ءاتلا

 . ةفيفخ ةح | ةيقوفلا ءاّنلا رشكي 1٨[ :حونا يتيب ر » :ةلقو

 ةبخنلا ءابلا نوكسو ةغلابم ةك ءالا ,شب ئرفو .ةيحتلا
 . )٧) )ة 7 م

  

 ٢١٥. :ريسبتلا .نوقابلا اهحتفو ،نويفوكلا ءايلا نكس ()
 .اهجيرخت قبس )٢(

 )٣( :ريسيتلا ١٥

 )٤( :ريسيتلا ١٥

 )٥( :ريسيتلا .مضلاب عفان ه٢١
 (٦١) :ريسيتلا .ورمع وبأ ٢١٥

 )١( :ريسيتلا .نوقابلا اهنكسو .ماشهو صفح اهحتف ٧٥؟.



 ؛ينانلا ءزجلا١ا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ح 7 ٥٢٦

 :نجلا ةروس نمو

 ةرشككب ا١ :نجلا] 4 انإ اولاق « :هلوقو .ةزمهلا حب [١:نجلاا 4 هنأ » هلوق

 ىلإ «اَنأو هنأ» نم ه ةزمهلا حتفب ةب أرق نمف ةروسلا مامت ىلإ الت امو ةزمهلا

 رشك نمو ،ةزشهلا ةحوتفم هنأ ىلع فوطعمف كلذ حتف دعب حتف نمف ،مامتلا

 نإ (ك باحص ) رخآ عضوم يفو ،ةزمهلا روسكم «انإ» ىلع فوطعمف ةزمهلا

 ٩انّب :7 َر دج ىَلاَعَت ُهَأَو < هلوق نم «ْمُهَنأو انأو» نم ة ةزمهلا حتفب ةب أرق مهضعب

 ئرُو ‘ «ُهَنأ» هلك ءادتبا ىف ١٤[ :نجلا] 4 نوملسملا اتم ات ن و » هلوق ىلإ ٣[ :نجلا]

 .""كلذ ىف رشككلاب

 .'"(ف) ةلامإلاب مهضعب أرق ٦[ :نجلا] 4 مُهوداَرَق , :ةلقو

 .'"(رفنا) نولاب ئرقو .ةيِتْخَنلا ءايلاب ٦٧[ :نجلا] 4 هكلست < :ُهلْوَقَو

 .'‘هايهرشمكب ئرُمو ،زممهلا حي ا٩١ :نجلا 4 هنأو » ئرقو ّ ُ ه < ذإ ۔ 2

 .'}(ل) همضب ئرُقو .ماللا رسكب ١٩[ :نجلا 4 ابل » :هلوقو

 «٠١'. َلاَق » ئرقو ،ا"٠ :نجلاا امنإ لق » :هلوقو

 ©6كهذم زوجيو ءاتلا نوكشو ةغلابملاب ءاتلا رشكب ٥] :نجلا] 4 يبر , :ُهلْوَقَو

 ."ءاتلا حضن ةفيطل ةرسمكب ءاتلا ايرث

 نوُفاَبْلاَو .ةيآ لك ءاذيا يف (نوملسمملا انم . و) هب هلؤق ىلإ (انبَر دج ىلاعت هنأؤ) ىلاعت هلؤَق

 ٢١٥. :ريسيتلا .اهرشكب

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٣( :ريسيتلا ١٥

 )٤( :ريسيتلا .اهحتفب نوقابلاو ؤانه ةزمهلا رسكب ةبعشو عفان ١٥

 )٥( :ريسيتلا ٢١٥.

 )٦( :ريسيتلا .(لاق) نوقابلاو ،(لق) ةزمحو مصاع ١٥

 )٧( :ريسيتلا .ورمع وبأو نايمرحلا اهحتف ٢١٥



 ٥٢٧ .. هآ , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :لمزملا ةروس نمو

 لصو وه 4 صقنا ط فلأو واولا رشب ٣[ :لمزملا] ضا و » هلوق

 فلألا نكل اذه ىلع ئرفو .نياس داصلاو مومضَم فاقلاو نيكاس نونلاو

 يهو ةنيكست نونلا ىلعو واولا مضب ئرفو ،نايب الو امهل ةكرح ال نوتلاو
 .'نيقابلا ةءارق

 4ةييثان» ئرق © ءايلا ىلع ةحوتفم ةزمهب ا` :لمزملاا 4 ةقِشات » :هلقو

 .'""(ف) زمه الب ءاتلا حب

 فيألاو ءاملا نيبو ءاطلا نوكسو واولا حْقب اد ؛رمزملاا ه اًمظَو » هلوق
 ىلعو واولا رسكب ؟اظو» ئرو فألا دعب نؤم ةزمهو فيللا لثم ةَحنق

 .'"'(ح ك) حنفلاب نؤش ةزمهو ةذَمو فنألا لثم ةَحنق ءاتلا

 ديدشتب ئرفو امضلاب ءاتلا ديدشتو ءازلا حم اه :لمزملا 4 تَر» : ُهلْوَقَو

 .'"'(ةبحص ثك) رشلا ىلع ءاتلا

 الب ءايلا رشو يالا ءاثلا حتفو مالاو ءاثلا مضي !؟٠ .لمزملا 4 يتل » هلوق

 ."هيلا رسكو ءاثلا حتفو ماللا نوكشو ىلوألا ءاثلا مضب « يتلث» ئرفو كديدشت
 هلوق (ح مع) ءاقلا رثكب كرو ءاقلا حب ٢٠[ :لمزملا] 4 ةقضنَو » :ُهلَقَو

 .""(ح مع) يناثلا ءاثلا رسكب ئرقو "يناملا ءاثلا حتفو ماللاو ءاثلا مضب 4 ُهقلُئَو»

 )١( :ريسيتلا .اهنومضي نوقابلاو .واولا رسكب ةزمحو مصاع ٧٨.

 مجعم .افقو اهلدب ةزمحو }لصولاو فقولا يف ءاي اهلادبإب ةرشعلا نم رفعج يبأ ةءارق ()
 ١٤١١١. ج :تاءارقلا

 )٣( :ريسيتلا ٢١٦.

 )٤( :ريسيتلا ٢١٦.

 )٥( :ريسيتلا .رماع نبا نع ماشه ٢١٦.

 )٦( :ريسيتلا .امهرجب نوقابلاو ،ءاثلاو ءافلا بصنب ريثك نباو نويفوكلا ٦١٦.



 ؛يناثلا ءعزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٢٨
 را .-. . و,

 :رثدملا ةروس نمو

 .'هرسكب ئرقو ،لهملا ءالا مضب [ه :رثدملاا 4 َرْجرلاَو» هلوق

 ."""(ر ص رفن) « َرَبَد اَدل» ئرُقو 5ا٣٢ :ردملا 4 رَبذأ ذإ» :ةلقو

 .'"'ءاقْلا حق ئرفو ءاقلا رشكي ٥٠[ :رثدملا ٩ةرفْنَتشُم» :هلوقو

 .'٨)ةَيِق وقلا انلاب ئرفو .ةيتحتلا ءايلاب ٥٦[ :رثدملا] 4 نوركذي اَمَو .لوقو

 :همايقلا ةروس نمو

 .'اهجْتَفب ئرو ،ءازلا رسكي [ .ةماقلا ؟ قرب » :هلوقو

 ىلص الو» ىلاعت هلوق نم ةروسلا هذه راوأ لامأ (ش) مهضعبو

 .'»حتفلا صالخإب نوقابلاو َنْيَب نيب ئِرقو ،اهرخآ ىلإ ٣١[ :ةمايقلا]
 7٠ ٦¡ :ةمايتلاا ؟ َنوُرَذَتَو» .4 نوبحت » ئرفو )٧)

 نيب اليلق ءارلا ةَحَْ ةلامإب ٢[ .ةمايتلاا 4 ٌةرِظاَت»و ٨ا٠٢ .ةماقلاا 4 ةرخآلا»
 .'ههبشو َعقَو ثيَح ننب ٨ 4 َ َ ٨ )٨) ه - 2- هص

 نوقابلا لصولا عم امهنيب ضعب فقو ٢6! .ةمايقلا يقار ن نَم» :هلوقو

 : قار َنَم » ماغذإو لصوب

(١) 

(٢( 

(٣) 

)٤( 

)٥( 

(٦( 

)٧( 

()٨( 

 ٢١٦. :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو ءءارلا مضب صفح

 :ريسيتلا ٢١٦.

 ٢١٦. :ريسيتلا .ءافلا حتفب رماع نباو عفان

 ٢١٦. :ريسيتلا .ءاتلاب عفان

 ٢١٦. :ريسيتلا .حتفلاب عفان

 شروو ،امهرخآ ىلإ (ىلص ًالو) هلؤق ندل نم ةروشلا هذه يآ رخاوأ اسكلا ةَرمَح لامأ

 ٢١٧. :ريسيتلا .حلا صالخإب وُئابْلاَو ،نيت نيت ورمع وبأو

 ٢١٧. :ريسيتلا .ءايلاب نوقابلاو ،امهيف ءاتلاب عفانو نويفوكلا

 .اهل فقولا يف يئاسكلاو ةزمح ةلامإو ،ءارلل شرو قيقرت ركذ قبس

 .نيسايو فهكلا يف صفحل تكسلا ركذ قبس

 



 :ه صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 هركب ئرفو ءاف عال) نيتلا حي ا ةماتلا 4 بتي » :ةلوق
 .'(ر امس)

 (ش ص) لادلا حنمب ) ىدس { ئرُفو ،ءاتلا نيونتب ٣٦[ :ةمايقلا] 4 ىدش <
 4 < ٠ً ٢4ا.

 نيب نيب شزو .ةلامإلاب فقو

 ةيقوفلا ِءاتلاب ئرُفو ا ةَتبْخَنلا ءايلاب ٢٧[ :ةمايقلا] 4 ' ت ىتف قنَم نم» : :ُهلْوَقَو

 .'"(ةبحص رقنا)

 :ره دللا ةروس نمو

 نيونتب ؟البسالس» ئرفو ،نيونت ريغ حب ا! :نانإلاا ؟َليسالَس» هلوق
 .'‘'(ل ص ر )١ ريخألا

 ازيراوق» ئرو ؤفرصنم ريغ [٦۔ اه :ناسنإلا 4 ريراوق ه ريراوق » : ُهلَوَقَو
 ؛ اؤيراؤ ه اريراَوَت» ئرفو اريخألا نوني ملو لوألا نيونتب « ريِراَوَق ه
 ىلعو ةرخآلا فلأب لزألا ىلع نوني مل نم فقو ،(ص ر ا) حيمجلا نيونتب
 .'!اهاشه الإ فلأ ريغب ياتلا

 .امهريغو رونلاو ةرقبلا يف اهركذ قبس )١(

 .حتفلاب نوقابلاو نيب نيب ورمع وبأو شروو ،(ىدش) ةلامإب يئاسكلاو ةزمحو ةبعش فقو )٢(

 ١٥١. :ريسيتلا

 )٣( :ريسيتلا .ءايلاب صفح ٢١٧.

 ًنوئابلاو ،ةئم اضوع فلألاب اوفقوو .نيونئلاب (السلس) ماش ركب وبأو يئاسكلاو عفان أرق )٤(

 لاف اذكَو "فلا رقب حل يبا ىلع يتءارق نم صفَحَو لبنقو ةَرمَح فقوو ،نيوئت رقب
 انهبْهْذَم ى تأرق َكِلَذَكَو ناركذ نبا نع شفخالا نغعَو ىزبلا نع ةقعيبر يبا نَع شاقنلا

 . ٢١٧. :ريسيتلا .ةحتفلل ةلص فلألاب نوقابلا فقوو .يراقلا ىلع

 يف ريثك ناؤ ،فلالاب امهيلع اوفقوو امهنيونتب (ازيراوق ازيراوق) ركب وبأو يئاسكلاو عفات (ه)
 نوئاتلاو فلا ريعب هيلع فتوو نيونت ريغب يناثلاو فلالاب هيلع فقوو نيونتلاب لوالا

 = ةلص فلالاب امهِيَلَ ماشه فقوو فلا رقب امهيلع ةزممَح فقوو .امهيف نيونت ريب



 ؛ينانلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك 8 _ ,, 7 ٥

 ماللا رشب ئرُقو ©ءاهلا مضو ءايلا حب ٢٠١[ :ناسنإلا] 4 ْمُهَتِلاَع ط :ُهلَوَقَو

 .'(ف )١ ءاهلا رشكو ءايلا نوكشو

 ئرفو .(ك ح) رشگلاب نَوَنُم ٢[ :ناسنإلا] 4 قربَتشِإَو ضح ٹ :هلوقو

 ّ . ّ - 5 ٠

 .'""(د ص) مضلاب نؤَنُم 4 قربَتسإإ» .رشلاب نونم ؛رض م »

 ةيحلا ءايلاب ئرُفو .ةَيِقْوَقلا انلاب ٣٠[ :نانإلا] 4 َنوغءاتَت اَمَو ط :ُهلَوَقَو

 . (٣) (رفن)

 :تالشسزمملا ةروس نمو

 .'"(ق ح) هنوكشب ئرُقو ،ءاتلا رسكب [٥د :تالسرملا] 4 اركذ تاَيَقْلُملاَق < هلوق

 .'ُ(ص مع د) همضب ئرُقو لاذلا نومكشب ]` :تالسرملا] 4 ارذن < :هلوقو

 ُ . ٠ . و . ح

 ئرقو واو ريغ نم موممضت فلاب ١[ :تالسرملا] 4 تتفا ط :هلوق

 .ا( ح) فلأ ريغ نم موُمْضَم واوب 4 تَتقؤ «

 ىلع هديدشتب ئرقمو "لادلا فيفختب ا:٦ :تالسرملا] 4 اَنْرَذَقَق» :ةلقو ُ

 .'٧(ر )١ حتفلا

 يناثلا ىلغو فلالاب لوالا ىلع ناوكذ نباو صْمَحَو ورغ وبأ مهو نوُثالا فقوو ،ةحتفلل -=

 ىلعو ،ةَرمَح الا فلالاب لوالا ىلع فقو امهنوني مل نم نا كي نم لصحق ،فلا رقب
 ٦١٧} ٢١٨. :ريسيتلا .ماشه الا فلا رئَغب يناثلا

 )١( :ريسيتلا ٢١٨.

 .يناثلا عفرو لوالا ضفخب ركب وبأو ريثك ناو ،امهعفرب (قربتسإو ؤ ضخ) صفَحَو عات )٢(
 ٢١٧٨٧. :ريسيتلا .امهضفخب يئاسكلاو ةّرْمَحَو ،ينائلا ضفخو لوالا عفزي ورمع وبأو رماغ نبا

 )٣( :ريسيتلا ٦١٨.

 )٤( :ريسيتلا .اهدعب اميف اهامغدأو ءاتلا انكس ةزمح نع دالخو ورمع وبأ ٢١٨.

 )٥( :ريسيتلا ٢١٨.

 )٦( :ريسيتلا ٢١٨.

 )٧( :ريسيتلا ٢١٨.

