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 :ناونعب هاروتكد ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 معنلا غوبس :ىمسملا يويسيلا رصتخم

 (ه٤ ق:ت) يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ةمالعلل

 يمالسإلا برغلاب يكلاملا بهذملاو يضابإلا بهذملا نيب ةنراقم ةساردو قيقحت

 .(ًاجذومن (ه٦٨٣ :ت) يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلا ةلاسر)

 ساف ةنيدم سياس ۔ هللادبع نب دمحم يديس ةعماجب ةيبرغملا ةكلمملاب تشقون

 رمحل ديمح روتكدلا ذاتسألا فارشإ تحت

١٤٢٨ ۔١٤٣٢ه / ٢٠٠٧۔٢٠١١م



٠ 

 مج ٨
 /ا؛!؟٢ب اذ

٨3 

 ١آاغجااتا  
   اتسمنركل

 مملا ميلغت يف باب )١(

 لهج غ ال ام ركذ يف باب )٢(

 ديجوتلا ةفرعم يف باب )٢(

 هدابع ىلع اقب لل مقأ يملاعلا رفز يف با (0
 هلامئَِق مالشإلا يف باب )٥(

 ضيارقلا يف باب )٦(

 [اهي] مقي مل نمع رجأ ضغبلا اهب ما اذإ يبا ضارقلا يف بات )٧(
 داهجلا يف باب (٨)

 ليلا نآرقلا ميلغت يف باب )٩(

 طنيلاب مايقلاب رغألا يف اب )١٠(

 هيفنت يف ربقلا ىلع ةضورفملا ضئارقلا نم بجي ام يف با )١١(

 ناسنإلا نتش يف باب )١٢(

 ةالصلا ضئارف يف باب )١٣(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٩ 
 ... ٨ ر -ا

 ءوضؤلاو ةيلاو تقولاب ملا يف باب )١٤(

 ...... ةراهطلا يف باب )١٥(

 :زايط ض ام ركذ يف تاب )١٦(

 ةباتَجْلا نم لشلا ركذ يف باب )١٧(

 هماكحأو مميتلا يف باب ()

 ةالصلا لغ دن بايتلا سبل رقذ يف باب )١٩(

 ةزههاطلا ةعقبلا ىلَع ةالصلا ركذ يف باب )٢٠(

 لجزلا هب يلصي ال ام ركذ يف باب )٢١(

 ةالص يلصملا ىلع عفن رقو يف اب ٢٢(
 ةالصلا لغفل ةينلاو ةالصلل مايقلا يف باصتنالا ركذ يف باب )٢٣(

 ةلبقلا لابقيساو

 ةئالَص يلصملا عطقي ام يف باب )٢٤(

 ةماقإلاو ناذألا يف باب )٢٥(

 هيجؤئلا ركذ يف باب )٢٦(

 مارحإلا يف باب )٢٧(

 ةداعالا يف باب )٢٨(

 ةالصلا يف ةءارقلا ركذ يف باب )٢٩(

 دوجسلاو عوفؤلا ركذ يف باب )٣٠(

 ةالصلا يف دوجشلا ركذ باب )٣١(

 وتلاو تاينلا فن بات )٣٢(

٦١ 

٦٤ 

٧٢ 

٧٩ 

٨٣ 

٨٤ 

١١١ 

١١٣ 

١١٧ 

١٢١ 

١٢٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 سرمنلا

 : ...مرف

 ١٣٠ ةعامَجْلا الص باب )٣٣(

 ١٤٧ ةعمْجْلا ةالص ىف باب )٣٤(

 ١٥ ,ضيرقلا ةالص يف باَب )٣٥(

 ١٥٧ رفاسملا ةال ركذ باب )٣٦(

 : "١٦

 ٦٩ نێذيملا ةالص ركذ يف باب )٣٨(

 ٧١آ ىحضلا ةالص ركذ ىف باب )٣٩(

 )٤٠( ..رمقلاو سمشلا فوشك ةالص ركذ يف باب ۔سے۔۔.۔۔۔۔۔۔۔..۔................١٧٤

 )٤١( ناَضَمَر رهش يف مابقْلا ةالص ركذ يف باب ١٧٧

 )٤٢( ةَزاَئَجْلا ةالص يف باب ١٨٠

 )٤٣( ةاكزلا يف باَب ١٨٤

 )٤٤( عززلا ةرت يف باب ١٨٧

 )٤٥( ......م ةقزلاو بهذلا رمهارذلا يف ةاكزلا يف باب

 )٤٦( ةغلا ةَقَدَص يف باب , ١٩٦

 )٤٧( ليإلا ة ةَقَدَص يف باب ١٩٩

 )٤٨( رقبلا ةَقَذَص يف باب ٢٠٠

 )٤٩( داهجلا يف باب ٢٠٢

 )٥٠( مايص ايَصلا يف باب ٢٠٤

 )٥١( لآ: ةرطفلا ةاكز يف باب

 جَح ا ىف باب )٥٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 )٥٣( ةَحْلا يف ةلالدلا يف باب ٢٦٣

 )٥٤( ةبجاو تنح نم ىلع ناميلا ةراَمَك ركذ يف باب ..!. ! ٧٣٠

 )٥٥( فاكتعالاو روذنلا يف باب ٢٤٧

 )٥٦( براقألا ةيِصَو ركذ يف باب ٢٥١
 )٥٧( ةيطعلا يف ٌباَب ٢٥٨

 )٥٨( كلذ نم بزَض يهو ةئدَهْلا يف باب ٢٦٢

 )٥٩( ضارقلا ركذ يف باَب ٢٦٦

 )٦٠( ةَبَصعْلا ثاريم يف ٌباَب ٢٦٩

 )٦١( ضيرقلا ةقرغم يف باب ٢٧٢

 )٦٢( يارل يف باب ٢٧٩

 )٦٣( و لوضأ يف بات ٢٨٦
 )٦٤( ةَعبَس ىلإ ةس نم لوعت ات يف باب ..٢٨٣

٦٥( .-.. ٢٨٤( 

 )٦٦( ةعست ىلإ لوعي ام يف با
 )٦٧( ٍةَرَمَع ىلإ نوت اق يف ٌباَب ...٢٨٧

 )٦٨( -س رشع ةنالَت ىلإ رَشَع َرَشَع يتا نم لوعت ام يف باب

 )٦٩( رشَع ةسمحع ىلإ لوعي اه يِف باب .........4٩ ٢٨

 )٧٠( َرَشَع ةعبس ىلإ لوعي ام يف باب ........ ٩1١ ٢

 )٧١( نيرشعو ةعبس ىلإ لوعيو نيرشعو ةعبرأ نم نوكي ام يف باب ٢٩

٢٩٤ ........... 
 )٧٢() ةَكرَتْشُمْلا يف تاب



 3 سرهنلا

 برضلاو ةئرلا نب ةمسقلا يف اب )٧٣(

 راصتخالا يف باب )٧٤(

 مهميمَج ىلع رسكناف ثيرامْلا لهأ عمتج عمتجا اذإ يف باب )٧٥(

 ىات ةللا ءاش نإ كل فأ امك هيف لمغَت تنإ ضغت نود مهضغب ىلع ؤأ

 عێبلا يف ابزلا يف باَب )٧١(
 رلا ميب ة يف باَب )٧٧(

 يد نم مخت ام ماعنلاو ديصلا نم لجي اميف باب )٧٨(

 حامكنلا نم مرحي ام ركذ يف اب )٧٩(

 دفَعْلا دنع جييزئلا يف باب )٨٠(

 قادصلا يف باب )٨١(

 جيوزتلا هب دري ام باب )٨٦٢(

 ةقفنلا يف باب )٨٣(

 دالزألا ةَقَقت يف باب )٨٤(

 دبعلا ةَقَقت يف باب )٨٥(

 ةلطملا ةقنت يف با )٨(
 ةئشلا قالط يف باب )٨٧(

 يد ةبشأ امو ةغذبلا قالط يف باب )٨٨(

 عقي ال امو قاطلا هب عقي اميف باب )٨٩(

 رِطاَخلا يف باب )٩٠(

 جؤزلا ريَغ نم قالطلا يف باب )٩١(

٣٢٠ 

٣٢٥ 

٣٣١ 
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٤٣ 

٣٤٦ 

٣٤٨ 

٣٤٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٦ ر ل

 ةيانكلاو حيرصلا نم قالطلا ءامسأ يف باب )٩٢(

 ...ءاليإلا ركذ ثاب )٩٣(

 .رايخلا يف باب )٩٤(

 علخلا يف باب )٩٥(
 ةلطملا در يف باب )٩٦(

 ةَعِلَتْخُمْلا ر يف باب )٩٧(

 )٩٨( هريَعَو مْلُْلاو قالطلا يف ةدعلا ركذ يف باب =-

 ةتيمملا ةع يف باب )٩٩(

 رهاطلا يف باب )١٠٠(
 راهظلاي فلحلا ثاب )١٠١(

 دوُقْفمْلا يف بات )١٠١(

 هياكخأو بياغلا يف باب )١٠٣(

 ضيخلا يف باب )١٠٤(
 سانلا يف باب )١٠٥(

 ,قتعلا يف باب )١٠٦(
 ةئاملا يف باب )١٠٧(

 ةعيدولا يف باب )١٠٨(

 ةيراعلا يف باب )١٠٩(
 ثيداخألا ني اهيف ءاج امو ةطقلا يف باب )١١٠(

 ةلاضلا ىف ثاب )١١١(

 يويسبلا رصتخم

٣٠ 

٣٧٢ 

٣٧٤ 

٣٥ 

٣٧٩ 

٣٨٠ 

٣ ................................ 

٣٨٧ 

٣٨٨ 

٩٣ 

٣٩٥ 

٣٩٨ 

٤١٣ 

٤١٨ 

٤٦٤ 

٤٢٨ 

٤٢٩ 

٤٣٢ 
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 _ ر سرهفلا

 بضلا يذلا يف باب )١١١(
 قراسلا يف باب )١١٣(

 زه هللا لوشز عابتا ني هيلغ ثخ ام يابلا ميرخت يف باب )١١٤(
 تايطلا ليلخت يف ْباَب (١١ه٥)

 فذقلا يف باب )١١٦(

 ينازلا ذَح يف باَب )١١٧(

 ناركسلا رمحلا براش يف باب )١١٨(

 ةئغاَلُمْلا يف باب )١١٩(

 يبصلا ,دغلا ةيانج يف باب )١٢٠(
 س تايانجلا نم كيد ريَغَو باولا ثاذخأ يف باب )١٢١(

 كي ريَغَو باودلا ثادخأ يف باب )١٢٢(
 . ّ ٠ - . د ,

 مولظملا ةئاَغِإ يف باب )١٢٣(
 . ٥ ۔ .:. .

 [ةيدؤألاو] قؤطلا يف ثادخألا ركذ يف باَب )١٢٤(

 غاقمْلا يهو روشملا يف باب )١٢٥(

٤٤٢ 

٤٤٨ 

٤٥٢ 

٤٦٢ 

٤٦٣ 

٤٦٦ 

٤٧٠ 

٤٧١ 

٤٧٤ 

٤٨٢ 

٤٨٤ 

٤٨٧ 

٤٩٢ 

 )١٢٦( اضقلا يفو هيف سانلا عزانت اه يف باب ٨0 ٤

 ميتيلا رخأب مابقلا يف باب )١٢٧(

 .جالفألا رفح يف باب )١٢٨(

 تازاجإلا يف باب )١٢٩(

 يغئلا يف باب )١٣٠(

 لامألا لمع يف باب )١٣١(

٤٩٦ 

  

  



 يويسبلا رصتخم

0١٣ 
 )١٣٢( ضزألا لمع يف باب

 )١٣٣( اهيف ءاج امو ضزألا ءارك يف باب ٠٦
 )١٢٤( ةعفشلا يف باب ٥٢٦
 )١٣٥( عنبلا يف باب ٠٢٦
 )١٣٦( عويبلا نم زوجي ال ام ىف باب ٠٢٩

 )١٣٧( ةلوُهْجَمْلا عونلا نم زوجت ال ام ىف باب !...! ...!... 0٣٣

 )١٢٨( بويغلا ن هب دري ام يف باب ٥.

 )١٢٩( ه ةبراَضمْلا يف باب
 ).١٤( فلشلا رق يف بات 0

  

  



(١( 

 ملعتا ميلغت يف 6اباب

  

  

 اوُمَلَعَت» :لاق "اهنأ _ اغوفزَمَو اقوُقؤَم ۔ ةي ينلا نع ولج و ن ذاعم نَع

 ُهَتَرَكاَذُمَو ."ااه هنع ثخبلاو ةدابع ةبَلَطَو ةيضَح .ةيشخ هلل ُهَميِلََت نق مليلا

 لاَلَحْلا ملاعم هنأل ؛ ؛ةَت ةبرق ه هلهأل لذبو هقدص ةلغ ال نمل ةَميِلَعَتَو ز و و .حيبنت

 رك ىّلَع ةضي يرق مليلا ْبسَلَط» :لاق هنأ هق يبنلا نع يوز ذقو 0اهمارَحلاو

 عِضاملا , ضفخب التم عينؤتلا اذهك «بابلا» خعتطضش ضألا ةنشللا ذيتغت اع اليلق )١(

 يف هدوزؤ ىلع اذامبغا قيقحتلا يف هنينأ ذقو ركذ يف»ب عوضؤت ك أذبت امنإ 6ىرخألا

 اذه ىلإ زاشأ تلؤملا نأ امك ء(اه) ةساحلا خشلا كلذكو 6(د .ج ٥٤ب) ثالئلا خسملا ةيقت

 .يليا ميلغتهب د بابلا اذهل ىرخألا غلا تنؤئغ ذق .زملا نم مبضؤم ريغ يف حلطصملا
 ثةزؤ ءافوُئؤق اغوزَمهَو .د "ج ؤب :ثالثلا خستلا ني ةطقاس هنأ ...ىلإ ...نع» :هلؤق نم )٢(

 .لاحلا ىلع ةيونت اهتبثأ ذ ذو ؛عفزلاب ي لضألا ةّخشتلا يف

 نم حيجضئنلاو 6ءاميظغ هيلع هيإ هللا لضف ناكو :يق ةضرغم ةدايز لضألا يفف َرَو )٢(
 .ثالئلا خنسلا

 )٤( لج ن ؤاعش نع ،اّلا بات يف ڵسؤةزهلا يف يمَلْذلا هَجَرْخَأ )٤١/٢ :مقر ٢٢٣٧(٨
 لبج ننذ ذاعم نع اعوُفزَم ململا لضف عياج» بات يف زبلادبع او )٥٤/١( 6وأو

 لبج نب ذاعم نع اًفوؤَم ةيلجلا يف رنَع )٢٣٩/١(. زان ...» :ةَئاَئلا ءالؤه هيف دازو

 يولَحْلا يف ثدحملا ءةدخَوَلا يف بحاضلاو ةقحلا يف شينآلا ،ةئَجْلا ليت

 دنع برغلاو 5ِاَلخَألا دنع يزلاو ءادغلا ىلع غالسلاو 6ِازضلاو ِءازثلا ىّلَع ليلذلاؤ

؛هتبخي يف ثيدحلا داق مْلَكَت قو «َداَق رْيَخْلا يف مُهلَعْجَيَ اماقف هب هللا عفزَت ِاترُغْلا =



 يويسبلا رصتخم : 0
 ٦٢ رت غ
 لو مليذا اوبلطا» :لاق "اهادع ؤ ناك ارح ىتنأ ؤأ ركد نيم .ينش ياع
 ©:كْلطَي امل ءاضر مذلا ه بلاطل اهَتَحيْجَا عضتل ة ةكئالملا نو 3 .نيصلاب

 ةلحم :مياخح وبأ لاقو .باذ : :نيق نا لاق ةلبج نن ةئائيك قيرط نم هدوزؤ وبتسب =
 نتنا دنع ثيدحلا اذه قط يننلألا بقعت ذقو ءادج يمض :يدغعشلا لاقو .قذصلا

 ني زبلاردبع ننا نع دزو ذقق ةقيمَض اهُك قوط نم ةز هآ دجوف يبيلاوذلاو زلادبع
 :نيقيرط

 يطايغذلا وُهَو ئشلا ءاطع ناو .ورنم وهو ؛ئئمَعْلا دنز نب ميجزلا دبع اهب :ىنوألا
 َناَك» :ُهرِيَغَو نابح ربا لاقو . ..مهنم .اذكه : :«ينغمْلا» يف ىبهذلا لاق ؛ئ ىِسِدفَمْلا يواَقْنبْلا

 ۔«ثتيردَحْلا قرشت َناَ» :يدَع نبا ناق .«تيدَحلا م عضت

 وأو نيجع ن ىتختَو دمخأ برض ءاضي ووم وو كيرش ن بيسلا اهب :ةينلاو
 ىلع عامجإلا سالقلا لقن .ءيشيدحلا كوزتم :هزيَغَو ىئحاشلا لاق .هثيدح ىلع ةميخ
 )٥٠٦٢/٥(. لالا دقفت يف رلادبغإلا نازيمو )١٦٩/٧(( زيرفتلاو خرَجْلا :رظني .كيد
 اهنأو ةغوضؤمْلاو ةقيجشلا ثيداحألا ةليلسو )٢٩٧١( ثيداحألا عماج يف ىيلطويشلاو
 اذكم» :ثيدحلل هتتاؤر ةياهن ذئع هشفت زبلادبع نبا لاق ذقو )٤٦٢/١١(. ةئم ةمألا يف ئيشلا
 كاج نَسَح ثيدح ؤمهو ؛روكذممْلا داتسإلا اغوزت ةفر دمحم نب دنب هللادبع وبآ هيبقدَح
 .«يوق ةائسإ هل سي نكلو

 .ملاح ملنش» .ثالثلا ختشلا يف ف )١(

٢٢٤ 
 مقر كد بكيم ن سنآ نَع يلما ىّلَع ثحلا ِءاملُعْلا لضف بات يف ةجام نا هجرخأ

)٢( 

 2بَهْذلا ؤلؤللاو زَهوَجْلا ريزانخلا , دلقْعَك هيلأ ريغ ذنع رذيلا غضض ضاؤؤ» :هيف داز

 )٨١/١(. مقت ريبكلا يف ؤ ىئيازبطلا ُءاوَرَو )١٩٥/١٠ :مقر :١١٤٤٩( طسوألاو

 )٩٥/٨ ١ازقم: ٨٣٨١). ريضلا )٥٨/٦١١ .مقر ٢٢. ٦١١( ُاوَرَو يقَدَنعتش قزُط نم

 سنآ نع نيريصي ن محش دتشم يف ىلغت رثآ )٢٢٣/٥ ؛مقر ٢٨٣٧(« يف يتلا ةاؤرَو
 هت د ,كيام ن سنأ نَع ناميإلا بعش يف َةَرَو يذلا ه ثيدحلا ركذ بات ناميإلا بعش

 مل مملا مميلغت» ا ظفلب ثالئلا خنشلا يف ثيدحلا َرَو ذقو
 )ج٢/ ص ٥٤ :مقر ٦٥

 .ٍةَميَصلا هذهب ثيدحلا ىلع ثحب اميف زُئغأ

 حبجضص ئضي ,كيام ن سنآ نع ءُهَلْضَنَز هبلط مليلا» د باب يي بيبخ ن غييزلا هجرخأ )٣(
 ۔ ,ةي هلزَق باب لض ملعلا ؛ نايب غماج» يف وبلاردبع نبا هاورو 0١٨ ١٩( :مق )٢٩/١



 )١( رذبثا ميلعت يف باب . ١٥

 يف -_
 ءاوخ هفل ءاعضاَت هعييفت يف دادزا الإ اباب ةنم زج زجي م هلل ملا مُلَعَت نمَق»
 نم رثكيلف .اشا وت سانلا يف 'الُذ هيفن يف كةَبغَرَو اذاهتجا نيذلا يفو

 ناطلسلا دنع ةوظَحْللَو ايندلل للا بَلَط نمو ،ةَقّصلا هذه ىلع ناك اذإ ويلا

 هللاب 7 سانلا ىلَعَو ةمظع هبشت يف دادزا الإ اباب ةئم ؤُجَي زجي مل

 .'"ههيَلَع هللا ةًجُح ركذيو اذه نَع كييف ،اتناوت هللا ةَعاط غ ءازاريغا

 ءاج الجر ذأ ىوري "نآرقلا ميلعت ملِْلا نم ملعتملا هپ هب ئدتبي ام ناق

 هلإ داع مث .هَنآرَقْلا ملع بَم بَمْذا» :َلاقَق .عللا ينملع : :هل لاقف ةه يبنلا ىلإ
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 نب دمحم ىؤر اميِف» هدنشش يف زازبلا )٢٨١( « يش لك ىلع ٤ ةضيرق مذلا ثَلَط د =

 ثيدح ني هنأ ركد امئإَو ؛دئَس نو نيم ٩٥(6 :مقر )١٥٥/١ ركب يب هيبأ نع ركب يي
 يبأ َراَكَن ثركَع ذقؤ .لضأ ثيدحلا اذهل سيلف وه نيأ نم ىزذُي الو :لاقو ةكتاع يبأ
 يف يناجرجلا )٢٣٠/٦٢(( ءافعضلا يف يليقعلا نم لك دن ثيدحلا اذه دنس ىلع ةكتاع

 نالطبب ينابلألا مكح ىئح مهريغو )٢٤٥/١(6 نازيملا يف يبهذلاو )١٧٧/١(( لياملا
 ريفصلا عماجلا فيضو حيجض يف هيضؤبو ٤١٦١(6 :مقز )١٠٠/١ ةقيشلا ةلسلسلا يف

 .هتحص تابثإ يف وفاك عيبرلا مامإلا دنع هدورو نكل ٢٨٣١(. :مقر )٢٦٧٨/٧
 نم ةدايز يهو ،ءناَهْلا :مضلاب ،نيللا :لاذلا رضكب لذلاؤ» دايزلا ذه :ج "ب يف ةرو )١(

 .د ةنسلاو لألا ةغلا اهنم ولخت عبانلا
 ةماذئلاو هيفن ىلع ةّجُحْلا نَع فيلف» هتتاهن يفو بلاط يبآ ن لع نغ ىئمَليذلا هج رغأ )٢(

 تاعوضَؤمْلا يف يزؤججْلا ننا هجرخأو ٣٠٢( :مقر )٤٣٤/٣٠ هةَماَيَقْلا م مزَت ة يزخلا

 عضي :انح ننا لاق حبش ن زمغ هب مهفلاو كفلا لور ىلع غوضؤم ثيدح امه لاقو
 ءوز :ئبطئزاذلا لاقو ،َباَذَك :يزلا حفنلا ربأ لاق تاقلا ىلع ثيدحلا

 )١٦٧/١(. تاعوضََمْلا
 هنلا يف هب أن ام نوف :لضألا يق ءاهلُك خألا يف ةقلتخم ثرو ةرابعلا هذه )٣(

 ناق :د يفز 6...نآزفلا ملعت رذلا نم ملعملا هب ئدتني ام لؤأق» :ب يفز 6...نآرُقلا
 يه اهتبتآ يتلا ٤ زايلاو ١«....نآزُمقْلا عت يف باب نآرقل يلغت رملا يف هب انأدب ام

 هنت فلؤملا صني ايحتو ةلتحملا تازابملا نيب اعمج ضج ةّخشتلا ر



 يويسبلا رصتخم :
 ٦ ر ل

 يف هيلإ داع مُت كيد لغ هل َلاقق ةلا هيإ داع م مُت كيذ ل ؛ل هل لاق ةنا

 لالا رو يرذ ؤ َناَك اَبَتْجَأ ب كءاج : نمم ا لبقا» :ةت اقَق ةَعب ةعبالا
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 هنأل ؛َلاَم ثنح ح هَعَم لِمَو َنآرُقلا َدَو ،اضيفَب ؤأ َناَك ابيبح هب ءاَج ام ىَلَ

 نق مكؤيَح» :لاق هنأ "ةي هللا رلوشر نع يوز .'ههواَحْلاق لالحلا مياََ

 فللا ةب أت ‘‘آزمقلا اَه» :لاق ةنأ ةي ةنع يد زو «"اهغملَو نآرقلا ملع

 رشق ةنم يفزخ لكل نآرقلا ئراقل قو 6 هتْغَطَتشا ام هللا ةبدأم ام اوت

 '}“4 يومنت ال رئثكنإ ركذلا لمآ اولَتتَم» :ىلاعت هللا لاق ذقو “ه«تاتسَح

 نآ او رذلا
`ُ 
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ح ` 5:
 

 ربقل هقفلا .اهل سابع نبا نغ «نآزْلا ردزل بوججؤ» بات يف ةينح وأ ةجرخ )١(
 ثثخت اميِف رخآ اوار هل ذأ مل مارحلا ي لالحلا ياعم ةئأل» :ةايز ريغ نم )١٤٢/١((

 ....هنع يوز قو :د يفو ««...يِبنلا نع يوز ذقؤ» :ج ٤ب يف (٢)

 )٣( َناَفَع نن نامع نغ هملع نآرقلا مُلَعَت نم مكزيخ» باب "يراخبلا هجرخأ )١٩١٩/٤
 مقر ٤٧٣٩(. «نآزقْلا ةءارق باوت يف» با ةؤاق وبأو )٧٠/٦٢ :مقر ١٤٥٦٢( 6يذمرتلاو

 هنآزفلا ميلغت يف اج امه بات )١٧٢/٥رقم: ٢٩٠٧(. وذَه ثدَرَو :جو ؤب ةّحشنلا يفو

 لاق ؛رَئزَم ن ةَمقْلَع قيرط نم دمخأ راتإلا ذئع ةياور يمهو .هُهَمْلَع زأ :ةَسشُت يفزد :زاملا

 لبنح ن دمخأ ذنشم) نيخيشلا طزش ىلع حيجضص ُهداتشإ :طوؤنزألا بيعش اهنع )٥٨/١
 :مقز ٤١٤((۔

 ....اذه نآزقلاه :ب يف )٤(

 يف يكاح هجرخأ ذقف يناثلا ةفرط امأو 6هيوزێ ن ع أل هفرط يف ثيدحلا اهل ذجأ مل (ه)
 وضع رفزخ لك :وال ىلع مكرجأ ةلل نإف» ؛ظفتب ءةلمجج زازقلا لئاضف يف زابخأ» باب
 نيحيحصلا ىَلَع رذتشملا ميمر ؤ مالو تيآ رك زح ملا : :لوفآ ال يئ امأ .تاتشخ

 ٩٣٨(. مقر )١ ٥٤١٤ ىرغصلا نتشلا يف ف يقهيبلاو ٦٢٠. 7 :مقر )٢٣٨/١

 تنم ال زئكني ركزلآ لمآ ارثتنت ممتلإ حي الاي إ َكينَق ني اَنَسبأ ابو » :لخنلا روش )٦(



(٢) 
 هئضَج عشب ال ام ركذ يف باب

  

 هنأ ىلاعت هللا ةقرغم :لقاع "ملحلا يلاب لك ىلع هلهج عت ُعََي ال يذلا

 نأو ،هل كيرش ال هدخ ومه الإ ةلإ ال يذلا هللا هنأو ش هفيك سيل ذاو

 هئأو 6"اهللا دنع نح وهَق هلقت ذمَحُم هب اج ام نأو .ةلوشرَو هدنَع ةلي ادمح

 اهب قدَصَو ٍةَلْمُجْلا هذهب ب زقأ نَمَف ةنع ىهت ؤ هب رمأ امم هَلاَق اميف قداص

 يتلا ةَّلمُجْلا يف هللا "ادع ني هب ءاَج امي تآ ذقؤ ؤي دمَحش نيدب رقأ ذ

 وأ اهنم ائيش ر وه ن .ةت رمحم نيد نم ةَلْمُجْلا يف اهي َقدَصَو اهب قأ

 مت ةلمجلا هذه نم ءش يف كش نإ ءاكرش % َناَك ةَلْمُجْلا هذه ني ائيش ركنأ

 .ةلاسرلا هب هنتأو ةًجُحْلا هيلع ثماق ذَقَو كلذ هعسي

 هب زقأ اميف ةعاطلاب هل دايقنالاو كفلا رمأل مالسيشإلا وه مالسإلاو

 رات كرتو مزاڵلاي لمَعْلاَو ضارقلا ءادأ نم هب رمأ امم مالسإلا ةلمج

 .هللا لحأ اَم نالختشاَ شلا م مرَح اَم م ميِرُحَتَو ءاقلُك ملاَظَمْلا نغ نغ ُاهينالاو

 .د :ني ةطقاس 6«ميلاخ» :ج يف )١(

 .كريبغلا حلا زهَن» :ج يف )٢(

 .«...هللا نم :ج يفو «ملع» ؛د "اب يف (٣)

.«مليْلا» ةدايز :ب )٤(



 يويسبلا رصتخم .رر ٨

 امي ءاهب لمعلاو "لل ةعاطلاو مالتشإلا ةلمجب قيدضنلا وه "[ناميإلاو]

 هئاتيْنأَو هلشزو هبئكَو هتكئالمو هللاب نمؤي نأ :هب ناميإلا "دبعلا ىلع "بجي
 ةهبش ال اباوت لل نَأَو] ،رائلاو ةنجلاو باسحلاو ثفغبلاو وب اوغاج او
 7 فلخ ل هنأو .يح ةَديِعَوَو ُهَدْغَو نأو .باقع ههبشي ههبشي ز ال اباقعَو باوت

 .ا[َلاَق ام لك يف ةقداص و هديِعَو لطبت الو

 :نانب هدرفمب اباب يانلا اَهَلَعَج :د يفو .ثالثلا خسنلا نم لامكإلا ،لضأآلا ني ةطقاس )١(

 .هزاغيإلا يف تابه
 .هل :د ثب يف )٢(

 .د "ج ؤب ثالثلا ختلا نم خيجضئلا «بحوُي» :لضألا يف )٣٢(

 .ج :نم ةطقاس )٤(

 ثالثلا خملا ن نم لامكإلا .لضألا ةّحشتلا نم طقاس نێتفوُقْغَمْلا نب اه )٥(



(٣) 

 ديجؤتلا ةفرغم يف اب

  

 جارلا ةنأ 5ةقزَرَو ابخأ يذلا هللا هنأو هقلاخ ةقرغم دبقلا ىَلَعَو

 ذلي مل مون الو ةتس "هذخأت ال مويقلا ئَحْلا !مصلا رقلا ه[ذحلا]

 &٨؛هيحؤلا نمحزلا] ثوؤزلا زيبخ فيط زداق اريصب عيمس مميلاَع ؤذَلوُي مل
 رابجلا كيملا ميلعلا ينغلا زوجي ال يزلا "ا[لذعلا ميكحلا ؤيزقلا

 هلثمك سيل ءىتشحلا ءامشألا هل ءزؤصملا ئرابلا قاحلا قزازلا .ربكتملا
 وهو اصلا كرذي وهو زابلا ةكرذث ال زيصبلا غيمشلا وهو يش

 ىلخ 0'٦[ادَع ءيش لك ىصخأو] ؤاملع ءيش لكي طاخأ ،ؤيبّحلا فيطلا

 دارأو ءاش ام ىلَعَو ،َوُداقنش مهنم مِلَع امل مهف ،هتدازإق هتيشم ىّلَع َقْلَحْلا

 .ثالثلا خشلا ني ةدايز )١(

 .ب :م ةطقاس )٢(
 .«...هذخأَت ال يزئا» :ثالثلا خشلا يف ()

 .هميحرلا نمخرلاد ٩ ؛يِف سيل )٤(

 .ج ثب ني لامكلاو ،دو لضألا ني ةطقاس )٥(
.ج ٬ب نم لامكلاو د لضألا ني ةطقاس اددع ءيش لُك ىضخأؤ» )٦(



 يويسبلا رصتخم ٢

 ؟ -
 طيجُ الو ءهِتْلَحب طيجش هقلخ نم ءيش لا "كي يف هبشي الَو 6ُنوَلَمْعَ
 ناولألا الو روصلاب الو راتجألاي هبق و مامزلا ةئرذث الَو ،هقلَخ هب

 يف ام هل ؛غويق نيح مؤت الو ةتس غات 7 نوكشلا الو تاكرحلا الو

 زبلا تاملظ يف امو ماحرألا يف ام ملعي ڵضزألا يف امَو تاوامشلا

 توكلم يف هللا َقَلَح ام هتايآ هِيَلَع دتشيو هترذقي فرغو .رخبتلا

 ةلبأ بت رقأ رم َنرْكَي نآ يسع نق ءَئَك نم هأ َفَلَع اَمَو» ضزألاق و تاؤامشلا
> 

 ١٨٥[. .فارعألا « َدوثمَون هدعب شيدَح ياف
ً 

  

 .«َكِلَذ لَمَع» :د )١(

 .ثالئلا خشلا نم حيجضألاو 7 :لضألا يف )٦(



(٤) 
 هدابمع ىع اهب هنلا مَمَعن مَعْنَأ يننا مقنلا ركذ يف باب

  

  

 عفشلا مهل ئَلَخَو .تاوف ريغ ءايحأ مهَقَلَح نأ :مهيلع همعن ةمغن نوا
 عاتم اوُملنيل قوذلاو "[شجلاو] مشلاو فللاو مالكلاو ةاوُقلاو رصبلاو

 هل عجف بلوفغلا لامكب مهيلع لضفت مث كالماو معنلا اوركْذَيو مهن
 لامك دنع ةتقرغم مهيلع بجوأو "حبيقلاو نسحلا اهب نوفرعي ةلماك الوف
 مُهاَيحأ يذلا '"[ةنلا] هنأو .مهئزاَ مفُفلاَع هنأ اوملعي نأو ؤ هلوق

 ىضتزاو أةمغعنلا مامتب مهنع لضفت مت ٬دوجمؤنا ىإ معلا نم مهجرخأ

 نأ ْمُهَرَمأَو &'"[نيرذئُمَو نيربش الس الشسز ز مهيلإ لتر 3ائيد] مالسإلا مهل

 ؛مهَيلَ لضفم قارو يلاع هنأ اوئمؤ نأو مالسإلا نيد ىإ اوغذت
 ال اوئاك نأ دغب نم وقغ لتو كاهوُمِحَتسَ نأ لبق نم معنلاب ْمُهأدَتا

 نيو :"مرحلا لالخلا مهت نيَو] مالتشإلا قيرط هادهو ءاميش نولقعي

 .د "ب نم نفلاو "ج نيو لضألا نم ةطقاس )١(

 .ثالئلا حصلا نم نامكإلاو لضألا ةَشئلا يف ربوك يع ةلالجلا ظفل )٢(

 َ .ج ،ب :نم نامكلاو ءلضألا نم طقاس نێتقوقغمْلا نيب اع )٣(

.ج ،ب :نم لامكإلاو 6لضألا نم طقاس نێَتقوُقْعمْلا ني اه )٤(



 يويسبلا رصتخم ٢٢

 "ا ۔. - ١, ۔.؟,۔ .ه ّ - إ . ۔۔ . % ۔ ٤ . :7 م و ن : 7 هل

 لض يد تَاخ نق ،اَجَن ىقئاَو قدص نَمَق ،َنوُقَنَي امو واي ام مهل
 ھ 2 . ٠ ۔.۔ . . ۔

 .اريصَم ثءاَسو مئهَج الأو ،ىلوتت ام هللا هالو كته ملو ىو

  

 .«يمَعو» ةدايز :ج ثب :يف )١(

 



)٥( 
 هاَمكِإَو مالسإلا يف باب

  

 ىإ اعدف ةت دمح هينبت ناش ىلع '[مالشإلا] ةتيد هللا لمق مث
 نأو مالزألاو ناتؤ ملاو و "باصنألا ماتضألا ةدابع كرتت نأو مالنإلا

 ىح هب اج ام عيمج نو { هللا لوشز ادمَحُم نإو للا الإ ةلإ ال :اولوقي

 ِهئَلَع هللا لزنأ و '"هَنوقدَصُم هب قنَصَو نوُبذَكُم هب َبُذَكَف ىللا دنع نم

 اعَدَق ؛مارَحْلاَو لالحلا َنيبَو مالتشإلا عارش ماكحألاو دودحلاو ةاهجلا

 ةللا ةضبق م .ا"اهّممغي تمتو ؤةيد للا لمكأ ىتح ،ادزَجُم رمشو كاذهتجُم

 .هيلَع ةئكيالمو ةللا ىلصف ،ضيارقلا نيو ةجحلا ماقأ ذقو إ

 .ىنغملا ةبسانمي اهئابنإ انيأرو بلضألا يف تضيلو اد ؤج ٠ب :يف ةايز تلت )١(
 .ج "ب :نم ةطقاس )٢(
 ۔ءَنوُفدَصُم هقدَصَو َنوبذَكش هبْذَكَف» :ثالثلا خنسلا يف (٣)

.ائملق» دايز ب :يف )٤(



(٦) 
 ضئارفلا يف باب

 اا
 ؟كب
 دك
 حا_

`
 

,]: 

 هت

 ه .ل

 آ
 اسر

. 

4 
4
 

     - ل

 "'ةلىصو] .اهجاو .يحلاو مايصلاو كئاكزلاو هالصلا يه شيارلا
 غابئاق ؤرَكْنمْلا نع يهنلا ،يفوؤغملاي ؤشألاو ،نندلاولا "ؤي ماحرألا
 ي ةعاطو لالحلا لالخ شاو مراحملا ميرختو يبايتزالا كرتو "قحلا
 .لالَجْلا

 .د ج ٤ب :نم لاملاو بلضألا نم ةطقاس )١)

 .د .ج ٤ب :نم ناتإلاو بلضألا نم ةطقاس (٢)



(٧ 
 ضختلا اهب ماق اذإ يتنا ضرف يف باب

. 

 [ اهب) :7 مل ْنَمَع ةع أزج :

  

 اذإ داهجلا :'"!نيقابلا 22 أرجأ ضغبلا اهي ماق اذإ يتلا '"[ضيارقلا] امأو

 "[سائلا] نم يمجنلا هكرت ن هب م ر مقي مل نممَع رمع ارجأ ضغبلا هب ماق

 ءاَلَصَو الصو ،ضيارقلاَو ململا م رِلْعَتَو ءةَتشسلاو نآزقْلا ميلعت كيَذَمَو 6اورقَك

 0"ا[مهيَلع ةالَصلاو] . .مهئيِنكَنَو .ىتؤت لشَعَو ،تاوَلَصلِل '"تاعامَجْلا

 ضغبلا كيب ماق نإو ؤاورقَك سانلا غيمجج ضئارفلا ةذه كرت ؤل .مهئازاومؤ

 .اورُمْكَي مل

 .ب :ةّحشلا ةزابع انلضفو 6نيقالاه :ج يفو ء«ضفبلا نغ» لضألا يف )١(

 .د ج ،ب :نم لامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )٢(

 .ءاهب قي م نمع» ج :يف )٣(
 .ب :نم ةطقاس «هب ...ىلإ ...داهجلا» :هلؤق نم )٤(

 .ثالئلا خلا نم لامفإلاق لضألا ني ةطقاس )٥(
 .«ِةَعاَمَجلا» ج !يف (٦١)

.د "ج "ب :نم لامكلاو ءلضألا :ني ةطقاس «مِهِنَلَع ةالصلاؤ» )٧(



  

 دفضنق ددعلا يي اوئوكي نأو ،ةَلِماَكْلا بابسألاب داهجلا بجي امنو
 ماَعْطلاَو 6‘ةَوممُحْلاَو و ا عار كلاو حالتشلا و '"هةذُعْلاَو و دَدُعْلا َ نيم ؤُدَعْلا

 اباب (د) ةَخشتلا يف دَرَو امنو كلبق يزاب الوضؤم بابلا اذه ؤَبتْعِي 3 .7 لضألا يف )١(

 .هل ليصأتلاو داَهِجْلا نع هيف ةدراولا لئاتقلا ة ةرثكل ارَظَت كلد ثئسختشا دقو .القن

 .ب :نم ةطقاس )٢(

 .خالئلاق ليحلا غمجي مسا ومه :ليقو .حالشلا :غازلا )٣(

 اياقو اهعمَج ةليلق يهو ةيقلا .فقا اهممَجَو ةل :ةدايز ثالثلا خألا يف درو )٤(
 اهرسف لشت ةئقوأ ةرْشَع يتنثا نم رئفأ هئاسن ن ةآرغا قدضي م هنأ ةي يبنلا ثيدح يف

 نيجتزأ نغ ةرابع اميدق ةيقوألا تئاكو نوؤش شلا ءامهزي نومر ةئقوألا :لاقف دهاجم

 فيتْخَتَو ءاغجج رقع يفا نم زجم وهو ؤلؤلا سذش ثفضن ثيدحلا ريَع يف يهو ،امهزد
 نم ةدايز ثتيل اهنأب انلُم ؤل ۔ يويسلا ةزابع يف دوصفَمْلاَو .دالبلا حالليضا ج فاليخاب
 ةئزاه ىنإ جلاتخي داهجلا نأ ىقْخت ال ذإ ؛حجائ داهج ةماقإل ةيلاملا ةنزاوملا وه اشنلا
 )٤٠١/١٥((. ۔ برعلا ناسل) ..بزحلا ليومتو و ةحلسألا ءارث يف لهتست ةمخض ةلاق

 لمحت ينا لبإلا ني ةلومحلا َلمَحْلاَو لمعلا قاَضأ ام :ةلوُمَحْلاَو .ناقئألا :ةلومحلا
 .اهيلع مخت يبلا لامحألا ءاَحْلا م مضب ةلوحلا ٧ا احلا حنفب اهروهظ ىَّلَع لامألا
 ةلومحلا يف لذت الق لاغبلاو زغلا اشأو 5ةلومحم لومم ؤ لامأو لمح اهدحا
 . لبإلا ةلومحلا :ثيللا لاق إريمبلا ىلع نوكي ات 7 لومحلا .اهيلع امو يإلا لومخلاو
 .((١١/٤٧١)۔ برعلا َاسي) .ناقنألا اهيلع لمحت يتلا

) 
_
 ٥



 ٢٧ 7 داهجلا يف باب (ه)

 ييف سانلاو باؤذلا برف امو ،هيف نوك امو ،يَلَع لمحي ام ؤةولَعلاو
 ؤأ {غات ؤأ كلرشش ةاهج ةارأ نميل داهجلا ضزق بجي اذهب .ةلماكلا ذلا
 الو مارح ىإ يديألا طشب ريغ نم 5َل ةعاطلاو مامإلا عق هداهج بجي نم

 ةوغَدب لالختشا الَو] ميرختي مهل لجن ال امم مهريسيق يف رباكتزا
 يناغبت نم صالخلا هنيد ءاَضق دغب داهجلا ىلإ جراخلا نوكيو 6"ا[رلالض
 ديري امنإ نأل ؛هيَدلاَو زيو ءيْيِصَو ماكخإق ،هماخزأ ةلصو «ونازيج ِءاَضزإق
 ؤُذَعْلا طابرو يفلا يفو هلل هلوشو "اولا ادغأ وداهجو هللا ةعاط يف تؤملا
 .صالخلا دغب نم الإ جرخت ال كيذك يدق

 "صلخت ني لبلا ميرح نع اودهاج نأ مهلف دلبلا ؤدَعلا تقب ا امأو ة .. ؟؟ م ٠ ۔ ّ .؟ ٢ ؟ ؟ ھ < َ ٤

 هنكمت مل نإؤ دلبلا نغ غاد ودع دهاجو هي يصوي نيد ِهَلَع نمو
 ةللا لاق قحلاب غفذلا هيلع بجو .دلبلا لهأ عم دَهاَج ؛ؤدعْلا تبل ةيصولا

 الو “اذقهل اهف ٠١٦٧[0 .نارمع دآ] "4 اوُحَفَآ وآ وناليبح ىف أوأينت» :ىلاعت

 مو ءاهقالع نوُئئأتؤ» ثيدحلا يفز 6يلاتحؤ لبج لثم تال غغجلاو ،باوئليل فلعلا )١(
 لغ اشلا وأ ةقائلا :اعيمج ةلعلاو ةقيلعلا قوملا يشاملا هلكأت ام وهو رفع عمج

 ةقْنمِل المَحَتَو اربص دشأ نوكتل ةقائلا يه داهجلل دعي يزلاو .يغؤليل لزت الَو نمسي
 )٢٥٥/٩((. ۔ برعلا ناسل) .ربشلا

 .ٹثالئلا خسألا نم ثبلملاؤ لضألا نم ةرابجلا هذه تطقس )٦٢(

 .اضيأ يتأيس نيدلاولا ؤب نأل .ج "ب :نم حيجضلاو 6هنازيج ةلص نوبأ اضر» لضألا يف )٢(

 )٤( .مالسإلا ج :يف , .

 ًوعقآ رآرقاليع ىف اريت ازتات نق ليقو اوقتا نلآ ملعو » :ةلماك اهن ،نارمع لآ روش )٥(
 سع ي . و و۔ ا م -. .ر۔ ۔ے؟ . ۔.۔ ؟ -٠ .مه . ..۔ے<٤ ى ے۔ رحب ك مح
 لل ات مههكأي ترولوقن نميإلل مجنم برقأ نيَمَوَي رفكلل مه > الاتق مل ؤل اولاق

 َنلأوقا ليك ىف اوثيتَو » :ىلاعت لاقو ؛ةرقبْلا روش 4 ةوشَكَي اَي ملعأ قاو ميو ىف & 2 ےم . } ٨ _ ے۔ %۔ے 2١ ء ۔ ۔۔ أ ے۔ يوحي ,صم رحء؟وتمح ط م .
 .؟ تيتمشسنلا ثينال هلا تكإ اودَتَْم الو زكتوليتي .م 2 ,عم ؟ ء بوص .. ص

 .ءاَمُه انهَن» ج :يف !امهف بَجَوَأ» ب :يف ٦١)



 يووسيلرصتخم ش

 اق نم ال "ا[ةًجُحْلا] ةم دن الإ , غننلاؤ 'هذاهجلا نوكي
 نق ه هل ةوغَد الَو َلِتُ ت تاق نم هل ةوغد ال اهدرف هجحلا ِهَِلَع

 و }َلتَئ نيملشملا لتق نمو كلا رشأ ىلإ يفي ىتح توف نيماتلا باَح
 : '[هتعيب ؤ مهنيد ىلع هيغنب] نيملسملا تق نمو ؤَليُف مهنيد ىلع مهلتق
 اذإو .‘نيملشمفلا دحأ لتق ادإ هل ةوغَد الو .لتقي ةاغبلا داقو .لت ه هتلالد

 .مهتداع َنَمؤُن ى ىنح .ْمهجيرج ىلع يأو ( مهرب ليف ةئف ؤ ىإ اقبلا مَرَهن
 زجي ملو هيوم لتفُي من اوز الأ مهنم نيأو ةتف نع ىلإ اوشا اق
 نَحَتْسُي الو .نتفي هنإف نيملشفلا نم ادحأ لتق هنأ ملع نم الإ .موجيرَج ىّلَع

 ئش الو : اَمَك هللا رشأ ىلإ اوئيِفَي ىنح ؛ْمهِلْنَق ؤيَغ يش ةاغبلا نم

 .لام ةمينَع الو "[مهيلَع]

 َنوُلَتاَقُي "شوج .ىراصنلاو دوهيلا ؛نامشق مهنف كرشلا لهأ انأو

 مُهُيِراَرَد ىبشئ او زأ ةمذ اوزيسصتو ،ةزِحلاب اوقُي ىّئَح م مهبزح ي لاح يف
 اوبلطو ةيزجلاب اوقأ نإو ؛مهتَبراَحُم لاَح يف نالَح كيدو ؛مُهَلاَأ فأ مَتْغئَو

 ح
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 .ج :نم ةطقاس )١(

 .ثالئلا خلا نم نامكإلاو ءلضألا ني ةطتاس )٢(

 .ثالثلا عضللا ن نم لامكإلا بلضألا نم ةطقاس )٣(

 .ثالثلا خملا نم لامكإلا .لضألا ¡ نم ةطقاس «هتعيب ؤ مهنيد ىَلَع هيفبب» )٤)

 .«نيملشفلا اولتق ذق اوئاك ادإ» ج ؤب :يف )٥(

 .هللا رمأ امك» ج ؤب :يف )٦(

 ةيضابإلا مها نم ىلع ذزليل يفكت زاجلا هذَهَو .ج .ب :نم لامكإلاو "لضألا نم ةطقاس )٧(

 اهئات مت هت ةرابعلا هذه نإف , ديدشلا فسألل .عا .عازكلاق خالللا هيفلاخم ¡ نم نولتت مهئأب

 لتق نم ,صيجفنلا دفئلل ضوعتت نأ نود رضاحلا انتفؤ ىنإ ىداذْفبْلاو ێناتشرهشلا نع نع

 ثخبلا يف ةيملا ةيجهنملا دفي الفت اذكه تلقن امئإق ؤهريَغَو ةرهز يبأك رضلا باك

 .ةباتكلا يف ةئعوضؤملاو



 )٨( داهجلا يف بان 7

 لاخ يف .مهُيراَرَد ىتش الو مهلاومأ مغ الو ء'مهنم لبف نامألاو ح
 ؟ . ۔ ٩ ۔ ٠ ,ءا ۔٠ ٠ ٦ ٨0

 . مهياقإ ط لجي الَو مهاسن حاكن لجن ال ا مهنِراَرَذ يبَسَو هلاومأ ةمينَع همميِن

 ؛ةيزجلا اؤطغأو احلض اوزاض ادو ءاوملشُي ىئَح نيمي كلم الو .جيوزتب
 ُ . ۔ ٩15 ؟ د .- إ 2 ه ٩ ۔ . ۔س؟ .؟ و, ]. ٥,۔

 جيوزت لجي الو حلصلا دغب ءابس لجي الَو جيوزتب باتكلا لهأ ءاسن لح
 .مهيامإ

 .المج تاقرشملا مزح ةللا نأل ؛مهئاسن جيوزت لجي الف شوججمْلا امأو
 اطغإؤ "[ ا 2 )او] ملا ئ جيوزتلا باتكلا لغأ ءات ::- . ١ مث

 نزول وهو اَقَحْلا

 6هههْيِراَرَد ئبَس ت اڵَو مهئاسن جم جيوزت لجي اق بَرَعْلا نم نات لا ةذبَع امأو

 54 ورغ الو رخآلا هيلي الو هلي ك ےروئم ر : ال ييا آ اوثيدق { : :ىلاعت هلوقل كيذ ) ( ١
 ه و ردت ع ةيزجلا اوظمي ح ح بتكلا ات ارتو زا نم َقَحلا َن ند 1 الو هلوسر

 ٢٩[. :ةبرتلا] ؛تيوثظن

 .ج ثب :نم حيجضتلاو «ْمهِلاومَأ» لضألا :يف )٢(
 ..علضلاو رمذتلا ذنم» هد يف ةازَ ؛جيوزئي باتكلا لغأ ءات جيوزت » :ج ب يف )٣(
 .خسنلا ةيقب ةيقب نيم تتفملا .لضألا ني ةطقاس )٤(

 ىّلَع قر ال) :ةق يبنلا لؤقب ب عماجلا يف هيلع لدتشا دقو "هنت ذل نسَحْلا يي بهْذَم اه )٥(

 ًناَكَل برعلا ىلع ازئاَج قاقرتشالا ناك ؤَل» :الاق ننح يبص ةق ىبنلا ز امك .(يبَرَع

 يديأ ىلإ اهُدَرَو ةكَم تف برعلا نم اذخأ تي ذغب مبش 77 ءىش وه امن 1

 ماشلاو هئاؤاتف عوج يف ةيميت نا هاكح امك ةفينح ييأ بذ زهو .مهبس ملو اهلهأ
 ؛مهفافزش اقزيشا زاوج ىلع ةئألا زوهمج زوهمج امأ .طوشنملا يف ئيخشرشلا بقذ هيإ يرقلا يف

 بمذَم نم ةم زوهشتلا مو .ذمخأؤ ديدجلا يف نمناشلاو ركيات ةميلا بهذم وهف

 ,قلطصملا ينب يي ةي يبنلا لغفيز ةيآلا مومغغب ءالؤه لدتسا ةيضابإلا ةقينَح يبأ

 رَظني) .ةيهففلا تافئصمْلا يف ةروهشم ةلأنملاو ةذزلا لهأ لاتق يف ؤ ةباخشلا لغيبؤ
 ۔ملشش ىلع يونلا خزش (٢/٤٢٢)۔ ةيميت نبا رالشإلا خيش دنع ذتزملا ماكخأ

 .((١٧/١٥٤)۔ نييلالا ةضؤر (١/٦١٥)۔ ةنؤذممْلا )٢٧/١١(



 .تت
 يف لوخدلا الإ ذه الَو ةحلاصم مهنم لبقي الو ام يهنير د ىّلَع اووَقُي

 كلذ لبق نم نم َناَك ذمو ،َةءارَب :. لون َدْغَب] او مهفا برض ؤ .

 دإ امأ مهلاومأ مَتْغَت بزحلا ولاخ يف "دهملا مهنم لبف

 وات عبمج .زاتأي مهيتإ لخ نمم ذغؤ ملو ؛مهئازنأ "مئغ مل ملسلا
 بَس الَو ىش يش مهيام هأ نم لجي مل ابزح اوئوكَي مل اِإ مهريَغَو كرشلا لغأ

 م ىّلَع مهي مهجيوزت لحت الو .عبسلا ةَعيِنَْلا مهلام أ وأ يف ناك ابزح اوئاك ادو

 .لاح

 باح نق كف عتتما زناف ءهني جرخ اميف لوحألا ىلإ ىعن ذنزملاو
 ةنيد لد نم» :هلوقل ؛هلوشزَو ةللا لحأ ام الإ هنم لجي الو روخ
 راقصلا هدلول ةلامَق نزملا تام اًدإَو كلد ىوب امَع تفێؤَو 6'‘؛ههولتفاق

 هلام نإَق املشش ناك ثيح ةئام َناَك نو ،ياديزا "[رلاخ] يف اوذلؤ نيذلا

 راد يف مُهَنَلَحَو زاَمِص 7 تتامو ملشش ؤمهَو هدلب يف اوئاك نيذلا هلول

 .«مهقاتغأ ....لوحلا امإ الإ» :ج ثب يف )١(
 .ثالثلا حتلا نم نامكإلاو ءلضألا ني ةلاش هدهلا .ىإ ...لوزن دغت» :هلؤق نم )٢(

 .ج ،بق لضألا :يف ةّراَولا «قرشت» لدب .د :ةّخشُتلا نم ؛منذته انزتخا )٣(

 املو سابع نبا ,قيرط نم هيفل باذعب بذعي ال باب :داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )٤(
 زعل مكح يف با :دودخلا باتك ؛نتشلا يف ةؤاد وأو ٢٠١٧(6 :مقر )٥٩/١١

 مقر )٥٦٣/٥. ةبيتق يبأ ناو ٢٥٥٢(. مقر )١ ٢٨٦٢. ذمخاأز ٤٣٥٢(. :مقر )٤/ ٢٢٢.

 مقز )0١٠٤/٧ ليناتئلاو .نسَح حيجص :لاقو ١٤٥٨(. مقر )٥٩/٤، ىزذيزنلاو [
 هَجَوْخأَو ٢٥٣٥(6 مقر )٨٤٨/٢. ةجام تاو ٤٤٧٥( مقر )0٣٢٧/١٠ نامح ناو ٤٠٩

 ىيقَهنَْلاَو ١٠٨(. مقر )0١١٣/٣ ىينطئرادلاق ٨٤٣(. مقر ٤١٢0ص) دوؤاَجلا نبا : :اضيأ
 ١٦٥٩٧(. مقر )0١٩٥/٨

 .ثالئلا خضلا نم لامكإلا .لألا ني ةطقاس )٥(



 داهجلا يف بان )٨(

 7 يك
 يف لامو كرشلا راد يف لاَمَو بزحلا 'ا[راد] يف لام هل ناك ن .مالشإلا

 دلب نم لامو بزحلا دلب نم هدلول بزحلا دلب ني ُهَلاَمَق :مالشإلا دالب

 لأل هلاَمَق هل ثراو الَو تاق ذو .مالتشإلا دلب نم راغصلا هدلول مالسإلا

 هلهأ الو و ةَمل شملا هنَجؤَز ه ةثرت الو نيملششْلا .3 لفأ نم هنيد

 .'ةَنسلا هب ثءاَج ام ىلع "كرشملاو ملسملا ثراوت ال هل ؛َنومملشُمْلا

 .ثالئلا حتلا نم لامكلاو لضألا ني ةطتام )١(
 .ثالئلا خملا ن نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(

 اذإ ذئزملا لام نإ :ليقؤ» :ةرابملا هذه . عضزتلا اذه يف ىرخألا ثالثلا عفشلا يف ثدز )٣(
 تاذايز نم اهنأ اننظِل شماقلا يف الإ اهتابثإ ذر ملق هتبارق ىنإ غذنت ترا هل نكي مل

 كرشملاو ملشملا ثزاوتي ال ةنأل» ؛امهضفَب نامك نيتلمج نيب ةمحفم هك ؛خاشلا
 .ءُهْنُسلا هي ثاَج ام ىلعو

 لباقل زيل» :ةت هللا لوسز لاق :لاق هج نع هيبأ نع بيعش ن وفع ثيدح ىلإ ؤيشُي )٤(
 ىقنلا تش «ائيش لتاقلا ثرت الَو ءهبلإ سانلا برف ةئري ترا هل نكي مت نإق ايش

 ٤٥٦٤(. مقر )0١٨٩/٤ ةؤاد وبأ اضيأ هجَرْش رغأو ٠( :مقر ٦/٠٢٢)۔ ىربكلا



(٩( 
 ملعلاو نآزقلا ميلغت يف باب

.. 
 اانا .

 3 . روخلا
5 2 

×٢×     
 ٠و .

 كيلب ماق نإو ،‘اووَمقَك سانلا غيمجَج ت نإ نآرقلا ولا عت

 مل ملَعَتَي مل يدنلا ناك اذإ ابي ممَُقَي مل نَمَع رجأ '»ضغبلا مق ةي ْمَلَو 77

 ال ام ىّلَع مدقت ةَي ملو ضارقلا نم ائيش 7 َلَو مارحلا نم ائيش بكتزت

 مَل م "[اك] اذإ كيلب ماق نم اقب هب هب مقي مل نمَع رمَع طقسي امْنِإَو ءهل زوجي

 عست ال ام َريَغ ،ةعيرشلا لفقت يف َكيَد امنإو © كلهج ةع هفتا اغب ما ذق م

 .هب لَمَعْل رت الو ،ةبوگز الو ،ةلهَج

 هللاب ناميإلاو ،'ثةلهَج غ ال هنع ءابشألا فت ىلاعت هللا ةقرغم كلذكو

 امو ةيتي دمَحُم هلوش ةَقرغَمَو هنع هب "اوغاج امو هلشزق هبتكَو هتكئالمو

 نم ثرقَت ئزخألا سراملا نم اددع نأ الإ "يوبنو ينآرق حلطصم ومو إةمغنلا رفك ينغي )١(
 .صاغع» :لامعتسا هنم الدب ارضن .ليقثلا 7 هلا نم هلم . ي ام ج . ب ]ةفلطاَع هلا 7

 عالطالا ةلقو ةذيازلا ةقلاعلا ةيمك ببسب ئأ الإ يللطشالا ين ةعاشش ال 7
 تيد ثنئيب ذ ذو ٬ةريبكْلا ه بكترم ش رب نوڵلرن ةيضابإلا نأ شرادملا ِ ذه نتئظ يزخثلاو

 .ةَسازذلا منت يف الماك

 ۔«ب» نم نيغِضؤملا يف ثتطقت «ضغبلا» ؛٢٦)

 .ثالئلا خشلا نم نامخإلاو لضألا ني ةطقاس ()
 .اهلهج :د .ج ٤ب :يف ١ ٤

 .ثالثلا خشلا نم حيجضتلاز ناب» .لضألا يف )٥(



 )١( مذبثاو نآزشنا ميلثت يف باب ٢٣٢

 الو رانلاو ةنجلاو باسحلا ثغبلاؤ باقعلاو باوئلاَو ،هللا نغ هب َءاَج
 « ٠ ه ۔آ٦ ٢١ .. ۔اث١۔ا؛ ۔

 .بجي هب ناميإلاو هيف كشلا الو ‘كلذ نم نيش در غَسَت

 اذإف ۔'"[اهب] لمعلاب تبي مل ام ةلمجلاب زق اذإ ضيارقلا اذأ لهج غش
 ءوضؤلا لهج عت هنأ كيدو ،كيَذ لهج ةغشست مل اهب لمعلا هيلع بجَجَو

 لهجا ةغني ملةلنلا فو رخ نكنل ن رثخت م اع ةالصلاب لما

 هَئراَهَط هيلع ضقني ام ك مث رهطت اديق كاَلَصلاو ةراهطلا هيَلَعَو .""[
 رذعي ًذغي مل هط تسق ذَقَو م '"اؤُأ ؤأ ءوضؤ ريعب ىلَص ن .يذب ز زد مل

 مل ام اهلهج هعسي ةالصلا كِلَذَكَو ،'[يلَد] ه هبوكر ؤ لهَج ةغتي ةغس تي مَلَو كلذب

 ءاهلامكب اهيلصي نأ هيَلَعَو ،اهكرت هغسي مل اثفولا رضح ادإَق ،ثفولا رضخ

 .يذب زذغُي ملو كيد لهج هغتب م اهثفَو تومي ىتح "![] ل نإ نق
 .ةلبيلا لبفتشي ذأ الإ ةغس مل ةالصلا ترضح اإَق كاهلهج هعسي ةلقلاو

 أ هغَسَي مل ةالصلا ترَضَح ذ .اهلهج هعسي "ةرهاطلا ويَغ بايلا شلو

 لهجب رذعي هيلَع ىئَصِي ام كيلَذَكَو 0“[رذغ نم اًلي] ةسجن بايثب يلص
 ةالصلا هيف ا" وُجت ال ام ريع ىلع يلصي نأ ةغس م ةالصلا ةازأ اذإف كيذ

 .ثالثلا خنُنلا نم حيجضئلاو «اهيف» :لضألا يف )١(

 نم ةلعتاس» لدب «لضأآلا يف ثتيل» :انلقو .لضألا يف ثتيآو "ثالثلا خشلا نم ةتبن )٢(

 .حييضؤتلا يف ةايز يليغث اهئكن ،اهنود نم مهفُي ىئغملا نأل «لضألا

 .د ج :نم حيجضئلاو 3«» :ب يفو لضألا يف )٣(

 .لضألا يف ثيلو ثالئلا خسنلا نم ةتبثم )٤(

 ۔«...ثرضح اذإف زظخت ام» .اللا حتلا يف )٥(

 .بتنألا ةئال ثالثلا خشلا يف ام اتنبئأو لعفي :لضألا يف )١(

 .هةالضلا دنع ةرهاطلا بايلا شنلؤ» ج ؤب :يف )٧(

 .د "ب :نم ثنفلاؤ .جو لضألا يف ثتيل» رذغ نم الإو )٨(
 .هزوجَت ام» ب :يف )٩(
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 يف

 .يذ هغسي م "[هبف] وج الو ةالصلا هب هل ثبي الام ريغ ىلع ىلص ذإ

 رزحا يلَحْلاَو مزحلا سابللا نم هيف زوجي ال امب ىلص ادإ كيمو

 الو .يذ لهج هعست هعست ال هيوگز دئعو بكري مل ام "اهلهج ةعست لاجولل

 اهفئارَق نيم ةالصلا هب هب عضت ام كلذكو قحلا كرتي رغي الَو هبوگؤي رذع
 لصي مَلَق ثقولا رضح نإَق ،ثفونا رضخێو لصي مل ام عست اهدي ات

 نآرقلا نم ملعي م ؤ تيذكو غم منو تلذب زذغي م ؤينبني ام "!ىلع)
 "إ[هيف] غ ئزجي اَمْنِإَو 4ةءارَق رع “[ىلَص] اذإ هعسي مل ةالصلا ترَضَحَو ائيش

 .ةكرت ةغَسِي ال امم ،لمَعْلا نم يمي حأ لبي مل ام اهب ضغبلا مايق

 ذ هاقلا هيف بجت ام كلمب لت مَل ام "اهلهج ةعست ةاكزلا كلذكو

 هقجتشش ىإ هعفدو هب لَمَعْلاَو ةمْلِ هيَلَعَو "يد كرت هعسي مل هيلع تبج

 رهش ثقو رضح ادف رهشلا رضخ مل ام "[ةلهَج] هعسي مايصلاو

 هَكرَتَو كيلَد لهج نإَق ،ةئؤص ز الوبق حبجضص لقاع غلا لك غ مل َناضَ
 مَلَو تي ُهْعَسَت مل ةَموَص ديفي اه "تير نإو غسن مَلَو كلذب زَذغِي مل
 .كيب زذَع

 .حتلا ةيقب نيم ينملاو ءلضألا نيم ةطقاس )١(
 .ج ٤ب :نم ةطقاس (٢)

 .حملا ة ةيقب نم ثبلاو .لضألا نم تطقس )٣(

 .عمشلا ةيقت نم ثبنهلاؤ لضألا [ نم تطقس )٤(
 .ىتْغَمْل حيضؤت يف ةدايز اهتابثإ يفو لضألا ةزات يف ذججوُت الو ثالثلا خشلا ن نم ةنكم

 .ج :نم تطقس )٦(

 .ج :نم ةطقاس 2َكِلَذ كرت .. .ىإ ...لتب مل ام» :هلق نم )٧(
 ثالثلا خملا ن نم لامكإلا لضألا ن نم تطقس )٨(
 .«بِيكَر ؤه نإو » ج ،ب :يف )٩(

 



 )١( ملبئا نآزقنا ميلعت بف تان : ٢٥

- ٦ 

 .جَحلا"ارهش هش يف الام ََلَم 5 هَمزْل'"[هيَلع بج 2 جو]'' )إ جحلا َكِلَذَكَو

 زذغُي مل صو ; ملو جحي ملو تومي ىتح لعف مل نإف ،هكرَت ةعست الو

 الو هشبل الَو هلكأ هل زوجي ال ام لك بايا ةمزل جحلا يف لخد ادإَق كيلب

 نإو .مارجلا نم همزل ام ةمزَلَو كيد هغعتيت م َلَعَق نإف هب لقلا الو هلغ

 .كلذ ةغست هعست م ًاَو 8'٨إ[هجَح 7 تت مِتَي مل ج + أا ضْاَرَفي و تأ م

 عبمج نم "![ زآ] ةلعف ؤ هلكأ وأ هبرش ةللا هللا مرَح ام ك كيمو

 كيد نم ايش : م ام ضغبلا هب ماق ا ُهمَلْع : نمل غياؤق يراحَمْلا

 زذغُي ملو هغسِي مل "ايش بير نإف ]هل روُجَي ال يذلا

 مدق دقي ام ام اهتمرح لهج ةعسب هعست تي اهؤامدو , سانلا لام أ َكِلَذَكَو

 :ا ه هش هغي مل رذع زا لهجب َكِلَذ ؤ نم ائيش لعف نإَق 8َكِلَذ م نم ءيش

 .كلذب

 هتقرْغَ لهج ةعست للا مرَح امو ريزنخلا ُمخَلَو مذلا ةئيَمْلا كيلَذَكَو

 ذغُي مل ةغسَي مل "يد نم اميش بيز ذف .كيد ني ائيش بقري مل ام

 .ج :نم تّطقَس )١(

 .ثالثلا سلا نم لامكلاو لضألا نم تطقس )٢(

 .«رهشأ» :ثالئلا خلا يف )٣(

 .ححلا ضئارف نم ائيش وني مل نإؤ» دايز :ب يف )٤(
 .ثالثلا خسئلا نم لامكإلا لضألا نم تطقس )٥(
 .ثالثلا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم تطقس )٦(

 (٧) .كيذ ه هْفَسَت م ائيَش» : :ج يفؤ» .. ..هعَسَت مل تيد ئ نم ائيش : :ب يف ....

 )٨( .ج :نم تطقس
 .ج :نم تّطقَس كيد ني ايش بيز ذإف» :ةلؤَق )٩(
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 نق ةيالو الو يلع اڵلَو لهجي هللا مزح ام بير نم ةي ةيالو هعست الَو )يذب

 .مْلِع الَو لهَجب "![هيع] ةللا ضرتفا ام كرت

 هب ُلَدَنشي ام اََه يفق كل ثفضَو يلاك وهَق ة هلهج م غتن ناك ام لُكَو

 ضغبلا هب ماَق ادإ باتكلاو"اةعيرشلا"اهج هعسي . :ليق امنو "هريغ ىّلَع

 أ كامارَح لَحَتشا وأ اًضرَق ةرت ؤأ الطاب بي نف كرتي ؤأ بقري مَل ام

 '"[لمَعْلا] كيد ىلع هئالو ةغَسي الو ؤزذغُي همل ملع وأ لهجب الالح مزح

 نمو مليلا الو لهجلا ىلَع ىّلَع هئياَلَو زوجُجَت الو “"[نغفلا] َكِلَذ ةئم ميلع نم

 اذه نأل] ؛امَلغ اوئوكَي [نأو رململا ميلت] سانلا ىلَع نإ :َليِق اَذَه لجأ

 .تقزي ؤأ كرتي مل ام رين امنإ هنل ؛هب ْلَمَعْلا سانلا ىّلَع ام

 "“‘عرشلا لقنو راكخألاو ثيراوملا "[يِف ضيارقلا ميلعت كيو

 ر ر ؤأ رتشلا لطت مل ام كلكلا نع ضغبلا لفن هيف ئزجي .عدبلا نخم قحَمَو

 77 مهئيِفكَتَو ىتؤَمْلا لشو غهَل عبصا ريغ تيد نإف ٨ .لمعلا

 .«كيلَذب هتفرغَ» : 3 يف )١(

 .ىتغَمْلا حيضؤت يف ةدايز اهتابثإ يفو .لضألا ةزابع يف دَجوُت الو ٬ثاللا خشلا نم ةنَبفَه )٢(

 .ءزت» :ج يف )٣(

 .ةعيرشلا لقن» :ثالثلا خسنلا يف )٤(
 .ثالثلا خسلا نم حيجضلاو .مل ام» :لضألا يف )٥(

 .ب :ةّشتلا نم ثبنغلاؤ .لضألا نم تطقس )٦١(
 .ثالئلا خملا نم ثبثفلاق .لضألا نم تطقس )٧(

 ثالثلا خشلا نم نامكلاو .لضألا [ نم تطقس ةلا ةرابملا هذَه (ه)
 .اللا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم تطقس ةلماك ةرابملا هذه )٩(

 .«عبارشلا» :ج يف )١٠(



 )٩( رمنبثاو نآزقنا ميبغت يف بان .:. ٢٧

 _- رف
 مل مهضغب ماق اذو "ا[اوزق] سانلا غيمجج هَكَر هر ز مهئازاوشو ""[مهِتَلَع

 نق ،اوَقَك ِهنَلَع اولصي مَلَو هوُئَقدَف تيَمْلا ١ اوؤَضَح ح اموق نأ ؤَلو ،اوؤُمكَي

 ماق اق ثيغ نم الإ هتيذب اوزغ , هنلَع اولَصُي ملو هوئِفذَي مَلَو هوكرت

 مُقَي مل نمع طقس سائلا ضغب هب

 و ۔ م ۔

 هب ماق ا ةياَِكْلا ىلع كِلَد ءةعاَمَجْلا ةاَلَصَو "ةماقإلاو نادلا كيذ

 "هةرت نإف أةعامَجْلا الص لطعت مل ام نيقابلا نع طقس سانلا نم ,ضغبلا
 ةعمجلا ال ،اورَقَكَو كلذب اوردغ مل ؤ"[سائلا غيمج] 'ةغامَجْلا ة

 انلا مل راصنألا لهأ اهي ماق ام مزال ضرق "راصنألا يف بجت ثيخ

 .ثالثلا خملا نم لامكإلا .لضألا نم تطقس

 .ثالثلا خشلا نم نامكلاو .لضألا نم تّطقت

 رتغش نوكتس اهنال نثمْلا يف اهنب ملؤ ءاوزقَ» دايز لضأ يف

 .هةنشلاؤ» ةدايز :ب يف

 .ثالئلا خملا ن نم يجشلا «تكرت» ِلضألا يف

 .ج :نم تطقس
 .ثالئلا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم تطقس

 ءازضم ولَعَج :عيؤملا اوزضصْمَو راصنأ عدجلا هروكلا :زصملاو كراضنألا دجا :زيلا

 وح اهبف ماقث ةزوك لك بعلا ال يف زضملا :ثيللا لاق ءارضي راض :ناكملا رصمو
 طارتشا ؤ ِءاَمَلْلا ُازآ ثذذعَت ذقو .ٍةفيِلَخْلِل ةرماؤم ريغ نم ثاقدضلاؤ فلا اهيف متف

 نا ىكحو "يرونلا بهذم وهو 5ةبيضابإڵلاؤ ثاتخألا هطرتشاق ءةعُمْجْلا ةالص ةحص يف رضملا

 ل) :ثيد ؛يمْحئلاَو .نيريس نئاو يربلا نضَحلاو يبلاط يبأ ن ; يِلَع نغ ةوخن روننمْلا
 ,قازؤلاذبغو ٥٤٠٥(. مقز )١٧٩/٣. ىقلا ةجر .عماج ر رضي يف الإ قيرشت د الو ةعمج

 نإ» :لاق سابع نبا ثيدح ؛ةلبائخلاز ةيماشلا ةيكلاملا هطرتشي ملو ٥١٧٧(6 مقز ٦٨/٢ ١.

 ؛ننزخبْلا نم اناوج سيقلا ردبغ ردجشق يف ةت هللا لوس , دجشت يف ةعمج دغب تغمججم ةعمج لؤأ

 تافيرعتلا نم ةعومجم اوُمُذَق نيطرتشفلا نأ الإ ٨٤٣(. مقز .٣/٤١٤)۔ يرانلا يجض

 ك :هنع ةياور يف يفن .هلهأ هدجاشتق بأ غش َُسَي ال ام ه رطضملا نأ تشوي يي نَع يورف ؛رضيلي

 = ٧قاشأؤ ثعب اهن ةذلب ك :ةقينَح يبأ نغ .ةوذُحْلا م ميقيو ماكحألا ُذَنَنُي ٍضاقؤ زيمأ هت عيؤت
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 َعُمُجْلا هيف بجت ة يذلا دلبلا يف اميقم َناَك نَمَو .كيب اودعي مل ثرت ؤ

 نق رذغ نم الإ رذ رذغي ال هنإ ا '[روهقم ذم الوز ضيرم الو رفاسم ريغ ميقم وُهَو

 م َلِثُس هنأ سابع نبا نع يوز ذَقَو "٨و ي هنإ :ليق ذَقَق عتج تالت يذ كرت

 .'هرانلا يف ةئإ» :لاق 'ههئإ :ليقف ةَعاَمَج الو ةَعمْجْلا يلَصُي ال َناَك لججَر نع

 ؛رضمْلا فيرْغَت يف ةيضاإلا تلتخاز .ثداوحلا يف ه هنإ غجزُي ملاعو 6مياقَمْلا عفتل لازو =

 يف نورخآلا عشوت 9 : باطحلا ن زمغ اهرصَم يتلا عبشلا راصنألا هنأ ىلإ بهذت ممرو

 ازاحنُم ُناَكَمْلا نوكن نأ :هئَنِمَو .ريفلا ي قرزالا هزبتغا يذلا ىتغتلا ةبشي ةبش ام لمشتل هفيرغت

 هريغ ىنإ هودغ ن ايلاغ مهجيازح ءاضق يف هلهأ ماتخ ال .يذ ريغو ندمو ىرق ني هيف امب
 مجحلا )٤!٢٢(٨ ۔ رصم :ةئام ,برقلا نانبل :رظْن) نآلا لمقلا هيلع يلا وه اذهو ؛نيكاتألا نيم
 - بذهملا خ زش غومجملا ((٢/٠٤)۔ ييخرشلل طوشلا 6(١/٠٢)۔ ةعمجلا ةالص يف ةقفلا

 .((١/٩٥١)۔ دهتجملا ةنادب «(٤/٢٣١٢)۔ ينغملا (٢/٧٥)۔ زاكذجشإلا )٥٠٥/٤(.

 رغألا ثالثلا خملا نم امهاتتبنأو ءلضألا نم ةطقاس )١(

 هفلي نسحلا يبأ ةجح عو .ةيضابإلا دنع ززقم وه امم ةمغنلا ؤفك هب ذوضفملا )٢(

 هبلق ة ىلع هللا عبط اهب انؤاهت عمجم تالت رت نم :لاق ةمي هللا نوش نأ : :يرمضلا ردغَجْلا ييأ

 دؤاد وبأو (. ٧ مقر )٤٦٤/٣. ذمخأز (ه٣٥ مقز )٤٧٩/١. ةبيش يبأ نا هجَرْخأ»

 مقز )٨٨/٢٣.© ئناتئلاق نسح :لاقو ٥٠٠) مقر )٣٧٣/٢. يزذمرتلاق ١٠٥٢(. مقز )٧/١ ٢٧.

 ئناربطلاو ٠( مقز )0١٧٥/٣ ىلغ وأو ١١٢٥(( مقز )0٢٥٧/١ ةا ناو ٩

 ريش .7 حيجض : :لاقو ١٠٣٤( مقز )٤١٥/١، ميكاَحْلاَو ٩١٥(. مقر )٣٦٥/٢٢.

 ,ضرق ة نأش نأل ؛ناكشإ اذَه يفز» : :يملاشلا ماتإلا ناق ٥٣٦٦( مقر )٧٢/٣. ىيِتهيبْلاو

 زَت يف نكت مآ إ ةدحا ه ة مب ةقر ,ات كين ذأ , نيعلا

-
 
 ہ

 .بت مل اذإ ه هنم أربت تيب لذغ هك

 لصخ ذ ذ امِل ؛انَمَو ىلاعت هنم 5 امهريغ نو ةعمجْلا ةالضب اخ كلذ نأب ناجو

 .ةئاسملا دغب ببنب هتشمل :0 ةئملا ً نم اهينإ يغشلاب

 زم ةغمْجْلا كرات نأ ىلغ ةلالد هبف يلف بنذلا ةبومغ وه امنإ بلقلا ىلع غ ؛بطلاف :اضيأو
 ۔«ضاخْلا باقيلا اهب قوغ ائالئ اهكرت اذإ ةنأ هيف ام ةياغ ناب ؛ثالهي ال, نيتزف ؤأ ةذجاؤ

 .((٧٥٢/د)۔ خ خراغملا : زَظْنْي)

 .ثالثلا خشلا ن نم خيجشنتلاو ة هذل ليمتف» : لضألا يف )٣(

 يبأ نباو :!٢٦٠٦(. :مقز )٣٦٧/١ ب بيجي الف هاذنلا ذ مشن نمين ءاج ام باب .يمر ا ةرخأ (٤)

 ٣٤٩٤). :مقز )٣٤٤/١ بجيف يدانفلا عمض اذإ :لاق نم .هفئصن ين ةبيش

 



(١٠) . 
: 

  

 نأ نمؤم لُك ىلع) ءطشقناب نيماؤق اوئوكي نأ نينمؤملا هللا رمأ ذقو
 نێذلالا رأ .مهيفنأ ىع وتو هلل ءادهش [طشقناب مايقلاب هلل عون
 ""[اماَع] كيد ةللا بَجْوَأ ام ىلع ىحلاب ةداهشلاب "مايقلا مهِيَلَعَق َنييرفآلاو
 ٨[5 :بازحالا] "ه مهقذِص نَع َبقدْنَصلا َلَتَتَإ» :هيؤق م مُهُئَرذَف غلبت ثيح

 لك دالو رو نل َني» :ىلاعت ةلل اق 6هقذص نع قداصلا نأي وهف
41 
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 .هب لقي داوف رَصْبَو عمس ل ناك نم لك نان 4 الوشسم هع ناك كيلأ

 .لغأ هللاو ًلِمَعَو ىتَج امَع اسيت وهف ث اغأ ةللا و ۔١ ۔۔ ج۔ ¡)د۔ ل .۔ ء

 ةضرتفملا ةلمجلاب هبشأ يهو ،ىتفمْلا لامجقال اهنوذب حصت قاتسشلاو ءلضألا يف ثيل )١(
 .اهدوجو ىلع ثالثلا خشلا قافثأل امهاتنثَأ انكلو

 )٢( .«طنتلاب» هدايز :ج يف َ

 اذهلو ةئالئلا خسملا يف ةدوجمؤت اهنكل ءاضي اهنودب ىتغملا يعيو لضألا يف ثسيل ()
 .اديج ىنغم اهتةافإل اهتابثإ ايآ

 .هائيلأائاتع يكل َدَعََر مهِفدِص نَع يقدصلا لتل » بازخألا روش )٤(
 .«هبذك نَع بزاكْلاو» ايز :ج ؤب :يف )٥(

)٦( ةيآلا ٣٦ هن ۔هي كل رتل ام فقاو » :ىناعت هلوق اهئنيادبؤ ،ارشإلا ةروش نم ...4.



(١١( 

 ] ةضوزفقنا ض ضلازفلا نم بجت اه يهف باب

  

  

 رظني الأ عيفن يف ادبم لاح لك يف ضارقلا نم دبعلا ىلع ازاف

 ه و ر وج ال ام مْلَكَتَ اّلَو .'"![ةَل] لجي ال امم عمش عمشت الو .هل لحي ال امم

 ؛ازطشا رْێَغ يف امارح أت الو ،امرَحش بقري 5 ىلع مرَحُمْلا ماَلَكْلا ني

 نلا لَحَأ ثيح ع ني الإ 'ئرفا لام لجي ال هنإف امارح برشت الو

 و :"نهتتا \ ف شفْنألا هب ْتَاَط اَم ؤ ٧ ضاَرَتلا نع ( . لاو ٍةَئراَوُمْلا

 .تالتاعُمْلا يف يرجت يتا قومُحْلا نم قحب بجو

 .ثالثلا خألا ةئؤنع انزتخاو «هيفت يف دبعلا ىلع هضرف بحت اميف» :لضألا يف )١(
 .طقف ج :يف ةدايز «ةلڵا )٢(

 .د "ج نم حيجضلاو ،ُل لج ال اغ الإ غمشت الَو» :ب يفو ءلضألا ني ةطقاس )٣(

 .مزحملا مالكلا نم روجخملاب ملَكَتَي الَو :د ج "ب يف )٤(

 .معأ هنل عتشلا ةني هيلع تقَقثا ام اًنزَتخاَو ،ءارمحت» .لضألا يف )٥(

 .هقحب الإ م مزح اضيأ رفاكلا لاَمَق ُغَعَأ (لضألا) يف امو "مل شش» ة ةدايز :د .ج ٤ب يف )٦١(

 .رفاكَو ماش ن نيب تزاوت الف ثيراوملا ادع ام

 توكت ةلي لطتلاب مكتيت مكتوتآ اوذشسأت ال ًارئماء تيدأ اهماي » :ىلا رزي (٧)

 ٦٩[. :ةاسنلا] ؟ امميحَر مكي َناَك هق َنإ !كشن اولتقت ل الو كنت يات نع ةر

 اوميلت الو فت بيلط نع ءاضأ ات الإ هبخآ لاق ني خئرنال لجي الَو» :ةخ ىبنلا لزقل )٨(
 كَرذَتسمْلا يف مكاَحْلا ُءاور «ضغبت باقر مضف برضت اًراَفُك يغب نم اوغجزت الو

ٍ 

۔(٨١٣ :مقر )١٧١/١ مملا باتك ؛نيحيجضلا ىلع



 )١١( ةضوزثننا ضنازفلا نب بجت ام يف باب . ٤١
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 ؤأ ؛ناصخإ دغب ىنز ؤأ مالسإلا نع اذيزاب الإ وينش ا ائرغا ة لجي الو

 جيوزتب الإ ةأرما حم حزق لجي الو “ اائاوذُغَو الظ ادُمَعَت ٌدُمَعَت سفت رقي سفن لق

 مل ام ةل ثراصق '"كالشإلا هوجلؤ نم اَهَكَلَم هجو يأ ىَكَع .مي ركلي ؤأ

 "‘[نجي الو]ث؛تاقرشملا حاكن زوجي ال "[انذنع يَد] ْنإَق ؛ةئرشش نكت

 لهأ ءاي نم تاتضخملاب جيوزئلاب هللا لحأ ام الإ نيمي كلم الو جيوزتب

 ٧. ماَرَح مُهؤ ؤاَسِنَف ابزح اوئاَك اذ . ةريملشمْلل اْلِس اونا اذإ '‘»باتكلا

 دم دغب ةادتزا [ ا دب انز : .ثالت ىتخإي الإ !رش ا يرما ة د لحت اله : : ةه يبنلا لوقي )١)

 , : ل ثاب ؛تايذلا باتك ةؤاذ وبأ هاؤز ٬هب لتقي قَح رقب ,رسفت رق ؤ 3 ل

 ائب ائِك "نێَحيحصلا ىلع كزرذت شملا ي كاَحْلاَو ٤٥٠٤). :مقر )٢٩٠/٤ مذلا يف وفقلاب

 ٨٠٦٨(. :مقر )٣٩٠/٤ دودخلا

 بع مثتإق مهنم أ تكتم ان زآ ميدن ملَعاَلإ ٥ًةولئَح مهفل مه ميلو » :ةقنت عيوقل )٢(

 :العو لَج هلوق [٧۔ ٥ :نوُئيؤملا] > َتوداَمْلَا مه ه كلأ كلد ك تتآ نم نمق ٠ كبموثم

 نآ مي هآرو ات مك لأو ْمكبَع رقا بتك مكنتت . تآ ثكتم ام الإ هآتتلآ رم ثتحختناو»

 ٦٢٤[. :ةاسنلا] ؛..تبحسم رع يمحت مكلت باوت

 .د ج :يف ةدايز !اتئم هو ٥ب نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس (٣)

 كتبعل ولو و ٍةكر ةكرشم نت َح ةيزم ةلو ك نموي ح ندكرُمْلآ اوحنت الو { :ىلَلاعَت هلوقل )٤)
 "ن

 1 راتأ لإ ةوغذي كهتؤأ مكج وو درشم نمتيَع نموم ةمل اونمؤي قح >
 ح ۔ ,ه. ؟ے2۔ .ح

 ۔[١٢٢ :ةرقبلا] 4 َدوكَدَتي مُهَنَمل رياني ۔هياع تو و هنذإب ٍةَضَقَمْلاَو ةنجلا لإ اوت شاو

 .ج ٤ب نيم نامكلاو ،د ِلضألا نم ةطقاس )٥(

 تتَصتنَأَو ق لح مكماَملََو كل زج تكلا اوئوأ نيلأ ماَعلَو تنلا كن لأ ميلا » كج هلوقل )٦(

 يجهنم َريَع يصخش َنهَروجَل مكومتيتاع تإ مكلبق ني بتكل اثوأ بلأ نم تصقف تملأ نم
 ٥[. :ةدئاملا] 4 تريك ن ةيآلا يف وهو ُهلَمَع ظبَح ذ دك نتيإلاي زُمُكَي نمو و ناَدْحَ ىزخَتُم الو

 نب ةبثغ نن هللادبع نن هللا ديبغؤ ربيفلا نب ديعس بهذم وهو .ةيضابإلا يأز زمه اذه )٧(

 ان نأ يعفاشلا ةقيبح وبأو كلام ققئاؤ» :ربلادبع را لاقو .رتنألا نب ز ةوزغو دوغشت

 زاكذيشالا) ءاسنلا ولا لجأ نم يذ نوهركي مهنأ الإ .كالح بزحلا راق يف تايبزْلا
 يف امك اضيأ ةلبائحلا بذ كيذ ىلإق )٢٦٦/٤(6 مألا )٢١٩/٢(. ةنؤذملا (ع٥/٧٩) ۔

 )٢٠٥/٦((. عبزمملا ضززلا ةيشاحو )٥٠٠/١( ينغملا



  

 ندبلا يف سمَعَو ،سأزلا يف سمَع :نتش ؤشع ناتنإلا يفق
 دأو .قاتنيشالاو َضمضَمْلاَو ءرغشلا قزق ؛سأزلا ي يتاوللا
 غش فئثتو .رفاظألا ملق :ندبلا يف يتاوللا .كاوسلاو براشلا

 ۔'ةمموْكَم ءاسنللو لجزلل ناتِخْلاَو ءةتاعلا قلَحَو نيّلنإلا

 ةذِع ةقوفح تامظنم اهيف ٹّلحَدَتَ ؛ثيردخلا رضقْلا يف عياق ي لكشب ثزيثأ نأسمْلا هذه )١(

 ملاعلا لود فيصلا اذه م مق تَلغاَقَت قو ،يقوُمُحلِل اكاهتنا ةناهإ ةأرملا ناتخ ثربتغا

 بك ف اضيأ ةراقم ةلأسملاو ءايمشز هات عنمب مهفب رمأ يذلا ذحلا ىنإ يمالسإلا

 بقن :لوألا أؤقلا :راوأ ىلع ناتخلا ركح يف اوفلتخا ثيح ; اميدق ِءاََقْفلا

 قَح يف ةئش ناتخلا نأ ىلإ : :دمحأ نع ةئاؤرو هةيينفاشلا ذنع اش ةجو ومو ةيكيامْلاؤ

 ىلع ةدلب لمأ عمتج عمتجا ولق ىالشإلا رئاعش نيو ةرطفلا نم ؤُهَو .ربحاؤب شنو ,لاجرلا

 دنعو ،ةيِكيامْلا ذئع عل قَح يف بوذن مهو . .ناذألا اور ت ؤل امك ةمامإلا مهت مُهَبَراَح هيكرت

 هنإ :ةيِفَنحْلا دنع رلؤق يفز ،ةئشب تلو ةك اهئات ربتعي ةياور يف ةلبانحلاو قْيََِحْلا

 اهل سابع ننا ثيدحب ةينشلل اولدتساو .حنم :آ .ثبلا يف ؤَكلَذَك نهقَح يف ةئش ةس

 س شفد :اغوفزم ةريره ييأ ثيدحب «ءاتلل ة ةَمْركَم لاجرل ةش اتخْلا» :اغوزم

 رف قو .برالا صقو راقظألا ميلقتو طبإلا فن فئتو ادخيشالاؤ .ناتخلا :ةرطفلا

 بوجؤلا رمََع ىلع لذي امي .ابجاو يد زيلو كريغ براشلا صقي ه ثيدحلا يف نالا

ضف ىلع اشاق عزشلاب انجاو ني مل َاذينا دخلا نم هزج عطق ناتخلا نأ تي



 )١٢( ناضنإلا نتش يه تاب 9 ,

 ءاجنتسالا ناتخلا انأف 6"طياملاو لؤبلا ني "[ءاملاب] ُاَجنيسالاو
 .ضئارَقْلاب َكِلَذ '"اوُقَحْلأ

 ء
 ٠. ٠

 :ةيكلاملا ني ز نوئخش لؤق ىضتفُم هو لباحلا ةيفاشلا بذ :ينائلا لوقلا .راقلظألا ۔

 اتيز مث » :ىناعت هلؤقب بوجؤلي اولدتساو .ءاتلاو لاَجَرلا ىلع بحا ناتخلا نآ ىلإ

 ه : هللا لوسر لاق :لاق ههجو ةرْيَرُه يأ ثيدخ يف ءاج ذق "هاميِنَح يتإ ًةَلِم ه غأ ةا نأ كلإ

 رن ةت ميهاربإ عابثاب اننأ مودقلاب ة ةنس َنيناَمَت نبا وهو ةت ييلا ميهاربإ َنتَتخا»

 ك ا :كلذك ثيدحلا يف ةز .ائعزش نم اكف اهلعفي َناَك يتلا ر و لا كلت لغفب

 ىلجأ نم ةزؤعلا فشك زاج امل اباو نكي مل ؤ ناتخلا نألو :اولاق «نبتخاو رفكلا رعش

 راع ني ناتخلا نأ كلذك بوجمؤلا ةلدأ نمو ؛مارَح اممهالِكَو اهي ناملا ظن زاَج املو

 نلا بجو ناناتخلا ىقتلا اًدإ» : ه هلزق يفز . :مهرامش رث رباس ابجاو ناَكَف "نيملا

 ىلع ةلألا نمو ۔لججؤلاق اهتلازإ بجَجَوَف ةلضف ةاته آلو ؛ئبَتْخَي نك ءاسنلا نأ ىلغ ليلد

 .اهتلازإ بِجَتق ةالصلا ة ةحص غنو ةساجنلا شخت غبخت ةلقلا عاقب نأ بوجولا

 نزقلا اذهو هةيضانإلا يأر وش ببجاؤب لو ءاتلا قح يف ةموك هنأ .ثيللا لوقل
 قح يف ةموك ؛يلاجزلا ىلع باو ناتخلا نأ وهو ءييغملا يف ةمادق نا هلع ض
 نيبلاطلا ةناعإ )٤٠٥/١(6 ةلدأو ئمالشإلا هقفلا :رظني) .نهيلع ربجاؤب زيلو ءاسنل

 )١٧٤/٤(.

 .ثالثلا حتنلا نم نامكلاو لضألا ن ةطقاس )١(

 يف سع ؛زناننإلا يف نتش رشع هت هللا لوشز :لاق لط ةريره يبأ نع غيبزلا مامإلا ىور ()

 اوشلا براشلا ش . قزق سأزلا يف ف يتاللاف دجلا يف شف سأزلا

 اذخٍتسإلا راطألا ميلقتو نطب تئثت دسلا يف يتالا .قاشنبشالاو ةضَمْضقْلاَو

 كلذك ؛اؤزَو ٧١٩(0 :مقز -. )١ ( با ،عيبؤلا ذئشش .ءاَجنيشالاو ناَتْخْلاَو

 ني ذخألا يف ةئشلا با : .ةراهطلا باك {ظفْللا يف رفالتخا م عق ىزبمكلا ننشلا يف ىقنلا

 ٧٠٥(. :مقر )١٤٩/١ راقظألا

 .«َقَحْلَأ» : :حتلا ةق ٍةيِقَب يف )٣(
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 .يغملاو""ؤضعلاق ىهطلا "اهناو شخت ةالضلا يف يارلاو
 قثوا :تاولص شف ةالصلا يف نَتشلا .رْجَقْلا ةالصو ،َرخآلا ءاملاو

 ةاَلَصَو كنيديا ةاَلَصَو رْجَقْلا ة ةالص لتق ناَتَعَكَرَو يبرغملا دغب ناَتَعَكَرَو

 ةالص نأ رع ،ضياَرَقْلاي َرفحْلأ ذ ذف .ةزانجلا "رثول ةالض اث "

 .قايسلل بتنألا ةنال ؛غسلا ةيقب نم ثبنملاو .«ضنارق» .لضألا يف )١(
 ۔كاَلَصَوه دايز :ج ‘ب يف )٢(

 نؤق اهينب نم ةيلقعو ةلف ةيأب هيلع لئاو ةبجاو ةئش رنولا نأ نشكا يبأ بهذم )٢(
 هللا مُكداز» :ةلق لاقو .«مكِامغأ ىلع مكَل ةدايز ةسداض ةالصب مكتالص ةللا متخ» :ةق يبنلا

 رێز نب رباج ليسارم ني) «و ةالص يهو ىتئلا رمح نيم مُكَل زي يهو ةتدات ةالص
 .(يبطئراذلاو دمخأ ئ ٍةفلَْخُم ظافلأب يوز (٩١؟ :مقر )٨٣/١ عيبلا رماتإلا د دئشش يف
 يێئاد ىلغ نم لوزلا يف ةبوثملا ىرجُ اَمارْجَأو .اهلغيب رمأ ةلق هنأ ةيلقعلا ةلدألا نيو
 ل ,ضزَقلا رئاظن ىلع ةئاعَكَر ثعضؤ ذقو .تاتجالا نم اهئأو .عوط ةقرافم اهئأ ملعل
 تيِضأ ذقو ةرخآلا ءايلا ةالص دغب نم ُهرَكَ ام تفزلا نم هل ةرفآو فتلا راقم ىلع
 )٣٥٦/١((. ۔ ٌيويسبلا نتسَحْلا ييأ غماج) .مكحلا يف هب رنجال ضرق ةفاضإك ءامملا ىلإ
 نم رتكألا ىنإ ةتس وبأ هبسن 5مهريَعَو بوبح ن دمحمو ريز ن رياج نؤق ؤه اذَعَو
 ةلناشمناق ضزقلاو بجاولا نيت ; نوقرفي تائخألا نأ الإ ة ةفينَح يبأ نؤق وهو .ةيضابإلا
 .اضيأ ربموجمؤلاب نولئاقلا ةيِضاتإلا غمهارجم ىرج ذقؤ لوضألا يف ةروهشم



 )١٢( ةالضلا ,ضئارف يف باب 0 ٤٥

 كي٦ 7

 يشلا هححصو دمح وئأ زاتخاؤ ذؤم ةئش ؤمه امنإف بجا زيغ هنإ :لاق نم مهنمو =

 :ىناعت هلؤقب هبوجؤ مدب وناقلا جتخا .ةيكلاملاو ةيماشلا هنعو ةيضابإلا نم زياع

 ال ىطسولا ذإ ؛[٨٣٢ :ةرقبلا] يتيت هي اومر طضؤلا ةوتسعلاَو توتلا لَع اولظفلع»
 نيقش نيب يه ذإ ةطونم اهئيمشنو اذغ اميل اتش ذذغ اهلبق ناك اذإ الإ نوكت

 ةلإ ال نأ ةداهش ىتإ مهغذا» : :نقتا ىلإ هتعب امل هلد لبج نب ذاعمل ةق هلؤقبو ننتوتشش
 ةللا نأ مهنيعت وباج مه نإق لوسرو هدع اًدَمَحُم نأو يرت ال هدخ هنلا الإ

 .رئؤلا ركذي مذو ءِةليَلَ رت لك ين تاولص سمح مهيَلَع ضرتفا

 مكدغَ دغب ةمأ الو .يدنف ين د ال سالا اهأ , :عاقولا ةُجَح ةجح يف الثف لاق هنأ يرز اميَو

 اهب ةبيط مكياونأ ةاكز اوذآو .مُكتفمَح 7 77 شوو .مُكَيَر ةللا اودْبغاق

 .مُكْبَر ةَنَج اولُغْذَت مكروأ ةالو اويأ .مكنشنآ

 نأ ىلع لذي مكف اولضؤد :هلوق 6دتاوَلض ضفخ مهيلع ضرتفا ةللا نإ» :هلفق
 .سمح ضيارقلا

 يفؤئ الج هئأ» :كلام اطوش يفز ةريس مايأب الخ هتافو لبق ذاغش ثغب ناكو :نابح تا لاق

 تاعكر ينامت ىلصف ناضمر يف مهب ماق المي هئأ» :وزو ءينلا نم ةاعم مدقن نأ لبق

 مكيلع بتكي نأ ثيد :لاق هولأسف ؛مهيلإ جرخي ملف ةَباقلا نم ةووظتنا م رتوو
 يَلَع َنُه تالَ» :لاق امي هنأ يزو 6هريجتلا ىلع زنوب ناك لجن هنآ» :زمغ نا نعا هزئولا
 ةلحاؤلا ىلع اهالص ةلق يبنلا نأ يوز امبو هزنولاق " ماتق :اوطت مكل َنُهَو ةضيرف
 .ةَلفائلا ىلع ساقُتق

 هذه هدنم وفت ملو غن يه ةدايزلا نأ ىأز نمف .ةضراعتملا ثيداحألا : :عهفاليخا ببَشسَو
 تلت حُجَر ةروهشملا ةتباثلا ثيداحألا كلتل ةخيات نوكت نأ اهب لنت ةو ةوق ثيداحألا

 7 نول نذي ال ةئأ» ءار زشإلا ثيدح يف ىلامعَت هلق نم تبت ةئإَف اضيأو تيداخألا
 شيل بسلاو رهظأ ناصفثلا يف وه ناك ذإو ااهنم ضقني الو اهي ا ال ةنأ هرهاظ

 ىلإ سخلا ىلع ةدايزلا تضقفا يتلا رابخألا هذه وف ةدنع تغلب نم و .شلا هلُخذَت

 ال ةايزلا نأ ىري نمي ناك نإ امْيِس ال ةدايزلا هذه ىنإ ريصملا ي لمعلا بجوت ةؤ
 .ةفينح ييأ ,يأر نم اذه سيل نك ءاًمغشَن بجوت
 مت هئأ قحلاو ؟ال وأ ةرافكلا ههزْلتَو وُمْكَي له كرات يف زهظت فالخلا رمتو :ةتس وبأ لاق

 = اذه ىلَعَو يصاقلا هب ؤوضفتْلا 5يِضاتإلا هب ربعي امك ةمغنلا رق الإ هرفك حأ لق



 يويسبلا رصتخم ر ٦

 ىلع بحت '[يهو ،اهب] مُمَي مل نمع ارجأ ضغبلا "[اهب] ماق اذإ ةانجلا
 .لفت نتش "انزكذ ام ريغ ةالصلا نتش ني يقب امو ضغبلا يف ةبامكلا
 .ميت هبو هيلغ الإ ىتبث الو هب الإ ةالصلا موقت ال يذلا :ضرقلاو

  

 تق رثولا بوجن نأ ريه :يحرشلا لوقيف ثاتخألا امأ يمياج يف نشخلا وبأ ض -
 رئاسب هئبثز طخئو هداج وفك ال اذهلف ؛نيْلا ملع بجوم ريغ لمقلل ربجوش ليلب
 هيف رائآلا نم اوزَكَد امك تاولص سمّحخف ضرقلا امأ .اقلطم اضزق ىت الف 5تابوتُكَمْلا
 نم رذقلا اذهب اهنم يفتكن ةليوط ةلأسملا ٧انذنع رهاظ تابجاولاو ضرقلا نيت قزقلاو
 يف هلوقل !رثونا ةينس نسحلا يبأ بهذم ىضتقم 6نيِفلَتْحَمْلا ةلأ ركُحْلا يف فالتخإلا

 لع رئزأ ةنأ خيعت ثح امهب ذخؤي ال ناكيبعلا ناق اقب جتخا يلا يداعألا
 دهتجملا ةباذب) .نيثدَحُمْلا روهمج ذنع ةلحاؤلا ىلع ةمي يبنلا ةالص تبت ذو 6هةَلحازلا

 )٢٨٥/١(« ۔ ئيخزشلل طوشنتلا ء(٤/٢٠٢) ۔ لاقلا جراعم (١/٨٧)۔ ديصتفملا ةياهن

 ۔ ينغملا ۔(٤/١١) بذهملا غزش عومجملا )٢٩٤/١(( ۔ يويسبلا نسحلا يبأ غيماج

 )١٤٦/٢((.
 .ج ،ب :نم ثبنفلاو ،«كيلب» :د .لضألا يف )١(

 .ثالثلا خلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٢(

 .ههؤد دد .ج يفز هي نت :ب يف ٣(
 .ثالثلا خملا نم حيجضتلا «ضنازفلاؤ» :لضألا يف )٤(

 تن ال ام) يهو زييك ةف اهيع ىنبنا يبلا ةمهملا ةيلوصألا داوقلا نم ةداقل قيبطت اذه )٥(

 اطوؤش نولوألا عض امنإ .اهقالطإ ىلغ ثستيل يهو بجاو زه هب الإ بيدلا
 .نيمسي يقني هب الإ بازلا يي ال امف 6اهقيبطل

 ثتيل هذهف .يناوم ءايلاو يبابشأ برجؤلا طورش ب الإ برجملا ميت ال ام ١
 .لؤخلا هيلع لوحت ىئَح هام رقاقنإ نع فلكملا كاسفإم ؛رقافثاب ةبجاو

 اًضْنَأ ميقي اهو .لغب الإ امات بجاولا َلَعْف نأ ةداغ زأ اغرش ز الفَع نكف ال ام ۔ ٢

 عوفؤلاكو يوخن مطفِل رذن اذإ هوضؤنا يف ديلا رشك فلكف رودقمب ييل اع ا
 دوهنجم ذن ةداقلا نغ جراخ اذهف .يذ رخن هرهظ يف سنيل زذمت اذإ دوجلاو
 َ .مهضغت دنع تاللا يدمآلا ىكحو .نيتلوضألا



 )١٢( ةالضلا ضئازق يه بان ٧

 شب {َراهطلاو ةينلاو تقولاب ملا ؛ :لاصخ عبشب لَمَعْلا لض

 لابقتسا ةالصلل ثاَصئالاو ،ةرهاطلا ةعقبلا ىلَع ةالصلاو ةرهاطلا بايئلا
 مارحإلا ةريبكت :ةالصلا يي "شئارقلاو .هب الإ ةالصلا ميت ال اذهف هلبقلا

 ةالصلا يف ا ام .ذوُعقْلاَو دوجسلاو غوفلاؤ اتلا لاح يف ءارقلاو
 ىَلَع :7 ناذلاو نتش وهف "اهضرف ترَكَذ امَدْعَت عيفاملا هذه ه ""[رْئَغ] يف

 قالّصلا يف ةءارقلا ئ ةئش ةداعتسالا ، ةنس يجلا نش ةماقإلاو ةيافكلا

 ةنس دوجشلا يفو ميظعلا يبَر ناحبس :‘لوُقَي عوقؤلا يف ةئش خبشلا

 يرذي الو ةساجن ةئناضأ يزلا بؤللا عبمج لشغ ي .- زوذقم وهام ۔ ب =

 .نيمي اضيأ يقني اذهو .اهت ةالصلل ءوضؤلاؤ ،اهقينزم
 زقني مل ؛قاقئاب بحاو اذهو ةالضلب ةيلاو ءوضؤلاك ٌلِتتسُم صن هباجيإ يف َدَرَو ام أ

 .ةيتآلا عبشلا لاصخلا يف لما اهَددَعَو تالخ هيف خأ ن نَع

 ضفنت لاق يلا وهو ؛عازنلا عضوت زمه اذهو ليش ليلد هصوضُخب هيف ذرت م ام ۔ ب
 .اغبت هلعف بجو نق ابا هيمس ال :هيف ءاملعلا

 حلا ماع هجي ىرثلا علب امل :ناق ٌيرذُحْلا ديمعت ييأ ثيدح ةدعاقلا هذه ىلع ةلدألا نمو

 باتك ،يذمرَئلا ةجرخأ .نوغمجأ انرَطفأَق رطملاب انرتأف قؤذَعْلا ءاقل اتنا نارهظلا وم

 .حيجص نَسَح ثيدح اذه :لاقو ٦٨٤( :مقر )١٩٨/٤ داهجلا

 ىئخ رطفلاب الإ ميت ال۔ بحاو هو داهجلا ناك امل نكلو ؛حابم رفاسملا مياضليل طلا

 الإ بالا م متي ز ال ام نأل ؛اباؤ ؤطينلا زاصق .راطفإلاب ةي يبنلا م مهتأ داهجلا ىلع اؤؤَقَت

 ىلع هلا نلوضأ (١/٨٢)۔ ةلهج ةيقفلا م غتن ال يذلا هيلا نوضأ .َظْنْي) .بجا هق هب

 ۔((١/٢٢١) ديلل ماكخإلا )١٠٦/١(( ثيدحلا لهأ جهنم
 .«ضرَقْلاؤ» :رثاتلا غن يف )١(

 .ثالثلا ختألا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٢(

 .ءةضرَف» :خمُتلا ةق ةيقب ىف )٣(

 .«يِهَو» ؛ثالئلا سلا يف وف (٤)



 ٤٨
 يويسبلا رصتخم

 ٢ رت ض

 ءيذب رمأ هت هللا لوشز نأ "![يوز] هنأل ؛ىلغألا يئر ةاحبش :لوقت

 دوجسلاو عوئزلي ؤييكتلاو ،ةئُس ذمَحْلا ل اتبَرَو هدمح نميل هللا [ عمس : .نق

 ،ّضزق :ليقو «"اةئش لوقلا رتكأ ثايجتلاو ةالصلا يف نَتُس دوملا مايلا
 .ةحزش غيئنَو هركذ لوطي يسفن غباؤت د اهلو ةنس ميِلسَتلاَ .ملأ هللا

  

 ؛ثيداخألا عم فلؤملا بأد وه اذكَمَو ٥ثالئلا خسل ةتبنملا زابلا 6لاقي» لضألا يف )١(

 ۔{لاقي» زيو .يرد مدْخَتست

 امل» :اق هلقت يبثلا نع سابع نا نع رهن ن ريامجم نع ةيبغ يأ نع غيبؤلا مامإلا ىور )٢(
 كنر سآ جبَع» لزت املق مكعوكُر ين اقولَعا :لاق 4 ييلا َكَيَر مساي خبََت» نرت

 يف ةؤاق وب اوز 6(٢؟٠٢ :مقر )٩٨/١ ۔ عيبؤلا دنشش «مُكِدوُجش يف اموُلَعجا :لاق ؛نَلا

 ٨٦٩(٨ :مقر )٣٢٤/١ ءدوجشَو عوكر يي لجزلا لوقي اه باب :ةالصلا باتك هيت

 ٨٨٧(٨ :مقر )٢٨٧/١ دوُجشلاؤ عوقؤلا يف ف حيشلا ثاب :ةالصلا ةماقإ باتك ةَجاَم نا

 يف ىئتهيَْلاَو ء(٨١٨ :مقر )٢٢٥/١ تالشلا يف توملا باب ؛ةالصلا باتك يف ماخلا

 ةمنرُخ ناو ٢٣٨٨(( :مقز )٨٦/٦٢ عوقؤلا يف لؤقلا باب ةالصلا باتك ،ىزبكْلا نتشلا

 ةميزخ نا ةحُحَصَو .يبهذلا هقفاوو ةداشإلا حيجص :مِكاَحلا لاقو ٦٠٠(0 :مقر ا «

 امك ةبراغملاو ةقراشملا ذنع ةبجاو اهنأ بهذملا رفأ الإو فلؤملا نمز ىإ كيذ لعل )٢(

 زوهفُجْلاَو :ةتس وبأ لاق .قاحنق .ثيللا بَهْذَم وُهَو .جراعملا يف ىئملاثلا ماقإلا هامكَح
 ةياكح نأ حاو ليعامشإ يشلا هركذ امَك ۔ ىلوألا ن نو ةضيرقلا يه ةيناثلا نأ ىلع
 ةتاذ يف دش نبا نم ء هلقت ىَلَع ايزجج تاك رالشإلا دعاوق ء هباتك يف ه وه ليجعامشإ خي .لا

 ينائلاؤ ةش نزألا دهشتلا نإ .ئِعِفاشلا لاق ذقف : :ىرخألا بياَذمْلا ةم ةبأ ل لع امأؤ .دهتجملا

 .دوجشلاب ةكرت ربجيو بحاو نؤألا :دمخأ ناقو .ناتنس :كلاق ةنينح وأ لاقو "بجاو

 )١٣٦/١(٨ دهتجملا ةياب )٦١/٥(( راقملا .زظن) .هيرب ةالضلا لطبت نق يناثلا
 .((٢/٠٣٤)۔ ينغملا (١/٦٨٤)۔ زاگذتسإلا



)١٤( 
 ءوضؤناَو ةينلاو تقوناب ملعلا يف باب

  

 ةالصلا كرت زذغُي ملو .ي ا مل ناسنإلا ىلع بَجَو فول َرَضَح اذ

 اهياذأل مايقلاو اهئايثِإ هيلع بَجَو تقولاب ملعلا ت تبت اَدإَق اتوت ىئَح

.اهل 7 اهيِإ مايلو ةالصلا لغفل ةيلا داقيغاو اهارق



  

 نێَدَيْلا لسغو هجولا لشَغَو ةينلاو 5ؤهاطلا غاَمْلا :ةراهطلا يف ضزَقْلاَو

 ز :ءوضلا يف ننسلاو . '"ريَمَذَقْ َدَقْلا '[نشغ]و سألا حشقَو قيارمْلا ىلإ

 حنمو قاقنيسالا ةضمضملا نندَيل 7 ءوضولا 7 هللا مش ١

 .ءوضلا د دودح ِلَهَق ؤ 0‘[ىأ ء هب ناك اَِ] ء ءاجنتسالا نينذألا

 كائالَت هَدَي َلَسَغَو هفلا مشا َرَكَد مت ئ ِةيِنب ةالصلا دَصَق 'عوضؤلا دارأ ا

 '“[ائالَئ] ۔۔ %. َقَشْنَتشاَو .[اائ] ضمْضَمَتَف ًادَب م مت ،ىذأ هب َناَك نإ ىجَجنَتشا مث

 كائالَئ قفارملا ىتإ هيدي مث 5ائالت '"[نُؤألا ل نذألا نم] ههجو لسع مث

 ىلإ ُهَمَدَق َلَسَغَو .ائاَت هنذأ حق َّ مث .انات هَسأَر حَسَمَو 3'هةعياصأ لْلَخَو

 .بهذملا يف لمعلا هيلع يزلا وهو "ثالئلا خشلا ةيقب نم تبنملا .لضألا نم تطقس )١(

 .«نێبغملا ىلإ» دايز :ب يف )٢(

 .ثالثلا خشلا نم ثغلا .لضألا ن ني ةطقاس )٣(

 .«ةالصلا» : :ب يف )٤)

 .ثالثلا خملا نم تبثملا .لضألا ن نم ةطقاس )٥)

 .ثالئلا خسنلا نم ثبثفلاؤ .لضألا نم ةطقاس )٦(

 .ثالثلا خشلا ن نم ثغلا .لضألا ني ةطقاس )١(

 ئش هب ذرت م انال عباصألا زيبخت نال ؛نتمْلا يف اهنب ملو ««االَئ» دايز .لضألا يف )٨(

.ثالثلا خشلا يف ىف َءاَج اه تذَمَتغاَق .خالا إ إَطخ نم كيذ نأ بلاغلاو



 ٥١ ةزاهلملا يف بان (١هر

 هنأ ذل هللا لوشز نع وز اميل ؛هيمذق نيماتو ةعياض للَحيو ءانا نيبعكلا
 لنو» :ةت لاقو "رات نم ريماسمب َلَتَعث نأ لبق مكعباصأ اوُلَلَخ» :لاق

 :لاق هئأ "وبع َيوزو "هراتلا ني بيقارعلل ٌلنَوَو راَتلا نم مادملا نوُطل

 .لمشلا ةيحل للَحْبَو "هةيماح ازات ىرت ال اهلَعَل املا ممُكنيغ اوبرش

 بحتس د نكل ءوضولا دوذخ يفف ةيحللا تَسِئَلَ هتيحل لْلَخُي نأ ُتَحَتشَُْو

  

 )١( سابع ننا نع ءضزقو ءوضؤلا باذآ بات ءهدئشُم يف غيبؤلا ظفللا اذهب ةَجَرخَأ )٥٤/١
 :مقز ٩٠(( نيقتقلا لش دبوجؤ با :تازاهطلا باتك يبطئَراذلا اورَو .

 )٩٥/١. أ نيب للحيو أضزتي ةمي هللا لوشز نا :لاق انط ةياغ نع (؟ :مقز
 لو ؛رائلاب امهنيب ىاع ةللا ْلْلَحُي ال مكيباصأ نيت اولْلَخ :لوقن هيبع ثُلذنو ,.

 نم الَسزم ؛نيلجزلا لش بات :ةزاهطلا باتك ءففئصمْلا يف قازرلا دبعو 6رائلا نم
 هراب ةللا اَهَنَلَسُي نأ لبق امي كعباصأ اوْنَح» :ظفل نسَحْلا وشيردخ )٢٢/١ :مقر ٦٧(

 نشَحْلا نَع الَسزُم .عباصألا ليلخت باب :تازاهطلا باتك هفئضُم يف ةبي يي ناو

 يذ )١٩/١ :مقر ٩٥(.

 )٢( سابع ننا نغ هضزقو ءوضولا بادآ باب يدنش يف غيبزلا ظفللا اذهب هجرخأ )٥٤/١
 :مقز ٩٢( انهلاب نيلجرلا لغ بوجؤ بات .ةراهطلا باتك ملشش ُءاوَرَو )٢١٤/١

 :مقر ٢ ( وضؤلا اوبس :لاقف ةرهطملا نم نوُئِضوَتي اموق ىأز هنأ دد ةريره يبأ نع

 يف ائزشأ امك ينطزاذلاز .هراتلا نم بيقارقل لو» :لوي هق ميقلا ابأ ثغمس ينإف
 ل :دارملاو دقلا رخؤم مظع زمه !بقعا غنج :ُباَقغَأْلاَو .ةلبق يذلا ثيدحلا

 .اهلشغ يف نيرصقملا باقغألا باخحضأل

 .خلإ ... لاق هئأ هج هنع وزو :ب يف )٣(
 ءاملا مكنيعأ اوبرشأق مئاوت اذإ» :ظفلب دقن ةريره يبأ نع سؤقزفلا يف ىئمننذلا هجرخأ )٤(

 ٩!١٠٦(٨ :مقز )٦٥/١ ٢ «ناَطئشلا سيرازم اهنإف مئيرنآ اوضفنت الو ءءهضؤلا نم

 لت ةقغض ذكَوُي امب ثيدحلا داقن هيف مُلَكَ ثيدحلاو ء(١/٣٠٢) ِءاقَعضلا يف نابح نا

 غن هئأب مها ثيێخ ؤي اطلا ريبع ننب يرَتْخبْلا قيرط نم هدوزؤي همضؤب اومَكَح

 ٩٠٢(. مقر )٣٠٣/٦. ةيجشلا ةليلشلا يف اغوضؤق ىنابلألا هربتغا اذهلو ،تيداخألا

 قن يف ,لاذتغإلا نازيم ٦/ ٥٥٧ لاجرلا ءافعض يف لياكلا 0٢٥١٤ لامكلا يذهت :زظني)
 ٢/٦٢(. لاَجَرلا
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 اًذإ» :لجرل لاق ةلي هللا لوس ر نأ يوز اميل ,قاشنتسالا يف غلابو .'[تلَذ]

 .'"هامئاَص نوكت نأ ال غيبأت تفقنتس قشنتسا

 ىلغ '"![امْهَنِطاَبَو اممُمَرِهاَظ] هنذأ حم حتفت ،َذَك ؤُم ءوضولا يي َتِلَذَق ذكةش

 .هب ليق "ا[ذق] ام

 تايح هللا تعب ؛هليغَي مل اًعضؤَم ءوضؤلا دودح نم كرت نم :ليقز
 ىتح ،'“[ءوضؤلا 3 نم كرت ام [عيضؤق] َنغَدْلَي و بو هتشهنَت بر راقَعَو

 ءامب أضوتي ر الو ءارياَط ُءامْلا توكت نأ دعب َدْعَب كِلَذَو . ٠ سانلا نيب يضقي

 .ثالثلا ختتلا ني ثٹبثملاق .لضألا نم ةطقاس )١(

 ن طيقل لاق ةلت يبنلا نَع سابع نبا نع ودش يف بيبخ نب نب غييؤلا د ظفللا اهب ةجَرْحَأ )٢(

 )١/ 30٥٤ يضرو هوشضؤلا باذآ باب ءاممِياَص نوكت نا الإ غيب اف تقتنتشا اإ» :ةربص

 َرَكَذَق ةلهو ييلا ىتأ هئأ هيبأ نع ةربَص نب طيقل نب ; رصاع نع نع ميكاخلا هجرخأو ٩٢(٠ :مقز

 نوكت نآ الإ غلابق تققنتنا اق .عباصألا , لْلَعَو وضؤلا غبشأ» : :ةم ىئبثلا هل لاقف ءايشأ

 قازؤلا دبعو ٢. ٥٢٣ ٥٢٥( :مقر )٢٤٧/١ نيحيحصلا ىلع كرذَتشفْلا ءاممئاَص

 ١٧٨٧٩( مقز )٢١١/٤، دمخأو ٨٤( مقر )١٨/١. ةبيش يبأ ناو ٧٩(6 مقر )0٢٦/١

 ،خيجص نسح :لاقو ٧٨٨( مقر )0١٥٥/٣ يذيزنلاَو ١٤٢(. مقر )٠٢٥/١ ةؤاد وبا

 مقر )٠٢٦٨/٣ نابح او ٤٤٨(، مقر ۔١/٣٥١) ةجام نباو ١١٤(0 مقز )٧٩/١. يئاسنلاو

 &(١ه٠٥ :مقر )٧٨/١. ةميزخ نبا :اضيأ هجرخأو ٢٣٩(. مقز )٥٥١/١ يقهنتْلاو ٠٠٧(

 يفو ٤٨٦٢(6 مقر \؟٩١/٦١) ريبكلا يف ذ زازبلا ٨٠(٨ مقر ۔١٢ص) دوزاَجْلا ناو
 ٧٤٤٦(. مقر )٢٦٠/٧. طتسؤألا

 .ىتمل بتنألا ةثال ؛د "ج نم تبثملا ءاهتلطابو اهرهاظ» :(ب)ق "لضألا يف )٢(
 .ثالثلا [ےنز ني ةدايز )٤(

 .ج ؤ٤ب نم ثبثفلاو ،د نمو .لضألا ن ني ةطقاس )٥(

 .ج ب ني لامكإلا «؛هرضؤلا نم» د يفو .يلضألا نم تطقس )٦(

 .ربحلا اده يرز نم ثحب اميِف ذأ مل (٧)



 )١٥( ةراهُطلا يف باب . ٥٢

 6'"[هيف] تيله ذق امم هريغ الَو ءوضؤلاب لمغتشُش الو رفاضُ ءامب الو ۔سجت

 ءاملا رَع يشي ةراهطلا زوجت الو ؛مهتتنآب الو نيكرشملا ءامب أضوتي الو
 . ٠ ٠ِ رم مسر ر م س رر . . . .؟

 اروُهط ام ءامَسآ َنماَكزنأو» هباتك يف ةللا ةركذ يذلا قلطملا '"[رهاطلا] ٢4"

 .ثالئلا خسنلا نم ثبثملاو لضألا ني ةطقاس )١(

 .هرهاطلا قلطملا :ج يفو ؤب .رم ثبلاو اد نيو ضألا ني ةطقاس )٢(

 ةت نمانَرأو ديََعَي ىدي بت فن عئرلا ليأ يآارمَو» ةنماك نهو ناقرفلا روش )٣(

 رهاطلا ىتغمب وه له «روهطلا» ةظفل لؤخ ءاملعلا دنع ِءازآلا يف ةدَعت ةم « وهلت آم

 خضت يلاثلابو رهطملا ىتغمب وه مأ 6يلاوخألا لُك يي ازهَطُم نوكي الأ يبغي كيو
 اذجاؤ اذه اًنئيدَح ناكو فلا بنك يف ُاَهقْقلا امهَرَكَد نايأر يلاوخألا لك يف هب ةزاهطلي

 ضورئتلؤ إرهَطمْلا ىئغَمِب روهطلا نأب لومي يا يناثلا قيرقلا اهب جتخا يتلا ديازلا نم
 :اه لُك يف نيقيرقلا دنتشش زاجيإي

 يكحو ،هباحضأ ضغبو ةينح رئأ مامإلا لوقلا اذه ىلإ عد :رهاطلا ىتغمب روهطلا ١.
 اوجتحاو هغللا لغأ ضقغتبؤ ةؤاذ نئاؤ مصألا ركب يبأو نايفسو يِرضبْلا نسحلا نغ اضيأ

 :هوجؤ ةذجي كيذل

 نكي من اذإ لغفلاو مزال وهو رهَط ني رلوغف نزو ىلع روهطلا نأ وهو :ةمللا ةهج نم !
 ناك اف كجض نم كوُخضو ؛مات نم مؤت :مهلوقك ايذَعَ هنم لوفلا نكي م ايذَعتُم
 .برض نم بوؤض 6َلََق نيم لوق :مهلؤقك يذ هنم لوقلاف ايذَعَتم
 ةّنَضَو ٨ا١٢ ثانإلا) ؟الوُمَطااَرَع مجثَر مُهَمَسَر» :ىلاعت هللا لاق ذقق دهاوشلا ةهج نم ب

 .هب رهطتي ام كانه نكي م نإ زوهَط هئأب
 :زيرج لاق

 .رهاط :انعم زوهط نهُفيِر ايانئلا باذع ابظلا نم ديغ لامألا حجز ىنإ
 ىح 5ذمخأو ىيجفاشلاو لاق ةمألا يأزلا اذه ىلإ بذ ذقو :رهَطُمْلا ىغب رهطلا - ٢

 الو ءاملاب ٌسَتْخم روهط تفض نأ ىلع ةعيرشو ةغل ةئألا تعمجأؤ» :برعلا نبا اق
 نأ ىلغ ليلذ نذأ ءاملا ىلع يذب مههزاصتفا ناكف ةرهاط يهو تاغياملا رئاس ىلإ ىذغت

 َ :اهنم ةلدأ ةعومجمب اضيأ ءالؤه لدتسا دقو ،زهَطْلا وه روهطلا
 ؛مشالا ءاطلا حنفي زوهطلاف ءازوهَط رهاط لُك زيلو زهاط روهط ك هةعللا ةهج نم ١
 = يرابنألا نا ةلاق هغللا يف ثفرؤغملا ؤمه اذَهَو ردصملا مضلابؤ ،ُوقْلاو وضلا يذو
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 .7 ,هكلست ات ءَمَسلاَن م لزنأ ه نأ َرَت ت ملا » :َلاَقَو ه. ؛ناقرفلا]

 ١٧[ :دعرلا] '")4 ضرلا يف ثك ثكميف سانلا عفنيام اَنأو» . :لاقو ١" :رمزلا] "" ضا

 ال] ؤهاطلا ءامْلاَو ثوشؤلا ه هب وجو .ساجنألل رهطم رياط هلُك كلذ

 ةرهاظ ةساجنلا تناكو كلاح نع ةَريَعَ] هلع بلغ ام الإ "!ائيش همجن

 محم نال ؛؛}"شجن ام يذ "هقوذ ] همعط ؤ هفزع ز هنؤَ يف "[هيلَع

  

 يف ةعَلابُم ةائپ روهطلا نق هرتَعل رهطم ميف يف زهاط ءامشلا نم نفلا ءاملا نأ نيبف =
 .ارط ارهاط نوكي نأ ثضتفا ةغلابملا هذهو رهاط

 تيد نم زيهطلا اهب دارملا عزفلا يف ثةاَج ثيخ روهط ةظفل نأب :عزشلا ةهج ني ۔ : ب

 مكرهطل هآ ءآستا ني مكتتع لزتر» به٤ نرق وهلت آم انيار :ىلاق هلو

 :حيجشضصلا ثيدحلا يف هه ؛ هللا لوسر لاقو 6ىتوألاب دارمل ةرقش ِهذَهَف ٠١[ .نننالا) 4 .هي

 هنأ الؤنو هتراهط نغ ال رخبلا ءام ريهطت نع اولأس مهنأ مولغ 6هؤات روهطلا وه»

 هيف علو اذإ مكدحأ ءانإ زوهط» :ةمي هلوقو ثباوجْلا لصخ من رهطملا روهطلا نم نومهفي
 , ث » :ةت ةلوق ةرهطم :يأ ةريره يبأ ةناب نم ملشش ُاؤز ءابس هليفَت نأ علا

 اهنؤمكي ال ةمألا هذه ثضتخا ةرهطم اهنزكب .رهط ذارملاؤ 6كاروهَطَو ادج ضرآلا
 يبرعلا ننال نآرقلا ماكحأ ٧٠/١. نيازلا ؤخبنا ٨٨/١ ريدقلا حتف زق زق :زظنئ) 6ةرهاط

 ١٢٨/١(. غومجملا ٣ يبطرقلا زييفت ٣

 ۔هب يخي ش ث ِضَكلا ف عبتي ُهكنََت هآ ءامتتلاَرم نأ َهَنَأ نأ ر َرَت متأ » :ا قثاتَتَو قلا ةرورش )١)

 .4 يتنألا ىلوأي ىركزت كيد ى إ املم .ةلت رن اتضت هيتك غبوت مدنأ امن ا

 هتنأ رضي يتك نينألا ف ككتتق سنأ عقيام امأو تج هقج ثكذت ذيزلآ انأل» .دغزلا زوش )٢(
1 

 .4 ًلانألآ

 .ثالئلا خلا نم كيذ دييأت م مو يفيتش طخب لضألا شيا يف تيي )٢(
 .ثالثلا خسئلا نم ثبثغاؤ .ضألا نم ةلعنات نيتفوفغملا نيب ام )٤(
 ثالثلا خضلا نم ثنثغلاؤ .لضألا ن نم ةطقاس )٥(
 يف غيبؤلا هاور ءَتَحِاَر ؤأ ةمعط ؤ ةتون ز زربف ام الإ هجتي ال روهط ؛املا» :ةمي هلؤق ليلدب )٦(
 ةمامأ ييأ نع ىربلا نئسلا يف ف يتنبل (: .مقز ٧١٠١١ يساجت نازع هبش

 ٣(. :مقر )٢٨/١ هنش يف ييبطئزاذلاق ١١٦٠(6 :مقر )٢٦٠/١

 



 ةراهظلا يف تاب )١٥(
 ن ر

 فلتخا دقو .'وهاَطَق قلطم ءام مشا هلع ىرج امو .بلغ بلكلا ىَلَع كيذ

 ذق رلاَح يف راص اذإ ءاملا ۔ ۔'""كلذ ركذن ملو ءاملا فاضأ يف شانلا

 نم هب اولاق امب ةراهط بجوي مكح "هيف تدخأ ارق ءةساَجْنلاي ِهنلَع مح
 لؤألا هيكح ىتنإ جزي ةساجنلا مكح ليرت ام ؤُأ ليش ؤ ثبلا حزت
 ..هرهط ؤخآ ءام نويعلا نم ءاَجَو غ عزف هلك حزن ر اناك اذو .('ارهاط

 .هزاط زهف» :خسنلا ةيقب يف )١(

 عيضاوم بتخبق .ةلص اهنأ حضاوو «يَذ زئذت ملو» ثالثلا يملا ي َ ىف ةرابعلا هذه )٢(

 ان ةقيصب فالخلا ليصفتلا عضاؤمي ةقزت زكْذَي ام اريثك تلؤملا نإَف باتكلا يف ةريَِك

 يف ليق ذقو» «َكِلَذ عيمج نم هين اوُمَلَا ام اتكرَتَو» ء«تالتجخإلا اتكرتو» :ؤخَت د يلعالا

 .باوصلا يه لصألا ةرابع نإف يذل .اذكهو ءُائكرَتَو فالتخالاب تيد
 )٣( .ثالثلا خملا نم حيجضتلاز ،ءةئم تدخأ ادإَف» :لضألا يف `

 .ارهاط لؤألا همكح ىإ غجزي :يأ ؛ج ؤب :نم ةطقاس )٤(
 لضا يف امو ء...اليلق ناك اًإَ» :(ج) يف اشأز «...اليلق ناك اذإ :اماد دايز :د ثب يف )٥(

 .مكحلاو قاسلل بننآ

 ثالئلا خسثلا نم حيجضتلاو 6رهاط» :لضألا يف )٦(



(١٦) 
 ةزاهطلا ضقنب ام ركذ يف باب

  

 ناسنإلا نم جرَع ام لك وه '"[ةالْصلاؤ] ءوضؤلا ة زاهطلا ضئنَ ياو

 نم فاع و ءيق ة وأ ٢) د نم هيف نم جر{خ اَمَو اقلا ىرجم نم هفوَج نم

 ؤأ رلؤت ؤ ءام نم ةبوط ¡ نم جفلا نم جرَح ام لكَو ءوضؤلا ضقن سأزلا
 حير ؤأ ٍةَباَد أ يذ زا يذق أ ةباتَج ؤأ ةرذَع وأ مد أ طِئاَغ وأ "رغي

 .ثالثلا سلا نم لامفإلاو .لْضآلا ني ةطقاس )١(

 تيذكو ةءوضؤلا ضقني ال مفتني ةنا ىذلا نم ءوضؤلا ةداعإ بوججؤ ةيكلاملا ىري ال )٢(

 اندع ونلا :يلات لاقف ةنيدملا لغأ بهذت اأ» : :راكذتشإلا يف زبلادبع با لاق ثثاعؤلا

 نم الإ أضوت ز الو بسلا نم ليي مد الو حبق الو يق الو فاع نيم او ز ال نأ

 تيذَكو .هباحضأ ةعامج هيَلَعَو هبطش يي هلوق اه يز ت زا ربد ذ ؤ كذ ن نم جرخت ثذح

 جراخلا نم ٤ تاذاتغمْلا يف الإ ة هننجع ءوضؤ ؤ الو يي ةوضؤ وال ربدلا نم جخن هَنئِع مألا

 نم اَعُئَو هريغ الو تفو يف ذلا ر ريييت نم ةالصلا اعت ال :كيام لاق .. ..نيجوْحملا نم

 يف وهو اريسي امد هبؤت يف ىأز نمو :كلام لاق .نملا يذملا طئاغلاو رؤبلا ريي

 يف ماد ا داعأ هغارف دغب هآ نإف ةالصلا ث فنأتست هغزنَ ريثكلا ذلا يفز ىضق :اشلا

 ناك ام يمي تيجلا لكأت يجلا ريطلا : زخو ينملاو يذملا غيجؤلاو لؤبلا كلذو فولا
 ةالصلا َدُمَعَت مو ؤذيي منت تفزلا ذغب الإ ة ةشاججثلاب مل مل ن ؛ىلَص نت تفؤلا يف

 )٢٣٠/١. ٣٣٥). زاكذجشإلا هادبأ داعأ ةناّجتلاب

.ثالئلا عنشلا ن نم لامكإلا .لضألا ن ني ةطقاس )٢(



 )١٦١( ةراهملا ضقن ام رك يه اب 0٧

 نم ندبلا نم جرخ ام لكو ةوضؤلا ضنَي كلذ نف وتؤض ؤأ رفزَعْلا ةدا

 هرْيَغ ا ناتنإلا ن نم ةساجنلا نم ندبلا ييف قو امَو ءوضولا ضْنَت ذلا

 اهئامسأ حبفأب "ةرذلاو جوفلا رفف ن نم هب مْلَكَت ام لكو ءءوضؤلا ضقنت
 ْمهَفَذَ ل ةهباتغا ةنا رآ نيملسملا متش متش نم لكو ةغوضؤ ضقتنا ادحأ هب هب تش

 وأ ،قجتشت ال نق نعل ؤأ ءيجت ال نم حبق ة وأ ،ائمؤم َنَعَل ؤأ بذك ؤ

 ةبيغ ؛ةوضؤ ضفن الو .؛غوضؤ ضقتنا روجفلا نم ءيش ز روزي م

 نق {ءوضؤ ضقتنا رلامطألاو باؤذلا نم قحتسي ال نم نَعَل نمو .قفاتمل
 اًدْمَعَته ءاسنلا نانأ رَظَن نمو وض رضت نذإ ريعب سانلا لزانم َلَخَد

 نإف مألا امأو ،ةغوضؤ ضقتنا عورفلا مراَحَمْلا رظن نمو ،ةغءوضؤ ضقتنا

 ءاسنلا ناذأ رظن نم كلذكو .جرفلا الإ ءوضؤلا ضقني ال اهندب ىإ رظنلا

 نمو ،جْقْلا رظني ىح ُغوضؤ ضقني ال لاجرلا َيلاَحْيَو نجَبتَي يتاللا

 ضقا اهجرف رَظَت نمق ةيراَجْلا امأ رشف ضقني ال ييّصلا جزف ىت رَظَت

 هريغ جرف ؤأ ةججزَف شت نأك ًءوضؤلا ضقني اهلك جرووُقل شو 5غوضؤ

 ةساجن سم نمو 5؛ءوضؤ كيد ضقن الف باودلا ن الإ 6'"هغوضؤ ضقن
 .ةتيملا الإ ًهغوضؤ هيلع ضقتني مل ةسباي

 ١ َُلَتخاَو 6'"'ءاًئِتَم الو اًيَح شُخني :ر ر ال َنيؤثلا ناد : :ثيدحلا يِف َءاَج قو

 )١( برقلا ناَسي زظن) ءارجلا ىمستو .تالضف نم ناسنإلا نم جمؤْخَت اف يه ۔)٦٤/١(.
 ةعبزألا بهاذملا دنع زوهشملا وه امك ةيكلاملا دنع عوضؤلا ضقنت ال ةيونعملا ضياَمئلاو

 .ج نم ياس «؛غوضؤ ...ىلإ ...شم نأم» :هلؤق نم )٢(

 قرع باب :لتفلا باتك ءانيم الَو ايح مجني ال ملشملا» ظفتب يراَخبلا هجرخأ ثيدحلا )٣(

 بات «شُجني ال ميشفلا» ملم ذنمو ٢٧٩(6 :مقر )١٠٩/١ شُ{جنَي ال ملسملا نأو بنجلا

 7 ظفل امأ ١( :مقر )٢٨٢/١ سجني ت ال ملششلا نأ " ليلذلا باب : :ضْيَحْلا

 = ريغ نم ذقف «زجنَي ال نيؤملا» ظفنب الإ حاحضلاؤ نتشلا ربثُك نم ثحب اميف ذأ مل



 ٥٨
 يويسبلا رصتخم

 ٦ ر _ ك
 شتم نإ الإ هسم نم غوضؤلا ضقني ال نأ ن يلإ ُبَحأَو ،يلولا تيملا سم يف

 ال ةباد لكو وضؤْلا ضمي د ر ال '}»عفْضلا 'ا[دبكلاؤ] كمسلا م مَذَو . .ىذأ ه هنم

 ثام ام الَو هيف ث تقو ام سجن الو ى ءاهشم نم ةوضؤ ضقنت الف اهن

 هَفزَذ ُلمَقلاَو و لزق ىَّلَع رُقظلاك ريصت ىتَح ضوغبلا ردب س أت الَو .ين
 ُهَئزَدَو ،هَدَسفأ ِاَمْلا وأ ماعطلا يف تاق نإَق ،سجَن مدو ةسجن هئتيَمَو ءشجن مث ,َ

 تاق نو ثيبايتلا يف هب سأب الو افاتنإلا ةشق ادإ ةوضؤلا ضقني سجن

 اهُعضؤت ليغ ةبطر يهو اهيف تاق ذ اهن ع اهي

 نم حفاتس .مد ُلُكَو ،ءوضؤلا ضقني ي "ملحلاو نازتا و '""حمّضلا لام

 7 ةحبذملا قورفلاو جاقزألا م مَدَو ،تكمَشلا الإ ةوشضؤلا ن ضمْنَي مح ييح لك

 اذإ ضقني ال دبكلاو مخللا '١ةصاحفو ءةشَم نمل عوضولا ضقني ةح ةحيبذلا

 مقز )0٢٨٤/٥ دمخأو ١٨٢٦(« مقر )0١٥٩/١ ةبيش يبأ ننا هجرخأ ايت الو ايح» =

 )٥/١ ٠١٤ يناسلا ٢٣٠(( مقر )6٥٩/١ ةؤاذ وبأ ٢٧٢(. مقز )٢٨٢/١ لشو ( ٢

 هجمَرْخأَو ١٢٦٩((6 مقر )٢٠٤/٤. نابح نا ٥٣٥(6 مقر )0١٧٨/١ هجات نا ٢٦( مقز
 ٢٨٩٦(. مقز )٣٠٠/٧\ زازبلا :اضيأ

 ذقف ج ةّخلا يف ةايز هذه )١(

 .؛غذفضلا» :ثالثلا خلا يف ذري مل )٢(

 )٢( :بزلا ناسل) جمَض غغجلاق ؛غنلت ةخئازلا ةنبْنم ةينود :ةجُمْضلا ٢١٥/٦(۔

 )٤( :برغلا ناسل) لبإلا ضقت ةبنؤذ :زه دزملا ذجاؤ نادزقلا ٢٤٨/٢(.

 يف غم ةدو ُةَعَلَحلا ليقو ؛لقشألا اهدلج ىنغألا ةاشلا دلج نيت نوكت ةنو :ةملحلا )٥(
 ١٤٧/١٦(. :برقلا ناسل) مَلَح هلُك يذ نب غنجلاو ءكلئأتف دلجلا
 ةوصقَمْلا نأل طخ ومو ءةضاخر» ثدَرَوَف ثالثلا عللا يف امأ .لضألا يي اذكَع ()

 عطق بات ني ةنع صخ ذو يشلا نغ ثخبلا :ضخقلاؤ .ذيكأتلا زيلو ُانئيشالا
 مخْللا يف يف ةدوجؤملا ُامذلا وه فلؤملا هيري يلا ىنغملا .ىئغَمب ضحتفاو ضفنو

 .رنيتيح مذلا ةسمالم نم دب ال وديب ناسنإلا اهضخفت اقذنيف ةَحَبْذَمْلا لغ دغب قوزلا
 .(٧١٥ص) حاحصلا زاتخش .لغأ ةللا



 رر ٦ د )١٦( ةراهظلا ضعتَي ام ركذ يف باب . 0٩

 عبمج نم هب سأب ال دض وه يذلا شخ ئِشحَوْلا ريطلا (قزَدَو )ح حبذملا َلَسَغ

 ريطلا نم بلاَخَمْلا تاوذ نم همحل "ازأ نع نع يهئلا ءاَج ذق ريَط لكو َكِلَذ

 ضقني سحت اهحرطو عاجشلا نلك ؤؤشؤ وضؤلا ضقني سجن مهحرط
 لثم يلهألا مامحلاو «هرؤشب سأب الو .شت جاجذلا رطو ءوضولا

 .ياألاو شجت هلدألا حرطو ،شجت هحرطو هرؤشب سأب ال 'مقَحْلا

 راقلا زؤشؤ "شت هزؤشؤ 5ةحزَط شجت 'زانُخْلاَو ت رايخلاو ©يحامألاو

 نؤت امأو ،اهرغبو ماتنألا رذ رؤشب سأب الَو رؤئشلا رؤشب سأب الو ءش

 "شركلا نم ضصْلَحَت امو أشن ثزق ني 'هاهشرك يف 7 ،شجتف ة مامألا
 امو .زهاط لامجلا ""ل كب نأ الو زهاط كيذ ااوحلاو ِءاعمَكلا ىنإ

 .هدَحبْذَمْلا تلغ ..» :ثالثلا خسنلا يف )١(

 .قزَذَو هجلسب قَذَع :قزذأو اقزَن قرذتو قزذَ زياطلا قرذ ءهؤزح :رئاطلا قزَد (قزَذل )٢(
 )١٠٨/١٠((. بزعلا ناَسل) .بلغلا عبشلا يف زاعَتشُي ذَقَو

 )٣( .لك :ب َ

 .هز :ينغت (٤)

 .عابسلا زؤسو :ب يف )٥(

 .خالا نم ماَحْفإ وه 6هزومهت زيَغ بلبلا ؤؤشؤ .زومهَم باوذلا زؤشؤ» :ب يف )٦(
 ؤغؤم زناميقحْاو .ةينامي ةعل ؛مامَحْلا وه ليقو مامحلا ةبشي ريطلا نم بزَض :مفَحْلا )٧(

 ۔((٢١/٠٤١) بزعلا ناَسل) نيغذصلا يلي امم نينيعلا

 ةدشلا وه يزلا لذججلا نم لضأ هةلاَع ةفص رفصلا .لدجلاو ياذجألا :د يلذجألا :ب (ه)

 ١٠٣/١١(. برعلا ناَسِل)

 «ج» ةّمشثلا ىلع انه انذمتغاو 6زائُخْلاه :د يف ،كائحْلا» :ب يفو ،ابُحْلا» : .لضألا يف )٩(

 ٣٢٤٧/٥(. بزلا ناسل) ضر م ماس اهل لاقي يتلا ئمه هو ْغَزَوْلا :زاَئُْلاَو

 .ءاهيثوزك» :د )١٠(
 .ماعنألا نم) ةدايز :ثالثلا خملا يف )١١)

 .ءغلَس» :د )٢١(
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 نم بالاو ماغنألا يف عقو او ،شسجت لبلا ىقال ام اهباَنذأب ` هئيرَض .. ٨. -

 وا اهبو يف وأ اهروهظ ىّلَع وأ اهياوفأ يف اَهِرْيَع نم زأ اهنم تات

 ادإ ِءاَهَقُمْلا ضغب ذنع ةساَجَن نم ناك ام انئاك اهربد ؤ اهل يف وأ عوزض

 رادقم تباغ ؤ ثق"و سيت بارتلا يف هب ثعزَمَت ؤأ بق "ؤ رسيت

 ةراهطلا مكح هيلع عق و ذقَف ًةَساَجّنلا يف كلذ تأ ر ي "ملو ؛برْشَتَ و ك ام

 ةرهاط اندنع مانن ث باولا اغأ و .ةئشَم ام الَو 5"ثتباضأ ام مجني الو

 .“[زوئسلا الإ ةتِجن اهنك] عاتبشسلا ؤاوش نأو كامزاؤشأ يذ .اهلك

 ةبوطزي اناسنإ او ١ بم نإو ] 6 هوشت ً ةبوط م نم هوشم هوَُم َم ام ٍةَمْذلا لهأ

 ىلصي الو كزشلا نم مُهْتَحْل ام ركح سجن مهب ههْباَنْثَو . “[ةوشْجَن جت

 ِءاَمْلاب لتف نأ دغب َدغَب رارطضالا عم الإ ا_مهتتنآب م مهتتنآب عفتني الو نهباتن

 ىنح ؤهاطلا املا اهيف لجم ن تمسجت اذإ املا ثفيئنت يتلا ةينآلاو ."رهطيو

 .ثرَهَط ذقو لسغيو ىقكي مث .سيلا ءاملا لخادم املا لخ

 .«ثترض» :د )١(

 .ؤ :ج )٢(
 .ؤأ :ب (٣)

 .الو :ب )٤(

 .ثباضآ ام جنت الو .ج باصأ ام لجن :ب الو :ب )٥(

 .ةنج ز عابشلا زازشأ نال أنخ مز = زاؤشأؤ اهزازشأ» .لضأ يف )٦١(

 .ثالثلا خشلا ني لامفإلاو .لضألا ني ةطقاس )٧(
 .ثالثلا خضلا نم لامكإلا .لضألا ن نم ةطقاس )٨(

 .مهئاي» :د )٩(

 .ثالثلا خلا نم حيجضلاؤ .زهت زأ» :لضألا يف(٠١)



(١٧( 
 ةبانجلا نم لسلا ركذ يف باب

  

  

 ةلهج ني رذع الَو "لجو زَع هللا باتك يف ضرق ةب ةباتجْلا نم شل هلاو ا

 ةثرضح ةبانج هتباصأ ْنإَق الصلا هرضحت ةانَجْلا هبيصت د نأ دغب
 ع , 2 ۔

 لا اق ةرافكل 4 لبلاو ة ةبوتلا ه هئَلَعَو ز ذه ذُعُن دعي مل لسُغ رعب ىلَصَق :

 .املاب اولتاق ةانغم ٦[ .ةدئاملا] . ابنج معنو » :ىلاعت ةللا

 ت ةساجنلا عضؤم لسع مث يدي لسغف ادب لشلا بئجْلا ةا اذإ

 "هقنو ةقلحو ههجوو .الامو ائيمَي هأر لسغ مت ةالصلا ءوضؤ ضوت
 كلَد يل امو ىرنيلا هدي م هندب نم كيد يلي امو ىتفلا هيدي ليف مث
 يف غلاو "[ىرشيلا م :يا هيلجر لينو ،هرذض هرهظ ،وندَب نم

 لسغو .لسغلا ةمُعَي دسجلا ينغي ةبانج ةرغش لك تخت :ليق هنإَق ،لشُغْلا :
 .»لشعْلا ليمجب زمؤئ ضئاحلا نأ الإ 6 يكحلا يف يف ءاوس ضيحلاو ةَباََجْلا

 ۔رضخت» :ج ؤب )١(
 .هلامش اًئيمَي يفت مئ» ةدايز :د يف )٢(
 .ج ،ب نم لامكإلا ض نيؤ ،لضألا ني ةطقاس )٣(
.«لسخلا لمحب رمؤئ ضئاحلا نأ الإ» :ثالثلا خسنلا يف تدرو رابعلا هذه )٤(
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 رر : ٦٢

 ءياعوْلا نم املا ناَعَزاَتََي بحا ِاإ نم ةئآرفاو لجزلا لغب نأ سأب الو

 نيَعاَصب ةلي هلل نوشو انأ أ تلستغا :ناق اهنأ نؤؤ ةناع نع يوز ذقو
 &'٨هيل قب م 'هيحاصل لوقي ام دحاو ُلُك دجا از ني ام نم فضي

 ريَح الَو رفاك ريِلَقْلا اًضْيَ .وشو .لشنلل ليلقلا ءاملا غ ئزجي اذه ىَّلَعَ

 بط ني اسم امو دبئُجْلاَو ضئاحلا رؤشي سأب الَو كي يف فرشلا ىف
 ضجنَي زيل امهل ؛ربارشلاو ءوضولل ءاتلا نم اعميؤشي سأب الو .يسات ز
 الو .زاَط ندبلا زياسو ضێَحلاو ةبانجلا نم "ةساجنلا غيؤت الإ امهنم
 أزملا ءام لضب أضوتي ال :مهلوق امأو سياو ربز ني اشم امب أت
 غام كيَدَو ضقا وه كيَذَق ؤندَبلا ىقال امم اهنوضو لضف ني رطق ام كيذ

 ال ءوضؤليل هليخ مل ءاعولا يف يزلا امنا امأو ،هپ أشوتي الف لمغتسش

 .'"زهاط اهفرعو زهاط اهفيرو "ازهاط ضياخلاو بجل بون يب لت
 جزملا يف ضياحلا عامج نإف .جزلا برقي مل ام ؛ضياحلا ةمؤائمب س اب الو

 .ههبحاضيل» نود نم :ب يف )١(

 ۔ طتزألا مجغملا يف يناربطلاو (؟٨٥٤٢ :مقر٠٥/٤١١)۔اؤؤ ةتياغ ننم 5كمخأ ةاؤز )٢(

 ظفلب ب ملششو يراخبلا ذئع دروو ٤٩٦) : :مقر )٩٧/١ ٢ ريضلا ٢٦٥٩(. :مقر )٧٧/٤

 باب «هيِف انيديأ فيتْخَت دحا ءانإ نم ةت ىبلا اتآ ليتغأ ثنك» يراخبلا ذع زهف رخآ

 ةباتجلا زيغ رذق هدي ىلع نكي م اذإ اهليذ نأ بق انإلا يف دي بْنُجْلا لخذي له

 نم ةق هللا لوشزو انأ ليتغأ ثنك» ريش دنع .ىرخأ ظافلأ هلو ٢٥٣(. :مقز )٤٣٦/١

 لجزلا لش ة ٍةَباَنَجْلا لغ يف "ءاملا نم بحت تفلا رذقلا باب» ابنج نحن دجاز ءانإ

 ٤٨٢(. :مقر )٢٠١/٦ رخآلا لضفب امهدحا لشو ةدحاو ٍةَلاَح يف رلجاؤ انإ يف ةأرملاو

 ةنال .ثالثلا خسلا نم ثغلا 6هةباتجلا عينؤت الإ نينب اسيل امهئال» ٍلضألا يف )٣(
 .ضيحلا ة ٍةبائَجْلل معأ

 .ب :نم ةطقاس «سبايو وبلطز ني ...ىلإ ...امهرؤشي ست الود :هلزق نم )٤(
 .قايسلا ىرجم يرجي ةنال .ثالثلا خلا ني ثبثخلاز «زهاط سأب ال» .لضألا يف )٥(

 .ب :نم ٌةَطقاَس ءانُهْثرَعَو امهُفيرَو» (٦١)



 )١٧( ةباتجلا نم لشلا رك ي بان 7 ٦٢

 ءوضؤلا بق "لسلاب أدبو ارهن لَخَد نمو مزح مارَح ضيَحْلا لاح يف
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 اذإ ؛هأزجأ هقطن هبرضف جؤم ؤ ةكرح هل ارهن لَخَد نمو كأزجأو هب سأب الق

 َ 2 . ے .." , < ً ٠ ّ ّ ٠

 ادو ،ُةأزججأ ةقظتُي ىئَح لشغْلِل رثشێَغ يف تقو نمو ءَلشْغْلا تيلد ىف هنن ناك
 هب ناك نمؤ .ائالَت هب ؤوشأملاو 3ةحاو ةرم أرجأ هلك بئُجْلا ندب املا مع ‘ح ٥ ز ٨٢ ۔ 22 ,¡,۔۔ ٤ ..ك ره ٠١ - .- ٩٦ ه۔

 ىرجأ ةلصو اذإ ىنح َلَسَ هيلع دادزي نأ ةلسغ نإ فاخو زياج ؤأ ةحارج ٨1 ٠٤ _ ۔ ؟) . 2م۔ع ٠1, 2¡2؟۔ ؟ ٨ .ص ؟يب ۔.,۔ ۔ ,ء,۔۔ ه 3۔
 م ,م 1 م ؟

 ٠ -ح١< ٦1 1٠ - ٠
 ِ 

 لزغ "ملع مث ىلصو هتباتَجب ملغَي ملق ابنج ناك نمو ،َءاوَس ةلؤح املا

 .لش ريعي ىلص ام لدبأ مث

 ثرَضفا ام انبأ كيذل رْيَع ال راركتلا ديت ةدايز يهو "«ضيێخل ا ناحد ةدايز :لضألا يف )١(

 .ثالثلا خسنلا هيلع

 .«...لشُْلاب أدب وا لسلا هي ى وَنَو هل ارهن [اَخَد نقَو» :ج يف (٢)
 م

 .«ةالْصلا ًدعَب» ةدايز :ج يف (٣)



  

 'هةالَصلاو ةزاهطلل ءامل هلا مَدَع ئ .يا هللا باتك يف ضرق مميتلاو

 لع ؤ حي صرت متنكنإو أو اوزه اًبئج بتح :كنإو » :ىلاعت هللا لاق ہةب ةباجا

 وُمَمََتق هم اودجت مك ة ةلا تسمل 77 لبآتلآ م مكنم دحأ هج ؤآ رقس
 لجل هلأ ديري ام ةني ا هوجوب اوح الت ادبيَص
 ىلإ دصقلاو دمعلا وه :ملاو ,قيض ني ُائغَم "" جرح ني مكتتع
 وه :بيطلاو يبارتلا ني ضرألا عجو ىلع ديص ام وه :ديمصلاَو ؤضزألا

 ضزألا هنيب برضي « مكيريأو مكهوجو اوححماق» زياطلا نالخلا

 ىإ امُهُدرَي مث .يجلا ع عبمج ةدحاو ةرم ههجو امهب حسنيق امهغقزَي مث

 الَو ،ََضَب ام رهظ ام ؛نيَمشؤلا ىإ هيفك "اهي حسفي "ىرخأ ةبرض بارا

 .هةالضلاز» :ج يف سيل )١(

 اوئيغاق ةرتَصلا لإ مشت ادإ اونما بيت اهثب :ةلماك اهطنز ةذباملا ةزوش ن يآلا )٢(

 ابثج متنكنإَ نتبمَكلآ قر مثكتمتأو مكيب اوخحمأو قفرملا لإ مكيدنأو م وجو
 هام اوذجت من ةاتفلا مم وآ يتلآ ى َةِم مكني ةمأ هلج وآ رقس ع آ تهت مئنكنإت ..

