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 ةتون عتبلتلا قوقش
 ةقاقشلاو قبارتلا ةرازول
 نانع ةتطلتي
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 عيرضوتلا ه ہرضہ ا

 .. تايوتحملا سرهف
 ةيبرعلا ةغللاب صخلم
 ةمدقملا

 ديهمت

 باتكلاو فلئوملا نع ةسارد : لوألا لصفلا

 ةيلاتلا بلاطملا لمشيو ، فلةوملا نع ةسارد : لوألا ثحبملا

 هتينكو هبسنو همسا

 هتأشنو هتدالو

 هقالخأو هتافص

 هيلع ءاملعلا ءانثو ةيملعلا هتلزنم

 هلبق نم. هرثأت
 هتافو

 ةيملعلا هراثآ : يناثلا ثحبملا

 هتافلةوم : لوألا بلطملا
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 ةمرضملا ١
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 :ةيلاتلا طاقنلا لمشيو ‘ لوصألا لوصف باتك : ىناثلا بلطملا

 فلؤملا ىلإ هتبسنو باتكلا ناونع

 فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا رداصملا

 باتكلا يف فلؤملا جهنم

 خسنلا فصو
 باتكلا قيقحت : يناثلا لصفلا

 ةمدقملا

 بجاولل حابملا ةيسنج ىلع مالكلا يف لوألا لصفلا

 حابملا ىلع مالكلا يف يناثلا لصفلا

 ال مأ يعرش مكح ةحابألا له ثلاثلا لصفلا

 ءايشأ نم مهبم دحاوب رمألا يف عبارلا لصفلا

 ةيافكلا ضرف ىلع مالكلا يف سماخلا لصفلا

 اهريغو ةعسوملا تاقوألا يف مالكلا يف سداسلا لصفلا

 عضولا باطخ مكح يف عباسلا لصفلا
 اقلطم يعرشلا رمألا درو اذإ اميف نماثلا لصفلا

 لاحملاب فيلكتلا زاوج يف عساتلا لصفلا ت

 لعفب الإ فيلكت ال رشاعلا لصفلا

 2احمج صلا
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 عضخيو  

 رثكأف نيرمأب مكحلا قلعت يف رشع يناثلا لصفلا

 هتحابمو باتكلا يف لوألا باتكلا

 ظفللا ةلالدو موهفملاو قوطنملا ثحبم

 قوطنملا يف رشع ثلاثلا لصفلا

 همكحو موهفملا يف رشع عبارلا لصفلا

 ةفلاخملا موهفم يف رشع سماخلا لصفلا

 ميهافملا ةيجح ىلع مالكلا يف رشع سداسلا لصفلا

 ةيوغللا عاضوألا ىلع مالكلا يف رشع عباسلا لصفلا

 ىناعملاو ظافلألا ىلع مالكلا يف رشع نماثلا لصفلا

 مدقت امك فدارتملا رشع عساتلا لصفلا

 كرتشملا ىلع مالكلا يف نورشعلا لصفلا

 زاجملاو ةقيقحلا ىلع مالكلا يف نورشعلاو يداحلا لصفلا

 كرتشملاو لوقنملاو زاجملا ىلع مالكلا يف نورشعلاو يناثلا لصفلا

 زاجملا عم صيصختلا مكح يف نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 زاجملا تاقالع ىلع مالكلا يف نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ظافلألا تابرعم ىلع مالكلا يف نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ظافلألا لامعتسا هوجو يف نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ةيانكلا يف عرف
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 ةيونعملا فورحلا ثحابم يف نورشعلاو عباسلا لصفلا

 رمألا ثحبم يف نورشعلاو نماثلا لصفلا

 نوكي هيناعم يأ يف رمألا ىلع مالكلا يف نورشعلاو عساتلا لصفلا

 نئارقلاو دويقلا نع درجملا رمألا يف نوثالثلا لصفلا

 هئاضقو تقؤملا رمألا يف نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 ءيشب رمألاب رمألا يف نوثالثلاو يناثلا لصفلا

 هيف لخدي له ماعلا رمألا ىلع مالكلا يف نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 رمالا
 هدض نع يهن وه له ءيشب رمألا يف نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 نيئيشب نيرمألا دورو يف نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 يهنلا ثحبم يف نوثالثلاو سداسلا لصفلا

 ال مأ هنع يهنملا داسف ىلع يهنلا لدي له نوثالثلاو عباسلا لصفلا

 ماع ثحبم

 هتلالدو هفيرعت ىلع مالكلا يف نوثالثلاو نماثلا لصفلا
 مومعلا ىلع ةلادلا ظافلألا يف نوثالثلاو عساتلا لصفلا

 همومع ىلع قاب ضرغل قوسملا ماعلا له نيعبرألا لصفلا

 ةركنلاك يفنلا قايس يف لاعفألا معت نوعبرألاو يداحلا لصفلا

 ؟ةلعلا هلوانتت ام معي ةلعب قلعملا مكحلا له نوعبرألاو يناثلا لصفلا
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 لاحلا ةعقاو نع باوجلا مومع ىف نوعبرألاو ثلاثلا لصفلا

 ةمألا معي له ٍةقلتَي هل دراولا باطخلا يف نوعبرألاو عبارلا لصفلا
 هعم

 ؟ةمألاو سانلا باطخ ةلي همعي له نوعبرألاو سماخلا لصفلا

 ثانإلاو روكذلا معت امو نم نوعبرألاو سداسلا لصفلا

 ؟ركذملا عمجلا ةغيص يف ءاسنلا لخدت له نوعبرألاو عباسلا لصفلا

 هريغ ىلإ هادعتي ال دحاولا باطخ نوعبرألاو نماثلا لصفلا

 ال : ليقو هباطخ مومع يف بطاخملا لخدي نوعبرألاو عساتلا لصفلا

 ةقدص مهلاومأ نم ذخ وحن يف فلتخا نوسمخلا لصفلا

 صيصختلا ثحبم

 هيلإ يهتني امو هفيرعت يف نوسمخلاو يداحلا لصفلا

 دعب هدارفا يقاب ىلع ماعلا ظفل قالطإ له نوسمخلاو يناثلا لصفلا
 .م -. ٠.

 ؟ زاجم مأ ةقيقح هصيصخت

 هدارفأ نم يقب اميف ةجح له صصخملا ماعلا يف نوسمخلاو ثلاثلا لصفلا

 نع ثحبلا لبق ماعلاب كسمتلا زوجي له نوسمخلاو عبارلا لصفلا
 ؟صصختلا

 ةلصفنمو لصتم ىلإ تاصصخملا مسقنت نوسمخلاو سماخلا لصفلا

 ةددعتملا تاءانثتسالا مكح يف نوسمخلاو سداسلا لصفلا

 طرشلا وهو ةلصتملا تاصصخملا نم يناثلا يف نوسمخلاو عباسلا لصفلا

٢٧٢ 

٢٧٢ 

٢٧٨ 

٢٦٧٩ 

٢٨١ 

٢٨٢ 

٢٨٤ 

٢٨٧ 

٢٩٠ 

٢٩٢ 

٢٩٤ 

٢٩٦ 

    

  



٣ 

ن

 

:> 

:3 

 ةذسلا وهو اهس تلاتلا ق ةوسمقلو نمال 2
 ةفصلا وهو اهنم عبارلا يف نوسمخلاو عساتلا لصفلا

 ضعبلا لدب وهو اهسماخ يف نوتسلا لصفلا
 لصفنملا صصخملا وهو يناثلا مسقلا يف نوتسلاو يداحلا لصفلا

 ةلصفنملا ةيظفللا تاصصخملا ىلع مالكلا يف نوتسلاو يناثلا لصفلا

 ىوحفلاب صيصختلا يف نوتسلاو ثلاثلا لصفلا

 ريمضلا عوجرو فطاعتلا نوكي له نوتسلاو عبارلا لصفلا

 ؟ال امأ اصيصخت

 صاخ ببس ىلع بترتملا ماعلا ظفللا مكح يف نوتسلاو سماخلا لصفلا

 ماعلاو صاخلا نيب ضراعتلا مكح يف نوتسلاو سداسلا لصفلا

 ديقملاو قلطملا ثحبم

 ةركنلاو قلطملا نيبو امهنيب قرفلاو امهفيرعت يف نوتسلاو عباسلا لصفلا

 ديقملاو قلطملا مكح يف نوتسلاو نماثلا لصفلا

 هباشتملاو مكحملا ثحبم

 امهنيب قرفلاو امهمكح يف نوتسلاو عساتلا لصفلا

 لمجملا ىلع مالكلا يف نوعبسلا لصفلا

 رثكأف نيينعم لمتحملا ظفللا ىلع مالكلا يف نوعبسلاو يداحلا لصفلا

 همكحو هتفص و نايبلا يف نوعبسلاو يناثلا لصفلا
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 رركتملا نايبلا مكح يف نوعبسلاو ثلاثلا لصفلا

 ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت يف نوعبسلاو عبارلا لصفلا

 خسنلا ثحبم
 هلحم و هفيرعت يف نوعبسلاو سماخلا لصفلا
 امكحو ةوالت ضعبب هضعب باتكلا خسن يف نوعبسلاو سداسلا لصفلا

 خسنو باتكلاب ةنسلاو باتكلا خسن يف نوعبسلاو عباسلا لصفلا

 ةنسلاب باتكلا

 هسكعو سايقلاب ةنسلاو باتكلا خسن يف نوعبسلاو نماثلا لصفلا

 هسكعو قوطنملا نود ىوحفلا خسن يف نوعبسلاو عساتلا لصفلا

 لهو { هنودو هقوطنم عم ةفلاخملا موهفم خسن يف نون امثلا لصفلا

 نالوق ؟ال وأ سكعلا زوجي

 ةلمجلا يف عقاو هنأو خسنلا ىلع مالكلا يف نونامثلاو يداحلا لصفلا

 ةيوبنلا ةنسلا ثحابم يف يناثلا باتكلا

 ريرقتو لعفو لوق ىلإ مسقنت اهنأو امهفيرعت يف نونامثلاو يناثلا لصفلا

 ءاشنإلا نيبو هنيب قرفلاو ربخلا ىلع مالكلا يف نونامثلاو ثلاثلا لصفلا

 ىلع لدي ال ربخ قفو ىلع عامجالا داقعنا نونامثلاو عبارلا لصفلا

 لدي ليقو ح ربخلا كلذ قدص

 همكحو داحآلا ربخ ىلع مالكلا يف نون امثلاو سماخلا لصفلا

 هنع هتياور يف عرفلا لصألا بذك اذإ نونامثلاو سداسلا لصفلا
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 دنسلا وأ نتملا ضعب فذح ىلع مالكلا يف نونامثلاو عباسلا لصفلا

 ههوجو دحأ ىلع هيورم يوارلا لمحو

 درت وأ هتياور لبقت نميف نونامثلاو نماثلا لصفلا
 يفو ليدعتلاو حيرجتلا هب تبثي نميف نونامثلاو عساتلا لصفلا
 امهضراعت

 ؟اهنع ثحبلا بجي له ةباحصلا ةلادع ىلع مالكلا يف نوعستلا لصفلا

 لسرملاب جاجتحالا يف نوعستلاو يداحلا لصفلا

 وأ يباحصلا لوقو ىنعملاب ثيدحلا لقن يف نوعستلاو يناثلا لصفلا

 عامجإلا يف ثلانلا باتكلا

 هطورشو هفيرعت يف نوعستلاو ثلاثلا لصفلا

 هماكحأو هماسقأ يف نوعستلاو عبارلا لصفلا

 رثكألا دنع ةجح يتوكسلا عامجإلا نوعستلاو سماخلا لصفلا

 ةينيدلاك ةيويندلا رومألا يف عامجإالا نوكي نوعستلاو سداسلا لصفلا

 ىلع عقاو ، عوقولا نكمم عامجإلا نوعستلاو عباسلا لصفلا
 رثكألا دنع حيحصلا

 رفكلا ىلإ اهلك ةمألا دادترا اعرش زوجي ال نوعستلاو نماثلا لصفلا
 دراولا ثيدحلل

 رفاك هيلع عمجملا دحاج : ةمتت

 سايقلا يف عبارلا باتكلا
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 هتيجح و هفيرعت يف نوعستلاو عساتلا لصفلا

 هطورشو هناكرأ يف ةئاملا لمكملا لصفلا

 لصألا سايقلا ناكرأ نم لوألا نكرلا

 لصألا مكح سايقلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا

 ةلعلا سايقلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا

 ةلعلا سايقلا ناكرأ نم عبارلا نكرلا

 ةلعلا طورش يف ةئاملا و يداحلا لصفلا

 درلاو ضارتعالا يف ةئاملاو يناثلا لصفلا

 ةلعلا كلاسم ثحبم

 ةلعلا كلاسم نم يناثلاو لوألا ىلع مالكلا يف ةئاملاو ثلاثلا لصفلا

 صنلاو عامجإلا امهو
 ءامييالا وهو ةلعلا كلاسم نم ثلاثلا يف ةئاملاو عبارلا لصفلا

 ربسلا وهو عبارلا كلسملا يف ةئاملا و سماخلا لصفلا

 ةبسانملا وهو سماخلا كلسملا يف ةئاملا و سداسلا لصفلا

 هبشلا وهو سداسلا كلسملا يف ةئاملاو عباسلا لصفلا

 نارودلا وهو عباسلا كلسملا يف ةئاملاو نماثلا لصفلا

 درطلا وهو نماثلا كلسملا يف ةئاملاو عساتلا لصفلا

 طانملا حيقنت وهو عساتلا كلسملا يف ةئاملاو رشاعلا لصفلا
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 قرافلا ءاغلإ وهو رشاعلا كلسملا يف ةئاملاو رشع يداحلا لصفلا

 حداوقلا ثحبم

 حداوقلا نم لوألا يف ةئاملاو رشع يناثلا لصفلا

 رسكلا امهيناث : ةئاملاو رشع ثلاثلا لصفلا

 سكملا اهثلاث : ةئاملاو رشع عبارلا لصفلا

 ريثأتلا مدع اهعبار : ةئاملاو رشع سماخلا لصفلا

 بلقلا اهسماخ : ةئاملاو رشع سداسلا لصفلا

 بجوملاب لوقلا اهسداس : ةئاملاو رشع عباسلا لصفلا

 ةبسانملا يف حدقلا اهعباس : ةئاملاو رشع نماثلا لصفلا

 قرفلا اهنماث ةئاملاو رشع عساتلا لصفلا

 عضولا داسف اهعسات ةئاملاو نورشعلا لصفلا

 رابتعالا داسف اهرشاع ةئاملاو نورشعلاو يداحلا لصفلا

 فصولا ةيلع عنم رشع يداحلا ةئاملاو نورشعلاو يناثلا لصفلا

 فالتخا ي حداوقلا نم رشع يناثلا ةئاملاو نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 طباضلا

 ميسقتلا حداوقلا نم رشع ثلاثلا ةئاملاو نورشعلاو عبارلا لصفلا
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 لالدتسالا يف سماخلا باتكلا

 هماسقأو هفيرعت يف ةئاملاو نورشعلاو سماخلا لصفلا

 باحصتسالا يف ةئاملاو نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ءارقتسالا يف ةئاملاو نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ةوبنلا لبق ادبعتم ٍةتِيََي ناك له ةئاملاو نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ناسحتسالا يف ةئاملاو نورشعلاو عساتلا لصفلا

 يباحصلا لوق ةيجح ىلع مالكلا يف ةئاملاو نوثالثلا لصفلا

 ماهلإلا ىلع مالكلا يف ةئاملاو نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 هقفلا دعاوق يف ةمتت

 اهضراعت دنع ةلدألا حيجارت يف سداسلا باتكلا

 ةلدألا ضراعت ىلع مالكلا يف ةئاملاو نوثالثلاو يناثلا لصفلا

 حيجرتلا ةفص يف ةئاملاو نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 ةسيقألا حيجرت يف ةئاملاو نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 داهتجالا يف عباسلا باتكلا

 دهتجملا طورش يف ةئاملاو نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 دهتجملا ماكحأ يف ةئاملاو نوثالثلاو سداسلا لصفلا

 داهتجالا مكح يف ةئاملاو نوثالثلاو عباسلا لصفلا
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 . ...... نخسأ
 مكحلا ضقن عنم يف ةئاملاو نوثالثلاو نماثلا لصفلا

 ءاتفإلاو ديلقتلا يف ةئاملاو نوثالثلاو عساتلا لصفلا

 تيملاو لوضفملا ديلقت يف ةئاملاو نوعبرألا لصفلا

 اهماكحأو ىوتفلا يف ةئاملاو نوعبرألاو يداحلا لصفلا

 تانايدلا لوصأ يف ةمتاخلا

 تابجاولا لوأ يف ةمتت

 ةمتاخلا

 عجارملا
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 هييرمل ا ةخال اي صخلم

 لوصألا لوصق باتك
 يبايسلا ليمج نب ناقلخ خيشلا فيلأت

 (قيقحتو ةسارد)

 مالعأ زربأ دحأ 3 يبايسلا ليمج نمب نافلخ خيشلا ةمالعلل لوصألا لوصف باتك

 اجرح ارصع ملعلا اذه شاع دقو ، يركفلا مهجاتنإب اوكراش نمم يمالسإلا هقفلا
 يف هتمه ىلع رثؤت مل لاحلا كلت نأ الإ ، ةيفاقنلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا هفورظب
 { هدصقم لان ىتح نافتو صالخإب هدهج لصاوو ل هقيرط قش ة لي { © ملعلا بلط

 ةدع يف ءاضقلا بصنم دلق هتناكمل اريدقتو 3 هملعب افارتعاو ، ىوتفلل اعجرم حبصأو
 يوذ اوحبصأ نيذلا ملعلا ةبلط نم ددع هملع نم دافتسا دقو ، نامع يف تايالو
 نم 0 ةعيرشلا مولع يف ديفم ةعفان تافلوم كرتو 3 مهعمتجم يف ةقومرم ةيملع ةناكم

 يتأيو { هقفلا لوصأ يف رصتخم باتك وهو { لوصألا لوصف هباتك تافل؛وملا كلت

 ججح و بهاذملا ةلدأ يف رصتقي ناك دقف ، تاشقانملاو ةلدألا ثيح نم هراصتخا

 .اليلق الإ اهركذي ال هنإف تاشقانملا اذكو 0 نيليلد وأ ليلد ىلع ابلاغ رصتقيف « لاوقألا

 3مهتافلئوم يف نويلوصألا هلوانتي امل لماش هنإف ةيلوصألا لئاسملا ضرعل ةبسنلاب امأ
 مهبهاذم فالتخا ىلع مالسإلا ءاملع ءارآ ددعي ذإ نراقملا كلسملا كلس دقو
 { وشحلاو ديقعتلا نم ةيلاخ ةحضاو ةرابعبو ، بصعتلا نع ديعي بذهم بولسأب

 مل وهف ، هباتك يف هيلع راس اجهنم نييلوصألا نم نيرخأتملا ةقيرط فلةوملا ذختا دقو
 ىنبت الصأ اهلعجي ل هنكل ي ةيهقفلا ع ورفلا لمهي الو { ةيلدجلا تاشقانملا يف قمعتي

 ىلع فنصملا اذه يف بلاغلا هدامتعا مغرو ت ةيفنحلا ةقيرط يه امك دعاوقلا هيلع

 . ي رلا يف ةيلالقتسا اذ ناك هنأ الإ 3 سمشلا ةعلطو يلحملل هحرشو عماوجلا عمج

 روهمج هيلع امل افلاخم الوق انايحأ راتخي هنا ىتح & هرظن يف احجار هاري ام حجريف
 دقف ةمدقملا امأ 3 ةمتاخو بتك ةعبسو ةمدقم لإ باتكلا مسق دقو \ هبهذم ءاملع

 لوألا باتكلا امأو ح ةيمالكلا اياضقلاو ةيلوصألا تاحلطصملا ضعبل اهيف ضرعت
 3 امهتيجح و امهانعم موهفملاو قوطنملا يهو زيزعلا باتكلا ثحابل هصصخ دقف
 كرتشملاو ةيونعملا فورحلا ضعب ىناعمو & ظافلألا تابرعمو فدارتملاك ةيوغل اياضقو
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 . هراضتقاو ، هتلالدو ، ةقيقح نوكي هيناعم يأ يفو هانعم رمألا مث زاجملاو ةقيقحلاو
 ىلع لدي لهو { هانعم يهنلا من { هدض نع يهنلا ىلع لدي لهو © هيف رمآلا لوخدو

 صيصختلا من هظافلأ و هتلالدك لئاسم نم هب قلعتي امو ماعلا من { هنع يهنملا داسف

 مكحملا مث ، امهمكح و ديقملاو قلطملا مث ، ةلصفنملاو ةلصتملا تاصصخملا نايبو
 .هيلع عقي امو خسنلا هب عقي امو هانعم خسنلا مث ، امهنيب قرفلاو امهمكح هباشتملاو

 © اداحأ وأ ةرتاوتم اهتيجح و اهماسقأو 2 اهفيرعت ةيوبنلا ةنسلا : ىناثلا باتكلاو
 هطورشو هانعم ، عامجإلا : ثلاثلا باتكلاو ليدعتلاو حرجلا اياضقو اهتياور ةيفيكو
 .هدحاج مكحو هعوقو ناكمإو { هيمسقب هتيجحو 0 هماسقأو

 هكلاسمو ، هطورشو هناكرأو هتيجحو هفيرعت هيف لوانت سايقلا : عبارلا باتكلاو
 هحداوقو © قرافلا ءاغلإو طانملا حيقنتو نارودلاو ةبسانملاو ربسلاو ءاميإالاو رصنلاك

 طباضلا فالتخاو عضولا داسفو بلقلاو ريثأتلا مدعو سكعلاو رسكلاو ضقنلاك
 :ىه ىتلا هماسقأو هفيرعتك لئاسم نم هب قلعتي امو لالدتسالا : سماخلا باتكلاو 3
 مث هتيجحو هانعم ماهلإلاو ، يباحصلا لوق ةيجحو ، هتيجحو هانعم ممال

 .ةيهقفلا دعاوقلا مه

 © ضراعتلا ةفص نيبف & اهضراعت دنع ةلدألا حيجارت سداسلا باتكلا يف 7
 ىوتفلاو داهتجالا يف هلعج دقف عباسلا باتكلا :10 نيضراعتملا نيب حيجرتلا ةيفيكو
 دلقملا مكحو { ديلقتلا ةفص و ، داهتجالا مكحو هماكحأو ديجلا ط طورش نيبف {

 .ءاتفالا مكحو ئ

 ديلقتلا مكح نع مالكلاب اهأدب نيدلا لوصأب قلعتت ةمتاخب باتكلا متخملث

 هقح يف بجي امو ، ةي ئرابلا هيزنتب قلعتيامع ثدحت مث ، ةديقعلا لئاسم يف
 باسحلاو توملاب ناميالاك ىرخأ ةيدئاقع اياضق ح رطو « هيلع ليحتسي امو & ىلاعت

 .بضتقم بولسأب باقعلاو
 :ةيلاتلا طاقنلا يف هتيمهأ نمكتو . ةزراب ةيمهأ باتكلا دهلو

 & ناديملا اذه يف نيقباسلا ءاملعلا نم ريثك دوهج ىلع علطا دق هفلوم نأ .
 حدقني ام ةفاضإ عم كئلوأ هبتك ام ةصالخ هفيلأت ءاجف ، مهدنع ام مضهو
 .نفلا اذه يف تاقيقحتو قئاقد نم هنهذ يف
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 ةظحالم عم & اهنم بهذملا اذه فقوم نايب ىرخألا ةيمالسالا بهاذملا عابتأ
 مل اطوطخ لازام اهضعب نأ الإ باتكلا اذه تمدقت ةيضابإ تافلوم كانه نأ

 هحيحصتل ةيف اكلا ةيانعلا قلي هنكل عوبطم رخآل ا اهضعبو & دعب هنم دفتسي

 .هيلع قيلعتلاو هقيقحتو

 قرفلاو بهاذملا ىلا ةيضابألا ةرظن نع ةقداص ةحضاو ةروص باتكلا ىطعأ .ج
 .ةيمالسالا

 هتمدخ ىلع مزعلا تدقع دقف لوصألا لوصف اهبستكإ يتلا ةيمهألا هذهل ارظنو
 .ىلاعت هلل هللاب انيعتسم لمعلاب مزعلا تعبتا من ئ اقيلعتو اقيقحت و ةسارد

 :يلاتلا وحنلا ىلع يلمع ءاج دقو
 .ثحبلا يف يتيجهنمو عوضوملل يرايتخا بابسأ اهيف تنيب : ةمدقم ١.

 .هقفلا لوصأب ةيضابالا مامتها ىدم هيف تنيب : ديهمت ٦.

 نيثحبم ىلإ هتمسقو باتكلاو فلؤوملا نع ةسارد هيف تلوانت :لوألا لصفلا

 هذيمالتو } هخويشو & هرصعو 0 هتدالو & هبسن ثيح نم فلئوملا نع ثدحتي : لوألا

 . هتافوو ئ هتافصو

 3 هتاعوضومو ، فلؤملا ىلإ هتبسنو هناونع ةهج نم باتكلا نع ثحبي : يناثلاو
 . هخسنو ئ هيف فل؛وملا جهنمو ئ اهيلع دمتعا يتلا رداصملاو

 ةمجرتو { تايبألاو ثيداحآلاو تايآلا جيرختب ، باتكلا قيقحت :يناثلا لصفلا
 و( تاملكلاو تاحلطصملا ضعب حرشو ز بتكلاو قرفلاو بهاذملاو مالعألا

 ركذو « لئاسملا ضعب يف ليصفت ةدايزو & فلؤملا اهنم ذخأ يتلا رداصملا ىلإ ةلاحإلا
 ميقرتلا تامالع عضوو & خسنلا ةنراقمو ، فلةوملا اهيلإ قرطتي مل يتلا لاوقألا ضعي

 مث . .تاعوضوملاو قرفلاو مالعألاو تايبألاو ثيداحألاو تايآلل سراهف عضوو ئ

 ىلصو ئ ريسيتلاو قيفوتلا لأسأ هللاف ئ مدقت ام ةصالخ نع ةرابع يهو ةمتاخب هتمتخ

 .ملسو هبحصو هلاو لمح انديس ىلع هللا



 همدقتملا

 ىلعو دمحم انديس « نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبو .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعيبات ىلعو ٤ نيعمجأ هبحصو هلآ

 كردت هلالخ نم ذإ } ةيعرشلا مولعلا نيب ةيمهأ نم هقفلا لوصألام ىفخي الف

 وهف ، ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا نم اهطابنتسا ىلإ لصوتي هتطساوبو ، ماكحألا
 { ملكتملاو رسفملاو ثدحملاو هيقفلا هنع ىنغتسي الف دهتجملا رصبيو ثحابلا دشري
 ةقيرطو لالدتسالا جهنمو ، ةنسلاو باتكلا عيرشتلا يردصم يف ثحبلاب ىنعي هنأل
 هب متها دقف اذلو & ةقيقد ثحابمو 0 ةنيصر طباوضو { ةنيتم دعاوق نمض 0 طابنتسالا

 تافل؛وملا ترشتناو تافنصملا تظربف 3 ركبم تقو ذنم ةغلاب ةيانع هولواو ءاملعلا

 لوألا كلسملا فرع ، كلاسم ةثالث فيلأتلا يف اوكلس دقو 5 ءاملعلا كئلوأ لبق نم
 ع ورفلا نع ةدرجم ةيلوصألا دعاوقلا يف اوثحب ءالوهو ، روهمجلا وأ نيملكتملا جهنم
 ع ورفلا اوعار ءالؤهو 7 ةيفنحلا وأ ءاهقفلا جهنمي فرع يناثلا كلسملاو ، ةيهقفلا
 . نيجهنملا نيب عمج ثلانلا كلسملاو  مهتمئأ نع ةلوقنملا ةيهقفلا

 ليمج نب نافلخ ل اعلا خيشلا نيجهنملا نيب جزمو ا نبتقي رطلا نب عمج نممو

 ةسارد ةيانعلاو مامتهالاب ريدج باتك وهو { لوصألا لوصف هباتك يف يبايسلا

 .ريسيتلاو قيفوتلا هتلأسو ، لمعلا اذهل ىلاعت هللا تنعتساف © اقيلعتو اقيقحتو

 :باتكلا اذه رايتخا بابسأ

 دقف 5 ةعيرشلا مولع يف ةصاخ فيلأتلا لاجم يف ريبك رود ةيضابإلل ناك دقل .. أ

 نم كلذ ىلع لدأ الو ، ناديملا اذه يف اودهتجاو اودجو & مهؤاملع ىنافت
 7 لإو ادلج نيعبرأ لإ اهضعب لصي يتلا ةلماشلا تاعوسوملا كلت

 نأ الإ ، ةيمالسإلا بهاذملا نيب بهذملا اذه ةناكم سكعت ةيح ةروص دعي
 اط وطخ هرثكأ لازام ذإ & ةيفاكلا ةيانعلا قلي مل ريزغلا يركفلا جاتنلا كلذ

 ىلإ نيشطعتملاو ، ركفلا داور ىلإ هجرخيل رابغلا هنع ضفني نم ىلإ جاتحي
 لب ، ةيلكشلا ءاطخألا ةرثكل لوبقم ريغ لكشب ريثكلا هنم عبط دقو & ةفرعملا
 فصيو & ةهوشم ةروص يف هلعجتو ، هتميق باتكلا دقفت امم اضيأ - ةيملعلا
 نم روص وأ عبط امم ريثكلا نإ :هلوقب لاحلا هذه نيرصاعملا نيبتاكلا دحأ
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 نود اريوصت روص ام ضعب نأل ، رظن ةداعإ ىلإ ةسام ةجاح ىف ثارتلا اذه
 هضعب و ةيلكشلا ءاطخألا ىلع يوتحي & قيقحت نود اعبط عبط وأ ، حيحصت

 صقنتو ، باتكلا ةميق ىلع ينجت دق اهتلمج يف يهو 5 ةيملع ءاطخأ ىلع
 ىلإ ةفاضإ 5 امات اهيوست صنلا هوشت - ىفخي ال امك - ءاطخألا ضعبو هنم
 قيلعتلاو هقيقحت و هحيحصتب لصألا يف رظنلا ةداعإ يضتقت عبطلا ةداعإ نأ

 .'١)عجارملاو رداصملا ىلإ تالاحإالاب هشماوه ءارثإو هيلع

 نإف فاصوألا هذه هيلع قبطنت امم ةلاسرلا عوضوم - لوصألا لوصف باتكو
 ،ةيملعلا هتدئاف هدقفأ اذهو © نيبجلا هل ىدني ام طقسلاو تافيرحتلاو ءاطخألا نم هيف

 نأ امك ، ققحم باتك يأ اهبلطتي ىتلا تالاحإلاو تاقيلعتلا نم هولخ ىلإ ةفاضإ
 تيأر دقف كلذلو فلؤملا نع ةيفاو هبش وأ ، ةيفاو ةياردب هل مدقي مل باتكلا اذه
 .ةصاخ يضابإلاو ، ةماع يمالسالا ثارتلا ءايحإ يف ينم ةبغر لمعلا اذهب موقأ نأ

 ىنتعجشو ىهابتنا تتفل ، ةميق تازيمم ىظحي هتيفلأ باتكلا اذهل ىتءارق دعب . ب

 ءارآ نم اريثك هتايط يف لمحي نراقم باتك هنأل كلذ ؛ هقيقحتب مايقلا ىلع
 بصعتلا نع ديعب هنأ امك ، اهمالعأ لاوقأو ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا مالعأ
 .ةرصتخم ةقيرطبو ‘ لهس بولسأب كلذ لك ، يأرلل زايحنالاو

 اهتدجو ذإ - ةصرفلا تزهتناف ، ةرتف ذنم هقفلا لوصأب ماملإلا يف يتبغر تناك .ج
 بهاذملل عماجو نفلا اذه لئاسمل لماش يلوصأ باتك قيقحتب - ةحناس

 .لوصألا لوصف باتكلا اذإف ، ةرصتخمو ةلهس ةقيرطب ةيمالسإلا

  

 )١( (رصعلاو يمالسإلا انثارت)رصان دمح .د ص٧٨.
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 :هقفلا لوصأ يف فيلأتلا يف ةيضابإلا رود

 تنروق ام اذإ ةليلق نفلا اذه ىف فيلأتلا ىف ىضابإلا بهذملا ةمهاسم ربتعت

 ذإ ، نفلا اذهل ةريبكلا ةيمهألا مغر ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ضعب تافلؤم
 الف ، ةيهقفلا عورفلا ةفرعمل قيرطلا وهف } ةيعرشلا ماكحألا طبنتست هتطساوب

 دعاوقلا ىلع هعالطإ دعب الإ ام ةلأسم ىلع ايعرش امكح ردصي نأ هيقف يأل نكمي
 ةيمهأ بهذملا اذه ءاملع ناهذأ نع بيغت نأ ادج دعبتسملا نمو ، اهمهفو ةيلوصألا

 لماخت وأ ، هل عالطا ةعس مدع وأ مهف ةلق مهب نظي نأ نكميالو ، نفلا اذه

 مهقيبطت اهيف ئراقلا دجي ةعساولا ةيهقفلا مهتافلوم نأل كلذ فيلأتلا نع لساكتو

 اهثحب املاط ةماه ةيلوصأ لئاسم نع مهضعب ملكت لب 5 ةيلوصألا دعاوقلل قيقدلا

 ‘١)فنصملا هباتك يف ضرعت "'اىدنكلا هللادبع نب دمحأ ةمالعلاف \نويلوصألا
 ثيح نم عامجإلل ضرعت امك { خسنلاو صيصختلا نيب قرفلاو 3 ماعلاو صاخلل

 ءاملعلا لاوقأ اركاذ هب جاجتحالا ىدمو هانعم نيب دقف ، سايقلا مث ، هتيجحو هانعم

 نيبلاطلا جهنم يفو ."سايقلاب مكحلا طابنتسا ةقيرط نيبت ةلثمأ برض عم ، كلذ يف

 فلؤملا دجن ذإ ةيلوصألا لئاسملا نم ريثكلا ىلع ئراقلا لصحتي“٨ !نيبغارلا غالبو

 ضارقنا هيف طرتشي لهو ي هتيجحو هموهفم هيف نيب عامجإلا نع الصف دقع دق
 هموهفم نع فلؤوملا هيف ملكت سايقلا نع الصفو ،‘نراقم جهنمب كلذ امك ،رصعلا
 ميو ، اهنودب حصي ال سايقلا نأو ةلعلا نع مكلت مث ، هتيجح يف ءاملعلا فالتخاو

 .د.ه ٥٥٠ ةنس ىفوت ، يضابإلا بهذملا ءاملع رابك نم هيقف ملاع ، يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ )١(
 .٥ص ١۔ج (فنصملا باتكل ةمدقم) رماع معنملادبع .د { ٨٢ص نامع مالعأ ليلد) يزاجح يمهف دومحم

 لوصأو © نيدلا لوصأك ةيعرش نونف ةدع هيتفد نيب مض ى ادلج نيعبرأو دحاو يف عقي يعوسوم باتك )٢(
 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هترشنو - ةرهاقلا - يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم عبط .هقفلاو 5 هقفلا
 .رماع معنملادبع .د قيقحتب نامع

 .٥٤ص | ١ ج (فنصملا) هللادبع نب دمحأ 3 يدنكلا ) ٣)

 يد اجلا ءاملع نم { ىصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا هفلوم © ادلحج نيرشعو نينثا يف عقي يهقف ب اتك (؛٤؛)

 ةرازو هترشنو ء م١ ٩٨ ٢ - ٩٧٨ ةرهاقلا ، يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم باتكلا عبط دقو } يرجهلا رشع

 .نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا

 6١ ص٦ ٨. حج (نيبلاطلا جهنم) دوعسم نب سيمخ ةشلا (
 ( ر



 .متح

 < + > لوصخا لوصخ < » »

 ىلع بجي اذامو ، ءاتفإلا هل قحي نم هيف نيب ايتفلا يف الصفو ،‘ةلعلا فرعت

 نم نعف افلتخاف ناهيقف رصملا ىف ناك اذإو 0 هنيد رمأ ىف ةلأسم هل تضرع اذإ دلقملا

 ريغ ىلإ .. دلقملل ةبسنلاب مكحلا امف هلوق نع ملاعلا عجر اذإ اميفو ، دلقملا ذخأي
 ثيح هباشتملا و مكحملا يف الصفو .")لصفلا اذه يف اهحرط يتلا طاقنلا نم كلذ
 هضعب نآرقلا لعج نم ةمكحلا نعو ، امهانعم نايب يف فالتخالا نع هيف مكلت
 عم هباشتلا اهيف عقو تايآب نآرقلا نم ةلثمأ برض مث ، اهباشتم اهضعبو امكحم

 درو اذإ هتلالد ىف نييلوصألا ءارآو هموهفم هيف نيب ، رمألا نع الصفو ")اهريسفت

 كامهانعم نيب ثيح خوسنملاو خسانلا يف الصفو 5 )رمألا غيصو( ةنيرقلا نع ادرجج

 فالخ ركذ مث ، ربخلا نود يهنلاو رمألا يف عقي خسنلا نأ نيب مث ،امهماسقأو
 كلذكو )قيرف لك ةلدأ نايب عم الوأ سكعلاو ةنسلا نآرقلا خسني له ءاملعلا

 : '١٧)ةعيرشلا سوماق يعوسرلملا هباتك لخي ل 1 'يدعسلا سيمخ نب ليمج ةمالعلا

 ثيح نم عامجإلا نع ملكت ذإ ، لئاسملا ضعبب هزرط دقف ، ةيلوصأ اياضق نم
 ضارقنا طرتشي لهو ، يأر لك ةلدأو مهءارآ انيبم ءاملعلا ىدل هتيجحو هموهفم
 هتيجح يف ءاملعلا لاوقأ ركذو ، هانعم نيب دقف { سايقلا يف ثحب مث 3 ٨ وأ رصعلا

 ٥. ةلثمألا برض نم رثكي ناكو ئ هعاونأ نيب مث ل مهتلدأل نايب عم

 )١( قباسلا عجرملا ج)١ & ص٨٩.

 )٢( ج (نيبلاطلا جهنم) يصقشلا ١ ح ص٤١!١.

 )(٣) قباسلا عجرملا ج١ ٢٢٦٧٤.

 )٤( ص ي ١ج قياسلا عجرملا ٢٤٠.

 )٥( ث ١ج قباسلا عجرملا ص٢٥٥.

 يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا } هرصع ءاملع زربأ نم ح ينامعلا يدعسلا يفال نب سيمخ نب ليمج ةمالعلا وه )٦(
 .٥ص 3 ١ج (ةعيرشلا سوماق باتكل ةمدقم) يبلش ظيفحلادبع « ٦٤ص (نامع مالعأ ليلد) يزاجح دومحم

 لمتشا يعوسوم باتك & يدعسلا سيمخ نب ليمج ةمالعلل ةعيسولا اهقرط يواجلا ةعيرشلا سوماق )٧(
 برقي ام نامع ةنطلسب نامع ةديرج راد عباطم هنم عبط ، ادلجم نيعست نم نوكتيو ، نونف ةدع ىلع
 ثارتلا ةرازو هترشنو & يبلش ظيفحلادبع هققح و م٩٨٩٦١ -ه ٤٠٩ ١ ةنس كلذو ادلج نيرشع نم
 .نامع ةنطلسب يموقلا

 )٨( (ةعيرشلا سوماق) سيمخ نب ليمج : يدعسلا ج١ & ص٢١٩.
 )٩) ص ث ١ج قباسلا عجرملا ٢١٩.
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 < < < لوصخلا لوصق < >

 لئاسملا تاصيوع نع ملعلا بالط لبق نم مهيلع درت يتلا ةلئسألا نأ امك
 ١6»يملاسلا مامإلاف ، هيف مهمدق خ وسرو 0 نفلا اذهب مهمامتها ىلع لدت ةيلوصألا

 امك ٢) اهيلع بيجي نأ هنم هذيمالت بلطي الا٬وس نوتسو ةنااث هيلع دري - ا١الغثم

 . ٤) )ملعلا بالط لبق نم ٢) )رشيفطأ فسوي نب دمحم مامالل ةلئسأ تهجو

 :نفلا اذه يف ةلقتسم تافيلأت اوصصخي مل مل وه حورطملا لاوسلا نكل

 :ةيلاتلا تالامتحالا عضو نكمي لاوسلا اذه نع ةباجإلل

 & اهوشاع يتلا ةيسايسلا ثداوحلا ببسب تعاض دق مهتافلؤم نم اريثك نأ .أ
 شويج تناكف ، ضيقن يفرط ىلع ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا عم اوناك دقف
 ةيمطافلا ةلودلا تناك امك ،‘ثناكم لك يف مهقحالت نيتلودلا نيتاه
 تلتحاو & برغملا يف ‘آةيمتسرلا ةلودلا ىلع تضق يتلا يه ذإ (مهدض
 .‘”ةموصعملا ةفورعملا اهتبتكم تقرحأو ،‘")ترهيت ةنيدم

 قيرحف 0 مهتافلؤم نم ريثك قارحإ ىلإ نامع يف ةيلبقلا تاعارصلا تدأ .ب

 امك ، ةطوطخم فالأ ةعبرأ (٠٠٠٤ا) ىلع ىضق - الثم - ‘؟هقاتسرلا

 ١. هلماكب٠١)رظنلا نب دمحأ ةمالعلا ةبتكم تقرحأ

 .هب فيرعتلا يتأيس )١(
 (٢) ج (نيمنلا دقعلا) يملاسلا ١ ح ص٢٧٤.

 .هب فيرعتلا يتايس )٣(
 )٤( (بركلا فشك) شيفطأ بطقلا ج١ . ص٥!٢!٢.

 )٥( (نايعالا ةفحت) يملاسلا ج١ ص٧٤.
 )٦( ةنس ذنم تسسأت دقو > دقعلاو لحلا لهأ لبق نم بختنم مامإ اهسأري ] يبرعلا برغملاب ةيضابإ ةلود ٠ ٤ ١

 ةيضابإالا) رمعم ىحي يلع { ٢٥ ص ٦٢ ج (ةيضايرلا راهزألا) ينورابلا .ه٦٩٢ ماع ىتح ترمتساو ه

 .٥٢ص ةعبارلا ةقلحلا (خيراتلا بكوم يف

 اهذختاو & ه١ ٤ ٤ ةنس متسر نب نمحرلادبع اهسسأ ، يبرعلا برغملاي رئازجلا ندم نم ةنيدم : ترهيت )٧(
 ٢٦. ص ٢٦ج (ةيضايرلا راهزألا) ينورابلا ، (رئازجلا) طسوألا برغملاب مهتمامإال ةمصاع ةيضابإلا

 .٨٥٢صو‘٦٢ص !ج (ةيضايرلا راهزألا) ينورابلا ، ترهيت ةنيدم.اهعقوم 2 تافل؛وملا نم ريثكل ةعماج ةميظع ةبتكم () ه

 .٦٢٢ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم) فلخ نب ناميلس يصورخلا © نامع ةيلخادب ةنيدم )٩( ث م

 لهأ ةريس يف نامجلا كلسو ديلقتلا يف ديصولا هبتك نم ، يضابإ ملاع ، ينامعلا رظنلا نب ناميلس نب دمحأ )١٠(
 فلخ نب ناميلس يصورخلا . ٢٢١؟ص ١ج (مالعألا) يلكرزلا ه٠٩٦ ةنس يفوت رعش ناويدو نامع
 .٨٦ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم)

 )١١( (نايعألا ةفحت) يملاسلا ج١ ص١٨٩-١٩١.

 ج.
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 نوفلتخي ال مهنإف ، نفلا اذه يف ىرخألا بهاذملا ءاملع هفلأ امباوفتكا امير .ج

 مهنم فلأ نم نأ كلذ ديؤيو ، تافيلأتلا هيف ترثكو 0 اقيقحتو اثحب نفلا اذه

 نيدلا رونو . ٢ 'يخامشلا لدبلاو ئ ١) 'ينالجراولا مامإالاك _- ةيضابالا _

 .بهاذملا ةيقب هيلع امل ةفلاخم ةيلوصأ لئاسمماوتأي مل ،2")ىملاسلا

 نم ءيشب ولو { اهيلإ ةراشإلا ردجي تافلولا ضعبب ةكراشم نم بهذملا لخي مل كلذ عمو
 :يه تافل٤وملا هذهو ] راصتخالا

 يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ٥ )دمحم نب هللادبع ةكرب نبال ٤) )عماجلا باتك . ١

 ةنسلاو باتكلا ثحابلل ضرعتو « هقفلا باوبأ ىلع لمتشا يهقف باتك وهو
 مكلتو 5 ةيلوصألا دعاوقلا نم ريثكل ضرعت هنأ امك ، سايقلاو عامجإلاو
 نيذلا ءاملعلا دنع ةعيفر ةلزنم باتكلا اذهل ناك دقو ، باتكلا ايانث يف اهنع

 هقبسي مل يتلا ةيلوصألا دعاوقلا نم هيف رشح املارظن - ةكرب نبا دعب اوتأ
 ةبوجألاو لئاسرلا ضعب يف الإ يضابإلا بهذملا ءاملع نم دحأ اهحرط يف

 هيلع اوقلطي نأ ىلإ مهب غلب دقو - (ةةيلوصألا دعاوقلا ضعبل ركذ اهيف ءاج
 باتكلا يفو وأ باتكلا نمو : اولاق اذإف مهدنع فراعتم وهف باتكلا مسا
 .() (١٧)ةك رب نبال عماجلا كلذب اودصق

 لوانت ،‘}‘”ينالجارولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأل :("هفاصنإالاو لدعلا ٢.

 .هب فيرعتلا يتأيس )١(
 .هب فيرعتلا يتايس )٢(
 .هب فيرعتلا يتأيس (٣)

 .نيدلجب يف وهو ، نامع ةنطلسي ثارتلا ةرازوب عوبطم )٤(

 .هب فيرعتلا يتأيس )٥(
 ع وبطم باتكلاو ، يرجهلا يناثلا نرقلا ءاملع نم يناسارخلا مناغ نب رشي مئاغ يبأ ةنودم يف ءاج ام اهنم )٦(

 .نامع ةنطلسب ثارتلا ةرازوب نيدلجب يف

 .نيدلجم يف (ةيلوصاألا هؤارآو ةكرب نبا) يلع نب رياج يدعسلا )٧(

 ظ :نا
(٨( 

(٩( 

 . ٤ص ١ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجارولا
 .نيدلجم يف 7 ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب ع وبطم وهو

 .هي فيرعتلا يتأيس )١٠(
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 < < » لوصخلا لوصخق < < +

 امك اطسو اقيرط هيف كلس دقف ، الماش الوانت ةيلوصألا لئاسملا فلةوملا هيف
 برقيل ريصقتلاو ولغلا نيب ادصق اكلسم كلسنو .. : لاق ثيح كلذب حرص
 .'١دهتجملا ىلع ةقشملا نوهتو \دصتقملا ىلع ذخأملا

 جارختسا يف ىلاعت هللا دمح دعب انلوعمو .. لوقعملاو لوقنملا ىلع دمتعا هنأ امك
 .")رظن رخآلاو ربخ امهدحأ : نارمأ لطابلا ةرصاخ نم قحلا

 مساقلا يبأل آ فاصنإلاو لدعلا قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ٢٣.
 حرشلا يف هجهنمو 3 هركذ مدقتملا لدعلا باتكل حرش("ايداربلا ميهاربإ نب
 ةرقف لك ىلع قلعي مث 7 ةرقف ةرقفو ، الصف الصف لدعلا تارابع لقني هنأ
 بهذملا يف ءارآلا تناك ءاوس ةلأسملا يف ةفلتخملا ءارآلا ددعيف 5 نايبلاو حرشلاب
 لاوقألا بسني هنأ امك ، ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نم هريغ ىف وأ ىضابإلا
 قفاوي هحرش يف يداربلا ناكو & اهباحصأ ىلإ لدعلا بحاص اهركذ ينلا
 ىلإ هداهتجا هادأ اذإ هفلاخيو 0 ابئاص هيأرو ايوق هليلد ىأر اذإ نتملا بحاص
 ناهربلا ىلع باتكلل هحرش يف دمتعي ناكو نتملا بحاص لوقل فلاخم لوق
 نبال هحرشو 0 ىلازغلل ىفصتسملاو ‘ يزراملل ناهربلا حرشو ٤ ينيوجلا مامإلل

 حرش لمكتسا نأ دعب يفوت ذإ ، همتي نأ لبق يفوت يداربلا خيشلا نأ الإ ، قيشر
 .خسن ثالث هنم دجوت طوطخم باتكلاو فاصنالاو لدعلا نم لوألا ءزجلا

 .رئازجلاب نقزي ينبب شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا ةبتكم يف : ىلوألا
 .رئازجلاب نقزي ينبب يلعل حلاص داحلا ةبتكم يف : ةيناثلا

 .'٤رئازجلاب نقزي ينبب ةيدارغب دمحم ديعس جاحلا ةبتكم يف : ةثلاثلا

 )١( (فاصنإلاو لدعلا) ينالجارولا ج١ ص٤.

 )٢( قباسلا عجرملا ج١ ص٤.
 )٣( لابج يف أشن يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ، يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ
 ،يبرحلا شيعي خيشلا ىلع ملعتف ، ةبرج ةريزج ىلإ رفاس مث ، ملعلا ئدابم اهب ملعتف « سنوت بونج يف رمد
 : رشنف رمد ةدلب ىلإ اعجار لفق مث ، يخامشلا يلع نب رماع خيشلا ىلع ملعتف { ايبيلي ةسوفن لبج ىلإ رفاس مث
 . ةيعرشلا دودحلا يف ةلاسرو قداصلا ثحبلاو ةاقتنملا رهاوجلا هتافلم نم { كانه ملعلا

 .٣٥ص (ةيلوصألا هوارآو ةكرب نبا) يدعسلا ٢١ ٠ص ٢ج (ريسلا باتك) ديعس نب دمحأ يخامشلا
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 ةعحشأ) رمع نب ينهم { ينجاويتلا ٥ ٤ص (ةيلوصالا هواراو ةكرب نبا) يدعسلا ١ ٥٥ص (يلوصالا هركفو . ر ينالجراولا بوقعي وبأ) حلاص نب ىفطصم وجاب نع هب فيرعتلا تلقن نكل باتكلا اذه ىلع علطأ مل . )٤(

 ٢٢. ٤ص ٢ج (يمالسإلا هقفلا نم
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) ٢( 

(٢٣)( 

  

 >< + إ لوصخا لوصف << > ><

 يفوت - يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل : فاصنإالاو لدعلا رصتخم ٤.
 مامإلا ىلإ بوسنملا لدعلا باتك ناكو) هتمدقم يف لاق‘")ه ٩١٨ ةنس

 فنص ام لمكأ ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ىقتلا ظفاحلا

 عم هراصتخا يف هللا تنعتساو ، مالكلا ةرثكل مارملا بعص هنكل هيف انباحصأ
 هيف دجو ام وه لدعلل هراصتخاو _ باتكلل هفيلأت ببسف ا" (.. هريغ دئاوف

 لوصأ نف مهف ىلع هل انوعو & بلاطلل اريسيت هراصتخاب ماقف ةبوعصلا نم

 .'"هظفحي نأ ملعلا بلاطل نكمي انتم ناكف ، هقفلا

 هحرش ىلع مدقأ دقف { قباسلا فلوملل فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش .

 لج ىلع باتكلا لمتشا دقو &‘٠)هنم كلذ هناوخإ ضعب هنم بلط نأ دعب

 اطسو ةقيرط ذختي ناكو ي نييلوصألا اهيف ملكت يتلا ةيلوصألا لئاسملا

 لب يضابإلا بهذملا ءارآ ركذ ىلع هيف رصتقي ملو ، زاجيإالاو بانطإالا نيي
 يلازغلاو ىنالقابلاك مهنمريثكب حرصيو 0 ىرخألا بهاذملا ءاملع ءارأ ركذي

 .'")مهريغو ينيوجلاو
 يذلاو شيفطأ فسوي نب دمحم فيلأت : فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش .

 يف بطقلا جهنم وج اب حل اص نب ىفطصم ركذيو اآ)ه٢٣٣١ ةنس يفوت

 ةقباسلا حورشلا نساحم اعماج ايفاو هحرش ءاج ذا .. : لوقي ذا حرشلا اذه

 - متها امك ... ءاصقتسالا ةياغ ةيوحنلاو ةيوغللا لئاسملا هيف ىصقتسا دقو

 .هي فيرعتلا يتأيس
 .١ص (لدعلا رصتخ) يخامشلا
 .نامع ةنطلسب ثارتلا ةرازوب عبط

 حرشب هتدئاف مامت تيأرف © لدعلا رصتخع حرش ينم يناوخإ ضعب بلاط ... :لاق ذإ هسفنب كلذ ركذ امك )٤(

(٥ ( 

 .١ص(لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا .. هانعمو هظفل نيبي

 يدعسلا ١٦ ٠ص (يلوصالا هركفو ينالجراولا بوقعي وبأ) وجاب عجاري ةيفاو ةفرعم فلؤملا جهنم ةفرعمل
 3 طوطخم باتكلاو .٦٢٢ص (يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ) ينجاويتلا ٥ ٥ص (ةيلوصاألا هؤارآو ةكرب نبا)
 قيقحت يف هنع تلقنو ، هيلع تعلطا دقو © رئازجلاب نقزي ينبب يلعل حلاص جاحلا ةبتكم يف هنم ةخسن دجوت

 .باتكلا نم ٩ص نب فيرعتلا يتأيس )٦(



  

 < > » لوص ا لوصق < <

 لك يف ءاملعلا ءارآ ءارقتساو ةيلوصألاو ةيمالكلا لئاسملا حيضوتب - اضيأ
 كلت نيب ةقيقدلا قراوفلا ديدحتو ، اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسن عم ةلأسم

 © عالطإلا يف ةيعوسوم نع عبنتو ، ئراقلا شهدت ةجردل ءارآلاو لاوقألا
 ةخسن دجوت .")حيجرتلاو دقنلاو ليلحتلا عم باعيتسالا ىلع ةقئاف ةردقو

 .رئازجلاب نقزي ينبب بطقلا ةبتكم يف هنم
 امظن فلؤملا هلعج ،'")يكلاملا رسيمخ نب رماع خيشلل فاطلألا دراوم ٧.

 :لاق ثيح لدعلا رصتخم

 املعت ةزوجرأ هلوصأ امظنأ نأ يتمه ينتعد دقو

 ىذشلا هفرع قافالا رطع دق يذلا لدعلا رصتخم اهتننمض

 (؟٢"بهذملا لوصأ ىلع هنأل بتكلا ىقاب نيب نم هترتخا

 لهسي باذج سلس بولسأب تيب فلأو نيتئامو نيسمخ يف باتكلا عقيو
 . 2 ) ظن بلاطلل

 يتلا لوصألا سمشل حرش وهو 6ثيملاسلا نيدلا رون مامإلل :سمشلا ةعلط ٨.

 :نيمسق ىلإ باتكلا مسق دقو ، هقفلا لوصأ يف اهمظن

 سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يه يتلا ةلدألا يف لوألا يف لوألا مسقلا
 ىناثلا مسقلاو ‘ ماهلإلاو ناسحتسالاو ةلسرملا حلاصملاو ءارقتسالاو باحصتساإلاو

 لقعلا ال عرشلا وه مكاحلا نأو هماسقأو مكحلا نع مسقلا اذه يف ملكت ، ماكحالا يف

 وهو هيلع موكحملا نعو ، دابعلا قوقحو هللا قوقح نيب قرفلاو ، هب موكحملا نعو

 .٧٦١ص (يلوصألا هركفو ينالجراولا بوقعي وبأ) حلاص نب ىفطصم & وجاب )١(
 ةنس دلو ث دزألا ىلإ يمتنت ةيناطحق ةيدزأ ةليبق يهو & كلاوملا ةليبق نم يأ : يكلاملاو كلام وبأ هتينك )٢(

 نايدألا يف مارملا ةياغ هبتك نم ث ةاضقلل اسيئرو ، نامع يف ىوتفلل اعجرم ناك نامع ةيقرشب ١٢٠
 يملاسلا ه٦٤٣١ ةنس يفوت ، قيرفتلاو راصتنالا ماكحأ يف قيقحتلا ةياغو فاطلألا دراومو ماكحالاو .

 . ١١١ ص (نامع مالعأ ليلد) يمهف دومح 0 يزاجح © ٠٥٦٤ص (نايعألا ةضهن) هللادبع نبا دمحح ى2ے::أكهر

 ٤ ٢. ٤ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم) فلخ نبا ناميلس يصورخلا 3
 .١ص (فاطلالا دراوم) سيمخ نب رماع { يكلاملا (٣) ث

 .م٥٨٩١ -ه١ ٤٠٥ ةنس نامع ةنطلسب ثارتلا ةرازوب عبط )٤( ے بج

9 
 .٣٦١ص هب فيرعتلا يتأيس (د) .
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 ..تاهج 9!
 << > لوصا لوصق < > »

 حرشو ا ىضترملا نبال لوصولا جاهنم ىلع دمتعي ناكو ئ داهتجالا نع من فلكملا

 يريمزاألا ةيشاحو ، اورسخ النمل لوصألا ةآرمو ، يخامشلا ردبلل لدعلا رصتخم

 نم وهو « ينازاتفتلل حيضوتلا ىلع حيولتلاو عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرشو اهيلع
 .)يضابإلا بهذملا نفلا اذه يف فلأ ام نسحأ

 هذه عوصوم وهو { يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلل : لوصألا لوصف ٩.

 .ةلاسرلا

  

 . نيدلجم يف عقيو 6 م ٠٥ ٤ ١ه - ٨٥ ٩ ١ ن امع ةنطلسب ث ارتلا ةرازوب عبط ) ( ١
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 لوا لصشلا

 باتكلاو فلؤملا نع ةسارد

 "ةل .9



 :لوألا بلطلا

 :نانلا بلطملا

 :ثلاشلا بلطملا

 :عبارلا بلطلا

 :سماخلا بلطلا

 :سسداسلا بلطملا

 :عباسلا بلطلا

 :نماشلا بلطملا

 :عساتلا بلطملا

  

 لولا ثحيملا

 ةيناتلا بلاطملا لمشيو } فلؤملا نع ةسارد

 هتينكو هبسنو همسا

 هتأشنو هتدالو

 هخويش
 هذيمالت

 هلامعأ

 هتافص

 هيلع ءاملعلا ءانثو ةيملعلا هتلزنم

 هلبق نم هرثأت

 هت افو
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 : هتينكو هيسن : لوذلا بلطملا

 نب ملاس نب رملا نب ميلس نب يلع نب ليهم نب ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا وه
 باهش ىلإ اهبسن لصتي ةيناندع ةليبق يهو ، بيسملا لا ةليبق ىلإ هبسن يهتني ، لشيوه

 .")ىيحي وبأ هتينكو ، ناندع نب دعم نب رازنب يهتنيو ، ثراحلا نب ورمع نبا ةريون ني
 :هتأشنو هتدالو : يناثلا بلطملا

 ةهجلا يف عقتو ،‘"”ىكزأ ةيالول ةعباتلا '"طاميس ةدلب يف ليلجلا ملاعلا اذه دلو
 ةنس قفاوملا ةرجهلل _ه ١٣٠٨ ةنس هتدالو تناكو & نامع ةيلخادب ك اهنم ةيقرشلا

 & ملحلا غلبي نأ لبق هدلاو يفوتو 5 اهيف دلو يتلا ةدلبلا يف أشن ، داليملل ٠
 ةلاحلا هذه نكل ، قزرلا نم فافكو ، شيعلا كنض ىلع همأ ةلافك ىف اميتي شاعف
 دجلا دعاس نع رمش هدشأ غلب امدنعف & ملعلا بلط يف هدضع نم تفت مل ةبيصعلا

 & ةعيفرلا ةلزنملا لان ىتح دهتجاو دجف & هليصحتو ملعلا باستكال هسفن غرفو 3
 وه صلخم بحاصو « ميمح قيدص هل ناك دقو ، هتقو يف ىوتفلا عجرم حبصأو

 دضع ىلع امهنم دحاو لك دشف &‘؛يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس خيشلا

 .2_هليصحتو ملعلا بلطل رخآلا
 هخويش : ثلاثلا بلطملا

 .'}»ىليلخلا هللادبع نب دمح مامإلا ١

 وذ ٥ سيمخلا موي ءاسم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا عم اهتيرجأ ةلباقم }\ دمح نب دمحأ 0 يليلخلا )١)

 باتكل ةمدقم) ينامعلا فلؤوملا ةايح ةمجرت ، دومح نب ملاس & يبايسلا ، م٧٩٩١ - ه١ ٤١٧ ةدعقلا
 ةمالعلا موحرملا عم مايأ © فلخ نب ديعس 4 يصورخلا { ٧ص . هل مجرتملل (امدلا ةيميم حرش ىمعلا ءالج

 دمحأ { يبايسلا ، نامع ةنطلسب © يبدألا ىدتنملل تمدق لمع ةقرو ٩٥١ص يبايسلا ليمج ني نافلخ
 يبدالا ىدتنملل تمدق لمع ةقرو ١٧ ٠ص (هعروو هدهز) يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا © دوعس نب

 . ٠٥٧٢ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم) فلخ نبا ناميلس ث يصورخلا طشانمو تايلاعف {

 )٢) ج ءاتلا لصف  ميملا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا & ةعساو ةالف يهو 0 ءاتلا حتفب ءاميت نزو ىلع ٢ ١

 ص ٢٤ ، .(ةقباسلا عجارملا رظنا) { نامع ةيلخادب ءاميس عقت

 .نامع ةيلخادب )٣(

 .هي فيرعتلا يتايس )٤(

 .ةقباسلا عجارملا رظنا )٥(

 )٦( ص ينامعلا خيراتلا نم حمالم) يصورخلا ةيناطحق ةيدزأ ةليبق ، ليلخ لآ ىلإ ةبسن يليلخلا ٤٣ ٢.
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 تخهم
 + < < لوصألا لوصق + < +

 . ىليلخلا حلاص نبا دمحأ نب نافلخ نب ديعس نب هللادبع نب دمحم مامإلا وه :هبسن . أ

 .ديعس نب هللادبع خيشلا هيبأ رجح يف أشنو ) لئامس يف ه ١٢١٩٩ ةنس دلو : هتدالو .ب

 سرد من ئ ىناويطلا رماع نب دمح خيشلا ىلع وحنلا ارق : هخويشو ملعلا هبلط . ح

 خيشلا هيبأو ، يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا همع ىلع نونفلا ىقاب

 . ىليلخلا ديعس نب هللادبع

 ىلع أرقف ل ملعل ١ نم ديزمل ١ بلطل نامع ةيقرش ىلإ رج اه لب كلذب بتكي لو

 ثيدحلاو ريسفتلا مولع ىملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع نيدلا رون ريبكلا ةمالعلا
 . ىوتفلل اعجرمو مالعألا نم املع راصف غبن ىتح ( لوصألاو

 رهش نم نيرشعلاو عساتلا نينثالا موي _ لاعت هللا همحر - يفوت _ هتافو .د

 .'١ه١ ٣٧٣ ةنس نابعش

 ٢ . يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا )٢( يلئ امسلا .

 يدس ةيرقب ةرجهلل فلألا دعب ةثلاثلا ةئاملا نم نماثلا دقعلا ىف دلو : هدلوم .أ

 أدب و ا هيبأ رجح يف أشنو {|نامع ةيلخادب ةعقاولا يكزإ ةيالو ىرق ىدحإ

 . ةيرقلا هذه ىف ةباتكلاو ةءارقلا ملعتي

 ملعلل ابلط لئامس ةنيدم ىلإ لقتنا هرمع نم ركبم تقو ذنم ملعلا هبلط .ب

 هنكم ام ءالجألا ءاملعلا نم ةنيدملا هذه ىف دجوي ذإ ؟ ةفرعملل افارشتساو

 هقمر دسيو هأمظ يوري نأو ، ملعلا نم ةيماس تاجرد ىلإ مهب لصي نأ

 .ةفرعملاو ةفاقثلا نم

 .)"م٧٩١ ٠ ه ١٣٩٠ ةنس ىفوت : هتافو .ج

 مالعإ ليلد) يمهف دومحم ، يزاجح & ٧٧٣ص (نامع ةيرحب نايعألا ةضهن) هللادبع نب دمحم : يملاسلا )١(
 ٢١. ٠ص (مايألا ربع ىوزن) روصنم نب رصان يسرافلا ، ١ ٧٤ص (نامع

 نب ناميلس & يصورخلا مهف نب كلام نب ةميلس ىلإ ةبسن ةيناطحق ةيدزأ ةليبق ، ةميلس يتب ةليبق نم يأ )٢(
 ٤ ٢. ٤ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم) فلخ

 هللادبع 3 يليلخلا ، ص (ناجرملا دئالق باتكل ةمدقم) فلخ نب ديعس يصورخلا : يف هتمجرت رظنا )٢(
 نورخآو يزاجح يمهف دومحم « ١ص (باتكلا ةمدقم يف ناجرملا دئالق فلوم ةمجرت) يلع ني

 .٢٥ص (نامع ليلد)
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 < < < لوصخلا لوصف + <

 .يليلخلا رصان نب حلاص نب دمحأ نب نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا . ٣

 نب ديعس ةمالعلا هدلاو رجح يف اشنو \ه٠٨٢١ ةنس'اارشوب ةدلب يف دلو
 ىقتساف "ىوتفلل اعجرمو يضابإلا بهذملا باطقأ نم ناك يذلا يليلخلا نافلخ
 نس يف وهو - ىلاعت هللا همحر - هدلاو هنع يفوتف ، ةديمحلا قالخألاو ملعلا هنم

 يقبف { ةيناثلا نس ىف وهو هتدلاو هنع تيفوت نا دعب ةيناثلا هتبيصم تناكف ةعباسلا

 ابحاص ناكو - ")يحاورلا هللادبع نب دمحأ لضافلا هذخأف ، بأ الو مأ الب اميتي
 .ةياعرلا نيعب هطوحي هتلافك يف شاعف'؛هرحم يداو ىلإ هب عفدو - هتايح مايأ هيبأل

 هنع ذخأف ،‘٨©)يحاورلا ميلس نب دمحم ةمالعلا دي ىلع خيشلا اذه ذملتت : هخويش

 ذملتتي ملو ، هنم ابيرق ناك ذإ موي لك يف هيلإ بهذي ناكو ، هقفلاو ةيبرعلا ةغللا ئدابم

 ىتح دجلا دعاس نع رمشو ، هسفنب هسفن نوك ى ايماصع ناك لب ، هريغ دحأ ىلع
 .نانبلاب مهيلإ راشي نمم حبصأف { ملعلا لينل ىلاعت هللا هقفو

 .٦0)ه٢٣١ ٤ ةنس ةجحلا وذ - ١١ خيشلا اذه يفوت : هتافو

 .!ليدشارلا لشاه نب دومح نب روسق خيشلا . ٤
 ةءارق ملعتو 5 هدلب يف أشنو آ ه ٤ ١٣٠ ةنس نامع ةيلخادب يكزإ ةيالوب دلو

 ةدم همزالف & ملعلا بلطل يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا ىلإ رفاس مث ، اهب نآرقلا
 ىلإ كلذ دعب لحر مث ، هقفلا ملع ئدابمو ةيبرعلا مولع هنع ذخأف « نمزلا نم

 .ةمصاعلا طقسم تايالو ىدحا )١(

 )٢) ةنس يفوت ٢٧٨ ١ه ص (نامع مالعأ ليلد) يزاجح ٧١٩.

 نم حمالم) يصورخلا « ضيغب نب سبع ىلإ مث ، ةعيطق نب ةحاور ىلإ اهبسن لصتي ةيناندع ةليبق : يحاورلا )٣(

 .نامع ةيلخادب ةنيدم يهو لئامس - ةنيدم نم برقلاب عقي )٤(
 .ةمجرت هل دجأ )٥(

 )٦( (نامع مالعأ ليلد) يزاجح 0 ٧٧٣ص (نايعألا ةضهن) يملاسلا : يف هتمجرت رظنن ص٧٩٦٩ &
 (ينامعلا خيراتلا نم حمالم) يصورخلا ص٤٣ ٢ © خيشلل ةيتاذلا ةريسلا) يليلخلا دمحا نب ليلخ

 ص (يليلخلا ديعس نب دمحأ ٥ ٦.

 يصورخلا © ناطحق نب برعي ىلإ اهبسن لصتي ةيناطحق ةليبق يهو 0 دشار دالوأ نم :: يأ 6 يدشارلا )٧(

 ٢٥١. ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم)



  

 > > لوصألا لوصن { <

 ءاضقلا ىلوت كلذ لعبو ؤ ىماسلا نيذلا رون ةمالعلا نيعم نم لهنيل نامع ةيقرش

 .نمزلا نم ةدم

 ةدافتسإلل ملعلا ةبلط هيلإ دري اهب اسردم حبصأف 2 ايقيرفإب رابحنز ىلإ رفاس اهدعبو
 دوعي نأ ىليلخلا هللا دبع نب دمح مامالا هنم بلط من } ةنس نيرشع وحن ثكمف 0 هنم

 عم لصو املو ، رحبلا قيرط نع ه٠٦٣١ ةنس عجرف ، هلقع يف ضرمي بيصأ ذإ
 { مهنع بلاغ نامع لخاد لإ مهقيرط يفو & ربلا ىلإ اولزن ىنامعلا عئطاشلا ىلإ هقافر

 3 )هتمامعب هسفن ىطغم وهو ةردس تحت اتيم ١ )بلصلا حيس ىف هودجوف

 ةدلبب دلو(")يربغألا رماع نب رصان نب دمحم نب ناخيش نب دمح نب فيس خيشلا . ٥

 همع ةلافك ىف سشاعف ، هرمع نم ةعبارلا نس يف وهو هدلاو هنع يفوتو |اميس

 تس نبا وهو هظفحف هدلب يف نارقلا ةءارق ملعتف 1 ‘دمحح نب ناخيش نب دمحأ

 ةدمل وحنلا - ىوزن ءاملع دحأ 'ث)رصان نب دماح خيشلا ىلع ذملتت مث \ تاونس
 ،هملع نم دافتساو ، هنم ذخأف 3 يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ىلإ هجوت امك 3 ع وبسأ

 .يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا ىلع ذملتت هنأ امك

 .")ةنس نيعبسو ىدحإ نبا وهو | ه١ ٣٨٠ ةنس { خيشلا يفوت : هتافو

 :نافلخ خيشلا ذيمالت : عبارلا بلطملا

 © هيدي ح اوذملتت 7 نيذلا ملعلا لهأ نم ةعامح هملع نافلخ خيشل ه ةلا ثرو

 مولعلا قئاقدو لئاسملا تاصيوع يف مهيلإ عجري ذاذفأ ءاملع كلذ دعب اوحبصأف

 :ءالوه نمو
 ۔نامع ةيقرشب ءارحص )١(

 )٢( ص (يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلل ةيتاذلا ةريسلا) دمحأ نب ليلخ يليلخلا ١١١.

 يصورخلا ، رضم نب ناليع نب سيق ىلإ مث & ةعصعص نب رماع ىلإ اهبسن لصتي ةيناندع ةليبق : ةرباغألا )٣(
 .٩٧٢ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم)

 .ةمجرت ىلع رثعا مل )٤(
 .ةمجرت هل دجأ مل )٥(
 رماع معنملادبع . ٧ ٥ص (ينامعلا خيراتلا نم حمالم) يصورخلا ٨ ٥ص (نامع مالعأ ليلد) يزاجح )٦(

 خيشلل ةيتاذلا ةريسلا) دمحأ نب ليلخ ، ٣ص هل مجرتملل (ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا باتكل ميدقت)
 ١٢ ١. ص (ديعس نب دمحأ
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 .يصورخلا فلخ نب دمح نبا نافلخ نب ريصن نب دمحم نب فلخ نب ديعس خيشلا - أ

 .لخن ةنيدمب (ه٣١ )٤ ٤ ةنس رفص نم عساتلا موي دلو

 3 هعمتجم يف ةقومرملا ةناكملا يذ هدجو « مركلاو دجملا يذ هيبأ رجح يف اشن

 .ملعلا ئدابمو نآرقلا ةءارق امهدنع خيشلا ملعتف

 :يبايسلا ديبع نب يلع نب سيمخ نب سماش نب دومح نب ملاس خيشلا - ب
 .لغ ةيرقب (ه٦٢٣١) ةنس دلو

 مث ، قيفوتلا كلذ يف هدعاسيو & هسفنب هسفن فقثي ايماصع هتايح ئدب يف ناك

 ةعباسلا يف نآرقلا ظفح دقف & ملعلا بلط ىلع هربص عم هئاكذو ي ةيوقلا هتظفاح

 ىلع ملعلا ىقلت كلذ دعبو ، هسفنب هقفلا ملعو ةيبرعلا ئدابم سردو ، هرمع نم
 ديبع نب دمح خيشلاو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا لاثمأ نم ءاملعلا ضعب دي

 .يليلخلا هللادبع نب دمح مامإلاو يميلسلا

 .'")ه٠٣/٢١/٣٩٩١ يفوت : هتافو
 : يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم خيشلا - ج

 نادمح خيشلا ىلع سردف ، لئامس ىلإ لقتنا مث ب طقسمب ه١ ٣٣٦ ةنس دلو

 هقفلا ملع يميلسلا ديبع نب دمح خيشلا ىلعو 2 ةيبرعلا مولع يفسويلا سيمخ ني
 & هخيش ىدل اببحم ناكو - ةساردلا عوضوم - نافلخ خيشلا ىلع هتسارد رثكأو

 هتناكم فرعو & غبن ىتح
 بصنم ىلإ ىقرت مث ، ةيبرعلا مولعل اسردم هنيعف ، يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا

 ةمكحملا ىلإ ايضاق لقن مث ه١ ٣٧١ ةنس كلذو‘"ادبدب يف ايضاق لمعف ، ءاضقلا
 نيع هلاح تنسحت نا دعبو ، ةيحصلا هفورظل دعاقتلل ليحأ مث ، طقسم ةيعرشلا

 ط ومس ىلع نامعنلا قئاقش : هتافلؤم نم ، طقسمب يعرشلا ءاضقلا دهعمباسردم

 .نامع ةمصاع طقسم طيحم لخاد )١(

 ربع نامع باتكلا فلوم ةمجرت) فلخ نب ناميلس يصورخلا & ٧×٥ص ٢ج (نامعنلا قئاقش) يبيصخلا )٢(

 .٢٢١ص (نامع مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ) ملاس نب هللادبع يثراحلا ٥ص ١ ج (خيراتلا

 .ابيرقت رتموليك ٠ ٤ طقسم نع دعبت ، نامعب ةيلخادلا ةقطنم تايالو ىدحإ )٣(

  

 



 امهالك ضئارفلا ةميتي ىلع ضئافلا بهولاو & نامع ءارعش ءامسأ يف نامجلا

 .نامع ةنطلسب ثارتلا ةرازوب ع وبطم

 يفوت ٤١١ ١ه۔ ١٩٩١ه')٢(.
 : يفسريلا ملاس نب سيمخ نب نادمح خيشلا - د

 دمحم مامإلا نع ذخأف 2 . ملعلا بلطل ةينامع ندم ةدع ىلإ بيسلا هنطو نم لقتنا
 يف اعيلض ناكو ح امهريغو - ةساردلا عوضوم - نافلخ خيشلاو يليلخلا هللادبع نب

 ةيهقفلا هتلئسأ هجوي ناكف ، رعشلا يف غبنو « يناثلا هيوبسيب بقل ىتح ةيبرعلا مولع
 & ملعلا بالط لبق نم ةلئسأ هيلع درت امك ، مظنلا بلاق يف هخويش ىلإ ةيوحنلاو

 0"ه٤٨٣١ ةنس يفوتو ، امظن اهيلع بيجي ناكف

 .")يركبلا يناث نب ىسيع نب ىسوم بيدألا ذاتسألا -

 سيمخ نب نادمح خيشلا ىلع ةيبرعلا رسرد « ه١ ٣٣٦ ةنس لئامس يفدلو

 ء يميلسلا ديبع نب دمح نيليلجلا نيملاعلا ىلع ، ةعيرشلا مولع سردو ، يفسويلا
 نيع مث ، لئامس يف ةيعرشلا كوكصلل ابتاك لمعو & يبايسلا ليمج نب نافلخو
 ةنس لمعلا نع دعاقتلل ليحا ىتح لئامس عماجب يمالسإلا دهعملا يف اسردم

  ةيبدألاو ةيهقفلا ةبوجألاو ةلئسألا يف ةيبهذلا ط ومسلا : هتافلوم نم م ٢ ٩٩ ١

 .‘٠)نامع ةنطلسب ةيبهذلا عباطملاب عبط

 :هلامعأ : سماخلا بلطملا

 افورعم ناك دقف - هللا همحر - فلؤملا اهب عتمتي يتلا ةيملعلا ةناكملل ارظن
 ىوقتلا عم > ةريصبلا ذافنو 6 كاردالا ة هوقو 6 ل ةرازغب ةماعلاو ةصاخلا نب

 ىف اهلقثو اهتيمهأ اهل فئاظوو 9 امعأ هيلإ دنسأ ل حالصلاو ةهازنلاو عرولاو

 . ينامعلا عمتجملا

 باتكل ةمدقم 0 ) بيصخ ا دشار نب دمحم خيشلا ةمج رت) يركسلملا دمح نب دومح : يف هتمجرت رظنت )١(

 ٢. ص ع ١ج (نامعنلا قئاقش

 )٢( ث ١ج (نامعنلا قئاقش) يبيصخلا ص٢٩٨.

 نم حمالم) يصورخلا ناندع ني دعم نب رازن ىلإ مث ، لئاو نب ركب ىلإ اهبسن لصتي ةيناندع ةليبق : يركبلا )٣(

 )٤( (نامعنلا قئاقش) يبيصخلا ج٢ © ص٦٧.



  

 % < لوصألا لوصق % < <

 ىأر امل "اميس هدلب فاقوأل اليكو يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هنيع دقف .أ

 بجاولاب لمعو 0 مايق ريخ لمعلا اذهب خيشلا ماقف 3 ملعو حالص نم هيف

 مامالا ىفعتساو ، فاقوألا كرت ىتح دئاكملا هل اوبصنف هؤادعأ هدسح ىتح
 .ه ٢٣٣٥ ١ ةنس كلذو { هافعأف اهضبق نم

 3 اهب اسردم لمعيل "!لخن هدلب ىلإ لقتني نأ ملاس مامالا هنم بلط كلذ دعب . ب

 بدألا يف اسردم لمعو 7 اهيلإ لقتناف ، كلذ هل هللا رسي نم هملعب ديفي ىتح

 .نيتنس ةدم اهب ثكمو & امهريغو هقفلاو
 نم هيلع ىأر امل ركذلا ةقباسلا ةدلبلا يف ءاضقلا بصنم مامإلا سفن هدلق مث .
 رمألاو ليلجلا بصنملا اذه يلوتل ةيلهألاو ملعلا يف غ وبنلاو حالصلا تامس
 ىتح كلذ ىلع رمتساو { هلمع ءادأ يف ادهج لأي ملو ا رمألا ىبلف } ريطخلا
 . هللا همحر - مامإلا ةافو

٦ 

 هيف مسوتي امل'"”قاتسرلا ةدلب يف ءاضقلا يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا هالو مث .د
 ىلإ هلمع يف خيشلا رمتساف ، سانلا نم ةلقلا يف الإ دجوت نأ تزع تافص نم
 .مامإلا هافعأف ، لاحلا اهاضتقا بابسأل ءاضقلا نع رذتعا مث \ ه١ ٣٤٥ ةنس

 ئ ٤) )ح رطم ةدلب ىلع يديعسوبلا لصيف نب روميت ناطلسلا هاضقتسا كلذ لعب ٥.

 .ه٣١ ٤٩ ةنس ىتح ايضاق خيشلا اهب يقبف

 لمعف ، هبلطل باجتساف ، اهيف ءاضقلا ىلوتي نأ("اروص ىلاو هنم بلط مث .و

 . لئامس 9 عجر من ۔ها١ ٢٣٦١٢ ةنس 9 لمعلا

 يقبف ، ه١ ٣٦٥ ةنس")لئامس ىلع يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا اضقتسا مث.٦
 .هرذعف مامإلل اهدعب رذتعاو { نيتنس ةدم اهب

 ٢. ٤ص اهب فيرعتلا قبس )١(

 .ابيرقت رتموليك ٢٠٠ طقسم نع دعبت - نامع ةيلخادب ةنيدم )٢(
 .ابيرقت رتموليك ١٦١٥ طقسم نع دعبت نامعب ةنطابلا ةقطنمب ةنيدم )٣(

 .ةمصاعلا طقسم ندم ىدحا )٤(

 .ابيرقت رتموليك ٤٠٠ طقسم نع دعبت نامع ةيقرش يف عقت ةنيدم (د)

 .ابيرقت رتموليك ١٠٠ طقسم نع دعبت نامع ةيلخادب ةنيدم )٦(



  

 وأ ابتاك وأ ائراق الإ هدجت ال هترز اذإف .. ءاتفإلاو فيلأتلاو سسيردنتلل غ رفت مث ٧.

 .)نيلماعلا ءاملعلا نأش ... اثحاب وأ ايلصم

 :هقالخأو نافلخ خيشلا تافص :سداسلا بلطملا

 تامسلا كلت ىه ة ديمح تب امسو ةليلج تاقفص - هيلع هلل ١ ةمحر _- خيشلل

 خيشلا اذه تافص ركذ دقو { نوصلخملا لاجرلاو © نويلماعلا ءاملعلا اهب مستي ىتلا

 ناك : لاقف اماع رشع ينثا ةدم همزال يذلا يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا هذيملت

 قحلا لوقي & ايعاو اظفاح 0 اققدم اققحم ، ايفص ايفو © هدي ىف ةلق ىلع اداوج احمس

 الم اك ) هلا ١ يف ىض ريو هلل بضغيو ئ هلعفب رمأيو هيلإ اوعديو ك مثعلت ريغب هب قلطنيو

 ، هرصمو هدالب ىف ملع ةجح ء هلاصخ ف

 تيأرف | اماع رشع يننا هتبحص ... : ىرخأ ةرم 9 اقو . ٦) رصعو هرطق ىف ةدمع

 ايلصم الإ هدجت الف ، لاجرلا نم ةلمكلا نأش ، لامعألا لئاضف ىف ةعزوم هتاقوأ
 وأ ك ىوتف ائلمم وأ ابتاك وأ ، باتكلل ، ايلات وأ ، بارحملا البقتسم 0 ايعاد اركاذ وأ

 هسلج يف عمست ال ، دوقفملا فلكتي ال امك ، دوجوم لخبي ال ، دفرتسم وأ ، هللا يف
 رقتحي ال 7 هانغل اينغ لماجي ال 0 ايلعلا تافصلا ىللإ ةلايم هتمه لب 0 ايندلا ثيداحأ

 .'"”نوعمتسم هداشرإلو نوواستم هيدل نوملسملا ، هرقفل اريقف

 ا نمزلا نم ةليوط ةرتف همزال يذلا هذيملت اهلاق امك نافلخ خيشلا تاقفص هذه

 راسيو & هب ىدتقي لايح الاثم خيشلا نم لعجت تافص - ئراقلا ىري امك - يمهو

 لامعأ رظنتو ، ٧بص (ىمعلا ءالج باتكل ةمدقم - ينامعلا فلؤملا ةايح ةمجرت) دومح ني ملاس : يبايسلا )١(

 ةقرو ، ٩٥١ص (ليمج نب نافلخ موحرملا عم مايأ) فلخ نب ديعس : يفو قباسلا عجرملا يف فلؤملا
 (ةعروو هدهز : ليمج نب نافلخ خيشلا) دوعس نب دمحأ { نامع ةنطلسب يبدألا ىدتنملل تمدق لمع
 ةيصخش ةلباقم : يليلخلا دمح نب دمحأ ، نامع ةنطلسي يبدألا ىدتنملل تمدق لمع ةقرو ء ١٧١ ٠ص
 .م٧٩٩١ -ه ٤١٧ ١ ةنس ةدعقلا وذ ٥ سيمخلا موي هعم اهتيرجأ

 .م١ ٤١٧ ١ - ٩٦١٩٧ ةدعقلا وذ ٥ سيمخلا موي هعم اهتيرجأ - ةيصخش ةلباقم ، نافلخ ني ديعس يصورخلا )٢(

 ةقرو & ٩٥١ص ج يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا موحرملا عم مايأ ۔ فلخ نب ديعس } يصورخلا )٣(
 .نامع ةنطلسب يبدألا ىدتنملل تمدق لمع
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 هدهز ىلع لدت فقاوم هلو ، دهزلاب افصتم ناك - هللا همحر - خيشلا نأ امك
 ملو هب عنتقاف )روميت نب ديعس ناطلسلا نم اديهز ايرهش ابترم ذخأي ناك هنأ اهنم

 .'٢")ةيرورضلا هتجاح هب دسي مادام هيلع رصتقم و هب ايفتكم كلذ ىلع ةدايز بلطي

 هثري خيشلا ناكو ، ةدحاو تنب ىوس كرتي ملو هنع يفوت هئابرقأ دحأ نأ اهنمو
 دق يفوتملا نأ عم « كلذ يف كشلا نم افوخ ثاريملا ذخأ نع عنتما هنكل ، بيصعتلاب
 اداعتباو ادهز - هللا همحر - هتايح تناك اذكه .")هثري خيشلا ناب هتافو لبق رقأ
 ىلعأ وه ام بلطي وهف ، ةرخآلاب اهعاب هنأل انيدلا فرتو { ةايحلا تايرغم نع
 تاوامسلا اهضرع تانجو هتمحرو هللا ناوضر هنإ « لضفأ وه اميف بغريو
 .نيقتملل تدعأ ضرألاو

 ئراقلا كلذ دجي ، سفنلا مضهو عضاوتلا - هللا همخر - هتامس نم ناكو

 نمف لاجرلا مه اونوكي مل اذإو امهلاعن بارت يواسن ال انسفنأ ىرن .. يرصبلا
 ليقلاو ةلاطبلا ىف رامعألا انيتفأ « راهنلا بابذ ليللا فيج انلاثمأو نحنأ ؟نذإ
 نوكي ال نأ ابيع ئرملاب ىفكف ،لاقلاو

 يننأ خيشلا اهيأ نظت ال : رخآ عضوم يف لاقو (... نيحلاصلا يف عقيو احلاص

 .‘ث)...ةفعاضم فاعضأب ملعأ

 هيلع ءاملعلا ءاتثو ةيملعلا نافلخ خيشلا ةلزتم : عباسلا بلطملا

 ارظن ، ىضايإالا بهذملا ءاملع نيب ةقومرم ةناكمو ، ةيماس ةلزنم خيشلا اذهل ناك
 رفاو ظحب ذخأو ، ةيلاع ةبترم لانو ، اريبك اوأش غلب دقف ، ةيملع ةوق نم هب عتمتي امل
 نع جرخي امبرو © صعب ىلع اهضعب عجريو { لئ اسملا ققحي ن أ نم هنكم ملعلا نم

 دنع دمتعملا يأرلا فلاخ هنأ كلذ لاثمو ، هبهذم يف ةفولأملاو ةدوهعملا ءارالا ضعب

 .هب فيرعتلا قبس )١(

 تمدق لمع ةقرو & ١٧١ص ، هعروو هدهز يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا { دوعس نب دمحأ 3 يبايسلا )٢)
 .نامع ةنطلسب يبدألا ىدتنملل

 .قباسلا عجرملا (٣)

 .٨٣رص ع ١ج (باطخلا لصف) ليمج نب نافلخ يبايسلا )٤(

 ١٢. ٠ص © قباسلا عجرملا ( د )
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 لوصخلا لوصق < > + إ >

 ريخأتب توفت ةعفشلا نا مهدنع دمتعملا يأرلا ذإ ، ةعفشلا يف ةيضابإلا نم ةقراشملا
 .)هبلط نع ىخارتلاب « ةعفشلا توفت ال : لوقي هنإف خيشلا امأ ، اهبلط

 & ةرورضلاب ملعي ام نيدلا يف أطخأ اذإ دهتجملا كالهب لوقلا يف مهفلاخ هنأ امك

 .'")هكاله مدعب لوقلا ىلإ بهذ دقف

 ءانث
 ء

 رثك دقو . ")لئاسملا ضعب يف هيلإ عجري يليلخلا هللادبع نب دمح مامإلا ناك دقو
 :كلذ نمف هتناكمل اريدقتو هلضفب مهنم افارتعا هيلع ءاملعلا

 .٠)يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لوق .أ

 .ةاده ةاقث نم يبايسلا : نافلخ كلسلا وذ ريرحنلا هيقفلاو

 .تافرعملاو مولعلا عيمج يف رحب وه ليمج هوبأ نم
 .‘"تاحترملا حتاف ناك لب ماكحألا يفو يواتفلا يف ناك اعجرم
 هقفلا لوصأ يف اعيلض الجر ناك : "")يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا .ب

 اذهو ، لوصألا ملع يف مهمدقتي هدجن تقولا كلذ يف هنارقأب هانسق ام اذإ
 يف تاليصأتلا نم ناسنإلا دجي ذإ ، هاواتف ىلعو هتافلئوم ىلع اساكعنا كرت
 لهأ نم هيرصاعم نم ريثك تافلةوم يف هدجي ال ام هتقو يف خيشلا تافلوم

 .'')تقولا كلذ ىف نامع

 :'')ىفسويلا سيمخ نب نادمح خيشل شلا ج

 مزألا هبي تلحناو ةيربلا هب تدعس نم نافرعلا ندعم ىرولا ربح

 مركلاو ملعلا هتفي مل هب ذلي نمف نيلئاسلا يتفم رصعلا ةمالع

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤( 
(٥( 

(٦( 

(٧( 

(٨( 

(٩( 

 .")مئتلي ملعلا لهأ لمش هب نمو : انتلم حابصم اي ليمج ىتف

 ٧. ٠ص ث ٢ج (باطخلا لصف) ليمج نب نافلخ ، يبايسلا

 . (باطخلا لوصف) ليمج نب نافلخ _ يبايسلا

 .٢١!٥ص ء ١ج (باطخلا ل وصف) يبايسلا

 .فلووملا ةذمالت دحأ
 ٥. ٠ص © ٣ج (نامعنلا قئاقش) دشار نب دمحم ، يبيصخلا

 .رضاحلا تقولا يف نامع ةنطلس يتفم

 .م٧٩١٦١ -ه١ ٤١٤ ةدعقلا وذ ٥ سيمخلا موي هعم اهتيرجأ ةيصخش ةلباقم
 .فل؛وملا ةذمالت دحأ

 ١ - ٤٦ ١. ٥٤ص (سلاجملا ةجهب) ليمج نب نافلخ 3 يبايسلا
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 : (١”يربجلا ربح نب يلع خيشلا . د

 ام ركت ن ا هلنثم نعم د وج امف ليمج لجن ري رحنل ١ ل اعلا وه

 ٢) املعاف نيتايحلا زنك ىقتلا نإو ىقتلا هرهوج نأ الا رحبلا وه

 :'")يركبلا ىسيع نب ىسوم خيشلا .ه

 )٤‘ ينيقي ةبئان لك نع ادغ دق نم نافلخ ليمج ليلس

 ه :6©)يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا .و

 رصعلا ينب نونفلا لك يف قاف دقل ليمج لجن نافلخ ىضترملا وه ٠. . . . ٦ . م . - . . ٠١

 اديعب اوأش غلب هنأ ىلع ادهاشو اليلد يفكي ام كلذ يفو 3 هيف ليق ام ضعب اذه
 نإف كلذ ىلع ةدايزو « هنارقأ نيب ةيلاع تاجرد ىقرتو ، ملعلا ىرذ قوف امسو

 .ةعيرشلا مولع يف همدق خ وسر ىلع لدت ندم ةدع يف هيلإ تدهع يتلا ءاضقلا ةفيظو
 : هلبق نمب هرثأت : نماثلا بلطملا

 نيباتكلا نيذهل ةءارقلا ريثك ناك ذإ هحرشو ")لينلاب ارثأتم - هللا همحر - ناك
 باتك هيف مظن '٨»رردلا كلس فلأ دقف © هتافلوم عبتت لالخ نم كلذ دافتسي امك

 لوصأ ملعتف ، هرغص ذنم ملعلا بلطي متها \ فرش تيب يف اشن ، يربجلا دوعس نب ربج نب يلع خيشلا )١)

 ٦. ٤ص ض ٢ج (نامعنلا قئاقش) يبيصخلا .ةنسح راعشأ هلو ، نيدلاو هقفلاو ةيبرعلا
 )٢( (سلاجملا ةجهب) يبايسلا ص٦٦ ١.

 .فلووملا ةذمالت دحأ )٣(

 )٤( (سلاجملا ةجهب) يبايسلا ص١٦٦
 .فلووملا ةذمالت دحأ وهف (د)

 )٦( (سلاجملا ةجهب) يبايسلا صر٢٣٨.

 يفوت ، برغملاب يضابإلا بهذملا ءاملع نم & ينيمثلا ميهاربإ نب زيزعلادبع ةمالعلا خيشلل يهقف باتك وه )٧(
 بطقلا مامإلا هحرش دقو & يضابإلا بهذملا يف ةيهقفلا بتكلا مهأ نم هباتكر بتعيو « ه١ ٢٢٢ ةنس
 © ادلجب رشع ةعبس هحرش عم باتكلا غلبيو 2 ايفاو احرش ه ١٣٣٢ ةنس ىفوتملا شيفطأ فسوي نب دمحم
 (مالعألا) يلكرزلا « م١ ٩٨٥ -ه ٤٠٥ ١ ةنسو م٢٦٧٩١ ۔ه٦٩٣٢١ ةنس ةدجب داشرإلا ةبتكمب عبط دقو
 .٥١ص “ ١ ج (ليتلا باتك حرشل ميدقت) روصنم يلع يلع » ١٢ ص ٤ج

 .هب فيرعتلا يتأيس )٨(



  

 < ; ج لوصخلا لوصخق < ><

 لصف ىفو ")ىمعلا ءالج ىف هحرشو لينلا نم اصوصن لقني ناك هنأ امك ، لينلا

 دجأ ل ينإف ..... لوقي ذإ لينلل ةءارق ةرثكب هتبوجأ دحأ يف خيشلا حرصي باطخلا

 ملعلا ةبلط ناكو ... 0"ةبوتلا ريغ رفكم اهل ةريبكلا نأ هل يتسرامم ةرثك عم لينلا يف
 ىلإ ةهجوم ةريثك ةلئسأ مهل تناك كلذلو ، هنع كلذ نوفرعي هنيعم نم نوفرتغي نمم

 &‘"”هحرشو لينلا يف ةدوجوملا لئاسملا نم مهيلع لكشأ ام حاضيإ هنم نوبلطي خيشلا

 ةعلط ىلع دمتعي هدجي لوصألا لوصف عبتت نمف ، سمشلا ةعلطب ارثأتم ناك هنأ امك

 فل؛وم - ىملاسلا ةمالعلا نع ربعي ناكو 3 ةيلوصألا لئاسملا نم ريثك ىف سسمشلا

 حتف أرقي ناك ةريخألا همايأ يفو 5“)هب اباجعإو هل امارتحا انخيش ظفلب - ةعلطلا
 ديقت هواتف نم ىوتف نإ لب ، باتكلا اذه نم ةريخألا هاوتف دمتسي ناكو ، يرابلا

 ةيلحب زاوجلل ةليسعلا قاوذ طارتشا ةلأسم ىهو ، باتكلا اذه نم القن اهيف ام لكي

 .هيلع يدابعلا ةيشاحو هحرشو عماوجلا عمج أرقي ناك هنأ امك .ثاانالث ةقلطملا
 :هتافو : عساتلا بلطملا

 ىمسملا هناتسب يف نفدو & لئامس ةنيدم يف م١ ٩٧٢ ۔ه٢٩٣١ ةنس يفوت
 .ةعساو ةمحر هللا همحر ح ةيعوجشملاب
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 .هنع مالكلا يتأيس )١)

 )٢) ج ، باطخلا لصف © يبايسلا ١ ص٢١.

 )٣( ض ١ج ، باطخلا لصف & يبايسلا ص٣٢١ ‘وص٤١٣.
 )٤( لوصألا لوصف ، يبايسلا ، ص٣٢١ & وص١٧٧ وص٤١٣.

 )٥( ج & باطخلا لصف ، يبايسلا ١ { ص٢١٣  3يرابلا حتف } رجح نبا © ج٩ { ص٢٧٦.



 ١ بلطلل ١ ل و ل :

 ١ ن اشلا بلطم :

 + < < لوصألا لوصف > < ٭

 يت اثلا ثحيملا

 ةيملعلا هراثآ

 هتافلوم

 لوصألا لوصف باتك

 فلئوملا ىلإ هتبسنو باتكلا ناونع

 باتكلا اهيلع لمتشا يتلا تاعوضوملا

 فلؤوملا اهيلع دمتعا يتلا رداصملا

 باتكلا يف فلئوملا جهنم

 ب اتكلا خسن
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 :هتافلؤم : لوألا بلطملا

 ىتاتو { ةديفم ةيهقف هتافل؛ومو 5 ةعفان ةيملع ةورث - هللا همحر - فلؤملا انل كرت دقل
 ىلع وهام اهنمو ك مظن وهام اهنمو ( ارثن ءاج ام اهنمف 0 ةفلتخم طامنأ ىلع هتافلوم

 :يه هتافلومو & فيلأتلا لاجم يف بيلاسألا هدنع تددعتف ، باوجلاو لاوسلا ةقي

 ( :سلاجملا ةجهب .أ

 هفلأ دقو } ظعاوملاو مكحلاو مولعلا نم نونف ةدع ىلع لمتشا مظن باتك وه

 ثيح١)رردلا كلس هباتكل ةلمكت نوكيل - هتمدقم يف كلذ ىلع هبن امك - خيشلا

 :هتمدقم يف لوقي ذإ ، كلانه هلفغأ ام باتكلا اذه يف لمكأ

 اامك دق كلسلا يف اررد هتمظن دق ةبيبشلا مايأ تنك ىننإو

 اامتشم ماكحألا ىلعو هب امظن تمظن دق نايدألا ررد ىوح كلس

 الزتعم كاذ نع ادغ دق ام لك يف ةيفاق مظن يلادب دق انه اهو

 '")الحب تلصف دق ةناجرم لك وأ ةدراش كاذ نع ةرهوج لك نم

 ابولسأو ةعئار ةقيرط فلؤملا اذه يف ذختاو ، ةبترم ريغ لوصف ةدع يف هلعجو

 ةلأسم نيبي نأ دارأ اذإف ، باوجلاو لاوسلا ةقيرط ىلع هضرعي هنأل كلذ ، افيرط
 اذه ىلع بيجي من © هريغ ناسلب هنأك الاوس حرطي هناف { ةيملع ةدئافب ينأي وأ ام

 :هلوق كلذ لاثم ، ئراقلا هابتنا دش كلذب دصق هلعلو { لاوسلا

 الهتبم نمحرلا اعد وأ اهب يقري نم كلذك امسالل ةباتكلا له

 ا>١لع لك تلن لصف ةهاركلا وأ ىتأ هيف ميرحتلا وأ زاوجلا ىرت

 عمتسملا اذكو ، أرقي امدنع ئ راقلاف ، هيلع بيجي نأ دارأ يذلا لاوسلا وه اذه

 ناك اذإ ىتح 0 امامتهاو ازيكرت رثكأ هلعجي امم ، قوشو ةفهلب باوجلل ارظتنم ىقبي

 :لوقي ذإ باوجلاب هيتأي ةفصلا هذهب
 االظح دقف الوأ تللح اهنأب اهفرعي ناك دق نمل زاوجلا ىرأ

 .ابيرق هب فيرعتلا يتأيس )١(
 .٨١ص سلاجملا ةجهب )٢(

: 
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 ٭ » ج {... لوصألا لوصف .> +

 الفتحاف كرشلا يف اهب ع وقولا فوخ نم كلذ لامعتسا يف عنملا ةلع ذإ

 ')اللعلا ىرأ يك اهوضرعأ مكاقر مهل لاق هللا لوسر نأل اذه

 باتكلا متخ مث ، ةقيرطلا هذه كلسو ، لاونملا اذه ىلع هضرع يف راس اذكهو
 يتلا عيضاوملل ارظن بذعتسم عتمم اذه هباتكو ، ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأب لسوتلاب
 يتلا :7 & اهرطس يتلا ظعاوملاو اهراتخا يتلا مكحلاو فئاطللاو ، اهقرط
 اذه ىلإ مض دقو ، ديقعتلا مدعو ةقرلاو ةسالسلا عم & قيش بولسأب ، اهاقتنا
 { ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ يهو ، ملعلا بالط نم خيشلا ىلإ ةهجوم ةلئسأ باتكلا
 ةوق ىلع لدي امم ، لاوسلا اهب درو يتلا ةيفاقلا بسح لاوس لك ىلع بيجي ناكو
 هيلإ ةهجوملا ةلئسألا ع ومجب غلبيو ، ةغللا نم ةلئاه ةورث هكالتماو ،ةيرعشلا هتكلم
 ٦ لاوس نيسمخو ةسمخ

 :ءامدلا ةيميم .ب

 يهو ئ تايدلاو ص اصقلاو شوراألا نم اهب قلعتي امو ءامدلا ماكحأ يف ةموظنم

 :هيبن بن ىلع ايلصمو & ىلاعت هللا ادماح اهلوأ ي يف لاق 3 اهنف يف ةعماج ةموظنم

 معنلا نم برضأب اننصخو ىدهلا كلاسسم ىلإ اندشرأ

 )٢( مجسنملا ءانثلاب نيعيشم الصتا ملاسلاو ةالصلا من

 نأ هيلع زعي نمم هناوخإ ةصاخ هيلإ ههجو بلط وه ةموظنملا هذهل هفيلأت ببسو
 :لوقي ذإ كلذب حرص امك ، هلمأ بيخي وأ & هبلط دري

 مزع دق اميف هايإ يتباجإ تبجو نم ينلأس دق ناكو

 ملقو فيسب نيذلا رصانو افصلا بابرأ نا وخإلا ةصااخ

 )٤( ايواح نيبلاطلل ايفاش املخن نفلا يف .عضأ نأ

 )١( سلاجملا ةجهب ص٢٥.

 )٢) ةنس نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب باتكلا عبط دقو ٩ ه۔٩٨٩ا١م.

 )٣( ىمعلا ءالج حرشي ءامدلا ةيميم ص١٦ - ٢٠.

 )٤( ىمعلا ءالج حرشب ءامدلا ةيميم ص٢٤.



  

 + < لوصخلا لوصف ٢ + ٭

 اذه ةقدل رخأتو مدقتو ، ماجحإو مادقإ نيب ةموظنملا هذه هفيلأت يف خيشلا ناكو

 لاعت هللا ىلإ ءاعدلا دي طسب دقو ( هيلع مدقي نم لق رسع وهف(\هتبوعصو ملعلا

 .ليلجلا لمعلا اذه ىلع هنيعيل هيلإ اجتلمو « هب انيعتسم
 :لوقي ذإ

 مدنلاو هنم سأيلاب تبلقناف اجرلا تاحار تطسي املاطو

 مهبلارغلا هناسرف نم تسل ذإ هكرعم نع داوجلا مجحأو

 مركو لضفب اقيفوتو انوع ينحنمي نأ هللا تلأس مث

 معنلا ضيف ىلع هلل دمحلاو هئامعن نم لومأملاب داجف

 )0١ مظتنا نيعلا هب ترق امو سفن تهتشا دق امك امظن هكاهف

 :ءامدلا ةيميم حرش ىمعلا ءالج .ج

 لحو ) اهكشم حضوو ، اهلفقم كفو ح اهلمحجب نيب ح ةقباسلا ةم وظنملا هيف حرش

 © المم ابانطإ هيف بنطي مل ءانع ريغب ئراقلا همهفي ، ةرابعلا لهس بولسأب & اهزغل
 ىدم هيلع علطملل رهظي 0 ةداملا ريزغ « ديقعتلا نم لاخ ى الح اراصتخا هرصتخي ملو

 ىلع - الثم - ئراقلا علطا اذإف ، ةيملعلا هتردقم هيف ىلجتتو ، خيشلا ةيعوسوم

 :هلوق يف دراولا هايإ ريمضلل هنايب دنع خيشلا مالك

 مزع دق اميف هايإ يتباجإ تبجو نم ىنلأس دق ناكو

 هنأ كردأل ، ريمضلا اذه ىف وحنلاو ةغللا لهأ نم ءاملعلا لاوقأ ركذل هقرطتو

 : ةلأسملا هذه يف لاق ذإ 3 رفاو ظحب هنم ذخأ دق هنأ و ا نفلا اذهب عساو عالطا ىلع

 ىف ءايلاو ءاهلاو فاكلا نم هقحلت ىتلا قحاوللاو ، بوصنملل لصفنم ريمض هايإو

 بارعإلا نم اهل لحم الو ، ملكتلاو ةبيغلاو باطخلا نايبل ، يايإو هايإو كايإ :كلوق
 ٤ شفخألا بهذم اذه & ةرمضم ءامسأب تسيلو { كلتيأرأ ىف فاكلل لحم الامك

 رهظم مسا ايإ : هوعباتمو جاجزلا لاقو ، نوققحملا هيلعو : فاشكلا بحاص لاق
 ةفاضإ { ءايلاو © ءاهلاو { فاكلا ينعي & هدعي ةعقاولا تارمضملا ىلإ فاضم مهبم

 ىلع اولدتسا { كسفن ىنعمب كايإ نأك 0 هيلإ فاضملاب نيعتي مهبم هنإف آ سصصاخلا ىلإ

 )١( ىمعلا ءالج حرشب ءامدلا ةميم ص٢٧٢ - ٢٩ © 5ىمعلا ءالج ىمسملا اهحرش عم ةعوبطم ةموظنملاو .
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 < % لوصخلا لوصق < «

 لاق باوشلا ايإو هايإف نيتسلا لجرلا غلب اذإ : مهلوق نم رهظملا ىلإ هتفاضإب كلذ

 ال فاضم ريمض ايإ : ليلخلا لاقو 0 هيلع لوعي ال ذاش اذهو : فاشكلا بحاص

 هوكح امو ، فاضي ال ريمضلا نأل ، فيعض وهو : مهضعب لاق . ءامسألا نم هدعب
 نم ناسيك نباو نييفوكلا ضعب بهذو ، فاشكلا نع قبس امك ذاش كلذ نم

 ةماعد ايأو & ةلصتم تناك ىتلا رئامضلا ىه اهتاوخأو فاكلا نأ ىلإ ةرصبلا ةاحن
 ، ريمضلا وه هلامكب هايإ : ةفوكلا لهأ نم موق 9 اقو © اهببسب ةلصفنم ريصتلاهل

 نع فلتخي ام ةرهظملا الو ةرمضملا ءامسألا ىف سيل نأب اذه فيزو : يناجرجلا لاق

 شفخلا بهذم ىلع ليلدلاو ، بجاحلا نبا خيشلا لاث « ءايو ءاهو فاك ىلإ هرخآ
 هيلإ عجري ام اهب نيعتيو « دحاو هظفل امب تلصتا ظافلأ اهنأ نيققحملا روهمجو

 ةنيبم فورح اهنإف ، متنأ امتنأ تنأ يف نأب قحاوللاك افورح نوكت نأ بجويف

 دتعي ملو } يلحملا بارعإلا ءافتنا يف اهيلع اسيقم اهلعجف « هيلإ ع وجرملا لاوحال
 نأب :مهضعب لاق امبالو { هلامكب وه تنأ ريمضلا نأب ءارفلا بهذم نع لقن امع
 ديرأ نيح تمعد ةماعد ايإ نأو { ةلصتم ةعوضوم تناك يتلا رئامضلا يه قحاوللا
 .'اظفل لقتستل اهلاصفنا

 اذه يف اعلطم ايعاو اققحم الجر هدجي فلؤملا نم مالكلا اذه ئراقلا عبتت اذإف
 .هقفلا لوصأ دفاور مهأ نمو ، مولعلا حاتفم ربتعي يذلا نفلا

 .ةيمالسإلا بهاذملا ءارآ نيبي ءامدلا لئاسم نم ةلأسم يف فلؤملا ملكتي امدنعو

 ةلأسم يف لاق لاثملا ليبس ىلعف ، ابلاغ هبحاص ىلإ لوقلا ادنسم مهلاوقأ ركذيو
 فلتخا لصألا يف ةماسقلا نأ ملعا : هصن ام‘"ماسقلاب لمعلاو ذخألا بوجو
 نيلئاقلا نإ مث .. اهب لمعلاو ذخألا بوج و يف فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا

 موق نيب ليتقلا دوجو قلطمب بجت له - اضيأ اوفلتخا رثكألا مهو ،بوج ولاب
 اذإ الإ اهب مكحي الوأ ... ماكحلا اهب قلعتي ةهبش وأ ةرامأ نودب ولو هلتاق فرعي ال
 ةلالدلا هبشو دقحلا : ثوللاو - ثولب الإ كلام دنع بجت الف .. ةهبش كلانه تناك
 لاحلا ةنيرق ىف ىعفاشلا قفاوو ... كلام دنع ثول دحاولا دهاشلاو - ءيشلا ىلع
 ... ةامدم ةديدح هديب ناسنإ هبرقب و همدب اطحشتم ليتق دج وي نأ :لثم ، ةليخملا

 ٢٦. ، ٥٢ص ىمعلا ءالج )١(

 . ٢٣ ٢ ص (ىمعلا ءالج) نافلخ يبايسلا مدلا تابثا ىلع اهئزج وأ انيي نيسمخ فلح : ةماسقلا )٦٢(
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 ىلع ةماسقلا تبجو ى رثأ هبو موق ةلحم يف ليتق دجو اذإ : هابحاصو ةفينح وبأ لاقو
 لهأ نمو & - ةيضابإلا يأ - انباحصأ لوق وهو - فلوملا يأ - تلق { ةلحلا لهأ

 نب رمع نع يورم وهو ... ةلحملا يف ليتقلا دوجو سفنب ةماسقلا بجوأ نم ملعلا
 بهذم وهو { نيعباتلا نم ةعامجو يرهزلا هب لاقو {| دوعسم نباو يلعو باطخلا

 © هبهذم لهأ لوق ركذ ىلع ةلأسملا هذه يف _ هللا همحر - رصتقي ملف . ) هزح نبا

 بهاذملا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا لاوقأو ءاملعلا ءارآ ددعي ناك امنإو
 سملي ال ئراقلا نإف ءاملعلا بدأب كلذ لك « نيعباتلا رصع دعب اوواج نمم ةيمالسإلا
 ىف لاحلا اذكهو { هتيعوضوم ىلع لدي امم } هبحاصل اصيقنت الو رخآلا يأرلل ءاردزا

 .ةهازنلاو ةيعوضوملا ح ورب مستي 0 هتافلوم لك يف لب 0 هباتك رئاس

 ،نايحألا نم ريثك يف هثيداحأ جيرختب موقي فنصملا نأ فل؛وملا اذه هب زيمتي اممو

 يفف ، ام ةلأسم ىلع فلةوملا هب لدتسا يذلا ثيدحلا ناكم ةفرعم ئراقلل لهسيف

 وأ دبع اهنأو ةرغ هتيد نأ ىلع لادلا فيرشلا ثيدحلا قوسي - الثم - نينجلا ةيد
 تمر ليذه نم نيتأرما نأ ة هريره يبأ نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور : لوقيف ةمأ

 ةرغب امهنيب - ةلك - هللا لوسر ىضقف { اتيم انينج تحرطف ، ىرخألا امهادحإ
 ىرخألا امهادحإ تمرف « ليذه نم ناتأ 7 لتتقا : يراخبلا يورو :ةمأ وأ دبع

 ةأرملا نينج يف ىضق - ولي - هللا لوسر نأ - اضيأ - يراخبلا ىورو .. رجحب
 نأ سابع نبا نع يئ اسنلاو دواود يبأ ةياور يفو .. . ةمأ وأ دبع ةرغب نايحل ,يني نم

 لمح ماقف ، نينجلا يف - ةارع _ لا لوسر ءاضق دهش رم لاس - هل ,- رمع

 ج رخ دقف (").....ىرخألا امهادحإ تبرضف { نيتأرما نيب تنك : لاقف ةغبانلا ني
 نإو وهو ؤ هيف تاياورلا فالتخا نيبو( ةنسلا بتك نم ثيدحلا اذه للا

 باتكلا ركذي مل ذإ باتك لك يف هدوجو ناكم ركذي مل ثيحب الماك اجيرخت هجرخي
 ثيدلا ج رخ يذلا يثيدحلا باتكلل هركذ نأ الإ كلذ ريغو ثيدحلا مقرو بابلاو

 فنصملا نأ امك © هدوجو ناكم ىلإ ئراقلا دشري ثيح 0 هتيمهأو هتميق هل ربتعي هنم

 ."ةيثيدح بتك ةدع نم هجيرختب ماق لب دحاو باتك نم ثيدحلا ركذب فتكي مل

 زجوا) يولهدناكلا ، ٧×٢ص ١١ج (يلحملا) مزح نبا : رظناو « ٣٣٢صو ، ٢٣٢ص ج قباسلا عجرملا )١(
 .٩٢٢ص ٢١ج (يرابلا حتف) رجح نبا ، ٠٠٥١ص ٣١ج (كلام أطوم ىلإ كلاسملا

 )٦( (ىمعلا ءالج) ص٢١٨ - ٢١٩.

 (٣) ةنس نامع ةنطلس 7 ةيبهذلا عباطملاب باتكلا عبط ١٤١١ يخونتلا نيدلا زع قيلعت « دحاو دلج يف عقيو ،م١٩٩١ -ه .
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 < > لوص٨لا لوصق < >

 :رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس .د

 يذلا "ا)ينيمنلا زيزعلادبع خيشلل ليلعلا ءافشو لينلا باتكل مظن وه باتكلا اذه

 ناكف ، اغلاب امامتها نافلخ خيشلا هب متها دقو { هقفلا يف ةيضابإلل اماه اعجرم ربتعي

 ريغب رفكت له ةريبكلا نع هتذمالت ضعب هلأس امدنع كلذب حرص امك هل ةءارقلا ريثك
 ريغب رفكت ةريبكلا نأب حرص لينلا بحاص نأ هلاؤس ىف ذيملتلا ركذ دقو ؟ةبوتلا

 يتسرامم ةرثك نم - لينلا يف دجأ مل ينإف ... : هلوقب نافلخ خيشلا هباجأف ةبوتلا

 ينعي هلعلف ، خيشلا مالك مهفت مل كلعلو ... ةبوتلا ريغ رفكم اهل ةريبكلا نأ -هل
 (")...ناسللاب ةب وتلاب ظفلتلا

 نيرشعو ةينامث يف همظن دقف { همظنب ماق نأ هب هباجعإو لينلاب همامتها نم غلبو

 انيبم - لمي _ ىفطصملا هللا لوسر ىلع ىلصو هللا دمح نأ دعب لاق « تيب فلأ
 :لاق ىضابإلا بهذملا ىف تافلةوملا نيب هتلزنمو لينلا باتك ةيمهأ

 بهيغلل هو وض ولجي لينلاك بهذملا يف انل ارفس دجأ ملف

 ") رردلا سئافن عرشلا نم ىوح رخزرحبهمسإك هنإف

 يف زاغلا هنأك ىتح ، رصتخم باتك وه ذإ { ملعلا ةبلطل باتكلا اذه ةبوعص ركذ مث

 :لاق ذإ } هظفح و همهف ىلع هل انوعو بلاطلل اليهست همظني نأ دارأف 2 نايحألا ضعب

 فطعلا ريمض ةالاوم عم فذحلاو هراصتخا ةرثكل

 (٤})١ارهظي نأ افخلا دعب هلعل ارمشم هماظن يف تمقف

 ح رئازجلاب نيحلصملا نم ، ه ١١٣٣ ةنس دلو ، ةيضابإلا ءاملع نم هيقف © ينيمثلا ميهاربإ نب زيزعلادبع )١(
 يلكرزلا ، ه١ ٢٢٣ ةنس يفوتو ، نيرحبلا جرم ىلع نيجوملا مظاعتو ، نيدلا ملاعمو ، لينلا : هبتك نم
 ١. ٢٣ص (ةيمالسإ تاسارد) تشوعا ديعس نب ريكب إ ١٢ ص ٤ج مالعألا)

 )٢( (باطخلا لصف) يبايسلا ج١ ص٦.

 )٣( (رردلا كلس) ج١ ص٦١.

 )٤( (رردلا كلس) ج١ ص٦.
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 نم لينلا يف ادوجوم سيل ام ديزي دق هنأ ركذف هيلع ريسي يذلا جهنملا نيب مث

 ديقتم هنأل ، كلذ ىلإ رطضا اذإ ملكلا نم هيف دوجوم وهام فذحي دقو ، دئاوفلا

 . ابلاغ هليلدب لوقلا نرقيو ، حجارلا هل نيبت اذإ لاوقألا حيجرتب موقيو & مظنلاب

 :هلوقب كلذو

 ملكل ١ ضعب تكرت امبر و

 ماظنلا ىلع ىصعتسا ام كرتأ

 ناكمإلا بسحب هريغ نم

 احجرأ هارأ امل احجرم

 ىوقألا ليلدلا ىلع ادمتعم

 ناك نإ يعطق حجار سايق نم وأ

 ملع اف هنم سيل امهتدزو

 ماكحألا يف مهملا عمجاو

 نامزلاو لاحلا ءاضتقا بسح

 احضوم ههيجولانيبم

 ىوري ثيدح نم وأ ةيآ نم
 ينظلا نمف الوأ

 )6١ ليقلا دنع لاوحألا بلاغ يف ليلدلاو لوقلا نيب نرقأ

 اءدتبم ةيهقفلا بتكلا ةداع بسح همسقو ، باتكلا لئاسم يف عرش اهدعبو

 رصع نع هيف ملكت ، ريسلا باتكب مظنلا متخ مث ، خلا .. ةالصلا مث ةراهطلا باوبأب
 & هيف شاع يذلا رصعلا ىلإ مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا رصع مث - قلي - يبنلا
 يف دجوت ال ةمتاخلا هذهو & يداليملا رشع عساتلا ، يرجهلا رشع عبارلا نرقلا وهو

 .'")بلاطملل هظفح لهسي ، ىنعملا حضاو 2 ةرابعلا لهس بولسأب همدق دقو © لينلا

 :باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف .ه

 دشار نب دمحم خيشلا نم لك اهبترو اهعمج 2 ةقرفتم ماكحأ يف خيشلل ىواتف

 فلملا لجن - نافلخ ني هللادبع خيشلاو - فلملا ذيملت -‘"'يبيصخلا زيزع ني
 همتخ مت © هقفلاب قلعتي امم. هالت مت ، نيدلا لوصأب قلعتي ام. باتكلا أ ادتباو _

 )١( (رردلا كلس) ج١ ص٦٢ ، ٧.

 ثارتلا ةرازوب : ةيناثلاو ، م١٦٩٦١ - ه٠٨٣١ ةنس رصمب باتكلا عباطم ىلولا : نيترم باتكلا عبط )٢(
 .نيدلجم يف عقيو ، م١ ٦٩٨٨ -ه ٤٠٩ ١ ةنس نامع ةنطلسب يموقلا

 )٢( هب فيرعتلا رم دقو ص٣٢.
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 :ةيلاتلا رومألا هل رهظت ىواتفلا هذه عبتت نمو

 .هركف لمعي نأ دعب لئاسلا بيجيف 5 هداهتجا هيلإ ىدا ام بسح ىتفي هنأ .أ
 ملعلا بالط دحأ هلأس امدنعف ، ديلقتلا دمتعي الو 5 ةلأسملا يف هرظن بلقيو
 :هلوقب هباجأ ةفاحصلا نيب ةيراجلا ثادحألاو ، نيسحلاو نسحلا نم هفقوم نع
 وهو «هاتناحير و _ الع - هللا لوسر اطبس امهف نيسحلاو نسحلا امأ ....

 ةباحصلا نيب ترج ىتلا ثادحألا امأ « ثيداحأ امهيف تدروو ك امهبحي

 ،كبهذم لهأ دنع امهيف فالخلا تملع دقو ، قحلل سمتلمو دهتجب مهلكف
 نم ابيرق ناك نم مهنمو ، هرضاح و رمألل دهاشملا مهنم اوناكف ءامدقلا امأ
 اومكح :لوقنو مهرذعنو ، نظلا مهب نسحن نحنو .. قئاقحلا مهغلبتو كلذ

 دلقن الو ئ مهملعك كلذ يف انملع الو ) مهلثم نحن انسلف مويلا امأ .. اوملع ام

 نم لاح نعو سانلا بويع نع شيتفتلاو بيقنتلا هللا انفلك امو ، لاجرلا اننيد
 7 .ىحص س س إ و 'م رس م ہس ح سر ركس >< .
 لغتشي لقاعلاو ، )١) : رمشنسكامت : وًتيَسكاَمامف تلخ دت 1 كلت ي ىضم

 عيمجب نظلا نسحي ن أ هيلعو ،اهتاحنواهصيلخت يف ىعسيو & هسفن بويعب
 © ةديدع نورق مهنيبو اننبي نمم فيكف « نياعتو دهاشت نميف اذه ... نيملسملا

 ل لئاضفلاو قباوسلا مهلو ئ مهئراب ىلإ مهرمأ لكنو ئ نظلا مهب نسحن نحن

 .زيزعلادبع نب رمع يف لوقلا اذكو 2 اننيد تابجاو نم كئلوأ يف لوقلا سيلو
 ، كلذ ىلع هبحن نحنف ، ةديمحلا بقانملاو ،ةليمجلا لئاضفلا هنع ىورت هنإف

 . ٢) ( .. ملع امي لمعو ح هاوه بنتجاو ) هللا عاطأ ملسم لك بحنو

 امك لاجرلا اننيد دلقن الو هريغ دلقي ال هنأ ىلع - هللا همحر - خيشلا صن دقف
 :ةيلاتلا دئاوفلا ىوتفلا هذه نم دافتسي

 ةيملعلا مهتناكمو مهتلزنم مهل نأو ، مهيف حدقلا مدعو « ءاملعلل همارتحا ١.
 .اوملع امباومكح : لوقنو & مهرذعنو ، نظلا مهب نسحن نحنو

 ترج يتلا ثادحألا امأ مهلضفب فرتعيو & مهفقاوم ردقيو ، ةباحصلا لجي ٦.
 .لئاضفلاو قباوسلا مهلو .. قحلل سمتلمو ، دهتجم مهلكف ةياحصلا نيب

 نع باوجلاب خيشلا فتكي ملف ، ظعولاو ةيبرتلا بولسأ ىوتفلا هذه يف رهظي .
 ٤١ ١. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )١(
 .٠٢ص ١ج (باطخلا لصف) )٦٢(



 ر ري
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 < > لوصا لوصق < > >

 : لوقي ذإ ، هريغو لئاسلل داشرإلاو حصنلا هنمض لب بسحف ةلأسملا مكح

 نسحي نأ هيلعو 5 اهتاجنو اهصيلخت يف ىعسيو ، هسفن بويعب لغتشي لقاعلاو
 .نيملسملا عيمجب نظلا

 تاداهتجا درجم بهاذملا رابتعاو ، ةيمالسإلا بهاذملل همارتحاو ، هبصعت مدع . ب

 هل ةبوجأ ةثالث لالخ نم كلذ رهظي امك ، نيملسملا ةدحو ىلع اهل رثأ ال
 .اهنع ملعلا بالط ضعب هلأس امدنع

 ؟ال مأ حصت له & يضابإلا بهذملا ريغ نم مامإ فلخ ةالصلا نع :لوألا
 الو ، انموق فلخ ةالصلا زوحت : زوجت : باجأف ؟لدب هفلخ ىلص نم ىلع لهو

 .")مهفلخ ىلص نم ىلع لدي
 يذلا نإ : باجأف ، مهبهاذم فالتخا ىلع نيملسملا نيب جوازتلا نع :يناثلا

 ضعبل مهضعب ءافكأ نيدح وملا رارحألا نأ رصبلاو ملعلا يلوأ نع رثألا نم هملعن

 ءالؤهو ،‘")لاقبلاو ماجحلاو جاسنلاو ىلوملا مهو & ةنسلا يف مهؤانثتسا ءاج نم الإ

 .0"..كرشملاو كولمملا دبعلا : امه نانثا الإ عامجإلاب عنيالو ، مهيف فالخلا دجوي

 اذه لهف ، هتيلو ج وزي نأ يضابإلا بهذملا ريغ نم ادحأ لكو نمع :ثلاتلا
 & تباث زئاج ليكوتلا اذه ... باجأف ؟...زئاج ريغ مأ هتوبثب مكحيف زئاج ليكوتلا
 بهاذملا فالتخا هيف رثؤي الو ... ةملسم حاكنإ ىلع ملسم ىلإ ملسم نم عقاو هنأل

 .'٤)اؤفك اهل ناكو & يه هتيضر نب وأ ، امولعم اصخش هل نيع ءاوس ائيش

 مهقافتا عم ‘ رص وصنلا مهف يف فالتخا نع تأشن امنإ ةيمالسإلا بهاذملاف

 امهيلع موقي نيساسأو & عيرشتلل نيردصم ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ذاختا ىلع

 ناسحتساو سايقو عامجإ نم ىرخألا ةلدألا امهنع ع رفتت نيلصأو ، داهتجالا

 لوقع نأ كش الو ، ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ابحر الاجم داهتجالل نأ امك ، اهريغو

 )١) (باطخلا لصف) ج١ ص٦ ١٠.

 )٢( .مهجيزت نم ءالوه عنم هيف درو ةنسلا يف ءيش ىلع علطأ مل

 )٣( (باطخلا لصف) ج١ ص١٥٩.

 نامع ةنطلسب برعلا لجس عباطممب عوبطم باتكلاو { ١٥٤ ، ٣٥١ص ١ج (باطخلا لصف) )٤(
 .نيدلجم يف عقيو ، نامع ةنطلسب ثارتلا ةرازو هترشنو ، م٤٨٩١ ۔ه١ ٤٠٤
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 << >< لوصا لوصف <> <<

 نأ امبو ، ءارآلا يف فالتخالا كلذ نع جتني امم نيابتت مهماهفأو ، توافتت سمانلا

 ءارآلا ددعت نعو ، فلاختلا فالتخالا نع جتني نأ يعاد الف ةيرشب ةعيبط كلذ

 هاواتف لالخ نم كلذ نيبتي امك هجهنم اذهو & خيشلا ةيلقع هذه «بصعتلاو رفانتلا

 يعاولا ةينالقع ةدحولا ىلإ يعادلا ملسملا ةينالقع يرمعل يهو 0 ةمدقتملا ثالنلا

 .فلاتلاو طبارتلا ةميقل كردملا حتفتملا

 لوصألا لوصق باتك . يناثلا بلطملا

 :فلؤملا ىلإ هتبسنو باتكلا ناوتع

 انخيش فيلأت ، لوصألا لوصف باتك يلي ام أ ةخسن - باتكلا ناونع يف ءاج

 .ىلاعت هللا هقفو ينامعلا يبايسلا ليمج نب نافلخ ريرحنلا ملاعلا يلوصألا ذاتسألا

 ةمالعلا خيشلا فيلأت هقفلا لوصأ يف لوصألا لوصف باتك اذه ب ةخسن يفو

 .ابهذم يضابإلاو ابسن يبايسلا ليمج نب نافلخ فراعلا

 فينصت نم انيلع هب نمو انل هللا رسي ام رخآ اذه أ ةخسن - باتكلا رخآ ىف ءاجو
 هبر وفع ىلإ هفنصم ملقب .. هقفلا لوصأ يف لوصألا لوصفب ىمسملا باتكلا اذه
 .هديب يبايسلا ليمج نب نافلخ ريدقلا

 لوصألا لوصفب ىمسملا فيرشلا باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو دق ب ةخسن يفو

 .هللا هاقبأ ىضابإالا يبايسلا ليمج نب نافلخ ملاعلا خيشلا فيلأت هقفلا لوصأ يف
 ليمج نب نافلخ خيشلل هنأو باتكلا مساب حيرصتلا نيتخسنلا نيتاه يفف

 ... هقفلا لوصأ ىف رصتخم اذهف دعبو ... باتكلا ةمدقم يف ءاج امك - يبايسلا
 . .... لوصألا لوصف هتيمس

 نم لك نأ امك )يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا هذيملت ةبسنلا هذه دكأ دقو
 ىلإ باتكلا ةبسن حبصت اذه ىلعف 0 هتافلئوم دحأ وه باتكلا اذه نأ ركذي هل مجرت
 .كلذ يف ددرت نودي - ةدكوم هفل؛وم

 )١( سيمخلا موي هعم اهتيرجأ ةيصخش ةلباقم يف ٥ ةدعقلا وذ ٤١٧ ١ -ه ١٩٩٧م.



  

 :فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا رداصملا

 روهمجلا يتقيرط نيب عمجلا : يأ ، نيرخأتملا ةقيرط ىلع ريسي يلوصأ
 ةدبزو “=١٨] فنصم ةئام ةصالخ وه 5 ةيلوصألا بتكلا مهأ نم دعبو { ةيفنحلاو

 .'٦)ي واضيبلا جاهنمو بجاحلا نبا رصتخم ىلع - يكبسلا نبا يأ -هيحرش
 اذه نم ةريثك اصوصن لقني ناك دقف { عماوجلا عيمج ىلع يلحملا حرش .ب

 ئ يكبسلا نبا لإ نايحألا ضعب يف اهوزعيو ئ مدقتملا باتكلا نمو حرشلا

 يلحملا حرشو يكبسلا نبا رصنب يتأي مث ، يكبسلا نبا لاق - الثم - لوقيف
 عمج نع ربع امهب هئانتعا ةدشو نيردصملا نيذه ىلع هدامتعا ةرثكلو & هيلع
 هحراش عم لصألا لعلو : لوقي ذإ همساب هركذي نا نود لصألاب عماوجلا
 ىلع علطملا ذإ "") .. ةغالبلا عم عجسلا نم هيف امل انه ام ىلإ كلذ نع الدع
 وه هحراشو ، عماوجلا عمج وه لصألاب دوصقملا نأ امامت كردي باتكلا اذه
 .يلحملا لالجلا

 باتكلا اذه دعيو 0 يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع مامإلل سمشلا ةعلط . ح

 املو ئ قيقدتو قيقحت نم هب عتمتي 1 ارظن يض ابالا بهذملل يلوصأ باتك مهأ

 يضابإلا بهذملا رظن ةهجو لثعي هنألو « ريبعتلا ةسالسو ميظنتلا نسح نم هيف
 همدقت نم ءارآ ىلع علطا دقف ، نيرخأتملا نم هفلئوم ذإ ، ةيلوصألا لئاسملا يف
 .نفلا اذه يف هلبق بتك امم دافأو } يضابإلا بهذملا ءاملع نم

 نم & ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ ةمالعلل لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم .د
 يف ئراقلا اهدجي ةريثك اصوصن هنع فنصملا ذخأ دقو س ةيديزلا ءاملع رابك
 امك ، ارشابم نوكي نأ ردصملا اذه نع هلقن ىف لمتحي نكل & باتكلا ايانث

 رصتخم حرش ادع ام ةعوبطم اهريغ وأ ةيسيئر تناك ءاوس فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا بتكلا هذه نأ ظحالي )١(
 عبطلاب قلعتي ام تنيب دقو 0 هيلع رثعأ مل يننإف لوصولا ةياهنو ، هنم ةروص كلتمأو طوطخم هنإف لدعلا
 .كانه رظنتف عجارملا ةسرهف يف قيقحتلاو رشنلاو

 )٢( ج (يدابعلا ةيشاحو يلحملا حرشب عماوجلا عمح) يكبسلا نبا ١ ث ص٤٩.

 .نوسمخلاو عساتلا لصفلا كلذ رظني )٣(
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 __ "٦٧ .تقعص

 < >% لوصا لوصف < <

 { سمشلا ةعلط ىلع كلذ يف هدامتعا نوكيف } ةطساولاب هنع لقن هنأ لمتحي

 لامتحالا حجرتيو ، باتكلا اذه ىلع - اضيأ - دمتعا دق يملاسلا مامإلا نإف
 كلذ ىلإ ئراقلا عجر اذإف ، جاهنملا نع اصن لقني دق فلؤملا نأل ، يناثلا
 ةعلط ىلإ عجر اذإ امنيب ، لوقنملا رصنلا نيبو هيف ام نيب اقراف دجي ردصملا

 صنلا ذخأ دق يملاسلا مامإلا نوكي اذه ىلعف & ظفللا سفنب هدجي سمشلا
 نم كلذ لقنيف ، فلؤملا يتأي مث ، ظافلألا ضعب يف فالتخا عم جاهنملا نم

 .\»جاهنملا ىلإ كلذ ابسان هظفلب ةعلطلا

 ىلع ةيشاح باتكلا اذهو ، يدابعلا مساق نب دمحأ ةمالعلل ، تانيبلا تايآلا .ه

 ىلع درلا باتكلا اذه هفيلأت نم يدابعلا دصق ، يلحملل هحرشو عماوجلا عمج

 اذه نع ذخأ دق فلةوملاو 0")نيروكذملا نيباتكلا ىلع ةهجوملا تاضارتعالا
 لاق هعلاطي ذإ باتكلل ئراقلا كلذ ظحلي امك ، رص وصنلا نم اريثك باتكلا
 .باتكلا عيضاوم نم ديدع يف مساقلا نبا

 ىرخأ ابتك كانه نكل « هباتك بلاغ يف فنصملا اهيلع دمتعا يتلا ةيلوصألا بتكلا هذه
 .كلذ ريغ وهام اهنمو ، يلوصأ وه ام بتكلا هذه نم 0 اهنم دافأو { هفلؤم يف اهركذ

 :يهف ةيلوصألا بتكلا امأ

 نيملكتملا ةقيرط ىلع وهو & ينيوجلا نيمرحلا مامإل & هقفلا لوصأ يف ناهربلا ١ .
 .الوطم الو ارصتخع نكي ل اذإ طس وتم ا

 . ىنالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأل ١ فاصنإلاو لدعلا

 . يخاشملل ا فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش

 ام ةصالخ رخفلا هيف عمج « نيملكتملا جهنم ىلع « يزارلا رخفلل « لوصحملا
 & رابجلادبع يضاقلل دهعلاو ، يلازغلل ىفصتسملاو { نيمرحلا مامإلل ناهربلا يف
 . رخفلل تاقيقحت و تافاضإ عم يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملاو

 حرش ، يفارقلا سيردإ نب دمحأ ةمالعلل ، لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن
 .ةيلوص لا لئ اسملا نم ريثك يف بهسي ن اكف ، اضيفتسم احرش لوصحملا هب

 .نوعستلاو عباسلا لصفلا لوصألا لوصف )١(
 ٥ص & ١ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا )٢( دهت



  

 < < لوصخلا لوصتق < >< ح

 .بجاحلا نبا مامإلل ، يلوصألا ىهتنملا رصتخم

 .هيلع ينازاتفتلا ةيشح عم ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش

 .باتكلا اذه ىلع علطأ ملو 5 ةياهنلاب ىمسملا ىهتنملا رصتخم ىلع يناهفصألا حرش

 .نيملكتملا ةقيرط ىلع رصتخم باتك وه 0 يواضيبلا يضاقلل « لوصولا جاهنم
 هدلو هلمكأ امنإ © يكبسلا يفاكلادبع نب يلعل 3 جاهنملا حرش يف جاهبإلا ٠.

 .نيملكتملا ةقيرط ىلع وهو ‘ باهولادبع

 لقن له نكل & باتكلا عيضاوم ضعب يف اهنع فلؤملا لقن ةيلوصألا بتكلا هذه
 :كلذو ، يناثلا لامتحالا رهظيو ؟ةطساولاب هنأ وأ ؟ةرشابم اهنع

 عمج يف امإ لقن دق ئراقلا هدجي عجارملا هذه نع فلؤملا هلقن ; صن لك نأل

 .سمشلا ةعلط ىف امإو هتيشاح وأ هحرش وأ عماوجلا

 ةيفنحلا نم لكل ايلوصأ اردصم ركذي مل - هللا همحر - فلؤملا نأ ظحاليو
 .ةيرهاظلاو ةيمامإلاو ةلبانحلاو

 :اهنمف ةيلوصألا ريغ بتكلا امأ

 .يوونلا حرشب ملسم حيحص ..

 .يرشخمزلل فاشكلا .

 .يوونلل بذهملا حرش .

 .يوونلل بيرقتلا .

 .شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلل داعملا راد ىلإ دازلا نايميه ٥.

 ٦. اضيأ - بطقلل صلاخلا بهذلا -

 باتكلا 2 فلؤملا جهنم

 :ةيتآلا طاقنلا يف هباتك يف فلوملا جهنم نيبتي

 مع
> 
< 
 ه

ص
 

}
 

 ۔+إ}إ

 مح

 . ىلع هلامتشا عم 5 ارصتخم نفلا اذه يف هباتك نوكي نأ فلولا بغر : راصتخالا .. أ
 ١ 9 بثك :هلوقب هتمدقم يف كلذ ىلع هبن ذإ ، حيقنتلاو بيذهتلا ثيح نم هجو نسحأ 2 ١ ىلع هضرعو ، نييلوصألا نم هلبق نم اهب ىنتعا يتلا ةيلوصألا اياضقلا مهأ

٢ 
 هت

 ...همتأ حيقنتلاو حيضوتلا نمو همهأ نفلا نم ايواح هقفلا لوصأ يف رصتخم اذهف
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 نكننكنن لوصألا لوصق % < <

 لاوقألا هوجو ركذب ليطن الو : لاق ٦ ٤ص يفف ، تارم ةدع هيبنتلا اذه ررك دقو

 ءارآ ضرع نأ دعب ٨٦١ص يفو راصتخالا انضرغ ذإ ؛ اهيلعو اهل جاجتحالاو
 :لاق ةدحولا ىلع وأ راركتلا ىلع لدي له ةنيرقلا نع درجملا رمألا يف نييلوصألا

 ثوحب اهيف مهفلاخ نملو 5 ةلدأو تاجاجتحا لاوقألا هذه بابرأ نم دحاو لكلو

 نع ىكح نا دعب ١٨ ٤ص يفو ، راصتخالا انضرغ نأل ؛ اهركذب ليطن ال ةبوجاو
 ليطن الو :لاق ءيشلا كلذ ةحص ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا ىلإ بهذي هنأ ةفينح يبأ
 باطخلا يف ءاملعلا لاوقأل هركذ دعب ٢ ٢٠ص يفو ي هيلع نيدارلا جاجتحا ركذب
 نع انضرغأ ىرخأ تاجاجتحا مهلو :لاق ؟هعم ةمألا معي له - ةلي - هل دراولا
 نا : لوقي هنأ يعفاشلا مامإلا لإ هتبسن رثإ ٢٩٧ س ٦٩٢ص يفو © اراصتخا اهركذ

 هنإف نآرقلاب تخسن اذإ ةنسلا نأو & ادضاع انآرق اهعم نإف ةنسلاب خسن اذإ نارقلا

 يعفاشلا نم مالكلا اذه نييلوصألا نم ةعامج ركنتسا دقو : لاق ةدضاع ةنس هعم

 .اهركذب ليطن ال تالامتحاب موق هل رصتناو ...

 نيلوق ىلع ءاملعلا فلتخا اذإ اميف ءاملعلا لاوقأل هضرع بقع ٣٦٢رص يفو
 نيلئاقلا جاجتحا ركذب ليطن الو : لاق ؟ثلاث لوق ثادحإ مهدعب نمل زوجي له

 نبا ىلع يناروكلا ضارتعا لقن ٨٦٣ص يفو ، راصتخالا انضرغ ذإ ، ليصفتلاب
 فلؤملا - لاق ، يويندلا رمألا يف عامجإلا نع ملكت - يكبسلا نبا - هنأل يكبسلا
 ىكبسلا نبا مامإلل ارصتنم عماوجلا عمج ىلع هتيشاح يف مساق نبا هيلع در دقو : _
 ليبس كلسي هنأ فلو؛ومل ١ حرصي ص وصنل ا هذه لك يفف -انه - هركذب ريطن الام

 :ةيلاتلا رومألا يف باتكلل هراصتخا رهظيو ، راصتخالا

 بلاغ ىف قيرف لكل نيليلد وأ اليلد ركذي ثيحب ةلدألا يف فلؤملا رصتقي : ةيدألا ١.

 ةلزتعملا نع ىكح امدنعف ، رخآلا قيرفلا نود قيرف ليلد ركذي امبر لب ، باتكلا
 كلذ بقعأ لب & مهل ليلد يأب تأي مل ، ريك عرشلا ناو 5 لقعلا مكحتب مهلو

 دقو ۔٦ص“')هلالوسركتنت مح َييِذَعُم انكامو ل : ىلاعت هلوق مهيلع دريو : هلوقي
 ةداعلا صيصخت ةلأسم يقف 3 اهتلدأل حرط ريغ نم ةلأسملا يف لاوقألا ضرعب يفتكي

 ٤٣ ٢(. :ص ) ةتبلا مهتلدأب تأي 7 ةلأسملا يف نيلوق ىكح ةيعرشلا تامومعلل

 )١( مقر ةيآ (ةكم) ءارسإلا ةروس & ميركلا نآرقلا ١٥.
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 تاشقانملاو تاضارتعالا فنصملا ركذي مل باتكلا بلغأ يفف : تاضارتعالا ٢.
 راصتخالا كلسم ةديفملا ةقباسلا صوصنلا يف همالك حيرصو ى ةلدألل ةهجوملا
 ةقباسلا صوصنلا نمف « نيبناجلا نيذه يف راصتخالا ىلع لدي هدارأ يذلا
 ثوحب لاوقألا هذه بابرأ نم دحاو لكلو : هيف لوقي يذلا هصن - الثم -
 انضرغ نأل اهركذب ليطن ال ةبوجأو ثوحب اهيف مهفلاخ نملو { ةلدأو
 ىلإ ةهجوملا ةبوجألا ضعبب لئاسملا ضعب يف يتأي دق هنأ الإ ، راصتخالا
 يوارلا بهذم صيصخت ةيضق يفف & ام لوق باحصأ اهيلإ دنتسا يتلا ةلدألا

 .'١نيليلدب اوجتحا دق صيصختلاب نيلئاقلا نأ ركذ هتياورل

 . متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ : : لاق هنأ ف -هنع يور ام: لوألا

 اذإ الإ هيوري امل فلاخم يأرب لوقي ال هنإ ذإ - يباحصلاب نظلا نسح : ينانلا
 نيليلدلا نيذه عبتا مث ، هقسفب انمكح الإو « صيصختلا ديفي ليلد هنظ يف ناك
 دارأ - ةقلم - لوسرلا نأب لوألا ليلدلا ىلع ضرتعا ثيح 0 امهيلع ضارتعالاب
 بيصم دهتجملاو ، نودهتجت مهلك ذإ ؛ ىوتفلا يف موجنلاك هباحصأ نا نايب كلذب

 .مهفالتخا ةحص مدع مزل الإو ، ع ورفلا يف
 مازلإ ينعي ال اذهو & يباحصلا نظ يف اليلد مزتلسي هنأب يناثلا ىلع رضرتعاو

 ٢. ٢٤ص هيأر عبتي وأ هلوقب لوقي نأ رخآلا دهتجملا

 ددعب اهيف فلتخملا باتكلا لئاسم نم ريثك ىفف & هبحاص ىلإ لوقلا ةبسن ٢.
 موق لاق وأ ليق هظفلب كلذ نع اربعم ، مهءارآ ركذيو ي ءاملعلا لاوقأ فلؤملا
 نيلثامتم نيئيشب نيرمأ دورو ةيضق يف امك هلئاقب حرصي نأ نود كلذ وحن وأ

 راركتلا نم عنام دجويالو ، خارت ريغ نم نيبقاعتم نارمألا درو دقو ث
 هذه يف فلؤملا ركذ ،فطع فرح ريغ نم امهدروو ‘ اهوحن وأ ةداعك
 3 سيسأتلاو { ديكأتلا وأ سيسأتلا نع فقولا :ىمه ءاملعلل لاوقأ ةنالث ةيضقلا
 بسحف ليقب ريبعتلاب ىفتكا لب ، اهيلئاق ىلإ لاوقألا هذه ائيش زعي ملو ديكاتلاو
 فنصملا ددع هباطخ مومع يف بطاخملا لوخد ةلأسم يفو ،(٩١٧١سص)

 ناك نإ لخدي ، اقلطم لخديال 4 اقلطم لخدي هنأ :يه ء ءاملعلل لاوقأ ةنالث

 ١٣ ٢(. ص)لاهيلئاق ىلإ اهوزعي نأ نود ، لخدي الف ارمأ ناك نإ امأ اربخ
 .هجيرخت يتأيس )١)
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 .مهلاوقأ و ةيمالسإلا بهاذملا ءاملع ءارآ لقني ناك دقف ء انراقم اجهنم فلةوملا جهن .ب

 ءامسأ ئراقلا دجي ام اريثكف ،بسحف هبهذم ءاملع لاوقأ داريإ ىلع رصتقي لو

 ينالقابلاك يرعشألا بهذملل امالعأ دجي ذإ ، يضابإلا بهذملا ريغ نم مالعأ
 نيسحلا يبأو رابجلادبع يضاقلاك يلزتعملا بهذمللو « يلازغلاو يزارلا رخفلاو

 لبنح نبا دمحأو كلامو ةفينح ىبأو ىعفاشلاك ىمالسإلا هقفلا ةمئأل ءارا دجي

 ةمأ ، ةيمالسالا ةمألاف { يبهذملا هبصعت مدع ىلع لديامم ، يرهاظلا دوادو

 رمأ بهاذملا نيب فالتخالاو ، - ةقلم - هيبن ةنسو هللا باتك اهعمجي ةدحاو

 .دحاولا بهذملا ءاملع نيب ىتح نوكي فالتخالا نإ لب ، هؤاغلإ نكميال ةيعيبط

 باتكلا رثكأ ىلع يلحملل هحرشو يكبسلا نبال عماوجلا عمج ذاوحتسا مغر .ج

 .يلحملا لالجلا وأ يكبسلا نبا اهراتخا يتلا ءارآلاب مزتلي مل فنصملا نأ الإ

 . امهعم لئاسملا ضعب حيجرت وأ حيحصت يف قفني دق معن { يأرلا لقتسم ناك لب
 .هل يلحملا وأ يكبسلا نبا رايتخال ال & هدنع يأرلا كلذ ليلد ةوقل كلذو

 صنلا خسن زاوج ةلأسم يلحملاو يكبسلا نبا اهيف فلاخ يتلا لئاسملا نمو

 فلؤملا ححص امنيب ع صن ىلإ دنتسم سايقلا نأ ةجحب هزاوج ىلإ ابهذ ذإ ، سايقلاب
 نم فعضأ ىنظلاو ، ةينظ سايقلا ةلالدو ، ةعيطق صنلا ةلالد نأب اجتحم زاوجلا مدع
 سايقلاب سايقلا خسن يكبسلا نبا زاجأ امك "'١هفعضاألاب ىوقألا خسني الف & يعطقلا
 . اقلطم عنملا ىلإ بهذ دقف فلؤملا امأ ، خ وسنملا نم ىلجا خسانلا نوكي نأ طرشب
 . 3 )فعضأ وأ ايواسم وأ ىلجأ ناك اءاوس سايقلاب سايقلا خسن هدنع حصي ال : يأ

 اوناك نإو حصي لب ، هتاور مالسإ رتاوتملا يف طرتشي ال هنأ يكبسلا نبا ححصو

 هللا نأل ؛ كلذ طارتشا ىلإ بهذف فلةوملا امأ ب بذكلا نع مهعنمت ةرثكلا نأل : ارافك
 .(٤×"١ونمآ نيذلا اهيأ اي :لاقو اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو : لاق كت م

 .ك ..:٨

 .٧٩١ص ٢ج (يدابعلا ةيشاحو يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ! نوعبسلاو نماثلا لصفلا (لوصالا لوصف) )١( جلا
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 )٢( (يدابعلا ةيشاحو يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 3 نوعبسلاو نماثلا لصفلا (لوصاألا لوصف) ج٢ ص١٩٩.

 )٣( .باتكلا نم امهعيضوم يف ناتوزعم ناتيآلا

 )٤( ص ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، نونامثلاو ثلاثلا لصفلا (لوصألا لوصف) ١٦٢.
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 ةنيرقلاب الإ ملعلا ديفي ال دحاولا ربخ نأ ىلإ يلحملا لالجلاو يكبسلا نبا بهذيو
 .")قلطم ملعلا ديفي ال دحاولا ربخ نأ فلؤملا ححصي امنيي

 لالجلا لثم امدنعف & نايحألا ضعب ىف ىلحملا لالجلا ىلع رض رتعي ناك لب
 ضرتعا ، ةيعرشلا ةالصلا لمتحيو ، ريخب توعد هيف لصألا نإ : لاقو ،تيلصب
 ءاعدلا يف ةيوغل ةقيقح ناك نإو هنإف : لوقأو ، يلحملا لالجلا لاق اذك :هلوقب هيلع
 & ايوغل ازاجم ةيعرشلا ةالصلا يف لقنلا دعب - اضيأ - ةيعرش ةقيقح عرشلا هريص دقف
 .(")ركذ ام. هليثمت هل متي الف ، ةيعرشلا هتقيقح ىلع هلمح ىلوألاف

 نم ريثك يف حيجرتلا نم هنكم نفلا اذهل قيمع مهفو ، ةقئاف ةيملع ةردقم فلؤمل .د

 هجو ركذي نا ريغ نم حجري نأ امإ وهف ؛ نيعون ىلع هتاحيجرت يتأتو ، لئاسملا
 مومع يف لخاد بطاخملا نأ حيحصلاو :هلوقك يأرلا كلذ ةلدأب ءابتكا حيجرتلا

 نم هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال يهنلا - هن - هنأ هانمدق ام حيحصلاو ال

 ظافلأ صيصخت ة زاوج يدنع قحلاف . ٤) )يجراخ ليلدب الا اذكه هعضو ثيح

 بهذم نأ نم روهمجلا هيلعام حيحصلاو هدحاو اهنم ىقبي ىتح اهلك مومعلا
 .'")هتياورل اصيصخت نوكي ال يوارلا

 رمألا يف نييلوصألا فالخ ركذ نأ دعبف { حيجرتلا هجو ركذ عم عم حجري نأ امإو

 ةيوغل وأ ة ةيعرش يه له ةقيقحلا هذه يف مهفالخ ركذ ةقيقح ةقمق ةقيقح نوكي هيناعم يأ يف

 هححص يذلا يأرلا اذه هجو نيب مث ، ةيعرش ةيوغل ةقيقح > اهنأ ححص ؟ ؟ةيلقع وأ

 تابثإ يف يفكت ال اهسفن ةغللاو ، ةيعمسلا تايباجيإلا يف لقعلل رنأ ال ذإ : هلوقب
 بترت مهعاضوأ يف نوربتعي ال ةيوغللا عاضوألا لهأ نأل كلذو { ةيعرشلا ماكحألا

 يف اوربتعا ولو . الصأ كلذ نوفرعي ال لب { ةيوغللا رماوألا ةفلاخع ىلع هوحنو باقع

 اهيلع بترتي امنإ مزاجلا بلطلا ةفلاخم نإف ، مزاجلا بلطلل اهنأ لعفا ةغيصل مهعضو
 .(٧)هريغ ال عرشلا هيف مكحي امم كلذو & باقعلا

 )١( (يدابعلا ةيشاحو يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، نونامثلاو سماخلا لصفلا (لوصألا لوصف) ج٢٣ ص٢٨٩.

 )٦٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، نورشعلاو يداحلا لصفلا (لوصألا لوصف) ج١ ص٢ ٣١.

 .نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا (لوصألا لوصف) )٢(

 .نوثالثلاو عباسلا لصفلا (لوصاألا لوصف) )٤(
 .نوسمخلاو يداحلا لصفلا (لوصاألا لوصف) )٥(
 .نوتسلاو يداحلا لصفلا (لوصألا لوصف) )٦(

 .نورشعلاو عساتلا لصفلا (لوصألا لوصف) )٧(
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 هدافم يلقع ليلدب هيأر امعدم ةيعرش ةيوغل ىه ةقيقحلا هذه نأ فلةوملا راتخا دقف
 .ةغللاب تبنت ال ةيعرشلا ماكحألا نأ امك ، ةيعمسلا تاباجيإلا ىف لقعلل لخد ال هنأ

 5هرايتخا هجو انيبم امهنيب قرف ال هنأ راتخا ةركنلاو قلطملا نيب قرفلا ةلأسم ىفو
 نكل ، ةيسنجلا لأب فرعملا الإ قلطملا ليبق نم فراعملا نم ءىش نوكيال هنأ وهو
 ةلمجلاب تعني هنإف ، اهماكحأ ضعب ىطعأ دقف & ةركنلا مكح يف ربتعي اهب فرعملا
 تعن 0 راهنلا هنم خلسن ةلمجف ي راهنلا هنم خلسن ليللا مهل ةيآو :ىلاعت هلوق يفامك

 ال قلطملا نأ يه ةيوغل ةجحب اعوفشم لوقلا اذهل هرايتخا ناك دقف .ليللا ةملكل
 ةراشإلا مساو ريمضلاو ملعلا يه يتلا ةتسلا فراعملا ماسقأ نم مسق يأ هيف لخدي

 ام امأو ، ماسقألا هذه دحأ ىلإ فاضملاو فيرعتلا لأب فرعملاو لوصوملا مسالاو
 يتلا لأب فرعملا نأل ، هل لحم الف ةيسنجلا لأب فرعملاب لوخدم هجولا اذه نأ نظي
 .'ا)ةركنلا مكح يف وه سنجلا ديفت

 ىلع ضرتعي وهف ح هتاشقانم و هتاضارتعا لالخ نم ةيملعلا هتردقم زربت امك.ه
 اهيف مهتلدأ نأ ىري يتلا لئاسملا ضعب يف نييلوصألا لوحف شقانيو ، ءاملعلا
 رمأب بجو ءاضقلا نإ :نولوقي مهنأ رثكألا نع ىكح امدنعف ، كلذ ىلإ جاتحت
 اهلصيلف ةالصلا ىسن نم : = ةيم - يبنلا ثيدحب مهلوق ىلع نيلدتسم ناث

 اتباث ءاضقلا ناك ولف ، تئاوفلا ءاضقل ديدج رمأ اهلصيلف : هلوق ذإ "هركذ اذإ
 :هوجو ةعبرأ نم لالدتسالا اذه شقان مث ، رمألا اذه ىلإ جاتحا امل لوألا رمألاب

 نأ ىلع لدي وهو ى اهنع مينملاو ةيسنملا ةالصلا يف درو ثيدحلا يف رمألا نأ : لوألا
 ضعب يف اهتقو كلذف ةدايز دورول ءاضقال ءادأ وه امنإ امهتقو ىضم دعب امهكاردتسا
 توبثب اولاق كلذلو { عورفلا يف فورعم وهامك بوجولا تقو : يأ ، تاياورلا

 .ةماقإ الو ناذأ الب ىضقت اهنإف ادمع ةكورتملاو ةدسافلا فالخب امهيلع ةماقإلاو ناذالا

 بجي له وهو & نهذلاب قلاعلا ددرتلا ةلازإل درو ثيدحلا يف رمألا نأ : يناغلا
 ؟ىخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ظاقيتسالا و ركذتلا دعب ةالصلا ءادأ مئانلاو يسانلا ىلع
 .اهركذ اذإ طرشلاب هديق امدنع روفلا ىلع اهتيدأت بوج وب مهربخأف

 .نوتسلاو عباسلا لصفلا (لوصألا لوصف) )١(

 .باتكلا نم هلحم يف هجيرخت يتأيس )٢(
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 نأ نظي ال ىتحف ، ةالصلاب لوألا رمألل دكوم ثيدحلا يف دراولا رمألا نأ : ثلانلا
 رمألا نأ نيبيل يناثلا رمألا ءاج هئافتناب ىفتنيو هتوبثب تبثيف تقولاب قلعم لوألا رمألا
 رومأملاب نايتإلا رذعت اذإ :لاق هنأكف ، تقولا ج ورخ دعب ىتح هلاح ىلع قاب لوألا
 .لاثتمالا هدهع نع اوجرخت مل الإو ، هتقو دعب هب اوتأف هل ردقملا تقولا يف هب

 بوجو ىلع هيف ةلالد الف ، اهنع مينملاو ةيسنملا يف درو ثيدحلا نأ : عبارلا

 نكميالو © لوألا رمألا نم دافتسم ءاضقلا نأ ىلع لدي امم ، ادمع ةكورتملا اضق
 © قرافلا عم سايق هنأل ، اهنع مينملاو ةيسنملا ىلع ادمع ةكورتملا سايقب لاقي نأ

 ذإ ةكورتملا كلذك الو ، هابتنالاو ركذلا يتقوب نيتديقم ثيدحلا يف اترو ثيح
 .( ١ 'اهلئاضفل مولعم دح اهل سيل

 & ديدج رمأب بجو ءاضقلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يف سيل هنأ فل؛وملا مهفدقف

 ثيدحلا هيلع لدي اميف ةبصنم اهلك هوجو هب رثكألا لالدتسا ىلع ضرتعا كلذلو
 ءاضقلا ال ءادألا ديفت اهنع مينملاو ةيسنملا يف ثيدحلا ةلالد نأ نيب لوألا هجولا يفف
 .اهتقو كلذف تاياورلا ضعي يف ةدراولا ةدايزلا ليلدب

 © فلكملا نهذ ىلع دراولا لاكشألا ةلازإل دراو ثيدحلا نأ يناثلا هجولا ىف نيبو

 . يخارتلا وأ روفلا ىلع نيتالصلا ةيدأت بوجو نيب ددرتلا وهو

 لوألا رمألا ةلالد ءاقب نيبيل ءاج ثيدحلا يف رمألا نأ ركذ ثلاثلا هجولا يفو
 يناثلاو ، لوألا رمألا نم دافتسم ءاضقلاف ، تقولا ج ورخ دعي ام ىلإ هلاح ىلع
 .هل ادكوم ءاج

 ءاضقلا ناك ولف } ادمع ةكورتملا ريغ يف درو ثيدحلا نأ نيب عبارلا هجولا يفو
 يف ثيدحلا درو ذإ ؛ ةكورتملا ءاضق بج و امل ثيدحلا يف دراولا رمألا نم ادافتسم

 .قرافلا دوجول سايقلا نكميالو ، اهنع مينملاو ةيسنملا
 صاوخل الإ هفرعي ال يذلا يفخلا هيلع عمتجملا دحاج يف الوق ىكح امدنعو

 يأ - هنأ بلصلا تنب عم سسدسلا نبالا تنب قاقحتساك هيلع رص وصنم وهو

 رذعي هلهجب رذعي ام لك ام ذإ ، رظن هيف يدنعو :لاق 3 هرفكب مكحي ال ۔دح اجلا

 مدعل هب لهجلا عم ءيشلا ةفراقم ىلإ رطضي دق هنأل لهجلا نم دشأ دحجلاف هدحجب

 ۔نوئالثلاو يداحلا لصفلا (لوصألا لوصف) )١(
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 : ىلاعت هلوقل لهج امع فوقولا يماعلا ضرف لب } دحاجلا فالخب هملع ناكمغ

 ال لهاجلا ذإ ، دحاجلاو لهاجلا نيب قرف دقف .")هرمن ۔هي كل رملام فقنالو ل
 "مهمكح قرتفاف دحاجلا فالخب هقراف يذلا ءيشلا كلذب هل ملع

 ءاملع ىلع ىتح لب ، ىرخألا بهاذملا ءاملع ىلع ةروصقم هتشقانم تسيلو

 متأي ال دهتجملا نأ ظحاجلا مالك ىلع ضرتعا امدنع يملاسلا مامإلا شقان دقف ، هبهذم
 نأب يملاسلا مامإلا هيلع ضرتعاف 0 دناعي لو قحلا هدصق ناك نإ هداهتجا يف أطخأ اذإ

 قحلا بلط نم نأل & نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا ةاجنب لوقلا ىلإ يدؤي لوقلا اذه
 هيلع در ذإ ضارتعالا اذه ضتري مل فلؤوملا نكل « هتاجنب مكحي هأطخأف ءالوه نم

 هلوقل ةرباكم هوكرتف قحلا اوفرع دق كرشلا للم نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نأب
 .04 ةهآ ةؤيرتي كشترني» :لاعت

 قرف نم دناعي مل نم هدارم نأب ظحاجلل رذتعا ءاملعلا ضعب نأ فلملا ىكح مث
 يف لطبملاو قحملا ةاواسم هنم مزلي هنأب يملاسلا مامإلا راذتعالا اذه دقتناو مالسالا

 .'٠هةونكحت تيكركلام ةيمرتنللكنيييتتلا لمأ :ىلاعت هلوقل لطاب وهو ، ةدحاو ةبترم
 يف خيبوتلاو موللا قلع ىلاعت هللا نإ ثيح نم درلا اذه ىلع رظنلا هجو فنصملا نأ الإ

 كلسف & ىغلا ليبسو دشرلا ليبس هل نيبت يذلا فلكملا ىلع ةرخآلا يف باقعلاو ايندلا
 فقي ملف هبولطمل هدهج غ رفتساو قحلا بلط نم امأ ، حيبقلا هرايتخاب يغلا قيرط
 لوقلا نكميال ذإ ، فلتخت هتلاح نإف هداهتجا هيلإ هادأ امب لمعو ، ىوقألا ليلدلا ىلع
 امرجم هأطخأف قحلا بلط نم ةيمستو ، قاطي ال امب فيلكتلا نم ذئنيح هنأل ، هكالهب

 .ث)شيرق رافك يف تلزن اهنأل ، نوكرشملا ةيآلا يف نيمرجملاب دوصقملا نأل ، حصت ال
 ظفلب هنع ربعي ثيح ، هل لالجإو يملاسلا مامإلل هريدقت مغر - هللا همحر - فلؤملاف

 مالك نأ ىأر امدنع ةلأسملا هذه يف هتشقانمو هيلع ضارتعالا نم هعنمي مل كلذ نإف ، انخيش
 .ةلأسملا هذه يف هبهذم ءاملع فلاخ لب 3 يأرلا هفلاخ و هيلع جتحاف } رظن هيف يملاسلا مامإلا

 ٣٦. ةيا ءارسالا )١(

 .(ةمتت) ناونع تحت (لوصاألا لوصف) )٢(

 ٤٦ ١( ةيآ ةرقبلا )٣(
 ٣٦٥. ةيا ملقلا )٤)

 .ةئاملاو نوثالثلاو سداسلا لصفلا (لوصألا لوصف) (د)

  
  



3 9 2٥9 

 ٦  2__۔سس _

 + < + لوصألا لوصق % < <

 احجار هبسحي ام حجريو 0 ابسانم هاري ام راتخيف ، يأرلا يف ةيلالقتسا فلوملل .و
 & هبهذم ءاملع هيلع ام فلاخي دقف 0 هريغ دلقي الو { هركف لمعي وهف © هرظن يف

 مدع ىلإ بهذ دقف ، ةديقعلا لئاسم نم ءيش يف أطخأ نم قيسفت ةيضق يف امك
 ةفينح يبأ مامإلا لوق راتخا ذإ ةفلاخملا موهفم يف مهفلاخ هنأ امك } هقيسفت

 نم ءيشب لقي ملو ، اقلطم لكلا ةفينح وبأ ركنأو :لاق ثيح هب لمعلا مدع يف
 وهو لاحلا باحصتسا ىلع ماكحألا هذه لاثمأ تبثي وهف الصأ ةفلاخملا موهفم
 ١. )يدنع رهظألا

 ةرمو جيرخت ريغ نم ةرم ثيدحلا ركذي ناك ةيوبنلا ثيداحألاب هلالدتسا يف .ز

 دقر اذإ : ملسم يفو ةالصلا يسن نم : نيحيحصلا ثيدح : هلوقك ، هجرخي
 .")هنع مان وأ ةالص يسن نم حيحصلا عماجلا يفو ةالصلا نع مكدحأ

 هداهشتسا يف امك - ثيدحب سيل وهو اثيدح هنظي امب لدتسي دق ةيناث ةهج نمو

 يف مكحي دحاولا باطخ نأ ىلع ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح ب

 دحاولا ىلع يمكح : - ةي - هلوقك : لاق مث ، رخآ ليلدب الإ هريغ معي ال ةلأسم
 هنأ عم - ةيم يبنلا ىلإ هدنسأف 5 افيرش اثيدح هربتعا دقف ، ةعامجلا ىلع يمكح
 .'"هريغو يرامغلا ركذ امك ، ثيدحلا بتك يف دجوي ال

 ثيدحب سيل هنأ عم ، متيدتمها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ ب هداهشتساكو

 .(ُهيلإ دنتسي اليلد لعجي نأ نكميالف ، فيعض الو حيحص
 ةحص نم ققحتي ملو } لوصألا بتك يف ءاجام ىلع كلذ يف دمتعا فلؤملا لعلو

 يتلا لوصألا بتك يف ةدراولا ثيداحألا كلت لقنب ىفتكا لب ، هسفنب ثيداحألا
 .هتقو يف ةثيدحلا بتكلاو عجارملا ةردنل كلذو س هفلوم يف اهيلع دمتعا

 لاوقألا نم لوقب ءاردزا وأ ملاع قحل اصيقنت وا امتش باتكلا يف ئراقلا دجي ال .ح
 دحا نع ارداص ناك ءاوسو ى هل افلاخم وأ فلةوملا بهذم اقفاوم لوقلا ناك ءاوس

 .رشع سداسلا لصفلا (لوصألا لوصف) )١(

 .نوثالثلاو يداحلا لصفلا (لوصألا لوصف) )٢(

 هريغ مالكو همالك يتأيسو ١١ ٠ص (جاهتبالا) : يرامغلا نوعبرألاو يداحلا لصفلا : لوصألا لوصف )٢(
 .هعضوم يف ثيدحلا اذه نع

 .هعضوم يف ثيدحلا اذه نع هريغ مالكو همالك يتأيسو ٠٥.٠٢ص (جاهتبالا) : يرامغلا )٤)
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 همحر - فلةوملاف ڵ ىرخألا ةيمالسالا بهاذملا ءاملع نع وأ هبهذم ءاملع نم

 حصفت امك { مهنأش نم عفريو 3 مهدوهج ردقيو { مالسالا ءاملع مرتحي - هللا

 باقلألاب مهبقلي ناكف 3 تاملكو هظافلأ كلذب حرصتو 7 هتارابع كلذ نع
 يضاقلاو يزارلا مامإلا وأ 3 مساقلا نبا ةمالعلا لاق :لوقي نأك ، مهب ىقئاللا
 خيشلاو ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألاو ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو يواضيبلا
 يف هللا ءانمأ مهو 7 ءايبنألا ةثرو ءاملعلا اذإ نيمرحلا مامإو يزاريشلا قاحسا وبأ
 3 هرشنو ملعلا بلط يف مهتايح اوضمأ نيذلا قحلا قيرط ىلإ ةداقلاو } هعرش

 .مهثروم نم ةدافتسالاو مهمارتحا انيلع بجاولاف

 سيل ةلأسم دجوت املقف ، حيضوتلاو نايبلا دصقب ةلثمألا برض نم فلؤملا رثكي
 هتلثمأ رثكأو 5 ةلأسملا مهف لهسي ليثمتلاب ذإ ، باتكلا تازيمم نم اذهو « لانم اهل

 برذضو ،ناعم ةعست اهل ركذ يف يناعم نع ملكت امدنعف 3 ميركلا نآرقلا نم اهسبتقي
 ةتس ركذ رمألا اهل دري يتلا يناعملا نع ثدحت امدنعو « نآرقلا نم الاثم ىنعم لكل
 ةيزم نم نآرقلا يف امل « مركلا نآرقلا نم تايآب اهنم نيرشعل لثمو ، ىنعم نيرشعو
 .هريغب ليثمتلا نم ىلوأ هب ليثمتلاف « هنايبب زجعملا ىلاعت هللا مالك وه ذإ ؛

 نأ دعبف آ ع ورف نم نييلوصألا فالتخا ىلع ينبني ام لئ اسملا صعب يف ركذي لق .

 وهو & فالخلا اذه ىلع ينبني ام ركذب هبت عمجلا لقأ يف نييلوصألا لاوقأ ضرع

 امدنعو ١ ٢ )ةنال وأ نيمهرد قحتسي د له ديزل مهرادب ىصوأ وأ رقأ اذإ اميف

 فالخلا اذه ىلع ينبني امع هبقعأ ثانإلاو روكذلا نالمشت له امو نم نع ملكت

 اهنيلع ءقف مهل لحي له مهد )ذا ا ريغب موق اتيب ىلع ةأرملا تعلطأ اذإ اميف وهو

 يف كلذ مزتلي مل فلةوملا نكل("»وق تيب ىلع علطا نم : دراولا ثيدحلل ؟ال مأ
 دصق هنأل ةليلق لئاسمم. ىفتكا امنإو ، باتكلا يف ةدراولا ةيفالخلا لئاسملا رئاس
 .مدقت امك باتكلا يف راصتخالا

 يأ نم نيبي ءاملعلا رضعب ركذي امدنع فلؤملا نأ باتكلا تازيمم نم .ك

 .نوثالثلاو عساتلا لصفلا (لوصاألا لوصف) )١(

 .باتكلا نم هلحم يف هجيرخت يتأيس )٢(



(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤ ( 

(٥( 

(٦( 

(٧( 

  

 ٠ لوصخلا لوصف <

 لاقو(١١بهذملا يفنح وهو { ىناروكلا لاق : هلوقك ، وه قرفلا وأ بهاذملا

 مشاه يبأو يلع يبأ لوق وهو ("ةيفنحلا نم وهو يديرتاملا روصنم وبأ
 ةيفنحلا نم يزارلا ركب يبأ لوق وهو ")ةلزتعملا نم مهو رابجلادبع يضاقلاو
 امم '؛ةلزتعملا نم رابجلادبعو ، ةيعفاشلا نم يزاريشلا قاحسا يبأ خيشلاو
 اذه نأ امك 0 اهئاملعو ةيمالسإلا بهاذملاب ةفرعم ىلع فلةوملا نأ ىلع لدي

 .ئراقلل ةدئاف ةدايز هيف حيرصتلا

 :هلوقب ةراتو ‘ثملعأ ظفلب نايحألا نم ريثك يف هبطاخي ناكف « اغلاب امامتها
 ىهجو لماتف :هلوقب ىرخأو ‘آ)- ىلاعت هللا ءاش نإ - دشرت كدي هب ددشأ و همهفاف
 لا هبذجيلو ئ هابتنالا ىلع بلاطلا دشيل (٧)ةقدلاو نسحلا ةياغ ىف هناف عيرفتلا

 .اهاقتنا يتلا رهاوجلاو ، اهرطس يتلا رردلا كلت هتوفت ال ىتح زيكرتلا

 ةسالسو & ىنعملا حوضوو 0 ةرابعلا ةلوهسب مستا هنأ الإ رصتخم باتكلا نأ عم .
 ئراقلا دجي الف { ةدقعملا تاملكلا الو ةقلغملا تارابعلا مدختسي ال وهف 3 ريبعتلا
 الو 0 اردان الإ ةيوحنلاو ةيوغللا ءاطخلا نم ملاس هنأ امك ، هانعم مهف يف ةبوعص
 .ريبعتلا هيلع يصعتسي ال رعاش بيدأ خيشلاف كلذ يف ورغ

 كلت لقني هز اف ام عجرم نم هتامولعم يقتسي امدنع هنأ فلأوملا ىلع ذخوي امم .

 ذإ ، ئراقلا كبري امم نايحألا ضعب ىف لقنلا ةياهن ىلإ ريشي نأ نود تامولعملا

 مالك لقن امدنع هنأ كلذ لاثمو ، فلؤملا مالك نم لوقنملا صنلا ةياهن فرعي م
 دعسلل اصن هلقن دنع كلذكو 3 لقنلا ةياهن ىلإ رشي مل ٢ ٣٠ص يف نيمرحلا مامإ

 .صنلا ةياهن ىلع هبني مل ٢ ٩٠ص يف ينازاتفتلا

 .نورشعلاو عباسلا لصفلا (لوصألا لوصف)
 .نورشعلاو عساتلا لصفلا (لوصألا لوصف)

 .نورشعلاو عساتلا لصفلا (لوصألا لوصف)

 .نوثالثلاو يداحلا لصفلا (لوصألا لوصف)
 .لوألا لصفلاو ةمدقملا كلذ رظني

 .رشع نماثلا لصفلا (لوصألا لوصف)

 .رشع ثلاثلا لصفلا (لوصألا لوصف)
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 < < < لوصا لوصف < < <

 لئاسم وأ ةلأسم لخدي مث ام لصفل اناونع عضي دق هنأ - اضيأ - هيلع ذخؤيو .س

 موهفم خسن يف هناونع ناك نونامثلا لصفلا يفف & ناونعلا كلذ اهلمشي ال

 رمألاك لوصألا يف نوكي ال خسنلا نأ ةلأسم لخدأ فنصملا نأ الإ ةفلاخملا
 حصي له ادبأ اوموصك ديبأتلا ظفل هيف يذلا صنلا خسن ةيضقو ، ديحوتلاب

 لئاسملا هذهف ؟ال مأ زوجي له لقنألاب خسنلا ةحص ةيضق اذكو ؟ال مأ هخسن

 اهلمتحي ال ذإ ، لقتسم لصف ىلإ جاتحي اهنم لك ناونعلا اذه يف اهلخدأ يتلا

 .فل؛وملا هب ردص يذلا لصفلا ناونع

 هنأ عم هل مالكلا كلذ نأ مهوي امم ملكتملا ريمضب يتأي هنأ كلذك هيلع ذخؤي اممو .ه
 مكيلع تمرح ةيآلا نأب ةيعفاشلا ضعبو يخركلا لوق ىكح نأ دعبف « هريغل
 حجرم ال رومأ لامتحال ناتلمجب "هه ةتيملا مكيلع تمرح لل ةيآلاو مكتاهمأ
 دارملا نأب ضاق فرعلا نإف ، فرعلا وهو 3 حجرم اهل لب :انلق : لاقاهل

 نبا مالك اذه نأ عم هوحنو لكألا ميرحت يناثلا يفو ، هوحنو عاتمتسالا ميرحت
 هنأ الإ يكبسلا نبا لاق : هلوقب هنع لقنلاب ةلأسملا ةيادب يف حرص معن «يكبسلا

 ةياهن ىلع هبني مل هنأ ىلإ ةفاضإ انلق هلوق نيبو لقنلا لوأ نيب لصافلا مالكلا لوطل
 نأ هل يغبني ناكف ، ارمتسم لازام لقنلا نأ ئراقلل نيبتي مل هنإف لوقنملا صنلا
 .٢0)كلذ وحن وأ ىكبسلا نبال مالكلاو انلق هظفل دعب هلوقب كلذ ىلإ ريشي

 لوألا نود يناثلا ناك اذإ اميف يناثلا وه نايبلا نأ هدافم الوق ىكح امدنع اذكو
 ىف اذه : انلق ظفلب هيلع ضرتعا 5 هنود وه امبدكؤي ال ءيشلا نأ ةجحب ، ةوقلا يف
 اهن ود ةلمجب دكوت ةلمجلا نأ ىرت الأ ، هب سأب الف لقتسملا امأ ، لقتسملا ريغب ديكأتلا

 .)كلذ ىلع هبني ل - هل هللا رفغ - فل؛وملاو 6 يلحملا لالجلا مالك اذهو

 وه مدقتملا نأب لوقلا يرصبلا نيسحلا يبأ ىلإ ازع نأ دعب ةحفصلا سسفن يفو

 \ ) ج & نايبلا وه لعفلاف ، لوقلا نع ادئاز ناكو مدقت ولف 3 نانايبلا قفتي مل نإو نايبلا
.. 
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 )١( ةيا ، ةدئاملا ٣.

 )٢( (يدابعلا ةيشاحو يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « نوعبسلا لصفلا (لوصألا لوصف) ج٢ ص٩ ٢٠.
 )٣( ةيشاحو عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يكبسلا نبا : نوعبسلاو ثلاثلا لصفلا (لوصألا لوصف)
 .١٦١ص ٢ج (يدابعلا



  

 + < + لوصألا لوصف % < <

 هانلق امب خسنلا مدع : انلق : ظفلب يأرلا اذه ىلع ضرتعا مث ، ةدايزلل خسان لوقلاو

 ١. )يلحملا مالك اذهو ىلوأ

 ليلدب نآرقلاي ةنسلا خسن زاوج مدعب لوقلا نييلوصألا ضعب نع ىكح نأ دعبو
 وه - لي - لوسرلا لعج ذإ "4 يالل نيبتل رزلا ك َتلَنأَو :ىلاعت هلوق
 : انلق : هلوقب لالدتسالا اذه شقان ، ةنسلل انيبم نآرقلا نوكي الف ، نآرقلل نيبملا
 ةرابع صن اذهو : ىلاعت هللا دنع نم امهيلك ةنسلاو نآرقلا نأل « كلذ نم عنام ال
 . (") ىلحملا

 كلذ ىلع هقفاو دق هنأو ، هريغل مالكلا نأ ىلإ هبني نأ فلؤملل يغبني ناكف
 نم ع ون هيف رمأ وهف ةقيرطلا هذه ىلع هب يتأي نأ امأ ةشقانملا كلت وأ رضارتعالا
 .ةظحالملا

 .ءاهقفلاو نيملكتملا يتقيرط نيب عمج ثيح « نيرخأتملا ةقيرط ىلع فلؤملا راس .ف
 ةيهقفلا ع ورفلا هيلع عرفتت يذلا ساسألا يه ةيلوصألا دعاوقلا لعج نإو وهف
 ىرثأ هنأ امك ، نوملكتملا اهداتعا يتلا ةيلدجلا تاشقانملا نم رثكي مل هنأ الإ
 .ةيهقفلا ةلثمألاب لئاسملا

 خستلا فصو

 امهاتلك نيتطوطخم نيتخسن ىلع باتكلا اذهل تلصح بيقنتلاو ثحبلا دعب

 © ٢١٦٩ ماعلا مقرلا تحت ىلوألا ، نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب
 .هقف ، ب ٤ ٢٥ صاخلاو ، ١٦٥٦ ماعلا مقرلا تحت ةيناثلاو { هقف آب ٣٤٣ صاخلاو

 : ىلوألا ةخسنلا ١.

 اهتاقرو ددعو ، ‘٤)ىفسويلا سيمخ نب نادمح فسوي ىبأ طخب تبتك ةخسنلا هذه

 } ةملك ١ ١ هتاملك طسوتم ،ارطس ١٩ ددع ةقرو لك روطس طسوتمو \ةقرو ٢٤١٧

 ةيشاحو عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يكبسلا نبا ، نوعبسلاو ثلاثلا لصفلا (لوصألا لوصف) )١(
 .٢٦١ص ٣ج (يدابعلا

 )٢( ةيا ، لحنلا ٤ ٤.

 )٣( (يدابعلا ةيشاحب يلحملا حرش) : يلحملا ، نوعبسلاو عباسلا لصفلا (لوصألا لوصف) ج٢٣ ص١٨٥.

 .هب فيرعتلا قبس )٤( )١(
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 هبتكف خسانلا هكرادت ام هنم ، اردان الإ طقس اهب دجوي الو ، طوقنم حضاو طخب يهو

 & تاهيبنتلاو تاقيلعتلا نم ةيلاخ يهو { ةيناثلا ةخسنلا نم هلمكأ ام اهنمو « سشماهلاب
 ةليل هخسن نم غارفلا ناكو : اهبتاك لوقي ذإ ه٦٦٣١ ةنس ىلإ اهتباتك خيرات عجريو
 رثك ، بونذلا ريسأ ملقب روكذملا هفلوم طخ نع القن « ه٦٦٣١ ةنس نم ىحضألا ديع

 .يفسويلا سيمخ نب نادمح فسوي يبأ هبر وفع يجارلا ، بويعلا
 أ- زمرلاب اهل تزمرو ث هيلع تدمتعا يذلا لصألا ىه ةخسنلا هذه تلعج دقو

 .طخلا ةحضاو ، طقسلا ةردان ، ءاطخألا ةليلق اهنأل لصألا اهتلعجو

 :ةيناثلا ةخسنلا ٢.

 ل ةقرو ٥٣٦ اهت اقرو ددعو ا( يليكشل ادمح نب ىسيع نب دمحم طخب تبتك

 اهطخ مستيو ، ت املك ٧ هتاملك طسوتم ارطس ١٥ ةقرو لك روطس طسوتمو

 اهضعب كردتسا ، ىلوألا ةخسنلا يف امم رثكأ اهطقسو نايحألا ضعب يف ضومغلاب
 الو ‘ ىلوألا ةخسنلا نم هصقن لمكتسا رخالا هضعبو 0 شماهلاب هبتكف خسانلا

 ركذ امك ،ه٩٥٣١ ةنس ىلإ اهخسن خيرات دوعيو ، اظحالم وأ تاقيلعت اهب دجوت
 ىمسملا فيرشلا باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو دق : لوقي ثيح اهبتاك كلذ
 عيبر رهش لوأ نم ةعمجلا ةوحض همامت ناكو ... هقفلا لوصأ يف لوصألا لوصفي
 . يليكشلا دمح نب ىسيع نب دمح هلل ريقفلا ملقب ه ٢٣٥٩ ١ ةنس لوألا

 .ب زمرلاب - ةخسنلا هذهل ترمزو
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 ريجرلمإلامدالح هآ

 .هانتم اودلاضخاليموءهناسجللبزجلعهدنريملا
 وجرأ ة ةدام د!تارشال هدحو هدداالادلا ال: نا رررشاو
 ارانريسنادهشار. هنارضر افعو هنزفغمومعامت
 قبلزليلخو هتفصو ءلرسرو دبعملسو ربلع هدماولص
 هناوخ اورميا بحاو هباحص اورلاولع وه هناهربجضواو' هنايبنمناب اب
 هّمهأنفللرماو احمقفل ١ لوصارصتخ اذىث دعبو
 لوصف هتيبتهس همأ حبفننل ادبيذلاوبضرنلا نمو
 اقنعنميفضممان اخو بنكممعيس 7 ةهمذنملزيشي لوصألا
 ينييثينل»ة يم اغاهيدازوجرا.ت انابدلللوص اومقفلا
 رلا حر فو +9ر٭مد < اوج دناهدم انراو ناوضر هبلع

 | ه. ٥ ٠ ٥ ... :ةعقزنمل از { ١ر. ه . » ه | ٥

 مثع ١

 أ ةط وطخملا نم ةيناثلا ةحفصلا



٣٩ 
 ةلعلادوجولالوشارنلاتركرقو لوخيلادوربارح
 لقعلالواللانممكحاؤاهريٹاتلاش وك رو
 لجوميبلل كلم ةلعتاف حاكنلاو جيبلا ف ةيالولاو

 جحعلارتتللدوجوالو يحصلا دتحلاوه كيولا ١9
 اضياآاهطرشوةلعلا لسو ةبالولاولقعلا حم
 هبشالوصحلعاهدوجو فقو املاخألابلستسام او

 دوخوزعاصرزوم حنمل )هتلقعل اهلعلإزلحع 5

 فتواذاهنالخرلعاهربتأت تربت فقواملاهلوشظيو
 لٹموهيطاضبااهربتأان فقو دقف هرلعاهدوجو

 مجلاتحفإزلاربتأاتل طشهناف ناصحالاي اثلا
 امزكّت الول ةوجعوزرماوتلاو ةلعلا نميل و

 متلاكرلعلاذعبتتي طسلالوصحلعدهلوصحبتنزني
 يهوةلعلادعيترتمومف ناصحالالعبترتيامرلكدناخ

 ......نيب
 هنافرلدلاك . وحوجتتهولميقرحلكن٢ط

 لةبسانممكحملاذعةنعابةلعلاناناتلاهبجوئاو
 نالخبوقع هيل بسانمو ةحاذعشعاب هناخ دزلاك مت
 ہلبسانمالقركحلاطعش عابر دوكر دقهناخإرشل 5

 کريال يد رمخ , ال ,) رساضرتجینوا٧ ٢٣

 أ ةطوطخملا نم ٣٣٩ ةحفصلا
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 كب ماعلاليتو نيلامجالزتهلالاثالديجقفلادوصانأملعا
 ' طابنتيساإلااممراّمويلا ةيلكلا دعاوقلاب ماملا النالدلا
 نل احالى> ارملاو۔ ةتليصنتل ( اهنل نعزيمنلازيمرشل ١ م اكح الا

 لولدم نلنلاينب ماعلاو لرلديفمطتلادبنئضاخلاهمملرتك
 دبقيهفاذهوخوتمرضلايتنلاولطموتوجرليمالاولطمد
 ارتآو ةالصلااومتأرخزتلرصنفتلازتهنلازل ال تلامجالا
 ةهلإ اهالب دارملاو لؤلواولنقنالوانزلا تت الوة ارلا
 هلباتمو,بوجولا)ةسمخلاهقفلاماستأرهو ةتفيلكتلاماكحالاوه
 >اسذلاو ةىملاكامشاشز ج نيتجزكباتسدناوميرخلا
 امن أبدارلاو طشانم ملاوزرترلاكةيعضولمناكحالا»
 ق فالخاعل الدتسالاوايتلاوعاجالاو ةنسلاو باتكلا
 ماححاللرل رال ابثإ ةَيثمحرمرفل)فهتمابمومامهفعب
 هلوحتو ذلرأل اوماكحالا هعوضوم ةل ؟ ٣ اكحالل توبثو
 ة روكزمالدالرلا كلملاعلاوجلوصألاو توبثلا تاشلا

 اترراءآخنااهركتأسامتاحمجرملاخاامحدافتسا قرطبو
 هنقلاو داهجلل طورئامزعزتعملا رهجملا تاغصبو
 ةبنيكرتقلفتنملا عا ةلمعلا ةبهرئلاماكحالإرملعلاوه
 جز زيلسمننلااهت را سيكما ءهريغوا ناكاتبلق رع
 ث ۔'س؟رافصلا» تزوزلانماهمضرلعلارماكحال٢دبننب

 أ ةطوطخملا نم ةثلاثلا ةحفصلا

 



  

,٤٦ 
 هذاآحرمايتر١ اذه نينصتنمانيلعهب نموانلهدد

 وشلوبتلاب:اتلتيداوميركآههجولاصلاخهلعجينا هندالأن هتفلالوص)يف وسأ الوصنبملاباتكلا
 ليكولاينوانبسحوهو لوقنو لمفنامفانظفاحو انيدو
 ,دالصو نيلعلإرهدرهماوريصنلامعنمزرملامعن

 ريدمل هبحصو هلآ لعو ررحتانديسيإلع وللحرإول١ا
 ةليلايوس نم افلا ناكو مظعل املعلاسابالا ةرق
 عبس ةنسمومننرفصرممشيرمءانالللاو رشعم
 لضذااهجاصاعبتوبنلامجب ملفلاو رئاغ الئو نيسمتد
 هبرونعلز)رتنللدنصمملتب هتحلا كزاو ةالصلا

 هدييرايسلازتمجحنانلخ ريدقلا _

 ىرب وبتكا اهلكمهاخناجيمجإلعاملك حم احعيمتبدد دما
 نرممتآوركبدمككتلمامويلا ريلعدزن)نملع مالسلاو تالصلاو
 انلراشلارجحسانديس اني>مالسال !متيضرو ىمثمكبلع
 نوعيرت رق هيازسويلاه دبعلا بر فطلي ايتفلا ريوكالوتيفدوباما ميتتسملاط رصلا يداملاو ميتلا نيدلا
 ديش الوصالالوصفباتكجحشض ہتيفزدو ردا
 ملعلاربرفسل لفس,بمظعاف لرتنملاولوقغملا

 أ ةطوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا

 روررصو
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 "اتنهنكلرل ابسانمالو ايل ءا ىيل ناسحالا

 نغتسيوهنرعزز نالمكجلع اهنعيومي هنركلالغلملل
 انهولوفاوانخيش لاق دحإ لعاتعي تشأةجوزلاب

 نر 1 ةلادل فارع هتملع لتيافاومل
 عمبالف كل دطرتشيعل نعبختمرلعامافعابلا

 ن نألاو انييةرغلارجاهملبحخاصلات_قرفلا
 ركملا ةبسانم للعإارهاضب هلاوحأ بلانف طرشلا
 امهفوجببلا ةَحمؤلطرناحنافىضرلإو غلبلاوزقعلاك
 خلاو +

 ولاوه وكش لحيف اصاحدهنافدن اصحالمكحلاذم

 شنناىكفازرعجراغبلغأافهتافببسلا فالخب
 ؤ _ ...فولا او_لزوعلا هبيورلعاهرل او
 72 .لاتوهناجسهدنارتؤعم تابجاولا لو ادن

 تامجلولالقاإةعتانيلكتلارتاسىبنباملعرساسالا
 95 افقوتلرظنلالةإزبقواميلا يدؤملارظنلا
 كرصقولعرظنللفقزتلظنلللصقليتو,ثآج )لوأ
 تباطوهتممههب تلعنَم ن ملعاف كلذ تقعاذإو
 سمامعاتدورومالافسانس ن{عهسفنبأبرب هتتوط
 لدسح)ورةرلاو برضغلاوربكلاكة مومذم اقالخملا

 أ ةطوطخملا نم ٠ ٣٤ ةحفصلا



  

 سزادتبومثل ٧١ه تد اش لويحر رلدالاه م اكحلل ا

 امقرافتنارطبو ةروكنملالث الدل)كلتب ملاعل اوه

 فلاحت ساءاثذااهركذ تايس اكتاججرملا عا

 دامتجالاطدرثب امنعربحملا دسجلا تافصبو

 نعاتتلملا ةتعرشلا ماكحالا لحلاوه هففلام

 تلكملاريغو !ناك اتىلف رمع ةيج <تقملحتملا

 ( ماكحالا ردبتقب جرش تتليصنتلاامبت دانم
 ضايلادناضاملروصتك تافصلا تاشذل)ط اخيش

 ترسكو اه.ذلقعلام اعحال ٢ ملعلاديشرتال يبو

 كرترانلا نار ك تن١ فض دحاول اناب ملحلاك
 حمرلعلا تييرثلا معالا اب ملحلا :دمل ليقبد

 ىرال ١ددحاه هىلاناب ملحل اكرتيد اتثعللا عل

 ابشكلف الثم ليمجملغصس \ اشتكملادبتبد

 ١ بتكم ١ لزب رب لهذ \ نتلبصتنشل ارر.فد جرحو

 نخناي امامم تشلا قانلاو ىفتخملا نم ذقولذالل
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 :لثم يعفءءهخلاطبانهمظفجل يتفلا نم
 مدعو ربطتفملا دجحول هونضولاق نتنلا ابوحود
 زمرتو دففل )ننيلقانل ا دوعولزنول )برحو
 رنلؤا ةتنطلانطناك نزو لفلاب انهدتفلانع
 هثاف عزف بيرقرنوقلوه ىذلا درزجل١ نظا
 وهاہنمنا فخالو تبغ تفلا تحجل تلف
 لغالاىلعانمالكاما ترراق ةلالدملانعطف
 ديفت تتيظفللاةلدالاجلطحناممضجب لاقل
 ليلب ماحالانه تام لكم ميضم لاتر انغلا
 جزي ذثنبهتتيدل١ا تامورلا نموهججطح
 فيب فراشملا موكلاو ىؤهللارتذلا فيرش نع
 زنب قلعملا لز الا رداب اعخش اوه نييلوصالا ا

 .اي يجنو هدوعد ليذ اتزعمماقلعت فلكملل ١

 لدا امليش كحمالدذ١تئعبلا دمب دوجم لاح
 .لمل او يلوتل اد يهد ىداقشإلا يلل لعفلا

 ب ةطوطخملا نم ةعبارلا ةحفصلا



  

 ب ٢ ال

 زف الحالاإض اخ ن دو رومأل انمسافس

 دحلاد دحلاو ضضلادركل اكمموحزملا
 خنلانرشيطلادلافحال انلع لخلا دوسو
 مغامنلاد ر ذلارانتحالاو بجاو هالرلاد
 امحب خجعد احزكد هرذلا ١لخل او ددن ق

 مضنا ذ دومح ا تالالل رومالا دلامحلا
 فتسحدرفزلا١ نطابل اتمالسدربصلاد
 ليلداهجوكد زرج لامتحالا نئت للا
 كيتس ١!لصزاقامك)حرلانهشلعله

 انس هركت دروملا ىلاحح بلا هسان ١
 .:. مبدافعزد اذه هدر تخ نهو

 زيزيومامز)ذ اف ہببهاون د حاو ىلزعرصاد
 ذ ابددني) ادج عر اسوزذ انتمم بنذجاو

 محم ن اسح ان داد »برقد « ٹلرح هشح)

 امب ل ١ كيدا ىنمثثلا ,لمم ر ٬رمص©>د

 ب ةطوطخملا نم ٩ ةحفصلا
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 هرصخنتسا١)نادر هذاغا. ذامتثس)ناف شطبي

 :ءاره جادردشس١ناو «اطعر لاس ن اد رهن

 كرحا اهت رغاط افهالود ف عدب فوطن

 کرنو٬ايندلعزنرخزن٦ إد ۔اوهزصذرمد ءافو

 5 )ول لثبربصدءاهنركلسو ءال بجي م

 فنصن انز د ءابعمورنعاط ف هندن درجد
 لغوت ايجممسالبنيسا جرد تاوفند دنداصع

 اخحت داه خزحك ذحاد اندزؤح ذو

 رداصلا اح مرذهرنذ ف احو» تبن

 عخجرالوذخ بنتحاطدالوخنم هو :ئ احلاص

 ٢, ازنم تتذكو»ا ء وهرب .ااصوتزرحاف

 .7 او رتاح . ةطمرشتلا

 تجح ر +اغل اذخبرطلابكرزنافو

 فح ددرو لحالامدابد لمن ١ اضيببل )
 بتحا»مراعلانعجررتدز مألا صخر لهلا

 ب ةطوطخملا نم ٦٣٠ ةحفصلا

  

 



 يت اتلا لصخلا

 باتكلا قيقحت
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 < » لوصخلا لوصف « « +

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ، هنانتماو هلاضفإ ليمجو { هناسحإ ليزج ىلع هلل دمحلا

 نأ دهشأو ، هناوضر ميظعو هنارفغ مومع اهب وجرأ ةداهش 3 هل كيرش ال هدحو
 حضوأو ، هنايبت متأب ثوعبملا ، هليلخو هيفصو هلوسرو هدبع - ةلي - ادمحم انديس

 :دعبو 0 هناوخإو هبابحأ و هباحصأو هلا ىلعو { هناهرب

 بيذهتلاو حيضوتلا نمو & همهأ نفلا نم'ايواح هقفلا لوصأ يف رصتخم اذهف

 ةمتاخو ، بتك ةعبسو ، ةمدقم ىلع لمتشي ، لوصألا لوصف هتيمس « همتأ حيقنتلاو

 هناوضر هيلع ينبيثي نأو همامتإ هللا نم وجرأ ،‘"تانايدلا لوصأو هقفلا تاقلعتم يف

 .ميحر فوؤر ، ميرك داوج هنإ هماعنإو

3 
 ص ث ٦ ج ءاحلا لصف ءايلا باب (حاحصلا) دامح نب ليعامسإ ، يرهوجلا) هعمج يأ { هيوحي هاوح )١( تت

 ٢١. ٦ص ث ١ ج ءاحلا باي (طيسولا مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ.د ؛ ٢ ح

 ارصتخم همالك ءاج دقو ، مالكلا ءاملع اهنحي ةيدئاقع لئاسم نع ةمتاخلا يف - هللا همحر - فلؤملا ملكت ))٢( م
 ءاضقلاو نامالا نعو 0© ةيلعفلاو ةيتاذلا ض يرابلا تافصك ةيدئاقعلا لئاسملا رثكال لماش هنأ الا ادج .ح

 .اهريغو رانلاو رخالا مويلاو ردقلاو تهت



  

 همدقتملا

 كلتب ملعلا ليق ، ةيلامجإلا هقفلا لئالد يه "هقفلا "لوصأ نأ ملعا

 ماكحألا طابنتسإ ىلإ اهب لصوتي يتلا ةيلكلا '‘)دعاوقلاب ملعلا : يأ ")لئالدلا

 ديفي صاخلا :مهلوقك ةيلامجإالاب دارملاو ")ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيعرفلا ةيعرشلا

 الثم - بوجولل رمألا قلطمو & هلولدم يف نظلا ديفي ماعلاو ،هلولدم يف عطقلا
 ةيعرشلا ةلدألا ةيلامجالا ديقب جرخف © اذه وحنو 0 ميرحتلل يهنلا قلطمو _

 0٧4. كرلا اودرمت لو « ٦ 4 ةزكدلآأراهو ةلصلا اوُميِتأك ظ :وحن & ةيليصفتلا

 يهو . ةيفيلكتلا ماكحألا يه ةيعرشلا ماكحألاب دارملاو 0‘)ه كنكو اولنَمَت الو

 .ةسمخلا هقفلا ماسقأ

 '٠اهتارمثو { ةيحابإلاو { ةهاركلا هلباقمو بدنلاو  ميرحتلا هلباقم و بوجولا

 اهتلدأب دارملاو ئ طرشلاو ةلعلا و نكرلاك ةيعضولا ماكحألاو 3 داسفلاو ةحصلاك

 ثحابمو ، اهضعب يف فالخ ىلع لالدتسالاو سايقلاو عامجإلاو ةنسالو باتكلا

 )١( ج ةزمهلا لصف ماللا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا ؛ هريغ هيلع ىنيي ام : ةغللا يف وهو ، لصأ عمج ١١ ©
 ص١٦ كلوقك مكحلا هيلع ىنبي يذلا ليلدلا : حالطصالا يف لصألاو ، ٥٤ص (تافيرعتلا) يتاج رجلا آ :

 قلطيو ، لصالا اهنمو ةعبرأ هناكرأ نإ ذإ سايقلا ناكرأ دحأ ىلع- اضيأ - قلطيو ىلاعت هلوق اذك يف لصألا
 اهيف هبهذم ىلع يأ 0 اذك ةلأسم يف هلصأ ىلع نالف ىنب : لاقي & دعاوقلا ضعب يف ملاعلا بهذم ىلع {

 دمحم يلعلادبع يراصنألا ، حجارلا ىلعو ، موصلاو ةالصلاك ةعيرشلا لوصأ نم الصأ ربتعي ام ىلع قلطيو
 ث ١ج (سمشلا ةعلط) ديمح نب هللادبع يملاسلا « ٨٤ص © ١ج (تومحرلا حتاوف) نيدلا ماظ نب ص٢١.

 (برعلا ناسل) ٤ص يف يتأيسف احالطصا امأو روظنم نبا همالك نم ملكتملا ضرغ مهف 2 ةغللا يف هقفلا )٢(
 .٦١٢ص (تافيرعتلا) يناجرجلا ٢٢ ٥“©{ ص & ١٣ ج ي ءاقلا لصف ءاهلا باب

 قيدصتلا هب دارملاف يناثلا فيرعتلا امأو ، ةيليصفتلا ةلدألا لاوحأ نع ةثحابلا لئاسملا لولا فيرعتلاب دارملا )٣(
 .٧٦ص ١ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، لئاسملا كلتب

 )٤( (تافيرعتلا) يناجرجلا { اهتايئزج عيمج ىلع ةقبطنم ةيلك ةيضق يهو ث ةدعاق عمج ص٢١٩.

 باهولادبع يكبسلا نبا ؛٣٢ص ١ج (ماكحإلا) ىدمآلا ، ٥٢ص (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا : رظنأ )٥(

 .٢٢ص & ١ج (عماوجلا عمج)

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٤٢٣.

 )٧( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس © ميركلا نآرقلا ٣٢.

 )٨( مقر ةيآ ، (ةيكم) ءارسإلا ةروس ح ميركلا نآرقلا ٣١.

 .ماكحألا ، لاعفألا تارمث يأ )٩(



 < «« « لوصخ ا لوصخق « ج ×

 هعوضومف 7 ةلدألاب ماكحألا توبثو ، ماكحألل ةلدألا تابثإ ةيثيح نم ")نفلا اذه

 . '")”توبنلاو تابثالا ١ هلومحمو ئ ةلدألاو ماكحألا

 : ينعأ 1 اهتدافتسا قرطبو 6 ةروكذملا لئالدلا كلتب ملاعلا وه ىلوصألاو

 ربعملا دهتجملا تافصبو ، - ىلاعت هللا ءاش نإ - اهركذ يتأيس امك تاحجرملا
 ينعأ &‘")ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا وه : هقفلاو ٠'، داهتجالا طورشي اهنع

 ج رخف ، ةيليصفتلا اهتلدأ نم بستكملا ، هريغ وأ ناك ايبلق لمع ةيفيكب ةقلعتملا :
 ديقبو ، ضايبلاو ناسنإلا روصتك تافصلاو تاوذلا نم اهريغب ملعلا ماكحألا ديقب
 نآو & نينثالا فصن دحاولا نأب ملعلاك ، ةيسحلاو ةيلقعلا ماكحألاب ملعلا ةيعرشلا
 ملعلاك ةيداقتعالا ىنعأ © ةيملعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا ةيلمعلا ديقب و & ةقرحم راتنلا

 سيلف - الثم - ليربج ملعو هللا ملع بستكملا ديقبو )ىري ال هناو دحاو هللا نأب
 س . - , ٠ . .ا! ِ . ٠٠ )٧() ۔ _ .

 ل يضتقمل ١ نم ١ يف الخلل بستكم ا كلذب ملعلا ةيليصفتلا ليمب جرحوم. ايحم

 الثم - هملعف } همصخ لاطبإ نع هظفحيل هيقفلا نم هذخأي ام امهب تبنملا `قانلاو

 يفانلا دوجول رتولا بوجو مدعب وأ ، يضتقملا دوجول عوضولا يف ةينلا بوجوب -
 .ماكحألاو ةلدألا يأ )!)

 يناديملا ڵ٦ ٢ص (ملسلا يناعم يف مهبملا حاضيإ) دمحأ يروهنمدلا . دنسملا :لومحملاو ، هيلإ دنسملا وه عوضوملا )٢(

 ٢. ٠ص (ةفرعملا طباوض)

 حرش) دمحأ نب دمحم راجنلا نيا ؛ ٢٣ ص ث ١ ج (ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا) دمحم نب يلع يدمآلا )٣(
 ٢٨ - ٦٩© ص (لمآلا ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ) ليعامسإ ني دمحم يناعنصلا ؛ ٦٣ص © ١ج (رينملا بكوكلا
 . ٢ ٢ص ش ١ ح (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ©٥ص (لوحفلا داشرإ) يلع نب دمح يناكوشلا

 )٤() ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) دمحأ نب دمحم يلحملا لالجلا ١ . ص٤ ٢ - ٣٥.

، 
 جارعملا حرشب لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم (رمع نب هللادبع يواضيبلا) ، يواضيبلا هفرع اذك
)٥( 

 ح فسوي نب دمحم يرزجلل ١ ص ث ٢٩ فيرعتو ، ٨٧ص ث ١ج (عماوجلا عمج) يكبسلا نباو
 (هقفلا لوصأ يف ديهمتلا) ةيلقعلا نود ةيعرشلا نيفلكملا لاعف ماكحأب ملعلا وه :يناذولكلا ج١ ص٤ ©

 حرشب ىهتنملا رصتخم) لالدتسالاب ةيليصفتلا اهتلدأ دنع ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا هنأب :بجاحلا نياو
 ج (دضعلا ١ ص١٨ © داقتعالا ىلع رصتقت ال يتلا نيفلكملا لامعأل قيدصتلا وه : مامهلا نبا لامكلاو

 يفوطلا : رظناو ، ٢٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) طابنتسالا ةكلم عم ةيعطقلا ةيعرشلا ماكحالاب
 ج (ةض ورلا رصتخم حرش) ١  0ص  6١٢٦٩ج (طيحملا رحبلا) رداهب ني دمحم يشكرزلا ١ « ص٢٣٤ - ٢٨.

 :رظناو اقلطم ةيورلا يفني كلذلف بهذملا يضابإ فلؤملاو 3 ةمألا نيب عازنلا اهيف دتشا ةيدئاقع ةلأسملا هذه )٦(
 .اهيلإ عجريلف ؛ باتكلا ةمتاخ يف فلؤملا اهركذ دقو & ٧٢ص ث (غمادلا قحلا)دمح نب دمحأ يليلخلا

 .ةروصقملا فلألاب ىضتقملا ب يف )٧(

 .ةروصقملا فلألاب يانلا ب يف (٨)
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 هنأل ؛ هتلدأ ةينظل انظ ناك نإو ، ملعلاب - انه - هقفلا نع اوربعو ")هقفلا نم سيل
 الو ؟اينظ هقفلا تلعج ل : تلق نإف ٢ )ملعلا نم بيرق هتوقل وه يذلا دهتجملا نظ

 مهضعب لاق لب & بلغألا ىلع انمالك امنإ : تلق 0 ةلالدلا يعطق وه ام هنم نأ ىفخي
 ماكحألا نم تبث ام لك : مهضعب لاقو ،'")انظ الإ ديفت ال ةيظفللا ةلدألا قلطم نإ :
 . يوغللا هقفلا فيرعت نم جرخي ذئنيحف ل ةينيدلا تارورضلا نم وهف يعطق ليلدي

 فلكملا لعفب قلعتملا يلزألا هللا باطخ رثأ وه : نييلوصألا نيب فراعتملا مكحلاو
 ح اهلبق مكح ا ذإ 1 ْ )ةثعبلا لعب هدوجو لاح ايزيجنتو ئ هدوحو لبق ايونعم اقلعت

 فلكملا لوانتيو ل فكلاو يملعلاو ىلوقلاو ئ هريغو يداقتعالا يبلقلا لعفلا لوانتيف

 قلعتملا باطخلاو ، دحاولا نم رثكألاو & هصئاصخ يف - ٍةقََت ۔ يبنلاك دحاولا
 لوانتيل ٨ 0 وحنو رييختلاو ئ مزاجلا ريغو مزاجلا ءاضتقالا نم قلعتلا هجوأ عيمجب

 ريغ ليلدب مكحلا دهتجملا نم ذخأي نم هب دارملا ، يفالخلل : هلوق :لاق ثيح ينانبلا جرخملا اذه رسف )١(
 بجاو لسغلاو ءوضولا يف كلدلا : مساقلا نبال كلام مامإلا لوقي نأك ؛ ىلامجإ ليلدب لب صاخ

 يمسر { يفانلا دوجول بجاوب سيل روكذملا كلدلا : ىنزملل يعفاشلا لوقيو - الثم يضتقملا دوجول

 ةيشاح) (هللا داج نب نمحرلادبع ينانبلا) همامإ نع رخآلا ذخأ ام فالخ همامإ نع هذخأل ايفالخ روكذملا
 داقتعا نع ازارتحا - ةيليصفتلا يأ - هلعج : يكبسلا نبا لاقو & ٥٤ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا
 اذه نأ - يلامجإلا ليلدلا يأ - وهو 0 يلامجإ ليلد نم بستكم يلمع يعرش مكح و رابتعا هنإف ؛ دلقملا
 .٧٣)ص ١ج (جاهنملا حرش جاهبإلا) يكبسلا نبا . هللا مكح وهف يتفملا هب يناتفأ ام لكو ث يتفملا هب يناتفأ

 يف ملعلاب دارملا نأ يشكرزلا ركذو ، ٥٤ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا )٦٢(
 .نيقيلاو نظلا هيف لخديف 3 هتعانص : يأ ، قطنملا ملعو ثيدحلا ملع : لاقي امك ةعانصلا فيرعتلا
 هقفلا :تلق نإف : يفارقلا لاقو ، روكذملا لاوسلا دري الف هيلعو ، ٤٣ص ١ ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 طانم يف ةروصل ةروص ةكراشم هنظ ىلع بلغ اذإ دهتجملا :تلق ؟املع هتلعج فيكف نونظلا باب نم
 نب دمحأ يفارقلا ، هقيرط يف عقو نظلاو ، اعطق مولعم مكحلاف ، هيلإ ىدأ امب لمعلا بوجوب عطق مكحلا
 .٩٢١ص © ١ج (لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن) سيردإ

 (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٢٢ ص ١ج (ماكحاألا) يدمآلا ، ٢٤ص (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا )٣(

 ٤١. ص ١ج (لوصاألا جاهنم حرش يف لوسلا ةياهن) نسحلا نب ميحرلادبع يونسألا {.١٦٠١ص ١ج

 ناك نأب يمكح فصو ىلع مكحلا نوك وأ ، ىلاعت هللا باطخ وه له ، مكحلا فيرعت يف فالخ ءاملعلل )٤(
 نع ربخلا وه وأ 5 احابمو ابودنم وأ ابجاو لعفلا نوكب انايإ هللا مالعإ وه وأ ، ابودنم وا ابجاو هنوكي افوصوم
 ٩. ٠ص ١ج (تانيبلا تايآلا)مساق نبا « ٢١١ص ١ج (لوصالا نازيم)يدنقرمسلا ، هيلع وه ام ىلع موكحملا

 (عماوجلا ج ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا : رظناو ، ٣١٢ص ١ج (سمشلا ةعلط) . يملاسلا هفرع اذك )٥(
 . رييختلا وأ ءاضتقإلاب نيفلكملا لاعفأب قلعتملا باطخلا : هنأب يزارلا رخفلاو هفرعو ء ٤٦ - ٤٩ ص ع ١ج
 نيفلكملا لاعفأب قلعتملا مدقلا هللا باطخ هنأب : يواضيبلاو ، ١ ص٤ ٢١ ج (سافنلا حرشب لوصحملا)

 قلعتملا عرشلا باطخ ىضتقم : هنأب يفوطلاو & ٣٤ص ١ج (جاهبالا حرشب جاهنملا) رييختلا وأ ءاضتقالاب
 .٠٥٢ص ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) رييختلا وأ ءاضتقالاب نيفلكملا لاعفأب

 2 ً م 2:
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 < < < لوصألا لوصف > ٭ ٭

 هت رف انمو عبطلا ١) )ةمئالم ىنعمب ءيشلل حبقلاو نسحلاو ئ لكلل فيلكتلا ةيثيثح

 لهجل ١ حبقو ملعلا نسحك ل صقنلا و ل امكلا ةفص ىنعمبو { رملا حبقو ولحل ١ نسحك

 © الجا باقعلاو باوثلاو الجاع مذلاو حدملا بترت ىنعمبو « لقعلا هب مكحي امم

 :اولاق ثيح '"ةلزتعملل افالخ هكرتب منأي ال لوسر ةوعد هغلبت مل نمف 2 عرشلاب

 { هل دكوم وه امنإ عرشلاو ئ 7 مكاحلا وه لقعلا نإ : اولاق لب ئ لقعلاب هبوجو

 وبأ نامامإالا بهذو "ث الوُسَر كحت قح َيذَعُم انكامو ل : ىلاعت هلوق مهيلع دريو

 نييلوصألا فلتخاو 3 6')ع رش هيف دري مل اميف مكاح لقعلا نأ ىلإ ")ةكرب نباو ديعس

 .ءايلاب ةمبالم : أ يف )١(

 هللا ةيؤر يفنو نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلا اهئارآ نمو « ءاطع نب لصاو ىلإ بستنت ةيمالك ةقرف : ةلزتعملا )٢(
 وبأو & يرشخم ز لاو 3 رابجلادبع يضاقلا مهئاملع رهشأو ، هلعفل قلاخ ناسنإلا نأو 2 ةرخآلاو ايندلا يف
 ١ج (نييمالسإالا بهاذم) نمحرلادبع يودب .د « ٢ ٤ص (قرفلا نيب قرفلا) 5 يدادغبلا . فالعلا ليذه

 .٩ص (ةلزتعملا) هللا راج يدهز ٢٢)ص
 مالكلا ءاملع لبق نم اريثك تشقون كئاش ليوط فالخ ى ةلأسملا هذه يف مهريغو ةلزتعملا نيب فالخلا )٣(

 ملع نم اهقيقحت بلطي نأ ىلوألاف 3 ةميظع ةيمالك ةلأسم حبقلاو نسحلا ةلأسمو : يراخبلا زيزعلادبع لاق
 نب رابجلادبع يضاقلا : رظناو ، ١٩٣ص ، ١ج (رارسألا فشك) دمحأ نبا زيزعلادبع يراخبلا . مالكلا
 ٥٦. ٤ص (ةسمخلا لوصالا حرش) دمحأ

 )٤( مقر ةيآ ةيكم { ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٥.

 ءارمحلا ةيالو نم ض راعلا ةيرقب شاعو دلو ، ةيضابإلا مالعأ نم « يبعانلا يمدكلا دمحم نب ديعس نب دمحم )٥(
 نم وهو . اهيف دلو يتلا ةيرقلاب يفوت فارشألا تادايزو ةماقتسالاو ربتعملا هتافلزوم نم ، نامع ةيلخادب
 (نامع مالعأ ليلد) يزاجح ؛ ٦١٢ص ١ ج (نايعألا فاحنإ) يشاطبلا . يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع

 .٨١ص ريتسجام ةلاسر (ةيلوصاألا هؤارآو ةكرب نبا) يلع نب رباج يدعسلا ء ١ ٦٤ص
 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا رخاوأ يف دلو ، ةيضابإلا ءاملع نم ، يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع )٦(

 ذملتتو ، امهريغو بيبح نب دمحم نب ناميلسو ينالصلا دمحم نب ناسغ خيشلا ىلع ذملتت ، يرجملا
 باتك : هتافلئوم نم ، ٢٥٥ و ٣٤٦٢ ةنس نيب يفوت ، رهاز نب دمحم هللادبع وبأو يويسبلا نسحلا وبأ هيلع
 ليلد) يزاجح ث ٧٢٢ص ث ١ج (نايعألا فاحتإ) يشاطبلا دييقتلا باتكو ، فراعتلا باتكو ،عماجلا
 .(ةيلوصألا هورآو هكرب نبا) يلع نب رباج يدعسلا ، ١١ ٤ص (نامع مالعأ

 نبا دمحم ني ريشب نع يملاسلا هاكح دقو ، ١٠١ص لوقعلا راونأ قراشم ، ديمح نب هللادبع يملاسلا )٢(
 - ٥٧١ص « ١ج (ج راعملا) يملاسلا .ةيضابإلا نم مهو ءايضلا بحاصو ينالج اولا بوقعي يبأو بوبحم

  قولخم هاوس امو قلاخ هللاف لاعفألا قلخب نولوقي ال - ةيضابإلا - مهنأل فشاكلا ىنعمب مكاحلاو ١٦.

 .٢٧١ص ٢ج (قراشملا) يملاسلا
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 نوكي فيلكتلا طورشب دجو اذإ هنأ ىنعمب ؟ايونعم اقلعت مودعملاب مكحلا قلعتي له

 بهذ ؟ارومأم همدع ةلاح نوكي نأب ايزيجنت اقلعت ال يلزألا رمألا كلذب ارومأم

 وه مهدنع يلزألا مكحلا ذإ { ةلزتعملا هلطبأو ،‘\)يونعملا قلعتلا اذه توبث ىلإ رثكألا

 كلت ىلع هب هقلعت نم عنام ال : لوقأو ،'"باحطصألال بهذملا وهو 5 ةدارإلا سفن
 .كلذك ناك نإو ةيثيحلا

 & باجيزالا وهف امزاج ءاضتقا ءيشلل فلكملا نم لعفلا ىضتقا نإ مكحلا نإ من
 .ةحابإلا وهف كرتلاو لعفلا نيب رييختلا ىضتقا وأ ، بدنلا وهف مزاج ريغ ءاضتقا وأ

 ادساف وأ احيحص وأ اعنام وأ اطرش وأ هريغل اببس ءىشلا نوكي باطخلا درو نإو

 باجيإلا نم انركذ امل يضتقملا ينعأ - لوألاو "»ضولا باطخب هنع ربعملا وهف
 باطخلا ىضتقا نإ : لاقف امسق مهضعب دازو ، فيلكت باطخ ىمسي هوحنو

 ىتح سولجلا نع دجسملا لخاد يهنك ءيشلاب صوصخم يهنب مزاج ريغ ءاضتقا كرتلا

 ۔(٠)نيطايشلا نم تقلخ اهنإف ؛ لبإلا "ثأنطاعم يف اولصت ال : ثيدحكو عكري
 يف تابودنملا كرت نع يهنلاك ءيشلاب صوصخم ريغب وأ ، ةيقيقحلا ةهاركلا وهف

 )١( ص ١ج (عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٧٢٧ ، (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ص١١.

 (٢) (ةسمخلا لوصالا حرش) رابجلادبع يضاقلا ص٦ ٥١ ، هدارمو . ٢٠١ص ١ج (نيمثلا دقعلا) يملاسلا

 .ةيضابألا مه باحصاأللاب

 يكبسلا نبا & ٥٢٢ص ث ١ج (ينازاتفتلاو يناجرجلا يتيشاحب يلوصألا ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ()
 ١ج (جاهبإلا) .١٣٢ص ١ج )طيحملا رحبلا) يشكرزلا .٩٧ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمح)

 .٧١٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٥١ ص

 (حتفلا حرشي يراخبلا حيحص) ىراخبلا ، نيتعكر عكريلف } دجسملا مكدحأ لخد اذإ - قلي - هلوقب )٤(
 ةجام نبا هجرخأو ٦٤٠ ص ١ج ٤ ٤٤ ثيدحلا مقر 2 نيتعكرب دجسملا ةيحت بابحتسا نأب { ةالصلا باتك
 (يدنسلا حرشب هجام نبا ننس) ةجام نبا . نيتعكر عكري ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ : ظفلب
 .١٢٣ص ١ج ١٠١٢ ثيدحلا مقر ، عكري ىتح سلجي الف دجسملا لخد نم باب & ةالصلا ةماقإ ، مجعملا

 )٥( ص ٢٦ج ميملا باب (طيسولا مجعملا)سينا ميهاربا { لبالا كربم وهو ، ىطعم اهدرفم : نطاعنم ٦٢٣١.

 ،نيطايشلا نم تقلخ اهنإف « لبإلا ناطعأ يف اولصت الو ، منغلا ضبارم يف اولص : ظفلب ةجام نبا هجرخأ )٦(
 لبإلا ناطعأ يف ةالصلا باب ، تاعامجلاو دجاسملا مجعملا (ةجام نبا ننس) ديزي نب دمح ةجام نبا
 ركذ باب { دجاسملا باتك (يئاسنلا ننس) يئاسنلاو . ٨٤٢ص ١ج ٩ ثيدحلا مقر { منغلا حارمو

 يبأ ننس) دواد وبأو « ٦٥ص ٢ج © ٧٢٣٤ ثيدحلا مقر ، لبإلا ناطعآ يف ةالصلا نع - ولي - يبنلا يهن
 .٦١!٧ص 0 ١ج & ٤٩٣٢ ثيدح ي لبالا كرابم يف ةالصلا نع يهنلا باب ، ةالصلا باتك (دواد
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 وبأ لاقو ،‘")نافدارتم نامسا بجاولاو ضرفلاو ،'ىلوألا فالخ وهف 5 ةلمجلا

 : ىلاعت هلوقب ةتباثلا ةالصلا يف نآرقلا ةءارقك - ىعطق ليلدب تبص ام : ةفينح

 يف ةحتافلا ةءارقك ، ينظ ليلدب تبث امو « ضرفلا وهف ""ه نم ركم اوةرقاق ل

 '©)باتكلا ةحتافب )أرقي مل نمل ةالص ال : ثيدح وهو ، دحاولا ربخب ةتباثلا ةالصلا

 & ةفدارتم ءامسأ ةنسلاو ةعاطلاو ع وطتلاو بحتسملاو بودنملاو "بجاولا وهف

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ءاهقفلا يرخاأتم نع يلحملا هاكحو & يكبسلا نبا مهنم ج١©

 ص٨٠ - ٨٢ ، قيقحتلاو : لاق مث . ءاهقفلا هركذ امنإو ، نييلوصألا هلمهأ ع ونلا اذه : يشكرزلا لاقو
 امسق دعي نا يغبني الو ، ةنسلا يف امك توافتت هوركملا تاجردو هوركملا نم مسق ىلوألا فالخ نأ
 سيلو ، ةعيرشلا نع اجراخ ىلوألا فالخ ناك وأ فورعملا فالخ وهو « ةتس ماكحألا تناكل الإو رخآ

 ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا كلذك ٤٠٠. .

 يخامشلا ، ةيضابإلا روهمجو « ٨٨ص ١ ج (عماوجلا عيمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا { ةيعفاشلا دنع )٢(
 بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ةلبانحلاو ، ٩٣ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش) ديعس نب دمحأ
 نب دمحم يشخدبلا : رظناو 6 ٦٧ص ١ ج (لوص ولا ملس) يعيطملا ‘ ةيكلاملاو { ٢٣٥٠١ ص ١ ج (رينملا

 (تومحرلا حتاوف) نيدلا ماظن نب دمحم يلعلادبع يراصنألا « ٨٥ص ١ج (لوقعلا جهانم) نسحلا

 ١ ص٥٧ - ٥٨. جح

 )٣٢( ةيآ (ةيكم) لمزملا ةروس 3 ميركلا نارقلا رقم٢٠.

 .ةزمه ريغب { رقي ب يف )٤()

 (يراخبلا حيحص) ليعامسإ نب دمحم يراخبلا تماصلا نب ةدابع قيرط نم ظفللا اذهب يراخبلا هجرخأ )٥(
 ©٦٧٢ص ث ٢ج ٧٥٦ ثيدحلا مقر { اهلك ةالصلا يف مومأملاو مامألل ةءارقلا بوج و باب 2 ناذألا باتك
 ثيدح ء ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب 0 ةالصلا باتك (ملسم حيحص) جاجحلا نبا ملسمو

 ثيدح ©باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال هنأ ءاج ام باب (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ٣٤٣ ص ٤ ج ، ٤٧٢مقر

 هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب ، ةالصلا باتك (دواد ىبأ ننس) دواد وبأو س٥٢ص ٢ج © ٢٤٧ مقر
 .٩٩١ص ١ جا ٨٢٢ مقر ثيدح

 ةعلط) يملاسلا ، ةيضابإلا ضعبو ، ٨٤ ، ٣٨ص (هقفلا لوصأ يف ىنغملا) يزابخلا . ةيفنحلا بهذم اذه )٦(

 هاكح و نييلبنحلا يناولحلاو القاش نبا لوق وهو ، لبنح نب دمحا نع ةياورو ، ٢٢؟٠ص ٢ج (سمشلا

 نم يشورطاألا رصانلا هب لاقو ، ٣٥٣ ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ةلبانحلا نع ليقع نبا
 ، ٢٢×٨ص ١ج (يلوصألا ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا رظنيو ، ٦٢ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا . ةيديزلا
 - يفوطلاف يظفل ةلأسملا يف فالخلا نأ ىلع « يملاسلاو دضعلاو يكبسلا نباو يفوطلا نم لك هبن دقو اذه
 ماسقنا يف مهنيبو اننيب عازن ال ذإ ، ىنعملا ىلع انقافتا عم ظفللا يف وه امنإ ةلأسملا يف عازنلا : لوقي - الثم

 يقبو ، ابجاو ينظلا ةيمست ىلع انقفتاو & ينظو يعطق ىلإ فيلكتلا نم هايإ انمزلأو انيلع عرشلا هبج وأ ام
 امم كلذو ا ضرفلا مساب هنوصخي مهو ‘ فدارتلا قيرطب اضرفو ابجاو هيمسن نحنف ئ يعطقلا يف عازنلا

 عمج) يكبسلا نبا ڵ ٦٧٢ص ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا . اوءاش ام هومسيلف { مهايإو انرضي ال
 ١ ص٠ ٢٢. ج (يلحملا حرشب عماوجلا
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 .٢)هريغو )نيسحلا يضاقلا مهنم اهفدارت نييلوصألا ضعب ىفنو ، موهفملا ةدحتم

 بظاوي موأ ء ةنسلا وهف و- يملا هيلع بظاو نإ لعفلا اذه : اولاق ثيح
 ناسنالا هوشني يذلاك هلعفي ل وأ ) بحتسملا وهف =- نيترم وأ ةرم هلعف (٢)نأك _ هيلع

 ٤ ةنالثلا ماسقألل همومعل بودنملل اوضرعتي لو 6 ع وطتلا وهف داروألا نم هرايتخاب

 .طقف ظفللا ىلإ دئاع : يأ ،‘ث)ىظفل هيف فالخلاو :(٤)ىكبسلا نبا لاث

 هنأ ىلع رثكألا ؟همامتل بجيف هيف ع ورشلاب ابجاو بلقني له بودنملا يف اوفلتخاو
 بهذو ئ ) هل كرت هنم لعف 1 لطبملا همامتإ كرتو . هكرت زوجي هنأب اوللعو {| افبجي ال

 بج وأف ،©')ه ركنأ الت الوف : ىلاعت هلوقل 3("همامتإ بوجو ىلإ ةفينح وبأ
 ريمأ ع وطتملا مئاصلا : ثيدحب صضروعو 0 ءاضق نيبودنملا موصلاو ةالصلا مامتإ كرتب

 امهلوانتت الف ، ةالصلا موصلا ىلع ساقيو ،‘“)رطفأ ءاش نإو ، ماص ءاش نإ هسفن

)١( 

()٢( 

(٣) 

(٤( 

)٦( 

(٧( 

(٨) 

(٩) 

 مامإ هنع ذخأو ئ يزورملا لافقلا ىلع هقفت ةيعفاشلا ءاملع نم 0 يزورملا دمحأ نب دمحم نب نيسحلا

 يلكرزلا ، ٦٥٣ص غ ٤ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا . ه ٤٦٦٢ ةنس يفوت ، يوغبلاو نيمرحلا

 ٢٥. ٤ص ٢ج (مالعألا)

 .٨٧٢ص ء ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يوغبلاك

 . ةزمه ريغ نم ناك ب يف

 ىلإ لقتناو \ه٧٢٧ ةنس ةرهاقلا يف دلو ، ةيعفاشلا رابك نم ، يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولادبع

 هابشألاو عماوجلا عمجو ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط : هبتك نم 0 ماشلا يف ةاضقلا ءاضق ىلو { اهنكسف قشمد

 .٤٨١ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٨٧٣ص ٨ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا . ه ٧٧١ يفوت ، رئاظنلاو

 ةياهن) نسحلا نب ميحرلادبع يونساألا ، ٠٩ص ١ ج (عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، يبرعلا نبا لاق اذكو

 .٦ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢٨٠ - ٧٧٣ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٧ص ١ج (لوسلا

 حرش) راجنلا نبا ، ٤٢٨٣ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ١٩ص ١ج (عماوجلا عمج) يكبسلا نبا

 .٧٠٤ص ١ج (رينملا بكوكلا
 ىلع حيولتلا) رمع نب دوعسم ينازاتفتلا « ٥٧٢ - ٥٧٣ ص ي ٢ج (رارسألا فشك) زيزعلادبع يراخبلا
 .كلام مامالا ىلإ إ ٩٠٤ص : ١ ج (تومح ر رلا حتاوف) يراصنالا ٢ ص٥ ١٢. ج (حيض وتلا

 ٣٢٣. مقر ةيآ (ةيندم) دمحم ةروس ح ميركلا نارقلا

 )٦( ثيدحلا مقر ، موصلا باتك كردتسملا) مكاحلا هجرخأ ٦٨/١٥٩٩ ، ج١ © ص٦٠.٥ هل ظفللاو 3

 موصلا باتك (يذمرتلا نتس) يذمرتلا هسفن نيمأ ظفلب يناه مأ قيرط نم يقهيبلاو يذمرتلا هجرخأو ]

 ثيدحلا مقر © همامت لبق هنم جورخلاو ع وطتلا مايص باي ٨٢٤٧. ح ٤ ث ص٦ ٢٧. حيحص ثيدح وهو

 (يةدمرتلا ننس حيحص) ينابلألا ج١ ص٢٢٣.
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 ىلإ ليع - هلل ١ همحر ١) ةمئألا بطق تيأرو ئ ةلدألا نيب اعمح ةيآلا يف 9 امعألاا

 .'""بوجولاب لوقلا

 ببسلا مايق عم ئراط رذعل ةلوهس ىلإ ةبوعص نم لقتنا نإ يعرشلا مكحلاو
 ليلدلا فالخ ىلع تبث ام ةصخرلا : ليقو '"ةصخر يمس يلصألا مكحلل

 ىلع يقب نإو & تاراجإالا فانصأو ‘آايارعلاو ‘“هلسلاك كلذو 5 ؛ارذعل

 ال ةميزع ‘")ضئاحلا ىلع موصلاو ةالصلا كرت بوجوف ، ةميزع يمس ريغتي مل هلصأ

 ةلوهس ىلا لعفلا بوجو يهو - ةبوعص نم لقتن انإو مكحلا نال 3 ةصح ر

 هلاقتنا ناف ئ نيتقولا كاردإ وهو يلصالا ببسلا ءاقب عم _- كرتلا بوجو يهو

 ا لعفلا دوجو هعم نكمي الام عناملا نأ عن املاو رذعلا نيب قرفلاو ئ رذعل ال عنام

 9 اح امهدوجو نكمب ال موصلاو ةالصلاو { ةقشم عم هدوجو نكمأ '١ممر رذعلاو

 .امهايإ هلاطبإل الصأ ضيحلا
 هتافلم نم ، ه٦٣٢١ ةنس رئازجلاب بازيم دلو ، ةيضابإلا رابك نم ، شيفطأ ىسيع نب فسوي نب دمحم )١(

 (صلاخلا بهذلا ةمدقم) قاحسا وبأ شيفطا \ه٢٣٣١ ةنس يفوت لينلا حرشو دازلا نايميهو ريسفتلا ريسيت
 .٦٥١ص « ٧ج (مالعألا) يلكرزلا ، ١٢٧ ص (ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد) تشوعأ ، ٢ص

 الفن ماص نإ نمو :هلوق نم تمهف ام بسح كلذ ىلإ ليمي ال بطقلا نأ صلاخلا بهذلا يف هتيأر يذلا )٢(
 فسوي نب دمحم بطقلا ملعلا ضرفلا ءادأ دعب لضفألا نإف { هب لغتشاو رطفأ هخسن وأ ملعلا نع فعض
 .٨٥٢رص (صلاخلا بهذلا)

 )٣( (عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص؛٠!١٢.

 نب دمحم بطقلاو ، ٠٢١ص ، ١ج (يونسألا حرشب جاهنملا) ، يونسألاو يواضيبلا كلذب لاق نمم )٤(
 (ىفصتسملا) دمحم نب دمحم يلازغلا : يف ةميزعلاو ةصخرلا فيرعت رظناو ، ٢ص (صلاخلا بهذلا) فسوي

 ١ج (ماكحاألا لوصأ يف ماكحإلا) ىدماألاو { ٢٧٤١ص (تافيرعتلا) يناجرجلاو ، ٨٩ص ١0ج

 (هققلا لوصأ يف باتك) ديز ني دومحم يشماللاو ، ٥٨ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلاو 6١١ ٤ص

 .٧٥٤ص & ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلاو 0٦٩ - ٨٦ص
 نب رماع يخ امشلا 3 مولعم لجأ لإ فصرلاب ةعلسلا طبضتو ‘ نمنلا هيف لجعي ع ويبلا نم عون : ملسلا )٥)

 سوماقلا) يدعس بيبح وبأ . ٦٢ ٢ص ٨ج (لينلا باتك حرش) بطقلا . ٥ ٤ص ٦ج (حاضيإلا) يلع

 .٢٨١ص (احالطصاو ةغل يهقفلا

 بيبح وبأ يدعس ، ٨١٢ص (ةبلطلا ةبلط) يفسنلا . اليكرمتب ةلخن سوؤر يف بطر عيب وه : ايارعلا )٦(
 . ٠ ٥ ٢ ص (يهقفلا سوماقلا)

 .ءايلاب ضياحلا أ يف ()

 .ءارلا فرح ريغ نم امي ب يف )٨(



 « < لوص٨لا لوصق « <

 :ركفلاو '"×")بولطم ىلإ هيف حيحصلا ركفلاب لصوتلا نكميام : وه ليلدلاو
 اوفلتخاو & لقعلاب كردي نأ هنأش نم ام : يأ ،‘؛تالوقعملا ىف سسفنلا ةكرح

 يف نظلاو & لوألا يدنع حجارلاو 3'"١يرورض وأ يبسك هنع لصاحلا ملعلا له

 فلختك فلختي دقف ؟ةداع امولعم نوكي له - اضيأ - اوفتخاو 3‘٠)لعلاك اذه

 كفني الف ؟اموزل وأ \ةداعلل قراخ ءيش ثودح لجأل رانلا ةسامم نع قارحالا

 رخفلاو ، لوألا ىلإ "يرعشألا بهذ « ضرعلا دوجول رهوجلا دوجوك الصأ هنع
 . )ىناثلا ىلإ '_يززارلا

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤( 

(٥) 

(٦) 

)٧( 

(٨( 

(٩) 

 مدعل ةقيقح اباطخ لزألا يف ىمسي ال : ليق "ا٠هتبثم دنع يسفنلا مالكلاو

 .د & ٨٩١٦١ص ث ٤ج { لادلا لصف ماللا باب (حاحصلا) يرهوجلا . هب لدتسي امو { دشرملا : ةغل ليلدلا

 ٤٠ ١. ص (تافيرعتلا) يناجرجلا ، ٣٠ ٤ص © ١ج ي لادلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ

 لدعلا رصتخ) يخامشلا ، ١٦ ٤ص ث ١ج (عماوخجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤ ١ ٠ص (تافيرعتلا) يناجرجلا
 .٢١ص 8 ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا س ٩ص (فاصنإلاو

 .ءايلاب يريخ أ يف
 6©٧٢١ص - ١ جح (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا ٢١ ٧ص (تافيرعتلا) يناجرجلا

 .!! ص . ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا

 حرش) يلحملا . يرورض وأ يبسك هيف رظنلا حيحصب لصوتلا بيقع لصاحلا بولطملاب ملعلا له يأ
 ١ ص٩ ١٢. ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 .٩٦١ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ةرورضلا وأ باستكالا يف يأ

 ءةلزتعملا بهذم ىقلت ، ةرصبلا يف ه٠٦٢ ةنس دلو } يرعشألا بهذملا مامإ ، قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع
 مث ، ةلزتعملا بهذم ىقلت 3 ةرصبلا يف ه٠٦٢ ةنس دلو ، يرعشألا بهذملا مامإ ، هفلاخو هنع عجر مث
 يفوت ةنايدلا لوصأ نع ةنابإالاو نييمالسإلا تالاقمو ةمسجملا ىلع درلا هتافلئوم نم © هفلاخو ، هنع عجر
 © ٢٩ ٤ص (مالكلا تارذش) دامعلا نبا آ ١٨ص © ٧ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا . ه٢٣ ٤ةنس
 .٣١٣ص © ١ج (تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا) يدابعلا « ٢١٤ص ١ج (يفصتسملا) يلازغلا

 :ليقو ٥٤٣& ةنس دلو ثةيعفاشلا رابك نم ‘بيطخلا وبأ هتينك ،يركبلا نيسحلا نب رمع نب دمحم
 3ملاعملاو }لوصحملا :اهنم ةدع بتك هل ،ينانمسلا لامكلا ىلع هقفتو ،هدلاو ىلع لغتشا ه٥ ٤ ٥هةنس

 تارذش) دامعلا نبا ڵ ٨١ ،٧ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نيا .ه٦ ٠٦ ةنس يفوت ،ةيلاعلا بلاطملاو

 ٢٦٢٣. ص ،٤ج (مالعألا) يلكرزلا .٩٢١ص ،٤ج (بعذلا

 .٧٤۔=٦٤ ص ،.١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ،٩٢١ص ،١ج (عماوجلا عمج) يكبسلا نيا
 ملع يف فقاوملا)دمحأ نب نمحرلا دبع يجيالا ۔إ١! ٤٩ ص .ج (ناهربلا) ينيوجلا .ةرعاشألا هتبثأ )١٠(

 (تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا) يدابعلا ،٢١٤ص ،١ج (يفصتسملا) ىلازغلا ٢٩ ٤ص (مالكلا
 ۔.٣١٣ص ١ جح

 ) م

:
-
 م 6 

 < :ا .

٩ 



2,232 

 _ے۔س. _ "٦
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 & مهفي نم دوجو دنع لازي ال اميف ةقيقح ")هامسي امنإو ، كاذ ذإ هب بطاخي نم

 ٨) )دوجوملا ةلزنم دجويس يذلا مودعملا ليزنتب ةقيقح )1 )هامسي ليقو 5 هايا هعامساو

 هذه هب قلعتت نم مدعل ال :ليقف ؟اهريغو ربخو يهنو رمأ ىلإ لزألا يف عونتي لهو
 ةنداح عاونألا نوكتف { هب قلعتت نم دوجو دنع اهيلإ عونتي امنإو &'")كاذ ذإ ءايشألا

 دجويس يذلا مودعملا ليزنتب ")لزألا يف هعونتب : ليقو 5 اهنيب كرتشملا مدق عم
 اهتكرح امأو ، تالوقعملا يف سفنلا ةكرح وهو ، ركفلا وه رظنلاو ، دوجوملا ةلزنم

 وأ ابودنم وأ ابجاو هيف نوذأملا فلكملا لعف : نسحلاو "ث)لييختف تاسوسحملا يف

 ةميهبلاو "")مئانلاو يهاسلاو يبصلاك - اضيأ - فلكملا ريغ لعفو : ليق ،احابم
 مومعلاب ولو 5 هنع يهنملا فلكملا لعف :حبقلاو ، هنع "هني ملام نسحلا نأ ىلإ ارظن
 مارحلا هيف لخد امك ، ىلوألا فالخ حيبقلا يف لخدف « بدنلا رماوأ نم دافتسملا
 هنأل } احيبق سيل ىلوألا فالخ ىنعمب هوركملا :0ث»نيمرحلا مامإ لاقو 3هوركملاو
 غ وسي هنإف حابملا فالخب ئ هيلع ءانثلا غ وسي ال هنأل ؛انسح الو ئ هيلع مذي ال

 نأ للا ارظن _ اضيأ _ ةطساو هلعج مهضعب نأ ىلع © هب رم وي ل نإو ا هيلع ءاننلا

 .لاح ةقيقحو ناث لوعفم 0 اهلاق 5 ةقيقح اياطخ مالكلا ىمسي : مالكلا لصأ )١(

 )٢( ى ؟ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ص١٣٨.
 تاريرقت) نمحرلادبع ينيبرشلا . ناطقلا بالك نب ديعس نب هللادبع ىلإ لوقلا اذه ينيبرشلا بسن )٢(

 .٩٣١ص ١ج (عماوجلا عيمج ىلع ينيبرشلا

 )٤( ء ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا هححصو ص٨؟١٢.

 وه ركفلا :لماشلا يف هلوق نيمرحلا مامإ نع لقن مث ، نظ وأ ملع ىلإ يدؤملا ركفلا :رظنلا ، يشكرزلا لاق )٥(
 نوكي ال دقو } ارظن ىمسيف ، نظ وأ ملع بلطب نوكي دق كلذو ، دصقلاب الاقتنا يناعملا نم سفنلا لاقتنا
 (طيحملا رحبلا)يشكرزلا . رظنلا نم معأ ركفلاو ، اركفو اليخت لب ارظن ىمسي الف ء سفنلا ثيدح رثكأك
 نبا 0 ٧٣١)ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا {.٢٣٠١ص ا ١ج (عمللا حرش) يزارشلا : رظناو إ ٢٤ص ١ ج
 .٧ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٤١ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 .ءايلاب ميانلا أ يف )٦(

 .ههني ب يف )٧(

 )٨( يف حبقلاو نسحلا تافيرعت ركذ مدقت ص٥.