  



 __ ٦7 رمت كم _ ز صنلا قيقحت ؛يناثلا مسقلا

 اهقيقرتو ىلوألا ءازلا ةحقف ةلامإب ئرق دقو "٢! :تالسرملا] 4 رَرَشب» : ُهلؤَقَو

 .ةريخألا ينعأ

 رنمكب ؟تالاَمج» ئرثو ميجلا رسكب ا٢؟ تالسرملاا 4 تَلاَمج» :هلوقو
 .'""(ص رفنا) ميجلا

 :ابتلا ةروس نمو

 ميجلا ىلع نوقابلاو ،هففو يف ؟ةّممَع» ئرُو اا :ابنلاا ممع » هلوق

 .'"اةئيكاَس

 ةلامإب ا :ابلاا ؟تارِصغُملا» ئرق دقو ؤا١ :ابلاا 4 تارِصغُملا » :ُهلْؤَقَو

 .""ههبشو عقو ثيح ت ني اليلق ءازلا ةحنف
 اهديدشَتب ئرفو ،ىلوألا ءائلا فيفختب ا" :ابلاا ؛تَحيفَو» :ةلْؤَقَو

 . (٥) (رفنا (

 نيسلا ديدشتب ؟ابارَس ٹئاَكف » ئرفو ه. ابا ه ابارس تّتاَكَق» :هلوَقَو

 .'‘”فيألاك ةَحْئَن ءالا ىلعو هيف ءاتلا لوخدل

 ةرشق اهتيلو ثيحو ،ءاؤلا ميخفتب ئرق دقو ٦[ :ابنلاا 4 اداصزم» :هلقو

 ءاذاضزإ ثكزا ننب اي 6اوباتزا مأ» :وت ءالعتسا فرح اهدعب عَقَو وأ ةضراع

 .'"«طغَض صخ 7 يهو «قزي

 .لصفلا اذه لوا ركذ دقو شرو اهققر )١(

 )٢( :ريسيتلا ٢١٨.

 )٣( :ريسيتلا .امهريغو فصلاو ةرقبلا يف هركذ قبسو ‘تكسلا ءاهب فقي ريثك نبا نع يزبلا 0٦١ ٦٢.

 )٤( .شرول هركذ قبس

 )٥( :ريسيتلا .فيفختلاب نويفوكلا ١٩٠.

 .ماشهو يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأ ماغدإ يف ارارم اهجيرخت قبس )٦(

 )٧( :ريسيتلا :ةدعاقلا صن رظنا ٥٧.



 ؛ينانلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٤٢ ٨
 ح :77_ ِ

 .''4 َنيِثبَ , ئرفو ٢٣[ :ابنلاا 4 َنيِثبال < :هلوقو

 ."حتفلا ىلع نيِيلا ديدشتب ئرُقو ،(ص رفنا) ٢٥[ :ابلا ؟ اًماسَغَو» :ةلوق

 نيهجولا ىلعو هفيفختب ئرُمو ،لاذلا ديدشتب [٢ه :ابلاا ؟ اباذيك» :ةلْوَقَو

 .'""فاكلا رسكب

 اهمضب ئرُقو ،ةَدَحَوُمْلا ءابلا رشمكب ا٧٢ :ابنلاا ؟ تاوملا ٍبَر» :ةلؤَقَو
 . )٤) ) امس)

 . '"(سش امس) اهمضب ئرُقو ©نونلا رسكب ] :أبنلا] ه نَمحَلا < :ُهلْوَقَو

 :تاعزاتلا ةروس نمو

 نيب اليلق ءاولا ةَحْمَف ةلامإب ئرفو [٥ه :تاع زانلا] 4 تارَبَذُملاَق < هلوق

 . ةرجشل » : وت ةرشككب هلثم نكاس وأ ةرشكل ا لبق امم ههبشو نيظفلل ا

 .«تاذ عَرِإو حميهارنإو ،ارارفو ،اضارغإ» :وخت ىتفَتشمُملا الإ «ةرذسو

 «ريكذو 6 طارِص» ،َنيَب َنيَب «تاريخ» :لثم تيلمو . (رفن) صالخإب نوقابلاو

 3 . شو

 ةزمهب 4 اذئآ » كزوممهق ءايو حوتفم فلأب ١[ :تاعزانلا] 4 ادن < :ُهلْوَقَو

 .(ك ر ا) لاذلا ةحقو روسكم فلأب « انك ادإ » ئرمو ،(ح د ل) دودمَم فيآو

 )١( :ريسيتلا .فلأ ريغب أرق ةزمح ٦٢١٩.

 )٦( :ريسيتلا .ديدشتلاب يئاسكلاو ةزمحو صفح ١٨٨.

 )٢( :ريسيتلا .ءارقلا نيب قافتا لحم لوالاو ،يناثلا عضوملا يف فيفختلاب يئاسكلا ٢١٩.

 )٤( :ريسيتلا ٢١٩.

 )٥( :ريسيتلا .رسكلاب رماع نباو مصاع ٢١٩.

 .ارارم هركذ قبسو 5٥٥ 5٥٦ :ريسيتلا :رظناو .شرو تالامإ باب يف كلذ لك )٦(

  



 ٦, ٥٤٢ صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 .ةددشم نونو اةروسكم ةزمهو ةحوتفم فلأب ١٠[ :تاعزانلا] ات ط ,. ةُلؤَقَو
 .''نيقابلا ةءارق يهو نونلا ديدشتو ءايلا رسكب ه اًنيأ » ئرقو

 ."يب نيب ئرق ا" :تاعزانلاا 4 ةرت » :هلقو
 ءاتلاو واولا حنُفب ئرفو حنفلاب ةنؤم ا٦ :تاعزانلاا ؛ىؤوظ» :هلوقو

 .'"'(امس) ءاّصلا مّضب نيلاحلا ىلعو .ةئيكاس

 يازلا ديدشتب ئرفو ،فاكلا ديدشتب ا" :تاعزانلا 4 ىكَرَت» :هلقو
 .'‘!(د ا) فاكلاو

 ؛ئسو ثيدح كاتأ لَه» :هلوَقَو ةروسلا هذه يآ رخاوأ لامي دقو

 شروو) اهحتف ةَّرْمَح نإف ٢٠( :تاعزانلا 4 اهاَحَد» الإ اهرخآ ىلإ [١ه :تاعزانلا]

 ماماركذ» هلوق الإ حلا صالخإب فلأو ءاه عيف سنل كلد نم ناك اق

 نيب هادع امو 5ءار هيف ام ورمع وبأ لامأو "(نيت نيت هأرق هنإف ٤٣[ :تاعزانلا]

 .نوقابلا حتف صالخإب ئرُقو ©

 لوالا نوأرقي يئاشكلاز رماغ نباو عات انهو عضاوم ةدع يفو دعرلا يف اهجيرخت قبس )١(

 يف مهبهاذم ىلع مهو !امهيف ماهفتسالاب نوُناتْلاَو ربخلاب ييالاو ماهفتسالاب امهنم
 ٢١٩. :ريسيتلا .نييلتلاو قيقحتلا

 ،ةروسلا هذه يف يه ذإ (ةرخن) فيرحت وهو (تاريخلا) لصألا يف ةملكلا هذه تدرو )٢(

 نوقابلاو ،فلالاب (ةرجخان) يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرقو ،ءارلا يف شرو قيقرت ركذ قبسو

 .(ةرخن) فلأ ريغب

 .(ىوط) نيونت ريغب نوقابلاو .الصو هنورسكيو نيونتلاب (ئوط) رماع نباو نويفوكلا )٣(
 ١٥٠. :ريسيتلا .هط يف اهركذ قبسو

 )٤( :ريسيتلا .فاكلاو يازلا ديدشتب نايمرحلا ٢١٢٩.
 ىلإ (ىسوم ثيدح كانأ لم) هلزق ندل نم ةزوُملا هذه يآ رخاوأ ناليمي يئاسكلاو ةَّرمَح )٥(

 فلاو ءام هبف سيل كلذ نم ناكام شروو ،هحتق ةرمح نإف (اهاحد) هلؤق الإ اهرخآ
 ءاز هيف ام ورمع وباو ،ءازلا لجا نم نيت نيت ةأرق هناف (اهاركذ) هلؤق الإ حتفلا صالخإب
 امو ،ا!٠ 0٢٢٩ :ريسيتلا .هلك كلد حتف صالخإب نوُئاَبلاَو نيت نيت كيذ ادع اقَو ةلامالاب

 .ريسيتلا ةرابع نم هتححصف ،شيوشتو فذحو فيرحت هيف لصح نيسوقلا نيب



 ؛يناثلا ءزجلا) طظافلالاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك ٠3 . - ٤

 ."الامش ئرق دقو .٤[ :تاعزانلا 4 تفاخ » :هلْوَقَو

 .'"َريَب نْيَب ةلامإلاب اًضيأ بيرق [٤ج :تاعزانلا 4 اهاركذ نيم» :ُهلْوَقَو

 :شع ةروس نمو

 .'"'َنْيَب ك نيب هادع امو الامش ئرقو ٥لامُم ريغ ٤[ :سبع] 4 ىَرْكَذلا , هلوق

 .'٠"'(سش رفنا) اهمضب ئرفو © نيعلا حئفب ٤[ :سبع] 4 ُهَعفْنَتَف ؤ » , :ُهلْوَقَو

 .لادلاو داصلا ديدشتب ئرقو ،لادلا ديدشتب ا٦ ؛سبعا 4 ئّدَصَت» :ةلؤَقَو

 .'4« ىهَلَت وهنَع» ئرفو ١٠ :سبعا نع» :ةلؤقَو

 6ا٠٠ :سبع] 4 ئَهَلَت» ىلإ اهلوأ نم سبع ةروس يآ رخاوأ ةلامإب أرقت :ليقو
 .ا٧)4هر ةير

 نيب نيب شزؤو

 ةيناملا (ح د ش) 4 [ هرس رآ َءاَش » ئرفو ٢٢] : سبع] 4 هرشن َءاَش اذإ 9 . :ُهلْوَقَو

 .'_ةدملاك نيتزمقلا نم

 ِ ه ٤ ه 2 ِ > ه. ظ
 .ا‘هرشمكب ئرقو فلالا حتفب [٢د :سبع] 4 انببَص انا ط :هلؤقَو

 .اهجيرخت قبس )١(

 .اهجيرخت قبس )٢(

 .ارارم اهجيرخت قبس )٣(

 )٤( :ريسيتلا .بصنلاب مصاع ٢٢٠.

 )٥( :ريسيتلا .لادلاو داصلا ديدشتب نايمرحلا ٢٢٠.
 .عضاوم ةدع يف ريثك نبال اهجيرخت قبس )٦(

 ورمع وبأ لامأو ،(ىهلت) هلؤق ىلإ اهلوأ نم ةروشلا هذه يآ رخاوأ يئاسكلا ةَّرمَح لامأ )٧(
 .حلا صالخإب توقفابلاو نيت نيت كي عيمجب شروو ،نيت نيت هادع امَو (ىركذلا)

 ٢٢٠. :ريسيتلا

 .ارارم اهجيرخت قبس )٨(

 )٩( :ريسيتلا .اهرسكب نوقابلاو ةزمهلا حتفب نويفوكلا ٢٢٠



 صنلا قيقحت :يناتلا مسقلا
٨ . ٥٤٥ 

 :ريوكتلا ةروس نمو

 1 ٣ ًِِ . ِ [ ٠ . ى ّ ء ٠

 .""مقح) ديدشت الب ئرقو ؛ميجلا ديدشتي ا١ :ريوكتلا] ؟ ثرح » هلوق
 .ههش قح) نيشلا ديدشتب ئرهو ،فيفختلاب ١٠ :ريركتلا 4 ثرِشن » :ةلؤَقَو }١ ٠ 4۔ ذ .!فذخعلاب ١٠[ :ىتلا 4 ث غ .4 هق

 ١"' نيعلا ديدشتب ئرفو !(ص ل ش قح) فيفختلاب "١[ :ريركتلاا 4 ثرَعس » :هلؤَقَو

 .ر) الامش ئرو ا" :ريوكتلا 4 راوجلا » :ذلؤَقَو
 هفر ةروسكم ةزمهب ؟ُآر» ئرقو ٢٣! :ريركتلا 4 ُهآَر ذَقَلَو » :ةلقو
 '١ءاظلاب 4 .7 , ئرفو .داضلاب !"! :ريركتلاا 4 نينَضب » : ُهلَقَو

 :راطضتالا ةروس نمو

 ٠"١رفنا) لادلا ديدشتب ئرفو 5ديدشت الب [" .رطفنالا 4 َكَلَدَعَف» هلوق
 (ةحص) الامش :ئرقو ٥لامُم ريغ ٦٧[ :راطفنالا] 4 كاَرذأ امَو < :ُهلوَقَو

 )٨( ے ه۔ ۔ .۔

 نيب نيب شزَو

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

)٦( 

)٧( 

(٨( 

)٩( 

 .‘؛(قح) همضب ئرفو إميملا حتفي 4 عؤَي» :هلؤَقَو

 "نوقابلا مخفو ء(ةبحص) ءازلا ةحتف ةلامإب 4 ًاَرذأ امَو» :ةلوَقَو

 :ريسيتلا ٢٦٢٠.

 ٥٩٦٢/٢. ح :فاحتإ

 ٢٦٢٠. :ريسيتلا .ديدشتلاب ناوكذ نباو صفحو عفان

 .اهجيرخت قبسو ،يئاسكلا

 ٦٢٠. :ريسيتلا .داضلاب نوقابلاو ٨ءاظلاب يئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا

 ٢٢٠. :ريسيتلا

 .اضيأ اهلامأ ورمع وبأ نيروكذملا عمو 6 اهجيرخت قبس

 :ريسيتلا ٢٦٢٠.

 .اهجيرخت قبس )١٠(

      

 



 ٦ ٥٤ ٠. | | .. . -٣,
 ؛يناثلا .زحلا) ظافلألاو ةحاصفلا يق بيذهتلا باتك

 :فيضطتلا ةروس نمو

 ؛َناَر لب» لصو عم فقو 4 ْلب» ا٠؛ :نيففطملاا ؟َناَر ةلب » هلوق

 .'ماغذإو لصوب نوقابلا

 .(ش ك ح) ةَلامإلاب « رارنَألا» ئرف دق ٨[ .نينفطملا 4 راربألا» :ةلزقَو
 .'"(ا ف س ج) ارق نب نيب ئرُقو

 ١4"'. ةمتاَح» ئرفو ٦[ .نيففطملاا 4 ماتخ » :هلؤقَو

 .‘(ةبحص رفنا) 4 َنيهيكاَق» ئرثو ا١٣ نينفطملاا 4 َنيهكف » :ُهلْؤَقَ

 ٣٦[ :نيففطملا] 4 توُث لمم» ئرقو ،ا×٦ :نيننطملاا 4 بؤث نلمع» :هلوقو
 «٢}‘. لَه» دعب ءاثلا ثيحو !(ل ش ح) ددشم ءاثلاو ءاثلا يف ماللا لاخدإب

 :قاقشنالا ةروس نمو

 .'٨أ[٧ ٦. :قاقشنالا] (د) 4 اَأَن ه يهيتالمق  ئرفو ٦[، :قاقشنالا] ٩ هيتالُمَق » هلوق

 ىلإ (ماللا) ديدشتو داصلا حب ئرثو ٦٦[، :قاقشنالا] ٩ ئَلَصَيَو < :ُهلْوَقَو

 .'"(ر مع د) حتفلا

 .'"(ش د) (اهحتفب) ئرثو .ةدحوملا ءابلا مضب ٠٩[ :قاقشنالا 4 َنْبَكرَتل» :ةلؤَقَو

 .لماك ماغدإب اهنولصي نوقابلاو فهكلا يف صفح تكس جيرخت قبس )١(

 )٢( ج :تاءارقلا مجعم :رظناو ،اهيلإ ريشت ءارقلا زومرو اهجيرخت قبس ٣٤٩/١٠.

 )٢( :ريسيتلا .يئاسكلا ٢٢١.

 )٤(( :ريسيتلا .(نيهكف) صفح ٢٢١.