 نت : لصي هأ ديرب ام ني مكيريأو مكيهوجؤي اوحسمأن ابيل ادييص اوُمتََتق

 .ه روبكنت مكحتت مكنتع هت َميسلَو مُكَرَهَطل ل يرث نكلو جرَح

نيديلا ىلإ ةراشإ «امهب» :ثالثلا غلا يف امأ 6ةبرضلا ىلإ ةراشإ ِلضألا يف اذكه )٢(



 )١٨( هباكخأو ميثلا يف ان ٦٥

 يك -_

 امهب ىوت ا ةالصلاو ةبائَجْلا نع ةئزجُي ذحاو ميتو ،كلَق ىلع ديزت
 ذ ةل لضفأ يذ ناك ءامُعيَت لشفلل امُميَت 'ءوضؤليل مميت نإو ،'يذ

 و ةالصلا ترضح ادإ هنإف ارقش يف ءام دجي ال ثيح لجزلا جح
 لدب اق ىلص نأ دغب ءاملا دَجَو ؤ فأَرْجأَو ممميت مميتن ءام ذجي مل نإَق امْلا

 ممِلَع مث بلطت و ةنم ابيرق ة ؤ 'هلخز يف املا ناك نإو ةالصلا يف ِهيَلَع

 .املاب ةالصلا داعأ

 ناك اذإ كهنم اضون نأ هلع سيلف ،هبارشو ِءياعطِل ام ةعم ناك نق
 ز 6ةَلضف هيف نأ ملي نأ الإ «ضوت اذإ هبارش هماعط نع ناَصفَنلا فاخي

 ناك اذإ كيذ نيتالْضلا عبمجي هز ةئرجي داولا مميتلاو .ةنع ىتْمَتشا دق

 نإو كهمُمَيَت ضقتنا يلصي نأ لبق مت د ذقَو ءام ىأر نإف ايمج انوي

 ناك نمو هيلع لدب الق ائيش ذجت مل ةبلط ذقو ىلص نأ دغب هآر

 , '_لطَي ب ثَهْذَي الو همي ام ّ الو ام هَعَم سيلو رقس ي

 يلإ بهذ ذ ""[دياحضأ نع] ةئوغي ال ام رذق ةنم ابيرق املا َناَك نو ،ءامْلا

 بالا يف هباحضأ ىلَع ئش 7 قيرط نغ هئوعِي اه رذق اديجت ناك نق

 ؛يرَقَس يف ةنم برلاب نكي ملو ءاملا دجي مل نم لُكَو لضو ممعيَت كيلإ
 ؤ ،ةميِقم ينغي ةيونم ةلع هب تتا نم ُلُكَو ديمّصلا ةئزجُي هنإف ،هريَغ ؤأ

 .امهل تليذ» :ج ٤6ب يف )١)

 .«ةالْصلل» :ج يف )٢(
 هلج هلجر :ج ٤ب يف (٣)

 ۔ءاضوتي ئها ةايز : :ج ؤب يف )٤(

 .«ىلَصَو» ةدايز :ج يف (٥)

 ج :نم ةطقاس «ةئلطي» )٦(

 .ب نم ثئفلاو ءةئاحضأ هئوُم ال ام» ؛ج يفو "لضألا نيم ةطقاس هباخحضأ نع» )٧(
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 ؛'‘ةئلِع هب دادزت نأ ءاملا ةشم إ هيلع هنم ثاَخُي ضرم ؤ ةيذؤم ةحارج

 وأ رفاتش ضيرم ؤأ حيحص لكو ةدايزلا هلع فاخ اذإ ليت الو ؛مَي

 ةدوؤُب نم الهلا عبقت ىلع تفاخ الصلا ةرضح ةبانج هتباصأ ق

 ولاخ الَو بارلاب ميتي هنإف ءيفلا ىلإ هب يذؤ ةبيصم ةلع وأ ءاملا
 .كالهلا ىلإ هسفنب

 اول تع اًموَق آ .تاق ِامْلاپ مهَل ازوذجَم اولس امؤق نأ يوز ذو .

 نلا مهلتق ةولتَق» :لاق هنأ ةق يرنلا نع يووق ،َتامَق كف زجم هب ناك الجر

 ةئباص هنأ صاقلا نن ورمع نع يوز ام كلذكو "مميتلا هئزج ناك امنإ

 ىإ مي اممَلَف ،ىَصَق مقت اهيلع اريمأ ناَكَو ةي ينل ةوزغ يف باَنَجْا

 تل نيأ نم وأ ؟وؤمفغ ات تدبع نيأ نم :لاقف ءةئاحضأ هربخأ هج ئبنلا

 .ج "ب نم ثبنمفلاز 6هبيلَع ةاذزي نأ» :د يف ءلضألا يف )١(

 )١٣٦٢/١ مغيَتَت حوؤجملا و باب: :ةراهطلا رباتي يف هط رباج نع نتشلا يف ةؤا وأ اؤز )٢(

 هيأز يف هُجَشَف زَجَح ائ ائي الُجَر باصأف رق رفَس يف اتجزحع :لاق ياج نَع» هصنو :٦( :مقز

 ةصخؤ تلل دجن ام :اولاق مميتلا يف ةصخؤ يل نودجت له :لاقف ةباحضأ لأسف متخا م

 ؛وثتَق» :لاقف يذب ربخأ ةت يبنلا ىنغ انرق املف تامف لتنا ءاملا ىلع زفت تنآو
 مقي نأ هيفكت ناك امإ لاؤشلا يرملا ءاقش امنإف اومَلْغَي مت ذإ اولأس الآ ةللا عهنتق

 هبيصت عحوؤجقلا بات ؛ةزاهطلا باتك يف ةط سافغ ننا نع هجام نبا هاؤزو .ءرِغَيَو

 نم بيرق فوملا هدروأ امو ( ٦ : :مقر )١٨٩/١ لتختغا نإ هبفت ىلغ فاخف نانجلا

 زوذجم مهترضَحب تاق موق نع ينفلبؤ» :لاق فح ديز نب رباج نع الشزش مببزلا ظفل
 ؛ولتق» :ةلك ىبنلا لاقف تاق يِرَذْجْلا ه هِنَلَع رفك ىرت امك رشنلاب يأ هنإ ةت يبلل ليِقَق

 لشغ نع رجزلا بات قزاهطلا باتك .عييزلا ذننش «ممتيَكلي وتأ ؤ مهلع ادام لل مهتت
 دمحأو ٦٧( مقت )٣/١!٠٢٢ رقازؤلاذبع اضيأ اور ١٧٤(. :مقر )٧٧/١ ,ضيرقلا

 مقر ۔١/٥٨٢) يكاَحْلاو 6 !١١٤٧( مقز )١٩٤/١١. ىييازتطلا ٢٠٥٧(. مقز )٢٣٠/١.

 مقر )٢١٠/١، ىئمراذلاو )٢٨٨/٨( رييَلا ¡ خيرائلا يف يراضلا : :اضيأ هجرخأو ٠.

 )١٩٠/١(. ينطقرادلاو ١٠١٥(. مقز ۔١/٧٢٢) تهنا ٥٢(.



 زر 2 )١٨( هباقخأو ميتلا يف باب .. ٦٧

 ًَولشَقَ ال» :هباتك يف لوقي ىلاعت ةللا ثذجَو هللا لوشز اي : .لاق ؟ لذ

 ءانلا] "« امييِحَر مكي ناك هلأ ك صن ٢٩[ كيد زكني مل ةت ىبنلا مست

 ىّلَع تاغ ؤ ةيونم هيذؤث ةحارج ؤأ ةلع هب ثناك نم لك كلذكو ،'هيَع
 هيضؤم يف نوكي نأ ال ءيفاك هل مميتلا يزلاو ءاملا ةذِش نم كالهلا هسفت

 ل نإو ،ائوُخنَم املاب ليو ،كيلَد ىتق ام هل نمسي نأ ىّلَع زرفي
 .فاق هل مُمييئلاَف كيد نكي

 ىنال ءاملا عبتف نأ الإ ءىرئشا ىرق الإ ام ذجي ملو بنج نمو

 الُجَر نأ يوز ذقَو ذا ,ضياخلاو و بئجْلِل مُعَيتلاَو ديجضصلا ممت هنإ

 ءامْلا نع بين ان :لاقف ؤيئاطل !راح اح ب يدع وهو ةلي هللا لوش ".راع

 ذَقَو ء"هنيِنيس ىلإ وو املا دجت مل ام رفاك ديمَصلا» :لاقت ،َنولهَلا انَعَمَو

 رشع ىإ لو رفاك يطلا ديمصلا» :وريم ؤ هنت زد يبأل لاق ةت ةنأ يوز

 نأ لإ لينلاب مكحتبت مكنومآ اولكا ا اوئَماَع يزا ؟ اَهْياَي » :ةلياق يهو ءاسنلا روش )١(

 .؛ائيحَر مكي ناك : ة نآ اولتقت الو كنت ىرت نَع ةرت توكت

 رجزلا بات .ةراهطلا باتك هو سابغ نا نع هدنشُم يف ربيپح نب غيبزلا ةاور ظفللا اهب )٢(
 ن ةمامأ يبأ نغ هفنصم يف قازؤلا بغ ةاؤزَو ١٧٢(6 :مقر )١ ٧٦ ضيرملا لغ نع

 ةيآلا ضن هيف ركذي نأ نود ربسيرق ظفلب صاقلا نب ورمع نن هللادبعو وفينح نب لهت
 ٨٧٨(. :مقر )٢٢٦/١ قراب ضرأ يف ةبانجلا هبيصت . ةيصُت لجزلا بات .ةراهطلا باتك يف كلو

 رياغملا تائفلاو ديناشملاو نئشلاو حاخضلا بك يف ١ ثيدحلا اذهل ايوا ذجأ مل (٣)

 :لاق هو ةريره يبأ ,قيرط ني تهنا يناربطلا ذنم ؤخآ ثيدح دَرَو امنإو ثحب يب يلا

 :لاق .سانلاو ةباَجْلاَو ضيحلا ايف نوكتو لامرلا يف نوكن هللا لوشز اي :ون لاق
 يِتهنَبلاَو ٦٢٣٦(. :مقر )٢٥٥/٦ ۔ طلا مجغمْلا يف يناربطلا هجرخأ «ديمّصلاب مكيَلَع»

 )٣١٠/١ يتف رهطت ىئخ أطو اطوئ ال ضباخلا بات ضيحلا باي ،ىربكْلا نتشلا يف
 اور الو ؛حابشلا ن ; ىئئمْلا الإ يرهزلا نغ ثيدحلا اذه وزت م : :الاق ذقو ١٣٨١(. :مقر

 .يفاشلا ميهاربإ هب ةرق ضفح الإ ىنملا نع
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 هَعَم َناَك نو ءَءاَمْلا ردج مَل نم لكل ديملا ئزجي ام اذَه يق "هنينس

 املا دجي م ام ًزئاَج امهَل بارتلاب دُعَصّتلاو ،اهُنعماَجُ هل زاج ةئأرما

 اهنعَماَجُم اهجؤَل زئاَجَو تلضو ثقمقَيَت اهضيح نم ترهط ادإ ضٍئاَحْلاَو

 ىئَح كلد يف نورخآ ةئَشَو «ِاهَقْملا ضغب لؤق ىلع ديمصلاب رهطتلا دغ

 ةالصلا ترضح اذإ ُهقَلَطُمْلاَو " س هلك سانلاو ضْيَحْلا نم هاما َليَتْعَت

 ثَئاَق ذَقَق .ربارئلاب ث ْتَدْعَصَتف ،اهتذِع ءاضقنا دنع ةَضِيَح رخآ ني م ترهط ذَقَو

 نيتاللا عمجي مميَتَت ةضاحتسملا .جاوزألل تلحو اهُئذع ضقا اهقلط

  

 ةبحو يذلا رملا ؤ وكلا ي ضرف باب ةراهطلا باتك اهل سابع ننا نع غيبزلا ؛اؤز )١(
 يوضلا ظفلب هنظ رو د يب ن نق نئشلا يف ةؤاد وآ ارو ،هل ظفللاو ٦٨( :مقر )١ ٧٥

 تيي ةفلا تيلف ءاملا دجَو اذإف "نينس رغ ءاملا دجت مل نيو ملفلا ُوشؤ بطلا

 رخأو ٢٨١( :مقز )١ ٤٠٦٤ ميتي بنجلا با :ةزاهطلا باتك هريخ كيذ نإف اهترشب
 )٠.٦١١/١ يذيرنلاو ٢١٤٠٨(. مقز )١٥٥/٥. ذمخأو ٣( مقر ۔١/٨٣٢) يقاززلا دبع

 )١٨٧/١(٨ ىينطُئزاذلاو ١٢١٣(( مقر )١٤٠/٤. ناثج ناو .حيجض نسح :لاقو ١٢٤( مقز

 ۔(١٦٩ مقز )0٢١٢/١ يقتلاو .خيجص : :لاقو ٦٦٢١( مقز 0؟١/٤٨) مياَحْلاَو

 بويأ يبأ هذيملت يأرو اًمباَخحضأ نم عيبزلا : و لز ةناخلا نم دوغنت ننا لق اذه )٢(
 نث رمحم يأر اضيأ وهو ؛ليجزلا نب بوبحم ه يناثلا ذيملت قلاخ امنب ثوب ن لئاق

 نم ةمألا زوهمجم بذ لعف نإ هيلع قياش ىلإ بذ ذقو فاتخألا نينخلا
 الو» :ىتاغت هلوق زهاظ :نيمناملا ةجُحَو ميثلا دغب اهيطو زاوج ىلإ ة ٍةِلتْخمْلا بهاذملا

 امنإ رُهَطئلاَو رهطتلا دغب ناينإلا ةحابإ يضفي هرهاظ نإ .ةيآلا ...نهلقن تع َمُهوَرقت

 ال ةبحاص ذأ ىلع لذي نقلا اذه ؛نيجاغتلازماغ يشلا لاق .رهطملا رهاطلا ءامناب نوك
 عامجإلا ةلالدب لاستغالا ماقم مميتلا اننبنأ امْئإَق» :يازلا نيذلا وْخَف لاق .سايقلاب لون

 .هءاملاب لاتيغالا ذن الإ اهئابزف زوجي ال نأ يضتقت رهاظلا الإ

 .ةباتجْلا ن نم رطلا ىلع ,ضنَحْلا نم رهطتلا اوساق مهنف رشنلا نب اهيطوب نوزوَجُمْلا انأز
 وو مي ثغلا روُهَط مُيَتلا» :ناق ؟معَيَيأ بنجلا نع ةه هللا لوشز ليش :هه زذ ة وبأ لاق
 .يملاسلا مامإلا لاق ‘كفئَصُمْلا رذ يذلا ز ذ ة يب د 7 اضيأ اوجتخاو «َنبنم رثع ا

 )٤٩/٣(. جراعملا .لأ ةلاؤ بولطملا يف ضن زهف ؤبَحْلا حص



 لش :زر ٦٩ 7 هباكخأو ميثلا يف تاب ()

 نإ كيَذَكَو ءرخآ اميت مدخأ لدبت نأ ثةارأ نإو اذا اممُمَيَت رثول

 نق ،رثواؤ عفَجْلا تلصو نێتاَلْصلل عفَجلا دئع ةضاحيشالا نم تلت

 بارثلاب زوجي ال مميتلاو .كلذك ىرخأ ةوم اضيأ ثلستغا لدبت نأ ثدارأ

 . زنب يبنلا اق ٤٣[٨ :ءانلا] ا4 اَبيَط اًديمَص» ىلات و ةراجت هفلا لاق امك

 الو يبارتلا رئَغب زفت الف '"هاروهَط اهئارثَو ادجم ُضزآلا يل 7

 ه 2.2 ١ : و ۔
- : 

 .هب الو 6ىرخأ ةرم هب مُمَيَ ذَق بارتب اَلَو ،سجت بارتب زوجي

 ريغ ئش الو .حلي الو .خَبَس تس الَو .حمق الو جلآ الو ضصججبَو داتقربؤ

 "'بارتلا

 الو ةولوثت ام اوشنمت قح ىركش رسأو ةوصلا اوبرقت ال اوئماة يلأ اهيأي » :ىنغت هلوق يف )١(
 ؤأ طهآتلآ ي ج ةزارقع دس لع زأ تهت تهت مثنكدإر أوأيتنت ىت ىتح ليع ىراع الإ امج

 رْمَع داك ةا دإ مكيرنآو مكدوجو اوختما : اديس ارمَتَيَتق آم اوت متك اتلأ متك

 .4ارونَع
 رشلا با ىشيئلاو لشلا رباتي يراخبلا دن ظْفَلَف تاياور ةذهب درو ثيدحلا اذه )٢(

 يف اَج ام بات ،اهيَنُسَو ةزاهطلا باتك هجام نناؤ ٤٣٦(، :مقر )٢٠٩/١ دييضلاب

 ٩٥٨(. :مقز١/٢١٢) بيطلا ديمصلاب مميتلا بات يِتهْتَبلاَو ٥٦٥(( :مقر )١٨٨/١ بشلا

 ٢١٧(٨ :مقر٦/١٣١) مامَحْلاو ةَربْقمْلا الإ دجسم اهنك ضزألا نأ ءاَج اه باب يذمرتلاو

 نع ةياورو ٧٧٥٦(( :مقر )١٦٩/٢ جشم اهلك ضزألا :لاق نم بات ةبيش ييأ نباو

 ادجسم ضرألا يل ثَلم» سابع نن هللادبغ دنشش ء(٦٤٧٢ :مقر )٣٠١/١ دمخأ راتإلا

 باتك ،ئنطزاذلاق ١٦٧( :مقر )١ ٢٨ . شجلا بات عييؤلا دنع درَوَو «اروهَطَو

 ضزألا يل ثّيج» ظفلب ل ١( :مقز ٥٧١ص ١ جوفلا باب قراطلا

 )٢١٣/١ بارلا ؤمُه بطلا يمشلا نأ ىلع ليلذلا باب «اروقهّط اهارتو انجشَم

 اتل اهتبزئ لمجو اذجشق اهنك ضزألا ائل ثليُجَو» » :ظفل رملشش ةنع ء(٢٦٩ :مقز

 نغ ةناؤزلا بوجمؤ بات ء«ادجشتقق ازوهَط ةبيط ضزألا 7 ةياورو «ازوهَط

 نفب ة ةبيش يبأ نباو ىرخأ ة ةاور يف ىقنلا دنعو ء(٢٢٥ :مقر )٢٧١/١ تاقلا

 «اروهَط باَرُتلاو»

 ؛نيبهذَم ىلإ بارتلا ريعب مميتلا زاوج لؤخ ءاملعلا ءارآ ثةُدَعت )٣(



١ 
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 يويسبلا رصتخم

  

 عيمجب مميئلا زاوج نري ءالؤمَو .ةيمامإلا فاتخألاو ةيكلاملا هلم هلَْمْيَو :للا بقنملا

 لغزلا باَرلا» :اذه يف لذو طقت بارلا ىلع راضتنالا ريغ ني ضزألا ءاحنأ

 زوجي :ئعازؤألاؤ يرونلا لاق .رجالاو صن عوبطملا لتلاو زجشلا شيضخلاو
 ؤ ةيَلغ نتا نع ش رثاقْثلا لقن .دمَجْلاَو جلثلا ر رجشلا ىئَح ,ضزألا ىّلَع نا ام لكب

 - مهدنع زوُجَتَو .خابشلاي 4 هغنم :قاَحضإإ نغو ١نارقغؤلاَ , ,كثشيلاب هزاوج ناسيك

 6تيرنكلاق لخلا .؛عينززلاو ؛ةزوئلاو ڵضجلاو يلوشفمنا سنألا رجحلاو لئزلاز
 6"توئايلاق .صجلاو نيطفلا طئاخلاو ضيبألاو دوسألاو رخألا نيڵطلاؤ «ايتوتلا

 .ةبطؤلا نيطلا .ةيدنلا ,رضزالاؤ ناجزَمْلاَو .جوزلاو شحلا زهلا بجرلا

 داوملا هذه ني يبئتشت مهضغب هب نكلو نيزؤَجُمْلا ضغت اهب لاق يتلا داوملا غومجت هذه

 ةيعرشلاو ةئوغْلا ةلدألا نم مدعب اذه مهيأزل نوجتحي ءاهضفب

 اتُه ه ديدشلا 4 اَبَط ابم اشت » :هباتك مكخش يف لاق ىناعت ةلل نإف ةغللا ةهج نم ۔ا

 ديضلي جاجزلا ريبفتب تيذي اوجتحا ٥ضرزألا هجو ىلع ام لك ة ةغللا لهأ ضغب ضفب هرشق امك

 :ىناعت ةللا لاق ةغللا لهأ نيب افالخ هيف منغ ال :لاق ذقو ضرألا هج ىلع ام لك ئاب
 َحيتثق» :ىناعت لاقو ائيش ثبنث ال ةظيلغ اضرأ :يأ ؛ه ارج اكيمص اهنع ام ةلمجلاو >

 :ةمؤلا يذ لؤق هنمز ٩اًملَراَكيمَص
 موطرخ سارلا ماقم ي ةبابت هي ديملا ,ييزت رت ىَحشلاب هنأك
 نناؤ ليلخلا لؤق ؤُه ضرألا هجؤب ديمشلا رييفت ن نايبلا ءاوضأ بحاص ركذ ذق

 ۔اضيأ ى يبازغألا

 ةَباؤر يفز ،ءاًروُهَطَو اجنم شضزألا ل : يبنلا نإَق عرشلا ة ةهج نم ۔ ب

 ات ضرألا يف ماع اذهو .اقباس اب امك هةبيَط» ىرخأ ة ةياور يفز» اهلُكه ةظفلب ب ملنش ذنِع

 نأ ةزابخإ :امهدحأ ؛انزقذ ام ىلغ نيهجو نم لذي وهؤ» :ضاضَجْلا لوف ،اههجو ىّلَع

 نم هَلَعَج ام نأ زخآلاؤ ،ربَحْلا ىضتفمب زوهط زهف ضزألا نم ناك ام لكف ءزوهط ضرألا

 وجيف كذجشَم يهو ضرألا ني ؤمه زيذ ات ياش ازوهط لعج يزلا زه اذش رفزلا
 نأ :ةزه يبأ نع بيسملا نب ديمش نع رائيد نب وزع ىز وملا ن قحب هب ميتلا
 ةئالئ املا ىلع زرفت ال لامزلا هذه يف نوكن ا هللا لوشز اي :اولاقف ةمق يبنلا اون انازغأ
 َداَفَأَق «مكِضزأب مكيلع :ةمث لاقف بئُجْلاَو ضياخلاو ُاَسقثلا انيفو ێرهش هنأ ةعبزأ زآ رهشأ 5

 مميتلا انزجأ ربخلا ةيآلا مومع نم انرََد امل ضزألا ن ني ناك اش لب هزاوج يذب

 ثاليخا اهجرخي الو ةقلَُْم عاونأ ىلع يتن اهئأل ضزألا نب ةئأل طئاحلا رجحلاب

 .اذيجص اَهميمَج نؤك نم اهعاونأ



 فك نر )٨( هباقخأو رثيْثلا يف باب . : ٧١

 ىرخألا بهاذملا داحآ نم مهريغو ةيضابإلا ةلبانحلا ةييناشلا هلْكَمْئَو :يناملا بَحذمْلا

 .عزشلا ةهج نيز اضيأ ةللا ةهج ني ة ةلدأ ة ةعوجم ءالؤه جتخا .بفاتخألا نيم تفشو ي ييأ
 ضزألا هجوو بارتلا نيب رتشم 7 ةغللا لهأ ةرشف امك يضلا نق ةغللا ةهج ني آ

 ؛ليلذب الإ نيهجولا دحأ ىلع هلمح زوُجَي التق 6بَعْلا نع يرز زألا هلقت امك قيرطلا

 .,ضزألا ثزحخ ةئأب ديمضلل هلط سابع نا زييفت بارتلا ىلع ةلمح ذيو
 نأ يضتقي اذهو « ةن مكيريأر مكيوجؤب اوحسمآم» :ىلاعت هلؤق :عزشلا ة ةهج نم ۔ ب

 نأ نيعيف يرشخمزلا لاق امك ضيمنألل انه (نم)و وضغلاب هضغب ىلغت رابغ هل امب حتفي
 بارتلا وه بيطلاو 4 اط اًديمَص اوُمَتَيَتَ» :ىلاعت هتوق نإَفاضيآو .بارلا يف نوكت

 .ثبثئ ال ةراججلا نأ كش الو ؟۔هزر نذإي هئات عب ثيتلا ذلبنآو» :ىناعت هلؤقل ثبنفلا

 نقحي لوضألا يف هنآ مولغ .ىرخألا تاياؤزلا ,طفي ةديقم «اهتبزئ» ةناؤر يذ
 ىرخألا ثيداحألا ونمل ةصصخم ؤأ !مكحلا بشلا دحا ادإ هيقي ديَقُمْلا ىلع قلطملا

 هذه نأ :للا ؛نيهجؤي جتخا هنإف يماشلا امأز» :اذه لك عومق يف يزازلا سقلا لوقي

 مكيوجؤب أوُحسماف» :ةناحبس ةق يهو ةديقم ةدئاَمْلا ةرو يف اهنكلو ةقَنْطُم انهَه ةيآلا

 نإف ،هيَلَع تارت ل يذلا رخصلا يف ىئائ الاقو ضييبتلل (نم) نِلَكَو ؛هني ة مكيأ

 ولؤق نم بزقلا نم دحأ م مهفت ال» :فاشكلا بجا لاق ةناعلا ِءاذببال (نم) ةعيلَك نإ ليق

 :لاق م ضيعتئلا ىئغق الإ بارلا نيو ءاملا نمو نهذلا نم هيأرب ثختق لئاقلا

 يف 7 ىلاغ هئأ وهو هنت يداولا هرَكَد ام :يناتلا .«ءارملا نم يحأ قحليل ناغذإلا

 تيقلا ذلبلأو» :هلوق ليلذب ثبنئ يتلا نيه ةبيطلا ضرألاو ابيط ديمشلا نؤم ةيآلا هذه

 :ةلم ناكف ةبيط نوكت ال نأ ثبنث ال يتلا يف بجوف اه .تارغالا) .وير نةإي هئات جيف
 اديهَص» :ةلوق نإف بوجؤلل رنألا رياط طقف بارُلاب , رشنلاب ارئأ 4 ابيط اًديِمَس ارعَتَيَتَق»

 اهيف ةّعبس ال يتلا ضزألا وه بيطلا دييضلاو .يبيطلا ديمشلاب مميتلا عاقيإي زغأ : ابيط
 ةياعر هيع بطلا ديمضلا لمح بجوف .عامجإلاب زئاج بارتلا اذهي ميتلا نأ ثش الو

 يل ثيج » :لاقت ةلصلا هزهي تارثلا لمجي ئبنلا صصخ ذقؤ امي ال طايبخالا ةذيعاقب

 .هءاملا دجت م اذإ ملسملا روهط بارّلا» :لاقو «اًروُهَط اهارو ادجشَم لضزأآلا

 ؤيبكلا ؤييفئلا ٢٤٦7٢ غومجملا رظني ۔١/٥٥٢ نايبلا ءاوضأ ١٠/٤، يراقلا ةدمع :زظني)

 جراعَمْلا ((١/٧٦١)۔ ةزات نا نيذلا ناهرب مامإلل ناهربلا طيجملا ۔(١/١١٢)۔ ٠

 )٤٩/٣((.



(١٩) 

 ٠ ٠ ةالصلا لغف ةنع بايلا صنك وغ يف باب

  

  

 دنع ُكتَتيِز اودع مدا نبي» :ىلاعت هلوقل ؛ةرهاَط الإ بايلا نوكت الو

 مكبايث اوشلا :لوُقَي ،'"ةرَذقَتشُم نوكت ال ةنيزلاو ٢١[ :فارعالا] "4 حسم م زُك

 وبايث ريهطتب ةرت ٤[ رثدملا] رمط هو : :ةي هيبنل هلقو بجشت ف نم دنع

 نأ داز نم لك ىَلَع بجا باتلا ؤي هطو 3'هةرذْفَتشُشم تنا اهن :[

 بع ال شت تإ الو ارو اركو ر رجم رك دنع ركت ديز اودع م داع ج بت 7 :لياك اهصنو )١)

 .4 فرتلا

 .....: :لوقي 7 رلجشت لك ذئ» ايز .ج٤ب يف (٢)

 ةجي هلاح نم مغ ام نال .ةتغبلا لبق ةزذفتنش ذفنم ثئاك ةت يبنلا بايث نأب لقلا بغشلا نم ()

 نآرقلا تايآ كيذب ثتذحَت امك هرغص نش ةنهنإلا ةينلا هذه ىفنت هنأ ىلع لذي ةتغبلا بق
 ةقالا عوشؤت ىلإ ؤي ام اقيف نكت من ةريثك نطاؤن يف ميلع ةل ندا دقو ,مركلا
 بؤئلا ةزاهط زكذ نآرقلا يف يلؤ» :روشاغ ننا لوقي .ذم ىبنلا اهيلع ناك يتلا ةشجلا

 ينانكلا نم بكرملا ىتغملاو ييف ةيكزتب زوشأت زم اهلباحم دخأ يف ةيآلا مذَه يف الإ
 .ههيلع ةؤبنلا ةفاضإي نلغألا وه يزاجملاز

 اهنأ مهرتكأ هيلغ يزلا ءةيآلا يف بايلا يهط دارملا لؤخ نيرشقفلا ٤ازآ ثذذقت ذو

 ةتضجلا باتلا اَهئأ ىإ مهضْغَب بذ يبرعلا نا هاكح امك ةيوملا ةزاهطلا يف زاجم

 ني ,نايبلا ءاوضأ يف ف يطيقنشلا يربطلا ء هيع مهفاو ديز نبا نيريب نا زييفت ؤؤ
= بوججؤ ىلع ةيآلا هذهب يباشلا مامإلاو ن هنع تااؤزلا ىدحإ يف يلاق مامإلا لَذَشا اتُه



 ٢ .:. ,,/ __قالشلا لب دنج سايلا سنل ركذ يف تاب ()
 - ؛نرت

 ؤيهڵطَتَو ،ةرهاط ابايث ذجي مل ادإ الإ ةسجت ربايثپ "ةالصلا زوجي الو يلصي
 ت زراَهَط وبق ٌزئاَجَو .سجت ءامب هطي الو .رهاطلا ِءاَمْلاب الإ نوكي ل بايتلا

 لبقي مالسإلا لغأ ¡ نم 5َكيَد هنم مِلغ ذق أ "تاشاججْنلا لشَعب فرغي نُمِم

 ليت نم كلد لبَق ةساجنلا نْتَع باهذو ةلاسملا رَتأ اهيَلَع ىأز اذإ

 نوكي نأ الإ ،َرهَط ذقو تاكرَع تالت بايتلا نم ةساجنلا لسغو ةساجنلا

 يبؤئلا نم ةساجنلا جرخت ىئَحَف ؛ثالئلاب بهذت مَلَو ،ةماَق ةساجنلا نيَع

 م بهذت ىئح تفث وأ ،ثالئلاب نعلا بهذت نأ امإ :نيهجو ىَلَع يه
 (٢)۔ داي

 سارملا ايكلل نآرقلا ماكخآ .وَظنئ) .ةفر فنصملا لق امَت تاساجنلا ني ةاهطلا =

 ۔ ابلا ثشقلا )١٢/٢٣(. ۔ نر د زييمت )٢٨٧/١٠(. طيجملا زخبلا (٥/٢٣)۔

 زيرختلا ء(٦/٦٤٤) ديدملا ؤخبلا )٤٧٨/٧(( يبزعلا نبال نآزقلا ماكخأ )٦٩/١٠(.

 ۔((٨/١٦٣) ۔ نآزفلاي نآرقلا حاضيإ يفف ؛ نايبلا ءاوضأ )٢٧٧/٢٩( زيونتلاؤ

 .خنسلا ةيقب نم ثيغلا .لضألا نم ةطقاس :ةالصلا )١(

 .سايقلاب بعتلاب نيلئاقلا نم الإ ىئأتي ال كيدو دذملا رابيغا يف دبعتلا ىغ انه ظحالي )٢(

 ةلمج نأل» :لاق امذنع هيماج يف كيذ ىلع ض امك هفلت ر نَسَحْلا يب خيشلا بهذَم وهو

 يف ذري م ز هنف الإق ءامهنَلَع ساتقلا نمو ٢هيبن ةش يفؤ شيباتيك يف هذابعع هي ةللا َدْبَعَت ام

 روثلا نم ظاقيتسإلا غ ديلا لشغ ىلع اشاتق الإ بايلا لسغ لاح ثالثلاب زغألا ةئشلا

 تلاز اذإ ئزجي ءاملا ض نإ :ليق ذق :دشخش يبأل ليق» :هنت ئملاشلا مامإلا لون
 سابع نيا ثيدح يِوزمْلا ربحلاب ةارأو "يوزملا ربحلاب انات ءاملا كصي :لاق ! ؟نع

 اهَليفَي ىنح انالا يف هَدَي سيفي ان همؤت نيم مكدحأ ّظَقْنَتسا ا : :ةلمق هللا لوشز لاق :لاق

 .«ائال

 ةئالثلا نأ الولو 6همؤت نب ظبتيتشملا ردن لشغ يف تالثلا ةدح ةت ةئأ :هب لالذتسإلا هجو

 يف ربتغش ريع ةدعلا نإ :ليقو .ىئغَم ديدحتلا اذهل ناك ام ساجنألا ةراهط يف ةطوزشت

 ْيملاشلا ةَحُجَر يزلا وه زيجخألا اذَهَو سجنلا لاوزب سفئلا ةئانثمطا زبتغملا امنإو ثيد

 ١/ ١٥٤. يويسبلا غبا;ج :زظن) .هفنني رفصملا ةنع لوقلا ةلصحم وهو اهل رصتناو

 ۔((١/٧٦٢) ۔ جراعملا )٩٠/٣( جراقمْلا
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 مَلْعَي ملو سجن ربؤَپ ىلص نق سجنلا بؤلاب ةالصلا زوُجَت الو
 هيف تعقو ىتم لعي مو ةاجن هبؤت يف ىأر نإو ملع اذإ هتالص داعأ
 مكحلا يف امأو ،'اهةَليَلَو مؤت رز ر ةالص لدبي طايبخالا ىلع هنإف ،هب ىلَص ذو

 رخآ ني ةرذَعْلاَو ،اهمان ةؤ رخآ ني ةباَنَجْلا يفو إملَع نيح اڵإ هثل لق
 بوتلا يف ناك هنأ هملعي ىنح هزن ال لاح لكب ثذخَت ب مذلاو ،اَهَدَعَق ٍةَدْعَ

 .ةالصلا لبق

 .هبلؤت ةناجن» :ج يف )١(
 بفينحلا عزشلا لوضأ نم الضأ ئيخرشلا اهربتغا دقؤ ةيعرشلا ديازقلا نم ةناف طاببخالا ()

 دوججؤمْلاَك مونملا لعجن نأ طاببخالا» :هلزقب اهفؤغو يكبشلا !يبطاشلا لقف ةلثو
 ثزائأ ةداق يهو .ءاهلُك ىلع الإ ىري ال هوجؤلا ضغب ىلغ ىري امؤ ,قُمحُملاك موهؤمْلا
 ةئوتوألا» نأب نيققحملا ضفب لاق ميدقلا يفق ثيدحلا ميدقلا يف تالاكشإلا نم ةلمج

 لؤقو جناب لؤق ؛نيلؤق ىلع ئألا تقلخا اذإو .ةنبا غش ثيح وكي امنإ ةيلضفألا
 ال ةمزحلا تاطرَو ني ارذح كرئلا ىلغ هلعف يف ىرجَو هنيدل ئربلا طاتخاق برخلا

 نؤق كرتلا ىلع باتع ريغ نم باوثلا قلعتم لغلا اذه نأب لزقلا نأل ؛ةنش يذ ةلغ نوك

 ثيدحلا يفؤ» ةئلَضفألا نيأ نمق ريرختلاب لئاق .ةحابلاب لتاق نيت ةفيألاف ذأ هب لقي مل

 ثێخ مهنيدل ءاملعلا ضغت اهب ئربتني يتلا تاطاببخالا ني ةعومجم ييمالتشإلا ةهلا زبتغا
 قمزخلاو لجاب طبزي اهقف تايطوحألا عبض زنألا زوت مت "ىلوألا نورقلا يف اذه اك
 امي ام ري يف طاييخإالا ىلإ جني هنأ هبثك ني أرفتسفلا زه امك هنت فنصملا بذ
 هنر لضفيف ةحص رلاميخا ع عيؤت, نيقيرفلا ةلدأ نم لعجي االيخا :هقفلا هيف لتخا

 ين ; ليذ ؤهظن امَك نيقيرفلا ىأر هل يبي نأ دغب كطاببخا هنب اهيلخب ؤأ أرفلَكفلا ةئذ لغشن

 هبف عقو ام اشأق كديفي ال ةتذ نأ :هيا قلا ام الإ» :هبياج يي عناملا ني ريثكلا

 نأل .طايبخالا يف ىنز أوضألاز ازآ هذَهَف» "هنع هينلا د طانبخإلا نم هئزتق ثاليخالا

 اذهو اضيأ هيف ارلا دقؤ» يمكح ىلع شجن زجللاق .ن هنأ ملغي ىح رياط زياطلا
 اقيِ اوقفتي ىنح بفالتخالا نم جورخ رضلا يف طايتخإلا ىلع نخنف» «طايبخإالا زمه

 )٢٣٧/١( )١!٢٤٢( )٢٥٤/١(٨6 (٢؟١/٩٣) يويسلا نشخلا يب أ غباج :رظني) مهتت

 )١٢٦/١(. يكبشلا نيذلا جات مامإلل ۔ رئاطلا ؛ابثألا )٤١٦/٢( اقلام



 )١١( ةالضلا لتب دنج سابتلا سنل ركذ يف بات ٠٠ : ٧٥

ً ٠ 

 ؤ َ 2ِ ز ِ هَعَم بو 6 م ف بوو هةياتَج هيف ب
 ؛ ؛ب ١ ؤئأ هَعَب هَعَم ن اك “ نمم و

 مث 6 ءاحوُفشت امَد نكي نكي اذإ مذلا د بؤقي : لص ك !"ةو هيف بؤَتَو ،لؤب

 بؤئ مت باَئَجْلا هيف يذلا بوئلاب يلصي هنف احوُفْسَم مدلا َناَك ق .ٍةَباَنَجْلا

 هَعَم سيلو ثاشاَجْنلا هذه هيف ُبؤئلا ناك ا .مذلا مث هت ةرذع مت بلؤبلا

 .هَرْيَع ذجَي مل اذإ هب ر ُهَذحخَو وه الإ

 يبنجب غش الو ؛غيلاب 'هتلفأ وغش الو ءكرشش غش هيف ربؤتي يلصي الو

 زوُجَت ال اذه لك نل ؛ريزنجخ زرغت اّلَو .درق رغش الو .ضيێاَح زغش غش الو

 هب ثزاَج لسع اإَق الصلا هب زوُجَت ال ضياحلاو دبئُجْلا زغش ،هب ةالصلا

 َرذْصلا رتس ادإ ةمامْلابو "ةزِاَج يجؤشلا بؤُتلاب ةالصلاو ،'ث الصلا

 هيب -

 .«ةزذغ» :ب يف )١(
 )٢( :ب يف »«.

 .ءاهلك» ؛ةتايز .ج يف )٢(
 اق تاَخْلا اَهَفَلَقَو .ةلغلا :عشلاب ةقلفلاو .نتْخُي مل يزلا وهو فلقلا نيب كفا َلُجَر )٤(

 )٩٢/٢(. ۔ ةغلا يف حلاحّصلا) فلألا نم كيرختلاب ُهَفَلَقْلاَو .اهطق

 حزق يف بطلا لوقن كنب ءزج ضياخلاو بنجلا ني جراخلا نأب لقلا ىلع ةانب اذه )٥(

 لشلا لبق تام ربجو تئاق ضياخحَك راض نبلا نع عطقنا اش ةئآ ةهْجَرَو» :لينلا

 زغلا اذك اطقف تزع ليقو تقمي ناسغو ةباتجْللَو ساقنلا وأ ضێخلل نالتفيق
 ىلع نيتؤمؤ ةدحاو ةزم نوليف ةاسقئلاو ضئاحلاو بئُجْلا نأب لوقلا ىلغ ةرم لتفيف
 امهَنذَب نأل ست هئأ ينغي ال امهنم اغزجم ةزابيغا نأل لاكشإ هيفو .ها ءرخالا لوقلا

 اذه نذي الَو "ككدَي يف كئضْيَح ثتي» :انث ةقياغي ناق ةجت نيبنلا نأل ؛رقافئاب نارهاط
 ليئلا حزش :زظني) .زخآ غوضؤم يذ أل ؛ةتيمْلا رعش ةساجن لؤخح فالخلا عوضؤت يف

 )٤٦٥/٢((. ليلقلا ءاقشو

 وه :ليقو ؤظيلَعلا ؛عخشل اتذيطلا .ماشلاو .«يحؤشسلا وبؤئلاب ةالصلا ةزئاجو ؛ب يف )٦(

 هعضت يذلا وه انه هب ُارُمْلاَو .زَضخَأ ًناَسَلَط مه :ليقو .ةيذك جسني ر زؤقُمْلا ناسَليْطلا

 ۔ عوضؤت ىلإ باطخلا لوحتي ذإ كاذنآ هيئضب رقنت نم مهنأ , " ىلع ئييوجمْلا



 يويسبلا رصتخم رر ٨

 ةَئروَع يراوئ تناك إ اهب ىلص ؛شسن بوو يه الإ نكي م اذإو كرهظ
 يلَصُي الو "سجنلا بوتلاب ىلص هيراوُئ نكت ل نإو 6"قبقؤلا ىلإ ةزملا ني

 .هيفرط نيب تفلاَخُي نأ الإ يش ةنم هقناغ ىلع زيل بؤب

 لمأ بايزب زوجي الو ةالصلا لمأ باتثز ةزملا بز ةالصلا زئاجو
 77 لس مَل يدوهي ؤأ ةرفش هعنص ربؤت لكو كرفلا الو ةمذلا
 &لَسْغي ىنح هيف لَصُي مل بوتلا ئِسوُجَمْلا ليع او ءةساجنلا لسغ لسف
 رام بابلج صيمقب يلص ذ رملاو يجاولا صيمقلاب ةالصلا زئاجو

 الو ،اهنَجَف اهيديب شسَمَت اًلَو 5هيف تَلَخَد اذإ ذخو اهراز يلصت نأ زاجو

 يف دجويو .كيد اوزاَجَأ ذقو ،توُشكَم اهشأز يلصت الو .رامخب الإ يلص
 اهشأزق اهيب يف يلصت نأ ةأرملل نأ بوبحم نب دمَحُم نغ م رئألا

 نق ،هب يلَصُي نأ يجؤشلا ربؤئلاب زسأب الود :عماجلا يف لاق ثيح ءاهمذغ ني عهساَجَن =
 كت بوبحم اشأزد» :؛ننتت ئملاشلا مامإلا لاود هبف يلصي الف سجنلا يفني ال نت هلمَع
 ةراهط لؤقلا ىلع ةانب ئيوُجَمْلا هلمع يذلا يِحؤشلا ربؤثلا يف ةالصلا زاجأ نإف

 مات (٢/٢٠٢)۔ برقلا نابي (١٦/٠٦١)۔ نيعل بات :رَظْني) ؛منغأ هللاو سوجملا

 ۔((٢/١٣٢)۔ جمراقمْلا (١/٣٥٢)۔ يويسبلا نَسَحْلا يبأ غماج ((١/٨٣٤١)۔ سوقلا

 .هةؤشلا ىلإ ةبقؤلا ني» :ج يفز ءةزشلا ىلإ نتبكلا ني» :ب يف )١(
 .ةساجنلا لئغ» :ج ؤب يف )٢(

 .«رامج ؤأ» :ب يف )٣(

 .ج ن ةطياَس )٤(

 نامع لهأ نم يموزخملا يشرقلا ةريبه نب فيص نن ليجزلا ن ربوبخم ن ذحش :وه
 رهزلا ملعلا يف لتمْلا برضت ناك .نيمقَحلا ءامنلا رهشأ نمز هنامز يف نيملشفلا غش
 هللادبع نب ناشع رماتإلا رانأ يف أن هئأ ودنيؤ ٢هنامز يف ىونلا تزاض هيلإ "ىوقتلا
 مامإلا ن نتَز هياو تلع م مث ؛رفيَج ن انهُمْلا مانإلا رضاغَو زه٩١! ةئش عيو : يذلا
 دلقتو .ه٧٣٢٢ ةنس تلضلا ماتإلل نيمياملا ءاملا سأز ىلع ناك ثيح كيام ن رتللا
 هتذمالت نم .قرزألا يلع نب ىسوم ةمالعلا هخويش د نم زه ٥١ ةنس هرصع يف ءاَضَقْلا



 )١٩( مالضلا لئف دنع بايلا سنل ركذ ي بات . : ... ٧٢٧

 ةالصلا يف اهيأر ةيطغت نو وُجَي ال ي ة نإ : 'ادمَحُم وبأ َلاَق تفوشت
 .اهتيب ريغؤ اَهِتيَب : باو

 الَو "امس ز الو ريرحلا الو '"رَقْلا بايێب لاجرلل الصلا زوجت

 ربؤئب :اذش زوجت الو ٨©صياَخْلا ّرَخْلاب ٌزئاَجَو ،ِءاَسئلِل الإ ذ 7

 زيبك مهزيَغَو رفصلا ن نازع ةمالعلاو دمحش ن هللادبعو دمحش نب زيب ناتمالعلا هتنا
 ١٩١/١(. ؛نايغألا فاختإ) .راحص يف نفو ٦٢٦٠ ةنس هفلت يفؤ

 هئينكو يوهلا ميللا ةقرب نب دمحم نن هللا دبع .ئيوضألا ةناعلا ا غشلا .وه
 .يرجهلا مبازلا نزقلا ءاملع ني ؤهو ًامُعي الهب ةالو نم حزشلا هلخ هكسم دمح رثأ

 ب ناشع كلاق وبأ ةمالعلاو يبوبحم نن ردمتحش نب هللادبع نب ديعت مامإلا هج هجخايشأ نمؤ

 حزضلا يف ةس ر دُمَحُم وبأ ماتإلا امنأ :هذيمالت .ناوزم وأو ؛ئنالَصلا دمحم نب رِضَضْلا

 ةبراغملا بالطلا ضغت هدي ىلع سرد ذَقَق ‘نيتن ناَمُعْلا رْيَغَو نين 9 رتناَمُعْلا بالطلا ةلبق ثٹناگَو .

 . اتفلم ۔ يويسبلا نعلا رثأ يشلا ةماْلَعْلا هتذمالت نمو لاحلا زىسوش ناك مامإلا نأل

 ،يوكزألا رف رفغج ننا عياجل ح رشلا باتكو عماجلا باتك :مامإلا د تافلم رهشأ نيز

 ثاخنإ) .ديلفإلا باتكو 6بفزاغثلا باتكو ءئدّبملا باتكو ةنزاوملا ُباَتِكَو ادفلا باتكو
 ۔(٦٢٢ ١/ نامع ِءاَمَلُع خيرات يف ناێغألا

 يفق .قيقلا ة ةلجلا لثم مح متنزنإلاو رقلا :مهضغب لاق اذهلو عتنزنإلا هنم لَمْغُي ام وه

 .7 .مسينإلا ه ةنم ىؤَسُي يلا مه : .يرملا لاقو .متنزنإلا :رقلا ؛سوزقلا جات

 يبرَع هنأ ىلإ بهذن ةرهمَجْلا يف دنز نئا نكل .زوف هعمجو .ؤعش يجأ : :حاحصلا
 - برقلا اسيل «(٢/٦٧)۔ ةغللا يف حاحصلا (١/٦٨٧٢)۔ سوتا ان .َظنُي .حيجص

 .(١/٣٤)۔ ةغللا رهج )٢٩٤/٥(

 , دييخلا يهو رجاو ىئغمِب متنزنإلاو قلا
 ؛ريرحلا يف زيرخلا هيف مجن ةئال امحل يغ شريرَحلا نم لاحلا بولا :محللا

 هئمخْلَو زيرح اذس يلا وه مَحْلُمْلا :ليقو ريرحلا يف رَحْلا هيف مجلأ هنأل زَحْلا فالخب

 :ىذشلا !الغأ :اهجننو ماللا مضب عضب :بوتلا مخلو .لزغ انس زيرح ةمحل ؤأ نزَع
 )٥٣٨/١٦١(. :ناتللا )٢٠٢/١( ۔ ةدمعلا حرش )٢٩٧/٦٢(( ليصختلاو نايبلا :رظني .لفسأ

 يف لقي بارغأ اذإف ؛مهِضغَب لوق ةئمو .متنو وفوض نيم جتني ام :امهُدَحَأ :ناعؤت رَحْا
 .ويف ةالصلا زاجأ نم نؤق لمحي اه ىلعو .نوئبااو ةباحضلا ةسبل ذقؤ :ليق .زوؤُخْلا
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 بؤثي يلصن ؤضزألا تابن نم سيل بؤئب الو ،حاؤزألا تاد ؤيواضت هيف
 تفوشكَم اهشارو يلصن ذأ ةمألل زئاَجَو ،'هيلع دجن الو رعشلاو فوصلا . + ح ۔ ّ ؟ ؟ : ۔۔ ؟}ء١۔ ۔ 1ِ ر آ . َ
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 بؤئب ةالصلا زوجت ة الو هَلَع دجب الو يلجلاب يلصي نأ ٌوئاَجَو زراب

ّ 

 ت 4 =

 .صيمقلاو و ةّيْجْلاَو "ءاقلاب ةالصلا ئاَجَو '""كيصت وبؤئي هركي 8"فيب

 .هتبقر ىلع لبحب ؤ اول لصي مل ناق دحاولا بؤلاب لم

 ؟ .ج ب 3- ٤ِ ۔ ه .َ۔ _ هي ۔ ؟4إ }ُ ۔ ...., ع ٨4 . . .م, ه .ة
 «زيرحلاو زخلا نولجنن مؤق» :ثيدحلا هنيو ؛متنرنإلاب هك لومم نج :يناقلا غونلاو

 عنمب نقلا لمخي هيلعو 6هيلغ سولجلاو زَخْلا بوكز نغ ىهن» :يلع ثيد اذو
 )٢١١/٤(. جراغمْلا .هب ةالصلا

 .«هئلَع ىلصي اله :ب :يف
 ةبوت هيلع فشو ثتزضنأ :يأ ؛ةءازو اف ثفف تساق كقلخ ام يري نيقؤلا زتشلا :فلا

 .قيقر :يأ ؛فِشَو فش بو .هفلَخ ام ىري ىئح قز :نيأ ءاضي اينشو افوش فين
 نقلا باتك :زظْني) .افش بوت وه :ولوقو تخت امغ في ربؤت لك ىلغ هلط ةثاغا

 نم حيبقلا ئ اقلا .(١/٦٤٩٥)۔ سوزنلا جات )١٧٩/٩(( ۔ برعلا اتيل ء(٦/١٢٢)۔

 .((٣١/٥)۔ ةرماقلا ةيب ةييرعلا ةغللا عمجم تازادضإ

 اضغلا م مجح هنم رهظيف ندبلا فت هتقر ةئإَف دسجلا هنم نبت م نإ قيقزلا بؤئئلا ديري

 الود :افو ههه رمغ نع ثيدحلا يفو 6ةتعلس لجزلا في امك ةفصلاب كيذ هبف
 مقر )١٦٤/٥ قاززلاذبع هجرخأ .ءفيعن هنإف فين ال ذإ هنإف .ىلاتلا مئءاتن اوش

 )٣٥٦/٩((. بََعْلا ناسل :رظني ( ٣ مقر )0١٦٤/٥ ةبيش :ش يبأ نباو ( ٩٢٥٢٣

 ءابقلا وه ؛ريبغ وبأ لاق ىيارطأ رامئال هب هب ئمُس ث تلغباضأ هيلع تفمض اذإ ة :يشلا تق

 ,رسييقلا وأ بايتلا قوق شبلي بوت :(ءابقلا) : بيولا رشنل ى ؤز فلخ نم قيش هيف يزلا

 نأ يذو .هفجن ناميَلُس ةاقلا سبل نم لؤآ :بغت لاف» :ةغللا بيذهت يف ٢هيلع ; هنع

 .ءاقلا سبق يذب زبخ ءازهتسا نيطايشلا تضق بؤثلا ي ةتأز نذأ اذإ ناك

 )١٧٠٥/١(. طيجملا شوثاقلا )٢٤٥٨/٦) ة ٍةيبَرَعْلا اخ ةفللا جلاث .ئاخضلا .رَظن)

 ۔((٣/٢٢٢)۔ ةغللا بيذهت )٧١٢/٢( طيسولا عجفملا (١/٢٤٥٨)۔ ,سوؤغلا جات
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 ١     دل 3
 اهبازثو اجنت ضرآلا يل ثليج» :لاق هئأ ةه هللا لو "انع يوو

 '"١ضزألا تتبن امو ةقفئلاب ضرألا ىَّلَع الإ ةالصلا زوججَت الَو "ا

 رغ يف اوُقلتخاَ نوقفتم كلد ىلع سانلاو سسالا يف اهمكح :

 ةالصلاو ءاهابنو ضرألا ريغ نم هيف اوفلتخا ام ائْكَرَتَف ءاهبو " الا

 عاقبلا نم هلُك تابنلا نم ضرألا تبنأ ام كاهلُك ةرهاطلا ضزألا ىّلَع ةؤ

 هلع ةالصلا زوُجَت ال امم كلد نم ةت لوشؤلا ىتفتشا ام الإ .ةرهاطلا

 هةَبزملا الو .ةرزجملا الو قرَحنَمْلا يف لضت ال» :ةلتق هلوقل ءاضي ةئشلاب

 .خألا ةيقب ب نم حيجضتلاو ٢هنأ» : :لضألا يف )١(

 .هجيرخت قبس )٢(

 .ج "ب ني ةطقاس «ضزألا تتبثأ امو ةعفبلاب» )٢(
 .خشلا ةيقب نم حيجضتلاؤ ةمُكجب» :لضألا يف )٤(
 ۔«كيذ يف ثاليخالاؤ» :ج يف )٥(

 .ج ٠ب ني ثبنملاو لضألا ني ةطقاس «اهتابتؤ» )٦(
 .خضلا ة ةيقب نم تبثملا .لضألا ن نم طقاس «كي ...ىنإ ...اه الإ» :هلؤق نم )٧(

 نم يجشلا يلك ثيدحلا يف ءاله فورخ .كلذكو .لضآلا نم ةطقاس «ةَرَرْجَمْلا الو» )٨(

 .خلا ةقب



 يويسبلا رصتخم .٨

 رت =
 ىَلَع الو 3'«يق قيرطلا ةعراق الو و ؛ليإلا ناق الَو ةربقملا الَو ماَمَحْل الو

ّ 

  

 عياج باب قالضلا بات ٤هَلبْزَمْلا هيف زيل امث سابع نا نغ هدتشُش يف غيبزلا هجرخأ )١(

 ءاج اه بات ءاهز رمغ نبا نع نئشلا يف يذمرتلا هجرخأو ٩٢٣ :مقز )١٦٦٢/١ ةالصلا

 هركت يتا عضاوملا بات .ةجام نئاو إ(٦٤٢ :مقر )١٧٧/٢ هيفو هيإ ىلصي ام ةيهارك يف

 هقغَضَو «ةَرَحْئَمْلا» امهتِاَوِر يف سيل ٧٣٨(. :مقر )٤٥٤/٢ ۔ هَجاَم نا نتش الصلا اهيف

 ٨(١٦/٨١٢)۔ ةجام ننا نتش فيمضؤ حيجص :َظْنُي .ةجام نباو يذمرتلا ذنع ئيابألا

 ۔(١/٦٣)۔ يذمرتلا نتش فيض

 نم ديهفثلا يف زبلادبع نبا لاق امَق ةجام نباو يذيزتلا ذئع ثيدحلا ثيمضت اج ذقو

 ةياؤر نم الإ اذئشش ثيدحلا اذه فرغي الو ،هيَلع هوَكْنَأَو ةريبج نن دنز هب ةرقئا» :هنؤك
 ننا ىلؤم عبات نب هللادبع ىلإ ردغت ن ثيللا بتك ذقؤ كةزيبَج ن ديز نغ ريأ نن ىتخ

 معفاث ن نع اهي تذح نم ملعا ال .عات ن ; هللا ذنع هيلإ بتكف يثيدحلا اذه نغ هلأشي رع

 نع اريك عفاد ةيميت نا نآ ريغ ٢٢٦/٥(. زبْلادبغ ننال ذيهمتلا) "نطابلا هيلع لاق ذق الإ

 .ةاته نم بلطيف ٤٣٣/٤( ةَمْعْلا) حزش يف ه ثيدحلا ةحص

 ىف ةالصلا ة ةخ يف مهتي ثفالخْلا عقو . ثيدحلا ة ةخص يِ سانلا و فالتخا ببسب

 7 نثتشت ملو ناكم لك يف ةالشلا زاوج ءاَمَلْعْلا ضغ قلطأ ذقف ءةزوكذَمْلا عالا

 ديهمتلا يف وَجلا۔ دبع نبا ظفاحلا ل رصتناو ةيكلاملا ذئع روهت يأر هو رخآ نود

 ٠ايدآ نيب يذلا ثيدحلا اذه روغ وُمغ ىّلَع اونتشاؤ 6رييفلا ي يبطرقلا الت الا

 ني زخآ دع بهذو «ثيدَحْلا ..ادجشَم اهلُك ضزألا يل تّلمج» هتاياؤر ضغب نأ ةش

 مامَحْلاَو ةَرَرْجَمْلاَو ةَلَبْزَمْلاَو ٌةََبْقمْلا :يهو ةماركلاب ةع نيات ءاتئشا ىلإ ءاملعلا

 فائخألا دنع زوهشملا مهو ؛قيتعلا هللا تيب قؤقق ,قيرطلا ةعراق ليإلا ناعمو

 رَكَذ نممو ركياق رانلا نغ اضيأ يورم لؤق ؤ ةيكلاملا ضغبو ةيضابإلا ةييفاشلاؤ

 فائخألا نم كيد رَكَذ نممو )٢٨/١( ةنهفيلا نيناوقلا يف يزج نبا ةيكلاملا نم ةمهاَرَكْلا

 عيابلا يف ئناساكلاؤ )٢٧٩/١( ةيشاحلا بحاصو )٢٠٦/١(" طوقلا يف ىيبحخزشلا

 اذهو ،افيِظن اق ام هزاجأ ثيح مامَحْلا يف ةلشلا فاتخألا ضغب ىتنتشاو )١١٥١١(6

 ٍةئظَمِل نيهرَكُمْلا نق لاحلا ةعيبطبو ٣٨٠/١(٨ نيدباع نا ةَيِشاَح) ضيقلا ١ بجاض نق

 عنملا ةجؤؤ» :ةيضابإلا نم شيفطا مامإلا لوقي ںاهغافتزا نشت ةت اذإ اهنويجُي ةساجنلا دوجو

 خزت) «ةَماَرَكْلا عم اهنم ةرهاطلا عاقلا يف ثزيأؤ .سجنلا كفؤغؤ ةلشلا ميظغت

 = ٦٥/١(. لينلا



 3 زر )٢٠( ةرهاملا ةنثبلا ىلع ةالصلا ركذ يف ؛بات ./ . ٨١

 الإ بقحلا درغ وهو دوغ ىلَع الَو ست ,شارف ىلع الَو ست عضزت
 "ةداسو ىلع دجسي الو ةداسو ىّلَع الَو ؤضزآلا عم ىوتسا ام "ىلع

 الو ريغصلا اقسلا ىلع الو قئاد الو لجز رهظ ىلع الَو .كاوسي الو
 رجذآلا الو صجلا ىلع الو ""افقنش ال الصتم الص ناك اذإ الإ ريبكلا
 الو ،هبشلا ىلَع الَو .رفصلا ىّلَع الَو ديدحلا ىلع الَو ؛رائلاب قورحم هنأل
 يتنزنإلا الو .ريرحلا الو ةضفلا الو ببقهذلا الو .ساحنلا الَو صاَصزلا

 هنك ألا يف نيمفاشلا مامإلا هركذ امك ةيماشلا دنع زوهشملا وه اضيأ ةيهاركلاب لؤقلاو =

 ركذي ملو طقف ةت بلا هيف مان يذلا يداولا ٠ليإلا نطاققَو مامحلاو ةرقملا ركذ

 طيبيوؤلا يف يلازغلاو )٢٥٦/١( ريرقلا جهنملا يف ئمتيهلا )٩٢/١( ةنبزملاو ةرَرْجَمْلا

 نغ يهئلاف يِازلا الإ اهلك عضاؤملا هذه يف ةمماَرَكْلا نيبلاطلا ضؤر يفو )١٧١/٦(6

 ةالص نغ ةت ىبنلا ميف مان يزلا وهو ؛نيعم داوب ضوضخَم ةذنع يالا يف ةالصلا
 نيذلا يلازم نيَمَرَحْلا ماقإ فالخب "يمِفاشلا مامإلل اضيأ لوقلا اذه بيئ .حبشلا

 ببذقغلا يف يزاريشلا ئحشإ رثأ اضيأ هَركَذ ةماركلاب لوقلاو ء(٢؟١/٧٧) قالطإلا اذيآ

 ةنؤذملا) ليإلا ناق ,قيرطلا ةعراق يف ناك اذإ ركيت مامإلا نغ كخم نؤق ومو

 ُهذئعَو )٢٠٧/١( بياطلا ةيافك يف نشخلا وئأ ةيكلاملا نم ةماركلاب لاق نممو ١(

 مهو ميرخنلاب كذ ىتفتشا نق مهنمو .نالزق نهيف ىلص نم ىع ةالضلا ةداعإ يف
 مهقتاَعَو )٤٠٤/١( ييغملاو )١١٠/١( يفاكلا يف ةتاذ نا مهنغ تيد لقت ام ةنباتخلا

 ززقم ميرختلا لوقلا دمخأ ماتإلا نع اضيآ ةهاركلا ىكحو مامحلاو ةرَبَْمْلا يف الإ

 امأ )٤٣٣/٤( ةنفغلا حزش يف ازييق ةيميت ننا هل جتخا نيرخأتملا ةتباتخلا دن
 ةلبزملاز ةرزجملا اثأ .ةربقملا مامحلا لبإلا نطاعَم يف ميرختلا نوزضخيق ةرهاظلا

 ذقو ،ةَهارَك ريَع نم كلذ نوزيجيق وفشَحْلا ناَكَمَو قيرطلا ةعراق مارحلا هللا تيت رهظو
 .ىرخألا ثالثلا يف ةالصلا نع ىهنت يتلا ثيياخألاو ةعبشلا نطاوملا ثيدح اوز
 َ )٨٣/٤(. ىلَحفْلا

 .ب :نم ةطقاس )١(

 .ج :نم ةطقاس «ةَداسو ىلع دجسي الو )٢(

 .خملا ةيقب نم حيجضتلاو ءاعليقنم ًاليئم» .لضألا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ر ٨٢

 الو حلملا زَحلا الو يخلا الو ثيفوُسلا الو .رعشلا الو لجلا الو
 '}{تاَساَجنلا

 ضرألا ىلع ةالصلا زئاَجَو ضقتنا هتالص يف ةساجن '"ةثعدَس نمو

 ةمْطَألا نم ةلوُمُخْلاَو "هيحلا بايتلاو ءةبَصتْغُمْلا "ريع اهلك ةرهاطلا

 نغذلاو لخنلا عوذج تنبلا رهظ ىلعو بحلاو "ضرألا تبثأ "امو
 امو ضزألا نم يلصملا هيع نكَمقي ءيش لُكَو يتخاو ريرشلاو ,شيرعلاو
 ريَع يش هيف ناك ْنإَق ،هئم عضؤملا ةراهط عق هيلع السلا زئاج تتبثأ
 بوتلا كلذك سيلو كنال تزاج رهاط بياج ىلع يلصفلا ىلصف رهاط

 الَو }ةبْغَكْلا رهظ ىلع يلَصُي الَو ةئالص ثضقَتنا ةساجن هيف ربؤتب ىلص إ

 .'١هل زئاَج ؤطضملا الإ سجت مضؤم ىلع الَو ءيفينكلا الو 5يوهيلا ةسينك

  

 .ماقملا لك ين هال» دغب «ىّلَع» دايز جاب يف )١(

 .خلا ةيقب ةيِقَب نم حيجتثلاز نعزت» : ,لضألا يف )٢(

 .«عضاؤملا رێغ» :ج يف )٣(

 .هرتلاؤ» : :ةايز ثالثلا ختثلا يف )٤(

 .هاميد ؛ثالئلا سلا ةيقب يف )٥(
 .خسنلا ةيقب نم ثبنفناو .لضألا ني ةلا « زياج رطضملا الإو )٦(



()٢١( 

 لجزلا هب يلصن ال اه ركذ يف :باب

  

  

 الَو بَمَذ الو "رفش الو بش الو ديدح رتاَحب "لجزلا يلَصُي الَو

 نغ هلَعْشِي ام الَو ةساجن لماح ؤمهَو يلصي الَو .نيعبصا عفؤت الإ ريرخب

 .«يلضمْلا» :ثالئلا خسنلا ةيقت يف )١(

 لاق 5هبشلاز كئآلاب ةالصلا نع ةلق هللا لوشر ىهن :لاق :عيبؤلا دنع امث» سابع نا ثيدحل )٢(

۔(٤٩٢ :مقر ٦١؟١/٣) ءرملا زرفلا :ةبشلاؤ .زيدضقلا :ثئآلا» ؛غيبزلا



(٢٢( 
 ٠ هتالص يلضفلا ىنع عطقي ام ركذ يف :باب

  

 ةعقبلا يف ةرهاطلا بايلا ني كل ثفصق ا ىلع يلصملا ىلص اق

 يوز ذقو 5'اهِنَدَي نيب وم اه هوضَي ل م ةرئش هني ب نيب بِصْنيْلق ةرهاطلا

 اريذم َناَكَو .ىلصو 4 و ةتَلْيَ ةَحْلَط لعج وأ ةَحْلَط 7 لاق هنأ لقي يبنلا نع

 نمو .ةروص ةنأل '"رضقت البقم َناَك نإو ةرت نا اريذش ناك نإَق ،'اهپ

 ةرسلا ةفص ِهذَهَق بابشل ٤ هئال ليقو لخلا ةرخؤمَك :رشلا اولاق كيد

 اهنم نذَتَق ةرس نس ىلإ ىلص ْنَم» :َلاَق هنأ ةني يبنلا نَع يوز ذَقَو رابخألاب

 .اهيلخ نمه :ةدايز ثالثلا خسنلا ةيقت يف )١(

 ةئأ ىلع جراقملا يف يملاسلا ماتإلا ةرذ ذقؤ هيالا وهل اعجرم ثحت اغيف ذأ مل )٢(
 .(٧٤١ا٦) غراغتلا .هيف هرضم زكذي مل ةل ةياور

 ۔«ضقت لفأ اًذإق» :ثالثلا خشلا ةيقب ةيِقَب ىف ()
 ۔«لخزلا ةرخؤمَك نوكت اولاق ةرثْشلا كلذ ئ نمز» : .ثالثلا خسللا ةيقت ىف )٤(

 نع ماخ يبأ نب زيزعلادبع نع يراخبلا هجرخ ام اهنم ةريثك فلؤغلا اهيلإ زاشأ يتلا : (٥)
 ٤٧٤( :مقر )١٨٨/١ تاشلا ؤمَ رادجلا نيبو ةم هللا لوش ىلص نب ناك :لاق لهس نغ ه هيبأ
 نيب ننب مُكُدَحَا ع َعضَو اًإ» : :ةلك هللا وشر لاق :لاق هيبأ نَع ةحلط نب 7 نَع مبنم هجرخأ امو

 نع ةوزغ نعو ١١٣٩(٠ :مقز )٥٤/٦ 2َكلَد ءارو م نق لابي الو رئ لخلا ةرجؤم لم هندَي
 رلنش يجض .لخلا ةزينؤئ نيد :لاقف يلصملا ةرنش نغ هل هللا لوشز ليش :لاف اهنأ ةباغ
۔ ثغمش لاق ةقيخجج يبآ نا نع يراخبلا هجرخأ ام اضيأ كلذ نم ١١٤١( :مقز ٢/٥٥)-م -



 )٢٢( هتالص يلصفنا ىلع عطقب ام ركذ ي :اب ٨٥

 ٤ ۔۔ےه۔ ۔ذ ل .۔ . ح - ١ . ٍ ۔؛;2 ٠.٠ -
 نيب ب ائيش لَعجَيلف ىلص نَم» :لاق هن هنإ "!ليقو ز '“«اهتيِبَو هتيب م ُناَطيَشل اطێشلا وُمَي الل
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 :شا عط نش هب رمي الت اذه َليِق ذم "ةماما وَم ام هرضي ال مث ه
ً 

 .ح

 نيتو رفلاو زهلا انب ىلَضف أضزتف ؛وشؤب يتأف ةزحاهلاب ةفق هللا لوشز انيلع جرَخ» :لاق يبأ =
 ند :هللادبع نغ عنائ نغو ٤٧٧( مفز )١٨٨/١ «اهنازو نم نوشغن زامجلاز ةأزملاؤ ةزع هني

 نغ اضيأ ناسنلا هجرخأ امو ٥ مق )١ ١٨٨ «اهيإ يلضف بزحلا هل زكري ناك ةت يبنلا

 ةحلط نب امعو نالتبؤ ييز ن ةماسأو وم ةبعكلا لخد ةل هللا لوشز نأ» :زمغ نب هللادبع
 ؟ةخ هللا لوشز غنض اذام :جرخ نيج الالب ثلأسق :رمع ن هللا ذبع اق ،هيَلَع اهَلغأَق ئبَجحْلا

 ةئم ىلغ زيمزَي ثبلا ناكو ُءازؤ ةمأ ةئاَلئَو هنيم نع نێذوُمَعَو هراسي نع ادوممَع لق :لاق

 ٩!٧(. :مقر )٦١٢/٢ ناسنلا ننس ؛عزنأ ةئال ني اخ رادجلا ني هتيب لعَجَو ىلص مث ؛ةدمغأ

 ركذ باب هيبأ نغ يرذُشلا , ديعتس يبأ نب نمحؤلادبع نع هجيجصض يف نابح نا هجرخأ )١(

 نێعضز يف يناربطلا هجرخأو ٢٢٧٢(. :مقر )١٢٥/٦ اهيلإ ىلص ادإ ةرشلا ني ؤئذلاب رمألا

 ثيدح ني ينائلاو ٦٠١٤(( مقز )٢٠٤/٦. هيبأ نع رطم , نب ريبج نن ميات نع نوألا

 اإ» :نتشلا بثك ةيقب يف ظفلو ٥٦٦٤( مفر )٩٨/٦} ةمح يبأ نت لهس ن نع ريبج نب عيان

 ةؤاذ وبآ 7" «ةئالض هيلع ناطيشلا علطف ال ءاهنم ذل ةرئش ث ىلإ مكدحأ ىلص

 يف يف يناسنا ٩٥٦( :مقر )٥٢١/١ ىرغصلا نتشلا يف ىتَهَْبْلاَو ء(٦٩٥ :مقر ٢/٩٤٣)۔

 ةبيش يبأ نا ١٥٥٠٨(. :مقر )٣١٧/٣٢ ۔ دشملا يف دمخأو ٧٤٠( :مقر )١٩٦/٣ نئشلا

 ٢٣٧٢( مقز )0١٣٦/٦ نابح ناو (٨ه٣٠ مقر )0١٠/٦ ةميَزُخ ناو ،(٢؟٤٧٨ :مقر )٢٤٩/١

 نيخيشلا طزش ىلع حيجض :لاقو ٩٢٢(( مقر )0٢٨١/١ مِكاَحْلاَو (٢؟١/٩٦) عياف ن

 ۔(٩٨٢٢ مقز )0٢٧٦٢/٢ يقهيبلاو ٥٦٦٤( :مقر )٩٨/٦. يناربطلا .يذلا هقفاوو

 ۔ءاًضيَأ» :دايز ثالئلا عمشلا ةيقت ةيب يف )٢(

 .ايدأ نيب ومت ثاوذلاز يلص ائك» :لاق هيبأ نع ةحلط نن ىسوم نع ملشش ةةجَرخَأ )٣(

 ةرضن ال مت مث مكدحأ يدي نت نوكن لخزلا ةرخؤم لم :لاق ةجو هللا لوشول كيد اتزكَذَف

 هجرخأو ٠(( :مقز )٥٥/٦ 6يلضصفلا ة ةرئش باب ةالصلا بات .ههيَدَي نيبت وم ام

 مقز )0١٤١/٦ نابج ناو ١٠٠(0 مقر )٦٤، ديمح نن دبعو ء(١٣٢ مقز )٣١، ئييلاتطلا

 مث لخلا ةرجؤم لثم هيدي نيب مكدحأ عضتل :ءالؤه دنع ثيدحلا انن ضغو ٢٧٩).

 .هيدي نيب رم اه هض ن ال

 ۔ءةالضصلا غطفَي ءيش نم ذب أب ال نأ ىلع اذَه نذق» :ثالثلا ١ خسملا ةيقت ةيقب يف )٤(



 يويسبلا رصتخم 7 ٨٦

 ٦ہرف -
 ةرسلا !"غضؤت زم اَذَهَف ءاطخ ًطْخييلَق ةرئش رش نكي مل نإ» :لاق هنإ ليق ذقو

 نو ل ةرس َوَهَق وتسب ئش ىلإ ىلص م نَمَق اتيإ ىمماَئَت ام ىَّلَع يلصف

٠ 
 '"[ةَرَتَس رتس َرَتَس هوني مَل] هيراوُي ال ائيش وأ ادوغ وأ ة ةبشخ م عَضَو نو . .ةرتس ووني .؟ 1

  

 2 .. :: ,ه
 بينيلق ائيش ذجت مت نإف ائيش روجو ءاقلت للف مكدعأ ىلص اِإ» : :ثيدحلا ن )١(

 هجرخأ .ءةماقأ وم ام ضت ال مث اطخ هند نيب ططخي اضغ ةعم نمك مل نإف ءاضق

 نغ ةجام نباو ٥٩١( :مقر )٣٤٠/٦٢ اضغ ذجي م اذإ طخلا باب نتفلا يف دؤاذ رثأ

 مقز س١/٣٠٢) يلَصُمْلا زئشيێ اه باب ءاهيف ةئشلاق ةالصلا ةماقإ باتك .اضيأ ةزه يبآ

 لاقو .ئمناشلي ٤٢٢٦( مقز )0١٩١/٣ رائآلا نسلا ةقرغم يف ىنِتهْنبْلا ازعو ٤٣(

 ىلغ ةاؤؤلا فالتخإل ثيدحلا ة ةُحِص يف يفاشلا ت ق وت امنإو :يلط نع ةياكح

 نب ورف يبأ نغ ليقو .اذكه ليقف ثزحم نب ورفع نن دمح يبأ يف ةيمأ نن ليامشإ
 ذقخأو ٢٢٦( مقز )0١٦/٦ رقاززلاذبع ةجرغأؤ .يق ريغ ليقو ي نغ ثرح

 مقر )٥/٦!٠١ نابح ناو ٢٢٧٨( مقز )٦٧٠/٢. ىيَتَهيْلاَو ٧٣٨٦(. مقز ،؟٦/٩٤)

 ؛ُناَيْفُس لاق :لاق مت ثيدحلا دنس ةؤاذ وبأ قاس ذَقق اق ذن مالك هيف ثيدحلاو ٦١(.

 ثلف :(نينيدملا نا) اق .هجولا اذه ني الإ ئجي ملو ثيدحلا اه هب دشن ايش ذجن مل

 لاق .ورمع نن دمحم ابأ الإ ظفخأ ام :ناق مت ةعاص ركَفتف ييف نوُفلَتْخَي مهنإ :نايفشل

 ىح ردمخش ابأ خيشلا 75 ةيأ نب ليعامشإ تاق امدعب لجو اتمهاَه مدق :نايفس

 هجرخأو .هل هركذ دغب )٢٨٦٢/١( صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو .هيلع َطْلُخَف ةنع ةنأف هدجو

 دمخأ ٤ ةَحُمَصَو .ئتهيبْلاَو نابج ناو ةجام نباو دؤاد وبأو مخ يرقلا يف ش

 نا ناَيْفش هفغض ىنإ راشأ راقذجشإلا يف زبلاردبع نا هلقن اميف ينيدملا ن

 .ثفغصض ودان يف )٤٥١/٢(: ةئشلا حزش يف يوغبلا لاقو 57 يوغبلا :

 يش مكذنعع :لوي ثيدحلا اهب تذح اذإ ليامشإ اك :نافش لاق ؛يِتهبْلا لافو

 ىتاقت ةللا ءاش نإ مكحلا اذه لثم يف هب زسأت الو :هرخآ يف يهبلا لاق مت ...؟هب هئودشت
 حيجض :رظني) .ةروهشملا هبثك يف اضيأ ىنابلألا غيشلا هفعض ثيدحلاو .قيفزثلا هبو

 يج )٢٩/٥( ۔ ريفصلا عماجلا ت 7 عبجت ٨(٢/٣٤٤)۔ ةجام ننا نتش ثفييضؤ

 )٥١٩/١((. ۔ هفلا بازبأ ىلع ثيدحلا ةغومجم .(٢/٩٨١)۔ ةؤاذ يبآ ننس فيضو

 .ءزمث» ثالثلا خملا ة ٍةيِقَب يف )٢(

 .ثالثلا خسللا ةيقب نم خيجشئلاز ءةرنش هل هل نأ اون ال» .لضألا يف )٢(

 



 ٨ :.:.: _ ةقالص يلصفلا ىنع غظفت ام ركذ يف :تان )
 - ا

 7 رضي مل ةرتس ناگ اًذق .ملعأ هل ةئلاو ل ة هرتس ث هنأ يوني ىئَح ةرتس . ل هل نكي مل

 2 ے .:

 زا ازا ذ ناترثش :اولاق ذَقَق ،'"اتينكْلا الإ '؛ناك ام ائثاَك "يدي َنيَب وم ام

 فينملا ة ةرس ث نأ يدنع كيذ ةَجوُف امَهَنْيَب نابت ؤ '_''ناتَماَمِعَو ناراضُح

 يذلا كلذ نم ةَجِراَْلا هَجْرْفْلا اَمُهَنْيَبَو ءةرئُس يلَصْلا ةرنشسَو 5هرئش

 .'_امَهَنَي

 ۔«يلَصمْلا» ةدايز ثاللا ختشلا ةيقب يف )١(

 .هةرثشلا فلخ ني» ةايز ب ب ين (٢)

 يذلا وهو افين ضاحزملا يَمش نيو .ؤثللا فينكلا لضأ ءالخلا ثيب هب ذوضفملا )٢(

 غغجلاو يثشلا ىنإ عجاز هلكَو "يجازئلا رشأ يف تنك هنأك ناتنإلا جاح هيف ىضفت

 ۔ طيصؤلا مجنملا )٦١٠٦/١( سوزتلا جات )٢٠٨/٩( برقعلا ناي :زظنُي) .ئ

 )٨٠١/٦((.

 .د ني ةطقاس «نازادج»ؤ ٨هنايامَغ» :ثالثلا خسنلا ةيب ةيقب ىف )٤(

 -ح نم ةطقاس هةزث» (٥)

 نضح ني زناقزلا اذه يف ِءالَحْلا تويب لاخ هيلإ ثلآ ام رابيغالا يف عضوي نأ دب ال )٦(

 نأ يراضلا انبلا تابلطتم نم راض ىئح {ةساَجْلل رثأ يأ ماغإ ىلغ صزجناو ةقنضلا
 غضؤلا هبلع ناك امك يناملا نقلا سكعب .ايمل ةطاغ تارود هيؤت فزُغ يف نوكي

 نم يزملا غ غضزلا بلطت اه ه نمز ؛ ؛حيزلا ر وأ نيل ةمياق ةَساَجْنلا لظت ثيح يفوملا نمز

 مهنأ :ماقملا لياخو» :ةف يميلاشلا مامإلا نوفي يلصفلا ةلبق نع هداعبإ يف ددشتلا
 هنغ سفنلا ةرفئَو ءةساججئلا ظلغ :اهنم ,لاوخأ هريغ يف اودشي مل اه وفينَكْلا يف اودش

 فالخب لو ال اماق ئؤكؤ أ.بزُف نم ةيالملا يذأتو يلصملا ىلغ هجيرب ىشيولا
 نغ الإ ايلاغ نوي ال ؛اإ يلصملا لابقا ُؤَكَو ءةظخَل يف ومت اهئإَف تازممْلا رئاس

 يف ةناو ةرب الإ زمأت مل عراشلا نآ ىلع ؛نيترتس يذ لجأل هل اوئتختاف ؛دمعت

 لضألا ربتغا و ين ةذجاولا ةرئشلاب لاقلاو .ناصختشا :دايزلا ؛مطاقلا قلطم

 ةساجنلا ظلغ ىإ رظن هريغ ني رتفأ هقح يف ةرئشلا ريظنب لتاقلاو .نامسخبشإلا رتف
 - جراغفْلا) .ملعأ ةل ةللا ،طايبخالا قحل ءاضقو ءةبساتمْلِل ةاعارش تاشلا ظيِلْغت نسختش

 )١٥١/٦((.



 يويسبلا رصتخم ٨٨
 ٢ررت -

 نم قأ يف يلصملا ىلع "اعفن غم ءيش ون فونش نكت مل ذإ
 مل رفأ ىنإ اعارذ ذ رم ةسفع ناك نإو 6يلَع عطق اعارذ رشع ةسفَخ
 مل اعارذ رَشمَع ةسمحح يلصملا "نبو هنيب ناك اذإ فينكلا يلَذَكَو "عطقي

 اعارذ رّشَع ةشف ني لقأ يف هتالص يلصملا ىلع طفي ؤيَلَع غطفن
 مذلاو ةتيملاو غلابلا فققآلاو ُبئجْلاَو ّضئاَحْلاَو كرشملاو فينملا

 .عطقي ال ةئئإَق ؤؤَئسلا الإ !عابسلا م غيمجو ،ْبلَكلاَ رتلاو 6ويزنخْلاؤ

 َرَمَع ةتشفخ :موق لاق كلؤتلاو ةدحاولا ةبذعلا لثم ةساجنلا يف اوُملتخاَ

 قيرطلاو يلصفلا ةلبق يف تناك اَِإ زوقلا .عؤذأ ةئالئ :نورخآ لاقو ه از

 رهنلا نأ ليق ذقو ،اَضيأ اَذَكَح عطقف هةوُتَمَلا زالا .يراج هنلا ؤ

 ةئالَئ الع ؤأ ءاملا ققح اذإ :اولاقو "يرطلا يذو ةرت هنأ . ال

 .عطفت ملو ز مل اتنأ
 هتلبق يف ؤأ يلصملا اذف َنوُثْذَحَتَي مق ؤ ىالا تفلخ ةالصلا هركت

 نيرهاطلا سانلا يجم نيم هني نيب زم ام يلصملا ؤضت الَو توض
 مل يلصملا يدي نب او م ال سانلا نأ الإ إ "ماعنألاو تاوذلا ابلا

 يَدَي نيب راملا منغ ول» :اق هنأ هي هللا لوشز نَع يوز ربَحِل مهل زج

 .«ىلَصمْلا» :ةدايز ب يف )١(

 .ههيلَع» :ةداز ء ثالثلا خسنلا ةيقت يف )٢(

 .خملا ةيقت نم حيضوتلا لجأ نم حيجضئلاو "يلصفلا ريغ نم كةتيبؤ»ه لضألا يف )٢(
 .هزتفأ اه ىلإ» :دايز :ج ؤب يف )٤(

 .خشلا ةيقب نم يجلا هريزجلا مخل» : .لضاألا يف )٥(

 .ءَطفي ال» .ةايز ثالثلا خشلا ةيقب يف ()

 .هفوشمي م ام» :ب يفز 6هةساجتي هوشم مل اه :ةايز د 6ج يف )٧(



 ك - ر )٢( هتالص يلصفلا ىلع طقت ام ركذ يف :بان ٨٩

 نيمي نع اك ام امأو مهاقيرَخ نيمتزأ ىل وتو َُرَتنال وبع ام يلصفلا
 ريع ة ز , بئججْلا رأ ضياخلا ةأزمْلا وأ ةساجنلا نم هلامش نع ؤ يلصفلا

 .ةسَمَي ىنح هيَلَع ذِيفُي مل ؛َكيذ

 عطقت ات هدي نين م ام ىلع عطقي الو شةقلخ يلصي نمل ةر مامإلاو

 ِهنَلَع عَطَقَ ماتإلا ماك ْبْلَك وم اذ مامإلا اق رواَجُي ىئَح يلصفلا .

 لؤألا فصلا يف مامإلا تفلخ ؤم نإو 5ةَعَم ىلص م ةالصو ةئالص ثّضقتن

 نم مهريَغ ىلع غطفت مَلَو ،هنَدَي نيت زم نم ىلع عطق مامإلا افق رواَجُي ىنح
 زضَ ملو مهيلع ؤَ نع ىلع عطق يناملا سلا اذف ؤ نإو ،ففوفصلا

 مل , رادجلا ةفزش ىَلَع مامإلا ماد ْبْلَكْلا ؤم ادو .َلؤلا تفشلا الَو عامإلا

 ملعأ ةللاو 6"مهيلَع عطق ةرسلا غرفتسا نإف رادجلا غرفتشت ىنح هيلع غطفي

 هيف اولاق كيلَذَكَو كيذ

 ازيخغ نيمبزأ تقوت هيلع ادام يلصملا يذيي نب راملا ملعي ؤَل» :ظفلب هدنشُم يف غيل ةجَرْخَأ )١(

 ىلإ تقول ء هنَلَع اذام يلضفلا يدي نيت راملا مَلْغَ له :رخآ ظفل ينؤ «هنَدَي نيب وممَي ومت نأ ئ نم ل

 ٢٤١. ٢٤٦٢(٨ :مقز) )١٠٦/١، ١٠٢( يلصملا يدي نيب زاجلا باب ةالصلا باتك هرضخلا

 )١٥٤/١ يلصفلا يي نيب دحأ ؤغَي ال باب قالضلا رطق باتك ،اطملا يف كبام هجرخأو
 بات ؛ملششَو ٥١٠(6 :مقز )٥٨٤/١ يلضفلا يدي نيب راملا رئِإ بات .يراخبلاو ٣٤( :مقز

 بات :ةؤاد وبأؤ ٥٠٧/٢٦١(6 :مقز )٣٦٣/١ "ينضملا يذ نيب زاملا منم باب :ةالضلا

 باتك يذمرئلاو ٧٠١( :مقز )٤٤٩/١ .يلصملا يدي نب روزملا نع يهلا با :ةلشلا

 :ةلبقلا بات :ناتللاو ٢٢٥(( مقز )٢١٠/١ ،يلصملا يذ ن روزلا ةيهارك باب :ةالشلا

 نيب روزملا باب :ةالصلا باتك :ةجام ناو ٢٥٦( :مقر ٦٦/٢ ،يلصُمْلا يدي نب روؤمملا بات

 هيلع اذام يلصملا يدي نيت زاملا معي زل» :ظفتب مهلك ٩٤٥( مقر ۔١/٤٠٢) يلصفلا يدي

 .يذب نيب وغي نأ نم هل ازيغ نيمبزأ تفي نأ ناكل كيذ يف

 .مغ ةناز .ظفللا اذهب هيوزي نم ثحب اميف ذأ مَلَق ثَْملا هدروأ ام امأو

 وهو .عطق مل هغرفتشت م عبضإ زذق ةنم يقب ؤ ڵًالياك اغارفَتْسا نوكت رادجلا غازفيسا (٢)

 .((١/٥٢٤)يخامشلا ماعل حاضيإلا ظن .ةرثش نوُكَت يجلا اضقلا ؤادفم



(٢٢) 
 ةالصلل مايقلا يف باضتنالا ركذ يف :باب

 )١) ۔ ة . ّ ِ ٠٠٠
 ٠٠ ۔٭,. ٥ ى ۔ ++ 1 7 ٠.٠

 ةلبقلا لابقتساو ٥ لعفل ةينلاو ا لابقتساو ةالصلا لعفل ةين

  

 ؤأ اضزق يلصي نأ ىوت ،امئاق ىوتسا ةالصل مايقلا يلضفلا ةارأ اق

 :ليق ٢٢٨[ :ةرقبلا) "" تت هي أوموَفَر» :ىناعت هلوقل ةلبقلا لفساو ؤالفت

 .باَوَصَو ءاو ُهلُكَو «نييِثاَت» :ليقو ،«نيجيطُم» :َليِقَو ،؛نيمناد» هن

 تهجو ٍلَوَم» :ىناعت هللا لؤقل ضرق ةلبقلا لابثيشاو انئلاب لامغألا
 ىتبث الَو] كب الإ السلا غوقت ال اذهف 6١٤٤[ :ةرنبا) "" مارحلا دجملا رت

 نؤَحَت نإو ،هَل ةالت ال هل رذغ الب ةراهط ريَع ىلع ماق نإف هيلع الإ

 ةضيرقلا يلص هنأ وني مل ذو شل ةالص الف ادمعتم ةلبقلا ريع ىإ ههجوب
 زأ ايسا ةلبقلا ريَع لبقتسا نمو .كيذ ني افصو ام نوكي ىنح ء يعت الف

  

 تلا هيلع ام بيوبتلا يف تذمَتغاو .هلبق يذلل ذاذيما لألا ةخصثلا يف بابلا اذه )١(

 .ليصفتلا ين لضفألا ةئأل ثالثلا

 )٢( بييت قي اوُمَر طنلا ةركسعلاو توتلا لع اوظفنع» :اهصنو 4.
 .۔1} ۔,٠ے س م. ۔ ك۔ي ام م ء2 يصر هع مررر۔ ط يم ٨. ۔۔ 4+م۔ , هب , : (٣)

 دجنتنا َرلَنَع كتهو رق اههَصَرت هلف فّتلَلَف ءاحلا ف كهجو لقت ىز دق » :اهصنو
 او مهَبَر نم قحلأ هنأ دومعب بتكنأ اؤوأ يذلأ دق ةلظم مكوج اولوق رئنكات يعي ًداَحلآ هر ے .. س ۔س.۔ "574 . .4۔ص .ه ص, م د ۔۔۔ ح ,؟
 .4 ومنت تع مي هلل

.ثالثلا خسألا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٤(



 )٦٢( ةالشلب ماينا يف باصتنالا رك يف :باب __ . ٠.١ ٩١

. 

 ةلبقلا نَع َركَحت ريَحَت ر نمو ةزياج هئاَلَصَف اهئَع ِثاَر وه ارَحَتَو ةلقلا ىوت

 ۔ هتالص ضفب ه ىلص ذ ۔ ةَلبيلاي ملع نإَق 5ئالص اع ىلصو امهاوَحَنَ

 هملأ ة ةلبقلا مغ مل , ءةئالض ضقنت الف اهيلإ رادئشاو ةلبقلا ىلإ َلوَحَت
 هنَلَعَو ،هل ةجح نكي نكي م و ةَقِي ؤي ةمَلْغَأ نو ،َكلَد ىإ ىلصو هلوق لبق ةق

 انمأ وولا .ة ةقئلا الإ تقولاب ملاو ز ةلبقلا يف لبقي الَو ؤةَلبِتلِ يوح

 اذإ ةضيرف يذؤي نأ عيالصب يونيو .'"هتفونا ملع يف ِهتَلَع اوئمتئا ام ىّلَع

 ناك ادو {ةَعامَجْلا ةالضب ؤأ مامإلا ةالصي هضزق ناك مامإلا ةالصب ىلص

 رك مث اهنع اهس مت مرحأ ةضيرقلا ىوت نإو ،ةصضيرقلا يلصي نأ ىو 7
 اميف هيلع ضقت الو هتالص ىلع يضفيو ةضيرقلا مكح ىلإ "ام
 ةينلا ماكحإ ربقلا ىلع بق 6'للمعلا بلض ةينلاو .هتين يف .

 نفلا يف يتبا اوز ات :اهنم ثيداحأ ةدع :انمأ مهئآو نينذؤملا ىلع ءاملا يف ةرو )١(

 «مَنجاَحَ مهتالص ىلع نيملنفلا ءانمأ َنوُئدَؤمْلا» :لاق ةجتي يبنلا ن نشخلا نَع ىربكلا

 ١٨٥٠(. مقر )٤٢٦/١، يتلا

 يبأ نغ هذَج نغ هيبأ نغ روذحم يبأ ن ميهاربإ نغ ميهلا يناربطلا ةاور امو

 .؛مهروُحشق هرط ىلع نيملشفلا ٥اتمأ نوُنذوُملا» :ةلت هللا لوشز لاق :اق ةروحم
 .نسح هانشإ )٢/٢(: ليمتيهلا اق ٦٧٤٣(. مقز )٧٦/٧!، يناربطلا

 انمأ نوئذؤملا» :لاف هت يبنلا نأ هلح ةريره يبأ نع ةميزخ ناو وقاززلا دنغ او امو
 ١٨٣٩(. مقر )٤٧٧/١، قازولاذبغ .نينْذَوُمْلِل رَقَعَو ةميلا هنا دشزأ .انمض ةقيآلاو

 ١ ١(. مقر )١٦/٣. ةَمييَرُخ ناو

 .ثالثلا خضلا نم يجشلا 6«عَجَرَ» :لضألا يف )٢(

 تاينلاب املا امّنإ» :لاق ةمي نيلا نأ املظ سابغ ننا نع هدئشش يف غيبزلا مامإلا ىؤر )٢(

 دهن رمغ نع امهريغو ملضشؤ يراخبلا ىور ١(. :مقر )٢٣/١ ءىوت ام غيرغا لكل امنو
 ىإ ةئزجه ثناك نمق "ىوت ام غرفا ٌلُكِ امنو تاينلاب نامألا امنإ» :لاق ةت يبنلا نأ

 :أرما رأ اهبيصي ايند ىلإ ئرج ٹئاك نقو 6هلوش ىنإق هللا ىلإ ةئرْجهَق هلوش ىتإق هلل
 .٨٢٢ص) نسَحْلا ن دمحم ةاور يف لاق هجرخأ .ءهبلإ رَجاَه ام ىتإ ةئرجهَف اهُجَوَرَتَي



 يويسبلا رصتخم ٩٢

 _ ٦
 نم هيلع ضرفا ام ِءاَدأ يف هلل اعيلطش مايقلاو بجاولا ادل ةلبقلا نابقيشاو

 .هلك ثعلا رت 1 اهيف عضاوتلاو فلل عوشخلاو مايقلاو ةالصلا

 الو هتيحل الو ه ودسَسج;ج الو ء هبايث نيم ءيشب يلصفلا ث ثبعت ر الَو
- . 

 :7 يسأر مامأ ءاملا ىلإ ُهَرَظَت م عَقزَت الو . ١ ةباصأ عقني

 "هيايق ييف اللاتزإ هني ليزيو هدوجش ماتأ رقت

 مقز )0١٥١٥/٣ ملئمَو ١(5 مقر )٣/١‘ يراخبلاو ١٦٨(. مقز )٢٥/١. دمخأو ٩٨٣. مقر =

 يئاسنلا ٢٢٠١(& مقر )٦٦٦/٦. ةؤاد وبأو ٧ مقر )١٧٩/٤. يذمرتلاو ١٩٠٧)

 لاق ذقو ويك ممهزيَغَو ۔(٧٢٢٤ مقز )١٤١٣/٦، ةجام او ( ٤٧ مقز )١٥٨/١.

 مل ثيدحلا اذَهَود :نسحلا ن دمَحش ةياؤرب ركياق راتإلا اطوش ىلع جزت يف يوَتخْللا

 ني الإ مغ نغ الو رم نغ الإ هل لو نع غ نق ادزقلا ريرطلا اذه نم الإ عت
 .ىتحت ةيار نم الإ عيناؤب نع الَو "يميتلا ةتاؤر ن ني الإ ةمقلع نغ الو !ةمقلع ةناؤر

 ولخت ال تاعباتم مهل ثرو ذّقَو ناتنإ نيتت كئام نم وكأ ةاؤزف اروهشم زاق هنع رتنا

 مامإلا نأ اج حضاوو "هريغو ءةَبْخْنلا حزت» يف ظفاحلا هقْئَح امك يش نع مغذيناسأ

 راهتشا رمَدَع ؛ ببسب سابع نبا ,قيرط نم عببزلا ماتإلا ذنع هتتاقر ىلع عيطت مل يوكلا

 )٤٩١/٣((. نسحلا ن دمحش ةياور أطوملا زظن) كاذنآ ىرخألا سادقلا ذنع دشملا

 هنوكل ٌيِاحآ قيرط نم ةز هنؤك ن مغؤلا ىلع ثيدحلا اذه زئأ ءامنلا ذنجع رهتشا دقو
 اومظع اتُه نمؤ» :هنت ئملاشلا مامإلا لاق .ةيبلقلا ناسنإلا دصاقمو تايلا : نْلَعَت

 هغبز ليق ملمذا ثلث ئأ هيف ليق ىتح مالتشإلا دياوف نم ةنا هنأ اولاقف ثيدحلا اذه

 ۔(١/٢١) دشملا زش غم ليقو

 .هب ثفيرغنلا يتأيسو .ثالثلا مشلا ن نم يجنا ؛بيباضأ نيت غني الو» :لضألا يف )١(

 مامإلا ناك ذإق ؛مهبهذت نم روهشملا ىلع ةبكياملا عم ةيبانإلا اهيف نيت ةلالا ذه )٢(
 لذشلاب نؤملاو ؤةنغ ؤوهشملا مه امك كلذب لمعي من هثأ الإ هبطؤش يف ضبقلا ىؤز كبام

 لبق اهائيصفتسا ءاملعلا نم ةزيهك ةفئاطو ،ريبخثلا عم يمعاززألاز ءاضأ ردغش نب ; ثيللا نق
 ُهذْنِع رسيالا , نا ةياؤر يف لات بقَ» .راكذتشإلا ين بلا دبع نا لاق ةتازللا يف تد

 يف كلام لاق ؛مياقلا نا لاق .هدعص ن : ثيللا لوق وهز .ةالشلا يف نێذيلا لاشزإ ىلإ

 - .ماملا لوط نم لفاونلا يف تيد لعفي امنإ :ةالضلا ين ىرخألا ىلغ اممهاذخإ نذا مضو



 )٢٢( ةالصلل مايلا يف باضتنإلا رك يف :باب ٩٢

 رغز الَو ث نيع عامتسال يفضي ذضُي الو ،هريَع مالك ")عمتسي الو وزت الو ۔. ٨

 لحب الو تن هي الو ؤهذْشَيَف يجت ن الإ رازإ لُحَي الَو ؤ تي الو .حاص الو

 نإ كاهَلَدَع ههجو ىَلَع تعقو نإو ،اهَناَكَم اهُدشَيَف ئخترت نأ الإ هَنَماَمِع

 ذ قرشي نأ هيلع تفاخ إ :ازا لمتشا ةنع َدَعاَبَت ق ءَذَحَأ هؤادر عو

 وخت نوكت نأ الإ هتالص اتناو ءادرلا َدَخَأ هيلع دعابت ابت ذف يزلا هلمحت

 امهُعفزَي ال ابخ هيلجر بحنو يال ىلع ىتنو ُهذَ هذخأ نيتوطُح ؤ ةوطم
 بؤائلا يف دازت نإو ،هئالص ضقن ةالصلا يف هيمدق عقر نم 6ووطَخ يف
 هؤرضؤ ضقتنا ةقْهَق ةَقهَق نو كئالض ث ضقتنا تكحض نإو .كئالص ثضقتا

 ماملا لوطي نأ الإ يلإ بحأ ةالصلا يف نيديلا لذ :ثيللا لاقو .يلإ بحا ةكرت :لاق =
 هنأ رالاق نع ف م و د كَِمْلا دعو عبات نب با ىَرَرَو .ىرشلا ىَلَع ىتمْْلا م عضي نأ ش سأب اق

 ناق .كبذب سأب ال :ناق .ةلفائلاو ةضيرقلا يف ةالصلا يف ىرشلا ىلع ىتفيلا غتضوئ ناق

 ؤمهؤ كرت ةاش نقؤ َلَعَف ءاش نم .يمازؤألا لاقو يباحضأ نم نيِتنَدَمْلا نؤق ؤمه» زمغ رأ
 ةئش اهنؤك ودغت ال اهنأ ال الإ ةنأتلا ءذَه يِ فالخلاو لازنلا ةرْئَك مغ ها «ءاطَع نوؤق

 ينشلا كلل لئاوألا نويشؤملا مهو ةمئالا ءالؤه وكو .اهب نيلئاقلا دنع ةبحتسم

 يتلا ةبلَجْلل ازربم غدي ال ةالصلا يف رييختلا رؤض ني هتوربتغي وأ ضبقلا يف نوفلت

 ۔(٢/١٩٢) زاكذبشالا :رَظْني) .ضبقلا ىرت ال يتلا بهاذملا دض نيبصعتملا ضعب اهب موُقِ

 اهقذختشا دق .سوال يف دَرَو امك عقتشا : :يأ ؛َعاَص ىئغمي غات «حاتنَي» :ب يف )١(

 علطت ىتح بض ي نيج نم ةعممْجْلا م مؤت ةّحييش يهو الإ ز ٍةباَد نم امؤ» :هلوق يف ةت ىئبئلا

 ةلزق» :ثيدحلا اهل هحزش يف نيعلا لاق ء(٢٨٨ مقر )٢٣٨/٣ ةؤاذ وبأ اوز «سمُشلا

 :ليقو ،كيلَد ىلع ةلبفم ةعمتشش يأ ٤ نجاو ىئغمِب عاو عاضأق .غاَ نم «ةَخيِيش»

 اش امنإو ءاحيتسا غاتشا ؛ىّلَع ثزضصتي ال اهنم ردصملاو غلا نكل .ةقنشش ةقعمتشش

 ةينامعلا ةجهللا يف مذْخَتشش نزو خيانلا هلمعتسا يذلاو ،اناًميَسَو اًميَس خي يشلا

 ٨(٣/٧٢)۔ برعلا اسل ء(١/٦٢٢) طيجمملا شوشاقلا : :وظني) وني يأ ثاتشي :مهلوق م

 ۔((٤/٢٦٦٢) ۔ ينيغلِل دؤاد يبأ حزش غ ء(١/٨١٨١)۔ سووقلا جات

 .ثالئلا خملا نم حيجضلاو ءهتالَص يف ءاذزلا دعأ :لضألا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ٩٤

 - ٦

 قاصلا يف ةعباضأ الو ةَلِصاَقم "عقني الَو هعباضأ كبت الَو ئالضو
 هنَنْيَع يف عقو نإو ،ةئالص تضقنا اذدْمَعَتُم هبيخ أ هندب نم ةرعش عطق نو

 هندب نم ءيش اذآ نو .يد خا هتالص م نَع هَلَعشَت ام هعمش يف وأ غش 7

 يفت نع ةقرص ُهَعدْلَي نأ فاخي يش هيلع عقو نإ ؤةنع كيد كح ةلعش
 هلع عقو نإو ،هَلَعشَي نأ تاحخ ل ةز هرضت ظ غ ةنع هنع اباَبُذ وا ايان حسم نو

 ناك ةي هللا نوز نأ :ةيلاعلا وبأ اور امب لذ يف اوجتحا .يفاتخألاو ةيضابإلا يأر اذه )١(

 اوذيمي نأ اوركجض نيزلا ةق ىبنلا رمأف موقلا كج رنب يف ىذزتق زيرض ةاجف ايلَصي

 هيف اومُلَكَت ثيدح وُهَو ٦( :مقر )١٦٢/١ :نتفلا يف ينطثراذلا ةز .ةالصلاو ةوشؤلا

 ةيكلاملا تقذ امنب .يروثلا يمحلا نتخلا يأر وم .ةلاسزإ ثيح نم ازيثك

 يف نز يبأ نبا لوقي ءوضؤلا ضقني الو ةالصلا ضفني كجشلا أ ىتنإ زوهمجلاؤ
 زا ىذامَت ماق م ناك نإو ةوضؤلا ديُئ ملو امَداَعَأ ةاشلا يف كجض نَمَو» : :ةلاسرلا

 وش هنوكل ثيدحلا اذَه زوهفججلا ذ زد :دشز نا لوقي مشلا يف هيلع ءيش الو

 ريغ يف اهضُنَي الو ةالصلا يف ةراهطلا ضقن ام ةيش نوكي نأ وهو ,لوألل هيفلاخم
 ةيادب )٤٠/١(. يناوريقلا ديز يب نئا ةلاتر :رظني عيض لشزش قو ةالشلا

 ۔(١/٤١٢)۔ ئيخزشلل طوشبملا ۔(١/٤٠٢)۔ ينغملا ء(١/٠٤)۔,دهتجفلا

 انينعي يذزئاو .ٍجائلا يف يديبزلاو سوئافلا ي روظنم نبا اهدذَع امَك ةريثك ناعم هل ً غفئلا (٢)

 ؛جائلا يف لاق . .عفنلاب حارلا يمش ىح غئاتتو تؤشلا غافتزا :اهينام دحأ نأ وه انه

 :يبلل يرهوجلا َدَمنأَو ؛غفقنزا :توصلا عفنو
 .لجزو سزج تاذ اقوبيخي قباض حازش غ غقنب ىتمف

 .خارصلا :غبتلاو ؛غيتزي ىتق :نأ
 .ةماذأو ةعبات امهالك هَعَقثأَو اغوم عقني هتوصب راضلا عقن ناضلا يفز

 .ةماعنلا توض :غلا :ديزم نبا لاقو

 .ثؤشلا :عفنلا ىنغم ة نم نأ ىلع طيجملا يف ن دقو

 اهنأل لاقلا ي وأ مياصألا 4 ُهعَقزَف وه انه فلؤملا هينغي يزلا نإف يناعملا هذه لالخ ني

 ىمض ائُه نم ٧ائؤص ثدخ هئأ هيف مهملاو ءاعباتتف نوكن ال ذقؤ 6اغباتتش اًئؤَص ثدحت

 7 سوقلا جاَت )٩/٨ ٣٥). ۔ بَرَعْلا اسيل .رَظْنُئ) .(ميئلا) ب ب راثلا قالطإ نويئنامْعْلا

 )٢٣/١((. ۔ ةغللا يف طيجمملا )٥٥٧٨/٥٥٧٩/١(



 ١٥ ةالضلب مانا يف باصتنالا ركذ ي :باب (؟٢)

 ؛اذئباو ءامهَفاَح ادإ امهَلَتَف برقع ؤأ ةيح هب تقَحجأ نإو افججَرخَأ )ىذ

 ز ؤ يق ةباصأ نإو هتالص ىلع ينت هئأ ليق ذقو يلإ ثحأ ةالصلا

 ىّلَع ينني ةنأ انباحضأ دنعو ةالصلا أدتباو ًاضوَتَو هامَرَو تفرصنا ةالصلا يف

 .يلإ ُبَحأ ُادينالاو كاهنَع ذيتبَي مل ام هتالص

 عفر ق ،ئالض ضقنئف هيأر مامأ ءاملا ىلإ رظن يلصملا غعقزي الو

 تقلا نإؤ ،هقلَخ ام ىري ااا ةالصلا يف ثَتلَي الو ءةصقان هق ةماذف ةسأر
 امون الَو يبلغتلا تاقلا تت الأ هلا ءاج هنأل ةصقات هق الامش ؤأ انيم

 ششرتفن اڵلَو] .ةضا يهو ةالصلا هب ميت ل يذو كيلا َرَقَن دوجسلا يف

 ضفنت الو ةصقان يهو ة ٍةْماَت ريغ ه هب نوكت امم َكِلَذَو “"[بلمكلا ششارتفا هعارذ

 ىتذلا ليقو زيط نأ لبق دارجلا :ىتذلا .ثالتلا خلا ن نم حيجضثلا ،هنابد» : .لضألا يف )١(

 نامع لمأ ذ ذنمع ؤمهو .ةابد هئذحاو وزشلا دغب وه ليقو .لغلا دارجلا نم نوكت ام وغ

 حاحصلا زات :رظنئ) .فلؤملا دارش ؤمهو .عشللا ةديدش زمخأ اهئؤ ةرئاط ةرح
 )٢٤٨/١٤((. بَرَعْلا ناسل (٨١٢ص)

 نغ غيبزلا مامإلا اوز امل يذ .حتلا ةيهب : نم لامكإلا .لضألا نم طقاس نِيَسقلا ن نيب اه )٢(

 زفت اهيف رن نأو يبلقلا ءاغفإ هتالص يف ف ي نأ نأ يلصملا ىق هئأ» ةمي يبنلا نع سابع نبا

 ذأ بلكلا ؛اقفإ :عيبزلا لاق "دزملا دوعق اهيف دعف دعقي ؤأ ،ببَلْغلا تايلا اهيف تل وأ كيذلا

 نم ائيش لعف نقؤ هيمذق بِصننؤ ِهيقَع ىلع دعق ذأ دزلا دوغعْفَو ءامهِبِصْنَي الو هيعارذ شرفت
 ذع ةرو امو ٢٣٨( : :مقر١/١٠١)۔عيبؤلا ذننش :رَطْن) .ةالصلا ةداعإ هيلعف ةعبرألا هوججؤنا هذه

 - لاق يتنباو ييازبطلا ثيدح يف هط ةريره ابأ ذه ينلا هب ىضؤأ ام نيع ؤمه عببزلا

 ،ىَحُصلا ينعفري ينزمأ :شالئ نع يناهنو ٹالئب هق يتفص يليلخ يناضزأ» ا ؛۔ةريزمه وأ
 ءاَعِْ يأ نأ ثنجس اذإ يناه .ت لك نم رثآ ٍةَئاَلَت مايِصَو .رئو ىلع الإ مات ال نأ

 )٢٦٠٦/٥ طنؤألا هيجغم يف ىناربطلا هبلغا تايلا تينلأ ؤأ بارعلا رفت رقنأ نآ ؤ ثدرقلا

 ايآ هازؤزو ٢٥٤(. :مقز ثيرح )١٦٠/٦ ىربكلا هيتش يف ئِتَهْنَْلاَو ٥٢٧٥( :مقر ثيرح

 .دزملا ومو بلكلا امفإ نيت زيمي عيبؤلا شنو ٢٦١٩(« :مفر )٣٠/٥ ؛ودتشش يف ىلغي وثأ
 ىلغ يمفن لكلا نأل :ةاوس لني ةاغفإ يمف بلكلاو يبفي بذلاو ,نيغلا يف ليحلا اق
 = ىإ ئاتتنؤ هياس بِنيؤ ضزألاب هيتيلأ لجزلا قلي نآ :ءاعفإلا» :يرهوجلا لاقو هبشا



 يويسبلا رصتخم . ٩٦
 77 دت

 هنبِقَع ىلع دفت الَو ،ةصقات نوكتف دزقلا ءاعفإ - يف يمف الو هيلع

 ةَلوُلْغَمْلاَك هرذَص ىَّلَع هدي لَعْجَي الو هتالض يف غبرَتَي الو ."ناطيشلا بتَعَك

 .باسنا ركذيو لق وشب ا ل ي هدي

 كلت سلج لجزلاو .ينذجَف بض هنتيلَأ ىلع سلج بلكلا ىقفأ ناطقلا ننا نافو هرهظ =
 هنتيلأ قصلي نأ امهدحأ :ناعون ةاعفإلا نأ هنع لدغم ال يزلا باوشلاؤ» :يونلا لاق ةلجلا

 ن ؤمفم ةذيبغ وبأ هرشق اذكه ؛بذكلا ءاعفإق ضرألا ىلع هيد عض ه هقاس بين ضزألاب

 هوزكَمْلا مه غؤئلا اذم ةغللا لمأ ن نم نورخآ ؤ مال ن ميياقلا يبغ ربأ هبحاص ىلا

 ارم ؤمه اذَهَو ؛نيتدجشلا نيت هيبقَع ىلع هيلأ لعجي نأ : :ينائلا غزئلا ينلا ء هبف درو يزلا

 وقي 6قافئا حم سي املظ سابع نا نغ ةر ام نكلز ها .هذ مكيبن ةنس :هلزقب سابغ نا

 اضيأ اذهو (ثلئ)» :يوونلا ه رشق انق ءاعفإلا نم يناثلا عونلا ىلع هبيغ يف ىيملاشلا ماتإلا

 ضغب ىز ذقو "يهئلا تخت ةلخاد ِءاقفإلا تاي غ عيمجب نأ لماخلا .يهنلا تخت لخاد

 شؤاط هل لاق ةلشلا هنأ نيتذجشلا نيت نيذلا ىلغ اعلا يف لاق هنأ سابع نئا نع انمق
 ذقؤ ذؤاذ وببأؤ يذيزنلاو عينش هجرخأ .كنب ه 7 يه سابع نا لاقف ؛لجزلاب ءافج ارتل انإ

 ةاعفإلا نأب يدزاملاو باطخلا ةنع باجأو ءانذنع ج م ه اضيأ زمغ نئا نغ هانغم يور

 ةنع يهئلا يوار وه سابع نا أل ؛يمب اذم نهئلا هغلبي مل سابع نا لعلو .عرشت

 ,ضغت ىلغ يهئلا لمحف امهنيب مغلا يف مهضعب لاتخاؤ ۔ ربيخ نب ; عيبزلا ينغت رفنضغْلا
 ضغب ناك ؤلؤ ©ىنؤأ ةجولا اذه َناَكَ سابع نبا نع يذ خض زو ؛ضغت نود د ءافلا تائيه
 ةنغ هذخأو هل ِهيطَلاَحُم ةرك عم ۔رلنز نئا ينغي زباج هنع هلقنل ةش ش سابع ننا ن ءانإلا
 .(٠٦٥ص) حاحصلا راتخم )١٧٦/٢(. نيعلا باي :رَظن) .2َكِلَذ نم انمق هيوزب امب لغأ هللاف

 زق 6(٥/٩١)۔ميشنم ىلع يونلا حزش ((٧/١٥٤)۔ ريبكلا م حزشلا بيرغ يف رينملا حابملا
 ۔(١/٠٢٤) دتشفلا

 تت ف ةنكتا»ب ةارملاو ريبكتلاب ةلطلا يفتنت ذ هللا لوشز ناك» :تلاق ا ةقاع يدحل )١(

 ةنسأ مق زا اذإ ناقؤ .كيذ نيب نكلو ةؤ وي ملو ةسأر ضخي مل كز اذإ ناقز «؟ تيتشت

 يوتش ىئح ذجشي مل ةذجشلا نم ةتأز عق اذإ ناق كامياق يوني ىئح ذجشي مل عوفزلا نم
 .ىتفلا هلجر بيصنتو ىرشلا هلجر شرفي ناك ةيجنلا نيتعكر لك يف نوفني ناق ءاشياجج

 مبْخَي ناكو .عمشلا شئازجفا هيغازيف ُزجؤلا شرتفي نأ ىهن ناطيشلا ةبفغ نغ ىقني ناكو

 ؛اَر "ناطيشلا بِقَع نع ىهنت ناكو :رياخ يبأ نغ رم نا ةئاؤر يفز» ميلشلاب ةالشلا

 ٢٥٧٦(. :مقر )١٦٠/٢ ؛ىربُكْلا نتشلا يف ف ِتهيتلاو ٧٦١٨(٨ :مقز ٣/٧٥)۔ حبجشلا ين ملم



(٢٤( 
 ةتالض يلضفلا عطقي اه يف باب

  

 ىياقَط ؤأ ءيف ل دضلا تفاخ ادإ هتالص عّطفت نأ يلصف

 نأ ثاَخُب ءيش يف عقي يرصِل زأ ةنم ثفاي يذلا ليشلا ق قيرَحْلاَو

 ىلع ثفاي ؤأ 6قكَلَهْلا ني هنف رفي يف عقو دحأ ؤأ .هيف كيه
 تهْذَت نأ ثاَّخَي هنع ثَدَعَا ةباديل ؤ ةلمأت ةباد هيف تعقو نإ هماعط

 يذ لثم ناك امو ؛َقَرشُي : فاخي عيضم ىلإ خيزلا ةئمخَت ربؤتل ذ

 مل اهطق هل سيل ةالصلا فنأتسي مث تيد ررخيَو ،ةتالض عطقي نأ هلف

 هلك ُلَمَعْلا نوُكَيَو ٢٣[ .دمحمل "4 لسلا امإ ث الي» :ىلاعت هنلا لاق ،ىتغَم

 الو ىبازقل ابلطو ؛وباقع نم افوخ ،ورفأ عابتاو هتاضرم اتاو يفلا هجوي
 .لمَعْلا طبخي ايزلا نإف ،هلَمَع ىف الَو هتالص يف يئاري

 هئال ختللا ةيقب نم تبنفلاو «ةكَلَلا نم ُذِقنْئَو رنب يف غقَي بصلاؤ» :لضألا يف )١(

 .اًيآ ةلأ دايزو .ليصفتلا يف لضفألا

._ ركتتخآ تينثا زرشترا اوغبيآو هقا ارغيآ انثا يلا ايأتي» :ةلماك اهطنو رممَحش روش (!)



  

 دحاولل ةضيرقلا ةالص يف ةعبْنث ةنس ةماقإلاو إةباقكلا ىلع ةنس ناذألاو

 ةئيألاو انمأ توُئذَوُمْلاَو مهل راتإلا ةماقإ ئزجي د ٍةَياَفكْلا ا ىلع هع ٌةَعاَمَجْلاو

 ةالص الإ .اهلك تاولصلا يف اَهِتفَو لبق ة ةالصل "نادلا زوجي الو .'ءانمض

 ظقول لظب ند الاب » :لاق هنأ ة يبنلا نع يوز "ذق امي رتل

 ٨«اونَصَق رموئَحَت أ ر ننا نادأ مئغمَس س اًذإَق 6 متا د ًةوَبَو ممكتات

  

 هتمأ نودملا :لاق هلي نيبثلا نأ دهن ةره يبأ نع ةمزح ناو رقازؤلاذبغ هار اميل )١(

 ١٨٢٩(. مقز )٥٤٧٧/١ قازرلاذبع «َنينْذوُْلل رقع ةيآلا هنا دشزأ انمض ةيلاو

 ١٥٣١(. مقز )١٦/٣. ةميزخ نبا

 .خملا ةيقب نم ٹبلملاو ؛لضألا ني ةطقاس ناذألا )٢(

 .ث....كِلَذ زيأ ذ ذقَف :ب يف )٢(

 يتلا ثيدحلا بك نم اقرغ نتشلاق حاخضلا بثك يف ايا فلؤملا ظفل ذأ مل )٤(

 ىئح اوبرشا اولك ؛لتلب نذؤي الالب نإ» :نؤآلا نظف ثيدلا ةزؤ امنو 6ثفَحَ
 رذق با :ةالصلل ءادنلا بات ءاطعلا يف كات هجرخأ «هموئكَم مأ ننا ناذأ اوغمشتت
 .يِراَخلا هجرخأو ٤٥٥١( مقز )٩/٢. ذمخأو ١٦١( مقز )٧٤/١. ءادئلا نم روحتلا

 با :مايصلا ؛ باتك ءعلششؤ ٥٩٧(6 مقز )٥٢٢٤/١ رجفلا بق نألا باب .ناذألا باتك

قيرط نم مهلك ١٠٩٦( مقز )٧٦٨/٢. رقلا عرطب لضخَ مؤشلا يف نوألا أ ناي



 )٢٥( ةماقإلاو ناذألا ي :باب ..; ٩٩
 مخل :رس

 ."ها هنإ :هل ليق اذإف ؛ةالَصلا ىنإ ةق هللا لوشز اعَد نذأ ادإ "نالب َناَكَو

 اذه نلا يف ىأز رليز ننب هللا َدبَع نأ يوو ءا ؤئلا نم وِيَخ ةالصلا :لاق

 نأو ،'هةماقإلا يف دازو الالب هلع» :لاقف ةق هللا لوش = َناَذَألا

 هجزخأ .هالب نذؤي ىئح اوبرشاو اوه :ظفلب ازصتخش و ذقؤ اتف ةقياع نع مياقلا =

 ن :راشم ,قيرط نم ٤٠٦( مقز )٢١١/١ ةمزح ناو )٤٣٨٥(. مقر )٢٤٨/٧(. ىلغت وآ
 مثغمش اذإ» :لاق ةت يبنلا نع ,سابع ننا ,زع غيبؤلا مامإلا :اقرز .هب اهنغ ههيب نغ ورغ

 !زاغ ؤي مؤص باب :«مؤلا بايد اوُمََف روُتْكَم أ ننا مئغمت ت اذإو .«اوكَف الالب

 ٢١٩(. مقر ٠ / 77 لفاوئلاق

 لبنب ن نث الالب د : :لاق ةت نيبثلا نآ ت دوعشت نبا نع ناسلا از ات :يناثل ظفللا

 نا رْجَقْلا نكل ۔ ه هَئَكِب راشأو ۔ امح لوقي نا رجفلا زيلو .مكتياَق عجزييَو م ِئاَت ةبتيل

 ٢١٤١(. مقز ٣/٧: ٣ .رجفلا فيك باب :مؤضلا باتك 6.نيَتباَبَتلاب راشأو ۔ادمكمه لوث

 .«...َناَك لاقي نإق» :ب يف )١)

 ,ؤمه هل ليق» :ب يف )٢(
 )٣( ناذآلا يف ةئشلا با ،هيف ةئشلاق ناذألا باتك اةججاَم نبا هجرخأ )٢٣٧/١ :مقر ٧١٦١(٨

 :بيعش قيرط ني حبشلا : نادأ يف وبيوثثلا بات :ةالصلا باتك "ىربكلا نتشلا يف ئِتهيْلاَو

 َُرَكَذَف لالب نع د بيسملا نب ديعت نع يرهزلا نع )٤٢٢/١، ٤٢٣ ًلاق : ه مقر

 نم عمشت مل بيسملا نب ديمس ءاغاطقنا هيف نأ الإ تاقث ةداتشإ» :ءدياؤلا»ه يف يريصوبلا

 ييلا هلع (نكل) هني ائيدح أو ةجهل قذضأ نغ انبتك نم لق :ماخ وآ لاق ؤهيلالب
 ناق هنإف ؛رزهاظلا وُهَو برلاب نم .غغنن ل اديم (ْنأل) :لاق .عاطقئالاب ءهبضالخ» يف

 عبش ةن :ليقو هرجهلا نم ةرشغ نفع ةتس يعض ولؤق نإف ً؛يلالب توق ذنم ازيفض
 نينم قغ;ع اد ذإ ديمس نم نوكيف "نيرشعو ىدخإ ؤأ نيرشع ةنس لالب تاق ،ةرْشَع
 .يناثلا ىلع عبزأ ؤأ تالت ،يلؤألا ىلع نينس عبزأ ؤأ

 ثيدح ني ةزوئأملا ءحاخحضلا هيتش» يف نكشلا نا هار ليصتش رخآ قيرط نم يوز
 يف ةمقازلا رانلاو و ثيداخألا جيرخت يف زينملا ؤذبلا :رَظني) .اضيأ لالب نع ؛دنَز نث هللادبع

 ريبكلا حزشلا )٢٥٨/٣((۔

 نئشلا يف ئقلا هجرخأ ثيدحلاو .عمللا ةيقب نم ثبلملاؤ ءيف ةازؤ» .لضألا يف )٤(

 = نع بزح نن مالشلارنغ قيرط نم هريغ ميقيو نذي لجزلا بات :ةالصلا بات :ىربكلا
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 رفأ امئِإَو س"ىقتفع ىتنم ةماقإلاو َناََألا موُئُكَع مأ ا ملع ةي هثلا لوشَ .

 )٣٩٩/١ ةَرَكَذَف ايج نع هييأ نع ديز ن هفلادبغ نب دمحش ن هللادبع نع سملا يبأ
 ناذألا يف عيجزئلا بات :ةالصلا باتك حيجّصلا يف ةميزع نبا ةاور ء(٩٣٧١ :مقز

 ۔(٩٧٢ :مقز )٩٦/١

 لاق 6ةماقإلا ةيبغ هيف زكذُي ملو رخآ قيرط نم هدوزؤب ءاَمَلُمْلا نيت رفالخ غيضؤم ثيدحلا
 ظوُمخَم زيغ ثيدحلا اذَم يف ةماقإلا ةيبنت زد :تل» :يذوحألا ةقخُت يف يروُمقَراتمْلا
 ثيدح ،ةنع ربزخ ن مالتشلا نع هاؤزو ءسيمُْلا ييأ نغ ةماش وبأ هب درفت ذق نإف
 زف ملف - ١٢٤/١( :راثآلا يناعم حزش يف يواَحْطلاَ ميكحلا اوز بزح نن رالشلاد دْبَع

 نع هركأو سێممْلا يبأ د ثيدحب نيِفوُكْلا ملعأ بزح ن مالشلا نغ قماقإلا ةيبنت هيف

 نع ربزخ ن مالشلا دنغ ُاؤز ذقَ :يِقِْلا نع القن ةيازلا بض يف يليزلا لاق ةياور

 سنفل ييأ ثيدحب نيتفوُكْلا لغأ م التشلاذبغؤ ةماقإلا ةيبنت هيف ركذي ملق , سێتفلا يبأ

 ٤٩٦/١(. يذوحألا ةقخ) ه ا .كةناؤر هنغ مشر

 امعو» :هلقي هنع تباجأ ن ێيَِلنزلا نكل ٧ ييحا نغ نع مالَكْلا اذه ىكَح مهيلا نأ حلا

 وئ يب درفني ام لبقي ةقث ناك اذإ يوازلا نأ :امُهُدَحَأ : .نايام ماخلا نغ نغ نيتيبلا هلاق

 ن ناَميَلش ةنع يوازلا .حيجشلا يف هل ج غش .مهتن ةقي هنإف ءةنغ نأش ال ةتاشلأ

 نَغَو ٍِتاَح يبأ نب نمخؤلا دبع ةنع يوازلا قودص :هيف راح يب أ نبا لاق يازلا دؤاق
 مل ةماسأ ابآ نآ :يناتلا .زيهاشت مالغ ءالؤهو مكاحلا ه ةنغ اظناَحْلا يلع وآ نمخزلاردبغ

 زئگذێ مل سيفلا يب نغ اؤز ةئإ :ميكاحْلا لاق يذلا بزخ ن + مالتشلا دبع نإف وب ذف
 ناذأ غ دنز نب هللادبع ةماقإ هيفو روكذملا داتشإلاب تيدخلا اذه ىؤز ذق ةتاقإلا هيف

 نناهبضألا ريي نب دمخم ةهج ني نيهاش نب صفخ ربأ از مكاحلا ازز اذه بلالب
 نغ ريز نب هللادبع نع دمخَحش نب هللادبع نغ سنتلا يبأ نغ ربزخ ن ; مالتشلار دغ نغ

 ىَوَرَو ماقأف ديز نب هللا ةع زنأ مث .نذأف الالب رت ناذألا يرأ ن نيج 7 هيبأ

 نع ورمع نب محش انت ؛ياخ نب دامح ان كةبيش يبأ نب لامف انذَح :هبنش يف ذزاف وأ
 اهنم غئضت غ ءايشأ ناذألا يف ةمي ىيبثلا ةارآ :لاق بيز نن هللادبغ همغ نغ هللادبع ن دمحم

 ٣7 هِقْلَأ» :َلاقَق ۔ هربخأف زنت يبئلا ىت ف انملا يف ناذألا رليز نرب هللا ذع رأف :لاق ائيش

 .تنآ ميف :لاق ذئيرأ ثئنم انأو ،هئأز انآ :هللا ذبغ لاقف 6كالب نذأف يلغ هاقلأف «يلالب

 ۔((؟١/٠٧)۔ ينيزلا جيرخت يف يممنألا ةينب بباح عت ةناذهلا ثيداخأل ةنازلا بضن)
 مَلَو رابيخالل اوشذُف الجر نيرشع نيت نم هزائخاؤ ناذألا ة ةزوح نأ ملع ت نأ زوهشنلا ١)



 )٢٥( ةناقإلاو ناةألا يف :تاب 7 ١٠١

 ر
 ائذخش هواز يزلا اَذَهَو ةماقإو ناذأ ةَعُمْجْلا ناذأ نإ :ليِقَو '“ةَيواَعشم ناذآلا
 , ۔إا ۔.۔ ٨. ۔ م ؟ ٥٤, . ٦٩]۔ فرت ۔ ,ه . ه ث۔ .؟
 نإ :ليِقَو :: َرَمُغَو ركب ييآ مايأ يف الو ةبي هللا ولوشَر رمات يف نك مل

 هنأل نيرشملا نيت نم نوكي ذأ ذغني ال نكلو روئكع أ ننا كذ تاياؤزلا مسيمجم يف ذرت
 ناذأ مم مُتغيَس اإف» :قباسلا ثيدحلا يف هيإ ةراشإلا , تقبس امك ةق يوبنلا نمز نينذؤملا 3

 باِك ؛نتشلا يف لئمراذلا هجرخأ امك ةرودم يي ؛ رثيدخ شنو ءاول روُنَكَم مأ , نئا

 نم اوح زمأ ة هلا لوشز نأ (: :مقز )٢٩١/١ ناذآلا يف عيجرلا باب :ةالصلا

 ةللا ربأ ةلل زبقأ ةلل زبقأ ةلاد :ناذألا هملَعف ةزوخم يبأ ثؤص ةبجغأف 6اوئذأق الجر نيرشع

 نأ دهشأ هللا لوشز ادمح نأ دهشأ ألا الإ ةلإ ال نآ ذهشأآ ةللا الإ ةلإ ال نأ دهشأ ىنفأ

 هللا .حالفلا ىَلَع يح حالفلا ىلَع ح ةالصلا ىّلَع يَح ةالصلا ىَلَع يح ففلا لور اذمَحش

 ٢٧٢٩٣( :مقر )٦ ٤٠١ ذمخأ هجرخأو .«ىقفع ىتفم ةماقإلاو .لل الإ ةلإ ال .ربخأ ةللا ربق

 باتك ىبتجملا يف يئاسنلاو ٥٠١( :مقز١/٦٣١) ناذألا فيك باب :ةالصلا باتك ذؤاذ وُبأؤ

 باب :اهيف ةئفلا ناذألا باتك ًةجَجات باو ٢ ٦٢٣(. .رفشلا يف ناذألا ثاب :ناذألا

 بات :ةالصلا باتك جيجض يف نابح نئا هَجَرْخَأَو ٧٠٨( :مقز )٢٣٥/١ ناذألا يف ميجرتلا

 ١٦٨٠(٨ :مقر )6٥٧٤/٤ ٥٧٥ ةممرت نق رلؤق ديف ناذألاب عيجزئلاب رشألا وق :ناذألا

 باتك ،ىربُكْلا نتشلا يف يِقَهْبلاَو ٢٨٥( :مقر )٢٠٠/١\ ٢٠١ عجيجض يف ةميَزُخ ناق

 ١٨٦٢). : :مقز )٤١٦/١ ناذآلا عبجرتق ٍةينغَتب لاق نم باب ةالصلا

 ناذألا زيو ةماقإلا اوذرفآ ةيمأ يبت نأ زوهشمناز ةزابملا هذه ىلع قثت ني خسنلا غيمج

 ماق املف ىتم ىئثت ةماقإلاو نادلا ناك :ذهاَجُم لاق .نيمختلا دهاجم نع تيد يوز امك

 جزلا وأ لذ ذئأو شناعش ةماقإلا قن نم نؤآ :ئييخنلا لاقو إةتاقإلا اوذرفآ ة ةيمأ .

 ةمائإلاو نادلا ناك» :يزؤَجْلا نا جرفلا وبأ لاق :لاق .يناكؤشلا هاكح امك ٌيِزؤَجْلا ن

 دازفإ عوضؤت [ ن نشخلا وأ دمأ ذقؤ .هةماقإلا اورف ةي ةيمأ ون ةب ماق املف ،ىتْتَم ىن

 .ةنواعم نم تدح ةماقإلا ةارفإ نإ :ليق ذقؤ» :لاق امدنع هيماَج يف ةيواعم ولت نم ةماقإلا

 قئاقحلا ئ نيپنت )٢٤٣/١(. ريدقلا حنق خحزش ء(٢!١/٩٧ قيلغثلا ِ ثيداحأ قيقحت ويقحَت حيقنت حيقنت :زظن)

 .(١/٤١٣)۔ ةربلا رزمعلا يآ عماج (

 اذإ ةلؤأ ةعمجلا م مؤت ُاذئلا ناك :لاق ديزي نب بياشلا نع حيجشلا يف ىراخبلا يذ ىر

 ذف نام ناق املف 6اهلظ زمغ ركب يبأو ةه يبنلا دهغ ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج
 = مؤي تباثلا نيذألا ةاز يا نأ ضيأ ةئغؤد 5ِارؤلا ىلع تيائلا ءادنلا ةاز سالا رغمو
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 دت مث َثاَذَكْلا متأ ىتح ىتم ىنفت نأ ماق الْجَر نأ ىأر ناذلا ىأر يذلا

.7 
 مث نيترم ةالصلا تقاف دق : :َلاَق م مث 6ىنئَم ىتنم ةالصلا ماقأ ماق مث ة 2 .ةهينه

 ةعامج اوُلَصُي نا مهل تأ ال ،لاَجَرلا اهب زمؤُي ةش لاو :نأل متأ

 زياج ذرقئملاو لضفأ مهت ناذآلا نإَق "ويف ذو دَلَب يف اوتاك نو ؛يناذأب الإ

 ناذلا غمست نكي مل نل رفسلا يف ناذألا ُبَحَتسْئو .ناذآ الب ىلصي نأ هل

 رجأ مامإلا هلا ماق اذإو ؤةعبّته ةش ةالصلل ةماقإلا .هيلع سأب الف ىلص ذإو
 ةماقإ الو ةنسلا عابتال ةماقإلاب رمأ دخو لجولا َناَك اد ،قلَخ ىلص نُمَع

 زمؤئ ":ليقو (هللا لوس ادمَحُم نأ ذهشأ) ىنإ ليقو ،زمؤث الو ؛ةأزملا ىلع
 .لكلاب

 ناكو بحاو زيغ نذؤم ةلق يبنلل نكي م ةتيدملا لهأ رثك نيج نافع نب نامع ةعمجلا =

 ؤي ناذألا باب :ةالصلا باتك ةينملا ىلع ينغي مامإلا سلجي نيج ةعمجلا عو نيزتلا
 ىؤاق وبأ هاورو ۔(١٧٨ ٨٧٠. :مقر )٣٠٩/١ ةعمجلا عؤب دحاولا نذؤملا باتو ةعمجلا

 ١ىربكلا نئتشلا .ئِتهَْلاَو ١٠٨٧(( مقر )٢٨٥/١ ةعمجلا مؤي ءادنلا با :ةالصلا باتك
 ٥٤٧٢(. :مقر )١٩٦/٣ ةعُمْجْلا مؤي ِءاذئلا تفو بات :ةالصلا باتك

 لجر ءاَج» :لاق هبح لبج نب اعم نغ دمخأ مامإلا ةاور عق قتي فلؤملا ذنع لجلا ماهنإ

 ءامشلا نم نزت افج ىرأ ظبيتشش يئأك رزنلا يف ثيأز ي :لاقف ةه يبئلا ىلإ , راصنألا ن نم
 ماقأ مث ٠سَلَج م مث ىتنم ىتق نذأف ةيدملا نم طاخ رذج ىلع لزن ؛نارضغأ ناذرب هيلع

 ةنكلو ‘كيَد لم ثێأر ذق : :رَمُع لاق :لاق .الالب اهلع "تآز ام م مغن : :لاق .ىئْنَه ىنثت لاقف

 هيف .ئتَهِْلاَو نينطئزاذلا ةاور نكلو ٢٢٠٨٠( :مفر )٢٣٢/٥ لبنح ن 7 .«يبقبس

 باتك .ينطقرادلا نتش) .نيثذَحُمْلا ن زهتشا يذلا وه اذهو ديز ن هللا دنع ةنأب ح ب حيرصت

 .ىربكلا يِقََْْلا نتش ٢١(٠ مقر )١/ ٢٤٦٢ اهي تاياززلا رفاليخاو ةئافإلا رفذ باب :ةالضلا
 ١٨٢٩((. مقز )٤٢٠/١ ةتاقإلاز زاذألا ةيبنت يف يز ام با :ةالضلا بانك

 .عتللا ةئيب ني لاغفإلاو .يلضألا ني ةطقاس «هيفد )٢(
 .ج نم ةطقاس «ليق» )٢(

 اق سيالا نبا لؤق وهو إروهْشَمْلا ىلع نسح :,لازفأ هالت ةلأسملا يف اضآ ةيكلاملا نع )٤(

 = نإ» :مساقلا نا لاقو يكحلادبغ نبا هلاق ءةتافإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع نلو ؛بالجلا يف

_
 
_
 
ب
 



 )٢٥( ةماقإلاو ناذألا يف :بات : ١.٢

 ؟ہرمف -
 نإ ليو لوملا ضقا لاحلا سييَح ناك اذمَعَتم ةماقإلا كرت نمو

 اذإ ُثَحَتْشُي د ؤ .ةَصِقاَن نوُكَتَو نلع ضفن ال هئأ رخآ لؤق يفو ،ضقتنت ز ةن هتاَلَض

 نأ نلا كي امأو هماقم نع لوزي الو تلت الَو َمُلَكَتَي الأ ةالصلا ماقأ

 ناك اذإ كلذ امْنإَف "لامش ائيمَت تتْلَي ىئَح مرخُي مل ةالصلا ")تم تقيقأ اذإ

 ىري ال هئأل ؛نالزق امهنأ ىز ٌليِلَخ ناك نو ةَهاَرَكْلاي ثيات بتهشاألؤ نسح َنْفأ =

 نبا ةلاسر :زظني) .ةلاسزلا يف يناقلا ذاميغا امه نالؤقْلاو ڵبهشأآ نع ةهاركلا توت

 )١٢٨/٢((. ليلخلا رصتخم رصتخم حزقل ليلَجْلا باَم ء(٥٢ص) ێناؤريَقْلا دنز يبأ

 ج 5 :نم حيجضتلاو ءةالصلا تميقأ نآ» :لضألا يف )١(

 مهرئأت هفلخ نيلصفلا ىئإ ةت يبنلا تابلا ديفث يجلا رابخألا نم ةغوفجم ةنشلا يف درو )٢(

 نن دمحش نع يقهيبلاو ةؤاذ وبأو دمخأ هاور ام كيد نم ءاهليدغتؤ فوفصلا ةيوشتي
 :لاقف اموي ,كيام ب شنآ يلإ سَلَج :لاق ةروصملا بحاص رباغ نب بئالشلا ننرميشش

 نام» :سنأ لاقف عض مل يرذآ ام هللاو ال :لقف انع ةلأشأ م ه اذه عنص مل يرذت لمح

 هجرخأ 6ءْمُكَفوُفُص اولدغاو اوؤتشا :لاقف اتيل يتل مث ةنيمي هيلع عضي ة هللا لوشز

 ةيوشت بات :ةالصلا باتك دؤاد وبأ ةجَرْخَأَو ١٣٦٦٩(( :مقر )٢٤٧/٢١ دمخ مامإلا

 فوفطلا ةيوشتي نألا يف لوقن ام با .ئتهيبْلاَو ٦٦٩(. :مقر )٢٥١/١ .فوفصلا

 ىلع ةيألا قافنا : :ىَوألا» : .نيتليل نابلألا هفعض ثيدحلا ادَهَو ٢١٦٢٧(. مقر )٢٦/٢

 نب دمحم لاخ ةلاهج .ىزخألاو .هقيرط نم درو ثيدحلاو تبات نب مبعضُش فييضت
 يف اذهو "فوملا ةيوشب زنألا ثيدحلا اه نم ححصي امئإَو» :لاق .بياشلا نت رملشش

 )٢٣٠/١((. ةؤاد يبأ فيض :رَظني) ها«(٤٧٦ مقز) رخآلا باتكلا

 فأ مث ؛الصش يف ماق اللا تتيقأ ادإ هت هللا لوشز ناك :لاق رسآ نع ؛يناّئلا ثيدحلا
 مقز )6٥٤/٦ قازؤلا دبع ةجرخ ءيفلَخ نم مكارأ ينإق مكنوفض اولدغا» :لاقف سالا ىّلَع

 ةهق هللا لوشز انيلَع زبثأق اللا تميقأ» :هن سنآ لاق يراخبلا ةياور يفؤ ٤٦٢ ٢(.