 زاجحلاو دادغب ىلإ لحرو ، ه ٤١٩ ةنس دلو ، ةيعفاشلا ءاملع نم ينيوجلا فسوي نب هللادبع نب كلملادبع ()
 .ه ٤٧٨ ةنس يفوت ، لوقعلا كرادمو & داشرإلاو ناهربلا : هتافلاوم نم ي ةنيدملاو ةكم رواجو ، ملعلا بلطل
 يلكرزلا 0 ٧٦١ص & ٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ٥٦١ص ح (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا
 .٠٦١ص ٤ج (مالعألا)
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 مذلاو حدملا بيترت ىنعم ١) )حبقلاو نسحلا نأ يف مدقت امك هيلع ءانثلاب رمأ ام نسحلا

 ناكلالإو « بجاوب سيل هعنتمم مأ لعفلا زئاج ناك ءاوس كرتلا زئاجو ،‘!)يعرش
 هلوقل رفاسملاو ضيرملاو ضئاحلا ىلع موصلا بجي : ءاهقفلا رثكأ 9 اقو ‘ كرتلا عنتمم

 لع

 كرتلا زاوجو {&كهودهش ءالؤهو ئ ) هملق َرََتلآ ٨4 ذم دهت مق ظط : ىلاعت

 ©٨ث)ريذللا رفسلاو ضرملاو ،‘؛اضيأ لعفلا نم عناملا ضيحلا وه يذلا مهرذعل مهل
 هب يتأملا ناكف & مهتاف امل ءاضقلا مهيلع بجي هنألو ، هنم نيعنام ريغ نارذنع امه

 3‘٨×٧)عما وجلا عمج ىلع هحرش يف )يلحملا لالجلا هاكح اذك & تيافلا نع الدب
 هب تبث يذلا لوألا رمألاب تباث وه امنإ ءاضقلا بوجو نأ ىلع ىنبم اذه : تلق

 توفلا لوصحو ئ لوألا بوج ولاب (٦ةمذلا لغشل ئ يدنع حجارلا وهو( ءادألا

 .حيبقلا ب يف )١(
 )٢( رظنا ص٥٠.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نارقلا ١٨٥.

 عنم يفاني ال مهل كرتلا زاوج و ، امهل ةبسنلاب هكرت زاج امهيلع بج و موصلا نأ عم ءاسفنلاو ضئاحلا نأ ينعي )٤(
 ءاضيأ لعفلا نم عنم هنإف كرتلا زاجا هنا امك ضيحلاو « ضيحلا وه يذلا مهرزعل مهل كرتلا زاوج نال ، هبوجو
 ماص نم ناف ،هنم نيعنام ريغ امهنكل مايصلا كرت نازيجي نارذع امه نيذللا رفسلاو ىضرملا فالخب اذهو
 .هب دتعي ال ضيحلا ءانثأ اهمايص نإف ضئاحلا فالخب ءاضق هيلع بجي الو هيلع ام ىدا دقف هضرم وأ هرفس يف

 )٥( ربخلا ىلع فوطعملل ةفص فلألاب باوصلا لعلو ءايلاب نيتخسنلا يف اذك .

 سمشلا نع ةيبرعلاو هقفلا لوصأ ذخأ ، ه١٩٧ ةنس ةرهاقلاب دلو ، يعفاشلا دمحم نب دمحأ نب دمحم )٦(
 تاقرو حرشو © عماوجلا عمج حرش : هتافلاوم نم © ينيقلبلا لالجو يروجيبلا نع هقفلاو ث يوامربلا

 تارذش) دامعلا نبا « ٥٩٥ص ث ١ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح ه ٤٦٤ ةنس يفوت ، نيمرحلا مامإ

 ٢٢٣. ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا . ٧٤٤ص ؤ ٩ج (بهذلا

 )٧( ىلع « ه١٧٧ ةنس يفوتملا يكبسلا يلع نب باهولادبع هفلأ ، هقفلا لوصأ يف باتك & عماوجلا عمج ©
 هحرش يف ام ةدبز ىلع لمتشم & فنصم ةئام ءاهز نم هعمج هنأ هفلوم ركذ روهشم رصتخم باتك وهو

 بتك ةعبسو تامدقم ىلع هبترو ، راصتخالا يف ةغالبو تادايز عم جاهنملا و بجاحلا نبا رصتخم ىلع ،

 ةفيلخ يجاح { يشكرزلا هللادبع ني دمحم نيدلا ردب حرشو ، يلحملا لالجلا حرش اهنم & ةريثك حورش هلو

 (نونظلا فشك) ج١ ص٠٥٩٥.

 )٨( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص١٦٦ - ١٦٨.

 )٩( لاذلا لصف ميملا باب (ناسللا) روظنم نبا ، مامذ اهعمجو ث ةلافكلاو دهعلا : ةمذلا ج١٢ ص٢٢١ {
 يهو 7 ةيلهألا : يه نييلوصالا نع ةمذلاو ، ٧٢٢)ص ١ج ى لاذلا باي (طيسولا مجعملا)سينأ ميهاربإ
 دتعي هجو ىلع هنم لاعفألا رودصل هتيحالصو ء هيلع وأ هل ةعورشملا قوقحلا بوج ول ناسنالا ةيحالص
 ىلع قوقح هل نوكت نا اهاضتقمب حلصي اهيلع رطف ناسنالا يف ةقص يه ةمذلاف ءاهقفلا دنع امأ ، اعرش هب

 (هقفلا لوصأ) لضاف ي ريغلل قوقح بجتو ريغلا ص٥٧.
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 ردبلا مهنم ءاملعلا نم اهلغشيف ، لوألا اهلاغتشا نع ةمذلا غ رفي ال تيوفتلا وأ

 اولاق ،‘"»ادألا ليلد ريغ ليلدب تبث ءاضقلا نأ ىلإ - ىلاعت هللا همحر "اهيخامشلا

 توبث عم موصلا ءاضق يف '")رخأ مايأ نم ةدعف : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم

 : ثيدحب ةالصلا ءاضق يفو ،‘٠همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف ليلدب هبوجو

 هذه :انلق ،‘٦)ه ةزكَصلا اوميِقأَو لف ب اهبوجو تبن دقو ،'}اهركذ ىتم اهلصيلف
 اذإ : لاق هنأكف ، ذئتقو ةمذلا ةءارب مدعل ، قباسلا سيسأتلا كلذ ىلع ديكأتلاك ةلدألا

 .'')زمأتف ، ةلأسملا هذه ىلع انداريإ ىهتنا . انه هب اوتأف ، كانه لعفلاب نايتإلا نكميمل

 باجيإلا يف ةقيقح وه له رمألا نأ ىلع ينبم فالخ هب ارومام بودنملا نوك يفو

 وهف ، لعفلا بلط يف وأ ،‘٨يزارلا مامإلا هحجرو هب ارومأم ىمسي الف لعفا ةغيصك
 حابملا يفو - اضيأ - هيف اوفلتخاو 5'٠ه×؟ليدمآلا هحجرو ىمسيف اعرش بولطم

 ءةيضابإلا خيرات يف ريسلا باتك هل ، برغملاب { ةيضابإلا ءاملع رابك نم { دحاولادبع نب ديعس نب دمحأ )١(
 (مالعألا) يلكرزلا ، ه٨٢٩ ةنس يفوت & فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرشو ، فاصنإلاو لدعلا رصتخمو
 ١. ١٣ص (ةيضابإالا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد) تشوعأ 0 ١٣١ ص ١ج

 .هئاضقو تقؤملا رمألا يف اهيلع قيلعتلاو ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يتأي فوس )٦٢(

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٨٥.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ي ميركلا نآرقلا ١٨٥.

 الإ اهل ةرافك ال ، اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم ظفلب كلام نب سنأ قيرط نم يراخبلا هجرخأ )٥(
 مقر ح اهركذ اذا لصيلف ةالص يسن نم باب 6 ةالصلا تيقاوم باتك (يراخبلا حيحص) يراخبلا كلذ

 الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم ظفلب ملسم هجرخاو ، ٤٨ص ٢ج ٥٩٧ ثيدحلا
 ٥ ح ئ هليجعت باجتساو ةتئافلا ءاضق باب ئ ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك (ملسم حيحص) ملسم :كلذ

 ثيدح اهيسن وأ ةالص نع مان نم باي 3 ةالصلا ، مجعملا (هجام نبا ننس) ةجام نبا هجرخأو ١٥\ ٤ص
 { اهيسن وأ ةالص نع مان نم باب ع ةالصلا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وبأو . ٤٨٢ص . ١ج ٦٩٨

 .١١!٥ص ي ١جا ٤٣٢٥ ثيدح

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٤٢.

 .هئاضقو تقوملا رمألا لصف يف اهيلع قيلعتلاو ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يتاي فوس )١(
 )٨( لوصحملا ، يزارلا رخفلا ج٢ ص٤٤.

 .٥٧ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا ٢٦١ص ٢ج (ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا) يدمآلا ، يلازغلا اذكو ()
 ماشلاو دادغب يف ملعت ) ةيعفاشلا رابك نم 0 (ركب رايد) دمآب ١ ٥٥ ةنس دلو ‘ يبلغتلا ملاس نب دمحح نب يلع )١٠(

 يفوت بابلألا بابلو ، راكفألا راكبأو ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا : هبتك نم 0 اهب سردف { ةرهاقلا ىلإ لقتناو
 .٢٣٣ص ي ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٢٩٣ ص ع ٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، قشمدب ه١٣٦ ةنس
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 مازلإلا فيلكتلا نأ ىلع ءانب ")امهب افلكم سيل نأ حصألاو ؟ال مأ امهب فلكم له

 ")بطقلا ردص هبو ، حيحصلا وهو 3 لعفلا بلط قلطم ال ، ةقشم هيف ام مازلإ وأ
 & مهراتخم وه هب اوردص ام نأ & نيفنصملا ةدعاق يه امك 5©")هبهذ يف - هللا همحر

 فلكم هوركملاو بودنملا نأ ىلإ 'ث)ينالقابلا ركب وبأ بهذو ، هريغ اوحج ري مل اذإ
 دازو « فكلاو لعفلا بلط قلطم فيلكتلا نأ ىلع ءانب مارحلاو بجاولاك ، امهب

 بوجو ثيح نم هب فلكم هنإ :لاقف 3 حابملا كلذ ىلع ٥) )ينييارقس الإ قاحسإ وبأ

 .'")ماسقألل اميمتت هتحابإ داقتعا

(١( 

()٢( 

(٣) 

(٤( 

(٥) 

)٦( 

  

 (لوخنملا) يلازغلا : رظناو ، ٥٦١ص ١ج (ماكحالا) ةيعفاشلا نم رثكألا نع هاكح و يدمآلا هحجرو
 ريمأ ، ٨٦١ص (لوصألا دئاوز) يونسألا ، ٧ ٥ص ١ج (لوصاألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا ، ١٢ص

 .٢١١ص ١ج (تومحرلا اوف) يراصنألا « ٢٢ ٤ص ٢٦ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب

 .٥ص صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا ، فسوي نب دمحم بطقلا

 وهو & شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا مامإلل نراقم يهقف باتك ، صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا
 ٣. ص (صلاخلا بهذلا باتك ةمدقم) شيفطأ قاحسإ وبأ : رظنيو ، دحاو دلجب يف عقي عوبطم باتك

 ةرصبلا لهأ نم {© يرعشألا بهذم ىلع ملكتملا { ه٨٣٢٣ ةنس دلو ؤ ركي وبأ دمحم نب بيطلا نب دمحم

 يدادغبلا ه ٤٠٣ ةنس يفوت ، داشرإلاو بيرقتلاو ، مالكلا قئاقدو نآرقلا زاجعإ : هبتك نم ، دادغب نكسو
 .٦٧١ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٩٧٣ص ٥ج (دادغب خيرات)
 روباسين خياشم ةماع ملعلا هنع ذخأ ، ملكتملا يعفاشلا هيقفلا ، نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 تايفو) ناكلخ نبا « ه٨١٤ ةنس يفوت ، نيدحلملا ىلع درلاو نيدلا لوصأ يف يلحلا عماج هتافلئوم نم
 .٦٥٢ص ١ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا & ٨٢ص ١ج (نايعألا

 ©٥٦١ص ١ج (ماكحاألا لوصأ يف ماكحإلا) يدمآلا ، ٥٧ص ١ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا
 رحبلا) يشكرزلا 5 ٨١٦١ص (لوصألا دئاوز) يونساألا ١٧١. ص ١ج (عماوجلا عمج) يكبسلا نبا

 ٣٦٨. ص ١ج (طيحلملا
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 « » لوصخا لوصف : ٭ ٭

 لوألا لصفلا

 بجاولل حابملا ةيسنج ىلع مالكلا

 نبا لاق ؟ال مأ بجاولل !)رسنج وه له حابملا يف اوفلتخا نييلوصألا نأ ملعا

 امهنأل :هل سنج هنإ :يلحملا لالجلا لاقو ""هل اسنج سيل هنأ حصألا : يكبسلا
 عنملا لصفب بجاولا صتخاو « لعفلا نذإ يفامهكارتشال : يأ .امهلعف يف نوذأم
 الف ، ءاوسلا ىلع كرتلا يف نذإالا لصفب - اضيأ - حابملا رصتخاو &‘"كرتلا نم
 ريخملا ىنعمبو 5 اقافتا بجاولا سنج هيف نوذأملا ىنعمبحابملا ذإ ؛ ىنعملا يف فالخ
 .‘٤)روهشملا وهو اقافتا هل اسنج سيل هيف

 نبا ")رصتخم ىلع هحرش نم ىهتنا ")يظفل عازنلا نأ قحلاو :)يناهفصألا لاق

 طباوض) ةكنبح « يناديملا أ ١ ٧٠ص (تافيرعتلا) يناجرجلا ، عاوناب نيفلتخم نيريثك ىلع لاد مسا :سنجلا )١(
 .٩٣ص (ةفرعملا

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص١٧١٢.

 هلوق أدتبا مث ، ليق ةظفلب هردص عمجلا ىلع هحرش يف لالجلا نكل & يلحملا لوقلا نأ فلؤملا مالك رهاظ )٢(
 .٣٧١ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا - اضيأ - حابملا صتخاو : انلق : ظفلب كلذ دعب

 )٤( ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ١٧٢ (طيحملا رحبلا) يشكرزلا : رظنيو ء ج١ ص٣١٢.

 املاع ناك > قشمد لا لحرو . ناهبصأبي ھ٦ ٤ ٧ ةنس دلو ئ دمحأ نب نمحرلادبع دومحم وه ٤ يناهفصألا ) ( ٥

 يفوت ئ بجاحلا نبا ةيفاك حرشو ٤ راونألا علاطم حرشو ئ يواضيبلا جاهنم حرش ٤ هبتك نم ٤ تايلقعلاب

 ةلاحك ، ٦٧١ص ٧ج (مالعألا) يلكرزلا ، ١٨٢ص ٨ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ه٩٤٧ ةنس
 ١٧٢. ص ١٦ ج (نيفلوملا مجعم)

 مساقلا نبا ئ تانيبلا تايآلا يف ةرابعلا هذه لقن يدابعلا مساقلا نبا تدجو دقو 6 حرشلا اذه ىلع علطا ل ) ( ٦

 .٢٠٢ص ١ج (تانيبلا تايالا)

 هباتك نم هرصتخا ) بجاحلا نب ارصتخع وا ل يلوصالا ىهتنملا رصتخم ىمسللا وه 6 بجاحلا نبا رصتخم ( ٧)

 نع ممهلا روصق ىأر امل هرصتخا هنأ هتمدقم يف ركذ ، لدجلا لوصالا يملع يف لمألاو لوسلا ىهتنم
 نيدلا دضعو يزاريشلا دوعسم نب دومحع مهنم ءاملعلا نم عمج هحرش دقو ‘ زاجي)لل اهليمو راثا

 .٣٥٨١ص ٢٦ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح ، يجي]لا
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 ام (ٹيفارقلا ةمالعلل "لوصحملا حرش نع "يدابعلا مساق نبا لقنو "'١بجاحلا

 ريسفت وهاذهو « مارحلا ىوس اهنع جرخيالو ،حابملاو هوركملاو بودنملاو

 ىهتنا ، نورخأتملا نيفرطلا ”ىوتسمباهرسف امنإو ةنسلا دراوم ىف تباثلاو نيمدقتملا
 .()ملعأ هللاو

 ح _ جج

 هرمج > حرصت ؟ .الككككجختتم» ,, ,
 اي ص -

 ©&بجاحلا نبا هتينك {&ك ه٥ ٠ ٧ ةنس رصم ديعص نم انسأ يف دلو ) ركي يبا نبا رمع نب نامثع { بجاحلا نبا ) ( ١

 هتافل؛وم نم & قشمد يف نكسو & ةرهاقلا يف أشن 3 لصالا يدرك 7 ةيبرعلا ءاملع رابك نمو { يكلام هيقف

 .ةيردنكسالاب ،ه٦ ٤٦ ةنس يفوت { لملاو لوسلا ىهتنم رصتخمو ، فرصلا يف ةيفاشلاو ، وحنلا يف ةيفاكلا
 يلكرزلا ، ٥٦٠٤ص ٧ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٨٤٢ص ٣٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا
 .١١٢ص ٤ج (مالعألا)

 نيدلا باهشب بقلملا يعفاشلا يرهاقلا يدابعلا غابصلا مساق نب دمحأ 3 يدابعلا مساقلا نبا )٢( )٢(
 يفوت ، تانيبلا تايآلاو ، ينيوجلا مامإلل تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا هتافلؤم نم ، سابعلا يباب ىكنملاو
 ١ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٩٣١١ص ٢ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح & ه ٤ ٩٩ ليقو ،ه٢٩٩ ةنس
 .٨٤ص ٢٦ج (نيفلوملا مجعم ةلاحك)اضر رمع ع ٨٩١ص

 نيب لوطم حرش وهو & تادلجم ةعست يف لوصحلا حرش يف لوصألا سئافن ىمسملا لوصحملا حرش )٢(
 ٢ ص٥ ١٦١. ح (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح رظنيو لوصحملا تاقلغم نم اريثك يفارقلا هيف

 نم © رصع أشنو دلو ئ ةيكلاملا ءاملع نم 0{© سابعلا وبأ نمحرلادبع نب سيردإ نب دمحأ ئ يفارقلا ( ٤)

 ١ج (مالعألا) يلكرزلا . رصم يف ه٤٨٦ ةنس يفوت ، قورفلاو ، ةريخذلاو 3 لوصفلا حيقنت حرش هتاقلوم

 .٨٥١ص ١ج (نيفلئوملا مجعم) ةلاحك ، ٤٩ص

 .ءايلاب يوتسع.أ يف )٥)

 )٦( (لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن) يفارقلا ج١ ص٢٣٩ - ٢٤٠ ، (جاهنملا جارعم) يرزجلا ج١
 ص٥٦ نبا & ٨٦٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٨٢ص ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا

 (تانيبلا تايآلا) مساقلا ج١ ص٢٠٨.
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 يت اثلا لصفلا

 حابملا ىلع مالكلا
 حصألا :يكبسلا نبا ةمالعلا لاق ؟ ال مأ هب رومأم حابملا له- اضيأ اوفلتخاو

 بحأو : يأ ""هب رومأم هنإ : (" )يبعكلا لاقو 5‘١وه ثيح نم هب رومأم ريغ هنأ

 &‘ُفذقلا كرت توكسلاب ققحتيف ، ام مارح كرت هب ققحتيو الإ حابم نمامذإ

 امو ، بجاو مارحلا كرتو 3 هب الإ متي ال ءيشلاب ققحتي امو « لتقلا كرت نوكسلابو
 .بجاو حابملاف « بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال

 نأ كلذ حاضيإ : عماوجلا عمج حرش ىلع (ثتيشاح يف مساقلا نبا ةمالعلا لاق
 امم هريغ وأ حابملا كلذ وه مارحلا كرت يف بجاولا نأ ىنعمبريخملا بوجولا دارملا

 ققحتي يتلا رومألا دحأ هنإ ثيح نم بجاو حابملا كلذف « كرتلا كلذ هب ققحتي
 نأ ىفخي الو « هصوصخ ثيح نم ال مارحلا كرت وه يذلا بجاولا اهنم لكي
 ةبيغف ، هل ةيفانملا رومألا نم ءيش دوجوب الإ هققحت روصتي ال مارحلا نع سفنلا فك

 ملكتلا وأ اهادع امع توكسلاب سبلتلاب الإ اهنع فكلا روصتي ال الثم ديز
 اهوركم وأ امارح وأ ابجاو وأ ابودنم وأ ملكتلا وأ توكسلا كلذ ناك احابم اهريغب

 (يفصتسملا) يلازغلا كلذب لاق دقو ، ١٧٣ - ٢٧١؟ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )١(
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ، ٨٦١ص ١ج (ماكحألا 7 ماكحإلا)يدمآلاو . ٥۔٤٧ص ١ج

 نم ال هلصأ ثيح نم يأ :وه ثيح نم :هلوقو (قباسلا عجرملا) .هيلع قافتالا ىكح دقو « ٠٢٢ص ١ج
 .مارح ىدأ اذإ هنع ايهنم نوكي دقو هب الإ بجاولا متي مل اذإ ابجاو بلقني دقف { هل ضرعي ام ثيح

 ةمئأ دحأ « ه ٢٧٢ ةنس دلو مساقلا وبأ ، يناسارخلا يخلبلا ب بعك ينب نم دومحم نب دمحأ نب هللادبع )٢(
 3هتافلوم نم 5 دادغبب ماقأ ، اهب درفنا مالكلا يف ءارآ هلو 2 ةيبعكلا ىمست مهنم ةفئاط سأر ىلع ناك 2 ةلزتعملا
 (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا « ه ٣١٩ ةنس يفوت { ناسارخ رخافمو ، لدجلا بدأو ليذهلا يبأ ةلاقم دييأت
 .٥٦ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٣٩ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٥٤ص ٢ج

 يفوطلا ، ٨٦١ص ١ج (ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا) يدمآلا ، قاقدلا ركب يبأ نع غابصلا نبا هاكحو )٢(
 يلحملا حرش) يلحملا . ٠٧٢؛ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ٧٨٢ص ١ج (ةض ورلا رصتخملا حرش)

 .٣٧١ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع

 الو ربدت ريغ نم ملكت : همالكب نالف فذقو ث ةوقب هب ىمر : افذق ءيشلابو {© رجحلاب فذق ، فذقلا (؛)

 ، ىنزل ءطولا قيطي اريغص وأ اغلاب املسم ث افيفع ارح هريغ فلكم يمدآ ةبسن ، حالطصالا يفو ،لمات
 سينأ ميهاربإ .د & ٤١ ١ ٤ص ٤ج ، فاقلا لصف ءافلا باي (حاحصلا) يرهوجلا ، ملسم بسن عطق وأ

 ٢٩٢٧. ص (يهقفلا سوماقلا) يدعس ، بيج وبأ ۔ ٧٤٩ ص ٢ج ، فاقلا باب (طيسولا مجعملا)

 .تانيبلا تايآلا ، ةامسملا )٥(
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 رابتعاب هنعايهنمو ، هب ارومأم هوركملا وأ مارحلا ملكتلا وأ توكسلا كلذ نوكيف
 ذإ هريغ وأ حابمي"'»سبلتلا ىلع فقوتم مارحلا نع سفنلا فك نأ رهظف ، نيتهج
 هسفنب فكلا كلذ ققحت روصتيالو ٢ )سبلتلا كلذب الإ فكلا كلذ ققحت نكم ال

 .هيف ددرتلا لمتحي ال امم اذهو ، كلذ الإ فقوتلل ىنعم الو

 ")سبلتلا ققحت ىلع مارحلا كلذ نع فكلا ققحت فقوت يف قرف ال هنأ رهظو
 ارطخم مارحلا كلذ نوك وا ، ادوصقم فكلا كلذ نوك نيب فكلا كلذ يف امم ءيشب

 ادوصقم فكلا نكي مل اذإ نكل كلذ انملس :تلق نإف :لاق نأ ىلإ ؟ال مأ 'ثلابلاب
 ققحتي ذئنيح و « مثأي مل نإو بجاولا كرتلاب ايتأ نوكي ال لابلاب ارطخ مارحلا الوأ
 ال ةلأسم يف يتآلا ‘"}ح راشلاو فنصملا لوق :(ث”تلق بجاولا نع اكفنم حابللا

 نأ ىلإ هنع يهنملا نع ءاهتنالا يأ : فكلا (٧)يهنلا يف هب فلكملاف : لعفب الإ فيلكت

 دصق هنع يهنملا نع ءاهتنالا عم يهنلا يف هب فلكملاي نايتإلا يف طرتشي ليقو : )لاق

 .دصقي مل نإ باقعلا بترتيف ، الاثتما هل كرتلا

 طرتشي ال هنأ حصألا نأ ،0'١}٠©‘`يضتقي "أ}هباونلا لوصحل طرتشي امنإو ، ال حصألاو
 مالكلا يف نكل © لابلاب ارطخ كورتملا نوكالو إ كرتلا دصق بجاولاب نايتإلا يف

 .هيف هفلاخ هنأكف دصقلا رابتعا يضتقي ام هيلإ بهذ اميف هل عباتلا ")هدلاو نع لوقنملا

 .ثبلتلا ب يف )١)

 .ثبلتلا ب يف )٢)

 .ثبلتلا ب يف )٢(
 )٤( رمألا كلذ يلابب رطخي ملو ، ثارتكألا وهو سفنلا لاب لابلاو 3 لابلا سفنلا ءامسا نمو ، بلقلا : لابلا :

 باب (سورعلا جات) يديبزلا ب ٠٥٧ص ث ١ج ى ءابلا لصف ، ماللا باب (ناسللا) روظنم نبا ، ينثركي مل يأ
 ج ءابلا لصف © ماللا ج٧ ص٢٣٧٢.

 .ةسومطم فاقلاف تل أ يف )٥(

 .يلحملا لالجلاو يكبسلا نبا امهب دصقي )٦(

 .يفنلا ب يف )٧(
 .حراشلاو فنصملا يأ )٨(

 (٩) (ينانبلا ةيشاحو يلحملا حرشب عيمج) يكبسلا نبا & ح راشلاو فنصملا - مالك يهتني - انه ىلإ ج١ ص٣٠٩.

 .فنصملا لوق ، هلوقل ربخ اذه ، حصألا هنأ يضتقي )١٠(

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اقحال هب فيرعتلا يتأيسو يكبسلا نبا دلاو دصقي هلعل )١١(
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 (١٢)يوامربلا نع هلقنو )لامكلا هلاق اميف رظنلا كل رهظ كلذ تملع اذإو

 يبعكلا ليلد نع صلختلا نكمي هنأ ملعاو : لاق ثيح "!مامهلا نبا هخيش ةراشإو

 كرت نأل ، بجاو وه يذلا مارحلا كرت هب ققحتي حابم لك نأ ملسن ال :لاقي نأب

 وهو ، حجارلا وه امك يهنلا يف هب فلكملا فكلا وه دوجولاب فصوي يذلا مارحلا

 © هل سفنلا ةيعادو لابلاب هروطخ ع رف يتلا ةيدوجولا لاعفألا رئاسل )رياغم لعف
 رطخي نأ ريغ نم هريغ وأ حابم يف اهتكرح وأ هريغو مارحلا نع هحراوج تنكس نمف
 نإو بجاولا كرتلاب ايتآ نوكي الف فك هنم دجوي مل هيلإ سفنلا ةيعاد الو مارحلا هلابب

 © بجاولا كرتلا عامتجا نأ رهظ دقف ، هقح يف يلصألا ءافتنالاب ءافتكا مثآ ريغ ناك

 اذإف ، يموزل يقافتا عامتجا ركذ امم هريغ وأ حابم لعف نم هضرفي امو فكلا ينعأ

 .هريغ وأ حابملا لعفلا نم هنراقي ام ال فكلا وه بوجولاب فوصوملاف اعمتجا
 حرش يف يو امربلا هركذ امك يبعكلا ليلد نع هب صلختي ام نسحأ اذهو

 نأل قحلا وه اذه : تلق &‘")ىهتنا هريرحت يف 'النخيش هيلإ راشأ دقو ‘تيفلا
 حراوجلا نوكس قلطم

 )١( ةيعفاشلا ءاهقف نمو 0 لوصألاب ملاع ئ نيدلا لامك يلاعملا وبأ © فيرش يبا نبا ركي يبأ نب دمحم نب دمحم {

 ةنس دلو ٨٢٢ لح يف دئارفلاو عماوجلا عمج ريرحتب عماوللا رردلا 2 هتافل؛وم نم ح سدقملا 7 يف ه

 ةنس يفوت { ةرياسملا ىلع ةرماسملاو 3 دئاقعلا حرش ٩٠٦ ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا 3 دقملا يف خ ٠ ١

 ص ١٤٣ ص ٢٧ج (مالعألا) يلكرزلا ٠٢.

 هبتك نم ى ةيبرعلاو هقفلاو لوصألا ءاملع نم { يعفاشلا يميعنلا ىسوم نب مادلادبع نب دمح « يوامربلا )٢(
 ءوضلا) يواخسلا }ه١٣٨ ةنس يفوت ، اهحرشو هقفلا لوصأ يف ةيفلأو ، ةدمعلا حرشو ، يراخبلا حرش
 .٦٨٢ص : ٩ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ؟٠٨ص ٧ج (عماللا

 نع ذخأ ه ٧٩٠ ةنس دلو ي ةيفنحلا رابك نم ، يساويسلا ديمحلادبع نب دحاولادبع دمحم ، مامهلا نبا )٣(
 3هبتك نم © يفنحلا نيدلا فيس هنع ذخأو ، مهريغو ، ةعرز يبأو يديمحلا لامجلاو ةيادهلا ئراق جارسلا
 . ٦١!٧ص ٨ج (عماللا ءوضلا) يواخسلا . ه ٨٦١ ةنس يفوت 3 ريرحتلاو ، يدقلا حتفو ةيادهلا حرش
 . ٧٣٤ص ٩ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا

 .ةزمهلاب رئاغم ب يف )٤(

 .باتكلا اذه ىلع علطأ مل (د)

 )٦( (تانيبلا تايآا) مساقلا نبا 3 يساويسلا دحاولادبع نب دمحم يأ ج١ ص٦.

 )٧( ث تانيبلا تايآلا (مساقلا نبا) يدابعلا . لامكلا مالك يأ ج١ ص٢٠٩ - ٠ ٣١.
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 ٤ يلصالا حابملا وه لابلاب هل روطخ الو ، صوصخم مرحم نع اهفكل دصق ريغ نم

 كلذ نع فك هناب دصق فكلا كلذ نرقو هنع فكف لابلاب مرحملا كلذ رطخ اذإف

 &‘_١>حابملا ةرئاد نع جرخو « ذئنيح ابجاو فكلا كلذ ناك هكرتب فلكملا مرحملا

 .(٢)ملعأ هللاو

 رججججج __ نرم ,ر

 دراوححكتتس ,,, ِ
 721--تكک` حورل هتيج ك ك

 رحبلا) يشكرزلا 1 يرايبالاو . ٤ ص ١ ح ) يقصتسمل - )١ ىلازغلا مهنم ءاملعلا نم عمج يبعكل ١ شقان دقو ) ( ١

 ف ةياغ يف وهف هدعبتسا نم هدعبتسا نإو ةلمجلابو : لاق هنأ الإ ، يدمآلاو ، ٢٧١ - ٢٧٦ ص ١ج (طيحملا

 كثتخثو»ر نبا ركذ دقو اذه « ١٩١٦١ص ١ج (ماكحإلا)يدمالا ، هلح هريغ دنع نوكي نأ ىسعو « لاكشالاو صوغلا
 4 هليلد نم ذخؤي امم حرص دق يبعكلا نإف : لاق ثيح يلحملا لالجلا كلذ نيبو 0 يظفل فالخلا نأ يكبسلا

 . كرت ققحت نم هل ضرع ام ثيح نم هب رومأم هنأ نمو 3 هريغ فلاخي ملف ، هتاف ثيح نم هب رومأم ريغ هنأ نم
 هج . ٣٧١ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، كلذ يف هفلاخي ال هريغو ، هب مارحلا

 3 .ةطقاس ىلاعت ب يف )٢(



٥ 0)٥2 
 ح 9 ٠

 « < لوصا لوصف ٭ < +

 ثلاتلا لصفلا

 ؟ال مأ يعرش مكح ةحابالا له
 ىلإ ءاملعلا روهمج بهذف ؟ال مأ يعرش مكح يه له ةيحابالا يف اوفلتخ او

 .حصألا وهو ،كرتلاو لعفلا نيب رييختلا مهدنع يه ذإ }لوالا
 نع جرحلا ءاقتنا مهدنع يهف «ىعرش مكحب تسيل :.ا )ةلزتعملا ضعب لاقو

 ٠ ( ٠ا.. ّ َ . ه _ ¡ه . - يإ ۔ .

 ف ٣ اوفلتخ او . 3 )هدعب رمتسم .عزشلا دورو لبق تبان وهو . اولاق ،كرتلاو لعفلا

 .هبوجو عراشلا خسن اذإ ءيشل بوجولا

 :ليقو ،‘ث)لعفلا يف نذالا نم عبوجو نمض يف ناك يذلا هزاوج يقب :ليقف

 ىقبي :ليقو ،رييختلا تبثيف بلاطلا يفتني بوجولا عافتراب ذإ ،'ثهيحابإ تيقب
 .مزاجلا ريغ ىقبيف ،مزاجلا بلطلا ءاقتنا بوجولا عافتراب ققحتملا ذإ ،'بابحتسالا

 نم الوأ هيلع ناك ام ىلإ رمألا عجريو ،ًائيش هنم خسنلا ىقبي ال ")يلازغلا لاقو
 .٨)ملعأ ىلاعت هللاو ىهتنا .'هحابإ وأ ميرحت

 .ةقرفلا هذهب فيرعتلا قبس )١(

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٨٦١0ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا \٥٧ص ١ ج (ىفصتسلملا) يلازغلا )٢(

 نمف ،ةحابزالا ريسفت يف مهفالتخا وه فالخلا ببس نأ فنصملا مالك موهفمو .١!٣٧ص ١ج (يلحملا
 كرتلاو لعفلا نع ج رحلا ءافتنا اهنأب اهدح نمو يعرش مكح اهنإ :لاق كرتلاو لعفلا نيب رييختلا اهنإ :لاق

 عماوجلا عمج ىلع ينيبرشلا تاريرقت) ينيبرشلا ةمالعلا اذه ىلع هبن دقو .يعش مكحب تسيل اهنإ :لاق

 .٠٧ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا :رظناو !٣٧١ص ١ ج(يلحملا حرشب

 .اوفلتخا دعب اضيأ - ةدايز ١ب١ يف )٣(

 حرشب لوصالا جاهنم)يواضيبلاو 5١٠١ ٥ص ٤ج (لوصألا سئافن حرشب لوصحملا)يزارلا رخفلاو هب لاق )٤(
 يلعلا دبعو \٨٠٢ص ١ج (طيحملا رحبلا ) نورخأتنلا هعباتو ،يشكرزلاو ،؟!٦٢ص ١ج (لوسرلا ةياهن

 .٨٢٢ص ١ج (لوسلا ةياهن) روهمجلا ىلإ يونسإلا هبسنو ١٠٣، ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنالا
 )٥( (لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس) بيخن دمحم ،يعيطملا ج١ ص٢٢٣٧.

 .ًابحتسم هموص يقب خسن امل ءاروشاع مايص نإف ،كلام بهذم لدي هيلعو :لاق يشوطرطلا هاكح )٦(
 .٨٠٣ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 ذملتت ٤٥٠ ةنس سوطب دلو {ةيعفاشلا ءاملع نم يسوطلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ يلازغلا )٧(
 يكبسلا نبا .ه ٥ ٠ ٥ ةنس يفوت ،لوخنملاو كىفصتسملاو نيدلا مولع ءايحإ :هتافل؛وم نم هريغو ينيوجلا مامإلا ىلع

 ٢. ٢ص ٧ج (مالعألا) يلكرزلا ١، ٩ص ٦ج (بهذلا تارذش) داعملا نبا ؛ء١!١٩ص ٦ج (ةيعفاشلا تاقبط)

 يربطلا بيلططلا وبأ يضاقلا هححصو انباحصأ رثكأ لوق وهو ،يشكرزلا لاقو ٧٢. ص ١ ح (يفصتسملا) يلازغلا )٨)

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .يريشقلا نبا هراتخاو ،يربطلا ايكلاو ناهرب نباو ،يناعمسلا نباو قاحسإ وبأ خيشلاو
 .(قباسلا عجرملا) ،©بيرغ وهو يردبعلا هاكح يشكرزلا لاق :رظحلا لإ رمألا عجري ليقو !٩٠٢ص ١ ج

 .ةطقاس ىلاعت ١ب` يف ( )٩
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 عب ارثا لصفلا

 ءايشألا نم مهبم دحاوب رمألا
 وأ نيميلا ةرافك يف امك اهعونب ةنيعم ءايشأ نم مهبم دحاو لعفب عراشلا رما اذإو

 .‘٢)هنيعب ال اهنم ادحاو رمألا بجوأ ، كلذ وأ كاذ وأ دبعلا اذه قتعأك اهصخشب

 باقع اهركتب بقاعيو & تابجاو لعف باوث اهلعفب باثيف '")لكلا بج وي ليقو
 لكب قلعت رمألا نأل هيلع رصتقا اهنم دحاوب بجاولا لكلا طقسيو ، تابجاو كرت

 ملعي نأ بجي هنأل ،‘؛)ىلاعت هللا دنع نيعم اهنم دحاو كلذ يف بجاولا ليقو
 ام رمآلا

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤) 

 .هرخا ىلإ ةدايز ب يف
 (دضعلا حرشب يلوصألا ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، دضعلا هعبتو بجاحلا نبا لوقلا اذه ىلإ بهذ
 وبأ يناعمسلا ، ءاهقفلا روهمج ىلإ يزارلا رخفلاو يناعمسلا رفظملا وبأ هبسنو ، ٢٣٧ - ٥٣٢ص ١ج
 هلقنو : يشكرزلا لاقو © ٩١١ص ١ جح (لوصحملا) يزارلا رخفلا {©٨٠٥1١1ص ١ ج ةلدالا عطارق) رفظملا

 .٧٤٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةمألا فلس عامجإ نع ركي وبأ يضاقلا

 (هقفلا لوصأ يف دمتعملا) نيسحلا وبأ يرصبلا . ةلزتعملا نم نيسحلا يبأو يلع يبأو ماشه يبأ لوق وه
 (ةلدألا عطاوق) رفظملا وبأ ، نييقارعلا ءاهقف نم ةمذرش نع يناعمسلا رفظملا وبأ هاكح و ، ٧٩ ص ١ج
 .٨٥١ص ١ ج

 © هداسف ىلع اقفتا نيقيرملا نأ ىلع ةلزتعملا ةرعاشألا هب مجري امك ةرعاشألا ةلزتعملا هب مجري لوقلا اذه

 - فنصملا ربع هلئاق فرعي مل املو : يونسلا لاق ، ليق ظفلب فنصملا ريبعتك يكبسلا و يواضيبلا ربع دقو
 الو © دبعلل نيعم ريغ ىلاعت هللا دنع نيعم فيلكتلا نأل ؛ لطاب بهذملا اذهو © ليقب هنع - يواضيبلا ينعي

 نال مجارتلا لوق ىمسي لوقلا اذهو : كلذ لبق لاق دقو لاحملاب فيلكتلا نم هنيعب هتفرعم ىلإ هل قيرط

 ٠٤١ص ١ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا . ةرعاشألا نع هنووري ةلزتعملاو ، ةلزتعملا نع هنووري ةرعاشألا
 مهتغلابمو & اهيلع مهدر نمضت ةلزتعملا امنإو ، لئاق هب لقي ل هنأ يدنعو : يكبسلا نبا لاقو - ١٤١

 هل هجو الف ةلزتعملا نع هل انباحصأ ةياور امأو 2 هيلع دري ىنعم راصف { عيمجلاب بوجولا قلعت ريرقت يف

 ناطقلا نبا هاكح : يشكرزلا لاق نكل ، ٦٨ص ١ج (جاهنملا حرش جاهبالا) يكبسلا . مهعداوق هتافانمل
 لوق هنأ يفاني ال اذهو : يعيطملا تيخب دمحم لاق ، ٧٤٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . هتلالج عم
 دمحم يعيطملا . فلكملل امولعم نوكي نأ بجي هب فلكملا آ نم عيمجلا هيلع قفتا امل هتفلاخمل لطاب

 © ٧٧ص ١ج (دمتعملا)نسحلا وبأو : رظناو ، ١٤١)ص ١ج (لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس) تيخب

 رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىيحي نب دمحأ ىضترملا نباو « ٩٧٢ص ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا
 .٣٦٢ص (لوقعلا
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 كاذف نيعملا فلكملا لعف نإف ، لوهجملا بلط ليحتسيو « هبلاط هنأل « هب رمأ
 ريغب رهاظلا يف رمألا نأل 5 ريغلا كلذ لعفب بجاولا طقس اهنم هريغ لعف نإو

 عيمج نم ىلاعت هدنع مولعم ىلع الإ هعوقو زوجي الف هللا رمأ ام :انلق نيعم

 ناك نإو صخشملا مولعملا كلذ نع فلكملا لعف فلختي نأ زوجي الو ،هتاهج
 ال ىلاعت هملع نأل ، هدنع هب رومأملا كلذ وهف انلعف هيلع عقو امف انقح يف امهبم
 & ةيعونلا وأ ةيسنجلا ةيمولعم هيف يفكتف ىلاعت هريغ رمأ امأو ، لوحتي الو لدبتي
 .صخشتلاو نيعتلا مزلي الو

 نع ج ورخلا ىلع قافتالل & لعفلل فلكملا هراتخي ام كلذ يف بجاولا : ليقو
 © لوألا لوقلل بسانم وهو & قحلا وه اذه : تلق & لعف اهيأب بجاولا ةدهع
 .")ملعأ هللاو
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 ناك اهعيمج لعف اذإ ةرافكلا هيلع نم نأ وهو . ةيعفاشلا ضعب نع رفظملا وبأ هاكح رخآ لوق كانهو )١(
 وبأ ىناعمسلا 5 اهاندأ وهو اهدحأ ىلع ابقاعم ناك اهعيمج كرت نإو 2 انمث اهالغأ وهو اهدحأ بجاولا
 ٩ . .٩٥١ص ١ج (ةلدألا عطاوق) 5 رفظملا



 _..ككصتعح
 + + + لوصألا لوص « < <

 سسم اَحل ١ لصفل ١

 ةيافكلا ضرق ىلع مالكلا
 يف لب ، هنم لصاحلا ىلإ تاذلاب رظن ريغ نم هلوصح دصقي ةيافكلا ضرفو

 .لعاف نودب لصحي ال هنأ ةرورض لعفلل عبتلاب الإ هلعاف ىلإ رظني الف 5 ةلمجلا

 & ركنملا نع يهنلاو ، فورعملاب رمألاو { ةزانجلا ةالصك ةينيدلا رومألا لوانتيو

 نأل هلعاف ىلإ تاذلاب رظني هنإف نيعلا ضرف امأو "')عئانصلاو فرحلاك ةيويندلا رومألاو

 نيفلكملا دارفأ نم درف لك نم :يأ ، نيع ضرف يمس اذلف ، نيع لك نم دوصقم هلوصح
 .ةمألا نود هيلع ةضورفملا هصئاصخ يف - ةالح _ يبنلاك {| ةصوصخم نيع نم وا

 وبأو نيمرحلا مامإو ينييارفسإالا قاحسإ وبأ بهذف ‘")لضفألا امهيأ اوفلتخاو

 مايقب ناصي هنأل { نيعلا ضرف نم لضفأ ةيافكلا ضرف نأ ىلإ 'ثىنيوجلا ""دمحم
 مهيلع بترتملا مثإلا نع نيفلكملا عيمج ةيدهع نع ج ورخلا يف يفاكلا هب ضعبلا

 نيعلا ض رف نإ : مهضعب لاقو | طقف هب مئاقلا مثالا نع ناصي امنإ نيعلا ضرفو { هكرتب

 يف اوفلتخاو .فلكم لك نم هلوصح دصق ثيح « هب ع راشلا ءانتعا ةدشل )٦( لضفأ

 بجاو هنأ ''»ىلإ هعبتي نمو يزارلا رخفلا مامالا بهذف - اضيأ - هبوجو ةيفيك

 .(»لكلا نع هل ضعبلا لعفب هطوقسل ضعبلا "ىلع
 .ءايلاب عيانصلا ب يف )١)

 .ىنعملا ىلع رثاي ال اذهو ، لضفأ ب يف )٢(

 .هوبأ ب يف )٢(

 هقفلاب لغتشاو 5 هيبأ ىلع بدألا أرق ، نيمرحلا مامإ دلاو يعفاشلا هيقفلا ينيوجلا دمحم نب فسوي نب هللادبع )٤(

 مامإلا فقومو ، رصتخملا رصتخم : هتافلوم نم « يزورملا لافقلاو يكولعصلا دمحم نب لهس بيطلا يبأ ىلع
 نبا ، ٢٤ص٣٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، كلذ ريغ ليقو ،ه ٤٣٨ ةنس يفوت ، ةركذتلاو ، مومأملاو
 ١. ٦٤ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا آ ٣٧ص ٥ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا

3 
 )٥( .ءايلاب ىلإ ب يف

 )٦( (رينملا بكوكلا حرش) .رثكألا ىلإ هبسنو راجنلا نبا هب لاق ج١ ص٢٧٧. 259

 )٧( .ءابلاب يلإ ب يف 5
 (٨) .ءايلاب يلع ب يم > . ©,

 )٩( رشي لوصحملا) يزارلا رخفلا :رظناو : ٥٩٨١ص ١ج (لوسلا ةياهن حرشب جاهنملا) يواضيبلا هب لاقو _.
 (لوصاألا سئافن ج٢٣ ص٤ ٤٥ ١. ه

٥ ٠ ١ 
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 < < ٭ لوصخلا لوصف : « «

 لعفب طقسيو ، '"هكرتب مهمثإل لكلا ""١ىلع هنأ "الإ نورخآ بهذو

 يف مهتهج نم هلوصح دصق ام مهتيوفتل كرتلاب مهمثإ ناب : بيجأو « ضعبلا
 مس مو ء۔ ويحم صس إ سر عم . . 7

 نوعدي ةَّمآ كن > ط : ل اعت هلوق 9 والل 9 ليو ( مهيلع بوجولل ال ةلمجلا

 ۔<ے<>۔ -د ص ۔ 2 ر . - س ,حم ص ے' مص ممر | ورم ص وو؟ مم مم

 -_ رثقرف لك نم رفن الؤلف ظ :هلوقو ٤ 4 ركنُممل انع َتوَهتَيَو يفوعلا نورمأيو ريخلا َلإ

 .© ةباط مهن

 لوؤوم امهوحنو نيتيآلا نأب هنع باجي :")بجاحلا نبا هعبتو "أللامكلا لاق
 نونمؤي ال نيذلا اولتاق : ىلاعت هلوق رهاظ نيبو هنيب اعمج ةفئاطلا لعفب طوقسلاب
 .‘وحنو .)هللاب

 ماق نمف 2 هنييعت ىلع ليلد ال ذإ مهبم ضعبلا كلذ راتخملا لوألا لوقلا ىلعو
 هلعفب ضرفلا طقسي ىلاعت هللا دنع نيعم ضعبلا كلذ : ليقو ن هلعفب ضرفلا طقس هب

 وه ضعبلا كلذ :ليقو هنع هريغ ءاداب صخشلا نع نيدلا طقسي امك 3هريغ لعفبو

 .هلعفب هطوقسل هب ماق نم

 .ءايلاب اهبتكي هنإف ةخسنلا هذه خسان ةقيرط هذهو . ءايلا يلإ ب يف )١(

 .ءايلاب يلع ب يف )٢)

 بجاحلا نباو ، ١ ٥٥ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلاو ، ١١ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا هب لاق )٣٢(
 © ٢٢ ٤ص ١ج (يلوصألا ىهتنملا رصتخم حرش) دضعلاو ، ٢٣ ٤ص ١ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم)
 ردبلا نع هاكح و يملاسلا مامإلا هب لاقو ، ٣١٢ص ٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلاو
 لوصأ يف ماكحإلا) ةيعفاشلا نع يدمآلا هلقنو إ ١ ص٠؟٢٢-۔ ٢٢١ ج (سمشلا ةعلط حرش) يخامشلا

 حرش) راجنلا نباو ٢٢٣ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا نم لك هبسنو ، ١٤١ص ١ج (ماكحألا

 .روهمجلا ىلإ ، ٣١٢ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) ةاش داب ريمأو ٥٢٧٣ص ١ج (رينملا بكوكلا
 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٤ ١٠.

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٦٢٢.
 )٦( ث هتمجرت تقبس ، لامكلا ص٢٠.

 بجاحلا نيا مدقتملا اذإ لامكلا هعبتو بجاحلا نبا لاق : يأ « سكعلا باوصلا لعلو ، نيتخسنلا يف اذك )٧(
 ٨٦١. ةنس يفوت دقف لامكلا امأ ٦٤٦ ةنس يفوت دقف

 )٨( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٣٠.

 ، قافتاب كرتلاب عيمجلا مثإ انل ڵ ضعبلاب طقسيو عيمجلا ىلع ةيافكلا ىلع بجاولا ، بجاحلا نبا لاق ()
 مهبم دحاو مثإ : انلق ، مهبم ضعبب رمأ مهبم دحاوب رمأ امك :اولاق ، داعبتسا : انلق ضعبلاب طقسي : اولاق

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا 5 ةلدألا نيب اعمج طقسملا ىلع هليوأت بجي : انلق رفن الولف : اولاق لقعي ال

 ٢١. ٤ص ٢ج(ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا : رظناو ء { ١ ص٤ ٢٣ ج (دضعلا حرشب يلوصألا

  



95 
 _ےے سس ٦

 + » لوصا لوصق < < ><

 نأ نظ نم ضعبلا ")ىلع هبوجوب لوقلا ىلعف ، نظلا ىلع هبوج و رادم نأ ملعاو
 نا نظ نم لكلا ىلع هبوجوب لوقلا ىلعو ،الف ال نمو ، هيلع بج و هلعفي مل هريغ
 نم ٣) )ىلع بجيف هيف ع رشلاب نيع ضرف ريصيو 0 (٢>لف ال نمو هنع طقس هلعف هريغ

 .0ث×ٹ) ىكبسلا مامإلا هححصو همامتإ هيف عرش

 نمم هلوصح نيعتي الف 0 ةلمحل ١ يف هلوصح هب دوصقم ا ن ل هم امتإ بجي ال ليقو

 نا اهيف عورشلا لعب ةزانجلا ةالص كرات كلهي الف { يدنع حيحصلا وهو _ هيف ع رش

 . (٧)ه ريغ اهيلع )٦( لص

 ال :'٠١)تلق .'٠ةزانجلا ةالصو داهجلا الإ ع ورشلاب ‘نيعتي ال : يلازغلا لاقو
 " ليلد الو ، ليلد ىلإ جاتحم لكشم قرفلاف ، ةدعاقلا نعامهجورخ ىلع ليلد
 .ملعأ هللاو

 اهلوصح دصقب : يأ ،‘\\ءكحلاو فالخلا نم مدقت اميف اهضرفك ةيافكلا ةنسو

 .ءايلاب يلع ب يف )١(
 (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ١٤٥ ٤ص ٣ج (لوصألا سئافن حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا )٢(

 .٦٢٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ١٨٩ ص ١ ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ، ٦١١ص

 .ءايلاب يلع ب يف (٣)

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا هب لاقو ، ١ - ١٠١ ٠٠ص ١ج (جاهنملا حرش يف جاهبإلا) يكبسلا )٤(
 .٠٣٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) روهشملا ىلع يشكرزلا لاقو ، ٢٣)٨ص ١ج

 وهو - رصمب كبس يف ه ٦٨٢ ةنس دلو ، يكبسلا نيدلا يقت يلع نب يفاكلا دبع نب يلع ، يكبسلا )٥(
 فيسلا : هتافلاوم نم 0 ةيعفاشلا رابك نم ربتعي ، ءاضقلا يلوو ، ماشلا ىلإ لقتنا - يكبسلا نيدلا جات دلاو

 نبا ، ةرهاقلا يف ه٦٥٧ ةنس يفوت & اهتبوجأو ةيبلحلا لئاسملاو ، جاهنملا حرش يف جاهبإلاو ، ليقصلا
 .٢٠٣ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٨٠٣ص ٨ج (بهذلا تارذش) دامعلا

 .ءايلاب يلص ب يف )٦(

 )٧( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يساشلا لافقلا نع يشكرزلا هاكحو ج١ ص٢٣٢١.

 .ع ورشلاب ةملك لبق الإ ةدايز أ يف )٨(
 يف ىلازغلا قلطأو : لاق طيحملا رحبلا يف يشكرزلا نكل ، لوخنملا الو ىفصتسملا يف مالكلا اذه دجأ مل )٩(

 نع ةزانجلا ةالصو داهجلا الإ ع ورشلاب مزلي ال هنأ ، لوقلا اذه يشكرزلا ىكح دقو © مزلي ال هنأ زيجولا
 ٢٣. ٠ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ينزرالا يضاقلا

 .انلق ب يف )١٠(

 ©تيخب دمحم يعيطملا ڵ ٧٨١ص ١ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ، ٨٥١ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا )١١(
 .٧٨١ص ١ج (لوص ولا ملس)
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 سطاعلا ""اتيمشتو ي مالسلا ءادتباك كلذو 2 اهلعاف )ىلإ تاذلاب رظن ريغ نم

 .ةعامج ةهج نم لكألل ةيمستلاو

 ذاتسألا دنع نيعلا ةنس نم لضفأ يهو & يدنع حصألا ىلع ةينيع ةنس هذه : تلق

 © اهب نيبولطملا لكلا نع اهب ضعبلا ميقب بلطلا طوقسل هعبات نمو قاحسإ يبأ

 وأ ؟مهنم ضعب نم وأ لكلا نم ةبولطم يه لهو « مدقت امك لضفأ نيعلا ةنس :ليقو
 ةنس ريصت لهو ؟اهب ماق ضعب نم وأ ؟هريغ لعفيو هلعفب بلطلا طقسي هللا دنع نيعم
 .")ملعأ هللاو « ضرفلا يف مدقت امك لاوقأ ؟ال مأ اهيف عورشلاب نيع

 ۔۔ ۔۔-.

 .رااا 77
 هاخل»

 .ءايلاب يلإ ب يف () ©
 .نيسلاب تيمستو ب يف )٢) ىتلٹط

 ةيشاحو يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :يف اهب قلعتي امو ةيافكلا ضرف " ةلأسملا هذه رظنا - )٣(
 { ١ج (ماكحإلا) يدمالاو 3 باتكلا اذه نم لوقنم فنصملا رثكأ نإف ڵ ١٨٧ - ٢٨١ص ١ج (ينانبلا (
 5 ٣٢٢٢ص ١ ج (تانايبلا تايالا) مساق نبا ٨٨ص ١ج (جارعملا حرشي جاهنملا) يواضيبلا ١٤١.٥ص «و

 .٦٢٢ص ١ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ، ٢٦ص ١ج (تومح رلا خحئاوف) يراصنألا تهت
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 سداسلا لصفلا

 اهريغو ةعسوملا تاقوألا 2 مالكلا 2

 يأ يفف |كؤبوجوو ءادأ تقو تاولصلا رئاسو رهظلا تقو عيمج نأ [ او

 فرعي كلذبو ، هريغو هعسي يذلا هئادأ تقو يف عقوأ دقف ضرفلا عقوأ هنم ءزج

 لعفلا ىلع مزعلا تقولا لوأ نع ريخأتلا ديرم ىلع بجي الو ، عسوملا بجاولاب
 اولاق ثيح "هريغو ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاك موقل افالخ تقولا يف كلذ دعب

 .كرتلا زاوج يف بودنملا نع عسوملا بجاولا هب زيمتيل مزعلا بوجوب
 فالخب امثإ بجوي تقولا نع بجاولا ريخأت نأ وهو { هريغب زييمتلا لوصحب بيجأو

 هلوأ نع رخأ نإف ، تقولا لوخدب لعفلا بوجول تقو لوأ ءادألا تقو : ليقو ، بودنملا
 .٢)ريخأتلاب مهدنع مثأيو ، هعم نمو يعفاشلل اذه بسنو ، تقولا يف لعف ولو ءاضقف

 هلقنو نيققحملا نع هلقنو ركب وبأ يضاقلاو كروف نبا ركب وبأ ذاتسألا هيلإ راص ام اذهو : طيحملا رحبلا يف )١(
 ىضترملا فيرشلا نع رداصملا بحاص هاكح و « نييلزتعملا رابجلادبعو مشاه يبأو يلع يبأ نع حضاولا بحاص
 يوونلا هلاق امك امهنم حيحصلاو امهريغو يدوراملاو يربطلا نايضاقلا امهاكح انباحص ناهجو امهو

 .٦٦١ص ١ج (لوسلا ةياهن) يونسإلا : رظنا ٩٧٢ص ١ ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا { مزعلا بوجو

 )٢( جاهبإلا يف يكبسلا لاق 2 هباحصأ نم دحأ الو يعفاشلا هب لقي مل اذه نأ هريغو يكبسلا مالك نم دافتسي نكل :
 لوقلا ادهو { ءاضق ناك تقولا رخا يف هلعفو هرخأ نإو ئ ءادأ ناك هيف هلعف ناف ] لوالاب صتخي : اولاق ةسماخ ةقرفو

 بهذملا بتك نم ءيش يف دجوي الو هوفرعي ملف هنع ةيعفاشلا نم سانلا لاوس رثك دقو 5 انباحصأ ضعب ىلإ بسن
 :امه نيرمأ يف سابتلالا ببسب تلصح امنإ هباحصأ ضعب ىلإ وأ يعفاشلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن نأ يكبسلا نيب مث

 ١ -۔مهدنع _- ةبجاو ةالصلا نأ مهنع لقانلا نظف ا اعسوم ابوجو تقولا لواب بجت ةالصلا نإ : ةيعفاشلا هلاق ام

 .ةبجاو تقولا لوأ يف ةالصلا نوك ال تقولا لوأ يف بوجولا نوك كلذب اودصق مهنأ عم ، تقولا لوأ يف
 ٢_ .يعفاشلا بهذم كلذ نأ مهوت سانلا ضعب نأ الإ هريغ نع بهذملا اذه لقن يعفاشلا مامإلا نأ

 (جاهنملا حرش يف جاهيإلا) يكبسلا ج١ ص٩٥ - ٩٦١ . يأ - حراشلا لوق) : ينانبلا ةيشاح يفو
 تشنف دق : هنع فنصملا دلاو هلأس نيح ةعفرلا نبا لاق دقف © هلئاق ةلاهج ىلإ ةراشإ (مهضعب نع يلحملا

 (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا . هفرعأ ملف مهيلع ج١ ص٨٨٩.

 هجوب هيلع سبتلا مهيلإ هازع نم لعلو © يعفاشلا بهذم يف فرعي ال اذه : يناسملتلا نبا لاقو
 وهو 0 ءاضق نوكي رصعلاو حبصلا يف ليربج ةالص ىلع داز اميف لضفي يذلا نأ وهو ،يرخطصالا

 ؛ دساف وهو ديدجلا لوقلا ىلع برغملا تقو قييضت نم هذخأ نم مهنمو & عسوم هدنع تقولا نأل دساف

 ءةالصلاب قلعتم تقولا نأ نظف ، تقولا لوأب ةالصلا بجت ، مهلوق نم هذخآ نم مهنمو ، قييضت اذه نال
 يعفاشلا لوق نم هذخأ لب : ليقو ئ رورجملاو راجلا يف سابتلالا عقوف {&“فبجتب قلعتي هنأ اودارأ امنإو :

 ج باتك نم سماخلا يف مألا يف يعفاشلا لوق نم هذخأ لي : ليقو ، هوفع نم انيلإ بحأ هللا ناوضر :
 ذخألا اذهو .ءاضق اهريصي اهتقو لوأ نع ةالصلا ريخات نأ ، يتفي نم ضعي و & مالكلا لهأ ضعب نع لقن
 ريخاتلاب يصعي هنإ لب ، مامإلا لقن امك هلوأ دعب ءاضق ريصيو جرخي تقولا نإ : لوقي ال هلئاق نأل ؛ دساف

 ص ١ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ، تقولا جورخ نايصعلا نم مزلي الو ٢٨٣ - ٢٨٤ ، يدمآلا : رظناو
 (ماكحاإلا) ج١ ص٤٧ ١ « (لوسلا ةياهن)يونسإلا ج١ ص١٦٦.
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 هنإ :مهضعب لاق كلذلو ،‘١)مثإلا يفن ىلع عامجإلا ينالقابلا ركب وبأ لقنو
 لعفلا بوجو ءافتنال :اولاق تقولا رخآ ءادألا تقو : لبقو 5 ءادألا دسم دسي ءاضق

 اهبوج و لبق ""ةاكزلا ليجعتك هل طقسم بجاولل ليجعتف هرخآ لبق لعف نإف هلبق
 ٤ ×٥(, )جاهنملا نع القن هباحصأو ةفينح يبأل ")انخيش هبسنو

 تقولا نم لعفلا هيف عقاولا ءزجلا وه ءادألا تقو نأ ةيفنحلا نع ىكبسلا نبا لقنو
 ردقب يقابلا رخآلا ءزجلا الا اهلك ه؛وازجأ تتاف ناف 0 عقو هئازجأ نم ءزج يأ يف

 .")هلبق اميف عقي مل ثيح هيف لعفلل هنيعتل بوجولا تقو وهف طقف لعفلا

 ءاقب طرشب ابوج و هلعف ناك رخآلا ءزجلا كلذ ىلع لعفلا مدق نإ :'"ليخركلا لاقو
 نونج وأ تومب فيلكتلا هنع لوزي ")نأك كلذك قبي مل نإف « تقولا رخآ ىلإ افلكم لعافلا

 ةلفصب تقولا هكردأ نم ىقبي نأ هدنع بوجولا طرشف 5 'ثالفن مدقملا لعفلا ناك

 ١٨٨. ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا ةيشاح) يلحملا ، ٢٨٢ ٤ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا )١(

 )٢) ةوكزلا ب يف .

 )٢( دقو - ىلاعت هللا ءاش نإ - هب فيرعتلا يتأيسو ، سمشلا ةعلط بحاص يملاسلا نيدلا رون مامإلا هب دصقي
 سمشلا ةعلط يف مهيلإ هبسن ج١ ص٤٢ .

 ينميلا ىضترملا نب يحي نب دمحأ ةمالعلل لوصألا ملع يف لوقعلا رايعم حرش ىلإ لوصولا جاهنم هب دارملا )٤(
 عمجلا ةقيرط فلؤملا هيف كلس دقو ، راظنألا تاياهنو راكفألا تاياغ هباتك نم سداسلا ءزجلا وهو يديزلا
 © ٨٥١ص قيقحتو ةسارد لوصولا جاهنم ، رهطم دمحأ يذخآللا .د . نيملكتملاو ءاهقفلا يتقيرط نيب
 نإ هعضوم يف هب فيرعتلا يتأيسو ، ٢٣٢١ص ٣٢ج ةيرصملا بتكلا رادب تاطوطخملا تسرهف 3 ديس دازف
 ٢٨. ٠ص جاهنملا يف { ةيفنحلا نع هلقن رظناو { ىلاعت هللا ءاش

 دقف ةيفنحلا ءاملع نم امهريغو يراخبلاو يدوزبلا مالك نم دافتسي امك فانحألا ضعب بهذم اذه )٥(
 يقن : يراخبلا نيدلا ءالع لاقو { انخئاشم ضعبل افالخ ءزجلا لواب بوجرلا نأ نيبتف © يودزبلا لاق

 مالك دعب يراخبلا بسن مث ، تقولا رخآب قلعتي بوجولا : اولاق ثيح انباحصأ نم قارعلا خياشم لوقل
 عقوأ دقف لعفلا عقوأ تقولا كلذ ءزج يأ يفف ، عسوم بوجولا تقو ناب لوقلا ةيفنحلا روهمج ىلإ
 لوصأ) دمحأ نب دمحم يسخرسلا : رظناو ، ٨٥٤ص ١ج (رارسألا فشك) نيدلا ءالع يراخبلا هءادأ
 يلعلادبع يراصنألا ، ٤ ٤ص (هقفلا لوصأ يف ينغملا)دمحم نب رمع « يزابخلا « ١٢ص ١ج (يسخرسلا
 ٢٠ - ٢٠٦. ٤ص ١ج (لوصألا ةآرم ىلع يريمزإلا ةيشاح) يريمزإالا ٢١ص ١ج (تومحرلا حاوف)

 )٦( ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ١ ص١٨٩ « (رارسألا فشك) نيدلا ءالع يراخبلا : رظناو ج١ ص٤٥٨.

 ،ةيفنحلا رابك نم ، خ ركلا يف ه٠٦٢ ةنس دلو ، نسحلا وبأ هتينك ٤ يخركلا نيسحلا نب هللا ديبع : يخركلا )٧(
 نبا دادغبب ه٣ ٠ ٤ ةنس يفوت ، هقفلا لوصأ يف ةلاسرو ث ريبكلا عماجلا حرشو ، ريغصلا عماجلا حرش :هل
 .٣٩١ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا { ٣٩٤ص ٢ج (ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا) ءافولا يبا

 .ةزمه ريغ نم ناك ب يف (٨٨)

 © ٤٥٩ ص ض ١ج (رارسألا فشك) نيدلا ءالع يراخبلا آ ٢٢ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا ()
 ٧. ٤ص ١ج (تومح رلا حتاوف) يلعلادبع يراصنألا ، ١٨٩٩ ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا
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 لصالا نأل لبق هب رمويو هنع لعفلا رخأ ولو بوجولا هب نعبتملا هرخا ىلإ فيلكتلا

 ةيفنحلا نع مدقت امك هدنع هئادأ تقو كلذف بج و ثيحف & فيلكتلا ةفصب هواقب
 .اذه هطرش يف مهفلاخ نإو ١) )مهنم هنأل

 ىلع"ااهقافتال عسوملا بجاولل ةركنم لوألا الخ ام اهلك لاوقألا هذه نأ يردت تنأو
 .لمأتيلف ، لاكشألا نيب وهف ، اعسوم هوضرف دقو ، ىدوملا ضرفلا نع لضفي ءادألا تقو نأ

 حيحصلا وهو ،‘"انموق نم ءاهقفلاو نييلوصألا روهمج هيلعو لوألا بهذملاو
 نظ نم هلعف ناكمإ دعب هرخأ نم نإف & جحلاك هلك رمعلا هتقو امامأو ،‘؛يدنع
 عم هلعف ناكمإ لعب هرخأ نم ناف ل جحلاك هلك رمعلا تقو لا تولملا نم ةمالسلا

 ءاهقفلا روهمجف « لعفلا لبق تامو هيف هلعف هنكمي تقو ىلإ توملا نم ةمالسلا نظ
 مامالا انم مهقفاوو ٥ )ناكمالا عم هريخأتب مثا صاع هنأ ىلع انموق نم نيملكتملاو

 ىلع باحصألا روهمجو 5)يروف "ةاكزلاو جحلا بوجو : لاق ثيح ةكرب نا
 دنع ‘")اهتوف فاخ نإ ةعسوملا ضئارفلا ءادأب ءاصيإالا هيلع اوبجوأ مهنكل ، هفالخ
 .ملعأ هللا و { هوحنو 55 )راضتحالا

 .هنم ب يف )١)

 .امهقافتال ب يف )٢(

 اذإ انباحصأ حلطصم مدختسي هنإف ، يضابإلا بهذملا ريغ ةيمالسالا بهاذملا انموق) حلطصملا اذهب دصقي )٢(
 أ٣٢٢ص ٣٢ج (ماكحإلا لوصأ يف ماكحإلا) دمحأ نب دمحم مزح نبا : رظناو } يضابإلا بهذملا دارأ
 فشك) نيدلا ءالع يراخبلا ، ٢٣٢٣ ص ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) يوقلادبع نب ناميلس يفوطلا
 (يلوصألا ىهتنملا رصتخم ىلع يناج رجلاو ىنازاتفتلا يتيشاح) يناجرجلاو ينازاتفتلا ۔ ٨٥٤ص ١ج (رارسألا

 .٨٧٢ص (لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىيحي نب دمحا ىضترملا نيا ، ١٤٢ص ١ج

 . ٤ ٤ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا نيدلا رونو & ١ ٥ص (فاصنإالاو لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلا هب لاقو ( ٤(

 حرشي يلوصألا ىهتنملا رصتخم ) بجاحلا نبا ، ٨٠٣ص ٣ج (ماكحألا لوصأ يف ماكحإالا) مزح نيا )٥(
 عمج) يكبسلا نبا ، ٤٤ - ٣٤ص (هقفلا لوصأ يف ينغملا)يزابخلا ، ٤٣ ٢ - ٤ ٢٤ ص ١ج (دضعلا
 ملس) يعيطملا ڵ ١٩٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٩٦١ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 .٩٧١ص ١ج (لوصرولا

 .ىنعملا ىلع ةدايزلا هذه رثوت الو كلذ ىلع ةدايز ب يف )٦)

 .ةوكزلا ب يف (٧)

 )٨) و ٨٨.٥ص ١ج (عماجلا باتك) دمحم نب هللادبع ةكرب نبا ج٢ ص٤ ٥.

 ص٤ ٦ ١
 (لئاسولاو مزاوللا يف لئالدلا) ةعمج نب شيورد 0 يقورحملا . ٧٨ص ، ١ج ؤ قباسلا عجرملا

(٩) 

 (ماظنلا رهوج) يملاسلا آ ٦١-٥١ص ٤ج (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمحم بطقلا ص١٢٩.

 .أ يف ةطقاس راضتحالا )١٠(
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 عباسلا لصفلا

 عضولا ")باطخ مكح
 بوجوب بجاو هب الإ بجاولا دج وي ال يذلا فلكملل رودقملا لعفلا نا ملعا

 بجي مل ول ذإ ،‘"٢ءاملعلا رثكأ هيلعو { هريغ وأ اطرش وأ اببس ناك ءاوس بجاولا كلذ

 .هيلع فقوتملا بجاولا كرت زاجل
 (٤})تكاس بجاولا ليلد نأل } اقلطم بجاولا '""ب وجوب بجيال : ليقو

 ءيشل رانلا سم : يأ « قارحإل رانلاك اببس ناك نإ بجي اهنلاثو 8 ‘}نع
 بوج وب بجي الف ةالصلل ءوضولاك طرشلا فالخب { ةداعلا يف هقارحإل ببس
 طرشلا نم هب اطابترا دشأ هيلإ ببسملا دانتسال ببسلا نأ قرفلاو :اولاق .هطورشم

 ةالصلل ءوض ولاك (٧)ايعرش اطرش ناك نإ بجي :نيمرحلا مامإ لاقو ،'!هطورشللاب

 الف ، هج ولا لسغل ‘»رسأرلا نم ءزج لسغك ايداع وأ ، بجاولا دض كرتك ايلقع ال

 اهدصقي الف ، هنودب ةداع وأ القع هطورشمل دوجو ال ذإ هطورشم بوجوب بجي
 هطورشم دجول هل عرشلا رابتعا الول هنإف 3 يعرشلا فالخب بلطلاب عراشلا

 . ببسلا نع تكسو { هنودب

 ةفاضالا تزاج امل دحاو ءيش هدنع ناك ول ذا ةفاضالل ارظن باطخلا ريغ مكحلا نا فلؤملا بهذم ناك )١(
 .هسفن ىلا ءيشلا ةفاضا باب هنال

 )٢( (لوسلا ةياهن) يونسإلا ، ٣٩١ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص١٩٧ ©
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٧٩٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج١ ص٢٥٨.

 .دوجوب ب يف (٣)

 .نا ربخ عقو هنأل اطخ وهو . بصنلاب اتكاس ب يف )٤(

 ،يشكرزلا . انباحصأ نع عطاوقلا يف يناعمسلا نبا هاكحو 7 ةلزتعملل بسنو : طيحملا رحبلا يف لاق )٥(
 ، رظن ، ةلزتعملا ىلإ هتبسن يفو ، ١٦١ ٤ص (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا ، ٠٠٢ص ١ج (طيحملا رحبلا)
 !هومتبجوا ملف & هب رومأملا ريغ باجيإل ركذ رمألا ظفل يف سيل : اولاق ناف : هصن ام دمتعملا يف ءاج دقف

 ببسملاي رمألا ناك نإو ببسلا ناك نإو ببسلا انبجوأ امك 5 هبوجو ىضتقا هب رومأملا بوجو نأل : ليق
 وبأ يرصبلا ، ذخفلا رتسب رمألا يف ركذ هل نكي مل نإو 2 ةبكرلا ضعب رتس انبج وأ امكو ي هيف ببسلل ركذ ال
 .٦٩ص ١ج (دمتعملا) نسحلا

 )٦( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٤ ١٩١.
 )٧( صيلختلا ، ينيوجلا ، ١ ص٢٩٣.

 .ةزمه ريغ نم سارلا ب يف )٨(
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 الف ، هافن يذلاك دوجولا يف هيلإ ببسلا دانتسال وهو :يلحملا "ا»هامإالا لاق

 ريبكلا هرصتخم يف بجاحلا نبا هب حصفأ امك بجي الف ، بلطلاب عراشلا هدصقي

 3 مامإلا لوقل اراتخم

 بجو ببسملا بجو اذإ هنأ يف نيملكتملاو ءاهقفلا نيب فالخ ال هنأ ملعاو

 نم وأ « ببسملاب رمألا ةغيص سفن نم ببسلا دوجو له فالخلا امتإو ، ببسلا
 بجاحلا نبا بهذم وه اذهو . يجراخ ليلد نم وأ "امازتلا وأ انمضت ةغيصلا ةلالد

 الإ مرحملا كرت رذعت ولف :اولاق { ‘ث)ىهتنملا ىف ىمالك هيلع لدي امك ٠‘، قفاو نمو

 عقو ول امك ، هيلع مرحملا كرت فقوتل ريغلا كلذ كرت بجو زئاجلا نم هريغ كرتب
 مرح ةيبنجأب ةحوكنم تطلتخا ول امكو 7 ءاملا لك كرت بجو ليلق ءام يف لوب

 هيلع مرح اهيسن مث ةنيعم هيتجوز ""لىدحإ قلط ول امكو « هابتشالا لاح امهؤوطو
 & لحلا نم هيلع اتناك ام ىلإ ناعج رتف نيريخألا ىف لاحلا رهظي دق نكل ،امهبرقي نأ
 .ملعأ ىلاعت هللاو .ىهتنا "لوألا فالخب هدحو مرحملا كرت رذعتي ملف

 .لالجلا ب يف )١( )١(

 حرشب يلوصألا ىهتنملا رصتخم ) بجاحلا نبا ، ٥٩١ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا )٦٢( )٢(
 ١١. ٠ص ١ج (دضعلا

 )٢( )٢( يتأتس مازتلالا ةلالد نمضتلا ةلالد فيرعت صر٦٧١.

 )٤( )٤( (دضعلا حرشب يلوصألا ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ج١ ص٤ ٤ ٢.

 مث بجاحلا نبا مامإلل لدجلاو لوصألا يملع يف لمالاو لوسلا ىهتنم همساو 1 يلوصألا ىهتنملا ( ٥) )٥(

 يهتنم امأ ع وبطم رصتخملا وهو ، بجاحلا نبا رصتخم وأ يلوصألا ىهتنملا رصتخم ىمسملا هباتك يف هرصتخا
 .٣٥٨١ص ٢د (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح : رظناو ، هيلع لصحأ ملف لوسلا

 .دحأ ب يف )٦( )٦(

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٩٠٢ص ١ج (لوصحملا نم ليصحتلا) ركب يبأ نيا دومحم يومرألا )٧( ))١(
 نسحلا ني دمحم يشخدبلا « ٢١٢ص ١ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ، ٧٩٦١_-٦٩١ص ١ج (يلحملا حرشب
 ١ ص٥ ٥. ج (عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح) نسح راطعلا ١ ص٦ ١٣. ح (ل وقعلا جمهانم)

 .ب نم ةطقاس ح ىهتنا )٨( )٨()
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 نماثلا لصفلا

 اقلطم يعرشلا رمألا درو اذإ اميق

 كلذ لخدي الف 0 هوركم وأ مرحم .7 يعرشلا رمألا درو اذإ

 دحاولا ءيشلا ناكل الإو ةيفنحلل افالخ هيلع لدي الو { رمألا تحت مرحملا وأ هوركملا

 بورغلاو ع ولطلا تقو ةالصلاف ضقانت كلذو ، ةدحاو ةهج نم هنع ايهنم هب ارومأم
 نأل © اهيف بيغرتلا ثيداحأ نم دافتسملا لفاونلاب رمألا تحت لخدت ال ءاوتسالاو

 حصت الف ، اهتافص نم ائيش لوانتي ال طقف "ةيهاملا بلطل وه امنإ قلطملا رمألا

 لوقلا ىلع ولو اهلوانتي ال رمألا نأل اعرش اهب دتعي ال : يأ ، تاقوألا كلت يف ةالصلا
 .اهيلع باثي الف هيزنتلا ةهارك ىلع يهنلا لمحب

 درفناو ،‘")هيلع بانيف رمألا ‘")اهلوانتي ةحيحص هيزنتلا ةهارك ىلع اهنإ : ليقو
 ءوضولاو ، ةبوصخملا ضرألا < ميرحتلا ةهارك عم ةحصلا لوقب ةيفنحلا

 . )ئ 'بوصخملا ءانإلا يفو بوضغملا ءاملاب

 اهنوكك اهتاذل ال ضراعل اهنع ىهنلا ثيح ةهوركملا ةنكمألا يف ةالصلا امأو

 نإ :انلق ولو امزج ةحيحصف قيرطلا ةعراق ")يف وا لبإلا ن اطعأ يف وأ مامحلا يف
 هفالخب اهتاذل ال ةنكمألا ىف ىهنلا نأل نئارقلا نع هدرجت عم ميرحتلا هتقيقح يهنلا
 اذهلف ، ةنمزألا يف

 هتقيقح تعفترال هالول هنأ ىنعمب ع هتاذل اموقم يلكلا رصانع نم ناك ام يأ ، يلكلا ةقيقح يه : ةيهاملا )١(
 .٧٣٣ص (ةفرعملا طباوض) ةكنبح نمحرلادبع يناديملا ‘ تريغت وا

 .ءابلاب اهلوانتب ب يف )٢(

 )٢( (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا ، ٩٩١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا : يف ةلأسملا رظنأ ج١ ص٢١٢،
 (ل وصحملا) يزارلا رخفلا ٧٧)ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا « ٠٨ص ١ج (يسخرسلا لوصأ)يسخرسلا

 ج١ ص٢٢١ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥٩٢ص ١ج (رارسألا فشك) نيدلا ءالع يراخبلا ج١

 ص ٢٤٥ (تومح رلا حتاوف) يلعلادبع يراصنألا ، ١٩٣ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج١
 ص٤ ١٠ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص٧٢.

 (هقفلا لوصأ) لضاف ، ٢٨١ص (هقفلا لوصأ) ةرهز وبأ ، ٢×٣ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا )٤(
 .٧٩١ص

 سينأ ميهاربإ & ٦ ٨٤ص ١ج نيعلا لصف ءابلا باب (ناسللا روظنم نبا) املظ ءيشلا ذخأ : بصغلا ()
 .٨٧٢٦ص ‘ ٢ج نيغلا باب (طس ولا مجعملا)

 .أ ريغ نم 7 ب يف )٦)
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 « < لوصا لوصق < > >

 .')ةنيرقب الإ اندنع حصألا ىلع هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال يهنلا نأ عم اقرتفا

 امهنيب موزل ال ناتهج هل صخشم دحاوب رمألا ناك نإ : ٢) )"يكبسلا نبا لاقو

 ةالص نوكت نأب ىرخألا نع نيتهجلا ىدحإ كفنت : يأ ، بوضغملا يف ةالصلاك
 .اهيف ةالص ال ضرأ بصغو ، ضرألا نم بوصغم ريغ يف

 الو ، اهب رومأملا ةالصلا ةهج ىلإ ارظن ةالصلا كلت حصت اهنأ روهمجلاف : لاق
 .")بصخلا ىلع هل ةبوقع اهلعاف باني

 . ُ )هنع يهنملا بصخلا ةهجل ارظن اقلطم حصت ا : ىنالقابلا ركب وبأو يزارلا لاقو

 قاحسإ وبأ ، يزاريشلا . نيملكتملا ةماع بهذم وهو ، يخركلا نسحلا وبأو يشاشلا لافقلا هب لاق )١(
 . ١ ص٥ ٧ ح (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلا مهنم ةيضابالا ضعب هب لاقو ح ) ٠ . ص (ةرصبتلا)

 ليقو ٥. ٦٤ص ١ج رارسألا فشك) يراخبلا ، ٩٠٢ص ٢ ج (ماكحإالا) يدمآلا & رابجلادبع يضاقلاو
 © ٠٠١ص (ةرصبتلا) يزاريشلا 3 هباحصأ ةماع نع هاكح و يزاريشلا بهذم وهو 3 داسفلا ىلع لدي :
 باحصأ نم ءاهقفلا ريهامج ىلإ يدمآلا هبسنو ، ٤٢ص ٢ ج (يفصتسلملا) ، ريهامجلا نع يلازغلا هاكحو

 ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا . نيملكتملا نم ةعامجو رهاظلا لهأو ةلبانحلاو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا
 يفارقلا ، ٩٦٣ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) ةيضابإلا نم ريثك ىلإ يملاسلا مامإلا ةبسنو ، ٩٠٢ص

 نب دمحم يناعصنلا ، ٧٣ ص (ينغملا) يزابخلا ، ١٩٦١ص ٤ج (لوصحملا حرشب لوصالا سئافن)

 يهنملا داسف ىلع لدي : ليقو & ١١ ٠ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢٩ ٤ص (لئاسلا ةباجإ) ليعامسإ

 يهنملا داسف ىلع لدي : ليقو ، ١١ ٠ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ٥ ٤٩٢ص (لئاسلا ةباحجا) يف هنع

 .١٧١ص ١ج (دمتعملا)يرصبلا نيسحلا يبأ بهذم وهو & تالماعملا و دوقعلا نود تادابعلا يف هنع

 هذه يفاني دمتعملا يف - نيسحلا يبا - هحيرصت هنكل & اقلطم داسفلا ءاضتقاب لوقلا يدمآلا هيلإ بسن دقو
 .٩٠٢ص ٢ج ماكحإالا) يدمالا ، ةبسنلا

 ٢ج (يغصتسملا) يلازغلا - تالماعملاو دوقعلا نود تارابعلا يف داسفلا ىلع لدي - يأرلا اذهب لاقو
 داشرا) يناكوشلا . صاصرلاو يمحالملا نياو آ ١٩٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلاو ، ٤٢ص

 ١١. ٠ص (لوحفلا

 .نبا ريغ نم يكبسلا أ يف )٢(

 .ب نم ةطقاس هنع ) ( ٤
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 + < + لوصالا لوصف كرك

 ، طوقس الو اهل ةحص ال : لبنح نب دمحأ لاقو ")اهدنع بلطلا طقسي نكل

 ةبجاولا ةبوتلا ققحتل هجورخ لاح بجاوب تآابئات بوصغملا ناكملا نم جراخلاو
 تا وه : ةلزتعملا نم "مشاه وبأ لاقو ")روكذملا هجولا ىلع جورخلا نم هب ىتا امب

 دنع ققحتت امنإ ةبوتلاو { هيف ثكملاك هبر نذإ الب ناكملل لغشم هجورخ نأل مارحب
 .‘ث)ذئنيح الإ عالقإ ال ذإ ، هئاهتنا

 يهنلا فيلكت عطقني ةبوتلاب ةعاط ةهج نيتهج نيب وه : نيمرحلا مامإ لاقو
 الإ اهنم صلخي الف ، لوألا لوخدلاب هببست ءاقبل ةيصعم ةهجو 0 اهب هنع فكلاب

 ررض وهو دشألا هعفدل ررضلا نم ةيصعملا ةهج اوغلأ روهمجلاو 8ث}جورخلا مامتب
 جورخلاب اعطق صاعف بئات ريغ جراخلا امأو 3'"ج ورخلا ررض وهو فخالاب ثكملا
 .ملعأ ىلاعت هللاو « ثكملاب هنايصعك

 ,خ ردكت 224 <>

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٠٢٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا ج١ ص٠٢ ٢.

 )٢( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج١ ص٣٩١.
 سوؤر نمو مالكلاب ملاع ه ٢٤٧ ةنس دلو ، يئابجلا باهولادبع نب دمحم نب مالسلادبع & مشاه وبأ )٣(

 .ه ٣٢١ ةنس يفوت ، لماشلاو ، ةدعلاو ، ملاعلا ةركذت : هتافلؤم نم اهب درفنا ءارا هل ، ةلزتعملا
 يلكرزلا ، ٦٠١ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٣٨١ص ٣ج (نايعالا تايفو) ناكلخ نبا
 .٧ص ٤ج (مالعألا)

 رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٢٠٢؟ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٤(
 .٥٦ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسل ي ٢٩ ٤ص (ل وقعلا

 )٥( (ناهربلا) ينيوجلا ج١ ص٢٠٢.

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٢٩ ٠ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا ، ٢٠٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )٦(

 راجنلا نيا ڵ ٢٩٢ص (لوقعلا رايعم ىلا لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٢٠٢ص ١ج (يلحملا حرشب
 ٠١ .٢٦ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٩٢ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش)
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 عساتلا لصفلا

 لاحلاب فيلكتلا زاوج

 .هتاذل الاحم ناك ءاوس : يأ ")اقلطم لاحملاب فيلكتلا "ا)ةرعاشألا روهمج زاجأ
 اعنتمم : يأ & هريغل الاح مأ ، ضايبلاو داوسلا نيب عمجلاك كلذو ةداعو القع : يأ

 نم ناميإلاك ةداعال القع وأ ، ناسنإلا نم ناريطلاو 2 نمزلا نم ىشملاك القع ال ةداع
 .عقاو ريغ زئاج : اولاق مهنكل ، نمؤي ال هنأ هللا ملع

 وهف فلكملا نع هرذعت يفخو « هعوقو مدعب ىلاعت هللا ملع قلعتل هتلاحتسا تناك ام امأ
 .هب مهفلكو 5 نيلقثلا نم ناميالا بلط ىلاعت هنأل : اولاق 2 مهدنع هعقاوو "فيلكتلا زئاج

 هعنمو ٢" ينموُمي ترح ؤلَو ياتلا رمك آمو لف مهرئكا نم عقي ال هنأ هملع يفو
 فيلكتلا باب نم سيلف رافكلا فيلكت امأ ،("×٦)ةيضابألا رشعم انبهذم وهو ،‘ث)اقلطم ةلزتعملا

 هللا تافص يأ ةردقب رداق ملعب ملاع هللا نأ مهئدابم نم ، يرعشألا ناميلس نب يلع نسحلا يبأ باحصأ )١(
 .ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر نوزوجيو ، قاطي ال امب فيلكتلا زاوجب نولوقيو ، هريغ يهالو وه يهال
 قرفلا مجعم) ىيحي فيرش نيمألا ، ١٨ص ١ج (لحنلاو للملا) ميركلادبع نب دمحم (يناتس رهشلا)
 ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ڵ ٧٨٤ص ١ج (نييمالسإلا بهاذم) نمحرلادبع يودب & ٥٣ص (ةيمالساإلا

 .٢٢ص (لوخنملا) يلازغلا آ ٢٠١ص
 )٢( (ناهربلا) ينيوجلا ج١ ص٠٢ ١ & ص (داقتعالا يف داصتقالا) يلازغلا ١٥٨ « (ماكحإلا) يدمآلا ج١

 ص١٧٩ ، (لوسلا ةياهن) يونسإلا ، ٦٠٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١
 ص٤٥ ، (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا ةلبانحلا نم يفوطلا هب لاقو ، ٩ص (لوحفلا داشرأ) يناكوشلا

 ج١ ص٢٢٩ ، (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج١ ص٤٨٦.

 .فطعلا واولا . فيلكتلاو ب يف )٢(

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ي ميركلا نارقلا ١٠٢.
 )٥( (ةسمخلا لوصألا حرش) دمحأ نبا رابجلادبع يضاقلا ص١ ٥١ - ٥٠١٢.

 رخاوأ يف يفوتو « نايفس يبأ نبا ةيواعم رصاع - يعبات - يميمتلا ضابإ نب هللادبع عابتأ : ةيضايإلا )٦(
 يف هللا ةيؤر يفنو ، تاذلا نيع تاذلا تافص نأ ، بهذملا اذه ئدابم نم ، ناورم نب كلملادبع مايأ
 تاسارد) تشوعأ (ةيمالسإالا قرفلا نيب ةيضابإالا) رمعم ىيحي يلع قولخم نآرقلا نأو ، ةرخآلاو ايندلا
 .(ةيضابإلا ةكرحلاو نامع) شقرق دمحم ، ٦٣١ص (ةيمالسإ

 )٧( (لامكلا ج رادم ىلع لامآلا ج راعم) يملاسلا « ٨٢ص ١ج (بركلا فشك) فسوي نب دمحم بطقلا ج١ © ص١١٦١.
 لوصأ) يسخرسلا : رظناو ڵ ٥٨٤ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) رثكألا نع راجنلا نبا هاكح دقو
 هاش داب ريمأ ، ٩ص ٢ج (دضعلا حرشب يلوصألا يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٥٦ص ١ج (يسخرسلا

 (ريرحتلا ريسيت) ج٢ ص٣٧ ١  0هريغ رابتعاب ليحتسملاو هتاذل ليحتسملا نيب قيرفتلا ىلإ يدمآلا بهذو 5

 (ماكحإلا) يدمآلا « يلازغلا ليم وهو :لاق 3 يناثلاب هزاجأو لوألاب فيلكتلا عنمف ج١ ص٠ ١٨ ، رظناو
 : (رارسألا فشك) نيدلا ءالع يراخبلا ج١ ص٤٠٨ .
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 ءالؤهو 0 ةتبلا ةعاطتسالاو ةردقلا رذعت ىه اندنع ةلاحتسالا""اذإ ك الصأ لاحملاب

 يف انلو © دسافلا مهرايتخاب لالضلاو رفكلا ) اورثاف ) ابسكو ةعاطتسا مهل لعج دق

 ادوصقم نكي مل الصأ ناميالا مدع هنم هناحبس هللا ملع نم هنأ وهو ، رخآ باوج كلذ
 نإ هنأ ىرت الأ ، ةلمجلا يف ارهاظ فيلكتلا باطخ هلمش نإو « رمألا سفن يف باطخلاب
 رئاس كلذكو . هنع فكو هءاعد - ةق - كرت الصأ نمؤي ال هنأ نيعم ىلع رصن درو
 ودع هابأ نأ هل نيبت نأ دعب - مالسلا هيلع - ميهاربإك 7 مهيلع هللا تاولص - ءايبنألا
 هنإف - مالسلا هيلع - حون كلذكو ز هللا نود نم نودبعي امو هموقو هلزتعاو هنم أربت هللا

 ٢. 4 َصاَء َدَق نم الإ كمرَق نم رين نآُشَتأ ظ : ىلاعت هلوق دعب هموق ءاعد نع فك

 نايذهلاو ثبعلا نم ابرض نوكي هنأل لاحملاب فيلكتلا زاوج مدع قيقحتلاو
 . اريبك اولع كلذ نع ىلاعتي عراشلاو

 فيلكتلا ةحص يف هطورشمل طرش هلوصح له يعرشلا طرشلا يف ءاملعلا فلتخاو |
 مدع دنع ط ورشملاب فيلكتلا حصيف اطرش سيل هنأ ىلع رثكألاو ؟ال مأ طورشملا كلذي
 يف اهطرش ءافتنا عم لوصاألاك ع ورفلاب نوفلكم رافكلاف هيلعو ) طرشلا لوصح

 .")رفاكلا نم حصت ال يتلا ةينلا ىلع اهفقوتل ناميإلا نم ةلمجلا

 ةحص ىف طرش طرشلا لوصح : ليقو 3 ناميإلا دعب يتؤي نأب هلانتما نكميو
 هلاثتما ناكمإب بيج او عقو ول هلاثتما نكم الف الإو هنود حصي الف } فيلكتلا

 هحرش يف ىلحملا لاق اذك ، عقو دقو ، مدقت امك طرشلا دعب طورشملاب يتي (ٹ)ناب
 فلكم هنأ كلذ نم هدارم نأ رهظي يذلا : مساقلا نبا لاق !عماوجلا عمج ىلع
 .طرشلا داجيإ دعب لعفلا عاقيإب طرشلا مدع لاح

 .اذإ " ب١ يف )١)

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) دوه ةروس ميركلا نارقلا ٣٦.
 )٣( (لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن) يفارقلا : ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت ةلأسم رظنأ ج٢ ص٤ ١٢،

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٧٧١)ص ١ج (حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش) رمع نب دوعسم ينازاتفتل ج٢
 ص٤ ١٦١ | حرش) يخامشلا ،٢٠٤ص ١ج (حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش) رمع نب دوعسم ينازاتفتلا

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ٢٨ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم ج١ ص٠ ٥٠ ، تايآلا) مساقلا نبا

 (لامالا ج راعم) يملاسلا آ ٠١ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا ، ٥٦٣ص ١ج (تانيبلا ج١ ص٦ ١١.

 .نونلا طوقسب اب أ يف )٤(
 ٢١١. - ٠١٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يحذملا ()
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 فلكملا عاقيإ فرظ طرشلا دوجو لاحو ، فيلكتلا فرظ طرشلا مدع لاحف

 نإو هلاثتما كرت ىلع بقاعيف - اضيأ - هعوقو حيحصلاو : يكبسلا نبا لاق ،©اب

 .'' )ناميالا ىف بيغرت كلذ امنإف ناميإلا دعب هنع طقسي ناك

 يلصألا رفاكلا نا ىلع "انباحصأ قفتا :٨6بذهملا حرش يف "يوونلا لاقو
 :لاق ، مالسإلا عورف نم اهريغو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا هيلع بجت ال
 & ناميإلا لصأب بطاخم وه امك ع ورفلاب بطاخم هنأ لوصألا بتك يف حيحصلاو

 مهنأ كانه دارملاف \ انه دارملا ريغ كانه دارملا نأل 3 مدقت امل افلاخم وه سيلو : لاق

 ملو 3 يضاملا ءاضق همزلي ال مهدحأ ملسأ اذإو « مهرفك عم ايندلا يف اهب نوبلاطي ال

 ةرخالا يف اهيلع نوبذعي مهنأ لوصألا بتك يف مهدارمو { ةرخآلا ةبوقعل اوضرعتي
 هدحو رفكلا ىلعال اعيمج رفكلا ىلعو اهيلع نوبذعيف ، رفكلا باذع ىلع ةدايز

 ع ورفلا يفو فرط مكح لوصألا يف اوركذف { ايندلا يف ةبلاطملل اوضرعتي ملو

 .‘آ)ه أ .رخآلا فرطلا مكح

 رثأ ال"هنأ هرخآ ىلإ ايندلا يف اهب نوبلاطي ال مهنإ هلوق ةيضقو : مساق نبا لاق

 )١( (تانيبلا تايآلا) مساقلا نبا ج١ ص٤ ٣٦.

 )٢( .اعم يلحملاو يكبسلا نبأل مالكلاو ، ١١٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا
 نم & ةيروسب اون يف ، ه١٣٦ ةنس دلو ، ايركز وبأ يعفاشلا يناروحلا يرم نب فرش نب ىيحي ، يوونلا )٢(

 ٤ تاغللاو ءامسألا بيذهتو ا ملسم حيحص حرش يف جاهنملا : هتافلوم نم [{ قشمد يف سرد( ةيعفاشلا رابك

 ٤ج (تايفولا تاوف) ركاش نب دمحم & يبتكلا & ةيروسب اون يف ، ٦٧٦ ةنس يفوت ، ريسيتلاو بيرقتلاو
 ١. ٩٤ص ٨ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٨١١٦ص ٧ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا .٤٦٢ص

 )٤( يزاريشلا قاحسإ يبأ بذهم يوونلا مامإلا هب حرش ، بذهملا حرش عومجملا وه ، بذهملا حرش ©
 نم اعاونأ هيف نيبأو : هلوق هركذ اممف ، حرشلا اذه يف هيلع ريسي يذلا جنملا باتكلا ةمدقم يف ركذو
 يواتفلاو تافوقوملا راثآلاو تايوبنلا ثيداحألاو { تاميركلا تايآلا ريسفت اهنمف { تاددعتملا هنونف

 اهنسحو اهحيحص ثيداحألا نم نيبأو تاغللاو ءامسالاو &= تايداقتعال ماكحالاو تاعوطقملا

 مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا بهاذم - ىلاعت هللا ءاش نإ - باتكلا اذه يف ركذأو اهفيعضو

 (بذهملا حرش ع ومجلا) يوونلا عوبطم باتك وهو ج١ ص٢-۔-٠٩.
 .ةيعفاشلا ينعي )٥(

 )٦( (بذهملا حرش عومجملا) يوونلا ج٢ ص٤.
 .هنأل ب يف )٧(
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 هنأ ملعأو : لاقف "االوصحللا يف مامإلا حرص هبو : لاق ايندلا ماكحأ يف باطخلل

 ؛مالسإلا دعب الو رفكلا ةلاح يلصي ال هنأل « ايندلاب ةقلعتملا ماكحألا يف كلذل رثأ ال

 هوج و نم ايندلا يف هرثأ رهظي نأب يفارقلا هعزان نكل ."ملسأ اذإ اهيضقي ال : يأ

 يف ملسأ اذإ رطفلا ةاكز جارخإ بابحتسا يف ءاملعلا فالتخا هجتي هنأ اهنم ركذو

 نإف ""يعفاشلا دنع مجرلا اميس ال هيلع دودحلا ةماقإ هجتي هنأ اهنمو ، رطفلا مايأ

 امأ ، بسانم ")ريغ تايانجلا كلت يف تافلاخملاو يصاعملا عم تابوقعلا اكرت

 لئاقلاف ، دعاوقلا نع ديعبف هيلع بقاعي يذلا لعفلا كلذب صعي مل وهو هبقاعن انآ
 ملسأ اذإ موصلا ءاضق بابحتسا اهنمو ، دعاوقلا "ةفلاخم نم ملسي نوفلكم مهنأب
 ةيقب كاسمإ بوج و كلذكو ، هقح يف باطخلا مدقتل ةظحالم رهشلا ءانثأ يف
 قرفلاو ،‘'ترهط اذإ ضئاحلاو ، غلب اذإ يبصلا فالخب 2 هيف ملسأ يذلا راهنلا
 طرتشي ال هنأ اهنمو - اضيأ - رفاسملا نودو امهنود رفاكلا قح يف باطخلا مدقت

 ةالصلا هيلع بجت لب ءوضولاو لاستغالا عسي تقو ءاقب تقولا رخآ يف ملسأ اذإ
 يف فالخلا ىلع ج رخملا كلذ يف فالخلا ىلع طقف اهنم ةعكر عسي تقو كاردإب
 اذإ انإف ، نيملسملا تالماعم ىلع مهتالماعم ليصفت اهنمو )ال مأ نيبطاخم مهنوك
 دعاوقلا فالخ ىلع هوذخأ اميف مهتالماعم تناك ميرحتلاب نيبطاخم اوسيل : انلق

 ءاملعلا ىنتعا ، نيملكتملا جهنم ىلع طوسبم باتك ، يزارلا نيدلا رخفل لوصألا ملع يف لوصحملا )١( )٢(
 نيدلا جارس هرصتخاو ، يناهبصألا دومحم نب دمحمو يفارقلا سيردإ نب دمحأ هحرش نممف 2 هحرشب
 ةفيلخ يجاح . لصاحلا هامسو يومرالا نيدلا جات يضاقلا هرصتخا امك ، ليصحتلا هامسو يومرألا
 ، ٧٤ص ١ج (قيقحتو ةسارد لوصألا ملع يف لوصحملا) يناولعلا .د «٥١٦١ص ٢ج (نونظلا فشك)

 .ققحمو عوبطم باتك وهو
 )٢( (لوصالا سئافن حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا ج٤ ص١٥٧٠.

 )٣( (يدابعلا مساق نباو يناورشلا يتيشاحب جاهنملا حرشي جاتحملا ةفحت) رجح نبا يمثيهلا ج١١ ص٤٠٧.

 .ب نم ةطقاس كرت )٤(

 .ب نم ةطقاس ريغ )٥(
 .ب نم ةطقاس ةفلاخم نم ملس : هلوق عم نوفلكم ةملك نم نونلا )٦(

 ٥٨٧. - ٦٨٥ص ؛٤ج (يدابعلا مساق نباو يناورشلا يتيشاحب جاتحملا ةقحت) رجح نبا يمثيهلا ()

 )٨) ج (يدابعلا مساق نياو يناورشلا يتيشاحب جاتحملا ةقحت) رجح نبا يمثيهلا ٦٢ ص ٦٨.
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 هنع ىلاعت هللا هاهن دقو 3 دقعلا كلذب صاع هنأل { ملسملا ةلماعم نم فخأ ةيعرشلا
 فالخب '""بوصفلاو "ابرلا نم هديب ام ىلع رقأ ملسأ اذإ هنألو ،رفاكلا هني ملو {

 ع ورفلا يف راكنإالا كرت هراثآ ةلمجم نم نوكي ةيزجلا دقع نأ اهنمو ، بات اذإ ملسملا

 راكنإ كرتل ")لإ اببس عرش نوكي الف الإو نوبطاخم انلق نإ كلذل عرش ببس هنأو

 هدنع ايقبو قتعا وأ قلط م)اذإ رفاكلا يف اوفلتخا ءاملعلا نأ اهنمو } ةصاخ رفكلا

 ؟ال مأ كلذ همزلي له ملسأ ىتح

 اهنمو ، كلذ ىلع موزللا مدع جيرخت نكمأ نيبطاخم اوسيل مهنإ : انلق اذإف

 اوسيل :انلق اذإ ، اهبابسأ رودص دعب اهوعاب )ذإ تاقدصلاو تابهلاو فاقوألا
 ال رطفلا ةاكز يف هركذ امو ،‘"كلام بهذم وهو ، كلذ نم مهعنم ال نيبطاخم

 ثيدحلا يف اهدييقتل رفاكلا ىلع مهدنع بجت ال اهنأل ‘ةيعفاشلا بهذم قفاوي
 مهلوق ىلع كلذ دري الف - اضيأ - ىنعملا اذكو ، ثيدحلا هلوانتي ملف .'٠}نيملسملاب

 .ةعيرشلا ع ورف رافكلا ةبطاخمب

 ام اهنم ةعيرشلا ماكحأ يف ةدراولا ةلدألا نأ كش الو : يكبسلا جاتلا لاق دقف

 .ويرلا ب يف )١(

 .بوضخملا ب يف (٢)

 .الأ ب يف (٣)

 .اذأ ب يف )٤)

 .اذأ ب يف )٥)

 .اذأ ب يف (٦)

 )٧( (لوصحملا حرش يف لوصألا شاقن) يفارقلا ج٤ ص١٥٨٠ - ١٥٨١.

 )٨) يكبسلا ني او ] يواضيبا بهذملا اذه ءاملع رابك نم ئ يعفاشلا سيردإ نب دمح عابتا ئ ةيعفاشلا {

 (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا . ريبكلا ىراو ‘ حاحلا ج١ ص٧ ١ ٢ { مجعم) نيملا ىحي فيرش
 ص (ةيمالسإلا قرفلا ٤٢ ١.

 وأ رح لك ىلع ريعش نم اعاص وأ رمت نم اعاص رطفلا ةاكز ضرف - يي - هللا لوسر نأ : ثيدحلا صن )٩(
 دبعلا ىلع رطفلا ةقدص باب 5 ةاكزلا باتك (يراخبلا حيحص)يراخبلا . نيملسملا نم ىثنأ وأ ركذ دبع
 باب ح ةاكزلا باتك (ملسم حيحص) ملسم . ٢٢٤ص ٢ ج ١٥٠٤ ثيدحلا مقر نيملسملا نم هريغو

 لاق نم باب ةاكزلا باتك (يقهيبلا ننس) يقهيبلا © ٢٦ص ٨حج © ٤ 1٩٧ ثيدح نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز

 .٩٦٢ص ٤ج ٧٦٧٠ ثيدحلا مقر ، ةضيرف رطفلا ةاكز
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 ىلع همكح مهب قلعتيف ، هوحنو "ه اتلأ اهيأي : لاثم رفاكلا هظفل لوانتي
 ،ثيدحلاو ةيالا نم'"هانركذ امك هظفل مهلمشي ال ام اهنمو ع ورفلاب مهفيلكتب لوقلا

 )٣) إ ¡ م بجح ءود .ح 22 .حك . ثح ١١ . ١ ۔ ١ ۔ .
 . 4 7 مزتو َمهرَهطت هدص ميلومأ نمدخ » : ل اعت هلوق ينعي

 لوسر اهضرف ىتلا ةقدصلا ةضيرف هذه هيفو ركب وبأ هل هبتك يذلا سنأ باتكو
 64 اونما يزلا اماي » اهيف يتلا تايآلاكو ،‘؛}نيملسملا ىلع- يي - لا

 : انلق ن إو ك مهل اهمكح تبنيالو : مهضعب 7 (١٦)١اظفل مهلو انتيالف \هوحنو

 مهريغ نيبو مهنيب قرفلا مدع ("!نيبت وأ لصفنم ليلدب الإ ع ورفلاب نوبطاخم مهنإ
 ريغ ىنعم نكمي ٨) ( ذإ قرفلا رهظي ثيح امأو ) مهريغلو مهل ةعيرشلا مومعب ءافتكالاو

 . }هليلد ريغب مكح تابثإ نوكي هنأل مهل مكحلا كلذ توبثب لاقي الف ں مهل لماش
 )١٠) . . - __ ه .۔ .ا ءا٠ ١. م ۔ إي۔

 . ه أ ئ ١ ىنعم الو ليلد ريعب مهمح يف تبثتي الف بوجولا ىلع دئاز ردف قلعتلاو

 يف بابحتسالا مدع (١ا)ىلع بوجولا مدع سايق نأ ىفخي الو : مساقلا نبا لاق
 مامإلا خيشلا نع يتأيس ام قفاوي الف دودحلا يف هركذ ام امأو { اهضرف يتلا ةروصلا
 فالخلا لحم نع كلذ جارخإ هاضتقم ذإ يكبسلا ينعي

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا قروس ميركلا نآرقلا ٢١.
 .ريمضلا ءاه ريغ نم ، انركذ ب يف )٦٢(

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٢٣.
 (يراخبلا حيحص) يراخبلا . منغلاو لبإلا ةاكز جارخإ ريداقم هيف ركذ ليوط ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )٤(

 (ةجام نبا ننس) ، ةجام نباو & ١٧٣ص ٣ج ث ١٤٥٤ ثيدحلا مقر 2 منغلا ةاكز باب 3 ةاكزلا باتك
 وأو . ٢٧ ٩ص ئ ٢ج & ١٨٠٠ ثيدح { نس قوف وأ نس نود انس قدصلا ذخا اذا باب ] ةاكزلا . مجعملا

 .٢٦٣ص ١ج ٥٦٧ ١© ثيدح « ةمئاسلا ةاكز يف باب 5 ةاكزلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس & ميركلا نآرقلا ١٠٠.
 )٦( (جاهنملا حرش يف جاهبإلا) يكبسلا ج١ ص٠ ١٨١.

 .حصالا وهو « رجلا ءاب ةدايزب . نييبتب ب يف )٧(

 .١٨١ص ١ج (جاهنملا حرش يف جاهبإلا) يكبسلا نبا اذإ لدب وأ جاهبإلا يف ()
 حرش يف جاهبإلا) يكبسلا نبا يكبسلا نيدلا جات هدلو هيلع صن امك يكبسلا نيدلا يقت لوق وهو ()

 .١٨١ص ١ج جاهنمل

 تايآلا) مساقلا نبا هلوق ةيضقو © مساقلا نبا لاق ، ١٤ص يف هلوق نم تانيبلا تايآلا نع لقن اذه )١٠(
 ٢٦٧. - ٦٦٣ص ١ج (تانيبلا

 .أ نم ةطقاس ىلع )١١(
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 عضولا باطخ ليبق نم كلذ نأل اهبابسأ ىلع دودحلا بيترتل ةبسنلاب رهاظ اذه نكل

 هنأل كلذ نم نيكمتلاو دحلا ةماقإل هسفن ميلست اهيلع بجي هنأل - اضيأ - ةبسنلاب ال

 عضولا باطخ نمو : يكبسلا نيدلا جات ينعي فنصملا 3 )ل اق فيلكتلا باطخ ليبق نم

 _ لزع - يبنلا مجر كلذلو 3 مهقح يف تباث كلذو دحلا بوجول اببس انزلا نوك

 لاقي فيك هنإف & عورفلاب مهفيلكت ىلع كلذ ءانبب لوقلا نسحي الو ،‘")نييدوهيلا

 { اعرش دقتعي يذلا يباتكلا يف اذهو ؟مهرفكل هميرحت نودقتعي اميف مهنع مثإلا طاقسإب

 .تامرحملا عيمج يف هب ميرحتلا قلعت يف فالخلا يرجيف ائيش دقتعي ال نم امأ

 انزلا نم رجاوزلا باطخ نأ فالخ ال : هلوصأ يف قاحسإ وبأ ذاتسألا لاق دقو
 .نيملسملا ىلع وه امك مهيلع هجوتي فذقلاو

 عضاوملا هذه رظناف .مالسإلاب طقسي ال انزلا دح نأ ىلع يعفاشلا صنو

 تارابعل انركذ ام ةفلاخم ناظلا نظي الو ، اهيلع ءاملعلا مالك لزنو ،اهلمأتو

 .(}مهيلع عضولا باطخ دري الف ع ورفلاب فيلكتلا اولاق امنإ مهنأل نييلوصألا

 .مهيلع أ يف )١(

 .رركم : لاق أ يف )٦٢(
 هل اوركذف - قلتي هللا لوسر ىلإ اوءاج دوهيلا نإ : لاق هنأ - انيقلو - رمع نب هللادبع نع : ثيدحلا صن )٢(

 :اولاقف ؟مجرلا ناش يف ةاروتلا يف نودجت ام : = وقلي - هللا لوسر مهل لاقف © اينز ةأرماو مهنم الجر نأ
 مهدحأ عضوف & اهورشنف ةاروتلاب اوتأف ‘ مجرلا اهيف نإ ك متبذك : مالس نب هللادبع لاق. نودلجيو مهحضفن

 ةيا اهيف اذإف ، هدي ع رف ‘كدي عفرا :مالس نبا هللادبع هل لاقف 5 اهدعب امو اهلبق ام ارقف مجرلا ةيآ ىلع هدي
 ىنحي لجرلا تيأرف ،امجرف ي هللا لوسر امهب رماف ، مجرلا ةيآاهيف ، دمحم اي قدص : اولاق ، مجرلا

 © ٦٠٧ ثيدح « دودحلاو مجرلا يف باب (حيحصلا عماجلا) بيبح نيب عيبرلاو .ةراجحلا اهيقي ةأرملا ىلع
 اوعفرو اونز اذإ مهئاصحإو ةمذلا لهأ ماكحأ باب ، دودحلا باتك (يراخبلا حيحص) يراخبلا ، ٨٣٢ص

 باتك ، ملسم حيحص) ملسم هجرخأو { هل ظفللاو ، ٢١٧١ص ٢٦١ج © ٦٨٤١ ثيدحلا مقر 2 مامإلا ىلإ
 ننس) ةجام نباو ( ٠ ص ١١ جا ١ ٩٩٦ٹثيدحلا مقر © انزلا يف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر باب ؤ دودحلا

 دواد وبأو ، ٨٢٢ص & ٣ج ، ٢٥٠٥٨ ثيدح ةيدوهيلاو دوهيلا مجر باب ، دودحلا ، مجعملا (ةجام نيا
 ٦ ٤٤٤ 5 ج٢ ص٦ ٥ ٢٣). ثيدح( نييدوهبيلا مجر يف باب ش دودحلا باتك (د واد يبا نتس)

 .مهيلا ب يف )٤)

 ةفحت) رجح نبا ، يمثيهلا ، ١٤١ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١١١ص ١ج (مألا) يعفاشلا )٥(
 .٧٠٤ص ١١ج (يدابعلا مساق نباو يناورشلا يتيشاحي جاتحملا

 (تانيبلا تايآلا) مساق نبا : رظناو ، ١٨١ص ١ج (جاهنملا حرش يف جاهبإلا) . يكبسلا نبال مالكلا اذه )٦(
 ٢٦٨. ۔-١٧٦٣٢ص اج
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 انزلا نع دحلا بيترت درجمل ةبسنلاب ناك نإ ذاتسألا نع هلقنامو مساقلا نبا لاق
 حيرص )فالخلا هيفن فلاخ امهيلع مثإلل ةبسنلاب ناك نإو ، كاذف - الثم فذقلاو
 دمتعملا وهف يعفاشلا نع هلقن ام امأو ، - اضيأ - يهاونلا يف فالخلا ءارجإ نم نتملا

 نكلو & لمتحم اندنع وه موصلا ءاضق يف هركذ ام امأو ، طوقسلاب رخآ صن هل ناك نإو
 اذخأ بابحتسالا مدعب - هيلع هللا ةمحر - ")ىلمرلا باهشلا ةمالعلا انخيش ىتنأ

 بوج و نم هركذ امو 3 مالسإلا يف بيغرتلاب مالسالا دعب بوجولا طوقس ليلعت نم
 نم مهفي امك بحتسم وه معن « ةيعفاشلا ينعي انبهذم قفاوي ال راهنلا ةيقب كاسمإ
 مالك هيفو ، ديعب ريغ تقولا رخآ يف ملسأ اذإ اميف هركذ ام امأو "هحرشو ضورلا
 .ةريبكت ردق كاردإ يفكي لب ةعكر ردق كاردإ اندنع طرتشي ال معن 5 انعورف يف

 د رحج امأ ئ هوحنو مادقإلا ثيح نم حض او مهتالماعم ٤) )ليصفت يف هركذ ام امأ و

 وأ قلط ول اميف هركذ ام اذكو « فالخلا لحم نع جراخ وهف اهيلع اهراثآ بترت
 .قتعلاو قالطلا ىلع ةمرحلا بترت ثيح نم حضاو - اضيأ قتعأ

 يتأيس امم كلذ ذخؤي امك فالخلا لحم نع ج راخ وهف ةقرفلا لوصح ثيح نم امأ
 :جاهنملا حرش يف - يكبسلا نبا نيدلا جات يأ - فنصملا لاق دقو مامإلا خيشلا نع
 ب اطخو فيلكت باطخ : نيمسق ىلع باطخلا ن أ كلذ ا" ).رع ءاطغلا فشكو

 - فيلكت لك سيلو ، فالخلا لحم وهو يهنلاو رمألاب فيلكتلا باطخف عضو
 عضولا باطح امأو 3 7 رضعيبب وأ نينمؤملاب هصاصتخا ملعي ال ام لب _ اضيأ

 .عضوملا اذه يف ىنعم ديفت ال ذإ ةدئاز ةملكلا هذه نأكو « ٨٦٣ص ١ج (تانيبلا تايآلا) يفو ةخسنلا يف اذك )١(

 )٢( ةنس دلو 5 ةيعفاشلا رابك نم) يرصملا ةزمح نب دمحأ نب دمحم ، يلمرلا باهشلا ٩١٩ ةرهاقلاي -ه {

 ةنس يفوت ‘ دوقعلا حرشو ، نايبلا ةياغو ى جاتحملا ةياهن : هتافل؛وم نم ؤ ةيعفاشلا ءاتفإ يلوو ٤ ٠ ٠ ١ه ©

 (مالعألا) يلكرزلا {©“٥٥٦ص ٨ج (نيفل؛وملا مجعم) ةلاحك ج٦ ص٢٥!٢.

 فورعملا ركب يبأ نبا ليعامسإ نيدلا فرشل وهو { يوونلل ع ورفلا يف ةضورلا رصتخم ، هحرشو ضورلا ()
 هحرش دقو ، ايفاو احرش هحرش مث ، ينالقسعلا رجح نبا هرصتخا ه ٨٣٧ ةنس يفوت يعفاشلا يرقملا نباب
 .ينامركلا دمحم نب ىيحيو يطويسلاو { ةلوس نب سمشلاو 3 يراصنألا دمحم نب ايركز يضاقلا - اضيأ -
 .٩١٩ص ١ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح

 .ليضفت ب يف ) ٤)

 جاهبالا يكبسلا نبا) كلذ يف )ج اهبإلا ( ينفو ١ ص٨ ٣٦. ت (تانايبلا تايآا) يفو نيتخسنلا يف !نك (د (

 .(١!٩١٧ص ١ج ي جاهنملا حرش يف

 يتلا ةماعلا دارملا امنإو : مالكلا ةلمكتو ، ٨٦٣ص ث ١ج (تانايبلا تايآلا) يفو نيتخسنلا يف طقس - انه - قو (-)
 ١ ص٩ ٧ ١ ٠ ح (جاهنملا حرش يف ت اهبإلا ( يكبسلا نما !الوأ مهب اهقلعت نم اهن ام رفكلا نوكي له اظنل ٍ ' . ك
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 اذهف . ١ ةجوزلا ميرحتل اببس قالطلا نوك لثم يهن وأ رمأل اببس نوكي ام هنمف

 .مهتحكنأ ةحصب انلق اذإ تبنت ةقرفلا نإف ، ةقرفلل اببس قالطلا نوك اذكو ، نامضلا
 عاضوألا ىلع تردص اذإ مهتحكنأ ةحص اذكو هب كلملاو ثرزالا ليبقلا اذه نمو
 .هل هجو ال كلذ ىف فالخلاو 3 ةيعرشلا

 لوصح دنع تارافكلا يفو نويدلا يف مهممذ يف لاملا توبث عضولا باطخ نمو

 ٢. هقح يف كلذ توبث يف عازن الو { اهبابسأ

 نوكت اهيلع ردصت مل ول اهنأ ةاضتقم ةيعرشلا عاضوألا ىلع تردص اذإ : هلوقو

 .فالخلا لحم نم
 نوبطاخح مهنأ اندنع حيحصلا نأ عم اهتحصب موكحم اهنأ (٢اندنع حيحصلاو

 قفاوي الف بوصخغلاو 'ثابرلا نم هديب ام ىلع رقأ ملسأ اذإ هنإ : هلوق امأو ك ع ورفلاب

 اناردب يمذ نم اذكو ‘ هبلع رقي الف ملسم نم )ه )ب وضخغم نم هديب ام امأ  انبهذم

 يمذلا نإ - ةيعفاشلا ينعي - انتمئأ لاق دقف ابرلا نم هديب ام امأو ، مهضعب هلاق امك
 ."هنم هلوبق مرح ( رمخ نمثك هتمرح ملعن امم ملسمل انيد وأ ةيزجلا ملس ول

 نوفلكم رافكلا نأ لوصألا يف يعفاشلا ةدعاقل قفاوملا وه :(")ليشكرزلا لاق

 )١) (جاهبالا يكبسلا نبا - هللا همحر - يدلاو لاق : مالكلا ةلمكتو ، نيتخسنلا يف طقس - انه - عقو ج١
 ص ٨٩! (تانيبلا تايآلا) مساق نبا - هءاقب هللا لاطأ - يدلاو لاق (تانيبلا تايآلا) يفو ء ج١ ص٢٦٨.

 )٢( ص ١ج (جاهيإلا) يكبسلا نبا ١٧٩١-١٨١٠.
 )٣( (تانيبلا تايآلا) مساقلا نبا مالك اذه ج١ ص٢٦٨ - ٣٦٩.

 .اوبرلا ف يف )٤(
 .ايوصغم أ يف )٥(

 )٦( (تانيبلا تايآلا) مساقلا نبا ج١ ص٣٦٨ - ٢٦٩.

 لامج ىلع دملتت \ ه٧ ٤٥ ةنس رصم يف دلو ، يعفاشلا يشكرزلا هللادبع نب رداهب نب دمحم ، يشكرزلا )٧(
 & نآرقلا ملع يف ناهربلاو ، طيحملا رحبلا : هتافلم نم ، امهريغو ينيقلبلا نيدلا جارسو يونساإلا نيدلا
 نبا ، ٦٢٢ص ١ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح ، ه ٧٩٤ ةنس يفوت ، ةيعدألا ماكحأ يف ةيهزالاو
 .٦٨٢ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا « ٢٧٥٨ص ٨ج (بهذلا تارذش) دامعلا

.
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 كلت كلمت ملسملل لحي هنأ نم'"هيواتف يف''١لافقلا هب باجأ امل افالخ عورفلاب

 .'ث)هل مهاردلا تلحل املسأ ول "امهنأل :لاق ، مهاردلا

 دعب رمخلا نمث ىلع ث؛يمذلا ريرقت نأل « حصي ال مالسإلا دعب سايقلا اذهو
 مالسالا يف هل ابيغرت مالسإلا دعب دسافلا حاكنلا ىلع رقي امك هل ةصخر مالسإلا

 .ه أ ٦)هرخآ ىلإ ةصخر سيل مالسإلا لبق اميف هررقت فالخب
 رفاكلا نأ - انه مهمالك ةيضق - جاهنملا حرش نم - كرشملا حاكن يف لاقو

 ،مالسالا دعب الو رفكلا يف ال درلا هيلع بجون ل اذهلو ، هعاب يذلا رمخلا نمث كلمي

 باجأ هبو ، هلوبق هيلع بجو كلذ نمث هل عفدو نيد هيلع ملسمل ناك اذإف ذئنيح و

 ىلع ربحي ال هنأ نيلوقلا حصأ :لاق ةيزجلا باب يف ")يعفارلا نكل « هيواتف يف لافقلا

 .ه أ .‘٨)نيمالكلا نيب عمجلا ىلإ جاتحيو ، زوجي ال لب لوبقلا
 6 عمجلا ىلإ ةجاح الف { هركذ ام مهمالك ةيضق ١٠) )عنميدقو :(٨0}ىلحملا لاق

 يف امك درلا بجو الإو هوحنو ملسم ريغ نم رمخلا نمث ذخأ اذإ كلذ لحم لهو

 3اهريغو زاجحلاو قارعلاو ناسارخ ىلإ لحر « يعفاشلا هيقفلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم ركب وبأ : لافقلا )١(
 نبا ، كلذ ريغ ليقو & ه ٣٣٦ ةنس يفوت ، ةدمعلاو ، بهذملا يف بيغرتلاو 3 ءاملعلا ةيلح : هتافلؤم نم
 ٣. ٥٤ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٠٠٢ص ٤ج (نايعألا تايفو) ناكلخ

 .ىوتف عمج اهنأل هاواتف باوصلا لعلو نيتخسنلا يف اذك )٢(

 .هنأ ب يف (٣)

 )٤( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . هيلع رثعأ ملف طيحملا رحبلا يف مالكلا اذه نع تثحب ج٢ ص٤ ١٦٢ - ١٥٠٠١.

 نبا { مهارحجج ىرج نمو باتكلا لهأ نم نودهاعملا مهو 0 دقعلا لهأ : ةمذلاو © دهع هل لجر : يمذلا )٥(

 ١. ٨٢ص (يهقفلا سوماقلا) يدعس بيج وبأ . ٢٦٢١ ص ١ ٢ج ‘ لاذلا لصف ئ ميملا باب (ناسللا) روظنم

 )٦( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ج١ ص٣٦٩.

 حرش يف زيزعلا : هبتك نم ، ةيعفاشلا رابك نم { مساقلا وبأ ، ميركلادبع نب دمحم ني ميركلادبع ، يعفارلا )٢(
 نبا ، ٦٧٢ص ٢٦ج(تايفولا تاوف) يبتكلا { نيوزقب ه ٦٢٢ ةنس يفوت ، يعفاشلا دنسم حرشو ، زيجولا
 ١٨٩. ص ٧ج (بهذلا تارذش) دامعلا

 هلقن دقو > ١ ص٧٧ ١ - ٦ ٨ ١ ح (جاهنملا حرش يف جاهبإلا) جاهنملا حرش يف هدجا 6 يكبسلا نبا مالك ) )\٨

 .٩٦٣ص ١ج (تانايبلا تايآلا) مساق نبا . تانيبلا تايآلا نع فلولا

 ٢٦. ٩ص ١ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا مالك هنإف ، مساق نبا لاق باوصلاو نيتخسنلا يف ذك ()

 )١٠( ج (تانيبلا تايآا) مساق نبا .تانيبلا تايآلا يف ةتبثم يهو ا نيتخسنلا نم { ةطقاس نأ ١ ص٣٢٦٩.
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 ابرلاب ذخأ اذإ اميف رمخلا نمث يف ليق ام يرجي نأ سايقلاو } رظن هيف ؟بوضخغملا

 نإ الإ مهل ضرعتن ال انأ انبهذم ةيضقف & هوحنو "فقولا عيب يف هركذام امأو
 مهلماعن ذئنيحف ميتي وأ دجسم وحن ىلع فقولا ناك وأ ، كلذ يف انيلإ اوعفارت
 . مالسالا ماكحأب

 قيقحتو ‘"عماوجلا عمج حرش ىلع هتيشاح يف مساقلا نبا هاكح ام (آ)ىهتنا

 اقافو 6؛)ةنايد هولحتساو هوبستكا امم مهيديأب ناك اميف رافكلا ةلماعم زاوج انبهذم

 .لوصالاك ع ورفلاب نوفلكم مهنأ اندنع حيحصلا نأ عم 3 هعبات نمو لافقلا بهذمل

 اهب نيفلكم اوسيل :مهلوق يف ةيفنحلا رثكأو "ث>ىنييارفسألا دماح يبأل افالخو
 دعب نورمؤي الو ، اهلعف رفكلا عم نكميال اهنم تارومأملا نأل : اولاق ء("لاقلطم

 :موق لاقو ، فيلكتلا ضيعبت نم ارذح اهيلع ةلومحم تايهنملاو ، اهئاضقب ناملا

 ناميالا ىلع ةفقوتملا ةينلا ىلع فقوتت ال كورت اهنأل ")طقف ىهاونلاب نوفلكم

 .صصخم الب صيصخت هن الو © روذحملا فيلكتلا ضيعبت اذه ىفو ح رم اوأل ا فالخب

 (ناسللا) روظنم نبا « ءيش لكو ضرألاو ةبادلا تفقوو ، اهسبح : افقو ، نيكاسملا ىلع ضرألا فقو )١(
 عطقي هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكميلام سبح : عرشلا يف فقولاو ٩ ص٥٩ ٣. ج واولا لصف ءافلا باب

 بيبح وبأ إ ٢٢٢ص ٥١ج (بذهملا حرش عومجملا) يوونلا ، حابم فرصم ىلع هتبقر يف فرصتلا
 .٦٨٢ص (يهقفلا سوماقلا) يدعس

 .ه أ ب يف (٢)

 )٣( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ج١ ص٢٦٦ - ٣٦٩.

 فشك) فسوي نب دمحم بطقلا ، ٨١٣ص ٢٦ج (لوقعلا رونأ قراشم) يملاسلا ، يف رافكلا ماكحأ رظنا )٤(
 ١. ٥٤ص ١ج (بركلا

 )٥( ةنس دلو & يعفاشلا هيقفلا ينييارفسإالا دمحا نب دمحم رهاط يبا نبا دمحأ ى ينيبارقسإلا دماح وبأ ٤ ٤ ٢ه،

 ةنس يفوت ناتسبلا باتكو ىربكلا ةقيلعتلا : هتافلم نم ٠٦ ٤ه ، (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، دادغبب
 ج١ ص٢٢ (مالعألا) يلكرزلا ، ١١٦ص ٤ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا آ ج١ ص٢١١.

 يكبسلا نبا & ٣٢٧ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا ، ١٧١ص ١ ج (ةلدألا عطاوق) رفظملا وبأ )٦(
 ةاش داب ريمأ آ ٧٢١ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢١٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)
 .٨٤١ص ٢ ج (ريرحتلا ريسيت)

 يبأ نع ةيفنحلا نم بابللا بحاص هلقنو {©ك ةيعفاشلا هباحصأ ضعب نع قيقحتلا يف يورنلا هاكح (٧)

 يزارلا رخفلا { يزارلا رخفلا هاكحو 5 ٠٣١؛ص ٦ ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هباحصأ ةماعو ةفينح

 .٨٥٢ص (لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىضترملا نباو « ٧٥٠١ص ٤ج (سئافنلا حرشب لوصحملا)
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 ١) مالسإلا فيلكتب رمتسم هفيلكتف دترم الا نيفلكم ريغ مه : نورخا ل اقو

 يف ميرحتلاو باجيإالا نم فيلكتلا باطخ يف فالخلا نا ملعاو : مهضعب لاق

 آ ةجوزلا ةمرحل اببس قالطلا نوكك ضرلا باطخ نم فيلكتلا 9 عجري ام

 سفنألا يف تايانجلاو لاملل فالتالاك هيلإ عجري الامال هتيببس يف فلاخي مصخلاف

 ."اهنود امف

 بترتو طقف ةمذلا لغشل : يأ ء''نامضلل بابسأ اهنإ ثيح نم :يلحملا لاق
 يف رفاكلاف & ةمذلا يف ضوعلاو بسنلا توبثو عيبملا كلمك ةحيحصلا دوقعلا راثآ
 امل لاملا فالتإ نإف ، لاكشألا ةياغ يف قرفلا اذهو :تلق ،'ثااقافتا ملسملاك كلذ
 .بوج ول اببس ناك ةمذلا لغشل اببس ناك

 دقعلا ةحص و 0 ةجوزلا ةمرحل اببس قالطلا ناك امك 0 ةمذلا ةئربتو نامضلا

 فيلكتلا باطخ لإ _ اضيأ 7 ةعجار رومألا هذهف ‘ عيبملا كلم زاوج اببس كلذك

 .ملعأ هللاو ،ىهتنا ")لمات ؟قرافلا امف رابتعالا كلذ

  

 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، دمعلا يف يشوطرطلاو صخلملا يف باهولادبع يضاقلا هاكح ج٦٢ ص١٣١.

 (٢) .ةيجوزلا ب يف

 )٢( (عماوجلا عمج) يكيبسلا نبا كلذ لئاق ج١ ص؟٢١٢ - ٢١٢.
 نونلا باب (حاحصلا) يرهوجلا 2 مزتلملا وأ ليفكلا وأ مراغلا : نماضلاو هب تلفك : انامض ءيشلا تنمض )٤(

 .ه٥٦ص ١ج ت داضلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ٥٥١٢ص ، ٢ج ى داضلا لصف

 .٣١٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا (د)
 نأب لكشتسي دق لوقأو : لاق دقف مساق نبا مالك ىنعم اذه لمات ، قرفلا اذهو تلق : فلؤملا لوق )٦(

 ثيح نم :هلوقب هب دييقتلا ىلإ راشأ امي باجي نأ الإ يفنلا اذه حصي ملف ٤ فيلكتلا باطخ ىلإ فالتإلا
 ،ةمذلا لغشل فالتإلا ةيببس ىلع مصخلا ةققاوم همازلتسال رظن هيفو ، ةمذلا لغشل يأ نامضلل بابسأ اهنإ
 مازتلا هلصاح نأل ، لوقعم ريغ نكي مل نإ ديعبلا دعبأ وهو 5 ةمذلا مزل ام ءادأ بوج ول هتيببس يف هتفلاخمو
 ةمذلا لغش نم لكل فالتإلا ةيببس ىلع قاقتالا مزتلا نإو ى اهمزل ام ءادأ بوجو مدعو 0 ةمذلا لغش
 - ءادألا بوجو ريظن كانه ميرحتلا ناك ، ميرحتلل قالطلا ةببس يف فالتخالاب لكشأ ءادألا بوجوو
 .٢٧٢ص ١ج (تانيبلا تايآا) مساق نبا 3 لمأتيلف ۔انه
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 رشاعلا لصفلا

 لعفب الإ فيلكت ال
 { رهاظف رمألا ىف امأ كلذو :)لعفب الإ فيلكتلا نوكي ال : ءاملعلا روهمج لاق

 ` .حيحصلا ىلع لاعفأ كورتلا نألف كورتلل ةيضتقملا يهاونلا يف امأو
 نع ءاهتنالا : يأ ، فكلا يهنلا يف هب فلكملاف : هحرشو عماوجلا عمج يف لاق

 يهنملل دضلا لعفب لصحي لعف كلذو هدلاو ينعي مامإالا خيشلل اقافو هنع يهنملا
 .هنع يهنملل دضلا لعف وه : ليقو دنع

 فلكملل رودقم كلذو {| هنع يهنملل ءافتنالا وهو { لعف ريغ وه : مشاه وبأ 7

 ىلع هنم بولطملاف ، كرحتت ال : ليق اذإف ، هتئيشميدجوي يذلا هلعف ءاشي ال نأي
 كهدض لعف ىناثلا ىلعو ‘ نوكسلا نم هدض لعفب لصاحلا كرحتلا نع ءاهتنالا لوألا

 نع يهنلا ةدهع نع ج رخي هيف نوكسلا نم همدع رمتسي نأب هواقتنا ثلاثلا ىلعو
 :نارمأ هيف : مساقلا نبا ةمالعلا لاق « دضلا لعفب لصحي لعف كلذ :هلوقو ،‘")عيمجلا
 . جراخلا يف اهل ققحت ال يتلا ةيرابتعالا لاعفألا نم هزأ الإ العف ناك نإو هنأ لوألا

 نإف رودقم "ريغ يمدعلا نأل رودقم ريغ هنأ عم هب فلك فيكف ايمدع نوكيف
 لودعلا ىلإ ةجاح الف : تلق { رودقملا دضلا لعفب هلوصح رابتعاب رودقم هنأب بيجأ
 مازتلا هنكمي لب 3 ءاهتنالا هنوك ىلإ يفنلا هنوك نم ردابتي امع ىهنلا يف هب فلكملا يف
 ةجاح الف : تلق ، رودقملا دضلا نم هب ققحتيام رابتعاب رودقم هنأل يفنلا هنوك
 . ءاهتنالا هنوك ىلإ يفنلا هنوك نم ردابتي امع يهنلا يف هي فلكملا يف لودعلا لإ
 يناثلاو ، لمأتيلف دضلا نم ققحتي ام رابتعاب رودقم هنأل يفنلا هنوك مازتلا هنكمي لب
 هب لصح ىتح رمخلا برش نع يهنملا نإف } دضلا لعفي هلوصح دارملا ىفخي دق هنأ
 رمأ -انه - دجوي لو { برشلا ءافتنا الإ - انه - لصحي ل هنإف هيرش نع ءاهتنالا

 ام دضلاب داري نأ الإ مهللا لصحي دض دوجو ققحتي ىتح برشلل داضم يدوجو
 .(ثا)ه أ همالك لمأتيلف ىفنلا وه يذلا ضيقنلا لمشي

 ١( ز ِ ثه) دضعلا ، ي ع .يا 7

 . زسم تراشا ريسك لوملا ٢. ةم ايش يركلا يرتو راجنل نا
 (تومحرلا حتاوف) يراصنألا يلعلادبع & ٥٣٢١٦٢ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ج١ ص١٦٢.

 )٢( ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٢١٣ - ٢١٦١ « (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ج٣ ص٢٧٥.

 .ةطقاس ب يف ريغ )٣(

 .امهنيب قرف الو & ىهتنا ب يف )٤(

 ٣٧. ٤ص ١ج (تانيبلا تايآلا) مساق نيا )٥(



> 

 .ه

 م هاثور

9: 

> 
:: 

٥ 
__ ٦ ١" 

 < < لوصألا لوصف : ٭ ٭

 نم اهنأل لاعفأ كورتلا نأو ، هنع يهنملل كرتلا وه يهنلا قلعتم نأ حيحصلاو
 .حراوجلا يف بلقلا تاريثأت

 )مازلإ قلعت هتقو لوخد دعب هل ةرشابملا لبق لعفلاب قلعتي روهمجلا دنع رمألاو
 .هل ةرشابملا لاح هب يمازلإلا هقلعت رمتسي هنأ ىلع رثكألاو '")مالعإ قلعت هلبقو

 ليصحت بلط مازلإالاو ئ ةرشابملا لاح قلعتلا عطقني : يلازغلاو نيمرحلا مامإ لاقو

 هنم غارفلاب )٢( لصحي امنإ ةالصلاك لعفلا ناب بيجأو 5 هبلط يف ةدئاف الو ، لصاحلا

 .‘)هنم ءزج ءافتناب هئافتنال لبق ال

 دنع الإ امازلإ لعفلاب قلعتي نأب رمألا هجوتي ال : يزارلا رخفلا مهنم موق لاقو
 .'})هل ةرشابملا

 نم ليق امو 0 ذئنيح الإ هيلع ةردق ال هنأل : يأ  قيقحتلا وهو : يكبسلا نبا لاق
 سبلتلا ىلع وه امنإ ةرشابملا لبق مذلاو موللا نأ هب اوجف هكرتب نايصعلا مدع مزلي هنأ
 نع ىهنلا ديفي عىشلاب رمألا نأل « هنع يهنم فكلا كلذو ، لعفلا نع فكلاب
 .'٧)ملعأ هللاو "هكرت

  

 .مازتلا ب يف )١()

 يشكرزلا ، ٧١٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٥١ص ٢ج (يفصتسمل َ ا) يلازغلا )٢(
 ١. ٤ص ٢ج (ل وصاألا يهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا \ ٥ ١ص ٢ج (طيحملا رحبلا)

 .لصحت اهنأ ب يف )٢(
 ىلع دضعلا حرش) دضعلا هبسنو ، ١٢٣ ص (لوخنملا) يلازغلا « ٨٨١۔٦٨١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )٤( ى

 .ةلزتعملا رثكأ ىلإ ، ٢٣١ص ١ج (تومح رلا حتاوف) يراصنالا يلعلا دبعو ، ٤١ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم
 .١٧٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا ()

 ٢١٨. - ٧١٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٦(
 .ىهتنا ب يف (٧٢)
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 رشع يداحلا لصفلا

 امولعم دجويو فيلكتلا حصي
 ولو فيلكتلا ىلع لادلا هب هل رمألا دعب رومأملل امولعم دجويو فيلكتلا حصي

 & رهظألا يف هتقو يف هب لعفلا كلذ ع وقو ءافتناب رومأملا "اذكو ، رمآلا ملع عم

 © مويلا كلذ لبق تومي رومأملا نأ رمآلا ملع دقو موي موصب لجر رمؤي نأك كلذو
 طرش نأ كلذب ملع هنإف رمآلا نم تيقوتب - اضيأ - كلذ رومأملا ملع نإ "اذكو
 .‘"”تقولا دنع زييمتلاو ةايحلا دوجو وهو ، فتنم موصلا عوقو

 هتدئاف ءافتنال هركذ ام عم فيلكتلا حصي ال :نيمرحلا مامإ مهقفاوو ةلزتعملا تلاقو

 وأ لعفلا ىلع مزعلاب اهدوجوب بيجأو ، كرتلا وأ لعفلاب نايصعلا وأ ةعاطلا نم
 هب رمالل هعامس بقع هب فلكمو هب رومأم هنأ ملعي ال ءيشب رومأملا : اولاقو ، كرتلا

 مدع لصألا نأب بيجأو | هنع زجع وأ 3 هتقو لبق تومل هلعف نم نكمتي ال (٤)دق هنأل

 عيبلا يف '}ليكولاك فيلكتلا ىلع لادلا رمألا قلعت عطقني هدوجو ريدقتبو ، كلذ
 .")ليكوتلا عطقني دغلا لبق لزع وأ تام اذإ ادغ

 ةحص مدع ىلع اهيف قافتالا هريغو يدمآلا ىكح دقف رومأملا ملع ةلأسم امأو
 اهدوجوب نيرخأتملا ضعب لاقو ، مزعلاب لهجلا لاح ةدوجوملا هتدئاف ءافتنال فيلكتلا
 نأ ىلع انزلا نم ةبوتلا يف بوبجملا مزعي امك :لاق طرشلا دوجو ريدقت ىلع مزعلاب

 .كلذكو ١ب ١ يف )١)

 .كلذكو ١ب` يف )٢(

 .ث ٦١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يلوصألا يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٢٠ ٤ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا )٣(
 نبا ، ٦٣٢ص ١ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٠ ١ ٣ص (هقفلا لوصأ يف باتك) ءانثلا وبأ يديرتاملا

 ٤٠ ٢. ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٨١٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا
 )٤( نم ةطقاس دق `ب١.

 )٥) واولا لصف ‘ ماللا باب (حاحصلا) يرهوجلا . هب ىفتكاو هيلإ هضوفو هملس : الوكوو الكو هيلا لكو {

 ج٥ عرشلا يف ةلاكولاو . ١٧٩٠١ص ٢ج ‘ واولا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ . ٤٤٨١ص ع :
 لكوملل زاج اميف هلكومو ليكولا نيب نامض دقع وأ مولعم زئاج فرصت يف هسفن ماقم هريغ ناسنإلا ةماقإ

 (ةبلطلا ةبلط) يفسنلا ،هديب هفرصت نأل هنم هعزن ص٤ ٤٨ ، (لينلا باتك حرش) بطقلا ج٩ ص٤٩٦ ©
 (هتلدأو يمالسإلا هقفلا) ةبهو يليحزلا ج٥ ص٧٢.

 .ةقباسلا عجارملا رظناو ، ١٩٢٧-١٩٨٩ ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا آ ٩٣١ص ١ج (دمتعملا)نسحلا وبأ )٦(

  

  



  

 هتحص يكبسلا رهظتساو "هدنع فيلكتلا حصيف 5 هيلع ةردقلا ريدتقب هيلإ دوعي ال

 ةداعلاب تملع نم ةلأسم ىلإ بجاحلا نبا رصتخم حرش يف هيلإ راشأ امك كلذ يف ادنتسم

 .هب رومأم ريغ مويلا ضعب موص نأل بجي الف ةلزتعملا دنع امأ :يلازغلا لاق ؟'"هوصلاب

 لالجلا لاق ،‘‘)روسعملاب طقسي ال روسيملا نأل '"هبوجو رهظاألاف اندنع امأو
 هطرش ءافتنا اهملع عم موصلاب تفلك اهنأ ةلأسملا هذه ىلإ دانتسالا هجوو :يلحملا

 وه امنإ هب فلكملا نإف ، عفدنم اذهو :لاق راهنلا عيمج ضيحلا "هنع ءاقنلا نم
 هعيمج موصل طرش راهنلا عيمج هنع ءاقنلاو ) ضيحلا نع يلاخلا مويلا صعب موص

 هطرش دج وي الام ىلع مزعلا ققحتي ال هنإف عفدنم هلبق ام اذكو - اضيأ - هضعب ال
 نم هوكح ام باوصلاف 3 اهريدقتب هيلع ةردق الام ىلإ دوعلا مدع الو هدوجو ريدقتب
 & لالجلا مالك “")ىهتنا - نيمرحلا مامإو ةلزتعملا ينعي - ةحصلا مدع ىلع قافتالا

 .''”تيأر امك ةلزتعملا بهذمل قفاوم وهو

 هذه يف عازنلا عضوم نأ قحلاو : لاقف لاحلا هب حصتي ام- انه - لامكلا ركذ دقو

 نسحأ دقلو : لاق ، ىلاعت هللا قح يف روصتي له طرشب طورشملا رمألا نأ وه ةلأسملا

 ركذ دعب لاقف "٠»ىفصتسملا مالك اصخلم كلذ ريرقت "ث)لوصحملا حيقنت بحاص

 )١( (ماكحإلا) يدمآلا ج١ ص٢٠٤.

 .ب ١ نم ةطقاس موصلاب )٢(

 .هدوجو ١ب ١ يف )٣(

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٢؟ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا ج١ ص٢١٩-٢٢٠ ©

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص٩٥.
 .نم ١ب` يف )()

 .هأ ب ١يف )٦)

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص٠ ٢٢.

 .باتكلا نم ٧١ص هتمجرت تقبس دقو 2 يفارقلا سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ ةمالعلا وه )٨(
 رخفلل لوصحملا هيف رصتخا ، لوصحملا راصتخا يف لوصفلا حيقنت : باتكلا مسا ، لوصحملا حيقنت )٩(

 هط) همهف ىلع ئراقلل انوع احرش هل عضو مث ، هقفلا يف ةريخذلاب فورعملا هباتكل ةمدقم هلعج و ، ي زا رلا
 .(ز ، لوصفلا حيقنت حرشل ةمدقم ، فو؛ورلادبع

 )١٠( (ىفصتسملا) يلازغلا ج٢! ص)٢٢-۔٢٢.



-) © - 

 __ے سس ٦٦

 % + لوصألا لوصق < <

 فالخلا اذه ةقيقحو لاق ةلزتعملاو مامإلا نيبو انباحصأ نيب فالخلا نم هانمدق ام

 ىلعاوعمجأ دقو 5 ىلاعت هللا قح يف طرشلاب رمألا ةقيقح يف عزانتلا ىلإ عجرت
 ةبقاعب رمالا لهج هل ححصملا نأ ةلزتعملا تدقتعا نكل ، دهاشلا قح يف هروصت
 كردي هنأ هنم ىلاعت هللا ملع نم :اولاق ىلاعت هللا قح يف كلذ روصتي ملاملو ، طرشلا
 بجاولاف انكمم نوكي نأ } طرشلا طرش نم ذإ ، طرش الو رومأملا وهف نكمتلا نامز
 اذإف © هءافتنا هللا ملع دقو طرش نكمتلا نإف ،الفال نمو 0 اطرش نوكي ال عنتمملاو

 رمألا توبنف { رمأ الف نكمتلا مدع ملع ثيحو ( طرش الف نكمتلا هللا ملع ثيح

 ال ءاقبلا رهاظ مكحي رمألا هيلع هجوت اذإ فلكملاف ، لاحم ىلاعت هللا قح يف طرشلاب

 .نكمتلا دعب الإ رمألا ققحتي الف ارومأم نوكي الف وأ ، ارومأم نوكيف ىقبي هنأ يردي
 رومأملاو ")رومأملاب اقلعتم طرشلا ققحت لبق رمآلا تاذب مئاق رمألا : ةرعاشألا تلاقو

 اطرش سيل طرشلا ذإ ، ذوفنلاو موزللا مدع لب رمألا مدع نيبتي مل طرشلا دجوي مل نإف « هب
 طرشلا لوصحب رومأملا لهج هيف ربتعملاو ‘ قلعتملا فص و ةباثمم. هذوفنل لب رمألا مايقل

 هعيبي هنأب ملعلا عم ادغ مص : هدبعل لوقي دق ديسلا نإف 3 3 )رمألا لهج ال همدعو

 ناكمإ لبق هنع هكلم لاوز ")ملعي اميف لكوي دق كلذكو 3 هتعاط هب نحتميدغلا لبق

 لاحأ مث ، لزعلاو خسنلا اهيف لقعي ىتح الكومو قيقحتلا ىلع ارمآ نوكيو س لانتمالا
 . '‘لامكلا هركذ ام اذه لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا ةلأسم ىلع ةلأسملا ريرقت مام

 ةلزتعملا نع مدقت ام باوصلاو « تاجاجتحالا هذه ىلع تاضارتعالاب ليطن الو

 دنع هعوقو طرش ءافتناب رمآلا لهج عم ءيشب ١ مف يلكتل لكتلا امأو ‘ ملعأ هللا و مامإلاو

 ىلع قفتمف ادغ بوث ةطايخب "دبع ديسلا رمأك ع راشلا ريغ رمآلا نوكي نأب هتقو

 . (٧آ)ملعأ لاعت هللا و . هدوجوو هتحص

 .رومأملا يف )١(

 ٤ج (لوصحملا حرش يف لوصألا شاقن) يفارقلا . يفارقلا هب حرص امك يزيربتلا ةمالعلا ريرقت اذه )٢(
 .(حيقنتلا يف اذه دجأ ملو (٤٥٦١ص

 .ملعب ١ب ١ يف )٢(

 .٢٨٣-١٨٣٢ص ١ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا )٤(
 .ادبع ١ب` يف )٥(
 . ١ب ١ نم ةقطاس : لاعت )٦)

 يكبسلا نبا ، ٦١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا « ٥٢٧٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا )٧(

 روكشلادبع نبا ، ١٨١ص (لوصالا دئاوز) يونساألا 6 ٢٢)١ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج)

 .١٠٥١ص ١ج (حاوفلا حرشي توبثلا ملسم)
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 رشع يناثلا لصفلا

 رثكاف نيرمآب مكحلا قلعت خ

 امهنيب عمجلا مرحيف بيترتلا ىلع نوكي ةرات نكل رومأ وأ نيرمأب قلعتي دق مكحلا
 © لكألا ةحابإ همكج امهنم الك نإف ،'"اةتيملاو "'»ىكذملا لكأك كلذو ، اهنيب وأ
 امهنيب عمجلا مرحيف ، ىكذملا هتلمج نم يذلا اهريغ نع زجعلا دنع ةتيملا ةحابإ نكل
 امهنإف مميتلاو ءوضولاك كلذو عمجلا حابي ةراتو ، اهريغ ىلع ردق ثيح ةتيملا ةمرحل

 '")نأك امهنيب عمجلا حابي دقو 2 ءوضولا نع زجعلا دنع مميتلا زاوج نكل « نازئاج
 ولو أضوتف ءربلا ءطب ةقشم لمحتي نأ هل ادب مق ءوضولا نم ءربلا ءطب فوخل مميت
 مميتلا ال وأ حابملا نأل ؛ رظن اذه يف :تلق هتدئاف ءافتنال هئوضوب همميت لطب ناك
 يه يتلا ةقشملا كلت لمحت ىلع ةردقلا هسفن نم ىأر اذإف دارفنالا دصقب ةرورضلل
 3 امهنيب عمج الف 3 لصالا هنأل { الالقتسا ذئنيح ءوضولا بجو هوطب وأ ءربلا مدع
 ينعأ ، زاوجلا مميتلا مكحو بوجولا ءوضولا مكحف - اضيأ - امكح انفلتخا دقو
 نم لوزنلا هل زاج ءربلا رخأتل ةقشم عم نكل ءوضولا يف ءاملا لامعتسا هنكمي ناك اذإ
 .مميتلا وه يذلا لهسألا ىلإ ءوضولا وه يذلا بعصألا

 نوكي ذئنيح اذهف { اهعفن نالطب وأ ةحراج نالطب وأ « سفنلا فلت فاخ اذإ امأ
 مكحلا يواست عم امهعامتجا روصتي الف 5 ةرم لوأ نم هقح يف ابجاو اضرف مميتلا

 .ماعنإالاو لضفلا ىلو هللاو ( ماقملا قيقح اذه

 ةرافك لاصخك كلذو « اهنيب وأ امهنيب عمجلا نسي ةراتو : يكبسلا نبا لاق

 نع زجعلا دنع ماعطإلا بوجو نكل بجاو امهنم الك نإف ، ناضمر يف عاقولا
 لاق امك اهنيب عمجلا نسيف .)لاق قاتعالا نع زجعلا دنع مايصلا بوجوو مايصلا
 ةالصلاب يوني امك ي ىلوألاب تطقس نإو ةرافكلا لكلاب يونيف "لوصحملا يف

 يدعس بيبح وبأ ، ٨٨٢ص ٤١ج ي لاذلا لصف واولا باب (ناسللا) روظنم نبا . حوبذملا : ىكذملا )١(
 .٧٢١ص (يهقفلا سوماقلا)

 .ةتبملا أ` يف )٢(

 .ةزمه ريغ نم ناك ١ب`١ يف (٣)

 .اولاق ١أ٦ يف )٤(

 .٩٦١ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا (د)
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 ضرفلا نأ قحلاو : تلق "لوألا لعفلابضرفلا طقس دق ناك نإو صرفلا ةداعملا

 © بجاو ال لقن لدبلا كلذف اطايتحا لدبلاب ىتأ نإف & هداسف ققحتي مل ام لوألا وه

 هب و ، ملعأ ")ىلاعت هللاو ، ءاوس ىلع ةرافكلا لاصخ يف كلذكو ، مكحلا فلتخاف

 .'")قيفوتلاو نوعلا

  

 )١) ح (يلحملا حرشي عماوجلا عمج ( يكبسلا نبا ١ ص ٢٦٢١. 8: ٤ ي .:

 )٢( نم ةطقاس ىلاعت ١ ب١. 7ٍ

 )٣( .كح ةيشاح) نسح راطعلا ، ٣٨٣ص ١ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا :يفو نيقباسلا نيعجرملا يف ةلأسملا رظنا

 هت .٢٧٨٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع راطعلا
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 لولا باتكلا

 هثحابمو باتكلا 2

 هللا باتك ع رشلا لهأ فرع يف هب دارملاو "هبوتكم كل مسا ةغللا يف باتكلا
 ظفل قالطا بلغ امك 0 بتكلا رئاس نيب نم هيلع بلغ ميظعلا نارقلا وهو « ىلاعت

 .هيوبيس باتك ىلع ةاحنلا دنع باتكلا

 - ةلي - دمحم انيبن ىلع لزنملا مظنلا : لوصألا لهأ فرع يف دارملاو
 ثيداحألا نآرقلا ظفلب ج رخف 3‘!هضاعبأب جتحملا رتاوتلاب هنع لوقنملا زاجعإلل
 -الثم - ليجنإلاو ةاروتلا دمحم ىلع : انلوقبو 5 انآرق تسيلو ةلزنم اهنإف٤"اةيناب رلا

 لزنملا :انلوقبو - ي دمحم ريغ ىلع تلزن اهنكل رتاوت ةلوقنم ةلزنم اهنإف
 - ملسو هيلع هللا ىلص - هنع ارتاوت لقنت دق اهنإف ةيناب رلا )ريغلا ثيداحألل

 .0}ه أ ةلزنم ريغ اهنوكل
(١) 

(٢) 

 باب ، طيسولا مجعملا « سينأ ميهاربإ ، ٨٩٦ص ١ج ، فاكلا لصف ءابلا باب (برعلا ناسل) روظنم نيا
 .٦٠٨ص ٢ج ‘ فاكلا

 :هتموظنم يف لاق ثيح فيرعتلا اذه وحنب يملاسلا مامإلا هفرعو
 القن هنعو انيبن ىلع : الزن مظن وهف باتكلا امأ

 .هلاوحأ يف هاوان نم زاجعإ : هلازنإ يف ناكو ارتاوت
 ح رطلا ىنعم نم ظفللا لصأ يف املو نسحلا ىنعم نم مظنلا يف امل ظفللا لدب مظن ةظفل راتخا هنا نييو
 مالك ١- نآرقلا نأ يف اهلك قفتت ةبراقتم تافيرعت ءاملعللو ، ٢! ٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
 يف ينغملا) يراخبلا . ةهبش الب ارتاوتم القن هنع لوقنملا - ةلي - دمحم هللا لوسر ىلع لزنم ٢ هللا
 .٥٨١ص (هقفلا لوصأ

 القن - ةلي - يبنلا نع لوقنملا فحاصملا يف بوتكملا - ةلي - هللا لوسر ىلع لزنملا نآرقلا : اهنمو
 .٧٦ص ١ج (رارسألا فشك) نيدلا ءالع يراخبلا . ةهبش الب ارتاوتم
 عمج) يكبسلا نبا . هتوالتب دبعتملا ، هنم ةروسب زاجعإلل - ةيلاع - دمحم ىلع لزنملا ظفللا : اهنمو
 فحاصملا يف بوتكملا - ٍةقلََي _ لوسرلا ىلع لزنملا مالكلا اهنمو . ٢٣٢٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 .٩٢ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا . ارتاوتم القن انيلا لوقنملا

 يف فلؤملا عبت دقو ىلاعت هللا دنع نم ظفللا نا رابتعالا ىلع ىلاعت برلا ىلا ةبوسنم ةيسدقلا يأ : ةينابرلا
 ٢٩. ٠ص ١ج (تانيبلا تايآلا ةيشاحب يلحملا حرش) يلحملا لالجلا ةيسدقلا لدب ةيناب رلاب ريبعتلا

 .ةقلم - دمحم انيبن ةعيرشب اخسنو مالسلا امهيلع ىسومو ىسيع دعب افرح امهناف ارتاوت امهلقن روصتي فيك )٤(
 .ةعئاشلا ءاطخالا نم ريغ مالكلا لوخد (د)

 .ىهتنا ب يف )٦)



 .لقعتطح.
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 كلذك ةبوتكم اهنأل ")حيحصلا ىلع ةءارب ريغ ةروس لك لوأ ةلمسبلا نآرقلا نمو
 ام مهفحاصم يف بتكي ال نأ يف مهتغلابم عم ةباحصلا فحاصم يف روسلا طيخب
 .لكشلاو طقنلا ىتح هب قلعتي امم انارق سيل

 اهنأ اوعمجأ مهنأ ىلع - ؟ال امأ ةروس لك نمو ةحتافلا ةروس نم ةيآ يه له ةلمسبلا يف ءاملعلا فلتخا )١(

 © مركلا نآرقلا) ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنإو ناملس نمهنإ : ىلاعت هلوق يف لمنلا ةروس نم ةيآ ءزج
 ةكم لهأ نم فلسلا ءاملع نم اهب تردص ةروس لك نم ةيآ اهنأ ىلإ بهذف - ٠ ٢( مقر ةيآ لمنلا ةروس

 ىلإ يزعو ، يئاسكلاو مصاع ناروهشلملا نائراقلا مهنم ةفوكلا لهأ و ، ريثك نبا مهنم 3 مهؤارقو مهؤاقف
 يرهزلاو ءاطعو ريبج نب ديعس ىلإو 3 ةباحصلا نم ةريره يبأو رمع نباو سابع نباو بلاط يبأ نبا يلع
 © هباحصأ هيلعو ديدجلا يف يعفاشلا بهذمو { ةبطاق ةيضابالا بهذم وهو 0 نيعباتلا نم كرابملا نباو

 .ةيمامإلا هيلعو 3 هيلوق دحأ يف دمحأو يرونلا ىلإ بسنو

 ىدع ام اهريغ نم الو ةحتافلا نم تسيلو & روسلا نيب لصفلل تلزنأ ةدرفم ةيآ اهنأ ىلإ ةعامج بهذو

 6 ماشلا ءاملع نم ةعامجو يعازوألاو ئ ةنيدملا ءاملع نم هريغو كلام هيلع يذلا وهو {© لمنلا ةروس

 .ةيفنحلا هيلعو ث ةرصبلا ءارق نم بوقعيو

 ىدع ام اهريغ نم الو ةحتافلا نم تسيلو ، روسلا نيب لصفلل تلزنأ ةدرفم ةيآ اهنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو

 6 ماشلا ءاملع نم ةعامجو يعازوألاو ) ةنيدملا ءاملع نم هريغو كلام هيلع يذلا وهو 0 لمنلا ةروس

 .ةيفنحلا هيلعو 5 ةرصبلا ءارق نم بوقعيو

 ةيا نم ءزج يه امنإو ئ اهنيب لصفلل لزنت ملو ) روسلا هذه نم اقلطم ةيا تسيل اهنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو

 .ةيفنحلا ضعبل يأر وهو { دوعسم نبأ ىلإ اذه بسنو ، لمنلا ةروس نم

 .دمحأ نع ةياور وهو ، اهريغ نود ةحتافلا نم ةيآ اهنإ ةفوكلا ءارق نم ةزمح لاقو

 ةباحصلا عامجإب ةبوتلا الإ ةروس لك ردص يف تبتك اهنأ : لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام مهأ نمو
 فحصم يف اهتباتك تناك دقو ، ثيدحلا رصعلا يف ةيندملاو ملاعلا بوعش عيمج يف ةربتعم ةجح ةباتكلاو
 نيرجاهملا تاداس نم ىأرمو عمسم ىلعو © ثلانلا ةيفنحلا رمأب راصمألا يف ةخسن تعزو يذلا مامإلا

 تلاوتو هنم سيل امم نآرقلا يف ءيش يأ ةفاضإ نع سانلا رذحأ مهو 5 مهنم دحأ كلذ ركني ملو ، راصنألاو
 .كلذ ىلع راكنإ ريغ نم لايجألا مهدعب نم

 يبأو ملسمو دمحأو بيبح نب عيبرلا دنع ةريره يبا ثيدح : ىنانلا لوقلا بابرأ هب لدتسي ام مهأ نم)

 نيبو ينيب ةالصلا تمسق : س كو - هللا لاق - ةقلم - هللا لوسر لاق : لاق يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد

 خلا يدبع يندمح : ىلاعت هللا لاق ، نيملاعلا بر هلل دمحلا دبعلا لاق اذإف : لأس ام يدبعلو & نيفصن يدبع

 يليلخلا ، ثيدحلا يف تركذل ةحتافلا نم تناك ولف ، ةلمسبلا ركذ مدع ثيدحلاب لالدتسالا هجوو ثيدحلا
 . فرصتلا ضعب عم هنع القن ، ٣٧١ص ١ جح (ريسفتلا رهاوحج) دمح نب دمحأ

 (نآرقلا ماكحأ) صاصجلا ، ١٦ص ١ج (ريزعلا باتكلا ريسفت يف ريجولا زرحملا) ةيطع نبا : رظناو
 - ٤٢ص ١ج (يناجرجلا ةيشاحب فاشكلا) يرشخمزلا ڵ ٩٨ص ١ ج (نايبلا عمجم)يسريطلا ، ٨ص ١ج

 يشكرزلا {©٦٥٧ص ١ج (ريسملا داز) يزوجلا نبا ڵ ٢٩ص ١ ج (ناآرقلا ماكحأل عماجللا) يبطرقلا ٦٢٥.

 (رانملا ريسفت)اضر ديشر ، ٨٣١ص ١ج (ريونتلاو ريرحتلا) روشاع نبا ، ٦١٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا)

 .٦٣٤ص ١ج (رهوجلا راثن) ملاس نب رصان يحاورلا ، ٤٨ص ١ج
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 باتكلا ءادتبال ةحتافلا يف يه امنإو ، نآرقلا نم تسيل : هريغو ينالقابلا لاقو

 ةحتافلا ريغ يف امأو « اهب بتكلا ءادتبا انل نس كلذلو « هبتك يف هللا "ةداع ىلع
 .روسلا نب لصفللف

 ةروسلا لصف فرعي ال - ةلي - هللا لوسر ناك : -نقلق -سابع نبا لاق
 ءانثأ يف هنم يهو 4 هريغ ٣٢) )د واد وبأ هاور ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيلع لزنت ىتح

 ةلمسبلا هبسانت ال يذلا لاتقلاب اهلوزنل ةءارب لوأ هنم تسيلو ، اعامجإ لمنلا ةروس

 .قفرلاو ةمحرلل ةبسانملا
 ةءارق يف امهناميأك حصألا ىلع همكح ىطعي الو نآرقب سيلف اداحا لقن ام امأو

 نأل &‘'”تاعباتتم مايأ ةنالث ةءارق يف تاعباتتمكو &'ُأامهناميأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو
 .ارتاوت هلقن ىلع يعاودلا رفوتت هنم ةروس رصقأ لثمب نايتإلا نع سانلا هزاجعإل نآرقلا

 ةلادعل لوألا رصعلا يف ارتاوتم ناك هنأ ىلع المح نآرقلا نم هنإ : ضعب لاقو
 ؛هتينآرق تتبث ام الإ ةينآرقلا هجو ىلع لقني ال نأ يضتقت لقانلا ةلادع نأ ينعي :'"هلقان
 .هلقن ام هرتا وت هدنع تبث هنأ الولف ةلادعلا بسانت ال ةيصعم هتينآرق تبنت ملام لقن نأل

 .قلاخلا نود بسحف ةداعلاب قولخملا فصوي امنإو . هتاقولخم يف اهداتعي ةداع ىلاعت هلل سيل ذإ رظن ريبعتلا اذه يف )١(
 ثيدح « ميحرلا نمح رلا هللا مسب : يأ ، اهب رهج نم باب { ةالصلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأ هاور )٢(

 .٨٧ص (دواد يبأ ننس فيعض) ينابلألا . فيعض ثيدح (٢٩١ص ١ج ٧٨٨
 نم ، دواد وبأ هتينك ه٢ ٠٢ ةنس دلو ، يناتسجسلا يدزألا قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس 3 دواد وبأ )٣(

 ةنس ةرصبلاب يفوت ، دهزلا باتكو ث ليسارملاو { ننسلا هتافلؤم نم ، ناتسجس نم هلصأ { ثيدحلا ةمئأ
 .٦١!٢ص ٣ج (مالعألا) يلكرزلا « ٢١٣ ص ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ه ٥

 )٤( (طيحملا رحبلا) نايح وبأ « ٩٧١ص ١١ج (ريبكلا ريسفتلا)يزارلا رخفلا دوعسم نبا ةءارق يه ج٤ ص٤ ٢٥.
 نايح وبأ & ٥٦ص ٢١ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ، يعخنلاو دوعسم نباو بعك نب يبأ ةءارق )٥(

 .٥٥٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا)

 (تومح رلا حتاوف) يلعلادبع يراصنألا . ١٨٢ص ١ ٍ (يسخرسلا لوصأ)يسخرسلا ةيفنحلا بهذم اذهو
 ١ ج (رظانلا ةضور حرش رطاعلا رطاخلا ةهزن) دمحا نب رداقلادبع ناردب نبا ؤ ةلبانحلاو © ٦١ص ٦ ج

 (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ء ٨٣١ص ٢ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٤٩ ١ ص
 حرشب يلوصألا يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا بهذم وهو { ةجحب سيل هنأ ىلإ . ٢٣٢ ۔-١٣٢ص ١ج
 ۔٢٢٢ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) هباحصأ ضعب نع يكبسلا ربا هاكح و ، ١٢ص ٢٦ج (دضعلا

 )٦( ةيعفاشلا ضعب و نيدلا يقت خيشلاو يزوجلا نبا هراتخاو ، كلام نع بهو نبا هاور : راجنلا نبا لاق &

 تاءارقلا يف رشنلا) دمحم نب دمحم يرزجلا نبا : رظناو . ٦٣١ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا
 ج (رشعلا ١ ص١٤.
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 © هريغ ىلإ مكحلا هادعتي الو ، هقح ىف هتينارق تتبث هرتاوت هدنع تبت نم : انلق

 هب ذخوي داحآلا ربخ ةلزنمب وهف ، ةلالدلا ىنظ هنأل داحآلا ىضتقمب لمعلا بجي امنإو

 .طقف ١)تاينظلا تايلمعلا يف

 وبأ) مهو اعامجإ ةرتاوتم ةعبسلا ءارقلل ةفورعملا عبسلا تاءارقلاو
 .'١ةزمحو 5'ةءهصاعو &‘ث©})رماع نباو ، ريثك نباو ،‘"!عفانو.‘"×ورمع

 .("ىئاسكلاو ) ء

 .ب نم ةطقاس تاينظلا )١(

 ناك 5 اهؤرقمو ةرصبلا مامإ ينزاملا نيصحلا نب هللادبع نب نايرعلا وأ ، رامع نب ءالعلا نب نابز ، ورمع وبأ )٢(
 ناورم نب كلملادبع مايأ ه٩٦ ةنس ليقو ه ٦٨ ةنس ةكمميبدلو ، ادهاز الدع ةيبرعلاو نآرقلاب سانلا ملعأ
 (رشعلا تاءارقلا يف رشنلا يرزجلا نبا) ه٧٥١ ةنس ليقو ه ١٥٤ ةنس ةفوكلاب يفوتو ةرصبلاب أشنو
 ٢٢٣. ٠ص ٢ج (ةياهنلا ةياغ) يرزجلا نبا . ٤٣١ص ٤١ج

 نم هلصأ ، نسحلا وبأ وأ مير وبأ هتينك ، ةرجهلا راد مامإ 2 ميعن يبأ نبا نمحرلادبع نب عفان وه : عفان )٢(
 رشنلا ، يرزجلا نبا ه٩٦١ ةنس يفوتو ه٧ ٠ ةنس دلو ، اههوجوو تاءارقلاب املاع احيصف ناك 3 ناهبصأ
 نيسحلا نب دمحأ نارهم نبا آ ٣٣ ٠ص ٢ج ةياهنلا ةياغ & يرزجلا نبا ڵ ٩٩ص ١ج رشعلا تاءارقلا يف

 . ١٤ص (رشعلا تاءارقلا يف ةياغلا)

 ةكم خيش { ةكمبه ٤٥ ةنس دلو ، دبعم وبأ هتينك ، يكملا يرادلا ورمع نب ريثك نب هللادبع ، ريثك نيا )٤(
 ريسفتو ث ةياهنلاو ةيادبلا : هبتك نم ، لصألا يسراف وهو 0 ةراطعلا هتفرح تناك 0 ةءارقلا يف اهمامإو
 © ١٤ص ٣٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، ةكميه ١٢٠ ةنس ىفوت 5 ريثك نبا ريسفتب روهشملا نآرقلا
 .٥١١ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ١١ ٥ص ١ج (رشنلا) يرزجلا نبا

 امامإ ايعبات ناك ، ماشلا لهأ يضاقو مامإ ، يبقحيلا ديزي نب رماع ني هللادبع نارمع وبأ وه ، رماع نبا )٥(

 دلو } قشمدب ءارقإلا ةخيشمو ءاضقلاو ةمامإلا نيب عمج 2 زيزعلادبع نب رمع ةفيلخلا نمز يومألا عماجلاب
 يرزجلا نبا ، ٥٣١ص ، ١ج ي رشنلا ، يرزجلا نبا) \ ه ١١٨ ةنس يفوتو ه ٢٨ ةنس ليقو ٢١ ةنس
 .(١٢ص رشعلا تاءارقلا يف ةياغلا نارهم نبا ، ٣ ٤٢ ص ١ج ةياهنلا ةياغ

 يفوت 5 ءالولاب يدسأ 5 ركب ابأ ينكي 3 اهؤراقو ةفوكلا لهأ مامإ ، دوجنلا يبأ نبا مصاع وه : مصاع )٦(
 ( يرزجلا نبا ڵ ٥٣ ص (رشعلا تاءارقلا يف ةياغلا) نارهم نبا ،ه٨٢١ ةنس ليقو ه١ ٢٧ ةنس ةفوكلاب
 .٦٤١ص ١ج (رشنلا) يرزجلا نبا ، ٤٤٣ ص ١ج (ةياهنلا ةياغ

 يعبات نم وهو 2 ءالولاب يميمت ، ةرامع وبأ هتينك يفوكلا تايزلا ةرامع نب بيبح نب ةزمح وه :ةزمح )٧(
 ني كلملادبع مايأ ه٨ ٠ ةنس دلو { مصاع دعب ةءارقلا هيلإ تهتنا ، ةيبرعلا ضئارفلاب املاع ناك & نيعباتلا
 مركم ملاس لاعلادبع ، ٨٥١ص ١ ج (رشنلا) يرزجلا نبا \ ه ٥٨ ١ ةنس ليقو & ٥٤ ١ ةنس يفوتو ناورم

 .٧٩-_٦٩ص ١ج (ةينآرقلا تاءارقلا مجعم),
 ءةغللاو وحنلا يف ةيفوكلا ةسردملا مامإ ، نسحلا وبأ ءالولاب يدسألا هللادبع نب ةزمح نب يلع : يئاسكلا )٨(

 ،ثفورحلاو رداصملاو نآرقلا يناعم : هتافل؛وم نم 0 نيمألا هنياو يسابعلا ديشرلا بدةوم وهو 0 ءارقلا نمو

 ١ج (رشنلا) يرزجلا نبا ، ٥٩٢ص ٣ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نيا . يرلاي ه ١٨٩ ةنس يفوت
 .٣٢٨٢ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا آ ٩٦١ص
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 دعب : يأ اهدعب ثالثلا نإ : هريغو 0اايوفغبلا لاقف رشعلا رتاوت يف اولفتخاو
 0 "ححص و يطايمدلا دمحأ فاحتالا بحاص لاق هبو - اضيأ - ةرتاوتم عبسلا
 &'“يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو ‘٠)ع اقعقلا نب ديزي رفعج يبأ ةءارق يه ثالثلاو

 .'رازبلا ماشه نب فلخو
 سيل اميف رتاوتلا نإ : بجاحلا نبا لاقو " اهدعب عبرألا دوذش ىلع اوقفتاو

 ا رتاوتمم. سسيلف اهنودب ققحتي ظ فلل ناك نأب هليبق نم ناك امف { ءادألا ليبقت نم

 لاوقألا هوجو ركذب ليطن الو ،‘ههوحنو ("ةزمهلا فيفختو ةلامإلاو دملاك كلذو
 .راصتخالا انضرغ ذإ اهيلعو اهل جاجتحالاو

 وه اهب لمعلاو جاجتحالا يف ةيداحآلا رابخألا ىرجم ةذاشلا تاءارقلا ءارجإو
 . ةلي يبنلا نع لوقنم هنأل مدقت امك حيحصلا

 يف ءاهقفلا نم ريثك جاجتحا هيلعو 7 هتيربخ مومع ءافتنا هتينارق ءافتنا نم مزلي الو
 .طقف ةنسلا نم هتوبث ضعب دنعو 5 ةنسلا هتدكأو 5 امهنامبأ ةءارق نم قراسلا نيمي عطق

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

(٥) 

 لإ هتبسن ( ةيعفاشلا ءاملع نم ٤٢٣٦ ةنس دلو { دمحم وبأ هتينك ءارفلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا : يوفبلا
 يفوت ، بيذهتلاو ، ليزنتلا ملاعم يف ليوأتلا بابلو { ةنسلا حيباصم : هبتك نم & ناسارخ ىرق ىدحإ اغب
 يكبسلا نبا & ٦٣١ص ٢٦ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ه ٥١٦ ةنس ليقو « ه٠١٥ ةنس ذورلا رورمب
 .٩٥٢ص ٢١ج (مالعالا) يلكرزلا .٧٠ص ٧ج (ةيعفاشلا تاقبط)

 تاماقملا حرشو مظعالا دروملا يف منغملا هبتك نم 7 ةيعفاشلا ءاهقف نم ، دمحم نب ميهاربإ نب دمحأ وه يطايمدلا دمحأ
 .٧٨ص ١ج (مالعالا) يلكرزلا « ٧٨٤ص ١ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح -ه ٧١٤ ةنس يفوت ةيريرحلا

 حتاوف) نيققحملا ىلإ يراصنألا يلعلادبع هبسن دقو .باتكلا اذه ىلع رثعأ مل فاحتألا :يطايمدلا دمحأ
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ) هيبا لا هازعو يكبسلا نبا هاضتراو ٢ ص٥ ١ ح (تومح رلا

 ةرتاوتم ريغ ح ةنالثلا هذه نأب لوقلاف رشعلا ءارو ام باوصلاو :لاقف يشكرزلا هبوصو 8 ٢ ١٣ص ١ج
 .٠٢٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ادج فيعض

 ةياغ) يرزجلا نيا ه ١٣٠ ةنس يفوت 3 يعبات ةرونملا ةنيدملا مامإ ، يمورخملا عاقعقلا نب ديزي رفعج وبا
 .٧٣رص (رشعلا تاءارقلا يف ةياغلا) نارهم نبا ڵ ٢٨٣ص ٢ج (ةياهنلا

 ،فه٧١١ ةنس دلو ، ورمع يبأ دعب ءارقإلا ةسائر تهتنا هيلإ يرصبلا يمرضحلا ديز نب قاحسإ نب بوقعي
 مجعم) ملاس لدابعلا ، ٨٨١ص ١ج (رشنلا) ٢٧٢؟ص ١ج(رشنلا) يرزجلا نبا ، ه ٢٠٥ ةنس يفوتو
 .٨٩ص ١ج (ةينآرقلا تاءارقلا

 يرزجلا نبا دادغبب ه ٢٢٩ ةنس يفوت 5 ءارقلا رابك نم إ ه ١٥٠ ةنسدلو ، دمحم وبأ يحلصلا رازبلا ماشه نب فلخ
 .٨٩ص ١ ج (ةينآرقلا تاءارقلا مجعم) ملاس لاعلادبع ١ ص٨ ٨ ح (رشنلا) ٢٧٢ص ١ ج(ةياهنلا ةياغ)

 .ءاه ريغب ةزمهلا ب يف

 ٢١. ص ٢ ح (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا
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 نيبم ريغ هلامجإ ىلع هؤاقب زوجي له ةنسلاو باتكلا نم لمجملا يف اوفلتخاو

 لبق نيدلا لمكأ ىلاعت هللا نأل زوجي ال اهدحأ ةنالث لاوقأ ىلع - ٍةقيَي-هتافو لإ
 يف هلوقل زوجي اهيناث &')ه مكنيد مكل تلمكأ مويلا » ىلاعت هلوقل - ةلي هتافو
 لئاق ال ذإ ةنسلا يف تبث باتكلا يف تبث امو ""ه هنآ الإ رةليوأت مكمي امو :هباشتلل
 ريخأت زوجي ال يذلا وه هتفرعمو هب لمعلاب بلكملا لمجملا نأ امهنلاث امهنيب قرفلاب
 ."عنتمم وهو قاطي ال امب فيلكتلا مزل الإو حيحصلا وهو 0 هيلإ ةجاحلا تقو نع هنايب

 ملعلا ديفي ةلالدلا يعطق وه ام اهنم ةيعمسلا ةيلقنلا ةلدألا نأ نم ءاملعلا لج هيلع ام قحلاو

 نإف ، اهوحنو ةالصلا بوجو ةلدأ يف امك اصيصخت الو اليوأت لمتحي ال يذلا مكحلماك
 نئارقلا كلت لقن ةطساوب اهانملع نحنو 5 ةدهاشملا نئارقلاب ةدارملا اهيناعم اوملع ةباحصلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو . ىهتنا .ُ)داحآلا ربخو ماعلاك ةلالدلا ينظ وه ام اهنمو 2 ارتاوت انيل

 )١( ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٣.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٧.
 .نيعبسلاو عبارلا لصفلا يف - ىلاعت هللا ءاش نإ - ليصفتلاب ةلأسملا هذه يتأتس )٣٢(

 لبنح نب دمحأ نيمامإلا ىلإ بسنو « ملعلا ديفي داحآلا ربخ نأ ىلإ ثيدحلا لهأو ةلبانحلا نم ةيوشحلا بهذ دقو )٤(
 يرصبلا يبساحملا دسأ نب ثراحلاو يسيباركلا يلع نب نيسحلا ىلإ هبسنو مزح نبا بهذم وهو ، سنأ نب كلامو
 ١ ح (ناهربلا) ينيوجلا 6 ١١١ص ١ ح (ماكحالا لوصأ يف ماكحالا) مزح نبا ٨٠ ٤ ص ٢ ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ

 ، ٤٢٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦١٦١ ٠ص ٢ج (رارسالا فشك) يراخبلا ، ٢٢ص
 ١ج (رظانلا ةضور) همادق نبا « ٥٢٢ص ٢٦ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا & ٥٤ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا
 سيل اذهو :لاقف سنأ نب كلامو لبنح نب دمحأ نيمامإلا ىلإ لوقلا اذه هبسن در يبونقلا خيشلا نأ الإ ٢٧٤ص
 بيترت يف لاق ضايع يضاقلا نأ : اهنمف 2 ةلدأب كلذ ىلع جتحا دقو ، هفالخ امهنع حيحصلا لب 3 امهنع حيحصي
 مهدنع ةجح هنوكو ةنيدملا لهأ لمع ىلإ عوجرلا بوج و يفَءاملعلاو فلسلا نع ءاج ام باب ، ٦٦ص ١ج كرادملا
 خيشلا لاق ثيدحلا نم ىوقأ كلام دنع لمعلا تيأر : بهو نباو مساقلا نبا لاق :لاق نأ ىلإ رثكألا فلاخ نإو
 عوطقملا ذإ ، هريغ الو المع هيلع مدق امل رتاوتملاك عطقلا هدنع ديفي دحاولا ربخ ناك ولف 3 داحآلا ثيدح يأ : يبونقلا
 اهتفلاخم درجمب ةيداحآلا ثيداحألا نم اريثك دري ناك هنأ كلام مامإلا نع تبث لب : لاق نأ ىلإ نونظملا ضراعي ال هب
 ىلإ ىرت الأ : ٢٢-١٢ص ٣٢ج ، تاقفاوملا يف يبطاشلا مامإلا لاق . ةماعلا ةلدألا ضعبل وأ ، ةيلكلا دعاوقلا ضعبل
 لكؤي :لوقيو هفعضي ناكو هتقيقح ام يردأ الو ثيدحلا ءاج :اعبس بلكلا غ ولو نم ءانإلا لسغ ثيدح يف هلوق
 نا ىري ناك هنأ سمشلا نم حضوأ اتوبث هنع تبث دقف دمحأ مامإلا امأو :يبونقلا خيشلا لاق هباعل هركي فيكف هديص
 .امهنم ادحاو ركذأ نيلاثم كلذ ىلع برض مث 3 ادج ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو ، عطقلا ديفت ال داحآلا ثيداحأ
 يبأ قيرط نم ٢٩١٧ مقر لسر حتفلا حرشب ٦١٢/٦ يراخبلاو « ٧٩٩٢ مقر ثيدح ، ١٠٣ص ٢٦ج دمحأ ىور
 ول :لاق ؟هللا لوسر اي انرمأت امف : اولاق « شيرق نم يحلا اذه يتمأ كلهي : لاق - ةلي - يبنلا نع- ةنلل - ةريره
 فالخ هنإف ثيدحلا اذه ىلع برضا :هيف تام يذلا هضرم يف يبأ لاقو :دمحأ نب هللادبع لاق مهولزتعا سانلا نأ
 يداحآلا ثيدحلا نأ ىري هنا ىلع ةرين ةجحو حضاو ليلد اذهف : يبونقلا خيشلا لاق - هلع يبنلا نع ثيداحألا
 هذه يبونقلا خيشلا ثحب دقو ، نيحيحصلا يف دوجوم ثيدحلا نأب ملعلا عم هيلع برض امل الإو عطقلا ديفي ال ينظ
 ةقباسلا عجارملا يف ةلأسملا رظناو (٣٠٤ص داحلا فيسلا ، يبونقلا) داحلا فيسلا هباتك يف اضيفتسم اثحب ةلاسملا
 .٦٧ص ٣٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ :يفو
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 ظفللا ةلالدو موهفملاو قوطنملا ثحبم

 قلطأ اذإ ظفللا نم ىنعملا مهف نايبلاو لوصألا ءاملع دنع ةلالدلا ىنعم نأ ملعا
 عضولاب ملاعلاو ، هيلع لولدملا وه ىنعملاو ليلدلا وه ظفللاف عضولاب ملاعلا ىلإ ةبسنلاب

 © ةيظفللا ةيعضولا ةلالدلا يه ظفللا نم ىنعملا مهفو 3 لدتسملا وه ليلدلاب ذخآلا
 فيفأتلا ميرحتك امكح ناك ءاوس قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لادلا ىنعملا وه قوطنملاو
 .هلاوحأ نم الاح وأ 3'" ىتأ آمنك لشت لفط : ىلاعت هلوق نم "ذوخأملا نيدلاولل

 يذلا : وهو صن ىلإ : نيمسق ىلإ مسقني قطنلا لحم يف ىنعم ىلع لادلا ظفللاو
 اهريغل لامتحا ريغ نم ةصخشملا تاذلل ديفم هنإف ديزك هريغ لمتحي ال ىنعم دافأ

 يف دسألاك كلذو هدافأ يذلا ىنعملا '")لدب احوجرم ىنعم لمتحا نإ رهاظ ىلإو

 3هلدب عاجشلا لجرلل لمتحم سرتفملا ناويحلل ديفم هنإف 3 دسألا تيأر مويلا :كلوق
 ىواست نإو ، نهذلا ىلإ ردابتملا وه ةقيقح لوألاو ، زاجب هنأل حوجرم اذه نكل
 ىمست هانعم مامت ىلع ظفللا ءزج لد نإو ، المجب ظفللا يمس يناعملا وأ ناينعملا
 هانعم مزال ىلع هتلالدو « نمضت ةلالد ىمست هانعم ءزج ىلع هتلالدو 5 ةقباطم ةلالد
 ةلالد قطانلا ناويحلا ىلع لدي ناسنإالا ظفل كلذ لاثم ، مازتلا ةلالد ىمست ينهذلا
 ةقباطملا ةلالدو « مارتلا ةلالد ملعلا لباق ىلعو « نمضت ةلالد ناويحلا ىلعو 2 ةقباطم
 لاقتنا ىلع امهفقوتل ناتيلقع مازتلالاو نمضتلا ةلالدو ، ظفللا ضحم اهنأل ةيظفل
 .همزالو هئزج ىلإ ىنعملا نم نهذلا

 . ٥0)ملعأ (ٹ)لاعت هللا و

 .ذوخأملا ٢أ` يف )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢.

 .لدي ١ب` يف )٣(

 )٤( نم ةطقاس ىلاعت `ب١.

 (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا « ١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٩١٢ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا (د)
 يكبسلا نبأ ، ٣٥ص (لوصألا ملع ىلإ لوصولا بيرق) دمحا نب دمحم يزج نبا إ يبلكلا ، ٢٣ ص
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٣٢)ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) . ٤٠٢ص ١ج (حرش يف جاهبإل)
 ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داي ريمأ 2 ١٢ ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ،| ٢٦٩ ص ١ج
 (هقفلا لوصأ يف ةركذم) نيمألا دمحم يطيقنشلا ء ٢ ٤٥ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا إ ١٢ص
 .٦٢ص (ةفرعملا طباوض) نسح نمحرلادبع يناديملا ڵ ٤٠ ص (قطنملا ةركذم) يلضفلا ، ٤٣٢ص
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 قوطنملا
 رامضإ ىلع اعرش وأ القع هل ةحصلا وأ هيف قدصلا فقوت نإ قوطنملا نأ ملعا

 رمضملا كلذ ىنعم ىلع قوطنملا ىلع لادلا ظفللا ةلالد تيمس هيلع لد اميف ريدقتو

 عفر - ةلي - هلوق رامضإ ىلع هيف قدصلا فقوت ام لاثم ، ءاضتقا ةلالد دوصقملا
 قداص عراشلاو ، اهنع اعفري مل ةمألا يف نادوجوم امهف )نايسنلاو أطخلا يتمأ نع

 لاثمو 3امهمتإ عفر هريدقت فوذحم رمضم ىلع هقدص فقوتي نأ مزلف ا ربخأ اميف

 ال لقعلا نإف ""ه َةَمَرَمْلا لكمَو % : ىلاعت هلوق القع مالكلا ةحص هيلع فقوت ام
 .لهأ رامضإ ىلع هتحص تفقوتف ، اهلهأ دارملا امنإو & اهسفن ةيرقلا لاوس زيجي

 ")دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال ثيدح اعرش ةحصلا هيلع تفقوت ام لاثمو
 .اعرش مالكلا اذه حص امل ريدقتلا اذه الولف ، ةلماك ةالص ال هريدقت

 مل ام ىلع هظفل لدو رامضإ ىلع هل ةحصلا الو هيف قدصلا فقوتي مل قوطنملا ناك نإو
 كلذل اقوسم ظفللا نكي ل : يأ هب دصقي مل ىنعمو 0 ةراشإ ةلالد هتلالد تيمس هب دصقي

 نمضتلابو ةقباطملاب ةراشإلا ةلالد نوكتو { ةقيقحلا دوصقم وهف الإو ةلاصألاب ىنعملا

 نايب يف ةراشإ هنإف 6٨٠ تيلاعتو ىلاعت هلوقك لوألاف ، مازتلالاب
 ،قلاط هل ةأرما لك :هتأرمال لجرلا لوقك ىناثلاو ،‘ثااهل قبلاطملا ىنعملا وهو ةمرحلاو لحلا

 نأل - اضيأ - ةبطاخملا قالطب هيلع مكحي هنإف ، ةبطاخملا ريغ قالطل همالك قاس ثيح
 ثلاثلاو ، هسفن يف اهريغ قالط نع ربع امنإ ناك ولو ، كلذك اهقالط نمضتي همالك

 باتك (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ٤ ٧١٩ ص٠ ٠ ٢ مقر (حيحصلا عماجلا)بيبح نب عيبرلا مامإلا هجرخأ )١(
 ٢٠٤٣ & ج٢ © ص٢ ٥١. ثيدح « هركملا قالط باب { قالطلا

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نارقلا ٨٦٢.

 هللا لوسر دجسم لضفو دجاسملا يف باب ةالصلا باتك (حيحصلا عماجلا) عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا )٣٢(
 دجسملا رال ثحلا باب 3 ةالصلا باتك (ينطقرادلا ننس) ينطقرادلاو ، ٨٦ص ٢٥٦ ثيدح - ةيأو _
 باب ، ةالصلا باتك ىربكلا ننسلا ، يقهيبلا) يقهيبلاو ، ٤٢٠ ص ١ج ع رذع نم الإ هيف ةالصلا ىلع
 .(٧٥ص ٣٢ج س رذع ريغ نم ةعامجلا كرت يف ديدشتلا

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٧٥.
 لثم عيبلا امنا : اولاق امدنع © ابرلاو عيبلا نيب اووس نيذلا نيكرشملا ىلع درلل لصألا يف ةقوسم ةيآلا نال )٥(

 .ابرلا همرحو عيبلا لح ةراشالا قيرطب اهنم مهفيو
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 < » ٭ لوصألا لوصف ط »

 مزال وهو ءابآلا ىلإ بسنلا نأ ىلإ ريشت اهنإف ١" ةيقر كلوولؤماموإلل: ىلاعت هلوقك
 امع مهكلم لاوز يف ةراشإ هنإف 6'"ه4 َرجنَهَمَلا رقفلل :ىلاعت هلوق كلذكو .ةدالولل
 .(٠ه أ ")ضعبلا بهذم وه امك نيكرشملل اكلم نوكيف برحلا راد يف هوفلخ

 اهيفو ةرابع ةلالد هيلع هتلالدف ايلصأ اقايس ىنعملا كلذل اقوسم ظفللا ناك نإ امأ
 ركذك ")ىلوألاف - مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا - ةثالثلا ةلالدلا ماسقأ - اضيأ -
 حيبأ يذلا ردقلا نايبل تقيس اهنإف ،'"»ه يزو كلتو ىتمإ : ىلاعت هلوق يف ددعلا
 .ةقباطملا ردقلا كلذ ىلع اهترابع تلدف « ءاسنلا نم انل

 اديرم ، قلاط هل ةأرما لك :اهيلع ج ورت ذإ هتبتاع دقو هتجوزل لجرلا لوقك ةينانلاو
 ام ضعي ١6)ىلإ ""ماعلا هانعم نع ظفللا اذه رصق باتعلا ماقم نإف { ةديدجلا ةأرملل
 هلجأل مالكلا قاس يذلا ىنعملا وهو 3 نمضتلاب ةديدجلا قالط ىلع لديف ، هنمضتي

 .هيف ةرابع نوكيف

 ةقرفتلا يف ةرابع هنإف 0٠ ازبَلاعََحَو لا لحأو :ىلاعت هلوقك ةشلانلاو
 مهمعز يف رافكلا ىلع ادر قيس امنإ هنال قباطملا ىنعملل ةمزاللا ابرلاو عيبلا نيب
 هت رابعب هانعم ىلع لادلا ظفللا لمشي قوطنملا نأ ملعت كلذف 2 ابرلا لثم عيبلا نأ
 يتأيس امك موهفملاب مهدنع ىمسملا وهو 3 هتلالدب لادلا يقبو { هتراشإبو هئاضتقابو

 ١. . ملعأ هللاو _- ىلاعت هللا ءاش نإ _-

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٣٢.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٨.

 ةعلط حرش) يملاسلا ةيضابالا ضعبو { ٩٨۔-٨٨ص ١ ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريما ] ةيفنحلا نب لاق )٣(

 ١ ص٦ ٢٥. ح (سمشلا

 9 ب١ نم ةطقاس هزأ )ؤ)

 .لوألاف ١ب١ يف )٥(

 )٦( مقر ةيآ (ةنيدم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٣.

 .يماعلا ١ ب ١ يف (٧)

 .ءايلاب يلإ ١ب ١ يف )٨)

 )٩( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ى عركلا نآرقلا ٢٧٥.

 )١٠( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٩١٢ص ١ج(لوصحلملا) يزارلا : يف ةلأسملا رظنأ ج١

 ص ٢٣٩ ٤ ج (ريبحتلاو ريرقتلا ) جاحلا ريمأ نبا ١ ص١١١  5ج ( ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ١ ص٨٨ -

 ٩ (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا ص٠ ٢٣ { (سمنشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص٥٥ ٢. رثنا) يطيقنشلا

 (ةفرعملا طباوض) نسح نمحرلادبع « يناديملا إ ٨٩ص ١ج (دورولا ص٦ ٦٢-٢٩.
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 رشع عبارلا لصفلا

 همكحو موهغملا 2

 باطخلا موهفمب مهدنع هلولدم ىمسملا وه هتلالدب هانعم ىلع لادلا ظفللا نأ ملعا

 موهفمو ةقفاوم موهفم : نيمسق ىلإ مسقنيو ، قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد ام وهو
 : ناعون وه مث {ةقفاومف هب قوطنملا مكح هنع توكسملا مكح قفاو نإف ، ةفلاخم

 & باطخلا ىوحف يمس هب قوطنملا نم مكحلا كلذب ىلوأ هنع توكسملا ناك نإف
 امهمتشو نيدلاولا برضك لوألاف ‘ باطخلا 'ارحل ىمس هيف هل ايواسم ناك نإو

 هوحنو برضلا ميرحت نإف "‘×")ه ىتأآمتك لشت ""ه الك :ىلاعت هلوق نم موهفملا
 ميرحتك يناثلاو ، فأ لوق نم ءاذيإ دشأ برضلاو 2 ءاذيإلا ميرحت دوصقملا ذإ ، ىلوألاب
 &'"املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق نم موهفملا ميتيلا لام قرح

 ال مهضعبو ، فالتإلا ميرحت دوصقملا نأل ، فالتإلا يف قارحإلاو لكألا يواستل

 نحل ىمسي لهف هيلعو ، ةاواسم موهفم هيمسي امنإو ةقفاوم موهفم "ليواسملا يمسي
 :يأ ةيعطق امهيلك نيعونلا ةلالدف لاح لك ىلعو & نالوق ؟الوأ - اضيأ - باطخلا
 .'٧هلولدم يف عطقلا ديفي امهنم لك

 &'‘ةيسايق هتلالد ةقفاوملا موهفم نإ : اولاق نيمرحلا مامإو يزارلاو يعفاشلا نإ مث

 يرهوجلا . همهف : هنع لوقلا نحلو & نح ال وهف ، هريغ ىلع ىفخيو هنع همهفي الوق هل لاق : انحل هل نحل )١(
 ٨٥٢٣. ص ٢٦ج « ماللا باب (طيسولا مجعملا)سينأ ميهاربإ 0 ٣٩١٢ص ٦ج ى ماللا لصف ، نونلا باب (حاحصلا)

 .الو ١ب`١ يف (٢)

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٣.

 (حاحصلا) يرهوجلا { افأ فأ فأ فأ : يه شفخألا اهاكح تاغل اهيفو & هركتو رجضت ةملك : فأ )٤(
 .١٢ص ١ج ى ةزمهلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ، ١٣٣ ١ص ٤ج ح ةزمهلا لصف ءافلا باب

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نارقلا ١٠.

 .ءايلا ىلع نيتطقن ريغب يواسملا ١ب` يف )٦(

 ك يونسلا آ ٦٧٢ص ١ج (جاهنملا جارعم) فسوي ني دمحم يرزجلا آ ٨٩٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا (٧)
 ٤٨. ٠ص ٣٢ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٨٩١ص ٢ج (لوسلا ةياهن)

 رحبلا) يشكرزلا ، يشاشلا لافقلا هيلع ىرجو ، ٢٤ص (عمللا) يزاريشلا ، يزاريشلا قاحسإ وبأ هححصو ()
 (لوصألا ىلا لوصولا) يلع نب دمحأ ناهرب نبا ، ناهرب نبا بهذم وهو ، ٩٢١۔-٨٢١ص ٥ج (طيحملا
 .٢٤٢ص ١ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 0 ٨٩٢ص ١ ج (ناهربلا) ينيوجلا . ٦٣٢٢ص احج
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 امم ملعي امك يلجلا سايقلاب ىمسملا وهو ،'اايواسلملا وأ ىلوألا سايقلا قيرطب :يأ
 ةيظفل هيلع ةلالدلا : ليقو & فالتإلا يناثلا يفو ءاذيإلا لولا لاغملا يف ةلعلا و 3 يتأيس

 مهف :يدمالاو ىلازغلا لاقو ،‘"هرسايق رابتعا ريغ نم همهفل اهيف سايقلل لخدم ال
 بلط فيفأتلا عنم نم مهفف ،‘")ظفللا درجم نم ال نئارقلاو قايسلا نم اهلولدم
 لوقي دق ذإ برضلا عنم فيفأتلا نم مهف امل كلذ الولو ،امهمارتحاو امهميظعت

 لام يف امهتلالد الولو 0 هبرضا نكلو انالف متشت ال : هدبعل حيحصلا ضرفلا وذ

 لوقي دق ذإ هقارحإ عنم هلكأ عنم نم مهف امل هتنايصو هظفح بولطملا نا ىلع ميتيلا

 حيحصلا : تلق :(‘)ثنحي الف هقرحأ دق نوكيو نالف لام تلكأ ام هللاو : لئاقلا
 قايسلا نكي ملو ، قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد ةقفاوملا موهفم نأل ؛ لوألا يدنع

 & ةنيرق قايسلا نأل ، يدمآلاو ىلازغلا لوق هيفاني الو ، ظقف عبتلاب لب تاذلاب هل

 امهنإف مارتحالاو ميظعتلا بلط نم مهفي امك سايقلل ةيوقم نوكت دق نئارقلاو
 امك هنم ةعنام نوكت دقو ، برضلا ميرحت نايوقي ىلوألابو ، فيفاتلا ميرحت نايوقي

 يف عرش دقو رخآل لاقف لتقلا هب قحتسا بنذل هديبع دحأ ىلع ديسلا بضغ اذإ
 ديفي امنإو ؟ هميظعت و هماركإ بلط ديفي ال ، همتشت ال : هلوق نإف ، همتشت ال :همتش
 ،لاحلا ةنيرقب هوحنو لتقلاك متشلا قوف وه ام قحتسا هنأ

 ثلانملا ىف هلوق امأو 5 ةيفرعلاو ةيوغللا اهقئاقح نع يناعملل ةفراصلا يه نئارقلاف

 موهفملا ىف انمالك ذإ هددصب نحن امم سيل اذهف ، هبرضا نكل انالف متشت ال : لوألا

 . .توكسم ال قوطنم اذهو ، توكسملا ليبق نم وهو

 .ىواسملا ب يف )١(

 فشك) يراخبلا ، ةيفنحلاو ، ٤٨٣ ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ةلبانحلا كلذب لاق )٢(
 ةلالد - ةيفنحلا يأ - مهدنع ىمسيو ، ٩ ٤ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريمأ ، ٢١٤ص٢ج (رارسالا
 ةيعفاشلا ضعبو ،٣٧١ص ٢٦ج (دضعلا حرشي يلوصالا ىختنملا رصتخم) بجاح نبا . ةيكلاملاو ، صنلا
 .٩٢١-٨٢١ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٤ص (عمللا)يزارشلا . نيملكتملا نم ةعامجو

 )٣( (ماكحإلا) يدمآلا س ٠٩١ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا. يريشقلاو بجاحلا نبا هراتخاو ج٢٣ ص٧٦-
 ٧ ج (دضعلا حرشب يلوصالا ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ۔ ٢ ص!١٧٢ . (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 ج٥ ص١٢٩ (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا آ ص١٧٨.

 ١ ج ؤ ءاحلا لصف ءاثغلا باب (حاحصلا) يرهوجلا . نيميلا يف فللا : ثنحلاو ئ بنذلاو مثإلا وه ثنحلا ()

 .٨٠٢ص ١ج ءاحلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ى ٢٨ ٠ص
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 ."سايق ىرخأو اموهفم ةرات نوكت ةقفاوملا نإ :"اي واضيبلا لاقو

 سايقلاو توكسم موهفملا نأل امهنيب يفانت ال :'"٢يدنهلا يفصلا لاقو

 يلازغلا ىلوق نيب ةافانملا مدع نم كل هتمدق ام ديؤي اذهف ،‘٠)قوطنمي توكسم قاحلإ

 .ملعأ هللاو . روهمجلا لوقو يدمآلاو

  

 يلو { ةيعفاشلا رابك نم رسفم ضاق ئ يواضيبلا ريخلا وبأ ئ يزاريشلا دمحم نب رمع نب هللا دبع( يواضيبلا )١)
 ملع ىلإ لوصولا جاهنمو ، ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ : هبتك نم 5 زيربت ىلإ لحر مث ، ةدم زاريش ءاضق
 6©١!٧٠١ص 0 ٨ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا . زيربتي ، ه ٦٨٥ ةنس يفوت ] راونألا علاوطو ئ لوصألا

 ١١. ٠ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا

 )٢( (لوصولا ملس) تيخي دمحم يعيطملا ج٢ ص٤ ٢٠ ، (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١
 ص٢٤٥.

 هيقف ٤ دنهلاب © ه٦ ٤ ٤ ةنس دلو ٤ هللادبع وبأ يومرألا لمح نب ميحرلادبع نب لمح [{0ا يدنهلا يفصلا (٣)

 ملع يف ةدبزلاو ، قئافلا : هتافلؤم نم ، قشمد نطوتساو ، مورلاو رصمو ةكمو نميلا راز ، يلوصأ
 يلكرزلا « ٨٦ص ٨ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، قشمدب ه٥١٧ ةنس يفوت ث ةياهنلاو .مالكلا
 ٢٠. ٠ص ٦جح (مالعألا)

 )٤( (لوصولا ملس) تيخب دمحم يعيطملا ، ٥٤٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢
 ص٤ ٢٠.



:2
 

٣ 

 \م م ؟

٨ ->
 

. 
٦٥

 
9. 

 ة

41973 
٠ 

 _۔۔_ےسسسسس. ب --- .

 لوصا لوصف + < + < +

 رشع سماخلا لصفلا

 ةفلاخملا موهفم 2ِ

 هب قوطنملا مكح همكح فلاخ ام : وهو { ةفلاخملا ١" موهفم يناثلا مسقلاو

 نأ اهنم 0 مهدنع (آ")ط ورش هل هب ذخألاب نولئاقلاو - اضيأ - باطخلا ليلد ىمسيو

 ةارم ىلع يريمزالا ةيشاح) يريمزاألا . روهمجلا هيلع امل افالخ امومع ةفلاخملا موهفمب ةيفنحلا لمعي مل )١(

(٢) 

 لوق عمو ، ١١٣ ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٠٠١ص ٢ج (لوصالا هاقرم حرش لوصالا
 يلع وبأ بهذف { اليصفت هعاونأ ضعب يف مهنيب اميف اوفلتخا مهنأ الإ امومع ةفلاخملا موهفمب روهمجلا
 ذخألا مدع ىلإ ، ةيكلاملا ضعبو ، يشاشلا لافقلا مهنم 5 ةيعفاشلا ضعبو رابجلادبع يضاقلاو مشاه وبأو
 موهفم امأو ، يزارلا رخفلاو ينالقابلا يضاقلاو نيمرحلا مامإ هب لمعي ملف ددعلا موهفم امأ ةفصلا موهفم
 زيوخ نبا نع راجنلا نبا هاكح و كروف نباو ةلبانحلا ضعبو يفريصلاو قاقدلاك ليلق الإ هب لمعي ملف بقللا
 مامإلاو دمحأ مامإلا ىلإ ناهرب نبا هازعو { ةيضابالا ضعب ىلإ يملاسلا مامزلا هبسنو راصقلا نباو ذادنم
 لوقلا اذه بسن هنأ يدمآلا نع ةمشع وبأ ديفم .د ديهمتلا ققحم ركذو 0 ةيعفاشلا ضعبو دوادو كلام

 مالك دعب هنأ مث ، بقللا موهفم ةيجح مدع ىلع قافتالا ىكح ذإ : كلذ فالخ باوصلاو ، روهمجلا لإ
 دعب هنأ مث ، بقللا موهفم ةيجح مدع ىلع اهتشقانمو ججحلا ركذ دعب نيبو ، روهمجلا بهذم راتخا
 . هب جاجتحالا لاطبإ هدنع راتخملا نأ اهتشقانمو ججحلا ركذ ذعب نيبيو ، روهمجلا بهذم راتخا مالك
 هشمع وبأ ديفم روتكدلل هيلع قيلعتلا رظناو ، ٢٦٠٣۔-٢٠٢ص ٢ج (ديهمتلا)نيسحلا نب دمحأ يناذولكلا
 حرش) راجنلا نبا ء ٤ ٨ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .٦٠١۔-٤٠١ص ٣٢ج (ماكحالا) يدمآلا ‘
 .٥٦٢ص ١ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا {8©٩٠٠ص ٢ج (رينملا بكركلا

 ٢ج (ديهمتلا) يناذولكلا ، 2 ٣١٨ - ١٠٣ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا : يف هعاونأو ةفلاخملا موهفم رظناو
 حرشب يلوصألا يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا & ٩٠١-٦٩ص ٣ج (ماكحإلا) يدمالا ، ٤٢٢-٩٨١ص
 عمج) يكبسلا نبا ، ٧٢-٧٧١ ٤ص ٢٦ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا « ٤٨١-٣٧١ص ٢ج (دضعلا
 يشكرزلا ، ٦٢-٢٢١ . ٥ص ٢ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ، ٨٥٢-٢٥٢؟ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 - ٦٩٣ص (لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) يضترملا نبا س ٠٩١-٨٤١ص ٥ج (طيحملا رحبلا)

 -٩١٧١ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا ، ٩٠٥۔-٩٨٤ص « ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ۔ ٧
 يف نييلوصألا جهانم)نسحلا ركباب ةفيلخ .د ٦٢٦٢=٠٦٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ۔ ٣

 .٣٨٢-۔١ ٠ ٩ ص (ماكحألا ىلع ظافلألا تالالد قرط
 رحبلا) يشكرزلا ، ٥٤٢ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : يف طورشلا هذه رظنأ
 (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٩٨٤ص ٢ج )رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نيا آ ٩٣١ص ٥ج (طيحملا
 رحبلا يف يشكرزلا اهركذ ىرخأ طورش كانهو ، ٠٦٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ا ١٧١ص
 موهفم ناكالإو هل ايواسم الو ، قوطنملا نم مكحلا كلذب ىلوأ هنع توكسملا نوكيال نأ (١)اهنم طيحملا
 اولكأتل :ىلاعت هلوقك نانتمالا ةدايز هب دصق نوكي ال نأ )٢( .هفالخ يضتقي ايض راعي ال نأ )٢( .ةقفاوم
 ال نأ )٤( ديدقلا عنم ىلع لدي ال هنإف ١٤( مقر ةيآ ةيكم ،لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا) ،ايرط امحل هنم
 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال - قلي - هلوقك لاحلا ديكاتو ميخفتلا هب دصق روكذملا نوكي
 ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةفلاخملا ال رمألا ميخفتل ركذ امنإو ، هل موهفم ال ناميالاب دييقتلا نإف دحت
 .٢٩٤ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا : رظناو آ ٩٣١ص
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 هدبعل مالسإلاب دهعلا بيرق لوقك ةقفاوملاب هركذ يف فوخل كرت توكسملا نوكيال
 مهتي نأ افوخ هكرتو ، مهريغ ديريو نيملسملا ىلع اذهب قدصت : نيملسملا روضحي

 .ةاكز ةمئاسلا منغلا يف : كلوقك توكسملا مكحب لهجلا مدع اهنمو ، قافنلاب
 اهنمو ،ىلاعت ع راشلا ىلع ناليحتسي ناطرشلا ناذهو ةفولعملا مكح لهجت تنأو
 ىف قنتآ')هضحكنتبرو » :ىلاعت هلوق يف امك بلاغلل جرخ روكذملا نوكيال نأ
 © مهتيبرت : يأ ، جاوزألا روجح يف بئابرلا نوك بلاغلا نإف &" 4 منكروجخ
 .- هللا ءاش نإ - اعوفدم يتأيس امل "طرشلا اذه هيفن يف نيمرحلا مامإ فلاخو

 همكحب لهجلل وأ هب قلعتت ةنداح وأ هنع لاؤوسل جرخ روكذملا نوكي ال نأ اهنمو
 ليق وأ .؟ةاكز ةمئاسلا منغلا يف له - ةلي _ لئس ول امك توكسملا مكح نود
 .ةفولعملا نود ةمئاسلا منغلا مكح لهج نم بطاخ وأ & ةمئاس منغ نالفل : هترضحب
 يضتقي امم هانركذ ام ريغل روكذملا جرخ وأ ،‘٤ةاكز ةمئاسلا منغلا يف : لاقف
 نيفنكنا دوثمّوُمْلا زخَتيال : ىلاعت هلوق يف امك عقاولا ةقفاومك ركذلاب صيصختلا

 .'}»وهيلاو نينمؤملا نم موق يف اهلوزنل "ه ينموملا زود نم هيل
 & ةرهاظ دئاوف اهنأل تاروكذلملا ءافتنا موهفملل اوطرش امنإو : يلحملا لاق

 هيجوت عفدني اذهبو ، اهنع رخأ كلذلف اهدوجو دنع ربتعت ال ةيفخ ةدئاف موهفملاو
 الف ظفللا تايضتقم نم موهفملا : لاق ثيح بلاغلا ةقفاوم طرش هيفنل نيمرحلا مامإ
 .٧)بلاغلا ةقفاوم هطقست

 )١) جا ءارلا لصف ءابلا باب (ناسللا) روظنم نبا ، هريغ نم هتأرما نعع.: لجرلا ةيبرو 5 ةبيبر عمج : بئابرلا ١

 ص ٤٠٥ ، ء ءارلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ج١ ص٣٢٣٢٣.

 (٢) مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢.

 (٣) (ناهريلا) ينيوجلا ج١ ص٢١٦.

 .ىلاعت هللا ءاش نإ - ابيرق هجيرخت يتأيس فيرش ثيدح اذه )٤(
 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٨.

 )٦( دوهيلا نم اوناك ءالوهو - ديز نب سيقو قيقحلا يبأ نيا سمهكو ورمع ني جاجحلا ناك : سابع نبا لاق -
 كئلوأل ةمثيخ نب ديعسو ريبج نب هللادبعو رذنملا نب ةعافر لاقف مهنيد نع مهوتنتفيل راصنألا نم ارفن نونطايي
 الإ رفنلا كئلوأ ىباف ، مكنيد نع مكونتفي ال مهتنطابمو مهموزل اورذحاو ، دوهيلا ءالؤه اوبنتجا : رفنلا

 نآرقلا لوزن بابسأ « دمحأ نب يلع « يدحاولا) ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف { مهتمزالمو مهتنطابم ص٤ ٠ ١(.
 (٧) (ناهربلا) ينيوجلا . ٧٤٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص٢١٦۔.
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 ملعاف اهوحنو ةروكذملا ةلثمألا يف روكذملل موهفم ال هنأ ركذ امم تملع اذإو

 ةقفاوم موهفم وأ قوطنم نم اهنع يجراخ ليلدب ملعي اهيف توكسملا مكح نأ
 - يتأيس امك بهذملا ريرقت بسح ىلع هوحنو لصأ باحصتسا وأ ةفلاخم وأ
 ىضتقاو افنآ اهانركذ يتلا عناوملا نم ملس ىتم قوطنملا نإ مث- ىلاعت هللا ءاش نإ

 هلوخدو موهفملا ققحت عنم ولو ذئنيح هنإف توكسملا نود روكذملاب مكحلا صيصخت
 همكح تحت هلوخدو قوطنملا ىلع توكسملا سايق عنيالف قوطنملا مكح تحت

 .امهنيب ةضراعم ال ذإ ةعماج ةلع مهنيب تدجو نإ سايقلاب
 نأل ، توكسملا معي اهريغ وأ ةفص نم قوطنملا ضورعم نإ : مهضعب لاق لي

 حيحصلاو ، ركذي مل هنأك ةلعلا ىلع لمتشملا توكسملا ىلإ ةبسنلاب - انه - ضراعلا
 ذإ ةقفاوملا موهفم فالخب اسايق هب قحلي امنإو ،'"لرضراعلا دوجول همعيال نأ
 .انه اهتينظو مث ةلالدلا ةيطقل كل انه هفالخب قوطنملا نم نودأ -انه توكسلل

 :اهنم عاونأ ةفلاخملا موهفمو

 الو ءانثتسا الو طرشب سيل رخآل ديقم ظفل - انه - ةفصلاب دارملاو ، ةفصلا موهفم
 ‘"ةمئاسلا منغلا يف : كلوق نم ةمئاسلا ظفلك كلذو طقف تعنلا دارملا سيلو ، ةياغ
 هنودب مالكلا درجم ال 5 ةاكز منغلا ةمئاس يف : كلوق نم منغلا ةمئاس ظفلكو ، ةاكز
 © بقللا فالخب تاذلا ىلع ديازلا موسلا ىلع لد هنأل اهنم وه : ليقو ، بقللاك
 .اقلطم ةمئاسلا ىف اهتابثإ ديفي امك اقلطم ةفولعملا ‘؛نع ةاكزلا يفن ديفي اذه ىلعف

 ةفصلا ةماقإو فوصوملا ريدقت نأل ب يدنع حيحصلا وهو ،'ةهروهمجلا هيلعو
 ثيح فالخلا يكبسلا نبا ىكح اذهلو ، برعلا ناسل يف عئاذ عئاش وه امم هماقم

 .ةعماج هلوق دعب تءاج امهنيب ةملك ١ب١ يف )١(

 لاقو ، ٨٤٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، كلذ ىلع عامجال يكبسلا نبا ىكحو )٢(
 عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا - يكبسلا نبا ينعي - فنصملا لاق امك قحلا وه مومعلا مدعو : يلحملا
 ٢٤٩. ص ١ ح (عماوجلا

 (سورعلا جات) يديبزلا . تءاش ثيح تعر : ةيشاملا تماسو & ءاش ثيح ههجو ىلع بماذلا : مئاسلا (٣)
 .٣٢٨٤ص ١ ج نيسلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ .١٠٥٢ص ‘٨ج ا نيسلا لصف { ميملا باب

 .ىلع ١ب` يف )٤(
 .ءاحلاب روهمجلا ١ب١ يف ) < (
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 وهو طقف منغلا ةعئاس ريغ نيلوألا نيلاثملا يف ةاكزلا ةيلحم نع يفنملا "لهو :لاق

 لوألا ىلعو ، نالوق ؟اهريغو منغلا ةفولعم وهو مئاوسلا قلطم ريغ وأ ،اهتفولعم
 طقف موسلا ظفل ىلإ يناثلاو ، منغلا يف موسلا ىلإ رظنلاب وهو ، هريغو ")يزارلا مامإلا
 .'"رقبلاو ليإلاك منغلا ريغ يف موسلا ىلع ةاكزلا بترت

 هوحنو ث)ةاكز منغلا ةمئاس يف : - قلت - هلوق يف نييلوصألا ضعب زاجأو
 نأب ضرتعاو &'")ملظ ينغلا لطم : هلوق دح ىلعث)ةفصلا وه منغلا ظفل نوكي نأ
 ،ةفص نوكي نأ عاش كلذلف { قتشم هنإف ينغلا ظفل فالخب اقتشم سيل منغلا ظفل

 ديقملا ظفللا لب قتشملا ةفصلاب دارملا سيل هنأ ررقت امل قرفلا اذهل رثأ ال هنأب بيجأو

 اهيلإ هتفاضإب اهيلإ فيضأ امل ةديقم اهنأل تملع امك - انه - ققحتم وهو ، رخآل
 .امهيف دوجوم كلذو

 .وهو ١ب` يف )١(
 (ةرصبتلا) يزاريشلا . يزاريشلا قاحسإ وبأ كلذ ىلإ بهذو ٢ ص٤٨ ١ ج (لوصحلملا) يزارلا رخفلا )٢(

 نبا ، ينيبارفسإلا دماح يبأ نع يشكرزلاو يكبسلا نبا هاكح و ، ٤٤٠ ص ١ج (عمللا حرش) ٦٢٢ص
 ةفيلخ روتكدلا هبسنو . ٧٢١)ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٧٣٢ص ١ج (جاهبإلا). يكبسلا
 ىلع ظافلألا تالالد قرط يف نييلوصألا جهانم) ركباب ةفيلخ نسحلا .د ةيعفاشلا يققحم ىلإ نسحلا ركباب

 ٢. ١.٠ص (ماكحألا

 (عمللا حرش) قاحسإ وبأ ، يزاريشلا ، ةيعفاشلا نم ءاهقفلا ضعب نع ، يزارلا رخفلاو يزاريشلا هاكحو )٢(
 رحبلا) يشكرزلا . يليهسلا نسحلا وبأ هححصو 0 ٨٤١ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ، ٠٤٤ص ١ج
 ٢٥١. - ٠٥٢ص ١ج (يلحملا حرش عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظناو ، ٧٣١ص ٥ج (طيحملا

 قيدصلا ركب وبأ هبتك يذلا باتكلا وهو ، ةقدصلا ماكحأ يف كلام نب سنأ ثيدح يف ءاج ظفل ىنعم اذه )٤(
 تناك اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدص يفو هيف ءاج ليوط ثيدح وهو 0 هبنت - كلام نب سنأ ىلإ _ نز -

 ثيدحلا مقر { ةمئاسلا ةاكز يف باب « ةاكزلا باتك (دواد يبأ ننس) يراخبلا ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ

 وأ نس نود انس قدصملا اذإ باب 5 ةاكزلا : مجعملا (هجام نبا نتس) ةجام نباو ، ٨٩ص ٢ج ٦٧
 يف ةيارلا بصن) فسوي ني هللادبع يعليزلا : رظناو ، ٥٢٧٢ص ٢ج ١٨٠٠ ثيدحلا مقر ، نس قوف
 ٣٤. ٢ص ٦ج (ةيادهلا ثيداحأ جيرخت

 )٥( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، يكبسلا نبا نع لوقلا اذه يلحملا ىكح ج١ ص٢٥١.

 ملظ ينغلا لطم باب « ضا رقتسالا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلاو « ٢ ٦٣ص ع ٩٨

 رحت باب { ةاقاسملا باتك (يوونلا حرشي ملسم حيحص) ملسمو . ٢٤٠٠. ح٥ ص٥ ٧ ثيدحلا مقر

 يف باب 0 ع ويبلا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وبأو ح ١٥٦٤ ، ج١٠ ص٦١ ٤٨ مقر ثيدح ينغلا لطم

 ١٢٠. ص ٢ج ٣٣٤٥ ثيدح ي لطملا
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 دنع ةفصلاب دارملا : لوقأف ليوط مالك دعب ا )عناوملا عنم يف يكبسلا نبالاق

 الو ءانثتسا الو طرشب سيل رصتخم رخآ ظفلب ىنعملا كرتشم ظفل دييقت نييلوصألا
 .يوحنلا لعفي امك طقف تعنلا اهب نوديري الو ،ةياغ

 ةمئاسلا منغلا يف : انلوق يف ديقملا ناك دييقتلا ةفصلاب ينعملا ناك اذإو : لاق
 لوألا موهفمف ةمئاسلا وه امنإ ةاكز منغلا ةمئاس يف : انلوق يفو 3 منغلا وه امنإ ةاكز
 © منغلا ظفل اهلمشل موسلاب دييقتلا الول يتلا ةفولعملا منغلا يف ةاكزلا بوجو مدع
 الول يتلا - الثم - رقبلاك منغلا ريغ ةمئاس يف ةاكزلا بوجو مدع يناثلا موهفمو

 .ةمئاسلا ظفل اهلمشل منغلا ىلإ اهتفاضإب ةمئاسلا دييقت
 ملظ ينغلا لطم - ةقلم - ىبنلا لوق نم مهفي مل "ديبع ابأ نأ كلذ ديؤيو : لاق

 ينغلا (٤)نأ ال و { ملظب سيل لطملا ريغ نأ ")ا ي ملظب سنيل ينغلا ريغ لطم نأ الإ

 فالخ هنأ الإ ةحصلل لمتحم وهو &‘ثهمالك ىهتنا ملاظب سيل لطاممب سيل يذلا
 - لبإالاك منغلا ريغ ةمئاس نع ةاكزلا يفن ديفيف هتحص ريدقت ىلعو ناهذألل ردابتمل
 لئاسلا طعإ وحن ةلعلا قباسلا ىنعملاب ةفصلا نمو ، رخآ ليلدبف اهيف تبث نإو - الثم
 .جاتحملا ريغ لئاسلا يطعي ال هموهفم هتجاحل

 ال : يأ ، ةعمجلا موي رفاس وحن اناكمو انامز فرظلا موهفم ةفلاخملا موهفم نمو

 .هءارو ال : يأ ، ديز مامأ سلجاو 3 هريغ يف
 .ايصاع ال : يأ ، اعيطم دبعلا ىلإ نسحأ وحن لاحلا موهفم اهنمو ه

 اهنع باجأف هنتم ىلع مهضعب اهدروأ الا؛وس نوثالثو ةثالث يهو عماوجلا عمج تالازوس ىلع عناوملا عنم )١(

 .٩٦٦٨١ص ٢٦ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح « خلا هنيد دعاوق سسأ يذلا هلل دمحلا : باتكلا لوأو

 ئ ةاره لهأ نم لجرل ايمور هويأ ناك { ه١ ٥٤ ةنس ليقو {©كه١ ٥٠ ةنس دلو ‘ مالس نب مساقلا { ديبع وبأ )٢)
 يراصنألا ديز يبأ نع ىورو خ سوسرط ةنيدمم.ءاضقلا يلوو هقفلاو بدالاو ثيدحلاب ديبع وبأ لغتشاو

 يفوت ، رعشلا يناعمو ، لاثمألاو ، فنصملا بيرغلا : هبتك . مهريغو ةديبع يبأو يئاسكلاو يعمصالاو
 ٥ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٦ ٠ص ٤ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نيا . كلذ ريغ ليقو ه٢٢٢ ةنس ةكمب

 .نالو ١ب ١ يف )( ؤ)

 (تانيبلا تايآلا) مساق نبا & تانايبلا تايآلا نم فنصملا هلقن امبرو ، ثحبلا دعب باتكلا اذه ىلع عظطأ مل )٥(
 ح ٢ ص٣٩.
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 ّ رثكأ ال يأ ١ دل 22 - ينمت رهنلل : ىلاعت هلوقك ددعلا موهفماهنمو ه

 ةلخاد ةروكذملا هذه نأ قحلاو ل لقأ ا : يأ ٢) )تارم عبس هلسغيلف ثيدحكو

 .ةفصلا موهفم تحت

 :يأ "4 نهنع اوشنأق لتح يأ كنإو : ىلاعت هلوقك طرشلا موهفم اهنمو ٠
 هلوق وحن 4 موهفم اهنمو ئ نول قافنالا بجي ال لمحلا تالوأ ريغف

 .هتحكنأ اذإ لحت : يأ 4 و ابوَر حكنت مح نب م دل لت اكئوێىلاعت

 : يأ ")همهتت ؛كمترآاكر : :وحن اهنم تاودأ هلو 0 ا موهفم اهنمو ه
 ملاع ال وحن :ك رالاو يفنلا تاودأو & قحب دوبعملا وه هلإلا نأل هلإب سيل هريغف
 وحنو 0 هريغ نع ملعلا يفن هقوطنمو {&كاةصاخ ديزل 3 © ملعلا تابثإ هموهفم لديز الا

 .هريغ نع مايقلا يفن هقوطنم و ةصاخ ديزل مايقلا تابثإ هموهفم ديز الإ ماق ام
 هلوقو هريغ ال :يأ .لماكلا وه لديز وحن لصفلا ريمض رصحلا نمو ه

 ميدقت رصحلا ن نمو ، هريغ ال :(٨)يأ )٧( ولاو ه مكح اي :(٦)ىلاعت
 ١٠) )ه تومَكَت ش هلآ لال كريغ ال يأ )٩) مي زاف وحن لومحعلملا

 .هريغ ىلا ال : يأ

 ءانثتسالا موهفم مهدنع اهاوقأف ل افعض و ة ةوق توافتت ميهافملا هذه نأ ملعاو

 مث { ١( 4 لكلا ! إ ءايضلا اومتأ وحن ةياغلا 6١١ )موهفم مت { ديز الإ ملاع ال وحن

 ٤. مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا )١(
 ثيدح { تاساجنلا عماج باب { ةراهطلا باتك ( ا عماجلا) بيبح ا هج ,خأ ثيدحلا )٢(

 حيحص) ملسم تارم بس هلسغل مث هقريلف مكدحأ يل 3 اذإ ل ١٥٤. 7 ٤
 .٦٨١ص ٢ج ، بلكلا غولو مكح باب 3 ةراهطلا باتك (يوونلا حرشب ملسم

 ٦. مقر ةيآ (ةيندم) قالطلا ةروس ميركلا نآرقل
 ٢٣٠. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا
 ٩٨. مقر ةيآ (ةيكم) هط ةروس ميركلا نارقلا
 .ب ` نم ةطقاس ىلاعت

 .٩مقر ةيآ (ةيكم) ىروشلا ةروس ميركلا نآرقلا
 . ١ب`١ نم ةطقاس يأ (٨)

 ٥. مقر ةيآ (ةيكم) ةحتافلا ةروس ميركلا نآرقلا )٩(
 ١٥٨. مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا )١٠(
 .ب نم ةطقاس موهفم )١١(

 ١٨٧. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )١٢(

(٣) 

(٤( 

(٥( 

(٦) 

(٧) 
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 × ٭ ٭ 3 لوصألا لوصف 3 ٭ ٭ ٭

 ئ لجر الا لديز ام وحن الإو ام. رصحلا من رادلا لخد نإ اديز مركأ وحن طرشلا

 اهريغب رصحلا مث ، ديز ملاعلا امنإ وحن امنإب رصحلا مث ١ 4 لوسر اَلُدَحم ش امو

 ئ 3 :: دحت كار وحن لومعملا ميدقت هيليو 6 ل اعلا وه ليرز وحن لصفلا ريمضك

 ةلعلا اهالعأ و ةبسانملا ريغلا مث 5 ةاكز ةمئاسلا منغلا يف وحن ةبسانملا ةفصلا مث
 فرظلا ةلعلا دعب و 0")عبرأل ةأرملا حكنت ثيدح هنمو هملعل لجرلا مركأ وحن

 وحن ددعلا مث > ابكار كءاح نم مركأ ك ةعمجلا موي كراز نم مركأ وحن لاحلاو

 "قاقدلا هب لاق اهفعضأ وهو ؛بقللا موهفم من ."يتك ي
 مساو ملعلاك قتشملا ريغلا مسالا بقللاب دارملاو ،("اةلبانحلا ضعبو "'"يفريصلاو . . : '(۔ ا . . ¡ (٦)

 رثكأو ، ءاسنلا ماركإ كرت هب لاق نم دنع هموهفم لاجرلا مركأ :كلوقك سنجلا

 رصحلاو ةياغلاو ءانثتس الا موهفم قحلأ مهصعب بو ؤ هتيموهفممي نولوقي ال نييلوصألا

 هللاو ميهافم اهنأ حيحصلاو هب لكلا ال اهضعب ضعب قحلاو 3 قوظطنملاب امنإب

 .ملعأ
 )١( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٤٤ ١.

 )٢( مقر هيآ (ةيكم) ةحتافلا ةروس مركلا نآرقلا ٥.

 نيدلا تاذب رفظأف ئ اهنيدلو اهلامجل و اهبسحل و اهل 1 عبرأل ةأرملا حكنت ظفلب ملسم هجرخأ ثيدحلا (٣)

 ئ نيدلا تاذ حاكن بابحتسا باب _ عاضرلا باتك (يورونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم { كادي تبرت

 ثيدح نيدلا يف ءافكالا باب { حاكنلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلاو 0 ٥٠٣ص ٩ج
 ثيدح « نيدلا تاذ جيوزت باب { حاكنلا مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ٥٢ص ٩ج ٩٠ ٥٠
 ٢٠٤٧ ثيدح ح راكبالا جيورت يف باب حاكنلا باتك (دواد يبا نتس) دواد وبأو {! ٢٦ ص٤ ٤١ ح ١٨٥٨

 .٦٢٢ص ٢ج

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤.
 هقفت ح ةيعفاشلا ءاملع نم (&{ هلوصأو هقفلاب املاع ناك { يلع وبأ {© قاقدلا دمحم نب يلع نب نسحلا : قاقدلا (-)

 (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا {&© ه ٥ . ٤ ةنس يفوت ) هريغو يريشقلا هنع ىورو 6 لافقلاو يرضحلا ىلع

 . ٤ .ص ٥ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٩٢٢ص ٤ج
 نم © دادغب لهأ نم & ةيعفاشلا ءاملع نم & يلوصأ ملكتم ‘ ركب وبأ ‘ يفريصلا هللادبع نب دمحم : يفريصلا )٦)

 ناكلخ نبا & ه ٣٢٢٣٠ ةنس يفوت ئ ضئارفلاو ‘ ماكحالا لوصأ ىلع مالعألا لئالد يف نايبلا : هتافلوم

 .٨٦١ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ء ٩٩١ص ٤ج (نايعألا تايفو)

 ةمادق نباو يفوطلا مهئاملع رابك نمو ث ةعبرألا ةمئألا دحأ وهو { لبنح نب دمحأ مامإلا عابتأ : ةلبانحلا )٢(
 ء ٦١٢ص ١ج (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا ، فاصنإلاو عدبملاو يقرخلا رصتخم : مهبتك نم ، حلفم نباو
 ١. . ٤ص (ةيمالسإلا قرفلا مجعم) نيمألا ىحي فيرش
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 رشع سداسلا لصنقلا

 ميهافملا ةيجح ىلع مالكلا ك

 تبنأ "بقللا موهفم ادع ام ةفلاخملا ميهافم ةيجح يف نييلوصألا فلتخا دق

 لطم ثيدحب - الثم - اوجتحا ةغللا ةمئأ نأل ،‘٢)ةغللا ثيح نم اهتيجح مهضعب
 برعلا ناسل نم هنوفرعي ام نولوقي امنإ مهو ، املظ سيل هريغ لطم نأ ‘"ملظ ينغلا

 امك ى )ع راشلا مالك دراوم نم كلذ ةفرعمل عرشلا ثيح نم ةجح اهتبثأ مهضعبو

 ذإ اهمكح فالخب نيعبسلا ىلع داز ام مكح نأ رافغتسالا ةيآنم - ةي مهن
 .0ُ)نيعبسلا ىلع ديزأسو يبر ينريخ لاق

 ةفينح وبأ ركنأو ،‘آ)ماعلا فرعلا وهو { ىنعملا ثيح نم ةجح اهتبثأ مهضعبو
 توكسملا يف مكحلا تبثأ نإو ،'١)الصأ ةفلاخملا موهفم نم ءيشب لقي ملو اقلطم لكلا

 مدع لصألا :لاق ةفولعملا نع ةاكزلا ءافتناك رخآ ليلدلف قوطنملا يف هفالخ ىلع

 اهلصأ ىلع ةفولعملا تيقبو ، ثيدحلا قوطنم ةمئاسلا يف تتبثف لكلا يف ةاكزلا
 هقفاوو ، لصألا باحصتسا ىلع ماكحألا هذه لاثمأ تبني وهف ، هموهفمل مكح الو

 .اقباس رم امك ، نييلوصألا ضعب هب لاق دقف بقللا موهفم امأ )١(

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . مهنم يناعمسلا نبا هححصو 7 ةيعفاشلا ضعب نع يدوراملا و ينايورلا هاكح )٢(
 يملاسلا مامإلاو ، ٥٠ ٠ص ٣ج (رينلا بكوكلا حرش) ةلبانحلا رثكأ ىلإ راجنلا نبا هبسنو . ٦٣١ص ٥ج
 ١ج (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا : رظناو ، ١٦٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) ةيضابإلا ىلإ
 .٣٢٥٢ص (نييلوصألا كهانم) ركباب .د ، ٢ ٢٥ص

 )٣( اقياس ثيدحلا اذه جيرخت رم ص٧٦.

 )٤( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا س ٦٣١ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا © ةيعفاشلا ضعب هب لاق ج١
 ص٠ ٢٦ (نييلوصاألا جهانم) ركيا .د ص٤ ٢٥.

 مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا باب ، ريسفتلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ )٥(
 .٤٨١ص ٨ج ٤٦٧٠ ثيدح

 (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا « ٦٣١ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا « ملاعملا يف يزارلا رخفلا هب لاق )٦(
 ٢٥. ٤ص (نييلوصاألا جهانم) ركباب .د .٠ ٠ ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٣٥٢ص ١ج

 مهافتم يف يرجي ام امأو ٤ طقف عراشلا مالك يف ةفلاخملا موهفم نوركني مهو هباحصأ روههمح لوق وهو ( ٧)

 يراخبلا ، ١٦ ٤ص (هقفلا لوصأ يف ينعملا)يزابخلا « هب نولمعيف تايلقعلا و تالماعملا يفو { مهفرعو سانلا
 ينازاتفتلا ڵ ١٠١ ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلا ، ٥٦٤ص ٢٦ج (رارسألا فشك)
 ٤١. ٤ص ١ج (حاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٨٦٢ص ١ج (حيقنتلا حرش حيضوتلا)
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 .ي لنع رهظألا وهو 3 هبهذم لهأ ريغ نم ءاملعلا نم ةلمج كلذ ىلع

 يميمتلا نسحلا وبأو 7 ةلزتعملا نم ريثكو ، يزورملا دماح وبأو يشاشلا لافقلاو جيرس نبا كلذ ىلإ بهذو )١(
 . يرعشألا نسحلا يبأ نع لقنلا فلتخاو ] نيملكتملا مظعمو ‘ ةيكلاملا ضعبو { ةلبانحلا نم

 : يلي ام اهنم ركذأ ةلدأ لا دنتساو ججحب قيرف لك جتحا دقو اذه

 : روهمجلا هب حتحا ام - أ

 لدي هنإ ملظ ينغلا لطم نحيحصلا ثيدح يف مهنم ريثك لاق دقف { ةفلاخملا موهفمباوذخأ اهتمئأو ةغللا ءاملع نأ ١
 .مالس نب مساقلا ديبع وبأ هذيملتو ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ ءالوه نمو ، ملظب سيل ينغلا ريغ لطم نأ ىلع
 باطخلا نب رمعل لاق 0 ةيمأ نب يلعي نأ كلذو { ةفلاخملا موهفم اوذخأ - نالز - ةباحصلا رابك نأ -]

 نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيل : ىلاعت هللا لاق دقو انمأ دقو رصقن انلاب ام - هناز
 تبجعت - ةنوت - رمع لاقف ، ١٠١ مقر ةيآ (- ةيندم - ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا) اورفك نيذلا مكنتفي
 ملسم © هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص : لاقف - للم - هللا لوسر تلأسف 3 هنم تبجعت ام
 ٥٦٨ ج٥ ص٢ ٢٠ ثيدحلا ةر ١( )باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك (يورنلا حرشب ملسم حيحص)

 .ركني ملو كلذ - هنيزو - لوسرلا رقأو ، فوخلا مدع لاح رصقلا يفن امهف امهنأ 5 ةلالدلا هجو ا

 هنأل كلذ ، لضفلا ابر ميرحت يفن ةئينسلا يف ابرلا امنإ : -ي - هلوق نم مهف - اغتللف - سابع نبا نأ ٢-
 . امنإب رصحلا انه موهفملاو { ةفلاخملا موهفم ذخأ

 ٤ نع امهريغو طرشلاو فصولاب صيصختلا ولخ ىلإ كلذ ىدأل ةجح ةفلاخملا موهفم ربتعن مل ول ,
 ةفولعملاو ةمئاسلا توتسا ولف ، لامعتسالا فرع يف حصي ال رما اذهو { صيصختلا اهيعدتسي يتلا ةدئافلا

 - ةدئاف لاطبإ ىلإ كلذ ىدأل ةاكز ةمئاسلا منغلا يف : - هللي - هلوق عم ةاكزلا بوجو يف - الثم
 .فيرشلا ثيدحلا يف اوغل هدورو نوكيف ، فصولا

 : يتالاب اولدتسا دقف مهعبات نمو ةيفنحلا امأ - ب

 يماسألا هتابثإ يف لقعلل لاجم الو ، يلقع امإ وهو ليلد ىلإ هتوبث يف جاتحي هنإف ةفلاخملا موهفمبذخؤي يكل ١
 .كلذ يف هب ذخؤي ال هنكل يداحآلا ىقبيف « لصحي مل رتاوتلاو ، يداحآ وأ رتاوتم امإ يلقن وأ ، تاغللاو

 قفتا دقو ، عاونألا نيب زيمتلل ةعوضوم تافصلا نأ امك سانجألا نيب زييمتلل ةعوضوم ءامسألا نأ ٢
 .ةفصلا يف كلذكف ، هب لمعي ال بقللا موهفم نأ ىلع نييلوصألا نم اليلق الإ لكلا
 . دييقتلا ريغل درو هنأ مولعملاو ز دييقتلا ريغل دري نأ زاج 11 دييقتلا ىلع لديل عوضوم هنأ حص ول فصرلا نأ 21

 ، ضقنب سيلو فطع - راصقلا و لاوطلا لاجرلا برضا : اولاقو ، ضقنلاو فطعلا نيب اوقرف ةغللا لهأ ٤
 .افطع ال اضقن ، راصقلاو : هلوق ناكل راصقلا برض يفن ىلع لدي لاوطلا لاجرلا برضا :مهلوق ناك ولو
 تابثإ ىلع لدت ةظفللا هذه : نولوقت - انهو - نيداضتم نيئيش ىلع لدت ةملك برعلا مالك يف سيل ۔-٥

 .هدض يفنو مكحلا

 .سايقلاب باطخلا خسن زوجي ال امك سايقلاب هكرت زاج امل | ةجح ةفلاخملا موهفم ناك ول ٦-

 .لوقعملا ىلعف ةيفنحلا دامتعا امأ روثأملا ىلع روهمجلا دامتعا رثكا نأ ظحالي اممو
 (لوصفلا ماكحأ) ديلولا وبأ يجابلا ، ١٤٩ - ١٥٠ ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ يرصبلا : رظناو
 يلازغلا ، ٨١٣ص (ةرصبتلا) 0٤٣٤ - ٩٢٤ص ١ج (عمللا حرش) قاحسإ وبأ ، يزاريشلا ۔ ٥١ ٥ص
 لوصأ يف ماكحإلا) يدمآلا ، ٢١٤ - ٢٠٢ص ٢٦ج (ديهمتلا) يناذولكلا ، ٧٩٦١ص ٢ج (ىفصتسملا)
 رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا « ٤٧٣ ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا « ١٨-٠٨ص ٢ج (ماكحالا
 جيولتلا) ينازاتفتلا س ١ ٣٤-٢٣١ص ه٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥١٧١ص !ج (يلوصالا ىهتنملا

 ، ٤٠٤-٦٩٣٢ص (لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٩٦٢ص ١ج (حيضوتلا ىلع
 ١ج (تومحرلا حتاوف) يلعلادبع يراصنألا ، ٣٠٥۔٥ ٢٠ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا
 .٢٥٢ص (نييلوصاألا جهانم) ركباب ةفيلخ .د ، ١٦٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٤١ ٤ص
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 يفني الف ةمئاسلا منغلا ماشلا يف وحن "ااشنإالا نود ربخلا يف هركنأ مهضعبو
 نيعتي الف ، هضعبب رابخإالا زوجي يجراخ هل ربخلا نأل - اضيأ - اهيف ةفولعملا نوك
 يجراخ الف هانعم يف امو ةمئاسلا منغلا نع اوكز وحن ءاشنإلا فالخب يفنلل ديقلا
 .ىفنلا الإ هيف ديقلل ةدئاف الف 3 هل

 منغلا يف : عراشلا لوقي (")نأك "!)مكحلا بسانت ال ةفص نيمرحلا مامإ ركنأو

 ةن ووم ةفخل موسلاك بسانملا فالخب بقللا ىنعم ىف ىه : 9 اق ةاكز ٤) )رقعلا

 . ةلعلا ىنعم يف يهف ) ةمئاسلا

 هيلع دئازلا مكح ةفلاخم ىلع لدي ال : اولاقف 6ثهريغ نود ددعلا موهفم موق ركنأو

 .(")ه أ . ةنيرقب الإ هنع صقانلا وأ

 .ملعأ هللاو ، مدقت امك هتيجح ىلع اوقفتا دقف ةقفاوملا موهفم امأو

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٥٥ ٢ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص٢٦١.

 )٢( مل نمو ، ةفصلا موهفمب اوذخاي مل ءاملعلا نم ةعامج ركذ رم دقو ، ٩٠٣ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا
 يزارلا رخفلاو ، ٦٣٢ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا ، يلازغلاو ينالقابلا - اضيأ ح موهفملا اذهب ذخاي
 جاهنم) ىضترملا نب ىبحي نب دمحأو ، ٤٩ص ٣ج (ماكحالا) يدمآلاو ، ٦٣١ص ٢ج (لوصحللا)

 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا : رظنيو ، ٦٩٣ص (لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا ج١ ص٢٦٥.