 .اهجيرخت قبس )٥(

 .ءاهلا ةرسك عابشإ يف ريثك نبال اهجيرخت قبس )٦(
 :ريسيتلا .ماللا ديدشتو ءايلا مضب (ىلَصي) نوقابلاو !(ىَلضَي) ورمع وبأو ةزمحو مصاع )٧(

 .فيحصت وهو (ءايلا) لصألا يف ذإ بيوصت نيسوقلا نيب ام ٢١

 .فيحصت وهو (اهمضب) لصالا يف ذإ بيوصت نيسوق نيب امو 0٢٢١ :ريسيتلا )٨(



 صنلا قيقحت :ينانلا مسقلا

 :جوربلا ةروس نمو

 .'(ش) ورشكب ئرقو 5لادلا مضب ااه :جرربلاا 4 ديجَمْلا » هلوق

 :قراطلا ةروس نمو

 .'"(ر امس) فبفختلاب ئرفو .ميملا ديدشتب [! :قراطلاا « اممَل » هلوق

 ىلع يناثلا ديدشتو نيميملا لوأ رشكب اه :قراطلاا 4 َقِلُخ مم :ُهلْوَقَو

 7 عقو ثَح فقولا يف ءاهلا ن كشب 2 4 هّمِم , ئرقو  حتفلا

 :ىلعألا ةروس نمو

 ."اهفيفخت ئرفو "لادلا ديدشتب ٢! :ىلعالا 4 ىَدَهَق َرَدَق » .ةلوق
 4 ىركَذلا»و 6١ .ىلعالا ؟ىربُكْلا»و ،اه :ىلعالا ؛ىرشيئلِل» :ةلقو

 ضعبو ؛نيب نيب ةثالثلا ادع ام (ح) نهيف ةلامإلاب نيِرُقو ،لامشم ريغ ١[ :ىلعالا

 .'ث)ةريب نيب شرو .«حبَس» يآ رجخاوأ لامأ (ش)

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

(٥( 

(٦( 

()٧( 

()٨( 

 .""ةلامإلاب ئرفو "لامش ريغ اه .ىلعالا 4 ىيحي الو » :ةوق
 .""(ج) اهمال ظ ل هنب ئرق دق [ا٥ :ىلعاألا] 4 ىَلَصَق < :ُهلْوَقَو

 ."زمه ريغب ئرفو .واولا زمهب ١٦[ :ىلعالاا 4َنورثْؤت » :ةلوق

 :ريسيتلا ٢٢١.

 :ريسيتلا ٦٢٢١.

 .ريثك نبا نع يزبلل اهجيرخت قبس
 ٢٢١. :ريسيتلا .لادلا فيفختب يئاسكلا

 (ىركذلا) ورغغ وبأ لامأو .ني نيت شروو .اهلك ةروسلا هذَه يآ رخاوا يئاسكلاو ةزمح لاما
 ٢٢١. :ريسيتلا .حنقلا صالخإب نوئابلاو 6نيت نيب كلذ ادع امَو (ىربُكْلا) (ىرسيلل)و

 .رطسأ لبق هجيرخت قبس
 هلف (ىلصف) ةملكلا هذهك ةيآ سأر نكت مل ام ٬ءاط وأ ءاظ وأ داص اهلبق مال لك ظلغي شرو

 ٥٨. :ريسيتلا .ةريخألا ءايلا ىلع ةلامإلا دوجول سيقأ قيقرتلاو قيقرتلاو ظيلغتلا

 (نورثؤي) ءايلاب ةءارق اهيف ةيآلاو فقولا يف ةزمحو شرول دم فرح ةزمهلا لادبإ ركذ قبس
 ." :ريسيتلا .ءاتلاب نوقابلا أرقو .ورمع وبأ اهب أرق

 



 ؛يناثلا زجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٨ ٥,

 :ةيشافلا ةروس نمو

 كلذ لامأو ،نيتلامش ريغ [ه :ةيشاغلا] 4 ٍةينآ»و 6( :ةيشاغلا 4 ىَلضت » هلوق

 .'٧(د) .. ِ

 يهو 4 م عمشت ر » نم ءاتلا حففب ٦١[ :ةيشافلا] 4 ةيغال اهيف عمشت د » . :ُهلوَقَو

 ءاتلا مضب 4 م مسن ال» ئرفو ©نيونتلاب ؟ ةيغال» بصنو رقؤق ني ةانَقُمْلا

 مضو .ةيتحتلا ءايلاب 4 م عممشي ر » ئرقو مضلاب 4 ةيغال» نيونتو ةِّقْوَقلا

 'نيونتلاب 4 ةيغاَل»

 .(ل) نيلاب « رطيسم » ئرُقو ،داصلاب ٠ .ةيشذنلاا 4 رطيَصُمِي » :ةلق
 .'"'يازلاو داصلا نيب دالخ ىلع فالخب ةزمح

 :رجفلا ةروس نمو

 . '‘١(ش) هرشمكب ئرُقو ،واولا حب ٣] :رجفلا] 4 رئؤلا ط هلوق

 .ةغلابم ةرشك ءارلا رسكي 4 يرشي » ئرفو ٤! :رجنلاا رشت اَدإ» :هلؤَقَو

 .(ح ا) هب 4 لَه» لصول ءاتلا نوكشو ةليلق ءازلا ةرشكب 4 ْلَه ه يريت »

 يداولاب» يورو ،.(ز ج) «يِاولاب» خئرقو ٩! :رجنلاا داؤلاب» :هلوق
 .ا)[٦ :هط] 4 سدقملا

 .ارارم اهجيرخت قبس )١(

 نوقابلاو 5ءاتلاب أرق هنأ الإ كلذك عفانو ،(ةيغال) عفرو ةمومضم ءايلاب ورمع وبأو ريثك نبا )٢(
 ٢٢٢. :ريسيتلا .(ةيغال) بصنو ةحوتفم ءاتلاب

 .ةصلاخ داصلاب نوقابلاو ،يازلاو داصلا نيب دالخ نع فالخب ةزمحو ‘نيسلاب ماشه )٢(

 ١٢٢. :ريسيتلا

 )٤( :ريسيتلا ٢٢٢.

 )٥( :ريسيتلا .ورمع وبأو عفان لصولا يف اهتبثأو .ريثك نبا فقولاو لصولا يف ءايلا تبثأ ٢٢٢.

 )٦( يف اهتابثإ لبنق نع يور دقو ،لبنقو شرو لصولا يف اهتبثأو ؤيزبلا نيلاحلا يف اهتبثأ =



 ٥٤٩ ئ ٨ صنلا قيقحت :ىناثلا مسقلا

 6نوتلا ىلع ةعبشم ةرسكب ه ينَمَرَكأ» ئرقو ااه :رجفلاا 4 نمَرَكأ» :ةلؤَقَو
 ٦. :رجفلا] 4 امأو ط_ب لصو اذإ امأو

 .'"ةاَتَُمْلا ءالا حنفب ١٥[ :رجفلا] ٩ ينمَرَكأ يبر :ُهلْوَقَو

 4اّلَك ه يبتامأ» شةفلابملاب ريخألا نوتلا رسكب ا١ :رجنلاا يتاها »

 .'""؛اًلَك»ب ةلوصوم ١٦. ١٧[ :رجفلا]

 لصوب ةائَُمْلا ءايلا حي (امس) ٦ :رجفلا 4 ينتاَهَ َيِتَر» ئرقو
 ىلع انه اه ئراقملا انمدق امنإ ةءارقلا لصأ يفو «!٠'. نتاَمَأ »

 . ١رصألا

 ٧. ١٨. 0١٩ :رجفلا] «نوُبَحْتَو نولكأت نوُصاَحَتو نوُمركت» :هلقو

 ءايلاب اهلك تئرثو "قؤق ني ةائتُملا ءائلاب تاملكلا عبرألا هذه ئدابم ٠[

 .'(ح) رتخت نم ةانتُمْل

 ءايلا اهيف ةرشعلا نم بوقعي تبلاف 5اهاطب (سدقملا يداولاب) امأ ٢٢٢. :ريسيتلا .نيلاحلا -=

 .٢/٥٤٢ج :فاحتإ .اهفذحب عيمجلاف الصو امأو ،اققو
 امهيف ريخو عفان لصولا يف امهتبثأو 6يزبلا اًفقوو الصو (نناهأو نمركأ) يف ءايلا تبثأ )١(

 :ريسيتلا .ذخآ هبو تأرق كلذبو اهفذح بجوي تايآلا سوؤر يف هلوق سايقو ،ورمع وبأ
 ٢٢٢.

 )٢( :ريسيتلا .(نناهأ يبر) كلذكو ،نوقابلا اهحتفو "رماع نباو نويفوكلا (يبر) ءاي نكس ٢٢٢.
 لبق مدقت دقو تابثإلاو فذحلا ثيح نم (ينمركأ) يف اهمكحك (ينناهأ) يف ءايلا مكح ()

 .ليلق
 .(نمركأ يبر) اهتقباسك (يبر) ءاي مكح )٤(

 الثمف ،هنع لقني نم بيترتب مزتلي مل هنأ لصالا ىلع ئراقملا ميدقت ىلإ ريشي فلؤملا لعل )٥(

 نم تاءايلا مكح رخؤي ريسيتلا بحاصف رهاظلا وهو ريسيتلا بحاص نع لقني ناك نإ
 6اهمق انه يلوعملا فلؤملاو ،ةروس لك رخآ نيكستلاو حتفلاو تابثإلاو فذحلا ثيح

 .كلذ ىلإ ريشي هلعلف
 )٦( :ريسيتلا .نهيف ءايلاب ورمع وبأ ٦٢٦٢.

 



 اىنانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك _ ٥٥٠
 7 ,« - ` ٩7َ

 اضيأ َنوُضُحَت» ئرفو .ةقرفلا الاب ٨[ .رجفلا 4 نوُضاَحَت» .ةلز
 .'(ك امس) ةيِقؤقلاب

 ةخلشملا ءاثلاو لاذلا رسكب ٥. ٢٦] :رجفلا] «قثوي الو ،ثَعُي ال » :هلوقو

 .'"(ر) ءاثلاو لادلا حق اتترقو 5،امهنم

 :دلبلا ةروس نمو

 ئرفو ،نيونتلاب ءاهلا رشو فاكلا مضب ٦٣[ :دلبلا] 4 ةبقر كَق» هلوق

 .'"؛نيونتلاب ءاهلا بصنو فاكلا حق 4ةبَقَر َكَق»

 ئرفو مضلاب ميملا نيونتو فلآلا رشب ] :كلبلا] 4 ماعطإ ؤ < :ُهلْوَقَو

 . ؛(ر قح) يضاملا لغفلا ىلع 4 َمَعظأ <

 فيفختلاب ئرُئو ،حنمقلاب فلألا زمهب ٦ .دلبل ؟ةمأشملا» :ةلق
 .'}(ف) نياس لؤألا يفو حوتفم نيشلاو ؟ ةمَشَملا»

 الب ؛ةَنَصوُم» ئرثو ،(ف ح ع) واولا زممهب ٢٠[ :دلبلال 4 ةَدَصؤُم» :هلوقو

 نوقابلاو اواو ةزملا لدبأ ةَّرمَح فقو اذإ 4 ةدصوُم » { (ر ص مع د) زمه

 .'”لؤألاك 4ةَدَصؤُم»

 )١( :ريسيتلا .(نوضحَي) ورمع وبأو ا(نوضحت) نوقابلاو إ(نوضاحت) نويفوكلا ٢٢٢.

 )٢( :ريسيتلا .امهيف حتفلاب يئاسكلا ٢٢٢.

 )٣( :ريسيتلا .ىئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا ٢٢٣.

 )٤( .هقباسك .
 .عضاوم ةدع يف مدقت دقو ،ةزمهلا طقسيو هلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقني فقولا يف ةزمح )٥(

 .زمه ريغب نوقابلاو 5،اواو اهلدبأ فقو اذإ ةزمحو ،واولا زمهب ةزمحو ورمع وبأو صفح )٦(
 ٢٢٣. :ريسيتلا

 



 ٦ 0٥١ 7 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :سمشلا ةروس نمو

 ٦[. 3 :سمشلا] «اهاَحطو ااممالَت» هلوق الا ةر , أا هذه يآ رخا لامُئ

 ."نيب نيب لكلا يفو اهحتفو

 .'‘(ف) مهضعب ؟باَخ» لامأ .٠[ ؛سمنلال 4 تاَخ » :ةلؤَقَو

 :ليللا ةروس نمو

 هحتف !! :ىحضلاا ؟يجَس» الإ «ىحضلاو ©ليللاو» يتروس يآ رخاوأ لامي

 هاوس امو «ىزشحللو "ىرشلا » مهضعب (ح) لامأو ،نيَب نيب ؛الك» ،شزق
 )(٣)۔ ه۔ ۔ ه۔

 م يرلستب ىرفو دستب ١٤[ :ليلل ر ؤقَو دقم ءاظلا ديدشتب ئرفو ،ءاظطلا ديدشتب ا :ريللاا 4 ىلت اًراَت» :ةلؤَقَو
 .'ا‘رخؤم ءاتلاو

 :6‘إىحضلا ةروس نموا

 (ش) 4 ئحضلا» لامأ ضعبو ،لامشم ريغ اا :ىحضلا 4 ىحضلاو » هلوق
 .ىَحُْضلا» :رخن ءاي نم ةبلقنم هفلأ ناك ام لامأو ،ازوصقم اممسا هلثم ناك امو

 ةلامإب درفت 6عَقَو ثيح ههبشو «ىئغأَف ،ىوآَق ،ىلَقو ،ىدممو ،ىضزتو

 '»مهذحأ ٢[ :ىحضلا] 4 ئحَس »

 ةرمح نإف (اهحطو ءاهالت) هلؤق ال اهلك ةروشلا هذه يآ رخاوأ يئاسكلاو ةَرمَح لامأ )١(
 ٢٢٢. :ريسيتلا .حنفلا صالخإب نوقابلا 6نيت نيب كلذ عيمج ورمع وبأو امهحتف

 .اهجيرخت قبس )٢(
 لاماو ،هحتف ةّزمَح نإف (ىجس) هلؤق الا ىحضلاو ليللا تايآ رخاوأ يئاسكلاو ةَرْمَح لامأ )٣(

 نوُئبلاو "نين نيب كلذ عيججج شروو 6نيت نيت امهاوس امو (ىرسعللو ىرسيلل) ورغ وبأ

 0٦٦٢٣ ٢٦٢٤. :ريسيتلا .حلا صالخإب

 .يزبلل ءاتلا ديدشت ركذ ارارم قبس )٤(

 .لصالا نم ةطقاس )٥(

 .ليللا ةروس يف اهجيرخت قبس )٦(



 ايناثلا هزجلاا) ظافلألاو ةحاصنفلا يف بيذهتلا باتك _ 0٢
 _ / - ؟٩

 :')١[حزشلا ةروس نموا

 عقَو ثيح يفو .ءالا ميخفنتب ارق 6٥ ٦[ :حرشلا] «رشيلاو .رشحلا» :هلوقو

 وأ نيكاس نيتكرحلا نيتاه نيبو امهنيب لاح ءاوسو ةمض وأ ةَحْنَق اهتيلو ءار

 وخنو .عامجإب ةمخفم يهف تنكس وأ مضلا وأ ملاب يه تكرحتو لحي مل
 .'"ههبشو 4 هيِسزكو .ْمُكُعجزَمو .رشلاو .رشلاو .ْمُكَنورَيو .نوري 

 :نيتلا ةروسو حارشنالا ةروسو

 "'ئراقم امهب دجن مل

 :قلعلا ةروس نمو

 نأب » ىلإ ٦ :قلعلا 4 ئَعظَيَل» نم قلعلا ةروس يآ رخاوأ (ش) لامي دقو
 ٤) ) ۔ هم ۔ ه۔

 نيب نيب شزَو .4 ىري < نيب نيب لامأ .[١ا :قلعلا] 4 یَرَي هلل

 ددشي يأ ،(ءارلا) يف نونلا ماعذإب ئرئثو ! :قلعلا هآر نأ» :هلوقو
 .")ءالا

 '١ههبشو فقولا يف الامُم ئرفو ،لامش ريغ ا .نلعلاا ؟ ةتِطاَح» :هلوقو

 .لصألا نم ةطقاس )١(

 .ازارم هركذ قبسو ٥٧. :ريسيتلا .ءارقلا نيب عامجإب مخفت تالاحلا هذه )٢(

 .ليلق لبق اهركذ هنإف الإو اهيلع قفتملا لوصألا ادع اميف يلوعملا خيشلا دصق )٢(

 )٤( هللا ناب) هلؤق ىلإ (ىغظيل) هلؤق ندل نم ةروسلا هذه يآ رخاوأ يئاسكلا ةَّرْمَح لامأ يرى(٨

 نوفابلاو ںنين نيت كي عيمجج شروو ،نيت نيت هادع امو ،هدحو (ىري) ورمع وبأ امأو

 :ريسيتلا .حتفلا صالخإب ٢٢٤.