 بات {ةالْصلا باتك يرهظ ِءازو ني مكارأ يئإف اوار مكفوُفض اوميقأ :لاقف ههجوب
 ٧١٩(. مقز )١٢٠/٢ فوفصلا ةيوشت دنع سالا ىّلَع ماقإلا لابقإ

 نيم تسلا ةيونت نت ؛مُكَفوُفِض اوؤت» :لاق ةي يبنلا نع ؤسنآ نع :ثلاتلا ثيدحلاو
 )١٢٤/٢ قالشلا مامت نم فلا ةماقإ با .ناذألا يف يراعلا 4 ةجرخأ ءءةالَصلا ةماقإ

 ٦١٦٨(. :مقر )٢٥١/١ فوفصلا ةيوشت باب :ةالصلا يفف 5ؤاد وبأو ٢٣ :مقر
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٩٦ 

 ماقأ اذإ امأو هريغ هل ميقي نأ نكمي ذق مامإلا نأل .ماقأ يزلا ريع مامإلا

 نأ ةالصلا ىلع ئح» ميِقُمْل ةغلا اق اإ زهو .''ملَكَتَي الَو وطخي الف عفنل

 ئَح»َ ،اهيَلَع ثحلا وُه ه ةلشلا ىَلَع ئَح» نأل ؛ةالضلا ىنإ سانلا ًموُقَي

 يف شائلاو «ةالَّصلا رتَماق ذق» :ميقملا لوقيو .دازلاي قطلا وه «حالقل ع

 ريغ ناك ْنإَق ؤةَقث ةق الإ ميِتُمْلاو نْذَوُمْلا نوكي الأ ثَحَتشُي تسيو .ةالصلل رمتلا لاح

 الإ نذؤي الو ،ةقث مامإلا نا ادإ ةقَلا رغ ةقاب ىلص نم ىلع سأب الف ةق

 ضقت الف كيك نكي مل نإو راط مهو الإ ميقي ال كِذَكَو ازا وهو

 ."اهعم ىلص نم ىلع

  

 ها 17 ر فلؤملا نيب ب امك بابحتسالا ليبس ىلع ) ( ١

 .ب :نم ةدايز :7 )٢)

  



  

 اهنإ ليقو اهيلع سانلا عمجأ ذقو 5ةَدْكَوُم ةنس مارخإلا َلنَق هيجؤتلا
ِ ٠ 

 :لاق ةالصلا ىإ ماق "هاد ناك هنأ ةلقن هللا لوش نع ةياور اََعَلَب ذقو ؤةَضيرق  7.ح }؟ ديس ١؟ر)٢( ١۔  1٦١آ َ
 ّ 21 ..ه ۔ , ١إ۔ 2١ ۔ ؟,۔ے۔ ۔ 21 ۔١ ك [ ۔ ۔ هد ؟اا 4 ةإ۔ .ه
 يف دازو "ويغ ةلإ الو كذج;ج ىلاعتو كمسا زابت كدمحبو مهللا تتاَحبس

 ةيجؤئلا نيلف يكلاملا اث شةيفَنَحْلاَ شةئمفاشلا تيد ىلع مهققاوو ةيضابإلا هب ينغي )١(
 ؤمه هيجؤئلا بابختساو .ةلاضلا يف يناوريقلا هلإ زي مل كيدلو اةئش الَو اباو مهدنع
 هناكم يف اومَلتخا امنإو "يوونلا هاكح امك نيمبائلاو ةباحصلا ني ِءامَلُعْلا روهمج بهذم

 يناوريقلا دنز يبأ نبا ةلاسر )٢٣٢/٢(١ قئاؤلا وخبلا :ؤقظني) .ةتغب مأ مارحإلا بق

 )٢٢١/٣((. بذهملا حزش غومجملا ۔(٦٠١ص) دِيصتقفلا ةياهنو دهتجملا ةيادب (٢؟٦ص)

 .ثالئلا خستلا نم نامكإلاو لضألا ني ةطقاس ءاذإ» )٢(

 ,دمحب مهللا كئاحبشهب حاتفيشإلا ىأر نم بات :ةالصلا باتك :ةؤا وبأ هجَرْخأ )٣(
 ةالصلا حاتبفا ءاعد بات :ةالصلا باتك اكرْنَتشُمْلا يف يكاَحلاَو ٧٧٦(( :مقر )٢٠٦/١

 نتشلا» يف تهنا جرخأو .هاجَرَحُي مَلَو داتسإلا خيجص :لاقو ٨٥٩( :مقر )٣٦٠/١

 بات يذمرتلا جرخأو ٢١٧٨(. مقر )٣٤/٢ حاتفيشالا باب :ةالصلا باتك :ءىربمكلا
 هونتش» يف ةجام نا ٢٤٣(6 :مقز )٩/٢ ةالصلا حاتيفا دنع لوقي ام بات :ةالصلا باقن

 يف ةمير ناو ٨٠٦(6 مقر )١/ ٢٦٤ ةالصلا حاتيفا بات :اهيف ةئشلاؤ ةالصلا ةماقإ باتك
.هب ةشئاع نع ةرمع نع ةراح قيرط نم ٤٧٠( مقر )٢٣٩/١ هجيجض
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 ٦ہرف -

 تهَجَو» _ ملسو ميهارنإ ىلع للا ىل ميهر ةيج ائاَحضأ هيجولا

 4 تيينل ةهلا ينأ امو امييح نألاو يروكلا رطم ىري ىه

 الو ءيشب مّلَكَتَي مل ةيجوتلا متأ اَإَف هلك اذهب يلصملل هيجؤئلا ثَحتْْئو

 نع ثيدحلا يف ةز ذق ءةياذبلا فاخا عم () يواقتلا ةزوش ني ةوخأ ةيجزئلا اذه )١(

 ةالصلا ذا اإ ناك ةي هللا لوز أأ بباط ىب يبأ نب ب يلع نع عاد يبأ ن هللا ديبع

 ني انأ او املشُم افينح ضزلاو تاوملا رف ىلل وجو ثفَُجَ» :لاق ةبوتكملا
 كلذبو هل ا كيرت ال نيملاعلا بَر هلل يتامَمَو و َيايْخََو يكشن ينال ذإ © ‘ رذلا

 انأو ىت يئ ر تنآ ةيفو تاحبش تنأ الإ ةلإ ال دمحلا ن مهنلا .نبملششلا ن نب انأو ثزيأ
 .تنآ الإ توثألا وفغت ت الائيمَج ييوُذ يل زيغاق يپنذب ٹنرتغاق ييف ثنَلقظ .كدبع

 ينع فرضتت ال اَهَتَيَس يع ثفرضا تنآ ال اهيخأل يدهت ال قالخألا نتخ ينها

 .َكيَلق كب انأو تيمع نَم يدهملاو .كيديب ؤيخلاو كيده تل يبل 6تنآ الإ اهنيَس

 ملشش ٧٦٢٩(« مقر )٩٤/١، دمخأ هجرخأ كيإ بوتأو ةوسأ .تيلاعتو تئزابت

 ٢٤٢١(. مقر )٤٨٥/٥. يذيزنلاو ٠( مقر )٨0٦٠١/١ دؤاد رُئأؤ ٧٧١(٨ مقز )١ ٥٣٤.

 ٤٦٢(. مقر )0٢٢٥/١ ةنزخ نئاو ٨٩٧( مقز )٩/٢!١. يئاسنلا

 :ةالصلا هب خفتنت يذلا ءانثلا ةيعذألا لتفآ يف لانأ ءامَنْعلِ

 ىتزألا اذهف ء...ةدمحبو مهللا كناحبس » ب عاتفجنإلا ذتخأ راقإلا بهذت :لولا لوقلا

 .انسح ناق ه نيلا نع يو ام ضغب ختفتشا الجر نأ ؤ :ناق هئأل دمخأ راتإلا ذنع

 مامإلا لاق رذلا لغأ نم ريثك لؤق وهو 6اًضيئأ ةْنَتَحْلا بهذم مهللا تئاخبشي حاتفيشإلاؤ

 .مهريغو نيمباثلا نم رما , لمأ رتكأ ذئع اذه ىلع لمقلا :يذمرتلا

 ؛خَإ .. .يهجو ثهججؤ» ب حاتفيشالا وهز رذنملا نتاق يباشلا راتإلا وق .يناقلا نقلا

 يف يماشلا مامإلا لاق إةلباتحلا نم يرجآلا هراتخاو هجح ربلاط يبآ نن يلع ىلإ بيئق

 نع ىؤزي امك هب ىتؤي نأ أو ؤشآو لوفآ هلُك اذهبز» :يلع ثيدح ركذ دغب مألا هب بانك
 ز م امامإ ناك ادإ» .عوغجَعلا يف ىونلا لاق نكل 6ءائيش ةنم زياق الو ةل هلا لوشز

 زغل امامإ ؤ اةرقنش نوكي نأ الإ ءنيملششفنا نم انآو هلؤق ىلإ يهجو ثهجو هلزق ىلع

 ةياور حاتفتشإلا ثيداحأ :زظنئ) .هولامكب يلع ثيدح ىفؤتسا ليرطثلاب اوضرو نيروضخق

 يراقلا رانم زظناو )٣٣٥/١). يتوهبلا شلو نب روضنق عانقلا ثفاشك (١/٨٥)۔ ةيارو

 - تاضئإلاق ،(٤٢٧ص) هللادبع نبا ةياؤر دمخأ رماقإلا لئاق ء(١/٨٥١) راق رمخ ةزمحل

) 
-
 
 »ہ
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 امي .هبلق لكب اهيلع لبفأؤ ؤاهيف ناقُي امو ةالصلا ريَغ ءيش ىلإ ثيتلت
 :لاق هنأ ةلي هللا لوشز نع يوز ام ؛ةالضلا يف زوُجَت ال مالكلا نأ ىلع لدي

 لك نم ء اهيف لاقي ؤ ااهيف ملكتي ن نا غلي ال هذمم اتئالض

 زق الإ اهُعَطفََو اهيف زوجي ال ةالصلا ريغب مالكلاو ؤيئم شلا "نييمدآلا

 ةئالص تضقنا '[ادْمَعَتم] ةيجؤئلا كرت نمو "هتالص ىتغمل هللا ناحبش

 ةللاو ،هلُك "[ةيجؤمئلا] يييت ادإ ديجي ةئإ ليق ذَقَو ،هيَلع ضقت اق يييت و

 .مل

 عوشجتلا )٦٨٩/١(. نمالشإلا ةقفلاو .(؟١/٩٩) عياتصلا عياذب =- )٤٢/٢(.

 مألا )٩٦٢/٤(٨ يداهلادبع نبال مارتلا ةناغ )٢٣٩/١(. نييلاطلا ةضؤز )٢٧٨/٣-٢٢٩(.

 )١٠٦/١(.

 ۔«ءيشب» ةدايز :ب يف )١(

 يف مالكلا ميخت با :دجاملا بات :علششَو ٢٣٨١٣(( مقر )٠٤٤٧/٥ دمخأ هجرخأ )٢(

 .ةالصلا يف سلطالا تيمشت ذَت باب :ةالصلا باتك دؤاد وبأو س(٧٣٢ مقز ۔١/١٨٣) ةالصلا

 مقز )٠١٤/٣ ةالصلا يف 7 بات :وهشلا باَتِك .ئئاتئلاو ٠( مقر )٦٢٤٤/١.

 نب اطع نع ةئوميم يبأ نب لاله نغ ريثك يبأ نب ىتخ نع رقزط نم مهريغو ٨
 نم لجَر سطع ذإ ةق هللا لوشز م ت يلصأ انأ اتيبو :لاق . كَحْلا , نب ةواقش ن نع راتت

 مكل ام ءُاتئأ كفاو :تْلَقَف ؛مهراَضنأب موقلا ينقَدَحَف للا مخر :ةل ثلفق موقلا

 يئِكل ۔ ينئوئيضُ مهتنأز امَلَق غمِزاَسفآ ىَّلَع مهيدنأب م مفلا َبرَضف : :لاق 6ئَلإ َتوظنت

 الو هلبق طق املَعه ثيآز ام : .يأو ؤمه يبأف ،يناغذ ةه هللا لوشر تزضنا امَلَف كٹكش

 اتتالض نإ :لاق نكل .يبت الو "ينزه الو ©ينترض اق هللاو ،ةنم اميِلْعت نتخأ تغب

 مله نآرُملا التو 7 ؤيبكتلا يه امنإ سانلا مالك ن نم ءيش اهيف خضت ال هذه

 يف زيبخلا ضيخلثلا :رظني «ريبكلا ينازلا ثيداحأ يف الإ» نيتمذآلا ماك نم ءُةَظفَل ذرت
 ٤٤٦(. :مقز )٦٦٩/١ ۔ ريبَكْلا ئمفازلا ثيداحأ جيرخت

 ۔«ةالّصلا» :ج ؤب يف )٣(

 .ج "ب :نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٤(
 .ج ثب :نم لامكلاو "لضألا ني ةطقاس )٥(



 يويسبلا رصتخم ١٨
 ةرت د

 ىلإ م غجرزت اق رارخإلا دح يفف راض َُزَواَج ذقَو هيجوئلا يف كش نمو

 ىئَح هزواَجي ال هنَق مرحي رخ مل غ دغ وه هبف كش نإق ،ةنم جرَخ نأ دغب كشلا
 يف َلَخَد اق ةداعإ لو ء هْنَلَع ضقت ةت الف ائيش هيجوتلا ٣ م ييل نو كمكح

 .ادحأ ىلع جزعي الو فقي الو ضغي ةيجوتلا مأو ة

  

 .هالصلا يف» :ةداز :ج ب يف )١(



()٢٧( 

 مازخإلا يف :باب

  

 اه رخأ ةلبقلا لبقتساو ةالصلا ىوت ةجمَوَف ةالصلل يلصفلا ماق اذإف ّ
. 

 اهنأل مارخإلا ةريبكت ثزاص امئإَو ؛مارخإلا ةريبكت يهو ،«ؤبقأ ةللا» :لاقو

 نإ :ليقو .ةالصلا لبق هريغو رظنلا نم اَهَلبَق اللَحش ناكام اهب مؤخي
 نَع يوز امل حاتينالا ةَريِبْكَت يهو ةالصلا نا يه مارحإلا ةركت ةريبكت

 6هغيلْسَتلا اهليلحتو ييلا اهميرخت» :ةالصلا يف َلاَق هنأ ةت هللا لوش
 ىلات هللا باتمك نم انغلب ايف مارخإلا ةزيِكَت زيركت لضأ . '‘}ريَقرَطب اَهَدَقَعَق

 مازخإلا ةريبكت يمهو [٢۔١ :رثدملا] 4 :نكت كو ه زنت ه هذَتَلَ امثأَي» :ةلوق

 زوجت ال 5ةبحاو ةضيرق اهنأل |ةئالص ث ادمعتم وأ ايِساَن اهكرت نمف
 ىلإ اهنم جرخ ذأ دغب اهيف كش مث اهزَواَجَو مرحأ نإو .اهي الإ ةالصلا

 اتدفب ثدَحُ راتإلا ثاب :ةالصلا باتك دؤاد وبأو ١٠٠٦(. مقر )١٢٣/١. دمخأ ةجرخ )١)

 وهطلا ةالصلا خاتفب نا باب ؛ةزاهطلا باتك ،يذمزنلاو ٨( مقر )١٦٧/١ ةتأز مق غفزَي

 مقز )١٠١/١ زوفلا ةالصلا حاتفم :باب :ةراهطلا باتك اجام نناو ٣(، مقر )٨/١،

 لاقو ١(6 :مقر )٢٧٩/١ ميشلا ةالصلا ليلحت :باب :ةالصلا باتك ،ئيطزاذلاؤ ٢٥(

 .هنسحأ بابلا اذه يف ِءيَش حصأ ةئإ» :يذمرتلا

.ج نم تبثملاو «نيفرط اهذقَعَف» :ب يفو ،ءنيفرَط دقعف :لضألا يف )٢(
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 ىلإ عجزي الو هتالص يف يضفي هنأ لزقلا رقأف ؛ةءاريقلا نم اهريغ دح
 اهْرواَجُي الف ،ةالْصلا يف لوخدلا يه 2 ةريبكت :نورخآ لاقو .كشلا

 "نيقي ىلع لذي ىّنَح ةالصلا ًدئناو مرحأ اهيف كش ذإو .اهمكحي ىئَح

 ال اهنأل ةالصلا ئدتبي هلإ اهبسن هنأ ركذ مت يشلائ دح ىنإ اهزواَج ذإو

 .اهب الإ مي



(٢٨( 
 الا يف :باب ٥ ذذا ۔ وو ٢

 م
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 نو
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 لوُمَي ،[هيفت يف اس يلصملا اهؤرقَيَو] ةالصلا يف ةش ةداعالا
 حتتفا ا ةءارقلا دنع اهغضؤقمَو .ميجلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :يلصفلا

 اهن نو .اهيف مهتنب فالتخالاو ،ةئالص دسفت اذدْمَعَتُم اهل كرائلاؤ ."ةناو

 7 َرَكَذ ثيَح ؤ نم ًةاَعّتشا اهَرَواَج ذَقَو اهتين نأ َرَكَذ نو يلع ضقت ةن اق

 م م هس ي رممو هم س .

 ذيتْساق ناشلا تأرق ادَ» :ىلاعت هللا لوقي ،‘ةءارملي "!ماق اذإ ذيعتسي لاق ر

 ةداعتسإلا بابحا .د ،ج :نم ثغلا .ههسيفت يف اس اهيف أرفئ» :ب يفو "لضألا يف )١(
 ؛مُهَدْعَب نمف نيمهائلاؤ ةباخحشلا نم ءاملعلا روهمج بهذم ؤمه ةءارقلا لبق مارخإلا دغب

 يمْحْئلاَو نيريب ناو يرصبلا نحا حاتز يبأ ن ُاطغؤ ةريره وبأو رمع نا مهنمو

 ؤاذؤ قحسو دمخأو ئيفاشلاز يألا باَحضأ ؤ ؤاشؤ ةقيبح رئ ىرؤئلاؤ ىئعاززألاؤ
 .رَظْني) .ءهئالض ءييُْلا» ثيدخيل الضأ دوعتي ال :كبام لاقو .ةيدلا نم مياقلاؤ يراقلاو

 بذهملا خزش غومجملا )٤٩٦/١(( ليصختلاو نايبلا )٢٢/١(. ييخرشلل طوشبتنا

 ۔((٦/٢١٢) راطؤألا ليت )٣٢٥/٣(

 .هةالضصلا يف» :هدايز :ج "ثب يف )٢(

 .خسنلا ةيب نم ثبثملاو ءداعتا» :دايز لضأللا يف )٢(

 )٤( .هارملا دنع ةاعتسا» :ةدايز خملا عبمج يف "
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 ىئَح يمي نإق ،ِنَلَع ضفن الف ايان زهج إ ؤضفنلا هبلع ثفخ ادمع ةالصلا يف ةداع الاب ""[رَهَج نو] ٩٨[ .لحنلا] 4 ميجلا نيمل : ا
 .ةزئاج ةئالَضَف ةالصلا ىضق

 م 1 م

 نيم هنناي

  

 .ثالثلا نلا نم نامخإلاو .لضألا ني ةطِتاَس )١(



)٢٩( 

 ةالصلا يف ةغازقنا ركذ يف :باب

  

 عيضؤت ؤخت هَرَظَن لعج ءاهمرخأو امهاو ةالصلل يلصملا ماق ادف
 . منب» أرقو تالص ىلع لبقأو 6وبلق لكي هلل عق ابصتنم ماقو ودوُجش
 أرقي مل راهنلا ةالص ةئالض تناك نإف ،َدْمَحْلا لي ىئَح ؛ميجؤلا نملا

 نق 5 َدخَو ىلص ؤ ام ريع ؤ امامإ ناك ءيف يف اؤِس َدمَحْلا الإ اهيف

 نآرقلا نم رشيت ام ؤأ ةروس دمَحْلا م عق ارق نآرملا اهيف أرقي امم ةالصلا تتا

 رهج امامإ ناك نإَق ءدودخَم دح الب كفي امو نآرقلا نم تايآ تالت ارق ؤأ

 يف زهجي الَو ءاهذخو دمحلا ةقلع نت ًارَقَو ،هيف زَهْجَي امي ليللا ةالص يف
 اؤِس نآرُمْلا نم رسيت ام ذأ .ةرو َدمَحْلا ارق ماقا ريَع َناَك نإو .راهنلا ةالص

 .شلا دنع ةءارقلا نيبي نأ هلف كشي نأ الإ ؤتذألا عمسي ام رذقب اهيفت يف

 باتكلا ةحتاف ةءارقب ز الصلا زوجت الو .تيد ريغل ال ةالصلا ىتفتي ؤ

 تاةرمْلأو ناتملآ نم اكبَس َكتاَ دو » .باتكلا يف ءاج ذم امي ربقلا

 لك يف ىئكت :ةث اهنأل كيلب تيمس تمس }كمَحْلا ةرو يهه :َليِق] ٨٧[، :رجحلا] 4 مظعل
. 

 ةَحناَق اهيف أرفُي تالص لُك» . :لاق هنأ هللن نييئلا نغ يو ذقَو 6[ةالض

.خشلا ةيقب نم تبثم يقب امو ،طقَق ءدْهَحْلا روس» يمه لضأللا يف ثيغلا )١(



١١٤ 
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 الإ ةالص ال» :وآ نلقو !امات نوكي ل ججاةخْلاو .'‘×جحاَدخ يهت باتكلا

 ه ثا ه -ےأل :۔-إ1 ة۔ا۔ح ح ا۔ ا 2-ا1 2عا-5
 نممحَلا هللا رمشيؤ باتكلا ةَحِاف ةءارق دكؤي ام اذَهَق ""باتكلا ةحتاف ةءارقب

 ةالص ُلُكه :لوق ةت هللا لوشر ثغيش» :لاق ان ةناع نع ةجام نا هجرخأ يل ظفللا اذهب )١(

_
 

 )٧٤/٢ مامإلا تلخ ةءارقلا باب قالضلا باتك جمان يهن باتكلا مأب اهين أزفي ال
 :لوقي ةت هللا لوسر ثغمس :لاق هنن ةريَرُه يبأ نغ ةالضلا باتيك يف تهلو ٨٣١( :مقر

 ابأ اي :لاقف «ججادخ نيه مث 5 .جات يه مث .ججادخ يهت باتكلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لُك»

 ©ىزبمكلا رتشلا .تيذت يف اهب أزفا "ئيييراف اي :لاق ؟ مامإلا ةازو انايخأ نوكأ يئ :ةريره

 ةالص ُلُك» :اهنم ىرخأ ظافلأ هلو :٢١٩٥(. :مقر )٣٨/٦ باتكلا ةَحِتاَفِب ةءارقلا نييعت باب

 يف ملششو ٢٦١٣٩٩(6 مقز )٢٧٥/٦. دمخأ هجرخا جانجخ ئه زآزملا مأب اهيف أرفُ
 ةبيش يبآ نباو ٩٠٧( : :مقز )٩٧/٣ ةَعْكَر لك يف ة ةحتافلا ةءارق بوجؤ باب :ةالصلا باتك

 مقر )٢٧٤/١. مامإلا تلخ ةءارقلا باب :ةالصلا باتك دجام نباو ٠( مقر )١/ ٣١٧.

 اهيف أرق ي ال ةالص ُك» :اهنمو ١(. مقر )٤٨/١، ماتإلا تلخ ةءارقلا يف ف تهلو ٨٤٠)

 ٦٩٠٢( مقر )٢٠٤/٢ دمخأ ةجرخ رخأ مام ريغ جاذجخ يهف 6"بادخ ئهق باتكلا ةحاب

 ۔(٧٩ مقز )٤٩/١. ماتإلا تفلخ ةلزقلا يف ف ىهنلاو 6(ه١٤ مقر )٢٧٤/١ ةجاق ناو

 يدتنش يف غيبزلا هَجَرْخأ 2جايخ نهف نآرقلا م مأب اهيف أرق مل ةالص ىلض نشد :اهني
 ائكرَت ىرخأ ظاَقْلأ انهو ٢٢( :مقز )٩٥/١ ةالصلا ءادتبا يف بات :ةالصلا ثاَتِك

 .اهيف ثيدحلا داقت هلاق امل عبت ىتإ جلاتختز يمض اهف نأل ؛امءاصقتنا

 ةالص ال هنآ يدانأ :5 ةت هللا لوشَر ينرمأ» :لاق ةريره يبأ ئ نَع نتشلا ي ؤاد ربأ هجرخأ

 ةحِتافي هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب :ةالصلا باي 6هداز ام باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ

 كزَت يف ةاَج اه با : ةالصلا باتك ؛بننشلا يف ف يذمرتلاو ء(٨١٨ مقر )١ ٢١٦ باتكلا

 )٤٦٢٨/٦٢. محأ هج رخأو ٢١٢(. :مقر )١١٨/٦ ًةةارهلاب ماتإلا رَهَج اذإ رماقإلا تلخ ةءارقلا

 )٥٩/٢. ققننلاو .يغ غ زاب ال ح خحيجض : :لاقو ٨٧٢( مقز ۔١/٥٦٣) مياحلاو ٩٥٦٥(. مقر

 قَقئاَو ءَداز امَق» :ةدايزب مهلك ١٧٩١( مق )٩٤/٥. نابح ننا :اضيأ هجرخأو .( ٧ مقز

 هرخآ يف ركيت راإلا دنع ةدايز عق ردجا ز ظفلب ثيدحلا ةناؤر ىلع غيبؤلاؤ كياق ,ناتاتإلا

 ىلص ند :ظفلب هط كيام ,نن سنآ قيرط نب ميبؤلا ذنمف نيفلتخم نێقيرط ني امهنكلو
 مامتلا زيغ يمهو ةيالا جاةخلا :غيبؤلا لاق جاد هف نآرقلا اب اهيف أرفي مل ةالص

 = ىلؤم بياشلا ييأ نغ» :كلاق ذئعو ٢٢٢( مقر ١/٥٩ج ءةالضلا يف ةءارقلا يف :بات)

٥ 

- 



 )٦١( ةالصلا يف ةغارِقلا ركد يف :تاب , ١٦٥

- ٦ 
 هي ارفن نا ًناَك امو .'اةالصلا يي اهرزت زوجي الَو باتكلا ةحتاف نم ميجزلا

 :لاعتو و زابت هللا لوقل ،نآزقْلا نم رشت امف ىرخأ ة ةروس باتكلا ةحتاف عم

 اومتأو ةنم ةني ري ام اوةرفت» :هيلؤَتَو ٢٠[ :رمزملا] ناءرقلا َنم ركت ام اوةرقاك»

 ةالصلا يف ةع اقلا اقياؤأ يف اَهماَمَتِب اًمهوُميِق قأ :ىأ ؛[٠٢ .رمزملا] 4 ةزَلَصلا

 ةالض ىلض نت :لوقن هق هللا لوز ثغيش :لوقي ةريره ابأ ثغيشس :لوقي ةرهز نث : مامه -
 ابآ اي :ثفن :لاق امن يغ جاذجخ 7 .اذج يمه اجات يهف نازلا م أب اهيف أرقت من
 اي كيفت يف اهب أزفا :لاق م مث 6يععازذ ز َرمََف :لاق ياعإلا ءارو نرف انايخآ يئ : :ةريئَرُه

 ةءارقلاب هيف رهجي ال اميف ماتإلا تلخ ةءارقلا باب إيثيلا ىتخ ةياور - أطؤملا) .«يِسراف
 ١٨٨((. مقر ٨٤١

 اوؤقتسا دقو نيمبائلا رضغ نش ةئمالتشإلا ةئألا نيب فالخلا ةروهشملا لئاسملا نم هذه )١(
 :َبههاذق ةثالث ىلغ اهيف

 .زئلا يف او رهَجْلا يف ارهج ةالصلا يف اهثعازق بجت ةروش لك نم ةيآ اهنأ :نألا

 .انمؤاهقَو ةفوكلاو ةك از هيلعو :بيطخلا ناق ةيماشلاو ةيضابإلا بهذم اذهو
 زق تئلئخاو يبغ وبأ ؛رؤن ربز ةيار يف دمخأ لاق هب .ئمِفاثلاق كرابملا نا
 ؟باتكلا ةحتاف نمو مطقَف لفنلا ةروس ني ةيآ ي مأ ؟ةزوش لك نم ةيآ يمه مه نيمالا
 .اعيمج نالؤقلا هنع يوزف

 دمخأ ،يِرئلاَو ةفينح يبأ بهذم هو اؤِي ةعكر لك يف نآزملا أ عق أزفت يناثل
 .ةلباتحْلا دنع ْلَمَعْلا هيلعو

 يف الَو ؛نآزملا أ حاتفلا يف ال ،اؤب ؤأ ثناك ارهَج ةبوُئكَمْلا ة ةالصلا يف رفت رفت ال ؛ثِاَتلا

 ماشلاو ةزضبلاو ةنيدملا ةةازمق هيلعو :بيطخلا لاق .كيام بهذم وهو ارو شلا ني اهريغ

 أب ارهج تأرق عبطلا يف تن ذإق» :ناويلا ديز يبأ ننا لو .يازلاو اقهياهقْنَو

 اهدب يتلا ةروشلا يفف الو نآرقلا أ يف رحيجؤلا نم نملا هللا رشيب ختفتشت ا نآزملا

 :يناتلا .ب .بابلا اذه يف رانكلا فالتخا :امُهَذَحَأ .نيئيش ىلإ ليآ امه يف فالخلا ببس

 ز باحضأ لصف ذو ؟ال مأ د باتكلا ةحتاف ن نم ةيآ سحلا نمخزلا ه هللا مشي لمه مهئاليخا

 ۔ دتما ةزاهنو دهتجملا هتاذب :رظني) .انه اهدزس نع ينف امي مهتجح م بقذت

 خزش غومجتلا (١/٢٦٢)۔ ينارقلا ريز ز يپآ نئا ةلاسر .(١/٩١)۔ جرافلا )١٠٦/١(

 ۔((٢/٠٤٢)۔ ينغملا )٢٦/١( ۔ ييخرشليل طوشبملا )٢٣٣/٣(. ۔ بذقفلا
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 ثَدَسَق ايسا ؤأ ادمعتم ةالصلا يف ءارقلا كرت نمو ،اهپ الإ ميَي ال ضرق

 ىّلَع ىت مث هارق عجر َرَكَذ مث ُدَحْلا زواجي ىئح ائيش يي نإو .ةئالص

 أرقي ملو دوجلا دح ىإ عوقؤلا نم ةءارقلا ز نإو ،اهمنأو هال

 كش ممت مث دوجسلا وأ عوكلا ح يف راص َوُه نو .اهأ و ةئالضص ثَدَسَق

 دَحْلا زَواَج نأ دعب كشلا ىلإ م جزت الَو هتالص ىَّلَع يضمت 8 هأرقت مل هنأ

 اإ] ءلملا ىت غجرزي الق اهنم غرف ذقو اهيف كش نإ يق ذقو 5ةنم جرخو
 م س

 ءاضت هيف اوملَتخا دقو .عزن الف تش مث مث "ه نل آاظتلآ الو » :التم "[ناق
 رتكأ وه َوُهَو كشلا ىل غجزي الف ةروُلا 7 يف َوُه و ردْمَحْلا يف كش نإ

 ني ةرت ؤأ مارخإلا وأ ةالصلا يف ءارملا كرت نمو ارمعآ لوق هيف هلقلا
 ندبلا هيلَعَق ثقولا تاق ىنح لَصُي م زأ الهج ؤأ ادمعتم ائيش ضارقلا

 ةرافك الَو .لدبلا ِهيَلَعَف تاف ىتح زكذ ملو 6هَزَواَج ىح يت إ اكلاو
 .ةالصلا كرات ىلع ةرافكلا بجت امنو ِيَلَع

_ 
 ةَحِتاقِب الإ ةالص ال :اولاق ةؤاَدَو روث ة يپآؤ قاَحشإَ دمخأ يفاشلا , كيام نز وه اذه )١(

 ىلغ أزج اهريغ رقو اذياع اهكرت نإ ر يرثلاو ةفينح وب ناق باتكلا
 اغأرفي ل نإف ةَعكَر نك يف نآزفلا مأب يلصفلا رفي :يربطلا لاقو .نمعاززألا نغ د ,فالتخا
 ۔ يناوريقلا ديز ز ييأ ننا ةلاتر :رظني) .اهنورحو اهيايآ ةدَع نآزملا نم اهنم الإ زج مت

 .((١/٩٢٤)۔ زاكذتشإلا )٢٦/١(
 ةيقب نم حيجضئلاز ءاهذَأ» ِلضألا يف )٢(

 ۔حيضؤتلا يف ةدايز اهتابتإ نيأ زو " يف ثتيلز .ج ،ب :ني ةدايزلا هذه ()
 .4 لاصآ ل زهنتع بوضصفتتآ رزعمهتع تنآ دلأ ني » .َحَافْلا

 ۔غجزت : :يأ (٥)



(٢٠( 
 دوجشلاو عوكزلا ركذ يف :اب

  

 1 أ س .م 7٨ ٨ < ۔ 2 ۔ .. . ۔..۔

 ٧] :جحلا] ا 4 اودجس 2 او اوغكحتا اوثاع ےكونزلا اَهَبأتَي» :ىلاعت هللا لاق

 وخ ةءارقلا نم ناسنإلا غ غرف اًدإَق كوللا باتيك يف ضف ةالصلا يف عوفزلاق

 ىلَع ِهنَدَي عض ض عوقؤلا لاح يف راص اَدإَق &'"إزبقأ للا :لوقي ةريبكتب] اعيكار

 كلذ يف 7 ت ] عفري مَلَو سأ شسكَتُي مَلَو .الدتعم 7 ىگؤاَسَو هيتبكر

 ؤ ءائاَلَت عئشؤ "[هدوجش ميضؤق حت ُهَرَظَن لَعَجَو ،عوؤلل ىوتسا

 ناك .+ زب 7 نَع يوز ذَقَو )9 .'“هيَلَع ضفن داق صقن د ؤأ داَو نو ةئالئپ

 مكحتم ركنأ ارثصناو مُكَتر اودننآوارذمجْساو اوغكتت اوئكاء ےييآآ اَهبأتَي» :اهفامنو )١(
 .« ےتروغينت

 .(د "ج "ب) ثالثلا خسلا نم ثبنملاو ۔لضألا نم ةطقات ةدايزلا هذه ()

 .ثالئلا خستلا نم تبنملاو لضألا ني ةطقاس ةدايزلا هذه )٣(

 ةظفل خسنلا هذه تلعج دقو .ثالثلا خشلا نم يجشلا ءهيَلَع َلدَب الف» ,لضألا يف )٤(

 .عضوملا اذه يف «ائالَت هب ز ؤوئأملا»

 عرفلل تطاطجنا يف تزبَك روشلا تمن اإَق» :ةلاسرلا يف ف ناوريقلا دنز ز يبآ نبا لوقي )٥(

 يفاجت .ةئطأطئ الو كسأر غقزت الو .ايوتشش ةرهظ يؤتئو تيتبقز نم كيێذي نكمتف

 .تعومز يف وغذت الو ةيوجشو تجعومزب تياذب عوضخلا دِقتْغعَتَو .يبنج نع تيعبضب

 ؛نبألا يف ذح الو ولؤق ثيقزت يذ يف سيآو 5ودهَحبَو ميغلا يبر ناحبس تفيث ذإ لفو
۔(١/٧٢) ۔ يناوريقلا رديَز يبأ نا ةلاسر
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 يف هلاتغا ني &ؤرَحَتَي مل ءام ني ذف هرهظ ىَلَع عضؤ ؤَل عز ا

 :هباحضأل َلاَق ٧٤[ ,ةعتاولا] 4 ميظعلا َكي اير مساي حص , تلت امل عوكر

 يف حيرشتلا كرت نف . ‘"اهيئش نم 7 يبت نيبتف "«مُكعوكز يف اًموُلَعا»

 ‘) ىسني ىح ه هيلع ضقن الف ايِسات َناَك نو ؤةئالض تضقنا اذممَعَتش هعوكز

 ةكرت نمف ،ةئس ةالصلل عوكلا يف ف زيبكتلا كلَذَكَو .هعوكز ك يف حيرشنلا

 كلذ ىسني ىئَح «“اهيَلَع داسف الف ائيش ةني هئم ئس ًد نو فئالض تَدََق اًدَمَعَتُم

 غجزێ مل حيبستلا ى اهزواَج نأ دغب دغب ةزيبخلا يف كش ذإو ٬هعوز رتكأ يف
 يف حييشئلا يف كش نإو ،امَرَكَد ثيح اهلاق "اهن هنأ ركَد نو ،كْشلا ىإ

  

 نا :اق الصزم ىل ييأ نن نمخؤلادبع قيرط نم هنش يف ةبيش ييأ ننا هجرخ ١)
 عيضؤ ؤ ةت يبنلا ناكو :لاق .اراقته ةعفزلا دغب ةماتق هدوجشو ةغوكز ةت هللا لوس
 عوقؤلا يف بيوشتلا با» غكزي نيج هناؤيشا نم قازتشا ام اع ني حق هرهظ رغ
 نع الوضؤق هدنشش يف دمخأ ماتإلا هجرخأو ٢٨٧٢(. :مقز )١٥٤/٦ سأزلا عاقفإق
 ۔(٧٩٩ :مقر )٣/١!١٦ ۔ ههجَو هللا عز ۔ باط ي ن يلغ نع ىليل يبآ ن نمحرلادبع
 يف نَقَلمْلا نئا اهبقعت ذقو 6ىنغمْلا سفت ىنإ ذوفن اهلك ةفلخم ظافلأب دزو ثيدحلا اذَهَو
 عقر ا ةلق ىبنلا ناك :اق ريبكلا مَجفمْلا يف يناربطلا ثيدح ال اهقعَضَو ريفلا , رنبلا
 ذقؤ ٦٧٤( :مقر )٢٤٢/١٧ ۔ ؤيپكْلا عجفملا .هدر ؟ام هرهظ ىلع بش زلف ةرهظ َلَدَع

 ةئإ :لاقي نأ نكمي :ناق هلأ الإ يصفجلا ىتخ ,قيرط نم هدوزؤل هفيضت ينابلألا عجو
 جيرخت يف زيملا زذبلا :رظنئ) .ملعأ ل هللا اهريغب نصح ةيرح نإ زأ .هب داهشيشالل خياض
 ثتاَذَْجُمْلا ةحيصلا ةليلشلا 6(ه٣/٨٩) ۔ ريبكلا حزشلا يف ةقالا راثلا ؛ ثيراخألا
 .((٣١/٤٢١)۔ ١-٩ ةنياكلا

 .هجيرخت َقَبَس )٢(

 ةئش كلذب نسف» :ب يف )٣(
 ةزابيذيل بتنألا هئال خسملا ةيقب نم ملفلاو «وني» ِلضألا يف )٤(
 ۔اًضيأ ةرابم ترألا هئال خشلا ةيقت ن نم ثبنفلاز ءيلَع ةش الف» : .ألا يف )٥(

 .ةزابيليل بسنألا هثال خسشلا ةيقب نم ثيللاو «ىهس» لضألا يف )٦١(



 )٢٠( دوجسلاو عوكألا رٹ ي :باب ١١٨٩
 قط ۔>رر

 ىّلَع يضمنو 6'"غجزيي مل عوفؤلا ني م رال ًذَح ىلإ ةَراَج نأ دغب عوقلا

 ثكشلا يف عجري مل دوجشلا يف راص ذقَو عوفؤلا يف كت نإق هتالص

 ركذ ثيح حبتيف '"عوقؤلا يف خبسيي م هنأ رَكَد نإو ىتالص ىلع يضغ
 امأو .دوجسلا تإ اهزؤاَج نأ دغب ةتالض ديفي الو تلا ىلإ م جزي 9

 غقزيف هذح ىنإ غجزي هنإف غكزت : هئأ رَكَد غث دوجسلا ىتإ هزَواَج اذإ غوقزلا
 غقزَي مل اذإ ةئالض ثدَسَق ثيان ح ىلإ كلد رواج ادو هتالص ىلَع ينئێؤ

 اماق ىوتسا ،ههدِمَح نميل هللا عيس» :لاقو ماق عوؤلا نم عرق ادو .هَزَواَجو

 يف ةئش وهو ."اذمَحلا ل انبر :لاق مث ؛هلصفت ىت وضع لك عجرت ىنح
 اذإ "[اذمَعَتم) ذمَحلا كت انبر ؤأ ةدمح نمي هنلا عمس عمش ةرت نمو ،ةالصلا

 يلد ىسني ىنح ِهيَلَع ةاسَق اق ة ايا ناك نإَق ايع ن ثَدَسَق ،َُدُحَو ىل

 دَقَو هرَكَد ثيح لاق هزؤا؛ج ذو ُهَركَد نإو ؤةئالص دسفت مت ًهعوگز رتكأ يف

 :نوخا لاقو هدمح نميل هللا عمس :لوقي موق َلاقَق ؛مامإلا تفلخ هيف اوتا

 ۔ءتشلا ىإ» ةدايز ج ؤب يف )١(

 .ثالئلا ختللا نم ثبثغلاز هةعكؤلا» لضألا يف )٢(

 ةبراغملا دمتف رازنابز بنامغ يف ةيضابإلا متعم ؤه هذمَحْلا كلو اتبز» يف واولا تابثإ مدَع )٢(

 غبجرئلا امنإ نيظفللا الكب اناؤب ثذزؤ ذقؤ ياولا تابثإ وه نآلا لمقلا هيلع يذلا نكل

 ذإ ييلع ذمتغمْلا وه واولا ثانإ لامآلا جراقق نع الفَت حاضيإلا يخم لاق ةلمجلا ةلالد

 هدغلا لز» كيذ بزاق ام ؤأ «بجتشا اتئز» :زيدفثلا نوكي هنأل !دياز ىنغم ىلع ةلالد هيف

 دحأ ا لد واا طافنإي نعف اذإف :لاق .ربخلا ىتفم ءاعدلا ىنغم ىلع اليتش مالكلا نوكيف

 انه زيلؤ رفطعْلل زاونا نأل :اق ,ييناشلا ن ةماذُ نا هاكح اولا طاقشإق :لاق .نيذه

 :7 لوقي اهيف ةذراولا تاياؤزلا عوضؤم يفو ؛زاتياؤر دمخأو كلام نعو :لاق .هلع تفط
 ;تاناؤر يفز هدغَحْلا كل ائز» ؛ةزيثك تايار نم ةحيجضلا ثيداحألا يف تبتؤ» :عومجملا يف
 اتئز مهللا» :تاناؤر يفو دحلا كلو اتبَ هلاد تاێاؤر يف رازاب ءدمَحْلا كلو اًنبَر» ؛ةريِبَك
 )٤١٨/٣((. ۔ بذهملا حزش غومجملا 6(٥/٦٢)۔ جمراغملا :ؤقظن) .« ؛حيجشلا يف ةلُكَو ءذمحلا ل

 .ثالثلا خلا نم ثبئفلاو .لضألا ني ةطاس )٤(
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 يف كش نإو .هل كيرش ال هلل ذمَحْلاَو "دمحلا ل ابر :لوقيو .الوف د ال

 غِجزي الف دوجسلا ىلإ هَرَواَج ذو '"اذمَحْلا كل اتبَر ؤأ هدمَح نميل ةلل
 اداع اهكرت نم .ةش يهو دوجسلا "ىإ :زي خي مت ٬كشلا 7
 ىتالص رتكأ يف كلد ىسنت ىح هيَلَع ةاسَق الف ين . ةئالص ثدَسَق

 اهَرَواَج ذق اهت هئأ رَكَد نإو ،اهَلإ غجزي مل دجاس مم اهيف كش ذو
 .اهركذ ثيح اهلا

 مامإلا تلخ ىض ذإؤ» :يماشلا مامإلا هنغ لوقن ةلألا هذه يف ميدق زنام لهأ نيب فالخلا )١(

 هب زغأت الو تيد لومت ال :حبسملا نب ذمحُش لاق .ءهنمح نميل ةلا عجضم :وق نأ هيلع يلق

 ليش . .مهريغو ىوزن د لهأو ة ةيواعم ييأ نؤق وهو هذمخلا كل انر» مامإلا ةازؤ لو افق

 رماتإلا تلخ يذلا ىلع ؛لوُقَي بيبش داقو .«دْمَحْلا لل انز » : :لوقأ :لاقف يركزإلا ميهارنإ رئ

 6©يكزإ لغأ نؤق ؤمهؤ :ةنواعم وبأ لاق .هذهَحْلا ل انئز» :لوقنو ةدمح نل هللا عبس :لوي نأ

 ال مامإلا تلخ يلصملا نأ يف ةيكلاملا ذئع تالخ الو ها.ءرباج يبأ نب ىشوش ؤ هلعلو

 غفرت مث» :ةلاسرلا يف ناق كدمَحلا و انز مامإلا لومي ال كيذَكَو ،ذمَح نمي هللا ع عمس لوقن

 الو .كذدخَو تنك نإ دمحلا تلو انز هلا :لوقت مث اهذمح نميل هللا م عمش ناق تنأو كشأز

 ؤمه اذهو دمحلا لو ار مهلا لوقو \هنمَح نمل ةلا عمش موئأتلا نوف الو مامإلا اهلوقن

 ثيدخ :اَمُهدَحَا .نيقيدَح ضزاقت ىلإ فالخلا تبت راشز ا عججزأ ذق قو ءاضيا ,فاتخألا دمتعم

 :لاق اق 6اومقزاق عفر اذإف كاومغكزاق َعَكَر اذإف ؤهب م توكل ماقإلا لمج ام : :لاق ةه نيبلا نأ ,رسآ

 اذإ ناك ةث هئأ» زمغ نبا ثيدخ :ينانا ثيدحلاو دمحلا كل انب :اولو هدمح نميل ةللا عمس

 عمش :لاقو يذ اضيأ امهَعَفَر عوفؤلا نم ةسأز مف عز اق 6يبكنم وذخ هدي عفر ةالشضلا حتفا

 ةللا عمس موشلا نوعي ال :لاق سنأ ثيدح موهفم عجر نمف 'ذغحلا لو ائب همح نمي لل

 تونقلا مكح لعج ةئأل باطخلا ليلذ باب ني وهو كذمحْلا ت انب مامإلا الو ،ُدِمَح نميل

 ذفلا ت انبر ماتإلا لوقي :لاق رمغ نا ثيدح عجر نفز .هب قوطنملا مكح فالخب هلع

 ماتإلا لمجم امئإ» ؛هلؤق مومعل هدمح نميل ةلل عمس :لز يف ماقإلا عبتت ت نأ موئأملا ىلع بجو
 ننا ةَلاتر :ؤظني) .يرتل مامإلا نين كيذ يف قوق نيئيدحلا نيت عمج نقؤ 6هب منؤيل
 ۔((١/٨٢١)۔ ديتففلا ةناهنؤ دهتجملا ةيادب )٣٢/٥( ۔ غراقملا «(١/٧٢)۔ يناؤزيقْلا نز ييأ

 .ثالئلا خلا نم حيجضنلاو ؛نيتزابملا نيت زيجأتز ميدقت لضألا يف )٢(

 ۔«لاح» ب :يف )٣(



(٣١( 
 ةالصلا يف دوجنلا زكِذ :باب

    . 
      حي = او

 ادمعتم ؤأ ايسا هكرت نم ،ىلاعت هللا باتيك يف ضرق ةالصلا يف دوُجسلاو

 :ىلاعت ةللا لاقو اذحاو ذَح ليق ذو ناذح امه ليق ،ةَل ةالص الف

 هَزواَج 5 دغب دوجلا يف كش نَمَو ٧٧[. :جحلا] ) »هاودُجَسَأَر !اورغكببرأ»

 هذَح ىلإ غجزي هنإف دوملا ولاح يف وهو ذجشيي مت هنأ رَكَد نيق ؤغجزي م
 دُجشَيَو غجزت هنإف ؛نيَتَْجَس أ ةنجَس دَجَس هنأ كشو '"دَجَس نو دجست
 ىلع زخ هياتق نم اذجاَس وخ ادو ذَحْلا زواجي مل ةنأل ىيف كشت ال ىئح

 ىإ يتبقر مذقَو كيذ هتكن نإ نتبك ىلع هيَدَي عضؤَ ،"اويياصأ فارطأ
 هنتف لبق هنذي مدق هنكمي مل نيف كيد ىلع ردَق نإ هيدي لبق ضزألا
 ضزألا ىإ هيتبقز حرط اًإَق ةليل ؤأ ربكلا نم تيد ةتكنأ نإ رذشلب

 فياضأ مضو ضرألا ىلع هيم طتت هييئذأ ءاذح هيدي لعج دوجشلل
 ةتهبَج كنأو ودوجُس يف لدا كنإ ضايب ىري ىتح فويقَزم نيب حتفو

 مضحتمت نكلا ارثصفإو مكير اوثنغنأو ارذُجْسو ارهكتت اورثكا يذلأ اهَيأتي» :همامت )١(
 .« توخي

 .ثالثلا خسثلا نم خيجضئلاو ...مت ذُجشَي مل نإق» :لضألا يف )٢(

 .ثالثلا خسثلا نم خيجشضتلاو «...هيمدق» لضألا يف )٢(

-
 
_
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 ٩ہرف

 ليلو ك ىّلَع ديتغَي نكلو كةامغالا اهيلع لعجي نأ ريَغ نم «ضزألا نم
 ىّلَع ذُجْسَيَو ضرألا ىلع هيمدق ماصأ تارطأ لعجيو «ضزألا هنأ ترط
 نَع 7 تاج امك ،نيَمَدَقْلاَو .نيتقولا نيديلاو هيجولا :ءاضغألا ةعبسلا

 ۔ امماَنْفَصَو يتلا يهو ۔ " ءاضغأ ةعبس ىلع دجأ نأ ثزيأ» .ناق نأ ةنق يبنلا

 يف عقي اّلَتل رعش فكي نأ وه هق رعشلا ثك فق امأف .0_مابوت الَو ارغَش فكأ الو

 لعف نمو 3'ججَسو َدَعَق اد ضرألا نع هعقري ه بؤئلا فك امأو .يبارتلا
 ضفن الَو ،كيذب ؤمؤيي 6االَت هدوجس يف حبسي مث ضقنلا هيلع ثفجخ يذ

 جّيَم» ؛‘[ثزن امَل لاق ةئأ] يجن يبنلا نع يوز ذمو صق ؤ داز نإ هيع

 نق ؤس نهف كدوج يف اقولعجا» :لاق .[ .ىلعال هلعلا رسآ

  

 بات «(٨ه٦١ :مقز )٢٩٧/٢ يفنألا ىلع دوجشلا بات :ناذألا باتك :يراخبلا جرخأ )١(
 باب :ةالصلا باتك ءعلشُمَو ء(٦١٨ؤ ٨١٥ :مقر )٢٩٩/٢ ءارغ فكي ال باي :ناذآلا

 دوجلشلا ءاضغأ باب :ةالصلا بات :دؤاد وبأو ٠( :مقز )٢٥٤/١ درجلا ءاضغأ

 )٢٠٨/٢ دجت مك ىلع باب :حاقينإلا باَتِي .يئاسنلاو ٨٨٩(( :مقز )٢٩٨/١

 )٦٢/٦٢ ءاضغأ ةعبس ىلع درجلا يف ةاَج اه باب .ةالضلا نباي :يذمرتلاو ١٠٩٢(( :مقز

 )٣٣١/١ ةالصلا يف بؤئلاز رغشلا تق باب :ةالصلا ةماقإ بات :ةَجاَم نا ٦٧٢(. :مقر

 .اهلظ سابع ننا نع قرط نيم مهلك ١٠٤٠( مقز
 ,نملا نم تمي اهأ ىلإ زيجي نأ نوف خلا نم ةتاتز (ب) ةمسلا يف زهظت ةزم لؤال ()

 :لوقي نع رع مهن مهنمف سفشلا عولط لبق ةدجلا هتنرف ا ةفل هلت ردمَح دمَحُش وبأ غيشلا لاقؤ» :اهت

 نق مهنمو قالضلا ببش ني ةدجلا همو رجفلا ةالص ذغت ةلص ال ئأل دجن ال
 نوكت ال ةناو ةتْجْشلا ل ذال 6ذجشت ملو خبتيف ق .ضقا رْجَقلا ة ةالض دغب ج ش لوق

 دغب ةنجللا ِهَلَع ث ةرق هنأ .ةكرب نب دمحم ن ه هللادبع رمحم يبآ نغ ةقئلا ىؤزؤ 6ةالَص

 ` .. .كذجنب ملز عبتف رجملا ةالصو رضقلا ةالص
 .ج ٥ب ني ثاجئإلاز .لضألا ن ن ةطقاس )٣(

 .هجيرخت قبس )٤(
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 تيد ىتني ىئح اهكرت نم ىلَع ةاتف الَو هةئالص ثدتق اَدَمَعَتم اهكرت
 ىلإ غجزي مل هرواج ذقَو ييشنلا يف كش نإو ."اهتالص رتكأ يف ح يبسنلا

 نيب دولاو .هرَكَل ثيح هلاق هزؤاج نأ دغب "غبسي مل هنأ ركد نق كشلا
 :كيو "ىخأ ةزيكب دجسي غ هلصفم ىت مع ُلُك عجزت ىئع ,نيتنجلا
 ادَمَعَتُم اهكرت ر َم ةش لتو .ةيكت ةسأر غقزَيَو ةريبكت ة ةدجس لُك عم

 ىتالص يف كيذ رتكأ ىسني ىئَح يست نم ىلع ةاتف الَو ؤةئالص ث

 ةعبسلا ىلَع ذجشتي مل نمو .كشلا ىلإ غجزت الق هَرَواَج ذقو ث ذ

 نم الإ ةئالص ثتدم هتهبج ىلع ذجشت مل نمو ؤةئالض ثدَسَق "[ءاضغألا]

 مل نق ىتالص ىلع ةاتق الو 5 هركي ضزألا نم ةقنأ ليي مل نو بذغ
 ثََسف هدوجس ىف اذَمَعتم ِهئَتبَك عفر نمو ،ةتالص ثَدتف هيدي ىلع ذُجْشَي . ۔ < . ١ ث.۔۔. .2 له ۔؟۔ا ٥ ۔ذ۔ 2 إ ٠ ۔إ ج ه۔۔ ؟. و .. ّ

 رصضُحزْيَ ؛ضزقلا دوجش يف ةيآلا يف زو يذلا ظفللاب حيينتلا ريغ ةيضابإلا ز زيجي د ال )١(

 رؤئ ت يبأؤ يمعازؤألاو يماشلا ة ةقيبح يبأو يِرؤثلا نايفس بهذم وهو .لفنلا يف ءاعدلاب

 ذإ لومت» :ةلاسرلا يف امج .كلذ توطرتنن فر ال نيذلا ةيكلاملا فالخب . لبنح نب دمخأو

 نإ كلد ريع ا 6يل زينغاف اغوش تلمع ييف تملظ يبر كناحبس دوجس يف ت

 نا لوي راكذتشإلا يف "هتفز يد لوطل زيلو .تتش ذإ ه دوجشلا يف وغذتو تنش

 يئر ناَحبش عرفلا يف ف سانلا َلؤق ف فرغي مل هنإ : :كيام نع رياقلا را لاق» :زبلادبع

 او اتقؤم اغ عوقؤلا يف ذُحَي لو ركنأو ںىلغألا يبر ناحبش دوجشلا يفؤ ىيظقلا
 يف حيبشلا باجيإ نم ازازف ملعأ ةللاو _ كيد اق امنإ :رمغ وبأ لاق ،اتفم احيش

 ير ناحبس ىَلَعَو عوؤلا يف : ف ميظعلا ي ;َر ناَحبش ىلع راصتقالا نمو ،دوجشلاو عوفزلا

 هت ةجحلاو ركذلا ني بغ نو ءامَلُعلا نم هريغ هيلع رصتقا امك دوجلا يف ؤ ىلغألا

 نبا ةلاسر :رظني) ءاعدلا ين اودهتْجاَق مت ذَج اق تلا اوُمَضَعَق مُئْمَكَر ر ال تن ةرق

 )٤٣١/١((. زاقذتشإلا .(١/٧٢)۔ ىناورنَقْلا دنز ييأ

 .«ودوجش» :ج ثب يف )٢(

 .ءهْلَعْفَي» :ب يف )٣(
 .ج "ب :نم ثبنغلا لضألا ني ةطقاس )٤(
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 ثَدَسَق '![هيَدَيَو] هيمدق ىلع ذُج شب مل نمو .نيتبكرلا يف ف اوُمَلَتخاَو ،ةئالض

 ١٨[ ؛نجلا] هادأ هلآ َعَم اوُخَدَت الك هلي دسملا أو » :ىلاع ةللا لاق هئال

 ةئالَصَق اهيَلَع ذُجْسَي مل نمق ،كَل ثفضو يتلا ءاضغألا يه دجاسملا هذهف

 ادَحَأ هلمع يف ياز الَو فلا زيَع دوجلا يف ىغذي الو إةئات زيَغ ةضقتن
 هير ةدابعب رشي الو اًحلَص الَمَع لمل هير قلاخ ناكنق» :ةللا لاق امك

 ىلع الَو دوغ ىلع يلصملا دجست الو .هِقْلَح نم ينغي }١١[ فهكلا "4 اد

 ضزألا تتبنأ اقيم هنَلَع ْنكَمَتَي ام ىلع دُجْسَيَو ةداسو الو كاوسم اڵَو شارف

 .كيذ َرْيَغ ال

 ،ضزألا يلي امم لامشلا همذق رياظ َلَعَج دَعَقَو دوجسلا نم "عف اًذق
 رسيألا همدق نطاب ىلع نميألا همدق رهاظ لعَجَو ؤرتينألا هذخف ىلع كزوتؤ
 َدَعقَو دَجَسَو كروَتَو ،ضزألا يلي امم ىنل هيلجر رهاظ تارطأ ج
 َقَوَفَو ةعياض طسبو يتبكر دصاق امم هيذخف ىلع ِ هِيَدَي َلَعَجَو ،ائ كائكمَتُم

 .هيتبكزو هدوجس هيدي نيب اميف ةَرَظَن لعجو ،امهَنَ

  

 .ثالثلا حتلا ن نم نامئإلا ,رضألا نم ةطقاس )١(

 الَمَع لمت .بز ةاقلأوْحتَب ناكف ةطرشلا ١ مكملرتأ لإ ه زكلنيرَكباتأآتتبزئ» :ةنماك اهو (٢)

 .هاتن ير ةتانيب يتبال اكيَص

 .ج ؤب :نم غيجضتلاو هزَخ» : زشألا يف )٢(
 مهو هاجت ئأ كذضقو ةدشق وهو .زمألا هيلإ ينذصفأو .هل ةصقو .ةاجئالا :دصقلا )٤(

 يأ ِياض مهس دصق اذإ ةبوبيص بوضن ةئملا وخن مهشلا باص :لاف بؤضلا ىتفم
 )٣٥٣/٣(. برغلا اسيل )١٦٦/٧(. نيقلا باتي) 7



(٣٢( 

 دوغقناو تايحتلا زكذ :باب

  

  

 ةالصلا ىف ضرق ُدوُعُمْلاَ ش َيِهَو دوَتْلا ىف تايحتلا أرقي مث

 د ""ه مهيوثج قو ادوقو اق هللأ وكَذَي بذلا » .ىناعت ةللا ناف
 تاولصلاو .هلل تاقراَتممْلا تايحتلا :لاق تايحّتلل دعق اَدَِق ١٩١[ ؛نارمع

 ًلَعَو اًَِلَع ""مالسلا 5ةئاكرَبَو هللا ةَمخَرَو ينلا ىلَع مالتشلا 3ُتاَبيطلاو

 "نأو .ةل كيرش ال هدحو هللا الإ ةلإ ال نَأ دهشأ ،نيجياصلا هفلا دابع
 :لوقي غارقْلا نع وغذَتَو .تايحتلا تمت ذقو .ةلوشرَو هدبَع ادْمَحُم

 ةرك ؤلَو هلك نيذلا ىلع هَرهظِثل ةَحلا نيدو ىدهلاب ةنز
 ءهةئكنالم هب هل ثدهشو يفنل هب دهش امب هلل دهشأو توكرشفْلا

 نينمؤمللو هبنذ زفت هلوشو هدبع ةلت اذمخحش نأ دهشأو

 وتلا لع ف ةوُوََتَتَيَو هيوج قَعوادوُعُفَر امق ةلأ توُركذي يلا » :ةلماك اهصنو )١(
 .4 رتناباتع انيت كتحبش الوت ادك تقلع ام انبرض

 .ج ؤب :نم يجشلا «ماَلشلاؤ» .لضألا يف )٢(

 .«ذهشأو» :ثالئلا خلا يف )٣٢(

.هلسرو ةبُئكَو» ةدايز :ج ١ب يف )٤(
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 ."لَسيَو .هتمحر يف لوحألا رائلا نم ةاجنلا ةنايو .[تائمؤملاؤ]

 .ثالثلا خضلا نم لامكإلاو .لضألا ني ةطقاس )١(

 ل تارلْصلا تابيطلا هلل ثثايكاؤلا هلل ثاجتلا» : :ةلامزلا يف ىف اج امَك تايحتلا طن )٢(

 ذهشأ 6نيجياضلا هللا دابع ىلعو ايلع مالشلا شئاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ يلع مالسلا

 اذه ذغب تملس ذإ .هلوسر هدبع اذمَحش نأ ذهشأز هل كيرش ال هذخز ةللا الإ ةلإ ال نأ
 زائلا نأو قح ةئجْلا نأو .قح ذمَحش هب ةاَج يذلا نأ دهشأو :تفي تفيث نإ هديزت اميز .كرجأ

 ىلعو محش ىلغ لص مفلا « روفلا يف نم عي هقرافت رال ةّياَع ةمالاو » قح

 تيلص امَق نُمَحُم لآ ىَلَعَو ردمَحُش ىّلَع رابز ؛دمَحُم لآو اذُمَحُش مَحزاو دمح رلآ

 مهللا .ديجم ديمح كئإ نيمئاقلا يف ميهازنإ ولآ ىلعو ميهازنإ ىلع تقزابؤ تفز

 .نيمآ يغاط لغأ ىلعو "نيلشزغلا تئايينأ ىلعو نيبرقملا بكنالَم ىلغ لص

 نم تئأسأ يئإ هللا ءامزع ةرفغم زاقيإڵاب انقبس نميل اتيميألَو يدياو يل زغا مهللا
 هللا .يبن ذمَحُش ةنم داعتسا ز زش ن نم تي ذوغأز .يبن ذمَحش هنم تلأس ريخ لك

 ينلا يف اتآ انبر ءائي هب ملعأ تنأ امو ،اتلغأ امو انززشأ اق ؤانزُعأ اق اضق ام ائل زا

 ةئف نمو "تامملاو ايحملا ةتف نم ب ذوعأو برالا باَذَع انقو ةنسح ةزجآلا يفز ةنسح

 يبثلا اهيأ كيلع مالشلا ثريِصمْلا ءوسو رانلا باذع نيو ياجلا حيبقلا ة ةن نم رقلا

 ةميِلْشَت مُكنَلَع ماشلا نومت م مث .نيحلاصلا ؛ هللا دابع ىَلَعَو انيَلَع مالشلا .ه فئاكرَبَو هللا ة ةَمخَرَو

 ناك نإو تاياورلا هب ثدَرَو ! زهف 6هةلوشزؤ هذغ» :هلؤق ىإ وه هيع قلا «ةدحاَ

 ةغيصب ةك يبنلا ىلع مالسشلاو ؛دُهَشُثتلاب لالهبشالا يف غيصلا ضغت يف تاليخا كانه

 هيفو و لوما يف ركيات راتإلا ا يراخبلا ذنع تاناؤزلا ضغت هب هب ثَدَرَو :باقلا

 نيت ردت يفكو ةمتت هللا وز ينملع 7 دوغنت نا ث ثغيتش .نا رَمْغَم ة يبأ ن نَع راخبلا ذنم
 مالشلا .تاَبْطلاو تاولصلاو ،هلل ثايجلا) نآرقلا نم ةزوشلا ينملت امك دها هيفك

 ال نأ دهشأ .يجلاشلا ء هللا دابع ىلعو انيلع غ مالتشلا ءكئاكربؤ هللا مخر ىيبثلا اهيأ تيع

 ۔ ماللا انلف ضيق املف ؤانيناَرهَظ نت مز (ةلوشزو دبع ادمح نأ ذهشأو ةللا الإ ةلإ

 نو .ةباحصلا لغف نم تيذ نأ أ ام إطؤملا ةياور يف نكل - ةق يبلا ىلع يغ

 هفلا فاو : ؛لوُقَيَق ذ دهشتي اك رمغ ن هللا دبع نأ :ميا نع رشلا نغ ينتذخؤ» :ةياؤزلا

 اتيَلَع مالسلا 5ةئاكربؤ هللا ة ةمحرو يبنلا ىلع مالسلا 5هلل ثايكازلا هلل ثاوَلْصلا 5هلل تاينلا

 = ...هللا لوشز ادمَحُم نأ ثذهش هثللا ,الإ ةلإ ال نأ ثذهش .يجياشلا كل دابع ىلغ



 ١٢٧ 7 دوملا تايجتلا رك :ات ()

 نإو ءةئالص ثدت رذغ رَْع نم ادَمَعَتُم ةالصلا يف ةوقلا ةرت نمو

 ىئح ٬يئَلَع داسف الف ئيست نإو 3'"ةئالص ثَدَسَق اذدممَعَتُم تايحتلا ةءارق كرت

 عت تابيطلا ىلإ لتق اذإ هنإ :ليق ذَقَو "تايحتلا فضي نم رتكأ ىتنن

 لب ا نايسنلا الو ثادحإلا يف الَو دمعلا يف هنَلَع اسف الف اًنَدَح تدخأ

 .ةءارقلا نم «تابيطلاو»

 وه حذملاو ؛حذملا اهنإ :اضيأ َليِقَو ؤهلل كثنملا يه هلل ثايحتلا

 نأ لبق تايِجَئلا ةءارق ذئع ائذَح تدخأ نمو .انقلا وه دْجَمْلاَو \دْجَمْلا

 نم اميتؤت هربتغاؤ كيام مامإلا هراتخا ينلا وه يناوريقلا ديز يبأ نا هرَكَد يزلا ذهَمتلاو =

 هن نبلا نغ اًنيؤت الإ وكي ال دهشلا نأ تيام مغ املَو» ؛راكذيشالا يف لاق ةمي يبنلا

 نم دخأ ني هيلع ريكئ ريغ نم ربنملا ىلع وهو سانلل ةمْلَعِي ناك ةنأل ارمع دهنت راتخا
 رئاس نيمبائلا نم هملعي مل نم يد ملعي ناق ةنآو ,,نامز يف نيرفاوتش اوئاكو {ةباحصلا

 ك :لاق هئأ ةباحصلا نم ةرضح دحأ نع تأت منو نيذلا يف نيلجاذلا نم َُرَضَح ن

 ذهنت انيإ دهئلا ثح :ر وبأو ذمَحشَو تفشو وبأو ةقينَح وبأ لاقو .تفض امك
 ب - يباشلا ائأو .اذ قاَحشضإَو :: يتلا نع او ر يذلا موغشق

 يشلا لاق .ةت يبنلا نع ةاؤز يذلا سابغ نا دهت ىتإ اوبَعذف , دغت ننب ثيللا
 امك ؛تايجنلا نم انزَكَذ اميف ريخلا ىلإ ِءاهفيْلا نيم زيثك بهذ ذقو» :ىئلاطيجلا نليامشإ

 .هلفن رتاوت اهم تي ريغ نێذيملاؤ زياتججلا ىّلَع ريپكلاؤ ناذألا ين رييختلا ىإ اوبَهَذ

 ۔ يراخبلا خيجض ٧(١/٩٢)۔ يناوريقلا ريز ييأ نئا ةلاسر .هللا ءاش نإ باولا وهو .لاق

 ٨٢٠٤ :مقز ١/١٩)۔ ئشيللا ىتخي ةياور أطوملا ۔(٠١٩٥ :مقر )٢٣١١/٥ الا

 ٤٨٥). ١/٣٨٤)۔ ,. زاذيخالا )٦١٦/٥(& ۔ جمراغمْلا

 .ةضيرف اننع اهنأل ؛نايشنلا وأ دمقلاب ناك ةالصلل ضقانف :اهگزت اشآ» ؛ىئ :ئملاشلا مامإلا لاق )١(

 اق .ةيناثلا رأ ىلوألا ةسلجلا يف ناك ءاوس نايلا , دمعلا ىلع ضقا ةضيرقلا كزئؤ
 نأ ثدح ريغ نم دهلا مامت لبق ةالصلا نم جوؤُخْلا َدَمَعَت ن نأ اوعمجأو :محش رثآ

 )٦٧/٥(. ۔ جمراقمْلا .«ةداغإلا هيلع

 اهثال .ج ب :ني ةتبتفلا ةزابملاو ءتايجتلا فضي يف كلذ رتَفأ ىسني ىئح» :لضألا ين )٢(
 .ىتغمْلا يف بتنآلا
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 ثدحلا عم هيلَع ةاتف الق مامإلا فلغ ناك نق أهيَلع ةا الق .

 نايسنلا يف هيلع ةاسق الو يمقلا ىلع تايحلا كرت يف ةئالص دفو
 .اهرَعفَأ ىسني ىنح

 لاق هئأ هقن ييئلا نع ةدراولا ةياؤزلي] ةالصلا ليلخت وه ميللا
 7 ةالصلا نيلخت :ميلستلا ء"['هميِلَتلا اهنيلحَتَو ؤيبْكَتلا اهميرخت»

 ادمَعَتُه ملسي مَل نمو .ةالصلا يف تيَلَع امزَحُم ناك ام كل لَحَو 6تفزَصنا
 يف امهيلع اسف الف ثدحلاو ييسائلاو .ةئالض دسفت :ليق ذقَق رذغ ريَع نم

 . .ملعأ ةللا ،امهِتاَلَص

 لذن ةالصلا يف اهنم زعألا يي نإو ،لدنَأ اهلُك تايحتلا يسن نمو

 هق نم :ليق ذقو ليدب مل اهنم لقلا يسيت نإو ،لدبأ اذمَعَتش اهرت :
 .هيلَع َلَدَب اق «ثتابيطلاو» ىلإ ارق نإ ىِيَلَع َلَدَب الف «ثايجتلا» أرقي ام ر

 كرت نم ىلع ةرافكلا .ندبلا هيلعو ييلع ةافَك الف تايحتلا كرت نمم
 أدبلا هيَلَعَف ادمعتم ادوُقْلا وأ ورجلا وأ .غوقؤلا وأ ةءارقلا وأ رغألا

  

 هجرخأو ٢٢٠( مقر )٩٥/١ ةالضلا ِادينا يف باب :ةالصلا باتك ودش يف غييزلا هجرخأ )١(
 ٢٣٧٩( مقز )0٢٠٨/١ ؟وه ام ةالصلا حاتفم يف باب :تاولصلا باتك ةبيش ييأ نا

 ؤوهطلا ةالضلا اشف . :باب ؛ةراهطلا باتك إلمراذلاو ١٠٧٦(( :مقر )٩/١!١ ذقخأؤ

 ةسأز مف غقزِت اهدعب ثذَحُ راتإلا باب :ةالصلا باتك دؤاد وأو ٦٨٧(. : :مقر )١ ١٨٦

 مقر )٣/٢\ وهطلا ة ةالصلا حاتفي نأ بات :ةراهطلا اك !يذمرتلاو ٦١١٨(( :مقر ) ٤١١

 با :ةراهطلا باتك .ةجام ناو ،ئتخأو ,بابلا اذه يف ءيش حصأ » : :لاقو ٢٨(

 ةالصلا ليلحت با ؛ةالْصلا باتك .ئيطثزاذلاو ٢٧٥(. :مقر )١٠١/١ وهطلا ة ةالصلا حالم

 ةالصلا ليلخت با ؛ةالضلا باتك :ىربكلا نتشلا يف يهنيل ١(6 :مقر )٢٧٩/١ ميللا

 ٦١٦١(. مقر )٤٥٦/١ ىلغت رُئأؤ ٢٣٨٦( :مقز )٨٥/٦ ميلنشلب

 .ثالثلا خلا نم نامكإلاو .لضألا نم طنس نيتقوفغملا نيت اه )٢(



 ١٧٩ .. وتناو تاثجئلا ركد :بان (؟٢)

 - زر
 أ دوعقلا يف نآرقلا ارق ؤأ مايقلا يف تاينلا ًارَقَق يي نمو 3 رانكلا

 يف اهس ؤ ز ماقت ُوُعفْلا وأ دعق َدَعَقَف مئاقلا هيلع َناَك ؤأ دوجسلاو عوكألا يف

 حبسيو و ميلشتلا دغب وهشلا اتَدجَسَو .هتالصل اضيأ وهشلا ام اتَدْجَس ِهيَلَعَف هيتال

 : هل نأ ميلشتلا :ليق ذقَو ؛ةالَصلا ميلشتق م سيو .ةالصلاك امهيف

 .ةلي يبنلا

 قراس كيَذَو ةصقان يهف اهَدوُجُس ث الو اهعوكز ممتي د ال ةالص ىلص نم

 مل ة ٍةَعمْسَو ءاير ةالص ىلص نم .رمو .ةالصلا لا قيس م سانلا قر رسأو .تالص

 برضو .نينس عبش نا اَهُمَلَعيَو ة ؤي ىِيَصلاَو .ةتِقاَرَت هئاَلَص غلبت

 :عِراَحَمْلا رُذَحَْو .تاساجنلا لسغو 77 َأَعَو اَنيِنِس َرشَع عَلَب ادإ اَهيَلَع

 ساجنألاو مدلاو ةّنئَمْلا نم مارَحْلا لفأ سانلا لاوشأ ذخأ كاهتنا نم

 هللابو ٦[. :ميرحتلا] "4 ارا :وين ستنا ارف» :كنو هلوقل ثيد ىلع "نو
 .قيفوتلا

 .....ةوقلا رأ .وجلا .غوفزلا شةءارقلاو مارحإلا كرت نه ىنع ةرامَكْلاَو» ؛لضألا يف )١(
 .وفلؤلا ذ ةرافكلا ثحو دوذلا هذه نم دجاو يأ نأل ثالئلا خنسلا نم ثبنفلاو

 .«اوؤشنتل»ه :ب يف )٢(

 كيتع اهنتع ةراَجْلَر شاقلا اهدرو الات ركييهأو ركسئنآ ارف ارما و ثأي» :ةلماك اهشنر ()
 م روسم ير هر

 .4 توب ام نولعفبو مُشَرَمأ هنآ َبوُصَعَي ال ا دي ظالغ
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 لال

 ع     نكل

 6‘ريقاتلا نَع طقس ضغبلا اهب ماق ا ةيافكلا ىَلَع ةبجاو ةغامَجْلا ةالصو

 ةَعاَمَجْلا ةالص ىّلَع ّظَفاَح ؤ نم : :ليقو .اهيَلَع ةَظَفاَحُمْلا ك ُبجَتَو اهيف بعرم يهو

 اسمحع درقنُمْلا ةالص ىلع لضفت ةعامَجْلا ةالض نإ :ليقو "ةدابع رخن لم ذَقَف

  

 روصتلا يف ىوقلا هيلع يزلا نكل .مهزرهنجج هيلعو يضابإلا بحذمْلا زوهشت زمه اذه (١)

 21 هأ وخ ةرات

 هاكح امك ةشألا روهمج يأر ومه ةيافك ضرف اهنأب لقلا .نييما ني ىيملاشلا مامإلاو
 يكياملا بهذملا زوهشتَو ؛نايغألا ىلع اهببِضرَنب اولاق نيذلا ةيرهاظلا ادع ام دشز ننا

 زاجحلاب ِاهفينلا رقفأ اذه ىلغؤد :زبلاردبغ نبا لوقن ءاضزف تصنو هةنقؤغ ه ةش اهنأ

 يغبني ال ةدكؤم ةئسو ةليضف ةعامج يف ةالصلا روضح نإ ولوقي هلك ماشلا رقازيذاو
 ۔ دهتجملا ةيادب )٢٠٣/٥(( ۔ جراقملا (٢/٦٢١)۔ ؤاكذيضاإلا .هضزقب ثيل اهكرت

.)١!١٤١٤( 

 ولغ ِءايخإه يف ييازَعْلا نع اغوزم ةرو ذقو بيسملا ن ديجت نع زو أم لوقلا اذه

 ةدابع ةرحَت الم ذقق ةَعامَج يف ةالص ىلض نم «ثيردخد :هلقب هبقعت يكبشلا نكل ؛نيذلا
 باتك يف رضت نب ذمَحش اور يبيسفْلا نت ديعت لؤق نم مه امن اغوزم ذل مل

 يف هات لوط ىنع دي امي هيذز دع يف ايقت هغل فلؤملا نات ذو ها .ءةالصلا
 ُايخإ :زظْنْي) ه٥٠٥ ماع ىفوتملا يلاعلا نع اريثك مقت يريسبلا نأ موُلْعَمَو ؛ثيرَحْا

 )٣٨٧/١((. ۔ هايخإلا د ثيداحأ جيرخت .(١/٨٤١)۔ نيذلا ولع
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 هقلَع يلصي نم رجأك رجآلا ني هل نوكي مامإلاو .اهلضقلا يف ةَجَرَد نيرشو
 ٨";هانمض ةث يألا .مهرازوأ غم هيلع ناك ""ةالصلا َدَسفأ نو .ةالصلا نسحأ :

 مكدو و مهت مهنإف مكربخ اوُمَذَقَق مُكَتاَلَص اوك نا مُكَرَس نإ » : :ثيدحلا عاَج ذَق

 ليف ء""همكلضفآ مكئؤت» :لاق هلأ هلق للا لور نع يوز ذو 8"ءمكَ ٢
 اؤؤسا نو ،مُهَُس اف اؤوتشا نإف ،'هةنسلاب مهُمَلْعَأَو نآرُمْلِ ممهؤرفأ عوَقْلا مؤَ

 هئأ ةقف نهئلا نع ةزيزه يبأ نع نز نب رباج نع ةديبع يبأ نع غييزلا اور يزلا ثيدحلل )١(

 باتك ءةَجَرَد نيرشو سفحتب تخ مكدحأ ةالص ىلَع لضفت ةعامجلا الضص» :لاق
 اضيأ ةاؤزَو ٢١٦(6 :مقز )٩٣/١ ۔ ةالصلا يف ءاَضقْلاَو ةعامجلا ةالص يف بات :ةالصلا

 مكدحأ ةالص نب لضفأ ةَعامَجْلا الَص» :لاق هه هللا لوشز نآ ةريره يبأ نع كيام مامإلا

 نئاطت اضيأ انه ظحاليو ٢٨٩( :مقر )٣٧٣/١ ركياق أطوم .ءازج نيرشعو ٍةتفَب خو

 ذفلا ةالص لضفت ةعامجلا التت» يوز اضيأ امهالكو ثيدحلا ض يف ,نيمامإلا يطفن

 قباطتم ظفلب «ةَجَرَد نيرشعو عبتب

 .ثالثلا غملا م خيجضنئلاو «اهَدَسَف» .لضألا يف (؟)

 .ىتفملا اذه ٍةَنَمَضَتُمْلا ثيداحألا ىنإ ةراشإلا قبح )٣(

 امهيف يزجي امو دوجشلا عوقؤلا ر ركذ باب : : ؛ةالضلا باتك ،هيتُ يف ىئنطُمَراذلا هجرخأ )٤(

 وه ديلولا ره :لاق ،هشفن يبطئزاذلا ء هيلع صن امك فيبض ثيدحلاو ١( :مقر )٣٤٦/١

 :ظافحلا ةريخ يف ئسدفمْلا لاقو هقيرط نع اوز ةنأل تيلو «تيمض ليجامشإ نب دلاخ

 ركنم اذ .ةريره ييأ نع اطع نع .جينرجج زنا ع ديلؤلا وبأ ليعامشإ ن دياخ اوزه
 ةئيمْضلا ةليسلا يف ىنابلألا تي ةقعَضَ ،ءثيدحلا عضؤب تفصؤ دياخَو ن اهب

 يف ئيشلا اهرَنَأز ةغوضؤملاؤ ةقيمّضلا ثيداحألا ةليلس )٤٩٤/١( ظافحلا ريخ :زظنئ)

 ۔((١/٣٧٤)۔ يِزؤَجْلا نبال فالخلا ثيداحأ يف قيقحلا .(٤/٥٠٢)۔ ةمألا
 اوُمَطضا» : :ةق هللا لوشز لاق :ريبكلا مجملا يف يناربطلا ةجج رخأ امَك وشيردخحلا ضن )٥(

 )٥٦/٢٦٢ «سانلا ني ةكئالملا َنم ينض ةللا نق © 77 ةالصلا يي مكنَذَقَتيلَو

 بوشنق زمهو 6كرذم نب بويأ هيف )٦٤/٢(: «دياؤؤلا عمجق» يف يبنلا ناق ١٢٣(. :مفر

 .بكلا نم ثحت اميف فلؤمل :رقف ينا شننلا دأ ما .بذكلا ىئإ
 ۔_ 2ج-۔.



 يويسلا رصتخم ١٢٢
 ه -

 ةالصلاف ؛ةئامألا لمأ الإ مهنيد نودلقي ال سانلا اك او .اهرجه مهُمدفأق
 ريغ تلع ةالصلا امأو .لضفأ هقلع ةالصلا نوكنل ةقئلا الإ اهيف دلق الأب ىن 71

 بباوئلا بات يف هخ رصملا ةالص لضفلا يف يهؤ] ءاهوزاجأ ذَقَق ةَقلا

 يف ةالصلا يف مذ ُدَقَئلاب ىلوأ لجزلا نإ :ليق ذقو .'"[هب ريدقتلاب ىوأ لضفألاو
ِ 

 هتباد رذصب ىت لان : يبنلا نع رَبَح كيذ يف َيِوز ذقو ييب

 .َنوُهِراَك مهو موقب يلصي نَمِل ةالص الو .ا '«هێيب ييف ةالصلاو

 ةئالجلاو ةمامإلا يف بات ؛ةاللا بات ؛عيبؤلا جرخأ هقب ييلا ,نغ تباث ثيدح اذه )١(
 ءاوس ةزجهلا يف اوئاك نإف كرجه مهعدفأف ءاوس ةئلا يف اوئا نإف ئشلاب مهمأ ءاوس ةةازقلا يف اوئاك نإف اللا باتكل مهؤرفأ مزقلا ميه :ظفلب ٢٠٩( :مقر )١ ١

 مقز )٠٤٦٥/١ ةتامإلاي قحأ نم بان :داسفلا باتك ؛ملصش هجرخأو ااي مهرب
 اوش مهئغازق تئاك نإف ،ةءارق مهشدفأز هللا باتكل مهفأ موقلا ُُؤَ» :ظفلب ٦٧٣)

 نجمؤلا شؤَت الو ؤس مربأ م هش ةاوس ةرجهلا يف اوئاك نإف .ةرجه عهشذفأ مهمؤينف
 اذهبو ءهنذإب ؤأ تت نذأي نآ الإ هتيب يف مركت ىلع نيخت الو .ناطل يف الو لهأ يف

 قحأ نم بات :ةالصلا بات ةؤاذ وبأو ء(٤٠١٧١ مقر )١١٨/٤. ذمخآ اضيأ جرخأ ظفللا
 )٥٤٥٨/١. ةمامإلاب حأ نم باب :ةالصلا بانك :يذيرتلاو ٥٨٢(. مقر )١٥٩/١. ةمامإلاب

 ٧٨٠(٨ مقز )٧٧/٢. ةقامإلاب خأ نم باب :ةمامإلا باَتِي :يئانلاو ٢٣٥( مقر
 ۔.مُهزيَغَو ٩٨٠( مقر )0٢١٣/١ ةقامإلاب قحأ نم باب :ةالصلا ةماقإ بات :ةجام نناؤ
 .هالخ ممخذمنأف اؤزَتضا نإَف» :ب ةَّخشللا شيامم ىلع َرَوَو

 .ثالثلا خشلا نم لامكإلا .لضألا [ نم طاس نتقوُقْعمْلا نب اه )٢(
 الو هلأ يف لجزلا نشؤت الود :قباشلا ثيدحلا يف رينم راتإلا د ظفل يف ذراؤلا زبخلا وهو )٢(

 .ههنذإي ؤ تلت نذأي نآ الإ هيت يف هيمركَت ىلع سلجن الو يناطلس يف
 ءاور هفلت فلؤملا ثيدحو .حيجض اهضفنَو فييض اهنب إ ظافلأ ةدع ثيدحلا اهيل )٤(

 اهيقانَمَو اقرابخأ نيؤ اهتافو از ةمطاف ني ركذ يف ٬ريبَكلا مجفُمْلا يف يف ىيناربطلا

 : :7 يف ةالصلاو هشارف رذصو هتباد رذصب نأ نلجزلا» :ه ؛ هللا لوسر لاق .اهتينكَو

 دبع نن مكحلا هيف :يتيهلا لاق ١٠٢٥(. مقز )٤١٤/٢٢. ييلع زسائلا عمجي امامإ
 يب يف ا ثيح هيف ظفاحلا الك ىلع اديتشُش يلك ينابلألا هف هفعض .ورنم وهو .نليألا



 )٢٢( ةعامجلا ةالص :باب 5 ١٣٢

 ؟نم -
 الو ذبغلا مؤي الو يبضلا تلخ الو غلابلا فلألا تفلخ ىض الو

 ىمغألا يفو ںىمغألا تلخ ىلت الو ،اَهرْيَغ الو ةالصلا يف امامإ نوكي

 وأ .هتريشع ريغ ىلإ "حسا نم فلخ ىلصي الو ميفلا يف تاليخا

 ىلإ "ىعدا نم» :لاق هنأ ذ يبنلا نع دراولا رَبَحْلِل ويام ريغ ىلإ ىغذا
 ٠ً ل ٢ ٠. اَوَم ٠ ۔َ ه. وه 1 .1.٨ -,؛ . -

 بحأ الو 6"هههفلا ةَنغَل ِهيلَعَق مهنَع هنم ةبغَر هيلاوم ر ريَغ ىلوت ؤأ هترييَ ريغ

 ©تييض ؛ريمشلا هللادبع نا وهو اهقدص اذكه هقاييب دوقت 6بيرَغ ثيدخ اذمم» :ةلِيْلسلا =

 ةَئيمصلا ثيداخألا ةليلس .(٨/١٠٢)۔ دياززلا غمجقم "يلألا هللادبع نب مكحلا ةعباتو

 )١٢٩/٨(. ۔ ةمألا يف ئيشلا اهْرََأَو ةغوضؤمناز
 نأو ءارف رذضق هتباد رذص ىخأ لجزلا» :ظفلب اضيأ ىناربطلا ةجرخ ينائلا ظفللا

 مقز )0٢٠٨/٨ زازبلاو ۔(٦٦٦٢ مقر س؟٦/١٧) يمرادلا ايآ هجرخأو هلخ يف مؤن

 .يمتيَهلا لاق ٢٣١٧(. مقز )0٢٨٥/٦٢ ئمّليذلاو ٥١٠٥(. مقز )١٦٥/٣. يقهيبلاو .( ٠

 ن برغت ةقثو "يراخبلا نييم ننا دمخأ ةقغَض ةحلط ,ن ىتخ نب قاحشإ هيفو
 .رظني) .هححص ةراتو هعضي ةراتف هيف ينابلألا ماق ةرت تيو .نابح مرنا ةقثو ةبيش

 ثيمضَ يج )١١٦/١٥(٠ ريفصلا مماجلا فيمض حيجص 0(٢/٨٠٢)۔ دئاوزلا غمجَم

 ٨(٤/٩١٦١)۔ ١-٩ لباكلا تادلجملا ةحيحصلا ةليسلا )٤٤٠/٦( ريفصلا عباجلا

 ؛اؤزإ )٦٩٠/١(0 هئذايزؤ ؤيفضصلا غماجلا )١٢١٦/٤(٨ ةرَصَتْخُم ۔ ةَحيجضلا ةليللا

 )٢٥٧/٢((. ۔ ليلقلا

 .«ىَحتنا» :ثالثلا خسنلا يف )١(

 .«ىختنا» :ثالثلا خسنلا يف )٢(

 نل امم اقرغ ئشلاو حاحصلا دبك نم ثحن اميف ظفللا اذهب ثيدحلا دأ ل ()
 ذئ كيام نب سنأ ثيدح اهي ةدع ظافلأب ثيدحلا اذه ةز امنو ،ثسيياخألا جيرختب
 هيلام ريغ ىنإ ىمنتا رأ هيبأ ريغ ىلإ ىغذا نت» :لومي ةلت هللا لوسر ثغمص :لاق ةؤاذ يبأ
 لجؤلا يف باب .بتألا باتك دؤاد وبأ هجرخأ هِةَماَِقْلا رت ىلإ ةعباتتملا هللا ةل هيَلَعف

 باجيإ ركذ ناتخإلا باتك يف نابح ناو ٥١١٥(6 :مقر )٣٣٠/٤ هيلاوم ريَغ ىلإ يمتني
 مقز٦/١٦١) امهَل انزفذ مذقت نْنذللا نلعلا ليافلا ىلع هتكيالمَو العو لج هللا ةنغ

 ثيدخ فيلاوم ريغ ىلوت ؤ هيبأ ىإ ىغذا نم باب :دودحلا باتك ،ةججاَم ناو ١٧
 = نع قيضلا يبأ نبا ةجام نبا داتشإ يفو .سابع نبا ثيدح نم ٢٦٠٩( :مقر )١١١/١



 يويسبلا رصتخم 7 غ

 الو ارح جزق ىلإ يوأت نم تلخ الو ؛ارَحلا هدي يف نم تلع ىلصي ذ

 تلخ ةالصلا هركتو .ناركش تلغ الو ؛هيَلَع نمذم رمع براش تفلخ

 لغأ تلع ةالصلا .مهلم ه نعي الإ بوبملا يلاو 'شئّحُمْلا
 نكي مل اهتقو يف اًهوَلَص ادإ ٌةزِاَج ةلبقلا لفأ ن نم نيملشملا نيدي فالخلا

 اذإ ةالصلا يف ثئْقَي نم تفلخ ىلصي الَو .َنيِملشمْلا لؤق يف اَهضْتنَ ام اهيف

 نو ©«َنيِمآ» نيلاضلا الو ةالصلا يف "هلوقي ةَي م نم فلخ و هلم كيذ مغ

 يذ نأل "ةقلح ىلصي الق «نيمآ» ةيلاشلا الو لوي ةنأ تملع

 :ةعشا قيضلا ييأ نا "لاقم هيف ةاتشإ اذه :يريصوبلا اق يقش ر ن َنامْفَع ن هللادبغ =

 طزش ىلع داتسإلا لاجر يقاب قو نق الو كحرج نت زآ مل ؛قيضلا يبأ نب ذمَحُش

 نه دنز ن رباج نغ السزش بيبح نب غيبزلا هاورو ٢٢٥/٢(6 ةجاجزلا حاتطم) ها بنش
 ٩٧٨(. مقر )١!٣٧٢

 ائذَح اهيف تدخأ نَمَف يز ىإ ريع نت ام مرح ةتيردملا» :ظفلب ملششو يراخبلا هجرخأو

 افزص ةمايقلا عؤي ةنم ةللا لبقي ال ءنيممجَأ سانلاو ةكيالَمْلاو هللا ةغل هذف ائدخم ىوآ ؤ

 ىتنإ ىقتنا وأ هيبأ ريغ ىتنإ ىغذا نمو مهاذأ اهب ىقش ةدحاو نيمينمْلا ةئِذَو الذع الو

 الو افزَص ةمايقلا مؤي هنم ةللا لبف ال نيممجأ سالاو ةيالملا هللا ةغل هيلعف هيلاؤم ريغ

 اهب ىقشي ةنحاو مهزاؤحو نيملشفلا ةمذ با : :صمحلا , باتيك يف ىراخبلا هجرخأ ۔ءالذع

 ةق نبئلا اغ ةتيدملا لضف بات :جحلا باتك .علشش ٢٠٠١(6 مقر )/١١٥٧ ممانذأ

 ٢٢٩٢(. مقر )١١٥/٤ ةقرَْلاي اهيف

 .اطخلا اذه ىلع ةقالا عمشلا بلغأ ثثَ ذقز «بيقملا» :ج ثب يف ا١)

 .بسنألا يه خسنلا ةيقب نم ةتبنلا ةَمِلَكْلاَو ‘رْفَي» ِضآلا يف )٢(

 ؛لوُقَي نم تلغ ةالصلا اوزاجأف ةيضابإلا زوهمجل هيف هقلاخ ذقو .نشخلا يي آ يأر اذه )٣(

 ثيدحلا تب ةَخوشنَم ةيضابإلا امهآَر ن نأشلا اذه يف ثتَرَو ثيباخأل رزأتف مهنأل نيمآ

 دنع تبقق .يأز حق ةلأنملاؤ» :نيملاشلا مامإلا ناق ذفف تونلا امآ .فلؤملا هدروأ يلا
 يلصملا ىلص اًذإَق ؛كِلَد همع سيت مل نم زذغ اوعطقي ملو هب اوذخأف 3 ؛غشللا اني انباَحضأ

 كعم ثذققنا دق هتالص نأل ؛هينع ةداعإ الف تقف ةالضلا يف ثفن هأ ملعي ال نم ةارق
 = نق مكح يف مامإلا عق لوحألا دغب موشأملا زاصف .يأرلا هيف زوجت اميف ةيأر ماتإللق



 )٦( ةَعاَمَجنا ةالص هباب ... ١٣٥

 نم ٦ -

 ال هذَم انئالض» :لاق هنأ هلغ يبنلا نع يوز امل ةالصلا ديفي '[مال]

 قيفؤئلا هللاب "نييمدآلا مالك نم نش اهي لضت

 ىيقغلاب زفاتفلا الو .رضاحلاب يدابلا الو يناقلا اقلا يلصي الو

 يف لضفألا نأ لجأ ني ه ئضوتملاب ممَيَتُمْلا الو ،يدتزملاب لمتشفْلا الو

 الإ كيد اواججَأ ذ ذقَو ءاضأ فالتخا اذه يفو . ىلأ سابللاو و ٍةَئَهْلا

 نوكو ،ةعامَج اوُلَصُي نأ مه زئاج ةارعلا .'هؤوُجَي ال هنإف راقلا َدِعاَقْلا
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 .{ اد ز وا رجشب مُهَسُفنَأ نوزاؤَُو ادوُعُم ن و فصل ةلا طسو و يف هئام

 يف دحاو ًةاَلَض لحا ردجشقم يف يلصي الو ثدجشقم يف ناقاتإ زوجت الو

 ثيح .دحاو عضؤت يف ة ةَعاَمَج دب م ةعامج الو ناتَعامج '}[ردحاؤ] تفز

 يلص نأ دحأل زج ُجَي مل ةالصلا تيأ اًدإَق كؤألا مامإلا تلخ ةالصلا زوجت

 .ةَعاَمَجْلا ةالص َيِضَقنَت ىئَح هَدحَو دجشملا يف

 ةئأ هيليب !هعم ةالصلا يف لذي الف ثئفت ةنأ ميع نإ امأو ،ةالضلا تلت يف هغابتا همزلي =

 ىضفتنا دقو )٢٠/٥!١(6 جراعملا .ظ ., ةللاو َنيِمِلشمْلا يأر يف اهضُنت ام لعف

 ؛نيبآ» لوقي نم تلع ةالصلا ةزاَجإ يف ةيضابإلا لاقأ «نييملا قحلا» ةلاسر بحاص
 ۔((ملاشلا محش 9نيبغلا قحلا) ةيضابإلا روهمج يأر هنأ ىلإ لصوتت

 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلاو لصالا نم ةطقاس )١(

 .هُجيِرْخَت قبس (؟)
 نم نورخآ بقَنَو ياملاب , راقلا ةالص زاوج مدع َرُم نامع ِءاَمَلُع رقأ عيلع يزلا )٢(

 ةمأ تلغ طقف زاوجلا زباج مامإلا رصحو ةاضازح ةيضاتإ مهنمو زاوجلا ىلإ ةيضابإلا

 از اضيأ مهتن يت الف ةيكلاملا ام ةبراعَمْلا نم يخامشلا هَحُجَر يذلا مهو لذملا

 ١+٢ )٤٢٥/١(. دتنمْلا زق )٢٤٩/٥( راقملا .هب ةضاخ ثنا ةي يبنلا ةالص نأ

 .كال ؤ ارَجَش م مهيفنآ ىّلَع نوريو » :ثالئلا خملا يف )٤(

 .«ناماَمِإ دحاو ردجشتمل» :ج ؤب يف (٥)

 .ب :نم ةدايز )٦١(



 يويسبلا رصتخم ن ١٦
 ر اط

 نإَق أةالْصلا نم ؤفب الَو ةعم لحذيلَف يلصي مامإلاو دحشملا لخد نم
 نو .ةنسلاب ّزِئاَج ًةَلِفاَت اَهَلَعَج نق ىقتا ٍةاَلَص ) نم الدب اَهَلَعَج ىلص ق 7

 ؤ ىعسي اڵَو شيلو ةالصلا رذ ذَقَ ىلصي يلصي مامإلاو ةالصلا ىلإ ءاَج

 هديزي او كيلَد نم ضفنت ال مامإلا هب هب بسو ةا ات '»يضفيَو 5زذ ام

 :لاق هنأ ةني نيبئلا نع يوزملا ربَحْلل ةالصلا كزذأ ذق عوفؤلا كزذأ نمو
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 .""“"[ةالّصلا] رذ ذَقق عوكلا كَرْذَأ نَم»

 نإو همياي الَو هتالص لك يف هل اعبات نكيلف مامإلا ةالصب ىل نم

  

 .«لدئئْلَو» :ثالثلا عستلا يف )١(

 .ثالثلا خسلا نم لامكإلا .لضألا ن نم ةطتاس )٢(

 رنافلأب ي يد انن ا .اهتفخ يتلا ه ثيدحلا بك نم يش يف انيز ا ظفلا اذ امه ذأ م (٣)

 يناقلا دحأ اذه ومن ذقو قعكؤلا تلێب ذف ال " دوجلا يف ,7 نق فالخب

 ىلع ن امك كرذتشملا نغ ةءازلاو ةحتاقلا طوش مدع هبهذم نأ الإ فلؤملل ةذازملا

 ةياورب أطوملا يف ليام مامإلا اوؤر اق ظاقلألا تلت نيو ۔(١/٥٣٢) عياجلا يف تيد

 نبا ةملس يبأ نع باهش نا انربخأ .كيام انربخأ :لاق ينابيشلا نتخلا ن دمحم

 رذآ ذقَق ةعكر ةالصلا ن كردأ نق» :لاق ةه هللا لوشز أ ةريره ييأ ن نع نمخزلاردبغ

 ناؤر اطوملا) هنننت ةفيبح ييأ لؤف ؤممو .أت اذهبو :نشخلا ن ذغخش ناق ةالصلا
 ١٢٢(. مقر ١/٠١٢)۔ نسحلا ن دمحم

 اودُجساَف 3وجش نحنو ةالصلا م مئنج اً» :اغوُفزم هنن ةزيَرُه ييأ ثيدح .يناّنلا هنلا -

 مقر )٢٣٦/١. ةؤاد وبأ ةجرخ هالصلا ةرذآ دقن ةعكرلا ردأ نمو .ائيش اودعت الو

 ىتَهَنبلاَ . خيجض :يبهذلا لاقو "يجت :لاقو ١٠١٦( مقر )٤٠٧/١. ميخلا ٨٩٢)
 ةميخ رئا ( 77 ١٠٦١ مقز )١ ٢٧٣. ئِمَلِنُذلا اضيآ ةجرخ ٢٤٠٧(. مقز )٨٩/٦.

 ١٦١٦٢(. مقر )٥٧/٣ -٥٨

 نمو ةالصلا َرذآ ذَقَ ةعكرلا ةرذ نم» :اغرزم هي وعم ننا ثيدخ :ثلاتلا ظفللاو ۔
 مقر )0٢٨١/٢ اقش هفص يف قازؤلاذبع هجرخأ ءدوجشلاب تفي التق غونألا تاق

 ٢٣٧٢(. مقر .٢/١٨٢)ق .( ١



 ١٣٧ ,. ةَعاَمَجلا ةالص :باب ()

 هَعَم عْقَرَو 7 صضقَحَو هَعَم دجس نإو َدَمَعَت 5 ه ةالص اق ةقباس

 "هماقإلا ليج امئإ» :لاق ةئأ لت يبنلا نع يوز ذقو ةمات ؤيغ ةصقان ه ٨2َ

 ىلعف هاوذُجساَق َدَجَس ا ءاوَكزاَق عَكَر ادو ءاوئصنآق ارق اََِق .هب تول

 ةءارق يف ٌصاَخ كلذو 6"هاوُنِصنأق رق ادإَق» :هلوق - مامإلل اعبت نوكي اذه

 مامإلا فلع دمحلا ةءارق موئأملا ىلع نأل دمحلا ةءارق يف سيل ةروشلا

 ۔ءاماقإ» ةدايز :ج "ب يف )١(

 اذإو ءاوزبكف زج اذإف ،هب متؤيل مامإلا لمجم امئإ» :هن ةريره وبآ ُاؤز امَك ثيدحلا ضن )٢(

 كل انبر مهللا اولوفف هدمح نمي ةللا عيش اق اق ؤاومقزاق عف اذو اوزاف عكر

 يراخبلا هجرخأ 6نوعَمجَأ اسولج اولصف اسلاج ىلص اًذإَو ءاودُجشاف دجس اذ كدغَحْلا
 باتك .علششز ٧٠٠(6 مقز )0٢٥٧/١ ةالشلا مامت نم شلا ةماقإ بات .ناذألا باتك يف

 با :ةالصلا باتك دؤاد وبأو ٤١١(( مقز )١ ٣٠٨. رماتإلاب موشأمنا اميا ثاب :ةالضلا

 :هلؤق باب ؛حاتيفالا باتك 6ييئاسئلاو ٦٠١(6 مقر )١٦٤/١. ثيدح دوغ نم يلصي 21

 ماتإلا ارق ذإ باب : ةالصلا باتك .ةجام نناو ا(٤٩٧ مقر )٨٣/٢. .هذمَحْلا تلو انبَر»

 .ةريَرُه ييأ ن نع مفؤط : نم ١٢٠٩٥( مقر )١١٠/٣. ذقخأو ١٨( مقر ۔١/٢٦٩٣) اوشيصنأق

 مامإلا ةالص بات :ةعامجلا ةالص باتك "يلام هجَرْخأ ؛سئأ ثيدح نم دهاش ثيدحلل
 يف دوعقلا يف بات ءةالضلا باتك يف وبيبح نن غيبؤلاو ٣٢٠٤( مقر ۔١/٥٣١) شياَج هو

 ريبكلا باجيإ باب :ناذآلا باتك يراخبلاو ٢٤٠( :مقر )١٠٢/١ تاجلا ةالصلا

 يرهن ات ناذألا باتي يفز ٢ ٢٣٣(. »٣٣٩/٢«. :مقز ٦7٦ ٦٢١ :الصلا حاتيفاو

 مهل :٧٧!٤١١) :مقز )٣٠٨/١ ملسمو ٨٠٥(. :مقر )٦٨٠/٢ ثيدخ دجست نيج ريبكتلاب

 هغيش شجُجَف سرف ني ه هللا لوشز طق الاق كيام نب سنأ نغ 1 ,قيرط ن
 ةالضلا ىضق امل كاذو الصف اذعاق ىلصف ةالصلا ةئرَضَحف ون هيلع اتلخَذَف نميألا

 اق ءاوئقزا ف اق ءاوغَكزاق ر اإق اووبَحَف رَبَك اق ؤهب ممتؤيل مامإلا لمج امنإ :لاق

 ادعاق ىلص اق دوجا دَجَس اذإو ادمَحْلا لل انبَر اوُلوُمَق هَدِمَح ن ةلا حم لاق
 اذوُغُت اولص

 ةاشلا تير اًةِإَو » :هللا لؤقل ثاضنإلا بجيق» :ةدايزلا هذه (ب) .77 يف ثرو ()

 .مامإلا ةءارقل غامتشإلا وه :ثاضنإلاو « دوعر مكلعل اوثمينآت هه اوغيتساق



 رت لله يويسبلا رصتخم . ٢٨

 " «'باتكلا ةحاَقب الإ يفلَح اومرفت ال» :لاق هنأ ةن ينلا نع ةياززليل

 ءارقلا ئاَجَف "ججادخ هق باتكلا ةحياق اهيف أرفي ال ةالص لكَو»
 1 يوز ذق امل ءاَهرَع مامإلا فل رفي نأ زوجي الو باتكلا ةحباَفب مامإلا

 .ءامدو باتكلا ةختاف الإو :ب يف )١(

 مأب الإ اولعفت لف ؟يل نوزفتأ» ةداتق ييأ ثيدح :اهنم ةدع ظافلأب ثيدحلا اذم ةرو )٢(
 .مسي ل لجز ءيف» )١١١/٦(: ليمنيهلا لاق ٢٢٦٧٨( مقز س٥/٨٠٢) مأ هجرخأ 6هزآرملا

 :اضيأ هجرخأو ٢٧٥٣(. مقر )0١٦٦/٦١ يبلاو ١٨٨(( مقز ٥٢٥ص) نمح نن دبع هجرخأ

 ّيريِصوجلل ةريخلا فاحتإ يف امك مهديناتت يف ىلغي رُئأؤ ؛عمينت ن :عو ةبيش يبآ نا

 .عطقنم هنأ الإ ت تاق هلاجر داتسإ اَذَه :لاقو ٩ ١٩٥٧. ١٥٥٦( مقز )٢٢٢/٢

 باتكلا ة ةَحِتاَقب مكدحا أرقيل ؤ كاذ اولعفت الف ؟أرفأ انآو ىلخ نوثرزفتأ» دح سنآ ن ثيدع اهنيو

 )٣٤٠/١) ىيبطئزاذلا :اضيأ هجرخأو ٤٤( مقز )١٥٦/٥} نابج نا هجرخأ اؤي هبفت يف

 يتيهلا لاق ٢٦٨٠(. مقر )١٢٤/٣. طتألا يف يناربطلا .(٢؟٥٠٨ مقر )١٨٧/٥. ىلغ وبأو

 ١٤٠( مقر .٢٢٧ص) مامإلا تلخ ةارقلا يف يقهيبلا : :اضيأ جرخأو .هتاقي ةلاجر» )١١٠/٦(:
 .هلس ةئأ باوضلاز تاقث ةلاجر » :لاقو ٢٢٤٨(( مقز )٢٢١/٦ ءايضلا

 مئاد اولعفت ال ؟أرفي مامإلاو مگنالَض يف نوةزفنأ» :هن ةضئؤ اضيأ هغح سنآ ثيدح اهنيو
 ٢٨٠٥). مقر )٠.١٨٧/٥ ىنغي ربأ جرخأ اهيفن يف باتكلا ةحيافب مئذخأ أرقيل

 .«تاقث ةلاجر » )١١٠/٢(: ئييثيهلا لاق ٢٦٨٠(. مقز )٤/٣!١. ط شتزألا يف يناربطلا

 ئِقَْنبْلاَو ٨٤٤( مقت )٠.١٥٦/٥ ناب ناو ٢٢٥٠( مقز )١٦٦/٦. ىيقهيتلا هجرخأو
 ةلمج يف يراخبلا هب جتخا :لاقو ١٤٠( مقر ٢٧ص) رانإلا تلخ ةءارقلا يف اتآ
 ءايضلاو )١٧٥/١٣( بيطخلا ةجرخ .ماتإلا تلغ ةءارقلا باتي يف هب جتخا ام

 ٢٢٤٨(. مقز ۔١٣٢/ )

 دحأ نرفي الق مامإلا رق اذإ» ةنو .ريكاسع نا ةاؤر امك تاشلا نن ةدابغ ثيرخ اهنب

 وبيپح ن غيبزلا ُاوَر دهن تياشلا نبا ثيدح )٤٥٢/٤٥(. نآرقلا أب الإ هعم مكنم
 املق ءارقلا ء ِهئَلَع ثّلَتَف ٍةاَذَعْلا ةالص زلت هللا وش انب ىلص : :َلاَق» : .ظفللا اذهب اَعليَقنُم

 ؛نآزفلا مأب الإ اولعفت ال .لاق .نجأ :انلف .اق ؟مكيمامإ فلغ نوؤرفت : مكلعل :لاق تفرصنا

 ۔(٦٢٢ :مقر )٩٧/١ ةاشلا اذبنا يف باب :ءةالصلا باتك اهب الإ ةالص ال هئف
 .هجيرخت قبس ()



 ١٣٨٩ ةعاَمَجلا ةالص :باب (")

 7 ٨رك
 وغرْغَت ال» :َلاَقَو إنآزَمْلا نم ة ةروسلا ةقلخ ارق يذلا لججؤلا ىهت ةقي هللا لوش

 أوُغمَسَساَت اَهنشْلآ رت اَدِلَو » :ىلاعت هللا لاقو .باتكلا ة ةَحِتاَقِب الإ ٣

 ٢٠٤[. :فارعألا] _ َن ن ورت > هل اوثىن ذام هل ل

 [هَنحَو درفنملا ةالص : نم ريخ ةَعاَمَجْلا ةالَصَو] .غعوضؤم ويخ ة ةالصلاو

 نبو انتيب ام ة ٌةَماَلَعَو .يفام ةع ٍةَعاَمَجْلا يف ةالصلا ىَّلَع ظفاحي ال : :ليق ذق

 ليق ذق ذَق ؤ ل هَل ةالص اق بجي ملف ءادنلا عمش نموا ةالصلا مهكرت نيِقف َنيَقف ةفاَتُمْلا

 'اةعاَمَجْلا ةالص ع ِ فخلا يف روُتَكَم أ نا ردغي مل ةلتق هللا لوشَر نإ

 .ثالثلا خسألا نم لامكإلاو لألا ني ةطقاس )١(

 ةزنزه يبأ نع ءةاذئلا عمس نم ىلع دجنملا نايتإ باب :دجاسملا بات يف ملشم هجرخأ )٢(
 ةه هلل لوشز نأسف .دشملا ىلإ يندوقي دئاق يل سيل ،هللا لوشز اي :لاق ىمغأ الجر نأ
 ادنلا غمشت لم» :لاقف ؛اغد ىلو امل فل ضرف يبيت يف يلصيف هل صخري نآ

 باتك 6يئاتنلا نع وهو ٦٥٣/٢٥٥(( :مقز )٤٥٦/١ «بأق» :ناق .معت :ناق «؟ةالَصلاي

 يقهيبلاو ٩٢٢(6 :مقز ٢٩٧ /) نهب ىةاتي ثيح تاولصلا ىلع ةفاحلا بات :ةماقإلا

 )٢١٦/١ ةؤاد وبأو ٨٠٨(. :مقز )٨٦٢٨/١ ةبيش يبآ نبا هجرخأو ٥١٤٧( :مقر )٥٨/٣

 ن نمخؤلادنع نع سباع نب نمخؤلادبغ نع ،َنايفش نع وقؤط ن نم ٥٥٦(. :مقز
 لاقف عابسلا مالا ريثك ةنيدملا نإ هللا لوشز اي :لاق روئَكَم م نبا نمع 6ىليل يبأ

 ۔هالَه ئَحْف» :لاق ؛مَعَن :لاق ؟ءحالفلا ىَّلَع يح ةالصلا ىلع ئَح ۔ غمنشنأ» :ال ىبلا

 .ئبهذلا هقفاوو ٩٠٢( مقر )٣٧٥/١ مكاَحْلا هحُحَصَو

 بات :ةالصلا باتي أذزاذ وبأ هجَرْخأَف ءةصخز كل دجأ ال» :هيف يذلا ثيدحلا اشأو
 ظيلغلا با :دجاسملا باتك ةجام نباو ٥٥٢(( مقر )٣٧٤/١ ةعامَجْلا كزت يف ديدشلا

 ةالض ديأت باب :ةالصلا باي ؛عيكاَحْلاَو ٧٩٢(. :مقر )٢٦٠/١ ةغاَمَجْلا نع فلَحَتلا يف
 عمت ني ةغامَجْلا روضح بات :ةالصلا باتك ،ئقَهْنبْلاَو ٩٠٣(. :مقر )٣٧٥/١ ٍةَعاَمَجْلا

 يل 6راذلا غياش ز زيرَض ا انأ هللا لوشز اي :ثلُم :لاق روك مأ , نب ورمَع ثيدح نم سانلا

 .معن :لاق ء؟ةادنلا ئ غمشتأ » :لاق ؟يتێب يف يلصأ نأ ةصخز يل دجت نف ،ينمزان ال ذناق

 ٥١٤٨(. :مقر )٥٨/٣ \ةصخ ةصخ) ل دجا اَم» :لاق



 يويسبلا رصتخم ١٤٠

 ؛رف

 ةعامَجْلا ةالص ُزوُجَت الَو ،ةعامَج نايبصلاو ءاسنلا ىلَع زيلو .ىمأ َناَكَو
 اوذاحَو مُكِفوُفص نيب اوصاَر» :لاق هنأ ةت ىبنلا نع يوز امك ءافوفض الإ : ۔١١ ه نس 7 . ح ,: { :
 .'"؛هغكبوثُق َنيَب هنلا فلاخ اوُفلَتْخَت ال» :ةي اضيأ لاقو "«قاتغألاب 71 ۔!؟۔ے ر نزم إ . - ,٠١ ۔,۔

 ز )١(

(٢) 

 مكفوفض اوشاز» هن ركباق نث سنأ ثيدح ني يئاللا ذنع ةز امك ثيدحلا صن
 نم نُخذَت نيطايشلا ىرأل ينإ هديب دمحم شفن يزئاوف قاتغألاب اواخ اهنيب اورا

 ةبراقمْلاَو فوفصلا صر ىَلَع مامإلا ثَح باب ةمامإلا باتك ثحلا اهئات فضلا للخ

 .حيجض :ينابلألا لاقو ٨١٥( :مقر ٢/٦٩)۔ نابلألا ماكحأب _ نئاسُتلا نتش يف اهتيت

 :اهنم ةغنتت فلؤملا ظفت اهتيب ريآ ةفلتخم ظافلأب دزو اضيأ ثيدحلا اذو
 اوخيقآ» :لاقف ههجؤب سالا ىلع ةب هلا لوشز َلبْفأ» :لاق رييب نن نامعنلا ثيدح

 نجلا تيرق :لاق «ممكيوتَ نيب نلا َنَملاَحِيَل ؤ ممفوفش نيت هللاو ۔ انات مكفوفض

 ةيوشت ثاب ،ةالضلا باَتِك دؤاد وبأ ةَجَرخَأ «هبكنمي هبكنتؤ هبحاص بغَكب هتغت قل

 ١٦٠(٨6 :مقر )٨٦٢/١-٨٣ ةميزخ ناو .ل ظفللاو ٦٦٢( : :مقز ٢٣٤۔١/١٣٤) فوفصلا

 باك .تنبلاو ١٨٤٥٢٣(. :مقز )٢٧٦/٤ دمخأو( ٦٧ :مقر )٤٦٤/٣ ناج ناز

 .هب يلدجلا مياقلا يبأ ,قيرط نم مهلك ٢٦٠( :مقز )٧٦/١ رفوُفلا ةماقإ باب :ةالصلا

 بكنملاب بكنملا قازلإ بات :ناذألا بات :مقز )٢١١/٢( هجيجص يف يراَحْلا هقلع

 .ناملا نغ تفشلا يف رذقلا مدقلاو

 ولوأ مكنم ىبتيتنو مكبولق فيتخت اوقلت الو اوؤتسا» هن دوعت ا ثيدح ۔
 ٤٣٢( :مقر )٣٢٣/١ عميلشش هجرخأ .«مهنوُلَ نيذلا م َعث مهنول نيذلا مث د .ىهلا مالخألا

 ةبيش ييأ نتا هجرخأ ١٧١٤٣(. :مقر )١٦٦/٤ يخاو ٢١٧٢(٨ :مقز )٥٤٥/٥ نابح نئاؤ
 ٢٥٦٢٧(. :مقز )٣٠٨/١

 مث مهنولي نيذلا مف ،ىهئلاو مالخألا ولوأ مكنم ىنيلتل» :ةطنؤ ءاضأ دوغنت نا ثيدح
 .. )١ ميشُش .قاوسأل تاقيم مكايإو مكبو تيتختف ؛وُفلَتَت الو مهتو نينا

 ةجام نناو ٨٨١(. مقر )٢٨٦/١ يناتلاو ٦٧٤(. :مقر )١٨٠/١ ةؤاق وأو ٢( مقر

 مقر )6٥٤٥/٥ نابح باو ٤٣٣( مقز )١ ٤٥٧. ذمخأ ةجرخأو ٦( مقز )١!٣١٦٢

 :لاقو ٢١٥٠( مقز )١٠/٢. مياحلا ء(١٤٠٠١ مقز )٨٨/١٠. يييازبطلا ( ٢

 نسح :لاقو ٢٢٨(( مقر )٥٤٤٠/١ يذملا اضيأ جرخأو .نيخيشلا طزش ىلع حيجض
 .بيرغ حيجض ب-



 ١٤١ ةعاَمَجلا ةالص :باب ()

 .... . ٤ب . ۔٨ ١ .نيع ؟ ج %, ۔ | ] .ه , ۔إ ۔۔
 ُبرْضَيَو رفوفشلا َنِيَب يواسي ناك هز باطخلا نب َرَمُع إ قو

 ) ا ھ۔ , - . ء ۔
 . 'اووتسي ىئَح 1 اب مهبيِقاَرَع

 لضفأ ءاسنلا نم رخؤملا فصلا ،لَضفأ لاجرلا نم مدقملا فصلا

 نتنا ليق ،"اهللا ليس ي هيذب طُحقمْلاَك لوألا صلا يف زيابملاو

 سي ةوطخو ،ةالَصلا يف ةَجْزُف لجزلا اهي دشي ةوطخ ضرزألا يف ةوطع
 تانسح ةوطُح لكي هل ديشملا ىلإ يشامْلاَو 6للا ليپس يف داهجلا يف امَص
 ذجاتمْلاؤ .امُهَنيَي ام ةَرافَك ةالصلا ىإ ةالصلا نم زاظينالا ليقو تاَجَرَدَو

 ىلإ ةالصلا نم انالا وه طبؤلا ،هزاؤز مهمه اهاؤزَو هىفزأ يف هللا ثوب
 ىَّلَع َزَي مّلَو ءاهيَلَع ثح ةَعاَمَجْلا ةالص ةلت هللا لوشر "ئس ذقو ةالصلا

 .ةلاق تام ىنح اهلغف

 ناذمه» :لاق هنأ ةهتي هللا لوشر نع يو اميل ةعامجج الص نالججَر ا ادف
 لجر ناك ن 721 نيم نع مومأملا تفض نانثا ىلص اًذِإَو ،‘هةعامَج ًّ

 ولع ءايخإ يف ةرو اه ىو اهيكحت ىح ؤآ ةناؤزلا وذه ديشي نم ثحت اميف ذأ مل )١(
 يكبشلا ركذ ذقو ؛ةزذلاب مهنيِقارع برضنو فوفصلا يوي نا هن الالب نأ نم نيذلا

 يلاعلا نأ كش الو .يقازملا ظفاحلا ةلثمو ههييزت نق ذجي مت هئأب ِءايخإلا ىلع هبيقغَت يف

 هدعبو نصحلا وأ هنم أ ,قباس رصق دوجؤ ىلغ لدي امم نسحلا يبأ نع اخأ ناك

 ظفاحلا جميرخت هعمو نيذلا مول ءايخإ .رظن .عّلغأ هللاو انيديأ نيب عقي من هئأ الإ لازغلا

 ۔((١/٣٧٣) ۔ ێيقازملا

 ثثخت اميف الضأ هل ذجأ مل )٢(
 .هةعامَجْلا ةالصب ...رمأ ذقو» :ب يف )٣(

 .يلصي ًالجز ىأز ةت نيبثلا نأ :ةمامأ يبأ نع هدتشش يف دمخأ ةاور ةغيصلا هذهب ثيدحلا )٤(

 :ةق هللا لوشز لاقف ةعم ىلصف لج ماق !؟قم يلصي اذه ىلع قدصتي لجَر الأ :اق
 اًذَهَو 6هرنَعِل حيجض :طوؤنرألا بيعش هيف لاق ٢٢٢٤٣(٠ .مقر )٢٥٤/٥ هةَعاَمَج ناذه

 = ًةنيمض اهلك قرطلا هل .ئناربطلاو محأ ةاور :ئيئيقلا ةنع لاقو ؤاذج يمض ذانشإ
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 ناك نإف مامإلا تيد تلع زنائأزمناو مامإلا نيمي نع لججؤلا فض زاتأزما

 نيلجؤلا تفذ;غ زناتأزملاو ماقإلا فلغ نالجزلا فض ناتأرما نالجر
 مامإلا فلغ لؤق ىلع لجزلا ناك ةأرماو لجر ناك ذف 6"[كيذلا فزغ]
 مامإلا نيمي نع لجولا فضي نأ :هزاتخأ يزلاو .لجزلا تلخ هأزملاؤ

 اًدإق .اهيَلَع ةعامج الو رلؤَق ىلع اهيلع فض ال اهنأل ؛ثءاش ثيح ةزملا

 ُهَدْصَق موُمَيَو ماتإلا بكنم ةدوُجش زواجي الف ماقو حاو لجَر ىلص

 نيمي نع مامإلا يعض دنع هجر عاتأز هل اعبات نوكيو ؤاليلَق ارخأتم

 الق ةئأرماو لَجَر ىلص اًإَو ،هيلَع ضقت الف دوجلا يف ةاواس نإف ماتإلا

 ---. زوجي الَق ةيبنجألا ةزملا امأو ،ةنع ةرخأتم موقتو ينبِكنَم اغوُجش .

 ء م ح

 اهئاَلَض زوجت اَلَق ة .ةيصغَم َكيلَذ نل ءاهَدْحَو ىبنج جلا تفلخ ىلصت نأ

 َناَطْيلا نق اهنم رَرْخَم يذ ريق دنع ةأرما رخ « : ز لوشزلا ٨

 .'""ءامُهَنلاَت لاق ؤ امُهُدَحَا

 ذِصتفيلَق مؤقي رومي وق ب ىلص : نقَو وذخ ريغ نآرقلا نم رشت ب يت ام مامإلا أرقيو

 عيمج نم يمض ثيدحلا نأ ةضاللاو» :ناجللا لاقو ((٢/٢٧١)۔ ديازلا غتجت) ِ

 ائذَجَو ولق "ليزملا اهرَحَو كاهييمجج اهفغض ةذل اضغت ةضغ يقي ات اهيف تي هط
 ذقو )٢٥٠/٢((. ليلعلا ءاؤزإ) «...هتؤُمب انمكح هل زيسي ثغت هيف ات لوشؤملا كلد يف

 اإ» :لاق ةت يبنلا نع .ٹرنوخلا ون د ; كيام نغ ةبالق يبآ نع ؛ ثيدحلا ىنغ ديؤي ام دَرَو
 باتك ءجيجض يف يراخبلا هجرخأ هامكوَبكأ امْكَمْؤيل مث ه امأو اذأف الصلا ترضح
 ٦١٦٢٧(. :مقر )٢٣٤/١ ةعامج امهَقزق امن نانثا :باب ,ةتامإلاو ةعامجلا

 .رتكأ احيضوت ىغَمْلا يليغئ اهنال ؛شالثلا مخضلا ن نم ,اما .لضألا نم ةطقاس )١(

 ةنؤس نق ،اممهَتلاَت ناطيشلا نإف ةأرماب مكحأ نوخ ال» :ظفلب ءدئشش يف دمخأ هجرخأ )٢(
 هلاجر "حيجص ؛ُاتسإ» :قيلغئلا يف طوؤتزألا بيعش لاق ههنمؤغ زف هنت هناش ةثنتَخح

 قحابإلاو رظَحْلا باتك يف نابح نا هجرخأو ١١٤(. :مقز )١٨/١ نيخيشلا لاجر تاقث

 .امهطزش ىلع حيجص ةذاتشإ :طوؤتزألا بيعش هي اضيأ لاقو ٥٥٨٦( :مقر )٩٩/١١
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7. 7 
 سانلا تبثأو سانلا مأ ال سائلا ث عأ ناك هنأ ةبتت ىبنلا نع يوو و

 زذابو مسق لبج نب ذاعم تفلخ ىلص الجر ن :ليقو .اهدحو ىلص اذ هِسفئل هسفنل

 6هيَلَع دتشا ةني هللا ًلوشَر كلذ لبق .َقِفاَنُم كلد :َلاقَق ؤانالْجَع َجَرَخْف لجزلا

 "ةهفَعضأ ةالص مهب لصيلف موقب ىلص نت ؟انائق نوكأ ذاعم اي» :لاقو

 .مامت يف ةالص سانلا :5 سنأ نع ميلش هج ةَجرْخَأ )١(

 .يذيرتلاو ١٠٨١( :مقر )٤٤/٢ رامت يف ةالصلا فيفختب ةمألا رشأ ثاب :ةالصلا باتك

 اَهَو :لاقو ٠( :مقر )٤٠٠/١ فْنَخيْلَف سالا مكدحأ مأ اذإ ءاج اه بات :ةالصلا باتك

 باب :اهضفنَي ال ام ةالصلا غن ام زقذ .وهشلا باتك .ئناستلاو ءخيجص نسَح ثيدخ

 ىؤزَو ٠ هن كلاق نب سنآ نَع مهلك ٦٠٩( :مقر ٢١١ ( نتش ؛مامت يف ة ةالصلا فيفخت

 ةالص ,سانلا ثخأ ةي هللا لوشز ناك :لاق دياو ييأ ن نع راصنألا دتشش يف 3 مامإلا

 ؛طوؤنزألا عش لاق ٠ :مقر )٢١٨/٥ هيفت ىلع ةالص سائلا لوطأو سالا ىلع

 لجؤلا بات :ةالصلا باتك ،يربكْلا نتشلا يف ىِتَْيْلاَو "نصح ةانشإ ادهو ،هرِنَعل خيجص
 با :ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ٥٤٨٥(6 :مقر )١١٨/٣ ءات ام ليطيف عييفتل يلصي

 ٣٣١٠(. :مقر )٢٥٠/٣ ءاحلا

 )٢( ةرقملا ةزيجلا فاخنإ باتي يف الإ ةنأ مل فلؤملا ظفت للموصيري۔)٨٥/٦١

 :مقز ١٠٨٦(( :رلاعفألا مسق نم الصلا باتك رلاقفآلاو لاوفألا نتش يف لامعلا زنك يفو

 ۔ ةالصلا زاجيإ با )٢٧٠/٨ :مقر ٢٢٨٧٢(. قباحضأب ًلَض» :ة ةنزق نأ زوهشملاو

 امك ,صاقلا يبأ نن امنغ هلاق ءةَجاَحْلا اذو ضيرملاو تيمَّصلا مهي ةق ؛مهِفَعْضأ ةلص

 يام هجرخأ )١٣٤/١ دمخأو ء(١٠٣ :مقر )٤٨٦/٢ :مقر ١٠٢١١( يراخبلاو )٢٤٨/١

 :مقز ٦٧١( ملششَو )٣٤١/١ :مقر ٤٦٧. دؤاد وبأو )٢١١/١ :مقر ٧٩٤(& يناثلاو

 )٩٤/٢ :مقر ٨٢٢٣(. نا ناو )٥٠٨/٥ :مقز ٢١٣٦(. هجرخأ ذقف ذاعم ثيدح اشأ

 لوط اذإ ةمامإ اكش م باب :ةمامإلاو ةعاَمَجْلا رباك يف يراخبلا ١ ا٦٤٩ :مقز . ٦٧٢)

 موق مؤي ة ىتأت م من د زه يبنلا م يلصي داعم ناك :لاق هيز رياجج نغ هل ظفللاو ملو

 ٣ لُجَر زناف ةرقبلا ةزوشب حتتفاف مهشأَف ةمؤق ىتأ مث ءايلا ةه نرنلا عم ةليل

 نتتآلز هلاو ال :لاق .نال اي تفئانأ :هن اولاق ،ترصناو هتخَو ىلص مث ي

 لمن "عضاوت باَحضأ ا هللا لوشز اي :لاق ةمي هللا لوشر ىتأف .ةئرپخأقف ةه هللا لوش

 = ةه هللا لوس ز بفأَف .ةرقبلا ة روشب حتتفاف ىتآ مث ءاملا تمقَم ىلَص اداعم نق .راهب
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 يويسبلا رصتخم

 فر٢؟

 ،'«هّذحأ هنلا مه لُم»ب ةرخآلا ةعكرلا يف رجفلا ة ةالص يف ارق ةمي هللا لوش

 إ :ورغمعيل لق :نايفش لاق .ءاذكب أرفا اذكب أرفا ؟تنأ افأ ذاش اي» :اق ذاعم ىلع
 .ىقن اذإ لألا .ىحصلا .اهاحضو سمشلاو أرفا» :لاق هنأ رباج نع انذح رينلا ابأ

 ءاملا يف ةءارقلا بات :هةالصلا باتك» .اذه ؤخئ :ورمع لاقف .ءىغألا كز ما حبشو
 ١٠٦٨(. :مقر )٤١/٢

 ثيدح تي امنإو اةعضؤم امه سيل فلؤملا : نيبثلا ,ثيدح ن

 يليزلا لاق ،نوتمْلا نيت طلخلا هت نتخةلا يبآ ةداع نكل .ىرخأ ٍةبَساَُه يف درو خآ

 اذؤ زيبكلاو ضيرملا مهيف نإف ميهنغضأ ةالص مهب لصف امزق مأ نق ثيدخد :ةئازذلا يف

 سائلي مكدحأ ىل ا» :ةعفز ةريَرُه يبأ ن نع نيَحيجْصلا ين .ظفللا اهب ذأ مل .ةَجاَحْلا

 :هل ظفل يفو ««ضيرملاو» :ملشغيل ظفل يفو ؤكزييكلا يقشلا تيمشلا مهيف نإف فيلت

 يف هوحن دوغشت يب ن نَع اهجرخأو ةجاحلا اد ضيرقلا تيمضلاو ريقلا زيغضصلاه

 يبألو ييلع ققْئم خلإ ...مهيلع نؤطف ءاقلا هباحضأل داعف ىلص :لاق رباج نغؤ ءةضق

 .ثيدحلا .اناثف نكت ال :ةمي يبنلا لاقف زاعش ةط يف ربغك يبأ نن زخ د ثيرح نم ةؤاذ

 مهب فجن امزق تفقأ اذإ :ةق هللا لوشز يإ ذهغ ام زجآ :لاق صاملا ييأ نب نامع نغو

 مكدحأ ىلص اذإو ءةَجاَحْلا اد مهيف نإو ثتيمشلاو ريبكلا مهيف نإق» :ةتاؤر يفو هلشلا

 ۔((١/٩٦١) ۔ ةياذهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيازذلا) .ملنش هجرخأ عاش تيك لصتف هدخ

 ٍةَئلَتْخم قط نم قاززلا دغو ةبيش يبآ نناو نيتهيبلاو دمخأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا اذه

 ةرخآلا ةعقزلا يفو ««صعيهكهب ىلوألا ةققزلا يف رجفلا ةالص يف أر ذه يللا نآ نم
 ةنو فلؤملا ركذ امك زهف ةءارقلل ةمي يبنلا فيفخت نم ثذهلا امأ .هذخأ لا وه نئ»ب

 :اذه كل ةلصفملا تاياؤزلا هذه ضغب يلي اميفو
 زؤجتف يض ءاكب عمش ذإ يلصي ةت هللا لوشز اقنيت» :لاق سنأ نع دمخأ مامإلا جرخأ -
 )٦٢٠٥/٣ ةالصلا يف ثتتاك هئأ نأ يبضلا لجأ نم تفخ امنإ هنأ ائنظف ييالص يف
 ۔ هجرخأو ؛نيَحيشلا طزش ىلع حيجص ةئاتضإ :طرؤنزألا بيعش لاق ١٢١٥٤(6 :مقز
 )٢٨٣/٦ ودئسشش يف ىلغي وبأو ١١٠٥٥(6 :مقر ٧/٧٧٤)۔زاميإلا بعش يف يلا
 .يمض ةذاتشإ : :دشأ ميلس نيت ةفَقَحُم لاقو ٢٧٢٥( :مقر

 رذ تا زوج ةت هللا لوشز نأ : اضيأ هد ركياق نئ سنأ ن نع ذمخأ ذنم ةيناثلا ةياؤزلاؤ

 هأ نأ ثثتَظَق يبص امكب ثغيسد :لاق ؟تزؤجَت ميل هوللا لوشز ا :ليقف رجفلا ةالص يف

 ١٢٧٦٦(. :مقز )٢٥٧/٢ هش ةئأ هن غرفأ نأ ثذزأف .يلصت اتَعَم



 ةعامَجلا هالص !باب ()
 ١٤٥

 يرك

 رجفلا لض سانلاب 'اهثؤو زمغ نيط مؤي وفؤع ن نمخؤلا دبع ىلص
 ًُ ري م ٥ ومع

 ٢٠[. ؛لمزملا] 4 نا هغلا نم َرَست ام اورفف افش هيف ام هللا لاق ذَقَو &"“}نێتَدؤعُملاب

 زياج وهف عادر ازازإق ،زناَج وهف اراز اصيمق نيَتاَلَصلا يف مامإلا سبل :

 اصيمق ؤ ءادرو .ءاضيبو ًليِوارَسَو 8'"اةّكتلا ُدِقْعيَو .كيذ اج ءادرو َليِواَرَس

 طزش ىلع خيجض تبات ديمح ةهج نم ةداشإ :هلؤقب طوؤنزألا بيعش هيع نلع ذو ء

 .يضف ۔ ناغذجج مربا وهو ۔ دنز نب يِلَع ةهج نم امأو .نيخيشلا

 لاق :لا رسيف نن يلع :ىلوألا ايآ ناشلا اه يف نيتياؤر ةبيش يبآ نا عرش
 )٥٠٧/١ (ةئأ نينأ نأ ةقفش ففخاف يفلخ يبصلا اكب عم شأ يئإ) :ةت هللا لوش
 ٣). :مقر

 هبآ نيبس نم اؤخن ةروشب ىنوألا ةعقؤلا يف ارق ةه هللا لوشز نأ :طباس ننا نغ نالاو

 ٤(. :مقر )٥٠٧/١ تايآ ثاب ةتنائلا يف ًآرقف» :لاق 7 ءاكب عبتن

 انب ىلض :لاق ٌيِرذُحْلا ديعت يبأ نغ ىرخأ ةياور عينش يف رقاززلاذبغ جزخأؤ

 يئإ» :لاقف هل يذ زيف .لضفلا روس رفأ نم نێَتَروش رقف حبشلا ةالص ةلت هفلا لوشز
 انإ ارق .جيرج نا لا همأ هنذإ غزفت نأ ثئبخأف فوفطلا رخؤش يف يبص ءاكب ثغيمشس

 ٢٧٦٢١(. :مقر )٣٦٤/٦ .زَمؤَت «رئوَكْلا ائيطغا

 .رَمغَو نمحزلاودغ نغ ةللا يضر يأ )١(

 اهجرخأ نيدخلا بثك يف ةروهشم زمغ نيط عو سانلاب هن وفؤع نب نمخزلادبغ ةالص ()
 )0٦٦٢٦/٦٢ ةبيش يبأ نباو ٨٦( :مقر )٣٩/١ يشلا ىتخێ ةياورب إطوملا ين بات مانإلا

 )٢٩٥/١(: يمتلا لاق ٨١٨١(. مقز )١٣٠/٨. طتقؤألا يف ئنازبطلاؤ ٨٣٨٨(. مقز

 يه روهشملا ةناؤزلا امئق نيتذوعملا ارق ارق ةئأ اهيف ليلو ها" ءحيجشلا لاجر ئاجر»

 ؛نيتذؤعُمْلاب اهيف أرقن .رفس يف حبلا ةث يبئلا عم ىلص هنأ دؤغ رماع نب ةبقع ةياؤر
 حبلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا حاتينا باَتيي 6ىزبُكْلا نتشلا يف ئئاتنللا اهجرخأ

 نيمأتلا ثاب :ةعامجلاو ةمامإلا باتك .مياحلاَو ١٠٢٤( :مقز )٣٣٠/١ نێتذؤعُْلاب
 ٨٧٧(. :مقر ١/٦٦٣)۔ كزذتنفلا

 .اميدق اهب اوملكت اوئاَك نإو اليخ الإ اهبشخ ال .ديرد با لاق .ليوارشلا طابر :هكْتلا )٢(

 )٤٠٦/١٠(. برقلا ناسل )١٥/١(. ةغللا ةرهمج



 يويسبنارصتخم ز ا

 دحو صيمقلاي الَو "ءاقلاب اي مؤت ال الَو ةبج ؤأ ةمامع ةبجو ةمامع ؤ ازازإ وأ

 بؤئي الو قيقر ربب الو هدحو ليوارشلاب الو

 : زقلا اًلَو ريِرَحْلا ع هب الو زق الو .ريرحلاب رح ربوب : ريرح

 ذخأ يلصي نأ زئاَجَو كةباتجلا ريَع نم ممََتمْلاب ةباجا ن نم مميتلا مؤي

 ا يراقلا ةبئجْلاب ُبُُجْلاَو ، تعاب ُهَتَتتمْلا !ضفني مهضغب

 بێقملاي ديقمْلاَو بدبقلاب دنعلا .ىمغألاب ىمغألاو .لمتشفلاب ليشم

 نأ مهت زياج الؤه نكو لم وه نمب رجاو لُك يلصي "يحلاب يصحلا
 الَو .مدقلاب ىتأ لضفألا نأل .سابللاو باتتلا نم لماكلا ة ةَقتلا تفلخ اولصي

 ءاسنلا فض ني اطش نوكتو ءةلفانلاب مؤت نأ ةأرمللو كةأزملا الو يبضلا مؤي
 ؛""ناجؤلا مؤت الو

:

 

 بو الو كفي الو فشن

  

 .(ةراطلا ةعقبلا ىلع ةالصلا رقِذ يف) :ربا يف ةفيرغَت قبس )١(
 .معأ هناز يثالثلا خملا ن نم ثبنغلاز «لججزلا» ٍلضألا يف [8ق]
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     تنكل
 و . ّ ٠ ٠ . ٠ < - ٠ِ

 ةبجاز اهنأل ؛رجافو زاب لُك تلع ةعبشلا راصنألا يف ةَعمُجْلا ىلَصُئَو

 فنبجا مهذنع يهو ،تفؤلا كلذ يف عضؤملا يلد يف الإ ذَجوُت الو يانه
 ه . .- . . . . . . . ً ٠

 الإ ةعمجم نوكت ال ةعمُجْلاَو .ةعمجلا ةريابججلا تفلح ةوملشمملا ىلص ذو
 ةعمجلا ةالص ثفؤ رضح او .رسيت امم نآزُقْلاي رهجلاو مامإلاو ،ةبطُحلاب

 ناذلا نوكيو .ةعمجلا الست ثبججَوَو ءارشلاو غيبلا مرح ةالصلل يوو
 ءارقلاو ءةالصلاب ةلصتم ةماقإلاو ةماقإلاب ةلصتم ةبطُخلاَو ،ةبطُخلاب الصتم

 ٠ . ٠ٍ 7 ٠ . ٠

 .ةلا حتف امب وغذَيَو ملَسْيَو ،ناَتَعكَر يهو كارهَج اهيف

 دنع ثانإلاو ةعمجلا ىنإ دغلاو زوُخبْلاَو لشلا ةعمُجْلا نتس نيو
. .٠ 

 ةعمل الو ،اهل ةعمجم الف ثيصنُي ملو اعَل مو ،ةالصلا ضقنت ىنح ةبطخلا

 مامإلا ةبطخ ةانئأ تاصنإلا عوضؤم يف ةروهشم تاياؤر ثالَت ثذرَو )١(
 تنأ :ةعمجلا مؤي بحاصل تلت اذإ» :لاق هي هللا لوشز نآ ةريره يبآ نع :ىتوألا
 ؤي تاصنإلا باب :ةعمجلا باتك ,أطوملا يف كيام ةجرخ .«توغل ذقف ،بطْخت مامإلا
 )0٣١٦/١ ةعمجلا معزي تاصنإلا بات :ةعمجلا يف يراَخْبلاَو ٢٣٢(( مقر )١٠٣/١، ةعمجلا

 رأ ٨١(« مفر )٥٥٨٢/٦ ةعمجلا مؤي تاصنإلا بات :ةعمُجلا باتك ملسمو ٨٩٢(6 مقز

 باتك يذمرتلاو (١١١؟ مقز )0٦٩٠/١ بطخت مامإلا مالكلا باب :ةالصلا يف ةؤاذ

 = !نئاتنلاق ١١١٤( :مقز )٤٣٣/١ بطخت مامإلا ألكلا ةيهارك يف ءاج ام باب :ةالشلا



 يويسلا رصتخم : ١٤٨

 ؟يك 7
 اورضح نأ الإ يبص الو نبَع الو قرشا الو ضيرم الو .رياتش ىًلَع

 ةالص يفف امامإ رفاسملا نوك الو راقإلا ة ةالصب اوُنَصُي نأ مهن زاجف يذ

 ىوت نأ ِهْئَلَع ضرق ل نمل ز زوجي الو ااهيف هيَلَع ضرق ل همل ةَعمْجْلا

 .كيذ يف ة ةالصلاب ىنتزآ ميقغلاو ةضيرق ه هلع ثبَجَو ؤ نممِل ة ةضيرف ه ِهتَماَمِي

 مامإلاو ةَعُمْجْلا يف ملَكَت نَمَو .ةقُمْجْلا يف نأل مُدَقَتي نأ بجاولاو

 لطبأ ذقو ةالصلا ئدتيَف غجزي مث دجنملا نم رزب هئأ لوق ىلَعَف بطخت

 ذَقَو هل ةعمج الق ال نق :َليِقَو ةقممُجْلا يِ اَعَل ة كلذ لق هَلِمَع ناك ام

 .اهنم ةظَح َتكيلَذَق .يق وغل اهرضحي لجمَرَق 5ث ةنالت ةعمُجْلا رضخ :ليق

 َعّنَم ءاش نو هاطغ انش نإف هبَر ر لأس لجر كلذف ءاعدب اهرضحي لُجَرَو

 .'١اهقَح دوم تيلذَف تاضنإؤ نوكسب اهرضحي لُجَرَو

 قيرط ني مهنك ١٥٧٧(٨ :مقر )١٨٨/٣ ةعمجلا عي ة ٍةبطُخْلِل تاصنإلا ثاب :ةعممُْجلا باك =

 ربيتمْلا ن ديمس نع هالوم ذئمع ؤخآ قيرط هلو .دهن ةريره يبأ نع رغألا ي نع دانزلا يي

 .ةريره يبأ نع

 نمو ...» :اغوُفزَم صاقلا ن ورمع ن هللادبع ثيدح نم نصح نضي ةؤاد يأل .ةالو
 مقز )0٢٢١/٣ يهبلا ٢٤٧(. مقز )٩٥/١. هزهظ ةل تناك ساملا باقر ىطعتو اقل

 حيجض ىلع هِقيِلْغت يف ينابلألا لاقو ۔(٠١٨١ :مقز )١٥٦٠/٢ ةمَزُع نا ةحصو (. ٩

 .نسح :ةميزخ نا

 )٩٢/١. «ُل ةعمجم الف ملكت نق ؤ؛مْلَحَت ذقف ءيض :لاق نت» :هعفر يلَع نغ مخل .ةقلائلاؤ

 يقهيبلاو ١٠٥١( مقر )٢٧٦/١، ةؤاد وأ اضيأ هجرخأو .ليوط ثيردخ ؤمهَو ٧١٩(. مقر

 &(٣/١٥)۔ ةؤاد يبأ نتش ثيمضو حيجض :ؤظنت) ىنابلألا هفعضو ٥٦٦٥( مقر ۔؟٣/٠٢)

 .((١/٠١١)۔ بيهرتلاو وبيغزثلا فيمض
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-
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 . بيعش 5 َلاَق يدج نغ 4 هيبأ نع م بێةعش ن ورفَع نع ٦٧٠١) :مقز )٢١/!١٨١ 3 هجرخا 

 ٌرس{َح :طوؤنزألا

 راقوو نوكشي اهذهش لججَر :تال ةعمجلا يف شائلا» :لاق لع نغ قول دنغ جرخأو

 ۔ :ناق .مايأ ةئألئ ةايز :لاف ثبح :ناق .زنيتعفجلا نيت ام هل قفي يلا كبو اضئإق



 ١٤٩ .. ةعمجلا ةالص يف :باب (؟ا)

 7 يرف

 ماق ثيحو لذملا ةمأ نعو راصنألا يف الإ ةعمجلا نوكت الو

 ي ؤ 6َلذَع مامإ نوكي ىّتَح امعز زأ اولص لذَع مامإ نكي مل ام دودحلا
 ةبْطُحْلا نكلو ءةالْصلا نم يه سيل ةبطُخْلاو .ةعمجلا هيف بجت يذلا رضلا

 ةللا لاَق] ئشلا تءاج امك ةبطُخب الإ نوكت ال اهنأل ءةعمُجْلا طرش نم

 ثَدَسَف نَمَو ١٠[. :ةغمجلا] زرألا ىف اوثشَتن منا ةزَلَصلآ 7.7 اَدَِق » '[ىاعت

 َدغَب اهيضقن مِلَع نإو رهظلا ةالص اغبأ اهت تقولا يف ةعمجلا ةالص هيَلَع

 ةالص هيلع ثَدَسَف نمو ،هيَلع ثَدَسَف ٹَاَك يتلا ةَعُمْجْلا ةالض لدبأ تنلا

 .ىرخأ ةعامج يف اهلصي مل ةَعمْجْلا

 ٠ةُماَع ماكحأ

 اهلصي مل اهيف كش نإؤ]ءةعامَج تقولا يف اهَلَدَنأ ةالص هيلع ثدسق نمو
 نق {ةعامَج اهلَصُي مل تقلا دغب الإ هيلع ثدسق ئ ز ل نإ ،"[ةعامَج

 ء"ازبتن هللا لوز ةئشب ةعامج اهيلصي نأ هلف اهَرَكَد مث اَهُنفَو تاق ىنح ةالص يبن

 هاش ذإ ةئسب تعبت مامالا جوم ذغت ىلص لجرو ءاهنم هظح كاذف غلب اهتهش دهاشو -=
 جؤْخَي نيج ,سانلا سولج باب :ةعمجلا باتك يقازؤلادبع ثئضم .ءةعنَم ءاش ذإ اطغأ

 ٥٣٦٥(. :مقر )٢١٠/٣ مامإلا

 اهفضأ ذمو !ثالئلا خشللا الو ِضألا يف ثتيل يدنع نم ةفاضإ نێتقوقغملا نيب اف )١(

 .هةئشلا» :هلؤق نيبو ةيآلا نيت لضفل

 .ثالئلا خسنلا نم نامكإلاو ءلضألا نم ةطاس نيتقوغملا نيب اع )٢(

 ٨٠ ل٦/٩) تقولا باقن دغب ناذألا باب :ةالصلا تيقاؤم باتك يف يراخبلا جرخأ )(

 ٍةئئاَقلا ةالصلا ءاضف باب :ةالضلا عيازتؤ , دحاتقلا باتك يف ملششَر ٥٩٥(5 :مقر

 نع مات نم باب :ةالصلا بات يف ۔ هل ظفللاو دؤاد وبأو ١ ٦٨١ :مقر )١٩٧/٣

 لامف هت رقس يف ناك ةي يبنلا نأ ةداتق يبأ نع ٤٣٩( ؛مقر )٠/١ ١٦ اهتين ؤأ ةالصلا

 ۔ ىئخ ةَئالَت ءالؤه ؛نانياز ناذه ايار اذه :تلق .رظنا :َلاقَق ةعم ثلمو ةت هللا لوشز



 يويسبلا رصتخم َ ١٥٠٠

 هللاو ةعامج 'اااهيلصُي نأ هل َزاَج اهنفَو تاق ىنَح ةالض نَع مات نم لذو َ " ٠ ه ٢ 2ِ 21ً ٠ . - ۔¡۔ ٠ 7 ح

 .ملعأ

 ءاهنفَو ي نإَق &'اهركذ اذإ اهيلصي ةنإف اهنع مان ؤأ ةالص ئييت نَمَو ٠ ۔ . ۔ حآ ؛آ ؟ : ¡۔ !؟ ۔١ة ء ا :ه

 نم هيلع ثدَسَف تتاك نو ءَُرافَكْلا هيلع :ليق ذقو ،هَل زُجَي مل اهرخأ ن
 2۔ ۔.,؟۔. ۔د,۔؟ وه۔ 4 ع 4 ۔,؟ ؟ . ے , ؟ ..
 .هێلَع ةرافك الو ،اهادأ هنع طقس اَهلَدبأ ىتَم هلع نْيَد ئهق اهالص نأ دغ

 رقشلا ةالص اَهَلَدْبأ رضحلا ىف اهَرَكَذَف رقس ىف ةالص هيلع ثدسق نمو
 ىف ةالص هيلع تضقنا نإو ؤاهلدني يذك رقشلا يف هيلع تضقنا ثيح ّ ِ ه : 7 ّ . ؟۔ ه ۔. جب َ

 هئال .رضحلا ةالص اهدي ةنإف رقشلا دح يف راص ىنح اهركذي ْمَلَف رَضَحْلا

 رضحلا ىف اَهَرَكَذَق رقشلا يف ةالص ئييت نإو رضحلا يف كيد ةقرل ذق

 .رقشلا ةالص اهالص رقْسلا يف اهَرَكَذَف رضَحْلا يف اهييئ ذإ ،امامَت اهالص

  

 امف مهناذآ ىلع برضف رْجَقْلا ةالص ينغي انتالص اتيع اوظفح :لاقف ةعبت ائزص =

 يتعكر اولصف الب نآو .اوضق اولزن مت ًةيتُه اوزاف اوشاقف ؤسفلا زخ الإ مهفأ
 :ةمي يبنلا لاقف .انيالض يف اتطزف ذق ؛ضغتل مهضغب لاقت 6اوبكزو 5زْجَقلا اولص مث رجلا
 نيج اهلصف ةالض نع مكدحأ اهس اذإ إةَظَقيلا يف طيرفثلا امنإ ىؤئلا يف طيرفت ال ئإ»

 امهيلإ غوجلؤلا نكف ناليوط امهف ملششو يراعلا ن امأ .تفو دقلا نيو .اهركذي
 .ةمج ةيقالخأ ذياوق امهيف امهئاظم يف

 ةبجاو ثيل ةعامَجْلا ةالص نال ثالثلا خملا نم خيجضتلاق اهنصيلق» :لضألا يف

 يشمو ٥٧٦٢(6 :مقز )٢١٥/١ ةالص يي نم باب :ةالصلا تيقاوم باتك .يراخبلا جرخأ )٦(
 :ةالصلا باتك "يذيزتلاو ء(٤٨٦ مقر )٤٧٧/١، ةيالا ةاشلا ءاضف بات .دجاسملا باتك

 :لاق ركيم نب سنأ ثيدح نم مهزيغَو ١٧٨( :مقز )٣٣٥/١ ىض لججؤلا يف ةاَج اه باب
 هجرخأو .«تيذ الإ اهت ةزات ال اهرَكَذ اإ اهلصف ةالص ييين نت» :هت هللا لوشز اف
 ٢١٦(٨ :مقر )٤٧٧/١ ةتئافلا ةالصلا ءاضت باب :دجاسملا باتك يف ىرخأ ةناؤر يف ملشش

 :لوقي ىتاقت ةللا نإف ؛اهرَكَد اذإ اهلضف اهنع لفغ ؤ ةالصلا نع مكذخأ قز اإ» :ظفلب

 .« رزي ةركشلا يقآر»



 ١٥١ ... ةمُمْجْلا ةالص يف !باب (؟!)