 كلذ عقي نأ نيبو } ةجح نوكي الف لاؤس باوج يف عقي نأ نيب قرفلا ىلإ ةيعفاشلا نم يدرواملا بهذو
 باوجلا نع ج رخ املف 5 ةدئاف نم ركذلاب هصيصختل دب ال هنأ كلذ ىلع هتجح و ، ةجح نوكيف ءادتبا -

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . نايبلل هدورو تبث - لازوسل اباوج عقي مل يأ ج٥ ص١٥٧.

 ثيدحلا نوكي نأ (١)يه لاوحأ ةثالث يف هادع ام يفن ىلع لدي ةفصلا موهفم نأ ىلإ هللادبع وبأ بهذو
 .ةاكز منغلا ةمئاس يف ثيدحك نايبلا دروم ادراو )٢( ريبخك ميلعتلا دروم ادراو باطخلا نوكي نأ

 .ةمئاق ةعلسلاو فلاحتلا )٢( ىلع لدي نيدهاشلاب مكحلا وحن ةفصلا تحت الخاد ةفصلا ادع ام نوكي نأ
 (دمتعملا) نيسحلا وبأ يرصبلا . نيدهاشلا تحت لخاد هنأل } دحاولا دهاشلا نع هيفن ج١ ص١١٥٠.

 .زمه ريغ نم ناك ب يف )٣( )٣)

 .ءافلاب رفعلا أ يف )٤( )٤(
 هذه يف هعبتو ، ٠٧١ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةفصلا يركنم يأر وه ، يشكرزلا لاق )٥( )٥(

 ركباب ةفيلخ .د . ركباب ةفيلخ روتكدلاو & ١٨١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا . يناكوشلا ث ةبسنلا
 .١٣٢ص (نييلوصألا جهانم)

 .ىهتنا ب يف )٦( )٦(

:: 

٥ 

 ٣ ؟
..
 ت 

 ل 2

٥٧ ١ 
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 ةدكوملا نإ اهنأل رصحلا ديفت ال :)نايح وبأو يدمآلا لاق ةزمهلا رسكب امنإ 5 هيبنت

 ثيدح اوجرخ كلذ ىلعو ،'")رصحلا هيلع لمتشملا يفنلا ديفت الف ةفاكلا ةدئازلا امو

 فالخ همدقت نإو اعامجإ تباث : اولاق لضفلا ابر ذإ '"اةئيسنلا يف ابرلا امنإ ملسم

 7 2:1 ءكزاككأا إ يف امك ج راخ نم عضاوملا ضعب يف يفنلا ةدافتساو

 .ىلاعت هللا ريغ ةيهلإ مهداقتعا يف نيبطاخملا ىلع درلل ")قيس

 لمتشملا رصحلا ديفت : يزارلا مامإلاو يلازغلاو "اليزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو

 ريغ يفن وأ ، ورمعال : يأ ، ديز ماق امنإ وحن ،'"روكذملا ريغ نع مكحلا يفن ىلع
 اقطن : ليقو امهف كلذ ديفتف ، دعاق ال : يأ ماق ديز امنإ وحن روكذملا نع مكحلا

 نبا لاق دقف امنإ امأ و ، ‘ه أ ناهذألا ىلإ هنم رصحلا ردابتل مدقت امك ةراشالاب : يأ

 اهئانغتسال لصألا يه ةروسكملاف ، ةروسكملا نإ ىلع ع رف اهنأ حصألا : يكبسلا
 .درفم ةلزنمب اهيلومعم عم اهنأل ةحوتفملا فالخب ةدافإلا يف اهيلومعمب

 نأل لصأ ةدحاو لك : ليقو ، بكرملل لصأ درفملا نأل لصألا ةحوتفملا : ليقو

 ذملتت & ٦٥٤ ةنس ةطانرغب دلو © ةغللاو وحنلا ءاملع نم 0 يسلدنالا يلع نب فسوي نب دمحم ي نايح وبأ )١)

 ،هريغو يكبسلا يفاكلادبع نب يلع هيلع سردو { امهريغو عابطلا نب رفعج يبأو ريبزلا ني رفعج يبأ ىلع
 (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا . ه٧ ٤٥ ةنس يفوت ةركذتلاو ليهستلا حرشو طيحملا رحبلا : هتافلوم نم
 .٢٥١ص ٧ج (مالعلا) يلكرزلا ٢٢٦ ص ٩ج

 )٢( (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ۔٦٠١ص ج (ماكحألا)يدمآلا ج٥ ص٤ ١٨ ، ص (ينغملا)ماشه نبا ٠ ٤-٤١.

 (٣) ثيدح ( لثع.الثم ماعطلا عيب باب 0 ةاقاسملا باتك (يورتنلا حرشب ملسم حيحص) ملسم ٤ ٥٠٩ ١ ( ج ١ ص٨ ٢ .

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) هط ةروس ميركلا نارقلا ٩٨.
 .ءابلاب قبس أ يف )-)

 )٦( ةنس دلو { يدابآ زوريفلا قاحسإ وبأ فسوي نب يلع نب ميهاربإ ، يزاريشلا ٣٩٢ دادغب نكس ، ه &
 ةنس يفوت ، صيلختلاو ، ةرصبتلاو اهحرشو عمللا : هتافلؤم نم « ةيعفاشلا ءاملع نم ٤٧٦ .دادغبب ه

 يلكرزلا & ٥١٢ص ٤ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا ، ٢٢ص ١ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا
 (مالعالا) ج١ ص٥١.

 ليلدب لقي مل نم رثكأ لاق هبو ، يزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو 3 يسارهلايكلاو ينالقابلا يضاقلا لوق وهو )٢(
 ١ج (بيبللا ينغم) ماشه نبا هححصو & ٢٤٤۔١٤٤ص ج (عمللا حرش) يزاريشلا ، باطخلا
 (ينابلا فصر) يقلاملا ، ٦٠١ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا 9 ٦٠٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا .١٤ص
 .٩٥٢-٨٥٢رص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٤ ٣٠٢ص

 .ىهتنا ب يف ).)
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 < > لوصخل ا لوصخض < >

 يف لاق ثيح ")يرشخمزلا ينب لوألا ىلعو ")رخآلا نود هيف عقي الحم امهنم لكل
 '‘}هةمكةلر مكفملرامَتأ كنر وب "")مكلنم رشب انأ امنإ لق : ىلاعت هلوق ريسفت
 اذه ىلعو &‘ثع رفلل تبث لصألل تبث ام نأل كلذو ، ةروسكملاك رصحلا ديفت امنإ نإ

 نيعضوملا يف امنإ : لاق ثيح ."هنايميه يف - هللا همحر - بطقلا ىشم - اضيأ
 ىلاعت هلإلا رمأ يف يحولا نأ ةيآلا ىنعم نوكيف { ةيناثلا دعب ردصملا لوؤيو ، رصحلل

 اددعتم هريغك هلإلا نوكي نأ ىلإ زواجتي ال : يأ 5 ةينادحولاب هراثئتسا ىلع روصقم
 . (٧)ن وبطاخملا هيلع امك

 اهنأل "اهيلع ةفاكلا ام لوخد عم اهتيردصم ىلع ةيقاب اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو
 فاك ةيردصملا ىلع اهلاثمأو ةيآلا يف نأ ءاقبف : اولاق ، ةففخملا نأ دارفأ نم مهدنع

 . ملعأ هللاو 5 )ه ايلاعت هللا نع كيرشلا يمن نم اهب دوصقملا لوصح يف

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٢٥٩.

 ثيدحلاو ريسفتلاب ملاع ةلزتعملا رابك نم ه ٤٦٧ ةنس دلو ، يمزراوخلا دمحم نب رمع نب دومحم ، يرشخمزلا )٢(
 تايفو) ناكلخ نبا .ه٨٣٥ ةنس يفوت ، لصفملاو ، ةغالبلا ساسأو فاشكلا : هتافلأوم نم ث ةغللاو
 .٨٧١ص ٧ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٨٦١ص ٥ج (نايعألا

 .ب نم ةطقاس مكلثم رشي انأ )٣(

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) ءايبنألا ةروس ميركلا نارقلا ١٠٨.
 لاق هنكل ةيآلا هذه يف ةحوتفملا الو ةروسكملا امنإ نع ملكتي مل لب 5 ةيآلا هذه ريسفت يف مالكلا اذه دجأ مل )٥(

 رصقل امنإ ١٠٨( : ءايبنألا) نوملسم متنأ لهف دحاو هلأ مكهلإ امنأ يلإ ىحوي امنإ لق ىلاعت هلوق ريسفت يف
 هلإ مكهلإ امنأو ، ديز ماق امنإ ةلزنمب هلعاف عم ىلإ ىحوي امنإ نأل مكح ىلع ءيشلا رصقل وأ ءيش ىلع مكحلا
 ىلع روصقم - ةلي - هللا لوسر ىلإ يحولا نأ ىلع ةلالدلا امهعامتجا ةدئافو مئاق ديز امنإ ةلزنمب . دحاو
 .٩٣٢١ص ٢ج (فاشكلا) يرشخمزلا - ةينادح ولاب هللا راثنتسا

 ربتعيو ، ثارتلا ةرازوب عوبطم وهو ،، ادلجب نيثالث نم برقي اميف عقي ، بطقلا مامإلا هفلا ريسفت باتك )٦(
 .٦٤٢ص ٢٦ج (نورسفملاو ريسفتلا) يبهذلا نيسح دمحم ، يعسوم ريسفت وهو ، ةيضابإلل اماه اعجرم

 )٧( يأ ، يحوي بئان نوكيف 7 ةيناثلا دعي ام ردصمب لوؤيو ، رصحلل نيعضوملا يف امنإ : بطقلا مالك :

 (دازلا نايميه) فسوي نب دمحم بطقلا . ةدابعلاو كلملا يف هل كيرشلا مدعو مكهلإ ةينادحو ىلإ ىحوي
 ج١٠ . ص ٢٣٣.

 )٨( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ١٠٢)ص ٢٢٦ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ج١

 ص٢٦١۔ (طيخملا رحبلا) نايح وبأ ج٧ ص٤٧٣.

 .ىهتنا ب يف ()
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 رشع عباسلا لصفلا

 ةيوغللا عاضوألا ىلع مالكلا 2

 ىلاعت هثادحإب ةيوغللا تاعوضوملا ثودح هدابعب ىلاعتو هناحبس هللا فطل نم
 نعرشمبلا زجعل كلذو { مهلاعفأو دابعلل قلاخلا هنأل 3 هريغ اهعضاو :ليق ولو

 يك هريغل هسفن امع دحاو لك ربعيل ايندو انيد هتامهم لمحب مهنم لك لالقتسا

 لاكشألاو تاراشإلا نم ةدئاف مظعأ بطاختلل ةعوضوملا ظافلألاف ،هيلع هنواعي

 © اعم ١) )رهطللو ضيحلل ءرقلاك اداحآ وأ ئ ضرالاو ءامسلاك ناك ارتاوت لقنلاب

 هنإف ، ماع لأب فرعملا عمجلا نإ وحن لقنلا نم لقعلا طابنتساب اضيأ - فرعتو
 يفكي الو ئ ماع هنأ كلذ نم لقعلا طبنتسا هنم ءانثتسالا حصي عمجلا نأ لقن امل

 يلك وأ يئزج امإ ظفللا هيلع لادلا ىنعملاو 5 هيف هل لاج ال ذإ كلذ يف لقعلا درجب
 لديو ، ناسنإلاك عنميال ام يناثلاو ، ديزك هيف ةكرشلا نم هروصت عنميام لوألاف
 لولدمك لمهم وأ ، ديز ماق وحن هقدص ام : يأ ربخلا ظفل ىلع- اضيأ - ظفللا
 هل هتبسانم طرتشي الو ىنعملا ىلع ًاليلد ظفللا لعج :عضولاو ،'"!نايذهلا ظفل
 عوض ومف يجراخو ينهذ ىنعم ىلع ظفللا لد نإو ،'"هرضعبل افالخ هفصو يف

 ثيح نم ىنعملل عوضوم : ليقو ،ث'يزارلا مامإلل افالخ ينهذلل ال يجراخلل
 لك يف ةقيقح نوكي اذه ىلعف « يجراخ وأ ينهذب دييقت ريغ نم : يأ وه

 عضو ام اهنمو ، ينهذلل عضو ام اهنم فراعملا نأل 2 راركتلا يف فالخلاو ،امهنم
 .-هللا ءاش نإ _ هف رعتس امك يجراخلل

 .رهطلاو ب يف )١(

 ءايلا باب (حاحصلا) يرهوجلا ، ءاذه وهف ، هريغ وأ ضرمل لوقعم ريغب ملكت 3 انايذهو ايذه نالف ىذه )٦٢(
 ناك امنإو ح ٠١٩ ١ ص ٢ج ٤ ءاهلا باب (طيسرولا مجعملا) سينأ ميهاربإ { ٥٢٥٢ص ٦ج ب ءاهلا لصف

 .دصق ريغ نع هرض هنأل المهم

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هنع هاكح امك يريميصلا دابع كلذ طرتشا ج١ ص٢٦٥.
 ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا : رظناو ١اص١٨١.

 )٤( (لوصحملا) يزارلا رخفلا ج١ ص٢٠٠.
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 هللا صتخا ام هباشتملا و ئ رهاظ وأ صن نم هانعم حضتا ام وه مكحملا ظفللاو

 ‘')ةيفيقوت روهمجلا لوق يف تاغللاو حصألا ىلع هانعم انل حضتي ملف هملعب

 تاوصألا قلخ وأ 3 هئايبنأ ضعب ىلإ ىحولاب هدابع اهملعف ىلاعت هللا اهعضو يأ

 اهب يرورضلا ملعلا قلخ وأ ، دابعلا نم اهعمسي نم اهيلع لدف ماسجألا ضعب يف
 ضعب اهعضو ةيحالطصا اهنإ :ةلزتعملا رثكأ لاقو ، رهظأ لوألاو ، دابعلا ضعب يف
 : تلق & امهب هيوبأ ةغل فرعي لفطلاك ةنيرقلاو ةراشالاب هنم هريغ اهفرعف رشبلا

 .نيتسلاو عساتلا لصفلا يف هباشتملاو مكحملا ىنعم ىلع مالكلا يتأيس )١(
 :لاوقأ ىلع ةغللا عضاو يف ءاملعلا فلتخا )٢(

 (ماكحالا) يدمالا . كروف نباك هعابتأ ضعب و يرعشألا نسحلا يبأ بهذم وهو & ىلاعتو هناحبس هلل اهعضو حا

 ةض ور) ةمادق نبا ، يلبنحلا ةمادق نبا هب لاقو ، ٢٣٩ ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ٩٠١ص ١ج
 . ١٤ص ١ج (صئاصخلا) ينج نبا .يسرافلا يلع يبأ ىلإ ينج نبا هازعو { ٥ ٥٤ص ٢ج (ةرظانلا
 نبا ، رهاظلا لهأ لوق وهو ، ٩٣٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، سراف نبا نع يشكرزلا هاكحو
 .٩٠١ص ١ج (ماكحالا) يدمآلا ، ءاهقفلا نم ةعامجو ، ٣٢ ص ١ ج (ماكحالا) مزح

 للا ماهلإب اهنيب اميف اهتدارإ ىلع تارامأ اهنإ ثيح 2 مئاهبلاو رويطلا تاوصأك مدآ ينبل هللا نم ماهلإ - ب
 .٩٢٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يسرافلا يلع يبأ نع يكح ىلاعت

 رظنلا لهأ رثكأ ىلإ ينج نبا هبسنو ةلزتعملا نم هعبات نمو مشاه وبأ اذه ىلإ بهذ ، رشبلا مه عضاولا - ج
 .١٤ص ١ج صئاصخلا) ينج نبا ، ٩٣٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 .نييأر ىلع ءالوه فلتخا مث ، سانلا نم هضعبو هللا نم هضعب -د
 .ينييارفسإلا ذاتسألا ىلإ يبطرقلا هبسن سانلا نم ةمتتلاو هللا نم ةءادبلا نأ ١
 .٩٣٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . موق نع يشكرزلا هاكح ي يأرلا اذه سكع ٢

 (جاهبالا حرشب جاهنملا) يواضيبلا ، ٠٣١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلاو { يواضيبلا هب لاق ، فقولا - ه
 يريشقلا نباو & ٨١ص (فاصنالاو لدعلا رصتخم) يخامشلا ، يخامشلا سابعلا وبأو ، ٦٩١١ص ١ج
 ١ج (جاهبالا) يكبسلا نبا نم لك هاكحو & ٩٣٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يناعمسلا نباو
 © ١٨١ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلاو آ ٩٦٢ص ١ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) . ٩٠١ص

 روهمجلا نع ةياكحلا هذهو 5 نيققحملا نم روهمجلا نع س ١٧٤ص ١ ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلاو
 .مهنع فنصملا ةياكح فلاخت

 ينيوجلا ڵ ٢٢؟ص ١ج (ماكحإلا) مزح نبا & ١٤ص ١ج (صئاصخلا) ينج نيا : يف ةلأسملا رظناو
 ،١٨١ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا ، ٨١٣ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا ، ١٣ ٠ص ١ج (ناهربلا)
 رصتخم حرش) يفوطلا ؤ ٩٠١ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا { ٤٥ ٤ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا
 ١ج (جاهبإلا) ، ٩٦٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤٧١ ص ١ج (ةضورلا
 3 ٧٩ص ١ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٤٩ ص ١ج (لوسلا ةياهن) يونسإلا ء ٦٩١ص

 قيدص دمحم يجونقلا ، ٢١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٣٨١ص ١ج (تومح رلا اوف) يراصنالا
 .٢٧ص (ةغللا لوصأ يف ةغلبلا)
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 يذلاف الإو دابعلا ىلإ لاعفألا قلخ مهتبسن يف ةلزتعملا بهذم ىلع ينبم اذه لعل

 هناحبس هللا نأل « طقف ظفللا ىلإ عجار فالخلا نأ حيحصلا بهذملا ىلع يدنع

 ديؤيو ، ةقيقحلا ىلع مهتاعارتخاو مهتاعونصم عيمجو دابعلل قلاخلا وه ىلاعتو
 نع ءاملعلا نم ريثك فقوتو ،'\)ه اَهَلُك امسلا مداء ملعو : ىلاعت هلوق لولا
 عطقلا نع فقولا راتخملاو : ىكبسلا نبا لاق ،ةلدألا ضراعتل ءيشب اهيف لوقلا

 هليلد روهظل نونظم لوألا لوقلاو عطقلا ديفت ال اهتلدأ نأل لاوقألا نم دحاوب
 ةغللا تبثت له - اضيأ اوفلتخاو 5 ملعأ هللاو '")ىهتنا .'"!حالطصإلا ليلد نود
 ال اهنأ ىلإ يدمآلاو يلازغلاو نيمرحلا مامإو ينالقابلا بهذ ؟ال مأ سايقلا قيرطب
 اهنإ : مهعبات نمو يزارلا مامإلاو يزاريشلاو 6ث'جيرس نبا لاقو ،'؛'سايقلاب تبثت
 - الثم - رمخلاك ةيمستلل بسانم فصو ىلع مسالا ىنعم لمتشا اذإف ،'"هب تبنت

 ركسملا : يأ ذيبنلاك رخآ ىنعم يف فصولا كلذ دجوو ،بنعلا نم ركسملا هانعم
 : يأ ، ارمخ ذيبنلا ىمسيف ، ةغل سايقلاب مسالا كلذ هل تبث بنعلا ءام ريغ نم

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣١.

 )٢( ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٢٧١.

 .هأ ب يف )٣(

 يشكرزلا ، ذادنم زيوخ نباو يربطلا ايكلاو يريشقلا نباو ناطقلا نبا نيسحلا يباو متاح نباو يفريصلا ركب يبأو (قباسلا عجرملا) بجاحلا نباو ، ٠١١ص ١ج (لوصالا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا لوق وهو )٤(
 هركنأو ْ يدمآلا لاقو ٩ص (فاصنالاو لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلا | ٥٢٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا)
 :رظناو ،٨٨ص ١ج (ماكحالا) يدمآلا ، ةيفنحلا ةماع لوق وهو { بدألا لهأ نم ةعمجو انباحصأ مظعم
 ٢٢٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا ، ٢٣١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا « ١ص ١ج (صئاصخلا) ينج نبا
 يدمآلا ٥٤. ٦ص ٢٦ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا ، ١١ ٠ص ١ج (لوصاألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا 3
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦٧٤ص ١ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا \٨٨ص ١ج (ماكحإلا)
 (فاصنإالاو لدعلا رصتخم) يخامشلا { ٥٥٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا {© ٢٧١ ص ١ ج (يلحملا
 ١ ص٦ ١٨. ح (تومح ر لا حاوف) يلعلادبع يراصن ا٤\ ١ ص٦ ٥ ح (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ) ٩ص

 يلو ، هرصع يف ةيعفاشلا هيقف ، دادغبب ه٢ ٤٩ ةنس دلو ، سابعلا وبأ حيرس نب رمع نب دمحأ { جيرس نبا (©)
 نبا ، دادغبب ٣٠٦ ةنس يفوت 3 عئارشلا ص وصنمل عئادولاو ، لاصخلاو ماسقالا هتافلاوم نم { زاريشب ءاضقلا
 .٥٨١ص ١ج (مالعألا) يلكرزلا ، ١٦٦ص ١ج (نايعألا تايفو) ناكلخ

 ةمادق نباو يناذولكلا باطخلا ويأو يفوطلا نيدلا مجنو بيطلا وبأ يضاقلاو ةريره يبأ نبا هب لاقو )٦(
 . ةيبرعلا لهأو ءاهقفلا نم ريثكو ئ يلبنحلا بوقعي يضاقلاو

 ٤(. مقر يف ؤ ةقباسلا عجارملا رظنا)
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 توبثلا يف ءاوسو ، رمخلا ىلع سايقلاب ال هيناو رثن امي ةيآب هميرحت نوكيف
 سايق :تلق 5 اهنم ةبتر ضفخا هنأل زاجملا ال ةقيقحلا تبث : ليقو ، زاجملاو ةقيقحلا
 .لوألا نيبو ثلاثلا نيب تققحت نإ ةقالعلا نأل روصتلا رسع زاجملا ىلع زاجملا

 ددعت نم وهف ءادتبإ هيف نوذأم هنأل ءىش يف سايقلا نم سيل اذهف هل عوضوملا

 هل عوضوملا نود ىنانلاو ثلانلا نب تققحت نإو ل زاجج ىلع زاج سمايق ال زاجلملا

 يناثلا يف ةلعلاو ، عرفلا يف لصألا ةلع دوجو سايقلا طرش نأ ذئنيح هيلع هجوتيف
 هنيب تققحت يتلا ةقالعلا وه هيلع ظفللا قالطإ ةلع ريدقتلا اذه ىلع لصألا وه يذلا

 .لمأتيف ثلاثلا وه يذلا عرفلا يف دجوت ملو هل عوضوملا نيبو

  

 _ ه

 )١( ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نارقلا رقم٩٠.
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 رشع نماثلا لصفلا

 يناعملاو ظافلألا ىلع مالكلا 2

 ةكرشلا ظفللا ىنعم روصت عنم نإف ادحاو امهنم لك ناك نإ ىنعملاو ظفللا نأ ملعا
 ىمسي هيف ةكرشلا هانعم روصت عنمي مل نإو « حالثم - ديزك ايئزج ىمسي ظفللا كلذف هيف
 هدارفأ ىف ىنعملا يواستم هنإف ناسنإلاك هدارفأ ىف ايوتسم هانعم ناك نإ يلكلاو « ايلك
 هدارفأ ف هانعم توافت نإو ، اقفاوتم : يأ ٤ انطاوتم يمس امهريغو ورمعو ديزك

 هانعم نإف دوج ولاك مدقتلاب وأ ، جاعلا يف هنم دشأ جلثلا يف هانعم نإف ضايبلاك ةدشلاب
 ئطاوتم وه له هنأ ىف هيف رظانلا هكيكشتلاككشم يمس نكمملا يف هلبق بجاولا يف
 ىلإ ارظن ئطاوتم ريغ وأ ، ىنعملا ريغ وا ىنعملا لصأ يف دارفألا كارتشا ةهج ىلإ ارظن
 انيابتم ىمس سرفلاو ناسنإلاك ىنعملاو ظفللا نم لك ددعت نإو ؟فالتخالا ةهج
 رشبلاو ناسنإلاك ىنعملا دحتاو ظفللا فلتخا نإو ، رخآلا عم نيظفللا دحأ ىنعم نيابتل
 نينثا ىلإ ىنعملا ددعتو ظفللا دحتا نإو } دحاو ىنعم ىلع نيظفللا فدارتل افدارتم يمس
 نإف { ةرضابلا و بهذلا و ءاملل نيعلاكو ، رهطلاو ضيحلا هانعم الثم - ءرقلاك رثكاف
 ناك نإو 5 هيف ىناعملا وأ نيينعملا كارشال اكرتشم يمس هيناعم وأ هيينعم يف ةقيقح ناك
 لجرلا ىف زاجم سرتفملا ناويحلا ىف ةقيقح هنإف دسألاك زاجم هريغ يفف دحاو يف ةقيقح
 ةركنلا جرختف دحاو عضوب هريغ لوانتي ال هنيعب ءيشل عضو ظفل ملعلاو عاجشلا
 الك نإف ةفرعملا ماسقأ نم - اضيأ - ملعلا ادع ام جرختو ةكرتشملا مالعألا هيف لخدتو
 عضو - الثم -(١)تنأك هنع الدب هريغ لوانتي هنكل هيف لمعتسي يئزج نيعمل عضو اهنم
 نإف ، فراعملا رئاس اذكهو ي هلدب رخآ ايئزج لوانتيو ناك يئزج يأ نم هيف لمعتسي امل
 الف ، صخشلا ىلع وهف هل عضولا ثيح نم هريغ لوانتي ال جراخلا يف نيعم عضو ناك
 مث الوأ دحاو نيعل عضو ديزك عضولا دعب هيلع ضراعلا كارتشالا وذ ملعلا هنع جرخي
 ةماسأك سنجلا ملع وهف اينهذ ناك لب ايجراخ نيعتلا نكي مل نإو ، ةعامج هيف كرتشا
 .‘")طقف دوجولا اهيف ظحالم نهذلا يف ةرضاحلا عبسلا ةيهامل املع عضو

 .ةزمه ريغ نم ، تناك ب يف )١(

 نبا ، يبلكلا { ٩٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ء ٤٠١-٦٩ص ١ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا )٢(
 ٦٢٧٣-0٢٧٨ ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٥٥ص (لوصولا بيرقت) يزج
 يناديملا © ١ ٠ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم) يخامشلا 8 ٧٩٢ص !٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 .٧٥-٤٣٢ص (ةفرعملا طباوض) نمحرلادبع
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 يشكرزلا لاق ب سنجلا ملعو سنجلا مسا نيب قرفلا يف ثحب انه اهو : هيبنت
 ثيح نم ةينهذلا ةقيقحلل عوضوملا وه سنجلا مسا نأ امهنيب قرفلا قيقحتو : هريغو
 سنجلا ملعو ، الصأ اهعم ديق رابتعا ريغ نم ةقيقحلل عوضوم - الثم - دسأف ي يه
 عطق عم اهل صخشم ع ون وه يذلا ينهذلا اهروضح رابتعاب ةقيقحلل عوضوم
 ةرضاحلا ةقيقحلا نإف ةيهاملاو ةقيقحلل يتلا ماللاب فرعملا هريظن ، اهدارفأ نع رظنلا

 صخأ هيف اهروضح رابتعاب يهف اهدارفأ ىلإ ةبسنلاب ةماع تناك نإو نهذلا يف

 ةروصلا كلتف اهل عضيل دسألا ةروص عضاولا رضحتسا اذإف } ةقيقحلا قلطم نم
 اذهل ةعقاو ةروصلا هذه نإف ، دسألا ةروص قلطمل ةبسنلاب ةيئزج هنهذ يف ةنئاكلا

 قلطم يف كرتشم عيمجلاو رخآ نهذ يفو رخآ نامز يف اهلثمو نامز يف صخشلا
 .)دسألا ةروص

 سنجلا ملع نيب قرفلا وهو يناثلا نع باوجلا امأو : هصن ام ")يناروكلا لاقو
 (")رشتنملا درفلل عوضوم هنأ امهدحأ نيبهذم ةركنلا سنجلا مسا يف نأ وهف همساو

 امهيناثو ، ةقيقحلل لب درفل اعوضوم سيل سنجلا ملع نأل لاكشإ ال اذه ىلعو

 ظحول سنجلا ملع يف نأ باوجلاو ، لاكشألا لصحي ذئنيحو ةيهاملل عوضوم هنأ
 هظفل عضو اذإ عضاولا : تلق نإف « ظحالي مل سنجلا مسا يفو ، ينهذلا روضحلا

 مل الصاح ناك نإو ينهذلا روضحلا نأل باوجلا ، هيف ظحالي نأو دب ال ىنعم ءازأب

 سيل ءيشلا رابتعا مدعو هيف ةبجاو ةظحالملا نإف ةفرعملا فالخب ةركنلا يف ظحالي
 .(٤ىهتنا همدعل ارابتعا

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ٢٤ص ٢ج (لوسلا ةياهن) يونسإالا ، ٣٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا )١(

 .٦٤١ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٦٩٢۔٢٩٢ص !ج

 نم( لصالا يدرك © رسفم ه٣٢١٨ ةنس دلو ئ يفنحلا مث يعفاشلا نامثع نب ليعامسإ نب دمحأ ي يناروكلا (٢)

 يناملا ةياغ : هبتك نم ، حتافلا دمحم مايأ يف ءاضقلا يلوو 3 كرتلا دالب ىلإ لحرو ، رصب ملعت ، روزرهش لها
 ٢ ١٤ص ١ج (عماللا ءوضلا) يواخسلا . ه٣٩٨ ةنس يفوت ، يواحلا رثوكلاو ينانملا عبسلا ريسفت يف
 .٧٩ص ١ج (مالعألا) يلكرزلا ذ

 .رفملا ب يف (٣)

 )٤( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ج٢ ص٩٩.
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 كلت ةروص :نارمأ هيف ققحتي نهذلا يف ةيهاملا ترضح اذإ هنأ قرفلا اللصاحف

 هدحو فوصوملل عضو نإف « لوألل فصو يانلاو «اهروضح سفنو ةيهاملا
 عومجمل عصو نإو ئ سنجلا مسا وهف هيف روضحلا يه يتلا هتفص رابتعا ريغ نم

 ملع وهف هيف روضحلا ىه يتلا هتفص رابتعاب فوصوملل لوقت وأ ةفصلاو فوصوملا

 هب ددشاو ،\)همهفاف هيلإ قرطتي للخ الو هيلع رابغ ال حيحص قرف اذهو « سمجلا
 .'"٢)ه أ _ ىلاعت هللا ءاش نإ _ دشرت كدي

  

 ٢ ص٩ ٩. ج (تانايبلا تايآا) مساق نبا قرفلا لصاحف ٠ هلوق نم هصنب يدابعلا مساق نب مالك اذه ) : ( ١

 .ملعأ هللاو © ىهتنا ب يف )٢) تهت
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 رشع عساتلا لصفلا

 هرخآ ىلإ مدقت امك فدارتما

 عقاو ءاملعلا رثكأ دنع وهو & ىنعملا دحتملا ددعتملا ظفللا : وه مدقت امك فدارتملا

 هنأ نظي امو :نيلئاق "اقلطم هعوقو (")رسراف نباو "ابلعث ىفن دقو 0 مالكلا يف

 رابتعاب وأ هنايسن رابتعاب ناسنإلاف ، ةفصلاب نيابتم كلذف رشبلاو ناسنإلاك فدارتم
 يزارلا مامإلا ىفنو « دلجلا رهاظ : يأ ةرشبلا يداب هنأ رابتعاب رشبلاو ، سنأي هنأ
 يف هيلإ ةجاحلل لصألا فالخ ىلع تبث هنأل : الئاق ‘٤ةيعرشلا ءامسألا يف هعوقو

 مهضعب هيلع ضرتعاو 3 عراشلا مالك يف فتنم كلذو -الثم - عجسلاو مظنلا

 ءامسأ اهنأب باجيو 3©"فدارتم اهنإف اهوحنو ع وطتلاو ةنسلاو بجاولاو رضرفلاب
 دحلا لهو هللا ءاش نإ يتأيس امك ع راشلا اهعضو ام ةيعرشلاو 5 ةيعرش ال ةيحالطصا
 هعباتو مسالا كلذكو ؟ال مأ ناسنإلاو قطانلا ناويحلاك نافدارتم ناظفل دودحملاو

 هعبتو عماوجلا عمج بحاص فدارتلا مدع ححص & ناشطن ناشطعو نسب نسحك
 لدي دودحملاو ، اليصفت ةيهاملا ءازجأ ىلع لدي دحلا نألف لوألا امأ :الاق هحراش

 لامجإلا نع رظنلا عطقب امهفدارتب لاق نمو & لمجملا ريغ لصفملاو ، الامجإ اهيلع

 ناك © ءالولاب نابيش ينب نم ، كلذ ريغ ليقو ٢٠٠ ةنس دلو ، سابعلا وبأ ، ديز نب ىحي نب دمحأ )١(
 رغصالا شفخألا هنع ىورو ، راكب نب ريبزلاو ، يبارعألا نبا عمس ث ةغللاو وحنلا يف نييفوكلا مامغ
 & رعشلا يناعمو نآرقلا يناعمو حيصفلا 3 هتافلوم نم ، مهريغو دمهازلا ورمع وبأو يرابنألا نب ركي وباو
 © ١٦٩٢ص ١ج (ةاعولا ةيغب) يطويسلا ، ١ ٢٠ص ١ج (نايعألا نايفو) ناكلخ نبا « ه٢ ٩١ ةنس يفوت
 .٧٦٢ص ١ج (مالعألا) يلكرزلا

 ةقيرط ىلع ايوحن ناك ، ه٩٢٦٣ ةنس دلو { يوغللا ، نيسحلا وبأ ، ايركز نب سراف ني دمحأ ، سراف نبا )٢(
 © ةغللا يف لمجملا : فلأ 3 يناذمهلا عيدبلا هيلع أرقو © ناطقلا ميهاريإ نب يلعو هابأ عمس ث نييفوكلا

 ©٨١١ص ١ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا 2 يرلاب ه ٣٩٥ ةنس يفوت & وحنلا يف ةمدقمو ى ةغللا هقفو
 يلكرزلا } ٢٥٣ص ١ج (ةاعولا ةيغب) يطويسلا ، ٧٢١)ص ١ج (ةاحنلا هانبإ ىلع ةاورلا هابنإ) يطفقلا
 .٣٩١ص ١ج (مالعألا)

 يكبسلا نبا : رظنبو ، ٦٥٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا)ىشكرزلا . يركسعلا لاله يبأ ىلإ يشكرزلا هبسنو )٢(
 .٩٠٩٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمجح)

 )٤( (لوصحملا) يزارلا رخفلا ج١ ص٦ ٣١.
 يشكرزلا ، نافدارتم بجاولاو ضرفلا نأب لوقي نمم - يزارلا رخفلا - هسفن مامالاو اذه ، يشكرزلا لاق )٥(

 - هيلع ضرتعا نممو ، ٧٩ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا : رظناو ، ٨٥٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا)
 ٢٩. ٠ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : اضيأ
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 نمو © هعوبتم نودب ىنعملا ديفي ال عباتلا نإف يانلا امأو - اضيأ - : الاق ليصفتلاو
 اذه عنمي فدارتلاب لئاقلاو ، ةدح ىلع ىنعملل امهنم لك ةدافإ نيفدارتم لك نأش

 هركذل نكي مل الإو هتيوقتو عوبتمل ديكأت ديفي عباتلا نأ يدنع يذلاو ،''اليلعتلا
 زوجيو ، ةمكحلا نم اهتنسلأ يف هللا عدوأ امل هيف ةدئاف ال اميملكتت ال برعلاو 5 ةدئاف
 تاءارقلاك هظفلب دتعت نوكي مل نإو ؤ رخآلا ناكم امهنم لكب ىتؤي نأ نيفدارتملا يف

 نم عنام ال ذإ - هيلع همالسو هللا تاولص - عراشلا اهيلع فقو ينلا ةرتاوتملا
 نافيدرلا ناك اذإ - يواضيبلا ىضاقلا هعنمو "اقلطم كلذ يلازغلا عنمو "كلذ

 .ملعأ هللاو .‘ُ)امهنيابتل نيتغل نم

   
 . 1گگگگ   

  

 دحلا يف فدارتلا مدع ححص نمثو . ٩٢۔-٠٩٢ ص ١ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ) ( ١
 حرش)راجنلا نباو ، ١١ ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم ) يخامشلا سابعلا وبأ ناشطن ناشطعو ، دودحملا و
 .٣٤١ص ١ج(رينملا بكوكلا

 رصتخم) ، يخامشلا ردبلاو ، ٢٩٢؟ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ب لاقو )٢)
 .١١ص

 يزارلا رخفلا & لوصحملا يف امك يزارلا رخفلا وه اقلطم كلذ عنم يذلا نأ : لوألا : ناهيبنت انه )٣(
 همحر - فنصملاو ، يزارلا رخفلاب يلازغلا لدباف اهس فنصملا نا رهاظلاو « ٢ ٧٥ص ١ج (لوصحملا)
 ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا رخفلا ىلإ هازع يشكرزلا اذكو ، ٢٩٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، يزارلا رخفلا ىلإ يلحملا هبسن دقو ، يلحملل هحرشو عماوجلا عمج نع هلقن رثكأ - هللا
 ،هزاوج ال كلذ موزل عنم رخفلا نأ : يناثلا .يلازغلل سيلو يزارلا رخفلل لوقلا نأ دكوي اذهو ، ٢٦٣ ص
 . ظافلألا ضراوع نم نوكت دق مضلا ةحص نأل ، بجاو ريغ كلذ نا قحلاو ، لوصحملا يف هترابعو
 .٧٥٢ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا

 يكبسلا نبا ، ١١ ٠ص ٢ج (لوسلا ةياهن حرشب لوصألا جاهنم) يواضيبلا يدنهلا يفصلا بهذم وهو )٤(
 .٢٦٢٣ص ٦ ج (طيحلملا رحبلا) يشكرزلا 8 ٢٩٢ص ١ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)
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 نورشعلا لصفلا

 كرتشملا ىلع مالكلا 2

 مالكلا يف عقاو وهو ، ىنعملا ددعتملا دحاولا ظفللا - مدقت امك - وه كرتشملا
 هنأ نظي امو : اولاق ."قلطم هعوقو بلعثو 3 )ىخلبلاو ١) 'يرهبألا ىفنو ازاوج

 يف زاجب ةرصابلا يف ةقيقح نيعلاك 5‘٠عئطاوتم وأ ، زاجو ةقيقح امإ وهف كرتشم

 كرتشملا ردقلل عوصوم ءرقلاكو ئ اهئايضل سمشلاو ©كهئافصل بهذلاكو اهريغ

 مدلاو 5 هيف هتعمج : يأ ضوحلا يف ءاملا تأرق نم عمجلا وهو ، ضيحلاو رهطلا نيب

 هعوقو ىفن مهضعبو ، محرلا يف ضيحلا نمز يفو دسجلا يف رهطلا نمز يف عمتجي
 مهتاجاجتحا ركذب ليطنالو “اهثيدحلاو نآرقلا يف :مهضعبو ،‘"مركلا نآرقلا يف
 ةلادلا ظافلألا نم رثكأ يناعملا نأل ع وقولا بجاو هنإ مهضعب لاقو ،مهيلع درلاو
 .‘‘ضولا نم دوصقملا دارملا مهفب هلالخإال ع وقولا عنتمم وه : ليقو "هيلع

 نيبملا يلامجإلاو يليصفتلا مهفلا عضولا نم دوصقملاو { ةنيرقلاب مهفي هنأب بيجأو
 .يناعملا وأ نيينعملا ىلع لمح تفتنا نإف 5 ةنيرقلاب

 )١( دادغب نكس { ةيكلاملا رابك نم ،ه٩٨٢ ةنس دلو ، يرهبألا ركي وبأ دمحم نب هللادبع نب دمحم ، يرهبألا &
 ةنس يفوت 5 ةنيدملا لهأ عامجإو 5 لوصألاو 3 ينزملا ىلع درلا ، هتافل؛وم نم ٥ ٣٧ه |« تارذش) دامعلا نبا

 (مالعألا) يلكرزلا ، ٣٠٤ص ٤ج (بهذلا ج٦ ص٢٢٥.

 .اقباس هتمجرت ترم دقو ؤ يبعكلا دمحأ نمب هللادبع  يخلبلا )٢)

 رحبلا) يشكرزلا ، ٣٩٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) & ٢٥ ٠ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نيا )٢(
 حرش) راجنلا نبا ، ٢٢٢ص (لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٧٧٣ص ٢ج (طيحللا
 ١٤٠. ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٤١ص ١ج (رينملا بكوكلا

 ٩١. ص عئطاوتملا ىنعم نيب قبس )ٹ)

 )٥( ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا { يرهاظلا دوادل بسن ٢٢٩٣ & (جاهبإلا) ج١
 ص٢٥٢ ، يملاسلا ، ٣٢٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٧٧٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 ح (سمشلا ةعلط حرش) ١ ص٤١ ١.

 .ةقباسلا عجارملا رظنأ )٦(

 .ةقباسلا عجارملا رظنأ )٢(
 © ٢٢٣ ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٢٦٩٣ ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا (ه)

 .١٤١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
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 ول ذإ هئافتناو ءيشلا دوج وك ،‘)طقف نيضيقنلا نيب عنتمم وه : يزارلا مامإلا لاقو

 بيجأو ى لقعلا يف لصاح وهو « امهنيب ددرتلا ريغ هعامس دفي مل امهل ظفل عضو زاج

 قالطإ حصيو © امهنم دارملا نع ثحبي مث هعامسب امهرضحتسيف امهنع لفغي دق هنأب

 وأ ةيراخجلاو ةرصابلا "ديرتو نيع يدنع :كلوقك ةغل هيناعم وأ هيينعم ىلع كرتشملا

 اذه يف اوفلتخا نكل ، ترهطو تضاح "ديرتو دنه تأرقأو ، بهذلاو ةيراجلا
 لكل عضو امنإو ، اعم امهل عضوي مل هنأل : اولاق ،()زاجب وه مهضعب دنعف ، قالطإلا
 لوألل انايسن دحاو عضي وأ عضاولا ددعتي نأب كلذو ، رخآلا ىلإ رظن ريغ نم امهنم

 ركب يبأو يعفاشلا بهذم وهو ، امهنم لكل هعضول ارظن ةقيقح قالطإ : ليقو 3
 نع درجتلا دنع هيينعم ىف :يأ ، ")مهيف رهاظ وهو يعفاشلا داز 5 ةلزتعملاو ينالقابلا
 هيينعميلع لمحيف يناعملا وأ نيينعملل ةممعملا نئآرقلاب بوحصملا كلذكو ،نئارقلا
 ةممعملاو ةنيعملا نارقلا نع درحت اذإ : (٦)رضاقلا لاقو ،اهيف وأ امهيف روهظل هنياعم وأ

 هلمح نأل 0 هيناعم نم ءيش ىلع لمحيالف & هنم دارملا حضتم ريغ : يأ ، لمجب وهف
 مهمحر - (١)نباحصأ رثكأ بهذم وهو 5 حجرم الب احيجرت نوكي اذه دحاو ىلع
 . (٨؟)ايطايتحا اهلك هيناعم وأ هيينعم ىلع لمحي . مهضعب لاقو ")- هللا

 نيرخأتملا نع لوقلا اذه رابجلادبع يضاقلا لقنو ، ٢١٧ص ٢ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا )١(
 .٣٩٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظناو « ٢)٨ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 .ديرن ١ب` يف )٢(

 .ديرن ١ب' يف )٣(
 يفارقلاو « ١١ ١ص ٢٦ج (دضعلا ح ري يهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو « ١٦٢ص ٢ج (ماكحألا)يدمآلا كلذ ىلإ بهذ )٤(

 ردبلاو © ٥٩٢ص ٢ ج 6 ٤٩ص ١ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ء ٤٤٢ص !ج (لوصالا سئافن)

 .٩٨٢ص ٢٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، يدورورهسلا ىلإ يشكرزلا هبسنو ، ١٢ص (لدعلا رصتخ) يخامشلا

 يهتنملا رصتخم ) بجاحلا نبا ، ١٦٢ص ٢٦ج (ماكحإلا)يدمآلا « ٥١٢ص ٢ج (سئافنلا حرشي لوصحملا)يزارلا رخفلا ()
 ١ج (جاهبإلا) س ٥٩٦٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 8 ١ ص ج (دضعلا حرشي يلوصألا
 .٥٢٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ٩٠٢ص ١ج (لوصالا جاهنم حرش لوقعلا جاهنم) يشخدبلا ! ٢ ٥٥ص

 )٦( (جاهبزالا) . ١٥١٢ص ١ج (جارعملا حرشب لوصألا جاهنم) يواضيبلا : رظناو : يواضيبلا يأ ج١

 ص٦٨ ٢ (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٢٩٦.

 )٧( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ةيضابإلا يأ ج١ ص١٢٣٥-١٣٦.

 .ىلاعت ةدايز ب يف )٨(

 )٩( ج (سشئافنلا حرشب لوصحلملا) يزارلا رخفلا ئ ينالقابلا ركب يبأو يعفاشلا مامإلا نع اذه لقن ٢ ص ٤٧١٩

 ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ء ٤١٢ص ١ج (جاهنملا جارعم) فسوي نب دمحم يرزجلا ٢٦٣.



 % + < لوصألا لوصش + <

 ال القع هيناعم وأ هاينعم هب داري نأ حصي :"يرصبلا نيسحلا وبأو « يلازغلا لاقو

 داري نأ ةغل زوجي :ليقو ، ازاجم الو ةقيقح هيناعم نم ءىش ىلع قلطي الف :يأ ("اةغل

 ةرصابلا هب داري نأ زوجي يدنع نيع الوحنف ،‘")تابثإلا يف ال يفنلا يف هاينعم هي

 ادحاو ىنعم الإ هب ديرت نأ زوجي الف ، نيع يدنع كلوق فالخب - الثم - بهذلاو
 نود ةيفنملا ةركنلا مومع يف امك ماع هنأل تابثإلا ىلع يفنلا ةدايز نم دهع امل
 ةلثمألا يف امك يناعملا وأ نيينعملا نيب عمجلا نكمأ اذإ اميف هلك فالخلا كلذو ،ةتبثلل
 ديدهتلاو لعفلا بلط يف لعفا ةغيص لامعتسا يف امك - عمجلا عنتما نإف ، ةروكذلا
 ىلع ءاملعلا رثكأو } اعطق حصي الف امهنيب ةكرتشم اهنأ احوجرم يتأيس امك هيلع
 نيترصاب - الثم - ديرتو ، نويع يدنع : كلوقك هيناعم وأ هيينعم رابتعاب هعمج نأ

 يف هدرفم يف فالخلا ىلع ينبم « ابهذو ةيراج وأ ، ةيراجو ةرصاب وأ 3 ةيراج انيعو
 : مهضعب لاقو ، عنملا ىلع ينبم عنملا نأ امك 2 هيناعم وأ هيينعم ىلع هقالطإ ةحص

 هريركت ةوق يف عمجلا نأب - اضيأ - عنملا ىلع يتأي لب طقف اهيف هيلع ينبني ال هنإ
 .'")ىنعم يف درفم لك لمعتسا هنأكف ،\ فطعلاب تادرفمل

 دمتعملا : هتافلؤم نم 5 دادغب نكس 2 ةلزتعملا رابك نم « يل زتعملا يرصبلا بيطلا يلع نب دمحم « نيسحلا وبأ )١(
 ،١٧٢ص ٤ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا . دادغبب ه ٤٣٦ ةنس يفوت ، ةلدألا ررغو ، ةلدألا حفصتو
 .٥٧٢ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا

 مامإ ىلإ يكبسلا نبا هبسنو ، ٧١-٧١٥ ٤ص ٢ج (سنئافنلا حرشب لوصحملا) ، يزارلا رخفلا هب لاقو )٢(
 © ٨١=٧١ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ يرصبلا ، ٧٥٢ص ١ج (جاهيإلا) يكبسلا نبا ، نيمرحلا
 .١٦٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٥٣٢ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا

 )٢( يكبسلا نبا : رظناو ، ٥٣٢ص ١ج (ريسيتلا حرشي ريرحتلا) مامهلا نبا لامكلا رايتخا وه )الإبهاجج١
 ص٢٦٣ مشاه وبأ عنمو .٩٨٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ةيعفاشلل اهجو يدوراملا هاكح و ، ع

 وهو ،٦٢٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا . هيناعم وا هيينعم ىلع كرتشملا قالطإ يرصبلا هللادبع وبأو
 لوصحملا) يزارلا س ٦٣٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ، نيمرحلا مامإ مهنمو ث ةيعفاشلا نم ةعامج لوق

 ؟ ج (سشئافنلا حرشب ص٩١ ٧١. ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلا ٢٦١ يراخبلا { ةيفنحلا ةماع بهذم وهو ع

 (رارسألا فشك) نيدلا ءالع ج١ ص؛٠ ١١ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ةيضابإلا ضعبو ج١
 ص١٣٦-١٣٨ (ماكحإلا) يدمآلا ء ج٦٢ ص٢٦١.

 .زمه ريغ نم يتأي ب يف (؛٤)
 نبا & ١٦٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٨١٧ص ٢ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا )٥(

 ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ١١١ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا
 ريسيت) هاش ةداب ريما ، ٠٩٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٦٢٣ ص ١ج (جاهبإلا) ع ٧٩٢ص
 .٧٣١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ،٢٧٣٢ص ١ج (ريرحتلا
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 دحاولا ظفللاب اعم اداري نأ حصي له زاجملاو ةقيقحلا يف اضيأ اوفلتخاو

 بسح ىلع ؟عاجشلا لجرلاو سرتفملا ناويحلا ديرتو دسألا تيأر : كلوق يف امك

 .كرتشملا يف فاخا

 هيف امل : لاق ،١)اعطق كلذ ةحص مدعب : ىنالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاقو

 عوضوملا ريغو ، الوأ هل عوضوملا ظفللاب ديرأ ثيح نييفانتم نيب عمجلا نم

 وأ ازاجم نوكي ةحصلاب لوقلا ىلعو ئ نيذه نيب يفانت ال هنأب بيجأو اعم هل

 نإ امهيلع لمحت و & هريغو يعفاشلا نع رم ام دح ىلع نيرابتعاب ازاجم و ةقيقح

 هلوق يف ةسمالملا ىعفاشلا لمح امك ةقيقحلا عم زاجملا ةدارإ ىلع ةنيرق تماق

 يف يهو )اعم ءطولاو ديلاب '"١سجلا ىلع ")ه ءاملا معَسَمَل وآ :ىلاعت
 عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا ىشم اذه ىلعو « زاجب يناثلا يفو ةقيقح لوالا
 اولعفاو وحن مع انه نمو : )د )ا ولاق ةيعفاشلا نم ىلحملا لالجلا هحراش هيلع هعبتو

 بوجولا نم زاجملاو ةقيقحلا ىلع لعفأ ةغيصل المح بودنملاو بجاولا ريخلا

 6 - الثم - ةيآلا ىف ريخلاك بودنملاو بجاولل اماع اهقلعتم نوك ةنيرقب بدنلاو

 نإ : ليقو ، ةقيقحلا عم زاجملا ةدارإ حصي ال هنا ىلع ءانب بجاولاب هصخ نمو

 :يأ ، بدنلا و ب وج ولا نيب كرتشملا ردقلا ىف ةقيقح يه - الثم - لعفا ةغيص
 يف اوقلتخ ١ كلذكو ©كهبدذدن وأ هب وج و نع رظنلا عطق عم لعفلا بلط اهلولدم

 ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا آ ٦١٦ص ٢؟ج (لوصألا سئافن) يفارقلا ، ٦٣٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )١(

 يراخبلا نيدلا ءالع هاكحو ةيفنحلا بهذم وهو . ١ ص٨ ٢٩ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ٢٥. ٧ص

 ريرقتلا) جاحلا ريمأ نبا ، ٨٥ ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا نيملكتملا ةماعو بدألا لهأ ةماع نع
 .٦٣ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ . ٢١٣ ص ١ج (ريبحتلاو

 ٤٢٣. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا )٢(
 .سحلا ب يف (٣)

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ڵ ٥٣٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ڵ !٢٢ص ١ج (مالا) يعفاشلا )٤(
 .١٩٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٩٦٢ص ١ج (يلحملا

 يكبسلا نبا : رظناو يلحملاو يكبسلا نبا امهب دارملا ذإ الاق باوصلا لعلو ، نيتخسنلا يف اذك : اولاق ()

 .٠٠٣-٨٩٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)
 ٧٧. مقر ةيآ (ةيندم) جحلا ةروس عيركلا نآرقلا )“٦(
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 ال هللاو : - الثم - كلوقك ؟''هدحاولا ظفللاب اعم اداري نأ حصي له نيزاجملا

 اعم امهيلع لمحي ةحصلا حيجرت ىلعو « ليكولاب ءارشلاو موسلا ديرتو ، يرتشأ
 امهدحأ نيبت ةنيرق الو لامعتسالا يف ايواست وأ ، امهتدارإ ىلع ةنيرق تماق نإ

 لادلا مسا قالطإ نم يزاجم - انه امك - ىنعملا ىلع زاجملاو ةقيقحلا قالطإو
 .ملعأ “")ىلاعت هللاو ، ىهتنا . لولدملا ىلع

 اك .تالتكت ث>لزدحاللال : ر ك ررر
 ررر ح - دحرم>ع ر

 5 نوكيو ٤ نازاجملا ىواست اذإ هزاوج سايقلاو ٤ نطوملا اذه يف لمحلل روهمجلا ضرعتي ملو : يشكرزلا لاق ) ( ١

 7 ١ ح (جاهبإلا) يكبسلا نبا : رظناو . ٢ ص٧ ٤.٠ ح (طيحملا رحبلا) ) شك رزلا > طايتحالا باي نم

 + .٠٠٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ، ٢٧٥٢ص ١
 + .ب نم ةطقاس ىلاعت )٢(
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 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 زاجملاو ةقيقحلا ")ىلع مالكلا
 لمهملا ظفللا فيرعتلا اذه نع ج رخف 2 ءادتبا هل عضو اميف لمعتسم ظفل ةقيقحلا

 اريشم سرفلا اذه ذخ : كلوقك طلغلا - اضيأ _ جرخو ‘ لمعتسي ملو عضو امو

 لهأ اهعضو ناك نإ ةيوغل : ماسقأ ةثالث ىلع ")يهو 5 زاجملا جرخو ، رامح لإ

 ققحتل ببس ال عضولاب ملعلا ىلإ قيرط فيقوتلا : ليقو « فيقوت وأ حالطصاب ةغللا
 اهعضو اذإ ةيفرعلا ةقيقحلا ىنانلا مسقلاو : سرتفملا ناويحلل دسألاك كلذو 3 عضولا

 بدي ام لكل ةغللا يف يهو ي ةيفرع ةقيقح عبرألا تاوذل ةبادلاك ماعلا فرعلا لهأ
 يف فورعملا مسالل هوعضو لعافلاك صاخلا فرعلا لهأ اهعضو وأ ‘ ضرألا ىلع

 ةدابعلل ةالصلاك ع راشلا اهعضو نأب ةيعرشلا ةقيقحلا ثلاثلا مسقلاو ، ةاحنلا فرع
 ةيوغللا ينعأ - نالوألا نامسقلاو { ءاعدلا قلطمل يوغللا اهعضو نأل ةصوصخلا

 : اولاق اهعوقو موق ىفنف ؟ةيعرشلا يف اوفلتخاو 3 امهعوقو ىلع قفتم - ةيفرعلاو

 يفن ليلعتلا اذه ةيضق نأ هيفو ")هريغ ىلإ هلقن نم ةعنام ةبسانم ىنعملاو ظفللا نيب نأل
 'ةلزتعملا هيلا تبهذ امي باجي هلعلو ، ةيعرشلا ىلع هورصق ملف-اضيأ- ةيفرعلا
 الصأ يوغللا ىنعملا اهيف ظحالي مل ةركتبم ع راشلا اهعضو ةيعرشلا قئاقحلا نأ نم

 ''اهعوقو ٦) 'يريشقلا نباو ىنالقابلا ركي وبأ ىفنو ٥ )١'فرصت اهيف فرعلل الو

 .ءايلاب يلع ب يف )١)

 .ةقيقحلا يأ )٢(

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٣٠١.

 )٤( (زارطلا) ىيحي نب يولعلا ، يديزلا يولعلا ، ةزمح نب ىحي - اضيأ - كلذ ىلإ بهذو ج١ ص٥٥ {
 (دمتعملا) نيسحلا وبأ ج١ ص١٨.

 )٥( (بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا ، ٨١ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ج١ ص١٦١٣ ©
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص١٦.

 )٦( ريبكلا ريسفتلا هل { ةيعفاشلا رابك نم ، يعفاشلا كلملادبع نب نزاوه نب ميركلادبع ، يريشقلا نبا ©
 ةنس يفوت ، تاراشإلا فئاطلو 5 ةلاسرلاو ٤٦٥ نبا ، ٥٧٢ص ٢ج (نايعألا نايفو) ناكلخ نبا & ه

 (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا ج٥ ص١٥٣.

 يضاقلا نع روصنم وبأ ذاتسألا هلقنو 5 ةيعفاشلا نم نييلوصألاو ءاهقفلا نم نيققحملا نع يرزاملا اكح و )٧(
 ١ ح (ناهربلا) ينيوجلا ©١٦١1ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ‘ يرعشألا نسحلا يبأو يزورملا دماح يبأ

 .٣٦١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ٢١٦ص ١ج (ماكحالا) يدمآلا . ١٣٣ ص
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 ربتعا نكل « ريخب ءاعدلا ىف : يأ ، يوغللا ىف لمعتسم - الثم - ةالصلا ظفل :نيلئاق
 موصلا كلذكو ، هوحنو دوجسلاو ع وكرلاك هب اهقحلأ ارومأ هب دادتعالا يف عراشلا
 هب اهقحلأ طورشب ع راشلا هديقو كاسمإلا قلطم وهو يوغللا هانعم يف لمعتسم

 هانعم يف لمتسم عرشلا يف هنإف ناميالا الإ ةعقاو ةيعرشلا "قئاقحلا نإ : موق لاقو
 نيتداهشلاب ظفلتلا هب دادتعالا يف ع راشلا ربتعا نإو بلقلا قيدصت : يأ « يوغللا
 آ هيلع رداقلا نم

 وبأو نيمرحلا مامإو يزارلا رخفلا راتخاو ،‘"همدعو ع وقولا يف يدمآلا فقوتو
 اهوحنو ةالصلاك ةيعرفلا ةيعرشلا "ئ)قئاقحلا ع وقو بجاحلا نباو يزاريشلا قاحسإ

 ةقيقحلا ىنعمو ،(")يوفغللا اهانعم يف ةلمعتسم عرشلا يف اهنإف ناميالاك ةينيدلا "ال
 قلطي دقو ، ةالصلاب ةامسملا ةئيهلاك عرشلا نم الإ همسا دافتسي ال ام وه ةيعرشلا

 ةعامجلا هيف عرشت ام لفاونلا نم : مهلوق لوألا نمف & حابملاو بودنملا ىلع يعرشلا
 حيوارتلا ىلص ول :نيسحلا يضاقلا لوق يناثلا نمو & نيديعلا ةالصك بدتت : يا

 لدب بجاولاب رصتخملا حرش يف ربعو ، عورشملا فلاخ هنأل حصي مل ةميلستب اعبرأ
 هبلط : يأ هعرش و هحابأ : يأ ٤ ءيشلا هللا ع رش لاقي - اضيأ _ حيحص وهو 4 حابملا

 .١)ىهتنا ، ثالثلا تاقالطإلا نم لكل لوألا ةعماجب ىفخت الو ، ايدن وأ ابوجو

 .قياحلا ب يف )١)

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٠٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢٣ ص١٦.

 )٣٢( (ماكحإلا) يدمالا ج١ ص٧٢.

 .ءايلاب قياقحلا ب يف )٤(
 .الإ ١ب` يف (د)

 )٦( (ناهربلا) ينيوجلا ڵ ٥٠٨ص ٢ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا ج١ ص١٣٣-١٣٢٤ 3

 حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ڵ ٥٩٦١ص (ةرصبتلا) ، ٣٨١۔-٢٨١ص (عمللا حرش) يزاريشلا
 ١ ص٣٠٣ ، غابصلا نباو

 ح (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هراتخاو ء ٢٦١ص ١ج (دضعلا
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢٣ ص٢١.

 نوكتو « زاجملا ليبس ىلع ةيوغللا قئاقحلا نم ةذوخام ةيعرشلا ءامسألا نأ ىلإ يزارلا رخفلا بهذ : ةدئاف
 تراصف ترهتشا مث تازاجم اهلمعتسا عراشلا نإ : لوقي هنإف يلازغلا امأ ، ةيوغللا اهتازاجم ىلع ةرقم

 (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا 5 هيلإ تلقن اميف امهتبلغل ، ةيعرش قئاقح ج٢ ص٥ ٨٠ يلازغلا س
 (ىفصتسملا) ج١ ص٠ ٣٣ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢٣ ص٢١.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ١٦ص ٢ج (بجاحلا نبا رصتخم ىلع حرش) دضعلا ج١ ص٤ ٣٠.



  

> < > + 

 6)يسرافلا يلع يبأو ينيبارفسإلا قحسإ يبأ ذاتسأل افالخ يبرعلا مالكلا يف عقاو زاجملاو

 .'٢)ةقيقح كلذف يمري ادسأ تيأر وحن ازاجم نظي ام :الاق اقلطم هعوقو ايفن ثيح

 ةغللا يف زاجملا ركنأ نم امأو :'")جاهنملا حرش يف يكبسلا نبا نيدلا جات لاق
 كلذ نإف « دسأ هنإ : عاجشلل كلوق لثمب قطنت مل برعلا نأ هدارم سيلف اقلطم
 ظافلألا عيمج نأ يعدي نأ امهدحأ : نيرمأ نيب رئاد وه نكلو ، دانعو ةرباكم
 عجريو ملسم اذهو 5 اهعيمج يف لامعتسالاب قئاقح اهنوك يف يفتكيو قئاقح
 ، عضولا لصأب نكي مل نإو لمعتسملا ىلع ةقيقحلا قلطي ذئنيح هنإف ، ايظفل ثحبلا
 ةمغارم هذهف عض ولا لصأ يف لكلا ءاوتسا كلذب دارأ نإو 7 قلطن ال نحنو

 رامح ديلبلا : ليق ولو ديلبلل رامحلا مسا تعضو ام برعلا نا ملعن انإف « قئاقحلا
 نم وند اذهف عضولا يف واسم امهل مسالا لوانت نإو ا ةدوهعملا ةبادلاك ةقيقحلا ىلع

 ةقيقحلاب مصخلا ىنع نإف : يدنهلا يفصلل ةياهنلا يفو &‘٠رخآ ىلإ ةرورضلا دحج
 نكل كلذك نوكي ال وأ افرص ديفملا كلذ ناك ءاوس هريغ لمتحي الو ىنعم ديفت ام
 قئاقح اهنوكب فص وت ال ةفرصلا ةيلقعلا'آ)رئالدلا ذإ اظفل هضعب نوكي نأ طرتشي

 نامربمو جارسلا نباو جاجزلا نع ذخأ ، يسرافلا رافغلادبع نب دمحأ نب نسحلا ، يسرافلا يلع وبأ )١(
 ،فيرصتلا يف ةلمكتلاو { وحنلا يف حاضيإلا : هتافلم نم ، يعبرلا ىسيع نب يلعو ينج نبا هيلع سردو
 ١ج (ةاعولا ةيغب) يطويسلا ، ٨٠٣ص ١ج (ةاورلا هابنإ) يطفقلا ، دادغبب ٢٧٧ ةنس يفوت ، ةجحلاو

 .١٩٧١ص !ج (مالعألا) يلكرزلا آ ١٩٤ص

 اذه ةبسن نيمرحلا مامإ دعبتساو ، ٦٩٢ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ٢٧؟ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا )٢(

 ذاتسألا نإ ، يربطلا ايكلإ لاقو ، ١٣ ٤-٣٢١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ، ينيبارفسإلا ذاتسألا ىلإ لوقلا

 ركني نكلو ، ةقيقح ذئنيح هيمسيو 2 ةنيرقلا كلذ يف طرتشي لب ، هلاثمأو عاجشلل دسالا لامعتسا ركني ال
 . ٤٣ ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ايظفل فالخلا عجري مالكلا اذه ىلعف 5 ازاجب هتيمست

 يلع هب أدتبا دقو ، يواضيبلا يضاقلل لوصألا جاهنم باتك هب حرش { جاهنملا حرش يف جاهبإلا باتكلا مسا )٣(
 باهولادبع هنع لاق . يكبسلا يلع ني باهولادبع هدعب نم هدلو هلمكأ و 5 هلمكي ملف يكبسلا يفاكلادبع نب
 لان مل انأ ىلع هوذح وذحي نأ هحراشب قيلألاف رصتخم باتكلا نأل ، طسوتلا بناج هيف انيعار دقو : يكبسلا
 نم تادايز عم هيف اهانعمج دقو الإ هب ح راشلا بلاطي امم ةريبك الو رةيغص رداغن م انإف هانعضو اميف ادهج
 .ع وبطم باتكلاو © ٢٩٢ ص ٣ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ؤ ابرط اهعمس اذإ مهفلا ميهي دئاوفو لوقن

 فنصملا هلقن دقو ، ١٢٣-٦٩٢٦ص ١ج (جاهنملا حرش يف جاهيإلا) يكبسلا نبا . جاهبإلا يف اذه دجا مل )٤(
 ١٦. ٤ص ٢٦ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا ، تانيبلا تايالا نع

 .ديفي ب يف (-)

 .ءايلاب ليالدلا ب يف )٦(
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 ةلالدب ةدافإلاب القتسم نوكي يذلا ظفللا الإ ةقيقحلاب ينعن ال انإف ، يظفل عازن وهف

 .0\)ىهتنا . ظافلألا يف هحاشم ال ذإ كلذ هلف هريغ اهب ديري مصخلا ناك نإف ، ةيعضو

 رهاظلا بسحب هنأل :اولاق ةنسلاو باتكلا يف زاجملا ع وقو '"ةيرهاظلا '"١تفنو

 ‘ذ١بذكلا نع هزنم هلوسرو هللا مالكو { رامح اذه : ديلبلا يف كلوق يف امك بذك

 ةفصلا يف ةهباشملا ركذ اميف ةقالعلاو ، ةقالعلا رابتعا عم بذك ال هنأب بيجأو
 اهنأ عم ةقيقحلا نع زاجملا ىلإ برعلا تلدع امنإو ، مهفلا مدع : يأ 5 ةرهاطلا
 - توملا ىلإ هنع لدعي ةيهادلل مسا قيقفينخلاك ناسللا ىلع ةقيقحلا لقنل لصألا
 ناكملا وه طياغلا ةقيقح و ، طياغلا ىلإ اهنع لدعي ةأرخلاك قيقحلا ةعاشبل وأ -الشم
 ديز وحن زاجملا ةغالبل وأ ، زاجملا نود بطاخملا وا ملكتملل اهلهج وأ «رسضفخللا
 وحن نم كلذ ريغ وأ ، ةقيقحلا نود زاجملا ةرهشل وأ ، عاجش نم غلبأ هنإف دسأ
 افالخ تاغللا ىلع ايلاغ زاجملا سيلو 5 ةقيقحلا نود هب عجسلاو ةيفاقلاو نزولا ةماقإ

 الا ظفل نم ام : يأ ©{©اةقيقحلا ىلع ةغل لك ىف بلاغ هنإ : لاق ثيح 0 )ينج نبال

 (تانيبلا تايآلا) مساق نبا . تانيبلا تايآلا نع فصنملا هلقن دقو ، يدنهلا يفصلل ةياهنلا ىلع علطأ مل )١(
 يأ - هتافنصم لكو : يكبسلا نبا لاق ، لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن ، باتكلا مساو آ ٤٦١ص !ج
 ةفيلخ يجاح & ٢٦١ص ٩ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا 5 ةياهنلا اميس ال ةنسح - يدنهلا يفصلا
 .١٩٩١ص ٢٦ج (نونظلا فشك)

 .ىفنو ب يف )٢(

 اهب يفوتو 3 دادغبب اشنو « ه ٢٠٠ ةنس ةفوكلاب دلو ، يناهفصألا يلع نب دواد باحصأ 7 ةيرهاظلا )٢(
 لصفلاو يلحملا : هتافلاوم مهأ نمو ، يرزجلا نسحلا وبأو مزح نبا بهذملا اذه ءاملع رابك نم ه٧٢ ٠ ةنس

 (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا ، مزح نيال اهلكو ، ماكحألا لوصأ يف ماكحإلاو ، لحنلاو ءاوهألاو للملا يف
 .٥٦١ص (ةيمالسالا قرفلا مجعم) نيمألا ىيحي فيرش ، ٢٩ص ١ج

 نب رذنمو 7 ةيعفاشلا نم صاقلا نبا سابعلا يبأ لوق وهو ث ةيكلاملا ضعبو ةضفارلا نم ةفئاط كلذب لاقو )٤(
 هركنتساو { ةنسلا يف هعوقو يرهاظلا دواد نبا ىفنو . يناهفصألا رحب نيا ملسم يبأو يطولبلا ديعس
 ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةغللا يف هركنأ نم مزال وه : يشكرزلا لاقو & هب درفت : لاقو يناهفصالا
 ةعيبط وأ عامجا وأ صن ليلدب نيقيلا لصح اذإ هنأب لوقلا ىلإ يرهاظلا مزح نبا بهذو ٠٠٥۔-١٤ص

 ©٧٣٤ص ٤ج (ماكحالا) مزح نبا . الف الإو هب لوقي هنإف رخآ ىنعم ىلإ ةغللا يف هعوضوم نع لوقنم هنأ
 ١ ص٠ ٢١. ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) & ٢٩٧ ص ١ ح (جاهبإالا) يكبسلا نبا رظناو

 دهف نب ناميلسل اكولمم ايمور ادبع هوبأ ناك ، حتفلا وبأ يوحنلا يلوصوملا ينج نب نامثع & ينج نبا ()
 : هتافلؤم نم ، امهريغو يمسمسلا نسحلا يبآو يسرافلا نسحلا يبأ ىلع ينج نبا ذملتت ، يدزألا
 يلكرزلا ڵ ٢٨١ص ٢٦ج (ةاعولا ةيغب) يطويسلا ، ه٢٨٣ ةنس يفوت { بارعألا ةعانص رسو ك صئاصخلا
 .٤٠٢ص ٤ج (مالعألا)
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 افالخ :ةقيقحلا ليحتست ثيح ادمتعم نوكي الو 5')زاجم ىلع بلاغلا يف لمتشيو
 اذه :هلثمل هلثم دلوي ال يذلا هدبعل :لاق نميف لاق ثيح كلذب هلوق يف ةيفنح يبال

 .'"ءاغلإلا نع مالكلل انوص ةونبلل مزال وه يذلا قتعلا وني مل نإو هيلع قتعي هنإ ، ينبا
 ناك اذإ امأ ، ركذ امي هحيحصت ىلإ ةرورض ال ذإ نحن هانيغلأو :يلحملا لالجلا لاق

 هريغ نم بسنلا فورعم نكي مل نإ اقافتا هيلع قتعي هنإف ، ديسلا لغمل دلوي دبعلا لثم
 نإو مزاللاب ةذخاؤرم هيلع قتعي هنإ :مهلوقك اندنع نيهجولا حصاأف كلذك ناك نإو

 .'")يلحملا مالك ىهتنا موزلملا تبلي مل
 قتعلا ريغب هحيحصت زاوج : يأ ، ركذ امب هحيحصت ىلإ ةرورض ال ذإ : هلوقو

 دارملا نأب باجي نأ نكميو زاجب - اضيأ -اذه : لوقت نأ كلو { ةقفشلاو ودجحلاك
 هحيحصت درجمب يف روذحم الف اقلطم ال ماكحألل ةبسنلاب وه امنإ دامتعالا مدع نأب

 درجم ءاغلإلاب ديري نأ زاوج " هانيغلأو :ىلحملا لوق كلذ 0ث)يفانيالو هركذام
 زاجملاو ، مالكلا يف لصألا يه قئاقحلا نأ ملعاو « لمتيلف هيلع مكحلا بترت مدع
 يقيقحلا هانعم ظفللا لمتحا اذإف ، ةنيرقب الإ امهيلإ راصي الف لصألا فالخ لقنلاو
 ىلع هلمح حجارلا لصألاف هيلإ لوقنملاو هنع لوقنملا ىنعملا لمتحا وأ ب يزاجملاو
 اباحصتسا لصألا هنأل هنع لوقنملا ىلع وأ 5 ةنيرق ىلإ هيف ةجاحلا مدعل )يقيقحلا

 ءاسرتفم اناويح تيأر : يأ ، تيلصو ،ادسأ مويلا تيأر :امهلاثم ،الوأ هل عوضوملل
 اذك { ةيعرشلا ةالصلاو عاجشلا لجرلا لمتحيو & هنم ةمالس : يأ & ريخب توعدو

 & ركذ اميف ةيوغل ةقيقح دسألا ظفل نإف لوألا امأ :لوقأو "هيلحملا لالجلا لاق

 ةقيقح ناك نإو هنإف ىناثلا امأو ، هيلع لمحي نأ ىلوأ وهف سرتفملا ناويحلا وهو
 ةالصلا ىف لقنلا دعب - اضيأ - ةيعرش ةقيقح عرشلا هريص دقف ءاعدلا يف ةيوغل

 ٤. 7 ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ٠١٧٢؛ص اج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )١(

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤٣ ١-٤ ١٤ ص ٢ج (رارسألا فشك) نيدلا ..ب (٢)

 .٢١٣ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا )٢(

 .ءاه نودب ركذ ب يف )٤(

 .ةروصقملا فلألاب يفاني ب يف (د)
 .يقيقحلل ب يف )٦(

 ٣١. ٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملل حرش) يلحملا )٧(
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 . ركذ امبهليثمت هل متي الف 3 ةيعرشلا هتقيقح ىلع هلمح ىلوألاف ، ايوغل ازاجم ةيعرشلا

 يف لمحلا دارأ نإ : لوقأو :هلوقب هيلع ضرتعا '١)تانيبلا تايآلا بحاص تيأر من

 لوقنملا هانعم ظفللا لامتحا باب نم اذه سيلف ةغللا فرعل ةبسنلاب لاثملا اذه وحن
 لامعتسا نأل ، يزاجملا هانعمو ىقيقحلا هانعم هلامتحا باب نم لب هيلإ لوقنملاو هنع
 لوق فلاخ عرشلا فرعل ةبسنلاب دارأ نإو ، ةغللا يف زاج ءاعدلا ريغ يف ةالصلا
 ىلع لومحم ظفللا : يأ وه مث : يكبسلا نيدلا جات ينعي دعب اميف يتآلا فنصلا
 دقف ، كلذك يوغللا مث هفرع هنأل يعرش ع رشلا باطخ يفف ‘بطاخملا فرع

 ماسقأ ةنالث ىلع زاجملا نأل فرعلا بسحب هزاجو ظفللا ةقيقح رابتعا نأ كل ناب
 يعرش زاجب ءاعدلا يف ةيوغل ةقيقح يه - الثم - ةالصلاف & يفرعو يعرشو يوقل

 ةبادلاكو ، اهيف يوغل زاج اهيلإ ع راشلا اهلقن يتلا ةئيهلا يف ةيعرش ةقيقح يهو « هيف
 زاجم ةيفرع ةقيقح عبرألا تاوذ ىفو ، ةيوغل ةقيقح ضرألا ىلع بد ام لكل يه

 '"١نع اظفل لقن اذإ عرشلا وأ فرعلا نإف - الثم - جحلاو موصلاك اذكهو ،يوفل
 اذإف } هنع لوقنملا يف ازاجم هيلإ لوقنملا يف ةقيقح نوكي هريغ ىلإ هل عوضوملا هانعم
 ىنعم يعرشلا ىنعملا عم هل ناك اذإ عرشلا باطخ يف ظفللا نأ ملعاف كلذ تفرع

 هنأل 2 يعرشلا ىنعملا ىلع هلمح الوأ بجو ، اعم امه وأ ، يوغل ىنعم وأ ماع يفرع
 هل ناك نإو ، ةغللا ىتضقم ىلإ وأ ، ماعلا فرعلا ىلإ ةنيرق هفرصت مل ام عرشلا فرع

 فرعلا نأل ماعلا يفرعلا ىنعملا ىلع هلمح "بجو يوغل ىنعمو ماع يفرع ىنعم

 .ملعأ هللاو "ُيوغللا عضولا ىلع مدقم ماعلا

 .باتكلا نم ٧١ص هتمجرت ترم دقو يدابعلا مساق نبا تانيبلا تايآلا بحاص )١(

 .نم ١ب١ يف )٢(

 .بوجو ١ب ١يف )٢(
 )٤( ص ٢٦ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ١٧١.

 حرشي لوصحملا) يزارلا رخفلا & ١٤٣ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا : يف زاجملاو ةقيقحلا ثحابم رظناو
 (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا & ١٥ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٧×٩٧ص ٢ج (سئافنلا
 ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٥٧ص ٢٦ج (رارسألا فشك) يراخبلا ،٦٢٦١ص ١ج

 & يولعلا « ٧٢٥ص ٤ج (بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح) ينازاتفتلا آ ٠٠٢ص
 يراصنألا 5©٩٨۔٣٤ص ١ ج (زاجعإلا قئاقح مولعو { ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا) ةزمح نب ىحي

 .٢٧٢٢ص (ةغالبلا مولع) ىفطصم دمحأ ، يغارملا ، ٠٣٢ ٢ ص ١ج (تومح رلا حتاوف) يلعلادبع
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 نورشعلاو يناتلا لصفلا

 كرتشملاو لوقنملاو زاجملا ىلع مالكلا ب
 المتحم ظفللا ناك اذإف 3 كارتشالا نم ىلوأ :اولاق لوقنملاو زاجملا نأ ملعاو

 ةقيقح وأ ازاحمو ةقيقح نوكي نأ لمتحم نييعتلا ىلع ال امهدحأ ىف ةقيقح وه نيينعم
 هلمح نم لوقنملا ىلع وأ زاجملا ىلع لمحي نأ ىلوألاف ، رخآلا ىنعملا يف الوقنمو
 بلغأ زاجملاو كارتشالا ىلإ يدؤي اذه لثم ىف ةقيقحلا ىلع هلمح نأل : ةقيقحلا ىلع
 ال هلولدم دارفأ ىلإ لوقنملاو ، ىلوأ بلغألا ىلع لمحلاو ، ءارقتسالاب كرتشملا نم
 نيعت ةنيرقب الإ هب لمعي ال هلولدم ددعتل كرتشملاو © هدعبو لقنلا لبق هب لمعلا عنتمي

 نم ىلوأ هب لمعلا عنتعيالامو ، رم امك لمجملا مكح همكح ذإ « هنم دارملا ىنعمل
 سكعلاب : ليقو ءطولا ىف زاجم دقعلا ىف ةقيقح حاكنلاك لوألا لاملاف 3 هسكع

 6رخآلا يف زاجملاو ةقيقحلل لمتحم امهدحأ يف ةقيقح وهف 5 امهنيب كرتشم وه :ليقو
 لاملا نم ج رخملا بيصنلا يفو « ةدايزلا : يأ ءامنلا يف ةقيقح ةاكزلاك يناثلا لاشملاو
 يعرشلا لوقنملاب دارملاو ، ايعرش الوقنمو ةيوغل يأ - اضيأ - ةقيقح نوكي نال لمتحم
 يف ةقيقح ظفللا ريصي لقنلا نأ نم الوأ ررقت امل رظن اذه يف نكل ، ةيعرشلا ةقيقحلا
 ."نع لوقنملا يف ةيوغل ازاجم هيلإ لوقنملا

 ةريثك ناعم مسالل ناك نإو هانعم :"يسمشلا حرش يف ""هينازاتفتلا دعسلا لاق
 كلذل عضو امك ىنعملا اذهل عضو نأب ةيوسلا ىلع ةريثكلا يناعملل هعضو ناك نإف
 © اكرتشم يناعملا عيمج ىلإ ةبسنلاب ظفللا يمس رخآلا ىلإ امهدحأ نم لقنلا ربتعي ملو
 ىلع يناعملل هعضو نكي مل نإو ، بهذلاو ةيراجلاو ةرصابلل نيعلاك المج دحأ ىلإو

 نبا ١ ص٧ ١١٥. ح (دضفلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا {© ٢٥٢ ص ١ ح (لوصحملا) يزارلا رخفلا )١)

 رصتخم حرش) يخامشلا ، ٢١٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ٢٢ ٤ص ١ج (جاهيإلا) يكبسلا
 .٥١١٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا { ٢٤ص (فاصناإلاو لدعلا

 ءقطنملاو نايبلاو ةيبرعلا ةمئأ نم ، نيدلا دعسب بقلملا ، ينازاتفتلا هللادبع نب رمع نب دوعسم ، ينازاتفتلا )٢(
 ، يناعملا رصتخمو ، نيبلاطلا دصاقمو ، لوطملا : هتافلاوم نم ، ٢١٦ ةنس ناسارخ دالب نم نازاتفتب دلو
 .٩٦١٢ص ٧ج ث مالعألا ، يلكرزلا ، ١٠٦٣ ص ٢ج ، نونظلا فشك ٤ ةفيلخ يجاح ، ٧٩٢ ةنس يفوت

 ،دمحم نيدلا سمش ةجاوخ يبتاكلاب فورعملا ينيوزقلا يلع نب رمعل قطنملا يف رصتخم ، نتم ، ةيسمشلا )٣(
 : حرشلا لوأو ه ٧٥٢٣ ةنس حرشلا يف غرفو  ينازاتفتلا رمع نب دوعسم اهحرشو ؤ هيلإ ةبسن هامسو

 فنشك) ةفيلخ يجاح ث اهتالمجب لصفو قطنملا دعاوق هيف ققح قيفوتلاو ةيادهلا رونب انرصب يذلا هلل دمحلا
 .٣٦٠١ص ٢ج (نونظلا
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 رجهيو كرتي نأ امنإف امهنيب ةبسانمل رخآلا ىلإ لقن مث امهدحأل الوأ عضو لب ةيوسلا
 حالطصالاو عضولا كلذ لإ ةبسنلاب ةقيقح هيف لمعتسي ال هزأ ىنعم لوألا ىنعملا

 يف هلامعتسا لاح يفف كرتي ل نإو ، لقانلا ىلإ بسنيو الوقنم يمس كرت نإف "الوأ

 يذلا يناثلا ىنعملا يف هلامعتسا لاح يفو ةقيقح ىمسي هل وه عوضوملا لوألا ىنعمل
 .'١)دعسلا مالك ىهتنا ، ازاجم ىمسي هيلإ لقن

 نأل المتحم ظفللا درو اذإف ،'")رامضإلا نم ىلوأ لقنلاو زاجملا نإ :اولاق كلذكو

 نم ىلوأ لقنلا وأ زاجملا ىلع هلمح :ليقف رامضإو لقن وأ رامضإو زاجب هيف نوكي
 . ةنيرق ىلإ لقنلا جايتحا مدعو مالكلا يف زاجملا ةرثكل كلذو رامضإلا ىلع هلمح
 كردي ال ذإ ، هجاتحي امب :يأ 5 هب ةلصتم هتنيرق نأل زاجملا نم ىلوأ رامضاإلا :ليقو

 فالخب هب الإ كردي ال هجاتحي ام نوك ىه رامضإلا ةنيرقف ، رامضاللاب الإ هانعم
 .")هنع ةجراخ ةلصفنم اهنإف زاجملا ةنيرق

 نأ قبس دقو & ءاضتقالاب اقباس ىمسملا وه رامضإللا نأل :(٤)يناقللا ةمالعلا لاق
 مالكلا قدص فقوتو & هيلع ةيعرشلا وأ ةيلقعلا ةحصلا وأ قدصلا فقوت هتنيرق

 جايتحال نايس امهنأ حصألا و ،‘ث)ىهتنا لاصتالا ةياغ كلذو مزال هل فصو هتحصو

 مل نإ ةلاحتسالاو ، ةلاحتسالا زاجملا ةنيرق نوكت دقف اضيأو ("ةنيرق ىلإ امهنم لك
 هدبعل هلوق لوألا لاثم 5 اهنم غلبأ نكت مل نإ ، اهلثم تناك ةلصتملا ليبق نم نكت

 )١( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، تانيبلا تايآلا نع دعسلا مالك فنصملا لقن ج٦٢ ص١٧١٢.

 )٢( (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، يدنهلا يفصلاو ، ٥١٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلا كلذب لاق ج١
 ص٢٢١ ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ٢١٣. لقنلا نم ىلوأ رامضإلا نأ ىلإ يزارلا رخفلا بهذو

 ص ١ج (لوصحملا) ٣٥٩ ، (جاهبالا حرشب جاهنملا) يكبسلا نبا هعبتو يواضيبلا هراتخاو ج١ ص٢٣٠.

 )٣( ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ٢٢١.

 يلحملل عماوجلا عمج حرش ىلع ةيشاح هل ، يكلاملا يرصملا هللادبع وبأ يناقللا نيدلا رصان دمحم « يناقللا )٤(
 ةفيلخ يجاح .ه٨٥٩ ةنس ليقو ه٤٥٩ ةنس يفوت & عورفلا يف ليلخ خيشلل ةرصتخم ةبطخ حرشو
 ،١٧٦١ص ١١ج (نيفلؤملا مجعم)اضر رمع ةلاحك ، ٩٣١١ص ٢ج ه ٥٩٥ص ١ج (نونظلا فشك)
 .٨٤۔-٧٤ص ٢٦ج(يدابعلا مساق نيال تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا باتكل ةمدقم) عيبرلا هللادبع ذاتسالا

 .٣٧١ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا (د)
 ١ج (جاهبالا حرشب لوصالا جاهنم) يواضيبلاو & ٩٥٢ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هب لاقو (آ)

 حرش) يخامشلا ردبلا ، ٣١٣ ص ١ ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا هححصو ث ٣٢ ١ص
 . ٣ ٤ ص (لدعلا رصتخم
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 نع اريبعت ، قيتع : يأ ‘ ينبا اذه : هريغ نم بسنلا روهشملا هلثمل هلثم دلوي يذلا

 ناهجو امهو & قتعي الف هيلع ةقفشلا يف ينبا لثم وأ « قتعيف ، موزلملاب مزاللا

 نم ىلوأ زاجملا نأ ىلع ١ مهدنع قتعلا امهنم حصألاو 3 ةيعفاشلا دنع نالوق :يأ

 هذخأ يأ يفنحلا لاقف 3" ازبرلاعرَحَر : ىلاعت هلوق يناثلا لاثمو ، رامضالا

 منلا عفتراو عيبلا حص تطقسأ اذإف - الثم - نيمهردب مهرد عيب , يف ةدايزلا يهو

 ةروصلا يف ةدايزلا 7 نإو دساف وهف دقعلا ىلإ اعرش ابرلا لقن : هريغ لاقو 4
 .- لوق وهو ، لوألا يدنع ع حملاو 6 عفتري مل قاب مثإلاو الثم - ةروكذملا
 ث ةقيقح نوكي لوقنملاو - اضيأ - فذحلاب زاجب رامضإلا نإف ، لقنلا اميس الو
 " امك تازاجملا نم ىلوأ , ٤ ماعلا فرعلا هلقن نإ ةيفرع عرشلا اهلقن نإ

 .")ملعأ لاعت هللا و

  

 )١( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ء ١٣٢ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ج١ ص٣ ٣١.

 )٢( مقر ةيا (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٧٥.

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص٢١٣.

 



 { > لوصا لوصخق >< >< >

 نورشعلاو ثلاثلا لصخلا

 لقنلاو زاجملا عم صيصختلا مكح ك

 نأل مالكلا لمتحا اذإف &'')لقنلا ىلعو زاجملا ىلع مدقم صيصختلا نأ ملعاو
 يف امأ ، ىلوأ صيصختلا ىلع هلمحف لقنو صيصخت وأ زاجمو صيصخت هيف نوكي
 ددعتي نأب نيعتي ال دق هنإف زاجملا فالخب صيصختلا دعب ماعلا نم يقابلا نيعتلف لوألا

 فالخب لوألا ىنعملا خسن نم صيصختلا ةمالسلف يناثلا يف امأو ، نيعتلل ةنيرق الو
 ء'"١ه تع رتل مسأ ركنن زلامم اولكأت الو ه : ىلاعت هلوقك لوألا لانملاف ، لقنلا
 ةيمستلل يسانلا هنم صخ و & هحبذ دنع ةيمستلاب ظفلتي ل امم ىنعملا نإ : ةيفنحلا تلاقف

 امب حبذلا نع اريبعت حبذي مل امم اولكأت الو ىنعملا نإ : مهريغ لاقو : هتحيبذ لحتن

 نود لوألا لوقلا ىلع ةيمستلا كرتل دمتعملا ةحيبذ لحت الف ، ةيمستلا نم ابلاغ هنراقي
 اقلطم لدابملا وه : ليقف &‘ُ)هه عِيَمَلاهَأ لحأو »: ىلاعت هلوقك يناثلا لاثملاو '"'ينال
 عمجتسلملا ىلإ اعرش عيبلا لقن : ليقو ئ رخآ ليلدب هلح مدعل دسافلا عيبلا هنم سصخو

 لحي ةحصلا طورشل هعامجتسا ىف كش امف ، يعفاشلل نالوق امهو ، ةحصلا طورشل
 هيف لصألا نأل يناثلا لوقلا نود (ث)هداسف مدع لصألا نأل لوألا لوقلا ىلع حصيو

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٨٥٣ص ١ج (لوصحملا) يزارلا ج١ ص٢١٣-٤ ٢١ ،
 ص ٢ج (لوسلا ةياهن) يونسلا ١٨٣ ، رصتخم حرش) يخامشلا ، ٩٢٢ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا

 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٤ص (لدعلا ج١ ص٢١٦.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نارقلا ١٢١.
 كرت ءاوس لحي ةيمستلا كورتم نإ : يعفاشلا لاقف 5 هيلع هللا مسا ركذي مل يذلا ىكذملا يف ءاملعلا فلتخا ()

 نب دمحأ نع ةياور يهو . ٧١٧)ص ٧ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا . اطخ وأ ادمع ةيمستلا حباذلا
 نيملكتملا نم ةفئاطو نيريس نباو كلام مامالا بهذو 0 ١٧ص ٢ج (ريسملا داز) يزوجلا نبا 3 لبنح
 ٨ج (رانملا ريسفت) اضر ديشر . أطخ مأ ادمع ناك ءاوس مارح وهف هللا مسا هيلع ركذي مل حبذ لك نأ لإ
 يزارلا .لح انايسن كرت نإو ، مرح ادمع كرت نإ : ةفينح وبأ لاقو ، نيقباسلا نيعجرملا رظناو ٢. ٤ص
 يورم وهو ، ٢٦٢ص ٦ ٤ج (ةعيشلا لئاسو) يلماعلا . ةيمامإلا لوق وهو ، ٧٧ص ٧ج (ريبكلا ريسفتلا)

 نب دمحم بطقلا ، ٢٧٢١ص ٤ج (حاضيإلا) يلع نب رماع ، يخامشلا : رظناو . سابع نباو ءاطع نع
 ٤٧٠. ص ٤ج (لينلا باتك حخرش) ٧٣٤ص ٢ج (ريسفتلا ريسيت) فسوي

 )٤( مقر ةيآ(ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٧٥.

 يكبسلا نبا & ٠٨ص ٧ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا آ ١٨٩ ص ٢ج (نآرقلا ماكحا) صاصجلا (د)
 ٣١. ٤ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، ٣٣ ٠ص ١ج (جاهبإلا)
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 داسفلاف ، داسفلا ققحت ىلإ تباثلا لصألا وه لحلا راصف . داسف اهبحصي مل ام ةلدابملا

 نم عنام صصخملا دوجو نأل ؛ لحلا توبث نم اعنام هنوك رابتعاب ظوحلم اذه ىلع

 وه يذلا عامجتسالا مدع لصألا نأب للعملا نإف ، عناملا مدع لصألاو مكحلا توبث
 .ةحصلا طورشل عمجتسملا وه عيبلا نأ وهو 5 يناثلا لئاق وه داسفلا لصألا نأ ىنعمب

 طورشلل عمجتسملا وهو صوصخملا عيبلاب لحلا تقلع ةيآلا نأ ليلعتلا اذه هجوو
 رابتعاب ءادتبا اظوحلم اهعامتجا راصف ، طورشلا عامتجا ىلع فقوتم لحلا توبثف

 دحاولا ءيشلا نأ لصاحلاو ، طرشلا دوجو مدع لصألاو « لحلا توبنلاطرش هنوك
 داسفلا ربتعا املف ، هب ظح ولو هيف ربتعا يذلا هجولاو هناونع فالتخاب همكح فلتخي
 ىلع ربتعا املو ، عناملا مدع لصألا نأل ، همدع لصألا : ليق لجلا نم اعنام لوألا ىلع
 نأل همدع لصألا : ليق لحلل اطرش داسفلا مدع ىنعمب وه يذلا عامجتسالا يناثلا
 .ملعأ هللاو ،ةقدلاو نسحلا ةياغ يف هنإف عيرفتلا يهجو لمأتف طرشلا دوجو مدع لصألا

 نم مدقأو ىلوأ وه يذلا زاجملا ىلع هميدقتو صيصختلا ةيولوأ نم مدقت امم ذخؤيو
 مدقمو اعم رامضإلاو كارتشالا نم ىلوأ صيصختلا نأ رامضإلل واسم وهو كارتشالا

 هنم ىلوأ هنأ لقنلا ىلع زاجملا مدق نمو « كارتشالا نم ىلوأ رامضإلا نأو ، امهيلع

 اهركذ رومأ ةرشع هذهف لقنلا فالخب لوألا ىنعملا خسن نم زاجملا ةمالس ههجوو
 هلوق لوألا لاثم ضعب ىلع مدقم اهضعب نأو مهفلاب لخي ام ضراعت يف نويلوصألا
 ام ينعي : يفنحلا لاقف "هه ءاستلا كت مكؤاجا كنام اوخكتت الوت :ىلاعت
 ةينزم لجرلا ىلع مرحي اذه ىلعف ، ءطولا يف ةيعرش : يأ ةقيقح حاكنلا نأل ، هووطو
 مزليو ،'"يلع هيبأ ةينزم مرحت ال اذه ىلعف 3 هيلع اودقعام ينعي : يعفاشلا لاقو 3 هيبأ
 دري مل هنأ ىتح هيف هلامعتسا ةرثكل دقعلا يف ةقيقح حاكنلا نأ نم تبث امل كارتشالا لوألا
 امأرُخكنات لل ."ث ةرتعاجبؤَر حكنت قحلف :وحن "!يرشخمزلا لاق امك هريغل نآرقلا يف

 اهيلع دقع نم لج رلل لحت : لاق ثيح صيصختلا يناغلا مزليو ،'“ه% لان مكل باط
 ٢٢. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا )١(
 يونسإلا { ٥١ص ٠١ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ، ٣٦-٩٤ص ٢ج (نآرقلا ماكحأ) صاصجلا )٢(

 ٤٦. ٤ص ٤ج (رانملا ريسفت)ديشر ، ٥٧ ٤ص ٣ج (طيحملا رحبلا)نايح وبأ ء ٢٨١؟ص ٢ج (لوسلا ةياهن)
 ٥. ٨٤ص ٢ج (فاشكلا) يرشخمزلا )٣(

 ٢٣٠. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )٤(

 ٣. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا )٥(



> > >}> < < 

 لاثمو 3 هلوانتي ال : ليقو & حيحصلاك دسافلل دقعلا لوانت ىلع ءانب ادساف ادقع هوبأ

 ."هه ةزح صِصاَصتلا ىف مُكَنَو ل ىلاعت هلوق يناغلا

 باطخلا نوكيف 3 لتقلا نع فافكنالا لصحي اهب نأل { هتيعورشم يف : : يأ

 يذلا لتاقلا رش عفدب نيصتقملا ليتقلا ةثرول ةايح هسفن صاصقلا يف وأ ااماع

 : ىلاعت هلوق ثلانلا لاملاو .'٨"هب اصتخم باطخلا نوكيف & مهل اودع راص
 الاك لهألا ي يف ةقيقح ةيرقلا :ليقو 3 اهلهأ :يأ " َهَرَمَلألَكَسَو ظ
 44 تتم ةيرق تاك الوَلَك : وحنو & اهريغو ةيآلا هذه ليلدي ةعمتجملا
 & ةصوصخملا ةدابعلا :يأ ،‘`)ه زلملا آأوميِقآكإل : ىلاعت هلوق عبارلا لاملاو
 .اعرش اهيلإ تلقن :ليقو ، هيلع اهلامتشال ريخي ءاعدلا نع اهيف زاجب يه : : ليقف

 . ملعأ ه لل ١ و

  

(١( 

(٢) 

(٣) 

 )؛)

(( 

(٦) 

 ١٧٩. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا
 .٠٣١ص ٢٦ج (رانملا ريسفت)اضر ديشر « ٨٤ص ٥ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا
 ٨٢. مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نارقلا
 .٠١٢؛ص ٦ج (طيحملا رحبلا) نايح وبأ ، ٢٥١ص ١ ٨ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا

 ٩٨. مقر ةيآ (ةيكم) سنوي ةروس ميركلا نآرقلا
 ٤٢٣. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس مركلا نآرقلا
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 زاجملا تاقالع ىلع مالكلا

 سرفلا ةيمستك لكشلا يف ةهباشملا اهنمف { ةريثك عاونأ زاجملا تاقالعو

 & لكشلا ىف هل اهتهباشملاسرف ىمست - الثم - طئاحلا ىلع ةشوقنملا هتروصل

 .(»رخبألاك ةنطابلا هتفصب ال عاجشلا لجرلل دسألاك ةرهاظلا ةفصلا اهنمو
 يف نوكي ام رابتعا اهنمو ، رخبلا نود سرتفملا دسألا يف ةرهاظ ةعاجشلا نأل
 وأ ، هيلإ لوؤيس ام رابتعاب اتيم هامس "هثيم كنإ » :وحن هب اعوطقم لبقتسملا
 روصعلاو «'"١ه تح يمتنأ قرف لاعت هلوف يف ريصعلل رمخلاك انونظم
 ىمسي الو ، ع وقولا نونظم وهو هيلإ لوؤيس ام رابتعاب ارمخ هامس : بنعلا وه
 الف ، قتعلا لامتحال - الثم - ارح دبعلا ةيمستك الامتحا هيلإ لوؤيس ام رابتعاب
 :ىلاعت هلوق هنمو 5 زئاج كلذف قتع نمل دبعلاك هيلع ناك ام رابتعاب امأ ، زوجي

 زوفلا نم ةقتشم ةكلهملا ةيربلل ةزافملاك ةيدضلا اهنمو &‘٠)ه ةبرومأ عملا اوئامو
 رجش نم اهيف تباثلا ىلع ضرألا ظفل قالطإك ةرواجملا اهنمو ،ا٠اكالهلا دض
 .كلذ هبشأ امو رادجلا ىلع فقسلاو ، نانسألا ىلع ةفشلا ظفلو 3 هريغ وأ

 مالكلا اذهب دصق امنإو ، لاحم وهو لثم ىلاعت هل نوكي نأ يضتقيف ، لثم ىنعمب يهف الإو ةدئاز فاكلاف &(" ىت .ريتك تلل : وحن ةدايزلا اهنمو
 ببسلا اهنمو ، اهلها : يأ(")ه َهَيَرَمْلالَكَسَو : وحن ناصقنلا اهنمو ،لغملا يفن
 اهلوصحل ديلا نع ةببسم ةردقلا : يأ يهف ةردق : يأ دي ريمألل وحن ببسملل

 (برعلا ناسل) روظنم نبا ، هريغو مفلا يف نوكي نتنلا : رخبلاو 3 مفلا نم ةريغتملا ةحئارلا : رخبلا : رخبألا )١(
 ۔٢٤ص ١ ج [ ءابلا باب (طيس ولا مجعملا) سينأ ميهاربإ . ٧٤-٤ا ٦١ ص ئ ٤ج © ءابلا لصف ئ ءارلا باب

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) رمزلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٠.
 ٣٦. مقر ةيآ(ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نآرقلا

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢.

 لصف © يازلا باب (حاحصلا) يرهوجلا ، ٨٦ص ٤ج ج ءافلا لصف يازلا باب (سورعلا جات) يديبزلا
 ٨٩٠. ص ٣ج © ءافلا

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم)ىروشلا ةروس ميركلا نآرقلا ١١.
 ٨٢. مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نارقلا
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 ٤ مهلمان أ يأ" )ه مناداع ف مقَعيَسآ دوي ف وحن ضعبلل لكلا اهنمو اهب
 اهحتفب قلعتملل ماللا رسكب قلعتملا اهنمو ، اهضعب يهف عباصألا فارطأ لمانألاو

 ہ م وحم ,صس م

 .هوحنو لداع : يأ لدع لجر اذهو ، هقولخم : يأ ""ه وتلآ َقلَح اذه » وحن

 ديدشلا ضرملل تولملاك ببسلل ببسملا ل امعتساك رومألا هذه سكع كلذكو

 ليخلا نم سأر فلأ كلمي نالف : كلوقك لكلل ضعبلاو ، ةداع توملل ببس هنأل
 وحن اهرسكب قلعتملل ماللا حتفب قلعتملاكو 5 اهلك لب طقف اهسوور دارملا سيل ذإ

 لعفلاب ام قالطإكو 5 امايق : يأ امئاق مقو ، ةنتفلا : يأ ""ه نوتفملا كيأر
 .'")ندلا يف رمخلل ركسملاك ةوقلاب ام ىلع

 امهنيب ةسبالمل هل وه نم ريغل ءيشلا دنسي نأب دانسإلا يف زاجملا نوكي دقو
 ةدايزلا تدنسأ "»« اندمي متاو ها مهلع تيلت اديو :ىلاعت هلوق وحن
 مهضعب ىفنو 5 ةداع اهل اببس ةولتملا تايآلا نوكل تايآلا ىلإ ىلاعت هللا لعف يهو
 .'آ)دانسإلا ىف زاجملا

 دنسم ١ يف هلعجي نم مهنمو ا دنسملا يف هلعجي نم مهنم مالكل يف درو ثيحو

 هللا مهداز ىنعملا نوكي يناثلا ىلعو ، اهب اودادزا مهتداز ىنعم نوكي لوألا نمف هيلإ

 لاعفألا يف زاجملا نوكي دقو &‘")اهيلإ هلعف دانسإل ىلاعت هيلع تايآلل اقالطإ 2 ىلاعت

 ربع « يداني : يأ "١)ه ةل بعصأ ئداترول: ىلاعت هلوق لاعفألا يف هلاثم 0 فورحلاو

 ١٩. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا 0

 ١١. مقر ةيآ (ةيكم) نامقل ةروس ميركلا نارقلا )٢(

 | ٦. مقر ةيآ(ةيكم) ملقلا ةروس ميركلا نآرقلا (")
 3ناند عمجلاو ، هلفسأ يف ةعنصلا ىوتسم & لوطأ هنأ الإ بحلا ةئيهك وهو ث دقاورلا نم مظع ام : ندلا )٤(

 مجعملا) سينأ ميهاربإ ، ٩٥١ص ٣١ج ث لادلا لصف نونلا باب (ناسللا) روظنم نبا & بابحلا يهو
 .٩٠٢ص ١ج لادلا باب (طيسرولا

 ٢. مقر ةيآ (ةيكم) لافنألا ةروس ميركلا نارقلا ()
 .يكاكسلا نع يشكرزلا هاكحو . ٣٢ ١٥ ص ١ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هافن )٦(

 .٢٩ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 اضر ديشر ، ٢٧١ ص ٥ج (طيحملا رحبلا) نايح وبأ . ٧٩ص ٥١ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ()

 .٠٩٠٥ص ٩حج (رانملا ريسفت)

 . ٤ ٤ مقر ةيآ (ةيكم) فارعألا ةروس ميركلا نآرقلا ()
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 هتلت ام : يأ ١ 4 نيطنيَملا اونام اوُعَيَتَو ط :لوألا ةقالعل عراضملا نع يضاملاب

 : يأ "»« ةصيزا ني مهل رت زهَق :فورحلا يف هلاثمو يضاملا نع عراضملاب ربع
 .ةيفانلا ام نع ةيماهفتسالا لهب ربع ، ىرت ام

 دارفإ زاجم اهيف نوكي ال : لاق اقلطم فورحلا يف درفملا زاجملا يزارلا مامإلا عنمو
 هيلإ همض يغبني ام ىلإ مض نإف ، هريغ ىلإ همضب الإ ةدافإ ال ذإ عبتلاب الو تاذلاب ال

 .'"”بكرم زاجمف هيلإ همض يغبني الام ىلإ وأ ، ةقيقح وهف

 وحن دارفألا زاجم ةنيرق مضلا كلذ لب ؟بيكرت زاجم هنأ نيأ نم : ')يناوشقنلا لاق

 .“آ)اهيلع : يأ 0 ِلْخَتلا عوذج ق كتلصو 2 ىلاعت هلوق

 ةقيقحلا هيف لخد امل فورحلا يف تاذلاب زاجملا لخدي مل ول : مساقلا نبا لاق

 الإ زاجم امهيف نوكي ال :لاقف لعافلا مساك قتشملا و لعفلا - اضيأ - عنمو ،'")تاذلاب
 هيلع ضرتعاو ، امهيف زاجم الف ةقيقح ردصملا ناك نإف « ردصملا وهو امهلصأل عبتلاب

 . امهلصأ يف زوجت ريغ نم مدقت امك سكعلاو لبقتسملا نع يضاملا لعفلاب زوجتلاب
 ."هلصأ يف زوجت ريغ نم مدقت امك ازاجم لبقتسملاو يضاملا هب داري قتشملا مسالا نابو

 الو'٠"ه أ ، نامزلا نع ادرجم ثدحلا ىلإ رظن هلاق اميف مامإلا نأكو : يلحملا لاق
 ريغل لامعتسا اهل قبسي مل : يأ ةلجترم تناك نإ اهنأل :اولاق مالعألا يف زاجملا نوكي
 ىمس نمك ةبسانمل وأ ، حضاو وهف لضفك ةبسانم ريغل ةلوقنم وأ ، داعسك ةيملعلا
 فرعيو 6٠ اهلاوز دنع قالطإلا ةحصل كلذكف ي ةكربلا نم هيف هنظ امل كرابمب هدلو

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٦.
 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ةفاحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٨.

 )٣( (لوصحملا) يزارلا رخفلا ج١ ص٣٢٨.

 .ةمجرت هل دجأ مل « يناوشقنلا )٤(
 ٧١. مقر ةيآ (ةيكم) هط ةروس ميركلا نآرقلا (د)

 )٦( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢١٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢٣ ص٩٧۔

 )( ج (تانيبلا تايآا) مساقلا نبا هلاق امك يناوشقنلل يناثلا ضارتعالا اذه ٢ ص!١٨٢.۔

 )١,( ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا : رظناو آ ٣٨١ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ١ ص٢٣٢٨-۔٢٢٩۔

 )( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص٢٢٢۔

 ٠٠١( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، ٣٢٣-٢٢٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٤ ١٨.

 



 مهفلا ىلإ ردابتملاف ، ةنيرقلا الول مهفلا ىلإ هنم هريغ ردابتب ظفللا نم يزاجملا ىنعملا

٥ 

._ ٦ 

 % < + لوصخلا لوصق + < <

 .٢)ملعأ هللاو . ةقيقحلا وه ةنيرق ريغ نم

__ 

(١( 

(٢( 

  

 :ةيلاتلا رومألاب زاجملا فرعي امك

 .ديلبلا لجرلا يف زاجب - الثم - رامحلا ةظفل نإ : اولوقي نأب 2 ةغللا ةمئأ لقن -أ
 ،بناجلا نيل : يأ ، لذلا حانج : لثم ، ةقيقحلا نيبو هنيب قرفي ىتح . ةنيرقلاب هدييقت مزتلي زاجملا نأ - ب
 .اهتدش : يأ { برحلا رانو

 قلطاف ى ةقيقحلا ظفلل ايهاظم زاجملا ظفل نوكل ةقيقحلا ركذ ىلع هقالطإ ةحص فقوتي زاجملا ضعب نأ -ج
 اقيقحت هتيحص يف هعوقول هريغ ظفلب ءيشلا نع ريبعتلا يهو & ةلكاشملاب فرعي اذهو 5 ةهباشملا كلتل هيلع
 مهازاج : يأ ، ٤ ٥ مقر ةيآ (ةيندم) (نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا) هللا ركمو اوركمو : ىلاعت هلوقك ك

 - ةيكم - فارعألا ةروس ميركلا نآرقلا) هللا ركم اونمأفأ : ىلاعت هلوقك اريدقت هتبحص وا » مهركم ىلع

 .هللا ركم اوركم نيح اونمأفأ : يأ (٩٩مقر ةيا
 .هنع دسألا يفن حصي هنإف . دسأ اذه : كلوق يف امك © يفنلا ةحص -د
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 2 ١ ص٤٥ ١ ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا نبا
 .٩٠٢۔-٨٠٢ص ١ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا . ٢٢٢٣ص اج

 حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نيا ، ٣٢٣ص ١ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا : يف زاجملا تاقالع رظناو
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا آ ١١١ ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخب ص ١ج ثب عماوجلا ا نبا الا فش اخبلا { ١ ١٤ص ١ج (دضعلا
 ٥ج (ةغالبلا مولع يف حاضيإلا) ينيوزقلا ، ٣٦٥ ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا \ ٧١٣ص ١ج (يلحملا
 نورخاو ينازاتفتلا « ٣٣٥ص (يناعملا رصتخم) ينازاتفتلا « ٦)ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٠٣ص
 بكوكلا حرش) راجنلا نبا ٣ ١٦ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا © ٣٢ص ٤٤ ح (صيلختلا حورش)

 ٢٣. ٠ص (ةغالبلا مولع) يغارملا ٤ ٩٩١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧٥١ص ١ج (ريخمل
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 ان 2
 .ىقتلن

 د;< < لوصخلا لوصخف < ٭ ٭×

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 لافنألا تابرعم ىلع مااكلا

 عضو ىنعم يف برعلا هتلمعتسا ملع ريغ ظفل برعملا : يكبسلا نبا لاق

 ٢6)ريرج نباو يعفاشلل اقافو نآرقلا يف نوكي الو '')١( !مهتغل ريغ يف هل

 لاق دقو & يبرع ريغ ىلع نآرقلا لمتشا ال هيف ناك ول ذإ :اولاق '" رثكالاو
 ٥ ز ٠ م ( د ) ر ے ے ے رو 12 )) م ے'ےرس ,ع سرج و رح۔<۔ر . . _

 هيف هنإ : ليقو . 4 فرعو ىوج ء ايبرع ان'ءَرَق هلزنا نر :ىلاعت هللا

 ةاكشمو & نازيملل ةيمور ساطسقو ،ظيلغلا ٦)جابيدلل ةيسراف ةملك قربتساك

 .'٧)ةذفانلا ريغ ةوكلل ةيدنه ةملك

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٣٢٦.

 :هبتك نم ، ناتسربط لمآب ه ٢٦٢٤ ةنس دلو ، ةمئألا رابك ، يربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم « ريرج نبا )٢(
 تايفو) ناكلخ نبا . ه٠١٣ ةنس يفوت ، كولملاو ممألا خيراتو ، نآرقلا يآ ليوات نع نايبلا عماج
 ٥٣٢. ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا « ١٩١ص ٤ج (نايعألا

 يزارلا مامإلا اذه ىلإ بهذ دقو ، ٢٢ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ڵ ١٤ص (ةلاسرلا) يعفاشلا )٣(
 رحبلا) يشكرزلا . يشاشلا لافقلاو ينالقابلا ء وبأو ٧٠٨۔-٥٠٨ص ٢ج (سئافنلا حرشب لوصحملا)
 نباو يناعمسلا نباو ، ١٨ ٠ص (ةرصبتلا) يزاريشلا . يزاريشلا قاحسإ وبأو ، ٢٩٢ص ٣ج (طيحملا
 ركب يبأو راجنلا نبا لوق وهو ، ٩٢ص ٣ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا . نيققحملا نع هاكحو يريشقلا
 ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 2 ةلبانحلا نم ليقع نباو باطخلا :أو يضاقلاو زيزعلادبع نب
 .١٨٢ص ١ج (جاهبالا) يكبسلا نبا : رظناو ، ٢٩١ص

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نآرقلا ٢.
 ٤٤. مقر ةيآ (ةيكم) تلصف ةروس ميركلا نآرقلا ()

 .جابيدلا ب يف )٦(

 ، ٩٢ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ءاطعو دهاجبو ةمركعو سابع نبا لوقلا اذه ىلإ بهذ ()
 6١٧١ ٠ص ١ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا لوق وهو ، ٢٢ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا

 داشرا) يناكوشلاو ، ٣٣٨ص ٢ج (لوصالا سئافن) يفارقلاو ، ٢٦١ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلاو
 ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نيا ، ١٨٢ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا : رظناو ، ٢٣ص (لوحفلا

 ةاكشملا يهو عازنلا اهيف تاملك عبرأب مهضقن نم بجعلا لوصالا سئافن يف يفارقلا لاق ، ٣٩١ص

 ءامسأ ةاحنلا لاق دقف { ادج ةريثك نآرقلا يف ةيمجعلا تاملكلاو ، ليجسلاو ساطسقلاو قربتسالاو

 : ةعبرأ الإ } ةيمجعأ اهلك ءايبنألا ءامسأو {، ناوضرو كلامو ريكنو ركنم ‘ ةعبرأ الإ ةيمجعأ اهلك ةكئالملا

 وحن ءالؤه ريغ مجعلا ىلإ افاضم ركذ ام كلذكو ، ملسو نيعمجا - قلتي - دمحمو دوهو حلاصو بيعش
 جاتحت الو © اهيلع عمجب ميركلا نآرقلا يف ةيمجعلا تاملكلاف ، ريثك وهو 2 رزاو نوراقو ناماهو نوعرف
 يفارقلا . هتادرفم عيمج رابتعإب ال همظنو هتالامعتساو هبيكارت رابتعاب يبرع وه امنإ نارقلاو ٤ فلكتلا اذهل
 .٣٢٣٨ص ٢ج (لوصالا سئافن)



  

 ،نوباصلاك مهريغ ةغلو برعلا ةغل اهيف قفتا اهوحنو ظافلألا هذه "انإ : ليقو
 .")ليعامسإو ميهاربإك نآرقلا يف يمجعألا ملاعلا ع وقو يف ةمألا نيب فالخ الو

 : ل اق ثيح افنآ يكبسلا نبا ةرابع هديمت امك مهدنع اي رعم ىمسي ال ملعلا ناكو

 ) ٤) )رصتخملا حرش يف هيلع ىشم امك ىمسي ن ا لمتحيو ك ٣) ملع ريع ظفل برعلا

 .ملعأ هللاو {هعوقو ىلع قفتم يمجعألا ملعلا نأ ىلع هبن مث & كلذ لقي مل ثيح

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤) 

  

 هيف عقي نأ يغبني ال اذه لثمو : لاق ثيح مهنم بجعتو يفنلاب نيلئاقلا ىلع ريكنلا يناكوشلا ددش دقو
 اوكسمتي لو ] نيرثكالا نع هدوجول يفنلا هباتك حارشو بجباحلا نيا ىكح دقو هافن نمم بجعلاو فالخ

 دعبأ امو ؤ ةيمجعلاو ةيبرعلا ناتغللا هيف قفتا ام برعملا نم نآرقلا يف دجو ام نوكي نأ زيوجت ىوس يشي

 قرطتو 2 زيوجتلا درجممءاش ام ءاش نم لاقل فالخلا نطاوم يف ةجحلا هلثمب موقي ناك ولو 3 زيوجتلا اذه

 دقو ، هلثم موزلملاف عامجإلاب لطاب مزاللاو 2 ةديعبلا تالامتحالا درجمب ةحيحصلا ةلدألا عفد ىلإ نولطبلا
 نآرقلا يف ةدوج ومل ءامسألا نم ريثك يف فرصلل ةعناملا للعلا نم ةلع ةمجعلا نأ ىلع ةيبرعلا لهأ عمجأ
 ٣٢. ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا .. عامجإلا اذه مهنم عقو امل ريثأت ديعبلا زيوجتلا كلذل ناك ولف

 يف مهنوفلاخي مث ، نآرقلا يف ةيمجعألا مالعألا توبث ىلع مصخلا عم نوقفتي مهنا اذه نم بجعألاو
 ؟اهريغو مالعألا نيب قرافلا ام ذإ ، ىرخألا ءامسالا
 . ةزمه الب نيتخسنلا يف

 . ةزمه الب نيتخسنلا يف

 .٦٢٣ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا
 . بجاحلا نبا رصتخم نع بجباحلا عفر دصقي هلعل
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 : < لوصألا لوصف ٭ ٭ »٭

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ظافلألا لامعتسا هوجو ب

 دسألاك طقف زاجم وأ ط ةف ةقيقح امغ ىنعم يف لمعتسملا ظ فللا نأ ملعاو

 يف عضو اذإ امك نيرابتعاب زاجو ةقيقح وأ عاجشلا لجرلل وأ سرتفملا ناويحلل
 (١كاسمإلا ةغللا يف موصلاك هنم ع ونب فرعلا وأ عرشلا هصخ مث ماع ىنعمل ةفللا
 ام لكل ةغللا يف عضو ةبادلاكو ، فورعملا صوصخملا كاسمإلاب عرشلا هصخف
 قارعلا لهأ اهصخو « زفاوحلا تاوذب ماعلا فرعلا اهصخف &‘"لضرألا ىلع بدي
 .ةصاخ سرفلاب

 الو ، سكعلاب صاخلا يفو ، يفرع وأ يعرش زاج ةيوغل ةقيقح ماعلا يف هلامعتساف
 ال ذإ ، يناثلاو لوألا عضولا نيب يفانتل دحاو رابتعاب ازاجمو ةقيقح نوكي نأ حصي
 .نيترم هل اعوضوم ىنعم يف لمعتسملا ظفللا نوكي نأ حصي

 امهدح يف ذوخأم هنأل هلامعتسا لبق ظفللا نع امهالك نايفتنم زاجملاو ةقيقحلاو
 ناك (ءاطلا رسكب) بطاخملا فرع ىلع لومحم ظفللا نإ مث « ايفتنا ىفنتنا اذإف
 ىلع لومحم عرشلا باطخ يفف 7 ةغللا لها وا فرعلا لهأ وأ عراشلا بطاخلا
 نكي مل اذإ مث ، تايعرشلا نايبل ثعب - ةلي يبنلا هنأل هفرع نأل يعرشلا ىنعملا
 ىنعملا وه ظفللا هيلع ل ومحملاف نئارقلا نم فراص هنع فرصو ناك وأ يعرش ىنعم

 « باطخلا نمز يف افراعتم نوكي نأب سانلا عيمج هفراعتي يذلا وهو ماعلا يفرعلا
 يفرع ىنعم نكي مل اذإ مث ، ناهذألا ىلإ هردابتل هتدارإ رهاظلا نأل كلذك رمتساو
 هنيعتل يوغللا ىنعملا وه هيلع لومحملاف نئارقلا نم فراص دنع فرصو ناك وأ ءماع
 ،يوغل ىنعم وأ ، ماع يفرع ىنعم يعرشلا ىنعملا عم هلام نأ اذه نم لصحتف « ذئنيح

 لمحي يوغل ىنعمو ماع يفرع ىنعم هلام نأو ، يعرشلا ىلعالوأ لمحي اعم امه وأ
 .ماعلا يفرعلا ىلع الوأ

 باب (طيسولا مجعملا)سينأ ميهاربإ ، ١٥٣ص ٢١ج ، داصلا لصف ، ميملا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا )١(
 ٠٩. ص ١ ج 6 داصلا

 باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ، ٩٦٢ص ١ج ع لادلا لصف ءابلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا )٢(
 .٧٧٢ص ١ج ٠ لادلا
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 { > لوص ا لوصق << > >

 يف لمح يوغل ىنعمو يعرش ىنعم هل ظفللا ناك اذإ : يدمآلاو ىلازغلا لاقو

 لمجب ظفللا نإ : يلازغلا لاق دقف هانعم يف امو يفنلا يف امأ ، يعرشلا ىلع تابنإلا
 يوغللا ىلع الو ٤ يهنلا دوجول يعرشلا ىلع هلمح نكمم ال ذإ ، هنم دارملا حضتي ل

 .٧١0تايوغللا ال تايعرشلا نايبل ثعب - قي - ىبنلا نأل

 دارملا نأب بيجأو آ )ىهنلاب يعرشلا رذعتل يوغللا ىلع إمحي : يدمآلا لاقو

 موص : لاقي هنأل }كادساف وأ ناك احيحص مسالا كلذب اعرش ىمسي ام يعرشلاب

 .دساف موصو حيحص

 يبنلا لخد : تلاق - بز ۔(٠)ةشئاع نع(")ملسم ثيدح هنم تابنإلا لانم
 (مئاص نذإ ينإف : لاق ال : انلق ؟ءيش مكدنع له :لاقف موي تاذ - لي
 .لفن وهو راهنلا نم ةينب هتحص ديفيف ، يعرشلا موصلا ىلع لمحيف

  

 )١( (يفصتسملا) يلازغلا ج١ ص٣٥٩.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظنيو ، ٧٢)ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا ج١ ص٣٢٩.
 ةنس : ليقو ، ه ٢٠٦ ةنس دلو ، نيسحلا وبأ ، يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم ، ملسم )٣(

 لبنح نب دمحأ عمسو © رصمو ماشلاو قارعلاو زاجحلا ىلإ لحر 0 نيثدحملا مالعأ نم ه ٦٢٠٤

 ىنكلاو ‘ حيحصلا عماجلا : هبتك نمو © هريغو يذمرتلا هنع ىورو 0 امهريغو هيوهار نب قاحسإو

 © ٤١١ص ٥ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نيا \ ه ٢٦١ ةنس يفوت نيثدحملا ماهواو 3 ءامسألاو
 .١٢٢ص ٧ج (مالعألا) يلكرزلا

 ) ه ةنس تدلو ، نيملسملا ءاسن هقفأ ، شيرق نم { ةفاحق نب هللادبع قيدصلا ركي ييأ تنب نينمؤملا مأ ةشئاع )٤(
 ىتييثص دسا) ريثألا نبا .ةنيدملاب ه٨٥ ةنس تيفوت 3 ةرجهلا دعب ةيناثلا ةنسلا يف الع _ يبنلا اهجوزت ه ق
 . ج (ةباصإالا) ينالقسعلا رجح نبا ، ٦١ص ٣٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، ٨٨١ص ٧ج (ةباغلا
 ,. ٢٤. ٠.ص ٣ج (مالعألا) يلكرزلا © ١٣٢ص

 كي ثيدحلا مقر © راهنلا نم ةينب ةلفانلا زاوج باب ، مايصلا باتك (يوونلا حرشي ملسم حيحص) ملسم )٥( ١
 ةهج .٢٨٢ص ٨ج & ١٥٤ ١
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 . ١) )ليللا نم ةين تيبي ل نمل موص حصي ال اندنع بهذملاو : تلق

 عمج هب لاقو © الفن وأ اضرف موصلا ناك ءاوس رجفلا لبق ليللا نم ةينلا تييبت بوجو لإ ةيضابإلا بهذ )١)

    

2 2 

 ٢ج (حاضيالا ( يلع نب رماع 0 يخامشلا . رتلو { رمع نب هللادبعو رمع تنب ةصفح مهنم ةباحصلا نم

 بهاوم) يطيقنشلا .هعابتأو سنأ نب كلام هب لاقو ، ٨٢ص ٨١ج (لامالا جراعم) يملاسلا ا٨٦١ص
 ٢ج (مالسلا لبس) يناعنصلا 5 ةيديزلاو ، ٤٠٢ص ١ج (دهتجملا ةيادب)دشر نبا ، ٢٢ص ٢ج (ليلجلا

 {© ٤ ص٥ ٢٨ ج (يلحملا مزح نبا) رهاظلا لهأو }٩١ ص ١ ج (ينغملا) ةمادق نبا : ةلبانحلاو ٥8٢٩ ص

 يشاوح . يدابعلا مساق نبا امهاكح ناهجوف لفنلا يف امأو ، ضرفلا يف كلذ بوجرب ةيعفاشلا لاقو
 ٤ ص٥ ٥١. ح ز جاتحملا ةفحح ىلع مساق نباو يناورشلا

 يسخرسلا ، رجفلا عولط دعب ناضمر موصل ةينلا زاوجب اولاقف كلذ بوجو مدع ىلإ ةيفنحلا بهذو
 (ةعيشلا لئاسو) نسحلا نب دمحم :يلماعلا . ةيمامإلا مالك نم رهاظلا وهو ، ٦٢١٦ص ٣٢ج (طوسبملا)
 .٠١'ص ٠ ح

 هلوق نأ لالدتسالا هجوو ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال ثيدحب لوألا لوقلا باحصأ جتحا دقو
 هيف طرتشي ال هنأ ىلع ليلدلا ماق ام الإ مايص لك معتف ، يفللا قايس يف ةركن مايص ال : -مالسلا هيلع -
 نا لمتحي هنإف خلا ... ماعط كدنع له اهلأس - مالسلا هيلع - هنأ - ياز ةشئاع ثيدح امأ . تيببتلا
 موصلا ىون دق = ةلم ناك هنأ لمتحي وأ ، راطفإلا تقو هنم مهل دب ال يذلا مهتوق نع اهلأس نوكي
 .موصلا نع فعض امل رطفلا دارأ امنإو ليللا نم
 ذإ سانلا يف نذأ نأ ملسأ نم الجر رمأ _- نلع - هللا لوسر نأ عيبرلاو ع وكالا نب ةملس ثيدح امأو

 : لوألا :نيباوجب هنع اوباجأ دقف مصيلف لكأي مل نمو ، كسميلف لكأ نم لكالا : ءاروشاع موص ضرف
 .هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا عمجي ل نم - هالع - هلوق وهو ةصفح ثيدحب خوسنم هنأ

 ريغ ليللا ىلإ عوجرلا نوكل ءاروشاع راهن يف ةحيحص تربتعا امنإ ةينلاف خسنلا مدع ميلست ىلع : يناثلا
 بوجو هل رهظ نم وهو © ةروصلا هذه لنممي زاوجلا صخيف 2 هيلع ارودقم ناك اميف عازنلاو ، هيلع رودقم
 نأ راهنلا يف هل فشكنا نمكو ئ ملسي رفاكلاو ئ ملتحي يبصلاو { قيفي نونجملاك راهنلا نم هيلع مايصلا

 .ناضمر نم مويلا كلذ

 ىلع كشلا موي اوحبصأ سانلا نأ - ايو - سابع نبا ثيدحب اولدتسا دقف يناثلا لوقلا باحصأ امأ
 نأ دهشتأ : - قلي - هللا لوسر لاقف ، لالهلا ةيؤرب دهشو يبارعأ مدقف - ولتي - هللا لوسر دهع
 مهدحأ نيملسملا يفكي 2 ربكأ هللا : - وقلي - هللا لوسر لاقف معن : لاقف ؟هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال
 ْ مصيلف لكاي ل نمو © هموي هيقب لكاي الف لكا ناك نم الأ : ىدانف ايدانم رمأو ) مايصلاب سانلا رمأو ماصف

 ،لفنلا موص وهو ، قافتالاب صوصخلا هلخد ماع وه مث ، ليللا ىلع ةينلا ميدقت نع يهنلا وه ةلالدلا هجوو

 .سايقلاب تامايصلا رئاس ىلع لمحيف
 ةيادب) دشر نبا ، ٢٦ص ٣٢ج (طوسبملا) سخرسلا ، ٥٨٢ص ٤ج (رائآلاب يلحملا) مزح نبا : رظناو
 (ةعيشلا لئاسو) نسحلا نب دمحم ، يلماعلا & ١٩ص ٣ج (ينغملا) ةمادق نبا ، ٤٠٢ص ١ج (دهتجملا
 يشاوح) مساق نباو يناورشلا ذ ١٦ ٨ص ٢ج (حاضيإلا) يلع نب رماع يخامشلا . ١٠ ص ٠ ١ ج

 ٢ج (مالسلا لبس) يناعنصلا { ٥١٦ - ٥١٥ص ٤ج (جاتحملا ةفحت ىلع يدابعلا مساق نباو يناورشلا
 ةلدأ نم ليلجلا بهاوم) دمحأ نب دمحا ( يطيقنشلا © ٨٢ص ١ ٨حج (لامآلا ج راعم) يملاسلا {8©١١٣ص

. ٢ ٩ص ٢ج (ليلخ
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 :نيموي مايص نع- ةلي _ هللا لوسر ىهن نيحيحصلا ثيدح هنم يهنلا لاثمو
 مايصلا ىلع -انه - مايصلا لمح بجي يدمآلا دنعف 3(" )رحنلا مويو رطفلا ليع موي

 ابجاو ديعلا موي لكألا نوكي نأ همزلي ذإ لطاب اذهو كاسمإلا قلطم وهو يوغللا
 مازتلاو ، كلذل ةغل موصلا لومشل هريغو مالكلا نع « كاسمإالا قلطم ءافتنا لصحيل
 .لقاع هب لوقي الو نالطبلا يعطق كلذ

 ريخب ءاعدلا نع ةيهنم نوكت نأ همزلي ")ةالصلا نع ضئاحلا ىهن ثيدح كلذكو
 .ءيشب سيل اذهو 3 اهنع يه تيهن يتلا ةالصلل يوغللا ىنعملا وه يذلا

 لامعتسا بلغ نأب ةحوجرملا ةقيقحلاو عجارلا زاجملا ضراعت اذإ اميف اوفلتخاو
 زاجملا :؛'١فسوي وبأ لاقو ، لصألا اهنأل ىلوأ ةقيقحلا : ةفينح وبأ لاق 5 اهيلع زاجملا
 لك ناحجرل ةنيرقب الإ امهدحأ ىلع لمحي ال لمجب ظفللا نأ اثلاثو .‘ة)هتبلغل ىلوأ

 يخامشلا ردبلا هراتخاو } نييلوصألا روهمج دنع راتخملا وهو ، هجو نم امهنم

 نكل ٠ حجرم هل امهنم دحاو لك نأل : اولاق ٦ )يملاسلا انخيش هعبتو © انبحص نم

 _ حص »

 .ب نم ةطقاس هللا لوسر )١(
 يراخبلا حيحص) يراخبلا .. رحنلاو رطفلا موي موص نع - دايع _ ىبنلا ىهن : ظفلب يراخبلا هجرخأ )٢)

 هللا لوسر نأ : ظفلب ملسمو ، ١٦٩١ مقر ثيدح ث رطفلا موي موص باب ، موصلا باتك (حتفلا حرشب
 باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم ، رحنلا مويو رطفلا موي نيموي مايص نع ىهن - تلو _
 .٣٢٦٢ص ٢٦ج 0 ١١٣٨ مقر ثيدح ، ىحضألا مويو رطفلا موي موص نع يهنلا باب . موصلا

 )٣( يلصو مدلا كنع يلسغاف تربدأ اذإو © ةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ : ظفلب يراخبلا هجرخأ ©

 ثيدح ي رهطلا ةضاحتسملا تأر اذإ باب « ضيحلا باتك (يرابلا حتف حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا
 مقر ٣٢٣١ & ةضاحتسملا باب { ضيحلا باتك يوونلا حرشب ملسم حيحص ح ملسم) ملسم هجرخأو

 مث ثيدح اهتالصو اهلسغو ٢٣٢(.
 ناك ،ه٣١١ ةنس دلو ، هذيملتو 3 ةفينح يبأ بحاص يدادغبلا بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي « فسوي وبأ (؛)

 يفوت { رداونلاو 0 راثآلاو  جارخلا : هبتك نم ث دادغبب ءاضقلا ىلوو { ةفينح ابأ مزل © ةيفنحلا رابك نم اهيقف

 .٣٩١ص ٨ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٧٦٣ص ٢ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، دادغبب ه٦٨١ ةنس
 (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٨٣١ص (هقفلا لوصأ يف ينغملا) يزابخلا ، نسحلا نب دمحم لوق وهو )٥( )٥(

 حيقنت حرش) يفارقلاو آ ٠٢٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يلعلادبع يراصنألا آ ٦٠١۔-٥٠١ص ٢ج
 حرش) يملاسلا : رظناو ٥٩١١ص ١ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو آ ٠٢١-١١١ص (لوصفلا
 ٢١. ٤ص ١ج (سمشلا ةعلط

 ٢١. ٤ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
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 نكنكن لوصألا لوصق % < +

 امأ ، الصأ ةقيقحلا ةدارإ اهعم رذعتت يتلا يهو ةنيرقلا طرتشا انهاه ردبلا بهذم

 حيجرت نع فقوتلا هبهذمف & طقف زاجملل ةحجرم تناك لب كلذك نكت ل اذإ

 ةقيقحلاف ، رهنلا اذه نم برشي ال فلح نم كلذ لاثمو « رخآلا ىلع امهنم دحاو

 بلاغلا زاجملاو ، ةاعرلا نم ريثك ةداع يه امك هيفب رهنلا نم "!ع ركلا ةدهاعتملا

 نود لوألاب ثنحي لهف امهنم ائيش وني مل نإف ، ءانإلاك هب فرتغي امبهنم برشلا وه
 اعماج نوكيىتح هوني مل ام امهنم دحاوب ثنحي ال وأ ؟لوألا نود ينانلاب وأ ؟يناغلا
 مدق ةروجهم ةقيقحلا تناك نإ امأ ، ةنالنلا لاوقألا ىلع ىنبم فالخ ؟نيهجولا نيب
 لكألاب ثنحي هنإف ، ةلخنلا هذه نم لكأي ال فلح نمك كلذو « اقافتا اهيلع زاجملا
 .لحملا اذه لثم يف ةروجهملا ةقيقحلا يه يتلا اهئازجأ رئاس نود اهرمث نم

 يه تناك ول امك اقافتا زاجملا ىلع ةقيقحلا تمدق حيجرتلا يفايواست نإ امأ

 كلذ نكل - الثم - عامجإلاب مكح تبث اذإ اميف اوفلتخاو ، لصالا اهنأل ةحجارل
 روكذملا مكحلا توبث لدي له زاجملا قيرطب هباطخ نم ليلد ىلع دنتسم عامجالا

 ؟باطخلا كلذ نم دارملا وه مكحلا نأ ىلع

 ىلع باطخلا ىقبي لب هنم دارملا هنأ ىلع لدي ال هنأ ىلإ نييلوصألا روهمج بهذ

 هللادبع وبأو - ةيفنحلا نم وهو - ىخ ركلا لاقو ك اهنع فراصلا مدعل هتقيقح

 باطخلا نم دارملا وه مكحلا كلذ نأ ىلع لدي هنأ - ةلزتعملا نم وهو -""أيرصبلا
 كلذ لاثم & هريغ دنتسم مكحلا كلذل رهظي مل ذإ هتقيقح ىلع باطخلا ىقبي الف {

 هلوق نم دارملا وه هنوك نكمب عامجالاب تبث ءاملل دقافلا عماجملا ىلع ميمتلا بوجو

 .'"١هاومَمَيَتَ هام اوذمجت متك ةسنآ سمل وآ)ف : ىلاعت
 سجلا يف ةقيقح ةسمالملا نأل زاجملا هجو ىلع ةيآلا نم مكحلا اذه توبث نكل

 لصف نيعلا باب (ناسللا) روظنم نبا . مئاهبلا لعفت امك هعضوم نم هيفب ءاملا لوانت اذإ : عرك : عركلا )١(
 ٨١. ٤ص ٢٦ج ، فاكلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ . ٨٠٢رص ٨ج ، فاكلا

 ةرصبلا يف دلو ، ةلزتعملا خ ويش نم هيقف ، لعجي ، بقلملا ميهاربإ نب يلع نب نيسحلا ، يرصبلا ةللادبع وبأ )٢(
 (بهذلا تارذش) دامعلا نبا . ه ٣٦٩ ةنس يفوت ، ةفرعملاو ، رارقإلاو ، ناميالا : هبتك نم ( ه ٢٨٨ ةنس
 ٢٤. ٤ص ٢ج (مالعألا) يلكرزلا ] ٣٢٧٣ص ٤ ح

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٢.
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 ال ذإ عامجإلا دنتسم ةيآلا نوكتل عامجلا دارملا نإ : الاقف ، عامجلا يف زاجم ديلاب

 .")وض ولا ضقني سمللا نأ ىلع لدت الف ، ركذل الإو اهريغ هل دنتسم

 عامجإلا ركذب هركذ نع ىنغتساو ، اهريغ دنتسملا نوكي نا زوجي هنأب بيجأو

 هء۔وضو هضقن ىلع ةيآلا يأ : لدتف & هتقيقح ىلع اهيف سمللاف ، ةداعلا وهامك

 داري نأ حصي هنأ حجارلا ىلع ءانب -اضيأ - عامجلا ةدارإ ىلع ةنيرق تماق نإو

 يف ةسمالملا لمح ثيح اهيلع اهتالدب ىعفاشلا لاق دقو ، هزاجو هتقيقح ظفللاب

 نم ةيآلا نإ : ليقو ،")زاجملاو ةقيقحلا نيب اعمج اعم ءط ولاو ديلاب سجلا ىلع ةيآلا
 انباحصأ نم ردبلا هراتخاو { ازاجم امهيلع نيينعملا دحأ ىلع اهلمحف كرتشملا ليبق

 .'")رئارقلا نع هدرجت عم هلك كلذو
 -انه- مدقو ، ازاجم عامجلا وه ةيآلا نم ةسمالملاب دارملا نأ اندنع حيحصلاو

 ءوضولل ضقن الف ، ةيجراخلا ةيعرشلا ةلدألا عم اهنع هل ةفراصلا نئارقلل ةقيقحلا ىلع

 .كلذب لاق ثيح يعفاشلل افالخ ةجوز ندب يف ديب سجلاب

  

 )١( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، ٢٣٢۔١٣٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢
 ص ١ ٢١ . ح (عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح) راطعلا ١ ص ٤٣٢.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ۔٩٢ص ١ج (مألا) يعفاشلا ج١ ص٢٣١-۔٢٣٢.

 نايميه) فسوي نبا دمحم بطقلا :رظنيو ، نيرشعلا لصفلا يف هيلع لمحي امو كرتشملا نع مالكلا قبس )٣(
 .٩٥.٥ص ٤ج (دازلا
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 هي انكل ١ عرق

 ليوط ديز : كلوقك ")ىنعملا مزال هنم داريو هانعم يف لمعتسملا ظفللا :يه ةيانكلا
 ال ةقيقح يهف 5 فيسلا لئامح : يأ داحنلا اهلوطل نأل ، ةماقلا ليوط هنم اديرم راجنلا

 ظفللاب ىنعملا دري مل نإف ، همزال هنم ديرأ ولو ، يعضولا هانعم يف ظفللا لامعتسال زاج
 .يعضولا هانعم ريغ يف لمعتسا هنأل ، زاجم ذئنيح ظفللاف مزاللا نع موزلملاب ربع امنإو

 نع ةياكح ىلاعت هلوق يف امك « هريغب حيولتلل هانعم يف لمعتسا ظفل : سضيرعتلاو

 ريبك ىلإ لعفلا بسن ثيح ")ه ادم مهرييرك لق لب ل ةلي ليلخلا
 هموقل احيولت هعم راغصلا ربتعت نأ ريبكلا : يأ بضغ هنأك ةهلا ةذختملا مانصألا

 زجع نم مهلوقعب اورظن اذإ نوملعي امل ةهلآ نوكت نأ حلصت ال اهناب اهل نيدباعلا
 .هريغ نع الضف اهراغص رسك :يأ , لعفلا كلذ نع اهريبك

 ؛ج (صيخلتلا حورش) هريغو ينازاتفتلا | ٨٥١ص ٥ج (حاضيإلا) ينيوزقلا . نيينايبلا فيرعت اذه )١(
 ٦٠١. ص (يناعملا رصتخ) ينازاتفتلا 8©٠٠١ص

 يفو ، اذكب كل هتلعج :عيبلا يف هلوقك ظفللا ثيح نم ملكتملا دارم هيف رتتسا امل مسا : يهف نييلوصألا دنع امأ
 (تومح رلا حتاوف) يلعلادبع يراصنألا ، ١٣ ٤ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةيلخ تنأ : قاللطلا
 .٦٢٢ص اج

 :ماسقأ ةثالث ىلع ةيانكلا نوينايبلا مسق دقو

 .. مذخم ضيبأ لكب نيبراضلا :برك يدعم نب ورمع لوقك ، ةبسن الو ةفص اهب بولطملا نوكي الأ ١
 .بلقلا نع ناغضألا عماجمب ىنكف . ناغضالا عماجب نينعاطلاو

 :نامسق يهو ةفص اهب بولطملا ٢

 ليوط :يأ ، داجنلا ليوط نالف : مهلوقك ، ةطساوب ال اهب بولطملا ىلإ اهنم لقتني ام يهو : ةبيرق لوألا
 .ةماقلا

 ، فايضملا ميركلا نع ةيانك & دامرلا ريثك نالف :لثم ، ةطساوب بولطملا ىلإ لقتني ام يهو :ةديعب : يناثلا
 ةرثك ىلإ اهنمو خئابطلا ةرثك ىلإ اهنمو ، رودقلا تحت بطحلا قارحإ ةرثك ىلإ دامرلا ةرثك نم لقتني هنإف
 .مركلا وهو دوصقملا ىلإ اهنمو ، نافيضلا ةرثك ىلإ اهنمو .ةلكالا

 ةحامسلا نإ : مجعألا دايز لوقك . هنع اهيفن وأ فوصومل ةفص تابثإ يأ : ةبسن اهب بولطملا ٢

 تافصلا هذه تابثإب حرصي ال نأ دارأ نيح هنإف ، جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف .. ىدنلاو ةءورملاو
 بابق يوذ دوجول هيلع ةبورضم اهلعجو 7 ةبق وذ اهلحم نأ ىلع كلذب هبنيل ةبق يف اهعمج ، ج رشحلا نبال
 ،٨٧٢ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا . ةيانكلا قيرطب هل ةروكذملا تافصلا تابثإ دافأف ، نيريثك ايندلا يف
 رصتخ) ينازاتفتلا ، ١٥ ٠ص ٤ج (صيخلتلا حورش) ينازاتفتلا ، ٢٦١ص ٥ج (حاضيإلا) ينيوزقلا
 ٣ ٦٠. ص (يناعملا

 ٦٢. مقر ةيآ (ةيكم) ءايبنألا ةروس عيركلا نارقلا ) ٢)
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 لمعتسي مل هيف ظفللا نأل ادبأ ةقيقح - ذئنيح - ضيرعتلاف ، ازجاع نوكيال هلإلاو
 . ملعأ ىلاعت هللا و ا مدقت امك ؤ١ ةيانكلا فالخب هانعم ريغ يف

 [ ۔درللكلتخ ر 24

  

 ليقف ؟رخآ رابتعاب ةقيقحو رابتعاب زاجب مأ ؟اقلطم ةقيقح مأ ؟اقلطم زاجم يه له ةباتكلا يف ءاملعلا فلتخا )١(
 ٠٠٢-٩٩١ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، روهمجلا نع يناروكلا هاكح ى اقلطم ةقيقح :
 يشكرزلا . ءاهقفلا ىلإ يشكرزلا هبسنو ، يرشخمزلا مالك هيضتقي ام اذهو : يشكرزلا لاق زاجب : ليقو {

 لاق ذإ يكاكسلا مالك هيضتقي ام وهو 0 ازاجب الو ةقيقح تسيل : ليقو ، ٥٢٣١ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا)
 ٢3 لوألاو { اعم اهانعم ريغو اهانعم وأ هدحو اهانعم ريغ وأ هدحو اهانعم اهب داري نأ امإ ةلمعتسملا ةملكلا :

 ط ليقو ٤١، ٤ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا ةيانكلا ثلانلاو ، درفملا يف زاجملا :يناثلاو ، درفملا يف ةقيقحلا َ
 مزاللا نع موزلملاب ربعا ذإ زاجمو © هانعم مزال ديرأو ، يعضولا هانعم يف ظفللا لمعتسا نإ ةقيقح يه :
 اذهو ئ الوأ هل عوضولا هانعم يف ظفللا لامعتسا ةظحالم مدع : يأ > الصأ ةقيقحلا ةظحالم مدع عم

 ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا : رظناو & ٠٠٢-٩٩١ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا بهدم
 . .٢٨٢ص

:: :22 
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 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ةيوتعملا فورحلا ثحابم 2

 زئاج لكلا ىلع فورحلا ظفل قالطإ نييلوصألا حالطصا يف نكل ءامسأ اهنمو

 :ضعب ىلإ عجري اهضعب نكل 5 افرح نيرشعو ةعبس انه اه اهنم ركذنو ، بيلغت : ليقو
 '"ءازجلاو باوجلل نوكت اهنإ :0')هيوبيس لاق ")لعفلا بصاون نم يهو نذإ : لوألاف

 دنع طقف باوجلل يتأت دقو : يأ ، ابلاغ يسرافلا دنعو امئاد 6نيبولشلا دنع نكل

 هتبجأ دقف كمركأ نذإ : هل تلقف ، كروزأ : لئاق كل لاق اذإف &‘ث}١يسرافلا
 ،كبحأ ينإ : لاق اذإو ، كتمركأ ىنترز نإ ريدقتلاو « هترايزل ءازج هل كماركإ تلعجو
 ذئنيح هيف نذإ لوخدمو ، ىسرافلا دنع طقف هتبجأ دقف « كقدصأ نذإ : هل تلقف

 :يه طورش ةثالث بصنلا اهلمع يف طرتشي )١(

 .اقداص كنظأ : كثدحي نمل كلوقك 5 عفر الاح ناك نإف ، البقتسم لعفلا نوكي نأ -أ
 بحت اذإ تنأ : وحنو ث اذإ كمركأ : وحن تيغلأ تطسوت وأ ترخأت نإف 5 ةلمجلا ردص يف عقت نأ ب
 ءاغلألاو :يدارملا نسحلا لاق ، لامعإلاو ءاغلألا :ناهجولا اهيف زاج فطع فرح دعب تعقو نإف .ريخلا
 ٧٦(. مقر ةيآ ءارسألا ةروس ميركلا نآرقلا) اليلق الإ كفالخ نوثبلي ال اذإو : ةعبسلا أرقو © دوجأ
 (هيوبيس باتك) هيوبيس . كمرتحي دلاخ اذإ : وحن تيغلأ الإو مسقلا ريغب لعفلا نيبو اهنيب لصفي الا =ج
 ١ج (يقوسدلا ةيشاحب بيبللا ىنغم) ماشه نبا ، ٥٥١-٢٥١ص (ينابملا فصر) يقلاملا ء ١٢١ص ٢ج
 ينومشألا ، ٦١ص ٧ج (لصفملا حرش) شيعي نبا ، ١٦٢ص (ينادلا ينجلا)نسحلا ، يدارملا « ١١ص
 ليهست ىلع دعاسملا) ليقع نبا ، ٦١٢ص ٣ج (نابصلا ةيشاحب كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشالا حرث)
 ىلع حيرصتلا) دلاخ . يرهزألا & ٧٦٤ص ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٢٢ص ٢ج (دئاوفلا
 ٢٣. ٤ص ٢٦ج (حيض وتلا

 ةاحنلا مامإ { رشب وبأ هتينك ح زاريشي ‘ه ٤٨ ١ ةنس دلو ئ ءالولاب يثراحلا ربنق نب نامثع نب ورمع 0 هيوبيس )٢)

 دادغب لحرو ، وحنلا ىف ةدمع وهو ي هيوبيس باتك ىمسملا هباتك فنصو { دمحأ نب ليلخلا مزلف ةرصبلا مدق
 .١٨ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا « ١٧ص ٢ج (ةاورلا هابنإ) يطفقلا . ه ١٨٠ ةنس يفوت " يئاسكلا رظانف

 لوقلا اذه هيلإ بسن دقو ، ٦١-٢١ص ٣ج (هيوبيس باتك) هيوبيس . باتكلا يف مالكلا اذه دجأ مل )٢(
 (ينادلا ينجلا) يدارملا نسحلاو . ٨١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا مهنم ءاملعلا نم عمج
 يرهزألا دلاخو & ٧ب٥ص ٣ج (دعاسملا) ليقع نباو & ١٥١ص (ينابلا فصو) يقلاملاو . ٤٦٣ص
 .٢!٤٢ص ٢ ج (حيرصتلا)

 ،ةغللاو وحنلاب ءاملعلا رابك نم ي ةيليبشإب ، ه٥ ٦٢ ةنس دلو & نيبولشلا رمع نب دمحم نب رمع ي نيبولشلا )٤(
 ةنس يفوت ، هيوبيس باتك ىلع قيلعتو ث ةيلوزجلا ةمدقملا حرشو 2 ةيبرعلا ملع يف نيناوقلا : هتافلوم نم

 ٦. ٢ص ه٥ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٢٣٣ص ٢ج (ةاورلا هابنإ) يطفقلا . ةيليبشإب ه ٦٥
 يدارملا ڵ ٦١-٢١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ڵ ١١٥١ص (ينابملا فصر) يقلاملا )٥(

 ٢٢. ٤ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزألا \٥٧ص ٣٢ج (دعاسملا) ليقع نبا 0 ٤٦٣ص (ينادلا ينجلا)
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 اذه لعج دق نيبولشلاو 2 هل اهبصن يف طرتشملا وه هلابقتسا و ، هلابقتسا ءافتنال ع وفرم

 نإ - ىتأيسو ، كتقدص ةقيقح كلذ تلق تنك نإ : ريدقت هيف افلكتم - اضيأ - ءازجلا
 .'١ءازجلل ةلع طرشلا نأل ةلعلا كلاسم نم - نذإ : يأ - اهنوك دعب اميف - هللا ءاش

 نومضم لوصح قيلعتل :يأ } طرشلل نوكت نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب نإ : نانلا
 '_هه4 لس دَماك مهل ركمي اوُهَنَي نإ: وحن ىرخأ نومضم لوصحب ةلمج
 : يأ )٤( 44 مسحلا الات نإ ل )٢( رورغ الإ رتك أأ نإ ط : وحن يفنلل نوكتو

 .‘ث)ديز تيأر نإ ام ، مئاق ديز نإ ام وحن ةدئاز نوكتو ، هوحنو ىنسحلا الإ اندرأ ام

 :بهاذم ىلع اهمسر يف ةاحنلا فلتخا دقو )١(

 بسنو ، ٧٢٦٣ص ٢٦ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا هب لاق ب فحصملا مسر وهو ، فنألاب بتكت اهنأ ١-
 ٢٦٢٣. ص (ىنادلا ينجلا) يدارملا نسحلا ةبسنلا هذه دعبتساو { ينزاملا لاإ

 (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا { ءاقنع نبا نع لدهألا هاكحو ئ نيرثكألا بهذم وهو { نونلاب بتكت ۔-٢

 ١٩. ص ١ ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا 0 ٧٦٤ص !ج

 (ينادلا ىنجلا) يدارملا نسحلا هاكح « فلألاب تبتك تيغلأ نإو ، نونلاب تبتك تلمع نإف : ليصفتلا ٢
 فورخ نباو .ءارقلا ىلإ بسن دقف ماشه نبا امأ ، ءارفلا نع & ١ ٥٥ص (ينابملا فصر) يقلاملاو . ٦٢٦٣ص

 .٩١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) تلمع نإ فلألابو تيغلأ نإ نونلاب بتكن : نالوقي امهنأ
 يقلاملا رونلادبع نب دمحأ هب لاق ، فلألاب بتك اهيلع فقو نإو . نونلاي تبتك مالكلا يف تلصو نإ ٤

 ينجلا) يدارملا أ ٩٦١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ٥٥١ص (ينابملا فصر) يقلاملا ك
 .٧٦٤ص ٢٦ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٦٦٣ص (ينادلا

 © فرح اهنأ روهمجلا هيلع يذلاف ؟فرح وأ مسا نذإ له وهو رخآ هجو نم اهيف ةاجنلا فلتخا امك
 نم ةبكرم وأ 5 رثكألا هيلعو ةطيسب يه له اهتيفرحب لوقلا ىلعو ، مسا اهنأ ىلإ نييفوكلا ضعب بهذو
 (ينابملا فصر) يقلاملا . نييفوكلا ضعب نع يقلاملا هاكح و ، هلاوقأ دحأ يف دمحا نب ليلخلا هيلعو نأو ذإ
 ليقع نبا ، ٣٦٣ص (ينادلا ىنجلا)يدارملا « ٧١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نيا ع ٦١١ص

 ٢٣. ٤ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزألا { ٤٧ص ٣٢ج (دعاسملا)

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) لافنألا ةروس ميركلا نارقلا ٣٨.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) كلملا ةروس ميركلا نارقلا ٢٠.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٧.
 ىنجلا) يدارملا ، ٠٢ص ١ ح (يقوسدلا ةيشاحي ينغملا) ماشه نبا 2 ٧٨١ص (ىنابملا فصر) يقلاملا )-)

 { 0 ٢جو،٠٣٢ص ١ج (حيرصتلا) يرهزألا ، ٥٠ ٠ص ٣٢ج (دعاسملا) ليقع نبا ڵ ٧٠٢ص (ينادلا
 ث نيهجولاب ئرق دقو ، لامعإلاو لامهإلا { ناتغل اهيفو ث ةليقثلا نم ةففخم - اضيأ - نإ يتأتو .٨٤٢ص
 :. وهو دق ىنعمب يتأت امك ١١١(. مقر ةيآ دوه ةروس ميركلا نآرقلا) مهنيفويل امل الك نإو :ىلاعت هلوق
 يقلاملا ٩( مقر ةيآ ىلعألا ةروس ميركلا نآرقلا) ىركذلا تعفن نإ ركذف :ىلاعت هلوقك يئاسكلا نع يكحم
 ينجلا) يدارملا { ٣٢-۔-٢٢ص ١ ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ١٩٠ ص (ىنايملا فص ر)

 ٤٦٢ ٢١. ٨.٠رص (ينادلا
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 تيلط : وحن ملكتملا نم كشلل نوكتو ، فطعلا فورح نم يه وأ :''"ثلانلا

 أ الل انأ اهلكأ ل: وحن عماسلا ىلع ماهبإلل اهب يتؤيو'""4 موي صنو امو
 لوألا ، زاج مأ امهنيب عمجلا عنتما ءاوس نيفوطعملا نيب رييختلل نوكتو "!هه اراه
 مهضعبو } ظاعولا وأ ءاملعلا سلاج : وحن ىناثلاو « ارانيد وأ ابوث يلام نم ذخ :وحن
 واولا ةلزنمب عمجلا قلطمل نوكتو &‘“ةحابإلاب يناثلا ىمسو « لوألا ىلع رييختلا رصق
 . ( د )رعاشلا لوقك

 اهروجف اهيلع وأ اهاقت يسفنل رجاف ينأب ىليل تمعز دقو

 « فرح وأ لعف وأ مسا : ةملكلا وحن ميسقتلل نوكتو ، اهروجف اهيلعو : يأ

 نوكتو & اهنم لك ىلع قدصيف : هتايئزج ىلإ يلكلا ميسقت ةثالثلا ىلإ ةمسقم : يا
 © يقح يضتقت وأ كنمزلأل : وحن ةرمضم نأب اهدعب عراضملا بصنيو ،ىلإ ىنعمب
 يتأ ةتام كي ةنتنحتآو » : وحن - الثم - بارضإلل نوكتو « هنيضتقت نأ ىلإ : يأ
 ام : وحن بيرقتلل نوكتو :")يريرحلا لاق 5 نوديزي لب : يأ `ه«“ك وزت
 لهاجت باب نم وهف 3 عادولاك همالس رصق نملاذه لاقي 6!عدو وأ ملسأ يردأ
 ماقأ وأ نذأ يردأ ام :وحنو ، هرصقل عادولا نم مالسلا بيرقت دارملاو : فراعلا

 .اهثلاثو ب يف )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٥٩.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم)سنوي ةروس ميركلا نآرقلا ٢٤.
 نسحلاو ، ٦٦=٥٦ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نباو ٠١٢ص (نابملا فصر)يقلاملا مهنم )٤(

 ١٨ص ٢ج (نابصلا ةيشاحب ، ينومشاألا حرش) ، نابصلاو ينومشاألاو { ٨٢٢ص (ينادلا ينجلا) يدارملا
 .١!٤٤ص !ج (حيرصتلا) يرهزألا دلاخو 3

 يف لصفملا مجعملا) بوقعي عيدب ليمإ ء ٨٦ص ١١ ج (بداألا ةنازخ) يدادفبلا . ريمحلا نب ةبوتل تيبلا (د)
 .٢٢٢ص ٢ج (ةيبرعلا ةغللا دهاوش

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) تافاصلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٤٧.

 لاضف نب يلع ىلع ةرصبلا يف سرد ، ه٤ ٤٦ ةنس دلو ، يريرحلا دمحم نب يلع نب مساقلا ، يريرحلا )٢(
 ءةحلملاو ، صاوغلا ةرد : هتافلاوم نم ، ينابصقلا دمحم نب لضفلاو 3 يزاريشلا قاحسإ يبأو يعشاجملا
 ©٣٢٦٢ص (نييوغللاو ةاجنلا مجارت يف نييعتلا ةراشإ) يقابلادبع ٤ يناميلا ه ٥١٠ ةنس يفوت ا ةحلملا حرشو
 ١. ٨٠ص ٨ج (نيفلؤملا مجعم) ةلاحك ، ١٢١ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا

 .٢٩١ص (بارعالا ةحلم حرش) يريرحلا (.ه)



.. )-) 

 < < لوص ا لوصق >< >;< >

 .'١”ةماقإلاك ناذألا يف عرسأ نمل لاقي
 دجسع يدنع : وحن درفمب ريسفتلل نوكتف ءايلا نوكسو ةزمهلا حتفب يأ : عبارلا

 ٣: )رعاشلا لوقك ةلمجب ريسفتللو ٢ )لدب وأ نايب فطع وهو بهذ يأ

 يلقأ ال كايإ نكل ىننيلقتو بنذم تنأ يأ فرطلاب ىننيمرتو

 كلذ نوكي الو ، بضغم رظن يلإ رظنت هانعم ذإ هلبق امل ريسفت بنذم تنأ : هلوقف
 اهربخ نم لوعفملا مدقو ، نأشلا ريمض نكل مساو ، بنذ نعالإ

 وأ ديعبلا ءادنل نوكتو ، كريغ فالخب ككرتأ ال : يأ ،سصاصتخالا ةدافإل
 .ا ه 'ناهرب نبا بهذم وهو طسوتملا وأ ئ ) )دربملا بهذم وهو بيرقلا

 تّيَصَق نَلَحَكْلااَمَمَأ لل:وحن طرش مسا يه ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب يأ : سماخلا
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 ") انكيرموزكةتتار مكا : وحن ماهفتسالل نوكتو .")ه ةع ےركذغالف
 : يأ"4 ع نتملا لَعدَمأ ممأ ةعيش ركنم زتتل : وحن ةلوصوم نوكنو صس م إ ر ه مص < م س هم ّ

 ىضرلا ،| ٠١٢ص (ينابملا فصر) يقلاملا س ٢٣٠١ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا : يف وأ يناعم رظنا )١(
 ينغملا) ماشه نبا ، ٦٢٦٢ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٣٦٩ ص ٢٦ج (ةيفاكلا حرش) يذابارتسالا
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 8 ٧٢٢)ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ڵ 5٦؟٥ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب
 (حيرصتلا) يرهزألا ، ١٨ص ٣ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشالا ، ٦٣٣ص ١ج (ىلحملا
 .٠٣٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) راجنلا نبا آ ٤٤١ص ٦ج

 ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ىنغملا) ماشه نبا ، قسن فطع اهنأ ىلإ يكاكسلاو ناخرف نباو نويفوكلا بهذو (؟)
 ٢١٣ ٠١ ص (ىنابملا فصر) يقلاملا ٠8 ٤٠١ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا : يف يأ يناعم رظناو ١٨ص

 عمج) يكبسلا نبا ، ٣٣٢ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا « ١٨ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا
 .٨٣٢٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 مجعملا { عيدب ليمأ { بوقعي إ ١٦٣ ص { عمللا ينج نبا {\ ٥٥٢ ص 0 ينادلا ينجلا ، يدارملا) ريرج هلاق )٣(
 .(٣٠٢ص ث ٢ج ةيرعشلا وحنلا دهاوش يف لصفلل

 بدالاو هابنا) يطفقلا © دادغبب ه ٠ ٢١ ةنس دلو { سابعلا وبأ ئ يدزالا ربكألا دبع نب ديز نب دمحم ي دربملا )٤(

 (ةاورلا هابنإ) يطفقلا ، دادغبب ه ٢٨٦ ةنس يفوت ، برعلا ةيمال حرشو ، بضتقملا و ، لماكلا : هتافلؤم نم
 ١. ٤٤ص ٧ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٢٤٣ص (نييعتلا ةراشإ) يقابلادبع يناميلا ، ١٤٢ص ٣ج

 )٥( هبتك نم ، دادغب لهأ نم 0 ةيبرعلا ءاملع نم ، يدسألا ناهرب نبا يلع ني دحاولادبع 2 ناهرب نبا :

 ةنس يفوت ، ةغللا لوصأو ، عمللاو 2 رايتخالا ٤٥٦ يناميلا ، ٣١٢ص ٢٦ج (ةاورلا هابنإ) يطفقلا . ه
 (مالعألا) يلكرزلا & ٩٩١ص (نييعتلا ةراشإ) يقابلادبع ج٤ ص١٧٦.

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم)صصقلا ةروس ميركلا نارقلا ٢٨.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ةبوتلا ةروس ميركلا نارقلا ٤ ١٦.
 ٦٩. مقر ةيآ (ةيكم) ميرم ةروس مركلا نآرقلا (.ا)



 نكت لوصالا لوصف % < +

 ةفرعم نم الاح وأ ةركنل ةفص نوكت نأب لامك ةفص ىلع ةلاد نوكتو « دشأ وه يذلا

 .")لجرلا اهيأ اي ، سانلا اهيأ اي : وحن لأ هيف ام ءادنل ةلصو نوكتو 3 ملعلا وأ

 افرظ نوكت : يضاملا نامزلل مسا يهو ةمجعملا لاذلا نوكسب ذإ : سداسلا

 وحن هب الوعفم نوكتو ، اهعولط تقو : يأ ،«سسمشلا تعلط ذإ كتئج : وحن

 ةلاحلا هذهاوركذأ : يأ .")ه ةركت اليق رئنكأإ اقزكذآو » :
 حوص سإ س . س سر . صس ر ه ه وس ءم 1 . . -

 مكيف َلَعَج ا مكيلع هللأ ةمعن أوركذأ :وحن هب لوعفملا نم الدب نوكتو
 لعجلا يه ىتلا ةمعنلا اوركذا اهانعمو ، ةيآلا رخآ ىلإ(" ارم كَنمَجَو ءاسأ

 ء'ث)هلاَمَتَيَكَح ةردب ابولق جرال انبر ف: وحن نامز مسا اهيلإ افاضم يتأتو روكذملا
 تسيل :ليقو "ه ريرقت ضف لتكلا ل: وحن ")حصالا ىلع لبقتسملل نوكتو
 نوكتو } يضاملاك روكذملا ع وقو ققحتل ةيآلا هذه يف تلمعتسا امنإو 3'"!لبقتسملل
 © مالكلا ةوق نم دافتسم ليلعتلاو ،‘٨هتقو ىنعم.افرظ وأ 'ماللاك افرح ليلعتلل

 ىلع هتءاسإ تقوو لوألا ىلع هتءاسإل : يأ 2 ءاسأ ذإ دبعلا تبرض :كلوقك 3 نالوق
 نأب ةأجافملل نوكتو ا اهلجأل نوكي ةءاسالا تقو برضلا نأ هنم رهظيو ) ينانلا

 ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ١٢ص ٣ج ، ٥٤١ص ٣ج (لصفملا حرش) شيعي نيا : يف يأ يناعم رظنا )١(
 نبا ، )ص ٤ج و ٣٧١ص ١ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشألا ، ٢٨ص ١ج (يقوسدلا
 6 ٣٢٧١ص ث ٣٣١ص ٣٢ج (دعاسملا) ليقع نبا ، ٨٣٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا
 .٢٨٢ص ٢ج و ، ٥٣١ص ١ج (حيرصتلا) يرهزالا

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) فارعألا ةروس ميركلا نآرقلا ٨٦.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ةدئاملا ةروس ميركلا نارقلا ٢٠.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٨.
 )٥( (ينادلا ينجلا) يدارملا ، كلام نبا مهنم نيرخاتملا نم موق نع يدارملا نسحلا هاكح ص١٨٨.

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) دعرلا ةروس ميركلا نآرقلا ٥.
 ص (ىنادلا ىنجللا) يدارملا 6 ةبراغملا هححص يذلا وهو : لاقو ئ نيققحملا رثكأ نع يدارملا نسملا هاكح )٧() تكس

 ٨ (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . روهمجلا ىلإ ماشه نبا هازعو ج١ ص٨٧.

 رايتخا رهاظ وهو & ٩٨١ص (ينادلا ىنجلا) هيوبيس ىلإ بسنو ث نيرخأتملا ضعب نع يدارملا نسحلا هاكح ()
 .٨٨-٧٨ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ىنغملا) ماشه نبا

 ١٨٩. ص (ىنادلا ىنجلا) يدارملا ٧٨ص ١ ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . نيبولشلا هب لاق ()
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 < > لوصا لوصق < >

 :ليقو ،‘'اكلام نبا راتخم ىلع- انه فرح يهو ، امنيب وأ انيب ةظفل دعب عقت

 ذإ فقاو انأ انيب وأ امنيب : كلذ لاثم ، نامز فرظ : نايح وبأ لاقو ، ناكم فرظ

 :ليقو 0 فالخلا ىلع هنامز وأ فوقولا ناكم وأ ‘ يفوقو هتيج ًاجاف : يأ & ديز ءاج

 .'"اهركذ نع ىنغتسي ذإ ةدئاز ىه امنإو - انه - ةأجافملل تسيل

 '")شفخألا دنعافرح { ةيئادتبا امهنم ةيناثلا نيتلمج نيب يتأت ةأجافملل يه اذإ : عباسلا
 :'"جاجزلاو يرشخمزلا لاقو ‘")ناكم فرظ (ث)روفصع نباو دربملا دنعو &'٠'كلام نباو

 هناكم وأ يجورخ هفوقو أجاف : يأ ، فقاو ديز اذإف تج رخ كلذ لاثمو &')نامز فرظ

()١( 

(٢) 

(٣) 

(٦) 

(٧) 

(.\( 

 . ةغللاو وحنلا ةمئأ نم سلدنألاب ه ٦٠٠ ةنس دلو ، يسلدنألا كلام نبا هللادبع نب دمحم ، كلام نبا
 . قشمدب ه ٦٧٢ ةنس يفوت ئ ةيفاكلاو ئ ليهستلاو ئ وحنلا يف ةيفلألا : هتافل؛وم نم & قشمد لإ لقتناو

 .٣٢٢ص ٦ج (مالعأل) يلكرزلل ، ٥٣١ص ١ج (ةاعولا ةيغب) يطويسلا

 ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا & ١ ٨٤ص (ينابملا فص) يقلاملا ، ٥٩ص ٤ج (لصفملا ح ور) شيعي نب

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ڵ ٠٩١ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ڵ ٨٩ ص ١ج (يقوسدلا
 .٥٧٢ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٩٣٢ص اج

 6"يوحن { طس وألا شفخألاب فورعملا 3 نسحلا وبأ يرصبلا ءالولاب يعشاجلملا © ةدعسم نب ديعس { شفخألا

 ،نآرقلا يناعم ريسفت : هتافلوم نم 0 هيوبيس نع ذخأو © ةرصبلا نكس ش خلب لهأ نم 0 بدالاو ةغللاب ملاع

 يلكرزلا ، ٦٣ص ٢ج (ةاورلا هابنإ) يطفقلا . ه٥١٢ ةنس يفوت ، يناعملا تايبأ حرشو ، قاقتشالاو
 ١٠. ٢ص ٢ج (مالعألا)

 ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . هيلوق دحأ يف نيبولشلا هراتخاو 3 نويفوكلا هيلإ بهذو
 يقلاملاو ب ٨٩ص ٤ج (لصفملا حرش) شيعي نبا هب لاقو ، ٥٧٢ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا . ٤٩-٣٩ص

 ٤٩ ١. ص (ينابلا فصر)

 © وحنلاو ةغللا ءاملع نم ه٩٥ ٠ ةنس دلو ، يمرضحلا دمحم نب نمؤم نب يلع نسحلا وبأ ، روفصع نيا
 يفوت ، حاتفملاو ، عتمملاو ، برقملا : هبتك نم ، نييولشلا ىلع مث ، جابدلا نبا نسحلا يبأ ىلع جرخت
 ةيغب) يطويسلا « ٦٣٢ص (نييوغللاو ةاحنلا مجارت يف نييعتلا ةراشإ) يقابلادبع ، يناميلا . ه٩٦1٦ ةنس
 .٧٢ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٠١٢ص ؟ج (ةاعولا

 © ٤٩ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا © هيوبيس ىلإ بسنو ينج نباو يسرافلا هب لاقو
 ٣٧. ٤ص (ينادلا ينجلا) يدارملا
 هتوتف يف ناك ، ه ٢٤١ ةنس دلو 3 ةغللاو وحنلاب ملاع ، جاجزلا قاحسإ وبأ ، يرسلا نب ميهاربإ 2 جاجزلا
 : هتافلوم نم ، هريغو بلعث عم تاشقانم هل تناكو ي دربملا ىلع ذملتت ، وحنلا ىلإ لامو ث جاجزلا طرخي

 يلكرزلا ، ١١ ٤ص ١ج (ةاورلا هابنإ) يطفقلا . ه ٣١١ ةنس يفوت ، يلامألاو ، قاقتشالاو ، نارقلا يناعم
 .٠٤ص ١ ج (مالعألا)

 ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ٢٧ ٤ص (ينادلا ينجلا) يدارملا « فورخ نياو رهاط نباو يشايرلا هب لاقو
 ٩. ٤ص ١ج (يقوسدلا



  

 ىلع رصتقا هفوقو نامزلا وأ ناكملا كلذ يفف نيريخألا نيلوقلا ىلع ردق نمو 6 هنامز وأ
 ؟'"'ةفطاع وأ ؟'١ !ةمزال ةدئاز اهيف ءافلأ لهو { ةأجافملا ىنعم كرتو ، فرظلا ىنعم نايب

 ردصي امب باجتنف ابلاغ طرشلا ىنعم ةنمضم لبقتسملل افرظ - اضيأ - نوكتو 6 نالوق

 رخا ىلإ حبسف اهباوج و " 4 عملأو هللارصن ءاج ادف : ىلاعت هلوق وحن ءافلاب
 اهلاوز تقو : يأ ، سمشلا تلاز اذإ يلصأ :وحن طرشلا ىنعم نم ولخت دقو ، ةروسلا

 ةيؤرلا دعب تلزن اهنإف ،'‘١ه اوكأ ةرغ أزأرادإو له: وحن يضاملا نامزلل اهئيجم لقيو
 هلاق ليللا نراقم نايشغلا نإف آ 4 ىمل ادإلتلَظ :وحن لاحلل نوكتو ،'`{)ضاضفنالاو

 نأل ، رظن يدنع لاحلل اذه نوك يف : مساقلا نبا لاقو :")يلحملا هعبتو يكبسلا نبا

 لاجلاب ديرأ نا هنألو | ىشغي اذإ اذكف { اهريغب الو لاحب فوصوم ليل هب دري ليللا

 امأو : لاق ، هنيعب تقولا كلذ دري مل هنأ اليل ناك لوزنلا نأ ريدقتب رهاظلاف لوزنلا تقو
 وه يذلا لاحلا ىنعم هب رهظي الف ليلل نراقم نايشغلا نإف - يلحملا ينعي - حراشلا لوق
 .مساقلا نبا مالك . يضاملاو لابقتسالاب هتلباقم ليلدب دارملا وه امك ةثالثلا ةنمزألا دحا

 تررم :وحن ازاجم و ، هب قصلأ : يأ { ءاد هب وحن ةقيقح قاصلإلل نوكتو « ءابلا : نماثلا

 بهذ ظ :لئاق نم زع هلوقك ةيدعتلل نوكتو & هنم برقي ناكمب يرورم تقصلأ : يأ { ليرب

 « ملقلاب تبتك وحن لعفلا ةلآ ىلع لخدت ناب ةناعتسالل نوكتو 5 هبهذأ : يأ "ه مهروتي للا
 : يأ { دنجلاب ريمألا ءاج وحن ةبحاصمللو )١٠) : =ىنَدياذَع اكف ل : وحن ةيببسلل نوكتو

 )١( (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ةعامجو ينزاملاو يسرافلا هب لاق ج١ ص١٧٩.
 .(قباسلا عجرملا) ينج نباو نامربم هب لاق )٢(

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) رصنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١.
 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةعمجلا ةروس ميركلا نارقلا ١١.

 ىتح اهيلإ اوجرخف { ماشلا ريع تلبقأ ذإ ةعمجلا بطخي ناك - نيزم - هللا لوسر نأ ةيآلا هذه لوزن ببس (د-)
 .٨٤٤ص (نآرقلا لوزن بابسأ) دمحأ نب يلع يدحاولا . ةيآلا هذه هللا لزنأف الجر رشع انثا الإ هعم قي مل

 ١. مقر ةيآ (ةيكم) ليللا ةروس ميركلا نآرقلا ()

 )‘١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٣٤٢.

 .٢٧٢٢۔-٦٢٢٦ص ٢ج ، تانيبلا تايآلا ، مساق نيا ()
 ١٧. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ()

 ٠٠ مقر ةيآ(ةيكم) توبكنعلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٠.
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 ةيفرظلاو "هر ذبيةتأمكرصت دقلو » :ىلاعت هلوقك ةيناكملا ةيفرظلل نوكتو « هل نيبحاصم

 ةيحلا كروي : ىلاعت هلوق وحن ةيلدبلل نوكتو ،'"هه ري مههكَمف:وحن ةينامزل
 نوكتو 3 فلأب سرفلا تيرتشا : وحن ةلباقمللو ءاهلدب : يأ ء" ةرخأ ذل
 ءالعتسالل نوكتو & هنع : يأ : 4 ميمعلا ثامَسلآ نفعت ودو ظ : وحن نع لثم ةزواجملل

 نلعفأل هللاب : كلوقك مسقلل نوكتو ، راطنق ىلع : يأ "ه رالتني هنمأ نانم لف:وحن
 اهنأ حيحصلاو ، رظن هيفو""ااولاق اذك ")« ح نسحأ َدَقَو ف :وحن ىلإ لثم ةياغللو ءاذك

 نم لثم ضيعبتلل نوكتو &" اديهش كو ه : وحن ديكوتلل نوكتو 3 قاصلإللانه
 ء'×'}‘)يعمصألاو يسرافلاو كلام نبا هلاق ، اهنم :يأ ،'ُ)ه هلا دابع اهي رقي :وحن

 .٢١0)ةيزاجملا ةيببسلل لب انه ضيعبتلل تسيل : ليقو
 )١( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ١٦٢٣.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) رمقلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٤.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٧٤.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) ناقرفلا ةروس ميركلا نارقلا ٢٥.

 ٧٥. مقر ةيآ (ةيكم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا (د)
 ١٠٠. مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نآرقلا ()
 حرش) ينومشألا هب لاق دقو & ٥٤ص (ىنادلا ىنجلا) دحأل هزعي ملو لوقلا اذه يدارملا نسحلا ىكح )٧(

 ١٢. ص ؟ ج (حيض وتلا ىلع حيرصتلا) يرهزالا دلاخو ٩٢٢ص ٢ ج (نابصلا ةيشاحب ينومشالا

 ٧٩. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نارقلا ()

 ٦. مقر ةيآ (ةيكم) ناسنإلا ةروس ميركلا نآرقلا ()
 ز ه ٢١٦ ةنس يفوت ، ةيبرعلا ءاملع نم & ديعس وبأ يرصبلا كلملادبع نب بيرق نب كلملادبع ي يعمصألا )١٠(

 .٣١٢ص ٢٦ج (ةاعولا ةيغب) يطويسلا ، ٣٤ ٤ص ث ٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، كلذ ريغ ليقو
 )١١( ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . ةبيتق نبا لوق وهو 0 نييفوكلا نع لوقلا اذه لقنو ١ ص6١١٢

 ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ٤٣ { ينومشالا حرش) ينومشالا هب لاقو ، ٣١ص ٣٢ج (حيرصتلا) يرهزألا
 (نابصلا ةيشاحب ج١ صر٢٢٨.

 )١١( اوجلا عمج ا ح رش) , لحملا هاكح ١ ص ٣٤٣.
 ح ب ح . رظناو 7 ٩ ، ح (لصفملا حرش) شيعي نبا ٨ ص؟٢٢ .

 فصر) 6 ٤٩٢ ص ١ج (يجاجزلا لمج حرش) روفصع نيا ، ١٢ ص ٢ ج (حيرصتلا) يرهزألا
 ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلآ ، ١ ٨٠ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ٠٢٢ص (ينابملا
 6 ٢٤٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٦٢ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ۔٣١٢ص
 ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) يتومشألا { ٣٢ ٤ص ١ج (ةيفاكلا حرش) يذابارتسإلا يضرلا
 ، ٥١٤ص ٢٦ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٧٢٦٢ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٦٢٢ص
 .٦٣٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا



 ريغ وأ ابجوم تيلوأ ءاوس درفم اهيلو اذإ اميف فطعلل يه & لب : عساتلا
 لقنت يهف ، اورمع لب اديز برضأ و « ورمع لب ديز ءاج بجوملا لاثم بجوم
 بجوملا ريغ لاثمو ، فوطعملا ىلإ هنع توكسم هنأك ريصيف هيلع فوطعملا مكح

 هيلع فوطعملا مكح ررقت . ارمع لب اديز برضت الو « ورمع لب ديز ءاج ام
 بارضإ امإ : ةلمج اهتيلو اذإ اميف بارضإلل نوكتو ،فوطعملل هدض لعجتو
 مهلوق تلطبأ ''»ه يحلاب مهءاج لب ةنح ۔وي هولوقي مأ ف :وحن هتيلو امل لاطا
 ضرغ ىلإ ضرغ نم لاقتنا بارضإ وأ ، هب نونج ال قحلاب يئاجلا نأل ، ةنج هي
 ٠٢4": انه ن ورتَع ىف عيترأم لب نئنلنيالومو ولإ ةلم تكنو »:وحن
 .'")هل ةلطبم ريغ هلاح ىلع قاب - انه - لب لبق ام مكحف

 مهلوقك اهتلصو نأ ىلإ ةفاضإالاو بصنلل مزالم ، ريغ ىنعمب مسا وه « ديب : رشاعلا
 مهضعب لمح هيلعو ،‘؛زجأ نم ىنعمبو :ليق ، ليخب هنأ ديب لاملا ريثك نالف :
 نم حصفأ مه نيذلا : يأ ،'}رشيرق نم ينأ ديب داضلاب قطن نم حصفأ انأ :ثيدح

 انأ : ىنعملاو ، برعلا ريغ ىلع اهرسعل ركذلاب داضلا صخ و ، مهحصفأ انإف اهب قطن
 هبشي امب حدملا ديكأت نم هنأو 3'")ريغ ىنعمب ثيدحلا يف ديب نإ : ليقو ، برعلا حصنأ
 .ةيعيدبلا تانسحملا نم ع ون وهو » مذلا

 ٤ مكحلاو بارعإلا يف كيرشلل نوكت فطع فرح يهو { من :رشع يداحلا

 )١( مقر ةيآ(ةيكم) نونمؤملا ةروس ميركلا نآرقلا ٧٠.
 )٢( مقر ةيآ(ةيكم)صصقلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٢-٦٣.

 )٣( (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ٠٣٢ص (ينابملا فصر) يقلاملا : يف لب يناعم رظنا ج١ ص؛٠ ٦!١،
 ينومشألا حرش) يفومشألا ، ٥٣٢ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا « ١٥٢ص ٢٦ج (رارسألا فشك) يراخبلا
 حرش) راجنلا نبا آ ٧٧٣ص ٢ج (ةيفاكلا حرش) يذابارتسإلا يضرلا آ ٦٨ص ج (نابصلا ةيشاحب

 (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٠٦٢ص ١ج (رينملا بكوكلا ج٦٢ ص٤ ٥٥ ، (حيرصتلا) يرهزألا ج٢
 ص١٤٧ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص٢٢٨.

 )٤( ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا هب لاق ١٢٢.

 يجقواقلا ڵ ٠٠٢.ص ١ج (ءافخلا فشك) ينولجعلا {| ٦٣١ص (ةعوفرملا رارسألا) يراقلا يلع الم ()
 .٩٤ص (ع وصرملا ؤلؤللا)

 نبا : يف ديب يناعم رظناو ، ١٦٢٣ ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) كلام نبا نع ماشه نبا هاكح )٦(
 .٥٠٤ص ٢٦ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٣٤ ٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا
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 ءيجم ىخارت"'ااذإ « ورمع مث ديز ءاج : كلوقك ، حصألا ىلع ةلهملاو بيترتللو

 :ىلاعت هلوقب نيلدتسم "بيترتلاو ةلهملا ركنأ ةاحنلا ضعبو ، ديز ءيجمب نع ورمع
 - م صم وص ,سو س سرس < _ ۔ ِ . 212١١

 قلخ ىلع مدقتم لجعلاو 5" اَهَجَراَهَتم َلَحَج مث ةدح ںيقَت نت ركت
 ليطن الف { ٤) )لوبقلا ةغئاس ةب وجأب هوحنو اذه نع اوباجأو اعطق تاقولخملا

 .راصتخألا انضرغ ذإ 2 اهركذب

 مسال ةراج امإ : ذئنيحو & ابلاغ ةياغلا ءاهتنال ىه { ىتح : رشع ىنانلا
 ٠ . ع ٥ ى ۔ م م .۔َ”ے مس س 8 ۔ هم .

 لعفلاو نا نم كوبسم لووم وا ئ ٤ زه رجل ١ علطم نلتح ىه ملس ظ :وحب حيرص

 ) س ےس ' صس ے مص .

 "هعوجر ىلإ :يأ عجري نأ ىلإ : يأ ،©`) هه موُمانيلل يتي قحو وحن وأ ك

 .نإ ي ف )١(

 يقلاملا هازعو ، برطق نع سرفلا نب معنملادبع هاكح و ي ءارفلا نع لوقلا اذه شفخألاو يفاريسلا ىكح )٢(
 .٧٢٤ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا \ ٢٥ ٠ص (ينابملا فصر) يقلاملا ، نييفوكلا ىلإ

 ٦. مقر ةيآ (ةيكم) رمزلا ةروس ميركلا نآرقلا ()
 ةيرذ جرخأ ىلاعت هللا نأ : اهنمو 6 ينمزلا بيترتلل ال يركذلا بيترتلل ةيآلا يف مث نأ ةبوجالا هذه نم )٤(

 & ينمزلا بيترتلا نم اهلصأ ىلع مث نوكت هجولا اذه ىلعف 3 ءاوح كلذ دعب قلخ مث ، رذلاك هرهظ نم مدا
 ينومشالا ، ٠٣٤-٩٢٤ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ب ٧٢١ص ١ ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا
 ٧٢. ص ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش)
 ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٦٢١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا : يف مث يناعم رظناو
 نبا ، ٧٦٢ص ٢٦ج (ةيفاكلا حرش) يذابارتسإلا ىضرلا & ٦٢٤ص (ينادلا ينجلا) يدارملا أ ٦٤٢ص
 ء١٧ص ٢ج (ينومشالا حرش ىلع نابصلا ةيشاح) نابصلا ، ٢٧٣٢ص ١ج (رينملا بكوكلا حرث) راجنلا
 ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٤٠ ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزألا ، ٤ ٥ ٤ص ٢٦ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا
 .٦٢٢ص اج (سمشلا

 ٥. مقر ةيآ (ةيكم) ردقلا ةروس ميركلا نآرقلا (د)
 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) هط ةروس ميركلا نآرقلا ٩١.

 :لاوقأ ىلع ؟الوأ اهلبق اميف لخدي له اهرورجب يف ءاملعلا فلتخا )٧)
 رثكأو شيعي نباو يرشخمزلاو يسرافلا يلع يبأو جارسلا نياو دربملا نع يدارملا هاكح 5 لخاد هزأ سأ
 (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا 3 نيققحملا نع يماصعلا هاكحو ٥. ٥٤ص (ينادلا ىنخجللا) يدارملا  نيرخأتملا

 .٦١٤ص ٢ جح

 نييعجرملا رظنا) كلذ ىلإ اراشأ ءارفلاو هيوبيس نأ ركذو & كلام نبا هب لاق \ همدعو لوخدلا لمتحي - ب
 .(نيقياسلا
 (ىنادلا ىنجلا) يدارملا ڵ ١٦١ ٥ص ٨ج (لصفملا حرش) شيعي نبا . ينامرلاو ءارفلا نع يكحم وهو .حابصلا ىتح ليللا مانيل هنإ : مهلوقك 3 ءزج ريغ نكي ملام لخدي -ج
 .٦١٤ص ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ء ٥٤٥ص



  

 ٦ا۔ !ه ۔إم

 & وحن وندلا يف ةياغل وأ ، ءاملعلا ىتح سانلا تام وحن ولعلا يف ةياغل ةفطاع
 لوقك ةيمسا ةلمج اهدعب أدتبي : يأ 5 ةيئادتبا امإو ، ءاسنلا ىتح جاجحلا مدق
 .( ١ 'رعاشلا

 لكشأ ةلجد ءام ىتح ةلحجدب اهءامد جم ىلتقلا تلاز امف

 ِتدَسَتَل مهوأ حلا لهنمو 5 ةيدوألا ليست ىتح رطملا رثك : مهلوقك ةيلعف وأ

 ملسأ وحن ليلعتلل نوكتو ، عفان ةءارق ىلع لوقي عفرب ")ه نمو يألاو ثوكملا
 ‘")رعاشلا لوقك اردان ءانثتسالل ئجتو { اهلخدتل : يأ ةنجلا لخدت ىتح

 ليلق كيدل ام دوجت ىتح ةحامس لوضفلا نم ءاطعلا سيل

 .عطقنم ءانثتسا وهو ، دوجت نأ ىلإ : يأ

 ول اورَمَك ذلا دري امب : وحن ريثكتلل يتأتو ، بر : رشع ثلاثلا
 مهلاح اونياع اذإ ةمايقلا موي كلذ ينمت مهنم رثكي هنإف 6'١٠ه ييل اؤاك
 ليلد ال : لاقو ، ةاحنلا ضعبل يناروكلا هبسنو ، اولاق اذك نيملسملا لاحو
 اهنأب اهنع باجي نأ نكمياهنأ عم ةيآلا رهاظ نم اوأر ام الإ كلذ ىلع مهل
 تناح امبرف نوشوهدم باذعلا يف نوقرغتسم مهنأل ، ليلقتلل ةيآلا يف

 هل سيلو دولوم برألا : هلوقك ليلقتلل يتاتو 'ثمالسإلا اونمتف ةقافإ مهنم
 صتخت الو : يكبسلا نيا لاق - مالسلا هيلع - ىسيع : ينعي ، تيبلا "لبأ

 لصفملا مجعملا) بوقعي عيدب ليمإ ى ٩٢٤ص ٩ج (بدألا ةنازخ) يدادغبلا .يميمتلا ةيطع نب ريرج هلاق )١(
 ٢٦٣. ص ٦ج (ةيبرعلا ةغللا دهاوش يف

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢١٤.

 بوقعي عيدب ليمأ ڵ ٣٧ ٠ص ٣ج (بدألا ةنازخ) رمع نب رداقلادبع 2 يدادفبلا . يدنكلا عنقملا هلاق )٣(
 .٥٨٧ص ٢ج (ةيرعشلا وحنلا دهاوش يف لصفملا مجعملا)

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) رجحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢.
 .٢٢٢ص (٤ ٢ج تانيبلا تايآلا ‘ مساق نبا ( > )

 ةنازخ) يدادغبلا . ةارسلا دزأ نم لجر هلاق تيبلاو ، ناويأ هدلي مل دلو يذو ، هزجعو تيب ردص اذه )٦(
 .٨٩١ص ٨ج (ةيبرعلا ةغللا دهاوش يف لصفملا مجعملا) بوقعي عيدب ليمإ ١٨٢ص ٢٦ج (بدالا



  

 < < لوص ا لوصق < >;<

 .كلذ معازل افالخ _ ريثكت الو ليلقتب : ينعي امهدحأب

 . ه ناقاهتلَع نملك : ىلاعت هلوقك يسحلا ءالعتسالل اهتقيقح و ىلع : رشع عبارلا

 ةبحاصملل نوكتو ،'"هه متب لع نسلا صَتب اننَمَك دَتلو»:ىلاعت هلوقك يونعلل وأ

 ةزواجملل نوكتو " هبح عم : يأ ٠" ۔دبحح لع َلاَمَلَا قار : وحن عم ىنعمب

 ظ :وحن ماللا ىنعم.ليلعتلل نوكتو 3 هنع : يأ ، ديز ىلع تيضر : كلوقك ىنعمب

 :مهلوقك ةيفرظلل نوكتو 3 مكايإ هتيادهل : يأ "" كدَحام للَع ةلأ اوُنَرَكُلو
 2 م م حرو ےس ے ےص ےم

 تقو يف : يأ ا 3 "همادقأ نم ةل 7 نيح ل ةنيدمل ١الخدو ط هنمو ةتغب نيح ىلع ةئيج

 هعينص ءوسل ةمحرلا قحتسي ال نالف : كلوقك نكلك كاردتسالل نوكتو « مهتلفغ
 فلحأال - ةلي هلوقك ةدئاز يتأتو ، هنكل : يأ هللا ةمحر نم سأيي ال هنأ ىلع

 ليلقتلل ليقف « بر ىنعم يف فالخ ءاملعللو ، ٦٤٣ص ١ج ى يلحملا حرشب عماوجلا عمج ، يكبسلا نبا )١(
 بكاوكلا) لدهألاو ، ٦٢ص ٨ج (لصفملا حرش) ةيشاحب شيعي نبآ ، شيعي نباو يرشخمزلا هب لاق
 (ينادلا ىنجلا)يدارملا نسحلا هححصو « ٨١ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزألا دلاخ و ، ٧١٤ص ٢ج (ةيردلا
 روفصع نبا هاكحو ، ٦٤١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) رثكألا ىلإ ماشه نبا هازعو « ٩٢٤ص

 هب لاق ،ريثكتلاو ليلقتلل اهنإ : ليقوَء ٠٠٥ص ١ج (يجاجزلا لمج حرش) نييوحنلا نم نيققحملا نع
 بهذم وهو « ريثكتلل اهنإ : ليقو ، ١ ٦٤ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ةعامجو هيوتسرد
 وهو سردان اهب ليلقتلاو ، ريثكتلل نوكت ام رثكأ اهنإ : ليقو ليلقتلل نوكت ام رثكأ اهنإ : ليقو يسرافلا نبا
 ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشألاو ، ١ ٦٤ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نباو كلام نبا لوق
 قايسلا نم دافتسم كلذ لب « ريثكت الو ليلقتل عضوي مل تابثإ فرح اهنإ : ليقو ، ٦٣٢ص ٢٦ج (نابصلا
 )روفصع نبا ، ٦٢ص ٨ج (لصفملا حرش) شيمي نيا ، راختفالاو ةاهابملا عضوم يف ريكثتلل اهنإ : ليقو ك
 يدارملا ڵ ٦٤١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا & ٥٠ ٠ص ١ج (يجاجزلا لمج حرش
 ينومشالا حرش) ينومشأآلا « ٧١٤ص ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا 3 ٤٠ ٤ - ٩٢٤ص (ينادلا ىنجلا)
 .٨١ص ٢٦ج (حيرصتلا) يرهزألا ، ٦٣٢ص ٢٦ج (نابصلا ةيشاحب
 اورفك نيذلا دوي امبر : ىلاعت هلوقك 0 برو ، برو ، لامعتسالا ف رهشألا ىهو بر : يه تاغل برلو

 :رعاشلا لوق هنمو برو ٦( مقر ةيآ & رجحلا ةروس ميركلا نآرقلا) نيملسم اوناك ول
 ، تبرو ، برو ، برو ، تبرو ، برو ، لضيهب تقفل سرم لضيه بر : هنإف باذقلا بشي نإ ريهزأ
 .٥ص (ةاحنلا ةركذت) نايح وبأ . ٢٦٩ - ٢٧٠ ص (ينابلا فصر) يقلاعلا . تبرو ، تبرو

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) نمحرلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٦.

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ٥٥.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٧٧.
 ١٨٥. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا ()

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) صصقلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٥.
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 يه : ليقو ، انيمي فلحأ ال : يأ ')ريخ وه ام يتآ الإ اهنم اريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع
 لوخد نم عنام الو '")ادبأ فرح : ليقو 5 اهيلع رجلا فرح لوخدل 5""اادبأ مسا

 قوف ىنعم" ةلقب حصألا ىلع امسا نوكت اهنإ : يكبسلا نبا لاقو « رخآ ىلع فرح

 الع امأو ،‘هقوف نم : يأ ، حطسلا ىلع نم تودع وحن ةراجلا نم اهيلع لخدت ناب

 اذه ىلعف 5 4 ضتركلآ ق لاَمَل تون لو ظ : ىلاعت هلوق هنمو ا لعف وهف ولعي

 .ةنالثلا ةملكلا ماسقأ تلمكتسا دقف

 لك يف بيقعتللو يركذلاو يونعملا بيترتلل نوكت ةفطاعلا ءافلا : رشع سسماخلا

 ةرصبلا لخدو ، ديز مايق بقع ورمع مايق ناك اذإ ورمعف ديز ماق : لوقت هبسحب ءيش
 نيب نكي مل اذإ هل دلوف ديز ج وزتو 5 امهنيب الو ةرصبلا يف تمقأ نكت ملاذإ ةفوكلاف
 لمتشم وهف ، بيقعتلا عم اذهو « هتمدقمو ئطولاو لمحلا ةدمالإ ةدالولاو جوزلا

 وحن لمجب ىلع لصفم فطع يف وهف يركذلا بيترتلا امأو ، يونعملا بيترتلا ىلع
 ةر اولاقف كلذ نم ربكأ ىسوم اولأس دقن '")ه اراكتآ نمل هنر متأم ال:

 “ه رركتملا ىوقم رقبلت اهبف تيا ههج بآ اولخناك 4 ةرهَج هلل
 مقر ، نيميلا يف ءانثتسالا باب 3 ناميألا تارافك باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ )١(

 انيمي فلح نم بدن باب ، نامألا باتك (يوونلا حرشب يراخبلا حيحص) ملسمو ، ٦٧١٨ ثيدحلا
 ١٦٤٩. ثيدحلا مقر .. اهنم ريخ اهريغ ىارف

 ماشه نبا . هيلوق دحأ يف نيبولشلاو زوزعم نباو يديبزلاو ةوارطلا نباو فورخ نباو رهاط نبا هب لاق )٢)

 .٢٣٧٤ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا {©“١٥٠٥١١ص ١ ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا)

 )٣( (ينادلا ينجلا) يدارملا . ءارفلا هب لاق ص٤٧٤.

 فصر) يقلاملاو آ ١ ٥٥ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ىنغملا) ماشه نبا هب لاقو & نييرصبلا نع روهشملا وهو )٤(
 (نابملا فصر) يقلاملاو . ١٥ ٥ص ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) يرشخمزلاو لدهألاو ش ٢٢٣ ٤ ص (ينابملا

 ٨ج (لصفملا حرش) شيعي نباو ، ٤١ ٤ص ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) يرشخزلاو لدهالاو ، ٣٣٤ص
 فشك) يراخبلا : رظناو & ١٨٤ص ١ ج (يجاج لا لمج حرش) دربملا نع هاكحو روفصع نباو ء ؟٢ص

 (ينادلا ىنجللا) يدارملا 5 ٧٤٢ص ١ ج (يلحلملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا {| ٢ ص٥ ٢٢ ح (رارسألا

 ۔٨٢٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧٤٢ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٤٢ ٠ص

 ٨٢. مقر ةيآ (ةيكم)سنوي قروس ميركلا نآرقلا (د)
 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) ةعقاولا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٥-۔-٣٦.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٥٣.
 ٩. مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا ()
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 هبر نم مدآ ىقلتف 6١4 ولع صفق وم هيركف لف : وحن بيقعتلا اهمزاليو هيبتلل نوكتو
 باوجلا نأل باوجلل ةطبارلا نع ةفطاعلا ركذي اوزرتحاو "") ٍةَيلَع انإف تاملك
 باوجلا ببستي ال دقو 7 ةنجلا لخدي وهف ديز ملسي نأ وحن طرشلا نع ىخارتيدق

 نيفرظلل نوكتو يف : رشع سداسلا """ اب مه مهتت نرف وحن طرشلا نع
 يناثلاو 0'}ههل تدوعت مايأ ف هلا اوركنأو ف : وحن لوألا ، يناكملاو ينامزلا
 اولْعَدأ لاما : وحن عمك ةبحاصملل نوكتو ٦‘، مدسلا ق دوتع رشناو : وحن

 باص ديفتسم ىف ركسلل وحن { ليلعتلل نوكتو ، مهعم يأ "4 تتَعدَق رمأف
 ليلعتلل ال ةيببسلل - انه - يف نأ يدنع يذلاو 0 هيف متضفأ ام لجأل : يأ 3 ) مظع

 ٠٠4. للا عوذج يف مُكَتَلَسأَلول : وحن ءالعتسالل نوكتو ،'هنيرسفملا رثكأ هيلعو ك
 نوكتو 3 اهوبكرا لصألا ذإ 00١4 اهف أوبكيآ : وحن ديكوتلل نوكتو اهيلع : يأ

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) صصقلا ةروس ميركلا نارقلا ١٥.
 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا ٣٧.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ١٦١.

 :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتساو - ءافلا يأ - اهيف مزلي ال بيترتلا نأ نييفوكلا نع يقلاملا ركذ : هيبنت )٤(
 ةيآلا ناب مهيلع درو 0 ٤( مقر ةيآ فارعألا ةروس ميركلا نآرقلا) انسأب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق مكو
 ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هلوقك 5 انسأب اهءاجف 5 اهكالهإ اندرأ ريدقت ىلع ةلوؤم
 فصر) يقلاملا . مايقلا متدرأ اذإ : يأ ، ٦( مقر ةيآ ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا) مكهوجو اولسغاف
 : يف ءافلا يناعم رظناو ، ٩٣١-٨٣١ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزألا : رظناو { ١٤٤۔=٤ ٤.٠ ص (ينابللا
 فشك) يراخبلا « ٢٧١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ٠ ٤ ٤ ص (ينابملا فصر) يقلامل
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ١٦ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ، ٨٣٢ص ٢ج (رارسالا
 بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ١٧ص ٣ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشألا ، ٨٤٣ص١ج
 ١٣٩. ص ٦٢ ج (حيرصتلا) يرهزألا ٥٤ ٢ص ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ٣٣٢ص ١ ج (رينملا

 .٢٢٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا . ٥٦٢ص ٢ ج (ةيفاكلا حرش) يذابارتسالا يضرلا

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا ٢٠٢.

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٨٧.

 )٧( مقر ةيآ (ةيكم) فارعألا ةروس ميركلا نارقلا ٣٨.

 )٨( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤ ١.

 ١. ٦٥ص ٣٢٢٦ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ()
 )١٠( مقر ةيآ (ةيكم) هط ةروس ميركلا نآرقلا ٧١.

 )١١( مقر ةيآ (ةيكم) دوه ةروس ميركلا نآرقلا ٤١.
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 مُكذَرذَي جوأ كنلا يواجر كين نيزل لكَج ف وحن ءابلا ىنعمبةيسم
 ىنعمو ، ةيفرظ - انه - اهنأ ىلع رثكألاو هببسب مكرثكي يأ : لعجلا يف : يأ ء'٨٠هه ليف
 ةلل : وحن نم ىنعمبنوكتو ، اهيلإ : يأ ""ه رتهيكوتأ ف رهنأ ايذرقل: وحن لإ
 .")هنم : يأ ‘")هالوثر مهيف تمت

 : وحن ةرمضم نأب اهدعب ع راضملا بصنيف ليلعتلل نوكت يك : رشع عباسلا
 ماللا اهيلع لخدت نأب ةيردصملا نأ ىنعمب نوكتو « كارأ نأل : يأ كارأ يك تئج
 اهيلع لخدت نأب ةيردصملا نأ ىنعمب نوكتو ، كارأ نأل :يأ & كارأ يك تئج : وحن

 .'}ىنمركت نأل : يأ ، ينمركت يكل تئج :وحن ماللا
 ںیقن 13 : وحن ركنملا هيلإ فاضملا دارفأ قارغتسال يهو لك : رشع نماثلا

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ىروشلا ةروس ميركلا نآرقلا ١١.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ميهربإ ةروس مركلا نآرقلا ٩.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ١٦٤.

 )٤( (يجاجزلا لمج حرش) روفصع نبا ، ٠٢.ص٨ج (لصفملا حرش) شيعي نبا : يف يف يناعم رظنا ج١
 ص  68٠١١ص (ينابملا فصر) يقلاملا ٤٥٠  0ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ١ ص ١٠ يدارملا

 راجنلا نبا ڵ ٥٢٢ص ٢٦ج (نابصلا ةيشاحب ، ينومشاألا حرش) يىنومشاألا { ٠٥٢ص (ينادلا ينجلا)

 (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٣١ص ٢٦ج (حيرصتلا) يرهزألا « ١٥٢ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) ج٢
 ص٤ ٤١ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص٤ ٢٨.

 :(حامرطلا) رعاشلا لوقك لعفلا ىلع ماللا تلخد اذإ امأ ()

 او داك يذل ١ رمأل ا ١ وغلبي دقف هيف مهيقحليل يك ميمت رصنب و داك

 ، لوؤملا ردصملل ةراج نوكتف ، لعفلا نيبو اهنيب ماللا لصفل - انه - ةبصان نوكت نأ زوجي ال يك نإف
 ماللا اهيلع تلخد اذإ امأ ، ينمركت نأ يك تئج : كلوقك رجلل نيعتت ةيردصملا نأ اهدعب تءاج اذإ اذكو
 : رعاشلا لوقك ةيردصملا نا اهدعب تءاجو

 ىتبرقب ريطت نأ اميكل تدرأ

 .نأل ةفدارم وأ مالل ةفدارم نوكت نأ : نالامتحا اهيفف
 ىنجلا) يدارملا ، ٤١٩١ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ! ٠٩ص (ينابملا فصر) يقلاملا
 نبا 0 ٢١١ - ٠١٢ص ٣٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشاألا حرش) ينومشالا ، ٢٦٥ - ٤٦٣ص (ينادلا
 ٢ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٢٣ ٠ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزالا & ٩٦-٨٦ص ٣ج (دعاسملا) ليقع
 اومهفتسا اذإ مهلوقك ةيببسلا ةلاحلا هذه يف ديفتو { ةيماهفتسالا ام عم اراج افرح يك نوكتو .٦٦٤ص
 ؟تلعف ببس يال يأ ؟هيمك :ءيش نع

 (ةقباسلا عجارملا رظنا)

 عقلب ءاديبب انش اه < 2_۔ ؤ
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 ديبعلا لك وحن فرعملا عمجللو .""ه نويف موتل امي يبزح لكل ء )هثل ةقب
 افرعم ادرفم هيلإ فاضملا ءازجأ قارغتسال نوكتو ، ةاكز اهيف مئاوسلا لكو اوؤاج

 .'"١هئازجأ لك : يأ « نسح لجرلا لك وحن

 تنج ه سانلل بش رزلا كلاو >: وحن ةراجلا ماللا : رشع عساتلا
 .ملاعلل ماركإلا : وحن قاقحتسالل نوكتو ، ملعتلا لجألو نييبتلا لجأل : يأ ، ملعتال

 3هريغ اهيف هكراشي ال اهب صتخي يذلا وه : يأ ، نموملل ةعافشلا وحن صاصتخاللو

 ةبقاعلا يهو ةروريصللو {ؤث)ه نيركلا ينامو توتلا ىنام يو : وحن كلمللو

 ةبقاع اذه :يأ 8٠4 ابرَحَو اؤذَع مل ةركل كرتف لاء رثت : وحن
 نم مكل َلَعَج ةناو » : وحن هبشلو ديزل سرفلا تبهو وحن كيلمتللو 5 هايإ مهطاقتل
 : وحن يفنلا ديكوتلو ٨" هَدمَحَو يب مكيرأ ن مكل َلَعَعَاَجَنأركيشل

 يف اهنإف ٠٥" مكرد هتا يكي رك ز ه ةرفتآو مُمبَزَعل ةنا كاكاتو
 ةرمضم نأب ع راضملا هيف بوصنملا هيلع لخادلا ربخلا يفن ديكوتل تءاج هوحنو اذه

 امزال هب بقعتلا دصقب برض نوكيف ، ورمعل اديز برضأ ام وحن ةيدعتلل نوكتو
 َكَبَر ة ل: وحن ديكاتل يتاتو 5 ماللاب هلوهفمو ةزمهلاب هلعاف ناكام ىلإ ىدصتي
 ترس :وحن لإ ىنعمب ىتأتو 6 مال نودب & ديريام لصألا نأل 0٠ "هديرت 4 لاعف

 { اهيلع : يأ 0١١ 4 اكش ناقذَكل تومح ي :وحن ىلع ىنعمبو { اهيلإ : يأ ٤ ةرصبلل

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ١٨٥.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) نونمؤملا ةروس ميركلا نآرقلا ٥٢.
 )٢( (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا)ماشه نبا ج١ ص٦ ٢٠ « (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٢٤٩.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤ ٤.

 ١٠٩. مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نارقلا (د)

 ٨. مقر ةيآ (ةيكم)صصقلا ةروس ميركلا نارقلا )٦(

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٧٢.

 )٨( مقر ةيآ (ةيكم) لافنألا ةروس ميركلا نارقلا ٣٢.
 ١٣٧. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ()

 )٠٠( مقر ةيآ (ةيكم) دوه ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٧.

 )١١( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نارقلا ١٠٧.
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 رمرم و ممر
 وحن دنع ىنعمبو { هيف :ي [ )6١( : ةميقلا ميل طلا نزومل عضنو ظ وحن يف ىنعمو ٠

 ب ظ .( ١يردحجلا ةءارق اهيلعو ، هعولط دنع : يأ رجفلا عولطل موصلا بجي :

 ينأتو "مهايإ ةنيمم دنع : يأ "ميلا فيفختو مالا رسكب" ١ممج نلك
 نم ىنعمب يتأتو اهكولد دعب : يأ 8 يمقلا كلدل ةوصلا رقأ : وحن دعب ىنعم
 بذلا َلاَتَو ط : ل اعت هلوقب هولثمو نع ىنعمبو هنم : يأ كاخ ارص هل تعمس : مهلوقك

 ء(}مهقح يفو مهنع اولاق : يأ 6ث)هةيآرنوقََساَماَحعَداكول ارئماءَتزَللازَقك
 ةراجلا ريغ ماللا امأ و ] لمأتيلف مهنع هلوقل رياغم مهقح يف هلوق نأل ؛رظن هيف يدنعو

 ءادتبالا مالك ةلماعلا ريغ اهنمو 3 هتعس نم ةعس وذ قفنيل : وحن ةمزاجلا ماللا اهنمف

 .'_ ورمع نم نسحأ ديزل ')هةبمَردَمأ مأل ف :وحن

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ءايبنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٧.

 نبا نع ةتق نب ناميلس نع ةءارقلا ذخأ 6 يرصبلا يردحجلا جاجعلا حابصلا يبأ نبا مصاع . يردجلا ) ( ٢

 رمع نب ىسيعو ناميلس نب مالس رذنملا وبأ هيلع أرقو { رمعي نب ىمحيو مصاع نب رصن ىلع أرقو 1 سابع

 ٣٤٩. ص ١ ح (ةياهنلا ةياغ) يرزجلا . ه١ ٢٨ ةنس يفوت ‘ يفقثلا

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ق ةروس ميركلا نآرقلا ٥.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ٧٨.

 )٥( مقر ةيآ (ةيكم) فاقحألا ةروس ميركلا نآرقلا ١١.

 )٦( (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . ليلعتلا مال يه : كلام نبا لاقو ‘ بجاحلا نبا نب لاق ج١

 ص٢٢٥ ، (حيرصتلا)يرهزاألا ج٢ ص١٢.

 )٧( مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٣.

 :ةرقبلا) ةريبكل تناك نإو وحن ةليقثلا نم ةففخملا نإ دعب ةعقاولا يهو . ةقرافلا ماللا ةلماعلا ريغ ماللا نمو )٨(
 نوكتو 7 ةليقثلا نم ةففخم نإف مئاقل ديز نإ : تلق اذإف ، ةيفانلا نإو ةففخملا نإ نيب قرفت يهو ٥ ١(

 . ةقراف اهدعب ماللاو ةيغلم

 ةيلعفلاو ، مئاق ديعسل هللاو وحن ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدتف ، مسقلا باوج عقتو ، باوجلا مال : اهنمو
 الولو ، هعم ترفاسل مناغ رفاس ول : وحنو الولو ول باوجو ٥٧( : ءايبنألا) مكمانصأ نديكال هللاتو وحن
 نال هللاو وحن مسقلا دعب ةعقاولا طرشلا ةادأ ىلع ةلخادلا يهو { مسقلل ةئط وملا ماللا :اهنمو( كترزل ديز

 ١٢(. : رشحلا) مهعم نوجرخي ال اوجرخأ نئل : وحن افوذحم مسقلا نوكي دقو ، كنروزأل ينترز
 ةيشاحب يتغملا) ماشه نبا { ٦٠٣ص (ينابلا فصر) يقلاملا ء ٠٢ص ٨ج (لصفملا حرش) شيعي نبا
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٧٣١۔٣٢١ص (ينادلا ينجلا) يدارملا أ ٩٣٢ص ١ج (يقوسدلا
 .٥٥٢ص ١ ح (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٠٠٥٣ص ١ ح (يلحملا
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 ١6)هطرش دوج ول هباوج ع انتما ةيمسالا ةلمجلا يف هانعم فرح يهو الول :نورشعلا
 ديزف { لديز دوجول ماركإلا ع انتماف { دوجوم دير الول : يأ ل كتمركال ليز الول :وحن

 صيصختلا هانعم ةعراضملا ةلمجلا يفو ئ اموزل هربخ فوذحم أدتبم وهو { طرشلا وه

 لك ىلع هورفغتسا : يأ )0٢ 44 هللآ ترورفَعَتش " الآ ط : وحن ثيثحلا بلطلا : يأ

 ) ءادهش ةمأ هتلعج الوا لث: وحن خيبوتلا ةيضاملا ةلمجلا يف هانعمو « لاح
 .ةقيقحلا يف وه كلذكو ، كفإلا نم هولاق ام ىلع دوهشلاب ءيجملا مدع ىلع مهخبو

 لبقتسمللو « هتمركال ديز ءاج ول : وحن يضاملل طرش ول : نورشعلاو يداحلا
 عقيس ناك ال فرح يه هيوبيس دنعف ةرثكلا ىلعو ي ءاسأ ولو اديز مركأ وحن ةلقب
 .طرشلا : يأ { هريغ عوقول

 نيتبج وم اهدعب ناتلمجلا تناك نإف 5 اهيلع لخدت يتلا لمجلا بسحب اهريسفت نأ حيحصلاو : يقلامل لاق )١)
 اتناك نإو 0 دلاخ دوجول ناسحإلا عنتماف © كيلإ تنسحأ دلاخ الول : وحن بوحجول ع انتما فرح يهف

 ةيفنمو ةبجوم اتناك نإو ، كمركأ مل ديز روضح مدع الول : وحن & ع انتمال بوجو فرح يهف نيتيفنم

 عانتما فرح يهف ةبجومو ةيفنم اتناك نإو ، كيلإ نسحأ مل مناغ الول : وحن بوج ول بوجو فرح يهف
 ماشه نبا : يف الول رظناو « ٢٦٢ص (ينابلا فصر) يقلاملا ، كيلإ تنسحأل ديز مدعالول وحن عانتمال
 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٧٩٥ص (ينادلا ينجلا) يدارملا « ٨٧٢ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا)
 ٢٣ج (دعاسملا) ليقع نبا ڵ ٠٢٢ص ٣ج (دعاسملا حرش) راجنلا نبا ، ١٥٣ص ١ج (يلحملا حرشب
 .٢٦٢ص ٢٦ج (حيرصتلا) يرهزألا ، ٢٨ ٤ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٠٢٢ص

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) لمنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٦.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نارقلا ١٣.
 ليقع نباف : ةرابعلا هذه ريسفت يف نويوحنلا فلتخا دقو ، ٢٤٢ص ٤ج (هيوبيس باتك) هيوبيس )٤(

 ليقع نبا - حرش نأ دعبف 0 هيلاتل همازلتساو هيلي ام عانتما يضتقي فرح اهنإ : كلام نبا لوقك اهلعج

 ملو ، توبثلا بناج ةمزالملا يف ذخاف ، ناك ال فرح : هيوبيس لوق ىنعم اهو : لاق ةرابعلا هذه -
 ام ىلع ينومشالا اهرسف اذه لثمبو س ١٨ ٩ص ٣٢ج (دعاسملا) بيقع نبا 2 ءافتنالا دنع ءافتنالل ضرعتي
 فرح اهنأ نم روهمجلا هيلع ام قفاوي ريسفتب اهرسف دقف ينيمامدلا ةمالعلا امأ ، همالك قايس نم رهظي
 ناك يناثلا ع وقو نأ ىلع ةقباطم لدت ول نأ - هيوبيس يأ - هترابع ىنعمف : لاق ثيح ء ع انتمال عانتما
 نأل ، لوألا عوقو عانتمال يناثلا عوقو عانتما ىلع امازتلا لدتو ، لوألا عوقو ريدقت ىلع لصحي
 حرش) ينومشاألا ، همالك لقن نأ دعب نابصلا ريسفتلا اذه ىلع هقفاوو . موزلملا مدع بجوي مزاللا مدع
 .٦٢ص ٤ج (نابصلا ةيشاحب ينومشالا
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 .١0طرشلا ع انتمال باوجلا عانتما : يأ { عانتمال عانتما فرح يه : هريغ لاقو

 يفتني مث ،'٨هيلاتل همازلتساو هيلي ام ع انتمال هنأ هدلاول اعبت يكبسلا نبا ححصو
 كلذو ، هريغو مدقملا فلخي ملو اعرش وأ ةداع وأ القع همزل نأب مدقملا بسان نإ يناثلا

 ع ررر رمم كم ح 7 _- 4 . ً 7

 ضرألاو تاومسلا يأ 6" اتَدَسَنَل هتا الرةَلع امهف ناكول : ىلاعت هلوقك

 لا يقلاملاو 8 ٥٦٢ص ٤ج (ينومشالا حرش ىلع نابصلا ةيشاح) روهمجلا ىلإ ةرابعلا هذه نابصلا بسن )١(

(٢) 

 : هيوبيس لوق هتافو ، ٨٥٣ص ينابملا فصر) ملعأ اميف مهلك نويوحنلا يف اذك : لاق ثيح ةاحنلا لك
 عانتما ديفت اهنأ اودصق مهناب كلذ يف رذعلا مهل يقلاملا سمتلاو ، هريغ ع وقول عقيس ناك امل فرح اهنإ
 فصر) ع رف هنأل هوربتعي ملف اهيلع لخاد يفنلاو ، لصألا اهنأل ةبجاولا لمجلا يف طرشلا عانتمال باوجلا
 اناسنإ اذه ناك ول : رئاط يف تلق ول كنأ ههجو رظن هيفو { هريغل هدجا مل راذتعالا اذهو ، ٨٥٣ص (ينابمل
 :ىلاعت هلوق كلذكو ، يفن هيف سيل اذه نأ عم 7 ةتباث هتيناويحو 2 اهعانتماب موكحم هتيناسنإف 5 اناويح ناكل
 ٢٧( نامقل) هللا تاملك تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو

 هلاثمأ ةعبسو رحبلا اهدادم مالقأ رجشلا نم ضرألا يف ام نوك ريدقت ىلع ةتباث هللا تاملك دافن مدعف
 .٣٧٢ص (ىنادلا ىنجلا) يدارملا . ىلوأ كلذ مدع ريدقت ىلع دافنلا مدع توبثو

 ناك كلذلف : مالك دعب لوقي ذإ يدارملا مساق مأ نبا مهنم ةاحنلا نم ةعامج ريبعتلا اذه ضتري ملو اذه
 ، عضوم لك يف اعنتمم باوجلا نوك يضتقت اهنأل ، داسفلا اهرهاظ ةرابع ع انتمال عانتما فرح ول ؛مهلوق
 مزليف « ىضم اميف لعفب لعف قيلعت ىلع لدي برح ةيعانتمالا ول :هلوقب اهانعم نع ربع مث ، كلذك سيلو

 ناكل هلوصح ردق ول ذإ هعانتماب اموكحم اهطرش نوك مزليو . اهباوج لوصح اهطرش لوصح ريدقت نم
 طرشلا عانتما عم اتباث نوكي دق هنأل ، ريدقت لك ىلع اعنتمم هنوك مزلي الف اهباوج امأو ، كلذك باوجلا
 دصاقملا حيض وت) مساق ما نبا .هصعي مل هللا فخي مل ول بيهص دبعلا معن - هلإ - باطخلا نب رمع لوقك
 ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشألا - اضيأ - كلذ ضتري مل نممو . ٢٧٢ص ٤ج (كلاسملاو
 مظانلا نبا ، ٢٧ ٤-٣٧٢ص (ينادلا ينجلا) يدارملا نسحلاو . نيدلا ردب نباو كلام نباو ٤ ؟٧٥٢ص
 اهيف ةلالد الو بسحف طرشلا عانتما ىلع لدت اهنأ ىلإ اوبهذ ءالؤهو ، ٧١ ٠ص (كلام نبا ةيغلا حرش)
 يف امك هؤافتنا مزل مومعلا يف طرشلل ايواسم باوجلا ناك نإ نكل 2 هتوبث ىلع الو باوجلا عانتما ىلع
 ردقلا ءافتنا مزلي هنإف طرشلا نم معأ ناك اذإ امأ ، ادوجوم راهنلا ناك ةعلاط سمشلا تناك ول : كلوق

 ادوج وم ءوضلا ناك ةعلاط سمشلا تناك ول : كلوق يف امك طرشلل هنم يواسملا
 .(ةقباسلا عجارملا رظنا)
 ، عناوملا عنم يف يأرلا اذه نع عجر هنكل ، ٢٥ ٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا
 لقن مث ، لوألا لوقلا ىلإ لوقلا اذه رايتخا نع عجر عناوملا عنم يف فنصملا نأ ملعاو : مساقلا نبا لاق
 عانتما فرح اهنأ ىلإ موق بهذو : يكبسلا نبا يأ - هلوق وهو هعوجر ىلع لدي امب يكبسلا نبا مالك
 عانتمالا ىلع اهتلالد ىوعد : دلاولا خيشلا لاق نيققحملا ةعامج اهدرو « نيبرعملا ةرابع يهو © ع انتمال

 ملعاو ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو : ىلاعت هلوق لقمب هريغو وه ضقت مث 7 هب لبق ال امبةضوقنم اقلطم
 امأو ، حيحصلا ظفلب هنع انربع كلذلو كاذ ذإ دلاولا قفاون نحنو اذه - يكبسلا نيال مالكلا - انبتك انأ
 مساق نبا . نييرعملا لوق وهف هيلع برعلا مالك قابطإو ث هيلإ هيوبيس ةرابع دادترا يعدأو نآلا هارأ يذلا
 .٨٤٢ص ٢ج (تانيبلا تايالا)

 )٣( مقر ةيآ(ةيكم) ءايبنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢.
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 نم مكاحلا ددعت دنع ةداعلا قفو ىلع هل هموزلل ةهلآلا ددعتل بسانم امهداسفنف

 هريغ داسفلا بترت يف ددعتلا فلخي ملو { هيلع قافتالا مدعو ءيشلا يف عنامتلا

 دصقلا ناك نإو اهيف لصألا ىلإ ارظن ول ةظفلب دافملا ددعتلا ءافتناب داسفلا يفتنيف

 نإ ال ، رهظأ هنأل ، داسفلا ءافتناب ددعتلا ءافتنا ىلع ةلالدلا :يأ ك سكعلا ةيآلا نم

 كلذو ي يلاتلا ءافتنا مزلي الف ، هيلع ىلاتلا بترت ىف فلخ هل ناك نإ هريغ مدقملا فلخ

 هموزلل ناسنإلل بسانم ناويحلا نإف اناويح ناكل اناسنإ ناك ول : ءيش يف كلوقك
 الف - الثم - رامحلاك هريغ ناويحلا بترت ىف ناسنإلا فلختو ، هنم ءزج هنأل القع

 امك ارامح نوكي نأ زاوجل ناويحلا ءافتنا ولب دافملا عىشلا نع ناسنإلا ءافتناب مزلي

 ،كتمركأ ام ينئجت مل ول : وحن كلذف ماسقإلا ةيقب ةلثمأ امأو ، ارجح نوكي نأ زوجي

 ءافتنا عم هلاح ىلع هيمسقب يناثلا تبقيو ى كتنهأ ينئجت مل ول كتنهأ ام ينتئج ول

 مل ول : كلوقك ىلوألاب امأ ، هءافتنا بسانو ، مدقملا ءافتنا فاني مل نإ هيمسقب مدقلل

 دبعلا معن - ةل _ هنع ليقو -رمع هلوق نم ذوخأملا ثيدحلا يصعي مل فخي

 وهو فوخلا مدع ىلع نايصعلا مدع بتر ثيح &‘")هصعي مل هللا فخي مل ول بيعص
 ىصعي ال هنأ ىنعملاو ، هدصق يف - اضيأ - هيلع بترتيف ‘ بسنأ ولب دافملا فوخلاب
 دقف ،هيصعي نأ نع ىلاعت هل الالجإ هئافتنا عم الو فوخلا دوجو عم ال الصأ لل
 هيصعي الف فوخلا مدع عم ، هيصعي ال ناك اذإ : يأ ، لالجالاو فوخلا هيف عمتجا

 .ىلعألا ناكملاب ةغالبلاو ةغلابملا نم وهو 5 ىلوألاب هدوجو عم

 ةنبال اهنإ يل تلح امل يتبيبر نكت مل ول - ةلي هلوقب هل اولثمو ، ةاواسملاب امأو

 لوأو ، نيدشارلا ءافلخلا يناث ، يودعلا يشرقلا ليفن نب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ، باطخلا نب رمع )١(
 يبأ ةافو موي ةفالخلاب عيوبو ، نينس سمخب ةرجهلا لبق ملسأ ، لثملا هلدعب برضي نينمؤملا ريمأب بقل نم
 (ةباغلا دسأ) ريثألا نيا .ه ٢٢٣ ةنس يفوت ، قارعلاو ماشلا حتف ممت همايأ يفو ، ه ١٣ ةنس - ايو - ركب
 .٥٤ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا . ١ ٥٤ص ٤ج

 ثيدحلا بتك .:رم ء ےش , ف مالكلا اذه رأ ل : صخلتلا ح رش ف هل ق ١ .. اقلا لع الملا اقن )٢(
 ير ١ يلع الم © هنع صحنفتلا هدش عم رمع نع الو _ ةالح _ يبنلا نع ال 1 افوقوم الو ورم اقل ٠" يس يف ع - هر صيخلتل بر وق يكبسل نع ير يلع : ل

 بابرأو نييوحنلاو نييلوصألا مالك يف رهتشا : يجقواقلا لاقو &= ٧٥٢-٦٠٥٢ص (ةعوفرملا رارسألا)

 ٤ افوقوم الو اعوقرم ال ثيدحلا بتك يف هل لصأ الو ئ هعفري مهض عب و 6 رمع نع هيوري مهضعبف ٤ يناعملا

 .٣٢٢ص ٢ج (ءافخلا فشك) ينولجعلا : رظنيو ، ٢١ ٠ص (ع وصرملا ؤلؤللا) يجقواقلا
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 اهنوك مدع ىلع اهلح مدع بتر ثيح ،ا"ظملس مأ تنب ةرد يف '١;ةعاضرلا نم يخأ

 - اضيأ - بترتيف ، اعرش هل ابسانم هنوكل ةعاضرلا نم هيخأ تنب اهنوكب نيبملا ةبيبر

 ةاواسمل ءاوس لوألل هتبسانك اعرش هل وه بسانملا ولب دافملا ةبيبر اهنوك ىلع هدصق يف
 درفنا ول نيفص و اهيف نأل « الصأ يل لحت ال اهنإ :ىنعملا عاضرلا ةمرحل ةرهاصملا ةمرح

 نم يخأ تنب اهنوكو « يل ةبيبر اهنوك امهو « اهميرحت هباجيإ يف ايفاك ناكل امهنم لك
 غ اس كلذلف هصئاصخ نم كلذ نأ رطخ هنأك اهحاكن ديري هنأ ننظ امل ءاسنلاو ، ةعاضرلا
 - لي هللا لوسر اهامسف & هدب ليقو 3 لادلا مضب ةرد اهمسا يهو 5 هداقتعا نهل
 .(٤×")ركنم ربلا لهأب ملعأ هللا مكسفنأ اوكرت ال : لاقو « بنيز

 بسنلا نم يتخأ نكت مل ول اهحاكن كيلع ضرع نميف كلوقك نودألاب امأ
 ضيضحتلاو ضرعلاو ينمتلل ول يتات دقو ، ةعاضرلا نم يتخا اهنأل يل تلح امل

 ول & ينثدحتف ينيتأت ول : وحن ةرمضم نأب اهباوج يف ءافلا دعب عراضملا بصنيف
 نم نوكنف ةرك انل نأ ولف : لوألا نمو ، كوعيطيف دنجلا رمات ول ، كمركأف ينروزت
 بلطلا نأل ، بلطلا ىف ةكرتشم اهلك هوجولا ةثالثلاو ةرك انل تيل : يأ ،‘“انينمؤملا
 يف عمط ال امل ناك نإو ، ضرعلا وهف نيلب ناك نإو ، ضيضحتلا وهف ثحب عقو نإ

 .0}قرحم فلظب ولو اوقدصت : وحن ليلقتلل نوكتو 3 ينمتلا وهف هلوصح
 ءةعاض رلا نم يخأ ةنبال اهنإ يل تلحام يرجح يف يتبيبر نكت مل اهنأ ول ظفلب يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 ثيدح مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو باب & حاكنلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا
 مقر 6 ةبيبرلا مرحت ب اب 6 عاض رلا ب احك (يورونلا حرشب ملسم حيحص ( ملسمو . ٢ ٤ ص ٩ ح ١ ٠ ١ ٥ مقر

 باب ، حاكنلا ، مجعملا (يدنسلا حرشب ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ٩ حج١٠ ص٨؛ ٢! ثيدحلا
 . 0١٩٣٩ ج٢ ص٥٠٧ ٤ ثيدح ( بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 ٢ ١. ٦ص ٨حج (ةباصإالا) رجح نبا . موزخم ينب نم هللادبع نبا دسألا دبع نبا ةملس وبأ اهيبأ مساو ( ٢)

 حرشب ملسم حيحص) ملسم & مكنم ربلا لهاب ملعأ هللا مكسفنأ اوكزت ال : ظفلب ملسم هجرخأ ثيدحلا )٢(
 ثيدح « بنيز ىلإ ةرب مسا رييغتو نسح ىلإ حيبقلا مسالا رييغت بابحتسا باب « بادالا باتك (يوونلا
 .٨٦٣ص ٤١ج ، ٢١٤٢ مقر

 )٤( ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ١ ص٤ ٢٥ - ٢٥٨.

 ١٠٢. مقر ةيآ (ةيكم) ءارعشلا ةروس ميركلانآرقلا )٥) كص

 يف باب « ةاكزلا باتك (حيحصلا عماجلا) قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر ظفلب بيبح نب عيبرلا هجرخأ )٦(
 ثيدح ح لئاسلا در باب 0 ةاكزلا باتك (يئاسنلا نغس) يئاسنلاو © ٨٨ص ٢٤٧ ثيدح ةقدصلا

 هدي يف هيلإ هيعفداف اقرح افلظ الإ هايإ هنيطعت ائيش يدجت مل نا ظفلي يذمرتلا هجرخاو « ٨١ ص هج ٢٦٢
 ١٣٠. ص ٢٦ج ١٦٦٧ ثيدح ى لئاسلا قح يف ءاج ام باي ، باتك (يذمرتلا نتس)
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 ديكوت ديفت الو ، ع راضملل لابقتساو بصنو يفن فرح وه نل : نورشعلاو يناثلا
 يرشخمزلا هيلعو ، امهديفت لب : ليقو &١ةرعاشألا روهمج دنع هدييأت الو يفنلا
 قلطأ اذإ اميف كلذو ةمئألا بطق هحجرو 0 انباحصأ روهمج و "×")ةيطع نباو
 ينأ يف امك . ميقأ ال فالخب دكؤم « ميقأ نل : كلوقف :(‘>فاشكلا يف لاق ، يفنلا

 هلعفأ ال : كلوقك دييأتلا هجو ىلع دكةوم هلعفأ نل : عيش يف كلوقو ، ميقم انأو ميقم

 هقلخ : يأ )هاباجؤ اومل نآل : ىلاعت هلوقك يلاح يفاني هلعف نأ ىنعملاو ءادبأ
 .)')هفاشك يرشخمزلا مالك . اهلاوحأل فانم ليحتسم مانصألا نم

 نمل افالخ هديبأت الو يفنلا ديكوت نل ديفت ال : عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاقو

 .("}»فاشكلا بحاص ىنعي )همعز

 )١( (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ج٤ ١ ص ١٨٩ (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ى ج١

 ص٢٦٠ (تانيبلا تايالا) مساق نبا ج٦٢ ص٢٥٨.

 (فاشكلا) يرشخمزلا ٨٦ص ٦ج فارعألا ةروس نم ٤٣ ١ مقر ةيآ ريسفت (زيجولا ررحملا) ةيطع نبا )٢(
 .٣٠٥١ص ٢ج فارعألا ةروس نم ٤٣ ١ مقر ةيآ ريسفت

 رسفم دمحم وبأ هتينك ه ٤٨١ ةنس دلو { يطانرغلا يبراحملا نمحرلادبع نب بلاغ نب قحلادبع ، ةيطع نبا )٣(
 يبتكلا .كلذ ريغ ليقو ه٥ ٤٢ ةنس يفوت ، زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا : هل يسلدنأ هيقف
 .٢٨٢ص ٢ج (مالعألا) يلكرزلا آ ٦٥٢ص ٢ج (تايفولا تاوف)

 فسوي نب دمحم شيفطأ ، ٥٨ص (منمادلا قحلا) دمح نب دمحأ يليلخلا ٢٠ ٤ص (قراشملا) يملاسلا )٤(
 .شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقب دصقيو ، ٢ ١٤ص ٦ج (دازلا نايميه)

 ةيحانلاب يرشخمزلا هيف متها 7 ةلزتعملا ةمئأ نم يرشخمزلا رمع نب دومح ةمالعلل ريسفتلا ىف باتك ، فاشكلا )٥(
 ريسفتلا اذه ةيمهأل ارظنو ، فئاطل نم هيف ام نيبو زيزعلا باتكلا قئاقد ىلإ هيف راشأ 3 اغلاب امامتها ةيغالبلا
 مساق نب ىيحي ةيشاحو ، ينيوزقلا نمحرلادبع نب رمعل فشكلا ةيشاح اهنم يشاوحلا هيلع تعضو دقف
 .٧٤١ص ٢ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح { فاشكلا دقع لح يف فادصألا ررد اهامس يولعلا

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) جحلا ةروس ميركلا نارقلا ٧٢٣.
 يفنت ال نأ كلذو ، ال هيطعت يذلا يفنلا ديكات : تلق ؟نل ىنعم ام : تلق نإف فاشكلا يف يرشخمزلا مالك ()

 هلوقك ، يلاح يفاني هلعف نأ : ىنعملاو ، ادغ لعفأ نل : تلق اهيفن تدكأ اذإف ، ادغ لعفأ ال : لوقت لبقتسملا
 باتكلا راد ، ٤٥١ص ٢ج فاشكلا ، يرخشمزلا) :٢٢٣( جحلا) هل اوعمتجا ولو ايابذ اوقلخي نل :

 .(م٧٨٩١ -ه ٤٠٧ ١ ةنس ٣ط توريب يبرعلا

 .٠٦٢ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا (ه)

 ةيؤر يف مه دقتعم حيبق وه هوحنو اذه ىلع مهل لماحلاو ب نم مالكلا مامتو أ يف طقس - انه - عقو )٩(
 كلذ ٤٣ ١( :فارعالا) ينارت نل ىسوم باطخ يف ىلاعت هلوق نإ :اولاق ثيح ةرخآلا يف العو لج يرابلا

 .هديؤت الو يفنلا دكؤت نل ةملك نأ ىلع 3 هدعب هاري نأ زوجيف ةصاخ تقولا كلذ يف وأ } ةصاخ ايندلا يف

:
 

 م
 ا

0 

 ٥

 :اير
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 نأ رهظألاو : بهذملا يفنح وهو - يكبسلا نبا ىلعادر يناروكلا لاقو

 الأ ، ةفراص ةنيرقل الإ لامعتسالا نطاوم يف ردابتملا وه ديباتلا نأ عم ديباتلا اهانعم

 اًمِيَم ي متلز ام تلب لبق نيش فسوي مكاج ذَملَو » : ىلاعت هلوق ىلإ ىرت
 .'١١ه الوسر ۔ددتب نمدأ كنبب نك شف كام اةرحتح طب مكج

 - هيلع همالسو هللا ... ىسوم .ل ٤ ديبأتلا ىلع هوفن و بيرالذا

 ألا حربأ نلف لفسوي 1 لوقو ءادبا : يأ ٠٨4". رجنلايوَظ ےزكأنتن»
 ديباتلا هنراق ثيح و ۔'ُ)همارثميي نأ اورتكنيل ل 2 هلوقو 0 4 أ ل ندأي يح
 ىوعد ةريثكلا تالامعتسالا هذه 0 ةرهاظ نوكي هنودبو ؤ ديبأتلا يف اصن نوكي

 اذإ حضاو ينارت نل يف اهب فاشكلا لالدتسا نع باوجلا امأو ، ادج ديعب اهيف ةنيرقلا
 هلوقو ةيؤورلا ع وقو ىلع ةلادلا لئالدلل هرهاظ نع اهفرص بجي دييأتلا يف ةرهاظ انلق

 .فيلكتلا راد يف هانعم ينارت نل :

 دوهيلا ينمت ىفن ىلاعت هنأ ىرت الأ & ايقاب فيلكتلا ماد ام هانعم دييأتلا ديفي انلوقو

 منهج يف دوهيلا نأ عم ٢“(& اوت نو :هلوقب ديلتلا ليبس ىلع تول
 انه - ةيآلا نأ هاوعد و ، دييأتلاو ديكوتلا اهل تبني هارتف (آةعاس لك توملا نونمتي
 يفن يضتقت ةميركلا ةيآلا نأل ةلطاب ىوعد يهف هتقيقح نع ديباتلل ةفراص ةنيرق _

 .ةصاخ ايندلا مهتايح يف توملا مهينمت
 تدافأ ول اهنإ :اولاقو ، هبسحب ءيش لك يف نانوكي ديباتلاو ديكأتلا نأ تملع دقو

 - ةريثك عضاوم يف اهب اهديكأت درو دقو ادبأ هلوقب دكؤت نأ ىلإ تجاتحا امل ديبأتلا

 درو ثيحو ى هفدارمب ظفللا ديكأت باب نم كلذف ديبأتلاب ةدكؤم تدرو ثيح : انلق
 درت دقو  ٧) ي اًيِين] إ مرَيلا ملك نق و : : وحن قافتاب ادييأت ديمنت الف اديقم يفنلا

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) رفاغ ةروس ميركلا نآرقلا ٢٣٤.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم)صصقلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٧.

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نآرقلا ٨٠.
 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) نباغتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٧.

 مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس 5 ميركلا نآرقلا (د) ٩٥.

 )٦( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ج٢ صر٢٥٨-٢٥٩.

 )٧( مقر ةيآ (ةيكم) ميرم ةروس ميركلا نآرقلا ٢٦.



 ادلاخ مكل تلزال مث مكلذك اولازت نل : لئاقلا لوقك ")روفصع نبال اقافو ءاعدلل
 . ٣٢) )لايللا دولخ

 لامتحال روكذملا تيبلا يف ةجح ال : اولاقو ، كلذ اوتبثي مل ةيبرعلا ءاملع ضعبو

 .‘")دعب هيف اذهو :ىلحملا لاق ،‘؛اربخ نوكي نأ
 : وحن ةلوصوم نوكتف ةيمسالا امأف 3 ةيفرحو ةيمسا يتأت ام : نورشعلاو ثلاثلا

 ةفوصوم ةركن نوكتو ، يذلا ينعم.يهف ٠'، قاب هلأ دنعامو ذقني كدنعام ا
 ١ ديز نسح اام: وحن بجعتلل نوكتو ا كبجعي ءيش يأ ئ كبجعي ام ي لنع : وحن

 لاح ام : وحن ةيماهفتسا نوكتو ، هربخ اهدعب امو 0 أدتبم ةمات ةركن -انه يهف

 كل اوُمنَمَتَسَا ام: ىلاعت هلوقك ةينامز ةيطرش نوكتو ، لاح يأب : يأ ك ديز

 طرشلا يف نوكتو ، مكل مهتماقتسا ةدم مهل اوميقتسا : ىنعملاو "» مل اوميقَتس
 لم وإ .۔ .م ه هد ص ء< ,سم م .٨!‘ ٥ ٠ : ى

 اه نرتقت ل اهناف 2 هللا هملعي ريخ نما لعَتَت ؟ اَمَوظ : ىلاعت هلوق وحن ةينامز ريع
 أ رورم

 ًوقئاف له: وحن - اضيأ - ةينامز ةيردصم نوكتف ةيفرحلا امأو ، صوصخم نامزب انه
 رس ٠ و م . {}\ س .؟ م

 اميأوقوذَق ظ : وحن ةينامز ريغ نوكتو مكتعاطتسا ةدم : يأ ل )3 4 ُعَعَطََسَاَم هلأ

 6١. اتباَذَحاَمظ:وحن ةلماع ةيفان نوكتو ، مكنايسنب : يأ ٠4 رشيف

 )١) هب فيرعتلا قبس ، روفصع نبا ص١٣٣.

 لصفملا مجعملا) عيدب ليمإ ، ٩٦١ص (ىشعألا ناويد) ىشعألا ، سيق نب نوميم ىشعألا هلاق تيبلا اذه (")
 .١٧٢ص ٦ج (ةيبرعلا ةغللا دهاوش يف

 جارسلا نبا ىلإ هازعو ينومسالا هب لاقو ، ٢ ص٤ ٤٦ ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا لوقلا اذه ححصو (")
 .١٧١ص ج (دعاسملا) ليقع نبا : رظناو ٠ ص ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشاألا حرش)

 يرهزألا ، ٧١٦ص ٣٢ج (دعاسملا) ليقع نبا ، ٢١ ٠.ص ٣ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشاألا )٤(
 .٤٦٤ص ٢٦ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ، ٢٣ ٠-٩٢٢ص ٢ج (حيرصتلا)

 .١٦٢ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ( ٥(

 ٩٦. مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نارقلا ()
 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٧۔

 )٨( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٩٧.

 ١٦. مقر ةيآ (ةيندم) نباغتلا ةروس ميركلا نآرقلا ()

 )٠'( مقر ةيآ (ةيكم) ةدجسلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٤.