 يهو ،فلؤملا اهركذي مل ةءارق ةملكلا هذه يفو ،لماكلا ماغدإلا ركذ لوصألا يف قبس )٥(
 ٢٢٤. :ريسيتلا .فلألا دمب نوقابلا أرقو دم نودب ةزمهب (هأر) ريثك نبا نع لبنق ةءارق

 .فقولا دنع تاءاهلل يئاسكلا ةلامإ جيرخت قبس )٦(



 ذلا قيقحت :ينانلا مسقلا
 ٥٥٢ :ت ه 7/:_ صنلا قيقحت :يناثلا مسقل

  

 :ردقلا ة روس نمو

 ءائلا ديدشتب ئرفو "يازلا ديدشتب ا؛۔٣ :ردقلا 4 لََنَت ه رهش» هلوق
 ."يازلاو

 .'ورسمكي ئرفو ماللا حب [ه :ردقلا] 4 عّلظَم » :هلوقو

 « ه رخفلا» الصوم ئرف دقو سةروسلا مامت اه :ردنلاا 4 رجفلا » :ةلقو
(٣ 

 . (ح) ١[ :ةنيبلا _ ٥ :ردقلا]

 :ء'[ةنيبلا ةروس نموا

 ةرشمك ءازلا ىلعو حقلاب ةمل ءايلا ديدشتي ا` :ةنيبلاا 4 ةيربلا » :ةلْوَقَو
 :مملا ءايلا ىلعو ةعبشم ةرشق ءازلا ىلعو نَعِضؤَمْلا يف ئرُمو ،..ةفيفخ
 ."( ا) نيلاحلا يف ةّذَمو ةحوتفم ةزمه

 :'"”[ةلزلزلا ةروس نمو]

 .'"(ش) يازلا داصلا مامشإب ئرفو ٦[ :ةلزلزلا 4 ردصي » :هلْؤَقَو

 4ةرَي» نم ءابلا ديدشتب أرقيو ،ءاهلا مضب ا١ :ةلزلزلا هري اريَح» ةلوق

 .يزبلل تاءاتلا ديدشت ركذ قبس )١(

 )٢( :ريسيتلا .ماللا رسكب يئاسكلا ٢٢٤.

 يف هبهذم وه امك إةلمسبلا طاقسإب لصولا دنع (مل) مالب (رجفلا) ءار رمع وبأ مغدأ )٣(

 ٢٩١٩. :ريسيتلا .ماغدإلا

 .لصالا نم ةطقاس )٤(

 )٥( :ريسيتلا .زمه نودب ءايلا ديدشتب نوقابلاو ،ءايلا دمو زمهلاب (ةئيربلا) ناوكذ نباو عفان ٦٢٤"،

 .ىنعملاب لخت ال نكل نيتملك رادقمب سمط نيتطقنلا ناكمو
 .لصالا نم ةطقاس )٦(

 )٧( :ريسيتلا .عضاوم ةدع يف اياز داصلا يئاسكلاو ةزمح مامشإ ركذ قبس ٩٧.

 



 ؛يناتلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٥٤ ٨
-.. .- , 

 ،(ل) ءاهلا نوكشب ٨[ :ةلزلزلا ري اش « نم ماغذإلا ىلع نيونتلا باهذل

 ."هلبق امك ري اًرَش» يف لوقلاو

 :تايداعلا ةروس نمو

 ههبشو ١١[ :تايدامعلا] 4 ويِبَخَل ط ءالا لامأ شزَو تايداعلا ةروس رخاوأ نمو

 ا٦!اال۔۔ .ذ 4 ه۔
 ٠ عفو اح

 :ةعراقلا ةروس نمو

 َنْيَب شزقَ ،هتلامإب (ةبحص) عئرُقو لامش ريغ ٢! :ةعراقلا 4 كاَرذأ » :لوقو
 )٣)۔ .۔

 يه اَم » ئرفو ؤتكسلا ءاه يهو ةَئِكاَس ١٠[ :ةعراتلا] 4 هيه اَم» :ُهلوَقَو

 ."ءاه اهيف الو 4 يه» ةرسك عابشإب (ف) ات

 :رثاكتلا ةروس نمو

 نولا ىلعو واولا مضو ءاولاو ءاتلاو ماللا حق `٦[ :رثاكتلا] 4 َنْؤَرَتَل < هلوق

 .'مضلاب ءالا الإ اذه ىلع ئرمو ،ديكوتلل ةحوتفم ةديدشت

 :رصعلا ةروس نمو

 .ئراقم اهل دجن مل

 مدقتو ،ةنغ الب ديدشتلا عم الماك ماغدإ نيونتلا يف واولاو ءايلا مغدي ةزمح نع فلخ )١(
 ارش ،ةري اريخ) نيعضوملا يف ءاهلا نكسي رماع نبا نع ماشهو ٤٥. :ريسيتلا :رظنا ،هركذ

 ٢٢٤. :ريسيتلا .امهتلصب امهنومضي نوقابلاو لصولا يف (ةري
 .لوصألا يف هلثم مدقتو ،هنع فالخب شرو ءارلا ققر )٢(

 .اهجيرخت قبس )٣(
 (٤) :ريسيتلا .فقولاو لصولا يف اهتابثإب نوقابلاو لصولا يف ءاه ريغب ةزمح ٢٢٥.

 )٥( :ريسيتلا .يناثلا عضوملا يف فالخ الو }لوالا عضوملا يف ءاتلا مضب يئاسكلاو رماع نبا ٢٢٥.

  

 



 000٨ صنلا قيتحت :يناثلا مسقلا

 :ةزمهلا ةروسو

 ثنح فقولا يف ةَلامإڵاب ارو ،نيلامش ريغ ا :ةزمهلا ةرمل ةَرَمُه» هلوق
 { :"ههبش فق

 امس) هرشَكب ٤ ئرفو ا(ف ن ك) نيتلا حنفب ٢[ :ةزمهلا] ؟ بحي » : :ُهلْوَقَو
 . )٦٢) ) ر

 لدبي ةّرمَحو) ازه الب ئرثو ازوممهم اه ةزمهلاا ؛ةنصؤُم» :هلوقو

 .'"(ر ص مع د) (انه فقولا يف اواو ةزمهلا

 هبحص) امهممَضب ئرفو .ميملاو نيعلا حب ٩[ :ةزمهلا] « دَمَع » : :ُهلوَقَو
 . '(ةحص

 :ليضلا ةروس نمو

 ةروس لوأب لصو دقو 4 لوئأت » زشمقهب [ه :ليفلا] 4 لوفأت » هلوق

 زمه ام ىلعف لصوي مل اذإ فال ه لوكام» :لاق ١[ رنيرت] 4 فاليإل »

 هلصو يف لاقو ماللا نكسي نمو رشلا ؛لوكأم» نم ماللا ىلعو

 .'(ماللا) ىلع ةديدشتو ةروسكم مالب > فاليإل «

 )١( :ريسيتلا .ءاهلا ىلع ةلامإلاب يئاسكلا ٥٤.

 .اهريغو نارمع لآو ةرقبلاك عضاوم ةدع يف اهجيرخت قبس )٢(

 .زمه ريغب نوقابلاو ،اؤاو اهلدبأ فقو اذإ ةزمحو واولا زمهب ةزمحو ورمع وبأو صفح )٢(

 ‘ةيلاتلا (دمع) ةملكل فلؤملا هدروأ نيسوقلا نيب امو ؤكلبلا يف اهركذ قبسو 0٦٢٢ :ريسيتلا

 .كانه سيلو انه اهعضو باوصلاو

 )٤( :ريسيتلا ٢٥

 .فقولا ةلاح يف ةزمح لعف اذكو 6افلأ اهتزمه هنع فالخب ورمع وبأ لدبأ (لوكأم) ةملك )٥(

 نكسي ورمع وبأف "نامال انه عمتجتف (فاليإل) شيرق ةروس لوأب (لوكأم) لصو امأو

 دفو ،ةلمبلا طاقسإب (فالبإل) نم ةيناثلا ماللا يف اهمغديو (,لوكأم) نم ىلوألا ماللا

 .ةنيبلا لوأو ردقلا ةروس رخآ يف اذكو عضاوم ةدع يف كلذ لك ركذ مدقت

  

 



٥٠٥٦ 

 ١)۔ . .ه
 . ةزوممُهَم

 ؛يناتلا ءزجلا١ا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك -
 ٦7 ۔ تمر

 :فاليال ةروس نمو

 ءايو ةروسكم مالب 4 فاللل ط ئرثو [١:شيرقا] 4 فاليإل < هلوق

( 

 :رثوكلا ةروسو نيدلا ةروسو

 .ئراقم امهل دجن مل

 :نورقاكلا ةروس نمو

 دعب ةحوتفملا ةزمهلا لادبإ لعج (ف) مهضعب ا١ :نورناكلاا ه اَهيَأ» هلوق
 م ح

 ٠. . ٠ .) ّ , .  ٥
 و

 «داًؤفلاو َتئلُم هذؤيو © كئزناش» :لثم 'ناتحوتفم اواو مضلا دعبو اي رسكلا

 نيب َنيَب اهلعجي اذه دعب مث ،ههبشو

(١( 

(٢) 

(٣) 

 )٣ا

 تابثإ ىلع اوعمجأو ،(فاليإل) ءايب نوماتْلاو .ةزمهلا دعب ءاي ريغب (وفآلإل) رماع ننا رق
 عضوملا يف أرق ءايلابو 0٢٢٥ :ريسيتلا ۔(مهنالإ) يف ةزمهلا دمب طخأا نود ظفللا ي ءاي

 ٦٣١/٢. ج :فاحتإ .ةرشعلا نم رفعج وبأ (مهفاليإ) يناثلا

 ۔(ناتحوتفم) لصألا يف اذك

 .ةزمحل زمهلا ليهست باب يف ةلخاد يه انه فلؤملا اهركذ تاملك نم اهدعب امو (اهيأ)

 ظخ هيف ىعاري امناف تازمهلا نم ةّزمَح هلهسي ام عيمج نا مّلغاؤ» :ينادلا ورمع وبأ لوقي

 ةملك هيف لعجف مشزلا يف نَتَمِلَكْلا نم لصو اق اذَكَو ..امدق اَمَك سايقلا نود فحصملا

 ههبش (يلوأ اي)و (مدآ اي)و (تخاي)و (اهيآ اي)و (متنأه)و (ءالؤمم) ىلاعت هلؤق وخ ةذجاو
 نؤزي ال نوزَخآ ناكَو تاطسوتم هب نرص ام ادادتعا كلد يف ليهستلا ىري مهضعب ناَكَق

 هللابو ةاورلا صن درو امهبو ناديج نابهذملاو ،‘تاءدتبم نهنوك ىلع اةاميغا قيقحتلا الإ

 ۔ =٥ ةطسوتملا ةزمهلا ليهستب ةزمح درفتؤد :رخآ عضوم يف لاقو ٤١ ؛ريسيتلا «قيفزلا
 مضنا ؤأ اهلبق ام رسكناو يه تحتفنا ناف اكرحتم ةزمهلا لبق ام نام اذاو» هلوق ىلإ

 نإ)و (مكثشننو) :هلؤَق وحن تيو اواو ةمضلا عَمَو ءاي ةرسكلا عَم ليهستلا لاح يف اهتلدبا

 اذه دعب مث ههبش (فلؤي)و (هدؤي)و (اؤلؤل)و (اڵَتل)و (ةئطاخلا)و (تئلم)و (كئناش

 ٤٠. :ريسيتلا .«اهلبق ام تاكرحو اهتاكرحو اهلاوحا عيمج يف نيت نيت اهلعجت



  

 .. :درج زيوب
 ؛نتالامُم ريغ ٣. ٤. ٥] :نورفاكلا] «نوذباغع ذباع نوذباَع» :ةُلؤََو

 .'ةلامإلاب تقرثو

 ءازوسكم امهنيب ماللاو ءاتلاو واولا حمق اد :نورفاكلا 4 يلو » :هلوقو
 ."(ةبحص م قح) ةريبك ةرسك ماللا رسكب ئرفو

 :رصتلا ةروس نمو

 .""م ف) عقو ثيَح ةلامإڵاب ئرفو ،ةَلامإ الب ا١ :رمنلاا 4 َاَج» هلوق

 :تبت ةروس نمو

 ماللا حنمب ؛بهَل» ئرئو ءءاهلاو ماللا حنمب اا :دسلا ؛ربهَل» هلوق

 .ءاهلا نوكسو

 .'أ(ش رفنا) اهمضب ئرفو ،ءاهلا حب [؛ :دملا) 4 ةَلاَمَح » :ةلْوَقَو

 :صالخالا ةروس نمو

 ؟اؤمُك» ئرفو زمه الب ءاملاو فاكلا مضب [! :صاخالاا افك » هلوق

 مضب هاؤُفك» ئرثو ا(ف)لصو واولا ىلع ةزمهو ءافلا نوشو فاكلا مضب

 نؤَنُم ةثالثلا هوجولا ىلعو 6واولا ىلع ةزعو ءاقلاو (ر ص رفنا) فاكلا

 .'"أبصنلاب

 )١( :ريسيتلا .حتفلاب نوقابلاو {ةلامإلاب ماشه ٢٢٥.

 )٢( :ريسيتلا .اهنوكسب نوقابلاو ،(نيد يلو) ءاي حتفب ماشهو صفحو هنع فالخب يزبلاو عفان ٢٢٥.

 .اهجيرخت قبس )٢(
 )٤( :ريسيتلا .اهحتفب نوقابلاو ،ءاهلا ناكسإب ريثك نبا ٢٢٥.

 (٥) :ريسيتلا .حتفلاب مصاع ٢٢٥.