 7 ؛ہرف

 ةتنا نإف اهئفَو رضح ذقَو ةالصلا يي هيَلَع يمأ نمو ،"[اهتفَو يذ نَل]

 ثفؤلا رظحي ىشح اهيفو لبق ةالص يف نجي وأ هيلع ئمغأ نإو اممالض
 زأ ملو ]ةبتنا اذإ يلصي ذأ ت ثبوجؤلا ثيح نم ةُمَرْي ال هنإف تاف

 لفقلا عياض ىّلَع مَلَق الو .لفلا ي لاح يف الإ بطاخي مل هنأل هنل ؛ه امزال كيذ

 الهاج ،اهضيارق الو اهدودح ميتي ال ةصقات ةالص ىلص نم .'"![لدب الَو]

 نإو تات نإ هيَلَع لدب الو ،هيَلَع باَكُب ال المع تللد ناك ادمعتم ؤأ كلذل

 اذإ ةالصلا لذبأ ممثيت الو ةراهط الب ىلص نت ،اهَلدبَأ دودحلا ني ائيش كرت
 الصلا هنمزَل ىلصو كيد كرتو بارتلا أ ءاملل اداو َناَك نق ءاملا جو

 لدب الف ءاملا دَجَو مُت ىلَصَو معيو ءاملا دجي مل ادإ ؤفاسملاو .اهئزافكَو

 ليقو ءاملا دَجَو اذإ د ىلو انار الو ام دجي ال ثيح َناَك ْنَمَو يلع

 هنر '"ادمَحُم يبأ خ دشلا زايتخا وهو هيَلَع لدب ال

 ةحارج ؤ "يردج وأ ضرم نم ؤأ از نيم رقي ميئل ىلص نمو
 امئاق نيط ؤأ ءام يف ىلص نمو ينلع لدب الف حصو يوق مث ،تئاك ات
 مث .يباينلا مدعل ائابزغ ىلص نق .يلع لدب الف تيد دغب َردَق مث لرذغي
 ةالصلا لدبي هنإف ةالصلا تفو يف دجي نأ الإ ،هيلَع لدب ال ي َدَجَو

 مت هرذع كفي امو رخب يف أ ٍضَرَم نم رذغعل ادعاق ىلص نَمَو 9يبايئلاب
 هتالص ضغت ضغب ةليل ةلل ؤأ ضرمل ادعاق ىلص نم نَهَو و ييلع لدي الف هارق دغ ردق

 ج
 تفغض مث ه امئاق اهالص نق ءاهمامتب امئاق هيالَض نؤأ ئدتبي ةئإق ةوُف دَجَو

. 
 :ء

 .ثالئلا خستلا نم لامكلاو ءلضألا ني ةطتاس ()

 .ثالثلا خلا نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(

 ةَّحشلا نم غوطف ةيناثلا ةرقفلا يف دغب يذلاو هلبَق يزلاو رطشلا اًذَحَو .هب كيرغئلا مُدَقَت )٣(

 .ةمرلا دببسب لضألا

 .د :نم خيجضتلا 6ءاماق ؤ» ج "ب يف .رضلا ن ني ةطقاس )٤(



 7 انف يويسلا رصتخم ٥٢

 نم ادعاق وأ اماق ِءاميإلاب ىلص نو ؛َلَع ءاذيا الو ءادعا متب ام مي ةن

 كتالص لدبأ تقولا يف نمأ ناق ،يَلع لدب الو هل زاج رفؤَخِل ؤ ةيقتلا ةهج

 انراه ناك ؤأ بزحلا يف ؤأ رفؤَمْلا يف ؤ ضََمْلا يف ريبكتلاب ىلص نمو
 تفو يف يلصي نأ ردق نإف 6كيلَد غ هبلع لدب الق هيد ىلع ابولطم اياغ
 يف ةالصلا لبي نأ "لإ ُتَحأَف .يتفولا يف فوخلا كيد نم نيأو ةالصلا

 الإ ةب ٍةَباَتَجْلا لشفي َاَمْلا ردجي مَل ن نتَو تقولا دغب هيلع لدب الو تقولا

 يالّصلا لتل ندبلا همزلي هنإف ميتي مَلَو ىلصو اضون ءوضولل هئزْجُي ام
 رشنلاب اينَص 5 اَمِهِنَلَع َلَدَب الف تجلا ضئاحلاو .هيَلَع لدب اق معي نق

 تققلا يف الص نأ دغب ءاملا ادَجَو نإو ،ِامْلا مَدَع نيع ضيێَحْلاَو ة ةَباَنَجْلا نم

 ,فاك "معيَلا» :لاق هآ هنت يبنلا نع ةياؤزليل الدب مكحلا يف امهل مل
 ٨ةرشغلا امهيلع "ادلج هةشيشأت ءاملا تذَجَو اق املا دجي مل نمي

 يذ ذ امه بحأ يئإق تقولا يف الأ ذإق مَرْلَي لد دغب امهيَلَع لدب الو

 ؤب ىلَص نق .تقولا ءاضقنا دغب اَمهِيَلَع َلدَب الَو ءامهيَلَع يئ مكح الب

 .لبن نآ ثجاق» :ج "ب يف )١(

 .«...مميتلا : يبنلا نغ ةياؤرل» :ب يف )٢(

 )٢( هبجوي يذلا رذغلاز رشيتلا ضرق بات :ةالصلا باتك يف غيبزلا ةَجَرْخَأ )٧٥/١ :مقر ١٦٨(

 ىلإ زو يفكي يطلا ديمضلا» :ههد زد يبأل امؤي ةه هللا لوشز :ناق :لاق ,سابع ننا نع
 مقر ٦٣٢۔١/٥٣٢) ةؤاذ رأ ةَجَرْخأو .ءكذلج هب شيشأف هاقلا تذُجَو اذإف ،نينيم ٢٣٢(؛

 بئْجْلل مهيثلا يف ءاج اه ثاب :ةراهطلا باتك يذمرتلاو ميتي بئجْلا با :ةراهطلا باتك
 :مقر ١٢}؟-١/١١٢) ءاملا دجت مل اذإ ١٢٤(. تاولصلا باب .ةراهطلا باتك ي :يئانلا

 هترشب ةشييلف ءاملا دجو اذإق» :هذنجع سيل نيلت )١٧١/١ :مقر ٣٢٢(.

 ةزيِثك نين اَمْلا ردج مل نمي مغيثلا زاوج يف بات ةراهطلا باتك .ئيطزاذلاؤ )١٨٧/١

 مقز 0٣ ٤( .مهزيغز
 .ملم لك ىلع ةضيرق هئال :ب شيا ىّلَع بتك )٤(



 )!٢( ةعمجلا ةالص ي :بات ., ١٥٢٣

 يمك -
 هب ًناَك نم .كلد دغب هلع لدب الو هل زاج ةريغ ذجيي م اَِإ ربجم ؤأ سجن

  7الَو ريابجلا ءاملاب شمَي ملو ضوق ءاملل جا وُهَو زيابج ِهيَلَعَو

 رئاَبَجْلا لاحي ْمَمَيَتَي م او يذب ىلص نإَق ،كيَد هل اَج ِءاَمْلا لا فوخل ةح ة

 وه امن مميتلاو الاب ىلَص ذَق هبل بئَلع لنب انق ةَح راجلا تغرف : ةئو

 .ملع ةللا ءاَضغَألا نم موذغَمْلا ةلزنم وهو ًاضوَت ذَقَو امل مَدَعْلا دنع لدب

 ةمل حراجلا تعق اذإ مُعََئلا بجوي يذلاو ،اطاييخا كيذ يف معلا هل

 .لدبلا همزل

 يذلاو رافكلاو "[ندبْلا] همزل مامتلا معييؤت يف ةالصلا زىصقُي يزلا

 ةالصلا نع ميائلاو .يد يف هيَلَع ةرافك الب ندني رقشلا عضؤق يف مت

 الو امالَض اهركذ اذإ تقولا دغبو تقولا يف ندبلا همَرْلَي اهل "[يييالاز
 يف ٌةَساَجَن هب وا رهاط ريغ رؤب ةي ؤأ هدِساَك ةالص يلصي يزلاو .هتلع ةرافك

 الو ةالصلا تت لذبأ ملع مث يرذي الو ست عضؤت ىلَع ىلص ؤأ ينذب

 لؤألاب ""أ ردق نإ ردجاؤ] ماقت يف ء لَدَبْلا يفف ليجفغئلاي ؤمؤيَو ،يَلَع ةرافك

 ىّلَصَق لَصُي ملو َرَكَذَق نايش زا ركشل ؤأ ادمَع ةالصلا ةرت مو .لؤلاف

 وأ ةرت يتلا ةالصلا لت ىلصي ىمح هل خييعت مل اهالص ةالص لكف ؛امريف

 عبمج ا لدب ةمزَلَل نامزلا كلد نم هنَلَع ناط ؤلو 3‘[ةل ثبفث مت] ،يي
 مِلَع مت اهالص نأ دغب للعلا نم ةلعل ةناف ةالص ُلُكَق .اهل ةالصلا كلت

 م - م

 هل زاج ةرضاحلا تاولصلا نم اهريغ ىلصو كيذ يدبي مل نإو ؤاهُندب هيلعف

 .ثالثلا خلا نم يجتو «ممامْئلا» :لضألا يف )١(

 .دوضصفمْلل ةقياوملا اهنأل .ثالثلا ختللا ةرابع نيم ثبثملاو «ياشلاؤد» : .لضألا يف )٢(

 نؤألا اذب رذق نإ إراقم يفد :د "ج ؤب يف 6هيلؤألاف لؤألاب أدبي ماقم ي» ؛لضألا يف )٢(

 .احيضوت رتكأ ةنكل (ه) نم ةاتنبنأ يذلاو .«نؤلاق

 .ج نم يجشلا هل ثبثت مل» :د ثب يفو لضألا يف )٤(
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 ٨٢ ر .

 ؤأ بتي اهنيعي ةتياق ه امنإو ءاهالَص ذق هئأل فيل لدب الو ىلص اق

 منغ ةللاو ايودخم ح ريغ ىنإ 'ارزيذلاك ةاوس اهلين ةلل
 لضت الو ؤاه اهَك وت هع هعسي ال يتلا ة ةالصلا ضياف نم ائيش لهجي يلاو

 ردغي الَو رافكلاو ندبلا هموي َ ةنإَف تيد ىّلَع ىلص مث ة ؛اهب الإ ةالصلا

 هكرت الو ""يد بوقوي لغَجْلاي

 .هيناد ةذايز ؛ثالألا عنشلا يف 655

 ..كبذ برثز لهجب» ج ؤب يف '.,



)٢٥( 
 ضيرقلا ةالض يف :باب

  

 ردق نإف ءاهعشؤ الإ اشت هللا فلكي الَو ،ةئَكمَأ امَك يلصي ضيرملاو
 امئاق يلصي نأ ؤدقَي ال َناَك نإو ،َدَجَسَو اممِئاَق ىلص اميئاَق يلصي نأ ضيرملا

 ىّلَع ىلصو زيف مل ناق ،'ادَجَس دُجشَي نأ ؤيدقي َناَك نإو ،اعاق ىلص

 ييلع ىلص ازهاط ةشارف ناك ناق إعومؤليق دوجشلل ًامؤأو هيلع ىلص هيئازف
 ريصخ لثم ارهاط هيلع يلصي ائيش هيلع لعجي نأ ؤيقيو اسجن ناك ذإ
 .ةالصلل ًاتزأ رهاط ريغ ناك نإو ؛فِشارف ىلع ىل زيدقي مل نإف ،هل عضؤ
 زرفي مل ذإو ةسجنلا باتتلاب يلصُي الف ةرهاط ابايث سبلي نأ زيدقَي ناك نق
 ؤأ هلملا لقثل وأ يؤختلاو ةكرحلا ةذل اهَرْيَع ابايث سبلي ةبابث ""اذرجُي ذأ
 ناك نإف ةرهاط ريغ تئاك نإو ؤهيَلَع يتلا عبايثي ىلص تيد ريَع ىئنمل

 هتيراج ني ئضي نت دنع ناَكَو زيفيت مل نإو كاًضوَت ِءاملاي ًاضوتَي نأ زفي
 نإق بارتلاب دعصت يد هنكمي مل نإو ،هتينو هرش ءاملاب هوؤضَ هيجوز ز
 نو .مهريغ أ هلهأ نم رضح نم بارلا هدَعَص ءويفتي ديصلا هنكمي مل

 ۔هذجضي ذ هيلعف ىلصملا رأ دجشملا ىلإ لصي نآ زدقي ناق نإؤ» :ثالثلا خشلا يف )١(

.«جرخي» ب يف (٢)
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 هئضوث زرفي مل نإو كيد لعف ًاَضوَتََو يجن نأ رَدَقَف ةساجن هب ناك

 اهَرَْغِل ىَوَعَتَي ن نأ هل نكت مل "ة ةراج ؤأ] ةمعؤز هل نكت م نو .هب

 ةالص ىَلِإ ةالص نم ةءوضؤ ظقي نأ ةنكمأ نإو كىْلَضو بارتلاب َدَعَصَتَو

 ثُدَتشاَو ةنِكمُت ةنكمي مل نيق رذق نإ ةلص لك ذنم أضوت نكف مل نيو ك

 نأ ردق نإَق ىئَصَو بارتلاب دعصت ةلعلا لقيل ءوضؤلا يف ُةَكَرَحلا هيلع

 ةنكنُي مل نإ هئكفي ام ىلع اهيفو يف ذ اهالص اَهيفَو يف ةالص لك يلص
 عمجي نأ هت راج ةالص لكل ًاَضوََي الو عوشؤلا ظحَي نأ زيفي مل نإ يذ

 ىلص اَمْئاَق يلَصُي نأ َرَنَق نإَق كيد ىأز نم لؤق ىّلَع اماي نيت ءَداَلَصلا

 ادعاق يلصي نأ زدقي دقي مل نق ءاذعاق ىلص امئاق يلصي نأ زدفن مل نو ،اممِئاَق

 ةللا ىلإ لؤحَت نأ زيدقي مل نإو ،ةَلنقلا لبفتشش هبنج ىلع امِئاَن ىلص

 ىلص ىب ىبنج ىلع اِئات يلص نأ زدفني مل نو ىللا هجَو مقف ناك ثيَحَف

 ةلقلا ٣ امم هالجر تناكو ةلقلا ههجؤب لبقتساو ،'هرهظ ىَلَع اقْلَتنُم

 هنَلَع ظفح هئَلَع ُظَفَحُي نم ىلإ جاَتخاو ٤ دخو ىلصي نأ زدقي مل نإ .ىلَضَو

 الَو يلصي ام الو شوت ام مهفي الو هيلع ظفَحُي نأ ؤيفي ال ناك نإو ،هتالض

 الص لكل ت تازييكت سفحع رب ةالصلا ىلَع زدق ال رلاح يف راصو ؤيققن
 نێتالصلا ح عتجت نأ ضغب ضغب ةت زاجأ ذقو ءاضأ تازيبكت سمخ رئوليو

 ناك ،اهيقويل ةالص لك تنو يفف ربكي نأ رَدَق نإ كيت أ الو .رييختلا

 .عفجلا نم نإ بح

  

 .ثالثلا خضلا نم لامكإلاو .لضألا ني ةطقاس )١(
 .:انه ج٤ب :يف )٢)



)٣٦( 
 "رفاشفْلا ةالص زكذ :باب

 ه ۔
 {!( ,اال

 حملا 5

 ق
 آنا

     اس
 رسلا دح يف راض اق .نيَخَسزَق ىدعتي لزن ن نم جرخ رفاتش لكو

 ةالص ىّلَع وهف عَجَر اذو ،عِحزَي ىتح رفسلا ةالص ىلص نارمُعْلا هيف زواَجَ

 بلزاتملاو لخنلا لاصئا وه نارمعلاو ."ولب نارمع يف لحذي ىئَح رقشلا

 جرخ اذإ ناك هئأ ةي هللا لوشَر نع يوز ذقو ،اهيلِإ ثقَتلُي الف ةعاززلا امأف

 .' رقشلا ةالص ىلص ۔ ايزاغ ؤأ اجاح ۔ ةئيدممْلا نم

 يحنتلا ةياهن يف اهبتكف لضألا غات كرذتشا ،هدغَب يجلا ةيناملا باوبألاو بالا اه )١(

 ةَنشللا يف ائأ لضألا يف اتُه اهتضؤت نألو .ثالثلا خضلا ىلع اذاميغا انه اَهاتنبئآؤ

 .هلمأب طقاس بابلا اذهف (ه)
 .«ودلب» ج 6ب :يف (٢)

 تريب نم ت ىح ةالشلا رقشلا ديري يذلا زىصقُي ال :كبام ناق» :اطومْلا يف ماج ()

 يللا ىتخن ةياؤر أطوملا ءيَذ باق ؤ ةنيزلا تويب لؤأ لذي ىح متي الو !ةيرقلا
 .(٨٤١ا١)۔

 ؛خنفلا هعم ثذهشؤ هق هللا لوشز عم ثؤزَغ لاق نيضح نئ نارمع نع ةؤاد ربأ جرخأ )٤(
 انف اعبرأ اولض ,دلبلا نهأ ات» :لوقيو ؛نيتعر الإ يلصي ال ةليل ةرغ ينام ةكمب ماقاف

 يفاشلا هجرخأ قاشلا م مت و ىتم باب :ةالصلا ْباَتِك ١٢٣١(. :مقر )٤٧٥/١ هرفس موق

 الب ةالصلا هلئم يف زصفن يذلا رفشلا بات :ةالصلا باتك ،ءراتآلا يناعم حزت» يف امك

 = يفف ريصقتلا يف َاَج ام باب :رقشلا باوبأ باَتِك "يذمرتلاو ١٥٧٧(. :مقر )٤١٧/٢ رفؤخ
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 ٩ہرم

 يف ٥تاعَكَر تات اهنإ برغتلا ةالص الإ ناَتَعَكَر ؛ ![رقشلا ةالَصَ]

 .ميقملا أرقي امي ةالصلا يف أرق زفاتسشلاؤ .اهيف ناصف ال رقشلا رَضَحْلا

 رفسلا يف ىلص نإَق زفاَسم وهو رَضَحْلا ةالص يلصي نأ اني زوجي الو

 ىف ناتَعْكَر هيَلَع رقشلا ىف ضرقلا نأل ،لدَبلا هيَلَعَف ،تاعَقَر ب عز ""اقاقت

 ةالص يست نَمَو يقرخآلا اشلا ةالَصَو رْجَفْلا ةالَصَو ديقلاو رهظلا ةالص

 ١٦٣٤(. :مقر )٧٠/٣ ة ةَمْيَزْخ ا هجرخأو . .حيجض نشخ : :لاقو :٥٤٥(. :مقر )٤٣٠/٢ رفشلا

 نيب عمجي ناك ,ساجع نبا أأ :دنز ن رباج نغ ٥٢٢٨( مقز )0١٦٥/٣ يَقهننْلا جرخأو

 نأ :هيبأ نع ملسأ نن ; ديز نع يات مامإلا جرخأو .ةئشلا ا ئه : :لوقنو رقشلا يف نيتاللا

 اإف مكتالص اومتأ ةكم لمهأ اي :لاق ترصا املف ٢ .نيتعكر ةكمب سال ىلص د ٍباطَْلا نب رمغ

 ةكم لغأ ن نغ يات ليش .ايش مهَل ناق هنأ انغلبي ملو 6ىمب نيتعكر زمغ ىلض مت رفس موق
 زهلا يلصأ ةكم لهأ نم ناك نإ جلا ر ريمأب فيكو ؟غبزأ مأ ناتعفرأ ةفرغب مهئالض تيك
 يلص : :كياق لاقف ؟مهتتافإ يف ةكم لمأ ةالص تفێكَو ب ؤ تاغ عتزأ ة ةفزمقب رضغْلاَو

 ةكم ىتإ اوغجزي ىتح ةالضلا ةوزيفُ نيتعكر نيتعفز امهب اوشافأ ام ىئي رعب ةك لغأ
 دخأ ناك نإق "ىنم ماثآ ةف ةفرعب ةالصلا رصق ةكم لغأ ن نم اك اذإ اضيأ جاحلا زييأؤ :لاق

 نإف اهي اميقم ةقزغي انكاس ذخأ ناك ذإ 6ىئمب ةالضلا مي كيذ نإف اهب اميقم ىنمب 7

 ۔((٤٠٩ :مقر )٤٠٦/١ ۔ نيغلا ىتخ ةاور أطوملا :زظني) .اضيأ اهب ةالضلا مين
 .ثالثلا خضلا نم خيجضتلاو رفملا الإ نيتعكر رقشلا ةالص ىلص .... . يف
 .ج ب :نم ةطقاس

 قشلاو رضحلا يف نيتعكر ةالصلا تقرم» :تلاق اهنأ او ةياغ نغ غيبزلا مامإلا هاؤز اميل
 رضحلا يف ةالطلا ضزق يف اب ؛عيبؤلا ذنشش «رضخلا ةالَض يف ديز رفشلا ةالص وياف
 يمح لأس :لاق جنرج ننا نغ قازؤلادبغ نع قازؤلا دنع ىؤزو ١٨٦(6 :مقر )٨١/١ رفشلا

 ,سابع ننا لاقف ؟اهميأ أ رقشلا يف ةالشلا زينأتأ قياتأ يئإ :لافق سابع نا يرمضلا
 ةلل الإ فاّحَي ال انمآ هت هللا لوشز جرخ ،ةه يبنلا ةش .اهئام نكن ءاهزصف زيل

 مث "عجر ىتح نيتعكر ىلصف اةللا الإ فاخت ال ركب وبأ جرخ ث .عجر ىح نيتنا ىض
 ذ هتزاقإ كلت نامع يد لعف مت .عجر ىئح نيتنا ىلتف اةلل الإ فاخ ال انمآ زمغ جرَخ
 ىئمب اعبرأ ىفؤأ هئأ ينمل :جيرج نا لاق .ةنأ وثب اهب ذخأ مث اعبزأ اهالص مث ز قرش

 ۔ ينعأ ثنلز ام نينمؤملا ريي اي» :ىئب فيلا دجت يف اتا ايبارغأ نأ لجأ نم



 )٦( راشفلا ةالص زرك :باب ١٥٩

 ؟نم -_
 نإق إنَْتَعكَر رفسلا ةالص اهالص هرقَس يف اَهَرَكَذَف هدلب يف وهو اهنَع مان ؤ
 ءااقت هنمز امك اهَلَدَنَأ هرفس يف اهَلدني نأ دارأف هدلب يف ةالص هيلع ثدس

 رفشلا ةالص اهالص هدلب يف اهلدب نأ ةارأق هرَقَس يف ةالص هيلع ثدَسَق ق

 ولب يف راض ذو يذ رَكذَف فس يف اهبسن ؤأ ةالص نع ما نو يدلب يف
 مات نق» :لاق هئأ ةقي هللا لوشر نع دراولا ربخلل ميقملا ةالص امامت اهلدب

 يد ناك ادرف ءاهٹفو كيل ًةإَق اهركذ ا اهَّنَصِئلَق ءاهيييت ؤ ةالص نَع
 ؤأ ناك ارفاتش تاعَكَر عبزأ ؤأ "نيتعكر ةنعل امك اهيفو يف اهالص اهف

 نأ أت .جزْخَت نأ ىلإ وأ تفق ىلإ هيف هيف وشيال لب يف رفاتش لكو .اميقم

 لك نكلو ناكملا اذه يف عمجي نأ ثحأ الو ،اهيفو يف ةالص لك يلص
 .رفاسملا ةالص اهتقو يف ةالص

 "؛نوزَخآ اهامَسَو ،ارَضَق موق اَهامَسَق رِفاَسُمْلا ةالص يف شائلا عز ذَقَو

 اق ةيآلا 7 يف مهن :هي عالا ناَتَعقَر اهنأ ىلَع اًعيِمَج اوُمَمَئاَو ،اماَمت

 اورت نأ مئاتج ركتَع تل ضرلا ىف متح الي » :ىتاغعتو كرابت لل
 :ءنلا] "4 ةركلا ١٠١[٨ يف براض 7 7 زقلا يسلا وه برضلاو

 ناَيبَو ءارْضَق رفسلا ةالص ىلَص رفسلا مشا بجي ثيح قفاسش ضرألا ٢7

 نآ غم منفخ ت ةزَنَصلا لم اصن ا مل نأ م حاتم >> هلك » ةلوق ؛دارغلا لع لذن
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 ني اورصق

 ةالضلا نأ سانلا ناهج نظي نأ امنغ يِضَحَف .نيتعكر اَهتيَلَص رلؤألا ماع تثيآز نش نيتعكر ٠

 ٤٢٧٧(. مقر )0٥١٨/٢\ قاززلا دبع هجج ةجرخ . ۔«ىئمب اَهاَفؤَأ ناك امنإ ؛ناَعكَ

 .ة؛جيِرْخَت قبس )١(
 .ثالئلا ختتلا نم خحبجضنتلا «ناَتَعَكَر» : :لضألا ين (٢)

 :مق ج ؤب :يف (٣)

 أ اورفك نلأ مكنيف نآ هآ مغفخ نإ ةوسلا َنِم اوصع ن نآ ا انج ركتتَع ريلك : تال ق م مبََط ادي » اهشنو (٤)

 انث م 1 )2
 انيم اكُدَع رت ارثا ت رفَك



 77 ان يويسلا رصتخم ".

 يبزحلا ال ؤُهَو .يفؤّحْلا عم زضقلا نوكي امن اذهف 64 اورت تيا مكتيق
 ْمُمَل َتَمَمَأَت مهف ا :ىلاعت هعيؤقل اكلَد ىلع دي ةيآلا وآ
 نأو يبزحلا يف رقلا نأ ىلع لذي .ةيآلا رام ىنإ 'ا٢٠١ :هنا 4 ةزعلا

 اهتيَبَق المُجُم اهضرف َلزَت ةالصلا نأو رصق ري ناتعكَر يه رقشلا ةالص
 رقلا ةاَلَصَو .رَضَحْلا ةالص م رفسلا ةالض""!إ[ةتمأ] تفَوَعَو ةلي هللا لوش

 هئب اه الؤَلَو ،'هيفؤَخْلا ةالصو ةعمجلا ةالضو ،نتشلاو ،ايغألا ةالص نم

 ضرف ة لأ نأ موق رَكَذَو .ليبس يلد ة ةقرغم ىلإ سانلل ناك ام ه هل هللا لوش

 رهظلا ةالص يف ديز ٍةَئيِدَمْلا ىلإ ةق هللا لوشر رَجاَه املق 5_ث)ناتَعَك ر ةالصلا

 يبقمْلل ٍتاَعَكَر عز ةدحاو لك ثزاَصَق ،ناَتَعكَر ةرخآلا ءايلا رصعلاو

 ال ؛برغمْلاَو رجلا ةالص الإ راسفلي اهلاحب تكرت ىلوألا ةالصلا نأكو

 ةالص نأ ةيآلاب م متخي يزلا .رفَسلا يف الو رَضَحْلا يف يف ةدايز الو امهيف صف

 نب َرَمُع لأس الجر نا ةيآلا نم مُدَقَ ام عم تخت زضَق رفاتشلا

 ةللاو نملا يف ةالصلا زضق زاج مل .نينيؤغل زيمأ اي ؛َلاَقَق "هط باطخلا

 نن زمغ لاقف ء اورَعك ذلأ مكَتيفي نآ فخ خ نإ :لوي ىَاَعَتَو كرابت

 كلد نع ةق هللا لوشر ثلأسَق ؛ةنم تبجع ر ث زجع زق :ارو باطحلا

  

 ًاوذُعأيلَو كتمم مهتي ةكيآط متلق ةرتسلا مهت َتنَتأت ميف تنك اةإو» :ةلماك اهطنز ءاسنلا ()
 كلع وأ يت كتين تات ماوت نع تون ز ارزتك يلأ ةو مهعيتلو مذ اودلو َكَمَ او اس ل :: ةَتبآط ِتآتلو مهآر نم اونوكيل اودَجَ اق مهتحت
 ةكتحيشاومتت اَوُعَسَت نآ حيصرمت رت متنك ؤآ رظَت نت ىآ امكي ةاكنإ مكتتَع عا اتججالو ةدحو هلت
 .4 اهتدع مرهكن دع ةقلاةي مكرد اوُذُمَ

 (٢) :نم ةدايز ب٤ج.

 .بزحلا ج "ب :يف )٣(
 .ثالثلا خشلا نم حيجضلاو ؛نيتعفَ» : .لضألا يف )٤(
 .ج ٤ب نيم ةطقاس «ةَيِضزتلا» )٥()



 )٦( راشفلا ةالص ك :بان ١٦١

 _- ٦ہرم
 ذه يق .‘‘ةتقَدَص اولباق َنينبؤملا ىّلَع اهب هنلا قدصت ةَقَدَص» :لاق

 يف ىلص نمف ؛ناَتَعْكَر "!رقشلا ةالص نأ ىّلَع مهِقاَقَئا ىلَع نُذَي ام رابخألا

 لوقل ذاسق ايب اميفو ،'لدبلا هيَلَعَو ةئُسلاو باتكلا تفاخ ذقَق ؤامعبزأ هرفس

 ازا رفاسملل زاجأ نم

 )١( ةالصلا زيف ناك نم بات ،ةبيش يبآ ننا هجَرْخَأ )٢٠٣/٢. مقر ٨١٥٩(. ذقخأو )١ ٦٥٢.

 مقر ١٧٤( اهرضقز نيرفاسملا ةالض باب ؛نيرفاسُملا ةالص باتك عنمو )٠٤٧٨/١ مقز

 ٦ رفاسملا ةالص بات :ةالصلا باتك دؤاد وبأو ) 0٢/٦٢مقز ١١٩٩(( باتك :يذمرتلاو

 رييفثلا )٣٠٩/٤ :مقر ٥٠٢٥(. ريصفت بات يناصنلاز .حيجض نمح ثيدح :لاقو

 رقشلا يفف ةالصلا )١١٦/٣، مقر ١٤٣٣(( ريفت بات :ةالصلا ةماقإ باتك اةَجاَم نباو

 رقشلا يف ةالصلا )٣٣٩/١ مقر ١٠٦٥( لأس الجر نأ :دجاو ظفلب كيام غيبزلا ىؤزَو

 يف رضحلا ةالص فوملا ةالض دجن ائإ ؛نمخؤلادبع ابأ اي :هل لاقف رمغ نب ةفلا دبع

 يجأ ننا اي :ركلام ذنعو اذه اي» :رمع نب هللا ذبَع هل لاقف ! رقشلا ةالص ذجن الق نآزملا -

 عيبزلا ذنشش :رَظْن) .ءلَعفي هاتيأز امك لعفت امنإو ايش مغن الو اذمَحُم انيلإ ثعب ذق ةثلا نإ

 ۔)٨٢/١ :مقر ١٨٧(( ۔ ينلا ىتخي ةياور أطوملا )١٤٥/١ :مقر ٢٣٤((.

 .هرفاتملا» ج ؤب :يف )٢(

 نعف ارمع ناو رمعو سابع نباو .دوغشم ناك نه ةباحصلا نم ددع بهذم وه اذه )٢(
 مقز )٥٦١١/٦. وقاززلا بع هجرخأ ءالضصلا اغأ امعز رفشلا يف ىلَص نق» :لاق دوست نا

 ريع وبأ هجرخأ ءرقق ذقف ةئشلا كرت نق ناتعكر رقشلا ةالص» :لاق زمغ ننا نغو ٤٤٦(

 ججأ .هرضخلا يف رفمْلاق رفشلا يف ةالصلا متملا» : :لاق رنوه يبأ ئ نغ )١٨٦/٧١(.

 ٦٦٠٥(. مقز )٩٦/٤ ١ ئمَنذلاؤ ديعس ن رمغ ١١٥٣ ةمَجزَت ۔.٢/٢٦١) ئيلنفغلا

 رقشلا ةالَض» :لاق زمغ نعو ٧٥٦( مقر )٤٤٣/١. ةيهاتتمْلا للملا يي يزؤَجْلا او

 ناتي ىلع رض ريَع ني مامت ناتف رطفلا لصو ناتعكر ىحصلا لضو زاتعقز
 )٢٧/١، دمخأو ١٢٦(( مقز س٠٢ص) ىئيييايطلا هَجَرْخأ .«ىرتفا نم باخ ذقؤ ةت دمحم

 ىلغي وبأز ١٠٦٤(( مقر )٣٣٨/١ ةجام نباو ١٤٢٠(6 مقر ۔٣/١١١) يناتئلاق ٢٥٧( مقز

 ٢٧٨٢(٨ مقر )٢٢/٧١ نابح ناو ١٤٢٥( مقر )٣٤٠/٦ ةميزخ نباو .(٢؟١٤ مقر )٠٧٧١!

 .حيجض ةذاش :لاقو ٢٦٩( مقر )٣٨٧/١ ءايضلاو )١٨٧/٧(، ةيلجلا يف ريع وأو
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 انلم

 ."باوتلا مظعأ مالسإلا نتش ءايحإ يف "انلا اهئامأ ةنس يه غملا

 ىون ادإ ؛'ورخآ ؤأ تفلا لوآ يف نيتالسلا عمجي أ رئاشلا رفاسف
 ةئرَضح ادإ َناَك هنأ ةلتت هللا لوشر نع يوز امل ،ىتوألا روضح ذنع عمجلا

 رخأ تقولا لبق لحتزا لحر اق .يلصا ىح لحز مل زا وهو ةالصلا
 غمْجَيَو رقشلا يف رف ناك هنأ يوز ذقو «"امهيَب عمجو ةرخآلا ىإ ىلوألا

  

 برغملا نيت رفشلا يف نيتالضلا نيب غمجي لق هللا لوشز اق» :لاق سابع نبا نع )١(

 مقز )٢٤٠/١، ةجام ناو ١٨٧٤( مقز" )0٦١٧/١ ذم :هجرخأ .رضلا رهظلاو ءانماو

 ١١٣٢٦(. مقر )0١٤٩/١١. يناربطلا ٤٤٠٤(. مقر )٥٤٨/٢. قاززلا دبعو ٩

 .ءهرخآ يف » د :يفو 6«ورجخآز» ج ب :يف )٢(
 ة ليبنلا ناق» :لاق ط كيام نبب سنآ ن نع :ةالصلا ريفت ة باون ,باتك يف يراخبلا ىََر )٣(

 تا اًدإَق ؤامهنِيَت غ غتجي مث . .رضلا تقق ىإ رهظلا رغأ شغلا م غيت د نأ ليف لَحتزا اذإ

 ذأ لبق لختزا اذإ رضقلا ىنإ رهظلا زغؤُي ا يراخبلا خيجص .سي مث أ زهظلا ىلص
 زاوج باب :نيرفاسملا ةالص باتك يف ميش هجرخأ ١٠٦٠) :مقز )٣٧٤/١ شغلا م غيرت

 مكربخأ الأ :ناق سابع نبا نعو ١٦٥٩(. :مقر )١٥٠/٢ رقشلا يف نيتاللا نيت مئَجْلا

 رهظلا نيب عمج هلزنم يف سمشلا تا اذإ ناك : رفشلا يف ةه هللا لوشز ة ةالص نع

 نيب عمجف لزن ؤصقلا تنا اذإ ىئَح زاس هلزنم يف هل غزت م اذإف قز ن بق رضلا
 = نجت مل اق ؤ.ءاميْلا نيبو اهتيب غ 3 برفَقلا تناخ اذإق كرصق رهظلا



 )٦٢( رقشلا يض عفجلا ةالص رك يف :بان . ١٦٢

 ةالصلا عمَج ذق هنأو "برغملاو ءامصلا نيتالصلا عمج ذق هنأو .راس ا
 ۔ ر.۔ ۔ )٤(,

 ٍةزاَجِإ ىّلَع ةمألا قاَقَئاَو و 6تاقرَع يف عَممَجَو . ىئم يو . كوبت ةوزغ ي

 يف «بقاززلاذبع ةجرخآ» امهنيب عمجف لزن ُءاشيلا تتاح ادإ ىئَح ؤب هلزنم يف هل =

 ءامَلُعْلا فالتخا الصفم ردشز نا لوقي دهتجملا ةنادب يفو ٤٠٥ ٤(. مقز )٤٨/٦ ٥. هفنصم

 قينالا عق ىلص ىلوألا الصلا روت ن زايبخالا ىأر نم مهنمق» ؛عفَجْلا ةزوش يف
 م هني كلاق نع نيتياؤزلا ىتدخإ يهو زاج ىتوألا تقو ؤ ين اق اعمج ذإ

 بهذم زهو 6رئألا زسكغت ؤ ىلوألا تفو ىإ ةرخآلا عذقي نأ يبغأ ؛نيرهألا نيت ىؤش
 ناك امنإف 6ةنع مباقلا ننا ةناب ىئوألاؤ ؛ركيات نع ةيدملا لهآ 4 ةياور يهو ،ئمفاشلا

 دهتجملا نانب «سنآ ثيدح ني ثباثلا هنآل عمجلا ني غوئلا اذه ركياق دنع زاييغالا

 ۔(١/٦٤١) ديصقلا ةياهن

 ال ةليل ةرشع ننامَن ةكمب هل يبنلا ةماقإ ثيدح هيلع لد رقشلا يف ةماقإلا اتنأ دارفإلا

 ىقز ذقن ريشلا يف دج اذإ هقن يبنلا غفج اشآ .هجيرخت قبس امك نيتَعَقَر الإ يلص
 هب ج اذإ ءاتلاو وبرلا ن نيب غمْجَت ةت ىئبئلا ناَك» :لاق هيبأ نَع رلاع ن نَع ىراخبلا

 رهطلا ةالص ني غمخَ ةي للا لوسر ناك» :لاق اهثؤ سابع نبا نع يك ىؤرو ٬هؤيشلا

 نيب رقشلا يف مغلا باب :ةالصلا ريصقت ة باوبأ باتك "يراخبلا خ حيجض هرشقلا
 ١٠٥٥(. :مقر )٣٧٣/١ ءايلاو بوففْلا

 .ىرخألا ثالثلا !مينلا ي يف ةذوجلؤم ثتيل ءءءامشيلاو برغملا نيتاللا عمج ذق ةئأو» )٢(

 ٍةوْزَغ يف اهرَقاَص ةرفس يف ةالصلا نيب عمج ةي هللا لوشَر نأ :سابع نا نع ملس ىَوَر ()

 هلمح ام ؛سابغ نئال ث :ديمس لاق .ءاملاو برغملاو رضقْلاؤ رهظلا ننب عمجف كوبت

 مغجْلا باب :نيرفاَسُمْلا ةالض باك لم حيجض .تش .ةتمأ ج جرخ ال نأ ةازأ :لاق ؟لَد ىلع

 نب عفجلا يف ملشش ذنع ثيداخألاو ٦٤ :مقر )١١/٦ رضحلا يف نيتالسلا ني

 .هط لبج نب ذاعم قؤط نم اضيأ ثدرَو كوبت ةوزَع يف نيتالصلا
 .ىئم يف عمَج ةلت نيبلا نأ ىلع لذي ام ذجأ مل )٤(
 رهظلا نيب عم;ج هنأ الإ ءاهجفؤبل الإ طق ةالص ىلص ة ىبنلا ثيأز ام» :لاق دوغشم نا نع )٥(

 ةهججرخأ .ءاهيف لبق نيمؤي رجَقْلا ىلصو .عمجب ة :ءاشعلاو وغمْلاو ةفرعب رضقلاو

 قئلا يف نيتاللا نب عمَجْلاَو رضحلا ةالص يي نم بات :ةالصلا باتك إيقاززلا دبع
 .( ٤٤٦٢٠ مقر )١/٢ ٥.
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 17 ات يويسبلا رصتخم ١٦٤

 ضخة اذه مهعامجإ يفو .ىئِمَو 3 'مفجبَو ةفلدزملا ج عفجلا
 هب نملو ءةضاَحَتْسُمْلاَو رفاسملل عمجلا اوزاَجَأ ذقَو .عمجلا لطأ نم

 يفو ةمَمْلا لاحي ليقتلا ضيرملاو نوُطنملاو ،اهشذ اري ر ال ةيذؤم 7
 ءاهقفلا زاجأ ذ اق هنك "اهف ،ثقؤلا ىمع ادإ باحشلا يفو .ريملا مولا

 ,دجاج ريَع وهو اهتاَقأ يف '[ةالصلا] ينضملا ىلص ؤ ."اهيف عمجلا

 اًإَق ،هل ارئاَج "تاك كيد َلَعَق نم طخي اڵلَو ؤ عاقلا ه ِذَه يف ف فج

 رقشلا ةالص ضرقلا نل ؛ضرزَقَو ة ةئشب ذأ َذَق ." دحأو ؤ عمج

 ىف يف غفَجْلا ةنسلاو

 نا لاق .عمج اهشفت يه ةفلدزملا نال خاشلا ني أطخ هلعلو خلا ميمجم يف اًذَكَه ()

 تقو يف رصقلاو رهظلا نيت ب عمجلا نأ ىلغ اوعمجأ : .عامجإلا اذه ةناك نأ يفرش

 .اضيأ ةش ءايلا تفق يف اضيأ ٍةَلَدزمْلاب ءاتيلا برقلا نيبو ةش ةفرعب ا

 يف مهنيب و فالتخا ىلع ؤرهمُجْلا هزاجأف نئاكملا نێه ريغ يف عفَجْلا يف ف اوفلتخاو

 ناذي «رقالطإي ةئاحضأو ةقينح وبآ ةعنمو وجن ال يتلا نم اهيف روُجَ يتا عضضاؤقلا
 ؤم امنإف .عامجإلا اذه يف ةلخاد ىتم تسيل 6(١/٤٤١/٥٤١)۔ديتففلا ةياهن دهتجملا

 يف عمجلا بابختشا مدع نيرخأتملا ذنع يأزلا رقشا دقو يرقلا يف رنامغ لمأ بَمذَم

 .ةلق هللا لوشزب ةاذيفا ىنم
 نم ثبنملاو ءاذه نك يفؤ» :د يفو هلك اذه يفز» :ج ؤب يفز هُلُك ام .لضألا يف (٢)

 .ايوغل ل لضفألا ةئأل (ه)
 قَنلاشلا رادغلا باحصأ خ نم راشفلا ريع اهتاتئإق يناسفن تايمتؤلا رضق اه لَمْشَي )٣(

 مامإلا لوقي باو تقو يف تائماتؤلا نيب غغجلا هل ل زاج عفجلا هل خب زذغ هل نت لكو

 ريغو نونلاو ؤ غلبقني مل يذلا برجلاو ٥سلشلا با اماف يفؤد : :ئملاشلا

 نمخزلاردبع نب ةمل وبأو زمغ ناك .رطملا لجأل ازيثك غم ةباحصلا تناكو .يذ

 .املا بيرغتلا نب عمْجُي نأ زيليم م مزَي ناك اذإ ةئشلا ني : :نولوقيو هنولعفي رمع نباو

 .(٥/٠٠٥)_۔ جرافلا . .«ملعأ هل هللا رضعْلاو رهظلا 7

 .ثالثلا علا نم لامكلاو .لضألا ن ني ةطقاس )٤(

 .ءَكِلَذ ناك : .ثالثلا عللا ةيهب ب يف (٥)

  



 ٦٦٥ رقشلا ي مغَجلا ةالض رك يف :باب ا٢)
 _- ؟يرع

 هدلب نارمع زواج نإف "نيَحَسزَقْلا ذح نم جرح اذإ عمجي نأ رفاسملل
 مُت عمج عمجج ولو ،دَلب نارمع َلُحذَي نأ ىلإ عمجلا هل زئاج يلك .عمجي نأ هلف

 :, :7 :هاتخأ هب مآ يزا 5'"ئئيشش 7 ال ىتوألا تقو يف ُهَدَلَب َلَخَد

 غمْجَي م ىئوألا تف و يف لوألاب عمطي ناك ادإ هدلب ديري زفاشش اج
 رخأو ،ىڵوألا ىلص ىلوألا تز تق فاخي َناَك نإو ثبلا يف لصي ىح
 ."هأب الف عمج ذإو ،ودَلَب يف اَهيَلَصُي ىنح ةرخآلا ةالص

 ةازأق "[نلصي مت ةالصلا ترضح ذقو هدلب نم جر{خ ادإ ؤفاسفلاو]

 رفئلا ذخ يف وغل ءارم ويك رمع تئاب رقت ةنا يهو .ةيضابإلا بهذت ومه اذه )١(
 :تيام ةسمخ

 بسنأ ن _ كلام لؤق ؤُهَو ةالصلا رصقت نأ هلق ؤب ةَعبزَأ ة ةريِيتص رفاتشلا نأ :اَهذَحَا

 .قاحسإو لبنح نبا ياشلاو

 ركذي مو .نمؤي هرفس يف ةالصلا زيف هنأ :وهو يرهزلاو يرصبلا نتخحلا لؤق اهينات
 .لايشألا

 .مات ر ةريم يف ةالصلا رصقت نأ :اهلاو

 لاقو .نيحلا ناز ةفينح وبآق يرؤُلا لوق ومو ،َرَصق انال قاس ن نم ة . :اهغباَرَو
 .مادقألا يش .7 لبإلا رضي تي اَهَكلاَيلَو مايأ ة ةنال :ةفينح وبأ

 زغ ةفحت كلذ .خارف ةشف نيبو ةنيب ام ؤىصقن ا 7 يجعازألا نزق :اهشياخَ

 ةئاع نَعَو هنغ رذنملا نا هاكح مات ري ةزييت ؤ٫يصقَي هنأ وهو :زخآ لؤق هنع يوو .اليم

 .ذخأت هبو : :لاقو .اَمْلُعْلا

 ريدفت ريغ نم ذغ ؤ رق رفوُخَم رفس لُك يف زفي هنأ وهو ،رهاظلا لهأ لوق :اهشداسو
 ٨(٢؟٦/٤٤)۔ ىلخفلا (١/٧٦١)۔ دهتجملا ةيادب )٤٦١/٥( يراغملا :زظنئ) .ةفاسم

 ۔((٩١!٤) ليبقلا ءاقشو ليلا خزش

 .شيش هلي ملو ىلص ذق ناك» ؛ةدايز ثالئلا خسنلا ةيقب يف )٢(

 ۔«زسأب الف اهالص نإؤ» :ةدايز ج 6©ب يف )٣(
 يبب يف ةالصلا ترضح اذإ مج رفاتملاز» :ةغيصلا هذهب لضألا يف ث ةرابملا هذه )٤(

 .ثالثلا خضلا ةيقب نم خيجشصتلاو «...لَصُي مل جرخ ق



 يويسبلا رصتخم 0٦٦
 ٢٨ہرف

 ثأق ؛هجوؤحخ لبق رضح ذ تقولا َناَكَو ٨يَِلَب نارمع ني جرخ ذقَو ةالصلا

 نأ ه أ الو ميقملا ةالص ردنبلا يف هنمز امَك ةالصلا كت يلصي نأ

 ىنح لبلا يف ةنم ذق ذمو اهَرُحَوُي نأ هل ثحأ الو ناكملا اه يف عمجت
 يلصي نأو عمجي نأ ة زاجأ ذق نم ِءاَهَقْفلا نمو عمجَيَو ثفولا توفي

 ىلوألا يلس عؤق لاقو لبلا يف ىلوألا ترضح ؤ "رفاسملا ةالص
 نكلو ،ناَكَمْلا اذه يف عمجي الأ يراتخاو ،ارْضَق ةيزانلا اهتإ عمج ُمَمْجََو امامت

 ىلإ ةرخآلا رخؤيو ىبيلا ةلص لبلا يف ةنمي امك اهيفو يف ن زرلا يلَصُ
 يف ةالصلا رضحتو هرقَس ني مدق يلاو .رفاسملا ةالص اهيل و اهتقو

 اهالص ةالصلا تقو يف َدَلبلا لخد نإَق ؛َدَلبْلا لَخَد ىئَح لصي 7 رقشلا

 ؛ثقولا تاق ذقَو دلبلا لَخَد ىئَح رقشلا يف لَصُي مل نو ،'"ميقمْلا ةالص

 .ثقولا تاق ىتح ةالصلا رت اذه نل ةرافكلا نم ع رمآ الف

 ذَقَف ةالصلا تقو يف املا َدَجَو م مث ِ ة ِاَمْلا ردَع ذئع ديمسلاب ىلص نم نمَو

 يف املا َناَك أ ًءامْلا بلطت مل نوكت نا ألإ ؛هنَلَع ةداعإ اًلَو ةئالض ثزاَج

 زياج .ةالصلاو ءوشؤلا هيذَعَ ؛امناپ ميلع مث ديمضلاب ىلصف نم ابيرق وأ هلخ
 ىح هيلع كيد لواطت ؤلَو ،ةاملا دجي مات هبيطلا ديمسلاب يلصي نأ رفاسملل
 .يلصيف كيد رضخ ذأ الإ ةعامج الو ةعمج رفاسملا ىلع سيلو املا دجي

 مهتيب تالخ الو قاقئاب ةعامجلا يف ميقملا ةالصب يلصي نأ رفاسملل
 ؛يَد زجي م 'ارتخآلاو .رفاسملا تفلخ ميقلا ةالص يف مهنيب فاليخالاو

  

 ;زابيلا يف حلطصملا اذه يف لضألا عم قثت اهنكلو 6«رقشلا» :ظفل ىلع خسللا ةيقب قفنت )١(
 .هرفاسملا ةالص اهيلصي اهجفؤ ىإ ةرجخألا وغؤيو» :هلزن يف ةلاثلا

 .هدلبلا لخَد نإق» .ريغ نم (د) يفو الصلا ثفز رضح ذقؤ» :ج يف )٢(
 .«مُهنم زتفألاؤ» :د يفو "هنم ريثكلاؤ» :ج يفو مهنم زيثكلاق» : :ب يف )٣(



 )٦( رقشلا يج مفلا ةالص رك يف :باب : ١٦٧
 _- اي

 ةالص نم ضقنأ ةئالضو عطت ةئم ةعامجلاو ،هيَلَع ةعامج ال رفاسملا نل
 ةالص يأزلا اذه بحاص زجُي م اذه نيق ويدفلاب ىتوأ 'ميِقمْلاَو ميقملا

 ءاملا دجت ملو ديجصلاب ىلص اذإ زاملا .'هرفاسملا تلع 7

 تقثو يف املا دَجَو مث ةَساَجَن هب َناَك ؤ ضيحلاو و ةباَتَجْلا نم ":[لشفللا

 بلطت ملو ةنم ابيرق ة ءامْلا نوكي نأ الإ ؛هتالص يف هيَلَع ةداعإ ال ةالصلا

 همزلي هجول هبلع ثدسف ةالص ديمصلاب ىلص نم ُلُكَو .كيد يف انُْم ذف

 ءاملا ةرضحب اهداس رَكَذ مت د اضاخ ؤأ اضيرت ؤأ امميِقُم ؤأ ارفاسم ناك كاهد

 ""[رفاسش] وا . لكو .ى و ميت َامْلا ردج مل نو ءءوضؤلا كيذ دبأ

 ني اهدب همزلي ةالص ءوضؤلاب ىلصو لاوخألا ني ولاح يف ِءامْلل داو ؤأ

 ةارأؤ َكلَد ركد مت ۔۔'“[اضاَح أ اضيرم ؤ اميقم أ ارفاسم َنا] ۔ ياسن

 .يلصيو ُدعَصَتَنَو غمتَيتلا ةأَرْجَأ ؛ءامْلا ذجيي ال ومهَو لدبلا

 اهيلع ثحُحض ةمش يفز .«متألا : :ج يفق .«مثاللا» :ب يفو ،«مزالثلا» .لضألا يف )١(

 ه ةَغشلا يف يه يَذَكَو .نتمي امهاَنزَتخا يتلا يمه ىهو .«يقغلاؤ» : :جح ةمللا

 هيلع يا نال يفئصممْلا بحاص يدنكلا ركب وبأ لاق امك بغذتْلا يف اغامجِإ اده سيل )٢(

 اذه ىلعو 6هبلعو هيضق مامإلا ميدفت ناك اذإ يذ ؤيجيف يويسبلا امأ زاوجلا لَمَعْلا

 امامإ نوك نأ الإ كيد اوهرك ثيخ ءاضي ةيكلاملا هيلعو ةيضابإلا ني نامثع وآ لزقلا

 ةالص ةيلضفأ عم كد مهدنع زوجيف بهاذملا ةيقب امأ ةكم لمأب ةمي يبنلا ةالصب الضاف
 ذيئيح امهضرق نأل ؛تياوقلا يف راسملاب ميقملا ةالص ةئفنَحْلا عنم ذقَو ؤرفاسشلاي ميقملا

 نؤألا ثزجلا - يريسبلا نسحلا يبأ غماج ء(١/٧٤٤) ييخزشلل طونملا :رظني) .لتخم

 يمالشإلا ةقفلا )٦٢/٢( ث ۔ ليلغ رصتخم حزق 6(ه٤/٤) يزدلا بكؤَكْلا ء[١/٩٣٣]

 )٤٩٠/٦((. هئلدآ

 .حتلا ةيقب نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(
 .خملا ةيقب نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس ()

 .ثالثلا حتلا ةيقب نم لامكإلا .لضألا ن نم ًطقات نيتقوغمْلا نيت ام )٥(



 7 طم يويسبلا رصتخم ١٦٨

 ذق وه اذإَق ُهدَلَب لَحَدَف رَقَس يف نَتَعْكَر رقلا ةالص ؤفاشملا ىلص اذإو

 تف يف كلد ركذ ناك نإ ،لذَبلا همزَلو ةساجن وأ ةتياق ةالص ىلص

 تاف ذق َناَك نو 'همامتلاي دلبلا يف هيلع دسف يذلا ضزقلا ىلص ةالصلا

 اهديأ ؛رقشسلا ةالص ىلص اك ذقَ ةالصلا ةانق ركذ هدلب ىلإ لَخَدَو ثفوا

 تقولا ىف ف َرَكَذ اد ميقلا تيَذَكَو يدلب يف ناك ق ٍرَقثلا ةالص تقولا دعب

 "هبلع ثَدسَق يتا ةالصلا تلت ند تقولا تؤق دعبو ضرق لدني]

 لدأ مايقلا ىلَع زدفي وهو ي رَكَذَف ةيساق ةالص اذاق ىلص نم َكيَذَكَو
 ني مايقلا ىلَع ؤيقَي ال وهو هتالص اق رك مت امئاق ىلص نم كمايق كيذ
 اسفن ةللا فلكي الو ةنكمأ امك ادعاق يد لذبأ ةنيفسلا يف ؤ ة ةلِع ؤ ضرت

 .دادسلاو قيفوتلا ةلأنتو اهعسؤ الإ

  

 يفز .مامتلاب دلبلا يف ىلصو كئالص ثدتن ذقز هيلع يزلا ضرفلا ىلص» ج "ب يف )١(
 .امنب ثَدسَق ذقؤ» : .ةدايز ةرابعلا رخآ يف (د)

 يتلا ةالصلا نبي مث تقولا توق دغب هضرف يذؤي» : .لضألا ين زو نيتقولا [ نيب اه )٢(

 . .ثالثلا عمشلا ة ةقب نم حيجضلاز «ثدتَ

 .«ةاشؤلاق َقيِفؤئلا» :د يفؤ .هداشزلل نينزئلا» :ج ؤب يف (٣)



(٢٨( 
 نينذيعلا ةالص ركذ يف :بابب

  

 رتو ،اهيف بُغَرُمَو ؛ةياقكلا ىلَع اهب لومعم ةت نيديلا الصو
 ُبَحَتسئَو "نايبصلاو ديبعلاو غاسنلا زؤبَتَو كيد ةنكمأ نميل سابللا لضفأب

 نميل ةليضف يهو ،َكلَد "يف نايبصلا الَو دييعلا ىلع مزال ريغ ني كيذ
 نئركتو ه ىقرت نَم حأ دَق» :رطفلا ةالص يف ىلاعتو كرابت ةنلا لاق .اهقزؤ
 ئ ،رطفلا 'اقاكَر جارخإ يف نيجيلفم مهَلَعَجَف ٠٤. ١٥[ :ىلعالا 4 صق وير
 كبرل َلَصَم » :ىلاعتو ةراجت ةا لاق ىحضألا ةالص تيّذَكَو ،ةالْصلا
 ات نيتيآلا نتم نإ :ليقو .رخنلا َلئَق ةالصلا مق ٢[ :رثوكلا] «و
 :ىلاعت هللا لؤقل ديملا مؤي ريبكتلاب زمؤْيَو .نيملا ةلص يف
 ٨[٨١ه٥ :ةرتبلا] "4 مكنَدَح ام رلَع هتنأ اورك كو ةدملا : ح كو ط

 ٢٠٢[ :ةرقبلا] '4 ِتالودَمَت مايأ ض هلآ اوزركحنآو» :ىتات ةنا لاق ذقَ

 .هيد يف زوزبلا» :ةدايز ثالئلا ختشلا ةيقب يف )١(

 .«ةَقَدَص» :ثالئلا علا ةيقب يف )٢(

 .ه ےوزگنت مكََمََو» :اهئامتَو )٣(
 ملت نتو هع منإ الت وتيف لَجَمَت نمق رودنم ماكيآ هف هللا اورگنذآو» :ةلماك اهطنو )٤(

 ء 2 م ٨ حإ 42 ) »- -
 .4 ةرت هنب مظت اونكغاو ةق ارغتاَو عا يتي بتع علق د

+



 رت د يمسلا رصتخم ١٧٠

 ةيؤر نع ريبكتلا ُتَحَتشْئَو .[؟٩۔٧٢ .جحلا) "!4 تتوُلَسَت ماَيأ ف» :نافو

 مؤي يف اضيأ زييكْتلاَو ةالصلا ىنإ جوؤُخلا دنع رطلا مؤت أرط ,لاله
 مايأ رييختلا نل ،بَحَت ش امم اذهف ؛قيرشنلا مايأو .حألا دنعو ،خْننا

 ْغهْنَلَعَو اوجَرَح ديعلا ةالص ىنإ سانلا جرخ اق .ةليِضَفَو ةش ,قيرشتلا

 7 مُهَمَلَعَأَو هني هنيد يف مهلضفا اوُهَذَقْيْلَق ةالصلا اوذارأ اًدإَق شاقلا ه

 تتاك ةالصلا ىضق اذإف مهتالص ىقزأ كيَد ىفلا باتكل مرفأو تت ةي هيبن

 .لا ىت بغزلا ةبطخلا
 هلبقلا لبقتساو اق ةالصلل مامإلا اق اًِإَق .ةاَجْلا مؤي ىمسي رطفلا مؤيو

 نميل امامإ هلوشو هلل ةعاط ديملا ةالص ةئشي اذأ كيد ىونو ةالصلا ةازأو

 تات ال ربك نأ ةارأ نإق رخأو ةجَو مث كلد بَحَتشي ؤهتالصب هَقْلَع يلص

 اق مث ادَجَسَو عكَرَو ًارَقَو ذ ذامعَتشا مث اغ مارحإلا دغب عب رْبَك ًةريبُكَت '"ةَرْشَع

 ني ماق اف "ىرخأ ةريْكَتب عقو واف ربك ةارملا نم غرف اذ ار
 : ق ربك مَحْلا ك انبر ةدمح نمل هللا م عبس ا :لاق ةسأر عفَرَو عوكلا

 و 0ميلشتلاو تايجئلا دغب ةالص ثُمتَو ىضقو 6ةزيپكَني دجس

ح `
 

  

 ر ام لع يموثشَت رايأ ف رقت منت ازتكنيو ممت عتم ارئمتي » :اهن ()
 شريو هتكن رشقي ةك ٥ ةيل تلات ذم لآ ةت

 .ج نم خيجضنئلاؤ هرشع ةئالئب» ب يفز ..رشغ» : : يف )٢(
 .خملا ةيقب ٍةيِقَب نم ةطقاس اسأر فزو» (٣)

 )٤( .«ىرخأ» .ةناتز ب يف َ
 .ىتغملا يف تنلا ةثال .عسللا ةيب نم تبثملا ؛غلسئز» :لضألا يف )٥(

َ 
 ١) .ء...نيتعكزلا يف ةءارقلا امن » :ج ين

 ا &

  
 



 )٢٨( نيذيبئا ةالص ركذ ي :باب ١٦٧١

27 ٦ 

 دغب ربك ةريبكت "ةرشع ىذخإ ربكي نأ ةارأ نإ .ةالصلا يف ةروشؤ َدْمَحْلا
 ةءارقلا نم غرف ادف هأرق ماق مث دجسو عرو ارق مت اميس مارحإلا ةريبكت

 مارخإلا ةريبكت دغب ربك اغشي ربكي نأ دارأ نو هتافص ىضقو اشف زئك

 ىضق امع ربك ةءارقلا نم عرق ادف هارقو ماقو دجسو عَكَرَو رقو كابر
 عَكَرَو رق مث ءائبزأ مارخإلا ةريبكت دغب ربك اعبَ ربكي نأ دارأ نإو .ةالص

 ةالص يف اََهَف .هتالص نأو انات ربك ةءارقلا نم عق ادف ًرَقَق عاقو دَجَسَو

 .هَقلاَخ نق نو نامع لهأ "ولوق يف زياج وه امو .اغألا

 ريبكت الب نيتَعْفَر ىلص هتيب يف ؤأ هنخو ىلصف مامإلا عم لَصُي مل نم
 الف صقن ؤأ ريبكتلا يف مامإلا داز نإو .ءاَهقَقلا ضفخت لؤق ىلع ديملا ةالص

 ةدايزلا يف ضقنلا هيلع نإ :ليق ذقو ةش ديملا ةا نآل ؛هيَلَع ضقت
 يف هيلع ضفنت الو ناصفتلا يف ضقئلا هلع نإ :نوزرعآ َلاَقَو ناضصفنلاو

 .ٍةَداَيَزلا

 لاَقَو بعلا ىتنإ زوزبلا اوزخأ لاوزلا ةخ الإ لالهلاب اومل من اق
 ديملا ةالص نم ءيشب َيلَصعْلا مامإلا َقَبَس قبس اذإ .۔اوُمِلَع ىتَم ه وني :َنوَخآ

 يف اَهوَلَص ديجلا ةالص مهِنَلَع ثضقئا نإو ،هب هقبس ام لدبأ مامإلا مُلَس ا

 هدخ دحا ك يلصي ةغعامَج تقولا دغب دغب اَهوُلَصْي الَو ةعامج تفؤلا

 ةالصلا ىضق نأ دغب ركَد نإو ؛مهب مكل هرِيَع مذ مامإلا ةالص ثضقتنا نإف
 ةالص غّطقن ام ديملا ةالص عطقيو .هتالص مامإلا لدنأو .ندب مهيَلَع نكي مل
 .'ةّضيرَقْلا

 .ج نم خيجضئلاز ،هرْمَع ىدخإ» :د يفو ،ءزَشَع دَحَأ» :ب يفو ،َرْمَع دَحأ» :لضألا يف )١(

 ء...نم قحلا لهأ» ةدايز ج ؤب يف )٢(
 .«ضيازقلا تاوَلَص» د يف )٣(



)٢٩( 

 ىتضلا ةالض ركذ يف :باب

  

 , ٣ م ۔ ٤٠ 4 ِ ٤ ٠

 ناَتَعفَر اهلقأ ،'ةليِضَق ةالص يهو َنيِباؤألا ةالص يه ىحضلا ةالصو

 : ىلإ حفز َرذَق شمشلا غيت ةتوت امَدْئِع اهُتقَوَو لضفأ كِلَذ نم تقال

 :لواو ،اوئاَق ام ىَلَع لاصفلا تضيز اذإ كيد لضفأو راهنلا فتني

 يأ ةالصلا ىلإ ًالابقإق اطاَشَت دشأ "دنعلا هيف نوكي يذلا ثقولا كلذ لضفأ
 4 ِقاَرشإْلاَو ىشعلا نحي هَعَم لابن ارتس اًن» :ىناعت هللا لاق .تناك ةعاش رمسمءم م . _ رر وس۔ م .ي

 ةليَضفأ ىحصلا ةالصل نأ ثنئظ ام :لاق هنأ سابع نئا نع يوو ١٨[. :ص]
 1 : متح نس د . . . ُِ 4 ٦1 ٥ِ

 حتف مؤي ىلص ةنا ةق هللا لوشز نع يوز ذقؤ 3" ةيآلا هذه ىلع ثيتأ ىنح

ح
 

ح

 

٠ 
.=
 

  

 .ةليضفو ةئس يهز» :ثالئلا حستلا يف )١(

 لضفألا وهو .ثالثلا خسلا هيلع ثقفثا امي ثبنمناز «...ذبقلا نوكي نأ ىلإ» .لضألا يف )٢(
 .رفصملا دارش نع ريبعل

 ىحضلا ةالصب هرازفإل تبثش ني نيب عوضؤملا اذه يف اهز ساجع ننا نع ثاياؤزلا و تفلتخا )٣(

 ةناؤر يتأتف .ىحضلا الص م نؤخ ئناه مأب هناقل ةقيقح لضصقث تاياؤزلا زادمَو ؛بفات نيبو
 ال تاك سابع نا نأ ؛ةياؤزلا وفت .عرناه مأب ؛ هئاقل لالخ نم اهتيئشب ةغعانبفا تبش ريكحلا
 نا يريخآ _ ثراحلا نب هللا دبع _ اهل ثذفق !مناه أ ىلع :العأ ىئح ىحضلا يلصي

 ىحضلا ةالص ىلصف يتيت ب يف همي هللا لوشز لخد :ئناه أ تلاقف اهب انيتزبخأ امب سابغ
 ةالص ثفرغ امف ,نحللا نيت اه ثأزق ذقل :لوقي وهو ساجغع ننا جرخف .تاعكر نامَت
۔ )٥٩/٤ قارشإلا الص هذه :سابع نا َلاَق م مث 4 يرنإلاو ىلاب نحن َنَم» ةعاشلا الإ قارشإلا



 )١( ىشلا ةالص رك يف :بات ١٧٢

7 ٦ 
 ةعبتش ةنس ثزاصف ۔ يئم كشلا ۔ اعبز أ ؤ نَتَعْكَر '"[راهئلا ةوخض] ةكم

 .نيملاعلا بر هللا الإ اهملعي ال تاَجَرَد لضقلا نم يلَصفلِلو

 ,دانشإ يف نكل ٤( :مقر )١٩/٥ هنؤماز نا اضيأ اهجرخأ ةياؤزلا هذه ٦٨٧٣(. :مقز =
 ثيح !يناربطلا ةناب يف ىيميَهْلا اضيأ هفعض ثيدحلاو ،تفيوض ؤمهَو ؛ايز يبأ نب ديزت
 ،تيمض زمهو يلذهلا رن وئأ هيفو .طشلا يف يناربطلا هار ؛دياؤلا عمجم ي لاق

 ءاطع نَع ىرخأ ة ةئاؤر قازؤلا دبع رخأو ١١٣٠٥(. :مقر ١٧/٩١٢)۔ دناؤزلا غمجم

 :أرق ىئح يش ىحلا ة ةالص نم يفت يف لزي مل :سابع نا لاق :لاق يناضارخلا
 )٧٩/٣ ۔ قازؤلاردبغ فثصش ثفئصث «قارشإلاز ييغْلاب نخْبتُ هعم لابجلا انزرمغتؤ»

 ئأ لؤخألا ناميل نغ :يفثلا ىإ هجنت اضيأ ىرخأ ةياؤرب اهبعت ةثكل ٤٨٧٠(. :مقز

 نكلو نآزُقْلا يف ىحشلا ةالص لوقي سابغ نا نإ ؛سوؤاطل لوقي يناتاَرُحْلا ءاطع عيش
 اقالَض ات هللاو :سوؤاط لاق .4 نتنلا ةل ََحََبُي» رق مث .ضێاغ الإ اهيلع ضون ال
 ٤٨٧١(٨ :مقر )٧٩/٣ ۔ قازؤلادبغ فئصف) .تبلاب توت نأ الإ تام ىئَح سابع نا

 مأل نك ذإ :لاقف سابع نئا هب ثذحَف :لاق ثراحلا نن هللادبع نع يديمحلا جرخأ
 .قارشإلا ةالض هذهف قارشإلا ةالص يأ :لوأف « يارنإلاي ىنملا نحي » ةيآلا هذه ىلع

 اهيفن قئارطو تاناؤزلا دص يف بارليضإلا اَهَو ٢٥٣(. مقر ٢ ٠١ يديمُحْلا ذنشش

 ` © .اه سابع ننا ياز يف ىحضلا ةالص ةينشب ةئينأمط يليغ ال اهنابنإق

 .خملا ةبقب نيم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(



(٤٠( 
 رمقلاو سفشلا فوشك ةالص ركذ يف :باب

 دا

 7 :ل 2.3
     نل

 :سانلا َلاَقَق ،ميهارنِإ تؤمم موي تقَسَكْلا زسفشلا نأ ةي لوشزلا نع يوو

 رزيتعقَر ىلو ماقف ه للا لوز ي بق :ميهاربإ تؤعل فلا تيي
 دمَحَف سانلا بطح "ةالصلا ىضق املَق ةءارقلاو ماتلا امهيف َلاَطأَو ،ةعامَج

 ال ل تايآ نيم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ ُساَنل اهيأ اي» :لاق مت بيَلَع ىئئأو ٣

 اولصف يد يأر اق تابح يذب ركذ نكو ،هقلَخ نم ل ناقيقني
 ىتغم 6ه'"تفتمكنا امهيأ نشم يلجني نأ ىإ "هنإ اوبَغزاو ةللا اوغذاق

  

 :طقن ثاقئلا غتشلا هيلع ثقفتا ام تابنإ انيآز ذقؤ ءهةالضلا زيق زآ» :ةدايز ِلضألا يف )١(

 .ةداحلا هذه يف يروزملا نياو يذئا ىئغملا وه كيذ
 .ڵةللا اوغذاق» ريغ نم طقف ...هللا ىنإ اوبغزاؤ» ثالثلا خسثلا يف )٢(

 بثك يف امك ةياؤزلا ىنإ ترف اهنكل د ٥ج 6ب :نم ؛انثبثأ امو ءامهئاَقشُ» : .لضألا يف )٢(

 .حاحصلا

 ننا نع طتؤألا يف رذنملا نئاو جيجض يف ةميزع زنا ذنج الإ فلؤملا ظفل ذأ مل ()
 تؤميل تقَسَكنا امنإ :الا لاقف ةلت هللا لوشز دهع يف سمشلا تنتقنا :لاق دوعق

 اذف هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا ن» : :اق اثلا ت بطخف ه هللا لوشز ماقف . .ميهازنإ

 مث :لاق .تتسمنا امهيأ فوشك يلجني ىئح اولض اوحبس اوزبكَو ةللا اوذمخاف كيذ متيأر

 ىلع ةبطُخْلا بات ،ةالصلا بات ةميزخ نبا حيجض . ىلصف هت هللا لوشز لت

 ۔ .يلَجْنَي نأ ىت فوشكلا ذنع ةالصلا عم ريكلا ريبخلاو حيبشلاب رضلا ربنملا



 )٠!( رمقلاو سفشلا فوشك ةالص ركد ي هباب . ١٧٥

 7 يرك
 امهيلك نإ :لاق نم مهنمف ءكلَد يف سالا تتا .هبيعب ذاتسإلا يل ةياؤزلا
 .ا"ةغامج شهشلاؤ ىدارف رَمَقْلا : :موق ناو ةقعامَج ىلص

 ىيناتلألا قلع ذقو (؟٩١٨ :مقز ٨/٥٦٤)۔ رذنلا نبال طشلا ١٢٧١(« :مقر )٣٠٩/٢ ه

 .يراخبلا هجَرْخأ امك ؤخآ ظفل ثيدحلل ةرو .يمض هدانسإ :هلقي ةميَزُخ ننا ةياؤر ىلع

 باك 6 لئئانئلاؤ ٩٩٢(. مقز )١ ٢٥٣. ؛ٍَمقْلا فوشك يفن ة ةالصلا بات : :فوشكلا باتك

 :ةالصلا باي ؛فئيلاتطلاو ١٥٠٦(. مقر )١٥٩٦/٣. فوشكلا ةالص نم غؤت باب :فوشكلا
 ٍةَقِص باب ؛نێذيملا باتك شلينطئزالاو ء(٦١٧ :مقر )١٤٨/١ ناتعكر فوشكلا ةالص :باب

 ؛شفشلا تقتقنا :لاق ؤ ةركب يبأ قيرط نم مهريغو ٨( :مقز )٦٤/٢ فوشلا ةالض

 ,دجنملا ىلإ ىهتنا ىئح ءار ؤي جرخف ةم يبنلا دهغ ىلع شفشلا تقحخ» :ظفل يف
 نم ناتيآ رمَقْلاَو زُشلا نه :لاقف شهلا تّلجناف نيتعكر مهب ىلصف هيلإ سائلا بات

 تين ىئَح ارغذا اولصف كلد ناك اذإف بحأ تؤمي ناق سخ ال امهنإ ،للا تايآ

 ن ةزيملا ارمع نناق 6هلادبع ن رباجو دوعن نتا قيرط نم ةَرَو ثيردخلاؤ .«مكِب ام

 .انجرخ ام ةيافك اهي ةلاحإلا انكرت ذقو ؤدهز ةريره يبأو إةبغش

 ؛اكخ امك نامع لهأ ني انباحضأ ذنج الإ ةعامج سقشلا فوسك ةالص يف افالخ ذأ : ١)
 زبلادبغ نا هاكح امك ةعامج اهتالص بابختسا ىلع ةعمجش ةمألا نإف الإو هنت فلؤملا
 ماتإلا هاكح ام ث الق اذه ىلعو رشز ناو ةماق اق ا يزخ نباو رذنملا ناق

 بهذف :رعقلا فوشك يف اوفلتخا امْنَِق .ىتارُن اهتالَصب لاق هئأ ئ نم ةفينح ييأ نع يملاثلا

 لاق هبو "سلا وفوش يف ىلصي ام وخت ىّلَعَو ؛ةَغامَج يف هل ىلصي هنأ ىلإ ئمفاشلا
 لق ومو شرقلا فوشت يف ثيدحلا لهأ زاسؤ يربطلاو رؤئ وبأو قاحضإق دؤاد دمخأ
 يف هل ىلصي ال هئأ ىلإ ردغت نب ثيللا ةقيبح رثأو يلام بهذو .ءاطغو ميهارنإق نسحلا

 ,جشز نبا لاق .ةلفائلا تاولصلا رئاسك نيتعكر اًداذفآ هل اتلا يلص نآ اوبَحتاو ،ةعامَج

 ال هللا تايآ نيم ناتيآ رعقلا سمشلا لزه :ال هلؤق موهفت روهفت ه يف مهئاليخا : :مهفالتخا ببسو

 كب ات فتكي ىّنَح اوُلَصَو ةللا اوغذاق امُهوُم وئتنَأَر ق هتايحل الو , دحا تؤقيل ناقسخي

 6اجاو ىنع امهيف ةالصلاب رمألا [ نم انُهاَه مهف نَمَق .ملششو ىراخبلا ه هجوخ .هاوتَّدَصَتَو

 نم مهف نم .ةعامج يف اهيف ةالصلا ىأر ؛سمشلا فوشك يف اَهَلَعَف يتلا ةفصلا يهو
 :لاق هناز ةرثك عق رمقلا فوشك يف ىلص ةئآ اي ةنع وري مل ةنأل افلتخم ىنغم كيذ

 = :رظْنْي) ءا ةلاثلا يي ؛عزشلا يف ؤ ةالص مشا هيلع قلطني ال ام قأ تيد نم موهفملا



 يويسجلا رصتخم ١٧٦

 ٩٦٢

 اذإ ىدارف سمشلاو ‘تيِأ اذإ 'اةعامَج ىلصي َرَمَقْلا نأ ؛نامغ لفأ , راثآ يفو

 ةعامجلا ةالصو ،‘""ثيدَحلا لاق امك هللا تايآ نم ناتيآ اهن :لوُقأؤ .ثتيصأ

 .ةليضفو ة ةنسو ة ة َوِئاَج امهفوشسُك دنع

 ۔ بذهملا خغزش غوممجملا )٤١٧/٦(. ۔ زاقذتشاإلا )١٢٨/٢(( ۔ ئيخزشلل طوشنملا =

 ۔ دصتفملا ةياهنو دهتجملا ةيادب )٣٠٩/٤(( ينملا ء(٥/٦٩)۔ ىلحملا )٤٧/٥(
 .((١٦/٦٩١)۔ راعملا )١٧٩/١((

 فوش يف ىلصت :اولاق .حاضَلا , نب حلاصو ِناَطْحَق يبأو ببوبخت نئا نغ كلذ يو
 نع لَمَعْلا هئَلَع يلاو _)١٩٦/٦((. ججِراَعَمْلا) .ةَعاَمَج رَمَقْل فوش يف ىدارف سفشلا

 فوش نب قيرفتلا نود ةعامج امهِتاَلَص نم هنر ك فلؤملا 4 ةَحُجز ام ؤمه نآلا نامع لغأ

 .فوشو

 نع ثيدحلا يف َلاَق امَك» :د يفو يثيدحلا يف هلقي يبلا نع ةاَج امكه ج ؤب :يف )٢(

 .ةيقت هللا لوشز

١( _
 

  



(٤١( 
 ناضمر رهش يف مايقلا ةالص ركذ يف :باب

  

 َناَضَمَر رهش نم ةليل لؤأ يف زرب ةنأ هللا لوشز نع ةياوزلا تءاج
 .ىرخألا ةليللا يف َزَرَبَو زوب مل ةينائلا ةليللا ناك امَلَق »سائلاب ىلَصَق

 5 يتأ ىَلَع قشأ ن نأ ال ل نكلا زولا ن َنِم يغَتْمَي م ًآ» :لاق هن يور

 .'"" هذه شأ أ ال» :لاق ةنأ أ و كلذ يف - يئم كشلا ۔ «ةَنش اوذختت :

 .ههقلَع سالا ىلضو ىلَصضف» :ثالئلا خسنلا ةيقب يفد )١(

 )٢( ناضمر يف ةالصلا يف بيغزتلا باب ،ناضقمَر يف ةالصلا بات يف كيام جرخأ )١١٣/١

 مقز ١(( ليألا ماق ىلع ه يبنلا ضيرخت باب :دجهتلا باتك .يراخبلاو )٢١٣/١' مقز
 ٨٦( مقز ؤ١/٤٦٥) ليللا مايق يف بيغرتلا باب :نيرفاسملا ةالص باتك ملششَو

 ٦١( :مقز ٧٣٤۔١/٦٣٤) اضق رهش مايق يف بات :ةالصلا باتك .دؤاد وبأو ١٣٧٢(٨

 ناضتَر رهش مايق باب :ليللا مايق بات "يناتلا )٢٠٢/٣ :مقز ١٦٠٤(. ذخأو

 )١٦٩/٦. ١٧٧. ٤١٨٢ ١٨٣. ٢٣٢(ء ةقمْنَرُخ نباو )٢٣٨/٢-٣٣٩ :مقر ٢٢٠٧(.

 ناث ناف )٢٨٦/٦، مقر ٢٥٤٥( نأ ةقياع نغ ةؤزُع نع يرفلا قيرط ني مهلك
 رثكف ةلباقلا نم ىلص مت سان تالصب ىلَصَق ةليل تاد دجملا يف ىلص ة هللا لوشز
 عبصأ املف هله هللا وشر مهنإ جرخي مف ةعياؤلا و ة ةئلالا ةليللا نم م اوعَمتج مث ؛شاثلا

 ھ ٠

ضرقي نأ ثيغ يآ الإ مكنإ جرؤُحلا نم ينغتفمت مق مئْغَنَص شعت ت يزلا ثير ذق» :لاق



 يويسبلا رصتخم :. ١٧٨
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 نأ ريغ نم ،'يد ىلع ةوملشفلاو ،تاضقَر رهش يف ىدارف يلَصُي ناَكَو

 رز وم مايأ يف ناكو هي هللا لو ز تاق املق 6انكوُم كيذ مهييَلَع َلَعَْي

 نأ ايأ رمأو ةعامج مايقلا اولصي نأ يف ةباحضأ رواش "[هن] باطحلا
 اعبتم ارمأ ىضمف ،'هيد ىلع اوئاَكَف ةلت هللا لوشز دجت يف مهب يلصي

 لقأ ىلص نمو ،تاحيوزت سفخ;غع "ةلضأو .ويلَع اعمتجم الضفو 5ابنمَو

 يرجأ مظعأ ناك رفأ ناتنإلا ىلص امْلُكَو لضفأ ناك از نو .زِاَجَق

 عوضؤت ويح ةالَصلا» :لاق هنأ ةت هللا ولوشر نع يوز دق ذَقَو و ."هورزوي طحأ

  

 نم ثبثغلاو 6ء...لعجَي نأ ريغ نم نوميل شفلاؤ» ؛ج ؤب يفز «نيملشفلاو» :لضألا يف )١(
 .دارملا نع ريبغلل برقألا اهنكل ءطوُطْخَمْلا يف ةحضاو زيغ ٹئا ذإ (د)

 .خملا ة ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(

 )٢( ناَضقَر مايق يف اج ام باب :ناَضَعَر يف ةالصلا باتِك لطملا يف يام هجرخأ )١١٥/١
 :مقز ٤( 6هفنصم يف ةبيش ييأ ناق )١٦٦/٢ :مقر ٧٦٧١( ،ىزبمكلا نئشلا يف يِتَهيَْلاَو

 ناَضَمَر يف رمتلا تاقَكَر ددع يف يوز ام باب .ةالصلا باتك )٤٩٦/٦٢ :مقر ٤٣٩٢(.

 .«عيتجَي» : ؛ثالئلا خلا ة ٍةئِقَي يف )٤(

 .ءةلضفآز» :ثالثلا عمشلا ةي ٍةيِقَب يف )٥(

 هبنذ نم مدقت ام هل ريغ اباتيخاق اناميإ ناضمر ماق نق :ةلالا يف ريز ز ييآ ؤ , ١)

 دجاتق يف هيف مايقلاو هب بوئألا ريفكتو ةلضف ؤجرم تيذف رشبت اقب هيف تف و

 فلشلا ناكو هدخ ةئين تيوق نمل تخأ وهو هتيب يف ماق ءاش نمو اقلي + تاغامَجْلا

 عفشلا نت وُلِصفََو 5القب نونو م مث ،ةعفَر نيرشعب ر داتقلا يف ُ هيف نوشو لاضلا
 .غياو تيد لكو .رئولاو عفشلا ريغ ةعقر يلالو ام تيد دغب اؤلَص مث مالسب ر رئؤاؤ

 ,ريف يف الو ناتفتو يف هلل لو ز داز ام :ان ةشياع تلاق ,نيتغفز لك نم ملض
 وق ٦٢٣(6 ،١/٢٦٦)۔ نێناؤزيقلا دز . نا ةلاش .هنولا اهدعب ةعمز ةرشع نتنا ىلع

 .ثالثلا خنللا نم ةطقاس «هرزرل طخأز»



 )٤١( ناضمَر رهش يف مايِتلا ةالص ركذ يج :ات 1٧٩

 هباتك ىف ىلامعَت "هللا ركذ ذقو 'هزيكتشيلق ءاتش نَمَو ْللْقَتنيلَق ءاش نمف
 وس ۔ ر ةر حمر س س ء ۔ مم م ۔ء۔ے ,ح م _ م ۔؟۔ -

 ركذتو ركشناو ءاصحتنا يع نعنَت ةوصلا تي ةزنَملا مأَو» :لاقف
 هللا ركذ ناك ،ريَحب كرَكَد ةالصلا يف هَتزَكَد نإَق ٤٥[. .تربكنلا] "بحا وم ً

 .ةالصلا يفف ةائإ ةركذ نم َلَضفأ ريَضلاب

 باي ؛راتشألا رفشت يف زازبلاو (؟٢٩٥١ ٢١٥٨٦. :مقر )١٧٨/٥. ١٧٩ دمحآ هجرخأ )١(

 منلا ؛ازَعَو ٢٦١(6 مقز )٧٦/٦-٧١ ناح ناو ء(٠٦١ مقر )٩٣/١ ملاعلا ةولخ ماتيا

 ىن يهازنإ عيف» :لاقو ينازبطلِلَو ارصتخم ةجاق نال ٢١٩/٤( ديازلا عمجق) يف

 هجزخأو هاةعزز ربأز رباخ وبأ فعضو كناث ننا هفو ءيناتشلا ىتخ ن ماشه
 قيرط نم ٤٢١٨( :مقز )١٤١٠/٢ ىقلاو علا باب :ردهلا باتك ةجام مربا ارَصَتُْم

 :ياززلا» يف لاق .هركذف ءرد يبأ نع ينالؤَحْلا سيرذإ ييأ نع يرصملا ردمحش نن مساقلا

 حابضم) يف «يرييوبلا» لاقو .يمض وهو "يرصملا دمَحش ن مياقلا هداتشإ يف»
 فا .يرصملا ياملا دمحش ن مياقلا فعضل يمض ةاتشإ اذه ٢٠٠/٢٣(: جاجزلا

 رياؤزلا عمجم يف ىيمتيهلا لاق ٢٤٣( مقر )٨٤/١، طشتؤألا يف ئييازبطلا هجرخأو

 بيغزئلا يف ىنابلألا ةنع لاقو .«تيمض وهو .رييب نن ممنملا دبع عيف» )٢٤٩/٢(:

 حيجض يف ةزم هئشخحؤ «(١/٣٩)۔ بيهرلاو بيغرتلا حيجص) هريَعِل نشخ :ربيهزثلا
 ةالضلا» ةريره يبآ نع ىترألا ناتميِص ثيدحلل .((٦١/٩٣)۔ ريضلا عماجلا فييضؤ

 ريح ةالضلا» :رضخلا ن ةينالا كريكتشيلق ربكتي ن عاطتشا نَعَف .عوضؤت ريخ

 ةو (د ج "ب) ثالثلا خلا ةيقب يفو ،ءرتَكَتشا ءاش نق لقأ اش نمف عوضؤت
 .هريكيلَف ءاش نمو ؤِلَقْْلَف ءاش نمف» ...ثيدحلا

 ۔«....ذَقَف كلد عمؤ» :ثالثلا خشلا ةيقب يف )٢(

 ةأر بتكلا كي قي ييأ ات لتا » :توبكنعلا ةزوش ني ةلما ةيآلا ن )٢(
 .ه ومت تيهو ةا رمآ ركو ركشنو ءاصحقنا بيع نكنَت ةوقلا



(٤٢) 
 ةزانجلا ةالض يف :باب

  

 ماق ادإَق 9ِةياَمِكْلا ىلَع يهو ،تيَمْلا رضَح نم ىلع ةبجاق ِةزاَتَجْلا الَصَو

 يو ذقو ،اوؤقَك سانلا غيمَج كيد كرت اذإو .نيقابلا نع رج ارجأ ضغبن

 غاتئا بججَوَق '«مكاتؤم ىلع اولصو .مكا اوليغاد لاق هنأ ةت لوز ١
 ىلص .:ازيبخت غ رأ يهو .هلوش هلل ةصغ اوئاك يلد اوكرت ولو هرش
 هيجؤلا دعب نيت زم دمَحْلا اهيف أرفث] {ةَلبِلا لمأ نيم م راقلاو زابلا ىلَع

 الإ ةلإ الو ه هلل دحلا ه هللا ناَحْبس :لوقي ؤأ ةالصلا هيجؤَتَك هجو ارخإلا

 بك م مت ةينات دمَحْلا أرقي مث مث ةزم بك مت ةزم َدْمَحْلا أرفي . مر مث كلا

 وُهَو نطابلاو رهاظلاو رخآلا للا هلل ذمَحْلا :لوقتف ةللا دمحي دمخي م .ةَئلاَتلا

 نم ثعبيو ىتؤمْلا ييخيو عايخألا ثيمي يزلا هلل دمحلا 3 غيِلَع ئش كي
 ةرخآلا يف دمَحْلا هلو ىعججؤلا هيق أذبقلا هلم :م يذلا هلل دمَحْلا روبقلا يف

 نينمؤملل وغذن ةمتت يبنلا ىلع يلت هبنذيل ؤيفغتشت م ئ .ىلوألا

  

 ن غيبلا هجوخ )١)

 نق ىلع تيملا لسغ جف مكاتوم اوليغاد :ل لاقو وهأ يتارهظ نيت رت ويف نج

 :٤٧٦(. :مقر )١٩٣/١ لشفلاو نَقَكْلا باب : .زِاتَجْلا باك ؛عيبزلا دتشم . ججن هلوقل ؛ ةرضح

زبخت ذ يبن ال :لاق سابع ننا قيرط نم اعليقْنش هدتسلش يف دبير ئ



 ١٨١ ةَراَتَجلا ةالص ي :بان (اآ)

 تعسو اَنَبر» ؛لوُمَي ؤأ ءايلآلا نم َناَك نإ تيملل وغذي مث ز .تراتلا
 ّ 2 1 2 م س ٤ 7 5 و

 ل َباََع م هقر كس اوعبتاو اوبات يللع اًمَلِعَو ةمسن ت ل

 تايآلا !رام ىلإ ٨[٨۔١٧ :رفاغ] 1 مَهتدََو ىلا ِنَذَع تنَتَج .7

 مت يلع هللا مْلَس نق ةق هللا لوشر ىلَع ملسي مت ،ةعيازلا ؤبَكُي مث 7

 7 نم راقلاو زابلا ىلع يلَصُيَو "الامشو ائيمَي ههجؤب حقضَي ؛مَلَسُي

 نيجو هفلا ركذب الإ ةزائجلا تلخ تيملا لمح دنع ماَلَكْلا هركيو "!ةلبقلا

 .تێملا نفد رفأ يف مالكلا نم ناك ام الإ ،نَقذُي ىنح هرق يف -

 ذفن ؤأ ،اهئايلؤ نذإب فرصني تفرصت نأ دارأو ةزاَتَج ىّلَع ىلص م

 رقلا يف ذ ثيل مم عضوي امنيح م موُقَي :: يبنلا نأ يو ذَقَو .نذي وع

 عاذف ئشلا هرْكْيَو ."ربقلا يف تييَمْلا عضق دنع نامزلا رخآ يف َدَعَ م

 .وب دوم ر ردني دحب ةلزع يلاه :رفاغ ةزوش نم تايآلا هذه ن )١(

 نيي اوعتأو ارئات يللاف املعو ةمتت منت لك تنيس ابر امنماة يلل وضعو
 مهجكَأت مهبآبات ن نم تس . :7 مَهَتدََو 1 ِنذَع تتَج رمهنت ابر ٥ ماب م مهف

 رذق دق رنهموَيِت اتلا نت نََو ناتيتلا مهف ر © ميكحلا نيتلا - :ا َكَِإ غ إ تمرو

 يملا روملا وه تلدو
 يف هني غفزي وتازيبكت م عز أ ةزانجلا ىلع زيپكاؤ» :ةلاسرلا يف : دنز يبآ نا لاق )٢(

 ءاش ق 8 ملت مث عتز ألا دغب اغد ءات نق ساب اف ةزيَِكَ رك يف عز ذإق .ئنههالوأ

 ءاهيبكنق ذنع ةأرملا يفو يتو ةنع لجزلا يف مامإلا فقيو 6هئاكَم ةعبازلا غب ملس

 دنز يبأ نئا ةلاسر» موئأتلاو ماتإليل ةيف دحاو ةميلشت زئاتَجْلا ىلغ ةالصلا نم ماشلا

 )٥٥/١(. يناوريقلا

 ؛لضألا نم تاس هلبقلا لهأ نم ....ىلإ ....دمحلا اهيف أرقتؤ» هلؤق نم نيتفوُمغَمْلا نيت ام )٢(
 .اهنم ةاتلمقأف هدازيإ ىلغ ثالئلا خسنلا تقفتا دقو

 وبأو ٩٦٢/٨٢(6 :مقر )١٦١/٦ ةزاَتَجْلل مايقلا خضت بات ؛زياتَجْلا باتك ملم هجرخأ )٤(

 .زێائجْلا باتك ثيرتلا ٢١٧٥(6 :مقر )٥١٩/٣ ةزاتَجْنِ مايقلا باب .زئانجلا باتك 5دؤاذ

 = يف ةصخؤلا بات :زئاَنَجْلا باتك ،ئئاسئلاو ١٠٤٩(6 :مقر )٢٥٤/٢ ةزاَتَجْلل ماتلا كزت باب



 يويسبلا رصتخم ١٨٢

 ٦ہف
 بناوج امح ةئتشلاو لضفأ اهقلَح ينملا ،اَهَلمَح ذيرُي نميل الإ ةزانجلا

 تغيث نإ غطت مث عزلا ر ريرسلا

 ىلؤأ ""[مهق] ءايزألل "تيملا ىلغ ةالصلا نأ نامغ لفأ لق يفو
 الو ءايلؤلا ىلإ هئف هنف د د كيلَذَكَو 0'"اهيَاَع يلصي ¡ نتم نورم أن زا ؛مهينَلَع ة ةالصلاب

 نمِل يه امْئِإ ةالصلا نإ :٫‘هُهْضغَب لاق ل اي ّ ؤ ءايلوألا اهنفذَي امْئِ 'ةَمرُحْلا اَمْيِس

 نأ دب نكي مل ءايلؤأ نكي مل اًدإَ] مهب يلصي نم نوزئأي تيملا رضح ٠؟ » . . .< .؟ ه ث۔ .؟ ,
 نأ ثحأ الو .هرضحت نَم تَمْلا نذي نأ دب ب الو '“[ميهب يلصي نق رم اومدقي

 هنأ مهْضغَب صحَر ذَقَو ،ِاَمْلا دوجؤ دنع مقت لو .سجت بؤئي ِهئَلَع ىلَصُت

 اشأو ،كلَذي يلصي ةئأ ةالصلا رضحت ىئَح ةساجن رذي ملو هبوت جتن اذإ

 اوضخَر ذَقَو "اق هب يلصي سجت ربوتي هتيب نم جوخ نص
 ناق اذ :عؤَق َلاَقَو .َىلَصيَو بارتلاب ممتي تَي نأ ةَراَتَجْلا َتؤَف تا اد 5ئزاه

 ثضقتنا ادإ هل هل

  

 ةَزاَنَجْلِل ماملا باب :زياتَجْلا باتك .ةجام نباو ٩ :مقر )٧٧/٤ ةَزاَتَجْلِل مالا كرت =

 )٣٠٩/٣ عضوت ىتح شل ال باب :زياتَجْلا باتك .ةبيش يآ نبا ١٥٤٤(( :مقر )٤٩٣/١

 يراصنألا مكحلا نب ةوغشم نأ هربخأ ۔رملشمل ظفللاو ۔ ريبج نب عات نأ ٨٢/١( :مقز

 .هدعق مت ماق ةه هللا لوشز ذإ» :زيانجلا نأش يف لوي بلاط 77 نن لع عيض هنآ هربخأ
 ةزاتَجْلا يف مايقلاي زشأي ةمتت هللا لوشز ناك» :ناق يلع نع ٦٢٢( مقز )٨٦/١‘ دمخأ جرخأو

 ۔«سوجلاب انرمأو ي دغب زسلَج مث
 .ب :نم ثبنملاز 6ءخلِإ ...ىلأ ممه ءاتلزألا ىلع ةالصلا نأ» .لضألا يف )١(

 .مالكلا يف سنآ نوكتل ةافلا اهن اتفنأت (مم) خسللا عيمجو لضألا يف )٢(
 .ثالثلا عمللا ني ء عيجضتلاو .مويلغ : .لضألا يف )٢(

 ىئح ءاهتؤم لاح ُأزملا اهيلع نوكت يبا ةتحلا ناكمي اه ةمزاب ربع هلعلو أزملا يأ )٤(
 يف .تؤقلا دنع تهتنا دق اهتمزُح نأ مهنم مهنم انظ اهنندو اهلمح اهباخزأ يغ لهشتنن ال

 .هةمزحلاب امي ال» :د ةخشلا
 .مزق :ب يف )٥(

 .ٹثالئلا خشلا نم نامكإلاو .لضألا نم ياس نيتقوفغملا نيب اه )٦١(



 ١٨٣ :,. ةزاتَجثا ةالص ي :بان (ا٢)

 - ذنم
 رجأ ذ ذَقَق ىلص م َم نأل 6ثثقوؤلا تاق نإ و َمَمَيَتَي هل سيل بزشلاب ُاَمْلا

 7 ال هلل دْمَحْلاَو ؛اَطرَقْلا اهب قيضي .7 نم .: .لصي مل ¡ نُمَع

 .ليكولا مغنو انبسح وه هب انتآ ل



(٤٢) 
 ةاكزلا يف :باب

  

  
 اوثاءو» :لاقو إ ةرقبلا 64 ةوكولآ اؤاعو ًةوكَصلا اوُميِمأَو » :ىلاعت ةللا اق 1771

 ةنق اميف ةاكزلا ةي هللا لوشز نيب ذَقو 6٤١[( دنالا "« يداح موي هَقَح
 &هبجَت اممو ،بجَي اميِف رامثلا يف اهنْيبَو سءالذلإب يقس امو لزاهنألاؤ ءامسلا َ ر ة : ة ,دح ل - ًُ ّ : : .

 .اضيأ ةع روس يف ثذز ذقو )١(
 2 ۔؟ه ' س مح ۔ ع < ى و.۔۔ےب۔ ى و. ۔۔ <۔< .. رور . .

 هلكت انيت رلاو لخنو يعوتَم ربعو نكرت تج آتنآئرتا وُهَو » :ةلماك اهطنؤ )٢(
 هوي هَقَح اوثاءَو َرَمآ آةإ هورت ني اوثك ويت رتو اميت اتاو توزلاأو م. 2 س رس سو رمب ر 7

 .4 تزرتنا بي ل هك أزئرش لو ياص
 وبأو ٩٨١(6 :مقر )٦٧٥/٦٢ رشعلا فضن ؤأ زغلا هيف ام بات :ةاكزلا باتك مس جرخأ )٣(

 .ثراحلا نب رامع قيرط نم ١٥٩٧( :مقر )٥٠٦٢/١ عززلا ةقدص باب :ةاكزلا باتك .دؤاد

 هزوشغلا نوتلاو زاهنألا تقس اميف» :لوقي ةمق هللا لوشز نآ زكذي ازباَج عمس هنأ ريبزلا نع

 .هرشلا فضي ةيناشلاب يقش اميفو
 رنتيلا ىإ هه يبلا امهتَعَب نيج ذاعمو ىوش يبأ نع ةزب ييأ ثيدح نم كلذ دافتسي )٤(

 :بيبزلاو ةطئجلاو ريجلا :ةعبرألا هذه نم الإ ةقدصلا اوذخأت ال» :مهنيد رغأ سانلا نامْلَعُي
 )٩٨/٦ ةقدص تاورضُحْلا يف سيل باب :ةاقزلا باتك ؛ليبطفزالا جرخأ 6ءرفتلاو
 .ىبهذلا هقفاو ةَحُحَصَو ١٤٥٧(6 :مقز )٥٥٨/١ ةاكزلا باتك مكاحلاو ١٥(. :مقز

 لخنلا زيغ رجشلا نم نيش ةقذض ذخؤث ال باب :زاقزلا باتك ىربكلا ننشلا يف يهبلا
 ذخؤي اه با ةاكزلا باتك راثآلاو نتشلا ةقرغق» يف ٤٢ .مقو )١٢٥/٤ بئيلاؤ
.مكاحلا هححصو ٢٣٢٥( :مقز )٢٧٧/٣ راجشألا نم



 ١٨٥ ةاكزلا يف :باب (!)
 2 ؟٦ہرك

 بيبزلاو رفنلا نم ضزألا تبنأ ام ةرمتلا يف اهبوجخؤق "هي بحت ال اميفو
 "بوبحلا غيمج ؤه تلشسلا نإ :ليق ذقَو ة رذلا ""؛تلُشلاو ريعشلا زبلا

 يف ةاكزلا بوبحلا غيم ج وه تسلا نإ :َلاَق نمف ،رَشفَألا ؤيجشلا وه :ليقو

 زجاؤزلا زاقآلاو :ءامشلا تقس امم ااهلك ةلوكأملا بوبحلا بيج

 ءادلاب ىقش امو “مات هيَرمَت يف رشعلا زهئلاو غامشلا ةنَقَس اميق ءال
 .ا١ماَت يف رشعلا فشن

 تلب اًذق .مات اهت اهِتَرُم ا رمث يف ؤشفلاق رهن د الو رجي برشت م ال لخت لكو

 اميف بج;ج ىج ؤ ذف وشغلاق .ايرج َنوتاَلَ وه و ةلي يبنلا عاصبي عاض ةئامماَل د ةرمثلا

 .هبوبحلا عيمج يف ءاقزلاق» :ةدايز ب يف )١(

 .ليلخلا ةزغ امك زاجحلاو روغلا يف نوكتو شق هل سين ريجشلا نم بزض :ليق ثلشلا )٢(

 ةطنجْلا نيت بح :يرهزألا لافو .بحلا زاغص رضلا قيقر هنم بزَض :سراف نا ناق
 .تدوزو هيبط يف ريجشلاقز هتسالق يف ةطنجناك وهف ريجشلا رشت هل رشي الو يمشلا
 نيغلا باتك زظني) .نم ضياخلا رأ هنم بزَض ؤ يمشلا :مضلاب ثلشلا :سوغاقلا يفز

 3 . . . . . . ٣ ٤
 زينملا حابضملا )١٩٢/١(. طيجملا سوشاقلا )٢٥٥/٢(( ۔ ةغللا يف طيجمملا .(٧/٧٣٢)۔

 (٢٨٣1٤). ريكلا حزشلا بيرغ يف

 .هةلومئأملا» :د يف .اهلك لومأملا» :ايز ج يف )٣(

 يذ ؛قشزأ ةتفخ نم لقأ يف رمتلاو بَحْلا نم ةاكز الَو» :ةلاسزلا يف ديز ييأ نئا لاق )٤(

 .الث هذغب ماذنأ عبزأ وهز ةجتي يبلا عاصب اعاض َنوُسِس قشولا .زيف ئ ةزفق ئس

 زلف رقشأ 4 ةفخ اهبيمجج نم عمتجا اذإف ةاكزلا يف ثلثلاو زيبشلاز دلا 77

 بيبزلا ثفانضأ كِلذَكَو ؛رغئلا فاضا غمجُت تيذَكَو .ةينطقلا فاضأ م غم د تيلذَكَو كلذ

 نبا ةلاتر «اقزلا يف رخآلا ىلإ مضي ال تنص اهن دجاو لك ةرذلا نخذلاق ززألاو

 )٦١٥/١(. ناوريقلا ديز يبآ

 .؛مامت ةرمن :د يف 6هةئات هرمن :ج يفو 6مئات ةرمت يف» :ب يف )٥(
 .ىرخألا ثالثلا خسألا نم ةطقاس مات هرت يف» :ةلز ()
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٦ 

 بجي ؤادْقِمْلا اَذَهَف رشعلا فضي ءالدلا زجؤلاو 3'زاهنألاو ءامشلا تقس

 سيل» :لاق هنأ ةلق هللا لوشر ع يوز اه كيد ىّلَع لديو .ةاكزلا ضرق ةئم
 .'"هةئامثاَلَت كيلَذَق اغاض َنوُتِس قسَْلاَو "هقَدَص قُسؤأ ةَسمَع َنوُد اميف

 الو 5ةقدصلا هيف ثبجَجَ ازمَت راصو هب سيت اذإ لخنلا ةرمت يف ةقدصلا

 ابطز مهلْخَت نم شائلا لكأ امو ءارث ريصي ىح وبطؤلاو رشلا يف ةقدص
 ؤ , نأ الإ .رشبلا يف الَو وفّشَحْلا يف ةاكز الَو ؤهيف ةاكز الف ارش

 ةاكزلا هيفف ارش اط نطَمْلا لكأف هلام ىئطأ نمو .ةقدصلا هيق ا"

 جوخا فورغ مل نإو كارمَت جرخأ رمتلا تفرع ق هلام .ىنأ نق .هنم جرخت

 .لێَكْلا يف ف رمتلا لثم بيبزلاو 5اَمَهزد ة ةَرشَع ثَع لك نم رمادلا نم

 ه

ُ 

 ات ,يف هيلع بججَو ذق زشغلاف» ج يفز ءات وغل زاهنألا ءامشلا ةقش اميف» :ب يف )١(

 .ءرشمْلا زهئلاؤ ةامشلا ةنق

 باتك علششق ١٣٤٠(6 :مقر )٥٠٩/٦٢ قرزلا :اكز بات :ةاقؤلا باتك 6يِراَغِبْلا هجرخأ )٢(

 )٦٢٠٨/٦ ةاكزلا هيف بجت ام باب :ةاكزلا باتك دؤاد وبأو ٩٧٩/٥١(( : .مقر )٦٧٤/٦ ءاقلا

 بوبحلاو رهثلاق عزلا ةقدص يف ءاج ام بات :ةاقزلا باتك 6يمرتلاو ١٥٥٨(( :مقز
 )٥٧١/١ لاومألا ني ةاكزلا هيف بجت اه با :ةاكزلا باتك ةجام نئاو ٦٢٢(( :مقر )٦٩/٢

 ٢(٨ ؛مقر )٦٢٤٤/١، ٢٤٥ ُءاكزلا هيف بحت اه باب :ةاكزلا باتك ايامو ١٧٩٣( :مقز

 ةقدص قاو سمخ نود اميف زيل» :اضيأ هيفو ،يِرذُخْلا ديعت يبأ ثيدح نم مهزنَغَو

 .كةفذص دؤَد سمح نو اميف سنل
 .«عاض» :ةدايز د يف )٣(

 .دقط ج لب رلاب يف (0



(٤٤) 
 ٥ 5 ۔ ٠ ٥٠ ه ّ

 عززلا ةزهت يف :باب

  

  

 كلذف ،اغعاض نوُمسِس قشولاو ؛قشؤأ ةتف خلب اذإ عززلا ُةَرمَنو

 : رش هل ناك نإو .يلد هل ناك نم ىّلَع ةقدصلا هيف ثبَجَو عا ةق ةئامئالَن

 جرخو ةاكزلا اهتلمج : نم رخأ ت ةقدصلا اهيف تبَجَو لخت يف وا ٍةَعاَرَرلا يف

 .اللا رجزلا يقس يف رشعلا ت تفضنَ ،ٍرهنلا يقس يقس يف ادحاو رش ُ ذغ لك نم

 ء""الةَّلمُجْلا نم تازاجإلا عيمج لب ةاكزلا جوخ .ان .ادحاو ننرفغ رش لك نم

 ىّلَع ناك ة ةاكزلا هيف تبَجَو .كرَتشُم رتشُم عزز ر ا ىؤق نيب رَتشُش ضرأ ل لكو

 مل نم ةئم بجت مل اذإو ،ةاكزلا يِف ٍةَرَمَتلاَو عزلا د بحاصل م " .عبمجل

 ةاكزلا ذا رخآ هل عزز 7 هلع ث بجي ءاكرشلا ضغب َناَك ن .لماعلا رز

 نم هل يزلا نمو هجغعازز نم ةاكزلا جرخأ ؛اذَم نم هتصح ىلع هَلَمَح اذإ

 يف ةاكزلا نم هتصح يف هل عبت لماَعْلاَو ضغت ًاَع ةضغَب َلَمَحَو ةكرشلا

 جيرخت يف زينملا زذبأا :زقظني) .اغاض نوسي شقلا نأ ىلع عامجإلا ر رذئُمْلا نا لقن )١(
 .((٥/٦٢٥)۔ ريبكلا حزشلا يف ةعقاولا راثآلاو رثيداخألا

 :ةدايز (د) يف نأ الإ ٠ ؛خسللا ة ةئقب نم لامثإلاو .لضألا [ نم طقاس نتتقوفغملا ن نت اه )٢(
٠ 

.اهلك



 ١٨٨
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 اتزآ ''حّتما نو ،هتعارز يف اهيف هنَلَع ةاقزلاق وريَعي اضرأ ع عةَز نو .كيو

 ِهِنلَع ة ام َرَزَو اًضزأ ىرا نق ك"ويغارز يف ثبججَو ادإ ةاكزلا عرزو

 ضزألا كبحاص لع ٍهِتَعاَرِز لمحت الو

  

 .هعنتنا» :اللا عمشلا ةيقت يف )١(
 ۔«ِهتعارز ين اهيف ثبَجَو اذإ ِهئَلَع ةاقزلاف» :د ج ٤ب يف (٢)

  



)٤٥( 
 ةقزلاو بهذلاو مهازلا يف ةاكزلا يف .باب

  

  

 .مَهزد امَهزِد نيعبرأ ك نم شغلا غ هب ؤ ةضفلاو بهذلا نم ")ةقرلا يفو

 نم َكِلَد يف هاكزلا عيف بجت يذلا زاملا .زايد ازائيد نيمبزأ لك ني

 نيرشع نو اميف زيل لاقم فضي هيق الاقثم نيرشع َخَلَب اَإ بذلا
 ذش اهبحاص دنع لَحْا اهلع لوحيو ،الاقغم نيرشع ميت ىئَح ،ءيش الاقثم

 يفو لاقثم زغ َلياتت ةعبزأ يفو "لاقثم تفضن اهنم جري مث اهَكلَ
 ."![حاو اقثم] اڵاقني 7

 2 7 اهيق ،لؤَح اهَلَع َلاَحَو مقهزد تتام ثتََلَب ادإ راَرُذلا هَقَدَصَو

 مت ىح يش نيتقاملا نو اميف زيلو مَهزد اممَهزد نيمتزألا يفو مارد
 ضعب ىّلَع ضغب ةضعب َلَمَح ةّضِفَو بهذ هَعَم ناك نَمَو .نؤَحلا '[اهيلع] لوحنو 7 ۔۔ ھ۔إ ۔ ,ح ٥ ۔ ۔ .؟ ٠آ] :

 ةقزلا يف» :ثيدحلا يفو 5ةَضْلا اهب ذاريَو ئَلطئَو ءةضفلا نم ةبورضملا مهازذلا يم ةقرلا )١(

 «ةزلا ةفدص ارئاهف قيقزلاؤ ليحلا ة ةقدص نَع مكل ثؤَقَع» :رخآ شيدح يف 6هرش ز اغب

 .((٠١/٤٧٣)۔ ٍبَررَعْلا ناسل .وَظْني) .ةبورضملا مهاردلاو ةضفلا د ديري

 .«ليقاتم ةقزأ ىإ ديزب ىئح ءيش ةاز اميف سيود :ةدايز ثالئلا حتلا ةيقب يف ()

 .ب ني لامكلاو .لضألا ن نم ةطقاس )٢(
.حيضوتلا يف ةدايز خسنلا ةيقب نم لامكلاو "لصألا ني ةطس )٤(



 يويسبلا رصتخم لذن

 نمو يف بجي ام بذلا نم فزشلا دغ ني ةاكزلا جرخأو ؛هفزشصلا يف
 هو .ةَقَدَصلل رقلا ىلع لمح اذإ كيلَد فزص ؤظنَيَو اهيف بجي ام ةضفلا

 اهنع اهَلَمَح ىرغأ مارد ةامتشا دقو ةمازذ هيف يكزي يذلا ةرهش َلَحَد
 ئيش ةدئاقلا يف ةنَرْلَي مل ةاكزلا جرخأ ذقو ةاقتشا اذإو .'[خيفزصلا يف]

 اهلمحي مث هيف يقري ناك يلا هشلا لذيو ،لؤَحلا '"[اهبلع] لوحي ىئَح

 اكزلا هيف بجت ال ام يقبو ،اهرَتَكَأ بَهَذَف اهيكَزُي مارد هع َناَك نق
 ة ه اق ه . هش ىضقنا نإ .اَهَئاَكَو جرخأ هرهش لوغ عق مهاَرَد دافتسا م مث

 الق ةدئاق دافتسا نَمَو .ةاقزلا جرخيو هرهش َلُخذيَو و لؤَحْلا لوحي ىئَح هِئَلَع

 نَع َيِوز ر هل ؛'"ةَكَلَم ذم ذم ألؤَحْلا '"[تي ىَّلَع] لوخ ىنح 4 ِهْئَلَع ًةاَكَ

 )٣(۔ ۔

 ۔حيضؤئلا يف ةدايز خسنلا ةبقب ةيقب نم لامكإلا .؛لضألا نم ةطقاس )١(

 عصزتلا ي يف ةدايز خشلا ةيب ب نيم ني لاتقلاو .لضا نم ةطقاس )٢(

 )٢( خشلا ةيهب ةيقب نم ثبثمْلاو ءذمعَب» : .لضألا يف +:

 .عيضؤتلا يف ؤ ةايز خشلا ةيقب نم لامكإلا .لضألا [ نم ةطقاس )٤(

 نم لمكي هجنر ريغ ني لام هيلإ دينئساؤ باصن نم قأ ناك اذإ لاملا أ ىلع اوعمجأ )٥(

 هدئعو الام ةاقتشا دإ اوُمَلَتخاَو .لمك رت نب نؤَحلا ه هب لبقتسي هنأ باصن امهعومْجَم

 مدنف ةكرام .نؤألا .نايأر ةلأسملا يف ءامْلْعلَف الؤخلا هيلع لاح ذق رخآ ,لام باصن

 اذهبو 5اقزلا هيف ثبجو يذلا لاملا ىلإ مض الو يوحي باصن ناك ذإ ذافتشملا ىئزُي

 ةقرب نباو ركلاع يبآ يأر وه .نراظلاو ةلباتحلاو ةنماثلا لاق دياوفلا ي لقلا
 روهمجو هباحصأو ةينح ييأل :يناملا .ةيضابإلا نم ۔ فلؤملا ۔ نشخلا ييأ هذيملتو

 باصي نضألا ناك ادإ لضألا لؤحب ىئ اهُك دبارقلا نأ مُهذنيف "يرؤثلاو ةيضابإلا
 رانا لاملا مكح ةمكح لمخ» :دشز ننا لوي امك مهالخ ببسؤ مهنع حنزلا يذو
 ىلع ذري م لاع مكح ةمكح :لاق نمق ؟رخآ رلا ىلع ذر م ,لاع مكح ةمكح مآ هيلع
 يَلَع دراؤلا مكح همكح لعَج نق ؛ةذئاقلا يف ةاكز ال ؛لاق ةاكز هيف الات ينغأ رخآ ولام

 = لاملا لؤخحب ةلؤخ ريغا اباصن عيؤمكب ةاقزلا هيلع درازلا يف ناك اذإ :لاق كذحاو لام هئأز



 ١٦٩١ . ةقرلاو بقشلا مارلا يف ةاكزلا ي :با (ا٥)

 و ؤ 'لؤَحلا ه هيَاَع لوحت ىئَح لام يف ًةاَكَو ال» :لاق هنأ ةاقت هللا لوسر

 نم .«هب كئزمأ اه مهنم ذخ مت الؤح لاومألا باتزأي زظتنا» :لبج نب ذاعمل
 كلت نم ينعم اغل فاق نب عر ه ؛هدَجَو مت ةنع بئاغ لام هل َناَك

 اوش ُهلُكَف هلام نَع امتاغ جلا وأ ضرألا يف ابێاغ لاملا َناَك نيبلا

 .ىضق اميل جيرخو

 .ةقضلا هيف تبجو اذإ ميتيلاو "ييصلاو "غلابلا ولام يف ةاقزلاز

 ۔ ئيخزشلل طوشنملا )١١٠/٨(. جراعملا ١٩٨/١(( دهتجملا ةيادب ؛زَظني) .ءهيَلَع دراولا ه

 ((؟٥/٦٧) ىلحملا )١٧٧/٥(. ۔ ينغملا )٢٦٤/٥(. بذهملا حزش غومجملا )٤٨/٣(.

 .(١/٦١٦)۔ ناريفلا دنز يبآ ننا ةلاسر

 )١) ا ةَقاَع نع الام ةافتشا نم با :ةاكزلا باتك ةجام نا ج )٥٥٧١/١ مقر ١٧٩٦(٨

 هلع لوخي ىئح لاع يف ةاكز ال با :ةاقزلا باتك "ىربكْلا نتشلا يف يِتهْلا هج هج
 ننا نغ ةرمو ههجو ةللا عوك ۔ربيلط يبأ ن يلع نع ةرم ،اتؤؤ ة ياع نع نوع
 .ىيطئزاذلا ٥٦٨(« : :مقز ٧٥٦٢٢( )٢/٤ :مقر ٢٥٦٢٤(. )٥٥/٤ :مقر )٩٥/٤ نهز رمغ

 رجح نا هفعض ةناع ثيدح ١(.. :مقر )٩٠/٢ لؤخلاب ةاكزلا بوجؤ باب :ةاكزلا باتك

 ۔ ةناذهلا رثيداخأ جيرخت يف ةياردلا يمض مهو دمحم نب ةراح هيف نأل ةياردلا يف

 ثيمضؤ حيجض) اضيأ يذمرتلاو ةَجام ننا ةياؤب يف هححص نينابلألا نكل )٢٤٨/١((.

 )١٢١/٦٢ يذمرتلا نتش فيض حيحص !١٧٩( :مقر ٤/٦٩٢)۔ ةجام ننا نتش

 كيذ ىلغ ض امَك رمغ نا ىَلَع ةقوئؤ اهنأ حصألاق ينطُمَراذلا ةياؤر امأ ٦١٣١(« ؛مقز

 نا ىّلَع افوفؤَم كلاق مامإلا اور ذو ،هِيفت ئنطثزاذلا نع تيد ىمكحَو ءاضي رجح نبا

 ٥٨٦((. .مقر ١/٦٤٢)۔ _ نيلا ىتخێ ةتاؤر - اطومنا) زمغ

 ىلع ةئيرق «يبضلا» ةوجو لعلو ؛ْغيابلا خسنلا ةيقب هبلع قثت امو ؤهيبياعلا» ؛لضألا يف )٢(

 ثَقئا ام اتثبئأ تيذبلو هلبق يا رطشلا يف كيذ بق ركذ ت تياغلا نأل { ن هب ةارعلا ن ن

 هبو مهلاومأ يف ءاكزلا بحت :نؤلا وقلا ,لاومأ ةعبزأ ىنإ نييصلا لاع ةاكز يف اوفلتخا )٣٢(

 كنخأو .يرؤئلاؤ .ليواشلاق ؛كيلامَو ةباحصلا نم ةياغو رياججَو رمغ ناو يِلَع لاق

4 
 = لاق هبو زخ نبا ؛اكح امك ةيرهاظلا .راصنألا ِاهقُ نم مهريغو .رت وُبأق .حشي
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 ١ہرك

 ةَئَدِص ال 2 ُهَتَدَصلا هيف يرجت تاك الام ثرو نَمَو . .هنَع جرخي وتلا يوو

 هل ناك نإو .ةاكزلا هيف بجت ثناق ادإ هكلم دنه لؤَحْلا هيلع لوخي ىئَح هيف

 هعَم ناك ام مَوَقُي جاتلاو .ةنم جرخي عت هج ج يف هلع بجت ىتخ اك

 ت و جرخو يراجت يذلا رمتلاو بحلا نمو ,ضورعلاو ةق ةيمألا نم

 ه .۔»۔

 اك نَمَو .ُهَتاَكَر جيرخ مت مث 4 همؤي رغِسي موَقُي :لبق دقو ءاَطَسَ ة ةميق كلذ مؤقيؤ

 نوكي نأ الإ .ويام عم هني ةاكز جرخأ لاح سانلا ىلع نيق هل هيق لات ه

 و هتاكز عرخي ث ةي ة ز ىتَحَف ، ,يلقن ىلع زأ رجز ال نت ىلع نل

 هَناَكَر جرخأ "ةضبقو لح اَدإَق ؛لججأ ىلإ سانلا ىلع ةن يذلا ن

 ىلل يبأ نا حلاص نب نَحلاق ةعيبرو دهاجمو اطغ نيريي ناو ديز نب زباج =

 يرثلاو دوغشق نا نع ىخ إرؤت ة وبأو ديبغ وبأو قاحشإؤ ةتييغ نا يربنعلا

 وقلا .هوئغَمْلا قيفو يبصلا لني ىنح يرحن الو اقزلا بجت :اولاق مهنأ يمازؤألا

 3 نشخلا .ئمْخثلا لاق هبؤ الضأ ةقدص يتيل لام يف زيل :يناتلا

 ةاقزلا هيلع :اولاقف .هجرخت ال اه نيبو ؤضزألا جرخ اع نيت اوفوف :ثلاتلا لوقلا .نيمبانلا

 ضوزغلاو ،ضانلاو ةيشاملا نم كيذ اذغ اميف ةاكز هيلع سيلو ؤضزألا هجرخت اميف

 هنع :اولاقف .هريغو ضائلا نيب اوُفؤَق :غبازلا لوقلا .ةئاحضأو .ةفينح وبأ وهو .لذ ريغ
 يف مهئاليخا ؤمم۔ ليملاشلا مامإلا لوقن امك مهناليخا ببسو .الا يف الإ ةاكزلا
 ىلع ءارقْفلل تجا قح يه مأ ؟ماَيَصلاَو ةالصلاك ةدابع يمه له .ةئعزشلا ةاقزلا ررم

 ءارقْفلل بجاو قح اهنإ :لاق نمو غئبلا اهيف طرتشا {ةدابع اهنإ :لاق نمق ؟ ؟ءايبغألا

 نب قوف نشق اش . .هريغ نيم اضولب ي يفزبتغي مل ياتيغآلا لاومأ يف نيكاشتلاؤ

 اذه يف اذئنتشش هَل ملأ الف .رهاظلاو ؤئيفَحْلا نيبو :ةجرْضُت ال ؤأ ضرألا ةجرخ ام

 لبنح نئا عقف يف يفاكلا )٦٧/١(( يياؤزيقلا دنز ييأ نا ةلاش :رظني ؛تفولا
 ١٦٢١ ييخزشلل طونملا )٢٩٤/٥( غوغجتلا )١٦٩/١(. عانقلا فاشق .(؟١/١٨)

 ۔((٨/٥٤) ۔ راقملا ((١١/٦٥)۔ ىلحلا )٢٥٦/٦٢(. ينغملا

 ةيكيلاملا يأر ضبقلاو ءاضي عماجلا نمو عنسلا ةيقت ةبقب نم حيجشضُلاو ئفد .لضألا يف )١(

 ۔((١/٣٠٤) يويسبلا نسحلا يبأ عماج ؛رَظني) .ةللا ءاش نإ ينيس امك



 ) )1٥ةقرلاو بهذلاو مازلا يف ةاكزلا يف ؛باب ٩٢

_- ٨ 

 اهيكزُي ناك مهازق هعم ناك نق .هتاكز جرخأ ةضبق ادإ "![ثلشلا] كلذكو

 نيد هيلَعَو مهازذ هل ناك نو .كلد يف هيلَع ةاكَر الف تيلد لغ ائْيَد لمحنو

 بحت ناك اذإ نيذلا نع لضفي ام ةاكز جرخأ ؛نيذلا ىلَع لضفت غازلا

 ."نيذلا غقزُي الو هيكَرُي ليق ذقَ 6هيف

 ءابرغلا نم مدق نمو ،َناضفئ الَو ةدايز ال ءاوس روبلا ةاكَرَك رخبلا ُهاكَزَو

 لامي ميق نمو 8ةَقدْصلا هنم م "[ثّخأ] لؤَحْلا لاح اإَق ، يبي َدَعَقَو ةراجتب

 : إ :لاق نو از تز م ثّأ اهب وق ْنإَق ةاكزلا نع ليشَق رخبلا نم

 ةز هنم ذخؤئ مل مالسإلا دلب ىنإ هموذُم لبق هرَكَد رهش يف اهجرخأ : ,
 ذغب الإ ةاكز الف ةرَجَش نم جرخأ عاتملا يأ ءةطقُل هعم يذلا ؤلؤللا نإ :اق

٠ِ 

 .اهيف انمأ م مهنإ نوَقَو فيخي ليق ذقق مهت ا ؤ ةاكزلا نع َلِثس نَمَو .لؤخحلا

 نيملشفلا نم "ذخأي ام لثم مهنم ذأ ةراج بزحلا لمهأ مدق اق ا!

,

 
` 

 .خملا ةي ةيب نم لامكلاو لضألا ني ةطقام )١(

 ايز يدملا نوكي :ي ؛يلمَو يفو ىلع نوكت نأ ةبض ةيِضاتإلا 7 ,نێذلا ٍةاَكَز يِف طرتشي )٢(

 ناولا رز ز يبأ ننا لاقو ،نيذلا هب يدوي اق لاقنا [ نم هل ايِلَمَو .نێة نيم هلع امل ايدؤم

 ةضصني ؤأ ةلثم نيد هيلعو ةاقزلا هيف بجت لاق هل نقؤد» :ةيكلاملا دنع ,نيذلا ةاكز ليصفت يف

 زأ ةانتفش ضوؤغ نم ىفزي ال امي هذنع نوكي أ الإ ،هيلَع ةاكز اف ةءاقزلا ولام رادقم نع

 وفت من ذإف كلاملا ني هديب ام كيف هنيدي ةافو هيف ام عير ؤ راقع ؤأ ةانتفم ناويح ؤ قيقز
 طيشن الَو ءاكز ةاقزلا هيف اه كلذ دغب يتب نإف ؤوديب ًاقيف هند ةيقت بح هنيدب ةظوزغ
 امازغأ ماقأ نإؤ ءةضبفي ىمح ند يف هيلع ةاكز الَو ةيشام الو رمت الو بح ةاكز نيذلا

 ضَرقْلا أ نيذلا ناك نإ هعيبت ىنح ضرعلا كلذكو هضبق دغب دحاو رال هيكَري امنإف

 .(١/٧٦)۔ يناوريقلا ديز ز يبآ , ننا ةلاسر «ةئم ضفي امب الؤح لبفتشيلق ؛شازيم نم

 .ىئغفلل بتنألا هئال خسملا ةيقب نم ثبنملاو ءءةقذضلا نم جرخأ» :لضألا يف ()

 .هةيزجلا باب» ؛ةامشأ رغآ ائاؤنغ بابلا ةياهن ىنإ ةرفَقْلا هذهل لعج (ه) يف ()
 .2َنوذخأَي» :ثالئلا خسملا ةيب ةيقب ب يفف (٥)



 7 ن يويحبلا رصتخم َ ١٤٤

 ؛غهنم برغلا ىراصنلا الو ةمذلا لغأ , لانأ يف ةقدص الو .مهيلإ اوش ادإ

 وتلا امأو نيِمِلْسممْلا نم ذخؤي امم فغضلا وه هو سُُحْلا مهنب هنم ذَحؤُي هنإف

 امَك ٢٩(٨ .ةبرتلا "« كورو مهو ري ٍرَي نَع» ةيزجلا م مهنم ذخؤت ىزراَصَتلاَو

 بجت امئِإَو كاهب لَذُم دي نَع وهف "[وز] نع امش ىطغأ نت ،ىلاَعت ةللا لاق
 لاق ذقَو ارانيد رعلاَح لك ىّلَع ةنس لك يف يلاجرلا نم م نيفيل ىّلَع ةيزجلا

 طوقلاو "عارد ةعبرأ "هناَقهذلا رش لك يف مهنم دَخؤُي هنإ انئاحضأ

 الو نيكشم اَلَو ةأرما نم هيزجلا دحت الو !عقزي ه نودو نامز

 .مهلام أ يف ةَقَدَص الو .يبص

 نيكرشملا "هنم نوملسملا مْنَع اق :يفاوْصلاو يفاولا يف ةَقدَص الو

 ٢ نيلو نلا هَنكأَي مهيام يف ةولَعَجَو فنشل اب هوَمصَتْا ءهوُحَتتفاَو

 ءيق هلُك كلَذَق .نامع يفاوَصَو اوشلا سرافو زامألا :لثم .مدغت نم

 اط مُهَل اًقَص هنأل يفاوص يمسو ؛مهننإ عججز هنأل ائيَف يمش امنو

 . 6نيِك :.رملا لام نم ةوخر مهنأل ةمينغ يمش امنإو ازَدَك الو ةهبش هيف
 اوميَع ام امأو ،الالَح ودعلا '»برخح يف حنزلا :ةَعيِنَعْلاَو ؤامنُغ ىقسي عزلا

  

 هتا مرح ام توثرحم الو رخآلا مزتلأب الو هقاب كوثمزن ال كيرأ ارثيت » :ةلياق اهضنو )١(
 . م ۔ . 2ِ .. + 51 ۔ه۔[2 ۔ م وث ورم۔
 مهو » ني نع ةيزجلا اوظمُي قح تتَتِكحلا ازتوأ تكرزلا س َقَحلا ند ب ےرؤبري الو هلوسرو

 .« هوفص ھ ,ص

 .ثالئلا خشلا ةيقب نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٢(

 نطو ،اته املا وهو انلا ةدج عم فونلا ىلغ يفلا :مضلاو ر رقنلاب اقغذلا )٢(

 طيجمملا سوقلا :رَظني) بؤعُم ظفل وُهَو ييلفإلا , سيئرو و مجعلا يجالق رعيمعز : :ىلغ اضيأ
 .((١/٦٤٥١)۔

 .«لازنأ» :ةنيز :ج ب يف )٤(

 .مهل امثغ» د يفق مهل انتان» .ج يفز مهن أيف» اب يف )٥(
 .هلالخ ؤذغلا بزح يف ومبغ مهنال» :ثالثلا خسللا ةيقت يف )٦١(



 ١٩٥ ر شفل قشلاو مارلا ي :ةاكزلا يف :تات (ا٥)

 ييف ةللا هلعج يزلا ةشمُح جرخي هنإف مياََعْلا نم مهتيب ومتَقَو بزحلا يف

 ةلل ةلعج يلا لمحلاو .مهت "لسازلل ؛ننامهس سياقليل :يقالا مسف م
 مسف "ليبسلا نئاو] نيكاسملاو ىقاتيلاو ىتزقلا يذو لوشزليؤ هل
 نناو نيكاسملاو ىقاتيلا يف عفد طشقتلاي اماؤُق اووكَي مل اَدإَو مهيلع

 ،ىتزفلا يذو لوشزلا مهسو هللا مهس اوُدَحأ طسقلاب امام اوئاَك اذو .ليبشلا

 يي لوشزللؤ هلل ءامهَس َرَمَع نيتا ىلَع مسقي ،للا رَكَد امَك يقابلا اومَسَقَو
 ننالو يهنأ ةئالئ نيكاتمللو يهنأ الت ىماتيليؤ ىهشأ ةتالت ىتفلا

 .مهنأ ةَئاَلَت ليبشلا

 يفز هوف ةقلؤملاو اهيع نيلماعلاو نيكاسملا ءارقفلل ةقدصلاو
 ةقدصلا غضؤم ءالؤهف &“لييشلا ناو هللا ليش يف نيمراَعْلاَو بازلا

 مُهَعيمَج دَجَو نإو ،اهنم ئرب هوججؤلا هذه دحأ يف اهَعَقَدَق هتاكز جرخأ نمف
 ءارقفلاو .اهيلع نولماعلا مهو هيلإ تعفد "امامإ تاك نو ،تيَد هلق مُهاَطغَأَو

 ممه ًنوثِراَعْلا ليقو نويدلا ثاحضأ ممه :َنوُمِراَعْلاَو ،ارقُ مهلك ريِكاَسَمْلاَو

 ةقدصلا نم اوطغأ برقلا ةداق نم اموق اوئاك مهبولق ةَقْلَوُمْلاَو نويتاكلا
 :ليبسلا ناو كهللا ليبس يف داهجلا يف :هللا ليبس يف ىالشإلا ىإ اومْلأَتيل

 .ةقدصلا ُمَهَل اَلؤَهَق زؤاَسُمْلا

 ؟

.
>
 

 .خملا ةيقب نم خيجضئلاو «لجزلا» .لضألا يف )١(

 .خشلا ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٦٢(

 ىفو مهئرثن ةقلمناو اهتتع يلميصلار نيكسملاو ءارقشلا ثكَدَتلا امَتإ» :ةئاش لج ىناغت هلوقل )٣(

 ؛ ةيح يع هقنو هنا ت ةكرت ليما ناو قل لييح فر ةيبرتلآي باقزلا
 .مشلا ةيقب نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس (ليبشلا ننا) ٦٠[٧ :ةبوئلا]

 .«ماتإ» :د ج ؤب يف ()
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 ءاهبحاص دنع لؤَحْلا اَهيَلَع لاح ا ةاش ةاش نيمبزأ لك يف تقلا ةَقَدَصَو

 اهيق ةدحاو ثةداَز اَدَِق ًةاش نيرشعو ةقاي ة ىئح اهتدايز يف يش ال م

 ةدحاو تداز اًإَق ،ٍةاَش تتام "!عت ىتح ] اهتدايز يف يش ال مث د نائاش

 يف مث "قاش ةئامعبزأ علبت ىنح ،اهيةايز يف يش ال م يايش ثال اهيف

  

 .ثالثلا عنللا نم نامئإلا .لضألا نم ةلطئاس )١(

 ىح مَتَعْلا يف ةاكز الود :ةلاتزلا يف ىئناؤريقلا لوي ةئام غلبت ىئح ةيكلاملا نع )٢(

 ىتدخإ تغب اق ؛ةتامَو نيرشع ىلإ ةييت ؤأ ةغذج ةاش اهيبن اهتنب اذإف ءاض نيمتزأ غبت

 قئامثالت ىنإ ءايبغ تالت اهيق ةدحاو ثتاز ادإَق ياش تتام ىلإ ناتاش اهيفن ةتامز نيرشعو

 تاللا ىضقتشا دقو )٢٠/١(( ۔ يناوزقْلا ديز يبآ نا ةلاسر .ةاش ةئام لك يف داز امف

 ضصْلَخَو اغنألا ذ ُهاََز هباتك يف ۔ ةللا ةظيفح - يليلخلا انخيش ةحامس نيتأيل ىلع ةاز ام يف

 شت اذَهَو ءاملعلا روهمج يأر ومو هفلت هلت نصحلا وبأ هيلإ بذ ام ؤمه خازلا أأ ىنإ

 نيجبزأ نود اميف سيق ءاش وغبزآ _ معلا يأ ۔ اهيف باصنلا أ فالخ الر» :هيالك

 ىلإ نيجتزألا ىلع ةاز اميف تيلو {ةدحاو ةاش اهيهت نيمنزأ تفلب نإف عامجإلاب ثيش
 زيل 6ناتاق اهيفن نيرشعو ىذخإق ةئام ىلإ ثلَضو اذإف ةاشلا زيغ نيش نيرشع ةئام

 الَو بايش ثاتَئ اهي ةذجاؤ ثةاز اذإَق .نيتئام لصت ىئح ناز يش لي ذ ىلع ةاز اميِف

 ةاش ةئام لك يف مث ايش ش غبزأ اهيفف قئامعبزأ لصت ىنح ذناز ضرف تيد ىلع بجي

 ۔ زغآ ضرف بجي الَو ءاش ةئام لك يف مت ؛ءايِش غتزأ ةدحا ةئامێألئ يف بجت لب ليقو

 



 )١!( تقلا ةقدص ي :باب ١٩٧
 مخف :رر

 الو لْخَس الو ةلوهم الو ة ةقرم الو اتزَج َُحؤُت الو .ةاش ةاش ةئام لك

 طلا ذخؤي و ىلا لخ اًڵلَو اةقيِلَع الو ةعيفزش الو لاوم لا م ميثاَرَك ذخؤت

 دفضنلا ني زاتْخَي مث .تفضنلا لا ب ؤاتخيف ؛ 6نيقضن ز غدضتو كلذ نم

 اه انامز يف] هل يذلا يفوشت ىتخ ةاش 7 راَتْخََو فت رخآلا

 زمه نؤألا قلاؤ أيايث شف اهيف نوكت يدنعو ءةَايسمح لصت ىئَح تللد ىلع ةاز اميف =
 ةيرهاظلاو ةنباتخلاز ةبيفاشلا ةيكلاملاو ةينتَحْلا لؤق ؤهق ؛ءامَلُعْلا زف هيلع يزلا

 ۔ءةيِضابإلا اتئاخضأ لاق هبو .ةيديزلا

 ىئصيوطلا هركذ امك ةيمامإلا لؤق ومو ءانباحضأ ضفتل يأر وهف :يناتلا يأرلا امأو

 بن يفو .مهنع فالتخا ىنإ زييي ةئأؤ .ييز ىلع ناق نكرلا نك .ناليملاو
 ايف .حبلاض ن نسحلا نييحلا لزق وهو دمحأ نع لقلا اذه نأ ىلع لذي ام ةَلباتَحْلا

 ةذجاؤ ةئامبزأ تلب اإَق ايش غبزأ اهيفف ةنجازو ةئامالت تلب اذإ اهنأ وهو :يات وق

 يليِلَحْلا ققحملا مالك رهاظو ٢ حباض ن نَسَحْلاَو ييَخْنلا ىلإ بومنم وهو 6شسمَحَف
 ..بهذملا يف نؤق هن
ج
 

 بايش ٹي ةجاو ةئاييفحع يفز ياش نمح ةدحاو ةئامبزَأ ي نآ .عبار لوق نق

 ئش ال هئأ وهو :شياع لقو .دمخأ نع ةياور وهو شةلماق ةئام ئه امنإ ةَرِبتْعُملا ةانز

 نيمأو ةئامثالئ ىإ ياي ثالت اهيفف نيمتزأز نيام لصت ىئَح نيتتاملا ىلع تتاز نإ
 نع ثيدحلا اذه ٹبثي سي :ريذنملا نبا لاق .هد ناعم نع يكحت قو إايش غتزأ اهيفن

 ليلدو ءاهُضأ وم نؤألا لوقلاو .ةقلَي مل وهو ةنع ىور يبعشلا نألا لبجج نن ؤاغش
 يف احوشضؤ زفأ اج ذو 6اهلؤ زمغ ننا ثيدح يف اق هؤخنَو .سنآ ثيدح نم ُائزكَد ام
 اين ثالث اهيف ةاش نێتتام ناك اذإف» :اهن رمغ ننا ,قيرط نم هريغو ىتهيبْلل ةياور
 ةئامعبرأ غلبت ىئح ايش ثالث الإ اهيف يلق ةتامثال ىع ثتتداز ادإَق يتامئات غبت ىنح

 ذ : ىرخألا لارفألا مظنم اش ةئام لك يف م يايش غبزأ اهيفف تلب اذإف فاش

 تيأؤ يذجاؤب ضزقلا ر ريغت ىّلَع ساتقلاي يناثلا لؤقلي ندُنشا امنإو 6اهَل هب دتشي ام

 .+ اكز :رظن) .عامجإلاو صنلاب ةوذزم وهف وه ملش ز .ريداقملا يف ساق ال هئأب

 ۔((٥٢١ص) يليلَخْلا دمح ن نب دمخأ
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 ةاش اق هيأرب ""امَئَعْلا] بَر ىَّطغأ نإو .'[لَضنا لضفألاو ءاتب ام ىغ

 تذخأ طبرملا ىقزقْلا بْلَحْلا يف ةعمتجم ثتا ادإ معلا .هنم ذأ

 كلملا غامتججا َوُه امن عامتجالا نإ ليق قو ، .مهميمَج ىَلَع اهنم ةقدصلا

 علا عم ه نأضلا لم

  

 زابع يمه ةتبنملا ةزابيلاؤ لتضنآ ُلضألا انئاَمَز اشأز» :ةغيصلا هذهب ِلضألا يف ثرو )١(
 .درضفنْلل غقزأ يه .ثالثلا عمشلا

 .مَتْعْلا دوضفمْلا ذإ ؛خسشلا ةيقب نم حيجضتلا هاما : .ضألا يف )٢(



  

  

 اش سخلا يق اهبحاص دنع لؤح اهيَلَع لاح اًدإَق ليإلا ةقدص امأو
 ايش عت نيشملا يفؤ .ايش ثالَت ة ةرشَع سمح يفو ناتاش رشقلا يفو

 يفز ؛نوبل ةتنا نيلالَئَو ثيس يفو ضاخم ةتنا ةضيرَق نيرشعو "سف يفز
 نوب اَتَتِئا نيِمْبَسَو تس يفو عذج َنيئِسَو ىتدخإ يفَو دقح ريَِبرَأَو تس

 يف ليق ذقو] نوبل ثاتب هئال ةئامو نيرشع يف .ناتف ريشتو ىدحإ يف

 هةفجو نوجل اتنبا ةئامو نينالَت يفو ،""النوبل ات ةتالت ةئامو نيرشع ىذخإ
 يفو ."فح ةتالت ةئامو نيِيمَح ىفو نوبت هنباو ناَتقح ةئامو نيعتزأ ين

 ثب ٍةَئامِثاَلَ يف ققح ششخ نييفمحنَو نيت ٠يَتَام يف ققح غب زا نيت ٠نَتتام

 يف ؛نوبل ةنبا نيجبزألا يف نوكي نيِرْشِعَو ةئام لنت نأ َدغَب اَذَه ىلعف فح وقح

 ."ةقدص هب قنملا يف سي ةئأل ةقدص لماوعلا يف سيل 3!اةقح َنمْغَحلا

 .ج ؤب نم خيجضنتلا ،ةقئؤم (د) يف لضألا يف راقزألا غيمجج )١(

 .خسنلا ةيقب نم لامكإلا يلضالا نم تاس نبتفوفغمْلا نيب ام )٢(

 (٣) َقياقَح» ,ثالئلا خشلا ةيقب ةكمب : يف ٤3

 ثنبو )٦٩/١(6 ةلاتشرلا يف ديز ز يبآ ننا هيلع صن امك ةيكلاملا دئع رييفتلا اذه شفن )٤(

 ىلع لضت يتلا يم :ةَقجلا نينس ج ثاَت ث ثني ؛نوجللا ت ثٹئيو .نيتس ثنب ؛ضاَخَمْلا

 .نيبس سخ ٹنب :ُةَعََجْلاَو ،نيِنِس عبزأ ث ثٹنب َيهَو خفلا اهُفْرْطَيَو لمجلا اهرهظ

.ب ني ةطقاس ءةَقَدَص هب قنعلا يف سيل ةنأل (ه)



(٤٨) 
 رقبلا ةقدص يف :باب

  

  
 بجي رادقملاو ددعلا يف لبإلا ةقدص ني انباخضأ دنع رقبلا هقدصو

 ةزاَجْلا يف تيلو .0ناصقئ الو تيد يف ةدايز ال .لفنلا لخنلا وذح يذ
 ذئعو تارقَب عبرأ دجاو عم ناك اذإ ؛ةقدَص راوزلا يف الَو ةقدص اهنم

 اش دحا لك اَمهيَلَعَق ة تارقَب عب زا رخآلا م عقو ،عْب اهيف هل ةرقب دحا
َ 

 مئاق ن ناَك ادَِق .سمخلا ماَمَت ن نم هتصح ناصف رذَقب دجاو لك اَمْهْنَع طقشببو

  

 ةنألا ءاملع نيب ناوألا هيف ثرئك كيذي .نيعم ن ةيضابإلا ذنم رقبلا ةاكز يف تبثي مل )١(
 نز ييأ نبا ض يف رهظي رقبلا ةاكز ؤغآ مييقت روهفجلاو ةيكلاملا دنعف ةيمالسإلا
 ذف عذج لجع عيبئ اهيهق اهنب اذإف 5نينالئ ني لفأ يف ربلا ني ةاكز الز» .يناوريقلا
 ٹثب يهو ىتنأ الإ ذخؤت الو ئيه اهيف نوكتف نيمتزأ غلبت ىح كلذك م مث .نينس ىنز

 ةيضابإلا نؤقؤ ،ءغيبت نيثالَت لك يفو ؤةئيش نييز لُك يفق داز امف ةينث يهو نين عتزآ
 نا 6ةدْلَخ نت نمخؤلادبع نب رمغ هلادبغ نن رباجو باطحلا ن رمغ لؤق مه
 افلتْش امميِسفت رذنملا نبا ىكحو .ةحرو مزخ نا م مهنع :اكح امَك يرهزلا .بيسملا

 ن ل يف ةاكز ال :ةقاط لاقو ؤةئيبغ ننب ; مَكَحْلاو ك ناميلس يبأ ن دامح نع اضيأ

 قفثم ويَغ ذاعم ثيدح نأ :باصنلا يف مهفالتخا ببسو :دشز ننا لوقي رقبلا نم نيبمخ

 ىلحملا )٢٣٤/٨(٨ جراعملا (١/٠٧)۔ يناؤرقلا ديز ز يبآ نا ةلاسر :زظني) .هتخص ىَلَع

)٢١٩/١((. ۔ دتفملا ةياهنو رهتجُمْلا ةيادب )٥/٦(.