 )١١( مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نآرقلا ٣١.
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 وجو ءامتنا _٫ل !كروتفتت امو ط : وحب ةلماع ريعو ( ١) 4 مهتنهم ره ام ظ

 املاط : وحن عفرلا لمع نع ةفاك ةدئاز يتأتو 5 هقاقحتسال الإ اديز مركأ ام ،'" اهيلأ

 .ينرورت املقو ، كوجرأ
 كلذ ةلعو ، ل اطو ٤ رثكو ٤ لق : ل اعفأ ةنالنب الا هذه لصتت الو . ٢( ينغملا ف لاق

 عفرلا لمع ةفاك وأ ء(ثهلعفب حرص ةيلعف ةلمج ىلعالإ نلخدي الو « برب نههبش
 يتأتو ، لصولا ماد امبر :وحن رجلا لمع وا 6 يو ةلر ةت امنيا :وحن بصنلاو
 - يهف هريغ لعفت ال تنك نإ : يأ هريغ لعفت ال امأ اذه لعفا :كلوقك اضوع ةفاك ريغ
 يتأتو ، هب ملعلل يفنملا فذحو ، براقتلل نونلا اهيف مغدأ « تنك نإ نع ضوع -انه
 .'ةمحربف هلصأو ،'`]ه مهت تي هاوق ةَمر مل: ىلاعت هلوقك ديكاتل ضوع ريغ

 « مارحلا دجسملا نم وحن ةيناكملا ةياغلا ءادتبال يه « ميملا رسكب نم : نورشعلاو عبارلا

 نامزلا ريغل يتأتو "!هعمجلا موبنم ةولَضلل ؤ اًإإل« موي لوأ نم : وحن ةينامزلاو
 ٠٠٢4" تروش اممارقينت يحف :وحن ضيعبتلل يتاتو ."هه يتش نينرلا وحن ناكملاو
 تتزلآ اوبنصجآق ل 0١ ةياء نم خمنَت امإف: وحن نييبتلل يتاتو ، هضعب : يأ

 )١( مقر ةيا (ةيندم) ةلداجملا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٢.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٧٢.
 )٣٢( ةنس يفوتملاو ماشه نباب فورعملا فسوي نب هللادبع دمحم يبال بيراعالا بتك نع بيبللا ينغم ٧٦٢ه،

 يجاح ، اريبك الابقا يقلو هتايح يف رهتشا 5 اقيقد اليصفت وحنلا لئاسم هفلؤم هيف لصف لماش باتك وهو
 .لوادتمو عوبطم باتكلاو ،١!١٥١٧)ص ٢ج (نونظلا فشك) ةفيلخ

 )٤( (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ج١ ص٣٠٧.

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٧١.

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نارقلا ١٥٩.
 (ينابلا فصر) يقلاملا ڵ ٢ص ٤ج و ، ٥٤١ص ٣ج (لصفملا حرش) شيعي نبا : يف ام يناعم رظناو )٧(

 ، ٢٢٢ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ڵ ٦٩٢ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ، ٧٧٢ص
 ١ج (حيرصتلا) حرش يذابارتسالا يضرلا ، ١٦٣ضص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا
 ٠ ٥٠. ص ٢ ح (ةيردلا بكاوكلا) لدهالا ٥©٤٢٣١ص

 )٨( مقر ةيآ(ةيندم) ةعمجلا ةروس ميركلا نآرقلا ٩.
 )٩( مقر ةيآ (ةيكم) لمنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٠.

 )١٠( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٩٢.

 )١١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٦.
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 :يأ ،'"١ه4 قَملأَرَم مهنااع ف ْمفعيَسأ ولي : وحن ليلعتلل يتاتو 0١ ننتزألام

 . 4»")٧( ةركلا ےري اندلا ةزَيكَلأي ميأ : وحن ةيلدبلل يناتو 5 اهلجال
 يتأتو 5 هيلإ :يأ كدجسملا نم برق هتيب : وحن ىلإك ةياغلا ءاهتنال يتأتو ، اهلدب :يأ
 امهيناث ىلع لخدت نأب نيداضتملا نيب لصفلل يتأتو لجر نم رادلا يف امك مومعلا صيصنتل

 ين يتنو ."" عيشتلا ةينلا مني( يلا ني يتلأ :ح
 ًًئگََم لوحن نع ىنعمبو ، فرطب : يأ ،'")4 عفَح يفرط نم كورظتيإف :وحن ءابلا
 يأ ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ :وحن يف ىنعمبو ( هنع يأ '١گادكنيَلْفَعف

 :هدنع : يأ" ٨١4 اًيَموَنكَنَت مهلأ الو مهلمأ رممتَع كوت نآل : وحن دنع ىنعمو هيف
 .مهيلع : يأ ٠" رملَنمُهَترَصَيو ف :وحن ىلع ىنمو

 ىلع يهف ىجن ىنعم رصن نيمضت ىلع عضوملا اذه يف اهنأ يدنع رهاظلاو
 ١. ١)۔رع ىنععم. هلبق اميفو اهتقيقح

_- 

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) جحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٠.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا ١٩.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٨.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) لافنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٧.
 ٢٦٢٠. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس مركلا نآرقلا ()

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) ىروشلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٥.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ءايبنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٩٧.

 .اقباس اهجيرخت رم )٨(

 ١٠. مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ()
 )١٠( مقر ةيآ (ةيكم) ءايبنالا ةروس ميركلا نآرقلا ٧٧.

 يدارملا ، ٣٨٨ ص (ينابملل فصر) يقلاملا « ٠١ص ٨ج (لصفملا حرش) شيعي نيا : يف نم يناعم رظنا )١١(
 ينجلا) يدارملا أ ٧١٣ص ١ج (يقوسدلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشألا ، ٢ ٨٠ص (ينادلا ينجلا)
 بكوكلا حرش) راجنلا نبا س ٦١٢ص ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشاألا ، ٢ ٨٠ص (ينادلا
 . ٢١٢١٤ص !٢ج (ةيردلا بكاوكلا) لدهألا ي ٤ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزالا . ١٤٢ص ١ج (رينملا
 ۔٩٣٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا



  

> > 

 اءوس لَمَعَي نم : وحن ةيطرش يه 2 ميملا حتفب نم ::نورشعلاو سماخلا
 لوصومو & 4 ترك نم اَتَمَعَبْنَم له:وحن ةيماهفتسا نوكتو "هك۔هي رجي
 :وحن ةفوصوم ةركن يتأتو & ‘ " ضرألاو توملآ يف نم دجنم 2 :وحن
 وه نم معنو هلوقك ةمات ةركن يتاتو ،ناسنإب : يأ ، كل بجعم وه نمب تررم
 ،الجر ىنعمب زييمت نمو رتتسم معن لعافف ، يسرافلا يلع وبأ هلاق ، نالعإو رس يف
 .هلوق نم رشب ىلإ عجار حدملاب صوصخم ءاهلا مضب وهو

 .ناورم نب رشب ىلإ 7 دقو 3 هل عارأ وأ ارمأ بهرأ فيكو
 مضب وهو معن لعاف - انه - ةلوصوم نم : لاقو ، كلذ تبثي مل يلع يبأ ريغو

 ,( "اهتلص ءاهلا

 قيدصتلل الو روصتلل ال ىباجيزالا قيدصتلا بلطل ىتأت له : نورشعلاو سداسلا

 يلحملا هحراش هيلع رضرتعاو 8'"ماشه نبال اعبت يكبسلا نبا لاق اذك « يبلسلا
 ىرس وهس ماشه نبا نم اذخأ هلاونم ىلع يبلسلا يفنو يباجيإلا دييقتلا : هلوقب
 وأ توبنلاب مكحلا : يأ ، قيدصتلا بلطل لهف ، يفنم ىلع لخدت ال له نأ نم
 ،الوأ معن :الثم ؟ديز ماق له باوج يف لاقي ،'"هريغو يكاكسلا هلاق امك ءافتنالا
 ؟ورمع مأ رادلا يف ديزأ وحن ، روصتلا بلطب اهيلع ديزتو ةزمهلا اذه يف اهكرشتو
 جرختف يفنملا ىلع لوخدلاب و ، ركذ امم نيعم باجيف ؟دجسملا يف مأ ديز رادلا يفأ
 :وحن ، يفنلا دعي امب رارقإلا ىلع بطاخملا لمح : يأ « ريرقتلا ىلإ ماهفتسالا نع
 لستغي بويأ انيب يراخبلا ثيدح يف امك ىلبي باجيف ٨ :ع كردص ! تف رأ

 ١٢٢. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا )١(

 ٥٢. مقر ةيآ (ةيكم) سي ةروس ميركلا نآرقلا )٢(
 ١٥. مقر ةيآ (ةيندم) دعرلا ةروس ميركلا نآرقلا )٣(
 بيطخلا { يدادغبلا . رظناو هلئاق ىلإ بوسنم ريغ تيبلاو « ةزمهلاب تأكز باوصلاو تلكز نيتخسنلا يف )٤(

 ميهاربا ڵ ٨٥٢ص ٢ (وحنلا ده دهاوش ىف لصفملا ا) عيدب ليمإ ى ٤١٠ ص ٩ج (بدالا ةنا زح
 7 اهيلع رثعا 7 لكز ام م 7 ١ ح يازلا باب (طيس ولا مجعملا) سينأ

 ج (يجاجزلا لمج حرش) روفصع نبا ١٤. ص ٢٣ج (لصفملا حرش) شيعي نبا : يف نم يناعم رظنا )٥( ت
 دلا ةيشاحب ا) ماشه نبا ء ٠٥ ةيقاكلا ح ذابا الا يض اأ. ٤٨٤

 ١. 7 اچ يقر ج متاح يتلا)  . . ص ا : احرشب ر ترما يس 2 / ٦٤.

 ٣٢٦. ٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ۔ ١٢٣ ص !ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا)ماشه نبا )٦(

 .٨٠٣ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا ) ٧٢)

 .ىلوألا ةيآلا (ةيكم) حرشلا ةروس ميركلا نآرقلا )٨(
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 الو :هلوق ىنعم نوكي اذه ىلعف . براي ىلب :هلوق ىلإ ثيدحلا قاسو )انايرع
 له : لوقت الف ، يفنلا تاودأ نم اهريغب ىفنم ىلع لخدت ال اهنأ يبلسلا قيدصتلل
 يف ءافتنالا وأ توبثلا نوكي امنإو مقي مل ديز له الو ؟ديز مقي مل لهالو ؟ديز ماقام

 - ؟ديز ماق له باوج يف :لاقي : هلوق وهو ، يلحملا مالك نم ررقت امك اهباوج
 .‘٨)ملعأ هللاو 3©")الوأ معن الثم

 يف نيفوطعملا نيب عمجلا قلطمل فطعلا فورح نم يه واولا :نورشعلاو عباسلا

 اذإ ورمعو ديز ءاج : وحن ، رخأت وأ مدقت وأ ةيعمبعمجلا يف لمعتست اهنأل « مكحلا
 ىنعم وهو ةثالثلا نيب كرتشملا ردقلا ىف ةقيقح لعجتف & هدعب وأ هلبق وأ هعم ءاج

 هنإ ثيح نم لك يف اهلامعتساو ، زاجملاو ، كارتشالا نم ارذح عمجلا قلطمل :مهلوق
 لمعتست هيف اهنأل ، رخأتلا : يأ ،'٠ةقيقح بيترتلل : ليقو ، يقيقح لامعتسا عمج

 . ةيعملا عمجلا يف لصألاو عمجلل اهنأل 0")ةيعملل :ليقو 2 زاجب هريغ يف يهف اريشك
 ارهاظ لوألا ىلع مدقتلاو رخأتلاو { ةيعملل المتحم ناك ورمعو ديز ماق : ليق اذإف

 .ملعأ هللاو ، ثلاثلا ىلع ةيعملا يفو ، يناثلا ىلع رخأتلا يف

 «هبر هادانف 2 هبوث يف يثتحي بويأ لعجف ، بهذ نم دارج هيلع رخف 7 انايرع لستغي بويأ انيب : ثيدحلا صن )١(
 حيحص) يراخبلا ذ كتكرب نع يب ىنغال نكلو ئ كتزعو ىلب : لاق ؟ىرت امع كتينغأ نكأ ملأ بويأ اي

 ٢٧٩. مقر ثيدح « ةولخ يف هدحو انايرع لستغا نم باب & لسغلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا
 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص٤ ٣٦.

 )٢( (ةيفاكلا حرش) يذابارتسإلا يضرلا ، ٩٦٤ص (ينابلا فصر) يقلاملا : يف له يناعم رظنا ج٦ ص٢٨٨،
 ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا ٢ ص١٢ « ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا ٣٤١ « عمج) يكبسلا نبا

 (يلحملا حرشب عماوجلا ج١ ص٤ ٣٦ ، (دعاسملا) ليقع نبا ج٣ ص٢١٣.

 رفعج يباو ريرضلا ماشهو يعبرلاو بلعثو دهازلا ورمع يبأو يئاسكلاو برطق نع لوقلا اذه لقن )٤(
 ©٩٦٠٥١صو ٨٥١ص (ينادلا ىنجلا)يدارملا « ٧١ص ٢ج (يقوسدلا ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . يرونيدلا
 در دقو ، ٤٧ ٤ص (ينابملا فصر) نيييفوكلا نع يقلاملا هاكح و ، يعفاشلا مامإلا ىلإ زابخلا نبا هازعو
 امك كلذ ىري ال هنأ قحلاو 3 يعفاشلا مامإلا ىلإ يزعو : لاق ثيح يعفاشلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن لدهألا
 ثيداحالا نال ؛ عابتالا وهو ، يجراخ ليلدل ءوضولا يف بيترتلا بجوأ امنإو ، هتاجاجتحا رئاس هل لدي
 ىضرلا : رظناو . ٤٥ص ٢ ج (ةبردلا بكاوكلا) هرمع ةدم هيلع بظاو - ف _ يبنلا نأب ةحرصم

 { ٩٢ص ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش) ينومشألا & ٣٦ ٤ص ٢ج (ةيفاكلا حرش) يذابارتسالا
 .٥٣١ص ٢ج (حيرصتلا) يرهزالا

 ةيشاحب ينغملا) ماشه نبا . ليلق هسكعلو ، ريثك بيترتللو ، حجار ةيعملل اهنوكو : كلام نبا لاق ()
 (حيرصتلا) يرهزألا ، ٩٦ص ٢ج (نابصلا ةيشاحب ينومشألا حرش )ينومشألا آ ٧١ص ٢ج (يقوسدلا
 نبآ ،٥٤٢ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا : يفو ةقباسلا عجآرملا يف واولا يناعم رظناو . ١٣ ٥ص ٢ج
 ٢٢٩. ص ١ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٥٦٣ص ١ ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمحج) يكبسلا
 .٩١٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
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 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 رمألا ثحبم :

 لعفا ةغيصب هنع ربعملا صوصخملا لوقلا اهنم : ءايشأ ىلع قلطي رمألاو
 هلوق وحن لعفلا اهنمو ١٠30همةؤكَولآأئاهَو ًةزلَصلا اوميِقأو ف :وحن هوحنو
 نأشلا اهنمو & هيلع مزعت يذلا لعفلا : يأ آ 4 رمكلا ف مهزواَمَو ن :ىلاعت

 ام رمأل :وحن ةفصلا اهنمو " اننأش :يأ &‘٠)هاندرأ اذإ ءىشل "!انلوق امنإ : وحن
 ام رمأل :وحن ءيشلا اهنمو ، لامكلا تافص نم " )ةفصب :يأ دوسي نم دوسي

 رمألا اذه تلعف وحن ضرغلا اهنمو 3 هديري ءيشل : يأ هفنأ "هريصق عدج
 اميف اوفلتخاو صوصخملا لوقلا ىف ةقيقح هنأ ىلع لكلا قفتاو ،ضرغل : يأ
 نورخآ ل اقو .'١٨)كارتشالا قيرط ىلع لكلا يف ةقيقح وه : موق لاقف ، كلذ ادع

 هذه ضعب يف ةقيقح وه :مهريغ لاقو ،‘‘»صوصخلملا لوقلا ادع اميف زاجم وه
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هليصفت يتأيس ام ىلع اهضعب يف زاج ءايشألا

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا ٤٢.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ١٥٩.

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا . اطخ وهو انلوق لدي انرما ظفل نيتخسنلا يف درو دقو ٤٠.

 )٤( ىلاعت هلوقب داهشتسالا عقي امنإو ، درت مل رمألا ةظفل ذإ ، دوصقملا ضرغلا يدؤي ال ةيآلا هذهي داهشتسالا :

 مقر ةيآ- ةيكم - سي ةروس ميركلا نآرقلا) نوكيف نك هل لوقي نأ ائيش دارأ اذإ هرمأ امنإ ٨٦(.
 .ةفصل ب يف ) ٥)

 ربدف { ةعراف اهمساو 0 ءابزلا هتلتق يذلا شربألا ةميذج مايأ يف ناكو 7 ابيبل القاع ناك ، دعس نب ريصق وه )٦(
 رمأل : ليق كلذلف ، ةديكملا متتل هسفنب هفنأ عدج دق ناكو ءابزلا نم مقتنيل ةطخلا مكحأو 5 ةديكملا ريصق
 يلكرزلا ، ٣٨١ص (ءايكذألا باتك) يزوجلا نبا : رظناو { ةروهشم ةليوط ةصقلاو ، هفنأ ريصق عدج ام
 .٩٩١ص ج (مالعألا)

 )٧( (دمتعملا) ةفصلاو نأشلاو لعفلاو صوصخملا لوقلا نيب كرتشم هنأ ىلإ يرصبلا نسحلا وبأ بهذ ج١
 ص٣٢ ، ضرغلاو ةصوصخملا ةغيصلا نيب كرتشم رمألا ظفل نأ ىلإ ىضترملا نب ىحي نب دمحأ بهذو

 لعفلا نيبو هنيب كرتشم هنأ لإ ءاهقفلا ضعب بهذو { ةلزتعملا رثكأ نع هاكحو ْ لعفلا يف زاجب وهو نأشلاو

 (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٤٦ ٢ ، (لوصحملا نم ليصحتلا) يومرألا : رظناو ج١ ص٢٦١.

 (ليصحتلا) يومرألا ، ٠٣ ١١ ص ٣ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلا ، روهمجلا لوق وه )٨(
 ٢ج (جاهبإالا حرشي جاهنملا) يواضيبلا ، ١ ٦٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) ينارقلا ، ١٦٢ص ١ج
 حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ڵ ٢٨٢ص ١ج (حيضوتلا ىلع حيولتلا) ينازاتفتلا ٨َص
 .٧٦٣ص ١ج (حتاوفلا
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 « ٭ ٭ لوصخلا لوصخق < >

 .اهانعم يف امو لعفا ةغيصب صوصخملا لوقلا وهو ، لوألا وه هددصب نحن يذلاو

 بلطلا اذهو ، ءاعدلا ةهج ىلع ال فك لعف بلط : وه نييلوصألا حالطصا يفو
 :لوألا : نيمسق ىلع وه اهانعم يف امو لعفا ةغيصب صوصخملا لوقلا وه يذلا

 نت تكسو قفنلل 6')ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأ : وحن روكذملا بلطلا يف ةقيقح
 .اهاهاض امو ")هه اماَحَط ىكوأ اهيأ رظنم ")هنكم

 { دارملا ىلع ةلادلا ةنيرقلا عم هب هقاحلإ بجي روكذملا بلطلا يف زاجب : ينانلاو

 ضرف :يأ ")ه مايلا ُمكتتَعبيكف:وحن ةغيصلا كلتب عضوي ملام وهو
 هللا ناوضر - قيدصلل - ةلي - هلوقك ،‘ث)لعفلاب نوكي دقو ، اوموص هانعم نإف
 ىلإ هعفد لب رمأ ظفل هنم نكي ملو ء‘")كترمأ ذإ سانلاب ىلصت نأ كعنم ام :۔هيلع
 .ارمأ عفدلا لعجف ،ةالصلا

 ، دعقا : كلوق ةلزنمب وهف ، دوعقلاب مئاقلا ىلإ ريشت امك ةراشإلاب نوكي دقو
 اذإف هنم باطخلا مهف وه امنإ رص وصخملا لوقلا نم ضرغلا نأل ، كتراشإ مهف اذإ

 بلطلا يف ولع رابتعا ىلإ ةجاح الو « همكح يطعي نأ بجو لوقلا كلذ ريغب مهف
 { ءالعتسا رابتعا ىلإ الو & هنم بولطملا نم ةبتر ىلعأ بلاطلا نوك وهو ى روكذملا

 .")هنم بولطملا ىلع بلاطلا نم مظاعتلا ةهج ىلع بلطلا نوكي نأب
 وبأو نيسحلا يبأ ريغ ةلزتعمملاف | يزاج امهنود رمألا قالطإو {& ناربتعي ليقو {

 .باتكلا نم ٣ ص ةيآلا هذه جيرخت قبس )١(
 ٧. مقر ةيآ (ةيندم) قالطلا ةروس مركلا نارقلا )٢(

 ١٩. مقر ةيآ (ةيكم) فهكلا ةروس ميركلا نآرقلا )٢(

 ١٣٨. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا )٤(

 .لعفلا يف ب يف )٥(
 يراخبلا حيحص) يراخبلا ، كترمأ اذإ تبنت نأ كعنم ام ركب ابأ اي : ظفلب يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )٦(

 تزاج رخأتي مل وأ لوألا رخأتف ، لوألا مامإلا ءاجف سانلا مويل لخد نم باب « ناذألا باتك (حتفلا حرشب

 .٦٩١ص ٢٦ج ، ٦٨٤ ثيدح هتالص

 )٢( ج (ىفصتسملا) يلازغلا هيلإ بهذ ام اذهو ١ ص٤١١ (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ع ج١

 ص٣٦٩ ، ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا & يردبعلا نع هاكح و يشكرزلاو ٢٦٢٣ ، يملاسلا هب لاقو
 سلئافن) يفارقلاو إ ١٧١ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هاكحو ، ٦٣ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش)

 ص ٣٢ج (لوصاألا ١١٢٣ ، (لئاسلا ةباجا) يزارلا رخفلا ىلا يناعنصلا هازعو ، ةرعاشألا روهمج نع
 ص٢٠٧ (لوصحملا) ءالعتسالا طارتشاب حرص يزارلا نكل ء ج٢ ص١٧.
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 نم نيسحلا وبأو ،‘١)ولعلا هيف اوربتعا يناعمسلاو غابصلا نباو يزاريشلا قاحسإ

 .'آ)ءالعتسالا هيف اوربتعا بجاحلا نباو يدمآلاو يزارلا مامإلاو ةلزتعملا

 ةلالدلا ةدارإ ولعلا ىلع ةدايز - نايلزتعم امهو مشاه وبأ هنباو ""يلع وبأ ربتعاو

 ظفللا نأب كلذ يف للعو ى ارمأ نوكي ال كلذ هب دري مل اذإف 'بلاطلا ىلع ظفللاب

 .ةدارإلا ىوس امهنيب زيمت الو ديدهتلاك بلطلا ريغ يف لمعتسي
 .هتدارإ رابتعا ىلإ ةجاح الف ، بلطلا فالخب يزاجب بلطلا ريغ يف هلامعتسا : انلق

 :ىنعم نيرشعو (©)ةتسل رم اممب فرعملا رمألا دريو

 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةغللا لهأ نع صخلملا يف هلقنو ، باهولادبع يضاقلا هيلإ بهذو ج٣٢
 ص٢٦٤ ، بيطلا وبأ يضاقلا هراتخاو { ٥٧٢ص (لئاسلا ةباجإ) ءاملعلا ريهامج ىلإ يناعنصلا هبسنو

 وبأو يزارلا ركب وبأو يزارلا ميلس هراتخاو ، يرابنألا ركب يبأ نع يلزتعملا ضراعلا نبا هلقنو « يربطلا
 ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، نادبع نبا لضفلا ٢٦٣ ، (رارسالا فشك) يراخبلا زيزعلادبعو

 ج١ ص٤٢ ! ، بكوكلا حرش) راجنلا نبا { ةلبانحلا رثكأو ليقع نبا هيلعو المنير(ج٢٣ص ١ ١، رظنيو :
 (معمللا) قاحسا وبأ يزاريشلا ، ٣٤ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبا ص٥ ١ & (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا

 ص٩٥ ةياهن)يونسأل ، ٦ص ١ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٩٦٣ص ١ج (يلحملا حيقنت حرش) يفارقلا إ

 (لوسلا ج٢ ص٥ ٢٢. (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص٤ ٢٦ ، (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٢

 ص١١ (لئاسلا ةباجا) يناعنصلا ڵ ص٣٧٢٥.

 (جاهبالا حرشب جاهنملا)يواضيبلا لوق وهو ٨٥١ص ٢ج ماكحالا 3 يدمآلا ، ٧١ص ٢ج ، لوصحملا )٢(
 يومرالاو & ٥٨صو٤٨ص (هقفلا لوصأ يف باتك) يديرتاملا يشماللا ءانثلا يباو ، ٢٦ص !٦ج
 حرش) يفوطلاو ، ١٨٢ص ١ج (حيضوتلا يحرشب حيقنتلا) ةعيرشلا ردصو ، ٤٦٢ص ١ج (ليصحتلا)
 نبا .راجنلا نباو لبجلا يضاق نباو حلفم نباو يزوجلا دمحم يبأو ، ٢٥٣ ص ٢ج (ةضورلا رصتخم
 ديوس نيمأ دمحمو ، ١ ٦ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلاو .١١ص !ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا
 وبأ ، ٥٧٢ص (لئاسلا ةباجا) لوصألا ةمئأ ريهامج ىلا يناعنصلا هبسنو ، ٦٦ص (لوصحلا ليهست)
 8 ٨٥١ص ٢٦ج (ماكحالا) يدمالا ، ٧١ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ، ٤٣ ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا
 .٢٧٧ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا

 ةنس يفوت ريسفت هل ةلزتعملا ةمئأ نم ، ه٢ ٣٥ ةنس دل و، يئابجلا مالس نب باهولادبع نب دمحم ، يلع وبأ )٣(
 .٦٥٢ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٨١ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ه ٠٢

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٣٤ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ج١ ص٠ ٢٧٢ ، ليقو :
 ىلإ راجنلا نباو يشكرزلا هبسنو ، ٦٢٧٢ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا هب لاق ، اعم ءالعتسالاو ولعلا ربتعي

 ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا باهولادبع يضاقلل لوق وهو يريشقلا نبا ٢٦٣ حرش) راجنلا نبا آ
 (رينملا بكوكلا ج٢٣ ص؟١٢.

 .ةتسب ١ب١ يف (-)
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 . 4 ولآ أوناهو ةلصلا اوُميِقأَو ل :وحن بوجولا : اهلوأ 74٢ ١ ۔ ٤ . : . ا

 .") اح ميف مّتَمِلَع نإ َمُهوتإَكَف : وحن : بدنلا : اهيناث

 ."4 تيملا نم 22 وحن : ةحايإلا : اهثلاث

 .4 ةئقِشاَمأولمتا : وحن : ديدهتلا : اهعبار

 قرافلاو ،' ه مكلاح نمننديهتأودهتتشسأو ظ : وحن : داشرزالا : اهسماخ
 .ةيورخأ كانهو ةيويند انه ةحلصملا نوك بدنلا نيبو هنيب

 .ءام ىنقسا هريغل ناشطعلا لوقك ث لاثتمالا ةدارإ :اهسداس

 ` ...لخدأ : بابلا قراطل كلوقك ، نذإلا : اهعباس
 .')كيلي امم لك : يبصل _ دارع - هلوقك 0 بيدأتلا : اهنماث

 رافلاو ء" ياتلا موص ك انتم ل ف:وحن " راذنإلا :اعسات
 .كانه هنع توكسلاو انه ديعولا ركذ ديدهتلا نيبو هنيب

 ةحابإلا قرافيو .ئ ةكتَقَرر ام تبط نم اولك لل :وحن « نانتمالا :اهرشاع
 .اهب نتمملا ةمعنلا ركذب

 )١٠(. "هه نملع ركمياكوتُحدا ل : وحن ماركإلا :رشع يداحلا

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس مركلا نآرقلا ٤٣.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٣.

 ٥١. مقر ةيآ (ةيكم) نونمؤملا ةروس ميركلا نآرقلا ()
 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) تلصف ةروس ميركلا نآرقلا ٤٠.

 ٢٨٢. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ()

 )٦( ثيدح ، ةمعطالا باتك (يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا ٥٢٧٦ ج٩ ص٤٣١ ، ةجام نبا ٥

 ثيدح ،كيلي امم لكألا باب ، ةمعطالا ، مجعملا (ةجام نبا نتس) ٢٢٧٢٣ ، ج٤ ص١١٥ « :وو نتس) يذمرتلاو

 ثيدح ي ماعطلا ىلع ةيمستلا يف ءاج ام باب ، ةمعطألا باتك (يذمرتلا ١٨٥٧ ج٤ ص٢٨٨‘ !أ .هلظفللاو
 ٢٠. مقر ةيآ (ةيكم) ميهاربإ ةروس ميركلا نارقلا ()
 ١٧٢. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس مركلا نآرقلا (ه)

 ٤٦. مقر ةيآ (ةيندم) رجحلا ةروس ميركلا نآرقلا ()

 ع
 . ف
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 < ج ٭ 3 لوصألا لوصف 3 ٭ ٭ ٭

 ١١٨4. تيلح ةَوَرَو اوك :وحن { ةناهإلاو لالذإلا : رشع يناثلا

 نيبو هنيب قرافلاو ،'"١ه ةوُكيق نك إل:وحن ، نيوكتلا ةعرس : رشع ثلاثل
 .فلكم ريغ ىلع بوجو ال ذإ { انه هريغلو كانه فلكملل هنوك باجيإلا

 . خ ۔هلقم ن ٍةَروُمي اوثأَق ظ :وحن { زيجعتلا :رشع عبارلا

 ٤. 4 ميركتلا ريرحلا تنأ تلت قد :وحن « ةناهإلا : رشع سماخلا

 ربصلا : يأ ٥ 4 اوري الوا اروصت : وحن ا ةيوستلا :رشع سداسلا

 .ءاوس همدعو

 ٦4". انتيكَح ةردب ابولق خرثال انبر ل:وحن 3 ءاعدلا :رشع عباسلا

 :هلوقو ، بابش اي :كلوقك 3 ينمتلا :رشع نمانلا
 لثمأب كنم حابصإلا امو حيحصب يلجنأ الأ ليوطلا ليللا اهيأ الأ (٢) ,. ك1. .ع . . ع ن

 رقتحم مهاقلم 7 ) ترثن رشنأ ام اوشلا ي : وحن { راقتحالا :رشع عساتلا

 ._ مالسلا هيلع - ىسوم ىقلم بناج يف

 يف لخاد اذه نأ يدنعو ، تئش ام عنصاف حتست مل اذإ :وحن « ربخلا :نورشعلا
 .ديدهتلا

 : كيدل 1 َكنَلَع تمت َرَكنا ي :وحن « ماعنألا : نورشعلاو يداحلا

 .نانتمالا يف لخاد هنا يدنعو

٠ 

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٥.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نارقلا ٧٢.
 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ركلا نآرقلا ٢٢.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) ناخدلا ةروس ميركلا نارقلا ٤٩.

 ١٦. مقر ةيآ(ةيكم) روطلا ةروس ميركلا نآرقلا (د)
 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٨.

 يف لصفملا مجعملا) بوقعي عيدب ليمإ ، ٦٢٣ص ٢٦ج (بدألا ةنازخ) يدادغبلا « سيقلا ئرما هلاق تيبلا )٢(
 .٧٦٤ص ٦ج (ةيبرعلا ةغللا دهاوش حرش

 ٨٠. مقر ةيآ (ةيكم) سنوي ةروس ميركلا نآرقلا ()
 )٩( مقر ةيا (ةيندم) ةدئاملا ةروس ركلا نآرقلا ١١٠.



 ."ه اكولتاك ةنروَتلأي رثأك لق :وحن ، بيذكتلا :نورشعلاو عبارلا

 .ذ ىر 5 اًداَمَرلظناَق م :وحن ( ةروشملا : نورشعلاو سمالا

 .'"١هأ 4'5 رمأ اترهرمت لإ اوزظافوحن { رابتعالا :نورشعلاو سداسلا
 م

م
 

 ."لعأ هللاو

  

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) هط ةروس ميركلا نآرقلا ٧٢.
 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نارقلا ٤٨.

 ٩ ٠ 1 مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ) ( ٣

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) تافاصلا ةروس ميركلا نارقلا ١٠٦.

 )٥( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٩٩. 0

 ىتفو . هتنا ب ف )٦(
 ىهتنا ِ ف )

> 

 ني ؤ٢٠!]ص اج (فاصنإلاو لدعلا) ينالج اولا ، ١ ٩٢ص ١ج (ديهمتلا) باطخلا وبأ : يف رمألا يناعم رظنا )١(
 9 ٢ ح (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا © ٠١٦١ص ٧٢ جح (ماكحإلا) يدمآلا & ٩٢٣ص ٦٢ جح (لوصحللا) يزارلا

 حي ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٥ ٤ص ١ج (رارسالا فشك) يراخبلا & ٤٥٢ص
 ةه .٥٧٢ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .٢٧٢ص



  

 ;< >< » لوصخلا لوصق « د ٭

 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 ةقيقح نوكي هيناعم يأ رمألا ىلع مالكلا
 لوصألا ءاملع نأ ملعاف اهلك يناعملا هذهل دري رمألا نأ هانررق امه تملع اذإو

 ينثا ىلع هل ةفراصلا نئارقلا نع ادرجم هدورو لاح يف ةقيقح نوكي اهيأ يف اوفلتخا
 ىلإ اهززعنو - هللا ءاش نإ - يلاوتلا ىلع اهركذن نحن اهو ، انملع اميف الوق "ارشع
 : بلغألا يف اهيلئاق

 انموق نم روهمجلا لوق وهو ، طقف بوجولا يف ةقيقح رمألا نإ : لوألا

 .')ريرخأتملا نم - هللا همحر - يملاسلا انخيش هيلعو «انباحصأو
 :يأ ، بلطلا يمسق نم نقيتملا وه بدنلا نأل ب بدنلا يف ةقيقح هنإ : يناثلا

 دبع يضاقلاو مشاه يبأو يلع يبأ لوق وهو ، كوكشملا ىلع مدقم نقيتملاو
 . ٤) !ةلزتعملا نم مهو ")رابجلا

 ردقلل عوضوم هنإ : ةيفنحلا نم وهو &‘ث)يديرتاملا روصنم وبأ لاق : ثلانلا
 هنإ ثيح نم امهنم لك يف هلامعتساف ، بلطلا وهو ‘ بدنلاو بوجولا نيب كرتشملا
 .)ىقيقح لامعتسا بلط

 .'{هلئاق فرعأ الو ، ايعضو اكارتشا امهنيب كرتشم هنإ : عبارلا

 .ةطقاس أ يف الوق )١(

 )٢( (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٣٣١ص ١ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهري نبا ج٢ ص٢٦٥ ،
 جح (سمنشلا ةعلط حرش) يملاسلا © ٦٨٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ١ ص٢٨.

 بقلي ، هرصع يف ةلزتعملا خيش ناك ، يلوصأ ضاق « يناذمهلا رابجلادبع نب دمحأ نب رابجلادبع 5 رابجلادبع يضاقلا )٣(
 ةنس يفوت ، ديح وتلا باوبأ يف ينغملاو { ةسمخلا لوصالا حرش : هتافلوم نم « يرلاب ءاضقلا يلو ، هاضقلا يضاقب

 ٢٧٢. ص ٣ج (مالعألا) يلكرزلا ١١٣ ٤ ص ١١ج (دادغب خيرات) يدادغبلا .ه ٥

 (ماكحالا) يعفاشلا نع لوقنم وهو :لاق ، ءاهقفلا نم ةعامج و نيملكتملا نم ريثك ىلإ لوقلا اذه يدمآلا بسنو )٤(
 ١. ٧٤ص ١ج (ديهمتلا) باطخلا وبأ لبنح نب دمحأ مامإلا هيلإ اموأو باطخلا وبأ لاقو ، ٢١٦١؟ص ٢ج

 ديحوتلا باتك هل ح ةيفنحلا رابك نم ناك ، يديرتاملا دومحم نب دمحم نب دمحم 0 يديرتاملا روصنم وبأ (-)
 يف ةيضملا رهاوجلا) افولا يبا نبا ، ١٠٢ص (مجارتلا جات) مساق اغب اوطلق ه٢٣٣ ةنس يفوت ، تالاقملاو

 ١. ٩ص ٧ج (مالعألا) يلكرزلا ه ٣٣٢ص ٣٢ج (ةيفنحلا تاقبط
 )٦( (توبنلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ةيفنحلا نم دنقرمس خياشم ىلإ بسنو ج١ ص٢٧٢٣.

 )٢( (لوصحملا) يزارلا ، ةعيشلا نم ىضترملا ىلإ بسنو ج٦٢ ص٤٥ .
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 هيف فقوتلا وهو ، يدمآلاو يلازغلاو ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل ىزعي : سماخلا
 .اعم امهيف مأ بوجولا يف ةقيقح وهأ اوردي مل : يأ

 .'"هلئاق ىلإ بسني ملو ، ةحابلاو بدنلاو بوج ولا يف كرتشم هنإ : سداسلا

 مهو ،'"ةيمامإلا ىلإ بسنيو ، ديدهتلا يفو ةثالثلا هذه يف كرتشم هنإ : عباسلا
 .‘‘)ةعيشلا نم ةقرف

 .'"لعفلا يف نذإلل : يأ ، ةروكذملا ةنالثلا نيب كرتشملا ردقلل هنإ :نمانلا

 .بدنلاو بوجولا قدصتو لاثتمالا ةدارإل عوضوم هنإ :رابجلادبع لوق : عساتلا

 فالخب بدنلل هنم أدبتملا - دايع - يبنلل رمأو بوجولل ىلاعت هللا رمأ نإ :رشاعلا
 نم وهو يرهبألا لوق اذهو - اضيأ - بوجولل وهف هل نيبملاو هللا رمأل قفاوملا
 .(آ)ةيكلاملا

 ديدهتلاو ةحابإالاو بذدنلاو بوجولا ىهو 0 ةسمخلا نيب كرتشم هنإ :رشع يداحلا

 .داشرلاو

 بدنلاو ميرحتلاو بوج ولا :يه يتلا ةسمخلا ماكحألا نيب كرتشم هنإ :رشع يناثلا
 بوجولا يف ةقيقح هنأ ىلع روهمجلاو « الوق رشع انثا هذهف ، ةيهاركلاو ةحابإلاو

 (حيولتلاو حيضوتلا يحرشب حيقنتلا) ةعيرشلا ردص يرعشألا نسحلا يبأو حيرس نبا ىلإ - اضيأ - ىزعيو )١(
 ١٦٣. ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٤٨٢ص اج

 )٢( (توبنلا ملسم) روكشلادبع نبا ج١ ص٣٧٢٣. |

 مهرخآو بلاط يبأ نبا يلع مهلوأ نيعباتتم امامإ رشع ينثاب نونمؤي مهنأل ةيرشع انثالا اهل لاقيو : ةيمامإلا )٢(
 مهو ث رابكلا نيملسملا ءاملع نم ناكو ،قداصلا رفعج ىلإ ةبسن ةيرفعجلاب ىمست امك نسحلا نب دمحم
 رفعج « يناحبسلا .ةيقتلاو ةعتملا جاوزب نولوقيو ، رشبلا قوفو ، يبنلا نود هنأو ث مامإلا ةمصعب نولوقي
 (ةرصاعملاو ةميدقلا بهاذملاو قرفلا يف تاسارد) هللادبع نيمألا ٢ ٦٤ ص ٦ج (لحنلاو للملا يف ثوحب)
 .٩٦١٦١ص (بمهاذم مالسإ) ةعكشلا ىفطصم .د ، ٤٢ص

 (هقفلا لوصأ يف مكحملا) ديعس دمحم ، يئابطابطلا س بوج ولا يضتقي رمألا نأ مكحملا يف هتدجو يذلا (؛)
 .١٦٢ص احج

 ٢٧٢٣. ص ١ج (توبثلا ملسم) روكشلادبع نيا (د)

 نمو { ةنودملاو أطوملا بحاصو 0 ةرجهلا راد مامإ ؤ يحبصالا سنأ نب كلام مامإلا ىلإ ةبسن 0 ةيكلاملا )٦(

 ماكحإ ئ هتافل؛وم مهأ نمو { يجابلا ديلولا وبأو دشر نباو يبرعلا نبا ركب وبأ بهذملا اذه ءاملع رابك

 فيرش ، ٠٨ص ١ج (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا ، نآرقلا ماكحال عماجلا ، دهتجملا ةيادبو { لوصفلا
 ٢. ٩٠ص (ةيمالسإلا قرفلا مجعم) ىحي
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 -)٨. ىلاعت هللا همحر -')ىملاسلا انخيش راتخم وهو 3 مدقت امك هريغ يف زاج
 :بهاذم ثالث ىلع ةقيقحلا هذه ىف - اضيأ - اوفلتخاو

 :ليقو ،'"ةيعرش ةقيقح :ليقو ، ةرعاشألا رثكأ هيلعو 5 ةيوغل ةقيقح اهنإ : لوألا
  3)ةلقع ٤ .

 .ةيعمسلا تاباجيالا يف لقعلل رصأ ال ذإ &(ث)ةيعرش ةيوغل ةقيقح اهنأ حيحصلاو
 ةيوغللا عاضوألا لهأ نأل كلذو 5 ةيعرشلا ماكحألا تابثإ يف يفكت ال اهسفن ةغللاو
 ال لب ، ةيوغللا رماوألا ةفلاخم ىلع هوحنو باقع بترت مهعاضوأ يف نوربتعيال

 ةفلاخح ناف مزاجلا بلطلل اهن ١ لعفا ةغيصل مهعضو يف اوربتعا ولو ئ الصأ كلذ نوفرعي

 ىلعو 5 هريغ ال عرشلا هيف مكحي امم كلذو ، باقعلا اهيلع بترتي امنإ مزاجلا بلطلا
 .زاجم ركذ ام ريغ يف هيلئاق دنع يهف هيف ةقيقح اهنأ نم ةروكذملا لاوقألا نم لوق لك

 كلت نم هجو يف ةقيقح رمألا نإ : 9 اق نم لك نأ ملعاف ركذ امم تملع اذإو

 بولطملا ىف بوج ولا داقتعا بجي له اوفلتخا دق هجولا كلذ ريغ ىف زاجم هوجولا

 عمج هنع ذخا ،ه٦٨٢١ ةنس دلو ، ةيضابالا ةمئأ نم ، يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع ةمالعلا وه )١(
 ةفحت هتافل؛وم نم يمايرلا دمحم نب هللادبعو م يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا مهنم ةيضابالا ءاملع نم ريفغ

 يزاجح ص ٤٨ص ٤ج (مالعالا) يلكرزلا . ه ١٣٣٢ ةنس يفوت راونالا قراشمو سمشلا ةعلط و نايعالا
 ٥. ٦ص (ةيلوصالا هؤارآو ةكرب نبا) يدعسلا ، ١١٢ ص (نامع مالعا ليلد)

 مزح نبا ، ٠٥ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ، ٠٢١ص (يشاشلا لوصأ) يشاشلا يف لاوقألا هذه رظنا )٢(
 يلازغلا ، ٦٥١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا س ٢٧٢ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ، ٩٦٦٢ص ٢ج (ماكحالا)
 (فاصنإلاو لدعلا) ينالجراولا { ١ ٥٤ص ١ج (ديهمتلا) باطخلا وبأ { ٠٢٤ص ١ج (ىفضتسملا)
 رصتخم) بجاحلا نبا ، ٢٦١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٧٤٢ص ١ج (لوصحملا) يزارلا « ٢٥؟ص ١ج
 لوصأ يف ينغملا) يزابخلا آ ٤٧٢ص ١ج (ليصحتلا) يومرآلا ، ٢٩ ص !ج (دضعلا حرشب ىهتنملا
 ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٠٦٢ص ١ج (رارسألا فشك) يراخبلا { ٠٣ص (هقفلا
 ينازاتفتلا ٦٨٢0ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢ ١٥ص ٢٦ج (لوسلا ةياهن) يونسألا ، ٥٢ص
 يناعنصلا ، ٧٢)٣٢ص ١ج (توبثلا ملسم) روكشال دبع نبا ، ! ٤٨ص ١ج ، !٨٢ص (لئاسلا ةباجإ)
 ۔٨٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٩ ٤ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٨٧٢ص (لئاسلا ةباجإ)

 دمحم .د . يلبنحلا نادمح نباو ، ١٦٣ - ٢٦١؟ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ، ينيوجلا مامإلا هب لاق )٣(
 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظناو ، شماه ٤٠ ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) دامح هيزنو ، يليحزلا
 ٢٧٢. ٥ص ١ج (يلحملا حرشي

 .ةقباسلا عجارملا رظنا )٤(

 - هنوك ىنعم ذا ، عرشلا فرغ يف ةيعرش ةقيقح مث ، عضولا لصا يف ةيوغل ةقيقح نوكت اهنا فلوملا دصق لعل ()
 لصا رابتعاب ةيوغل ةقيقح وهف & باقعلا هكرت ىلعو باونلا هلعف ىلع بترتي يأ ، بوجولا يف ةقيقح - رمالا
 .دحاو نآ يف امهيلك يف ةقيقح اهنأب : لاقي نا نكي فيكفالاو { عرشلا فرع رابتعاب ةيعرش ةقيقح و ا عضولا
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 بجي له ماعلا يف مهفالتخاك هريغ ىلإ هنع هل ةفراصلا نئارقلا نع ثحبلا لبق هب

 .؟هل صصخم ا نع ثحبلا لبق هم ومعب كسمتلا

 نأ ملعي ال ناك نإ ماعلاب كسمتلا بوجو ءاملعلا روهمج دنعو اندنع حصألاو

 ئ صصخلا كلذ نع ثحبلا بجو صصخ هل ملع ن او ١ )ملعي ىتح اصصخممهل

 نئارقلا نع ةدرجم تدرو اذإ مهدنع رمألا ةغيص كلذكو 2 هلبق ماعلاب ذخألا عنتماو
 .هوحنو بدن نم بوجولا ريغ ىلا ةفراصلا ةنيرقلا ملعت ىتح بوجولا ىلع تلمح

 ةلالد يه له هدارفأ عيمج ىلع :يأ ، همومع ىلع ماعلا ةلالد يف اوفلتخا نكل

 روهمج يناثلا ىلعو ، ةيفنحلا نم قارعلا ءاملع رثكأ لوألا ىلعو ؟ةينظ مأ ةيعطق
 رمألا يف اولفتخا مهنإ مث ،'"طلعأ هللاو ، ىعفاشلا بهذم وهو نيملكتملاو ءاملعلا
 يف ةقيقح نوكي هنإ : يزارلا مامإالا ىلإ بسنو رثكألا لاقف رظحلا دعب درو اذإ

 لامعتسالا ةبلغو 5 ذئنيح اهيف هلامعتسا ةبلغو نهذلا ىلإ اهردابتل - انه -"حابإلا
 .ةقيقحلل ةمالع ردابتلا عم

 يناعمسلا رفظملا وبأو يزاريشلا قاحسا وبأ خيشلاو (ثبيطلا وبأ يضاقلا لاقو

 2 ءادتبا تدرو ول امك (©ة قيقح بوجولل رمألا ةغيص : يأ يه : يزارلا مامإلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ - ماعلا ثحابم يف ةلأسملا هذه يتاتس )١(
 .ىلاعت هللا ءاش نإ - ماعلا ثحابم يف ةلأسملا هذه يتأتس ()

 (ماكحالا) مه رثكألا ىلإ يدمآلاو ، ×٥ص ١ج (دمتعملا) ءاهقفلا لج ىلإ يرصبلا نيسحلا وبأ هبسنو )٣(
 لامكلاو © ٣٢٠٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، فافخلاو يشاشلا لافقلا مزج هبو ، ٨٩١ص !ج
 ٨٤بومعي وبا) ينالجراولا ، ينالجارولا بوقعي وبأو . ٥٤٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب
 حيقنت حرش) يفارقلا ٦١. ٢ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا : رظنت © ٥٩٥ ص ١ ح (فاصنإلاو لدعلا

 رخفلا ىلإ لوقلا اذه هبسن يف نكل « ٦٥ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 2 ٩٣١ص (لوصفلا
 .٩١٦ص ٢ج (لوصحملا)يزارلا ، كلذ ىلع لدتسا مث بوجولل 71 حرص يزارلا مامإلا نإف رظن يزارلا

 ناجرجب عمسو( ناتسربطب { ٢٤٨ ةنس دلو ئ ةيعفاشلا ءاملع نم ({ رهاط نب هللادبع نب رهاط ) بيلطلا وبأ )٤)

 بيطخلا نع ىورو ث ةفرع نب ىسومو ينطقرادلا نسحلا يبأ نم دادغبو ، يفيرطغلا دمحأ يبأ نم
 (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا ، ه ٤٥٠ ةنس يفوت ، امهريغو يزاريشلا قاحسإ يبأو ، يدادغبلا
 ٢٢. ٢ص ٣ج (مالعألا) يلكرزلا © ٦٢١ص ٤ج

 بكوكلا حرش) راجنلا نبا { يلعي وبأ هب لاقو ، ٥٧ص ١ ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ 2 ةلزتعملا بهذم وهو )٥(
 يزابخلاو ، ٦٤٢ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) ةاش داب ريمأ هبسنو ةعيرشلا ردصو ، ٨٥ص ٢ج (ريل
 ةفاكو ةيعفاشلا رثكأ نع ينيبارفسإالا دماح وبأ هاكحو ى ةيفنحلا نم نيرخأتملا ةماع ىلإ ، ٢٣ص (ينغملا)
 حيقنتلا) ةعيرشلا ردص : رظناو ، ٢٠٢۔-٢٠٣٢ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، نيملكتملا ءاهقفلا

 (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا { ٨٢ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ، ١ ص٤ ٢٩ ج (حيولتلاو حيضوتلا يحرشي

 .١٤ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ڵ ٩٣١ص

 2: م <::
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 1 < < لوصخلا لوصف ٭ + +

 يملاسلا انخيش بهذم وهو اهيف ، ةقيقحلا ىلع لدت ال ةحابإلا ىف لامعتسالا ةبلغو

 .باحصألا نم وهو ، كلذ يف ')يخامشلا ردبلل اعبت - ىلاعت هللا همحر -
 ( . . . ۔ ۔
 رمألا دورو نمو . ٢ بوجو الو ةحاباب مكحي ملف } انه اه نيمرحلا مامإ ففونو

 تيضف ادإَق ل '")ه ارئاكتاك مئنكحادإَو )» :ىلاعت هلوق وحن ةحابإلا يف رظحلا دعب
 يف اهدورو نمو )همي رهوأق دره ادك ».(ث)هإ ضرلا يفارزشتنا ةرَصلا . ح 4 > ك م . ے م ھ م س
 كلذو )ه نيكرشملا اوثنتات مرتلل زهتشلاعتمآادزك ف : وحن رظحلا دعب بوجولا

 الخ ال ):ىلاعت هلوق يف دراولا رظحلا دعب هيف نذإ بجاو وهف ةيافك ضرف مهلاتق نأل
 .- ىلاعت هللا ءاش نإ ب هفرعتس امك "أةقيق ميرحتلل وه امنإ بوج ولا دعب يهنلا دورو كلذكو "") ه مارا رهَملاالو وتلا رت
 ىلإ ارظن ةحابإلل وه : ليقو ،‘٨هةحابإلل رمألا نأ ةلباقم يف ةماركلل وه : ليقو

 بوجولا نع هل ةفراص ةنيرق رظحلاف رظحلا دعب امأو :لاق دقف ، ةحابإلل هنأ يخامشلا ردبلا هيلإ بهذ يذلا )١(
 .٣١٩ص (فاصنإالاو لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا . ةحابإلا لإ

 نع يزارلا يملس هاكحو & يريشقلا نباو ى ٨٩١ص ٢ج (ماكحإلا) يدسألا - اضيأ - فقوتو ( ٢(
 حرش) راجنلا نبا « ٨٨١ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا \ ٥٠٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .نيملكتملا
 .٩٠ص ٢ ج (رينملا بكركلا

 .امارح ناك نأ دعب هلعف بجاو ضرف وهف رمألا ظفلب هخسن ءاج نإ : لاق ثيح ليصفتلا ىلإ مزح نبا بهذو
 .٣٢٢ص ٣٢ج (ماكحإلا) مزح نيا . طقف ةحابإلا ىلإ لقتنم وهف يهنلا هيف مدقت ءيشل العف ىتأ ناك نإو
 .٥٠٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا . نيسحلا يضاقلا نع يشكرزلا هاكح و 2 بابحتسالل هنإ : ليقو

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٢.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةعمجلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠.

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٢.

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٥.
 )٧( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٢.

 يفوطلاو ةمادق نيا قفوملاو يناولحلاو باطخلا وباو يلعي وبأ يضاقلاو ينييارفسالا قاحسإ وبأ هب لاق ()
 يكبسلا نبا) روهمجلا نع يكبسلا نيا ناكح و ٦( ٤ص ٣ج رينملا بكوكلا حرش : راجنلا نبا) رثكالاو
 ، ينيوجلا ، ٤٦ص ٣٢ج رينملا بكوكلا حرش (راجنلا نبا)(٩٧٢ص ١ج 4 يلحملا حرشب عماوجلا عمج
 .٥٧٣ص ١ج ريرحتلا ريسيت هاش داب ريمأ ، ٨٨١ص ١ج ي ناهربلا

 عمج) يكبسلا نبا : رظناو ، ٥٦ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، يسدقملا جرفلا وبأ هب لاق )٩(
 .٨٧٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا
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 وه :ليقو ١ هيف رييختلا تبنيف مزاجلا هبلط عفري هب وج و دعب ءيشلا نع يمهنلا نأ

 لعفلا نوكل ةحابإ وأ ميرحت نم هلبق ناك ام ىلإ رمألا عجريو ، طقف بوجولا طاقسإل
 .'")ةعفنم وأ ةرضم

 ءيشب انه مكحي ملف ، رمألا ةلأسم يف فقوت امك انه ""»نيمرحلا مامأ فقوتو
 .ملعأ هللاو كانه امك

  

 كتعور ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلاو ، ٦١ ٥ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا بهذم وهو )١( : --
 4 .٩٦٩٧٢ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظنيو ، ٥٢ص

 ث .٦٧٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ()
 «و يكبسلا نبا ، ٤٠ ١ ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا يف ةلأسملا رظناو ع ٨٨١ص ١ ج (ناهريلا) ينيوجلا (٣)

 تهت ٣١. ٠-٩٠٣ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٧٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)
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 نوثااثلا لصفلا

 نئارقلاو دويقلا نع درجملا رمألا
 يأ 5 ةيهاملا بلط ىلع هعضوب لد نئارقلاو دويقلا نع ادرجم ءيشب رمألا درو اذإ

 ةرملاو \ ةدحو الو اراركت هعض وب ديفي الو « هب رومأملا ءيشلا كلذ ةقيقح

 .)اهيلع لمحيف اهنم لقأب ةيهاملا دجوت ال ذإ { هيف ةيرورض ةدحاولا
 وبأو ينييارفسإالا قاحسإ وبأ ذاتسألا لاقو &("»ةدحاولا ةرملا ىلع لدي : ليقو

 '‘١اقلطم راركتلا ىلع هعضوب لدي ال هنإ : ءاملعلا نم ةفئاط يف ")ينيوزقلا ماح

 .ةنيرقب "ةرملا ىلع لمحيو

 قلعملا راركت بسحب رركتيف ")ةفص وأ طرشب قلع اذإ راركتلل وهو : ليقو
 رحو لك اوُدلَجاَت نازلآو ةيارلا ن (")ه اولتاق ابتج متنكنو لل :وحن هب ه۔ هو .هم < مر وم ے م ٧ ٤ س ير َ ١

 مورم ےمرم ٥

 .انزلاو ةبانجلا رركتب نارركتي دلجلاو ةراهطلا نإف )هدلج ةئامامهنت
 يناعمسلا نبا هاكحو ، ١٥٣ص ١ ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا 0 ةيفنحلا راتخم بهذم وه )١(

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا لوق وهو . ١١ ٥ص (ةلدألا عطاوق) ةيعفاشلا رثكأ نع

 . يربطلا ايكلاو ، ٣٠ ٤َص ١ج (هقفلا لوصأ يف مكحملا) يئابطابطلا ديعس دمحمو \؟٧؛٩ص ١ج
 يملاسلاو . ٤٥ ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو . ٣١ ٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 ٥١. ص ١ ح (سمشلا ةعلط حرش)

 نبا هلقنو & ٢١ ٤ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . غابصلا نبا هراتخاو . بهذملا هنإ : كروف نبا لاقو )٢(
 ٤. ٤ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، نيملكتملاو ءاملعلا رثكأ نع جلفم

 رصن ذيمالت نم ، ىقطنم ميكح { ه ٦٠٠ ةنس دلو ح ينيوزقلا يبتاكلا يلع نب رمع نب يلع ينيوزقلا (٣)
 .ه٥٧٦ ةنس يفوت ، لصحملا حرش لصفملاو ؟ نيعلا ةمكحو ، ةيسمشلا : هتافلؤوم نم ، يسوطلا نيدلا
 ٣١. ٥ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٦٦٣ص ١٢ج (تايفولاب يفاولا) يدفصلا

 يشكرزلا . ةيعفاشلا رثكأ نع هلقن يملاعلا نأ يناهفصألا ركذو 5 هباحصأ رثكأو دمحأ مامإلا نع ةياورو )٤(
 (ناهربلا) ينيوجلا ، ٥ ١ ١ ص (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا : رظناو ، ٣١٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا)
 بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٣٨ ٠ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ء ٤٦١ص ١ج
 ٤٣. ص ٢ج (رينملا

 .ةدحاولا ةدايز ب يف )٥)

 لوقلا اذه ح ٢٨٢ ص ١ج (يراخبلا حرشي يودزبلا لوصأ) يودزبلاو ، ٥٢-٤٣٢ص) يزابخلا بسن )٦(

 .ةيفنحلا خئاشم ضعب ىلإ

 )٧( ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس عيركلا نآرقلا رقم٦.

 )٨( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٢.
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 جحلا رمأ يف امك ةرملا ىلع ةلاد ةنيرقب ةدحاولا ةرملا ىلع روكذملا قلعملا لمحيو
 .ةرملل هنإف رمألا قلعي مل نإف & ةعاطتسالاب قلعملا

 دحاو لكلو )راركتلاو ةرملا نع فقولاب :ليقو ، ةنيرقب راركتلا ىلع لمحيو
 ليطن ال ةبوجأو ثوحب اهيف مهفلاخ نملو ةلدأو تاجاجتحا لاوقألا هذه بابرأ نم

 لج هيلعو { اندنع حيحصلا وه الوأ كل هتمدق امو ئ راصتخالا انض رغ نأل اهركذب

 . ملعأ هللاو ) انموق نم لوصألا ءاملع رثكأو بهذملا ءاملع

 & روفلل رمألا نإ : مهلوق يف موقل افالخ روف ىلع هسفن يف رمألا لدي ال كلذكو
 روفلل : ليقو هب لاق نمل افالخ ""×")راركتلا ىلع الو لعفلاب هدورو بقع ةردابملا :يأ

 يأ ءث)يخارتلاو روفلا نيب كرتشم وه : ليقو 3‘ث)دعب لعفلا ىلع لاحلا يف مزعلا وأ

 .لثتمم لعفلاب ةردابملاو { ريخأتل

 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ينالقابلا هب لاق ج٢ ص٢١٥.

 .اقباس تضم دق راركتلاو ةرملا ةلأسم نإف ، خارت الو باوصلاو ، نيتخسنلا يف اذك )٢(
 نبا لامكلاو ، ٨٩ص ١ ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا وبأ 3 خارت الو روف ىلع لدي ال رمألا نأب لاق دقو )٢(

 ديعس دمحم هب لاقو .٦٥٢َص ١ج (ريرحتلا ريسيت) ةيفنحلا دنع حيحصلا وهو : هاشدداب ربما لاقو مامهلا

 رحبلا) ةيعفاشلا روهمج نع يشكرزلا هاكحو ، ٢١ ٠ص ١ج (هقفلا لوصأ يف مكحملا) . يئابطابطلا
 (لئاسلا ةباجا) ةيديزلا نم يشرقلاو يدهملاو ىحي ىلا هازعو يناعنصلا هب لاقو & ٨٢٣ص ٣٢ج (طيحلملا
 ٥١. ص ١ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامالا لوق وهو & ٦٢ ٠٨ص

 ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا هباحصأو لبنح نب دمحأ مامإلا روفلا يضتقي رمألا نإ : لاق نممو
 باتك) ةيضابإلا نم ةكرب نباو & ٢١٢ص (لوصفلا ماكحا) يجابلا . ةيكلاملا نويدادغبلاو ، ٨٤ص

 يشاشلا يلع يبأ نم لك هاكح و « ٢٠٣ص ٣٢ج (ماكحإلا) يرهاظلا مزح نباو ، ٥ ٧٤ص ٢ج (عماجلا
 ١ج (رارسالا فشك) يراخبلاو « ٤٠ - ٤٢ ص (ينغملا)يزابخلاو ، ١٣٥ - ٢٣١ص (يشاشلا لوصا)
 حرش) يفريصلا ركب يباو يزورملا دماح يبأ ىلإ يزاريشلا هبسنو ، يخركلا نسحلا يبأ نع ، ٠٢٥ص
 نم لك هبسنو إ ٠٨٢ص (لناسلا ةباجا) ةيديزلا نم يداهلا ىلإ يناعنصلا هازعو ، ٤٣٢٢ص ١جح (عمللا

 نباو ، ٢٣ ٤ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا قاحسا يبأو & ١١ ١ص ١ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا يبأ

 رثكأ ىلإ 0 ٦٢٨٢ص ٢ج (لوسلا ةياهن حرشي جاهنملا)يواضيبلاو ، ٣٢٦ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق
 ىلع هنأب نولوقي - بهذملا اذه باحصأ مالك بسح - ةيفنحلا رثكأ نإف ، رظن ةبسنلا هذه يفو ةيفنحلا
 دنع حيحصلا - يخارتلا يضتقي يأ - وهو : هاشداب ريمأ لاقو ، ٥٢ ٠ص ١ج (رارسألا فشك) يخارتلا
 .٦٥٢ص ١ ج (ريرحتلا ريسيت) ةيفنحلا

 ملس) يعيطملا { رابجلادبعو ماشه يبأو يلع يبأ نع يكحو ، يكاكسلاو ينالقابلا ىلإ يعيطملا ةبسن )٤(
 .٢٢٢٣ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٧٨٢ص ٢ج (لوصولا

 ٣٣٢. ٠ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ىضترملا فيرشلا نع يكح و ، يناهفصألا لوقلا اذه ححص ()
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 رمألا لامعتسا وهو ، فالخلا اذه أشنمو ‘')ىخارتلل هنأ ىلع ءانب ال : ليقو
 يف لمعتسا جحلاب رمألاكو ، روفلا يف لمعتسا ناميالاب رمألاك نيهجولا الك يف

 يف لصألا نأل ؟امهيف ةقيقح وه لهف بجاو ريغ هيف يخارتلا ناك نإو ، يخارتلا
 وه وأ هفرعن اننأ الإ ؟كارتشالا نم ارذح امهدحأ ىف ةقيقح وأ { ةقيقحلا لامعتسالا

 روفلا نع دسي هنأل ، يخارتلا ىلع وه وأ ، طوحأ فقولاب لوقلا ىلع هنال روفلا ىلع
 كارتشالا نم ارذح امهنيب كرتشملا ردقلا يف وه وأ ، ميدقتلا ع انتمال سكعلا فالخب

 وأ روف نم تقول ضرعت ريغ نم ةيهاملا بلطل : يأ ، لوألا لوقلا وهو زاجملاو
 .ملعأ هللاو ، يدنع حجارلا وهو « امهريغ وأ خارت

 ۔ >
 4 رس ےع َ

  

 )١( يخارتلا ديفي : لاق نم نيبو ، بلطلا درجم ديفي نئارقلا نع رمألا نإ : لاق نم نيب قرف ال هنأ رهاظلا ،

 سيلو 3 هنع هريخأت زوجي هنأ يخارتلا ىلع : انلوق ىنعمو : رارسألا فشك يف يراخبلا نيدلا ءالع : لاقو

 (رارسالا فشك) دحأل ابهذم سيل اذه نأل ، هب دتعي ال هيف هب ىتأ ول ىتح هنع هريخات بجي هنأ هانعم ج١

 ص٠ ٥٢ ريرحتلا) لامكلا .بلطلا درجم ظفلب ريرحتلا يف ربع امنيب يخارتلاب رارسألا فشك يف ربع دقو إ
 هانعم سيل ، يخارتلا ىلع هنإ انلوق ىنعم نأ ملعاو : يناعمسلا نبا لاقو ، ٦٥٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب
 (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا ، ليجعتلا ىلع سيل هنأ هانعم نكل ، لعفلا تاقوأ لوأ نع رخؤي هنأ ىلع

 ص١٣٠ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢٣ ص٢٢٩.
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 < » لوصخل ا لوصخ <> <

 نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 هناضقو تقؤملا رمألا

 كلذ هتقو يف ةيرومأملاب تؤي ملو اردقم تقولا دودحم : يأ اتقوم رمألا درو اذإ

 بلطب رمألا راعشإل كلذو ، هتقو ج ورخ دعب ءيشلا كلذ ءاضق مزلتسي رمألا نإف
 يبأ خيشلاو ةيفنحلا نم ")يزارلا ركب يبأ لوق وهو لعفلا هنم دصقلا نأل { هكاردتسا

 امل يدنع حيحصلا وهو ،‘"ةلزتعملا نم رابجلادبعو ةيعفاشلا نم ""أيزاريشلا قاحسإ
 .هتقو دعب ولو هب رمأ ام عاقيإب الإ رمألا ةدهع نم ج رخي ال رومأملا نأ نم اقباس هتررق

 &'`ءادألا هب تبث يذلا لوألا رمألا ريغديدج رمأب بج و ءاضقلا نإ :)رثكألا لاقو

 اذإ : ملسم يفو ،'")اهركذ اذإ اهلصيلف ةالصلا ىسن نم نيحيحصلا ثيدح مهليلدو

 دادغب نكسو ، ه ٣٠٥ ةنس دلو ، ةيفنحلا ءاملع نم ، صاصجلاب بقلملا يلع نب دمحأ ، يزارلا ركب وبأ )١(
 حرشو ث نارقلا ماكحأ : هتافلؤم نم 3 عناق نب يقابلادبع نع ىورو ، يخركلا نسحلا يبأ ىلع هقفت
 ءافولا يبأ نب دمحم نب رداقلادبع ، دادغبب ،ه ٢٧٠ ةنس يفوت ، يخركلا رصتخم حرشو ، يواحطلا رصتخم
 .١١٧١ص ١ج (مالعالا) يلكرزلا « ٧١ص (مجارتلا جات) اغبوطلق نبا ، ٢٢ ٠ص ١ج (ةئيضملا رهاوجلا)

 )٢( (عمللا) يزاريشلا . ناث رمأب نوكي ءاضقلا بوج و نأ يزاريشلا قاحسا وبأ خيشلا هب حرص يذلا ص٩ ١

 (ةرصبتلا) ص٤ ٦.

 ردص هاكحو ، ٩٩١ص ٢٦ج (ماكحالا) ةلبانحلا رثكأو ءاهقفلا نم ريثك بهذم وهو : يدمآلا لاقو ()
 (ينغملا)يزابخلا : رظناو ، ٢١ ٠ص ١ج (حيولتلاو حيضوتلا يحرشب حيقنتلا) فانحألا ةماع نع ةعيرشلا
 - ٤١٢ص ١ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٥٩٢٣ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٢٣٥ص

 رايعم ىلإ لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا « ٢٨٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٨
 .٠٠٥ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ١٧٢ص (لوقعلا

 .رثكألاو لاق ١ب` يف )٤)

 (ماكحالا) لوقلا اذه - يدمآلا - راتخا مث 5 ةلزتعملاو انباحصأ نم نيققحملا بهذم وهو : يدمآلا لاق )٥(
 رصتخم) يخامشلاو ، ٢٩ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هيلإ بهذو ع ٩٩١ص ٢ ج

 (ينغملا) يزابخلا { نييقارعلا بهذم وهو ، ٥٤ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٧١ص (لدعلا

 (لئاسلا ةباجا) روهمجلا ىلإ هبسنو يناعنصلا هب لاقو ، ٢١ ٤ص ١ج (رارسالا فشك) يراخبلا ء ؟ ٥ص
 ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ، ٢٨٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا : رظناو ٢٣٢٨٢ص
 .١٧٢ص (لوصولا جاهنم) يضترملا نبا آ ١٣ ٤ص

 (٦) دجاسملا باتك (يوونلا حرشي ملسم حيحص) ملسم .. اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم : ملسم يف ،

 حيحص) يراخبلا اهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم : يراخبلا يفو . ٨٩١ص ٥ج & ةتئافلا ءاضق باب

 ثيدح ء اهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب ، ةالصلا تيقاوم باتك (حتفلا حرشي يراخبلا
 رقم٩٧ ٥. 3ج ٢ ص٨٤.۔
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 < > لوصا لوصف « < +

 :'٨حيحصلا عماجلا يفو ،‘١ههركذ اذإ اهلصيلف اهنع لفغ وأ ةالصلا نع مكدحأ دقر

 يف ثيدحلا نم مهلالدتسا هجوو ،‘"%هركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وا ةالص يسن نم

 رمألا نم ادافتسم ءاضقلا ناك ولف ، تئاوفلا كاردتسال ديدج رمأ هنأل ، اهلصيلف :هلوق
 :ةيتآلا هوجولا نم كلذ ىلع ثيدحلا يف ليلد ال : انلق ، ناث رمأ ىلإ جاتحا امل لوألا

 امهتوف دعب اهنع مينملاو ةيسنملا كاردتسا نأ ىلع الاد درو - انه - رمألا نأ : لوألا
 ةدايز تاياورلا ضعب يف درو ال كلذو ي ءاضقلا يف انمالكو ، ءاضق ال ءادأ وهافمنإ

 هيلعاوعرف كلذلو ، ع ورفلا يف روهشم وه امك اهبوجو تقو : يأ ، اهتقو كلذف
 .ةماقإ الو ناذأ الب يضقت اهنإف ادمع ةكورتملاو ةدسافلا فالخب ةماقإلاو ناذألا توبث

 نأ نم سوفنلا ىف ةلصاحلا ةهبشلاو ددرتلل اليزم درو - انه - رمألا نأ : يناغلا
 عسوم وه مأ روفلا ىلع ناكمزلا دعب هكاردتسا بجي له هتقو نع جرخ اذإ ضرفلا
 طرشلاب هديق كلذلف 3 روفلا ىلع هب ىتوي هنأ مهربخأف ؟ىزجأ هب ىتأ تقو يأ يف

 .اهركذ اذإ : هلوق يف

 هنوبثي تبثيف : تقولاب قلعم رمألا نأ نظن اليك لوألا رمألل دكوم هنأ : ثلانلا

 تقولا جورخ دعب هلاحب قاي لوألا رمألا نا يناثلا رمألا اندافأف 3 هئافتناب يفنتنيو
 الو ، هتقو دعب هب اوتأف هل ردقملا تقولا ىف هب رومأملاب نايتإلا رذعت اذإ :لاق هنأكف
 . .لاثتمالاب هتدهع نم نوجرخت

 ءاضق ناك امل ءادألاب رمألا : ينعأ لوألا رمألا نم ادافتسم نكي مل ول ءاضقلا نأ :عبارلا
 : لاقي ال } ةصاخ اهنع مينملاو ةيسنملا يف دراو ثيدحلا ذإ ابجاو ادمع ةكورتملا ةالصلا
 يتقوب ناتديقم نيتاه نأل © قرافلا دوجو عم سايق هنإف } سايقلا قيرطب امهب ةقحلم اهنإ
 .ملعأ(ُ)ىلاعت هللاو ، مولعم تقوب اهاضق دحي الف ، ةكورتملا كلذك الو « هابتنالاو ركذلا

 )١( مقر ثيدح ةتئافلا ءاضق باب ، دجاسملا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم ٣١٦  0ج٥ ص١٩٩.

 ةنس نيب دلو ، يرجملا لوألا نرقلا ةمئأ نم يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عببرلا مامإلل حيحصلا عماجلا )٢(
 حون يبأ ىلع ذملتت امك « ديز نب رباج مامإلا ذيملت ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ىلع ذملتت ه ٠ ٨ و ٥

 .ثيداحأ ٥ . ١٠ عماجلا ثيداحأ ددعو ، ه ١٧٥ ، ١٨٠ ةنس يفوت ، بئاسلا نب مامض و ناهدلا حلاص
 .(هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا) كوربم نب ديعس ، يبونقلا ' ٥٩ص ١ج (ريسلا باتك) يخامشلا

 )٣( مقر ثيدح ةالصلا تاقوأ يف باب ، ةالصلا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا ١٨٤ © ص٤٩.
 .ب نم ةطقاس ىلاعت )٤(



 نوثالثلاو يناتلا لصنقلا

 ءيشب 'اارمألاب رمألا
 كلذب ريغلا كلذل ارما نوكي له ءيشب هريغل رمألاب بطاخملا رمأ يف اوفلتخاو

 ىلإ رثكالا بهذ "ه ةوكَصلاي ككمهَأرمأَو » :ىلاعت هلوق وحن كلذو ؟ال مأ ءيشلا
 ةلادلا نئارقلاب لوألا نم ارمأ نوكي امنإو ، رمآلا نم ارمأ سيل رومأملا نم رمألا نأ
 ىلاعت هللا لبق نم تبث امنإ - انه - ةيآلا نم لهألا ىلع ةالصلا بوج وف ، كلذ ىلع
 7 ت ")هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم : هلوقك كلذو ئ اهنع ىجراخ ليلدب

 7 , 7 م
 .اهوحنو 0 ٤) 4 هوذخف )وسرلا "ك

 اذك لعفي ارمع رم : ۔الثم ديزل لاق نم نأل ئ ءيشلا كلذب رمأ وه : ليقو

 نكي ل ول رخا هجو نمو 0 لوألا رمألل اضقانم اذه هيهن ناكل لعفت ال : ورمعل لاقو

 رومأملا ىدعتت ةدئاف كلانه تناك امل ءىشلا كلذب ")ارمأ ءيشلاب رمألاب )رمالا
 -. ١٦1١. هقالح .:.. ..... «

 لاقن 3 كلذب - الع - يبنلا رمع ربخأف هتج ور قلط نح ١) )رمع نبا نألو 6 لوألا

 نبا ىلع بجو امل هنال ارمأ رمعل - ةلي _ هرمأ نكي مل ولف 3)هعجاريلف هرم : هل
 بلاغ نألو ) ةعجارملا كرتي _ اع _ هرمأل ايص اع دع املو هتجوز ةعجارم رمع

 .رمأب ب يف )١)

 ١٣٢. مقر ةيآ (ةيكم) هط ةروس ميركلا نآرقلا )٢(
 بجاحلا نباو ، ٢٠٢ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلاو ، ١٣ ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا كلذ ىلإ بهذ ()

 يشكرزلاو ، ٨٤١ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلاو ، ٢٣٩ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ)
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ©٨١ص (لدعلا رصتخم) يخامشلاو ٤ ٥٤٣ص ٣ج (طيحملا رحبلا)
 داشرا) يناكوشلا هاكحو . ٣٩٠ ص ١ ح (حاوفلا حرشب توبنلا ملسم) روكشلادبع نباو ٦ ٦ص ٢ج

 .روهمجلا نع ، ٨٥ص ١ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ©٧٠١ص (لوحنفلا

 ٧. مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا )٤(
 .٥٤٣ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا 2 جاحلا نباو يردبعلا بهذم وه )٥(
 .رمآلا ` ب ١ يف (٦)

 .رمآلا ١ب١ يف (٧)

 أشن يباحص ٤ نمحرلادبع وبأ هتينك { ةكممي ه.ق ٠ ١ ةنس دلو ئ يودعلا باطخلا نب هللادبع : رمع نبا (٨)

 ةنس يفوت ، ةنس نيتس مالسإلا يف سانلا ىتفأ ، ةكم حتف دهشو 0 هيبأ عم ةنيدملا ىلإ رجاهو ، مالسإلا يف
 رجح نبا ، ٢٨٢ص ٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نيا 0٣٤ ٠ص ٣ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا ع ةكمم.ه ٢

 ٤ ص٨ ١٠. ج (مالعألا) يلكرزلا ١٠٥٠. ص ٤ ج (ةباصإلا)
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 ةمئألا مهثعبي نيذلا لامعلاو لسرلاك سانلا نيب طئاسولا ىلع ينبنت ةيعرشلا ماكحألا

 طئاسولل مهرمأ نكي مل ولف ، مهرمأ فلاخ نم ىلع مهب نوجتحيف ةاضقلاو ةالولاو

 .مهفلاخ نم ىلع ةجح مهل اوناك امل نيرومأملل ارمأ

 لامعألا نورشابي ال رياكألا نأ نم ةيداعلا نئارقلاب هلاثمأو كلذ تبث امنإ : اولاق
 توبث ةحص ريدقت ىلع ةضورفم ةلأسملا نإ :انلق ، لئاسولاو لسرلاب لب مهسفنأب
 يف كشلا عم ال ةينظ وأ ةيعطق ةحص لوألا رمألا نم هرودص ةحصو ي رمألا
 .ملعأ '")ىلاعت هللاو ، ذئنيح هلاثتما بوجوب لئاق ال هنإف 0" هقدص
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 < >< لوصألا لوصخق >;< >< ><

 نوثالثلاو ثلاثلا لصنقلا

 رمألا هيق لخدي له ماعلا رمألا ىلع مالكلا 2ِ

 يف - دملاب - رمآلا لخدي له اماع هظفل درو اذإ ءيشب '')رمألا يف اوفلتخاو
 لاثم ، ةلأسملا هذه يف تابطاخملا رئاس مكح رمألاكو ؟ال مأ هرمأ مومع يضنقم

 يف لخدي له هيلإ وه نسحا دقو ، كيلإ نسحأ نم مركأ : هدبعل ديسلا لوق رمالا
 هجرف ىلإ هديب ىضفأ نم : -ملسو هيلع هللا ىلص - هلوق ربخلا لاثمو ؟ماركإلا
 ؟مكحلا اذه يف لخدي له ")هبلس هلف اليتق لتق نم &‘٦)هءوضو ضقتنا

 ةنيرق هنع هجرخت ل ام هباطخ مومع ىضتقم يف لخ اد بطاخلا نأ حيحصلاو

 .'٩”باطخلا كلذب دوصقم هنأ ىلع ةلاد

 فسفن باطخلا كلذب ديريو هريغ بطاخي نأ لعبي هنأل ٥ )هيف لخدي ال : ليقو

 .رمآلا ب ين )١(

 دعيلف هجرف سم نم : اهنمو ةالصلا ءوضو أضوتيلف هركذ سم نم : اهنم ةفلتنخع ظافلأب يور ثيدحلا اذه )٢(

 هللادبع ، يعليزلا ، أضوتيلف لئاح الو رتس امهنيب سيلو ، هجرف ىلإ هديب مكدحأ ىضفأ اذإ : اهنمو ءوضولا
 هركذ مكدحأ سم اذإ : ظفلب عيبرلا مامإلا هجرخأ دقو ، ١-٠٨ ١ ٣٠ص ١ج (ةيارلا بصن) فسوي نب

 مقر ثيدح ءوضولا هنم بجي ام باب 3 ةراهكلا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا & أضوتيلف
 .٠٦ص -. ٥

 (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا . هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم : ظفلب يراخبلا هجرخأ )٢(
 ملسمو ، ٤٨٢ص ، ٦ج ي ٣٢١٤٦ مقر ثيدح ، سامخاألا سمخي مل نم باب ، سمخلا ضرف باتك

 مقر ثيدح ى ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب 2 ريسلاو داهجلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص)
 ١٧٥١ ج٢ ١ ص٢ ٢٣٢٠-٣٠٢٣.

 نييلوصالا رثكا نع هاكح و ، بجاحلا نباو ، ٩٦٢ص ٢ج (ماكحالا) رثكألا ىلإ هبسنو يدمالا هراتخاو )٤(
 نب لامكلاو ، ١٢٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلاو « ٧٢١ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم)
 (لدعلا رصتخ) يخامشلا ردبلاو ١ ص٦ ٢٥ ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) ءاملعلا رثكا نع هاكحو  مامهلا

 .٩١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٢٥٢ ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ١٢ص
 لخديال هنأ دمحأ مامإلا نع يورو « ٧٣٠ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) اقلطم موق هعنمو : يفوطلا لاق ()

 يلبنحلا باطخلا يبأ نع- يفوطلا - ىكح و ، ٢٥٣ ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا { ليلدب الإ
 حرش) اهيلع يلعتسي الو ، هسفن نم يعدتسي ال ناسنإلا نأب اجتحم رمألا يف الإ هباطخ مومع يف لخدي هنأ
 ١ج (ديهعتلا) نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ لوق اذه نأ باطخلا وبأ ركذ دقو ، ٧٣٥ص ٢ج (ةضورلا رصتخم

 يف هنكل ، رمألا باب يف كلذ ركذ 3 هباطخ مومع يف لخدي ملكتملا نأ ىلإ يكبسلا نبا بهذو ، ٢٨٢ ص
 ماعلا باب يف هنكل ، رمألا باب يف كلذ ركذ ، هباطخ مومع يف لخدي بطاخملا نأ ىلإ بهذ ماعلا باب

 ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ارمأ ال اربخ ناك نإ هباطخ مومع يف لخدي بطاخملا نأ ىلإ بهذ
 .٢٧ص (ةرصبتلا) يزاريشلا : رظناو آ ٢٨ - ٤٢٩ ٤ص
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 امك كلذو 7 ةنيرقلا ىضتقم ىلع باطخلا لمح دارم ريغ هنأ ىلع ةنيرق تماق اذإ امأ
 وه لخد دقو 5 الوأ يراد لخد نم ىلع رانيدلا اذهب قدصت : هدبعل ديسلا لاق اذإ
 ةلاد لاحلا ةنيرق نأل ، ةقدصلا قحتسي الف ، باطخلا اذه ىف لخدي ال هنإف 6 الوأ
 . .هريغ دوصقملا نأ ىلع

 رومأملا نع ةباينلا زوجت له ءيشب يعرشلا رمألا درو اذإ ام يف - اضيأ - اوفلتخاو
 ؟ال مأ اقلطم هب رومأملا كلذ يف

 جحلاك ةيندبلا يف ال اهوحنو ةاكزلاك ةيلاملا تادابعلا يف زوجت اهنأ اندنع حصألاو
 .ةلزتعملا هيلعو & كلذ بجوت ةرورضل الإ ةالصلاو

 يف عنملا ليلدو ، عنام الإ اهطورش لامكتسا عم اقلطم زوجت : انموق روهمج لاقو
 كلذ يفانت ةباينلاو 2 لعفلا كلذب اهرسكو سفنلا رهقل وه امنإ اهب رمآلا نأ وه ةيندبلا
 .ملعأ هللاو ء "جحلا يف امك ةرورضل الإ

 : و للقن
    

 .د ح ٢ ص٩ ٢٠ ج (تانيبلا تايآا) مساق نبا © ٠٥٨٢ص ١ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )١)

 . ٣٨ ٢ج (هتلدأو يمالسالا هقفلا) ةبهو ئ يليحزلا
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 نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 هدض نع يهن وه له ءيشب رمألا 2

 وه له بدن وأ باجيإ رمأ ناك ءاوس نيعم ءيشب رمألا يف - اضيأ - اوفلتخاو

 ؟ال مأ هدض نع يهن

 ءيشلاب رمألا نإ :ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاقف
 دحاو نم رثكأ وأ ، كيرحتلا وه نوكسلا دضك ادحاو دضلا ناك اهدض نع يهن

 .هريغو دوعقلا وه مايقلا دضك
 ءيشلاب رمألا نإ :يدمآلاو يزارلا مامإلاو نيسحلا وبأو ةلزتعملا نم رابجلادبع لاقو

 الثم - نوكسلاب رمألاف ، يهنلل نمضتم وه امنإو ")ةقيقح هدض نع يهنلا وهام

 هنأ :نيلوقلا ليلدو ، هنع فكلا بلط :يأ { كرحتلا نع ىهنلا نمضتم هبلط :يأ -

 .هبلطل انمضتم وأ فكلل ابلط هبلط ناك هدض نع فكلا نودب هب رومأملا ققحتي امل

 ٤ )هنمضتي الو هنع يمهنلا وه ال ءيشلاب رمألا نإ : ىلازغلاو نيمرحلا مامإ لاتقو

 فكلا نوكي الف « رمألا لاح دضلا رضحي ال نا زاوجل ةعونمم ليلدلا يف ةمزالملاو
 .ابولطم هب

 وهو 0 ناهرب نبا لاقو ، ٥١ ص ١ج (فاصنإالاو لدعلا) ينالجراولا « ينالجارولا بوقعي وبأ هب لاقو )١(

 ةيعفاشلا روهمج ىلإ ينيوجلا هبسنو ، ٤٦١ص ١ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ءاملعلا نم ريثك بهذم
 نيدلا ءالعو ، ٨٩ص (هقفلا لوصأ يف باتك) يشماللا ءانثلا وبأ هاكحو ، ١٧٦٩ ص ١ج (ناهرتلا)

 نع راجنلا نبا هاكحو ثيدحلا باحصأ ةيفنحلا ةماع نع ؤ ٦٠١ ص ٢ ج (رارسألا فشك) يراخبلا

 لاقو .١٠١ص (لوحفلا داشرإ) روهمجلا نع يناكوشلاو ، ٢٥ص ٢ ج (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا

 { ةدض ةهارك يضتقي هنأ ، ٦٠ ٢٣ص ٢ج (رارسألا فشك) { ٤٩ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا
 .١١٩١ص ٢ج (ماكحالا) يدمألا : رظنيو

 رمألا نإ : رخفلا ةرابعو ، ٩٩٦١ص ٢٦ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا \ ٧٩ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ )٢(

 يدمالا . يزارلا ريبعت براقي امب كلذ نع يدمآلا ربعو مازتلالا قيرطب هضيقن نم عنملا ىلع لاد ءيشلاب

 . يزاريشلا قاحسإ وبأو يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا لوقلا اذهب لاق نممو ، ٢٩٦١ص ٢ج (ماكحإلا)

 وه : يزارلا ميلس لاقو 2 ةيعفاشلا رثكأ نع ينييارقسالا دماح وبأ هلقنو ، ٩٨ص (ةرصبتلا) يزاريشلا
 . ءاهقفلا ةماع لوق وه :يناعمسلا نبا لاقو ، ٣٥ ٤ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ءاهقفلا رثكأ لوق
 يرزاملا لاقو ، ٢٠٣ ص (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا . يديرتاملا روصنم وبأو يسويدلا ديز وبأ هراتخاو

 ٢٥. ٤ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، هتافنصم رخآ يف هيلإ لام ينالقابلا يضاقلا نإ : يريشقلا نباو

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هب لاقو ، ٢٨ص ١ج (ىفضتسملا) يلازغلا ڵ ١٨ ٠ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )٢(
 .٥٨ص ٢ج (دضعلا حرشب
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 كلذف هدض نع فكلا مزلتسا نإو ءيشلاب رمألا نإ : يملاسلا انخيش لاقو

 .ملعأ هللاو ")يهن رمألا لعجل يفكي ال مازلتسالا
 نع يهنلا نمصتي الف { بذنلا رمأ نود يهنلا “.-مضتي بوجولا رمأ . ليقو

 رمأ يف دضلا فالخب زاوجلا نم هلصأ نع هب جرخي ال هيف دضلا نأل ء'"ادضلا
 يملاسلا انخيش هنع ربع يذلا وه انه نمضتلاو ، كرتلا ىلع مذلا هئاضتقال بوجولا
 .'"زجلل لكلا مازلتسال مازلتسالاب

 يسفنلا رمألا يف وه امنإ ةلأسملا يف ررقملا فالخلا نأ يكبسلا نيدلا جات حرص دقو
 : ليقو " حصألا ىلع هنمضتي الو ، اعطق يظفللا يهنلا نيع سيلف يظفللا رمألا امأ
 هنال - اضيأ - كرحتت ال : ليق هنأكف - الثم - نكسا : ليق اذإ هنأ ىنعم ىلع هنمضتي

 هدقتعم قفو ىلع ىنبم اذهو ىهتنا &‘٠)كرحتلا نع فكلا نوذب نوكسلا ققحتيال

 .ملعأ هللاو 3٥ ةلزتعملاك كلذ نوتبثي ال انباحصأ رثكأو ، يسفنلا مالكلا تابثإ يف

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤ ( 

 . ١ ص٦ ٥ ح (سمشلا ةعلط) يملاسلا

 هبسنو © ١ ص٦ ٥ ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا © ٩٩ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ردبلا لإ بهذ

 .٢٧٥٢٣ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ةلزتعملا ضعب ىلإ يشكرزلا
 ؤ ١٦٢ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا ، ٢٧٩ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ :يف ةلأسملا رظنا
 © ٤١٦١ص ١ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا { ٤٩ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا
 يفارقلا ، ٥٨ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ٤ ١٩١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا
 (ةض ورلا رصتخع حرش) يفوطلا & ١ ص٠ ٣١ ج (ليصحتلا) يومرالا ©٥٣١ص (لوصفلا حيقنت حرش)

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا 2 ٥٨٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٠٢٨ص ٢؟ج
 (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ڵ ١٢٤ص ١ج (حيضوتلا ىلع حيولتلا) ينازاتفتلا « ٢٥٢ ص ٢ج
 ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٨٩ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ء ٢ ٠٦ص
 يملاسلا س ١٠١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٣٧٣ ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ . ٢٥؟ص
 ١ ص٦ ٥. ح ) ) سمشل ١ ةعلط)

 (فقاوملا) يجيإلا ، ٨٨٣ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا { ةرعاشألا بهذم وهو
 ٣١. ٠ص ٢٦ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا ، ٢٢٣ ص

 ٥٢٣. ٢ص (ةسمخلا لوصألا حرش) رابجلادبع & ٥٤٢ص (قراشملا) يملاسلا ( د )
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 نوش ااثل او سم اخل ١ لصتت ١

 . . : .)١ ء د (
 نيئيشب ` "نيرمالا دورو كب

 هب رومأملا ناكو ك لوألا دورو نع امهدحأ ىخارت دقو { رمأ لعي رمأ درو اذإ

 نيئيشب نكل خارت نودب نيبقاعتم نارمألا ناك وأ ، نيفلاختم نيئيش وا نيلثامتم نيئيش
 امهرد هطعأ و اديز برضا : وحن فطع نود وأ فطعب _ انه - ءاوس نيلثامتم ريغ

 .امهرد هطعأ اديز برضا : فطعلا ريغو فطعلا ىف «

 نإو ، هاضتقمب لك اعم امهب لمعيف ، لوألا ريغ امهنم ىناثلا لاوحألا هذه يفف
 يف راركتلا نم عنام كانه الو « نيلثامتم نيئيشب خارت نودب نيبقاعتم نارمألا ناك
 لص : وحن كلذو ‘فطع فرح نودب امهودروو & اهريغ وأ ةداعك امهاضتقم
 © لوألا فالخ اهنم يناثلا : ليق ، فالخ هجولا اذه ىفف & نيتعكر لص نيتعكر
 لوألل ديكأت ىناثلا : ليقو &'")زصاألا هنأل ٢) )رسيسأتلل ارظن اعم امهب لمعلا بجيف

 لمتحم امهنم الك نأل ت ديكأتلاو سيسأتلا نع فقولاب : ليقو { ٤) )رهاظلل ارظن

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤ ( 

):( 

 .هب ريبعتلا نكميامهالكو . مالو فلأ نودب نيرمأ ب يف

 .دكؤملا مكحلا ةيوقت ديكأتلاو ، لوألا ريغ مكح ءاشنا : سيسأتلا

 ىضترملا نبا ، رابجلادبع يضاقلاو يرصبلا هللادبع وبأو { ٠ ٥ ص (ةرصبتلا) يزاريشلا قاحسا وبأ هب لاق
 (ماكحالا) يدمالاو ، ١١١ ص ٢ ج (لوصحملا) يزارلا رخفلاو ، ٠٥٧٢-٤٧٢ص (ل وص ولا جاهنم)

 نباو ، ٣! ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 3 ليقع نباو ، يلعي وبا يضاقلاو ©.٦.٠٢ص !ج

 لاقو ، ١٦۔-٠٦ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٢٧ - ٢٧٥ ٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا
 (لوصفلا ماكحا) كلام بهذم نم رهاظلا وهو ، انخويش ةعامج دنع هب رومأملا راركت يضتقي : يجابلا

 .٢٢٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا : رظنيو ، ٦٠٢ص

 توبثلا ملسم) روكشلادبع نباو ، ٢٦٣ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا ني لامكلا كلذي لاق
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا { غابصلا نباو كروف نبا هيسنو & ٢٩٢ - ١٩٣ص ١ج (حتاوفلا حرشب
 يف هب حيرصتلا تيأر : يشكرزلا لاقو ، يفريصلا ىلإ آ ٠٥ص (ةرصبتلا) يزاريشلاو ، ١٢٢ص ج
 لوق وه : يفنحلا يديرتاملا روصنم وبأ لاقو مالعألاو لئالدلاي ىمسملا - ىفريصلا باتك يأ - هباتك
 نبا ، ٢٦٣؟ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ١٢٣ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا انباحصأ
 .٢٩٢-١٩٢ص ١ج (حاوقلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع
 © ٦٠٢ص (لوصفلا ماكحأ) كروف ىلإ يجابلا هبسنو ، ٢١٦١؟ص ١ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا وبأ هب لاق
 باتك ققحم - ديز وبأ ديمحلادبع .د هازعو ، ٢٦٣ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) ىفريصلا ىلإ هاش داي ريمأ هبسنو
 نكل ، شماه ، ١١٦١ص ١ج (لوصاألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا { يدمآلا ىلإ - لوصألا ىلإ لوصولا
 سيساتلا حجرو 5 ةداعلا عم فطاعلا عمتجا اذإ ام ةلأسم يف فقوت هنأ - همالك قايس نم رهظي امك - يدمالا

 .شماه { ٢٢٢ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢ - ٢٠٧ .هص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا 3 يقابلا يف
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 حجرأ سيسأتلاف ڵ فطاع امهنيب ناك نإو « لمجملا مكح امهمكح نوكيف :يأ

 امهقلعتم نأل حجرأ ديكأتلا : ليقو ، لوألا ريغ يناثلا نوكيف ،'١افطاعلا روهظل

 يناثلا لمحيف اهوحنو ةداع نم حجرم كانه ناك نإف فطع ريغب ادرو نإو ""دحاو
 لص نيتعكر لص « ءام ينقسا ءام ينقسا :وحن كلذو ، حجرملا دوجول ديكأتلا ىلع

 افرعم مسالا ع وجر كلذكو ةرممب س برشلا ديرم ءافتكاب يضتقت ةداعلا نإف ، نيتعكر

 حجرت ةيداع ةنيرق نكت ملو فطاعلا دجو نإو ، هديكأتب ةداعلا مكحت هريكنت دعب

 لمتحم نيينعملا الكف ، ةداعلا ضراعي فطعلا نأل 5‘"ىلوأ هنع فوقولا نإف ، ديكأتلا
 راركتلا عنمت ةيلقع ةنيرق تدجو نإو ، نيتعكر لص نيتعكر لص : وحن كلذو 4
 يناثلا نإف ، كدبع قتعا )كدبع قتعا :وحن ةيعرش وأ ،'٤)اديز لتقا اديز لتقا :وحن
 .ملعأ هللاو ، فطعلا دوجو عم ولو اعطق لوألل ديكات - انه -

  

 لامكلاو ، ٢٥١ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلاو ، ٢٠٢ص (لوصفلا ماكحأ) يجابلا كلذب لاق )١(
 حرش) يملاسلاو 2 ٥٧ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٢٦٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا)
 ٢ج (طيحملا رحبلا) انباحصا لوق ىلع ءيجي يذلا اذهو : يشكزرلا لاقو © ٦}١ص ١ ح (سمشلا ةعلط

 .٧٠٢ص ٢ج (ماكحالا) ةداعلا عم فطاعلا عمتجا اذا اميف يدمالا هيلا بهذو ، ٢٢ ٤ص

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٨٣ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٣ ص٤ ٣٢.

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو { ٧٠٣ص ٣٢ج (ماكحالا) يدمالا بهذم وهو ج١

 ص٣٨٩-٩٠ ، (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ج٢٣ ص٧٥.
 .مالكلا قايس نم مهفي امك فطعلا فرح تابثا باوصلا لعلو فطع فرح نودب نيتخسنلا يف اذك )٤(



 + ٭ ٭ لوصألا لوصخض > > >

 نوثشااتلاو سداسلا لصفلا

 يهنلا ثحبم ثب
 الو & ولع هيف ربتعي الو { ءاعدلا ةهج ىلع ال لعفلا نع فكلا بلط : يمهنلا

 ديقي مل ام فكلا كلذ ىلع ماودلا همكحو «‘')رمألا فالخب حصألا ىلع ءالعتسا

 دحاولا مويلا يف رفسلا نإف ، مويلا رفاست ال :وحن ةرمببديق اذإ امأ ، ")اهوحنو ةرحب
 دق موقلا يف رقسلا نإ :ليقو ، هنم ةدارملا يه ةرملا تناك ، ريغ ال ةدحاو ةرم يضتقي

 هيلإ رفسلا نكمأو ، اذك عضوم ىلإ مويلا رفاست ال :لاق ول امك تارم ددعتي نأ نكمي
 .ةرملل اديق مويلا ركذ نوكي الف \ تارم مويلا يف

 ء'ثازاجمو ةقيقح :نيهجو ىلع دريو "")اقلطم فكلا ىلع ماودلا يضتقي : ليقو
 ةوحصلا اوبَرَمَت ال » © ىنزلا اوبرقت ال ، رمخلا برشت ال ، لعفت ال :وحن ةقيقحلاف

 اهلامعتساف ، يهنلل ةعوضوم ةغيصلا هذه نأل ،اهوحنو "ه نركش رشنأ
 ُكَلَع تمرح كاذك نع مكتيهن :وحنف زاجملا امأو { ةقيقح هل تعضو ام يف

 .كلذ وحنو 0٨١. 2 ,س مكحلَع تمر « 2 741

 نورشعلاو عساتلا لصفلا يف ركذ هنكل ، امهدحأ وأ امهالك هيف ربتعي رمألا نأ فنصملا نم مالكلا اذه مهوي )١(
 رابتعا ىلإ الو ولع رابتعا ىلإ ةجاح الو :لاق ثيح امهدحأ رابتعا وأ - ءالعتسالاو ولعلا - امهرابتعا مدع
 لامكلاو ، ٨٢٤ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا نم لك يهنلا يف ءالعتسالا ربتعا دقو .ءالعتسا
 روكشلادبع نباو ١٨١ص (لدعلا رصتخ) يخامشلاو « ٣٧ ٤ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب
 .١٩٢ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلاو ، ٥٩٢٣ص ١ج (حتاوفلا حرشي توبنلا ملسم)

 روهمجلا نع هاكح و يناعنصلاو « ٩٩-٨٩ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نيا كلذب لاق )٢(
 ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) نيققحملا ىلإ دضعلا هازعو ء ٣٩٢۔-١٩٢ص (لئاسلا ةباجا)

 لقنو ، ٦٩ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) رثكالاو ةلبانحلا هباحصا نع راجنلا نبا هاكح و ، ٩٩-٨٩ص
 ٢ج (ماكحالا) يدمآلا نكل ، ٣٧ ٠ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، عامجالإ ينييارفسإلا دماح وبا
 نممو ، ةلأسملا يف فالخلا ايكح ٩٩-٨٩ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخ) بجاحلا نباو إ ٥١٢ص
 .٢٨٢-١٨٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا لوقلا اذه فالخب لاق

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١ ص٣٩١.

 )٤( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص٦٦.

 ٤٣. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نارقلا (د)

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نارقلا ٢٣.

 (٧) مقر ةيا (ةيندم) ءاسنلا ةروس مركلا نآرقلا ٢٢.
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 . ازاجم يهنلا يف اهلامعتسا ناك كلذلف « رابخألل ةعوضوم غيصلا هذه لاثمأ نإف
 ةهاركلل درتو )6١ : قرلا ًاودرَمَف الو ل :وحن ميرحتلل ةرات :هوجو ىلع ةغيص درتو

 عاتن ال وحن داشرإلل درتو ء')ه ةوقك ةني كيتلا اومََيتالَول:وحن
 اولتق يذلأ َتكَستَت الو : وحن ةبقاعلا نايبل درتو ")ه ممكومَق مكل دب نإ ءايشأ
 ليلقتلل درتو ، توملا ال ةايحلا داهجلا ةبقاع :يأ ،'١٠ه اَيَحَأ ب اتومآرقاليبم ف
 درتو ،هللا دنع اميف ليلق ريقح هنإ دارملاو "> كيكيَع ةدالو :وحن راقتحالاو
 مكعفنت الف ةرذعملا نم اوسئيا : يأ مويلا اورذتعت ال :وحن سأيلل

 : ليقو & ةهاركلا يف :ليقو & ميرحتلا يف ةقيقح يهنلا نأ ىلع لاق روهمجلاو
 بلط :يأ يهنلا ةغيص تدرو اذإ امأ ،(")نييعت ريغ نم امهدحأ يف :ليقو ، امهيف
 ايهن ال ءاعد ىمسي هنإف ، ىلاعتو هناحبس هلل ءاعدلا ةهج ىلع ءيشلا نع فكلا

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٢.

 )٢( مقر ةيآ(ةيكم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٦٧.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠١.
 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ١٦٩.

 ٨٨. مقر ةيآ (ةيكم) رجحلا ةروس ميركلا نآرقلا (د)

 سامتلالاو ٠٢ ١( نارمع لآ) نوملسم متنأو الإ نتومت الو وحن ريذحتلل - اضيأ - يهنلا ةغيص درتو )٦(
 ينالجراولا ،يرمأ لثتمت ال :كرمأ عيطي ال نمل كلوقك ديدهتلاو ، اذه لعفت ال :كلثم وه نمل كلوقك
 قيقحت) يئالعلا ظفاحلا ، ٥٢ ٤ص ١ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٩٨ص ١ج (فاصنإلاو لدعلا)
 حرش) راجنلا نبا آ ٨٦٣ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ٢٢٢ص (داسفلا يضتقي يهنلا نأ يف دارملا
 .٥٩٢ص ١ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٨٧ص ٢ج (ريثملا بكوكلا
 ةحابإ وا بوج و نم رمألا ىضتقم يف فالخلا ىلع ةلاسملا هذه يف فالخلا نييلوصألا نم ةعامج لاحأ
 3 ٥١٢ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلاو ، ٩٨ص ١ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجراولا مهنم امهريغ وأ
 يكبسلا نباو ،٩٣٣ص ١ج (جاهنملا جارعم) يرزجلاو ، ٨٢٤ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا
 ٦. ٦ص ٢ج (جاهبإالا)

 يزارلا ڵ ٨٢٢ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ڵ ٨٦١ص (يشاشلا لوصأ) يشاشلا : يف ةلأسملا رظناو
 قيقحت) يئالعلا ظفاحلا \ ٥٢ - ٥٢٥ ٤ص ١ج (رارسألا فشك) يراخبلا « ١٨٢ص ٢ج (لوصحملا)
 ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا & ٦٦٣ص ٣ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥٢٢ص (دارملا

 يراصنألا ، ٢٩ ٤ص (لئاسلا ةياجإ) يناعنصلا ، ٥٧٣ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٩٣ ص
 ١ ص٧ ٦. ح (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ١ ص٦١ ٣٩. ح (تومح رلا حتاوف)



  

 اماتنيصنالو ١4". كضرع زمخت الو. ١" يرثت غرئالانتر:وحن 4
 نمل افالخ ايهن ىمسي الف يهنلا ةغيصب درو نإو ، ءاعد وهف { ٣) 4 هديا ةَئاطال

 .ىلاعتو هناحبس هللا عم ابدات هيف هجردأ

 ددعتم نع نوكي دقو ، هانررق امك رهاظ وهو ، دحاو رمأ نع ىهنلا نوكي دقو

 © طقف امهدحأ كرت هيلع نوكيف ، كاذ وأ اذه لعفت ال : وحن ريخملا مارحلاك اعيمج
 .طقف امهدحأ لعف ال امهعيمج انه مرحملا نأل & اعيمج امهلعفل الإ افلاخم نوكيالف

 ءامهقرف نع يهن نيلعنلاك قرفلا ةهج ىلع : يأ 5 اقرف ددعتم نع يهنلا نوكي دقو
 امهادحإ عزن وأ طقف امهادحإ سبلب امهنيب قرفي الو ، اعم ناعزنت وأ ناسبلت امهف
 اعيمج امهلعتنيل ، ةدحاو لعن يف مكدحأ نيشميال ثيدح يف هنع يهنم وهف ، طقف

 قرفلا ةهج نم اعزن وأ اسبل امهنع يهنم امهنأ قدصيف ،‘؛اعيمج امهعلخيل رأ

 .هيف عمجل اةهج نم ال كلذ يف امهنيب

 قدصيف & هنع يهنم امهنم لكف ةقرسلاو ىنزلاك اعيمج امهنع ىهنلا دري دقو
 نع هنأ امهنم لك ىلإ رظنلاب قدصي ناك نإو } ددعتم نع يهنلا نأ امهيلإ رظنلاب
 . ملعأ" )ىلاعت هللا و ة )دحاو

 : ..٦؟تک 2 22277   
 /( < ججججخجج“ ك

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نارقلا ٨.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٨٦.

 )٣( ةقباسلا ةيآلا سفن ٢٨٦.

 )٤( مقر ثيدح ي هسفن يف نمؤملا بدأ باب (حيحصلا عماجلا) عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا ٧١٧ ص١٨٧
 مقر ةدحاو لعن يف ىشمي ال باب ، سابللا باتك (حتفلا حرش يراخبلا حيحص) يراخبلاو 0 هل ظفللاو

 ثيدحلا ٥٨٥٥ ، ج.١ باي ، سابللا باتك (يوونلا حرشي ملسم حيحص) ملسمو ، ٢٢٣؟ص ث
 مقر ثيدح الوأ نيميلا يف لعنلا سيل بابحتسا ٢٠٩٧ ، ج١٤ © ص٢١٩.

 .٨٩ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ١٢٢ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكيسلا نبا : رظنا (د)
 )٦( نم ةطقاس ىلاعت ١ ب١.
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 نوثالاثلاو عباسلا لصفلا

 ؟ال مأ هنع يهنملا داسف ىلع يهنلا لدي له

 :بهاذم ىلع ال مأ هداسف ىلع لدي له ءيشلا نع يهنلا يف اوفلتخاو

 ىلإ انباحصأ ضعب و يخركلا نسحلا وبأو يرصبلا هللادبع وبأو ةفينح وبأ بهذف
 اذه لدي الف ءيش لعف نع انيهن ذإ هنأ ىنعمب ('نع يهنملا داسف ىلع لدي ال يهنلا نأ
 .الص ] نب دتعي ال ثيحب هنع ىهنملا ءىشلا كلذ داسف ىلع يهنلا

 :الئاق ءيشلا كلذ ةحص ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا نأ يه ةدايزب ةفينح وبأ درفتو

 موصب لثمو 3 ١ذكه ةحيحص هتيه ام دوجو دعب الا ءيشلا نع يهنلا روصتي ال هنإ

 ىلع ىنبو © هنع يهنلا نم هيف 1 لوبقم ريغ هنكل حيحص هموص نأ هدنعف { رحنلا موي

 . هيلع نيدارلا جاجتحا ركذب ليطن الو . رذنلل يزجي هنوك احيحص هموص نوك

 ىلع لدي يهنلا نأ ىلإ انباحصأ نم ريثكو ةيرهاظلاو ةيعفاشلاو دمحأ بهذو

 .‘“نيبهذملا الك - ىلاعت هللا همحر - ؛لبوقعي وبأ غ وسو ،‘"هنع يهنملا داسف

(١( 

(٢) 

(٣) 

 ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ نيملكتملا ىلإ هبسن هنأ هنع ىكحو 3 رابجلادبع يضاقلا نع نيسحلا وبأ هاكحو

 يزارلا رخفلاو ڵ ٧٩٢ص ١ج (عمللا حرش) ةيعفاشلا نم يشاشلا نع يزاريشلا هاكحو & ١٧١ص
 ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا : رظناو س ٦٨٦١ص ٤ج (سئافنلا حرشي لوصحملا) ءاهقفلا رثكأ نع
 يشكرزلا ، ٩٦ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٦٨٢ص (دارملا قيقحت) يئالعلا ظفاحلا | ٠٢٥ص
 ةيفنحلا دنع دسافلاب دارملاو .٢٧ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا « ٥٨٢ص ٢ج (طيحملا رحبلا)
 نم عونممو ؤ عيب هنإ ثيح نم ع ورشم هنإف { اب رلا دقعك هفصوب ع ورشم ريغ هلصأب اعورشم ناكام : وه

 فشك) يراخبلا ئ لطابلل فدارم وهو ؤ حيحصلا لباقم ىلع قلطيف روهمجلا دنعامأ ‘ ابر دقع هنإ ثيح

 ٢٨. ٢ص (دارملا قيقحت) يئالعلا ظفاحلا « ٠٣٥ص ٢ج (رارسألا

 فشك) يراخبلا . ةحصلا ىلع لدي هنأ ىلإ انباحصأ بهذف : لاق { ةيفنحلا هباحصأ نع يراخبلا هاكح و
 .١٨ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا : رظناو إ ٠٢٥ص !ج (رارسألا

 حرشب لوصحملا) يزارلا & ٥٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا س ٧٩٢ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا
 ٨٦ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٢٥٦ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا ء ٦٨٦١ص ٤ج (سلئافنلا
 6 ٢٩ص ث ٤٨ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٤٢٨٣ص ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ،
 ٧٢٣. ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا

 ، نالجراو لهأ نم ، مهتمئأو ةيضابإلا رابك نم © ينالجراولا دايم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ
 ةنس يفوت ، نيرحبلا جرمو ؟ ناهربلاو ليلدلاو ، فاصنإلاو لدعلا : هتافلؤم نم ، سلدنألا ىلإ لحرو

 ٢١. ٢ص ٨ج (مالعألا) يلكرزلا ، ١ ٥٠ص ٢ج (ريسلا باتك) يخامشلا ، ه ٠
 ٩.٠. ص ١ ح ( فاصنإلاو لدعلا) بوقعي وبأ 6 ينالجراولا
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 ةحكنألاو تايوبرلا نع يهنلاب داسفلا ىلع لزت مل ءاملعلا نأ ءالوه ةجح نمو
 .ءازجالا ضيقن يضتقيف رمألا ضيقن يهنلاو 5 ءازجالا يضتقي رمألا نأبو ، اهريغو
 .داسفلا وهو

 يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا نأ ىلإ نسحلا وبأو يزارلا رخفلاو يلازغلا بهذو

 داسفلا نأل ، ةيوغل ال "ايعرش كلذ ىلع هتلالدو ، تالماعملا نود تادابعلا يف هنع

 امأو .يهنلا عضو يف اهل ادوصقم نوكي نأ حصي الف ، برعلا هلقعت ال يعرش مكح
 .هدصق ةحص يف لاكشإ الف عرشلا

 اهوحنو ةتيملا لكأو رحلا عيبو رفكلاك هتاذل ناك نإ يهنلا نأ ىلإ موق بهذو
 ىلع لدي الف هنع يهنملا ىلع ةضراع ةفصل ناك نإو } هنع يهنملا داسف ىلع لد

 ةب وصخملا ضرألا يف ةالصلاو ‘ رحنلا موي موصو 0 ضئاحلا عئطوك كلذو ‘٢)هداسف

 .هنع ىهنملا داسف ىلع انه اه لدي الف

 دئاز ضراعل هنع يهن امنإو علصألا يف حابم ةجوزلا ءطو نألف :لوألا يفامأ
 .ضيحلا دوجو وهو لصألا ىلع

 موي هنع يهن امنإو ، هيلإ بودنم لب لصالا يف حابم موصلا نألف :يناثلا امأو
 نم لكالاب هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا ةفايض هيف مويلا كلذ نوكل - الثم - رحنلا

 .هداسف ىلع يهنلا لدي الف ، مويلا ىلع ةضراع ةفص هذهف ، مهكسن
 .ةرهاطلا ضرألا قلطم يف اهب رومام ةحابم لصألا ىف ةالصلا نألف : ثلاثلا امأو

 .لصألا ىلع ةدئاز ةفص نم اهيلع رضرع امل ةبوصغملا ضرألا يف اهنع يهن امننإو
 بوصخلملا ءانإلا وأ بوصخلملا ءاملاب ءوض ولا كلذكو ش اهكلام نم باصتغالا وهو

 يضتقي ثيح اميس الو ، ليصفتلا اذه ىلع اليلد مهل ملعن الو ، وحنلا اذه ىلع

 .حجرم الب حيجرت وهف ، نيفرطلا يف اميرحت يهنلا
 نود تادابعلا يف هنع يهنملا داسف ىلع يهنلا لدي :يزارلا مامإلاو يلازغلا لاقو

_ 

 نيسحلا وبأ ، ٦٨٣ص ٣٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ةيعفاشلا يرخاأتم نع غابصلا نبا هاكحو )١(
 ٣ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا ، ٥٢هص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا ، ١٧١ص ١ج (دمتعملا)
 .٦٨٢ص (دارملا قيقحت) يئالعلا ظفاحلا . ٦٨٦١ص

 يكبسلا نبا ، ٧٢٢ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا ، ةيعفاشلا ضعب نع يزاريشلا قاحسإ وبأ هاكح )٢(
 .٩٦ص ٢ج (جاهبالا)



  

 .")يهنلا جراخ نم فرع طرش وأ نكر لالتخاب تالماعملا داسفف { تالماعملا

 نود تادابعلا داسف ىلع يهنلا درجممباولدتسا نيلوألا نأ ملسن الو :يلحملا لاق

 .'"٢ضيأ جراخ نم اهداسفف اهريغ

 مأ جراخل ناك ءاوس : يأ ،‘"اقلطم داسفلا ديفي يهنلا قلطم : دمحأ مامإلا لاقو
 بهاذم انه اهو 5 اهريغ يف وأ تادابعلا يف ناك ءاوسف ، هاضتقم كلذ نأل ، نكي مل
 .اراصتخا اهركذ نع انضرغأ انركذ ام ريغ

 الإ اذكه هعضو ثيح نم هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال هنأ هانمدق ام حيحصلاو
 .('ملعأ ىلاعت هللاو ، يجراخ ليلدب

_ 
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 )١( (ىفضتسملا) يلازغلا ج٢ ص٥ه ٢ « (سئافنلا حرشي لوصحملا) يزارلا ج٤ ص١٦٨٨.
 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج١ ص٢٩٥.

 )٣( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٣ ص٩٣-٤ ٩ (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ؟ ج١ ص٢٩٥.
 )٤( .(داسفلا يضتقي يهنلا نأ يف دارملا قيقحت) يئالعلا ظفاحلا : يف اهتاشقانمو اهتلدأو اهليصافتب ةلأسملا رظنا



  

 >٠,م

 ماحلا ثحيم

 نوثالثلاو نماتلا لصنتلا

 هتلالدو هفيرعت ىلع مالكلا 2

 ج رخف . رصح ريع نم ةدحاو ةعفد هلوانتي ام عيمجل قرغتسملا ظفللا : وه ماعلا

 ليبس ىلع اهتالولدم لوانتت اهنإف ، ةعومجب وأ ةانثم وأ ةدرفم تابثإلا زيح يف ةركنلا
 جرخو 6 مهارد ةسمخب ردصتو 4 الجر مركأ : وحن قارغتسالا ليبس ىلع ال ةيلدبلا

 ئ ةرشعك رصحب اهقرغتسي هناف 3 داحآل ا ثيح نم ددعلا مسا رصح ريغ نم : انلوقب

 .نيلجرك داحآلا ثيح نم ةانثملا ةركنلا هلثمو

 ىلع هيزاجب يف وأ ، هزاجو هتقيقح وأ 5 هيتقيقح يف لمعتسملا ظفللا ماعلا نمو
 دارفأ يف لمعتسملا كرتشملا لخدي امك دحلا ىف اذه لخديو ، كلذ ةحصب لوقلا
 .هريغل حلصي ال دحاولا ةنيرق عم هنأل { دحاو ىنعم

 ماعلا روص نم ةردان ريغ تناك ولو ةدوصقملا ريغو ةردانلا ةروصلا نأ حيحصلاو
 هتحت نالخدت ال :ليقو &٠)مومعلل ارظن امهل مكحلا لومش يف ماعلا تحت نالخدت

 الإ قبس ال :دواد يبأ ثيدح يف امك ليفلا ةردانلا ةروصلا لاثم 3©"١دوصقملل ارظن

 حصألاو 5 ةردان هيلع ةقباسملاو ، فح وذ ليفلا نإف ("»لصن وأ رفاح وأ فخ يف

 ادحأ لكو ولامك ةنيرقلاب كردتو ةدوصقملا ريغلا ةروصلا لاثمو ، هيلع اهزاوج

 حيحصلاف هب ملعي ملو 6 هكلم يف هلوخ لب هيلع قتعي نم مهيفو & ن الف ديبع ءارشب

 ةنيرق تماق نإو ، هيلع قتعي ام ىرتشاف دبع ءارشب هلكو ول امك )هئارش ةحص
 ءافتنا دصق ىلع ةنيرق تماق وأ ، فالخ الب اعطق تلخد ةردانلا ةروصلا دصق ىلع

 . اعطق لخدت ل ةروص

 )١( ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يلحملا لالجلاو يكبسلا نبا مالك ىنعم اذه ٤٠٠.

 يكح دقف ةدوصقملا ريغ ةروصلا امأو ، مومعلا تحت لخدت ال ةردانلا ةروصلا نأ ينيوجلا نع يكح )٢(
 ٤ ح (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . لخدت اهنأ مهيرخأتم رثكأ نعو { لخدت ال اهنأ { ةيعفاشلا يمدقتم نع

 ٤٠٠. ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا آ ٦٧=٢٧ص

 (٣) ثيدح ي قبسلا يف باب { داهجلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا ٢٥٧٤  0ج٢ ص٢٩.{

 ثيدح ج ناهرلاو قبسلا باب ، داهجلا & مجعملا (ةجام نبا نتس) ةجام نباو هل ظفللاو ٢٨٧٨ ، ج٣٢
 ٢٢. ٢٣ص ٥ح (ليلغلا ءاورا) ينابلالا 6 ححص ثيدحلاو . ٤٠٠ ص

 .يسركلا ىلع بتكت اهناف - ةرورجم ةروسكم تناك اذإ ةزمهلا نأل { هئارش باوصلا و هءارش نيتخسنلا يف )٤(
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 لوصخلا لوصف << > % < ٭

 فيرعتلا ناك ءاوس فرعملا سنجلا مساو ، فرعملا عمجلا ماعلا يف لخديو

 ثتموُمْلو ةوثموُملاو > .'اهه ةمتاك يحرقملا اوثينتو » :وحن لاب اهيف
 :وحن ةفاضإب ناك وأ ،‘")ه ةَمراَسلأَو راتتلاو » :وحنو ،'"ه يتب بل شع

 .'“}ه هورتأ نَعَةرثلَب يلا ردحنت مثكيروج ىف تام ظكنبتبرو
 مكح نعاجرخ ةيدهع تناك نإ امأف ، ةيدهع ريغ امهيف لا تناك اذا كلذو
 « لجرلا تبرضف الجر تيأرو ، لاجرلا تمركأف الاجر تيأر :كلوقك مومعلا
 .امهيف مومع الف

 اهنأل عمجلا يف ةثالثلا وهو ، ةيعطق هيلع قدصي ام لقأ ىلع ماعلا ةلالد نأ ملعاو
 لك ىلع هتلالدو & هيلع قدصي ام لقأ وه هنأل سنجلا مسا يف دحاولاو ، هاندأ يه
 :يكبسلا لاق ،صاخشألا مومعو ،‘")لصيصختلل لمتحم هنأل ةينظ هدارفأ نم درف

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٦.

 )٢( مقر ةيآ(ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نارقلا ٧١.
 .ةقراسلاو قراسلاو ةيآلاو ٣٨. مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا )٢(

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢.

 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٢.
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ةيعفاشلا دنع روهشملاو 5 ةلبانحلاو ةيضابإلاو ةيكلاملا لوق اذه )٦(

 (لوصالا ىلع عورفلا جيرخت) يناجنزلا « ٥٣ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٧.٠٤ص ١ج (يلحملا
 .٥١١ص ١ج (سمشلآ ةعلط حرش) يملاسلا ، ١١ ٤َص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ء٦٢٢ص
 يزابخلا ڵ ٢٣١ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا { ةيعطق هتلالد نأ ىلإ ةيفنحلا روهمج بهذو
 ١ ص٧ ٥٨. ح (رارسألا فشك) يراخبلا ٩ ٤ ٩ص (ينغملا)

 فقولا همكح :ةئالثلا نورقلا يف مهل فلس ال نمم نيرخأتملا ضعب لاق : يسخرسلا لاقو ، فقولاب ليقو
 (ينغملا) يزابخلا ، ءاهقفلا ضعب ىلإ يزابخلا هبسنو & ٢٣١؟ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا هيف
 :ةيفنحلا هب جتحا اممف ججح قيرف لكلو .٩٩ص
 .هفالخب ليلد موقي ىتح ةغيصلا كلتل مزال ىنعملا كلذ نإف ىنعمل تعضو اذإ ةغيصلا نأ أ
 دحأ نم ريكن ريغ نم عئاقولا يف - ب - ةباحصلا ةماع نع رهتشا تامومعلاب جاجتحالا نأ ب
 ابأ نكل ١( ١ءاسنلا) مكدآل وأ يف هللا مكيص وي : ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا - نثثلز - ةمطافل ثرالا ,تابثإ اهنم
 (يسخرسلا لوصا) يسخرسلآ . ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن ثيدح لثن - هنه - ركب
 ٦١٢. - ٨٠٦ص ١ج (رارسالا فشك) يراخبلا ، ٩٩ص (ينغملا) يزابخلا . ١٦٣١ص ١ج
 ءيشلا الإ صصخ دقو الإ مومع نم ام هنأ عاش ىتح تامومعلا صيصخت ةرثكب اوجتحاف روهمجلا امأو
 ىلع يلحملا حرش) ، يلحملا { ةينظ هتلالد نوكتف ، نظلا ىلإ عطقلاب لوقلا نع ةفراص ةنيرق هذهو 5 ريسيلا

 لوصأ) يليحزلا ةبه .د ، ١١ ٥ص ٣ج (ريتملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٧٠٤ص ١ج (عماوجلا عمج
 .١٥٢ص ١ج (يمالسإلا هقفلا
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 هلوقف ، اهنع صاخشألل ىنغال اهنأل « ةنكمألاو ةنمزألاو لاوحألا مومع مزلتسي
 لاح يأ ىلع :هانعم ")ه ةدلج ًةئأم امبتيريمك لك اوُدلَجلَق ل (ا١ينازلاو ةينازلا :ىلاعت
 :هلوق كلذكو & مجرلا '")هيلعف 5 ح هنم صخو ، ناكمو نامز يأ يفو { ناك

 يأ يفو لاح يأ ىلع ٨4" يكرقملا اونتاق :هلوقو )ه قزلااويرقَتا
 :نامزو نا ناك

 مومع نأل { ماقملا بساني ال اذهو :تلق { ةمذلا لهأ مومعلا اذه نم صصخو

 دلج رركتف ، ائيش هيف رثؤي الو مكحلا راركت ديفي ال ةنكمألاو ةنمزألاو لاوحأل
 ليلدب تبثي امنإو 3 ةنكمألاو ةنمزألا رركتب تبني ىنزلا هنم رركت اذإ - الثم - ينازلا

 الا إ رركتي الف ؟ةدحاولا ةرملا وأ راركتلا هتقيقح له دلجلاب هيف دراولا رمألا وهو ، رخآ
 .لمأتف ، كانه رم يذلا فالخلا ىلع رمألا ةغيص نع ج راخ ليلدب

  

__ 

 .ةينازلاو ينازلا ب يف )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نارقلا ٢.
 )٢( .اهيلعف ب يف

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نارقلا ٣٢.

 مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا (د) ٥.

  

 



  

 { دإ ٣ لوصخلا لوصف ٢ ٭ ٭

 ثدااتلاو عساتلا لصفلا

 مومعلا ىلع ةلادلا لشافلألا

 يذلا مركأ : وحن يتلاو يذلاو ١ ٤ 'اهيلع مالكلا مدقت دقو لك مومعلا غيص نم

 ا مركأ مركت ايأ : وحن ةيطرشلا ي أو © كل ةيتا و تا لك : يأ © كيتأت ىللا و كيتأي

 إ تئش موقلا يأ مركأ : وحن ةلوصولملاو ) لمكأ لاجرلا يأ :وحن ( ةيماهفتسالاو

 .مهنم تئش نم : يأ

 (٢) 1 و.2ث .۔ << ى . ٤ ك . . ةط ام ا .
 ٠ 4 هلل هملعي ريح نم اولعفت امو ظ .وح هي رشلا مومعل عيص نمو

 امأرحكنات لف :وحن ةلوصوملاو 3'")هلةضحيادمي هلأ لكقيامت» وحن ةيماهفتسالاو
 يهو 5 ىتم اهنمو 3اة)مهريغ تاوذو 5 ءالقعلا تافصل ةعوضوم يهو )همكل با ,, س 2 3 . . . - . . ٥

 ينتئج ىتم ةيطرشلا لاثمو 3 ديز ءيجي ىتم ةيماهفتسالا لاثم ، ةيطرش وأ ةيماهفتسا نامزلل
 امثيحو ) كتأ تنك نيأ وحن نيتيطرش ن اكملا مومعل امهو امثيحو نيأ اهنمو ئ كتمركأ

 دجسملا نيأ وحن ةيماهفتسالاب نيأ ديزتو 5‘") هتومل مككرذي اروكتامَيَأ { كنآ تنك

 وحن ةلوصوملاو ، مركا مركت نم وحن ةيطرشلاو ؟كمركأ نم وحن ةيماهفتسالا نم اهنمو
 قايس يف ةركنلا اهنمو &")اوءاج موقلا عيمج وحن عيمج اهنمو « تمركأ نم تمركأ
 .هتقباطم درف لك ىلع ماعلا ىف مكحلا نأل 5 ةقباطملاب هيلع لدتف ، اعضو مومعلل يه يفنلا

 .فورحلا ثحابم رظنا )١)

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس مركلا نآرقلا ١٩٧.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٧ ١.
 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٣.

 ،ينئاج نم تمركأ : كلوقف ، مومعلاو صوصخلا نيب ناتددرتم نيتلصوملا امو نم نأ ىلإ يملاسلا مامإلا بهذ ()
 دحاو ىلع نالدي الف ، مومعلل ، كل رسيت ام أرقاو ، كءاج نم مركأ : كلوقو ، لوصخلل « يل رسيت ام تأرقو
 تسيل اهنأ يدمآلا مالك نم رهاظلا اذكو ، ٠٩ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) ةنيرقب الإ رخآلا نود امهنم
 نم مهنمو : ىلاعت هلوق يف ةلوص وملاب ص وصخلل اهعوقول لثمو ، طرشلا يف ةماع نوكت نم نأ ةعيرشلا ردص ركذ دقو ، ٠٣٢ص ٢ج (ماكحالا) ةلوصوملا ركذي ملو {ماهفتسالاو طرشلا يف امو نم مومع ركذ ثيح ةماع
 ١٠٢. ص ١ ح (حيولتلاو حيضوتلا يحرشب حيقنتلا) ةعيرشلا ردص ٤٢) :سنوي) كيلإ نوعمتسي

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ركلا نآرقلا ٧٨.

 :لوقت ، ةفرعم ىلإ الإ فاضت ال اهنإف ، عيمج ةظفل نم مومعلا دافتسي فيك يردأ الو ، يكبسلا نبا لاق )٧(
 نوكي ةفاضالا وأ ‘ ماللاو فلألاب فيرعتلا عمو ، موق عيمج : لوقت الو ، كموق عيمجو 7 موقلا عيمج

 حرش) يلحملا : رظناو ، ٢٩٣ ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، عيمج ةظفل نم ال امهنم ادافتسم مومعلا
 .نسح مالك وهو ، ٩٠٤ص ١ ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا



  

 & ةيهاملل الوأ يفنلا نأ ىلإ ارظن ةيفنحلا لوق وهو ، امازتلا هيلع لدت : ليقو
 مكح اهمكحو « يناثلا نود لوألا ىلع ةينلاب صيصختلا رثؤيف ، درف لك يفن همزليو

 ام وحن نبت مل نإ رهاظلا مكحو 2 رادلا يف لجر ال وحن حتفلا ىلع تينب نإ سمنلا

 تناك ةراجلا نم ةدايز اهيف تدرو اذإو ، طقف دحاولا يفن لمتحيف ، لجر رادلا يف
 . ) 'هومعلا صيصتنتل يتأت نم نأ فورحلا يف مدقت امك _ اضيأ - اصن

 . هزاجأ لامب ينيتأي نم وحن مومعلل طرشلا قايس يف ةركنلاو : نيمرحلا مامإ لاق
 ,(»ث يلومشلا ال يلدبلا مومعلا هدارم :ليق "لاملا نم دحاو فنصب صتخيالف

 ١4". هرجأ ةراَجَتَسا كريكرملا دحأ لوف وحن يلومشلل نوكت دقو :يلحملا لاق
 ةقفاوملا موهفم :يأ ،'"ىوحفلاك فرعلا يف اماع ظفللا نوكي دقو ، مهنم دحاو لك :يأ

 2١ ال (ه)رإ 4ثحسوگ ث بحإ ...... ..۔۔ ¡ ۔ ِ
 نإ ظ ‘ : فأ امهل لتقت الف ظ :وحن هعضوم يف مدقت لوق ىلع يواسملاو ىلوألا هيمسعب

 ؛فلتملاو ىذألا هب عقي ام عيمج ىلإ فرعلا امهلقن ليق &'"١ه نتملا لمأ ةولكأ تلا
 ىلإ نهتاوذ ميرحت نم فرعلا هلقن ٠" كت دهتأ مكتيم تمرح ل :ىلاعت هلوق كلذكو
 .''هتامدقمو ءطولا نم ءاسنلا نم ةدوصقملا اهعمجأب عاتمتسالا عاونأ ميرحت

 يراخبلا ، ٣١٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . هدلاو ىلإ يكبسلا نبا هبسنو )١(
 .٨٣١۔-٧٣١ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢-٢٥٩ ٤ص ٢ج (رارسألا فشك)

 .فورحلا ثحابم رظنا )٢(
 )٢( (ناهربلا) ينيوجلا ج١ ص٢٢٣٢.

 قايس يف ةركنلا مومعب لاق نممو .٦٠١ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا { هححصو ىكبسلا نبا كلذ لاق )٤(
 .١٤١ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو «٦٣٢ص ٢ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ، يرايبألا طرشلا

 يلدبلا مومعو ، درف درف لك ىلع هيف مكحي يلك يلومشلا مومع نأ ىلدبلاو لومشلا مومعلا نيب قرفلا )٥(

 ىلع لب درف درف لك ىلع مكحي ال نكلو « هيف ةكرشلا ع وقو نم هموهفم روصت عنحيال هنإ ثيح نم يلك
 داشرإ) يناكوشلا ، ةعفد اهنم دحاو نم رثكأ لوانتي الو ، لدبلا ليبس ىلع اهلوانتي دارفأ يف عئاش درف
 ١١-١١٥١. ٤ص (لوحفلا

 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦.

 )٧( (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٦٧٢ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا ص١٣١.

 )( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نارقلا ٢٢.

 )٩( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠.

 )١٠( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نارقلا ٢٢.

 )١١() ح (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحلا ١ ص٤ ٤١-٤١٥.
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 وهف هيف رصح ال امم هنم ءانثتسالا حص ام لكف 2 ءانثتسالا مومعلا رايعم نأ ملعاو
 مدقت امم هريغو فرعملا عمجلا نم ءانثتسالا حص دقو 5'١)ىنثتسملل هلوانت موزلل ماع

 .اذه وحنو ، نونجملا الإ قراسلا عطقاو { اديز الإ لاجرلا ءاج :وحن غيصلا نم

 ىلع لدت ال :يأ & مومعلا ىلع ةنيرق ءانثتسالا لعجي ""١كلذ يف مومعلا يفني نمو
 عمجلا نم ءانثتسالا حصي الو - انه - ءانثتسالا يهو { ةنيرقب نكل اهعضوب مومعلا
 :وحن ،‘٨هب صصخت اميف معيف صصختي نأ الإ :ليق ، اماع نوكيالف « ركذملا
 هيلع قدص نم دارفأ عيمج قرغتسا هنأل 2 مهنم اديز الإ كراد يف اوناك لاجر ماق
 ةركنلا مهدنع مومعلا ظافلأ نم نأ "ثحيضوتلاك ؤث'حيولتلا يف ركذ دقو \ فصولا

 :كلوقك "آ ركنلا كلت دارفأ نم دحاو درفب صتخت ال يهو ، ةماع ةفصب ةفوصوملا
 :كلوق فالخب لاجرلا نم ادحاو صخي ال امم ملعلا نإف ، املاع الجر الإ سلاجأ ال

 دقو © نينثا الإ ةرشع يدنع : كلوقك & ددع مسا نوكي دق هنم ىنثتسملا نأب طباضلا اذه ىلع ضرتعا )١(
 موي الإ رهشلا اذه تمص :لثم 0 هيلإ اراشم نوكي دقو ، هسأر الإ اورمع توسك لثم ملع مسا نوكي
 .مومعلا ليلد ءانثتسالا ربتعي ال اذه ىلعو 5 اركب الإ لاجرلا ءالوه تمركأو ، سيمخلا
 .نيهجو نم ضارتعالا اذه درو

 حصي اهرابتعاب مومع ةغيص نمضت هنكل اماع نكي مل نإو اهوحنو روصلا هذه يف هنم ىنثتسملا نأ : لوالا
 اذه مايأو ، ورمع ءاضعأو ، ةرشعلا ءازجأ عيمج :يأ ، ةفرعملا ىلإ فاضم عيمج وهو 2 اهيف ءانثتسالا
 .عمجلا اذه داحأو 6 رهشلا

 نم وه ام ال ، هلصأ و هسفن ظفللا لولدم دارفأ نم وه ام ءانثتسا مومعلا ليلد وه يذلا ءانثتسالاب دوصقملا :يناثلا
 نم سيل ، اديز الإ لاجرلا ينءاج :لثم يف ىنثتسملا نإ :ليق ام عفدنا اذهبو ، ةمدقتملا روصلا يف امك هئازجأ
 ٨٣. ص ٢ج (جاهبإلا حرشب جاهنملا) يواضيبلا 3 داحآلا عومج عمجلا دارفأ نأل 2 دارفألا

 حرش) لأب فرعملا درفملا مسالا مومعب نولوقي ال مهنأ يئابجلا يلع يبأو هباحصأ ضعب ىلإ يزاريشلا بسن )٢(
 ةلأسملا هذه يف مومعلاب لوقلا ىلع يبأ ىلإ بسن يرصبلا نيسحلا ابأ نكل & ٣٢٠٣-٢٣٠٤ ص ١ج (يمللا
 يكبسلا نياو - نيسحلا وبأ يآ - بسن امك هقرغتسا نود سنجلا ديفي هناب لوقلا مشاه يبأ نع ىكحو
 يكبسلا نبا ، ٦٢٢٣-٢٢٧٢ ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ، فرعملا عمجلا مومع مدعب لوقلا مشاه يبأ لإ
 ٤١١٠. ص ١ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)

 ١ ص٨ ١ ٤ ٠. ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٤ ةاحنلا نع يكبسلا نبا هلقن ( ٣)

 لوصألا حيقنت حرش وه _ يعفاشلا ينازاتفتلا رمع نب دوعسم ةمالعلل حيقنتلا قئاقح فشك يف حيولتلا )٤)

 يجاح . ١ ص٣٢ ٨ ج (حيولتلا)ينازاتفتلا ئ يفنحلا يبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردص يضاقلل

 ١٨٥٣. ص ٢٦ج (نونظلا فشك) ةفيلخ

 حرشلا لعجو ئ يفنحلا يبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردصل امهالك حيقنتلا حرش ©٨ حيضش وتلا )٥(

 وهو ، ٣٥٨١ص ٢ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح ، ٢ ص ١ج (حيولتلا) ينازاتفتلا ، نتملاب اجوزمم
 .حيولتلاو حيقنتلا عم عوبطم

 )٦( (حيض وتلا ىلع حيولتلا) ينازاتفتلا ج١ ص٩٨.
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 الإ قدصي ال فصولا اذه نإف } دحأ لك لبق هدحو هراد لخدي الجر الإ سلاجأ ال
 ٭;ح نمؤم دبملَو ه :ىلاعت هلوق يف لامعتسالا امهدحأ :نيهجول كلذو ، دحاو درف

 عطقلل !"اه ىذأ امنبتي وكس نيع ةرينمو كيت لوق .04 ييف
 .فورعم لوق لكو نموم دبع لك يف ماع مكحلا اذه نأب

 رعشم ركذي مل وأ هفوصوم ركذ ءاوس قتشملا فصولاب مكحلا قيلعت نأ :يناشلاو
 .هتلع مومعب مكحلا معيف ، كلذل ةلع فصولا قاقتشا ذخأم نأب

 هب صصخت اميف لب ،'"هدارفأ عيمج يف اماع تابثإلا يف ركنملا عمجلا نوكيالو
 .ققحملا وه هنأل عمجلا لقأ ىلع لمحيف « ديزل ديبع ءاج : وحن انمدق امك

 ىلع لمحيف « اهنيب امبو دارفألا قدصب كلذب قدصي امك هنأل ،‘٤ماع هنإ :ليقو
 اذهف الاجر تيأر وحن عنام عنمي ملام طوحألاب اذخأ هنم ىنثتسيو ، دارفألا عيمج
 : ليقف نيملسمو لاجرك عمجلا لقأ يف اوفلتخاو & اعطق عمجلا لقأ ىلع لمحي

 هلوق نانثا عمجلا لقأ نإ نيلئاقلا ةلدا ىوقأو ،‘ة١نانثا :ليقو ،‘صألا وهو ،ةنالن

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢١.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا ٢٦٢.

 )٢( (لوصفلا ماكحأ) يجابلا ديلولا وبأ هب لاق ص٤٢ ٢ ، (دضعلا حرشب ىهنتملا رصتخم) بجحلا نباو ج٢

 ص٤ ١٠ (جاهبالا حرشب جاهنملا) روهمجلا نع يكبسلا نبا هاكح و } يواضيبلاو ج٢ ص٤ ١١ ، هاكحو
 دمحأ مامالا نع راجنلا نباو ، ٤٠١ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) نيققحملا نع دضعلا
 (لوحفلا داشرا) روهمجلا نع يناكوشلاو ، ٣٤١۔-١ ٢٤ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) ءاملعلا رثكاو

 ص٢٣!١۔ ةياهن) يونسالا ٩١٤۔٨١٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظنيو

 ج (لوسلا ٢ ص٢٤٧.

 يودزبلاو « ٨٤٢ص ٢ج (ماكحالا)يدمآلاو « ٢٢٩ ص ١ ج (دمتعملا)نيسحلا وبأ ، يئابجلا يلع وبأ هلاق )٤(

 ٢ج (ىفصتسملا) هباحصأ ضعب ىلإ يزاريشلا هبسنو ، ٢ص ٢ج (رارسالا فشك حرشب يودزبلا لوصأ)
 .روهمجلا نع ىلازغلا هاكح و ، ٧٢ص

 ٢٣ ٠ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا قاحسا وباو ١٣٢ص ١ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا وبا هب لاق (د)
 ٢ج (رارسالا فشك حرشب يودزبلا لوصا) ةيفنحلا ةماعو نسحلا نب دمحم نع هاكح و & يودزبلاو
 لوق وهو ، ٤٩٠ ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) نييلوصالا رثكا ىلا هبسنو يفوطلا هراتخاو ، ٠٩٤ص
 وهو : لاق ةيكلاملا رثكا نع يجابلا هاكحو © ٩١٤ص ١ ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا

 ةماعو ةباحصلا رثكا ىلا يراخبلا زيزعلادبع هازعو ، ٤٩ ٢ ص (لوصفلا ماكحا) كلام نع روهشملا
 روهمج نع يوحنلا ناهدلا نبا هاكح و ، ٤٩ ص ٢ج (رارسالا فشك) ةغللا لهأو نيملكتملاو ءاهقفلا
 ١. ٤٢ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا ، دوعسم نباو سابع نبا ىلا يزعو ء ةاحنلا

 نع بيطلا نب دمحمو ذادنم زيوخ نبا هاكحو : لاق ينانمسلا رفعج يبأ ىلإ يجابلا ديلولا وبأ هبسنو )٦(
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 ناك امو عمجلا ةغيصب بولقلا نإف 3٠ امكنراث تمص ُدَمَوَنأ لإ ابوئت نإ :ىلاعت

 :بيجأو ،نابلق الإ امهل سيلو - ث "ةصفحو ةشئاعل الإ كلانه - باطخلا
 ىلإ يعادلاو ، نهذلا ىلإ امهنود نينثالا ىلع دئازلا ردابتل زاجم هوحنو كلذ نأي
 ءيشلاك امهنأل هنمضتمو فاضملا يف نيتينثت نيب عمجلا ةهارك ةميركلا ةيآلا يف زوجنلا
 ىصوأ وأ رقأ ول ام فالخلا اذه ىلع ىنبني اممو ،امكادبع ءاج :وحن فالخب دحاولا
 يه اهنأل ةنالث قحتسي هنأ حصألاو ؟ةنالن وأ نيمهرد قحتسي له ديزل مهرادب

 ىلع مهارد ةظفل قالطإ - اضيأ - فرعلا يف عاش دقو ، انمدق ام ىلع عمجلا لقأ
 هيف هلامعتسال © ‘"٢)معن : ليق ؟ازاجم دحاولا ىلع قلطي له عمجلا يف اوفلتخاو 5ةئالث

 ، دحاول الإ زربت ملو لاجرلل نيزربتأ :لجر ىلإ ةزراب اهآر دقو هتأرمال لجرلا لوقك
 جربتلا ةهارك يف عمجلاو دحاولا يف يواستلا ةنيرقل ازوجت دحاولا ىلع عمجلا قلطاف
 لجرل تزرب نم نأل ةقيقح لاثملا اذه يف عمجلا ظفلو 3 (٠هيلع قلطي ال : ليقو { هل

 .كلذب ةداعلا ءاضقل رثكألل زربت يهف دحاو
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 ىلإ يزاريشلا هبسن س ٢ ٩٤ص (لوصفلا ماكحا) يدنع حيحصلا وهو - يجابلا - لاق كلام مامإلا
 لهأ روهمج نع مزح نبا هاكحو { ٢٢٣٠ ص ١ ح (عمللا حرش) دواد نب ركب يباو ينالقابلاو هيوطفن
 قاحسإ يبأو تباث نب ديزو باطخلا نب رمع لإ يدمآلا هازعو 0 ٣١٤ص ٤ج (ماكحالا) رهاظلا

 ناهدلا نباو ، نيثدحملا ضعب و يرعشألا نع يزارلا ميلسو ، يعفاشلا باحصأ نم ةعامج و ينيارفسالا
 (ماكحالا) ةغللا لهأ دنع عمج ةينثتلا نأ ئ بلعت نعو 0 هيوطفنو ليلخلاو فسوي يبأو دواد نب دمحم نع

 مزح نبا ، ٣٣ ٠ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا ، ٩٤٢ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ا؟٢٤ص ٢ج
 -٩٤ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا { ٢؟٢٤ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا ٤١٣ ص ٤ج (ماكحإلا)

 ١٢. ٤-٣٢١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ء ٠

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ميرحتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤.

 )٢( هللا لوسر ةجوز ، باطخلا نب رمع تنب ةصفح -
 س !١-

 : مخيسو
 ركذو . ١٢ ٤ ص ١ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 6 يشاشلا لافقلاو يكبسلا نبا هب لاق ) ( ٣

 ١٢. ٤ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، زاجم هنأ ىلع قافتالا ىكح ينالقابلا ركب ابأ نأ يرزاملا

 )٤( ج (ناهربلا) ينيوجلا { نيمرحلا مامإ مالك نم رهاظلا وهو ١ ص٢٤١.



  

 نوعيبر ٢ثا لصفلا

 ؟خللإ همومع ىلع قاب ضرفل قوسلا ماعلا له

 اذإ همومع ىلع قاب وه له مذ وأ حدمك ضرغل قوسملا ماعلا يف اوفلتخاو

 ضروعاميف معي مل روكذملا ماعلا هضراع نإف ، كلذل قسي مل رخآ ماع هضراعي مل

 قسي مل هنأل ؟' "اقلطم معي الوأ اهميمعت يفاني ال هل قبس ام نأل امهنيب اعمج هيف
 ةثالث لاوقأ س حجرملا ىلإ ةضراعملا دنع رظنيو "هريغك اقلطم معي وأ «ميمعتلل
 : "هميحر َراَجُشْلاَدلَو ميتتل راََلاَإ وف ضراعم ال ثيح هلاثم ،لوألا اهحصأ

 تككمام زأ مهجتنأكلعالإ ةوظح مهووشل مش لأو » :ضراعملا عم هلامو
 اعمج حاكنلا وأ نيميلا كلمم نيتخألا هرهاظب معيو ك حدملل قيس هنإف ٥ 4 مهنم

 يسيمل ولو هنإن ""ه«يتصتشلا تب اوشعمت ناول : هلوق كلذ ين هطراعو
 هلوانت دري مل هنأب كلذ ريغ ىلع لوألا لمحف ، نيميلا كلمببامهعمجل لماش حدملل

 . ملعأ هللا و ، ىهتنا ، مرحم هنأب هيلع ىناثلا حجرو ديرأ وأ هل

  

 راجنلا نيا ، ٢٢٤ص ١ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، يقارعلا نباو يكبسلا نبا هب لاق )١(

 .٥٥٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش)

 ةاشداب ريما ، ةيفنحلا روهمجو يخركلاو ، ٥٦٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا يناشاقلا نع يكح )٢(
 نيسحلا يضاقلا هب لاقو ، ٣٨٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنالا ڵ ٧٥٢ص ١ج (ريرحتلا ريسيت)
 رحبلا) يشكرزلا ، ٣٩٦١ص (ةرصبتلا) يزاريشلا . يعفاشلل بسنو ، يسارهلاايكلاو يشاشلا لافقلاو
 .٣٢١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٥٦٢ص ٤ج (طيحملا

 )٣٢( (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا . رثكألا ىلإ دضعلا هبسنو ، بجاحلا نبا هب لاق ج٦٢ ص٢٨ ١©
 راجنلا نباو ، ٣٣١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلاو ، ٦٦٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هاكحو

 (رينملا بكوكلا حرش)  ةعبرألا ةمئألا ىلإ ج٢ ص٤ ٢٥.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) راطفنالا ةروس ميركلا نآرقلا ١٢٣-١٤.

 ٥-٦. مقر ةيآ (ةيكم) نونمؤملا ةروس ميركلا نآرقلا (د)
 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس مركلا نآرقلا ٢٢.
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 >< إ » لوصخلا لوصق + « +

 نوعبرذلاو يداحلا لصفلا

 ةركتلاك يضتلا قايس 2 لاعفألا

 ٤ ةركنلا مكح همكح لعفلا نأل { يفنلا قايس يف دراولا لعفلا ةماعلا ظافلألا نمو

 معي الو يفنلا قايس يف معي هنأ يف اهلثم وهف 3 ةركن ردصملاو ، هردصم ىنعمب وه ذإ
 امساق كاك نمك انمؤم َناكنَمَتأ » :ىلاعت هلوقك كلذو « تابثإلا قايس يف ع ِ 2ے ح .ه م۔,ےم رس

 يفن يضتقي وهف "» ةنجلا بتو راتلا بكأ رتيل وتنا
 يفنملا ءاوتسالا ىلا ارظن معي ا : صعب ل اقو © اهيفن نكمملا ءاوتسالا هوجو عيمج

 هيلعو © حصألا وه مومعلاب لوقلاو ، اهعيمج نم ال هوجولا ضعب نم كارتشالا وه
 دافتسيو & نمؤوملاك وه سيل ذإ ؛ قسافلا ةداهش لوبق مدع ىلوألا ةيآلا نم دافتسيف
 ةنيرقب هزاوج تبث امنإو ئ هتيلو ىلع حاكنلا دقع ىلي ال قسافلا نأ - اضيأ _ اهنم

 . مومعلا نع ةجراخ

 ةيد غلبت ال يمذلا ةيد نأو ئ يمذلاب لتقي ال ملسملا نأ ةينانلا ةيآلا نم دافتسيو

 يفن مع تلكأ ال هللاو : لاق نمف ، وحنلا اذه ىلع معي - اضيأ - يضاملا لعفلا
 نإ : لاق نم اذكو 7 قلعتملا نمضتملا لكألا دارفأ عيمج يفنل تالوكأملا عيمج

 يأب هتجوز قلطتف ئ تالوكأملا عيمج نم عنملل وهف - الثم - قلاط يتجوزف تلكأ

 ق دصيو ، ةينلاب نيتلأسملا يف اهضعب صيصخت حصيو { ناك ءيش ي ال { ناك لكأ

 نأل { ةينلاب صيصختلا حصي الف &‘٠)امهيف ميمعب ة ال ، ةفينح وبأ لاقو & هتدارإ يف

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ةدجسلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٨.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٠.
 يلازغلا . ةيعفاشلا روهمجو © ٣٠٣ ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ةلبانحلا بهذم وه )٣(

 ٢ج (جاهبالا) يكبسلا نبا ، ٠٧٢؛صو ٦٦٢ص آ؟ج (ماكحالا) يدمآلا ، ٢٦؟ص ٢ج (ىفصتسملا)
 راجنلا نبا آ ١ ١-١١٧ ٤ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا .ةيكلاملاو ٤ ١٦١١-٥١١ص
 . ةيفنحلا نم فسوي يبأو ، ٢٢١ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا ، ٣٠٣ ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش)
 مامإلا هب لاقو ، ٢ ١ ٢ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا ، ٣٠٣ ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا
 حرش) يفارقلا : رظناو آ ٨١١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا . نييلوصألا رثكأ ىلإ هبسنو يملاسلا
 .٣٢٦٤۔-٢٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦٨١صو ٤٨١ص (لوصفلا حيقنت

 )٤( (ماكحإلا) يدمآلا . يبطرقلا بهذم وهو 0 هلوقب نولوقي هباحصأ روهمجو ج٢ ص٢٦٦ - 8٢٧٠

 © ٩٨١-٦٨١ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٣٠٣ ص ٣ج (رينمل بكوكلا حرش) راجنلا نبا
 .٢٢٦١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا



 ٭ » لوصخ ا لوصخ < »

 ثنحي ىتح تالوكأملا عيمجل عنملاو يفنلا هنم مزل نإو لكالا ةقيقحل عنملاو يفنلا

 ليقو 3 هماسقأ معيالف اهنود وأ ناكب درو ءاوس تبنملا لعفلاو ، اقافتا اهنم ةدحاوب

 ةبعكلا لخاد ىلص - ةلي - يبنلا نأ '""لالب ثيدح ناك نودب هلاثم (ااهمعي :

 عمجي ناك - قي - يبنلا نأ سنأ ثيدح ناكب نرتقملا لاثمو ،‘")”ناخيشلا هاور

 يناثلا الو ، لفنلاو ضرفلا لوألا معي الف 3‘٤يراخبلا هاور رفسلا يف نيتالصلا نيب
 © دحاو عمجو ةدحاو ةالص نم رثكأب ظفللا دهشي ال ذإ ؛ ريخأتلاو ميدقتلا عمج
 : ليقو ‘ نيتقولا يف دحاولا عمجلاو الفنو اض رف ةدحاولا ةالصلا ع وقو ليحتسيو

 لمعتست دقو ، عمجلاو ةالصلا يمسق نم لكب امهقدصل ‘}١مكح ركذام نامعي

 ةالصلا هيلع - ليعامسإ ةصق يف ىلاعت هلوق يف امك ، راركتلل عراضملا عم ناك

 مركي "متاح ناك : مهلوقو &©`]ه ةوگلاوةوَلَصلاي هلأ رمأيناكو ف : -مالسلاو
 .ملعأ هللا و © فرعلا ىرج كلذ ىلعو ، فيضلا

 _سص

 لاقو :يملاسلا مامإلا لاقو ، ٨١١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) يأر ىلع : بجاحلا نبا لاق )١(
 .٧١١ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا . معي هنإ : ضعب

 دهش - ةلي - لوسرلل انذؤم ناكو ، قيدصلا ركب يبأ ىلوم 3 ميركلا دبع وبأ حابر نب لالب وه : لالب )٢(

 دسأ) ريثألا نبا . كلذ ريغ ليقو ، ه٢ ٠ ةنس يفوت { مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ناكو 0 اهلك دهاشملاو اردب

 .٧٧٢ص ١ج (فشاكلا) يبهذلا & ٢٤٣ ص ١ج (ةباغلا

 نبا لاقف 5 ةبعكلا لخد - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اذه :هل ليقف ، رمع نيا يتأ : ثيدحلا صن )٢(
 ىلصأ : تلقف الالب تلأسف ، نيبابلا نيب امئاق الالب دجأو 3 جرخ دق - لي - يبنلاو ، تلبقاف : رمع
 يف ىلصف ج رخ مث ، تلخد اذإ هراسي ىلع نيتللا نيتيراسلا نيب نيتعكر معن لاق ؟بعكلا يف ٍةلََي - يبلا
 اوذختاو :ىلاعت هللا لوق لاب ، ةالصلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا . نيتعكر ةبعكلا هجو

 ، بيبح نيب عيبرلا هجرخأو ، ٦٩٥ص ١ج 0 ٣٧٩ مقر ثيدح (٥٢١ص ةرقبلا) ىلصم ميهاربا ماقم نم
 .٥٠١ص ٤١١. ثيدح ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا باب 3 جحلا باتك (حيحصلا عماجلا) عيبرلا

 حيحص) يراخبلا ، رفسلا يف ءاشعلاو برغملا ةالص نيب عمجي - لي - يبنلا ناك : ثيدحلا صن )٤(
 مقر ثيدح « ءاشعلاو برغملا نيب رفسلا يف عمجلا باب ةالصلا ريصقت باتك (حتفلا حرشب يراخبلا

 نيرفاسملا ةالص باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم » هل ظفللاو آ ٥٧٦ص ٢ج . ١٨
 .٢؟٢؟٠.ص ٥ج ٧٠٢ مقر ثيدح « رقسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج باب 0 اهرصقو

 .٥٢٤ص ١ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا إ ٢٧٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا (د)

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) ميرم ةروس ميركلا نارقلا ٥٥.
 .ه.ق ٤٦ ةنس يفوت ، هدوجب لثملا برضي ، يلهاج داوجو سراف ، يئاطلا ديعس نب هللادبع نب متاح وه )١(

 ١١١. ص ٢ج (مالعالا) يلكرزلا
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 نوعبرأ او يناثلا لصفلا

 ؟ةلحتا هلوانتت ام معي ةلحب قلحملا مكحلا له

 عئاقولا نم ةعقاو يف ةيعرشلا ماكحألا نم امكح ع راشلا قلع اذإ ام يف اوفلتخاو

 مأ اهتالولعم دارفأ نم ةلعلا كلت هلوانتت ام عيمج يف اماع مكحلا كلذ نوكي له ةلعي

 ريثك لوق وهو طقف اسايق همعت له روهمجلا لوق وهو { مومعلاب لوقلا ىلعو ؟ال
 ظفللا ةهج نم ماع وه وأ ،‘"مهريغو بجاحلا نباو نيسحلا ىبأك نيققحملا نم

 لوألا ىلعف اهراكسإال رمخلا تمرح : عراشلا لوقي نأ : كلذ لاثم ،'"هسايقلاو

 همعي نكلو ، ظفللا ةهج نم راكسإالا ىهو ةلعلا هيف تدجو "؟ام لك ظفللا معي ال

 رمخلا ىلع اسايق ةلعلا هذه هيف تدج و ام لك ميرحتلا يف رمخلاب قحليف ، سمايقلاب
 ال : ينالقابلا لاقو & ركسملا تمرح :لاق هنأكف ةلعلا ركذل اظفل همعي يناثلا ىلعو 3
 .'©)رسايقلا ةهج نم الو ظفللا ةهج نم ال اذه لثم يف مومع

 اسايق اهتالولعم عيمج يف ةماع ةلعلا نأ نم روهمجلا هيلع ام وه اندنع حيحصلاو
 .ملعأ ")ىلاعت هللاو

()١( 

(٢) 

( ". ( 

 .٩٥٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ١١ ٩ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا
 ةعلط) يملاسلا ، ٥٣١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٥٨٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا
 .١!٥٢ص ١ ج (سمشلا

 حرشي ريرحتلا) مامهلا نب 9 امكلاو ٤٢. ٥ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا لوق وهو
 يناكوشلاو « ٥٨٢ص ١ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نباو ، ٢ ٩٥ص ١ج (ريسيتلا
 رصتخم) بجاحلا نبا : رظناو . ١ ص٥ ٢ ١ ح ) سمشل ١ ةعلط) يملاسلاو ١٣. ٥ص (لوحفلا داشرا)

 ١١. ٩ص ٢ج (دضحعلا حرشب ىهتنملا

 يملاسلا : رظناو ، ٥٨٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا . ماظنلا نع يراصنألا يلعلادبع هاكح
 ١ ص٥ ٢ ١. ح (سمشلا ةعلط)

 ١ج (ريسيتلا حرشي ريرحتلا) لامكلا ، ٩١١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا
 .٥٦١ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ڵ ٥٨٢ص ١ج (تومحرلا حاوف) يراصنألا ا٩٦٠٥٢ص

  



 % ٭ لوصخا لوصتق << > ><

 نوعبرألاو ثلاثنا لصفلا

 لاحلا ةعقاو نع باوجلا مومع

 نإف اهنع ليصفتلا بلطي نأ ريغ نم لاح ةياكح ىلع ع راشلا نم باوج درو اذإ

 هللا لوسرل "')يفقنلا ةملس نب ناليغ لوقك كلذو 3 مومعلا ةلزنم لزني اهنع هباوج
 ىكح اذه هظفل نإف « كلذ يف هل ايتفتسم ةوسن رشع ىلع تملسأ ينإ : حلي

 مل - ةلي - هنإف '")نهرئاس قرافو اعبرأ كسمأ : هلوقب - ل هباجأف 3 هتلاح هب

 .بيترتلا ىلع وأ اعم نهج وزت له هتلاح نع ليصفتلا هنم بلطي

 يف قالطإلا عانتمال ، اذكه هل باوجلا قلطأ امل نيلاحلا معي مكحلا نأ الولف

 .ليصفتلا ىلإ ةجاحلا تقو ليصفتلا عضوم
 :هلوقب ةيفنحلا تلوأتو ،‘'"»المجب مالكلا نوكي لب & مومعلا ةلزنم لزني ال : ليقو

 لوألا عبرألا ىلع رمتساو ، ةيعملا ةلاح يف نهنم عبرأ حاكن ئدتبا :ىنعميكسمأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو &‘ث)رهظألا وهو روهمجلا لوق لوألاو &‘ئ١بيترتلا ةلاح يف نهنم

 نأ _ هنلك _- يبنلا هرمأف ئ ةوسن رشع هدنعو { فئاطلا موي ملسأو مالسإلا كردأ ئ يلهاج رعاشو ميكح )١()

 (مالعألا) يلكرزلا ، ٣٥٢ص ٥ج (ةباصإلا) رجح نبا . ه٢٢ ةنس يفوت ، ةنس تراصف ، اعبرأ كسمي
 .١!٤٢ص ح

 نوكي لجرلا باب { حاكنلا باتك (دجمملا قيلعتلا عم كلام مامإلا اطوم) كلام ، كلام مامإلا هجرخأ )٦٢(
 (ةحجام نبا نتس) ةجام نباو ء ٠ ص ٢ج { ٥٢٩ ثيدح ي جوزتي نأ ديريف ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنع

 ،٤٦٤ص ، ٢٦ج ، ١٩٥٣ ثيدح ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو 3 ملسي لجرلا باب ، حاكنلا { مجعملا

 ١٣٠ ١© ثيدح « ةوسن رشع هدنعو ملسي لجرلا يف ءاج ام باب & حاكنلا باتك (يذمرتلا نتس) يذمرتلاو

 .٦٣٤ص ٢ج (يذمرتلا ننس) يذمرتلا 3 نسح ثيدح ء ٤٣٢ ٥ص جح

 يونسلا { ٧٣٢ص (ديهمتلا) يونسإلا « ٧٨٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا } يعفاشلا نع اذه يور )٣(

 .٠٧٢؛ص ٢ج (لوسلا ةياهن)

 )٤( (ريرحتلا ريسيت) هاش داي ريمأ ج١ ص٤٥ ١.

 يعيطملا أ ٢٣١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٦٢٤ص ١ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ()
 .٩٦٣ص ٢ج (لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس)
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 < > لوصخا لوصق < %

 نوعبرألاو عبارلا لصفلا
 هعم ةمذلا معي له - ملسو هيلع هللا ىلص - هل دراولا باطخلا

 لوانتي وأ هب صاخ وه له - فا - يبنلل باطخلا دورو يف نويلوصألا فلتخا

 «“>هلتزملاامياي)» )ه هآ ىتآ نلا امباتي : ىلاعت هلوق وحن كلذو ؟هعم ةمألا
 .'٠ُ)هك تلمع مطح تكرت نيل لط :هلوقكو ")هدةتنلامئأب» ؟ ص رص ے ررم ذا س 2.4 << . 7 ٣ <۔ وم شا 21

 ال - ال - هب ص اخلا باطخلا نأ ىلإ نييلوصألا نم نيققحملا روهمج بهذ

 درفمل عصو امو ئ درفم تعضو ةغيصلا نأل ٥ ٢ )عضولا ثيح نم هعم ةمألا لوانتي

 نع ج راخ يعرش ليلدب معي كلذ لثمف عرشلا ثيح نم امأو {| هعم هريغ لوانتي ال

 اذهبف &‘٦)ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل :ىلاعت هلوقك ، باطخلا سفن
 ىلع ليلدلا ماق ام الإ « هب بطوخ اميف - ةلي - هعابتا ةمألا ىلع بجي هوحنو
 هعم هعابتال رمأ ةردقلا رما نأل ،ا١٧)ةمألا عيمج معي لب : ليقو . هتايصوصخ نم هنأ

 نإف ودع در وأ دلب حتفب دئاقلا وأ ريمألا ناطلسلا رمأ اذإ امك كلذب فرعلا ءاضقل
 ىرخأ تاجاجتحا مهلو & هعم هعابتأو ، ريمألا ىلإ هجوتم باطخلا نأب ضاق فرعلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو اندنع حيحصلا وه لوألاو اهركذ نع انضرغأ
 )١( ةيآ (ةيندم) بازحألا ةروس ميركلا نآرقلا رقم١.

 )٢( ةيآ (ةيكم) لمزملا ةروس ميركلا نآرقلا رقم١.
 )٣( ةيآ (ةيكم) رثدملا ةروس ميركلا نآرقلا رقم١.

 )٤( ةيآ (ةيكم) رمزلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٦٥.

 بكوكلا حرش) ةلبانحلا ضعب نع راجنلا نباو ، ٢٧٢٩ ص ٢ج (ماكحالا) ةيعفاشلا نع يدمالا هاكح ()
 ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٢ص لدعلا رصتخم (يخامشلا) ةيضابإلا روهمج هب لاقو ، ٩١٢ص ٢ج (رينملا
 يلازغلا : رظنأو ، ١٢١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو ، ٢٢٢ص ١ج (سمشلا
 ،©٤٥٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ، ٩٦٧٣ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ، ٠٨ص ٢ج (ىفصتسملا)
 .٨٥٣ص ٢ج (لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس) يعيطملا

 )٦( ةيآ (ةيندم) بازحألا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٢١.
 )٧( (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا 2 ةيفنحلا هب لاق ج١ ص٥١ ٢ ، (حتاوفلا حرشب توبلا ملسم) روكشلادبع نبا ج١

 ص٢٨٢١ ١ ةيكلاملا نع روهشملا وهو \٨١٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا { هباحصأ رثكاو لبنح ني دمحاو .
 ج (دوررولا رثن) يطيقنشلا ١ ص٢٦٠ ١ جح (طيحملا رحبلا) يشكرزلا {ةيعفاشلا ضعب نع يشكرزلا هاكحو ٤ ص٥٥!آ.

 :ىلاعت هلوقك هتمأ نود دوصقملا وه - قي - يبنلا نأ ىلع لدت ةنيرق دجوت مل اذإ اميف عازنلا لحم ريرحتو
 بازحألا) كل ةلاخ . ٥ ) ءارسإلا) كل ةلفانو ٩ ٧) يبنلا اهيأ اي : لاعت هلوقك مهلوخد ىلع ةنيرق دجوت ملو

 قالطلا) نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ ٢١( ةمالا نأ ىلع ةنيرق نهوقلطو متقلط يف عمجلا ريمض نإف
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٦٥٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . باطخلا يف ةلخاد ج١ ص٢!١٢.
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 نوعبرألاو سماخلا لصقلا

 :ةمألا وأ سانلا باطخ - ةي - همحي له

 - لوسرلا لمشي نيملسملا وأ نينمؤملا وأ ةمألا وأ سانلا مومعل دراولا باطخلا

 نإ : ليقو ،'")اقلطم هلمشي ال : ليقو 5 اقلطم هيف لخديف - مالسلاو ةالصلا هيلع
 هيف لخدي الف اذكو اذك مهل بتكاو ربخأو غلبك هانعم يف امو لق ظفل نع ادرجب درو

 .هلمشيلف الإو غيلبتلا يف هروهظل
 ‘"”يميلحلا هاضتراو يفريصلا هركذ ليصفتلا اذهو ناهربلا ىف نيمرحلا مامإ لاق

 .(ث'نفلا اذه نم هظح مظي مل نم هردتبي لييخت هيف ليصفت اندنع وهو
 - ةليلو - يبلا لمشيف هعضوب ماع هنأ وهو ، روهمجلا هيلعام حيحصلاو

 اي لق :وحن لق ب نرتقا ام لاثمف ، اهب نرتقي مل مأ لق ب نرتقا ءاوس :يأ اقلطم

 ناهرب نبا . نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ ىلإ هازعو ناهرب نبا لوق وهو ، ٩٤٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )١(
 بهذم وهو ، ٧٧٢ص ١ ح (توبثلا ملسم) روكشلادبع نباو ، ١ ص٤ ٢٢ ج (لوصاألا 9 لوصرولا)

 بجاحلا نباو ، ٢٩٢؟ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلاو ، ٨٧ص ١ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجارولا
 ،٢٧٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ١٢ ٦ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ)
 يطيقنشلا هاكح و « ١٢ص (لدعلا رصتخ) يخامشلاو ، ١ ص٤ ٢٥ ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلاو

 يدمآلاو يكبسلا نبا هب لاق ، ١٢٦٢ص ١ج (دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثنا يطيقنشلا .رثكألا نع
 لوصولا) ناهرب نبا ، ةيفنحلاو { ةيكلاملا هب لاقو بجاحلا نباو يخامشلا ردبلاو ، ءاملعلا رثكأ ىلإ ةبسنو

 .٧٩١ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا . ةيكلاملا لوق وهو ، ٢٢ ٤ص ١ج (لوصألا لإ
 )٢( (لوصاألا ىلإ لوصرولا) نييلوصألا نم ةرمزو ءاهقفلا نم ةمذرش نع ناهرب نبا هاكح ج١ ص٢٢٤ {

 نم رثكألا نع ليقع نباو ، ٢٢٦٢ص ٢ج (ماكحالا) نيملكتملاو ءاهقفلا نم ةفئاط نع يدمآلا هاكحو
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نيا { نيملكتملاو ءاهقفلا ج٢٣ ص٢٢٢٣.

 )٢( ةنس دلو & يعفاشلا هيقفلا ، ميلح نب دمحم نب نسحلا نب نيسحلا هللادبع وبأ ، يميلحلا ٢٣٨ ناجرجب &
 بعش يف جاهنملا : باتك هل { هريغو مكاحلا هنع ذخأو © لاققلا ركب يبأو ئ ىندواألا ركي يبأ ىلع هقفت

 ةنس يفوت ح ناميإلا ٢٣ ٠ ٤ .ه

 يلكرزلا ، ٣٣٢ص ٤ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا & ٧٣١ص ٢٦ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نيا
 ؟ ج (مالعألا) ص٥ ٢٢.

 بجاحلا نبا ، ٢٩٢ص ٢ج (ماكحإالا) يدمآلا : رظناو « ٦٢-٥٠ ٢ ٩٤ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )٤( )٤(
 ةياهن) يونسلا ، ٧٩١ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ١ ٦٢ص ٢ج (دضحعلا حرشب ىهتنملا رصتخ)
 توبثلا ملسم) روكشلا نبا ڵ ٥٥٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ٢٧٣ص ٢ج (لوسيلا
 .٧٧٢ص ١ج (حتاوفلا حرشب
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 زئرل ")ه -كوتتلاو هلل اوغيللآ زف ط )ه كيشت مكل ىنال سانلا اهيا
 د در

 اودبعا شاَتلا اهيأتَي> اهب نرتقي ملام لانمو اهوحنو ،"'هارْرتأ نيلا ئدابجك

 .اذه وحنو 3١4 مكير ارغتا اتلا اهتايلكب
 امأ حيحصلا ىلع "اعرش مهمعتف غيصلا هذه لاثمأ يف نولخدي ديبعلا كلذكو

 .حضاو وهو هيف لاكشإ الف ةغل مهايإ اهمومع

 ريغ يف كلذ :انلق « مهتاداس ىلإ مهعفانم فرص لجأل )اعرش معت ال :ليقو
 .تادابعلا قيض تاقو أ

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) دوه ةروس ميركلا نارقلا ٢٥.

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٣٢.
 )٢( ةيآ (ةيكم) رمزلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٥٢٣.

 )٤( ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٢١.
 .سانلا اهيأ اي باوصلاو اونمآ نيذلا اهيأ اي نيتخسنلا يف تدرو دقو .١مقر ةيآ (ةيندم) جحلا ةروس مركلا نآرقلا ()

 ينيوجلا نيققحملا ىلإ هازعو ينيوجلاو « ٨٧٢ص ١ ج (دمتعملا)نسحلا وبأ . يرصبلا نسحلا وبأ كلذب لاقو )٦(
 بوقعي وبأو . رثكألا ىلإ هبسنو يدمالاو ، ٧٢ص ٢ج (يفصتسملا) يلازغلاو ، ٢٤٣ ص ١ج (ناهربلا)

 عمج) يكبسلا نباو & ٢٨٩ ص ٢ ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ١٧ص ١ج (فاصنالاو لدعلا) ينالجراولا

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا .ءاملعلا رثكا ىلإ بجاحلا نبا هازعو ، ٢٧٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، هعابتا رثكأو دمحأ مامالا ىلإ راجنلا نباو ، ٥٢١ص ٢ج (دضعلا حرشب

 ماكحا) يجابلا ،١٦٢٦ص ١ج (دورولا رثن) يطيقنشلا . ةيكلاملا رثكا نع يطيقنشلا هاكحو 0 ٢٤٢ص ج
 نبا :رظناو ، ٢٥٣ ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا . ةيفنحلا بهذم وهو « ٣٢٢ص (لوصفلا
 ملسم) روكشلادبع نبا ،٦٩٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا & ١٠٧ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق
 .١٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا \ ٦٧٢ص ١ج (حتاوفلا حرشب تربللا

 ءافعضلا ضعب ىلإ ينيوجلاو ، ٣٢٢ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا . ذادنم زيوخ نبا ىلإ يجابلا هبسن )٧(

 ةيكلاملا ضعب ىلإ يطيقنشلاو ، ٩٨٢ص ٢ج (ماكحالا) نيلقألا ىلإ يدمآلاو ، ٢٤٣ ص ١ج (ناهربلا)
 .١٦٢ص ١ج (دورولا رثن)

 ركي يبأ ىلإ بسنو . نييمدآلا قوقح نود هللا قوقح يف ةتبثملا تامومعلا يف - ديبعلا يأ - نولخدي : ليقو
 . يفنحلا يزارلا

 ضعبل يأر وهو ({ هيق اولخدي ةيالو وأ ادمع وأ اكلم رمضب ر نإو . مهيلا هجوت ادبعت باطخلا نمضت نإ : ليقو

 .ةيعفاشلا

 ٩٨٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا . داهجلاو جحلاك ليلدب مهلوانتت ال يتلا باطخلا ريغ يف عازنلا لحم ريرحتو
 ٧٤٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا & ٥٢١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ٤

 ١ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٢٥٣ ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا
 .٢٦٢ص ١ج (دورولا رثن) يطيقنشلا © ٦٧٢ص



 م دع ىلع ءانب همعت ال : ليقو ١ حيحصل ١ ىلع _ اضيأ _ رف اكلا معت كلذكو

 ىلع جراخ وهف { مهمعي لوصألاب باطخلاف هب لوقلا ىلعو ع ورفلاب هفيلكت ۔ح١ . . ) ٢) . ٠؛ ١. . .

 نيدوجوملا باطخلا اذه لثم لوانتي كلذكو اونمأ سانلا اهيأ اي :وحن كلذو & فالخلا
 . . . ع - . . ) ٣

 . يحولا نمر يف نيدوجوملا لعب : يا ) ٤ مهدعب نم ںود هدورو تدفو

 .۔.٠ ا ة َ ١ . . )٤)
 نم لوانتي :ليقو ) هجوأ لوألاو ) يحولا طباهم نيرضاحلا لعب نم : ليقو

 ,)٦(. . - . 7 (د) .
 :''"دضعلا لاق ‘ حصأ لوألاو ئ همكح يف نيدوجوملل مهت اواسمل مهدعب نوكي

 © هوحنو سانلا اهيأ اي : نيمودعملل لاقي ال هنأ اعطق ملعن انأ لوألا ىلع انليلد
 اذإو {| هوحنب يبصلاو نونجملا باطخ عنتما هنأ اضيأ _ انلو ئ ةرباكم هراكنإو

  عنمي نأ ردجأ مودعملاف باطخلا نع مهروصقل مهدوجو عم مهوحن ههيجوت عنتما

 . (١٧)زعبأ هلوانت نأل

 يكبسلا نباو 6©٠٨ص ١ جح (فاصنإلاو لدعلا) ىنالجراولاو | ٨٧ص ٢ ج (ىفصتسملا) ىلازغلا اذه لاق )١(

 راجنلا نبا ڵ ١٢ص (لدعلا رصتخ) يخامشلا ردبلاو آ ٢٧٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)
 (لوصفلا ماكحإ) هباحصأو كلام مامإلا نع يجابلا هاكحو ©٠ ٢؟٣٤ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش)

 .كلذ مدقت دقو 5 ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت ةلأسمل ةعبات ةلأسملا هذهو ، ٢٢ ٤ص

 ضعب نع يرصبلا نيسحلا وبأ هاكحو { ٤٢٢ص (لوصفلا ماكحا) ذادنم زيوخ نبا ىلإ يجابلا ةبسن (؟٢)
 .٣٢٧٢ص ١ج (دمتعملا) ءاهقفلا

 يدمآلاو ، ٢٨ص ١ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجرولاو « ٣٨ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا اذه ىلإ بهذ ()
 (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم ) بجاحلا نبا لوق وهو ، ٢٩ ٤ص ٣ج (ماكحإلا) ةيعفاشلا رثكأ نع هاكحو
 ىضترملا نبا لوق وهو ، ٢٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٧٢١ص ٢ج
 ريرحتلا) لامكلا . ةيفنحلاو ، ١٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلاو ، ٣٢ ٠ص (لوصولا جاهنم)
 { ٨٢٧٢ص ١ ج (حاوفلا حرشب توبللا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٦٥٢۔-٥٥٢ص ١ ج (ريسيتلا حرشب

 .١٢٦١ص ١ج (سمشلا ةعلط) نييلوصألا رثكأ ىلإ هبسنو يملاسلا مامإلاو

 .١!!٧ص ٦٢ ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش

 نبا . ةلبانحلا هب لاقو ، ٤٩٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ءاهقفلاو فلسلا نم ةفئاط ىلإ يدمآلا هبسن ()
 توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ةيفنحلا نم رسيلا وباو ، ٩٤٢ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا
 .٦٥٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ٨٧٢ص ١ج (حتاوفلا حرشب

 يناعملاو لوصألاب ملاع ، سرافب جيإ لهأ نم ، يجيرزالا نيدلا دضع 7 رافغلادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع } دضعلا )٦(
 . ه ٧٥٦ ةنس يفوت { ةيدضعلا ةلاسرلاو ةيدضعلا دئاقعلاو ، فقاوملا : هتافلم نم « زاريش ءاضق يلو 2 ةيبرعلاو
 .٥٩٢ص ٣٢ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٧٨١ص ٢ج (ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد) نورخآو يوانتنشلا دمحأ .د

 .٧٦١ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا ()
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 نيدوجوملا دعب نل صوصنلا مومعب لوقلا نأ ملعاو :لاقف دعسلا هضرتعا نكلو

 هراكنإ نأ نم ققحملا ركذ امو :لاق نأ ىلإ ، ديعبب سيلف ةلبانحلا ىلإ بسن نإو

 نيدوجوملل ناك اذإ امأو } ةصاخ نيمودعملل باطخلا ناك اذإ اميف قح ةرباكم

 {الف بيلغتلا قيرط ىلع مهيلع سانلا وأ نينمؤملا ظفل قالطإ نوكيو نيمودعملاو

 هيجوت مدع نأل ،فيعض يناثلا لالدتسالا اذكو { مالكلا يف عئاش حيصف هلثمو
 .دعسلا مالك ظفل "اهلوانتو باطخلا مومع يفاني ال ليلد ىلع ءانب فيلكتلا

 ىلإ فيلكتلا هجوت مدع نأل - دعسلا ينعي - هلوق نأكو : مساق نبا لاق
 اجراخ ناك ىتح يبصلا وحن فيلكت مدع ىلع ليلدلا مايق نأ هانعم هرخآ

 ىتح هل هظفل لوانتو هل همومع يفاني ال نآلا باطخلا اذه مكح فيرعت نم
 ةراشإ نوكي نأ يغبني الو ، مودعملل ههجوت مدع ىلع هل ههجوت مدعب لدتسي
 مهمالك نأل هل همكح مومع نود مودعملل باطخلا مومع نايب دارملا نأ ىلإ

 مهل همكح تبثي امنإو ، مهدعب نمل اباطخ سيل -دضعلا- "هفالخ يف حيرص

 هدعب نمل ابطاخم لوسرلا نكي مل ول ةلبانحلا :يأ : اولاق : هلوقكو 3 رخآ ليلدب

 نأ الإ هلاسرإل ىنعم ال هنإف ةمزالملا امأ \ فتنم مزاللاو 5 هيلإالسرم نكي مل
 ءافتنا امأو ، هلوانتت ال يهو تامومعلا هذهب الإ غيلبت الو يماكحأ هغلب هل لاقي

 يه يتلا تامومعلا هذهب الإ غيلبت ال هنأ ملسن ال باوجلا ، عامجإللابف مزاللا
 .ةهفاشملا هيف نيعتت ال غيلبتلا ذإ ، ةهفاشملا باطخ

 بصنب ضعبللو اهافش ضعبل لصحي نأب لصحي هنإف ةلمجلا يف غيلبتلا بجي معن
 .")مساق نبا مالك . مههفاش نيذلا مكح مهمكح نأ ىلع تارامألاو لئالدلا

 رهظي يذلاو ، ٧٢١ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح) ينازاتفتلا دعسلا )١(
 هب فلك امب نوفلكم نيدوجوملا دعب ءاج نم هنا ىلع نوقفتم لكلا نإف ، يظفل ةلاسملا يف فالخلا نأ
 .٢٦٢ص ١ج (دورولا رثن) يطيقنشلا اذه ىلع هبن دقو ، يحولا نمز نودوجوملا

 .صنلا ميقتسي هبو دضعلا لوقك : تانيبلا تايآلا يفو نيتخسنلا يف اذك )٢(
 (٣) !ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ص٤٠.٠-۔٤٠٦.
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 نإو انمدق امك نيمودعملا لوانتي ال هنأ ىلع نييلوصألا رثكأو تيأر امك وهو
 ©عامجإلا دنتسم وه ليلدلا اذهو رخآ ليلد كلذف اعامجإ همكح يف اوواست

 هلوقكو ‘) هئسا ةَتاكالر كتنمأ ابو » :ىلاعت هلوق وحن كلذو

 .اهوحنو ")رمحألاو دوسألا ىلإ تثعب : هلوقكو &©")يدعب يبن ال : -
 .ملعأ ىلاعت هللا و

  

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) أبس ةروس ميركلا نارقلا ٢٨.

 )٢( باب ، بقانملا باتك (يذمرتلا نتس) حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هجرخأ ٢١  0ثيدح )
 ٢٤ ٢٧ ص ه ٦٢٨ ىتغو يبن ال :باب 0 ةوبنلا تامالع باتك (دئاوزلا عمجب) يمثيهلا . مثيهلا هدرواو ء

 ١٣٩٦٧ 0 ج٨ ص٤٧١. ٨ ثيدح ۔- هنتم هدعب

 (٣) ثيدح ي ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك (ملسم حيحم) ملسم هجرخأ ٥٠٦١ ، ج٥ ص٤=©{ دمحأو <:

 ثيدح (دمحا مامإلا دنسم) لبنح نب ١٩٦٨٠ ج٤ ص٥٥٩ ، ثيدح (دئاوزلا عمجب) يمثيهلا هركذو :
 ٣٩٤٤ ج٨ ص٤٦٢. هت

٢٧٧ 
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 نوعبرخلاو سداسلا لصفلا

 ثانالاو روكذلا معت امو نم

 ثنؤملاو ركذملا اهيف يوتسي يتلا ظافلألا نم امهوحنو امو نم نأ ىلع رثكالاو
 .٠ا)لكلا معت 7 ثانإلاو روكذلا باطخلا يف لوانتت مومع اهل ناكو

 دراولا فالخلا اذه ىلع ينبنيو ، حصألا وه لوألاو 3"روكذلاب صتخت : ليقو
 نم اذخأ اهنيع أقفت نأ حابي له نذإ نود موق تيب ىلإ ةأرملا "تعلطا اذإ اميف

 رثكالا ،‘٨)هنيع اوئقفي نأ مهل لح دقف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطت نم : ثيدحلا
 © ءاسنلا اهنم رتتست ال ةأرملا نأل ، هيف لخدت ال :ليقو ، مكحلا اذه يف اهلوخد ىلع

 ىلع ةداعلاب مومعلا نم اصصخم اهلوخد مدع نوكي نأ لمتحي - اضيأ - اذه ىلعو

 .ملعأ ىلاعت هللاو ، لوألا لوقلا

  

 :رظناو { ٥٤٢ص ١ ج (ناهربلا) ينيوجلا . لوصألاو ناسللا بابرأ نم قيقحتلا لهأ ىلإ ينيوجلا هبسن )١(
 نبا ، ٦١!٥ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٧١٢ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا

 .٩٨ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا \ ٨٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا
 .ركذملاب صتخي : موق لاقو :دضعلا لاقو ، ٥٤٢ص ١ج (ناهربلا) ةيفنحلا نم ةمذرش ىلإ ينيوجلا هازع )٢(

 (يلحملا حشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ١ ٥٢ص ٢٦ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا
 ٢. ١٤ص ٣٢ج (رينمللا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٨٢٤ص ١ج

 .تعلط ب يف (٣)

 هنيعاوأقفف موق تيب يف علطا نم باب ، تايدلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ )٤(
 { بادآلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو {©“ ٦٢٥٢ ص ٢١ج ، ٦٩٠٦ ثيدح ي هل ةيد الاف
 .٦٨٢٣ص ٢١٥١٨ ج٤ ١ ثيدح « هريغ تيب يف رظنلا مرحم باب
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 نوعبرألاو عباسلا لصفلا

 ؟ركذملا عمجلا ةغيص 2 ءاستلا لخدت له

 &‘١)معن : ليق ؟ةيفرع ةقيقح ءاسنلا اهيف لخدت له ركذملا عمجلا ةغيص يف اولفتخا

 باطخب ع راشلا دصقي ال ، ماكحألا يف روكذلل نهتكراشم عرشلا يف رثك امل هنأل
 .مهيلع ماكحألا رصق روكذلا

 &'"روكذملا بيلغتلا ليبس ىلع ةنيرقب ازاجم نلخدي امنإو ، ةقيقح نلخدي ال : ليقو
 وحن يف ءاسنلا لوخد يف عازنلا سيلو ؟ءاسنلا لوانتت له ركذملا ةغيص :دضعلا لاق

 ىتلا ةغيصلا نا ىنعي : دعسلا لاقو ،‘")قافتاب نلخدي ال انهف : يأ ، لاجرلا ظفل
 ةصاخ روكذلل ةداملل بسحب ةعوضوم نوكت دق ةصاخ روكذلا ىلع اهقالطإ حصي
 ، معأ وه امل ةعوضوم نوكت دقو ، ءاسنلا لوانتت ال اهنأ يف عازن الو :لاجرلا لشم

 وه امل ةعوضوم نوكت دقو « ءاسنلا لوانتت اهنأ يف عازن الو ، امو نمو سانلا لشم
 ةداملل بسحب نوكت دقو 5 ءاسنلا لواتت اهنأ يف عازن الو ، امو نمو سانلا لثم 3 معأ

 .هيف عزانتملا وه اذهو ، ةصاخ روكذلل ةغيصلا بسحبو 0 امهل ةعوضوم

 ىلع ينبم وأ رهاظ اعيمج امهيلإ دصقلاو ثانإلا ىلع روكذلا بيلغت نأ هلصاحو

 نوملسملا : وحن ملاسلا ركذملا عمجلا لمشي هيف ع زانتملا نأ اذه ىلعف )ةنيرقلا مايق

 بسحب ةعوضوملا ماوقو ماوص وحن ريسكتلا عومج - اضيأ - لمشيو « نونمؤملاو
 فالخب روكذلاب ةغيصلا بسحب ةصتخملاو 3 ءاسنلاو روكذلل : يأ ، امهل ةداملا

 .ةيفلألا يف كلام نبا لاق امك ىثنألا نود ركذلا صخي ال هنإف ، موقو ، موص

 حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ٢٧٣ ص ١ج (حتاوفلا حرشي توبثلا ملسم) روكشلادبع نيا ، ةيفنحلا هي لاق )١(
 رهاظ وهو ، ٥٢٢ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نيا . ةلبانحلا رثكاو آ ١٣٢ص ١ج (ريسيتلا
 .٤١٩-٣٩ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلا رايتخا

 .ةيعفاشلا نع 0 ٢٤٤ - ٣٤٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ، ٥٨٢ص ٢؟ج (ماكحفا) يدمآلا هاكح )٢(

 ةباجإ) روهمجلا ىلإ يناعنصلا هبسنو ، ١٢ ٤ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هب لاقو
 .٥١٢ص (لئاسلا

 )٢( (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا ج٦٢ ص٤ ١٦.

 )٤( (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح) ينازاتفتلا ج٢ ص٤ ١٢١.
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 'ةلذاعو لذاع وحن نيفصو هلعافو لعافللعنفو

 روكذلل ابيلغت ازاجب اهيف ءاسنلا لخدت ريكذتلا عومج نأ ماقملا لصاحو

 هلوقك ماكحألا يف ةكراشمو طالتخا ناك ثيح اهوحنو لاحلا ةنيرقب نهيلع
 هلوقو ، مدآ عم ءاوحل لماش - انه - باطخلا ذإ ء" اهم م اوطيهآ»: :ىلاعت
 ٤ مهروكذ 5 ليئارسإ ينب ءاسنل لماش وهف ،'” هادم تاملا اولخدأ )ف : ىلاعت
 ٥ 'ه« اوك > .1 ايشا 7 ٤) 4 2 مي روملا ح 1 : ىلاعت هلوق كلذكو

 ةنيرقي ءاسنلا اهلومش يف فالح الو ‘ ركذمل تعضو غيص اهوحنو هذه نإف

 .ملعأ هللا و ) باطخلا

. . 2 
     تك 555 3

 )١( (ةيفلألا)كلام نبا ص٦٦.

 )٢( ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٣٨.

 )٢( ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٤ ١٥.
 )٤( ةيآ (ةيكم) نونمؤملا ةروس عيركلا نآرقلا رقم١.

 )( ةيآ (ةيندم) جحلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٧٧.
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 نوعبرذلاو نماثلا لصفلا

 هريغ ىلإ هادعتي ال دحاولا باطخ

 الإ هريغ ىلإ هادعتي الف ، ماع ريغ ةلأسم يف "'لهكحب دحاولا باطخ نأ حصألاو

 .")ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح ۔ ةلي هلوقك ")رخآ ليلدب

 عيمجلا ةدارإو دحاولا باطخب ةيراج سانلا ةداع نأل 3‘٠ةداع هريغ معي : ليقو

 باطخ دحاولا باطخب قحليو 0 ةداعلا ةنيرق زاجم كلذ :انلق { هيف نوكراشتي اميف

 نآرقلا يف دراولا باطخلاو - اضيأ - ةأرملا لمشيو ء ةينعملا ةعامجلا باطخو نينتالا

 .باتكلا لهأل ثيدحلاو

 لمشيال 62 مكنيد ىف أولتَت ال بتكنا َلمآتي »:ىلاعت هلوقك

 .مالكلا يف اهل لحم الو ئ مكحي ب يف )١)

 لدعلا رصتخ) يخامشلا ردبلا ، ٤٢٩ ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق )٢(
 ريمأ ، ٠٢٨٢ص ١ج (حاوفلا حرشب توبلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ةيفنحلاو ڵ ١٢ص (فاصنإلاو

 8©“٩٠٩صا1٤ جح (طيحملا رحبلا) روهمجلا نع يشكرزلا هاكحو {©؟ ٢٥٠٢ ص ١ ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب

 ، ١٢٢ ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٢٨٢ص ٢٦ج (ماكحإالا) يدمالا : رظناو
 .٩١١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٣ ٠ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا

 نباو حيحص نسح : لاقو يذمرتلا ىور نكلو ، ظفللا اذهب لصأ هل فرعي ال : يدايعلا مساق نبا لاق )٢(
 يلوقكالا ةدحاو ةأرمال يلوق امو ءاسنلا حفاصأ ال ينإ : ءاسنلا ةعيابم يف - هنيم - هلوق نابح نباو ةجام

 ريسلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلا : رظنيو آ ٠ ٤١ ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا . ةأرما ةئامل
 (ةجام نبا نتس) ةجام نباو ، ٢٠١۔-١٥١ص ٤ج ، ١٦١٠١ ثيدح ي ءاسنلا ةعيابم يف ءاج ام باب ،
 جيرختب ج اهتيالا) يرامغلا : رظنيو ٤ ٢٨٧ © ج٣ ص٨ ٩ ثيدح ء ءاسنلا ةعيب باب ح داهجلا 3 مجعملا

 ١١. ٠ص (جاهنملا ثيداحأ
 )٤( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ةليانحلا لوق وه ج٢٣ ص٢٢٣.

 رمتسا اميف رظنلا عقو نإو ، صيصختلل هنأ كش الف ظفللا ,تتقم يف رظنلا عقو نإ : نيمرحلا مامإ لاق

 نومزلي ةفاكلا نإف ، ةمألا داحآب اصتخم ناك نإو - قلت هللا لوسر باطخ نأ كش الف هيلع عرشلا
 .عرشلا يف اعرش سانلا نوكو { هرصع لهأ هب صخ اميف لوقلا كلذكو ‘ بطاخملا همزتلي ام هاضتقم يف

 ةهج نم بطاخملاب اصتخم ظفللا ىضتقم نوكو 2 هيف كش ال مهدعب نمو ةباحصلا دهع يف كلذ ةنابتساو
 ينيوجلا ئ امهيلع قفتم اعيمج ناقشلاو {}©“ تافلتخملا نم ةلأسملا هذه دعل ىنعم الف هيف كش ال ناسللا

 (ناهرتلا) ج١ ص٢ ٢٥ & وهف 3 ىنعم ةلأسملا هذه يف فالخلا ىلع ينبني ال هنأ ىلإ مالكلا اذهب راشأ دقف

 .يظفل فالخ

 ١٧١. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس مركلا نآرقلا (د)
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 ٢0)هيف نوكراشتي اميف مهلمشي :ليقو 3'\مهعم ةمألا

 مهب صتخي له اظفل باتكلا لهأب صاخلا باطخلا يف فلتخا دق :يناروكلا لاق

 مهريغ لوانتي ال هنأ دارأ نإ هنأ قحلاو « مهب هصاصتخا فنصملا دنع راتخملاو ؟امكح

 : لاق نأ ىلإ ، ةكرتشم ةلعلا تناك اذإ سايقلا نم عنام ال ذإ 5 الف الإو ، قح وهف ةغل

 .'"اديفأو رصخأ ناك مهريغ معي ال : باتكلا لهأ اي لثمب باطخب فنصملا لاق ولو

 .فالخ يلقعلا رابتعالا وأ ةيفرعلا ةداعلا قيرطب - انه - لومشلا له اوفلتخا مث

 نو مأ تآ 1 : لاعت هلوق لثمم )ر ةمئألا لالدتسا ينبني اذه ىلعو :لامكلا لاق

 باطخلا يف هلك اذهو :لاق 3 ليئارسإ ىنبل رئامضلا هذه نإف 5 ةيآلا "ه ريل ماتلا
 لب ، هلحم اذه امف مهئايبنأ ناسل ىلع مهباطخ امأ ، - يي - دمحم انيبن ناسل ىلع
 .ملعأ هللاو ""لانلبق نم عرش ةلأسم يه

 ..وكككلاللللت ...
 سن 74 77/ : آ

  

 )١( ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا كلذب لاق ٤٢٩ { (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ج؛٤

 ص٤٩؟٢ ، (رينملا بكوكلا حرش) رثكألا ىلإ راجنلا نبا هبسنو ج٢٣ ص٤٥ ٢.
 ٢ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٤٢٩ ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا () {.

 ن . تو
 .٠١٤ص ٢ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا & (٣)

 .-۔انه- اهل ىنعمالو { ةيآلا ب يف (٤ل هب
 ٤٤. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ١ )٥(
 . ٠ ٤١ ص ٢٦ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا : )٦(
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 نوعبرذلاو عساتلا لصفلا

 ال : ليقو . هباطخ مومع 2 بطاخملا لخدي
 مومع يف لخاد وه له هريغل - ءاطلا رسكب - بطاخملا يف ءاملعلا فلتخا

 .'١)ظفللا رهاظل ارظن اقلطم لخدي :ليق ؟هباطخ

 لخدي :ليقو 7 ةنيرقب الإ هسفن بطاخملا ديري نأ دعبل ،‘ ")اقلطم لخدي ال : ليقو

 ميلع هناحبس وهف () ميلع ءَيَ ركي »:وحن ء")ربخ ناك نإ هباطخ مومع يف
 نم : هيلإ نسحأ دقو هدبعل ديسلا لوقك ، لخدي الف ارمأ ناك نإ امأ ، هتافصو هتاذب

 .ربخملا فالخب هسفن رمآلا ديري نأ دعبل ، همركأف كيلإ نسحأ

 هلوقك ةيلقع وأ - انه امك - ةيلاح ةنيرقل الإ باطخلا يف هلوخد اندنع حصألاو

  
___=« 

 رصتخم) بجاحلا نباو ، ٦٩٢ص ٢ج (ماكحالا) يدمالاو ، ٨٨ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا هب لاق )١(
 (ديهمتلا) يونسالاو ، ٨٩١ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلاو ڵ ٧٢١ص ٢ج (دضعلا حرشي ىهتنملا
 (لدعلا رصتخ) يخامشلا ردبلاو ، ٦٥٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلاو ، ٦٤ص
 (رظانلا ةضور) ةمادق نبا ، ةلبانحلا رثكأ لوق وهو ، ٩١١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ١٢ص

 ةيفنحلا رثكا نع روكشلادبع نبا هاكحو « ٧٣٥ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٢ ص٤ ٧١ ج
 . ٦٩٢ص ٢٦ج (ماكحالا) مامهلا نب لامكلاو ١٢ ٧ص ١ج (حتاوفلا حرشي توبنثلا ملسم) مهريغو

 (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلاو « ٧٢١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو
 ١٣. ٠ص (لوحفلا داشرا) روهمجلا نع يناكوشلا هاكحو ءاملعلا رثكأ ىلإ . ٦٠٢ص ١ج

 )٢( (سمشلا ةعلط) ءاملعلا ضعب نع يملاسلا مامالا هاكح ج١ ص١١٦٩.

 .٢٧٢ص ١ج (ديهمتلا) باطخلا وبأ . نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ ىلإ هبسنو يلبنحلا باطخلا وبأ نب لاق ()

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٦.

 ١٠١. مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا (د)

:.
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 نوسمخلا لصفلا

 ةقدص مهلاومأ نم ذخ : وحن يف فلتخا

 هلوقك ةيوبنلا ةنسلا وأ زيزعلا باتكلا ىف دراولا رمألا ىف نويلوصألا فلتخا

 لك نم ذخألا يضتقي : مهضعب لاق 3٠١ ه مهْرَهَلت ةقدص ميلقأ نمذخ :ىلاعت
 .'")كلذب الإ النتمم رومأملا دعي الو 7 ةيلاملا عاونألا نم عون

 حيجرت نع يدمآلا فقوتو ؤ (٢)دحاو ع ون نم ذخألاب الثتمم دعي : نورخا لاقو

 نولئاقلاو ، عيمجلا ىلع مكح هنأ هيف اوربتعا لوألاب نولئاقلاف 3(ٹ)نيلوقلا نم دحاو

 .ع ومجملا ىلع مكح هنأ هيف اوربتعا يناثلاب

 وه مهلاومأ نم :هلوق نأل : لوصألا دعاوقل قفاوملا حيحصلا وه لوألا لوقلاو
 ةذوخأملا عاونألا ىلع راصتقالا امأو ، مومعلا غيص نم وهف { ةفاضإلاب فرعم عمج
 ةيلوقلا ةنسلا نم يجراخ ليلدب مومعلا اذهل صيصخت كلذف تاقدصلا يف اهنم
 .مولعم وه امك ةيلعفلاو

 فرعملا عمجلا نم مدقت امل قفاوملا وه )لوألا لوقلا نأ كشالو : مساقلا نبا لاق
 .درف لك ىلع هيف موكحم :يأ ، ةيلك ماعلا لولدم نأ نمو 3 مومعلا غيص نم ةفاضالاب

 عم ريثكو ليلق لك نم ذخ ر ١ هتيضق ن آ -انه - مومعلا حصي ١ : ليق نإف

 ةعناملا ةلدألاب صوصخم مومعلا اذه نأ باوجلاف ، ليلقلا نم ذخؤت ال ةقدصلا نأ

 )١( مقر ةيآ(ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٣.
 رحبلا) روهمجلا نع يشكرزلاو ©. ٦٥٢٦ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) ءاملعلا رثكا نع راجنلا نبا هاكح )٢(

 يونسإلا ڵ ٩٢٤ص ١ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظناو ، ٦٣٢ص ٤ج (طيحملا
 ١. ٦٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا « ٢٧٣ ص ٢ج (لوسلا ةياهن)

 (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا هبسنو ، ١ ٨٢ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا نبا هب لاق )٣(

 داشرإ) يخركلا ىلإ يناكوشلاو ، ٦٥٢ص ٣٢ج (ريتملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٢ ٧٥ص ١ج
 ةلأسملا هذه يف مومعلاب لوقلا يخركلا ىلإ بسنت يتلا ةياورلا حجر يشكرزلا نكل ، ١٦ ٦ص (لوحفلا
 مومع يضتقي هنأ ىلإ بهذ هنا يخركلا نسحلا يبأ هخيش نع يزا رلا ركب يبأ باتك يف هتيأر يذلاو : لاق
 يدمآلا .هنع لقنلا يف باوصلا وهو - اضيأ - ركي وبأ هراتخاو ، لاومألا فانصأ رئاس يف قحلا هبوجو
 .٢٧٣٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٧٩٢ص ٢ج (ماكحإلا)

 )٤( (ماكحإلا)يدمآلا ج٢ ص٢٩٨.
 .٣١٤ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، كلذ ىلإ رظنلا نأ كش الو ، تانيبلا تايآلا يف (د)



 ٥ [ح : ) ِ

 < + + لوصخل ا لوصق % >%

 قيقحتو :هصن ام هيشاوح ىف دعسلا ةرابعو ، ةصوصخملا ، ليلقلا نم ذخألا نم
 هب داري دق ءاملاو ملعلاو لاملا لثم اصوصخ درفملاو ، درفملا فيعضتل عمجلا نأ ماقملا

 هب داري دقو ، دارفألا عيمج ةفاضإل وأ ماللاب فرعملا عمجلا ىنعم نوكيف ، درفلا

 دقو 3 نئارقلا ىلع ليوعتلاو ، مولعلاو لاومألاك عاونألا عيمج هانعم نوكيف سخجلا
 مهردو رانيدك درف لك نم ذخألا نم عناملا :يأ عامجإلاو 3 )لقعلاو فرعلا لد

 .'")دارفألا ال عاونألا مهلاومأ نم ذخ لثم ىف دارملا نأ ىلع "!قنادو

 فاضم عمج مهلاومأ نأب مومعلا ىلع لالدتسالا بجاحلا نبال اعبت دضعلا درو

 عنم باوجلا :'ثهلوقب كلذ مومعلا ىنعم ذإ مهلاومأ نم دحاو لك نم ىنعملا نوكيف
 دئاز رمأ وهو ، الصفم دحاو لك قارغتسال عضو لكلا نإف ، كلذ مومعلا ىنعم نأ

 لكل :كلوق نيبو ، مهرد يدنع لاجرلل :"كلوق نيب قرف كلذلو ، مومعلا ىلع
 (٢!ةدعب مهارد يناغلا يفو دحاو مهرد لوألا يف مزلي ىتح & مهرد يدنع لجر

 .'‘لاجرلا

 & درف لك ال عومجملا وه فرعملا عمجلاب دارملا نأ ىلع ةنيرق موقت دق هنأب بيجأو
 ال دنه ايو ليخلا بكر ي نالف لثم ،'٨هرسنجلا سفن وأ ، لاجرلا عست ال رادلا هذه لثم

 مهرد يدنع لجر لكل نيبو مهرد يدنع لاجرلل نيب قرفي اذهلف ، لاجرلا يثدحت

 .عضوملا اذه يف ىنعم الو ، ةعسلا ب يف )١(
 .عامجإلا دقعناو : ظفل دعسلا يشاوح يف درو دقو ، نيتخسنلا يف اذك )٢(

 .دعسلا مالك نم سيلو & حاضيإلا ةدايزل فلؤوملا مالك نم نيسوقلا نيب ام )٣(

 )٤( (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح) ينازاتفتلا دعسلا ج٢ ص١٢٨.

 .دضعلا يأ ()

 .هصنب هلقن دضعلا مالك يقابو فلؤملا نم ةدايز كلوق ةملك )٦(
 .ةدعب دضعلا حرشو ب يف امأ ةدعل أ يف )٢(

 .٨٢١ص ٦٢ ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا (.ا)

 دقف دعسلا ةيشاح امأ ٤١. ٤ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، تانيبلا تايآلا يفو نيتخسنلا يف اذك ()

 نم دعسلاو دضعلاو بجاحلا نيا مالك لقني ال فلؤملا نأ ىلع لدي اذهو ، سنجلا لدب ةقيقحلا ظفل درو
 همحر - فل؛وملا دمتعا دقو & يدابعلا مساق نبال تانيبلا تايآلا ةطساوب مهمالك لقني امتإو © رداصملا سفن
 .اريبك ادامتعا باتكلا اذه ىلع - هللا
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 نسحم لك بحيو ،')هإ ےرينيخشلا ثحي هتأر » فالخب ةيلصالا ةءاربلاب المع
 .'")دابعلا نم .دحأل وأ ٢) اد ايو الظ 1 يرث هللا امو

 مايقل لب دضعلا هركذ ا سيل لجر رحدو لاجرلل نيب قرفلا نأ 7
 قيفوتلاو نوعلا هبو ا ملعأ هللاو 8'ث ةني ذ )ةني

  

3 
 . _ ىكجٹو

 ١٢٣٤. مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لا ةروس ميركلا نآرقلا / )١(
 ٣١. مقر ةيآ (ةيكم) رفاغ ةروس ميركلا نآرقلا : )٢(
 .٨٢١ص ٦ ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا دعسلا ةيشاح) دعسلا ١ )٣(

 .٤١٤۔-٣١٤ص ٢ ح (تانيبلا تايآلا) يدابعلا مساق نبا ٤( ( هت

  



 نوسمخلاو يداحلا لصفلا

 هيلإ يهتتي امو هقيرعت 2

 رطعب ىلع ماعلا رصق -انه - وهو ©٨_رصخ ىنعم مصخ ردصم ,صيصختل تلا _

 . رخآلا ضعبلا هنم داري ال نأب هدارفأ

 هصيصخت زوجي :مهضعب لاقف « ماعلا صيصخت هيلإ يهتني نأ زوجي اميف اوفلتخاو

 ."اقلطم دحاو الإ هنم ىقبي ال ىتح

 ءاقب :ليقو "ةثالث ءاقب طرتشيف هيف امأ ، عمجلا ادع اميف كلذ نإ : نورخآ لاقو
 .'-)اقلطم ةثالث ءاقب نم دب ال :ليقو ( )رصح نودب ماعلا ظفل نم برقي ددع

 نمك اعمج ماعلا ظفل نكي مل نإ دحاو ىلإ صيصختلا زاوج قحلاو :يكبسلا لاق
 نيملسملاك اعمج ناك نإ عمجلا لقأ نينثا وأ ةثالث ىلإ زوجيو ، ماللاب يلحملا درفملاو
 . ٦) )تاملسملاو

 )١() ءاخلا لصف داصلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . مع ضيقن ش اصوصخ ءيشلا صخ & ج٧۔.ص٥ ٢ .

 ء ءاخلا باب (طيسولا مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ ج١ ص٢٢٧.

 مساقلا وباو باهولادبع يضاقلاو ، ٥٢١ص (ةرصبتلا) يزاريشلا قاحسا وبأ لوقلا اذه ىلإ بهذ )٢(
 ،٦٤٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .ةيكلاملا نم يطيقنشلا ميهاربا جاحلا نب هللادبعو يطانرغلا
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٣٧٢-٢٧٢ص ١ج (دورولا رثن حرشب دوعسلا يقارم) هللادبع يطيقنشلا
 توبثلا ملسم) روكشلادبع نباو « ٦٢٣ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا هاكحو ، ٨٨ص ١ج
 نبا ١٣١. ص ٢ ح (ديهمتلا) باطخلا وبأ . ةلبانحلا يأر وهو { ةيفنحلا نع ٦٠٣٢ص ١ ح (حاوفلا حرشي

 ىلإ غابصلا نبا هازعو ٥ ٧٤ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٧١ ٢ص ٢٦ج (ةرظانلا ةضور) ةمادق
 رثكأ ىلإ غابصلا نبا هازعو ٥ ٢٧٤ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٧١ ٢ص ٢ج (ةرظانلا ةضور)
 ©٩٢١ص (هقفلا لوصأ يف باتك) يشماللا : رظنيو ، ٦٤٣ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةيعفاشلا
 .٩٧ص (لوصولا بيرقت) ءزج نبا يبلكلا ، ٢٢ ٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا

 )٢( ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا . يشاشلا لافقلا هب لاق ١٢٣ & (ماكحإلا) يدمآلا ج٦٢ ص٣٠٢ {
 ج (لوسلا ةياهن حرشب جاهنملا) يواضيبلا ٢ ص٣٨٥ (جاهنملا جارعم) يرزجلا إ ج١ ص؟٢٦٢.

 ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هب لاقو 5 ٦٣٢٢ص ١ ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو (؛)

 { ةيعفاشلا رثكأ نع يدمآلا هاكح و ، ٥٨٢ص ٢٦ج (لوسلا ةياهن حرشب جاهنملا)يواضيبلاو ، ٣١ص
 ٣٠. ٢ص ٢ج (ماكحإلا)

 .٦٤٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ناهرب نبا هاكح (د)

 )٦( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص٢.
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 لك تيقل :وحن هيف لخدي :لوقأ اعمج ماعلا ظفل نكي مل نإ :هلوق : مساق نبا لاق

 ال عمجب سيل - انه - ماعلا ظفل نأل ، ناتسبلا يف ةنامر لك تلكأو ، دلبلا يف لجر

 مومعلا ظافلأ عيمج لخ د اذه حص ول هزأل 6 هلومشل ىنعملا يف عمج وه لب : ١) )لاقي

 هقالطإ ىضتمقف ٢) )ذئنيحو © اعطق لطاب وهو ، اعمج ناك نإ : هلوق يف لجرلاو نمك

 بجاحلا نباك دضعلا يفو © هدعب ىفخي الو { دحاولا ىلإ -انه - صيصختلا زاوج

 ملو ، ناتسبلا يف ةنامر لك تلكأ لاق ول اذكو 5 ائطخم يف هراتخم ىلع لالدتسا هريغو

 : لاقف 5 ةثالثب هرسفو ، رح وهف يراد لخد نم لك : لا قول اذكو 2 انالث الإ لكأي
 ةنامر لك تلكأ لاق اذكو } ائطخم ايغال دع ةنالث الإ لتقي ملو { ةنيدملاب نم لك تلتق

 هرسفو ، رح وهف يراد لخد نم لك : لاق ول اذكو " انالث الإ لكأي ملو & ناتسبلا يف

 .'٢)ئطخم ايغال دع 7 اركب و ارمعو اديز تدرأ : لاقف 7 ةئالنب

 افرع ةحصلا مدع اهيفاني الو ، ةغل ةحصلا يف - انه - مالكلا نأب : بيجأو
 لب ةغللا فرع رظنلا يف روكذملا فرعلاب دري مل اذإ ميقتسي امنإ هنكل ءالقعو
 .فرعلا قلطم

 ،صصخلملا ركذي مل ثيح ةروكذملا روصلا يف ايغال دعي امنإ هنأب - اضيأ - بيجأو
 اهيف نكي ملو ، ضايبلا سيال ريغ ةنيدملا يف نم لك تلتق :- الثم - لاقف هركذ ولامأ
 .اعطق ايغال دعي مل ةثالث الإ ضايبلا سبلي مل نم

 الا هنم ىقبي ال ىتح ماع ظفل لك صيصخت زوجي : نييلوصألا نم ريثك ل اقو

 . ادحاو

 صيصختلا زاج اذإ هنأ : امهدحأ : نيهجوب هل جتحاو جاهنملا بحاص هححصو

 ذإ ، ريثكلا و ليلقلا جارخإ هيف ىوتسا مومعلا ظفل هل عضو ام ضعب جارخإ وهو
 ردقلا نود اميف لمعتسم نيتلاحلا اتلك يف مومعلاو ، مهنيب قرفلا يضتقي هجو ال
 .هل عضو يذلا

 .ب نم ةطقاس لاقي ال )١(

 .واو نودب ذئنيح ب يف )٢(

 ١٣٢٣-١٢٣١. ٠ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا ، ١ ٠ص ٣ج (تانيبلا تايآلا)مساق نبا )٣٢(
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 اَنَمَرَحا :ىلاعت هلوق وهو © زيزعلا باتكلا يف - اضيأ - عقاو هنأ :يناثلا هجولاو

 تمح ام ال آمُهَموُحَش مهنع اكترع رتلاو ركبلا ريك رف ىز لك
 ع ون الإ اعلا ظفللا تحت قيي ملف )ه يلمي كتلاح ؤآ ساوحلا وآ امهزوهل
 ذإ ( )٢ 4 ل اوعمج دَك سانلا نإ اتلا مهل َلاَت مذلا ظ :ىلاعت هلوق كلذكو دحاو

 .'”×“) ريسفتلا ءاملع رثكأ لوق يف ""”يعجشألا دوعسم نبا ميعن وهو ، دحاو لئاقلا

 امك دحاو اهنم ىقبي ىتح اهلك مومعلا ظافلأ صيصخت زاوج يدنع قحلاف
 . (آ)ملعأ هللاو ،تيأر

   
 ةكتتلا

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا ١٤٦.
 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ١٧٣.

 )٢( يذلا وهو ، قدنخلا ةعقو يف ملسأ ، ةباحصلا ءالجأ نم ، يعجشألا ةملس وبأ رماع نب دوعسم نب ميعن
 ريثألا نبا . لمجلا موي ليقو & نامثع ةفالخ يف يفوت ©} قدنخلا موي شيرقو نافطغو ةظيرق نيب فلخلا عقوأ

 (فشاكلا) يبهذلا & ٨٤٣ص ٥ج (ةباغلا دسأ) ج٢ ص٢٢٥.

 )٤( ص ٩ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ٨٠ } (طيحملا رحبلا) نايح وبا ج٢ ص٤٣٦.

 )٥( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٤٢ ٣٢.
 )٦( و :امه ةلأسملا يف نارخآ نالوق كانه
 ىتٹو .الف الإو دحاولا ىلإ زوجيف لدبلاو ءانثتسالاي صيصختلا ناك اذإ سأ
 كس نينثا ىلإ زوجيف ةفصلاك لصتملاب ناك نإو ، دحاو ىلإ زوجيف لدبلاو ءانثتسالاب صيصختلا ناك اذإ -ب
 .ب نم دب الف ريثكلا ددعلا وأ روصحملا ريغ يف لصفنملابو ، نينثا ىلإ زوجي ليلقلا روصحملا يف لصفنملابو ث
 .ح رحبلا) يشكرزلا ٠٣١ص ٢ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، هلولدم نم برقي عمج ءاقب
 تهت .٦٤٢ص ٤ج (طيحللا
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 نوسمخلاو يناثلا لصفلا

 ؟زاجم مأ ةقيقح هصيصخت دعب هدارقأ يقاب ىلع ماعلا ظفل قالطإ له

 اولتقا :ىلاعت هلوقك & ازاجم هدارفأ نم ىقب ام ىلع قلطأ صصخ اذإ ماعلا ظفللا

 ىلع اروصقم نيكرشملا ظفل يقبف ‘ نولتقي الف ، ةمذلا لهأ هنم صصخ « ١) )نيكرشملا

 .٨)نييلوصألا رثكأ دنع هيف زاجم وهو { مهنم برحلا لهأ
 . )يقب اميف ةقيقح وه لب ةيعفاشلا صعبو ةيفنحلا لاقو

 وهو { ةقيقح ظفللاف الصتم صصخملا ناك نإ : بيطخلا نباو نيسحلا وبأ لاقو

 .‘٠زاجمف الصتم نكي مل نإو ةفصلاو لدبلاو ءانثتسالاو طرشلا

 .‘"»اننتسا وأ طرشب صصخ نإ الإ ةقيقح يقب اميف نوكي ال :ينالقابلا لاقو

 )١( ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نارقلا رقم٥.

 )٢( (جارعملا حرشب جاهنملا) يواضيبلا يقابلا يف ازاجم ىقبي هصيصخت دعب ماعلا ظفللا ناب لاق نمم ج١

(٣) 

(٤( 

 ركذو ، ٥٤٢ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .يسوبدلاو ناهرب نباو يدنهلا يفصلاو ، ٤٦٣ص
 يجابلا ديلولا وبأ هبسنو .هنباو يلع يباك ةلزتعملاو ةيعفاشلا روهمج نع هلقن يزارلا رخفلا نا يشكرزلا
 اذهدجأ ملو آ ٨٤٢ص ٤ ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢ ٥٤ص (لوصفلا ماكحأ) ةيكلاملا نم ريثك ىلإ
 (لوصحملا) يزارلا .طقف ةلزتعملا نم مشاه يبأو يلع يبأ ىلإ لوقلا اذه بسن هتدجو لب لوصحملا يف
 يف حرص يسخرسلا نكلو ، ٨٤٣ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يسخرسلا ىلإ يشكرزلا هازعو ، ٤١ص ج
 { ٧٤٢ص ٢٦ج (ماكحالا)يدمآلا :رظنيو ، ١ ٤٤ص ١ج (يسخرسلا لوصاأ) ةقيقح ىقيي هنأ هلوصأ

 .١١٢ص ١ج (تومح رلا تاوف) يراصنالا ، ٨٠٣ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا
 ٢٧٤٢٠ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلا ، ناهرب نباو (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا هاكح
 نعيريشقلا نباو ، ٥٨ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ءاهقفلا نع يكبسلا نباو { ةيعفاشلا رثكأ نع
 نبا۔٨٠٢ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ٢٧٤٢ص ٢٦ج (ماكحالا) يدمآلا 5 ءاهقفلا روهمج
 .١١٣ص ١ج (غاوفلا حرشي توبنلا ملسم) روكشلادبع
 { ينالقابلا ىلإ ، ٠٥٣ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ، ٥٥ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا هازعو

 ١. ٤ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ، ٢٦٢ ص ١ج (دمتعملا)نسحلا وبأ :رظنب و
 حاوف) يراصنألا ، ٨٠٣ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ٢٧٤٢ص !ج (ماكحإلا) يدمآلا
 .٢١٣ص ١ج (تومحرلا
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 هنأب نولئاقلا جتحاو 3‘\)زاجمفالإو ةقيقحف يظفل ليلدب صصخ نإ : ليقو
 مل صيصختلا دعب يقب امف } لصألا يف هل وه ال عضو ماعلا ظفل نأ يقب اميف ةقيقح
 . يلصألا هعض و نع جرخي

 هرييغتو } هلصأ نع عضولا كلذل رييغت صيصختلا نأل ، كلذب ملسن ال : انلق

 .0'")زاجملا وهو ، هل عضو ام ريغل يقابلا نوكي نأل فاك

 صيصختلا دعب يقابلا يف ةقيقح ماعلا لعج نم نأ ماقملا اذه يف فالخلا ةرمثو
 ضراعتلا دنع زاجملا ىلع همدقي ال ازاجم هلعج نمو } هضراع اذإ زاجملا ىلع همدقي
 . ملعأ (٢)ىلاعت هللا و يجراخ حجرمعالإ

  

 طرشب صخ نإ : ليقو ، ٧٤٢ص ١ ك (تومح رلا حتاوف) يراصنألا ، ٢٧٤٢ص ٢٦ج (ماكحإلا)يدمالا )١(
 © ٢٦٢ص ١ج (دمتعملا)نسحلا وبأ ، رابجلادبع يضاقلا بهذم وهو 3 زاجمف الإو ةقيقحف ةفص وأ

 ٢. ٧٤ص ٢٦ج (ماكحالا) يدمالا

 3 ٢ ٦٤ص (لوصفلا ماكحأ) يجابلا ديلولا وبأ هي لاق { زاجمف الإو ةقيقحف اعمج يقابلا ناك نإ ليقو
 (ماكحالا)يدمآلا ، ١١٢ص ١ج (تومح رلا حتاوف) يراصنألا ، ةيفنحلا نم يزارلا ركب يبأ نع يكحو
 .٢؟٧٤ص ٢جح

 لامكلا هاكح و « ٦٢٧٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا هب لاق ، هيلع راصتقالا يف زاجم يقابلا يف ةقيقح : ليقو

 ةيفنحلا يأ - مهنم ، يراصنألا يلعلادبع لاقو ، ٨٠٣ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) ةيفنحلا ضعب نع
 حيضوتلا يحرشي حيقنتلا) ةعيرشلا ردص & ١١٢ص ١ج (تومحر لا حتاوف) يراصنألا ، ةعيرشلا ردص -
 .٧٦١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧ب١ص ١ج (حيولتلاو

 .زاجم ب يف )٢(
 .ب نم ةطقاس ىلاعت )٣(

 :ن

٣ 

 \م ؟

:: 
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 نوسمخلاو ثلاثلا لصفلا

 ؟هدارقأ نم يقب اميق ةجح وه له صصخملا ماعلا ب

 ؟ال مأ صيصختلا دعب هدارفأ نم يقب اميف ةجح نوكي له صصخملا ماعلا يف اوفلتخاو

 ماكحألا يف هب ةباحصلا لالدتسال ،‘اذقلطم ةجح هنإ : نييلوصألا رثكأ لاق
 .عاذو كلذ عاش دقو & مهنم دحأ نم ريكن ريغ نم ثداوحلاو

 يف ةجح وهف ةمذلا لهأ الإ نيكرشملا اولتقا : وحن انيعم صصخملا ناك نإ : ليقو
 انه- هدارفأ نم درف نم ام ذإ 2 مهضعب الإ نيكرشملا اولتقا وحن مهبملا فالخب يقابلا

 .جرخملا وه نوكي نأ زوجيو الإ -

 يدمآلا ىلإ بسني لوقلا اذهو } دحاو درف ىقبي نأ ىلإ هب لمعي هنأب بيجأو

 .ةجح ريغ مهبملا يف هنأ ىلع قافتالا يضتقي همالك نأ ىتح ،‘"هريغو

 يف مدقت امل امهوحنو ءانثتسالاو ةفصلاك ")صتمي صخ نإ ةجح وه : موق لاقو

 رهظ ام ريغ هب صخ دق نوكي نأ زوجيف ، لصفنملا فالخب ةقيقح نوكي ذئنيح هنأ
 .يقابلا يف كشيف

 لاقو ، ٩٠١ص (ينغملا) يزابخلاو { ٨٥٣ص ٤ج (طيحملا رحبلا) شكرزلا . ناهرب نبا هب لاق )١(
 ىقبي صوصخ هقحل اذإ ماعلا يف - هللا مهمحر - انئاملع دنع بهذملا نأ يدنع حيحصلاو :يسخرسلا
 ابجوم نوكي ال ىتح ةهبش هيف نأ الإ امولعم وأ الوهجم صوصخملا ناك ءاوس صوصخلا ءارو اميف ةجح
 هاكحو ، ٣١٣ ص ١ ج (ريرحتلا ريسيت) ةاش داب ريمأ { ١ ٤٤ص ١ج (يسخرسلا لوصا) انيقيو اعطق
 اذه - يدمآلا - هيلإ رينملا بكوكلا حرش اققحم بسنو ، ٢٥٢ص ٢٦ج (ماكحالا) ءاهقفلا نع يدمالا
 بكوكلا حرش) راجنلا نبا هتلدأ ركذو هحجرو هراتخا مث ءاهقفلا نع يدمالا هركذ : الاق ثيح لوقلا
 نإ يقب اميف ةجح مومعلا نأ راتخا ةلأسملا يف همالك رخآ يف يدمآلا نكل ، شماه ١٦٣ ص ٢ج (ريمل
 .٢٥٢ص ٢٦ج (ماكحالا) انيعم صصخملا ناك

 بجاحلا نباو ، ١ ٧ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هراتخاو ڵ ٢٥٢ص ٢٦ج (ماكحالا) يدمالا )٢(
 لوق هنإ :غابصلا نبا لاقو س ناطقلا نيا نيسحلا وباو ، ٨٠١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ)
 ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ڵ©فلسلا بهذم نم هدنع حص يذلا هنا :يسوبدلا لاقو 2 انباحصا
 حرش) روهمجلا نع هاكحو يملاسلاو ، ٦٣١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ردبلا هب لاقو . ٨٥٣ص
 ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) هباحصأو دمحأ مامالا لا راجنلا نبا هازعو ع ١ ص١ ٦ ج (سمشلا ةعلط

 يشكرزلا . يناهفصالاو يناعمسلا نباو ينالقابلاك هيلع قافتالا نييلوصألا ضعب ىكحو ، ١٦١ص
 .٧٢٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا : رظنيو ، ٨٥٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا)

 )٣( (لوصحملا) يزارلا رخفلا . يخركلا نسحلا يبا ىلإ يزارلا رخفلا هازعو يخلبلا لوق وه ج٢ ص١٧ ٨

 (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ج٢ ص٠٨ ١ ، (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ص٢٢٧.
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 اولتقاف :ىلاعت هلوق وحن ‘ا!هومعلا هنع أبنأ نإ يقابلا يف ةجح وه :موق لاقو

 ال ام فالخب جرخملا يمذلاك هيلإ نهذلا ردابتل يبرحلا نع عئبني هنإف 3 (٢)ريكرشملا

 ال هنإف "امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو : ىلاعت هلوق وحن مومعلا هنع ئبني

 ريغل قراسلا نع عئبني ال امك « زرح نم ادعاصف رانيد عبر ردقل قراسلا نع ئبني

 وحن يف يقابلاف ، ع راشلا نم الإ ليصفتلا اذه صوصخ فرعي ال ذإ ، جرخملا كلذ
 ۔'ثةثالث عمجلا لقأ يف ةجح وه : ليقو ، رخآ ديق رابتعا لامتحاب هيف كشي كلذ
 ىلع ينبم اذهو « صخ دق نوكي نأ لامتحال هيف كوكشم هادع امو ، نقيتملا هنأل
 .اقلطم عمجلا لقأ ىلإ صيصختلا زاوج يف مدقت لوق

 هنأ يخامشلا ردبلل اعبت يملاسلا انخيش راتخاو ،‘ثأاقلطم ةجح نوكيال :ليقو

 ماعلا اذه :وحن ، المجب اظفل صصخملا ناك اذإ الإ يقابلا يف اليلدو ةجح نوكي

 ردق هب ملعي مل هنأل « لمجب ظفل اذهف صوصخلا هب داري ماعلا اذه وأ رصوصخ
 الإ هب دارملا ملعي ال لمجملا و « لمجملا مكح يف ماعلا يقبف & ماعلا نم رصصخلا

 امك يدمالا لوق وه اذهو ،اليلدو ةجح ةروصلا هذه يف ماعلا نوكي الف نايب

 .»لعأ ىلاعت هللاو ، هيلع قافتالا ىكح دقو ، تملع

  

 )١( (ماكحإلا) يدمآلا ، ٥٦٢ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ . يرصبلا هللادبع يبأ لوق وه ج٢ ص٢٥٢.
 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٥.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٨.

 )٤( ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمالا هاكح ٢٥٣ ، (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو ج٦٢ ص١٠٨ {

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ج٢ ص٧.
 )٥( (دمتعملا) نيسحلا وبأ . روث وباو نابأ نب ىسيعو يخركلا نسحلا وبأ اذه ىلإ بهذ ج١ ص٢٦٥ {

 (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا ج١ ص٤ ٤ ١ ، (ينغملا) يزابخلا ، ٢٧٢٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا
 ص١٠٨ & ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ٣١٣ ، (رطاعلا رطاخلا ةهزن) ناردب نبا ج٦٢ ص١٣١.

 .ةقباسلا ةحفصلا رظنا )٦(
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 < < لوصخلا لوصف :رگرگ

 نوسمخلاو عبارلا لصفلا

 :صصخملا نع ثحبلا لبق ماعلاب كسمتلا زوجي له
 نع ثحبلا لبق هاضتقمب لمعلاو ماعلاب كسمتلا زاوج يف لوصألا ءاملع فلتخا

 يف امأ - ةي يبنلا ةافو دعب هب لمعلا ديرأ اذإ اميف فالخلا اذهو « سصصخملا

 صصخم هل له ثحب ريغ نم ماعلاب كسمتلا زوجيف - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنامز
 ال ذإ - يي هب ربخأل صصخم هل ناك ولف " عيرشتلا نامز كلذ نأل ، اقافتا ال امأ
 يف هعبت نمو جيرس نبال افالخ ةافولا عب اذكو & ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي

 .(٨رصصخملا لامتحال ثحبلا لبق هب كسمتي ال :هلوق

 - ةلي _ يبنلا ةايح يف فتنم لامتحالا اذهو ، همدع لصألا نأب بيجأو
 يعطق وهو عئاقولا نم هلجأل درو اميف عقاولا بسحب كاذ ذإ ماعلاب كسمتلا نأل
 مامإلا ىرج اقلطم صصخملا نع ثحبلا لبق هب كسمتلا زاوج ىلعو لوخدلا

 .'")هريغو يزارلا

 )١( (عمللا) يزورملا قاحسإ وبأو يرخطصاألا ديعس وبأ مهنم ، ةيعفاشلا ةماع ىلإ يزاريشلا هبسنو ص٢٨ ،
 ىلع عامجالا ةكحو بجاحلا نباو ، ٧٥١ص ٢ج (ىفصتسملا) هيلع قافتالا ىكحو يلازغلا لوق وهو
 يناثلا لوقلا باحصأ ىلع ريكنلا ددش دقو ، ينيوجلاو 0 ٨٦١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتحم) كلذ

 - ءالقعلا ثحابم نم اندنع دودعم ريغ اذهو : لاق ثيح - صصخملا نع ثحبلا لبق معلاب لمعلا وهو
 ج (ناهربلا) دانع ىلع رارمتساو ةوابغ نع ردص لوق وه امنإو 0 ءاملعلا برطضمو ١ ص٢٧٢٣.

 مومعلاب لمعلا لبق صصخملا نع ثحبلاب لوقلا ىلع عامجالا وأ قافتالا ةياكح ىلع ضرتعا دقو
 ال : لاق ثيح هظفح عم ىلازغلا نم بجعلاو : لاق ثيح يخامشلا ردبلا مهنم 3 ءاملعلا نم ةعامج

 طرشب ليلد مومعلا نأل . ةصصخملا ةلدألا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا ىلإ ةردابملا زوجي ال هنأ فالخ

 صصخملا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا عنتمي : لاق ثيح بجاحلا نبا هنم بجعأو ، صصخملا ءافتنا
 نييكلاملا ضعب نع يكحو ملاعملا حرش يف يريهبلاو ، عمللا يف يزاريشلا هركذ روهشم فالخلاو اعامجإ
 رصتخم حرش) يخامشلا ، كلذ يف انتجح انطسبل ةلاطإلا الولو { نييفنحلا ضعبو نييعفاشلا ضعب نعو

 (لدعلا ص١٣٢.

 يفريصلاو يواضيبلا هيلعو ڵ صصخملا نع ثحبلا لبق ماعلاب لمعلا زوجي :لاق ثيح روكشلادبع نبا مهنمو
 قاحسإ ابأو ينيبارفسإلا ذاتسألا نإف ، ع ونمم وهو 5 عنملا ىلع عامجإلا يدمآلاو يلازغلا لقنو ، يومرالاو

 (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا . فالخلا اوكح يزارلا مامإلاو يزاريشلا ج١ ص٢٦٧.
 رمع نينمؤملا ريمأ نأ قباطم ريغ عامجالا لقن نأ ىلع ليلدلا لداو : لاق ثيح يراصنالا يلعلادبع مهنمو -

 (تومحرلا حتاوف) يراصنالا .- هلو - مزح ني ورمع باتكب ملعلا درجم عباصالا يف ةيدلاب مكح - هز
 جح ١ ص٢٦٧ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ڵ ٧٢١٧ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا :رظنيو ج٤ ص٤٧.