 يف زمهلا غم ءافلا ناكسإب ةزمَحَو ازمه ريغ نم واؤلا حتف ءاقلا مضب (اَوُفَك) صفح رق )١(
 ىلع اهتكرح يقلي نا ساملاو ظحلل اعابتا ةحوتفم اواو ةزمهلا لدبأ فقو اذإَق ءلضَْلا
 ٢٢٦. :ريسيتلا .زمهلا عم ءاقلا مضي َنوُقاتْلاَو ،ءاقلا



٥٥٨ 

 ملعأ هللاو ،نوقابلا هفرصو . "مصاع

(١( 

 ؛يناثلا ءزجلا١ ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك --
 _ _ ٦27 - -ت٨٣

 نب رصنو يلؤدلا هفرصي ملف [١:صالخإلا] ٩ دحأ » فرص يف اوفلتخاو

. ٢( 

 :سانلا ةروسو قلقلا ةروس امأو

 .مكحأو ملعأ هللاو ئراقم امهل دجن مل

 جهنأو اهباب حتفو ةيبرعلا سسأ نم .ناصف نب ورمع نب ملاظ يلؤألا دوسألا وبأ وه
 :لاقف وحنلا نونعي - ؟ملعلا اذه كل نيأ نم :دوسالا يبال نيت .اهسايق عضوو اهليبس

 ريمأ ىلع أرق ءارقلا نم دوسالا وبأ ناكو نتغ بلاط يب أ نب ىلع نم هدودح تنقل

 . ههجو هللا مرك يلع نينمؤملا
 ملع يف ءاملعلا لوأ وحنلا ءىرقملا ىرصبلا ثيللا ديعس يبأ نب مصاع نب رصن امأو

 هذخأ نم لوأ وهو ؛هبتسو وحنلا عضو نم لوأ مصاع نب رصن نإ :ةاورلا ضعب لاق .وحنلا

 يبأ نع اوذخأ نيذلا ةعامجلا لبنأ ناكو سايقلا هيف قتفو ،تلؤدلا دوسالا يبا نع

 .ملعأ هللاو ئغيل هنإ لاقيو ©ێلؤد هنإ :لاقيو نيعباتلا نم ناكو ،هيلإ هلوا بسنف "دوسالا

 ىورو سانلاو ءالعلا نب ورمع وبأ هنع ذخأو .ءاحصفلاو ءارقلا دحأ مصاع نب رصن ناكو

 :ئرهزلا لاقف كرصن ملكتف مصاع نب رصنو رهزلاو انأ تعمتجا :لاق رانيد نب ورمع نع

 .اقيلفت ةيبرعلاب قلفيل هنإ
 نب رصن نع ةءارقلا ذخأو ةرصبلا لهأ ءارق نم ئمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللادبع ناكو

 نيدلا لامج ٣٤٤/٣(، ج ،١/٦٥ج) ،ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ :يف نيتمجرتلا رظنا .مصاع

 راد !ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :ت (_ه٦٦ :ىفوتملا) يطفقلا فسوي نب يلع نسحلا وبأ

 .م٢٨٩١/ه٦٠٤١ ،ىلواألا :ط ‘توريب ۔ ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤمو ،ةرهاقلا - يبرعلا ركفلا

 .نيونت نودب ةمضب (دحأ) ذاوشلا يف ئرقو "مضلا نيونتب (ًدحأ) ةءارق ىلع ءارقلا عمجأ

 نسحلاو نيريس نباو مصاع نب رصنو يلع نب ديزو نامثع نب نابأ ىلإ ةءارقلا هذه تبس
 دوجوم وهو ،فيرعتلا مال عم هئاقتلال نيونتلا فذحب» :نايح وبأ لاق "مهريغو لامسلا وبأو
 ءاحصفلا نم اريثك تعمس دقو» :ءارفلا لاقو ،هرعشلا يف دجوي ام رثكأو ؤبرعلا مالك يف
 ةءارق يه امومع 0٦٣٧/١٠ ج :تاءارقلا مجعم :رظنا .«(دحأ) نم نيونتلا نوفذحيف نوأرقي

 القن رتاوتت ملف ةيبرعلا يف هجو اهل ناك نإو اهب ةءارقلا حصي ال ةذاش



 ٥٥٩ ق . رش صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 مالكلا يف لصق

 هذه لكو كاذه ضيقن اذهو ءاذه فالخ اذهو ،اذه دض اذه :لاقي

 هذه :تلق اذإ امك ،اهنم ءيشب ءيش صتخي هنأ الإ يناعملا تابيرق تاظفللا

 لوقت نأ زوجيو زمهلا فالخ ليهستلا :لوقت نأ كل زوجيف ةزوممهَم ةملكلا

 ديدشتلا دض فيفختلا :لوقتف ةدَدذشُم ةملكلا تناك اذإو .هضيقنو هدض

 :لاقي نأ زوجي برعلا دض مجعلا :تلق نإو رصقلاو دملا هضيقنو هفالخو

 نم نكت مل اذإ ةدساف ةالصلل لاقي دقو مهضيقن :لاقي نأ زوجي الو ،مهفالخ

 يهف عايضلا اهيلع ثدح نإو "بيرق وهف ةضقتنم ليق نإو ،ةميقتسم اهلصأ
 .ملعأ هللاو .ةدساف لاقي نأ دعبي الو \ةضقتنم

 .نيقرفتم مهتاورو ةعبسلا ءارقلا ةفرعم يق لصق

 :')ةزومرملا فورحلا نم مهلامو

 لبنقو ‘ه يزبلاو ،د ريثك نباو سج شرو ‘ب نولاقو ،ا عفان :كلذ لوأ

 نباو .ل ماشهو ك رماع نباو .ي يسوسلاو .ط يرودلاو .ح ورمع وبأو .ز

 ؤض فلخو 6ف ةزمحو ع صفحو "ص ركب وبأو .ن مصاعو م ناوكذ

 .ت يرودلاو س ثراحلا وبأو زر ىئاسكلاو ٥ق دالخ

 ةثالثلاو زهد نيلاتلا ةثالثلاو ،جبا لئاوألا ةثالثلا زمر دجبأ ىلع اذهف

 اًضيأ ةثالثو قضف اضيأ ةثالثو ،عصن اضيأ ةثالثو ملك ةثالثو يطح اضيأ

 .اسسر

 ،مصاع رماع نبا !ورمع وبأ ،ناوكذ نبا .عات :مهو ةعبس مهنم ةمئألا

 .ةَرمَح نب يلع يئاسكلاو ،ةَرمَح

 .كانه اهعجارف ةساردلا يف مهتاورو ءارقلا ةمجرت مدقت )١(



 ؛يناتلنا عزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٦٠ ٨

 :فورحلا نم مهلامو نيعمتجم اضيأ مهؤامسأو

 ذ :رماع نباو نويفوكلا ‘ث :يئاسكلاو ،ةَّرمَحو مصاع :مهو نويفوكلا

 ٥“ش :يئاسكلاو ةَّرمَح نصح :عيفاتو نويفوكلا ،ظ :ريثك نباو نويفوكلا
 عفان باحص :صفحو يئاسكلاو ةَّرْمَح ،ةبحص :ركب وبأو يئاسكلاو ةَرْمَح

 ءارقلا ۔يمرح :ريثك نباو عفات قح :ورمع وبأو ريثك نبا ،مع :رماع نباو

 :رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا ؤغ :ورمع وبأو نويفوكلا ،خ :عات ريغ مهلك

 :ةبعش الإ نويفوكلا رخآ عضوم يف ءامس :ورمع وبأو ريثك نباو عيفات ارفن

 .امس :ورمع وبأو نايمرحلا }ةبحص :اَصفح الإ نويفوكلا باحص

 :')١مهتاينكو مهباستأ

 :يئاسكلا ،قرزألا [هنع ىوَر] :شزو اطيشن وبأ [ةنع ىزا :نوا
 [هنع ىَوَر] :يزلا .دهاجم نبا [هنع ىََر] :لنت 5ةَّرمَح نب يلع [ةمُمشا]

 نبا ،ريرج نبا [هنع ىَوَر] :يسوسلا يديزيلا [نع ىَوَر] :يرول ،ةعيبر وبأ

 [هنع ىَوَر] :صقَح ،يناَوَلَحلا [هنع ىَر] :ماشه ©ىيحي [هنع ىَر] :ناوكذ

 ،سيردإ [هنع ىوَر] :فلح .مدآ نب ىيحي [هنع ىَوَر] :ةبعش ،حابصلا نب ديب

 6ىيحي نب [دمحم هنع ىَوَر :ثراحلا وبأ] ناذاش نبا [هنع ىَوَر] :دالخ

 .""دمحم نب رفعج [هنع ىََر] :يروألا

 امنإو - يلوعملا فلؤملا ركذ امك - باسنأ الو نك ئراق لك دعب ةروكذملا ءامسألا تسيل )١(

 وبأف "طيشن وبآ هنع ذخأ عفان ئراق شرو انه الثمف .مهنع ةءارقلا اوذخأ نيذلا ةاورلا مه

 وه قرزالا سيلو 6فقرزالا هذيملت شرو اذكهو ،نولاقل بقل سيلو نولاق ذيملت طيشن

 هبتنيلف ؤصفح مسا حابصلا نب ديبع سيلو ،حابصلا نب ديبع هذيملت صفح كلذكو ‘شرو
 هذيملت سيلو هخيش يديزيلاف يرودلا ادع ،انه مهتاورو ءارقلا ءامسأ لك يف كلذل

 سيلو همسا ةزمح نب يلع معنف يئاسكلا ادعو .ةءارقلا بحاص ورمع يبأ نع أرق يديزيلاو

 .كلذل هبتنيل نيترصاح نيب حيضوتلا تعضو كلذل ،يرودلاو ثراحلا وبأ هتاورو ،هيوار
 )٢( :رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :يف اهعجار ةاورلا قرط مجارت ج٩٩/١ - ١٧٣.



 ۔ , 2 2 ٢ ١ 0٦
 صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 :"ميظعلا [نآرقلا ءارما اوهرُم نيذلا ةفرعم

 0"٨'حاصَن نب ةئَيش . "بدنج نبا ةريره وبأ سابع نب راو . . "تيبأ

 نبا ،'"ادهاجم 5"ارممعي نبا ،'"ديزي يبأ ،'"زشزمه نبا ،'ديزي رفعج وبأ و

 6دهاجم ٣ سانز 5 "ن نامعنلا نباو 8'"ترسحلا وبأ ريبج نب ديعس 3 ريثك

 نيعباتلاو ةباحصلا رابك هيف جردني ناونعلا اذهو \طوطخملاب سومطم نيترصاحلا نيب ام )١(

 ةرصتخم تامجرت تمجرت دقو ةت هللا لوسر نع مهتءارق ةعبسلا ءارقلا مهنع ذخأ نمم

 .ينادلا ورمع يبال ريسيتلا :نم مجارتلا تذخأو "مهؤامسأ حضتت مل نم وأ نيرومغملل

 .مهريغو ؛انبلل فاحتإلاو كيبهذلل ءالبنلا مالعأ ريسو 6يرزجلا نبال رشنلاو

 دهشو .ةيناثلا ةبقعلا ةعيب دهش ،ءارقلا ديسو يحولا بتاكو يباحص سيق نب بعك نب بأ (٢)

 .ملعلاب ميركلا لوسرلا هل
 .نيعباتلا نم صاقلا يلذهلا بذنجج نب ملسم هللادبع وبأ )٢(

 .اثثد ةملس مأ نينمزملا مأ ىلوم ٧ةرونملا ةنيدملا ئرقمو نيعباتلا ةمثأ دحأ حاصن نب ةبيش )٤(

 .نيروهشملا ةعبسلا ءارقلا دحأ ميعن يبأ نب عفان خويش دحأ وهو

 يعبات ةرشعلا ءارفلا نماث ٧ئراقلا يندملا يموزخملا رفعج يبأ مامإلا عاقعقلا نب ديزي )٥(

 .ريبك روهشم
 عمس ،جرعالا يندملا زمره نب نمحرلادبع دواد وبأ ئرقملا ةجحلا ظفاحلا مامإلا )٦(

 بتكي ناكو ،هأرقأو نآرقلا دؤجو ةفئاطو ةنيحب نب كلام نب هللادبعو ديعس ابأو ةريره ابأ
 .ةعبسلا ءارقلا نم عفان خيش وهو ؤ©فحاصملا

 .ديزي يبأ وأ ديزي نبا وه له \طوطخملاب هحوضو مدعل ءاديج مسالا اذه يل حضتي مل )٧١(

 .ئرقملا يرصبلا ورمع يبأ خياشم دحأ نامور نب ديزي الإ دجأ ملو
 ءاهئاهقفو اهئارق دحأ وهو ةرصبلا يف دلو يرصبلا يرماعلا رمعي نب ىيحي ناميلس وبأ وه )٨(

 .ملعلا ةيعوأ نم ناكو "برعلا تاغلو وحنلاو ثيدحلاو هقفلاو ميركلا نآرقلاب املاع ناك
 يف ازاصتخا فرعيو .يشرقلا ىموزخملا بئاسلا ىبأ نب بئاسلا ىلوم ربج نب دهاجم وه (٩)

 اغراب ناكو ،ثيدحلا ريثكو ةقث ملاعو هيقفو مامإ وهو .دهاجمب ةيثارتلا بتكلاو رداصملا

 .يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ةءارقو ريسفت يف
 .نيروهشملا ةعبسلا ءارقلا دحأ ريثك نب هللادبع )١٠(
 ءارقلا دحا ،نذَمْلا مهالوم ينبلا رع ز يبأ نب نمحؤلادبع نب عفان ي نسحلا اأ ينعي هلعل )١(

 .ميو يبأب رهتشاو ةعبسلا
 .خسانلا نم فيحصت هلعلو همسا اذه نم رابكلا ءارقلا نم دجأ ملو دوصقملا نم يل حضتي مل )١٦(
 .ريثك نبا ئراقلا خايشأ نمو نيعباتلا ةقبط نم سابع نبا ىلوم سابرد وه )١٣(



 ؛ينانلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٦٢ ٨
 د ۔۔۔ ___

 ۔'"شيبحح نبا .' . "”يمّلشلا ،ةريغمملا ،ءادردلا وب أ ،نامثغ ء'"بئاشلا نباو

 يلع ۔' ٠ ”شايع نبا '"نامثع وبأ دوعسم نبا ، ''يلع نب ديزو

 ، قيلع 6 دوعسم نبا “' ٠ ) "باثو نبا & ٠ “ادوسألا وبأ . "لاهنملا . ')ريسحلا

 ©'“”قداصلا ©رقابلا ء ٠ 7 و نب نامثع ا "ىليل يبأ نبا ١ نارهم نبا

 .ئرقملا ريثك نبا خياشم دحأو { ةت يبنلا بحاص ىموزخملا بياشلا نب هللادبع وه )١(

 .ئرقملا مصاع خايشأ دحأ ىملسلا بيبح نب هللادبع نمزلا دبع وبأ )٢(

 .ئرقملا مصاع خايشأ دحأ شيبح نب رز مزق وبأ وه )٣(

 )٤( ههجو هللا مرك يِلَع ن نيتسلا نب يلع نب ديز وه .
 .اًطباض ًاليل;ج انرقم ناك 5رافَحلاب ت ترغ يراصنألا , دغ نب دمح نب ديمس َناَمْثغ وبأ وه )٥(

 .يرودلا باخحضأ رابيك نم مه :ناذلا لاق
 .ئرقملا عفان خياشم دحأ ليلجلا يعباتلا يموزخملا ةعيبر يبأ نب شايع نب هللادبع وه )٦(

 )٧( ههجو هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع دصقي هلعل .