 7 :ر رقبلا ةفدص يب هباب (!

 لبق هل زيلو .ةيشاملا "ةاكز َحأ روجلا نم ةتس ةالبلا ىمح ذق "قحلاب
 جاتخا ا ةقدصلا دخأي نأ هلو امي ام ىطغيق ؤاهبابزأ ءاشي نأ الإ يذ ٨ 1. ٤ آ ٠ م .؟ ۔ظ « ۔ ٠ ٠ ۔ًَ

 .ةلؤذلا رع يفو ؤذَعلا داهج يف اهيلإ

 .ءطنتلاب» :د يف (١)

 .«ةيِشامْلا ةقدض» :خشلا ةيقت يف )٢(
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 يف دعلا نم ةلماكلا بابشلاو ةذغلاو "ةرذلاب بجي امن داهجلاو

 ه ياَمْلاَو ماعطلاو ةي ةيقوالا ةقولُعْلاَو ةلوُمُحْلاَو عاركلاو عالتشلاو لاجرلا

 بلط نق الإ اذَه نيم لقأ يف ف ""مرْي الَو داهجلا مهمزَل ؤذَعْلا فضي اوئاَك

 اياضؤي ىضصؤأو ةتيَد ىضق ةاهجلا ةارأ اذإف .كيد لَضق هلق ،هةليسيوؤلا

 ديري لبلا ىلإ ؤذمعلا ءاج اًإَق غاقذلا امأو .هنوبَأ ؤبو .هاغبت نم صْلَخَتَو

 ؤذعلا عقذي نأ هيلعف تيد يضقي ام ةعم نكي مل وو دهاجي ن ةنق هتحابتشا
 أوُحَمَدآ آ وآوقاليم ىق أوتِتَْك» :ىلاعت ةللا لاقو ٨4" :نارمع لآ] ١٦٧[۔

 ثقاق نمو ْمهِنَلَع ةجحلا ةماقإو قَحْلا ىإ ةو غذلا دغب يغبلا لهأ لاتقو

 .حتلا ةيقب نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )١(

 )٢( ..مهُمزْل اڵو» : :ج ؤب يف »

 )٣( .ةليسو بلط ن نم اڵلإ» : :؛ثالئلا حتلا ةيب ةيقب يف .

 اوعفدآ رآوقا ليع ىف اوثتنت الات اولا مسق ل اير أشت ي مقو » :ةلماك اهطنؤ 6نارمع لآ ةروش )٤(

 ت ات مهيكرفأي ترفؤأوثت ؤ نكيإلل مهنم نز نيمو ب ِرْفَنلل م مه مُكتنسَتكَل الاتق معت ول اولاق

 ينلأقالييك يي اوثيقَو » :ىناعت لافو .ةرقبلا زوش 4 ةرثكب اي معأ قاو خمبولُف يف
 ..ه رتنا ثيش ال هل تبيأتذتت مالو ر بذي

51 7 

  



 ٢٢ اهجتنا يف :بات (!)

 _- ٦يرف
 اؤلَو اذو 6بزحلا يف مهجيرَج ىلع زاَجُي الَو ؤ وغ اق هّجُحْلا هيَلَع

 ني نيأؤ ةئف ميع ىلإ اوشزنا اقلق "!ه هجيرمج ىلع ؤاَج ةتف ىإ نيمزلم
 الَو مهلاومأ من متْغت الو مهجيرَج ىق زب زَجُي مَلَو .مهيلو ا وم غبني مل مهتدواَع

 ىبنئو مه زدآ م مَنْعَو مهجيرجج ىلَع زاججيَف كرشلا لمهأ ا و .مهُيِراَرَ ىت
 ززاجَو ،مهييَلَع ليه الف برعلا الإ ىالتشإلا ىنإ ءاعدلا دغب نم .هرارف

 نافو يلالدب ؤأ هيبي لتف نيملشفلا ني ادحأ لتق نمو .مهياومأ ةمينغ
 .""![ةل ةوغد الو] .تي اعلا

 نم ب لفأ يف مكحلا نال طع وهو ؛مهجيرَج ىلع زاجئو» :ثائلا خشلا يف )١(
 ةب نم مكح ام نغ مأ قبا اي» ؛دوغشت زنل ةه هلزقل فئصفلا ةلاق ام وه نيمل تنلا
 : زهجي الو .ممزيذم عبني اد :ةت هللا لوز افق ؛مَلغَأ ةلوشزو ةللا .اق ؟ءيمأ نب
 يغبلا لغأ رات باتي 6ىربمكلا نتشلا يف هلا هَجَرْخأ .مهريس لتقي الو .مهجيرَج

 هيف مُلَكَن ثيدحلاو ١٧٢٠٦(6 :مقر ٢٨١؟/٨) ..ممهزبذش غني مل اوءاق ادإ يغبلا رغأ باب

 مو ميكح ن زتؤق هب ةزفت :يهبلا لاق ميكح نب رتوك ةهج ني رفغشضلاب ذافثلا
 نن زئؤك هداتشإ يف :رجح ننا لاقو إظوُفحَم يغ ثيدحلا امه ؛ئدَع نا لاقو يمض

 هرطني) .ةيضابإلا ذئع هيلع لمعلا نإف تيد عم نكت .ورتم هنإ :يراخبلا ناق ذقو ميكح

 )٥٩/٧١(٨ نيبلاطلا جقنت )١٢٥/٤(. 7 يفلا ه ٹيداخأ جيرخت يف ريبحلا ضيخلت

 )٤٢٦/٦٢٨(). ةيضابإ ليلعلا غ ُاقِشَو ليئلا حزش

 .ب :نم تطقس «مهجيرجج :ىلإ ...اولو اَإق» :هلؤق نم )٢(

 .زنعلا لضأ يف جو ه .ج يفو "ب شياعو .لضألا شياع يف تبي )٢(



(٥٠( 
 م اَيَصضل ا يف : ب اب

ر
.
 اهجطاما : 
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 اتلههونعل اتا ,

 ماعطلا نَع كاسشإلاو عؤصلي ةينلاو رهشلاب ملا :مايصلا ضير
 رهشلا قزط نامياو ىؤصلا يف عامجلا نع كاتشإلاو بارشلا
 ةمي هللا لوس نَع يقلت هنإف ءعؤصلا ديفي اه بايا مث .ةغؤض ضرتفملا

 يصاعملا َلَمَع» :لاق ] '‘رولا لقو ركنملا لغ غذي مل نت» :لاق هنأ
 ل عَدَي نأ ةجاح هلل سيلَق» '"[رَبَحْلا يف نيتياورلا ىدحإ يف يئم كشلا

 لمتشي اَهَو ،عوَصلا ديفي ذإ رولا لوقو رانملا لغف لكف "هبارشو ةَماَعَط

ر
ا
ا
ح
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 .«...ركنملا لغ رولا لوق غذي مل نقه :د يف )١(

 .داريإ ىلع اهتافنال ختشلا ة ةيقب نم ُهئئضأ امنإ .لضألا يف ذرت مل نيتقوفغملا نيب اه )٢(

 رُئأؤ ٥٧١٠(. مقر )٢٢٥٦/٥. روزلا َلؤقق غذي مل نم باب ؛رؤضلا يف يرخا هجرخأ (٣)

 باب :مؤشلا يف يذمرتلاو ٢٣٦٢). مقز )٣٠٧/٢. مئاصلل ةبيغلا بات :مايصلا يف ؤاد

 مقر )٨٧/٣، مياصلل ثقؤلاو ةيفلا يف ةاَج اه باب مئاصلل ةيفلا يف ديرشلا يف ءاج ام

 هدانسإ :طوؤتزألا بيعش لاق ٩٨٣٨(. :مقز )٤٥٢/٢ محأ .حيجض نشخ :لاقو ( ٠٧

 ظفللا نع همايص ة هَرَتُي ي ماضلا باب :مايصلا يف يهنلاو .نيخيشلا طرش ىلع خ حيجص

 باتك .ةجام نباو ٢٤٨٠( مقر )٢٥٦/٨، نابح ناو ٨٠٩٥( :مقر )٢٧٠/٤ ةَمئاشفْلاو

 نبا ,قيرط ني ١٦٧٩( :مقر )٢٠٤/٥ رمياضلي رثقزلاؤ ةنيفلا يف ءاج ام باب راضلا

 يف يف ئئاتنلا ةجرخ . .هب اغوفزم ةريره يبأ نع 4 هيبأ نَع يرقملا "77 :اتئدَح .: ييأ

 = نب هللادبع نع باهش نتا نع ربثز يبأ ننا ,قيرط نم ٣٢٤٦( مقز ۔٢/٨٣٢) ىركلا



 )٥٠( مايصلا ي ؛باب ٢٠٥

 ؟ہف -
 نأل ؟مئاضلا زنارلطفُي ةبيغلاو بذكلا نأ "[ىرت] الأ ،كيَد نم ريثك ىل ك

 لغ ا روز لوق ؤأ مرَحش كَو ءةمزَحمْلا يصاعملاو روزلا و لؤق نم
 ."اَمؤصلا ُضنَي ريانملا نم روجف

 أ 6ادْمَعَتُ برش وأ ءادمَعتم زَكأ ؤأ ،ادمَعَتم هِقْلَح يف ائيش عاشأ نم نَمَو

 يف يغلا ىلع ،ادمَعَتم ةبانجلا تفذق ىنح ةأرما ىهتشلا وأ ،اَدَمَعتم عَماَج

 غؤص ةزامَكْلاَو رهشلا ندب هيلعو 'ةقؤض ةتف ذقَق كيذب ةَمدَمَو موصلا

 متش وأ انمؤم ؤ ائضخش تفذق ؤأ املشش باتغا وأ بذك نم "نيرهش

 مجنزج نئا نغ ٤٢٥٥( :مقرب )١٩٣/٤ قازؤلاذبع هجرخأو .ةزنرُه يبأ نع ريَعض نن ةبلغ ه

 يفز .هركذف ء...غدت مل نق» :ةلت هللا لوشز لاق :لاق هنأ ركياق نب سنأ نع ثثذخ :ناق

 .ءلهَجلاؤ» :ةذاتز ةجام نباو ،يِتَهْنبْلاَو يئانلا ةناؤر

 طزلاز ٤٧٢( :مقر )٢٨٦/١ ريفصلا يف يناربطلا هجرخأ ؛سنآ ثيدح نم دهاش ةلو

 ن ديجملا ذبغ ءانتدَح يباطخلا رمغ نب 4 هللادبع ,قيرط ن نم !٣٦٢( :مقر )٦0٥/٤

 مل نق» :هقفر ركياق نب رسأ نغ يناتبلا تبات نع جنرجج نبا نع اؤر يبأ نت زيزعلادبع
 مل :ىنازَلا لاق "هبارشو هماعط غذي نأ يف لَجَو زغ هلل ةمجاَح اف بذكلاو اًنَخْلا عدي

 يف يميقلا لاقو ،باطَحْلا رم نن هللادبع هب دوف ديجملا دبع الإ جيرج نا نع هيز
 ناق .ةفرغأ مت نق هيفو طتؤألاهز «ريْصلا» يف ئينازبطلا هاور ( )١٧٤/٣ عقتختلا

 خآ ذاش هل ١٠٨٠(6 :مقز ١/١٦٢)۔ بيهزئلاو بيغرتلا خيجص) هرتَعل نسح :ينابلألا

 نم» ؛لَجَو زع ةللا لوقي هدوغشم ننا نع ٨٠٧٥( :مقر )٢٤٢/٥ سؤةزيلا يف نيمليذلا دنع

 .ءيبلجأ ني ةتارش ةقاعط غذي نأ يف يل ةجاح الف يمراخم نع ةحراؤجج مشت م

 .عمللا ةيقت ةئقَب نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس )١(

 ا لاق .ةئوتغَمْلا يياغفْلاب روصلا ضفن نزري ال ثيح مهريغ فالخب ةيضابإلا يأ اذه )٢(

 ؤ هنكلو همايص غذي نأب زمؤئ مل ازنم وأ اروز دهش زأ تاتغا نم تيذقؤ» :زبلادبع

 يماقتلاب مضلا نالطب ىع ةيضابإلا قفا نممو .ءهمؤض ؤجآ هت ميتيل كيذ باتيجاب

 .مؤضصلا نوذ رجألا نالطب ىلإ ثيداخألا ةجوت نأ زكنتشاؤ ؤىلحملا يف مزح نا ةيوعملا

 ۔(٦/٨٧١) ىلحملا )٣٧٤/٣( زاقذيسإلا

 .هةمؤَص َََق» :د يف ج نم ةطقاس «ةمزَص» ()



 يويسبلا رصتخم ٢٠٦
 ٦٨ہرف

 َرَظَت ن . ؛ "ل ثحأ َكِلَذَو يلا يذ مؤَص 4 ِهيََع ضقتنا , دقف نينمؤملا

 وا :57 وأ ًايَقَت نم ُرَمَو .يذ همؤت مؤَص ضقتنا يِاَعَمْلا َلِمَع زا عرَحُمْلا

 در وأ هربد يف نقتا نإ ،همؤێ ؤي موص لدْيَو هموص ضقتنا ينذأ يف َرَطَق

 اماع هر مت ًايَقَت يذلا يف َليِقَو هيؤض نم ىضق اق هتَلَع دسفأ اًدُمَعَتم هئف

 "هيجئُي ام رذق برَشَق شطعلا 7 هيف ىَلَع تفاخ نَمَو .ةرامَكْلا ه هيَلَع نأ

 راَفَكْلا َلَعَو ؤ دتَق هيجني امم رقفأ ىلع ةازق دمعت نإق ؤةمؤ لدبأ

 نقؤ .ةراْمَكْلاَو لدبلا عم امآ ناك ؛هيجنُي اه برش اقب رطفأ دْمَعت نو

 الف يقلا هبلَع نإو .ةراَكْلاَو ندبلا ةمزل ادمعتم ىتأ ىئَح هركذب ثبع

 كيد ةمؤي ندأ عماج ؤأ برش ؤ لكأف يت نمو غغجزت : اق ِهنَلَع يش

 دمعتت ذَمَعَتَ م هنأل

 ِهِقْلَح يف ءاملا لخد .اهتقو لبق ةضي هض ةَضيِرَقل اضرت ت وا ٍةَلِفاَنل ًاضوت نتَو

 اذإ هنَلَع َلَدَب الف اهو و "هلخد ذقو ةضيرفلا ةالصل أضوت نإو .ةتؤَي ؤي لدي

 لَسَغَق ماقف , راهنلا يف ةباتَجْلا ةئباضأ نمو .دَمَعَتَي ىنح ؛هقلَح يف ُامْلا ل

 نم 4 هنَلَع ىضم َم ام ضقتنا 0'ةلِع ريَعِل ائيش ىتات ت نو يلع ًلََب اق هنيج نم

 ِءاَم وأ :7 بول هيناوت َناَك نإو وريغي هنع هينات وو و لشلا هلامهإ ؛هموص

  

 :ب يف «....يِصاغمْلا لعفو مرحملا بحأ ؤأ مويلا كيذ عغؤض هيلع ضقتنا» : .لضألا يف )١(

 ميل تيد ةشؤ ؤصض هِتَلَع ضقتنا» :د يفو ٠يَلإ خأ لا تيد م مغؤض ٨ هيلع ضقتنا دقَف»

 ذإ يلإ ثحأ كيو ميلا تلد ةغفؤض هيلع ضقتنا ه يفز ء....ىَلإ رظن نإ بأ

 .ج نم خيجضلاو .ء..رظن
 ةلثامملا تاملَكْلا يف كلد لثمو ء‘ةسفت يخ ام» :د يفز «سفن هب يخي ام» :ج ثب يف )٢(

 .نيلاتلا نيرطشلا يف

 .هاد :د اج يف )٣(
 .ه....هلضغ رخأ ريغ يم اناوت نإؤ» :ثالثلا خشلا ةيب يف )٤(



 ٢٠٧ . مايصلا ي :بات (ه٠)

 7 ذنم

 يف زه رتسأ نَحسأ وه درؤم ىلإ ىطخت ؤ 6اذيدش ازب ناك نإ هل نخسي
 الف مالسلا ذو ؤأ زات زه مْلَكَت نإو ءهمؤَص يف هيلع ةا الو ،لشُتلا رثأ

 ىت يلم ةتف لكلاب لشلا رع ةنو :تدخ ىئاوت نإو 6يَلَع دب
 .خأ ىئح اهب ملغ ن دت ةغَب مات للا يف ةَباَتَجْلا ةباصأ نإو .هيؤص ني

 هب بهذف حبشلا لبق موُقَي هنأ ىلع مات ن يمؤض نم ىضق ام هيلع دسف
 ليغ ذأ لبق عبطلا هكرذأق رتللا يف ماق نإف كموي لدبآ عبصأ ىتح مونلا
 عضأ نم» :0[ناق هنأ ةق يبنلا نع] ةياوزلا نل تاي مت ادإ ةمؤي زنل

 الف ةتأرا لبق نق ‘وبَلَع نيش الف يذملا ةباصأ نمو .'"هارلطفم حب

 .عمشلا ةيم ةيقب نم لامكلاو ءلضألا يف ذريي مل نيتفوغملا نيب ام )١(

 )٢( روشلا راطفإلا تفو ماضلا ؤططف اه بات :مايصلا باتك ؤغييؤلا ةرخأ )١٦٩/١

 :مقز ٣١٥(٠ يثيللا ىيحت ةناؤر أطوملا يف يلامو )٢٩٠/١ :مقر ٦٢٩(( .مايصلا باتك

 ناضقَر يف ابنج حبضُي يزلا مايص يف ءاج ام باب )٢٩٠/١ :مقر ٦٣٩( باي "يراخبلاو

 امسج حبضيي ماضلا با :مايصلا )١٤٣/٤ :مقر ١٩٢٦( 0ةحِص باب :مايلا باتك ملسمو

 بنج وهو وجلا هيلع نط نم : مزَص )١٢٧/٣ ؛مقز ٢٦٤٥( ةنأنملاو .هط ةريره ييأ نع

 ةعجارم اطومْلا يف كيام ماتإلا ةز ذقَ .خوئنع ثيدحلا اذه نأ ىلع زوهمجْلاف ةيفالخ

 يف ريز يبأ نبا لاق 3 يكحلا نن نازَمَو ثرالا ن نمخؤلادبغ ليق ني ةريَرُه يبأ
 الَو ناَضقَر راهت يف ةذلل ةلبق الَو ةرشابم الو ءطب اسنلا مئاصلا بوقَي الَو» ؛ةلاتزلا

 نقؤ» هرخآ ميفؤت يف لاقو «؛طؤنا نم اجتج عبض نأ سسأب الو ،هليل يف هيلع تيد مرخب

 رجفلا دغب الإ ليتف ملق رجفلا لبق :7 ضياع ارشا رأ زهطتي ملو اجنم عبضأ

 ينارقلا دنز يبآ ننا ةلاسر «...زوُجت الو رلا تيلد م وص ه انج ۔)٦٠/١. ٦٢( امنيب

 َهَف ة ةمذليل الغاش ناك امو ةمل لغات ةريرُه ييأ ث ثيردخق .يذ نع ةيضابإلا ىَرَن

 لا يف مدقم ٨ ئأ ىلع رابصلا ةحص مدع ىلع نذي ةريره يپآ ت تيرخ نق اضيأو

 ذ امز ةحابإلا ىلع لذي يناثلا ثيدحلاو ةبانج ىلع حبضُي نأ ناسنإلا دمعي نأ موحي

 خيياثلا مكح يف نذإ وهف ةحابإلا ىلع لد اه ىلع مذقُم ؛بوجؤلا ىلع أ ميرختلا ىلع

 ۔قباسلا ثيدحلل
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 نغ ىلَع ةبائجج ةئم ثججرَح نو .ةمؤض خي نأ هل هركيو .'ويلَع يش

 .اذه يغ لوق اهيف ؤهيَلع يش الف "اوبيج نم َلَسَقَق رمع

 ترغتل ءيشلا َقوُذَيَو ،بارُتلا يفشيو قيقدلا ليكي نأ مئاصلل زاَجَو
 رقيزلا عم ةغِسَي مل اذإ ؛همؤض يف هنَلَع ةانق الف اه ؤخنو ،هجلام ني هولح

 لكو بارتلا يفش ةنع ربؤئي هيف ىَلَع فليو يشلا قاد اَِإ هقلح يف
 ال ةبَلَعْلا ذَح ىّلَع اهؤخت : و ةباد ؤأ بابذ هقلح يف لَخَد نت قيقدلا

 ىّلَع زفت مل اذل ضيرملاو .ةرافكلا هيلع نمأت التق دمعت نإو أَِلَع ضفت
 موصلا يف ةلملا ةايز تاَعَو ليألا ىإ ةلي ام نأي زيدفي منو مايصلا

 ليجغنلاب مؤيو .حص اذإ يضفيو رطفي نأ ةلق ؛ءاوذلا ةجلاعم ىإ جاتحا

 الب راهنلا يف رطفأ نإَق ،لتللا ني راطفإلا ىوت ريف ن ةارأ ادإ كيلا يف
 يش اق هىفرَم يف َتاَم نإو هموص نم ىضق ام هَلَع دسف لبلا يف ةين

 ْمهِنَلَعَو ،هلام نم ؤهَق كيب يصوي نأ الإ ںلتبلا نم هيترو ىلع الو ؛يلَع

 غ نيق مايصلا ىلع ىوقي ىخ راطفإ ىلع يرلاو .نع اورشن :
 ىب يصويو ،ُءاَضَقْلا هيَلَعَف كيد َدْعَب تاق م مُت ناضمر رهش دغب احيحص يقبو

 ه. ٤ِ

 .هب ىضؤأ 5 هئع ىضقيو

 كيد يضقتو رطف نأ اهلف اهدَلَو ىَلَع فاخت يتلا لماحلا هازمناو
 رطفت نأ اهلق اهب بهذو ع ُ لا اَهِدَلَو ىلع ثقاَ;خ 5 )7( ۔ . ُهعِضزُمْلاَو

 مَلَو يناتلا تاضتقَر َر وه رهش لاحلاو م عمزملا ضيرقلا ةرذ نإو .يضقت ةنو

  

 .ءهيلع ضفن الف» :خشلا يقب )١(
 .دارملا ىلإ بآلا ئال .ةعمتجم ىرخألا عمللا نم ثبنفلاؤ «هتبائج» .لضألا يف )٢(
 .؛غيزغلاه :ثالثلا خشلا ةيقب يف )٢(

 )٤( :ةدايز ثالثلا خسألا ةيقب يف »نهيك٬.



 ٢٠٨ مايصلا يف !تاب (ه٠)

 - ٦

 نغ نوُمِطْيَو رَضَح يذلا رهشلا نوشوصي مهف ؛لؤلا رهشلا لدب اوضفي
 نألا اولدب هيف مه يذلا ناَضمَر زهش هنش ىفق اًدإَو ،ائيكشم مذت ؤي لك يضاملا

 تكيلذَك هيَلَع د الف يانلا رهشلا يف هفرَم ىَلَع ضيرقْلا ماقا ن ءاي

 ن لك كلذكو ‘ويلَع معط الَو ،يناتلا مث د لؤلا نع ماض كيد دغب حص ذو

 َرَضَح يذلا غوصي هنإف ،يناتلا زهشلا رضحي ىح ةلدب مَلَق مصلا همزل

 .يضاقلا نع ميْطْئو

 هيف ىدعتي ارفس ازفامش جَرَخ اذإ هرفس يف زاَطفإلا هل "[ًياَج] زفاسُملا

 رانف ىون رطفي نأ دارأ اذإ زفاشفمْلاؤ رطفي نا هلو زفاسُم هق .نِيَخَسََف

 للا يف ةئين ريغ نم زفاششلا رطفأ ناق “"[راطفإلا] ىلَع حبش حبضأؤ للا نب

 زنل ىون رفسلا ىون وه ن ييؤض نم ىضق ام هنَلَع تت رقشلا يف
 ىضق اق هيلع دشف هنإف ؛حبضأ ىتح جؤْخَي ملو ،ازطفه عبض نأو

 نل يوني نأ ةل سيو :راكنإلا ة ةئن ىلع دلبلا يف عبضأ ثيح يؤص

 رطفأ نإو .دبلا يف ؤلطفي الو حبشلا لبق هدلب نارمغ نم جؤخَي ىح
 هيلع امنو هل زاج رطفأ مث رئاس مث كولب ىلإ عججَر مت هرق يف زيافلا
 يف ماض مت هرفس يفف رطفأ اَدإَو .ناضمر رهش يف ارارم رفاس ولو 6رَطفأ ام
 هبقعأ يزلا هرفس يف ماص امو رطفأ ام لدب ِهيَلَع َناَك هرقَس يف رطفأ مُث هرقت

 زهلا متأ ىئح رفسلا يف ماض مث رفسلا يف رطفأ نق .رقشلا يف زاطفإلا
 تالتخالا ثقرت ذقو زاَطفإ هبْفغَي مل مؤت ؤص نل رطفأ ام ندب الإ ةزب مل

 نو يش هنزلَي مل هرفس يف تاق مت زناشلا رطفأ نإو .ىغلا اذه يف

 .(د "ج "ب) ىرخألا حتلا ميمج نم لامقإلاؤ .لضألا ني ةطقاس )١(

 .(د "ج "ب) ىرخألا خشلا عيمجب ني نامتإلاو لضألا ¡ ني ةطقاس )٢(

 .ههرقَس» :لضألا ظفلو .خشلا ةيقب ظفل اذه )٢(



 يويسبلا رصتخم ٧٠

 ٣ يم 73

 مانألا نم "نيش ناك ؤ ةرطف ام ندب هيَلَع َناَك تام 7 عم

 هِتَنَرَو ىلَعَو ب ىصوي نأ هيلعو يلع يزلا لدبلا هيلع ناك اهيف رطفأ ىتلا

 هلام ن هنع اوممَعطَأ "هنإ كنم هثاريم رذقب مهنم دجا لك هنع اوغوضتت نأ

 دسف نإَق 3اعياتَتُم امؤَص َوموُصََو .مهِنَلَع مكحي مل , صو مل نإو زِئاَجَق

 ءانا موص ةنأل هلبق ز ماس ن ن غوص ةمؤض ضفتنا هم مؤت ز ميخ ىلع

 نم ماض نمو كنع ماصي أ زد زرفت ل 7 ن غ غن مايصلا نع 12

 عاض نأ دغب هماحزأ نم دحأ ةرطق نإ ،زئاَجَف هيبأ يأرب ز هبأزي نايبصلا

 نكي ملو ًتاَضَمَر رهش يف يبصلا مل اق .هنع هنع ع مَعْطَأَو ر ة ينلا كيذ مزل

 ضرق هنأل كيد نم ىضم ام لدن ىقت ام موي نأ هيلع نإف اما
 ثقرتو ۔ حاو ضرق ةنأل ۔ ملشأ ادإ لينا هيلع كرشملا كيذَكَو كدجا

 .كلد يف فالتخالا

 اضقلا ليجغتي زمؤئو ثرهَط اذإ ييغفنو اهيفيع ايأ ؤليفت ضيانو
 زَمُْئَو .ةَدوُذَحَم رِتَع رخأ مانأ نم ةذف رغأ نو "كلد نم ةليل ةلعل رطفأ نم ل

 اهمؤي ةَيِقَ ةقب لمألا نع كييفئو ضيحلا اقعاَج ادإ اهمؤي «فرخألاي ض

  

 .ءائيش» د ج يف )١)

 ۔ء...اوُميْطي نأ مولع ىتأ ذ نوه .ثالثلا سلا ظَْل )٢(
 غيشنا ه هَحغََو نشخلا ييأ يأر مهو دجاو ةضيرف َناَضَز ذ أأپ رلؤلا ىلع ةانب اذه ٣!

 غزت :رضن ۔ ۔ةَضيرَق رمن رك نأ وه ائرضع يف ىنفلا هبلع يننا ؤ سيلا حش يف بْضَتْلا
 . .(ا٠٥٢ا٦ر ةبض . يفل مو رزلا

 مهو نكت ال نأ : زموُئؤد ؛ب ةنسلا شمامخ ف ةززز .رك آ ند :يسال غن يف ٠
 وُخيتل هنَلَع ىرج يا ؤُم شمافلا قب ا نأ وذ ..ىزخأا عن و رض ؤي تبات
 ۔ كاتنإلاب اهرمأ نك .رظن هيف شألاب زيرغتلا نأل خب لشف وهز .ةزع انيلا مشلا يف



 )٥٠( مايصلا ي :باب ٢١

_ ٦ 
 زنل و ذاسملا كيذَكَو ءش اههزلَي مل تلكأ نإ ،ضْێَحْلا نم لستغا ادإ

 ؤي كلد نأل ث يش مرت مل لكأ ن نإو ،'"اوَلَب يف همؤي ةيقب ةيِقَب كاسشإاب

 .هلدب

 :ثيدحلا ءاج ذَقَو 5لبَق نم موصي ناك نميل الإ تشلا مذي غوص موص ةركو

 نيثالئ ةئملا "اولمكأ مكيلع يمغ ادإ هبيؤؤل اوؤطفآو لالهلا ةيؤؤل اوئوض»
 '»ىخحضلا لإ كشلا موي يف خألا نع كاسشإڵلاي [شائلا] زمؤيَو .امب

 نجا لؤقي ماصي انسو ءاور بحلا يعت مل نو مايصلا اوممَت مأ وَبَحْلا م حص ذإف

 6"ايلاوت ت ا .ةرهش و نكت نكت م نإ ولذَع .7 الإ طفي الو

 ذأ ذب الو .!! كاتإلاب زمؤئ وأ فختشُي تيكف اغامخإ اهيلع ما ال هئال رظن هيف اضيأ =

 .نيذلا يف ةايح ال ذإ ةرملل رذغلا ةَقاَقت عمتجملا ىتن رتت

 ۔«زئأت ال نأ رمؤئد :ةدايز د ج يف )١)

 )٢( ويل نم ناي ال نآ رمؤي » :ثالئلا خلا ةيب يف ....
 وميأف» ؛ثالئلا خلا ةيقب يف )٣(

 (٤) " كشلا ميو نيذيجلا راي نع يفئلا باب ا باتك "غعييبزلا )١٢٣١/١

 :مقز ٣٢٢( .يثيللا ىتخ ةناؤب ۔ اطممْلا يف كلام هجرخأو .ةق ٌيرذُحلا ديمس ييأ نغ

 نع عات قيرط نم ناَضقر يف ر رطفلاو مؤشضلي لالهلا ةيؤؤ يف َاَج ام بات مايصلا باتك

 ةبراقم ظافلأب املو سابع ننا نغ اضيأ هجَرْخأؤ رمع نا )١ ٨٧! مقز ٦٢٠(6 )٢٨٧/١

 ناضقز زهش زأ ناضت :لاقي له بات :مؤشلا باتك "يراخبلا ةججَرْخَأَو ((٣١٦؟ :مقز
 )٦٧٤/٦ لالهلا ةيؤزل ناضقَر مؤض بوججؤ باب :مايصلا باتك .علشُمَو ء(٠١٨١ مقر

 )!/٧٦٦. مقر ١٠٨١(٨ اذَه يف يرهزلا ىلع فالتخإلا ركذ باب :مايصلا باتك ؤ يئاسنلاو

 ثيدحلا ) ،0١٢٥/٤تيؤؤيل اوثوض» يف ةاَج ام باب :مايصلا باتك ةجام نا » مق

 هتيؤوي اوزليفآز )٥٢٩/١ :مقر ١٦٥٤(. ذمخأو )٤٣٠/٦٢ مقز ٩٥٥٢( .نز ةريره يبأ نع

 .خألا ةيقب نم نامفإلاق .لضألا نم ةطقاس (ه)

 .«ىحضلا تفو ىتإ» :خلا قب )٦(

 .هرحلا زئاوت هيف رهشلاه ؛ثالثلا خلا ةيقب يف )٧(



 يويسبلا رصتخم اقللا

 ٦رف

 يبنلا اجأ هئأ» :؛[ثيدحلا يف] ليق ذقَ "جرخملا نم ,سانلا زان يكل

 اوولطفُي نأ مهل سيلو .0"«راطفإلاو روصلا ىَّلَع نت :ا ةداهش ذل هللا لوش

 يذلا رتل ريغ اهمؤي نيثالَت اوماض رلذَع رهاش لؤقب اوماض ادإ دجاو رلؤقي

 لؤقب نيثالَتلا ىلع :ارقأ نإو ةرهش ؤ أ ةيؤز نكت مل نإ لذعلا هب دهش

 .رجاو ةداهش اووطفأ رحاو

 نو .لئأل ا نع كييف ذأ هتلعف زبخلا خض مت كشلا مؤي لكأ نمو

 خض مث كلشلا مؤي ماض نمو ةَراَفَكْلا هيَلَعَ أل ىلع ةحصلا دغب

 ةما هنكل لدبي نوَخَآ َلاَقَو فقو أل هل مم ي متي ليق ذَقَق يل كيذ يف "

 هماص ةنأل "ه[لوقلا كيد يف] ندبلا ِهيَلَعف رهشلا يف خض نإو ،كشلا ىلع

 م ةضيرقلا ني جرَح ذقو رهشلا ءاضقنا دغب ربحلا خض نو ،كشلا يف

 يزلاو تكشلا ىلع ةما هنأل لاح رك ىلغ ةدي ليق ذقؤ لدبلا هنل

 ذقؤ {هيلَع َلَدَب ال اولاق مايصلا متأو ؤبَحْلا خض م كشلا مؤي ني مارَظتن

 .رهشلا نم مؤضلا ضزقل نيقي ىلَع .7 ديفي مل هنأل لدبي ليق

 .«ئيئلا» لدب «نوشسولا» اًضْنأ اهيفو .ثالثلا خنلا نم نامكلا .لضألا ن نم ةطقاس )١(

 )٢( دحاولا لجؤلا ةداهش لوبق بات :مايصلا باتك يف ىربكلا ننشلا يف يئاسنلا جرخأ )٦٩/٢

 دمخأو (: :مقز )٣٢١/٤ هئأ باطخلا نب دنز نب نمخؤلادبع نع (: :مقز

 أل هللا لوشَر باحضأ ثتلا;ج يئ الأ ؛لاقَق هف فقي يذللا رزنلا يف سانلا بطخ

 اوكتناو ،ه .هت يؤل اوؤلطفآ هتتؤزل اوموص » : :لاق ةمي هللا لوشَر نأ ينوذَح غهئأق هئاسو

 ۔كاوزليفأو اوموق ناديهاش دهش نإق لامب نيثالت اوميأق مكيلَع مغ نإف اهل

 .حتلا ةيقب نم لامفإلا .لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ثالثلا خسملا نم يجلا هزن :لضألا يف (٤)

 طاتخيل كشلا مؤي ماصي الَو» :لوقي ؛ةلاسزلا يف ديز ز يبأ نا هيلع ض ز يزلا وه اضقلا )٥(

 اغْوَطَت هم هموص ءاش نمل ‘َناَضَقَر . نم هقفاو ذإ يرجي ي مل كلذك هماص . نق .ناَضَقَر نم هب

 رجي مل ًناَضَمَر م نم 1 تبذ نأ هل نيبت بت مث مث برشت مو زئات ملف عبضأ ن نقَو .لعف نأ

 .(١/٩٥)۔ يناوريقلا ديز يبآ نا ةلاسر ءهيِضقتو هتيم يف لقألا نغ كيذيلو

  



 ٢١٢ مايصلا ي :اب (ه-)

 7 ٢

 ءيجي ىنح نأي نأ هل زيف ،نيثالت مؤي راهئلاي رلاؤش لاله ىأر نمو
 نإ مؤي لدن اولاف .عمؤض نم ىضم اه ندب هيَلَعَق لكأ نؤق ؤليلا
 نأ زبخلا خض ،ناَضقَر رهش نم نيثالت مؤي مت ن نم ادمعتم لكألا ىلع ذمتغا

 ايش ةارأ هيلع ةرافك ال هنإ ليق ذقَو ةراكلا ةت رطفلا مؤي ناَك ويلا كيذ
 ئِدَتفَيَف كيذ زهظُي نأ هل تلو رطفي نأ هلق ؤش لال ىأ نمو .ُهنَع يغ

 ِهْيَلَع نمآ مَلَو ءانطُْم ناك رهظأ نإو كريغب , حيصت نأ الإ هريغ هب

 : زوؤبلا لبق رطفلا مؤي ت لألا بحتو .هلؤقي دحأ نكأ نإ نامضلا

 دغو رطفلا ةالص لبق ي ًذَصُيَو "ام برشت ؤ اري ائيش ؤَلَو ،ىڵلَصفلا

 ."تيلد نم اش ام

 .«...ادَمعَتُم دَمَتغا» :ثالئلا خنشلا ةيقب يف )١(

 .ثالئلا حملا نم ححصملا ثينملا ءام برشتو يشب ؤلؤ» :لضألا يف )٦(

 نن نزي نغ )٩٦/٢( رزخلا لبق رطلا زي لقألا باب :نيذلا باتي يف يمرلا ىزز )٢(
 .«يلَصُي ىئح ىحضألا مؤي معطي الو .عمطي ىح رطفلا مؤي جزي ال ةجتت يبنلا ناك :لاق بيصخلا

 6بيَِغ ثيدح يملسألا ربيصُح ن ةيرب ثيدحو پتأز يلع نع باتلا يفؤ» :يذمرتلا لاق
 ال نأ للا , لفأ نم وف بحتا دقو ثيدحلا اذه ريغ ةبثغ نب باوت ثفرغأ ال :دمَحُش لاقو

 ىئخ ىخضألا مؤي معطي الو رمت ىلع زلطفي نأ هل بَحَتشَو اميش معطي ىئَح رطفلا مؤي جز
 )٤٢٣/١ معطي ىئح رطفلا مؤي جحت ال بات :نيديجلا باتك .عيلالا هجرخأو ها «ِجزي

 .ئبخذلا هححص هُاَجْرَحُي مو داتشإلا حيجض ثيدح اذه :لاقو ١٠٨٨( :مقز

 ذف ال نأ مئغطتا نإ» :ُلوُقَي سابع نا عمش ةئأ )٢١٣/١( ءاطع ,قيرط نم دمحأ جرخأو

 تيد ثغمش ذنم ؤذغأ نأ بق نآ نآ غذآ ملف :لاق ،ءلعفيلف معطي ىنح رطفلا مؤي ؤي مكدحا

 نزؤي مالعف : :تلق ءءامْلا أ نبللا ترشأ . ةلكألا ةق ةقيرصلا فرط نم كآق .سابغ نبا نم

 :نولوقيف ُاَحضلا نمي ىح نوجرخي ال اوناك :لاق ةي يبنلا نَع ىغ نظأ :ةعمش لاق ؟اذه

 .نيخيشلا طزش ىلع حيجص ةذاتسإ : :طوؤتزألا تيعش لاق .انتالص نع لجن الئل معط

 يف كلذ تيز ىلضفلا ىلإ ؤذملا بق هيف طنلا ثحتشێو» :ةلاسرلا يف ديز يبآ نبا ناق

 زننا ةلاسب «ىزغأ نم عجزنق ,يرط نم يضغ نأ نيديجلا يف بَحَتشئَو .ىحضألا
 ۔(١/٢٧)۔ ناوريقلا دز ييأ
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 ىأر نمو ،ىلصمملا ىتإ جروزُحْلا لبق رطلا ةاذَغ ةرطفلا جارخإ بَحَتشئَو

 ؤيِقَقْلا اهذُخأَيَو ينل اهجرخيو .زاجف مهيتإ اهمذَقَف اجاتخش ءارقفلا نم

 لغم ناك ام ؤأ رمت نم عاض ؤأ ،»[بَح ني غاص ؤ] ماعط ني عاض يهو
 نع ثزمْلا جرخيو ٢ امم لك جرخو ."نيتلا بيبزلا لثم هيلع اشاتق

 نم ىلع بحت امنو .‘هوديپعق ِهدالؤأ نم نومي نمَعَو هتجوز نعو هيفنت

  

 .عضا ةيقب نم لامكإلا .لضألا ني ةلطاس )١(

 .هزُبلا» ده يفآ ٢«نللا» ب ثالثلا عتللا يف )٢(

 مأ ةقئاَع نع ٣٣٣( :مقز )١٢٦/١ باصنلا بات :ةقدصلاو باضنلا باتك يف غيبؤلا جرخأ (٣)

 ىثنألاو ركذلاو دبقلاؤ رحلا ىلع رطلا ةاكز ةه هللا لوشر نت» :ثلاق انو نينيؤملا

 ۔«طفأ نم ؤأ ريمش ؤ زب ؤ بيبز ني اغاض ز رمت نم اغا ريبكلاو ريفصلا
 ناَضَمَر نم رطفلا ةاكز ضرق ةل هللا لور نأ : :َرَمُع نن هللادبع نغ عيا نَع كلاق جرخأو

 نم ىتنأ ؤأ ركذ نع ؤأ وخ ع نلك ىلع ريمش نم اغاص ؤأ رغ نم غاص رسالا ىلع

 هجرخأ ,قيرطلا اذه نمو ٦٢٦( :مقر ١/٤٨٢)۔ يللا ىتخن ةناؤر ۔ اطزملا «نيملشملا

 )٣٦٩/٣ نيملشملا نم رعو دقلا ىلع رطلا ةقدص بان :ةاكزلا بات ،ُيِراَخْا
 ريمشلاو رمتلا نم نيملسملا ىلع رطلا ةاقز ات :ةاكزلا باتك ؛علششز ١٥٠٤( :مقز

 )٦٨/٣ :مقز ٢٣٢٥(.



 افلت ةَرظِلا ةاكز ي :باب )٥٥(
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 اميف لابم اهيف "اؤضي الو ءاهيلَع ةُئَمَحَتَي نيد الي اهيَلَع ردقو اهي رسيأ
 اڵَ ينغلا ىلع اهجارخإ بجاو ةرطفلاو لغأ ه ةللاو همؤي يف ليقو ،لبفَتشي

 .اهكزت يف ه رذ
` 5 

 (١) ةَطِاَسَق ج يف امآ .ر اَضي» د . ب ي .
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 مدص سإ ج .- اطس س ,2 ۔۔ ے ۔ ّ هلا

 َقَكنمَو اليم هكي عاطتسا نم تيبلا جح سلا لع ريَو» :ىناعت هللا ل
 اهب الإ متي ل يتلا جحلا ضيارَقَو ٦٧[٨ :نارمع لآ '4«َيملَملَا نع نع ع هلأ ,

 قطنو ةنسلا هيَلَع تلد ام عق ،اهيف فالتخا الب نيملسملا نم اهيَلَع عامجإلاب
 خلا مؤي اََحلا د تێبلا ة 7 .تاقرعب فوملا مازخإل :اهلوأ ثباَتكْلا

 ؤ هل ججح الق اهنم ةلصح تاق نم ،اهيلَع نقتم ضيارق هق حبذلا دعت
 , زخ يتلا جَحْلا دعاوق يهو ،ةّجَح دسف محلا هب دشف امي اًهَدتَأ

 .هيف تدخأ نم مارخإلا يف م ام لُك نم }جَحْلا لئاع
 "جحلا طوؤش نم يه :موق لاقو .ةضيرف اهنإ ؛موَق لاق رمعلا امأو

 نو ،اّنَمَتُم ناك جحلا رهشأ يف رمتعا نق ]ةعنم جحلا رهشأ يف يهو

 يف مارخإلاك بجاو اهيف مارحإلا 5ةئات تناك جحلا رشأ رَْغ يف تناك

 مازخإلا يف ةيبلتلا .قلحلاو يالخإلاو يغشلا .تيبلاب فاوطلاو ،جَحْلا

  

 ةلاسر) ةلاسرلا يف ئناوريَقْلا كلذ ىلع ض امك 7 يف ةزم :7 ث ةيلاتلا نع ((
 )٧٨/١((. ۔ يناوريقلا ديز يبآ نا



 ٢٦١٧ علا يف :باب (ه١)
 رف

 ةرايزل ثازطلاو مجحلا ضيارق يف اهلك لامغألا يف ضرق ةينلاو ًةئش

 ;اغذلاؤ ئش فاْطلا يف لاقي يلا زيپكتلاَو حيشلا .ضزق ه تێبلا

 ؛عامجإيو ةئش ئش هلل هيف ركذلاو هيف ءاغلاو ضرق تاقرَعب فوئؤلاو ،بَحَتشُم

 ضافأ نمق ةنس دبوعلا دغب تافرع نم ةضافإلا ءدودخم ريغ :يش وه
 7 ةتضاقإلاق ‘ضزق ليللا ىلإ توثؤنا نأل ؛هججَح مي مل بوؤغلا لبق
 لاو :7 مارحلا ر رعشملا دنع زكذلاو انش مازعلا رعشملا دنع ثفوئؤلاؤ

 نو 5ةئش رارحلا رعشتلا دئع سمشلا عوط لبق ةَضاقإلاو .لض موق

 ز مل نت ،ةئش رامجلا يضَرو مد ءازَجْلا ةمزل سمشلا عطت ىح - َفْلَحَت
 لبق قَلَح نمو ؤس قلحلاو ئس نألاو .مد همزل رخلا مؤي ةَبقَعْلا ةرمَج

 نم لك نال م همزل ةبقعلا ةرمج يمزي نأ لبق َقَلَح نمو .مد همزل حألا

 "ةبقعلا ةرج يمزي ىح ولح د تل همارخإ نم لجي نأ لبق قلح
 ةضيرفلِل رخنلا مؤي ةزايزلا ليجفتي مؤيو روزي مُت "لجي مُت قلخيو بذ

 .هبحا ةيلاق» :ةدايز ثالئلا ختلا ةيقب يف )١(

 .قلخلا مث غنذألا مث ًالؤأ ئنزلاف يكياتقلا هذه نيت بيترتلا توججمؤ ةيضابإلا ىري )٢(

 اضيأ ةفينح 7 ز هو ،ايِسان لد لَعَق نم ىلع «جَرَح الو نلقفا» تيداخأ نوُلِمحنَو
 لبق قلح نمف ؛يذهلا لبق قلح نميف ةصخؤلا مهدنع نإف ةيكلاملا اشآ كئابحاض ةقلاَخَو

 ذف يذهلا نأل هيلع ءيش الو ئزجي يمزي نأ لبق خبذ نإ يذكز هيلع ءيش الف عبذت ذأ
 .تزمغ ترط نأ لبق ةئاش اذه ةكم ؤيتغملا زحت ؤل امك رخنلا مؤي يذ .لجم نب

 م ه 4تأز قلخي مت يمزي هنأ رخلا مؤي ةرفجلا يمزي نآ لبق ةضافإلا تاوط تاط نت امأ

 ال هئأ يربطلاز دؤاد قاحشإق لبنح ن ذخأو رز وبأو ىئمفاشلا بهذو .اطلا يجي

 ,قالج زأ رخن ؤ يفز نم هزعأ ؤ اتيش مدق نم ىلغ الو يمزي نأ لبق قلح نع ىلع يش
 ٨(٤/٤٩٢)۔ زاكذبسإلا )٧٢/٤(( ييخرشلل طوشنملا) .رخنلا موي لعفي امم فاط زأ

 ۔((٧/١١٢)۔ ينغملا )١٩٥/٨(( ۔ بذهملا حرش عومجملا

 .ثالثلا خشلا نم ةطقاس ,ةبقعلا ةرمج» )٣(



 يجيسبلا رصتخم ٢١٨

٦ 

 همارحإ نم لَح ذَقَق َقَلَحَو بذ اًذإَق راز ا يش هئز مل كيذ رغأ ذ نو

 .تيبلا روزي ىئَح ،َديِصلاَو اسنلا ل لاَلَحْلا هل

 تێبلاب تفاطَو راو دق فةُجَح رتف ذَقَق مرْخُم ؤمه ؤُهَو ت يف عقاَج ْنَمَو

 ةئش ةوزَمْلاَو قصلا نب يغلا ةزملا افصلا نيب ىعسو جر{خ عرو

 ززي مل نمو ،مد همزل َيغشلا كرت نمو "بحتسي زوملا اقلا ىّلَع ءاعدلاو

 نَمَو مد همزل غَوُي مل نَمَو ةنس غاَوْلاو .هل مم جَح الو ،هُجَح هّجَح َدَسَف ءاسنلا ئط

 ُءاَزَجْلا م ةليل مات اذإ ليل لُك يف مد ةمزل ةرايزلا دغ : ىئي يلايل ةكمب تاب
 م إ س ے رس 2 م اوو رو ۔ے ؟

 ال كوش الو َكَمَر الف جلا كوف ىن شو نمك ثموُنَمَم رهشأ جَحْلا»و
 اق .عب ةرخأ م ةَحْلا " نويف ضرق ْنَمَق ١٩٧[٨ :ةرتبلا] "4 ححلا ق لادج

 فللا ةَيِصغعَم قوسفلا .قوشُف الو 3 ََسَق عقماَج نق ؛غاتجلا وُهَو َتَقَر

 ءيشب ئتَقَو ةاصع نق ،مزَل ُءازَجْلا همزلي امم ججحلا يف ةللا ىضغ نَمَف
 ه 2

 وُهَو 6جَح ا يف لادج الو ُجَح تق عامجلا لثم جح أا داسف هيف هئزلَت

 فاَرَجْلا هيف مزْلَي ام كو ُارَجلا ِهيَلَعَق ،لططالاي َلَداَجَو مصاخ نمف ة ؛ماَصخلا

 .جَحْلا هب بجي ؛ضرق هئأل مارخإلا ضرق يف ناك امف

 فزع هيف امم وريغ الَو نهذب بتَطَتي الو بيطلا شمن ال رديل |
 الو و 'ةَماَمِع الو اصيمق سبل الو ؤ .م د كيل ُاَرَجْلا تز َلَعَق نإَق بيط

  

 م .2 ؟ ۔ :2 ے ريس 4222م و.۔ .۔ .ي . .+ ے ۔»هإ۔۔۔
 يلزأتت نوَتأَو وتلأ دازلا رإَح كإت اوذَرَرصَو قأ هنت رتح نم اولعفت امَو» :اهُماَمَتَو )١(

 . بتنألا

 لاقو .ءشنالقلاه يهو ةمُك غفج ُعمَج :رشقلاب مامِكلاو مك اڵر» .ةدايز ثالثلا عستلا يف وف يف )٢(

 عر ةرَجَش لكو .ىطغ ام ه ماغذألاب ى :لاق .ه رانكلا اد لحنلاو » :هلؤق يف جاجزلا
 فيللاو مفعشلا ني اهرامُج ىطغ اق :ةلخنلا مامكأ رامنأ تاد يهف مئَكش ؤمه ات

 اهنأل .ةنك ةوشننلقلل ليق اذه نمو .اهرشن اهم ةعلْطلاف ةلخنلا ةنجرخآ ام لك .عذجلا
 ةلم زازلأبو اذج ةريِفَص زياؤذب ةزرطم ةطاخ مك مهنذل ناغ هآو ،أزلا يطغ



 ٢٨١٦ ححلا يض :باب (ه٢)

 7 ؟ہم

 نم ائيش لعف نإف ربوب الَو طيخب ادقع عيفن ىلَع دتعي الو ةسأر يط
 رخأ هزاَجُي ىنح تاقيملا نم مرخُي مت نإ ،مَد ءارجلا ةمزل ادْمَعَتُم كلذ

 ىلغ ذإ ؛َ تاقيملا ني مارخإلا دلرتل هعلو مرحلا ني ؤ ركد ثيح
 ٍمرَحْا يفف اديص لتق أ , ليص مخل لكأ ا داطضا نإ مد همزل ةسأر َ زرغ

 أطخ سبل أ أطخ ةَسأز ىطغ نإق ،هَلَعَف ادإ غاَرَجْلا يد نم نش ئش لكل كل همزل

 ؤذَع مرخملا ءاج نإو ءلَطَحْلا ىّلَع مد ةمزل اهؤي ماد نو ،ىلؤ يذ علَع

 مد تز ريرحلا سيل نإ ،مَد ةمزل اقلا سيل نو مذي ادقَو هبزح ةلآ سبو

 ىقذأق عليق نإ مد ةمزل ةسفت عطق نإو .مَتاَحْلا الإ عد يلحلا سل يفز
 يف ،نيِكشمف هرغَش تتت نإ ؛مَد ملا يفق اق َريَغ عطق نو ،مَد ترآ

 نإو ؛مَ قلح نيق ؛مة رقفأ ام ىإ تارعش الت يفو ،"ازناتيكشيق نتن
 ةئالَت يفو ؛نائيكشي نرف يف 6َنيِكشي ةمِزَل ارْفظ عطق نو مد رصق
 نم ائيش عطق نو ،مَد همزل ةَوزمْلاَو اقَصلا َنِيَب ةلوزهلا كرت نإ . .مد ر رافظأ

 نامُكحَي اميف كلذ لثم نم ناميكاَحْلا هي مخت امي ءاَرَجْلا همزل مرَحْلا رجش
 ءارج لذَع اود هيلع مُكحَي ديصلا نم ائيش َلَتَق نإو كلذ ةميق ني هيف هلع

 ,ناتخحلا ىري امم ،رئَك ؤأ لق لثم ةميق هيَلَع مكحت علا نم م ل اق لثم

 ايش لت نق لكو .ديصلاو رَجُشلا يف ذ اََهَق نيكشي ماعطإ لقأو ا ةندب هركأو

 ةيحلاو لومَعْلا بلكلاو باعلاو أنجناو ُةَرأَقلا ال الإ ءاَرَجْلا "همزل مرَحْلا يف

 يز و نيئنامْعْلا .7 سابللا اذه مدق ىَلَع للد هنن ر فوملا 7 .موجنلا .7

 ليق اذه نمز ء(٣/١١٢)۔ ةمللا بيذهت :زظن) .ضغبلا نظي امك اقيرفإ رقز نم ابولجم

 .((١/٥٥٥١)۔ سوزغلا جات )٥٢٦/١١( برعلا ناسل .سأؤلا يطعت اهنأل ةمك ةوشنب

 .ج ٠ب نيم حيجضئلاو «نيتيكشم» :لضألا يف )١(
 .ءهيَلَعق» ثالئلا خشلا يف (؟)
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 ٍيََحْلا يف الو لجنا يف "هلتق نم ىلع ءازج ال ءالؤغ نإف برعلاو

 ةرذلا يو ةرمت رْمَت ليِقَو ةموكحم ٍةَداَرَجْلا ي تاراَض هنأل زؤش زم ل لتقيو و

 زبخ خ اهنع عمطأ امو "ةرمت ؤأ ةبَح ةَلْمَقْلا يفق ماتط ن نم ةضبق ؤأ ةمق

 ذلا يفو 5 [ي ذ;ج َليقَو] عاص بضلا يفو "اناقناَد "ةمحلا يف .اهنم

 7 يو ،ةاش ةَماَمَحْلا يفو اءاتش يبظلا يفؤ كةلْخَس بزلا يف .شب

 ةماعنلا ضيب يِفَو ،'“[روزَج ؤأ] ةرقب ةماعنلا يفو ،روزج رامجلا يف ،ةرَق

 روزج ذل رامجلا دلو يفو لثم روزج دلو ةماعنلا دلو يف يمهزد فضي

 .ةموُكُحْلا ىَلِإ م غِحَزَت لك كلذو يقزد ثشي ٍةَماَمَحْلا ضيت يف .ةلئم

 يفو .ْمَهزد دوعلا ىف يفو زوُرجج ةحولا يف ةاش رجشلا م ٍةَلْزَجْلا يفو .

 رجشلا ي اَََو ٤ نيكشمي '"[مغط] ةق ةق َرَوْلا ين قزد ثفن ريفص بيضق

 .نيلذَعْلا ةَموُكحح ىلإ اذه امْئَِق ةموكح

 .ىزخألا ثالثلا خملا نم ثبلاو ,مهلتق .لضألا يف )١(

 .ىرخألا خسئلا نم حيجضثلاز ءةرَمَ» :لضألا يف )٢(
 اق ءداطضت الو ثتيجلا نمثأت ءاضيب ةمخض ةرياط مخزؤ مخر غفجلا رفغ : د :منلا ()

 .شاتيخالا اهنؤل طلاخ امبرو .قول ,ضنت نم دعبأ :برعلل لتم يف لاقي .قوئألا اهن

 مأو ةلاسر مأ نارغ مأ ىمتئق إبباقُْلا رطيب ةمحلاو ،ىرث ال راغصلا طقتلا ينغت

 عفرأ يف الإ ث ثييت د الو .قناقنلا حارلا .لشذغلا اهنم زگذلاؤ ةبيجع مأو ٧ة .ةصفحو سنف

 )٢٦١٧/١(٨ حاحصلا زاتْخُش :ؤظني) .تسلجو ةمحلا تذمق» :لاقيو ،هيلَع زفت عيؤت

 ۔((٢/٤٤٢)۔ ةنيب نبال صحفلا

 :ليق امبزو ،ناززألا نم تاذلاو قناذلاؤ .ثالثلا حتنلا نم حيجشلاز ؛نيقناق» .لضألا يف )٤(

 ناصي) .نيطازيمب ايآ ناذلا زق يمزذلا شذش ؤمهو ؛ماَهزِد مهزذلل اولاق امَك 6قاناذ

 )٢!٢٥٧((. برغملا بيت دزت زت يف برغملا .(١/٠٦٥)۔ حاحصلا زاتخُم (٠١/٥٠١)۔ برعلا

 .طقف ج يف الإ دايزلا هذه ثتيل )٥(

 .ثالثلا خشلا ني لامكإلا .لضألا ئ نم ةطقاس )٦(

 .ثالئلا خشلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٧(
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 7 ٦

 .عي ال هلام رخو ه هْيَوقَح يف مهارد نايمهي م مرحي نأ ميخمل ٌوِئاَجَو

 لت عَج عَجَر اذإ ةَعبَسَو .جَحْلا يف ايأ ةل ةَئاَلَت ماص ايذَه ذجيي مل اذإ عتملا

 يه نمل مايألاو هعوجر دغب ةعبسو ،رَفْسلا يف ةَئالَت ،ةلِماك ةرشع

 رختلا مؤيو ]ةفرغ موَي .رشعلا يف اضيأ نه ثاقموُتْغَمْلا مايألاو قيرشتلا مايأ
 مايأ يف هللا مشا اوزكذَي نأ [عيف] بوم تيد نل قيرشتلا مايأو

 ثتادوُدْغَمْلاَو .حألا ىل يهف ة "ماعنألا ة ةميهب نم مقز اه ىَّلَع تاقولغَم

 من الف رخأت نمو كيلع مئإ الف نيمؤي يف لجعت نمق ىتم يف رامحلا م

 ضقني ضقني الو .امهمارخإ ىلع امُه بجا ض ضئاَحْلاَو و .'"ىقئا نمل هيلغ

 اتنب ام لعفت ضئاحلا ،اهَرْيَع ابايث لدبتَسَيَو سيلا بوتلا مرْخَمْلا يليو

 اهجَحِل اذا افاوَط ثوطت ع ،رَهطَت ىّتَح تيبلاب تاوطلا الإ اعلا

 نم تيبلاب تاط نم نأ ثيدحلا ضغت يفو كلد اهيزجيا"[ؤ] ءاقرو
 تعب جحلا ىلإ لي م اذإ زوضخمنلاق ،همارخإ نيم لحأ ذقق يمرخلا

 .لباق نم جحي ؛هيارخإ نم وه لجي مث ةنع زَحْنئَو يذهلا نم رسيتشا ام
 مايصلاو .كش أ ةق ٍةَقَدَص وأ مايص ن نم ةَيذفَق هيأ ه نم 1 ه ناك نم

 .ىتفملا حيتتل ةذيَج يهو 3طقَف ب يف ةدايزلا هذه )١(

 نتوثشت رايأ ف رآ عتآ اوركذتو ممت يتم أودَهنتل » :جَحْلا ةروس يف ىناعت هلوقل )٢(

 .4 َرقَتلآ ربآتآ ارمم اهتي اولح ينأل ةميه نت مهَكَتَن ات لع

 مالك نيت ن نمف دودمم مايأ ي هللا اوركنذاو» ةرقبلا ةروس يف ىتامعت هلؤقل ()
 .4 ةرتغ هنب مستا اونكغاو ةق اغتاو ها نمي ديتع في اق رمأت نمَو هيلع

 يدنع ني از ثفضأ ذو ءاهيزجي» ؛د "ب يف اةطتات ج ينؤ "'اهيزجُكل» :لضألا يف )٤(

 .دارملا نييبتل

 اريت لو يدفن نمراق مزيخلا نإنؤفي ةرنشنات فن ارئيأت » :ةرقبلا ةرو يف ىناعت يقل )٥(
 آإَك ل زا ةقدص مام ن ةيذيت هيت نم 5 دوب ا اتير ك مكنم َناَكنَق ةلت ىنملا لت ر ور

 ةي ةعمي اذإةَسَمَر جفن ف رآ ةمتت مايق ذهت مآ نف ئذتلا تم رتنا اتت جنت لإ ةبشلا م تت ف م م

 .4باتيلآ ديدع هق َنأ اوملعاو ةل ارعَتو ةانلادهتتلا راح > زياع ةرَتَع



 يوبعبلا رصتخم ٢٢٢

 ؛٦رغ

 ةاش كشلا .نيكاسم ةرَشَع ىلإ ةّئِس معط ةقدصلاو را ئس ر مايأ ةا
 5آ

 ح أا لِئاَسَمَو ،انلُت امَك تيد ىَدَقَو و َقَلَح هييأز يف هي ذؤُي ما وه هب ناك م

ّ 

 .'!ئيِنؤتلا هللايو اذَه انزصتخاق اذه نم مخ

١ 
٠ها

 ؛

  

 دنزتخا نكل اذه ني رتكأ جحلا لئاسف : .لضألا ةتشكلا يف بابلا اذه ماتخ يف درو )١(

 نم ةزابملا هذه نكل .«يَد زيغ الو ريخ الإ مزنَي الو ,.بابلا اذه يض اهبثكن غ ةلالا

 هذهب مَتَح م م "جحلا يف ةلالذلا باب بتكف ةخشلا ةناهن يف كزذتنا هنأل ؛خياثلا ةايز

 بابلا يف ةدوجوم ايأ يهو 6.تقؤا قيضل اهبثقأ مل لئاق ةدايز هيف ثٹئرتؤ» .ةزابملا

 .«نيملاعْلا بر هلل ذغحلاؤ .جَحْلا باب نيم لوألا



)٥٢( 
 جتلا يف ةنانذلا يف :باب

  

  

 َلَع قيَو» :لاقف جحلا ةضيرف مظعو ،ضيارَقْلا ضرق يذلا هلل دْمَحْلا
 '‘هةيملتلا نع يع هللأ ةبق رمك مو ليي هكي عاطتشت نم تيتبلا جح ياتلا
 ضفاو رذني فزأو كناميأ زُمَكَف جحلا تذرأ ادوف ٩٧[. :نارمع لآ]

 كيَلَع دَجَو نم ىلع بيغاو ،ماحزأ ىصو تاعبت نم ضْلَحَتَو كيذ
 تئلجاز تفقو اذإف ،كلْقلُخ عييتيل كيار نم غسَوَو توخ كناريج نب
 حلا تضرتفا إ مهللا :لفو يزنع يف نَْتَعكَر لصف ،جوزُحْلا تذرأ
 تيضر يا ةيفو ني ينلعجاَو }كَل باجتسا نمم ينلَعجاَف ،هي ترمأو
 كلهأ ىلع ملسف ،كلتَلحاَر بگزت نأ تذرأ اًدَف ؤتيممَسَو تيئكَو تيضتزا
 مهلا ربخأ ةلل ربمأ هللا زبقأ ةللا :لقف تبكر اذإف ؤةقَقْشلا مهت رهظأو مهدو

 هنلا "[دتولاو] لاملاو لهألا ي ةَقيلَحلاَو رقشلا يف بحاصلا تنأ

 ريو ائما“ ناك ءةَلَحَد نمو ريِهَرإماَقَت تت ثيا٤ هه » :ةلماك اهطتو نارمع لآ ةروس نيم ةيالا )١( ے رمرم ى ۔تر ء ۔ طب ر 2 » ۔۔۔ م . 21 ¡ح ؟۔ ة,۔.. - . 7

 .4ةييتتنا نع يع هق ةرق ركمو اليه هلت عاطتشت نت ينملا جح يتا قع
 نون ام بات :جحلا رباتك يف ملس جرخ .ثالثلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٢(

 يدزألا ايلع نأ ربألا يبآ قيرط نم ٢٣٣٩( :مقر )١٠٤/٤ هريغو ججَحْلا رفس ىنإ بير اذإ

 زبَك رقس ىإ اجراخ هريم ىلع ىوتشا اذإ ناك ةهتي هللا لوشز نأ مهملع رمع نا نآ هربخأ

= ا مهللا نوبِلقنمَل ابر ىإ اق نينرفث ة ائُك ام اذه انل رمس ىذلا تاحبش» :لاق مت انلق



 يويسبلا 1 رصتخم ٢٦٢٤

 فر٦

 يمم تنأ مهللا :لفو ،تيينض بشخب الهأ يف تفلخاو هانرَقَس يف انبَحضا

 يف ينفلخاو يِرَقَس يف ينظقحخاق ءاوئاك امنيأ كقلَخ عم تنآو "يرق يف
 نمو نآرقلا اَتَمْلَعَو مالشإلل اناده يذلا هلل دمحلا ٧٣ تزصسي اذإف .يلهأ

 هلل دمَحْلا :لقف تبي اديق مالسلا ةالصلا لضفأ هيلع محش انيبن انِلَع

 نشي ريك ىلَع الضفو {تاتيطلا ني انزو ربلاو زبلا يف انلمح ينل
 انب ىإ اًئإَو ،نيِنِرفُم هل انك امو اذه انل رمس يذلا ناحبش .اليضفت قلخ

 تطبه اذإو ،زبَكَف افرش تذَعَص اق ،َنيِمَلاَعْلا بر هلل دمحلاو ،'"وبلقنمل

 يذلا ب هلل دمَحْلا :لقف الزنم تلَرَت ادو ةلل ةللا دمخاَق تطبه ا :م موق لاقو .غبت

 انفززا مهللا ،نيلزنمْلا زيح ؤي تنآ اكرابم الزنم انلزنأ ائب انبر هللا نيملاس اع

 ىنإ لزنم نم اهدق اَدإَق "اهبو سأبو ةزش اع ترضاؤ كاَذَه الزنم ةكرب

 دار نم غشَوَو .تيفل قلخ نشخيلؤ .ةنم ز ويم وه ام انل نيدأ لزنم

 .كقلخ غ عيش ِهيَلَع َتزذَق ام

  

 رطا اذه انفس ايلع نؤم مهللا ىضرت ام لمقلا نمز ىؤفثلاق زبلا اذه انرفس يف تلأنت =

 ءانغو نم ب وغأ يئ مهنلا لهألا يف ةقيلخلا رفشلا يف بحاشلا تنأ مهللا دغ ائع
 مامإلا تاغالب نم اضيأ ثيدحلاو «لمألاز ء لاملا يف بقنملا وشو رظنمْلا ةبآكو رقشلا

 ٢٥٨٢(. :مقر )١٤٢٤/٥ رقشلا يف مالكلا ني هب زمؤئ ام باب :اطؤملا يف ركياق

 لو و كلمل نم ركت لع َلَعَجَو و اهلك َحتنألآ َقَلَح ىلأو { : :فزخلا ة ةروس يف ذرَو انك تيو )١)

 :2 ىزلا حبس ¡ 7 هبتع متتو اإ مكير ةمي ايزكنت مث .ييرهط ىغ اوَتنتل ٥ ةوكم

.
 

 ۔_؛ ومسل ر كا !ةناك ٥ َن زيف : ,هل اتح 7 ادَ

 ءاب ماملا ةروَكْلا لمهأ باصأ :لوت ماع ضرق لك اضيأ وهو هنوالا زومت اتلا :ابو )٢(

 ثرَك ذ ءابو [ؤبؤت) ثبو ذقَ . .اهئأبزتش ثا دقو اهضرم رك ا ة ةئيؤ ضزأ ديدش

 ۔ طيجمملا سوثاقلا س(١/٨٤٢) سوؤقْلا جات )٤١٨/٨( ۔ نيغلا بات :زقظن) اهضارنأ
 .((رالا لضف )/٦٩



 )٥٢( جحلا يبه ةلالدلا ي :باب .. . ٢٢٥

 يرع 7
 :مارحلا

 تيقاوملا ىلإ تيهتنا اق الَعفاَق نيتعكرب َلزنَمْلا عدت د نأ تعطتسا نإَق

 لال عمو ،ةئيدملا لهأل 'اةَفيَلُحْلا و : :يهو .ةلق هللا لوشز اَهَتَتَو اَهتََو يتلا

 ."هقرلا لهأل ةزع تاذو بجت لهأل نرقو و اشلا , لمأل ةتخا ؤنمَل

 يط ال نهدي نذاف مرحت ه نأ تذرأو تيقاوملا هذه دحأ ىإ تفلب اق

 نكمأ ن نإ 'قيمطخ ز رذيب ليتغا مث د هبشأ ام ؤأ تيز ؤ ل{ح ن نم ثفيف

 انوكي مل نيديدجج نيَبؤَت كمارح يبوم تب ل م د وضؤلا كأَرْجَأ الإو تيذ
 رخو أرجأ الإَو تيد بَحَتشئَو .اسل م اليغ ذش نيليم ؤأ ،اشل

 م ةالص تزَضَح ذق نكت مل نإ نيتعكر الص مت كيلع ييلا تباي
 نم ملست نأ دغب لُمَف ةرمعب عرخت ذ نأ تذرأ نإ ،َمارخإلا تذرأو تملس اذإ

 مهللا تيل لوفتق .مارخإلا عيلَع َدَقْعَت هت نأ ك يرت ام ىلع ةينلا َدِقْعَتَو كييالَص

 تيرش ال تلملاو تلل ةمغنلاو دْمَحْا ا ذإ .تيبل تل كيرش ال تيبل كيبل

 .كهَقيَلُحلاه :ج ؤب يف )١(

 يذ نب ةنيدمْلا !لفأ ا له :اق ةت هللا لوز نأ زمغ نن هللادنغ نع عنان نع كيام جرخأ )٦(

 نآ ينلبَ رمغ نب هللا دبع لاق نرق ني دجن زهأ لهنو ةفخجلا ني ماشلا نمأ لهو ةفيلحلا

 ١/٠٢٢)۔ نينللا ىيخن ةناؤب أطزمنا .متل نم نميلا هأ لهنو لاق هقب هللا لوشز
 :جلا انك .يراخبلا ةجزخأ عات و قيرط نمو يلالهإلا ثيقاؤَم باب : :جحلا باتك ٧٢٤( :مقر

 هجرخأ كلاق ,قيرط نمز ١٣٣( :مقز )٦١١/١ ةقيلخلا يذ لق اوه الو ةنيدملا لغأ ثاقيم باب

 يف يناربطلا ةاور يفؤ ٢٨٦٢(( :مقز )٦/٤ ةزمُمْلاَو جحلا ثيقاؤم باب : .جَحْلا باتك علش

 دئشش يف ةزؤ كبلقو (ا٦٨: :مقز ١١/٤١)۔ ؤيبملا غجغُمْلا منغ 6 مَلَمَنَي» ر ريقلا

 ۔(١٦٧ :مقز ٦١٨ص) ةناكملاو نامزلا ةرمعلاو ححلا ثيقاؤق :جحلا رباتيك يف يماشلا

 )٣( بعلا اسل :زظني) شأزلا هب لشفي تابثلا نم بزض ئمطَحلاو ئمطخلا ۔)١٨٦/١٢(٨

 ۔ حاحصلا زاتخُم )٤٨٨/١((۔

 .هيلت :جب يف (
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 ثياقم يف كيد نومت .تيَلَع اهُغاَلبَو اهشامت "[ةجَحب ] ةرمعب كيبل ،َكَل

 كب 'ثوتشا اَدَق ،يبلت تق كتَلحاَر بثََزَتق ت مث تارق تالت

 هللا ىلغ ءاتلاو ريبكتلاو ديمختلا نم ةزم نز كَل ثفضو امَك لمَف تلحر

 انبر ىلإ انق ،َنيِنِرقُم هَل انك :امو امه ال رحس يذلا ًناَحبُس :لوقنو ىلاعت

 علط اذإ يبلئ راحشألاب يبلئ يبلئ تيد عم تنآو كيد لوت ؤنولقنُمَل

 يف بيتجاو ئجم تنأو يبلئ ليق ذو ..ش نع ىلَع تنآو يبلئ زجلا
 ةعوبْضمْلا بايلا سبلو ،ريرحلا سبلو يِلُحْلاَو ءاسنلا نايش يارخإ

 يطلا بيتجاو نولملا ريغ ازنازوشلاب غوبصملا نارقغزلا "ارسزولاب
 ؛نيْفُحْلا الو ،ةمُك الَو ةمامع الو اصيمق الو ليوارسلا تيارخإ يف شبلت الو

 سبل هركْيَو ،تاق ادإ ةنع غني ائيش مرحملا سبلي الو .نيتغتلاپ سأب الو
 ثازجْلا تمزل كيد ني اميش تنبت نإو ،اشأب ماخلا ري مل ضغبو ؛مِتاَحلا
 3 .نيمرخممْلا ىلع مارح كيد نيق غرخش تنأو ذِصت الو ديصلا بنتجاو

 ىئَح ةيبلتلا عطقي الو مرحلا رجش نم ائيش عطقي الو ديصلا مخن نئأت
 .ةكم مدق

  

 .ثالئلا حتلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(

 .«ثراس :خلا ةيقب )٢(

 نهبللو ةالط فتني عان ة ةتس نيرشع ىقنيق غ زي نميلاب الإ زي رينشلاق تابت :سزؤلا )٣(

 .فلؤملل دارم وُهَو اتنأ نامع يف غززُي فضأ ت تبت ؤُهَو 1 ةرمعلا هنم ذختت ابزش

 اذإ ءاتشلا لؤأ فيصلا رجآ نيب وثقؤلا ىلَع عخ معطلا لني وفضأ يش شززلا :ليقو

 اتسيل .(٧/١٩٢)۔ نعلا باتك ا(١/٧٤٢٧) طيجمملا شوشاقلا :رَظْني) .ةئؤل بوثلا باصأ

 )٩٨٨/٣((. ةيبرملا حاحص ة ةغللا ا حاحصلا ٢٥( ١٦/٤)۔ برعلا

 زؤشش ؤ ةنمو ؤزظنُي وفصلا وأ مهيزێلا :مضلاب نازوشلاو ئفعناز» :ج 6ب يف
 )١٥٦٠/١( ۔ طيحملا شسوثاقلا ((٢؟٣١/٥٣) ۔ برقعلا ناسل :رصعلاب غوبطت غوصت ه يأ رقمك

 .(١/٧٣٠٣)۔ سرزقلا جات

) 
_
 
ہ
 



 ٢٦٧ جَحنا ي ةتالدلا ي :باب (ه٢)

 , . ء

 : فاوطلا

 قبغكلا ىلإ ترَظَنَو دجسملا باب ىلع تفقوو اةكَم تشرق اذإف
 4 ه۔ ۔ ؟۔ے ,,. 2١ .ء -١ ... ۔¡ ؟ .ه :؟ ۔.۔ذ ۔ ٠ ۔ ۔ ح ..؟
 لزنم تلزن اذإف ،هيف لزنت اعضؤَم تييفتل رظنت نأ دعب ءِةَيِيلَتلا نع تنفأ

 تێتآ اذإف اُوضؤلا أرجأ الإو كلذ تتَكمأ نإ حلييتغاق تيبلا تتزأ ,, 1 ٣ 2٤ -؛!٤ ح ؟ ث . _ َ ؟ 77
 . . ٠ 1 َگ ه ٠؛,2ے ۔ ..؟ ۔. ذ ے۔ ] ٠.
 اذه تيب ذز مهللا لبقأ ةللا زبقأ هللا زبقأ ةللا ؛لَمَق ةبغكلا ىلإ ترظنو تيبلا

 هًجَح نغي ويركَو هفرش همظع ني ذزو ؤةباهمو اميِرْكَتَو اميِظْغعَتَو ءافرش
 بابلا ىلع تفقو اذإف .ا!نيجيلاصلا ةدابع نم اؤبو اناَميِإَو اميِرْكَت ،هرمتغاَو

 مالسلا غجزي كيلو مالسلا كنمو .مالسلا تنآ مهللا :لمق لوخدلا تذزأز ؟ ٢1 ٠. ٢1 ٩ ۔ ؟ ٠ ., - ۔ ه ؟

 تنآ تێتلا ىلإ ايضام تذصق ادف ء"مالتشلا راد اتلخذأو ماشلاب اني
 . .. و- ,. ٠ ه . . ,. ٤. ٤. ٤.

 ،كئيَب تيبلاو كدلب دلبلا نإ مهللا ربكأ هللا ؤبكأ ةنلا ربكأ هنلا :لقف عىيثفت
 , ؟ . . . ٤ . ۔-, ذ, ۔ ٠. < . 7 ٠

 تلأشأ ،كتزذب ايضار ،كرمأل اعبش ،َكِتَعاَط مماَمْثِإَو ،ةاضر بلطأ ثئج

 . ج مي وعداو ريصملا سياب ،َكَلإ رطضملا كريجتشمْلا وفئاَخلا ءاعد ةوغذأو ،ريِققلا سيابلا ةنأشت

 نَلبْفَتسَت نأ ،َكِتَبوُقغ نم قفشملا ،كباذع نم فياَخْلا ةكرشأل ملشتنفلا

 تيبلا اذه ذز مهللا» :لاقو هيدي عقر تيبلا ىأز اإ تا ةه يبنلا نآ :جيرج نا نع )١(

 اميركت افيرش ةمتغاَو هجح نئي هيرك هفرش نم ذزو ةباهمو اميِرَكَتَو اميظعت افير
 ةيؤؤ ذنم لزقْلا بات ؛جَحْلا باتك "ىربكلا يف يِتهنَبلا هجرخأ .عليقنش اذه .ءاؤبو اميلع
 ٩٤٨٠(٨ :مقر )٧٣/٥ السزش لوحكم نع يماشلا ريمس يبآ نع يرونلا قيرط نم ،تيتلا
 بضنئ) يعليزلا لوقي امك لِضْغم ثيدح وهو ٢٠٦٢٤٠( :مقز )٣٦٥/١٠ ةبيش يبآ نباو

 ۔(٢/٧٣) ةيادهلا ثيداحأل ةيازلا

 ةيؤؤ ذنع لوقلا باب :ججحلا باتك ٩٤٨٣(٠ :مقر )٧٣/٥ ىربكلا نتشلا يف ىيِتَهْنَبْلا جرخأ )٢(

 :بيسملا نبا عمش وغ ن ديمح نع فيرط نت ميهاربإ نع ةنييع ننا قيرط نم تتا
 اتبز انيف مالشلا نمو مالسلا تنآ مهَنلاه :تيبلا ىأز اذإ لوقي هب رمغ تعمس :لوم

 .مامت :لاق ؟اذه فيرط ن ميهارنإ نه :ىتخيل تلق :شاقلا لاق :ئِقَهِتْلا لاق ۔مالشلاب

 .يراصنألا ديمس نب ىتحت ةئغع ىور :لاق ؟اذه بوقعي مب ديمح نمق :ثل
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 مث '»ةلضرق ِءاَدأ ىّلَع ينتيج نأو كيزرْنَمب يل ةوُجَ نأو ،وفغ ميقب

 و هت ينلا ردمحش ىلع يلصو ربكتو لهن ةحبسئو ةللا دمحت
 .تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذ

 يل زيغاق "يلمع تفعضو "يبود ثركَك مهللا :لقف رَجَحْلا تيتأ اق

 .يرزو نع طحَو ،يتئيطحع نَع زواجتو ،يترغ ينأو 6يتت ،يتبؤت لبقتو 6يبوئُذ

 كذئع اميفو "يدي ثطتت كيلإ مهللا :نمق ةملتشتل رجَحْل ىإ تيتأ اق

 .يترجخآؤ .يايند يف ينذيشاو ،يتبقَر كاَكَف يت رِئاَج لعجاف ىبغ ‘ي ةَبْغَر تمظع

 لؤخ ال :ولوق نم زيكئَو حبست لهو ةللا دَمْحَت مث .جحلا ا ايج ت ق م
 بنذل زنْغَتشَتَو ةف ردمَحُم يبنلا ىلع يلصت شت يلعلا هللاب الإ ةو
 نقؤي ذْلَق : تاوطلا تذر ادف .فاوطلا يف دخأت مث .تانمؤملاو :

 لومتو ،نيمي رع فاوطلا يف أت مث تابلا ىرت ال ام رذق اليلق رَجَحْلا
 كب اناميإ تأسأ يئإ مهنلا ،زبقأ ةنلا يفأ ةللا زبقأ ةللا :رجحلا نكر دنع

 مث ةق دمحم تيبت ةئشو تيش اغابئاو .كيدهب : .باتكب اقيدصت
 ةللاو ،ةللا الإ ةلإ الو ،هلل ذمَحْلاو كفا ناحبس :لوقت تنآو "يفاولا يف يشمت

 .تشضيارق» :ثالثلا سلا يف )١(

 ءاطعو اوفألا رهشأ يف سائغغ نا نؤق مهو ةيضابإلا وشذقش هيلع جرد يذلا اذه )٦٢(

 طاوشألا يف ئشمْلا وهو ؛ريبجم نب ديعت ممياقلاو ملاشؤ نسحلاو ذهاَجُمَو سؤاط

 راغ دغب ةك ييئلا لفز اوزبتغاو شلغزلاب ىتوألا ةئالثلا صيصخت نو ني اهلك ةعبسلا

 كيام وهو ءةئش هنأ ىنإ ممهزيغ بدو "نيكر شفني ةرقلا زاهظإ يهو ةيعش ةلل ةيبيدحلا
 تجلا زبلادبع نبا ىكحو ةيرهاظلاو روت وبآز دمخأو قاحشإق ةفينح ء وأو يباشلا
 هتنس يف تالخ ةيِكلاَمْلا ذئع سيلو 5تيئس يف ثاتخنلا امْئَِق يبال ه هلف بابختشا ىلع

 ىلعو .مزلي يذلا اه لشؤلا كرت نم يف دنم فالخلا امنإو دشز نا هلاق اميل افالخ

 لوقي لئؤلا يفو .هيف افالخ لغت ال :ةتاذ نا اضيأ لاق امك نيلو ذ ةوججؤم فالخلاق اذَه

 ۔ قبأ مث اببخ ةناقت يفاؤطأ ةعبس هراح ىلع ثبلاو فوطي مئ» :نازلا يز ز يي نا



 ٢٢٩ : جحلا يج ةتالدلا يه :باب (ه٢)
 - ٦ہرف

 رّمَحُم انديس ىَّلَع هللا ىلصو © ىبظ يِلَعْلا هللاي الإ ةم الو لوخ الو بق

 ىبنأ ةلل ربخأ ةللا زبقأ هللا ؛لُمَف بابلا تذصق ادإَق ءاميلشت مُلَسَو لآو ينل

 ييف مث نيجلفملا نم انلعجا ءانَسُفنَأ حش اق كاتبوئُد انل زيغا ابَر مهللا

 اڵلَو وخ الو نبقأ ةللاو كةللا الإ ةل الو لل دمحلاو كنلا ناح :نومت ت تنأو

 اًڵلَو .ملسو هلآو يبنلا ردمحش ىلع ةللا ىڵلَصَو يظقلا ِلَعْلا هللاي الإ ةو

 ةللا وبكأ هلل ا بازيملا تذَصَق اوق .فاوط نم ءيش يف رجحلا لجخذئ

 باسحلا دنع وفعلاو تؤقْلا دنع ةَح ةازلا لأسأ أ يإ ةهلا ؤبقأ ةللا ربكأ

 ةلإ الو هلل دغَحلاو هللا ناحبس :لوقت تنأ ىئمَت يثف مث ه باذعلا نم ةاَجتلاَو

 ىَّلَع ةللا ض ميظعل يِلَعْلا هللاب الإ ةو لو ًلؤخح - الو ىبقأ ةناو هللا الإ
., 

 زبقأ ةللا ربمأ هللا :ل يناملا نقؤلا ىلإ تيتأ اإَق .ملسو هلآو ييلا رمحم
 باذغ تيمخرب انقو ]ةئسَح ةرخآلا يفو تسح ايندلا يف ايآ '"اتبَر 5وبَكأ ةلل

 ءادح ذؤُثت الو ةخسن ةختشاو _ كلد ىلَع تزَدَق نإ ناميلا َنقؤلا رملتسا رانلا

 الو بك . ةللا ة ةل الو فلل دمحلاو فىذلا ناحبس :لوقت تنأ يشمت مث

 هلآو يبلا ردمَحُم انديس ديس ىلع ةللا ىلصو يي علا يلعلا هللاي الإ ةوق الو لؤَح
 ادحأ ذؤ . لابج ربكف الاق .ةئِلتاَق َرجَحلا نك ىلإ تلضو اق ى .ملس

 شب اناميإ تأسأ يئإ مهللا زبقأ هفلا ربخأ ةنلا ؤبقأ هفلا :رجحلا دنع "نق مث

٠ 

: 
` 

  

 هديب نكلو هيفب نايل نفؤلا متشب الو زبكو ازكَد امك هب ؤم املك ملتشێؤ ايم =

 ُ َرَجحْلا متشا م نيتَعفَر ماقملا دنع عقز هقاوط مت ادف ليبقت ريغ نم هيف ىلع اهغَضَ
 ةنادب )١٧/٤(( ييححزشلل طوشبتلا :رَظني) ءءاغذلي هلع ثفييق اقضلا ىلإ جوخ مت زق
 ينغملا )٩٦/٧(( ىلحملا "(١/٤٧)۔ يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر )٣٤٠/١(. ۔ دهتجمْلا

 .((٨/٩٥)۔ بذهملا حإ زش عومجملا .(٧/٩٧)۔

 .«مهْنلا» ٌةَداَيَز : :ج 6“ب يف )١(

 .هجحلا نقز دنع لوقنه :ج يفو ،هلوُئت» :ب يف )٢(
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 .ةز دمحش كيبن ةئشَو ،كينشل اعاَبئاَو همي افو ،كياتكب اقيدضتَو
 .رجَحْلا ىإ رجَحْلا نم طاوشأ ةعبس تفقنأ ادإَق تافيوطت عبس "يذ لعفت

 كيأر ىلع بشو "اهئام نم برشا مزر تأو ،يفاوطلا نم تجرع
 .اعفان امْلِعَو .اَمَيَق ائيدَو 5ائبات اًئيِقَيَو ،اممات اناميإ تلأشأ يئ هللا :لُفَو امْلا

 نيتَعَكَر لص مت 5ِاَد َلُك ني اقش ءاعسا الالح اًفزرَو احلاص الَمَعَو
 نيتعقزلا تيضق اَِإَق دجشملا نم نكمأ ام ثيح ؤأ ميهاربإ ماقع تلع

 لضو هيَلَع ننأو زبكو لَلَهَو هحبَسَو ةللا دما ،لاتح مُئَو رَجَحْلا نقز تأ
 تجِياوَح ةأشنو "تانمؤملاو نينمؤمللو بنذل زفتسا هل ردمَحش ىلع
 .لط الو ،يرخآو كايندل

 .ةوزممْلاَو افصلا َنْنَب يعسلا

 نيتبهذملا نيتتاوُطشألا نيب وهو ۔ اقسلا بات نم افصلا ىنإ "!ضهنا م
 رذق هيلع دَعضاق ءافصلا تيتأ اإَق ءاتيمخَر باو ات ختفا مهللا :لفو

 :لف مث تاجَرَ سمح رادقم موق َلاَقَو ۔ اهيلع نوُلْعت الو ۔ ةبعكلا لباق ام
 ادمح هلل دمحلاو ءاريبم زبقأ فلاو أللا الإ ةنر ال ربن ةللا ربمأ ةنا زبقأ ةلل
 ةللاو ،للا الإ ةلإ ال ءازيثك ادمح هلل دمحلاو ،اليِصأو ةركب هللا ناحبسو ؤازيِك

 ال هدحو ةللا الإ ةلإ ال ؤاناَطغأ ام ىلع هلل دمحلا انال اناده اه ىَلَع زبقأ

 ,ديب ثُتوُمَي ال يح وُهَو ‘ثيميَو ييخُي ،ذمَحْلا هلو كلملا ةل اهل كيرش

 .ء...كيلَد لعفاف :ج ؤب يف )١(

 )٢( يناوريقْلا ديز يبأ نا ةلاسر .ديز يبأ نئا ذنع ةنم بزشلاو مزمز ءام ذري مل ۔)٧٤/١(.

 )٣( .ضعا» :ثالثلا خلا يف
 هيلع تققئا ام وه ةئشلا يف ةراولا نال نماب اهقجنأ ملق !اهيف اتليذآؤ» :ةايز لضألا يف )٤(

 .ثاقئلا نلا



 اقنقأ . جخنا يه ةنالدلا يه :باب ()
 7 ؟نيم

 ةلإ ال اهائإ الإ بغت الو لا الإ ة الإ هلإ ال ريدق يش لك ىّلَع وهو ."ةلك زيح
 هل نخنز ءاذجاو اهلإ ةللا الإ ةَنِإ ال نوملسم هل نحنو ،ادا اهلإ ةللا الإ

 اهلإ ةللا الإ ةلإ ال .نوضيُْم ه ْنخَنَو ءانا اهَلِإ ةفلا الإ ةلإ ال 3َنوُدباغع

 ةلإ ال ،اذلو الَو ةبحاص انب ذخُئَ مل 6اًعِدَتْبُم اعيدب 5ايردَبأ ادَمَص ادرف ءادا

 ديعن الو اللا الإ ةلإ ال ديجملا نَسَحْلا ءاًئَتلاَو ديمحتلاو ليلهتلا لهأ كةللا الإ

 هللا الإ ةلإ ال نوزياكلا ةرك ولو انيذلا هل يصخش ىللا الإ ةلإ ال ،ائإ الإ
 دغو قدص هذخ ةللا الإ ةلإ ال َتوزفاكلا ةرك ؤَلَو "نيذلا هل نيصلخم

 زفتسا ةق يبنلا دمحم ىلَع يلصت مت ،ةَنَحَو بارخلا رعو ُهَدْبَع رصنو
 .ةلق دمَحُ انيبن ةئشب انلمعتسا مهللا : :لومت م .تانمؤملاو نينمؤمللو بنذي

 كيد وفت .نت امو اهنم رهظ ام نتفلا نم اذأو .هيَلم ىق انون

 هت تنأو يفت {ةوزملا ىلإ ادصاق اصلا نم ؤدَحنَت مث ۔ تازم تالت

 مَلَعلا تيتأ الف ؛يئم هتهرك ىشفت لكل ةرام يشملا اده لعجا مهللا

 انيهاؤ ؛ملْعَت امع زواجتو محزاؤ زينغا ٌبَر :لوُقَت تنأ نْتَمَلَعْلا نيب تلؤزَه
 هللا مَكَحْلا تنآو ثبزلا تنآ .مركلا ولا تنآ تنإ ،موقألا قيرطلا
 يذلا ملعلا تيئأ اف ؛نيذلا مؤي انْخُت الو نيملا اعارِس ؛رائلا نم اج

 نيح كيزقك تلو ةزملا ىلإ تيقَمَو {ِةَلوزَهلا نَع تكش ،ةقزملا يل
 ث ةبْغَكْلا لباقت ام رذقب اهيلع ذ ذَعضاَق ةورملا تيتأ اًدإَق ،اقصلا نم تطبه

 لوقت .طزش لك يف تارم تالت كلد لوقت ،اقصلا ىَلَع ياعُد لثم وغذت

 اًفْصلاب أدبت طاوشأ ةعبس تفق اًذإَق ،ءاعذلا كيد تارم تالت اقصلا ىلع

 نم تلَلخأ ذقق كشأر تفلحو ةزملا نم تزدخحناو ةوزملاب متختو
 ىلع مازخ هنإف مرحلا يف ديصلا الإ ةلك لالخلا كل لح ذقو .تيرم
 .۔ نيمرخمملاو نيلجفْلا

 .لضألا يف ةايز اهْنَعلَو .ثاقئلا خملا يف ذرت من .ةلك )١(



 7 ف يويصبلا رصتخم .... ٢٢٢ ١:

 : ةيونتلا موي

 ال نهدب تكتأر نذاق .جحلاب مارخإلا تذزأو "ةيرزنلا مؤي نا اذ

 ب ؤت شلا مت ُوضؤلا كزجج :أ الإو يد تتكنأ نإ ليتغا مث : .يف بيط

 .تيارخإل نيَتَعكَر لَصَق ،طاوشأ ةعبس هب فطق تنبلاب تن ذا مث مارحإ

 لاقو نجلا دجسم ةل ناقُي يذلا دجسملا نم رخ :نولوقي ءاهقفلا زو

 امذْعَب لوُمَت مُث زِئاَجَق تلمعف تتمكفأ امن نَتَعْكَر لَصَق ٥"سَرَحْلا دجشتق

 دمحلا نإ كيبل كل تيرش ال يئ .تيبت مهللا تيبل :نيتَعقَرلا نم ملست

 لوقت .كيَلَع اهعابو اهماَمَت ةًجَحب يبل .تل كيرش ال تلملا تل ةمغنلا

 :لوقت تنأو - ىتم ىإ ازواجتم ۔ كيلْجَم نم موقت مث ءتازم تالت كي
 تيأ اَدإَق "يرمأ يل زّسيَو ثيلؤش ينطغاق ،تذرأ كايإو ثثذضق تيإ مهللا

 اف .كياملا نم هيلع تلد امم يهو ؤىئم هذمم مهللا :نقَق ىنم ىلإ
 اهبف لصو ،يعاَط لمهأو ،يايلؤأ ىلع هب تنتم امب ،امرَغ يفو اهيف لع
 ةرخآلا ءاملا ةالصو برغملا ةالصو رضقلاؤ رهظلا ةالص !تاولص ضفخ

 .رجفلا ةالصو

 .تاَفَرَع

 ؛شفشلا عطت ىنح فقَق رسخحُ ىنإ تف اذإف 5تاقرَع ىنإ ضا مث
 ىلإ ضغاق شملا د ٍتَعَلَط اًذإَق سمشلا عوط دغب الإ ىنم زواجت الو

 ءاهب زناف تاقَرَع تيتأ ادإ أةَييلتلا عطقت الو "يبلئ كلد يف تنآو تافرع

 يئَع ثرضاَ لك رنَخْلا م عماوَج اهيف يل غمجخاَق تافرع ه ذه م ل ا : :لفو

 .هاذملا» :ثالثلا خسنلا يف )١(



 ٢ . جحلا يج ةتالدلا يف :باب ()
 - ٢٦ہرفم

 'ههذمغاَو ‘َكَيَعاَط لهأو ءايلؤأ ت تفزَع ام اَهيِف ينفرَعَو لك شلا م عماوج اهيف

 هنإَف ۔ يلد ككشأ نإ ءاملاب لييتغاق شمشلا تلاز اَدَِق .اهي لزناو اهي

 نإ ۔اقإلا عم رضقلاو رهظلا ةلص لض مت وضؤلا ةازجأ اليو ثحت
 م فقن ةالصلا تيضق اد ۔ هنيمت نَع وا ماتإلا تفلخ ا١ثێت كلذ تنك

 ياع لم غذاؤ هةَلأسَمْلاَو ءاعدلا يف ذهتجاَو ،َكَل ةللا تق امب ي غذاق سانلا

 ل هل كيرش ال : هدحو ةللا الإ ةلإ ل لؤق وََق " ني رمأو .ةوزمْلاَو افصلا ىّلَع

 ىّلَع هو لْيَضْلا وردي ثوغي ل يح وَُو ثيمثئو ييخي دْمَحْلا هلو ثغلا

 زِفْعَتْساَو لتو هلآو يبنلا دمَحُم انديس ىَّلَع هنلا ىَلَصَو يدق ءيش لك

 ةلأشملا ني زيفأز ؤاهلك كجياَوَح ةلأشتو تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذ

 .زاطفإلا بجيو شسششلا برغَت ىنح ءاعدلاو

 .ةَملَدزُم

 ثضفأ كيإ مهللا :لومت تنأو احلا ي -
 اًمُمَج ت تيتأ اق ثفَقشأ َكباَذَع نمَو .ثذرا ةدنع امِمَو ثذَصصَق كايإ

 اهيف ينع فرضاق ولك رَْحْلا ع عياوجَج اَهيِف يل م غمجاق عمجب ونم د ا :لفق

 اهب نزئاؤ .كَتَعاَط لهأو ءايلؤأ ت تفَرَع ام اَهيِف ينفرَعَو لك ولا عماوج

 اذف كلتو فْذَعْلا ىصح لم ةاصح نيمس اهنم غئيَهَو سسائلا عم تبؤ
 ىّلَع كئاعد لي غذاق مارحلا رعشملا دنع في مُت سَلَعي لَصَق زجَقْلا عَلَط

 زْفْغَتساَو .زب يبنلا , دمَحُْم ىلع لَصَو ْئَلَع ا هللا دمحاو ي وؤَمْلاَو اصلا

 .تانمؤملاو نينمؤمللو .كنل

 .ثالئلا خضلا نم حيجضئلاو 6ءذدعْفنَ» :لضألا يف )١(

 .«كفِصت» :ج ؤب يف )٢)



 يويسبلا رصتخم ٢٣٤
 ؟ رف

 ُ م ه ۔

 : ةبقعلا هرمج

 عطقت الو يبلت كيذ يف تنآو سمشلا عولط لبق عمج نم ضفأ م 4

 هةيبلئلا نع كيخأ {ةبقَعْلا ةرمج تيأ اإق ءةبقَعْلا ةرمج ي يتأت ىئَح ع ةيبلتلا

 ؛ىتوألاؤ ةرخآلا يف يزؤفاَعَو .ىول ينقو ،ىتهلاب ينزغا منلا و

 ةللا :ةاصح لك عم زبكْئَو ،تايصَح مسي اهيمزت م مُ "ياولا نطب نم اهيتأت

 هللو :َلوُقَت ةاصح رخآ يف ربخأ ةللاو ةللا الإ ف ال زبقأ ةللا زبقأ ةللا ؤبقأ

 ىضخأ تئأو ٠ يتايصَح 'اهذشمم م ل ١ :لفق اهيمر " نم تغرف 5 دْمَحْلا

 ْنهِيَلَع ي ىنثأق .يلي اوخُذ ةرخآلا يف رهلعجاَو .ىع ‘ي ع لبقتف .يئ نهل

 اذإ امدنع 7 الو تئج ثيح نم اَهْنَع تفرصنا م مث .كتئاوضرَو ئازفغ

 .قلحلاو يذملا حبذ

 نم ذع راق مْلَقَو تتسأز قيلخا مث تلتحييذ خيذاف لزن تا مث
 ۔ . ۔ 2

 او بحَتشي تلق تخبذ مت 7 .ريتَعكَر تيلص ر تئلص تنآ ق .تتيخل يح ر '"ءاَفِع

 اهنم تقرفو ،تكيتَحيبذ ني '"تضلَخَت ن ،ىئمب ديملا ةالص ربجاؤي

 الحلا تل لح ذقق راطأ تلقو كرغش تذخأو تفَلَحَو .كنَكشأ ام
 . .ح

 .ةلَجغأ كيَد لضفو ،تێبلا زوت ىئح ديصلاو ءاسنلا الإ لك

  

 .«ءالؤم» :ثالئلا خستلا يف )١(

 ۔ءافع» :ثالثلا خسثلا يف )٢(

 .ثثغزق» :ج ؤب يف )٢(



 )٥٢( محا ي ةلالدلا يِ :باب ٢٣٥

 و
 ةضافإلا فاوط :

 ىلع "ينأ مهللا :نمف تيبلا تيتأ ادف يزايزلل تيبلا ىتإ ضاق

 تل امَك زق ،تيبلاب فاوطلا تذرأ ادإَف ،يل ةملسو ،ىئِم لبقتو .يكش
 ۔ ؟ ۔ .2 77 ٠١ ۔ ۔ .؟ . ۔.¡؟ ه ؟ ۔۔١۔ آ؟۔ . %إ۔۔.2٥ .
 تررب من اعدلا ريبكتلا نم ةرمعلا يب كل تمصو اَم ىلع تيترمع يب

 اًذإَق ةرمعلا يف كَل ثفضو امَك تلَعَقَو ،‘"؛[اقصلا باب نم] اقصلا ىلإ
 . َِ . 7 ».. 2 ۔ذ٠. ,2 ه . ٠

 سابللا نم ةريغو انلا نم ةلك لالحلا كل لَح ذقَق يغشلا نم تغزق
 تذزأ اف 6َنيمرخملاو نيلجحملا ىلع مارح هنإف مرحلا ديص ال 5يبيلطلاو

 ,بات نم ‘كيزنم نم هيإ جماتخت اه تذَحأ ةرايزلا دغب ىتم ىنإ جووُخلا
 .ةكمي ثيت الو ،ىئم ىإ جؤخا ماعطو

 .ع ...
 :قيرشتلا مايا

 2 ۔۔ ۔۔ ؟ ] ۔ ٠ % ه . .. م . ٠.٤

 مانأ ةئالئ اهب مقاف ،هلك لالحلا تل لَح ذقَق قيرشتلا مايأ ىنمب ذئقاَ

 مرت الو سمشلا لوت امَدْعَب رامجلا يمرتو قيرشتلا مايأ رخنلا مي َدغَب

 ىلت يتلا ةرمَجلاب أذباق ،كلَد بَحَتْسْيَو اءوضؤ ىَلَع راط تنآو الإ رامجلا

 نم تغرف اق ةريبكت ك مم ربكتو ٥"تايصَح ح عبتي تي اهمزاق .'""قرشمل م ا

 لعفتَو ةزملا اصلا ىلع كئاعد لتم غذاو ،تێبل بلا لبقتسا اَهمَذَقت ،اهيفز

 .نيمي ىلع اهلعجاف ءىطؤلا ةرمجلا ىلإ ضا مت ،تازم تالت كيلو

 ءاهيفر نم تغرق اذإف ،ةريبَكَت ةاصح لك عم زبكو تايصح عبتي اهيزاؤ

 .«ينتنعأ ذق مهللا» :ىرخألا خلا يف )١(

 .ثالئلا خسثلا نم نامكلاو لضألا نم ةطناس )٢(
 .ثالثلا خلا نم ثبنملاو ،ءقرشلا» :لضألا يف )٢(



 ٦
 يويسبلا رصتخم :

 ؟رك
 مث 6ىتوألا دنع كل ثقَضَو امك غذاو ٧ ليييَم أا دنع راسي ىلع اهنذنت

 ا ريخت ةاصح لك عم زبكئو "يداولا نطب نم اهمزاق ةبقعلا ةرج تا
 6اَهَتِيَمَر ر اذإ اهدنع فت اَلَو تئج ثێخح نم فرصناف اهيفَر نم تغرف . .۔ ٠ؤ

 نإ .يناثل مؤي ؤأ تلاتلا مؤي يشر نم تغرف اإَق ،قيرشننلا مايأ كلد لعفت

٠ 

؟

 

٠ 

 .كل اب ام اهيف مأ ةكَم ىلإ سائلا عم خؤ ؛نيقؤي يف لجف نأ تذرأ

 .فاوطلا نم م رثكأو

 عا دؤنا فاوط

 لع غن ث ءطاوشأ ةعبس تيبلاب فطق كدالب ىلإ عجرت نأ تذرأ اذف

 و ام لمو .تيز ىّلَع ًبضَ كاهئام نم برشاق مزمز تنا مث ؛نئتَعكَ
 نيب فيف غجزا مُت ءاعدلا نم ةزايزلا دنع لَعْفَت تيذَكَو ةرملا دنع ل

 ثيح بابلا '"ةّمُكْسأ ىلع ىتفلا يب ذمتغاق دوسألا رجحلا نبو هو باتلا

 راذج ئطب قلأ مت ِةبْعَكْلا راتأ ةضباق ىرشلا كد 6ىتغيلا كدي غلبت
 ذئع لفو ءاعدلا ني تلت ةللا حتف امب غذاو اهاي مقف الو غذاف 6 قبْغَكْلا

 كبو هاتو كَلَعَو ،اتهَلشأ تو ؤائمآ كبو ءانجَجَح كَل مهللا :كيد

 انإ مهللا ،تبعاَطب انلمعتسا ،اتبونُذ زيغاو ،انكشن لبقتف انعد كايإو اتقو

 ةق ردمَحش ىلع لَصَو ،اًنلاَمْغَأ م ماخو .انرئاز اناميإو انيد كغدؤَت شت

 وُحْمَمْلا .غماياَطخ طوطخملا مقعاَجَر :كرذغل بلقنم اهلقا منلا

  

 .ٹثالئلا خنسلا نم ثبنغلا ليبنلا زات ,لضألا يف )١(

 ةفوكنأ بابلا ةبكشأو بابلا ةمكأ :لاقيو ءاهبل اطوُي يتلا .ربابلا ةبتع : ةعشألا )٢(
 زوذن يلا بابلا فرط قآ زناشلاؤ ؤي وناضلا هيف زود ين الغأ ياشلا ؛بابلا
 ۔ برعلا اسي )٤٧٢/١(٠ ۔ ةغللا ةرهمج )٢٣٢/٣(. ةمللا بيذهت :زقظني) .ةالغ

 )١٥٦/٩((.



 )٥٢( حَحنا ي ةلالدلا ي :باب .: - ٢٣٧

7 .7 
 لمحي الَو ءارمأ اهدعب كل يصغت ال نم ،مهئوُلف ةرهطملا مهُئاَيَس

 تفنذأؤ ،هَسَقَن . تيزو هناسل ةركب .ويب نم بيقنش ؤارزو كل

 ىّلَع ينتلمح كتتأ نا ربع نا ةدبع يئإ مهللا .ةتيع تكمئاَخَم نم
 ثؤجَجَر ذقَق ‘كتنأو كم و كَمَرَح ينت دأ ىنح ةيالي يف ينتزيسَو كيێئباد

 يئ ذذزاف يل ترَقَع ذق تن نإَق ييل تزقَع ذق نوكت نأ ينظ نشب

 نأ :5 .يَلَع نآلا نئهاف ييل زغَت مل تنك نإو ©ىقَلُز كيلإ يينرَقَو ءاضر
 تيب نَع الَو كنع با زيَغ زيفارِصنا ناوأ اذهف مارحلا تيي يب نَع دبأ

 يئم دقعلا رخآ اذه لَعْجَت ال مهللا .كبيبي الو تب ندبتشم الو :

 كلمح غن الو "نيمجازلا مح زأ تنآ كنإ ينمَحزا اق يل ريغا ياوح

 وتمَو ،يلايحع ةنوتمَو يتنوم ينينئاَق يلهأ ىلإ ييتع هذف اَإَق هلا يع
 .رفسلا ِءائغَو نم ب ذوعأ يئ مهللا .يئم تعب ؤ تنذأ تئإق ،كقلَخ

 انبرل نوباغ ويآ تويثاَت دلولاو لاملاو لخأآلا يف بقنملا ةبآكو

 .نوبلقنمَل ابر ىإ ااو ،َوُبغاَر اتبَر ىلإو نوما
77 

 نوزحم تنز ومت ؤ ؛عادولا دعب رتشت ًد الو م غبت ة اَلَو .تغذَو اذإ جؤخا م مث

 ..باوّصلاب ملعأ هللاو ،تێتَلا قارف ىلع



(٥٤) 
 ةَبجاَو تنح نح ْنَم نلع ناميلا ةزافَك ركذ يف باب

ت» ٨ 1
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 يهت
,2 

     اناه

 اَهَرَكَذ يتا ريِمَتْلا َيِهَو ةبجاو ثيَحَو تفلح نم ىلع ناميألا ةَراَفَكَو

 ةلألا مَسَقْلاَو ،هللاي فيلحلا يمه نيميلاو ." !نيمي َلُكِل ة ٍةَدِئاَمْلا ةروس يف للا

 برو ،كبَرَو يبَرَو ٬للاو ىَلَبَو كلاو اًلَو لات كلاو فللاب فلحلاب

 لك يفق هآرملا برو “"[يئرَو يإق] يضزألا برو ،يامشلا برو ةبْغَكلا
 ىلَع تفَلَح مو .ةَراَفَكْلا ةمزل تنح اذو ."هنيمي وَهَق هب امفلاَح ةللا رَكَذ اق

  

 :ةنرتكن سيألا ْمئدَقَع امي مكا نكتو مكيتتآ ف وني ةما مكنا ال » :ىناعت هلوق م ١١)
 مايق ذه ةل نمق ةبقر يرت وآ رنهثوتكزآ مكييهآ وثملن ام سرا ني يكسم ةرَتَع ماك
 رُكَنتل ۔مينباء مكل هنآ نبي يتك م كنس ةوظقحآو مشح ادإ مُكيتتأ ةرسك كذ 1 ٍةَعنلَت

 ٨٩[. ةدتاملا] 4 نوركشت

 .ج ٠ب نم لامئإلاو لضألا ني ةطاس )٢(

 نق ىلع نيميلا ةاقينا نيق .لغلا تافصو تاذلا تاقصب فلخلا نيت ةيديرتاملا ُقرقُي )٢(
 لفيا تاقضب ثلَحْلا اتآ أ .اننكل لالجلاو ةيلاو ةمظعلاو ةزذقْلاَك تاذلا ةقفصب تلح
 وذِضب تفضوُي نأ زوجي ال ام تاذلا ثاقِص اولاق 6ائيمِي وكي ال وبقلا ةمخؤلاك

 ءااف محري منو ا انالف مجر لاقي هدض فضو نأ زوجت ام لغلا ثاو ؛ةَرْذْمْلاَك

 ين قيرفتلا ميقت ال هئأ ىري ئيحعزشلا ذأ زيغ .نالف نغ يضرو نالف ىلع بضغو
 تلَحلا سانلا فزاع امَق» رفزلا ىإ تي رم نكلو 5يفلَحلا يف لغلا تاذلا تافص

 انربك ىلاعت هللا ةرذُمِب فلحلاو .انيمي نوكن ال هب فلخلا فزاع اعََي مل اق 6اًئيِمَي ن



 ٢٣٩ ةبجاو يخ نم ىنع ناميألا ةرامَع ركذ ي باب (٥ا)

 7 ؟٢ہرم
 ريع ىلع تلح نمو كلك هلأ ىح ثحي مل ةنم لكأف لكأي ال دودخم

 نأ ةل زاج دوذخم ريغ ىلع تفلح نمو ‘تنَح ةنم لكأف هلكأي ال دودخت
 .اهلذبي

 نق }تنَح لابق لداب ال فَلَح نَمَو تنح عاق م غييت ل تفلح نَمَو

 ال ؤ .نكأ زئأي ال وأ "هلقاذئ] قوذي ال ؤأ تيح رمق برشي ال تح
 هبف هل امم هلعف هلعفي ال ءيش لغف ىلع تلح نمو ‘تبح لقف لعف

 يشنلا أ ججحلاب تفَلَح نمو .نيميلاي لَتْعَي الَو ،هنيمي نع زمَكيلَق باونلا
 ل السلا رأ راضلا أ ؛قنملا وأ .ةقدصلاب تلح ؤ ٍاَرَحْا هللا تيت ىلإ

 ؤ .هلُك هيفن ىّلَع كلذ م ني َلَعَج ام ةمزل تنح ح ممت مُت ،دهَعْلا وأ .فامكتغالا

 يف 7 ةللا ةَلَخذأ ؤأ شللا هتَقَم ؤأ ةهجو ةللا حبق 7 1 ؤأ للا هّنَعَل :لاق

 ذَقَو اةَلَسزُم نيم ٌةَراَمَك ه هنَمزَل ه هب فَلَح ادإ ،تنَحَف مئهَج رات يف ؤأ ةرجلا

 لط نم ؤ ئار ؤأ يدوهي وأ كلاب ةرغش مه :لاق نم .ةظْلَعم ليق

 دبع ؤأ ،َنيملاظلا ني ؤأ .نيرفاكلا ني وأ & .نيِقفاتمْلا نم أ .نيكرشملا

 ثنح ثنح مت 'هفَلَح إ .َنيِطاَيشلا أ رانلا ديعي ؤأ ةمجمجلا َرَمَقْلاَو سمشلا

 ۔'[ِةَظْلَعُم نيمت] رافك ةمزل

 ةلق لعجي مل اذهلف رفزاقتش ريغ هبضغو هيمخربز .سالا نيب اميف تفراقَتُم هِتَمَظَعَو =

 ۔((٨٢٢ )٢٧/٨!٠٢ ئيحزشلل طوقلا هرَلظْنُي) .ءانيم (هللا مو

 .ههليدب» ثالثلا خملا ةيهب ةيقب يف )١(

 .ج ٥ب ني نامكلا ِلضألا ن نم ةا (٢)

 ِلضألا ةرابعو 6هنعف» ىلع تفقئا دقف ىرخألا ثائلا غلا امأ .لضألا ةظفل يه هذَه )٣(
 .فلحلا ةوضثمْلا نأل ؛بوضأ

 ميش هيلع يل ةزوضلا هذهب فلاخلا اتلا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٤(

 لقف ذإ ينارصن ؤأ يدوه ه زأ هللاب ثقرشأ لاق نشؤ» :ةلاسرلا يف لوقي .ةيِكيلاملا دن

 ٨٨(. \١/٧٨)۔ ئنازرنقلا نز ز يبآ نبا لاسر ,رافغتسالا ريغ ةش همَرَلَي الو هيَلَع ة يش انق ،اذَك



 ةرت غن يجويسبلا رصتخم ن

 ملو نيميلا ىوت ؤَلَو ءفلاحلا ظفل يف ءامسألا ىلع غم امنإ نيميلاو
 ال هللاب نيمي ئِلَع ؤ فلاب ائيمي ثمتفأ لاق نإق 6ائيمي نكي مل .فلخي

 "إ[لخح] نمو "نيميلا هيلعو ةرافكلا ةنمزَل ثيح مث نلَعفأل وأ ثلقق
 ال دودخَم ءيش ىّلَع تفّلَح نمو تنح "ةني لكأ نم ن ال ماَعَط ىلع
 لكأف ؛رشبلا كأَي ال تفلح نم ثتخت الو .ةلك هلكأي ىئَح ثتخي ر ؛ةلُكأي

 ؛رفثلا لكأي ال تفلح نمو .رمنلا زا ؛بطؤلا نأي ال تفلح نم .بطلا
 رنب لكأي ال تفلح نق .اذه مشا زيغ ةمسا اذَه نأل «نَخْلاَو نلا لكأف
 الو اهسن الو ،اهَرمَت الَو ةلخنلا تلت بط نأي مل ؛اذودخم اميش وأ ةلخن
 ال فلح اد .ةلخ الو هةسند نأي مل ادودخم ازغت ناك اذإ كلذكو ءاهلَح

 ىلإ ؤأ ،فياخلا ىت ناملا تيد نارق ؛نال لام ني و نال لام رأ

 نإو .نالف لام لاملا يذ زيلو لاز ذق هنأل ثتخب مل هنم لكأف هريغ

 ؛يفياخلا ىنإ يد ارق 5ةنم لكأي ال نالف لام نيم دودخم د ءيش ىّلَع فلح
 تنح هنم لكأف ،هريَع ىإ ؤ

 برشي ال تفلح نإو ،.ثتخَي مل لخلا لكأف ؛َديبنلا برشي ال تفلح نو

 نإ .نبللا َلَكَأ ؛نمسلا 7 ال تفَلَح نإو .0تيح زبخلاب هنم لكأف ؛نللا

 .هويلَع» ةدايز ج يف )١(

 .هراكلا ةنمزل» اهيف سيلو ءنيميلا هيلعف تبح مه ىرخألا مسلا يف ف )٦٢(
 .ثالثلا خشلا [ نب نامكلاو .لضأآلا ني ةطاس )٢(

 اهئال ؛نثملا يف سيلو شماهلا يف اماتثبثأَف «هِليدب نم زد ةدايز ىرخألا خشلا يف (٤)

 هنيعب هيلع تولخمنا ماعطلا وه سيل نيدلا نألل .شخت ديزم ىلإ جاتخت امكح نمضتت
 .كيذ خيضؤت ةيلالا لئاسملا يف ,. و

 نقأف رغلا نئأت ال تلح نق ،رمْتلا نأف بطلا نمأت ال تفلخ نمؤه لضألا رابع )٥(
 .ىئغَمْلِل طبضأ ؤُهَو ‘ثانئلا خشلا ه هنَلَع ثققئا امم ثبلا لخلاو رشبلا

 = نبللا برشت ال تفلح 0 نتمَ» جو ب ةرابع يه ثبێثغلاؤ اشلا ذع بارطضا اتُه نو (٦)



 ٠, ., ٦٢٤١ ةبجاو ثنح نمم ىع ناعيآلا ةراشَك ركذ ي باب (ها)

 7 ؟نم
 نبل ؤأ ءادودخم انبل ُكأَي ال فلح نإو .نمشلا لكأ ؛َنبَللا ركأَي ال تفلح

 هنبل نأب مت ؛اهنن نئي ال تع ذإق .اهتمس نأي مت ؛ةودخم ة
 .جراخ هنم مهو ٢نلَع ةعقاو نيميلاو ضغت نم هّضغب صلختي ال اذم نآل
 ال تلع نإ .مخللا نم يلاخلا محشلا لكأ ؛مخ ألا نمأي ال تفلح ذإق
 ةاش مخل كأَي ال تلح نو .مخُشلا نم صياَخلا محلا لكأ ؛مخشلا نأي

 ادودحم ناك نإو .جحت مخللا نم خشلا نأل .اهمخَش نمأت مل ؛ةَدودْحَم

 تلح نإ .ثنح زيمش هيف زب زب لَكأَق ؛ريجشلا لكأي ال تلح او .تنح
 ؛زبلا لكأي ال تلخ اق .ث ني ن زعت هي ازنش نات ؛ريش ه ربخ نمأت ال
 ؤب هيف ةرذ َربُع لكأف ؛ؤب زب لكأي ال تفلح نإو .تيح ه ةرذ زبخ نا

 .ثئخ مل ذيد]ح هيف اناب ىرَتش ذا ةدعلا يرت ال تلع ذإو .تنخ ثنح م

 مل كمشلا نم رطلا لكأف ؛مخْللا لكأي ال تفلح نإو .تيد زيَغ اذه ن

 ثتخت مل بشخ اهيف اراد ىرتشاف ؛بَّحْلا يرتشي ال تفَلَح نإو .ثنخي

 مل ىؤئ هيف ارمت ىرتشاف ؛ىونلا يرتشي ال تفَّلَح نو .رادلا ىرتشا هنأل

 ال فلح نإو .كيذ يف ىونلا ىإ ذصقي مت رمتلا ىرتشا هنأل .ثئخت

 تفلح نإ .زبلا ىرتشا هنأل "نحت ثتخي مل زيمشش هيف از ىرتشاف ؛رزيمشلا يرت

 نإو .تيح قوذ ؤ لقأ ما هبَلَع عق اميش لكأف ؛ُقوُذَي الو اميش أن ٢

 شاع ءيش لك نأل اتنح هب "هشاع امم اميش لكأف ؛شيعلا نكأَي ال تلح

 نيز .تبح مغانت نوكت اغ نكأ ماعطلا لكأي ال تفلح نق .هب
 :لوقي ىلاعت ةللا نأل .ةنم لكأ ادإ اتلؤَق اذهف تَلاَخ نم تيد يف تناخ

 ثئخي مل ربحلاب ةنم لكأ نيللا برشي ال تفلح نمو (د) يفو 6 بحلاي هنم نأف .

 اضيأ ةميقتسم يهو سكتيَح نبْجْلا هنم لكأف نبللا برشي ال تلح نمه ,لضألا يف اشأ

 .ج "ب ةزابم اننبنأ كيلو .نئاس وهو نبللا ةقيقح ىإ هي ثيدحلا نكل "ىتفملا يف
 .هتنح هب شاع امم مأ ءيش لُكَف» ج ؤب اع (١)



 يجيسبلا رصتخم ٢٤٢

7 

 ناسالا]ا '"ه رلا تول ركتيلتن امي» :كق هلوقو [٠ث :مالا "همي الو ميي»

 ليس ت نل» :ىلاعت ُهلؤَقَو .عمطأ ذم افين وآ ءائق ز ايطب عط هطأ ل ٩

 مقو ةو اهلقت نم ىشلا ثينت اتم انل جري كر انت غذأك ردح ماكل

 7 اطلا اذم اه ك نأ ىت دصق ذقَق ا١٠٦ رتبلا "4اكيدََو اهت

 اولاق اوئاك نو .ملعأ ةللاو ،اماَعَط معطأ ماعطلا مشا هتلع عقو امو إ
 .اذه ريغ

 هئلإ ل غ ادإ تنح نوشزلا ةَمْلَكَو هيلإ لسرأف ؛ائاسنإ ملكي ال تفلح ن

 ثنح زح ارق باتِكْلا هعلب اذإ ،اباتَك هيلإ َبَتَكَف ؛ةملَكِي ال تفلح نإَق ؤ

 ثئخي مل ادحا مّلَكَف ؛انالُفَو انالف مّلَكِي ال فلح نإو .ةمالك نمض .

 امهنم لك ن نم مّلَكَف ؛اناتف ؤأ ائالُف مَلَكِي ال تفلح نإو .اعيمَج اَمُهَمْلَكِي ىتح

 لخذَي ال تفلح نإو .ثيح ادحاو ملكف ؛اجزلا ملكي ال تلح نإو .تيح

 ,نايش ين مف عف ثنحلا نأل تيح ايسا لخد ؤأ ءارك هيف لجخذأق ؛'اتي
 و .ا ثنح هيف لَحَدَق ؛ائيب لُحذَي ال تفلح نإو .كيد يف هيلع م من الو

 نأ تريأ قي زم ةَعلي الو ميتي ومو كلاو توتلا رطاف و ه ل د ئ » :ةَلياَك ةلا ١)

 . ةتكرنننا رم ت ت الو 7 ةس َلَوأ ك

 ٢)  : 7ز ال» . 4.

 ةت اكضي اوطيما ًتَع ره ىنل تنآ َرُه ىزلا كرذينتشتآ لات ابيصو» :اشام )٣(

 اا زنهتأب يا همآ ن ربتتي رثآبر ةنكتتناو ةلزلا دهنت تيرشو ظثنأس ات مت
 .4 كوذتتي اراك اوصع اب كيد قلأتي نيتا كقيت وقا نسب كيفكت

 .هاذلب» د يف )٤(

 نإز» اهيق (ب) ائآ .لضألا رابع يه ةتبنملا ةزابيلاف خالا ذئع بارطضا اضيأ انه عقو )٥(

 (ج) ج يف «امهزَق نجخذأ ادإ ثتخي ال لؤقلا رتكأ .تبح هبف لخدأف ايب لذت ال فلح

 هيف جخذأ اتيب نخذي ال تلح » (د) يفو تبح هين لذأ انيب لخذي ال تفَلَح نؤ»
 .اهز لجخذأ ؤلَو ىتح ثنخت هنأ ةقباشلا ةلأسملا انعم ثؤم ذقز .۔ثئخت مل .



 1 : رل ةينح نمم ىلع ناميألا ةَراَمَم ركذ يف بات (ها)

 ؛قوشلا ىلإ بهذي ال تفلح نو .تيح هيف رَمَق ؛َقوشلا لُخذَي ال تفلح

 زتف ؛قوشلا ييأ ال تفلح نإ .ثئخي مل قوشلا يف رمق ةزاتَج عم جرخ
 ؛نالف تيب لحي ال فلح نق .هاتأ هنأل تيح قوشلا َلَخَدَف ٍةَراَتَج ىلَع
 اذه مثأي ال تلح نإو .تيبلا لخَد ذ هنأل تيح ةضغب ؤآ ةشأر ةنم لخدف
 .دوذخم لك كلذكو 6لُك هلكأي ىتح ،ثتخَي مل ةضغ لكأف ؛ةودخمنا ماعطلا

 هبججؤأ ىتمق ةغيبت ال فلح نإو .تي هب لابق ؛َدبَعْلا اذه عيبت ال تفلح ذإ
 ال تلح نرق .ةعاب ذق هئأل يرتشملا لبقي مل نإو ؤتيَح يرتشملا ىلع

 نم سبلي ال تلح ذإ .تنع ائيش اهلزَغ نم سيل نإق ؛هيآرها لزغ سبل
 اهلزغ نم ابوت تبلي ىئح ثتخێ مل ،اهلزَغ ني هيف ابؤت سيل ؛ابؤت اهلزع ا

 .اهيب لزغت امم تفلخت نأ الإ ءاهلزغ نم يد نإَق اهل لَرَع نم تّطغأ ذإذ
 رونئلا يف ربحلا حرطو ثحو ،ثّئَجَعَ ؛هتآرها ربُع لكأي ال تلح ذإ

 م اهئال ثثئخن مل هنم كأق اهريغ ربَحَو تتَجَع نإَق ،تنح لكأف "اهريغ
 زبخب اقرَم نأف ؛امخت نأي ال تفلح نإق .امهنع َرَبَع يذلاو كزين

 مخت نئأي ال تفلح نإو .مخألا نم ولخي ال تيد نأل تيح رمخ ؛خوبطق
 ؛نال راد ىلإ بثممْذَي ال فلح نإو .ثتخب مل ريطلا مخت َلكأق ؛ماغنآلا
 يضفي ال تفلح نإو .باهت بالقنالا نأل ،تيح ناف راد ىت ابهاذ لقنا

 "ةبرق ىنإ جؤْخَي ال تفلح نإ .تنح هيإ ايضام تاوطخ ىطخ ؛نالف ىلإ
 نإو "لصي مل نإو ،تيَح ةتالف ةنزَق ىإ اجِراَح تيبلا نم جرع اَدإَق ؛ةئال
 - , ۔ ى

 .هيأرغا زيَغ يأ )١(

 .قزمي ةَقِص «اًخوْبْطَم» د يف )٢(

 .«زاد» د يف )٢(

 



 ةنرم اغ يويصبلا رصتخم 2 ٢٤٤

 ناميألاو .نيميب سيلف ثفلَح لاق نإ كنيمي يوق هللاي ثفسفأ لاق ق
 ظيِلْغَتلا بجوأ ذق اضغ نأ الإ .اهباتك يف ىلاعت ةللا رَكَد ام اهئزافَك اهنك

 همو كولاب هللا نم طخلا بوث امو ،ةَحبقْلاو ةغللاب تلح نم ىّلَع

 .مالسإلا نم ي ناسنإلا هب هب يتنو ،هيفنَي امو

 .نسزملاو .ةبقَر قنع ؤ ،ائيِكسم نيتس ماعطإ وأ !نيرهش مؤت :ظيِلْفتلاَو
 ذجي مل نمق "ةنمؤم ةبقر ؤيرخت ؤأ مهئوِي ؤ .نيكاسم رشع متل

 باتكلا اهب َلاَطَل اَهيَلَع اًنيَصْفَتسا ول اذه ني رتكأ ناميألاو مايأ ةا ٍةَناَلك

 .""هيزاق 9

 يه امنإ ةقصل نأل ةرَشَع جرخأ ؛تنحَ هلام ةقدَصب تفَلَح نم

 تفَلَح نإو .ةَرَشَع رَمَع جرخأ ؛َلاَم هَلَو تَحَو هلام ةَقَدَصب تفّلَح نمو .اؤشفلا

 نإو يلوق ىلع هنيمت وفك هلع رشغ الف ؛ةل لام الو تيحو لاق هو

 عيمج ىَلَع تفَلَح نو ةرشع " جرخأ ثنح غ مو مُت ةَقَدَص هلك ُهَلاَم لعج

 ه ۔
 ع يتلا هب هئاَيت ىتح هكلُم ذش مشا ِهيَلَع غ ام ه عيمج "[رشغ] جرخأ هذ

 نإ فلع يذلا ةنيد هل عَقذَتَو هبايث رشغب ال هلام ةَقدَصب فيخي يذلاو .هندب

 عججَر هلام مفضنب تفَّلَح نإو .ةَقَدَص كلد ك ناك ؛ةَقدَص هلام ثب تفَلَح

 .ةداملا ةزوش يف هيإ ةراشإلا قبس )١(
 عبشلا بهذم ؤمه ةبقؤلا يف ناميإلا طارتشا .ثالثلا خشلا ني ةطقاس هكةنيؤم»ه )٢(

 .عماجلا يف هيلع ض امك نسحلا ييأ

 بزفأ ىلإ وغ ريمضلا نال "ثالثلا خسللا زاب وه ثبنملاو «اقيراق اهلمؤ» :لضألا يف )٢(
 .روكذم

 نێتزه «ب» يف ةرابجلا هذه ثززَكَت )٤(

 ثالثلا خضلا نم لامكإلا ؛لضألا ني ةطقاس )٥(



 ٠ .:: ٢ ةبجاو تح نمم ىلع ناميألا ةرامَك ركذ يف بات ()

 مث لالح هل مارحلاو ؟مارح هيلع لالحلاب تح نو .اولاق امك هرشغ ىلإ
 ةلسرم نيمي يهف ثنخ من هللا دهعب تفلح نمهؤ . ةلسزُم نيمي هيلعف ثنح "ا... ٭ - .إ,٤ ٨.۔ ٥ ملا ر٦١:, تزاح ١ا هحج (١)2دآ۔.. ٨ - ,٤12٠م ,ه.

 .. ه۔ ٨.٦ ٨٢ ع۔أ٢ب ۔۔1۔ ٠ ۔۔ 3.٥2 ه. 2 ۔
 ايشا : َ اب تفلح نَمَو .جحلا ةمزل ؛جَحلاب تفلح نقمَو .ةظلغُم م لاقو

 .۔و۔ د » ۔ ه :
 مآ نإ .نێتزم حت ؤأ "!نيبكار ناُجُحَي هعم رَخآ 'ح;حأؤ بير ؛تنَح مث

 )(٤}ا ه.ه.۔ -٠
 يشمي ردقي

 قدرملاو ءاضفلاو ،ِءاتيغلاو .نيطايشلا ىلع ةقدص هلام لَعَج نق

 ةاصُْلاو نيطايشلا يف ليق ذقو .ِارقُْل هلام رشغ جرخأ ؛نِجلاَ .كيلامملاو
 ترشؤ عجر شغ امْلُك :لاقو جحلاب تلح نمو .هيَلَع يش ال ءاينغألاو

 .ةئدَب يدهيو "يحلا ِهيلَعَ زنامغ نب
 ؛اتشإلاؤ "نيملا مدَه هنيمي يف ىئتشا نمو .رثنجلاي ةقلعم ناميألا : ّ 77 ۔ . ع ِ ه ٩؟¡, ۔۔؟۔ذ. ,.ه

.-- 

 .ءًةظْلَعم موق لاق ةمسن يفد :ب يف )١(
 ثري امم هلفن هئزْلَي اف وُه دوصقملا نأل ثالئلا خملا نم ثبعلاو «جَحؤ» :لضألا يف )٢(

 .وفلَح ىلع
 .ب :نم ثبلاو «ناباز» :لضألا يف )٣(

 ةكن ىلإ يشلاب تلخ نتؤ» :لاقف ايشت جحلا ةيفيك يف رخآ ليصفت ديز يبأ نئا ىدل ()
 نغ زَجَع نإف ةرمغ ؤأ جح يف ءاش ذإ رشغيلف يبلح غيؤم نم يشملا يلعف كتبخف
 .ىدغأز دعق زيفي ال هنأ ملغ نإف يبوكز نبامأ يفيف ردق نإ ةينا عجرت مت بيز يشملا

 ؛ةزفغ ين لذ لعج ةزوزض نا اذإق 6يذهلا ةئزجْيَو رَدَق نإو ؤةتنات غجزي ال :ءاطع لاق

 .لضفأ اذه ريغ يف قالخلا ءاعنَمَتم اكو ءةضيرقب ةكَم نم مرحأ رصقو ىعسو تاط اذإف

 زأ ةنيدملا ىنإ ايش رذن نمو مجحلا يف ثغشلل ؛اقنيشا اذه يف زييصفلا هل ثَحتشْ امْنإق
 زبغ اشأز ،هنَلَع يش الف الإو امهنتج تغب ةالصلا ىون ذإ ابيكاز اممهاتَأ سدقملا تيت ىنإ

 زذن نم اهمضؤمب لصيل اهرن ةالصل ابيكاز الو ايضاق اهيتأي الف دجاسملا ةالئلا هذه
 .١/٨٨)۔ يناؤريَقلا ديز يبأ نبا ةلاشب .ءةيتأي نآ هيلع يذ روغثلا نم ميضؤقب اطاتر

 ٨٩(.



 ٦ ك يجيسبلا رصتخم ٢٤٦

 نيميلا لبق ءاتفيسالا مذَم نإو كلا ءاش ن : :الصتم نيملا رثأ ىّلَع لوق

 ةغمنَي مت مالك ؤأ توكشي كيد نيب عطق ذإق نيميلا "متهن هع
 ."ءاتفتسالا

 .د ؛نم ثنغْلا .ءتتذهناه :ج ٥ب يفؤ هذهناه :لضألا يف )١(
 نفؤ» :ةلاسرلا يف لوف ءاتش ناق نإ نيميلا مدهت ةيكلاملاو ةيضابإلا دنج ُاننيشالا )٢(

 تفض ذآ لبق هنيميب اهلصو ةللا ءاش نإ لاقو اتنبشالا ذصق اذإ هيلع ةرافك الف ىتفتشا

 انهتبب سأب ال :يماشلا لاقو 6(١/٦٨)۔ ناوريقلا ديز ييأ ننا ةلاسر» يذ ةغفني من الاق

 نم موق لاقو .يتؤضلا عاطقنال وآ فتلي وأ ركذل لجزلا ةتكس ةيفخلا ةتكشلاب
 هل هئأ ىري ساجع ننا ناكو يلجم ني مقي م ام ُانئيشإلا فلاخلل زوجي نيمبانلا

 ۔((١/٤٦١٤) دهتجملا ةياذب :رَظن) .ركد اه ىتم ةنم زيذ اع ىلع اذبأ ءانثيسإلا



)٥٥( 

 فاكتعالاو روذنلا يف بابب
٠ ٠ 

٦ 

 رر
: 
 ٨5 1 ر

     انهلكل

 ي أ] ٧! :ناسنإلاا ؟ام ع ناكار ناور تشم » :ىتاَعَت هنلا لاق
 ال هنأل 6'"هف ةيصغم نكي ملو] فل ةعاط ناك اه بجاولا ؤذئلاَو «"ه[ارشتنم

 م`

 زف هب ديري ء ءيض ر نعو .مآ نا ثيغي ال امبف الو ههلا ةبصغت يف رذ
 : نأ لثم يذو افولا هلعف يذ هع م ل

 امكَيغا أ جحب زا موصي ه هللا ىلإ تبرقت وَقَت ؤأ ،نيِكاَسَمْلا ثفقعْطأ ؤأ ةالص

 ةعاطلا كلتب : :؛اقولا هيَلَعَ ،كيَد هل هنلا لع اًدَِق ،هلل اعيطم ه نوكت ام رأ

 ؤمهَو .يفنب همحَر لَصُي ؤ هلب ريغ دلب يف َيلَصُي نأ رذن نإو اهب مامثإلا

 ىإ هنازيك رذق 1 دلب يف يلصي ةئإَق ،دَلَبلا تيد ىإ لصي نأ زيف ال

 .فالتخإلا ني زخ الو هرذت رفكي نأ بحأو ،َءارَققْلا هيطغيق دبلا يذ

 دجنم ةئام طخب ليق ذقف .غلي مَلَف دجم ةئام يف يلصي نأ رذن نمو

 اهيأر نع ةرياح ةيشام جحت نأ ةأرما ترذن ن .ةَعكَر يتئام هيف هيف يلصيو

 هب اهمزلي ال اهيأ ةيوذتو ا .اهم ىرخأ جحت ةبار جمُحَتَو اهسأر طغ

.- . ٠ 

 .ح

 ح

٠ ٠ 

 .هازيتنش زأ» اهيف ةروق ج اشأ .د 3ب نم نامالاو لضأآلا ني ةطقاس )١(

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(
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 ةيصعم يف د الو .ةيصاع ثتاك "افوشكم اهسأر تجرخأ ؤل اهنأل يش

 اث موصتو ةيِصغَم للا م مؤَصَق .اهيلايل مامأ ة ةئاَلَت م موصت نأ رذ َرذَت نَمَو . .هللا

 اشر نَع ةي يبنلا يهل .لبنلا مؤَص ""[رذئ] يف هيَلَع ءيش الو مايأ

 .تالتخإلا انقَرََ

 ممطي "اذأ هينع بجت ادهف نيباغللا ميطيؤ لامي قذصتي هلآ رذن نمو
 مي الو ،ارابك 5 اراغص اوناك ام نيكاسملاو .راغ طلا نايبصلا نم 1
 ودَلَب ئ نم جزت ها َرَذَت نقَو . .بغْللا يف ةيصعم ٌةيصغَم َكِلَذ نأل .اك 0 '}‘لريباعللا

 امِحَر لصت م جرخي هنأ َرَذَن نإف ‘تنَح اذإ ُهَرْذَت أ ركو وخ اق ،' نغم آ ل

 اتفو فكتغي هنأ رذن نإو .ءارقلا ةاطغأو ةاريك رظن زيف مل نيق ءَلعَق ريدق هل

 .ثالثلا خلا ني طقاس )١(

 .ثالثلا خلا نم طتاس )٢(

 )١٣٢/١ تشلا مو نذي هلا ماي ¡ نغ يفلا باب ؤشصلا باتي يف غيبؤلا ىزَر ()

 ري عؤَص لجؤلا لوي ذ لاصولا نع ةلل يلا ىقت» لاق سابع ننا نع ٢٢٦( :مر
 ىتخ ةاور - اطعلا يف كيام ىَرَرَو ٠هرويطلا نم درصلاو درفصلا لثق نغ ىهنو ٍةَليَلَو

 عا نع ٦٧( مفر )٣٠٠/١ ماتضلا يف لاضولا نغ يهلا ات :مايصلا بات ۔ ينبللا

 .لصاو تئإق هللا لوشز اي :اولاقف يلاضوأا نع ىهن ةق هللا لوشز نأ :زمغ نب هللادبع نع

 .يراخبلا يجت هجرخأ ,قيرطلا اذه نيو ءىقأق مقطأ يئإ مكيتيهَت ثن يئ :لاقف
 نع يهنلا باب :مايصلا باتك "علش ١٨٦١( :مفر )٦٩٣/٢ لاضولا باب :موشلا بات

 5 ٦١٨ :مفر )١٢٣/٣ مؤشلا يف لاصولا

 .ايكولس ثفرخحنفلا يأ :امل :اهدرفم ةينامع ةجهَل :نيبامللا )٤(

 .بوججؤلا فأ اهيف نسيو ،«...ءارَقُمْلا مم اذهَف» ثالثلا خملا يف امأ ِلضألا ةزابحع ءذَه )٥(

 زنن ةئأب رذئلا تفيصؤت نال ؛نثملا يف اهنبأ مل «رابكلا نيه ديق ةايز ثالثلا خلا يف )٦١(

 اعَم راًمِصلاو رابكلا ئ يف ذاقنإ زوجي ال ةيصغم يف

 .ثالثلا ختللا نم م خيجضتلاو ىقل ىنعفي» لضألا يف )٧(



 )٥٥( فاكتعالاو روذتلا يف باب .: ٢٤٩

- ٨٦ 

 رُجَقْلا عولط «}لربق دجشَمْلا نلخذيَو يذ همزل ،يفورغَم ردجشَم يف افوزغَم

 رسفشلا بورغ لبق دجشملا لَخَد رهش :لاق نإو "تاقوعم امايأ َناَك ا

 بورغ دعب هنأ اذإ ه فَكَتْغمْلا نم يوخ 6رهشلا نم نم يش هئوُمَ الل

 ُنوُكَي فكتغُمْلاو ؤ "ؤب زضب الإ رفاكيغالا نوكت الو .ةاضق ذق ةنأل سخلا

 هيف ةماقإلاو ناَكَمْل غول فامكتغالا نل { راَهَئلاَو ليلا اميقُم دجنشنلا يف

 بجشلا يف ؛لئأت هب يتأت اَعَط زأ طياَع ؤأ لتل ال "هثكتغملا زخ الو

 ىلإ ج زخو 8'!![هفاكتغا ميضؤق ريغ يف ثْدَحَتَي الو يرتشي الو م عبري 32

 زم نإو نيدخي اشنأتشش الو ،هب يتأي عياعَطلَو .طئاغلاو لوبلل هلزنم
 َكِيلَذ ريغ ىلإ جرغُ الو مالَتشلا ِهئَلَع ُدريْلَق ِهِێَلَع َمَلَسَق دحا ةقلق وشل

 نإف كلد نم دعبأ '[ءالخ ىنإ] الو ،ُدنع يذلا رع درؤم ىت زواَجتَي الو
 هبلع ضقتنا هزوزُئ يف هكتْغم ريَعِب لعتشا وأ تذَحَت وأ ىطخت ز أ لعف

 رمأت 7 مثإ ل امب هِناَكَتغا ! عضؤم يف : نأ هل ز اَجَو ةئفامكتغا

 تامتغإلا نل نلا ركذي َلِفَتْشَي نأ رَمْؤُيَو لمَع ةعيض ةَعيَض هل تاك

 الو هدنع ذفن الو ضيرقلا "اد "٨" ومت وُعَت اولاق ذَقَو .هتويب ىف هللا ركذيل وه امن

 .«نم» ب يف )١(
 كتزالملا فوئلاو ربَحْلا رفاوت نم ثاكيغإلاؤ» :ةلاسرلا يف لاق ءاضي ةيكلاملا يأر وهو )٢(

 نبا 7 .ءدجاتتلا يف الإ نوكن الو اَعِباَتَتُم الإ نوكت الو رماتب الإ تاَّكغا الو

 .(١/٣١٦)۔ يناوريقلا دز ز يبآ

 .هرفَكَتغُمْلا نم» ثالثلا خشلا يف ()

 .ىرخألا ما نم نامكإلاو لضألا نم طقاس نتفوُقْعَمْلا نيب ام )٤(

 .دزفملا نع ثيدحلا نال ؛خسللا ةيقب نم ثبنغلاو .هثيدح نيييأتشش الو» :لضألا يف (ه)

 ثالثلا نم نامكلاو .لضألا نم طقاس )٦(

 جز ؤب يف نيَتَظْفلل حيجضت ذزو ذقو ىذقلا د يفو ،ذوعَد ج يفو «ذديم» ب يفو لضألا يف )٧(
 .هذوغي» ج لضأ يفز 66ذييئ ب لضأ يف نكل ؛خبائلا ذئ عمشلا ةلباقم بشخب امهنم لك قزق
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 أ ةللاو ،اهيَنَع ةالصلا "![يل] يلا ةزانجلا ىإ جرخيو ءاقش انيب لُحذَ
 مازحلا دجشملا يف الإ زوجي ال :موَق لاق فكتعملا يف اوُمَلَخاَو ،كيلذب

 يف :نورخآ لاقو ةي هللا لوشز دشت يفو مارحلا دجسملا يف :موق َلاَقَو
 .يذب رَذَن نميل اهيف فاكيغالا ناج ثتاَعاَمَجْلا اهبف يلصي يتلا دجاسملا
 ."[مّلأ ةلاو] هل ةرامَكْلا يف فالتخالاو أب ىئب ال ةيِصغملا يف ؤذنلاو

 .ثالئلا خسثلا نم لاخلاو .لضألا ني ةطناس )١(

 .طقن (د) يف ث ةدايز )٢(



)٥٦( 

 براقألا ةيصو ركذ يف اب

  

  

 ننَدلولل ةيولأ انَح قرت نإ» :ىناعت ةللا لاق نييرفألا ةيصو ااو

 تيلد كنو هللا بج;جؤأَق ١٨٠[٨ :ةرقبلا] "« يقتملا َلَع اتح "يفوَُتَمْلَي ذال

 كيذ هيلع بحاو براقأل يمو نآ ۔ اريع تلحو نام هل ناك نت ىلع
 زواجي الو ،هييِصَو يف "زوجي نأ ةل سيلو كيدي زذغُي مل اَدممَعته هكرت نإ
 هلامب يصوي نأ دْغَس هلأس نيح ةق ييلا نع ةياورلا نل ،تلَتلا هتيصو يف
 ْثئلاَو ،ثتلا :لاق :ثْلتلاَف :لاق ؤال :لاق ؟فضنلابق َلاَق ؤال» :لاق هلُك
 لق;ج» :ةي لاق رخآ ربخ يفو .ةنم رفأ هل زجي متو تنلا هل زاجف '"هزي
 .همكل اذاو مكلام يف ةدايز "يسؤملا دنع مكلاومأ ت للا

 آ

-
 

 )١( توملا مُكَدََأَرَصَح ١ةر مُكتَع بتێك » اهئياتبو ...4.