 )٢( (لوصحملا) يزارلا ج٣ ص٢١-۔٢٣.
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 .تخهح
 ; » ٭ لوص ا لوصخق < >

 نم رثكالا هيلعو ،‘")يفريصلا لوق وهو اهريغو يواضيبلا هراتخاو
 ال نأب نظلا هيف يفكي صصخملا نع ثحبلا بوجوب لوقلا ىلعو & ٤( )"انباحصأ
 .'‘'عطقلا نم دبال :هلوق يف ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل افالخ صصخ

 دحأ ركذي نأ ريغ نم ةمئألا مالك راهشإو ثحبلاو رظنلا ريركتب لصحيو : لاق
 .ملعأ هللاو { هانمدق ام قحلاو 3‘“اصصخم مهنم

  

 _ه

 )٢( .كشيو (رظانلا ةضور) ةمادق نبا ، ٨٢ص (عمللا) يزاريشلا :رظنيو ، ٤٦ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ٥
 ح ٢ ص٩ ٧١ . ح (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم ( بجاحلا نبا ٢ ص٨ ٦. ١

 (٣) :م .٢٣١ص (لدعلا رصتخع حرش) يخامشلا

 )٤( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٤ ص٦١٤. ١
٧٥٠ 

 ( ) تهت .قباسلا عجرملا
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 < < لوصخلا لوصف < + ٭

 نوسمخلاو سماخلا لصفلا

 ةلصقنتمو ةلصتم ىلإ تاصصخملا مسقنت

 ن أب ظفللا نم هسفنب لقتسي ال ام لصتم اف { لصفنمو لصتم :نامسق رصصخلمل ١

 :ءايشأ ةسمخ وهو ( ماعلا نراقي

 الخك "اهتاوخأ ىدحإ وأ الإب هنم ضعبلا جارخإ وهو 3"ا×انثتسالااهدحأ

 :ليقو ، حصألا ىلع لوألا ملكتملا نم جارخإالا كلذ ردصي نأو ،'"»ىوسو ادعو

(١( 

(٢) 

(٣) 

 هفطاعم :يداولا ءانثأو ، ىنثناو ىنث دقو ، ضعب ىلع هضعب در « اينثت ءيشلا ينث نم ذوخأم : ةغل ءانثتسالا
 (ةغللا لمجم) سراف نبا ، ١ ص٥ ١١ ٤ج . ءاثلا لصف نونلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . هعارجأو
 .٣٦١ص ١ ج[ امهثلثي امو نونلاو ءاثلا باب

 غيص وذ لوق هنأب : ىلازغلاو . ٤٢٠ ص ٢ ح (ماكحالا) هتلمج نم ءيشلا صعب صيصخت هنأب مزح نبا هفرعو

 : يزارلا رخفلاو ، ١٦٣ ص ٢ج (ىفصتسملا) لوألا لوقلاب دري مل هنم روكذملا نأ ىلع لاد ةروصحم ةصوصخم
 ماكحإ) يجابلا : رظناو آ ١٢٦٢ ص ٣ج (لوصحملا) هماقم ميقأ ام وأ الإ ظفلب ةلمجلا نم ةلمجلا ضعب جارخإ هنأب
 ٥٨. ٠ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٧٠٣ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا « ٢٨١ص (لوصفلا
 يرشخمزلا دازو ] نوكي ال 03 سيل {} اشاح الخ ي ءاوس \ ىوس { ىوس 0 ريغ ، الا يه ءانضسالا تاودأ

 :ماسقأ ىلع يهو ، اميس ال يلوزجلاو
 .الإ يهو هتيفرح ىلع قفتا مسق
 .ىوسو ريغ يهو ، هتيمسا ىلع قفتا مسقو
 ؤ ٩٠٢ص ٢٦ج (هيوبيس باتك)هيوبيس بهذف ، سيل يهو ؟فرح وا لعف له هيف فلتخا مسقو
 حرش يف ماشه نباو ، ٤٦ ٠ص ١ج (لصفملا حرش ريمختلا) يمزراوخلا نيسحلا نب مساقلاو يرشخز لاو
 ١ج (بيبللا ينغم) نييرصبلا رثكأ ىلإ ينغملا يف هبسنو لعف اهنأ ىلإ ، ٢_-٢٤٨ ٧٤ص (رطقلا حرش) رطقلا
 ٣. ٧٤ص ١ج (حيرصتلا) روهمجلا نع يرهزالا دلاخ هاكحو ، ١٢ ٢ص
 ،٩٢ص (ءانغتسالا) يفارقلا . فرح اهنأ ىلإ ريقش نباو هيلوق دحأ يف يسرافلاو جارسلا نبا بهذو

 (ينادلا ىنجلا) يدارملا ڵ ٢٢١ص ١ج (بيبللا ينغم) ، ٨٤٢-٢٧٤٢ص (رطقلا حرش) ماشه نيبا
 جارسلا نباو هيوبيس بهذف 2 اشاح ىف اوفلتخا كلذكو ، ٧٤٢ص ١ج (حيرصتلا) يرهزألا ٤٩. ٤ص
 (وحنلا يف لوصالا) جارسلا نبا . ىنثتسملا رجت اهنكل الإ ةلزنمب امئاد فرح اهنأ ىلإ نييرحصبلا رثكأو
 مالك رهاظ وهو ٢ ٥٦ ص (ىنادلا ىنجلا) يدارملا . ١ ص٢ ١٢ ح (ىنغملا) ماشه نبا ١ ص٨٨ ٢ ٠ ح

 جاجزلاو ينزاملاو ىمرجلاو دربملا بهذو ، ٤٨ص ٢ج (شيعي نبا حرشب لصفملا) يرشخمزلا . يرشخمزلا
 يرهزالا العف اليلقو اراج افرح اريثك لمعتست اهنأ لإ ينابيشلا ورمع وبأو ءارفلاو ديز وبأو شفخالاو
 :شيعي نبا لاقو ، ٣٦٥ص (ينادلا ىنجلا) يدارملا مساق نب نسحلا هححصو « ٧٤٢ص ١ج (حيرصتلا)
 .٤٨ص٢٦ج (لصفملا حرش) شيعي نبا . نيتم لوق وهو
 .ادعو الخ امهو . ةيفرحلاو ةيلعفلا نيب ددرتم مسقو
 .نوكي ال & الخ ام ، ادع ام يهو 7 هيتلعف ىلع قفتا مسقو
 اميسال اوركذي ال نأ نييوحنلا ةداع ترج : ينومشألا لاق اميس ال يهو ، مساو برح نم بكرم مسقو
 (ينومشاألا حرش) ينومشألا . لثم ىنعمب يتلا يسو . سنجلل ةيفانلا ال نم ةبكرم يهو { ءانثتسالا تاودأ عم
 6 ٢٤١ص ١ج (يتغملا) ماشه نبا ، ٧×٨ص ٢٦ج (لصفملا حرش) شيعي نبا : رظناو ، ٢٦١ص ٢ج
 .٦٣٤ص (ينادلا ىتجلا) يدارم
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 وهف 5 اديز الإ :هريغ لاقف تكسو ، لاجرلا ءاج : لئاقلا لاق اذإ امك كلذو اقلطم

 ريغ نم ردص نإ حصألا وهو & لوألا "لوقلا ىلع وغلو ىناثلا لوقلا ىلع ءانشتسا

 اونا :ىلاعت هلوق لوزن بقع ، ةمذلا لهأ الإ - ٍةقلََي - يبنلا لاق ول امأ ،عراشلا
 ىلاعت هللا نع غلبم هنأل ئ عراشلا نم هرودصل اعطق ءانثتسا اذه ناك ئ ٢) 4 نيكر 41

 يفكي :يأ ،'"هةداع هنم ىننتسملاب ءانثتسالا لاصتا بجيو 0 انآرق كلذ نكي مل نإو
 سابع نبا نع يورو 0 لاعس وأ سفنت وحنب هلاصفنا رضي الف ةداع الصتم نوكي نأ

 نب ديعس نع يوروثهنع ةنالث تاياور ادبأ وأ ، ةنس ىلإ وأ ، رهش ىلإ هلاصفنا زاوج

(١( 

(٢( 

 .ءاوس اهفذح و اهتابثاو ب نم ةطقاس لوقلا
 .٥مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا

 ةماع ىلإ هبسنو يناذولكلاو ، ٧٥١ص (لوخنملا) يلازغلاو ، ٢٦١ص (ةرصبتلا) يزاريشلا كلذب لاق )٣(

 (ماكحالا) مهريغ نم نيرثكاألاو ةيعفاشلا لا هازعو يدمالا بهذم وهو ، ٧ب٣٢ص ٦ ح (ديهمتلا) ءاملعلا

 (ينازاتفتلا ةيشاحو دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) ىنازاتفتلا دعسلاو بجاحلا نبا لوق وهو ٠١٢ص ٦ ح

 ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلاو ، ٣٧٢ص ١ج (ليصحتلا) يومرألا جارسلاو ، ٧٣١)ص ٦ج
 ٩٨٥6ص ٢ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلاو « ٣٧٣ ص ١ ج (ليصحتلا) يومرألا جارسلاو 8٣١ ٠ص

 ١ج (ريبحتلاو ريرقتلا حرشب ريرحتلا) ءاملعلا ريهامج ىلإ هبسنو جاحلا ريما نباو مامهلا نب لامكلاو
 وه :يلازغلا لاقو 2 ءاملعلا رثكأ ىلإ آ ٧٤١ص ١ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا لوق وهو ، ٣٦٣ص

 حرشب جاهنملا) كلذ ىلع ءابدالا عامجا يواضيبلا ىكحو . ٥٦١ص ٢ ج (ىفصتسملا) ةغللا لهأ قافتاب

 -لاصتالا - كلذ طرتشي مل سابع نيا ناب هجاهبا يف يكبسلا نبا هيلإ هجوو & ١ ٥٤ص ٢ج (جاهبالا

 : لاقي نا نكمي نكلو ، ٥٤١ص ٢ج (جاهبالا) برعلا ةغلب سانلا ريخا نمو ث ةغللا ةمئا نم وهو
 .سابع نبا ىلإ بسن ام هدنع حصي مل هنال عامجالا ىكح هلعل يواضيبلا

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو « ٣١ ٠ص ٢ج (ماكحألا) يدمألا لقن دقف ، سابع نبا نع لقنلا فلتخا

 ةنس ىلإ يزاريشلا هنع لقنو ، رهش ىلإ ءانثتسالا ةحصب لوقي هنأ هنع ، ٧٣١ص ٢٦ج (دضعلا حرشي
 رهشلا ةياور دجأ {} ظفاحلا انخيش لاقو : جاحلا ريما نبا لاقو { ٢٢ص (عمللا) { ٢٦١ص (ةرصبتلا)

 رهشلا ىقبأو مايأ ةرشعلا طقسا : يأ رسكلا ىغلأ رهش لاق نم لعلف & اموي نيعبرألا ةياور تدجو امنإو
 هنع لقنو ، ٢٦٤ -٣٦٢ص ١ج (ريبحلاو ريرقتلا) رسكلا ءاغلإ : يأ ، ليوأتلا اذه جاحلا ريما نيا دعبتساو

 & ٣٢٦٢ص ١ ح ( ريرقتلا حرشي ريرحتلا) مامهلا نب لامكلاو 86 ٠ ١١٠ ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا

 نيمرحلا مامإك هنع لقنلا يف نيرثكألا مالك هيضتقي ام وهو : يونسإلا لاق 5 اقلطم ءانثتسالا ةحصب لوقي هنأ
 يونسإلا ، يلبنحلا باطخلا وبأ هب حرصو & مهريغو يزاريشلا قاحسإ يبأو دمتعملا بحاصو يلازغلاو

 ١. ٢١٦ص (ةرصبتلا) ةنس ىلإ ةرصبتلا يف قاحسإ يبأ ةياور صن نكل ٤١١. ص ٢ ج (لوسلا ةياهن)

 :يونسإلا لاق ، هنع لقن ام نييلوصألا نم ريثك دعبتسا دقو ، سابع نبا نع تاياورلا نم هتدجو ام اذه
 دمتعملا بحاص ىلإ هليوأت يف اوعرشو ، هنع بهذملا اذه لصأ تابثإ يف اوفقوت دق عيمجلا مهنإف كلذ عمو
 يذلا وه هدحو دمتعملا بحاص سيل نكل 06 ٢٦١ص ٢ ح (لوسلا ةياهن) ليوات الو راكنإ ريغ نم هلقنف

 ىمحيو & ٢٦١ص (ةرصبتلا) هترصبت يف يزاريشلا - اضيأ - هلقن دقف 3 ليوأت الو راكنإ ريغ نم هنع هلقن
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 هلاصفنا زوجي ")نسحلاو "اطع نعو 0 رهشأ ةعبرأ ىلإ هلاصفنا زوجي : ")ريبج

 ملام هلاصفنا زوجي :ليقو ، نيتنس ىلإ هلاصفنا زوجي :دهاجم نعو « سلجملا يف
 :ليقو  الوأ دارم هنأ مالكلا يف يوني نأ طرشب زوجي : ليقو ‘ رخآ مالك يف ذخأي

 فالخب الوأ هل دارم وهف { ءيش هنع بيغي ال ىلاعت هنأل طقف ىلاعت هللا مالك يف زوجي

(١) 

(٦٢) 

(٣) 

()٤( 

 ينعي ال نكل ، ٦٤١ص ٢ج (جاهبإلا حرشب جاهنملا)يواضيبلاو ، ٠٠١ص (لوصولا جاهنم) ينمي
 ةغيصب مهلقن نوكي وأ ، هل مهريغ ليوأت وأ راكنإب اوفتكا اممر ذإ ، هيلإ بسن ام ةحصب نولوقي مهنأ كلذ
 ةياهن يف يونسإالا كلذ ىلع هبن امك هيلإ بسن امي مهعانتقا مدع ديفي ام يور وأ ليق :مهلوقك ضيرمتلا
 ٥٦١ص ٢ ج (ىفصتسملا)و ، ٧٥١ص (لوخنملا) يف ىلازغلا سابع نبا نع كلذ دعبتسا نممو 3 لوسلا

 تابثإلا تقو يف هرمضأ اذإ : لاقي وأ كلذ هب نظي الف لقانلا بيذكت هجولاو : لوخنملا يف لاق دقف
 هلعلف حص نإف ، هبصنمب كلذ قيلي ال ذإ ، لقنلا هنع حصي ال هلعلو ىفصتسملا يف لاقو ، كلذ دعب هادبأو
 (لوصحملا) يزارلا رخفلاو ، ١٦ ٢ص (ةرصبتلا) يزاريشلا كلذ دعبتسا نممو ءانتثسالا ىون اذإ هب دارأ
 ناب لاق نمو :هلوقب ءالوه ىلع در يناكوشلا نأ الإ & ٢١ ٠ص ٢ج (ماكحألا) يدمألاو إ ٢٨٢ص ج
 نامثالا باتك (كردتسملا) مكاحلا كردتسم يف ةتباث اهناب ملعي مل هلعل سابع نبا نع حصت مل ةلاقملا هذه
 يناكوشلا لواحو ، نيخيشلا طرش ىلع :لاقو هريغو ينيدملا ىسوم وبأ هركذ امك ، ٣٢ص ٤ج روذنلاو
 يبنلا نأ يه ةياورلاو & تاقث اهتمئأ نأ ركذو شمعألا ةياورب ىتاو « سابع نبا نع لقنلا ةحص تبثي نا

 الإ ادغ كلذ لعاف ينإ ئيشل نلوقت الو : ىلاعت هللا لزناف 5 ةليل نوعبرا ىضمف ، ئش ىلع فلح - ةي
 (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا 5 ةليل نيعبرأ دعب - ةلي - يبنلا ىنثتساف ٦٢٢-٢٢( : فهكلا) هللا ءاشي نأ
 يف اذه دجأ ملو ، هنع تبنت مل ةذاش تاياور هذه نإ : هلوق يكبسلا نع لثن جاحلا ريمأ نبا نكل ١ ٨٤ص
 نيب نأ ةهج نم لولعم اهدنس شمعألا ةياور ناب جاحلا ريمأ نبا ركذ مث ، عماوجلا عمج يف الو جاهبإلا
 ريمأ نبا ، نيخيشلا نم دحاو هب جتحي ملو ، فيعض وهو { ميلس يبأ نب ثيل وهو ةطساو دهاجو شمعألا
 رظناو ، جاهبإلا يف الو ، عماوجلا عمج يف اذه دجأ ملو ، ٤٦٢-٣٦٢ص ١ج (ريبحتلاو ريرقتلا) جاحلا
 .٦٧٣ص ٥ج (روثنملا ردلا) يطويسلا ، ٦٩٣ص ٣ج (ريدقلا حتف) يناكوشلا :
 نباو سيق نب كاحضلاو كلام نب سنأ نع ىور 0 نيعباتلا رابك نم 3 يدسالا ماشه نب ريبج نب ديعس

 ه ٩٥ ةنس يفوت ، نورخآو ينايتخسلا بويأو يرقنملا ملسأو ناميلس نب مدا هنع ىورو ، مهريغو سابع
 .٢٣٤ص ١ج (فشاكلا) يبهذلا ، ٢ ٨٥ص ٠١ج (لامكلا بيذهت) يزملا .
 ادبع ناك 2 ءاهقفلا ءالجأ نم { يعبات ئ نميلا يف ه ٢ا٧ ةنس دلو ©| ناوفص نب ملسأ نب ءاطع وه ؤ ءاطع
 ناكلخ نبا ، كلذ ريغ ليقو ، ةكمب ه ١١٤ ةنس يفوت ، مهثدحمو اهلها يتفم ناكف 5 ةكممبأشن 3 دوسأ
 .٥٣٢ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا « ١٦٢ص ٢ج (نايعألا تايفو)
 نآرقلاب مهئاملعو نيعباتلا تاداس نم ، يرصبلا راسي نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس وبأ ، يرصبلا نسحلا
 تايفو) ناكلخ نبا ، ١ ٢٤ص (راصمألا ءاملع ريهاشم) يتسبلا . ه ١١٠ ةنس يفوت ، بدالاو هقفلاو
 .١٩٦ص ٢ج (نايعألا

 لهأ نم ، رسفم يعبات ، موزخم ينب ىلوم ‘ه ٢١ ةنس دلو ، يكملا جاجحلا وبأ ربج نب دهاجب وه ، دهاجم
 © ٣٢١ص (راصمألا ءاملع ريهاشم) يتسبلا . ه ٤ ١٠ ةنس يفوت ، سابع نبا نع ريسفتلا ذخا ٤ ةكم
 .٨٧٢ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا
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 يوتسي ال هلوق دعب لزن ررضلا ىلوأ ريغ :ىلاعت هلوق نأ نورسفملا ركذ دقو "هريغ
 .'"”رسلجملا ىف هنكل ةيآلا رخآ ىلإ ""هنونموملا نم نودعاقلا

 لوقك . هنم ىنثتسملا قرغتسي نأ :ىلوألا :لاوحأ ةعبرأ هل ءانثتسالا نأ ملعاو
 يف ابعال دعي هنأل ءاملعلا نم قافتاب لطاب اذهو ، ةرشع الإ ةرشع ديزل يلع :لئاقلا
 نوكي نأ :ةيناثلا 3 ه؛وانتسا هعفني ال « ةرشعلا توبثب هيلع مكح كلذ لاق اذإف 2 همالك

 حيحص ءانثتسا اذهف { ةنالث الإ ةرشع ىلع :هلوقك ، هنم ىنثتسملا نم لقأ ىنصتسلا

 نوكي نا وهو & عازنلا لحم امه ةعبارلاو ةثلاثلاو - انه - ةعبسلا هيلع تبثف ، قافتاب
 ةرشع يلع وأ ، ةعبس الإ ةرشع ىلع : وحن ، ايواسم وأ هنم ىنثتسملا نم رثكأ ىنثتسملا
 يواسملاو رثكألا ءانثتسا نإ :نيبوحنلاو نييلوصألا نم رثكألا لاق دقف ، ةسمخالإ

 حصي ال :نيملكتملا نم ينالقابلا لاقو ،‘ث)كلذ زوجي ال : ةلبانحلا تلاقو زئاج
 كلذ عنتمي : موق لاقو ٨ )طقف لقألا زوجي امإو ئ اضيأ _ يواسملا الو رثكألا ءانثتسا

 مركأ : كلوقك "حيرصلا ريغ فالخب ةمدقتملا ةلثمألا يف امك حيرص ددعلا ثيح
 ىلع نييلوصألا ةكاو & احيرص امولعم - انه - ددعلا نكي ل ذإ لاهجلا الإ سسبانلا

 نمالإ :ىلاعت هلوقك زيزعلا باتكلا يف هعوقول كلذو ، اقلطم يواسملاو رثكألا زاوج

 .ةقباسلا لبق ام ةحفصلا يف )٤( مقر شماهلا يف عجارملا رظنأ )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نارقلا ٩٥.

 )٢( (طيحملا رحبلا) نايح وبأ ، ٦ص ١١ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا ج٤ ص٢٤.

 ماكحأ) يجابلاو ، ٥٢٤ص ٣ج (ماكحألا) ةيعفاشلا ريهامجو رهاظلا لهأ ىلإ هازعو مزح نيا هب لاق )٤(
 نييلوصألا رثكأ ىلإ هبسنو يلازغلاو « ٨٦١ص (ةرصبتلا) 0 ٩٣ص (عمللا)يزاريشلاو ، ٧٨١ص (لوصفلا
 بجاحلا نباو ، ٧٢)ص ٣٢ج (لوصحملا) يزارلاو ، ١٧٣ ص ٢ج (ىفصتسملا)، ٨٥١ص (لوخنملا)
 يونسإالاو ، ١ ٢٧٤ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نباو س ٩٣١-٨٣١ص ٢٦ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخ)
 6©٩٣١۔-٨٣١ص ٦٢ ج (ىهتنملا رصتخم ىلع ينازاتفتلا ةيشاح) ىنازاتفتلاو 6٤١٧١ ص ٢ج (لوسلا ةياهن)

 (ديهمتلا) نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ ىلإ يناذولكلا هبسنو ، ٤٩ ١ ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو
 .(ةمدقتملا عجارملا رظنا) نييفوكلا رثكأو ةديبع ويأو يفاريسلا ةاحنلا نم هب لاقو )ص ٢ج

 .٩٤١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا إ ٨٩٥ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ١٧٧ص ٢ج (ديهمتلا) باطخلا وبأ ()

 يناكوشلا هازعو « ٧٨١ص (لوصفلا ماكحأ) ذادنم زيوخ نباو نوشجاملا نب كلملادبع ىلإ يجابلا هبسنو )٦(
 ٢ج (جاهبالا حرشب جاهنلا) يواضيبلا : رظناو ، ٤٩ ١ ص (لوحفلا داشرإ) 3 يرعشألا نسحلا يبأ لإ

 يجابلا ٩ نييرصبلا و ينج نباو جاجزلاو هيوتسرد نبا ةاحنلا نم لوقلا اذه لا بهذ دقو 5 ١ ٧٤ص

 ٢ج (ماكحالا) يدمألا ، ٨٦١ص (ةرصبتلا) 0 ٢٣ص (عمللا) يزاريشلا ، ٧٨١ص (لوصفلا ماكحأ)

 { يناكوشلا ، ٢٧٣ص (يردلا بكوكلا) يونسفا ، ٨٤١ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٨١٣ص
 ١٤٩. ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا © ٤٩ ١ ص (لوحفلا داشرإ)

 .ةمدقتملا عجارملا رظنا ()
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 كلذكو ©} نيعيطملا نم رثكا نوص اعلا مهو نيواغلا نأ مولعمو ١ ).يواغلا نم كعبتا

 مهيلع انمرح منغلاو رقبلا نمو رفظ يذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو :ىلاعت هلوق
 اذهب ج رخف '"هظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروهظ تلمح ام الإامهموحش
 راصم ١ ءاهقف نب - اضيأ - اذهب لمعلا عويشلو ) ىرت امك موحشلا رثكأ ءانثتسالا

 .دحاو مهرد الإ همزلي ال هنأ ةعست الإ ةرشع ديزل يلع :لاق نم نأ اوعمجأ مهنإف

 .ملعأ هللاو ، هلل دمحلاو ، زاوجلا تبثف ، ىرت امك هانركذ ام مواقت ال '")نيعناملا ةلدأف
 يبأل افالخ يفن تابثالا نم ءانثتسالا : يأ ) سكعلابو تابثإ يفنلا نم ءانثتسالاو

 . ُ ايفن تابثالا نم ءانثتسالا نوكي ا : ليقو ٤) امهيف ةفينح

 م اقام : وحنف \ هنع ت وكسم مكحل ا ثيح نم ىنثتسملا نإ : ةفينح وبأ لاقن

 ىلع يناثلاو ، ديزل مايقلا تابثإ ىلع لولا لدي ، اديز الإ موقلا ماقو ديز الإ دحأ
 ىنبمو ، همدعو مايقلا ثيح نم هنع توكسم ديزو ، لدي ال : وه لاقو ، هنع هيفن
 هضيقن يف لخديف © هب موكحملا نم ج رخم مكحلا ثيح نم ىنثتسملا نأ ىلع فااخلا

  مكح ا : يأ { هضيقن يف لخديف مكحلا نم ج رخم وأ - االثم - همدع وأ مايق نم

 ديحوتلا ةملك يف تابثإلا لعج و ، هضيقن يف لخد ءيش نم جرخ ام نأ ةدعاقلا نال
 .ملعا هللا و 3 ماعلا فرعلاب ، ديز الإ ماق ام :وحن غرفملا ءانثتسالا يفو ٤ عرشلا فرعب

 )١) مقر ةيآ (ةيكم) رجحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢ ٤ .

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٦ ١.
 :نيعناملا ةلدأ نم )٣(

 انفلاخ نأ ريغ ، فارتعالا دعب دحجلا و 5 رارقإلا دعب راكنإلا ةلزنمب وهف ، لصألا فالخ ءانثتسالا نأ ا
 نإف ، رثكألا فالخب هيلإ ناسنإلا تافتلا ةلقل نايسنلل ضرعم ليلقلا ئيشلا نأ لجأل لقألا يف لصالا اذه
 .هل اظفاح و هايإ اركذتم نوكيف « هب متهيو هيلإ تفتلي ناسنالا
 .نيعستو ةعست الإ ةئام تمركأ : لئاقلا لوق قمحتستو رثكألا ءانثتسا حبقتست برعلا نأ - ب
 :يتآلاب ناليلدلا ناذه درو
 ردقلا كلذ ىلع لادلا دحاولا ظفللاك وه امنإ هنم ىنثتسملا عم ءانثتسالا نأ ةهج نم فيعضف لوألا امأ أ
 ضعب جارخإ دصق ملكتملا ذإ ، انه كلذكف هتدافإ طوقسل هزجع وأ ظفللا ردص فذح زوجي ال امكف {
 .لصألا فالخ ربتعي الاذه ىلعف { هنم ىنشسملا دارفأ
 .لالدتسالا اذهل لاجم الف { ىلاعت هللا مالك يف لمعتسا دقو ، هلامعتسا ةحص نم عنميال كلذ نإف ، يناثلا اماو ب
 ١٢٢ص ٢ج (ماكحاألا) يدملا ، ٨٣ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا آ ١١٧١ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا
 .٣٥٢ص ٢ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا

 )٤( ص ٣٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا ٢٥٣.

 )٥( (عماوجلا عمج ىلع ىلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص١٥.
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 نوسمخلاو سداسلا لصفلا

 ددعتملا ءانثتسالا مكح يق

 ىلإ ةدئاع اهلك ىهف ضعب ىلع اهضعب فطع دقو & تاءانثتسالا تددعت اذإ

 هنإف ، نينثا الإو ةثالث الإو ةعبرأ الإ ةرشع ديزل ىلع :لئاقلا لوقك كلذو ")لوألا
 مل ام هيلي امل دئاع اهنم دحاو لكف فطع اهنيب نكي مل نإو ، طقف دحاو الإ همزليال

 ةتس همزلي انههف ، ةنالث الإ ةعبرأ الإ ةسمخ الإ ةرشع ىلع هل :هلوق وحن هلك هقرغتسي

 نم جرخت ةعبرأ ىقبت ةسمخلا نم جرخي دحاو ىقبي ةعبرألا نم جرخت ةنالنلا نأل
 .هلك ءانثتسالا لطب هيلي ام دحاو لك قرغتسا نإف { ةتس ىقبت ةرشعلا

 داع ةعبرأ الإ ةثالث الإ نينثا الإ ةرشع ىلع هل :وحن ، لوألا ريغ لكلا قرغتسا نإو
 .طقف دحاو همزليف & هنم ىنثتسملل لكلا

 همزلي :ليق ، ةعبرأ الإ ةرشعالإ ةرشع يلع هل : وحن طقف لوألا قرغتسا نإو
 يناثلا ءانثتسال ارابتعا ةعبرأ همزلت ليقو 2 اعبت يناثلاو هقارغتسال لوألا نالظطبل ةرشع

 دعب ءانثتسالا درو نإ امأو ،ا"لوألا نود يناثلل ارابتعا ةتس همزلت :ليقو لوألا نم

 .'")اقلطم هنم رهاظلا هنأل هل حلص ثيح لكلل دئاع وهف ةفطاعتم لمج

 لوقك ، لكلل ءانثتسالا اع دحاو ضرغل اقوسم لكلا ناك نإ : مهضعب لاقو
 يسارفأ تلبسو 3 يلاوخأ ىلع يناتسب تفقوو { يمامعأ ىلع يراد تسبح :لئاقلا

 تقلعت نأب دحاو ضرغل اقوسم نكي مل نإو ، دلبلا نم اورفاسي نأ الإ « يناريج
 فقوو 7 ءاملعلا مركأ : كلوقك ، طقف اهنم ةريخألل داع ضرغب ةدحاو لك لمجلا

 .(٠مهنم ةقسفلا الإ كديبع قتعاو ، كبراقأ ىلع كراد

 .اهنم ةدايز ب يف )١(

 (يردلا بكوكلا) يونسإلا ، ٤٧ ٤ص (ءانثتسالا يف ءانغتسالا) يفارقلا ، ١٤ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا )٢(
 .١٧١ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا إ ٧٠٤ص ٤ ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٧٧٢ص

 يزاريشلاك هباحصأ روهمجو يعفاشلا مامإلا بهذم وهو - امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع لوقلا اذه ىكح )٣(
 ىلإ هازعو يجابلا هب لاقو ، ١٢٢ص ٣ج (ماكحالا) يدمالا ، ٤٣ ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا . كروف نباو
 ةيضابالا ءاهقف ةماع نع هاكح و يملاسلا مامإلا هححصو 2 ٧٢٧٢ص (لوصفلا ماكحا) ةيكلاملا نم هباحصأ ةلمج
 .١١١٦ص ٢ج (ةض ورلا رصتخم حرش) ةلبانحلا ىلإ هبسنو يفاوطلاو .٢٠١١؟ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش)

 5٢ ٦٤ص ١ج (دمتعملا)نيسحلا وبأ { ةلزتعملا نم ةعامج و رابجلادبع يضاقلاو يرصبلا نيسحلا وبأ هب لاقو )٤(
 .١٥١ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ، ١٢٣ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا
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 وهف مثو ءافلا فالخب لكلل ءانثتسالا ةداع واولاب فطعلا ناك نإ : موق لاقو

 .'٦)يدمآلا ىرج هيلعو 5 ()يخارتلاو بيترتلا امهتدافإل ةريخألل

 :ليقو ، نقيتملا وه هنأل ، طقف ريخألل وه:("أيزارلا مامالاو ةفينح وبأ لاقو
 يف لصألاو ، امهنم لك يف هلامعتسال ةريخألل هدوعو لكلل هدوع نيب كرتشم
 .'‘)ةقيقحلا لامعتسالا

 نيريخألا ىلع دارملا نيبتيو ،‘امهنم ةقيقحلا ام يردن ال :يأ فقولاب ليقو
 هلا عم كروغتَي ل َيَِلأو :ىلاعت هلوق يف امك فالخلا ىفتنا تدجو ثيحو 7 ةنيرقلاب

 الإ : هلوق ىلإ ء'`هه4% كيري الي قحلي اليتأ مَرَح ىلاستلا ةولثتي الك رَحاء ام - ح 7 م ¡2-2 كم ۔ے م 2ےم .2,م م 2 م رم ,م م مص ے ىو ےم .
 .هنم ةبوتلا بحت يصاعم هلك روكذملا نوك ةنيرقل همدقتام عيمج ىلإ دئاع هنإف بات نم

 اَمَتِط : ىلاعت هلوق كلذكو ئ ةنيرقلا دوجو عم : يأ (٨)فالخ الب : (')ىليهسلا لاق
 دئاع هنإف ء'‘)هم اوبات كيزا الي » - هلوق ىلإ - ه هئلوُسَرَو هلأ دوبراَي بذلا اؤةَرَج ء ١٠. ه و. .هه 2 . < و ۔۔ ,يم ے هه ۔ < ٨ رم س

 ١٥١. ٤ص ٢٦ج (جاهتبإلا)يكبسلا نباو & ٩٣١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هب لاق )١(

 يدمألا حيرصت ماكحإلا يف هتدج و يذلا نكل ، يدملا نع لوقلا اذه ةياكح يف يلحملا لالجلا فنصملا قبس دقو )٢(
 .١٧١ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا « ٢٢٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدسألا { ةلأسملا يف فقولاب

 هللادبع يبأو آ ٢٣٢ص ١ج (جاوغلا حرشي توبنلا ملسم) روكشلادبع نبأ ، ةيفنحلا روهمج لوق وهو )٢(
 نع فلوملاك يناكوشلا هاكحو ة ٠٥١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا { يسرفلا يلع يبأو ، يرصبلا
 (لوصحملا) يزارلا . يدمألاك فقولاب لوصحملا يف حرص يزارلا نكل 3 قباسلا عجرملا ، يزارلا رخفلا
 .٩٢٣ص (عمللا) يزاريشلا ، ٩٨١ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا : رظناو إ ٥٤ص ٢٣ج

 (سمشلا ةعلط) يملاسلا ، ١٥١١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا « ٤٣ ص ٢ ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا )٤(

 ١١١. ص ١ ح

 )٥( (لوصحملا) يزارلا . ينالقابلاو يزارلا رخفلاو ، ٨٧١ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا هب لاق ج٢ ص٤٥؛
 يناكوشلا . يزارلا ميلس نم لك هبسنو ، ٣٠١ص (لوصولا حاتفم) يناسملتا ، يناسملتا فيرشلاو

 ص (ب وحفلا داشراإ) ٠١ ١© 8ص (ةرصبتلا) يزاريشلا قاحسإ يبأو ١٧٣ © يدسألا هازعو ] ةيرعشألا لا

 (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٣٢٣ص ٢ج (ماكحإلا) ةيعفاشلا هباحصأ نم ةعامج لإ
 ج٢ ص١٣٩ (سمشلا ةعلط) يملاسلا ۔ ج١ ص١٥١.

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) ناقرفلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٨.

 يفوت { ةيكلاملا رابك نم ، مساقلا وبأ هتينك ، يكلاملا يمعثخلا دمحا نب هللادبع نب نمحرلادبع ، يليهسلا )٧(
 ١٨. ص ٦٢ ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ، ه ٥٨١ ةنس

 )٨( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص١٨.
 ٣٤٤٣٢. مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ()
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 أطخ انموم لتق نمو : ىلاعت هلوقو ،‘\عامجإ يناعمسلا نبا لاق ، كلذك عيمجلا لإ

 نود ةيدلا :يأ 5 ةريخألا ىلإ دئاع هنإف "ه ر نآ ةزرا : ىلاعت هلوق لإ
 ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو :ىلاعت هلوق امأ ، اقافتا اعطق ةرافكلا
 ،ىلوألا ىلإ دئاع ريغ ةريخألا ىلإ دئاع هنإف "4 اوبات كيزا الي :هلوق ىلإ ءادهش
 مدع :يأ ةيناثلا ىلإ ةدوع يفو { ةبوتلاب طقسي الف يمدآ قح هنأل ءاعطق دجلا : يأ
 ال ةفينح يبأ دنعو 7 ةيناثلا ىلإ دوعي ةيعفاشلا دنعف ، روكذملا فالخلا ةداهشلا لوبق
 ىلع قدصت وحن تادرفم دعب درو لب لمج دعب ادراو ءانثتسالا نكي نإو ، دوعي

 نم ىلوألاب لكلا ىلإ دئاع وهف { مهنم ةقسفلا الإ ليبسلا "ءانبأو نيكاسملاو ءارقفلا
 .اهسفنب اهل لالقتسا ال تادارفملا نأل } لمج دعب دراولا

 ةيوستلا ىلع امهنارتقأ لدي له نيتفطاعتم نيتلمج “ث)نيب نارتقالا يف اوفلتخاو

 نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذ ؟جراخ نم امهدحأل مولعملا مكحلا نم ركذي مل ام يف امهنيب

 '}ينزملاو ةيفنحلا نم فسوي وبأ لاقو ، مكحلا يف امهنيب ةيوستلا يضتقي ال امهنارتقا
 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال ثيدح هلاثم ،‘٢اكلذ ىف ةيوستلا ىضتقي : ةيعفاشلا نم

 .يهنلا مكح وه هسيجنت نإف سجني هيف لوبلاف ءةبانجلا نم هيف لستغي الو مئادلا
 هقفاوو ، امهنيب نارقلل - اضيأ - سجني هيف لاستغالا كلذكو :فسوي وبأ لاق
 .ملعأ هللاو ، نآرقلا ريغ ليلدل نكل كلذ يف ةيفنحلا ضعب

 )١( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص١٨.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٩٢.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس مركلا نارقلا ١٤٦.

 ۔نبا ب يف )؛)

 .عوضوملا اذه يف اهل ىنعم الو & قبسي ب يف (٥)
 نم ه ١٧٥ ةنسدلو ا يعفاشلا مامإلا بحاص ينزملا ميهاربإ وبأ « ليعامسإ ني ىيحي نب ليعامسإ 3 ينزملا ( ٦(

 ناكلخ نيا رصمب | ه٤٦٢٦ ةنس يفوت ، ريغصلا عماجلاو ، ريبكلا عمجلا : هل ، ةيعفاشلا ةمئأ نم } رصم لهأ

 .٩٢٢ص ١ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٧١٢ص ١ج (نايعألا تايقو)

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج١٦٢ ص١٩.
 ثيدح ج دكارلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا باب ، ةراهطلا باتك (يرونلا حرشي ملسم حيحص) ملسم هجرخأ (٨)

 ١ ج ؤ ٣٤٤ ثيدح ‘ اهننسو ؤ ةراهطلا ] مجعملا (ةحجام نبا نتس) ةجام نباو . ١١١ص ٢ج . ٣٨٢

 .٠٣.ص ١ج ٧٠ ثيدح ي دكارلا ءاملا يف لوبلا باب ، ةراهطلا باتك (يذمرتلا نتس) يذمرتلاو ء ٢١ ٦ص
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 نوسمخلاو عباسلا لصفلا

 طرشلا ةلصتملا تاصصخملا نم يناثلا

 هدوجو نم مزلي الو { مدعلا همدع نم مزلي ام :وهو ؤ طرشلا ةلصتملا تاصصخملا نم

 جرخو ، ءيش همدع نم مزلي ال هناف { عناملا لوألا ديقلاب جرخ { هتاذل مدع الودوجو

 ببسلل طرشلا ةنراقم ثلاثلاب جرخو ، دوجولا هدوجو نم مزلي هنإف « ببسلا يناشلاب
 وه يذلا باصنلا نم ةاكزلا بوجول طرش وه يذلا لوحلا دوجوك ، دوجولا مزليف
 ةاكزلا بوج و نم عنام هنأب لوقلا ىلع نيدلاك عناملل طرشلا ةنراقمو « بوجولل ببس

 } طرشلا تاذل ال عن الاو ببسلا دوج ول كلذ يف مدعلاو دوجولا موزلف مدعلا مزليف ٤

 يعرش ىلإو ، لقعلا هب مكحي امم كلذو ، ملعلل طرش ةايحلاك ، يلقع ىلإ طرشلا مسقنيو
 دوعصل ملسلا بصنك ، يداع ىلإو ، عرشلا كلذب مكح « ةالصلل طرش ةراهطلاك
 نحن يذلا صصخملا طرشلا وهو ، يوغل ىلإو « كلذب ترج ةداعلا نإف ، حطسلا
 ، ةصاخ مهنم نيئاجلا :ىنعي ، اوؤاج نإ ميمت ينب مركأ : كلوق يف امك نآلا هددصي
 . رمألا لثتما اذإ هدوجول دجويو ءيجملا مادعناب هب رومأملا ماركلا مدعنيف

 .ءانثتسالا يف مدقتملا فالخلا طرشلا ىفف ، همدعو لاصتالا يف ءانثتسالا مكحك طرشلا مكحو

 “"''١اعازن كلذ يف ملعن ال : اولاق ىتح اقافتا طرشلا لاصتا بجي : مهضعب لاقو
 كلذو ، هيلع ةمدقتملا لمجلا نم لكلا ىلإ دوعي نأب ءانثتسالا نم ىلوأ طرشلاو
 مهضعبو ، كوواج نإ رضم ىلع علخأو ةعيبر ىلإ نسحأو ميمت يني مركأ :كلوقك
 اريدقت مدقتم وهف ، مالكلا ردص هل طرشلا نأ كلذو 5 ")قافتا لكلا ىلإ دوعي :لاق
 نم قافتاب ةيرثكألا جارخإ طرشلا يف زوجيو 0 ءانثسالا فالخب اظفل رخأت نإو
 رثكأ مهلاهج نوكيو ي ءاملع اوناك نإ ميمت ينب مركأ : وحن 2 ءانثتسالا يف فلاخ
 .ملعأ ىلاعت هللاو 2 مدقت امك فالخ ةيرثكألا جارخإ يفف ءانثتسالا فالخب

 © ٠٦١ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نباو { ٢٦ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا قافتالا ىكح نمم )١(
 .٦٤٤ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو

 لاقو ،٦!٦!ص ٣٢ج (لوصحلملا) لكلا ىلإ هعوجر ىلع يعفاشلاو ةفينح وبأ نامامإلا قفتا : يزارلا رخفلا لاق )٢(
 ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) .امهريغو ةعبرألا دنع لكلا ىلإ داع ةفطاعتم المج بقعت اذإ طرشلا نإو : راجنلا نبا

 نع } ٤٦٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا هعبتو ، ٢٦ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا ىكح دقو ، ٢٤٥ ص
 .٥٣٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا : رظناو ةلأسملا يف رخفلا فقوت مث 7 هيلي ام ىلإ دوعي هنأ ءابدألا ضعب
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 نوسمخلاو نماثلا لصفلا

 ةفصلا وهو اهتم ةثلاتلا 2

 ءاهقفلاب ج رخيف 3 ءاهقفلا لاجرلا مركأ : وحن ، ةفصلا ةلصتملا تاصصخملا نم

 ىلع ءانثتسالا مكح اهمكحو « ماركإلا يف لخدي ال هقفلاب فصتي مل نمي مهريغ
 مهدالوأو يدالوأ ىلع يل ام تفقو :وحن ، تمدقت ولو لكلا ىلإ دوعتف « حيحصلا
 ىلإ لوألا يف فصولا دوعيف { مهدالوأو يدالوأ ءارقف ىلع ىلام تقفوأو 0 ءارقفلا

 .دالوألا عم دالوألا دالوأ ىلإ يناثلا يفو { مهدالوأ عم دالوألا

 يلام تفقو :وحن امهنيب ةطسوتملا ةفصلا امأو ،‘_\)ةريخألا ىلإ الإ دوعي ال :ليقو
 . مهدالوأو ءا رقفلا يدالوا ىلع

 ۔-اهيلوام ىلإو مهضعبو "طقن هتيلو ام ىلإ اهدوع راتخن : مهضعب لاقن

 .ملعأ هللاو(")-اضيأ

  

 بقعت اذإ ءانثتسالا ىلع مالكلاك ةمدقتملا لمجلا عيمج ىلإ وا اهيلت يتلا ةلمجلا ىلإ ةفصلا دوع يف مالكلا )١(
 رحبلا) يشكرزلاو « ٦٣٣ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا اذه ىلع هبن نممو ، كلذ مدقت دقو 3 المج
 ملسم) روكشلادبع نباو ، ٨٤٣ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٤ ٥٤ص ٤ج (طيحملا
 ةعلط حرش) يملاسلاو « ١٥٣ ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلاو & ٣٤ ٤ص ١ج (حتاوفلا حرشب توبثلا

 ج١ ص١١٤.

 (٢) يلحملا حرش عماوجلا عمج & يكبسلا نبا) يكبسلا نبا اذه ىلإ بهذ ، ج٦٢ ص٢٣(.

 يفو ، ٢٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) اهيلو ام ىلإ دوعت : لاقي نأ لمتحيو : يكبسلا نبا لاق ()
 انباحصأ نم دواد نبا هاكح فالخ ريخألا ىلإ هدوع يفف لمجلا نيب فص ولا طسوت اذإ امأف طيحملا رحبلا
 حرش) ليق ةظفلب راجنلا نبا هاكحو . ٦٥٤ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ينزملا رصتخم حرش يف

 .٨٤٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا
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 نوسمخلاو عساتلا لصفلا

 (ةياغلا) وهو اهتم عبارلا 2

 ةاغبلا لتاقو ©اوصعي نأ ىلإ نالف ىنب مركأ :وحن ( ةياغلا ةلصتملا تاصصخملا نم

 الو هللاب رونمو ل تدنزآأ اولق ظ :ىلاعت هلوق هنموا مهيغب نعاوعجري ىتح

 مهزاطعإف ١" كيوؤوع مقو ريي نع ةيزجلا اولتي حل هلوق لإ - خلا ي
 ىلع اهمدقت ام لك ىلإ دوعتف ، امكح ءانثتسالاك يهو « مهلاتق بوجول ةياغ "ةيزجلا
 .اولحري نأ ىلإ رضم ىلع فطعتو ةعيبر ىلإ نسحأو 2 ميمت ينب مركأ :وحن حصالا

 هلوق يف مدقت امك & تأت مل ول اهلمشي مومع اهمدقت ةياغ- انه - ةياغلاب دارملاو

 تات مل ول اهنإف ، ةيزجلا اوطعي ىتح - هلوق ىلإ - هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق :ىلاعت
 .اوطعي مل مأ ةيزجلا اوطعأ ادبأ ابجاو مهلاتق ناكل - انه - ةياغلا

 عولط نإف © اهلبق مومع اهلمشي ل ةياغ يهف .")رتتلا ملظم يح مهلم :لانملا يف امأ

 مومعلا قيقحتل يه امنإو { صيصختلل هذه تسيلف & هلمشت ىتح ةليللا نم سيل رجفلا

 ىلإ رصنخلا نم هعباصأ تعطق : مهلوق لثم يف اذكو 5 اهئازجأل ةليللا مومعك 2 اهلبق اميف
 حضاولاو نيروكذملا ادع ام اعيمج هعباصأ :يأ ، مومعلا قيقحتل هيف ةياغلا نإف ، رصنلا
 .جاهنملا حرش يف هنع ربع امك « ماهبإلا ىلإ رصنخلا نم : لاقي نأ

 ةغالبلا عم عجسلا نم هيف امل انه ام ىلإ كلذ نع الدع(ث)هحراش عم لصالا لعلو
 اهفالخب ايغملا نم يناثلا يف ةياغلا نأل نيلاثم ركذو ، دارملا مهف يف قيقدتلا ىلإ ج وحملا
 . .ملعأ هللاو ‘ لوألا يف

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٩-٣٠.
 )٢( مجلا لصف 2 ءايلا باب (حاحصلا) يرهوجلا « هافاك :هيلعو اذكب نالف ىزجو 3 ىنغاو ىفك : ءازج يشلا ىزج ج٦

 ص٢٢٠٢  8ج ميجلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربا ١ ص١١٢٦ دقعي يذلا لاملا :حالطصالا يف ةيزجلاو ڵ

 (يهقفلا سوماقلا) بيج وبأ يدعس { ٠٩٦٢ص ٠١ج (رانملا ريسفت)اضر ديشر دمحم {ةمذلا هيلع يباتكلا ص٦٢.

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) ردقلا ةروس ميركلا نآرقلا ٥.

 )٤( (جاهنملا حرش يف جاهبالا) يكبسلا نبا ج٢ ص١٦٣.
 لإ رصنخلاب عماوجلا . و يكبسلا 71 ربع دقو . يلحملا لالجلا هحراشو عماوجلا عمج لصالاب دصقي ) ( ٥

 اذه يف يكبسلا نبا سلا نأ مهوي .. الدع هحراش عم لصالا لعلو : هلوق يف فلّوملا مالكو ئ رصنبلا

 هيبنتلا اذهو & جاهنملا حرش يف ماهبإلا ىلإ رصنخلاب ربع يكبسلا نبا نأ ىلع هبن يلحملا نأ قحلاو 7 ريبعتلا
 اذه خلا ةغالبلا عم عجسلا نم هيف امل فل؛وملا لوقو ، رصنبلاب ريبعتلا يف لصألل حراشلا ةقفاوم مدع ديفي
 ۔٤٢ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . يلحملا لالجلا مالكلا
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 نوتسلا لصفلا

 ضعبلا لدي وهو . اهسماخ 2
 سانلا مركأ : وحن ، لكلا نم ضعبلا لدب ةلصتملا تاصصخملا نم سماخلا

 لدب لوألا يف ءاملعلا نإف ، اشيرق برعلا مركأو ، نييبرحلا نيكرشملا لتاقو ،ءاملعلا
 رئاس نود مهنم ءاملعلا الإ ماركإلا قحتسي الف مهل صيصخت وهف ، سانلا نم ضعب
 قحتسي الف { مهمومعل صصخم وهف نيكرشملا نم ضعي ىنانلا يف نويبرحلاو ، سانلا

 _ مهل صصخم وهف { برعلا ضعب ثلانلا يف شيرقو ايبرح ناك نم الا لاتقلا

 .هلثام ام هيلع سقو برعلا رئاس نود ماركإلا نوقحتسي نيذلا مهف اضيأ
 نال :اولاق تاصصخملا يف القتسم امسق ضعبلا لدب اوربتعي مل نييلوصألا رثكأو

 صيصخت الف ، هنم ج رخي لحمل هيف ققحت الف ، ةلهو لوأ نم ح رطلا ةين يف هنم لدبلا
 هنم لدبملا نأ نيحراشلا ضعب هركذ ام ىلع كلذ يف مهتهبشو : يناروكلا لاق ١ هب

 انأو :لاق هب صيصختلل ىنعم الف لدبلا وه مكحلا رادمو ، طوقسلا مكح يف ناكام

 - اضيأ - ءانثتسالا يف زاج هب اوللع ام :يأ هنأل ، طوقسلا ةياغ يف مالك اذه : لوقأ
 جارخإ دعب الإ موقلا ىلإ لعفلا دنست ل { اديز الإ موقلا ينعاج : تلق اذإ كنأ ىرت الأ

 جارخإ هلثم مكحلا لبق ءانثتسالا ةروص يف ديز جارخإف ، اضقانت ناك الإو مهنم ديز

 ٨4". ليي كر عاطتسا نم تيملا جح ياتلا لع رو :ىلاعت هلوق يف زجاعلا
 ءانثتسالا نم هب ملعلل وه امنإ لدبلا ركذ روهمجلا كرت نأ باوصلا لب : لاق

 .ملعأ هللاو ، القتسم امسق هركذ ىلوألاو :تلق ، ىهتنا ،‘©")ىنعملا يف امهبراقتل

  

 يناهفصالاو يدنهلا يفصلاو « ٤٢ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا كلذ لاق نمم )١(
 يملاسلا . ٤٥٢ص ٢ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٦٦٤ص ٤ ح (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .
 .١!٥٩٥٤ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش)

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) نارمع لآ ةروس ميركلا نآرقلا ٩٧.

 )٣( ص ٣٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ٧٠.
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 نوتسلاو يداحلا لصفلا

 ظفللاريغ لصفتملا صصخملا وهو :يناثلا مسقلا
 نع هسفنب لقتسي ام : وهو & لصفنملا صصخملا تاصصخملا نم يناثلا مسقلا

 .يتأيسف ظفللا امأف ، ظفل ريغو ظفل :ناعون وهو ، مومعلا ظفل

 ىلاعت هلوق يف امك كلذو ، ةلصفنملا تاصصخملا نم هنإف « سحلاك ظفللا ريغو

 6 سحلاب كردن انإف ، هكلهت :يأ 30١ ؛4هتررمآب متت ىت ةلكشمدت لف :داع حير يف
 بكاوك نم هيلع تلمتشا ام ءامسلاك كلذوحبرلا اهرمدت 5 ش ةدهاشملا :يأ

 سحلاب كردي امم كلذف ، اهوحنو راحبلاو لابجلا نم اهيف امو سضراألاكو اهريغو
 وه ال ةر ةُكَيَر ةنا )»:ىلاعت هلوق يف امك لقعلا اهنمو ، حيرلا هرمدت مل ")هنا م ےم ےسم ےع

 هتاذف ) هسفنل قلاخ ريغ ىلاعت هنأ ةرورضلاب كردي لقعلاف ٢ ( 7 4 لك قلح

 ثيح( ُ)رسانلا نم ذاشل افالخ ئ ءيش لك قلاخ مومع نع لقعلا صيصختب ةجراخ

 هلوانتي“٦)م هنع ماعلا مكح لقعلا ىفن ثام امإ : نيلئاق لقعلاب صيصختلا اوعنم
 ع ونلا اذه لثم ة ةيمست يعفاشلا عنمو ئ هتدارإ حصب ر ال هنأل 4 ةرم لوأ نم :يأ 4 ماعلا

 «٨,كحلاب هتدارإ حصت ال لقعلاب صخي "ام نأ '٧)ىلإ ارظن اصيصخت

 قافتالل ةيمستلاو ظفللا ىلإ دئاع :يأ ، يظفل فالخلاو : يكبسلا "'٠)نبا لاق
 .١)ماعلا مكح هنع ىفن اميف لقعلا ىلإ عوجرلا ىلع

 )١( ةيآ (ةيكم) فاقحألا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٢٥.

 .اهريغ نم نأ ب يف )٢)

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٦.

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٥.
 .امنإ أ يف )٥(

 .-انه - اهل ىنعم الو . نمل ب يف )٦)

 .ب نم ةطقاس ىلإ )٧(
 .امنأ ب يف )٨)

 )٩( (ةلاسرلا) يعفاشلا ص٥٣-٤ ٥ ، (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢٣ ص٢٥.
 ) .١٠( .ب نم ةطقاس نبا

 )١١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٥.



  

 كلذ صيصخت يضتقي هبهذم ناكو اماع اثيدح يباحصلا ىور اذإ اميف فلتخاو

 ؟هل اصصخم هبهذم نوكي له مومعلا

 نبا نع يور امك كلذو &''اانباحصأ ضعب هيلعو & معن : ةلبانحلاو ةيفنحلا لاق
 سابع نبا ناكف &'"'هولتقاف هنيد لدب نم - ةي - يبنلا لاق : لاق - انو - سابع
7 - 
 .'“ءاسنلاو لاجرلا يف همومع ىلع قاب هنأ مهدنعف ، مومعلا صصخي ال يوارلا

 يباحصأ : - لي - هلوقب هتياورل يوارلا بهذم صيصختب نولئاقلا جتحاو
 هل نوكي نأ مزلتسا لوقب لاق اذإ يباحصلا نأبو 5‘٥)متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك

 .اصصخم ناك ليلدلاب انعطق اذإو ، هقسف مزل الإو هنظ يف ليلد

 ، ىوتفلا يف موجنلاك هباحصأ نأب - للع - دارأ هنأب لوألا نع بيجأو

 .مهفالتخا حصيال نأ مزلالإو ، ع ورفلا يف بيصم دهتجملاو نودهتجب مهلك" !مهنأل
 هلثم ادهتجم ناك نمم هريغل زوجي الف { هنظ يف اليلد مزلتسي هنأب ىناثلا نع بيجأو

 .وه هآر امك ليلدلا ىأر اذإ الإ كلذ ىلع هعابتا

 ةهزن) ناردب نبا ، ٣٢٣٧ص ٢٦ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا إ ٥٥٣ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا )١(

 ةعلط حرش) يملاسلا {. ٥٧٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢ ص٤٦ ١ ج ( رطاعلا رطاخلا

 .٩١٢ص (لوصفلا حيقنت حرث) يفارقلا ء ةيكلاملا ضعب لوق وهو 3 ٨٥١ص ١ج (سمشلا
 مقر ثيدح 2 هللا باذعب بذعي ال باب { داهجلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ )٢(

 ٢ج ، ٦٩٦٢٢ مقر ثيدح ةدترملاو دترملا مكح باب 2 نيدترملا ةباتتسا باتك يفو 0 ٣٧١ص ٦ج ٣٠٧
 .٦٨١٦ص ٢ج (ةيارلا بصن) يعليزلا : يف ثيدحلا جيرخت رظناو 1 ٩ص

 )٢( (ةيارلا بصن) يعليزلا ج٢ ص٦٨٨.
 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٧٥٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا {| ٢١١؟ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا )٤(

 ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢١٩ (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا آ ١٥١ص ٢ج (دضعلا حرشب
 .٨٠٥١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٧٤٣ص (لوص ولا جاهنم) يضترملا نبا ٩٢٥ص

 متلأس : قلاخلادبع نبا ورمع نب دمحأ ركب وبأ لاقو ى :كت يبنلا نع حصي مل مالك اذه : رازلا لاق (د)

 عماج) ربلادبع نبا - قلتي - يبنلا نع حصي ال مالك اذه ةماعلا يديأ امم - ةلي _ يبنلا نع ىوري امع
 ؟عوضوم بوذكم ربخ اذه : مزح نبا لاقو آ ٩٢٣ ص ٢ج ، ١٧٥٦ مقر ثيدحو (هلضف ملعلا نايب
 نبا ، فعض نم اهيف ام ىلا راشأو ثيدحلا قرط رجح نبا ركذو ، ٨١ ٠ص ٦ج (ماكحإلا) مزح نبا

 : رظنيو ء ٠٩١ص ٤ج 3٢٠٩٨ مقر ثيدح ي ءاضقلا بدأ باب ءاضقلا باتك (ريبحلا صيخللتلا) رجح

 ٢. ٥٠ص (جاهتبالا) يرامغلا

 .نأل ب يف )٦(
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 امك هتياورل اصيصخت نوكي ال يوارلا بهذم نأ نم روهمجلا هيلعام حيحصلاو
 .ملعأ هللاو { انمدق

 بهذ ؟ةيعرشلا تامومعلل ةصصخم نوكت له - اضيأ - ةداعلا ىف اوفلتخاو

 ."ةصصخم اهنإ : ةيفنحلا تلاقو ،‘\)ةداعلل صيصخت ال هنأ لإ لوصألا ءاملع رثكأ

 تناكو - الثم - ماعطلا يف '"ابرلا ميرحتب يعرشلا باطخلا درو اذإ كلذ لاثمنف

 نأل ، طقف زرألا ىلع روصقم ؤ)ابرلا نأ ةيفنحلا دنعف ، زرألا مهماعط موق دنع ةداعلا

 .مهتداع يف ماعطلا وه زرألا

 مكح الو ، ظفللا مومعب اذخأ موعطم لك يف ثأابرلا نأ روهمجلا بهذمو
 .ملعأ هللاو - انه - ةداعلا صيصختل

  

 روهمجلا ىلإ ، ٩٥١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٨٥٣ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ةبسنو )١(
 (دمتعملا)نسحلا وبأ : رظناو ، ٨٤٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا . ةلزتعملا روهمج لإ ىضترملا نباو ٥

 .٨٧٢ص اج .كعد
 .٧١٣ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريمأ 2 )٢(

 .وبرلا ب يف (ا٢)) ب

 .وبرلاب يف (؛ ايل
 .وبرلا ب يف (د) +
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 نوتسلاو يناثلا لصفلا

 ةلصفنملا ةيظفللا تاصصخملا ىلع مالكلا

 & حيحصلا ىلع عقاو وهو { باتكلاب باتكلا صيصخت هنمف يظفللا صصخللا امأو

 نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو : ىلاعت هلوق صيصختك كلذو ئ ١) )كلذ عنم نعم ةربع الو

 :ىلاعت هلوقب تصصخ لماح ريغ وأ الماح تناك ةقلطم لكل ةماع ىهف ،‘"×ورق ةئالث
 - .!: ٠ . 3 & ۔وم صم و مص <

 هلوقب كلذ نم نوعن ا جتحا . 4 هلمح عض د نأ ي ٣) ).رهلجأ 9 امحألا تالوأو

 امنإ :انلق ، نيبملا وه لوسرلاف : اولاق 2 64 سانال تبث ركلا كت انآزنأو :ىلاعت
 صيصختلا نألو ةينآرقلا تايآلا هنمو 3 هناسل ىلع هئارجإو ىلاعت هللا رمأب انيبم نوكي
 .ملعأ هللاو ،ينظلا ليلدلا همواقي الف { ةلالدلا يعطق هعوقوو & عقاو باتكلاب

 صيصخت يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعا-اضي يأ - ةنسلاب باتكلا رصصخيو

 امإ ةرتاوتملاو ، ةيداحآ وأ ةرتاوتم نوكت نأ امإ اهنإف ب بهاذم ىلع ةنسلاب باتكلا
 نإو ، اقافتا باتكلا تصصخ ةيلوق ةرتاوتم تناك نإف ، ةيلعف وأ ةيلوق نوكتذنأ
 ةيا صيصخكتنف ةيداحآلاب صيصختلا امأف \ فالخلا لحم ىهف ةيداحآ وأ ةيلعف تناك
 باتكلا صيصخت كلذكو &'"ثري ال ادمع لتاقلا : - قلي _ هلوقب ("١ثيراولل

 . ٨) ضاملعلا روهمج دنح ةيلعفلا ةرتاوتملاب

 )١( (جاهبإلا) يكبسلا نباو ، ٢٤٣ص ٢ج (ماكحإلا) فئاوطلا ضعب ىلإ يدمآلا هبسن ج٦٢ ص١٦٩١ ©
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ج٣ ص٠ ٣٦ ، .رهاظلا لها ضعب ىلإ

 )٢( ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٢٢٨.

 .أ نم ةطقاس نهلجأ (٣)

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) قالطلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤ .

 )٥( مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس مركلا نآرقلا ٤٤.

 ام اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف ، نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي :ىلاعت هلوق يهو )٦(
 ١ ١(. ءاسنلا) فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو « كرت

 نباو { ١٦٢ص © ٦٦٨ ثيدح « ثيراوملا يف باب (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 يذمرتلاو {© ٧٧٢ص ٢ج & ٢٦٤٥ ثيدح « ثريال لتاقلا باب & تايدلا 3 مجعملا (ةجام نبا نتس) ةجام

 .٥٢٤ص ٤ج ٢١١٤ ثيدح ج لتاقلا ثاريم لاطيإ يف ءاج ام باي ، ضئارفلا باتك (يذمرتلا ننس)
 رصتخم) بجاحلا نبا ، ٢٦ ص٤ ٣٥ ج (ماكحإلا) يدمآلا ١٢ ٩ص ١ج ( فاصنإلاو لدعلا) ينالجارولا (٨)

 بكوكلا حرش) راجنلا نبا { ٢٣ ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا { ١٥١ص ٢ج (دضحعلا حرشب ىهتنملا

 .٦٥١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا \ ١٧٣ص ٣ج (ريمل
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 ُدَمَأ ظ : ىلاعت هلوقب درو ( ١) 7 اتكلل اصيصخت _ اط -هلعف نوكي ٧ : ليقو

 ٣ ه ج كم وص ر رر . ذم مم رم 2 م . . م
 . ه هوذح أوسرلا ث ا امو ظ : هلوقبو ‘ ٦) 4 ةنسح 1 هللأ لوسر ق ك ناك

 .''اقلطم ءاملعلا روهمج دنع يداحألا ربخلاب زيزعلا باتكلا صيصخت زوجي '٠اكلذكو

 ليلدلا كرت ىلإ يضفي هنأب كلذ ىلع اوجتحاو 5‘"ااقلطم زوجي ال : مهضعب لاقو
 نيينظلاب لمعلاو © ةينظ يهو 0 ماعلا ةلالد صيصختلا لحم :انلق 3 ينظ ليلدل ِ طةلا

 . امهدحأ ءاعلإ نم ىلوأ اعم

 حيحصلا اندنعو &'٢"همدعو زاوجلاب لوقلا نع ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا فقوتو

 نإف ١4" ؟حص رتكزآ ف ةتادكيصموي ل :ىلاعت هلوق صيصختك 5 هعوقول كلذ زاوج
 رفاكلا ملسملا ثري ال : ثيدحب صخ دقو ، رفاكلا دلولا لمشي .ماع دالوألا ظفل
 دنتسملا سايقلاب - اضيأ - ةنسلاو باتكلا صيصخت زوجيو ،'٠طملسملا رفاكلا الو

 )١( (ماكحإلا)يخركلا نع لوقلا اذه يكح ج٢ ص٤ ٢٥ ، (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٢ ص٢٧٢؛

 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج١ ص١٥٦.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) بازحالا ةروس ميركلا نآرقلا ٢١.
 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٧.

 .باوص نيريبعتلا الكو { اذكو ب يف ) ٤)

 (فاصنإلاو لدعلا) ينالجارولا ، ١١ ٤ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا « ٥٥٢ص ١ج (دمتعملا)نسحلا وبأ ()
 رصتخم) بجاحلا نبا ، ٧٤٣ص ٢ج (جاهبالا)يدمآلا ، ٥٨ص ٢ج (لوصحملا)يزارلا « ١٢١ص ١ج
 (لدعلا رصتخم) يخامشلا ، ١٧١ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ١ ٩٤ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا
 ۔٧٠١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٩٥٣ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٣ ص

 نبا ، ١١ ٤ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا . ءاهقفلا نم ةمذرشو نيملكتملا نم ةفئاط نع ناهرب نبا هلقن )٦(
 .٢٧١ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا
 يلازغلا . الف الإو داحآلا ريخب هصيصخت زاج هب عوطقم ليلدب صخنإ هنأ ىلإ نابأ نب ىسيع بهذو
 .٢١٧١ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نيا ، ٢٧٤٣ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا « ٥١١ص ٢ج (ىفصتسملا)

 يزارلا . الف الإو داحآلا ربخب هصيصخت زاج لصفنم ليلدب صخ نإ هنأ ىلإ يخركلا نسحلا وبأ بهذو
 ۔٢١٧١؟ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٧٤٣ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٥٨ص ٢ج (لوصحملا)

 )٧( (جاهبالا)يكيسلا نبا « ٧٤٢ص ٢ج (ماكحإلا)يدمآلا « ٥٨ص ٢ج (لوصحملا)يزارلا ج٦٢ ص؟١٧١٢.

 ١١. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا (4)
 « رفاكلا ملسملا ثري ال باب } ضئارفلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (3)

 ٤ ١٦١ ثيدح « ضئارفلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ٥٠١ ص ٢ ج 6 ٦١٧٦٤ ثيدح

 ك كرشلا لهأ نم مالسإلا لهأ ثاريم باب & ضئارفلا مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو 0 ٤٤ص ١١ج

 .١٢٢ص ٣ج ٢٧٢٩ ثيدح



  

 .'ااداحآ ناك ولو ك صاخ صن لإ

 لصأ وه يذلا صنلا ىلع سايقلا ميدقت نم ارذح "اقلطم يزارلا رخفلا هعنمو
 .ةلمجلا ىف هل

 .'")يلجلا فالخب هصيصخت زوجي الف ايفخ سايقلا ناك نإ :يئابجلا ىلع وبأ لاقو
 امل ال كعطاقب صيصخت هل قبس اميف سايقلا صيصخت زوجي :ا نابأ نبا ىسيع لاقو

 هيلع سيقملا :ينعأ هلصأ نكي ل نإ سايقلا صيصخت موق عنمو .' "هصيصخت قبسي

 هنم صخ وأ صخي مل نأب صنب هنم اجرخ :يأ ، مومعلا نم - داصلا حتفب - اصصخم -
 -اضيأ - هعنمو هصنب صيصختلا ناكف ، هلصأ صخ اذإ ام فالخب سايقلا لصأ ريغ
 .'"”همدعو زاوجلاب لوقلا نع نيمرحلا مامإ فقوتو .آ)لصفنمي صخي مل نا يخركلا

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ١٦٣ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٢٢١ص ٣ج (ىفصتسملا) يلازغلا )١(
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا & ٦٧١ص ٢ج (جاهيإلا) يكبسلا نيا ، ٣٥١ضص ٢ج (دضعلا حرشب
 .٨٠١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧٣)٧ص ج

 نعو ءالوه نع يلازغلاو & ١٦٣ص ٢ج (ماكحالا) ةلزتعملا نم ةعامجو ىئابجلا نع يدمآلا هاكح )٢(
 ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا : رظناو ، ١٢٣ ص ٢ج (ىقصتسملا) ءاهقفلا نم ةفئاط
 .٨٠١ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ، ٦١٧١ص ٢ج (جاهبالا) يكبسلا نبا ۔٣٥١ص

 يزارلا ، نيعناملا ججح ىلع دري ناك لب عنملاب لقي مل هنأ لوصحملا يف تدجو دقف يزارلا رخفلا امأ

 .٢٠١۔-٦٩ص ٣٢ج (لوصحملا)

 ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا هب لاقو ، ١٦٣٢ص ٢ج (ماكحالا) جيرس نبا ىلإ يدمآلا هبسن (")
 ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ١٦٢ ٣ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا :رظناو ، ٥٧ ٤ص
 .٨٠١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٦٧١ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا . ٣١١ص

 .اقلطم عنملاب لوقلا هيلإ بسني لب يكبسلا نبا الإ لوقلا اذه هيلإ بسن نم دجأ ملف يئابجلا يلع وبأ امأ
 .٩٢ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش)و ةقباسلا عجارملا رظناو

 ،ةرصبلا ءاضق ىلوت ، هب هقفتو ، ينابيشلا نسحلا ني دمحم بعص © ىسوم وبأ ، ةقدص نب نابأ نب ىسيع (ث٤)
 يلكرزلا إ ٧٥١ص ١١ج (دادغب خيرات) بيطخلا ، يدادغبلا ، ه ٢٢١ ةنس يفوت \ بهذملا يفنح وهو
 .٨١ص ٢٦ج (نيفلؤملا مجعم) ةلاحك اضر رمع ، ١ . .ص ٥ج (مالعألا)

 )٦(. مقر - سماهلا - ةقباسلا ةحفصلا رظنا (د)

 )٦( ةقباسلا ةحفصلا يف عجارملا رظنا بالهامش)٦(.
 (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا . ينالقابلا - اضيأ - فقوتو ٦٨٢ص ١ ج (ناهرربلا) ينيوجلا )٧٬)

 .٩٠١ص ١ج (سمشلا ىعلط حرش) يملاسلا ، ٧١٧١ص ٢ ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٣٨٠١ص !ج
 يعطقب هصيصخت تبث اذإ الإ سايقلابو دحاولا ربخب ماعلا صيصخت زاوج مدع ىلإ ةيفنحلا رثكأ بهذو
 ؛٢٢ ٢ - ١٢٣ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ١ ٢٤ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا .الوأ
 يف سايقلاو ماعلا توافت نإ هنأ لإ يلازغلا بهذو ، ٢٣٤٩-٢٣٥٧ ص ١ ج (تومح رلا حتاوف) يراصنألا

 هلوقب لاقو ، ١٣٢ ص آ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا ، قيفوتلاف ايواست نإو & ىوقألا حجري نظلا ةيبلغ ةدافإ

 .٦١٧١ص ٢ج (جاهيإالا) يكبسلا نبا يناهفصاألاو يدنهلا يفصلا
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 كلذ ىلع انل ةجحلاو } اقلطم ةنسلاو باتكلل سايقلا صيصخت زاوج انبهذمو

 عم دجلا ثاريم يف اوفلتخا مهنإف ، ح مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نم هعوقو

 ىبايقلا يلع مهدانتسال الإ كلذ امو 5 ع ورفلا نم تملع امك بهاذم ىلع ةوخألا
 اقرت نإ ةلكلكنا ىف مكيتقي هتا لق َكَنوُتفَتَسَي» :ىلاعت هلوق مومع صيصخت يف
 عم دجلا نإ :'")دوعسم نباو (")يلع لاقف ، ةيآلا رخآ ىلإ ،''ه ةلو شك ريل كله

 فصنلا اهل نأب مكحف &‘٠ه كرتام فصن اهلق :ىلاعت هلوق مومعل ةبصع تخألا
 تاوخألا مساقي دجلا لب :تباث نب ديز لاقو 5 هل دلو الو تام خألك لام نم

 هلاح ىلع تخألا عم هلاحل اسايق هيلإ در ثلثلا نع ةمساقملا تصقن نإف ، ثلثلا لإ
 .'١ةيآلا كله ورمأ نإ :ىلاعت هلوق مومعل صصخم سايقلا اذهف { ةوخألا عم

 ،بالا ىلع اسايق دجلل هلك لاملا 3 بال خأو دج يف _ هبان _ ركب يبأ بهذمو

 :ىلاعت هلوق نم صصخ دق كلذكو « ةيآلا مومعل صصخ اضيأ سايقلا ذهو

 كلذ فصن اهيلعف ، ةمألا مكح "هه دلج ةئأمامبتيرحك ز ذيملتلاو ةلال
 ِتتصحُملا لَع ام فسن َنهتَعَت رةكحتي كرتأ نإ محأ اةإقإظ:ىلاعت هلوقب
 .ملعأ هللاو « - اضيأ - فصنلا يف ةمألا ىلع سايقلاب دبعلاو 3' باَدحلا كرم

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٧١٦.

 )٢( ةنس دلو ، يشرقلا بلطملادبع نب فانم دبع بلاط يبأ نب يلع وه ٢٣ لي - يبنلا مع نبا ، ه ق - ©
 ةنس يفوت نامثع لتقم دعب ةفالخلاب عيوب 3 اهريغو اردب دهش « امالسإ سانلا لوأ { نسحلا وبأ هتينك ٤٠ ه ©

 (ةياصإلا) رجح نبا ، ١٩ص ٤ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نيا ج٤ ص٤ ٤٦ ، (مالعألا) يلكرزلا ج٤ ص٢٩٥.
 )٣( ةكمبنآرقلاب رهج نم لوأ ، مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ناك « نمحرلادبع وبأ ، يلذهلا لفاغ نب دوعسم نب هللادبع وه {

 ةنس يفوت ، - هلي هللا لوسر عم دهاشملا رئاسو ادحأو اردب دهشو - وي هللا لوسر مدخي ناكو ٢٢ .ةنيدملاب ه
 (مالعألا) يلكرزلا \٨٩١ص ٤ج (ةباصإلا) رجح نبا ، ٤٨٢ص ٣٢ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا ج٤ ص١٣٢٧١.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٧٦.

 باتك نمو { ةباحصلا رابك نم { ةجراخ وبأ هتينك ( ةنيدملاب ه .ىق ١١ ةنس دلو ‘ يراصنألا كاحضلا نب تباث نب ديز وه )٥(

 ريغ ليقو ،ه٥٤ ةنس ىفوت { ةباحصلا ءاهقف نم ناكو ، ةنس ةرشع ىدحإ نبا وهو - ة - يبنلا عم رجاه ي يحولا
 .٧٥ص ٢ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٢٩٥؟ص ٢ج (ةباصإلا) رجح نبا ؟ ٨٢٢ص ٢ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا 2 كلذ

 نب دمحم ، شيفطأ ، ٠ ١ ٥ص ١ج (ضئارفلا ةدمع حرش ضئافلا بذعلا) هللادبع نب ميهاربإ يضرفلا )٦(
 ١١. ٤ص (ثيراوملا ماكحأ) نيدلا يحم دمحم « ٢٣٤ص ٥١ج (لينلا باتك حرش) فسوي

 )٧( مقر ةيآ (ةيندم) رونلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٢.
 )٨( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نارقلا ٦٢٥.

 



 نوتسلاو ثلاثلا لصفلا

 ىوحفلاب صيصختلا 2ِ

 دارملا نأ رهاظلاو 5 ةقفاوملا موهفم وهو ‘ ىوحفلاي صيصختلا مهدنع زوجيو

 © كلذب اولثمو ، ةيسايق هتلالد نأب لوقلا ىلع ولو يواسملاو ىلوألا لمشي ام
 هل لقت الف ديز كيلإ ءاسأ نإ : كلذ دعب لاقي مث ، هبقاعف كيلإ ءاسأ نم :لاقي نأك
 موهفملا اذه نوكيف ، همتشت ال يواسملاو 0 هبقاعت ال ىلوألاب هموهفمف :ينعي فأ
 صيصختلا زوجي كلذكو . هبقاعف كيلإ ءاسأ نم : هلوق وهو مومعللاصصخم

 ؤ١»نبا هحجرو نييلوصألا نم ريثك دنع ةفلاخملا موهفم وهو \باطخلا ليلدب
 © قوطنملاب موهفملا هيلع لدام ىلع ماعلا ةلالد نأل زوجيال :ليقو ٢ )ىكبسلا

 .")موهفملا ىلع مدقم قوطنملاو
 مدقم موهفملاف ماعلا دارفأ نم وه ام"؛ال « صاخ قوطنم هيلع مدقملا نأب بيجأو

 هسجني ال ءاملا :ثيدح صخ دقو ، امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلدلا لامعإ نأل 5 هيلع
 ل نيتلق ءاملا غلب اذإ :ثيدح موهفمب )هحيرو هنولو همعط ىلع بلغ ام الإ ءيش

 حصالا ىلع كلذك هريرقتو - ةلي - هلعفب صيصختلا زوجيو &'"اانبخ لمتحي
 .ب نم ةطق اس نب ( ١ ) ١

 (٢) (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص٣٠-٢١.

 يفصلاو ، ١٣ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا ةلأسملا يف فااخلا ىكح نمم ()

 ؛ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا .نيلوقلا يعفاشلا نع يناعمسلا نبا ىكحو ، جك نباو يشكرزلاو يدنهلا
 ٥.٠ -٧. ٥. ٥ص

 .ال باوصلاو ، الإ أ يف (؛)
 ١٥٦ ثيدح « هايملا ماكحأ يف باب { ةراهطلا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا هجرخأ ثيدحلا ()

 ١ج © ٥٢١ ثيدح & ضايحلا باب « اهننسو ةراهطلا 3 مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ٢٤ص

 ٦٦ ثيدح ي ءيش هسجني ال ءاملا نأ ءاج ام باب 3 ةراهطلا باتك (يذمرتلا نتس) يذمرتلاو آ ٦٩٢ص
 ١ج ، ١٠٦٧ ثيدح « ءاملا يف ءاج ام باب " ةراهطلا باتك (دئاوزلا عمجب) يمثيهلا هركذو ء ٦٩ص ج

 .٥٤ص ١ج (ليلغلا ءاورإ) ينابلألاو ه ١.٠ص

 )٦( ثيدح « هايملا ماكحأ يف باب { ةراهطلا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا هجرخأ ثيدحلا ٥٧ ١
 ص ٤٣ ، ثيدح { سجني يذلا ءاملا رادقم باب { اهننسو ةراهطلا 3 مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نياو

 ٧ ع ج١ ص٤ ٢٩ ، ثيدح ي ءاملا سجني ام باب { ةراهطلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو ٦٢ ج١
 ص٢٨ . ثيدح . رهاطلا ءاملا باب ةراهطلا باتك (ريبحلا صيخلتلا) رجح نبا هركذو ٤ ج ١ ص١٦

 ص ١ج (ليلغلا ءاورإ) ينابلألاو ٦٠.
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 نم ىأر وأ س وه لصاو مث ، ملسم لك ىلع مارح لاصولا : لاق ولامك كلذو.
 نأل ١ 'ماعلا مكح ناخسني لب }© -انه - ناصصخي ال : ليقو { هيلع هرقأف لصاو

 نم هيف 1 خسنلا نم ىلوأ صيصختلا نأب : بيجأو ‘ مكحلا يف سانلا يواست لصالا

 .ملعأ هللاو © اعم نيليلدلا لامعإ

  

 مومعلا فالخب - مالسلاو ةالصلا هباحصأو هلآ ىلعو هيلع - لوسرلا لعف :هحرشو توبثلا ملسم يف ءاج )١(
 تبث نإف ، ضعبلا خسن خسانف الإو ، الوصوم ناك اذإ امب ديقي نأ انبهذم ىلع يغبني نكل \ صصخم
 ةيفنحلا دنعو ريرقتلا :اضيأ ءاج و ماعلل اخسن لعفلا اذه ناك ، صاخ ليلدب لعفلا كلذ يف يساتلا بوجو
 نيا . خسنف هنع ارخأتم لي سلجملا يف نكي الإو ، صصخمف ماعلا ركذ سلجب يف لعفلاب ملعلا ناك نإ
 حيقنت حرش) يفارقلا :يف نيتلأسملا رظناو ڵ ٣٥ ٤ص ١ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٨٠٢ص (لوصفلا

 ج٤ ص٥١٢-۔٥١٦١.



 نوتسلاو عبارلا لصفلا

 ؟ال مأ اصيصخت ريمضلا عوجرو فطاعتلا نوكي له

 نإ : نييلوصألا ضعب لاقف ماع ىلع صاخ وأ رصاخ ىلع ماع فطع اذإ

 صاخلا كلذ ىلع ماعلا مكحلا رصقيو & ماعلا كلذل اصيصخت نوكي فطعلا اذه
 يبأ ثيدح هلاثم « مكحلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كارتشالا بوجول

 عامجإلل يبرح رفاكب ينعي ''١هدهع يف دهع وذ الو رفاكب ملسم لتقي ال : دواد
 .يبرحلا ريغب هلتق ىلع

 ةفص يف كارتشالا بوجول "هيلع فوطعملا ىف ىبرحلا ردقي :ةيفنحلا تلاقف
 ال : لاقي نأ كلذكو ،يمذلاب ملسملا لتق نم هب لاق ام يىفانيالف-اضيأ-مكجلا

 : ةيفنحلا تلاقو يبرحلا لوألا « رفاكلاب دارملاف رفاكب ملسملا الو رفاكب يمذلا لتقي

 رثكألاو { نيفوطعملا نيب كارتشالا بوجول - اضيأ - ىبرحلا يناثلا رفاكلاب دارملاو
 .'")هومعلل اصيصخت نوكي ال فطعلا نأ ىلع

 لاق ؟ال مأ هصصخي له ماعلا نم ضعبلا ىلإ ريمضلا ع وجر يف اوفلتخاو
 ةفلاخم نم ارذح ضعبلا كلذ ىلع هررصقي :يأ "هصصخي هنإ : مهضعب

 كلذ لاثم ةنيرقلا لجأل ةفلاخملا يف روذحم ال هنأب بيجأو ، هعجرمل ريمضلا

 )١) ريسألا كاكف باب 3 ريسلاو داهجلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا ]

 ثيدح ٣٠٤٧ { رفاكب ملسم لتقي ال باب ، تايدلا ، مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نبا هجرخأو &
 ثيدح ٦٦٠. ج٢ ص٣ ٢٨. تايدلا باتك (د واد يبأ نتس) دواد وبأو ٤ لتاقلا نم داقي باب ٤ ثيدح

 ٤٠ ‘ ج٤ ص١٨١ ، رفاكب ملسم لتقي ال ءاجام باب ، تايدلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو {
 ثيدح ١٤١٦ ج٤ ص٢٥ ، .يراخبلل ظفللاو

 )٢( (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هححصو ج٢ ص٠ ١٢ ، (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ج١
 ص٢٦١ ، (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ج١ ص٢٩٨.

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٢٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا آ ٦٣١ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا )٣(

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ٢٠٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا « ٣٢ ص ٢ج (يلحملا حرشب
 .٠٦١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا © ٢٦٢ ص ٢ج

 توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٣٢ ٠ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ةيفنحلا رثكأ نع يكح ()
 روكشلادبع نباو إ ٤٤ ص٦ ٣١ ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هاكح امك ٠٦ ص ١ج (حتاوفلا حرشي
 ١ ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ، فقولاي دمتعملا يف حرص هنكل ، يرصبلا نيسحلا يبأ نع مامهلا نب لامكلاو

 ٢٨٢٣-٢٨٢٤. ص
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 ىلاعت هلوق عم )١)١'0 هم ةورف تلت ة هسشنأي برعي ثنملظملاَو ىلاعت هلوق
 & تايعجرلل دئاع نهتلوعب ريمض نإف ،'"هه ةويأ َي لومو :كلذ دعي
 نم نئاوبلا مكح ذخؤيو 0 ال :ليقو تانئابلا نهعم تاقلطملاو :هلوق لمشيو

 . ٢0);خآ ليلد

 .ايباحص يوارلا ناك نإ ماع ظفلب يوارلا هيوري ثيدحلا يف - اضيأ - اوفلتخأو

 .معن ليق ؟راج لك معي لهث)راجلل ةعفشلاب ىضق - ةلمم - هنأ ىور اذإ امك

 ةغللاب افراع الدع ناك ةياور نإ همومعب نولئاقلا جتحا 3©ثعي ال هنأ ىلع رثكألاو

 ةياكح يف يوارلا تأي ل الع يبنلا نع ردص ام مكحلا مومع روهظ الولف ىنعملاو

 .مومعلل وهو لأب فرعم هنأل روكذملا ثيدحلا يف الثم راجلا ظفلك ماع ظفلب ثيدحلا

 ، كلذ يف هعابتا انمزلي الو هنظ بسحب مكحلا مومع روهظ نإ : نوعناملا لاقو

  " 3أ؛٠ ااا .!إإ . . )٦( ٠١- ! .
 :ليقف ملسم هاور ررغلا عيب نع ىھب _ الع _ يبنلا نأ هريره يبأ ثيدح هلثمو

 لاوحألا نم الاح يباحصلا ةياكحب مهدنع فرعت ةلأسملا هذهو ررغ لك معي
 )١( مقر ةيآ(ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٨.
 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٨.

 يفارقلا آ ٠٦٣ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا { ٦٣٢ص (عمللا) يزاريشلا اصصخم سيل : روهمجلا لاقو )٣(

 توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا « ٤ ص٦ ٢١ ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ، ٨١٢ص (لوصفلا حيقنت حرش)
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٣٢ ٠ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ « ٦٥٢ص ١ج (حتاوفلا حرشب
 روكشلادبع نباو ، ٠٤١.ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هراتخاو ، فقولاب ليقو ، ١٦١ص ١ج
 ٣٢٣١-٢١٢٧. ٦ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا : رظنيو ، ٦٥٢ص ١ج (حاوفلا حرشب توبثلا ملسم)

 )٤( مقر ثيدح ء ةعفشلا باب { ةطقللا باتك (كلام مامالا أطوم) كلام مامإلا هجرخأ ثيدحلا ٨٥٤ ج ٢

 ص٢٥٣ راوجلاب ةعفشلا باب ، ةعفشلا ، مجعملا (ةجام نبا ننس) هجام نباو 3 هبقصب قحأ راجلا ظفلب «
 ثيدح ٢٤٩٤ دواد وبأو ادحاو امهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإو اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ راجلا ظفلب

 ثيدح ى ةعفشلا يف باب 2 ةراجإلا باتك (دواد يبأ نتس) ٣٥١٨ ، ج٢٣ ص ١٥٣ ، نتس) يذمرتلاو
 ثيدح بئاغلل ةعفشلا يف ءاجام باب 0 ماكحألا باتك (يذمرتلا ١٢٦٩ ج٢ ص ٦٥١ . ظفلب امهالك

 ثيدح (ريغصلا عماجلا) يطويسلا ، حيحص ثيدحلاو ، ةجام نبا ٣٦٠٧ ج١ ص٥٥٩.
 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤٧٢ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٧٦-٦٦ص ٢٦ج (ىفصتسملا) يلازغلا )٥(

 .٦٢٣۔-٥٢ص ٢ج (يلحملا حرشب
 ثيدح ررغ هيف يذلا عيبلاو © ةاصحلا عيب نااطي باب _ ع ويبلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم )٦)

 { ررغلا عيب يف باب . ع ويبلا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وبأ هجرخأو ، ٢١٤ص ٠ ج 6 ١٥١٢ مقر

 عيب ةيهارك يف ءاج ام باب ، ع ويبلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو إ ٣٣٧٢٦ 0 ج٢ ص٥٢ ٢ ثيدح
 .٢٣٥ص ٣ج ١٢٢٣٠ ثيدح ي ررغلا
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 يناعمب فراع لدع هاور اذإ مومعلا يضتقي كلذ لثم نأب لوقلاو مومعلا هرهاظ ظفلب
 دضعلل اعبت - ىلاعت هللا همحر - يملاسلا انخيش راتخم وه ماكحالا عضاومو ةيبرعلا

 قح نم ناكو ا يدنع حيحصلا وهو ( روهمجلا هيلع ل افالخو 3 )بجاحلا نباو

 اهعضو عماوجلا عمج يف يكبسلا ١) )نبا تيار نكل ماعلا ثحبم يف اهعضو هذه

 .ملعأ هللاو { هتقيرط ىلع تيشمف "اانه
 ماكحألا نم مكح نع - هيلع همالسو هللا تاولص - ع راشلا لئس اث)اذإ : ليقو

 نإف ، الوأ لاؤسلا نود القتسم باوجلا كلذ نوكي نأ امإف باوجب هنع باجاف

 عيب نع _ دايع - يبنلا لئس نأ هريغو "ثايذمرتلا ثيدحك همومع يف هل هتيعبت لاثم

 اذهف ")نذإ الف :لاق . معن :اولاق ؟سبي اذإ بطرلا صقنيأ : لاقف رمتلاب بطرلا
 عبات وهف لاؤسلا نع لقتسم ريغ باوجلا نأل رمتلاب بطرلا عيب لكل ماع مكحلا
 يبنلل لئاق لاق اذإامك صوصخلا يف لاؤسلل باوجلا ةيعبت لاثمو ، همومع يف هل
 صاخ لاوسلا اذه ناف ) كيزجي : هباجأف رحبلا ءام نم تأضوت ينإ ._ 1 ع 7

 ) كلذ كيزجي :هلوق وهو هصوصخ يف هل عبات باوجلا كلذكو ع ينإ : هلوقل لئاسلل

 رخا ليلد نم اذه لثم يف مومعلا دافتسي امثإ و { ظفللا سفن نم : يأ هريغ معي الف

 وهو ، ٩١١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتح) بجاحلا نبا ، ٦٢١ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا )١(
 ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا هب لاقو آ ٤٢٧٢ص ٢ ج (ماكحإلا) يدمآلا مالك نم مهفي ام

 .٥٢١ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلاو & ٣٢٣٢-٢٣٢١ ٠ص

 .ةطقاس ب يف تبا )٢(

 هدامتعا رثكأ نأ ديفت فلؤملا ةرابع حيرصو ، ٦٢-٥٣٢ص « ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يبكسلا نبا ()
 .عماوجلا عمجو لوصألا لوصف . نيباتكلا ىلع علطا نل حضاو وهو ، عماوجلا عمج ىلع باتكلا اذه يف

 .ذإ أ يف )٤(

 دمحمو راشب نب دمحم نع ىور ، ه٦ ٠٩ ةنس دلو { يملسلا ةروس ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ & يذمرتلا (د)
 نمو يراخبلا مامإلا نع هيف هقفتو ثيدلا ملع ذخأ هنأ امك & مهريغو يناسحلا ىحي نب دايزو ىنملا نب

 (بهذلا تارذش) دامعلا نبا . ه٩٧٢ ةنس يفوت ، للعلاو { لئامشلاو ى حيحصلا عماجلا : يذمرتلا بتك
 .٢٢٢ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا ۔ ٢٣؟٢ص ج

 ثيدح 0 ةنبازملاو ةلقاحملا نع يهنلا يف ءاج ام باب . ع ويبلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلا هجرخأ )٦(

 ٣٢٣٥٩ ثيدح « رمثلاب رمثلا يف باب & ع ويبلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو ٨٢٥ص ٢ ج : ٥

 ٤ ٦ ٢٦٢ ثيدح ي رمتلاب بطرلا عيب باب ، تاراجتلا مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو آ ١٦ ٢٣ص ع ٢ ج
 .٨٢٠٥ص ٢ج (يذمرتلا نتس) يذمزتلا {| حيحص نسح ثيدح { ٧٦ص ٣ج
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 باوجلا ناك نإو ،‘٠ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح - هيم - هلوقك
 ةفرعم تنكما اذإ زئاج وهف لاوسلا نم صخأ باوجلا ناك نإف لاؤسلا نود القتسم
 ناضمر راهن يف عماج نم : هلوقب - وقم _ يبنلا لأسي نأ كلذ لثم ، هنم توكسملا
 عامجلاب رطفملا يف هنأل لاوسلا نم صخأ - انه باوجلاف رهاظملاك ةرافك هيلعف
 هيف ةرافك ال عامجلا ريغب راطفإالا نأ عماج هلوق نم مهفيف ، تارطفملا نم هريغ نود

 ريخأتل عراشلا نم هعوقو زوجي الف باوجلا نم هنع توكسملا ةفرعم نكت مل اذإف ك
 .ةجاحلا تقو نع نايبلا

 ىلع اذام :لئاسلا لوق هلاثم } حضاو هزاوجف لاؤسلل ايواسم باوجلا ناك نإو

 راهظلاك ةرافك هيلعف ناضمر راهن يف عماج نم باجيف ؟ناضمر راهن يف عماج نم

 ةرافك كيلع :لاقيف ؟ىلع اذامف ناضمر راهن ىف تعماج : لئاسلا لوق اذكو 3
 ٤. ملعأ ")لاعت هللاو ،‘")ىهتنا . راهظلاك

  

- - 

١ 

 5 ٠ تت -( )() ٣٦٣٦ -. اززرت )
 .: ه

 س

  

      

 .اقباس ثيدحلا اذه نع مالكلا ىضم )١(

 .ب نم ةطقاس )٢(

 .ب نم ةطقاس )٣(

 بجاحلا نبا ، ٦٥٢ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا & ١٢٦١ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا : يف ةلاسملا رظنا )٤(
 ريرحتلا) لامكلا ، ٢٦٩ ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١ ٩٠ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم)
 ١١٣. ص ١ج (حيض وتلا ىلع حيولتلا حرش) ينازاتفتلا أ ٢٦٢٣ ص ١ج (ريسيتلا حرشي
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 نوتسلاو سماخلا لصنقلا

 صاخ ببس ىلع بترتملا ماعلا ظغللا مكح
 :مهضعب لاقف صاخ ببس ىلع بترتملا ماعلا ظفللا يف لوصألا ءاملع فلتخا

 لاقو 5 هريغ وأ لاوس يف درو ءاوس ببسلا كلذ ىلع اروصقم هصوصخب مكحي
 نع هريغو يذمرتلا ثيدح كلذ لاثم ،‘١١ظفللا رهاظل ارظن مومعلا ربتعي :رثكألا
 ىقلت رئب يهو &'"اةعاضب رئب نم أضوتنأ هللا لوسر اي : ليق يردخلا ديعس يبأ

 لاقف 0'"ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ :لاقف .نتنلاو بالكلا موحلو ضيحلا اهيف

 يف تركذ يتلا تاساجنلا يف همومع ىلع قاب ماع ثيدحلا يف ءيش ظفل :رثكالا
 .اهريغو لاوسلا

 همكح نع توكسم اهادع امو - انه - تركذ ام ريغ معي ال : ضعبلا لاقو
 .'‘هعم نمو يعفاشلل لوقلا اذه مهضعب بسنو )

 ربتعي هنأ يعفاشلا نع لقن ام ىلع درلا يف ٥) )'يونسألا لاطأ : مساقلا نبا لاق

 .")ظفللا مومع ال ببسلا صوصخ

 ببسلا نع يرعلا ماعلا مدقي ناك يعفاشلا نأ ، ناهرب نبا مالك نم مهفي يذلاو
 ظفللا مومع نود ببسلا رص وصخ ربتعي هنأ اونظف ] ببس ىلع دراولا ماعلا ىلع

 (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا « ٢ ٨٥ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ١١ ٤ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا )١(
 ٢ج (لوسلا ةياهن) يونسألا ، ٨٣ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦١٢ص
 (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ س ٨٧١-٧٧١ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٧٧٤۔-٦٧٤ص
 .٠٩٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٤٦٢ص ١ج

 داضلا باب (سورعلا جات) يديبزلا ، ٥٩٢ص ١ج (ةجام نبا ننس) ةجام نبا 5 ةنيدملاو ةكم نيب عقت رئب )٢(

 .٨٧٢ص ٥ج ءابلا لصف

 .هجيرخت مدقت (٣)

 يشاشلا لافقلا نع لقنو روث يبأو كلامو ينزملا ىلإ هبسن امك يدمآلا لوقلا اذه يعفاشلا ىلإ بسن نمم )٤(
 ةياهن) يونسألا ، ١ ٩ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ٨٥٢ص ٦٢ ج (ماكحاإلا) يدمآلا ، قاقدلاو

 .٠٩٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٨٧٤ص ٢٦ج (لوسلا
 هيقف دمحم وبأ هتينك ، رصمب انسإب ه ٤ ٧٢٠ ةنس دلو ، يعفاشلا يونسألا يلع نب نسحلا نب ميحرلادبع يونسألا ()

 & لوسلا ةياهنو ، يردلا بكوكلا : هتافلؤم نم ، لاملا تيب ةلاكوو ، ةبسحلا يلو ، ةيبرعلا ءاملع نمو يلوصأ
 ٣٤. ٤ص ٣ج (مالعألا) يلكرزلا « ٣٨٢ص ٨ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ه ٢٧٢ ةنس يفوت ، ديهمتلاو

 )٦( (لوسلا ةياهن)يونسإلا ، ١٩ص ٣ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ج٦٢ ص٤٧٩.

 



  

 < < ع لوصا لوصق : ٭

 &©_'»ىلوأ ظفللا ىف مومعلا رابتعاف ةنيرق تدجو نإف 5 ةنيرق ال ثيح فالخلا كلذو
 ¡٠ ,(٢)إ ¡۔ س - حسم س ح2ع ع ١ ,مم ش سحس - ,! ؟.. -

 نإف  : امهب ديآ أوُعلَسَت اف ةقراتل او قراتتل او ظ : ل اعت هلوق ةنيرقلا عم هلاغم

 ةنيرق - انه - قراسلا ركذف ")ناوفص ءادر قرس الجر نأ اولاق ام ىلع اهلوزن ببس
 يه ةلأسملا هذهو ، اذه وحنو ، لجرلا كلذ ىلع اروصقم سيل قراسلا ظفل نأ ىلع
 يملاسلا انخيش راتخمو ، ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا :ءاهقفلا لوق ىنعم

 القتسم مومعلا ظفل ناك نإ وهو ، لاوسلا باوج يف امك "ليصفتلا -انه -
 ريع ن اك ن او ا ببسل ١ ص وصخب ةربع الو 6 همومع ىلع وهف ببسلا نع هسقنب

 .ملعأ هللاو } اصوصخو امومع هببسل اعبات نوكي هنإف هنع لقتسم
 لوخدلا ةيعطق يه له اهيلع ماعلا دورول اببس تناك يتلا ةعقاولا يف اوفلتخاو

 ىلإ ءاملعلا رثكأ به ؟ماعلا دارفأ نم اهريغك اينظ نوكي مهلوخد مأ ماعلا كلذ يف
 ةلالد نأل داهتجالاب هنم اهصيصخت حصيالف اهيف هدورول هيف لوخدلا ةيعطق اهنأ

 نم اهريغك ةينظ يه : مهصعب 9 اقو )0 )ينظب صصخي ال يعطقلا و ةينظ د اهتج الا

 -انه- داهتجالاب دارملا سيلو :تلق داهتجالاب هنم اهجارخإ زوجيف ماعلا دارفأ
 لاوحأ عيمج لمشي ام دارملا لب لوصألا ءاملعل حلطصملا داهتجالا رصوصخ

 امو ةلدألا يف رظنلا ىلع هفقوتل داهتجالاب الإ نوكي ال صيصختلا نأل « صيصختلا
 .لمأتيلف ،ةيلوصاألا دعاوقلا هيضتقت

 )١( (لوسلا ةياهن)يونسإلا ناهرب نبا مالك لقن ج٦٢ ص٤٧٩.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٨.

 (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا { ةماميلاب لتق © ةباحصلا نم { دسأ ينب فيلح يملسلا ورمع نب ةيمأ نب ناوفص (٣)

 ريسفتلا) يزارلا رخفلا ركذ دقف 5 ةيآلا لوزن ببس امأ « ٧٧٣ص ٢ج (ةباصإلا) رجح نبا ، ٢ ٢٥ص ٣ج
 رحبلا) نايح وبأو . ١٨- ١٩٧١ ٢ص (لوزنلا بابسا) يدحاولا نسحلا وبأو . ١١ ص٦ ٢ ح (ريبكلا

 ةداتقل قيقد هيف بارج يف اعرد قرس ئ قريبأ نب ةمعط يف تلزن اهنأ . ٢٤ ٥صص & ٥٥٩ص ٤ج (طيحملا

 ١ يدوهيلا راد ىلإ قيقدلا رثآ اوعبتاق 3 ملع اهب ل ام ةمعط فلحف { يدوهي دنع اهابخو © نامعنلا نب

 ىلع دجسملا يف امئان تنك :لاق هنأ ناوفصل ىرخا ةصق تعقو نكلو ، ةمعط ىلإ اهعفد :يدوهيلا لاقف
 يفأ هللا لوسر اي : تلقف هعطقب رماف - ةقلم - هللا لوسر ىلإ هانعفرف قراسلا انذخاف \تقرسف يل ةصيمخ
 لين) يناكوشلا . هب ينيتأت نأ لبق ناك الهف : لاق 0 هل اهعيبأ وأ { هل اهبهأ انأ 3 امهرد نينالث نمث ةصيمخ

 ٢٣٠. ٢٣ص ٧ج (راطوالا

 )٤( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج١ ص٤ ١١-١١٥.

 ١٧٨١6ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٩٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا (د)
 .٦١١ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا
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 < ٭ لوصا لوصخق < > +

 هيلعو ")يكبسلا نيدلا جات دلاو مامإلا خيشلا ببسلا ةروص ةينظب نيلئاقلا نمو

 ارظن هب رقي ملام اهديس قحلي ال ةشرفتسملا ةمألا دلو نإ :ةفينح وبأ لاق ثيح""ةيفنحلا

 {'")»شارفلل دلولا : ثيدح مومع نم هجرخأ « هب رارقالا دلولا قاحل يف لصألا نأ لإ

 لاقف'»صاقو يبأ نب دعسو 'ثةعمز نب دبع هيف مصتخا نيح ةعمز ةمأ نبا يف درو وهو
 نإ :اولاق ، دبعاي كوخأ وه ةياور يفو ، ةعمز نب دبع اي كل وه : - ةلي هللا لوسر
 . ابلاغ شارفلا اهل ذختي يتلا يه اهنأل ةرحلا دلو هب دارملا شارفلل دلولا : يي هلوق
 توبثلاب امإ همكح نايبو دلولا كلذ مكح نايبل دراو وهف ةمألا ىف درو دق ناك نإو هنأو
 دلولا نأ رصح هيف ناك شارفلل دلولا لاقو ، ةجوز وه شارفلا نأ تبث اذإف { ءافنتنإلاب وأ
 نع بسنلا يفن اعيمج نيمكحلل نايب ديق ناكف {ةمألل نوكي ال هنأ يضتقي كلذو « ةرحلل
 .ببسلا مكح نايب نم دبال هنأل هب ع وطقملاو عطقلا ىوعد قيلي الو 5 هريغل هتابثإو ببسلا

 . ىهتنا .امهنم دحاو ىلع لدي الف هنع هجورخب وأ كلذ يف هلوخدب عطقي هنوك امأ
 ىلع دراولا ماعلا يف لوخدلا ةيعطق ةروصلا كلت نوك ىوعد نكميال هنأ هودارأ ام لصاحو

 .ملعأ هللاو ، ماعلا دارفأ نم اهريغك يهف الإو ةيلاقم وأ ةيلاح نئارق كلذ ىلع تلد اذإ الإ اهببس

 )١) ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٤٠.

 هاش داب ريمأو لامكلا مالك رهاظ نإف ، ةفينح يبأ لوق درجمب ةيفنحلا لك ىلإ لوقلا اذه ةبسن نكميال )٢(

 توبثلا ملسم)يراصنألا يلعلادبعو روكشلادبع نباو آ ٥٦٢ص ١ ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا

 .ةعقاولا لوخد ةيعطق . ٢٩٠ ص ١ ح (حتاوفلا حرشب

 هللا لوسر اي اذه :دعس لاقف 3 مالغ يف ةعمز نب دبعو صاقو يبأ نب دعس مصتخا : ملسم حيحص يف ثيدحلا صن )٣(
 ىلع دلو هللا لوسر اي يخأ اذه : ةعمز نب دبع لاقو ، ههبش ىلإ رظنا 5 هنبا هنأ ىلإ دهع صاقو يبأ نبا ةبتع يخأ نيا

 شارفلل دلولا ، دبع اي كل وه :لاقف ةبتعب انيب اهبش ىأرف 3 ههبش ىلإ - لقي - هللا لوسر رظنف 5 هتديلو نم يبأ شارف

 ملسم حيحص) طق ةدوس ري ملف : ظ - ةشئاع يأ - تلاق .ةعمز تنب ةدوس اي هنم يبجتحاو ، رجحلا رههاعللو

 حيحص) يراخبلاو {© ٢٩٢ص ٠ جا ٤٥٧ ١ مقر ثيدح « شارفلل دلولا باب 3 عاضرلا باتك (يورنلا حرشب

 دواد وبأو ، ٠٩ص ٥ج ، ٢٤٢١ ثيدح ي تيملل يصولا ىوعد باب تاموصخلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا

 (ةجام نبا ننس) ةجام نباو « ٢٢٧٢٣ ، ج١ ص٤ ٥٢ ثيدح ، شارفلل دلولا باب ، قالطلا باتك (دواد يبأ نتس)
 ٤٩٣. ص ٢ج ٤ ٢٠٠ ثيدح ( رجحلا رهاعلو شارفلل دلولا باب { حاكنلا 2 مجعملا

 دبع هيف مصاخت يذلا ةعمز ةديلو نبا ةعمز نب نمحرلادبع وخأ وهو ، افيرش ادبع ناك ، سيق نب ةعمز ني دبع )٤(
 .٦٨٢ص ٤ج (ةباصإلا) رجح نبا ، ٥١٥ص ٣٢ج (ةياغلا دسأ) ريثألا نبا . صاقو يبا نب دعس عم ةعمز نب

 دهش 3 ةنس ةرشع عبس ةنسو ملسأ ، ه.ق ٢٢ ةنس دلو 3 يشرقلا بيهو نب كلام صاقو يبأ نبا دعس )٥(

 لتاقي ملو ةنتفلا لزتعا ، هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأ - ولتي هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ادحاو اردب
 ٢ج (ةباصإلا) رجح نبا ، ٦٦٢ص ٢ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا . ه ٥٥ ةنس يفوت 5 ةيواعم الو يلع عم
 .٧٨ص ٢ج (يلكرزلا) ، ١٦ص٣٢ج (مالعاألا) يلكرزلا ، ١٦ص
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 > >إ< ز لوصخلا لوصف % < ×

 نوتسلاو سداسلا لصفلا

 ماعلاو صاخلا نيب ضراعتلا مكح

 صاخلا رخأت نإ رظناف امولعم امهب دبعتلا ناك نإف صاخلاو ماعلا ضراعت اذإ
 هلوانتي املاخسان نوكي ذئنيح صاخلا كلذف ماعلاب لمعلا هيف نكمي تقوب ماعلا نع

 نكي مل نإو ، لوألا همكح ىلع هلولدم نم يقب ام ىقبيو ، ماعلا لولدم نم

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع وهو كلذك
 .عنام وأ هبرقل ماعلاب لمعلا هيف نكمي ال ردقب صاخلاب باطخلا رخأتي نأ : لرألا

 .اقلطم صاخلاب باطخلا نع ماعلاب باطخلا رخأتي نأ :يناغلا
 .خارت الب انراقتي نأ : ثلاثلا

 صاخلا نوكي روصلا هذه يفف ، رخأتملا نم امهنم مدقتملا خيرات لهجي نأ :عبارلا
 . ١ )نيققحملا نييلوصألا روهمج بهذمو انبهذم وه اذه { هيلع ايضاق ماعلل اصصخخ

 نكمي ام ردقب ماعلا نع هدورو وأ هلوزن يخارت نإ اصصخ ال اخسان هولعج امنإو

 وهو ةجاحلا تقو نع نايبلل اريخأت نوكي كلذل صاخلا رخأت نأل 3 ماعلاب لمعلا

 .صنلاب تبث هنإف 3 خسنلا فالخب عنتم

 ضراعتك صاخلا ردق ىف نيضراعتم اناك امهب باطخلا يف انراقت نإ : موق لاقو
 نايبلل اريخأت نوكي كلذل صاخلا رخأت نأل { ماعلاب لمعلا ذئنيح جاتحيف إ نيصنلا

 .صنلاب تبث هنإف ، خسنلا فالخب عنتمم وهو ةجاحلا تقو نع

 ضراعتك صاخلا ردق ىف نيضراعتم اناك امهب باطخلا يف انراقت نإ : موق لاقو
 . ٢) )ج راخ نم حجرم لإ صاخلاب لمعلا ذئنيح جاتحيف ) نيصنلا

 هنأل { هيلع ماعلا ةلالد نم ىوقأ ضعبلا كلذ ىلع صاخلا ةلالد نإ : لوقن نحنو
 .حجرملا ىلإ جاتحي الف ماعلا نم دارم ريغ نوكي نأ زوجي

 بجاحلا نبا | ١٠١ ٤ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا ، ٣٣ص (عمللا) يزاريشلا ؟ ٦ ٦٥ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ )١(

 ١ ٢٤-١٤ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٧٤١ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ)
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .٢٥٤ص ٢ج (لوسلا ةياهن) { ٩٠١ص (ديهمتلا) يونسإلا ، ٨١٦١ص آ٢ج (جاهبالا (

 .٦٠١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٨٣ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ۔ ٩٢٥ص ٤ج
 يكبسلا نبا & ١٥١ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ، قاقدلا ركب يبأو يرعشألا ركب يبأ نع يزاريشلا هاكح )٢(

 .٢٨٣ص ٢ج (رينمللا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)



  

 - اضيأ - هل خسان صاخلا نع رخأتملا ماعلا نإ :نيمرحلا مامإو ةيفنحلا تلاقو

 دحأل ءاغلإ صيصختلا يف سيلو « ماعلا نم ةلالد ىوقأ صاخلا نإ :انلق ،'")رسكعلاك
 خسن ىلإ فانحألا بهذ امنإو ، نيتروصلا نيب قرفلا لصحف سكعلا فالخب نيليلدلا

 .كلذ يف مهنع هانفلسأ امك ةيعطق مهدنع ماعلا ةلالد نأل هنع رخأتملا ماعلاب صاخلا

 مهدنعاخ وسنم امهنم لك نوكي نأ لمتحي هنأل اطقاست امهخيرات لهج نإف :اولاق
 &'")نيكرشملا اولتقاف ماعلا لاثمف & لمتحم امهنم لك مدقت ذإ ، رخالا ىلع همدقتب
 هجو نم اماع امهنم لك ناك نإو ، ةمذلا لهأ اولتقت ال :لاقي نأك صاخلا لاثمو
 نيلداعتم - انه - اراص ذإ جراخ نم امهنيب حيجرتلا بجو رخآ هجو نم اصاخو

 .'")رخآلا نع ارخأتم امهدحأ ناك وأ نيبراقتم اناك ءاوس

 هلوق كلذ لاثم ،‘‘اقلطم مدقتملل خسان امهنم رخأتملا نإ :ةيفنحلا تلاقو
 ‘ة)ءاسنلا لتق نع ىهن - اع - هنأ ثيدح عم © ولتقاف هنيد لدب :- الزع_
 يف ماع ءاسنلاب صاخ يناثلاو ، نيدترملاب صاخ ءاسنلاو لاجرلا ىف ماع لوألاف
 جوأ ةوُرَدَيو مكنم َةرَتَرَُي يزلاو :ىلاعت هلوق كلذكو ، تادترملاو تايبرحلا

 ٨ ۔ + , لع ۔ . إ . ے ۔ 'ر۔ ے۔ س ه < ىس .ث لاَمَت

 ا تلؤأوإل: ىلاعت هلوق عم 80" ارقَيَو رجتم ةَمبرآ نهيشنأي س

 ينيوجلا ، ٥٤٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٧٨٥ص ١ج (رارسألا فشك) يراخبلا )١(
 حرش) راجنلا نبا ، دمحأ مامإلا نع يور لوقلا اذهو { ٢٧٤١ص ٢ج (هقفلا لوصأ يف صيخلللا)

 يزاريشلا { رابجلادبع يضاقلا مهنم ةلزتعملا ضعب ىلإ يزاريشلا هبسنو ، ٢٨٣ص ٣ج (رينملا بكوكلا
 © ٦٠١ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ، ٦٥٢ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ : رظناو & ١٥٣ ص (ةرصبتلا)
 .١٤٠٥ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 )٢( ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نارقلا رقم٥.

 حرش) راجنلا نبا ، ٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا { ٣ ٤ص (عمللا) يزاريشلا )٢(
 .٥٨٣-٤٨٣ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا

 .٥٤٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا آ ٧٨٥ص ١ ج (رارسألا فشك) يراخبلا (٤؛)

 ٢. ٢٤ص اقباس هجيرخت رم (د)

 ءاسنلا لتق نع ىهن - وقلي - يبنلا نأ : ثيدح اهنم ةفلتخم ظافلأب ءاسنلا لتق نع يهنلا يف ثيداحأ تدرو )٦(
 تدترا ةأرما نأ اهنمو اهبتتساف تبأ نإو ، اهنم لبقاف تباث نإف اهعداف مالسإالا نع تدترا ةأرما امأو اهنمو
 عمجب) يمثيهلا ، ٨٨٦-٧٨٦ص ث ٣٢ج (ةيارلا بصن) يعليزلا © اهلتقي ملف - ةلي - هللا هلوسر دهع ىلع
 ٩٦٠١١ 6 ج٥ ص٥٠٦٨- ٥٧٢٣. ثيدح ء ءاسنلا نم هلتق نع يهن ام باي ح داهجلا باتك (دئاوزلا

 ٢٣. ٤مقر ةيا (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا (؛)

 



 < < لوصألا لوصف ٭٭ ٭

 ةصاخ يهو نهريغو لماوحلا معت ىلوألا نإف ١ 'هةمتَح هلح َرَعَصَي نأ َنَهَلََ
 .ةقلطملاو ةتيمملا يف ةماع لماوحلاب ةصاخ ةيناثلاو ، تاقلطملا نود تاتيمملاب

 صوصخب نيليلدلا دحأ مومع صيصخت ةلأسملا هذه يف باحصألا رثكأ بهذمو

 ةافوتملا لماحلا ىلع اوبجوأ كلذلو 4 ٢) اعم نيليلدلاب المعو امهنيب اعمج رخآلا

 يبأ نبا ىلع بهذم وهو { ةافولا ةدع لجأو لمحلا لجأ نيلجألا دعبأ سصبرتلا

 مهضعب هيف فلاخ و &‘ُةديبع يبأو ")ديز نب رباجل بسنو سابع نباو بلاط
 ةتيم ولو جوزتلا اهل زاجو ةدعلا نم تجرخ اهلمح تعضو اذإ لماحلا نإ : اولاقف

 لعب تدلو اهنأ ةيملسألا ٦) )ةعيبس ثيدحل رمعو دوعسم نباو ٥) )وبأ بهذم وهو

 ) باطخلل تلمحت اهسافن ت املو ئ (١)ةلوخ نب لعس وهو ( لايلب اهجوز توم

 تنأ ام ؟باطخلل تلمحت كارأ يلام :اهل لاقف رادلادبع ينب نم لجر اهيلع لخدف

 تسمأ نبح اهيلع اهب ايث تعمحف ( ارشعو رهش ا ةعب رأ كيلع رحي ىتح حكانب هللا و

 )١( ةيا (ةيندم) قالطلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٤ .

 )٢) ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ١ ص١١٠ ص ٣٢ج (حيحصلا عماجلا حرش) ١٠.

 نيعباتلا رابك نم ({1 يضابإلا بهذملا مامإ 7 نم هلصأ { ه٢ ٢ ةنس دلو { ءاٹثعشلا وبأ ئ يدزالا ديز نب رباج (٣)

 يلكرزلا . ٢ ص٥ ٢٠ ح (خياشملا تاقبط) ديعس نب دمحأ ينيبحرادلا . ٥ ٩ ةنس يفوت ‘ ملعلا روحب نمو {

 ٢. ٢٣ص (هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإالا) كوربم نب ديعس ( يبونقلا ٢ ص٤ ١٠. ح (مالعإلا)

 الو ، يدرك :ليقو ، يشبح : ليقو ، يسراف : ليق هلصأ 7 ءالولاب يميمتلا ةميرك يبأ نبا ملسم ةديبع وبأ )٤(
 ني مامضو دهاجمو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباج مامإالا نع ملعلا ذخأ 3 اهب أشنو 5 ةرصبلاب ه ٤٥ ةنس
 ؛ مهريغو ليحرلا نب بوبحمو يدنكلا ىحي نب هللادبعو بيبح نب عيبرلا هنع ذخأو ئ مهريغو بئاسلا

 ١٣٦ روصنملا رفعج يبأ دهع يف يفوت ، ديز نب رباج مامإلا دعب يضابإلا بهذملل يناثلا مامإلا ربتعيو

 هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا) يبونقلا ، ٨٣٢ص ٢ج (خياشملا تاقبط) ينيجردلا . ه ١٥٨ - ه
 .٦٢ص (هدنسمو

 اربح مالسإلا لبق ناك ئ يراصنأ يباحص 6 جرزخلا نم راجنلا يتنب نم 6 سيق نب بعك نب يبأ وه 6 يبأ ) ح (

 لوسر عم اهلك دهاشملاو قدنخلاو ادحأو اردب دهش ى يحولا باتك نم ناك ملسأ املو . دوهيلا رابحأ نم
 © كلذ ريغ ليقو ه١٢ ةنس يفوت ، نافع نب نامثع دهع ىلع نآرقلا عمج يف كرتشاو - قي - هلا
 ؛٠٨١ص ١ج (ةباصإلا) رجح نيا ، ١٦ص ١ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا . ةرونملا ةنيدملاب هتافو تناكو
 .٢٨ص ١ج (مالعالا) يلكرزلا

 يهو عادولا ةجح يف ةكمبباهنع يفوتف ، ةلوخ نب دعس ةأرما تناك ، ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيبس يه )٦(
 .١١٧١ص ٨ج (ةياصإلا) رجح نبا ، ٧٣١ص ٧ج (ةباغلا دسأ) ريثالا نبا « لماح

 ملسم ) عادولا ةجح يف يفوت ل اردي دهش ( لسيح نب كلام يتب نم & يرماعلا يشرقلا 6 ةلوخ نب دعس ()

 .٥٤ص ٣٢ج (ةباصإلا) رجح نبا ڵ ٢٦٣؟ص ١ ٠ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص)
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 بهذم اذهو . ( )تءاش نإ تدلو نح جوزتت نأ اهاتأف _- الع - هللا لوسر تتأف

 .''”ةلأسملا ىف - هللا همحر - بطقلا

 مومع ةظفاحم نم ىلوأ ةيآلا هذه مومع ىلع ةظفاحملاو :")ضايع يضاقلا لاق

 & تاذلاب لامحألا تالوأو مومع نأل &'٠)هه اًجبوأ ةوُرَدَيَر مكنم َةنَمَوَتي ذلأو
 مم

 .ملعأ هللاو مت ، هفذحب - انه - للعم مكحلاو « ضرعلاب كلت مومعو

  

_ 

 لامحألا تالوأو باب ، قالطلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )١(
 (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو « ٢٦٧٣ص ٩ج ٥٣٢٠ مقر ثيدح نهلمح نعضي نأ نهلجأ
 8 ١٤٨٤ مقر ثيدح « لمحلا عضوب اهريغو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع ءاضقنا باب & قالطلا باتك

 .٢٦٢-١٦٣ص ع ٠١ج

 ٥ .١٢٤ص ٧ج (لينلا باتكلا حرش) فسوي نب دمحم 3 بطقلا )٢(

 أ . .نير امسلا « هنلؤم نم , ةطاترغ ضقت , ةتس هاضق لم ؛اسلاو تيدف املم ي لضفل كثتجثوص ,بأ هتينك 2 ةتبس ىف آ ه ٤٧٦ ةنس دلو © , بصحيلا , ضايع .., ٠ب , ضايع وه ح , ضايع , ضاقلا )٣(
 بك (بهذلا تارذش) دامعلا نبا « شكارمب ‘ ه ٤ ٥٤ ةنس يفوت ، راونألا قراشمو ةينغلاو ، ىفطصملا قوقح
 ١ .٩٩ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٦٢٢ص ٦ج

 دهت ٢٢٣٤. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا (؛)

 



  

 ديتملاو قلطملا ثحبم

 نوتسلاو عباسلا لصفلا

 ةركتلاو قلطملا نيبو امهتيب قرقلاو امهفيرعت
 ةدحتم اهنأ يدنعو ، ظفللا ةفلتخم فيراعتب قلطملا اوفرع نييلوصألا نأ ملعا

 .اهنمف تارابتعالا بسحب قرفلا ذإ ، ةبراقتم وأ موهفملا

 ليبس ىلع هسنج يف عئاش ىلع لدامهنأب : هافرع يدمآلاو بجاحلا نبا نأ

 . ىلاعت هللا امهمحر &"١يخامشلا ردبلاك يملاسلا انخيش امهعبتو 2 ةليدبلا
 هناب مهضعب هفرعو ،'"ديق الب ةيهاملا ىلع لادلا :قلطملا : ىكبسلا ")نبا لاقو

 .‘‘)تابثإلا قايس ىف ةركلا

 وه قلطملا فيرعت يف يدمآلاك بجاحلا نبا هيلع ىرج امو :هصن ام لامكلا لاق
 نيفلكملا لاعفأ ماكحأ طابنتسا دعاوق يف مهمالك نأل « نييلوصألا بولسأل قفاوملا
 قفاويو لب ، ةيلقع رومأ يه يتلا ةيلكلا تاموهفملا نود دارفألاب قلعتم فيلكتلاو 3

 قطم هنأل ،'"ةلمهملا ةيضقلا عوضوم مهدنع قلطملا نإف - اضيأ - نييقطنملا بولسأ
 عوضوم نوكت دقو ةيئزجلا عوضوم نوكت دق ةركنلاو { ةيئزجلاو ةيلكلاب ديقتلا نع
 .دارفألاب قلعتم عيمجلا يف مكحلاو ا ةيلكلا

 هنأب قلطملل هفيرعت ردص دقف 3 يدمآلا امأ إ ٥٥١ص ٢ ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا )١(
 هسنج يف عئاش لولدم ىلع لادلا ظفللا وه :تلق تئش نإو :لاق مث تابثإلا قايس يف ةركنلا نع ةرابع
 ريسفت ةيلدبلا ليبس ىلع نأ نيب يملاسلا مامالا نكل ، ٥ص ٣ج (ماكحإلا) ، ةيلدبلا ليبس ىلع ديق ركذي ملو
 هنا ىنعمب ،لاجرلا دارفأ نم درف لك ىلع لاد - الثم - لجر هظفل نأ كلذو & هسنج يف ع ويشلاب :هلوقل
 امنإو ، ةدحاو ةعفد دارفألا عيمج ىلع هتلالد سيلو ، هيلع قلطي نأل حلاصو { اهنم دحاو لك ىلع قداص
 يملاسلا . مومعلا قلطملا فلاخ رابتعالا اذهبو ، دارفألا عيمج يف هظفل عويش رابتعاب كلذ ىلع هتلالد
 . ٣٢٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا آ ١٥٧ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش)

 .ب نم ةطقاس نبا )٢()

 ۔ ٤ ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٣(
 .٥٠ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا. فيرعتلا اذهب هفرع يدمآلا نأ مدقت (؛)

 ةلمهملا ةيضقلاو ، مكحلا وهو ءاضقلا نم ةقتشم اهنأل ةيضق تيمسو 0 ةيربخلا ةماتلا ةلمجلا يه ةيضقلا (د)
 نم دارفألا ضعبل وا ، دارفألا لكب مكحلا لومش ىلع لدي امب نرتقم ريغ هيلع موكحملا نوكي نأ :يه
 يلضفلا ، ٨٦ص (ةفرعملا طباوض) ةكنبح يناديملا ب ٦-٦٢ ٠ص (مهبملا حاضيإ) يروهنمدلا ، نييعت ريغ
 .٧٩ص (قطنملا ةركذم)



  

 نويقطنملا حرص دقف يه ثيح نم ةيهاملا ىلع اهيف مكحلا يتلا ةيعيبطلا اياضقلا امأو

 .'"هتحت لئاط ال امب مساقلا نبا هيلع ضرتعاو ،‘"×'هولعملا يف اهل رابتعا ال هنأب

 فيرعتل قفاوم بجاحلا نبا فيرعتف ، دحاو ءىش ةركنلاو قلطملا نأ يدنع يذلاو
 يف عئاش - ىلع لاد ظفل يأ - ىلع لد ام قلطملا :بجاحلا نبا لاق ثيح يدمآلا
 ماسقأ نم ءيش نوكي ال ذإ ، تابثإلا قايس يف ةركنلا وه : يدمآلا لاقو - هسنج

 اهنإف ك ةقيقحلل يه يتلا لأب فرعملا : لاقي نأ الإ مهللا قلطملا ليبق نم فراعملا

 ةَياَيَو » يف ةلمجلاب تعنلاك ةركلا ماكحأ ضعب يطعأ اذلو ، ةركنلا مكح يف
 اذه نإف '"١بئذلا هلكاي نأ فاخأو ليبقلا اذه نمو ،‘؛"هئراَهَتلةنممَلَت لبلاممل
 .انيعم ابئذ دري مل ذإ ةركلا يف فرعملا

 بولسأ امهنيب قرفلا ىلعو :لاقو ةركنلاو قلطملا نيب يكبسلا آلنبا قرف دقو
 كلمح ناك نإ :هتأرمال لاق نميف اوفلتخا ثيح ءاهقفلا اذكو نييلوصألاو نييقطنملا
 .ديحوتلاب رعشملا ريكنتلل ارظن قلطت ال :ليق ، نيركذ تلوف & قلاط تنأف اركذ

 . )٢( سنجلا ىلع المح قلطت ليقو

 قرفلا نأو \ دحاو ةركنلاو قلطملا يف ظفللا نأ ملعيانه نمو : يلحملا لاق

 مساو اقلطم يمس ديق الب ةيهاملا ىلع هتلالد ظفللا ىف ربتعا نإ ح رابتعالاب امهنيب

 بجاحلا نباو يدمآلاو { ةركن ىمسي ةعئاشلا ةدحولا ديق عم وأ ، ح اضيأ - سنج
 . يناثلا هنالعجيو ، اهوحنو ةيتآلا هتلثمأو قلطملا ىمسم ىف لوألا رابتعا ناركني
 ةدحولاو ، ديق الب ةيهاملا ىلع امهريغ دنعو 5 ةعئاشلا ةدحولا ىلع امهدنع لديف
 لهأ مالكل قفاوم لوألاو « دحاو نم لقأب ةبولطملا ةيهاملل دجويال ذإ ةيرورض

 .مولعلا أ يف )١(

 تايالا) مساق نبا & تانيبلا تايآلا نع فنصملا هلقن لامكلا مالكو ، ٧٩ص (قطنملا ةركذم) يلضفلا )٢)

 .٦٠١ص ج (تانيبلا

 )٣( ج (تانيبلا تايآلا) مساق نيا ص١٠٧.

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) سي ةروس ميركلا نارقلا ٣٧.

 ١٣ مقر ةيآ (ةيكم) فسوي ةروس ميركلا نارقلا (د)
 .ةطقاس ب يف نبا )٦(

 .٧٤ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ()
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 يف عئاش وهف - الثم - لجرك كلذو 0)ديقملا ةلباقمل قلطملاب هيلع ةيمستلاو ، ةيبرعلا
 عمجلا ليبس ىلع ال ةيلدبلا ليبس ىلع لاجرلا دارفأ نم درف لكل حلصي هنأل ، هسنج
 . قارغتسالاو

 :يأ ، ةأرملا نم ريخ لجرلا :كلوقك ةقيقحلل تلعج نإ ، لجرلا ظفل كلذكو
 ىلع هسنج يف ماعلا ع ويش ناف 0 ماعلا قرافي ةيلدبلا ديقبو & اهتقيقح نم ريخ هتقيقح

 تيأر :كلوقك ديقملا وهف فص وب ديق اذإف ، ةدحولاو ةيلدبلا '")ال قارغتسالا ليبس
 ىلع املع هعضو نإف & ملعلاك عضولاب ديقملا '")ذكو هوحنو اعاجش وأ املاعالجر
 ديق ةفاضالاب فيرعتلا كلذكو ، - الثم - ديزك 0 هقالطإ نع هجرخي هل ديق هامسم

 .'٠)ملعأ هللاو ، ديز مالغك 3 قلطملا مكح نع هفاضمل جرخم

  

 )١( (رارسألا فشك) يراخبلا : رظنيو ، ٧٤ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص٢٦.

 )٦٢( .يف ب يف

 .كلذكو ب يف )٣(

 .ب نم ناتطقاس ب يف )٤(



 ر گرگرت لوصخا لوصق < < >

 نوتسلاو نماثلا لصفلا

 '١١امممك 2ِ

 دييقت هب زوجي هب ماعلا صيصخت زاج امف ، صاخلاو ماعلاك ديقملاو قلطملا مكح

 ةنسلاب و باتكلاب باتكلا دييقت مهدنع & انه زوجي الف كانه زوجيالامو ةلطملا

 اضيأ - زوجيو { باتكلابو ةنسلاب ةنسلا دييقت زوجيو ، امهب هصيصخت زوجي امك
 - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لعفبو موهفملابو سايقلاب ةنسلاو باتكلا دييقت -
 عبرأ ديقملاو '"هقلطملل نأ ملعاف كلذ تفرع اذإف ، يوارلا بهذم فالخب هريرقتو
 © امكح اقفتي وأ ، اببسو امكح افلتخي وأ ، اببسو امكح اقفتي نأ امإ امهنإف :روص
 روصلا هذه نم ةروص لك يف امهلو ، امكح افلتخيو اببس اقفتي وأ ، اببس افلتخيو
 :لوقنف ليصفتلا ىلع كلذ نايب يف عرشن نحن اهو 0 اقافوو افالخ مكح عبرألا

 يف ديقملابو هقالطإ عضوم يف قلطملاب لمع اببسو امكح نيفلتخم اناك نإف
 © امهنيب لصاحلا يفاعتلل اقافتا رخآلا ىلع امهدحأ لمحي الو هديققت عضوم

 يفو ،'٠"ةراهظلا ةرافك يف "ه نقكباتصكمم نترَهَس مايقل كلذ لام

 ع اهكاو بسلا ىناتلا اهف 0٠" وتيك كديس ةرافك
 .ديقملاو قلطملا يأ )١)

 .قلطملا ب يف (٢)

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٩٦.

 )٤( عاضر وأ رهصب نإو رخآ ءزج وأ مرحم رهظب اهءزج وأ هل لحت نم فلكملا ملسملا هيبشت : راهظلا .
 سوماقلا) بيبح وبأ يدعس آ ٢٩ص ٧ج ، بطقلا حرشي (ليلعلا ءافشو لينلا) ينيملا زيزعلادبع

 (يهقفلا ص٩ ٢٢٣.
 ٨٩. مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نارقلا (د)

 رصتخم حرش) يفوطلا نم لك امهب لثم دقو « ببسلاو مكحلا يف فالتخالا ىلع ليثمتلل نيذهب فنصملا ىتأ )٦(

 يف دحاو مكحلا نأب ضرتعي دقو ، ٨٧ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو . ٦٤ ٤ص ٢ج (ةضورلا
 اذه نع يملاسلا مامإلا باجأ دقو ؟عضوملا اذه يف نيلاثملا نيذهب ءالوه لثم فيكف © مايصلا وهو نيلاثملا

 دودحم نيميلا ةيا يف مايصلاف ، مايصلا يعون فالتخال امهمكح فالتخاب انلق امنإ نحنو :هلوقب ضارتعالا

 .افيفختو اديدشت همكح فلتخا هيعون فالتخابو { نيرهشلاب دودحم راهظلا ةيآ يفو 3 مايألا ةثالثلاب
 لثم دقو اذه { امهيلكل ةرتفلا ثيح نم ءاج فالتخالاف ، ٢؛٨ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
 يف لتقلا ةرافك يف عباتتلاب مايصلا دييقت نم درو امب لثم يناعمسلا نباف ىرخأ ةلثمأب عضوملا اذهل نورخا
 نمف :ىلاعت هلوق يف راهظلا يف ماعطإلا قالطإو ٩٢( ءاسنلا) نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمف ىلاعت هلوق
 لثم ، يزارلا رخفلاو « ٣٧٢ص (ةلدألا عطاوق) يناعمسلا نبا ٤( ةلداجملا) انيكسم نيتس ماعطإف دجي م
 ١٤١. ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ةنموم ةبقر اوقتعأو ٤٢) ةرقيلا) ةاكزلا وتآو لاعت هلوقب

 



  

 { { لوصألا لوصق ٠٢ م ٭ !.

 ةرافك يف ببسلاو ، ةقلطم نيميلا ةرافكو © عباتتلاب ةديقم راهظلا ةرافكف ، ىرت

 وه نيميلا ةرافك يف ببسلاو ، نيرهش مايص اهيف مكحلاو ، راهظلا وه راهظلا
 يرجت لب مايألا ةثالث مايص نيب عباتتلا طرتشي الف 3 مايأ ةئالث مايص مكحلاو « ثنحلا
 ضعب لاق امنإو ، اهدييقت ىلع ايرج راهظلا ةرافك يف عباتتلاب لمعيو 5 اهقالطإ ىلع

 : دوعسم نبا نع ةيورملا ةذاشلا ةءارقلل نيميلا ةرافك يف عباتتلا طارتشاب انباحصأ

 .'")ديقملا ىلع قلطملل المح ال )تاعباتم مايأ ةنالث مايصف
 ديقملا ىلع قلطملا لمحي انه اهف 0 اببس اقفتيو امكح ادحتي نأ ةيناثلا '"ةروصلا

 ىتح ديقملا رخأتي ملام امهب باطخلا يف انراقت وأ رخآلا ىلع امهدحأ مدقت ءاوس

 ليقو ، قلطملا ماكحأ ضعبل اخسان ديقملا ناك كلذك رخأت نإف « قلطملاب لمعي
 روهمجلا هيلعو ، حيحصلا وه لولاو فيعض وهو هب لمع نكي مل نإو هخسني
 لوقي نأك ببسلاو مكحلا يف امهداحتا لاثم ، خسنلا فالخب نايب دييقتلا نأل ؛

 .أطخلا لتق نع ةنموم ةبقر قتعأ ، اطخلا لتق نع ةبقر قتعأ : الثم عراشلا

 أطخلا لتق وه نيهجولا الك يف ببسلاو 3 ناميالاب ةديقم ةيناثلاو ةقلطم ىلوألاف
 لمعلا بجيف ، اببسو امكح نادحتم امهف س ةبقرلا قاتعإ - اضيأ - امهيف مكحلاو
 .اندنع فالخ الب هيلع المح قلطملا نود ديقملا وهو يناثلاب

 : نيلئاق يلحملا هحراشو ‘)يكبسلا نباك ةيعفاشلا ضعب هيف فالخلا لقن دقو

 .'`ءىشب سيل اذهو ، ديقلل ءاغلإ - انه اه - قلطملا ىلع ديقملا لمحي

 )١( (طيحملا رحبلا) نايح وبأ ، ٥٦ص ٢١ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا رخفلا ج٤ ص٢٥٥.
 يخامشلا . مهضعب نع ال ةيضابالا لك نع لوقلا اذه يملاسلا مامالاو يخامشلا رماع خيشلا نم لك ىكح )٢(

 بهذم اذهو ، ٨٧ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٨٩ ص ٤ج (حاضيإلا) يلع نب رماع
 .١٣٢ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٢٦٣ص ١ج (تومح رلا حتاوف) يراصنألا ، فانحألا

 .فطعلا فرحب ةروصلاو ب يف )٣(
 )٤( (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٣٢ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ 5 ةيفنحلا هب لاق ج١ ص؟٣٦٢.

 .يكبسلاك ب يف ()

 )٦( هلئاقب احرصي نا نود امهريغ نع لوقلا اذه القن امه امنإو ، امهل لوق هنأ مهوي :نيلئاق : فل؛وملا لوق .

 ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٥٠.



 ركذ امنإو اثبع ائيش ركذي ال ع راشلا نأ ىفخي ال هنإ :يملاسلا انخيش "الاقو

 & ىهتنا .'"!ةدئاف هركذ يف ناك امل يغلأ ولف ، هؤاغلإ حصي الف هل دارم هنأل ديقلا

 .ملعأ هللاو

 امه ناتروصلا ناتاهو } سكعلا وأ امكح اقفتيو اببس افلتخي نأ :ةثلاثلا ةروصلا

 '"اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف مكحلا قافتاو ببسلا فالتخا لاثمف ، عازنلا لحم

 يف ':ةنموم ةبقر ريرحتف : ىلاعت هلوقو ، ةقلطم ةبقرلا انه اهف ، راهظلا ةرافك يف

 راهظلاو - انه- لتقلا هنإف ؛ فلتخم ببسلاو « ناميإلاب ةديقم يهف ، لتقلا ةرافك
 ةبقرلا قلطم لمح نييلوصألا ضعبف ، قتعلا وهو ، مكحلا قافتا عم - كانه -
 ضعبو يعفاشلا مهنم 3 اعم امهيف ناميالا طرتشاف لتقلا يف اهديقم ىلع راهظلا يف

 .٥0)ةكرب نياك انباحصأ

 دعبت نموا )بوبحم نباك انباحصأ ضعب مهو - انه لمحي ال : مهضعب لاقو

 ىلعف بجوملا ببسلا يف اقفتاو امكح انفلتخا نا كلذكو ٧) ةفينح وبأ كلذكو

 .فطعلا فرح نودب لاق ب يف )١(
 )٢( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج١ ص٧٩-٨٠.

 )٢( ةيآ (ةيندم) ةلداجملا ةروس ميركلا نارقلا رقم٣.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٩٢.

 ةيعفاشلا روهمج نع يكبسلا نبا هاكحو ، ٤٠٠ ص ١ج (جارعملا حرشب جاهنملا) يواضيبلا هب لاقو ()
 هباحصأ رثكأو دمحأ مامإلا هيلعو . ٢ ص٢ ٢٠ ح (جاهبإالا) . ٥١ ص ٢ ح ) لحملا حرشب عماوجلا عمج)

 \٨٨ص ٢ج (عماجلا باتك) ةكرب نبا : رظناو ، ٢٠٤۔-١٠٤ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا

 ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ء ١٤٥١٤ ٤ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا ، ٨٨٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا

 جيرخت) يناجبزلا ؟ ١ ٤ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٤٩ ٤ص ٢ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ،٨ص
 .٢٦٢ص (لوصاألا ىلع ع ورفلا

 ءاملع رباكأ نم « يشرقلا بلاغ نب يؤولب هبسن لصتي ، ةريبه ني فيس نب ليحرلا نب بوبحم نب دمحم وه )٦(
 هلو ، يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم لولا دقعلا يف يضابإلا بهذملا يف ملعلا ةسائر ىلوت ، هرصع يف نامع
 & يشاطبلا . ةعيرشلا سوماقو عرشلا نايبك ةيهقفلا يضابإلا بهذملا بتك نوطب يف ةرثانتم ةيهقف ةبوجأ
 ١٥٠. ص (نامع مالعأ ليلد) يمهف دومحم يزاجح & ١٩٢ ص ١ ج (نايعألا فاعحتإ) دومح نب فيس

 داب ريمأ . ٨٠ ص ١ ح (سمشلا ةعلط) يملاسلا ئ ٨٨ص ٢ ج (عماجلا باتك) ةكرب نبا . هباحصأ هيلعو (٧)

 نع يفارقلا هاكحو ، ٥٦٣٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٣٣٢ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش
 .٦٦٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) ةيكلاملا رثكأ
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 ٢ » لوصخل ا لوصق ٭ > <

 مكيديأو مكيوجوي اوحَسَماَت » :ىلاعت هلوق كلذ لاثم ي روكذملا فالخلا اذه

 :ءوض ولا ةيا يف ىلاعت هلوقو 6 ةقلطم _ انه _- يديالاف 6 مميتلا ةيا يف ١) 4 نت

 مكحلاو ، مميتلاو ءوضولل يهف &" يقفرملا لإ مكيدأو مكموُجؤ اولاقف
 ىلع قلطملا مهضعب لمحف ، ةيناثلا يف ءوضولاو ىلوالا يف مميتلا وهو ، فلتخم
 نورخآ لمحلا ري ملو ، ءوضولا يف امك قفارملا ىلإ مميتلا يف حسملا بجواف ديقملا

 اولاق ،'٠ةيعفاشلا لوألا ىلعو ،‘"اانباحصأ رثكأ بهذم وهو ، مكحلا فالتخال

 .ملعأ هللاو « ببسلا يف امهكارتشال لمحلا بجي :
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 .ممالل خ <ك

  

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٦.

 )٢( ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٦.

 شيفطأ ، ٨٨٢ص ١ج (حاضيإلا) يلع نب رماع ، يخامشلا ، ٦٣٣ص ١ج (عماجلا باتك) ةكرب نبا )٣(
 6 ٠ ٨ ص ١ ح (سمشلا ةعلط) يملاسلا . ١ ص٢٣ ٩ ٥٢٣ ٩ ٢ ح (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمح

 ةروصلا هذه يف ديقملا ىلع قلطملا لمح مدعي لاقو ، ٣٠ ٠ص ١ج (رهوجلا راثن) ملاس نب رصان يحاورلا
 ٦٤٠. ص ٢ ح (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا . ١ ص٥ ٥٨ ح (لوصاألا نازيم) يدنقرمسلا .ةيفنحلا رثكأ

 حرش) يلبنحلا القاش نبا قاحسإ يبأ نع يفوطلا هاكحو ، ٠٨ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
 ٨٠. ص ١ ح (سمشلا ةعلط حرش) ةيضابالا ضعب لإ يملاسلا هازعو ٦٤٠. ص ٢ ح (ةض ورلا رصتخم

 (جاهنملا جارعم) يرزجلا ، ٦٦٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ١٤١ص ج (لوصحملا) يزارلا )٤(
 .٩١٤ص (ديهمتلا)يونسإالا ، ٠٠٤.ص ١ج
 .١٨٢ص (لوصفلا ماكحإ) ةيكلاملا نم نيققحملا نع لوقلا اذه يجابلا ىكح دقو
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 هباشتملاو مكحملا ثحيم

 نوتسلاو عساتلا لصفلا

 امهنيب قرفلاو امهمكح يق

 يذلاو 5 ةريثك لاوقأ ىلع هباشتملاو مكحملا نيب قرفلا يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعا

 ظفللا نأ "") ىلاعت هللا همحر "ةمئألا بطقل اعبت كلذ يف مهبهاذم نم هراتخن
 . هباشتمو مكحم :نيمسق ىلإ مسقني فيلكتلا هب قلعتملا زيزعلا باتكلا يف دراولا
 مكحملاو اهوحنو روسلا حتاوف فورحك هقلخ نود هملعب هللا رثأتسا ام هباشتللاف

 صن ريغو صن ، - اضيأ - نيمسق ىلإ مسقنيو 3 ليوأتب وأ هرهاظب هانعم ملعي ام
 ىلإ مسقني صنلا ريغ وأ } دحاو ىنعم الإ لمتحي ال ىنعملا حضتم ظفل لك وه صنلاف
 نأ امإو ، رهاظلا وهف هاوس ىلع احجار المتحم ىنعملا نوكي نأ امإ هنإف :ماسقأ ةثالث
 هيف ىواستت نوكي نأ امإو ، لوةوملا وهف ةنيرقلا ىلإ اجاتحم احوجرم المتحم نوكي
 .هيلإ ةجاحلا تقو نع هريخأت زوجي الو 3 نايب ىلإ جاتحيف لمجملا وهف تالامتحالا
 .هصخي مكح ماسقألا هذه نم دحاو لكلو

 .ةمالا ب يف )١(

 ثحبلاب الإ رهظي ال يذلا سبتلملا لمتحملا لمجملا وه هباشتملا نأ نايميهلا يف بطقلا هيلإ بهذ يذلا )٢(
 .١!٤ص ٤٤ ج (دازلا نايميه) فسوي نب دمحم بطقلا 3 ديدشلا

 :اهنمف هباشتملاو مكحملا فيرعت يف لاوقأ ءاملعللو

 ال يذلا هنأب لمجملا فرع مث ، لمجملا هباشتملاو ، هاوحف كردأو هانعم ملع ام مكحملا ، نيمرحلا مامإ لوق ١
 .٤٢٧٢ص ١ ح (ناهربلا) ينيوجلا © هاغتبمو ظفاللا دوصقم كردي الو 0 هانعم لقعي

 ىلاعت هللا رثاتسا امم ليبس هملع ىلإ دحأل نكي مل ام هباشتملاو ، هريسفتو هانعم مهفو هليوأت فرع ام مكحملا ٢
 يبطرقلا . يبطرقلا هنسحو & يروثلا نايفسو يبعشلاو هللادبع نب رباج لوق اذهو & هقلخ نود هملعب
 .نارمع لآ ةروس نم ٧ مقر ةيآ ريسفت نآرقلا (ماكحأل عماجلا)

 .(قياسلا عجرملا) - انبلق - سابع نبا نع يورم اذهو ، خوسنملا هباشتملاو ، خسانلا مكحملا ٢
 .(قباسلا عجرملا)لضفلا نب دمح هلاق ، صالخإلا ةروس مكحملا ٤

 لوق وهو ، لمأتلاو ربدتلا ىلإ هتفرعم يف جاتحي ام هباشتملاو ، احئال احضاو هليلد نوكي يذلا وه مكحملا ٥
 لآ ةروس ريسفت (نآرقلا ماكحأل عماجلا) يبطرقلا ، ٤٨٢-١٨٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا . مصألا
 ةيآلا سفن ريسفت (يناعملا حور) يسولألا ةيآلا سفن ريسفت (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا ٧. مقر ةيآ ، نارمع
 .ةقباسلا ةيآلا سفن ريسفت (نايميهلا) بطقلا 5 ةقباسلا
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 هيفو 5 هراتخن ام اذه & هملاع ىلإ هدرو هيف لوقلا نع فوقولا همكحف هباشتملا امأف

 ءأدتبم نوخسارلاو ،'١ةميركلا ةيآلا يف ةلالجلا مسا ىلع فوقولا حيحصلا نأ نم

 ليصحت يف ضوخلا نع فكلا بحيف "ةمئألا رثكأ هيلعو & هب هريغ ملع يفتنيف

 زاجعإلا نم هيف املو هريغ نع هزييمت يف اودهتجيل ادبعت هب اوبطوخ امنإو ، هيناعم
 . ه.أ هلثمب نايتإلا نع ةغالبلاو

 رذع عطق بجوي ةيعطق ةجح وهف ، هنم دارملا وه هنأ هلولدم عطقلا صنلا مكحو

 ال لمعلا بجوت ةينظ هتلالدو 2 هيلإ دارملا فرصو هب لمعلا رهاظلا مكحو « هفلاخ نم
 ردابتملا رهاظلا ىنعملا ريغ ظفللا كلذ نم دارملا نأ ىلع ليلدلا ماق نإو ،'")اندنع ملعلا

 ديعبو بيرق :ماسقأ ةثالث وهو ، لوةوملا وه اذهو { ليلدلا هيضتقي ام ىلإ هفرص بجو

 هلإ ال صنلا لاثمف & نايبلا هيف دري ىتح هنع فوقولا لمجملا مكحو « لطاب رذعتمو
 اهوحنو ")« ةركلا ارثاَمو ةركسلا ارميتلتإل.(ثه دكأ هاوهف زط هللا الإ هلإ الإ ٠ ح ره ے ه ےرم م صس س ىم < > 7 م ے م ۔ ء ١

 يف حوجرمو ، سرتفملا ناويحلا يف حجار ردابتم هنإف ، دسألا ةظفلك رهاظلا لاثمو 3

 نارمع لآ) انبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو :ىلاعت هلوق يهو )١(

 . ٧(. مقر ةيآ - ةيندم -

 شفخاألاو يئاسكلا لوق وهو ، زيزعلادبع نب رمعو ريبزلا نب ةورعو ةشئاعو سابع نباو رمع نبا هب لاق )٢(
 رخفلا هراتخاو )٧(. مقر ةيآ نارمع لآ ريسفت (نآرقلا ماكحأل عماجلا) يبطرقلا . ديبع يبأو ءارفلاو
 .(٧)مقر ةيآ نارمع لآ ريسفت (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا . يئابجلا يلع وبأو كلامو يزارلا

 لصولا نيملكتملا رثكأو دمحم نب مساقلا و ريبزلا نب رفعج نب دمحمو سنأ نب عيبرلاو سابع نباو دهاجب نع ىورو
 دقو ،نيهجولا زاوجب يسولآلا حرصو (نييقباسلا نيعجرملا) .ةلالجلا مسا ىلع نوخسارلاو لصو :يأ
 فقولا قحلاف ، قولخملل هيلإ ليبس ال ام هباشتملاب ديرأ نإ : هلوق ملعلا ةمئأ ضعب نع - يسولالا - لقن
 هنأل اضيأ - فقولا زوجيو فطعلا قحلاف هوحنو لمجملا لوانتي ثيحب حضتي ال ام ديرأ نإو ، هللا ىلع
 اذهو ، (١٧)مقر ةيآ نارمع لآ ريسفت (يناعملا ح ور) يسولألا .ىلاعت هللا الإ هنكلاب هملعي الوأ هعيمج ملعي ال
 . هباشتملا و مكحملا ىنعم يف مهفالخ ومه امنإ ةيآلا يف لصولاو فقولا يف فالخلا اشنم نأ ديفي مالكلا
 .ةيآلا سفن ريسفت (دازلا نايميه) فسوي نب دمحم بطقلا :رظناو

 ةلالد ناب يكبسلا نبا حرص دقف } يضايإالا بهذملا ريغ دنع اذكو ، ٩٦١ص ١ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا )٢(
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 2 ةيعطق هتلالد نأل صنلا جرخو :يلحملا لاقو ، ةينظ رهاظلا
 راجنلا نبا ©&بجاحلا نبا دنع اذكو افرع وأ اعضو ةينظ ةلالد لد ام رهاظلا : راجنلا نبا لاقو & ٢ ٥ ص ٢ ح

 :رظنيو ٢ ص٨ ١٦. ح (دضعل ١ حرشي هتنم ١ رصتخم) بجاحلا نبا \ ٤٥ ٩ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش)

 ۔.٩٠-٨٥ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا

 )٤( )٤( ةيآ (ةيكم) صالخإلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم١.

 ١٢٣. مقر ةيآ (ةيندم) ةلداجملا ةروس ميركلا نآرقلا )٥( (د)
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 عضو ام دعب ايوغل ازاجم راص ذإ ، نئمطملا ناكملا يف ح وجرم « هيف ةيفرع ةقيقح هنإف

 ماسقأ ةنااث وهو ا 'حوجرملا لمتحملا ىنعملا ىلع ظ فالا لمح : ليوأتلاو ئ الوأ هل

 هيلع لمح نإو 0 حيحصف حيحص ليلدل حوج رمل ١ ىلع لمح نإ هنإف { افنآ رمامك

 ليوأت وهف عقاولا يف ليلدب سيل وهو لماحلا داقتعا يف حيحص ليلد هنأ نظي امل

 بيرقلا حيحصلا ليوأتلا نإ مث « دساف رذعتم وهف ليلدل ال هيلع لمح نإو « ديعب

 ةالصلا ىلإ متمق اذإ :ىلاعت هلوق وحن كلذو & ليلد ىندأب رهاظلا ىلع حج تي «

 ال اهيلإ مايقلا لاح نأل ؛ اهيلإ مياقلا ىلع متمزع اذإ ديري ،'"{هكهوجو اولسغاف

 .هلبق دارملاف \ ءوض ولا هيف (") زأتي

 - هلوق ةيفنحلا ليوأت هنمو ، يوق ليلدب الإ رهاظلا ىلع حجرتي ال ديعبلا ليوأتلاو
 قرافو اعبرأ كسمأ : هل لاقف ةوسن رشع ىلع ملسأ دقو ىفقنلا ةملس نب ناليغل- لي

 ناك اذإ اميف كلذو 3 عبرأ حاكنب ئدتبا هانعم نأ كسمأ هلوق اولوأتف ،‘؛لنهرئاس
 هب بطاخملا نأ ليوأتلا اذه دعب ديريو ٨ ملسملا ىلع اسايق حاكنلا نالطبل اعم نهحكن

 ديدجت لقني ملو ، كلذ ىلإ هتجاح عم حاكنلا طورش نايب هل قبسي مل مالسالاب دهع برق

 عرشلا مكحل فلاخم ددع ىلع ملسأ نم ةرثك عم هريغ نم الو بطاخملا اذه نم حاكن
 ليوات - اضيأ - ديعبلا ليوأتلا نمو © عقو ول هلقن ىلع ةعيرشلا ةلمح يعاود رفوتعم

 ء'ُ)لطاب اهحاكنف اهيلو نذأ ريغب اهسفن تحكنأ ةأرما اميأ : - قلت _ هلوق ةيفنحلا

 نباو ، ٩٥ص ٢ج (ماكحالا) هل هلامتحا عم رهاظلا هلولدم ريغ ىلع ظفللا لمح هنأب { يدمآلا هفرعو )
 هنأب ، يملاسلاو ، ٢٥ص ٢ج (يحلملا حرشب عماوجلا عمج) ح وجرملا لمتحملا ىلع رهاظلا لمح يكبسلا
 : رظناو 6١٦١٩ ص ١ ح (سمشلا ةعلط حرش) فرصلا كلذ تضتقا ةنيرقل هراجت ىلإ هتقيقح نع ظفللا فرص

 ٤٦٠. ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٨٦١ص ٢ ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا
 ٦. مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا )٢(

 .لوانتيأ يف ()
 ٠ ٢٠. ص ثيدحلا اذه جيرخت قبس ) ٤)

 ثيدح ( يلوي الا حاكن ال باب 0 حاكنلا ] مجعملا ٤ مجعملا (ةحجام نبا نتس) ةجام نبا هجرخأ ثيدلا )-)

 ١ ج 6 ٢٠٨٢٣ ثيدح ( ىلولا باب { حاكنلا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وبأو { ٧٢٤ص ٢! ج ١٨٧٩

 » ٢ ١١٠ ثيدح ئ يلوب الا حاكن ال ءاج ام باب . حاكنلا باتك (يذمرتلا نتس) يذمرتلاو . ٤ ٨٧ص

 . (قباسلا عجرملا) نسح ثيدح : لاقو 7٦ ظفللاو ©٥ ٧٠٤ص ٢ج

٣٧ 
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 الوأ مهضعب هلمح ذإ ، ةبتاكملاو ةمألاو ةيبصلاب - انه -ةأرملا اولواف 5 اثالث هلاق
 ضرتعاف { اهتعلس عيب ىلع اسايق مهدنع اهسفن ةريبكلا جيوزن ةحصل ةيبصلا ىلع

 ىلع هولمحف ةيبص ىمست لب ، برعلا ناسل يف "ةأرما ىمست ال ةريغصلا نأب مهيلع
 .اهنم بيصأ ام.اهرهم اهلف تسم نأف : هلوقب ثيدحلا سفن نم مهيلع ضرتعاف « ةمألا

 ليوأتلا اذه لعب هجوو ئ ةبتاكملا ىلع هولمح من ) اهديسل وه لب اهل سيل ةمألا رهم ناف

 دصق روهظ عم ةردان ةروص ىلع امب همومع دكوملا ماعلل ارصق هيف نأ لاح لك ىلع

 نساحم قيلي ال يذلا حاكنلاب اهلالقتسا نم اقلطم ""ةأرملا عنمي نأب همومع ىلإ عراشلا

 .هب اهلالقتساو تاداعلا

 رذنلاو ءاضقلا مايص ىلع ليللاب ةينلا تيبي مل نمل مايص ال ثيدح مهليوأت اذكو
 همومع ىلع صوصنملا ماعلل رصق هنأ هدعب هجوو 0 مهدنع راهنلا نم ةينب امهريغ ةحصل

 .'ع رشلا لصأ يف هب فلكملا موصلا ىلإ ةبسنلاب رذنلاو ءاضقلا ةردنل ، ردان ىلع

 جراخ برعلا تاغل نم هل دنتسم ال يذلا وهف دسافلا رذتعملا ليوأتلا امأو
 كلذو & هب قسفيو بذكيو هلئاق ىلع دري وهف « تازواجتلاو قئاقحلا نع
 هيلإ هوفرص انطاب نآرقلل اولعج ةعيشلا نم موق مهو ."ينطابلا ليوأتك

 .ةءارملا ب يف ) ( ١

 .ةءارملا ب يف )٢)

 .ةءارملا ب يف )٣(

 )٤( ثيدح « ليللا نم موصلا يف ةينلا باي ، موصلا باتك (كلام مامإلا أط٬وم) كلام هحرخأ ثيدحلا ٢٧١،

 ج ٢ ص٢١٦ ، ليللا نم موصلا ضرف يف ءاج ام باب © مايصلا ، مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ©

 ثيدح ١٧٠٠  0ج٢ ص٣٢٥ ، ثيدح « موصلا يف ةينلا باب ، قالطلا باتك (د واد يبأ ننس) دواد وبأو
 ٢٤٥٤ . ج١ ص٥٦٥ « نم مزعي مل نمل مايق ال ءاجام باب 2 موصلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو

 ثيدح ،ليللا ٧٣٠ ، ج٣ ص١٠٨ ، (يذمرتلا ننس حيحص) ينابلألا ، حيحص ثيدح ج١ ص٢٢٢.
 يكبسلا نبا ، ١٩٦١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا : يف ةثالثلا ةيفنحلا تاليوأت رظنا (د)

 حرش) راجنلا نيا ، ٦٤ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٣٥ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)
 غاوف) يراصنألا ، ١-٤٨ ١ ٥٤ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٤٦٢ ص ٣ج (رينملا بكوكلا
 ١٧٠. ص ١ ح (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا . ٢ ص٥ ٢-٣١ ح (تومح رلا

 نوميم ىعدي لج ر ةقرفلا هذه سسةومو ، ارهاظو انطاي نآرقلل نأي نولوقي ةعيشلا قرف نم ةقرف 5 ةينطابلا )٦(
 ماعلا يف ةينطابلا تاكرحلا) دمحأ دمحم بيطخلا .د 2 ٢ ١٠)ص ١ج (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا ، حادقلا
 .٠٥ص (ةيمالسإلا قرفلا مجعم) نيمألا ىبحي فيرش { ٩٦١ص (اهيف مالسإلا مكحو اهدئاقع يمالسالا
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 تمرح تت : ىلاعت هلوق مهليوأت اهنمف & ىلاعت هللا مهازخأ هراظ مكح نع
 ميرحتلاب دارملاو & ءاملعلا تاهمألاب دارملا :اولاق "هم جكحيصمحمأ مكتَع
 هلوقو ، ةيوقلا هتجحب ىسوم نابعث اولوأو ، مهتامرح كاهتناو مهتفلاخم ميرحت
 هللا مهحبق { ةشئاع يه :اولاق ٦ 4 رم اسك ذَك نآ 2 رمأي هللآ نإ :ىلاعت

 تاليوأتلا نم اهوحنو ملعلا ةرثكب عباصألا نيب نم ءاملا عبن اولوأو « ىلاعت

 .ملعأ ")ىلاعتو هناحبس هللاو "هركذي انل ةجاح ال ىتلا ةلطابلا

  

 2 ٢٢. مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقل ) تو ةر ةيآ (ةين ة نآ رقلا )١(
 : ٦٧. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )٢(
 : .١!١٩٦ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا (٣)

 ه .ب نم ناتطقاس ىلاعتو هناحبس (؛)



  

 نوعبسلا لصفلا

 لمجملا ىلع مالكلا 2

 امك ، هيف تالامتحالا يواستل لعف وأ لوق نم هتلالد حضتت ل ام : وه لمجملا

 .هتلالد حاضت ال نيبملاو { هل ةلالد ال هنأل لمهملا جرخو 7 هانمدق

 ةرامأو ن :ىلاعت هلوق يهو ، ةقرسلا ةيآ يف لامجإ الف : يكبسلا ")نبا لاق
 :'‘١هلامجإب اولاقف ةيفنحلا ضعب فلاخو "٢" امَمَيريَأاَوُععتاق ةراسلا

 اهيأ نم يردي الف « بكنملا ىلإو قفرملا ىلإو عوكلا ىلإ وضعلا ىلع قلطت ديلا نأل
 هدي حرج نمل لاقي ، ةنابإ ريغ نم حرجلا ىلعو ةنابإلا ىلع عطقلا قلطيو ، عطقلا ديرأ
 "ع وكلا نم عطقلا ع راشلا ريسفتو ، كلذ نم دحاول روهظ الو 3 اهعطق :نيكسلاب
 .لامجإلا كلذل نيبم

 ةنابإلا يف رهاظ عطقلا ظفلو بكنملا ىلإ هلك وضعلا ىلع ارهاظ قلطت ديلا : انلق

 كلذ هلك وضعلا نم دارملا نأ نيبم ع وكلا نم وضعلا كلذل عراشلا ةنابإو - اضيأ -
 " 2 :حَرََع تمر ظ :ىلاعت هلوق يف اوفلتخا 'ةذكو ، ضعبلا

 هتنا مكتات تمرح

 .ةطقاس ب يف نبا )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٣٨.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٩ ٥.
 ؛ بهاذملا يأ نم نييعت ريغ نم سانلا نم ةمذرش ىلإ لوقلا اذه روكشلادبع نباو مامهلا نب لامكلا بسن )٤(

 توبثلا ملسم) 0 ١٧ ٠ص ١ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) كلذ انيبي مل ريرحتلاو توبثلا ملسم احراش اذكو
 .٩٢ص ١ ح (حاوفلا حرشي

 باب (برعلا ناسل) (روظنم نبا) ماهبإلا لصأ يلي يذلا دنزلا فرط - اضيأ - عاكلا لاقيو ، عوكلا ()
 .٢٧٢٨ص ٢ج ، فاكلا باب (طيسولا مجعملا)سينأ ميهاربإ ، ٦١٣ص ٨ج ث فاكلا لصف نيعلا

 .كلذك ب يف )٦(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٣.

 .٣مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ()
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 امنإ هنأل ،‘{‘هحصي ال نيعلا ىلإ ميرحتلا دانسإ : ةيعفاشلا ضعبو يخركلا لاقن

 الو اعيمج اهيلإ ةجاح ال رومأل ""هلمتحم وهو 3 هريدقت نم دب الف & لعفلاب قلعتي
 .لمجب وهف ، اهضعبل حجرم

 عاتمتسالا ميرحت دارملا نأب ضاق فرعلا نإف ، فرعلا وهو حجرم اهل لب : انلق

 : ىلاعت هلوق اذكو ، لامجإ الف هوحنو لكألا ميرحت يناثلا يفو ، هوحنو ءطوب
 .‘"هيف لامجإ ال ()ءكسوورب اوحسماو

 حسمو ، ضعبلاو لكلا حسم نيب هددرتل ‘ث)هلامجإب لاقف ةيفنحلا ضعب فلاخو

 قداصلا حسملا قلطمل وه امنإو ، هددرت ملسن ال :انلق ، كلذل نيبم ةيصانلا عراشلا

 قالطإلا كلذب لمع وه امنإ ةيصانلا عراشلا حسمو ، حسملا مسا هيلع قلطي ام لقأب

 .'")هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر ثيدح اذكو ك

 حصيال هنأب نيجتحم ُ)هلامجإب نايرصبلا هللادبع وبأو نسحلا وبأو ةيفنحلا ضعب لاق
 ددرتم ردقملا كلذو 3 ءيش ريدقت نم دب الف اسح ةدوجوم يهو { تاروكذلملا عفر

 حجرملا :انلق لمج وهف ،'"هضعبل حجرم الو اهعيمج ىلإ ةجاح ال ةريثك رومأ نيب

 يلعلادبع نكل ، ٣٢ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا { ٨٥٤ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا )١(
 انباحصأ ضعب بهذو :لاق هنإف ا فشكلا يف امل ةفلاخم يخركلا ىلإ لامجإلا ةبسن مث : لاق راصنألا

 يباك ، ةيردقلا نم موق بهذو لعفلا ميرحت دارملا نأ ىلإ هعبات نمو يخركلا نسحلا وبأ خيشلا مهنمو
 نيسحلا وبأ :رظناو ، ٣٢ص ١ج (تومحرلا تاوف) يراصنألا لمجب هنأ ىلإ مشاه يبأو يرصبلا هللادبع
 .٦٦١ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٧٠٣ص ١ج (دمتعملا)

 .جاتحم ب يف )٢)

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا ٦.

 .ب نم ةطقاس هيف لامجإ هلوق ىلإ اذكو هلوق نم )٤(
 يراصنألا ، ٨٠٢ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ . فانحألا نم نييقارعلا نع يرصبلا نيسحلا وبأ هاكحو )٥(

 .٧٦١ص ١ ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ . ٣٢؟ص ١ج (تومح لا حتاوف)

 )٦( مقر ثيدح 7 ةيقتلا يف ءاج ام باب (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا ٧٢٩٤ ©
 ص ٢٠١ =& ثيدح هركملا قالط باب © قالطلا باتك (ةجام نبا نتس) ةجام نباو ٢٠٤٣ { ج٢ )

 ص ٥١٣ .باتكلا نم ٨٦ص رظناو

 ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٨٣ص ١ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٣١ ٠ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ (!)
 ٥٩. ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، ٩٦١ص ١ج (ريرحتلا
 .اهضعب ىلإ ب يف ()
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 تاروكذملا هذه يف لامجإ الف { ةذخاةوملا عفر نأب يضقي وهف ، فرعلا وهو دوجوم

 هكارتشال ضيحلاو رهطلا نيب ددرتم هنأل ءرقلا ظفل لثم يف لامجإلا امنإو اهلك

 حلاص وهف مسجلاكو { امههباشتل سمشلا رونو لقعلل حلاص وهف رونلاكو { امهنيب
 ظفلكو ، ادعاصف نيءزج نم بيكرتلا وهو ةيمسجلا يف امهلئامتل ضرألاو ءامسلل

 وأ '')نيروكذم ىلإ ريمضلا عوجر يفو ، لوعفملاو لعافلا مسا نيب هددرتل راتخملا
 هديب يف ريمضلا ددرتل ")حاكنلا ةدقع هديب يذلا اوفعي وأ :ىلاعت هلوقك تاروكذم

 .ءادتبالاو فطعلا نيب هددرتل '"”نوخسارلا ظفلكو 3 ىلولاو جوزلا نيب

 حيحصلا وهو 7 ةلدألا نم مهدنع ماق امل ثءادتبالا ىلع روهمجلا هلمحو

 هللاو ) هركنأ نم راكنال ىنعم الف برعلا ةنسلأ و ةنسلاو باتكلا يف ريثك اذه لثمو

 :.ملعأ ")ىلاعت

  

 .نيركذم ب يف )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٣٧.

 )٣( .ملعلا يف ةدايز ب يف

 .ةلأسملا هذه ركذ قبس )٤(

 .ةطقاس ب يف ىلاعت ()
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 نوعبسلاو يداحلا لصنقلا

 'ا)رثكأف نيينعم لمتحملا ظفللا ىلع مالكلا 2

 نم حضوأ يعرشلا ىنعملاف يوغل رخاو يعرش ىنعمل المتحم ظفللا درو اذإو

 لمحيال :ليقو ، تايعرشلا نايبل ثعب - قي _ ىبنلا نأل ؛ هيلع لمحيف يوغللا

 . يهنلا يف يعرشلا ىلع

 : يدمآلا لاق وا ليلدب الا امهدحأ ىلع لمحي الف : يأ ٢ )لمج وه ىلازغلا لاقو

 ترذعت نإف ، زاجملاو ةقيقحلا يف اذه نم فرط ركذ مدقت دقو "يوغللا ىلع لمحي

 .'ُنكمأ ام يعرشلا ىلع ةظفاحم ازاجم هيلإ در ةقيقح ىعرشلا ىنعملا ةدارإ

 :ليقو ، يوغللا ىمسملاو يعرشلا زاجملا نيب هددرتل 6ُ)_ انه لمجب وه :ليقو

 كلذ لاثم ، لوألا راتخملاو ، زاجملا ىلع ةقيقحلل اميدقت ")يوغللا ىلع لمحي

 - ترذعت دقف ،'")مالكلا هيف لحأ هللا نأ الإ ةالص تيبلاب فاوطلا :لي -هلوق
 رابتعاب ةالصلاك وه :لاقي نأك ازاجم اهيلع لمحيف ةقيقح ةيعرشلا ةالصلا ةدارإ -انه

 نأل ں ريخب ءاعدلا“)يهو ةيوغللا ةقيقحلا ىلع لمحي وأ ، امهوحنو ةينلاو ةراهطلا
 .رثكاو ب يف )١(

 ىلع لمحيو « يهنلا يف درو اذإ لمجب هنإ :لاقف ةلأسملا يف ليصفتلا ىفصتسملا يف يلازغلا هيلإ بهذ يذلا (")
 سداسلا لصفلا يف ليصفتلا اذه يلازغلا نع فلؤملا ركذ دقو رمألاو تابثإلا يف درو اذإ يعرشلا ىنعملا
 .٩٥٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا : رظناو ، ظافلألا لامعتسا هوجو يف نيرشعلاو

 )٣( (ماكحإلا) يدمآلا ج٣ ص٢٧.

 )٤( (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا نباو ، ٥٢ص ٣٢ج (ماكحإالا) يدمآلا رايتخا وهو ج٢ ص١٦١،
 ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ٣٢ ٦٤٦ (ريسيتلا حرشي ريرحتلا) لامكلاو ج١

 ص١٧٣-٤ ١٧ ىلإ راجنلا نبا هبسنو ، ١٤ص ث ٢ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نباو آ
 (طيحملا رحبلا) رثكالا ىلإ يشكرزلاو ، ٣٣٤ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا هباحصأ ج٥ ص٨٥.
 )٥( ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٧٥٢-٦٥٣ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا هراتخا ٦٢ .

 ١٧. ٤ص ١ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٦٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ()

 يف ريخلاب ملكتلا يف ةصخرلا باب & كسانملا باتك (هميزخ نبا حيحص) ةميزخ نيا هجرخأ ثيدحلا )١(

 ١ج ، ١٦١٨٦ ثيدح ‘ كسانملا باتك (كردتسملا) مكاحلاو ، ٢٢٢ص ٤ج ، ٢٧٢٢٩ ثيدح فاوطلا
 & عبارلا لصفلا & يناثلا بابلا ، ةرمعلاو جحلا باتك (لامعلا زنك) يدنهلا يقتملا ىلع هركذو ٠٢٦ص

 ١-٤٣ ١. ٢٤ص ٢ج (ريغصلا عماجلا)نسح ثيدح :يطويسلا لاق ، ٩٤ص ٥ج ١٦٠٠٦ ثيدح
 .يه وهو ا يف (٨)
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 .ةيئزجلاو ةيلكلا ةقالعل هضعب وهف ءاعدلا ىلع لمتشم فاوطلا

 . ملعأ هللا و 5 مدقت امك نيرمألا نيب هددرتل لمجب وه :ليقو

 ىنعملا كلذ سيل نيرخآ نيينعمل ىرخأو ىنعمل ةرات لمعتسملا ظفللا يف اوفلتخاو

 نيب هددرتل "لمجب وه :ليقف & ءاوسلا ىلع نيهجولا يف هلامعتسا ناك نإ امهنم
 رثكأ هنأل '"طح رأ نيينعملا يف هلامعتسا :ليقو ، نيرخآلا نيينعملاو لوألا ىنعملا

 '"اعطق هب لمعلاف امهدحأ وه نوكي نأب امهيف الخاد لوآلا ىنعملا ناك نإف { ةدئاف

 ام لوألا لاثم & ةدئاف رثكأ هنأل )رخآلاو هب لمعي :ليقو 3 نيلامعتسالا يف هدوجول

 كرتشم حاكنلا نأ ىلع ءانب حكني الو مرحملا حكني ال - ةلي هنع ملسم هاور

 مرحملا نأ وهو دحاو ىنعم هنم ديفتسا ءطولا ىلع لمح نإ هنإف « ءطولاو دقعلا نيب

 ردق امهنيب ناينعم هنم ديفتسا دقعلا ىلع لمح نإو ئ هئطو نم هريغ نكمي الو أطي ال

 : - ةك _ هلوق يناثلا لاثمو ، هريغل دقعي الو هسفنل دقعي ال مرحملا نأ وهو كرتشم
 الو اهل دقعيف اهيلول نذأت وأ اهسفنل دقعت نأب :يأ (")هيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا
 تناك اذإ امإ هوصحخ مهنكل '١)ةيعفاشلا ضعبو ةفينح وبأ لوالاب لاق دقو ئ اهربجي

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٥٥٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا هب لاق ج٢ ص٦٤٦٥؛
 رهاظ وهو ، ٢٨-١٨ص ٥ج (طيحملا رحبلا) نيلقألا ىلإ يدنهلا يفصلا هبسنو يشكرزلا هحجرو

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ةلبانحلا بهذم ج٢٣ ص٤٣١.

 ءاملعلا رثكا نع هاكح يدنهلا يفصلا اذكو ، ٢ ٤ص ٣ج (ماكحالا) ريثألا نع هاكح و ، يدمآلا هراتخا )٢(
 .١٨ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 )٣( (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ء ٥٦ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق ج٥ ص٨٢.

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرث) يلحملا ج٢ ص٦٦.
 ثيدح ء هتبطخ ةهاركو مرحملا حاكن ميرحت باب 0 حاكنلا باتك (يورنلا حرشب ملسم حيحص) ملسم )٥)

 ، جوزتي مرحملا باب حاكنلا { مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ٤٠٢ص ٠١ج ث ١٤٠٩ مقر

 جوزتي مرحملا باب « كسانملا باتك ح دواد يبأ نتس) دواد وبأ هجرخأو ، ٤٧٢ ص ٢ج ، ٦٦٩١ثيدح
 ۔٦٢٢ص ٤ج ، ١٠٣٧ ثيدح (ليلغلا ءاورإ) ينابلألا : رظنيو ء ٥٧١ص ٢؟ج ي ١٨٤١ ثيدح

 حاكنلا يف بيثلا ناذئتسا باب { حاكنلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ ثيدحلا )٦(

 اهسفن يف نذأتست ركبلاو ، اهيلو نم اهسفنب قحأ مآلا بيبح نب عيبرلاو ، ٧١٢ص ٩ج ث قطنلاب
 مقر ثيدح ( ءايلوألا يف باب حاكنلا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نبا يعبرلا ا اهتامص اهنذإو

 .٦٠٢ص ٥٠١

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو 5 ٦٢ص ١ ج (تومح ر لا حاوف) يراصنألا (٧)

 .٦٦ص ٢ج
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 .١)يعفاشلا نع لوقلا اذه مهضعب لقن & مكاح الو هيف اهل يلو ال ناكم يف

 ظفللا هيف لمعتسي يذلا دحاولا ىنعملا نأ دارملا نوكي نأ لمتحي :مساقلا نبا لاق

 ىنعملا كلذو ىرخأ ةرات امهيف لمعتسي ناذللا ناينعملاو ك اهسفنل اهدقع وه ةرات

 دحاولا ىنعملا نأ دارملا نوكي نأ لمتحيو ى اهيلول نذأت وأ اهسفنل دقعت نأ امهدحأ
 ام لوألا ديؤيو :لاق اهسفنل دقعت وأ اهيلول نذأت نأ نيينعملا نأو اهيلول نذأت نأ
 نذأت وأ اهسفنل دقعت نأب وأ اهسفنل دقعت نأب : يأ اذكه هتروص امم خسنلا ضعب يف

 .ملعأ هللا و &'٢اهيلول

  

: 
 ٠تمثو

 ١

 م يلحملا حرش) يلحملا . ىلعألادبع نبا سنوي وه يعفاشلا نع لوقلا اذه لقن يذلا نأ يلحملا لالجلا ركذ )١(

 » .٢٣٨ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٦ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع

 ٥. .٧٩٨١ص ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا )٢(

٣٤٥ 
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 نوحبسل او يناثل ا لصفلا

 همكحو هتفصو ن ايبل ا 5

 ينعي ، يلجتلا زيح ىلإ لاكشالا زيح نم ءيشلا جارخإ نايبلا :يكبسلا "!نبا لاق

 "انايب ىمسي ال لاكشإ قبس ريغ نم رهاظلاب نايتإلاف :يلحملا لاق ،("لحاضتالا

 .كلذ ىلإ هتجاحل مكح وأ ىوتف وأ لمعب هيلإ جاتحا نمل نايبلا ريخأت زوجي الو

 لوقلاب لإ نوكي ال وأ لوقلاب نوكي امك لعفلاب نايبلا نوكي له اوفلتخاو

 .عنتمم هريخأتو لوقلاب هليجعت ناكمإ عم هب نايبلا رخأتيف ، لعفلا نمز لوطل

 باتكلاب نوكيو 0ثهريرقتو هلعفبو - ةلي - هلوقب نايبلا نوكي هنأ حيحصلاو
 .٦0)عامجإلاو ةنسلابو

 "“ريرقتلاب نايبلا يرصبلا هللادبع وبأ عنمو ")قاقدلا لعفلاب نايبلا عنم نمو
 انلو « كلذ ريغل لمتحمو & لعفلاب اضرلل لمتحم - ةلي _ هنم توكسلا نأب اجتحم
 انلو ، كلذ ريغل لمتحمو } لعفلاب اضرلل لمتحم - قلي هتوكس نأ هيلع درلا يف

 زئاج ريغ راكنإلا ىلع ةردقلا عم اضرلا مدع ىلع - لي - هتوكس نأ هيلع درلا يف
 .حابم هنع ت وكسملا نأ انملعف ركنم راكنإ نع توكس هنأل ؛ هيلع

 .ةطقاس ب يف نبا )١(

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٦٧.
 )٣( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص٦٧.

 .ةطقاس أ يف الإ )٤(

 ىلإ بسنو راجنلا نباو ، ١٨٩ ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) 2 روهمجلا نع هاكحو يملاسلا لوق وهو (د)
 اذه يشكرزلا ىكحو & ٤٤٥٤ ٢٤ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) ، لعفلاب نايبلاب لوقلا ءاملعلا مظعم
 .٨٩ص ه٥هج (طيحملا رحبلا) روهمجلا نع لوقلا

 رصتحم) يخامشلا ، ٥٧٣ص (لوصولا جاهنم) يضترملا نبا ، ٦٢٩ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا )٦(
 .٨٨١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ؟ ١٢٣ ص (لدعلا

 (حاوفلا حرشي توبثلا ملسم) مهب دتعي ال : يراصنألا لاق ، سانلا نم ةمذرش نع روكشلادبع نبا هاكح و )٧(
 :رظنيو ، ٥٧١ص ٣٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) اذاش لوقلا اذه مامهلا نب لامكلا لعجو ، ٥٤ص ٢ج
 .٩٨١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٥٢ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا

 .٩٨١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا آ ٥٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ()
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 دقو ، لعفلاك - اضيأ - لوطي دق لوقلاب نايبلا نأ قاقدلا ىلع درلا يفانلو

 سأب الف بولطملا ىلع لدأو لوقلا نم حضوأ وهو { ةدئاف ديزمل هلوط نوكي
 نوكي نأ حصي له نايبلا يف اوفلتخا نييلوصألا نأ ملعاف كلذ تفرعاذإو هب

 مل نإ يواستلا طرتشي مأ ؟هنم ىوقأ نوكي نأ طرتشي مأ نيبملا نم انتم فعضأ
 . هنم فعضأو هلثمو ىوقأ نوكي هنأ ىلع روهمجلاو { ةثالث لاوقأ ؟ىوقأ نكي

 قلطملا دييقتو مومعلا صيصخت ناك نإ هنأل ، لمجملل نايبلا ةيفعضأ حدقت الف
 يف هلوبق ىلوألابف هلحم يف مدقت امك سايقلاو داحآلا ربخك ةينظلا ةلدألاب ازئاج

 ١. ) ليلد ىندأب حجر تي هنأل لامجإلا نايب

 بجي لب نيبملا نم ةلالد وأ انتم فعضأ نايبلا نوك حصي ال :يخركلا لاقو

 نايبلا نوكي نأ بجي هنأ هعبت نمو بجاحلا نيال ثلاثلا لوقلاو 3‘"»امهؤاوتسا

 .ملعأ هللاو ‘ لوألا حيحصلاو &'")ىوقأ

  

 _س-»س

 )١) ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٦٢ ص٦٨ |{ نبا ©٣٠١ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا 2

 هكلثور .٠١٩١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٤٥ ٠ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا
 ١

 ت يفارقلا ١٦٢٣. ص !ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نيا . ٢٣١٢ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا ويا )٢()

 ,7 ٥ ص٢ ١٠. ح (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ٢٨٢ ص (لوصفلا حيمنب حرش)

 و ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا . رثكألا ىلإ دضعلا هبسنو ، ١٣ ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلا هي لاق )٣٢(
 غ ١٦٣. ص ٢ج (دضعلا حرشب
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 نكت لوصخلا لوصف % + +

 نوعبسلاو ثلاتلا لصفلا

 رركتملا نايبلا مكح 2

 ينعأ { نايبلا وه لوألاف ةلالدلا ىف نيقفتم نإف ارركتم لمجملا نايب درو اذإو

 يف هنود ناك نإو هل ديكأت يناثلاو ، لمجملا نايب وه لعفو لوق نم امهنم مدقتملا
 ."ةوقلا

 6 هنود وه امبدكوي ال عىشلا نأل (" ؛نايبلا وه ىنانلاف هنود ناك نإ : ليقو
 ةلمجلا نأ ىرت الأ ، هب سأب الف لقتسملا امأ ، لقتسملا ريغب ديكاتلا يف اذه :انلق

 ىلع لعفلا داز اذإ امك ، لعفلاو لوقلا نانايبلا قفتي مل نإو ، اهنود ةلمجب دكؤت
 هلوق ىضتقم ىلع داز يذلا - قل هلعف نوكيو ، لوقلا نايبلاف لوقلا ىضتقم
 اعمج هنع رخأت وأ لعفلا ىلع لوقلا مدقت ءاوس هتمأ نود هقح يف ابجاو وأ ابدن
 .'")نيليلدلا نيب

 امهقافتا مسق يف امك ،‘مهنم مدقتملا وه نايبلا :يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو
 خسان لوقلاف لعفلا مدقت وأ قبس امك لعفلا مكحف لوقلا مدقتملا ناك نإ :ينعي 3
 .هنم دئازلل

 لوزن دعب - ةلي _ فاط ول امك ةلأسملا لاثم ، ىلوأ هانلق اميخسنلا مدع :انلق . .. الك . - . “|ام . . ٠ا ؟
 فاوطلاب هرمأف دحاو فاوطب رمأو نيفاوط فاوطلا ىلع ةلمتشملا جحلا ةيا

 )١( (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو ، ٢٨١ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا لوق وهو ج٢
 ص١٦٣ ، حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٣١٢ص ٢٦ج (جاهبإلا حرشب جاهنملا) يواضيبلاو

 (طيحملا رحبلا)يشكرزلاو ، ٨٦ص ٢ج (يلحملا ج٥ ص٠١ ١ ، (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ج٢
 ص٤٤٧ © ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ١٩٢٨.

 .ةقباسلا عجارملا رظناو ، ٢٢ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا هب لاق )٢(

 ج٢
 (دضحعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو ى ٢٨١ص ٢ج (لوصحلملا) يزارلا رخفلا هب لاق

)٣( 

 ص١٦٣ ص ٢ج (جاهبإلا حرشب جاهنملا يواضيبلاو آ ٢١٣ ، حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو
 ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٩٦-٨٦ص ٢ج (يلحللا ٩١٣ ، يكبسلا نبا هاكحو

 (جاهبإلا) ج٢ ص٢١٣ ٤ ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ٠٢ ١ ، .روهمجلا نع

 ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٠١ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢١٢ ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ )٤(
 .٣٩١ص ١ ح (سمشلا

 ٢٩. مقر ةيآ (ةيندم) جحلا - قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو مهنفت اوضقيل مث :ىلاعت هلوق يهو (د)
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 ىضتقم ىلع داز يذلا هلعفو ، ةيالا ىف روكذملا فاوطلا لامجإل نايبلا وه دحاولا

 نع لعفلا صقن نإ امأو - ةلي - هب ايسأت هيف هعابتا يغبنيف 5 انقح يف بدن وه هلوق
 ناصقنو ، لوقلا وه لامجإلا نايبف ، نينئاب رمأو ادحاو فاط نأك لوقلا ىضتقم

 قيقحت اذه ، مدقت وأ لعفلا رخأت ءاوس - وقلي - هقح يف فيفخت هلوق نع لعفلا
 .ملعأ هللاو { ماقملا
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 نوعبسلاو عبارلا لصفلا

 ةجاحلا تقو نع نايبلاريخأت
 زئاج ريغ هب لمعلا ىلإ جايتحالا تقو نع رهاظ وأ لمجمل نايبلا ريخأت نأ ملعا

 لعفلا ةيفيك ملعن الو هكرت وأ ءيش لعفب ىلاعتو هناحبس انفلكي نأ حصيال هنأل اندنع
 . ىلاعت هقح يف زئاج ريغ وهو { قاطي ال اممبافيلكت ذئنيح نوكي هنأل ؛ كرتلا وأ
 .اهلك هلاعفأ يف ميكح ىلاعتو هناحبس وهو ،‘امكحلا تايضتقم نم سيل هنأ :ىنعمب

 ريغ :اولاق مهنكل نايبلا ريخأت ع وقو :يأ "هعوقو ةرعاشألا روهمج زاجأو
 باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت امأو ، قاطي ال امب فيلكتلا نوزوجملا مهو كعقاو

 .'"١روهمجلا دنع عقاو زئاجف هب لمعلل جايتحالا تقو ىلإ رهاظلاب وأ لمجملاب
 دنعدارملا مهفب ")زخ ريخأتلا نأل :اولاق 3 اقلطم هريخات عنتمي:موق لاقو

 هعاقيإال ، رهاظ ىنعم هلام وهو « ٦) )لمجملا ريغ يف ريخأتلا عنتمي :ليقو ،©باطخلا

 يلامجإلا نايبلا ريخأت عنتمي :ليقو ، لمجملا يف هفالخب دارملا ريغ مهف يف بطاخملا

 .مكحلا ب يف )١(

 نبا 0 ٢٨٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا « ٦٣ص ٣ج يدمآلا ، ٧٨١ص ٣ج (لوصحملا)يزارلا )٢(
 .٩٦ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا « ٥١٢ص ٢ج (جاهبالا) يكبسلا

 يدمآلا هاكحو ، ٦٩ ص ٢ ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا روهمجلا نع هاكح امك )٢(
 مزح نبا ، ٥١٣ص ١ج (دمتعملا)نيسحلا وبأ :رظناو ، ٦٣ص ٣ج (ماكحإلا) ةيعفاشلا رثكأ نع
 (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ١٦ ٤ص ١ج (عمللا حرش) يزارشلا ة ٢٨-١٨ص ١ج (ماكحإلا)
 6 ٩٥١٢ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٨٨٦ص ٢٦ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٢٢٨٢؟ص
 حرش) راجنلا نبا ، ٣٦ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا \ ٠٩٣ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا
 ةعلط حرش) يملاسلا . ٤٩ ص ٢ ج (تومح ر لا حتاوف) يراصنألا © ٢٣٥٤ص ٢ج (رينملا بكوكلا

 .٤٨١-٣٨١ص ١ج (سمشلا

 نيسحلا وبأ هاكح و ، ٦٣ص ٣ج (ماكحالا) يفريصلا ركب يبأو يزورملا قاحسإ يبأ ىلإ يدمآلا هبسنو )٤(
 يميمتلا نسحلا يبأو زيزعلادبع ركب يبأ نع يفوطلاو & ٣١ ٥ص ١ج (دمتعملا) ةيفنحلا ضعب نع يرصبلا
 تقو نع ريخاتلا زاوجب حرص مزح نيا نكل ، (ةضورلا رصتخم حرش) ةيرهاظلا نع هاكحو ةلبانحلا نم
 باطخلا وبأ ، ٤٧٣ ص ٢٦ج (عمللا حرش) يزاريشلا رظناو ، ٣٨-١٨ص ١ج (ماكحإلا) باطخلا
 .٣٦ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا { ١٩٢ص ٢ج (ديهمتلا)

 .لحم ب يف (د)

 )٦( (عمللا حرش) يزاريشلا ٥١٣ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ 5 ءاهقفلا نم ةعامجو يخركلا هب لاق ج١

 ص ٤٢٤٣ (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٦٣ص ٢ج (ماكحإلا) يدمالا إ ج٦٢ ص١٦٤.
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 خ وسنم مكحلا اذهو 5 ديقم قلطملا اذهو صوصخم ماعلا اذه لثم ‘_\)رهاظ هلام يف

 يلامجإلا ةنراقمل يليصفتلا نود يلامجالا ريخأت ىف هلبق روذحملا دوجول لديب

 يلامجإلا امهنايب ريخات زوجيف رهاظ هل سيل امم ئطاوتملاو كرتشملا فالخي
 '")تاقدصاملا دحأو كرتشملا يف الثم نيينعملا دحأ دارملا : لاقي نأك ، يليصفتلاك

 خسنلا ريغ يف ريخأتلا عنتمي اهسماخو ،قباسلا روذحملا ءافتنال ءىطاوتملا يف الثم
 ءاهتنال نايب وأ مكحلل عفر هنأل ،'")خسنلا فالخب ظفللا نم دارملا مهفب هلالخاإل

 امل هنع مهفلاب لالخإلا ءافتنال اقافتا خسنلا يف نايبلا ريخأت زوجي اهسداسو « هدمأ

 ضعبلا ريخأت نأل ،'هرضعب نود نايبلا نم ضعب ريخأت زوجي ال اهعباسو &‘؛ركذ
 ىلع عرفم اذهو 3 دارملا ريغ وهو نايبلا عيمج مدقملا نأ مهف يف بطاخملا عقوي
 . ٦) )ركلا يف زاوجلا

 اوُمَََأو » :ىلاعت هلوق ريخاتلا عوقو ىلع لدي اممو ، عوقولاو زاوجلا حصألاو
 هلوقب صوصخم منغي اميف ماع هنإف .خلإ "هذخ رتي تأت ئ نت مُشَمَعاَمتأ

 )١( (لوصحملا) يزارلا رخفلا رظناو آ ٧١٢-٦١٣ص ١ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وه ج٢
 ص١٨٨ ، (ماكحإلا) يدمآلا ج٢ ص٢٦.

 كلذ لاثمو ئ يجراخلا ملاعلاب هنع ربعملا وهو - نهذلا جراخ يأ _ جراخلا يف دوجوملا ىنعملا وه ح قدصاملا )٢(

 نوكي ةلاحلا هذه يفو 3 ناسنإ هنأل ؛ جراخلا يف دوجوملا ديز ىلع قدصب ينعم هنإف ، قطان ناويح & كلوق

 :اولاقف لامعتسالا يف لقاعلل يتلا نم ىلع لقاعلا ريغل ام اوبلغ راصتخالا لجألو & ىنعملا هيلع قدص نم ديز
 ىنعملا وهف ، موهفملا قدصاملا سكعو ، قدصاملا ةملكلا تراصف فيرعتلا لآ اهيلع اولخدا مث ، قدص ام

 امهنطوم موهفملاو مولعملاو مولعم وأ موهفم وهف 5 هملع وأ ءيشلا دلاخ مهف :كلوقك نهذلا يف دوجوملا
 .٦٥٤ص (ةفرعملا طباوض) يناديملا ةكنبح ٥ ٤ص (قطنملا ةركذم) يداهلا دبع يلضفلا ، نهذلا

 رخفلا هبسنو \ ١ ٥ص ١ج (دمتعملا) نسحلا وبأ { رابجلادبع يضاقلاو هنباو يئابجلا يلع وبأ هب لاق )٣(

 ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٨٨١ص ٢ج (لوصحملا) نيسحلا ابأ اومدقت نيذلا ةلزتعملا رثكأ ىلإ يزارلا

 .٦١٢ص ٢٦ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٦٣ص

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٢! ص!٧١١۔

 عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٨٦١-٧٦١ص ٢٦ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا هاكح )٥(
 ٧١. ص ٢ ح (يلحملا حرشي

 حرش) يملاسلاو ، ٠٩٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نباو ، ٣١ ٥ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ركذو )٦(

 الوق يزاريشلا قاحسإ وبأ ىكحو « رمألا يف هتزاجإو ربخلا نايب ريخات عنم وهو انماث الوق (رسمشلا ةعلط
 .٣٢٢٧٤ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا :رظناو ، لوقلا اذه سكع وهو اعسات

 )١٧( مقر ةيآ (ةيندم) لافنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٤١.
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 نكت لوصخلا لوصق % < +

 هلقن امك ةيآلا لوزن نع رخأتم وهو 8١ هبلس هلف هنيب هيلع هل اليتق لتق نم لي
 :ىلاعت هلوقو "هردب ةوزغ يف هلبق تلزن ةيآلا نأو ،'"هنينح ةوزغ يف هنأ ثيدحلا لهأ

 نع ةبوجألا يف امباهدييقت نيب مث ةقلطم اهنإف "ه ةرقب اوُحبذَت نآ مكرمأي هلا إ
 ليلخلا نع ةياكح ىلاعت هلوقو ، ضعب نع نايبلا ضعب ريخأت كلذ يفو 6 مهتلئسأ

 لدي هنإف ۔'ث})هه4 كّجذأ يآ ماتملآ يف يرآ نإ يبيف - مالسلاو ةالصلا هيلع -

 اذكو 5٦ ميظع جتزذي ُهَتْيَدَتو ل : ىلاعت هلوقب هخسن نيب مث ، هنبا حبذب رمألا ىلع

 ىلإ هريغ وأ نآرق نم يحولا غيلبت ريخأت - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل زوجي
 :ىلاعت هلوقل 'هزوجي ال : ليقو &‘‘هنع قباسلا روذحملا ءافتنال 8'٧هيلإ ةجاحلا تقو

 نأل ؛ روفلا يضتقي رمألا نأل :اولاق .هي كير نم كنر لرنأآم غب لوسرلا اهتاتيل

 .روفلا الإ هب رمألل ةدئاف الف ةرورض لقعلاب مولعم غيلبتلا بوجو
 .روفلا يضتقي رمألا نأ ملسن الو ، يلقنال يلقعلا ليلدلا ةيوقت هتدئاف :انلق

 نآرقلا نم نايبلا ناك نإ نيبملا نع نايبلا ريخأت يدمآلاك يزارلا مامإلا عنمو

 )١( ثيدحلا اذه جيرخت قبس ص١٧٤.

 خيرات) طايخ نب ةفيلخ & فئاطلا نم بيرق داو نينحو ، نزاوهو - ةلي - لوسرلا نيب ةنماثلا ةنسلا يف تعقو )٢(
 .٨٥٨١ص ٤ج (روثنملا ردلا) يطويسلا ، ١٢٦ص ٧ج (يرابلا حتف) رجح نبا « ٨٨ص (طايخ نب ةفيلخ

 يراخبلا حيحص) يراخبلا ، (طايخ نب ةفيلخ خيرات) طايخ نب ةفيلخ ، ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف تعقو ( ٢(
 .٢٢٢٣ص ٧ج ث ردب ةوزغ ةصق باب 3 يزاغملا باتك (حتفلا حرشب

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٧.

 )٥( مقر ةيآ (ةيكم) تافاصلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٦.

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) تافاصلا ةروس ميركلا نآرقلا ١٠٧.

 )٢( (دمتعملا)يرصبلا نيسحلا وبأ هب لاقو ج١ ص٤ ٢١ ، (عمللا حرش) يزاريشلا قاحسإ وبأو ج١ ص٤٧٧ء
 (ماكحإلا) نيققحملا رثكأ ىلإ هبسنو يدمآلاو ، ٨١٣ص ٢ج (لوصحملا)يزارلا رخفلاو ج٢٢ ص٥٢،

 ج١
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو . ٧١٦١ص ! ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هب لاقو

 ص١٨٧ ، نباو ، ٣٢٧-٢٧ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) روهمجلا نع يكبسلا نيا هاكحو
 (لوصولا جاهنم) ةلزتعملا نع ىضترملا ص٢٨٩.

 ال لصالا غيلبت ريخات - ةقلم - لوسرلل زئاجلا نإف اذه ىلعو 2 دارملا مهفب لالخإلا وه قباسلا روذحملا )٨(
 .٣٧ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا ، رظناو روذحملا فتني مل الإو نايبلا

 نيسحلا وبأ :رظناو ، ٩٨٢ص ٢٦ج (ديهمتلا) يناذولكلا باطخلا وبأو ١٨ص ١ج (ماكحإلا)مزح نبا هب لاق )٩(
 .٩٨٢ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٨١٢ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا « ٢١ ٤ص ١ج (دمتعملا)
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 فالخب هغيلبت - ةقلم - رخؤي ملو ، هتوالتب دبعتم نآرقلا نأل : الاق ،0ا)عطق ةصاخ

 ىلإ ىرخأ فقيو هدنع امب ةرات '""بيجيف مكحلا نع لأسي ناك هنأ نم ملع امل هريغ
 .هلوزن تقو نع هغيلبت رخؤي ال هنإف نآرقلا فالخب لاوسلا تقو نأ

 لب © لاوسلا لبق هدنع الصاح نوكي نأ مزلي ال لاؤسلا دنع هب باجأ ام نإ :انلق

 نآرقلا نيب قرف الف 3 اهنع لاوسلا لاح ةيضقلا ىف هنم اداهتجا كلذ نوكي نأ نكمي

 وهو هيلإ جايتحالا تقو نع نايبلا ريخأت ")عنمب لوقلا ىلعو { ةلأسملا هذه يف هريغو

 .مدقت امك حيحصلا

 ةلاح ةفصو اتاذ هريغو صصخم نم نايبلا دوجو فلكملا ملعي ال نأ زوجي لهف

 ريغ هنوك زوجي له :يأ ؟لمجبو قلطمو مومع نم - ءابلا حتفب - نيبملا هفيلكت
 ديقم دوجوبو ‘ رصصخم هنأ هتفصب وأ هب فلكملا مومعلل صصخ دوجوب ملاع

 زوجي ال مأ نيبم هنإ هتفصب وأ لمجملل نيبم دوجوبو ح ديقم هنأ هتفصب وأ قلطملل

 ريخأت نم هيف امل يعمسلا صصخلملاب ملعلا مدع زوجي ال :ليقو ؟كلذب هملع مدع

 .'٤)نايبلاب همالعإ
 فلكملا ملع مدعو - انه - فتنم وهو ع راشلا نم نايبلا ريخأت روذحملا نإ : انلق

 ثوعبلا ثعبي ناك الع _ يبنلا نألو هنع هثحب مدعل هنم اريصقت دعي اممإ هب

 ريغ نم ةمألا نيب اهب نومكحيو { ةيعرشلا تامومعلاب نولمعيف ىرقلا ىلإ لامعلاو

 نآرقلا نم نايبلا ناك ءاوس اقلطم باطخلا تقو نع نايبلا ريخات زاوج يدمآلا مالك نم رهظي يذلا )١(
 ال هنأ ىلع لدي اممو ، هيلع هبن وأ هب حرص - فلؤملا هيلإ هبسن يذلا - لوقلا اذه دجأ ملو ةنسلا وأ

 يحوأ ام - ةمي - يبنلا غيلبت ريخات زاوج ىلإ بهذ هنأ ، فنصملا هنع هاكح يذلا لوقلا اذهب لوقي

 ريخأت زاوجب لوصحملا يف حرص يزارلا مامإلا اذكو ، ةجاحلا تقو ىلإ تادابعلاو ماكحألا نم هيلإ

 مل مث ، ةرقب حبذب ليئارسإ ينب رمأب كلذ ىلع لثم لب نآرقلا يف هعنمي ملو ، باطخلا تقو نع نايبلا
 (لوصحملا) يزارلا ، ٣٥-٦٤ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا ، لاوس دعب الاؤوس اولأس ىتح مهل اهنيب

 .٥١٢-٣٩١۔-٨٨١ص ٢ج

 .بجيف ب يف )٢)

 .عنمي ب يف (٣)

 )٤( (دمتعملا) ءاهقفلا نع ىكح و مشاه وبأو ، يرصبلا نيسحلا وبأ اذه ىلإ بهذ ، زوجي ليق ج١ ص٢٣١ {
 (ماكحإلا)يدمآلاو ، ١٢٢ص ٣ج (لوحصملا) يزارلاو ج٢ ص٤ ٥.

 ح (دمتعملا) نيسحلا وبأ ، ليذهلا وبأو يئابجلا يلع وبأ هب لاق : زوجي ال :ليقو ١ ص٣٣١ يزارلا ڵ
 (ماكحإلا) يدمآلا ، ١٢٢ص ٣٢ج (لوصحللا) ج٢ ص٥٤.
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 < < > لوصا لوصق % « ٭

 دحأ مهيلع ركني لو ةدوجوم تاصصخم اهل نأ عم اهل صصخم دوجو نعاوثحبي نأ

 هانلق ام ديوي اممو ، روذحملا ءافتنال ىفكي رمألا سفن ىف ادوجوم صصخملا نوكف ٨
 لتم _ هللا لوسر تنب ةمطاف ةصق يعمسلا صصخملاب فلكملا ملع مدع زاوج نم

 مومع نم هتملع امل كلذ و قيدصلا ركب يبأ ىلإ اهيبأ نم اهثاريم لاست تءاج اهنإف

 اصصخم ةيآلا مومعل نأ ملعت ملو 6١ ة دكؤأ ف هئادكييؤي» :ىلاعت هلوق
 اذه ،‘"ةقدص هانكرت ام ، ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن - ليي - هلوق وهو ادوجوم
 .ةيعمسلا تاصصخللا يف

 اباطخ فلكملا هللا عمسي نأ زاوج ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف يلقعلا صصخملا امأو
 فالخ الف ، هرظن ىلإ كلذ لكوي لب هصصخي ام لعقلا يف نأ هملعي نأ ريغ نم اماع
 تاصصخملاب ملعلا مدع زاوج قيقحتلا نأ كلذ نم لصحتف ،‘"هملعن كلذ يف
 .ملعأ هللاو ، ةلمجلا يف اهنايبل ع راشلا ريخأت عونمملا امنإو ، اقلطم

  

 )١( ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم١١.

 ال - ولي - يبلا لوق باب ، ضئارفلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )٢(
 داهجلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ، ٢٧ص ٢١ح 0 ٦٧٢٧ ثيدح ةقدص انكرت ام ثرون
 وبأو ٧٥٨ ١.\۔ ج١٦٢ ص٠ 0٢٢ ثيدح ء ةقدص وهف انكرت ام ثرون ال هالع _ يبنلا لوق باب { ريسلاو

 ، لاومألا نم - ةقلع هللا لوسر ايافص يف باب © ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد
 .٩٢۔-٨٢ص ٢٦ج ٢٩٦٢ ثيدح

 )٣( ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ٧٢٣.



 خستلا ثحبم
 نوعبسلاو سماخلا لصفلا

 هلحمو هفيرعت 2

 لاقو'"هدمأ ءاهتنال نايب وه :ليقو ،'\ )مكحلل عفر هنغ :ليقف هيف ءاملعلا فلتخا

 .")يعرشلا مكحلا ءاهتنا خسنلا :مهضعي

 مكحلا قلعت عفر اذإ هنأل ؛ نامزالتم نيفيرعتلا نيذه نأ قحلاو :مساقلا نبا لاق

 .لوألا راتخملاو &'ث×ث)هقلعت عفر دقف هءاهتنا نيب اذإو 5 هءاهتنا نيب دقف
 ۔(")حيحصلا ىلع هزاوج يتأيسو { نكمتلا لبق خسنلا لومشل :يلحملا لاق

 هقلعت ثيح نم :يأ ، يعرش باطخب يعرشلا مكحلا عفر هنأ لوألا نم دارملاو

 ةذوخأملا ةيلصألا ةحابالا عفر عرشلا نم ذوخأملا : يأ ، يعرشلاب جرخف « لعفلاب

 :هلوقب جرخو & عرشلا دورو لبق ةحابإالا ءايشألا مكح نأب لوقلا ىلع لقعلا نم
 الف 0 عامجإلاو لقعلاب اذكو ئ ةلفغلاو نونجلاو توملاب عفرلا ىعرش باطخب

 . )٧١( لقعلاب خسن

 ةراهطلا يف امهلسغ هنع خسن هالجر طقس نم هلوق يزارلا مامإلا ىلع درو

 وضعلا وهو هلحم طوقس لجأل لقعلاب لسغلا بوج و عفر لعج ثيح &‘وضولاو
 نوكيالاذكو ، اعسوت هب ربع هنأكف ، حالطصالا هيلع ال فلاخم هنإف « اخسن
 هنأل ؛اخسان عامجإلا

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ؟ ٢٨ ٢ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا فيرعتلا اذه راتخا )١(
 :رظناو ٢٦ ١٩٦ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو & ٧٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلاو ٤٢ص ٢ج
 .٢٣٤١ص !ج (ناهربلا) ينيوجلا

 )٢( ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا إ ٧٨٢ص ٢ج (لوصحملا)يزارلا 3 ينييارقسالا قاحسإ وبأ ذاتسألا هلاق ٣٢٦٧.

 )٣( ص ٢ج (ناهربلا) ءاهقفلا نع ينيوجلا هاكح ٨٤٢ ، ص ٢٦ج (تومحرلا تاوف) يراصنألا ٥٣.

 )٤( (تانيبلا تايآلا) يف ةدوجوم يهو نيتخسنلا يف ةطقاس هقلعت ج٢٣ ص١٧١٢.

 .٢٧١ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا (د (

 )٦( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ) يلحملا ج٢ ص٧٤.

 .٥٧-٤٧ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا (!)

 )٨( (لوصحملا) يزارلا رخفلا ج٣ ص٧٤.
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 < % > لوصخا لوصق % <

 هتايح يف نأل - هللا ءاش نإ - هلحم يف ىتأيس امك - ةلي هتافو دعب دقعني امنإ
 يف ليلدلل عامجإلا لهأ ةفلاخم نكلو ي هتافو دعب خسن الو ، مهنود ةجحلا وه هلوق

 « عامجإلا ال خسانلا وه دنتسملاف } مهعامجإ دنتسم وهو هل اخسان نمضتت هلولدم

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو
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 « ٭ ٭ لوص ا لوصخ % >

 نوعبسلاو سداسلا لصفلا

 امكحو ةواات ضعبب هضعب باتكلا خسنت 2

 نود امكح وأ ، مكحلا نود ةوالت وأ ، اعم امكحو ةوالت نآرقلا ضعب خسن زوجي

 خسن وهو &"٠‘{سكعلا الو مكحلا نود ةوالتلا خسن ضعبلا يف زوجي ال :ليقو ، ةوالتلا

 & رخآلا ءافتنا مزل امهدحأ ءافتنا ردق اذإف ظفللا لولدم مكحلا نأل ؛ةوالتلا نود مكحلا

 مكحلا ءاقب نإف ‘كلذ هيف عاري مل هيف نحن امو ، ةلالدلا فصو يعور اذإ مزلي امنإ :انلق

 .هئاقب ىلع لد امل لولدم وه امنإو ، هل الولدم هنوك فصوب سيل ظفللا نود

 ال ةيعضو هيلع هتلالد نإف « هل الولدم هنوك فصوب سيل ظفللا نود مكحلا ءافتناو

 اهافن نم يفنب ةربع الف { اهلك ةنالنلا ماسقألا عقو دقو {& هب لمعلا خسانلا عفري امنإو ) لوزت

 .ركذي نأ نم رهشأ عرشلا يف هعوقو نإف ، اعرش ال القع كلذ زاوج مدع اودارأ مهلعلو ك

 نع ملسم ثيدح كلذ نمف « اعم مكحلاو ةوالتلا خ وسنم :وهو لوألا مسقلا "اما
 ان )تامولعم سمخب نخسنف تامولعم تاعضر رشع لزنأ اميف ناك (")- ب - ةشئاع

 ل يعفاشلا دنع نكل ، ىرت امك مكحلاو ةوالتلا خ وسنم اذهف ، عيضرلا :6)نمرحي يأ

 . ٧) )كلام دنع اذكو ئ حيحصلا وه اهخسن : نأ ن دنعو ا ٦) )رسمخلا مكح خسني

 )١( (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ | ٥٥٨ص ٢ج (ناهربلا) ةلزتعملا ضعب ىلإ نيمرحلا مامإ هازع ج٢٣ ص٤ ٠ ٢.

 اهتمئأ ضعب ىلإ بسن امك ، مكحلا نود ةوالتلا خسن عنم نامع ةمئآ ضعب ىلإ يخامشلا ردبلا بسنو

 (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ، ةلأسملا يف فقولا ص١٩١-١٩٢.

 .ةطقاس ب يف امأ )٢)

 .ناك تلاق ب يف (٣)

 مقر ثيدح & تاعضر سمخب ميرحتلا باب ، عاضرلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ )٤(
 ٥. ٠ص ٩ج (يراخبلا حيحص حرش « يرابلا حتف) حتفلا يف رجح نبا هركذو ٢٨٢ص ٠١ج ، ١٤٥٦

 .نمرحت ب يف )٥(
 )٦( (ملسم حيحص حرش) يوونلا ج٠ ١ ص٢٨٢ ، (جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن) يلمرلا ج٧ ص٢٧٦٩ {

 (يرابلا حتف) رجح نبا ج٩ ص.٠٠.

 (دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب)دمحأ نب دمحم دشر نبا آ ص ٢٧ج (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمحم بطقلا )٧(
 (دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب)دمحأ نب دمحم دشر نبا « ٨ص ٧ج (لينلا باتك حرش) رجح نبا « ٦٥ص !ج
 .٢٨٢ص ٠١ج (ملسم حيحص حرش) يوونلا | ٥٠ ص ٩ج (يرابلا حتف) رجح نبا ك ٦٥ص !ج
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 < < < لوصخلا لوصف % +

 نع يور ام كلذ نمف مكحلا نود ةوالتلا خوسنم وهو ىناثلا مسقلاو

 يف :ينعي 3 اهتبتكل هللا باتك يف رمع داز سانلا لوقي نأ الول هنل رمع

 &'ااهانأرق دق انإف :لاق ةتبلا امهومجر اف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا فحصملا
 امهو 0 نينصحملا مج رب _ ازع - هرمأل اهمكح يقبو اهتوالت تخسننف : يأ

 .ةخيشلاو خيشلاب دارملا

 هنم ، هللا باتك يف ريثك ةوالتلا نود مكحلا خوسنم وهو { ثلاذلا مسقلاو
 ى -ح رہ ء < ك ' ى ۔ء۔< ۔ ويم م < ررمو صم <مر . -

 اغلتَم مهجتزأل ةمصو ابورأ تورديو مكنم رقو يزلاو » :ىلاعت هلوق

 مكنم ةعيبلاو » :لاحت هلوقب اهمكح خسن "هه جلَحَيَع لوحلا ل
 . . ح۔۔ وج <۔۔۔ 2 ؟ ِ ے . يم َ < ث ور ۔ڵط
 نع ل وزنل ا يف هرح تل " 4 اعَعَو رهشأ ةعيرأ َنهسفنأب نصيريي اجورا بورديو

 ےس ےم م

 اهمكح خسن : لاق مهضعبو & ةوالتلا يف همدقت نإو ٤. )ريسفتلا لهأ لاق امك لوألا

 ]')هنم نكمتلا لبق لعفلا خسن حيحصلا ىلع زوجيو ٥ 'ثراول ةيصو ال ثيدحب

 زوجي ال :ليقو ، لعفلا كلذ عسي ام هنم ضمي ملو لخد وأ 5 هتقو لخدي نأ لبق : يأ

 هلل نإ - ةلع - هللا لوسر ربنم ىلع سلاج وهو باطخلا نب رمع لاق ، ملسم حيحص يف هتدجو يذلا )١(
 اهانيعوو اهانأرق . مجرلا ةيآ هيلع لزنأ امم ناكف ، باتكلا هيلع لزنأو ، قحلاب - ةلي - اجدمحم ثعب دق

 دجن ام : لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لاط نإ ىشخاف ، هدعب انمجرو - ي - هللا لوسر مجرف { اهانلقعو
 نصحأ اذإ ىنز نم ىلع قح هللا باتك يف مجرلا نإو ، هللا اهلزنأ ةضيرف كرتب اولضيف ، هللا باتك يف مجرلا
 باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم .فارتعالا وأ ليحلا لك وأ ةنيبلا تماق اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم
 ١٦٩١ ، ج١١ ص٦٢٠٣-٤ ٢٠. مقر ثيدح « انزلا يف بيثلا مجر باب ، دودحلا

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٤٠.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢٣٤.
 )٤( (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا ج٦ ص٠٩ ١ ، (طيحملا رحبلا) نايح وبأ ج٦٢ ص٥١٩.

 )٥( ثيدح ، ثراول ةيصو ال باب 3 اياصولا ، مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا 0٢٦٧١١٢٣
 ج٢ ص؛٢١٠ { ثيدح © ثراولل ةيصولا يف ءاجام باب 0 اياصولا اباتك (دواد يبا ننس) دواد وبأو

 ٢١١ ا ج٤ ص٤٣٤.

 جارسلاو ، ٣١ ٢ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا رخفلاو ، ٦٣٢ ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا هب لاق )٦(
 ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو { ٥١ص ٢ج (لوصحملا نم ليصحتلا) يومرالا

 (لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلاو ڵ ٧٨١ص ٣٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلاو آ ٧٢ص

 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ١٦ص ٢٦ج (حتاوفلا حرشب توبنلا ملسم) روكشلادبع نباو ، ٢٨٢ص
 نبا هاكحو { ٥٠٤ص (لوصفلا ماكحإ) نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ نع يجابلا هاكحو ، ٤٨٢ص ١ج
 .١٢٥ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا نع راجنلا
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 كلذ عطقنيف ، فيلكتلا لصأ دوجو خسنلل يفكي :انلق ،١0)فيلكتلا رارقتسا مدعل ؛

 ليلخلا نإف :")حيبذلا ةصق يف لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا عقو دقو ، هب لصألا
 لبق هحبذ خسن مث - مالسلاو ةالصلا '"امهيلع - هنبا حبذب رمأ - مالسلا هيلع-

 هيف خسنلا نوكي نأ لامتحاو "4 ميظع جتزذي هيدو :ىلاعت هلوقب هنم نكمتلا

 نإو رماوألا لاثتما ىلإ ةردابملا ىف ءايبنألا لاوحأ نم رهاظلا فالخ نكمتلا دعب

 .ملعأ 0ث)ىلاعت هللاو ، ةعسوم تناك

  

_ 

 يراصنالا يلعلادبع هاكحو ، ٧٤٩ ص ٢ج (ناهربلا) ءاهقفلا نم فئاوطو ةلزتعملا ىلإ ينيوجلا هازع )١(
 حتاوف) هيلع مهعباتو يسوبدلا ديز يباو صاصجلاو يديرتاملا روصنم يبأو يخركلا نسحلا يبأ نع
 ةيفنحلا رثكأو ةلبانحلاو ةلزتعملاو ةيديزلاك ءاملعلا روهمج يارف :يناعنصلا لاقو ، ٢٦ص ٢ج (تومحرلا
 (لوصحملا) يزارلا « ٢٣×٦ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبا :رظناو ، ٥٧٣ص (لئاسلا ةباجا) زوجيال هنأ
 ۔.١٧٨١ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٣١٢ ص ٢ج

 .مدقت امك زاوجلاب لوقلا مهيلإ راجنلا نبا ةبسن فلاخي ام ةلبانحلا ىلإ لوقلا اذه يناعنصلا ةبسن يف نكل
 .عضوملا اذه يف اهل ىنعم الو 3 لادلاب حيبدلا أ يف )٢(

 .هيلع ب يف )٣(

 )٤( مقر ةيآ (ةيكم) تافاصلا ةروس ميركلا نارقلا ١٠٧.

 .ةطقاس ب يف ىلاعت (د)



. 
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 نوعبسلاو عباسلا لصفلا

 ةنسلاب باتكلا خسنو . باتكلاب ةتسلاو باتكلا خسن 2ِ

 ةنسلا خسن زوجي ال :مهضعب لاقو )نآرقلاب ةنسلاو نآرقلا خسن زوجي

 ")ه لإ رن ام يالل بتي ركذلا كيرت )ظ:ىلاعت هلوقل "نآرقلا
 .ةنسلل انيبم نآرقلا نوكي الف ، نآرقلل نيبملا وه - مالسلا هيلع- لوسرلا لعج

 ايو : ىلاعت هللا دنع نم )امهيلك ةنسلاو نآرقلا نأل كلذ نم عنام ال : انلق
 نتَرََو : ىلاعت هلوق زاوجلا ىلع لدي اممو 3'ث)«هىؤي خو اللَوُه ذ ةومقانَع لطن ٥

 ةرتاوتملا ةنسلاب خسنلا - اضيأ - زوجيو ")ه نق لكل ائين بتكلا كلع
 نأ حل ثْوكَي ام لق : ىلاعت هلوقل ؛ازوجي ال ليقو نآرقلل ةضيفتسملاو
 م ںاَتلل يبل ط :ىلاعت هلوقو ١٠) 4 31 نع بلطب 7 { :ىت هلوقل هسفن . نم اليدبت سيل :انلق 0 هنم ليدبت ةنسلاب خسنلاو ٠ 4 وسقت ىاَقلِت نم ُهلَدَأ

 .زاوجلا ليلد ١4" مهن
 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا { يفريصلاو يناعمسلا نباو ، ٥٠٥ص ٤ج (ماكحإلا) مزح نبا كلذب لاق ج٥

 ص٢٢؟ حرش) يخامشلا ردبلاو « ٨٧ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يلحملا لالجلاو يكبسلا نباو إ

 (لدعلا رصتخم ص٠ ١٩ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . نيملكتملاو ءاهقفلا ةعامج نع يزارلا ميلس هاكحو ج٥
 ص٢٢! (ماكحإلا) ءاهقفلاو ةلزتعملاو ةرعاشألا نم روهمجلا نع يدمآلا هاكحو ي ج٣ ص؟١٦١٢.

 )٢( (ماكحإالا)يدمالا ، يعفاشلا يلوق دحأاذه ج٢٣ ص١٦٢.

 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٤.

 .امهالك ب يف )٤)

 ٤٢. مقر 19 مجنلا ةروس ميركلا نارقلا ) ( ٥

 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس مركلا نآرقلا ٨٩.

 بيبطلا وبأ يضاقلا هلاق امك هعوقوو هزاوج ىلع روهمجلاف { هيف اوفلتخاف ةرتاوتم تناك نإو : يشكرزلا لاق )٧(
 قيرطب رتاوتلا نم همكح ذخوي هنأل ضيفتسملا نع اوتكسو رتاوتلاو داحالل اوضرعت لاق مدن ناهرب نباو

 .٥٠٠ص ٤ج (ماكحإلا) مزح نبا :رظناو ، ١٢٧٢ص ، ١٦٣ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ىلوألا
 ح ، ٧٦٢۔-٢٦٢ص (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . جيرس نباو فافخلاو يفريصلاو يعفاشلا مامإلا نب لاق )٨( ىدنغلكو

 8: م
 ١٦. ٥؟ص ٢ج (ماكحإلا) ةيعفاشلا رثكأ نع يدملا هاكحو

 .٥١مقر ةيآ (ةيكم)سنوي ةروس ميركلا نآرقلا (3)
 ٢. مقر ةيآ (ةيكم) مجنلا ةروس ميركلا نآرقلا )١٠(
 . ٤ ٤ مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس ميركلا نآرقلا )١١(
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 ةكرب نبا مامإلا مهنم ضعب هزاجا ؟داحآلا ربخب نآرقلا خسن زوجي له اوفلتخاو
 (۔ :ا =إإ -٠.

 . ١) ةيعفاشلا صعبو

 : ايعطق ينظلا مواقي الو ينظ داحالاو يعطق نآرقلا نأل ؛‘"اعنملا حيحصلاو

 يعطق ناك نإو بلاغلا يف ةينظ مكحلا ىلع نآرقلا ةلالدو ، مكحلا خسنلا لحم اولاق

 داحالاب عقو :ليقو ،'"ةفيضتسملا وأ ةرتاوتملاب الإ نآرقلا خسن عقي مل هنأ قحلاو ،نتملا

 ادإ ةكلَع : بتك > ظ :ىلاعت هلوقل خسان هنإف ثراول ةيصو ال :يذمرتلا ثيدحك
 . س ء م 4ِ م, م؟ 2 س ر؟24 ,ح صس ح .مسرم ه < رم ص ص
 .( 4 برقألاو نيدلزولل ةيصولا اًرتَح كرت نإ تَوَمَل ١ مكدحأ رضح

 6}مهبرقل ةيآلل ةخسنب نيمكاحلا نيدهتجملا دنع كلذ رتاوت مدع ملسن ال : انلق
 راص . .
 .- ةلي - يبنلا رصع نم

 نيبي اهل ادضاع انآرق اهعم نإف ةنسلاب نآرقلا خسن عقو ثيح : يعفاشلا لاقو

 نيبت هل ةدضاع ةنس هعمف نآرقلاب ةنسلا خسن عقو ثيحو ، ةنسلاو باتكلا قفاوت

 - لوسرلا ةنس اذكو 7 هباتك الإ هللا باتك خسني ال ذإ ،‘")ةنسلاو باتكلا قفاوت

 نم مالكلا اذه نييلوصألا نم ةعامج ركنتسا دقو & هتنس الإ اهخسني ال -تن

 تالامتحاب موق هل "‘}رصتناو 5‘"هبئاعم نم هودعو ، هيلع درلا يف اوعنشو يعفاشلا
 ثيح مزح نبا مالك نم مهفي ام وهو « ٨٧ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا مهنم )١(

 باتك) ةكرب نبا \ ٤ ص٥ ٠ ج (ماكحالا) ةيداحآلاو ةرتاوتملا نيب قرفي ملو { ةنسلاب نارقلا خسن زاجأ

 .٦٣ص ١ج (عماجلا

 اعمس عقاو ريغ القع زئاج :يفارقلا لاقو ، ١٩٦١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ردبلا كلذب لاقو )٢(
 نع ميلس هاكحو ث هيلع نورثكالاف القع زاوجلا امأ : يشكرزلا لاقو) ٣١١ ص (لوصفلا حيقنت حرش)

 . عقاو ريغ هنأ ىلإ بجاحلا نباو ناهرب نبا لاق امك روهمجلا بهذف ع وقولا امأو ةلزتعملاو ةيرعشألا

 ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا : رظناو ، ٠٦٢ص ٥هج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 ٤٥. ٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ٥١١ص

 .ةضيفتسملاب ب يف (٣)

 ١٨٠. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )٤(

 .مهلوقل ب يف ()
 ١. ٦٠ص (ةلاسرلا) يعفاشلا مامإلا )٦(
 .هبياعم ب يف (٧)

 .رصنتساو ب يف (٨)
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 .هانمدق ام قحلاو ١. اهركذب ليطن ال

 . ةرتاوتملابو اهلثمبداحآلاو 5 ةرتاوتمب ةرتاوتملا خسن زوجيف { ةنسلا ةنسلا خسنتو
 خسن ةنسلاب ةنسلا خسن نمو 0 هانمدق امك حيحصلا ىلع داحالاب ةرتاوتملا خسنت الو

 مهضعب داز لسغلا بج و دقف اهدهج مث عبرألا اهبعش نيب لجرلا سلج اذإ :ثيدح

 .ملعأ هللاو © اذ نع رخأتم كلذ نأل «‘؛املا نم ءاملا ثيدحلا ")لزني مل وأ "لزنأ

 .جك
 صر زسز ر

  

 ٤ ((ااعت ٤ 44 ر
 4 س 7 7 2 تت ك

 ۔۔۔_س

 يضاقلاو مهاردقأ ىلع رابكلا تاوفه :لاق ثيح يسارهلا ايكلا يعفاشلا مامإلا ىلع ركنتسا نمم )١(
 عضوملا اذه لصو املف ، يعفاشلا بهذم رصني ام اريثك دمحأ رابجلادبع ناكو :يشكرزلا لاق ،رابجلادبع
 .هنم ربكأ قحلا نكلو « ريبك لجرلا اذه :لاق

 يدادغبلا روصنم وبأو ينييارفسإالا ذاتسألاو يكولعصلا ليهس نب لهس بيطلا وبأ يعفاشلا مامإلل رصتنا نممو
 .٦٦٢-٥٦٢٦ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يزورملا قاحسإ وبأو

 .لزن ب يف )٢(

 مقر ثيدح 7 ةبانجلا لسغ هنم نوكي اميف باب (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيب رلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا )٢(
 « ناناتخلا ىقتلا اذإ باب & لسغلا باتك ، حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلاو « ٤٦ص ء ٣٤

 ءاملا خسن باب ، ضيحلا باتك (يورونلا حرشي ملسم حيحص) ملسمو . ٠٧٤.ص ١ج ٢٩١ مقر ثيدح

 .٩٧٢ص ٤ج ، ٣٤٨ مقر ثيدح ى نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوج وو ءاملا نم
 مقر ثيدح { ةبانجلا لسغ هنم نوكي اميف باب (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا )٤(

 مقر ثيدح « ءاملا نم ءاملا امنإ باب 0 ضيحلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ٥ ، ٦٥.

 .ءاملا نم ءاملا امإ ظفلب ح ٣٤٣. ج٤ ص٧٥ ٢



  

 نوعبسلاو نماثلا لصفلا

 هسكعو سايقلاب ةنسلاو باتكلا خست 2

 دانتسال زوجي هنأ اهدحأ : لاوقأ ىلع سايقلاب صوصخلا خسن يف اوفلتخاو

 .'١)صن ىلإ سايقلا
 ىلع سايقلا ميدقت نم ارذح زوجي ال هنأ : اهيناث آ صنلا وه خسانلا ناكف :اولاق

 فالخب ايلج سايقلا ناك نإ زوجي اهنلاث ء'"!ةلمجلا ىف هل لصأ وه يذلا سمنلا

 تناكو - يلي - هنمز يف سايقلا ناك نإ زوجي عبارلا ،'"أةوقلا يف هنود هنإف يفخلا
 ءافتنال الم - يبنلا نمز دعب دج و ام فالخب و ةطبنتسملا فالخب ةصوصنم ةلعلا
 ٤. )ذئنيح خسنلا

 ينظلاو 2 ةينظ سايقلا ةلالدو ةيعطق صنلا ةلالد نأل ؛زاوجلا مدع اندنع حيحصلاو

 - ةباحصلا لمع نم رهتشا املو « فعضألاب ىوقألا خسني الف ، يعطقلا نم فعضأ
 اودج و نإف ثيداحألا نع ثحبلا يف نودهتجي اوناك مهنأ نم - مهيلع هللا ناوضر

 ةيمكحلا اياضقلا يف سمايقلا ىلعاودمتعا اودجي مل اذإف اداحآ ولو هب اولمع ائيش

 داحآلا ربخ نأل ؛ مهسايق اوكرتو هب اولمع كل دعب ربخ مهل نيبت اذإف { ةيلمعلاو

 .ملعأ هللاو ، هريغب فيكف ءاملعلا روهمج دنع سايقلا ىلع مدقم
_ 

 :يجابلا ديلولا وبأ لاقو ، ٠٨ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يلحملا هححص و يكبسلا نبا هب لاق )١(
 ٢ج (ماكحالا) يدمآلا لوق وهو ، ٠٣٤-٩٢٤ص (لوصفلا ماكحا) ةصوصنم هتلع تناك نإ زوجي
 .٠٩٢ص ه٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا : رظناو ، ٨٧١ص

 ءاهقفلا قافتا يجابلا ديلولا وبأ ركذو ، ٢٧٥ص ٣ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 2 ةلبانحلا هب لاق )٢(
 ©٩٨٢ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هازعو ، ٩٢٤ص (لوصفلا ماكحأ) هيلع لوصألا باحصأو
 جاهنم) نييلوصألا رثكأ نع ىضترملا نبا هاكحو روهمجلا ىلإ ڵ ٩٧٣ص (لئاسلا ةياجا) يناعنصلاو
 .١٩٢ص ٢ج (ديهمتلا) يناذولكلا : رظناو ، ٥٥٤ص (لوصولا

 (ماكحإلا) يدمآلا ، ٤٢٩ ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ، جيرس نياو يعفاشلا يطامنألا مساقلا وبأ هب لاق )٢(
 .٠٩٢ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ٨٧ص ٢ج

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٦٧١ص ٣ج (ماكحإلا) يدمالا ج٢ ص٨٠.
 وأ باتكلل هخسن امأ ، ىوقأ خسانلا نوكي نأ طرشب سايقلل اخسان هنوك زاوج ىلإ يزارلا رخفلا بهذو

 (لوصحملا) يزارلا هتحص مدع ىلع يأ . كلذ ىلع عامجإلا ىكحو { حصي الف عامجالا وأ ةنسلا ج٢

 ص٣٦٠ ، .عامجإلا ةياكح هيلع ركعت ةمدقتملا لاوقألا نكل
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 اذكو { صنب - مالسلاو ةالصلا هيلع -س هنمز يف دوجوملا سايقلا خسن روجيو

 .()هريغ سايقب زوجي
 موزل ملسن ال :انلق ، ٢) هما ودب موديف صن لإ دنتسم هنأل هخسن زوجي ال :ليقو

 .هيلع دنتسملا سايقلا ")كلذكف هخسن زوجي لب صنلا مكح ماود مزلي ال امك هماود . - ( . . ٠ . , ٠٠

 نم ىلجأ خسانلا نوكي نأ سايقلاب سايقلا خسن يف طرتشي :يزارلا مامإلا لاقو
 .'”نودألا يفكي الو ءالجلا يف يواسملاب يفتكي : يدمآلا لاقو 3‘ُخوسنمل

 ىلع ادنتسم مكحلا ناك نإ هنأل ؛ سايقب سايق خصسن حصي ال يدنع يذلاو

 سايق ىلع هدانتسا ناك نإو سايقلا ال ليلدلا خسانلاف سايقلا دنتسم وه يذلا ليلدلا

 نم ىوقأ سايقلل دنتسم كلذ دعب رهظ مث فعض دنتسم ىلع وأ يعرش دنتسم الي

 انخيشل تيأر مث ، يل رهظ اذك ، خ وسنم ال لطاب لوألاو يناغلا وه نسايقلاف لوألا
 نانوكي ال عامجإلاو سايقلا نأ اندنع حيحصلاف ك هلل دمحلاو 30٦ هقفاوي ام يملاسلا
 . ملعأ هللاو ئ (١٧)نيخ وسنم الو نيخسان

 )١( (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو ج١ ص٠.٢ ٤-٤٠٣ ، (ديهمتلا) ليقع نباو باطخلا يبأو ج٢
 ص٣٩٠ (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ج٢ ص١ ٩ ، (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو

 ج٢ ص١١٩٩ © ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ٢ ص ٨١ © يلحملا لالجلا هححصو

 باطخلا وبأ هدعب ام نود - ةليلتص - هنمز يف سايقلا خسن زوج نمو 5 ايلج خسانلا سايقلا نوكي نأ طرشب

 (ماكحإالا) يدمالا : رظناو بجاحلا نباو ةلبانحلا نم ليقع نباو ج٣ ص١٧٦.
 ضعب نع لبجلا يضاق نبا هاكحو . ١ ص٢ ٤٠ ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ئ رابجلادبع يضاقلا هب لاق ( ٢)

 ميلس لوق وهو & ١٧٥ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حَرش) راجنلا نبا ، مهنم راجنلا نيا هراتخاو ةلبانحلا
 ٢٩٣. ص ه٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، يزارلا

 .اذكف ب يف (٣)

 )٤( (لوصحملا) يزارلا ج٢٣ ص٢٥٩.

 .١٩٧١-٦٧١ص ٣ج (ماكحإلا)يدمآلل ماكحإلا يف مالكلا اذه دجامل (ه)
 (٦) ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ١ ص٩٣.

 )٧( ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلا هراتخاو { هعنم لإ ءاملعلا رثكأ بهذف عامجإلاب تباثلا مكحلا خسن امأ ١٧٢ ©
 ىضترملا نبا ىكحو ، ٨٩٦١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) روهمجلا نع لوقلا اذه بجاحلا نيا ىكحو

 ىضترملا نبا ، ٨٩١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم ) بجاحلا نبا ، هعنم ىلع عامجإلا يدهملاو يشرقلاو
 (دمتعملا) نيسحلا وبأ : رظناو & ٨٧٢ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا « ٣٥٤ص (لوصولا جاهنم) ج١ ص٤٠٠،
 ص ٣٢ج (ماكحإلا) يدمآلا .هتابثإ ىلإ مهنم ليلق بهذو ، ٥٥٢ص ٣ج (لوصحملا) يزارلا ١٧١٣.

 (ماكحإلا) يدمآلا . نايأ نب ىسيعو ةلزتعملا ضعب هزاجأو ، هعنمي روهمجلا نإف عامجإلاب خسنلا امأو ج٣

 (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا آ ٩٩١ص ٢ ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا إ ١٧ ٤ص
 ١ ص٤ ٤٤. ح (جاهنملا جارعم) يرزجلا . ٥ ٧ص ٢ج (لوصحلملا) يزارلا \ ٤٥ ٦ص



  

 نوعبسلاو عساتلا لصفلا

 هسكعو قوطنتلا نود ىوحفضلا خست 2

 يواسملاو ىلوألا : هيمسقب ةقفاوملا موهفم يهو باطخلا ىوحف خسن زوجي
 نأل موهفملا نود قوطنملا خسن وهو ئ ١) )رسكعلا روجيو ئ قوطنملا اهلصأ ءاقب عم

 ميرحت خسنك « رخالا نود امهدحأ خسن زاجف نارياغتم نالولدم هلصأو ىوحفلا

 الك يف خسنلا زوجي ال :ليقو « سكعلا اذكو فيفأتلا ميرحت نود نيدلاولا برض

 ةافانمل رخالا نودب امهنم دحاو خسني الف 5 هلصأ مزال ىوحنفلا نأل ")نيهجولا

 ع انتمال  اهئاقب عم ىوحفلا لصأ خسن عنتمي : بجاحلا نبا 9 اقو ا امهنيب موزللا كلذ

 لصفو ،'")موزلملا يفن عم مزاللا ءاقب زاوجل يناثلا فالخب مزاللا يفن عم موزلملا ءاقب

 ايهنم هنوك يف اهلصأ مكح نم ىلوأ ىوحفلا مكح نكي مل نإ : لاقف جاهنملا بحاص

 هنوك يف اهلصأ خسن زوجي امك اهلصأ نود ىوحفلا خسن زاج هب ارومأم وأ هنع

 ) اهنود اهلصأ خسن زوجي امك اهلصأ نود ىوحفلا خسن زاحج هب ارومأم وأ هنع ايهنم

 .)ه تيتملايَر ن وشر ىنكلو ةكس ي يلف :ىلاعت هلوق كلذ لانم
 بوج و ىوحفلاو ، نيتئامل نيرشع تابث بوجو لصألاف ، ىوحفو لصأ انهاهف

 ) لصالا نود ةرشعلل دحاولا تابث وهو { ىوحفلا خسن زوجيف ئ ةرشعل دحاو تابث

 مكحلا يف نييوتسم اهلصأو ىوحفلا ناك املف ي نيتئامل نيرشعلا تابث بوجو وهو

 هجو ال ذإ هبحاص نود امهيأ خسن زاج رخآلا نود رمألاب امهدحأل ةيولوألا يأ
 خسن زوجي الف مكحلاب اهلصأ نم ىلوأ ىوحفلا تناك نإو ، كلذ عنم يضتقي

 نود نيدلاولل هوحنو برضلا ميرحت خسنك كلذو & مكحلاب ىلوأ يهو ، ىوحنفلا

 راجنلا نبا . يوامربلاو راجنلا نباو ، ٢٨ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق ()
 .٧٧٠۔-٦٧٥ص ٣٢ج (رينملا بكوكلا حرش)

 حرشي جاهنملا) يواضيبلا مالك رهاظو ، ١ ص٠.٤ ٤٠٥٤ ج (دمتعملا) يرصبلا ينسحلا يبأ لوق وه )٢(

 .٣٢٧٢ص (لئاسلا ةباجإ) رثكألا ىلإ يناعنصلا هبسنو ، ٦٤٤ص ١ ج (جارعملا

 حرشب ريرحتلا) مامهلا نبا لامكلا رايتخا وهو & ٠ ٢ ٠ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا )٢(
 ١ ٦٢-٢١٥. ٤ص ٣٢ج (ريسيتلا

 ٦٥. مقر ةيآ (ةيندم) لافنألا ةروس ميركلا نآرقلا )٤(
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 فينأتلا مرحيو امكح ظلغأ وهو ، امهبرض حابي نأ ديعبلا نم هنأل ، امهل فينأتلا
 نود ىلوألا ىنعم اهيف نوكي ثيح ىوحفلا خسن حصي الف } فخأ وهو امهل

 امأو ")حيحصلا وه اذه : جاهنملا بحاص لاق } ةضقانملا نم اعون هيف نأل اهلصأ
 هانمدق امك قالطإلا ىلع اهلصأ نود ىوحفلا خسن عنم راتخا دقف بجاحلا نبا
 .ملعأ هللاو 3‘")ىلاعت هللا همحر - يخامشلا ردبلا كلذ ىلع هعبتو

  

 )١( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٤٣٩.

 ةباجا) صاصرلا دمحأ ىلإ يناعنصلا هازعو ، ٢٨٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلا هب لاقو )٢(
 ١٨٩. ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا © ٣٧٢ص (لئاسلا

 ٢ج (ماكحإلا) رثكألا ىلإ يدمآلا هازع ث هل هعبات اهنأل ىوحفلا نود لصألا خسن روصتي ال هنإ : ليقو
 .٦٣ص ٢ج (لوصحملا) يزارلا :رظناو ى ٩٧١ص

 ۔-٤. ٤ص ١ ح (دمتعملا) نيسحلا وبأ . لصالا نود ىوحنفلا خسن زاوج لإ رابجلادبع يضاقلا بهذو

 .٣٢٧٢ص (لئاسلا ةباجإ) ، يجحذملا ديز نب هللادبع هيقفلا نع يناعنصلا هاكحو ٤.٠٥



 حست

 زوجيالو ، هلصأ نودب هخسنو قوطنملا هلصأ عم ةفلاخملا موهفم خسن زوجي
 عفتري الو ا هعافتراب عفتريف هلصأل عبات موهفملا نأل اذه هموهفم نود لصألا خسن

 ٢ ءاملا نم ءاملا اممإ ثيدح هلصأ نود موهفملا خسن 9 اشم ١ )هم وهقم عافتراب لصألا

 اهبعش نيب لجرلا دعق اذإ ثيدحب خسن ، لازنإلا مدع دنع لسغ ال هنأ هموهفم

 يف ةاكزلا بوجو خسني نأ اعمامهخسن لاثمو ، مدقت امك ثيدحلا "!عبرألا
 رمألا عجريو ، موهفملا يف قباسلا ثيدحلا امهيلع لادلا ةفولعملا يف هيفنو ةمئاسلا
 نإ لعفلل ميرحت نم ع رشلا دعب ماعلا ليلدلا هيلع لد امم لبق ناك ام ىلإ ةفولعملا يف

 ةلأسم يف مدقت ام ىلإ ةمئاسلا يف عجري امك ، ةعفنم ناك نإ هل ةحابإ وأ ةرضم ناك

 يعطقلا ليلدلا وهو صنلا خسن زوجي الو هرخآ ىلإ زاوجلا يقب بوجولا خسن اذإ
 . صنلا ةمواقم نع موهفملا فعضل موهفملاب

 امأو ،ثقطنلا ىنعم يف موهفملا نأل :لاق زاوجلا يزاريشلا قاحسإ وبأ ححصو
 زوجيو 7 هلثم ةينظ هتلالد ةفلاخملا موهفم نأل موهفملاب هخسن زوجيف ينظلا ليلدلا
 امنإ ءاضقلا نأل :لاق هيف مهضعب فلاخو &‘©اضقلا ظفلب ناك ولو ءاشنإلا خسن

 . هرما :يأ "هركل ادن الأ كر ىَستَو » :وحن 0"ريغتي ال اميف لمعتسي
 لوصألا يف نوكي الو نييعرفلا نييعرشلا يهنلاو رمألا يف نوكي امنإ خسنلا نأ ملعا

 لصالا خسن امأو :يزارلا رخفلا لاقو ، ١٤٩ ص ٣ج (ماكحإلا) رثكألا نع لوقلا اذه يدمآلا ىكحو ))
 ةلاحم ال عبتلا لاز عوبتملا لاز اذإو ، لصألا عبت ىوحفلا نأل ، ىوحفلا خسن يضتقي هنإف ، هدحو
 روكشلادبع نبا زوجو ، ٥١٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا :رظناو ، ٣٦ ٠ص ٣ج (لوصحللا)
 .٧٨ص ٢ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ىوحفلا نود لصالا خسن

 .ابيرق هجيرخت قبس )٢(
 .ابيرق هجيرخت قبس )٣(
 ٥١. ٢ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا )٤(

 )٥( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص٨٤.

 ( ٦ ) .قباسلا عجرملا

 )٧( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢٢.
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 .() 4 ك هللا وه لق ظ وحن ديحوتلاب رمألاك
 ٠ ٠ و ۔ سر ٥ ص

 تافص يف الو { ٦) 4 هغالث أولوُمَت ال 7 2 ىلاعت هلوق يف ثيلثتلا نع يهنلاكو

 الاذكو ئ ماكحألا هذه خسن زوجي الف { لولحلاو ميسجتلا نع يهنلاك يرابلا

 ربخلا ةغيصب ادرو ولو نييعرفلا ىهنلاو رمألا يف امنإو ، ةيلقعلا ماكحالا ر زوجي
 كلذ يف قاقدلا فلاخ و & نصب رتيل :يأ ؤ ×”ه4ےرتب دري تنَمَلطَمْلأَو

 اوموص 0 ادبأ اوموص : ٦: )وحن هريغو دييأتلاب ليق نإاذنكو )ظفللا ىلإ ظ

 .‘٧)ميتحتلا هلثمو دييأتلل فانم خسنلا نأل زوجي ال :ليقو

 امك س هدوجو ىلإ اولعفا دارملا نأ خسانلا دوروب نيبتيو ، كلذب ملسن نال : انلق

 بجاو موصلا :ل اق نإ كلذكو ا قحلا يطعي نأ ىلإ :يأ ل ادبأ ى كمعيرغ مزال : لاقي

 عنم ثيح بجاحلا نيال افالخ 3 هخسن زوجي هنإف ، ءاشنإ هلاق اذإ ، ادبأ رمتسم
 ديق هلبق اميف ديبأتلا نأ امهنيب قرفلاو 3 ادبأ اوموص :هلوق وهو 'زهلبق ام نود هخسن

 .هل رث الو رارمتسالاو بوج ولل د ديق هفو 2 لعفلل

 " هللا لع لاحم كلذ و & هضيقنب ربخي مث

 اميف ىلاعت هللا نم وحملا زاوج لبقتسم نع ناك نإ ريغتي امم ناك نا إ زوجي : : ليقو

 بسنو ، ضام نع ريخلا فالخب ٨ تيقبو اتماع ةللا اوخميل: هلوقل هردقي
 ١٠. ... يضاقلل لوقلا اذه

 ١. مقر ةيآ (ةيكم) صالخإلا ةروس ميركلا نآرقلا )١(
 ١٧١١. مقر ةيا (ةيندم) ءاسنلا ةروس مركلا نآرقلا )٢)

 .نهسفناب ةدايز ب يف )٣(

 ٢٢٨. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )٤(

 .٥٨ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٩٨٤ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا )٥(

 .لثم ب يف )٦()

 . ٤٩ ١ص ١ج (عمللا حرش) نيملكتملا ضعب ىلإ يزاريشلا قاحسإ وبأ هازع ()
 .٩٨١-٨٨١ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا )٨(

 ٣٩. مقر ةيآ (ةيندم) دعرلا ةروس ميركلا نآرقلا (3)
 ٢٤٣. ص ٢٦ج (جاهبإلا حرشب جاهنملا)يواضيبلا )١٠(

  



  

 رگرگرت

 فلأ هموق يف حون ثبل :هللا لوقي نأ زاوجل - اضيأ - يضاملا نع زوجي : ليقو
 ١. 'يدماآلاو يزارلا هيلعو { اماع نيسمخ الا ةنس فلأ ثبل : لوقي مت ( ةنس

 نم لقئأب خسنلا زوجي له اوفلتخاو ، اقلطم زئاج ريغ ربخلا خسن نأ ىلع روهمجلاو
 رسع ىلإ لهس نم لاقتنالا يف ةحلصم ال هنأل :اولاق '"ةلزتعمل ضعب كلذ عنمف ؟خ وسلا
 نب رييختلا خسنك كلذ عقو دقو & ةحلصملا ةياعر ميلست لعب ولو كلذ ملسن ال : انلق {

 م
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 "% ةيدف هنوقيط تكربزلا لعو ظ :ىلاعت هللا لاق & موصلا نيعتب ةيدفلاو ناضمر موص

 .'ث)فكلذ يف ةحلصم ال ذإ ةلزتعملا ضعب هعنم و ، لدب الب خسنلا زوجيو { خلإ

 ل : يعفاشلا لاق ؟عقاو خسنلا اذه له اوفلتخاو ، ةحلصملا موزل ملسن ال :انلق
 يف - ي - يبنلا ةاجانم ىلع ةقدصلا ميدقت بوجو خسنك ")عقو :ليقو ،‘"عقي ه _ نلك _ .)إ ةاا. 2 . . -.. ١ة. ,-)

 لد امم ىلوألا هتلاح ىلإ رمألا عجريف لدب هبوجول سيل ذإ :6" لوملا تيج اق
 .ةعفنم تناك نإ ةحابإ وأ ةرضم هيف ناك )نإ لعفلل ميرحت نم ماعلا ليلدلا هيلع

 - انه- قداصلا زاوجلا وهو هل لب بوجولل لدب ال هنأ ملسن ال : انلق

 هللاو ، زاوجلا ليلد ع وقولا نأل هزاوج حيحصلاف ، بابحتسالاو ('٠حابإلاب

 .ملعأ 0١ ')ىلاعت

 .٨١٩١-٧٥٠٥١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ٢٢. ٥ص ج (لوصحلملا) يزارلا

 يزارلا رخفلاو ، ٠١١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلاو ، ٤٩ ٤ص ١ج (عمللا حرش) يزاريشلا هاكحو )٢(
 (عمللا حرش) ةيعفاشلا ضعب نع يزاريشلا هاكح امك 0 رهاظلا لهأ ضعب نع[( ٣٢٠ ص ٢ج (لوصحلملا)

 .٧٨ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ، ٤٩٤ص ١ج

 ١٨٤. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ميركلا نارقلا )٣(

 .٧٨ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ، ٣٨ ٤ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ )٤(
 . ٧٨ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ١٠ ٩ص (ةلاسرلا) يعفاشلا . يكبسلا نبا كلذ ىلع هقفاوو ()

 .٦٢٣٢ص ٥ج (طيحملا رحبلا) روهمجلا نع يشكرزلا هاكح )٦(

 ١٦. مقر ةيآ (ةيندم) ةلداجملا ةروس ميركلا نآرقلا )٢(
 .وأ ب يف (٨)

 .هنأل ب يف )٩(
 .ةحابإلل ب يف )١٠(

 .ةطقاس ب يف ىلاعت )١١(
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 نوتامتلاو يداحلا لصفلا

 ةلمجلا ةب عقاو هنأو خسنلا ىلع مالكلا "ايف

 ةيوسيعلا الإ كلذ يف دوهيلا تفلاخ و ، نيملسملا عيمج دنع ةلمجلا يف عقاو خسنلا

 اورقأ يناهفصألا ىسيع يبأ باحصأ مهو © عقاو زئاج خسنلا ناب اوفرتعا مهنإف « مهنم
 برعلا مهو ةصاخ ليعامسإ ينب ىلإ ثعب :اولاق مهنكل - ةلي دمحم انيبن ةثعبب
 رصق هنأ اصيصخت خسنلا ىمس ‘"”بهذملا يلزتعم وهو ")يناهفصألا ملسم وبأو {

 صاخشألا يف صيصختلاك نامزألا يف صيصخت وهف { نامزألا ضعب ىلع مكحلل
 نأ قحلاو ، روهشملا همساب هركذي مل ثيح هدوجو يف ةفلاخم كلذ هنم مهضعب دعف ك
 هنأ راتخملاو 3 يفرعلا همسا ريغب هامس نكل الصأ هدوجو ركني ل وهف ؤ يظفل هفالخ

 يتلا ةروصلا لصألاب دارملاو ، هعافتراب عرفلا مكح هعم عفترا لصألا مكح خسن اذإ
 كلت ىلع لومحملا مكحلا وه ع رفلاب دارملاو ، يعرشلا ليلدلاب ةنرتقملا اهيلع سيق

 هب تبث يتلا ةلعلا نأل كلذو ، اصن هيف دراولا ليلدلا مدعل امهنيب عماجب اسايق ةروصلا
 .لصألا عافترا عم ع رفلا ءاقب حصي الف ، لصألا ءافتناب يفتنت عرفلا مكح

 عرفلا نأو ، تبثم ال هل رهظم سايقلا نأل ؛ هلصأ خسن ولو ىقبي : ةيفنحلا تلاقو
 .ى وحفلاك مكحلل ال ةلالدلل عبات

 اقلطم مكحلا لوزيف ، ةربتعملا ةمكحلا لاوز مكحلا لاوز نم مزلي هناب بيجأو
 .ملعأ هللاو ، ةمكحلا ءافتنال

 .ب نم ةطقاس يف )١(

 يدمآلا :رظناو ، ٤٢٩ ص (لوصرولا جاهنم) ةيخسانتلاو ةيمامإلا ةالغ نع ىضترملا نبا هاكحو )٢(
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٢٠٣ص ٣٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٧٢١ص ٢ج (ماكحإلا)
 .٨٨ص ٢ج (يلحملا

 (٣) ةنس دلو ى يناهفصالا رحب نب دمحم 7 ملسم وبأ ٢٥٤ ناهفصأ لها نم لاو ذ ملسم وبأ هتينك . ه ©

 ةنس يفوت { وحنلا يف باتكو ، خ وسنملاو خسانلاو ، ليوأتلا عماج : هتافلؤم نم ، باتكلا رابك نم يلزتعم
 ٢ ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٨٣٥ص ١ج (نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح .ه ٠ ٥ ، مجعم) ةلاحك

 (نيفل؛وملا ج٩ ص٩٧.