 .ىليل يبآ نبا نمحرلا دبع هنعو ،ريبج نب ديعس يعباتلا نع ةءارقلا ذخأ ورمَع نب لاهنملا وه )٨(
 .يوحنلا يلؤدلا )٩(

 ©يفوكلا يلهاكلا يدسالا باثو نب ىيحي وه .ميركلا نآرقلا ءارق دحأ باثو نب ىيحي )١٠(

 .هنامز لهأ أرقأ راص ىتح دوعسم نباو يلع باحصأ ىلع التو
 ةزمح ةخيشم نمو ئرقملا هيقفلا شمعاألاب فورعملا نارهم نب ناميلس دمحم وبأ وه )١١(

 .ئرقملا نارهم نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ مامإلا :ىلع اضيأ نارهم نبا قلطيو ئراقلا

 .ئرقملا ةزمح خايشأ نم ئرقملا هيقفلا يضاقلا ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم وه )١٢(
 تاقبطلاه باتك يف دعس نب دمحم هركذ .ةنانك نم ليدلا ينبل ىلوم ،باثو نب ناَمْثغ )١٣(

 ءارقلا تاقبط يفف وه هنظأ امو .نيعباتلا نم ةنيدملا لهأ نم ةثلاثلا ةقبطلا يف «ريبكلا

 .نيئرقملا يف ركذ الو ةرهش باثو نب نامثعل سيلو ،هركذ مدقت يذلا باثو نب ىيحي
 نيز نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج ةوبنلا تيب لآ ةمئأ نم امه قداصلاو رقابلا )١٤(

 . ههجو هللا مرك _ يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا



 " , صنلا قيقحت :يناثلا مسقلا

 6'بيبش .ش نبا .'٠'(فرصم) نب ةحلط .'"ا وعخنل :لا '"ةمقلع ،'أد وعسم نبا

 وهو يلؤدلاو .''!مصاع نب رصنو ىليل يبأ نبا ،'٠رمع نب ىسيع

 .ملعأ هللاو كدوسأل ١ وبأ اًضيأ وهو ديبع وبأ

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

()٥( 

(٦( 

(٧) 

 :رخآ عضوم يفو

 .شززو ،نولاق :هاذيملت عفات ذاتسالا مامإلا

 .لئنفو ،يزتلا :هاذيملت ريثك نبا ذاتسألا مامإلا

 .ييسوُسلاو "يروألا :هاذيملت ورمع وبأ ذاتسألا مامإلا

 .ناوكذ نباو ؛ماشه :هاذيملت رماع نبا ذاتسألا مامإلا

 .صفو ،رك وبأ :اذيملت مصاع ذاتسألا مامإلا

 "نيترم دهاجمو "تارم ثالث يباحصلا دوعسم نب هللادبع مسا رركت مجارتلا هذه يف

 راركتو "خسانلا نم فيرحت وهو ءارقلا ءامسأ ىف ءاطخأو نيترم يلؤدلا دوسألا وبأو

 .ةددعتم نكامأ نم لوقنلل

 .ئرقملا ةزمح خايشأ نم سيق نب ةَمَقْلَع

 .ريهشلا يعباتلا يمحلا ميهاربإ

 زنب ةحلط امنإو 6ءارقلا يف مسالا اذهب صخش دجوي الو (نومضم نب ةحلط) لصالا يف

 3 .ةءارقلا يف رابكلا تايزلا ةزمح خيشأ دحأ يمالا وفزَصُم
 .. {{{ ... نب مصاعو ؤفرصم نب ةحلط نع اضرع ةءارقلا ذخأ ،دسأ ينب يلاوم نم انا ياملا فر كل ياملا رتللا نت ىس وه ي لاخ تنخ طبه زان اهنم ازذستن ارف ايب ايش رصمب ةئاميالثو ةرشع يتنئا نس رصم ليزن بيبش نبا نامثع نب دمحم نب دمحا
 ةياهن يف امهنمجرت تقبس ؛ةيبرعلاو رحنلا امامإ يلؤدلا دوسألا وبأو مصاع نب رصن

 .تاحفص لبق ئراقملا

 ناو



 (يناثلا عزجلنا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٥٦٤ ٨

 .فلخو ،دالَخ :هاذيملت ةَرمَح ذاتسألا مامإلا

 .يروألاو ثثراخحلا وبأ :هاذيملت يئاسكلا ذاتسألا مامإلا

 ."ملعأ هللاو

 أدبي هدعبو }ةساردلاو جيرختلا لحم وهو ،نآرقلا مولع يف عبارلا لصفلا يهتني انه ىلإ )١(
 لاعفالا نم فلألاب بتكي امو .ءايلاب بتكي امو ©روصقملاو دودمملا يف سماخلا لصفلا

 وأ أطخ لك نع وفعي نأ هللا لأسأو ءاظطوطخم لازي ام ةساردلا هذه جراخ وهو ءامسالاو

 لك هب عفني نأو ههجول اصلاخ هلعجي نأو ،باتكلا اذه نم تجرخأ ام قح يف ريصقت
 صنلا حيحصتل ةقاطلا ةعسو دهجلا ىراصق تلذب دقف ءاعدلا مكلأسنو ،ةملسمو ملسم

 .ريخ لكل قفوملا هللاو ،هقيثوتو هطبضو



 ۔۔ » 7 ١ /.. ٥٦٥ عجارملاو رداصملا سرهف

 عجارملاو رداصملا سرهف

 غضوخلا ةنيدملا ةعبطم ارمعم ىيحي يلع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ١-

 .م٠٠٠٢/ه١٢٦٤١ ٣: ط }نامغ ةنطلس

 ةنطلس ،يرماضلا ةبتكم 6ارمعم ىبحي يلع ©‘لدتعم ىمالسإ بهذم ةيضابإلا - ٢

 .نامغ

 ركف يف تاءارق» ةودن يف حرط ثحب "طسابلا دبع اياطع ديعس .ايبدأ قيرع نبا - ٣

 .م!٠'٢اه٣٢٤١ ١: ط ،نامُغ ةنطلس .ىبدألا ىدتنملا ،«قيرع نبا

 .يمشاهلا دمحم نب ديعس .د .نيخرؤملا نيب هتلزنمو هرصعو هتايح قيرع نبا - ٤

 ةنطلس 6يبدألا ىدتنملا ٨«قيرع نبا ركف يف تاءارق» ةودن يف حرط ثحب

 .م٢٠٠٢/_ه ١: ١٤٢٣ ط نامُغ

 ،ةياردلا هباتك لالخ نم نآرقلا مولعو ريسفتلا يف هجهنمو يراوحلا وبأ ٥

 نامرد مأ ةعماجل اهب مدقت ريتسجام ةلاسر .يرذنملا ديعس نب دمحم

 م٩٠٠٦/ها٠٣٤١ ماعل ،(نوقرم) ،ةيمالسإلا

 ٦ دومح نب فێَس ،نامغ ءاملغ ضغب خيرات يف نايغألا فاحتإ "

 نيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم :ط .يشانئتلا

 ط .نامغ ةنطلس / طقسم ۔ ةيخيراتلاو !: ٤١٩اه/٩٩٨ام.

 نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ رشع ةعبرألا تاءارقلاب رشبلا ءالضف فاحتإ - ٧

 ؤبتكلا ملاع راد ،ليعامسإ دمحم نابعش .د :ت .ىطايمدلا ينفلا دبع
 .ما ..٧/_ه ٢: ١٤٢٨ ط

 راد يطويسلا ركب يبأ نبا نمحرلادبع نيدلا لالج ،نآرقلا مولع يف ناقتإلا - ٨

 .ما٢٩٩/ه١١٤١ :؟ ط }توريب .مولعلا ءايحإ



 .هد
= - 

 ؛يناثلا هزجلاا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

 راد ةحلط دمحم :ت ‘يرصحلا ليلخ دومحم إميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأ ٩

 .ه٦١٤١ ١: ط ،ةيمالسإلا رئاشبلا

 يلع نب دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ ،يدحاولل لوزنلا بابسأ ٠

 .م٢٩٩1/ه ٢: ١ ط ،مامدلا حالصإلا راد يدحاولا

 نب دمحم نب هللادبع نيب فسوي رمع وبأ ؤباحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ١

 .م٢٩٩١/ه٢١٤١ ١: ط توريب ،ليجلا راد ،يبطرقلا يرمنلا مصاع نب ربلا دبع

 لداع :قيقحت ،ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ،ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ٢

 ،توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد ضوعم دمحم ىلعو دوجوملادبع دمحأ

 .ه٥١٤١ ۔ ىلوألا :ةعبطلا

 :ط نانبل توريب ©نييالملل ملعلا راد ،يلكرزلا نيدلا ريخ مالعالا ٣

 .م٠ ٠٢١٥

 يومألا يناورملا مثيهلا نب دمحأ نب دمحم نب نيسحلا نب يلع "يناغألا ١٤

 .توريب "ركفلا راد يناهفصالا جرفلا وبأ

 ،ينابيشلا كرابم نب ناطلس ،(نوقرم) كريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا ٥
 يماع نيب ةيناممتلا «نطولا» ةديرج يف تاقلح ةدع ىلع ترشن

 .ه٠٢٤١۔-٩4

 دمحم نب رمع نب هللادبع ديعس وبأ نيدلا رصان ،ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ ٦-

 ثارتلا ءايحإ راد ٥يلشعرملا نمحرلادبع دمحم :ت ،يواضيبلا يزاريشلا

 .ه٨١٤١ ۔ ىلوألا :ةعبطلا ؤتوريب ،يبرعلا

 لالج ،يلاعملا وبأ ارمع نب نمحرلادبع نب دمحم ،ةغالبلا يف حاضيإلا ٧
 .نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد "يعفاشلا ينيوزقلا نيدلا

 ءايحإ راد يسلدنألا يلع نب فسوي نب دمحم نايح وبأ طيحملا رحبلا ٨
 .م٠١٠٢/ه١٣٤١ ١: ط ‘توريب ثارتلا



 عجارملاو رداصملا سرهف
 ٥1٧ ي -- ,٧

 ركفلا راد ؛يشكرزلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب ،نآرقلا مولع يف ناهربلا ۔ ٩

 .م٨٩ ٠/_هھ٠٠٤١ ٣: ط

 ناولألا ةعبطم يريبعجلا تاحرف .د \ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا -

 .م٧٨٩٧١/ ها ٠٨ :ط نامع ةنطلس .ةثيدحلا

 ركب يبأ نبا نمحرلادبع نيدلا لالج {ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب - ١

 .اديص ا نانبل- ةيرصعلا ةبتكملا إميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :ققحملا يطويسلا

 .يثيللا سءالولاب ينانكلا بوبحم نب رحب نب ورمع نييبتلاو نايبلا - ٢
 .ها٣٢٤١ "توريب "لالهلا ةبتكمو راد كظحاجلاب ريهشلا نامثع وبأ

 .ةيادهلا راد :ط يديبزلا ىضترم ضيفلا وبأ

 ؛ركاسع نباب فورعملا هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ قشمد خيرات ٤
 ؤعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،يورمعلا ةمارغ نب ورمع :ققحملا

 . م٥٩٩١/ه١ ٥

 دعس :ت ،يربكعلا نيسحلا نب هللادبع ءاقبلا وبأ ،نآرقلا بارعإ يف نايبتلا - ٥

 .م٠٠٢ااها٢٢٤١ ١: ط رصم ،نيقيلا راد ،يقفلا ميرك

 :ط سنوت ؤعيزوتلاو رشنلل نونحس راد روشاع نبا رهاطلا ،ريونتلاو ريرحتلا - ٦٠

 .م ١٩٩٧

 "يروفكرابملا نمحرلادبع نب دمحم "يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت ٧

 .ما٠٩٩/_ه٠ :ط 5نانبل ١6توريب {،ةيملعلا بتكلا راد

 نبالا رون ةبتكم ،يملاسلا ديمح نب هللادبع ،نامغ لهأ ةريسب نايعألا ةفحت - ٨
 .م٥ :ط نامع ةنطلس .طقسم ،يملاسلا

 6توريب ؛ملقلا راد ‘© يقشمدلا ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ 5ريثك نبا ريسفت - ٩

 ٢. ط

 



 ؛يناتلا حزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ي ٥٦٨
 ح>=دتتتتتتتتتتتتللل 3 9- . .۔ تي _

 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .يدامعلا دمحم نب دمحم دوعسلا ىبأ ريسفت ٣٠

 .م٠٩٩١/ ه ٢. :ط ٧٨توريب

 راد ٠ يوغبل ١ ءارفل ١ نب دمحم نب دوعسم نب نيسحل ا دمحم وبأ ٠ يوغبلا ريسفت ۔- ٣١

 .ه٢٤١ :اط 6،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 نب دمحم نمحرل ١ دبع وبأ ٠ ريسفتل ١ ىن اقح ىمسمل ١ يملسل ١ ريسفت - ٣٢

 .ةيملعلا بتكلا راد ،نارمع ديس ت يملسلا يدزألا ىسوم نب نيسحلا

 .م١٠٠٢/ه١٢٦٤١ :ط ‘توريب ،نانبل

 ىزورمل ادمحأ نب ا ر ابجل ادبع نب دمحم نب روصنم 4 ين اعمنشلا ريسفت ٣٣

 .م٧٩٩١/_ه٨١٤١ ١: ط .ةيدوعسلا ضايرلا نطولا راد يناعمسلا

 ١: ٦٠ ه_/٠٠ ٠م.
 ط ،ةلاسرلا ةسسؤم ؤ يربطلا ريرج نب لمحم ،يربطلا ريسفت

. ٣٤ 

 .يخلبلا يدزألا ريشب نب ناميلس نب لتاقم نسحلا وبأ ،لتاقم ريسفت ٥
 - ىلوألا :ةعبطلا ؤتوريب - ثارتلا ءايحإ راد .هتاحش دومحم هللادبع :ققحملا

 ._ه ٢

 ةعومجم 6 يرجحل ا دمحم نب رص ان .د ‘ن امع ءاملُغ دنع نآرقل ا ريسفت ۔ ٣٦

 ))٩٦٦٢١( ددعلا م٩٠٠٢/_ه٠٣٤١ ماعل .ةيناملا نطولا ةديرجب ترشن تالاقم

 .٩٣لا ةنسلا

 ،يرجحلا دمحم نب رصان .د . ةكرب نبا :نامع ءاملع دنع نآرقلا ريسقت - ٧

 م٩٠٠٢ ربمسيد نم ٤ قفاوملا ه٠٣٤١ ةجحلا يذ نم ١٧ ةعمجلا :نطولا ةديرج

 .٩٣_لا ةنسلا )٩٦٢١( ددعلا

 ٣٨ ةيملعلا بتكلا راد ،يزارلا رخفلا رمع نب دمحم ©ريبكلا ريسفتلا ۔  6بيروت6٧

 ط ١: ١٤١١ه/١٩٩٠م.

 دمحأ نب دمحم ديسل ١ ةبتكمب طوطخم . ىلوعمل ا رم اع نب دمحم 4 بيذهتل ا۔ ٩

 ١٣٩٨ مقر تحت نامغغ ةنطلس ©بيسلاب ديعسوبلا

 



 ٨ . ٥٦٩ ,__ عجارملاو رداصملا سرهف

 ديسلا ةبتكمب باتكلا سفنل ناث طوطخم 6يلوعملا رماع نب .77 ٥©بيذهتلا . ٤٠

 ١٢٨١ مقر تحت ٧نامغ ةنطلس ،بيسلاب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم

 نبا دمحم نب دّمَحُم ريخلا يبأ نيذلا سمش ديوجتلا ملع يف ديهمتل تلا _ ٤١

 .ها٥٠٤ :ط كضايرلا ٥©فراعملا ةبتكم يرَزَجلا

 ىموقلا ثارتلا ةرازو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ،ناميإلا دعاوق ديهمت ٤٢

 .ما٦٨٩/ه٧٠٤١ .ط نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ،يبعصملا شيفطا فسري نب دمحم ريسفتلا ريسيت ۔ ٣

 .م٧٨٩١/ها٤١ ٠٧ :ط ‘نامغ ةنطلس ةفاقثلاو

 حيحصت ؛ينادلا ديعس نب نامثع ورمع وبأ ءعبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا ۔ ٤

 .ه٦٠٤١ :ط 6‘توريب يبرعلا باتكلا راد ،لزتربوتوأ

 ىسيع :ت ادمحم وبأ يناملا يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللا ديع ٥عماجلا . ٤٥

 .نام ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .ط ،ىنورابلا ىيحي

 سابع :ت يطويسلا ركب يبأ نبا نمحرلادبع نيدلا لالج ،ثيداحألا عماج ٤٦

 .نانبل \توريب ،ركفلا راد ،داوجلا دبع دمحأو رقص دمحأ

 6ىشمد !توريب }ةمكحلا راد ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلا حيحصلا عماجلا ۔ ٧

 .ما٥٩٩/ه٥١٤١ ١: ط ،نامُع ةنطلس ،ةماقتسالا ةبتكم

 يبأ نبا نمحرلا دبع نيدلا لالج ،ريذنلا ريشبلا ثيداحأ نم ريغصلا عماجلا ٤٨

 .ها٠١٤ :اط !نانبل \توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ىطويسلا ركب

 بتكلا راد كيبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم نآرقلا ماكحال عماجلا ۔ ٩

 .م٣٩٩١/_ه ٤٣ :ط 6‘توريب ©ةيملعلا

 ٥٠ ،ناضمر ! ،ةعمجلا .مئاصلا ةضور ،(نامغ ةديرج) ٣ ناضمر ١٤٣٦ه. 0١٩ ٠!