 .هزواجي» د يفو .«ُررُجِي» ب يف (٢)

 ۔ اطزمنا كلامو ٦٨٠(6 :مقر )٢٦٥/١ ةيصولا باب :رودلاو ناميألا باتك .عغيپؤلا ةَجَرْخأ )٣(

 ١٤٥٦( :مقز )٧٦٢/٦ ىذقتت ال ثكا يف ةيصولا با :ةيصولا بات ،يِثيَللا ىيحي ةياؤر

 )١٠٠٦/٢ سانلا اوفْفَكَتَي نأ نم ريخ ةايغأ ةتتزو كرتي نأ باب :اياصولا باتك يراخبلاو
 ۔(٦٩٢٤ :مقر )٧١/٥ ثئئثلاب ةيصولا با :ةيصولا باتك .ملسمو ٢٥٩١(. :مقز

 .ثالثلا خسثلا نم ۔ ةياوزلا ضَن بشَح - حيجضلاو هُءافولا» لضأللا يف ()

۔ )٢٦٩/٦ ثلثلاب غيصلا باب :اياضؤلا باَتِك ىربكلا نتشلا يف يقهيبلا ةرخأ (ه)
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 ذنم

 ."هضراول ةَيص ةيصو ال» ةي ييلا نَع دراولا ربَحْل ادبأ 7

 هتيِصَو يف داَر نإو ل تبني مل 'وتنرَو نم , دحأل هلام م نم ؛ ّ 2 نمق

 رمأ اميف هلل يه اَمْنِإ ٤ بيولا و ."اضيأ تيد هل جت زُجَي م ة ةيح لو و ثْلُتلا نَع

 ناك ةا أوشزلا ة هنَع ىت ذَق امم يش اهيف َلَخَد اق فلل ةعاط هلوشزلَو

 ضغتل ىصوأ اًدإَق .ةيصولا بحاص ةللا نيلق ةيِصَوْلا يف راجو ءامنإ ةيصغم

 هل ىضؤأ نإق ،اهب ةل ىضؤأ نمي ةيصولا تئاك مهضعب كرئو ةيصوب هارأ

 باب :اياصولا باتك يقازؤلا دبعو ٤١٢٩(6 :مقز ٤/٨٩١)۔ زيبخلا مجعملا ١٢٦٩٤٧( :مقر =

 يج :رظني هبتك نم ددع يف ينابلألا هتشخ هتشخ ١٦١٣٢٥( :مقز )٥٥/٩ ةيصولا بوججؤ يف

 ذنع ..لا ضت يف سيل )٢٧/٦(( ليلقلا ءازإ ء(٧/٨٤) زيملا غياجلا فيبض

 .مكل اذازؤ» ةزابع الؤه

 )١( ثيرازقلا بات يف غيزلا ةججَرْخَأ )٢٦١/١ :مقز ٦٦7( ةيصولا باب يفو )٢٦٤/١

 :مقز ٦٧٦( .الظ سابع نئا نع

 ةيِصْلا باب :اياضولا باتك ،دؤاد وبأ هجرخأو 7 )٣٢١/٣ :مقر ٢٥٦٧( ةحُحَصَو

 ثراؤل ةيِص ال بات :اياضؤلا باتك يزلاو .ينابلألا )٤٣٣/٤ :مقر ٢١٦٠( ٌنسَح لاقو

 ثراوي ةي ال بات :اياضؤلا باتك ةجات نا .خيجص )٩٠٥/٦٢ ذقخأو (؟٢١٧ :مقر

 )١٨٦/٤ :مقر ١٧٦٩٩( ,فغضل تفيمض ةاتشإ اذهو هريغل خيجص .1 ئرألا بيعش لاق

 ةذذغتف قوط نم دمخأ مامإلا ةنع دزو ذقؤ يبتؤخ نب زهت اضيأ هيفو ها .رثي

 نێتياولل ةيصولا غسن باب :اياصولا باتك "ىرمشلا زتشلا يف ىئتهنْلاَو )٦٢٩/٦

 يلهالا ةمامأ ييأ نع لشش ن ليبخرش نع شايع نب ليجامشإ نم مهلك (؟٨٧٢ :مقز
 ذن ىلاعتو ةراجت ةللا ًنإ» :عادلا ةجَح ماع هبطخ يف لوق ةلق هللا لور ثغمس :لاق

 .هٹراؤل ةيصو الف هقح َح يذ َلُك ىطغ .
 د يفؤ «ةئازؤه ب يفو خيائلا رييفت ني اهئأ خا «ةئازؤ ينغي هتبازقل» لضألا يف )٢(

 .ج نم يجشلا .ئرا»

 :اضيأ ةلاصلا يف ديز يبآ نا هيلع ضئ يزلا زهو .زولا هزاجأ اذإ حي روهمجلا يأر )٣(
 زرلا هزيِجُي نأ الإ هيلع ةا ام درْيَو ثللا ني ةجراخ اياضزلاو ؛شراوي ةيصو الَو»

 ۔(٧/٧٦٢) ؤاكذتسإلا .(١/٣١١)۔ يناوريقلا ديز يب ننا ةلاسر



 ٥٢ بياقألا ةيصو ركذ يف بان ()

 7 رف

 هل مهَعَم لذ مل 6 .الَمْجُم ئ نيبرفألي ىضصؤأَق ةصوصخم ةّيِص

 كلو ل ة ءيش الو ةضاخ هل ىصوأ ذقَو ںالَمْجُم مهلو ءادرَقنُش ل "

 .كيذ ميمجج نم هيف اوُمَلَتخا ام انكرَتَو ،هي ةل ىضؤأ ام

 ليق ذقو س'هةيوشلاب مهنيب اندنع تاك همامغأو هلاوخأل ىضؤأ نمو

 ناك ِءارقُملاَو نيپرفألي "! ماتغألي
 ناميألاو نيبرفألاو ءارقفلل ىضؤأ نمو ،ثَنلا ِءارَقُْللَو ناتللا نيبرفألب
 نييز ام عمجيو !ثلثلا نيبرفآللو ،ثئنلا ِءارَقُمللَو ثدَلا هنامنأل ناك
 نيبرفألي ىضفأ نق يلوق ىّلَع كلد ات ح نييرفآلي نوكي مث ئ ءارقلا

 يب مهل ىضزأ ام ءارقلل َناَك "![ةَدرْفم ةِتِص ةصوب ِاَرَقُمْللَو] ةدرفم ةيِص

 نيبرفألل صو مَلَو ءارقلل ىصوأ نمو هب ه غ ىضؤأ ات 7

 نييرفأللو ‘ثْلنلا ءارقفلل ناكو مُهَعَم اوذَحأَق نَلتلاي مهِيَلَع اولَخَد .يشب

 قبي ْمَلَو هلك هلام قرْغَتشت نيد هَلَعَو نيپرفألي ىضصؤأ نمو "اةيِص مولا اك

 ثتقتب نإ ةيولا كلت تلت نوذخأي ةرونلا نإف ٹراولي ئيش هني
 ر م ذ نألا غ يقب ام تلت الإ مهل يِصومنيل تبثي الَو ؛نيدلا
 .كلذ نم نكتل ايأ .ات ةت ةئرولا نق قوقحلا ثاحضأ اَهَزاَحَو

 مهَعَم لخذَي مل اهب مهَل ىض دؤأ نمل مهدنع نم قوُقُحْلا ثثاحضأ كيذ ةرت
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 .ثالثلا خسثلا نم ثبئملاو ءةئوشلاي مهل اندنع تناك» ؛لضألا يف )١(

 .ثالثلا خشلا ن نم نامكلاو .لضآلا [ نم ةطقاس (٢)

 ؛بيتفلا ن ن ديجسؤ يرصنلا نتَحْلا يأرو ۔ هيض ةيضابإلا هيَلَعَو - دنز نب رياج ىأر مه اذه ,

 ێرؤئلاؤ مهئاَحضأ ة ةفينح وبأو يفاشلا ثكياق َلاق» ؛وبلادبغ مربا لوقيف ةم ةئيألا ةيب

 ؛عنض ام شنيف نيجاتخش ةتتازق كرتو هتبارق ريع ىضؤأ نم :لبنح نب دمخأو :

 .زياقؤ ميشش ديمنؤ بيرق ريِقََو يبغ نم هل ىضؤأ نم لكل زئاَج ضام كي عم ةلغ
 )٢٦٥/٧(. زاقذيسإلا



 يجيحبلا رصتخم 3

 هن هيف ثرت ا بيرق لك ے َذَخَأ نييرفألي هوكرت المجُم ناك نو .مُمهرََغ

 وُئرَي مل اضيأ هت ةت روْلاَو

 . . 2 ٣ ث ۔ :
 ةقذّصلا يف ةيصولاو .ثلثلا نم جرختو .ةزِئاَج ,قثيلا يف ةيِصَوْلاَو

 فزغلا عيمجو طابرلاو داهجلا ليشلا ,ودشلا ق علا ناميألاو

 .ئشب ثلثلا زواجت الو يثلَتلا نم زئاج كيذ لك َنيِتبتخَأللَو '[نيبرفأللؤ]

 ؛شْلْتلا نم جرختي مت نإق ىب هل ىضؤأ ام لكل ناك 7 نم عر ن

 ذإو ةصحلاب كلد نم صقت ام رذق ه هب مهل ىضؤأ امم فنص لك نع

 .باسحلاو طساب ضْئنَت امنإ ءابق اًعبُز وأ ارْشَعَق ارْشَع :

 يف هيقت ىلع كيد بق نوكي نأ الإ وث لتلا نم ةيصولا يف ىثيلا

 ضرملا يف ةَتَرَولا ىلع ادبع '"بقر نق كلام '"ةَلمُج ني هنإف هتحص

 تاق اذإ قتاو ةَرَوْلا ي ةمذخْلاو .ة .عيش هيلع بقزملل زج : ةيصوب
 ىلإ لضت ةيصوب 77 هتباَرَقل ىصوأ ادق] زئاج هبلع بقرملا

 ىض اق .اقب ةت ىضف نمي ةتيات يهف ءاهب ميلا غولبو اهيقرغم
 لغخلل ةيصولاو كيد زجي مت هيقرغم ىنإ لضو الو هيلع تقو ال ء

 الَو ،ةَئروْلل عجري نام يذ نأل وديس نم دنعل ةيصولا زوجت الو .ةزياج

 .ثالثلا خشلا ني لامكإلا .ألا نم ةطقاس )١(
 .ثالثلا خشلا نم خيجشْتلاز «ةَهج» ِلضألا يف )٢(

 برش انأو بقزش وهف "طرشلا اهي امهايإ ةئيَطغأ اذإ ازاد ةئزمغآو ازاذ انالف ثبقز زا لاقي )٢(

 بيئز ىلإ ناملا كيد عجر تام امهيأف اضرأ ؤ ازاد ناسنإل اننإلا يلغي ذأ :ىبقؤلاو

 ىتفؤلا :ليقو .هبحاص تؤَم بقاري امهنم دجاو ك نأل كلذب ثيمش .ةبقارملا نم يهو
 هبجاض تؤق بقري امهنم رجاو لكف ؤَناَلُف ةتكس تا نإف :7 نالفل لزنملا لعجت نأ

 ۔(١/٤٢٦٤) بزعلا اسل .ىتفؤلا ةيقزأ ذقؤ

 .ثالثلا خألا نم نامكلاو .لضألا ني طاش نيتقوفغملا نيب اه )٤(



 ٥ براقألا ةئِصَو ركذ يف باب ()

 هل تنبت هتوم دعب م ةيصوب هل ىأ توملا يف ؤ ُهَقَتغَأ ن نإو 'يشراؤل يصر

 .ةَيِصَوْلا
- 

 ثيضوأ ذق لاق اذإ هيف اوُملتخاَو كيد تبت ةيصوب هتتارقل ىصوأ ادو

 نئاك ةيصوب نييزفألل ىصو اذإو ،يتتارقل ثيضؤآ ذق :لوق ىئَح يبرفألي
 نسفن اهنأ انباحضأ لوق رتكو ءةئوسلاب مهن :ت لوقلا ضخي ب يف افرع ام ىلع
 يفضن رقناد نع اهعاطقنا نوكيو ءابآ ةمع :ز ؤ تاج عتزأ ىّلَع تاَجَرَد

 مامغألا مت ةوخإلا ونب غ ةوخألا ئ دادجألا مث : ولا لو نييرفألا نوأ
 نإو وفضنَ راك زناف ن اَهغاَطقنا نوكو مهتي و مهنيب تمسق اوعمتجا اًذإَق ،لاوخلا

 ىلإ تغليئَ ةجردلا ىلإ تعَجَر ة ةجردلا '"[ُك] قَحْلِي مل

 ىّلَع تليق ءاقناد ه ارلا تََلبَو دَدَعْلا يف اورك ن مهزد وفضن
 !نيمهس ةوخإلاو مهش ةَعَبزأ دادجألاو ى رهشأ ةِناَمَت دلولا دلو ُذحأَيَو كلذ

 دحأو مهؤابآ :. ام تفض ُدحأَت ةَجَرَد لكف ،اوَقَس نو امهَس مهدالوأو

 دخأب ام فضي لاَخلا أو قوخإلا دلو ني دحاو زخآ : ام تفض مملا
 تضن معلا نا ذخأيو ةيصولا بات يف ءاوس ثانإلا رومذلل ينلا

 كيك مازلا غزفت ىنح ةوبأ دخأي ام تفضت لاخلا ناو وبأ دحأ ام

 ؛خأو 'دّلولا دلو َناَكَو دَجْلا عدغ نو ُدَجْلا ذخأ دلولا دلو عرد نإَق .مهدنع

 ُدَجْلا مرغ نإف يماقم مهنع تلد يف ماق او دجلا َناَكَم دخف ألا ماق

 ذخأ ؛هذالأو غلا ناك إق ءاحلاو ممَعْلا مت مُت ألا دا ؛خأ َناَكَو لواو

 ناوخألاو نێنلتلا مامغألا ًذَعَأ ناوخأ مامغ مامعأ الإ نكي مل ن فئالوأ مث ألا

ّ 
 ا

 دنعلا نال وذني امك خاشلا فؤضت نيم يهو «ترا دبعل الود ةدايز :شاللا خلا يف )١(
 َ .ثرت ال

 .ثالثلا خسثلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(

 .هدلو ذلو» د .ج ٧ب يف )٣(



 يويسبلا رصتخم ٥٦

٦ 

 لاخلا دلوو ،مَعْلا دحأَي اه مفضنم لاَخلا ذخأي لوألا لوقلا ىلَعَو ؤثلَلا

 فضي بألا معو معلا دخأي ام مفضنك معلا دلو ،لاَخلا ذخأي ام فضنك
 لاوخأ بآلا مامغأو مألا ناوخأ كيك علا دل نيم دجاو ؤجآ ذأ ام

 ةبصلا يف لاوأ مهن اهمامأ مألا ناوخأو كاؤس ةيِصولا يف مامأ مهلك
 ذخأو ء هيب ماقَم مَع أا مربا ماق لاخ ناو مم مع أ م مَع 7 لاخ َناَك نإو ءاوَس

 لاقو ،هيبأ عه زات : ة لاَحلا نا تيذَكَو] هيبأ مهس

 .'"ا[ايَح ةوبأ اك ؤل نأ هىيفت مهس مهس ذخأتو هيبأ ماقم موُمَي وا

 ه نق كولو نيولا نم دتو ىش ةيمور مل إ اتناو
 دلو نَمَو ت لذي مل ةمشقلا لبق تام نإو ةبِصوْلا يف َنوُلُحذَ ,

 رضقلا نم باعلاو "اميتَرَو ىإ قذي همهت ئ ُهَلَف تاق مُت ةيصولا رنف

 ل اناضؤلا غيمج ] :7 ىجرت ال ثيح

 هديس ريغ نم ر دنتلاذ .يديس نم ربعي و ثراؤل ةيصو الَو .َتثلا ؤواج

 ةيِصَولا هل زئاج

 زه اهي لاق نم لوق ىلع فةيوشلاب ةنازقلا ىلع يبن يولا مسفئو
  7رمتلا تلت هل امنإَق ةرَمَت اهيفو ِقَمولْغَم ٍةَلْخت ةرمت ةل ىضؤأ نمو

 اهئرمئ هلق اهيف ًةرَمَت الَو ٍةَلْخَت ةرمعب هل ىضؤأ نإ .كيذ وغ هل نيبتي ىئَح
 "[رَمَت] نوكت ن الإ .اهُتَرَمَتَو هل يهف اهنيعب ٍةَلْخني هل ىضزأ ْنَمَو ،ٹقاَد ام

  

 .ثالثلا خسنلا يف امك ةيلالا ةلأنملا رابع يه ءايح ةوبأ ناك ؤ ةشفن» لضألا يف )١(

 .ثالثلا خملا نم نامفإلاو .لألا ني ةطقاس )٢(
 ل هئأ لقلا زتفأؤ» ةدايزلا هذه ثرو ذقف (ج ؤب) يف ائأ 6(د) يف ؛لضألا يف اذكه )٣(

 .«هب لومغتلا وهو ل مهس

 .ٹثالئلا خشلا نم لامكإلا .لضألا ني ةلطتاس )٤(



 هب براقألا ةيصو رق يه باب ()
 _ يف

 ٍةَلْخنب هل ىضزأ نت .ةئرلل رعلا زر عطقو ءاهداَصح تمَجَو ذق ٍةَلْخَنلا

 ةئرلا وأ .يصولا هنإ اهملسي ىح هل ةرمت ال ؤكلاملا يف يهو ةع ةنيعم رغ
 يمض كلذف ،كلَذ ني نبي ملو قحب لاقو ر يف يب هل ىض نو

 ءاضأ تفيمض ضَرَمْلا يف يف ءاضق كلذف هل ئَلَع قَحب د لاق نق تبثي ي او

 هَنَميِق :رطأ اوغاش ذإو ؤهب هل ى ىضؤأ نميل هوم اوغاش نإ رايخلا ةئزوللؤ

 هب زارفإ كلذف هل قحب لاقو هل ىصوأ نإو ،َكيلَد اوَُحَأَو يلوذملا يأرب
 ٣ اميِف وق نمل ةعْجَر و زارفإلا ضقني ضقني الو هي هل وَقأ نمل تبات زارفإلا

 تت ذو 5زارخإ ءيق هل رفأ نم ىلع زيلو ،كيَد هل تبت ثراوي وقأ نإ
 رقأ اذإ كلهت نأ هل نكمي تاك نمي زئاج ريبكلاو ريفسلل زارفإلاو كيذ هل

 سيل كيذَف فرغُي ال زارفإلا ناك ن .تبت اًموُلْغَم زارفإلا ناك اد .تبت هل

 زارفإلاو ،تبات عاقلا لك يفو 5زِاَج كرَئشُمْلا لاملا يف ؤارفإلاو ،ِيَشب
 او زياج كي ُلُك ضوزغلاو لوضألا ةضجناق رهشلابق تيان بيصنلاب
 .ملعي ال امل الو هأ نطب يف لمحل زارفإلا زوجت

 زاق ةزملا هذه هئِل (ب) ةَخسلا يف نملا يف ةفاضإلاب غصياثلا لَذَتي اته ةيناثلا ةزم )١(
 ,نب ىشو نع ُقيذ ظفحزد :ةفاضأ ام صنو ،هلوحذ ةيادب ىلإ زي مل .هعوج ىنإ
 نون نأ ةيولا يف نوكن ام ثبثأ :لاق ميهازنإ يبأ نع يوز :لاق هنأ ريشلا يلع

 هام امن ءاعماَج هامس ئ اتُه ظحالملاو .عباجلا ىلإ عجر ؤقَحب هل ىضوفلل يوفنا

 يذ ليغ . .هريغ نم ةميدق ةفاضإ هذه نوكت دفو ٬ءيويشبلا زصتخش» ةسشللا ةياهن يف
 ماع ثيتك ة ةخ يهو (ه) يف امأ 6(د) ةَحشثلا يف كيد ذرت ملو ء(ج) ةّخشلا يف ةرو

 قزابملا ةياهن يف عوجلا ىلإ زييئ ذأ نود نكل اضيأ ةفاضإلا هذَه دروأ ذقف ه ٤

 .ناعتسملا ةللاو "نيفنصملا نوئم يف خاشئلا ضوض ثّلَعذآ ييلا بابسألا نمي نم اذهو



  

 ج :

 يطغُْلِلَق زرخُخي د مل امَو زارخإڵاي الإ نيغلابلل زوج زوجت ال اياطعلا رك

 ال ًلضألا نال ةعجر هيتَروِل يلق "ىطغأ ام زرخُي ملو تام نإو ءةَعزلا
 نكي مل 'غجزێ مَنَ و ُءاَطغأ يذلا تام نو نارخإلا , قيرط ني الإ ثبت
 :نلا ©'"[يي ىبئخألاؤ] ديجلاو بيرقلل ةيطعلاو .ملعأ ةل ةللا ،ةَعججَر هتئرول

 نملف زرخُ . نإَو "ىطغ ام يليعملا وخأ اذإ هةبات ةرئاج مهريغو ,دولاو

 مو ،ةَعجَر هل ز زجُجي مل ِهيَلَع زيخأ اق أيَلَع زرخي مل ام عز نأ ىطغأ
 مث يقي ٤ بلكلاك هتبهه يف غجازلا» : . ةز َرَو َرََحْلا نأل إهييق يف عجازلا

 يف مجازلاك هبه يف عجازلا نأ نؤَقَو مييق يف عجازلاق ؤأ هدق يف غجزيي

 )١( يفز «ةَعجَر عيتزؤيل سين غجزت مو ىّطغأ يذلا تاق ذإَق» .لضألا يف 7

 لاق .ةيكلاملا يأر اًضْئأ اذَهَو .حيجضلا ىتغقلل ايوت امهنيب عمجل مج ثجتنفلاؤ ءةُجَح هيتؤي

 لف لفأ ؤأ باولا ضرم ىتح هل بوهوملا اهزجُي ملف ةبه بو نفد :ةلاتزلا يف
 .؛عيجصلا بهازلا ىلع اهي ماملا هيتزؤل ناك ةل بوهوملا تات ؤ اهضبق ذيتيج هل

 نناؤريقلا ديز ز يبآ نبا لاسر )صس١١٨(۔

 .ثالثلا سلا ن نم نامإلاو .لضأللا ني ةليتاس )٢(

۔ ؛؛زجآ ليرط ثيدح يف يردخلا ديمس يبأ نع ليَحْلا بات :داهجلا باتك اغيبزلا هجرخأ )٤(



 )٥٧( ةثلطقنا يف بات ٢٥٩

 ٦ہرك

 زا هيف لمتشت ؤ ا ماق ىلإ هيز نأ زارخإلاؤ .' '[مارَح - ىَقْلاَو] ديق

 نع ُائإ هَرَحَو هب هل ةضبق مَلْعَي امم ائيش ؤأ '"اضوغ طرشي ر ؤأ "

 زرخ ذقَ هاه ةئلطع رخآلا امُهُدَحأ ىطغأ ادإ امهَنَِق ،نيَجؤَزلا الإ هبج

 ةعجز الَو يلولا ريع امهيلع زارحإ الَو ضبقلا نَع اهئزج :7

 يف ائيش رخآلا امهدحأ ىطغأ نإو اطغأ ام ؤخآلا لبقي نأ ةب امهدحأل

 ىتخت ةناؤب-!إاطوملا يف كياقو ٤٦٢( :مقر )١٨٧/١ ثيدحلا ركذ ..دامقلا نرق ِ

 نن زمغ نغ ٦١٢٢( :مقز )٢٨٢/١ اهيف دوعلاو ةقدصلا ءازريشا با :ةاكزلا باتك 0- يللا

 اهجززي ةآرملاو هبأرمال لجزلا ةبه باب :اهلضف ةهلا اتيك ،يِراَخلاَو ه باغلا
 دغب ةبهلا ةقدصلا يف عوجلالا ميرحت با :تابهلا باتك .ملسمو ٤ ٦٥٧٤( ؛مقز ٨٥٥٢ا٦)

 ٢اهؤط سابغ نبا نغ امهالك ٤٢٦١( :مقز )٦٤/٥ لقص ذ هدلول ةبَمَو ام الإ ,ضنقلا

 )٤٤١/٤ امظ زمغ نبا نغ ةبهلا يف عوجؤلا ةيهارك با :ةبهلاو ءالولا اباتك .يذمرتلا
 نغ ةبهلا يف عوجلا باب :تابهلا باتك .ةجام نباو "ينابلألا ةحصو ٢١٣١( :مقز

 باك نابح نا حيجض :ينابلألا لاقو (٢؟٦٨٣ :مقر )٧٩٧/٢ هط باطخلا ن رمع

 .(ه٥٢١ :مقر )٥٢٦/١١ ةبهلا يف عوجمؤلا بات :ةبهلا

 .ثالئلا خلا نم نامكإلاو لضألا ني ةطقاس )١(

 اهمينزأ ضزألا تفض نب يه .ثالئلا خألا ني خيجضئلاو «عشزي» ِلضألا يف )٢(

 هب مضزو ..ةثنامي ةع اهئأ ناسللاو ةرهمجلا يف ركذ ذقو ؤوريغ وأ عززلي اهئزنأ اذإ ءامضَ
 . يجلا شوشاقل ٨(١/٧٥٢)۔ ةللا يف حاحصلا ؛رَظْني) .ضزألا ء هب دلج اذإ .ضزألا

 لغأ اهلمغتنن اذكهو ((٢٦١/٣٤٢)۔ برقلا ناتي 6(١/١١٤)۔ ةغللا ةرَهمَج )١٤٣٩/١(

 .عزؤلل اهنزح ضزألا ةرانإ ىلع هئوُقِْطُي نامع
 راجحلا غزب طزشلاز هلثم طازشماق غضبما رغملا ؛ْعَزَب اذإ اطزش طرشيو طرش طرش )٣(

 طزثلاو ٧اهب طرشي يجا ةلآلا ةطرشمناو طارشيلاو ؤثييشضلا طزشلا :عزلا ،طرشملاب

 ۔ ةللا رهغج 6(٦/٤٢٢)۔ نيقلا ثاتي) :رظن .ماجحلا طرش يمش هبو .ئشلا لضأ
 نومشي نامع أو ((؟٧/٩٢) برعلا اسل )٨٦٩/١(. طيحملا شسوشاقلا )٣٩٦/١(.

 غضاؤ ءطزش» مدقلا هيلع ٹبثت ام طق يقني ثيحب اهلوضأ نم ليخنلا تفع عطقي نم

 .طاش :ةغلابملا يفو ،طراش :ليعقلا
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 هيَلَع هدرَف ةّخصلا ٨ يف زظناق زئاج هنإ ليت ذَقَق ضََْلا يف ف وأ .ةحصلا يف

 .كيذ

 يبصلا ىَطغأ نم َكَو سىطغأ اميف هيَلَع زارخإ الف ىطغأ اذإ يبضلا

 6ىطغأ ام "ررحي اق مُئُحْلا علب نأ الإ ،هتترَول ناك تاق نإو 5ةل تبت ائيش

 ؛؛اطغأ نم عجرف زرخُي مَلَف يذب ملع ذقو ؤزرخُي ملو لب نإ هئإ :ليق ذ

 زوجت ال مهدنع ريفصلا هنول ُهتِطَع نإَق :خ دياولا الإ .يف ةعجزلا هلق

 ثبت ثبي مل ,رع يف رخأ ؤ .يش َكلَذ : نم هل ثبي ر الو ُهَلُخَن الو 4 هنب 3

 .كيد هن تبثي مل زرخُي مل نإو تبت ة زرحأ مث و اَطغأَو علب نق 6 لني ىئَح

 كلذ هلق ؛ِهيَلَع م عجري زي ملو بال ا هل زرحأو بصل يشلا ذ هرَغِص يف ُهاَطغَأ نإو

 نإ اولاق ذو .زارخإلاي تيلد هل تبت ؛زرخأق طع ةوبأ هاطغ اذإف غيبلا امأو

 يهو .اه ةَعجَر اق ةدلاولا امأ ،نيِفلاَبلا دالا ىطغ اميف م عجري 5 بألي

 : غيلبلا زرخ اذإ "سالا نم اهِرَِعَك

 راغصلل هتوم دنع ىطغ م هُث 5هزرخأق اميش ةوبأ عيابلا 'هوطغأ نإف ،هيَلَع زارخإ

 َكلَذ ي مهيخأ ىَلَع هؤطغأ اَم مهل تبت تبت ةنم الدب ؤ . يلابا ىضفأ ام لثم

  

 .ثالثلا خضلا نم حيجضتلاو رج ال» ِلضألا يف )١(

 هقفلا يف لئاسملا هذه ليصفتو .ثالثلا عللا :ن :نم ثبنئناو لألا ني ةطقاس «ىطغأ» ()

 لغأ وتأ تلام بهَذَف» :لاق ثيح .راقذتشالا يف زبلا دبع نئا ض يف يضنتف يكبملا

 مألا أ الإ بألا ريغي مهدنع يذ 7 ىننال بمو ام زصتفت نأ بألي نأ ىتإ ةنيدملا

 ةقدصلا ىتغَم يف اهنأل اهتبه يف غجزت من ماتيأ مخز اتيش اهينال ثبقؤ ادإ ممخذنع

 اذه ،اهِدَلوِل ُهنبَهَو اميف عِحزَت ة نأ اهل ناك ؛ايَح ممهوئأ ناكو !امايأ اوئوكَي مل نإق نينيج

 ذجلا نأ ركيام نغ فيتخ متو لضأ غجرت ال اهنأ نع يوز ذقو رفيام نع زهشألا وه
 اذإ ةنولا نأ عباحضأؤ كيام نؤق فيخي مت يذو يبنا نبإل بهو اميف عزن ل

 ل عكن وأ ةبهلا لجأ نم هيلع سانلا ةتياد انيد دلولا تذختا مث ةبه هوبأ هل بهو

 ۔(٧/٩٢٢) ؤاكذشإلا .ءدؤيل هتبه ني ءيش يف غرجمؤلا ۔ نينيج ۔ بألي نكي



 اهآل ةيلمعلا ي بات )٥٧(
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 ىطغأ اِإ زابخلا هل نإ ليق ذقَو ،ةَنَرَوْلا نم ِهريَع ىلع تبثي الَو ةوَطغأ يذل

 ىأ ام ىلإ ىطغأ ام طَلَخ ءاش ذإو ؛مهَل تيد متأ ءاش نإف ،ةلئم هتوخإ

 .مهَنِيَي كيد مسق 5توخغإ

 تبت ذقق إونَلَع زارحإ ال نميل هلام نم ةحصلا يف ةّيطَع ىَّطغأ نم كو

 ليبسلا ناو ءارَقُملاَو داهجلا اتلا يفف ؤأ ارَضلا ىف ف ىطغي نأ نغم .تي هل

 ِهْيَلَع م ق ل ؤ نمو ليبسلا قرطلا حالضإ يفو : داتسا يَِو يلا ليس يفؤ

 مَلْأ للاو ،كلَد يف هيلع زارحإ الق هللا ىنإ ةبرق ةيلمعلا هل زوجت نمم زازخإ

 .اضيأ ةليع ةنهلاو .اياطعلا ىلع يتأي ام اََهَق ايد نم ىَطغأ ام ةل تبت ذو

 



(٥٨( 
 تبذ نم بزض نهو ةيدهلا يف باب

  

 دوباحت اوداَهت» :ةي لوشؤلا أؤَق كيدلو ءةبَجومملا ةئشلاب تبت ةندهلاو
 خشلا بلجت ة ةيدلا نو ء""هةَدَوَمْلا ثيفئو ةميخلا بهذن ةيدهلا ةق
 هنَلَع ةقدصلاو الالح هل تتاكَو ؤةئدَهْلا ليق ذق ذق ةي هللا لوشز نإو "رصبلاو

  

 ظفل قباطت هئال اهثبتأ ذقو ءهةميجشلا» ىرخألا ثالثلا حملا يفز ثانخشلا» لضألا يف )١(

(٢) 
.
 

 ةيقب ظافلأ نأ الإ اطومنا ة ةياؤر قباطت ءائخشلا» ةيناثلا تناك نإو .يناربطلا ذنِع ةياؤزلا

 .فلتت ثيدحلا

 نَع :١٦٦( .مقر ١٤ ٢/٦)۔ طتزؤألا رجملا يف يف يناربطلا ةميخل ةعيضلا هذه ني اتيرق

 ةئملا ثروئز ةميجشلا لشت ةيدهلا نإف اوداهت راصنألا رتفت ايد د ركياق نث د سنآ

 ائأو .يمض مهو حنرش نب ياع هيف نأل )٢٥٩/٤( ديازلا عمجت ين متيه ةقغَضَو

 وف ٥٩٤) مقز ٢٦. ٨٠ا١) ٍدرفُمْلا . بذألا يف يِراَخْلا ةجرخ ذ ذقف «ارباَحَت اوداهت» ة ةلؤق

 ةئدَهْلاو ةبهلا ىَلَع ضيرخثلا بات :تابهلا باَِك .تهلو ٦١٤٨(. مقز )٩/١. ىلغي

 نب ىشو نَع رامض ر قيرط ن نم مهل ٦٥٧(٨ مقر )١٦٩/٦ باهتلا , ردنشش يف ياضفلاو

 ننح بات ۔ ثيللا ىتخ ةياور - إطؤملا يف كلاق دنع دروو .اعوزم ةريره يبأ نع نازو
 للاردبغ لش يبأ نب ِءاَطَع نع( ٧ ؛مقز )٩٠٨/٢ ةرجاهملا يف ءاج ام باب : ,قلحلا

 .ماتخلا بهذنو اوباحت اوذاَهَتَ لغلا بهذت اوُحَقاَصت» :ل هللا نوش لاق :لاق يناَسَرَحْلا

 هل ذجأ مل ينئِيل هذيشت مل نإو يوبن ثيدح شلا اذَه نأ رفذؤملا ؛رالك ن نم رهظي يزا

 ثيدح هَئأ ىلع )٤٨٣/١( راربألا عب هباتك يف يرمخلا دروأ ذقؤ .ثحب اميف الصأ

 )١٥٧/١٧(٨ نيبلاطلا جقنت يف يصقلا ن ك اضيأ ةَدزؤأو بن نوذب نكلو اضنأ
.ءاهقفلا ةداعك هجرخأ نه ىنإ ازييي ملو )٢٤٧/٦٢٢( لينلا حزش يف بطلا ماتإلاق



 "٢٦ تبذ نم تز نمو ةثبهنا ي بان ()
 _ يع

 ةيدهلا تعججَر ذقو ‘تام ذقو يشاجنلا ىلإ ىدهأ ذق اًضيَأ هنإو "امارح

 نق ذنع نم ةندهلا لوضف يأ] ىتغملا اذَه يف اوقلَتخا دقو .'" ةت يبنلا ىلإ
 هل ةعجز الف هلإ تيده هأ نم اهضبق ادإ ةيدملا نأب ِهَلَع َتوُتِفتُمَو 0"[امهاَدْهَأ

 7 يه مؤَق وف لافو تاق هلصت م ادإ مهتيب فالتخالاو .هل يهو ؤاهيف

 يف مهئالتخا امن ةمي نبلا ةده ،ىَدهأ نم ىلإ ةدوزم ئيه نوؤَخآ لاقو

 نإ يلإ ىهملي نهف ؛يدهملا دنع نم تلصف ةيده لك نإ .ليوأتو ربحلا

 َلاقَق ءاهلوضُ يف اوُقلَتْخاَو .ر يهف تاق ادإ معؤَق لاَقَو .يَتَرَوِل يهف تات

 ضضنق اهلو :نوزخآ لاقو ىلغأ نم دي ني اهجوز اهلوصض نإ :عز
 .هلوش ضنق ؤأ ةضبق :اهلو نأ ةبشألاو ءاَعايِإ ىطغملا

 نغ ٢٤٤٥( .مقر )٩١٣/١ ةبهلا يف ةافاكملا با :اهلضفو ةبهلا باتك يف يراخبلا جرخأ )١(

 )٢٩٦/٤( ةؤاد ييأ ذنعؤ» اهيلع بيث ةيدملا لبقي ةمتت هللا لوشز تات :تاق اتؤؤ ةباغ

 ناك لاق ةريره يبأ نع ٨٦٩٩( :مقز )٣٥٩/٢ دمخأو )٢٩٣/١٤(0 تاثج نا

 .ةفدلا لبقي الو» محأ ذنو .ةقذضلا رئأي الو ةيدهلا لبف ةم هللا لوشز

 ينجمؤزئ امل :لاق ةمل مأ نع (ه٤١١ .مقر )٥١٥/١١ ةبهلا باتك يف نابح ئنا جرخأ )٢(
 تات ذ ذال الي و كنب ي يناوأو ةلح يشاجنلا ىإ ثيزذدمهآ ذق ذق يئ .لا دهت هللا ها نوز

 زاضق ةلُحْلا عفدو ,كب ةيقوأ هئلاتن م نم :مارغ لك ىنإ . ىينلا عفدف دهلا تز

 .تيم ةدانشإ :طوؤتزألا بيعش اق ةمَلَس مأ ىنإ كنبلا
 هين» )١٤٨/٤(: واززلا مقجَ ين ئمنيهلا لاق ٧ مقز )٥٤٠٤/٦ دمخأ هجرخأو

 مل ةبقغ نب ىشو مأو 8ةعامَج ةقعضَ كريغو نييم نيا ُهقئَو يجنزلا ردلاخ نب م
 نشم ىلع هيلغت يف طوؤنزألا بيعش لاق هلئمو ها يجلا لاجر هلاجر ةيقنو اهنرغأ
 .مخ مامإلا

 ةيدهلا لوصفو ج يز ,ةيدهلا لوضُنَوو ب يفؤ «ةيدهلا لوصفو» ج يفو رضألا يف )٢(

 ليصفت يتايو ,دازملل ايوت خشللا تازابع نيت اعمجم يدنع نم حيحصتلاو ءامهاذهأ

 .ةيلاتلا لئاسملا يف فالخلا
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 نم لُكَو َنيِتبَتْجَألاَو ناوخإلاو ماحرألاو ناريجلا نيت ةَئاَج ةيدهلا

 . ةنوئعَمْلاَو ةيلاو ةوشزلا الإ ،ةبيط ةرئاج ةقادص ؤأ ةلص هئَلإ ىده

 وبق مكاحلا ةرك و .هيف ةيدهلا روُجَت ال اذه نق ى ركم يف ةوشز ز ظ
 مكحلل ةوش ز ذخأي ىتح هاتاَح لوقت الو .عمطلا فزضصل ءابغلا نم ةْئَهْلا

 ناك نم دنع نم ةيدهلا لوبق هل ًرناَجَو زجي مل 'هةَيِقَنل ناك نو هماو َكِلَذَق

 نشو ،امِكاَح نوكي 5 لق مازلا ءا :اتضألاو وناإلا نم هيداه "ادوع

 ىغل ةيده ىتأ نم مو باَتُمَو ًوِئاَجَق رمَحَر ةلص وأ ةأئاكمِل ةيده ق

 نوكي نأ ةيدهلا ثفيمضت امنو ،للا دنع رجألا هل فعاضي ال تيف ؤاهنم رقأ

 ياتلا لومآ ف املا اًمَر نت مّشَنَتاَع آمو » :ىناعت ةوق اولا ذو .ك هلل ةبرك

 ."اهنم رقفأ ىطغيل ةليغ ىطغأ نم نه اولاق ٢٩! .مورلا """ دنع اور ال
 اذإ ةزِاَج ريِققْلاَو مهنم ينَعْلا نبو ،رجاقْلاو مهنم رابلا سانلا ني ه ةيدهلا

 .اهنعم هناسخإب ةيزجَتل ةأفاكملا ىفلا هجو اغيا اهب يدهملا دَصَق

 ن اع مهتكز ت ت رسكو هلامي مهرش عقو ناطلشي هلات ني ىدهأ نق
 هنلَع مثإ الو “[ة زئاَج مهزش ةقاًحَم مهاطغأ ذإؤ] يذ هل زياج ؛يَب
 سانلا عيمجب نت ةزاَج اياَطَعْلاَو ايادهلا يف تآقاكمملا لكو كلد يف

  

 .ثالثلا خلا ن , عيجضتلا «هيفنل» ِلضألا يف )١(

 وت يأ ٤ عسل عيمجم يف اذكه )٢(

 .ه ةشيشلا مه كهتؤأت هللا ةو توذيث : ر نم رشلا آمو» :ةيآلا مامتو )٢(

 .ب :نم ةطقاس «اهنم ...ىلإ ...اولاقؤ» :هلؤق نم )٤(

 ؛سابع نبا نع ةاكَحَو ريفنلا يف يربطلا هيلإ مد يلا وه ىتفملا اذهب ةيآلا زييفتو

 .رين نن ديعَسَو .ئيغشلاق بغت نب دمَحُمو ةمركعو ةانقو كاحضلا رياجمَو

 0١٠ ١٠٥((. ٠٢/٤)۔ يربطلا زيبفت :ظني)

 ۔ثالنلا خملا عيمج ج نم نامكإلاق .لضألا ن نم طقاس ريتقوُتنعْلا نئت اه )٥(



 ٥" تبد نم بزَص يهو ةثبَهلا يف باب (ه٨)

 7 يرف

 ىع هبنت دحأ لضفم نأ ذياولا هب ةيرث ذأ الإ ؛مهريَعَو هيالو رياولاو
 مهتي يوس ىئح }لعَف اميف هل زوجي ال يد نق .قاقحتسا ريغ نم .رخآلا
 لثم ركذلل م دتؤآ ف ها هكيصؤي » :لياعلا مكاحلا ناق امك هقلطعلا يف
 ..ت تاَمَمْلاَو ىتخقْلا يف ١١[ ؛ءاسنلا] 4 نبألا لَّح

 )١( ةبهلا يف دالزألا ضقت ليضفت ةمارك بات :تابهلا باتك يف ملشش جرخأ )٥ا٦٥

 :مقز ٤٢٦٢( ثلخن ينإ :لاقف .هق هللا لوشر ىنإ يبأ يب ب ىنأ :لاق ريت نب نامْغتلا نَع

 دؤاد يبأ ذ ذنمع ةنع .ههذزاف» :لاق .ال :لاق .تلخت ينب ُكأ» : :لاقف .امالغ ادح يننا

 لخلا يف يي وردلو ضغب لضي لجزلا يف باب .ةراجإلا باتك )٣١٦/٣ :مقر ٢٥٤٤( :لاق

 هل تلاقف :لاق ۔ هل اماَلُغ ةلخ مزقلا نيب نم لاش ن نب ليعامضشإ لاق ۔ الخ يبأ ينلخنآ

 .ةل تي ركذف !هدهشأف ة ىبنلا ىتأف هنهشأف ةق هذلا لوسر تيإ :ةحاور ثني ةرمع يئأ

 :لاقف :لاق .تي ىلع كدهشأ نأ ينلأس ةرغ نإ ،الخ ناملا يننا ثلحن ينإ :لاقف

 :لاف ؟كذامفثلا تيطغأ ام نثم تيطغأ مهنكَف» :لاق .معت ثلُم :ناق .هاو نو تلد لا١

 ؛مُهْضْغَب لاقو .هزؤجج اَذَه» ؛َنيثدَحمْلا ءالؤه ضغب لاقف :لاق ٨ اذه ىّلَع ذهشأف ة ةئجْلَت اذَه»

 :لاق .هةاو وفطلا زبلا يف ت اوئوكي نأ كوشت سيلآ» :هثيدح يف ريفش لاق .ءيريغ

 نأ قحلا نم تيلع مهل 7 :هثيدخ يف ذلاَجش ركذ ۔«يرێَغ اذه ىَّلَع ذهشأق» :لاق .مقن

 ا :يهلا ثيدح يف ةؤاق وبأ لاق .ءوبت نأ قحلا نم مهينع تلت نأ امك مهنيب لغت

 لأ» :هيف بغشلا نغ لاخ يبأ نبا لاقو .ءةلو» :مهضعب لاقو .ءتينت لكأ» :مهضغب

 .ينابلألا هححص ها .هفزيغ ذنو تأ» ريشت نن امنا نع ىحضلا وبآ لاقو .ءاوس ولب
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 ضئارفلا تقبأ اه هل .يالزألا ع زألا عت شئدشل هل بألا نإَت ضارقلا امأو

 نكي مل نق يلولا عم هل دجلاو .رَكَد دلو هل نكي ل اذإ ةبصقلاب

 الو ءائيش بألا عت 77 ثري الو ةبصقلاب ضارقلا دغب ىقب اق هلف ذل

 الو نو نكي م ا 7" مألا ثاريم .ايش بآلا ذَجْلا م م ه وإ ثري
 ةذَجْلا تازيمو .سدلا اَهَلَق ادعاصق ناوخأ دلو َناَك نإو ثَُتلا اهلق ناوخأ

 الإ نهل نيلق ةدحا نم رتكأ تاذَجْلا تئاك نإ ائيش هيلع از ال شذشلا
 اذإ ثفضّئلا جؤزلا ثاريم .مألا عم نهَل تازيم الو أنَلَع نذي الو \شدُسلا
 يق ىع دازي الو .غبؤلا هلف ذنو نهل ناك ذإف بتو دلو الو ذنو نكي م

 تازيمو .غئؤلا الي ةل سيق ىقنأ ؤ اركذ ناك يريغ ني ؤ ةنم ول ناك
 اهل اك اَهرِيَع ني ؤأ اهنم دن هل تاك نإَق أذنو هل نكي م اذإ غؤلا ةجؤَزلا
 رجاو نكل ناوخأ تاك نؤق ڵششلا دجاولي مألي ةوخإلا . .رمتلا

 م نوثري الَو ثتلا يف اكرش مهف كلد نم رتكأ اوئاك نإو شذشلا امهنم

 انإ دالولا ثاريم .ىقنأ الو اركذ :لو دتو الو دلو الو دج الو وبأ
 تقبأ ام هلف ةبصع ناك ارَكَد ناك نإو إنييقنألا ظح لثم رقذْلل ءاوعَمَتج

 نيتنبا اتئاك نق "كنلا اهل ناك ةدحاو ةئبا تناك ذو ؤي نمم ٣



 ٧٧ . ضارقلا ركذ ي باب (ه)
 - ٢رف

 ةدحاو ةئبا تناك نإف ءاميش نيتللا ىلع نذي ال ؛ناتلُتلا نهل تا رتكأ ؤأ
 مل نبا يتنبا اتناك نإ ؛ننالا ةنال شسذشلاو ‘فشضّئلا ةتبالل َناَك نبا هنب ةنبا

 الإ ةرهل زلف رقفأ نك نإو ةَناَوْلا ه تنبل عم سشذشلا الإ امهَل نكن
 اهم ناك نإَق ايش اهل نكي مل نا نبا هن ةنبا نهنم لفسأ ناك ْنإَق ڵشذشلا

 نێتنألا ظخ لم ركذليل يخأل هت رنااد تاب ،يتنيلا دغب يقب ام ناك ،خأ
 ذ رهَم نوكي ىتح ،ائيش نتن . تالا عم نري ن نا تاتَبَو ناتنبا َناَك نإ

 نێيتنألا ظح نم ركذلل !نهلو يت ام هتلع درق عأ نا نهنم رقأ أ
 اتاك ق ؤَيِقب ام -.. كشلا ةتناليل ناك بأل تخأو ةنبا ناك إ
 "مأو بأل تخأو نيتنب ريتتنا اتناك نإو 6قب ام تخألل .ناكا امهَل ناك نتنا

 بألل تخألي نكلا نم نتنلا ازيم دغب يقب ام َناَك '»بأل تأ

 ثحأ مأو بال تخأ ةنبالا عم ناك نإق] هبهلي تخألاو عش الو مألاو

 خألل ءيش الو مألاو , بألي :" ةب امَو ثكفضّنلا ةنال َناَك يبأل أو
 أ بال تخأ ناكو مأو بال تخأو خ :1 نكي مل نإؤق «ثربألا نم تخألاو

 ةبصقلا ممه اوئاكَو أةنبالا ثاريم دغب يقب ام مهل ناَك بل تاوخأو ةوخأ

 . :ا ألل تاوخألا عاق كيلَد يف اوماق

 اوغمتجا اذإ نينألا ظح ننم ركذلل مألاو بآلا نم ةوخإلا ثاريم
 عل نإف مهعم ةرو مألا نم ةوخإلاو ،اقيش مهت بآلا نم ةوخإلا ثرت الو
 بال ةوخإلا لثم ثاريملا يف اوئاك ربأ ةوخإ َناَكَو إمأَو وبل ةوغإ نكي
 اك نإو فضنلا اهف ثخأ اك نيق مهَماَقَم تيد يف اوشا مألاو

 ةقيقشلا تخألا يبغت )١(

 .ثالثلا خسثلا ةيقب نم حيحصتلا .بال حآ» ةدايز :لضألا يف (؟)

 .ايش اهقم بال ثخألا ثرت ملو :ج ٥ب يف )٣(

 .ثالثلا خسئلا نم ثبنملاو .لضألا [ نم طقاس نيتقولا ن نب ام )٤(



 يويسبلارصتخم ة ٢

 نم تخألي اك ؛ربأل تخأو مأو بأل تخأ تناك نإق ناتكلا امهتف نيتلا
 اتناك نإو ؛نێَكلَلا ةلمكت شدشلا بألا نم تخأليو ثثفضنلا مألاو بألا
 ال ؛ناكلتلا مألاو بألا ني نيتخألل اك يبأل ناتخأو مأو بأل نيتخأ
 امهيلع ريق حأ امهَعَم نوكي نأ الإ ائيش امهعم بألا ني زاتخألا ثرت
 .نييْألا ظح لم ركذل ،َيقَب ام
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 مل حألا مث 5كجلا مت بألا مث ثذتونا دلو مت ركذلا ذتونا مهوأ
 مُئ بأل خألا ننا مث 17 : بآزي ا نا م من ه .بذي ألا مث د .0بألاو

 هَعْلا نبا مث مت مألا , بذلل هَعْلا م نبا م ننا مث ه ۔بةلي مَعْلا مث 4 7 باعل معلا

 .بآةلي بألا مع َء مث د مألاو بآلي بألا مع 2 مت ب ل

 :سدلا الإ بلا هعم ثور ال نبالا ناو ،نالا نا ةعم ثرا ال ربإلاق

 ء"اائيش دَجْلا عم الو بألا عم ثري ال غلاو ،اتيش دجلا ةعم ثري ال بألا

 ةئأل ؛كالئلا خملا بيرجت انه انزتخاو كلبق يذلل ةاديما لضألا ةتسلا يف بابلا اذه )١(

 .ليصفتلا يف لضفألا

 .ج نم لامكلاو "ب ني ةطقاس ٍةمِداَقْلا لئاسملا لك ين ءائَش» ظفلو ،َقيِمشلا لا ينغي (؟)

 .د

 وئأو سابع نئا ث وهو !بألا ماقم مو هق ةوخألا بجخي ةيضابإلا دن دَجْلا )٣٢(

 بهذ .ةؤاذو "يفاشلا باحضأ نم جێزش ناو "ينزمْلاَو ؛رؤق ة وبأو ،ةقينح وبأو املظ ركب

 هبجخن ال ىلإ ةيماشلاو ةيكلاملاو ةلاخ دوغشت ناو 5يتبات ن دزو ربياط ييأ ن ىلع

 ةلاسزلا يف دنز يبأ نا هلضف ام وه ةكلاملا هيلع يناو .يذ ةيفيك يف اوُمَلَتخا مهنأ الإ

 ركذلا دللا دلو عم زأ ركذلا دللا ع عق هن لاقلا هل ةرقنا اذإ نجلا ثازيمؤ» :هلؤقب

 ۔ نإف إسئشلاب هل ضفيلف تاوغألاو ةوخإلا ؤيغ ماهسلا لهأ نم ذخأ هكرش نإف ءشسذشلا



 - ٦ يجيعبلا رصتخم ٢٠

 خألا رباو .مئالو تيلَذَكَو ،ايَش مألاو , بألي خألا عم عم ثري ال بألل غلاو

 لك معلا عم ثري ال معلا ناو ءاي بألي خألا عم ثري ال مألاو بألي

 .هلك ثازيملاي ىتأ ناك برفأ ناك نم

٠ 

 ٠ . .ه . .٠ .۔ 2ً . 1 ..

 امذهلاو ىقزعلاَو ىقنأ ثاريم فصنو ركذ ثاريم ثفن هل ىتنُخلاو
 ۔ب.۔ ۔ . 2 ۔اپئ۔ا ۔ ( ٧؛۔ , . ِ ِ
 .رخآلا نم ثرو امم ثري الو .رخآلا لام بلض نم دجاو لك ثري

 الو 0 'ةَضي ض ةضيرف الو ةبصع مهت نكت مل 5 مهل اج زا ثازيمؤ

 نَم مزلاف }ثاريملا لأ مدع دق .ٍةَبَصَعب ثري ؤأ ةَضي نم عم نوت
1 

 .ليزنتلا وُهَو ءابآلا ثاريم ىّلَع لق ًاَعَو ؤ ،ضياَرَقلاك : ناك ترفقأ ناك

 نمم اياحض لؤَق يف ائيش وترَ ال يلاملاو .تابصقلا ةلزنمب ي لوقو

 جز ةئالت يف ريخم دَجْلاَف ةوخإ ماهتلا لهأ عم ناق ذإ شل ناك لاملا نم يش يقت =
 ؛نب ام ثُت ؤ لاعن سأز نم شذشلا ؤ ةوخإلا ةمتاقث اث :ةل لضفأ تيد يأ ذخأي

 اوئاز نإف تاوخأ غبزآ امهُلذَع ؤأ ننوخأو ا مياق ؤهق ةوغ زخإلا بغ ةغق نكت ل نإف

 نبا ةللاشر .ةل لضفأ ةماقملا نوكت نأ الإ وخا عق تلا ثثرن وهف ٠ثلللا هلف

 .((١/٦٧٦)۔ دصتفملا ةياهنو دهتجملا ةيانب اضيأ زظني) (١/٤٤١)۔ يناززيقلا ريز يبآ
 ركذ تانبلا يبت نم دحأ ثري ال هنأ ملغاؤ» :لاقت عابلا هب هباتك يف عاخزألا يوتشلا ةذغ )١(

 ملا الو ؛مالا خأ ننا ثرت الو .ةوخإلا تاتب الو تاوخألا ينت نم دحأ الو .ىتنأ الو

 مأ ةذَجْلا الو مألا وبأ ذجنا الو ثثالاخلا الو ،لاخنا الو ‘ثائئلا الو 6هئأل بالا وآ

 ال هنأ ىلإ ئيناشلا ياَمَو نض ج تبان ب ذنز تقذق الجخ م مهٹيرؤت ينز ها بآلا

 نم ج ءاملعلا ةغاَمَجَو ةرصنلاو ةفوكلاو قارعلا ءاهقفو ةباحصلا ؤ زئاح بقَذَو .مهل ثاريم

 بهذف ؛مهثيرئ ة ةق يف اوفلتخا مهييرؤتب اولاق نيذلاو .مهٹرؤت ىلإ قافالا رياس

 ىلإ غهترو نق زناش بهذو "تابصقلا دبيتزت ز ىلع مهٹيرؤت ىنإ ةئاحضأو ةفينح وئآ

 .هب ىذأ يذلا بتعلا ةلزنمب ة ٍةَبَصَع ؤ رفس يزب مهني هنب ىتذأ نم ك لزن نأ ومل : :ليثثلا

 :3 ماحزألا يوذ نم ثري الو :ةلاتزلا يف ريز ز يبأ نا لوق

 ۔ يوتشلا نحللا ييأ غماج) :اضيأ ظني (١/٥٤١)۔ يياززيقلا ديز يبأ ننا ةلاصر
 ۔((١/١٧٦)۔ دِيتففلا ةياهنو دهتجملا ةيادب )٢١٠/٢(



 اهاقل . ةبصقلا ثاريم ي بات )٦٠(

 - ؟ہرمك
 .بوثلاو ُةَمبَحْلاو دنهلا جنزلا الإ سنجلاب ُتزاَوَتَي الَو 'هوقَتْغَأ ؤ ْمُهَقَتْغَأ

 عاو ناك نإ مالسإلا ي لهأ ثاريمك ةَضي ةَضيرَقْلاَو رماحزألاي سوجملا ثاريم

 و هنا أ مأ زا ثغأ اهنأل اث ثرت ة اَهْنإَق ةئئا وأ ه ؤأ ةئخأ يه ٌةَجؤَز هل

 .اميش "ةيِجؤزلا لتق نم ثرت

 يف لوقي اريملاب اوذقنا اذإ ماخزألا نم قحأ مهنأ نوريو ةيكلاملا دنع يلاوملا ثري )١(
 هعم ناك نإف فقأزما وأ لمر ناق لاملا عيمجب ةرقنا اذإ ىلغألا ىلؤملا ثرت :ةلاشرلا

 نم خأ زهو ةبصقلا عم ىلؤملا ثري الَو ماهلا لهأ دغب يقب ام ىتوم ناك مهس لغأ
 ۔ ينازرَقْلا يز يبأ نئا ةلاسر ءلَجَو زع هللا باتك يف مهل مهس ال نيذلا ماحزلا يوذ

 )١٤٥/١(.

 .سوجملا ثؤات نع ثيدحلاو .ب :نم تبثملا «ةَجؤزلا» لضألا يف )٢(
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 ق ،نێيمْنألا ظح نم ركذلِلَف ءاسنو الاجر هينب كرتو لجزلا تاق ادإ

 ةز ل ناللا هلق ناوكذ نهعم ةرهعَم سيل ءاتن رفأ ؤأ يد نم هيتتنا كرت

 ازُث ال ؤثضَنلا اَهَلَف رَكَد اهعم سيل هبلضي هتنبا كرت نإف .نضي الو ِهيَلَع

 .ربلض دلو نكي مل اذإ بلصلا دل ةلزنمب نئالا دلوو ضقنت الو ِهيَلَع

2
 

` 

 نێتتئألا ظح لثم ركذلل مهتيب ناملاَق ءاسنو الاجر هينب كرََو تام لجو
 ر ر هننا ةنا كرت نإَق نامْلُتلا نهَلَق رَكَذ ةعم سيل رفأ ؤأ ةتنا يتنبا كر ن

 ناكو نبا دلو الو ىبلضي دلو تێَمْلِل نكت مل نإَق ©ثضنلا اَهَلَق زَكَد اهعم
 . ٠. لو 
 مهاف ت ثفَصَ اَم ىّلَع يرجي كيذ لك نإف نبا نا ذل هل

 هنئا ةبالو فضنتلا هبلضل هيتنالق يبا ةتنا هبلضي هتنبا كرت ذإ

 هێبا ةنباو هبلص هتنبا كرت نإو .نقلا ماَمَت 7

 ةنبا عم ناك ْنإَق ؛نينلل مامت 7 ننالا ةنبل ى ءيش الو ةبصغلل ىب

 ةنا 7 ُدَرَو نبالا نبا ننال نتكُتلا دغب يقب ام ناك ءاه خأ , نئا ن : "

 الث كرت نق ،ث لتلا اَهَلَو ناتللا هل وكيف .وردي يف امم ىقب ةب ام ث ن ننالا

 ه الو ناللا تانبْلِلق ،نئا تابو رفأ ؤ نات

 رور . ٠
 .ن اغلغلا هبلضل ه تنب

 ناك نإَق نبالا تاتبل
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 كري٦ -
 ننالا تالو ‘ثضنلا بلشلا ةبالق رتكأ نبالا تابو ةدحاو بلصلا ةنبا

 - نبا ةتنا ةنبا كرت نإ .ةبعلل يقب امو ؤَنَغَك ؤلو ِهيَلَع تذزي ال

 ةلمحت سدلا ننالا ةنبالو فصنلا بلصلا ةتنالق حأ اهعم ننا نا ةب

 ننيتنألا ظح ننم ركذليل مبخأ ىلع هز دري غنئالا نا نئالق يقب امو ي

 كرت نإف :نيا اَلمكَتسا دق نالا ةنباو ةنبالا نأل ؤائيش ثرت غَّل مدلل

 ننا نا ةنباو نبا ةنباو نتنا ٣ امو ناللا نيتنبالل ناك نا نبا نا

 ظح م 7 هتمع ىلغ ه هتخأ ا ىلق وي ك ,مسالا نبالا نتا نئل يقب
 نبا نبا تانبو نبا ةنباو ةنبا كرت نإف .ائيش ثوئ غ ه الولو ،نيق ا

 ننا تانبل يش ش الو ؛نبالا ننالف يقت ةَب اَمَو ثثضنلا ةت ة ،كيلَد نم لقأ

 دري الَو ،هقَف نم ىلعو 5ُاذَحب نم لع ُدَرُي نبالا ةا أل .لقشألا نبالا

 ننالا ننال لاملا نبا نبا نباو نبا نا كرت نق .ةنم َلَق شأ ناك نق ىلع

 .َكَل تزف ام م مهفاق كنم لقأ يذلا نود

 وأ ناك اركذ لولا دلو عقو لولا عم ،عبؤلا الإ هل سيل جؤزلا نأ ملغاو

 ٠كفضّلا هلق ىنأ الو ارَكَد لو دلو الو ذَلَو هتَجؤَرل نكي من نق 6ىتئأ

 تنملل نكي مل نإف ؛نئالا دلو دولا عم رمتلا الإ اهل سيل ةجوزلا كيذَكَ

 .غبؤلا اَهَنق نبا دلو الو لو

 يقابلا ‘كفشضلا هتنبال ملا ةَج ةَجوَرلِلَق ،ةهتتباو هَتَجوَر رتو تام لَجَر

 إلا ةئنإلو هلا ةَجورلِلَق نبا ةتباو ةتجوز كرت نإ تيذَكَو .ةبقلل

 ه ز اهجَز ثرت قرغا تتام نإ كيذكَو .ةصقلل يقابلاو ثثضنلا
 جؤزللق ءاهينا ةئاو اهجؤَر تكرت ؤ يكو .عئؤلا الي جؤزليل سيق كاهتناو
 ثقرتؤ ةأرما تتام نإ كلَذكَو ،ةبَصعْلِل يقابلاو ثفضئلا ننالا ةنال ،غئؤلا

 ٥كفشضَلا نئالا ةتنا وأ ة ةنباللو غفؤلا ¡ جؤزللق اهيبا ةتنا اهَتَتْباَو اهجو



 يويسبلا رصتخم . ٢٧٤

 ه دجاو لكل دلولا عم شدلا امهَل ننوبألا نأ مّلغاو ،ةبصعْلل يقابلا

 ..دسلا

 بذكو ؛نناللق يقب امو اسملا هنوتألف كنبا هنبأ كرتو تاع لجر
 كلد ليف نبا ناز نابأ هل ناك نإ

 هنوبألو فضنلا ةتباللق ةتتناو هتؤبأو هتَجْز كرتو تام لجر
 .نيرفع ٍةَعَبزَأ نم هرهملا ةج ةَجَزللَو سدلا امهنم دخاو لكل ناسلا

 ةبصع بآلا نل 6 نلا ةَضَرَق يذلا .شذُسلا مم بألل وهو مهَس اهنم يِقبَو

 .ةقصلا هذه ىّلَع ننالا دلو كلذكو "يق ام هلق
 ؛شسذشلا امهنم رجاو لكل هنبل .هنبا ةنباو ينوب كرَتَو َتاَم لَجَر

 ننا ةئبا كرت ؤل تيذَكَو .ةبصع هنأل يبلي يقب امو ثضنلا ننالا ةتنإلو

 هئأل هيبلق يقب امو شذشلا هَمُألَو "كنلا هنئا ننا ننا ةنالف هن بأو نا

 .هفاق ةبصع

 ةلزنمب وهو بلا بجخي اه بجتو ،ببألا ةلزنمب دذَجْلا نأ مّلغاو

 تاق نق .ناوبألاز ةَجؤزلا امُهَو نێتَضيرَق ي الإ ،بأ نكي مل ادإ بألا

 يقب امَو ، ىقبي ام ثلث ألل .غغبؤلا ةَج ةَج و للق ينأو فَتَج ؤ كرتو لَجَر

 [ جؤزليق اهْنَوَب أو اهَجْؤَز ثقرَتَو هتأرما و تتام نإ كَِذَكَو .بلق

 لجر كرت ناق .وذَه ي فلتا دقو ،يقابلا بالل يقب ةب ام ثلث اهئألو

 يقب امو .الماك ث تلا ألو ،غعبؤلا ةجؤزللَف ةشأؤ هيآ ل هدَجَو ةتَجوَز

 اهجززِلف اهدجو ،اَهمأو ،اهَجؤَز قوت ةأرا تتام نإ كيذَكَو .ذجْنل
 يف اوتا دقَو ءدَجْلَِف يقب امو ؛مبؤلا دغب الماك لا اهمألو ثنلا
 .لوألا لوقلا ىلع سانلا رتكأ نأ الإ يذه
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 رف 2

 ال دَجْلا نأ مّلغاَ .أ عم هم ةذَج الو 7 عم دج ثري ال هنأ ملعاو

 بألا نم ةوخإلا نأ متغاو مألا الإ اهبجح ال ةذجناو بآلا الإ هبج
 ننا عم الو ؛ننالا عم نوثري ال مألا نم ةوخإلاو بألا نم ةوخإلاو مألاو

 يف اوُقلتخا دقو كيد مهاف ،ذَجْلا عم الو يبألا م عق ورت الَو ؤننالا

 .وده

 اركذ للا دلو عم الو بولا عم مألي ةوخإلا نم حآ ثري ال هنأ ملعاو
 تام الُجَر نأ و .كيذ مهناف دَجْلا م عق الو بآلا م عم الو 6ىننأ ؤ ناك

 .ننالا ةئبال هلك لاملا ناكل مأل ةو وغ ننا ةنا الإ ةئَروْلا نم فلخي ملو

 ِلَذَكَو ںىقنأ ؤ ناك ارَكَ .ذلا الإ دلولا عم اهل سيت مألا نأ مغاو
 .ىأ ؤأ ناك ارَكَذ .شذشلا الإ ننالا دلو عم اهل زيل

 يقب امَو ثكفضْنلا هتنبالو ڵسذشلا هئألق كمأو ةتنا تفّلَحَو تاق .7

 ثفَصَ ام ىلعف نا نئا نباو ؛نتا تب ةَْباَو م تتاك نإ تيلذَكَو .ةبَصعلل وهف

 هتوخألق يقب امو سسا هلق امأو مأو بأل نێوَحَأ ةكرَتَو تام لججَر .كل

 هتوخإلق كائأو أل , نوخأ 7 بأل نوع رَتَو تام لج;جَر 7 هبي نم

 رتو تا لجر .هيبأو أل هتوخأل قب امو شدلا همأل ،ثتلا هنأل

 .ةبَصعلِل يقابلا ناللا هيبأل هيخأل .دشلا هملق ى ةثشأو هيبأل ه هنتخأ

 ناقلتلا نيتخأللو شئشلا هئألق ،ةمأو مأو بأل نيتخأ رتو تاع لجر

 نيتْخأ كرتو تام لجر .مهيلع عَجَر ةبصع نكي مل ذ ةبَصَعْل شد يقب
 :71 ني نيتخألي ءيش الو بألل يقب امو أشذئشلا همألق 3ةاتأو ةئأو أل
 تات لجر شلا نع مألا نويِجخَو ءائيش ربألا عم تور ال ةوخألا نأل

 ناتخألا ثلثلا نع اهبجحو شدلا مأليق .مأو بأل نيتخأو هنوبأ ةرت



 ةرت . يجيعبلا رصتخم افشلا

 زنع مألا نوبجخي امهقوف امف ناتخألاو امهقوف ام نوخا نأ ملغا

 ذَجْلا عم رثأتلا نع مألا نوبجخي يذو ائيش بألا عم نوثري الو ؤ

 .اميش هعم نوثري الو
 .شدشلا هملق ،هييآ ابأ هدجو همأو أأ هيبأل هنوَحَأ كرتو تام لجر -

 .ائذت دَجْلا م عم اور مَلَو ثْنا نَع ألا و ؤخإلا َبَجَح .يدَجِلَق 17

 ننا نبا نا 7 .تام الُجَر نأ ؤَل ىرت الأ .ائيش بآلا م عق ًنوتر ال امك

 بلصلا نبا ماقم موقي لقلا نبالا نبال لاملا ناك مأؤ د بأل وخ ننا

 ننالا ننالق يقب امو شدشلا بألل ناك ابأز ننا نئا نيا كرت ؤل كلَذَكَو

 .الع نإو بآلا ماقت موق ي دَجْلا كيلَذَكَو بلصلا نبا ماقم مموُمَي .لقنألا

 نانثا الإ اهبجح الَو ءيثَُلا نَع مألا بجخي ال دحاولا حألا نأ مّلغا

 هنع اهبجحَي ال ثلَُلا مالعف يبأ مأل أو ات كرتو تاق لجَر ۔ادعاصف

 كيذ مهناف 6يقب ام خأليو حاولا غلا

 ثانإ الو رود تونب تيملل نت من اذإ ،َنيِنبْلا ةلزنمب ةوخإلا نأ مَلغا

 الَو يفصنلا نع جزلا نوبجي ال مهنأ الإ كدج الو ربأ الو "نينت وئب الو

 لامْلاَق 7 بأل رساونأذ ز 7 ش كَرَتَو تام لججهَر .عئؤلا نَع ةجوزلا نوبجخَت

 ءاتن الاجر .وييأل هت رتو تام لُجَر .نيكأ ظح غم كليل مهي

 امهَل ناك هيبأل ناتخأ هت َناَك اًذق نت ننتقئألا ظح زم ركذلل مهتي املا
 مد
 .ثشنئلا اه ناك هييل ةتغأ تلخ ذإ ها ءاماَت ناملغلا

 هريغ نم الو ة نم ذل هيج هتَجوَوِل نئي م 5 ‘كفضنلا هل جوزلا نأ لاو .

 .كلذ هلعاف أرملا كلذكو م ٠ غلا هل أ َناَك هريغ نم أ هنم ذل اه ناك

. 

 و هل ناك اك ادِإَق ،اهريَغ ني ؤأ اهنم دلو هل نكي مل اذإ عبؤلا ةئم ثورت اهنأو
1 
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 هيبأل هتخأو يئأز هيبأل هتخأ كرتو تاع لجر .متلا اهلف اَهرِيَع نم ؤ اهي

 ن امو نكلا ةلمكت سدلا هيبأل هيخألو ثضتلا همأو هيبأل هتخألف
 :7 نم تغأليف يبأل تاوخأ عبزأ ىأو هيبل هتخأ ةرت نإو .ةَبَصَعْلَِف

 يقت ام ؛نيلتلا ةلِمَكَت سدلا بألا ني تاو ٥كشضتنلا مألاو

 مألا بألا نم نيتخألق بأل تاوخأو مأو بأل نيتخأ ةرت نإق .ةبصمْللق
 م ناك نإف .بألا نم تاوخألل ءيش الو :7 يقب امَو ناللا

 ظح لثم ركذلل نهيلع ري ،يِقب اه مهل ناك .نهل حأ بالمي تاوغألا
 اغأ مأو بأل اغأ كرتو تاق جو .ائيش فرت مل وه اللو نێتتنأل
 .يبألا نم تخألاو خأليق يقب امو .ثضلا شأ هييأل هيخألق بأل اتغأو

 .كل ثفضو ام مهْفاَق ،نييتنألا ظح لثم ركذلل ٢

 عق ةبصع نكي بألل تاوخألاو : باي تاوخا نأ مغاو .
 7 الو دولا عم وري التق مألا نم ةوخإلا امأف .نالا تاتب عمو تاتب
 ‘ثشضْلا هتتبالق نو هيبأل ةتخأو هتنبا كرتو تام لُجَر .'اذبأ اميش د

 هيبل ةتأو هتنبا كرو تام لجز .ةبصع اهنأل اثفضنئلا همأو هييل هتخأل
 يش الو : هيبأل هتخأل ىب ةب امو ثثفضنلا هتتاف هييل ُهاَخَأَو يئأز

 هتتنالف هئأل هاخأو يئأو هيبأل خأو هتتب و ةتئبا كرَتَو تام لججَر .بألا نم هيجأل
 ةتتبا كرت نإف .مألا نم خألل ءيش الو 1 هييل هتخأل ىقب امو ‘ثفشنلا

 .نييقنألا ظح لثم ركذلل مهتيب يقابلاو ثثضنلا هيتنالق ,7 الاجر هتوخإ
 ةتزالز كشلا هتتبالق يئأؤ هييل ةتخأو ينا ةباو هتنبا ةرَتَو تام لُجَر

 تتام لُجِر .ةبصقلاب أو هيبأل هيخألَق ىقب امو .نتكتلا ةَلِمكَت سدلا هنا

 ءاسنؤ الاجر هيبأل هت ةوخإ يئأز يأل هاخأو ينبا تاتب يتنبا كرت

 .ب نم ةطقاس ءادَبأ» (١)
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 ؛نئا ةن ةئباو هتنبا ةرَتَو تام َلُجَر .همأ هيبأل هيخأل قب اَمَو ٢ناَكلُنلا هيتال

 ؛شسذُسلا هنا ةئبالو ،ثفضنلا هتتنالق 7 بأل اخأو لقا نبا نبا ةئباَو

 تاق لُجَر .كلد ارو ام طسو هىيبأز همأل هيخألق ىقب امو .نيتلتلا ةلمكت
ّ 

 هيبلق يقب امو .شذشلا هِتذَجِلَف هابأو هيبأ مأ ةقدَج هندَج كرتو

 رت نإ هنأ منغاو .سئشلا الإ نهل يل ةقلاتلاو ةيناثلا ةذَجْلا نأ 7

 ديبأ مأ مأ هتدجو .ييبأ يي مأ هتدجَو مأ ييأ 7 أ تنجو ينأ مأ مأ هتدم
 .مأ الو نههَنود ة ٌةذَج نكت ؤَل اذإ 6نيزَأب شذدُسلا نق

 نهُضغَب بروق نق ؛سئشلا يف اوس نهف نوتسا ادإ تاذَجْلا نأ مَلغاو

 ةدجلا نأ :خآ نؤم تيد يف ليق ذَقَو & رهنرْفأ نهنم سذُسلا ذا ضغت نم

 دشلا ناك بألا لبق نم يتلا ةذَجْلا نم تزرفأ ثتا ا ألا لتق نم
 سدلا ناك بوأ د بآلا لتق ني هدجلا تتاك نإو مألا لبق نم ةجل
 الإ تاذجلا نم ثري ال :عوَق لاق ذَقَ .أت لؤآلا لؤقلابو ،اعيمَج امه
 الو .ياهلا ييا يبا مأ بيكياقلا ٢ أ أو يكياهلا أ أ أ :نُهَو تالت

 ثتاذجْلا لب ،يلَذب دخأت اتش كياقنا مأ يبأ ممأ ئه يتلا ة :ذم تازيم

 .ءاوس نهنيب سذُسلاق نوتسا اذإ غبزألا
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 مهضغتب ناك ؤ اؤوتشا نإف ،بوْفَلاَق برقألا "هثري ةبصقلا نأ ملا
 مث ،ننالا مهنرقأو تابصملا نوو كامات مهيف فل ناملا َناَك ضغت ني بل
 ماق بألا نم عألا مث الع نإو دجلا مث ثبلا مت : َلَقَس نق نئالا
 مت يبألا نم خألا نبا مث 3 مألا بألا ني آلا نب نبا مث ه .بآلا ن ألا م ئ

 ل ئ مألاو بألا نم معلا مث ءاولساتت ام تيك بألا ني خألاو نا را
 تيذك بألا ني معلا نئا غئ مألاو بألا ني معلا نبا مث يبألا نم

 كي ىلع مه '"هبألي 7 مع مث مألاو , بألي بآلا مع مت اولشاتت ام
 .اونَساَتَت ام

 مألاو بألا نم اوعلا الإ .ةبصع ءاسنلا نم نوكي ال ةنأ ملعاو

 عم ةبصع نكي نهنإف مأو بأل تاومعآ نكي مت ادإ يبألا نم تاوغألا

 ١ب) ثالثلا خسثلا ني اهُبئاف لضألا نم ةطقاس ثاريملا باوبأ ةياهن ىنإ بابلا اذه نم ()
 .(د .ح

 .ثرت :د "ج يف (!)

 .ج نم طقاس «بألي ىلإ بآلا مع مئ» هلؤق نم )٣(
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 هرم

 نهيجأب ةبصع َع مركيف .حأ نهَعَم عم ُهَعَم نوكي نأ الإ .اق تيد ىس ام اَم اماق .تاتبلا

 .بابلا اه ؤ نم كل ثفص َ ؤ اَم ام مهناف

 ىنت نم الو ،ىقنأ ا َناَك ارف .تاتبلا ىنب ىنب نم دحأ ثري ال هنأ مَلغاَو

 : معلا الو .ملي خألا نا ثري الو : بألي خألا ثاتب الو تاوخألا
 ألا بأ دجلا ثري الَو شناوخَلا الو ،ثالاَخلا الَو تامملا الو مألل بألا

 ابأ دَجْلا الإ ذخأ داجلا نم بي مل ادإ هنإ :نيملشملا ضغت لاق ذق هنأ الإ
 هرشعلا ثري الو .اتيش ةنوَطغي اق معو اتئاَحضأ امأف سدشلا ىلغأ مألا

 مهنم تازيملا ثري ال : نم بجخَي كج الو ةكرشملا ميشلا الو ،ملشمم أا

 ل . َكِلَذَكَو يدوعلا 7 اَلَو ©ىزاصتلا ذوهتلا ثري و. .ثرت

 نم هثرا توم 7 .ينارصن ؤأ يدوهي مت نإ نف .بجحت الو ثرت

 أ ةضيرف هل تتا نإ ةضيرف ثري ةنق لاملا مسقي ر نأ نأ لبق نيملشفْلا

 قتع نإَق .بجحي الو ثرت ال كولمَمْلا كِلَذَك ةبصع هل تتا نإ ةبصع ٍةَبَصَعب

2ِ 

 هل ٹئاك نإ ةضيرقي هثري هنإف لاما مني 7 : زح هل يلو تؤم دغب

 رأ ٠ دنأ ا َقِتع + مث : اكاملا ميا ةو بصع صع هل ثَئاَك نإ 7 َ هب وا ةضيرف

 ال 7 جز الإ ،بهَد ذقف املا عي ادإ ،هَل عيش الف يمذلا ملشأ

 متقُي مل ؤأ لاملا مسق ناقرذي

 تمَلأَق ءةئنارضن ؤ ةيدوهي هتجؤَز كرتو .ملم وهو تام الجر نأ ؤ
 ةجوز هلو لجهَر تام نإ يذو ثيش اهل نكت : لاملا , نأ لبق
 ةرما تتام ؤَل يذو ؤاهت يش الف ،لاملا مسف نأ لبق ثقيغ مت ةكولم

 هل نكي مل لاملا مسفي نأ لبق جزلا يغ مت .كرلن اهجؤَز رتو هزح
 .ئش

 2 ة ح ُ 2۔ - ۔۔ ے 1 ِ 2ِ
 قزخ هشاؤ ةرح هتنبا كرَتَو زح ؤ ةكولمم ةنَجؤز كرَتَو تام لُجَر



 )٢٢( ,ضيازقلا ي بان ٢٨١
7 ٦ 

 ة ةَكوُلْمَم هم هنأو هيبأل ةتخأ اوح هيبأل ُاَخَأَو

 هتنبال 77 ازيم ال هنإَق اثاريملا مسقي : ن لبق مألاو بأل الئشضفك٥
 سفن نأ لبق ثقيغ اهنأل مألاو بألا نم تخأليف ىقبت امو .شدلا مألل
 أللو ثفضئلا ةتنالل ناك .تخألا نتنث قتعت نأ لبق ناملا مي ذإق كلاملا

 يد مهناف بألا نم خآليق ىقبي امو شدلا

 كائيش ىنؤملا ثرت م إماَْعْلا تاق مُت ،ةمالغ َقتغأ ادإ ىتؤملا نأ مّلغا

 ةلق هيبن ةئش هللا باتك ىلع ؤوِتَترَو :2 ةلاق تام مث ت قتغأ يذلا دنعلا امأو

 هف , هل نكي مل نإف همج ةَبَصَع 1 او ةت نكي ل نإ

 رتێق لك كِلَذَكَو ؤنَع ,بو هلاَمَف سنج ىلع ه زذقُي مل نإف ،هينجيل

 ةص لامف مح الو ةبصع الَو ثراو هل نكي ملو ءادع ءاًدْبَع ا ح "

 ثرا هل نكي مل ا قتغُمْلاَو قتعي ىئَح ،ُالؤميل هلاَمَق ةلومملا َدَعْلا الإ

 ۔“7۔ ر

 ثخألاؤ جزلا تقتغ ه .

 



  

 ث اهيف ةضيرف لكو نيتفا نم يهف ،تضن اهيف ةضيرف نلك نآ مَغا
 ةضيرف لُكَو قعبزأ ني يهف تفضنؤ بز اهيف ةضيرف لكو ءةناَلَت ني يهف

 اهيف ناك اذإ يهو ءةرشَع ىلإ لوت د ام ىصقأو اقس ني يهف سدس اهيف
 ثلثو فضنو سدس ؤأ 5ناَتلْتَو سد ؤأ ثلثو سذش ؤ ؛شذسَو تفضن

 ةننامَت ىلاق ةعبس ىإ ةنسلا تلاَع ذق امبرو ،ةنِس نم ةلضأ اَه لكف نالو

 ركو نسلا لغت مل امْيزَو تلا هلإ وت ام ىضفأ وهو .ةَرشَعَو ةَعشِتَو

 7 قينامَت نم ماقهلضأق همق همشق يقب اَمَو نمث زا ۔تفضنو نمث اهيف ةضيرف

 ني اهلضأَق .تل نل و ؤ ؤأ "عبو ،تْلئَو سذ ؤ "عبو سدس اهيف ةَضي
 كفن نمت اهيف ةَضيرق ُلُكَو رشع ةعبس ةعبس ىإ نوغت اه ىصقأو ؤَرَمَع 3

 لوغَتَو نيِرْشِعَو جب نم اهلضف نغو ز ناَكلُ اتلُث ؤأ ،ُثلُث ©ثكلث ث و ث رمت ؤأ .شدشَو

.لحت مل امبرو نيرشو ة ٍةَعْبَس ىلإ



) ( 

 ةعبت ةعبس ىنإ ةقد نم لوعي اَه يف باب

  

 اهلضأف ،اهمأل اهتخأو 6"اهشأ اهيبأل اهتخأو اهجؤَر تكرتو ثام ةآرنا
 ذلا اهمأل اهيخأل شةئالئ فضنلا اهجؤزيل ءةَعبَس ىإ لوُعَتَو ؛ةئي نب
 .ةعبس َكِلَذَق ة ةنال ثفضلا اهمأو اهيبأل اهيخألو مهس

 هيبأل هنتخألق فئأز ٣ هتخأ هأ هيبأل هنتْخأ كوو َتاَم لج;جَر

 ؛غهس :شذشلا همأل نامهس :ثلُتلا همأل هتخأل | رهنأ ع ةَعبزَأ :نانلا همأو

 ةس ىلإ لوحو ةتس نم اهأ
 و " )٦

 هل ِهِنَوََأَو هييأل هتخأو يأو هيبأل هتخأ ةَرَتَو تام لج;جَر

 : مهت : :سدلا هييل هتخأل 5ً ةئالن :ثفضتلا .همأ هيبأل هجغألق

 .ةعبس كلذف ؛عهس :شدلا همأل .نامهش :ثلثلا همأل هيؤَحلو نكلا

 لل :فضئلا اهجؤزلق اهيبأل اهيتخأو اهجؤَر تكرتو تتا ةنا

 .ةعبَس ىلإ لومتو ةس نم اهلضأ ةعبرأ ؛ناكلتلا اهييآل اهيتغألو

 .قيقش :يفي )١(

.همأل هيتخأ :ج يف )٢(



)٦٥( 
 ٍةَيِناَمَك ىتإ لوعي اه يف باب

 ص
 ٦ /ل

5 
< :1 ٢ 2 

 اتا
     اتح

 اهئألق .اهمأل اهتخأو ؤاهئأو اهيبأل اهتخأو اهمأو اهجوز ثرت ثام ةرما
 ةئالن .ثضنلا اهمأو اهييأل اهيخألو كةئالت :ثفضئلا اهجؤزلو مهس :شذشلا

 .ةتنامَن ىإ لومغتَو .ةتس نم اهلضأ ةينام تيذف .عهس :شذشلا اهمأل اهبغألو

 .اهيبأل اهتخأو ءاهتأو اهيبأل اهتخأو اهأ ؤاهجؤز ثكرَتَو تات ةرخا
 :ثفضنلا اهمأو اهيبأل اهتخألو غهس :شذشلا اهمأل 5ةئالت فصنلا اهجوزل

 نوغ ةئِس نم اهلضأ ؛نيَتلَتلا ةلمكت مهس :شذشلا اهيبأل اهخألو شةقالئ
 .ةينامث ىلإ

 اهجوَِلَق .اهنأل اهتخأو كاهيبأل اهتخأ ءاهشأو ،اهَجوَز ثقرَتَو تتا ةأرما

 اهيخألو .ةتالت :ثفضنلا اهيبأل اهيخألو .عهس :شذشلا ينالو ه ةئالت :ثضنلا

 .ةينامث ىلإ لومتو ةس نم اهلضأ مهس ؛شذشلا اهمأل

 اهتخأو ،اهيبل اهتخأو ،اهمأو اهيبأل اهتخأو ءاهجَر تكرتو ثات ةرما
 يباو ةئالئ :ثضنلا اهنأو اهيبأل اهخألو ةتالت :فضنلا اهجؤزيق ،اهمأل
 نم اهلضأ مهس :شذُلا اهمأل اهيخألو .نيقلتلا ةلمكت مهس :شئشلا اهيبأل

 .ٍةيِناَمَت ىلإ نوخت هَتَو ةنس

  

  

  



(٦٦) 
 ةعست تإ ا ل وب اه يف ب اب .. ٥ ه. ۔

  

 .انأل اهيتخأو اهنأو اهيبأل اهيتخأو اهججوَر ثقوَتَو ثام ةأرتا
 اهمأل اهيتخألو ؛ةعبرأ .ناللا اهمأو اهيبأل اهيتخألو ،ةقالت :ثشضتلا اهجوزي
 .ةعست ىلإ لوُعَتَو ةنس نم اهنضأ ،نامهَس :ثلثلا

 اهتخأو .اهمأل اهيتخأو ،اهمأو اهييأل اهتخأو ،اهجؤَر تكرتو تتام ةأزغا
 اهتخأل .ةئال .ثضنلا اهنأو اهيبأل اهيغألو ةئالت :فتلا اهجوزي .اهيبأل
 اهلضأ نامهس :ثلثلا اهمأل اهيتخألؤ نيتللا ةلمكت عه :شذنلا اهيبأل
 ةَعشِت ىلإ لوُمَتَو ةس نب

 اهيبأل اهتغأو ءاهئأو اهيبأل اهتخأو اهمأو ءاهجؤَز تكرتو تاق ةآرم
 اهثألو هس :شذشلا اهمأل اهيخألو 5ةئالت :ثفضنلا اهجؤزَق ءاهمأل اهتخأو
 .سُذسلا 7 + مهس :دشلا

 .ةعست ىلإ لوعت مح ؤ ةنس م نم اَهنضأ ن ٠ريَكْلُتلا :7 7 مهس 2 ه

 ."اهنأل اهيتخأو ءاهتأو اهيبأل اهتخأو اهجوز ثكَرَتَو تتام ,

.اهمأل اهتخأ :ج كد ين (١)



٢٨٦ 

 هل ۔ . (1)۔. ۔ . ث ؛۔۔أي 2.2 ۔ .ا .ه...!؟ "1 :
 اهتخالو نامهتس :ثلثلا اهمأل اهيَتخالَو ةثالث :ثفضلا جؤزللف . اهمأو

 لوُتَتَو ةتس نم اهلضأ .مُهَس :شسذُشلا اهمأل 8'"ةثالث :ثضتلا اهمأو اهيبأل / َ ٠ .؟ ٠ ُ 2 ّ 1 ّ ة ٤ : . ٤ . ٤

 .ةَعسِت ىلإ

 .د جح نم ةلمكتلا .ب نم ةطقاس كاهمأ» (١)

 .عهس "شسذشلا اهنأل اهيخأل :د .ج يف ()
 .د ني ةطتاش هئال :ثفضنلا اهنأو اهيبأل اهيخألؤ» )٣(

 



(٦٧( 
 ةزشنع ع ىنإ لوغ اه يف باب

  

  

 .اهئأل اهيتخأو ءاهتأو اهيبأل اهيتخأو ؤاهشأو ساهجؤَر تكرتو ثام ٌةآزغا
 اهئأل اهيتخألو .ةعبزأ :ناتللا اهمأو اهيبأل يتنو ةئالَت :ثضتلا اهجؤزيف

 ةرمع ىلإ لوو ةنس نم اهلضأ .مهس :شدلا اهمأل نامهش :تلا

 كيبأل اهتخأو ءاهئأو اهييأل اهتخأو كاهتذَجَو ءاهجؤَر ك ثتقكَرَتَو تتام ةأرما

 اهيخألو عه شئشل اهتذجيو أةئالت :ثضنئلا اهجؤزيَف ،اهمأل اهيتخأز
 ؛نيكلتلا ةلمكت .عه :شدشلا اهيبأل اهيخأل .ةئالت :فصنلا اهئأ اهيبأل

 .ةَرَشَع ل نوعَتَو ةئِس نم اهنضأ نامهَس :ثَتلا اهمأل اهيتخألو

 اهتخأو ءاهئأو اهيبأل اهيتخأو ،اهتنجو ءاهَجوَر ثقرَتَو تتام ةأرما

 اهيبأل اهيتخألو مهس :شئدشلا اهتدَجِلَو ةئالت :ثفضنلا اهجؤزلَق ءاقئأل
 ةئيس نم اهلضأ امهس :ثلثلا اهمأل اهيتخألو مهسأ ةعبرأ :ناتللا اهثأز

.ٍةَرَشَع ىلإ لوعن



)٦٨( 
 زشَع ةتالت ىتإ رَشَع ننثا نم لوغ اه يف باب

  

  

 تنا نم اهنضأ ،همأل هتخأو يمأو هييأل هتخأو 5هتوَر كرتو تام لُجَ
 والو ا ةينام .ناتللا عألاو بل نيتخأليو ةتالت .عبؤلا ةجؤزللف ؛رَشَع

 َرَقَع ةئالَت ىلإ نوت َمَع نينثا نم اهلضأ نامهس :شملا همأل
 الئ :غبؤلا ةجَْرلِلق .ه و يئأؤ هيبأل هيتخأو تجوز كرتو تام لجر

 ني :7 ا ا ةلملا همأو : هيتخا نفامهش :شذشلا نالو

 رشع ةئالئ ىنإ لومعَتَو ارَشَع نث

 :غيزلا ةَج ةَجوَرلِلَق يئأل هتخأو يأو هيبأل ِهئتْشأَو َنَجوَر كرتو تام لججَر

 نامهس :سدلا هئأل هتخأل ةينامت .ناكلا ِهئأو ه هيبأل :يتخأل ةئالق ةنال

 َرَمَع ةئالت ىلإ لومت ارَمَع يتئا نم اهلضأ

 هجوزف مأل هتخأو ىتأو هيل ةَئأؤ ةمأو ةمج كرتو تام لجر
 هيخأل ةئيس :فضنلا همأو هييل هتخأل نامهس :شذدُسلا همأل ثةَنالَت :م غْبلا

.رَشَع ةئالئ ىلإ لومت ،َرَمَع يتنا نم اهلضأ امهس :شذشلا :



)٦٩( 
 شع ةفخ ىنإ لوعي اه يق باب

  

 7 .: . ح .:

 هتجوزل 5وئأل هتخأو ىئأو هيبأل هيتخأو !ت
 تنام :ناللا هئأو هيبأل هيتخألو بنامهس :شئشلا همألو يهش ةتالت :عزلا م : ٠. ٤ < ارم س م

 ىلإ لوغتَو رشع تئا نم اهلضأ نامهشت :شدلا همأل هيخأل يفنأ
 د % ۔- َ

 اه
 اه 1 ح

 ام

ب
م
ا
 

` 5
 

 اه ؛

٠.٠ ك :
 

` 
ب٠

ا
 

 .: , ,.. ٠ ح . ِ ِ ۔ ۔. ِ ِ

 هَئخأؤ هيبأل هتخأو ىئأز هيبأل هتخأو هتدَجَو ةَنَجْؤز كرَتَو تاَم لُجَر
 , ً م صس . ً

 ئأؤ هيبأل هتخأل نامهس :شدذشلا هيذج أةَناََت :عبؤلا اهل ةَجَزلاَق أل

 هئأل تخأل .نيقلتلا ةلمكت امهس :شذشلا هييآل هتخألو شت :ثشنلا
 .رشع ةسمخ ىلإ لومتو َرشَع ينث نم اهلضأ نامهَس :سدلا % ..4۔ 1 ) }ة۔ آ .: ۔1 . . .1۔٠۔ :

 :غبؤلا ةجوَزلِلَف مأل هتخأو ،هيبآل هيتخأو شةئأو ةجوز كرتو تام لجر ء . ٤ 77 ۔۔ 2١ ٠2 ۔۔ ِ
 ىهنأ ةتنامئ ؛ناتلتلا بألي نيتخأللو امهس :شذشلا ملي هنأ الت

 .رق ةمف ىل لوغنو رقع يتلا زم اهلضأ ؛نامهس :شئشلا همأل يخأل
 رهنأ ةتالت :غبؤلا جؤزللق ءاهبتتباو 5اهنؤبأو ءاهَجؤَر تمرَتَ تتام ةرما

 نم اهلضأ يهش ينام :ناتللا اهيتَبالَو ىهشأ ةعَبزَأ :ناسلا نێوبألل . ؟ َ ر - ٤ 2۔.۔ .؟ . ٠ ۔۔اإ5۔
 ھ۔<۔ .42 ,: ل ْ . ِ .
.َرَشَع ةسمخ ىلإ لومتو رشَع ينل



 يجيسبلا رصتخم ٢٩٠

7 
 ءاهننا ةتباو اهتنباو ؤاهيبأ ابأ اهجو اهأ ؤاهَجوَز رتو ثام ةأرما

 :دشلا اهّدَجلَو 3نامهشس :شدلا اهئألو يهنن ل ة ؛غؤلا جؤزليق
 نينتلا هلمكت نامهس :شذُسلا اهينا ةننالو ؤس :ثفضّئلا اهيتبإلو نامهس
 .َرَّشَع ةسمخ ىلإ لوغتَو ،َرَشَع يتا نم اهلضأ



)٧٠( 
 زشَع ةقب ىنإ لوغ اه يف باب

  

 ٠ ٤ : : . ٠ : ه م سإ ّ

 فندَجَر ئأل هتخاو ،هماو هيبأل هيتخاو اةَتَجوَر رتو تام لَجَر

 :ناتُل هئأؤ هيبأل هنتخألؤ ة نات : غنزلا هتَجؤَرِلَو نامهس : :شدلا ء هِتدَجِلَف

 ةعبس ةعبس ىلإ لوعت رشَع يا نم م اهلضأ اةَعَب ةعبر :ُثْلَتلا همأل هتخأل هةينامن

 ً . ّ . ٥ . ٤

 هيجوَرلَف همأل يتخأو ءييبأل هيتخأو 5هتذجو 3هتجوَز كرتو تات لجر
 ةننامئ ناتللا هيبأل يتخأل نامهش :شدلا هيذَجلَو مهسأ هئات :غيل
 ىلإ لومت رشع يتا نم نم اهلضأ ىهشأ ةع ةَعَب ٌةَعَبَزَأ :تلقلا همال ., هنأ

 ّ % ۔۔..

.َكَل ترشَق اَم مهفاَق رشع ةعبَس



)٧١( 

 نيرشعو ة ةقزأ نم نوكب اَم يف
٥ 

 نيرشعو ةعبس تإ لون ي َ

  

  

 رهن هت هتالت ؛هرمَملا هيجَزِلَق ،هيتتناو ينوبأو 3ةتجوَز كرتو تام لججَر
 اهلضأ امهس رشع ةّئِس :ناللا نيتتناللؤ "مهن 4 تِنامَت :ناسذشلا هنوبلو

 .ةيرشع ة ةعْبَس ىلإ لوُعَتَو نيرش ةَعَبزَأ نم

 هتنباو ،هيبأ ابأ اذججَو .تاذَج تالت .تاج عبزأ كَرَتَو تاق لجر

 :شذُسلا دَجْلِلَو ،ةَعبزَأ :سدُّسلا تاذجْللَو 9ةئالت نلا تاجؤزليلَق نئا ةناو
 لمكت يهنأ َعَ ةَعَبزَأ :دسلا ننالا ةتنالو ،َرَشَع نينثا :ثفضنلا هيتنالو عبزأ

 .نيرشعو ةعبس ىنإ لوغَتَو ،نيِرْشِعَو و ةعبرأ نم نم اهلضأ ؛نێنَكلُتلا

 ننا ننا ةئناَو نبا ةنباو في غأ ةتذَجَو هاو .ه تجور كرتو تام لُجَر
 هتدَجِلَو يهن هع َعَبزَأ شسذُشلا هيبأل ى يهنأ هت ةنال :رمتلا ةَجوَرلِلَق ،اهنم لقأ

 نا ةنال ءامهس رَشَع انثا :ثضّلا نتالا ةنبال . رهنأ ةَعَبرَأ سدسلا ه هيبأ أ

 نوغت نيرشعو ةمعبزأ نم اهئضأ .نيقلتلا ةلمكت ةعبزأ :شذشلا لقألا ننالا

 .نيِرْشِعَو ٍةَعبَس ىلإ

٠ 

.د نم حيجضلاو .مهنأ ةنامَت ثكا هنبألو "ج "ب يف )١(



 )٧١( ر نيرشجيؤ ٍةئبزأ نم نوكي ام يف ٢٩٢

 هئابأو .اذج عبزأو ؛ننا تاتب َتائَو ءتتباو كهتَجوَز كرَتَو تام لججَر
 ةقبزأ :سذشلا بأللو ]ةعبزأ :دشلا تاذجللَو أةئالت :نمتلا هيجوز
 اهلضأ نينتلا ةلمكت ةعبزأ شذشلا نبالا تاتبلَو ،َرَشَع نيتا فضئلا ةتنالل

 .ل ثرت ام مهاف َنيرْشعَو ةعبس ىإ لومت نيرش ةعبرأ ن

 نم ةضأ ناك امْلُك لوضألا ةئاملا هذه نم لوغَت يتلا لوضألا نأ مَلغاَو

 لومت ام ىضفأ وهو ةرَمَع ىلإو ةعست ىق ةينات ىلإو ٍةَعْبَس ىلإ لوعت ةئِس
 وي وو زَمَع يتا نم ناك ام يناملا ألا .نلعت مل امئْزَو ةتسلا هيإ

 امبرو 6رَمَع اتئالا هلإ لوي ام ىضفأ وُهَو رَمَع ةسمحم ىلإو رَشَع ةئالت ىلإ
 ةعبس ىلإ لوعي وهو نيرشعو ةعبرأ نم ناك ام ثيائلا ضألاو {

 .'"[لؤغلا بارأ نم كل ترق ام مهفاَق] لعَت مل امبرو .نيرشو

 .طقق ،د ؛يف ث ةدايزلا هذه )١(



  

  

 اهتوخإ ،اهتأؤ اهيبأل اهتوخإو ءاهشأو اهجور ثقرَتَو تتام ةأرما يهو
 :مهس :شدلا اهمألو .ةنس نم اهلضأ هذَهَو 5ةئال :ثضنلا اهجوزف :

 مألاو دبألا نم ةوخإلاو ،ةَضيرَقلا تَلَمَك ؛نامهش :ثتلا اهمأل اهتوغ
 "ولع ء مالا د بآلا نم ةوخإلا غجزيق ئيش رلاملا ني ني ني ملو ةبصع مهف
 وَس مهتيب ثثلا مهل نوكي مأل ةوخإ هنآل .مهيل يف مألا نم ةوخإلا

 اهتوخإق 5ءاسن الاجر اهمأل اهتوخإ ،اهشأو ءاهجؤز ثمرتَو ثام ةرغا
 ئهت ؛شئشلا اهمألو شةئالت .ثضتلا اهجؤزيف .ءاسن الاجر اهثأو اهيبأل
 غجزيق ايش مألا بآلا ني ةوخألل قبي متو نامهس :ثْلا اهمأل اهتوخإلو

 مهتنت هتوميفيف .مهل يف مألا نم ةوخإلا ىتع مألا بألا نم ةوخإلا
 .ىقنأ ىلع رَكَد هيف لضفي ال 5ءاوس

 اتغأو نيؤخأو مأل اتغأو نيوخأ ،اهشأو اهجوز ٹقرتَو تتا ةأرما
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 تخألاو نێوَخَلِلَو .مهَس :سدلا ملي .ةثالث :؛ثفضصّنلا جوؤزليق 5 7 بأل

.د نم خيجضنئلاؤ .«ىلإ» :ج ‘ب يف ( ١(



 ٢٩٥ . ةئَرَتشُملا يف باب ()

 - ؟رف

 الف مألاو بألا نم ثخألاو ناولا اهيف مهكرشُي نامهس :ثلثلا ألا نم
 قفاو ,زنام مهيديأ يف امو ،ةئِس مُهدََعَ مهُدَدَع مك زظناق 3مهَنيَب ميقن
 يف هبرضا ة ةئالَت ؤُهَو مهددع تفضن شف .فاضنإلاي مهَدَدَع مهيديأ يف اَم

 نأ تذرأ اذإف ةضيرقلا حيم ةنم رَمَع ةينامت يلَذَق ءةّئس ىهو ةَضيرَقْلا لضأ

 هل ناك ام لكف ةس يهو ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاق ةبيصت رحاو لك يطغ

 ثضْنلا جؤزللف .ةنال هو ،ةَضيِرَقْلا هيف ثترض اميف ةنرضاق اهنم يش
 ةئِس رم دحاو شدشلا ملي ة ةعشت لق ٍةَناَلَت يف ةبورضم ةئالَت وهو

 يف ابورضم نانلا لا ا ل نم ةوخإلل .ة ةئالَت كلذف ٍةَئاَلَت يف بورضم

 نون زوت زا بأل تخ ثخأؤ ن ناوعأو أل تخأ ناوخا مُهَو .ةتس لذ ةنال
 ات مهناف مهس مهنم رجاو لكل مهددع ىلع ةوخإلا نيب هلا ه

 .0‘[ةللا عاش نإ ةربدتؤ] ك

 .د ؛نم ةدايز )١(



(٧٣( 

 بزّضلاَو ةتزَوْلا نيب ةمقنلا يف باب

  

 يهن ة ةئِس نم اهلضأ .تاتب عب ةزأو نينت ةعبرأ 5تأ كرتو تام لجَر

 ظح لثم ركذلل ثابلا .لا نت ترهش ؛ ةسفحح ىقبت عهَس :شدلا ملي
 ا ينامَت مهل نوُكَت ٌةَعَبزَأ روكذلا نيبلا نأل رع اث اتا مهو نيتنا

 ةَضيرَقْلا لضأ يف َرَشَع يتثالا برضاق ًَرَع يتثا كلذف عبزأ نهل تاتب

 نم دجاو لك يطغت نأ تذزأ اًذإَق ںامهس نونس اتا كلَذَق ةس يهو

 ؤهؤ مهَس ةنسلا نم مألل ة ةئِس يهو ،ةَضيِرَقْلا لضأ ىلإ غجزاق كبيصت ةَّئَرَولا
 نيننللو َرَشَع انا كلَذَق .ةضيرقلا هيف تترض اميف بوزضَم حاو سسدشلا

 اذإَق اَتوُمِس كلذف }َرَشَع اتثا وهو ةَضيِرَقْلا هيف ثرض اميف ةبورضم ةس
 ؤُهَو ةضيرفلا لصا ىلإ عجراف ءةنبا لكل مكو نبا لكل مك ملعت نأ تدرأ

 ةنراَجْلا بيصن وهف مهسأ ةسفحع ىف .امهس اهس مألا طغأق .ةي

 كلد مهفاق ةرمع وهو كِلَد ثفغض مالْعْلَو

 ألل :ةس نم اهلصأ إتاتب تالو "نينت ةالو هفثأ كرتو تام لُجَر
 3 أ رهشأ ةتشي َعسِت مُهَو تاتبلا نيلا نيب ةسمَع ىقبت مهس :شدلا

ةَعَب ةعبرأ َكِلَذَق نس َيِهَو ،ةَضيِرَقلا ي عشت يهو مهمهنأ د َدَذَع برضاق مهنيب



 ٩٧ . بزشلاو ةنرلا نيب ةمشتلا يف باب ()

 7 ٨
 لضأ ىلإ غجزاق هبيصت دجاو لك ئلمت نأ تدز اَدَِق امهس وشف

 هيف تنرض اميف ابورضم ءامس ؛شذدشلا اهنم مألا طق .ةتس ئه ةضيرقلا
 ةبوزضم ةئس نم ةسم[خ تانبلاو نينللَو ةعشت كلذف ةعست وهو ةضيرقلا
 نكلو نبا لكل ىقني مك ملعت نأ ذو اًذإَق َتومبزَأو ةسمحح تيد ةَعسِت .
 تيلد اق .نينتلا بيصت مك ظناَق ة ةتس ئه ةَض ةَضيِرَقْلا لضأ ىلإ غجزاق هنب ةث

 .ةسفع ةيِراَجلِلَو ةَرَمَع مالل .تيد ث فغِض رالتلذ ةي ٍةَيراَج ُ

 7 نم حاو :دسلا مايق تاتب عبزأؤ ،نيِنِت ةسفن همأ كر

-
:
 

` 

 ةسمخ مهنيو رشع ةعبر مهماهس َُدَعَو .تاتبلاو نينبلا نيب ةسمخ

 اغذذغو ةني يهو ةضيرقلا لضأ يف مهماهي ةدع براق مهتيب ميقتب ال
 ةرق .'"اذه نم فأ نم حصت ال امهس ةوئامَنَو ةعبزأ كيذ رع ةقنز
 اهني مألل .ةئيس يهو اةَضيِرقْلا لضأ ىلإ غجزاق ةبسصنألا يليخت نأ تذرأ

 َكِلَذَف ارشع ةعبزأ وهو ضيرقلا هيف ثبرض اميف بورضم مهس شدشلا

 تيت ملع نأ تدز اذإف رشع ةعبرأ يف امهس تنرَض تلل رشع ةقزأ

 تيت يتلا ةسمخلا وهو ةضيرقلا نم مهبيصت ىلإ غجزاق أةئنا لكو ؛ننا لك
 ثفغض ماعلل ةيراج لكل كيلَذَق ،ةسمَع ةي يراج لكل طغأَف ألا سدس دغب

 .مهنأ ةرَشَع َوُهَو كيذ

 ةينامث نم اهلضأ تاتب م عتزأ ،نيِنَب ةعَبزَأَو ةتجوز كَرَتَو تام لجر

 مهو تانبلاو نينبلا نيب ةعبس ىقبي كذحاو :مملا ةجؤَزللَق ،اممت اهيف نأل

 ٣ يف رشع الا يهو واه ةَدَع برضاَق مهتي مسقن ال ءامهس زنع
 ءامهس نمتلا ةجوزلا طغأق ءامهس نوعو ةئس كلذف ؤةينامَت يهو ،ةضيرقلا

 .د نم ثبنغل او .ا دَه نم قأ حت ال ؛ ب يف (١)



 7 ش يجيسبلارصتخم ٥

 طغأَف ءةيناَمَت يهو ٍةَض ةَضيِرَقْلا لضأ ىلإ غججزاق ة ةبينألا يطغت نأ تذرأ نق

 رشع انثا يهو هيرقلا هيف تترض اميف انوزضت ءامهَس نمثلا اهنم ةجوزلا

 : تذزأ نإف ،تاتبلا نينبلا نيب دوُئاَمَتَو ةعبزَأ ىقبي رشع اا كلذف

 3تانبلاو نينبلا بيصت ىتإ غجزاف تنب لكل مكو ننا لكل غقي مك تورغت

 ‘َكِلَد ثفغيض هل ماَلْعْلاَو ةيراجلا ايناف ةتبس ةعبس اهنم مهبيصن ةزاَمَت يهو

 مهاف اتف رشع ةعبرأ وهو

 جؤزلل ةعبرأ نم اهلضأ ،نيتتناو "نينت ةئاَئَو اهجوز كر تقاق ةأرما
 ؛مُهَنْنَب مييقت الهش ةَتناَمَق مُمَو تانبلاو نينبلا نيب ةئالَت ىقبت مهس : :عزلا

 ناا يلق ءةينامَت مُهُدَدَعَو ةبز يهو ةَضيرَقْلا يف ذ غهماهي دَدَع برضاَق

 لضأ ىلإ غجزاق ،ةبيصت رحاو لك يطغ نأ تذر نإف ءامهس ّنوثاَلَئَو

 هيف يف ثترش اميِف ابوؤضَم ادحاو :علا اهنم جوزلا طغأق ةعبرأ يهو ةضيرقلا

 بيصن وهو ةينامث كيلَذَق ةينامث يف بوزضَم داوق ،ةناَمَت يهو ةضيرقلا
 7 توزشو ةعَبزَأ كيلَذَق ةينامث يف ةبوزضم ةئالت تاتبلا رينبللؤ .جزلا

 ةعبزأ يهو ةضيرقلا لضأ ىتإ غجزاق ةت ةتنا نبا لكل ىقنت مك مَلْغَ نأ تذرأ

 فغىض مالغ نكلو ةيراج لك وهف كةئالَت اهنم مه ناَكَو ؟اهنم مهَل مك ظف

 .كَل زد ام مهناف .ةئيس وهو .كي

 اهلضأ ،تاتب تالتَو .نينب ةئالَتَو 5اهنوبأو اهجور ثمرَتَو ثام ةأرما

 ننؤبأللؤ ةنال :غ غئؤلا جؤزليل نيتسو اعْبز اهيِف نأل ارشع نيتنا نم

  

 ه نم ثبنفلاو .باصنألا :د يفو ،ثابصنألا :ج ؤب يف )١(

 ةيراَجْلِلَو .ناَمهَس لججؤلل امهس ّوئاَمتَو ةَعَبزَأ مه مهتيب غيفاف» ! ةدايزلا ه هذه ثَدَرَو :د ين (٢)

 منا ءامهَس َرشَع ةَعَبزَأ تيهو تيلد تفغِض رشع ةقزأ اللو 6 ةنبت ٍةيراَجْلل نكي .مهس

 .نتملا يف ف اهنبأ مل تيي ؛حييضؤل ج فاق ج ؤ‘ب يف امو ةيجيضؤئ ةدايز يهو «كِلَد



 ٢٩٨ . بزشملاو ٍةََرَولا نيب ةشقلا يف باب ()

 _- ٦ہرف
 مهنيب مبقني ال عشت ةغل مهو د تاتبلا نينبلا نيب ةسمخ ىقت ةعبرأ :ناسلا

 انا يمهو ةض ةضيرقلا لضأ يف ةعست مهو ‘'[تاّتبلاو] نينبلا ماهس َدَدَع برضا

 ىلإ زاف ةيصن دجاو لك ىطغ نأ تذرأ نإف ةيناتو ةئام كيلذَق ارشع

 ةعشت يف ةبوزضت ةئال :عبؤلا اهنم جؤزلل رمع اتا يهو .ةضيرقلا لضأ
 . رجاو لكل ننؤبأليؤ ،جؤزلا بيصن وهو نوؤشو ةعبس كلذف

 رجاو لكل ،َرَشَع ةينامَت كلذف ءةعشت يف نابوزضتم ،نامهَس :شدلا

 ةتس يف ةنوزضتم رع تلا نم رهشأ ةَسمَع تاتبلا نييينيو رق ةيام
 رظناف يتناو نبا لكل ىقني مك مَلْعَت نأ تذرأ ادف اتوممزَآو ةسم;ع تيذف

 نيب ةسفع ةضيرقلا لضأ نم مهبيِصنو وه مك ءةضيرقلا لضأ ن مهتيص
 مالئللو .ةسفع ةيراج لك ىإ غقذاق امهس رَقَع نتثا نم تاتبلا نينبلا
 .مهناف 9ةَرَمَع يهو كيَد ثفغيض

ِ 

 رع نلا ني ةضيرقلا لضاف نباو ةنباو اهينوبأو اهجور تقرَت نإف

 ننالا نيت مهشأ ةسمَح ىقبت ةعبرأ :ناسلا نيێؤبآللو ؤةَنالَت :غ غبؤلا جوزلل

 ةضيرقلا لضأ يف اةئالئ يهو مهماهس ةدع برضاق امهنيب يقني ال قتبالاو
 نيذلا ُدَذَع ادبأ برضت امنإَو ،امهَس َوُئاَلَتَو ةئِس تكيلَذَق ارشع اا يهو

 مهيف برضت الف مهماهم ثُحَص نيذلا امأو ةضيرقلا لضأ يف مهَِلَع َرَسَكْنا

 ىلإ غجزاف ؤةبيصت دجا لك يلغت نأ تذرأ نق .َكلَد مهاف ءادبأ ةس ةضيرقلا

 اميف ةبورضم ثةئالئ :عزلا اهنم جؤزلا طغأق رع اا يهو ةضيرقلا لضأ

 َرَشَع تا نم نامهس بأللو .ةعست يذَق ةئالت يهو ةَضيِرَقْلا هيف تبرض

 ةسفخ ةئبالا نناللو ،َكلَذ لم اضيآ مأليو ؤةئس تيلف ةتالت يف نابورضت
 ك مَلغَت نأ تذزأ نإف ارشع ةسمخ كلذف ةئالَت يف ةبوؤضم ،َرَشَع يتلا نب

 .اهتابثإ يضتقت ماقمْلاَ خملا عيمج ج م ةطقاس )١(



 يويسبلارصتخم ..

 ثبي وهَف ةَسمَع يه ةضيرقلا لضأ نم امهيِصت رظناف ةتبالاو نالل
 .ًةَرَشَع وهو كلَد ثفغِض ماَلْعللَو .ةيراَجْلا

 .نيرشع ٍةَعَبزَأ م نم اهنضأ نباو ائباو ،هَي هيبأو ةَنَجوَر ًكرَتَو تام لجر

 ةننامت زناتسذشلا نێوبأليؤ ةئالئ مملا ةَجْوَرلِلق !نێتُدشس انمث اهيف نل
. 
 برضا رهسأ أت ةئالت امهو ةنبالاو نبالا نت مسقني ال الت ىقبت ٠. ۔ َرَشَع ه ةتالت .

 .امهس نوعبسو نائئا كلذف تورشعق ةعَبزَأ يهو ةَضي ةَضيرَقْلا لضأ يف هئال

 ةعبرأ يهو ةيرقل لضأ ىلإ غجزاق كبيصت دجاو لك يطغت نأ تذر اق

 عشت كيف ،ٍةَاَلَت يف ةبورضم ةنال تلا ةج ةَجؤَزلِلَف امهس نورشعو

 امهس نورْشِعَو ةَعَبزَأ تيَذَق ةتالت ي ةبورَضَم ةنزاَمَت ناتذشلا نێؤبأللؤ

 ًةوئالَئَو ةعست كيلَذَق ،ِةَاَلَت يف ةبوؤضَم ءامهشس رشع ةئالت ةنبالا نناليؤ

 ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاف ،ننالا ةئبالا بيصت مك مَلْعَ نأ تذر اًدإَق ںامهَس

 ةيراجلا بيصت وهَق امهس رع ةئالت وُهَو هو اهيخأ بيصن اهبيصت نم

 .امهس نورشعو ةنس ؤُهَو كلد فغض مالغلل

 ج نم ثبثمل غملا .«ةنباللو» :د يفو ."ةنبالا نناللؤ» :ب يف )١)



(٧٤( 

 راصتخالا يف تاب

  

 اهيف نأل عز نم اهلضأ .نێتَناَو ،نيَنئاَو اَهَجوَر تقَرَتَو تتام ةأرما

 مهماهس ددعو !نينالا نينالا ن ريب ةتالت ىقبت .مهم ؛ غؤلا جؤزليل كاب
 قاو امف مهيديأ أ يف امَو مهددع ىلإ زظلاق .مهنيب مييقنت ني ال ك ابج ةتس

 ةضيرقلا لضأ يف نرضاو مهددع نم ذُحَف .نيش نم مهيديأ ام مُهُدَدَع

 فاو هةئال مهبيصن ه ىتئأللؤ نامهَس ركذلل نل 5ةئِس مهيهشأ ُدَدَعَو

 تل هيدن يف املو الث رفياهمل نأل .تاقئألاي يآ يف ام مُهُدَدَع

 و يف نئَمهَس برضا نامهَس اهلُئَو :7 مُهُدَدَعَو .. ثلث ذف

 نتنا يف اوزضت ءامهس اهنم جوزلا ل طغأف ةينامت تيلف ةعبرأ وهو ةض ةضيرقلا

 نئَمَهَس نيمهس مالغ نكي نيتتنالاو نيتنالا ني ب مهش ه ةنس ىقبت ايه كلذ

 .مهْفاَق .مهس ةيراج لكلو

 جوزلل {ةعبزَأ نم اهلضأ تاتب تالت .نين ةئائَ اهَجوَر تكرت إ
 يقني ال يهن ؛ ةَعشێ مهو تاتبلا نينبلا نيب ةتالت ىقبت مهس ؛غئؤلا

 هلا ءاش نإ هذجت نإَق ىقبي امم مهيدنأ يف ت مهددع ىلإ زظناَق ا .ملع

 فئالئ ةعستلا تت ذخف 5ائلُن ةعسلل ثالث ةنالَئلل نل ثاتئألاب نئي

,



 يويسبلا رصتخم ٢٠٢

 7 ٦
 يلغت نأ تذرأ نإَق ،رَمَع اتثا يق ةعَبزأ يهو ةضيرقلا لضأ يف هبرض

 :غئؤلا اهنم جؤزليل ءةمعبزأ يهو ةضيرقلا لضأ ىإ غجزاق اهبيصت .
 ةبورضم ةئالَت تانبلاو نينتلل ثالث يذَق ةَناَلَت يف بورضَم دحاو مهس

 .عهَس ٍةَيِراَج كلو نامهَس الغ كل ؛مَهَنيت ميقن عشت َكِلَذَق .ةتالت يف

ّ 

 جلي قتبزأ نم اهلضأ ،تاتت عب عبرأو ،نينت ةعبزأو ءاهجو تكرت نق
 ىهشأ هت هَئاَلَت يهو .تاتبلاو نينبلا َنِيَ ب يهش ه ةئالَت ىقبي اذحاو مهس : غعْبلا

 دع ثلث ذف .ثالئألاب مهيديأ يف ام مُهُدَدَع َققاَوَو امهس َرَشَع اتنا مُهَو

 نإَق ءامهَس َرَمَع ةئيس كلذف ةعبرأ يفف ةبأ برضاق ةعبزأ وهو مهماهس

 طغأق ،ةَعَبزَأ يمو ةضيرقلا لضأ ىإ غجزاق .جؤزليل مك ملت نأ تذرأ

 نيب ءامهَس رشع انثا ىقت ءةعبزأ كلذف ةعبرا يف نوت ءامهَس اهنم جوزلا

 ةراج لكلو ؛نامهس ه مدل نكل مهتيب ميقن رَقَع اتفا مهو تانبلاو نينبلا
 .مهس

 ملل .ةس نم ةضيرقلا ,نيتنا ,نيت ةتنزآو انأ كوت تاع نج
 ال رهش ٌةَرَشَع مهو ابلا نينتلا نيب ةسفحع ىقبَيَو دا م مهس شسذشلا

 .سامخألاب مُهُدَدَع قف قفاو ًةسف;َح ؤُهَو مهيديأ يف ام زظناق .مهتي ميقنت

 مهددع سمخ ذُخَف ،شسممُخ مهيديأ يف املو سُمُح مهدَدَعِلَف ،ةَرْمَع مُهُدَدَعَو

 نك يطغ نأ تذرأ نإف ءامهس رمع اتثا كلذف ةئِس يف ةنرضاق نيمهس
 :زسئشلا مألا طغأق ةئيس يهو ،ةَضيرقْلا لضأ ىلإ غجزاق ةتيص دجاو
 يف ةبورضم ةسمحع تاتبلا نينبلل إنانا كلَذَق نتنا يف نوزم امهس

 .مُهَنِيَت مش هف ةرَشَع َكِلَذَق ؛نێتثا

 ملي 7 نم اهلضا تاتب شسغفختو ،َنيِنَب ةسمخو مأ كرَتَو تام لُجَر

 مسقني ال َرَشَع ةسمحت مُهَو ٥تاتبلا نينبلا نيب ةسمخ ! ذا :شذدُسلا



 )٨١( راضخلا يف تان ٢ .
 يرف 7

 ذَئالت مهددع زخ زسم ذُخْف .شسُمُخ مهندنأ يف اَمِلَو ى شسُمخ مهدَدَعِلَ .مهنيب

 بوزضم ؛ةن نم ذا زسئشلا ملل رمع رَّشَع ةيام كلذف ةئيس يف ةنرضا

 )١( ه ه ه

 ةسمخ مهو ، .تاتبلا نينبلا نت ب رشع ةسممع ىقبت الت تيف قَئالَت يف

 .هش ةراج يو نامهت مالغ نكل مهتنب يقني ؤامهَس رع

 ةئم نم ةضيرقلا لضأ تاتب رْشَعَو نينب َرَشَعَو همأ كرتو تام لجو
 كمهس نوال مهو ؛تاتبلاو نينبلا نيت ةسمع ىقبت عه :شدلا مألل
 مييد يف املو سسمحح مهددع ي سامخألاي هيدي ي ام مُهُدََع يف قاو

 وه ةضيرقلا لضأ يف ةنرضاَق ةئِس وُهَو مهماهس ددع سمح ذُخَف اشم

 لضأ ىنإ غجزا مألا بيصت يطغ نأ تذرأ نإف ،توئالَتَو ةئيس يق شةئي

 ةئيب كلذف ئس يف ابوزضم ،امهس اهنم مألا طغأق ةي هو جب
 .مهَس ةيراَج لكلو نامهس راغ لكل ،امهَس وتات ىقني ةب

 مألل ئس ني اهأ تانب عشت نين ةرََعَو كمأ كرتو تام لجر
 ال ،امهَس نورشع ةع مهو ، تانبلاو نينا نيب ةسمحع ىقبت .مهس شذئلا

 نورشع عشت مهو مهددع ا برضا .يشي ي مُهَدََع قفاوي الو .مهنيب ميقن

 نم حصن ال ءامهس نوعبسو ةعبرأو ةئام كيَذَق ةتس يهو ةضيرقلا لضأ يف
 ةضيرقلا لضأ ىإ غجزا 5اهبيىيت مت مألا يطغت نأ تذزأ نإؤق ،اذَه ني لقأ

 كامهس نورشعو ةعست كلذف ،نيرْشعَو ةعست يف بورضم مهَس اَهَل ،ةئِس وهو

 مَكَو ؛نئا لكل غ مقي ر مك ملع نأ تذر نق ءامهَس نوب رزَأَو ة 7 ةئام ىئب

 بيصن زه شةسفَح وهو ةنفيرقل لضأ ني مهبيصت ىنإ زظناق إةننا لكل غقن
 .ل رش ام مهناف اَُرَمَع كلد فغِض ماَلُعْللَو ،ةيراَج ز

 .د نم لامكإلا .جب نم ةطقاس )١)



 يويسبلا رصتخم - ٢٣٠٤

 ؟يرك
 قتِناَمت ئ نم اهلضأ .ت ي ; عبش ثنيِنب ةَعبتصَو َنَجوَز رتو تاَم لججَر

 ح

 ال "نوؤشِعَو ذاو مُهَو .تالاو َنيِنبْلا نيب ةَعْبَس ىقبت ذج او :رمتلا ةَج ةَجولِل

 يف امَو اعبس مهدَدَعِل نل .عابشألاي مهيديأ يف ام مُهُدَدَع َقَقاَوَو ؛ممههنَْ ميقن

 ةتنامَت َيهَو ةَضيرَقْلا لضأ يف ةبرض رضا ةنال مهددع عبش ذُحَف اعبس مهيديأ

 اهل مك زظئاق ،اهبيِصَن ةجولا يطع نأ تذرأ نإَق ءامهس ووش ةعبرأ كلذف

 ذجاو ىقني ةتالت كيذ .ةنال يف بورضم مهس ؤُهَو ةضيَِقْلا لضأ يف
 ت ةيراج لكلو نامهس مالغ لُكِل مهنب ميقني امهس نوؤش

 نم اهلضأ ،ةنبا رشع عبرأ .اننا رشع ة ةعبرأو هتَجْوَر كرتو تام ْلُجَر

 نانثا م مُهَو .تاتبلاو نيتلا ننب ةَعبَص ىقبت مهت :رمتلا ةجوزلل ينام

 ةنيم وهو .هماهس عبش ذُحَف عبَس مهيديأ يف امو عنس مهَل ؤامهَس نوبأ

 ةجوزلل امهس نوعبرأو ةينات كلذف .ةتناَمَت يهو ةضيرقلا لضأ يف ةنرضاف
 نوو نانثا ىقبت ةتس كلذف ةئس يف بورض ةينامث نم :مهس رلا
 يذ مهفاق إعهَس ةيراج لكلو بنامهس مالغ لكل مهددع ىلع امهس

 نم اهلضأ تاوخأ عنس ةوخإ ةعبت 5نَجؤزَو كنأ ك رتو تام لُجَر

 رهنأ ةَعنَس ةَعبَس ىقبت ءنامهشس :شذشلا ملي 5ةئال الت :غبؤلا ةجوزلل رشع نينثا

 يدنأ يف ؤ عبس مه ءاممهَس َنورشعَو حاو مُهَو .تاوخألاو ةو ألا نيت

 نوُئاَلَتَو ةنس كيذ َرَشَع تن يِ ةنرضاق ةنال َوُهَو مهددع عبس 5 مس

 كيذَق ٍةَئاَلت يف ةبوؤضَم ارمع نتئا نم يهنأ الت :عئؤلا ةجوزلل ءامهَس
 نورشعو دحاو ىقني ةتس كلذف ِةَتاَلَت يف نابوزضم امهس مأللو ةعست
 .نيينألا ظح نم ركذلل ءامهس ةوزشعو ذاو "مهو .تاوخألاو ةوخإلل
 .مهَس ىتئأليؤ نامهَس ركذلل

 .د نم لامكلاو ج "ب ني ةطقاس )١(



 ٢٠٥ .... راصتخالا ي باب (٢ا)

 - ؟نم
 ةنبا ةرشع تالو رع ةئالئو ن ,ينباو كَنَجؤَز ةرَتَو تام لجر

 ننؤبأللؤ ةنال : ة ةجؤؤلل اًئئَو نيس اهيف نأل نورشعو ةعبزأ اهلضأ

 نيب اامهَس رشع ةَئالَت ىقبت ةينامَت كلذ عب زا : :شدلا امهنم راو لك

 ءامهَس رَشَع ةنال تاتبللَ نيرشع ةنس نينبلل نل كامهَس نيثالتَو ةَعشن و ةَعشت

 ءزج ذخف كذجاؤ زجم رشع ةئالَت لك نم ،ِءاَرجَلاي مهدَدَع بيصت ةفا

 ةعبزأ يف ةئالئ برضا ةئالئ كيَذَف كذحاو َرَمَع ةئالت لك نم ،نيثالئَ ةعشت
 .نيرشع ةعبرأ نم ةقئال : :رمتلا ةَج ةَجْوَولِلَق توعِبَسَو ناتئا تلق نيرشو

 كلذف ةنال يف ةبورضم ةيِاَمَت زنێؤباليو ةَعشت َتِلَذَق ٍةَتاَلَت ي ةبورضم

 َرَشَع ةئالئ تانبلاو ينبلو امهس َرََع انثا دحاو لكل اتورشعَو ةعبرأ

 لجز نكل مهتيب ةميقنش ،نوثاَلَئَو ةعست كلذف أت ر يف ةبورضم ،امهَس

 .عهَس ةَيراَج لُكِلَو ؛نامهس

 اهلضأ اةئبا ةرشع عبس ٧انبا رشع ةَعبَسَو هنأو 3ةتَجؤَز َلججَر ةرت نإف

 ىقبت ةعبرأ :سدلا مأللو شةئالئ :نمتلا ةجوزلل امهس نيرشعو ةعبرأ نم

 مُهذَدَع فاو ءامهَس نوشممَعَو دحا مُهَو .تاتبلاو نينبلا نيب رشع ةعبس

 اجا :اغزج ذخف زج اغزج رَضَع ةعبس لك نم .ازجألاي مهيديأ يف ام

 ومو ةةيرقلا لأ يف اتوؤنفم حاو ومع ةتس لك نم ةلق كنيب
 ةَعَب ٍةعَبزَأ م زا نم ةنال نمتلا ةجوزلل نوعبسو ناتئا كيلذَق نورشع ةع ةع ةعبرأ

 يف ةبوزضت ثةعبزأ :شذُسلا ألل ةعست كيَذَق ِةَئالَت يف ةبورضم نيرش

 ركذلل ثتانبلاو نينبلا نثب نوشمَعَو دحاو ىقبي رشع انثا كلذف ةا

 .عهَس ىقنأللؤ نامهس



)٧٥( 
 مهعيمج ىنع زشكناف ثب ثيراوفنا لضأ عمتَخ ةتجا اذإ ت

 تن قفصأ امك ديف لغت كنإف ضغب نود مجضغب ذ

 ىناعت هتا ءاش نإ
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 تنأ نيرشع اعبزأو .تاج ث 5تاجَز عز كرتو تام لجر
 : !, "٨ .؟ , 0.٤, ة ٠۔. ه . ٤
 اغب اَهيِف نآل ؛َرَشَع م .:: ينثا نم ةضيرفلا لضأ مل اًئخأ ةرشع تِسَو مأو بال

 تاذَجللَو .نهنيب ميك ال آ عبرأ نهو .ةث ات :م غنزلا تاَجؤلِل اشًسُشسَو

 .ناكلملا مألاو د بآةليل تاوخ .نهنيب هيب ب مسقني ال ت نهو 6نامهَس :شذُسلا

 ةع ٌةَعَبزَأ :تلكا مألل تاوخألل .نهنيب نهَتِنَب مييقت ال نووْشِعَو عز نُهَو ةينامَت

 ىلإ لوت َرَشَع يتنا نم ةضيرقلا لضأ . ,نهتي ميقت ال أ ،ةَرْشَع تس نهو

 قفاوي اَلَو .نهنيب مسقني ال عز نه .ةنالَت :م غبزلا تاججؤَرللَق رع ةَعْبَس

 تاذَج ثِس نُهَو نامهَس :ُسدُسلا تاذَجْلِلَو ئشب نهيديأ يف ام 7

 نهددَع تفضن ذُخَف ثثفضن نهيريأ يفو فضي هل يفاصضئألاب نهف :

 امهس ورشضعَ ةقب ةَعَب ٌةَعبَزَأ زا نُهَو ةناَمَت .ناعللا مألاو بألل تاغلل ا ال

 ةئالئق ؤةَئالَت نهدَدَع مكف انمث د هيدي يفو ،نمَث : نهف نامألاب نهم رهق

 نهو عبرأ :ثلُكلا ألا نم تاوخألل . تاجلا ثفضن ز ۔ ٍةَناَلَت نَع ر

 ؤ ذَُف .عب نهيديأ يف اَهَو عز نهل عا عاب زلاب ُنُهَدَذَع َقف َقْفاَوَو ةرشَع تس

 ةعبر برضا .عز تاجوزلا نل 7 زا نَع ئزجت ٌةَعَبرَأَق عأ نهدَدَع

 ئه ،اَهلؤَعي ةَضيرَقلا لضأ ىف َرَشَع ث ر َرَشَع انا َكيلَذَق ة ةنال يف

  



 )٢( تيراومتا نمأ عمتجا ادإ ي اب -: ٢٠٧

_- ٦ 

 يطغت نأ ثتازأ اذإف ،نهُتَضيِرَف حيصت اهنم ةعبزأو ناتئام كلذف رمع ةعبس

 ئش د اهي ل ناك نمق ،اهلؤمعب ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاق ،ةقَح ةدحاو ل

 ةع هئال : :غلا تاَجزلِل :نح زهت خ عف .يت نا يف ةنا ن

 ز : نهو ،امهَس نوُئاَلَئَو ةئِس كِلَذَق َرَشَع نوت ئَتْا يف ةبورْضَم رشع

 ٌةَعَبزَأ ت كلذف رشع رمع نت يف نابوؤضَم نامهَس رتانمللق ؛ يهش عشت ةعشِت ةدحاو

 رهشأ تنز ةعبرأ نهنم ةناو لكل تاج ثيس نُهَو ءامهس نورشعو

 ة كيذ رع يتا يف ةنوزضم ةينامَت :ناتللا مألاو بةلي تاوغأليؤ

 يهنأ ع ةعبزأ نهنم ةدحاو لكل اغأ نورشعو حب ةزَأ نهو ،امهَس نوش

 :وأو ة ةينامَن كلذف ارَمَع يا يف يف يوز ة عب 7 :ثُْتلا مألي تاوخألل
 .كل ثزَكَد ام مهاف ٌةَئاَلَت "رهن نهنم ةدحاو كل ةَرْشَع ثِس نهو



)٧٦( 
 جنبلا يف ابزلا يف باب

  

 عمجأ إهتئش يف "[ةقي] هلوشو ،وياتي يف ىلاعت ةللا همزح ذق ازلاؤ
 مَرَحَو عّيَمْلا هأ لاو :؛"ىتاعَتَو كرابت ةللا لاق هميرخت ىلع نوملسملا

 ىلإ ِهئَلَع هَلْجَأ وح هيَلَع ناك اد قَحْلا يف ى ةدايرلا وهو ٢٧٥[ :ةرقبلا] "4 ابرلا

 هللا لاق ذقَو ؤهلام ش ز الإ ةت زيو ؛اَرَح اَدَهَو ىَلَع ةقعضأو رخآ لجأ

 الو يوم ال مكيؤتآ شومن مضحتق رشبت نيو» ؛ىتاغتو كرابت
 ةدايرلا َوُهَو ابزلا ةلتق هللا لوسر مَوَحَو ٢٧٨. ٢٧٩[. ةرقبلا] "4 ترون

 كَمألا» :ذهتخغ ةلق تيد .لجأ ىنإ دجاو سنج ني ميبلا يف لضاَقلاَو

 .ثالثلا غنلا نم الطلا )١(
 انك اقحال اهلحَمَو .. مگيوتآ شومز مظحتق رثنت نيو» :ةيآلا ذم الؤآ ةزؤآ ِلضألا ت (٦٢)

 .ثالثلا خشلا نم يجنلا .يتايس س

 وقي اَمَك الإ دوُموُتَي ال ابرلا ولك تيزآآ» :ةلياق اهن ةزغلا ه روش (٣)
 ة اج نق أؤتلا ح َرَحَو حيسلا هأ آ َلَحََو اوب لا لتم ملا امنإ اولاق مهتأ قيد يملا نم ن

 . اتآ م ,س . . ۔۔ "
 .هك توذيح امي مه راتلا بلحص آ كيتأت د داع تمو ر ا لإ ٥ ُ راو َفَلَس ام .هلك نَهتنأك هوي , نت

 1 اوتا انم اماع كيدلا اهنآت » » :ةروشلا يف َرَو امَك ابزلا ريييخ د تايآ ش صنو ةرقبلا ةروش )٤)

 مكتن رثنت َذَق رشنت 7 ٹرلوُسَرَو رو قلأ آ ن نرَحي اندك ومنت مل مآ نت © نم ؤ مثنكنإ تا ن يبا اورَدَو

 2 م .م 2

.« ے ترش الو وُمهظَت رومأ شونر



 ٢٠٩ عنبلا ي ابزلا ي باب ()

 - ٦ہك

 رشنلاب رمتلاو ريمشلاب زيملا 6زئلاب ربلاو .ةضفلاب ةَصلاَو بهذلاب

 .'هىتزأ ذ ُذَقَق ةادزاو داو ْنَمَق .لنمب انيز ءاوتب ءاوس . .علمناب علو

 الم الإ لجأ ىلإ ضفني اهضغب ةمرَحُم سانجألا هذه نأ ىلع انلا َنقئا

 ادي ناك اذإ يد اتئاحضأ زاَجَق] بتب ادي تتاك ادإ اهيف اوملَتخاَ "

 ,دنب اذب اضيأ مهدنع زياج فزضلاو .مهريغ نم رَتفَكْلا كيذ زجي مو '"ذيپ

 ليذ زاجأ ئأ سابع نا نع مهتجح ،ريجأتي روُجَي الَو .دايزو لثمي الثيو
 نع ةلي هللا لوشز لأس ريز نب ةماسأ نأ '"رَبَحْلا تي يف نت بيب اي

 هن ًنوُملاَحُْلاَو بلؤألا يفل ريجأتي زوجي الَو !ريي ادي هزاجأف يذ

 نب ًةدابغ نع اذفن وقرؤلاب ه بألا عبنز فزصلا باب .ةاقاسملا باتك ؛ملشُم يف ةرخأ )١(

 )٤٤/٥ دهن يرذُحْلا ديش يبأ نغ اضيأ هجرخأو ٤١٤٥( : :مقر )٤٣/٥ ؤ تماشلا

 ات هجرخأ ب ؛تياضلا ن ةدابع نغ :اوش هيف يليغغلا ذآلا» هيف دازو ٤١٤٨( : :مقر

 هيف ف لضافتلا ةيهارك ليب الثب ةطنجلاب ةطئجلا نأ اج ام بات : :عوجلا باتيك يف يذمرتلا

 اعلطقنم غيبؤلاؤ ٢٨٩٦( :مقر )١٥٥/٧ عويبلا ه باتك يف ئنطْتَرادلاو ١٢٤٠(( :مقر )٥٤١/٣

 خاتيئالاو ابزلا يف باب : :عويبلا د ,باتك يف غيبزلا هجرخأو ٥٧٧( : :مقر )٢٢٩/١. ٢٣٠

 ةاذزاو ةاز نمف لثمب الثمؤ» هيف سيلو !ديب ذي» هرخآ يفو ،اهث سابع ننا نع نشفلاو
 .ريغو يراخبلا ذدذلئع ىزخأ م ٌعبِصَو تارطأ ثيدحللو ٥٤(. :مقر )٢٢٨/١ «ىتزآ ذ ذقف

 نمز لام هجرخأ ام اهي ؛نتشلاو حاحصلا باحضأ ذئع اضيأ ةريثك ىرخأ تارطؤ

 بقنلا مذلا اؤعيپت ال» :لاق ةه هللا لوشز نأ : :ّيرذُحْلا ديمس آ نع يراخبلا هقيرط

 اڵَو لنمب الثم الإ قرولاب قرولا اوغيبت الو ضغب ىّلَع اهضفت اوُغيث ئ الَو لغمي انم .الإ

 ىيخي نازر ۔ اطعلا ارظن) هزجاب اناق انش اهني اومييت الو .ضغت ىلع اهضفب ام
 ٢٠٦٨(. :مقر )٧٦١/٦ يراخبلا خيجض 4 ١٦٩٩ :مقر ٢٦/٢٢٦)۔ للا

 .ثالئلا خلا نم ثبثفلاو لضألا نم ةطقاس «ي ... ئلإ ..زاجأق» :هلوق نم ()

 تباخضأ نألل ؛ريب اذ ٹئاك اذإ عيو .لجؤم ناك اذإ دايزلا حصت ال يأ «دي اذي» ةلفو
 .زوهمجْلا هيلع ام فالخب اذَهَو ةئيسلا يف ابلا توزِصخَت

 (٣) .نأ ربخ تيلد يف نؤأت » ثاتئلا جتلا يف ....

 = لنمب ًالثي ماعطلا عب باب :ةافاسفلا باتك يف ملم هجرخأ اهز دنز نث ةماسأ ثيدح ()
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 سنج نم لضاقنلا اوزيجُي ملو ناسنجلا لتخا ا يدايزلا يف عيبلا اواَجأ
 ريجأتي زوجي الو يي اديو بدفئلاي زئاَج انياحضأ دنع يذو "لمي الم الإ

 ؛لاَكِي امي ناك ام نكف ،ةنوؤممْلاَو ةنيكملا فاتضألا ةنسلا يف يهنلا َءاَجَو

 نمب الثم الي لجأ ىتي الو .ريجأتي ةغنت زوجي ال انزو امي نزوي امو
 س اذهف .ناغيابتملا هيلع َققَئا اه ىلع ةدايزو لثمب الثم زاج دفني هعيبو

 تتبن امي ضرألا ِ تتبنأ ام نأ خآ لضأ .ليمو نوؤم لك ىلع لمتشي

 الثم الإ لجأ ىنإ الو ر ييناتپ وج : بيب ادي الإ هلئمب حاو زوجي ال
 تابن ي فاضأ ك ىَلَع ُلمَتْشَتَو .ضرأل - تتبن ام ىّلَع عق ًةَو يتلا نل ؛لثمب

 لاَكي اكي ام ك نأ زخآ ةجَوَو .كيذ ريغو رخذ و '_[هي] ث تاتقي امم ،‘ضزألا

 تخأ هجرخأو .هديب ادي ناك اميف ابر ال» :لاق هت للا لوشز نأ ٤١٧٤( :مقر )٥٠/٥ ه

 ةهج ني نَحيْشلا طزش ىّلَع خيجص ت داتسإ :طوؤتزألا بيعش لاق ٢١٧٩١( :مقر )٢٠٠/٥

 .3 سابع نبا يتخا ةمانأ ةناؤربَو .قاحشإ نب ىتخِت ةهج نب رلنُش طزش ىلعو نافع

 :اج :لاق ةكيلم يبأ نبا نع ٥٠٢٣( : :مقر )٣٩٧/١١ نابح نبا ةيار يف اهلو رمغ ننا ىلع

 هلإف :لاق ،ال :زمغ نا َلاقَف :لاق ؟ةماشأ م مهٹت لمه :لاقف هيلع ملسف رمغ نئا ىلإ سابع نبا

 ا ربَخْلا اَذَه ىئغَم» .متاخ وبأ لاق (ةئييَا ين الإ ابر ال) :لاق جح هللا لوشز ذأ يننذَح

 اذإق ءاير نوكي لض امهَنِنَبَو رَبَحْلا يف ةروكذملا ةئشلا نم اهينجب ثقيب اذإ ءايشألا

 ناق ةئيين كيد ناك اق بيب ادي ناك اذإ اناج تي ناك لضف اهنيبو اهباجأ ريم ريغب ثغيب

 .حيجض يدخ :طوؤنزألا بيعش لاق .ابر

 ه عرتلا باتك يراخبلا دنع انز مقز نن ديزو ربزاغ ن ءاربلا ثيدح نم زخآ دهاشت هلو

 بزاع ن ةازبلا ثلأس :لوقت لاهنملا يبآ نع ٥ .مقر )٧٢٦/٦ زبلا يف ةزاجتلا ات

 ةل هللا لوشَر اتلأسق هلت هللا ولوشز دهع ىلع ننزحات ائُك :الاقف "بفزضلا نَع و نب ديزو

 .(حئضت اق اسن ناك نإ سأب اق ريب ادي ناك ذإ) :لاقف رفزضلا نغ
 .ةجحلا وه ةماسأ ثيدح زبتغاؤ اد نم طاش هنب اذ :ىلإ ...نع مهنُجح د :هلزق نم

 .ثالثلا خشلا يف ةدايز )١(



 ٣١١ . عتبلا ي ابزلا يف باب ()
 - ؟ہرف

 لجأ ىلإ ضفني ضغب غيب زوجي ال ماملا نم ناك امي ماعطلا نم

 هبلغ افقلا ام ىلع ةدايزو ضغبي ةضغ ريي ادي زئاَجَو ،لمي الم اڵإ ةدايزو

 ريغو راَعَطَو ؛تاتفف ريغو تاتفمَو نوزوم ليم لك ىلَع لمتشي اهف

 .ةايزو لجأ ىلإ ؤوجَي ال '"[ق] ضزألا تابت ريَعَو ضرألا تابنو ماعط
 هلُك كلذ م عت ن زينانذلاو مهالا الإ قدايزلاب تلا هيف رِثاَج دقنلا

 نع ثرا ابج ذو نلع اَققئا ام ىلع ريخأتو ردقتب .زياج لجأ ىنإ اهب
 زيو ")

 الو .ديب اذَب َكِلَذ ر زوجت دقف ٦ ديب اذَي .نێريِمَتِي اريِعَب ىرَتش 7 ئ : خي ىبنلا

 .ثالثلا خضلا نم حيجضلاو ماعط ني ناك امب ماَعَط ني ناك ام ناه ِلضآلا يف )١(

 .ج ٠ب نم نامكلاو إ(د)ق لضألا ني ةطا )٦(
 )٢( لشلا حاتيئالا ابزلا يف بات :عوجلا رباتيك يف غيبزلا هَجَرَحَأ )٢٢٨/١ :مقر ٥٧١(.