 تباثلا عرفلا مكح ىقبي ال سايقلل لصألا مكح خسن اذإ : هصن ام هحرشو توبثلا ملسم يف هتدجو يذلا )٤(
 ال نأ سايقلا ةحص يف ةيفنحلا طرتشا دقو ةيفنحلا ىلإ اذه بسنو ىقبي ليقو لصالا اذه ىلع سايقلاب
 هاش داي ريمأ ٦٨ص ٢ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا .اخوسنم لصألا مكح نوكي
 .٧٨٢ص ٢٣ج (ريرحتلا ريسيت)



  

 ٭ ٭ ٭ 3 لوصألا لوصق « < <

 ؟هايإ مهل - ٍقيتَي - هغيلبت لبق ةمألا قح يف خسانلا مكح تبني له اوفلتخاو

 .اهب مهملع مدعل مهقح يف تبصي ال هنأ راتخملاو

 مئانلا قح يف تبني امك ""'لانتمالا ىنعممبال ةمذلا يف هرارقتسا ىنعمب تبثي : ليقو

 نم نكمت نإ هغلبي مل نم الذكو ، هغلب نم قح يف تبثي غيلبتلا "دعبو ةالصلا تقو
 هبو ، ملعأ هللاو ، مدقملا فالخلا ىلعف هنم نكمتي مل نإو © هكاردإ يف رصق هنكل هملع

 .ليكولا معنو هللا انبسحو 2 (؟قيفوتلاو نوعلا
 يف ةفص وأ عوكر وأ ةعكر ةدايزك مدقتم صن ىلع ةدايز تدرأ اذإ "هنا ملعاو

 اخسن ةدايزلا كلت تسيلف دح دلج يف تادلج ضعب وأ نيميلا وأ ةرافكلا ةبقر

 تعفر له فالخلا راثمو ،‘آ»هل خسن اهنإ : مهلوق يف ةيفنحلل افالخ هيلع ديزملل
 ؟ايعرش امكح ةدايزلا كلت

 امب رمألا نأ ىلإ ارظن هعفرت اهنأ ةيفنحلا دنعو « خسنب تسيلف ، هعفرت مل اندنعف
 .ىضتقملا كلذل ةعفار يهف اهكرت يضتقي اهنود

 فالخلا كلذ ىلع ينبنيو « هريغ كرتلل يضتقملاو & اهكرت ءاضتقا ملسن ال : انلق

 نأل ةخسان اهاري نم دنع ةيعطقلا صوصنلا ىلع ةدايزلا ىف داحآلا ربخب لمعي ال هنأ
 ركبلا ثيدح يف تدرو يلا دلجلا ىلع بيرغتلا ةدايزك يعطقلا خسني ال ينلا

_ « 

 حرش) ةلبانحلا نع راجنلا نبا هاكحو ٠ ٩. ص ٢٦ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق )١(

 ٨٩. ص ؟ ج (تومحر لا اوف) ةيفنحلا نع يراصناألاو {©=.٠٨٥٠ص ج (رينملا بكوكلا

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا هاكح ج٢ ص٩٠.

 .ةسومطم أ يف دعب )٢(

 .أ نم ناتطقاس قيفوتلاو نوعلا )؛)

 .نأ ب يف ()

 حاوف) يراصنألا ، ٢٦ ٠ص ٢ج (رارسألا فشك) يراخبلا « ٢٨ص ٢ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا )٦(
 .٢٢٢ص (لوصحلا ليهست) نيمأ دمحم يقشمدلا ٢٩!-١٩ص ٢ج (تومحرلا

٣ 

 ع
2 

 م <:::

.
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 ")نيلجرلا ةداهش ىلع نيميلاو دهاشلا ةدايزكو &‘'»هاع بيرغتو { ةئام دلج ركبلاب
 للم - هنأ دواد يبأو ملسم ثيدح نم تبنت ةدايزلا هذه نأل « نيتأرملاو لجرلا وأ
 ."نيميلاو دهاشلاب ىضق -

 صنب اهضعب نأل ةيعطق اهيلع ةديزملا ىلوألا ةلدألاو داحآب تبنت تادايزلا هذهف

 3 اهارت امك اذكه نيتدهاشلاو دهاشلا وأ نيدهاشلاك صنو رتاوتب اهضعبو دلجلاك

 ديزملاو ديزملا نم الك نأ رخآ جهنمو ، داحآلا قيرطب تتبث تادايزب اهخسن حصي الف

 مكحت هلاطبإ و ، نيليلدلا دحأل لاطبإ اهضعب خسن يفف ، لوألا ريغ ليلدب تتبث هيلع
 ةجح ال ذإ لوألا لاطيإب ال لوألا ىلإ يناثلا مكحلا مضب انرمأ عراشلا نأل 3 ليلد لب

 .هريغ نم الو هنم كلذ ىلع

 بجو هيلع رصتقا ول ثيحب هيلع ديزملا تريغ نإ ةدايزلا نإ :لاقف مهضعب لصفو
 ةدايزك هيلع ديزملا ريغت ل نإو ، خسن يهف - الثم - برغملا يف ةعكر ةدايزك هفانئتسا

 .‘٠)خسن نوكت الف ىنزلا دلج يف بيرغتلا

 يهف رخفلا يف نيتعكر ةدايزك داحتا لاصتا هيلع ديزملاب ةدايزلا تلصتا نإ : ليقو

 ص {ا٧٩٥©٨٩٠٥ ثيدح ي ماكحألا باب ح ماكحألا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا هجرخأ )١)

 ٢١ج 7 انزلاب فارتعالا باب ، دودحلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلاو « 1٣٦٥
 6؛!١٠ص ١١ ج 0 انزلا دح باب 0 دودحلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو © ٠٤١ص

 ٢ج ث ٢٥٤٩ ثيدح ء انزلا دح باب { دودحلا ، مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو 3 هل ظفللاو
 نم اهمجرب - الم _ يبنلا رمأ يتلا ةأرملا يف باب ، دودحلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو ۔١٢٢ص
 مجرلا يف ءاج ام باب ، دودحلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو آ ٦٥٢ص ٢ج ٤٤٤٥ ثيدح ي ةنيهج

 .١٤ص ٤ج ، ١٤٣٨ ثيدح « بيثلا ىلع
 .نيلجر ب يف )٢)

 باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) دهاشو نيميب ىضق - ولي - هللا لوسر نأ ظفلب ملسم هجرخأ )٢(
 .٤٤٢ص ٢٦١ج !١٧١ ثيدح ي دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب 3 ةيضقألا

 ٣ج & ٢٢٧٠ ثيدح ج نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب ى ماكحألا ا مجعملا (ةجام نبا نتس) ةجام نباو

 ء ٢٦١٠ ثيدح دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب ح ةيضقألا باتك (دواد وبأ ننس) دواد وبأو . ١٢ ٢ص

 ثيدح « دهاشلا عم نيميلا يف ءاج ام باب { ماكحألا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ء ١٧٣ ص ٢ج
 .٢٦!٧)ص ٢ج . ١٣٤٧

 (لوص رلا جاهنم) ىضترملا نبا هححص و( ١ ص٥ ٠ ٤ ح (دمتعملا) نيسحلا وبأ . رابجلادبع يضاقلا هب لاق ) ( ٤

 .٢٩ص ٢ج (تومح رلا حتاوف) يراصنألا ، ٦٨١ص ٣٢ج (ماكحإلا)يدمالا :رظناو ، ٤ ٥٤ص



 ءزج صقن يف فالخلا اذكو 5'_'الف فذقلا دح يف ةدلج نيرشع ةدايزك الإو خسن
 ؟اهل خسن وه له ءوض ولا صقن وأ ل ةعكر صقنك اهطورش نم طرش وأ ةدابعلا نم

 .هميرحت دعب هبوجو وأ هزاوجل صقانلا كلذ ىلإ ارظن 0"معن :ليقن
 طرشلا وأ ءزجلا كلذل لب لكلل اخسن صقنلا نوكيال : ةيعفاشلا روهمج لاقو

 الو ،')طرشلا صقن فالخب خسن ءزجلا صقن : ليقو ،‘"كرتي يذلا وه هنأل ؛ طقف

 .هلصفنمو خلصتم نيب قرف
 ال صقنلا اذكو 5 هيلع ديزملل اخسن تسيل ةدايزلا نأ نم هانمدق ام حيحصلاو

 .ملعأ هللاو '}نييلوصألا روهمج اذه ىلعو ، يقابلل اخسن نوكي

 عامجإلا اهدحأ :هوجو نم هرخأت ملعيو { هنع هريخأتب مكحلل خسنلا نيعتيو .

 .هرخأت ىلع ليلد نم مهدنع ماق امل كلذ نع رخأتم ليلدلا اذه نأ ىلع اوعمجي نأب

 لوقي وأ ، كلذل خسان ليلدلا اذه : -ملسؤ هيلع هللا ىلص - ىبنلا لوقي نأ اهنمو
 هلوقك & هولعفاف اذك نع تيهن تنك : عراشلا لوقي نأ اهنمو ، كاذ دعب اذه

 اهنمو ،'٦ارجهاولوقت الو اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك :-ي

 لبقتسملا يف هيلع ديزملا مكحل ةريغم ةدايزلا تناك نإ :ليقو ، ٧١١ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا هب لاق )١(
 يدمالا . يرصبلا هللادبع وبأو يخركلا هب لاق & اخسن تناك دحلا ىلع لبقتسملا يف بيرغتلا ةدايزك

 .٥٤٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا س ١٦٨١۔-٥٨١ص ٣ج (ماكحإلا)
 )٢( (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ٢٩١١ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا . نيملكتملا ضعب بهذم وه ج٣

 ص٤ ٥٨ ، (تومحرلا حتاوف) يراصنألا يلعلادبع هراتخاو ج٢ ص١٤.

 وه : راجنلا نبا لاقو 6 ٤٩ص ٢ ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نب نيدلا بحح هراتخاو (٣)

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ٨٥٨ ٤ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا دنع حيحصلا
 ٩١٣. ص ٢ج (يلحملا

 )٤( (ماكحإلا) يدمآلا ، ٥١٤ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ 2 رابجلادبع يضاقلا نع يكح ج٢ ص١٩١٩٢١.

 رحبلا) يشكرزلا « ٢٩٦١ص © ٥٨١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا { ٤ ٥.٠ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ )٥(

 يملاسلا إ ٤٨٥ص ، ١٨٠٥ص ٣ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٥١٣-٦٠٣ص ٥حج (طيحملا

 .٨٧٢ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش)

 اوكسمأف ثالث قوف يحاضالا موحل نع مكتيهنو 3 اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن ظفلب ملسم هجرخأ )٦(
 كو هبر - ةقلم - يبنلا ناذنتسا باب { زئانجلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم مكل دب ال ام
 باب { زئانجلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأ هجرخأو ٥ . ص ٧ج ، ٩٧٦ مقر ثيدح { همأ ربق ةرايز يف

 ةرايز باب { زئانجلا باتك (ىربكلا ننسلا) يقهيبلاو « ٨١٢ص ٣ج ، ٢٢٣٥ ثيدح ي روبقلا ةرايز يف
 .٧٧ص ٤ج ى روبقلا
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 << > > لوصخل ا لوصف ٭ »

 الوأ هركذ ام فالخ ىلع ءيشلا ركذي ناب لوألا فالخ ىلع يناثلا رصنلا دري نأ

 اهنمو } اذك ثيدح نع قباس اذك ثيدح نإ : ثيدحلا يوار لوقي نأ اهنمو 3
 اذك ماع وأ اذك موي وأ اذك ةوزغ يف عقو اذك ثيدح نأ ملعي نأك خيراتلا ملعي نأ

 .هذك تقو يف اذك ثيدحو

 هب تبثي الو هل رثأ الف كلذل خسان ثيدحلا اذه نإ :يوارلا لوق امأو

 لوقي نأ نم هنوصت هتلادعف الدع ناك اذإ هنإ :اولاق '"يمعازل افالخ "خسنلا
 .هدنع تبث ام فالخب

 هللاو هداهتجا يف هديلقت انمزلي الو © هنم داهتجاب نوكي نأ زوجي هدنع هتوبن : انلق

 ىلصو & ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « قيفوتلاو نوعلا هبو « ملعأثىلاعت
 باتكلا ثحابم يف لوالا باتكلا مت ، اميلست - ةلي دمحم انيبنؤ انديس ىلع هلل
 دمتسن هللا نمو ، اهثحابمو ةنسلا ىف يناثلا باتكلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو زيزعلا
 . .قيفوتلاو نوعلا

  

 عمج) يكبسلا نبا ، ٧٩٦١ص ٣٢ج (ماكحإلا) يدمآلا { ٨١٤ص ١ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ )١(
 جاهنم) ىضترملا نبا س ٣١ ٨ص ٥ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 ةعلط حرش) يملاسلا ڵ ٥٩ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا يلعلادبع ، ٨٥٤ص (لوصولا
 ١ ص٩ ٩. ح (سمشلا

 )٢( (ىفصتسملا) يلازغلاو آ ٨١٤ص ١ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو ج١ ص٨!١٦ 0
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو آ ٧٩١ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلاو ج٦٢ ص٩٤ ،

 ح (سمشلا ةعلط حرش) رثكالا نع هاكحو يملاسلا و ١ ص . ٣٠ . يشكرزلا روهمجلا نع يكحو

 (طيحملا رحبلا) ج٥ ص٢٢١ .

 جاهنم) ىضترملا نبا \ ٥٩ص ٢ ج (تومح رلا حتاوف) يراصنألا . يرصبلا هللادبع يبأو ةيفنحلا لوق وه )٣(
 . ٠ ٣ . ص ١ ح (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ٤ ٤ ٧٠٥ص (لوص رولا

 .ةطقاس ب يف ىلاعت )٤(



  

 يناثلا باتكلا

 ةيوبنلا ةنسلا ثحابم 2

 نونامثلاو يناثلا لصفلا

 ريرقتو لعقو لوق ىلإ مسقتت اهتأو اهشيرعت

 راكنإلا نع فك ريرقتلا نأل ؛ هتاريرقتو هلاعفأ و _ لع _ يبنلا لاوقأ يمهو

 .حيحصلا ىلع لعف فكلاو
 ولو بنذ مهنم ردصي نأ نوموصعم - مالسلاو ةالصلا مهيلع _- ءايبنألا نأ ملعا

 زاجأو ، بنذ مهنع ردصي نأ نع ىلاعت هللا ىلع مهتماركل حيحصلا ىلع ةريغص
 ةقرسك لاحلا ةسخ ىلع ةلاد نكت مل نإ ادمعال اوهس مهنع ةريغصلا رودص رثكالا
 ةسخلا ىلع لد ام ناف { كلذ هبشأ امو ةرمثب ولو نزولا يف فيفلطتلاكو ةمقل

 ريغ لعفي وأ لوقي ال هتمصعل - الع -دمحم انيبنف ، فيرشلا مهبصنممي قئال ريغ

 هلاوقأ عيمج يف هعابتاب هب يسأتلا هتمأ ىلع بجيف ىلاعت هللا دنع نم هب رومأملا قحلا

 نم ءيش راكنإ نع هتوكس اذكو- لص _ هل ةيصوصخلا ليلد مقي مل ام ('هلاعفأو

 يضاقلل افالخ حيحصلا ىلع لعافلاو لئاقلا ريغ معيف زاوجلا ليلد لعف وأ لوق
 هنأب بيجأو معي يتح باطخب سيل توكسلا نأل :لاق ").هريغ معي ال هلوق يف
 .معيف باطخلاك

 قح يف مدقتملل خسان ملع نإ امهنم رخاتملاف هلوقو -ل هلعف ضراعت نإو
 © ةيصوصخلا لمتحي لعفلا نأل "")لوقلاب لمعلا حصاألاف خيراتلا لهج نإف ةمألا

 لوقلا نوكي نأ الإ امهنم دحاوب لمعلا نع فقوي :ليقو 3 ) ( اعفلاب لمعي :ليقو

 .ةيلبجلا لاعفالا ج رخيف { عيرشتلا اهب دصق يتلا يأ )١(

 ٦١٩. ص ٢ ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا كلذي حرص امك ىنالقابلا يضاقلا يأ (٢)

 نباو ، ١٥٢-٠٥٢ص ٣ج (ماكحإلا)يدمآلاو ، ٣٦ ٠ص ١ج (دمتعملا) يرصبلا نسحلا وبأ هب لاق )٢(
 ١- ٨٤ص ٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلاو ، ١٠ ٠ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 يناكوشلاو ، ٣٩ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلاو « ٢٠٢ص ٢ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نياو ٩

 ٥٠١. ص ٦ج (طيحملا رحبلا) روهمجلا نع يشكرزلا هاكحو ٠ ١٤ص (لوحفلا داشرإ)

 يبأ رايتخا نع لقنو :يشكرزلا لاقو ، ٥١٣ص (لوصفلا ماكحإ) ذادنم زيوخ نبا ىلإ يجابلا هبسن )٤(
 ٥٠٩. ٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) بيطلا



  

 موص دحاو لك ىلع بجي :لاق اذإ امك ،‘"اصنال - ةي هيف "ارهاظ ماعلا
 هنع رخأت وأ هيلع مدقت ، هقح يف ماعلا لوقللاصيصخت نوكي لعفلاف « ءاروشاع

 المع هيف نأل خسنلا نم نوهأ صيصختلا نأل ، ذئنيح خسنالو ، كلذ لهج وأ

 . ملعأ هللا و © اعم نيليلدلاب
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 قايس نم ايلصأ ادوصقم نكي مل ىنعملا اذه نأ الإ هتغيص سفنب ةرهاظ ةلالد هانعم ىلع لد ام :رهاظلا )١( ث

 نم يلصألا دوصقملا وه هانعم ناكو ، ةحضاو ةلالد هانعم ىلع لد يذلا ظفللا وهف صنلا امأ ، مالكلا .
 ٢-٢٣٢٣. ٢٣ص (هقفلا ل وصأ) لضاف .د . اماع ناك نا صيصختلا هلامتحا عم مالكلا قوس هبح

 ركي يبأ يضاقلا ىلإ يريشقلا نبا هازعو ، ٣١ ٦۔=٥١٣٢ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ديلولا وبأ هب لاق / )٢(
 .٢٥ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، يناعمسلا هب لاقو ، هرصنو :هت

:
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 نوتامثلاو ثلاتلا لصنقلا

 ءاشنالا نيبو هتيب قرفلاو ربخلا ىلع مالكلا 2

 ةيهاملا ركذ بلطل ناك نغف ، بلط وهف ابلط هعضوب دافأ نإ ، مالكلا نأ ملعا
 اهنع فكلا ليصحت وأ ةيهاملا ليصحت بلطل ناك نإو ؟اذه ام وحن ماهفتسا وهف

 كلذ ردص ولو « يناثلا يف دعقت الو ، لوألا يف . مق : وحن ، يهن يناثلاو رمأ لوألاف
 يواسملا نم وأ الاؤس يمس نودألا نم ردص نإ :ليقو & يواسملا وأ نودألا نم

 ابلط دافأ وأ ئ قلاط تنأ : وحن ( الصأ ابلط دفي ءاوس ءاشنإو هيبنت وهف هلولدم يف

 ال :ليقو ‘ ينع وفعي هللا لعل {| دوعي بابشلا تيل وحن يجرتلاو ينمتلاك همزالب

 : مساق نبا لاقو ،''هلوصحب قوثو ال ءيش باقترا وه امنإو ، يجرتلا يف بلط
 :لاق نم مهنمو - نونلا حتفب - ينمتملا بلطل هنإ :لاق نم مهنمف ينمتلا يف اوفلتخا
 .'٢)ه أ . بلطلا اهمزلي ةيناسفن ةلاحل هنإ

 رومأل هبذك وأ هقدصب عطقي دقو 3'")ربخلا وهف بذكلاو قدصلل المتحم ناك نإو

 الك نأل :اولاق مدعلاو دوجولاو ملعلاك ربخلا فيرعت نع موق فقوو 3 هنع ةيجراخ

 ء')هرسعل هفيرعت نعاوفقو :ليقو 3'‘١فيرعت ىلإ ةجاح الف يرورض ةعبرألا هذه نم
 لولدم نإف ،قلاط تنأ :هلوقكو « مق :كلوقك هب هلولدم لصحي مالك ءاشنإلا :ليقو
 ال ظفللا سفنب ينعي { هريغب ال هب لصحي مايقلا بلط و قالطلا عاقيإ نم مالكلا اذه

 ام ربخلاو { لوألا ىنعملاب هنم ملعأ ىنعملا اذهب ءاشنإلا نوكي اذه ىلعف 0 هنع جراخب

 كبذك وأ قدص نم هنع جراخ ىنعم هلام : يأ . هريغب جراخلا ىف هلولدم لصحي

 حرش) ينازاتفتلا :رظناو ، ٦٠١ص ٢ج (يلحملا ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا . ينازاتفتلا نع ينانبلا هاكح ١١(
 ٢٥. ٠ص ٢٦ج (يناعملا رصتخم

 .٢!٠٠٥ص ٢ج (يناعملا رصتخم حرش) ينازاتفتلا :رظناو آ ٢ ٥٥ص ٣ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا )٢(

 حرش) ينازاتفتلا ١ ص٩ ٠٥ ح (ةغالبلا مولع يف حاضيإلا) ينيوزقلا ٠١٦٤ ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا (٣)

 . ٣٤ص (ةغالبلا مولع) ىفطصم دمحأ يغارملا ۔ ٧٣ ص ١ج (دعسلا

 .٠١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ةيعفاشلا ضعب نع يدمآلا هاكح و ، ١٦ ٤ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا مهنم ()

 .٩٠١ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا هاكح (ت)

 مولع يف حاضيإلا ىلع قيلعتو حرش) يجافخ معنملادبع دمحم ، ٧٥٢ص ٣ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا (ة (
 .٩٥ص © ٣٤ص (ةغالبلا مولع) يغارملا إ ٦٥ص ١ج (ةغالبلا

 ة 92. 2:
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 < > لوصا لوصخ < ×

 يف اعقاو هنوكل لمتحم وهو هريغب لصحي ديز مايق وهو 0 هلولدم نإف ، ديز ماق :وحن
 .ابذك نوكيف عقاو ريغو اقدص نوكيف جراخلا

 .هركذ لحم اذه سيلو ،‘\)يناعملا بتك يف طوسبم وه امك امهنيب ةطساولاب :ليقو

 ليوأتلا لبقي ملو الطاب مهوأ - ةلي _ هنع يور ربخ لك :اولاق مهنأ ملعاو
 هللا نأ يور ام كلذ نم ،‘")لطابلا لوق نع هتمصعل - ةلي - هيلع بوذكمنف

 ىلاعت هنأ ىلع عطاقلا لقعلا لد دقو & ىلاعت هل ثودحلا مهوي هنإف ، هسفن قلخ

 .ثودحلا نع هزنم

 يوارلا نم انايسن - ةلي - يبنلا ىلع بذكي نأب ")ربخلل عضولا ببسو
 ةقدانزلا عضوك - ةقلم - هيلع ءارتفا وأ ، يورملا هنأ اناظ هريغ ربكذيف هاور امل
 يوارلا نم اطلغ وأ ، ةرهطملا هتعيرش نع ءالقعلل اريفنت لوقعملا فلاخت ثيداحأ
 6 هانعم ىلإ يدؤي هنأ نظي ام هناكم ى )عضي وأ هاور ام ريغ ىلإ هناسل قبسي نأب

 بيهرتلاو ةعاطلا يف بيغرتلل ثيداحأ مهضعب عضو امك ، هوجولا هذه وحنو
 . ) "ةيصعملا نع

 ةلاسرلا يعدم ربخ حيحصلا ىلع هبذكب عوطقملا نمو : يكبسلا نبا لاق

 © ةداعلا فالخ ىلع هللا نع ةلاسرلا نأل ؛ هل قداصلا قيدصت الب وأ زجعم الب

 هبذكب عطقي ال :ليقو ، ليلد الب اهفلاخي ام يعدي نم بذكب يضقت ةداعلاو
 هبذكب عطقي الف طقف هيلإ ءاحيإلا :يأ ، ةوبنلا يعدم امأ ، هقدص لقعلا ةزاجإل
 .0{)نيمرحلا مامإ ةلاق امك

 )١( (دعسلا حرش) ينازاتفتلا ب ٢٥ص ١ج (حاضيإلا) ينيوزقلا ، ١١٦١ص (مولعلا حاتفم) يكاكسلا ج١
 ص٦٩ (ةغالبلا مولع) يغارملا ا ص٤٣ .

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٠٨٣-٩٧٣٢ص ٢ج (ناهربلا) ينيوجلا ج٢ ص١١٦.

 .ربخلاو ب يف (٣)

 .عضو ب يف )( )٤

 .١٧١١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ، ٨١٣=٩٩٢ص ١ج (ثيغملا حتف) يقارعلا ظفاحلا (د)
 .لاق ب يف )٦)

 )٧( (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٧٨٣_٦٨٢ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ج٦٢ ص١١٧.۔
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 ."4٨١٠ه "رمتلا ريتاوف :ىلاعت هلوق لوزن لبق ام فالخلا لحم ىلإ هجتي : مساقلا نبا لاق مح و مم
 " .'‘عرشلا عنم عم يلقعلا زيوجتلل ارظن عطقلا يف '"١فالخلل لحم الف هدعب امأ

 ةوبنلا نأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا ةيعمسلا ةلدألاب حص دق :تلق

 امهنم ةدحاو وأ امهاعدا نمف - دايع - هتومم. امهباوبأ تدسو اتمتخ ةلاسرلاو

 دورو دعب لقعلا مكحل لحمالو 3 حيبقلا '‘نيمو حيرصلا هبذكي عطقلا بجو

 هيعدم قيسفتب مكحنو 5 اذه يف جتحم جاجتحا الو لئاق لوق لبقن الف عرشلا

 .ملعأ هللاو { ناك نم انئاك هبكترم ليلضتو

 اهتحصب قونوملا ثيدحلا بتك نم ءيش يف الو هيوار ريغ دنع دجوي مل امو :اولاق
 لقعلا نأل هبذكب عطقي ال :ليقو ، هلقان بذكب يضقت ةداعلا نأل هبذكي ع وطقمف

 .'ةهلقان قدص زوجي

 يف امك اهرارقتسا لبق امأ رابخألا رارقتسا دعب ضورفم اذهو :يلحملا لاق

 .'")يزارلا مامإلا هلاق امك هريغ دنع سيل ام مهدحأ يوري نأ زوجيف ةباحصلا رصع

 ةلمجلا يف :يأ ، هبذكب عوطقم - لي _ يبنلا ىلإ بوسنملا ضعي نأ مولعمو
 ،هعوقو نم دب الف كلذ هنع حص نإف ،‘')يلع بذكيس :لاق هنأل صخشتي مل ولو

 .نيريدقتلا الك ىلع بذكلا ع وقو نم دب الف هب هيلع بذك دقف هنع حصي مل نإو

 طوقسك ارتاوت هلقن ىلع يعاودلا رفوتت اميف اداحآ لوقنملا هبذكب ع وطقملا نمو :اولاق
_ 

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) بازحألا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٠.

 )٢) ؤ ةفلاخملا هجتي الف { تانيبلا تايآلا يف ج٣ ص٠ ٢٧.

 ٢٧. ٠ص ٣٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ()

 مجعملا)سينأ ميهاربإ ، ٥٢٤ص ٣١ج « ميملا لصف نونلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا ، بذكلا & نيملا )٤(
 ٩٣. ٠ص ٢٦ج ء ميملا باي (طيسولا

 .١!٨١۔-٧١١ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )-)

 )٦( (سنئافنلا حرشب لوصحملا)يزارلا « ٨١١ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٧ ص٤ ٢٨٨.

 )١( هدعب نم هيلع بذك دقو الإ يبن نمام ظفلب السرم ديز نب رباج قيرط نم عيبرلا مامإلا ثيدحلا جرخأ ©
 امف { هللا باتك ىلع هوضرعاف ينع مكاتأ امف ، يلبق ناك نم ىلع بذك امك يدعب نم يلع بذكيسو الأ

 مقر ثيدح (حيحصلا عماجلا) عيبرلا © ينع سيلف هقلاخ امو ينع وهف هقفاو ٥ ض ص.٦٠ ٢ هركذو

 (ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا) ركاش دمحم دمحا ج١ ص٤٤ ٢.
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 عطقي ال :مهلوق يف “اةضفارلل افالخ ةداعلل هتفلاخمل ةبطخلا تقو ربنملا نع بيطخلا

< 
 نم رتاوتي مل امب هوهبش ‘"يدعب نم ةفيلخلا تنأ بلاط يبأ نب يلع ةمامإ يف هوور ام

 ىنغتساو ، ةرتاوتم تناك هذه : انلق ،‘؛)ىيصحلا حيبستو عذجلا نينحك تازجعلملا

 ةمامإ يف اوور ام فالخب & ىربكلا ةزجعملا هنإف نآرقلا رتاوتب نآلا ىلإ اهرتاوت نع
 ةفيقسلا ةعيب لهأ ىلع يفخ امل اعقاو ناك ولف ، مهريغ نع فرعيال هنإف ، يلع

 .مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا رباكأ نم 6عمجم
 هلوسر ربخكو ، بذكلا نع ههزنتل ىلاعت قداصلا ربخك هقدصب عوطقملاو
 الانك نإو - ةلي - هيلإ ةبوسنملا رابخألا ضعبو بذكلا نع هتمصعل -ل
 .نييعتلا ىلع هملعن

 ديفيو ، ةداع بذكلا ىلع مهؤوطاوت عنتمي ةعامج نع ةعامج هاور ام رتاوتملاو
 .هطئارش عامتجا عم ملعلا

 ديفيو ، ةداع بذكلا ىلع مهؤطاوت عنتمي ةعامج نع ةعامج ددع يف اوفلتخاو
 .هطئارش عامتجا عم ملعلا

 هابأو ةعبرأ :ليق ، رتاوتلا دحل مهتياور يفكت يتلا ةعامجلا ددع يف اوفلتخاو
 © ةيكرتلا ىلإ نوجاتحي ةعبرألا نأل :اولاق ، ةيعفاشلاو ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا

 له ةسمخلا يف اوفقوتو 5 ملعلا ديفي ال مهلوقنف ىنزلاب اودهش ول اميف ليدعتلا :يأ

 نم أربتي ال هنأ اوفرع املف ، بلاط يبأ نيا يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز عم تناك ةقرف :ةضفارلا )١(
 © ١٢ص (قرفلا نيب قرفلا) يدادغبلا { ةضفا رلاب كلذل اومسف ، هوضفر انيلي رمعو ركب يبأ نيتفيلخلا
 ١١. ٩ص(ةيمالسإلا قرفلا مجعم) ىيحي فيرش

 )٢( (ناهربلا) ينيوجلا ج١ ص٠ ٢٨ ، (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص١١٨.

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٠٨٣ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ج٢ ص١١٨.

 .٥٨٦ص ٦ج (يرابلا حتف) رجح نبا ( ؤ )

 .ميلس نيريبعتلا الكو « عمجمي ب يف ()



> < 

 . 1 داحآ اهنود ام نأل ةرشع رتاوتلا عمج ددع لقأ )٣) . يرخطصالا ٢) )لاق ١ ٤ )ىفكت

 رَكَع تتأ غن اًتتَعَبَوظ :ىلاعت هلوق يف ءابقنلا ددعك رشع انثا هلقأ : ليقو
 , م وح ۔ےس ۔ دس . ١! - .! -۔}! -. . ۔ ,١۔٤ ١ ۔ 2. ٨٢) ٥(

 وريدم ورت مكنم نكي نإ :ىلاعت هلوقل نورشع هلقأ ليقو &‘ث)هم ابي
 نم َكَعَمأ نمو هأ ممح : هلوقل نوعبرأ هلقأ :ليقو & 4 نيتئام اولتي

 م

 :ليقو ، ةوعدلا راهظإل ةجح اوناكو ، رمعب نيعبرأ اوناكو &0")هه كييمؤُملا

 :ليقو ، هوعمس ام مهموق غيلبتل ةجح مهلعج هللا نأل ؛ ىسوم باحصأك نوعبس
 .(٨ردب باحصأ ددعك رشع ةثالثو ةئامنالث

 ؟ال مأ مهيلع دلب ءاوتحا مدعو هتاور مالسإ رتاوتملا يف طرتشي له اوفلتخاو

 يفو ارافك مهنوك زوجي :"اولاقف كلذ طارتشا مدع :)يكبسلا نبا ""لححصو

 ةعنام ةرثكلا نإف ، مهكلم لتقب - الثم - ةينيطنطسقلا لهأ ربخأ اذإ امك دحاو دلب

__ 

 يكبسلا نبا ، ٥٤٨٢ص ٦ج (سنئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا ، ٠٧٣ص ٢ج (ناهربلا) ينيوجلا )١(
 ١٦. ٠ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)

 .لاقو ب يف (٢)

 دالب نم رخطصا ىلإ ةبسن يرخطصالا يعفاشلا هيقفلا ، ديزي نب دمحأ نب نسحلا ديعس وبأ ، يرخطصالا )٣(

 ةنس يفوت ، ضئارفلاو ، ةيضقألا : هتافلؤم نم ناتسجس مث مقب ءاضقلا ىلوت ، ه ٤ ٢٤ ةنس دلو ، سراف
 .٩٦١٧١ص ٢٦ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٤٢ص ٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نيا . ه ٨

 )٤( يلحملا حرشب عماوجلا عمج ، يكبسلا نبا ج٦٢ ص١٢٠.

 ١٦. مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نآرقلا (د)
 )٦( مقر ةيآ (ةيندم) لافنألا ةروس منركلا نآرقلا ٦٥.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) لافنألا ةروس ميركلا نآرقلا ٦٤.
 كلذ تبثي امنإو { دودحم ددع ىلع فقوتي ال نيربخملا قدصب ملعلا لوصح نأ لا نيمرحلا مامإ بهذو (ه (

 رحبلا) يشكرزلاو ، ٠٩٢ص ٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا هاكحو & ٣٧ ٤ص ١ج (ناهربلا) نئارقلاب
 يزارلا :يفو ةقباسلا عجارملا يف ةلأسملا يف لاوقألا :رظناو ، روهمجلا نع ، ٦٩ص ٦ج (طيحملا
 نبا { ٢٣ص ٢ج .(ماكحإلا) يدمآلا ، ٨٤٨٢صو ، ٥٤٨٢ص ٦ج (سئافنلا حرشب لوصحملا)

 .٠١-٩ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ١٦ ٠ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 .فطع فرح ريغ نم ححص ب يف (3)

 .نبا ظفل ريغ نم يكبسلا ب يف )١٠(
 .بسحف يكبسلا نبا ىلإ دئاع ريمضلا نأل لاقف باوصلاو & نيتخسنلا يف اذك )١١(
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 . ")هبذكلا ىلع عئطاوتلا نم

 ةحلصم هيف نوري رمأ ىلع دلب لهأو رافكلا ئطاوت زاوجل كلذ زوجي ال :ليقو
 . مهايند

 هلأ لعي نلو ه نيدلا رومأ نم ءيش يف ةجح نوكي ال رفاكلا نألو :تلق

 َعَم اوثرو ةنأ اومتأ اوثماء كيزا اهتَي» "» الييم ييؤنل لع تيرهكلي
 هنع هزنم وه ام. لاعت هللا ىلع (ذ)هبذكل قداصب سيل رفاكلاو : رقدلا

 نيالا يف مهربخ ىضرن فيكف مهليطابآ نم كلذ وحنو دلولاو ةبحاصلا ذاختا نم
 .رتاوتملا ربخلا نم ملعلا لهو ،الك 0 ان؛وادعأ مهو

 كلاو ء“دحاوب لوقلا نع فوقولا امهنلاث ،نالوق ؟يرظن مأ يرورض
 ملعأ (٦)لاعت

 نم نادبع نبا بهذ دقف هتاور مالسإ امأ . ٢ ص٢ ١٢ ح (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ) ( ١

 يزارلا ميلسو يشكرزلا كلذ يف هفلاخو ، رافكلا نم رابخألا لبقي الف طرشلا اذه رابتعا ىلإ ةيعفاشلا
 .نييلوصألا نم نيرخأتملا نع يشكرزلا هاكح و ناهرب نباو يشاشلا لافقلاو ، ناطقلا نب نيسحلا وبأو
 ىلإ يشكرزلا بهذف ، مهل دلب ءاوتحا طارتشا امأو ، ٠٠١-٩٩ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . نييلوصألا نم موق للا يشكرزلا هبسنو طرتشي :ليقو ‘ هطارتشا مدع

 ١١. ص ٢؟ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا : رظناو ا! ٠١ ص

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤١ ١.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةبوتلا ةروس ميركلا نآرقلا ١١٩.

 .هبذكب ب يف ( )٤

 نع ينيوجلا هاكح و « ٢٢١ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا بهذم وهو يرورض ليق (د (
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا هازعو ، ٨٧٣-٦٧٣٣٢ص ١ج (ناهربلا) قاحسإ يبأ ذاتسالا
 .روهمجلا ىلإ ، ٢٨١ ٤ص ٦ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلاو آ ٢٦١ص ٢ج

 نيسحلا وبأو قاقدلاو ، ٨٧٣_٦٧٣ص ١ج (ناهربلا) نيمرحلا مامإو يبعكلا هب لاق ، يرظن : ليقو
 ٢. ٥ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ١٨ص ٢ج (دمتعملا)يرصبلا

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكحو © ٠٥١ص ٢ ج (ماكحإلا) يدمآلا بهذم وهو { فقولاب ليقو

 (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلاو آ ٧٨٢۔-٦٨٢ص ٢ج (جاهبإالا) . ٢٦١ص ٢٦ج (يلحملا

 .ىضترملا فيرشلا نع ٤١٨٢ص ٦ج

 .ةطقاس ب يف لاعت ) ٦)



  

 نوتامثلاو عبارلا لصفلا

 لدي : ليقو .ربخلا كلذ قدص ىلع لدي ال ربخ ققو ىلع عامجالا داقتنا

 يف ربخلا كلذ قدص ىلع لدي له ربخ قفو ىلع عامجإلا دقعنا اذإ اميف اوفلتخا

 هقدص ىلع لدي اهنلاثو ، حيحصلا وهو &(")لدي ال (اعن :ليق ؟اقلطم رمألا سفن
 امم هريغ ىلإ مهدانتسا زاوجل ، الف الإو لوبقلاب هوقلتو ث هيلإ دانتسالاب اوحرص نإ

 . (")نآر قلا نم ه وطبنتسا

 كلذب اوحرصي مل ثيح هيلإ مهدانتسا رهاظلا نأل :اولاق اقلطم هتلالدب نولئاقلاو

 ذئنيح نكي مل ول هنأ هقدص ىلع هيلإ مهدانتسا ةلالد هجوو ، هريغ دنتسم روهظ مدعل

 .أطخلا نع نوموصعم مهو أطخ هيلإ مهدانتسا ناكل اقدص

 اونظ ام ىلإ دانتسالاب اورمأ امنإ مهو هقدص اونظ مهنأل ذئنيح أطخلا ملسن ال : انلق
 هقدص قدصلا مهنظ نم مزلي الو ، هقدص مهنظ ىلع لدي امنإ هيلإ مهدانتساف هقدص

 .رمألا سفن يف
 قارتفالا كلذ لدي الف هل لووم اذهو « هب جتحم اذه ربخ يف ءاملعلا قرتفا اذإو

 .( )ربخلا قدص ىلع

 قافتالا نأب بيجأو { ذئنيح هلوبق ىلع اوقفتا مهنأل" })هقدص ىلع لدي : موق لاقو

 .رمألا سفن يف هقدص كلذ نم مزلي الف ، هقدص مهنظ ىلع لدي امنإ هلوبق ىلع

 (ماكحإلا)يدمآلا « يخركلا نسحلا يبأ لوق وهو ، يرصبلا هللادبع يبأو مشاه يباك ةلزتعملا نم ةعامج هب لاق ١)
 ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥١٢١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا { ٥ه٧ص !ج
 .١!٢!٥ص ٢ ج (تومح رلا حاوف) يراصنألا ء ٠ ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريما ، ٤٠٤ص

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هححصو & ٧٠ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلا هب لاق ج٢

 ص٥ ١٦ ، رحبلا) يشكرزلا : رظناو آ ٠٨ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) روهمج نع هاش داب ريمأ هاكح و

 (طيحلملا ج٦ ص٤٠٤.

 )٣( (يلحملا حرشي عماوجلا عمج ث يكبسلا نبا) يكبسلا نبا هاكح ج٢ ص١٦٥.

 )٤( ج (ماكحالا) يدمآلا هب لاق ٢ ص٩٧ !ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ء ص١٦٦ 6

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .نيرثكالا نع يدنهلا يفصلا هاكحو ج٦ ص١١٥.

 ةمألا هتقلت اذإ دحاولا ربخ :لاق هنإف عطقلا ديفي هنأ يضتقي عمللا يف خيشلا مالك رهاظو : يشكرزلا لاق ()
 رحبلا) يشكرزلا . يناعمسلا نيا هعبتو ضعبلا هلوأتو ضعبلا وأ هب لكلا لمع ءاوس هقدصي عطقي لوبقلاب
 .٠٧ص (عمللا) يزاريشلا ، ١١٥ ص ٦ج (طيحملا
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 نع مهتوكس ىلع لماح الو هوبذكي مل ةعامج ةرضحب ربخملا نأ حيحصلاو

 يف هل قيدصت مهتوكس نأل ؛هب ربخأ اميف قداص هنأ هيف عمط وأ هنم فوخك هبيذكت

 ."اقدص ربخلا نوكيف ةداعلا

 يف زئاج لمتحم ءيش نع توكسلا نأل :'"قيدصت مهتوكس نم مزلي ال :ليقو

 هيلع ركني ملف ، هعمسي ثيحب - ةلي - يبنلا ةرضح يف ربخم ربخأ نإ اذكو « لصألا
 لمحي لماح الو 3 هنع توكسلا ىلع - ةي - يبنلا لمحي رمأ كلانه نكي ملو 3
 ؛ ايندلا رمأ نم وأ نيدلا رمأ نم ناك هب ربخأ اميف قداص وهف ، بذكلا ىلع ربخملا

 .'"١بذك ىلع ادحأ رقي ال - ةلي - هنأل

 قدص ىلع - ةيم - يبنلا توكس لدي ال : بجاحلا نباو يدمآلا لاقو
 ربخأ ام فالخب هنايب رخأ وأ هنيب ىبنلا نوكي نأ زوجي هنإف ىنيدلا ىف امأ ،'ث)ربخملا

 ملعي- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نوكي ال نأ زاوجلف يويندلا يف امأو ربخملا ه
 موقب رم - لي - هنأ سنأ نع ملسمو يراخبلا ىور لخنلا حاقل يف امك هلاح
 :'‘}١لاقف مهب رمف “آاصيش ج رخف : لاق حلصل اولعفت مل ول :6ث)لاقف لخنلا نوقحلي

 عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ١ ١٤ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلاو ، ٧×٠ص (عمللا) يزاريشلا هب لاق )١(
 روكشلادبع نباو ، ٠٨ص ٣ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا « ٧٢١۔-٦٢٦١ص ٢ج (يلحملا حرشب
 .٢١!٥ص ٢ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم)

 بكوكلا حرش) ةلبانحلا نم حلفم نبا ىلإ راجنلا نبا هازعو « ٧٥-٦٥ص ٢؟ج (ماكحالا) يدمآلا هب لاق )٢(
 .٤٥٢ص ٢ ج (رينملا

 عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ١٤١ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلاو « ٠٧ص (عمللا) يزاريشلا لوق وهو )٢(
 .٦١!٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب

 رهاظ وهو 3 راجنلا نبا لاقو ، ٥٢١ص ٢ج (سئافنلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا هب لاقو )٤(
 حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٣٥٣ ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا :يأ 5 انباحصأ مالك
 .٦٥۔-٥٥ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا إ ٢٧٥ص ٢ج (دضعلا

 .ةفطاعلا ءافلا ريغ نم لاق ب يف (د)
 ناسل) روظنم نيا . رسبلا ًأدرأ :ليقو & افشح راص سيي اذإ ءيدرلا رسيلا : ليقو 3 رمتلا ءيدر ، صيشلا )٦(

 ١ ص٧ ٢ ١. ٥ح (ملسم حيحص حرش) يوونلا . © ٠ ص 6 ٧ح ٤ نيشلا لصف 6 داصلا باب (برعلا

 .ةفطاعلا ءافلا ريغ نم لاق ب يف ) ٧)



 .١0)مكايند رمأب ملعأ متنأ :لاق ، اذكو اذك انل :تلق : اولاق ؟مكلخنلام

 ادحاو هياور ناك رتاوتلا ىلإ هتني مل ام وهو دحاولا '")ربخك قدصلا نونظم امأو

 عياشلا وهو ضيفتسملا هنمو ، دفي ل وأ هنع ةلصفنم نئارقب املع دافأ ءاوس رثكأ وأ

 . رثكاف ةثالث :ليقو 5 نانثا هتاور لقأو ، اروهشم ضيفتسملا ىمسي دقو « لصأ نع
 قحلمل ضيفتسملا امأو 5 حيحصلا ىلع املع ديفي ال وه ثيح نم داحآلا نأ اندنعو

 .ملعأ '")ىلاعت هللاو «رتاوتملاب

 ح ججح ( - » : _ { ے , االلتتظد»
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 اعرش هلاق ام لاثتما بوجو باب ، لئاضفلا باتك (يورنلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ ثيدحلا )١(

 يه) ٨٠١ج ٢٢٦٢ مقر ثيدح ، يأرلا ليبس ىلع ايندلا شياعم نم - ملسو هيلع هللا ىلص - هركذ ام نود
 ىكزغإعوو .١٥١٧١ص ٢ج ، ٢٤٧٠ ثيدح ، لخنلا حيقلت باب ، نوهرلا باتك (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ١٢ ٦ص

١ . 
 (يلحملا رشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . عماوجلا عمج يف امك ربخف باوصلاو ئ نيتخسنلا يف اذك )٦٢(

 . امات نوكي ال مالكلا نإف ربخك فصنملا مالك ىلع امأ « طرشلا باوج ةطبار ءافلا نأل ١٢٩ ص ٦؟ج

 «» .طرشلا باوج نادقفل

 د .ب نم ةطقاس ىلاعت )٣٢(
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 نونامثلاو سماخلا لصفلا

 همكحو داحآلا ريخ ىلع مالكلا 2ِ

 0")با هاكح ام اهنم اريثك افالتخا (١لحاولا ربخ يف تفلتخا ةمألا نأ ملعا
 الإ ملعلا ديفي ال دحاولا ربخ نأ يلحملا هحراش هعبتو عماوجلا عمج يف يكبسلا

 راضحإو ءاكبلا ةنيرق عم توملا ىلع فرشملا هدلو تومب لجرلا رابخإ يف امك ةنيرقب

 .'")رثعنلاو نفكلا

)١( 

(٢( 

(٣) 

 .'‘هوحنو ءامغالا عم دجوي ةنيرقلا نم ركذ امو ، اقلطم املع ديفيال :رثكالا لاقو

 .٥٥٢ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . عطقلا ديفي ال ام لك وه :داحالا ربخ
 .ةطقاس ب يف نبا

 نكل ، ٢٨٤٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) يفوطلاو نادمح نباو ةمادق نبا قفوملا ىلإ راجنلا نبا هازعو
 ةبطخ تناك اذإو مالك دعب لاق ثيح اقلطم نظلا ديفي هنأ همالك رهاظ نإف { رظن يفوطلا ىلإ هتبسن يف
 جحلا يف نيعمتجملا ملاعلا نيب اهعوقو عم داحآلا دادع يف يه لب 5 اهعوقوب ملعلا لصحي مل عادولا ةجح
 رهاظف س ١١١ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) نانئالاو دحاولا الإ اهمسي مل يتلا رابخألا ةيقبب نظلا امف
 اذهب لاق دقو ، ملعلا ةبترم غلبي هلعجت يتلا « ةنيرقلا ركذل ضرعتي ملو ، نظلا ديفي داحآلا ربخ نأ مالكلا اذه
 رصتخم) بجاحلا نباو ، ٨٤ص ٢ج (ماكحإلا) ماظنلا ىلإ هازعو يدمآلا - ةنيرقب ملعلا ديفي يأ - لوقلا
 يكبسلا نبا : رظناو آ ٦٧ص ٣ج (ريسفتلا حرش ريرحتلا) لامكلاو ٥٠.8ص !ج (دضعلا حرشب ىهتنملا

 .٠٣١ص !ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)

 نم لك هاكح و « ٧٦ص (هقفلا لوصأ يف ةمدقملا) ءاهقفلا عيمج و كلام مامإلا نع راصقلا نبا هاكحو
 (دورولا رثن) يطيقنشلاو ، ٨٤ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلاو ، ٢٠١ص (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٨٩٢ص (ةرصبتلا) يزاريشلا : رظناو ، روهمجلا نع ٢٦٨٣ص ١ج
 ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ١٣ ٤ص ٦ج (طيحلملا رحبلا) يشكرزلا ،٠٣١ص !ج (يلحملا
 .٦٧ص ٣٢ج ( ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ © ٨٤٣ص



  

 < > لوصا لوصخق >;< >< >

 لمعلا بجي ذئنيح هنأل ؛'')ةلادعلا طرشب اقلطم ملعلا ديفي :دمحأ مامإلا لاقو

 ىلام قتاو :ىلاعت هلوقل ملعلا ديفي امب لمعلا "بجي امنإو ، يتأيس امك هب

 . ملعلا ريغ عابتا نع ىهن : لاق ث متلا الإ َنوُعَتَينإ ز>3'")هل نع .ي كل
 نيدلا لوصأ نم ملعلا هيف بولطملا اميف كلذ نأب بيجأو ، نظلا عابتا ىلع مذو
 .ع ورفلا يف نظلاب لمعلا نم تبث امل هب قيلي ال امع ههيزنتو ىلاعت هللا ةينادحوك

 ء'")ايرظن املع ديفي ضيفتسملا نإ &ثهكروف نباو ينييارفسإلا قاحسإ وبأ لاقو
 ديفملا '")يداحآلاو يرورضلا ملعلل ديفملا رتاوتملا نيب ةطساو هالعج :يلحملا لاق

 رهظآلا نالوق - داحآلا ربخب يأ - هب ملعلا لوصح يف دمحأ نعو : ةلبانحلا ءاملع نم وهو ، يفوطلا لاق )١(

 .٣٠١ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا 3 نيرثكألا لوق وهو { ملعلا هب لصحي ال
 رثن) ذادنم زيوخ نبا ىلإ - ملعلا داحآلا ربخ ةدافإ يأ - لوقلا اذه يطيقنشلا نيمألا بسن دقو اذه

 نبا نب لاق دقو ، ٨٤ص ٢٦ج (ماكحإلا) رهاظلا لهأ ضعب نع يدمآلا هاكح و ، ٦٨٣ص ١ج (دورولا
 نكل٣٠١٤ص ١ ج (ماكحإلا) يسيباركلا يلع نب نيسحلاو يبساحملا دسأ نب ثراحلا نع هاكح و ، مزح

 مهف باتك يف همالك تيأر ينإف : يشكرزلا لاق ثيح ارظن ثراحلا نع هتياكح يف ناب هبقعت يشكرزلا

 :مهلقأ لاقو ثراحلا يأ - لاق مث { ملعلا ديفي ال هنأ هقفلاو يأرلا لهأو ثيدحلا لهأ رثكأ نع لقن ننسلا
 ©٥٣١٤٣٢١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) هلفان نم طلغلاو وهسلا ناكمإب جتحاو ائيش رتخي ملو ملعلا ديفي

 ١ ج (ناهربلا) مهيلع ريكنلا ددش دقو 0 ثيدحلا ةبتكو ةلبانحلا نم ةيوشحلا لا ينيوجلا مامإلا هازعو

 { هيف صن ىلع كلامل رثعي :الئاق يرزاملا هبقعتو « كلام مامإلا نع ذادنم زيوخ نبا هاكحو &= ٢٩٣٢ص

 تركذ دقو ، ٥٢١-٤٣١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةلواتم اهنكلو هيلإ ريشت ةلاقم ىأر هلعلو
 نب دمحأ نيمامإلا ىلإ - ملعلا دحاولا ربخ ةدافإ - لوقلا اذه ةبسن يف يبونقلا ديعس خيشلا مالك اقباس
 .٥٠ص عجاريف  سنأ نب كلامو لبنح

 .بجوي ب يف )٢(
 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نارقلا ٣٦.

 )٤( مقر ةيآ(ةيندم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا ١١٦.
 مالكلا ملعو ، هلوصأو هقفلا ءاملع نم ، يفنحلا يناهبصألا كروف نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ :كروف نيا )٥(

 وبأ هنع ذخأو ، يسلايطلا دنسم يناهبصألا رفعج نب هللادبع نم عمس ، يرلا درو مث قارعلاب ماقأ ، ةغللاو
 © ٢٧٢ص ٤ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا . ه ٤٠٦ ةنس يقوت ، يريشقلا مساقلا وبأو يقهيبلا ركب
 .٣١٢ص (مجارتلا جات) اغبولطق ، ٧٢١ص ٤ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نيا

 )٦( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٠٣١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص٢٤٧.

 .فطعلا واو ريغ نم داحآلا أ يف )٧(
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 لدعلاب دحاولا ديقي ‘"امنإو آ ثيدحلا ةمئأ هيلع قفتي امبذاتسألا هلثم دقو ،نظلل

 ملعلا ديفي ثيح لوألا ىلع هيلإ ةجاح ال هنأل ؛ هريغو '""بجاحلا نبا هب هديق امك
 ثلاثلا ىلع هيلإ جتحا نإو رهاظ وه امك يناثلا ىلعالو 7 ةنيرقلا ىلع هيف ليوعتلا نأل
 ديفي : لاقي ثيح هيلإ جاتحي امك رهظي اميف عبارلا لوقلا ىلع اذكو ، مدقت امك

 كروف نباو ينيبارفسإلاو ، داحآلا مكح يف ضيفتسملا اولعج نولواألاف ،'؛لنظلا
 ام وهو } همكح هاطعأف رتاوتملاب مهضعب هقحلأو ، داحآلا قوفو رتاوتملا نود هالعج
 هتقلتو ثلاثلا نرقلا دعب رهشو ضافتسا مث ، نيعباتلاو ةباحصلا رصع يف اداحآ لقن

 .ملعأ هللا و ٤ لوبقلاب ةمألا

 بوجوو 0 )ملعلا نود لمعلا بجوي داحآلا ربخ نأ اندنع حيحصلا نأ ملعاو
 نم هربخأو - الثم - ماعط هيلا مدق نم نإف لقعلاب امأ 3 لقنلاو لقعلاب تباث هب لمعلا

 هربخ قدص هنظ ةبلغ عم هلكأ ىلع مدقأ اذإف امس ماعطلا يف نا هقدص هنظ يف بلغي
 رتاوت نم ملع هنإف لقنلاب هتوبث امأو { بوجولا ىنعم وه كلذو « اعطق مذلا قحتسا

 اوغلبيل ةحزانلا تاهجلا ىلإ لامعلاو ةداعسلا ثعبي ناك - ةي - يبنلا نأ رابخألا
 ، مهرابخأ لوبق مهمزلأو ةيندبلاو ةيلاملا مهنيد رومأ نم مهيلع بجي ام سانلا هنع
 نوعجري اوناكو & نيعباتلاو ةباحصلا نيب عاذو عاش دق دحاولا ربخب لمعلا نأو
 ربخ كلذ نمف « ركذي نأ نم رهشأ كلذو ، ةعيرشلا عورف يف هب نومكحيو هيلإ
 يف عنصأ ام يردأ ام :رمع لاقف سوجملا يف اوريحت نيح ("افوع نب نمحرلادبع
 هنأ- ةلي هنع فوع نب نمحرلادبع ىور ىتح كلذ نع هلاؤس رثكو سوجملا رمأ

 .ةميلأ ب يف )١)

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا حرش يف امك ديقي مل امنإو باوصلاو نيتخسنلا يف اذك ج٢
 ص١٣٠ ، .هيلع لدي قايسلا نأل

 )٣( (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ج٢ ص٥ه.

 )٤) ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ١٣٠.

 )٥( ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ١٥ \ (داحلا فيسلا) يبونقلا ص٢.

 يف نيقباسلا نم ناكو ، نينس رشعب ليفلا دعب دلو ، دمحم وبأ يشرقلا فوع دبع فوع نب نمحرلادبع )٦(

 ؛ج (ةباصإلا) رجح نبا . ه٢٣ ةنس يفوت ، دهاشملا رئاسو اردب دهشو 0 نيترجهلا رجاه © مالسإلا
 ١٩. ٤ص ١ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٢٩٠ ص
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 كرتو 3 )مهئاسن يحكان الو مهحئايذ يلكأ ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس ١. )لاق

 اهيف ةيوستلا لإ عجرو { ةيدلا يف عباصألا نيب ةلضافملا وهو هبهذم باطخلا نب رمع

 .(٤<٣)هزح نب ورمع باتكل

 ىصحي الام ىلإ ")اهليصافتو يشاوملا ةاكز يف مزح نب ورمع باتكب لمع اذكو
 هب لماعلا مهنمف & هب لمعلاو دحاولا ربخ لوبق ىلع نيعباتلاو ةباحصلا رابخأ نم

 .مهنم ةجح كلذ ناكف 0 بوصملاو تكاسلا مهنمو

 ربخ در ورمع ناف - اضرأ - رابخأ تدر دقف مهدنع رابخأ تلق ق امك : ل اقي ال

 رايس ربخ در يلعو ) ديرطلا ةيضق يف ن امثع ربخ ركب وبأ درو 3 )سيق تنب ةمطاف ٠ ٦ .. .۔ . ., . . - ۔ . (' .

 .اولاق ب يف )١)

 )٢( ث مهنم ذخؤت ةيزجلاو باتكلا لهأ سوجملا باب 3 ةيزجلا باتك (ىربكلا ننسلا) يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا ج٩ ص١٨٩ ©

 ثيدح (ريبحلا صيخلت) ريبحلا صيخلت يف رجح نبا هركذو ١٥١٣٢ ©٨{ ص ٤ج (ةباصإالا) رجح نبا ٥©٤١٢ص ج ٠٩١١.

 ،نارجن ىلع- ةقلم يبنلا هلمعتساو اهدعب امو قدنخلا دهش ، كاحضلا وبأ ، يراصنألا ديز نب مزح ني رمع )٢(
 ٥٠٩١١. ص ٤ج (ةباصالا) رجح نبا ٢١ ٤ص ٤ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا { ةرجهلا نم نيسمخلا دعب يفوت

 اعدج تبعوأ اذإ فنالا يفو ، لبإلا نم ةئام سفنلا يف نأ باتكلا صنو اطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ )٤(
 يفو نيسمخ ديلا ير } نيسمخ نيعلا يفو { اهلثم ةمومأملا يفو } سفنلا ثلث ةفئاجلا يفو ئ لبالا نم ةئام

 ةحضوملا يفو ، لبإلا نم سمخ نسلا يفو ، ليإلا نم رشع كلانه امم عبصأ لك يفو ، نيسمخ لجرلا
 نتس) يئاسنلا { ٥ص ٣٢ج ، ٦٦٦٢ ثيدح ي تايدلا باتك (كلام مامإلا أطوم) كلام 0 لبإلا نم سمخ

 نبا : رظنيو ، ٧٥ص ٤ج ي مزح نب ورمع ثيدح ركذ باب { ةماسقلا باتك (يطويسلا حرشي يئاسنلا
 . ٣٠ . ص ٧ج (ليلغلا ءاورا) ينابلألا ئ حيحص ثيدح { ٥ ٣ ص ٢ ١ جح (يررابلا حتف) رجح

 ثيدح - ةلي - يبنلا بتك باب { خيراتلا باتك (نابلب نبا بيترتي نابح نبا حيحص) نابح نيا هجرخأ )٥(
 . ١.٠٠ ص ١٠٢٣. ج٤ ١ ثيدح (عماجلا دنسملا) فورعم داوع : رظنيو ح ١ ٠ ٥ ص ٩ ٦٦٥٥. ج٤ُ ١

 .٠٠٢٣ص ٧ج ليلغلا ءاورا) ينابلألا ب فيعض ثيدح

 نب ركب يبأ دنع تناكو 3 لوألا تارجاهملا نم تناك « سيق نب كاحضلا تخا 5 ةيشرقلا دلاخ نب سيق تنب ةمطاف )٦(
 كل سيل :-ٍْقَي يبلا اهل لاق اهجوز ليكو نم ةقفنلا تبلط املو ، ديز نب ةماسأ هدعب تجوزتف اهقلطف ، صفح
 باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا .موثلك مأ نيا دنع مث كيرش مأ تيب يف دتعت نأ اهرمأ مث ةقفن هيلع
 باتك (يورونلا حرشب ملسم حص) ملسمو ٥5٥٠٢٣٢٢ ج٩ ص٢٨٧ ١ ثيدح ، سيق تنب ةمطاف ةصق باي 3 قالطلا

 12 اهفسألا ميعن وبأ ، ٠٨ص ٠١ج ، ١٤٨ ٠ثيدح .اهل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب ، قالطلا
 .٧٩٢)ص ٧ج (لينلا حرش) بطقلا ، ١٩٣ص ٩ج (يرابلا حتف) رجح نبا ، ٠١٤ص

 هافن مث { ةنيدملا نكسو ، حتفلا موي ملسأ نافع نب نامثع مع وهو ، يومألا صاعلا يبأ نبا مكحلا وه ديرطلا )٢(
 باطخلا نب رمع مث قيدصلا ركب يبأ نم بلط دق ناكو { ةنيدملا ىلإ هتفالخ يف هداعأ مث فئاطلا ىلإ - ةي كيبلا
 ٢ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا }نامثع ةفالخ يف ه ٢٢ ةنس - مكحلا - يفوتو { هسفنب هدرف 3 هبلط ايبلي ملف هداري نأ
 نب نامثع نا : لاقيو ، ؛)ص (مصاوقلا نم مصاوعلا) يبرعلا نبا ، ١٠ ٤ص ٢ج (ةباصإلا) رجح نبا )ص
 .٦٠١ص ٢٦ج (ةباصالا) رجح نبا 3 هدرب يندعوف هيف تعفش تنك :لاقو هيف ٍةْلَتَي - يبنلا نذاتسا ناك نافع
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 يف كشل رابخألا هذه تدر امنإ لوقن انإف ٦ )'قشاو تنب ع ورب يف ١) )يمجشألا

 ةمطاف ربخ يف رمع لوق يف امك باتكلا صنل اضراعم اهضعب نوكلو اهضعب قدص

 ةحص انضرف امنإو ،'"”تبذك مأ تقدصأ يردن ال ةأرما لوقلانبر باتك كرتن ال :

 6 هنم ىوقأ يه يتلا ةيعطقلا ةلدألا نم ءيشل اضراعم نكي مل اذإ اميف داحآلاب ذخألا

 يف داحآلاب ذخألا بوج و نم هانمدق ام حيحصلاو « هتاور نم دحأ يف كش نكي ملو
 .ملعأ "ىلاعت هللاو ، داقتعالا لئاسم نم هيف بلطي ام نود تايلمعلا

   

     
 ؛؟كمكممعتت ..ك 4 )رر

-< 
 .يكحا -ي )ر

 ر _ ك 55 112 : خخ ةك

 دقف ، يئاسنلاو دواد يبأو يذمرتلا يف امك يعجشألا نانس نب لقعم باوصلا لعلو « نيتخسنلا يف اذك )١(

 :وهف لقعم امأ ، مسالا اذهل ةمجرت دجأ مل ينأ امك ، ارايس اوركذي ملو نانس نب لقعم ةياورلا يف اوركذ
 ناكو ، ةنيدملا يف ماقأو ، ةكم حتف دهش ، نمحرلادبع وبأ هتينك ، يعجشألا رهظم نبا نانس نب لقعم
 يفوت ، نورخآو عدجألا نب قورسم و يرصبلا نسحلاو يعخنلا ديزي نب دوسألا هنع ىور 7 ايقن الضاف
 صن دقو ، ٢٧٣ ص ٨٢ج (لامكلا بيذهت) ينزملا « ٠٣١ص ٥ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا . ه٢٦ ةنس
 رظنيو (نييقباسلا نيعجرملا رظنا) سيق تنب ةمطاف ربخ ىور يذلا وه القعم نأ ىلع ينزملاو ريثألا نيا
 .يتالا (١)مقر شماه

 قيرط نم مصاع يبأ نيا اهربخ جرخأ 3 ةرم نب لاله جوز 5 ةيعجشاألا وأ ةيساؤرلا قشاو تنب عورب )٢(
 الجر تحكت اهنأ قشاو تنب ع ورب نع بيسملا نب ديعس نع بيعش نبا ورمع نع حابصلا نب ىنملا
 ةدعلا اهيلعو ، اهئاسن قداصب - ٍةقَي هللا لوسر اهل يضقف 3 اهعماجي نأ لبق تيفوتف 3 هيلإ تضوفو
 ٢١١ ٤ثيدح « تام ىتح اقادص مسي ملو ج وزت نميف باب باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأ ، ثاريملا اهلو

 اهنع توميف ةأرملا ج وزتي لجرلا يف ءاج ام باي ، حاكنلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلا « ٧٢٢)ص ٢ج
 ٠٨١ص ٢٦ج ،حاكنلا باتك (كردتسملا) مكاحلا \ ٤٥٠ ص ٣ج ، ١١٤٥ ثيدح ى اهل ضرفي نا لبق
 © قادص ريغب جوزتلا ةحابإ باب 3 حاكنلا باتك (ىربكلا ننسلا) يئاسنلا ڵ ٤٩ ص ٢ج (ةباصإلا)
 .ه١ ١١٤ص ١ ط توريب ث ةيملعلا بتكلا راد ، ٦١٣ص ٣ج 0 ١٥٥١٦ ثيدح

 )٢( (ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش) يوونلا ج٠ ١ ص٨٠-٨١ ، (يرابلا حتف) ينالقسعلا رجح نبا ج٩
 ص٢٩١.

 .ةطقاس ب يف ىلاعت )٤(
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 نونامثلاو سداسلا لصفلا

 هتع هتياور عرفلا لصألا بذك اذإ

 :هلوقك هنع هاور اميف ع رفلا لصألا بذكف هريغ وار نع اثيدح يوارلا ىور اذإ
 مدع ىلإ يكبسلا ''!نبا بهذ ؟كلذب يورملا ثيدحلا طقسي له & اذه هل تيور ام

 .'٢)ريغو يناعمسلل اعبت هطوقس

 دحاول حيرجت الف عرفلل اهاور نأ دعب هتياورل لصألا نايسن لمتحي هنأل :اولاق

 ةياورلا يف حداق عرفلل لصألا بيذكت نأ ىلإ يزارلا مامإلا بهذو ،امهنم
 .'"اهل لطبمو

 ملو 5 البق ةداهش يف اعمتجا ول ع رفلاو لصألا نأب لوألا لوقلا بابرأ جتحا
 .'"اهلوبقل ديومو امهتياورل ''تبتم امهيف ةلادعلا ءاقبإف { امهتلادع طقست

 نوكي نأ لمتحيو « ابذاك امهدحأ نوكي نأ دب ال هنأ طاقسإلاب نولئاقلا جتحاو

 امهنم الك نأل ةيضق يف امهتداهش لوبق اذه يفاني الو هيورم تبثي الف عرفلا وه
 ىلع كلذ يف رمألا هيلإ لوؤي يذلا - ةلي - ىبنلا ىلع بذكلاو ، قداص هنا نظي
 .ادمع ناك اذإ ةلادعلا طقسي امنإ ريدقت

 ديدسب سيل ةيضق يف اعمتجا اذإ امهتداهش لوبقب 0»مهليلعت نإ :يناروكلا لاق
 مزلتسي ال ةداهشلا كلت يف امهلوق لوبقف ، كشلاب لورت ال ةققحملا امهتلادع 0"أنال

 .ةطقاس ب يف نبا )١(

 )٢( (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ، ٧٣١ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦ ص٢٣٦۔٢٢٧٢.

 يسخرسلا 5 ةيفنحلا دنع لوق وهو ، ٧١٤ص ١ج (ناهربلا) نيثدحملا ىلإ لوقلا اذه ينيوجلا مامفا ازعو )٣(

 (تومح رلا حتاوف) يراصنألا ، ١ ٢٠ص ٣ج (ريرحتلا ريسيت)هاش داب ريمأ \ ٢ص ٢ ج (يسخرسلا لوصأ)
 .١٢٤-٠٢٦٤ج (لوصحملا) يزارلا ۔ ٠١٧١ص !ج

 .هل ةدايز ب يف )؛)

 .ةياورلا ىلإ دئاع ريمضلا نأل اطخ وهو هلوبقل ب يف (د)

 ءامهتداهش لوبقب - يكبسلا نبا ينعي - هليلعت نكل فنصملا هيلإ بهذ ام قحلاو :هلوق يناروكلا مالك ةيادب )٦(
 .١٠٢ص ٣٢ج (تانايبلا تايآلا) مساق نبا

 .(قباسلا عجرملا) ةققحملا امهتلادع نأ انركذ دق انأل : يناروكلا مالك )١(
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 كش نإ امأو ،‘''فضاو قرفلاف « اعطق هيف بذاك امهدحأ يذلا ربخلا يف هلوبق
 لدع وهو هنع هتياورب مزاج عرفلاو { هل هاور ام هنأ نظ وأ عرفلل هاور هنأ يف لصألا

 .'١)هيفنب لصألا مزج ام فالخب ءاملعلا رثكأ هلوبق ىلعو ، ىلوأ ربخلل لوبقلاف

 ال : لاق نإو ، درلا نيعت ةياورلا يفنب لصألا مزج اذإ : هانعم ام لوصحملا يف لاق
 لصالاو ا عرفلاو لصألا :ينعي ا اضراعت ربخلا اذه تيور نأ ملعأ ال وأ اهظفحأ

 .'")لوبقلا هبشألاو ، لوبقلا مدع ينعي « مدعلا

 نإو 5 اهيفنب لصألا مزج نإ لبقت ال ةياورلا نأ هانمدق ام ةلأسملا يف حيحصلاو
 .نايسنلا لامتحال تلبق 0 0 يردأ ال : لاق وأ كش

 وار ىلع هاور اميف لدعلا ةدايزو ، ملعأ هللاو ، كشلا هليزي الف ، توبنلا لصألاو
 - ةلي - يبنلا نوكي نأ زاوج هددعت ملع نأب سلجملا داحتا ملعي مل نإ ةلوبقم هريغ
 بلاغلا نأل هداحتا الو هددعت ملعي مل نإ اذكو ، رخآ يف اهنع تكسو سلجب يف اهركذ
 ليقو ،‘`همدعب ليقو ،‘٠)لوبقلاب :ليقف سلجملا داحتا ملع نإو ، ددعتلا كلذ لثم يف

 نع هلثم )٨' لفغي ال هدنع ةدايزلا تبنت ل '١٧)يذلا ناك نإ :مهضعب لاقو ء'”فقولاب

 .'‘هتلبق ةداع ةلفغلاب فرع نإو ، دئازلا نم ةدايزلا لبقت مل ةداع ةدايزلا كلت لثم

 )١( (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ج٢٣ ص٣٠١.
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٨١١ص ٢ج (ماكحإلا)يدمآلا « ٧١٦١ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا )٢(

 .٧٢٥ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 0 ١٢٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٤٠٤١ص !ج
 )٣( (لوصحملا)يزارلا ج٤؛٤ ص٤٢١.

 ١٤١. ص ٢ ح (يلحملا حرشي عماوجلا عمج . يكبسلا نبا) يكبسلا نبا هاكح ) ( ٤

 نم هريغو يرهبألا ركب يبأ نع باهولادبع يضاقلا هاكح و ، ثيدحلا لهأ ضعب ىلإ يناعمسلا نبا هازع )٥(
 .٦٣٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ةيكلاملا هباحصأ

 (٦) ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو يدنهلا يفصلا هاكح ٢ ص ١٤١. (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ح٦ ص٦ ٢٢.

 .ال ب يف )٧(

 .لحملا اذه يف اهل ىنعم الو لضفي ب يف )٨(

 بجاحلا نباو ع ٢ ص١ ١٢٦ ج (ماكحالا) يدمآلاو . ٢٣٧٤ص ٤ج (لوصحلملا) يزارلا رخفلا لوق وه ()
 حرشب عماوجلا عمج) يناعمسلا نبا نع هاكحو يكبسلا نباو . ٧١ ص ٢ ح (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم)

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يناعمسلا نبا نع هاكح و يكبسلا نياو ، ١٧ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا
 هعباتو . نج ح او نيثدحملاو ءاهقفلا نم روهمجلا نع هاكحو مامهلا نب لامكلاو . ١٤١ ص ٢ ح

 ١. ٩٠ص ٣٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) ةياكحلا ىلع حراشلا



  

 لبقت مل لقنت ملف ةدايزلا كلت لقن ىلع يعاودلا رفاوتت ناك نإ : مهضعب لاقو

 .'اتلبق الإو

 اقلطم ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأ يملاسلا انخيش هراتخاو نييلوصألا رثكا هيلع يذلاو

 اذإف هتلادع يوارلا ةياور لوبق يف ربتعملا نأل ؛'"١ياورلا نم ةلفغلا ليلد مقي ملام

 .ملعا ")ىلاعت هللاو ، لوبقلا بجو ةلادعلا تتبث

  

 نع يوامربلا اكحو ، ١٤١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يناعمسلاو يكبسلا نبا هب لاق )١(
 ٥. ٣٤ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، نيثدحملاو ءاهقفلا روهمج

 (هقفلا لوصأ يف ةمدقملا) راصقلا نبا :رظناو ، ٨٦١ص ١ج (ىفصتسملا) روهمجلا نع يلازغلا هاكحو )٢(
 رحبلا) يشكرزلا ، ٤٢٤ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ، ٦١٢ص ٢ج (ماكحإالا) مزح نبا ، ٢٩؟ص

 يل (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٥٤٣ ص ٢٦ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٣ ٤ص ٦ج (طيحملا
 ىتاعو .٧٢)ص ٢ ج

 3 (٢)يريشقلا نبا هاكح ض ايعرش امكح تدافأ اذإ الإ ةدايزلا لبقت ال (١)اهنم ىرخأ لاوقأ ةلأسملا يفو

 ٩ طرشب لبقت )٢( يريشقلا نبا هاكح 0 ادئاز امكح نمضتت ال ةيظفل ةدايزلا تناك اذإ لبقت هنأ :يأ هسكع
 0 .ةطقاس ب ىف ىلاعت )٣( «و .٨٢٣٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يفريصلا هب لاق } اظفاح اهيوار نوكي نأ
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 نونامثلاو عباسلا لصفلا

 ههوجو دحأ ىلع هيورم يوارلا لمحو دتسلا وأ نتملا ضعب فذح ىلع مالكلا

 اقلعتم روكذملا نوكي نأ الإ ءاملعلا رثكأ دنع ثيدحلا نم ضعبلا فذح زاج
 ىنعملاب لخم - انه - فذحلا نأل { اقافتا ذئنيح هفذح زوجي الف فوذحملا ضعبلاب

 ن هب ح - هز أ نيحيحصلا ثيدحك ىنثتسم و أ ةي اغ ف و ذحملا نوكك دوصقم ١

 قرولا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال : ثيدحكو ١) )وهزت ىتح ةرمنلا عيب نع

 اذدسفم فذحلا نوكي اذه لثم ىفف ئ ٢) ضاوسب ءاوس لنع.الثم نزوب انزو الا قرولاب

 زوجي ال ليقو ل لقتسم ربخك هن ل هفذح زوجيف هب قلعت ال ام فالخب 0 ٣) )ىنعملل

 عنم نم بيرق اذهو : يلحملا لاق ؤئ)قيرفتلاب توفت ةدئاف نظلل نوكي نأ لامتحال
 . )٥)_ه أ . ىنعملاب ةياورلا

 ههوجو وأ نييفانتملا يهجو دحأ ىلع هيورم يعباتلا وأ :ليق يباحصلا لمح اذإو
 . ضيحلا وأ رهطلا ىلع - الثم ءرقلا ظفل لمحي ناك .ةيفانتملا

 يراخبلا حيحص) وهزت ىتح لخنلا ةرمث عابت نأ ىهن - قلي هللا لوسر نأ : ظفلب يراخبلا هجرخا )١(
 ‘٠٦٤ص ٤ج ، ٢١٩٥ مقر ثيدح 2 اهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عيب باب ، ع ويبلا باتك (حتفلا حرشب

 ريغب اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب { ع ويبلا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو
 اهحالص ودبي ىتح رمنلا عيب نع ىهن - هنلك - هللا لوسر نأ : ظفلب ، ٤ ١٥٣ مقر ثيدح ، عطقلا طرش
 ودبي نأ لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب ، تاراجتلا مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ٤٣ ٤ص ٠١ج
 .٤٤ص ٣٢ج 0 ٢٢١٤ ثيدح ي اهحالص

 )٢( ءاوسب ءاوس الإ ةضفلاب ةضفلاو 3 ءاوسي ءاوس الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت ال ظفلب يراخبلا هجرخأ &
 مقر ثيدح & بهذلاب بهذلا عيب باب ع ويبلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا ٢١٧٠.

 ج٤ ص ٤٤٣ ، ءاوس لثميالثم نزوب انزو الإ قرولاب قرولا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال : ظفلب ملسمو
 مقر ثيدح ابرلا باب ح ةاقاسملا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم 7 ءاوسي ١٥٨٤ ، ج١١

 ص١٣ مقر ثيدح © شغلاو خاسفنالاو ابرلا يف باب (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلاو آ ٥٧٥ {

 ص ٢٢٩ ، ال امو فرصلا باب تاراجتلا مجعملا ، يدنسلا حرشي (ةجام نبا نتس) ةجام نبا هجرخاو
 مقر ثيدح . ديب ادي الضافتم زوجي ٢٢٥٤ © ج٣ ص٦٢ ، عويبلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو

 مقر ثيدح ، فرصلا يف باب ٣٣٤٨ & ج٦٢ ص١٢١ باب { ع ويبلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو آ
 مقر ثيدح ، فرصلا يف ءاج ام ٤٤ ١٦ ، ج٢٣ ص٥٤٢-۔٤٣ ٥.

 .ىنعملاب ب يف )٢(

 يزاريشلا : رظنيو ، ٩٢-٨٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) ثيدحلا لهأ ضعب نع يملاسلا مامإلا هاكح )٤(
 .١١١ص ٢٦ج (ةركذتلاو ةرصبتلا) يقارعلا آ ٩٢٧٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا « ٧٢ص (عمللا)

 ١. ٥٤ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا (د)



  

 <> { ل ١ ٠

 امنإ هنأ رهاظلا نأل هيوار هيلع هلمح ام ىلع هلمح رهاظلاف : ىكبسلا ")نبا لاق
 . ٢) )ةنيرقل هيلع هلمح

 نأ لامتحال :يأ '"١رظن هيف يدنعو :لاق يزاريشلا قاحسإ وبأ هيف فقوتو
 يباحصلاك يعباتلا رثكألا لعجي مل امنإو :اولاق ةنيرقل ال هيأر ةقفاومل '٠هلمح نوكي
 يعباتلا رثكالا لعجي مل ناك نإو برقأ يباحصلل ةنيرقلا روهظ نأل لمحلا يف

 لمتحي ظفللا ناك نإو ، برقأ ىباحصلل ةنيرقلا روهظ نأل لمحلا ىف ىباحصلاك
 حجارلا ىلع هيناعم وأ هيينعم هلمح ىف كرتشملا مكح همكحف نييفانتم ريغ نيهجو

 الإ يوارلا لمحم ىلع رصقي الو « كلذك هيلمحم ىلع يورملا لمحيف ، مدقت امك هيف
 كرتشملا مكح نأل لمجملل نيبمو مومعلل رصصخم يو ارلا بهذم نأي لوقلا ىلع

 ىلع ظفللا لمحي ناك ، هرهاظ ريغ ىلع هيورم يوارلا لمح نإ امأ ، لمجملا مكح
 ىلع ءاملعلا رثكاف بوج ولا نو بدنلا ىلع رمألا وأ ، يقيقحلا نود يزاجملا ىنعملا
 ول نم لوقب ثيدحلا كرتأ فيك : يعفاشلا لاق اذلو ، يرورملا نم رهاظلا رابتعا

 .'")؟هتججحل هترصاع

 امئإ : انلق ، ليلدل الإ كلذ لعفي ال هنأل 'آ):اقلطم هيوار ليوأت ىلع لمحي :ليقو

 .هنظ ىف هعابتا هريغل سيلو هنظ ىف ليلدل هلعف

 .ةطقاس ب يف نبا )١)

 روكشلادبع نبا هب لاقو ، ٧٥٥ص ٢٦ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ةلبانحلا نع راجنلا نبا هاكحو )٢(

 (طيحملا رحبلا) ةيعفاشلا روهمج نع يشكرزلا هاكحو ، ٢١٦١؟ص ٢ج (سئافنلا حرشب توبثلا ملسم)

 نع روهشملا امأ ، ٥٤١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا : رظناو ، ٧٨٢ص ٦ج
 .١٧ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ . لمحلا مدعف ةيفنحلا

 عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا حرش نع فلؤملا هلقن دقو ، عمللا حرش وأ ةرصبتلا يف مالكلا اذه دجأ مل )٢(

 ١. ٥٤ص ٢ج (عماوجلا

 .ناكملا اذه يف اهل ىنعم الو ةلمج ب يف (؛)
 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ١٧٣ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ٨٦١ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا ()

 بكوكلا حرش) راجنلا نبا & ٢٩٠ ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ٢ ص٦ ١٤. جح (يلحملا حرشي

 .٢٣١٦١ص ٢٦ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٠ ٥٦ ص ٢٦ج (رينملا

 )٦( (تومح رلا حتاوف) يراصنالا ، ٢٧۔-١٧ص ٣ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريمأ ، ةيفنحلا رثكا هب لاقو ج١

 ص ١٦٣ نبا : رظناو « ١٦٥ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 3 دمحأ مامإلا نع ةياور يهو ع
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 يبنلا دصقب هملعل ليوأتلا كلذ ىلإ راص نإ هليوأت ىلع لمحي : مهضعب لاقو
 -اضيأ - ينظ ةنيرقلا نم كلذ هملع نأب بيجأو 5')هدهاش ةنيرق نم هيلإ -ل

 .ادهتجم دلقي ال دهتجملا نأل هيف هعابتا هريغل سيل

 اعطق هب لمع ظفللا اذه نم دارملا وه ىنعملا اذه نا ىلع ايعرش اليلد ركذ نإ امأ

 .ملعأ '")ىلاعت هللاو
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 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٨٢١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا 2 رابجلادبع يضاقلا هب لاق ج٦ ص٥٢٩١

 (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ج٣ ص٧٢.

 )٢( .ةطقاس ب يف ىلاعت
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٩ 

> 



  

 نونامثلاو نماثلا لصفلا

 درت وأ هتياور لبقت نميق

 .فيلكتلا طقاس هنألو ، للخلا نع زارتحالا هنكميال هنأل : نونجب ةياورلا يف لبقيال

 عم ةلمجلا يف هب قوثو ال هنأل « بذكلا نع زرحتلاو نيدتلا هنم ملع ولو رفاك الو

 .هب قثوي الف بذكلا نع زرتحي ال دق هفيلكت م دح نم ملعي امل هن ل يبص الو

 غلبف ةياورلا يبصلا لمحت نإف "بذكلا نع زرحتلا هنم ملع نإ 'البقي :ليقو

 . روذحملا ءافتنال روهمجلا لنح لبق هلمحت ام ىدأف

 لمحت نإ رفاكلا اذكو 3‘"”زرحتلاو طبضلا مدع ةنظم ريغصلا نأل ؛ لبقي اي : ليقو

 .ىدأف باتف لمحت قساف اذكو 0 فالخلا ىلع ىدأف ملسأف

 .'"'بذكلا مرحي ناك نإ رفكلا ىلإ هتعدب هب غلبت ال عدتبم ةياور لبقتو

 يف رفكلاب دارملاو ،'}حيحصلا وهو 3 هل قسفملا هعادتبال ع دتبملا لبقي ال :ليقو

 .كرشلا لوألا

 نمؤي ال هنأل ؛ هتعدب ىلإ سانلا وعدي يذلا :يأ ،‘"يعادلا الإ لبقي : كلام لاقو .

 .لبقت ب يف )١(

 يملاسلا 6 ٦٤١ص ٢ ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا .٦۔٥ص !ج (ثيغملا حتف) يواخسلا (٢)

 .١٣ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش)

 (حاضيإلاو دييقتلا حرشب حالصلا نبا ةمدقم) حالصلا نبا { ٥٦٣ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا )٢(
 (ريبحتلاو ريرقتلا) جاحلا ريمأ نبا ، ١ ٢٧٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا \٧٥١ص
 .١٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٩٢ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داي ريمأ ، ٦٣٢ص ٢ج

 هاش داب ريمأو مامهلا نب لامكلاو ، ٧٤٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق )٤(
 حرش) يملاسلاو . ٩٣٢ص ٢ج (ريبحتلاو ريرقتلا) جاحلا ريمأ نباو ، ١٤ص ٢٣ج (( مسيتلا حرشب ريرحتلا)

 رحبلا) يشكرزلا .يروثلاو ىليال يبأ نباو يعفاشلا مامإلا نع يكحو ، ٤٣-٢٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط
 ٤. ٥ص (حاضيالاو دييقتلا) يقارعلا \. ٥٤٤ ص (رظنلا ةهزن) رجح نبا ١٤٤. ص ٦ ح (طيحملا

 ٥. ٤ص (رظنلا ةهزن) رجح نبا ، ١ ٤٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يزاريشلا قاحسإ وبأو ينالقابلا هي لاقو (-)

 نبا { ينالقسعلا رجح نبا هححصو 8 ٦٤١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يزارلا ميلس هب لاقو (آ)
 حالصلا نبا ةمدقم) حالصلا نبا { ءاملعلا رثكأ نع حالصلا نبا هاكحو . ٤ ص (رظنلا ةهزن) رجح

 .٢!١٤ص !ج (ريبحتلاو ريرقتلا) جاحلا ريما نبا :رظناو ، ١ ٥٤ص (حاضيإلاو دييقتلا حرشب
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 ءاوس مهدنع لبقي الف بذكلا زوجي نم امأ ، هتعدب قفو ىلع ثيدحلا عضي نأ نم
 .هتعدب مظعل مسجملاك هتعدبب رفكيو همرحي نم اذكو ،ال مأ هتعدبب رفك

 ."_ هيقفلا ريغ لبقيو
 .'')لبقي ال ةيفنحلا تلاقو
 ؛- ص - يبنلا نع ثيدحلا يف زرحتي ناك نإ ثيدحلا ريغ يف لهاستملا لبقي

 فرع نم دري :ليقو ، اعطق دريف ثيدحلا يف لهاستملا امأو ، هيف نومأم للخلا نأل

 رثكملاو ،‘"هيف لهاستلا ىلإ رجي ثيدحلا ريغ يف لهاستلا نأل ؛ اقلطم لهاستلا هنم
 ىلع هاور ام لمحت ةداعلا يف نكمي ناك نإ :ليق نيثدحملل ةطلاخم رودن عم ةياورلا نم

 نم هيورم ضعب يف هبذك روهظل هاور امم ءيش يف لبقي الف الإو هتطلاخم ةلق عم هترثك
 .‘٠نييعت ريغ

 ةريبك فارتقا ثرع عنمت سفنلا يف ةخسار ةئيه يهو ، يوارلا يف طرش ةلادعلاو
 ةيؤر ةنظم وأ امئاق لوبلاك لصألا ىف ةحابملا لئاذرلا نعو ، ةريغص ىلع رارصإ وأ
 ةبذكك ةسخلا ريغ رئاغص امأ قوسلا يف لكألاكو دحأ هاري ال ثيح يرعتلاكو سانلا

 7 مارح ادمع بذكلا : تلق ، الف ةيبنجأ ىلإ ةرظنو & ررض اهب قلعتي ال

 .هب فرع نم ةلادع طقستو { - اضيأ -
 .")طرشلا ققحت ءافتنال لاحلا روتسم وهو انطاب لوهجملا لبقي الو

 )١( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا أ ٦٦٣ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ج٦٢ ص١٤٧.
 )٢( (ينغملا)يزابخلا هب حرص يذلا ص٠ ٢١ ، (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ج٦٢ ص١٤٤©ز

 نكل ةيفنحلا ىلإ كلذ طارتشا ابسني ملو ، هيقفلا ريغ نم ىلوأ هنكل 5 اهيقف نوكي نأ يوارلا يف طرتشي ال هنأ
 نإف هقفلاب فرعي مل نم ةياور امأو : لاق ثيح ، سايقلا ضراع اذإ لبقي ال هيقفلا ريغ ربخ ناب ركذ يودزبلا
 يودزبلا لوصأ) يودزبلا & يأرلا باب دادسناو ةرورضلاب الإ كرتي مل هفلاخ نإو & هب لمع سايقلا قفاو

 (رارسألا فشك حرشب ج٦٢ ص٧٠٢.

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 8 ٩٩ص ٢ج (ثيغملا حتف) يواخسلا ج٢ ص١٤٧.

 ١. ٧٤ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٤( ك

 .نم ب يف ( ح )

 .اندنع مارح كلذ ىلإ عاد ريغل ةيبنجأ نساحم ىلإ دمعلا رظن اذكو :ب يف مالكلا ةلمكتو أ يف طقس انه عقو )٦(

 رحبلا) يشكرزلا ، ١٥ ٠ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٠٩ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا )٧(
 .٤٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٤ ١ ٠ص (حاضيإلاو دييقتلا) يقارعلا « ٩٥١١ص ٦ج (طيحملا



  

 ٭ ٭ لوصألا لوصف > >< >;

 .هيف نونظم طرشلا لوصح نأل :اولاق ،‘اامهريغو كروف نباو ةفينح وبأ هلبقو

 '"١هنع ثحبلاب هلاح رهظي نأ ىلإ هدرو هلوبق نع هيف فقوي :نيمرحلا مامإ لاقو
 . هلاح روهظ ىلإ هيف عرحتلا وه ىور اذإ لصألاب هلح تبث ام نع فكلا بجيو
 ال لصألاب تباثلا لحلاف « كشلاب عفري ال نيقيلا نأ ىلع عامجإلي هيلع سضرتعاو
 .توبثلا عماجب كشلاب نيقيلا باحصتسا عفري ال امك ، هيف كوكشملا ميرحتلاب عفري

 ءافتنال اعامجإ دودرمف هصخش الو هلاح ملعي ال نأب ارهاظو انطاب لوهجملا امأو

 .اهنظ ءافتناو ةلادعلا ققحت

 يوارلا هفصو نإف ، اعامجإ دودرم لجر نع ليق اذإ امك ")نيعلا لوهجم اذكو
 لبقي :ليقف ، ةقثلا ينثدح : لوقي نأك ثيدحلا ةمئأ دحأ يوارلا ناكو ةقنلاب هنع

 ةمئأ نم ناك ثيح كلذك هدنع وهو الإ كلذب هفصي ال ةقثلاب هفصاو نأل - انه -
 .‘٠نيمرحلا مامإ اذه ىلعو ، ثيدحلا

 مل حراج هيف نوكي نأ زاوج )لبقي ال :)يدادغبلا بيطخلاو ىفريصلا لاقو
 رباجو ةديبع يباك هفصاو نوك عم ادج ديعب كلذ نأب بيجأو « فصاولا هيلع علطي
 ال نم ينثدح : لاق نإ اذكو 3 ىلاعت هللا نيد يف مكح توبث ىلع هب نيجتحم ديز نمب

 .قيثوتب سيل :ليقو 5 هل قيثوت وهف همهتأ

 رحبلا) يشكرزلا ، ٠٥١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . يزارلا ميلس هب لاقو )١(
 © ١٥ص ٢ج (ثيغملا حتف) يواخسلا ، ١٤٠ ص (حاضيإلاو دييقتلا) يقارعلا آ ١٦ ٠ص ٦ج (طيحملا

 .٨٤ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داي ريما

 )٢( (ناهربلا) ينيوجلا ج١ ص٣٩٧٢.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ج٢ ص١٥٠.
 يشكرزلا ، ٠٥١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٤١٠ ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا )٤(

 .٢٦١ص ٦ج (طيحملا رحبلا)
 )٥( ةنس { ةكمو ةفوكلا نيب ةيزغ يف دلو { ركب وبأ & يدادغبلا تباث نب يلع نب دمحأ ، بيطخلا ٢٩٢ه

 دييقتو ث ةياورلا ملع يف ةيافكلا : هتافلوم نم 5 ةفوكلاو ةرصبلاب عمسو ةكم ىلإ لحرو . دادغبب أشنو
 ةنس يفوت ، هقفتملاو هيقفلاو ،ملعلا ٤٦٣ يلكرزلا { ٩٢ص ٤ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا ، دادغبب ه

 ص ٢٦ج (نيفلؤملا مجعم) ةلاحك اضر رمع ، ٢٧١ص ١ج (مالعألا) ٢٣.
 (ةياورلا ملع يف ةيافكلا) بيطخلا & يدادغبلا ، ١٠١ ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا )٦(

 .٤٧٢-٣٢٧٣ص
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 ايعطق هميرحت ليلد ناك لهجلا ىلع هيلعاف قسفب مكحي ام لعف نميف اوفلتخاو

 ال :ليقو ، لهجلاب رذعيو هنم لهج ىلع هاتأ ذإ هتياور لبقت : مهضعب لاق ، اينظ مأ

 ")لبقت :ليقو ، ةحابإلا دقتعا نإو لهجلا ىف رذع الو روجحملا هباكترال لبقت

 لبقي الف هتمرحب املاع قسفملا بكار امأ 3 هي '"عوطقم الانونظم هقسف ناك نإ

 .ملعأ ")ىلاعت هللاو !اعطق

 . لل -«
   

 .لبقي ب يف )١( يونتو
 .لبقي ب يف )٢(

 .اعوطتم ب يف (٣) .ره

 .٢١١)ص !ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ) < )٤

 .ةطقاس ب يف ىلاعت (د) ةت



  

 نوتامثلاو عساتلا لصفلا

 امهضراعت كو ليدعتلاو حيرجتلا هب تبثي نميق

 ةياورلا يف دحاوب ليدعتلاو حيرجتلا تبثي :ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاق

 ."ءاشنإ ال ربخ كلذ نأ ىلإ ارظن ةداهشلاو

 ارظن اعم امهيف دحاولا لبقي ال :ليقو ،‘"!ةداهشلا فالخب طقف ةياورلا يف :ليقو

 .'"”ةداهشلا ىف لوبقملا ددعلا نم اهيف دب الف ، ةداهش كلذ نأ لإ
 اذه :لوقي نأب ليدعتلاو حيرجتلا يف قالطإللا يفكي له اضيأ - اوفلتخاو

 ةداهشلاو ةياورلا يف حيرجتلاو ليدعتلا يببس ركذ لإ جاتحي الو ) لدع اذهو حورج

 .لدعملاو حرجملا ملعب ءافتكا اعم

 سيل امبح رجي نأ لامتحال قالطإلا يفكيالو ، ببسلا ركذ نم دب ال :ليقف

 .'‘)رهاظلاب المع ليدعتلا ىلإ ردابي نأو ، حرج

 لطبي حيرجتلا قلطم نأل ؛ حيرجتلا اببس نو د ليدعتلا ببس ركذي : ليقو

 يف رهظي ام ىلع هيف دامتعالا زاوج قوثولا هب لصحي ال ليدعتلا قلطمو ،قونولا

 . )ثحب لوطو تبثت ريغ نم يأرلا ءيداب

 يف فلتخم هنأل :لاق حيرجتلا ببس ركذ بجوأف ، اذه سسكعي يعفاشلا لاقو
 .() ليدعتلا ببس نود هبابسأ

 (لوصفلا ماكحإ) يجابلا :رظناو ، ٩٥ص ٣ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب لامكلا لوق وهو )١(
 .٢٣٦١ص ٢ج (يحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ى ٩٦٣ص

 (ثيغملا حتف) يواخسلا ، ٦٩ص (ةيافكلا) يدادغبلا . ملعلا لهأ نم ريثك نع يدادغبلا بيطخلا هاكح )٢(

 .٩٦٩٦٢ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ، ٨رص ٦٢ ج

 ينالقابلا يضاقلا هاكح و ، ٤ص ٢ج (رينلا بكوكلا حرش) ةلبانحلا نم نادمح نبا ىلإ راجنلا نبا هازع )٣(
 (ةيافكلا) يدادغبلا ، ١٦١٦١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . مهريغو ةنيدملا لهأ نم ءاهقفلا رثكأ نع

 .٨ص ٢ج (ثيغملا حتف) يواخسلا ، ٦٩ص
 .(رينملا بكوكلا حرش) نادمح نبا نع راجنلا نبا هاكح « ١٨ ٠ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يدرواملا نع يشكرزلا هاكح )٤(

 .١٦٧١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ()
 نع يفوطلا هاكحو « ٨٠١ص (ةيافكلا) هداقنو ثيدحلا ظافح نم ةمئألا نع هاكح و يدادغبلا بيطخلا هب لاقو )٦)

 مامهلا نب لامكلا هاكح و ، ٤٦١ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا . هيلوق دحأ يف لبنح نب دمحا مامإلا

 .١٦ص ٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) ملسمو يراخبلا مهنمو نيثدحملا رثكأو & ةيفنحلا مهنمو ءاهقفلا رثكأ نع
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 حرجلل اهيف قالطإلا يفكيف ةياورلا امأو : لاق ةداهشلا يف يكبسلا هراتخاو

 يف كلذ لثمب يفتكي الو ، ح راقب الإ ح رجي ال هنأ حراجلا بهذم فرع اذإ ليدعتلاو
 .)هل د وهشملل اهيف قحلا قلعتل ةداهشلا

 دحاولا نم ليدعتلاو حيرجتلا قالطإ يفكي :يزارلا مامإلاو نيمرحلا مامإ لاقو

 .'")مهدنع لمعلا هيلعو انباحصأ لوق وهو ،‘")هريغ نم يفكي الو { امهببسب ملاعلا

 اددع رثكأ ناك نإ حيرجتلا مدق ليدعتلاو حيرجتلا ضراعت نإو ، حيحصلا وهو

 حرجملا عالطال لدعملا نم اددع لقأ حراجلا ناك وأ ايواست نإ اذكو &‘؛لعامجإ
 .()لدعملا هيلع علطي مل ام ىلع

 ةرثكب لوألا يف امك نيمسقلا يف حيجرتلا بلطي :ةيكلاملا نم ")نابعش نبا لاقو
 .)حيرجتلا ددع

 لوبقب مكحلاو ‘٨»حيرجتلا نم اددع رثكأ ناك نإ ليدعتلا مدقي : مهضعب لاقو
 صخش ةياورب ملاعلا لمع اذكو &‘“ةلادعلا طرتشم دنع هل ليدعت صخش ةداهش

 )١( ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٤٠ .
 (٢) ج (ناهربلا) ينيوجلا ١ ص٤٠٠ ، (لوصحملا) يزارلا ج٤ صا٤١٠.

 يونكلا يف لاوقألا رظنتو ، ٤٠ ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) ةيضابإلا ضعب نع يملاسلا مامإلا هاكح )٢(
 .٨٦ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٥٩-٩٧ص (ليمكتلاو عفرلا) يحلادبع دمحم

 حراجلا نأل ، ح رجلا ىلع ليدعتلا ميدقتب لوق كانه هريغو لوحفلا داشرإ يفف ، رظن عامجإلا ةياكح يف )٤(
 هلوبقل بجوملا ليصحت دعب الإ لدعي الدع ناك اذإ لدعلاو ، احراج رمألا سفن يف سيل امب حرجي دق
 .٨٦ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، فسوي يبأو ، ةفينح يبأ نع لوقلا اذه ىكح

 رثكألا نع هاكح و راجنلا نبا هححصو ، ١ ٧٠ص (ةيافكلا) روهمجلا نع يدادغبلا بيطخلا هاكح )٥(
 مزجو ، ٠٦؛ص ٣٢ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) (لامكلا هراتخاو) ، ٠٣٤ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش)
 ديعس خيشلا لوق وهو ، ٣٨١ص ٦ج (طيحملا رحبلا يشكرزلا) يريشقلا نباو ينايورلاو يدوراملا هب
 ۔٦٤ص (رقسلا ةالص ماكحأ يف ربتعملا يأرلا) يبونقلا ، روهمجلا نع هاكح و ةيضابإلا نم يبونقلا

 نب رامع لسن نم ، ه ٢٧٠ ةنس دلو ، يطرقلا نبا قاحسإ وبأ نابعش نب مساقلا نب دمحم 2 نابعش نبا )٦(
 يفوت ‘ كسانملاو © كلام بقانمو { نارقلا ماكحأ : هتافل٬وم نم " رصم هنمز يف ةيكلاملا عجرم ربتعي ( رساي

 .٥٢٢ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٣٩٢ص ٢٦ج (كرادملا بيترت)ضايع يضاقلا . ه٥٥٣ ةنس

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٦٧٣ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ج٦ ص٥ ١٨.

 )٨( (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢٠١ص (ةيافكلا) يدادغبلا ص٦٨.

 .٦٦ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ء ٢ ص٤ ١٦١ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ()



 نعالإ يوريال هنأ هتداع نم فرع نمو 8 "!حصألا ىلع صخشلا كلذل ليدعت
 . اضيأ هل ليدعت صخش نع هتياورف لدع

 .'"هتداع كرتي نأ زاوجل اليدعت هنع هتياور نوكت ال : ليقو

 نم سيلف هتداهش ىضتقمب مكحلا كرتو ،صخش ةياور ىضتقمب لمعلا كرت امأو
 ىنزلا ةداهش يف مكاحلا هدح نم اذكو ، ضراعل كرتلا نوكي نأ زاوج ؛ هل حيرجتلا

 . ةعبرأ نود مهنوكك ، اهناكرأ وأ اهطورش ةداهشلا لامكتسا مدعل فذاقلا دح

 ال هل مكاحلا دح نإف ، نامزلا يف وأ ناكملا يف وأ مسالا يف مهتداهش فالتخاكو

 دحأ يف للخل ال اهناكرأو ةداهشلا طورش مامت مدعل كاذ امنإو ، هتلادعل احيرجت نوكي
 .'"وهشلا

 نم ريغ نم اهنأ مهويو ةياور يوارلا يوري نأ :وهو ، سلدملا ةياور طقستو
 اهنأ عماسلا مهوأو ، ةريره يبأ نع ىور اذإ امك ، هيورم لبقي يكل هنع اهذخأ

 هب فورعملا همسا كرتيف فورعم روهشم لجر نع ىور اذإ اذكو & سابع نبا نع
 نأ عماسلا مهوي يكل لضفلا يف هنم رهشأ ناك اذإ هيماسعمي وأ هريغ مساب هيمسيو

 عماسلا لبقي يكل روهشملا كلذ نع هزيمت ةفصب هنيبي ملو ، لضافلا كلذ نع ي هتياور

 .'‘مهدنع ةياورلا هي طقست سيلدت كلذ لكف هتياور

 ةياورلا لوبقم ةقث اقيقحت هنع لقن يذلا ثيدحلا يوار ناك اذإ هنأ يدنع يذلاو

 ريغ نم كلذ مها وأ « رهشأو هنم لضفأ وه نم مساب هامس ولو هتياور طقستالف
 هنع لئس اذإ معن ، انه لصاح وهو 0 اهيوارب قوثولا ةياورلا يف ربتعملا نأل ؛ حيرصت

 5 '٭هبذكل ذئنيح هتياور طقستف . بذكلا نم ع ون اذه نإف هل ةزيمملا هتفصب هنيبي ملف

__ 

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هححصو ج٢ ص١٦٤.

 هاكح و ، ثيدحلا لهأ رثكأ نع يكحو © ناطقلا نب نيسحلا يبأو ينايورلاو يدرواملا نع يشكرزلا هاكح )٢(
 .٣٧١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . هححصو روهمجلا نع ينالقابلا

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص١٦١٥.

 نبا { ٤٠٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥٦١ص ٢ج (يلحملا حرشب جارجلا عمج) يكبسلا نبا )٤(
 .٥٢ص (سيلدتلاب نيفوص وملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت) ينالقسعلا رجح

 .٦٠٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يفريصلاو يناعمسلا نبا نع لوقلا اذه يشكرزلا ىكحو ):)
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 عقوم وهف 5 هتدايز نيبي مل نأب هنم هنأ اماهبإ هنم سيل ام ثيدحلا نتم يف دئازلا اذكو

 ا هتياور هب طقستف 0 هيف حداق اذهو ، _ ةارع - هللا لوسر ىلع بذكلا يف هريغل

 .ملعأ "ىلاعت هللاو

  

3 
 ىكمثور

 ١

 .٥١٦١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ))١( ي 7
 .ةطقاس ب يف ىلاعت )٢) ةهت



  

 نوعستلا لصفلا

 ؟اهنع ثحبلا بجي لهو ةباحصلا ةلادع ىلع مالكلا 2

 طرتشي الو ، ىثنأ وأ ناك اركذ هب انمؤم - ٍةقلَي _ يبنلاب عمتجا نم يباحصلا

 ابحاص ىمسيال ذإ '")؛ناطرتشي :ليقو ،‘\ا)- قي - هنع ةياورلا الو ةبحصلا لوط

 .ةيعرشلا ماكحألا غيلبتل ةلي - يبنلل

 ."دحاو ثيدحل ولو ةياورلا ضعب طرتشاو

 ءاملعلا رثكأو )د )لقأ ال ةنس ةبحص مهضعب و ؤ ) ل - هعم وزغلا ضعب طرتشاو

 هلوقل ،'"ةمألا ريخ مهنأل ؛ مهتلادع نع ثحيي الف ، مهلك لودع ةباحصلا نأ ىلع

 .)يرق ةمألا ريخ - ةلي -
(١( 

(٢) 

(٣) 

3 

(٥( 

(٦( 

(٧) 

 ةيعفاشلا رثكأ نع يدمآلا هاكحو ، ١٤٩ ص ١ ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجراولا بوقعي وبأ هب لاقو

 روهمج نع يقارعلاو ، ٠٩١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) رثكألا نع يشكرزلاو ، ٠ ١ ٤ص ٢ج (ماكحإلا)
 ٩٣٢. ص ٢ج (ثيغمملا حتف) نييلوصالاو نيثدحملا

 ظحاجلا هنا رهاظلاو ، يقارعلا ظفاحلا لاق ، ٠ ١ ٤ص ٢ج (ماكحإلا) ىيحي نب رمع نع يدمآلا هاكح
 حيحص ىلع يوونلا ةمدقم) يوونلا :رظناو ، ٣٠١ص ٣ج (ثيغملا حتف) يقارعلا . ةلزتعملا ةمئأ دحأ
 .روهشم وه امك ىيحي سيلو رحب نب ورمع يلزتعملا ظحاجلا مسا نكل ، ١٥ ٠ص ١ج (ملسم
 .٠٧؛ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا 6 ٦١٦١ص ٢ ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا

 .١٩١٩١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) بيسملا نب ديعس نع يشكرزلا هاكح

 حصي ال :لاق يقارعلا نكل « ١٩١ص ٦ج (طيحملا رحبلا)- اضيأ - بيسملا نب ديعس ىلإ يشكرزلا هازع
 (حاضيإلاو دييقتلا) يقارعلا ، ثيدحلا يف فيعض وهو يدقاولا رمع نب دمحم هيلإ دانسإلا يف نإف ، هنع
 .٢٠١ص ٣٢ج (ثيغملا حتف) 0 ٢٨٢ ص
 روهمجلا نع ، ٨٨١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو & ١ ٢٠ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلا هاكحو
 يقارعلا ىكح و روهمجلا نع ، ٨٨١ص ٣ج (ثيغملا حتف) هيلع ةعبرألا بهاذملا قافتا يقارعلا ىكحو
 © ٢٧ ٤ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا :رظناو ، ٨٠١ص ٣ج (ثيغملا حتف) هيلع ةعبرألا بهاذملا قافتا
 حرش) يملاسلا « ٥ ٣٤ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا « ١ ٧٤ص ١ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجر اولا
 .٢٤ص ٢ ج (سمشلا ةعلط

 لئاضف باتك (يورونلا حرشب ملسم حيحص) مهيف تثعب نيذلا نرقلا يتمأ ريخ : ظفلب ملسم هجرخأ ثيدحلا
 ننس) يذمرتلا هجرخأو { ٠٧؛ص ٦١ج ، ٢٥٣٤ ثيدح « مهنولي نيذلا مث ةباحصلا لضف باب ث ةباحصلا

 (دواد يبأ ننس) دواد وبأو ، ٤٣٤ص ٤ج ، ٢٢٢٢ ثيدح ي ثلاثلا نرقلا يف ءاج ام باب ، نتفلا باتك (يذمرتلا
 .ملسم ظفلب امهالك ٤٦٥٧ ، ج٤ ص٤ ٢١ ثيدح = ولتي - هللا لوسر باحصأ لضف يف باب ، ةنسلا باتك

.
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 تناك نم الإ ةداهشلاو ةياورلا يف مهتلادع نع ثحبيف ( مهريغك مه . ليقو

 . ١ )رمعو ركب يبأك ةرهاظ هتلادع

 :ليقو ،'٠مهنع ثحبلا ىلإ'""جاتحي مث "ةنتفلا ع وقو تقو ىلإ لودع مه :ليقو
 يف ضوخلا نع كسملا مهيف نأل ؛ هلوخد فرعو نقفلا يف لخد نم الا لودع مه

 .'")نتفلا كلت

 نتفلا دعبو ةلادعلا يف حدقي ام هنم رهظ نم الإ لودع نتفلا لبق مهنأ حيحصلاو
 .ملعأ هللاو ‘٠)هلاح ملعي ىتح هيف فقويف 0 اهيف لوخدلا هنم فرع نم الإ كلذك

  

 ر = رال )أت

 .؛زاكه ([(اج٢٦نكرزلطر,
_ 

 3 2 ت 55 آ
 >_ ف 11 كلل رلرل

 ۔>۔۔_

 نيسحلا يبأ ىلإ يشكرزلا هازعو ، ٣٧ ٤ص (لوصفلا ماكحإ) ةعدتبملا نم موق ىلإ يجابلا ديلولا وبأ هبسنو )١)
 .٢١١؟ص ٢ج (ثيغملا حتف) يقارعلا :رظناو ، ٧٨١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ناطقلا نبا

 .نايفس يبأ نبا ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع مامالا ثيح اهيف لعافت يتلا يهو & نيفص هنتف يأ )٢(

 ح ي )٢( .جاتحيف ب , ف /
 (ثيغملا حتف) يقارعلا :رظناو ، ٤ ٥ ٣ص (لوصولا جاهنم) يلزتعملا ديبع نب ورمع نع ىضترملا نبا هاكح )٤(

 ٧٠. ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ١١. ٢٣ص ٣ج

 )٥٠( ص ٢ج (ثيغمملا حتف) يقارعلا ١١٣.
 لوبق ةباحصلا ةلادعب دارملا : ةظحالم & ٤٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلا لوق اذهو )٦(

 ةمصعلا توبث مهتلادعب دارملا سيلو ث ةيكزتلا بلطو ةلادعلا بابسأ نع ثحب فلكت ريغ نم مهتاياور
 .١١!٥ص ج (ثيخغملا حتف) يقارعلا . ٩٨١ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةيصعملا ةلاحتساو { مهل
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 نوعستلاو يداحلا لصفلا

 لسرملاب جاجتحالا

 نم دب ال ذإ ةطساولا طقسيو - ٍقلََك - يبنلا نع يباحصلا ريغ هاور ام لسرملا
 ١. )نييلوصألا حالطصا اذه © هركذي ملف كانه ةطساو

 يبنلا نع ةصاخ يمباتلا هيوري ام مهدنع لسرملاف نيثدحملا حالطصا يف امأو

 .؟ )يباحصلا هنم طقسيو - 4 _

 هنم طقس نإف ، عطقنملا وهف ناياور هنم طقسو هدعب نمف يعباتلا عبات هاورام امأف

 0٤. داضلا حتفب -‘")لضعملا وهف رثكاف ةنالث

 ةطساولا طقسي ال لدعلا نأل :اولاق »دمحأو كلامو ةفينح وبأ لسرملاي جتحاو

 .هيف احداق اسيبلت كلذ ناك الإو هدنع لدع وهو الإ - ةلي _ يبنلا نيبو هنيب

 6")بيسملا نب ديعسك لقنلا ")ةمئأ نم- نيسلا رسكب - لسرملا ناك نإ : موق لاقو

 يشكرزلا ، ٤٧ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٦٣١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا )١(
 حرش) يملاسلا ، ٨٦١ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا « ٨٣٣ص ٦ج (طيحملا رحبلا)
 .٥٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط

 يطويسلا ،| ٨٣٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٤٢ ص ١ج ( . رش) يوونلا )٢(
 يملاسلا ، ٨٦١ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا 7 . يارلا بيردت)

 .٥٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش)

 .قايسلا اذه يف اهل ىنعم الو 0 لضفملا ب يف (٣)

 )٤( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٤١ص ١ج (ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش) يوونلا ج٦ ص٢٢٨ {

 (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا إ ٥٩١١ص ١ج (يوارلا بيردت) يطويسلا ج٦٢ ص١٦٨۔١٦٩.
 لوصأ) انئاملع لوق يف ةجح : يسخرسلا لاقو « ١٤٣ ص ٢ج (دمتعملا) مشاه يبأ ىلإ نيسحلا وبأ هازعو )٥(

 ،٨٤٦٢ص ١ج (ملسم حيحص حرش) ءاهقفلا رثكأ نع يوونلا هاكحو & ٠٦٣ص ١ج (يسخردلا
 هاكحو هب لمعلا بوجو ىلع رثكالاو : يخامشلا ردبلا لاقو ، ٠٦ص ١ج) بذهملا حرش عومجملا
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ٠٤٢ص ٦ج (طيحملا رحيبلا) ةلزتعملا روهمج نع يشكرزلا
 حرش) يملاسلا ، ٥٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا « ٢٨ ٤ص (ةيافكلا) يدادغبلا ، ١٦٩ ص ٢ج (يلحملا
 .٧٤ص . ٢ ج (سمشلا ةعلط

 .ةمبأ ب يف )٦)

 ءاهقفلا دحأو 3 نيعباتلا رابك نم & دمحم ابأ ينكي ، ه ١٢٣ ةنس دلو ، يشرقلا نزح نب بيسملا نب ديعس )٢(

 .٢٠١ص ٢ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٤٤٤ص ١ج (فشاكلا) يبهذلا . ه٩ ٤ ةنس يفوت ، ةنيدملاب ةعبسلا
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 لدعب سيل نم نظي دقف &'"مهنم نكي مل نم فالخب ةجح ناكو :لبق "يبعشلاو
 لصتا يذلا دنسملا نم فعضأ وه هب جاجتحالاب لوقلا ىلعو & هنظب هطقسيف الدع

 .دنسملا نم ىوقأ هنإ : مهلوق يف موقل افالخ ، دحأ هنم طقسي ملف هدنس

 هركذي نم فالخب هتلادعب مزجي نم الإ هتياور نم طقسي ال لدعلا نأل :اولاق
 .كلذ عنمب بيجأو ،‘")هريغ ىلع هيف رمألا ليحيف

 مهنم رثكألا هيلعو ، دضاع هعم دجوي مل نإ لسرملاب جاجتحالا در حيحصلاو
 ردص يف ملسم مالك نم رهاظلا وهو ، ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو يعفاشلا
 ناك نإو طقاسلا ةلادعب لهجلل كلذو ثيداحألاب ملعلا لهأ بهذم هنأ هحيحص

 .٠ث)حداق هل أرط نمم نوكي نأ لامتحال ايباحص
 فرع لسرملا ناك نإف { مهتلادع نع ثحيي مهريغك ةباحصلا نأ ىلع ينبم اذهو

 ال'"!نمحرلادبع نبا ةملس يبأو بيسملا نباك لدع نعالإ يوري ال هنأ هتداع نم
 سابع نبا نع يوري هنأ فرع هنإف ديز نب رباج ليساركو ةريره يبأ نع الإ نايوري
 طقاسلا ةلادعب لهجلا ءافتنال ذئنيح لبقي هلسرم نإف ، هخيش سابع نبا نإف ، ةشئاعو

 .هركذك لدعلا طاقسإ نأل ؛ دنسملا مكح يف ذئنيح وهف

 ةنس يفوت ‘ نيعباتلا ءاهقف نم ه ١ ٢ ةنس دلو © نادمه بعش يبعشلادبع نب ليحارش نب رماع ئ يبعشلا )١)

 ١٦. ٤ص (راصمألا ءاملع ريهاشم) يتسبلا ، ١٢ ص ٣ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا ه ٥.

 نب ىسيع نع ١٦٣١ص ٢٦ج (ماكحالا) يدمآلاو { ٤ ١ ٤ص ٢ج (دمتعملا)يرصبلا نيسحلا وبأ هاكح )٢(
 ليسارم لوبق ىلإ يدمآلا بهذو .٤٧ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا نبا هراتخاو نابا
 .١٦٣١ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا 5 اقلطم لدعلا

 يطويسلا ، ١٦١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ؤ ٦٨٣ص (ةيافكلا) يدادغبلا )٢(
 .٨٩١٩١ص ١ج (يوارلا بيردت)

 تارركملابو © تارركملا نود لوصأ ثيدح فالآ ةعبرأ هيف عمج « يريشقلا جاجحلا نب ملسم حيحص )٤)
 لقنب دانسإلا لصتم ثيدحلا نوكي نأ هحيحص يف طرشو { اٹيدح نيعبسو ةسمخو نيتئامو فالا ةعبس

 يجاح . اهل مجرتي نأ نود باوبأ ىلع هبتر دقو ٤ ةلعلاو ذوذشلا نم الاس هاهتنم لا هلوأ نم ةقنلا نع ةقنلا

 .١٦ص ١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم ، ٥٥٥ص ١ج (نونظلا فشك) ةفيلخ
 ٦٬!٨٤-٧٤٢ص ١ج (ملسم حيحص حرش) يوونلا ، ٢ ٥٤ص ١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم (د)

 ١ ص٨ ٩. ح (ي وارلا بيردت) يطويسلا ٢ ص٩ ١٦. ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا

 دحاو هتينكو همسا ليقو هللادبع :ليقو ليعامسإ همسا :ليق ، يشرقلا فوع نب نمحرلادبع نب ةملس وبأ )٦(
 "7 ةيمأ نب ليعامسإ هنع ىورو 0 قلخو ديعس نب رشبو كلام نب سنأو ديز نب ةماسأ نع ىرر

 ٢٢ج (لامكلا بيذهت) ينزملا .كلذ ريغ ليقو ه٩ ٤ ةنس يفوت ، نورخآو ةعيبر نب رفعجو بالك ني
 ١٠٣٢. ص ١!ج (بيذهتلا بيذهت) رجح نبا ء . ص

 



  

 فيعض '٦)يدراطعلا نباو "'١مزاح يبأ نبا سيقك نيعباتلا رابك لسرم دضع نإو
 مهيف سيل ءاملعلا نم رثكألا لوق وأ ، هلعف وأ ب يباحص لوقك حيج تلل حلاص

 وأ ، لوألا خويش ريغ نع هيوري لاسرإ وأ هريغ وأ هلسرم نم دانسإ وأ ، يباحص
 دنع ةجح هل دضاعلاو لسرملا نم عومجملا ناك « هقفو ىلع رصعلا لهأ لمع ناك

 لك فعضل دارفنالا ىلع ةجح هيلإ مض ام الو لسرملا درجب سيلو &‘"يمفاشلا
 .هدارفنا دنع امهنم

 ةديفم ةوق نيفيعضلا عامتجا نم لصحي هنأل عومجملا فعض كلذ نم مزلي الو

 'ذ)يرهزلاك نيعباتلا راغص لسرم امأ 5 ايوق نابلغي نافيعض عياشلا لثملا نمو ، نظلل

 .هفعض ةدشل دضاعلا عم درلا ىلع قابف هوحنو

 ءيش نم عنملا هلولدمو هاوس بابلا يف ليلد الو دضاعلا نع لسرملا د رحت ناف

 سيل ذإ هنع فكلا بجي ال :ليقو ، اطايتحا هلجأل ءيشلا كلذ نع فكلا رهظاألاف

 .'٥)ذئنيح ةجحب

 - يبنلا قلي مل يذلا دحاولا لدعلا لوق :وه لسرملا دح نا مهضعب ركذو
 دكات اذإ الإ لبقي الو هدانسإ عطقنا ام :ليقو ،اذك - يت - هللا لوسر لاق

 رشب هدهع نا رلا سيق )

 © ٨٣١ص ٢ج (فشاكلا) يبهذلا . ه ٩٤ ليقو \ه٨٩ ة ةنس يفوت ، نورخآو دلاخ يبأ نبا ليعامسإو

 ١٦. ٤ص (راصمألا ءاملع ريهاشم) يتسبلا
 نب رمع نع ىور - تيح هللا لوسر ضبق نأ دعب ملسأ © ناحلم نب نارمع ءاجر ويأ { يدراطعلا نيا )٢(

 ةنس ت ام 5 امهريغو نومميم نب يدهمو مزاح نبا ريرج هنع ىورو © بلاط يبأ ني يلعو باطخلا
 ١٤٢. ص (راصمألا ءاملع ريهاشم) يتسبل ا٤|.٥٩ص ٢ج ج (فشاكلا) يبهذلا . ه٧.١

 (٣) (ةلاسرل !) يعفاشلا . ءاهقفلا نمةعامجو ركب يبأ يضاقلاو \ ةيعفاشلا رثكأ ن .ع يدمآلا هاكحو ص٢ ٤٦

 جارعم) يرزجلا } ٢٤١ص ١ج (ملسم حيحص حرش) يوونلا ڵ ٦٣١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا
 ص ٢ج (جاهنملا ٦٥ [ ص ٢٦ج ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يك بلا نيا ١٧٠.

 نبأ سنأو ء هرمع نبا نع ىور , } ثدحملا هيقفلا © يرهزلا ركب وبأ هللا ديبع ن رب ملسم ني دمحم ، يرهزلا )ؤ)

 ؟ب (فشاكل) يبهذلا . ه٤٦١ ةنس يفوت ، نورخآو كلامو رمعمو ى سنويو ليقع هنع ىور و ، بيسملا
= - 

 ٩٩. ص ٢ج (بهذلا تارذش) دامعلا نيا آ ٢١٩ ص

 ١٧١. ص ٢۔ ج (عماو لا عمج ىلع يلحملا ح - رش) يلحملا (>)

 )٦) و ءاهقفلا ن .ع يو ونلا هاكح ٠ نم ةعامجو ل ) مصألا باحصأ ٠ ح (۔نسم حيحص حرش) يووننا. نيثدحملا ١ هر٢ ٩١٠.

 (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح) انبلا 85 ٠١٦١-٩٥١ص ١ج (يوارلا بيردت) يطو ويسلا ج٢ ص١٦٦۔
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 ادنسم هئيجم ىوقت نإ الإ روهمجلل بسنو ، ةجح ريغ لسرملا نأ يعفاشلا نعو

 ديناسم تءاج اهنأل بيسملا نب ديعس ليسارم جتحا كلذلو } رخآ دنس نم السرم وأ

 : يوونلا لاق ،''»ريسح اندنع بيسملا نب ديعس لاسرإ :لاقف ، ىرخأ هجوأ نم

 اهريغك هدنع ةجح تسيل :ليقو & ةدنسم تدجو اهنأل يدنع ةجح اهنأ هانعم :ليق

 .""هب حجري ناك لب
 ديعس ليسارم يف نأل ؛حصي الف لوألا امأو ، باوصلا وهو :بيطخلا لاق

 سابع نباك يباحصلا لسرمو ي زئاج لسرملاب حيجرتلاو حصي لاحب دجوي مل ام

 .لسرملا ىلع مدقم لصتملا و ، ةجح ةباحصلا راغص نم امهريغو رمع نباو

 '؛'يرونلا هاور ")يلوب الإ حاكن ال ثيدحك دنسلا ىوتسا اذإ هب مكحلاو

 هاورو - ةلي - يبنلا نع ")ةدرب يبا نع )يعيبسلا قاحسإ يبأ نع ةبعشو

 (بذهملا حرش عومجملا) ٤٢ ١ ص ١ج (ملسم حيحص حرش) يوونلا { ٤٠٤ص (ةيافكلا) يدادغبلا )١(
 ٢٣٦٠. ص > ٦ج (طيحلملا رحبلا) يشكرزلا . ٦١ ص ‘ ١ ح

 )٢( (يوارلا بيردت حرشب بيرقتلا) يوونلا : رظناو « ١١٦ص ١ج (بذهملا حرش عومجملا)يوونلا ج١ ص١١٦.
 )٣( عماجلا) بيبح نب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا ١ ي ءايلوألا يف باب { حاكنلا باتك (حيحصل حديث٠ 6٥٩١

 قادصو يلوب الإ حاكن الو ، كلم دعب الإ قاتعالو ، حاكن دعب الإ راهظ الو ، حاكن دعب الإ قالط ال ظفلب
 ثيدح « حاكنلا ، مجعملا (ةجام نبا نتس) ةجام نباو « ٦٠٢ص ي ةنيبو ١٨٨١ ، ج٢ ص٤٢٨! وباو

 ثيدح ثيدح ىلولا يف باب ئ حاكنلا باتك (دواد يبا نتس) دواد ٢٠٨٥ ح ١ ص٩ ٧ ..

 رابك نم .ةفوكلاب ه٩ا٧ ةنس دلو ئ رضم نم {© هانم لذبع نب روث ينب نم {© قورسم نب ديعس نب نايفس ئ يروثلا )٤)

 ؛ضئارفلا يف باتكو ، ريغصلا عماجلاو ، ريبكلا عماجلا : هل 2 ةرصبلا ىلإ لقتناو ، ةنيدملاو ةكم نكس 7 ءاملعلا
 .٤٠١ص ٢جمالعألا) يلكرزلا ، ٢٧ ٤ص ٢ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا .ةرصبلاب ه ١٦١ ةنس يفوت

 ةرق نب ةيواعم عمس 0 ةرصبلا نكسو طساوب دلو. نيثدحملا رابك نم 0 يكتملا ماطسب وبأ جاجحلا نب ةبعش )٥(

 ١ج (فشاكلا) يبهذلا .ه ٠ ١٦ ةنس يفوت ، دعجلا نب يلعو ردنع هنع ذخأو ، ليمك نب ةملسو مكحلاو
 .٩٦٢ص !٢؟ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٤٨ ٥ص

 نع ىور © نامثع ةفالخ نم اتيقب نيتنسل دلو ، يفوكلا ديبع نب هللادبع نب ورمع ، يعيبسلا قاحسإ وبأ )٦(
 نامثع نب ميهاربإو بلغت نب نابأ هنع ىورو مهريغو ديز نب ةماسأو ليبحرش نب مقرأو يميمتلا ةدبرإ
 ٢٢ج (لامكلا بيذهت) يزملا ، كلذ ريغ ليقو ه ١٢٦ ةنس يفوت ، مهريغو نوميم نب ميهاربإو يسبعلا
 .٢٨ص ١ج (فشاكلا) يبهذلا © ٢٠١ص ،

 يزملا امهريغو ةماسا وبأو كرابملا نبا هنع ىورو ، هدج نع ىور ي ةدرب يبأ نب هللادبع ني ديرب ةدرب وبأ )٧(
 ١ صص٥٠ ٢٦. ح (فشاكلا) يبهذلا & ٠ ٥ ص ٤ج (لامكلا بيذهت)
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 املكو . - هيلع - {هنعا") ىسوم ىب أ نع دنسلا كلذب ةعامج و ١) )ليئ ارسإ

 :بيطخلا لاق لسرملا ىلع مدقتلا ىف لخدا ناك ىوقأ طبضلاو ةلادعلا تناك

 .ملعأ 'ئىلاعت هللاو ،'"»حيحصلا وه كلذو

  

 ليعامسإو ناميلس نب مدآو رجاهم نب ميهاربإ نع ىور ، يعيبسلا قاحسإ يبأ نبا سنوي نب ليئارسإ )١(
 ، مهريغو دقاو نب دامحو ىسوم نب دسأو يبهولا دلاخ ني دمحأ هنع ىورو & مهريغو عيمس نب
 (فشاكلا) يبهذلا ، ٥١ ٥ص ٢ج (لامكلا بيذهت) يزملا . كلذ ريغ ليقو ن ه ١٦٠ ةنس يفوت
 ٥ .١٤٢ص ١ج

 )٢( ىلع- هلك _ يبلا هلمعتسا " مالسإلا يف نيقباسلا نم ، ينميلا سيق نب هللادبع ، ىرعشألا ىسوم وبأ ووعخذك٠
 ةنس يفوت ، ةرصبلاو ةفوكلا ىلع باطخلا نب رمع هلمعتساو ، ندع ٤ ٤ه ، (فشأكلا) يبهذلا ج١ ٤
 ص٦ ٥٨ ، (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ج١ ص٢٢٧. .

 نج ٣٢٥٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا رظناو { ٠ ٤ ٥ص (ةيافكلا) بي )٣( (طيحملا ,حبلا) , شك ر زلا ,ظنا . ةبافكلا) بيطخلا ح٦ . ٨
 .ةطقاس ب يف ىلاعت (٤؛) ةهج

٤١١ 
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 < < لوصخلا لوصق % < +

 نوعستلاو يناثلا لصفلا

 اذك نولعفي سانلا ناك وأ انك : يعباتلا وأ يباحصلا لوقو ىنعملاب ثيدحلا لقن

 زاوج ىلع ءاملعلا رتكأو ، هظفل نود هانعمب ثيدحلا لقن زاوج ىف فلتخا

 عقاومو ظافلألا يناعمب افراع لقانلا ناك نإ كلذو ،‘'ظعبرألا ةمئألا مهنم كلذ
 © ىنعملا دوصقملا نأل ؛ همهف يفو هنم دارملا يف هل واسم رخآ ظفلب يتأي نأب مالكلا
 عوقو ةفاخم اعطق ظفللا رييغت هل زوجي الف كلذب فراعلا ريغ امأو ،هل ةلآ ظفللاو

 .ىنعملا يف للخ

 تاوفل ؛ هرييغت زوجي الف الإو & ظفللا يسن نمل زوجي ). يدرواملا لاقو

 .'" قل _ يبنلا مالك يف ةدوجوملا ةحاصفلا

 .'‘لمع بجوملا نود املع بجوملا ثيدحلا يف كلذ زوجي :ليقو

 .'٨)يدادغبلا بيطخلا هيلعو ؟ فدارم ظفلب لدبأ نإ زوجي : ليقو

 ةيفنحلا نم يزارلاو بلعثو ("طنيريس نبا ىنعملاب ثيدحلا لقنل نيعناملا نمو
 نإف همدع لقانلا نظ نإو « توافتلا نم ارذح - اغيل - رمع نبا نع عنملا يورو
 .")ثيدحلا نم دارملا ىنعملا يف نوفلتخي ام اريثك ءامعلا

 حالصلا نبا ةمدقم) حالصلا نبا ، ٥١١ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٨٩١ص (ةيافكلا) يدادغبلا )١(
 .١١١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 2 ٢ ٩٠ص (حاضيإلاو دييقتلا حرشي

 نب نسحلا نع يور( ةيعفاشلا رابك نم | ه٣٢ ٦٤ ةنس دلو ] نسحلا وبأ بيبح نب دمحم نب يلع ذ يدرراملا (٢)

 .ةعامجو بيطخلا ركب وبأ هنع ذخأو ، مهريغو يدزالا يلعملا نب دمحمو يرقنملا يلع نب دمحو يليحلا يلع
 تايفو) ناكلخ نبا . ه٥٤ ٠ ةنس يفوت ث ةوبنلا لئالدو ، ةيناطلسلا ماكحألاو { يواحلا : هتافلاوم نم
 .٢٢٢ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٧٦٢ص ٥ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا ، ٢٨٢ص ٢ج (نايعألا

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٧٩ص ٦١ج (ريبكلا يواحلا) يدوراملا ج٦٢ ص١١١.

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص١٧١٢.
 )٥( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ء ٨٩١ص (ةيافكلا) يدادغبلا ج٢ ص١٧١٢.

 يفوت ايؤورلا ربعي ناكو ئ ةرصبلا لهأ ءاهقفو نيعباتلا رابك نم {© يراصنألا ركي وبأ نيريس نب دمحم « نيريس نبا )٦( كتهت

 ۔٣٤١ص (راصمألا ءاملع ريهاشم) يتسبلا ، ١٨١ص ٤ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا . ه٠١١ ةنس ةرصبلاب

 يدمآلا ، ١٩٨ ص (ةيافكلا) ثيدحلا ىف يرحتلا لهأو فلسلا نم ريثك نع « يدادغبلا بيطخلا هاكح و )٧(
 نبا ء ٩٦٠٢ص (حاضيإلاو دييقتلا حرشب حالصلا نبا ةمدقم) حالصلا نيا ، ٥١١ص ٢ج (ماكحإلا)
 .٨٩ص ١ج (يوارلا بيردت) يطويسلا « ٢٧١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا
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 مالكلا سيل هنأ امك ، هيف فلتخي اميف ال رهاظلا ىنعملا يف مالكلا نأب بيجأو
 :بيرقتلا يف يوونلا لإق ، ميلستلاو ريبكتلاو دهشتلاو ناذألاك هظفلب اندبعت اميف
 ءادأب عطق اذإ هيعمج يف ىنعملاب زوجي : فئاوطلا نم فلخلاو فلسلا روهمج لاق

 يف الإ نوكي الو ، روكذملا لامتحالا ءافتنا دنع ىنعملا ءادأب عطقي امنإ هنإف ا)؛ىنعملا
 .ملعأ هللاو ، هيف فلتخي ال يذلا ىنعملا رهاظلا

 ةجح وهو ، عوفرملا وهف اذك - ةلم يبنلا لاق :يباحصلا لاق نإ هنأ ملعاو

 .هنم هعامس يف رهاظ هنأل حيحصل ا ىلع

 نع ثحبلاب ليق نإ يباحص هنيبو هنيب نوكي نأ لامتحال ؛ هب جتحي ال :ليقو
 .")ةباحصلا ةلادع

 -اضيأ - هنم عامسلا يف هروهظل حصالا ىلع - قلي - يبنلا نع :لاق نإ اذكو

 . ةطساولا يف هروهظل ال :ليقو لوألا نود ناك نإو

 .")اذك نع ىهن وأ اذكب رمأ هتعمس :هلوق اذكو

 .ا)احمست يهنلاو رمألا ريغ ىلع كلذ قالطإ زوجي ال : ليقو

 مرح وا اذك انيلع بجوأ :لاق نإ اذكو ، اذك نع انيهنو اذكي انرمأ : هلوق اذكو

 .(٨)ذك يف انل صخر وأ اذك

 © ةالولا ضعب يهانلاو رمآلا نوكي نأ لامتحالا)ةجح اذه لثم نوكي ال : ليقو

 .هلئاق نم اطابنتسا صيخرتلاو ميرحتلاو باجيإلا نوكي نأو

 )١( (يوارلا بيردت حرشب بيرقتلا) يوونلا ج١ ص٩٩.
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٧٠١ص ٢٦ ج (ماكحإلا) ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا ىلإ يدمآلا هازع )٢(

 .٣٧١ص ٢٦ج (يلحلملا
 )٣( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا « ٩٤٤ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا . مهمسي مل موق نع يزارلا هاكح ج٢ ص١٧٢.

 )٤( ج (ماكحإلا) يدمآلا ٢ ص٠٨ ١ (ةيافكلا) يدادغبلا آ ص٤١٩.

 ثيدحلا باحصأ نع حالصلا نبا هاكحو ، ٩٥ص ١ج (ع ومجملا) روهمجلا نع هاكح و يوونلا هححص )٥(
 ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا :رظناو . ٩٦ص (حاضيإلاو دييقتلا حرشي حالصلا نبا ةمدقم) ملعلا لهأ رثكأو
 ٤١٩. ص (ةيافكلا) بيطخلا ، ٨٠١ص

 يدمآلا : رظناو . ٩٦ص ٢ ح (ماكحالا) ةيفنحلا نم يخركلاو نييلوصألا نم عمج نع يدمالا هاكح و )٦(

 حرشي حالصلا نبا ةمدقم) 2 يليعامسإلا ركب يبأ ىلإ حالصلا نبا هازع ، ١٠ ٩ص ٢ج (ماكحإلا)
 . ١٢٤ص (ةيامفكلا) يدادغبلا : رظناو & ٦٩ ص (دييقتلا
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 1 < لوصألا لوصف > ٭ ٭

 ةنس يف هروهظل ١) )رثكألا دنع ةجح ء اذك ةنسلا نم : - اضيأ يباحصلا لوقو

 رثاعم انك :هلوقو ، دلبلا ةنس ةدارإ زاوجل "ةجحب سيل :ليقو - ةلي - هللا لوسر
 .- ةيَي - هدهع يف نولعفي سانلا ناك وأ ، اذك - ةلي هدهع يف لعفن ساانلا

 .'")مهلعفب ملاع ريغ - ةلي - يبنلا نوكي نأ زوجي هنأل ةجحب سيل :ليقو

 كلذ تلاق هفاتلا ءيشلا يف نوعطقي ال اوناكف اذك نولعفي سانلا ناك :هلوق اذكو

 نإو عامجإلا مكح يف :يأ سانلا عيمج عامجإ هنم رهظ اذه لثم نال "!اب ةشئاع
 يف عامجإ دقعني ال ذإ الع - هنامز ىلإ لعفلا فيضأ نإ احيرص اعامجإ نكي ل

 نأ نسح - ةالح - هنامز ىلإ فضي ل نإو _ يتأيس امك عيرشت نامز هنأل 3 هنامز

 . رهظألا وهو { ةجح هاري نم دنع يتوكسلا عامجالا مكح ىعطي

 هنامز يف وأ - ٍةلَم - يبنلا دهع يف اذك نولعفي سانلا ناك :يعباتلا لوق امأو
 م نإ يباحصلا لوق اذكو & ع وطقم :ليقو ، حيحصلا ىلع فوقوملا مكح يفف

 .'‘}ّمدقت امك ع وفرمف هفاضإ نإو ، فوقوم وهف - ةلي ولي - هنامز ىلإ هفضي

 )١( (ماكحإلا) يدمآلا ، ٨٤٤ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا ، ١٢٤ص (ةيافكلا) يدادغبلا ج٦٢ ص٠٩ ١
 ص ١ج (ع ومجملا) يوونلا ، ٩٦ص (دييقتلا حرشب حالصلا نبا ةمدقم) حالصلا نبا ٥٩ ، يضويسلا

 ج (يوارلا بيردت) ١ ص١٨٨.

 )٢( (ماكحإلا) يدمآلا ، ١٢٤ص (ةيافكلا) يدادغبلا . يخركلا نسحلا وبأ هب لاق ج٢ ص١١٠.۔

 عمج) ١ يكبسل ١ نبا . ١٤٢ ص ١ ح (ملسم حيحص حرش) © ١ ص٠ ٦١ ح (بذهلملا حرش عومجلملا) يوونلا (٣)

 .٣٧١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 عطقت ال ديلا نإ :يبأ لاق : ةورع نب ماشه لاقف 0 زيزعلادبع نب رمع هب يتأف احدق قرس الجر نأ : هصنو )٤(

 .هدنسم يف هيوهار نبا قاحسإ هجرخأ اذكهو :رجح نبا لاق ، ةشئاع ينتثدح : لاق مث ، هفاتلا ءيشلا يف

 ل : تلاق نت - ةشئاع قيرط نم يور ام ثيدحلا ىتعممو { ٦٠١ص ٦ ح (يرابلا حتف) رجح نبا

 يراخبلا حيحص) يراخبلا . نمث وذ امهنم دحاو لك سرت وأ ةفجح نم ىندأ يف قراسلا دي عطقت نكت
 ٦٧٩٢ ثيدح « امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو :ىلاعت هللا لوق باب & دودحلا باتك (حتفلا حرشب

 حيحص) ملسم ، ادعاصف رانيد عبر يف الإ ديلا عطقت ال ظفلب ةجام نباو ملسم ىورو س ٩٩ص ٦١ج
 نبا 0 ٣٠٥١ص ١١ج ١٦٨٤ ثيدح ح اهباصنو ةقرسلا دح باب ، دودحلا باتك (يوونلا حرشب ملسم
 ٢٤١. ص ٣ج . ٢٥٨٥ ثيدح ي قراسلا دح باب ، دودحملا مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام

 ١٢١. ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤٣ ١ ص ١ج (ملسم حيحص حرش) يوونلا (د)



 نمز ىلإ هفضي مل نإ ، اذك ىرن وأ لعفن وأ لوقن انك : يباحصلا لوق : يوونلا لاق

 ،بيطخلل اعبت "!حالصلا نبا لاق اذك :")يطويسلا لاق "فوقوم وهف - ٍةقيَي يبلا
 ) لوصألاو هقفلا باحصأو نيثدحملا نم ر وهمجل ١ نع ملسم حرش يف ‘ منصل : ١ هاكحو

 هاكح و ،رهاظلا هنإ :غ ابصلا نبا لاقو .ع وفرم هنأ يدمآلاو يزارلاو 6؛)مكاحلا قلطأو
 هححصو « ىنعملا ثيحنم يوق وهو :لاق ، ءاهقفلا نم ريثك نع بذهملا حرش يف فنصلا
 يف هتوم ملعي مل يب ِ لحم نوكي نا يغبنيو ،""" "مالسإلا خيشو "٠ يق 9 ه احص فالخلا : وكي . أ . . )٦()٧( السالا . . , )٥( ةارعلا

 .- ةلي - هنمز ىلإ هتفاضإ ةلزنمب هقالطإف الإو - قلي - هتايح
(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

) 
 ) ز

(٦) 

(٧ ( 

 .٥٨١ص ١ ج (يوارلا بيردت حرشي بيرقتلا) يوونلا

 ةنس نيعبرأ غلب املو ، ةرهاقلا يف اشنو \ه ٨٤٩ ةنس دلو ، دمحم نبا ركي يبأ نب نمحرلادبع & يطويسلا

 ،نارقلا مولع يف ناقتإلا :اهنم ةريثك تافلؤم هل لينلا ىلع سايقملا ةضور يف هسفنب الخو ، سانلا لزتعا
 © ٤٧ص ٠ ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا . ه ٩١١ ةنس يفوت { ةاعولا ةيغبو ث رئاظنلاو هابشألاو

 .١٠٣ص ٣٢ج (مالعألا) يلكرزلا
 يلو ، حالصلا نبا هتينك ، ه ٥٧٧ ةنس دلو « يدركلا نامثع نب نمحرلادبع نب نامثع ، حالصلا نبا

 ملع عاونأ ةفرعم :هتافلم نم ، ثيدحلا راد سيردت يلوف ، قشمد ىلإ لقتنا مث © ةيحالصلا يف سيردتلا

 دامعلا نيا . ه٣٤٦ ةنس يفوت ، طيسولا حرشو ، يواتفلاو ، حالصلا نبا ةمدقمب فورعملا ثيدحلا

 .٧٠٢ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا . ٢٧٣ ص ٧ج (بهذلا تارذش)

 ١ثيدحلا ءاملع نم ( روباسينب ٢١ ٥٣، ةنس دلو 3 يروباسينلا هللادبع وبأ دمحم نب هللادبع نب دمحم ي مكاحلا

 (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا .روباسينب ه ٤٠٥ ةنس يفوت & للعلاو ، يلامألاو ، كردتسملا :هتافلم نم

 .٢٢ص ٥ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا آ ٢٨ ٠ص ٤ج

 :هبتك نم ه٥٦٧ ةنس دلو ، ثيدحلا ظافح رابك نم نمحرلادبع نب نيسحلا نب ميحرلادبع & يقارعلا

 ه ٨٠٦ ةنس يفوت ، رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملاو } ثيغملا حتفو ، يواضيبلا جاهنم تكن

 ٣٤. ٤ص ٣ج (مالعألا) يلكرزلا إ ٧٨ص ٩ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا 3 ةرهاقلاب
 ةرهاقلاب دلو 3 ملعلا ةمئأ نم ، ينالقسعلا رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ ، ينالقسعلا رجح نبا ينعي

 حتفو © بيذهتلا بيرقتو 2 نازيملا ناسل : هتافل؛وم نم © امهريغو زاجحلاو نميلا للا لحرو { ه ٧٧٢ ةنس

 .٨٧١ص ١ج (مالعألا) يلكرزلا « ٦٣ص ٢ج (عماللا ءوضلا) يواخسلا . ه٥٨ ٢ ةنس يفوت 3 يرابلا

 :لاق ثيح ةلأسملا يف لصف هنأ تكنلا يف هتدجو يذلا نكل ، ٥٨١ص ١ ج (يوارلا بيردت) يطويسلا
 وهف الإو افوقوم نوكي نأ لمتحا داهتجالا لهأ نم لعفن امك لئاقلا ناك نإ :لاقي نأ حدقنيو : تلق

 يننإف ، يدمآلا امأ ، ٥١ ٦ص ٢ج (حالصلا نبا ىلع تكنلا) رجح نيا { هلقنب حرص نم رأ ملو عوفرم
 & نولعفي اوناك وأ لعفن انك : يباحصلا لاقاذإ اميف ، هل ضرعت يذلا امنإو ، ةلأسملا هذه يف ملكت هدجأ مل
 حالصلا نبا ، ١١ص ٢٦ج (ماكحإلا) يدمآلا . لوألا ححصو ؟ال مأ ةعامجلا لعف ىلع لومحم اذه له
 عومجملا) يوونلا ، ٤٢ ٤ص (ةيافكلا) يدادغبلا ؟ ٨٦ص (حاضيإلاو دييقتلا حرشب حالصلا نيا ةمدقم)
 ؛ج (لوصحملا) يزارلا & ٦٢۔٥٢ص (ثيدحلا مولع ةفرعم) مكاحلا آ ٠٦ص ١ج (بذهملا حرش
 ٥٠١. ٦ص ٢٦ج (حالصلا نبا ىلع تكنلا) ينالقعسلا رجح نبا ، ٩٤٤ص
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 إ انك : هلوق اذكو ل ع وفرم هنأ حيحصلاف هفاضأ نإو : بيرقتلا يف يوونلا لاق من

 نولوقي وأ نولعفي اوناك وأ انرهظأ نيب انيف وه وأ - ةلي - هتايح يف اذكب اسأب ىرن
 ١. 'ع وفرم هلكف ايع - هتايح يف اذكب اسأب نوري ال وأ

 مث اعطق ع وفرمب سيلف مدقت ام يعباتلا لوق امأ : هلك كلذ دعب يطويسلا لاق

 يقارعلل نالامتحاف هفاضإ نإو ، فوقوم ال عوطقمف ةباحصلا نمز ىلإ هفضي مل نإ
 ولو - ةلي - يبنلا ريرقت فالخب هيلإ بسني ال دق يباحصلا ريرقت نأ عنملا هجو

 ةمألا عيمج لعف ىلع لدي ال :ملسم حرش نع فنصملا لاقف 3 اذك نولعفي اوناك :لاق
 يفو 6 هل القن نوكيف & عامجإلا لهأ نع هلقنب حرصي نأ الإ هيف ةجح الف ، ضعبلا لب
 .يطويسلا مالك ىهتنا ."هفالخ دحاولا ربخب هتوب

 لاق نأ دعب الع _ هتايح ف ىباحصلا طقسأ ول ام رظنيلو : مساقلا نبا لاق

 ام اهايإ يباحصلا طاقسإ يف يرجي لهو 0 هدعب يعباتلا اهداز وأ نولعفي اوناك
 نم يتأيس ام ىلع ءانب هنايرج دعبي الو « هيف اهطاقسإ عم & لعفن انك :وحن يف مدقت
 لوق ىلع ديزت ال ةروصلا هذه لب 3 عفرلا مكح هل نأ كلذب جاجتحالا ظحلم نأ
 .هرخآ ىلإ نولعفي سانلا ناكف : فنصملا

 :يباحصلا لوق وحنب جاجتحالا هجو نأب بيرقتلا ةرابع حيرصت ىفخي الو
 لوق كلذ فلاخي الو ،‘"“ع وفرملا مكح يف هنأ - ةلي هتايح يف نولعفي اوناك
 هنإف ":لاق & هرخآ ىلإ سانلا عيمج يف كلذ روهظل :۔يلحملا ينعي -'!حراشلا
 - لي - هتايحب حرص اذإ اميف هنأل عامجإ هنأ ىلع لمحلا كلذ هجو هنأ يف حيرص
 بابلا اذه يف ركذ ثيح فنصملاب دارملاو 3 (آ)كلذب حرصي مل اذإ اميف حراشلا مالكو

 .ملعأ هللاو ، يكبسلا نيدلا جات وه

 )١( (يوارلا بيردت حرشب بيرقتلا) يوونلا ج١ ص١٨٥-۔١٨٦.
 )٢) (يوارلا بيردت) يطويسلا ج١ ص١٨٧.

 )٣( (يوارلا بيردت حرشب بيرقتلا) يوونلا ج١ ص١٨٦.

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص٤ ١٧١.

 مساق نيا ينعي ()

 .٣٢٨٣-_-٢٨٣٢ص ٢ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا )٦(



 ثلاثلا باتكلا

 عامجالا 2

 نوعستلاو ثلاثلا لصفلا

 هطورشو هفيرعت 2

 رصع يف مهيبن ةافو دعب - ٍةقْلَ _ دمحم ةمأ نم نيدهتجملا قافتا :وه عامجالا

 " مهنود نيدهتجملا ريغ قافتاي ةربع الو ، ادهتجم نكي مل نم لوانتي الف ، مكح ىلع
 نود ماكحألا روهشم يف مهضعبو 7 نيهتجملل ماوعلا قافو مهضعب ربتعاو

 .")ىلحملا هلاق ، هقفلا "قئاقد

 يف نيدهتجملل '"هقافو ربتعي :اولاق ء'٨لوصاألاب ملاعلا قافتا نورخآ ربتعاو
 يف طرش مالسإلا نأل ؛ نيملسملاب صتخيو ، لوصألا ىلع اهطابنتسا فقوتل ع ورفلا
 هقافوب ةربع الف 3 ريفكت ىلإ هتعدب هب غلبت يذلا عدتبملا ج رخف ، حلطصملا داهتجالا

 .'"”نالوق ؟ال مأ لودعلاب صتخيف داهتجالا يف نكر ةلادعلا لهو ، هفالخب الو

(١( 

(٢( 

(٣) 

) ٤( 

(٥( 

()٦( 

(٧) 

 ."عامجإلا يف ةحداق هتفلاخمف ادحاو ولو ضعبلا فلاخ نإ هنأ ىلع روهمجلاو

 (ماكحالا) يدمآلا هراتخاو « ٢٧١ ص (ةرصبتلا) يرعشألا ركب يبأو نيملكتملا ضعب نع يزاريشلا هاكح
 (لوصولا جاهنم) رابجلادبع يضاقلاو يرصبلا هللادبع يبأ ىلإ ىضترملا نبا هبسنو ء ٤٨٢ص ١ج
 .١٧٧١ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ٦٠ ٦ص

 .قياقد ب يف

 .٧٧١ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا
 عمج) يكبسلا نبا ، ٨٩٦١ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا ، ينالقابلا يضاقلاو يزارلا رخفلا كلذ ربتعا

 جاهنم) ىضترملا نبا إ ٦١٤ص ٤ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ٧٧١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 ٦١. ٣٠ص (لوصولا

 .هقافوأو ب يف

 ١ج (ماكحالا) يدمآلاو ، ١٨٣ ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا داهتجالا يف انكر ةلادعلا ربتعي مل نمم
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٦٢٣ ٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، مشاه وبأو ، ٢٨٢ص
 .٧ب١٥ص ٢ج

 { ٢٩ ٤ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا { ٢٠٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا & ٣٦ ١ص (ةرصبتلا) يزاريشلا
 ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . ٤ ص ٦ ح (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا

 .٨٧ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٠٣٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٨٧١ص
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 :ليقو'")ادعاصف ةثالثلا الإ :ليقو ،‘\ادعاصف نينثالا ةفلاخم الإ هيف حدقي ال :ليقو
 .")رتاوتلا ددع غلبي ددع ةفلاخم الإ هيف حدقي ال

 ناك اذإ : يأ 'هبهذم يف داهتجالا غ اس نإ فلاخم لك فالخ هيف حدقي :ليقو

 .'"»)ضئارفلا يف ‘)لوعلا مدعب سابع نبا لوقك هيف لاجم داهتجالل
 .'"مولعلا رئاس نود هرطخل نيدلا لوصأ يف ناك نإ دحاولا ةفلاخم حدقت : ليقو

 .حجرألا ىلع ةباحصلاب عامجإلا صتخي الو
 ىلع مهقافتا دعبيف ،‘طبضنت ال ةرثك مهريغ ةرثكل مهب صتخي :ةيرهاطلا تلاقو

 اميف مهقفاو نإف & عيرشت نامز هنأل - قي _ يبنلا ةايح يف عامجإ دقعني الو .ءيش
 قافو ربتعيو ، هنود مهلوقب رابتعا الف مهفلاخ نإو ، مهنود هلوق ةجحلاف هيلع اوقفتا

 .مهرصع يف دجو نإ ةباحصلل دهتجملا يعباتلا

 لهأعامجإاذكو & ةجح مهريغ نود ةكم لهأ الو ةنيدملا لهأ عامجإ نوكيالو

 اذه نأل ؛ ةجحب سيل ةعبرألا ءافلخلا وأ نيتفيلخلا عامجإ اذكو ، ةجحب سيل تيبلا

 )١( (ماكحالا) يدمآلا هازعو { ١٦٣ص (ةرصبتلا) يربطلا ريرج نب دمحم ىلإ يزاريشلا هبسن ج١ ص٢٩٤
  3حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا :رظناو ، يزارلا ركب يبأو طايخلا نيسحلا يبأ ىلإ يملاسلا مامإلاو

 (يلحملا ج٦٢ ص١٧٨.
 يشكرزلا ، ٨٧١ص ٢٦ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ١٨ ٦ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا )٢(

 .٢٣٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا)
 هاكحو ٤٢. ٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا © ريرج نبا نع حصي يذلا هنا : ركب وبأ يضاقلا لاق ) ( ٢٣

 ٣٢٣. ٦ص (لوصفلا حيقنت حرش) باهولادبع يضاقلا نع يفارقلا

 هححصو © ٤٩٢ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا { يزارلا ركب يبأو يناجرجلا هللادبع يبأ نع يكح )٤(
 .٢٣٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا :رظناو ، ٢٣١ ٦ص ١ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا

 . اهل عستت الو ، ةكرتلا يف ضورفلا محدرت نأب ةلاسملا لصأ ىلع ضورفلا باحصأ ماهس ةدايز : لوعلا (د)
 ١٣. ٤ص (تاكرتلاو ثيراوملا ماكحا) ديجملادبع ينابيذلا .د

 )٦( (طوسبملا) يسخرسلا .نيدباعلا نيزو نيسحلا نب يلعو ةيفنحلا نب دمحم لوق وهو ج٢٩ ص١٦١١ ©
 (ليلجلا بهاوم) يطيقنشلا ، ٤٩ص ٦١ج (بذهملا حرش عومجملا) يوونلا ج٤ ص٤٥٦.

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا { ٦٣٣ص (لوصفلا حيقنت حرش) داشخالا نبا نع يفارقلا هاكح ج٦
 ص٢٢٣ ٤.

 )\٨٨) ح (ماكحالا) مزح نبا ٤ ص٩ ٥٣ . ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٢ ص ٧٨ ١.
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 ليطن ال ةلدأب هيلع اولدتساو ااهلك كلذ ىف ةجح وه : ليقو ئ لك ال صعب عامجإ

 ه حيحصلا ىلع ةجح داحآلاب لوقنملا عامجإلاو } راصتخالا انضرغ ذإ اهركذي

 يعطق وه :'"انلق 3 دحاولا ريخب تبثي ال يعطق عامجالا نأل ا" )ةجحب سيل :ليقو

 اداحآ لقن ةلالدلا ىعطق نم ثيداحألا ىف مكو ( داحآلا لقن هرضي لاف ، ةلالدلا

 . تايلمعلا ف ةحح راصو لبقف

 اش 'كلذ طرتشا ثيح نيمرحلا مامإل افالخ رتاوتلا ددع نيعمجلملا يف طرتشي الو

 عامجإلا نأل ؛هريغ ىلع ةجح هداهتجا نوكي الف دحاو دهتجب ريغ رصع يف نكي مل نإو

 .'}هيف داهتجالا راصحنال اعامجإ نكي مل ولو ةجح وه :ليقو ، عمج نم الإ نوكيال
 فلاخو «'ة)رثكألا دنع هلهأ تومب عامجإلا داقعنا يف رصعلا ضارقنا طرتشي الو

 وأ ، رصعلا لهأ بلاغ وأ ، لكلا ضارقنا اوطرشف ،("»مهعم نمو كروف نباو دمحأ
 .لاوقأ مهئاملع ضارقنا

 نبا ،٠٨٤ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا . ةنيدملا لهأ عامجإ ةيجح رابتعا هعابتأ رثكأو كالم مامإلا بهذم )١(

 عامجإ رابتعا امأو ، ١٣٤ص ٢ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ، ٦٣ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا
 © ٧٤١ص ٢٦ج (لوصاألا ملع يف سورد) ردصلا رقاب دمحم . ةيمامإلا ةعيشلا بهذم وهف ةجح تيبلا لهأ
 عجرملا) ةلزتعملا نم يرصبلا هللادبع وبأ هب لاقو ، ةضفارلاو ، ٩١٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا 5 ةيديزلاو
 ريرحتلا) هتيجحب لوقلا ةيفنحلا ضعب نع مامهلا نب لامكلا ىكح دقف ةعبرألا ءافلخلا عامجإ امأو 2 (قباسلا
 حرشب ريرحتلا) هتيجحب لوقلا ةيفنحلا ضعب نع مامهلا نب لامكلا هاكح امك & ٢٤٢ ص ٣ج (ريسيتلا حرشب
 ، ١٨ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) ةيرهاظلا ضعب نع يملاسلا مامإلا هاكح امك & ٢٤٢ص ٣٢ج (ريسيتلا

 (ةرصبتلا) يزاريشلا :رظناو إ ٩٣٥ص ٤ج (ماكحإلا) مزح نبا . هعابتأ نم دحأ ىلإ هازع مزح نبا دجا ملو
 .٩٠٢-٥٠٢ص ١ج (ماكحإلا)يدمآلا « ٩٨١-٧٨١ص ١ ج (ىفصتسملا) يلازغلا آ ٨٦٣ص

 يضترملا نبا ، ديشر يبأ نع ىضترملا نبا هاكحو ، ٦١٢=٥١٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا هب لتاق )٢(
 .٧٨٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٣٣٢٦ص (لوصولا جاهنم)

 .ميلس نيريبعتلا الكو 6 تلق ب يف (٣)

 )٤( ص ١ج (ناهربلا) نيمرحلا مامإ ٤٤٣.

 .٦٨٤=٥٨٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، جيرس نباو ينييارفسإلا ذاتسألا هب لاق (د)

 )٦( ج (ىفصتسملا) يلازغلا ، ٥٧٣ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ١ ص١٩٢ |، (ماكحإلا) يدمآلا ج١ ص٢١٦-

 ٧ (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٢٨٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ۔
 ج؟٢ ص١٨١ ، ص ٣ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ٢٢٣ ، (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٦٢ ص٨٦-٨٧.

 نبا . يزارلا ميلس هب لاقو ، ٦٨ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) ةيضابإلا ضعي نع يملاسلا مامإلا هاكح )٧(
 بجاحلا نبا { ٥٧٣ص (ةرصبتلا) يزاريشلا آ ٢٨١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا
 .١٠٢٣ص ١ج (رطاعلا رطاخلا ةهزن) ناردب نبا ، ٨٣ص ٢٦ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخ)
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 ء(_»يلوقلا نود هفعضل يتوكسلا عامجإلا يف ضارقنالا طرتشي : مهضعب لاقو
 آ ( طةلاك هيلع يأرلا رقتسيل ينظلا عامجإلا يف نيمرحلا م امإ كلذ طرتشاو

 ريغ ةيعرشلا ماكحألا نم مكح ىلع - ةلي دمحم ةمأ ىلع ةقباسلا مألا عامجإو
 - هلوقل ةمألا هذه عامجإب ةصوصخم عامجإلا ة ةيجح نأل ؛ ةلملا هذه ىلع ةجح

 .كلذ وحنو .'؟)ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال الع

 ال عامجإلا نأ ملعاو .)انل ع رش انلبق نم ع رش نأ ىلع ءانب ةجح هنإ :ضعب لاقو

 ةيعرشلا ةلدألا ةلمج نم سايقلا نأل ؛ سايق ىلع دنتسي دقو ، يعرش دنتسم نم هل دب
 .")يلجلا نود يفخلا سايقلا يف هعنم وأ ،ثاقلطم كلذ عنم نملافالخ حيحصلا ىلع

 حجرأل هتفلاخم زوجت بلغألا يف اينظ هنوكل سايقلا نأ ةلمجلا يف عنملا هجوو
 زوجي امنإ هنأب بيجأو ، عامجإلا هتفلاخم تزاج هيلع عامجإلا دانتسا زاج ولف ،هنم

 .هب تبث ام ىلع عامجإ دقعني مل اذإ سايقلا ةفلاخم
 ميرحت ىلع اوعمجأ مهنأ ىرت الأ « ذئنيح هتفلاخم تعنتما هيلع عامجإلا عقو اذإ امأ

 . ةرأفلا هيف تعقو نإ تيزلاك ‘عئاملا ةقارإ اذكو ،‘'همحل ىلع اسايق ريزنخلا محش

 ريمأ « ١٧١٢ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا . يدمآلا هراتخاو ةلزتعملا ضعبو ينييارفسإلا قاحسإ وبأ هب لاق )١(
 .١٣٢ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب

 )٢( (ناهربلا) نيمرحلا مامإ ج١ ص٤٥ ٤ .

 (٣) ثبدح ي مظعألا داوسلا باب « نقفلا باتك (ةجام نبا ننس) ةجام نبا هجرخأ ثيدلا ٢٩٥٠٠ { ج٤

 ص٢٢٧ © ثيدح ي ةعامجلا موزل يف ءاج ام باب 2 نتفلا باتك (يذمزرتلا ننس) يذمرتلاو ٢١٦٧  0ج ٤

 ص٢٢٧٢ ثيدح ء ةعامجلا موزل يف ءاج ام باب ، نتفلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ا ٦٨١٦٧.
 ح ٤ ص٤.٠.٥ . ثيدح ادبأ ةلالضلا ىلع . هذه . عمجي ال باب ،ملعلا باتك (كردتسملا) مكاحلاو

 ٩٢. ح ١ ص٠ ٢٠ . ح (يذمر تلا نتس) بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق ٤ ص٦ ٤٦.

 )٤( (ماكحإلا) يدمآلا { ٨٨ص (عمللا) يزاريشلا . ينيبارفسإلا قاحسإ يبأ نع يزاريشلا هاكح ج١
 ص٩ ٩ . ح مساو عمج ىلع يلحملا ح رش) يلحملا ٢ ص ٤ ١٨.

 ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخملا) ٠ مهدنع سايقلا ةيجح مدع ىلع ءانب ةيرهاظلا نع بجاحلا نبا هاكح ) ( ٥

 ٦١٦١0ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلاو ك " ٢ص (ةرصبتلا) ، ٦٨ص (عمللا) يزاريشلا هاكخو ، ٢٢ص

 ٢٢. ٦ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا : رظناو يربطلا ريرج نبا نع
 )٦( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٦٢٣ص ١ج (ماكحإلا)يدمآلا ص٦٣٧.

 (طيحملا رحبلا) نايح وبأ . ريزنخلا محش ميرحتب لوقي ال ةيرهاظلا مامإ دواد نإف ، رظن عامجالا ةياكح يف )٧(
 ١١٢٣-١١٤. ص ٦ج

 .عياملا ب يف )٨)



 >)لو(و
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 اوعمجأ مث ،ا''١طقف نمسلا ةقارإ يف تدرو دق ةنسلا نأل ، نمسلا ىلع هوساق دقو

 سايق ىلع دنتسم وهو ، عامجالا اذه ةفلاخم زوجت الف 5 هلثم " 'عئام لك نأ ىلع

 . ملعأ هللا و ؤ ى رت امك

  

 __ ٥
 كتهعص ؛وبرقتالف اعئام ناك نإو ، اهلوح امو هوقلأف ادماج ناك نإف ، نمسلا يف ةرافلا تعقو اذإ : ثيدحلا صن )١(

 ٢ج ، ٢٨٤٦٢ ثيدح نمسلا يف عقت ةرافلا يف باب ، ةمعطألا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأ هجرخأ
 بي نمسلا يف تومت ةرأفلا يف ءاج ام باي ، ةمعطألا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ، هل ظفللاو . ٦ ٤ص

 ٦9 .قباسلا عجرملا { حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق ح ٤ صس٦ ٢٢ ج ؤ ٧٩٨ ١ ثيدح

 4 ام ب ىف )٢(
 .عيام ب يف )

 هت



 ( 0٥0اد
  22 ( 9 0ح ٥

 ١ _۔۔_۔سسس

 < > لوصا لوصق < ج

 نوعستلاو عبارلا لصفلا

 هماكحأو هماستأ 2

 لمعلاو فالخلا رارقتسا لبق روفلا ىلع فالتخالا ع وقو دعب عقي نأ امإ عامجإلا
 عامجإ كلذ نمو ( فالخ الب تباث دقعنم وهف لوألا ناك ناف( هدعب وأ كاهب

 دعب - ثاو - ةشئاع تيب يف - ةلي - هنفد ىلع - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا
 .١0)روف كلذ ىلع اوعمجأ مهنإف { رقتسم ريغ افالخ هنفد يف مهفالتخا

 يزارلا مامإلا هعنمف مهنيب فالخلا رارقتسا دعب مهسفنأب نيفلتخملا عامجإ امأو

 . ٢( )اقلطم يدمآلا هزوجو 0 17

 ارذح زوجي الف اعيطق فالتخالا يف مهدنتسم نوكي نأ الإ زوجي : ضعب لاقو
 يعطق نإف ةلالدلا يعطق دارملا ناك نإ هنأل رظن هيفو ء‘)يعطقلا ليلدلا ءاغلإ نم
 هنوك ىتأتي فيكف الصأ هب دتعي ال هفلاخ فالخ و ، لاح ىلع هتفلاخم زوجت ال ةلالدلا
 نتملا يعطق دارملا ناك نإو ، هفالخ ىلع عامجإلا زوجي الو { ؟؟ث)فالخلا دنتسم
 الف اينظ هلولدم ناك اذإ نتملا ىعطق نأل ؛ ىعطقلا ءاغلإ نم ارذح :مهلوقل ىنعم الف
 نكمت ذئنيح هنإف ، توبثلا ىنظ ةلالدلا ىعطق دارملا :لاقي نأ الإ مهللا هؤاغلإ عنتمي
 . . ه أ لمأتيلف هتوبث ةينظل هتضراعم

 بيبح وبأ يدعس ٦٦٢ص ٥ج (ةياهنلاو ةيادبلا) ريثك نيا ڵ ٢ ١ ص ١ ج (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا )١)

 ٩١. ٩ص ٢٦ج (يمالسإلا هقفلا يف عامجإلا ةعوسوم)

 )٢( نيلوق ىلع اوفلتخا اذإ رصعلا لهأ :ةسداسلا ةلأسملا :لاق ذإ ، عنملا ال زاوجلا يزارلا رخفلا مالك رهاظ ©
 وهو . هفالخ مرحي اعامجإ هلعج نم مهنمو ؟اعامجإ كلذ نوكي له ي نيلوقلا كنيذ دحأ ىلإ اوعجر مث
 اهيلع كلذ دعب اوقفتا مث ةمامإلا يف اوفلتخا - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نأب لدتسإ مث راتخملا
 مهفالخ رقتسي نأ لبق ةرشابم وأ فالخلا رارقتسا دعب عامجإلا كلذ ناك ءاوس كلذ زاوج هترابع رهاظف

 (لوصحملا) يزارلا . يخارتلا ديفت يتلا مثب هربعت ىفخي الو . ةلأسملا يف ج٤ ص٤٥ ١-١٤٦.

 )٣( ص ١ج (ماكحالا) اقلطم يدمالا هعنم لب ٣٤٠ ، (ىفصتسملا) يلازغلا - اضيأ - هعنمو ج١ ص٢٠٥ ©

 ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلاو ٨٣ ، ينيوجلا ، ينالقابلا يضاقلا ىلإ نيمرحلا مامإ هازعو
 ص ١ج (ناهربلا) ٤٥٣.

 نبال عماوجلا عمج يفو نيتخسنلا يف يدمآلا ىلإ زاوجلاو يزارلا ىلإ عنملاب لوقلا ةبسن تعقو دقو
 ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ،يكبسلا ٢ ص ١٥ هللا ةمحر - فلووملا نأ ىلع لديامم

 .اريبك ادامتعا باتكلا اذه ىلع دمتعا دق - هيلع

 )٤( ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا ٣٤٠ ، (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص١٨٥.
 .فالخل ب يف ( د )
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 مهقافتا يضتقي مهنيب هرارقتسا نأب فالخلا رارقتسا دعب عامجإلا اوعنام جتحاو
 دعب عنتميف ، ديلقت وأ داهتجاب فالخلا يقش نم دحاو لكب ذخألا زاوج ىلع
 مدعب طورشم ركذ ام هءاضتقا نأب نوزوجملا باجأو } طقف نيقشلا دحأ ىلع كلذ
 دجوأ اذإف « فالخلا نم نيقشلا دحأ ىلع هدعب عامجإالا داقعنا مدعو ،قافتالا
 فالاخلا كلذو ،'٠هيلع عمجملا ادع امب لمعلا زاوج ىلع لوألا مهقافتا مدهنا كلذ

 .اعطق اقلطم مهدنع زوجيف هوطرتشم امأ ، رصعلا ضارقنا طارتشا مدع ىلع ينبم

 كلنلوأ تام نأب فالخلا رارقتسا دعب نيفلتخملا ريغ نم عامجإلا عوقو امأو
 ححص كلذ زاوج يف فلتخا دقف ، نامز ةدمب هدعب مهريغ أشنو ا نوفلتخملا

 فالخلا طوقس يف حدقنا ول هنأب هوللعو ،‘"أفالتخالا نامز لاط نإ عنملا مهضعب
 دقف نامزلا رصق اذإ ام فالخب ، مهنيب فالخلا اورقأ املو ، الوأ هيف نيفلتخملل رهظل

 .مهريغل رهظيو مهل رهظي ال
 مهنود نيفلتخملا ريغل فالخلا طوقس روهظ زاوج ")اقلطم زوجي : مهضعب لاقو

 .ملعأ هللاو كلذ نم عنام ال ذإ يدنع حيحصلا وهو ، اقلطم
 وأ نيلوق ىلع ةلأسم يف ءاملعلا فالتخا ذإ لصفلا اذهب اهقاحلإ انببحأ ةدعاق انهو

 هنأل عامجالاب قحلم وهو ، قح لاوقألا وأ نيلوقلا نم ليق ام لقأب كسمتلاف لاوقا
 .هيلع داز نم داز مث لقألا كلذب اولاق مهلك نإ ثيح نم هب هيبش

 مهضعب و ، ملسملا ةيدك :مهضعب لاقف يمذلا ةيد يف اوفلتخا ءاملعلا نأ كلذ لاثم
 فصنلا ىلإ هيلع داز م داز مث ( مهلك ثلنلا اوتبثأ مهنأكف 3 اهثلنك مهضعبو اهفصنك

 ذخأ هبو ، هبوجو ىلع لكلا قافتال عامجإلاب قحلم ثلثلاب لوقلاف ، لكلا ىلإ وأ

 )١) ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا .٠٤٢ص اج (ماكحإلا) يدمالا ٨-٨٦.

 يبأ ىلإ هازعو يدمالاو ، ٢٠٣ ص ١ ج (ىفصتسملا) يلازغلاو . ٥٥٤ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا هححص )٢(

 يكبسلا نبا هب لاقو ، ٢٧٣٣ص ١ج (ماكحإلا) يرعشألا نسحلا يبأو لبتح نب دمحأو يفريصلا ركب
 هاكحو | ٢٣٨ص ٢ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ٢ ص١٨٦ ١5 ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)

 .٨٣١ص ٤ج (لوصحملا) ةيعفاشلا ءاهقف نم ريثكو نيملكتملا نم ريثك نع يزارلا

 ةلزتعملاو يعفاشلا باحصأ نم ريثك نع يدمآلا هاكحو 8©٨٢٣١ص٤ا ج (لوصحلملا) يزارلا رخفلا هزوج (٣)

 نيسحلا وبأ : رظناو ، ٨٢٣ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا لوق وهو ، ٧٣٣ص ١ج (ماكحالا)
 .٠١٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا آ ٥ ٤عص ٢ج (دمتعملا)
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 .هفالخب ذخألا زاوجل عامجالا ةجرد غلبي مل ولو ،'ااانباحصأ روهمجو يعفاشلا
 كلذ ىلع ليلد هدنع ماق نمف « رثكألا ةدارإ ىلع ليلد هدنع مقي مل نم قح يف كلذو

 .ليلدلا هيضتقي امبذخألا هيلع بجو

 لوق ثادحإ مهدعب ءاج نمل زوجي لهف نيلوق ىلع ةيضق يف ءاملعلا فلتخا اذإو
 9 نالوق ؟ال وأ ثلاث

 نأب نيمدقتملا نيلوقلا ثلاثلا لوقلا عفري مل اذإ اميف كلذ زوجي :مهضعب لاقو

 امهعفر نأل ، زوجي ال هنإف امهعفر اذإ ام فالخب افرط امهنم دحاو لك نم ذخأي
 .'")مارح وهف ، عامجإلل قرخ

 نالوقلا هب عفتري مل اذإ لاثم ،‘٠روهمجلا ىلإ لوقلا اذه بسنو :يملاسلا انخيش لاق
 ةمألا ضعب لوقيو ث ةينلا ىلإ رقتفت اهلك تاراهطلا نإ :ةمألا ضعب لوقي نأ :ناقباسلا
 اهضعبو ،')ةين ىلإ رقتفي اهضعب :لوقي نم دعب نم يتأي مث ، ةين ىلإ رقتفت ال اهلك لب :
 لوقلاف ،‘٦)ال :ليقو 0 اهب خسفي :ليق ، ةسمخلا بويعلاب حاكنلا خسفكو ي رقتفي ال

 )١) ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ٦ ص٧ ٨ (ريسفتلا ريسيت) فسوي نب دمحم ، بطقلا ع ج٢

 ص٨٢١ (ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك) يرزجلا آ ج٥ ص؛٠ ٢٧ ، هقفلا لوصأ) يليحزلا ةبهو .د
 (يمالسالا ج١ ص٥٠٨٩.

 كسمت هنأ ىلع اينبم سيل - ملسملا ةيد ثلث يمذلا ةيد يأ - يعفاشلا بهذم نأ يلازغلا ركذ : هيبنت
 وهو ، عامجإلاب كسمت هنأ نوناط نظو ث لقألا وه يذلا ثلنلاب يعفاشلا ذخاف :لاق ثيح عامجالاب
 ةدايزلا طوقس هيف فلتخملا امنإو { هيف فلاخم الف ، ردقلا اذه بوجو هيلع عمجملا نإف ، يعفاشلاب نظ ءوس

 (ىفصتسملا) يلازغلا ، هيف عامجإ الو ج١ ص٦ ٢١.
 )٢( (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلاو آ ٧٢١ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا هاكح 0 عنملاب ليق ص٢٢٨ ©

 ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا . ةيفنحلا رثكأ هب لاقو 0 رثكألا نع ١ ص٣٢١٨  5ريسيت) هاش داي ريمأ

 (ريرحتلا ج٢ ص؛٥٠ ٢ ، (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . هباحصأو دمحأ مامإلاو ج٦٢ ص٢٦٤ ١
 ج (لوصحملا) رهاظلا لهأ نع يزارلا هاكح زاوجلاب ليقو ٤ ص ١٢٧ (ماكحإلا) مزح نبا آ ج٤٥

 ص٤ ٦٠ ، ص ٣٢ج (ريرحتلا ريسيت) ةيفنحلا ضعب ىلإ هاش داب ريمأ هازعو ٢٥٠.

 نباو ، ٩٩١ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلا هبسنو & ٨٦١ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هب لاق )٣(

 .روهمجلا ىلإ ء ٢١٦ص (لوصو رلا جاهنم) ىضترملا

 .٠٩-٩٨ص !ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ) ٤)

 .ةطقاس ب يف ةين ()
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 لك نم ذخأ لب نيقباسلا نيلوقلا عفري ال ثلاث لوق ضعب نود 0ا)خسفي اهضعب نأي
 © بيعلاب درلا عنمي :ليق ، ركبلا ةارتشملا ةمألا ءطوك امهعفري ام لاثمو ،‘"افرط دحاو

 نيلوقلا عفري ثلاث لوق وهف ، شرإ الب درت :ليقو ، اهعم ءطولل شرألاو درت لب :ليقو
 نامرحلاب لوقلاف ، مساقي :ليقو ، هلك لاملا هل :ليق ، خألا عم دجلاكو ،‘"!نيقباسلا
 ملو ، لصف ثلانلا نأب :اقلطم نيعناملا ةجح 0 ‘؛نيمدقتملا نيلوقلا عفري ثلاث لوق

 . ةمألا ةئطخت هيلع مزلي رخآ هجو نمو { عامجإلا فلاخ دقف هلبق دحأ لصفي

 مزلي الو « هل ريرقت لب مدقتملا فالخلا يفني الوق سيل ليصفتلاب لوقلا نأب بيجأو
 .ع ورفلا يف نيدهتجملا بيوصت ىري نم بهذم ىلع ةمألا ةئطخت كلذ نم

 ليبسب دارملا نإ :انلق ، مهليبس ريغ عبت ثلاثلاو نونمؤملا مه نوفلتخملا :اولاق

 .هيف اوفلتخا ام ال هيلع اوعمجا ام وه ةميركلا ةيآلا يف نينمؤملا

 نبا نأ كلذ نمف ، كلذ زاوج ىلع لدف ) ةمألا نم دحأ مهيلع ركني ملو . ثلاث

 .لاملا عيمج ثلث مألل :نيوبأو ةجوز يف لاق نيريس

 مل ةباحصلاو ، نيتأسملا نيب لصفف 3 يقب ام ثلث مألل :نيوبأو ج وز يف :لاقو

 .نيتروصلا يف ىقبي ام ثلث اهل : مهضعب لاق لب امهنيب لصفت

 _س=»

 .خسفي ال ب يف )١(

 باتك) ريخلا يبأ نبا ىحي 0 ينوانجلا إ ٠٤-٢٣ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا (٢)
 ٢حج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ © ٦٦٢ص ٢ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ©١5`٦ص (حاكنلا

 :يه ةسمخلا بويعلاو 3 ٦٨٢ص ٦ج (رينملا بكوكلا حرش) فسوي نب دمح 0 بطقلا ، ١٠٥٢ص

 ةنعلاو بجلاو - ةأرملاب ناصتخي - نرقلاو قرتلاو - ةأرملاو لجرلا اهيف طرتشي - نونجلاو صربلاو ماذجلا
 .٩٩١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلاو ةقباسلا عجارملا رظناو . لج رلاب ناصتخي

 هج (حاضيإلا باتك) يلع نب رماع ، يخامشلا ، ٢٩٢ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم ) بجاحلا نبا )٣(
 { ٥٦٢ص !٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 2 ٩٩١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ، ٧٢٢ص

 (حاضيإلا باتك ىلع ةيشاح) يبصقلا رمع نب دمحم ، ةتس وبأ ٩٢ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ
 ٠١٠. ص ٨ج (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمحم بطقلا © ٧٧٢ص ٥ ح

 هاش داب ريمأ ، ٩٣ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا نبا ، ١٩٥ص (ةلاسرلا) يعفاشلا )٤(
 ٢٥١. ص ج (ريرحتلا ريسيت)
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 < < لوصخا لوصف % <

 .ثلاث لوق نيريس نبا لوقف ، اعم امهيف لكلا ثلث اهل : مهضعب لاقو

 ؛ رطفأ ايسان عماج نمو ، رطفي مل ايسان لكأ نم :يرونلا نايفس لاق كلذكو
 الو ،'"امهيف رطفي ال مهضعب و ، امهيف رطفي :مهضعب لاق لب قرفت مل ةباحصلاو
 . راصتخالا انضرغ ذإ ؛ ليصفتلاب نيلئاقلا جاجتحا ركذب ليطن

 لوق ثادحإ زاوج وهو ي ةيرهاظلا لوق ةنالثلا لاوقألا هذه نم يدنع حيحصلاو
 .فالخلا فالخ ال عامجإلا فالخ وه اندنع مرحملا نأل ؛ اقلطم ثلاث

 مهريغل حصف ، ةيضقلا كلت يف يأرلا زاوج ىلع ليلد نيلوق ىلع ةمألا فالتخاو
 نأ ىأر اذإ مهفلاخي نأ دهتجملا مزلي لب ئ داهتجالاو يأرلا نم مهل حص ام لثم

 نم هنكمت دعب هلثم دهتجم ديلقت هل حصي ال امك مه ديلقت هل حي الو { مهفالخ حج ارلا
 هيلعو انباحصأ رثكأو يملاسلا انخيش دنع حجارلا وه اذهو 2 هيلع هرادتقاو داهتجالا
 . ملعأ هللا و .")مهدنع لمعلا

  

0 
 ككس

 ٥٧٢ ص ٦١ج (بذهملا حرش عومجملا) يوونلا ، ٢٩ ، ص٤٤ ١ ص ٥١ج (طوسبملا) يسخرسلا ٤ )١(

 .٧٤٤ص ٤ج (ليلجلا بها وم) يطيقنشلا و

 .٠٩ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا آ ٥٨١-٤٨١ص ٤ج (يرابلا حتف) رجح نبا + )٢(
 .٠٩ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٠٠٢-٩٩١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ()

٤٢٦ 



  

 ٭ » لوصخا لوصق > <

 نوعستلاو سماخلا لصفلا

 رثكألا دنع ةجح يتوكسلا عامجإلا
 تكسيو ةثداح يف امكح نيدهتجملا ضعب لوقي نأ وهف يتوكسلا عامجالا امأو

 .هب مهنم ملع ىلع هنع نوقابلا

 .'١عامجإ ال ةجح هنإ :مهضعب لاق : لاوقأ ىلع هتيجح يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ةقفاوملا هنم نظي كلذ لثم يف ءاملعلا توكس نأل ؛'")ع امجإو ةجح هنإ مهضعب لاقو
 فوخلاك ةقفاوملا ريغل توكسلا لامتحال عامجإالو ةجحب سيل : ليقو ، ةداع

 ال :'٠هلوق نم اذخأ'")يعفاشلل لوقلا اذه بسنو 8 ةلأسملا ىف ددرتلاو ةباهملاو

 .تكاس ىلإ لوق بسني

 فالخب ، كلذ دعب الإ ةفلاخملا نمؤت ال ذإ ؛ رصعلا ضارقنا طرشب ةجح هنإ :ليقو
 . ( د )هضارقنا لبق

 )١( (دمتعملا) نيسحلا وبأ . يفريصلاو مشاه وبأ هب لاق ٢ٍ ص٦٦ ، (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ج٣
 ص ©1١٢٨(ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريما ڵ ١٦٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص٢٤٧ .

 يعفاشلا باحصأ ضعب ىلإ يدمآلا هازعو ، ٤٧ ٤ص (لوصفلا ماكحأ) ةيكلاملا رثكأ نع يجابلا هاكح )٢(

 هاش داب ريمأ ، ١٢٤ص ٢ج (لوقعلا جهانم) يشخدبلا ، ةيفنحلا رثكا هب لاقو ، ١ ص٢ ٣١ ج (ماكحالا)
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٨٢١ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٦٤٢ص ٣ج (ريرحتلا ريسيت)
 .٨٥٤رص ٦ج

 رقعج وبأ هب لاقو " ٦٠٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا  يعفاشلا ىلإ يزعو هنباو دواد نع يكح (٣)

 (لوصحملا) يزارلا رخفلا هراتخاو ، ٦٦ص ٢ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ، يرصبلا هللادبع وبأو ينانمسلا
 ٣ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) ىنالقابلاو نابأ نب ىسيع لإ مامهلا نب لامكلا هبسنو & ٣٥١ص ٤ ج

 .١٢٤ص ٢٦ج (لوقعلا جهانم) يشخدبلا ، ٤٧ ٤ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا :رظناو آ ٦٤٢ص

 لاقي امب جحا يعفاشلا مامالا نإ ىنعملاو ، نييلوصألا ىلإ اعجار ريمضلا نوكي اذه ىلعو 0 مهلوق أ يف )٤(

 هلوقي امب مازلا هيف ذا جاجتحالا يف رثكا ةوق ديفي اذهو ، تكاس ىلا لوق بسني ال هنا نييلوصالا هب
 ريمض اهدافا يتلا ةوقلا هذه يطعي ال ناف يعفاشلا مامالا ىلا ريمضلا عجر ول ام فالخب .نويلوصالا

 .عمجلا
 يدمآلا :رظناو ڵ ٢٢٤ص ٢٦ج (لوقعلا جهانم) يشخدبلا . يئابجلا يلع يبأ نع يشخدبلا هاكح )٥(

 .١٦٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥١٣ص ١ج (ماكحإلا)
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 ةداع اهيف ثحبي ىوتفلا نأل امكح ناك نإ ال ايتف ناك نإ ةجح هنإ : ليقو

 ٢١. "ةريره يبأ نبال لوقلا اذه بسنو { مكحلا فالخب اهب ىضر اهنع توكسلاف

 هرودصل امكح ناك نإ ةجح هنأ وهو 0 كلذ سكعب ٣) )يزورملا قاحسا وبأ ل اقو

 .'‘)ايتفلا فالخب مهقافتاو ءاملعلا عم ثحبلا دعب ةداع

 نأل ؛ج رف ةحابتساو مد ةقارإك هكاردتسا توفي اميف عقو نإ ةجح هنإ : موق لاقو

 .٨0هريغ فالخب هرطخ ةدشل هب ضار الإ هنع تكسي ال كلذ

 هب نوضري ال امع نوتكسي ال ذإ ؛ ةباحصلا رصع يف عقو نإ ةجح هنإ :ليقو

 .(")مهريغ فالخب نيدلا يف مهتدشل

 نم لوق وهو ي رثكألل ارظن نيلئاقلا نم لقأ نوتكاسلا ناك نإ ةجح هنإ :موق لاقو

 .'١)رضت ال لقألا ةفلاخم نإ :لاق

 ءاملعلا لج هيلعو - اضيأ _ عامجإو اقلطم ةجح هزأ 9 اوقألا هذه نم حيحصلاو

 صاصتخال اعامجإ هيمسي ال هتيجحب لوقي نم ضعبو &(_)نباحصأ عيمجو انموق نم

 هتلالد نأل اينظ اعامجإ هيمسن نحنو 0 ىنظلا نود ىعطقلاب ءالوه دنع عامجالا مسا

 قاحسإ يبأو جيرس نبا نع هقفلا ذخأ ئ يعفاشلا هيقفلا ئ ةريره يبأ نب نيسحلا نب نسحلا ‘ ةريره يبأ نبا )١)

 تايفو) ناكلخ نبا ، ٣٤٥ ةنس يفوت ، ينزملا رصتخم حرش : هتافلؤم نم ، دادغبب سردو ، يزورملا
 .٨٨١ص ٢ج (مالعألا) يلكرزلا « ١٧ص ٢ج (نايعالا

 .٢١٣ص ١ج (ماكحالا) يدمآلا ، ٣٥١ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا )٢(
 .جيرس نبا سابعلا يبأ ىلع ذملتت ، ةيعفاشلا رابك نم ، قاحسإ نب دمحأ نب ميهاربإ ، يزورملا قاحسإ وبأ )٢(

 نبا .ه ٢٤٠ ةنس يفوت ، ه ٣٤٠ ةنس يفوت ، ينزملا رصتخم حرش :هل 2 ءاتفإلاو سيردتلل دادغبب ماقأو
 .٧١٢ص ٤ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا ، ٦٢ص ١ج (نايعألا تايفو) ناكلخ

 . ٦٦٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٨١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٤(
 .٦٦٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلاو س ٩٨١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح )٥(

 .٧٦٤۔-٦٦٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) ةيعفاشلا ضعب ىلإ يشكرزلا هازع )٦(
 .يزارلا ركب يبأ ىلإ « ٥٨ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلاو ، ٦٦٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هبسن )٧(

 ىلإ لوصولا) ناهرب نبا & ٩٩٦ص ١ج (ناهربلا) ينيوجلا ، ١٩٦ص ٢٦ج (عمللا حرش) يزاريشلا )٨١( ث
 ؛٨٧ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٣٥١ص ٤ج (لوصحملا)يزارلا ٦٢١ص ٢ج (لوصألا
 -٩٨١ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦٢٤ص ٣ج (رارسألا فشك) يراخبلا

 داشرإ) يناكوشلا ، ٨٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ، ١٢٣٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا : ٠:
 .٨٢٣٤ص ٢ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ڵ ٢٢٧ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٤٨ص (لوحفلا
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 ربخ لثم ملعلا ديفت الو لمعلا بجوت ةينظ ةجحو عامجإ اندنع وهف & اندنع ةينظ
 ال امك ، حيحصلا ىلع هقسفب مكحي ال يتوكسلا عامجإلا فلاخ نمف ، لدعلا

 .يعطقلا ليلدلا ةفلاخم عم الإ حصي ال قيسفنتلا نأل داحآلا ربخ فلاخ نم قسفب مكحي

 يلع وبأ بهذ - دحاولا ربخ ةلزنمب يتوكسلا عامجإلا نأ وهو - لوقلا اذه ىلإو

 .")رابجلادبع يضاقلا هراتخاو 5 ةلزتعملا نم مهو يخركلا نسحلا وبأو مشاه وبأو

 مدع عم يضقت ةداعلا ذإ ، يدنع برقألا وه لوقلا اذهو : جاهنملا بحاص لاق

 ىضر توكس مهتوكس نأ نظلا يف بلغيف ، هتجح رهظيو ، فلاخملا ركني نأ ةيقتلا
 اذه امب نوجتحي نيعباتلا ءاهقف ناك :مشاه وبأ لاق ، يداحآلا عامجإلاك نوكيف «
 جاهنملا : بحاص لاق ‘"ةجح وهف هلاقام حص نإ يرصبلا هللادبع وبأ لاق 3 هلاح

 نإ :اولاق ءاهقفلا رثكأ نأ :ينعي""ةيعطق ةجح :يأ ، عامجإ وه لب :ءاهقفلا رثكأ لاقو
 كلذ ىلع اوجتحاو { هفلاخ نم قسفب مهدنع عطقي ةيعطق ةجح يتوكسلا عامجالا
 اوضري مل اذإ نوتكسي ال مهنأب ةداعلا ةهج نم عطقلا نم جاهنملا بحاص هركذ امب

 هنأب عطقن ال هنأب :نيدهتجملا ةباصإل ميلستلا دعب بيجأ و { ةيقتلا مدع عم لوقلاب

 ةلزنمب وه :لاق الصأ ةجحب سيل يتوكسلا عامجإلا نإ :لاق نمو ،‘٤هىضر توكس
 .يتوكسلا عامجإلا هفلاخ ولو هسفنل رظني نأ دهتجملا مزليف ، دحاولا ملاعلا لوق

 داحالاب لوقنملا يلوقلا عامجإلا اذكو ، ةينظ ةجح هنأ نم هانمدق ام حيحصلاو

 ريغلا يلوقلا عامجإلا يف فالخلا كلذكو { مدقت امك - اضيأ - ةينظ ةجح وهافإ
 فالخلا روهظ مدعل ةجح هنإ :ليق ، فلاخم هيف فرعي ملو ، لكلا غلبي مل نأب 2 رشتنملا

 روهظ مدعل ةجح هنإ :ليق ، فلاخم هيف فرعي ملو ، لكلا غلبي ةجحب سيل :ليقو ، هيف

 ولو ، هيف ضاخ لئاقلا ريغ نوكيال نأ لامتحال ةجحب سيل :ليقو ، هيف فالخلا
 .'‘)رئاقلا كلذ لوق فالخي لاقل هريغ هيف ضاخ

 .٢٧؟ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) 0 ٢٢٦۔_١٣٢٦)ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا )١(

 .٢٢٦-١٣٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نيا )٢(
 .١٣١٦ص قباسلا عجرملا )٢(

 )٤) قباسلا عجرملا ص٦٣٢.

 )٥( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) رثكألا نع يلحملا هاكح ج٦٢ ص١٩٣٢.
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 سعمءوضولا ضقنك ىولبلا هب معت اميف ةجح هنإ :هعبت نمو يزارلا مامالا لاقو
 ةفلاخملا روهظ ءافتنال ةقفاوملاب نوكيو ء هيف لئاقلا ريغ ضوخ نم دب ال هنأل :ركذلا

 .ملعا هللاو ، ىهتنا .اهيف ةجح نوكي الف « ىولبلا هب معت مل ام فالخب

  

3 
 ىكتمبثو

 ١

 م ><
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٥٩ ١ ص ٤ج (لوصحملا)يزارلا ، ١٧ص ٢ج (دمتعملا)نيسحلا وبأ )١( بج

 .٢٢٦ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا 5 ٤٩١-٣٩١ص ٢ جح (يلحملا ةت
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 نوعستل او سد اسنا لصقل ١

 ةينيدلاك ةيويندلا رومألا عامجالا نوكي
 شويجلا ريبدتك يويند رمأ يف نوكي دق عامجإلاو :هانعم ام يكبسلا ١0).ربا لاق

 ةاكزلاو ةالصلاك ينيد رمأ يف نوكي دقو ، اهوحنو ةيعرلا رومأو بورحلاو
 ملاعلا ثودحك هيلع عامجإلا ةحص :يأ ، هتحص فقوتت ال يلقع يف نوكيو
 .(')عناصلا ةدحوو

 جتحي الف ةوبنلاو ئرابلا توبنك هيلع عامجإلا ةحص فقوتت ام امأ :يلحملا لاق
 موصعم مامإ عامجإلا يف طرتشي الو ،ا؛)ىهتنا ،‘")رودلا مزل الإو عامجإلاب هيف

 : اولاق اهنيع ملعت ل نإو هنع نامزلا ولخي الو ٨5كلذ طرتشي ضفاورلا لاقو

 .(ل عبت هريغو طقف هلوق يف ةجحلاو

 نم ىوقأ سيل هنأل ؛ يويندلا رمألا ىلع عامجإلل ىنعم ال : يناروكلا لاقو

 ةصق كلذ ىلع لديو ، هيف فلاخي نأ زوجي ال اليلد سيل وهو ي _ الح ۔-هلوق

 هفالخ زوجي ال هيلع عمجملاو ،‘"طكايند رومأب ملعأ متنأ : لاق ثيح لخنلا حيقلت

 الإو 5 ايعرش هنوكلف كلذ فلاخم مثأ نإ اهوحنو بورحلا رمأ يف هوركذ امو :لاق
 ايعطق ناك نإ هنأل هيف عامجإلل ىنعم ال يلقعلا اذكو « هعابتا بوجول ىنعم الف

 .ءادتبإ مكحلا تابثإ ال ةلدألا دضاعت الإ هيف عامجإلا ةدئاف امف لالدتسالاب

_ 

 .ةطقاس ب يف نبا )١)

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يلحملاو يكبسلا نبا مالك اذه ج٦٢ ص١٦٩٤.

 ءام لوأ :لثم ةطساو نودب وأ ةطساوب ، هسفنل ةلع هسفن وه نوكي :يأ هسفن ىلع ءيشلا فقوت : رودلا )٣(

 يف ءاملل راخب لوأو ، وجلا يف ءاملا راخب نم وه دجو باحس لوأو ، باحسلا نم وه ضرألا يف دجو
 .٥٢٢-٣٢٢٣٢ص (ةفرعملا طباوض) يناديملا ةكنبح ، ضرألا يف يذلا ءاملا نم وه دجو وجلا

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص١٩١٩٤.
 8 ٤ص !ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ :رظناو - ٩ ٤ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا (د٥)

 © موصعملا مامإلا ةقفاوم اوطرتشا ثيح ةيمامإلا لوق وهو ، ٧١٤ص ٣٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا
 .١١٩١ص ٣٢ج (هقفلا لوصأ يف مكحملا) يئابطابطلا

 .هجيرخت قبس )٦(
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 قافولل رثأ الو ، تايعمسلاف هيف عامجإلا دقعني ام امأ :ناهربلا يف مامإلا لاقو
 اهضراعي مل تبصتنا اذإف ، ةعطاقلا ةلدألا تالوقعملا يف عبتملا نإف « تالوقعملا يف

 هنأ عم تايلقعلا يف عامجإلا يف ةئاف يأ :")لاق مث 8'\)قافو اهدضعي ملو قاقش

 .اهيف ديلقتلا زوجي ال
 .'‘؛لوصحملا يف مامإلا مالكب رتغا - يكبسلا ")نبا ينعي - فنصملاو :لاق

 يلو هللاو ، ماهوألاو ليطابألا كنع ع دف ماقملا كل انحضوأ دقو "بجاحلا نباو
 .")يناروكلا مالك اذه ، ماعنألا

 () .ا مامإلل ارصتنم عماوجلا عمج حرش ىلع هتيشاح يف مساقلا نبا هيلع در دقو

 .قيفوتلاو نوعلا هبو 5 ملعأ هللاو - انه - هركذب ليطن ال امي“'»يكبسلا

  

 )١( (ناهربلا) ينيوجلا ج١ ص٤٥٨.
 .يناروكلا يأ )٢(

 .ةطقاس ب يف نبا (٣) ه

 .٥٠٥.٠٢ص ٤ج (لوصحملا) يزارلا )٤( .نع.

 ٤. ٤ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا 2 )٥(

 .٥١٤ص ٢ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا )٦( هه
 ةطقاس ب ىف ,با 79 )٧(

 .هصقب ب يف نب .٢<
 ٤١. ٥ص ٢ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ) \٨ ( ةت

  



  

 نوعستلاو عباسلا لصفلا

 رثكألا دنع حيحصلا ىلع عقاو فوقولا نكمم عامجلا

 & عوقولا نكمم عامجإلا نأ ىلع نيملكتملاو ءاهقفلا نم ةمألا روهمج قبطأ دق

 نمل مهعامجإ لقن اذكو ، نكمم انيلإ مهعامجإب ملعلا غ ولب اذكو ، عقاو زئاج هنأو
 .")رومألا هذه نم ءيش ليحتسي الف & نكمم مهنع دعب

 يف ةدحاو ةملك لوقو دحاو ماعط لكأ ىلع عامجإلاك ، ةداع عنتمم هنإ : ليقو

 مهيعاودو مهتاوهش فالتخال هيلع مهل عماج ال اذه نأب بيجأو ٢) )دحاو تقو

 .ليلدلا هيلع مهعمجي ذإ ؛ ىعرشلا مكحلا فالخب

 لقنو عامجإلا دوجو عانتما '٢٩"}»ج راوخلاو ضفاورلا ضعبو ماظنلا معزو
 عنمي ةمألا راشتنا نأب هدوجو ع انتما ىلع اوجتحاو { هتيجح يفن _ اضيأ _- مهنع

 ىلع مهعامجإ عنتميف « ثداوحلا نم ريثك يف امك ، مهنم دحاو لك ىلإ مكحلا لقن
 . ) )دحاو مكح

 مزلي الف ، ماكحألا نع ثحبلا يف داهتجا مهلو ليلق ددع نيدهتجملا نأب بيجأو
 . مكحلا كلذ ىلع مهنم دحاو لك عالطا ع انتما كلذ نم

 عمج) يكبسلا نبا ، ٧٦)ص ٢ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا « ١٧ ٤ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا )١(
 ةعلط حرش) يملاسلا إ ١٩٦٥ص (لوصرولا جاهنم) ىضترملا نبا ڵ ٥٩١ص ٢ ج (يلحملا حرشي عماوجلا
 .٢٧ص ٢ ج (سمنشلا

 )٢( (لوقعلا جهانم) يشخدبلا . ماظنلا نع يشخدبلا هاكح ج٢ ص٣٧٩.

 .ج رايخلا ب يف (٣)

 رافصلا هللادبع عابتأ ةيرفصلاو رماع نب ةدجن عابتأ ةيدجنلاو قرزألا نب عفان عابتأ ةقزارألا مه : جراوخلا )٤(
 يناتسرهشلا . ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخم ءامد نولحتسي مهنأو & كرش رفك رفأك ةريبكلا بكترم نإ نولوقي

 تشوعأ ، ٢١١ص (ةيمالسإلا قرفلا مجعم) نيمألا ىحي فيرش & ٦٠١ص ١ ج (لحتنلاو للملا)

 .٨٣١ص (ةيمالسإ تاسارد)
 ٢ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا ى ٣٤ ٩ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ، ٤عرص ٢ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ (د)

 بيرقت) يزج نبا ، ٢٩٢ص ٢ج (ليصحتلا) يومرألا ، ٢ ٧٥ص ١ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٢٧٦ص
 { ٩٧٢ص ٢٦ج (لوقعلا جهانم) يشخدلا ، ٥٤٢ص ٣ج (لوسلا ةياهن) يونسإلا ، ٩٢ص (لوصولا
 ٧٣. ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ، ١٩٥ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا

  



  

 نكن لوصألا لوصف % < +

 رظن ال نم نود ةثداحلا يف رظن هل نم الإ دري ملف ءاملعلا عم ماوعلا ربتعا نم امأ

 كلذ يف نونوكيف ، ثحبلا لهأ نع ذخأو ثحب مهل - اضيأ مهو كلذ يف هل

 .نيدهتجملاك
 .ملعأ هللاو ("×١ل ةمزال ةجحلاف ةمألا لك ربتعا نم امأ : جاهنملا بحاص لاق

 :ىلاعت هللا لاق عرشلا يف ةجح حيحصلا ىلع وهو « روهمجلا هيلعام حيحصلاو
 نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ىلع اهيف دعوت هنإف ، ةيآلا ")44 لوستلا تقاكي نمو و
 .ةجح نوكيف 3 مهلعفو مهلوق وهو مهليبس عابتا بجيف

 ٠١". لوترلاو ق ور متك ى متك نيك :ىلاعت هلوقل 'ثاةجحب سيل : ليقو
 امك هتجح ىلع - اضيأ - باتكلا لد دقو :انلق { ةنسالو باتكلا ىلإ درلا ىلع رصتقا

 .ملعأ هللاو { مدقت

  

 .ةطقاس ب يف هل )١)

 )٢( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٥٩٧.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ١١٥.

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا هاكح ، ج٢ ص١٩١٥.
 )٥( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٥٩.



 نوعستلاو نمانلا لصنلا

 دراولا ثيدحلل رفكلا ىل إ اهلك ةمألا دادترا اعرش زوجي ا

 اذه نأل روصعلا نم رصع يف رفكلا ىلإ اهلك ةمألا دادترا ةيعمسلا ةلدألل عنتمي

 لوقلاب قدصي قرخلاو ، ناعيإلا رارمتسا بوجو ىلع مدقت نمم عامجإلل قراخ
 عمتجت ال : لزع - هلوقل حيحصلا وه اذهو © امهب عامجإلا قدصي امك لعفلاو

 .')ةلالض ىلع يتمأ

 نم عنمي ام ثيدحلا يف سيلو {| القع زوجي امك اعرش مهد ١ دترا زوجي : ليقو

 .'١)دادترالا تقو ةمألا قدص ءافتنال كلذ

 هب نولضي ام مهنم دجوي نأ ىلع مهعمجي ال هن أ ثيدحلا ىنعم ن أب بيجأو

 هملعت ل نأب هب فلكت ل ام لهج ىلع رصع يف اهقافقتا عنتمي الو ئ دادترالاب قداصلا

 اطخلا مدعل حصالا )ح )ىلع عنتميال هنإف . ٤ ةفيذح و '")رامع نيب - الثم _ ليضفتلاك

 ء')لطاب وهو ، هيف اهعابتا بجيف 5 اهل اليبس لهجلا ناك الإو عنتمي :ليقو ، هيف

 مدعو ( لعف وأ لوق نم هراتخي ام وه { صخشل ةلا ليبس نأل ؛ اهل ليبس هنأ عنم بيجأو

 حصيالو ، اعطق عنتممف هب تفلك ام ىلع اهقافتا امأ ، كلذ نم سيل ءيشلاب ملعلا

 .٧٥٢ص هجيرخت قبس ١)

 حرش) يلحملا ، ٢٨٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٢٤٣ص ١ ج (ماكحإلا) يدمآلا )٢(

 .. .٩٩١ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 ىلإ رجاه 7 هللا يف بذع نمم وهو 2 مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ، يسنعلا ناظقيلا وبأ رماع نب رساي ني رامع )٢(

 ريثألا نبا . ه ٢٧ ةنس يفوت ، - ي - هللا لوسر عم ناوضرلا ةعيبو قدنخلاو ادحاو اردب دهشو ةنيدملا
 .٢٠٥ص ٢٦ج (فشاكلا) يبهذلا ، ٩٢١ص ٤ج (ةباغلا دسأ)

 ةباحصلا رايخ نم © هيبأ بقل ناميلاو ، يسبعلا ورمع نب رباج نب لسح نب ةفيذح ، ناميلا نب ةفيذح )٤(
 © ٨٦٤ص ١ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا . ه ٣٦ ةنس يفوت ، نيقفانملا يف - ةلي - هللا لوسر رس بحاصو
 .٥١٣ص ١ج (فشاكلا) يبهذلا

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نب ا ، عماوجلا عمج يف ةتيثم يهو ، نيتخسنلا نم ةطقاس ىلع )٥(
 . ٠ ٠ ٢ ص ٢ج

 حرش) يلحملا . ٧.٠٤ص ٣٢٩٢ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٤٣ص ١ ج (ماكحإلا) يدمآلا (٦)

 .٤٨٢۔-٣٢٨٢ص ٢ج (رينملا بكركلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٠ ٠؛ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا
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 هقرخو ، قباسلا عامجإلل قرخ لذ نأل 0 هلبق عامجإل "هداضم عامجإ ع وقو
 لوألا نوك نم عنام ال هنأل :لاق ، كلذ هزيوجت يف يرصبلا هللادبع يبأل افالخ مارح
 ليلد هضراعي ال يعطق حيحصلا ىلع ءانب عامجرالا نأو ُ"ينانلا دوجوب ""ايغم

 ينظلا امأو ، نيعطاق نيليلد نيب ضراعتلا ةلاحتسالف يعطقلا امأ ، ينظ الو يعطق ال

 .هتلباقم يف يعطقلا دوجو عم هؤاغلإ بجي ينظلا ليلدلا نوكلف

 وه ربخلا كلذ نأ ىلع لدت ال هل هتقفاومف ربخل اقفاوم عامجإلا درو نإ هنأ ملعاو

 ءافتكا دنتسملا كلذ انل لقني ملو ، هريغ ىلع ادنتسم نوكي نأ زاوجل عامجإلا دنتسم

 عامجإلل ادنتسم هنوكف هانعمب وه امم كلذ ريغ دجوي مل نإ نكل ، هنع عامجإلا لقني
 .ملعأ هللاو ،‘ثدقت امك دنتسم نم هل دب ال ذإ ؛ نونظم رهاظ

  

 )١( عامجالا ةقفص عقو ذإ رجلاب داضم باوصلا لعلو ئ بصنلاب نيتخسنلا يف اذك .

 يلحملا حرش) يلحملا . ةدودمملا فلألاب ايغم تدرو دقف يلحملا حرش يف امأ ، ىيغم أ يفو 3 يبغم ب يف )٢(
 .٠٠٢ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع

 (٣) ج [ يلحملا حرشي عماوجلا عمج ي يكبسلا نبا ٧٣ص ٢ج دمتعملا {| نيسحلا وبأ ٢ ص٢٠٠.

 عوقو حصي ال هنأ يأ قباسلا عامجإلل قرخ كلذ نأل :هلوق ىلع فوطعم ءانب عامجالا نأو :هلوق )٤(
 .نيليلدلا نيذهل هلبق عامجإل داضم عامجإ

 )٥( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٠٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ج٦ ص٤٠٤.



 همتت

 رقاك هيلع عمجملا دح اج

 صاوخلا هملعي ام ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا هيلع عمجملا دحاج نأ ملعا
 رفاك رمخلاو ينزلا ميرحو موصلاو ةالصلا بوجوك كيكشتلا لبقي ملو ، ماوعلاو
 اذكو "اهيف - ةلي يبنلا بيذكت مزلتسي كلذ نم ءيشل هدحج نأل & اعطق

 دحاج ابرلا ميرحت و عيبلا ليلحتك هيلع صوصنملا سانلا نيب روهشملا هيلع عمجملا
 .'')هدقت 1 حصالا ىلع رفاكو

 ددرت هيلع صوصنملا ريغ روهشملا يفو ،‘"يلع ىفخي نأ زاوجل رفكيال :ليقو

 هيلع عمجملا امأ 3‘“هيلع ىفخي نأ زاوجل ، ال :ليقو ، هترهشل هدحاج رفكب :ليق
 كلذ ناك ولو فوقولا لبق عامجلاب جحلا داسفك صاوخلا الإ هفرعي ال يذلا يفخلا

 :اولاق دقف بلصلا تنب عم سدسلا نبالا تنب قاقحتساك ، هيلع اص وصنم يفخلا

 . "")رفكي ال هدحاج نإ

 نم دشأ دحجلاف ، هدحجب رذعي هلهجب رذعي ام لك ام ذإ رظن هيف يدنعو
 الو ، هملع ناكمإ مدعل هب لهجلا نم ءىشلا ةفراقم ىلإ رطضي دق هنأل ؛لهجلا
 لهج امع فوقولا يماعلا ضرف لب 2 هايإ هدحجب ءيشلل ةفراقملا رارطضا روصتي

 نم هيلع عمجملا دحاجو « لمات 7 ۔هي كل سل ام فقاو :ىلاعت هلوقل

 هللاو ، كلذ وحنو سلبارطو رصمو ةكم دوج وك اعطق رفكي الف ةينيدلا رومألا ريغ

 .قيفوتلاو لوحلا هبو 3 ملعأ
 )١( (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا . هرفك مدعي ةلأسملا هذه يف يفوطلا ىكحو ج٢٣ ص١٣٦١.

 (٢) ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) كبسلا نبا ، ٧٣٣ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ٢٠١ ©{

 (ريرحتلا ريسيت) هاش داي ريمأ ، ٧٩٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص٢٥٨.

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو « ٢٠٢؟ص ٢ج (يلحملا حرش عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٦

 ص٤٩٨.

 حرش) يفارقلاو ، ٧٩٤ص ٦ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يوغبلاو ناهرب نياو يناعمسلا نيا لوق وه )٤(
 .٢٠٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٧٣٢ص (لوصفلا حيقنت

 )٥( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . رفكي هنأ ىلإ ينييارقسالا قاحسإ وبأ ذاتسألا بهذو ج٦ ص٤٩٧.

 )٦( ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ميركلا نآرقلا رقم٣٦.
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 سايقلا ةب عبارلا باتكلا

 نوعستلاو عساتلا لصفلا

 هتيجحو هفيرعت 2

 مكحلا لوهجب لمح : حالصالا يف وهو ، _ اضيأ - ةيعرشلا ةلدألا نم "سايقلا

 اهمامتب مولعملا ةلع دجوت نأب همكح ةلع يف مولعملل لوهجملا ةاواسمل همولعم ىلع
 .دهتجملا وهو 0 هيلع هل لماحلا دنع لوهجملا يف

 امأو ،'"اةيودألاك اقافتا ةيويندلا رومألا يف ةجح وه :يزارلا مامإلا لاق سايقلاو

 أطخلا هيف نمؤي ال قيرط هنأل :اولاق '")القعاهيف موق هعنم دقف ةيعرشلا رومألا
 ال هكرت حيجرت ىنعمب كلذل لقعلا عنم نأب :بيجأو ، كلذ كولس نم عنام لقعلاو

 ؟باوصلا هيف نظ اذإ لقعلا هليحي فيكو . هل هتلاحإ ىنعم

 ثداوحلا عيمج بعوتست ةيعرشلا صوصنلا نا :الئاق اعرش ) )مزح نبا هعنمو

 عنمو ، كلذ ملسن ال :انلق 3‘}أرسايق وأ طابنتسا ىلإ جايتحا ريغ نم ةيوغللا ءامسألاب
 تارافكلا دودحلا يف ةفينح وبأ هعنمو 3 )ىلجلا فالخب هنم يفخلا يرهاظلا دواد

)١( 

)٢( 

(٣) 

) ٤( 

(٦ ( 

 نيسلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا .هلاثم ىلع هردق اذإ هسيقي ءيشلا ساقو ، هريظن ىلإ ءيشلا در :ةغل سايقلا
 .٠١١ص ٢٦ج ، فاقلا باب (طيسولا مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربا .د & ٧٨١ص ٦ج « فاقلا لصف 4

 هتيجحل ضرعتي لو يعرشلا سايقلا يف سانلا فلتخا :هلوق سايقلا ةيجح يف يزارلا مامإلا هب ردص يذلا

 .١٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا . ةيويندلا رومألا يف
 (لوصفلا ماكحإ) يجابلا : رظناو ، ٢٣ ٤ص ٢ج (ىفصتسملا) ماظنلاك ةلزتعملا ضعب نع يلازغلا هاكح
 .٩٤٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا س ١١ ص ٤ج (لوسلا ةياهن)يونسإلا ١٢٣٥ص
 كمحم ايأ ىنكي ةبطرقب ه٨٣ ٤ ةنس دلو ، يرهاظلا بهذملا ةمئأ نم © ديعس نب دمحأ نب يلع { مزح نبا

 ةنس يفوت { لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلاو 0 يلحملاو ئ ماكحألا لوصأ يف ماكحالا : هتافلوم نم

 ٢٥. ٤ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا & ٥٢٣ص ٣ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا . ه٤ ٦
 ةيضابإلا ىلإ نيمرحلا مامإ بسنو ، ٢٦ص (هقفلا لوصأ يف ذبنلا) ، ٧٨٤ص ٨ج (ماكحإلا) مزح نبا
 هيلع مه ام فالخ ىلع ةبسنلا هذه نكل ، ١٩٤ص ٢٦ج (ناهربلا) يعرشلا سايقلا نودحجي مهنأ

 .٠٦-٩٥ص ٢ج (فاصنإلاو لدعلا) ينالجراولا ، عامجلا دعب يتات { ةيعرش ةجح هناب نولوقي مهنإف
 .١٨١ص ١ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٠٣ص (فاصنإلاو لدعلا رصتخم) يخامشلا

 ٣١. ٤٠ص ٧ج (لوصاألا سئافن) يفارقلا . ءيشب هبقعتي ملو نيمرحلا مامإ مالك يفارقلا لقن دقو

 ٠ ٢. ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا



  

 ٭ ٭ ٭ 3 لوصألا لوصق + ٠

 .ااهيف ىنعملا كردي ال اهنأل : الئاق تاريدقتلاو صخ رلاو

 ىلع""؛شابنلا سايقك كردي اميف سايقلا ىرجيف اهضعب يف كردي هنأب بيجأو
 لتاقلا سايقو ، ةيفخ ""١زرح نم ريغلا لام ذخأ عماجب عطقلا بوجو يف قراسلا
 ريغ سايقكو ، قح ريغب لتقلا عماجب ةرافكلا بوج و يف أطخ لتاقلا ىلع ادمع

 عماجب ةصخر وه يذلا هب ءاجنتسالا زاوج يف رجحلا ىلع تافشنملا نم رجحلا
 رسعلا ةلاح يف ةرافكلا ىلع ةجوزلا ةقفن سايقو & ةساجنلل علاقلا رهاطلا دماجلا

 .'"ع ورفلا يف ررق دق امك اندنع هريغ ىلع لمعلاو ، ضعبلا دنع رسيلاو
 { اهيف صن دجوي ل ةثداح عوقوب هيلإ رطضي ل ام نادبع نبا سايقلا عنمو

 هيف هدنع سايقلا زوجي الف ، عقي ملام فالخب هيلإ ةجاحلل اهيف سايقلا زوجيف
 .'آ)هتدئاف ءافتنال

 بابسألا يف موق هعنمو « ةثداحلا كلت تعقو اذإ اميف هب لمعلا هتدئاف : انلق
 . ٧6)عناوملاو طورشلاو

 ديوس نيمأ دمحم إ ١٠٣ ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشدابريما - ةفينح وبأ يأ - هباحصأ لوقلا اذه ىلعو )١(

 نبا ، يخركلا نسحلا يبأو يرصبلا هللادبع يبأ نع يضترملا نبا هاكح و ، ٠٤٢ص (لوصحلا ليهست)

 .٤٠٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ١٩٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا
 لصف نيشلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . مهيلحو ىتوملا نافكأ قرسيل روبقلا شتفي نم وه ، شابنلا )٢(

 .٧٩٨ص ٢٦ج « نونلا باب (طيسولا مجعملا)نورخآو سينأ ميهاربإ .د \ ٠٥٣ص ٦ج { نونلا

 ميهاربإ .د ، ٣٣٢ص ٥ج . ءاحلا لصف 2 يازلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا ، نيصحلا عضوملا : زرحلا )٣(

 .٦٦١ص ١ج « ءاحلا باب (طيسولا مجعملا) نورخآو سينأ
 )٤( (ماظنلا رهوج) يملاسلا . ٨٧٤ص ٦ج (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمحم ، بطقلا ص١٩٩١-٢٠٠.

 تاتقلا نب نامثع نم دادغبب عمس 7 ةيعفاشلا ءاهقف نم ، لضفلا وبأ « دمحم نب نادبع ني هللادبع ، نادبع نبا )٥(

 تادابعلا حرش : باتك هل ، امهريغو نسحلا نب يلعو ، دمحأ نب حلاص هنع ذخأو © يناتكلا صفح يبأو

 .٥٩ص ٤ج (مالعالا) يلكرزلا ، ٩٥١٦ص ٥ج (ةيعفاشلا تامقبط) يكبسلا نيا . ه ٤٣٣ ةنس يفوت

 )٦( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٠٥.

 هب لاقو ، ٦٩٢ص (لوصولا جاهنم) يخركلا نسحلا يبأو يرصبلا هللادبع يبأ نع ىضترملا نبا هاكح )٢(
 ةقينح يبا باحصأ نع هاكحو ٦ يدمالاو & ٢ ص٥ ٢٥ ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا

 لوقلا ةيفنحلا نم ريثك نع ىكح - بهذملا يفنح وهو - روكشلادبع نبا نكل { ٧١٦ص ٤ً ح (ماكحإلا)

 ىلإ لوصولا) ناهرب نبا :رظناو ، ٩١٣ص ٢ج (حتاوفلا حرشي توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا 5 زاوجلاب
 .٠٢٢ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٦٥٢ص ٢٦ج (لوصاألا
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 اهنيب كرتشملا ىنعملا نوكي ذإ كلذك نوكت نأ نع اهجرخي اهيف سايقلا نأل :اولاق
 .سيقملا وأ هيلع سيقملل صوصخ ال عناملاو طرشلاو ببسلا وه اهيلع سيقملا نيبو

 ةلع وه امك هيف كرتشملا ىنعملاو ، ركذ امع اهجرخي ال سايقلا نأب بيجأو

 عماجب ىنزلا ىلع طاوللا سايق ببسلا يف هلاثم ، اهيلع بترت امل ةلع نوكي اهل

 ء'''تادابعلا لوصأ يف موق هعنمو & اعبط ىهتشم اعرش مرحم جرف يف جرف جاليإ
 :اولاق « زجعلا عماجب دعاقلا ةالص ىلع ةسيقملا ءاميالاب ةالصلا زاوج اوعنمف

 ةالصلا لقن مدعو 0 اهب قلعتي امو تادابعلا لوصأ لقن ىلع رفوتت يعاودلا نأل

 0 سايقلاب اهزاوج تبثي الف ، اهزاوج مدع ىلع لدي كلذ نم يه يتلا ءاميالاب
 . رهاظ هعنم كلذ عفدو

 توكس عم اعئاش ارركتم هب ةباحصلا نم ريثك لمعل ةجح سايقلا نأ حيحصلاو

 اوربتعاف :ىلاعت هلوقلو ، ةداع قافو ةماعلا لوصألا نم كلذ لثم ىف وه يذلا نيقابلا

 يتلا ةيقلخلاو ةيداعلا رومألا يف الإ ءيشلاب ءيشلا سايق رابتعالاو 5'")راصبألا ىلوأ اي
 توبث زوجي الف « هرثكأ وأ لمحلا وأ سافنلا وأ ضيحلا لقأك ةقلخلاو ةداعلل عجرت
 .قداصلا لوق ىلإ اهيف عجريف ، اهيف ىنعملا كردي ال اهنأل سايقلاب رومألا هذه

 بوجوك ماكحألا نم هانعم لقعي ال اميف اوفلتخاو ،‘")كردي دق هنأل زوجي :ليقو
 لك :اولاق ، نورخآ هزاجأو & موق هعنمف ؟سايقلا هيف زوجي له ةلقاعلا ىلع ةيدلا
 ةناعإ وهو هانعم كردي ‘٠ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجوف ةلوقعم ناعم اهل ماكحألا
 نم هيلإ فرصي امب نيبلا تاذ حالصإل مراغلا ناعي امك { هيف روذعم وه اميف يناجلا
 .ملعأ هللاو &©}ةاكزلا

 رظنيو ، ١٥١٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا . يخ ركلا نسحلا يبأو يئابجلا يلع يبأ ىلإ يفارقلا هازع )١(

 . ٦٠٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا { ٢٩٤ص ٢ج (ناهريلا) ينيوجلا :

 ١ ٢. مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا )٢( ىك٨اكور
. 
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 )٣( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا هاكح ج٦٢ ص٢٠٩.

 (برعلا ناسل) روظنم نبا ، هتيد عفد يف نوكرتشي نيذلا بألا ةهج نم براقألا مهو 3 هتبصع :لجرلا ةلقاع )٤(
 .٩٣٦ص ٢ج ث نيعلا باب (طيسولا مجعملا)سينأ ميهاربإ ، ٤٦ ٠ص ١١ج « نيعلا لصف ماللا باب

 .٩٠٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٠٧_-٩٦ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا (د)



  

 ةناما )لمكملا لصفلا

 هطورشو هناكرأ

 مكحو ، امهنيب كرتشم عماجو ، سيقمو 5 هيلع سيقم ةعبرأ سايقلا ناكرأو
 .عماجلا كلذ ةطساوب سيقملا لا ىدعتي هيلع سيقملل

 .هب هبشملا مكحلا لحم وهو ، لصألاب لوألا نع ربعيو

 فصولا نعو ، همكح يف هب قحلملا لصألاب هبشملا وهو ، عرفلاب يناثلا نعو

 .ةلعلاب امهنيب عماجلا

 :لصثلا سايقلا ناكرأ نم لوألا نكرلا

 لحملا مكح وه :ليقو " )مكحلا ليلد :ليقو ""هب هبشملا مكحلا لحم وهو

 &'ة)هريغ هيلع ىنبي ام لصألاف ةغللا لصأ يف امأو ، حالطصالا يف اذه )روكذملا

 .ىفخي ال امك باوصلا ىلإ برقأ هيف لاوقألا لوأو ،‘ة)هريغ ىلع ىنبي ام عرفلاو

 معز نمل افالخ هيف ةلعلا دوج و ىلع قافتالا هيلع ساقي يذلا لصألا يف طرتشي الو

 هيف نوكي نأ طرتشي الو ")كلذ ىلع هل ليلد الو ،''فيسيرملا رشب وهو ، كلذ

 .ةطقاس ب يف لمكملا )١)

 بكوكلا حرش) نيملكتملا نم ريثك ىلإ راجنلا نباو ٥٩ص ٧ج (طيحملا رحبلا) ءاهقفلا ىلإ يشكرزلا هازع )٢(
 .٣١٢ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا إ ٦١ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا : رظناو ، ١ ٤عص ٤ج (رينملا

 نبا & ٦١ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا : رظناو « ٥٩ص ٧ج (طيحملا رحبلا) نيملكتملا ىلإ يشكرزلا هازع )٢(

 .٤١ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ب ٧١ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا هب لاق ج٦٢ ص٢١٢©
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٤ ص٤ ١.

 مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ آ ١٦١ص ١ ج ى ةزمهلا لصف نيعلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا ()

 .٠٢؛ص ١ج ةزمهلا باب (طيسرولا

 مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ .د ، ٦٤٢ص ٨ج ى ءافلا لصف نيعلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا )٦(

 ٦٨. ٤ص ٢ج ى ءافلا باب (طيسولا

 فراع ، يل زتعم هيقف 5 ءالولاب يودعلا يسيرملا نمحرلادبع ةميرك يبأ نيا نايثغ نب رشب وه : يسيرملا رشي ()
 ٢١٨ ةنس يفوت ، فسوي يبأ يضاقلا نع هقفلا ذخأ 3 ءاج رزلاب لوقت يتلا ةيسيرملا ةفئاطلا مامإ ، ةفسلفلاب
 ..٥ص ٢ج (مالعألا) يلكرزلا ٥©٠٩ص ٢ج (بهذلا تارذش) دامعلا نيا ه

 )٨( ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ٣٦٨ « ص !ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ٢١٣.
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 نامثع وهو ، كلذ معازل افالخ هصخش وأ هعونب هيلع سايقلا زاوج ىلع لاد ليلد

 .ملعأ هللاو 0٢١ 'يتبلا

 لصخللا مكح سايقلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا

 رأ ةنسلا وأ باتكلا نم صنلاب لب سايقلا ريغب هتوبث لصألا مكح يف طرشلاو

 هنع ءانغتسالل اوغل ةلعلا داحتا دنع ىناثلا سايقلا ناك سايقلاب تبث ول ذإ 3 عاجالا

 مدعل دقعنم ريغ ةلعلا فالتخا دنعو ، لوألا يف لصألا ىلع هيف عرفلا سايقب

 ةالصلا ىلع لسغلا سايق :لوألا لاثم 3 مكحلا ةلع يف هيف عرفلاو لصألا كارتشا

 وهو ، ركذ اميف لسغلا ىلع ءوضولا سايق مث « ةدابعلا عماجب ةينلا طارتشا يف
 '”»قترلا سايق : يناثلا لاثمو © ةالصلا ىلع ءوضولا سايقب هنع ءانغتسالل وغل

 ىلع ماذجلا سايق مث ، عاتمتسالا تاوف عماجب حاكنلا خسف يف ركذلا ابج
 تاوف يهو -انه - ةدوجوم ريغ ةلعلا نأل ؛ دقعنم ريغ وهو ، ركذ اميف قترلا

 .هننس نع لدع امف ، سايقلا ننس نع هب لدعي ال نأ هطورش نمو 0 عاتمتسالا
 ىلإ ذئنيح همكح يدعت نأل ؛هلحم ىلع ساقي الف ىنعمل ال هجاهنم نع جرخ : يأ

 "تباث نب ةميزخ ةداهشك - الثم كلذو & كلذ ىلع ليلدلا مايقل رذعتم هريغ

 ىور ةفوكلا نم هلصأ 2 ناميلس :ليقو ملسأ :ليقو ملسم :ليق هيبأ مساو 3 يرصبلا ورمع وبأ يتبلا نامثع )١(

 :مهريغو ميشهو يروثلاو ةبعش هنع ىورو ، مهريغو يبعشلاو ةملس نب ديمحلادبعو كلام نب سنأ نع
 يفاولا) يدفصلا . نيعبرألاو ةئاملا دودح يف يفوت ، نيعم نباو دعس نباو ينطقرادلاو دمحأ هقثو
 .٥٨٤ص ه ١٢١-١٤٠ . تايفو ثداوح (مالسإلا خيرات) يبهذلا © ١ ص٠ ٤٧ ٩ج (تايفولاب

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، ٧٦٣ص ه٥ج (لوصحملا) يزارلا ج٦٢ ص٢١٢٣.
 عاطتسي ال يهف ، اهنم عضوملا كلذ قاتترال لنت ملف اهناتخ قصتلا :ءاقتر ةأرماو & قتفلا دض : قترلا )٣(

 مجعملا)سينأ ميهاربإ .د & ١ ص٤ ١ ١ ٠ج ج ءارلا لصف فاقلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا ، اهعامج
 .٧٢٢٣ص ١ج (ءارلا باب طيسولا

 باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . هايصخو هركذ لصؤتسا دق يذلا يصخلا ، بوبجملاو ، عطقلا : بجلا )٤(
 ٤٠١0؛ص١جإ ميجلا باب (طيسرولا مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ .د ء ٢٤٩ ص ١ج ؤ ميجلا لصنف ءابلا

 .٧٥ص (يهقفلا سوماقلا) بيبح وبأ يدعس

 يف نيقباسلا نم ث ةرامع ويآ هتينك { يراصنألا تباث ني ةميزخ ليلجلا يباحصلا وه ، تباث نب ةميزخ (د)
 نيا 0 ٢٣١ص ٢ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا . ه٧٣ ةنس يفوت ، دهاشملا نم اهريغو اردب دهش 3 مالسإلا
 .٥٢٤ص ١ج (ةباصإا) رجح



  

 ولو نيلجر ةداهش نع هتداهش نوك يف هريغ هيلع ساقي الف ،'١ةروهشم اهتصقو
 ىلع ليلدلا مايقل قيدصلا ناك ولو ةلادعلاو نيدتلا ىف ةبتر هنم ىلعأ ريغلا اذه ناك
 دهش وأ ةميزخ هل دهش نم - لح - هلوق وهو & هريغ ن ود مكحلا اذهب هصاصتخا

 ءانغتسالل عرفلا مكحل الماش لص ل ١ مكح ليلد ن وكي ال ن ] هطورش نمو

 الف هيف ةيواستم ليلدب ةلومشملا روصلا نأل ؛ سايقلا نع ليلدلا كلذب ذئنيح
 ىلع لدتسي نأ كلذ لاثم ، رخآلا ضعبلل الصأ نوكي نأب ىلوأ اهضعب نوكي

 ةرذلا ربلا ىلع سيق مث ،‘")ابر لثممب الثم ماعطلاب ماعطلا ملسم ثيدحب ربلا ةيوبر

 امف 6 ليلدلا يف ءاوس ربلاو يهف 1 ةرذلا لوانتي ماعطلا ظفل ناف 1 معطلا عماجب

 .ةدئاف - انه - سايقلل ردص

 هج وب هعنم ىتأتي ال ىتح : ليق ) هيلع اقفتم لص ل ١ يف مكحلا ن وك هط ورش نمو

 :لاق مهضعب نا ىتح « طةف هضراعمو سسئاقلا نيب : ليقو اهلك ةمألا نيب حص ام

 ثحابلا مصخلل ىتأتيل :اولاق ، سايقلا لصأ مكح يف امهادع نم فالتخا طرتشي
 .ملعأ هللاو { ءىشب سيل يدنع اذهو 7

 ينعأ © نيمصخلا نيب هيلع اقفتم ناك نأ دعب سايقلا لصأ ىف مكحلا نأ ملعاو

 امإ هنإف :نيهجو دحأ نم ولخي ال امهفالتخاف ةلعلا يف افلتخا نإ ضراعملاو سسئاقلا

 - يو - يبنلا هعبتتساف ، يبارعأ نم اسرف عاتبا - ةلو - يبنلا نأ : ظفلب دواد وبأ ثيدحلا جرخأ )١(
 يبارعألا نوضرتعي لاجر قفطف ، يبارعألا اطبأو يشملا - ةلك هللا لوسر عرساف ، هسرف نمث هيضقيل

 :لاقف - ةميتي - هللا لوسر يبارعألا ىدانف 5 هعاتبا هلي - يبنلا نأ نورعشي الو ، سرفلاب هنوماسيف

 دق سيل وأ :لاقف يبارعألا ءادن عمس نيح - هنيع - يبنلا ماقف ، هتعب الإو سرفلا اذه اعاتيم تنك نإ

 يبارعألا قفطف ؟كنم هتعتبا دق ىلب - ةق - يبنلا لاقف 3 هتعب ام هللاو ال يبارعألا لاقف ؟كنم هتعتبا

 ةميزخ ةداهش - لي - يبنلا لبقاف 5 هتعياب دق كنأ دهشأ انأ : تباث نب ةميزخ لاقف { اديهش مله :لوقي

 دحاولا دهاشلا قدص مكاحلا ملع اذإ باب { ةيضفألا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وبأ . نيلجر ةداهشب

 ٢ج ، ع ويبلا باتك (كردتسملا) مكاحلاو ، ٢١٧١ص ٢ج ، ٣٦٠٧ مقر ثيدح ، هب مكحي نأ هل زوجي
 نب ةميزخ يف ءاج ام باب ئ بقانملا باتك (دئاوزلا عمجب) يمثيهلا هدروأو ،١ توريب { ةفرعملا راد ح ١ ٨ص

 ٣١ج . ٢٧٠٢٨ ثيدح (لامعلا زنك) يدنهلا نيدلا ماسحو } ٣٣٥ص ٩ج 0 ١٥٧٨٠ ثيدح ي تباث

 .٣٢٠٥ص ٩ج (دئاوزلا عمجب) © تاقث مهلك هلاجرو { يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق ء ٣٧٩ ص

 .هجيرخت قبس )٢(

 .٠٢٢-٩١٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٨١٢ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا )٣(
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 سايقلا لصأ يف ةدوج وم يه سئاقلا اهب للع يتلا ةلعلا كلت نأ ملسي مصخلا نوكي
 ركني ناك نإف الصأ اهدوجو ركني وأ ‘ مكحلل ةلع اهنوك :يأ ٤ اهتيلع ركني هنكلو

 لصألا بكرم مهدنع ىمسي سايقلا نم ع ونلا اذهف ىرخأ ةلعب مكحلا للعيو ةيلعلا

 لانم همصخو سئاقلا نم لك ىلإ رظنلاب نيتفلتخم نيتلع ىلع هيف مكحلا بيكرتل
 .بتاكملاب لتقي ال امك & دبعلاب لتقي ال رحلا نإ يعفاشلا لوقي نأ كلذ

 مأ ديسلا له صاصقلا قحتسي نم ةلاهجل بتاكملاب رحلا لتقي مل امنإ :يفنحلا لوقيف
 هب لتقي ال بتاكملا نأ وهو . لصألا مكح يف نوقفتم مهف ،''دبع هنوكل ال ؟هتثرو
 ال ةغلابلا يلح : يعفاشلا لاق نإ اذكو ، يه ام ةلعلا يف مهفالخ نكل 7 هلتق نإ رحلا
 ةيبصلا يلح نإ :ىفنحلا لوقيف ، ةيبصلا ىلح ىلع اسايق احابم ايلح هنوكل هيف ةاكز
 مكح يف اوقفتا دق مهارتف ،‘"احابم ايلح هنوكلال ةيبص لام هنوكل هيف ةاكز ال
 مصخلا ميلست دعب يه ام ةلعلا يف اوفلتخاو & هيف ةاكز ال نأ ةيبصلا يلح وهو لصألا
 ةلعب سئاقلا هللع نكل - اضيأ - لصألا مكح ىلع نامصخلا قفتا نإو \اهدوجو
 يتلا ةنالف ةروص ىلع قلاط يهف ادنه تجوزت نإ سايقك 3 هيف اهدوجو مصخلا عنم

 .جوزتلا دعب قالطلا ع وقو مدع يف قلاط اهجورتأ
 ةيعفاشلا دنعو اندنع ةلعلاو ، ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب هيلع قفتم لصألا يف همدع نإف

 8'"زيجنت وه : لوقيو ل لصألا يف اهدوجو عنمي يفنحلاو & هكلم لبق قالطلا قيلعت

 عنم يذلا فصولا ىلع هيف مكحلا بيكرتل فصولا بكرمب مهدنع ىمسي اذه نإف
 مصخلا عنمل لبقي ال دساف نيروكذملا نيمسقلا الكو ‘ لصألا يف هدوجو مصخلا
 .يناثلا مسقلا يف لصألا ىف اهدوجو هعنملو ، لوألا مسقلا يف عرفلا يف ةلعلا دوجو
 لصألا مكح نأ ىلع عامجإلا سايقلا ةحص مسقلا يف طرتشي ال هنأ حيحصلاو
 طرتشملافالخ ةطبنتسم اهنوك يفكي لب ، اهيلع اصوصنم ةلعلا نوك الو ،للعم
 . .ملعأ ىلاعت هللاو 5 هيلع ليلد ال ذإ "كلذ

 ٤٥٢٬ص ٢ج (حاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٩١٢۔-٨١٢ص ٣ج (ماكحإلا)يدمآلا )١(
 ١١٣. ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا

 ٢٢. ٠ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا )٢(
 { ٥٥٢ص ٢ج (ختاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ٢١٩ ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا )٢(

 ١١٣. ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا

 )٤( ص (ليلغلا ءافش) يلازغلا امهيلإ كلذ بسن امك ىضترملا فيرشلاو يسيرملا رشب كلذ طرتشا ٦٤٠ ٠

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ج٧ ص٩٧.