 .م ٢٠٥ وينوي

     



 (يناثلا ءزجلا١ طظافلالاو ةحاصفلا يه بيذهتلا باتك ٥٧٠ ٨

 'يح۔. ۔ .ر _

 يزمر :ققحملا ٠ يدزال ا ديرد نب نسحلا نب ذمحم ركب وبأ ةغللا ةرهمج _ ٥١

 .م٧٨٩ ©ىلواألا :ةعبطلا ٧تؤوريب - نييالملل ملعلا راد 6ىكبلعب رينم

 ©‘نامغ ةنطلس }ةيبهذلا عباطملا ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع 6©ىملاسلا تاباوج ۔ ٥٢

 .م١٠٠٢/ه٢٦٤١ ٣: ط ،ةدغ وبأ راتسلادبع .د ةعجارمو قيسنت

 ةبتكم ٠ يليلخلا دمح نب دمحأ ٠ ليزنتلا نايب نم راونأ ريسفتلا رهاوج ۔ ٣

 .م٤٨٩١/ه٤٠٤١ ١: ط .نامع ةنطلس .ةماقتسالا

 ميهاربإو شيفطا قاحسإ وبأ قيلعت ،يملاسلا ديمح نب هللادبع ،ماظنلا رهوج ۔ ٥٤

 .م٩٨٩١/_ه٠١٤١ ١١: .ط ،نامغ ةنطلس طقسم ،ةثيدحلا ناولألا ةعبطم "يربعلا

 ٥ _ دمحم نب ديعس .د ،ةبراعيلا دهع لالخ نامُغ ىف ةيفاقثلا ةكرحلا الهاشمى٥

 ليربا ؤبيسلاب يبدألا ىدتنملا يف يقلأ ثحب ١٩٩٧م.

 يبطاشلا فلخ نب هريف نب مساقلا ،(ةيبطاشلا) يناهتلا هجوو ينامألا زرح ۔ ٦

 .ه٧١٤١ ٣: ط .ىدهلا راد ةبتكم 6ىبعزلا دمحم :ت ،ىنيعؤلا

 :ط نامغ ةنطلس ةضهنلا عباطم ،يليلخلا دمح نب دمحأ ،غمادلا قحلا _ ٥٧

 .ه ٩

 عباطملا ،تشوعا ديعس نب ريكب ،ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ۔ ٨

 ٣. :ط ©نامُغ ةنطلس ؤيور {}ةيملاعلا

 كرابم نب ناطلس ،(نوقرم) ثحب ،تاءارقلا يف طسوألا باتك نع ةسارد ٩

 .٧٧٧.ناغنطخ.محا تامولعملا ةكبش ىلع سبقلا عقومب ثحابلا هرشن ،ىنابيشلا

 ديعس نب ةفيلخ نيدلا لوصأ يسرك» يليلخلا ققحملا باتك قيقحتو ةسارد ٦٠

 .(نوقرم) ،ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماجل اهب مدقت ريتسجام ةلاسر يديعسوبلا

 ت 6ىطويسللا ركب يبأ نبا نمحرلا دبع نيدلا لالج روثنملا ردلا ۔ ٦١

 ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلل رجه زكرم يكرتلا نسحملا دبع نب هللادبع .د

 .م٣٠٠٢/ه٤٦٤١ ١: ط رصم ،ةيمالسإلاو

 



 , عجارملاو رداصملا سرهف . 0١

 يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ،ةيآ ةئمسمخ ريسفت يف ةيانغلا زنكو ةياردلا - ٦٢

 .نامع ةنطلس ءةضهنلا عباطم "يتانز دمحم دمحم .د .أ :ت ،ينامملا

 .ما١٩٩/ه١٤١ ١: ط

 ٣ - ‘ترريب {ةيملعلا بتكلا راد .مساقلا نب ليعامسإ .ةيهاتعلا يبأ ناويد ٩٩٨ام.

 راد جسب نسح دمحأ :ققحملا &دوعسم نب ةبقع نب ناليغ ،ةمرلا يذ ناويد ٦٤

 ١٤١٥ ١٩٩٥. 5 رشنلا ةنس :ةيملعلا بتكلا

 ٥ :ط توريب رداص راد "يرعملا ءالعلا وبأ "دنزلا طقس» ناويد ۔ ٩٥٧ام.

 ٦٦ - :ط ،ةفرعملا راد يرماعلا ةعيبر نب ديبل \ةعيبر نب ديبل ناويد 6

 ٤٢٥ ١ه_/٤ ٠٠م.

 ءافولا وبأ دومحم ،نيزلا دمحأ :ققحملا 6نييلذهلا ءارعشلا ،نييلذهلا ناويد - ٦٧

 ١٣٨٥ ١٩٦٥. :رشنلا ةنس ةيرصملا بتكلا راد

 نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا لامج ريسفتلا ملع يف ريسملا داز ۔ ٦٨

 .ها٤!٢إ ١: ط ،توريب ،يبرعلا باتكلا راد يزوجلا دمحم

 ينامألا زرح ةموظنم حرش يهتنملا ئرقملا راكذتو يدتبملا ئراقلا جارس ۔ ٩

 نسحلا نب دمحأ نب دمحم نب نامثع نب يلع كيبطاشلل يناهتلا هجوو

 ةعبطم ،ئرقملا يعفاشلا يرصملا مث يدادغبلا يرذعلا حصاقلا نباب فورعملا

 .ما٤٥٩اه٣٧٣١ ٢} :ط رصم ،يبلحلا يبابلا ىفطصم

 6قشمد 'ملقلا راد يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع يمرادلا ننس ۔ ٠

 .م١٩٩١/ه١١٤١ ١: ط

 .نانبل "توريب ةيملعلا بتكلا راد يئاسنلا بيعش نب دمحأ ،يئاسنلا ننس ۔ ١

 ؤتروريب سركفلا راد يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم ،ءالبنلا مالعأ ريس - ٢

 .م ٧٩٩١/_ه٧١٤١ ١: ط

 



 ؛يناتلا عزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .
 _ - ۔۔۔_ 3

 6©يرفاعملا يريمحلا بويأ نب ماشه نب كلملا لبع ماشه نبا ةريس ۔ ٣

 ظيفحلا دبعو يرايبألا ميهاربإو اقسلا ىفطصم :ت نيدلا لامج دمحم وبأ

 :ط رصمب . هدالوأو يبلحل ١ يب ابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش . يبلشل ١

 .ما٥٥٩/_ه ٥ ،ةيناثلا

 ©نامُع ةيبهذلا عباطملا يملاسلا ديمح نب هللا لبع حيحصلا عماجلا حرش ۔ ٧٤

 .م٣٩٩١ :١ط

 ©ىناقرزلا فسوي نب ىقابلا دبع نب دمحم كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش . ٥

 .م٧٩٩١/_ه ١: ٧ ط ،نانبل ٥6توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 ،ثيدحلا راد ،يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحم وبأ ،ءارعشلاو رعشلا - ٦

 .ه٣٢٤١ :رشنلا ماع .ةرهاقلا

 نب دمحم ،نامُغ ءارعش ءامسأ ىف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ۔ ٧

 ‘نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ©ىبيصخلا دشار

 .م٤٩٩١/_ه٥١٤١ ٣: ط

 :ت ٥يريمحلا ناوشن ،مولعلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش ۔ ٧٨

 دمحم فسوي .دو ،ينايرإلا يلع نب رهطمو يرمعلا هللا دبع نب نيسح .د

 .م٩٩٩١/_ه٢٤١ ١: ٠ ط .قشمد ركفلا رادو \توريب رصاعملا ركفلا راد ،هللا دبع

 اديص ةيرصعلا ةبتكملا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم يراخبلا حيحص ۔ ٩

 .ما٥٩٩/_ه ٥ :ط ٥گتوريب

 ©ةيملعلا بتكلا راد . يريشقلا جاجحلا نب ملسم ،يوونلا حرشب ملسم حيحص ۔ ٨٠

 .ما٥٩٩/ه ١: ٥ ط ،نانبل ٥6توريب

 ٨١ ۔ ١ يلخنلا تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح . ةيناطحقل ا ةفيحصل ١ ينامتل ٠

 دمحم .د .أ و ،يزافلا قيدصلا لالع .د .أو 6ىميلسلا كرابم نب دومحم .د :ت

 ط نامع ةنطلس ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو حلاص بيبح ١: ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.



 عج ارملاو رداصملا سرهف
 _ ۔۔۔ _ __ ٨ ٣ ٥٧٢

 ثارتلا ةرازو .ط .يراحصلا يبتوعلا ميهاربإ نب ملسم نب ةملس ءايضلا - ٨٢

 .ما٥4٩/ه ٥ .نامُغ ةنطلس 5ةفاقثلاو ىموقلا

 ءالرلاب مج ا هللا ديبع نب مالس نب لمحم 4 ءارعشلا لوحف تاقبط - ٢٣

 .ةلج _ يندملا راد ركاش دمحم دومحم :ققحملا

 مامإلا ةبتكم ؛مايقلا نسح رمع :ت 6يملاسلا ديمح نب هللا دبع ٥©سمشلا ةعلط _ ٤

 .مآ ١: ٠٨ ط نامع ةنطلس 8ةيدب 6©ىملاسلا

 نب دمحم ريخلا ىبأ نيذلا سمش ،رشعلا تاءارقلا يف ةموظنم رشنلا ةبيط ۔ ٥

 راد ةبتكم "يبغزلا ميمت دمحم هعجارو هححصو هطبض ،َيِرَرَجلا نبا دممَحُم

 .ما٤٩٩/ه٤١٤١ ١: ط ةدج ،ىدهلا

 نبا دمَحُم نب دمَحُم رحلا يبأ نيذلا سمش ،ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ - ٦

 :هحيحصت لمكأ .. رسارتسجرب . ح :هرشنب ينغ ٠ يرَرَجلا

 ما٢٨٩/ه ٣: ١٤٠٢ ط .نانبل /توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد ،عاحا لزتريب

 ۔ يجناخلا نيمأ دمحم :اهرشن يتلا ما٢٢٩/ه١٥٣١ ىلوألا هتعبط نع اريوصت)

 .(رصم /ةرهاقلا

 بتكلا راد "يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحم وبأ ،نآرقلا بيرغ - ٧

 .ما٨٧٩/_ه ٩٨ ،ء(ةيرصملا ةعبطلا نع ةروصم) ةيملعلا

 نب هللا دبعل قرزألا نب عفان لئاسم :برعلا رعش يف نآرقلا بيرغ ۔ ٨

 .ةلماشلا ةطساوب ٠ هنر سابع

 يموقلا ثارتلا ةرازو 6يملاسلا ديمح نب هللا ذبع ،يملاسلا نيدلا رون ىواتف ۔ ٩

 .ما٦٨٩/ها٧٠٤ :ط ©نامُغ ةنطلسب ةفاقثلاو

 راد ،ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ۔ ٩٠

 .م٩٨٩١/ه٠ :ط 6‘توريب ©ةيملعلا بتكلا

 6"توريب ةيملعلا بتكلا راد ،يناكوشلا يلع نب لمحم ريدقلا حقف ۔ ٩١

 .م٤٩٩١/ه ١: ٥ ط



 ؛يناثلا ءزجلاا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك ٨٦ : ر ٤ ٧ ٥

 - ۔

 ىفطصم دلاخ :ت كىخونتلا ىلع نب نسحملا ىلع وبأ ةدشلا دعب جرفلا ۔ ٩٢

 .ه ٠٦ ٢٠م/ ٧ :اط ٥6توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا 6كىسوطرط

 ةرازو "يدعسلا سيمخ نب ليمج ،ةعيسرلا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق - ٣

 .م٤٨٩١/_ها٤١ ٠٤ :ط نامغغ ةنطلس {ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 ©ردبلا تاليجستو ةبتكم ،ىبونقلا ديعس نب هللادبع ديوجتلا ىف سبقلا - ٤

 .م٠١٠٢/ه١٣٤١ ٨: ط ،نامغ ةنطلس

 ةزع .د :ت 6ىنامملا ديعس نب ىلع نب نسحلا دمحم وبأ ؛طسواألا باتكلا ۔ ٥

 .م٦٠٠ (سطسغأ) بآ -ه٧٢٤١ بجر ١: ط .ةيروس قشمد ،ركفلا راد نسح

 ©ركفلا راد ىمزراوخلا يرشخمزلا رمع نب دورمحم هللا راج ©تفاشكلا ۔ ٦

 .م٣٨٩١/ه٢٠٤١ ١: ط توريب

 ةفيلخ يجاح هللا دبع نب ىفطصم ©نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك ۔ ٧

 .م٢٨٩١/_ها٤١ ٠٢ :ط ©نانبل توريب ©ركفلا راد

 يبلعثلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ،نآرقلا ريسفت نع نايبلاو فشكلا - ٨

 ريظن ذاتسألا :قيقدتو ةعجارم اروشاع نب دمحم يبأ مامإلا :ت ،قاحسإ وبأ

 -ه ١٤٦٢٢ ىلوألا :ط ،نانبل - توريب ،ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .دعاسلا

 .م٢٠٠٢

 رداص راد ،يقيرفإلا روظنم نب مركم نب دمحم لضفلا وبأ ؤبرعلا ناسل - ٩

 .م٠ ٠ :ط ،توريب

 نب بلاغ نب قحلادبع دمحم وبأ "زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ٠

 يفاشلا دبع مالسلا دبع ،يبراحملا يسلدنألا ةيطع نب مامت نب نمحرلا دبع

 .ه٢٢٤١ ۔ ىلوألا :ةعبطلا ڵتوريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد دمحم

 بتكلا راد ،يزارلا رداقلا دبع نب ركب ىبأ نب لمحم حاحصلا راتخم ۔ ١٠١

 .م٤٩٩١/ها٤٤ ١: ط ٧٨توريب ©ةيملعلا



 ٨ ٧٥ عجارملاو رداصملا سرهف
 0 _ ٨٣ -۔ ,__ ا

 ىف ةمدقم ةسارد قيرط رصان يلع .أ 6 (ةرصبلا ةسردم) ةيوحنلا سرادملا ٠٢

 .م ٤٢١٠ ماعل ةيدوعسلاب ةيجذومنلا داورلا سرادم

 راد !يروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم نيحيحصلا ىلع كردتسملا ۔ ٣

 .م٠٩٩٧/ه١١٤١ ١: ط ،نانبل ‘توريب "ةيملعلا بتكلا

 ةيملعلا بتكلا راد ،ينابيشلا لبنح نب هللادبع نب دمحأ دمحأ مامإلا دنسم ٠٤

 .م٣٩٩١/ه ٤٢٣ :ا ط ©نانبل 6‘توريب

 دمح نب دمحأ قيلعت "يملاسلا ديمح نب هللادبع ،لوقعلا راونأ قراشم ٠٥

 .ما٥٩٩/ه٦ :اط كقشمد ،ةمكحلا راد ،يناعلا معنملا دبع :ت ،يليلخلا

 ديسلا ةبتكم يراحصلا يمرضحلا ريشب نب هللادبع تاءارقلا فحصم ٠٦

 مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب ةخسنو 6يديعسوبلا دمحأ نب دمحم

 .نامُغ ةنطلس ،(أ/٠٦)

 كلملا عمجم عقوم ٠ يبتكملا رشنلل رونلا فحصم جمانرب رونلا فحصم - ٧

 ةيملاعلا تامولعملا ةكبش ىلع ‘فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف

 .ةرونملا ةنيدملا .(»«".وں !.ع(

 ةعبطلا ،يرصحلا ليلخ دومحم ،ءادتبالاو فقولا ةفرعم ىلإ ءادتهالا ملاعم ۔ ١٠٨

 .ةرهاقلا ةيرهزألا

 ملاع ،جاجزلا قاحسإ وبأ لهس نب يرسلا نب ميهاربإ "نآرقلا يناعم ٩-

 .ما٨٨٩/ه٨٠٤١ ١: ط توريب ‘بتكلا

 ءارفلا "يمليدلا روظنم نب هللا دبع نب دايز نب ىيحي ايركز وبأ ،نآرقلا يناعم ٠
 ليعامسإ حاتفلا دبعو راجنلا يلع دمحمو يناجنلا فسوي دمحأ :ققحملا

 .ىلوألا :ةعبطلا ارصم ۔ ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا راد ،يبلشلا

 نب نمحرلادبع نب ميحرلا دبع صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم - ١١

 .توريب بتكلا ملاع 6ىسابعلا حتفلا وبأ دمحأ



 ؛يناتلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك .. 0.