 هنع مكنيهن ام الإ مثنش تنك اوييف ناسنجلا تتتخا ادإ لاق ةت يوبنلا نع سابع نئا نغ
 .تي اذي اذه نأ الإ نيدعب بغ عيب زاجأو نێريمتب ازيمت عاتبا هنأ لجن اضيأ هنعو

 تازاجنلا يف عويبلا باتك نضحلا نب دمحم ةاؤر _ اطؤملا يف كيام دنع ؤخآ ذاش هلو

 زناؤِتَحْلا ميب باب :مشلاو )٢٢١/٣ :مقر ٨٠١(( ههجز ةللا مرك ربياط ييأ نن يلغ نغ -

 :ةق نبئلا نغ تفنو .لجأ ىنإ نيتاشلاب ةالاو لجأ ىنإ ننزيمبلاي ريجبلا مێت نع ىقن هنآ

 .ةئييت ناؤيحلاي ناويحلا عێت نع ىهن

 ناؤيَحْلاب نازَيَحْلا عبت يف ةصخؤلا يف باب :عوجلا باتك دؤاد يبآ نع ديهاش هل )٦٢٥٦/٣

 :مقر ٣٣٥٩( عويبلا باتك ،ييطئراذلاو )٢٥٩/٧ :مق ٢٠٩٦( عوجنلاو باتك يف ميكاخلاز

 )!/٦٥ :مقر ٢٣٤٠( تذننن اشيج زهجي نأ هرمأ ةت هللا لوشز لأ ورمَع نن هللادبع نع

 اق .ةفصلا لبإ ىلإ ننزيمتلاب زيمتلا ذأ ناكف ةقدصلا ,رصاق يف ذخأي نأ هرمأف نبإلا

 ةفغض نكل .يبهذلا ةقئاؤو اهجرخي زحي ملو ملشش طزش ىلع خيجت ثيدح اذه مِكاَحلا

 ةياؤلا بصت يف ئيجليزلا هاكح امَك ناطقلا ننا )٤٧/٤( ةغضز ؛وداشإ بارطضا ربتسب

 .دؤاد ييأ نتش ىلع هقيِلَعَت يف كيذ ينابلألا

 :ةلخر وأ ةباجَت يف لضا امهنيب ناك اذإ ركيات مامإلا بهذم ؤمه نێريِملاب ريملا غيبؤ»

 ميازق ةايز هلثم لمجْلاب لمجاب سأب ال هنآ اندنع هيلع عمتجملا زهألا :اطؤملا يف لاق
 ممازئلاز رلتب اذي لتلاب غَجْلا ؛ميهارت ةدايزو هلثم لمجاب ,لمجلا شات الو نيب اذي .
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 ثيدحلا يف ءاَج ذو .لجأ ىإ ةدايزلا ي اتزلا نأ حص ذقَق .ريجأتب زوج
 ىلإ بَلَطَق .ائيش َرَي مَلَق َرَظَتَق ُهَدْنِع يذ نا ىرو .رفني اروج ىرعش ا هنأ

 نأ زوجيف اضّمتَو ضرَتقاَق .')ةارذغاو :لاقف داجلا ىلإ هرظن نا عيابلا

 كنر هيف َقَحْليَق ةدايز تلياته سي ةنمت ةنأل ؛و زيجألا هب ُصَخُي امم نوك
 .مل هللاو .ايش ايضأآلا وذَه ك يفو هيف اوُمَلَتخا , دقو ؤ‘ضزألا ي تبنت د مل امم وه

 ىلإ لَمَجْلاَو ادقن مارلا ؛مار ةدايزو هلم لمجاب ,لمجلا يف ىف ريخ الو :لاق لجأ ىلإ

 غاتني ذأ ساب الَو :كيام ناق ءاضأ كيد يف زيخ ال مهازذلاؤ جلا تزحأ نيق 9لجأ

 رغن نم تناك نإو "لبإلا ةشاع ني ةلومحلا ني ةزنألاب ز زنيجلا بيجنلا ريمنلا

 ةبشأ نإ ،اهئالبخا َنابق تفلتخا اذإ لجأ ىلإ دجاؤب نيتنا اهنم يرتشي نأ سأب الق ةدحاو

 لاق .لجأ ىلإ دجاؤب نێتثا اهنم ذخؤي الَق فيخت م ؤأ اهشانجأ ثقلتخاو اضغب اهضغب

 الو ٍةَباَجَ يف لضاقَت امهنيب سيل نێزيمبلاب زيل ذ{غؤُي نأ كلد ني ةرك ام ؤييفتؤ :يات

 أ أت ال بلجأ ىنإ رجاب نيتثا ةئم ىرتشي الف كل ثفصو ات ىلع اذه نام اذإف ةلخ

 :كيام لاق ؤةتَمَت تذقتنا اذإ ةنم هتيرتشا يزلا ريغ نم هينؤتشت نأ لبق اهنم تيرتشا ات م غيبت

 وناج كلذف نمت َدَقَنَو هالَحَو ه ةقصؤف ىمشش لج ىلإ ناؤيَحْلا نم نم ءيش يف تلَس : نَمَو

 مهتنب ز زێاججلا سانلا لمع ن نم يلد نزي ملو .ايلج اَقَضَو ام ىلع عاتملا عيابلل مزال هو

 رظنيو )٦٥٢/٢(. يثيللا ئيخي ةناؤر ۔ أطوملا) .انن وذ فأ هيلع نزي مل يزا

 ۔((٨١٢ص) عماجلا غش زبلا ردبغ ننال يفاكلا :اضيأ

 نير اذه هنن ا غ ةناغ نع (! »" مقر )٣٧/٦ ٣٧ اب باتي ةك يف علا ا هو

 يف تهتنا ر .ان ام انن . :ارذغا» كانا ةئاؤب يف ذرت م ه دعأ ل هل جري

 نحأو ٢. :مقر )٢٠/٦ لاحلا رمنلا زاوج باب :عرتلا باك 6ىزبكْلا نتفلا

 هححص .قاحشإ نا لجأ نم نضح ُُداتشإ :طوؤتزألا ناق ٢٦٣٥٥(. :مقر )٢٦٨/٦

 ٢٦٧٧(. :مقر )١٧٦/٦ ةحيحصلا ةلسلسلا يف نابلألا



(٧٧( 

 "زقنا عف يف اب

  

 لبنس يف ثحلا : :ررغلا غ ُهْيَبَو ‘َكِلَد ع يغلي ؛ ؛روُجَي ال هلك رَوَعْلا غيت ُعْيَبَو

 يفف يف كمشلاؤ] 6 ملع ال ةلجخاق '"قيلاوَجْلا يف ُتَحْلاَو '»فورظلا ,يف 77

 لبق ةاشلا يف محشلاو ٬ةاشلا عزض يف ُربَللاَو ،‘'ا[هِفَدَص يف ؤلؤللا .رخبلا

 عبمج غيب 6‘ثثنتال يتلا ثالوهْجَمْلاَو .رَرَْلا نم اذه لك .حبذت د ن

 6ببێقلاب مغ اذإ عتبلا ذ دوزم ْبْتَعْلا هيف يلا ثبو .ساق لك تاشوفملا

 بيغ هب تذح ىئع هب ْمَلْعَي ملو ؛يبَعلاي عئابلا ىلع يرتشملا ةذزَي مل ذإق]

 يف يهلا باب ب ج يف هل نوثغع امي .لضألا ةمللا يف هلبق يذلل ةاذيما بابلا اذه )١(

 .. ريبلا

 ثزقنز ؛يف اميل تزظ قسيرتألا إ ىئح ايش ك ُاعو :تزظلاو .زق ةدرم ثورطلا
 برقلا ناتي :رظنئ) .ةئكشألاو ةتيزألا فورظ ةئنيو توزظ عمجلاو ،هؤاعو ءيشلا

 .((ءاظلا :باب )٤٠٧/١ حاحصلا زاتخش ،(فرظ :ةدام )٢٢٨/٩

 اسيل :رظنا .بحلا هيف غضؤي وزغت ءاعو :اهجتفو ماللا رشي ناجلاو قياؤجلا )٣(
 ۔((١/٩١١)۔ حاحصلا زاتخش يذَكَو (قلج :ةدام ے٠١/٦٢) ۔ برلا

 يف زَزَجْلا» ةدايز عم .ثالثلا غسن نم نامكإلاو .لضألا نم طقاس نيتفوفغملا نيب اه )٤(

 ةذايز نم اهنعل .عيالا يف ةدايزلا هذه ذرت ملو «ضزألا يف لخاد لصبلاو ضزألا

 .لضألا يف اهثيثأ مل كلذلو خاشلا
 .ذزلا يف طزش مملا نال ؛شالثلا خلا نم حيجضلاو هيبيعلاب ميبلا ةودزم» لضألا يف )٥(

_- 
< 
-
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 '"[بيعلا كيد نم هَصْلَحي ىئَح ،ةنم ىرتشا نق ىلإ دبێقلاپ هذزَي مل رخآ

 ةره يهو ء"اهئاولأ تفرغئو ومهزَت نأ لبق ة ةرمتلا عيب نع نع يهنلا عاج ذَقَو

 ام غنت وُجَي الَو ءاهياونآأي ترغئَو حيصف ىئح اهٹتت ؤ زوجي ال .لخنلا
 عب لك نم عم ت زيل ام غێت الو دايصلا ةكبش

 ناطزش زوُجَي الو !ةّلَبَحْلا لبحو ك"ةسمالملاو ةذبانملا غيب زوجي الو

 -... ه

 زنت الإ» يهو ىرخأ ةرابمب درو ذقق لضألا يف اشأ ،ةزابيذا هذه ىلع ثالثلا غلا هتقفئا )١(
 ,لمتكم ريغ ماَلَكْلا نأ حضاو «َكِلَد نم ةَصْلَخُي ىئَح رت مل د ربێغع عم تدخا مث مث ىزَتشا

 .ىرخألا سلا هيلع ثققنا ام اتثبنأف .ةزوشلا هذهب

 يف كلامو ٥٥٨(( :مقر )٢٢٤/١ عويبلا نم ةنغ ىهني ام باب :عومل باتك 6غيبزلا ةجرْخَأ )٢(

 اهالص ؤذني ىئح رامقلا عيب نع يهنلا با ؛عوئبلا باتك ،- نيللا ىتخ ةاؤب ۔ إطوملا
 اهخالض قذي نآ بق راملا غات اذإ باب : :عوجلا باتك 5يِراَخْبلاَو ١٢٨١( :مقر )٦١٨/٦

 ٤٠٦١(« ؛مقر )٢٩/٥ حباوَجْلا مضو بات :ةاقاسملا باتك .لمو ٢٠٨٦(( :مقر )٧٦٦/٦

 ٣٢٢» مقر )٦٢٦٠/٣ اهالص ديت نأ بق ق رامتلا عبت يف باب :عويبلا باتك دؤاد رئ

 يذلا تقلا باب :عرتلا باَتِك ٥ىرْغطلا يف ف يقهيبلاو ١٤٤٧٨(& :مقر )٣١٩/٣ دمخأو

 نغ ة ليبنلا ىهن» :لاق هط ركلاق نب سنآ ن نع ١٨٨٠( :مقر )٨٦/٥ رامشلا غ عت ه هيف جت

 .«...رَمَحَت :لاق ؟ومهزت ام أللا لوشز اي :ةل لتق وهزت ىئح رامتلا مب

 نأ ؤ ؛ةذباتملا ئ غيتؤ» ؛ةةايزلا هذه ث ثالثلا خشلا يف نكلو "لضألا يف اذََح )٢(
 :ةتقالملاو زوجي ال اذهف غيبلا بَجَو هبحاص ىنإ امهنم داق لك بن اذإ هنأ ىلع اقبت

 ذقف ةئشمَل اذإ :لوقي و رمم عضؤت يف هغنت غيب ؤ .غيبلا تجو دقف هئشمَل اذإ لومت 5 ؤھ

 يطل رلضألا يف اهتبثأ مت .فيرغلا يف ةذيفش ةدايز يهو زوجي ال اذهف ؛عتبْلا تججَو

 تلل وكيف رقلا ع ويئ فاضأ ديدغت يف ةيلاوتم ةزابملا نأل ؛ ؛غاشلا تاقايز نيم اهنآ

 .مالكلا ةيادب نايسن دح ىنإ اضرتغم ثفيرغثلا

 نئا نع ٥٥٧( :مقر )٢٢٣/١ عربتلا نم ةنغ ىقن ام بات : عونلا د ,باتك يف غيبؤلا جرخأ )٤(

 باللا نع ؛٢ةَلبَحْلا لبح ميت نعو ةذباتملاو ةسمالملا عبت نع ىهن هلق هنأ الظ سابع

 ملع الو .هرشني الو بؤئلا ترط لجولا شمن نأ غتقالفلا :غيزلا لاق .نيماضملا

 = زظنب مذو 5هبؤت زخآلا هل يمزيو رخالل ةبوت لجزلا يمزي نأ ؛ةذباتملاو .غيبلا هشزْلَيق هيف اع



 0 رَرَقلا عيب يف باب ()

_- ٦ 
 غنب الَو ."مضب ملام عب ام حر دخأي الو ةعيب يف اعيب الو "عيبلا يف
 نيذلا ىضف الو . ضبقي ىئَح : نيذلا غ ميب ه الَو .عت دنع رضخ ىئَح ناوَيَحْلا

 انزو ذخأت الق اليك تشتنا امو ،اًفاَزُج 7 لق ائزو تغتنا اق ،"ارێذلاب

 يف ات حيقالملاز ةقائلا نطب يف ام لبح وهو ؛ةَلَبحْلا لبخ .هبح هبحاص ؤ امهنم دجا لك
 .ثانإلا نوطب يف ام نيماضملا 6يلوحفلا ررهظ

 ةياؤر ۔إطمْلا يف املظ زمغ نبا نغ كلاق هجرخأ ةبحلا لبح ميت ن يفنلا ثيدحو

 ١٢٣٣(٨ ؛مقر )٦٥٣/٢ نازَيَحْل ميت ني زوجت ال ام باب :عويبلا باتك - ئييألا ىتخ

 ةقالعلا بات يف دن ةريَرُه يب نع ةذبانْعْلاَو ةتقالملا ميت ب نغ يهلا ثيدح جوخ

 ينه ؛ةتفاَلُمْلاَو ةذبانملا ىنفَمِل هحرش دب كلاق لاق ( 1 ٤٦ :مقر )٦٦٦/٢ ٍةَذْباَتُمْلاَو

 ىئخ امهغيب وُجَت ال هنإ ؛هيط يف جزذملا ىطبقلا بؤئلا وأ ،هيارح يف جزذملا جاشلا

 .ةتقالشلا ني وهو إلا عبت ني امهَتيَب نأ يدو .امهاو يف ام ىلإ رظنيو ،ارَني

 هيط يف بوئلاؤ هبازح يف جاشلا مبتل تياّمُم جقائزبلا ىَلَع لادغآلا م غتبَو :يلاق اق

 امو .سانلا روذض ي كذ ةقرغم هب نوغغملا نألا تيد نيب قوف يذ ةبشأ ات

 ال يتلا مهنيب ةراجتلاو زناخلا سائلا عون نم نزي م هنأو هيف نيضإملا لمَع نم ىضق

 يل ٠ززقلا هب اري ال مغن ريَغ ىلع جمازبلا ىلع لادغألا عيب نأل ؛اشأب اهب رت

 .ةستالملا هبش ش

 ةزابع نال ؛ةاننبئأف ناطزش» ىلع ثالثلا غستلا تقفئا دقو «عت يف ًطزش الو» لألا يف )١(

 0٢٠٠/٢ ٢٦٥(. يويسبلا غماج ؛رظنئ) .هدوت عماجلا يف فلؤملا

 (٢) هذنج سيل ام غ غيبت لجزلا يف بات : :ةراجإلا باتك يفف دؤاد وب أ جرخأ )٢٠٣/٣ :مفر ٣٥٠٦(

 ن ام ميت ةيهارك يف ءاج ام با :ول باتك "يذيزتلاو حيحص نتحح :ينابلألا لاق

 دمخأو ءيج نصح :لاقو .دن )١٧٨/٦ :مقر ٦١٧١( ،طوؤتزألا بيعش هنشخؤ

 ؛مقر ر ١٢٣٤( عيبو فلس لجي ال» :هق هللا لوشز ناق :اق ورمع نن هللادبغ نع

 .ةدنم ريآ ات غبت الو نمضت مل ام خنر الو .عب يف ناطزش

 (٣) » نيذلاب نيذلا عبت نغ يهلا 7 :غلا بات ىربكلا يف ىتلا )٥/٦٩٠1

 مرعَطَلاَو قرؤلاؤ بذلا ادغ ات لُكَو ءيف ابر ال ام باب :ىرغصلاو ٤٦ :مقر

 باتك .مكاحلاو ٢١٠٥( :مقر )٣٦٨/٧ عويبلا باتك ؛ىنطُمَراذلاو ١٨٦٣(، :مقر )٦٥/٥

 ملئف طزش ىلع حيجض :لاقو ٢٣٤٦) :مقر )٦٥/٦ عئلاكْلا عت نع يهلا باب :عوجلا
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 نبلا ِئاَجَو ءاَفاَوج الو اليك الو انزو ذحأت الف اددع تغتنا ام ،اازج الو

 غيابلا فرع اَدِإَو .اةمو اتش كانزَوَو اليكو يفارُجب اقاَرَج رميازذلاب

 عياب زح ش ُُكَو ؤ امهنع باغ هنإو ت تبت ذقَف هيَلَع ناَعَاَبَتَي ام يرتشملاو

 ىرتشا عاب اذإ هعِنبَق ىنأو رَكَذ نم ماَكخألا هياَع يرجت زيَمُ زيمم "[لقاع]

 ""غاتبملا ناك وِيَلَع اَعيابَت امي نيَقِراَع يرتشاو غياتلا ناك ل ؛هێَلَع ٌئاَج

 زأ اريَعَم باعلا دجوي نأ الإ "[ضقتنت ال] تبات غنبْلاَق ،ابتاغ ؤ ارضاح

 .ةهاَضُعْنَ ن اَمَهَلَق ؛اقرَع اناك امَع اذئاَز ؤ اصقان

 ارلا زاجم د دقنلا عب .ريجأتب خ عبتو دقنب غبت ؛ناعيب غيبلا

 ءيشلا روضح دنع عيبلا يف هيلع اَقَقَتا اميك أضفغبب ةضغب ضوؤغلابؤ

 يف مهدنع فالتخالا امنإو كيد يف فلتخي الو ءيف زاقيابتي يذلا

 غيب ؤهو» ئلاكلاب عئاملا ميت نع ئقن ه يبنلا نأ :اهلظ رمغ ننا نغ ؤييبهذلا ةقناؤو =

 ٨(٢؟٥/٢٢) ليلقلا ءازإ يف ىينابنألا هَرَكَد ليوط مالك ثيدحلا ةحص يفز .ءننذلاب نيذلا
 ثيدح اذه يف ضنّ» :دمخأ مامإلا لاقو .ثيدحلا اذه َنوُئَهَوُي ثيدحلا لمهأ يجياشلا لاق

 يف ريبحلا ضيخلت :رظني نيدي نيد غيت زوجت ال ةئأ ىلع سانلا غامجإ نكن .يت
 زيجناتو .ني ني ؤوجي الو» :ةلاسرلا يف لاق )٧١/٣(. ۔ ريبكلا يمازلا ثيداحأ جيرخت

 يف ند غن زوجي الَو ،تيَد نم ةذفلا نم دغب ات ؤ رملشلا لَحَ ىتإ طزقب لاقلا سأز

 دنز ز يبأ ننا لاسر ءُهلْجَعَتَت ال رخآ ءيش يف هّختسفتف هتمذ يف يش كل نوكي نأ زمهَو ند

 ۔(١/٨٠١)۔ ناوريقلا

 هب لتاغتملا ةومكشملا اذو رشقملا يلحلاو زبتلا نآ لياخلاز» .ةلاسرلا حزش يف لاق )١(
 ننا ةلاسر ىلع يناقلا ةيقلا .ءدقئلاق دجلا شولا 6افازجج ةئيب وجن طقف انزو

 .(٦/٦٧)۔ يناؤزْنقْلا يز يبآ

 .«ؤ» :ثالثلا خشلا يف )٢(

 .ثالثلا خملا نم نامنإاو .لضألا نم لتاس )٣(

 .{غاتملاه د "ج يف )٤(

 .ثالثلا خلا نم لامكإلا لضألا ني طاس )٥(



 )٨٢( رزلا مخت يف بات ٢٧

27 :4 
 م ت لد ُُكَو زوجت ال ام ةئمو زوجت ام هنمف ةميلا عِتَبَو .باقلا

 ةرجألا ىلع ريجأتب دفتب زياج ريناندلا رمهازئلاي هب ةقرغمْلا .:

 تقؤيَو رضحي ىئح ةغێب زوُجَي الف اَناوَتَحْلا الإ .يد ةبش امو فلشلاو

 يف مهدنع َكلَذ نإف ةمولعم ة ةَفِص ىَلَع فلسلا يف الإ »ميي بلا تقو هدنع

 .زا ,شل

 ةمألا نم سانلا يديأ يف ادوجلؤَم ناكام لك يف زاج فلشلا

 ججوُي امم ضوزملا عبمج ؛صاضلاو رفصلاو قيقرلاو باودلاو عاتملاو

 وفوزغَم سنجو ٍةَموُلْعَم ة ةفصب ثرفغُ َناَك اد ؛سائلا يري نم غعليقنت الو

 نم ة ةفصو رفوزغَم سنجو مولعم ن ىلقق قيقزلاو باولا نم َناَك امف

 لوطلاب ثفرفُي ام فاضؤأ نم ناك اقَو و ."امولعم ي لجأو ٍةَق ٍةَقورْعَم باودلا

 نم نام امو يولع و لجأو ةقرول ٍةَنِصَو عزذيق ؛ةَقَّصلاَو عزلا ضزقلاو

 فوغ فنص نيم رفوزغت نزو أ لكي ؛نزولاو لێكْلاي ثرغُي امم ةعتمألا

 نزولاب لكي امم لكلاف ةم ةَمِمْطَألا م نم َناَك اهو دودحم لجأ : دوجؤم

 نزي ؤ ,لامب فصوو "هب ىمسي وفوزغَم موُلْغَ ءيش ني نزوي امي
 ةموُلْغعَمْلا تاقوألاو روهشلاو مايألا د ددَع نم ِهَلَع اقفتا دَقَ موُلْغم لَجأ ىنإ

 .ةدملا يف امه
 الإ فلشلا زوجي الو 5ًزئاَجَق دار امو مايأ ةَئاَلَت فللا ةدم لقأو 71 1٤ .؟ ء

 ذئنع فقويؤ» ه يف .. .فلشلاز .. .زياج ه فلشلا يف الإ عێتلا ة ةدقع دنع فقويؤ» د يف )١(

 .ء..... فلسلا يف الإ عێتلا ة ةفع

 ۔«مولغَم , لجا ىّلإ» د يف )٢(

 .عضألا اهثأل (د) ةرابج انزتخاؤ .ءهب ىمسي رقَعؤ» ج 6ب يفو .ايمس لضألا يف )٢(

 نَع خضزألا ؤبَعْملا هنال ؛ثالئلا غتللا ء هيلع تقفتا ام ثبثغلاق «دودحَم» ٍلضألا يف (٤)

 .دوصقملا ٍةَقيِقَح



 مرہ٦

 رهازلا نم فلشلا ةدقع عم ارضاَح كلد نوكيو .يناتلاو رمهازألاي

 لضأ . وُلْغَم لجا ىلإ وُلْعَ نزَو ؤ لكي ؤ مولغ ءيشب ةب 5ريناتلاؤ

 ن رولغَ ءيش يف مينيلَق ملسأ نم» :لاق ةنأ ةي يبنلا نع ةياوزلا كلذ

 يف مهاردلا يلت :وه ُمَلشلاَو . و ١. ؛موثنت لجا ىلإ مولت رفن

 هذه كنفلا ذ ذق :ملشلا يف ُلوقَيَو .ةئسلاب تهت ذق يلا "فلشلا

 اذك نزو ؤ اَكَو اَك ليكو .اَكَو اذ سنج ني .انق اذكب مارلا

 ءَذَكَو اَك رهش ىإ يفلسلا ادَه لَحَم 'يفلشلا دنع "ايمس امم اَكَو
 ح .-

 .فلشلا ِهيلَع تبت ة ،ثلليَق ذ : :لاق اق ةتسلا هذه نم اذكو اك مؤي ؤ

 ازيفق اًذَكَو اك اهنم ممهزد نلك مهالا هذه تئْفَلشأ ذق :لاق نإؤ

 باي .مِلْسمَو ٢١٢٥(( :مقر )٧٨١/٦ موُلْعَم نز يف با .مشلا باتك "يراخبلا هجَرَْأ )١(
 يف باب ؛تازاجلاؤ عويبلا باتك دؤاد وبأو ٤٢٠٢(( :مقر )٥٥/٥ رشلا باب :ةاقاسملا

 . ةاَج اف باب :عربلا باتك ٦٠٦/٣-٦٠٣. ىذيزلاَو ء(٥٦٤٢ :مقر )٢٩٦/٣ فلشلا

 اك يناسلا ،حيجص نصح :لاقو ١٣١١( :مقر )٦٠٦/٣ رتلاو راقلا يف فلشلا

 7 .تازاجا باي ةجام نباو ٦٢٠٩(٠ :مقر )٤٠/٤ رامتلا يف فلشلا با : :عريملا

 )٦٢٠٨-٠٩!٢ مشلا يف باب دوزاجلا ناو (٢؟١٧٢ :مقر )٥٥/٧ ولغ ن يف فلشلا

 ؛(٢٨٥٦ :مقر )٣٣٧/٢ فلشلا يف باب :عويبلا باتك ليمراذلاو ٠(٥١٦و ٦١٤. :مقر

 ٥١٠( :مقر )٢٣٧/١ يد َمُحْلاَو ٥(6 :مقر )٤/٣ عويتلا باتك )٢/٣(6 ئيطئزاذلاؤ

 ال بان :عويبلا باتيك ٥ىزبكلا يف يِقَهنبْلاَو ٥٥٧( :مفر )١٦١١/٢ هدتشش يف لييناشلاؤ

 يف يناربطلاو ۔(٩٣٤١١ :مقر )٢٤/٦ هيف تلش ام نمت فيششلا عفذت ىنح فلشلا زوجي
 . 7 . . ٠

 ۔«خلإ ...تفلس نت» :ظفلب مهلك ١١٢٦٢( :مقر ١١/٠٣١)۔ ريبكلا مجنملا

 كيذ ىلع ئ امَك ؤثالئلا حتلا نم حيجضثلاو «رفَلشلا يف مهازذلا ميلشت» لضألا يف )٢(

 )٢٠٦٢/٢(. يويسبلا عماج :رظني .عماجلا يف ةزابيلا سفنب

 هلع لمتشي امم» :ج يفو ««ثفلشلا اذه نحم فلشلا هيلع ليتشن امب ادكو :ب يف )٣(

 .«...ثَلشلا

 هبلع لمتشي امم اذكؤ» .ثالئلا خشلا نم حيجضتلاؤ ثلثلا لدن ًاشلا» ِلضألا يف )٤(

 .هيفَلثلا اذَه لَحَم فلشلا



 )٢( رَرَقلا عبت ي باب : ٣٨

 اذكو اك رهش ةع َكنَلَع قَحْلا اذَه لَحَم اريعش ؤ ةرذ ؤ !وي ) اوك

 : .اده ٌزِئاَجَف ةنسلا هذَه

 امنأ ةعبس انت اع ليلا و تاجْليك ثالث وهو تفضنؤ غاص مهو :رلايخمْلل عشا كوكملا )١(

 ةعبرأ : :زنل ؛راتشإ اك ؤ زاتشإ :ةي :هئف وألا ةيقوأ ةرشع ةرشع اتتثا :لطرلا نالطر :؛نَملاَو ،نَم

 :ناذلاو "قناوَد ةيم :مهزلا غزي عاجش ةئالئو مهزي :ناقنملاو صن ليقام

 نم ءزج ؤُهَو فزي , نمث شذش :هبَحْلاَو .ناتبح :جوشطلاق ناَجوشط :؛طاريِقلاق ناطاريق

 حاللطضا ,فالجخاب ةزادقم فلتخت لايكم مشا ؤُه ؛ليقَو ممحزد نم ازج نيمتزأز ةنامَ

 ۔((٠١/٠٩٤)۔ بزعلا ناس :زَظني) .دالبلا يف هيلع سانلا



(٧٨( 
 ماعنألاو ديصلا نم لجي اميف باب

 بذ نم مرخَي امو

  

 ع ۔۔ .۔۔ے۔21إ۔١۔آ _٠؟٢إ حع۔ ,¡۔ . 2 ,حك ٨اك۔ ؛۔ غ هر غلا ۔
 را رك مم .ةيكذتلا اهل حبذلا دعب .اَهيوخل لا لالح اهلك مامئالاو

 كهنم مذلاو ةتملا الإ نيش اهنم مرحي الو مرحملاو لجمليل لح اهلع هللا

 .ةتيم ؤأ ةيح يه ،اهلؤبو
 يرهن ،اهب يحضيو ةقدصلا اهيف يجلا جاؤزألا ةيناملا يه ماعنلاو

 نأضلا رقبلاو لبإلا يهو ؛اهؤيَغ ال ديصلا لق نم ءازجلا يهو .ةكم ىإ
 ارَحَو .لاح لك يف اهموحل نكأ حابملا ماعنلا هذه "تي ريغ ال "عَتَعلاَو
 لاخ يف ةل لالَحَق ؛هيإ زطضا ام الإ ريزنخلا مخت مذلاو ةيملا لأ
 نع ةي هللا لوسر نَع يهنلا ءاَجَو ،كاويجن هلي ام رذق لكأي نأ رارطضالا

 لاف هنال ؛خاشُلا تادايز نم يهو ،«ثزقلا ني اهشثوزك يف امد :دايز ثالثلا عتللا يف )١(

 انز ترقا الإ ءاهمخَن رهط ذقق جاذؤألاو ةحبذملا لتغ اذإف ؛ةحببألا امأؤ» :عماجلا يف

 نشخلا يبأ غماج .« وقوؤغلا د نإ :عهضغتب ناق ذقو .سجن مخللا ني تباصأ
 )٢٤٦/١(. يويسبلا

 .هنأضلاز رغملا رقبلاو يإلا ئهؤد :ب يف )٢(

 .هكي ريغ ىلإ» :ب يف )٢(
.«هييخُي» :ثالثلا خملا يف )٤(



 )٢٨( مانألاو ريشلا نم لجي اميف بات - ٢٢

 فأ "امازح مس ن ٨"هربطلا نم ربخمو عاجشلا نم وبات يذ لك لفأ

 ي لك لفأ مارحو زياج ةئأ يف هليلد اذهب ماق ام الإ .ربَحْلا اهيل هيخ

 غابشلا امأ .هب وفت ام ةهج نم كلذ فرغو .ٍربَحْلا اهيل ريطلا نم بلخم

 ىعرت الو ةتيملاو ساجنألاب اوذ لكأت يتلا يهف ؛اهموحُل نكأ مزحملا
 فنجلا لآ هؤاذغ امنإ يذلا ريطلا كيلّذَكَو ،اهموحُل فا مزَحُم يهف ؛رَجْملا

 فف] هبلخمب لمحو رجشلا ىغزي الو مذلاو ٍةَتيَمْلاَو دودلا ساججْئأْلاو

 نع ة يبنلا ي .قييخأل ريمخلا مخ لقأ ؤمارَحَو .""ه[اهموح لفأ مرحم
 وُدُْحَ لوثَتلا مكنتاء آمو » :ىناعت للا لاق سبد نيهت هنأ حصت ىنح يذ ٨ أ . رر

 ديضلا باتك ملششز ٢٨٧(6 :مقر )٣/١}١ بارشلا ماعطلا دبأ با .غيبؤلا َجَرْخَأ ()

 باتك 8ذؤاد ؤباؤ ٥١٠٣( :مقر )٦٠/٦ عابلا ن نم بان يذ لك لقأ ريرحت باب .حيبذلا

 ذمخأؤ .ئنابلألا ةَحُحَصز ٢٨٠٥( :مقر )٤١٨/٣ عابتلا لآ ن نغ يهئلا باب :ةمألا

 تاقث ةلاجر بنش 7 خحيجض هدانسإ : :طوؤتزأللا بيعش لاق ( ٢ :مقر )٢٤٤/١

 باب :ديضلا بانك ءةَجاَ ناو ؛ملشش ,لاجر نيف نازهم نب نوميم ريع نيخيشلا لاجر

 ان :ةممْطألا باتك نابج نباو ٢٢٣٤( :مقر )١٠٧٧/٦٢ عاجشلا نم ربات يذ نك لقأ

 :طوؤنزألا بيعش لات ٠( :مقر )٨٥/١٦ سابع نا نَع زوجت ال امو هلكأ زوجت اع

 ةيهارك يف ءاج ام :ةمطألا باتك يف يذمرتلاو ههه سابع نا نَع مهلك ،خيجص ةدائشإ

 هجرخأ بيرغ نسح :لاقو ١٤٧٨( :مقر )٧٣/٤ هه رباج نع بلخم يذ بات يذ لك

 نم ربائ يذ لُك لقأ ميرخت باب ؛ديضلا باتك ،- ينلا ىتخَت ةاور - إطومْلا يف كيام
 .ريطلا نم بلخم يذ لكؤ» هتاور يف سيلو ١٠٥٩( :مقر )٤٩٦/٢ ،عاتشلا

 ةزابيلا اضيأ اذكه .قايسلل ناملا ةئال ؛الئلا خلا نم ثبثمْلاو ءهرُكْيَو .لضألا يف )٦(

 )٢٥٩/٢(. يويسبلا غماجج رظني .عماجلا يف

 .ثالثلا خسنلا نم نامكلا لضألا نم ةطقاس )٢(

 يهن هنأ غن ىئخ» هلؤف هبلع لديو ثاللا خشلا نم حيجضنئلاو .هةَرْكْئَو» لضآلا يف )٤(

 .«بتأ

 ٣٨٨( :مقر )١٥٣/١ بازلا ماعطلا , بتأ باب اعلا و ةقدصلا غياج ،غيبزلا هجرخأ (ه)

 = )٥٤٦٢/٦ ةغلا حاكي باب :حاكنلا باتك ،يثيْللا ىيخێ ةياور - 1طقملا يف يات



 ينويسبلا رصتخم !
 ٦٩ہرف

 ني لجي اڵلَو &'“[مارَح َوهَق هنع يهن د امَق] ٧[ .رشحلا "ه اوهتنا ُهَنَع مكنا

 الو ‘كلَد ىلع سانلا نم تاقئالاو 'هةئشلاب ثمشلاق ُارَجْلا الإ ةتيملا

 ؛عينشز ٢٩٧٩( :مقر )٤/٤ ١٥٤ ربيخ ةوزغ باب .- باك "يراخبلاو ١١٢٩( :مقر =

 ٥١١٦( :مقر )٦٣/١ ةييئإلا رمحلا مخت لقأ ميخت باب :حئابذلاو ديشلا باتك

 نغ مهلك ٢٠٣٧( ؛مقر )١٨١/٦ .ةعْمْلا حاكن نغ 7 باب حاكنلا باتك .جام نا

 زبيخغ عؤي ءاسنلا ةعم نع ة هللا لوسر ىهن» :لاق ههج هللا مؤَك ربياط يبأ ن يلغ

 .ةييئإلا رمحلا موحل لفأ ن نغَو
 نيككسصْلاو ن نتتلآو قرشلا ىزلو لونت هليف نيشلا لمم نم .هيور لع هنآ ةاقأ ات » :ةلماك ةيآلا شنو )١(

 ارقتو اوهتنا ُهنَع مُكتَمئاَمَو وذحت لرثتلا تا آي كي ة بيتقلا ب ةلود نكيل ة كليبتلآ نآ نو

 .؟ باتيلآذييَع هاتآ

 .«ماَرَح هنع يه امو» اًذَكَه ثدَزَو ذقف ج ثب اشأ اد نم اماتنينأ ةدايز )٢(

 نغ ساجغ نا نغ ٦١٨( :مقر )٢٤٣/١ عحناتألا ثاب :اكخألا باتي 5غيبزلا هجرخأ )٢(

 دبكلا نامذلاو .كمسلاو دارجلا ناملا ؛ناقدَو ناتتي مئن ثَأأ» :لاق ةلت ييلا

 ٦٠٧( ؛مقر )١٧٣/٦٢ حياتذلاو ديصلا باتك هدتشش يف يعفاشلا هجرخأ ؛!لاَحْطلاَو

 )0١١٠٦٢/٦٢ لاحطلا د بَكْلا باب :ةميطألا بات ،ةَجاَم نباو ٥٧٢٢(( مقر )0٩٧/٢ دمخأو

 يقهيبلاو ٢٥( :مقر )٢٧٢/٤ ةميلا حياتألاق يضلا باب .لييطُئزاذلاو ٢٣١٤(. مقر

 دارجلاو ءاملا يف تومي ثوخلا باب :ةراهطلا باتك يلخلا قيرط نم ىربكلا يف
 ب نغو "خيجّصلا وهو رمغ نبا ىلع افوُفؤَم يوز :يقهيبلا لاقو ١٢٤١(( :مقر )٢٥٤/١

 نغ ملسأ ن ديزي ن نمخلادبع ثيدح نم مهلك ٠( مقر )٢٦٠ بّحتنفلا يف ريمح
 دانسإ اذه :«دياؤزلا» يف يريصوبلا لاق .ركذف هلل هللا لوشز لاق :اق زمغ نبا نع هيأ

 ؛نيجوزجملاه يف نابح نبا هجرخأو ها .يمض ؤمهو ملسأ ن ديزت نب نمخؤلاذبع هيف

 ين كيد ر ىئح ملعي ال مهو زابخألا بيلف نمم اك :لاقو ؛نمخؤلادنقب ُهَلَعَأو ٥٨0)

 ىفلا نب دمخأ اقح :لاقو .ةرئلا قحتشا فوملا ِهداتشإق لييازملا مف ةناؤي

 نن ديزي وئب هللا دَعَو ةماتأؤ ؛نمخزلا ذبع» :لوي نيق نب ىتحت ثفيس :لاق ىلغ وب
 دمخأ ةيار يف ينابلألا ه ةَحُحَص يذيؤ ؛لبنَح ن دمخأ هقثو نكل .«. اوشيل ملسا

 هاؤزإ زضئْخُم )٢٠٢/٤(6 ةيادهلا ثيداحأل ةنازلا ض :قل :.. ةجاق نئاؤ
 ٢٢١٤(. ؛مقر )٣١٤/٧ ۔ ةَجاَم نا نس فيضو حيجصضَو ٢٥٢٦( ؛مقر ١/٣٠٥)۔ ليلعلا



 )٨( ماتنألا د ريشلا ح نم نجت اميف باب ٣٢

٦ 
 مل اَعَط و ءام يف تقق تعق و و اذإ اَهَل م مد ال ةَتيَم كو هيف تعق ق و ام جنت

 اذإق .ايح ذجؤ اذإ ؛ةل ةيكذَنلا دغب هيخ لكأ لالخف هنك ديصلا اش

 ةلثم ناك امَو ديص يبلك ؤأ رهس نم ِهيَلَع هللا مشا َرَكَذَق ةحراج َُداَطضا

 ديصلا نم هيَلَع تئأ ام لكأ هَلَسزَأو ِهيَلَع هللا م مشا َرَكَذَف .ي ُداطضُ امي

 لكأ نإَق لكأ كوشفق وُهَو تاق ذقَو ةَكرْذأ نإو ةَحبَد ايح ناك ن

 كزذئ ىئح نكي مل اكىيفش نكي ملو ،ُذُحَأَي نآ لبق اتيش هنم بلكلا
 ةئأل هنم زئأب مت حبذي نأ لبق ودي يف تام م ايح ةدَجَو نإو كئاكذ

 ه !اهموحل لفأ زوجي ييلا اهلك شوححؤلا نم ديصلاو .'"ةمرَحش ةتيم
 .ىعرت يتل مائتألاق ‘ضزألا تتبن امو وجلا اهؤاذغ نوكي يتلا
 بَحْلا لكأي يذلا يضلا مه هيخ لكأ زوُجَي يذلا هلك رطلا ني ديصلاو

 .ةتيملا لكأي الو فؤاذغ ثحلاو ،راَقَقلاَو ىوا يف رجشلا روذب ىزو

 ماهلا نم َناَك امو ءاضأ هيخ لك ثثِْأ اق ماوهلا نم كيلَد نيب ام امأو

 "ةيحلا '"ةاحماألاك اضيأ هعمخت قأ ؤُجَي َي مل عاجشلا سنج نب

 اف ءةيكياملاز ةيضابإلا ذنجع زياج يغ حراجلا باينأ تخت ةصاقنآ ظن نأ دغب ديصلا لفأ )١(
 تيذكز هيلغ هتلسرأ اذإ لفأ زئاج ملعملا ةزات ؤآ ملعملا يذ هلتق ام لّكَو» :ةلاسرلا يف

 نئؤي م هلتاقم امنافنإ نب غنقزذأ ام هاكذ ىلع كيزذُ لبق هلتاقم حراوجلا تنآ اع
 هيفنب تاق إ 5ةكذف هئاكذ تئزنأ نإف ،ةلكف كجهز ؤأ تمهتب هتذص اع كو ياَذب الإ

 .حراوجلا نلتق اميم تنغ تات اميف كيذ امنإ :ليقو ،كئع ثبت مل اه تممهس هلتق اذإ هلُكَف

 ۔(١/٢٨)۔ يناؤرقْلا ريز يبأ نئا ةلاسر .ءهلقأب ساب انق هلتاقم يف دجوي مهشلا اش

 .فحاوزلا نيم عؤت )٢(
 :راقذجشاإلا يف لاق اهتيكذت طزش غم ركلياق راتإلا دن ةمهارَكْلا عق ةيحلا لقأب سا أب ال )٣(

 نف :لاق .امارح هارأ نأ ريغ نم برفقلاو ةيحلا ةرأفلا لقأ :رخال يئإق - يام اق»

 .(٤/٥٥١)۔ زاقذيشالا» اهيكَذُي ىتح اهنأَي الف ةيح لكأ



 ييسبلارصتخم رر تاغ

 لكأف ءاملا ىعزيو وكمشلاب وُذْغَي يلا رخبلا ؤيَط امأو .''يد ةبشأ ام

 الإ ءاملا يف شيمَيَو يلالخلا ةتيملا نم هؤاذغ هنأل ة ةيكذتلا دغب ناج
 ... . ۔. , ٠1 ,ع ث .لا : ۔.:. 7
 "!إزبلا] ديص مخت "ربتخم وذ هئأل ميخت نفآ زوجي الف كيد نم بارغلا
 هأ ب ۔ و۔,آ ., ۔ ٠ ؟ م ۔ ٩ ۔ ۔؟م۔ ٠ . ١١ ٠ ,.؟ 1 ٠,.۔ ع
 نئت الو هداطضي نأ هل لجي الو مَرَحلاَو لجلا يف مرحملا ىلع ماَرَح هلك

 ء ِ
 ذ ناك نإق مرَحْلا يف يضلا لكأي الو مارحإ نم لجي ىئح ديص مخ .

 دْنَص مكتلَع مزحو » :ىلام ةللا لاق مَرَحلا نم جؤْخَي ىتح همارحإ ني لحأ -١ 6 ٨ ه. -{ ح ؟ . ّ 5 َ ُِ 5 . ٠ ٠١ ُ 2 ۔۔ه۔

 ٩٦[. :ةدئاملا] )4 ح رشنف م رملا

  

 .«سنجلا يد ني ناه د .ج ؤب يف )١(
 بهذو ؛ةيِرمهاظلا ٍةَلياتَحْلاو ةيفاشلا ةيفنحلا ةيضابإلا ٍبَهْذَم وه بارغا ريرختب نزقلا )٢(

 ثلأشق :ربه نا لاق» ؛راكذيشالا يف زبلادبع ننا هاكح ام هبيلح ىلإ ياع ماتإلا

 رخفلا رمأو .نيقِاق امهامَس ةق هللا لوشز نإ :هل ثل أجلا بارغلا لآ نع اكياع

 نئأ هرمأل يئإق :لاق .امهيكأب سأب الو :لاق .امهلْفأ نع ىهني ادحأ كرذأ مت :اق .امهلئقب
 )٠٨/١١!(٨ ييخزرشلل طوشلا ؛زظني) .امازح هارأ نأ ريغ نم برغملاو ةيحلاو ةرافلا

 زائذبشإلا )٤٠٣/٧(( ىلحملا )٣٩١/٢١(( ۔ ينفملا )١٦/٩(6 ۔ بذهملا حرش غومجمنا

 )١٥٥/٤(. ۔

 .ثالثلا خشلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس ()

 ..كلذ نيد :دايز ب يف

 زتنؤام رتلا ديمع مُكتتع مزمَو ةناتكلَو مكل اتم .ةئامو رتتبنآ دينع مكل لأ» ةنماك اهنؤ
 .4 ترزتخ ترفيا ةل ارفتاو ارح
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)٧٩( 

 حاكنلا نم مزخَي اه ركذ يف باب

  

 نإق نهتانب تانبلاو ولع ذإو نهاهمأو تاهمألا جيوزت ارح
 غألا تاتب 6نلْفَس ذإو نهتانب تاوَعلاو َنْلُمَس نق نالا تاتب ؤَنلْفَس

 مارح ثالاَخلاَو تاقَعْلاَو نحب نو ه تخألا تابو ‘كيلَد نم لم 1

 مكياشسن اهأ ةعاضؤلا نيم م مكئاوَخَأَو مكنع ا يالا ممئاهشأو ؤ

 6هةرلُفَص نإو هينب انبو نلف نإو 5"نهُئاَنَبَو َتوَلَع اق ةر هئاهَمأَو

 عاضزلا ني مرُخَتَو] ذل امَو ،َنْلَفَس نق :7 امَو ةعاضلا نم تاوخألاو

 كيذ نم الع امو ماَرَح ةَجؤَزلا ق مكئاسن اهمأو ببستلا نم مزح اق

 ق ؛'"[فس ذإو ًنذَلَو امو نهُجيِوزَت ماَرَح نهِتاَهَمَأي لخد يتلا بازلا

 ءابآلا ىلع مارح ءايلا ءاسن ءاضيا اهئات اهجيوزت ناَلَحَق اهئأي نذي مل
 ٦٢[٧ :ءانلا] 4 مُكگينتَصآ نم تلا مضيس ليتع ااحو» : :ىَلاَعَت هلل ةللا لاق

 ةرما مارحف ٢٢ ءانا 4 ءآصتلآ يت مكؤآكاة 7 ام اوخكتت الو »

 يف يتخأ نيت عمجي نأ مارحو ءاهب نحذَي مت ذإق ادبأ نالا ىلَع ربألا
 ءاسنلا نم تاتصخمملا حاكن مارَحَو .حاكنلا يف نيميلا ركلم يف الَو .جيزلا

 .ثالثلا خملا نم عيجشتلاو ءاوُنُمَس» ضألا يف )١(

.ثالثلا غسللا هتلع ثققثا امم نامكإلاو ؛لضألا نم طقاس نێتقوفغملا نيب اه )٢(
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 نيميلا تكلم امم يرتسئلِإبو ،جيوزملاي مكْئاَمْيَأ تكلم ام الإ .جيوزت ر رئ

 الو انيجفاسش رِيَع ناصخإلاو جيوزتلا ةارأ نميل 4 هجيوزت لالح اَذَه ءارو امو

 ."اهتلاخو اهبْمَع ىّلَع ةأزملا ج ؤَرَتَي نأ مارَحَو &'_اانزلا نم ناَدْخَأ يذختم

 يف يه الَو ،اهل لغب ال ٍةَميِفَع ةرح ةأرما لك جيوزتلا نم لجي ام امأو

 اج اهحاكنف 6انزلاپ ةنلعم وغ ةتصخش يه 0'"[لماح اًلَو] جؤَز ني ةدع

 ذأ ديري يذلا الو لولا نم اهل ءارقإ ريَع نم هنيِضَرَو كي ىلع اققئا ذ

 نالَحَو .امارَح َناَكَو كلد زجي مل ةيضار نكت ملو دحأ اههرك نإق ءاهجو

 حلاك ممارَحَو .ولاخ لك يف اتزلاي ماَرَحَو .نهبابزأ يأرب رديالولاو ةمألا جيوزت

 باتكلا لغأ ءاسن حاكن '[لالَحَو] .'؛مهنم كلد ملع اذ لاح لك يف ةانألا

 دغب اودهش نإو يرهش الي ان اندنع لجي الو .حاقشلاب كلذ ماَرَحَو

 جيوزتلا ماَرَحَو ،'اهيف ةَرَو يهنلا نأل ةعنمْلا جيوزت اندنع مارَحَو .ايد

 .ءاسنلا ةروس نم ٢٢. 0٢٢ ٢٤ ثانالا هلك كيذ يف لضألا )١(

 زوجي ال امو حاكنلا ن نم زوجي اه باب :حامكنلا باتك أودتشُم يف غيبزلا ةاؤز ام كلذ ليلد )٢(

 نبب الو ،اهيمَعَو ةزملا نيب عمجي غتخي ال» :لاق ةه نيبثلا نغ ةريره يي نغ (٧١٥:!٨٠ا١)

 ال ام باب .حاكنلا اتيك لا ىتخَي ةياؤر - اطعلا يف لات هجرخأ ءاهيلاخَو ةزملا

 ١١٠٨(. :مقر )٥٣٦/٦ اتنلا نم هتيب غمجُي

 ب :ني لامكلاو "لضألا ني طقاس نيتقوغتلا نيت اه )٣(
 ج يف .ةرملاو نججؤلا مشت ةنأل ؛د "ب :نم ثبنفلاو تيد اهنب لغ اذإ .لضألا يف )٤(

 .كلذ مهنم ملع اذإ

 , رتسلا ةيهب تب نم بيوضتلاو ،تفيجضت ؤُهَو «ازَحَ» : :لضألا يف )٥(

 ةاهشإلا ةيكلاملا طرت نب بو .«تيَد دغب دهشأ نود :(ج) ةَعشللا اهيلع ثبو ة ةمش يف )٦(

 فادضؤ يلي الإ خاكن ال» :ةلاترلا يف نوي ؛7ققلا دغب نوكي نأ نكف هنكل اضيأ
 ديز ز ييأ ننا ةلاتر ءادهشي ىتح اهب ينبت الف دقعلا يف اذهشێ م نإف رلذغع يدهاش

 ۔(١/٩٨)۔ نناؤزيقلا

 د . . ١ ةيمامإلا ةعينلا اذغ ات ة ةمألا عامجإي اذه )٧(

 يات هجرخأ اَم هميرخت ليلدو قياج مهذنع هن



 )٧١( حاكنلا نم مزخي ام ركذ ي باب . ٢٢٧

٦ 
 ةدعلا يف هناما مارحو ةئملا يف جيوزتلا مارح “_١قلَطفلل ةلجت
 ةريرشلا ج جيوزت ًت ُهرْكْيَو .ةدعلا ا يقنت ةَلَجأ باتكلا لب ىنح جيوزنلاب

 .اذبأ هجيوزت ماَرَح كيذ دوهش الو يلو الب َنوُكَي نأ الإ رميرخت رخت الپ ةيهارك
 اذإ غلابلا امأ . ّ 'هةهنيب .. . هيل 7 ر ال 2 7 . ٍ ت ب راغصلا ١جيوزت

 ٩!١١(٨ :مقر )٥٤٢/٢ ةغنملا حاكن بات .حاكنلا باتك ۔ يثيللا ىتخێ ةياور ۔ اطؤملا يف

 باتك ؛علشئ :٩(. :مقر )٤/٤ ١٥٤ زيح ةوزغ باب :يزاقَمْلا باتك "يراخبلا

 مذت ىلإ ةغيرخن رقتساو خي مث خيبأ م عي مث خييأ هنآ نايبو ةعثملا حامي بات ,حاكنلا
 قةقنفلا حاكن ميخت باب :حاكنلا باتك ٤٢٩/٣ يذمرتلاو ٣٤٩٩( :مقر )١٢٤/٤ ةماتلا

 نع يهلا باب :حاكنلا باتك أةججام ناو "حيجص نسح :لاقو ١!١١( :مقر )٤٢٩/٢

 ييلع نب دمحم نتنا نضحلا هللادبع نَع يرهزلا نع ١٩٦١ :مقر )٦٢٣٠/١ ةعتملا حاگي

 نغ ربيخ مؤي ءاسنلا ةنم نغ يه ةل هللا لوشز نآ بلاط ييآ نب نلع نغ امهيبأ نغ
 .ةيينإلا رمحا رؤخل , لقأ

 نأ زي زيغ انغ يهنلا يف ثيباخأ ذع ثذرَو ذَقَن حاكنلا ن نم عؤثلا اذه ةمزح يف تال ال

 ةيضابإلا بقن ؟ال مأ لوألا اهجززي ةزملا للحي له عقو ادإ عي اوُمَلتخا ةامَلمْلا

 ال ةئأ ىنإ ثيللاو ياززألاو يرلاو رفانخألا نم تفشو وأو ؛لياتخلا 4

 تلاق يمحلا ميهازنإو ذؤاذو نيازؤألاو يرونلا نع ةياور يماشلا بذ ءاهئجُ
 ىلإ تفشر يبأ نغ ةاؤرؤ ةفينح وبأ بَعذَو .يلختلا دصقت من اذإ اهنجُي ةنأ ىنإ يربلا
 )٢٧٥/١٣«« ليلعلا اق ليتلا خزش :رقظنئ) .ذمفي مت ؤ ليلخلا ةت اهلج ه
 بذهملا خزش غوغخملا )٤٤٩/٥( زاقذيشاإلا ء(٦/٦١) ۔ يييخزشلل طوشنتلا

 .((١١/٠٥٢)۔ ىلحملا (٢/٧٨)۔ دهتجملا ةيادب )٢٦١/١٥(( ينغملا )٢٨٥/١٧((

 يف كبو ميرختب خزضي م هئال ؛لضألا يف اهنأ ملو ... .جيوزت ارحو» :شاللا صلا يف
 ضغت نم مهضغت راغصلا نايبصلا جيوزت ائأف» :لاق 6امهغوُلب لاح ىتإ ةقزأ امئإق عباخلا

 ناك ةسفن مزل ام هيلع ت الاب امهذحأ ناق اذإ امأف مهغولب دغب هوي ىح وتيات ريغ زه

 )٤٢/٢(. يويسبلا نَتَحْلا يبآ غياج .كةعيتلا ج [ د نأ يضبني الو .عل ادإ امهنم يبضصلِ زاتِجْلا

 مهيلع ثبي الو :ةش يفز» يلاثلاق ىرخأ ةن ةخسنب نلا ةنراقم ثدَرَو :ثاللا ختئلا يف

 اهبتك يتلا ثالثلا خسملا سب نثملا لخاد ةلباقملا تَلَعَج (ه) ةخسنلا نكت 6.مهَل الو

 .مهتين ميقن الو مهيلع ثبثب الؤه :ةايز د يفو ۔،نتَمْلا صت َقؤق اهبحاص



 يجيسبلا رصتخم ..: رذ. ٢٢٨

 ىغعارُمَو ِتَلَع تياَت تيف اَهيَلَو يأزي ة ٍةيبَصب هييفت ىلع هبَج ُهَبَج ةبَجْؤَأو اًحاَكِن َدَقَع

 ناَك نإف ،ضقتن © ضقت ض ر زت م نو .كيذ مت ٹىِضَر نإَق اًماَضرَو ةيبصلا غول هب

 .قالط الب ثججرَخَو كنم اهقادص ثحأ اهب زاج ذق

 تلاطو باغ نو ذاش ال بئاغ جوز اهل ةأرخا "[جييزت] زوجي الو
 .ةئؤم خم ىئخف ةذْمْلا

 وُجَي الو .'"َتْعَتو و ةذِعْلا يضقن ىتح .دوقفم ةأرما م جيوزت حت ال -_ ث)]٦( ٠

 باتكلا لغأ ءامإ جيوزت زوجي الَو 5يباتكلا لغأ ريغ نم تاكرشملا م وزت

 الو ةهوُئْعَم الو اَهِلَقَع ىلع ةوُلْغَم الَو ةنوئَجَم ىلع حاكن دقي نأ زوجي الو
 زوجي الو ىضرتو وُحضَت ؤأ قيفت ىّئَح يلاحلا كيد يف لفغلا ةعوزنم

 جوزَتَ نأ ةعيازلا َىلَط اإ هل زوجي الو ت هدئعَو ةسيامخب لجزلا جيوزت

 ىئَع اهيخأ جميوزت هل زجي مل هتجوز َقّلَط نو ؤَقَلَط يتلا ةدع يِضقنَت ىح
 عز مل ةوقف ةأرما تتاك نق :فش جوزتي مث هني اهدع يضقنت
 هتيراج حكني نأ هل زوُجَي الو اهيخأ ني دقلا لجأ يضقني ىتَح تخألاب
 هل زوجت الو ،َنَلَع 7 تاهمألا الو نْلْفَس ام اهتانب الَو ؤاهنأ كن ذق يتلا

 .ثالثلا خسنلا نم نامثإلاو ؛لضألا نم طقاس )١(

 )٢( .هزوجي الو» ؛شالثلا خملا يف . -

 ىلإ برفألا ةنأل ؛اقثلا خشلا نم ثبثملاق ،ءمَلْعئَو دقفلا يضقني ىثح» لضألا ي يف (٣)

 نأل ؛نينصي غبزآ انباحصأ ةثع دوملا ةئش» :عماجلا يق لاق يفلوممْلا دوقت

 لام اوخشقق هلهأ ةتامأ دقف مؤت ذش م نينس عتزأ زؤا;ج اًذَق ،اذَه لثم يف تداليخاإلا

 يريسبلا نَسَحْلا ييأ غياج .جوزتت مت ارشَعَو رهشأ ةعبزأ ثذتغاق !جز يلولا قلطو
 )١٧٨/٦٢(.

 اذكه ةزوق (ب) امأ "ج ني ثبفملا ضئلاق اهيخأ ني دما يضقنت ىئح» ِضألا يف )٤(
 .(د) ةلثمو ءاهتشأ ن نم دقلا يضقني ىئَح»



 )٧١( حاكنلا نم مرخب ام ركذ ي بات , ٢

 = ؟نيم

 نمو .عت زأ كلم وأ ةبيه ؤ جيوزتب هريغ هريغ اهَجزَف كلمي ىئَح اهتخأ حكنت نأ

 نإو ه هتانب الو َنوَلَع نإو هزاهثأ : نم , دحأب جؤَرَتَي نأ ه زجي مت لجرب ىنز

 الو اهب جؤزعي نأ هل زجي مل ادمع هلإ رَظَت ؤ ةأرما جزق شم نم .انلف
 .'دمَع ريغ نم اطخلاب زسأب

 .دازملل اليصفت رتخأ ةثال (ج ،ب) زاب وه ثبنملاو ءنْلُفَس ذإ هتاتبؤ هتاهمأ» لضألا يف )١(

 .نلُفْسَي تاتبلا نولْعَ ثاهشألاف

 هاقيلالا عنم يف طانبخالا تاجَرَت ىضفأ مهيابئاپ ازيثك ةنأشملا هذه يف ائاَحضأ ددمتي )٢(
 ىئح ضارغألا لاهجلا يف سفنتت ذأ هرنازغيل حمستو ةئيشملا كياصملا هذه كلست نت نيت

 يف اطاببخا لؤألا رذضلا ءاملع ذأ هنت ةذيبغ وبآ ناك ذقو "تاعذقمْلا وأ ملاب زنؤ

 مهيف ذيبغ يبأ ىلإ ةغامَج عم لخد هئأ :ناشخ نب حيلملا ينربخأ :بوبحم لاق ءاذه

 .لضفلا

 ني اهجزف ىلغ هدي عضوف ةميان ةأرما ىلع لخد ,لجز نع ةديبع ابآ انلأس :يلعلا ناق ا

 ذأ هن زه بزحلا زاكنإ ثركنأز ثتمئشو ثبضقَق 5ةأزملا تهبتناق يبايقلا تخت

 ؟اهَجؤَزَتَ

 ۔اهججؤَرَتَي ال :ةديبع وبأ لاق

 حو د وبآ هيلع نذأتسا ىئح ؟كيذ نأ نمو ميل هئم ام ذخآ ةلأشت منو انئَكتف : :يلعا لاق

 نغ حو ان ئ ابأ ناسن مكيأ اضفت اضغ مغ .ةديبع يبأ ىلع لخدف .ناهذلا حو ن حيلاض

 ؟ةلأسملا هذه

 .ةأسن .اهنع هلأسأ انأ :بذنج ن لضفلا لاقف

 .ءاش نإ هلام اهل بهيو ،اهججوَزَتَي : :حو د وبأ لاقف

 .اهججؤَزَتَي ال :ةديبع وبآ لاق

 .لقلا ناذارتي ذخأف (االت ؤ نيتؤم) اهججؤزَتَي ىلب : :حون د وبآ لا

 ؟جزغألا نايح فرغت تنك لمح .ةدنب ابأ اي : :حو ئ وبأ لاق مث

 .مَعَن : :ن

 .ءاش إ هلام اهل بهنو ءاهججوَزتي :لاق هئأ :رباج نع ينربخأ نايح نإ :حو د وبأ لاق

 .زضاخ ًةذيبغ وبأؤ ئش نع ينوت نأ مهنأ م .بابشلا رشام اي :حون د وبأ لاقف

 = يف جَرَح ةيكلاملا نع شيل )٢٣/١٤(. ۔ نييبلاطلا جهنَ) . .جوؤمملا ئيه :ةديبع وبأ قدص
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 7 ن زنال الو 'هينال زوجي الَو ،اهُجيوزت هل زجي مت ةأرفاب ىنز نمو

 ةيبص جزق ىإ رظن نمو .وه هل زوجي الو هنبال اج ثدل امو ،اهُجيِوزَت
 ا اهمأ هيع ) مزخت مل هتنبا جزق رَظَت نموو ،اهُجيِوزت هيلع مرحي ال :ليق ذقَق

 يأ الو .تآلا كيد وض مل هيبأ ةأرما جزق رظن نمو .ةوهشب نوكي نأ

 منغ تيكف امهنم ىتضؤلا ةقرغم رذعت يذ ذال ؛مجلاو "لعجلا عيو
 ."تيد يف لوبق الو ىّضَر مهنم فزغُي ل مهو جيوزتلا وت ۔ ه .؟

 ةرملا لجزلا جوزَتيفأ :ثلف» :ةنودملا يف لاق 6ءازبيشالا دغ اهب ان نع جزلا عو نأ ۔

 .دصساقلا ءاملا نم ِءاربتشالا دغب .معت د :لاق ؟ركياق لوق يف ةشفتومه اهب ىزا ذق يتلا

 .(١/١٢١)۔ نيِقْلئلا )١٩٧/٦(( ةتؤذملا)

 او يبال زوجت الو» اهيف ءاج ىرخأ خصئب ضئلا ةلباقث (د)و (ب) غصثلا يف ةرو )١(
 .«.....هنبال

 .جب نم غيجضتلاو «ةمجعلا» ِلضألا يف )٢(

 بباجيإلاو لوبقلا ققَحَت وُمَح ققحت يف طايبخإلا ةذِش هيإ ةعَقَد هفلت نَسَحْلا يبآ نم بيرغ يأ اه )٣(

 دهبقئاوم ةفرغميل رفاك تمصلا نأ دَجَوَل اقحال يتأيس امك ۔ ركبلا لوبق ربذت ؤ هئأ مغز

 : عضأ , ثيدحلا رصعلا يفو .تمضلا نم احوض رقفأ ءامْكَتلاَو ركنألا نم راشإلاق

 ىئسش نيِقِطائلاق امامت نوذيرُي اه لك نع اهب وزعي ةضاخ ةل مقتْجمْلا نم ةحيرشلا

 .ةراشإلا



(٨٠) 

 قعل نمع جيوزتلا يف اب
: 2 

3 
     انهل

 .اهئوُكْس كبلا ىضرؤ . .اهيأر اهاضرب الإ اهجوت وََتَي نأ ةأرما يلول سل

 ىَلَع جيوزتلا يف ىف ةأزملا ليخي نأ ةت زوجي الو اهناسل ملعت بلا

 ىضرق جز "!نيذاش يلوي الإ جيوزتلا زوجي الَو "هتمرك ادإ ةيهاركلا
 جرف حاتتشا وجن ال هنأل ؛كيَد دئع ىمشش قادَصَو جؤزلا لوبقو ةأرملا

 ت تيت افص ام ىلع جيوزئلا عق ادو .جيوزئلا يف ىضر الو ضوع رعب

 ىضرو 'جؤزلا ة ةئيبلا عم ىمشش قاد ريَع ىّلَع احاكن يلولا َدَقَع نإو

 حأ ميألاد :ةه هلل لوشز ناق ناق انل سابع ننا نغ ٥١١( :مقر )٢٠٦/١ غيبؤلا اوز اميل )١(

 ىلع زرب ال ةكلاملا نكل .ءاهئامش اهئذإَو اهيفت يف نَتأَتسُت كيلاو ،اهيَلَو ني اهيف
 ريغ يللاو يصؤلا ىنإ ذئاع معدن كيذ امئِإَ ؛جيوزئلا يف ف ركيا هيتنا ناَدئيشا بألا

 امزؤاش ةاش ذإ لب ذإق اهنذِإ ريعب ركبلا هيتبا حاكنإ بآليؤ» :ةلالا يف لاق .بألا

 .ءاهئامض اهئذإو نذأت غلبت ىئح اهجوزي التق ةزيَع ؤ لصو ركبلا ي بآلا ؤيغ انأو

 .(٩٨ص) ناوريقلا دنز يبأ ننا ةلاسر

 تناك :تاق الو ةّقياع نغ ٥١٦( ؛مقر )٢٠٦/١ هدتشُش يف غيبؤلا ءاور ام تلد ليلد (؟)

 ه هلل لوز ىلإ تنأف "كلذ تركف بيث يهو اموأ اهجؤَز ةيراصنألا ماذخ ثنب ءاسنخ
 .اهاي رق ةنربخأق

 ۔هلذع يوَد» :ةدايز ج يف )٣(

 .دفقلا ناكرا لمتكت ىتح «درهشلا» :حيحصلا ظفللا هلعلو .خسنلا ميمج ج يف اذكه )٤(



 ةرت ف يجبسبلا رصتخم ٦

 اهل ةأرما لُكَو .ءاسنلا ني اهلثم قادص اهلق ةأزملاب جوزلا زاج عت أرملا

 يف ارضاح ناك نإ هلاكو ؤ اهِيَلَو هأب الإ اندنع اهُجيوزت زوجي الف نيل
 ربخلل ةنع جوزي نم رمأي وأ جوزي نأ هيلغ متخي جحلا هلاتت ثيح وأ ربلا

 يف رَخآ ملؤَق يفق .0نيدهاشو يلؤي الإ ةأرشا جيوزت زوُجَي ال ه دراولا

 زاج هيَلَع زرفت ةَي ملو ىلولا عتم عتما نإَق &'"ّنولهَألا هيلع ىضارت ام ىَّلَع قادصلا

 ذإو اثرَدَق ثيح هذخأ اَهَلَق ،اهل ب بجي اقَح اَهَعَتَم هنأل هيأر الب جوزتت نأ اه

 اهُجوَرُي .يأر الي َجؤَرَتَت نأ اهنف ةجحلا هغلبت ال ثيح رخبلا عماق ناك

 يلو ال نم يلو ْناَطْلْسلا :ليق ذَقَو نيملسملا ةَعامَجَف نكي مل نإ مياَحْلا

 نأ ةقياع نع ٤٠٧٥( : :مقر )٢٨٦/٩ ييؤلا بات :حاكنلا باتني يف نابح نا ةجرخ )١(

 هن كلد ريغ ىلع حاكن ني نامك اق ولذَع يداشو ييل الإ جا ال» :لاق ةمي هللا لوسر

 ربخ يف ذخأ لق مل :متاخ وبأ لاق ةل يلو ال نت ىلو ناطلفلاق اووَجاَتَت نإَق ى .رات

 نن يمس :سفنأ ةتالت الإ (ولذغ يدمهاتؤ) :هلوق يهلا نع ىشو ن ناميلس نغ حيرج

 زنن دلاخ نع ئييجَحلا باهولا دبع نب هللا دبعو ،يثايغ ن صفح نع يتألا ىتخ

 نيذهاشلا رفف يف عت الَو "زئوُي نب ىسيع نع يفؤلا سئوُي نب نمخؤلا دنعو ثراحلا
 .ربَحْلا اذه زيغ

 )٢٤٤/٨ دوغشت ناق ٢٥٦٧(6 :مقر )٣٣٤/٨ سابع ننا نع يبطثَراذلا ةجرخأو

 ةلا يبز ۔(٠٨٥٢ :مقر )٣٤٧/٨ ةماع ٣٥٧٨(٥ :مقر )٣٤٥/٨ رمغ ناو ء(٧٧٥٢ :مقر

 «ةَنِيبَو» ةدايز لضألا ةن ةخسن يف دَرَو ذَقَو .نيجمجأ مُهنَع

 (٢٤٤٣ هتنا بات :حاكنلا باتك "ييطئزاذلا ذنم اهلف سابع ننا نع ثيدحلا ن ()

 ان مهنيب قي ةيالقلا ام :ليق ءانا .ىقايآلا اوُحكنأ» :ة هللا لوشز لاق :لاق ١٠( :مقر

 ننشلا يف يِتَهْنبلا هجرخأو «كاَرآ نم بيِضَق ولو َنوُلْهَآْلا هبلع ىضارت ام :لاق ؟هللا لوشز

 فعضو ٤٧٦٩!١( :مقر )٢٣٩/٧ ازه نوكت نأ زوجي ام باب :قاصلا باتك .ىربكْلا

 لاق :ناطقلا نبا لاق ؤينامَليَْلا نمخؤلادبع نب دمحمب لوغم ومو :يملزلا لاقو

 نع يناملا نب نمخؤلاردبغ نع «لييازملا» يف دؤاد ربأ اوزَو يثيدحلا ؤَكنش :يراخبلا

 .لاذغ تبنت مل دمحم وبأ نم نمخزلا دع هيف هلاستزإ عق : ناطقلا نا لاق هرحن ةل يبلا

 )٢٠٠/٣((. ةناها ثيداحأل ةيارلا بضت) .فغشلا زهاظ وُهَو



 فقن دقنئا دنج جيوزثلا يف باب ()
٨٢ 

 ةبارقل نم يلو ريغ دنع اهب جؤزَتَو جيؤزلا لهجو ثَلهَج ن .اهجوزف هل
 ييف يق ؛اؤُمُك َناَكَو جيرزئلاب ثيضَرَو ةأزملاب جزلا َزاَجَو ييلع زشي ملو

 ٨"مهنيَب هبف اوُملَتا ام لاحل امهنيب قارفلا ىلَع م منت الَو جَرَح كيذ نم

 .يلول لأو ههجو ىل جيوزتلا يف ؤ رمألا اوئأي نأ اورمأ جؤزلا زُجَي مل ذ
 زا ميكاَحْلا ج جوز عنتما نإق ييلع ردق نإ كلد ىلع ربْجيَو اهجيوزتب رمؤي

 .يلل عانيا دغب اهل ئإَج "ههوهأق .نيملشمملا '"قعامج نم لجر

 يي يق ۔ هيف تلخ اضيأ كلذف اهجور نم تلو ابي تتاك ذإو
 نأ ذيرئ نم زاتخت نأ ةيالولا اهن امنإف "يلولا يأرب نوكي ىنح 6؛هنئش هنب

 بيثلا تجوز نق 5يبيئلاو كبلا يف ىلإ ثحأ ِءايلؤآلا ىلإ ذدْقَعْلاَو ،هب جو

 مل ذإ بحأو ت هني ييفت يفو {يقارفلا ىلع قأ ال يئإق جؤزلا زاجو
 جوزتت نأ ذيرُت نم َراَتْخَت نأ ةيالولا امْنَِق .يلولا أب حاكنلا ةذجُي نأ زج

 .بيئلاق ركبلا يف ئلإ ثحأ ءايلوا ىإ دقعلاو 6هب

 نع ةنأشقلا يف دراؤلا فالخلل ةاغارش اتياحضأ م ني يلع نت ىشو بهذم وُه اذه )١(

 .ضازيغإلا اهنايلزآلق ءفك ريغ نم ثَجؤَز رت نإ اهئِكَل ١يلؤنا طرتشت ال ثيح ةقينخ يبأ

 راتإلا بذ اضيأ ؤ !مزح نا هفلاخو ،يبيثلا يف اضيأ يرهاظلا دؤاد : وُهَو

 لخد غتفُ ب حاكنلا ن نم غلا اذه نإف ةيكلاملاو ةيض ةيضابإلا ؤوهمجم زوهمج امأ "هِةَنيندلا» يف ركياق

 فلتت ملو اهسفت ثجْؤَز ةرما نأ ول تآزآ :ثلُئ» :ةنؤذمْلا يف اق نذي مل زا اهب

 نمم يه زأ اهل تطغ ال نئي يه ءالؤألا رفأ ريغب اهسفت ثججؤَزَف ،اهججلؤَزُي نم اهنع
 هنم ثذلؤؤ لاطت ذإو لاح ىلع ادبأ انلا اذه وقي ال :ياق لاق :لاق ؟اهل بطخلا

 ٨(٦/٩١١)۔ ةنؤذملا .هلاخ ىلع كب زوجي الف حاكنلا ةتقغ ث دقع يه اهنأل ؛اذالؤآ

 )٤٥٧/٩(. ىنحلا )١٦/٥( ۔ ييخزشلل طوشنتلا

 .«ةعامج» ريَغ نم :ب يف )٢(
 ۔ءاقرئأي» :ب يف )٣(

 .«جَرَح» :ج ‘ب يف )٤(



 يجحبلا رصتخم ٢٤

 كرہ٩٦

 اهيأر الي لولا اهَجَوَر نإو ءامهَتيَب قرف ضرت لو ىلولا اهجؤَز نو
 اهنم مّلْغَي ملو يلولا اَهَجَوَر نو ،اهلَو اهيَلَع يد زاَج ثيضرق اهعلق

 زاج اهاضرب اهيف ىلع ةئزاجأق ءاهي جمؤزلا لَعَدَو .ةيهارك الو ىضر
 غمن ملق اهيأري نمكي مو اَهَعَلََو مَلْعَت ملو يلا اهجوز نيو .اهيلع ي
 ثيفر نكأ مل تّاقَو ثريَع َزاوَجْلا ةارآ اممَلَق ،ةَهارَك الو ىضر اهنم

 من اهناتشليق ابي ثتاك نإَق] .اهاضر ملي ىنح رييغتلا ىلع يهف

 دغب تتكس نق كاضر كئوكش :اهل لاقيو ملعت كيلاو ,

 اق دقعلا تبت ذقَق اهنم لبقي م ا اذه َدَعَب غ ثري ولو ،اهْبَلَع تبت

 ةرب ذق اذه أل ؛تيذ وي م زي هِيَغُت مَلَو بهنب

 ثانئلا خسنلا هيلع ثفقثا امم لامكلاو .لضألا نم ناس نيتقوفغمْلا نيب ام )١(

 اهلابب رطخي ال ذق ركبلا نال يج ةقف اضر اهنوكش أي ركبلا مالغ ( عوضؤت ىلع هيبنلا )٢(

 لجأ ن نم تومكشلا نوكي ذقق ةظحللا تنب يف تاييشئلا يجاذتل اضزلا ةقالع اهتوكش نأ

 تزيغَت ثيح ةئرضقغلا ةأرملا ةاخَو اهضفز ىلع ةلالد اهتمض نأب نظت ذق لب ريكفتلا

 اهيالغإ ةرورض ؤي هرِتَغَو ركيت راتإلاك غ ؛امّلعْلا ناك تيذيو .ثارغألا تلدبتو يهاقملا

 انآ :اهت لاق نإ ركلا تيآزآ :ثلُم» :ةنؤدمملا يف نومي توكشلا يف يعزشلا يفزغلاب

 لاق :لاق ؟ييلولا عت ًتَص امب اهنم اضر اذه وكآ «اهئلز اهجؤزَف اثّتَكسَق نال نم ,كجززأ

 نم هريغ لاقو :نونح لاق .كلاق نم ثغمس كيلو .اضر ركبلا نم اذه معن د :كيام

 ؟اهئوكش اهئذإ نوكأ بيثلاق :ثلُم اضر اهتوكش ذأ منغ تناك اذإ كيذ ::كلام ةاوؤ
 هنن ناق ؟ركيام نع هظقختأ :ثلُم .اهجاكنإ ىلع يلولا تفبغتنتو مُلَكَت ذأ الإ .ال :اق

 .ركيا نؤق اذه

 اهجؤَزَف بألا بهذف ثتَكسَف .نالف ني كجمؤزم يئإ :اهدلاو اهن اق اذإ تيلا تيآزأ :تلق

 : كيذ نم اهجاكنإ يف بألا ىنإ اهنم اضيوفت كيذ اهئوكس وُكيأ ءلججؤلا لذ نم
 اتتت زبڵاؤ» اضر وكي ال اهتوكش نأ ءاهيفتب قحأ يألاو ثيدحلا ليوأت :ناق ؟ال مأ

 ٨ :لولا لاق نإ ركبلا يف زئاج نوكي امإ توكلا أ اهئامض اهئذإق ءاهيشت يف

 اهقن الو اهت مزال جيوزتلا نأ ث ثوقمنأَف هنم اهَجْوَرَف بذ مث د ثثّتَكَسَف .نالف نم كججؤزُم

 )١٠٢/٢(. ةئؤذملا .«تلئزبخأ اه ىلع ركبلا يف يام ناق كيذ ءاهتوكش دغب اهراكنإ



 ٢٥ , رقنلا دنع جيوزثلا ي باب (ه)

 - ةف

 اهجْوَر نيق ،كلَق ثَرَيَعَل ضرت مل وَلَق ةيضار اهيفت يف يهو ةزملا ن
 ثێِضز نمل جيوزتلاَف بحاو دغب دحاو ؤأ دحاو وتقَو يف نيلجرب نال
 .جيوزتلا ه نألا .جييرزئلاف ؛اعيمَج امهب تيضر نق ،امهن الأ هب
 ناَدفَعلاَف ؛دجاؤ تفو يف دقعلاو اعيمج امهب ثيضَر نإو ياق زغلا

 لجزي ةيبص تجوز نإ .ةينات اهب جمؤَرَتَي مُث حاوب ىضزَت ىئَح ناذياف
 تقيغأ املف لجرب ةمأ ثججؤُز نق .ؤييغتلا اهل ناك ثريَع تقل املف
 .ؤييغتلا اهلف ثرْيَع

 مل اهغلب الف اهتانض ني لقأ رقادص ىلع لججري ةأرما تجوز ا م
 "هقادضلا اهن مي نأ ءاش ذإ ء'"[يق اهنق]؛اهت يذلا رقادضلاب الإ ضزن
 ىلع ثجؤُز ذإؤ ،اهججرْخُئَو اهل دقع يذلا قادصلا تفض يلغي نأ اش ذإ

 تزاجأ كيد اَهَعلَب امَلَق ،اهيفت ىَلَع مج جؤزلا تّاججَأَق اهادص نم لقأ و قادَص

 اهيلع بجي ناكو يلولا ضرق ام الإ اهل يلق رقادصلاي ضرت ملو جيوزتلا
 مَلْعَت مل اهنأ زاوجلا دغب اهاوغدَو ءاهفادص مك مَلْعَت ىئَح اهسفن حيبث ال ذأ

 .يذ جؤزلا ىلع زوج الو ذ ال
 .ثيضز :تلا م ءىضرأ ال :ثلاق جيوزتلا اهغلب املق اهيلو اهَجوَز ذإ
 هل رينت ريغب جؤؤثاب ىزلا نوكي ىنع .جيوزتلا عستاو .تي نبغ

 ربألا ىلع قادضلا ناك نالا تامف قدصلاب نمَضَو هل ادلو لُجَر جوز ق

 مل املق {بقادضصلاب لبقو هت هنبا جوز نو ،هلام يف ةقادصلا َناَك بلا تاق نإف

 زاج ذق ئيشلا ناك ن ؛رقاةّصلا ةلمج بآلا ىلع ناك أضزي مل ئيشلا

 .«جيرزئلا يف قادصلا باب» ناؤنغي القتشش انات ةيلاملا تارَققْلا تاللا خسنلا تزبتغا )١(

 .ثالثلا خستلا نم لامكإلا لضألا ني ةطقاس (!)

 ب :نم ثبثمْلاق .لضألا نم ةَطِاَس «َقادصلاه )٣(



 ذ 2 يويسبلارصتخم 7 هآ

 6ْيَشب نمضت ملو هنبا ج َجَذ نو .قادصلا فضنق دق زاج نكت مل ن ق زملاب

 ملأ هل ةللاو ،اًئيَش بلا ىلع رأ ملو ساق جيوزتلا كلذف نبالا ضزَي ملو

 .ا'كيلَد نَع َ لأسا

 ذإؤ ١هَِلَعَو هل كيد تبت ؛يضز علب املق "هيأرب لجر ىلع جوزت نمو
 ثيضضز :َلاقَق هعلب نإَق ءاًضْنَأ هيلع تبت د ئِضَرَق ُهَغَلَبَق هيأر الب هئَلَع َجؤَرَت

 ةل ميب ملو ةرشأي من هنأل جيوزتلا تكيَد تيت مل قاصلاب ضزأ ملو جبوزئلاي

 ادص ىّلَع هيلع جؤَرَتف موُلْغَم رقادصب هيع جرت نأ هرمأ نق ؤَلَعَق ام
 ةنم لبقي ملو هيلع تبت ؛قادضلاب ىضزأ الَو جيوزتلاب ثير :لاق مولعم

 زجي مل ؛رعكأب عيلَع جؤَزَتق موُلْعَم ي قادَصب هلع ورت نأ هرمأ نإو كلذ

 ةللاو عيفن ىّلَع داَزَو َلَعَق ام جوَرَتُمْلا ىَلَعَو وب هرمأ امم وكأ جزلا ىَلَع

 داز نيح ةلاكولا ني جر{خ ذَقَو ؤ ار الو هرمأ تفاخ ذقو .تيب ملعأ

 .كيد يف رظناف لعف زجي ملو
 :ىلاعت هللا لاق رارخألا برعلا نم ضغل مهضغت ة ءاف مالنإلا لهأو

 ة يبنلا نع يوو ٧١[ .ةبرتلا) """ يتب هآيل متب ثتموُملاَو تونموُملََو >
 .يراتتلا وه ؤئاَكتلاو "[«مهلاونأو مهؤامد اقاكتت نوملششلا»] :لاق هنأ

  

 .ءاهنع لسو» :ب يف )١(

 .ديري يتلا ةأزملا نم هحؤزت يف ةنع اليكو يأ )٢(

 ركشنا نَع َتْوَهَنَ 7 رو يفوُرَمَمَل ترات ئ ؛آيلآ متب ث ث ثتمؤملاو ن نمؤملاو { اهئات (٣)

 ريي هلأ ةي ةا هنت هتنأ :هلوشو هتا كوفيل ةركولا تؤؤنر ةرتشلا ےوشيقنت
 .« غكح

 هازخإي ةرقنا دقو .ىرخألا ثالثلا ختللا ني هاتتثأَق .لضألا نم طقاس ثيدحلا اذه ()

 ,ىنابلألا لاقو ٢٦٨٥( :مقر )٨٩٥/٦ :تاذلا بات يف نئتشلا يف ةجام نبا ا ظفللا اذه

 = لاق :لاق هذجَج نع 4 هيبأ ئ نَع مبێَعش نب ورمع نَع هجام نبا ذئِع هصنو . .حيجص نسح



 ٢ ::... شقلا دنع جيوزتلا يف بات ()

 ] هوجوزف هتنامأو هنيد َنوَضزَت نم مكاتأ اًدإ» :لاق هنأ خي هنع يو

 ع ؤَزَت نمم دحأ حماكي دري ال اذه ىَّلَعَ .'هزييگ اَسَتَو ضزلا يف ةتف ن

 .هينج نم تتا ادإ مالسإلا , لغأ نم

) ١ ( 

 ر

 ىلع زيجي .مهلاومأو هؤامد اقاكتن .مهاوس نم ىلع نيملسملا دي» :ةت هللا لوشز
 هجرخأ .ءمهاَضفأ نيملسملا ىلَع رو .مُهانذأ نيملشملا ىلَع ُرتَو ممهاتذأ نيملششلا

 ننا نغ لفقلاز تايذلا باب :روذنلاو ناميألا باتك يف ليوط رثيدخ نمض غييزلا

 هئاونأز» :لاق امنإو 6امذلا ىلع لامألا ثطع هيف سيلو ٦٦٣( :مقر )٢٥٩/١ اهلظ سابغ

 ذايأ باب ؛تايذلا باتك دؤاد وبأو ٢٠١٢(( :مقر )٢١٥/٢ دمخأ هجرخأو «ماَرَح مهنيت

 نيب دقلا باب :ةماسقلا باتك )١٩/٨( يئاسنلاو ٤٤٥٣٠ مقر )٠/٤ 0١٨ رفاكلاي يلْسُمْلا

 ١٥٦٨٨( مقر )٢٩/٨. يَقَهنبلاَو ء(٤٣٧٤ مقر )0١٩/٨ سفئلا يف كيلامملاو رارخألا

 مل نبّخبشلا طزش ىلع خبجض :لاقو ٢٦٢٣(. مقر )١٥٣/٦\ يقلا رشق بات .مكاحلا

 .«مهْلازمَأ» اغيمَج ءالؤه ىدل سيو .ىبهذلا هقفاوو ُهاَجَرَخُي

 نؤضرت نف مكءاج اذإ ءاج اه بات : :حاكنلا باتك يف ًالسزش ةزم يذمرتلا ةَجَرْخَأ ثيدحلا

 نَع نالجع ننا نع ناميلس نب ب ديمخلا دْبَع ,قيرط نم ١٠٨٤( مقر )٣٩٤/٣. هوججَوَرَق ه ةنيد

 ثيدخ :لاقو ثيدلا ...مكيلإ بطخ اإ» ظفلب ةريره يبأ نع يرصنلا ةميثو ننا

 نغ لغش ب ; ثيللا هاؤزؤ ثيدحلا اذه يف َتاميلش ب ديمحلادبع تيوخ ذق ةرَرُه يبأ

 ثيللا ثيدحز :دمحم لاق :يذمرتلا لاق لسرم ةت يبنلا نع ةريَرُه يبأ ن نع نالجع ننا

 ١٠٨٥( مقر )0٢٩٥/٢ الوضؤت هجرخأ ةم .اظوفحم ديمحلادبع ثيدح ذغي ملو هبشأ
 ,ينغلا ماح يبأ نع ريبع نتنا ريمضو محش نع مزه نب ميلش ن هللادبع ,قيرط نم
 ه يبئلا نع هل فرغن الو ةبخش هل نزملا متاح وأو "بيرغ نسح ثيدح اذمه :لاق

 .ثيدحلا اذه ريغ

 ١٩٥٧(٨ :مقر )١٠٥/٦ هه ةريره يبأ نَع ءاكَألا ا : :حاكنلا باتك ،ةَجاَم نا ةجرخ

 يجض : :لاق كل ةزيرُه يبأ نَع ء ٢٦٩٥( مقر )١٧٩/٢. حاكنلا باتك يف مكاحلاو

 ريغ ناق :ةؤاذ وبأ لاق ٨ .حيلف اغأ ناميل ن ديمحلا دبع هيف نأب ليبهألا ةبقَعنَو .داتسإلا

 .فرغي ال ةميثََو ةقث

 مل :لاقو دن ةزنزه يبأ نغ ٤٤٦( :مقر )١٤١/١ طشزؤألا رجغلا يف يف يناربطلا هجرخأ

 .ناميلس نب ديمحلا دبع الإ نالجع نا نع ثيدحلا اذه وزت



 يويسبلا رصتخم

 ظافحلا ةريخذ يف ئقلا لاقو .ةئاؤز تمض هلاتزإي اطقلا نا هلَعَأ ثيدحلاو

 .زمغ ننا نع ؤعيفات نع سنآ نن كيام نغ :يواهؤلا رطم نن زامع ُاز» )٢٦٦/١(:

 نبدمحم نع : تاميلش نب ديمحلا نغ ةاورَو .لمعا ثيدحلاو ؤتيمض امه زامَعَو

 زي ٢ حل وخأ ؤ اذه ديملا دنغ .ةره يبأ نغ "يرشكلا ةميثو نا نع 5نالجَع
 راخ يبأ ةياور يف هنييخت ىلع ينيزلا ن قاو نابلألا نأ الإ ها يدلا يف هئيب

 نعلو : )٢٦١٦/٦(: ليێفلا ءازإ ي َلاَق ثيح هز ةريره يب ه ثيردخ ةميمَضب ينزملا

 نإف ال ةريَرُه يبأ ثيدح اضوصُعَو دياو راتبغاب وه امئِإ روكذملا يذمرتلا نييخت
 .ها ءنالوهجت يبغ نتنا اديمَسَ اذمَحُ نأل نيبختلا لمتحي ال ةاتشإلا اذَه

 هباتك يف يلاَزَعلا دنع الإ غن فئصملا ثيدح يف ةراولا «ةتتامأ» ظفل ذأ مل :ةظحالم

 «‘هقلخو ةئيد ةؤضرزت نق» :ظفل ىلع تت اهلك تاباؤزلا نإف الإق نيذلا مولع ءايحإ

 .«هئيِدَو 7 :اهضغبَو
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 قاّصلا يف باب "
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 قادصلا لقأ نإ :عب لوقن يا قادصلا لقأ ىف ف اوُمَلَتخا دق

    >< 
<)
 

 اند لقأف باتيد مز ىلع عطفئ ديلا نال ؛راتيد عبؤ : :"عطقلا هب هب ., ام
 هنَلَع اوُقَقئا ام كأو فرذ ثقرت ذقو اُةمضَو زيِثَت هيف فالتخالاو كيذ

 يرعلاو ردقلاب زئاج اهلك ةلوهجملا تاقدصلا ىَلَع يوزئلاو .'"![رائيد غبز]
 مل نم لكو .كلد نم طشولا اهلو هب ثبي جيوزتلا عم ركذ امو ،لْخئلاو

(١) 
_
 < -
 

 تلؤغلا نال ؛ةعيتْجُم ثالثلا خشلا نم غيجضتلاو مضلا هب كيفش اق» :لضألا يف

 .ةفرشلا يف , لا عطق ب بجوي امي رهمْلا رأ سايق نع تُدَحَتَي

 قادصلا لفأ يف يف هامّلُعلا تفلتخا دقو .ةقثم ثالثلا خملا نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس

 أ الإ ؛قراشلا ذ هب لف ام قادصلا رن ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا هيلع ياو

 ذع ؤ زانيد ةفينح يبأ ذئعؤ ؛عماذ ةئالئ وأ راتيد غيز ركلام دنع قراشلا ت هب عطقت اق

 .ةرضلا تمك :دمحمو تفشو وئأؤ ةفينح وبأ لاق .مارد ةرشعلا نود اهقدضآ نإف ماد

 لافو عماق ةتف لفأ :ةعزبش ننا لاقو .لثملا زهم بجيو ىمسملا طقست :زف لاق
 ةلبانحلا بق .امهزد توشم هلقأ :ريبج نب ديمس َلاَقَو امهرد :5 نَقأ : :ئِعَخْنلا

 اق ئلع هل :ناق ذإق باصنلا و امبو ٨يلامْلا نيم ناك عؤت ت يأب زاَج جيوزتلا أ ىنإ

 ذزي مل 7 :لاق ؤ امك .ييكلا ليلقلاب هزييفت زاج ريلي ؤأ .نيلج ؤأ ريك ؤ ميظع
 بذغذاك هكلمت م حصن اق لكب زوجنؤ 7 هل زيل قادصلا نأ ىإ رزح نا بهذو .هيلع

 .(٥/٠٤١٤)۔ زاقذجشالا )٢٢٦/١٦( ۔ بذهملا زح غومجمنلا :رظني) .هريغو رؤئشلاؤ

 )٤٩٤/٩(. ۔ ىلَحُمْلا )٤٣٦/١٠(( ۔ ينغملا



 ٦ رت ا يويسبلا رصتخم ٢٤٠

 'هرائيدو ؤ رهزي ىّلَع '"ٹتجَجَوَرَت نو .لثملا ي قاض ىلإ تعجر اا دص مت

 ىلع "ثجَجؤَزَت ادوف .زئاَجَق الجاع ناك نإو شاج لآ ئَح ىلغ هز لاجف
 فلأف ثدل نإف ثكيَد نم لقأف زدقت مت نإف ؛اهب َراَج نإ ""[ريثك] قادَص

 : غجزي تيف ؛دةَح طورشلا هذهل نكي ملو كيد نم رقأف ذيلت م نو
 رفي مل اهب َراَج ن رقادَص ىلع اهَجَرَت ادو .ملعأ هن ةللاو "يدنع لثملا قادَص

 متي مَلَو ,قاض ىَلَع جور نق نم ءاَج امنإ رجَعْلا نأل ؛قادصلا ِهِنَلَعَ

 نات نإ 5اهئاسن ةئس ىّلَع يهف ةنس اهل َناَك نإو لجاع وهف الآ الو الحا

 .لجاع قادْصلاَق ايت

 ذإ اهلو هنأ ملعي ال ةأرما جيوزت يف 'هلجمزيل لكوتي نأ لجزيل يو
 ىلع نودهشي هلإ :مهنب لاق ذقف ص الب ليكو هلآ يمذن يدلا جزت
 الو يام قادصلا هب رقأ امب جوتملا ىّلَع َنوُدهْشِنَو ،جؤُ ذ هنإو فلا

 ىلع َنوُدَهْشَي مت يلو نمم ليِكَو آ يلو هنأ خ خ ىح اهل جؤز ز هنأ نودهشي
 دْفَع اهيفن ذا دون دتعت الو مكحلا يف زاوجب جوزت ذقو .جز هنأ جيوزتلا

 اهيشت جيوزت يف ةيِصَو تتاك ذإو ،اهتاوَخأ الو اهاتب نم دحأل الَو حاكنلا

 لمجم يذلا مشزلاي لاجرلا نم جوزي نم ثرمأ اهريَغ جيوزت يف ةليكو ؤ
 .خضو كيد ميغ ا "[ةَلاكولاو] كيد يف ةياصولا نم اهت

 .جوزت :ج ؤب يف )١(
 .زيناندو ميارق» :ثالثلا خشلا يف )٢(

 .جؤزَت :ب يف )٣(
 .د "ج :نم لامكلاو "ب ني لضألا ني ةطقاس )٤(

 .ةقيثه ثالثلا سلا نم خيجضتلاو ...يف لجزلا ليكو ذأ لجؤليل سيل» لضألا يف )٥(
 .ثالثلا ختشلا نم لامكلاو "ب نيو لضألا [ ني ةطياس )٦(



 ٢٤١ قادشلا ي باب (ه١
 عرہ٦ _

 قادصلا '"[ثضنا هلع اهي لوحألا لبق اَهَقلَط مث ةأرما جؤَرت نم لكو
 هيلع بجو ذقف قلط م هش ؤ جزلا رظن نإف "هه كونتو هنع ومت نأ الإ
 ؤ «اباب اهيلع لغأ م ةأرما جوَزَت نمو ،ةئجؤز اهنأل "هماو رظنلاب قادصلا
 ةئإ لوقنو هقدص ذأ الإ قادضلا مكحلا يف هلع بجو ذقَق ازثيس اهيلع ىر

 .ثضئلا الإ اهل زيلو قادصلا يف قدصت اهنإف اويإ رظن الو اهشمي مل

 هيلع إ :لاف نم لؤقي ذخآ ينإف عبتإ رط ؤآ اهرك ةأرما جزق شسَم نم
 فغلا اهلق ةمأ تئاك ذإو ،اهل ءطولاب قادصلا ةمزل اهزَك اهب ىتَر نق ]ةبولا

 نقؤ .هنذإ ةنم لحتو ءامالؤميل يلد "ابي هاركإلا يفو كةَعَواَطفلا يف
 هب نوكن امو لألا يف ؤأ ،املا يف ؤأ ،رائلا يف اهجزق ىتإ َرَظَنَو ةأرما جوز

 نه اذإف زب اهنأ ىلع ةأرما جْؤَزَت نمو .'"قادصلا اهَلَق اهقلط مت اعيمَتسش

 .ثالثلا خشلا نم لامكلاو ،ب نمو لضألا ني ةطقاس )١(

 ترؤنت نأ الإ» :ىلاعت هلزق ي ةراولا وفعلا نأ وهو ،ةيضابإلا يأز هينع ؤقتشا يزلا اذه ()
 - يا وهؤد :لينلا حزش يف اق "يللا سيو شَجؤزلاو جزلا هب دصقي « ىيآأوُمتيآ
 رخبلا نين قيرفتلا ةيكلاملا ذئعو .نمط زم دنع 6انذنع حاكنلا ةدقع هديب جوزلا
 ثضن اهن انهلا لبق ةقلطملا :ينارقلا ديز يبأ نئا لؤق يف كيد حضتي يبيئلاز
 ننا ةلاشب اهيبأ ىلإ ذف اركب تاك نإ ابيث تتا نإ يمه ةنع ومت نأ الإ قادصلا
 ۔(٠١/٥٦٢) ليلقلا ءافشو لينلا حزش )٩٤/١(6 يناوريقلا ديز ييأ

 رقن الو اهشقي من هئإ لوقتو ةقدص نأ الإ مكحلا يف قادصلا هيلع بجو ذقق» :ب يف )٢(

 .اهذغَب يتلا عم ةلأسملا هذَه خسانلا ىلع ًطَلَتا هئأ ؤذبي يزاز .هيإ

 يف اهالخ ىلع ىونفلا ترج يتلا لئاسملا نم يهو ،(ج ،ب) ني ةطقاس ةنأشتنا هذه (4)

 غزش :رظن .رهملا فضن الإ بجوي ال جاليإ نكي مل ام جزلا شمو ةولَحْلاَق يبمذنلا
 ۔(٤١/١٩٢)۔ نييلاطلا جهنم )٢٦٥/١٠( ليلعلا ءاقشو ليلا

 ۔«بسحيو» ثالثلا ختتلا يف )٥(
 زمه زأ خاششلا ني طغ اذ اق اذإ يرذأ الو يقاصلا فضي اهت نآ بخذمْا يف روهشملا )٦(

 ۔ ؛ءاملا لظو ثليلاؤ ؛رائلا يف رظنلا نيت قزق عباجلا يف نكلو .هغل نسحلا ييأ يأر



 يبيسبلا رصتخم : ٤٢

 رر _-
 فأ اهناسن نم بيقلا قادص نأ ملعي نأ الإ ةئجؤَر هو قادصلا اهف يي

 نقؤ .تابيثلا اهئاَسن نم هبيتلا قاض ىلإ غجرت اهنإف ؤركبْلا قاض نم
 ءاهنا ني نأي اهغاَجُي ال اهنأ ىلَع ؤأ هيف عامج ال هئأ ىلع ةأرما جؤزت
 كيذ نف ءاهعَماَجَو اطاقن هيف عامج ال يذلا دَجَو ؤأ اهئماَجُي نأ دارأ مث

 زأ اهيلفم قادص ىإ اهادص يف ةزملا غجزتو شلاب طرشلاو زياج امهَ
 .0ٍاهئاسن تاقدَص

 «(ه١/٦) رف ييأ عماج :رظني .مرَحُي ال ءاملا لو لتلا يفو مرحي ر رانلا يف ؤظْئلاَق ۔

 )٢٦/١٤(« ىيقاتسؤلا ئِصفْشلا ديعس نب يمح غيشلل نييغازلا غالبو نييلاطلا جهنم

 .۔(٢٦/٣٢) يويسبلا نَسَحْلا يبآ غماَج

 .ج :نم ةطقاص اهَلبَق يجاو رفقلا هذهو .ءاهناسن تاقذص ز اهلثم تاقدص ىلإو ؛ب يف )١(
 .اروثنم هدْعَب يذلا يف تابلا اه ذأ ثيح خالا اطخ ببسب يذو
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 جبوزتلا هب دري اه بابب

 رجلاب

 اتلهه

 !!, : , ؟" ۔ : ٠ ؟ . . ُ .

 "الفلا ةتقوذجَملاَو ةنونجملا ءاسنلا نم يوزلا هب دري امِمَو

. 
 لآ

    

 علطا املف ملع ملو جيوزتلا لبق اهب تيد ناك ادإ .'٨اّمْخَتلاو .ةاضربلا

 ذق ناك نإف ءاهب زُجَي مل ا قاص ال ججزْخَتَو كيد هل نإَق ؛اههرَك كيد ىلع
 . ۔

 اهجرخ نأ ةازأ اههرك مث اهب يذلا كيذي ةنم ملع ىلع اهَجْوَرَتَو اهي مِلَع ؟ ه!۔ا.٤ً۔ذ,۔ذ۔ ح وأ, :46 11 ٠. ؟ 1؟1۔ ¡إ۔۔ ٥ج2۔١۔ ۔۔

 كيرخنلاب ةلعلاو زفقلاو ؛غشالا ةلعلاو 5ةانلا تَليفَعَو افع يهق ًالفَع ةزملا تَلفَع (١)

 لا .ةيضُحلا يف ,لاجزليل يجا ةزنألا هبيش ةقالا ءايح ءاسنلا لت يف ججزْخَ يش :امهيف

 زمؤ ةأرملا لبق يف تبثي مخل ثابت :لفقلا :بارغألا نا نع يرهزألا ىكح :ناسلا يف
 يف وكي الو :لاق جزفلاب جوخي زؤذش عيش :لفقلا :ينابيشلا ورغ وبآ لاق .نرقلا
 يف ثدحن ظلغ رلاجزلا يف لقعلا :ديز نا لاقو .دلت اممغَب الإ ةأرملا بيِصُئ الو راكنالا
 يف مخل يه :ليق .كجشلا ذنع بلقنت يتلا :مالا نم هالفعلا :ليقو .ءاسنلا يف ربلا
 .ةفاظن اهيف زيلو .عامجلا غنفت يأزملا جزف يف ةيلذته يهو .ةريفضلا ةنيلطفيلا ةبش جرفلا
 ٨(١/٩)۔ ةعللا يف طيجمملا )٧٢٣٧/١(6 سوؤعلا جات )٤٥٧/١١(( ربَرَعْلا نايل :ظن

 )٢٠٩/١٤(. ۔ نييلاطلا جهنم
 ۔ ةمللا ين حاحضلا :زقني .؛اضرب ىقتألاق نذملا رهاظ يف رهظت ضايت :ةقرحم ضزتلا

 .(٥!١٧)۔ برعلا اسل )٧٩٠/١(( ۔ طيجمملا شوشاقلا )٣٩/١(.

 .ةثوحنت ةرما لوزهت :يأ ؛شوُخنَ وهف لجزلا نشخ ۔ءةشخنلاو» (د ،ج ،ب) خلا يف
 .(٦/٢٥٢)۔ بزعلا ناسل )١٧١/٤( ۔ نيعلا باي .اهيلع مخت ال



 07 نغ يجبسبلا رصتخم . ٢٤٤

 : امم اًيَش اهب نأ مّلْعَي مّلَو اهَجوَرَت نإ "قادصلا تفضن اهيطغي كيد هلف

 هلف اهقرت : ةانأ ن ن زاوجلا دغب ةمل ذَقف هيلع علطا مث اهب ًزاَج ىنح هب
 لأس وأ 5ةنمَيَكَف كيد نع لأس تاك نإ ،اهنم لات امب قادصلا اهلو يذ

 ةنمَتَك يتلا يه تاك نق ؛دبيَعْلا ىلَع عتطا اهب زاج املف ،هَمَنَكَف اهيلو

 غجزێؤ ٧وِيَلَع قادصلا اَهَلَق هَرَغَو ةَمَتَك اهيلَو ناَك نإو ،هيَلَع قاض الف هئَغَو

 و ءاهيف نشخ الو نشاف ضر ال هناف هلاس اك ذإو هةؤمغ ن ىلغ ز
 نإو ءهةئأرفا هق يهف يضر نإَق ؛مِلَع مت عورت ،َلقَع الو ،َتوئج الو ؛ماَذج

 .ءايلوألا نم هزع نم ىلع م غجزێ اهل قادصلا ِهيَلَعف اهجرخأَف ةرك

 ذإ هدر اهَلَف ؛كيَد نم عيش هب ناك ادإ لجؤليل اه ني اهت ةأرملا يذو
 اثأو .قاض الب جيرخت أربتت أربتت ثءاش نإ زاوجلا َدعَبَو زاوجلا لبق هتهرك

 نإف ؛ةئَس اهييفت جالع يف لُجؤتق ةجلاعم ؤأ ةماع اهي ناك اذإ ءاقنزلا
 مل ؤأ ةجلاعم اهيف نمكي مل نإو ةعم ثبتو ةجوز يهف اهسفن ثحَلضأ

 الو قادَص الي مخت هل تيد نإف ؛تيلَد دعب اهَجرْخُي نأ دارأو اهسفن جيلع

 ءطو ُعْنَمْلاَو اهنم تتا ةللا نأل ؛رَظَت ؤأ اهجرف نم شق اميف ِهِئَلَع ة ءيش

 يف زي اهنم اضيأ نيتلا جوزلاو .قاد همزل ملف اهب يلا بقل اهنم
 ق ئأرما يهقف اهتَعَماَجُم ىلع ةنسلا يف رَدَق نإَق ؛ةتَس ددمي نأ دغب جيوزتلا

 نأل ؛هيتإ رَظَت ؤ جزلا سم ناك نإ اهُئاَدَص اهلو ةئم ثَجرَح زرفي مَلَو َرَجَع
 قادصلا اهنف ةتشلا لبق اَهَقلَطَف لُجَع نإو ؤاهنم نكي مَلَو ةني اج بێَعْلا

 نإ كلَذَكَو قادصلا ثفن اهلق اَهَقْلَط مث هيإ رظن الَو جزقلا سمي مل نق

 .اهب زوجي نأ لبق يأ )١(

 .«قادصلا» هدايز ه ،د يف )٢(

 ..هنَجْزَز» :خسنلا ةيقب يف )٣(



 7 . جيوزئلا هب دري ام بات ()

 - ٦٩نرم

 يف امهدَحأ تام نإ قادصلا ثفضن اهلق ةدملا يق َقْلَطَق ءاقنلا يؤر لجع
 بذ مث ةدحاو ةرص هتَجؤَرَب زاج جزلا ناك نإَو \اريِمْلا انهت هذخ ةدمل

 ملو اَهِتَقْفَن نَع »" ج . َرَجع نق "َققَتلا هيلَعَو اهتارق هيَلَع مكخُي مل ةنع هنع

 نأ هيلع مكحم نم ةنم وزعلا د ٍتبلَطَق راتغإلا نم هتجْوَر ىَلَع 7

 نو ،َرَذَق ذ هيدؤئَو هيلع ائيَد َناَك ذجي مل نإو اهادص اهيطغيو اهجَج

 .اهب كلذف عوجلا ىلع ةعم ماقملا يف تبغر

 اهفح عنمن نأ ,لوغملا نم زيف ءاضقلل اهرمأ ثمقز نإ اهئِكل .ءوشمكلاؤ» :ةدايز ج يف )١(
 !ةأرملا هنم رخ اًداَمِلَف ىح جززلل تي ن ؛عيطتشي ال اهجؤَر نألل معزلا



(٨٣) 
 ف ب اب ١ ..ه ء ١(
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 أ ىلإ ةنباجأ ؤأ اهي راج ىتم هيَجَز ِةَقَقَت يف لجزلا ىلع مكخي امنإو
 ةلا يلط اق ككعؤلت مت ةزم اذإو ةنول كيا نيحذ تركف اهب وخ
 إ ،اهل كلذف قادصلا لجاع اهيو ىئَح كيلَد نع تعتَمشاَق زاوجلا بلطو

 تضقنا نإف مياحلا ىري ام َرذَق ةدم ن يف ذش ؛َكلَذ دوي مو رخأت

 ًكِلَد يف ُدَدِمْيَو ؤِةَقَقئلاي ةذممْلا دغَب هي هيلع مكحم ةقتئلا تبلطو د وي ملو ةمل و

 ر تيد يف اهل َُقَنئلا هيَلَعَو

 نم علض عب ر ز "يراش ةَقَقَ ةَت كلد م طسولا اهجوز ىَلَع ةأزملا ُهَقَقت ةقفنو

 ذإو قرذ ةردلا تقو يفق ٨ؤب زبلا تقو يفو ك"ارغت نمو مؤي نكل 7

 امانلبافف .لضأك (ب) انذمتغاؤ إثالئلا حصلا نم ثجثملا لضألا نم طقاس بابلا اذه )١(
 التشش اباب ةرقف كل اّتَلَعَج (ج)و (ب) نأل (د) ىَلَع بيرألا ي انذمَتغا اًنئِكَلو (د .ج)ب

 .ءاهديَس ىلع ةمألا ةقَقَن ثاب» 6هأزمليل نؤملاو ةوسكلا ضرف باب» لثم

 .ج نم حبجضئلاو ءراش» :(د) يفو (ب) لضألا يف )٢(
 زأ ليك نملا :ةني نا لاق ثام املا غهَجو نانأ غغجلاؤ نالتطر قممو :انملا نملا )٢(

 ةعبزأب ُنمْلا ردقي ثيدحلا رصقلا يفو )٤١٥/١٣(. بزقلا ناتل .انمأ غغجلاو نازيم

.تاتارح وليك



 )٨٢( ةقثلا يف باب ٢٤٧

 رف ٨٢

 ةئالئ ىلإ نيمهزد نم رهش لكل مدألاو زبلا اهنف اذب زبلا لكأي نمم
 لك زاضخإ كي م م اهل غاَحْلا ىرب اه ىلع اَهيْهَُو افيتأل 7

 ةَجْلاَعمَو اهبابث لسغو اهلشُمِلَو ءوضلاو بارلل ءاملا ن هلإ ماتخ اق

 امو ٧هيف أ ت امَو اَهشاَعط هيف وكي اَمَو 6اَهَماَعَط هپ يلاعت اَمَو 6اهماَط

 نكئلاز .اهبايث لشقِل :املا هيف نوكي امو هب لستغت امو كِةيِنلا ني هب برشت

 ثيخێؤ .'اهشياؤ ؤ هبف شنأت ثيحو هيف اهَلَع ةوَضَم ال اهل قاؤلا

 و 6اهلاق يف الو اهيفن يف اهراَضُي او .اهل ةوَضمْلا وتو اَهَل .

 : ؛ماخزألاو اللاو مدَحْلاَو راجلاو رمحؤلا نم اَهِتَلَع َلجخاذلا اهعنمب

 نئاك إ اميا اهل زفحيو كذيف هنأ ملعي نَم الإ اهينع تيتوأ لك نوغذ

 ثءات نإ كاَهَعَم امِداَلَوَأ ُةَقَفنَو ،اهَعَم هيَلَع اًضنَأ :اودان ةَقَقَنَو .مَدْخُي نئي

 ثحأ نإ زا ت كيَذَف اهئزجْيَو عبتت ام الومعَم اماعط اهرضحي ذأ

 اهل رشمكْلا هيلع ،َكيَد زاضخإ هيلعف تبأ نإو :7 َكلَذَق اَهَماَعَط ىلوت
 اهلثم ةؤشك رذق ىّلَع ؤاتجخؤ راَرَق نابابلجو ناصيمق باوت هأ هت ِس ٍةَنَس ركي

 .اًهِرذَقَو اهئاسي ني

 ليللا هل اهالؤم اممالَعَو جوز اهل َناَك نإو ءاهديَس ىلع ةلا ةقفنو

 ؤ ةَقمئلا ديسلا ىلع زاهئلاو ليللا اهسبح نإو كةَقَقنلا جزلا ىَلَعَق زاهئلا

 قفنلا جزلا ىلعو ؛راهئلاب ةقَقئلا ىلؤمْلا ىّلَعَق ليلاب اهاَلَخَو راهنلاب اهسبح

 6'"اهمدأل نامَهزِد ربش كلو ح عاص غْبزَو ر رمت م ةمألا هق ةَقَقَنَو .ليللاب

 باوثأ ةئالت جؤزلا ىلعو ،بؤَت ىلؤممْلا ىلع ةوسكلاو

 .هييفتب» :ث ةذايز (ج) ةغشثلا اهيلع ثبو ةخسن يف )١(
 .د نم طقاس ءايلا ...ىإ ...ةوَضَمْلا رتؤ» هلؤق نم )٢(

 .«مدآ نامَهزد» :د ج يف )٢(



(٨٤( 

 دالوألا ةقفن يف اب

  

 ناَمْلِغْلا َناَك ام ام مهئتوؤتو مهُئوْنكَو ْمهُشَقَقَنَ .مهيأ ىلع "دالوألا هقنو

 ربألا ىّلَعَق .ةيراجلا الإ ة ءيش مهت ةلا ل مل اوغلب اذإف رغصلا لاح يف

 ىلإ عجزتف نط ن ال ةقَقت اهت ههرنَي مل ثججَؤَرت اًإَق .ججؤت م ام ةقثلا
 ريفصلا ُهَقَقََو .ةقفن اهل ةنَرْلَي مل بألا ىتإ غجرت مل نإو ،ققنلا هيلعف بألا

 مليف اذإ ةَقَقت ةَقَقَن تلت ""اضيأ ةَجوَر ؤأ ةقلطم همأ ثتاق 5 ةْيلوُقطلا ي لاح يف

 ربصي ىتح ةمقنلا فضي هَل مت ،راشأ ةسمخ علبت ىتح عاتضزلا نع الضفو

 زهؤ] :زخآ نؤَق كيلَد يف نذي ع ح ةمقلا الث هل نوكي مث راشأ ةس ىإ
 .فلتخت مهتب لاوخألا نأل ؛تيذ مادغب هيف لوذغلا رظن ىنإ "![عجاز ةنأ

 .{نينبلاه :د "ب يف )١(

 .ثالئلا [ےنل يف ثسيل ءاضنأ» )٢(

 لضألا ةخشثلا تفاضأ ذقَ ٠...لودملا مظت :ىلإ ...لؤقؤ» : .لضألا اذَع ام رخلا عبمجم يف )٣(

 نين اندنع ني امهائفَضأ ييلا يهو ىرخأ ةيجيضؤت ةزات ىنإ جاتخێي ىئغَمْلا نأ الإ ءرخآ»

 .نيقوعملا

.هذنع» :ثالئلا خنشلا يف )٤(



  

> ٍ 
 نم ريمش زا ةر ب;ح عاض عنؤ و يراش ةَقَقَت هر ؤَم ىلع . دبعلا ةقفن - و

 زق ىلعف ةزح ةجولا تتا نإو هقفلا اهل ةالؤم ىلع دبعلا ةجوز ةقفنو ةنئتلا ىلي رخنلا نم ةليف ةنطب عبض ىئع مطل وأ يز نكل رد
 2ڵ۔>د

 ةزح تناك اوس يش ردبمعلا ةَجوَر دالزآ ة ٍةَقَقَت نم ىَلؤممْلا ىلَع سيلو .ةققنلا

 ىلع ىؤملا ,قن مل نو مكح هيف دبعلل سيت همأل دلونا نأل ؛ةكولمم أ
 ىلع دريو ةجؤزلا يطغيو اهب غات دنعلا ةبقر يف ُهققَنلا تتام هدبع ةجوز

 اهئادَض ةَقمنلا يرتشملا ىلَعَف يرتشملا يِضَرَو ةعاب نإو 3'»لَضق ام ىللا

 عضخ نيئلوضألا ذنع دبعلا نأ وه هيلإ ةاهقلا جنأ امنإو ةبارغلا يف ةياغ ْيأزلا اذه )١(

 نقحل له ذبقلاف .اهبش اممرتئأب قحيف نيلضأ نيب ددرتملا غزقلا وهو :هبشلا سابقل
 هل ذنغلاف ؟ةئناسنإلا يف امهبارتشإل زحلا لجزلاب ؤ 5ركلملا يف امهيارتشال لمجاب

 فزنلا ةجائ نم زهف مب قحلي اهبت رفأ ناك امهيأف ءاگولمَم ةئؤك ةئناتنإلا :ناقضؤ
 ن زغ .رغألا تاقولقملا يف فزت امك هيف فرصتف تاقواب ُئخلي ،ولفق
 وض غولبلاو فيلكتلاو لفقلا نم ناتنإلا ثاصؤ هل . .غاب ثفئلَكش ؛ةئن ةئناتنإلا ةيجان

 : خيجْصلاز يب اهبش امرتقأب قحلف ةيِصغَمْلا ! ىلع نإلا ولوح ة ةعاطلا ىّلَع رجألا

 وذذلا نسحلا دمحش ۔ هقفلا لوضأ يف تاقرولا خزش :ظن .ةبشأ هب هئأل ؛زخناب قحل

 ةايح امشؤيل اعيمج اقتُْي نأ ةفقلا ردأ مزاتپ امنع اُه ٨ ضنألا َناَكَو )٨/٥(. يطيقنشلا

.هيف ام سفنلل ءاذيإلا نم هيفف ةروصلا هذهب اهصق امآ ةئناه ةلقتسم



 ةرت ن يويحبلا رصتخم ٥٠

 :اش نإو ،يرتشمملا ىلع تيد طرتشي نأ الإ ؛ةَعاب يذلا نمتلا يف عيابلا ىَلَع

 ن عيابلا ىلع قادْصلاو ،هنَلَع ةقفن الو دبلا نم ةمألا قلط يرتشملا

 امك اهجؤزل اهالؤم اَهاَلَخ اد هَئَجوَر ٹتا ام ةَققَلا جؤزلا ىَّلَعَق ةمألا تعيب

 اذإ هل راَج رخآ دلب ىت اهلَمَح نو كيَذي يفز اذإ ةلأسملا لؤأ يف اَفَصَو

 هب ذخأت يذلاو دقفلا ;ج جزلا مَرْلَي لوق ىّلَعَق ؛ ىبأف علُخْلا جؤزلا ىَلَع ضرع

 .تيد ع يف ةَمَرليَق ةل اهيلخي نأ الإ مكحلا يف همزلي ال هنأ
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 ةعلطم مزال اهنَعْجَر هيف كيلم يذلا قالطلا يف ةئشلِل ٍةَقْلَطمْلا ةمق

 يضقنت ىح هنم ةدع يف ثتاگ اذإ ري لكل ک بح عاص عئؤَو ) ١[رَت :

 نطفلا ىلع ةقف ةقف و .ذلا يضقنت ىئَح ةدعلا يف اَهَل هنَلَع ىكلا .

 الف اهتلَطم تي تنر " م ةَقْلطمْلا تجرع اق ِةَعِلَتَْمْلا الو ثاتقئلا قالط ل يف

 ا ناعل زا نآزب ا قالط زا ة ةَمزُحِي هنم . نئاب ركي ِهَلَع َةَققَن ةَن الو اهل ة ةقفن

 -ب

 ىلغ لياح كل ةقفنلا نإف لماحلا الإ اص ةتيِمُمْلِل ةقفن الو .كيذ ريغ

 ةئيمغلا الإ ةققئلا اهل إَطَخب ءطو زا طَلَعب جيوزت ىَلَع ؤ ،اهقَلَطُم ؤأ اهجزز
 .'"ااهَت ةقفن +:

 عاضضلا ولاح يف اهل 5 ه ؤأ ةَجوَر ثتا ةعضرم ةأرما لكل ةقفلاو .

 ةئالن ىنإ نامهزد رهش نكل ةرجأ اهعاضر "ةبابر ٍةَقْلَطنل اولاق ذقو لقنل

 .ثالئلا خملا نم نامإلاق لضألا نم ةطقاس )١(

 .ءاهجؤز ىلع ةتيمني ةققت الق» ؛ثالثلا خشلا يف ()
 ,شلا ىلع مايقلا رشلاب ةبابزلاو .ثالثلا خشلا نم حيجضئلاو ىةدايز» ايز» ؛رلضألا يف )٣(

 اتل )٢٥٧/٨(. نقلا بانك .ةئئضح :ةبرو ةنتبَرَو .ةنضاحلا :ةتيبؤلاؤ تيبزتو هحالضإي

.) )١٠/١ برعلا



 رت ێ يميسبلا رصتخم « ٥٢

 ةرجألاب غضزي نمق ةذياولا زيَع امأو .ةقَقتلا اهل نأ 'هيأزو .يق رفأ ماد
 اهب ةأرملا ىضرت ةرجأ ىطغ قرأ نتحخأ نإ نوكي ام ىلع رجألا اَهَلَ

 لين ذقو عاضؤلا ة ةَقَقَن نم كيد لثم بألا تاق ادإ ثراولا ىلَعَو .كيب

 ناك يزلا كياهلا لام ثراو وُه ثراولا نأ يرظن اذأ يذلاو ،يبّصلا ترا

 دلولا وهو لاملا ثراو ىإ كيد عجر تات املق ءعاضؤلا يي هَققنلا هيلع
 ةفقلا تبلطف "هةعضرُت ةنلا ةل اميتي ناك ادإ هنأ كلذو "هابأ ثرو يذلا

 ونيو هئَرَو نم اهدلو ريَع ىلع ضرفي الَو ءاهدَلَو لام يف اهل ضرفي امنإ

 .لأ هللاو كةَلاَم

 نادلاولا بهد نق هب ىلؤأ يه هتذياو عم نوكي هلام يف ميتيلا ُةَققََ

 يكحلا يف مألا أ ةذَجْلا نم هب ىز 7 أ ُةدَجْلاَو ب يذؤأ تاَذَجْلاَ
 ليق ذَقَو .راوخلا نم هب ىأ مامغلا يامغألا نم هب ىتؤأ ةوخإلاو

 ىلعو هيلع نَمأَي ثيح مكاحلا هَلَعَج ِءاَلؤَه نم دحأ نكي مل نإو .تالاحلاب

 ىإ هل علضأ ناك ثيح هماحزأ نم انيمس نم "ققئا نإق رجأب ؤ هلام
 يف بألا نم دلولاب ىتؤأ مألا كيمو .ناك زاتغا ثيحَف .رايخل لقعي نأ
 "هدلاولا ىَلَعَو ،َناَك كلذ ةخ دغب زاتخا ثيَحَق رايخلا َليقْعَي ىتح رغصلا لاح
 اهي ىل ألا نَِق .ةيراجلا الإ ةوسكلاو ةَقَقنلا نم هل همَزْلَي اع نَِلاَحْلا يف

 .هائيأزؤ» :د يف )١(
 .هيبأ لام ابأ ثرو يذلا» :ج يف )٢(

 (د .ج "ب) ثالثلا ختللا ةرابع ؤه ثبنملاو ءةعيفزش ةذياو هل ميقي ناك اد :لضألا يف )٣(

 .ىغمْلِل احيضزت رفأ اهنأل
 .{َنقنَأ» ؛ثالثلا خضلا يف )٤(

 .هثاتئلا خشلا ن نم خيجششتلاؤ «ٹرازلا» .لضألا يف )٥(

 .ةقفلا سيلو ةناضحلا يف اهب ىلزأ يأ )٦(



 0 ٍةمثَطفلا ةقفن يف بات ()

 لاجرلا ني اهدنع ؤأ اهيفن يف ةمهتم اهمأ نوكت نأ الإ اهابأ ثراتخا نإف

 ىلع مألا نم اهب ىآ ألا نإف ءةيراَجْلا ىلع نمؤي ال دخأ ؤ جؤز نم
 دزبلا نغ هنكي زائدو صيمق رَعَصلا يفو ‘بؤَت يبصلا ُةَوشكَو .ةمصلا هذه

ُ 
. 

 ٠ ٠. ِ م. ح ۔٤ 1

 .باوثأ ةعرق ةأرما تراص ادإ سصيمَق ىقنألاو لخلا

 نغ يردخلا نال ؛ثاللا صللا هلع ثققئا ام ةتبثملا ةرابيلاو طزشلا» ؛لضألا يف )١(
 .ةئاضخلاب اهنم ىتؤأ بألا وكي اهب ةأزملا يف نعم فشو



)٨٧( 
 ةنشلا قالط يف باب

  

 ازلآ مل ادل لا اهثاي» :ىلاعت هنلا لاق ذف ةئشلا قالط امأو
 دارأ اذإف .نِهرهطل يغ ١[ :قلسلا '"4 ةدملا اوضمأ متيل َنُهوقْطف ؟ , ح « : . <> ٠. .؟ ح ح 14

 عماجي نأ لبق اهضيح نم رهطت نأ ذعب ةذجاَو اهقلط هَتَجؤز َ ولطُت نأ لجزلا ء 12 : ۔ هَ۔ ¡۔ ..۔ ه . ؟ .؟ ۔ه إ ع ۔ , 7 . 1 , ٠٤
 ;اقب نيتأت ن الإ نجؤخي الو ءاهجرخي الو هيققن هينب يف نوكت مث 7 ّ .ك . 7 . ّ ّ ه
 ةازأ نإف ءاهججارخإ ةَلَق تيد تاك نإَق "انز ؤأ ٍةَقْذَق ؤ ٍةَمْنَش نم ىنغي نيم

 هعم نوُكَتَو ةدعلا ضقنت مل ام لذغع يداي اهعجار ةيلا يف اهتعجارم : . . ؟ ٠۔ ٠ < ك ّ ؟ . -.
 الو اهجرف شسَمَي نأ ةل سيلو 6نذإي اهنَلَع 'هنُخذَيَو .قالطلا نم ىقب اه ىلع
 تێت يف ايب نأ سأب الو ،اهتعَجارُه ىلع دهشن اهعارُي ىئح هنإ رظن ح ۔ ة ۔٩آ۔ ¡١۔۔۔۔ 1؟۔ 2 ٩٢ ه۔۔۔ ۔ .إ ۔إ.ه۔
 نإز .دعلا يضقنت ىتح ِقَيذف ؤأ تاقيلطت ثالئب ةنم نيت مل ام باو
 زإز .جاوزلل تلح ةذلاب ثاب اهتعجَر ىلع ذهشيي ملو ذلا تضقنا

 زتمكي نبأب نأ الي تحنت الو هتويب ني كشوي ال مطتر هنآ ارفتاو» :اهامتو )١(
 ۔,۔ موص .ه ,عم <۔۔ .۔ , او إ .. ۔۔۔ ۔۔۔ ّ ےر۔۔ ۔۔ عي .«
 كذ دمب ثحت همأ لمل ىردت ال ةسفت ملظ ذَتَت قلا ةوثح دمي نمَو ولأ وذخ فلتو ةنيش

 هلا رشف أل حص ؤه لض يف امو .ةلماك ث خنتن يف تذزَو دقو ش ةئملا رشق ةنأل ؛شصألا وه لضألا ىف امو ةلماك ثالئلا خشلا ىف ثذزَو ذقو ٩ انآ

 .رهطلاب
 ١٤٢. ص طوُطْخَمْلا رظني .لئاسملا يف طلخ انه خيائليل عقو ذ كزهي يبغي» :د يف )٢(

۔«نذإي ال اهيلع نغخذي ال كيد ليقو» :د يف )٣(



 ٢٥٥ ةثُشسلا ,قالط يِ باب (٨ه)
٦ 

 نيدهاش يلو ديدج جيوزتي باطُحْلا عم ابلطاخ ناك ةعجلا ىلع اق
 .قادَصَ َ

 اهيأرب اققتئا اذإ ةلا يف نيدهاش اهعجارم هل ةعلَتْخَمَلا كيمو

 .'ديد;ج ماك الإ هل زُجَت مل ةدحلا يضقنت ىُمَح اهغجارُي م نو اهاضر

 حكنت ىنح امهنيب ةَعَجاَرُم الو ةقفن الَو اهل ىتش التق اناب قالطلا ناك اق

 ىنح اهُتَعَجاَرُم ل نكي متو ثالثلاب تتاب اذإ ةَعِلَتْخُمْلا تيلَذَكَو .هَرِيَغ اًجوَز

 ؤ قلاط تنأ :هيجَرل لاق اذإو .ليد نتم 'ةراتخممْلاو اريغ اجو حكنت

 ةذِع الو جاقزأللا ثلغؤ .همالك نم عرق ام نيج نم تقلط اهي زاج نكن
 ةدحاوب تاب اهب زاج نك مَلَو ؤ و ،ائالَت قلاط تنآ :عتج هتججؤَرِل لاق اذإو .اهيلع

 حاكني اهيلإ م عرزت نأ هل راَجَو ثكمي ال اميِف ناتيقابلا ناَتَقيِلطَتلا تاو

 ملو ةنشلي قلاط ه تنأ :لاق اق .قادَصَو ةأرملا ىضرو نێ دهاشو يلوو ديد;ج

 ۔«نم» :خسملا ةيقت يف )١(

 هنيز ةيياتإلا روهفج ْيأز وهو اضيأ يمجَر هنأو ،قالط علخلا آب لقلا ىلع ةانب اذه )٦(

 دبيسفلا نن يوسو يز ن رباج ءائغشلا يبأو سابع نتا لؤق وهو - ةئأب لاق نت

 ردهاججُمَو ربێؤُد نب ةصيبق ريبج نب ديعت ميهاربإو ييغشلا حنرشو ءاَطَعَو نَسَحْلاَو

 نب قاخشإف لبنح نب : دمخأ لاق هبو .ةمركعو سؤاط يرهزلاو لوحمو ةملس يبأ

 هئأ ىلإ ةفينح بأو ييمفاشلاو كلام :ءاملعلا نم ؤخآ عمج بهذو .دؤاد روت وأو هوها

 قلط لط علخلاو ةلاسرلا يف لاق ءاذجا اقالَط هب يوني :يأ ؛ةينلا هيف اوطرت شاو ناب قالط

 يماشلا مامإلا لامو ءهيفت نم هب اهَعَلَحَف ايش ةنطغأ اذإ االَط م مشي مل نإ اهيف ةعجر ال

 ىزغشلا ةنؤذممْلا) :زقني .ديردجج جيوزتب الإ ذزلا هيف حصت التق ناب قالط علخلا نأ ىتإ

 ننا ةلاسر 6(٩٢/٧)۔نيملاشلا ديمحم نن هللادبع نيذلا رو مامإلا ثاباوجج )٢٣٨/١(«

 (٧١/١٢)۔ ,بذهملا زش عومجملا )٨١/٦(6 زاكذتشالا ء(١/٤٩) يناوملا دنز يبآ

 )٧٨/٧((. ۔ يزدلا بَقوَكْلا ۔(٦١/٩٠١)۔ ينغملا

 .ج ٠ب نم حيجضلاو .زاتْخُمْلاو» :(د) يفو لصألا يف (؟)
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 فرہ٨

 ئ ناك نإو اهنم تتابو تقلط ثرَهَطَو ةضنَح تضاخ اإَق ؛اهب زاَج نك

 هل زاَجَو تقلط اهضيح نم ثرهَط ادإَق ؛ةتُشليل قلاط تنآ :لاقو اهب زاج

 تاقيِلطَت ثاب ةنم نيبت ر وأ ٌةذْلا ضقنت مل ام نداش يذ دغب اهُعَجاَرُم

 :ةريفضلا هتجوزل لاق ادو .ه اًجَر حكنت ىتح اهيلإ ةعجر الَق "ةيذف وأ

 نإف 6ثقلَط رهش الخ ادإ :مق :موق نافو .اهلا نه اذإ تقلط ةش قلاط متنأ

 الخ ؤأ تقلط ناهلا لمع اذإف ةنسلل قلاط ٫ تنأ :لاقو ضيجت ال نمم ٹئاك

 نم تقلط ةنسلل قاط تنأ :َلاقَق الماح تاك نإو ،انلُف اه ىلع تقلط رهش

 .ةنسلا قالط اََهَق "دخأ نم تيد يف فالتخا الب اهنيح

 ؛اضينا اند اَِإ مت ةدحا َقّلَطُي نأ :زارضلا .ارارف اهقلط ةلطب نأ هل سيل

 مارح اذَهَق .جاوزألا نم اَهَعَتْمَيَو اممزاَضتل ىرخأ لط مت : ءاقهغجَجار ةدعلا

 هن هنم ءاذتغاو

 كش ال وهو .ةل ىتغم الو «ثالتي ةيذف ؤأ» ةزابملا هذه ىلع قفتت خسلا غيمجؤ لضألا )١(
 .خاشللا اطخ ني

 ةش قالط اهلمح نيت ادإ لماحلا قالط نآ افال مغن ال» :زبلادبع نا لاق اضيأ اذكه )٢(

 نع رغ رهلا :7 :بئذ يبأ ننا لاق ءيقالطلل غضؤم هلك لمحلا نإ ةتجاو اهقلط اذإ
 اهبن ةنأشملا نأ ةقيقحلاو .عي يف اوُملَتْخَت م اهالطل تفو هلُك اهلمح :لاقف ؤي

 كلذقؤ» :ةهاذُم نبا لوقي {ةلاَحلا هذه يي اعقاو لماحلا قالط نز ال ةنباتخلاف ؛تالج

 هلإل ءةئش قاط لماحلا قالط َلَعَج نم لوق ىلع الإ ءاضأ م غقي مل ا ءاهلمَح نابتشا نإ

 ينفلا )١٢٩/٦(6 ۔ زاقذيسإلا .«ثرَهَط م مث ث تضاخ ؤ امك ةفصلا دوجلؤيل ؛َعَقَي نأ يغبني

 .(٦١/١٢٢)۔



  

 لاط تنأ :لاق اذإ ةنأ يذو ءاًضيأ ثقَلَط ةيلهاج وأ ةعذبذي اَهَقْنَط 7

 الو اهربع الَو ةئشلي لوي ال انال قلاط د تنآ :لاق ؤأ .ةدحاو ةَملَكب نيت

 تنأ :لاق ؤ نيتلا 7 ت .ةئلهاج لاق اًذَق] ةعذي َتكِلَذَق ايرط دف

 هفلأ قلاط تنأ :لاق ؤأ ارشع قلاط تنآ :لاق ؤأ ،‘"[ّةَع ذب كلذف ائاَلَت قلاط

 يف الإ هبذتلز اهن املاظ نوكيو ةَقَقَت الو هيَلَع ىنكس الو نيبت اهنإف شةتام أ

 :لاق اذ .ةدملا يضقنت ىنح ىنكسلا اهلو ةعجرلا هَلَق نِتَتَتْنا لاط . تنآ :هلق

 رتفأ ذري مل ام ةنحا كلذف ،اينذلا لم وأ زيفق لم أ وتيت تێت لم قلاط هتنأ

 قزازؤأ هئَلَع يقابلاو شالب تئاب موجنلا د َدَع قياَط تنآ :لاق نإو .كيد ني

 ٹالئب نيهت اهنإف رخبلا دبز رجشلا قروو لشؤلا ةَدَع قاط تنآ :اق نإف
 وأ هدشأ وأ همح وأ هرَعضأ وأ ةمظغأ ؤ قالطلا ربكأ قاط رتنأ :لاق اذإو

 :لاق نإو ؛ناتتنا امه قالطلا رتكأ قلاط تنأ :لاق نإو .ةناو اهنإف هبنأ
 .كيذ نع لسو تالجخا هيفؤ ؛مَلغَأ هللاو ،تاَلَت يه قالطلا لك قاط رتنأ

 .اليتشش اناب هرابيغا يف ثالئلا خسلا يف اق اتثبثأَق ةلبق يذلل ةايما لصألا يف بالا اذه )١(

.ثالثلا خسنلا نم ثبنملاَو لصألا نم طقاس نيتفوفغملا نيب اه )٢(
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 :لاق نإؤ ،ةذحاو ىهف تبرغ امو سمشلا وتقرنش ام قلاط تنأ :لاق ن
 قورش ذنع :لاق نإو .ناتنثا امهَف تبرغ اَإَو سمشلا رتقرش ادإ قاط رتنأ

 اذإف ةحاو تقلط سمشلا تعلط اًدزَو ؤناتتنا ذا يو اهبورغ دنعو سملا

 فغشلا تقرش املك قياط تنآ :لاق نإو .نيتنا راصق ىرغأ ثقلَط ثترغ

 ذإو .اضغ اهضغَب غبتت '[تاقؤألا تلت 1 انات قلطت اهنإف تبرغ املكو
 ليف ذو .نيتا هلل اهئإَ ةدحاو اهقلط اَدإَق ،كتْقلَط امْلُك قلاط تنآ :لاق

 تقلط "الحاو و اَهَقْنَطَق] يقالَط د كيَلَع عقو املك قاط تنأ :لاق نإو .انا

 5 : :لاق نو .ةَتحا :اولاق ٍةَقيِلطَت َلبَق قيلطت ئياط تنآ :لاق نإو .اال

 لاق نإو .ةقيِلطَت اَهَدْعَب َلاَق نإ كيذَكَو ؛ناتتثا يه ةَقيِلطت اَهَلبَق قيلطت قلاط

 اذإ قيلاَط ٫ تنأ :لاق نإو .وشح '"[اذَغو ميلا تقَلَط] ادغو علا قِلاَط تنآ

 ذع اَج اذ سنأ قلاط تنأ :لاق نإو ،رجَقْلا علطت نيج اذغ تقلط ،َذَغ َاَج

 لالهلا لَه اد تقلط ط نالونا زمه ادإ قلاط تنآ :لاق نإو .اهنيح نم تقلط

 .اعيمج امهَمْلَكُت ىئَح قلطت اق ءارفع اذنَز تفلك ذإ قاط تنآ :لاق نإق
 ذ .تَهَلَط امُهَدَحأ ثمْلَكَف ءارفع ؤ انز تملك نإ قلاط تنأ :لاق نق
 تّندَحَف ،قِلاَط تنأف ادحأ هب ركئزبخ ا يذلا ثيدحلا اهب تثدح نإ :لاق

 ثدحت مَلَو هضغبي تًّتدَحَف .قلاط تق هب تفذح نإ :لاق ذإو .تقَلَط ايبص

 تنأف نالف تێب تلخد نإ :لاق نإو .ةلك هب تذح ىئح قلطت مل ؛علُك هب
 ةيِساَت تّلَخَد نو أْرَجَتَ ةي ال قالطلا نل ؛ثقَلَط : ءيش اهنم لخدف قلاط

 تيب تلخد نإ :لاق نإو .قلطت ليق ذقو ،قْلطَت مل اهزَك ثَخذأ نإو قلط

 همالك غارف دنع ةنم جؤخت م نإ اهنإف ةلخاد هيف يه قلاط تنأف نالف

 .ثالئلا حصلا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )١(

 .ثالثلا خملا نم لامكإلا لضألا ني ةطقاس )٢(

 .ثالثلا خشلا نم لامكإلا لضألا ن ني ةطقاس )٣(



 ٥٩ تيلد ةبشأ امَو ةغعذبلا ,قالط يف بات هل
 ٦ہرم

 نأف ذوذخم زبُ وهو ،قياَط تنأق زبْخْلا اذه تلمأ نإ :لاق نإو .تقلط

 اهيلغ عقو وذخم زيم زبخلا ناك نإو ةلك هلكأت ىتح قلطت مل ةضغ

 نبرتف ،قلاط تنأف زولا اه يف يذلا ءاملا تنرش نإ :لاق نإ .قالط
 اذه يف يلا ءاملا يبرشت م نإ لاق نق .هلك ةترشت ىتح قلطت مل هضغب
 وت ىلع فلح هئأل لطت اهْنإَق ،هيِف ام ال ال زولا قاط تنأف زولا

 زش نم هنإ اهقبس ؤأ اميش هذجت ملف ةئرشت ثءاجق ام هيف َناَك ؤ
 7 ال مهو زوكلا اذه يف يذلا ءاملا يبرشت مل نإ :لاق نإو .تقلط

 ه

 بيتلا امأو بيغ ىلع تلح هنأل ؛لطت اهنإف ةريَع الو ام زوكلا يف ات

 اهي جو نط د تنأف اؤب ز رزيلاولا هذ يف ا ام .ناك اك نإ .ا نيق .ثنح اهلك

 : نأ ل ع نإ ةف و ايلع تلع ايك و 7

 ىلإ تجرع ذإ :لاق ذإ .لصت مل نإو تقلط "ةبهاذ اهمأ ىلإ تبلقنا
 اهمأ ىلإ "!ةجراخ ذيرُئ رادلا باب نيم اهمأ ىلإ تججَرَخَق قلاط تنأ دنأ

 ةيضام تازطخ ثّطَحَف عياط تنأف كمأ ىلإ تيضم نإ :َلاَق نو .ثقلَط

 تنأف يرشأ ر ريعب يلزنم نم تجَرَح ن :لاق و . .باََذ ئضملا نأل قلط

 تجرع ذإ :لاق نإف .تقلط هرف البو اهرمأي نأ ريغ نم تجَجَرَحَق ،قباط

 ال وهو جؤْخَت ىتح قطت مل امارَي وهو ثججَرَح نق قلاط تنآق يملع رقب
 املزي وهو ثَجَرَحَف "قلاط تسنآق ينذإ ريعب تجرع نإ :لاق نق .اهب ملغَ

;
 

 ء

 .هلاط تنأف وب تياولا ِذَه يف ناك نو :ب يف )١(

 ةيضام اق تاوطخ ث - » !ج يف )٢(

 اهنأ ىلإ ةجراخ راذلا باب ني اهمأ ىلإ ثجَرَحَف» :ب يف ذا ،دو "جو لصالا يف اذكه ()

 .ةصاخ اهمأ ىلإ جورخلا يف اهذضق وه ةرابملا نم دوصقملاو
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 اذإ قلطت الف اهت نذأ ذقَف تجرخو ةزم اهن نأ نإف ؤاهن نذأب ىح ثقَلَط

 .كيب : ةللاو تججَرَح
 ئأدب نإ :ةأزملا تلاقف ،قلاَط تنأق مالكب هد كثأذَ اذإ :هتجوزل لاق اذو

 نيج اهئأل ؛قاتِع الو قالط ق الف هنَمْلَك مت اَهَمْلَكَ .ارخآ يديبعق مالكب

 .قالط م ق الق هئأتَب ذقَو اهمْنَك م مث : .ةذل مالكلاب هئأذب قشولاب ثتقَلَح

 لاق نإو اهديع قتعي ْمَلَق اضيأ اهأدب ذقو ؤةينات اَهَمَلَك نأ دغب نم هنَمْلَكَو

 ب نكي ملو .ةرح يهو قلاط تنأف بابلا اذه امُئْحَتق نإ :هتيراج هبجو

 ملف ةل تسيلو تابلا ةيراجلا تحتفو هتَجؤَرِل هتيراج موق بالا !حتف نم
 ناك ذإ :لاق نإَق .اعيمَج اتملَسَو ،قلطَت مَلَق تابلا جوزلا حتفت ذَت ملو ٧قَعَت
 قلاط تنأف ةي يراج كنطب يف ام َناَك نإو ،ةزَم قلاط ِ تنأق مقع كيطب يف ام

 مالغ كيطب يف ناك نإ :لاق نإف ،يلطت ال اهنأ ةيراج امالغ ث .نتنا

 ْتدَلََق] .نيتنثا قياط تنأ ةيراج كيط يف ناك نإو .ةناو قاط تنآ

 نو دحاو قلاط تنأق امالغ تذتلو نإ :لاق نإق .ائالَت تقلط ةيراجَو امالغ

 ذلؤ امهيأ رذت مل ةيراَجَو امالغ ثدَلوَق _“[نيتتلا قلاط تنأف ةيراج تذت

 يناثلا دلولاي ةدعلا يضقتو نيتنا قلطت نأ طايتخإلا يف نإف هبحاص لبق

 .قالط هب عقي الو

 نإو ،تقَلَط 2 نم هيف ابؤئ سيلف اهلزع يل نإ قلاط يه :لاق نإ
 .اهلزع ني ابوت سبلي ىتح قلطت الف اَهلْزَع ني ابوت زب نإ قلاط يم :لاق
 كيف لكأف كيد ةت تبهو اماعط اهلام ني لكأ نإ قلاط ئه :لاق نق

 ىلوألا ةلأسملا باوج ناق ثيحب (د) نمو (ب) : نمو لضألا نم طباس نيتقوغملا نيت اع )١(
 (د نم ةطقاس ىتوألا ةلنأشمنا أ الإ .خالا نم اطخ وم ةيناثلا ةنأشفلا باوج ؤ

 .ج :نيم يجشلا .اضيأ



 "1 تلياذ ةبشأ امو ةغعذينا ,قالط يج اب (هه)
 - رف

 نم لكأ ذإ ئياَط :لاق نإف .قالطلا نم يش هيَلَع ق ةَي سيلو هماعط

 نإ ةنم نكأ رونتلا يف اهل حرط نم ثّطغأو ثَربَحَو تئَجَعَق ءازع
 ؛اهيتذغأ يتلا مهاردلا يذرت م ذإ قلاط تنآ :لاق نق .اهيلع عقاو قالطلا

 ال ام ىلع تلح ذقو مأ هللاو ،قالَط اهيَلَع عقي الَق اميش ث نكت ملو
 :لاق نق .قالطلا عقب مل اهنرَق مهاردلا ِ تدخأ ثتاك نإو 5 ىَلَع 7

 يف غقَي لجمزلي اهمالك نأل قلط الجَر ثملَكَف لاَجولا تفلك نإ قلاط وت
 اشلا هذَه تخب نإ قلاط تنأ :لاق نإو لاجرلا تملك ذق اهنأ "

 هلغ ىلع زفت ال ام ىلع ؤأ بيغ ىلع تفّلَح نمو ،ثتقَلَط ثحب ذق اشلا

 ؛"هغقي قلفلا ذ لاب
 مالك اذه نأو امسلا ىلإ "اذعضت ؤأ لبجلا مهفت مل نإ تفلح اق

 ال فلح نإو .هب فلح نميل قالطلا ثحوي اَذَهَق ،ةتاكع رخبلا نأو نال
 ةلا ىم ذقؤ .ملأ ةللاو تويب هق ةيبخلاو تابلا لَخَدَف تويبلا لذ

 يتأت الأ اهقالطب تفلح ذإو ؛مهَل تيت ةاذبليل يجا ةبقلاو اتيب توبكنعلا تيب

 ا اهقالَطب تفلح نإو .تقلط "ام مات اهنب يق اهمأ ىلَع تلخدف ٣
 مذت مل اهنأل قطت مل تعجرف تيم اهي يفو اهمأ تأ متأم ىلإ بهذت
 ارق الو انز هيجأل وضخي ال تفلح ن دهعل ىت تَبَهَذ : أم ىلإ

 مانأ هلهأ ىلع يوأي ال تلح نإ .ثحت مل هتزاتَج رضحو و َتاَمَف
 ال هتجوز قالطب فَلَح نإو قالطلاب تفَلَح نإ هُئَجؤَر تقَلَطَو }َتَنَح راهئلاب

 ةجؤزلاَو نَكَس لبلا نأل تقلط هتَجوَر عقاج ؤ هيف تابق تيبلا اذه نكن

 .اهتايئزجل ىلع قذضت قالطلا يف ٌةذيعاق هذه )١(

 .«ذغضصَت ....فيني» :ج يف )٢(

 «تێم» :ثالئلا خسنلا يف )٣(



 ٦ررت ل يجيسبلا رصتخم ٢٢

 غني مل قالطلا ظفلب الصتم هنلا ءات ذإ :لاقف قالطلاب تلح نق .نكت

 .قالطلا مدهت الو ناميألا مدهي اتْتشالا نأل ؛قالطلا مدهني مرلهني ملو : ءانإلا

 :لاق نإؤ .'+اتثيشالا هغقنَي ملو قالطلا عقو هللا ءاش نإ ةيا يه :لاق

 "قلطت مو غاتثيسالا عقت هللا ءاشي ذأ الإ نالف تيت تلخد نإ قلاط تن
 ٠ ۔ ٠

 فو تلعف ذق اهنإ :تَلاقق ءادَكَو اك تلعف ن لاط و تنأ :هتجوزل لاق نو

.
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 زرهثملاؤ .ةيماشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا بهذم وه قالطلا يف ِاتئيشإلاب داذيغالا مدع )١(
 .ثيللاو .يرلاو مكتاتف نوخت نلا بيسملا نب ن ديمس ا و ةلاحلا ذنم

 : : انثيشإلا قلعتي » .دشو ةزئا نوت انت فالخلا ك ببسو . "مكلاو ك 6؛سؤاط لاق

 رياخ نغف وه قالطلا نأ تيد ؟يلع ال ؤ ةلبقتسملا لاتنألاب هِقلَعَتك ةعاولا ةرضاحلا

 :لاق نم 6يقالطلا يف ةتيملا طاريشا الؤ ُاتنيشالا زئؤُي ال :ناق ب نلعي ال :لاق نمف

 اهيلع ىلإ لصوتيو هئتيِشَم جمث نم ةقيشعب قالطلا قلع نإ امأو يف رثؤي :لاق وب نْلَع
 .هئيب قالطلا قلع يذلا رايخا ىلع فقي قالطلا نأ كيام بهذم يف تالججخ اق

 غوغجملا :زظن) .اهباعيتال اتقيِقْحَت غيي ال فرط لك اهب قلعت راثآلا نم ةعومجم انه
 «(؟٠٣/٧٩) ۔ ييخرشلي طوشلا (٢٦/٩٧)۔ دهتجملا ةيادب ((٧١/٩٤١)۔ بذهملا خزش

 ۔((٦١/٠٣٤)۔ ينغملا

 قلاط تنآ :لاق نإ» )١٦١/١٥(: نييلاطلا جهن يف اج ةلأسملا هذه يف ءاتنيشالا خيضؤَت )٢(

 تلخد ذإ :ةاتئبشا هلؤقب مث .ءاتثيسا تيد نإ :ليق ذقق كلا ءاشي نأ الإ بيز زاد تلخد ذإ

 ذأ ةلا ءاشي نأ الإ بينَز راد تلخد ذإ :هلؤق يف ةاتفيشا ةللا ءات ن الإ :ةلوق .دنز زاق

 ذأ الإ ةلزقو قاطلا نم ةاتثبسا نز زاد تلغت ذإ :هلؤقب ةؤانئيسا ناكو ديز زاد يلغذت

 دنز زا تلخَد نإ للا ءاشي نآ الإ قباط تنآ :اق نإق .ديز زاذ ءهلوق ني ةانثيسا الا ءام

 مل زأ .ثلخَد ءاهبيج نم قلطت :نؤقف ثاليخالا هبف يرجن امم كيد ناك ةللا ءاش نإ

 تنأ :هلق .هراد لخدت اه نيح نم قلطت مت ؛دنَز راد لذت ىن نخذت ال :نؤقو .نُخذت

 ل الم بز زاد لُخذَت ىنح قلطت الَو ةاتثجشا تلد ناق هللا ةاش م مث د ديز زاد تلخد نإ "قلاط

 مث اهيلجَم يف ثةاش نإف دنز راد تلخد نإ تنش نإ قلاط تنآ :لاق نق .انئسالا م عقن

 تلخ ؤ ،اهدي نم قالطلا جرخ 5نقراف ىح اهسلجم يف ات م نإق 6ثثفلط ثّلَحَد

 )١٥٤/١٥(. نيبلاطلا جهنت .هدز را



 " تيد ةبشأ امَو ةعذبلا قالط ي تاب (هه)

 - ؛ةرف

 نإ قلاط تنأ :هيجؤزل لاق نإق "تيد يف اهلوق نؤملا نأل ؛اذهب قالطلا
 مل نع ذق ئ :يه ثناقف ؤنعفَي مل ناق ،تقلَط َلَعَقَق اَك اك انأ تلعف

 كذَكَو اذك دنز َلعَف ن قلاط يه :لاق ن .نيميلا هيلَعَو ؤهيَلَع اهلوق لبف

 نإ قلاط ه تنأ :هيجؤزل لاق ادو .ةحصلاب الإ كيد لبقي مل ؤَلَعَق هئِإ :دنز لاقف

 تفلَحَف قحب , نالجخ هيلع هش نإو ؤَلَعْفَت ىنَح هنَجْوَر هق ادَكَو اك تلعف

 همل ىلع تخ هئأل ؛مخحلا يف قلطت مل ازوز ِهَِلَع اتيش .انهأ قالطلاب
 عقب الف .قلاط يهف ةيناز هئأ ثتاك إ :لاقف ةينازلا ننا اي :هل تلاق نإ

 خئئ إ :لاق لس اي :هل تاق نإو سانلا عم ةيناز اهنآ : ع قالطلا

 :لاقو ءاسن ىلع زق نإو .تقلط ةَلْفِس هق وهف "ارفاك َتاَك نإَق .قلاط تنآق ةلفب

 .تقلط ةأرما هل نهيِفَو قلاط نئادخإ

 ريغ ىلع ؤأ هبن لغ ىلع زا وزغ لغ ىلع فيخت ذأ نيب قرفي نم ةيكلاملا نم كانه )١(

 قلاط تنأف اك تلقف وأ الجر تفلك ؤ راذلا نم تجرع نإ :هيآرهال لاق نإ :لوقتف ةجولا

 هتزل ْثْئَحَو هبأزنا ريق ريغ ؤ هييفت لغ ىَلَع تفلح نو تي اهلعب قالطلا ِهيَلَع م عقت الف

 ذأ :اذه ذخأتو فاع زي مذلاو هفلا نم هلحمو زيزعلادبع نب بهشأ لوق اذهو "قالطلا
 راج اذهو ءافدضق ضيتتب اهل ةبقاعش قالطلا هب عقي مل اهسفن َنْلَطَئل تيد تعق اذإ ةآرملا

 ينزوم لتاقو ةاكزلا ثيرولا نم زافلا ةبقاعش يف امهَقَاَو نمو دمخأو ,كيام لوضأ ىلع

 اهئالط ذر مل وهو امبِس ال قيمقلا هفلا نم اذه .ودضَق ضيقتب ُهَرْبَد نمو 5ل يوئلاز

 مز ؛اذأ مظغأل اببس هلغ نوكي فيكف ؛هيذؤي امل ضرعتت ال ناز اهعنم ؤ اهظح ةارأ امنإ
 إ اهيلإ ةفزلا نوكت تيكف ؛خشقلاب هانإ ةللا اك ٢ رايخلاو لييؤئلاب يذ اهكَلَمَتي م

 ذنم ديج ةف اذم نأ ةقيقحلاو ؛اهينتو اهظح دؤججمب ةنقزاق ثءاش نو هعم تت ثماقأ ثاش

 نم ريثكلا لح ىلإ يذ ىذأل ةقمعتملا ةرظنلا هذ 7 ؛فقثلا هتحت هئَحَب : ز .الاق رظثلا

 نيثحابلا ضعبل ثارق اذكه .ةجزل ريتشفلا ديدهتلا نم عوئلا اذه ببسب تالكشفلا

 )٩٩٢/٢(. يناؤذلا ةياوقلا ؛رَظْنُي هب لاق نمو ليلحتلا اذه ردصم نكلا كذ لو نيرصاعملا

 ةملشفلا ني جماؤزلا هل حيصت ال زيجألا نال ؛ةلملا رفك سينو ،ةمغَنلا ؤفك انه هب دوضفملا (!)