 ن



  

 عرقلا سايقلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا

 دوجو اهنم :'"١طورش هلو ‘‘)لحملا مكح وه :ليقو 0 لصالاب هبشملا لحملا وهو

 & رمخلا ىلع ذيبنلا سايق يف راكسإلاك اهمامتب هيف لصألا يف تدج و يتلا ةلعلا

 .فيفأتلا ىلع برضلا سايق يف ءاذيإلاو

 كلذو ، يعطق سايقلاف هتيلعب ع وطقم ءيشلا كلذ نأ ىنعمب ةيعطق ةلعلا تناك نإف

 ذئنيح هنإف ذيبنلا وهو عرفلا يف هدوجوب و رمخلا يف هب عوطقم هنإف ، راكساإلاك
 .لصألا ليلد هلوانت هنأك ع رفلا نوكي

 يف ةينظ ةلعلا تناك نإو ، كلذك عرفلا مكح ناك اينظ لصألا ليلد ناك نإف
 هدوجوب عطق ولو همكح ةلع وه هيف دوجوملا فصولا كلذ نأب عطقي ل : يأ ‘ لصألا

 ىلع خيطبلا سايقك كلذو ، نودألا سايق ىمسيو ، ينظ سايقلا اذهف ، عرفلا يف
 لب « ربلا ةيوبر يف ةلعلا وه مهضعب دنع معطلا نإف ، معطلا عماج ابرلا باب يف ربلا
 هيف فاصوألا هذه لك ذإ ؛ راخدالا وأ تايتقالا وأ ليكلا هيف ةلعلا نوكت نأ لمتحي

 خيطبلا يف ابرلا وهو مكحلا توبثف 3 ةينظ ةلعلا تراص معطلا الإ خيطبلا يف سيلو
 ثيح نم سايقلا ةينودأف ةئالثلا فاصوألا ىلع لمتشملا ربلا ىف هتوبث نم نودأ
 .مدقت امك اهمامت نم دب ال اهنأل ، ةلعلا ثيح نم ال مكحلا

 ىلوألا سايقف ، يواسملاو ىلوألا سايق لمشي يعطقلا سايقلا وهو لوألا عونلاو
 وهف © هنم ءاذيإ دشأ برضلا نأل ؛ فيفأتلا ميرحت ىلع نيدلاولا برض ميرحت سايقك

 ةلعلا نأل ؛ هلكأ ميرحت ىلع ميتيلا لام قارحإ ميرحت سايقك يواسملاو { ميرحتلاب ىلوأ
 .فالتئالا يف هلكأل واسم هقارحإو ، فالتإلا هلكأ ميرحت يف

 لاثم ،اهسنج وأ ةلعلا نيع يف همكحو لصألا يواسي ")نأ عرفلا طورش نمو
 ةدوجوم اهنإف ، ةدشلا عماجب ةمرحلا يف رمخلا ىلع ذيبنلا سايق ةلعلا نيع يف هتاواسم

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢١٣ ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ١٩ ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ١)
 .٦٣١ص ٧ج

 يرزحلا توريب { ةيملعلا بتكلا راد ، ٢١٩ ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا : يف طورشلا هذه عجارت )٢(
 نب دومحم ، يناهفصألا « ٨٠٢ص ٣٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٢١ ٤ص ٢ج (جاهنملا جارعم)
 .٤٩ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ، ٦٤٧ص ٢ج (جاهنملا حرش) نمحرلادبع

 .فالتالا يف هلكال واسم هقارحإ يف : يهو يواسيو نأ نيب تاملك تمحتقا ب يف )٣(
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 نكت لوصألا لوصف ٭ ٭ ٭

 ىلع وضعلا سايق :ةلعلا سنج يف هتاواسم لاثمو ، اصخش ال اعون اهنيعب ذيبنلا يف

 ةاواسملا لاثمو ، امهفالتال سنج اهنإف { ةيانجلا عماجب صاصقلا توبث يف سفنلا

 عضب سايق ؛ مكحلا سنج يف ةاواسملا لاثمو ، اناودع ادمع سايق : مكحلا نيع يف

 سنج ةيالولا نإف ں رغصلا عماجب دجلا وأ بألل ةيالولا توبث يف اهلام ىلع ةريغصلا
 نع ةلعلا ءافتنال سايقلا دسف ركذ ام روكذملا واسي مل نإف ، لاملاو حاكنلا يتيالول

 .يناثلا يف ع رفلا نع لصألا مكح ءافتناو « لوألا يف عرفلا

 نع صنلاب ذئنيح ءانغتسالل سايقلل قفاوم ليلدب هيلع اصوصنم عرفلا نوكيالو
 '_هزوج امل ركذ ام هطارتشا مدع يف دحاو لولدم ىلع نيليلد زوج نمل افالخ سايقلا

 الإ سايقلا ىلع صنلا ميدقتل سايقلل فلاخم ليلدب الو 5 ةلعلا ةفرعم هدنع سايقلا ديفيو

 .هل صنلا ةضارعمل هب لمعي ملو ، هسفن يف حيحص فلاخملا سايقلا نإف ، رظنلا ةبرجتل

 ، هروهظ يف لصألا مكح ىلع امدقتم ع رفلا مكح نوكي ال نأ هطورش نمو
 مميتلاو ، ةرجهلا لبق عرش ءوضولا نإف ، ةينلا بوج و يف مميتلا ىلع ءوضولا سايقك
 عنتمم وهو ليلد ريغ نم همدقت لاح ع رفلا مكح توبث مزلل همدقت زاج ولف 3 اهدعب

 عرفلا هيلإ دنتسي رخآ ليلد دنع يزارلا مامإلا كلذ زوجو 3 ملعي ال امب فيلكت هنأل ؛
 دحاو لولدم ىلع ةلدأ وأ نيليلد زاوج ىلع ءانبو روكذملا روذحملل اعفد همدقت دنع
 ةزجعملا نع ترخأت يتلا - ةلي _ يبنلا تازجعمك ضعب نع اهضعب رخات نإو
 .'")ةوعدلا ءادتبال ةنراقملا

 طرتشي :مهلوق يف موقل افالخ ةلمج صنلاب عرفلا مكح توبث طرتشيالو
 امل ةلمج دجلا ثاريم دوروب ملعلا ال ولف :اولاق { هليصفت سايقلاب بلطيو "كلذ

 نم ءاملعلا نأب :كلذ مهطارتشا درو ‘كلذ زيجم دنع ةوخإلا عم هثيروت يف سايقلا زاج

 راهظلاو قالطلا ىلع مارح ىلع تنأ :هتجوزل لئاقلا لوق اوساق مهريغو ةباحصلا

 .اليصفت الو ةلمج ال صن هيف دجوي ملو هيف مهفالتخا بسحب ءاليإلاو

 .١٦٣ص ه٥ج (لوصحملا) يزارلا رخفلا كلذ زوج نمم )١(
 مكح ىلع امدقتم عرفلا مكح نوكي ال نأ - طرشلا اذه ىغلأ نممو ، ١٦٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا )٢(

 .٩٣ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . غابصلا نبا - لصالا

 يدمآلا إ ٢٧٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا :رظناو ، ٥٢٧٦ص (ليلغلا ءافش) مشاه يبأ نع يلازغلا اكح )٣(
 .٦٧٢ص ٣٢ج (ماكحإلا)
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 نم مدقت املافالخ ضعب دنع سايقلا قفاوي عامجإ وأ سصن ءافتنا طرتشيالو

 سايقلل ذئنيح نوكيالف :الاق يدمآلاو ىلازغلا هطارتشا ىلعو & كلذ طارتشا

 .ضعب ىلع ةلدألا ضعبب راهظتسالا هتدئاف نأب بيجأ و ،‘٠ةدئاف

 ريغ اذهب سايقلل ةحص طرش عامجإلا وأ سصنلا ءافتنا نأ ديرأ نإ يدنع يذلاو
 لولدم ىلع ةلدألا دراوتو « كلذ نم عنمي عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ليلد ال ذإ ؛ملسم
 .مدقت امك ةيوقتلاو راهظتسالا اهتدئافو ، ةيعرشلا ماكحألا يف عئاذ عئاش دحاو

 طقف سايقلا سفن ال سايقلا ىلع قباسلا ليلدلا وه مكحلا دنتسم نأ اودارأ نإ امأو

 سايقلاو & سيسأتلاك عامجإلا وأ صنلا ىلع هؤانب نوكيف ، كلذ ملسن نحن معنف
 .ملعأ هللاو ، قيفوتلاو نوعلا يلو هللاو ، ماقملا قيقحت اذه ، سيسأتلا كلذل دكؤم

 ةلعلا سايقلا ناكرأ نم عبارلا نكرلا

 مالك يف ءيش ىلع تقلطأ امثيح اهانعم يفو :يلحملا لاق ، عماجلا فصولا يهو _
 .١»يتأت لئاسم اهيلع ينبنت لاوقأ عرشلا ةمئا

 هنأ ةلع راكسإلا نوك ىنعمف ،‘"كحلل فرعملا فصولا اهنإ : قيقحتلا لهأ لاق

 .ذيبنلاو رمخلاك ركسملا ميرحت ىلع ةمالع يأ فرعم

 يف ةيفنحلل افالخ صنلاب ال اهب تباث اذه ىلع لصألا مكحو :يكبسلا نبا لاق

 الصأ هلحم نوك ديقب هدفي مل هنأب ضرتعاو مكحلل ديفملا وه هنأل ؛)رصنلاب مهلوق

 ةققحملا ةيدعتلا اشنم يه ذإ ؛ ةلعلا وه هل ديفملاو كلذ يف مالكلاو ، هيلع ساقي

 © ةدسفملا وأ ةحلصملا عبتي هنأ ىلع ءانب مكحلا يف هتاذب رثةوملا ةلعلا :ليقو ، سايقلل

 .‘")ةلزتعملا لوق وهو

 يشكرزلا ، ٦٧٢ص ٣ج (ماكحإلا)يدمآلا ، ٥٧٦ص (ليلعلا ءافش) ٣٣ ١ص ١ج (ىقصتسملا) يلازغلا )١(

 .٨٣١ص ٧ج (طيحملا رحبلا)

 (٢) ح (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ٢ ص ٢٢٣١.

 )٣( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ١٣٢ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٧ ص١٤٣ ،

 ح (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ٢ ص ٢ ٠ ١.

 ص٢٧٤ ، ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 2 ٠٧٢ص ٣٢ج (ماكحإلا) يدمالا ٢ ص٢٢٣١.

 ج (تومح ر لا حاوف) يراصنالا ٦٢ ص ٢٩٣٢.

 تايآلا) مساق نبا & ٤٤١ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٠٠ ص ٢ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ (د)
 .٨٤ص ٤ج (تانيبلا
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 .مكحلا ىلع ثعابلا ىه :يدمآلا لاقو ،‘١هللا نذإب هيف رثؤملا ىه :يلازغلا لاقو
 ةعفاد نوكت دقو ٢" اهب تباث لصألا مكح : مهلوق يف ةيعفاشلا دارم وهو :لاق

 اهنإف ةدعلا :لوألا لاثم ، ةعفارو ةعفاد نوكت دقو { هل ةعفار نوكت دقو ، مكحلل

 عفدي عاضرلا :ثلاثلا لاثمو ، هدعب حاكنلا زاوخجل ج وزلا ريغ نم حاكنلا لح عفدت

 .'ثهيلع "أرط اذإ هعفريو حاكنلا لح

 وأ فرع ىلع فقوت ريغ نم هسفن يف لقعتي ام وهو 5 ايقيقح افصو ةلعلا نوكتو
 فالتخاب فلتخي ال ادرطم ايفرع افصو وأ ، ابرلا يف معطلاك اطبضنم ارهاظ هريغ

 .ةءافكلا يف ةسخلاو فرشلاك تاقوألا

 ارمخ ىمسي نأب ديبنلا ةمرح ليلعتك ايوغل افصو ةلعلا نوكت لهاوفلتخاو
 ةيعفاشلا رثكأ كلذ زاوج ىلإ بهذ :نالوق ؟كلذ حصي ال مأ بنعلا ءام نم دتشملاك
 ‘باحصألا روهمج هعنمو (ث!انباحصأ نم ةكرب نبا هيلعو ، يكبسلا مامإلا هححصو
 يعرشلا مكحلا ليلعت زوجي ال :اولاقف - هللا همحر - ىملاسلا انخيش عنملا ححصو
 نأل ؛ اعطق حصي ال ةيوغللا ظافلألاب ةيعرشلا ماكحألا ليلعت نأل ؛ يوغللا رمألاب
 ‘")رخأ ناعمب اهقلع امنإو 5 ةغللا ظافلأب عرشلا ماكحأ قلعي مل عراشلا

 ينازلا مكح توبث ىف ةكرب نبا هب لتعا ام داسف رهظي اذهبو :"انخيش لاق
 لوخدلا يمست برعلا نأب التعم ىنز كلذ لعج ثيح « ربدلا يف ئطاوللو طئالل

 )١( (ليلغلا ءافش) يلازغلا ص٢١.

 )٢( ج (ماكحإلا) يدمآلا ص٤؟٢ ٢ وص؛٢٧٠.

 (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا . اذإ تدرو دقف يلحملا حرش نم حيحصتلاو ذإ نيتخسنلا يف )٣(
 .٤٢٢ص ؟ ج

 )٤( (لوصحملا) يزارلا ج٥ ص٢ ٣٢ . (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٢!-٢٢٤ ©

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٤ ص٤٤.

 ةيكلاملا رثكأ نع يجابلا ديلولا وبأ هاكح و ، ٦٤ص ٤ج (ريملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا هححصو )٥( تمت
 ٢٢ ١ ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ٦٤٦ص (لوصفلا ماكحإ)
 ١٤. ص ١ ح (عماجلا باتك) ةكرب نبا . ٢ ٠ه ٦ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 .٩٠١ص ٢ج(سمشلا ةعط)يلاسلا () هلل
 .يملاسلا مامإلا هب ديري )٢(
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 نم لكو « ناز وهف ""هيلع قيضم يف هجرفب لخد نم لكو : لاق ، ىنز قيضملا يف
 .هليلد ماق ام الإ هيلع بجاو دحلاف ينازلا مسا قحتسا

 توبث اهب بجوأ هنأ ىتح يعرشلا مكحلا توبثل ةلع برعلا ةيمست لعج دقف

 ميرحتب لاق نم بهذم داسف - اضيأ - كل رهظيو & ىفخي ال هداسفو :'٢)لاق ، دحلا

 مد ةراهطب لاق نم بهذم داسف كل رهظيو ، رمخلاك ةوهق ‘")اهتيمستل ةينبلا ةوهقلا

 .ضرألا ةراهط يغابلا مد كفس نأب الدتسم يغابلا

 .ةيوغللا ءامسألاب يعرلا مكحلا ليلعت ىلع ةينبم اهوحنو بهاذملا هذهف :لاق

 مارحلا تيبلا ةمرح توبث هيلع مزلي هنأ هنالطب نايبو 0 هانمدق ال لطاب وهو : لاق

 هللا لوسر ةمرح توبثو كلذك هيلإ جحلا زاوج توبثو 5 اتيب ىمسي نارمع لكل
 .'٠'نالطبلا رهاظ وهو « هل ةياغ ال ام ىلإ كلذكو ادمحم ىمسي نم لكل -ةيَي

 .همالك ىهتنا

 ةيوغللا ءامسألاب ليلعتلا نالطب ىلع اهب لدتسا يتلا رومألا هذه نأ يدنع يذلاو

 سايقلا ع انتماف ، طقف ةيمسالا ثيح نم ال ةلدأو نئارقب ةدعاقلا نع تجرخ افإ

 امإ اهيلع اهرصقو & اهريغ نود ماكحألا كلتب اهصاصتخا ىلع ةلدألا مايقل اهيلع

 ةميزخ ةداهشك يهف ، يعرش ليلدل اهيلع اهريغ سايق ع انتماف \ يعرش فرعل وأ صنل

 .نيتداهش نع اهنوك يف
 3 يواسملا نع الضف نيدلا يف هنم ةلزنم ىلعأ وه نم ةداهش اهيلع ساقي الو

 لب ايارع عبب هتيمست ثيح نم ال هلثم وه امم هيلع هريغ سايق عنتمي "ثيارعلا عيبكو

 يملاسلا ، هيلع قيضم قيض يف ةكرب نبال عماجلا باتك يف نكل ، سمشلا ةعلط يفو نيتخسنلا يف اذك )١(
 .١!٥ص ١ج (عماجلا باتك) ةكرب نبا ، ٠٩ ١-٠ ١١ ص ٢ج (سمشلا ةعلط)

 .يملاسلا مامإلا يأ )٢(

 )٢( (سمشلا ةعلط) يملاسلا .دحاو ىنعملاو ىمست اهنأل سمشلا ةعلط يفو نيتخسنلا يف اذك ج٦٢ ص١١٠.

 )٤( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٦٢ ص١٠٩-١١٠.

 سوماقلا)بيبح وبأ ، ٦٥٤ص ٤ج (يرابلا حتف) رجح نبا . اليك رمتب هلخن سوؤر يف بطر عيب وه )٥(
 ٢٥. . ص ) يهقفلا
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 .١0)ريغ نود مكحلا كلذب هل عراشلا صاصتخال

 نإ اهب ةمئاقلا اهيناعمل لب اهتاذل ال نكل ءامسألاب ليلعتلا عنتميال يدنع يذلاو
 .ملعأ هللاو ، ةطبضنم ةموهفم تناك

 ليلعتك - اضيأ - ايعرش امكح لولعملا ناك ءاوس ايعرش امكح ةلعلا نوكت دقو

 ميرحتب ايح رعشلا نوك ليلعتك ايقيقح ارمأ ناك مأ 3 هعيب زاوجب "" )عاشملا نهر زاوج

 .ءاضعألا رئاسك كلملاو حاكنلا يف هليلحتو « قالطلا يف هيلإ رظنلا

 نأب درو ،'"ةلع ال الولعم نوكي نأ مكحلا نأش نأل امكح ةلعلا نوكت ال :ليقو
 .رخآ امكح مكح فرعي نأ عنتمي الو ، فرعملا ىنعمب ةلعلا

 وهو 0 لوألا حيحصلاو &‘٤)ايقيقح لولعملا ناك نإ ايعرش امكح نوكت ال :ليقو

 ثيح كلذ ىلع دهاش ليلد ةيمعثخلا ثيدحو ، اقلطم مكحب مكح ليلعت زوجي هنأ

 .(١)‘ث)هنع نيدلا اهئاضق زاوجب اهيبأ نع اهجح زاوج للع
 )١( ابطر اهلهأ اهلكأي اهصرخب ع ابت نأ ةيرعلا يف صخرو ث رمنلاب رمنلا عيب نع ىهن - لم يبلا نأ : ثيدحل .

(٢) 

(٣) 

(٤( 

(٥) 

 ثيدح {ةضفلا وأ بهذلاب لخنلا سوؤر ىلع رمتلا عيب باب { ع ويبلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا
 حيحص) يراخبلا . اليك اهصرخب عابت نأ ايارعلا يف صخر . هنللزع _ يبنلا نأ : ثيدحو . ٢١٩١. ج٤ ص٣٢ ٤٥

 .٤٤٤ص ٠١ج ، ٩٣٥١ص ٤ج ، ٢١٩٢ مقر ثيدح 2 ايارعلا ريسفت باب { ع ويبلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا
 .د ( ٤ . ٥ص ٥ج © نيشلا لصف نيعلا باب (سورعلا جات) يديبزلا {}©ك ددحي مهبملا كرتشملا ئ عاشملا

 ٥٠. ٤ص ١ج ، نيشلا باي (طيسولا مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ

 ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ينملا نباو ليقع نباو نيملكتملا ضعب نع لبجلا يضاق نبا هاكح
 ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٣٢ص ٣٢ج (ماكحإلا) يدمآلا : رظناو إ ٢٩ص
 ١١. ٠ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا © ٤٣٢٢ص

 .١١٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٣ ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو هاكح
 رظني لضفلا لعجف ئ معثخ نم ةأرما تءاجف - هنيع 7 يبنلا فيدر لضفلا ناك : ظفلب يراخبلا ثيدحلا جرخأ

 تكردأ جحلا ةضيرف نإ :تلاقف ، رخآلا قشلا ىلإ لضفلا هجو فرصي - ي - يبنلا لعجف 2 هيلإ رظنتو اهيلإ

 باتك (عتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا . معن : لاق ؟هنع جحافأ ( ةلحارلا ىلع تبثي ل اريك اخيش يب
 حرشي ملسم حيحص) ملسم هاورو ، ٨٠ ص ٤ج ، ١٨٥٥ مقر ثيدح « لجرلا نع ةأرملا جح باب { ديصلا ءزج
 }٥٠١-٤٠١ص ٩ج ص ١٢٣٣٤ مقر ثيدح امهوحنو مرهو ةنامزل زجاعلا نع جحلا باب { جحلا باتك (يوونلا
 ٣جح 6 ٨ ٢ ٩ مقر ثيدح 6 تيملاو ريبكلا خيشلا نع جحلا يف ءاح ام باب ئ جحلا باتك (يذمرتلا نغس) يذمرتلاو

 هنع نيدلا اهئاضق زاوجب اللعم درو دقو ، فلؤملا هدصق يذلا لالدتسالا ديفي ال تاياورلا هذهب هنكل ، ٢٧٢٦٢ص
 هدابع ىلع جحلا يف 1 ةضيرف نإ هللا لوسر اي : تلاقف { معثج نم ةأ رما هتتأف :ظفلب درو ثيح هجام نبا ننس يف

 ةجام نبا ، هتيضق نيد كيبأ ىلع ناك ول هنإف 3 معن :لاق ؟هنع جحافأ آ بكري نأ عيطتسي ال اربك اخيش يبأ تكردأ

 .٧١٤ص ٤ج ، ٢٩٠٩ مقر ثيدح ، عطتسي مل اذإ يحلا نع جحلا باب ، كسانملا ، مجعملا (ةجام نبا ننس)
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 هنأل ؛ لاحم لإ يدوي بكرملاب ليلعتلا نأل 0١٧١ :ليقو ابكرم افصو نوكتو

 ءاقتنا نأل ؛ لص اجلا ليصحت مزلي رخآ ءزج ءاقتنابف { هتيلع يقتنت هنم ءزج ءافقتناب

 ناف ئ طرش ءاقتنا وه امنإو { هل ةلع هنأ ملسن ال انأب بيجأو ئ ةيلعلا مدعل ةلع ءزجلا

 .ةيلعلل طرش ءزج لك
 دمعلا لتقلاب صاصقلا بوجو ليلعت بكرملاب ليلعتلا نمو : يلحملا لاتق

 قلعتي نأ الا اصلنح هنم عناملل ىرأ الو ريثك وهو : ىكبسلا نب ١ ل ق ئ ٢) )ىناودعلا

 ىلا ذئنيح فاخا لوؤيو : لاق ) هيف اطورش يقابلا لعجيو © هنم دحاو فصوب

 .ملعأ هللاو ،‘")طقف ظفللا

 (24444227 (٤ ((اجكالااا»ر
 <  .71 :3555كر

١١ 

 س ٢ 7 ٠3.

 7 ن

    

 ةأرملا نأ : ظفلب درو دقف فل؛رملا هدارأ يذلا لالدتسالا ديفي ةنيهج نم ةأرما ثيدح يراخبلا حيحص يف درو امك

 :لاق ؟اهنع جحافأ ، تتام ىتح جحت ملف جحت نا ترذن يمأ نإ :تلاقف - ةالص _ يبنلا ىلا تءاج ةنيهج نم

 حيحص « يراخبلا) ءافولاب قحأ هللاف « هللا اوضقا :هتيضاق تنكأ نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ 3 اهنع يجح معن

 .(٧١ص ٤ ج 6 ١٨٥٦ مقر ثيدح « تيملا نع روذنلاو ججحلا باب 2 ديصلا ءازج باتك { حتفلا حرشب يراخبلا

 نكل © ٨٠١ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يرعشألا نسحلا يبأو { ةلزتعملا ضعب نع يملاسلا مامإلا هاكح )١(
 كلذ عنمي هنأ يرعشألا نسحلا يبا نع ىكح هنأ ةرعاشألا ءاملع دحأ روصنم يبأ نع لقن يشكرزلا

 .٢١٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا 5 ةيلقعلا ةلعلا يف

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص٢٢٥.

 (٣) ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٦٢ ص٥ ٢٢.
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 هكناملاو يداحلا لصفلا

 ةلعلا طورش 2

 .لصالاب عرفلا مكح اهقاحلإ ةحص يف ةلعلل اطورش اوطرتشا دق مهنأ ملعا

 مكحلا لاثتما ىلع فلكملا ثعبت ةمكح ىلع ةلمتشم نوكت نأ :لوألا طرشلا
 بترت ةمكح هنإف ، سوفنلا ظفحك كلذو 7 ةلعلاب مكحلا ةطانإل ادهاش حلصتو 5
 فكنا هنم صتقا لتق اذإ هنأ ملع نم هنإف ، دمعلا لتقلا نم هتلع ىلع صاصقلا بوجو

 نم فلكملا ثعبت ةمكحلا ه ذهو & اهفلت ىلع هسفنل انيط وت هيلع م دقي دقو ا لتقلا نع

 امهنم لك نكمي نأب صاصقلا باجيإ وه يذلا رمألا لاثتما ىلع رمألا يلوو لتاقلا
 .هتلعب صاصقلا بوجو ةطانال ادهاش حلصتو ٥ صاصتقالا نم ليتقلا ىلو

 يف رفسلاك كلذ و ، ةمكح ىلع المتشم اطبضنم افصو نوكت نأ :يناثلا طرشلا
 ةقتشملا يهو ، فيفختلا يضتقت ةمكح ىلع لمتشم هنإف - الثم - رصقلا بوجو

 ةطبضنم ريغ اهنأل اهب ليلعتلا حصي الف ، ةقشملا يهو ، ةمكحلا سفن ال هيف ةنونظملا
 اهلحم ىلإ اهنع اولقتناو ، اهب ليلعتلا اوكرت كلذلف ، لاوحألا فالتخاب فلتخت ذإ
 :ليقو } ةقشم هيف نكت ل ولو مكحلا دجو دجو نا هب رصقلا اوللعف ئ رفسلا وهو

 نإ زوجي :ليقو ،©\»هكحلا اهلجأل ع ورشملا يه اهنأل اهسفن ةمكحلاب ليلعتلا زوجي
 . ٢) )روذحملا ءافتنال ةطبضنم تناك

 هلعو « روهمجلا دنع يتوبثلا مكحلا يفامدع نوكت ال نأ : ثلاثلا طرشلا
 هنع هاكح اميف يمدعلاب يتوبثلا ليلعت هزيوجت يف يزارلا مامإلل افالخ (ايدمآلا
 عنمي بيجأو ،‘٠)هرمأ لاثتما مدعل هدبع ديز برض :لاق ينأ ةحصل : لاق يلحملا

 .٤٢٢ص ٢ج (ماكحإلا)نم لقألا نع يدمألا هاكح و « ٧٨٢ص ٥ج (لوصحملا)يزارلا رخفلا هب لاق )١(

 ؛٨٦١ص ١٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يدنهلا يفصلاو ، ٢٢ ٤ص ٣ج (ماكحالا) يدمآلا هراتخا )٢(

 .٨٤-٢٧٤ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نيا ، ٤ ٦٠ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا : رظناو

 نبا ، ٤١٢ص ٢٦ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ڵ ٨٢٢ص ٣٢ج (ماكحإلا) يدمآلا )٢(
 .٣-۔-٢ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٩٣٢ص ٣ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 يدابعلا مساق نباو ، ٤ ٧٠ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ٤ ٦ ٤ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا هب لاقو )٤(
 8 ٨١١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) روهمجلا نع هاكح و يملاسلاو ، ٩٥ص ٤ج (تانيبلا تايآلا)

 { ٥٢٦٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ، ٨٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا نع راجنلا نبا هاكح و
 .٠٨٢ص (هقفلا لوصأ ةركذم) يطيقنشلا ، ٩٣٢ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا
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 رمأ وهو ؤ هرمأ لاثتما نع هفكل هبرض :لاقي نأ حصي امنإو ، كلذب ليلعتلا ةحص

 وأ هلثم يمدعب مهدنع هليلعت زوجيف يمدعلا مكحلا امأو ب فكلا :ينعأ ، يتوبث
 لقعلا مدعل امهلام يف نونجملاو يبصلا فرصت ةحص مدع :لوألا لاثم ، يتوبنب

 ليلعت زوجي امك 7 هريذبتو هفارسإال رذبملا هيفسلا فرصت ةحص مدع يناثلا لاثمو
 مهدنع ليلعتلا زوجيو ، راكسإلاب رمخلا ةمرح ليلعتك قافتاب اعطق هلثمي يدوجولا

 .هريغ وأ معطلاب تابوبرلا ليلعتك هتمكح ىلع علطي ال امب

 يف اهئافتناب عطق نإف ، ةلمجلا يف نكل ةمكح نع ةلع ولخت ال هنأ كلذ نم مهفيو

 ققحت دنع ةنظملاب ةربع ال ذإ ،'""تبني ال ليقو اةنظملل مكحلا تبني :ليقف ةروص

 يف هنم لزنو رحبلا لحاس ىلع نكسي ناك نم : كلذ لاثم ، ةمالعلا :يأ { ةنئمل
 هرفس يف رصقلا هل زوجي هنإف ، ةقشم ريغ نم ةظحل ىف رصقلا ةفاسم هب تعطق ةنيفس

 .ملعأ هللاو ، اذه

 ال :يأ ، مكحلا لحم ىدعتت ال يتلا يهو ، ةرصاقلا ةلعلا ىف نويلوصألا فلتخاو
 فالخب امهريغ اهب فص وي ال هنإف { ةضفلاو بهذلا ف ةيدقنلاك هريغ ىلإ هزواجت

 نادج وي امهنإف ليكلاو معطلاكو ، اهريغ يف نوكي رمخلا يف نوكي امك هنإف راكسالا
 .هيف نادج وي امك ربلا ريغ يف

 ردبلا هيلعو ةيعفاشلل لوألا :لاوقأ ىلع اهب ليلعتلا زوجي له ")اوفلتخاو
 نكت مل نإ اهب ليلعتلا عنم :ةيفنحلل يناثلا '‘اقلطم اهب ليلعتلا زاوج انم يخامشلا

 )١() ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . ىحي نب دمحمو يلازغلا نع يكبسلا نبا هاكح ٢ ص ٢٤١.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) نييلدجلا نع يكبسلا نبا هاكح ج٢ ص٢٤١.

 حيقنت حرش) يفارقلا هب لاقو ، ٨٣٢ص ٣٢ج (ماكحإلا) نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ نع يدمآلا هاكحو )٤(
 . ٨٢٢ص ٢ج (ماكحإلا) يدمآلا . ةيكلاملا نع باهولادبع يضاقلا هاكحو ، ٩٦٠٤ص (لوصفلا
 . ٥ص ٤ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا . ةيفنحلا نم نييدنق رمسالو مامهلا نب لامكلا لوق وهو
 نبا ، ٢١٣ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ، ٢١٣ص ٢ج (لوصألا ةآرم ىلع يريمزألا ةيشاح) يريمزالا
 ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٧١٢ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا

 .١٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ، ١٤٢ص
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 حيحصلاو ،'"اقلطم موق اهعنم ثلاثلا ،'١اهتدئاف مدعل :اولاق . عامجإ وأ صنب ةتباث
 ةلعلا نأل ؛ '"-ىلاعت هللا همحر- ىملاسلا انخيش هيلعو ،اقلطم اهزاوج وهو 0 لوألا
 نوكيف هلحمو مكحلا نيب ةبسانملا ةفرعم اهتدئافو ، مكحلا ىلع ةلاد ةرامأ ةيعرشلا
 رجألا ةدايزو ، ارهاظ نوكي نأب اهلولعم ىلع لادلا صنلا ةيوقتو ، لوبقلل ىعدأ
 .لاثتمالا دنع

 للعلا نأل '‘؛اقلطم رثكأف نيتلعب دحاولا مكحلا ليلعت زاوج ىلع روهمجلاو

 نأب كلذل اولثمو دحاو ءيش ىلع تامالع عامتجا نم عنام الو « تامالع ةيعرشلا

 نباو يزارلا مامإلا كلذ زوج و ، اهعم ةالصلا عنمل ةلع لوبالو سملاو سمللا نم الك
 اهنم لك ناك اذإ ةطبنتسملا فاصوألا نأل :الاق ، ةطبنتسملا نود ةصوصنملا يف كروف

 دارفنالا ىلع اهنم فصو لك ال اهعومجب مكحلل ةلعلا نوكي نأ زاج ةيلعلل احلاص

 ء'“ةيلعلاب هلالقتسا ىلع صن ام فالخب اهنم لك لالقتسا نيعتي الف ، عراشلا دنع

 .هدقف دنع هماقم مئاق هنأل صنلاب نيعتي امك طابنتسالاب لالقتسالا نيعتي هناب بيجأو

 نأل "ةةصوصنملا نود ةطبنتسملا ىف زاوجلا وهو ‘ سكعلا بجاحلا نبا ىكحو

 ةلعلا نوكت نأ زاوخجل ةطبنتسملا فالخب لاحملا مزل تددعت ولف { ةيعطق ةصوصنملا
 .اقلطم زاوجلا حيحصلاو ، فاصوألا عومجب عراشلا دنع اهيف

 )١( نيمدقتملا نم يخركلاو قارعلا خئاشمو ةيفنحلا نم نيرخاتملا رثكاو يسوبدلا ديز يبأ بهذم وه ©
 ح (لوصالا ةارم ىلع يريمزالا ةيشاح) يريمزرالا ٦ ص ٢ ٣١ ح (ريرحتلا ريسيا) ةاشداب ريما ٤٤ ص٥!6

 رثكا نع راجنلا نبا هاكح و & ٩٦٢ص ٢ج (دمتعملا)يرصبلا هللادبع يبأ نع يرصبلا نيسحلا وبأ هازعو
 (رينملا بكوكلا حرش) ةلبانحلا ج٤ ص٥٢.

 عامجإلا وأ صنلاب اهتوبث مهميلست عم مهنأ ال ، اهيلع لادلا عامجإلا وأ صنلا اولوأو ، اهدوجو اوعنم يأ )٢(
 .١٦ص ٤ج (تانايبلا تايآلا) يدابعلا ماسق نبا كلذ ىلع هبن 3 اهب ليلعتلا اوعنم

 )٢( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٢ ص١٠٦.

 )٤( (ىفصتسملا) يلازغلا ، ٧٦٢ص ٢ج (دمتعملا)نيسحلا وبأ ج٢ ص٢ ٣٤ ، (ماكحإلا)يدمآلا ج٢ ص٠٢٦٥٨

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢؟٥٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٤ ص؟٧٢.

 يكبسلا نبا « ٧٢٧٢۔-١٧٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ، ٤ ٤٠ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا هب لاقو )٥(

 ٢. ٥٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوخجلا عمج)
 حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا آ ٧٣ ص ٤ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نيا لوقلا اذه ىكح امك )٦(

 . ٢٢ ٣ص ٢ج (دضعلا

 ٢ ص٦ ٢٤. ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج ( اقلطم القع يكبسلا نبا هعنمو



 ٭ ٭ ٭

 زاوجلا روهمجلا دنع راتخملاو ، ةدحاو ةلعب نيمكح ع وقو زاوج يف اوفلتخاو

 مرغلو ، قراسلا دي عطقل ةلع يه ةقرسلاكف تابثإلا يف امأ ،0ا)يفنلاو تابنإلا يف
 موصلاو ةالصلا بوجو يفنل ةلع وه ضيحلاكف يفنلا يف امأو ، فلتي ثيح قورسملا
 . اهوحنو نارقلا ةءارقو فاوطلاو

 نأل ؛ ")هيف ةبسانملا طارتشا ىلع ءانب ةلعب نيمكح ليلعت عنتمي :موق لاقو
 امكح تبسان ولف ، اهيلع مكحلا بترتب اهنم دوصقملا لصحي مكحل اهتبس انم

 .لصاحلا ليصحح مزل رخا

 اهيلع بترملا ةقرسلا يف امك دوصقملا ددعت زاوج هدنسو ، كلذ عنمي بيجأو

 . لاملا نم فلت اربج مرغلاو ئ اهنع ارجز عطقلا

 كلذو ، اداضت اذإ ام فالخب اداضتي مل نإ ةلعب نيمكح ليلعت زوجي :ليقو

 .'").ريداضتملا بساني ال دحاولا ءيشلا نأل ؛ ةزاجالا نالطبو عيبلا ةحصل ديبأتلاك

 مكح توبث نعارخاتم اهتوبث نوكي ال نأ ةلعلا طورش نمو "ئ):عبارلا طرشلا
 ال هل فرعملا وأ ءيشلا ىلع ثعابلا نأل ؛ فعرملا وأ ثعابلاب ترسف ءاوس لصألا

 كلذل اولثمو 'ُفرعملاب اهريسفت ىلع ءانب اهتوبث رخأت زوجي : موق لاقو & هنع رخأتي
 امنإ راذقتسالاو :اولاق هراذقتسا ةلعلاو ، ةساجنلا ىف هباعل ىلع بلكلا قرع سايقب

 نم رظن يدنع اذه يف :تلق « ةباعل ةساجن وهو لصألا يف مكحلا توبث دعب ')تبث

 سجن رذقتسم لك امف { ةساجنلل راذقتسالا مازلتسا ملسن ال (١٧اانزأ : لوألا نيهجو

 نبا ، ٨٢٢ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا آ ١٦٢ص ٣٢ج (ماكحإالا) يدمآلا ١)
 © ٦٧ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٦٤٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 .٩٢ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ

 حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا « ٧٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) ريسي عمج نع راجنلا نبا هاكح )٢(
 .٨٢٢ص ٢٦ج (دضعلا

 )٣( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا 0 ٧٤٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٤ ص٧٩.

 .ققحملا نم ةدايز . نيتفوقعملا نيب ام )٤(
 يشكرزلا .قارعلا لهأ نم موق نع باهولادبع يضاقلا هاكح و & يدنهلا يفصلا نع يشكرزلا هلقن )٥(

 .٩٠٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٦٨١ص ٧ج (طيحملا رحبلا)

 .تبثي ب يف )٦(

 .انأ ب يف )٧)
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 هتنراقم وأ هقبس زوجي لب }ك كلذ ىلع ليلد ال ذإ هيف ةيدعبلا موزل ملسن ١ : يناثلاو

 هنم تطبنتسا يذلا لصألا ىلع دوعت ال نأ اهطورش نمو "):سماخلا طرشلا
 عبس رهلا :لاقي نأ كلذ لاثم 0 اهل لاطبإ هل اهلاطبإف اهؤشنم وه هنأل ؛ لاطبإلاب
 .هتساجن لطبي اسرتفم اعبس هنوكب ليلعتلاف ب بلكلاك اسجن نوكي نأ بجيف سرتفم
 اعبس هنوكل ال بلكلا ةساجن و 3 عابسلا ةساجنب مكحي ملو اعبس هامس عراشلا نإف

 اهمكح فلخت وهو اهلصأ ةلعلا صيصخت زاوج يف اوفلتخاو ، رخآ رمأل لب اسرتفم
 ناب "ه ءَسلأ تسمل وآ :ىلاعت هلوق يف مكحلا ليلعت :هلاثم " لاوقأ ىلع اهنع

 اءوض ولا نهسمل (") ضقني الف مراحملا ءاسنلا نم ج رخي هناف 3 عاتمتسالا ةنظم سمللا

 ىفخي الو بهذملا يعفاش وهو ٤. )يلحملا هلاق اذك « ميمعتلاب المع نضقني :ليقو

 مومعب المع ديلاب ةج وزلا ندب سملب ءوض ولا ضقن بوج و نم هبهذم ىلع ينبم هنأ
 ميمعتلاب اهلصأ ىلع ةلعلا تداع نإ امأو ،‘)كلذ يف ةمألا هتفلاخ دقو 3 ةيآلا رهاظ

 ")نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال :ثيدحك كلذو & فالخ الب اهب ليلعتلا زوجيف
 .- اضيأ - بضخلا ريغ معي شيوشتلا نإف ك ركفلا شيوشتب هوللع ثيح

 مهبم رمأ ةيلعب ىفتكا نمل افالخ ةنيعتم نوكت نأ اهطورش نمو "):سداسلا طرشلا

 .عبارلا طرشلا : ةدايز ب يف )١(

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ميركلا نآرقلا ٤٣ .

 .ضقين ب يف (٣)

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦ ص٤٨ ٢.

 (رانملا ريسفت)اضر ديشر ، ٦٥ ٤ص ٣ج (طيحملا رحبلا) نايح وبأ ، ١٩ص ٩ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا (د)
 ١١٩. ص ٥ج

 وأ يضاقلا يضقي له باب { ماكحألا باتك (حتفلا حرشي يراخبلا حيحص) يراخبلا ثيدحلا جرخا )٦(

 باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو & ٧١٥٨ ، ج١٣ ص٤٦ ١ مقر ثيدح « نابضغ وهو يتفي
 ةجام نباو ، ٦٥٢ص © ٢٦١ج © ١٧١٧ مقر ثيدح « نابضغ وهو يضاقلا ءاضق ةيهارك باب 3 ةيضقألا
 ٣٩٥ص ٢ج ، ٢٣١٦ مقر ثيح « نابضغ وهو مكاحلا مكحي ال باب { ماكحألا مجعملا (ةجام نبا نتس)
 ٣ج ٩ ٥٨ ٣ ٤ مقر ثيدح نابضغ وهو يضقي يضاقلا باي 6 ةيلضفألا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو

 ثيدح « نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال ءاج ام باب ى ماكحألا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ٧١٦١ص
 . ٠٢١٦ص ٢ ج ١٣٣٨ مقر

 .ققحملا نم ةدايز نيتقوقعملا نيب ام ()
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 أشنم ةلعلا نأل :اولاق ، هيلع سيقملاو سيقملا نيب كرتشم - الثم -)ريرمأ نم
 اذكف { انيعم نوكي نأ ليلدلا نأش نمو ، ليلدلا وه يذلا سايقلل ةققحملا ةيدعتلا
 .دوصقملا لصحي كرتشملا مهبملا :لوقي فلاخملاو ، هل ققحملا أشنم

 © يزارلا مامإلا هيلعو ، اردقم افصو نوكت ال نأ اهطورش نمو ":عباسلا طرشلا
 نم ارهاظ سيل ام ردقملاب دارملاو ، ءاهقفلا ضعب هزاجأ و ،‘"هب ليلعتلا زوجي ال : لاق

 .طخسلاو ىضر لاك بلقلا تافص

 هموصخ وأ همومعب عرفلا مكح اهليلد لوانتي ال نأ اهطورش نمو ‘؟:نمانلا طرشلا
 الثم ماعطلا : ثيدح مومعلا يف هلاثم ، ليلدلا كلذي ذئنيح سايقلا نع ءانغتسالل

 ىلإ -الثم - حافتلا ةيوبر تابنإ يف ةجاح الف ، معطلا هيلع ىلع لاد هنإف )لثمي

 صوصخلا يف هلاثمو ‘ ثيدحلا مومعب هنع ءانغتسالل معطلا عماجي ربلا ىلع هسايق

 ءوض ولا ضقن يف سجنلا ج راخلا ةيلع لاد هنإف هض وتيلف فعر وأ ءاق نم :ثيدح

 ءوضولا ضقن يف نيليبسلا نم جراخلا ىلع فاعرلا وأ ءيقلا سايق ")ىلإ ةجاح الف

 ءانغتسالا :لوقي ضراعملاو ‘ ثيدحلا صوصخب هنع ءانغتسلل سجنلا جراخلا عماجب

 .دحاو لولدم ىلع نيليلد زاوج هءاغلإ بج وي ال صنلاب سايقلا نع

 اذكو 5 ايعطق اهلصأ ليلد نوكي نأ ةطبنتسملا ةلعلا يف حيحصلا ىلع طرتشي الو
 17 عرفلا يف اهدوجوب عطقلا الو { يباحصلا بهذم اهتفلاخم ءافتنا طرتشيال

 .لمعلا هب دصقي اميف داهتجالا ةياغ هنأل لصألا مكحب و كلذب نظلا يفكي

 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٧٩٨١ص ٧ج (طيحملا رحبلا) نييلدجلا ضعب نع يشكرزلا هاكح )١(
 .٩٨ص ٤ج

 .ققحملا نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام )٢(

 )٢( (لوصحملا) يزارلا ج٥ه ص٢١٨.
 .رهاظ أطخ وهو سماخلا طرشلا نيتخسنلا يف )٤(

 .هجيرخت قبس ()

 )٦( ءوضولا هنم بجي ام باب { ةراهطلا باتك (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا هجرخأ ثيدحلا ©
 ثيدح ٢ ١ ١ & ص ٤٢ ١ . طورش باب 0 ةالصلا باتك (ريبحلا صيخلت) رجح نبا . صيخلتلا يف هدروأو

 ثيدح ةالصلا ٤٣٠ ، ج١ ص٢٧٤.
 .ةرركم ب يف لإ )٧)
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 الف لحمضي اممرف « تامدقملا ةركب فعضي نظلا نإ :لوقي فلاخملا ناكو
 . ١) )ىفكي

 ليلد ىلإ هيف دنتسي نأ زوجي اهريغب وه للع نأب لصألا يف صنلا نم ةطبنتسملا ةلعلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ، ىهتنا ، روكذملا صنلا ىلإ هدانتسا رهاظلا : لوقي مصخلاو رخآ

  

3 
 تلثم

 ١

: 
 ؛ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا & ٢٣٢ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا (!)ل مكح

 .٠٠١-٩٩ص تهت

٤٥٨ 



  

 ٭ ٭ ٭ لوصخا لوصق < >

 ةناما دعب يناثلا لصفلا

 درلاو ضارتعالا ي
 ةضراعملا عفدي نأ هلف ةضراعملا هوجو نم هجوب سايقلاب لدتسملا رضروع اذإو

 يف - الثم - لوقي نأك لصألا يف هب ضراعملا فوصولا دوجو عنم : اهنم هوجوب
 ةداعب ةربعلا نأل ؛ ليكم هنأ ملسن ال :زوجلاك ءيش يف ليكلاب توقلا هتضراعم عفد

 اهنمو ادودعم وأ انوزوم هنامز يف زوجلا ناكو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نمز
 ةبلاطملا اهنمو } هطابضنا مدع وأ هئافخ نايبب هب ضراعمل فصولا ةيلع يف حدقلا
 ةيلعلا ىلع لدتسملا ليلد نكي مل نإ كلذو ، هب ضراع امل هبشلا وأ ريثأتلاب رضرتعملل
 درج نإف ربسلا فالخب هلثمبعيشلا ةضراعم لصحتل اهبش وأ ةبسانم ناك لب اربس

 ليكلا نإ :لتق مل :ليكلاب توقلا ضراع نمل لاقي نأك كلذو هيف حداق لامتحالا
 ناك ولو ةروص يف هب ضروع يذلا فصولا ادع ام لالقتسا نايب اهنمو ؟رثؤم

 . ماع رهاظب نايبلا

 لالقتسا نيبي نأك كلذو ، ميمعتلل لدتسملا ضرعتي ملاذإ عامجإلاب نوكي امك

 ااثم- ماعطلاب ماعطلا ثيدح مومع رهاظب ةروص يف ليكلاب ضروع يذلا معطلا
 .هريغ ىلع مدتقم لقتسملا نأل ؛ لثمب

 موعطم لك ةيوبر تتبث - الثم - لاقف ميمعتلل هلالدتسا يف لدتسملا ضرعت نإ امأ
 .صنلا ىلإ هنع عفدلاو سايقلا نم هددصب وه امع كلذب جرخ »

 يذلا كفصو ءافتنا عم ةروصلا هذه يف مكحلا تبث :ضرتعملل لدتسملا لاق نإو

 لدتسمللا فصو نكي من نإ عفدلا كلذ هفكي مل :اولاق } اهنع يفصو هب تضراع

 ذئنيح امهيفصو ءافتناب رعشي لاحلا نأل ؛ اهنع ضرتعملا فصو ءافتنا عم ادوجوم
 يفكي ال :ليقو ، عفدلا يف يفكيف اهيف لدتسملل فصو دجو اذإ ام فالخي اعم اهنع
 ءاغلإب هيف هفارتعال هلاق امب عطقني لدتسملا نأ يدنعو :ىكبسلا نبا لاق "اقلطم

 هفصوب ساكعنالا مدعلو 3 هيف هب وه حدق اميف ضرتعملا فصو ىواس ثيح هفصو
 .'"هئافتنا عم مكحلا فتني مل ثيح

 ٢ ص٧ ٢٥. ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ) ( ١

 .٨٥٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا )٢(
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 بترتي ال ساكعنالا مدع نأ ىلع نيتلعب ليلعتلا ع انتما ىلع ءانب طرش ساكعنالاو

 مث ضرتعملل فصو لدتسملا ىغلأ اذإو ، لوألل ةيوقت هركذ هنأكو ، عاطقنالا هيلع
 عصولا ددعت هادبأ ام ىمس ىغلملا فلخي ةروصلا كلت ىف هريغ افصو ضرتعملا ىدبأ

 ةدئاف كلذب تلازو ، رخآ دعب فصو نم هدنع مكحلا هيلع ىنب :يأ كعضو ام ددعتل
 رخآلا فص ولا لدتسملا غلي مل ام هيف حدقلا نع لدتسملا فصو ةمالس : يأ ، ءاغلإلا

 للعملا ةنظملا دوجو ملس لدتسم نم ىوعد ريغ وأ هروصق ىوعد ريغب - اضيأ -
 نييوعدلا نأ معز نمل افالخ « هيف ةنظملا تربتعا يذلا هيف ىنعملل فعض هدوجول اهب

 فعض ريثأت ىلع ةيناثلا يفو © ةرصاقلا ةلعلا عانتما ىلع ىلوألا يف ءانب فلخلل ءاغلإ
 اذإامأ ء''لوألا ءاغلإلا ةدئاف امهيف معازلا اذه دنع لوزت الف 3 ةنظملا يف ىنعملا

 هئاغلإ ةدئاف ىقبت انه اهف نييوعدلا ريغب ضرتعملا هفلخأ يذلا فصولاب لدتسملا يغلإ

 نامألا حصي :لدتسملا لوقي نأك 3 عضولا ددعت ةروصل الاثم كاهو { اهلاحب لوألا

 ةحلصم راهظإل نانتظم امهنإف لقعلاو مالسإلا عماجب رحلا نامأك يبرحلل دبعلا نم

 .اهعم ةيرحلا رابتعا نم دب ال :الئاق ىفنحلا هيلع ض رتعيف ، نامألا لذب نم ناملا
 ىنليف ، هديس ةمدخب قيقرلا لاغتشال ةيقرلا فالخب رظنلل بلقلا غارف ةنظم اهنإف
 تبثي نامألا نأل ؛ لاتقلا ىف هل نوذأملا دبعلا نم اهنودب نامألا توبنب ةيرحلا لدتسملا
 هنأل ؛ ةيرحلا نع فلخ هل نذالا نأب كلذ نع ض رتعملا بيجيف { اقافتا هنم ذئنيح

 .ناميإلاو لاتقلا ةحلصم يف رظنلا يف هعسو لذبل ةنظم

 هنوكك حجرمباهفصو ىلع لدتسملا فصو ناحجر ةضراعملا عفد يف يفكيو
 يكبسلا نبا ةحج ر يذلا ةلعلا ددعت عنمب لوقلا ىلع ءاني هبشأ وأ اهفصو نم بسنأ

 .("لعماوجلا عمج يف
 6 يدنع حيحصلا وهو &‘٨)ددعتلا زاوج ىلع ءانب يفكي ال : بجاحلا نبا لاقو

 فالتخاب لدتسملا ىلع ضرتعي دقو ، ةلع نيفص ولا نم دحاو لك نوكي نأ زوجيف

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٢٧٣ ص ٢ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا )١(
 .٠٦٢ص ٢ج

 )٢( ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٦٢ ص٢٦٠.

 )٣( (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ج٢ ص٤ ٢٧.
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 لوقي نأك ع رفلاو لصألا طباض دحتا نإو ، ع رفلاو لصألا يف ةحلصملا سنج
 3 اعرش مرحم اعبط ىهتشم ج رف يف ج رف جاليإ عماجب ينازلاك طئاللا دحي : لدتسللا

 بترملا ىنزلا ةمرح يفو 2 هتليذر نع ةنايصلا طاوللا ةمرح يف ةمكحلا نأب ضرتعيف
 نأ زوجيف ، نافلتخم امهو ىنزلا هيلإ يدؤملا باسنألا طالتخا عفد دحلا اهيلع
 يف اربتعم هصوصخ نوكيف ، ىنزلا ىلع دحلا ع راشلا رصقي نأب امهمكح فلتخي
 ةلعلا يف رابتعالا نع لصألا صوصخ فذحب ضارتعالا اذه نع باجيف 3 دحلا ةلع

 لصالا طباض : انلوقب دارملا وهو } طقف كرتشملا ردقلا يه ةلعلا نأ ملسيف قيرطب

 .ملعأ ىلاعت هللا و هيف ىنزلا صوصخ عم ال لاثملا يف مدقت امك عرفلاو
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 كلعلا كلاسم ثحبم

 .ءيشلا ةيلع ىلع ةلادلا قرطلا نع ثحبلا عضوم وأ ، ثحبلا نايب اذه :يأ

 :ناعون ةلعلاو

 ةمدقم اهنأل ةص وصنملا ةلعلا قرط ىلعالوأ مالكلاب أدبنف ، ةطبنتسمو ةصوصنم

 اهرابتعا يفف ةطبنتسملا فالخب ةربتعم اهنأ ىلع ءاملعلا قافتال \ ةطبنتسملا ىلع

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - هفرعتس امك فالخ

  

:::
 ا ) ع <

٥ 

 ؟

,9 ٥)
` 

٤٦٢ 



  

 ةناماو ثلاثلا لصفلا

 ةلعلا كلاسم نم يناثلاو لوألا ىلع مالكلا 2ِ

 ةلعلا نأ ىلع اوعمجأ امك ، عامجإلا اهيلع صوصنملا ةلعلا كلاسم نم : لوألا

 ٢. )ركفلل بضغلا شيوشت يه 'انابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال ثيدح يف

 الف &ةيلعلا ىلع هعضو لصأب لد ام وهو 0 حيرصلا صنلا ةلعلا كلاسم نم : يناثلا

 لجال اذك عرش وأ ، اذك مكحلا اذه يف ةلعلا : ع راشلا لوقي نأك ، اهريغ لمتحي

 اذك لجأ نم هيلي « اذك ببسل هيليو ، هانركذ ام اهاوقأ :بتارم ىلع وهو ء اذك

 ك : وحن يك هيليو 6'")ه ليور خب ع ابتك كيد لبك ني » :ىلاعت هلوقك
 .'})ه ةريحلا كم تكنتَقََأل ادإ : وحن نذإ هيليو 3'هم ةلود كيال

 ماللاك اجوجرم الامتحا ةيلعلا ريغ المتحم ناك ام : وهو رهاظلا حيرصلا ريغو

 اهيليو '“)هب سانلا جرخل كن هتلَرَنأ فتك : وحن ةرهاظ تناك ثيح
 وحن ءابلا اهيليو كناك نأل : يأ ٧. ت 7 لام اد َناَكنأ ظ :وحن ةردقملا ماللا

 . ءرإ ء + هراح ۔ ج 2 ,سم س <.م ۔ر, ح
 اهيليو 3 مهملظل :ي { () 4 ه تلم ِنمَبتط مهتلع انمرح اردانك تيزلا َنِي لظيف ظ

 مكحلا يف اهلاثم ب فصولا يفو مكحلا يف هيف نوكت يهو ، عراشلا مالك يف ءافلا
 . . . م وم < .و < ےبم ر .هرم 2 مر َ 
 فصولا يف اهلاثمو { )٩) 4 7 ديأ اوُعطَق اف ةقرانتل او قراتَتل او ظ :ىلاعت هلوق

 هنإف ؛ هسأر اورمخت الو 5 ابيط هوسمت ال : تامف هتقان هتصقو يذلا مرحملا ثيدح

 )١( هجيرخت قبس ص٣٩٢.

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا آ ٢٩٣ ص ٢ ج (ىفصتسملا) ىلازغلا © ٢٢٢ص (يشاشلا لوصأ) يشاشلا (٢)

 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٤٣٢٢ص ٢٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٦٢ص ٢ج (يلحملا حرشي
 .٦١!٨ص !ج

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ث مركلا نآرقلا ٣٢.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ي ميركلا نارقلا ٧.

 )٥( مقر ةيآ (ةيكم) ءارسإلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٧٥.
 )٦( مقر ةيآ (ةيكم) ميهاربإ ةروس ح ميركلا نارقلا ١.

 )٧( مقر ةيآ (ةيكم) ملقلا ةروس ، ميركلا نارقلا ٤ ١.

 )٨( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ١٦٠.

 ٣٨. مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس ميركلا نارقلا ()
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 يف كلذ يف نوكتو & يوارلا مالك يف ءافلا اهيليو ،'"×')ابيلم ةمايقلا موي ثعبي
 ا١)دجسف - الع - هللا لوسر اهس : ("”نيصح نب نارمع ثيدحك ي طقف مكحلا

 يف ةبقاعلاك ليلعتلا ريغل درت اهنأل حيرصلا نم اهولعجي مل امنإ ةريخألا ماسقألا هذهو

 نمو ، فورحلا ثحبم يف مدقت امك ءافلا يف فطعلا درجمو ءابلا يف ةيدعتلاو ماللا

 .4 كداكعأرأيت َمُمَرَدَت نإ كنإ » :وحن ةددشملا ةروسكملا نإ اضيأ - رهاظلا

 اهلاثمأو نمو يفو ىلعو ىتح وحنو 7 هتءاسإل :يأ ءاشأ ذإ دبعلا تبرض : وحن ذإو
 .ملعأ هللاو { ليلعتلل ةمهفملا فورحلا نم

 نإف ، هسأر اورمخت الو 5 ابيط هوسمت الو ، نيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا ظفلب يراخبلا هجرخأ )١(
 نفكي فيك باب { زئانجلا باتك (حتفلا حرشي يراخبلا حيحص) يراخبلا . ايبلم ةمايقلا موي هثعبي هللا
 باب ، جحلا باتك (يوونلا حرشب حيحص) ملسم هجرخأو ، ٤١٦١ص ٣ج ١٢٦٧ ثيدح ي مرحملا
 ؛ زئانجلا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو آ ٧٢)٧ص ٨ج ث ١٩٠٦ ثيدح تام اذإ مرحملاب لعفي ام
 باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ، ٥٩ص ٢ج ، ٣٢٣٨ ثيدح ى هب عنصي فيك تومي مرحملا باب
 نبا ننس) ةجام نباو ، ٦٨٢ص ٣ج ي ٩٥٢ ثيدح « همارحإ يف تومي مرحملا يف ءاج ام باب { جحلا
 ٧٠٥6۔-٦٠٠٥ص ٢ج {© ٢٠٨٤ ثيدح { توعي مرحملا باب © كسانملا 3 مجعملا ز يدنسلا حرشب (ةجام

 .ةبراقتم ظافلاب

 يلازغلا « ٩٦٠ص ٢ج (ناهربلا) ينيوجلا ڵ ٥٢٣ص (يشاشلا لوصأ) يشاشلا :يف كلسملا اذه رظنا )٢(

 يفارقلا ٥٨١٣٩ ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ١ ٩ص ٤ُج (ديهمتلا) يناذولكلا © ٨٨٢ص ٢ج (ىفصتسملا)

 حرش) يفوطلا ، ٧٨١ص ٢ج (لوصحملا نم ليصحتلا) يومرآلا ، ٩٨٣٢ص (لوصفلا حيقنت حرش)
 يشكرزلا آ ٢٦٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ، ٧٥٣ص ٢ج (ةضورلا رصتخم
 .٨٢١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٧٣٢)ص ٧ج (طيحملا رحبلا)

 لهأ هقفي باطخلا ني رمع هثعب ، ةباحصلا رايخ نم ث ربيخ ماع ملسأ ، يعازخلا نيصح نب نارمع )٢(
 تارذش) دامعلا نبا ڵ ٢٩ص ٢ج (فشاكلا) يبهذلا . ه ٥٢ ةنس يفوت ، اهءاضق ىلوتو ةرصبلا
 .٩٤٢ص ١ج (بهذلا

 ترصقأ 5 هللا لوسر اي : هل ليقف ، نيتنثا نم ملس - ك - هللا لوسر نأ : ظفلب بيبح نب عيب رلا هجرخأ )٤(

 باتك (حيحصلا عماجلا) عيبرلا . مالسلا دعب نيتدجس دجسو ةالصلا نم يقب ام ماف ماقف © ةالصلا

 يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأو { ٦٦ص ©،} ٢٤٨ ثيدح ةالصلا يف وهسلا يف باب ، ةالصلا

 ١٦٢٢٧ ٥ ثيدح ي نيتدجس دجسف ، ثالث يف وأ نيتعكر يف ملس اذإ باب 3 وهسلا باتك (حتفلا حرشب

 يف وهسلا باب { ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو 5©“١٦١١ص ٢ج

 .٨٠٥ص ٥ج ؤ ٥٧٢٣ ثيدح ء هل دوجسلاو ةالصلا

 ٢٧. مقر ةيآ (ةيكم)ح ون ةروس ، ميركلا نآرقلا (د)

  

  



  

 ةناملاو عبارلا لصفلا

 ةلعلا كلاسم نم ثلاثلا 2

 ءاميإ ىمسيو ، ظفللا لولدم نم مزل ام :وهو ء ءاميالا ةلعلا كلاسم نم :ثلاثلا
 مكحب فصولا نرتقي نأ :وهو 3 هتراشإب لادلا نم ع ون وهو ، صنلا هيبنتو ةراشإو
 كلذ ناك هب مكحلا ليلعتل مكحلا كلذب هنارتقا ثيح نم فصولا كلذ نكي ملول

 ةنطفلاو يوقلا مهفلا وذ هدعي لب ، هتحاصفب قيلي ال عراشلا مالك نم اديعب نارتقالا

 كلذ لثم نع لحي عرشلا بصنمو . مالكلا يف وغللاو نايذهلا نم ابرض ةداقولا
 لوقك ، مكحب هعامس دعب مكحيف { افصو ع راشلا عمسي نأ :كلذ لاثم مالكلا
 نإف "ةبقر قتعإ :- ةلكيهل لاقف « ناضمر راهن يف ىلهأ تعقاو : يبارعالا
 باوجلا نع لاوسلا الخ الإو 5 هل ةلع هنأ ىلع لدي عاقولا ركذ دنع قاتعإلاب هرمأ

 .ديعب كلذو

 كلانه هركذل نكي مل مكحلا كلذل ةلع نكي مل ول افصو مكحلا يف ركذي نأكو
 عنملا هدييقت نإف ،‘٠؛نابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال : - قلي - هلوقك " ةدئاف

 نع هركذ الخ الإو 5 هل ةلع هنأ ىلع لدي ركفلل شوشملا بضغلا ةلاحب مكحلا نم
 . عراشلا مالك نم ديعب كلذو { ةدئافلا

 6 طقف امهدحأ ركذ وأامهركذ عم ةفصب نيمكح نيب ع راشلا قرف اذإ اذكو

 نيب هقيرفتف ،'"امهس لجارللو نيمهس س رافلل لعج - قلي _ هنأ :لوألا لاثم
 لاثمو ، اديعب ناكل امهنم لك ةيلعل نكي مل ول نيتفصلا نيتاهب نيمكحلا نيذه

 هل نكي ملو ناضمر يف عماج اذإ باب ، موصلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ )١(
 (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ، ٣٩١ص ٤ج ، ١٩٣٦ ثيدح ي رفكيلف هيلع قدصتف ءيش
 ٤٢٣٢ ص ٧ج ١١١١ ٠١ ثيدح ي مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف عامجلا ميرحت ظيلغت باب { مايصلا باتك

 6١٦٧١ ثيدح ، ناضمر نم اموي رطفأ نم ةرافك يف باب ، مايصلا : مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو

 6 ناضمر يف هلهأ ىتأ نم ةرافك باب ٤ قالطلا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وبأو . ٣١ ٢ص ٢جح

 رطفلا ةرافك يف ءاج ام باب { موصلا باتك (يذمرتلا نتس) يذمرتلاو ، ١٥٥ص ١ ج 6 ٢٢٣٩ ٠ثيدح

 .٢٠١ص ٣ج ،“ ٧٢٢٣ ثيدح ي ناضمر يف

 .٢٩٢ص هجيرخت قيس )٢(

 ٤ ٢. ٤ص هجيرخت قبس )٣(
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 نيب قيرفتلاف ، هثرإ مولعملا هريغ فالخب : يأ ''هثريال لتاقلا :ثيدح يناثلا

 ول ثرزالا مدع عم روكذملا لتقلا ةفصب مونلعملا ثرزالا نيبو روكذملا ثرإلا مدع
 بهذلا : ثيدحك طرشب نيمكح نيب هقيرفت اذكو ، اديعب ناكل هل هتيلعل نكي ل

 لثعبالثم ، حلملاب حلملاو رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب
 قيرفتلا نإف ،'"»متئش فيك اوعيبف سانجألا هذه تفلتخا اذإف 5 ديب ادي ءاوسب ءاوس

 نكي مل ول سنجلا فالتخا دنع هزاوج نيبو الضافتم ءايشألا هذه يف عيبلا عنم نيب
 :ىلاعت هلوقك ةياغب نيمكح نيب قيرفتلا اذكو & اديعب ناكل ل زاوجلل فالتخالا ةيلعل

 هبقعأ امك نهنابرق نم عنم الف نرهطت اذإف :يأ . ةره ح هورت الول

 ىلع ةلادلا ىتحب رهطلا يف زاوجلا نيبو ضيحلا يف عنملا نيب قيرفتلاف « هباحرصم

 .اديعب ناكل زاوجلل رهطلا ةيلعل نكي مل ول ةياغلا
 لإ محضَركاَم فصنل : ءاننتسالا لاثم ، كاردتسا وأ ءانتساب قيرفتلا ر

 نيب هقيرفتف ، نهل ءيش الف فصنلا كلذ نع تاجوزلا :هي ىأ )ه ےر {;. رمعت

 ناكل ءافتنالل وفعلا ةيلعل نكي , ول نهوفع دنع هث :افتنا نيبو نهل ل تو توبث

 مكا نكت > ف وغلل ار ثرا كدان ال : كاردتسالا لاثمو & اديعب

 دنع ةذخاوملا نيبو وغللا دنع هذخام مدع نيب هقيرفتف 3ث) نمل 1 ت دّمَع اب
 م

 .اديعب ناكل ةذخاوملل ديقعتلا ةيلعل نكي مل ول نامألا ديقم ديقعت

 ماركإلا بيترت ناف { ءاملعلا مركأ :وحن فصو ىلع مكح بيترت بابلا اذه نمو

 عراشلا عنمي نأ - اضيأ - ءاميإلا ليبق نمو 5 ماركإلل ةلع ملعلا نأب رعشي ملعلا ىلع

 -ا

 حيحص)يراخبلا .امهس هبحاصلو نيمهس سرفلل لعج - الع - هللا لوسر نا : ظفلب يراخبلا هجرخأ )١(
 ملسمو ؛٦٧ص ٦ج ، ٢٨٦٢٣ ثيدح ، سرفلا ماهس باب « ريسلاو داهجلا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا
 (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم . امهس لج رللو نيمهس سرفلل مسق - الع - هللا لوسر نأ ظفلب
 .٦٢٢ص ١٢ ج [ ٢ ٧٦ ١ ثيدح نيرضاحلا نيب ةمينغلا ةمسق ةيفيك باب ي ريسلاو داهجلا باتك

 .هجيرخت قبس )٦٢(

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس { ميركلا نآرقلا ٢٢٢.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٢٣٧.

 )( مقر ةيآ (ةيندم) ةدئاملا ةروس 0 ميركلا نآرقلا ٩.
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 نإف ١٠١6ه ةيلا اورد هرك قي اوكشاق :ىلاعت هلوق وحن بولطملا توفي دق امم
 ناكل اهتيوفت ةنظمل ةلع نكي مل ول اهتوفي دق يذلا ةعمجلل ءادنلا تقو عيبلا نم هعنم

 نأ وهو ءامبإ هنأ ىلع فتم وه امل اهلك ةلثمألا هذهو ، ع راشلا مالك ةحاصف نع اديعي

 .اعم امهركذب احرصم مكحلاو فصولا نوكي

 مكحلاو روكذملا فصولا يفو :يلحملا لاق اعطق ءاميإب سيل مسقلا اذه سسكعو

 ةلزنم طبنتسملل اليزنت ءاميإ امهنإ :ليق ، حيجرتلا فلتخم فالخ هسكع يفو طبنتسللا
 :لاق 2 ءامإ اسيل ليقو © ءامإ الب طبنتسملا ىلع ضراعتلا دنع نامدقيف احيرص روكذملا

 فصولا نوك زاوج يناثلا فالخب مكحلل فصولا مازلتسال ءامبإ لوألا نأ حصألاو

 لاثمو 3 هتحصل مزلتسم هلحف ،'"})ه َعيَملاهَنا لحأو له:ىلاعت هلوق لوألا لاثم ، معأ
 .'")هريغ وأ معطلاب تايوبرلا ليلعتك يناثلا

 نأ ىلع ءانب رثكألا دنع مكحلل هيلإ ىموملا فصولا ةبسانم ءاميالا يف طرتشي الو

 كلاسم هذهف 0'ة)ثعابلا ىنعمباهنأ ىلع ءانب ، طرتشي :ليقو ،(؛ذفرعملا ىنعمبةلعلا
 هللا ءاش نإ - اهركذنس ام يهف ةطبنتسملا ةلعلا كلاسم امأو { اهيلع صوصنملا ةلعلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو - ىلاعت

 )١( مقر ةيآ (ةيندم) ةعمجلا ةروس & ميركلا نارقلا ٩.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نارقلا ٢٧٥.

 (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا : رظناو ١ ٠٧٢۔٩٦٢ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا )٣(
 ١٣١ ٠ ص ٢ ح (سمشلا ةعلط) يملاسلا . ٢ ٢٥ ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ٤ ٧ ٢٣ ص ٢ج

 )٤( (لوصحملا) يزارلا ج٥ صه٤ ١ ، (جاهنملا جارعم) يرزجلا أ ٨٨١ص ٢٦ج (ليصحتلا) يومرألا ج٢
 ص٤٢ ١ ، نبا ، ٢٧٦؟ص ٢٦ج (جاهنملا حرش) يناهفصألا ، ٤٦٢ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا

 يملاسلا ، ٩٥٢ص ١٧ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلا ، ٠٢٧٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 مالك نم رهظي يذلا نكل { ٢٥٩ ص ٧ج (طيحملا رحبلا) نيمرحلا مامإو يلازغلا نع يشكرزلا هاكح (د٥)
 : لوقي نم ىلع نوركتت 7 :ليق نإف : هصن ام ليلغلا ءافش يف ءاج دقف 0 كلذ طارتشا مدع يلازغلا

 © كلذك رمألا سيل :انلق .. يظفللا هيبنتلا نود يونعملا راعشإلاو ةلاخإالاو ةبسانملا ةلعلا ةفرعم دنتسم

 لكف .. اضوتيلف هركذ سم نم : - مالسلا هيلع - هلوقك .. ةروكذملا بابسألاب ليلعتلل غيصلا هذه نإف
 لسغ بساني ال ذفنملا نم يذملا جورخ لب ، ءوضو نع نآبني ال سملاو لكألا نإف ، هيف ةبسانم ال كلذ
 يلازغلا \. ٥٣١ ص ٢ ح (ناهربلا) ينيوجلا :رظناو .٢٣٠- ٢٣١. ص (ليلغلا ءاقش) يلازغلا ... نيديلاو هجولا

 .٢٩٢-٠٩٢٦ص ٢ج (ىفصتسملا)
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 ةناماو "')سماخلا لصفلا

 '"ةلعتا كلاسم نم عبارلا كلسملا يق

 ربسلا ىمسيو ، ةطبنتسملا ةلعلا قرط نم وهو ، ربسلا ةلعلا كلاسم نم :عبارلا

 .هتربتخا :يأ ، نالف دنع ام تربس :لاقي ، رابتخالا ةغللا يف ربسلاو ، ميسقتلاو

 هيلع سيقملا لصألا يف ةدوجوملا فاصوألا رصح :نييلوصألا حالطصا يفو

 سايق -الثم - دارأ اذإ امك كلذو © اهل يقابلا نيعتيف 3 ةيلعلل اهنم حلصي الام لاطبإو
 اليكم هنوك هيف ابرلا له :لوقيف ربلا فاصوأ رصحف { ابرلا باب يف ربلا ىلع ةرذلا
 لصألا ىلع هعوج رل ليكلا فصو فذحيف ، معطلا وأ راخدالا وأ تايتقالا وأ

 لماش وهف ، ةيمعطلا وهو © هنم اعورف رثكأ وه ام دوجول تايتقالا اذكو { لاطبإالاب

 .ةيلعلل معطلا نيعتيف ، تاتقم ريغ وأ اتاتقم ناك موعطم لكل

 ءاهريغ دجأ ملف تثحب :اهركذي يتلا فاصوألا رصح يف لدتسملا لوق يفكيو

 .رصحلا عنم كلذي هنع عفدنيف ، كلذ يف رظنلا ةيلهأ عم هتلادعل ، اهاوس ام مدع لصالاو

 ضارعي الو هب ذخأيف ، هنظ ىلإ فاصوألا رصح يف عجري هسفنل دهتجملاو
 ايعطق اهنم حلصيال ام فذحو فاصوألا رصح نم دحاو لك ناك نإف ‘ هسفن

 قيرطلاف اينظ رخآلاو ايعطق امهدحأ وأ اينظ امهنم لك ناك نإو « يعطق قيرطلاف

 بوجول رثكألا دنع هريغ رظانملل اذكو ، هسفنل رظانلل ةجح ىنظلا قيرطلاو ، ينظ

 نإ ةجح :ليقو ،‘"يقابلا نالطب زاوج اقلطم ةجحب سيل :ليقو ،'"نظلاب لمعلا
 أطخ لإ يقابلا نالطب ءادأ نم ارذح هيلع اعمجب لصألا يف مكحلا كلذ ليلعت ناك

 موقي ال هنظ هنأل ،‘آ)هريغ رظانملا نود هسفن لدتسملل ةجح :ليقو ،‘"هنيعمجلملا

 .ةسمخلا ب يف )١)

 .ب نم ةطقاس ةلعلا كلاسم نم )٢)

 .٠١٥١ص ٤ج (رينملل بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ١٧٢)ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٢( ىوشن
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا {©“٥٢ص ٢ ج (ناهربلا) ينيوجلا . نييلوصالا ضعب نع نيمرحلا مامإ هاكح )٤(

 .٦٨٢ص ٧ج

 )٥( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦٢٥ص ٢ج (ناهربلا) نيمرحلا مامإ هب لاق ج٦٢ ص١)٢٢۔

 )٦( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ١٩٢ص ٢ج (ماكحالا) يدمآلا هراتخا ج٧ ص٢٨٦.

  



 هفاصوأ ىلع ادئاز افصو ينظلا لدتسملا ىلع ضرتعملا ىدبأ نإف } همصخ ىلع ةجح

 © ضارتعالا يف يفكي هئادبإب رصحلا نالطب نأل ؛ليلعتلل هتيحالص نايب فلكي م
 ىتح كلذ ضرتعملا ءادبإب لدتسلملا عطقني الو © هب ليلعتلا لاطبإب هعفد لدتسملا ىلعف

 . ١) هلاطبإ نع زجعي

 نم ملع ام سنج نم :يأ ، درط فصولا نأ نايب فصولا ةيلع لاطيإ قرط نمو
 ةثونألاو ةروكذلاك ماكحألا عيمج يف نوكي امك مكحلا كلذ يف ولو هؤاغلإ عراشلا

 هريغ يف اوربتعا نإو « هماكحأ نم ءيش امهب للعي الف 7 هيف اربتعي ملامهنأل قتتلا

 اربتعي مل امهنإف رصقلاو لوطلاك ماكحألا عيمج يف درطلا امأو ، ثرزالاو ةداهشلاك

 " الصأ ماكحألا نم مكح امهب للعي نأ زوجي الف { ةيعرشلا ماكحألا نم ءيش يف
 دعب مكحلل رابتعالا نع فوذحملا فصولا ةبسانم رهظت ال نأ لاطبإلا قرط نمو

 هتبسانم روهظ مدع يف يفكيو « ءاميالا يف هفالخب ةيلعلا تبثم ءافتنال اهنع ثحبلا

 ةيلهأ عم لدتسملا ةلادعل كلذو 5 ةبسانم مهوم هيف دجأ ملف تثحب :لدتسملا لوق

 هتبسانم رهظت مل - اضيأ - كلذك ىقبتسملا فصولا نأ ضرتعملا ىعدا نإف ، رظنلا

 لاقتنالاو ةبسانملا قيرط ىلإ ربسلا قيرط نم لاقتنا هنأل ؛ هتبسانم نايب لدتسملل سيلف

 ةيلعل ")يفانلا ضرتعملا ربس ىلع هربس حجري نكلو .")روذحملا راشتنالا ىلإ يدوي
 هلحم مكحلا ةيدعت نإف 5 ايدعتم ىقبتسملا نوكي ثيح ةيدعتلا ةقفا ومب هريغك ىقبتسلملا

 . ملعأ )٤( لاعت هللا و & هيلع هروصق نم ديفأ

 )١( (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ١١٧١ص ٢ج (جاهنملا جارعم) يرزجلا :يف كلسملا اذه رظناو ج٣

 ص٤ ٤٠ ©. ج (جاهنملا حرش) يناهفصألا ٢ ص٧٠٢ |« يطيقنشلا ، ٤٩ص ٣ج (لوقعلا جهانم) يشخدبلا
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٥٨٤ص ٢ج (دورولا رثن) ج٦٢ ص١٢٧.

 ةرظانملا تناك نأ دعبف ، كلاسملا ةرئاد عيسوت) راشتنالا اذه يدؤيف ، ةرظانملاو لدجلا يف راشتنالا يأ )٢(
 (ةبسانملا وه رخآ كلسم رابتعا ىلإ لدتسملا لقتنا ، ميسقتلاو ربسلا وهو لوألا كلسملا رابتعا يف ةمئاق
 © ٢١ ١٦ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح) راطعلا . ةيمحلاو بضغلا ةنظم هنأل ، قحلا ءافخإ ىلإ

 .٢٧٢ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع ينانبلا ةيشاح) ينانبلا
 .يناثلا أ يف )٢(

 .ةطقاس ب يف ىلاعت )٤(
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 ةئنالاو سداسلا لصفلا

 سماخلا كلسملا 2

 ةلاخإلاب فصولا ةبسانم تيمس ء ةلاخإلا ىمستو ةبسانملا ةلعلا كلاسم نم

 بسانملا فصولا جارختسا ىمسيو ، ةلع فصولا نأ نظي :يأ لاخي اهب نال
 نيب ةبسانم ءادبإلب ةلعلا نييعت :وهو & مكحلا هب طين ام ءادبإ هنأل ؛ طانملا جيرخت

 ارح ركسم لك : ثيدح يف راكسإالاك كلذو « امهنيب نارتقا عم مكحلاو نيعملا
 6 حداوقلا نم ملسو ، اهب نرتقا دقو ، ةمرحلل بسانم بولطملا لقعلا هتلازإل هنإف

 اهنأك حداوقلا نم ةمالسلاف ءامييالا نم بيترتلا نع لصفني اذه يف ةبسانملا رابتعابو

 .اهنودب متي ال ةلعلا قرط نم قيرط لكف الإو عقاولا بسحب ةيمستلا يف ديق

 لوقب ال ربسلا قيرطب هاوس مدعب ةيلعلا يف بسانملا فصولا لالقتسا ققحتيو

 .ربسلا يف مدقت امك & همدع لصألاو ، هريغ دجأ ملف ثيحب :لدتسملا
 ءالقعلا لاعفأل مئالملا وه بسانملاو ، يفنلا كانهو تابثإلا انه دوصقملا نأل :اولاق

 كلس يف اعم امهعمج :يأ ، ةئولؤللا هذهل ةبسانم ةؤلؤللا هذه :مهلوق نم "ةداع
 ةدامل ةقفاوم هيلع بترتملا مكحلل فصولا ةبسانم اذكو 2 هباب يف ءالقعلا ةداعل قفاوم

 .همئالم ىلإ ءيشلا مهمض يف ءالقعلا

 :لوصحملا يف لاق ،'")اررض هنع عفدي وأ ، اعفن ناسنإلل بلجي ام بسانملا : ليقو
 .‘ُكلذ ىبأي نم لوق لوألاو ، حلاصملاب ىلاعت هللا ماكحأ للعي ام لوق اذهو

 نأو }رمخ ركسم لك نأ نايب باب 2 ةبرشألا باتك (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم ظفللا اذهب هجرخأ )١(
 لك باي ؛ةبرشألا ، مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نباو ، ١٨١ص ٣١ج ، ١٧٣٣ ثيدح « مارح رمخ لك

 (حيحصلا عماجلا) بيبح نب عيبرلا براقم ظفلب هجرخأو ع ٢٣٨٧ ، ج٢ ص٧ ٦ ثيدح ي مارح ركسم
 حيحص) يراخبلاو ، ٦٢٩ © ص٧ ٤ ثيدح ءاهيرشو اهعيب مرح باب ى ذيبنلاو رمخلا نم ةبرشألا باتك
 ٠١ج © ٥٥٨٥ ثيدح رمتلاو رسبلا نم يهو رمخلا ميرحت لوزن باب { ةبرشألا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا

 ؛٨٨١ص ٢ج ، ٢٦٢٧٩ ثيدح ي ركسملا نع يهنلا باب ةبرشألا باتك (دواد يبأ ننس) دواد وبأو ، ٤٤ص

 ۔١٩٦ص ٤ج © ٩٦٨١ثيدح « مارح ركسم لك باي { ةبرشألا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هفرع اذكو ج٢ ص٤ ٢٧.

 نباو ، ٨٢ص ٤ج (لوسلا ةياهن حرشب جاهنملا) يواضيبلاو ، ١٩٣ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا نب لاق )٢(
 .٣٩٤ص ٢ج (دوررولا رثن حرشب دوعسلا يقارم) يطيقنشلا هللادبعو آ ٣٠١ص ٤ج (رينملا بكاوكلا حرش) راجنلا

 )٤( (لوصحملا)يزارلا ج٥ ص١٥٩.
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 لوقعلا ىلع ضرع ولام :وه بسانملا :0' يفنح وهو - يسوبدلا ديز وبأ لاقو
 لمحي طبضنم رهاظ فصو وه :ليقو ، هب ليلعتلا ثيح نم :يأ ،'")لوبقلاب هتقلتل
 مكحلا كلذ هتيعرش يف ع راشلل ادوصقم هنوك حلصي ام هيلع مكحلا بيترت نم القع

 ربتعا طبضنم ريغ وأ ايفخ فص ولا ناك نإف ، ةدسفم عفد وأ ةحلصم لوصح نم

 ةنظم رفسلاك ، ةلعلا وه نوكيف ، هل ةنظم وهو \ طبضنم رهاظ وه يذلا همزالم

 بسحب اهفالتخال طبضنت مل امل اهنكل ، لصألا يف صخ رتلا اهيلع بترتملا ةقشملل
 .")رفسلا وهو { اهتنظمب صخ رتلا طين نامزألاو لاوحألاو صاخشألا

 لوألاف ، ينظو ينيقي ىلإ مكحلا عرش نم دوصقملا لوصح مسقني هنأ ملعاو

 . انيقي هنم لصاح وهو « تافرصتلا قالطإو كلملا هتيعورشم نم دوصقملا عيبلاك
 نإف ، انظ لصاح وهو « يناودعلا لتقلا نع راج زنالا هنم دوصقملا صاصقلاك يناثلاو

 . ءاوس ىلع همعو ، هلوصح المتحم نوكي دقو هيلع نيمدقملا نم رثكأ هنع نيعنتمملا
 نايواستم همدعو هلوصحو ، اهبرش نع راج زنالا هعرش نم دصق رمخلا براش دحك
 حجرأ دوصقملا لوصح ءافتنا نوكي دقو 3 اهبرش ىلع نيمدقملاو نيعنتمملا يواستب
 حاكن نم هلوصحو ، دلولا بلط حاكنلا عرش نم دوصقملا نإف ، ةسياآلا حاكنك

 .همدع حجارلا ذإ حوجرم ةسيالا

 ءافتنالاو لوصحلا يواتسمم. ليلعتلا زاوج حصألاو : عماوجلا عمج بحاص لاق

 اذإ هرفس يف هفرتملل رصقلا زاوجك ةلمجلا يف امهلوصح ىلإ ارظن لصحلا حوجرميو
 .'ث )ةلمجلا يف اهلوصح ىلإ ارظن صيخرتلا يه يتلا ةقشملا هيف تفتنا

 سيسأتو ةلدألا موقتو رارسألا باتك هل 7 ةيفنحلا ءاملع نم © ىسيع نب رمع نب هللا ديبع { يسوبدلا ديز وبأ )١)

 ةيضملا رهاوجلا) ءافولا يبأ نبا ، ٨٤ص ٣ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا .يراخبب ه ٣٠ ٤ ةنس يفوت رظنلا
 .٩٠١ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا « ١٣١ص (مجارتلا جات) اغبولطق نبا « ٩٩٤ص ٢ ج (ةيفنجحلا تاقبط يف

 )٢( (ماكحإلا) يدمألا ج٣ ص٤ ٢٩ ، (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ج٢ ص٣٠١.

 )٣( (ماكحاألا) يدمآلا هب لاق ج٣ ص٤ ٢٩ ، (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو ج٢ ص٢٣٩.

 حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا لوق وهو ، ٢٢٧٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٤(
 ٤٩٤. رص ٢ ح (دورولا رثن حرشي دوعسلا يقارم) يطيقنشلاو ح ٢٤ . ص ٢ ح (دضعلا
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 مكحلا عرش نم دوصقملا نوكي دقو .')نيعونلا نيذهب ليلعتلا زوجي ال :ليقو
 .روصلا ضعب يف هتاوفب اعوطقم

 ربتعي : باحصألا ضعب و ةيفنحلا تلاقف ليبقلا اذه نم ناك ام يف اوفلتخاو

 ال :انضعبو ةيعفاشلا تلاقو ‘!هيلع بترتي امو مكحلا هب تبثف ، تئافلا دوصقملا

 .دبعت هيف يذلاو هيف دبعت ال يذلا مكحلا فالخلا يف ءاوسو "هئافتناب عطقلل ربتعي

 قرشملاب جوزت نم :ةيفنحلا تلاق ى ةيبرغملاب يقرشملا بسن قوحلك لوألا
 قوحلو دلولا لوصح ج وزتلا نم دوصقملا نإف ، هقحلي دلوب تتأف برغملاب ةأرما
 دقو ، نيجوزلا يقالت مدعب ةداع عطقلل اعطق تئاف - انه - وهو ، ج وزلاب هبسن
 هيلعو ، قوحللا لجأل ج وزتلا وهو هتنظم دوجول ةروصلا هذه يف ةيفنحلا هربتعا

 5 هئافتناب عطقلا عم هتنظمم.ةربع ال :اولاقو { مهريغ هربتعي ملو انباحصأ ضعب

 .قوحل الف
 سلجب يف لجرل اهعئاب اهارتشا ةمأ ءاربتساك دبعت هب يذلا مكحلا :يأ : ينانلا

 تئاف وهو & هنم اهمحر ةءارب ةفرعم لجر نم ةارتشملا ءاربتسا نم دوصقملا نإف ،عيبلا
 دقو ، اعطق هنم لوغشم ريغ اهمحر نإف « اهيف لهجلا ءافتنال ةروصلا هذه يف اعطق
 هربتعي ملو { ءاربتسالا هب اوتبثأف ، اريدقت دوصقملا اذه انباحصأ ضعبو ةيفنحلا ربتعا

 ىتح ةأرما نم ةارتشملا ءاربتساك ادبعت ةروصلا هذه لثم يف ءاربتسالاب اولاقو 3 مهريغ
 .ملعأ هللاو ، بسنلا قوخل فالخب ع ورفلا يف ملعي امك ءاربتسا كلم لكل :اولاق

 ىلإو يجاح ىلإو يرورض ىلإ هل مكحلا ةيعورشم ثيح نم فصولا مسقنيو

 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ڵ ٧٢٧٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٧
 ص٢٦٥.

 ميكحلادبع .د « ١٢ ٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٦٣ ص ٢ج (تومحرلا حتاوف)يراصنألا )٢(
 . ٤١١-٢ ٤١ ص (سايقلا يف ةلعلا ثحابم) يدعسلا

 روهمجلا نع راجنلا نبا هاكح و ، ٢٤٠ ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نيإ لوق وهو )٣(
 (ماكحإلا) يدمالا ١٦٤ ص ٢ ج (سمشلا ةعلط)يملاسلا :رظناو . ٨٥١ص ٤1٤ ج (رينملا بكوكلا حرش)

 ٢٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٨٢٧٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٩٩٢ص ٣ج
 .١١٤ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د آ ٥٦٢ص
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 :بتارم ىلع توافتي وهو ،٠!ةرورضلا دح هيلإ ةجاحلا لصت ام :وه يرورضلاو
 يناثلاو ، ع دتبملاو '")قيدنزلا ةبوقعو رافكلا لتق هل ع ورشملا نيدلا ظفحك لوألا

 ركسلا دح هل عورشملا لقعلا ظفح ثلاثلاو « صاصقلا هل عورشملا سفنلا ظفحك
 دح هل عورشملا لاملا ظفح سماخلاو ، انزلا دح هل عورشملا بسنلا ظفح عبارلاو
 .فذقلا دح هل عورشملا ضرعلا ظفح اذكو ي ةقرسلا

 كلمل اعرش ةراجإلاو عيبلاك ةرورضلا دح ىلإ لصي ال هيلإ جاتحي ام :وه يجاحلاو
 .هيلإ جاتحملا

 لوألا مسقلا :نامسق وهو « هيلإ جايتحا ريغ نم ةداع نسحتسا ام :وهو ينيسحتلاو
 ول ذإ هيلإ جاتحم ريغ هنإف ، ةداهشلا ةيلهأ دبعلا بلسك كلذو & دعاوقلل ضراعم ريغ
 فيرشلا بصنملا اذه نع قيقرلا صقنل ةداعلا ىف نسحتسم هنكل ، رض امل ةيلهألا هل تتبثأ
 اهنإف ، هدبعل ديسلا ةبتاكمك كلذو ، سايقلا ةدعاقل فلاخم :يأ ضراعم يناثلاو ، مزلملا
 ةقراخ يهو قرلا نم ةبقرلا كف ىلإ اهب لسوتلل ةداعلا يف ةنسحتسم اهنكل اهيلإ جاتحم ريغ
 ىعستسي ام نأل رخآلا هلامبهلام ناسنإلا عيب زاوج مدع يهو 3 يعرشلا سايقلا ةدعاقل

 هنأل : ماسقأ ىلع هرابتعا ثيح نم بسنلاو .'"!ملعأ هللاو ، هديسل كلم وه بتاكملا هب
 امبهريثأت روهظل رثؤملا بسانملا وهف مكحلا نيع يف فصولا نيع عامجإ وأ صنب ربتعا نإ
 ثيدح نم دافتسم هنإف « ركذلا سمي ءوضولا ضقن ليلعت صنلاب رابتعالا لاثم ، هب ربتعا

 & رغصلاب ريغصلا لام ةيالو ليلعت عامجإلاب رابتعالا لاثمو &‘؛أأضوتيلف هركذ سم نم :

 ، عامجإ الو صني مكحلا نيع يف فصولا نيع :ينعأ كلذ ربتعي مل نإو ، هيلع عمجب هنإف

 رابتعاب ناك ولو ،فص ولا عم مكحلا تبث ثيح : يأ طقف هقفو ىلع مكحلا بترتي

 .ب نم ةطقاس ةرورضلا دح ىلإ )١(

 زوريفلا ،ناميالا رهظيو رفكلا نطيي نم وأ ، ةرخآلاب نمؤي ال نم وأ ، ةملظلاو رونلاب لئاقلا وأ ، ةيونثلا نم :قيدنزلا )٢(
 .٧١٤ص ١ج (طيسولا مجعملا)سينأ ميهاربإ ؛ ٠٥٢ص ٣ج ي يازلا لصف فاقلا باي (طيحملا سوماقلا) يدابأ

 )٢( (جارعملا حرشب جاهنملا)يواضيبلا :رظني ينيسحتو يجاحو يرورض ىلإ فصولا ميسقت يف ج٢ ص5١٥٦©
 (تاقناوملا) يبطاشلا . ٢٨٦ص ٢٦ج (جاهنملا حرش) يناهفصالا ج٢ ص٤ ٢٢ توريب ةفرعملا راد آ -

 ةنس ىلوألا ةعبطلا ٤١٥ ١ه (دورولا رثن) يطيقنشلا ج٢ ص٤٩٥.

 )٤( ثيدح « ركذلا سم نم ءوضولا باب 3 اهننسو ةراهطلا ، مجعملا (ةجام نبا نتس) ةجام نبا هجرخأ ٤٨٢، ج١
 ص٢٨؟ « ثيدح ي ركذلا سم نم ءوضولا باب ، ةراهطلا باتك (دواد يبا ننس) دواد وبأو ١٨١، ج١ ص٥٣۔٤ ٥

 ثيدح ي ركذلا سم نم ءوض ولا باب { ةراهطلا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ، هل ظفللاو ٨٦٢ ، ج١ ص٦!١٦.
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 مكحلا سنج يف فصولا نيع رابتعاب وأ عامجإ وأ صنب مكحلا سنج يف فص ولا سنج

 مكحلل هتمئالمل كلذب يمس ) مئالملا بسانملا وهف ل مكحلا نع يف فصولا سنج وأ ئ

 قفو ىلع مكحلا بيترتب مكحلا نيع يف فصولا نيع رابتعا لوألا :ةنالث ماسقألاف {
 هعم تتبث ثيح نم رغصلاب حاكنلا ةيالو ليلعت سنجلا يف نيعلا هيف ربتعا دقو ، فصولا

 ربتعا ثيح ةيالولا سنج يف ربتعا دقو ، امهل وأ ةراكبلل وأ رغصلل اهنأ يف فلتخا ولو
 يف سنجلا ربتعا دقو ، نيعلا يف نيعلا رابتعا :يأ يناثلا لاثمو ، عامجإلاب لاملا ةيالو يف

 عراشلا ربتعا دقو ؤ جرحلاب هب لوقلا ىلع رطملا ةلاح رضحلا يف عمجلا زاوج ليلعت نيعلا

 دقو ، نيعلا يف نيعلا رابتعا :يأ ،لاثلا لاثمو ، عامجإلاب رفسلا يف زاوجلا يف هسنج
 تبث ثيح يناودعلا دمعلا لتقلاب لقثمب لتقلا يف صاصقلا ليلعت سنجلا يف سنجلا ربتعا
 فصولا ةبسانم عراشلا ربتعي مل نإو ، عامجإلاب ددحم لتقلا يف ربتعا ثيح & هعم

 :نيهجو دحأ نم ولخي الف مكحلل
 وهف هئاغلإ ىلع ليلد لد دق ناك نإف ، الوأ هئاغلإ ىلع ليلد لد دق نوكي نأ امإ

 هب ليلعتلا زوجي ال بيرغلاو « لسرملا وهف هئاغلإ ىلع ليلد لدي مل نإو ، بيرغلا
 بقلملا نمحرلادبع كلملا ىتفأ ثيح ١) )سلدنألا ءاملع دحأ ىيحي نب ىيحيل افالخ

 ةرافكلا يف ءادتبا موصلا بوجوب هاتفأف ناضمر راهن يف عماج دق ناكو ،'"الخادلاب
 ةوهش يف كولملا ىلع لهسي قاتعإلا ىف لاملا لذب نأل ؛ هقح يف بسانملا وه هنإ :الئاق

 لوأ موصلاف ، اهنع اعدر ةرافكلا تعرش دقو 3 يصاعملا نع نوعدتري الف مهجورف
 يف ءادتبا قتعلا بجوأ عراشلا ناك 11 نكل ئ (")ع درأ هنأل هلثم قح يف قتعلا نم

 هاغلأو رابتعالا اذه نع تكس لب هريغو كلم نيب كلذ يف ةقرفتلا ربتعي ملو ك ةرافكلا

 هيضتقي ام فالخب لمع هب لمعلا نأل ؛ كلذ يف ع راشلا هاغلأ ام رابتعا حصي الف
 .رابتعالا نع هدعبل بيرغلاب مسقلا اذه ى )يمسو ‘ يعرشلا ليلدلا

 ىلإ لحرو ةبطرقب أرق ، ةيكلاملا ءاملع نم ، ه١ ٥٢ ةنس دلو ، ءالولاب يثيللا ريثك ىسيع يبأ نبا ىيحي نب ىحي )١(
 بهنم اهيف رشنف «سلدنألا ىلإ داع مث ، رصمو ةكم ءاملع نع ذخأو { كلام مامإلا نم أطوملا عمسف 3 قشمد
 ۔٦٧١ص ٨ج (مالعألا) يلكرزلا 2 ١٦ ٠.ص ٣٢ج (بهذلا تارذش) دامعلا نبا . ه٤٢٢ ةنس يفوت ، كلام

 بقليو ، قشمدب ه٣١١ ةنس دلو ، كلملادبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلادبع : لخادلا نمحرلادبع )٢(
 دامعلا نبا . ةبطرقب ه٢٧١ ةنس يفوت { سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا سسؤم - اضيأ - شيرق رقصب
 .٨٣٢٣ص ٣٢ج (مالعألا) يلكرزلا ، ١٣٢ص ٢ج (بهذلا تارذش)

 )٣( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا « ٥١٢ص ٢ج (ماكحإلا)يدمألا ج٢ ص٤ ٢٨ (لوصولا ملس) يعيطملا ء ج٤ ص٩٢.
 )٤) .ىمسي ب يف
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 نع هقالطإل كلذب يمس ، هرابتعا ىلعالو هئاغلإ ىلع ليلد لدي مل ام وه لسرملاو
 ليلعتلا زاوج يفو ‘ حالصتسالابو { ةلسرملا حلاصملاب هنع ربعيو ؤ ءاغلألاو رابتعالا

 6")سنأ نب كلام هلبق نممو ، مهضعب هزاجأو ")لوصألا ءاملع رثكأ هعنم :فالخ هي

 نوكي دق هناب ضروعو 2 رقي هلعل ةقرسلاب مهتملا برض زوج ىتح ةحلصملل ةياعر
 ذإ ،'"”تادابعلا يف مهضعب هعنمو 2 ءيرب برض نم نوهأ بنذم برض كرتو ائيرب

 .دودحلاو تالماعملاك اهريغ فالخب ةلحصملل اهيف رظن ال

 ةحلصملا نوكي نأ :يهو طورش ةثالث لسرملاب ليلعتلا لوبق يف طرتشي يلازغلاو
 سرتت اذإ امك كلذ لاثم « ةيئزج ال ةيلكو 0 ةيجاح ال ةيرورضو { ةينظ ال ةيعطق هيف

 بيصي نأ نود مهيلإ انيمر لصي ال مهانيمر نإ انيأرو ، نيملسملا نم عمجب رافكلا
 مهيمر بجي لب زوجيف 3 انايإ مهلتقو انيلع مهتبلغب انعطق مهمرن مل نإو ، الوأ سرتلا
 انعطق دقو انعم - اضيأ - سرتلا كله انولصأتسا ام ىتم مهنأل مهعم سرتلا لتقو

 لكلا نود ضعبلا كاله نأل - اضيأ ةيرورض ىهو -انه - ةحلصملا لوصحب

 ةيلك ةحلصم ةماعلا ةيجنت نأل ىرت امك - اضيأ - ةيلك يهو ، ةرورضلاب بولطم
 ايعطق الو ايرورض سيل ةعلقلا حتف نإف ، نيملسعم.اوسرتت ةعلق يف نينصحتملا فالخي
 ملسيل مهضعب يمر اودارأف ")بخ مهباصأ ةنيفس لهأ فالخبو ، سرتلا انيمر نإ
 ةيلك ال ةيئزج ةحلصم يهف ، اوملس ولو ، ةيعطق ريغ نيقابلا ةمالس نإف ، نوقابلا
 .‘ثكلذ زوجي الف

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٤٢ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نيا )١(
 حرش) راجنلا نبا أ ٢٣٨ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ٨١٧١ص ٣٢ج (جاهبإلا) ، ٤٨٢ص ٢ جح
 .١٠٢٣ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا آ ٩٦١ص ٤ج (رينملا بكوكلا

 ج٢
 (دورولا رثن) يطيقنشلا © : ٣١٩١ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا . هباحصأ روهمج هيلعو

)٦٢( 

 ص٥ ٠ ٥۔٦ ٠٠ ةدقعنملا يمالسالا هقفلا ةودن يف تمدق لمع ةقرو (ةلسرملا حلاصملا) يليحزلا ةبهو.د ء

 نامع ةنطلسب سوباق ناطلسلا ةعماجب ص٠٣ ٢٣-٣٠٥.

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٦٢ ص٤ ٢٨.

 باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . رحبلا مهب جاه اذإ بخ مهباصأ :لاقي هبارطضاو رحبلا ناجيه :بخلا )٤(
 .١٢٢ص ١ج . ءاخلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربا ، ٣٤ ٢ص ١ج ج ءاخلا لصف 2 ءابلا

 -٤٩٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا . يواضيبلا يضاقلا - يلازغلا بهذم يأ - بهذملا اذه بهذو (د٥)

 ٤ج (لوصولا ملس) يعيطملا إ ٥٨٢ص ٤ج (لوسلا ةياهن حرشي لوصألا جاهنم) يواضيبلا . ٦ ٢٩
 .٠٩٢-٧٨٢ص
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 مهتدجو باحصألا بهذم تلمأت اذإو - هللا همحر - يملاسلا انخيش لاق
 ليلد لدي مل نإو :يأ ، المج هيلع لد امل هب نوللعيو بسانملا نم ع ونلا اذه نولبقي
 .اقلطم حلاصملا رابتعا ىلع لاد ةيعرشلا ةلدألا نإف ، هسنج وأ هنيعب هرابتعا ىلع

 الضفت ىلاعت هنم ةيحلصألا ةاعارم.انملعل ملع امب هرابتعا ملعي ملام قاحلإ يغبنيف

 ىواتفو ماكحا ةدع ركذ مث ."اباجيإ الو ابوج و ال هدابع ىلع امركتو هقلخ ىلع
 .'٨>يهتنا . لسرملا سايقلا الإ دنتسم كلذ يف مهل سيل :لاقو ب باحصألل

 مكحلا مزلت ةدسفم دوجوب لطبت : يأ ةحلصملا مرخنن دقو : يكبسلا نبا لاق

 . '١٨هل ةيواسم وأ هتحلصم ىلع ةحجار

 هدنع مكحلا ءافتناف 3 (ُهب مكحلا ىفتنا ولو ةيقاب ةحلصملا :يزارلا مامإلا لاقو
 .ملعأ هللاو ، ىهتنا"“»ىضتقملا ءافتنال هريغ دنعو ، عناملا دوجول

 )١( ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ٤٣ ١-٤٤ ١.
 ثرت الئل اثالث ضرملا يف ةقلطملل ثاريملا لعج ةيضابإلا ضعب نأ :يملاسلا مامإلا اهركذ يتلا لئاسملا نم )٢(

 ضرغل مرحم لعف لتقلاو روكذملا قيلطتلا نم دحاو لك نأ عماجب ثاريملا نم لتاقلا نامرح ىلع اسايق هنم
 ربتعي ملف } هطاقسإ دصقل هب طقسي ام رودص لجأل هل ثاريم ال نمل ثاريم تابثإ ربتعي مل عرشلا نإف ، دساف
 هرضراعف كلذ اوربتعا ةيضابإلاو ، هسنج الو تاريملا تابثإ نيع يف اهسنج الو ةلعلا هذه نيع عرشلا
 ةضراعم ادمع لتاقلا نامرحك هدصق ضيقنب هل اضراعم ةتوتبملا ثيروتب مكحلا ريصي ىتح هدصق ضيقنب
 ثاريملا لاجعتسا هثوروم لتاق دصقو ، ثاريملا نامرح ضرملا يف اثالث قلطملا دصق نإف ، هدصق ضيقنب
 .السرم ابسانم ناكف ةمدقتملا تايثيحلا نم ةدحاو يف هربتعي مل عراشلا نكل " ابسانم ناكف ،هل

 روذحملا اهيلع ىشخي وهو عئطولا نع زجعلا هسفن نم فرع نم ىلع حاكنلا رظح اضيأ لئاسملا نمو
 هسفن نم فرعي وه ، روظحملا يف ع وقولا أطوت مل نإ اهيلع ىشخي نم حاكن يف لوخدلا نإ :لاق نم نإف 3
 عنمي عرشلاو ، حيبقلا لعفل اهضرع هنأ وهو ، لسرملا سايقلا الإ هرظح ىلع هل ةجح ال روظحم هنع زجعلا
 نم فرع ولو ءاسنلا نم مرحملا ريغب ةولخلا نم عنملا وحن روصلا ضعب يف حيبقلا لعفل ريغلا ضرعت نم
 ٤٣ ١-٤ ٤ ١. ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ةيصعملا نم زرتحي هنأ هسفن

 )٣٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٨٦.

 )٤( (لوصحملا) يزارلا ج٥ ص١٦٨.

 يرزجلا ، ١٤٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٢٠٢ص ج (ماكحاألا) يدمآلا )٥(
 (جاهنملا حرش) يناهفصألا ، ٢ . ٤ص ٣٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٠٢٢ص ٢٦ج (جاهنملا جارعم)
 © ٤٦٢ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٥٦ص ٣ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٣٦٧ص ٢ج
 .٧٠٥ص ٢٦ج (دورولا رثن) يطيقنشلا



 ةناماو عباسلا لصفلا

 سداسلا كلسملا 2

 هبشلا ةلعلا كلاسم نم سداسلا كلسملا

 وهف معألا امأ صخأو معأ نيينعم هبشلل نا ملعا :هفيرعت يف يملاسلا انخيش لاق

 نكمي يتلا للعلا عيمجل لوانتم وهو ، هيلع سايقلا نكمي هج و ىلع هب مكحلا طبتري ام
 اذهو } هضيقنب هقيلعت نم ىلوأ هب مكحلا قلعتي ام وهف صخألا امأو ، سايقلا اهعم

 .انهاه دارملا وه ىنعملا

 هبشلا :يكبسلا نبا لاق ىتح نييلوصألا لاوقأ هفيرعت يف تبرطضا دقو : لاق

 .'٢٠×"”اهيف احيحص افيرعت دحأل دجأ ملو(") :لاق درطلاو (اابسانملا نيب ةلزنم

 ابسانم نوكي(")هنأ امك فصولا نأ كلاسملا نم ثهبشلا نوك قيقحت و :دعسلا لاق

 يف ٨!ع زاني دقو ، ةيلعلاب نظلا ديفيف اهبش نوكي ")كلذك ةلع هنوك كلذب نظيف

 درجمب تبثي ال هنأ اا )الإ "ا٠)ةيلعلا كلاسم نم ءيشب هتابثإ ىلإ جاتحيف نظلا هتدافإ

 .ةبسانملا ب نم )١(

 .يكبسلا نبا يأ )٢(
 )٢( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢؟٦٨ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص١٤٥.

 يشكرزلا . هتاذل بسانملا مزلتسيو ، هتاذل بساني ال يذلا فصولا هنأب هبشلا ينالقابلا يضاقلا فرع دقو )٤(
 سفن بساني مل نإو مكحلا ةلعل عماجلا فصولا ةبسانم :هناب يلازغلا هفرعو ، ٣٩٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا)
 تافيرعت رظناو ، ٢٩ ٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ٣١ ٤ ٠ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا .مكحلا
 ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا « ٩٥٨ص ٢ج (ناهربلا) ينيوجلا :يف هبشلل نييلوصألا
 نبا ، ٣٩٦ص ٢٦ج (جاهنملا حرش) يناهفصالا ، ٤٢٤ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا { ٤ ٢ ٤ص

 نبا ، ٣٢٦٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٢٨٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 .٩١٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ©٧٨١ص ٤ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا

 .هنوك قيقحتو « ينازاتقتلا ةيشاح يفو نيتخسنلا يف اذك )٥(

 .نوكي دق & ينازاتفتلا ةيشاح يف )٦(

 .نوكي دق « ينازاتفتلا ةيشاح يف )٧(

 .اهيبش & ينازاتفتلا ةيشاح يف )٨(

 .عزانت ، ينازاتفتلا ةيشاح يف )٩(

 .ةلعلا أ يف )١٠(

 .هنأ اذإ اب يف )١١(
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 .دعسلا لوق ٢) )ىهتنا ١) ةبسانملا

 نم رم امب يفتكن لب ، كلسملا اذه ةقيقح يف ةدراولا لاوقألا لقن ىلإ ةجاح الو

 .هيف ")انخيش . - : راتخم

 تاذلاي بسانملا ىلع لمتشملا ةلعلا سايق ناكمإ عم كلسملا اذه سايقب لمعي الو

 ركب وبأ لاقو ''هبسانملاب ههبشل ارظن ةجح وه : ىعفاشلا لاقف : هيف اوفلتخا دقف

 لوقلا ىلعو ،‘٨هرطلاب ههبشل ارظن دودرم وه :يزاريشلا قاحسإ وبأو يفريصلا
 نيب ددرتم عرف قاحلإ وهو & ةفصلاو مكحلا يف هابشألا ةبلغ سايق هالعأف هتيجحي
 لاثم ، امهيف رخآلاب ههبش ىلع ةفصلاو مكحلا يف هب ههبش بلاغلا امهدحأب نيلصأ
 يف لاملاب ههبش نأل تغلب ام ةغلاب هلتقب ةميقلا باجيإ ىف لاملاب دبعلا قاحلإ كلذ

 .امهيف رحلاب ههبش نم رثكأ ةفصلاو مكحلا

 سايقك مكحلا يف ال ةروصلا يف ةهباشملا نوكت نأ وهو & يروصلا سايقلا هيليو

 . امهنيب يروصلا هبشلل ةاكزلا بوجو مدع يف ريمحلاو لاغبلا ىلع ليخلا

 نيئيشلا نيب ةهباشملا لوصح احيحص هبشلا سايق نوك يف ربتعملا نإ :يزارلا مامإلا لاقو

 .ملعأ هللا و 6'٧٨)ىهتنا ّ ٦) مكحلا يف مأ ةروصلا يف كلذ ناك ءاوس اهمزتلسم وأ مكحلا ةلعل

 )١( (ىهتنملا رصتخم ىلع ينازاتفتلا ةيشاح) ينازاتفتلا دعسلا ج٦٢ ص٤ ٤ ٢.
 )٢) .ه ا ب يف

 .يملاسلا خيشلا يأ (٣)

 يضاقلاو يزورملا قاحسإ وبأ مهنم يعفاشلا مامإلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن ةيعفاشلا ءاملع ضعب ركنأ )٤(
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو ، ٩٩٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .ينالقابلا

 ٤٧٩. صو ٤٠ ص (ةلاسرلا) يعفاشلا © ٧٨٢ص ٢ج

 حرش) راجنلا نبا ، ٤٢ ٤ص ٣ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا { ةلبانحلا روهمج هبشلا سايقب لاق نمثو

 .٩٢٦ص (لوصفلا ماكحإ) ةيكلاملا رثكأ نع يجابلا هاكح و ، ٠٩١ص ٤ج (رينملا بكوكلا

 (ةرصبتلا) يزاريشلا ح ٢ ٧٨ص ٢٦ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمح) يكبسلا نبا . ةيفنحلا لوق وهو (د)

 ٥ ٨٥٤ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ، ٢٨٧ ص ٢ ج (ت ومح رلا حتاوف) يراصنألا . ٧٩ص (عمللا) . ٨٠٥٤ص

 (عمللا) 0 ٨٥٤ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ، ٧٨٢ص ٢ ج (تومح ر لا حتاوف) يراصنألا ، ١٧٩ص (عمللا)

 ٥. ٤ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ٢٠٣-١٠٣٢ص ٢ج (تومحرلا تاوف) يراصنألا « ٧٩ص

 )٦( (لوصحملا) يزارلا ج٥ ص٢٠٢.

 .ه أ ب يف )٧(
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 ٭ ٭ لوصخلا لوصخ < » »

 هناماو نماثلا لصفلا

 عباسلا كلسملا ي

 نم مكح دوجو نع :ةرابع وهو « نارودلا ةلعلا كلاسم نم عباسلا كلسملا
 كلذ مادعنا دنع مكحلا كلذ مدعني نأو ، فاصوألا نم فص و دوج و دنع ماكحألا
 .الثم رمخلا يف ةدشلاك فصولا

 امزالم فصولا نوكي نأ زاوجل الصأ "اهديفي ال :ليق ةيلعلا هتدافإ يف اوفلتخاو

 مكحلا نم ةرئاد اهنإف « ةصوصخملا "ركسملا ةحئارك كلذو ،‘"اهسفن ال ةلعلل

 فصولا -اذه =- :موق لاقو ، ةلع تسيلو اهنودب الخ ريصي نأب امدعو ادوجو

 ال : اولاقو ، )قباسلا لامتحالل يعطق ال ينظ هنأ رثكألاو ،‘ثةيلعلا هتدافإ يف يعطق

 عم هب لالدتسالا حصي لب ةيلعلا ةدافإب هنم ىلوأ وه ام ءافتنا نايب "هب لدتسملا مزلي

 .٧)هنم ىلوأ وه امب لالدتسالا ناكمإ

 . ةلعلا سايق ناكمإ عم هيلإ راصي ال :انلوق نم هبشلا سايق نم مدقت ام فالخي

 .ادرو الوبق قيرطلا اذه يف فالتخالا رثك دقو

 .اهديفت ب يف )١)

 رحبلا) يشكرزلا . يناعمسلا نباو ، ٢٣٧ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا .يرصبلا هللادبع وبأ هب لاق )٢(
 ريمأ . ةيفنحلا ةماعو ، ٦٤٢ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلاو ، ٣١ ٠ص ٧ج (طيحللا
 ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٠٢ص ٢ج (تومحر لا تاوف) يراصنألا ، ٩٤ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) ةاش داب
 .٨٤١ص ٢ ج (سمشلا

 .ركسلا ب يف (٣)

 )٤( (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا . ةيعافشلا ضعب نع يناعمسلا نبا هاكحو 0 ةلزتعملا ضعب نع لقن ج٣
 ص٤١٣ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٧ ص٢٠٩.

 حرش) يناهفصألا ، ٣١٤ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ١٠٣٢ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا )٥(

 (جاهبإلا) يكبسلا نبا 0 ٢ ٦٤ص ٢ج (ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا ، ٨٩٦ص ٢٦ج (جاهنملا
 ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا { ٩٨٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) ، ٣٧۔-٢٧ص ٢٦ج

 { ١٢٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ١٦٩٣ ص ٤ج (رينللا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ٠ ٩ص
 ٤٧. ٦ص (ةلعلا ثحابم) ميكحلادبع يدعسلا .د | ١ ٨٤ص ٣٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا

 .ةطقاس ب يف هي ( ٦(

 )٧( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ٠٩٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٤ ص١٩٤.
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 نوكي امنإ وهو :هولاق ام فالخب لوقن نحنو :هانعم ام جاهنملا بحاص لاق
 ىلع عامجإب امإ ، . ةلمج مكحلل ليلعتلا بوجو ملعي ثيح ةلعلا ىلإ اقيرط نارودلا

 ! نإو 0'هه يمتنن ُهَمَر اع امو -. هلوقك ليلدب وأ مكحلا كلذ
 داهتجا عضومف 3 ( هيلع " لصألا ليلعت بوجو ىلع ليلد الو عامجإ لصحي

 { ةلع فصولا نأ ىلإ ةدشرملا نئارقلا نم هل رهظي ام بسحب هيف لمعي دهتجملل

 هب رنألا نم هل ام لثم اهضعبل سيلو مكحلا يف ريثأت فاص وألا ضعبل نوكي نأ وحن

 اقيرط نارودلا نوك هب لطبن مل اذه انرايتخا يف اننأ ملعاو :لاق نأ ىلإ ، ىلوأ نوكيف
 نبا راشأ دقو :لاق هانركذ امب ةيوقتلا ىلإ جاتحي اقيرط هلعجن نحن لب القتسم ةلعلا ىلإ

 .ملعأ هللاو ، فرصتب همالك ىهتنا ."هانرتخا ام لثم ىلإ بجاحلا

  

   

  

 221 ت

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ءايبنألا ةروس 5 ميركلا نآرقلا ١٠٧.

 ج٢
 (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخع) بجاحلا نبا . ٧ب٤٢-٢٧ص (لوص رولا جاهنم) ىضترملا نبا

(٢( 

 ص٤٥ ٢٤٦٦٢.



  

 ةناملاو عساتلا لصفلا

 ةلعلا كلاسم نم نماثلا كلسملا 2

 دنع مدعني مل ولو مكحلا دجو ثيح فصولا دوجو نع ةرابع وهو ، درطلا وهو
 ادوجو مكحلا عم فصولا هيف رودي هنإف ، نارودلا قراف ىنعملا اذهبو { همادعنا
 . هفيرعت رم امك امدعو

 باب نم كلذ ناك هبسان نإ هنإف « مكحلل فص ولا ةبسانم مدع درطلا ىف اوطرتشاو

 مهمالك رهاظ لب 3 نارودلا يف ةبسانملا مدع اوطرتشي ملو ، درطلا باب نم ال ةبسانملا
 تدجو نإ : ليق نإف ڵبسانم ريغ نوكي دقو ابسانم نوكي دق هيف فصولا نأ

 ثيح نم نارودلاب تابثإلا نأب :بيجأ ، نارودلل ال ذئنيح اهل ةيلعلا تابثإف ةبسانملا

 عم ادوجوم نكي مل ول ذإ رادملا فصولا ةيلع ديفي له هيف فلتخا مث نمو ، هدوجو

 :لخلا يف مهضعب لوقك :هلوقب يلحملا هلثمو ؟ةيلعلل بسانملا فصولا نيعتل ةبسانملا

 فالخب : يأ ‘ نهدلاك ةساجنلا هب لازي الف | هسنح ىلع )ة ,طنقلا ىنبنت ال عئام وه

 هيف ةبسانم ال همدعو ةرطنقلا ءانبف ، ةساجنلا هب لازتف هسنج ىلع ةرطنقلا ىنبتف ءاملا

 .'"هيلع ضقن ال ادرطم ناك نإو الصأ مكحلل
 ء'"هلبقي نارودلا لبقي نم ضعبف : ةيلعلل قيرطلا اذه ةدافإ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 اميف فص ولا مكحلا نراق نا :ليقو 0 )حيحصلا وهو « هلوبق مدع ىلع ;كالاو

 يزارلا مامإلا هيلعو ، عازنلا ةروص يف مكحلا ديفيف ، ةيلعلا دافأ عازنلا ةروص ادع
 _ ه

 )١( ث فاقلا لصف © ءارلا باب (سورمعلا جات) يديبزلا ، هيلع ربعي رهنلا قوف ينبم سوقتم رشج : ةرطنقلا ج٣
 ص٩ ٠ ٥ ، فاقلا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ، ج٢ ص٧٩١٢.

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص٦٢٩١-۔٢٩٢.

 رحبلا) يشكرزلا .قارعلاب ةفينح يبأ باحصأ نم موقو ةيعفاشلا ضعب نع يربطلا بيطلا وبأ هاكح )٣(

 (ةرصبتلا) يزاريشلا . يفريصلا ركب يبأ ىلإ يزاريشلا قاحسإ وبأ هازعو & ٢٣١٥-٣١٦١ ص ٧ج (طيحملا
 .د ، ٠٥١ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ڵ ٦٠٢ص ٢ج (ليصحتلا) يومرآلا ، ٤٦٠ ص

 ٥٠٠. ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ١٢٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ، ٨٨٧ص ٢٦ج (ناهربلا) ينيوجلا )٤(
 ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ٣١ ٤ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٢٢ص ٢ج (يلحملا
 ٤٩. ٤ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا.د ، ٠٥١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ع ٨٩١ص
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 لاقو 8 "ةيلعلا ةدافال ةدحاو ةروص يف ةنراقملا يفكت :ليقو ك (١»املعلا نم ريثكو

 عفدلا ماقم يف لوألا نأل هسفنل رظانلا نود هريغل رظانملل درطلا ديفي :يخركلا
 .ملعأ هللاو '")تابثإلا ماقم يف ينانلاو

    » 
 - ر تك

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٢٢٢-١٢٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ج٢ ص٢٢٢.

 )٢( ج (ليصحتلا) يومرألا هاكح ٦ ص٢٠٦ ، راجنلا نباو 0 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو

  3هجو يناهفصألا نيبو ، فيعض وهو :لاق مث يواضيبلا هاكحو ، ٧٩١ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش)
 هتنراقمب لصحي امنإو ةدحاو ةروص يف مكحلل فصولا ةنراقمب هلوصح يفكي ال ةيلعلاب نظلا ناب هفعض

 (يناهفصألا حرشب لوصألا جاهنم) يواضيبلا . ةددعتم روص يف مكحلل ج٢ ص٥ ٧٠ . :رظنيو

 (عمللا حرش) يزاريشلا ج٢ ص٤ ٨٦ ، (ليلغلا ءافش) & ٩٦٠٣ص ٢ج (ىفصتسملا) يلازغلا ص٢٢٦ ١
 (جاهنملا جارعم) يرزجلا ج٢ ص٤ ١٧ ، (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ج٤ ص٥٠٢.

 )٣( (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د ، ٢٩٢ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ص٥٠٥.
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 ةئنالاو رشاعلا لصنتلا

 ةلعلا كلاسم نم عساتلا كلسملا 2

 رصن لدي نا :وهو ،‘‘ه- اضيأ - ميسقتلاو ربسلا ىمسيو & طانملا حيقنت وهو

 طانيو داهتجالاب رابتعالا نع هصوصخ فذحيف فص وب ليلعتلا ىلع رهاظ وأ
 نعاهضعب فذحيف مكحلا لحم يف فاصوا ةدع نوكت نأ وأ ، معألاب مكحلا
 يف داهتجالا هب دارملا نأ ماقملا لصاحو 3 يقابلاب مكحلا طانيو داهتجالاب رابتعالا

 ام ءاقبإو اهنم ليلعتلل لصحي الام فذح و هيلع سيقملا لصألا فاص وأ رصح
 .0">ريلعتلل حلصي

 ابرلا ةلع له :لوقيف « هيف ابرلا ميرحت اهب للعي يتلا ربلا فاصوأ رصح كلذ لاثم
 ةدوجوم اهلك فاصوألا هذهف راخدالا وأ تايتقالا وأ معطلا وأ نزولا وأ ليكلا

 هيلع دوعي الو هقرافي ال هنأل اهلك اهنم ىوقأ معطلاو ،ضعب نم ىوقأ اهضعبو « هيف
 .فاصوألا نم هادع ام فذحتو هيف ابرلا توبث يف ةلع معطلا نيعتف ، لاطبزلاب

 نوك اهبوجو يف ةلعلا له ناضمر راهن يف ع اقولاب ةرافكلا بوجو يف اذكو
 هذه ىوقأو ، لبقلا يف ءطولا نوك وأ ، ةجوز ةءعوطوملا نوك وأ ايبارعأ عقاوملا
 ةرافكلا بجتف } رطفم لك هيلع سايقف 3 مئاصلل ارطفم عامجلا نوك وه فاص وألا

 .ىهتنا ، ناك رظنم يأب ادماع رطفأ نم لك ىلع

 اكلسم هلعج و & طانملا حيقنت - انه - ركذ مث « اعبار اكلسم هدعو ، ميسقتلاو ربسلا اقباس فنصملا ركذ )١(
 ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) نيكلسم امهدع ثيح يكبسلا نبا مامإلا اذه يف عبت دقو ، رخآ
 امأ « فذحلاب يقابلا نيعتيف ، فذحلا يف نوكي ربسلا نأ وه :ينيبرشلا لاق امك امهنيب قرافلاو ٦٢٧. ٠.ص

 حرشب عماوجلا عمج ىلع ينيبرشلا تاريرقت) نييعتلا يفو فذحلا يف نوكي داهتجالا نإف ، طانملا حيقنت
 ينيوجلا ، ادحاو اكلسم امهولعج دقف يملاسلاو يزارلا رخفلاو نيمرحلا مامإ امأ & ٢٩٢ص ٢ج (يلحملا
 .٥٣١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا « ٠٢٢ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا ۔ ٢ ٥٢٤ ج (ناهربلا)

 .ب نم ةطقاس ليلعتلل حلصي ام ءاقبإو )٢(
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 شابنلا نأ قيقحتك اهروص داحآ يف مكحلل ةلعلا تابثإ وهف طانملا قيقحت امأو

 8`اةيفنحلل افالخ ي عطقيف ةقرسلا وه ةيفخ هذخأو & ةيفخ لاملا ذخأ هنأل قراس

 .ملعأ ىلاعت هللاو ، هثحبم يف رم دقو ،‘"ةبسانملا وهف طانملا "هجيرخت ىمسي ام امأو

  

 قراس ريغ شابنلا نأ مأ طانملا قيقحتب نولوقي ال مهنأ له ث ةيفنحلل افالخ هلوقب فلؤملا دوصقم ام ، رظني )١(
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 يف - ةلعلا يأ - اهدوجو ةفرعم يف رظنلا ىمسيو هصن ام هحرشو ريرحتلا يف ءاج دقف لوالا امأ ؟دحي الف
 بسنو - احيحص اكلسم هنوك يأ - هيف فلتخي الو ، طانملا قيقحت عامجإ وأ صنب اهفرعت روصلا داحآ

 .عامجإلا وأ صنلا ىلإ هعجرم ناب طانملا حيقنت مهركذ مدع نع ةيفنحلا ضعب رذتعاو هيفن ةيفنحلل
 امسا هل اوعضي مل ةيفنحلا نأ ريغ هريغو يفنح دهتجم لك ىلع بجاو طانملا حيقنت ىنعم لوبق نأ كش الو
 نب لامكلا . لكلا يف اهب لمعلا عم طانملا قيقحت اوعضي ملو يأ هجيرختو طانملا قيقحت اوعضي ملو ايحالطصا
 ۔؟٨٩ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا : رظنيو ، ٣٤۔-٢٤ص ٤ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا

 دمتعم هنأل اذه دصقي فلةوملا نأ رهاظلاو ، زرحلا دوجو مدعل كلذ ىلإ نوبهذي ةيفنحلا نإف يناثلا نع امأو
 ىلع راطعلا ةيشاح) راطعلا :رظنيو ، ىنعملا اذه دصق يكبسلا نبا نأ راطعلا نيب دقو عماوجلا عمج ىلع

 .١٢١ص ٢٦ج (ةيادهلا) ينانيغرملا آ ٨٢٢ص ٢ج (عماوجلا عمج

 .حيرجب ب يف
 ؤ ٢٤٢-۔-٣٣٢٦ص ٣٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا :يف هجيرختو هحيقنتو طانملا قيقحت ىنعم رظنا

 ريمأ ، ٠٠٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٣٢ ٤-٢٢٣ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 ٥٠١. ٦ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د 0 ٢٤ص٤اً ج ( ريرحتلا ريسيت) هاش داب



  

 ٭ ٭ ٭ 3 لوصألا لوصف % < <

 ةناملا دعب رشع يداحلا لصفلا

 ةلعلا كلاسم نم رشاعلا كلسملا 2ِ

 مكحلا تبثيف ع رفلاو لصألا نيب قرافلا ريثأت مدع نييبت :وهو ، قرافلا ءاغلإ وهو

 - هلوقب هيف ةيارسلا تتبث دقف { قتعلا ةيارس ىف دبعلاب ةمألا قاحلإك هيف "ا)اكرتشا امل

 يف صنلا درو دقف 3'")يقابلا هيلع موقو هلك قتع دبع يف هل اصقش قتعأ نم : - ول
 ةيالا اذكو ، كلذ يف اهنيبو هنيب قراف ال هنأ ىلع ةمألا تعمجأو ةمألا نود دبعلا

 اَم"١فَضن َنهَلَعَم :ىلاعت هلوق يهو يناوزلا ءامإلا ىلع دحلا فيصنت يف ةدراولا
 .ديبعلا دح ركذي ملو ءامإلا يف ةدراو يهف &‘ث)ه بادكلا رم تتصحملا َلَع

 نهب مهوقحلاف ،ا})كلذ يف ءامإلاو ديبعلا نيب قراف ال هنأ ىمألا تعمجأ نكل

 نم اذهو ، انهاه اهل ريثأت الو ، طقف ةثونألا مهنيب قرافلا نأل ؛ قرافلا ءاغلأل اسايق

 .مهدنع يلجلا سايقلا
 عرفلا نيب قرافلا ءافتناب هيف عطقي مل ام :وهو يلجلا ضيقن وهف يفخلا امأو

 زوجي مكحلا ةفلتخم لوصأ هب ذاجتت ام :وهو "ةينظ ةرامإ هيلع تماق لب لصألاو

 هيف بجتف ةدابع ءوض ولا هلاثم ، اهدحأب اهبش ىوقأ هنكلو ، اهنم دحاو لك ىلإ هدر

 .طرتشا ب يف ( ١(

 )٢( ثيدح « دبع يف هل اكرش قتعأ نم باب ، قتعلا مجعملا (ةجام نبا نتس) ةجام نبا هجرخأ ٢٥٢٧ ث ج٢
 ص٢٠٨-٢.٠.٩“©& ثيدح « كولمم نم هل ابيصن قتعأ نم باب ، قتعلا باتك (دواد يبا نغس) دواد وبأو

 ٩٢٧ . ج ٢ ص ٢٤٠ & نيلجرلا نيب نوكي دبعلا يف باب { ماكحألا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلاو
 ثيدح ح هبيصن امهدحأ قتعيف ١٢٣٥٠١٠١  5ج٢ ص ٩ .حيحص نسح ثيدح :ل اقو

 .لثم ب يف )٢(
 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ءاسنلا ةروس 3 ميركلا نآرقلا ٢٥.

 عمج) يكبسلا نبا 381 ٧ص ٢ ح (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ) ٦ص ٤ ج (ماكحإلا) يدمآلا )٥)

 بكوكلا حرش) راجنلا نبا 0 ٦٧ص ٤ ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ © ٣٢٩٢ص ٦٢ جح (يلحملا حرشب عماوجلا

 .١١٥١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا « ٢٢٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢ ٢٠ص ٤ج (رينملا

 (ماكحإلا) يدمآلا { ٢٧٢٦ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا : يف يفخلاو يلحملا سايقلا فيرعت رظني )٦(

 ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا { ٧٤٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نيا ، ٦ص ٤ج
 -٢٧٠٢ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٢٣ ٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ع٨٤ص

 يدعسلا .د | ١٥١١ ص ٢ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا © ٢٢٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ٢٠٨.

 .٧٥۔-٦٥ص (ةلعلا ثحابم)
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 { ةساجنلا ةلازإك ةينلا هيف بحت الف ءاملاب ةراهط وه :ىفنحلا لوقيف { ةالصلاك ةينلا

 يف رظن ىلإ هراقتفال ايفخ ىمس ، ةساجنلا ةلازإو ، ةالصلا :امهو نالصأ هبذاجت دقف
 ءايشألا ةبلغ سايقب ىمسي رخآلا ىلع نيهبشلا دحأ حيجرتو « نيهيبشلا يأ حيجرت
 .لصألا ىنعم يف اسايق - اضيأ - يلجلا سايقلا ىمسيو

 ناك اذإ صن هيف امب هيف صن ال ام قاحلإ وه :لاق نم مهنمف : هديدحت يف اوفلتخاو

 صنب مهفي ال ام ىنعملا سايق :لاق نم مهنمو ،'١)ظفللا لوانتي ال ىنعملا مهف ةهج نم

 لصألا نيب قرافلا ءافتناب هيف عطقي لب رابتخاو لمأت ىلإ هيف جاتحي الو ، ىوحف الو
 .'١)هبشلا هيف ددعتي الو

 :طئارش عبرأ عمج ام ىنعملا سايق نأ اذه نم لصحف جاهنملا بحاص لاق

 .ةفلك ريغ نم ةموهفم هيف ةلعلا نوكت نأ :ىلوألا

 .ىوحف الو صنب مهفت ال نأ :ةيناثلا

 .رابتخالا نم برض ىلإ جاتحت ال نأ : ةنلانلا

 ىوقي ادحاو الإ اهب هبشلا لقيو ي رثكأ وأ ادحاو هيف لصألا نوكي نأ : ةعبارلا

 .ىنعملا سايق وهف طئارشلا هذه عمج امف 3 هفالخ مدعب عطقي هجو ىلع ههبش

 .عرفلاو لصألا نيب قرافلا يفنب هيف عط ام :انلوق تحت اهلك تلخد دقو : لاق
 روهمجلا دنعف ؟ال مأ سايق ه له - اضيأ - لصألا ىنعم يف اوفلتخا دقو 2 'ه .أ
 .سايق وه

 ىلع اسايق ىمسي ال ةلعلا ىلع صنلا لب سايقب سيل : يخركلا نسحلا وبأ لاقو
 نأل ؛ مكحلا ىلع صنلا ىتعم ىف سسايق : يأ 3 لصألا ىنعم يف سايق لب قالطالا

 هنا حيحصلاو &ث)مومعلا ىلع لخد ع رفلاف ماعلا ظفللا ىرجم راج ةلعلا ىلع صنلا
 .ملعأ هللاو ، مدقت امك سايق

 )١( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧×٦٣ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ج٢ ص١٥١٢.

 يدعسلا .د آ ٧٤٢ص ٢ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو نيقباسلا نيعجرملا رظنا )٢(
 .٨٠ص (ةلعلا ثحابم)

 )٣( (لوصرولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٦ ٧٣.

 )٤( (حتاوفلا حرشي توبنلا ملسم) ةيفنحلا نع يراصنألا هاكحو روكشلادبع نبا هراتخاو ج٢ ص٢١٦ 8

 ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا : رظناو ١٥٢.



  

 حداوقلا ثحبم

 ةريثك رومأ يهو اهريغو ةلعلا ثيح نم ليلدلا 2 حدقي ام يهو

 ةناملاو رشع يناثلا لصفلا

 حداوقلا نم لوألا ب

 ةروص يف - الثم - ةلعلا دجوت نأب ةلعلا نع مكحلا فلخت حداوقلا نم لوألا
 ''١ضقنلا امسو 0 حداق هنإ :يعفاشلا لاق \اهعم مكحلا دجوي ملو روصلا نم
 ةلعلا يف حدقي ال :ليقو ،'"ةلعلا صيصخت هومسو « اهيف حدقي ال : ةيفنحلا تلاقو

 الف فلختلا ةروص يف هل دوجو الو 5 اهب مكحلا نارتقا اهليلد نأل ؛("ةظطبنتسملا

 فلختلا ةروص يف لماشلا صنلا اهليلد نإف ةصوصنملا فالخي اهيف ةيلعلا ىلع لدي

 ةروصل لماشلا سصنلا اهليلد نإف ةصوصنملا فالخب اهيف ةيلعلا ىلع لدي الف 3

 هصصخي :لوقت ةيفنحلاو . هب لمعلا نع هفقوي نأب هلطبي اهيف مكحلا ءافتنإو ،فلختلا
 عيمج يف هتيلع ىلع لدي فص ولاب مكحلا نارتقا نأب ةطبنتسملا ليلد نع باجيو 4

 ةطبنتسملا يف حدقيو ، ةصوصنملا يف حدقيال : ليقو 7 ةصوصنملا ليلدك هروص

 تقو ىلإ هنايب ارخوم هضعب ديريو ماعلا قلطي نأ هل عراشلا نأل ؛(‘!لوألا سكع
 ؛ كلذ ريغ تدرأ :لوقي نأ هل سيل هيلع ضقنو ءيشب للع اذإ هريغ فالخب ةجاحلا

 نوكي نأ الإ اعم امهيف حدقي هنإ :موق لاقو ، ةلعلا لاطبإ باب دسي امم هنم اذه نأل

 :يكبسلا نبا لاق ، ذئنيح حدقي الف مكحلل طرش دقف وأ عنام لوصحل فلختلا
 نيملكتملا نع يشكرزلا هاكحو « ٥٩٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا لوق وهو )١(

 ، ٢٨٢-١٨٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٣٣ ٠ص ٧ج (طيحملا رحبلا) ةيعفاشلا رثكأو

 حداوقلا نم هلعج ثيح يريمزاألا مالك نم مهفي امك حداقلا اذه يف { ةيفنحلا نع دوجوم فالخلا نأ الإ )٢(
 ةيشاح) يريمزاألا ، ةيفنحلا ضعب نع - صيصخت ضقنلا - لوقلا ىكح ةعيرشلا ردص نإ لب ، ةدسافلا
 ٢ج (حيولتلاو حيضوتلا يحرشب حيقنتلا) ةعيرشلا ردص ، ٣٤٣ ص ٢ جح (لوصألا ةآرم ىلع يريمزاألا

 ٢٥٠. ص ٣ج (ريبجتلاو ريرقتلا) جاحلا ريمأ نبا : رظنيو ع ١٨ ٤ص

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٢ ص٤ ٦٣ ، (طيحملا رحبلا) يكبسلا نبا ج٧
 ص ٢٢٣١.

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٦٣ ٤ص ٢ج (ناهربلا) نييلوصألا مظعم نع نيمرحلا مامإ هاكح )٤(
 .٦٩٢ص ٢ ج (يلحملا
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 << > > لوصخلا لوصق + ٭× ٭

 بهاذملا عيمج ىلع دري نأ الإ حدقي :ليقو 5 ةيعفاشلا :ينعي &''اانئاهقف رثكأ هيلعو

 ؛'"ةحيبملا نود ةرظاحلا ةلعلا يف حدقي :ليقو ،‘")يزارلا رخفلا هيلعو { ايارعلاك

 عمج يف لاق سكعلا فالخب ةحابإلا هيف ؤ )'حدقتف لصألا فالخ ىلع رظحلا نأل

 ىنعم وهو مكحلا دوجو هدوجو مزلتسي ام. ترسف نإ ةلعلا ريسفت ىلع ينبم يظفل

 عورف نمو : اهلاق نأ ىلإ ، الف فرعملاب اذكو « ثعابلاب وأ ٤ حداق فلختلاف « رث؛وملا

 .'٦الف الإو احداق فلختلا ناك نإ عنتميف { نيتلعب ليلعتلا يونعم فالخلا نأ

 نع ةلعلا فلخت يف ىتاتي امنإ هنإف ، وهس نع أشن عيرفتلا اذهو :يلحملا مامإلا لاق

 صيصخت زاوج ىري يذلا نأ ماقملا لصاحو .'٧)كلذ سكع يف مالكلاو ٤ مكحلا

 نم عنم نمو ، اقلطم حداق روصلا ضعب يف اهنع مكحلا فلخت نأ ىريال ةلعلا

 ةطبنتسم وأ ةص وصنم ةلعلا تناك ءاوس اقلطم احداق كلذ لعجي اهصيصخت زاوج

 ةلعلا يف كلذ مهضعب لكشتساو ، امهريغ وأ طرش دقفل وأ عنال فلختلا ناك ءاوسو
 ةيلعلل خسان ةروص يف فلختلا :بيجأو ، صنلل در كلب اهيف حدقلا اذإ ةصوصنملا
 .ملعأ هللا و ئ ىهتنا .

 (جارعملا حرشب جاهنملا)يواضيبلاو 2 ٢٣ ٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يدنهلا يفصلا هراتخاو )١(
 .٦٩٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ء ٨١٧١ص ٦ج

 )٢( (لوصحملا) يزارلا ج٥ه ص٢٥٨.

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٦٢ ص٢٩٧.

 (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . حدقتف عماوجلا عمج نم حيحصتلاو ، حدقيف نيتخسنلا يف )٤(
 .٧٩٢ص ؟ ج

 نبا . يلحملا لالجلا مالك يقابلاو ، بجاحلا نبال افالخ يظفل ال يونعم فالخلاو يكبسلا نبا مالك )٥(
 (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخحم) بجباحللا نبا ، ٨٩٢ص ٦ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 .٨٦٢ص ٢ج
 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . يلحملا مالك يقابلاو ، نيتلعب ليلعتلا هعورف نمو ى يكبسلا نبا مالك )٦(

 .٨٩٢ص ٢٦ج (يلحملا

 )٧( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص٢٩٨.
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 ةناماو رشع ثلاثلا لصفلا

 رسكلا اهيناث

 نأ نييبت :يأ ،''ةلعلا نم فصو طاقسإ : وهو رسكلا ةلعلا يف حداوقلا نمو

 .هئافتنا دنع مكحلا دوجو ببسب ىغلم فص ولا كلذ

 فلخت عم روصلا صعب يف ةمكحل ١ دوج و نع ةر ابع :هن 8 انخيش هفرعو

 اذه © هرقفسب يصاعلا رفاسملل رصقلا زوج نم هلاثمو : لاق اهنع مكحلاو ةلعلا

 كلذكو :ضرتعملا لوقيف ، ةقشملا فيفخت ةمكحل يصاعلا ريغك صخ رتيف رفاسم

 هنإف لواعمللاب برضيو ، لاقثألا لمحي نمك رضحلا ىف ةقاشلا ةفرحلا بحاص
 مكحلا فلخت عم ضرتعملا اهركذ يتلا ةروصلا يف ةقشملا دوج وف هل رصخ رتي

 هنع ربعو 6 يخامشلا ردبلاو بجاحلا نباو يدمآلا لدنح ارسك ) ےمسي اهيف ةلعلاو

 8'"'افنآ هانركذ يذلا لوالا فيرعتلا ىنعم وهو ٢)هب للعملا نعم ا ضقني مهريغ

 .'‘ةمكحلا ضقن هب دارملاو

 هححص و ( دوصقملا ىنعملا هضارتعال حداق هنإ :ليقف احداق هنوك ىف اوفلتخاو

 درو « امنإو ةلعلا ىلع دري مل هنأل حدقي ال هنأ حجارلاو :يلحملا لاقو ،‘ة)يكبسلا نبا

 : هنأب رسكلا يزارلا رخفلاو يواضيبلا ىضاقلا فرع دقو ‘7)”طقف ةمكحلا ىلع

 يكبسلا نبا مالك ىضتقم وه اذهو &'")رخآلا ضقنو ةلعلا يأزج دحأ ريثأت مدع
 رثكأ نع يشكرزلا هاكحو 0 ٣٠٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هفرع اذكو )١(

 .٩٤٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . نييلدجلاو نييلوصألا

 .٢٩٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا . يلبنحلا حلفم نبا اذهب ربع نمم )٢(

 .يملاسلا مامإلا مالك نم سيلو ، فنصملا مالك اذه افنآ هانركذ يذلا لوألا فيرعتلا ىنعم وهو )٢(
 ٢٦٢١ ص ٢ ح (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ٢ ص٥ ١٦. ج (سمنشلا ةعلط حرش) يملاسلا )٤)

 .١٢٣ص (لدعلا رصتخ) يخامشلا & ٢٥٢ ص ٣ج (ماكحإلا) يدمآلا

 نبا . ضعبلا نع يراصنألا يلعلادبع هاكحو « ٣٩٢ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا هب لاقو )٥(
 3 ١٨٢ص ٢٦ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٢٠٣ ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا

 يدعسلا .د ، ٦٢٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢٥٣-١٥٣ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 .٧٨٥ص (ةلعلا ثحابم)

 )٦( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص٢٠٥.
 )٢( (لوصحملا)يزارلا « ٧٨١ص ٢ج (جارعملا حرشب جاهنملا) يواضيبلا ج٥ ص٢٥٩.



 >< > لوصخلا لوصق < <

 نظي نأ انباحصأ دنع وهو :هفيرعت يف جاهنملا بحاص لاق ثيح. جاهنملا بحاصو

 نظي ضرتعملاو 5 ةلعلا نم اءزج هلعجيف مكحلا يف اريثأت فاصوألا ضعبل نأ سناقلا
 ةالص بوجو للعي نأ :هلاثم 3 فاص وألا نم يقابلا رسكيو هطقسيف هل ريثأت ال هنأ

 ضرتعملا نظيف 5 اهوادأ بجيف لعفت مل ول :يأ ، اهؤاضق بجي ةالص اهنأب فوخلا
 لوقيف « طقف ءادألا بوجو وهو { مكحلا اذه يف ةالص ةدابعلا نوكلريثأتالهنأب

 ضئاحلا موص وهو( اهوادأ بجي لو اهواضق بجو ةدابع كيرن انإ : سسئاقلل

 يف اريثأت ضرتعملا هطقسأ يذلا فصولل نأ سئاقلا نيبي نأ :هباوجو ، ناضمر يف
 ىهتنا ""كلذ يف مايصلا فلاخت ةالصلا نأو ، ةالص ةدابعلا نوك وهو مكحلا
 لطبيال هنأ راتخملاو : يلحملا لالجلاك بجاحلا نبا لاق ، جاهنملا بحاص مالك

 . ملعأ هللاو ٢ )سايقلا

  

 .٣٤٧-٢٤٧ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا » )١)١(
 نباو ، ٢٥٢ص ٣٢ج (ماكحإلا) يدمآلا هاكحو ، ١٣ص (لدعلا رصتخ) يخامشلا ردبلا هب لاقو (؟)) ةمث

 رصتخ) بجاحلا نبا :رظناو © رثكألا نع ، ١٨٢ص ٢ج (حتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) روكشلادبع
 ٨ ٤٠٢-٢٠٢ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ، ١٢٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا
 داشرإ) يناكوشلا ، ٠٢ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داي ريمأ ، ١٥٢)ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 .٦٢٢ص (لوحفلا ته

 م ح

.
 : 



  

 + ٭ ٭ لوصخا لوصق « % »

 ةناملاو رشع عبارلا لصفلا

 سكعلا اهثلاث

 ءافتنال مكحلا ءافتنا :وه سكعلاو .'')يكبسلا نبا هلاق سكعلا فلخت حداوقلا نمو
 مهدنع ىمسملا وهو ، ادبأ ةلعلا توبنل مكحلا توبث :وهو هلباقم تبث نإف ، ةلعلا

 عم مكحلا تبثي نأ وهو ، هلباقم توبنل مكحلا تبثي مل امم ةيكسعلا يف غلبأ ناك درطلاب

 ) اهضعبل يناثلا يفو 6 روصلا عيمجل سكع لوألا يف هنأل ؟ روصلا صعب ف ةلعلا ءافتنا

 يف اهعضو ول متيأرأ - لع _ هلوق سكعلاب لالدتسالا ةحص ىلع مهدنع ليلدلاو

 هل ناك لالحلا يف اهعضو اذا كلذك : لاقف ز معن : اولاق مهنأكف آ )رزو هيلع ناك مارح

 مكدحا عصب يفو : لاق ىتح ربلا هوجو ددعي ناك _ ايع _ هنأ ثيدحلا ببسو { رجأ

 مارح يف اهعضو ول متيأرأ معن : لاقف ؟رجأ اهيف هلو هتوهش اندحأ ىتأيأ :اولاقف ةقدص

 قداصلا لالحلا ءطولا يف هؤافتنا مارحلا ءطولا يف رزولا توبث نم جتنتسا هنإف \ ثيدحلا
 جاتنتسالا اذهو ، لالحلا ىلإ مارحلا نع ةوهشلا عضوب لدع ثيح « رجألا لوصحب
 .هلحم يف - هللا ءاش نإ - هحيضوت يتأيسو ، سكعلا سايق مهدنع ىمسي

 وه ةلعلا نودب مكحلا دج وي نأب سكعلا فلختو :ىكبسلا نبا نيدلا جات لاق
 مكحلا دوجو نوكي نأ زاوجل امهزوجم فالخب نيتلع عنام دنع ةلعلا يف حداق
 ءافتنا ةلعلا ءافتنال مكحلا ءافتنا وه : قباسلا انلوقب ىنعنو :لاق ، ىرخألا ةلعلل
 هتلمح نم يذلا ليلدلا مدع نم مزلي ال ذإ ل هسفن يف هءافتنا ال هب ن ظل ١ وأ ملعلا

 مل إ هدوجو ىلع لادلا ملاعلا قلخي مل ول ىلاعت هللا نأب عطقلل لولدملا مدع ةلعلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو 3 ىهتنا ()هب ملعلا ىفتني امتإو ، هدوجو فتني

 )١) ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٢ ص٥ ٣٠.

 ةقدص ةديمحت لكو 5 ةقدص ةريبكت لكو { ةقدص ةحيبست لكب نإ ؟نوقدصت ام مكل هللا لعج دق سيل وأ ثيدحلا صن )٢(
 يتأيأ هللا لوسر اي :اولاق ةقدص مكدحأ عضب يفو { ةفدص ركنملا نع يهنو ةقدص فورعملاب رمأو ، ةقدص ةليلهت لكو

 ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف ؟رزو اهيف هيلع ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرأ :لاق ؟رجأ اهيف هل نوكيو هتوهش اندحأ
 حرشب ملسم حيحص) ملسم « ١٧١٢ص ٥ج ، ٢١٤٧١ ثيدح (لبنح ني دمحأ مامإلا دنسم) لبنح نب دمحأ .رجأ هل
 .٠٨۔-١٩٧ص ٧ج ١٠٠٦١ ٤ ثيدح ي فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نايب باب 5 ةاكزلا باتك (يوونلا

 مدع نم مزلي ال ذإ ، نظلاو ملعلا ءافتنا هئافتناب ينعنو ، نيتلع عنام نع حداق هفلختو يكبسلا نبا مالك )٣(

 .٧٠٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . يلحملا لالجلا مالك يقابلاو لولدملا مدع ليلدلا
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ١ ١٩ص ٤ج (رارسألا فشك) يراخبلا إ ٣٣ ٤ص (ينغملا ) يزابلا يف حداقلا اذه رظنيو

 يناكوشلا ٤ ص٢ ٢ ٤ ح (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ \ ٢٥٠ ص ٢ج (ريبحتلاو ريرقتلا) جاجلا ريمأ نبا © ٥٩٢ص ٧ج

 .٣٠٦ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د « ٢٨١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٦٢٢ص (لوحفلا داشرإ)



 ۔.تعطم.

 < < > لوصا لوصخق < ج

 كناملاو رشع سماخلا اصفقل ١

 ريثأتلا مدع اهعبار

 الف ں مكحلل هيف ةبسانم ال فصولا نوكي نأ : وهو . ريثأتلا مدع حداوقلا نمو

 هريغ فالخب بسانملا ىلع هلامتشال ىنعملا سايقب صتخا ةبسانملا ءافتنالو هيف رثؤي

 يف يتأي الف « اهيف فلتخملا ةطبنتسملا ةلعلاب صتخا اذكو « هيف يتأي الف هبشلاك
 .ماسقأ ةعبرأ ع ونلا اذهو ، اهيلع عمجملا ةطبنتسملاو ةصوصنملا

 ةالص :يفنحلا لوقي نأك كلذو & ايدرط هنوكل فصولا يف ريثأتلا مدع :لوألا

 ناذالا ميدقت مدع يف رصقلا مدعف ، برغملاك اهناذأ مدقي الف اهيف رصق ال حبصلا

 -الثم - رهظلاك رصقي ام يف دوج وم ميدقتلا مدعو ، هبش الو هيف ةبسانم ال يدرط
 .'"هفصولا ةيلع ىلع ليلدلا بلط مسقلا اذه لصاح و :يلحملا لالجلا لاق

 :بئاغلا عيب يف لاقي نأك ةمكحلا ةلع ءادبإب لصألا يف ريثأتلا مدع يناثلا مسقلاو

 هنوكل رثأ ال : ضرتعملا لوقيف ءاوهلا يف ريطلا عيبك هعيب حصي الف ، يئرم ريغ عيبم
 ىلع رودقم ريغ هنوكل هعيب ةحص مدع نإف 3 ريطلا وهو ، لصألا يف يئرم ريغ
 ام ريغ ءادبإب لصألا يف ةضراعم هلصاح و ي يئرم ريغ هنوكل ال يرتشملل هميلست
 .مدقت امك حجارلا وهو © نيتلعب ليلعتلا زاوج ىلع ءانب هب للع

 نأ امإ ولخي ال ذإ : ماسقأ ةثالث وهو ، مكحلا يف ريثأتلا مدع :ثلاثلا مسقلاو
 دترملا يف ةيفنحلا لوقك ى ةدئاف ةلعلا هيلع تلمتشا يذلا فصولا ركذل نوكيال
 برحلا راد يف الام فلتأ كرشم هنأل هيلع نامض ال : برحلا راد يف لاملل فلتملا
 ةدئاف ال - انه برحلا رادف ، ملسملا لام فلتأ اذإ يبرحلا ىلع نامض الامك

 ناك نإو ، ملسملا لام فلتأ اذإ دترملا ىلع نامضلا اوبجوأ ءاملعلا نأل ؛ هركذل

 يف فالتإلا ع وقوف ،©""برحلا راد يف ولو هافن دقو برحلا راد ريغ يف فالتالا
 ربتعي نم لوقك ةيرورض ةدئاف هركذل نوكي نأ امإو « _ انه - هل رثأ ال برحلا راد

 )١( (تومح رلا حتاوف) يراصنألا ، ٨٠٣ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص٢٣٨ ٥

 (لوصألآ ةآرم ىلع يريمزآلا ةيشاح) يريمزألا ج٢ ص٢ ٣٥.
 )٢( (تومحر لا حتاوف) يراصنألا ج٢ ص٢٢٣٨.



  

 ٭ ٭ ٭ + <

 { ةيصعم اهمدقنتت مل راجحألاب ةقلعتم ةدابع هنإ : راجحألاب رامجتسالا يف ددعلا

 ع رفلاو لصألا يف هل ريثأت ال ةيصعم اهمدقتت مل : هلوقف رامجلاك ددعلا اهيف ربتعاف

 ئ نصحملل مج رل اب هيف ركذي ول هب للع ام ضقتني الل هركذ لإ رطضم هنكل

 رفتغت مل نإف ، ةيرورض ريغ وأ ددعلا اهيف ربتعي مل ولو راجحألاب ةقلعتم ةدابع هنإف

 ترفتغا نإو ، ىلوالا قيرطب هذه رفتغت مل اهلحب ضارتعالا حص نأب ةيرورضلا
 .اهريغ رفتغي :ليقف ةيرورضلا

 :اهسفن ةأرملا جيورت يف لاقي نأ لثم كلذو ، عرفلا يف ريثأتلا مدع عبارلا مسقلاو

 ؛يناثلا مسقلاك اذهو 5 ؤفك ريغب يلولا اهجوز ول امك ، حصي الف 5 وفك ريغب تجوز
 ريغ هنوكب يناثلا مسقلا لاثم يف دييقتلل رثأ ال امك هل رثأ ال ؤفكلا ريغب دييقتلا نأل

 -انه - رثألا يفن نإو ، اقلطم حصي ال اهسفن اهجيوزت نأ يعدملا نإف ، يئرم

 .لصألا ىلإ ةبسنلاب كانهو ع رفلا ىلإ ةبسنلاب

 يف :ينعي س ضرغلا يف ةشقانملا ىلإ عجري اذهو : عماوجلا عمج بحاص لاق
 هيف ىعدملا ذإ ، روكذملا لاثملا يف لعف امك جاجحلاب عازنلا روص ضعب صيصخت

 حصاألاو :لاق « ءفك ريغب هعنم ىلع عقو لالدتسالاو اقلطم اهسفن ةأرملا جيوزت عنم

 طرشب زوجي :ليقو ) ال : ليقو ئ 17 عازنلا روص صعب صيصخت : يأ 1 هزاوج

 يف مكحلا تبث : لاقي وأ ٤ عماجب هيلع ساقي نأك { هيلع صيصختلا لحم ريغ ءانب

 روكذملا لانملا يف ةيفنحلا هب لاق دقو ، قرفلاب لئاق ال ذإ اهيقاب يف تبنيف روصلا ضعب

 .ملعأ هللاو ،4٢+فك نم اهسفن اهجيوزت اوزوج ثيح

 حصالاو "جاجحلاب عازنلا روص ضعب صيصخت وهو «ضرغلا يف ةشقانملا ىلإ عجريو :يكبسلا نيا مالك )١(
 عمج) يكبسلا نبا .يلحملا مالك يقابلاو هيلع ضرغلا لحم ريغ ءانب :يأ ءءانبلا طرشب اهثلاثو ،هزاوج
 ١١٢۔-٠١٢؛ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 نبا ،٩٨ص ،٤ج (ماكحإلا) يدمآلا \٣٠٥1٦ص ،٢ج (ناهربلا)ينيونجلا :يف حداقلا اذه رظنيو

 يفوطلا ، ١٠٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا \٥٦٢ص ٢0ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا
 جاهنم) ىضترملا نبا س٦٥٢ص ،٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ،٧٤٥ص ،٣٢ج (ةضورلا رصتخم حرش)

 ©٤ج (تانيبلا تايآلا) يدابعلا \٤٦٢ص ،٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ۔٥٧ ٠ص (لوصولا
 ٣٠. ٦ص (هقفلا لوصأ ةركذم) يطيقنشلا ،!٢٦؟ص ،٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا چ!٣٨ص
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 < >< لوصخلا لوصق % < +

 ةهئنالاو رشع سداسلا لصفلا

 بلقتلا اهسامخ

 عقاولا ةلأسملا يف لدتسملا ليلد نأ ضرتعملا يعدي نأ :وهو بلقلا حداوقلا نمو

 وه :يأ كلدتسملا ىلع وه لالدتسالا ةيفيك يف هجولا كلذ يلع امهنيب عازنلا اهيف

 ©هب لدتسملا ليلدلا كلذ حص نإ هل ال هيلع ليلد

 '"ال مأ احيحص ناك ءاوس لدتسملا ليلد ةحصل ميلست هسفنب بلقلا نإ :ليقو

 ملسم لدتسملا ىلع هلعج ثيح نم بلقلا نأل '")ءاقلطم هل لاطبإ وه لب :ليقو

 الك ىلعو ئ احيحص ناك ن او هل هلعجي ل ثيح نمو & ًاحرحص نكي ل ن او هتحصل

 .حص نإ :هلوق دحلا يف ركذي ال نيلوقلا

 لوبقم وهف بلقلا عم ميلستلا ناكمإ نم راتخملا ىلعو :يكبسلا نبا لاق
 كلدهشيروز دهاش وه :ليقو همدع دنع حداق ميلستلا دنع ؛ةضراعم

 ىوعد فالخ ىلع هب تللدتساو ليلدلا هيف تملس ثيح بلاقلا اهيأ 'هكيلعو
 .'٦)لبقي الف كلدتسملا

 لدتسملا بهذم لاطبإ نم امإ ضرتعملا بهذم حيحصتل لوألا : نامسق بلقلاو

 )١( (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص١ ٣١ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٢ ص١٧١٢.
 (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د ص٦ ٦٢.

 يشكرزلاو « ٩١٥ص ٣٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلاو ، ٦٤٣ص (يشاشلا لوصأ) يشاشلا هاكح )٢(
 .٢٣٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٤٢٦٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا)

 )٣٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ، ٣٦٦ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا هاكح ج٢ ص٢١٢٣ ،
 (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ج٤ ص٢٣٢.

 راجنلا نيا رثكألا نع يكح و :لاقو ، راجنلا نبا مهنع هاكح امك ةلبانحلا ةضراعم لوبقم هنإ : لاق نممو )٤(
 .٢٣٣ص ٤ج (رينملل بكوكلا حرش)

 ةياهن)يونسألا ، ١٣٢١ص ٣ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا ، ٣٦٦ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا : رظنيو
 .٠١٢؛ص ٤ج (لوسلا

 عماوجلا عمج), يكيسل انبا : رظنيو ء ٥٦٣ص ٧ج (طيحملا رحبلا) ةيعفاشلا ضعب نع يشكرزلا هاكح )٥(

 .١١٣ص ٢٦ج (يلحملا حرشب

 روز دهاش :ليقو ، همدع دنع حداق ميلستلا دنع ةضراعم لوبقم وهف راتخملا ىلعو : يكبسلا نبا مالك )٦(
 .٣٢١٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا .يلحملا لالجلا مالك يقابلاو . كيلع وأ كل



  

 + ٭ ٭

 الف هرمأ الب ريغلا قح يف دقع يلوضفلا عيب :لدتسملا لوقي نأك وهو & احيرص
 حصيف دقع ىلوضفلا عيب :ضرتعملا لوقيف 6 حصي ال هامس نمل لوضفلا ءارشك حصي

 لدتسملا :يأ هبهذم لاطبا عم نكي ل وأ 3 هريغل هتيمست نع تكسيو 3 حصي هئارشك

 ةبرق هسفنب نوكي الف ثبل وه :فاكتعالا يف موصلا طرتشم لوقي نأك احيرص
 نوكي امنإ فاكتعالا اذكف ، هيلإ مارحإلا ةميمضب الإ ةبرق نوكي ال ةفرع فوقوك

 طرتشي الف ثبل فاكتعالا : ضرتعملا لوقيف ، موصلا يهو هيلإ ةدابع ةميمضب ةبرق

 مصخلا بهذمل الاطبإ اذه يف نإف { اهفوقو يف موصلا طرتشي ال ةفرعك موصلا هيف

 . موصلا طارتشا وهو ح ليلدلا يف هب حرصي ل يذلا

 لوقي نأك احيرص لدتسملا بهذم لاطبإل ابلق نوكي بلقلا يمسق نم ينانلاو
 امم لقأ هحسم يف يفكي الف ءوضولا ءاضعأ نم وضع وه : سأرلا حسم يف يفنحلا
 عبرلاب هلسغ رذعتي الف ءوضو وضع وه : ضرتعملا لوقيف ، هج ولاك مسالا هيلع قلطني
 :بئاغلا عيب يف يفنحلا لوقي نأك « مازتلالاب وأ ،ؤ)عبرلاب هلسغ ردقتي ال هجولاك

 :يأ ، ةجوزلاب لهجلا عم حصي حاكنلاك ضوعملاب لهجلا عم حصيف ةضواعم دقع
 طارتشالا يفنو : حاكنلاك ةيؤرلا رايخ هيف طرتشي ال :يعفاشلا لوقيف اهتيؤر مدع

 ."ملعأ هللاو ، ىهتنا .‘")طارتشالاب لوقي اهب لئاقلا نأل ؛ ةحصلا يفن همزلي

 هاش داب ريمأ ، ١٩ص ٤ج (رارسألا فشك) يراخبلا { ٢٤٠ ص ٢ج (يسخرسلا لوصأ) يسخرسلا )١(
 .٢٦١ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت)

 عمج) يكبسلا نبا ، ٥١٦١ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ ، ١٩ص ٤ج (رارسالا فشك) يراخبلا )٢(

 .٥١٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 ٥ج (لوصحملا) يزارلا ، ٥٧٤ص (ةرصبتلا) يزاريشلا : يفو ةمدقتملا عجارملا يف حداقلا اذه رظناو ()

 . ١: ٥ ٩ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٥٣٤٢ص ٢ج (لوصألا سئافن) يفارقلا آ ٢٦٣ ص
 ةعلط حرش) يملاسلا ، ٨٠٢ص ٣٢ج (لوقعلا جهانم) يشخدبلا ، ٧٦١ص ٣٢ج (جاهبإلا) يكبسلا نبا
 .٨٠٢ص ٤ج (لوصولا ملس) يعيطملا إ ٩٦٣٥ص ٢٦ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ، ٢٧١ص ٢ج (سمشلا
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 < > لوصألا لوصف ٭ ٭ ٭

 ةناماو رشع عباسلا لصفلا

 بجوملاب لوقلا اهسداس

 بجوملاب لوقلا حداوقلا نمو

 مازلتسا مدع رهظي نأب 30١ )ع ازنلا ءاقب عم ليلدلا ميلست وهو : يكبسلا نبا لاق

 ) 4 كنيوُم الو هلوسرلو ةدملا هتيوخ :ىلاعت هلوق هدهاشو 3 عازنلا لحمل ليلدلا

 :مكلوق حيحص : يأ ، لذألا اهنم زعألا نجرخيل : نيقفانملا لوق باوج يف

 زعألا - لم _ هلوسرو هللاو ، لذألا متنأ نكلو ، لذألا اهنم زعألا نجرخيل

 .اهنم مهاجرجأ دقو

 ينانيالف ابلاغ لتقي ام. لتق وه :لقثملا لتقب صاصقلا يف لدتسملا لوقيامكو
 ةافانملا مدع انملس :ضرتعملا لوقيف ۔ صاصقلا يفاني ال رانلاب قارحإلاك صاصقلا

 صاصقلا يضتقي '"١لقثم. لتقلا نإ :تلق مل نكلو ، صاصقلا نيبو لقثم لتقلا نيب
 .ملعأ هللاو ،(ث)ليلدلا همزلتسي ملو عازنلا لحم كلذو

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦٢ ص٣١٧.
 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) نوقفانملا ةروس ميركلا نآرقلا ٨.

 .ب نم طقاس لقنم. لتقلا نإ تلق مل نكلو صاصقلا نيبو هلوق )٣(

 :ةثالث ماسقأ ىلع هنأ نييلوصألا ركذ )٤(
 صاصقلا يف فنصملا هركذ ام هلاثمو & همزالم وأ عازنلا لحم هنأ مهوتي ام لدتسملا نم ضرتعملا جتنتسي نأ : لوألا

 .لقثملا لتقب
 عنميال لتقلا يف توافتلا :يفنحلل لاقي نأ هلاثمو ، مصخلا بهذم هنأ مهوتي ام لاطبإ ضرتعملا جتنتسي نأ :يناثلا

 ةلع نوك ملسن ال :ضرتعملا لوقيف © ةلع هنأب ضر رتعيف . هسفن لتقلا نم عنمي ال امك صاصقلا بوجو نم

 ةلعلا لي ‘ صاصقلا بوجو لطب كلذ لطب ول :لوقأ ينأ ثيحب { توافتلا وه صاصقلا بوجو مدع
 دحاو عنام ءافتنا نم مزلي الو ، هطورش نم طرش دقف وأ صاصقلا بوجو وه يذلا مكحلا مم رخآ ءيش

 .اعيمج طئارشلا وأ عناوملا ءافتنا
 هطرشف ةيرق تبث ام :لوقي نأ وحن ىلوألا يهو ، سايقلا يتمدقم نم ىرغصلا ةمدقملا نع تكسي نأ : ثلاثلا

 ةينلا هطرشف ةبرق تبث امو ةبرق ءوضولا مالكلا لصأو ث ةيرق ءوضولا :هلوق نع تكسيو ث ةالصلاك ةينلا
 .مصخلا دنع ةينلا هيف طرتشي ملو ، ةبرق ءوض ولا :هيلع دريف ، ةالصلاك

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ڵ ٧١١ص ٤ج (ماكحإلا) يدمألا ، ٦٤٢ص (يشاشلا لوصأ) يشاشلا
 نبا ، ٥١٢ص (ينغملا) يزابخلا ، ٤ ٢٠ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ٩٢٧٢ص ٢ج (دضعلا حرشب
 داشرإ) يناكوشلا 0©٦١!٤صا٤ى ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأ {©=٩٣٢ص ٤٤ ح (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا

 ۔.٤١٧١ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ، ٦٥٣ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٨٢٢ص (لوحفلا



  

 + » ٭ لوص ا لوصف < % ج

 ةناماو رشع نماثلا لصفلا

 ةبسانملا يف حدقلا اهعباس

 ىلإ مكحلا ءاضفإ ةيحالص يف هب للعملا فصولا ةبسانم يف حدقلا حداوقلا نمو

 دحاو لك يفن ةعبرألا هذه يف حدقلاو ، هروهظو هطابضنا ىفو هعرش نم دوصقملا

 '١ةأرملا :لاقي نأ مكحلا ءاضفإ ةيحالص نايب لاثم 2 اهنايب هيف حدقلا باوجو ، اهنم

 :يأ ، اهب روجفلا مدع ")لإ هئاضفإال حلاص اهحاكن ميرحت ادييأت ةرهاصملاب ةمرحملا

 لب ،كلذل احلاص سيل هناب هيلع ضرتعيف " ميرحتلا عرش نم دوصقملا وه يذلا ىنزلا
 باجيف 0 اهنع عونمملا ىلا عبطلاب ةلئام سفنلا نإف & روجفلا ىلإ ءاضفإلل حلاص وه

 ء'"'ىهتنا . مالاك ةاهتشم ريغ ريصت ثيحب اهيف عمطلا باب دسي دبؤملا اهميرحت نأي
 ٍ ٤) ملعأ هللاو

  

 )١) ةءارملا ب يف . 0

 )٢) تخعص .ال ب يف

 (٣) .ه أ ب يف .-

 )٤) (دضعتلا حرشب ىهتنملا رصتخحم) بجاحلا نبا ج٢ ص٧ ٢٦. (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 7
 ب (تومحرلا حتاوف) يراصنألا آ ٨٢٢ص ٤ج (رينملا بكركلا حرش) راجنلا نبا ، ٩١٣۔-٨١٣ص ٢ج . 2. ١

 تهت .٨١٦١ص !ج (رسمشلا ةعلط) يملاسلا {} ١٣٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢ ص١ ٢٤ ج

٤٩٧ 



 << < لوصا لوصف < < ٭

 ةئنالاو رشع عساتلا لصفلا

 قرفلا اهتماث

 امهنيب ةفلاخم ءادبإ نع ةرابع وهو & ع رفلاو لصألا نيب قرفلا حداوقلا نمو
 . ١ - ( .إ . . . . .

 :ليقو 1 ١ عرفلا يم وأ لصألا يم ةضراعملا لإ عجار وهو : يكبسلا نبا لاق 6

 'ث'؛ءادبإ عرفلا وأ '"”:يأ حلصألا ىف ةضراعملا وهو لوألا ىلع هنأل ""اعم امهيلإ

 .اعم نيتيص وصخلا ءادبإ يناثلا ىلعو ، مكحلا نم اعنام لعجت

 ءوضولا يف ةينلا :يعفاشلا لوقي نأ هيقشب لوألا ىلع هلاثم :يلحملا يلالجلا لاق
 لصألا يف ةلعلا نأب يفنحلا ضرتعيف ، ثدح نع ةراهطلا عماجب مميتلاك ةبجاو
 عماجب ملسملا ريغك يمذلاب ملسملا داقي :يفنحلا لوقي نأاذكو ، بارتلاب ةراهطلا
 دقو ، دوقلا نم عنام ع رفلا يف مالسإلا نأب يعفاشلا ضرتعيف ، يناودعلا دمعلا لتقلا
 ءادبإ لصألا يف ةضراعملا ىمسم نم نأ مدقت ام ىلإ قرفلا ع وجرل )يدمآلا ركذ

 ۔ . . ِ ”7-- . (٦)
 . مكحلا نم عنام ءادبا عرفلا يف ةض راعملا ىمسم نمو { ةلعلا يم لديف

 اهيلع سيقملا لوصألا ددعت عنتمي لهو ‘")سايقلا يف حداق قرفلا نأ حيحصلاو

 (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نباو . ٦٧٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا لوق وهو )١(

 حرشب دوعسلا يقارم) يطيقنشلا هللادبعو « ١٧١ ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو « ١٢٢ص ٤ج

 نبا ٧ ٩ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا نييلدجلا ضعب نع يكحو ٥٤٤. ص ٢ج (دوررولا رثن

 .٩١٣ص ٢٦ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٦٢ ص٣١٩.
 .أ يف ةدايز يأ )٣(

 .ءادبإ وأ ب يف )٤)

 .ركاذلا ةملك ةدايز يلحملا حرش يف )٥(

 )٦( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص.٠ ٣٢ ، (ماكحإلا) يدمآلا ج٤ ص١٠٨.

 حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ى ٦ ص٦ ٢٧ ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هب لاق )٧(

 ريهامج نع نيمرحلا مامإ هاكحو . ١٧١ ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلاو . ٠٢٢ص !ج (يلحملا

 حيتفتب حرش) روهمجلا نع يفارقلا هاكحو & ٧٨٦۔_-٦٨٦ص ٢ج (ناهربلا) نيققحملا مظعمو ءاهقفلا
 ٨. ٠ص ٤ج (رارسألا فشك) ةيفنحلا ضعب ىلإ يراخبلا هازعو ، ٤٠٤ص (لوصفلا

 نيدلا ءالعو ، ٦٨٦ص ٢٦ج (ناهربلا) نييلوصألا نم فئاوط نع ينيوجلا مامإلا هاكح حداقب سيل : ليقو
 .١٨ص ٤ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ةيفنحلا نم نيققحملا نع يراخبلا
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 » ٭ ٭ لوصخلا لوصق < >×

 ةفاخم عنتمي :ليق ،نالوق ؟الوأ اهنم لك ىلع عرفلا كلذ ساقي نأب دحاو "اع رفل
 © اقلطم زوجي :ليقو ٢ ادحاو لولعمل نيتلع زاوج ىلع ولو كلذ يف ثحبلا راشتنا

 '‘)زصأ نيبو ع رفلا نيب قرف ول ددعتلا زاوجب لوقلا ىلعو ،‘")راشتنا لصحي ال دقو

 . )د دوصقملا اهعمج لطبي هنأل اهيف حدقلا يف ىفك اهنم دحاو

 اهعومجمب قاحل إلا دصق نإ يفكي :ليقو ؤ 'اهنم لك لالقتسال يفكي ال :ليقو

 يفف اهعيمج نيب ضرتعملا قرف ثيحو ""اهنم لكب دصق اذإ ام فالخب هلطبي هنأل
 دوصقملا لوصحل يفكي :ليق ئ نالوق دحاو لصأ باوج ىلع لدتسملا راصتقا

 6 77 عفدلا همزليف عيمجلا مزتلا هنأ يفكي ال :ليقو ئ اهنم دحاو نع عفدلاب

 3 . ملعأ هللا و , )٩( ىهتنا

  

 .ع رفلا ب يف )١)

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق ج٦٢ ص٢٢٠.

 يقارم) يطيقنشلا هللادبع هب لاقو « ٢٢ ٠ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا هاكح )٣(

 ١٥. ٥ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريما ٢ ص٦ ٤ ح (دوعسلا

 .لصألا ب يف )٤(

 ٢٢٠. ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ) ( ٥

 )٦( (عماوخجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا :رظناو ، ٥٨٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هب لاق ج٢
 ص . ٣٢ (دوررولا رثن) طيقنشل دلا ح ج٢ ص٦ ٥٤٤.

 )٧( (دوروذلا رثن) يطيقنشلا نيمألاو « ١٢٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٢
 ص٤٧ ٥.

 (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريمأو ١ ٢ ٢٣ ٤ ص ٢ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا نيلوقلا اكح ) ( ٨

 .٨٤٠٥ص ٢ ج (دورولا رثن) يطيقنشلاو ©.٦٠٥١ص ج

 .ه أ ب يف (٩)

 يفارقلا ، ٨٢٣ص ٢ج (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا :يفو ةقباسلا عجارملا يف حداقلا اذه رظناو )١٠(
 ثحابم) يدعسلا .د آ ٢٠٣ ص ٤ج (تانيبلا تايالا) مساق نبا ؟ ٨٩٥٤ص ٨حج (لوصالا سئافن)

 ۔٦٦٦ص (ةلعلا



 _..كتقعتكح
 < > لوصا لوصف « < ٭

 ةناماو نورشعلا لصفلا

 عضولا داسف اهعسات

 هلعجو لدتسملا هادبأ يذلا ليلدلا نوكي ال نأ :وهو عضولا داسف حداوقلا نمو

 احلاص نوكي لب ، هيلع مكحلا بيترت ىف هرابتعال ةحلاصلا ةئيهلا ىلع هسايقل ةلع

 { فيفختلا ىلع ظيلغتلا بجومب لالدتسالاك كلذو ، هضيقن وأ مكحلا كلذ دضل
 بساني ةيانجلا مظع نإف & ةدرلاك هيف ةرافك الف ةميظع ةيانج ادمع لتقلا :كلوقك

 عيسوتلا يضتقي امي لالدتسالاكو ئ ةرافكلا بوجو ١) )مدعب هفيفخت ال مكحلا ظيلغت

 ىلع تناكف ةجاحلا عفدل قافتالا هجو ىلع تبج و ةاكزلا :مهلوقك & قييضتلا ىلع
 ؛ قيضملا ةجاحلا عفد بساني ال عسوملا يخارتلا نإف ، ةلقاعلا ىلع ةيدلاك يخارتلا
 اهيف دجوي مل :ريقحلا ءيشلا ةاطاعم يف لاقي نأك هسكعو يفنلا نم تابثإلا يقلتكو
 . ريقحلا ريغ يف امك عيب اهب دقعني الف ىضرلا ىوس

 نوك عضولا داسف نمو ، همدع ال داقعنالا بساني عيبلا طانم وه يذلا ىضر لاف

 كلذ يف مكحلا ضيقن يف عامجإ وأ صنب هرابتعا تبث لدتسملا سايق يف عماجلا

 اسجن هروس نوكيف بانوذ عبس رهلا :ةيفنحلا لوق صنلا يذ عماجلا لاثم « سايقلا
 ثيدحلا يف درو ثيح ةراهطلل ةلع عراشلا اهربتعا ةيعبسلا :لاقيف ‘ بلكلاك

 يف سأرلا حسم يف ةيعفاشلا لوق عامجإلا لاثمو ،‘!{رسجنب سيل عبس رونسلا
 ل اقيف  راتيإلا هيف بحتسي ثيح رجحل اب ءاجنتسال اك هراركت بحتسي : ءوض ولا

 .'"لعأ هللاو ، راركتلا هيف مزلي الف اعامجإ ةدحاولا ةرملاب قداص راتيإلا :مهل

 .دعب ب يف )١(

 لاق 3 توريب - رداص راد ، ٧٢٣ص ٢ ج (لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا )٢(

 ٧١. ص ٢٦ج (ريغصلا عماجلا) حيحص ثيدح :يطويسلا
 ضارتعا وهف عضولا داسف امأو :ىسخرسلا لاق . ةرث؛وملا ةلعلا ىلع دساف ضارتعا عضولا داسف نأ ىلإ فانحألا بهذ )٢(

 مولعمو مكحلل بجوم للا تنب امن ةلعلا 1 نإف 3 -- نك ال ترد هنأل ةرثؤملا ةلعلا ىلع دساف
 ٥ ٢٣٢ص ٢ج (يسخرسلا لوصأ) ىسخرسلا . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف عضولا داسف ىوعد زوجي ال هن
 هاش داب ريمأ { ٤٥٢صو ء ٢٤٣ ص .يريس ةيشاح) يريمزاألا ‘ : ٤ جح (رارسألا فشك) يراخبلا

 ٢ج (عمللا حرش) يزاريشلا :رظناو ، ٦٤٣ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٨٢ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت)

 ٥ ٠٦٢ص ٢ج (دضعلا حرشي يهتنملا رصتخم) بجحلا نبا ، ١٣٩ص ٣ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا « ٨٢٩ص
 ىضترملا نبا :{ ٩ ٩ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ١٢٢٣ص ٦ ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا

 ٢ج (رسمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ١٤٢)ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا « ٥٤٧ص (لوصولا جاهنم)
 ٠ ٧-٧٠٧. ٥ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د ، ٧٨٢ص (هقفلا لوصأ ةركذم) يطيقنشلا « ٨١١ص



  

 ةنالاو نورشعلاو يداحلا لصنقلا

 رابتعالا داسف اهرشاع

 باتكلا نم ايعرش اليلد ضرتعملا يدبي نأ : وهو « رابتعالا داسف حداوقلا نمو

 كلذ يف لدتسملا نعطي نأ هباوجو ، لدتسملا سايقل اضراعم عامجإلا وأ ةنسلا وأ

 هدنس يف نعطي نأب « داحآلا ربخك هيف نعطلا حصي امم ناك نإ هسايقل ضراعملا ليلدلا

 وأ ا لوالا هليلد ملسيو ، ناطقاستيف ، هريغ صنب هل ةضراعملاب وأ هوحن وأ لاسرإب

 باجأ نإف ، ةرتاوتم ةنس وأ ةيآك هيف نعطلا حصي ال امم ناك نإ هسايق قفاوي امم هلوأتي

 مل نم لوق هلاثم 3 حدقلا نم هسايق ملس هوجولا هذه نم هجوب هسايق نع لدتسللا

 حبذك هيلع مسي مل نإو لحيف هلحم يف هلهأ نم حبذ وه :حبذلا يف ، ةيمستلا طرتشي

 اوفكأت الو :ىلاعت هلوقب ضراعم سايقلا اذه :ضرتعملا لوقيف ةيمستلا يسان

 ناثوألا ةدبع حبذب لوأتم كلذ ناب :لدتسملا بيجيف "ه كلع هتلآ سآ ركذي رلاتم

 حجر نإ اذكو ،'"مسي مل وأ ىمس نمؤملا بلق ىلع هللا ركذ : - ةلي _ هلوق ليلدب
 ةيالل صصخم هيلع عمجب وهو ، يسانلا ىلع اسيقم هنوكل ةيآلا رهاظ ىلع سايقلا
 © قرفلا ىوعد ليبق نم وهف يسانلاو دماعلا نيب اقراف ضراعملا رهظأ نإف ، قافتاب
 نم طرش لالتخا ىوعد ضارتعالا اذه يفو :جاهنملا بحاص لاق « هنايب رم دقو
 .ملعأ هللاو ،‘‘ىهتنا ،'"١صنلا ةمداصمل ةلعلا طورش

 )١( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس ميركلا نآرقلا ١٢١.
 )٢( ثيدح (طسرواألا مجعملا)يناربطلا . ملسم لك مف ىلع هللا مسا ظفلب يناربطلا هجرخأ ثيدحلا ٤٧٦٩ ©

 ج٥ صن٤ ١٧ لحت نمم وهو ةيمستلا كرت نم باب ، حئابذلاو ديصلا باتك (ىربكلا نتسلا) يقهيبلاو إ
 ث هتحيبذ ج٩ ص٠ ٢٤ ، ثيدح (ريبكلا عماخجلا) يطويسلا هدروأو ٢٩٨٣ ، ج٥ ص١٧٤ ، ثيدح

 (ليلغلا ءاوا) ينابلالا - فيعض ج٨ ص١٦١٩.

 ةمادق نبا ، ٨٢٩ص ٢ج (عمللا حرش) يزاريشلا :رظناو ، ٧ ٥٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا )٢(
 نبا © ٩٠ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ع ٠ ص ٣ج (رظانلا ةضور)

 ‘٨٩٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ڵ ٢٢ ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 ،٦٣٢ص ٢ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٤٥٣ص ٢ج (يريمزالا ةيشاح) يريمزالا
 .د & ٥٨٢ص (هقفلا لوصأ ةركذم) يطيقنشلا ، ٧٠١١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
 ٠ ٧. ٥ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا

 .ه أ ب يف )٤(
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 < »;< > لوصا لوصف < < <

 ةناماو نورشعلاو يناثلا لصفلا

 فصولا ةيلع عتم رشع يداحلا
 حيحصتب ةبلاطملا ىمسيو & لدتسملا هادبأ يذلا فصولا ةيلع عنم حداوقلا نمو

 اهكلاسم نم كلسم ةلعلا هنوك لدتسملا تبثي نأ حداقلا اذه باوجو { ةلعلا

 لدتسملا كسمت ىلإ لاحلا ىدأل الإو هلوبق حصألاو : عماوجلا عمج يف لاق ، ةمدقتملا
 ام لك عنمب راشتنالا ىلإ هئادأل لبقي ال :ليقو &‘١)عنملا هنمأل فاصوألا نم ءاش ام

 لصألا يف روكذملا فصولا دوجو عنمي نأ :وهو رخآ ع ون هنمو "تيلع ىعدي
 بجوف !موصلا يف روذحملا عامجلا نع رجزلل تعرش ةرافكلا :لاقي نأب اقلطم

 نعارجز عرش هنإف دحلاك ، عامجلا ريغب هموص دسفأنم مزلت الف هب اهصاصتخا

 نع رجزلل تعرش ةرافكلا نأ ملسن ال انأب : باجيف ، هب صتخم وهو انز عامجلا
 رابتعا لدتسملا نيبي نأ هباوج و ، اقلطم هيف راطفإلا نع ارجز لب هصوصخب عامجلا
 عراشلا نأب ةرافكلا يف عامجلا رابتعا نيبي نأك ، ةلعلا يف فصولا ةيصوصخ
 رخآ ع ون عنملا نمو ، اذه وحنو ، هعامج نع لئاسلا اهب باجأ ثيح هيلع اهبتر
 ةعفنم ىلع دقع ةراجإالا :لدتسملا لوقي نأك لصألا مكح عنم ىمسيو - اضيأ -
 لاق . هب يهتني لب توملاب لطبي ال حاكنلا نأب : باجيف { حاكنلاك توملاب لطبتف

 اعطق نوكي ال :ليق بهاذم لدتسملل اعطق باوجلا اذه نوك يفو : يكبسلا نبا

 .'")لصألا مكح توبث ىلع سايقلا فقوتل هل

 نبا ١ ٥ ٢٣ ٤6 ص ٢ج (لوصاألا ةارم) اورسخ النمو ح ٠ ٤ ٥ص ٧ج (طيحلملا رحبلا) يشكرزلا هراتخاو ) ( ١

 ٦٢. ٠ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د ح ٣٢ ٥ص ؟ ح (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا

 (ةنعلا ثحابم) يدعسلا .د & ٣٢ ٥ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا هاكح )٦٢(

 .٠٢٦ص

 ىلع يريمزألا ةيشاح) ، يريمزألاو ، ١٦١ ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هححص )٣(
 (رينملا بكوكلا حرش) رثكألاو ةلبانحلا هباحصأ نع راجنلا نبا هاكحو ، ٢٥٣ ص ٢ج (لوصألا ةآرم

 حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٢٨٤ص ٣ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا :رظناو ، ٢٧٤٢ص ٤ ح
 راجنلا نبا ، ٢٥٣ ص ٢ج (لوصاألا ةآرم ىلع يريمزألا ةيشاح) يريمزألا آ ٦٢٢ص ٢ج (يلحملا
 ٢٣. ٠ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ٢؟٧٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش)



  

 رگرگرت + > =

 8٠ هريغ ىلإ هددصب وه يذلا عرفلا مكح تابثإ نع لاقتنالا لجأل نوكي : ليقو
 ءاهقفلا رثكأ هفرعي ارهاظ ناك نإ هل اعطق نوكي : ىنيارفسإالا قاحسإ وبأ لاقو
 هيف يذلا ناكملا فرع هيف ربتعي :يلازغلا لاقو ،'"أءهصاوخ الإ هفرعي الام فالخب
 هنأل عمسي ال : يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لاقو ،‘ُالوأ "هب عطقلا يف ثحبلا

 ىتأ نإ فالخلا اذكو «'ة"يدمآلاك بجاحلا نبا هنع هاكح & دوصقملا ضرتعي مل

 هل مأ كلذب ضرتعملا عطقني له هنع ضارتعالا عفدو هسايق ةحص ىلع ليلدب سسئاقلا
 ؟'ة)ىرخأ ةرم ليلدلا كلذ ضرتعيو دوعي نأ

 عطقني : ليقو '"احيحص ليلدلا نوكي ال دق هنأل كلذ هل نأ مهضعب راتخا

 .ملعأ هللاو ،دوصقملا نع ضارتعاب هجورخ ضرتعي نأ هل سيلف
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 يلحملاو ، ٧٠٤ص ٧ج (طيحملا رحبلا)يشكرزلاو ، ٢٨٤ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا هاكح )١(
 © ٢٧٤٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٦٢٣ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش)
 .٩٦٠١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو

 )٢( ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا ٨٠ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٧١ ص٤٠٧.

 .ةطقاس ب يف هي )٢٣(

 )٤( ج (ماكحإلا) يدمآلا هنع هاكح ٤ ص٨٠  2(دضحعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ج٧ ص٤٠٧ {

 (لوحفلا داشرإ) يناكوشلاو ص٢٣١.
 يناكوشلا ، ١٢٦٢ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ، ٠٨ص ٤ج (ماكحإالا) يدمآلا )٥(

 .١٣٢ص (لوحفلا داشرإ)

 :يلازغلا لاقو ، ارهاظ ناك نإ ذاتسألا لاق اهثلاث آ بهاذم لدتسملل اعطق هنوك يفو : يكبسلا نبا مالك )٦(
 عمج) يكبسلا نبا . يلحملا مالك يقابلاو ، عمسي ال يزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو ، ناكملا فرع ربتعي
 ٢٢. ٧ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا

 .٧٢٢ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هراتخا ()

 )٨( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا هاكح ج٦٢ ص٢٢٧۔



 و
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 هناماو نورتحلاو ثلاثلا لصفلا

 حداوقلا نم رشع يناثلا

 طباضلا فالتخا

 ادوجو عماجلاب هيف ةقثلا مدعل ع رفلاو لصألا يف طباضلا فالتخا حداوقلا نمو

 لتقلا يف اوببست :لتقلاب روزلا دوهش ىف لاقي نأ :هلاثم ، ىتأيس امك "ةاواسم وأ

 لصالا يف طباضلا "!نأب ض رتعيف « لتقلا ىلع هريغ هركملاك صاصقلا مهيلع بجيف
 دوصقملا ىلإ ءاضفإلا يف اكرتشا نإو ؟امهنيب عماجلا نيأف ةداهشلا عرفلا يفو هاركالا

 عماجلا نإ : لاقي نأ هباوج و ، كلذ يف لصألا طباضل عرفلا طباض ةاواسم نياف

 طبضنم وهو ، مدقت اميف لتقلا ىف ببستلاك نيطباضلا نيب كرتشملا ردقلا امهنيب
 لصألا يف طباضلا ءاضفإل واسم دوصقملا ىلإ ع رفلا يف طباضلا ءاضفإ ناب وأ ، افرع
 نإ :لاقي نأب باوجلا حصي الو :")لاق ، مدقت اميف سفنلا ظفحك دوصقملا ىلإ
 اعلا يف امك يغلي دق امهنيب توافتلا نأل مكحلا يف يغلم نيطباضلا نيب توافتلا
 .'٠)دبعلاب لتقي ال رحلا يف امك ىغلي ال دقو. لهاجلاب لتقي

 اهمدقمو & نايرجلا نع ةلعلل عنملا ىلإ ةعجار اهلك تاضارتعالا نأ ملعاو

 عمسيالو ، لامجإ وأ ةبارغ هيف ناك ثيح ظفللا ريسفت بلط :وهو & راسفتسالا

 ىلع نأ حصألاو « تنعتلا نم اعون نوكي هنأل ؛ كلذ ريغ يف ضرتعملا ضارتعا
 .")كلذ مدع لصألا نأل ؛ لمجم وأ بيرغ ظفللا نأ نيبي نأ ضرتعملا

 .ةزمه ريغ نم ةاواسمو أ يف )١(

 .نأ ب يف )٢)

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا دصقي ج٢ ص٠ ٣٣.
 )٤( (ماكحإلا) يدمآلا :رظناو آ ٠٣٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٤ ص0١٠٨

 نبا ، ٣١٤ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٧٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا
 (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا ج٤ ص٤ ٣٢ ، (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ص٢٣١.

 بجاحلا نباو ، ٤٧ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلاو ، ٠٣٩ص ٢ج (رظانلا ةضور) ةمادق نبا هب لاق ()

 ؛١٣٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو « ٨٥٢ص ٢٦ج (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخ)
 يماسلاو آ ١٣٢ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٧٩٢ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو

 .٦٥١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش)



  

 ٭٭ ٭ ٭ لوصخا لوصق <> ×

 لامجإلاب ضرتعملا فلكي الو 3'٠هليلد رهظيل امهمدع نايب لدتسملا ىلع : ليقو
 :لوقي نأ كلذ نايبب ع ربت نإ هيفكيو ، هيلع كلذ رسعل ظفللا تالمتحم يواست نايب

 ةبرق ءوضولا :لدتسملا لوقي نأ لامجإلا يف ضارتعالا لاثم ، امهتوافت مدع لصألا

 ةصوصخلا لاعفألا ىلعو ةفاظنلا ىلع قلطي ءوضولا نأب ض رتعيف 7 ةينلا هيف بجتنف

 ريسفت ىلإ كل جاتحي لمجب وهف

 لاعفألا يف ةيعرشلا هتقيقحو { اهقئاقح ظافلألا يف لصالا نأب بيجيف

 نيح ضري مل ليألا نإ :لدتسملا لوقي نأ ةبارغلا يف ضارتعالا لاثمو .ةصوصخلا

 م ىنعم امو ؟ليألا ىنعم ام :ضرتعملا لوقيف ، ديسلا ةسيرفك هتسيرف لحت الف لكأ
 ل ض ري ملو 8 بلكلا ليألا : الئاق بيجيف ؟ديسلا ام و ؟هتسيرف ىنعم امو ؟سضري

 .بئذلا ديسلاو & هديص هتسيرفو 3ملعي

 نم ناكلالإو ةغل هل حلصي امي هرسفي نأ بجيف هرسف اذإ هنأ ملعاو :دضعلا لاق
 .ىهتنا .'")قحلا راهظإ نم ةرظانملا هل تعضو امع ٢) )ج رخيف © بعللا سنج

 ،القن وأ ازاجم وأ ةقيقح هيف هلامعتسا زوجي :يأ ةغل هل حلصي امب :هلوق :دعسلا لاق

 نأ بجي هنأ دارملا سيلو 3 هيف هلامعتسا يف ةغللا لهأ صخري "ثام نوكي ةلمجلابو

 .''١ملعأ هللاو ")ىهتنا .')رهظأ ناكل افرع وأ ةغل : لاق ولو ، يوغللا هانعم نوكي

 )١() ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا هاكح ٢ ص ٣٢٣١ . (طيحملا رحبلا) يشكرزلا : رظنيو ج٧

 ص٢٩٧.

 )٦٢( !ج (يهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش) دضعلا 3 جرخف دضعلا حرش يفو 0 نيتخسنلا يف اذك ص٢٥٩.

 .قباسلا عجرملا ( ٢)

 )٤( ح (يهتنملا رصتخم ىلع دعسلا ةيشاح) دعسلا . ثيحب دعسلا ةيشاح يفو © نيتخسنلا يف اذك امم ٢

 ص٢٥٩.

 .قباسلا عجرملا ))

 .ه ا ب يف ) ( ٦

 سيلو 6 اهشيج ةعيلط هنأل ز ارظن تاضارتعال ١ نم - راسفتسالا - اذه دع يف نا ملعاو : يشكرزلا لاق ) ( ٧

 وه لب ليبقلا اذه نم سيل راسفتسالاو ، لدتسملا مالك هب شدخي امع ةرابع ضارتعالا ذإ { اهماسقأ نم
 .٨٩٣ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . لاؤسلا هيلع هجوتيل هل نييو دارملا فرعي
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 < < < لوصخلا لوصق « <

 هناماو نورشعلاو عبارثا لصفلا

 ميسقتلا حداوتلا نم رشع ثلاثلا

 - نيرمأ نيب اددرتم ليلدلا يف دروملا ظفللا نوك : وهو 0 ميسقتلا حداوقلا نمو

 : .دارملا رخآلا فالخب ع ونمم امهدحأو « ءاوسلا ىلع - الثم

 ل هنأل دري ال :ليقو © هعم ليلدلا مامت مدعل ١ دورو راتخملاو : ىكبسلا نبا لاق

 (٣) ٤ ا هلا )٢)ل . .۔
 . د رمل صر رعي

 قح امهدحأ '""نالامتحا لدتسملا ظفل يف نوكي نأب :ميسقتلا ")انخيش فرعو
 رخآلا نع توكسلا عم امإ الطاب هنوكل نيلامتحالا دحأ ضرتعملا عنميف ، لطاب رخآلاو
 لدتسملا لوقي نأ هلاثمو ، اضيأ - هرضي ال هنأل هميلستل ضرعتلا عم وأ ، هرضي ال هنأل
 ةيناودعلل صاصقلا هيف بجي يناودع دمع لتق : مرحلا ىلإ أجتلاو ادمع لتق نميف
 ءاجتلالا وه يذلا عناملا دوجو عم كلذل ببس ةيناودعلا نأ ديرت نأ امأ :ضرتعملا لوقيف

 :ليقف ضارتعالا اذه لوبق يف فلتخاو :لاق نأ ىلإ ، عونمم لوألا نإف هنود وأ مرحلا ىلإ
 لطابلا ىنعملا نوكي نأ زاوج هرضي ال ل دشسملا مالك يلمتحم دحأ ل اطبإ نأل لبقي ال

 دارم نيعتي هب ذإ هلوبق راتخملاو :بجاحلا نباك ردبلا لاقو :لاق مث ، لدتسملا دارم ريغ
 زجع امبرو « لدتسملا ىلع قييضت هيفو ليلدلا مده يف لخدم هل - اضيأ - و ، لدتسملا
 ءلدتسملل امزال ضرتعملا هلطبأ يذلا هجولا كلذ نوكي نأ طرشب نكل ليلدلا ميمتت نع

 .ملعأ هللاو ، ىهتنا ،")لدتسملا سايق ىف هحدق مدعل عمسي "» امزال نكي م اذإ اماف

 © ٥٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلاو 2 ٢٦٢ص ٢ج (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هراتخاو )١(
 .٢٥٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو

 .ضراعي ب يف ) ( ٢

 ۔٢٥٢ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٣٣٢ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا هاكح )٣(

 .يملاسلا مامإلا يأ )٤(

 .يف ةدايز ب يف ) ٥)

 ١٦١. ٠ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا . الف ةعلطلا حرش يفو نيتخسنلا يف اذك )٦(

 (دضعلا حرشب يهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا :رظناو ، ١٦ ٠-٩٥١ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا )٧(
 رحبلا) يشكرزلا 6©١٨صو٤ا ج (ماكحإلا) يدمآلا © ٥٢ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا © ٢٦٢؟ص ٢ج

 { ٤٥٥ص ٢٦ج (دورولا رثن) يطيقنشلا & ١٣٢٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا « ٣١٤ص ٧ج (طيحملا

 ٠ ٧. ٤ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د
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 نأ ملعا :لوقنف هقحاولو هطورشو هناكرأو سايقلا ىلع مالكلا اهب يفوتسن

 نم سيل :ليقو 6``ه رسكلا يلأ اوئيَتعاف » :ىلاعت هلوقل "!نيدلا نم سايقلا
 هنأل كلذك سيل سايقلاو رمتسم تباث وه ام ىلع عقي امنإ نيدلا مسا نأل ؛'"!نيدلا
 هريغ ليلد ةلأسملل نكي مل ناب نيعتي ثيح نيدلا نم وه :ليقو 3 هيلإ جاتحيال دق

 افالخ _ اضيأ - هقفلا لوصأ نم وهو هيلإ ةجاحلا مدعل نيعتي مل اذإام فالخي

 ىلاعت هللا نيد هنإ :لاقي سايقلاب تبانلا مكحلاو (-)هنم سيل :لاق ثيح نيمرحلا مامإل

 - ةي - هلوسر هلاق الو ىلاعت هللا هلاق : لاقي نأ زوجي الو ، ىناعمسلا هلاق هعرشو

 .')رص وصنم ال طبنتسم هنأل

 وهو ، بجاوب قلعت اذإ نيدلقملل ةبسنلاب نيدهتجملا ىلع ةيافك ضرف سايقلا نإ مث

 :نامسق وهو ، هريغ اليلد دجي ملو ةعقاو يف هيلإ جاتحي دهتجب لك ىلع نيع ضرف

 يلجلاف '"'حضاوو يفخو يلج :ماسقأ ةثالث :ليقو ، هلحم يف مدقت امك يفخو يلج
 ىلوالا سايق يلجلا :ليقو ، امهنيب حضاولاو ، هبشلا يفخلاو ، نيمسقلا يف مدقت ام

 ميتيلا لام قارحإ سايقك يواسملا حضاولاو ، ميرحتلا يف فيفأتلا ىلع برضلاك
 امك ابرلا باب يف ربلا ىلع حافتلا سايقك نودألا يفخلاو & ميرحتلا يف هلكأ ىلع
 هتلع رابتعاب مسقني مث ، يواسملاك ىلوألاب قدصي يلجلاف لوألا ىلعو &‘٨هانمدق
 مرحي :كلوقك احيرص ةلعلا هيف تركذ ام :وهو ةلعلا سايق لوألا نيمسق لإ

 )١( ص ٢ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا وبأ هب لاقو ٢٤٣ ، (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نباو ج٢
 ص٢٣٧ « (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ينايورلاو ج٧ ص١٧١.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس ميركلا نآرقلا ٢.
 )٣( (دمتعملا) ليذهلا يبأ نع نيسحلا وبأ هاكح ج٢ ص٤ ٤ ٢ (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص٣٢٢.

 )٤( (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو ، ٨٣٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٧٢ ص١٧١.

 ، ٨٣٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٨٦١صو ٩٦٢٧ص ١ ج (ناهربلا) ينيوجلا ()
 ۔٧٢)ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 )٦( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٢٩.

 عمللا يف هتدجو يذلا نكل إ ٩٤ص ٧ج (طيحملا رحبلا) يزاريشلا قاحسإ يبأ نع لوقلا اذه يشكرزلا ىكح )٧(

 .١٠٨ص ٢٦ج (عمللا حرش) 0 ٥٩ص (عمللا)يزاريشلا . يفخ و يلج نيمسق ىلإ ةلعلا مسق هنأ هحرش يفو
 )٨( ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا هاكح ٣٤٠ ، (ةلعلا ثحابم) يدعسلا روتكدلاو ص٥٦.
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 عرفلاو لصألا نب هيف عمج ام : وهو ةلالدلا سايق ىناثلاو ) هراكسال رمخلاك ذيبنلا

 لكو { ةلعلا ىلع لدي ةنالنلا هذه نم الك ناف 0 اهمكحب وأ اهرثأب وا ةلعلا مزالب

 ةلعلا مزالب ليلعتلا لاثم ، ةوقلا يف هلبق يذلا نود روكذملا بيترتلا ىلع اهنم دحاو
 لاثمو ، راكسإلل ةمزال يهو ةدتشملا ةحئارلا عماجب رمخلاك مارح ذيبنلا :لاقي نأ

 مثإلا عماجب ددحم لتقلاك صاصقلا بجوي لقثم. لتقلا : لاقي نأ اهرنأب ليلعتلا
 : لاقي نأ اهمكحب ليلعتلا لاثمو ، يناودعلا دمعلا لتقلا يه يتلا ةلعلا رثأ وهو
 ثيحا 'كلذ يف مهيلع ةيدلا بوجو عماجب هب نولتقي امك دحاولاب ةعامجلا عطقت

 .ةيناثلا يف لتقلاو ، ىلوألا ةروصلا يف عطقلا يه يتلا ةلعلا مكح وهو دمع ريغ ناك

 قراف ال نأ عماجب هعنم يف هيف لوبلا ىلع دكارلا ءاملا يف هبصو ءانإ يف لوبلا سايقك
 ' ىهتنا ،'"×")دكارلا ءاملا يف لوبلا نع ىهنلا ثيدحب تباثلا عنملا دوصقم يف امهنيب

  

3 
 .ب نم ناتطقاس كلذ يف )١( ىت

 .هجيرخت مدقت )٢( اهن
 يونسألا ، ٤٢٢ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ١٢١ص ٥ج (لوصحملا) يزارلا :رظناو (7}) م
 رثت) يطيقنشلا 36 ١١١ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يماسلا .> ٢٣٢٧-٢٧٦١ ٤ص (لوصاألا دئاوز) <

 .٨٥٥ص ٢ج (دورولا

٥٠٨ 



  

 ركذ انلفغأ و ، سايقلا باتك يف اهماكحأو ةيعرشلا للعلا ىلع مالكلا انيفوتسا دق

 نيبو اهنيبو ، نييعرشلا ببسلاو ةلعلا نيبو ، ةيلقعلا ةلعلاو ةيعرشلا ةلعلا نيب قورفلا

 نم ريثك يف اهيلإ جايتحالل رومألا هذه ركذ نم دب الو ، ببسلا نيبو هنيبو ، طرشلا
 :لوبقلاو ةناعإلا هللا نمو ، لوقنف سانلا نم ريثك ىلع اههابتشاو ماكحألا

 :هوجو ةسمخ نم نوكي هنإف ةيعرشلا ةلعلاو ةيلقعلا ةلعلا نيب قرفلا امأ

 ةلع ةكرحلاك كلذو ، اهب للع يذلا مكحلل ةبجوم ةيلقعلا ةلعلا نأ :")لوألا

 يهف ةيعرشلا ةلعلا كلذك الو اكرحتم هنوكل ةبجوم يهف ، اكرحتم اهلحم نوكل

 الو ، دحلا بوجول ةرامأ ىنزلا نإف 5 هيلع لدت ةرامأ يه امنإو ، اهلولعمل ةبجوم ريغ

 .هيف ةكرحلا دوجو درجمب اكرحتم ءيشلا نوكك ىنزلا دوجو درجمب دحلا دجوي
 هتبجوأ يذلا مكحلا ملعي نأ دعب الإ ملعت نأ حصي ال ةيلقعلا ةلعلا نأ :يناثلا هجولا

 ولو ينازلا ىنز ملعن دق اننأ ىرت الأ ، اهيلع ليلدلاو اهتابثإ ىلإ قيرطلا وه اهكح نأل
 .هيلع دحلا بوجو ملعن مل

 توبثو اهدوجو نوكي لب اهل اهلولعم قرافت ال ةيلقعلا نأ : ثلاثلا هجولاو
 هيلع يه امل اهلولعم بج وت اهنأل ؛ تقولا فالتخا حصي ال دحاو تقو يف اهلولعم

 يف نأل لاحم كلذو ، اهتاذ يف هيلع يه امع تجرخ اهنع ىخارت ولف ، اهتاذ يف
 .اهتاذ بالقنا

 ىوس طرش ىلع لولعملا اهباجيإ يف فقوتت ال ةيلقعلا '"اةلعلا نأ :عبارلا هجولاو

 اهتفص ىلع اهلوصحل طرش وه امنإو ، اهباجيال طرشب سيل اهدوجوو اهدوجو
 نكي مل كلذ ريغ طرش ىلع تفقوت ولف « اهبجوم بجوي اهلجأل يتلا هاضتقمل
 .اهسنج بلق كلذ يفو 0 اهتاذل هل اهباجيإ

 اذه يف ءاج عوبطملا باتكلا يف هنكل تانايدلا لوصأ يف ةمتاخلا دعب نيتخسنلا يف هعضوم هيبنتلا اذه )١(

 .باتكلا رخآ يف هثحب مث & كلذ لبق هركذ لفغأ هنأ فلؤملا ركذ دقو 3 ماقملاب بسنأ وهو ، عضوملا
 .ىلوألا أ يف )٢(

 .ةيلعلا ب يف )٣(
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 تايلقعلا يف حصت ع رف ىلإ ىدعتت ال يتلا يهو ةرصاقلا ةلعلا نأ :سماخلا هجولاو

 يفو ، هريغ يف كلذ حصي الف 5 هتاذل ملاع وه : لاقيف ، هتاذل املاع ىلاعت هنوك ليلعتك
 .''ملعأ هللاو ، هلحم يف مدقت يذلا فالخلا ةيعرشلا للعلا يف ةرصاقلا ةلعلا ةحص

 ةلعلا نأ :لوألا :'"»وجو ةنالث نم ملعيف نييعرشلا ببسلاو ةلعلا نيب قرفلا امأو

 يف الصاح ناك دلجلل ةلع ناك امل ىنزلا نأ ىرت الأ « تتأ امنيأ مكحلا لاحم صتخت

 وحنو ،صاصقلا يف ةلع لتقلا كلذكو ، دولجملا وه ينازلا مسجلا :يأ ،دلجلا لحم
 سيلو ةالصلل ببس ةالصلا تقو لوخد نإف ، ببسلا يف كلذ مزلي الو « كلذ

 دقو 5 اهيف الصاح سيلو اهل ببس ةاكزلا تقو كلذكو « ةالصلا لحم يف الصاح
 اهلحمو ، موصلا بوج و ببس اهنإف لالهلا ةيؤرك مكحلا "هلحمب ببسلا صخي
 .لمأتيلف ، رظن هيف يدنعو ،‘؛لوصألا جاهنم يف اذك ، دحاو

 اهيف رمتسي ال :يأ « ببسلا فالخ رركتلا مزلتست ال ةلعلا نأ : يناثلا هجولاو

 ركتيف ةالصلا تقوك ببسلا فالخب رركتت ال اهنأ رثكألاو رركتت دق لب رركتل
 .هببسم رركتب

 عنم نم دنع مكحلا يف كرتشيو الإ اهيف كرتشي ال ةلعلا نأ : ثلاثلا هجولاو
 اوكرتشا ةعامج هيف كرتشا اذإ يناودعلا دمعلا لتق نأ ىرت الأ ، اهصيصخت نم
 دقف ببسلا فالخب & ههبشأ ام كلذكو صاصقلا بوجو وهو ، مكحلا يف
 يضتقي ال ةالصلا تقو لوخد نأ ىرت الأ ، همكح يف كرتشي ال نم هيف كرتشي

 لك ىلع ةاكزلا بوجو ىضتقي ال لوحلا مامت كلذكو & فلكم لك ىلع اهبوجو
 .‘ة)ه .أ هيلع لاح نم

 )١( ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٨٤٦ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ١٠٣.
 .هجولا ةملك ةدايز ب يف )٢)

 .لحمل ب يف (٣)

 ىضترملا نبا . ىضترملا نيال لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم هب دصقي فلؤملاو لوصألا نيتخسنلا يف اذك )٤(
 .٦٤٨ص (لوصولا جاهنم)

 جاهنم) ىضترملا نبا آ ٠ ٥٩ ص (ليلغلا ءافش) يلازغلا .يف نييعرشلا ببسلاو ةلعلا نيب قورفلا هذه رظنا ()
 ١٣٩. ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا .د آ ٨٤ ٦ص (لوص ولا
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 ةطساو الب :يأ ١ مكحلا يف هسفنب رثؤملا فصولا : اهنأب ةلعلا اتنخيش فرعو

 يف لتقلا ريثأتكو ، عاتمتسالا زاوج يف حاكنلا دقع ريثأتو ، كلملا يف عيبلا ريثأتك
 يه :لاق نمو ، مكحلا يف رث؛وملا ىنعمب ةلعلا نإ :لاق نم لوق ىلع اذه ، رصاصقلا

 لمشأ وهف ةمالعلاو رثؤملا فصولا لمشي فيرعت اذهف « مكحلل فرعملا فصولا
 رثؤت ةلعلا نأ وهو ، ببسلاو ةلعلا نيب قرفلا وه اذهف حيحصلا وهو ، لوألا نم
 ببسلاو 5 هريغ ةطساو الب صاصقلا بوجو يف (")لتقلاك ةطساو الب مكحلا يف

 ىلإ لصوم ةقرسلاب رمألاك ةلعلا ةطساوب الإ مكحلا يف رثؤي ال يذلا فصولا :وهو
 & قراسلا ىلع دحلا بوجول ببس رمألاف ، رومأملا لعف ةطساوب اهيف رثؤم ةقرسلا
 ىلع ةلالدلاو ، قيرطلا عطقب رمألا كلذكو اضيأ - دحلل ةلع ةقرسلا وهو هلعفو

 ، مضي ال دقو مكحلا هيلإ مضي دق ببسلا نأ رخآ هجو نمو ، كلذ وحنو دحأ لتق
 اهقراف ولف ، اهب نورقم اهمكحو الإ ةلع نوكت ال ةلعلاو 5 هقرافيو هنراقي مكحلاف
 .ه ا . الصأ ةلع اهنوك لطب

 يفتنيو ، هدوجوب مكحلا دجويف مكحلا دوجو هيلع فقوتي يذلا :وه طرشلاو

 ةحص دجوت ءوضولا دجوي ل اذإف & ةالصلا ةحصل طرش ءوض ولاك & هئافتن اب

 ىلع فقوتم هريرحتف ، رح تنأف رادلا تلخد نإ : هدبعل لاق نم اذكو 0 ةالصلا

 دوجول اطرش طرشلا نوكي دقو & لوخدلا نودب ارح نوكي الف 2 رادلا هلوخد

 عيبلا يف ةيالولاو لقعلا لوألا لاثم ، مكحلا يف اهريثأتل اطرش نوكي دقو ةلعلا
 دقعلل دوجو الو ، حيحصلا دقعلا وه ءطولا لحو عيبملا كلم ةلع نإف ، حاكنلاو

 يمس امنإو - اضيأ - اهطرشو ةلعلا لحم ىمسيو ، ةيالولاو لقعلا عم الإ حيحصلا

 ةحص فقت يتلا ةيلقعلا ةلعلا لحم هبشأ هلوصح ىلع اهدوجو فقوت امل اهنأل اهلحم

 فقو اذإ هنأل هيلع اهريثأت توبث فقو املاهطرش ىمسيو ، هدوجو ىلع اهدوجو
 طرش هنإف ناصحإلاك يناثلا لاثمو & هيلع - اضيأ - اهريثأت فقو دقف هيلع اهدوجو

 .مجرلا دح ىف ىنزلا ريثأتل

 )١( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٢ ص١٠٢.

 )٢) .رثوي ةدايز ب يف
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 ىلع هلوصح بترتي ام لك نأ :لوألا : هوجو نم طرشلاو ةلعلا نيب قرفلاو
 وهف ناصحألا ىلع "بترتي ام لك هنإف ، مجرلاك ةلعلا ىلع بترتي طرشلا لوصح

 ةلعلا ىلع بترت ام نوك وهو ، كلذ سكع بجي الو « ىنزلا يهو ةلعلا ىلع بترتم
 هنإف دلجلاك هيلع بترتت ال نأ اهماكحأ ضعب يف حصي لب { طرشلا ىلع هبترت بجي

 .طرشلا ىلع فقي ملو ، هتلع وهو ىنزلا ىلع فقو
 دحلا ىلع ثعاب هنإف ىنزلاك هل ةبسانم مكح ىلع ةثعاب ةلعلا نأ يناثلا هجولا

 هل بسانمو ، صاصقلا ىلع ثعاب بتقلا كلذكو « ةبوقع هنوكل هل بسانمو 3

 بسانم الو } مكحلا ىلع ثعاب ريغ نوكي دق هنإف طرشلا فالخب ةبوقع هنأل

 بسانم هنكل هل ابسانم الو } دحلا ىلع اثعاب سيل ناصحإلا نأ ىرتالأ "هل
 دشأ ةجوزلاب نغتسم وه نم ىنز نأل ؛ مكحلا ىلع اهثعب يوقي هنوكل ال ةلعلل
 نم بهذم ىلع ىتأتي امنإ قرفلا اذهو :لوقأو : انخيش لاق « دحلا ىلع اثعي

 الف كلذ طرتشي مل نم بهذم ىلع امأ ، ثعابلا ىنعمب نوكت نأ ةلعلا يف طرتشا
 .")قرفلا اذه حصي

 هلاوحأ بلاغ يف طرشلا نأ ببسلاو طرشلا نيب قرفلاو : جاهنملا بحاص لاق

 عيبلا ةحص يف طرش اهنإف ىضرلاو غ ولبلاو لقعلاك مكحلا ةبسانم يف للعلا يهاضي

 مكحلا لحمب صتخي طرشلا و ، كلذ هيف تبني املق ببسلاو ، كلذل ةبسانم اهيفو 5
 بلغالا يف هنإف ببسلا فالخب مجرلا وهو مكحلا لحم يف لصاح هنإف 2 ناصحالاك

 .قيفوتلاو نوعلا هبو ، ملعأ هللاو ، ")ىهتنا .(‘)مكحلا لحم نع جراخ

 .بترت ب يف )١(

 .ةطقاس ب يف هل )٢(

 .د ، ٧٤٨ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا & ١٥٥ص (ليلغلا ءافش) يلازغلا : نيقرفلا نيذه رظنا )٣(
 ١. ٨٥ص (ةلعلا ثحابم) يدعسلا

 )٤( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٨٤٧-۔٨٤٨.

 . ه أ ب يف (د)



  

 ٭ ٭ ٭ لوصخلا لوصف % <

 لالدتسالا خب سماخلا باتكلا

 هناماو نورشعلاو سماخلا لصفلا

 هماسقأو هفيرعت 2
 وأ باتك نم صنب سيل ليلد :فرعلا ىفو ،‘١\)ليلدلا بلط ةغل لالدتسالا

 يئانثتسالا سايقلاو ينارتقالا سايقلا هيف لخديف ، سايق الو ث عامجإ الو ي ةنس
 مزل تملس ىتم اياضق نم فلم لوق :وهو ، يقطنملا سايقلا نم ناعون امهو 4
 لعفلاب هيف اروكذم هضيقن وأ ةجيتنلا وهو مزاللا ناك ناف ، رخآ لوق هتاذل هنع

 وهف اركسم ذيبنلا ناك نإ ؛ يئانثتسالا لاثم } ىضارتقالاف الإو ىئانثتسالا وهف

 ركسعمب سيل وهف احابم ذيبنلا ناك نإو مارح وهف جتني ، ركسم هنكل ك مارح

 لكو ، ركسم ذيبن لك : ينارتقالا لاثمو ، حابمب سيل وهف جتني ركسم هنكل
 يمسيو ، لعفلاب ال ةوقلاب هيف روكذم وهو { مارح ذيبن لك جتني ، مارح ركسم

 ينارتقالاب يمسو نكل وهو ءانثتسالا فرح ىلع هلامتشال يئانثتسالاي سايقلا
 هلثمل ءيش مكح سكع تابثإ وهو ، سكعلا سايق هيف لخديو ، هئازجأ نارتقال
 ؟رجأ اهيف هلو هتوهش اندحأ يتأيأ : ثيدح يف مدقت امك ‘٢)ةلعلا يف امهسكاعتل

 ؟رزو هيلع ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرأ :لاق

 ليلدلا وهو '"'هكردم ءافتنال مكحلا ءافتنا - اضيأ - لالدتسالا يف لخدي اذكو

 ليلد ديدشلا صحفلا دعب هئافتنا هب نومضملا ليلدلا نادجو مدعف { كردي هب يذللا

 عناملا وأ ىضتقملا دوجو لالدتسالا يف لخدي اذكو &١ُال : ليقو ، مكحلا ءافتنا ىلع

 ثلاثلاو يناثلا يف هئافتنا ىلعو ، لوألا يف مكحلا دوجو ىلع ليلد وهف طرشلا دقف وأ

 .٤٩٢ص « لادلا باب (طيسولا مجعملا) نورخأو سينأ ميهاربإ .د )١(

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا « ٠٨٢ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نيا )٢(
 (مهبملا حاضيإ) دمحأ يروهنمدلا « ٢٧١؟ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاشداب ريمأ ، ٢٣٤٢٤٣٤٣ ص ٢ج
 ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا آ ٧٩٣ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ،| ٠ ٧٢٧ ص
 ١٢٢٧-١٩١٢. ص (قطنملا ةركذم) يلضفلا ، ٨٢٢ص (ةفرعملا طباوض) ةكنبح يناديملا ڵ ٨٧١1٤٧٧١ص

 رصتخم) بجاحلا نبا :رظناو { ٣٤ ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) : يكبسلا نبا كلذب لاقو )٣(
 ٢٨٠. ص ٢ ح (دضعلا حرشب ىهتنملا

 ٢٤. ٤ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) رثكألا نع يلحملا هاكح )٤(
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 نيعاذإاليلد نوكي امنإو ! )ليلد ال ليلد ىوعد وه : ليقو ،ا١ءاملعلا رثكأدنع

 .ملعأ ىلاعت هللاو ، طرشلاو عناملاو ىضتقملا

 .۔ رسح _ = رس َ ٧٢

        رر تز تزز : : 5 55 ٦٢ : < ۔(؟يااجعختت : : رار «

 ، نييلوصألا نم عمجو نادمح نباو « ٥٤٣ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا لوق اذه 2 )١(
 ىكحامك ليلد ىوعد هنأ ىلإ نوبهذي مهنإف رثكألا امأو ، ١٠٤ص ٤ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نيا م ثور

 (بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٥٤٣ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يلحملا هعبتو يكبسلا نبا كلذ ت بك : ها . ح َ . ,إ ها
 ٤٠١. ص ٤ج 29

 ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نباو نيقباسلا نيعجرلملا رظنأو قبس امك رثكألا دنع اذه < )٢(
 .٠٨٢ص هت

  



  

 ةناماو نورشعلاو سداسلا لصنقلا

 باحصتسالا 2

 وأ دوجو نم اهيلع ناك يتلا هلوصأ ىلع ناك ام ءاقبإ نع ةرابع : باحصتساالا

 لصألا : لوقتف \ رخا مكح ىلا هلصأ مكح نع هلقنب ليلد دري ل ام كلذ وحن وا مدع

 بوج وب ليلدلا موقي ىتح لوألا هلاح ىلع بجح ر مورص بوجوك لقعلا هاقنام ءاقبإ

 ىتح هلاح ىلع صنلا ءاقبإو همومع ىلع ماعلا ءاقبا لصألا نإ / لوقت اذكو . همايص

 وأ هدوجو ملع ءيش لك يف اذكهو ئ صوصنملل خسانلا وأ 4 مومعلل صصخللا د ري

 ىتح هيلع ملع يذلا هلاح ىلع هؤاقب لصألا نإف ، سح وأ لقع وأ ع رش نم هيقن

 ناك ام ءاقبب نظلا نأل '' ةيعفاشلا دنعو اندنع ةجح وهو 0 هلاقتنا ىلع ليلدلا موقي

 .رخآ لاح ىلإ هلاقتنا حصي ملام لصاح ناك ام ىلع

 لجأ دعب ةافولاب بئاغلا ىلعو 2 نينس عبرأ دعب ةافولاب '"دوقفملا ىلع مكحلا امأو

 نأل فيعض نيلجألا دعب امهتايحب نظلا نأ ىلع ىنبم وهف ، هيف فالخلا ىلع ةييغلا
 امهنع ءاجل نييح اناك ول ذإ ، لاحلا كلت لثم يف كالهلا امهلاثمأ لاوحأ نم بلاغلا
 لاوحألا بلغأ ىلع نيلجألا دعب بئاغلاو دوقفملا انلمحف 3 لاوحألا بلاغ ىف ربخ
 .ان اسحتسا

 قح يف رثألا يف لوق وه امك حصي ىتح امهتوممي مكحلا مدع يضتقي سايقلاو

 نامز يف كلذ همكح ىلع يتوكس عامجإ دقعنا دقف دوقفملا امأو 6" )بئاغلا

 (لوسلا ةياهن)يونسالا ، ٢٣٢١ص ٤ج (ماكحالا)يدمآلا ، ١٦٧١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا )١(
 ١٦. ٨ص ٣ج (جاهبالا) . ٢ ص٨ ٤ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسل ١ نبا . ٤ ص٨ ٥ ح

 ،١٥٢ص ٤ج (ديهمتلا) يناذولكلا هب لاقو ، ٦٩ ٤ص (لوصفلا ماكحا) ةيكلاملا نع يجابلا هاكحو

 ، ٣٠٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو آ ٠٥١ص ٣ج) ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلاو
 نم ةفئاط نع ، ٧١٧١-٦٧١ص ٤ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) هاش هداب ريماو مامهلا نب لامكلا هاكحو

 . يديرتاملا روصنم يبا مهنم نييدنقرمسلا

 ©٦٢٦ص ٧ج (لينلا باتك حرش)فسوي نب دمحم بطقلا ، هنع فشكلا ناكمإ عم هربخ عطقنا نم ، دوقفملا )٢(

 دمحم ،بطقلا } هعضوم ملعي ثيحب دعب نم : بئاغلاو آ !٨٨ص (يهقفلا سوماقلا) بيج وبأ يدمس

 ٢٧. ٩ص (يهقفلا سوماقلا) بيحج وبأ يدعس ح ٢ ٧ص ٧ج (لينلا باتك حرش) فسوي نب

 باتك حرش) فسوي نب دمحم بطقلا { ٢ ٣٢٢ص (ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج) يملاسلا (٣)

 .١٦٠-٩٥٥ص ٣٢١ج (ليتلا

٥ ٥١ 



 باعيتسا نإ : ةيفنحلاو ةلزتعملا تلاقو ،‘٠)يرادلا ميمت ةيضق يف - هنيل - رمع

 هب عفرلا نود هل تبث امع هب عفدلا يف ةجح :ليقو ،‘"ةيعرش ةجح سيل لاحلا

 .ىهتنا ، هتثرو نم هريغ ثري ال اذكو اثوروم نوكي ال هنأ هانعمو("هل تبثي مل امم

 .ملعأ ىلاعت هللاو

  

 نم عست ةنس ملسأ . ماشلا لا لقتن ١ مث ل ةنيدملا نكسي ناك يب احص يرادلا ةجراخ نب سوأ نب ميعن )١)

 ؛ج (لامكلا بيذهت) يزملا « ٦٥٢ص ١ج (ةباغلا دسأ) ريثألا نبا . اهب نفدو ماشلاب يفوت ، ةرجهلا )
 .٦٢٣ص تمث

 ١

 ريسيت) هاشداب ريمأ ، ٦٦٦ص ٤ج (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٥٢٣ص ٢ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ ))٢( انيل

 .٧٥٣ص ث ٦٥٣ص (ينغملا) يزابخلا ،٧٧١ص ٤ج (ريرحتلا ×
 يسخرسلا ، ٧٧١ص ٤ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) ةمئالا سمشو سوبدلا ديز يبأ نع لامكلا هاكح )٣( ه

 ٢٢. ٥٢٢٤٤ص ٢ج (يسخرسلا لوصأ)
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 ةناملاو نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ءارقتسالا يف

 نم مكح يف سنجلا دارفأ عبتت نع ةرابع : وهو « ءارقتسالا لالدتسالا نم

 مكح نأب تعطق سنجلا كلذ دارفأ عيمج يف مكحلا كلذ تدجو اذإف « ماكحألا
 & اكرحتم هنم درف لك دجتف ناويحلا دارفأ عبتتست نأ هلاثم ، اذكه هلك سنجلا كلذ

 لك تدجوف دامجلا دارفأ تعبتت اذإ اذكو & كرحتم ناويحلا نأ عبتتلا كلذ نم ملعتف

 .اذكهو ، نكاس دامجلا نأب تمكح انكاس اهنم درف

 لماك :ناعون وهو ، نييلوصألا دنع ءارقتسالا ىنعم وه صوصخملا عبتتلا اذهو

 نم ىقبي ال ىتح اهلك سنجلا كلذ دارفأ لدتسملا عبتتي نأ وهف لماكلا امأف ، صقانو
 ةروصلا كلت مكح نأب ذئنيح مكحيف 3 اهمكح ةفرعم بلط يتلا ةروصلا الإ هدارفأ

 .سنجلا دارفأ ةيقب مكح

 ىلع عالطالا هل ىتأتي ال ثيح اهبلغأو دارفألا رثكأ عبتي نأ وهف صقانلا امأو

 يف ءاسنلا دارفأ بلاغ عبتتي نأ صقانلا يف هلاثم ، عازنلا ةروص الخ ام :يأ لكلا
 ضيحلا ةدم ىصقأ نإ : لوقيف 3 مايأ ةرشع اهضيح زواجي ال نهبلغأ دجيف } ضيحلا

 © بلغألاب درفلا قاحلإ ءاهقفلا دنع ع ونلا اذه ىمسيو ، ءاسنلا عيمج يف مايأ ةرشع

 .رثكالا دنع يعطق ليلدف لوألا امأو 5 اقافتا ينظ ليلد وهو

 لامتحالا اذه نأب :بيجأو 3''اهريغل ةروصلا كلت لامتحال ىعطقب سيل :ليقو

 نأب ةداع عطقت دق كنإف ، يلقعلا لامتحالا اهيفاني ال مولعلا نأل مدعلا هلزنم لزنم
 حدقي ال يلقعلا لامتحالا اذهو ، ابهذ نآلا هبالقنا زوجي لقعلاو ، رجح نآلا لبجلا

 .ملعأ“")ىلاعت هللاو & يداعلا مكحلا يف

 يلحملا حرش) يلحملا :رظناو ، ٢٧٦٥ص ٢٦ج (دورولا رثن) نييقطنملا نع يطيقنشلا نيمألا دمحم هاكح )١(
 تاريرقت) ينيبرشلا 8©“٨١٤صا٤ جح (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا © ٥٤٢ص ٢ ج (عماوجلا عمج ىلع

 ٢. ٤٤ص ٤ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا ، ٠٥٤ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع ينيبرشلا

 .ةطقاس ب يف )٢)
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 كناثتاو نورشعلاو نماثلا لصفلا

 :ةوبتلا لبق ادبعتم ةلي ناك له
 نم مهنمف ؟ال مأ عرشب ةوبنلا لبق ادبعتم - قيلي - انيبن ناك له ءاملعلا فلتخا

 عرشلا كلذ نييعت يف - اضيأ - نوتبثملا فلتخاو ، هتبثأ نم مهنمو 8''اكلذ ىفن

 .لاوقأ ىلع

 عرش : ليقو ، ىسوم عرش :ليقو ك ميهاربإ عرش :ليقو ،حون عرش وه :ليقف
 . ٢) )يبنل نييعت ريغ نم ع رش هزأ تبث ام لكب : ليقو { ىسيع

 هدبعت نع عنملا ةوبنلا دعب راتخملاو ")كلذ نع فقولا ءاملعلا نم ريثك راتخاو

 هلبق نم عرش نم خسني ل امبدبعت : ليقو ‘٠هصخي اعرش هل نأل هلبق نم عرشب

 .عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح يف ءاملعلا فلتخاو ،‘“ةوبنلا لبق هدبعتل اباحصتسا

 هازعو ، ٥١ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ردبلاو ڵ ٧٢٣ص ٢ج (دمتعملا) يرصبلا نسحلا وبأ هب لاق )١(

(٢) 

(٣) 

(٤( 

 روهمج نع يريشقلا نباو ينالقابلا هاكح و 0 ٣٩ ٤ص (لوصفلا ماكحا) ةيكلاملا نم ةفئاط ىلإ يجابلا

 هنلادبع يباو مشاه يباو يلع يبا لا ىضترملا نبا هبسنو . ٤٠ ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .نيملكتملا

 .٤٨١ص ٢ج (تومح رلا حاوف) يراصنالا :رظنيو ، ٢٨٥ص (لوص ولا جاهنم) ةلزتعملا نم يرصبلا

 ىكحو ، ٠٤-٢٩٣ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ميهاربا عرش هنا يريشقلا نباو يدحاولا راتخا
 رثكا ىلإ هازعو راجنلا نبا ححص و (قباسلا عجرملا) ىسيع عرش هنآب ينيرفسالا قاحسإ يبا نع يدحاولا
 لامكلا هراتخاو « ٠ ٤١ ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) يبنل نييعت ريغ نم عرش هنأ تبث ام لكب هنأ ةلبانحلا

 يدمالا « ٢٦ص ١ج (فاصنالاو لدعلا) ينالجراولا ، ٢ ٦٤ص ٣ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) مامهلا نب

 عمج) يكبسلا نبا 6 ٦٨٢ص ٢ ح (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا © ٥٤ص٤ ح (ماكحالا)

 .٢٥٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤ ص٤٥ ١ ج (ماكحإلا) يدمألا { ٦٤٢ص ١ج (ىفصتسملا) يلازغلا
 ٤١. ص ٨حج (طسوتملا رحبلا) يشكرزلا {© ٢٥٢ ص ٢ ح (يلحملا حرشي

 يفريصلاو يمزراوخلا لوق وهو ث ةيعفاشلا نم ةعامجو نيملكتملا رثكا نع هاكح و يناعمسلا نبا هراتخا

 ؛ج (ماكحالا) ، ةلزتعملاو ةرعاشالا ىلإ هازعو ىدمالا هب لاقو ، ١٤ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 حرش) يخامشلا ردبلاو ، ٢٥٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا لوق وهو ، ٢٧٤١ص
 .٦٧ص (لدعلا رصتخم

 ماكحا) عضاوم يف كلام هب قلعت دقو : لاق مث ئ ةيكلاملا نم ةفئاط نع هاكحو يجابلا هرهظتسا

 ىلإ يريشيقلا نبا هازعو ةيعفاشلا رثكا نع يزارلا ميلسو يناعمسلا نبا هاكحو ، ٥٩٣ص (لوصفلا
 (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هراتخاو ، ٤٣ ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ءاهقف
 حاوف) يراصنالا ، ٩٢١ص ٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاشداب ريما 3 ةيفنحلا روهمجو & ٦٨٢ص ٢ج



  

 ٢ % < ٭ لوصخلا لوصخف +

 عرش ال ثيح كلذب دارملاو 3'اهلبق اهل مكح ال عرشلا دورو ىلإ ةفوقوم اهنإ :ليق
 نإ :ليقف لسرلا ثعب دعب امأو ، عئارشلا لازنإو لسرلا لاسرإ لبق :يأ ، الصأ

 :هلوقب هدابع ىلع نتما ىلاعت هنأل ،'")عرحتلا راضملا لصأو ، لحلا اهلك عفانملا لصأ

 يف لصالا :ليقو ، زئاجلاب الإ نتميالو 4 اًكيمََج ضنثلآ ىفام ہكولحإل

 يعرش ليلد هنيعب هيف دري مل اميف هلك كلذو 5'؛)لخحلا لصألا :ليقو ، ميرحتلا ءايشألا
 :تلق ، ةحابإو رظحو بوجو نم ليلدلا هيصتقي ام ىلإ فرصتن ليلدلا دورو امأو

 ةحابإلا اهمكح عرشلا دورو لبق اهلك ءايشألا نأ اندنع لاوقألا هذه نم حيحصلاو
 همحر - يخامشلا ردبلا لاق ، اهيف ماكحألا نم مكح تابثإ ىلع ليلدلا مايق مدعل

 - بوقعي وبأ مامإلا هراتخاو '}}ركب ىبأ نب ايركز ىبحي ىبأ لوق وه اذهو : هللا
 لب : ةيعفاشلاو ةيمامإلاو دادغب ةلزتعمو باحصألا رثكأ لاقو & ىلاعت هللا همحر
 .ملعأ ‘}لاعت هللاو ء':اكلذ يف يفريصلاو يرعشألا فقوتو ، رظحلا اهمكح

 ةيعفاشلا نم ريثك نع يزاريشلا هاكحو ث ١٨٦ص (لوصفلا ماكحإ) ةيكلاملا رثكأ ىلإ يجابلا هازع )١(

 رحبلا) يشكرزلا ، يرعشألا نسحلا يباو يربطلا يلع يبأو يفريصلا لوق وهو { ٢٢٥ص (ةرصبتلا)
 ليقو .١٧ص ٤ج (ديهمتلا)باطخلا وبأ { ةلبانحلا رثكأ ىلإ باطخلا وبأ هبسنو ، ٢٠٣ ص ١ ج (طيحملا

 نم يميمتلا نسحلا وبأو & ٥١٣ص ٢ج (دمتعملا) نيسحلا وبأ & ةرصبلا ةلزتعم هب لاق ، ةحابإلا ىلع
 نيسحلا وبأ . دادغب ةلزتعم هب لاق ، ةحابالا ىلع :ليقو ، ٤٦٢ص ٤ج (ديهمتلا) باطخلا وبا ، ةلبانحلا
 .ةيعفاشلا نم ناطقلا نب نيسحلا وباو نابأ نب يلعو ةريره يبأ نب يلع وبأو & ٣١ ٥ص ٢٦ج (دمتعملا)

 نباو ، ١٨٦ص (لوصفلا ماكحا) يجابلا { يكلاملا جرفلا وباو ، ٢ ٤٠ص ١ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا

 .٠٧٢ص ٤ج (ديهمتلا) باطخلا وبا ، يلبنحلا دماح

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هب لاق ج٢ ص٢٥٣.

 )٣( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٢٩.
 )٤( ص ٢٦ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ٢٥٣ ، (تانيبلا تايالا) مساق نبا ج٤ ص٤ ٢٦.

 برغملا لهأ نم ، خرؤم يضابالا ينالجارولا ركب نبا ىيحي ايركز وبأ باوصلا لعلو . نيتخسنلا يف اذك )٥(
 دمحا ٢ ص٢ ٩. ج (ريسلا باتك) يخامشلا . ه ٤٧١ ةنس يفوت ئ مهرابخاو ةمئالا ريس باتك هل

 ٤٨٠. ص ١ ح (ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) نورخاو يوانتنشلا

 دنعو اندنع اهمكح عرشلا دورو لبق ءايشألا يخامشلا ةرابع صنو ، هصنال ردبلا مالك ىنعم فنصملا لقن )٦(

 فنصملا هراتخاو ركب يبأ نبا ايركز ىحي يبا خيشلا دنعو ، رظحلا ىلع ةريره يبأ نباو دادغب ةلزتعم
 يرعشألا دنعو © ةحابإلا ىلع ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم ةفئاطو ةرصبلا ةلزتعم دنعو & بوقعي ابأ ينعي _

 (فاصنإلاو لدعلا) ينالجر اولا :رظناو آ )١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا } فقولا ىلع يفريصلاو

 .٩٨١ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٨١٦ص ١ج

 .ةطقاس ب يف ىلاعت )٧(
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 ةناماو نورشعلاو عساتلا لصفلا

 ناسحتسالا 2

 3 ءاملعلا رثكأ هركنأ و ١) )ةلزتعملاو ةفينح وبأ هب 9 اق ناسحتسالا لالدتسالا نمو

 حدقني ليلد رسفو ، ثءهنع هتياكح ىلحملا درو ، "ةلبانحلا ىلا بجاحلا نبا هازعو

 سايق ىلإ يهوأ سايق نع لودعب مهضعب هرسفو 5 هترابع هنع رصقت دهتجملا نهذ يف
 وا اعطق رخالا ىلع مدقم نيسايقلا ىوقأ نأ يف فالخ ال ىنعملا اذهبو { هنم ىوقأ

 نييعت ريغ نم مامحلا لوخدك ةحلصملل ةداعلا ىلإ ليلدلا نع لودعلاب هرسف مهضعب

 . '}ةلحصملل ليلدلا فالخ ىلع داتعم هنإف { ةرجألاو ءاملا ردقو ثكملا نمز

 ةداعلا نأ تبث نإ هنأب اذه درو ، ةردق نييعت ريغ نم ءاقسلا نم ءاملا برش اذكو

 دحأ الو هنم راكنإ ريغ نم هدعب وأ مالسلاو ةالصلا هيلع - هنامز يف اهنايرجل قح

 الإو ، اعطق اذه ىلع اهب لمعيف ، عامجإلا وأ ةنسلا نم اهليلد ماق دقف ملعلا ةمئأ

 . عازنلل الحم نوكي نأ حلصي ىنعم ن اسحتسالل ذئنيح ققحتي ملف ، اعطق تدر

 6هسفن ءاقلت نم اعرش عض و :يأ ،‘٦)ع رش دقف نسحتسا نم :يمفاشلا لاقو
 لمعلا هنعاوكح دق مهنإف كلذ عمو ، يعفاشلا نع هولقن ام اذه لطاب كلذو

 يراخبلا . ٠ ٨ص (ينغملا) يزابخلا ، ٩٩١ص ٢ ج (يسخرسلا لوصا) يسخرسلا { ةيفنحلا لوق وه )١(

 (تومح رلا حتاوف) يراصنالا « ٧ب٨ص ٤ج (ريسيتلا رشي ريرحتلا) لامكلا ، ٥ ص ٤ج (رارسالا فشكا

 (لوصولا جاهنم) يضترملا نبا ، ةيديزلاو ، ٤ ٢ ٤ص (لوصحلا ليهست) يقشمدلا ديوس « ٠٢٢ص ٢ج
 ماكحا) يجابلا :رظنيو ، ٤٥ ٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) ةيكلاملا ضعب نع يفارقلا هاكحو ، ٦٩٦ص
 ٥٧. ٠ص ٢٦ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ، ٧٨٦ص (لوصفلا

 )٢( (ىفصتسملا) يلازغلا ڵ ٢٩٤ص (ةرصبتلا) يزاريشلا ء ٧٨٦ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ج١

 ص٢٧٤۔ ص ٤ج (ماكحألا) يدمآلا ١٦٢ يكبسلا نبا ، ٢٥٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا آ
 (جاهبإلا) ج٢٣ ص١٨٨.

 (ماكحالا) يدمالا { ٦٢ ص٨٨ ٢ ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا يدمالا مهيلا هازع امك )٣(

 .٢٦١ص ج

 ناسحتسالا قلطأ هنأ دمحأ مامإلا نع ءاج هنأ الإ ب ٣٥٣ ص ٢ ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا )٤( ى

 راجنلا نبا آ ٢٧٨ص ٤ج (ديهمتلا) باطخلا وبأ & ةالص لكل مميتي نأ نسحتسا هنأ اهنم ، عضاوم يف
 .٧٢٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش)

 .ةلأسملا يف ةقباسلا عجارملا ناسحتسالا ريسفت يف رظنا (د)
 .ةلاسرلا يف صنلا اذه دجأ مل )٦(
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 نيثالث ةعتملا نوك هناسحتساكو فحصملا ىلع فيلحتلا هناسحتساك ناسحتسالاب

 فلتخملا ناسحتسالا ليبق نم كلذ لقي مل :مهلوقب كلذ يف هنع اورذتعا مث { امهرد

 .اهعضاوم يف ةنيبم ةيهقف ذخآم هلاق امنإو 3 هيف

 بحاص لاقو ، - اضيأ - ةيهقف ذخآ هب اولاق امنإ هب لاق نم لك كلذكو :انلق

 ضعب هاور ام ىلع ينبم وهف ، عرش دقف نسحتسا نم : يعفاشلا لوق امأ : جاهنملا

 هيضتقت ةرامإ الو ةلالد ريغ نم مكحلاب لوقلا وه ناسحتسالا نأ ةيفنحلا نع هباحصأ

 ٢. هحلصتست و هيلإ سفنلا وعدت ام

 .مهب قيلي الام ملعلا لهأب اونظو ، ةياكحلا هذه يف اودعبأ دقو :")مكاحلا لاق

 قحلا نيب زيمت ةجح ريغب ماكحألا ىف لوقلا زوجي ال هنأ انخياشم دنع يذلاو :لاق

 اعلا عراشل كلذ زاج ول هنأل ، حيبقلاو نسحلاو دسافلاو حيحصلاو لطابلاو
 يفو . همالك ىهتنا .'!ىوهو ةوهش ءايشأ نونسحتسي مهنأل ماكحألا يف يماعلا
 .'"”باحصاألا ءاملع نم ريثك دنع ناسحتسالاب ذخألا ىلع لدي ام بهذملا ىواتف

 .ملعأ هللاو

  

 يشكرزلا ڵ ٣٥٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا & ٣٠٥ص (ةلاسرلا) يعفاشلا )١(

 .٦٠١ص ٥٩ص ٨ج (طيحملا رحبلا)

 )٢() (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٩٨ ٦٩٧0٦.

 جاهنم نع هلقن دق صنلا اذه نأ كلذ ديوي اممو 6 يلزتعملا دمحم نب نسحملا وه مكاحلاب دصقي فلّوملا لعل )(٣)

 دلو ث ةلزتعملا ءاملع نم & دعس وبأ يمشجلا ةمارك نب دمحم نب نسحملا وه مكاحلاو { يلزتعملا ينميلل لوصولا

 ٤٩٤ ةنس يفوت ، بختنملاو لئاسملا نويع ع ورشمو بيذهتلا هبتك نم يرخشمزلا هيلع ذملتت \ه١ ٤١٣ ةنس
 .(١)مقر شماهلا رظني ، ٢٩؟ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نيا ، ٢٨٩ ص ٥ج (مالعألا) يلكرزلا . ه

 )٤( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٦٩٨.