 ةنطلس ،لافنألا ةبتكم ©يلوعملا ديعس نب مصتعملا ،ةالصلا هقف يف دمتعملا - ٢

 .م٩٠٠٢/_ه٠٣٤١ ١: ط نام

 ،يومحلا يمورلا هللادبع نب توقاي هللادبع وبأ نيدلا باهش ،نادلبلا مجعم - ٣

 .م٥ ،ةيناثلا :ط ٥ثتوريب رداص راد

 ١١٤ _ يلع نب دهف ، (قرشملا مستق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم السعدي٥

 ط ،نامغغ ةنطلس ،دعاولا ليجلا ةبتكم ١: ١٤٦٢٨ه_/٢٠٠٧م.

 رشنلاو ةعابطلل نيدلا لذلعس راد ٧©بيطخلا فيطللا ديع .د ٥تاءارقلا مجعم _- ٥

 .م٢٠٠٢/ه٢٢٦٤١ ىلوألا .ط قشمد

 بغارلا دمحم نب لضفم نب نيسحلا مساقلا وبأ ،نآرقلا بيرغ تادرفم - ٦

 .م٢٠٠٢/ه٣٢٢٤١ ٣: ط ناندع ناوفص :ت ،قشمد ملقلا راد .يناهفصألا

 ةعبارلا .ط ©يقاسلا راد ،يلع داوج روتكدلا برعلا خيرات يف لصفملا - ١١٧

 ١٤٢٢ه_/٠٠١ ٢م .

 ىموقلا ثارتلا ةرازو ،ىليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ‘فيرصتلا ديلاقم - ٨

 . . .م١ا٦٨٩/ه٧٠٤١ :ط نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 ثارتلا ةرازو ،ىقورحملا ناطلس نب هللادبع بدألا نيعو بذهملا ةمدقم - ٩

 . .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ :ط ،نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 ‘ثثلاثلا رادصإلا .ةسرهفملا ةيمالسإلا ةبتكم ةلماشلا ةعوسوملا - ٠

.. »»» 

 ،يبونقلا ديعس نب هللا دبع فارشإب نآرقلا مولع يف سبقلا عقوم ۔ ١٦١

.!.. 

 باتكلا راد ،يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم ،نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم - ٢

 .ما٥٩٩/ه ١: ٥ ط 6،توريب ،يبرعلا

 ،ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم وبأ "رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن-٣

 .ه١٢٦٤١ ١: ط ۔ نامُغ ةنطلس ‘طقسم ةبتكم



 ٨ 0٧٧ . عجارملاو رداصملا سرهف

 :ت ،يناتسجسلا ريزع نب دمحم ركب وبأ "نآرقلا بيرغ يف بولقلا ةهزن - ٤
 .ما٥٩٩/ه١١٤١ ١: ط !ايروس ،ةبيتق راد ،نارمج دحاولا دبع بيدأ دمحم

 :قيقحت "يناتسجسلا ريزع نب دمحم ركب وبأ ،نآرقلا بيرغ يف بولقلا ةهزن - ٥

 رطقب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي .د.أ

 .م ٠٢

 نبا دمحم نب دمحم ريخلا يبأ نيذلا سمش ،رشعلا تاءارقلا يف رشنلا - ٦

 .يبرعلا باتكلا راد عابضلا دمحم يلع :ت ،َيِرَرَجلا

 ‘يضرلا فيرشلا ىسوم نب نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ ،ةغالبلا جهن - ٧

 .ما٩٩'/ها٠١٤ :اط توريب ،رشنلاو ةعابطلل فراعملا ةسسؤم

 يرزعلا دمحم وبأ ؛دمحأ نب هللادبع ىبأ نب نامثع ،ديحوتلا ىف رونلا - ٨

 .ما٤٨٩٧/ها٤٠٤ .نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .مصألا يوزنلا

 ةيلك ۔ ةقراشلا ةعماج يسيقلا بلاط يبأ نب يكم .ةياهنلا غولب ىلإ ةيادهلا - ٩

 ١. :ط "يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلا

 ةرازو "يبعصملا شيفطا فسوي نب دمحم ،داعملا راد ىلإ دازلا نايمه-٠

 .م١٩٩١اها١١٤١ :ط "نامع ةنطلس "ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةعبط "يضاقلا حانفلا دبع .عجسلا تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرش يف يفاولا - ١

 .ما٥٨٩/_ه٥٠٤١ ،فيرشلا رهزألا

 ؤنب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ .نايعألا تايفو ١٣٢

 .م٢٩ :ط !توريب رداص راد





 تايوتحملا سرهق

 تايوتحملا سرهف

 نآرقلا لئاوأ بيرغ ريسقت يف لصق

 نآرقلا مالك بيرغ يف لصق

 ةحوتفملا ةزمهلا

 ةمومضملا ةزمهلا

 ةروُسكَمْلا ةزمهلا

 ةَحوتْفَمْلا ءابلا

 ةمومضملا ءالا

 روُسَكَمْلا ابلا

 ةَحوُتْفَمْلا ءاتلا

 ةَموُمْضَمْلا انلا
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 ةَحوُتْفَمْلا ميجلا

 ةَموُمْضَمْلا ميجلا

 ةروُسَكَمْلا ميجل

 ةَحوُتفَمْلا اَحْلا

 ةَموُمْضَمْلا اَحْلا

 ُهروُسُكَمْلا اَحْلا

 ةَحوُتْفَمْلا احلا

 ةَموُمْضَمْلا اخا

 ةَروُسْكَْلا ُاَخْلا

 ةَحوْتفَمْلا لاذلا

 ةَموُمْضَمْلا لاذلا

 ةَروُسَْكَمْلا لاذلا

 َحوُتْفَمْلا لاذلا

 ةَموُمْضَمْلا لاذلا

 هَروُسُكَمْلا لاذلا

 ةَحوُتْفَمْلا الا

 ةَموُمْضَمْلا الا

 ةَروُسَكَمْلا الا

 ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
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 تايوتحملا سرهف

 ةَحوُتْفَمْلا ىالا

 ةَموُمْضَمْلا يازلا

 روشسكمْلا يازلا

 ةَحوثْفَمْلا ريسلا

 ةموُمْضَمْلا يسلا

 ةَروُسُكَمْلا نيسلا

 ةَحوُتْفَمْلا ريشلا

 ةَموُمْضَمْلا ميشلا

 هَروُسَكَمْلا ريشلا

 ةَحوُتفَمْلا داصلا

 ةَموُمْضَمْلا داصلا

 ةَروُسُكَمْلا داصلا

 ةَحوُتْفَمْلا داضلا

 ةموُمْضَمْلا داضلا

 ةروُسْكَمْلا داضلا

 ةَحوُتْفَمْلا املا

 ةَموُمْضَمْلا ماملا

 ةَروُسكَمْلا املا
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 ةَحوُتفَمْلا اطلا

 ةموُمْضَمْلا املا

 ةَروُسَكَمْلا الا

 ةَحوُتفَمْلا ْمرْيَعْلا

 ةَموُمْضَمْلا مرْيَعْلا

 هَروُسَكَمْلا نعلا

 ةَحوُتْفَمْلا ْمرْيَعْلا

 ةَموُمْضَمْلا ْمرَْعْلا

 هَروُسْكَمْلا نْيَعْلا

 ةَحوتْفَمْلا اقلا

 ةَموُمضَمْلا اقلا

 هَروُسُكَمْلا اقلا

 ةَحوُتْفَمْلا فاقلا

 ةَموُمْضَمْلا فاقلا

 ةَروُسَكَمْلا فاقلا

 ةَحوْتفَمْلا ثفاَكْلا

 ةَموُمْضَمْلا ثفاَكْلا

 ةَروُسَكَمْلا فاَكْلا

 ؛يناثلا ءزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك

١٤٥ 

١٧٤٥ 

١٤٦ 

١٧٤٦ 

١٥٣ 

١٥٤ 

٥٦ 

١٥٨ 

١٩ 

٦٠ 

٦٤ 

١٦٥ 

١٦٦ 

٧٧٠ 

٧٧٢ 

١٧٥ 

١٧٧ 

١٧٨ 



 تايوتحملا سرهق

 ةَحوُيْفَمْلا ماللا

 ةَموُمْضَمْلا ماللا

 ةَروْسَكَمْلا ماللا

 ةحوتفملا ميملا

 ةَموُمْضَمْلا ميملا

 ةَروسَكَمْلا ميملا

 ةَحوُتْفَمْلا نوتلا

 ةَموُمْضَمْلا نونلا

 ةَروُسُكَمْلا نونلا

 ةَحوُتْفَمْلا ؤاَوْلا

 ةَموُمْضَمْلا ؤاَْلا

 ةَروُسُكَمْلا ؤاَولا

 ةَحوُتفَمْلا ُاَهْلا

 ةَموُمْضَمْلا ُاَهْلا

 ةَروُسْكَمْلا ُاَهْلا

 ةَحوُتْفَمْلا وفيآ ماللا

 ةَروُسْكَمْلا دفي ماللا

 ةَحوتفَمْلا املا

٢٠٨ 

٢٥ 

٦٧ 

٢٨ 

٢٢٢ 

٢٢٢ 

٢٢٣ 

٢٢٥ 

 اذف

٦٦٦ 

٢٢٧ 

٢٢٧ 

  

    

  



 ,ى ٤ .ا

 ةموُمْضمْلا ايلا

 ةروُسَكَمْلا اتلا

 نآرقلا ةءارق يفق لصق

 ئراقملا يف لصق

 باتكلا ةحتاف نم كلذ لوأ

 ةرقبلا ةروس

 نارمع لآ ةروس

 ءاسنلا ةروس

 ةدئاملا ةروس

 ماعنألا ةروس

 فارعألا ةروس

 لافنألا ةروس

 ةءارب يهو ةبوتلا ةروس

 سنوي ةروس

 دوه ةروس

 فسوي ةروس

 دعرلا ةروس

 ميهاربإ ةروس

 ؛يناثلا عزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
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 تايوتحملا سرهف

 رجحلا ةروس

 لحنلا ةروس

 ليئارسإ ينب ةروس

 فهكلا ةروس

 ميرم ةروس

 هط ةروس

 ءايبنألا ةروس

 جحلا ةروس

 نينمؤملا ةروس

 رونلا ةروس

 ناقرفلا ةروس

 ءارعشلا ةروس

 لمنلا ةروس

 صصقلا ةروس

 توبكنعلا ةروس

 مورلا ةروس

 نامقل ةروس

 ةدجسلا ةروس
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 (يناتلا ءزجلا ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا باتك
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 تايوتحملا سرهف

 تايراذلا ةروس

 روطلا ةروس

 مجنلا ةروس

 رمقلا ةروس

 نمحزلا ةروس

 ةعقاولا ةروس

 ديدحلا ةروس

 ةلداجملا ةروس

 ةنحتمملا ةروس

 فصلا ةروس

 ةعمجلا ةروس

 نوقفانملا ةروس

 نباغتلا ةروس

 قالطلا ةروس

 ميرحتلا ةروس

 كلملا ةروس

 ملقلا ةروس

 ةقاحلا ةروس

 ا

٥١١ 

٥١٤ 

٥٥ 

0٧ 

٥٩ 

٢٢ 

٥٢٣ 

٥٥ 

٥٢٥ 

٥٢٦ 

٥٢٨٦.. 

٥٢٧. 

٥٢4.... 

٥٣٠ 



2.٨٨ 
 رح .. .{ -ةه,_ .__

 جراعملا ةروس

 حون ةروس

 نجلا ةروس

 لمزملا ةروس

 رثدملا ةروس

 ةمايقلا ةروس

 رهدلا ةروس

 تالَسزملا ةروس

 أبنلا ةروس

 تاعزانلا ةروس

 ٍسَبَع ةروس

 ريوكتلا ةروس

 راطفنالا ةروس

 فيفطتلا ةروس

 قاقشنالا ةروس

 جوربلا ةروس

 قراطلا ةروس

 ىلعألا ةروس

 يب . ؛يناثلا هزجلا) ظافلألاو ةحاصفلا يف بيذهتلا ب ذهتلا باتك
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 تايوتحملا سرهف

 ةيشاغلا ةروس

 رجفلا ةروس

 دلبلا ةروس

 سمشلا ةروس

 ليللا ةروس

 ىحضلا ةروس

 حزشلا ةروس

 نيتلا ةروسو حارشنإلا ةروس

 قلعلا ةروس

 ردقلا ةروس

 ةنيبلا ةروس

 ةلزلزلا ةروس

 تايداعلا ةروس

 ةعراقلا ةروس

 رثاكتلا ةروس

 رصعلا ةروس

 ةزمهلا ةروس

 ليفلا ةروس
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 \ ي . دانلا ء زجل )١ ظافلأل او ةحاصتلا يف بي ذهتل - / \ ١ دهتلا باتك ٠ ٥
 ة - «

 فاليإل ةروس

 رثوكلا ةروسو نيرلا ةروس

 نورفاكلا ةروس

 رصنلا ةروس

 تبت ةروس

 صالخإلا ةروس

 سانلا ةروسو قلفلا ةروس

 مالكلا يف لصق

 ةزومرملا فورحلا نم ٠ رحلا نم مهلامو .نيقرفتم مهتاورو ةعبسلا ءارقل | ةلا ةفرعم يف لصف

 1 فورحلا نم مهلامو نيعمتجم اًضيا مهؤ

 مهتاينكو مهباسنأ

 ميظعلا نآرقلا ءاقب اوفرغ نيذلا ةفرعم

 عج ارملاو رداصملا سرهف
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