 )٥( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٢ ص١٨٧.
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 ةناماو نوثالثلا لصفلا

 يباحصلا لوق ةيجح ىلع مالكلا ب

 ىلع ؟ال مأ هريغ ىلع ةجح وه له دهتجملا يباحصلا لوق يف ءاملعلا فلتخا
 يباحصلا ريغ :يأ ، هريغ ىلع اذكو & هلثم يباحص ىلع ةجح ريغ وه :ليق لاوقأ

 .)هسفن يف ةجحب سيل دهتجملا لوق نأل يعب اتلاك

 روهظل ةجح هيف هلوقف ، يدبعتلا مكحلا يف الإ ةجحب سيل :يزارلا رخفلا لاقو

 .ةجح هلوق :ليقو ""- هيلع هللا تاولص - ع راشلا نم فيقوتلا هيف هدنتسم نأ

 .سايقلا مدقيف سايقلا نود ةجح وه :ليقو '"»ضراعتلا دنع سايقلا ىلع مدقم وهو
 :ليقو &'“)هل ضراعم روهظ ريغ نم رشتنا نا ةجح وه :ليقو ، !)ضراعتلا دنع هيلع
 هقفاو اذإ ام فالخب هريغ ليلدل الإ هفلاخي ال هنأل سايقلا فلاخ نإ ةجح نوكي

 :ليقو ،'`)لوقلا ال - انه - ةجحلا وه سايقلاف ، سايقلا هدنتسم نوكي نأ لاتحال

 ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا هراتخاو | ٥٥١ص ٤ج (ماكحالا) ةرعاشالا ىلا هازعو يدمآلا هب لاق )١(

(٢) 

(٣) 

 هاكحو ، ٥٢٣ ص ٢٦ج (دورولا رثن يطيقنشلا) كلام مامالا نع ىورو ، ٧٨٢ص ٢ج (دضعلا حرشب
 نسحلا يبا نع يكحو « ٥٧ص ٨ج (طيحملا رحبلا) ةلزتعملاو ةيعفاشلا روهمجو يعفاشلا نع يشكرزلا
 ٣ج (ريرحتلا ريسيت) هاشداب ريما ، ٤ ٧٠ص ٣ج (رارسالا فشك) يراخبلا 3 سوبدلا ديز يباو يخركلا

 .٦٨١ص !ج (تومح رلا حاوف) يراصنالا إ! ٢٣ ص

 ٦ج (لوصحملا) يزارلا . ةجحب سيل يباحصلا لوق نأ يزارلا رخفلا قالطإ لوصحلا يف هتيأر يذلا
 .٩٢١ص

 يدوزبلاو إ ٨٠١ص ٢ ج (يسخرسلا لوصا) يسخرسلاو يعدربلا ديعس وباو يزارلا ركب وبا نب لاق

 بكوكلا حرش) راجنلا نبا . ةلبانحلا رثكأ هب لاقو . .٠ ٤ ٦ص ٢ج (رارسالا فشك حرشب يدوزنبلا لوصا)

 رثن) يطيقنشلا ، ٥٤٢ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا \ كلام نع ةياورو ، ٢٢٤ص ٤ج (رينملا
 . ٧٢٥ص ٨ج (طيحملا رحبلا) ميدقلا يف يعفاشلا مامالا لا يشكرزلا هازعو ، ٣٧٥ص ٢ج (دوررولا

 غاوف) يراصنالا ، ٢٣١ص ٣٢ج (ريرحتلا ريسيت) هاش داب ريما ، ٥٩٣ص (ةرصبتلا) يزاريشلا : رظنيو
 .٦٨١۔-٥٨١ص ٢ج (تومح رلا

 ٣٥. ٤ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح

 رثن) يطيقنشلا . كلام مامإلا نع يورم وهو ، ٢٩٣ص (ةرصبتلا) ةيعفاشلا ضعب نع يزاريشلا هاكح
 ٥. ٣٧ص ٢ج (دوررولا

 ٥٥١٥ص ٤ج (ماكحالا) يدمآلا : رظنيو ، ٦٣ ص ٨ج (طيحملا رحبلا) ناهرب نبا نع يشكرزلا هاكح
 ٤٤. ٥ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا



  

 + ٭

 ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا ثيدحل "امهريغ نود ةجح رمعو ركب يبأ لوق

 ركذب ليطن'٠الو ، اذه ريغ هيفو ،'"مهريغ نود ةعبرألا ءافلخلا لوق :ليقو ")رمعو
 . لاوقألا ىلع جاجتحالاو فالخلا

 نوكي ال ةمألا يدهتجب نم مهريغك ةباحصلا نم نيدهتجملا نأ اندنع حيحصلاو

 ريغ مهنأل مهيلع أطخلا زاوجل هريغ الو يباحص نم مهريغ ىلع ةجح مهلوق
 .ملعأ (")لاعت هللا و 'ة)هنم نيموصعم
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 (رارسألا فشك) يراخبلا ، ٤ ٥٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ب ٥٥١ص ٤ج (ماكحألا) يدمآلا

 .١٦٨١ص ٢٦ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٧٠٤ص ٢ج

 - ةت هللا لوسر باحصا لئاضف يف باب ، ةمدقملا :مجعملا (ةجام نبا ننس) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ©رمعو ركب يبأ بقانم يف باب ، بقانملا باتك (يذمرتلا ننس) يذمرتلا « ٤٧٣ ص ١ج ٩٧ ثيدح
 نسح ثيدح { ٥٧ص ٣ج ةباحصلا ةفرعم باتك (كردتسملا) مكاحلاو ٩١٦٠٥.3ص ٥ج ٢٦٦٢ ثيدح

 .٩٦٠٥ص ٥ج (يذمرتلا نتس) يذمرتلا

 فشك) يراخبلا ، ٩٩ص ٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٥٤٤ص (لوصفلا حيقنت) يفارقلا
 .٧٠٤ص ٢ج (رارسألا

 .الاف ب يف )٤)

 )٥) ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ٢ ص٦٤.

 .ةطقاس ب يف لاعت )٦(

(١( 

(٢( 

(٣) 



 ۔ہگقعت9م

 < { > لوصا لوصق < <

 ةنالاو نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 ماهتالا ىلع مالكلا 2

 نئمطي :يأ ئ ردصلا هل جلني بلقلا يف ءيش عاقيإ : .وهو ل ماهلإلا لالدتسالا نمو

 .هل :ايلوأ و هئايفصأ صعب ىلاعت هللا هب صخي بلقلا هب

 ناطيشلا ةسيسد نمأي ال هنأل هرطاوخب اموصعم سيل نم ةقث ; مدعل ة ةجحب سيلو

 ءايبنألاك نوموصعملا امأو ،©"٢)هل عقو نم قح يف ةجح .ةيفوصلا شب هتبنأو 2 اهيف

 ماهلإلا نأل { نيفلكملا نم مهريغ قحو مهقح يف ةجح وهف - مهيلع هللا تاولص _

 .يحولا نم برض مهقح يف
 ةجح هسفنب ماهلإلا كلذ نوكي الف افيعض مهلملا ناك نإ '"):لوقأو :انخيش لاق

 همزلو هيلع ةجح ناك اهقباط اذإف ى ةينيدلا دعاوقلاو ةيعرشلا نيناوقلا قباطي ىتح
 د )ىهتنا ا هلهج عسي ر ال امم لاحلا كلذ ناك نإ ملعي ل وأ ة ةحح هنأ هب ملع هب , لمعلا

 نيناوقلاو دعاوقلا كلتل الل مكحلا ناك ةيعرشلا نيناوقلاو ةينيدلا دعاوقلا قباط نإ :تلق

 موقت امم هلهج عسي ال اميف الإ ةجح نوكي ال هنأ يدنع حيحصلاو .ماهلإلل ال ذئنيح
 اميف ةجح وه مهضعب دنعو 6 عمسلا قيرطب هيف ةجحلا تناك ام نود لقعلاب هتجح

 اذه ىلعو 3 )حيحص سايق وأ عامجإ وأ ة ةنس وأ باتك نم ادنتسم هل ملاعلا دجي ل

 نأ ماقملا اذه يف ام ةياغو 0 ٧) هفيراعت ضعب ىلع هنيعب ناسحتسالا وه ماهلإلا نوكيف

 .ملعأ"“)ىلاعت هللاو ، اهيف ضوخلا نع فكلا ىلوألاف ، ةيردقلا رومألا نم ةجحلا مايق

 هيلع لبقي اميف نودهازلاو . اهيلع نوفكاعلاو اهل نوعطقنملا ، ةدابعلا يف قلخلا نع نودرفنملا :ةيفوصلا )١(
 (ةيفوصلا تاقبط) يملسلا ٤٦. ٧ص (نودلخ نبا ةمدقم) نودلخ نبا . :7 ةايحلا ذالم نم سانلا ةماع

 ؟١ ٣ ص (فرصتلا قئاقح ) ىسيع رداقلادبع ١ص

 )٢( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا . هيلع ىلاعت هللا ناوضر - يمدكلا مامإلا بهذم ىضتقم وهو : يملاسلا مامإلا لاق ج٢
 ص١٨٨ « نيرخأتم ضعب نع يشكرزلا هاكحو ، ٦٥٣ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو

 ۔١٢ص ١ج (نيدلا مولع ءايحإ) يلازغلا :رظنيو « ١ ١ ٤ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . حالصلا نباك ةيعفاشلا نم

 .لاوقأو ب يف )٣(
 )٤( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٦٢ ص١٨٨.

 .هأ ب يف )٥(

 )٦( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامإلا مالك رهاظ اذه ج٦٢ ص١٨٨.

 .هترابع هنع رصقت دهتجملا نهذ يف حدقني ليلد وه : دصقي هلعل )٧(
 .ةطقاس ب يف ىلاعت ()

  



  

 هتفلا دع اوق 2 س ةمتت

 :دعاوق ةسمخ ىلع هقفلا اوتب نيمدقتملا نم ءاهققلا نأ ملعا

 نأ اهعورف نمو { كشلاب عفتري ا : يأ { هلثم نيقي الإ هليزي ال نيقيلا نا : ىلوألا

 اهقلط له كشف ةجوز هل نمو { ةراهطلاب ذخأي ثدحلا يف كشو ةراهطلا نقيت نم
 ينب اهيلع ةدعاقلا هذهو ، ةيجوزلا ءاقبب ذخأي كلذ ىسنف ميرحتلا بجوم لعف وأ
 .لصألا لاح باحصتسا

 .فلتلاب هنامضو بوصغملا در بوجو اهعورف نمو ، لازي ررضلا نأ : ةيناثلا

 يف رطفلاو عمجلاو رصقلا زاوج اهعورف نمو ، ريسيتلا بلجت ةقشملا نأ :ةنلانلا
 .هوحنو نوطبملاو ةضاحتسملل عمجلا اذكو ، هطورش لامكتسا عم رفسلا

 لئاسم اذكو ، هرثكأو ضيحلا لقأ اهعورف نمو ، ةمكحم ةداعلا نأ : ةعبارلا
 .ءارقتسالا ىلإ ةعجار هذهو :تلق ، اهوحنو فراعتلا

 ىهتنا . ةراهطلا يف ف ةينلا بوحو اهعورف نمو 0 اهدصاقم رومألا نأ :ةسماخلا

 ١ ملعأ هللاو { ةيعرشلا ةلدألا ىلع انمالك

  

 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ، (رئاظنلاو هابشألا) يكبسلا نيا (رئاظنلاو هابشألا) ميجن نبا )١(
 حرش) اقرزلا ۔ ١١ ص ٢ ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا © (دعاوقلا) بجر نيا 2 ٢٦ ص٦ ٣٥٠ جح

 .(ةيهقفلا دعاوقلا



 سداسلا باتكلا

 اهيضراعت دتع ةلدألا حيجارت

 ةناماو نوثالثلاو يناتلا لصغلا

 ةلدألا ضراعت ىلع مالكلا ب

 ثودح توبنك نييلقع اناك ءاوس نييعطق نيليلد نيب ضراعتلا زوجي ال هنأ ملعا

 رخالاو ايلقع امهدحأ ناك وأ ،'ااهتوبث مدعو ةيؤورلا توبنك نييلقن مأ ، همدقو ملاعلا
 كلذ نع هاشاح - ثداح ىلاعتو هناحبس يرابلا نأب - الثم - صن دري نأك ايلقن

 تبثل كلذ اج ول ذإ حصي ال ع ونمم هلك كلذف & همدقب دهشت لقعلا ةلالد نأ عم -
 - انه- مالكلا نكل ي نييفانتم نيعطاقل دوج و الف نايفانتملا عمتجيف 3 اعم امهلولدم
 عنتميو ز حيجارتلاو ضراعتلا لحم يه اهنأل ةينظ اهبلاغو ى ةيلقنلا ةلدألا يف ضورفم

 ىلع رخآلا ىلع نيليلدلا دحأل حجرم ريغ نم رمألا سفن يف اهضراعت - اضيأ -
 رئاجلا امنإو ، لاحم وهو ع راشلا مالك يف ضقانتلا ىلإ ىدأل كلذ زاج ول ذإ حيحصلا
 يف كلذ عقو نإف { ةلدألا نيب هددرت أشنم وهو { دهتجملا نهذ يف ضراعتلا عقاولاو

 فلتخا دقف رخآلا ىلع نيليلدلا دحأل حجرملا نع زجعو ضراعتلا مهوتو هنهذ

 امهريغ نم مكحلا سمتليو & ناطقاستي امهنإ :ليقف ، لاوقأ ىلع كلذ يف ءاملعلا
 يبأ نيمامإلا بهذم وهو « ءاش امهيأب لمعلا يف دهتجملا ريخي :ليقو "هدجو نإ

 ةيمامإلاو ةيديزلا ةلزتعملاو ةيضابإلا بهذف : لاوقأ ىلع اهعوقوو ىلاعت هللا ةيور زاوج يف ةمألا تفلتخا )١(
 يف اهعوقو ناكمإ ىلإ ةيرهاظلاو ةيفلسلاو ةيديرتاملاو ةرعاشألا بهذو ، ةرخآلاو ايندلا يف اهتلاحتسا ىلإ
 تاشقانمو ةلدأ قيرف لكلو 2 ايندلا يف ال ةرخآلا يف اهعوقوب نولوقي ءالؤه روهمج نأ الإ ةرخآلا و ايندلا
 © ٢٢٢ص (ةسمخلا لوصألا حرش) رايحلادبع يضاقلا :يف عجارتف ةديقعلا بتك اهنع تملكت ةليوط
 داقتعإ لوصأ حرش) نسحلا نب هللا ةبه ، يئاكلاللا ، ١٠٣ص (لئالدلا صيخلتو لئاوألا ديهمت) ينالقابلا
 يليلخلا دمح نب دمحأ ،٦٨١ص (لوقعلا راونأ قراشم) يملاسلا « ٤ ٤٥ ص ٣ج (ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 .٢٨٥ص (ةيواحطلا ةديقعلا حرش حيحص) يلع نب نسح & فاقسلا ،«؟٧ص (غمادلا قحلا)

 هاكحو ، روكشلادبع نباو ، ٧٢١ص ٢ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ةيعفاشلا نم جك نبا هب لاق )٢(
 ٦٨١ص ٢٦ج (حاوفلا حرشب توبثلا ملسم روكشلادبع نبا 5 ءاهقفلا ضعي نع يراصنألا يلعلادبع
 ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ے ٣٥٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا :رظناو 3

 ٢ ٥٧ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا ، ؟٩٥ص



  

 ٭ ٭ ٭ لوصخاا لوصق << ><

 لمعلا نعو امهطقاستب لوقلا نع فقوي :ليقو ، "'!يولهبلا ةكرب نباو ديعس
 دق تابجاولا نأل 3 اهريغ نود تابجاولا يف امهنيب رييختلاب ليقو ،‘"'امهنم دحاوب

 لالجلا لاق ':تاروجحملا فالخب نيميلا ةرافك لاصخ ىف امك اهيف رييختلا دري

 فقولا نا يدنع يذلاو ء'ة!نيتنيبلا ضراعت ىف امك اقلطم طقاستلا اهبرقأ :ىلحملا
 ةثالث رومألا : -ملسو هيلع هللا ىلص - هلوقل ةمالسلا ىلإ برقأو ىلوأ امهنع
 .ةلدألا نيب عمجلا رذعتي ثيح كلذو ،‘ة)ثيدحلا

 © بجاو حجارلاب لمعلاو 5 ملعأ هللاو ، ةدعاقلا وه امهنيب عمجلاف نكمي ثيح امأ
 الإ :ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاقو 5 اينظ وأ ايعطق حجارلا ناك ءاوس عنتمم حوجرملابو

 دحاوب لمعي الف نظب حيجرت ال هدنع نأل ،'"'هب لمعلا بجي الف انظ هحيجرت ناك ام

 امهدحأ حجر نإ :يرصبلا هللادبع وبأ لاقو « حجرملا دقفل كلذك اناك نإ امهنم
 حجر امب يضاقلا دنعو هدنع لمعلا بجحي امنإو &ا٨)زمعلا ف امهنيب رييختلاف نظلاب

 .ربخو ةيآ وأ نيربخ وأ نيتيآ اناك امهنم مدقتملل خسان نيليلدلا نم رخاتملاو ، اعطق
 يفالو ، ةزمهلا رسكب رابخإلا يف نوكي الو ، يهنلاو رمألا يف وه امنإ خسنلاو

 . ملعأ هللاو © كلذ نع هاشاح عراشلا ربخ يف بذكلا مزل الإو ديعولاو دعولا

 .نامع ةيلخاد يف ةنيدم 0 الهب ىلإ ةبسن : يولهبلا )١(

 نبا ، ٢٥٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا . ينالقابلا ركب وباو مشاه وباو يئابجلا يلع وبا رييختلاب لاق نمو )٢(
 داشرإ) يناكوشلا آ ٢٢١ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا « ٩٥٢ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 .٣٩١ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا إ ١٨٩ ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) يراصنألا ، ٥٢٧٢ص (لوحفلا

 )٣( (رينملا بكاوكلا حرش) راجنلا نباو « ٨١٢١ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، يزارلا ميلس هب لاق ج٤
 ص ٦١٢ © (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا : رظناو ص٢٧٥.

 )٤( (طيحملا رحبلا)يشكرزلاو ، ٥٩٢٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٨ ص١٢٨ .

 )٥( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٦٢ ص٢٥٩.

 ىلا هلكف هيف فلتخا رماو 5 هبنتجاف هيغ نيب رماو 5 هعبتاف هدشر نيب رما :ةثالث رمالا ظفلي يزيربتلا بيطخلا هدروا )٦(
 هدرواو } ٤٢٩ ص ١ ج ١٨٣ ثيدح « نامبالا باتك (حيتافملا هاقرم حرشب حيباصملا هاكشم) يزيربتلا 3 ض هللا

 نب ىسيع نا : ظفلب - مالسلا هيلع - ىسيع مالك نم هناو ريبكلا مجعملا يف هجرخا يناربطلا نا ركذو يمثيهلا
 فلتخا رماو 0 هبنتجاف هيغ كل نيبت رماو 5 هعبتاف هدشر كل نيبت رما : ةنالث رومالا امنا : لاق - مالسلا هيلع - حرم

 .٠٩٣ص ١ ج ا ٧١٢ ثيدح « ةثالث رومالا باب 3 ملعلا باتك (دئاوزلا عمجب) يمثيهلا & هملاع ىلا هدرف هيف

 )١( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ج٦٢ ص٢٦١.

 .قباسلا عجرملا )٨)
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 ةناماو نوثالتلناو ثلاتلا لصفلا

 حيجرتلا ةفص
 تارامالا ةرثكب حيجرتلا اهنم : اقرط ضعب ىلع اهضعب ةلدألا حيجرتل نا ملعاو

 ترثك وأ ةلادلا تارامألا ترثك اذإف - اضيأ - ةاورلا ةلثكو { ليلدلا كلذل ةدضاعلا

 حيجرتلا اهنمو ، ةوقلا ديفت ةرثكلا نأل هل "الضراعملا رخآلا ىلع كلذب حجر هتاور

 ناك اذلو - ٍةََ _ يبنلا نيبو ثيدحلا يوار نيب طئاسولا ةلق : يأ ، دانسإلا ولعب

 نع ةديبع يبأ نع هتياور نأل ثيدحلا بتك حصأ هللا همحر بيبح نب عيبرلا حيحص

 هقف اهنمو . ٢ امهوحنو ةريره يبأو ةشئاعو سابعلا نباك ةباحصلا ريهاشم نع رباج

 نم ىلع هتياور عجرتف ، اهوحن و فيرصتلا و ةغللاك ةيبرعلا ")مولعلا هناقتإو يوارلا
 هتنطفو هطبضو يوارلا ع رو اهنمو ، هلقن ىف أطخلا لامتحا ةلقل كلذ يف هنود وه

 مدقت بهذملل قفاوملا ةياورف قوثولا ةدشل هتلادع ةرهشو هداقتعا ةحصو هتظقيو

 كل تلقن نم ىلع حجري كتنياعم وأ كرابتخ اب هل دعت نمو & فلاخملا ةياور ىلع

 ةياورو ، داحالاب لوقنملا ىلع حج ري رتاوتب هتلادع لوقنملاو 3 هنع رابخألاب هتلادع
 هببس ركذي مل ام ىلع مدقم ببسلا ركذ ىلع لمتشملا ربخلاو ، ظفاحلا ريغ ىلع ظفاحلا

 نباو يلعو رمعو ركب يبأك ةباحصلا رب اكأ ربخو ء هيورم طبضب لوألا ءانتعا ةلوق

 )(؛٤)) . ,ر . ع ل ۔ . . : -, ١.
 ‘ فيلح ريع نم ركب يبا ةياور لبقيو ا ةاورلا فلحي بلاط يبا نبا يلع ناك لفو

 .ضراعلا ب يف )١)

 :يناسلا مامالل حيحصلا عماجلا حرشل هتمدقم يف { قشمدب يملعلا عمجملا وضع يخونتلا نيدلا زع خيشلا لاق )٢(
 الو لاسرإ الو راكنإ ةبئاش اهثيداحأ بشي مهقدصأو مهظفحأو لاجرلا قثوأ نم ةيعيبرلا ةلسلسلا هذه لاجرو

 دقو .. دحأ ةيئالنلا اهديناسأ نم طقسي ملو .اهدانسإ لاصتاب ةلوص وم اهعمجاب تايثالنلا نأل « لاطعإو عاطقنا
 نا : لوقلا اذه ىلع باجيو & السرم ثيدحلا لعجي امم عامسلاو غالبلا عيبرلا دنسم نأ اذه اهنلوق ىلع دروي

 كلذ وحن وأ نالاف نع تعمس وأ ل انغلب وأ ] ينغلب : مهلوقب كلذ اونيب ةهفاشم ريغ نم اولقن اذإ دنسملا اذه لاجر

 ؛نيعماسب اوسيلو عامسلا سانلا اومهوي نأ نم ىقتأو لجأ - هللا مهمحر - مهف ئ سيلدتلا نع دنسملاب دعبي امم

 .ص ١ ح (حيحصلا عماجلا حرشل ةمدقم) نيدلا رع يخونتلا ٠ اهلاصتاب ع وطقم دنسلا اذه ةنعنع نأ رهظي كلذبو

 .(هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا) كوربم نبا ديعس يبونقلا . رظنيو

 .مولعل ب يف )٢(

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٢ ص٤ ٣٦ & (ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم) رتع نيدلا رون .د ص٥٢.
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 .'٠هل :ليقو ، ةلمجلا يف اهنم طبضأ هنأل ىثنألا ةياور ىلع مدقت ركذلا ةياورو
 .'"١اهيف طبضأ نهف نهماكحأ فالخب ءاسنلا ناكحأ ريغ يف ركذلا حجري :ليقو

 هنع زرتحي ال امع زرتحي هبصنم فرشل رحلا نأل دبعلا ربخ ىلع رحلا ربخ حجر ريو
 هلبق اهلمتحم ىلع مدقم فيلكتلا توبث دعب ةياورلل الماح يوارلا نوكو & قيقرلا

 فوخل رثكأف نامسا هل نم ىلع حجري دحاو مساب فورعملاو ،هتابجاو يف هزرحتل

 كلتب فرعأ هنأل هريغ ىلع مدقم اهبحاصو ةيوارلا ةعقاول رشابملاو ڵ فيعضب هابتشالا

 امو 3 للخلا قرطت نع هتمالسل هانعمب هياور نم حجرأ هظفلب ثيدحلا يوارو ،لاحلا

 باحصألا ةلادعل انموق بتك ىلع مدقم ثيدحلا بتك نم انباحصأ بتك يف دجو

 مث ، هريغ ىلع مدقم وهف { يراخبلا حيحص اهحصأ موقلا بتكو ،‘"ههزارتحاو
 ةيلوقلا ةنسلاو ، امهدحأ هب درفنا ام ىلع مدقم اعم امهيف دجو امو ، ملسم حيحص

 حصفألاو 5 هريغ ىلع حيصفلا مدقيو ، ةيريرقتلا 7 مدقت يهو ح ةيلعفلا ىلع مدقت
 ايورم نوكيف حصفألا ريغب هقطن دعبيف برعلا حصفأ - ةلي _ هنأل حيصفلا ىلع

 بطاخي - ملسو هيلع هللا ىلص - ناك هنأب اذه درو & للخلا هيلإ قرطتيف ىنعملاب

 امل اهنم يلاخلا ىلع ةدايز ىلع لمتشملا ثيدحلا مدقيو )مهتغلب الك برعلا لئابق

 ىنعملاب يورم هريغ لعل ذإ هريغ ىلع شيرق ةغلب دراولا مدقيو { ملعلا ةدايز نم هيف
 مامتهالاب ىوقأ هنأل هيف ركذت ملام ىلع ةلعلا هيف تركذ ام مدقيو ، للخلا نموي الف

 ءاسنلا لتق نع يهنلا ثيدح عم "هولتقاف هنيد لدب نم :ثيدحك يناثلا نم مكحلاب

 .ب نم ناتطقاس ال ليقو )١()

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا 3 ينيبارفسإلا قاحسإ وبأ ىصنألا ىلع ركذلا ةياور حيجرت مدعب لاق نمم )٢(
 ٣٦. ٤ص ٢ج (يلحملا حرشب

 يربلا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلل - اجلا وه دمتعملا باتكو ©. ةيضابالا مهب دصقي )٣(

 ذا © هدنس برقلو ٠ هتاور ةلادعل امه نيرمال ١85 ىرح ١ ةيثيدحلا ا ىلع بهذملا يف مدقم وهو

 هناكم عيبرلا مامالا) يب , ونقلا :رظنيو ٠ هتاور ةلادع م ةيضابإلا ءاملع عمجأ دقو ئ دنسلا يئالث وه

 امهالك جب ا ءافوو زرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عم اجك ىرخألا ةيثيدحلا بتكلا امأ (هدنسمو

 » . يراخبلا يحيحصك ىرخألا ةد بككلا ن ت ةلوقنم يهف وف شيفطأ فسوي نب دمح مامإلل

 انه - ميدقتلا هجو امف امهريغو دمحأ مامإل ١ دنسمو 7 او را يئاسنلاو ةحجام نبا و يذمرتلا نتسو

 ٢٤٢. هجيرخت قبس (د٥د)

٠ (.
 عزون 

 م

4 
9
 

5 

٥٩ 



 _.۔۔۔سسسسس ٦س==_..

 >< >إ< لوصل ا لوصق < >

 .يناثلا يف فصو الو « بسانملا ةدرلا فصوب مكحلا طين لوألا يف نأل'ا)نايبصلاو
 يطرشلا ماعلا مدقيو ، كلذ نم يلاخلا ىلع مدقم ديكأت وأ ديدهت ىلع لمتشا امو

 :ليقو اهنود ليلعتلل هتدافإال حصألا ىلع ةيفنملا ةركنلا ىلع نيتيطرشلا امو نمك
 رأ ماللاب فرعملاك مومعلا غيص نم يقابلا ىلع مدقت - اضيأ - ةركنلاو("»سكعلاب

 صصخملا ريغلا ماعلا مدقيو ، نيتطرشلا ريغ نمو ام ىلع مدقي عمجلاو ، ةفاضالاب
 ةلالد ىلع مدقت ةرابعلا ةلالدو ،'"٨%سكعلاب :ليقو ، هتيجح يف فلتخم صصخملا نأل

 ةقفاوملا موهفمو 0 ةقفاوملا موهفم ىلع نامدقي ءاميإلاو ةراشإلاو ، ءاميالاو ةراشإلا
 ٤ ملع ةدايز ىلع هلامتشال يفانلا ىلع تبنملا ليلدلا مدقيو ك ةفلاخملا موهفم ىلع مدقي

 مدقيو 8'"امهيواستب ليقو "لصألا باحصتسا هدضعي يفانلا نأل } هسكع :ليقو

 ءانتعا دشأ دسافملا عفدو ، حلاصملل رمألاو ةدسفم عفدل يهنلا نأل رمألا ىلع يهنلا

 داضتعال هسكع :ليقو ع ةحابإالا ربخ ىلع رظحلا ربخ مدقيو ، هسكع نم هب عراشلا

 بدنلا ىلع نامدقي ةهاركلاو بجاولاو ")يواستلاب ليقو ،‘"»)لصاألاب ةحابإلا
 صنلا ىلع عامجإلا مدقيو { يفيلكتلا ىلع مدقي يعضولا ليلدلاو ، طايتحالا لجأل
 عامجإو ،نومأم ريغ هيف خسنلا نإف صنلا فالخب خسنلا هيف نمؤي عامجالا نأل 3

 ءاسنلا لتق نع ىهنف ، قيرطلا ضعب يف ةلوتقم ةأرما ىأر - ولي - يبنلا نأ ظفلب ةجام نبا هجرخأ )١(
 ٢٨٤١ ثيدح نايبصلاو ءاسنلا لتقو تايبلاو ةراغلا باب ، داهجلا مجعملا (ةجام نبا نتس) نايبصلاو

 ٢٦٦٨ ثيدح « ءاسنلا لتق يف باي { داهجلا باتك (دواد يبأ نتس) دواد وأ هجرخأو ، ٠٨٣ص ٢ج

 ءاسنلا لتق نع يهنلا باب داهجلا باتك (كلاوحلا ريونت حرش كلام مامإلا اطوم) كلامو ، ٥٢ ص ٢ج
 .م٨٨٩٦١ -ه ٤٠٨ ١ توريب ةيفاقثلا ةبتكملا ٥ص ٢ج وزغلا يف نادلولاو

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا اكح ج٢ ص٣٦٧.

 )٢( (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا . يدنهلا يفصلا نع يلحملا هاكحو يكبسلا نبا هب لاق ج٢
 ص٢٦٧.

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملاو ڵ ٨٩١ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هاكح ج٢
 ص٢٦٨.

 (ىفصتسملا) يلازغلاو « ٧٥ ٤_٣٥٧ص (لوصفلا ماكحإ) رقعج يبأ يضاقلا نع هاكح و يجابلا هب لاق )٥(
 .٨٩٢ص ٢ج

 (لوص رولا جاهنم) ىضترملا نبا هي لاقو ح ٥ ٧٥ ص (ل وصفلا ماكحا) ةيكلاملا ضعب نع يجابلا هاكح ( ٦)

 .٠٨٦ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) هتعامج و نادمح نبا ىلإ راجنلا نبا هازعو إ ٨ ٥١ص

 هاكحو يجابلا ديلولا وبأ هححصو ، ٩٦٢ص ٤ج (ماكحالا)يدمآلا . نابا نب ىسيعو ماشه وبأ هب لاق ()
 ٧٥. ٥ص (لوصفلا ماكحا) رفعج يبأ يضاقلا نع
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 ام لك اذكهو { عيرشتلا لاوحأب ملعأو فرشأ مهنأل ، نيعباتلا عامجإ ىلع ةباحصلا

 هرصع ض رقنا يذلا عامجإلا اذكو ، هريغ نم ىلوأ ناك ةوبنلا رصع لا برقا ناك

 يذلا ىلع فالخب قبسي ل يذلا عامجإلاو 3 هتيجح يف فالخلل هلباقم ىلع مدقي

 .ملعأ هللا و 1 ءاوس امه :ليقو ئ حجري فااخلاب قوبسملا :ليقو & هب قبس

 .نا | 0 .777 {
 جك . .... ٦١١ جج [هےككك كر )ر ..
7-     

 بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٢٧٢٣ ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا نيلوقلا ىكح )١(
 ٤ً ص٣ ٦٠. ج (رينملا

 بجاحلا نبا « ٢×}٢٥ص ٢ج (ناهربلا) ينيوجلا يفو ةلأسملا يف ةقباسلا عجارملا يف حيجرتلا ةفص رظناو
 حرش) يفارقلا آ ٢٦٢٣ ص ٢ج (ليصحتلا) يومرألا ،| ٢١٠ ص ٢ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ)
 (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٥١٧ص ٢٦ج (جاهنملا جارعم) يرزجلا ، ٢٢٤ص (لوصفلا حيقنت
 و ٢ ص٣ ٢٦. ح (جاهنملا حرش) يناهفصألا ١٣١. ص ٤ج (رارسالا فشك) يراخبلا 0٦٩٠ ص ٢ج

 7 حرش) يخامشلا ، ١٢٢ص ٢ج (لوقعلا جهانم) يشخدبلا ، ٤٧٤ص ٤ج (لوسلا ةياهن) يونسالا
 بت حرش) يماسلا إ ٠٨٢ص ٢ج (لوصاألا ةآرم ىلع يريمزألا ةيشاح) يريمزألا ، ١٢٦٢ص (لدعلا رصتخم
 ه .١٦٩١ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط



 ..لعتطم
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 ةناماو نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 ةسيقألا حيجرت

 ليلدل ةوقلا اهنم : رومأب نوكي تضراعت اذإ ضعب ىلع اهضعب ةسيقألا حيجرتو
 اموهفم رخالا يفو اقوطنم نيسايقلا دحأ يف ليلدلا نوكي نأك سايقلا لصأ مكح

 ىوقأ وهف هلصأ سنج نم سايقلا ع رف نوكو موهفملا نم انظ ىوقأ قوطنملا نإف 3

 ةلعلا يذ نم ىوقأ ةيعطقلا ةلعلا وذو ، هبشأ سنجلاب سنجلا نأل كلذك سيلام
 حيجرتلا يف امك دحاو لصأ تاذ نم اهسايق حجرأ نيلصألا تاذ ةلعلاو { ةينظلا
 مكحلا نأل ")سكعلاب :ليقو ، ةيمكحلا نم حجرأ ةيتاذلا ةلعلاو 3‘')ةلدألا ةرثكب
 هبشأ امو ةساجنلاو ةمرحلاك ةيمكحلاو ، معطلاو راكسإلاك ةيتاذلاف ، هبشأ مكحلاب
 هبشأ اهنأل هيضتقت ال امم حجرأ ضئارفلا يف طايتحالا ىلع ةلادلا ةلعلا نوكو ، كلذ

 ةدئاف رثكأ اهنأل معت ال امم حجرأ هتايئزج عيمج يف دجوت : يأ اهلصأ معت يتلاو 2 هب
 الف تايتقالا فالخب هريثكو ربلا ليلق يف دوجوم هنإف ايرلا باب يف معطلاك كلذو «

 نألدحاو لصأل ةقفاوملل نم حجرأ لوصأل ةقفاوملا ةلعلاو ، هنم ليلقلا يف دجوي
 لوقلا ىلع- اضيأ - ىوقأ ىرخأ ةلعل ةقفاوملاو ، اهل دهشي ام ةرثكب ىوقأ ىلوألا
 سايقلاو ، ةلدألا ةرثكب حيج تلا يف فالخلاك ("ال :ليقو ، دحاو ءيشل نيتلع زاوجب

 صنلاب امو ، يعطقلا صنلاب هتلع ام ىلع مدقم يعطقلا عامجإلاب هتلع تتبث يذلا

 ؛ ينظلا صنلاب ام ىلع ينظلا عامجإلاب امو ينظلا عامجإلاب ام ىلع يمطقلا
 مهضعبو ، نارودلاب امف هبشلاب امف ةبسنملاب امف ريسلاب امف ءاميإلاب هتلع ام كلذ يليو
 امك بيترتلا اذه ريغ ىلع :ليقو ، هل لصأ هنأل :اولاق '؛عامجإلا ىلع صنلا مدق
 ىلع لوألا لامتشال ةلالدلا سايق ىلع ةلعلا سايق مدقيو تالوطملا يف طوسبم وه

 .رثكب أ يف )١(
 نبا :رظناو ، ٥١٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يناعمسلا نبا نع هاكحو يشكرزلا هب لاق )٢(

 ٣٧. ٤ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 )٢( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا هاكح ج٢ ص٢٧٥.
 ؛ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٥١ ٦ص ٤ج (لوسلا ةياهن حرشي لوصألا جاهنم) يواضيبلا هب لاق )٤(

 ٢٢. ٠ص

  



  

 + ج ٭ لوص ا لوصق < ج

 بكرملا ىلع بكرملا ريغ حجريو -الثم همزال ىلع لمتشي امنإ يناثلاو بسانملا ىنعملا
 سكعب ينيارفسإالا قاحسإ وبأ لاقو 5 هلوبق يف فالخلا نم هيف امل "بكرملا فعضل

 كلذ نم يدوج ولاو ، يعرشلا مث يفرعلا مث مدقم يقيقحلا فصولاو ،‘!كلذ
 مدقت :ليق ةيدعتملا ةلعلاو ، بكرملا مث هنم طيسبلا يمدعلا مث يمدعلا ىلع مدقم

 هب نادرفني اميف امهباشتل "ءاوس امه : ليقو '‘سسكعلاب ليقو ،‘"ةرصاقلا ىلع
 .نالوق نيتيدعتملا نم اعورف رثكألا يفو ، ةرصاقلا يف همدعو ةيدعتملا يف قاحل إلا نم

 ناك نظلا يف ىوقأ ناكام نأ اهطباضو رصحنت ال ةريثك تاحج رملا نأ ملعاو

 ةاورلا لاوحأب ةربخ اذ ناك نمف احوجرم ناك انظ فعضأ ناك امو ، حجرأ هلوبق

 هيلع ىفخي ال فيرشلا عرشلا دصاقمو - يك يبنلا لاوحأو ظافلألا دعاوقو

 - انه- راصتخالا انضرغ نحنو ،‘"لاهنم حوجرملا فيعضتو حجارلا حيجرت
 '''ىلاعت هللاو ، عانقلا طقس ىتح دعت ال انتعاضب نوكو عالطالا ةلقو عابلا روصقل

 .قيفوتلاو لوحلا هبو 3 ملعأ

 حيجرت رظنيو . ٣ ٢١ ص ٨ج (طيحملا رحبلا) نيرخأتملا نم نييلوصألا رثكأو نيلدجلا نع يشكرزلا هاكح )١(

 جارعم) يرزجلا ، ١٧٢ص ٢٦ج (ليصحتلا)يومرآلا ، ١٢ ٢.٠؟ص ٢ج (ناهربلا) ينيوجلا :يف ةسيقألا
 ٢ج (جاهنملا حرش) يناهفصألا ، ٧١٣ ص ٣٢ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٣٧٢ص ٢ج (جاهنملا

 .٠١٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٨١ ١ص

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا « ٦٧٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٨ ص٢١٣.
 )٣( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ناهرب نباو روصنم وبأ ذاتسألاو ينالقابلا يضاقلا هي لاق ج٨ ص٢١٠ ©

 ج (ناهربلا) نيمرحلا مامإ هاكحو ٦٢ ص ٨٢٣ © روهمج نع ء ٧١٦ص ٢ج (دوررلا رثن) يطيقنشلاو

 .نييلوصالا

 )٤( (ناهربلا) ينيوجلا . ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا لوق وه ج٢ ص٢ ٨٢ « (دورولا رثن) يطيقنشلا ج٢

 ص٦١٧.

 (ناهربلا) نيمرحلا مامإ هاكح و ، ١١٢-٠١٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . يناعمسلا نبا هراتخإ )٥(
 .ينالقابلا يضاقلا نع ، ٧١٦ص ٢٦ج (دورولا رثن) يطيقنشلا دمحمو ، ٣٢٢٨ص ٢ ج

 وبأ & ٢}٢٧٥ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا :يفو ةلأسملا يف ةمدقتملا عجارملا يف ةسيقألا حيجرت رظناو )٦(
 يونسا]لا ٢٦ ص٢١٧ |٤١ ح (دضعلا حرشي ىهتنملا رصتخم) بجاحلا نبا ٤ ص٢٢٧ ٤ ج (ديهمتلا) باطخلا

 (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ، ٦٧٨ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نيا ، ٠ ٥١ ص ٤ج (لوسلا ةياهن)

 . ١٣٤ص (لئاسلا ةباجا) يناعنصلا ، ٣٨٢ ٠ص ٢ج (لوصاألا ةآرم)اورسخ النم ٧٦٣ص

 .ةطقاس ب يف ىلاعت )٧(



 ..ةتعطم.

 < < > لوصخلا لوصق % < +

 داهتج٦لا ب عباسلا باتكلا

 مامت لذبي نأب "") عسولا هيقفلا غارفتسا لوصألا ءاملع حالطصا يف ذ 'ا)داهتجالا

 دهتجملاو ، هيقف هنإ ثيح نم ةثداح يف مكح ليصحتل ةلدألا ىف رظنلا ىف هتقاط

 ةكلملاو ، تامولعملا كاردإ ىلع اهب ردتقي ةكلم هل يذلا لقاعلا غلابلا وهو هيقفلا

 ءاوس كاردالا : يأ ©‘"لعلا سفن لقعلا : ليقو ٤ لقعلا يهو سفنلا يف ةخسار ةئيه

 لوقلا اذه ىلعو "يرظنلا نود طقف هنم يرورضلا :ليقو ، ايرظن وأ ناك ايرورض
 ناسنإلا نع كفني ال يذلا يرورضلا ملعلل يرظنلا ملعلا يذ ىلع لقاعلا قدصف

 لجال هلبألاك رظنلا هنم ىتأي ال نم ىلع لقاعلا قدصي امك ، هسفن دوجوب ‘ملعك
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهنيبنس ماكحأو طورش هل هيف دهتجملاو دهتجملا نم لكو كلذ

 .وووكككككللا .م . «

 7 2216 حل % 0

  

 لصف « لادلا باي (برعلا ناسل) روظنم نبا . ةقشملا :دهجلاو ، ةقاطلاو عسولا :وهو دهجلا نم داهتجالا )١(
 .١!٧٤ص ١ج 0 ميجلا باب (طيس ولا مجعملا) سينا ميهاربا آ ٣٣١ص ٢ج ؤ ميجلا

 .-انه - اهل ىنعم الو ، عشولا ب يف ( ٢(

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٢ ص٢٨٢.

 )٤( (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا لالجلا اكح ج٦٢ ص٣٨٢.
 .ةملعك ب يف )٥)

 )٦( (لوصفلا ماكحا) يجابلا ڵ ١٥٢ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا :يف داهتجالا فيرعت رظنا ص٧٢٢ ١

 عماوجلا عمج) يكبسلا نيا 2 ٧٢ص ٤ج (رارسألا فشك) يراخبلا آ ٠٧١ص 7 (ماكحإلا) يدمالا
 (جاهبالا)، ٢٨٣ص ٢ج (يلحملا حرشي ج٣ ص٤ ٢٥ ، ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) رانلا نبا ٤٥٩

 ٦ ص ٢ج (تومح رلا حتاوف) يراصنالا ٣٦٢٣ حرش) يملاسلا { ١٥٢ص (لوحفلا داشرا) يناكوشلا ء

 .٠٥٧٢ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط



  

 : ٭ لوصخ ! لوصق < % >

 ةناماو نوثالتلاو سماخلا لصقلا

 دهتجملا طورش يق

 .اهلمكتسي مل ام ادهتجم ىمسي الف اطورش دهتجملا يف اوطرتشا ءاملعلا نأ ملعاو

 م نمف ، اهلوصح نم دب الف اهيلع فقوتم ةيعرشلا اياضقلا يف ءاملعلا داهتجا نأل

 لب هسفن رظن نع ةيعرشلا ماكحألا يف لوقلا هل لحي الف طورشلا كلت هدنع لصحت

 لمأ أرْثَسَم ل :ىلاعت هلوقل ةيمكحلا ثداوحلا نم هانع اميف هريغ دلقي نأ هضرف

 نم ةيبرعلا مولعب املاع نوكي نأ دهتجملا طورش نمف &" نومت اَلرْتكنِإ ركلا
 اهيف اطسوتم : يأ ، عيدبلاو نايبلاو يناعملا نم ةغالبلا مولعو ةغللاو فرصلاو وحنلا

 نآرقلا نال ؛ ءاهقفلا راثاو ةنسلاو نارقلا يناعم مهف يف اهنم هيلإ جاتحي اممباملاع

 ءاملعلا راثآ كلذكو ، ةلدألا طبنتسو ماكحألا ذخؤت '"امهنمو ، نايبرع ةنسلاو

 .اهنم هنع هل ىنغ ال امي نكل مولعلا هذه عيمجب ةطاحالا مزلي ال و © ةيبرع

 امب :يأ { ةيمالسإلا دئاقعلا نم تانايدلا لوصأب املاع نوكي نأ هطورش نمو

 نم ءيشب سبلت نإ هنإف ةلاضلا ةغئازلا دئاقعلا نم ءىشب سبلتلا نم هل اظفاح نوكي
 .ةدسافلا هتدعاق ىلع هينبي نأ هداهتجا يف أطخلا هنم نموي ال عدبلا

 ىلع انكمتم دهتجملا هب ريصي يذلا ردقلاب هقفلا لوصأب املاع هنوك طرتشي اذكو
 اهلك مولعلا هذه نم ئزجملا ردقلا قوف ام طرتشي الو ، اهتلدأ نم ماكحألا طابنتسا

 .هقح يف لامكو لضفو ملع ةايز وهف كلذ ىلع داز ام نكل داهتجالا ةحص يف

 لوزنلا بابسأ ةفرعم هب نأل خيراتلا ملع نم ئزجملا ردقلا ةفرعم طرتشي كلذكو

 .رابخألاو تايآلا نم رخأتملا نم مدقتملاو
 هتاريرقتو هماكحأو - ةلي هلاعفأ اهيف نأل عئاقولاو تاوزغلاو ريسلا ملع اذكو

 مهنأل - رنثإز - ةباحصلا لاعفأ اذكو ، رومألا يف هتافرصتو بورحلا يف هلاوحأو
 .هدعب ةودقلا مه

 خ وسنمو خسانو هباشتمو مكحم نم ةنسلاو باتكلا يف امباملاع نوكي نأ طرتشي اذكو

 .اهماكحأ نم كلذ ريغ ىلإ داحآو رتاوتو ديقمو قلطمو نيبمو لمجو ماعو صاخو
 ٤٣. مقر ةيآ (ةيكم) لحنلا ةروس & ميركلا نآرقلا )١(

 .اهنمو أ يف )٢(
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 < < لوصا لوصق < » ٭

 اهنم ذخؤت يتلا ثيداحألا عضاومو اهعضاومو ماكحألا تايآب املاع نوكي نأو

 .بيغ رهظ نع اهظفح طرتشي الو ، ةجاحلا دنع اهيلإ عجريل ماكحألا
 فلاخي الئل هلبق ةمألا عامجإ اهيف مدقت يتلا لئاسملاب املاع نوكي نأ طرتشيو

 ةيعطقلا ةثالثلا لوصألا نم هنأل عامجإلا قرخ لحي ال إ هقرخيف مهعامجإ هداهتجا
 .سايقلا ىلع مدقم وهو 0 اهفالخب لوقلا لحي ال يتلا

 ةيضقلا كلت يف ناك نإ ةباحصلا لاوقأ هداهتجا فلاخي ال نأ مهضعب طرتشاو
 . ١) 7 دح ل ل وق دح وي

 ادحأ صخت مل ةلزانلا كلت نأ ملع نإ الإ همدقت نمم ادحأ قفاوي نأ مهضعب طرتشاو

 .ةينظ ةلأسم يف فالخ دجو امل كلذك رمألا ناك ول ذإ يدنع حصيالاذهو 5 ٧0)هلبق

 .هصخي صخش لك يف رظنلا حجار ىلع داهتجالا ىنبم امنإو

 دنع ىتح اعامجإ داهتجالا هل زاج اهانركذ ىتلا "طورشلا هذه لمكتسا نمف
 .ةصوصنملا للعلا ريغ يف هوعنم امنإ مهنأل سايقلا يعنام

 ماكحألا نونف ضعب يف داهتجالا طورشب املاع نوكي نميف نييلوصألا فلتخاو
 رأ قالطلا ملع يف وأ - الثم - ثيراوملا ملع يف كلذ لمكتسي نأك ضعب نود
 ضعب يف داهتجالا هل حصي له ةعيرشلا مولع رئاس يف داهتجالا ملعي ملو عويبلا
 .'")”نورخآ هعنمو ، ‘ث)رضعب كلذ هل زاجأ ؟اهرئاس نود اياضقلا

 )١( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا . ينامعلا ةكرب نبا نع يملاسلا مامالا هاكح ج٦٢ ص٢٧٢.

 )٢( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٣٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص٢٧٧.
 جارعم)يرزجلا أ٢٧٣٤ص (ل وصفلا حيقنت حرش) يفارقلا .١٢ص ٦ج (لوصحملا)يزارلا : يف داهتجالا طورش رظنت )٣(

 . ٨٢١ ص ٢ج (جاهنملا حرش) يناهفصألا . ٧٢ ٥ ص ٢ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا ٢٨. ٩ص ٢ج (جاهنملا

 .٠٢ص ١ج (هيف صن ال اميف داهتجالا يف ثوحب) يرضخ بيطلا ، ٢٢ ٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا
 .ةطقاس ب يف كلذ )٤(

 ينارقلاو « ٥٢ص ٦ج (لوصحملا) يزارلا رخفلاو & ٢٥٣ ص ٢٦ج (يفصتسملا) يلازغلا كلذ هل زاجأ نمم )٥(

 عمج) يكبسلا نباو ء ٦٨٥ص ٢ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلاو & ٧٢٤ص (لوصفلا حيقنت حرش)

 جاهنم)ىضترملا نياو ، ٢ ٢٤ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو 2 ٦٨٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا
 روكشلادبع نياو ، ٢٨٢ص ٤ج (ريسيتلا حرشي ريرحتلا) مامهلا نبا لامكلاو ، ٣٦٧ص (لوصولا
 .رثكالا نع ، ٣٢٧٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ، ٣٦ ٤ص ٢ج (حتاوفلا حرشب توبلا ملسم)

 (لوصولا جاهنم) ةيديزلا نم هللاب روصنملا ىلإ ىضترملا نبا هازعو ، ٢٥ ٥ص (لوحفلا داشرإ) يناكوشلا هراتخا )٦(
 ١٨٢. ص ٤ ح (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) نييلوصألا نم ةفئاط نع مامهلا نب لامكلا هاكحو ١ ٣٢٦٧ص

  



 : ٭ ٭

  

 ول ذإ '"- هنل -''١يمدكلا مامإلا هيلعو ، رثكألا لوق وهو ، هزاوج حيحصلاو

 اهنم ءيش عمتجملا ىلع ذشي ال ىتح ةنسلاو باتكلا مولع عيمجب ةطاحالا انطرتشا

 ةلأسملا هذهو {}كدحا ةعيرشلا مولع عيمجب طحي داكي ال ذإ ةمألا ىلع كلذ قاضل

 .ملعأ هللاو ، داهتجالا أزجتب مهدنع ةفورعم

   
 ۔..لتتا 17729 : ٨٢ ٢٦ . ٢ ۔2< |:
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ط 6
 .هل فيرعتلا قبس دقو ، ينامعلا يمدكلا ديعس ابأ دصقي )١( 9 2: 

 . .٨٧٢ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا )٢(
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 ةناماو نوثالثلاو سداسلا لصفلا

 دهتجملا ماكحأ ب

 يتأيسو ، تاينظلا يف وأ تايعطقلا يف هداهتجا نوكي نأ امإ دهتجملا نأ ملعا

 ال يتلا ع ورفلا لئاسم يهو ، تاينظلا يف داهتجالا امأو .لوألا ىلع مالكلا

 مكح يف ءاملعلا فلتخا دقف ، عامجإ الو ةنس الو باتك صن اهيف دجوي

 .اهيف دهتجملا

 )يبرغملا بوقعي وبأ مامإلا اذكو مهنم اذاش اذإ نوينامعلا انباحصأ بهذف

 هيلإ هادأ امباهيف لمعي نأ دحاو لك ىلعو ، بيصم اهيف نيدهتجملا الك نأ ىلإ
 نيدهتجملا ددعتب اهيف ددعتم هللا مكح نإو ، هقح يف اهيف قحلا وهو 3 هداهتجإ
 .‘١)نيفلتخملا

 هللا دنعدحاو بيصملا نأ ىلإ ةكربلا نباو "برخملا لهأ انباحصأ بهذو
 اذه ىلعو « هتباصإو هداهتجا رجأ بيصمللو ي هداهتجا ارجأ هل لب مثآ ريغ هفلاخو

 يرعشألا نسحلا وبأ نيينامعلا انباحصأ قفاوو ، ‘؛انموق نم نييلوصألا روهمج
 -انه- فالخلاو & اهركذب ليطن ال ججح نيلوقلا نم لكلو ،‘ث)ينالقابلا يضاقلاو

 .هل هرمث ال يظفل

 .هب فيرعتلا قبس دقو 3 ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي ابأ دصقي )١(
 )٢( (فاصنإلاو لدعلا) ينالجراولا ج٢ ص٤ ١ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٦٢ ص٢٧٩٦٩.

 بتكلا نم ريثك يف دج ويو « نادلبلا هذه يف نودوجوم ةيضابإلا ذإ ب برغملاو سنوتو رئازجلاو ايبيل دصقي )٣(
 نودجوي نيذلا ةبراغملا وأ برغملا ءاملعف { قرشملا ءاملعو ، برغملا ءاملع ، نيحلطصملا نيذه ةيضابالا
 ليبس ىلع رظنيو ح زاجحلاو نميلاو نامع يف نودجوي نيذلا ةقراشملا وأ قرشملا ءاملعو 0 نادلبلا كلت يف

 ۔٣٤٢ص ٢٦ج لوقعلا راونأ قراشم ، ٩٦٧٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا :لاثملا

 )٤( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٢ص (داهتجإلا) ينيوجلا ، ٢٠٧×ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا ج٨
 ص٢٨٢ ص٢٨٢ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٩٨٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٢

 ص٩؛ ص ٢ج (تومح رلا اوف) يراصنألا آ ؟ ٢٨٣.

 ةلزتعملا نع ينيوجلا هاكح و ، ٥٨٢-٢٨٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةرصبلا ةلزتعمو جيرس نباو (د)
 نسحلا نب دمحمو فسوي يبأ لوق وهو ، روكشلادبع نبا ةبسنلا هذه درو ، ١٣ص (داهتجالا) ةبطاق

 عمج) يكبسلا نبا ، ٠ ٣٨ ص ٢ ج (حتاوفلا حرشب توبنلا ملسم) روكشلادبع نبا ، ةفينح يبا يبحاص

 .٦٦٧ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٢٨٩ ص ٢ ج (يلحملا حرشي عماوجلا
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 ١ )منا ئطخم هفلاخمو دحاو تاينلظلا يف بيصلملا نا : انموق ءاملع ضعب لاقو

 اندنع شحاف أطخ وهو ، يعطقلاك ينظلا ليلدلا مهلعجب انيد يأرلا اولعج ءالؤهو
 .'"”ةيضابإلا رشعم

 موصلاو ةالصلا بوجوو داقتعالا لئاسمك تايعطقلا يف داهتجالا امأو

 ءاملعلا فلتخا دقف ةصوصنملا ةرتاوتملا ةيلقنلا وا ةيلقعلا ةلدألاب تبث امم امهوحنو

 .- اضيأ - اهيف

 ." ةرم لوأ نم اهل ميلستلا بجي لب الصأ اهيف داهتجالاو رظنلا زوجي ال : ليقف

 نمؤن ملوأ لاقف نانئمطاو نيقي ةدايزل لب اهقدص يف كشل نكي ملاذإ هزاوج حيحصلاو

 ‘""ةربجملاو'"اةيوشخلا ىلإ بسني زاولا مدعب لوقلاو &'٨ُه ىلق نيمل نكو لب لا
 اندنع كلاه قساف ئطخم هفلاخم و ، ليلدلا قفاو نم وهو دحاو تايعطقلا ىف بيصملاو
 رثكأ انقفاوو 5 هفالخب لاق نم رذع هعطقل اعطاق يمس امنإ هنأل عطاقلا ليلدلا هتفلاخم
 .'‘)يعطقلا ليلدلا قفاو نم وهو ، دحاو اهيف بيصملا نأ ىلع ةلأسملا هذه يف ةمألا ءاملع

 )١( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ةريره يبأ نب يلعو هيلع نباو يسيرملا رشبو مصاألانع ىكح ج٨ ص٢٨٦ ©
 سايقلا ةافن نع « ٩٨۔٨٨ص ٤ج (ماكحالا) يدمألاو « ٨٢ص (داهتجالا) نيمرحلا مامإ هاكح امك ©

 يراصنألا ، ٦٦٧ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا « ٧٥ص (هقفلا لوصأ يف ذبنلا) مزح نبا :رظناو
 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٩٧٢ص ٢ج (تومحرلا حتاوف) ج٢ ص٠ ٢٨.

 )٢( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٢ ص٢٨٢٣.

 )٢( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا آ ٥٦٧ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا ج٢ ص٤ ٢٨.

 )٤( مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٢٦٠.

 يور وشح لك مهلامتحال كلذب اوبقل 3 ةلدألا رهاوظب اوكسمت ثيدحلا باحصأ نم ةفئاط : ةيوشحلا )٥(

 .ةهجلاو دحلاو لاقتنالاو ةكرحلاو ، نيعلاو ديلاك ميسجتلا هلل اوتبثأ دقو } ةضقانتملا ةفلتخملا ثيداحألا نم
 ٩٢. ص (ةيمالسإلا قرفلا مجعم) نيمألا ىحي فيرش & ٩٣ ص ١ج (للخلاو للملا) يناتسرهشلا

 هللا ىلإ دبعلا لعف نودنسيف " اهيف هل رايتخا ال هلامعأ ىلع روبجم ناسنإلا نأب لوقت ةيمالسإ ةقرف :ةربجملا )٦(
 .٢٧ص (ةيمالسإلا قرفلا مجعم) نيمألا ىيحي فيرش « ٢٢٧ص ١ج (لحنلاو للملا) يناتسرهشلا . ىلاعت

 (عمللا حرش) يزاريشلا عجاريو ، ١٣٤ص (لوصاألا دئاوز) يونسألا . كلذ ىلع يونسالا ىكح دقو )٧(
 ] ٢٧٣٢٢ص ٢ ح (لوصالا ىلا لوصولا) ناهرب نبا & ٦١٣١ص ٦٢ ح (ناهربلا) ينيوجلا ٢ ص٤٣ ٠ ٠.١ ح

 .٨٣٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا
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 . داهتجالا يف هعسو هلذب يف رصقي مل ام منآ ريغ ئطخم هفلاخم نإ :اولاق مهنأ الإ

 .'١عسولا لذب وهو هيلع بجاولا هكرتل مثأ رصق ىتمو
 رجأ هلف باصأ نإو ا أطخأ نإ هداهتجا رجأ هل دهتحج لك : مهضعب لاقو

 حصيالف 5 اندنع أطخ وهو & ينظو يعطق نيب قرف الو 8‘"هتباصإ رجأو هداهتجا
 ام نيدلا يف أطخأ نم قيسفت ىلع انل ليدلاو 3 يأرلا لئاسمك نيدلا لئاسم لعج

 امو مهكالهب تايالا نم ريثك درو ثيح رافكلا كالهب مكحلا نم ةرورضلاب ملعي

 قارتفالا دعب اضعب اهضعب ةمألا قيسفت اذكو { ةعطاقلا ةلدألا مهتفلاخم الإ كاذ
 رذع عطق ىلع ليلد كلذو ئ اهبهذم يف اهفلاخ نم قسفنتو للضت ةقرف لك ناف ئ

 .‘"}يدلا يف فلاخملا

 قحلا دارأ امنإ ناك نإ هداهتجا ىف أطخأ اذإ دهتجملا مثأي ال :(؛ظحاجلا لاقو
 . (٥)دناعي ملو

 ؛مئاو رفاكف مالسإلا ةلمل ايفان ناك نإ - تايلقعلا يف يأ - اهيف ئطخملاو : هحرشو توبنلا ملسم يف ءاج )١(

 ال مئاف كلذ لاثمأو نازيملاو ةيؤرلا يفنو - هب لوقلا يأ - نآرقلا قلخك مالسإلا ةلمل ايفان نكي مل نإو
 يبأ مامالا نع يور ام لثم يعفاشلا مامإلا نع يور ام اولوأ 2 رفاك ريغ انخئاشم دنع هنأ ةمث نمو « رفاك
 (حاوفلا حرشي توبثلا ملسم) روكشلادبع نبا .ةمعنلا نارفكي هللاب رفاك وهف نآرقلا قلخب لاق نم :ةفينح
 كلذ فداصي ال نمو اعامجإ دحاو تايلقعلا يف بيصملا دهتجملاو :راجنلا نبا لاقو ، ٦٧٣ص !٢ج
 رأ ملاعلا ثودحك اضحم ايلقع كلذ كردم ناك ءاوسو ، رظنلا يف غلاي نإو مئآ لاض وهف عقاولا يف دحاولا
 حرش) راجنلا نبا .نازيملاو طارصلاو ربقلا باذعك يلقع رمأ توبث ىلإ ادنتسم ايعرش وأ ، عناصلا دوجو
 مئآ تايلقعلا يف ئطخملا نأ يراصنألا و روكشلادبع نبا مالك نم رهاظلاف ، ٨٨٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا
 ريغ ماد ام رظنلا يف غلاب نإو لاضو مئآ هنأب حرص دقف راجنلا نبا امأ ، الوأ داهتجالا يف رصق ءاوس اقلطم
 نبا & ٤٨١ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا ، ٦٢ص (داهتجالا) ينيوجلا :رظناو ، دحاولا كلذل فداصم
 ٤ ص٦ ٩ ١ ح (ريسيتلا حرشي ريرحتلا) لامكلا . ٢ ص٨ ٢٨ ح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا

 ٢٨. ٤ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا

 )٢( (لوصألا ىلإ لوصولا) ناهرب نبا ، ٦٢ص (داهتجالا) ينيوجلا ، يربنعلا نسحلا نب هللاديبع هب لاق ج٢
 ص٢٣٧٢ (ماكحإلا)يدمآلا ء ج٤ ص٤ ١٨ ، (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٣٨٨.

 )٣( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٦٢ ص٤ ٢٨.
 )٤( ةنس دلو  ءالولاب ينانكلا بوبحم نب رجح نب ورمع : ظحاجلا ٦٣ ١ بدالا ةمئأ نم © ةرصبلا يف ه ُ

 ةنس يفوت ، نايبلا رحسو ، نيبتلاو نايبلاو ناريجلا هتافلاوم نم ، ةيظحاجلا ةقرفلا هيلإ بسنت ي يلزتعم ٢٥٥
 ص ٣ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا . ةرصبلاب ه ٠ ٤٧ ، (مالعألا) يلكرزلا ج٥ ص٧٤.

 نيا ، ٨٨٢ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٤٨١ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا (د٥)

 ةعلط حرش) يملاسلا « ٧٧٣ص ٢ج (تومحرلآ حتاوف) يراصنألا ، ٧٦ ٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا
 .٣٧ص (لوقعلا راونألا قراشم) 0 ٥٨٢ص ٢ج (سمشلا
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 ىراصنلاو دوهيلا ضعب ةاجنب لوقلا نم هيلع مزلي امل اعطق لطاب وهو : انخيش لاق

 باتكلاو ئ همعز يف ايجان نوكي هأطخأف مهنم قحلا بلط نم نأل ئ نيكرشملاو

 ."هتلاقم درب قطان زيزعلا

 دق كرشلا للم نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نأل ، رظن اذهب هيلع درلا يف :تلق

 6 دناعي ل اميف ضرف اذهو 6 ةرباكمو ادانع هوكرت امإو 6 هوفرعو قحلا مهل نابتسا

 اَمَنَم .")ه ةهةاتبأ نودرمتي امك هنوفرعي لف :ىلاعت هلوق مهدانع ىلع ليلدلاو

 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٣ 4 ۔ي -. اورَعَك أرفرَع أههرَعاَت اتم ءاج

 اذه ىلعو :انخيش لاق «'ث)هالسإلا قرف نم دناعي مل نم هدارم نأب مهضعب هل رذتعاو

 :لاق ،ةدحاو ةبترم يف ئطخملا و قحملا لعج نم هيلع مزلي ال اضيأ - لطاب وهف راذتعالا
 درلا اذه يفو : ٠تلق { )(٦)(د 'هةويكحتدكركل ذ م بيبل نيسلاج { . نالطبلا رهاظ وهو

 ايندلا يف دبعلل خيبوتلاو موللا قلع ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذو اضيأ - رظن لالدتسالاو

 ليبسو دشرلا ليبس هل نيبت ثيح دسافلا هرايتخا ىلع ةرخآلا ىف باذعلاو هنايصع ببسب

 صحفلاو هبلط يف دهتجاو قحلا دارأ نم امأ ، حيبقلا هرايتخاب لالضلاو ىغلا كلسف يفلا

 ليلدلل فالخ كلذ يف ناكو هداهتجا هيلإ هادأ امب لمعو ، ىوقألا ليلدلا ىلع فقي ملف هنع

 اذه لثم كالهب مكحلا نإف إهنع'")دحي هيلع فقو ول هنأو قحلا يرحت هدصقو يوقلا

 & هقوط نع ج راخ ةيثيحلا هذه ىلع ليلدلا ىضتقمب لمعلا نأل ،قاطي ال امب فيلكتلا هبشي

 نوكرشملا ةمركلا ةيآلا يف نيمرجللاب دارملا نأل حصت ال امرجب هاطخاف قحلا بلط نم ةيمستو

 0»ه ممتلأيتج متر دنع َمّمللَدإ :ىلاعت هلوق لزن امل شيرق رافك يف تلزن اهنأ كلذو
 .٥٨٢ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا )١(

 ١٤٦. مقر ةيا (ةيندم) ةرقبلا ةروس ى ميركلا نارقلا )٢(

 ٨٩. مقر ةيآ (ةيندم) ةرقبلا ةروس 2 ميركلا نآرقلا )٢(

 ٧٦. ٤ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا آ ١٨ ٤ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا )٤(

 ٢٥-٣٢٦. مقر ةيآ (ةيكم) ملقلا ةروس ، ميركلا نآرقلا )٥(

 .٥٨٢ص ٢٦ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا )٦(

 ١٠٩. ص ٣ج ءاحلا لصف لادلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . لدع اذإ ديحي ءيشلاو قيرطلا نع داح )٧(

 .٠١٢ص ١ج ءاحلا باي (طيسولا مجعملا) نورخآو سينأ ميهاربإ .د

 )٨( مقر ةيا (ةيكم) ملقلا ةروس 3 ميركلا نآرقلا ٣٤.



 <> < لوصا لوصق <

 اراكنإ ةيآلا هذه تلزنف ، ظحلا ربكأ كلانه :انلق ميعن تانج مث ناك نإ :شيرق ءامظع تلاق

 .''مهيلع
 امنإو ، ح ىلاعت هللا مهمحر - باحصألا ءاملع هيلع املافالخ اذه يلوقب درأ ملو

 .لقعلا لامكو ، ملعلا روفوب مهل فرتعنو & رمألل لاكشتساو ثحبلا ىف ةاراجم وه
 قحلي ىتمو ؟ريصبلاك ىمعألا رظني نيأ نمف ئ ماهفألا ةدوجو ئ مادقألا خوسرو

 يف حرص دق - ىلاعت هللا همحر - انخيش نأ ىلع ؟ريطيو قلحي نمب ريسكلا جرعألا

 .ملعأ هللاو ،'")اهيف ضوخلا نع فكلا بجيف ، ةيردق ةلأسملا هذه نا هفيناصت ضعب

 .محرأو فأرأو مكحأ هدابعب وهو

 ء'ع ورفلاو تايلقعلا يف بيصم دهتجب لك :")يربنعلا نسحلا نب هللا ديبع لاقو
 فيك بجعلاو ئ شحاف نب أطخ اذهو :_ لاعت هللا همحر _ يخامشلا ردبلا لاق

 ههبش نمو « هلل كيرشلا لعج نمو ، لوسرلا بيذكتو ملاعلا مدقب لاق نم بيصي
 . )د )لامكلا تافصب هفصي ل وأ ئ اميدق هعم لعج وأ ) زجعلاب هفصوو ) قلخلاب

 ء'"لالض امهنم لكو ، ظحاجلا ةلاقم نم أطخلا يف دعبأ يربنعلا ةلاقمو :""لاق
 فيلكتلا ةيفيك ىلإ حجار هفالخ نأب يربنعلا ةلاقم نع جاهنملا بحاص رذتعا دقو
 بولطملا لب اندنعو & تايلمعلاك نظلا اهيفانم بولطملا نأ هدنعف 7 ةينيدلا فراعملاب

 :لاق « جان اهيف دلقملا نأ معز نم لوق نم بيرق وهف كلذب لاق اذإو : لاق ، ملعلا
 .ملعأ هللاو .)ديلقتلا الو نظلا ال نيقيلا ملعلا اهيف بولطملا نأ يف مالكلا رم دقو

 )١( (طيحملا رحبلا) نايح وبأ ، ١٨ص ٠٣ج (ريبكلا ريسفتلا) يزارلا ج٠ ١ ص٤٥ ٢.

 )٢( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٢ ص٢٩٣.
 نم ثيدحلاب ءاملعلاو ءاهقفلا نم ، ه ٠٥ ١ ةنس دلو & يميمتلا يربنعلا نيصحلا نب نسحلا نب هللا ديبع )٣(

 ٩١ج (تايفولاب يفاولا) يدفصلا . ه ١٦٨ ةنس اهيف يفوتو ، ه ١٥٧ ةنس اهءاضق يلوو ، ةرصبلا لهأ
 .٢٩١ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا آ ٨٦٣ص

 حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ١٨ ٤ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا & ٦٢ص (داهتجالا) ينيوجلا )٤(
 .٨٨٣ص ٢ج (يلحملا

 ٢٠١. ص (لدعلا رصتخم) يخامشلا ()

 .يملاسلا مامإلا يأ )٦(

 )٧) (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٢ ص٢٨٥.

 )٨( (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٧٦٥.

  



  

 لوصالا لوصق + + ٭ < > >

 ةناماو نوثالثلاو عباسلا لصفلا

 داهتجالا مكح يف
 ةلدألا يف رظنيو ، دهتجي نأ داهتجالا ةجرد غلابلا ملاعلا ىلع بجي هنأ ملعا

 :عضاوم ةثالث يف اهنم ةيضقلا مكح ج رختسيو ث ةيعرشلا

 .اهب لمعلل جاتحم وه ةلأسم يف تفتسم هاتفتسا دق ناك نإ :اهدحأ

 .هسفنب لمعلا دارأ نإ :ىناثلاو

 دجي مل نإ ذئنيح داهتجالا هيلع بجيف { سانلا نيب مكحلاب ىلتبا نإ :ثلانلاو
 تناك لب مدقت نمه عامجإاهيفدجوالو ، ةنسالو باتك نم اصن ةيضقلا كلت يف

 & تارامألا ىوقأ يف رظني نأ همزليف ، فالتخالا اهيف يرجي ىتلا يأرلا لئاسم نم

 اهضعب حيجرت ىلع ردقي ملو { ةلدألا هدنع تضراعت نإف ، اهحجرأ ىضتقمب ذخأيو
 حج ألا دوجو رذعت هنظ يف بلغ نإف ، حجرألا ملعي ىتح فوقولا هيلع بجو
 .ذئنيح فالخلاف

 :؛١)لقعلا ىلإ ةثداحلا كلت مكح يف عجريو ، ةلدألا كلت حرطب ةلزتعملا تلاق

 كلت نم ادحاو ريختي :ليقو ،‘"هلوق ىلإ عجريو 3 هنم ملعأ وه نم دلقي لب :ليقو
 . (٢)هر لمعيو ّ ةلدألا

 بجيف ، فيعضلا لهاجلا ةلزنم.ةيضقلا كلت يف نوكي هنأ اندنع حيحصلاو
 ىلع كلذ بجي امك ءاملعلا نم هريغ لوقب اهيف ذخأي نأ اهيف لمعلا دارأ اذإ هيلع
 هصصخم و هخسان نع هب ذخألا ديري يذلا ليلدلا يف ثحبلا دهتجملا مزليو فيعضلا
 لوأتمالو صصخم الو خوسنم ريغ هنأ نظي وأ ملعي ىتح هب ذخأي الف اصن ناك نإ
 .هرهاظ فلاخي ليوأتب

 .'٠هنهذ يف رضح امب يفتكي لب كلذ نع ثحبلا بجي ال هنإ :ىفريصلا لاقو

 ةيعرشلا ةلدألا عيمج يصقتسي نأ كلذ يف همزلي الف ثحبلا بوجوب لوقلا ىلعو

 .٦٨٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٨٠ ٠ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا )0١
 .٠٠٨ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا . جيرس نبا هنظأ اذهب لئاقلاو : ىضترملا نيا لاق )٢(

 ٨٠٠. ص (لوصولا جاهنم) ، نييلزتعملا مشاه يبأو يلع يبأ نع ىضترملا نبا هاكح ()

 .٥١٩٧ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا )٤(

:: 

ت ٤
 
» 
::. 9 

٥٤٣ 

  



 _.لاللعتتكح

 < < لوصألا لوصف % < +

 ملعلا يف ةجرد ىلعأ غلب ولو دحأ اهلك اهب طيحي داكي الو 3 ةرثك ىصحت داكت ال ذا

 يف ةيعرشلا ماكحألا مهضعب رصح دقف ةينآرقلا تايآلا امأ { ةيوبنلا رابخألا اميسال

 .ااهنم ةيآ ةئامسمخ

 يف ةحيرص ةدراولا ةئامسمخلا ريغ نم ولو ماكحألا طبنتست :'"طلهضعب لاقو

 لمحلا ةدم لقأ نوك !وطبنتسا امك ل اثمألاو رابخألاو صصقلاك :ينعي ، '"!عاكحألا

 .اهوحنو ٢" مك وله )ف :ىلاعت هلوق نم رهش ةتس
 يف ماكحألا اهب قلعتت يتلا ثيداحألا اوعمج دق مهنإ : ثيدحلا ءاملع لاق اذكو

 6 دعبي مل رذعتم :ليق نإ لب كلذ ديعب و ، )اهلك اهوصقتسا مهنأو & ةدرفم بتك
 ىتح اهناظم نم ماكحألا ةلدأ ىلع بيقنتلاو ثحبلا يف ةغلابملا دهتجملا ىلع نكلو
 .ةثداحلا كلت ةلدأ ىصقتسا هنأ نظي وأ ملعي

 باتكلا ماكحأ عيمجب املع طيحي ىتح داهتجالا هل زوجي ال :موق لاقو

 كفالخ حيحصلاو 3 حصي ال داهتجالا ئزجت نأب لوقلا ىلع ينبم اذهو ةنسلاو

 كلذ هب قلعتي امع ثحبي نأ هيلع بجاولاف هابشألا ضراعتف سايقلاب لدتسا نإو

 .ةددعتم لوصأب هبش هل ناك ثيح لوصألا نم عرفلا

 يلازغلاو آ ٠٣٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ناميلس نب لتاقم ددعلا اذه يف اهرصح نمم )١(
 ةمادق نباو ، ٢٨٠ ٤ص ٩ج (سئافنلا حرشب لوصحملا) يزارلا رخفلاو آ ؟٠٥ص ٢ج (ىفصتسملا)

 .٠٦٩ص ٢ج (رظانلا ةضور)

 .ةطقاس ب يف مهضعب )٢)

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٢٣٨٣ص ٩ج (لوصاألا سئافن) يفارقلا ج٨ ص٠ ٢٣.

 َنَعِضَي تاكلَوْلَو » ىرخأ ةيآ يف ىلاعت لاق دقو . ١٥ مقر ةيآ (ةيكم) فاقحألا ةروس ، ميركلا نآرقلا )٤(
 حرطتف ارهش نورشعو ةعبرأ نالوجلاو ٢٣٣( : ةرقبلا)هئ ةعاسلا ي ن دارأ نمل نيلماك رملوع نهلو

 .لمحلا ةرتف لقأ يهو ، رهشأ ةتس ىقبي « نيثالث نم
 داشرإ) يناكوشلا ، ١٨١ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريمأ ، ١٣٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا )٥(

 ٣٦٣. ص ٢ج (تومحرلا حاوف) يراصنألا ، ١٥٢ص (لوحفلا

 رصتخم حرش) يخامشلا ، ةيضابإلا نم يتازملا فلخي نب ناميلس نع هاكح و ، يخامشلا ردبلا هب لاق )٦(

 .توريب - لبجلا راد ح ٨٧١ص ١ ح (قراشملا) يملاسلا : رظنيو © ٢٠٢ص (لدعلا
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 &'_)هابشألا نيب حيجرتلا ىلإ عجريف اهب ليلعتلا لمتحي يتلا للعلا تضراعت نإ اذكو

 هداهتجا يف دهتجملا مزلي يذلا هلاثمأو اذهف { اهب لمع هبشلا ةيبلغأ هيف تلصح امف

 دهتجا نإو ، لوصألا دعاوقو ةنسلاو باتكلا ةسرامم ىلع كلذ لاثمأ ىفخي الو

 كلت ترركت مث ، مكح ىلإ اهيف هرظن هادأو ةيداهتجالا لئاسملا نم ةثداح يف دهتجم

 .الوأ اهيف هداهتجا هادأ امب يفتكي لب 5 اهيف رظنلا ةداعإ همزلي الف 5 ةثداحلا

 كلذ دعب هل نيبتسي دق هنأل '"١راركتلا بسحب هداهتجا ديعي نأ همزلي :ليقو

 قرط فالخب دهتجملا نظ فالتخاب فلتخت ةينظ قرط اهنأل لوألا نم ىوقأ هجو

 نأب لوألا لوقلا ليلعتب ةربع الو ، يدنع حيحصلا وهو ، يعطق اهلولدم نأل ملعلا

 ىلع ينبم رمأ اذه :لوقن انأل { هريغت حصي ىتح '٢)ل وألا داهتجالا ريغت مدع لصالا

 عونتب عونتتو بابسألا روطتو يعاودلا فالتخا بسحب فلتخت يهو ، نظلا ةبلغ
 .ناهذألا يف ةلدألا حادقنا

 الف ةنكمألا نم هوحن وأ دجسم يف ةلبقلا ىرحت نم نإ : جاهنملا بحاص لوقو
 ةيلثملا ملسن الف ،'“هلثم اذهو ، ةالص لكل كلانه داهتجالاو يرحتلا ريركت همزلي

 الو ديزت الو لوحتت الو لدبتت ال يهو ، ةنكمألاو تاهجلا يف داهتجا (٥)كلذ نأل

 ٤ سمأ هظفحي ال اليلد مويلا رظنلا ةداعإب ظفحي دقف ةيعمسلا ةلدألا فالخب سصقنت

 . ملعأ هللا و 6 كلذ لبق هيلع يفخ دق ناك ربخ وأ ةيآ ىف ىنعم طبنتسيو

 2 وكرج
 55 ٦ ؟ : .-

   

  

 .ءايشألا ب يف )١(

 )٢( يوونلا نع هاكح و يشكرزلا لاقو ، ٥٨٧ص (لوصولا جاهنم) يناتسرهشلا ىلإ ىضترملا نبا هازع :
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا . ليلدلل ركاذ ناك نإ داهتجالا ديدجت بجي ج٨ ص٢٥٤-٢٥٥.

 .ب نم ةطقاس ةرابعلا هذه لوألا داهتجالا ريغت مدع لصألا نأب )٣(

 )٤( (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٧٨٥.

 .كاذ ب يف )٥()
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 ةناماو نوتالثلاو نماثلا لصفلا

 مكحلا ضقن ` عتم ٠ هم ٠3٠ _ ٠ ( ١) ٠

 مكاحلا امأ هريغ نم الو "" كاجلا نم ال تايداهتجالا ىف مكحلا ضقن حصيال

 اهيف هأر ام مزتلي نأ هيلع بجو اهيف مكحلا هجو ىأرو ا ةثداح ىفدهتجا نإ هنألف

 لدعي نأ هل حصي الف ، دهتجملا كلذ قح يف ةيضقلا كلت يف هللا مكح وه كلذ نأل اقح
 لطب هداهتجا هيلإ هادأ ام فالخب لمع وأ مكح نإف { لمعلا ىف كلذكو & هريغ ىلإ هنع

 .هقح يف قحلا فالخب لمعو مكح هنأل هب لمع ام يف مثأو 2 اقافتا همكح
 داهتجالا ضقن زاج ول هنأل ، رخآ داهتجاب ضقني ال داهتجالا نألف هريغ نم امأو

 .تاموصخلا لصف نم مكاحلا بصن ةحلصم توفتف ، اذكهو ضقنلا ضقن زاج لوألا

 ايلج اسايق وأ ايلج ارهاظ وأ ةنس وأ باتك نم اصن همكح يف مكاحلا فلاخ نإ امأ
 ةيضق يف دهتجا اذإ امك دهتجملا داهتجا ريغت نإو ، عطاقلا ليلدلا هتفلاخمل ضقني هنإف
 دحأ نم كلذ ولخي الف & ميرحتلا ىأر كلذ دعب مث 3 هب لمع وأ مكحف زاوجلا ىأرف
 اهوحنو بورشمو لوكأمك ةيضقنملا ةيضاملا ءايشألا يف لمعلا وأ مكحلا ناك نإف :نيعون
 الو مثإ اهيف همزلي الو لوألا هداهتجاب ىضم دق اهيف لحلاب همكح نإف « تتاف دقو
 نامض الو مثإ اهيف همزلي الو لوألا هداهتجاب ىضم دق اهيف لمعلا فنأتسي امنإو نامض

 ءايشالا نم تناك نإو ، يناثلا هداهتجا ىضتقم ىلع كلذ دعب اهيف لمعلا فنأتسي امنإو
 وأ ، ةيبصلا حاكن زاوج ىآر وأ ، يلو الب حاكنلا زاوج ىأر هنوكك ةرمتسملا ةمادتسملا
 .اذه هداهتجا ىضتقمب حاكنلا اذه ىلع ماقأف دحاو ظفلب اثالث قالطلا عوقو مدع ىأر
 ماقا ام لازتعاو هداهتجا كرت هيلع بجي انهاهف حصي ال مارح كلذ نأ كلذ دعب ىأر مث

 ىلع ةماقإلا نأل ، حصألا ىلع اذه & كلذ وحنو ءاسنلا نم انركذ نمع اتمتسالا نم هيلع
 .لوألا داهتجالاب حص اهنم ىضم امو « يناثلا داهتجالا مكح اهل داهتجالا ريغت دعب كلذ

 لوأ يف هيلع تينب اهنأل هيلع ةرمتسم لوألا داهتجالاب ةماقإلا حصت :ليقو

 .ماعنإلاو لضفلا ىلو هللاو { ماقملا قيقحت اذه ، لوألا حيحصلاو ،'"ارمألا
 .ةطقاس ب يف عنم )١)

 .هب ةدايز ب يف )٢(

 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٤ ١٤ص (لوصفلا حيقنت حرش) يفارقلا ، ٩٠٢ص ٤ج (ماكحإلا)يدمآلا )٣(
 ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاشداي ريمأ ڵ ٥١ ٠.ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ڵ ٢١٣؟ص ٨ج
 ٩ ٢٨. ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ٢٢. ٤ص



  

 :عرق

 عجر نإف ، همئازعو هصخر نم هبهذم لك يف هعابتا همزل هبهذم يف ادهتجب دلق نم

 اذكو ، هيف هدلق امع عجريل همالعإ همزل هدلقم هيف هدلق ناك امم ءيش نع دهتجملا

 همزلي ال :ليقو ، لوألا ضقني يناثلا داهتجالا نأ ىلع ءانب ةدحاو ةلأسم يف هدلق نإ

 .''همامإ عجر ولو هنع عجري ال نأ هلو ، لوقب ذخأ هنأل مالعإلا
 '")نامثع نب ناميلس هاتفأ نيح - هللا همحر -'")ناسغ مامإلا ذخأ هب و :انخيش لاق

 &("ة)ةفورعم')ةصقلاو 5 مامإلا عجري ملو هلوق نع ناميلس عجرف ،‘‘مظخلا جلف يف

 مالعإ ماللا حتفب دلقملا مزلي الف ةثداحلا كلت يف هدلق رخآ مامإ دلقملل ناك نإ امأو

 ع وجرلا همزلي الو ، يناثلا هلوقب كسمتلا هلف 3 اهيف هريغ امامإ هل نأل اهرسكب دلقملا

 .ملعأ هللا و ل نيمامالا دحأ عجر (٨نإ

 )١( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٨٦٧ص (لوص ولا جاهنم) ىضترملا نبا ج٢ ص٢٩٠.

 دعب ةمامإلاب عيوب ، ةيضابإلا مالعأ نم هيقف مامإ 2 يدزألا يدمحيلا يحجفلا هللادبع نب ناسغ مامإلا )٢(
 اريبك ايرحب الوطسأ أشنأ دقو - نامع ةيلخادب - ىوزن يف ماقأ ك يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا توم
 .ه ٢٠٧ ةنس يفوت « دونهلا ةنصارقلا نم رحبلا نيمأت هب عاطتسا نامع يف

 ءاضقلا ىلوت إ يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع ، ةيضابإلا ءاملع نم ملاع « نافع وبأ هتينك نامثع نب ناميلس )٣(
 دقو ، ثراولا توم دعب هللادبع نب ناسغل ةمامإلا اودقع نممو ، بعك نب ثراولا مامالا دهع يف ىوزنب

 ٨. ٤ص (نامع مالعأ ليلد) يزاجح .ةروهشملا مطخلا جلف ةيضق يف هاوتفب مامإلا لمع

 )٤( (نايعالا ةفحت) يملاسلا { نامع ةيلخادب حنم ىلإ ىوزن نم رمي نامع جالفأ دحأ ، مطخلا جلف ج١ ص٨٥ .

 .ةيضقلا ب يف )٥(

 جلفلا اذه ىلع ىتأ بعك نب ثراولا مامإلا هيف قرغ يذلا ليسلا نأ : نايعألا ةفحت يف تءاج امك ةصقلا )٦(

 مامإلا لسراف ، ىوزن لهأ لاومأ يف الإ اليبس هجارخإ ىلإ حنم لهأ دجي ملو ، الصأ هب بهذو هحاتجاف
 ىوزن جلف لثم موقل جلف يف لوقت ام :نامثع ابأ اي :هل لاق هيلإ مدق املف ، نامثع نب ناميلس ىلإ ناسغ
 يف الإ هجارخإ ىلع اوردقي ملف { هحاتجاف هيلع ليسلا ىتاف ئ رمعملا يبأ ينبل يهو ، دمس ضرأ يف يضعع

 وأ نمنلاب كلذ مهل هنوكي : مامإلا هل لاقف ، كلذ مهل معن : ناميلس لاقف ؟كلذ مهل لهف ، سانلا لاومأ
 مأ ضرألا باحصأ لاق امب نمثلاب نوكي :مامإلا لاقف { نمثلاب كلذ مهل لب :ناميلس لاقف ؟نمثلا ريغي
 يأر ناسغ مامإلا فرع املف ، لودعلا ةميقب كلذ نوكي لب انغلب اميف :ناميلس هل لاقف ؟لودعلا ةميقب
 ةفحت) يملاسلا . مامإلا هنع عجري ملو 3 هيأر نع ناميلس عجر مث .. هب كسمت كلذ يف نامثع نب ناميلس
 .٦٨۔-٥٨ص ١ج (نايعالا

 )٧( (سمشلا ةعلط) يماسلا ج٢ ص٢٩٠.

 .نإو ب يف )٨(
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 ةناماو نوثالثلاو عساتلا لصفلا

 ءاتقالاو ديلقتلا 2

 هريغل اهيف ديلقتلا هل زوجي ال تاينظلا يف داهتجالا ىلع ردق نم لك نأ ملعاو

 ديلقت هيلع مرحيو ، هسفن قح يف هسفنل رظنلا هيلع بجي لب 3 هنم ملعأ ناك ولو
 رظنيو دهتجي نأ لبق امأ ، اهيف دهتجا ةثداح يف ريغلا ديلقت مرحي امنإ :ليقو ، ريغلا

 ىلإ يزعي اذهو 3 ىوقأ هباوصب نظلا نأل ملعألا ديلقت زوجي :ليقو الف حجرألا

 :ثيدحل (ث)ريغ ال يباحصلا ديلقت دهتجملل زوجي :ليقو ،‘"×؟)نسحلا نبدمحم
 .(ث)هوجنلاك يباحصأ

 امب لمعلا هضرف نإف ، دهتجملا قح يف ال ديلقتلا هل حصي نم قح يف اذه نأب درو

 .هداهتجا هيلإ هادأ

 © مهلاوقأ نم راتخت اوفلتخا اذإ ةباحصلا نأ ةكرب نبا مالك رهاظف :ردبلا لاق

 .")كسفنل دهتجت اوفلتخا نإ مهريغو ، مهيلع الوق ثدحت نأ كل سيلو

 . ايتوكس ناك نإو ةباحصلا ع امجإ رابتعا ةكرب نبا مالك رهاظو :انخيش لاق
 .‘')ةجحب سيل هدنع دحاولا يباحصلا لوق نأو

 )١( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا مامزلا هاكح ج٢ ص٢٩٠.

 ةقرلاب ءاضقلا ديشرلا هالو ، ةيفنحلا ةمئأ نم ، ه ١٣١ ةنس دلو ث ءالولاي ينابيشلا دقرف نب نسحلا نب دمحم )٢(
 . يرلاب ه ١٨٩ ةنس يفوت ، ريغصلا عماجلاو ريبكلا عماجلاو طوسبملا :هبتك نم 5 ةفينح يبأ ملع رشنو ،
 ٨. ٠ص ٦ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٢٢١ص ٣٢ج (ةيضملا رهاوجلا) ءافولا يبأ نبا

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٨٠١ص (داهتجالا) ينيوجلا . يخركلا نع يزارلا ركب وبأ هلقنو ج٨

 ص٣٣٥=۔ ٣٣٦ ، (رينمللا بكوكلا حرش) راجنلا نبا آ ٨٠٨ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ج٤
 ص٧ ٥١ & ح (ريرحتلا ريسيت) هاشداب ريمأ ٤ ص٨ ٢ ٢ . ةعلط حرش) يملاسلا ١ ح ) سمشل ٢ ص ١ ٩ ٢ .

 يلع يبأ ىلإ ىضترملا نبا هازعو © ١ ٨٠ص (داهتجإلا) ءاملعلا مظعمو يعفاشلا نع ينيوجلا مامإلا هاكح )٤(

 راجنلا نبا \؟٥٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا :رظناو ،٨٠٨ص (لوصولا جاهنم) ةلزتعملا نم

 ٢٩١. ص ٦ ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ٤٤ ص٧ ٥١. ج (رينملا بكوكلا حرش)

 .هجيرخت قبس )٥(

 )٦) (عماجلا باتك) ةكرب نبا آ ٩٩١ص (لدعلا رصتخم حرش) يخامشلا ج١ ص٢؟٢.

 )٧( (عماجلا باتك) ةكرب نبا ، ١٩٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج١ ص٢٢.



  

 يتفي ام نود هسفنب هصخي اميف هريغ دلقي نأ دهتجملل زوجي : قارعلا لهأ لاقو

 هت وقي اميف هريغ دلقي نأ روجي : ليقو 6 قرف الو لكلاب لبعتم هن اب درو . ١ ريغ هب

 مكح ريغ رارطضالا مكحو ، رذعلا لوصحل حضاو اذهو &‘"هب لمعلا هيف داهتجالا

 .فيعضلا ةلزنم اذه ةلزنم و © رايتخالا

 سيل مهنأل ، الصأ ةباحصلا ديلقت زوجي ال :"ةزمح نب ىيحيو ىنيوجلا لاقو

 نم ملعأ مهنأل لطاب اذهو '؛ مهريغل ناك ام داهتجالا مولع يف ضوخلا نم مهل

 © عبطتلاك عبطلا سيلو ، مهيف ةزيرغ ةيبرعلا مولعو ، ةنسلاو باتكلا يناعمب مهريغ

 .لمكأ مهداهتجا نأ كش الف

 7 نع مهروصقل ال مهبها ذم نيو دت مدعل ةب احصلا ديلقت زوجي ال : ليقو

 ذخألا زاوج يف اطرش سيل نيودتلا ذا - اضيأ - ءيشب سيل اذهو ٥ )داهتجالا

 نم ناك نمع لبقو ، زاج لقنلا حص اذإف ، لقنلا ةحص طرشلا امنإو ، ريغلا لوقي
 .هريغو يباحص نم نيدهتجملا

 دهتجملا نم اقلطم ديلقتلا زوجي : قاحسإو يروذنلاو لبنح نب دمحأ لاقو

 .'٦)ملعألا ريغو ملعلل فيعضلاو

 يملاسلا . ٤ ص٨ ٢٢ ح (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريمأ . ٤ ص٧ ٥١ ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا )١)

 . ١ ٢ .ص ؛ج (ماكحإلا)يدمآلا « ٧٢٢ ١ص (لوصفلا ماكحإ) يجابلا { ةيعفاشلا نم جيرس نبا هي لاق )٢(

 ريسيت) ةاشداب ريمأ ، ٨٠٨ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٦٣٣ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 .٨٢٢ص ٤ج (ريرحتلا

 نم نميلاي ، ةيديزلا ءاملع رابك نم 2 ءاعنص يف ،ه ٦٦٩ دلو ، يبلاطلا يولعلا يلع نب ةزمح نب ىيحي )٢(
 .ها٧ ٤٥ ةنس يفوت راصتنالاو زارطلاو لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن هبتك

 .٥٩١ص ٣٢١ج (نيفلؤملا مجعم) ةلاحك اضر رمع ، ١ ٣٤ص ٨ج (مالعألا) يلكرزلا

 .٢٩٢ص ٢ج

 يملاسلاو ، ٧٤٠٤ص ٢ج (تومحرلا حتاوف)يراصنألاو ، ٨٣٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هاكح )٥(

 ۔٢٩٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش)

 .أطوملا يف كلام تاكسمت نم رهظ يذلا وهو : يبطرقلا لاقو 5 ةفينح يبأ نع يزارلا ركب وبأ هاكحو )٦(

 حرش) راجنلا نبا « ٨٠٨ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، ٥٣٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا
 .١٩٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٥١ ٦ص ٤ج (رينلا بكوكلا
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 هيلع بجي هيلع رداقلا داهتجالا ةبتر غلابلا نأ بهذملا لهأ هيلع ام حيحصلاو

 ايباحص ناك 0 نكي ل وأ هنم ملعأ ناك هريغ دلقي نا هل حصي الو اهسفنل دهتجي نأ

 بجي لب هل زوجي هنإف فيعضلا يماعلا امأو ،‘\)مدقت امك يباحص ريغ وأ ريغلا كلذ

 لهأ اولأساف :ىلاعت هلوقل اهمكح ملعي الو اهب لمعلا دارأ ةثداح يف ملاعلا ديلقت هيلع
 ٦. )نوملعت ال متنك نإ ركذلا

 قحلا نأل ،'"ةيعطقلا نود ةينظلا لئاسملا يف تايلمعلا يف ديلقتلا زوجي امنإ :ليقو
 ال ام ىلع مدقأ دق نوكيف ئطخملا دلقي نأ اهيف دلقملا نمأي الف « دحاو عم ةيعطقلا يف
 ينظو ىعطق نيب قرفي ال هنإ ثيح نم ىماعلا ىلع قاش رمأ اذهو :انلق & هحبق نمؤي
 ربصي نأ هيلع انبج وأ دق انكل ةيعرفلا تاينظلا و تايعطقلا نيب زييمتلا هانمزلأ ولف ك
 .كلذب لئاق الو ادهتجب املاع

 © هيلع بجاولا هضرف كلذو 7 ءاملعلا عابتاب رومأم يماعلا نأ ماقملا لصاحو

 يف امأو 3 لكلا عم قحلا نوكو اهيف دهتجب لك ةباصإل لاكشإ الف تاينظلا يف اماف
 رمألاف ، وفعم ريغ اهيف أطخلاو قحلا فلاخ نم رذع اهيف عطقي يتلا ةيعطقلا لئاسملا
 .اهيف أطخلا عقو نإ دلقملاو دلقملا قح يف لكشم اهيف

 قحلا يماعلا داقتعا قباط نإف & ةيردق ذئنيح نوكت ةلأسملا نأ انخيش حرص دقو
 نمف كلذ فلاخ نإو ، هايإ هللا قيفوتب كلذ ناك مهل هعابتاو قحلا لهأ هديلقتب
 ةجحلاو :لاق ، نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ىلاعتو هناحبس هللاو & هظح ءوس
 كلذ يف ريكنلا كرت ىلع فلسلا عامجإ رتاوت ءاملعلل ماوعلا ديلقت زاوج ىلع انل

 العفو الوق كلذ زاوج ىلع اوعمجأ : مكاحلا لاق &؛)راكنإلا نم مهل عنام ريغ نم

 نم نميلاب ئ ةيديزلا ءاملع رابك نم {© ءاعنص يف ©1=.ه ٦٩ دلو ئ يبلاطلا يولعلا يلع نب ةزمح نب ىحي )١(

 .ه٧ ٤٥ ةنس يفوت راصتنالاو زارطلاو لوصألا ملع ىلإ لوصولا ةياهن هبتك
 .٥٩١ص ٣١ج (نيفل؛وملا مجعم) ةلاحك اضر رمع ، ٤٣ ١ ص ٨ج (مالعألا) يلكرزلا

 )٢( ص (داهتجالا) ينيوجلا ١٢٣ & (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ص٠٩ ٨ ، (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٢ ص٢٩٢.

 يملاسلاو إ ٧٠٤ص ٢ج (تومح رلا حتاوف) يراصنألاو ، ٨٣٣ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا هاكح )٣(
 .٢٩٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط)

 )٤( (سمشلا ةعلط) يملاسلا ج٦٢ ص٢٩٣و٢٩٤.
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 ىلإ يماعلا عوجر مهنيب اميف رهظ هنإف نيعباتلا عامجإ كلذكو « ىضرو اريرقتو
 نم مهنمو ، يتفي ناك نم مهنم نال مهنع رهاظ كلذو : ")لاق ح هنم لوبقلاو ملاعلا

 وه اذهو :لاقو 0 ءاتفإلا و ءاتفتسالاب رمألا مهنع رهظو ، ررقي نم مهنمو 0 لبقي ناك

 ديلقتلا زاوج ىضتقاف ،'"!عامجإلا يف رمأ رهظأ وهو &‘"اايتفلا زاوج يف ةدمعلا

 نأل { ماكحألا قرط نييبت يف مهيلإ اوعجر امنإ مهنأب يعدي نأ دحأل سيلو :لاق
 سايقلا هجو نيب هايتف يف ادحأ نأ '")وري مل هنإف مهئاتفتسا راكنإ نم رهظأ اذه داسف

 نيبي نأ مكاحلا ىلعاوبجوي مل مهنأ انملع امك كلذ ملعن انإ مث ، داهتجالا ةقيرطو

 مث ، ىتفأ اذإ كلذكف ، هلوبق بجو اربخ ىور ول يتفملا نإ مث \ هب مكح ام هجو

 نم ريثكب لمعلا توف لاوحألا رثكأ يف مزل ثداوحلا هوجو ةفرعم يماعلا انفلك ول
 ٦. )ىهتنا ماكحألا

 نم ريغلا لوقب لمعلا هب مهدارمف ديلقتلا عنم يف انباحصأ لوق امأو : انخيش لاق

 ىنعملا اذهب ديلقتلاو ، مهضعب كلذب هرسف امك أطخأ مأ ريغلا كلذ باصأ ةالابم ريغ

 نظ عم ريغلا لوقب ذخألا وهو ، نحن هاندرأ يذلا ىنعملاب امأ :لاق ، اقافتا مارح

 يف كلذكو تاينظلا يف هزاوج ىلع نوقفتم باحصاألاف قحلا سامتلاو ، باوصلا
 .٧)قحلا قفاو نإ تايعطقلا

 ديزم يتأيسو 8ازدنئاقعلاك تايعطقلا يف ديلقتلا ينيارفساإلا قاحسا وبأ عنمو

 .ملعأ هللاو - هللا ءاش نإ - نأشلا اذه يف ثحي

)١( 

(٢( 

(٣) 

(٤( 

)٥( 

)٦( 

(٧( 

(٨( 

 .مكاحلا يأ

 .زمهلا ريغب ايتفلا لوصولا جاهنم يفو { فلألا دعب ةزمهب نيخستلا يف

 .عامجإلا هيف ىعدي لوصولا جاهنم يفو نيتخسنلا يف اذك

 .لوصولا جاهنم يف امك مكاحلا يأ

 .اووري مل لوصولا جاهنم يفو ، اوري مل ب يفو أ يف اذك
 .١٨٧ص (لوصولا جاهنم) ىضترملا نبا ، مكاحلا مالك يأ

 .٤٩٢ص ٢ ج (سمشلا ةعلط) يماسلا

 ٣٢. ٤ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٣٩٢٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا
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 كئناماو نوعيرذل ا لصفلا

 تيملاو لوضقغملا ديلقت ب

 لضافلا نود نيدهتجملا نم لوضفملا ديلقت زاوج يف اوفلتخا (١)دق مهنأ ملعاو

 .لاوقأ ىلع امهنم
 ةباحصلا نأ كلذو ، ارركتم ارهتشم ةباحصلا رصع ىف هعوقول زئاج هنأ :اهادحإ

 يف اضعب مهضعب دلقيو ، اضعب مهضعب يتفتسي اوناك نيعباتلاو - مهيلع هللا ناوضر -
 مهنم ادحأ نأ انيلإ لقني ملو ، لوضفملاو لضافلا مهيف نأ كش الو « مهماكحأو مهنايدأ
 دحأ ركنأ الو ، لضفلاو ملعلا يف هقوف وه نم هيلإ تعفر ةيعرشلا اياضقلا نم ةيضق در

 .ةلدألا نم هانررق امل "بجاحلا نبا لوقلا اذه حجر دقو « كلذ يف هريغ ىلع مهنم

 . دهتجملا قح يف ةلدألاك دلقملا قح يف نيدهتجملا لاوقأ نأل زوجيال : ايناث
 حجارلاب ذخألا دلقملا ىلع بجي ةلدألا نم حجار لاب ذخألا دهتجملا ىلع بجي امكف

 7 عماستلاب ىماعلا هفرعيو ئ لضافلا لوق اهنم حجارلاو ) لاوقألا نم

 هدقتعا نم فالخب لضفلا ىف لضافلا كلذل ايواسم هدقتعي ناك نإ زوجي :اهنلا

 نم حجرألا نع ثحبلا ‘ابجي مل مث نمو :لاق ، يكبسلا نبا هراتخاو الوضفم
 يف حجرأ نيدهتجملا دحأ نأ ىماعلا فيعضلا دقتعا نإف 3 هنيعت مدعل نيدهتجملا

 عقاولا يف احوجرم ناك ولو ، هنظ يف حجرألا كلذ دلقي نأ ذئنيح هيلع نيعت لضفلا
 المع عقاولا يف اح وجرم ناك ولو 6 هنظ يف حجارلاو هيلع ينبي يذلا هداقتعاب المع

 ةدايزل نأل حصألا ىلع اعرو حجارلا قوف املع حجارلاو 3 هيلع ينبي يذلا هداقتعاب

 .ةطقاس ب يف دق )١(

 بكوكلا حرش) ةلبانحلا رثكا نع راجنلا نبا هاكح و ، ٩٠٣ص ٢٦ج (دضعلا حرشب ىهتنملا رصتخ) بجاحلا نبا )٢(
 هاكحو ،٤٠٤ص ٢ج (جتاوفلا حرشب توبثلا ملسم) رثكألا نع روكشلادبع نباو ، ١٧٥ص ٤ج (ريل
 .٩٢٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا :رظناو ، ٨٤٦ص ٢ج (دورولا رثن) روهمجلا نع يطيقنشلا

 ءاهقفلا نم ةريثك ةفئاط ىلإ لامكلا هازعو ، ٧٤٣ص ٨ج (طيحملا رحبلا) جيرس نبا ىلإ يشكرزلا هبسنو )٣(
 يقرخلا لوق هانعمو :لاق ليقع نبا نع راجنلا نبا هاكحو {&© ٢٥٠٢١ ص ٤ج ( ريسيتلا حرشب ريرحتلا)

 نم راصقلا نبا نع يطيقنشلا هاكح و ، ٢٧٥ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) ناتياور دمحاألو ،قفوملاو
 ٦. ٩٤ص ٢ج (دورولا رثن) ةيكلاملا

 .ابجي ل درو ثيح عماوجلا عمج نم حيحصتلاو ©{“بيجي نيتخسنلا يف ( ٤)
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 يف ريثأت ع رولل ذإ « سكعلاب ليقو « عرولا ةدايز فالخي داهتجالا يف اريثأت ملعلا
 بوجو ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو : يلحملا لاق ١ ملعلا فالخب داهتجالا يف تبثتلا

 .'")لوضفملا ديلقت عانتما ىلع ينبملا حجرألا نع ثحبلا

 .'"!هبابرأ تومي بهاذملا تومتال :يعفاشلا لاق 5 هلوق ءاقبل تيملا ديلقت زوجيو
 عامجإلا داقعنا ليلدب تيملا لوقل ءاقب ال هنأل :لاق ، زوجي ال : يزارلا رخفلا لاقو
 ةدافتسالل اهبابرأ توم عم بهاذملا يف بتكلا فينصتو : لاق ك© فلاخملا توم دعب

 لقنو &‘هضعب ىلعاهضعب ءانب ةيفيكو ثداوحلا يف مهفرصت نم داهتجالا قيرط
 لاح لك ىلعو &‘ثااقلطم ال دهتجملا يحلا دوجو دنع هعنمي امنإ هنأ هنع ةيعفاشلا ضعب
 ةيجحو « نيعمجملا توم دعب ةجح عامجإلا نوكب ج وجحم ضراعم اذه هلوقف

 3 هبهذم يف دهتجب هنع هلقن اميف تيملا ديلقت زوجي :ليقو 3 عامجالاب ةتباث مهعامجإ

 الإ هدلقي نمل لقني الف هيلع رمتسي ل امو 5 هيلع رمتسا ام نيب زيم هذخأمم. هتفرعمل هنأل

 .ملعأ هللاو ء'ة)يدنهلا يفصلا هلاق ، هريغ فالخب هيلع رمتسا ام

 حجارلاو ، نيعت مهنم دحاو ناحجر دقتعا نإف « حجرألا نع ثحبلا بجي مل مث نمو : يكبسلا نبا مالك )١(
 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، فلؤملاو يلحملا نم لك مالك يقابلاو حصألا يف اعرو حجارلا قوف املع
 .٦٩٣۔-٥٩٢٣ص ٢ج (يلحملا حرشب

 )٢( (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا : رظناو ، ٦٩٣ص ٢ج (عماوجلا عمجلا ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٤
 ص٥٧٣ « (دورولا رثن) يطيقنشلا ج٦٢ ص٦٤٧.

 عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظناو « ٥١٣ ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) روهمجلا نع راجنلا نبا هاكح و )٢(
 (تومحرلا حاوف) يراصنألا إ ٨٤٣ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٩٣ص ٢ج (يلحملا حرش
 .٢٠٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧٠٤ص ٢ج

 )٤( (لوصحملا) يزارلا ج٦ ص٧١.

 نبا ركذ دقو ، كلذك سيلو " يزارلا رخفلا بهذم نايب هنأ فلؤملا نظف يكبسلا نبا هاكح ةلأسملا يف ثلاث لوق اذه )٥(

 زوجي مل مامإلا .. مالك دعب لاق ثيح فلؤملا هركذ ام ريغ رخآ هجوب نكل يزارلا بهذم نايب عناوملا عنم يف يكبسلا
 ءاذك لاق تيملا نأ ينربخأ اذإ ةقثلا نإ .. لوقي هنأكو .. ضرفلا هب لصحي قيرط بيكرت هثحب لصاح لب ، تيملا ديلقت
 نم اذه سيلو ذ لوقلا اذه دامتعال يلع بجرلا وه ينظ ناكف ٥ اذك هللا مكح نأ تننظ 0 دهتجب تيللا نأ ملعأ انأو

 عمج يف يكبسلا نبا هاكح يذلا لوقلاو . ٣٧٢٢٤٣٧٣ ص ؛ج (تانيبلا تايآلا) مساق نبا . ءيش يف تيملا ديلقت

 عمج) يكبسلا نبا . ناهرب نباو ايكلا ىلإ هازعو ، يشكرزلا هركذ - يحلا دوجو دنع تيللا ديلقت عنم - عماوجلا
 .١٥٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٩٣ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 )٦( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٦٩٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٨ ص٢٥١ {

 (رينملا بكوكلا حرث) ةيعفاشللو انل هجو وهو : راجنلا نبا لاق ، اقلطم زوجي ال ليقو ج٤ ص٤ ٥١ {
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا :رظنيو ج٨ ص٣٤٩.

٥0٣ 
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 ةناملاو نوعبرألاو يداحلا لصفلا

 اهماكحأو ىوتفلا

 ةلادعلاو ملعلاب هراهتشاب هل لهأ هنأ نظ وأ ، ءاتفإلل ةيلهألاب فرع نم نأ ملعاو

 . لهجلا سانلا يف لصألا نأل & لاحلا لوهجب ءاتفتسا زوجي الو 3 هؤاتفتسا زاج
 وأ ، ءاتفتسا دارأ نمل هملع نع ثحبلا بجي لهو » مهيلع ئراط وه امإ ملعلاو

 ىلعو ، فلخلا ىلع ةلادعلا رهاظب ءافتكالا اذكو &‘ا)نالوق ؟كلذب هراهتشا يفكي

 .'")نينثا نم دب ال وأ كلذ يف دحاولا ربخ يفكي له ثحبلا بوجوب لوقلا

 "اهيف هؤاتفإ زاج :ليقو ، تالماعملا ىف هيف ىتفي الف دلب ىلع ايضاق لعج نمو
 نع هيتفم لاؤس يتفتسملل زاج و ،‘ث}ىتفأ الو يضقأ انأ :('حيرش يضاقلا نعو
 لوئسملا ملاعلا ىلعو ، تنعتلا ةهج ىلع ال داشرتسالا قيرط ىلع هب هاتفأ اميف هذخأم
 ال اميف ")ينتعي الف همهف هكردي ال ايفخ ناك نإ الإ هل اداشرإ هلئاسل هذخام نيبي نأ

 .فنعب ال فطلب هيلع هتب وعص و هئافخب هل رذتعي نكلو 7 هيف ةدئاف

 يتفي نأ دهتجملا تافصب افصتم نكي مل نإو حيجرتلاو عيرفتلا ىلع رداقلل زاجو

 الإ ءاتفالا زوجي ال :ليقو ،‘"امات اطبض هطبضو هذخأم ىلع علطا دهتجب ملاع بهذم
 نع يشكرزلا هاكح و ، ٣٦ ٤ص ٢٦ج (دمتعملا) يرصبلا نيسحلا يبأ بهذم وهو 3 هراهتشا يفكي : ليق )١(

 عمج) يكبسلا نبا بهذم وهو { يفكي ال :ليقو ، ٢٦٢٣ ص ٦ج (طيحملا رحبلا) ةيعفاشلا ةمئأ ضعب
 ٣٦٣. ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٧٩٣ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا

 ال هنأ ينالقابلا يضاقلا نع يشكرزلا ىكحو ، ٧٩٣ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا )٢(
 رحبلا) يشكرزلا . نينثالاو دحاولا ربخ يفكي الو {&©ك ةعامج قيرط نع املاع هنوكي ملعلا لوصح نم دب

 .٣٢٦٢ص ٨ج (طيحلملا

 ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نباو ، ٧٩٣ص ٢ ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هزاجأ )٣(
 ٥٤. ٥ص

 ةفوكلا ىلع ايضاق ناك & نيعباتلا رابك نم { يدنكلا سيق نب ثراحلا نب حيرش ةيمأ وبأ : حيرش يضاقلا )٤)

 ليقو ه٨ا٧ ةنس يفوت .ةنس نيعبسو سمخ ةدم ايضاق ماقأو _ هنل _- باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نمز

 .١٦١ص ٣٢ج (مالعألا) يلكرزلا ، ٠ ٤٦ ص ٢٦ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا .كلذ ريغ

 )٥( (رينلا بكوكلا حرش) راجن نبا « ٧٩٣ص ٢ج (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ج٤ ص٥٤٥.
 .ىنعتي ا يف )٦()

 يكبسلا نبا ، ٩٥٣ص ٨ج (طيحملا رحبلا) رثكألا نع يشكرزلا هاكحو (ماكحالا) يدمآلا هراتخا )٧(
 .٧٩٢ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج)



  

 + + ٭ < < ج

 .'٨»هريغ دجو اذإ ام فالخب هيلإ ةجاحلل دهتجملا مدع دنع زوجي :ليقو (ادهتجملل

 يتفي نأ داهتجالا غلبي مل نمل زوجي هنأ - هللا مهمحر - انباحصأ هيلع يذلاو
 ىلع لب ، هدنع نم ىوتفلا ةهج ىلعال ملاعلا نالف هب لاق هنأ هنع لقان ملاعلا بهذم

 دقو ئ دحاولا ربخب لمع هنأل اذه هلقنب ذخألا زوجيو { ملاعلا لوقب رابخالا ةهج

 ناك ولو ٤ هلوبقو هزاوج يف فالاخ الاف ةيثيحلا هذه ىلع هلقن ناك اذإو { هلوبق ع اش

 . مزاجلا ءاتفالا ف فالخلا امإو . ٨ )اماع افيعض

 يف هيلإ عجري دهتجب ملاع نع نامزلا ولخ زاوج يف - اضيأ- ءاملعلا فلتخاو

 .ةلكشملا اياضقلاو ةمهملا ثداوحلا

 7 ةلبانحلاو يئابجلا هعنمو ٤ !حيحصلا وهو ، كلذ زاوج ىلع رثكألاو

 طارشأ نايتإب كلذو ، دعاوقلا لزلزتب نامزلا ٢6)ع ادتي ملام (آ)ديعلا قيقد نبا هعنمو

 .'“هدنع ذئنيح هولخ زوجيف ، هوحنو اهبرغم نم سمشلا ع ولطك ىربكلا ةعاسلا
 كلت لثم يف هريغ لوقب لمعي نأ هل سيلف ةثداح يف ملاع لوقب فيعضلا لمع نإو

 .'`اههبشأ امو ةيضقلا كلت يف ملاعلا كلذ لوق مزتلي نأ همزلي لب ، ةيضقلا

 )١( ص ٢ج (دمتعملا) ةعامجو يرصبلا نيسحلا وبأ هي لاق ٥٩ ، (ماكحإلا) يدمآلا ج٤ ص٢٤١ 8
 (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٨ ص٢٥٩.

 )٦٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلاو 8 ٨٩٢ص ٢٦ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا هاكح ج٨
 ص٠ ٢٦ .

 )٣( ص ١ج (نيبلاطلا جهنم) يصقشلا ١١٣ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٢ ص٢٩٢٩٥.

 يملاسلا ، ٨٩٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ، ٩٣٢ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا )٤(

 .١٠٢ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش)
 )٥( (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ج٤ ص٤ ٥٦ . (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلاو ج٢ ص٣٠١.

 ىلع صوقب هقفت « ه٥٢٦٦ ةنس دلو « ةيكلاملا ءاملع نم & بهو نب يلع نب دمحم :ديعلا قيقد نيا ( ٦(

 نبا رصتخم حرشو ث ماملإلاو ، ثيدحلا يف مامإلا هتافلؤم نمو { مالسلادبع نب زعلا ىلع مث 5هدلاو
 يلكرزلا ، ٧٠٢ص ٩ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا « ه٧ ٠٢ ةنس يفوت ةيكلاملا هقف يف بجاحلا

 ٢٨٣. ص ٦ج (مالعألا)
 .ىعادتي ا يف )٧)

 )٨( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٢٩٨.

 (٩) (دورولا رثن) يطيقنشلا :رظناو ، ٢٤٢ص ٤ج (ماكحإلا) كلذ ىلع قافتالا يدمآلا ىكح ج٢

 ص٤ ٦٥.
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 نيدهتجملا لاوقأ نيب ريختلا هل :ليقو ،©\)هب لمعي مل ولو ءاتفإلا درجمم.همرتلي :ليقو

 لجرلاو « لوئسمو لئاس نيب اوناك امنإو ،'")مهنم دارأنم لوقب لمعيو ءاش نم لأسيف
 الف { مهنيب اميف كلذ ركني الو ، ةدحاو ةيضق يف رثكألاو ةنالثلاو نيلجرلا لأسي مهنم

 هيلع امل افالخ 0 هاياضق عيمج يف هدلقيو ، دحاو دهتجم بهذم مزتلي نأ فيعضلا مزلي

 ام بهذم لك نم ذخأيف ، بهاذملا نم صخرلا عبتت زوجي الو &'"انموق نم رثكالا
 مارح كلذف ، دسافلا هضرغ ءاضقل ايهشت لئاسملا نم هل عقي اميف نوهألاو فخألا وه

 .‘ثتانايدلا مدهب ةالابملا مدعو صخ رلا يف كامهنالا ىلإ يدؤي هنأل ، لحي ال

 يف لهاستلا فوخ اهيف عقي نأ لبق ةصخرلا بلاط ءاتفإ نم انباحصأ لج عنم اذلو
 هيلع بجاولاف « ضرألا يف هللا نيمأ ملاعلا نإف ، نيملسملا ةاجنل ابلطو © نيدلا رومأ

 ال بيبطلاك - اضيأ - وهو { اهقحتسم رغ نمو 5 اهعضوم ريغ يف هتنامأ عضي ال نأ
 .")ةلعلا ىلع الإ ءاودلا عضي

 رثكأ لاقف - ةلي _ هدهع يف داهتجالا ةحص يف اوفلتخا دق نييلوصألا نإ مث
 ناكمإل اقلطم - ةلي _ هرصع ىف هعنم نم مهنمو &‘هتبيغ يف هتحصب ءاملعلا
 ءازتجالا نألو ، ةلسارملا وأ ةهفاشملاب ةلكشملا اياضقلا يف هيلإ ع وجرلا

 مهضعب فقوتو ،‘")ملعلا نع نظلاب ءازتجا - يي يبنلا دوجو عم داهتجالاب

 )١( ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٩٩٣ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ٢٧٢ ١
 (دورولا رثن) يطيقنشلا ج؟٢ ص٦٥١٥.

 )٢( ص ٤ج (ماكحالا) يدمآلا هب لاق ٢٤٣ ، (طيحملا رحبلا) ةيعفاشلا رثكأ نع يشكرزلا هاكحو ج٨
 ص٣٢٧٢ « (دورولا رثن) .ءاملعلا رثكأ نع يطيقنشلاو ج٢ ص٦٥٥.

 )٢( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص.٠ ٠ ٤ ، (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٦٢ ص٢٩٢٩٦،
 (دورولا رثن) يطيقنشلا ج٦٢ ص٦١٥٨.

 )٤( ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٠.٠ ٤ ، (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٢ ص٢٨١.

 )٥( (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٧٣١ص ١ج (نيبلاطلا جهنم) يصقشلا ج٦٢ ص٢٩٢٩٨.
 بكركلا حرش) راجنلا نبا \ ٥٥٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا « ٥٨٩ ص ٢ج (ةض ورلا رصتخم حرش) يفوطلا )٦( كجك

 .١٢٦ص ٢ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ، ٣٠٠ ص ٢ج (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ، ٢٨٤؟ص ٤ج (رينل
 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا :رظناو ، ١٨١ص ٤ج (ماكحإلا) .لقألا نع يدمآلا هاكح ج٨ ص٢٥٥ ١

 حرش) يملاسلا ، ١٢١٦ص ٢ج (دورولا رثن) يطيقنشلا ، ١٨٤ص ٤ج (رينلا بكوكلا حرش) راجنلا نبا
 ص ٢ج (سمشلا ةعلط ٣٠٠.
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 . ةبيغلا يف زاج ولو _ ج - هترضح يف همدعو زاوجب لوقلا نع

 ىلع دهاش ربكأ ةظيرق ينب يف رصعلا ةالص ةعقاوو ،‘"هعوقوو هزاوج حيحصلاو
 ا 'رميلا ىلع ايلاو ذاعم هيجوت يف كلذكو  '") ريسلا يف ةروهشم يهو 0 كلذ

 )ر ؟.؟ <¡۔م ث ع ے۔7ے ,ح ٨ ح ۔< ك ۔ے 1 , ۔ ء ص ر هل هق
 . 4 هنلا نذإبف اهيوسا لع ةَمياق اهرت وأ ٍةَنيل ني متعطق ام ظ ىلاعت هلوقو

 .- الي - هترضحب داهتجالا زاوج ىلع لدي كلذ لكف
 لئاسم نم هذهو 0 اهماكحأو ىوتفلا يف ضورفم لصفلا اذه :لاقي ال : هيبنت

 ىنعمب انه - داهتجالا نأل ، لصفلا نع ةيبنجأ تسيل :لوقن انإف داهتجالا

 نع ببسلاب وأ موزلملا نع مزاللاب ريبعتلا وهف ، هببسو هل مزال وهف & هاضتقمب لمعلا
 .مكحأ هبيغبو ،ملعأ هللاو ، ىهتنا .'آلببسملا

 )١( (ماكحإلا) يدمآلا . رابجلادبع يضاقلا هب لاق ج٢ ص١٨٢ ٨١ (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ج٨ ص٦٥٠٧.6

 (سمشلا ةعلط حرش) يملاسلا ج٢ ص٢٠٠.

 نباو ء ١٨ ٤ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلاو ٥ ٩٨٠١٠١ص ٢ج (عمللا حرش) يزاريشلا قاحسإ وبأ هب لاقو )٢(

 رثن) يطيقنشلاو ، ٠٠٣ص ٢ج (سمشلا ةعلط) يملاسلاو ، ١٨٤ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا

 ٦٢١. ص ٢ ج (دوررولا

 يف رصعلا مهضعب كردأف . ةظيرق ينب يف الا رصعلا دحا نيلصي ا :بازحألا موي _ نلع _ يبنلا لاق (٣)

 يبنلل كلذ ركذف 3 كلذ انم دري مل يلصن لب : مهضعب لاقو & مهيتأن ىتح يلصن ال : مهضعب لاقف ، قيرطلا

 .يزاغملا باتك (حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ . مهنم ادحاو فنعي ملف - الاز _
 ٤٧١ ١ ص ٧ج ٤١١٩١ ثيدح ةظيرق ينب لا هجرخمو 0 بازحألا نم - هالع _ يبنلا عجرم باب

 نبا 0 ٩٩-٨٩ص ٢ج (يربطلا خيرات) يربطلا :رظنيو ةرجهلل ةسماخلا ةنسلا يف ةوزغلا هذه تعقو دقو

 .١٢٢ص ٢٦ج (ةيبلحلا ةريسلا) يبلحلا إ ٢٢٣ ص ٣ج (ةيوبنلا ةريسلا) ماشه

 :لاق ؟ءاضق كل ضرع نإ عنصت فيك :هل لاق نميلا ىلإ اذاعم ثعب امدنع - ةلي هللا لوسر نأ كلذو )٤(
 دجت مل نإف : لاق - لتم - هللا لوسر ةنسبف :لاق ؟هللا باتك يف دجت مل نإف :لاق . هللا باتك يف امب يضقأ
 - ملس و هيلع هللا ىلص - هللا لوسر برضف :لاق ولآال ييأر دهتجا :لاق ؟ - قل هللا لوسر ةنس يف
 مامإلا هجرخأ - للم هللا لوسر يضري امل - ولي - هللا لوسر قفو يذلا هلل دمحلا : لاق مث يردص

 يبأ نتس) دواد وباو 5 هل ظفللاو ، ٢٩٢٢ص ٥ج ٢٢٠٠٢ ثيدح (دمحأ مامإلا دنسم) لبنح نب دمحأ
 ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو ، ١٣٢٧ ثيدح ي يضقي فيك يضاقلا يف ءاجام باب ، ةيضقالا باتك (دواد

 امل مالسلاو ةالصلا هيلع - هنمز يف كلذ زجي مل ول ذإ ييأر دهتجا هلوق ىلع اذاعم رقأ - ةلي يبنلا نأ
 .هللا لوسر يضري امل هللا لوسر قفو يذلا هلل دمحلا : = قلي لاق

 .همقر ةيآ (ةيندم) رشحلا ةروس « ميركلا نآرقلا )٥(
 ملسي ىتح داهتجالا باوبأ يف اهيف ثحبلاو اهنع مالكلا ناكمإ عم - انه - اهريخات ىلإ يعادلام نكل )٦(

 .درلا اذه ىلإ هجوحي يذلا ضارتعالا نم فلؤملا
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 < < > لوصخلا لوصق % < <

 (تانايدلا لوصأ 2 ةمتاخلا)

 ثودحك داقتعالا لئاسم :يأ ، نيدلا لوصأ يف ديلقتلا زاوج يف فالخلا مدقت

 كلذ وحنو ‘ تافصلا نم هيلع ليحتسي امو ، هل بجي امو & ئرابلا دوجوو 3 ملاعلا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - اهضعب ركذنس امن

 اهيف ديلقتلا زوجي ال هنأ ىلإ يدمآلاو يزارلا هحجرو انموق نم ءاملعلا رثكأ بهذ
 هنأ ملعاف : - ةقلع هيبنل ىلاعت هلوقل نيقيلا اهيف بولطملا ذإ ،'ا)رظنلا بجي لي

 اذهف"”نودتهت مكلعل هوعبتاو :سانلل ىلاعت لاقو ، كلذ ملع دقو ،'"هللا الإ هلإ ال
 .اهيلع اهريغ ساقيو { ةينادحولا يف ليلدلا

 ء'٠مزاجلا لقعلاب ءافتكا رظنلا بجي الو © هيف ديلقتلا زوجي : هريغو يربنعلا لاقو

 رظنلل الهأ اوسيلو ، بارعألا نم ناميإلا يف هب يفتكي ناك - لت - يبلا نأل
 :ليقو ، هيلع ناميالا ريغ ساقيو ، مزاجلا دقعلا نع عبنملا ةداهشلا يتملكب ظفلتلاب
 "راظنألاو ناهذألا فالتخال لالضلاو هبشلا يف ع وقولا ةنظم هنأل مارح هيف رظنلا

 ىلع رظنلا ربتعملا نإف ، رظنلل الهأ اوسيل بارعألا نأ ملسن ال انأب يربنعلا ىلع درو
 لدت ةرعبلا :لاقف ؟كب تفرع مب يبارعألل ")يعمصألا لاؤس يف امك ةماعلا قيرط

 الا جاجف تاذ ضرأو جاربأ تاذ ءامسذف { ريثملا ىلع لدي مادقألا رثأ و . ريعبلا ىلع

 )١( (ماكحإلا)يدمآلا ، ١١ص ٦ج (لوصحملا)يزارلا « ٥٦٢ص ٢ج (دمتعملا)نيسحلا وبأ ج٤ ص0٢٢٩
 رحبلا) يشكرزلا ، ٦٥٦ص ٣ج (ةضورلا رصتخم حرش) يفوطلا ، ٨٠٣ص ٢٦ج (ليصحتلا) يومرالا

 (طيحملا ج٨ ص٤ ٢٢ & (لئاسلا ةباجإ) يناعنصلا & ٣٣٥ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا
 ص ٤٠٥ ، (ريرحتلا ريسيت) ةاشداب ريمأ ج٤ ص٤٣ ٢.

 )٢( مقر ةيآ (ةيندم) دمحم ةروس & ميركلا نآرقلا ١٩.

 (٣) مقر ةيا (ةيكم) فارعألا ةروس ح ميركلا نآرقلا ١٥٨.

 ءاهقفلا نم ريثك ىلإ يزارلا رخفلا هازعو ، ٥٦٣ص ٢٦ج (دمتعملا) ةيعفاشلا ضعب نع نيسحلا وبأ هاكح و )٤(
 ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا آ ٢٢٩ ص ٤ج (ماكحإلا) يدمآلا : عجاريو آ ١٩ص ٦ج (لوصحملا)

 ٥٢. ٤ص ٤ج (رينملل بكوكلا حرش) راجنلا نبا ، ٤٣ ٢ ص ٤ج (ريسيتلا حرشب ريرحتلا) لامكلا ، ٣٢ ٤ص

 )٥( (طيحملا رحبلا)يشكرزلا . ثيدحلا ةبتك نم موق نع ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا اكح ج٨ ص٢٢٥‘
 ص ٤ج (ريرحتلا ريسيت) هاشداب ريمأ | ٦٣٥۔٥٣٥ص ٤ج (رينملا بكوكلا حرش) راجنلا نبا ٢٤٣.

 افراع وحنو ةغل بحاص ناك ، يلهابلا يعمصألاب فورعملا كلملادبع نب برق نب كلملادبع ديعس وبأ : يعمصالا )٦(
 { يناتسجسلا متاح وبأو مالس نب مساقلا ديبع وبأ هنع ذخأ ،ه ١٢٣ ةنس :ليقو ه ١٢٢ ةنس دلو 5 رابخالاب

 .٢٦١ص ٤ج (مالعألا) يلكرزلا . ٠٧١؛ص ٢ج (نايعألا تايفو) ناكلخ نبا . ه ٢١٦ ةنس يفوت
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 يتأيف © ناميإلل مهريغ وأ بارعألا دحأ نعنذي امو ، ىهتنا . ريبخلا فيطللا ىلع لدت

 .كلذل يدتهيف رظني نأ دعب الإ ةداهشلا يتملكي
 همزلي هنأب كلذب هيلع ماوقأ عنشو 5 دلقملا ناميإ حصي ال هنأ يرعشألا نع لقنو

 ىلع بوذكم لوقلا اذه :يريشقلا لاقو &'')نينمؤملا بلاغ مهو ماوعلا ريفكت

 نإ تاينظلاك تايعطقلا يف زئاج ديلقتلا نأ ةلأسملا هذه ىف قيقحتلاو ،‘"يرعشألا
 مزجلا عمو « تاينظلا يف هباوصو هقحب نظلا ةبلغ عم ليلد ريغب ريغلا لوقل اذخأ ناك
 تايعطقلا يف نكلو « ىلوألا فالخب كشلا لمتحت ال اهنأل تايعطقلا يف كلذي
 تاينظلا فالخب أطخ افداص نإ - رسكلاب - دلقملا الو - حتفلاب - دلقملا رذعي ال
 .مدقت امك لكلا عم اهيف قحلاف

 وأ هقحب ةالابملا مدعو « هيف رظنلا مدع عم ريغلا لوقل اذخأ ديلقتلا ناك نإ امأو
 ام وهو } ثدحم ملاعلا نأ دقتعي نأ فلكم لك ىلع بجيو & مومذم مارح كلذف هلطاب

 ،ثدحم ريغتم لكو 5 ةدهاشملاب كردم هريغتو 5 ريغتم هنأل ، ىلاعتو هناحبس هللا ىوس
 © ثدحم نم هل دب ال ثدحملا نأ ةرورضلاب ملعي عناص هلو } مدع دعب دوجوم :يأ

 نأ زاجل نينثا هنوك زاج ولف ، ةدابعو العفو ةفصو اتاذ دحاولا هللا وه عناصلا كلذو
 عنتميف إ هنوكسو ديز ةكرحك هريغ هل دض ال يذلا هدض رخآلاو ائيش امهدحأ ديري

 امهعامتجاو نيروكذملا نيدضلا عافترا عانتمال امهعوقو مدعو نيدارملا عوقو
 نوكيالف ، هزجعل رخآلا نود هلإلا وه هديرم نوكيف \ امهدحأ ع وقو نيعتيف {
 ائيش هبشي الو ، هوج ولا نم هجوب مسقني ال يذلا ءيشلا دحاولاو { ادحاو الإ هلالا

 ءادتبا ال ميدق وهو 5 ءايشألاك ال ءيش وهف ، هبشلا هوجو نم هجوب ءيش ههبشي الو
 ملاوعلا هذه ثدحأ من ، نامزالو ناكم الو هدحو لزي لو { ءاهتناالو هدوجول

 ثدحأ اهتحت امو اهقوف امو اهنيب امو اهيف امو رضرألاو تاومسلا نم ةدهاشملا
 نع ينغ وهف ، كلذ نم ائيش عرتخا ام ءاش ولو & هنم ءيشل ىلاعت هنم ةجاحل ال كلذ

 انبج وأ ىتمو ، باوصلا نع ادج ديعب نوملكتملا هلوقي ام ىلع لوصألا ةفرعم باجيإ :يناعمسلا نبا لاق )١(
 سانلا ءالوه رفكب مكحي نأ هلبق نم ملسملا دجي نمف .. كلذ فرعي نم ماوعلا نم دجوي نم ىتمف كلذ
 (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا :رظنيو & ٦٢٢ص ٨ج (طيحملا رحبلا) يشكرزلا .. عمجأ
 .٤.٠٤-۔-٤. ٢٣ص ٢ج

 )٢( (طيحملا رحبلا) يشكرزلا ، ٤٠٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٨ ص٣٢٦.



 .لتعم
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 هلك ردقلاو { ريصبلا عيمسلا وهو & ءيش هلثمك سيل ديري امل لاعف هتاقولخم عيمج

 هتردقو ؤ اهلك تامولعملل لماش هملع 0 هتدارإو هقلخب ىلاعت هنم نئاك هرشو هريخ

 نوكي ال هنأ ملع امو & ناكف هنوك دارأ نوكي هنأ ملع ام اهلك تارودقملل ةلماش
 :يهو ةردقلاك ىلاعت هتاذ تافص و © ملعلل ةعبات ةرادإلاف « نوكي الف هنوك ديري ال

 دنع ءيشلا اهب فشكني ةفص : وهو ملعلاكو { هب اهقلعت دنع ءيشلا يف رثوت ةف

 هناحبس اهب فصتا امم اهوحنو رصبلاو عمسلاو ءاقبلاو ةدارالاو ةايحلاكو هب اهقلعت

 تسيل ىلاعت هتاذ نيع اهنأل { ةميدق ىه صئاقنلا نع ههيزنت ىلع تلدو « لزألا ىف

 ةثداح ىهف ةتامإلاو ءايحألاو قزرلا و قلخلاك لاعفألا تافص امأو ،‘'هريغ ائيش
 ةبراغملا دنع - اضيأ - ةميدقو ، ةرعاشألا روهمجو ةقراشملا انباحصأ دنع ةددجتم
 ء'"ذكهو قزريس ىنعم قزارو & قلخيس ىنعم مهدنع قلاخ نأ ىلع ةيفنحلاو
 . هليزنتو هيحوو ، ىلاعت همالك نآرقلاو ()ىتالتلا ردبلا نع القن "انخيش هاكح

 فورحلا روصو 0 ةباتكلا لاكشأب فحاصلملا ىف بوتكم هنأل ثدحم قولخم وهو
 باهذلابو « لثامتلاو هباشتلاب فوصوم ، رودصلا يف ظوفحم « نسلألاب ولتم 3
 ،كلذ وحنو « ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يفو حوللا يف هنأو ، لوزنلاو ثودحلاو

 يضاقلا . ةعيشلاو ةلزتعملاو ڵ ٣٧١ص (لوقعلا راونأ قراشم) يملاسلا . ةبطاق ةيضابإلا بهذم اذه )١(
 تاذلا ريغ تاذلا تافص نأ ىلإ اوبهذ دقف ةرعاشألا امأ ، ٢٨١ص (ةسمخلا لوصألا حرش) رابجلادبع

 ٢٢ص (داقتعالا يف داصتقالا) يلازغلا « ٨٨١ص ١ج (تافصلاو ءامسألا) يقهيبلا ، اهيلع ةدئاز يه لب
 نوكت نأ امإ مزلل تاذلا ريغ تناك ول تاذلا تافص نأ : اهنم ةلدأب لوألا لوقلا باحصأ لدتسا دقو 5
 هدعب ةدوجوم نوكت نأ امإو ، كلذ نع هللا ىلاعت ائداح هللا نوكي نا مزلتسي هنأ لطاب اذهو 5 هلبق ةدوجوم
 © تالامكلاب ةفصتم ريغ تاقفصلا كلت دوجو لبق ىلاعت تاذلا نوكت نأ همازلتسال كلذك لطاب اذهو 3

 ءامدقلا ددعت همازلتسال - اضيأ لطاب وهو ، دوجولا يف هل ةنراقم نوكت نأ امإو ك صقنلاب اهفاصتا مزليف

 يف فلختت ال ةيطرشلاو ةيلعلا نإ :اولاقف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا اممو 3
 دحو ، هب ملعلا ةفص مايق يه امنإ املاع ملاعلا ةيمست ةلع نأ كش الو ءاوس امهيف يه لب ، بئاغلاو دهاشلا
 ةيمست طرشف ، قتشملا كلذ لصأ هيف نوكي نأ وه قتشملاب ءيشلا ةيمست طرشو ملعلا هب ماق نم وه ملاعلا
 .(ةقباسلا عجارملا رظنت) ةيمستلل ةلعو ملاعلاب ةيمستلا ةحصل طرش ملعلاف 3 هب ملعلا مايق وه املاع ملاعلا

 ربكالا هقفلا) ةفينح وبأ « ١١ ٣ص ٢٦ج (تافصلاو ءامسألا) يقهيبلا ، ٣٧١ص (راونألا قراشم) يملاسلا )٢(
 .٥٤ص (يراقلا يلع الملا حرشب

 (٣) (لوقعلا راونأ قراشم) يملاسلا يأ ص١٧٣.

 نم ، سنوتب ةبرج ةريزج ىلإ ةبسن - يبرجلا يتالتلا ميهاربا نب دواد ناميلس وبأ خيشلا وه : يتالتلا ردبلا )٤(

 حرشو ةيمورجالا ىلع حرشو © قطنملا يف يج وغاسبا نتم يلع حرش هتافلم نم } يضابالا بهذملا رابك
 .٢١ص (اهحورشو ديح وتلا ةمدقم باتك ىلع قيلعت) شيفطأ قاحسا وبأ ه ٩٧٦ ةنس يفوت ديحوتلا ةمدقم
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 بقاعيو ، هلضفب ةعاطلا ىلع بيثي ىلاعت وهو 8 ثداوحلا تافص نم اهلك هذهو
 ٤ قالطإلا ىلع رومألا كلام هنأل ملظلاب ىلاعت هفصو ليحتسيو & هلدعب ةيصعملا ىلع

 كيو اَمو ل ادحأ كبر ملظي الو ىضر ريغب ريغلا كلم يف فرصتلا وه امنإ ملظلاو
 ةهج يف لولحلاو زيحتلا اهمزاول نم ذإ ةيؤرلا هيلع ليحتستو“""ه ديعلل دلي
 هللا نم ةبحملاو ىضرلاو &'اهوحنو '"ه دبكلا ةير دت الل ىلاعت هلوقلو

 :ىض رلا ذإ نييناثلا ىنعم نم صخأ نيلوألا ىنعم نإف ، ةدارإلاو ةئيشملا ريغ ىلاعت
 دقو رفكلا هدابعل يضري ال وهف ( معألا ريغ صخألاو « ضارتعا ريغ نم ةدارإلا

 قزارلا وهو 3" ُةولَمَكاَم كترم ولول :هلوقل هتدارإو هتئيشمب مهضعب نم عقو
 قزار وهف بعتو دكب قزرلا هل لصح نم : نيلئاقلا هلزتعملل افالخ هاوس قزار ال
 ناميالاو رفكلاو لالضاإلاو ةيادهلا هديب ،‘آللا هقزارف بعت الب هءاج نمو ، هسفنل

 & باستكالا و لعفلا دبعلا نمو "ءىش لك توكلم هديب : هلوقل نايصعلاو ةعاطلاو

 .ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ : قيفوتلاو ، باقعلاو باونلاو مذلاو حدملا قلع امهيلعو

 ةيصعملا قلخ :ليقو } ةيصعملا ىلع ةردقلا قلخ : نالذخلاو :ةعاطلا قلخ : ليقو

 صخ و « تارهابلا تازجعملاب نيديوم لسرلا لسرأ ،'“هناشو دبعلا كرت :ليقو هل

 يف هيليو 3 نيعمجأ قلخلا ىلإ اثوعبم نييبنلا متاخ هنوكب مهنيب نم - اع - ادمحم

 فالتخا ىلع نونمؤملاف - مالسلاو ةالصلا مهيلع - ةكئالملاف ءايبنألاف لسرلا لضفلا

 قحلا) يليلخلا ، ٢ ٤٤ص (لوقعلا راونا قراشم) يملاسلا آ ٨٢٥ص (ةسمخلا لوصالا حرش) رابجلادبع )١(

 .٧٠١)ص (غمادلا

 )٢( مقر ةيآ (ةيكم) تلصف ةروس « ميركلا نآرقلا ٤٦.
 )٣( مقر ةيآ (ةيكم) ماعنألا ةروس 3 ميركلا نآرقلا ١٠٢.

 .ةلأسملا هذه نع مالكلا قبس )٤(

 )٥( مقر ةيا (ةيكم) ماعنألا ةروس ، ميركلا نآرقلا ١١٦.

 اهقلخ يذلا وهف ىلاعت هللا ةهج نم اهنأك اهلك قازرألا نأ ملعاف : يلي ام ةسمخلا لوصالا حرش يف ءاج )٦(
 .. ةدنج ريمألا قزر : لاقيف انم دحاولا فصو اذإو ةقيقح قازرلا وهف 5 اهب عافتنالا نكمي ثيحب لعجو

 .. بلطلاب لصحي ام ىلإو 0 ءادتبا هللا ةهج نم لصي ام ىلإ مسقني هنأ ريغ زاجملاو عيسوتلا ع ون ىلع ناك

 امنإ قولخملا ىلإ قازرلا دانسإ نأ مالكلا اذه نم رهاظلاف { ٦٨٧ص (ةسمخلا لوصالا حرش) رابجلادبع
 .ىلاعت هللا وه ةقيقح قازرلا نأو ، زاجملا ةهج نم وه

 )٧( (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ج٦٢ ص٤١٣.

 )٨( مقر ةيآ (ةيكم) نونمؤملا ةروس ، ميركلا نآرقلا ٨٨.
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 + > لوصخلا لوصف ٢ ٭

 ةضراعملا مدع عم يدحتلاب نورقم ةداعلل قراخ رمأ ةزجعملاو « لكلا تاجرد
 نع هب جورخلا يف يفكي الو « بلقلاب قيدصتلا ناميالاو ةلاسرلا ىوعد يدحتلاو

 ناعذإلا مالسإلاو 3 هيلع ةردقلا عم نيتداهشلاب ظفلتلا نود ناميالاب فيلكتلا ةدهع
 هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلاو ، ىلاعت هللا ماكحأل دايقنالاو
 (_ ايع - دمح انديس مهالوأو ءاعفشلا لوأو ، نينم؛وملل قح ةعافشلاو 2 كاري

 .باقعلاو باوثلاو باسحلاو ثعبلاو توملاب ناميالا بجيو
 ةبذعم وا ةمعنم ةيقاب ندبلا اهتقرافم دعب سفنلاو . هلجأب الإ دحأ توميالو

 بجعالإ هلك ناسنإلا ىفنيو ،‘")نالوق ؟الوأ ىلوالا ةخفنلا دنع ىنفت لهو 4

 تاماركو .ال روهشملاو نالوق هئانف يفف - ميجلا نوكس « نيعلا حتفب -'")بنذلا
 ناتصقلاو ، لبجلا ةيراس اي هلوقو ، رصم لينل رمع باتك اهنمو ةعقاو قح ءايلوألا
 نآلا ناتقولخم رانلاو ةنجلاو ‘آ_اندنع قح نيكلملا لاوسو ربقلا باذعو 5‘ثناتروهشم

 )١) ج (راونألا قراشم) يملاسلا ٢ ص ١٢٢.

 )٢( قباسلا عجرملا ص٤١٩.

 مظعلا بجعلاو ، زجعلا رخوم يف زورغملا بنذلا لصأ نم ناكرولا هيلع مضنا ام : ةباد لك نم بجعلا )٢(
 .د ث ٥٨٢ ص ١ ح نيعلا لصف ئ ءابلا باب (برعلا ناسل) روظنم نبا . زجعلا دنع بلصلا لفسأ يف يذلا

 ٥٨. ٤ص ٢ج (نيعلا باب طيسولا مجعملا) نورخاو سينأ ميهاربإ

 )٤( (راونألا كراشم) يملاسلا ، ٩١٤ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ص٢٦١.
 مالسالا ءاج ىتح ماع لك يف ءارذع ةيراج هيف ىقلي ىتح يرجي ال لينلا نأ ركذ دقف ىلوألا ةصقلا امأ )٥(

 نب رمع مامإلا ىلإ ورمع بتكف ث نايرجلا نم لينلا عنتماف ، ةداعلا هذه نم صاعلا نب ورمع مهعنمف 3
 تنك نإف :دعب امأ ، رصم لين ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع نم :اهيف ةقاطبب رمع مامإلا هيلإ ثعبف « كلذب باطخلا
 كيرجي نأ راهقلا دحاولا هللا لاسنف كيرجي يذلا وه راهقلا دحاولا هللا ناك نإو ، رجت الف كلبق نم يرجت
 © ٦٢٢ص ٢٦ج (ةيعفاشلا تاقبط) يكبسلا نبا . ىلاعت هللا ةئيشمب ىرجف © لينلا يف ةقاطبلا ورمع ىقلأف

 رجو شويج نم شيج ىلع ةيراس رم هبوبر - ب نب رمع لا يهف هي و هزههج و نيملسملا , ش .. غ 3 [ _ ةتللي _ ىباطخلا . نأ هف ةناثلا ةصقلا امأ
 ناكو نيملسملاب ةميزهلا عقتنأ تداكو م ع ومجلا هيلع ترثاكتو { هشيج ىلع لاحلا دتشاف( سراف دالب لإ

 © لبجلا ةيراس اي ؛ هتوص ىلعاب ةبطخلا ءانتأ يف ثاغتسا مث ، بطخو ربنملا دعصف 2 ةنيدملاب - هلو - رمع
 يكبسلا نبا ، اورصتناف اوجنف لبجلا ىلإ اوأجلف نيملسملا شيج توصلا كلذ هللا عمسأف ، لبجلا ةيراس اي
 .٣٢٢٣ص ٢٦ج (ةيعفاشلا تاقبط)

 يئاكلاللا ٤٢١. ص ٦ جح (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا {©٨٠٥٢ص (لئاوألا ديهمت) ينالقابلا )٦(

 قراشم) يملاسلا ، ٦١٢ص ٢ج (ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يربطلا نسحلا نبا هللا ةبه
 .١٧٢ص (راونألا



  

 . گ گرت لوص ا لوصخق < ج ٭

 .‘'»مهايندو مهنيد رومأب مهل موقي مامإ بصن سانلا ىلع بجيو ."حصألا ىلع
 هللا ىلع بجي الو ،'"هروجب عيلخ هنأل رئاجلا ناطلسلا ىلع اندنع جورخلا زوجيو
 .'١ةلزتعملل افالخ ، ءاشي فيك هيف فرصتي هكلم لكلا نأل ءيش

 اهذالمو ايندلا معن نم رفاكلا يطعأ امو ،“أحصالا ىلع ةيقيفوت ىلاعت هللا ءامسأو
 رهوجلاو . ةرخألا ىف اباذع اهب دادزي هيلع هنم ةمقنو ، ىلاعت هللا نم هل جاردتسا

 الإ ةداع ري مل نغو حصألا ىلع ")ج راخلا يف تباث أزجتي ال يذلا ءزجلا وهو درفلا
 ةيرابتعا رومأ تافاضإلاو بسنلاو ، "كلذ نوفني ءامكحلاو & هريغ ىلإ همامضناب
 .جراخلا يف اهل دوجو الو ئ لقعلا اهربتعي

 نيألا :عبس يهو ئ جراخلا يف ةدوجوم ةيبسنلا ٨( ضارعألا نا : ءامكحلا تلاقو

 عضولاو نامزلا يف مسجلا لوصح وهو ىتملاو ، ناكملا يف مسجلا لوصح وهو

 رومألا ىلإ اهتبسنو ضعب ىلإ اهضعب هئازجأ ةبسن رابتعاب مسجلل ضرعت ةئيه :يهو
 طيحي ام رابتعاب مسجلل ضرعت ةئيه :يهو كلملاو ساكتنالاو مايقلاك هنع ةجراخلا
 ماد ام هريغ يف ءيشلا ريثأت :وهو لعفي نأو . ممعتلاو صمقتلاك هلاقتناب لقتنيو هي
 نخسي ماد ام نخسملا لاحك رثأتي ماد ام هريغ نع ءيشلا ريثأت :وهو لعفني نأو ، رثؤي

 )١( (ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يئاكلاللا ، ١٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٦
 ص٤ ١١٨ (راونألا قراشم) يملاسلا آ ص٢٧٨.

 )٢( (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمحم بطقلا ، ١٦٧١-٥٧١ص ٢ج (زجوملا) رامع وبأ ج١٤ ص٢٧١.

 )٢( (لينلا باتك حرش) فسوي نب دمحم ، بطقلا ج١٤ ص٢٤٢.

 )٤) (ةسمخلا لوصألا حرش) رابجلادبع يضاقلا ص٤ ٦٤ ، (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢

 ص٤٢٣ ، (زجوملا) رامع وبأ ج٦٢ ص١٧٥-۔١٧٦١.

 )٥( (راونألا قراشم) يملاسلا ، ٥٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ص٢٧٠.

 وهف الحم ناك نإف ، تاذلاب زيحتملا وه :وأ ، عوضوم يف ال تناك نايعألا يف تدجو اذإ ةيهام :رهوجلا )٦(
 ابكرم ناك نإف الحم الو الاح نكي مل نإو { ةيعونلا وأ ةيمسجلا ةروصلا وهف الاح ناك نإو 5 ةداملاو يلويهلا

 سفنلا وهف فرصتلاو ريبدتلا قلعت ماسجألاب اقلعتم ناك نإف ، كلذك نكي مل نإو ، يعيبطلا مسجلا وهف امهنم
 .٨١٤ص ١ج (مولعلا عماج) لوسرلادبع نبا يبنلادبع ، يركن ، لقعلا وهف الإو ، ةيكلفلا وأ ةيناسنالا

 (٧) يركن 8 ٦٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ٠ ج (مولعلا عماج) يبنلادبع ١

 ص٤١٨ ، ٤١٩١.

 هدوجو يف جاتحي يذلا دوجولا نكمملا يأ ، عوضوملا يف دوجوملا وهو ، ضرع اهدرفم ، ضارعالا )٨(
 يركن & تاذلاب زيحتملا يف لاحلا وه ضرعلا : ةقطانملا لاق اذلو 5 هي موقي موقم لحم يأ ، عوضوم ىلإ
 ٢١. ٦ص ٢ج (مولعلا عماج) يبنلادبع
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 3 > لوصألا لوصف 3 ٢ ٭ ٭

 ةبسن ىلإ سايقلاب ءيشلل ضرعت ةبسن :يهو ةفاضإلاو ، نخستي ماد ام نخسنتملاو

 مسجلاب موقي امنإو حصألا ىلع ضرعلاب موقي ال ضرعلاو ،'١ةونبلاو ةوبألاك ىرخا
 ةسلس يهتنت ةرخآلاب هنأ الإ ضرعلاب ضرعلا مايق ءامكحلا زوجو ، درفلا رهوجلاب وأ
 تعنلا صاصتخا ض رعلاي ضرعلا صاصتخا اوزوج :يأ ، رهوج ىلإ ضارعألا
 هنأ :يأ ، مسجللا ناضراع امهو لوألا ىلعو ، ةكرحلل ءطبلاو ةعرسلاك توعنملاب
 نينامز ىقبي ال ضرعلاو & كلذب اهللخت وا تانكسب تاكرحلا للخت ال هل ضرعي
 ىتح يلاوتلا ىلع اذكهو « نامزلا يف ىلاعت هللا ةدارإب هلثم ددجتيو يضقني لب مهدنع
 .قاب رمتسم رمأ هنأ ةدهاشملا ثيح نم مهوتي

 ناضرعلاو ضرع هنأ ىلع ءاني نامزلاو ةكرحلا الإ ىقبي هنإ : ءامكحلا تلاقو
 ال امهنإف نيدضلاك دحاو لحم يف ناعمتجي ال دحاو ع ون نم انوكي نأب نالنمل
 ثيح نم ناعمتجي امهف نيدضلا نم معأ نافالخلاو } ضايبلاو داوسلاك ناعمتجي
 امأو ، اعم نيئيشلا عافترا زوجي ماسقألا هذه لك يفو { ةوالحلاو داوسلاك ةيمعألا
 امه نكمملا افرطو . همدعو مايقلاك كلذو ،‘")ناعفتري الو ناعمتجي الف ناضيقنلا
 دوجولا هيفرطب ينعأ هب ىلوأ امهدحأ سيل اضرع وأ ناك ارهوج ءاوسلا ىلع هيف

 نم ءيش ءافتناب هققحتل د وج ولا يف اعوقو لهسأ هنأل هب ىلوأ مدعلا 7 !مدعلاو

 .اهعيمج ققحت ىلإ هققحت ىف رقتفملا دوجولل ةماتلا ةلعلا ءازجأ

 نإو ةلعلا تدجو دق هنأل طرشلا ءافتناو ةلعلا دوجو دنع هب ىلوأ دوجولا :ليقو

 .'")طرشلا ءافتنال وه دجوي مل

 الو :يأ ، ينامسج الو بكرم سيل :يأ ، مسجب سيل رهوج وه :ليق نامزلاو
 وهو ، راهنلا لدعم كلف وه :ليقو 5 ةداملا نع درجمب هسفنب مئاق وهف مسجلا يف لخاد
 راهنلاو ليللا لداعتل راهنلا لدعمب هنم )ج وربلا ةقطنم :يأ هترئاد تيمس مسج

 ةكرح : ليقف هيلعو ضرع وه :ليقو 3 اهيلع سمشلا نوك دنع عاقبلا عيمج يف

 )١() جح (عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش) يلحملا ٦ ص٤٢٦.

 )٢( (مولعلا عماج) يبنلادبع يركن ، ٦٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ج١ ص٢٦١،
 ص٢٦٢ ، وص٣٥٩ \ (ةفرعملا طباوض) ةكنبح يناديملا صر٥٠٨.

 )٣( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نبا ج٢ ص٤٢٧ .

 سينأ ميهاربإ ، ١ص ٢ج ءابلا لصف ميجلا باب (سورعلا جات) يديبزلا : ماظعلا بكاوكلا :جوربلا )٤(
 . ٨٤ص ١ج ءابلا باب (طيسولا مجعملا)



  

 + ٭ ٭ لوصخا لوصق < >

 كلفلا ةكرحب كلذ نع ربعي نم مهنمو ئ ةروكذملا ةكرحلا رادقم : ليقو راهنلا لدعم

 مولعم ددجتم ''!موهوم ددجتم ةنراقم هنأ راتخملاو : يكبسلا نبا لاقو ، اهرادقمو
 اذهو :سمشلا عولط دنع كيتآ : يف امك يناثلل هتنراقم لوألا نم ماهبإلل ةلازإ {
 .'١امكحلل هلبق امو نيملكتملا لوق

 هب موقي نأ بجي لب ضارعألا عيمج نع ابكرم وأ ناك ادرفم رهوجلا ولخي الو
 نوكي ال صيخشتلاو ل صيخشت نودب ادوجوم نوكي ال هنأل اهنم ءيش هدوجو لنع

 موقي هنأل ضارعألا نم بكرم ريغ مسجلا وهو بكرملا رهوجلاو « ضارعألاب الإ
 .'")رضارعألا فالخب هسفنب

 © ةيعضو وأ ةيلقع ةلعلا تناك ءاوس رثكألا دنع نامزلا يف هتلع نراقي لولعملاو

 تناك نإ اهبقعي :ليقو اث هدلاول اعبت يكبسلا نبا هراتخاو 2 اقلطم اهبقعي : ليقو

 . ةيلقع تناك نإ اهنراقيو ةيعضو

 اولاق لقعلاب كردي اميف :يأ ، فراعملا يف مهضعب دنع ةروصحم ةيويندلا ةذللاو

 بحك ةيلايخ وأ جرفلاو نطبلا يتوهش ءاضقك ( "ةيسح ةذل نم مهوتي يذلاو :

 عوجلا ملا عفد عامجلاو برشلاو لكألا ةذلف « مآلا عفد وهف ةسائرلاو ءالعتسالا

 ةبلغلاو رهقلا ملا عفد ةسائرلاو ءالعتسالا ةذلو 5 هتيعوأل ينملا ةغدغدو سشطعلاو

 .مئالملا ريغ كاردإ ريخألا لوقلا ىلع وهف « ملألا ةذللا لباقمو ،‘آ)ىه ال اهموزلم

 نكمم وأ عنتمم وأ بجاو امإ :رومأ ةثالث دحأ نم ولخي ال لقعلا هروصتيام لكو
 ال وأ همدع وأ جراخلا يف هدوجو يضتقت نأ امإ :روصتملا ءيشلا كلذ تاذ نأل {

 . ىهتنا . نكمملا ثلاثلاو عنتمملا يناثلاو بجاولا لوألاف ، امهنم ادحاو يضتقت

 .ملعأ هللاو

 & ميملا باب (طيحملا سوماقلا) يدابآ زوريفلا 3 هيف ددرتملا يفرط حوجرم وأ ، بلقلا تارطخ نم مهولا )١(

 ١١٠٣. ص ٢٦ج واولا باب (طيسولا مجعملا) سينأ ميهاربإ ، ٩٨١ص ٤ج واولا لصف
 ص١٥٤ 0 :

 !ج (مولعلا عماج) يبنلادبع ىركذ 0 ٩٢٤ص ٢ج (يلحملا حرشي عماوجلا عمج) يكبسلا نبا
)٢( 

 )٣( ص ٢ج (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ٤٢٩ . !ج (مولعلا عماج) يبنلادبع ىركذ ص٢٧٠.

 )٤( (يلحملا حرشب عماوجلا عمج) يكبسلا نيا ج٦٢ ص٤٢٧.

 .ةيسخ أ يف (د)
 :+ )٦( (يلحملا حرشب عماوجلا عم) يكبسلا نبا ، ٩٤ص ٣ج (افصلا ناوخإ لئاسر) افصلا ناوخإ ج٢ ص٤٣٠.
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 (ةمتت)

 رئاس ينبني اهيلعو ساسألا ىه « ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم تابجاولا لوأ
 فقوتل رظنلا لوأ :ليقو 0 اهيلإ يدؤملا رظنلا تابجاولا لوأ :ليقو « تافيلكتلا
 تفرع اذإو & هدصق ىلع رظنلا فقوتل رظنلا دصق :ليقو ، هئازجأ لوأ ىلع رظنلا

 رومألا فسافس نع هسفنب أيري هتيوط تباطو هتمه هب تلع نم نأ ملعاف كلذ

 ةلقو قلخلا ءوسو دسحلاو دقحلاو بضغلاو ربكلاك ةمومذملا قالخألا نم اهتانيدو

 هسفن يف مظاعتلا وأ ريغلل راقتحالاو بجعلاو ءاليخلاو رخفلاو شيطلاو لامتحالا

 عضاوتلاك ةدومحملا قالخألا نم رومألا يلاعم ىلإ اهب حتجيو ، اهوحنو هريغل ملظلاو
 ليلد اهوحنو هذهف & لامتحالا ةرثكو قلخلا نسح و دهزلاو نطابلا ةمالسو ربصلاو
 هركيو ، رومألا يلاعم بحي ىلاعت هللا نإ : - ٍةلََت - لاق امك لجرلا ةمه ولع ىلع

 .هيهاونو هرماوأ ىلإ ىغصأو هباوث اجرو هباقع فاخف هبر فرع نمو &‘\لهفسافس
 هبرقو ، هالوم هبحأ 5 هتابودنم ىلإ هدهج ع راسو 2 هتايهنم بنتجاو هتارومأم لثتماف

 نإف شطبي اهب ىتلا هديو ، ىشمياهب ىتلا هلجرو هرصبو هعمس ناكف 5 هاندأو
 ىبوطف ،هاده هادهتسا نإو { هاطعأ هلأس نإو { هرصن هرصنتسا نإو هذاعا هذاعتسا

 هايند ىلع هترخآ ر ثآو هاوه ضفرو هاهنو & هرمأ اميف هعاطاف هالوم فرع دبعل
 هتعاط يف هسفن دهجأو « هاولب ىلع ربصو ، هامعن ركشو & هاشخي امل هبحي ام كرتو
 ، ىعوف امكح عمس ادبع هللا محرو ، هاوقتو هتدابع فونصب اهضارو ، هاضرو
 مدق ، هبنذ فاخو ، هبر بقار « اجنف داه ةزجحب ذخاو 0 اندف قح لإ يعدو

 زرحأف اضرغ ىمر ، اروذحم بنتجاو ،اروخذم بسكو ، احلاص لمعو & اصلاخ
 3 هتافو ةدع ىوقتلاو ح هتاجن ةيطم ربصلا لعج ح هانم بذكو & هاوه رباك ،اضوع

 ريخ دوزتو لجألا ردابو ، لهملا منتغا { ءاضيبلا ةجحملا مزلو ، ءارغلا ةقيرطلا بكر

 شخي ملف ،منآملاو ملظلا ناظم بنتجاو ، مراحملا نع ع روتو ، لمألا رصقو ، لمعلا
 .هاوس ادحأ بقاري ملو 5 هللا الإ

 زنك) يدنهلا ، اهفسافس هركيو & قالخألا يلاعم بحي هللا نإ ظفلب يدنهلا نيدلا ءالع هدروأ ثيدحلا )١(
 ١٠. ص ٣ج ٥١٨٠ ثيدح (لامعلا
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 لوصفب ىمسملا باتكلا اذه فينصت نم انيلع هب نمو 5 انل هللا رسي ام رخآ اذه

 هاقلتي نأو ، ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نأ هللا لأسن ، هقفلا لوصأ ىف لوصألا

 معنو ليكولا معنو انبسح وهو ، لوقنو لمعن اميف انظفاحو انيلو وهف ، لوبقلاب
 هلل دمحلاو ، ريصنلا معنو ىلوملا

 لوح الو } نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « نيملاعلا بر

 ءاثالثلاو ةرشع ينامث ةليل هديوست نم غارفلا ناكو 3 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 ىلع ةيوبنلا ةرجهلل فلأو ةئامثالثو نيسمخو عبس ةنس روهش نم رفص هرش نم
 .ةيحتلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص
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 : ةيل اتلا جن اتنلا نمصتب

 نمم هرصع يف نيزرابلا مالعألا دحأ يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا دعي

 .ةعيرشلا مولع قئاقد مهف يف هيأرب ىدهتسيو ، ىواتفلا يف هيلإ عجري
 ةيسايسلا تاريغتلا نم ع ونب تمستا ةجرح ةرتف فلةوملا اهشاع يتلا ةرتفلا .

 اذه عاطتسا كلذ مغر نكل 7 ةينامعلا ةحاسلا ىلع ةيركفلاو ةيداصتقالاو

 ، همارم لانف 3 ملعلا وحن هقيرط قشيو { عقاولا تايدحت مامأ دمصي نأ ملعلا

 .هب ىدتهي ارانم حبصأو
 اوحبصأ ملعلا ةبلط نم ةلمج هيلع ج رخت دقف 3 ةيملعلا هتنازخ نم فلؤملا قفنأ
 دافتسا ةعيرشلا مولع يف تافل؛وم كرت امك ، عمتجملا يف مهتناكم مهل امالعأ

 .ملعلا ةبلط نم ريثك اهنم

 هقفلا لوصأ يف رصتخم باتك وهو ، لوصألا لوصف هباتك رئاخذ نم هكرت اممو
 .ديقعتلا نم لاخ لزج بولسأو ةلهس تارابعب

 .اهيلع رابغ ال ةحيحص ةبسن فلملا ىلإ باتكلا ةبسن ربتعتو

 يجهنم نيب عمجلا ةقيرط هجهنم يف راتخا فلؤملا نأ نيبت باتكلا ءارقتسا دعبو

 .سمشلا ةعلطو عماوجلا عمجب ارثأتم ةيفنحلاو روهمجلا

 ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا ءاملع ءارآ ىلع يوتحي هنأ باتكلا اذه نساحم نم
 .مهلاوقأو

 هيلع راس ميسقتلا اذهو ي ةمتاخو بتك ةعبسو ةمدقم ىلإ هباتك فلؤملا مسق
 يف يزارلا رخفلاو جاهنملا يف يواضيبلاو ، عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا
 .لوصحملا

 ول ىتح هرظن يف اب اوص ٥ اري ام حجري ناك دقف 0 يأرلا يف ةيلالقتسا فلووملل .

 .ليلدلاب ةربعلا ذإ ، هبهذم ءاملع روهمج هيلع ام فلاخ
 .ةيلوصألا لئاسملا نم ريثك يف ةيضابإلا رظن ةهجو نع باتكلا اذه ربعي
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 نيثحاب لبق نم تاطوطخملا نئازخ باوبأ قرطل اعفاد لمعلا اذه نوكي نأ اوجرأ

 رابغلا هنع ضفني نم رظتنا املاط يذلا مخضلا يركفلا ثوروملا اذه اورشنيل نيداج

 .ةمالا هذه ءانبأ نم ملعلل نيشطعتملا امظ يوري ىتح ديدج موي رجف يف رهظيل
 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ، قيفوتلا يلو هللاو
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 عجارملا

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد 3 يناعملا حور(٣٥٨١ - ٠٧٢٦١)دومحم يسولآلا ه

 . ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ١٢٣٧( - ٥٣٦)دمحم نب يلع ، يدمآلا٭
 .م٦٨٩١ -ه ٤٠٦ ١ يليمجلا ديسلا روتكدلا قيقحت « ةيناثلا ةعبطلا

 .ركفلا راد ، ماصتعالا ٠ ٧٩ - ٣٨٨ ١( ) يبطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قحسإ وبأ ٭
 .توريب ، ةفرعملا راد ، ةوفصلا ةفص ٢٠٠ ١( - ٧٩٥)يزوجلا نبا ، جرفلا وبأ ٭

 هقفلا يف دعاوقلا )٧٩٥ - ١٣٩٢( بجر نب نمحرلادبع « جرفلا وبأ »

 .توريب ، ةفرعملا راد ، رشانلا ،يمالسإلا

 رماع معنملادبع .د قيقحت ، فنصملا (٢١٦١١۔-٧٧٥) هللادبع نب دمحأ ركب وبأ +

 .نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ، ةرهاقلا ، يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم

 قلعو اهححص ديحوتلا ةمدقم ١( ٤-٨ق) عيمج نب ورمع صفح وبأ :

 .نامع ةنطلس ، طقسم ، شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ اهيلع

 © ىلوألا ةعبطلا 5 ةاحنلا ةركذت )٤٥ ٧-٤ ٣٤ ١( فسوي نب دمحم « نايح وبأ "
 .م٦٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٦ توريب ي ةلاهلا ةسسئوم ، نمحرلادبع فيفع .د قيقحت

 راد « ريسفتلا يف طيحملا رحبلا )٤ ٧٥ - ٣٥٢٣ ١( فسوي نب دمحم « ن ايح وبأ ٭

 .م٢٩٩١ -ه١ ٤١٣ توريب ، رشنلاو ةعابطلل ركفلا
 © ثيدلا راد 0 دواد يبأ ننس )٢٧٥_٨٨٨( ثعشألا نب ناميلس د واد وبأ ٭

 .ثارتلل نايرلا راد رشانلا ، م١ ٤٠٨ ١ه۔ ٩٨٨ ي ةرهاقلا

 نمحرلادبع هيلع قلع ىل وألا ةعبطلا « زجوملا ١( ٢۔-٦ق) يفاكلادبع رامع وبأ ٭
 ٤٠ ١ه-۔ ١٩٩٠. ةنس ، توريب ليجلا راد © ةريمع

 © ىلوألا ةعبطلا ، لبنح نب دمحا مامإلا دنسم )٣٤١-٨٥٥( لبنح نب دمحأ ٭
 .م٣٩٩١ -ه١ ٤١٣ ي توريب ، يمالسإلا بتكملا

 ةعبطلا ، ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ، ركاش دمحم دمحأ ٭
 .م٩٩١ ٤ ٤١ ١ه - ٤ توريب ، ةيملعلا بتكلا ءايحإ راد ،ةعبارلا
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 أ لوصحملا نم ليصحتلا )٦٨٦٢-_ ٦٨٣!١( ركب يبأ نبا دمحم ، يومرألا ٭
 & رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسس؛وم « دينز وبأ ىلع ديمحلادبع قيقحت & ىلوألا ةعبطلا

 ١ .م٨٨٩١۔ه٥٨٠٤١ توريب
 ركاش دمحم دمحأ قيقحت - ةلاسرلا ٢٠ - ٨١٩( ٤)سيردإ نب دمحم ىعفاشلا ٭

 .توريب 0 ركفلا راد

 .لوصألا ةآرم ىلع ةيشاح ، يريمزألا ٭
 حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش (ه١ )٥ ٠ ٩-٤٩٩ هللادبع نب دلاخ ، يرهزألا »

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد
 .بتكلا ملاع ، لوسلا ةياهن (٠٢٢١_٢٧٧)نسحلا نب ميحرلادبع & يونسألا ٭
 نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش(م ١٤٣٥ ۔-_ه٠٠٩)دمحم نب يلع ّ ينومشالا

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ، كلام

 يواضيبلل جاهنملا حرش )٧٤٩-١٣٤٨( نمحرلادبع نب دومحم يناهفصألا ٭
 -ه١٤١ ٠ ةلمنلا يلع نب ميركلادبع .د قيقحت « ىلوألا ةعبطلا { لوصألا ملع يف

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب داشرلا ةبتكم رشن ، م ٠

 ةعبطلا ، ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ، ديعس نب ريكب ،تشوعأ ٭

 .ه١ ٤٠٩ نامع ةنطلس ، طقسم 0 ةيملاعلا عباطملا ةعبارلا

 © ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ ، نيدلا رصان دمحم ينابلألا ٭
 .م٥٨٩١ -ه ٤٠٥ ١ ، توريب ، يمالسالا بتكملا 5 ةيناثلا ةعبطلا

 ةيملعلا بتكلا راد « ريرحتلا ريسيت (٥٦٥١-٢٧٩)نيمأ دمحم ، ةاشداب ريمأ ٭

 .توريب
 بتكلا راد ، ةركذتلاو ةرصبتلا )٩٢٦-١١٢٠( دمحم نب ايركز ، يراصنألا ٭

 .توريب ةيملعلا

 . ةيناثلا ةعبطلا ب تومح رلا حتاوف « نيدلا ماظن نب دمحم ىلعلادبع ، يراصنألا ٭
 .نانبل ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد

 ةعبطلا { ةيردلا بكاوكلا (٩١۔-٣١ق) يرابلادبع نب دمحأ نب دمحم لدهألا ٭
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 .م٠٩٩١ -ه١ ٤١٠ ةنس توريب ، ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤوم ، ىلوألا

 .ركفلا راد ، طيسولا مجعملا } نورخآو سينأ ميهاربإ ٭

 نيرشعلا نرقلا لالخ نامع يف يلخادلا عارصلا ، دادهش ميهاربإ دمحم ميهاربإ "
 ةنس توريب « رشنلاو ةعابطلل يعازوألا راد ، ىلوألا ةعبطلا مم ٣ - ٩٧٥

 .م٩٨٩١۔ها١ ٩

 © يجاجزلا لمج حرش يف طيسبلا )٦٨٨( دمحأ نب هللا ديبع عيبرلا يبأ نبا "
 -ه ٤٠٧ ١ ، يمالسإلا برغلا راد ، ديع نب دايع يتيبثلا .د قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا

 . .ما ٦

 بتكلا راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، ريبحتلاو ريرقتلا ١( ٤٧٤-٩٧٨)جاخحلا ريمأ نبا ٭
 .ىلوألا ةعبطلا ٤٠٣ ١ - ١٩٨٣ توريب ، ةيملعلا

 لمج حرش يف طيسبلا (٩٨٢١۔-٨٨٦)دمحأ نب هلادبع ، عيبرلا يبأ نبا "
 .م٦٨٩١ ۔ه١ ٠٧ ٤ يمالسإلا برغلا راد ، ديع نب دايع يتيبثلا .د قيقحت «يجاجزلا

 ةعبطلا ، ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا ، دمحم نب رداقلا ، ءافولا يبأ نبا ٭
 .م٣٩٩١ -ه ١٣ ٤ ١ رشنلاو ةعابطلل رجه ي ولحلا دمحم حاتفلادبع .د قيقحت {ةينانلا

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ (٢٣٢١۔_٠٣٦) يرزجلا دمحم نب يلع « ريثألا نبا ٭
 .بعشلا راد نورخآو ميهاربإ دمحم انبلا قيقحت {ةباحصلا

 ريسفتلا ملع يف ريسملا داز )٥٩٧-٠ . ٢ ١( يلع نب نمحرلادبع يزوجلا نبا ٭
 .م٤٨٩١ - ه١ ٤ ٠ ٤ - توريب - يمالسإلا بتكملا ةثلاثلا ةعبطلا

 راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، يلوصألا يهتنملا رصتخم (٨٤٢١۔_٦٤٦) بجاحلا نبا ٭
 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ، ءاملعلا نم ةعامج هححص ى ىلوألا بتكلا

 .م٦٨٩١ ۔ه ٤٠٤ ١

 ©ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١ ٣٦٩٧٧ ١( يلع نب باهولادبع ، يكبسلا نبا ٭

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ، دمحم حاتفلادبع ، ولحلا قيقحت

 3 يلحملا حرشب عماوجلا عمج )٧٧١-١٣٦٩( باهولادبع « يكبسلا نبا ٭
 ايركز هطبض © ىلوألا ةعبطلا 3 مساق نب دمحأ يدابعلا ةيشاحيو ، رشنلاو ركفلا راد
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 ١٤١٧-١٩٩٦. توريب 5 ةيملعلا بتكلا راد ، تاريمع

 © حالصلا نبا ةمدقم )٦٤٣-٤٥ ١٢( نمحرلادبع نب نامثع حالصلا نبا ٭
 ٤١٥ ١ه - ١٩٩٥. ةنس توريب ، ةيفاقثلا بتكلا ةسسوم ، ةثلاثلا ةعبطلا

 نم رابخأ يف بهذلا تارذش (٧٨١٦١_-٩٨٠١)دمحأ نب يحلادبع دامعلا نبا ٭

 .م٦٩١٩١ -ه١١٤١ قشمدو « رنشلاو ةعابطلل ريثك نبا راد « ىلوألا ةعبطلا ، بهذ

 نم رابخأ يف بهذلا تارذش )٣٩٧-١٦٧٨( رمع نب يلع « راصقلا نيا ٭
 .م١٩٩١ -ه١١٤١ قشمد « رشنلاو ةعابطلل ريثك نبا راد ىلوألا ةعبطلا ڵبهذ

 { هقفلا لوصأ يف ةمدقم (٦٠٠١=٩٢ا٧) رمع نب يلع ي راصقلا نيا ٭

 - يمالسإلا برغلا راد ، نيسحلا نب دمحم « يناميلسلا قيلعت ، ىلوألا ةعبطلا

 .م ٩٩٦ ١ - توريب

 © ىلوألا ةعبطلا ، وحنلا يف لوصألا )٣١٦-٩٢٨( لهس نب دمحم جارسلا نبا ٭
 ١٤٠٥-١٩٨٥. توريب ، ةلاسرلا ةسسئوم ، نيسحلادبع ىلتفلا .د قيقحت

 رايعم ىلإ لوصولا جاهنم )٨٤٠-١٤٣٦( ىيحي نب دمحأ « ىضترملا نبا ٭

 © رهظم يلع دمحأ ، يذخآملا .د قيقحت ىلوألا ةعبطلا « لوصألا ملع يف لوقعلا

 .م٢٩٩١ ۔ه١ ٤١٢ رشنلاو ةعابطلل ةيناميلا ةمكحلا راد

 قيقح كلام نبا ةيفلا حرش (٧٨٢١-_٦٨٦)دمحم نب دمحم « مظانلا نبا ٭
 .توريب - ليجلا راد ، ديمحلادبع نب دمحم ديسلا ديمحلادبع.د

 ةعبطلا 5 رينملا بكوكلا حرش ٩٧٢-١٥١٦٤( )دمحا نب دمحم راجنلا نيا ٭

 مأ ةعماج عباطم عبط 3 دامح هيزن روتكدلاو \ دمحم يليحزلا روتكدلا قيقحت ةيزانلا

 .ه١ ٤١٣ ةنس ىرقلا

 ةعبطلا ، ريدقلا حتف حرش (٦٥٤١-١٦٨)دحاولادبع نب دمحم مامهلا نيبا ٭

 .توريب ، رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد شةيناثلا

 بتكلا راد ، ريرحتلا (٦٥٤١-١٦٨)دحاولادبع نب دمح { مامهلا نيا ٭

 .توريب -ةيملعلا

 قلخلا ىلع قحلا راثيإ ٠٨٧ ١( ۔_٠٨٤ا) ىضترملا نب دمحم & ريزولا نبا ٭
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 توريب ، ةيملعلا بتكلا راد © ءاملعلا نم ةعامج هححص ى ىلوألا ةعبطلا
 .م٣٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٢

 عماجلا باتك ٢٣٤٢-٣٢٥٥ - ٩٥٣ - ٩٦٥( نيب)دمحم نب هللادبع ، ةكرب نبا "
 .نامع ةنطلس - ح رطم - ةيقرشلا ةعبطملا ، ىيحي ىسيع « ينورابلا قيقحت

 قيقحت } لوصألا ىلإ لوصولا )٥٨١-١١٨٥( يلع نب دمحأ ، ناهرب نبا ٭
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ضايرلا - فراعملا ةبتكم ي دينز وبأ ىلع ديمحلادبع.د

 ٤٠٣ ١ه۔ ١٩٨٣. ةنس

 . ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )٨٥٢-٤٤٨ ١( رجح يلع نب دمحأ رجح نبا "
 .م١٢٩٩١-ه١ ٤١٢ توريب ، ليجلا راد ، يواجبلا دمح يلع ققحت ، ىلوألا ةعبطلا

 ةعبطلا ، ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ٤ ١( ٨٤۔٦٥٤)دمحا نب يلع مزح نبا ٭
 .م٢٩٩١ ۔-ه١ ٤١٢ توريب ، ليجلا راد ، يواجبلا دمحم يلع ققحت « ىلولا

 ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت ، يلحملا )٤٥٦- ٠٦٣ ١( دمحا نب يلع « مزح نبا ٭
 . توريب ئ ليجلا راد ئ يبرعلا

 ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت ، يلحملا ١( ٣٦٠۔_٦٥٤) دمحأ نب يلع ، مزح نبا ٭

 . توريب 6 ليجلا راد 6 يبرعلا

 .د قيقحت ، هقفلا لوصأ يف ذبنلا (٣٦٠١۔-٦٥٤) دمحأ نب يلع مزح نبا ٭

 ،م١٨٩١ -ه١ ٤٠١ - ةرهاقلا - ةعابطلل بابشلا راد ، يزاجح دمحأ اقسلا

 .ةرهاقلا ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشانلا

 ةعبطلا ، ةميزخ نبا حيحص )٣٦١ - ٩٢٢٣( قاحسإ نب دمحم « ةميزخ نبا ٭
 { توريب & ىمالسإلا بتكملا ئ ىمظعألا ىفطصم دمحم 7 هيلع قلعو هققح ،ةينانلا

 .م١ا٢٩٩ -ه١ ٤١٦
 راد ، نودلخ نيا ةمدقم )٠٨ ٨ - ٤٠٦ ١( دمحم نب نمحرلادبع نودلخ نبا ٭

 .توريب 0 ليجلا

 & رشعلا تاءارقلا يف ةياغلا )٣٢٨١-٩٩١( نيسحلا نب دمحا نارهم نبا ٭



  

 + + ٭

 { عيزوتلاو رشنلل فاوشلا راد ، زابنجلا ثايغدمحم قيقحتو ةسارد ، ةيناثلا ةعبطلا

 ١٤١١ - ١٩٩٠. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ١٦٨٦٢( - ١٨٦)دمحم نب دمحأ « ناكلخ نيا ٭

 .توريب ، رداص راد ، سابع ناسحإ .د قيقحت نامزلا

 ةعبطلا ، هلضفو ملعلا نايب عماج ١٠٧٠( -ه )٤٦٣ فسوي ربلادبع نبا ٭

 ٤ ١٤١ ةنس ، ةرهاقلا ، ةعابطلل نيمرحلا راد ، يريهزلا لابشألا يبأ قيقحت ،ىلوألا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 3 يزوجلا نبا راد رشن 0 م ٤ ١٩٩ - ه

 حرشلا « يجاجزلا لمج حرش ١٢٧٠( - ٩٦٦)نمؤوم نب يلع روفصع نبا ٭
 .حانج وبأ بحاص .د قيقحت { ريبكلا

 تاعوبطم س ىلوألا ةعبطلا ، زيجولا ررحملا ٤٢ ٥=۔٤٧ ١١( )قحلا دبع ةيطع نبا ٭

 .م١٩٩١ ۔ه٦١٤١ ةنس « رطق ةلودب ةيعرشلا مكاحملا ةسائر

 ةعبطلا ، دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا )٧٦٩-١٣٦٧( هللادبع ، ليقع نيا ٭
 .م٢٨٩١ ۔ه١ ٤٠٦ « لماك دمحم تاكرب روتكدلا قيلعتو قيقحت ،ىلوألا

 7 رظانملا ةنجو رظانلا ةضور(٣٢٢١٢١-_٠٢٦) دمحأ نب هللادبع ةمادق نبا ٭

 ةكلمملا ك ضايرلا ، دشرلا ةبتكم & ةعابطلل نيمرحلا راد { يلع نب ميركلادبع هيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 © فراعملا ةبتكم رشانلا 5 ةياهنلاو ةيادبلا )٧٧٤-١٣٧٢( هللادبع ريثك نبا ٭
 .م١ا ٤١٠ ١ه-۔ ٩٩٠ ةنس \توريب

 ةعبطلا ، ثيدحلا مولع راصتخا )٧٧٤- ١٣٧٠( ريثك نب هللادبع ريثك نيا ٭
 .م٤٩٩١۔ه٤١٤١ توريب ، ةيملعلا بتكلا ءايحإ راد ،ةعبارلا

 ىفطصم قيقحت « ةيوبنلا ةريسلا )٧٧٤- ١٣٧٢( ريثك نب هللادبع ريثك نيا ٭
 .توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ، دحاولادبع

 ،ىلوألا ةعبطلا ، دئاوفلا ليهست )٦٧٣ - ٢٧٢٣ ١( هللادبع نب دمحم « كلام نيا ٭

 .م٢٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٦ « لماك دمحم تاكرب روتكدلا قيلعت و قيقحت

 ىلوألا ةعبطلا ، برعلا ناسل ١٣١١( -١١٧)مركم نب دمحم ، روظنم نيا ٭
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 .م١٢٩٩١ ۔ه١ ٤١٦٢ توريب « رداص راد

 بهذم ىلع رئاظنلاو هابشألا ، )٠ ٩٧-١٥٦٢( ميهاربإ نيدباعلا نيز ميجن نبا ٭

 -ه١ ٤١٣ ةنس نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد { ىلوألا ةعبطلا { ةفينح يبأ

 .مم ٧٢

 لبو ىدنلا رطق حرش )٧٦١- ١٣٥٩) فسوي نب هللادبع ‘ ماشه نبا ٭

 .مق ريمألا ةعبطم © ديمحلادبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت © ةعباسلا ةعبطلا ىدصلا

 ،يقوسدلا ةيشاحب بيبللا ينغم(٩٥٣١۔-١٦٧)فسوي نب هللادبع ك ماشه نيا ٭

 .رصم ( يفنح دمحأ ديمحلادبع رشنلاو عبطلا مزتلم

 & يقوسدلا ةيشاحب بيبللا ينغم )٤٣ ٦_-٣٥٩ ١( يلع نب شيعي « شيعي نبا ٭

 .توريب 0 بتكلا ملاع ئ لصفملا حرش )٦٤٣-_-٤٥)١٢() يلع نب شيعي ( شيعي نبا ٭

 يف ةيفاكلا حرش ، )٦٨٦ - ٢٨٧ ١( نسحلا نب دمحم نيدلا يضر « يدابا رتسالا
 .م٥٨٩١ - ه١ ٤٠٥ توريب { ةيملعلا بتكلا راد وحنلا

 ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ )٤ ٤٧ - ٠٨١ ١( فلخ نب ناميلس يجابلا ٭

 © يمالسإلا برغلا راد { يكرت ديجملادبع قيقحت { ىلوألا ةعبطلا لوصألا

 .ما ٤٠٧ ١ه _ ٩٦

 { ةيفاقثلا ةبتكملا ، نآرقلا زاجعإ )٣ ٠ ٤=۔٢ ٠١ ١( بيطلا نب دمحم « ينالقابلا ٭
 .نانبل آ توريب

 ةعبطلا ، داشرإلاو بيرقتلا )٠٣ ٤ - ٢ ٠١ ١( بيطلا نب دمحم « ينالقابلا ٭
 -ه١ ٤١٣ « ةلاسرلا ةسسوم ، ىلع نب ديمحلادبع دينزوج .د قيقحت ،ىل وألا

 .مم ٧٢

 ةعبطلا حيقنتلا نتمل حيضوتلا )٤٧ ٧-١٣٤٦( دوعسم نب هللادبع ، يراخبلا ٭
 ٤١٦ ١ه-۔ ٨١٩٩٦. توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ، تاريمع ايركز هطبض 0 ىلوألا

 رارسألا فشك ١) 8 ( دمحأ نب زيزعلادبع نيدلا ءالع 0 يراخبلا ٭

 راد & يدادغبلا هللاب مصتعملا دمحم جيرختو قيلعت ، يدوزنبلا مالسالا رخف لوصأ نع



  

 .ىبرعلا باتكلا

 حتف حرشب ا يراخبلا حيحص (ه٧٨ )٦٢٥٦-_-٠ ليعامسإ نب دمحم 3 يراخبلا ٭

 .ةرهاقلا ، ثارتلل نايرلا راد ، بيطخلا نيدلا ىحم هححص « ىلوألا ةعبطلا & يرابلا
 .م٦٨٩١ ۔ه١ ٤٠٧

 بتكلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، لوقعلا جهانم « نسحلا نب دمحم ، يشخدبلا ٭

 .م٤٨٩١ ۔ه١ ٤٠٥ توريب ،ةيملعلا
 م١ ٩٨٢٣ - نانبل - مولعلا ةعبطم ج نييمالسالا بهاذم « نمحرلادبع يودب +

 .توريب & نييالملل ملعلا راد رشن

 ءاهقف مالعأو راصمألا ءاملع ريهاشم (٥١٦٩١-٤٥٣ا)نابح نب دمحم ىتسبلا +

 ) ةيفاقنلا بتكلا ةسسوم ) ميهاربإ يلع قوزرم قيقحت ئ ىلوألا ةعبطلا ئ راطقألا

 .م٨٧٩١ ۔-ه١ ٤٠٨ توريب

 يف دمتعملا )٤٣٦-١٠٣٤( بيطلا نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ ، يرصبلا ٭

 .توريب { ةيملعلا بتكلا راد © هقفلا لوصأ

 ةعبطلا {| نامع ءاملع صعب خيرات يف نايعألا فاحتإ : دومح نب فيس يشاطبلا +

 .م٤٩٩١ - ه١ ٤١٥ ةنس طقسم عيرسلا نالعإلا تامدح ، ىلوألا

 دمحم قيقحت ، قرفلا نيب قرفلا (٧٣٠١۔_٩٢٤) رهاط نب رهاقلادبع يدادغبلا ٭

 .م٣٩٩١ =ه١ ٤١٣ توريب ، رشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةعبطملا « ديمحلادبع نيدلا ىيحم

 ةعبطلا ، قرفلا نيب قرفلا (٧٣٠١۔-٩٢٦٤) رهاط نب رداقلادبع } يدادغبلا ٭
 توريب « رشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةعبطملا ، ديمحلادبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت « ىلوألا

 .م٠٩٩١۔-ه١ ٤١١

 بابل بلو بدألا ةنازخ (٢٨١٦١۔-٣٩٠١) رمع نب رداقلادبع & يدادغبلا ٭

 يجناخلا ةبتكم ، نوراه دمحم مالسلادبع حرشو قيقحت « ةيناثلا ةعبطلا ، برعلا ناسل

 .م٩٨٩١٩١ ۔ه١ ٤٠٩ عيزوتلاو رشنلاو عبطلل

 & يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح (١!٠٨٧-٤٩١١)نسحلا نب دمحم « ينانبلا ٭
 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد
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 عمج ىلع يلحمل ١ حرش (٩٥٤١-٤٦٨ا)دمح أ نب دمحم \ يلحم الالجلا ٭

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد عماوجلا

 . بتكلا ملاع ا لوصألا جاهنم )٦٨٥ - ١٢٨٦( رمع نب هللادبع ) يواضيبلا ٭

 .ركفلا راد ، ىربكلا ننسلا )٤٥٨-٠٦٥ ١( ىنيسحلا نب دمحأ ىقهيبلا

 حرشب حيباصملا ةاكشم )٧٣٧-١٣٣٧( هللادبع نب دمحم بيطخلا يزيربتلا ٭
 ةعابطلل ركفلا راد ليمج دمحم يقدص قيلعت ، ىلوألا ةعبطلا ، حيتافملا ةقرم

 .م٢٩٩١ -ه١ ٤١٢ ، توريب ،رشنلاو

 دمح دمحأ قيقحت ) يذمرتلا نس ) )٧ ٩-٩٠٩ دمح نب ىسيع يذمزتلا ٭

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ركاش

 رصتخم ىلع ىنازاتفتلا ةيشاح )٧٩٣_١٣٩٠( رمع نب دوعسم « ىنازاتفتلا ٭

 .م٣٨٩١ - ه١ ٣ ٠ ٤ ، نانبل ‘ توريب ، ةيملعلا بتكلا راد هطبض ، يلوصألا ىهتنملا

 نتمل حيضوتلا ىلع حيولتلا ) ٣ ٧٧٧٩-٩٠٨٩ ) رمع نب دوعسم ({ ينازاتفتلا ٭

 توريب } ةيملعلا بتكلا راد تاريمع ايركز هطبض « ىلوألا ةعبطلا .حيقنتلا

 .م٦٩٩١ ۔ه ١٤١٦

 عباطم ، ىلوألا ةعبطلا س يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ ، رمع نب يهنم يناج ويتلا »
 .م٦٩٩١ -ه١ ٤١٧ نامع ةنطلس ةضهنلا

 قيقحت { ةيناثلا ةعبطلا ، تافيرعتلا )٨١٦-٤١٣ ١( دمحم نب يلع « يناجرجلا ٭
 .م٢٩٩١ -ه١ ٤١٣ توريب { ةيبرعلا باتكلا راد ، ميهاربإ يرايبألا

 داشرزالا راد ب صيخلتلا حرش )٧٩٣_١٣٩٠( رمع نب دوعسم « ينازاتفتلا ٭
 سداسلا ينطولا ديعلا ةبسانعي صاخ ددع & نامع ةديرج & توريب ، يمالسالا

 .م٦٩٩١ ربمفون/٨١ نيرشعلاو
 ةعبطلا ح ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ٤٢٦ ١( ۔-٣٣٨) دمحم نب دمحم يرزجلا ٭

 .م٨٩١ ٠ -ه ٤٠٠ ١ توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ، ةيناثلا
 ٤ لوألا ةعبطلا 3 جاهنملا جارعم ١٣١١( -ا١١٧) فسوي نب دمحم يرزجلا ٭

 .م٣٩٩١ - ه١ ٤١٣ ةنس ليعامسإ دمحم نابعش هل مدقو هققح



  

 ٭ ٭٭ ٭ لوصا لوصف : ٭

 .ركفلا راد ، رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (٩٢٤١-٣٣٨)دمحم نب دمحم ، يرزجلا ٭

 ةيملعلا بتكلا راد ٤ ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك 0 نمحرلادبع يريزجلا ٭

 .نانبل ڵ توريب

 دمحم يواحمق قيقحت نآرقلا ماكحأ )٠ ٠٣٧ ٩٨( يلع نب دمحأ رصاصجلا ٭
 .ه١ ٤٠٥ م٥٨٩١ توريب 3 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد قداصلا

 .ةغللا جات حاحصلا (ه١ )٢٩٢ - ٠٠٣ دامح نب ليعامسإ ، يرهوجلا ٭

 ملعلا راد ، روفغلادبع دمحأ راطع قيقحت ، ةعبارلا ةعبطلا ، ةيبرعلا حاحصو

 .م١ ٩٩٠ توريب نييالملل

 لوصأ يف صيخلتلا باتك )٤٧٨-١٠٨٥( هللادبع نب كلملادبع ىنيوجلا ٭
 ، توريب { ةيمالسالا رئاشبلا راد ، يرمعلا دمحأ ربش قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا \هقفلا

 .م١٦٩٩١ - ه١ ٤١٧ نانبل
 ةعبطلا { داهتجالا باتك ١( . يب !09 ادع نب كلملادبع يسول +

 - قشمد رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد ، ديمحلادبع دينز وبأ .د قيقحت ىلوألا

 .م١ ٩٧٨ _ -ه ٤٠٨

 ، هقفلا لوصأ يف ناهربلا )٤٧٨ ٨٥ ٠( هللادبع نب كلملادبع 3 ينيوجلا ٭

 & رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد ، دومحم ميظعلادبع ، بيدلا : راد قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا

 .م٢٩٩١ ۔ه١ ٤١٢ ةروصنملا

 نع نونظلا فشك )١٠٦٧-١٦٥٦( هللادبع نب ىفطصم ةفيلخ ىجاح ٭

 .م٦٨٩١ - ١٤٠٦ ركفلا راد ، نونفلاو بتكلا ىماسأ

 . اثيدح و اميدق نامع مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ { ملاس نب هللادبع ىثراحلا ٭

 .نامع ةنطلس ، يور . ةيملاعلا عباطملا

 ةسارد ، نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٥ ٠ ٤٤ ١٠١( ةلادبع نب دمحم مكاحلا ٭

 .توريب { ةيملعلا بتكلا راد ، اطع رداقلادبع ىفطصم قيقحتو

 عباطملا ، ةعبارلا ةعبطلا ، نامع مالعأ ليلد « نورخآو يمهف دومحم يزاجح ٭

 - ةيملاعلا
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 .م١٩٩١ -ه ٤١٢ ١ - نامع ةنطلس - طقسم

  ىلوألا ةعبطلا ى ةيمورجآلا ةممتم )م ١ ١ه-۔ ١٧ ق) دمحم نب دمحم باطحلا ٭

 .م٠٩٩١ -ه١ ٤١٥ ، توريب ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 ءايحإ راد ، ةيبلحلا ةريسلا )٤ ٤ ٠ ١ - ٤ ١٦٣( نيدلا ناهرب نب يلع يبلحلا ٭

 .توريب 0 ةيمالسإلا ةبتكملا رشانلا 3 توريب - يبرعلا ثارتلا

 ةعبطلا ، هقفلا لوصأ يف ينغملا (١!١٩٢۔-١٩٦)دمحم نب رمع « يزابخلا ٭
 & ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 3 ىرقلا مأ ةعماج & رهظم دمحم اقب .د قيقحت ىلوألا

 .م٣٨٩١۔-ها١ ٤٠٢

 ةقرو ‘ يبايسلا ليمج نب نافلخ موحرملا عم مايأ 7 نب ديعس يصورخلا ٭

 ،م٣٩٩١,/٩ رادصإ ع م١ ١ ٩-۔٢ ٩٩ ماع نامع ةنطلسب يبدألا ىدتنملل تمدق لمع
 .نامع ةنطلس 0 يور( ةيملاعلا عباطملا

 ةيناثلا ةعبطلا ] ينامعلا خيراتلا نم حمالم 7 نب ناميلس يصورخلا ٭

 .م٦٩٩١ ۔ه١ ٤١٧

 طومس ىلع نامعنلا قئاقش ١ - ١٩٩١( ١١٤)دشار نب دمحم ، يبيصخلا ٭
 .م٨٩١ ٤ نامعب ثارتلا ةرازوب عبط نامع ءارعش ءامسأ يف ناعمجلا

 مكحو اهدئاقع ىمالسإلا ملاعلا يف ةينطابلا تاكرحلا ، نيمأ دمحم بيطخلا ٭
 ،نامع ىصقألا ةبتكم رشن ، م١ ٩٨٦ -ه ٦ ٠ ٤ ١ ةيناثلا ةعبطلا ، اهيف مالسالا
 .ندرألا

 ىلع ظافلألا تالالد قرط يف نييلوصألا جهانم { نسحلا ركباب ةفيلخ ٭

 .م٩٨٩١ -ه١ ٩ ٤٠ ، ةعابطلل يوخألا داحتالا راد ، ىلوألا ةعبطلا ماكحألا
 © ١٩١٣ - ١٩١٣٢ ةنس نيب نامع يف يسايسلا روطتلا ،ليلخ ينادهشملا ٭

 .م ٧ ١ /ا٧٨/٢ ٩ & بادآلا ةيلك 0 دادغب ةعماج 0 ريتسجام ةلاسر

 -ه١ ٤٠٩ نامع ةديرج عباطم & ريسفتلا رهاوج ، دمح نب دمحأ يليلخلا ٭
 .- نامع ةنطلس - ةماقتسالا ةبتكم رشانلا 3 م١ ٩٨٨

 .ه١ ٠٩ ٤ نامع ةنطلس ، ةضهنلا عباطم ، غمادلا قحلا دمح نب دمحأ يليلخلا ٭



  

 + ٭ ٭ % <

 عباطم ‘ ليزنتلا نايب نم راونأ ئ ريسفتلا رهاوج !ادمح نب دمحأ يليلخلا ٭

 : رشانلا م ٤٠٩ ١ه-۔ ١٩٨٨ نامع ةنطلس ي يور & رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج

 .نامع ةنطلس « ةماقتسالا ةبتكم

 ةعنص يف لصفملا حرش (٠٢١٢١-ه٧١٦)نيسحلا ن نب مساقلا يمزراوخلا ٭

 ،ناميلس نب نمحرلادبع روتكدلا قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا ، ريمختلاب موسوملا بارعإلا
 .م ١٩٩٠ نانبل { توريب 0 يمالسالا برغلا راد ل نيميثعلا

 ليجلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، عماجلا دنسملا نورخآو فورعم داوع راشي .د ٭

 .٣٩٩١٠۔-٣١٤١ توريب رشنلاو ةعابطلل

 .خيراتلا يف نامع 4 نورخاو ميلحلادبع دمح بجر . د ٭

 هقفلا ةودنل ةمدقم لمع ةقرو 0 ءاهقفلا دنع ةلسرملا حلاصملا ، يليحزلا ةبهو .د ٭

 ليربإ ٩-٢١ نم ةرتفلا يف نامع ةنطلسب سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا ىمالسإلا

 .م٠٩٩١۔-ه٠١٤١ ىلوألا ةعبطلا ۔ع مم ٩٨

 ميظعلا قيلعت { ينطق رادلا ننس ٥ ٣٨-٩٩٥( ) رمع نب يلع ينطق رادلا ٭

 .ةرهاقلاب ةعابطلل نساحملا راد ، قحلا سمش دمحم يدابآ

 ىلع يقوسدلا ةيشاح ١٢٣٠ - ١٨١٥( ة ةفرع دمحم , فط صم  يقوسدلا × ٭

 .رصم - يفنح دمحأ ديمحلادبعو رشنلاو عبطلا مزتلم ل بيبللا ىنغم

 ئ يمالسالا باتكلا راد ةسسوم ل قطنملا ةركذم ئ يداهلادبع لضفلا .د ٭

 .ناريإ مق

 دعاوق ىلع لوصحلا ليهست )٥ ١٣٥ - ١٩٣٦( ديوس نيمأ دمح { ىقشمدلا ٭

 رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد & ديعس ىفطصم نخلا .د قيقحت { ىلوألا ةعبطلا { لوصألا

 .م١٩٩١ ۔-ه١ ٤١٢ ، قشمد

 ي ةعبطلا،ملسلا يناعم يف مهبملا حاضيإ(٨٧٧١ - ٢٩١١)دمحأ « يروهنمدلا ٭
 ىكنٹو .م٦٩٩١ ۔ه١ ٤١٧ توريب « فراعملا ةبتكم 3 عابطلا قوراف رمع قيقحت & ىلوألا

 % ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا (١٦٣١-٨٤٧)دمحأ نب دمحم « ىبهذلا ٭
 ٩9 ةيمالسإلا مولعلل ةلبقلا راد ةماوع دمحم قيلعت ، ىلوألا ةعبطلا ، ةتسلا بتكلا يف
 ه .م٢٩٩١ ۔ه١ ٤١٣ ى ةيدوعسلا ةكلمملا

٥٨١ 
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 حيتافم) ريبكلا ريسفتلا (٩٠٢١۔-٦٠٦) رمع نب دمحم « رخفلا ، يزارلا ٭
 .م٠٩٩١ -ه١ ٤١١ توريب ي ةيملاعلا بتكلا راد ، ىلوألا ةعبطلا (بيغلا

 © هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا )٦٠٦-١٢٠٩( رمع نب دمحم « يزارلا ٭
 ةلاسرلا ةسسوم ، يناولعلا ضايف رباج هط روتكدلا قيقحتو ةسارد 2 ةيناثلا ةعبطلا

 .م٢٩٩١ -ه١ ٤١٦ ةنس ، توريب « رشنلاو ةعابطلل
 { ةيناثلا ةعبطلا 3 ضئارف نف يف ضماوغلا فشك & دمحم نب نايفس يدشارلا ٭

 .م٩٩١ ٤١٥ ١ه - ٤ نامع ةنطلس 7 اهتبتكمو نامع ةعبطم

 { حيحصلا عماجلا ١٧٥ - ٠ ١٨ 0 ٧٩١ - ٢٩٦( نيب) بيبح نب عيبرلا ٭
 .م٩٩١ ٤١٥ ١ه - ٤ نامع ةنطلس 7 ةيقرشلا عباطملا 3 ىلوألا ةعبطلا

 ‘ ةعبارلا ةعبطلا 3 اريصمو اريسم ١٥٦ ذنم نامع & ندن ل ناريج تربور ٭

 .م٩٨٩١ - ه١ ٤٠٩ نامعب ثارتلا ةرازو © هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت

 رهاوج نم سورعلا جات (ه١٩٧١ ،)١٢٠٥- ىضترم دمحم « يديبزلا ٭
 .ه ١٣٠٦ رصم ى ةيريخلا ةعبطملا 3 ىلوألا ةعبطلا 3 سوماقلا

 ئ رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد 0 ىلوألا ةعبطلا هقفلا لوصأ كةبهو يليحزلا ٭

 .م ٩٨٦ ١ توريب

 ةعبطلا { ةيهقفلا دعاوقلا حرش ١٩٣٨( - ٧٥٣١)دمحم نب دمحأ ، ءاقرزلا ٭
 .م٣٩٩١ ۔-ه١ ٤١٤ - قشمد - رشنلاو ةعابطلل ملعلا راد ى ةثلاثلا

 مولع يف نافرعلا لهانم (٨٤٩١۔-٦٣١ا٧) ميظعلادبع نب دمحم يناقرزلا ٭
 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ،نارقلا

 © ىلوألا ةعبطلا ۔ طيحملا رحبلا )٤ ٧٩ - ١٣٩١( رداهب نب دمحم } يشكرزلا ٭
 .م٩٩١ ٤ ٤١ ١ه - ٤ ةعابطلل داحتالا راد { رهزألا ءاملع نم ةنجل قيقحت

 ةعبطم ، مالعألا )١٣٩٦ - ١٩٧٦( دمحم نب دومحم نيدلا ريخ يلكرزلا ٭
 .نانبل توريب ؤ نييالملل ملعلا راد مولعلا

 راد ث ةثلاثلا ةعبطلا آ فاشكلا ١( ٣٣۔_٨٢٥) رمع نب دومحم ، يرشخمزلا ٭

 .م٧٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٧ توريب ، يبرعلا باتكلا
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 ئ لوصألا ىلع ع ورفلا جيرخت ) )٦ ٥ ٦-_٨ ٥ ٢ ١ دمحأ نب دومحم 6 يناجنزلا ٭

 ئ رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسوم ئ حلاص بيدأ دمح .د قيقح { ةسماخلا ةعبطلا

 .م٧٨٩١ ۔ه١ ٤٠٧ ، توريب

 ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصن )٧٦٢-١٣٦١٠( فسوي نب هللادبع ‘ يعليزلا ٭

 ةعبطلا ث ةيادهلا

 -ه٦١٤١ توريب ، ةيملعلا بتكلا راد _ دمحأ نيدلا سمش قيقحت ا ىلوألا +

 .ما ٦

 جرادم ىلع لامآلا جراعم ١٩١٣( ۔ه٢٣٣١) ديمح نب هللادبع يملاسلا ٭
 رشن ،م٤٨٩١ ۔ه١ ٤٠٤ برعلا لجس عباطم ، لاصخلا رصتخم مظن لامكلا

 .نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو

 ةيمومعلا ةعبطملا ز ملكتي خيرات نامع \| فاسع يجانو هللادبع نب دمح يملاسلا +

 .م٣٦٩١ ۔ه٣٨٣١ قشمدب
 راد ةعبطم « نيمثلا دقعلا (١!٣١٩-٢٣٣١)ديمح ني هللادبع « ىملاسلا ٭

 .ةرهاقلا ©&©بعشلا

 قيقحتو ةسارد ئ لوصالا نازيم )م ٢ ١ ۔-۔ه٦ ق) دمحأ نب دمح يدنقرمسلا ٭

 .دولخلا راد ةعبطم ، يدعسلا كلملادبع .د

 ةعبطلا ، لوقعلا راونأ قراشم )١٣٣٢-١٩١٣( ديمح ني هللادبع « ىملاسلا ٭

 .مه٨٧٩١- ١٣٩٨ نامعةنطلس « ةديقعلا عباطم « دمح دمحأ ىليلخلا قيلعت { ةيناثلا

 ةعبطلا ، حيحصلا عماجلا حرش )١٣٣٢-١٩١٣( ديمح نب هللادبع 3 يملاسلا ٭

 .نامع ةنطلس ء ةماقتسالا ةبتكم : رشانلا ح ةثلاثلا

 ىلع سمشلا ةعلط حرش ١٣٣٢-١٩١٣) )ديمح نب هللادبع ل يملاسلا +

 .م٥٩٩١-١ ٤٠٥ نامع ةنطلس « ةيقرشلا ةعبطملا { ةيناثلا ةعبطلا ،ةيفلألا

 تهت لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ١٣٣٢-١٩١٣(« )ديمح نب هللادبع 3 يملاسلا ٭

 .مالسإلا ةعاشإ ةبتكم ،نامع

 ىيحم دمحم قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا ، لحنلاو للملا يف ثوحب & رفعج يناحبسلا ٭
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 .مق ، ديهشلا ةعبطم ، ديمحلادبع نيدلا

 نرقلا لهأل عماللا ءوضلا )٠٢ ٩-=٤٩٦ ١( نمحرلادبع نب دمحم يواخسلا ٭
 .م٢٩٩١ -ه١ ٤١٦ ، توريب ، ليجلا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، عساتلا

 .توريب ةفرعملا راد ] طوسبملا ) ٠ ٤٩ - ٠٩٧ ١ ( دمحأ نب دمح( يسخرسلا ٭

 وبأ قيقحت 3 يسخرسلا لوصأ ١٠٩٦( - ٠٩٤)دمحا نب دمحم 3 يسخرسلا ٭

 .توريب ؤ ةفرعملا راد { يناغفألا افولا

 راد ض ةيناثلا ةعبطلا { احالطصاو ةغل يهقفلا سوماقلا | بيبح وبأ ي يدعس ٭

 .م٨٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٨ ، قشمد ،ركفلا

 قيقحت ا ةعيرشلا سوماق )م ٩ ١ -_- _ه ١ ٣ق) سسيمخ نب ليمج يدعسلا +

 رشن ، م٨٨٩١ ۔ه١ ٤٠٨ ةنس نامع ةديرج راد عباطم ، ينبلش ظيفحلادبع.د

 .نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو

 راد دنع سايقلا يف ةلعلا ثحابم & نمحرلادبع ني ميكحلادبع يدعسلا .د ٭

 .م٥٩٩١ - ه١ ٤١٦ ندرألا يوونلا مامإلا

 ،ىلوألا ةعبطلا ، مولعلا حاتفم )٦٢٦_١٢٢٨( ركب يبأ نبا فسوي يكاكسلا "
 .م٣٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٣ ج نانبل توريب ، روزرز ميعن ذاتسألا هحرش و هطبض

 { ةيناثلا ةعبطلا ، ةيفوصلا تاقبط ١ ٤-۔١ ٠٢ ١( ٢ا) نيسحلا نب دمحم يملسلا ٭

 .م١ ٤٠٦ ١ه-۔ ٩٨٩ ك بلح ، سيفنلا باتكلا راد ، نيدلا رون هبيرش قيقحت

 (هعروو ةدهز) يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا } دوعس نب دمحأ يبايسلا ٭
 رادصإ ، م٣٩٩١۔-٩ ١ ماع « نامع ةنطلسب يبدألا ىدتنملل تمدق لمع ةقرو

 .نامع ةنطلس & يور ى ةيملاعلا عباطملا م ٩٩

 ةيناثلا ةعبطلا سلاجملا ةجهب )٨ ٣٠ ١-٠ ١٨٩( ليمج نب نافلخ & ييايسلا ٭
 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ،م٩٨٩١۔ه ٩

 ةميم حرش ىمعلا ءالج ) )٨ ٠ 1 ١ _ ٠. ٩ ٨ ١ ليمج نافلخ ئ يبايسلا ٭

 نامع ةنطلس ء ةيبهذلا عباطلا ، نيدلازع يخونتلا قيلعت { ةيناثلا ةعبطلا ءامدلا

 .م١٩٩١ ۔-ه١ ٤١١
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 باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف (٠٩٨١-٨٠٣١)ليمج نافلخ « يبايسلا ٭

 .م٤٨٩١ ۔ه٠٤١ ٤ نامعب ثارتلا ةرازوب عبط 3

 ‘ ىلوألا ةعبطلا \ هيوبيس باتك (١٦٩٢۔-٠٨١) نامثع نب ورمع & هيوبيس ٭

 .م٣٨٩١ ‘فه١ ٤٠٣ توريب ، بتكلا ملاع نوراه دمحم مالسلادبع قيقحت

 - ركفلا راد ، ريسفتلا يف روثنملا ردلا (٥٠٥١-١١٩)نمحرلادبع ىطويسلا ٭

 .م٣٩٩١ ۔ه١ ٤١٤ ةنس - توريب
 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب (٥٠١٥١-ه١١٩)نمحرلادبع ىطويسلا ٭

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةبتكملا ، ميهاربإ لضفلا وبأ قيقحت ، ةاحنلاو

 .نانبل ڵتوريب

 ةبتكملا ، نآرقلا مولع يف ناقتالا « (٥٠٥١_ه١ ١ ) نمحرلادبع ىطويسلا ٭

 .نانبل 3 ت وري ةيفاقنلا

 راد رشانلا ؟ يشاشلا لوصأ )٤ ٢٣٤-١٥٥( دمحم نب دمحأ يلع وبأ ، يشاشلا ٭

 .م٢٨٩١ ۔ه١ ٤٠٦٢ توريب ، يبرعلا باتكلا

 & ماكحألا لوصأ يف تاقفاوملا )٧٩٠_١٣٨٨( ىسوم ميهاربإ يبطاشلا »

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد } نيسح رضخلا دمح قيلعت

 . ركاش دمحم دمحأ قيقحت « ةلاسرلا )٤ ٠ ٢-٨١٩( سيردإ نب دمحم يعفاشلا ٭

 .توريب ؤ ركفلا راد

 ىلع ينيبرشلا تاريرقت (٨٠٩١-١٦٢٣١)دمحم نب نمحرلادبع & ينيبرشلا ٭

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ، ىنانبلا ةيشاح

 مساق نباو يناورشلا يشاوح )٤ ٩٩-١٥٨٥( يدابعلا مساق نباو يناورشلا ٭
 . ةيملعلا بتكلا راد { زيزعلادبع دمحم يدلاخلا هطبض ، جاتحملا ةفحت ىلع يدابعلا

 .م٦٩٩١ ۔-ه١ ٤١٦ توريب

 نب ملاس قيقحت « نيبلاطلا جهنم (م٧١ ۔ه١١ق) دوعسم نب سيمخ ىصقشلا ٭

 ةنطلسب ثارتلا ةرازو « رشانلاء ةرهاقلا يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم & ىثراحلا دمح
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 قيقحت ،ىلوألا ةعبطلا ، ريسلا باتك (١٢٦٥١۔-٨٢٩)ديعس نب دمحأ يخامشلا ٭

 .م٨٧٩١ - ه١ ٤٠٧ ةنس نامع ةنطلس ةضهنلا عباطم ، يبايسلا دوعس نب دمحأ

 لوصأ يف لدعلا رصتخم حرش (١٢٥١۔-٨٢٩) ديعس نب دمحأ ، يخامشلا ٭
 .طوطخم ،هقفلا

 لوصأ يف لدعلا رصتخم حرش (١٢٦٥١۔-٨٢٦٩) ديعس نب دمحأ ، يخامشلا ٭
 .نامع ةنطلس } طقسم & شفطأ ميهاربإ قاحسا ،هقفلا

 يموقلا ثارتلا ةرازوب عبط ، حاضيإلا باتك « يلع نب رماع ، يخامشلا ٭
 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 .توريب ، ملقلا راد ، هقفلا لوصأ ةركذم راتخملا نب نيمألا دمحم يطيقنشلا ٭

 نم © ليلخ ةلدأ نم ليلخلا بهاوم ، راتخملا دمحأ نب دمحأ « يطيقنشلا ٭
 .م٧٨٩١ ۔-ه١ ٤٠٧ رطق ةلودب 0 يمالسألا ثارتلا ءايحإ ةرادإ تاعوبطم

 .لحنلاو للملا (٣٥١١۔-٥ )٤٨ ميركلادبع دمحم « يناتسرهشلا ٭

 راد ، ىلوألا ةعبطلا ، ةيمالسألا قرفلا مجعم & نيمألا ىيحي فيرش يناتسرهشلا »
 .م٦٨٩١ -ه١ ٤٠٦ توريب ، ءاوضألا

 ةيناثلا ةعبطلا ، رازجلا ليسلا )٢٥٠ ١_-١٨٣٤( يلع نب دمحم يناكوشلا ٭

 .رصم ح ةيراجتلا مارهألا ةعبطم \ دمحأ بلاغ مساق قيقحت

 راد ع ىلوألا ةعبطلا ، ريدقلا حتف )٢٥٠ ١-١٨٣٤( يلع نب دمحم يناكوشلا ٭
 .م٣٩٩١ -ه١ ٤١٣ ةنس ي ةرهاقلا ، ثيدحلا

 رابخألا ىهتنم حرش راطوألا لين )٠ ٢٥ ١-٨٣٤!١( يلع نب دمحم يناكوشلا ٭
 .توريب ، ركفلا راد

 .ركفلا راد - لوحفلا داشرإ )٢٥٠ ١-١٨٣٤( يلع نب دمحم يناكوشلا ٭

 ديجملادبع هققح ، عمللا حرش ١( ٣٨٠۔-٦٧٤) ميهاربإ قاحسإ وبأ يزاريشلا ٭

 .توريب يمالسإلا برغلا راد ، يكرت
 هققح « هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا ١( ٣٨٠۔-٦٧٤) يلع نب ميهاربإ يزاريشلا ٭

 .وتيه نسح دمحم روتكدلا
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 . هقفلا لوصأ يف عمللا باتك (٣٨٠١-۔-٦٧٤) يلع نب ميهاربإ ، يزاريشلا ٭
 توريب 0 رشنلاو ةعابطلل ةيمالسالا ةودنلا راد ئ نيدلا ردب دمحح ىيناسعنلا هححص

 .م ٩٧ ١
 ى

 { ةيروس ، رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد ، ريسافتلا ةوفص & يلع دمحم ينوباصلا ٭

 .توريب ، ةيملعلا بتكلا راد عيزوت
 حرش ىلع نابصلا ةيشاح (م١ ٩٧٢ ۔ه٦٠٢٦١) ، يلع نب دمحم « نابصلا ٭

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ، كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا

 © تايفولاب يفاولا (٢٦٣١۔-٦٤٧) ، كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص ، يدفصلا ٭
 .م٨٨٩١ ۔-ه١ ٤١٨ ض توريب ، طسولا ةعبطم

 ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ (٦٨٧١۔-٢٨١١)ليعامسإ نب دمحم ، يناعنصلا ٭
 توريب 5 ةلاسرلا ةسسؤم « دمحأ نب نيسح ، يغايسلا قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا لمآلا

 .م٦٨٩١ ۔-ها١ ٤.٠٦

 ةعبطم ، ىلوألا ةعبطلا 5 هقفلا لوصأ يف مكحملا © ديعس دمحم يئابطابطلا ٭

 .م٤٩٩١ ۔ه١ ٤١٤ مق ديواج

 راد ، نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجب (م١ ٢۔ه ٦ق) نسحلا نب لضفلا يسربطلا ٭

 .توريب & رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 (كولملاو ممألا خيرات) يربطلا خيرات )٣١٠-٩٢٢( ريرج نب دمحم ، يربطلا ٭
 .م٥٩٩١ -ه١ ٤١٥ توريب ، ةيملعلا بتكلا راد

 ةعبطلا } ةضورلا رصتخم حرش -٦ ١٣١( ٦١٧)ىوقلادبع نب ناميلس & يفوطلا ٭

 & رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسؤم } نسحملادبع نب هللادبع يكرتلا .د قيقحت ، ىلوألا

 .م١ ٤٠٧ ١ه۔ ٩٨٧ ، توريب

 © ىلوألا ةعبطلا ، هيف صن ال اميف داهتجالا يف ثوحي © ديسلا يرضخ بيطلا ٭
 .م ١٣٩٨-١٩٨٧ ةرهاقلا ، ةيدمحملا ةعابطلا راد

 © ىلوألا ةعبطلا ، ةعيشلا لئاسو ٠ ١١-١٦٩٢( ٤)نسحلا نب دمحم يلماعلا ٭
 .م٩٨٩١۔-ه١ ٤٠٩ « مق( رهم ةعبطم © تيبلا لا ةسسوم قيقحت
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 © ىلوألا ةعبطلا ، تانايبلا تايآلا (٧٣٥١۔٩ ٤ ٤)مساق نب دمحأ يدابعلا ٭
 ٤١٧ ١ه-۔ ٨١٩٩٦. توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد ، تاريمع ايركز هطبض

 ماشلا ةسسؤوم } ةسماخلا ةعبطلا ،آ فرصتلا نع قئاقح « ىسيع رداقلادبع ٭

 .بلح « نافرعلا ةبتكم رشانلا م١ ٤ ٤١ ١ه - ٩٩٣ ةنس ، قشمد ةعابطلل

 سابللا ليزمو ءافخلا فشك (٨٤١٧١-٢١٦١١ا)دمحم نب ليعامسإ ، ينولجعلا ٭
 .ةرهاقلا ، يسدقلا رهاز راد ، سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع

 ةعبطلا ، حاضيإالاو دييقتلا )٦ ٠ ٨-٠٣ ٤ ١( نيسحلا نب ميحرلادبع يقارعلا ٭
 .م٥٩٩١ ۔-ه١ ٤١٥ ةنس ، توريب 3 ةيفاقثلا بتكلا ةسسوم ( ةثلاثلا

 © ىلوألا ةعبطلا ، يرابلا حتف )٨٥٢-٤٤٨ ١( يلع نب دمحأ ينالقسعلا ٭
 .م١ ٠٧ ٤ ١ه- ٩٨٦ ةرهاقلا ، ثارتلل نايرلا راد ، بيطخلا نيدلا بحم هححص

 سيدقتلا لهأ فيرعت ٤٨٨٥٢ ٤ ١( ) رجح نب يلع نب دمحأ ينالقسعلا ٭
 ةنس - توريب - ةيملعلا بتكلا راد « ىلوألا ةعبطلا } سيلدتلاب ةفوصوملا بتارم

 .م٤٨٩١ ۔-ها١ ٤.٥

 ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن )٨٥٦٢_٤٤٨ ١( ، رجح نب دمحأ ، ينالقسعلا ٭

 ثارتلا ةبتكم ، نيدلا لامك دمحم يمهدألا قيلعت « رثألا لهأ ثيدح حلطصم يف

 .ةرهاقلا 3 يمالساإال ١

 زييمت ىف ةباصإلا )٨٥٦٢ - ٤٤٨ ١( رجح نب ىلع نب دمحأ ينالقسعلا ٭
 توريب } دمحأ لداع د وج وملادبع قيلعتو قيقحتو ةسارد ، ىلوألا ةعبطلا ةباحصلا
 .م٥٩٩١ ۔-ه١ ٤١٥ نانبل

 رصتخم ىلع دضعلا حرش (٧٥٣١۔_-٩٥٧) دمحأ نب نمحرلادبع } دضعلا ٭

 { نانبل ، توريب ى ةيملعلا بتكلا راد ةعبط « ةيناثلا ةعبطلا ، يلوصالا ىهتنملا

 ٤.٢ ا١اه-۔ ١٩٨٢٣.

 .توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ، عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح ،نسح راطعلا ٭

 يضتقي يهنلا نأ يف دارملا قيقحت )٧٦١-٣٥٩ ١( يدكليك نب ليلخ & يئالعلا
 قشمد ، ركفلا راد } دمحم ميهاربإ ينيلقس .د قيقحت « ىلوألا ةعبطلا ك داسفلا
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 ٤٠٢ ١ه۔- ١٩٨٢١م.

 نمضتملا زارطلا باتك (ه٣١ )٤٥ ٧_-٤ ٤ يلع نب ةزمح نب ىيحي ، يولعلا ٭
 .م١ ٤٠٦ ١ه- ٦٩٨٦٢ ، نانبل ، توريب ، زاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل

 عبط ى ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا )٤٠٠ ١_٩٨٠!١( رمعم ىيحي يلع ٭
 .م٦٨٩١ ۔ه١ ٤٠٦ ةنس نامع ةنطلسب ثارتلا ةرازو

 ةعبطلا } طقسم ض مالعإلا ةرازو اهتردصأ ةلجم ، نامع ةنطلس ١٩٨٩ نامع ٭

 ٤ ٤٠ ١ه-۔ ١٩٨٣. ةنس برعلا لجس عباطم { ةيناثلا

 ةنس طقسم & مالعإلا ةرازو اهتردصأ ةلجم - نامع ةنطلس ٩١ نامع ٭

 .م١٩٩١ ۔-ه١ ٤١٢

 ةنس طقسم & مالعإلا ةرازو اهتردصأ ةلجم - نامع ةنطلس ٩٦ نامع ٭

 .م٦٩٩١ ۔ه١ ٤٧

 3رشنلاو ةعابطلل يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - نيفلوملا مجعم 0 ةلاحك اضر رمع ٭

 .توريب
 ،ثارتلل نايرلا راد نيدلا مولع ءايحإ )٥ ٠ ١١٥ ١١( دمحم نب دمحم ىلازغلا ٭

 .ةرهاقلا

 © لوصألا ملع يف ىفصتسملا(١١١١ ۔-٥٠٥)دمحمن ني دمحم « يلازغلا ٭
 .نانبل ڵ توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ى ةيناثلا ةعبطلا

 ليخملاو هبشلا نايب يف ليلغلا ءافش )٠٥ ٥ - ١ ١ ١١( دمحم نب دمح « يلازغلا ٭
 ه١ ٣٩٠ ، دادغب ، داشرإالا ةعبطم ، دمح & يسيبكلا .د قيقحت & ليلعتلا كلاسمو

 .م١!١٧٩ _

 بتكلا راد اهتنتقا يتلا تاطوطخملاب ةرشن ، تاطوطخملا تسرهف ، ديس داوف ٭
 - ه٣٢٨٣١ ةرهاقلا ، ةيملعلا بتكلا راد ةعبطم م١ ٩٥٥ -م٦٣٩١ ، ةيرصملا

 .م ٦٣

 © ىلوألا ةعبطلا & مالعأو ملاعم مايألا ربع ىوزن ، روصنم نب رصان ، يسرافلا ٭
 .م٩٩١ ٤١٥ ١ه -٤
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 © ىلوألا ةعبطلا ، ريبكلا ريسفتلا ٠ ٦_۔٢٠٧ ١( ٤ا) رمع نب دمحم يزارلا رخفلا ٭

 .م٠٩٩١ ۔-ه١١٤١ ، توريب " ةيملعلا بتكلا راد

 هيلع قلعو هل مدقو هققح ، وحنلا ىف ىفوتسملا « دوعسم نب ىلع « ناخرفلا ٭
 :رشانلا ، م١ ٤٠٧ ١ه - ٩٧٨ ةعابطلل عاعشإلا راد ، يودب دمحم نوتخملا روتكدلا
 .ةيبرعلا ةفاقثلا راد

 ةعبطلا & ةسمخلا لوصألا حرش )٤١٥-١٠٢٤( دمحأ نب رابجلادبع يضاقلا ٭

 & ةبهو ةبتكم رشانلا ،م١ ٤١٦ ١ه-۔ ٩٩٦ ، نامثع ميركلادبع.د قيقحت ، ةنلانلا
 .ةرهاقلا

 كلاسملا بيرقتو كرادملاب يترت )٤ ٤ ٥-٤٩ ١ ١( ىسوم نب ضايع يضاقلا ٭
 .توريب ، ةايحلا ةبتكم رشن 3 دومحم ريكب دمحأ .د قيقحت ، كلام بهذم مالعأ ةفرعمل

 لصأ ال اميف عوصرملا ؤلؤللا (١!٧٨٨۔_٥٠٣١) ليلخ نب دمحم « يجقواقلا ٭
 ةيمالسإلا رئاشبلا راد ، دمحأ داوف يلرمز قيقحت « ىلوألا ةعبطلا ، عوضوم هلصأب وأ
 .م٩٩١ ٤١٥ ١ه- ٤ ، توريب ، رشنلاو ةعابطلل

 راصتخا يف لوصفلا حيقنت حرش )٦٨٤-١٢٨٥( سيردأ نب دمحأ ، يفارقلا ٭
 ةينفلا ةعابطلا ةكرش ، ف وو رلادبع هط قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا « لوصألا ىف لوصحملا
 .ةرهاقلا ، ةيرهزألا ةيلكلا ةبتكم رشانلا « م٣٧٩١ ۔ه٣٩٣١ « ةدحتملا

 ، جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن ٠ ١٠- ٥٩٥ ١( ٤)ةزمح نب دمحأ يلمرلا ٭
 ٤١٤ ١ - ١٩٩٣. ي توريب ، ةيملعلا بتكلا راد

 توريب ، ةفرعملا راد ، قورفلا ، )٦٨٤-١٢٨٥( سيردإ نب دمحأ ، يفارقلا ٭
 .نانبل

 ةعبطلا ، ءانثتسالا يف ءانغتسإلا ، )٦٨٤-١٢٨٥( سيردإ نب دمحأ ، يفارقلا ٭

 - ها١ ٤٠٦ توريب( ةيملعلا بتكلا راد اطع رداقلادبع دمحم قيقحت ‘ ىلوألا

 .م١!٦٩

 حرش يف لوصألا سئافن « (٥٨٢١-٤٨٦ا)سسيردإ نب دمحأ « يفارقلا ٭

 3م٥٩٩١ - ه١ ٤١٦ ي دوجوملادبع دمحأ لداع قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا ،لوصحلملا
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 < % لوصخلا لوصق < < >

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا { زابلا ىفطصم رازن ةبتكم رشانلا

 مولع يف صيخلتلا حرش ) ٧٩-٣٣٨ ١ ( نمحرلادبع نب دمح ينيوزقلا ٭

 6 توريب 0 ليجلا راد ، يرديود مشاه دمحم هدهاوش ج رخ « ةيناثلا ةعبطلا ، ةغالبلا

 .م٢٨٩١ ۔-ه١ ٦٠

 . ةيناثلا ةعبطلا ، ةغالبلا مولع يف حاضيإلا )٧٣٩_-١٣٣( بيطخلا ، ينيوزقلا ٭

 .ةرهاقلا ، ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم 3 يجافخ معنملادبع دمحم قيلعتو حرش

 يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا بدأ ىف تاحمل { دمحأ نب ةفيلخ ىباصقلا ٭

 رادصإ ، م٢٩٩٦١۔-٩ ١ ماع نامع ةنطلسب يبدألا ىدتنملل تمدق لمع ةقرو

 .نامع ةنطلس ، يور ى ةيملاعلا عباطملا ء ٩
 ةرازو عبط  ريسفتلا ريسيت ) ١٣٣٢-١٩١٣ ( فسوي نب دمح بلظطقلا ٭

 .م١ ٤٠٧ ١ه - ٩٧٨ نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا

 . ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ١٩١٣( - ٢٣٣١ا) فسوي نب دمحم بطقلا ٭
 .م٥٨٩١ - ه١ ٤٠٥ ةدج ح داشرزالا ةبتكم ةثلاثلا ةعبطلا

 عبط ي داعملا راد ىلإ دازلا نايميه ١٩١٣( - ٢٣٣١ا) فسوي نب دمحم بطقلا ٭

 .م٨٨٩١ -ه١ ٤٠٨ ةنس نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو
 ةراوب عبط ، بركلا فشك )١٣٣٢ - ١٩١٣( فسوي نب دمحم بطقلا ٭

 .م٥٨٩١ - ه١ ٤٠٥ ةنس ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 يف داحآلا ثيدحب ذخأ نم ىلع داحلا فيسلا ، كوربم نب ديعس ، يبونقلا ٭
 رشنلل يرماضلا ةبتكم & م٩٩١ ٤١٥ ١ه۔- ٤ ىلوألا ةعبطلا } داقتعالا لئاسم
 .نامع ةنطلس عيزوتلاو

 ةعبطلا { هدنسمو هتناكم 6 بيبح نب عيبر مامإلا ) كوربم نب ديعس ( يبونقلا +

 .م٥٩٩١ -ه١ ٤١٦ نامع ةنطلس « عيزوتلاو رشنلل ، يرماضلا ةبتكم ، ىلوألا

 ةعبطلا & نيتبطخب ةعمجلا ةالص يف نينيعلا ةرق ، كوربم نب ديعس ، ىبونقلا ٭

 .م٧٩٩١ ۔-ه١ ٤١٧ ىلوألا
 . ىلوألا ةعبطلا ئ ةغللا لوصأ يف ةغلبلا ) )٧ . ٣ ١ نسح قيدص دمحم يجونقلا ;
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 < < لوصخلا لوصف % » <

 ١٤٠٨-١٩٨٨. توريب 5 ةيمالسإلا رئاشبلا راد ، ىبتكم دمحم ريذن قيقحتب

 لا لوصولا بيرقت )٧٤١-١٣٤٠() دمحأ نب دمحم « يزج نبا يبلك لا ٭

 ) برعلا لجس عباطم ئ يلع دمح سوكرف قيقحت ] ىلوألا ةعبطلا ئ لوصألا ملع

 .ىصقالا راد رشانلا ئ م١ . ٤١ ١اه - . ٩٩

 ديهمتلا )٠ ٥١-۔٦ ١١( نسحلا نب دمحأ نب ظوفحم ڵ باطخلا وبأ يناذولكلا ٭
 ميهاربإ نب يلع نب دمحم روتكدلا قيقحتو ةسارد ، ىلوألا ةعبطلا ، هقفلا لوصأ يف

 .م ٦ ٠ ٤ ١ه - ١٩٨٥ ةنس

 ةعبطم { يثراحلا دمح نب ملاس قيقحت ، عرشلا نايب ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ٭

 ةنطلسب ثارتلا ةرازو رشن ، م١٩٩١ ۔-ه١ ٤١٦٢ نامع ةنطلس - ثيدحلا ناولألا
 .نامع

 { هقفلا لوصأ يف باتك )م ١ ١ -ه ٥ ق) ديز نب دومحم يدبرتاملا يشماللا ٭

 .م١ ٩٩٥ توريب ، يمالسإلا برغلا راد ، يكرت ديمحلادبع قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا

 فورح حرش يف ينابلا فصر )٧٠٦-١٣٠٢( رونلادبع نب دمحأ يقلاملا ٭
 ه١ ٥ ٠ ٤ قشمد « ملقلا راد } دمحم دمحأ طارخلا .د قيقحت 2 ةيناثلا ةعبطلا ، يناعملا

 .م٥٨٩١ _

 © ي ونكلل دجمملا قيلعتلا عم كلام مامالا أطوم )١٧٩-٧٢٩٥( سنأ نب كلام ٭

 & رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد ، يودنلا نيدلا يقت روتكدلا قيقحت ، ىلوألا ةعبطلا
 .م ٤١ ١ه- ١٩٩٢١ توريب

 روتكدلا قيقحت ئ لئاسولاو مزاوللا يف لئالدلا { ةعمج نب شيورد ل يقورحملا ٭

 .نامع ةنطلس . ةيفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ، رماع معنملادبع
 ايروس تاعوبطملل فراعتلا راد & لوصألا ملع يف سورد ردصلا رقاب دمحم ٭

 .م١!٩٨٩ ۔-ه١ ٤١٠

 ركفلا راد ح ةيناثلا ةعبطلا { رانملا ريسفت ، (٣٥٩١۔-٤٥٣١ا)اضر ديشر دمحم ٭

 .رشنلاو ةعابطلل

 ©ىلوألا ةعبطلا ، نآرقلا مولع ةسسؤوم ، ةيضابإلا ةكرحلاو نامع ، شقرق دمحم ٭
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 .م٠٩٩٦٩١۔-ه١ ٤١٠ ةنس ي ةيبرعلا تارامإلا :يبد

 ةيملاعلا ةعبطملا - نامع ةيضقل ثيدحلا يسايسلا روطتلا ، دوادلا يلع دومحم ٭
 .ةرهاقلا

 & يناعملا فورح يف ينادلا ينجلا )٤٩ ٧_١٣٤٨( مساق نب نسحلا ، يدارملا ٭

 راد تاروشنم & م١ ٤٠٣ ١ه۔ ٩٨٣ نيدلا رخف { ةوابق .د قيقحت « ةيناثلا ةعبطلا

 .توريب ؤ ةديدجلا قافآلا

 . ةيناثلا ةعبطلا ، ةغالبلا مولع ، (٢٥٩١۔-٧١٣١) ىفطصم دمحأ يغارملا ٭

 .مه٨٩١ ٤ توريب 3 ملقلا راد

 ءامسأ يف لامكلا بيذهت ٧٤٢=١٣٤١( )نمحرلادبع نب فسوي يزملا »
 توريب { ةلاسرلا ةسسوم ‘فورعم داوع راشب .د قيقحت ، ةعبارلا ةعبطلا ڵ لاجرلا

 .م٢٩٩١ ۔ه١ ٤١٣

 رهوجلا نداعمو بهذلا ج ورم ، ٤ ٢٣_-٩٥٧( ٦ا) نيسحلا نب يلع { يدوعسملا ٭

 .م٩٨٩١ ۔ه١ ٤٠٩ - توريب - ركفلا راد نيدلا ييحم دمحم قيقحت

 ئ يوونلا حرشب ملسم حيحص )٢٥٦-٨٦٩( يريشقلا جاجحلا نب ملسم ٭

 .توريب & ملقلا راد سيملا ليلخ هعجار

 ةنراقم يلوصألا هركفو ينالجراولا بوقعي وبأ « وجاب حلاص نب ىفطصم ٭
 ه١ ٤١٥ نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو & ىلوألا ةعبطلا ، يلازغلا دماح يبأب

 .مإ! _ ٩٩٥

 & لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس ٣٥ ١-١٩٣٥( ٤ا) تيخب دمحم يعيطملا ٭
 .بتكلا ملاع

 يف ةعوفرملا رارسألا ٠ ١ه۔ ٦٣١!١( ١٤)دمحم نب يلع ئراقلا يلع الم ٭
 ٤ يمالسالا بتكملا 3 عابطلا يفطل دمحم قيقحت { ةيناثلا ةعبطلا ، ةعوضوملا رابخألا

 .م١ ٤٠٦ ١ه۔ ٩٨٦ توريب

 .لوصولا ةاقرم حرش يف لوصألا ةآرم )٨٨٥ - ٤٨٠ ١( ورسخالنم ٭
 تاذ ةعابط & ةيناثلا ةعبطلا ڵ تيوكلا فاقوألا ةرازو - ةيهقفلا ةعوسوملا ٭
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 .تيوكلا - لسالسلا

 & ةرظانملاو لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوض نسح نمحرلادبع « يناديملا ٭
 .م١ ٤١٤ ١ه-۔ ٩٩٢٣ توريب رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد © ةعبارلا ةعبطلا

 راد يطويسلا حرشب يئاسنلا ننس )٠٣ ٥٣ ٢١١( بيعش نب دمحأ يئاسنلا ٭

 .توريب ، ليجلا
 ةعبطلا ، نونفلا تاحالطصا ف مولعلا عماج ، لوسرلادبع ىبنلادبع ىركذ ٭

 ةسس٬وم تاروشنم « دنهلا 3 دابآ رديح { ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم ح ةينانلا

 .توريب ئ يملعألا

 ركفلا راد ، ةثلاثلا ةعبطلا ‘ ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم « رتع نيدلا رون ٭

 .م٢٩٩١ - ه١ ٤١٢ قشمد ي رشنلاو ةعابطلل

 ركفلا راد ، بذهملا حرش عومجملا (٧٧٢١۔_٦٧٦) فرش نب ىيحي ، يوونلا ٭
 .رشنلاو ةعابطلل

 هعجار ، ملسم حيحص حرش )٦٧٦ - ١٢٧٧( فرش نب ىيحي & يوونلا ٭
 .توريب رشنلاو ةعابطلل ملقلا راد { سيملا ليلخ

 ئ دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمج ئ ) )٧ ٠ ٨ - ٤ ٠ ٤ ١ ركب يبأ نبا يلع يمثيهلا ٭

 ٠ توريب 6 ف راعملا ةسسوم

 حرشب جاتحملا ةفحت ) (٣ ٩٧ -٦٥ ٩ ١ رجح نبا نيدلا باهش ئ يمثيهلا ٭

 & ةيملعلا بتكلا راد ، زيزعلادبع دمحم ، يدلاخلا هطبض ، ىلوألا ةعبطلا ، جاهنملا
 .م٦٩٩١ ۔ه١ ٤١٦ ، توريب

 قيقحت ، نآرقلا لوزن بابسأ ٠٧٥ ١( - ٨٦٤)دمحا نب يلع يدحاولا ٭
 . نانبل 68 توريب ؤ ةيملعلا بتكلا راد لولغز ينويسب لامك ةساردو

 ةعبط ح ناهربلاو ليلدلا > ) ٤ ٧٢ ١ ١ ۔-_ ٠ ٧٢ ( ميهاربإ نب فسوي > ينالجراولا ٭

 .م ٣ ٤.٠ ١ه - ١٩٨٢٣ ةنس نامعب ثارتلا ةرازو

 ا مالعالا ةرازو اهتردصأ ةلحم اماع . يف نامع ةنطلس ءافولاو دعولا ٭

 عباطم > هللادبع نيمأ دمح ةمجرت ح ةيناثلا ةعبطلا { نامع خيرات ّ ل ق لدنو ٭



 . ت ح2,٥

0 

 < < لوصا لوصق <> < <

 ةنس ‘ برعلا لجس ٤ ٤٠ ١ه-۔ ٩٨٢٣ ١م.

 برعلا لجس عباطم _ هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت | نامع خيرات ك سبيليف لدنو ٭

 .نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن مه٣٨٩١ ۔-ه١ ٤ ٤٠ ةنس

 & قشمد { ركفلا راد ى ةثلاثلا ةعبطلا 3 هتلدأ و يمالسالا هقفلا \ ةبهو ىليحزلا .د

 .م٩٨٩١۔-ه١ ٠٩

 مجارت يف نييعتلا ةراشإ )٤٣ ٣٤٢٧ ١( ديجملادبع نب يقابلادبع يناميلا ٭

 ٤٠٦ ١-١٩٨٦. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش ، ىلوألا ةعبطلا ، نييوغللاو ةاحنلا

 



 