 .الضأ



 77 طغ يويسلا رصتخم اهن

 ذخأف "ينفلط :تلاقو عي تقلعت نإو ءاضأ تقلط قباوط اي :لاق اق ن

 الو اش اي قلاط رتنأ :لوقي ىمح همَجوَز تقلط قلاط تنآ ؛َلاَقق هاش رقب
 بات تتاك ادو .قلاط ةاش اي تنأ :لوقي ىنح ةاشلا ةارأ هنإ ةلوق

 هبطاخت نكت مل ةرو ،اهمشاب مي مل ؤلَو تقلط قلاط تنأ :لاقف قاطلا

 .مُكُحْلا يف هلؤَق نَقْلا ناك ؤال :لاقف ،ينتْْلَط تنأ :تَلاَقَق قلاط تنآ :لاقف

 مل :لاق نق .تقلط كيد ناك ذَقَو ،اَكَو اك َناَك ام قلاط ورمع ورفَع أ :لاق نو

 أأ ؛لاق يق .ةجوزلا ىإ هج وت مكلا ذل ئ نغ ذ .يعد رف
 أ :لاق نق .ءاتسا اه صصئلَو عقي ةي قالطلا نف ؛اذَكَو اك تلعف ن قلاط

 .0»نييذَه نَع لسو ،عَقَي قالطلا نإَق اورمع تيضق نإ قلاط

.
 

ظ
 
 ع

 كلذ لعفي ىتح قلطت مل اهنأ لاق نإو تقلط نإ لاق نإو» :نمم دعب ةدياز :ب يف )١(

 .«كلذ لعفي ىتح قلطي مل هنأ ....ج ينو»



)٨٩( 
 "عقي ال امو قاصلا هب عقي اهيف باب

  

 لاق اذإ كيدو ءالطلا هب بجي ال هريغ نع ربَحْلاَو ةياكحلا قالطو

 مل قلاط تن لاق ؟اهل لاق تيك :تلاقف !! ةتجؤَر لط ومع :هيجوز
 هيف زكذُي اتاتي ارق ن قف ةح
 كلهأ ىنإ نهد ؤ نلع اذام :لاق او ،قلْطَت مل باتكلا ربح رقي قلاط

 ثذرأ ىئح سئأ ينينضفأ ذقَ :لاق اَدإَو "لطت م انات كْتفْلَط { :تلم
 لف ؤ لاق ؤ يلع قالطلا قي اق لع ةللا نم مت قلاط تنآ :لوآ نأ
 :لا ؤنو ،قالطلا مقي مل ب لوفأ ال نكلو يلإ كيد تاكن قلاط ورفغ مأ

 هذه لثم ناك امو ‘قالط هن هئلَ م انات قلاط تنأ :هتججؤَر دنه َلاَق هللاذبع

 تلح مث "هتجوز قلط نق .مقالتطلا ىَلَع مغ ىئَح قالط الَق تاياكحلا

 .ةدملا يف ةزملا تتاك ام قالطلا عبتت قالطلا نأل ؛قالْطلا اَهَقحَل اهالَطب

 .لطت م رقلا رأ برشلا ةئام اهقلط ىئح هيججؤَز قالط ىلع زيجأ نمو

 ةئأرما : :لوقنو تائكلا أرقي ؤُهَو 9قالطلا هيف

 .هقباكجلا قالط باَب» :(د) يف بابلا اذه ناغ )١)

 عنثلا نم ةطناص قلطن مهو .ثالثلا خملا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس ائالن» ()
 .يثالثلا

.ءهَنأرا» :ج ب يف (٣)



 نويعبلارصتخم ٦"
 ؟ -

 ؛هللا نيبو هتيب الو مكحلا يف هئزْلَي مل طلغ نمو 6،ثقَنَط ايسا قلط نو
 ؛يش هنزْلي ل هتجؤَز َقّلَط هنأ ماتلا يف ىأر نمو .ميئش ىلع َطَلع ال هنأل
 لغفلا ىلع ءايشألا نل ؛قالط هقحلي مل ةايؤز اهيلع ض ؤ ؤقلطَت ىنح

 .0اهيلإ دصاقملاو تاينلا يف مزعلاو

 )١) «اهل» :ج ؤب يف .

   



(٩٠( 
 رطاخلا يف باب

  

 ىتم :رطاخلا هن لاق ؤ ،قلطَت مت ةتجوز قلط ةنأ هلابب رَطَخ نت

 "فبلا وخ ؤأ تفق ؤأ تفي ؤأ ت تقزَحَت ؤأ تيلص ؤأ تيشم مه وأ تل

 هل لاق ؤ .قالط همزلي الو قالط يذب نكي م .قالطلا تلعز حلانزلا رأ

 الو "ائيش كيذ نكي مل قالطلا كمزَل اذه ني ائيش تزمكَد ىتم :رطاخلا

 هلي رطع عظع زأ لل للع وآ ربك ؤآ ةلل حبس بس ناك نإَو ،قالط هقحل
 غ ائالط كلذب ىرتو همح ؤأ للا عبص نإو ءيش يد نكت مل قالطلا

 قالط هز

 ةكرحلا ةبسانمل ج نم تبثملاو «لقُلا كرحت واو :ب يفو «لشؤلا لؤحت ؤأ» لصالا يف )١(

 .حايرلل

..يَشب» خسنلا ةيقب يف )٦(



(٩١( 
 ""جؤؤلا ريغ نم قالطلا يف باب

  

 مل اغذز مث لعف مت ءاهمَلاَح م د لشي ىلع هيَجْوَز قالطب تفَلَح نم
 يف اهنيح يف اهت ثملَطَق اهدي يف هتَج ءوز قالط لعج نمو .قالط هفحت

 تخألا دنع قلطت مل امهيلجَم ني اقرتفي ىئَح قلطت مل ن "تقلط اهماقم
 مل لجَر ديب اهقالط َلَعَج نإو ."هاقي ني قالطلا جرح ذقو ءانباحضأ نم

 خب هدي يف هَلَعَج نوكي نأ الإ .يدي نم هعِجَتزَي ىتح هدي نم قالطلا جؤخ

 اهتفت تقْلَطَق اهدي اهقالط َلَعَج ادإَق قحلا يدوي ىئَح ةعجز هيف هل سيق
 اهقَلَط نإو :ريخ اموز حلت ىتح ةعجر اهبإ ةل نكت م ء هذنِع هئم تتاب

 ؛ثالئلاي ه هنم نيت م نإ ةَعجَولا هلق قالطلا نم عيش امهنيب اياب ناَكَو ليكولا

 مهدنع ةأرملا نم دحاولاو .ةل لعجي امك الإ قلطي نأ ليكولل زيو
 يف ناك رهش رلاله ىنإ اهديب اهقالط لَعَج ذإؤ انيبو .جزلا نم ثالتلاك
 .امدي نم كيد جرح اهتفت قلطت مَلَف لالهلا تأر ىتمف كيد ىنإ اهدي

 بغ نم باب» ج٤ب :يفو ٨َُلبَت يذلاب لصم بابلا اذه (ه)و (د) يف لضألا يف )١(

 .هف ةذراؤلا لئاسملا عه بتانتيل الغأ بابلا تابثإ ب بتنألا نم تذججَوَف «رِطاَخْلا

.ةيلاتلا ةلأسملا يف اهئاكمَو «قالطلا جرخن مل قحب ناك ثإق» :ب يف )٢(
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 )١١( جؤؤلا ريع نم ,قالطلا يف تات

 = ٦ہم

 اهقلطي ىئع قطت الو أزملا ريغل زئاج قالطلا عبت نأ اياحض ذنم

 مهدنع ؛نَمَتلا ةذف هنأل ؛علُحلا عقيو َرِئاَجَف ة زمني 7 ناك اذو .يرتشملا

 يف 715 عق جزلا , أ ْنهَتزُمْلا ط اًذلق ،زِناَج قالطلا يف نلا :

 .)قالطلا نهر نم ييف

 نآ مُهذنؤ» :يلائلاك زابلا ذم ثاَجق (ج)و (ب) يف ام (د) يفو .لضألا يف اكَه )١(

 غفز جؤزلا رأ نهنزملا قَنَط اذإق ؤوقالطلا نهر نم يفت يفو 5زاَج قالطلا يف َنهزلا
 . «قالطلا



  

 لاق ذإو َعُكُحْلا تبو حرَص ذف قلاط تنأ :هيجؤَزل لجزلا لاق ادإ

 ناك نإو "قالطلا عقو قالطلا هي ةارأو كئفراق ذق ؤأ كئخؤس ذ :هيج

 :ىلاعت للا لاق ذَقَو قالطلا لثم هنإ عؤَق لاق ؤاقلطم نؤقلا تي

 مل نم مهنم ٢٢١( :ةرقبا) "« يفورتَي نُهْرَس ؤآ فني رهزكيتأت»
 يئغع يَعاََتَو يربتشاو ييذا :هيؤق لم ةياتكلا قالطو ،كيلَد بو
 ىّلَع كلبَحَو ةيلخ ؤ ةئيرب ينم تنأ ؤأ كلهأ يحلاو يجؤزتَو يذتغاق
 هب ةارأ اًإَق ءهركِذ نع ىتكْيَو قالطلا هب ديري يزلا وه اذَه ؤخَنَو كبراَغ

 ."هيف اوُمَلتخا دقف قالطلا هب ذرُي مل ناق ؤعقو قالطلا

 الو زوب هرس ؤآ فوني كرهزكيناق نهنأ نتم هآلا غفَلَع اذإو » :ةنياك يمو )١(

 تتنياؤكذأو ازه وقت يىتاة ادت الو ةسفن رت ذَقَق يد لمنت نو اود اري كيش
 ,نت كب ةئلأ نأ اوملغاو ةللا اضتاو هي ركفي ةمكصلاو بتكنا ني مكيع لز امو مكَتَع قلا
 .4 هع

 هن ةنحا اماوَن نإو اال نه انال اهاوت نإف ظافتألا هذه يف ةينلا ةيضابإلا ؤبتغَي )٢(
 ذخأ وهو ةعامجو نئيغشلاق نَسَحْلاَ ةداتق قييفاشلا لاق نؤقلا اذهبو ،ةنمجَر ةناو

 ةتئاب اهربتغا هنأ الإ ةقيبح وبأ ناق اضيأ لؤقلا اذهبو ربلادبع نا هاكح امك كيام ننؤق
۔ نإز ةنباب ةدحاو نيهق نتنلا ةازأ نإ تلت هن انالت كيذ هلزقب ةازأ نإق 5ةيمجَر تسيل



 )١١( ةناتكناو عيرشلا نم قاشلا امشأ يف باب ٣

 - نسم

 ةنإف رفز الإ ئاحضأ لاق تيذكو ايئيب سيق افالَط ذي مل نق 5ةنيات وق ةدحاو دازأ =

 قالطلا ىرت ذإ ةيل عضخت اهنأ ىنإ يات مامإلا تقذ .اتنا امهف نيتنثا ةارأ نإ :ناق

 زأ ةي ةيرب لاق ذإز» :ةلامزلا يف لاق "اهب لوخذمْلا يف ةرشابم تات يه ل ددَع زابغا ال

 مل يتلا يف يوو ءاهب َلَخَد يتلا يف تالت يهف كبراغ ىَلَع ركلبَح ؤ مارح ؤأ ةيلخ

 عوغخملا :رظني .هب انفلا نم مرحت هنأ الإ دمخأ ماتإلا لات رلؤقلا اده ىق ءاهب نُحذَت

 «(٦/٠٢١)۔ ييخرشلل لا (٦/٥١)۔ زاقذيشاإلا ((٧١/١٠١)۔ بذهملا خزش

 ليتلا خزش )٢٥٥/٣( يزدلا بكلا )٧٦/٢(. دهتجملا ةيادب س(٦١/٧٥٢) ۔ ييففلا

 ۔((٤١٦٤!٤١) ليلعلا ُاقِشَر



(٩٣( 

 ءالببإلا ركذ باب

  

 ؛لغف ىلع هتجؤز ,قاطي لجرلا فيخت نأ نيمياي ةلألا وه ُاليإلاو
 تمزح "[ىضشأق] اهعَماَج نق ،قياط تنأ كئغَماَج نإ :هلق لثم كيدو
 نإو ءاهئَعَجاَرُم ةلو '"![تقمقلط] عت مث ناتاتخلا يقتلي ام رذقب نعط نإو أهيَلَع
 ىلإ خؤخأ مل نإ :لاق ادإ ،ءاليإلاپ هنم تتا رهشأ ةع هَعَبرَأ زأ يِضُمَت ىئَح اَهَكَرَت

 ذإق ،اليإلاي تتاب رهشأ ةعَبزَأ تضم ىنح جرخت ملف قياط تنأف ةتالف دلب

 .ةلثم ناك ام هيلع تمزح جؤخت نأ لبق اهبرق

 كفْلطأ مل ا :هلوقَك مل الو ،'اَإو مت نإو كنإ يه ِءاليإلا فورحو

 نإو ءاليإلاي هئم تتاب رهشأ عب ةَعبزَأ زآ يضمت ىئَح اَهْفلَطي مل نق "قلاط تنأف

 .ثالثلا خسنلا نم لامفإلاق لضألا ني ةطقاس )١(

 يذئاز» هةذيزلا ه هذه ثدَرَو (ه) يف ،ثالئلا خشلا نم نامئإلاو لضألا ن نم ةطقاس )٢(

 متنأف رك كغياجأ م إ :لاق اق ،هيلع ثمزَح رهشأ ُةَعَبزَأ يضمت د نأ لتق اهبرق نإ يدنع

 ,دئؤغلا نؤق نأل ؛ ؛خِائلا ةدايز نم اهنأ حضاو .ءايلاب تات .رهشأ ةعبرأ اهكرتف قلاط
 .اهعامج ركح يف مدقت ذق

.ثالثلا خشلا نم خيجضنلاق ذإت» :لضألا ين )٣٢(



 ٣ ءاليإلا رك باب ()

 - ٨ہرف

 مف م اذإف قلاط تنأف ذنز '[مذفي] مل نإ :لاق ادو يلع تمؤخ اهو
 تنأف يز مدق نإ .هلوقو أطي الو ءاليإ لاب تتاب رهشأ ةعبرأ زأ ئِضمَت ىنح ديز

 ئلمو ذق نوكيف ذنز مدق ذقَ أطي نأ نكف "يد هنأل أطت ال ةئإ :ليق ذف ؤقِلاَط

 مل اذإق أطي ال هنإف قلاط تنآ ورقس نم وزمَع ئجي مل نإ لاق اق .امارخ
 زاذلا لخذت مل إ هلوق .اليإلاب تئاب رهشأ ةَعَ ةعبرأ يضمَت ىنَح ورْمَع ئجب

 اليإلاب تتاب رهشأ ةب ةعبرأ ىلإ زاذلا لجخذت مل نإو أطي ال و َوهَف قلاط تنأف

 اه زئأت مل نإف ٨طي ال وهف قلاط تنأف ماعطلا اذه :ت م ذإ :ةلقو
 جا وزألي نجت ؛ةَقيلطن يهو ؤاليإلاب تات 7 ةَعَبزَأ ئِضمَت ىنَح ماعطلا

 يلبق ٢هئَلإ ثعَجَر ذإق] هريغك باطخلا يف ابلطاخ ؤُه نوُكَيَو ،اهمؤَي نب

 :لاق اذإ امأو بلع ثقؤخ ةاليإلا ملي اميف ئطو نإو .,قادَصَو نيدهاشَز

 ."البيپ ركفالط ؛هلؤق نم وهف اهسفت تقلَطف قالطلا دير كديب ونأ

 .ثالئلا حتلا نم لامإلاق لضألا نم ةطقاس )١(

 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلا لضألا نم طقاس نێتقوقغَمْلا نيب ام (؟)



  

  

 ينيراتخا :اهل لاقف '[اهييفت] نيبو هيب اهريخ اذإف زايجْلا اشأؤ

 هب ديري ىئَح قطت ال موَق لاق ذَقَو .تقلط اهشسفت ثزاتخاَق كسفن يراتخا

 اهنأ ز اهابأ ثزاتخاق يكشأ ؤ كاب يراتخا وأ ينيراتخا :لاق ن .قالطلا

 :افو ةمئاع تاق .قالط الف ةثراتخا نإ ،قالطلا هب يي ىح ِهِنَلَع قلطت ل

 .لني رايِخْلا نم تاك اَمَو .اقاَلَط يذ َرَي مَلَق ، "ات رتخاف : هللا نوسَر ات

 ."ةيوج لاق نم مهنمو كةنياب ةقيلطت لاق نم مهنمف ذ يف اوُمَلَتا دقو

 .ثالثلا خسللا نم ناميألاو يلضألا نم طقاس نيتقوففملا نيب )١(

 يف ملششو ٤٩٦٦(، :مقر )٢٠١٥/٥ جاوزأ ريخ ن ثاب :قالطلا باتك ،يِراَخِثْلا ةَجَرخَأ )٢(

 ٢٧٥٧(٨ :مقر )١٨٦/٤ ائالَط نوكي ال هأرما زييخت د نأ نايب با :قالطلا باتك ، ؛حيجشلا

 باتك دؤاد وبأو ١١٧٩( :مقر )٤٧٤/٣ رايخلا يف ةاَج ام باب :قالطلا باتك .يزمرلا

 .او ةقئاع نع قوزشم نغ يبغلا قيرط نب ٢٢٠٥( :مقر )٢٣٠/٢ رايِخْلا باب :قالطلا

 ثؤئ اذإ نابو ةنحا هب ثو اَإ قممْجَر قالط ةيماشلاو ةيضابإلا ذنع رايخلا قالط )٣(

 انإ اال وه ةينلل عضخي ال ةيكياملا دنعو "ينغملا يي امك ةلبانحلا لاق ةلثمو ءاناَلَت

 ةنانكلا ظافلأ يف فالجْلاَك اتم فالخلاو 5ةتباب ةدحاو ةفينح يبآ ذنج ءاهشسفت ثزاتخا
 ۔ دهتجملا ةياب )٢٨٠/٦( ۔ ييخرشلل طوشبنقلا .(١٦١/٩٨٢)۔ ينغملا :رظن) .قباشلا

)٥٠١/٦٢((. نَسَحْلا نب دمحش ةياور - إطومْلا )٧١/٢(



    

 ليق ذقؤ ءاهلام نم ءيش ُهآزملا تخن نأ وهو ،ةيذينلا وْهَق علخلا امأو

 سامش نب سيق نب تبات ةجوز "ليهس ةنبا وأ يأ نب هللادبع تني ةبيبح نإ

 )١( لهس نب ةنييخ امهف الإن ؛مياججلا يف ةلثم هل عقوو نت هفلت فلؤملل عق ؤ ًناَيشِن اذه 7

 نن ةبعت نب ديز ن راخلا نب ةبلغت نن له كنب ةبيبح :يلاثلاك ةلأشملا خييضؤت .لادع

 نم فلتخا ؛دوعشم ثنب ةرمع 1 اهقيقش ةنيع ثغأ ةيراصنألا راجنلا نب كلاق نب ذع

 نا يمأ ثنب ةليمجو يه نوكن ذأ زئاجو رفع اهنع ثوزو {تاياؤزلا ؤكذت امك سيق نن تباث
 ذنم ذزؤ ذقؤ هفلت فئضفلا ةعمج ام وهو .رجح نا حر امك اميمَج تبات نم اتعَلتا لولس

 اني "كلام هجرخأ لهت تنب ةبيبح امهذَحَأ وتبات ةأرما نع ,ناتيدخح نتشلاو حاحصلا باحضأ

 نقحخزلادنغ تنب ةرمع نع عْلُخْلا يف ف اج ام باب :قالطلا )٨4٠٩/٤ قيرط نمز 6(٠٢ه1 :مفر

 علخلا با :قالطلا بانك ءيش يف دؤاذ وبأ ةرخأ اضيأ كلاق )٢٣٦/٢! :مقر ٢٩!٢( هححص

 دمخأو ،لينابنألا ٤٣٣/١ :مقر ٢٢٤٨٤( باي .ىبتجملا يف يئاللا ءطولا هححص
 علخلا يف ىف ءاج اه باب :قالطلا ) 1٩١ ١ :مقر ٢٤٦٦(٨ اب :قالطلا بانك 5نابح ا ةيوخأ

 ملحلا )١١٠/١٠رقم: ٤٢٨٠(. أز ؛سافش ن رسيف نئ تبا تخت ثئاق اهئأ» :ركلاق دنع ةنو

 :ةه فا لوشز اهل افق نعلا يف هبان دن لهس تنب ةييهخ دجوف حبشلا ىإ جرَح هلل هللا لوشز
 ,سيف ن بان الو انأ ال ؛ٹاق ؟كئأش ات :ناق .هللا لوشز اي لهس ثني ةبيبح ان :تلاقف ؟ويذه نت
 رك ذ لهس ثب ةنيه ونه :ةق هلا لوشز هل لاق سيق ن با اهُجؤز ءا؛ج اممَلَق ،اهجؤل

 نب تبائل ذل هلل لوشز لات .يدنع يناطغأ اق ك هللا لوشَ اي :ةتيبَح ةبيبح ثَلاقق .ركذت نأ هنلا ةاش اق

 .ءاهيلهأ تيت يف تلجو اهنم ذخأف .اهنم ذغ :سيف



 يويسبلا رصتخم افق

 ٦ہرف

 ذخأ هل راجف ،ههتنن يبنلا مايأ يف هيلإ تعَلَتخا يراصنألا

 2 علش

 اه
ل
:
 : 

 يه أ ينأ نب هللادنع ثخأ لولس زننا يأ ثنب ةليمج يه له اهيف تيثغا دقو ةليمج زغالاو =
 ىز نو ننا ينأ نث هللادبع ثخأ ةئحززَخْلا يبأ نب ةليمجو 6يبأ نب هللادبع ثنب ةليمج
 مث ةكالملا لييغ رماغ يبأ نب ةلظنح ذئِع تبات لبق ثٹئا محاز نين هللا دنعو سابع نا اهنع

 نب ةليمج يمه ليقو ةةفاشإ : نب بيبخ هذغب اهجؤزت ث مئخللا ن ن كبام تباث دغب اهجوزت

 ىنرألا د تفلتخا نيتنا امهربتغا رجح نبا نكل إريثألا نا لمو مامهو ريغ د وبأ هزبتغاؤ هللادبع

 اهتمع مب ذ سيق نن تبا ذو ؛ناتتنا امهنأ باوصلا لت» :لاق ةنا ةيناثلاو هكاردبغ ثخأ

 تاغلتخفلا نم تبات ىلغ رفأ رجح نا نأ ونيو اققزافق هذه جوزت مث كنم لخاَف

 نم انغلئخا لولس نبا نأ ثنب ةليمجو يه نوكت نأ زياج :لاف ةبيبح ةمجرت يهف ٫تاقراففلاز

 نغ ييف قالطلا ةيفيَكَو علُخلا با ؛رقالطلا بات "يراعلا هجرخأ ةليمج ثيدخز ءاغيمَج رنات
 ين ةاج حيرضلا نكل كاهزيغ الو ةنيمَجب هيف خرصي ملو ٤٩٧١(. :مقر )٦٠٦1١/٥ الظ سابع نا

 ةأرغا نأ» يراخبلا ذئع هطنو ٥٤١( :مقر )٢١١/٢٤ املؤ سابع ننا نغ ريبكلا يف يناربطلا ةيار

 نيد الو فلح يف ء هِنَلَع غ ام سن نب ثٹبا هللا لوشَر اي .ٹَلاقَق ة نبلا هتنأ سيق ن تبا

 لاف ؛مَعَن : :تلاق .(؟ةتقيدَح هيَلَع َنيذتآ) :ةي هللا لوشرز لاقف .رالنإلا يف رفكلا ةزمأ يئكلؤ

 «ه٧/٦٧)۔ ةناخلا زييخت يف ةباضإلا :زظني) .هةَقيِلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقا» :ذه هلا لوشز

 عماج )٦/٢٢(( يناهبضألا ريغ ُ ييأل ةناحلا ةقرغم ء(١/٥٢٢١)۔ةاملا شأ )٥٥٦/١(.

 ۔((٦/٣٤١) يويسبلا نسحلا يبأ

 انأ :ليقو دمخأ ابأ ىنكيو سقلا ائيشا نن ركياق ,نن ريه نب سامش نن يسيق نب ثيائؤ
 انرق ذقو هرعاش ناشخ اق امَك ةن يبثلا بيطخو راصنألا تيلط تباث ناك ؛نمخزلاردبغ

 فێازم هلو .اديهش ركب يبأ ةفالخ يف ةَماَمَتْلا م مؤت ليف اهَذفَب ام اذخأ د دهشتو لبف تبذ

 :از ةماميلا عؤي دهشتسا امذنع هتؤم ذغب نيص ثزبئغا يذلا ديجولا وهو مالسإلا يف ةغاَجش

 ينإ ؛هعبَضتف ملح امه :لومت نأ كاإف ةيصوب تيصوأ يئ :هل لوم رانملا يف نيملششلا ذخأ

 عزذلا ىلع افك ذف نَتسَت سرف هياب ذنعو سانلا ىضفأ يف ةلزنمو نال يجزد عأ ليف امن

 اذكز اذك نيذلا نم ئَلَع نإ ركب يبأل لقيل اهذُعأيلَف زفق اذياغ تناف لحز اهقزفو ةقب

 مكب انأ ثذخو اهب يتأف عزنلا ىإ ت ثقبق هربخأف اذياخ رئ لجولا ظقيتضاف قيتع نالفو
 .((ع١/٥٩)۔ ةباحضلا زييغت يف ةباصإلا ء(١/٤٤١)۔ ةباقلا ذ ؛رظني) .هتبص زاجأف هاؤؤب



 )٦٥( لحلا يب بان ٢

 كرہ٦ -

 هل زيلو اهب نيبت ةدحا ةقيلْطَت يه 5ةيذِفب الإ نوكت ال غذُخلاو

 دازي ليق ذَقَو ."ايت ةنم تعلَتخا امم صقني الو &'ااهيأري الإ ينتج

 ذقف ةيلتب اهسفن اهن ربأ ،اهمَح نم اهجو ةأرملا تأرنأ اديو ءضقني
 َدَعَق اذإو .ةقفن الو اهَ ىنك ا الَو إةقْلَطُمْلا ةدك اهئدِعَو ،امهَتنَ ربلا عقو
 ذق :"ةأرملا تلاق اذإو .نآرب هنإ اولاق ذقق ذقف مالكلا نع ارَصَقَو هدارأ علل

 فو ذف بكسفت كل ْأرنأ ق لاقت ‘يييفَت يل أربأ ا ام يقح نم هئأرنأ

 ال :نورخآ لاقو اُنآربلا عقو ذَق :مهضعب َلاَقَق .ٹلبق ذق

 قحلاو 6ُنآربلا عق مل كتفت رك ئرنأ الو كقَح ثلبق :لاق : و .َنآرُب
 ح

 ۔ ۔ ه

 ع مل معن :َلاقَق .ييف يل تأربأ ام يقح نم تلئأربأ ذق :تَلاَق نإو ؤهيَلَع

. 
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 ٠ 
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 هبرب ىتح نآل غقَ : ؛دَقَح ئ نم ا ام 1 كقح نم ثقثرت 7 كتف
 نم ئأرنأ ذق :لاق مذي ادع ادَعَق نو .اباوج اهنم يضتغَي ه ًؤَق نأل ؛ةناَ

 نآلا م عقو د ,كسفن كل أربأ ذ ذق :َلاقَق ،يقَح 7 كُئأرب :ا ق :َلاقَق 6يفَح

 قحلا تقلط ائالئ ئيط تنآ ؛لاقف ۔يييفت تئأربأ ذق :تاق نإَق ءامهنين

 ثأربأ ذق :لاق نإو .عل زهق قالطلاب ,كتفت كل تأربأ ذق :لاق نإق ٢هيلع

 تايلطت ثالئب كفت كل أربأ ذق :لاق نإو ؛عنخ َوَهَق ةَقيِلطَتِب كسفن كل
 م طزش ىلع اهسفن اهل أربأ نق جوز َدغَب الإ هيف ةعجَر ال اناب الخ ناك

 ريدج حاكني الإ اهي ةعجز ال ةقلط غلُخْلاز» :ةلاصلا يف لاق .ةئكراملا أر اضيأ وهو )١(

 .افباس ةلأنملا يف تاللا ا تخض ذ ذقو ء(١/٧٩)۔ ناوريقلا ردي يبآ نبا ةلاسر ءاماَضِرب

 .«داَرُنو» ةدايز ثانئلا خشلا يف (٦٢)

 ٤ هنر ذ هئآ» :ج يفو «ُهل» :ب يف (٣)



 7 ط يجيعبلا رصتخم ٢٧٨

 ةا رازبلا يف ؤ اَهِنَلَع "طرش ام لثم ءايلع تبثي مل ةضقتنملا طورشلا

 ٹبثي ال اذه نق ءاه لاَتشأَو اهيطب يف امي '"لبقَي ؤ 1 .نێتَئَس ةعاَضَرَو اَهِدَلَو

 علق وعْكَأَو ،هيف تَتْخُم قحلا نم رتْكأب نآربلا يلا لوهجم اَذَه نل
 عؤخن ال نأ ىلع اهسفن اهت ارب اَدإَو قحلا يف ةةايزلا هل ثيثي ال اتياحضأ

 ثبثي ال اذَه نإف .جوزتت الو

 مزلأ اه يذ نم جؤزلا مزليو ،اهل قحلاو اهيع ثبي ال ةنيضلا نآرئ
 ذقف ؛قالطلاب اهئأربآو اهسفت اهل أربأ ذق :لاق نإو "قالطلا لجأ نم ةسفن
 اذإف ثثقرت نإ اهت اهل ثأربأ ذق :لاق َناَك نإو ،يَلَع قحلاو قالطلا :

 ضقنت ؤ آلا ميئَو لبت ىنح نآرُب غقَي ال ؛اهقَح نم ٹقرت ىتم ؤأ تت

 اهغولب دح ىلإ اهنل تيد يِ مكحلاف هتييفنَو هريغ دا جيوزتلا ميث :يئ

 نماض هل نمَض نإو .غملا دغب زبلا :. يف زييغتلا اهل رفم
 هبلع قَحْلاَو ،قالطلا َعَقَو ؛مكَحْلا يف رب اهسفت اهل ًاربأو ةمزل امب

 هللاو نمَض اممَك ةئم ذخأي . تيي ةت [ رمَض نم ىَّلَع ه هب ؤه غجزنَو © ةَجؤرلِل ء

 .كرتشن ةْشَ» :د يف )١)

 .ثالثلا خلا نم حيجضئلاو ءلبغتو» , لضألا يف )٢(
 .ةعمتجم ثالئلا خنسلا نم حيجشئلاق 6ءرقاذشلا لغف ني» : .لضألا يف )٣(

   



  

 ظفل يف ءاو ةعلَتْخُمْلاَو ةيربتمْلاَو ةقلطملا در نأ لوقلا رتكأ

 ذز ةازأ اذإف .اهيأري الإ درت ال ةعلَتخمْلاَو تمهرك و درت ُةَقْلَطُمْلاَو .ةعجارملا
 ذ يئأ اوذهشا :لوي نأ ذزلا ظفلو يلذغ يدام اهدر اَهيَعَجاَرمَو ةقلطملا

 نق قئاَج كلذف 6اهيتالَط ؛ نم يقب امو اهَقَحب ناف ت تنب ةنالف يتَجوَر تذَدَر

 نو زئاَج َكِلَذَف اَهِقاَلَط ني يقب ام ىّلَع اهَقَحب اهئَعَجاَرَو اهئذَدَر ذق

 اوذهشا :لاق نإ لاج كلذف ةبج ةحولا [ نم هيَلَع انك ام ىّلَع اهتذَدَر ذ

 ذَقَو زئاج َفِلَذَق قَحْلا ركذ مَلَو .اَهِاَلَط م نم يِقَب ام ىّلَع اهّنعَجاَر ذق ين

 .هَمزَل ةعجارملا . ئ وَحْلا َرَكَذ ادإ هنإ : :

3 

 ه :

 ت

.«..باب يف» ةدايز ثالئلا خشلا يف )١(



(٩٧) 
 ۔ ٥ ٥

 )١( هم ۔ ٠. - ا -
    ةعحلختخمتلا د

  

 ے ۔

 نم يقب ام ىلَع اهقَحب اهتذَدَر ذق يئآ اودهشا :َلاَق اق ةَعلتْخُمْلا امأ

 اهتاذ ىّلَع اهُتْعَجاَرَو اهُتذَدَر ذق :لاق اًإَو .تكيب ثيضر اذإ زئاج !اهقالط

 رخآ لؤق يفو ،َكيلَد يف اهاَضرَو '"[هيأرب] زئاج كيذ اق اهقالط : نم يتب امب
 اهلام نالُف تنب ةتالف ىّلَع تذَدَر ذَق يئآ اودهشا :لوقي ةَعِلْخُمْلا ذ دَر يف

 م
 :يمه لوقو .كيب اهبيفت ي اهيَلَع ثغعَجَر ذقو ةئم يَلِإ ثتقعلَتخا يذلا - ۔

 ىلع هيل هئلإ يسفن ثذَدَر ذقَو ٨قادَصلا نم َلَع ه هذَر ام ثلبق ذَق يئ اودهشا

 نم ىلإ ثعّلَتخا يذلا اهقادص :لاق ؤ اهقح اهيلع تذذَر ذق :لاق نإو كيذ

 يف اهيلع ثغَجَر ذقَو ةنم ييثأرتأ يزلا رأ ةنم ىلإ تيرت يزلا :لاق ؤأ

 ةعجارملا دنع ةأزملاب يق وَقزأ نؤلاو نآلا د يف زاَج َكلَذَف ؛كيذب اهيفت

 .حا هيف دارملاو ىنغملا فيَتْخَي ظللاَو

 .هيلع اَقَمَئا امب ئ قح الب رت نأ زئاج ةَقلَطُملاَو ضقنت الَو الو ةنزبتمْلا دازت

 نإو .اهيأري الإ ةمع ةعجارملا نوكت ال ةعِلَتْخمْلاَو تقرم نإ رت : ةئلكشناو

 .اديفم ةَميِسقَت ثيأز ذقو ؛خسشلا عيمج يف ةلبق يزلل ةلمكت بابلا اذه )١(

.ثالئلا خملا ن نم لامكإلا لألا ني ةطقاس )٢(



 )١٧( ةقيئْحُملا دز يف بات ٢٨١
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 نإو .قالطلاو ملحلا نم ذزلاب نادهاشلا اهملأ تباغ نإو زِئاَجَف ثرَضَح

 اهيليب قالطلا ناك نإو ءاملع الب اهعجارُي نأ هل زاج اهمع الب قالطلا ناك

 .اهنافزعُي أ اهنرضحب نيدهاش ةعجارملاب مَلْعَت أ نم اهل دب نكي مل
 نادهاشلا اهفرعي ؤأ نيذهاشلا عم اهترضح اهيأزب الإ روُجَي ال علخلاو
 اهيفن ىلع ""هزيجث نأ اهل زيلو كيقادصلا نم اهيلع ؤ ام لبقت كدعب نم
 ء"قذصي الو يذ يف هلؤق لبق الو ةنيبلا نم ةعجارملا مّلَعَت ن ريغ ني
 ةرتغت ذأ اهيلعف ؛هل افيدضت اهعجار ذق هئأ ىلع اهسفن هنطوو تلهج نإو
 ةدملا يف ًناَك دزلا نأ "!ثحعزأو ةئيبلا رضخأ نإف ةنيبلا نم يد تزغ
 عاو "قارفلا نإ كد نادهاشلا خرؤي مل نإو 3مجؤَز ثتاك ءطولا لبق
 نأ الإ هنم لبقي مل دوهشلا تاق نإو ،هيف هقيدصت زوجي ال تي نل ؛اهيع

 لبق مهنامشأب نومي تيت عم اهذَر ناك هنأ نادهشي رلذع يمما يتأت

 ملو اهنع باغو اهكرتو اهفيغُي ملو اهبعجَر ىلَع دهشأ مت اَهَقلَط نق ،ِْطْل
 دياب ينأ نأ الإ .كنم ئاب ذقق ةدملا يضقنت ىتح ذزلاي نادهاشلا اهي
 ناذماشلا اهملعي مل نإؤ ،كيذ ناخَرَوئَو ةدعْلا يف ناك دزلا نأ نادَهْشَي رذع
 امهئداهش بقث مل امهتداهَمب نادهاشلا ماق مُث تجوزتو ةدعلا تضقنا ىئح
 نيبو اهتيب قرفي مل "ألوذغ ؤأ نيلذع اناك ؤلو زيلا جؤَزَتلا تبت ذقو

 .«هريْخْت» :د يف )١(

 .ههَئذَصُت الَو» :ثالثلا خشلا يف ()

 .ةيلاثلا ةَلمُجْلا نومضم غم قاوتت ثالثلا خشلا ةرابعو .«بججؤَأو» ,لضألا يف )٢(

 .ثالثلا خسألا نم خيجشئلاو "كلذب ناذهاشلا دزَي م نإق» ؛:لضألا يف )٤(

 .ءثيأز» :ثاقئلا خملا يف )٥(

 .ب ةّخلا ني اننبثأ امز ،هزيخألا جيؤزلاه ؛ج يفو ءالا جؤزلاه :لصألا يف )١(

 ه بقث ال نينذملا زبغ نال ؛شالئلا خلا ةزابع انهت شاو 6ينيَلذَع ريغ ؤأ» :لضاألا يف )٧(



 يبيعبلا رصتخم ٢٨٢

 الو ،ةئ شلاو باتكلا ىَلَع تجبؤزََو دلا تضقناو ثقَلَط نأ دغب اهجوز
 نغ هغتمي الغف َلَعَف ذق ةنأل '![اهتعَجارُم لبق] اهجرف ىلإ رظني نآ هل ىرأ ٠۔ هه}.۔ذ4ب٠. ۔,۔؟ ٠ ۔ ء ّ۔۔۔ ۔١21.١؛۔ .3 ؟ ..ذ ٤. , ٠

 .اههزحُي يزلا قالطلا وهو كيذ

 غفنن ال ثيح ةداهشلا لوبقل تارربملا ةرك اتُه ةارأ فلؤملاو ©ىنؤأ بات نم امهئَداهَش -=

 .ناوألا تاق دغب
 .ثالئلا حستلا نم لامكإلا 6لضألا نم طات نيتفوفنملا نيب اع )١(



(٩٨( 

 هريغو جنكناو قالطلا يف ةذعنا وغ يف باب

  

 ۔ جوم ج .يم و ۔۔ے

 نيك لي الو ورف ة :نيشي ن تي بلَمَلطمْلاَو » :ىلاعت ه ةللا َلاَق
 ٢٢٨[ :ةرتبلا] 6هرخآلار وزيلأو هللاي نمؤي مكنإ َنهماَعَآ ضف هلأ َعَلَع ام نمكي نآ

 علتْخمْلاَو 3"![ائالَت ؤ هأ , نيتا ل ةنا ةَقََطُمْلاَو يلولاب ةدعلا ءاضقنا نم
 ُاَمأ "ةمات ضتح تا اهمف .ضيجت نمم ثتاق ادإ ةيذفلاي جؤزلا نم

 اهئإ
 ةي :اولاف ام لأو .زهش اهن الَع اذإ ءاهؤق ليو تقض اهثذع تضقنا دق ,

 ٌةَعشت ةعشت :ليق ذَقَو .اموي نورشعو ةَعشت َكلَذَق ضياخح التو اط ش زاح تالو زاَط شعف ضئاح تا اهنأ ىلع همؤي نوزغي

 زهاط :ئ زعو }ضاَح ثالَئَو زهاط وضع لاهطألا اهاه عارفألا نأل ؛امؤب

 لات ا ا كلذ يف ة ةدعلا ءاضقنا يف ة ةَقدَصُم يهو ياي هت ةَئالَت ةضيَح ۔۔. . ۔ ةَضْيَح لك

 :اولاق ام

 زو نوتنأ مهلع ىلأ لثم قو احكضإاردألأ نإ كلد ي ترآ مهنوتيَو» .ةنالا مامتو )١(
 .4 كح يَع هاو ر ةهتَع

 .قا ثالثلا خلا نم لامكإلا بلضألا ت نم ةَطتاَس )٢(

 ةلازلا يف لاق فالخلا رهشت ةلأتتلاز زاهطألا اهنأ ءارمألا يف ةيكيلاملا يأر )٢(

 ۔(١/٨٩)۔ ينارقلا ريز يبأ نا ةلاسر نيملا نيت ني : يت زاهطألا ي ارفألاؤد

.«امزي نوزم ة ةغل أ ز 7 :ج يفز يامو وزغو ةعشتؤ ارهش ه :اولاق ام َقأ» :ب يف (٤)
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 ١٦ہرف

 اه ،امؤَي ًنوُئاَلَتَو ةَعسِي كيلَذَف ضياَح التو رهاط رْشَعَو ،ضياَح تالت
 ذئ اهنإ لاق اًدإَو .ضيحلا يف ةيلا ءاضقلا يي ةزملا هيف قدصت ام .

 اهب متشا نإو .كلذ يف اهم لي هندع تضقناو تاضيَح تالت ثض

 هش نك يف نأ ىلع .رهشأ ةنال دتعت انكام وت ىلت ان ع
 جتحت ر رهشأ ةئالَت لومي يا .اولاق ام ىلع دعقت اضيأ رتكأ ليق ذقو ءةَضْيَح

 ره ةَتنلَت َنْهثَدَق رننتزأ نإ» :ىناعت هللا لقب

 ;ذحاو لك ةدعف ضجت مل ةيراج و ضيجتْلا نم 7 ثرب ذق رملا

 ركيا ني م ضيحملا َنِم نيب ىلأو » : :ىلاعت هلل هللا لاق امَك رهشأ ةئالئ هتالت

 هئال ةدحاو لك امه متاق .4 َضيي رك يتلاو رهشل همآ ةنكث َةمَدَ شتأ
 مل يتلا ريغصلاو رهشأ ةتالت ربكلا نم ضيجمْلا نم تسيأ ذق يتلا رهشأ

 ؛ةذِْلا يف اهلجأ وُهَو ءاَهلمَح عضت عضت نأ اهنع لماحلاو رهشأ ةتالت الت ضحت

 تغضق اذإ هذهف 04 َنَمَلَمح َنَمَصَي , د نأ َنهلَجَل لامكلا ثتزأر» > :ىات ةللا َلاَق
 طفنب اهئذِع تضقنا اهنإ ثَلاَق ىتمو يذ يفف ٌةَقدَصُم يهو .اهنع تضقن

 تضقنا دقف ءقلَحْلا نيب اطقشس ثغضق اق .اهلوق لبف دلو ؤ اهلوق 7
 مل يتلا ةأرملاو .اهب ناك يذلا لمحلا لولا نم اهيب يف ام عضقي اهئ

 لمحْل رف رهشأ ةعس كةتس دفت طاببخالا يف اهنإف 6ثقَلَط ث ةرم ا نهو ضحت

 ريفصلا انأو ضحت مل ةأرما اهنأل ةهبشلا نم جرختل ؛ةذملل رهشأ ةتالت

 ضنجلاب غن اهنإف ""ثقَنَط م : ضيجت نمم ةأرما تتا اذو .رهشأ ة ةنال

 م ضحت مل ناق .جم ؤََتَت مث ضيح تات ضيجت ىنع جيوزتلا , نَع ذُعْفَتَو

 نم نشت يئاللا ءاسنلا دح يف ريصت ىتح روهشلاب دنغ ذَتْعَت مَلَو هذلا ضقنت

 تّئاك نو ٤[، .قالسطلا] "4

 نيرت يتاو رمش ةَتنتَت ةمث نترأ ني ركبا ني ِضيَمْلَنيَنتيَب ىلو » :ةلماك ةيآلاو )١(
 .هار ار هورتآ ن نم ل لَحجحم هل 4 قب نَمَو ةملح نعضب نأ نمأ لاما تلأ

 .خاشثلا نم َرَقانتُم أطخ وه امْنِإ .اهلحم اذه يلق .«ضجت د ملؤد دايز ثالثلا خشلا يف )٢)



 ٨٥ ._ووبغَو علخلاو ,قالطلا ي ةينا رك يف باب (اه)

 "اهلثم ضيجن ال يتلا لاحلا يف ربكلا نم ريصت نأ نهشايإَو ضيجفلا
 س ةئَس . ربكلا نم تلب اذإ : :لوُأَو ،ىتغَمْلا اه يف اومَلَتخا دق

 ةَئاَلَ د روهشلا تنو رضيجملا نم تيآ ذقق اهناو هأ ضجن

 .اهن يضقنت ىمح هريغ يف ثيبت الو اهتيب نم ججؤت ال ةقلطملا
 اهجرخي نأ هل لجي الو ةئملا يف ثماذ ام ةفقلا اه قلطملا جؤزلا ىلَعَو

.` 
 ا

٠١ 

 . ۔. ٠

 و و اهتدع ثتثَضَقْلا
+

 

  

 اهين لقلا ليصأتو لفلا ني مجؤلا ةءارب يف ثشلا هضرفي تالخ ةلأسملا هذه يف )١(
 ذإ الإ اهنع يضقنت ال مهريغو انباحضأ نم ِءامَلعْلا زتف لاق ذقَف .فاصخبشإلا هردصم

 ىإ لفلا اذه بيز .رهشأ ةئالب ذتغتق سايإلا ي علبت وأ تايح الكب ءاج
 رباخضأز ريدجلا يف يفاشلا ءاطعو موغشت نب هللادبعو وتيات نب دنز يلعو نامثع
 دانزلا يبأو يمْحئلاَو يرلاو يبرغلاو سؤاطو ءاطعو دز ن رباج لؤق مهو !يألا
 ثناك اق ذغب ضيجت ال ييل ةدع رهشألا ةئالتلا إ نورخآ ناقؤ .ديبع يبأو يرؤُشلاؤ

 ةئاشلا ذأ زمغ نع ّيوزو .نضحي اهئارنأو ضحت مل ىتلا ةريبكلا ةئع اهنأ ام شيجت

 ضجن مل نإن رهشأ ةعست صئرتت :ضح مو قلطو ؛اهضيح عقتزاف ضيجت تناك يتلا

 ةباؤر يف نسحلا نغؤ 6ذجاؤ امهاْغَمو ةنس دتعت اهنأ سابع نبا نَعَو رهش رهشأ ةئالَب ثذتغا

 مث لفحلا ةنيرل رهشأ ةعشي ذتغت رلؤق يفو .رهشأ ةقالت ثذتغا ضجت من نإف ةتس ضرت

 يناثلاو كلبات ناف :7 باطخلا ن نن رمغ ملسمو رياجَج لؤق وُمَو ضيخني رهشأ ةنال

 ذفن لوف .هتبوجأ يي يملاشلا ماتإلا هيلإ لا وقازيلا لمهأو دمخأو عيتزق دخأ يف

 ذن مجزلا يف ات ةلاهج نأ كش الو .رهشأ ةئالت دتغت م نيتنس ىنإ قحلي دنولا نأل نينتس

 ملف ةأرملا تازارفإ ةيرهجملا تازاتيخإلاق قيقذلا يملعلا فشكلاب رصقلا اذه يف تلاز

 اذه راضحتساب ةيضقلا هذه ثحب نيرصاعملا ءاملعلا ىلعو .الوهجم لمحلا ؤشأ ذ

 ناسحتسالا ىلع ينبملا مكحلا ىلع ارثؤم نوكيس هنأل .لهذملا يملعلا روطتلا

 -نملاشلا خبشلا اباوج )٤٠١/١٣(. ليلعلا اقش لينلا حز :رظني .طايتحالاو

 ۔ زاكذيشإلا (!٧١/٤٢)۔ ينغملا )١٣٩/١٨( :بذهملا خرش غوغجملا )٢٣/٤٤(.

 ۔((٢/٢٦٩)۔ دهتجملا ةيادب )١٧٤/٦(
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 ٍ'ثفذقْلاَو ىنزلا :يه شجلا {ةتيب يئيبف ةقجاقب يتأت نأ الإ اهييب نم
 ىنح مَلْغَت ملو ةيحورلا حب هيلام ني . اهكرتو اهم مُ ")باغ

 ...ب ةئالط اهن م اق ؛ةدِعْلا :اتيلا زم وقل

 ىئَح 6يقالطلا ؤبَخ 0 اهغَم حص ام تقو نم ضيح ةئالئ دتغت نأ اهيلعو ؤهل
 ةذملا نهب ضقنت مل تاضيح تالت تضاخ ؤ ةينو دصقي كيذ ا هه ٠

 .ردضقب كلذ تنأتشت ىنح

 يلخلا نم شبلتو بتَطَتتَو بايتلا نم ثءاش ام شبلت قلطملاو

 يِضَقنَت ىئَح اهتيب نم جرخت الو ،اَهيَلَع جَرَح الو زاَج ةلا يف ريرحلاو
 يضقنت ىئَح اهيدع لاَح يف يهو جيوزتلا يف دعاو نأ اهل لجي الَو ،ُةَذلا

 نإو ،اهَل لحي الو اهذخأ هت لج مل اهتِّع يف ادحأ 'ثَدَعاو نق هذلا

 انئاَحضَأ ةرك ذمو هادبأ ناعِمَتْجَي الو اهت َقَوُف ةدحلا يف حأ اهَجَرَ

 دقع ىّلاَعَت ةللا هل مرَح قو .اهنع َيِضَقْنَت ىنَح ةدعلا يي ٍةَقلَطُْمْلل ضيرغنلا

 لبي قح يح جاتلا ةدقع اوُمزََت الي» :ىلاعت هيؤقل ةئملا يف حاكنلا

 ٢٢٥(. :ةرقبلا] '4مَلَجَأ ثتكلآ

 لز نم اهن نظأ الو .ثالثلا خشلا اهنم ولخت ةظفللا هذهو همتشلاز» ؛ةتايز لضألا يف )١(

 ,لزفلا شخ نم دع امئإق ةزملا جارخإل ةبجوملا شحاوفلا نم دعي ال منلا نأل ؛نتخلا يي

 .ج :نم يجشلا «اغ» :د ؤب يفز ٨ءداع» :لضألا يف )٢(

 غتللا نم ثێنمْلاَو «يِلُحْلاو ريِرَحْلاَ بيطلاو بايلا نم ثةاش اق شبلت» :لضألا يف )٣(

 .ثالثلا

 .ةيآلا ظفل قفاوملا ةنأل .(د) ظفل ثبنغلاو .ث .ج "ب يفو «ثدعود :لضألا يف )٤(
 قأ ع ؛مكيشنآ ف ف رشنت و وآءآلاةَبلظخ ني ۔هب مسضَرَع اميف مُكتلَع عاتجالو » .الياك اهصنو )٥(

 ًةَدْقُغ اوُمَرَْت ق ًاكوُعَمَم الوك اولوُمَت نآ ة 1 ادم َنُكوذعاَم ل نكيلو تهت ذَتَس مكَتأ

 ةلل نأ اوملعاو ةوُرَدحاَك مكيشنا ضف اع متي ةق نأ اومتغاو لبأ ثككنأ لبي قح كا
 .4 ء دَعرشَع



)٩٩( 
 ةت ّ ه ا ةدمع يف باب ,

  

 مجييزقلا نع ثصئرت اهجوز تاق اذإ ءارشو رهشأ ةع ةَعَبزَأ ةتيِممْلا ةذِعَو

 صلا بايث س نأ اهل زيلو 6"[ئاَج وبلا اهلو ،ارشعَو رهشأ ةعبر
 :7 لخلا الو ""ابيطلا سمت الو ؛نازوشلاب عبشش غبصي الَو .نارقغَزلاَو

 ديئإلاب لجتمت الو ,ةرورض نم نوكي ذأ الإ ةئيل ريرحلا بايث ش ال الو
 تات نيج هئأل ءاش تيملا ولاق نم ئأت نآ اهت لجي الَو ؤِاوذلاي

 تبت ؛مهَل ثئمَض طَلَع وأ اطخ ؤ ٍةَلاَهَجب لقأ نإ ءةئرَوْلا ىإ هلام نا

 يف الإ اضيأ اهن ةقفن الف لياح تاك نإَق .جؤزلا نم اثاريم نم كيذ

 .ملعأ هللو ءائيش كلاهلا ةئزو رلا نم نأ مل ةطح اهت نكي من نإف ءاهبضج
 ذعْلا ىِضقنت ام ةلت ام مايألا نم الخ ذقو هتؤم زبخ اهءاج ابئاغ اهُجوَر ناك نو

 ةَعَبزَأ نت كيذ يف , هللا نم رلُبَعَتَو ةينو ٍصُبرَتو ; ,ضقي ةذِحْلا ثفزأَتسَت اهنإف

 .مانألا روزمب يضقنت اهتذع نإ :ليق ذقو ءاه راتخا يلا اذه ،ارشَعَو رهشأ

 .ثالثلا غملا هيلغ ام بيوبتلا يف انذمتغاو ةلبق يذلاب لوضزم لصألا يف باتلا اذه )١(
 .ءيزجثلاؤ ليصفلا ىلإ برقألا هنآل

 .اهنوذب حبن ناك نإو "ىتغَمْلا حييوتل ةديَج ثالثلا عتشلا يف يف ةدايز )٢(

.«بيلطقْلا» :ب يف (٣)



(١٠٠( 
 رهاظملا يف باب

  

  

 لاق "نيميلا ىرجم يرجي هنل ،ِاليإلا لجأَك رهشأ ةعبرأ راهظلا لجأو

 عامجل :نودوي ه اولا املود مث مهب نم ةوئهَظي ندل » :ىناعت هلا
 عماجي نأ لبق ني ٢[ .ةداجملا "هامسم نأ لتق نم ٍةَبَقَر ررحتم » ؛تاَجؤزلا

 معي عييمت ر نمق امي نآ لتك ني نعياَتتُم نرت مات ذيت ل نس »
 لجزلا لاق اديق [! :ةدداجملا] "4 ۔هلوُمَرَو هللاي اوثمؤثل كلد اكتم نيتس

 زْكِي ىئَح اهنم ازهاظُم ناكو ،اَهْؤطَ هيلَع مزح هفأ رهظ هيلع يه هيجوز
 اص هدي يف ام ةلقل "اهئارش ىلع زيف ملو قتعلا دجي مل نإَق ؛قملاي
 ةعنهَي ام ؤأ ضرم ؤ ةلع ؤ ربك نم عؤصلا ميتس مت نإف ؛نيعباتته نيرهش
 ,هن راهظي ةرامَك ائيكشم نيتس معطأ موصلا هتغاطتشا نم زجعلا نم
 سل ،ىلاعَت ةللا لاق امك لؤلاق لؤلاب أدبي :ليقو .راهظلا ةَراَمَك ثالثلا

 ىّلَع ةرذقلا عم ممْطي الو بقثيلا ىلع ردق اذإ مؤشلا ةئزجي الَو ريخم

 )١( يغ رثنت امي ةناو ؟هيكوظَرث ركيق» :اهمامتو 4.
 )٢( .هملأ ثادَع نيكليووَما وئخ تنبو ؛هوشَرَر» :ةيآلا مامتو

.هارش :ب يف ٣)
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 كيذ نم ائيش بير نإ هيف ةَلاهَجْلاي ولغي الو 4 ُهْغَقنَر هعفني مل َلَعَق نإو ؤ ١١) !مؤسصلا

 هللا رَكَد امَك رمألا اب ىئَح

 نمز رفكي نأ لبق عماج نإو يجوز ةعماَجُم هل زاَج رمك اَدإَق

 لحو راهظلاب ةني ثتاب رهشأ ةعبزأ يضمت ىنح رفكي مآ نق ادبأ
 ,راهظ رامَكْلا هيلَعَو يباطخلا يف ابِطاَغ َناَكَو اهنيح اهمؤي نم جاوزألل

 ةزانكلا يف اضيأ هيلع تف ؤ الو ٬ِيَلَع وه ءيش ني وق ة هنل ةينات اهَجوَوَت ن نإ

 ةئيؤم ةبقر زياظملا غ قمغأ ن نإؤ .هيلع ثنجلا بوجؤؤ راهظلا لجا ءاضقنا دعب

 بقنلا ىلع زرفت ةعاب ةبقر نغو ،هب ؤوشأملا كيَذَق هللا ديجؤتي ةقدصم

 ,غآ لاقو يد ضفب زاجأ ذقَق ةدحاو نيَعِب روغأ قتعأ نإَق ءاهيفتل

 : ذو بتقمقْلا ىّلَع زرفت حراوجلا ةميلس ةنمؤم ةبَقَر َنوكَت ىئَح

 ر الإ ثحأ الو كل ن نم يييفت يفو {ةينارت ؤأ ةيدوهي قن مهن
 ننم هل زوجي الو علبي ىئَح ةلاع ايبص تأ ذإو ،َسفَحْلا تلض ذق ةميش
 .ملعأ هللا ,راهقلا نَع حراوجلا صقا الو نيز

 .مضلا ىع ةرذلا عق ماعطإلا الو نيلا دجو ادإ مؤشلا هيزجي الو» :ب يف )١(
 رافغيشالا ةنزئلا نم رمفأپ ةيرهاظلا لباحلا ةيئمناشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا ةمرْلُي مل )٢(

 ةيرهاظلا زاجأو مالؤأ عيع تبجو يتلا الإ ىزخأ ةرافك عيع سيلو ،امؤخش ىتأ هنوكي
 ىئح اهن زأ رليل يف اموي الو» :ةلاضزلا يف لاق ؛ماعطإلاب ريفكلا لبق ءطولا ةنياتحا
 ضفب قف نأ دغب ؤطؤ ناك نإف ءلَجَو زغ هللا ىنإ بيلف كيذ لعف نإف كرافَكلا يضقنت
 غوغجنلا :رظني (١/٦٢)۔ ينارقلا دنز يبآ ننا ةلاسر .اهفرتنيلق رؤص ؤ ماعط ٍةَراُمَكْلا

 ۔ دهتجملا ةيادب )٢٠٠/١٧( ۔ ينغلا )٥٢/١(6 زاكذبشالا )٢٣٦/١٧( ۔ بذهملا خزش

 )٣١٨/١٦(. ليلعلا ءاًقِشَو لێثلا زش )١١٤/٦٢(.

 ئزجيو ىنزلا دلو راهظلا يف رغألا قثي سأب الود :ةلاسرلا يف لاق شةيكلاملا ءالؤه نم )٣(

 ۔(١/٢٧٩)۔ يناوريقلا ز ز يبأ نا ةلاشر .ءانتلإ عأ ماَضَو ىلص نمو ،ؤيِفصلا
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 ننزهشلا ن انب نإف نيعباتَُه نيرهش ماصف اقثع رهاظملا دجي مل نق
 ذق هئأل .تيد ندأ ةبانج ؤ ,ضزمي ةشؤص ِهنَلَع ٍِضقتئاق طرق ملو نيلؤألا

 ذأ مت نالؤألا نارهشلا ىضقنا ىنَح مضي ملو طزَق ناق ،طرَقي مَلَو ماض
 نإ "ةقرس هنت َأف عيش ؤ موي هيلع يِقَبَو نيحلا اضق مؤصلا يف

 نأ فاخأؤ] ملعأ هلل او »سماَخْلا رهشلا يف دبلا هل رأ مل ةؤ ضقتنا

 ثفؤلا براقت اَإ ىمح ىناو موصلا ىّلَع ؤدقَي ناكَو مضي مل نإو ،توتت

 ماقطإلا ةنزجُي مت رصلا ىلع ع ؤدقَي وهو ميطُي نأ دارأ "[تؤقلا فاخ

 مزلا ميتي مل اذإَق .موصلا مليتشي مل نمي ماعطإلا ئزجي امن 5ةئتافؤ

 رذش م الو ةلأ دغب ةلكأ ؤأ ءاعو ةادغ نيتلا ائيكشم َنيّنِس معطأ
 اذغ ملا ن ءازارخأ مطي نأ هيلعو ةثزجي مل ادبع معطأ نإو كادع الو

 هتأرما عم مَماَجَو ةناكَم اوح وخ ميطُي مل نإو هَناَكَم اح معط هب هب مِلَع مت . مَلْعَي ملو ا

 صقنأ ذَق 5 ] 6ىاع هللا لاق امَك ائيكشي نيتس ميطُي مل ةَئأل ،هيلع ثمرح

 .راهظلا نَع ئزجي ال ‘'لامْلا مْغْطَو لام كلد ءائيبكشم ذْنَعْلا سيلو ادحاو

 عمطي نأ لبق ةأرما عماجف لْجَع مث ةدحا ةلكأ انيكشم نيمس معطأ ا
 ذقف ؛ىرخأ ةلكأ وني مُهَمَعْطَا َداَع اذإ هتَلَع مخ ة الو َلَعَق اه سئي ةتنا

 ملو مهنم دحأ تاق ؤأ اوباغ نق هيلع مزخت ملو ائيكشي نينس معطأ

 اهميرخَت يف ٍةَدِح داولا ةَلْكَكلا يفو .ملعأ هللاو هيَلَع "[ئموَح] ةينات مهنيطُي

 .ثالئلا خشلا نم نامكإلاو ؛لضألا ني ةطياس )١(

 دز .سياخلا يف لدبلا هيلع رأ مل ثذرَوَق (ج "ب)ق لضألا امأ (د) ةخشلا ةرابع هذه )٢(

 .احيضؤت رخألا اهئأل (ج) ةزابع ترتخا
 .ثالئلا حصلا نم لامكإلا لألا ني طاس نيتقوُقغَملا نيب ام )٢(

 .ٹثالئلا خستلا نم حيجصتلاؤ ءراهظلا نع يزجي ال لاملاو مغط كيلَذ» :لضألا يف )٤(

 َ .ثالثلا خألا نم امقإلاو لضألا نم ةطقاس (ه)
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 - ٦ہف

 زهف هئأ رهظك هيلع يه هتجوزل لجزلا لاق اق .مرحت موَق لاق ذقو ،تالتخا

 رهظك هيلع ئه هتجوزل لاق نإف ،َرْفَكُي ىنح اهب اهير الو فيف تاليخا ال زاهلف

 زأ هجخأ رهظك هبلع يه :لاق ؤل يذ لثمو اهلظ وهف اكن ِهيَلَع مرحي نق

 رهظت هيلع يه ؤأ ءيتذَج ؤ هينب ازا هلاخ أ ءيق رهظك وأ "ق “أ رهَظَك

 هنَلَع يه :لاق وأ كازاهظ ناك لج رهظك ؤأ سةقت يبنلا جاوزأ ؤأ ةيسوجم

 رهظت هيلع ىه :لاق ؤأ ءازاهظ ناك رهظلا ركذ اذإ ٢ مئاهبلا وأ باولا رهظك

 ةق هيلع يه اق ذإو ."اراه ةلك اذه ناك ادبأ ةع هحاَكن هيلَع مرحي نم

 .اه الو اه جت ميل حلش ذأ كف هنل ؛ازاهظ نكي مل ةيِسوُجَمْلا هذه

 اهئراق ذأ نكغي كي نأل ازاهلن ني م هيجنأ ةجوزك هيَلَع يه :لاق ن

 نم نك ؤأ هيخأك ؤأ هفأت هبلع ه :لاق نإو راهظ ال اهب عو هوخأ

 ياو كيف مهتيب فاليخالا نإ .غهدحعأ رهظك نمقي ملو ة هحاَكن هلع مرحي

 يه :هلوقت مبف ىلع هتجوز مزع نمك وه امنإ ازاهلظ نوكي ال هنإ :هب لوفآ
 "ه[زافك] هيلعو ءاوس اندنع هلُك همأو هيخأ هيلع يه :هلوقو مارَح هيلع

  

 )١( .ءاسنلا روهظ نع ثيدحلا نل ؛خيئلا اطخ نم هلَعَلَو «هييأ» دايز لضألا يف ٍ

 تاذ لكب عاو راهظلا نأ وه ةيكلاملا هنإ بمَذ يلاو ،ءاملُعْلا ح ن تالخ تيد يف )٢(

 كيان نغ نيتياؤرب ةيبنجألا يف اولتخاؤ ؛مألا ىلع اشاق تييئؤ عاضؤلا ني مزَحش
 ةفينخ وبأ يَح نب نسحلا ىئعازؤألا يِرؤئلا بهذو قالط ىرخألا راهظ امُهُدَحَأ

 ال ةازغ ق هنم مزخش ,تاذ ؤأ يبخأ رهظك يئم تنأ ؛هيآرال لاق نم ةنأ ىنإ ةناَحضأو
 ,نغ ازهاظش نكي م وخ و تاذ ريغ ةنال رهظك :لاق ناق .زماظم وهف ادبأ هل لجن
 م خالا شةؤاد لؤق وهو ءاهو مألاب ال الإ حي ال راهظلا نأ امهدحا :ناتياور يماشلا

 زخ اهنأل ! ؛حيجشلا ؤمهو :يوونلا لاق ؛عاضؤلاو ء بسلا نم مراَحَمْلا تاذب يت
 .(٦/٥٥)۔ زاكذتنإلا .مَرْخَم و تاذ لكب زاهظلا قاحشإق دمخأ لاقو .ديباثلا ىَلَع ةبارقْلاي

 ۔(١٦/٤١٤)۔ ئيشرشلل طوشبعلا )٢٤٣/١٧(. بذهملا حزش زش غرمجملا

 .ثالثلا خلا نم نامكإلاو 7 نم ةطقاس )٣(

 و
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 ؛٩ رف

 يتخأ ؤأ يمأك تنآ :هتجوزل لاق ناق .ي يف زاهظ همزلي الَو ةلسرم نيمت
 .يد ريغ الو نيمي همزلي الو ءاراهظ نوكي ال كيد نإف يجأ ؤأ يتنا رأ

 وك ؤ ءاهرذَقَو اهقَحَك ةلزنملا يف هدنع همأ نوكي نأ فزت تيد نأل

 الف قحلا باتيخاو ةلثما رذقو قحلا باجيإ اهن نم زيلا يف نأك دنع
 .ي رغ هب ديري ىنح هنَلَع يش

 ذنع اضيأ هانعم جزو قنباتخلاؤ ةيمفاشلاز فاتخألاو ةيكياملا ةنع ةيانكلا م اذه )١(

 ىلإ ذوعت _ يتأ لثم ؤأ يمأك ىلَع تنأ ۔ ريقزلاو ةمارلا ظافلأ لامغيشا ذإف ةيضابإلا

 أ ربكلا يف ةلثم اهنأ زآ ريقلا ةماركلا هب ىوت ؤ شزاهظ هف زاهظلا هب ىؤت نإف ؛ةنلا
 :يش نئارقلا نم زهظي مو لطأ اذإ ةئأ وهو أؤخآ نؤق انه نكن .راهلظب سينف اةفصلا

 .ةئاذ نبا اكح امك رفاتخألا نم نضحلا نب دمحمو ركياق ذنع راهظلا يف حيرض هف

 «٢؟١٦/١٧) ليصختلاز نايبلا )٥٦٥/٩(. ةكليأو ئمالشإلا ةففلا )٢٤١/٨( طوشنلا
 ۔(٧١/٨٨١) ينغملا ۔(٧١/٧٤٢) بذهملا خزش غومجمنا



()١٠١( 
 'راهضلاب فلخلا باب

  

 زاهظ همح الف هئأ رهظك هيلع يهف اذكو اذك ثلعق نإ :هجوزل لاق ق
 رهظك هيلع يهن اذك اك يه تلعف إ اهل ينع نإو كيد وه َلَعفَي ىنَح
 نيبئ الو ةاليإ الو ةمزح همزلت الو اكد يه نغفت ىح هيلع راه الف هأ
 غب الإ ةراملا همزلت الو .لعفي ىح هيلع ةرافك الو تتخي ىتَح ةنم

 ؤأ لعفي ىئَح هفلي م راهظلا نأل شنحلا بق رفك نإ ةئزجُي الو ثنحلا

 يهن اذكو اذك لعفأ غ ذإ :لاق نإف .هلغ ؤ ىلع رهظلاب تع ام يه تف

 يضفت ىثع لعفي مل نإ .لعفي ىئَح اهبرقي نأ هل سيل هنإف ،همأ رهظ هيلع

 اذو اذك يلعفت مل ذإ :اهل لات نإ كيلذَكَو ,راهظلاي ه هئم تتاب رهشأ ُةَعَبزَ

 نم نيهت اهنإف رهشأ ةعبرأ يضفت ىئح لعفت من همأ رهظك هيلع يهف

 يف ةرافكلا همزلت امنإو ءادبأ هيلع ثعح لعفت نأ لبق اهبوق نإو ؛راَهظلاب

 ةا إق "نيبتو رهشأ عب 7 :زا يضفت ىئح اهنم الو نم ن م لغلا عقي ي مل ادإ اذه

 رُمَك اهَتَعَجارُش ةازأ نإَق "[ةمزل ءيش نم وق وف هنأل] ةرافَكْلا ةمزل اَهَتَعَجاَرُم

  

 .ةلبق يا بابلاب لوضؤم ماَلَكْلا نإف (ج ،ب) يف اث ،هدزفمب اباب ةربتغا لضألا يف اذَكَه )١(

.ثالثلا سلا نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(
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 ق .ةائكَرتَو فالتخالاب كيد يف ليق ذقَو ،""ويلَع تفو الو راهظلا ةرام
 هلو إهيَلَع ةرافك الَو وب ذَقَق كلَد يه تَلَعَق أ هيف هيف راهظلاب هيلع تفلح ام َلَعَق

 ةئأل ءلغفلا لبق ئطو نمكي ملو رهشألا ةعبزألاب نيبت نأ لبق لعف ادإ امؤط

 رفك نإ عقني ال لقف مل نإَق ،َلاَق ام لعفي نأ لبق امأَطَي نأ ةن زوجت ال

 ناك امو ثاليإلا هيف ةمزل لغِف ىّلَع ةقْلَعش راهظلاب نيميلا نأل لعفلا كرتو
 .اه ؤخن يهف اهيف كل ثُمذق يتلا ءايشألا هذه زم

 ذخأ ديبغ يبأو .يحلاو "يرهزلاو نسحلاو 6اَطغ دمخأو اضيآ كبام لؤَق وهو )١(
 غث هأرما نم رهاظ ادإ :رخآلا هلؤق يف فييفاشلا لاقو .ثاتخألا ناق هبو يفاشلا يتؤق

 ؛زافكلاو ناع ةنإف لعفي مل نإف ؛بياعب سيت ةنأل ةنع زاهظلا طق ةناكم قالطلا اهعبثأ

 بلقف ةدملا يف اهغَجارَو ايج ز اهل هئالط ناق نإف ؛َلطُي م ؤأ ذغب اهقلط ءاوسو يلغ
 اهغجاري م ؤأ اهعجار اذبأ ةرافكلا هيع :نبلا امع نافو ۔اًضيأ ةداتق لاق هبو ،راْفَكْلا

 ثالئلا دغب اهحَكَن نإ هيلع عجاز زاهظلا :ثاتخألا ناق .راهظلاب هقشت د ؤأ ةالط ىخا

 غرغخملا )٤١٧/٦١(. ييخزشليل طوشبملا )٥٨/٦( ۔ زاكذيشإلا :ؤظنُي .جاوزلا دغب

 )٢١١/١٧(. ينغملا ۔(٧١/٢٦٦٢) ۔ بذهملا خرش



  

 ىزذُ الو يلجني مُت بزحلا فض يف ناك هئأ ي يذلا وه دوقملاو

 مأ يحأ ملي ال م مُت زيكنتف ة ةئيفشلا يف نوُكَي يذلا ،َلتَق ؤ يح ؤأ تاق

 '"[ةلمحَي] ؤأ .ليسلا هلمحي يلا قيرحلا يف نوكي يذلاو تام أ قرغ

 رمَكُح ىّلَع وه هل هلامو نينس غبز ل

 ثراو مهو 6يدفَق لجأ يضقني ىئح هيَرَو نم تام نم كي ترا قاَيحْلا

 هثراؤيل سي .نينس عتزأ ةذه ىلإ هلام نم هلاتحعو هتَجْؤَز ةَقَمَنَو ؤِةَتَروْلا عم
 ةئامأ نينشلا غتزألا تضقنا اق ؛لخذَم الو ةجح هيلاع يف نينسلا عتزألا يف

(٦) ٤ِ . ١ 
 تتابو 0"!ارشَعَو رهشأ ةع ةب أ ْتْذَتغاَو كّنَجوَر 7 هَلاَم اومَسَقَو هلهأ

  

 .ثالئلا خسئلا نم لامكإلا لصألا ني ةطقاس )١(
 ناكشإ عق ةربخ عطقنا نم ذوففمْلاو ،هنع فشكلا ناكمإ عم ناتنإلا ربخ غاطقنا وه دقلا )٢(

 زاكنإيؤ رَبَحْلا ملعم زيسيألا نأل .ربحلا عاطقناب ؤييألاو زسألا جرخف .ةنع رفقلا

 ركب هل مك ال هنإف هنغ فكلا قاطي ال يذلا شوبخمْلاو ؛سنخلا يف ةنع فشكلا

 رمغ بهذتف 6نؤو ةباحضلا نيب تال دوقفملا ة ةجوز ة ز ةلأشت . قو ذقو ،دوففَمْلا

 ةلبالا ةيكلاملاو ةيضابإلا بهذ اذه ىنإف ؤنغَت م مث ه نينس عبزأ ضئزتت اهنأ نامْتعَو

 يف يمناشلاز ثيللا لاق هبو .كالهلا امواظ ةنيع نوكت نميف عب ةركت هنآ الإ

= غنزت مؤ نم نين مبزأ لجأ هل برضي دوففتلاؤ» ؛ةلاضزلا يف ريز يبآ نا لاق .ميدقلا
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 ٦يك _

 .""[اهيف ةقَقَت ال ةتيمم ةنع تلت نَل] رهشألا ةع ةَعَب ز ةذِع يف اهل ةق

 ؛ايلزألا اهفلَطُي مت نإو ،جوَرَتت نأ اهلف وشقلاو رهشألا ةعبزألا تضقنا ادو

 دغب اهلو ءافصو اممَك ةيلا ءاضقناو قالطلا دغب الإ . الَو كاَحْلاَق
 ِهَلَع ع اهت ناك نإ هلام يف اهادص كيذ

 راثأ ةَرْشَعَو رهشأ ةمع زعاو نينسلا عت دغب دوقْفمْلا ةأرما تمَجوَرَت نإو

 غهنيو 5امهتيت قوي ال :موق َلاق] .اعهتيت هقاريلا يف اوثلتخا رقف نط مذو
 ثجوي ال قالط تيد : هيَلَع مدقأ اًلَو ،يقارفلا نم يِيفَت يف ،"![قزَق نم

 يق نإَق .'"ارقالط ىتإ جتخي مل تام ذو ،هعقؤم غقي مل مدق ول امكح

 ثميع ام نيج نم ريخألا جؤزلا لزتعت اهنإف ةئجؤَر تجَجؤَرَت ذقو دوقفملا

 ىن هلام ثزوُي الو ،ثءاش نإ جزت مُئ ،تێملا ةدم دنغت مت اهنع فشكلا يهتنيو كيذ =

 ۔هجز هللا عوك يلع ماقإلا بهذو .ءعيلثم ىنإ غيم الاق زناقزلا نم هيلع يتأت
 اهآز رتفأ الو نقأ الو نيبيب عتزأ نجأ اهت برضي ال ۔ هتجؤز أ اهنأ ىلإ دوست ناق
 ديز نب ؤباجو ئيغشلا بقذ اذ ىلإو .ةئازيم قجَتشَتو ةئؤم حصت ىح قنث ال

 ةبالق وبأو ةقيبح وبأو ىيرؤلاو ىليل ييأ نناو ةمزبش ناو ذامَحَو مكحلاو نيريس نئاؤ
 نيبتشي ىح زيضتلف ثييثنا ةآرفا اهنأ نؤرَيَو ،ديدججْلا يف يماشلا ديبع وبأو يمحلا

 اهبخِص يف تيا ةباحصلا نع رائآلا ضغت ذوججؤ فالخلا اذه امنو .قالط ؤأ تت

 ةضراعم ىلإ تالجلا دشؤ نتا غجزيو هد رمغ نمز يف نجلا ةئفَطتخا يذلا ثيدحك

 الإ ةمض لحنت ال نأ بثو لاحلا باحصتسا نأ يذ .سانل لاحلا باخطيشا
 نجاللا ررضلا يشت وهف شاتقلا امأو ؤيد ريغ ىلع ليلذلا لدي ىح ,قالط ؤأ تؤتب
 لبثلا خرش :رظني .نيذه يف نوكي امك زايخلا اهل نوكي ؛ئلا ِاليإلاب هتبيغ نم اه
 ۔ يبحزشليل طوشملا )٩٥/١(0 نناؤزيَقْلا ديز يبأ ننا ةلاسر )١٧٨/١٢(6 ليلقلا اقشو

 )٥٦٢/٢(. ۔ دهتجممْلا ةيادب (٧١/٩٧٤)۔ ينفُلا .(٣٢١؟٦/٠)۔ زاقذتشإلا )٦٠/١١(

 .ثالثلا ختشلا ن نم لامكإلا بلضألا نم ةطقاس )١(

 .ثالثلا عمشلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٢(

 .ءاهجيوزت هل زوجي ال دوقفملا ةجوز لطي يلاود :ةدايزلا هذه (ج "ب) يف درو )٣(



 )١٠٢( دوقثننا ي تاب ٢٦٧
 رم -

 ةئأرما ىهف ،هتجؤز ءاش ذإ زاجلا هل ناك اذوففَملا مدق اق .لؤألا ةايح

 الماح تاك نق .ريخألا ءطو نم دتعت ىئَح :3 ال لزألا حاكنلا ىّلَع
 ةلف قادصلا راتخاو اهرَتْخَي م ذإو ،اهئعَماَجُم هل كلد دعب مث عضت ىح

 يذلا وأ ،هيَلَع يا نيَقاَدصلا لقأ نيتو اهنيب ؤايخلا هل امنو ،نێَقاَدْصلا رقأ

 ةدع الَو .ريخألا اهجؤز عم نوكتو اهذرُي مل اذ هذخأف 6هريجألا دنع نم
 .ملعأ ه ةللاو ،ُدوُقفَمْلا اهرَتْخَي دي مل اذإ ةنم اهيَلَع

 دارمل بننآلا هنال ؛ثالئلا غلا هيلع تقفنا ام اننبثأو .هرخآلا ب امياد وبع ربعي ,رلضألا يف )١(

 .يفوملا
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 نق هتس ني نا ام الَو ةججَوَت نيأ رذُي مَلَو باغ نق هئإَق :باعلا امأو

 هن ليق ذقَو "تيد لواطت ؤَلو ةتؤم حصي ىح ادبأ تياَغ تيد

 هتَجَوَزَو هدالوا دي يف هلاَمَو ةتس ةئام هذُم هيف فالتخالا رقأو .فالتخالاب

 الخ ذقو ثِيَم م م وُه تيح رذُي ملو تباغ نإو ،ئؤم حصي ىنح هنم نوات

 ت ام ؤأ ةتس ئاي هل

٠ 

 هلام مسقو ةثراو

 .ةئؤم حصت ىنح ةايحلا يف هنأ ئَلإ بحأو .ملعأ ةللاو ةئَجْؤَر ثذتغاق

 لامف ؛لججَر دي يف نام هَلَو ة ةججوَت نأ رذ مَلَو ة ءارثا وأ لج؛جَر َب باغ اد

 كلَذَكَف هيَجوَرَو هينب دي يف ناك نإو ؤةئؤم حصت ىتح هدي يف وه ن دي يف

 ا

"
ع
 و هت ُهَتاَمَأ .كيد ةدم ذنم ةت وزشثعَو 

 .هادبأ ةئؤم خي ىئح بياغ يذ نإف» :ثالثلا حملا يف )١(

 هب ىضق ۔ ههجو هللا عزَك ايلع نأ يوذو ؛نيتقرَتْفم نێتئداح يف نامثغ رمغ ءاضق ادَهَو )٢(

 امأ .بلاغ نا نومي امك هقبت نت داهبجال ةاضفإ هلعلو ؤةنع رهشا ام فالخب ءاضأ

 ى ةأزتلا ,صئرئب مهمكحل ولزقلا اذه ىإ ةجاحب اوبل مهف يناثلا بذملا باحأ
 ةئاملاو نيمشتلاب تاوتشلا ذيدخت امأ .ريسيغلاب ةأزملل فيلكت اذهو ؛بباَعْلا يف تؤملا

 ۔ زاكذيشالا :رظني ةداريوشالل .ةرملا ةحلصمب ؤفم طاييخا زهف نيرشعلا ةتاملاؤ
 )١٧٨/١٦(. ليلعلا ءاقشو لينلا خزش .(١١/٠٦)۔ ييخرشلل طوشبعلا )١٢٢/٦(«



 )١٠٢( هبامخأو بيافلا ي تابت . ٢٩٩
 ظ ا اس رت

 نت ىلع يرجت رلاملا يف هيلع يتلا ةنوملا كةئؤم خي ىئح مهيأ يف و
 هيم ذفنتو اتام هنأ حصت ىنح ىذؤث ال اياصوو .ةنوم ؤ أ ةَقَقَن هيَلَع هل
 ُهَئزَوْلا هيف عاو هي هدح ديب نكت مآ هلام ناك نو ةحصلا دعب د هلام 7

 نأ لإ بحأف ةمزال قوقح الو رخأل ةيصو الو هيف ةنون الو هل ةجوز الو
 مهو ةئؤم عي ىمع انامض مهيدنأ يف نوكتو وو ناملا تيد نمضي
 ةئام هل ودي يف ناكو ليكولا ةضبق اليكو لاملل مامإلا ماقأ نإو .هيف انمض
 موي زه ةئزولا هذَعَأ مكاحلا هل ضرغي م ذإو ،ةئؤم حص ؤ مدقي ىنح
 اًذَه نأ مهيفن ىلع اودهش ذأ الإ ءاتمأب اوش هيف انمض مو شه نامض
 ال ءائذنع هل ةنامأ وه هو ةل اظفح ةشبفنو هبف ةل ثيقخت بياقلا نال نات

 "اهجو ىلع الإ وشب م اذإ كلد ىلع ةنإف دقي ىئح اميت هنم أت
 مهارد تفلخ ام ناك ق .ةتنمَض ائيش هئم ذخأ ْنَمَو هيف ءانمأ مُهَق ةنامألا

 يف ىقلي كلذ ناك قحلاب اماؤق ؤأ امكاح ناك نإف ةل ةنامأ كيد ناك ريناتدو

 دي د يف ةئام ناك '"ةريملشفلا ني دحأ دي يف كيد ناك نإو يلاملا وتيت
 نو اوب هل هدي يِف وه يذل ييوؤ ةتؤم حصت نأ ىلإ ايرشضَح , ۔ ه م . د

 قيفوتلا ه هبو و ملعأ ل هللاو ؤهت ت وم وم حصت نأ ىلإ نيمأ يِصَو

 .َح» :ثالثلا خلا ي (١)

 ۔«سائلاد :ثالثلا خسنلا يف )٢(



(١٠٤( 

 ضينخنا يف باب

  

 ىف تلآ اولمعف ىذأ وه لق ضيحملا نع كلتوتَتنيَو » :ىلاعت نلا لاق

 يف هأرما ةَعَماَجم لحي الف ٢٢٢[ :ةرقبا) "اه زهي ّيَح نهرت الو ضيحملا
 ةل هللا لوشر نع يهنلا ءاَجَو ةمألا تعمجأ ذقق اكد نع هللا يهنيل ضيجملا
 ئماؤلا نأو ضئاحلا ءطو نع يهنلا يف هللا باتك يف يحولا هب َقَطَن ام عم

 ابنذ بير ذق هنأو ةت لجي ال ام َلَعَقَو ِهئَلَع امارَح ئطو ذق ضيجقلا يف

 أو هميرخت ىلَع نوملسملا عمجأو 5هبوگز نع هلوش ةللا اهت ذق اميِظَع
 .ةي هيبت ةئسل لامش هبريل رصاع كيذل يكزلا

 زحت له ءاهجؤَز ىلع ةجوزلا ميرخت يف عامجإلا اذَه غ اوفلتخا م
 رفكي اولاقو ،'"؛توؤخآ اهمرحي ملو موق اهمزَحَف ؤضنَحلا يف اهلع اذإ ِهيلَع

 .؛تيهنتلايجتو بولا ي هلل ةرذق مكرمأ ثنح نم كرفؤأت ةنهم ادت ةرهي» :ةيآلا مامتو ()
 ةِضانإلا نم حوئ يبأ بهذم مو .يلع مرخت ال اهأ ةعبزألا بهاذملا نين تالج ال )٢(

 كلاق لاقف ضا يهو هتأرما يتأت يزلا يف ثاهقُملا تّتخا» :دش ننا لاق .نيمذقتملا
 زا رائيدب قدَصَتَي :لبنح ن ذمخأ لاقو .هيلع ءيش الو ةللا زغتشن :ةفينح وبآؤ يفاشلا

 يف ئطو نإؤ زائيد ِهيَلَعف مذلا يف ئطو ذإ :ثيدحلا لهأ ني ةقزف تلاقو .راتيد فصنب
.(١/٩٥)۔ دهتجملا ةياذب .ءرائيد فضنق مذلا عاطقنا



 )١٠٤( ضئخلا ي باب ٤٠١

 كي٦ -

 ومح مل اول ل نوزخآ تقو }هِلَع مرحت الو ِهِلغفَو ِهتِصغَم نع
 : انيأرو اهجؤز ىلع اهيبرخت مكح ىلع امع لغأ نم ءاهلا رقأو و
 ىات هفلا يهل ِهيذعتل َلَع ةعقاو ةمزحلا نأو "امهنيب ةقرفلاب لاق ن نم لؤقب

 ىلإ تفو يف للحملا لاملا 6ايسفؤب هيلع رفح ذق امم هل هيحابإ ب
 ةدمْلا لاح يف ذخأف لُجَعَف هذخأ كي بق هيلع مْزَحُم هبحاصي ابت يدم

 :يلاثلاق ةَلأشملا هذه يف نامع ِاَهقُ بهذم )١(

 ةت نم اهمزخب لقلا .بياشلا نن مامص لق ؤه لغلا نم زر ادإ اهيمزخي قلا
 لاق نامثع نن ناميلسو ؛نشحْلا نن دمحو 6يراؤحلا يبأو هللادبع يبأ لؤق وه ةحاو
 .نيئنامعلا بهذم ؤُهَو :دعاقلا يف

 ةذيبغ وبأ لاف هبو 6اهقرافب ذأ ئنإ بحأو اهشزخأ الو اهللحأ ال :دنز ن وباج لاق

 ؛نيتنامملا ءاقن نم هريغو يلع نب ىرش هب ذخأو ربوبخمو عييؤلا بهذم فوؤلاو
 .انياحضأز ءاهقفلا رقأ ىنإ رفعج نن دمحم ةبسنو
 ال مث اهئازف يلإ بحأو هللا دوذحي ذنتم لإ هيلع اهشزخأ الو اهللحأ ال :ةديبع وبآ اق
 :رظن) .اهنم باضأ امل اهنع تات ؤ ءاهقلَط مث ةريغ اجوز ثحَكَت نو ءادبأ اهيتإ رت

 نييلاشلا نيذلا رونل حيجشلا عماجلا خ رش «(٢/٩٤)۔ ةيضاتإ ليلعلا ءافشو ليلا خزش

 .(١/٩٥٢)_۔ خاملا باق (١حج) اضيإلا )١٨٠/١(٨ بيبخ ن عيبلا ذتشُم ء(٤/٢٦١)

 ((؟٢/٨٧)۔ حاورلوب ميهاربإل ةيهقيلا ديز ن رباج مامإلا راثآ ةغوشؤم

 .ه...ةقزُملا بجأ نم رلؤقب ذخألا انيآرق» ثالثلا رمختلا يف )٢(

 نن دقحأ حيشلا حامس لوف ةيضابإلا دنع ىوقلا هيلع ؤقتشا امم سيل ريرختلاب نؤقلا )٣(
 ةلأسملا هذه يف فلشلا نغ ةوجؤملا لاوفألا» :نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا ليِلَحْلا دمح

 هِتَفَلاَخمِل !ةيدبأ ة ةمزح اهنم كلد ىت ئ نم ىّلَع مزخن ةأرملا نأ :اتهْلَوأ ؛نُي اوق ىدعتت ال

 ةحلاص ريَغ رقع ي ضرأ يف ةايحلا زوب اقلي ةرطفلا نَع ء وذوذشق 5لَجَو ع هللا مكح

 ىلع عنازذلا ذس ةذماق نم متش ةثألا ةايح يف ةلايإلا ىلع ينبم لوقلا اذهو ثزخنيل
 .داَسَقْلا لغأ

 الف يبز ركب اهب هجاؤز تبت ذقؤ ءاهبل ليلذلا مدعل ميع اهيمزح مدع .امهيناتو

 ىزاتق .هِرَطَحْلا ني ملأ يدنع خرأ قلا اذهو .خآ يعز مكح الإ ة ةتوت عقي

 ۔(٢/٩)۔ يليِلَحْلا خيشلا ةحامس
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 لثم أل هذخأ هيَلَع مرح ةئزت عيلع بجو هنَلَع امارح ذخأف ةزوضخملا
 ءيفلا ذخآو 5ئري يزلا علو لتاقو هلحم بق هَذَحأَق لجأ ىلإ قَح هل نَم

 اهتدع يف ةأرماب جب ؤَرَتْمْلا كلذكو مشت ه نأ لبق ةمينغلا لاَغَو يمسق لبق

 لو ،هيلع ثمرَحَف كيد نع ىلاعت هللا ىهنت ذَقَو اتكيد لاح يف اَهعماَجُي

 لبق ةيراجلا ءطو تيَذَكَو جيوزتلاب ة تلَحَل ةدعلا يضقنت نأ ىإ ربص

 هيراجلا جزف هيلع عو مجع املف "اهؤطو هل ن رب ؤنو ئربت ذأ
 ,ضنخلا يف ئطو يلا يَذَكَف ةدعلا يف اهُجرَقَو ةزملا جميوزت هيلع مرحو
 مزق ملا ىلع هل حا ذأ لبق ئطوف يفنلا يف جع ذق ملع مزل
 زلو "ههبش لاملاب ناملا ةبشأ جورملاب جورفلا سايقو ،امهتْب قفي امارح
 اًجَجُح باتكلا اه يف لعجت نأ ذرئ مل ائِكَلَ ‘باتكلا هب َلاَطَل رامكلا انذأ

 ةغزشلي ةعومجَم 'زئاسملا بتكن اًنلَعَج امْنِإَو 6ازاتإ الو !ئش الو
 .اهل مّلَعَتُمْلا

 مد َوُهَو .اهنارفأ ايأ يف ةأرملا نم م مذلا ج جيوزخ هو ىذأ ه ضيجقْلاَو

 ٥بؤئلا نم يزخَت داكت ال ) ع شيأ نتن وسأ يب فرغي نلو و ةح ةحئار ل ئ نيخت

 .«رظتنا» :ثالثلا خشلا يف )١(

 .ءاهجرق» :شاللا خشلا يف )٢(

 .ةبأ كلملاب كلمناو» ناثلا حخسلا يف )٢(
 .ايم :ب يف )٤(
 .ب :نم ثبلا .لضألا نم ةطقاس )٥(

 .خذإ ...ةعومجملا لئاسملا تمن افل امئإَو :ب يف )٦(
 شألاو شإلاو شألا ,ناسلا يف ةاَج دياقلا ةاتغمَو "ب ؛نم ثبنغلاو .نئَسش :لضألا يف )٧(

 ٨(٦/٦)۔ برعلا ناسل .ذىيفُم ذِيفم مان شاش لجرو ءاسأ شؤت مهتيب سأ سانلا نيت ذاتنإلا

 .ئملاشلا مامإلا لاقؤ
 )٧٨/٢(. ۔ ماظنلا ؤهؤَج .سجن ييخ حيزلا نتن :يأ ....يأ ةئأ ثيدحلا يف ءاَجَو

ح ٠
.

 



 ضثَعلا يف تات )١٠٤(

 = ؟٢ہرك
 قيقر رمخ قزم مد ة ةضاَحتشالا مَذَو مذلا ر رئاس نم ءاسنلا دنع هنل توؤرفَم م

 نم اتسيل ةرفصلا ةَرْذُكْلاو .ضَْحْلا ذ نؤَل نع هنول ؟ يَمَتم 5هل ةحيار ال

 بسلاو .هنم رخن رجزلا يف يف ءاد كيلو ةَض ذاحَِتشالا نم الو ضَْحْلا

 ةضاحتسالا مَد نم ضێَحْلا مد لازخأ نيب زيمت نأ ةَدَبعَتُمْلا ةلقاعلا ةأرملا ىلع

 و ةضاخَبشا ضيحلا لعجت الَو ءاممرم : لمهئ الَو ةرفصلا ةركلاو

 نم : .هَرِيَمْئَو كيل َلِقْعَتَو اضيَح ة ةرذُكْلا الَو ءاًضيَح ةض ةضاخحتشالا

 ناقو ضيحلا وه ارفألا نأ لوقلا زف ،تاقؤَألا يه ضيجت يتلا ةزملا
 . ء .. ً ّ ِِ

 ضيحلا ىمض ة هللا لوشز نإ :ليق ذمو 6"ازهطلا وه زقلا لتب :نوخا
 لؤأ يف اهغولب لاح يف مذلا ة أرملا أَنَتنا ادإ .ئَلإ ثحأ يدو 3'"ةوُف

 فأ ن نم انفرع يلا» : :هر ديمس رثأ لاق ضيح اهقبَ نأ و ةدرق ثةاَج اذإ ينغت )١(

 اذإ ليق ذقن يضَْحْلا ايأ يف مذلا اهتُذقتَي ىئح اًضيَح نوكت ال ةرفشلا نأ .انياحضأ لوق

 ُك ىلع ياخ اهنإ ليق ذقؤ ؤاَضيح يذ ناكو ِزُف لك يف ةرفصلا اهيتأت اهتداع تناك
 ب مح هللادبع وبأ لاقو .هانينإ خأ نؤآلا نؤقلا .ضْيَحْلا ابآ يف ثءا;ج ا ،لاح

 ,,ضياخلا ىلع ام اهيلع ضيح زهف اهينيجم ءيجم يف تتا ادإ اهئِإ» :هنت ,بوت
 ۔(٢٨١!١)۔ يزدلا بكوَكْلا )٢٦٨/٣( ۔ نييلاطلا جهنم

 نيب زرهشم ثالجلا ءءزْلا ظفل يف دكازبشالا , هببس زوهشت الجخ ةلأسملا هذه يف )٢(

 نم أ وه :فالخلا ةدئافو يفاللا اذه يف يد دغب ةمألا املع مهعبت ئ ؤ ةباحضلا
 جؤزليل نكي مل ةلاثلا ةَضيَحْلا يف ةذنِع ةيمجؤلا تلخد اذإ اهنأ : رايأ ١اهئَأ ىأر

 ةيحلا يضقنت ىئخح هذنجع لجت مأ ضْنَحْلا اهئأ ىأز م نت جاوزألي تلخو ،ةعجز اهيَلَع

 .قلاتلا

 قالطلا باتك .ىينڵطئزاذلاو ٢٤٥٥( :مقز )٢٥٤/٣ نييماشلا دنشش يف ىيئنازبطلا ةجَرْخَأ )٢(

 .قالطلا علخلا باتك 6ىزبمكلا يف ىتهنبْلاو ٤( مقز )٢١/٤ ه ريغو اليإلاو علخلاو

 نب بيعش ,ةيرط نب نم ١٥٣٣٤( :مقز )٣٣٠/٧١ ةحاو الإ علطي ال نأ جزؤؤلل , رايتخالا باب

 هَتأرا نط هن ةن :زمغ نب هللا ذنغ اتفذَح :لاق نصحلا نع هقح يناحلا اطع نأ قز

 تبذ نف .نتنقابلا نيزملا ذنم نينزخأ ننتقيلطتب اهغبثي نأ داز م مت ءاح يهو ةقيلطت

 نآ ةنشلا ةلا تأطخأ ذ ََجَو ًمَع للا كرمأ اذكَه اق رمع نبا ايد :لاقف ةلخ هللا لور
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 ذق اد ةئأو كيد ؤيغ هنأ ملعت ىنح ضيح كلذف تلب نيج اممءاَج ام

 اهجوز تساو موصلا ةالصلا هل تكرت ضيحلا ةدتنْمْلا ءاج اَدإَق .اهب تدح

 ؛ثرَهَطَو رشقلا لق مذلا اهنَع عطقنا نإف ،اهب مذلا كلد ناك ام ،اهيطو نَع

 تفو ،اهل ةةاَع تيد راض ،اهجؤَرل ثّلَحَو تماص ثلَصَو ثّلستا

 اهٹفوق صق ر ؤُأ يانلا يف ما ن .اهتقو كيلذَق تيد ىّلَع ت ثقمماَد نق ،اهاذيبا

 الإ اهت زوجي الف َنِتَبلا رهطلا ترهط اًذَِق ؛كِلَد نع صقت نإ انأو "نلا ومه

 ةلي ؤ ات اموي هيف ثرَظَت لؤألا يذ اهتقَو ىلع ةاز نإَق ،يلصُئَو ليت نأ
 دغب كِلَد ىّلَع عاد نو يؤيلا يف اَهيَلَع َلَدَب الو ثّلَصَو لستغا عطقنا نإ

 مايألا نم ىقني اميف ةضاحتشُم تتاكَو تلَصَو تّلسَتغا ةليل وأ امؤي اهراظتنا

 الإ نبت :اًنباَحضأ ضغب دْئِعَو ييلا تيلد ةالض نيو مذلا اهب دَم يتلا

 ىلع لؤألاب انال ضيجتو صنت ؤأ نيزت ىتح ،اذَه ىلع يوق 0مؤَي ةالص
 تقلت نإو .اهت انقو يانلا ثئقؤْلا تيلد م جزي ةعيارلا يف مث دجاو لاخ

 اذإ» :لاق مث اهئغَجارَف ةت هللا لوز ينرنأف :اق ؤةقيِلطت هزم لكل لطت رهطلا لبفتنت -
 اهثفلَط زن "تآ :هللا لوسر اي ؛ثلُمَم تين ؤأ كيذ دنع قلَطَف ثزهط مث ه ثضاخ يه

 هاطغ ىنأ :ئتهيَبلا لاق ءةيصغم تتامو تنم ثناب اذإ» ؛َلاق اهغجازأ نأ يل نامأ انات

 رن ييأ نا ه ءاطعو فيمض وه اَهِتَلَع خا مل تادايزب ثيدحلا اذه يف ىيناشارخْلا

 .ةتغنع ذقؤ :ثلُم .شلو لسريو ؤازيِك م مهي قود : :ظفاحلا لاق ێناَساَرُحْلا نام وبآ

 :رظن) .هاولطخُي قودص» :ظفاحلا لاق ،ييييفمْلا ةبيش وبأ يمانلا زه قز نب بيعشو

 ةعوضوملاو ةقيضلا ثيداخألا ةليل (٢/٩٦)۔ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيارلا

 )٤!٣٥١((. ۔ ةشألا يف ئتشلا اهرئَأَو

 رقن يلاد :عماجلا يف لاق .ثاثلا خشلا ن نم يجضتلاو من ةالص لذبُت» : :لضألا يف )١(

 هلذبئف اهضيح ىلغ اهب مادو .لا اهيف ثررَظتنا يتل ,ربألا لذب اهمرلُي ةليلو مؤي هلقأ نإ

 مذلا ىرت يتلا نإ :موق لاقو "نهب قفر ؤخآلاق ءةروشغ هيف لوق اذَهَو ؛َلِيَلَو مذي ةالص الإ

 ۔(٢/٩٨) يويسبلا نسحلا ييأ عماج .ءضيح زهف ةداغ يلد ناكو نيقؤي ؤ امؤَي
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 اهرت

 أ ءارفأ ةئالئ ىلإ ةنع لؤختت ىئح كل ثفضو امك نؤألا وه اهئفوق اهئاقؤ
 .اهل اتْفَو ريصي مث ضيح ثالئ

 ىلإ رشقلا زياجُي ىئح اهب مادو اهب رمَتشاَق مذلا ةتدَتْبمْلا ءاج نو

 ثئاكؤ .اهيطو نع اهجور عنتماو موصلاو ةالصلا هل تكرت ارمع ةمحلا

 افو كيذ ناك اهنع عطقنا نإف ءامؤي رشع ةسم;ع علبت ىح ملا يف اضياح
 امز رمع ةنفح زؤاج نإ 6تفو اهن زه لقأ ؤ اموي رَمَع ةسفَحْلا يف اهل
 عامجإلاب هزواجت الو اهتفو كيل ناك ءاموَي رَمَع ةسمخلا دغب ضيح نكي مل

 ءاهو زهت كي نذي يناثلا يف عطقلا نيف دمتف ناك عطقنا وآ نقأ ناك ذ
 عاد نإف فقزاهطلاب يلص ٹئاكو تلصو تلسغ كيد نم لقأ يف عطقنا نق
 نؤألا وه اهئفوف تي مل نإف اهيلإ تعججَر كلذ نم قآ ىَلَع اا اهب
 نإق ،هيلإ لؤَحَتت مث ث ءارقأ ة ةئالَئ ىلع ينائلا مودي ىئَح ءامؤَي رقَع ةسش;ع

 نأ اهل ف] امؤَي رشع ةسف;خ ني رتكأ مذلا اهب مادق ءادتبالا يف امعاَج

 ةضاختشش زيصتؤ يلصت لست 6"ا[اهؤي رَشَع ةسمَع ني رقأ ةالصلا ةكونت
 نيقتب ملعت ؤ أ اَهْنَع ةللا جف ىئَح لواطت ؤ مذلا اهي مماَد ام يلَصُتَو

 : ضيحلا يف ةالصلا لذبل مايألا ةده يف اهَعَجاَر ذق ضيح د .

 رقي يتن مل اهل ضرع مذ ةهبش ىلَع نيقي ةضورفملا ةالصلا كوت د نأ اهن

 بهذم زهو ءةيِضاإلا ذع لمعلا هيلع ام فني فلؤملا اهيف تاغ ييلا لئاسملا نيم هذه )١(

 نن يلع ىلإ يئؤ .يماشلا ناق هبو ةيضابإلا نم ناصازخ لمهأ نم ةَعاَمَجَو ةياعش يب
 نغ روهشملا ةناؤزلاؤ ةنيدملا لغأ اهُئَو يماززألا حاتز يبأ نب ب ءاَطَعَو .باط يبأ

 ةرشع ةرئكأ نأ ىلإ مهريغو فائخألاز ةيضابإلا بهذو .قاحسإو دمخأو ؛نؤَق وهو .ركيت

 )٢٤٨/١(٨ ۔ زاكذيشإلا )٢١/٣!٢( ييخزشلل طوشبقلا )٢٧٩/٢(. ۔ جمراقَمْلا .مايأ

 .(١/٠٥)۔ دهتجملا ةيادب ا(٢/٨٤) ينغملا

 .ثالثلا خملا نم لامكإلا لضألا نم طقاس نێتقوقغملا نيب اه )٢(



 ةر ت يجيعبلا رصتخم ٤٦

 ةضراعلا ةلجلا نم اهي ام ةللا جرفي ىئَح يلص لييَتْغَت ادبأ يهق ،اهَدواَع ذق
 ةَسْمَحْلا يف اهنم ءادتبالا يف اموي َرَشَع ةسمَح ني رتكأ ضيحلا ماد اد .اه

 اهل زيلو ؤهل دّنْعَتَق ايش هدعب دغَب رظتنت ملو ضنخلا وكأ كيد نأل امؤي رقع ,

 ملو ةالصلا كرتت ملو ممذلا ماد ي ضيحلا رقأ كيد َناَك ادو اظيا كيد دغب

 ال هل ةلع امؤَي رَمَع ةفخلا دغ مذلا دايزو ،يلَد يف اهَلَع لدب الَق طرق
 ثلُت يللا اهو مكحلا يف ثقرت ام ندب اَهَمَرْنَي نأ ىلع .عم اهب غَقَ
 تيمض انأو كيلَد ثلُق امإو بجاو مكُحْلا يف هب ذخألاو ،دبلقلا يف غوشت

 .كلذ يف زظناق

 يف ,رضنلا لقأو “_امؤي رَّمَع ةسمخ هيف فلتخي ال يذلا ضيخلا وتأ
 يف ةفوؤغَم ةداع اهل تتاكَو ُضتَحْلا ةزملا ءاج ادو مايأ هئات مانألا دَدَع

 طقلاو ةةورغملا افنأ ت تضق نق اق .ملاو ةالصلا !رتك ضيحلا ر

 لثم اهنإ م عَجَر ٢ اهنع هللا زق ىتح َكيلَد َدْغَب ةضاَحَتشُم تتاَكَو ثتَلَسَتغا

 اَهَفَجاَر نإف ،امَوَي رَشَع ةسمخ رهط ًغعَب هيف كش ال ال يذ ضيحلا د نم لذ

 لكشأ نو .ةالصلا تقرت ضح هنأ ث ثورت دو امي َرَشَع ةسمخ رهط دغب 7 مدل

 الو يلَصئَو لسَتْغَت ةضاَحتشُم تتا هريغ و ضيح مد ما فرغت لو ع

 ضيحلا ذإ ،هيف ضيحلا ءيجم ىلع نفيتت ملو ةهبش ىلع ةالصلا رثت
 الإ بجاولا هي كرتي ال ةهبشلا يف ضرالا .ضغ ةالصلاو .نولب توزغم
 امؤَي ثَرَظتناَف مذلا عا مث ة ةالصلا تقرتو "اهضيح مايأ اهعاَج نو .ةحصب

 ٣7 مَد كلد نل ٍةَليَنلاَ موتلا ي اهيتَلَع لدب ال الف ملا عطقنا مث : َهَلْتَلَو

 .اريثك افالبخا هيف نأ انيب ذق )١(

 «...ضيَحلا اهنيح مايأ اهعاَج نإؤ» :ب يف )٢(



.٧ 
 )١٠٤( ,ضێخلا يف باب

 كس رت
 زيلا ةليللا ةلص تذذبأ ةضاختنش تناك اياظبثا غ مذلا اهي ماق نق
 الو تلضو تّلنتغا اهضيح مايأ يف مألا اهنع عطقنا م ةزملا تضاخ اذو
 تكرت اهيتضيخ مايأ يف مذلا اهعجار نإف ءرهطلا ىرت نأ دغب ةالصلا كرغت
 اذو .ةعطقنم ةضبخ يذ نأل اهبضيخ مايأ يضقنت ىتح ةعجؤلا يف ةالصلا
 ؤونت يهف مذلا عجزت مث اهبتضيح رايأ يف رهطتو ضيجت كيد ىلع تناك
 .ةضاختنش ثناك كيد دغب ماد نإو ءاهتضيَح يف اهمايأ ةدَع مذلا يف ةالصلا
 رفطلا مايأ نم رقفأ اهتضيَح مايأ ناكو الطقنم ضيحلا مد ةأرما ءاج اق
 تقرتَو ضيحلا مايأ يف لا ةأرملا تأز اذإو .اهيفَو يف اًضيَح ةلك ناك
 ضيحلا نم اهنإف ؛ةرْف زا ةرذُك اهيف تقبو مدلا عطقنا مث موصلاو ةالصلا
 ني هيف ةهبش ال يزلا نيبلا اقلا وه مهنع رهطلا نل اهمايأ عليقني ىتح
 هاقئلا يبت نإو نيملا ليألا ةملظ نم راهلا ؤ وهو حبصلا ةصق ؛ةصَقلا
 نأزو ةقووغملا اهثايأ ثضقنا اق .ةيقاب اهمايأ ثتاك نإو ثلَصَو تلتعا
 ليذ يف رظتنت نأ اهل سيف ةسوب ؤ ةرذ ؤ ةرفض تيقبو مذلا نم رهطلا
 رفصلا تءاج اذإف ضخي اتسيل ةرذُكْلاَو ةرفصلا ذإ كاهيايأ ءاَضتنا دغَ
 نكلو كيد يف اهيلع لشغالو ,ضنَحب يه سيلف ضێَحْلا لبق ركلاو
 .يلَصئَ ةرذُكلاو ةرفصلا يف أضوتت

 ةزملا نع م او رضخلا يف اهنطو نع اهججؤَر عوئمَم ضئاحلا
 مانأ نم اهضيح مايأ ملعت منو اهرمأ "[ثيغت ملو] ضيجت "ثدؤعَت يتل
 اولاق ام ىصفأ دفت اهنإف ؛ضيحت تاك مك فرغت الَو ملا اهعاَج مت ااهرهط

 ةضاحتْشُم ثئاك كلذ دغب مذلا اهب دم نإف ،امؤَي رَشَع ةسمخ وهو ضيح هنإ ..

 ۔.«ثدؤغ» :ثالئلا خشلا يف )١(

 .ج 6ب نم لامكإلا لضألا ني طقاس )٢(
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 :اهما فرغت ال هذه نل] ،تّلَصَو ثَلَسَتغا امؤي رَشَع ةسمخ لق عطقا نإ

 ضيح اندنع كيلذَق اهضيح مانأ ي مذلا اهغِجاَرُي ييلا ةالصلا كرت امنإو

 دغب ةالصلا غذت الَو ًةضاحتسُم تتاك كيد دغب مذلا اهعجار نق ك _[علطقنم

 نأ ضْيَحْلا اهعاَج دإ ةأرملا ىلع سيلو .ثلَصَو ثَلسَو رهطلا '١تأر نأ

 لب اهيَلَعَف ةالصلا تف يف رهط اق بطي ىمح ليلاب رهطلا رظتنت
 ق كاهيَلَع َلَدَب الف تقولا ءاضقنا َدْعَب ترهط اًدإَو كتَلَسَتغا ادإ ةالصلا لت

 ثْلَصَو تمِضَوَت ثقاق ؤَل ام ةالصلا ثقَ اَهَْلَع لخد ذَقَو مذلا اممَعاَج

 : ةالصلا تلت ندب اهنإف وهطلا امعاَج ىئَح تتاوَتَو ثرصَق نو تضق

 رهطلا لقأو .او ثولا ه تدأ '”ريجخألا ليللا ه فضن يف ثَرهَط نإو "ثرَهَط

 مل اًذإَق .اهئداع تاك اه ىّلَع تاقلا فيلت ُهوَتْكَأَو اموي رشَع ةسف;خ

 كوتتلق يلابت اق ،امؤَي رَشَع ةسمح دغب ُضِيَحْلا َءاَج مت 'اهرهُط مايأ فرغت

 يم ءاضقنا تغعبو كيد دعب مذلا اهب ماد نو ؤاهتَضِيَح مايأ يف ةالصلا

 نيتالض لكل لييتْغَت ةضاحتشُم مذلا يف ثرا !ديعلل تلَتسَتغا

 عرف ىئئَح ،كيلَد لغب يلَصُئَو ""الشغ رْجَقْلا ةالصو مامتلاب "امهُعَمْجَتَو

 زابلا هذه ثدَرَو ذقَو .ثداقلا ختشلا نم لامكإلا لضألا ني طقاس نێتقوفغملا ننب اه )١(
 .خباثلا نم أطخ ومو قينالا ةلأنملل لضألا يف

 .«...ث لستغا زهطلا اهءاج اإ هةالضلا غذت الَو» :ب يف )٢(

 .ثالئلا خملا نم يجشلا «رخآلا» :لضألا يف )٢(

 .بجاو زثوا نأب لؤقلا ىلع اذه )٤(

 فلؤمل اداره تيلد سي .خلا عق ةلباقملا ليبس ىلع .ءاهفيخ .ةش يؤ» :د ؤب يف )٥(
 يفؤ» : :اذكه ةَلباَقُمْلا تءاَج ذَقَق (ج) ةَخ شلا يف اش .رهطلا رانأ ةلاهج نع ثيدحلا نآل

 .حيجضلا وهو ءامرْهْط :ةخ

 .ءامُهْنيَب» :ثالثلا خشلا يف )٦(

 .ب ني ةطقاس )٧(



 )١٠٤( ضێخنا ي بات , 7

 كس٢؟ -

 يف اهئعماَجُم اهجؤِل زئاجَو زئاج اهمض ؛اهمؤض يف تاك ن .اهنع ةل
 .ضيحلا مد يف الإ غم الَو .ةضاحتسالا مد .

 مد نَع زبَمَتُم رقز مد وهو 8هَل ةَحِئاز ل قيقر وَمحَأ م مد : :ةضاحتسالا مَدَو

 ةللاو ءاسنلا ذئع هب كرغي نولو ةحئارو ةايز هل ضيحلا عد نأل ض خلا

 وأ اهنع هللا جرف ىئح مذلا اهب اق ام يلصو ليتغت ةضاحتسملا .ملأ

 مذلا ءاَج نإق ،"رهطلا مايأ ءاضقنا دغب اهعجار ذق هنأ نيقتي "ضيح ىرت

 تلضو تلع ةقوؤغملا اهيا دغب اهي ماد نإف ءاهضيح مايأ ةالصلا هتكرت
 ىلع نقيت ىتح ""ااهزاؤَج رانأ دغب ةالصلا غذت الو هةتضاختشش , تئاكو

 نع يوز ذقَو ‘كلشلا ىلع ةضوؤفمْلا ةالصلا غَدَت الو عجر ذق

 ليتف ءةالضلا كرثت ال نأ ةضاحبشالا مد نع ةلئاشليل لاق هنأ ةيتي هلل و
 يلص نأ ارمأ هنأ ثيدحلا ئجي م ءرضيَحْلا ذ زيَغع تيد نأل ىلَصُئَو

 ؛يقوؤغ ...» :لاق وأ .«يقز مد كلد نه :اهل لاق هنإ :ليقو ؤاتفَو وتت تو

 تشزملا أ انياخضأ ضغب نغ يوز .يلصو امسزُك يِشتخاَ ش

  

 .كائيب» هدايز :ج يف )١(

 .رهطلا ايأ رق : :ج ٧ب يف )٢(

 .هاهنزؤاَج ايأ ذ دغب» :د يفو «اهنزواَج راثأ د دقب» :ج ثب يف )٣(

 .«قزع م :ج ؤب يف )٤(

 .يراخبلا ذن شيبح يبأ نب ةمطاف ثيد :اهلوأ "تيداخأ ةنال نب انه فنصملا عمجب )٥(

 ؟ةالضلا ناز وهأ الف ضاخ أ ةأرما يإ هللا نلوشز اي ؛ثاقف هت نبنلا ىلإ ثءاج

 .ةالصلا يمذق كئضبح بفآ اذ ضيحب سيق قزم كلد امإ ال» :ةهتق هللا لوشز لاق
 )٩١/١ رذلا لشغ باب : :وضؤلا باك .يِراَحبلا ںيلَص مث ث مدلا د كئَع يبيضاف ثتَبذَ اذإ

 ثيرلا امأ ٥٥٢(. مقز )٢٢١ ةضاخت فلا باب يف غيبلا اضيأ هجرخأو » ٢٦ :مقز
 لاق ةهت هللا لوشز نإ : :ثَلاَق ةؤاد يبأ ذئع انثإ ةناع ثيدح ةنق دزو ذَقَق «يقوزغغ » :يناتلا

 = نق با :ةزاهطلا بانك «قوزغ» :لاق ؤ ئ قز نه اننإ :رهطلا دغب ري ام ىرت ةزملا يف
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 ةالصلا كونت ال نأ ةضاحتسملا ىَلَع بجوي اهف .ملأ ةناو نطفلا :وُه

 يف ةعماَجُمْلا دنع '[اهُجوَز] اهنم عنتمي ي الو زِئاَج اهُمؤَصَ ؤ ،موَصلاَ

 تفو يف انعاَج ؤَلَو ,ضێخحب اتسيل كيذ رفصلاو ةرذُكْلاَو .ةضاحتشالا

 غن نكن مَّ» :ناق اهنأ هلي يبنلا جف ةملس مأ نع يوز اميل ل
 اڵَو ,ضحي امه سنل اه ىَلَعَق .'"ءاضيَح ةت يبنلا مايأ يف ةرفصلا ةَرذُكْل

 ٢١٤/٦ هجام نا هجرخأو ٢٥١(. مقر )٣٦٢/١ الص لكل ليَتْت ةضاختنفلا نأ ىور =

 نكل 5اثؤ شخجَج تنب ةمح نع زوهشت ثيدحلا نإَق :ثياَلا ثيدحلا امأو ٦٣٨. :مقز

 ةأرغا تءاج :لاق .زعام ييأ نغ ةبيش يآ نا ار ام وفْلوممْلا صن ىتإ تاياؤزلا ترفآ

 مه يخلا د كقايأ ةدَصلا يِد» : :َلاَق ت ثا يئ فللا لوشز اي :تلاقف سه يبنلا ىنإ

 ١٤٧٤٤(. :مقر )٣/ ٧٦٤ .يلص تنبلاب "؟ ءاقشزك يتخاو يليتفا مث ؛ركئاآ

 ة يبنلا : ةأرها تءاج :لاق رقغَج يبأ نع رياجج نع رولا نع وقاززلا دنع ةاؤز امو

 .افشك ييخ اق ذغغِت نق ۔اقشزمئ ييتخ اف» :َلاَق . ۔يئزُق ريع يف ثضجتشا يإ : :تَأاقَق

 امك ةطنف ةتمَح ثيدح اثأ ٩٠ ١(. :مقر )٣١١/١ هكلع ام يفا يلَصَ يموشو

  

 اهنأ شخجج هتنب ةمح هفشأ نع ةحلط نن نارمع نع هجام نناو مخ راتإلا ذ ئ ةرو

 ةضنَح ثضجئنا ينإ :تَاقق ةجتت هللا لوسر ثنأق ةمتت هللا لوشز دهع ىلع ثضيجشلا

 :لاق .اجن م مئآ يئإ ،كيَد نم دشأ ةئإ :ةل تاق .اقشرزمك ييتخا :اهل لاق .ةديدش 7

 يلصت ذ يليتغا مت .رايآ ةعبس وآ ت آ مايأ ة ةئِس هللا رذع يف رهش لك يف يِضيجئو ييُجَلَت
 امهَل يِليتغاو رصعلا يمذق ؤ زهلا يرخأو .نيرشعو ةعبزأ ؤأ نيرشع ةئالت يموضو
 .;يَلإ نيرمألا فخأ اذَهَو .اش امهَل يلتاق ،ءايلا يلجَعَو برغملا يرخاو ءالشغ

 رظنا .هجام نبا دنع ينابلألا هتشخ امنيب دما مامإلا دنع طوؤتزألا ةفعَض ثيدحلا

 هبام نا نتش فيضو حيجص ٢٧١٨٨(. :مقر ٣٨١ ص ٦ج) لبنح نن دمخأ دذتشش

 )١٩٩/٦١((.

 .ثالثلا خسلا نم نامكإلاو ءلضألا نم ةطتاس )١(

 )٢( ضيحلا مايأ ريغ يف ةرذكْلاَو ةرفشلا با :ضيحلا باتك "يراخبلا ةَجرخآ )٤٢٦/١

 مذلا ىرت لماخلا باب :ضيحلا باتك يقازؤلا دبعو ء(٦٢٢ :مقز )٣١٧/١ رقم؛١٢١٦(.

 رهطلا دشب ةرفضلاو ةرذكْلا ىرت ةأزملا يفف بات : .ةراهطلا باَتِي ةؤاد وبأو )١ ٢٦١٥

 :مقز ٢٠٧(( ةرذكْلاَو ةرفصلا بات :ضيحلا باتك يئاسنلاو )١٨٦/١-١٨٧رقم؛ ٢٢٥( 6۔



 )١٠( رضخا يه باب ١
 - ؟٢رك

 .ةاق زه امإو ضح مدي زيل لذو قز مد ةضاحيشالا ذإ ءةضاحتشا
 اهل يمدق ةَضنَحلا تنبف اإ» :لاق هنأ ضياحلا يف هلت ةنع يوز اش اثأؤ

 ضنَحْلِل لعجي م ربلا اذه يفو ،'"«يلَصَو يليتغاق ثربذأ او ةالصلا

 اه :ةلال هن لاق هنأ ىرخأ ةباؤر يفو أةرغَك الو ِةلِِ مايألا ددَع ني افو

 كلد دغب مدلا كب دم نإَق ركيارفآ مايأ ةالصلا اهت يدق ةضَحلا تءاج
 .فيخت ذق مايألاو عمج ُارفألاو ."!«يلَصَو افُسزُك يتخاو يِليتغاَت
 اذف ؟يه مك ضَْحْلا يف اهمايأ ةةاَع ثقرع ذق ةزملا تتاك نإف اذه ىّلَعَق
 لكل تلصو ثلستغا كيذ دغب اهي دم نإَق ةالصلا تكرت ضيحلا اماج

 ةزذكلاو ةرفشلا رطلا ذغب ىرت ضئاحلا يف ةاَج ام باب :ةزاهطلا باتك هجاق نباو =

 ننشلا يف يتنبا ذنع انقو ةشاع نغ هلثم ذزؤو .ات ةيلبغ مأ نع ٦٤٧(. :مقر )١ ٢١٢
 يوز .هه هللا لوز عم نحنو ائيش ةرفشلا ةزذكْلا غن اك ام تلاق اهنأ» :ىربكلا

 ةئاؤر ثثخت اميف ذجأ مل ١٤٩٤(6 مفر )٣٣٧/١ يد نم تأ ماتشإي ةشياع نغ ةاعم
 .هننتي فلؤملا ذزؤ ام زفي انلو ةملس مأ نع ةَثامش

 رشخج;ج ؛تنب ةمطاف رلاؤش يف ةو ةناع نع ثيللا ةياور يف كلام ماتإلا هجرخأ )١(
 رباب يف غيبؤلاو ١٢٥(. :مقر )٦١/١ ةضاحَت شملا بات :ةزاهطلا باتك ٠ ةل هللا لوشزي

 ةضاحيشإلا باب :ضيحلا باي !يراخبلا هجرخأو ٥٥٢(. مقر )٢٢١ ةضاختشفلا

 اهتالص اهل ةضاحتشفْلا باب : :ضيحلا باَتِك ملنئق (٦٠٣:مقز )٤٠٩/١

 لبتغت ةضاحَتشمْلا أ ىؤز نم باب :ةزاهطلا باتك دؤاد وأو ( ٢ :مقز١/٢٦٦٢)

 هةضاختشُمْلا» يف اج ام باب ؛ةزاهطلا باونأ يزيزئلاؤ ٢٨٢(. :مقر )١٦٨/١ ةالص نكل

 )٢٠٣/١ ةضاخَتشئْلا يف ةاج ام باب :ةراهطلا باتك هجاق ناو ١٢٥(. :مقر )٢١٧/١

 ٦٢١(. :مقز

 اهنم عمج ذقؤ ةددعتم الأب دز ذو بشخج تنب ةملاق ثيدح يف هجيِرْخَت قبس )٢(

 ثةاَج :لاق ةماع ن نع نتشلا يف ينطئزاذلا ةناؤر اهيلإ ءيش برقأو ،ظفللا اذه ثلؤمنا
 زهطأ الف ضاحتشأ ةرخا يإ لل 1 :تلاقف هه ينلا ىلإ شيبح يبآ ثني ةمطاف
 ىلغ مدلا رمت نإو .يَلَصَو يبلمقغا مث ,كيئازفأ مايأ ةلصلا يمد لاقف ؟ةالصلا غدأفأ

 ۔(٤٢٨ :مقز )٤١٤/٦ ؛ضَْحْلا باتك .ييطْفَراذلا نَتس «ريِصخلا
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 تلا اعَطَت تاولصلا ليدبت نأ ثقازأ نإف مامتلاب امهَْعَمَجَو نيتالض
 ءاهندؤغ يلا رهطلا مايأ يضقنت ىنح ةالصلا عقت مل مذلا اهب ذم نإ ءاضيأ

 نإف 6رهطلا لقأ ةن اولاق ام لقأ ماكلا نم اهت ولخي ىتحف اهفرغت مت نق

 ىلع نفَنَتت مل نإو ةالصلا تكرت هيف كش ال ضيح مد يد دغب اعاَج
 ماد اذإ اهيلعو ؤةهبشلا ىلع ةالصلا رتت نأ اهل زُجَي مل عَجَر ذق هنيعب ضيێخ

 لمحلا يف مذلا ةأزملا عاج ادو .اهب ام ةللا جرفي ىئَح يلصو لغت نأ مذلا

 يلَصْثَو َليَتْغَتَو ةضاحَتسُمْلا عضت ام لم عضت نأ اَهيلَعَو ةالصلا كوت مل

 الو ساقي الو ,ضيحب سيت لفحلا يف مذلا ذإ اهنع هللا جري ىئح
 \ 1 ماحزلا ضيغ نم مذلا كيلَذَو ءةضاحتشا

 دمرلا رادقمي كنع ءش لكو ةامر امو ماحرألا ينت امو نأ ل
 نإ ،مَدلا اهي ماد ام اهنم عنتمي اهَجؤَر نإ :ليق ذقو ةالصلا كنت الف .اه

 الف مكحلا يف امأو "مهدنع اطابيخا عوشلا اضيأ تدأ مؤَص ييف تتاك

 .عل ةللاو ێاَهُمَرْلَي

   



  

 ةالصلا كزت نم ءلاوخألا عيمجب يف ضياخلاك اهنقح ءاسنلاو
 اق .يضقنت ىح سافنلا منأ مذلا يف اهنع ججؤزلا غيتميَو .ةراهطلاو

 ىنح اهيطو نغ اهجوز كشأ موصلاو ةالصلا تَرَت : ةامحلا تعضو

 لبق سانلا مد ني ثَرهَط نإو اقل ذ نم رهطتو اهيا مايأ يضقنت
 زهطلا ى ىرتت نأ "ادف ةالضلا كوت هئو لييتْغَت اهَنَِق اهمايأ ءاضقنا أ

 اهتاي ميت ىتح اهنع ا ؤ ءاهتعَماَجم اهجؤَيل سيلو ،َنبلا
 ءامؤي نوعب سالا مايأ وَْكَأَو .سانلا مانأ يف مذلا اهاري نأ ةقاَخَم

 نيزأ ءاسملا دعفت» :لاق هنأ ةي يبنلا نغ يوز ذقَ "غلا عطقنا ام هنمأو

 .مكح د يف «ضێاخلا مكح ءاسملا غكح» :ج ٤ب يف )١(

 .«...دُمَب نم» :د ،ب يف (٢)

 امد أرق اهلفَح يالا تعضو اذإ .ةقاط تاق ىرتكأو سانلا لقأ يف ءاهقفلا تفلتخا )٣٢(

 لاقو "يفاشلا لق اذهو ءءالضلاو اسبغإلا اهيلع بجعو رهطلا تآز اذإو .اسف يهف
 ةنأ نجذاشلا زع رئ وبأ ىكحو ؛رؤق رثأ ناق هبو ةعاس ساقئلا لقأ :تخا ن دمحش
 زئ ملف اذل ثدل ةأرما يف يمازلا لاقو ءاقؤي نوُمِس هزئخأو عاص سانلا لقأ :ناق

 :يروثلا نايفش لاف يبغ وبأ لاق هبو "يلصو ينفت :لاق ،ازيثك الَو اليلق اشت هلع
ءقاحشإق 6ذمخأ لاف كيذ .تيد بق رهطلا ىرت نأ الإ اموي نيمبزأ شيجت ءاسقلا
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 لييئغتلف ردلا نم ثترهطَو ؤهطلا ءاَج اذإف مدلا اهب دتما اذإ لذو .'«امؤي

 ذخأ هاسفلا ذغفت ام ىنذآ :بوقعي لاقو ؤامؤي نورشعو ةسمخ سانلا لقأ :ةفينح وبأ لاقو =

 .كيف بق رهطلا تآ ذإق مؤێي ي ,ضيحلا ىصفأ نم زتفأ ساقنلا ىنذأ نوكيف ؤامؤي رغ
 ,ذهو اسنلا لأسي :لاقؤ اموي نيتيب ديدحتلا نع .عز اكلام نأ باقلا نا ىكح

 :؛طشزألا يف رذنملا نبا لاق امك يه امنو ةحيجض ةجح ىلع ةيببم ثسيت نازفألا

 :لوقي يرصبلا نسحلا ناكو ءةْجُح ىلإ لاق اميِف اهلباق م جزت ل تائاسخيشاؤ تاديدحت

 ؤه سانلا د ةوجنؤ نأ تلدو .لصتل رياط اهنف امؤَي نيرشع دغب رهطلا ه ُاَسقْثلا تأر اذإ

 .سانلا مد دوجؤ بق ناك امك هلاحب ضزقلا ةا مذلا عقتزا ارف الصلا كرتل جوغلا

 تيمض هيف ديدحتلا :زبلاردبع نبا لاق ذقؤ لز ةباحصلا لغف نم نهف ةملت أ ه ةياؤر اشأ

 لاق نم الإ ديلفئلاؤ عابتال عؤم ساقنلا رقفأ ةنأسع يف سيل 5رقيتؤتب الإ يصن ال هنأل

 نغ ثماَج لامألا زئاسؤ .هنم مهل تياّش الو ةت هللا لوشز باحضأ مهف نييتزألاب

 ص ىلع ةجع ةجُح ةباحصلا عامجإ نأل مريب مهنع ثالخلا اندنع زوجت الَو .مهريغ
 هضصْخشُي امك فالخلا بتس .ةس تود مهنع بَرَهَمْلا نيأف .مهيلإ نكست شفنلاؤ .مهدعب

 زيل ئألو كيد يف ءاسنلا لاوخأ فالتخال ةبرجتلاب كيد ىلغ فوئؤلا زشغد :دشز ننا
 نئال طتزألا :زظنئ) .رهطلاو ضيخنا مايأ يف مهناليخا يف رلاخلاق اهيلع لمغي ةئش كانه

 فثاليخا )٢٣/٢(0 يييخزشلل طوشنملا )٢٩٩/٢(٠ نابيشلل طوشنقلا )٩٩/٢( رينملا

 )٢٥٤/١(٨ زاكذبشالا )٥٥٢٢/٢. ٥٤٦٢( بذهملا خرش غومجملا )٧٨/١(. ءاملعلا ةميلا

 .((١/٢٥)۔ دهتجملا ةادب )٢٠٨/١(. ۔ ةناذهلا حزش ةنانميلا

 ناق :اهلؤق نم ةملس مأ نع ٌيوزم ثيدحلا اذَهَو .ه...ذئعفَت ؛اسقُلا» :شاللا خلا يف )١(

 انكز ةلل نيمبزأ ؤ اهمؤي نيمبزأ اهِاقن دغب دعقت لق هللا ةلا لوش دهغ ىلع ءاتلا تناك
 ةزاهطلا باتك ؛نئشلا يف دؤاد وئأ هجرخأ فلكلا نم ينغي سزولا انهوجلؤ ىلع ييلطن
 )٢٠٤/٦١ دمخأو .ينابلألا هححصو ٢١١( :مقر )١٢٢/١ ءاتقثلا تقو يف ةاَج اه :بات

 مكلا هيجغم يف لينازبطلاق .هريغل تخ :طوونزآلا بيعش ةنغ لاقو ٢٦٦٢٤( :مقز

 ؛اسقللا ؤظتنت» :دل هللا لوشز لاق :لاق رمغ نا نع ميكاَحْلا ىَرَو 6٨٨١ :مقز )٣٧٢٣/٢٣

 ةلزنمب هن مت نيمتزآلا تّواَج ناق زماَط يهف َكِلَذ لق رفظلا تار ذإ ن ةليل نيز

 )٨٣/١!٠ مكاحلا هجرخأ .هةالص لكل ثآَّضوت مدلا اهلع نق . .يلصن ليتف ليتفت ةضاحتنشل

 ةئالغ او نينصلا ئ نب وزع :لاقو )٢٢١/١( ييطفزاذلا :اضيأ ةرخأ : ٦٥ مقز

 = يف زيل :لاقو ٦٤٩( مقر )٣٨٦/١ ةيهانتملا للملا يف يزؤَجْلا نناؤ .ناكوزم زنافيجض



 ٍ ر ساتتلا يف باب )١٠٥(
 ٤١٥

 = ٢ہرف
 ذلا يمست .2 ه بَرَعْلاو ي ر ريغ ء مايأب ثسي 7 مد شاقنلا ذإ رهاط يمهو } لصتو

 لستغا اموي نيزلا د دعب مذلا ِ ءاسنلاب م اق . ٥١

 تلضو ث ْثَلَسَتغا نيعألا لق عطقنا نو .ةضاحتسملا لم ث ثتَراَصَو ثّلَصَو

 رانأ يف مذلا عَجَر نق ما موْصلاق زهطلا مت د نإف ،اهمؤص اَهَل مَتَو تماص

 ال ضئاحلاو +اَسَقُلاَو .هلب اَهْنَلَعَو تقاض ام ضقتنا ةالصلا تقَرَت اها

 يئإ .ضئاحلا تاق نإ ،كيذ اتلا اذإ امهلؤق وقلا ءامهتَعَماَجُم ؤوُجَي

 نلع تماقو "امارح ئلطؤ ذقَف اهعماج نإو ءامهتَعَماَجش زججت مل ضئاح
 اهنإ ءاسن اهنإ :تلاق اَإ اسنلا كيذَكَو .امهنيب قرفو ،اهلؤَقب ةجحلا

 اهؤق لوقلاف ءاهِساقي مايأ ضقت مل :تاق نإو .اهلؤق ل تّطقَس ؤأ ثدل
 نق .اهلوق لبف تلضو تَلسَعَو ثزهَط ذق اهنإ :تاق نإو .اهبذك ملعي ىح
 زا اماَظِع ؤ قْلَحْلا ن نيب اطقِس تطقس ؤ ( ثتحَحَرَط ؤ ٹتقعَضََو ة ة أرملا تدلو

 ضياخلا ةدع ثذتغا ةقلع وأ امد تقلأ نإو ،ساقنلا مايأ ل ثَدَعَق ةغضم

 كنت م لا لماحلا ءاج اق .هساملا ةدع دتعت تغَت مث دلو هنأ حصت ىتح

 نكزَت ىتح ةالصلا كرتت مل مذلا تأرو دلولا . اهعاَج نو ةالصلا

 ىلع لذي كذو ةالصلا كرفت ًكاتهَق ؛دَلَوْلا سأر ىلع مذلا ىرتو :

 ٥ هرْئَغ هجَو نم ل اسفن

 كوزثم نالجع نن :اطغ "تيمت رلالتي وأ ؛لئيطفزاذلا لاق 6حلصت ام ثيداخألا هذه =

 ينلا هقرط ميمجب اضيأ فعض ذقو .نناكوزنم ةئالغ ناو نيصحلا نب وزمَعَو ؛ثيددحلا
 جيرخت يف نيممنألا ةيغب هبيئاح عم ةناذهلا ثيداحأل ةناؤلا بض :زَظني) .ةياؤلا وض يف

 )٢٥٧/١((. راطوألا ليت ء(١/٥٠٢) يليزلا

 .هيغ دَجَو نم الإو ه ؤب يف )١(
 .ءاًضناح» :ثالثلا ختتلا يف )٢(

 .ثطفنأ» :ب يفز 6«ثعضؤأ» ج يفو ثالثلا خلا يف تي تحرط » )٢(
 .ءءاَسَفئلاه ب يف )٤(



 -ح ر ك
 ليق و ،'هةدالولا ة ةهج نم ساق مد 7 نكل تيد َزاَج امنإف تول جوؤخ

 : عضت ىنح ةالص هيف اهم اَمَلَو .طايتخالاب هيف تذخأف ةهبش ةهبش هيف تل

 'ةعضاوْلا نأ ىلع لديو .ةضعب تعضو ذمو ةقشم كي نال اَهبْطَب يف ام
 انفن مدلا يمست برقلا نأل ءاسن ىمسي مذلا جوع اهيطب يف ام ضغل

 مهتم ثجرَح رافغ ني ةأرما نأ» :ةق يبنلا نع يوز ذقو ءاقن هُجوزُحَو
 ؛ضێَحْلا امءاَجَف هلاحر ضغت ىلع تبيرق ،نيملشُملا نيمل ربيخ ةوزَع يف
 نم ٹثيخَتشاَو تمَمَضَتَق ؤلخزؤلا ةبيقح ىَلَع مدلا تأرو ثرَنَ{حْئاَق

 فللا لوشز اي مَعَن : :تَلاقَق ؟تدشيئ ٍكَلَعَ ؟كل ام : :اهت َلاَقَق !ةن هللا لوس

 ة هللا لوشر ةامش ذقق .'هيكبكزَم ىلإ يمجزاو "ايلب ام يجيلضأ : :َلاَقق

 .ثالئلا خلا ةزابع ٹنثملاؤ «دلزْلا» لضألا يف )١(

 .خاشثلا ءاطخأ نم يهو .ءةعيضوْلا» :ج يفو 6ةغاضزلا :ب يف )٢(
 .«كئأش» :د اب يف )٢(

 ضيحلا ني لاتيغالا بات :ةراهطلا باتك ؛نئشلا يف دؤاد وبآ هجرخأ ثيدحلا )٤(
 ؛زلذم وهو قاخشإ ن دمحم قيرط نم ةزؤ ةنأل .ينابلألا هفعض ٢١٣( :مقر١/٣٢١)

 ثيمض :رظْنُي) .اهلاح فرغي ال تلضلا يبأ ثئپ يمأ ثيدحلا ةيوار لذو .ةئعْنَع ذقؤ

 بيعش لاق ٢٠ ٢((. :مقر )٣٨٠/٦ لبخ ئ نب دمخأ ةجرخ )١٣٣/١(. ةؤاد يبأ

 نئشلا يف ئِتهيْلا اضيأ ةاور ..تلضلا يب : ,تنب ةيمأ ةلاهجِل فيض داتسإ : :طوؤتزلا

 .تلصلا يبأ ك ثنب ةنمآ يه ةيوازلا نوكت نآ جز هنكل ٠(( :مقز )٤٠٧/٦٢ ىربُكْلا

 نغ ريغلل 7 : ىبنلا هيف مذْخَتا رخآ د ثيدحب فئصفْل دهشتسي نأ نكمو

 :لاق اهنأ لشو راخبلاو كيام انإ ذنم انز ةشياع ثيدح يف كيدو ,ضْتَحْلا

 يلغ لخدف ثثمطَف فرس اننج ىنح جحلا الإ : ال ةه هللا لوشز عق ائجرحخ»

 ٨ ماغلا ثجَرَخ نآ مل ينأ ثذدون هللاو :ثلُ ؟كيكبئ اع :لاقف .يكبأ انأو هلق هللا لوز

 يلقفا مد تاتب ىتَع نلا ةبتك غني امه :لاق .معن :ثْلُف ؟تشيت كلعل وك ام :لاقف

 .نيبلا ةياورب ياق ..ثيدخنا .. .يرهطت ىنح تنبلاب يفوطت ال نآ ريع جاخلا رتفت ات

 ننب غفَجْلا ١٦٥(. :مقر )٥٨/١ ّضيێاَح يهو هتأرما نم لجؤلل لجي اف باب :ةراهطلا باتك

 ۔(٦٤١٣ :مقز )٧/٤ ملئُمَو يِراَخبْلا نيحيجضلا

< 



 )١٠٥( ساقتلا يف باب ٧

--- . 

 نم .كد يف هيف اوفلتخا ام عيمج ثك رَتَ .ملعأ هللاو ّضَح ومه امنو ءاس

 .اذهب تذخأو ءاَسَفلل اهمو و ةالصلا كرت

 بأ نأ يوز اميل نيمتزألا ميت ىح "اهشمي ال نأ ءاسملا جور رمؤي
 ترفن نأ انيه :اهل لاق ل مامت لبق هنَجؤَر هل ثتضّوَعَت ةحلط

 اًطغِس ب تفن الماح ةزملا تتاك اَإَو ."هنيزلا مماَمَت دغ ب الإ "ءاسملا

 ىمنت دملاو لمحلا غض ذو لمح هنأل اهدع تضقنا ةدع يف يهو اني
 نإو ز .اهثتماَجُ اهجؤزي زجي مل ضئاح انأ ةأرقلا و تَلاَق اذو .لمَحْلا عضوي

 .نقَدَص ذقَق ؛اًضئاح امهَذَجََف ةْنَمَلْغَأ نأ َدْغَب اَهَعَماَجَف ةْبذْكَت ثدؤغ تت

 نم ارَهْطَي ىنح ِءاَسَقئلاَ رضياخلا غطؤ زوجي الو .ةمزحلا بجوي مكحلاو

 ارهطي نأ لبق عماج نإف .رهطلا دغب دنب ءاملاب نارهْطي مت ساقنلاو رضحلا

 أزملا تئاك اذإو .اهميرخت يف اضيأ كلد دغب اوفلتخاو ؛ديدشت هيق املاب

 رهشلا يف ٹتئاك نو] ،اهئداع كيذَق ةرم رت لك يف ضيجت نأ اهّتَداَع

 مه امنإ إ ضێتَحْلا يف ذ اهنَداع ثتاك نإف 6ثإ[صضيَحْلا يف ف اهتداع كيَذق نيترم

 و ارشَع اهُئَداَع اك نإف دوغ ام ىَّلَع اهُتضِيَحَو اهُتَداَع تيلَذَق دحاو مي

 كاهبضيخ نم كيد ىَلَع هق ؛لتللاب رهطتو راهئلاي ضيجتو ءرق ؤ قأ
 ىنح ةالْصلا هل تكرت راهنلاب مذلا امعاَج ادف ،ٹلَصَو تلسغ ثزرهَط ا
 .اهتَضيَح م مايأ يضقت مر

 .ءاَهبَرَقَي ال نَأ» :ثاتئلا خشلا يف (١)

 .«ءاحئلا» :ثالئلا ختللا يف (٢)

 .ةيضابإلا هفهلا بثك يف الإ ثحت اميف ازئأ ثيدلا اهل ذأ ل (٣)
 .ةمزحلا مذغ بهذملا يف لمعلا هيلع يذلاو 6يلؤقلا اه قيقحت قبس )٤(

 .ثالثلا خسنلا نم نامكلا لضألا نم طقاس نيتقوفغملا ني اع )٥(



)١٠٦( 
 ..ه : ا يف بابب

  

 و .سر ے رمس ٥م مس س عه س

 دلبلاز ؟ٍةََكَر ّكَق ه ةَنَقَمْلا ام كنردأ امو ٥ َهَبَتَملا محقأ الف » :ىَاَعَت ةللا لاق

 ىّلاَعَت ه هللا هجول ةبقر قتعأ ن نَم» .لا نأ مقت لوشزلا نَع َيِوزَو ۔[٣١۔ ١١

 ء ۔ ۔۔. . : , ۔ 7 ے . 2ِ
 ةبقر َقَتغَأ م نَمَو ١ 7 هب ضمي اهنب ع وضع لك .راتتلا َنم اذف يهف ٹتناك

 نئاك ؛ائمؤُم نِتْعممْلا َناَكَو ؤ تاك اذإ رائلا نم ادف تتا هللا هجوي

 )١( دمخأ هجرخأ :نولاق باو ثيدح يف نێتناؤزلا نيت عمجي فلؤملا ةداع )١٤٧/٤«

 ئيلايطلا )٦٤٣/١زقم: ١١٩٣( 0لاق .يذلا ةقئازو ةحصو ء[٢٦/١١٢] مياخلاو

 ؛متختلا» يف يمتلا .)٤٥/٤ ٢) : لاجر هلاجرو ييازبطلاو ىتغي راق دمخأ ةاؤز

 هاف ناَك 5ةنمؤشم ةبقر قتغأ نم» ةنو .دمخأ ةفعَضي ؤ ،يِماَذجْلا سي الخ ءحيجشلا»

 .«رائلا نم

 يراخبلا هجرخأ :يناتلاو ٥٥٩٩/١١ رت وآ» :ىتات هللا لؤق باب :ناميألا تازافك باتك

 ؛ذياملا] 4َِبَقَر ٨٩[« مل ششق .١٧٦0ه ثيدح !/١١٤٧. رقلا لضت باب ؛قثيلا باتيك

 ثيدح ٠٠٩/٢٣! 5١ىزبمكلا يف ىئتاسثلاو ١٦٨/٣. ثيدح :قنيلا باتك ٤٨٧٥. يذيزنلاو

 ٩٧٤. ثيدح ةبقر قتغأ نم باوت يف ءاج ام باب :ناميألا روثلا باتك ١٥٤١ دمخأو

 ٤٢. ٤٢٢ ٥٦٩. مقز ىقتنملا يف دوزاجلا نباو ٦٨ راثآلا لكفش يف يواَحْطلاو

 ١- ٣١١. جرش يف يوَعَبْلاَو ۔٥/٥٢٢ دادغب خيرات يف بيطخلاو ۔٦/٣٧٢ ىئتهيتلاو

 ةئشلا ٢٥٦٢/٥ _ ةبقر قتعأ نت» :َريَرُه يبأ نع ةئاجزَم ن ديجش ,قيرط ني مهلك .انقيقختي

.ءِرائلا نم ةنم اوضغ اهنب وضغ لكي هللا قتغأ ةميلس



 0٩. قثينا يم بات ()
 7 ف

 ىح نيزلا َلاَعَ ء"ربُكَي ىئَح وصلا لاع ءائمز ؤ ايض َقَتغَأ نم .ءاف
 زوجي امل ةرافك نَع ناك اد هرخآ آ قنع يف امهتم ىطغ اتام نو ."ارب

 ل قيتعلا تامف اوطت ىلاعت واج هلل قْئمْلا َناَك ادإ اشأ .كي لثم

 :ليق ذقَو لا يف هتنؤمب هل ىضؤأ قغُمْلا تام نإو .ةش هقتط هقتعأ ن مزل
 إ ميك الو يقي اتيش ذهل زيل هلابت ء قتعأ نم : و .هنَلَع يش ال

 نمم ذبغلا اك نإو ٨ةقتغأ نم ةرشأي نآ ريغ نم هييفت ءاقلت نم "لمعي نأ

 رخأ هيفو ؤسانلا نم هريغ ةرجألاب هل لت نأ ه زياج ة رجألاب لَمْغعَ
 لئق نم ني مكحب ه هْفْئِع نر + قتعأ نمو ائيش هترجأ ئ نم هصقني هصقني الو

 نتخ نمك هكي ل لف ؛تيع مئ هيوب تلح ,نيم ىلع ؤ رذن آ اطع
 ةيراج ت قتعأ نم و .ليشن : بلطب دنعلا هل لمَع نإ ةلو ،اصيا;خ هلل
 زيصت ٌقَح كي : ؛ضقؤعَو رقادَصب جيوزتلا ناك اذإ 'اهججَرَتَي نأ هل زاج

 اهجؤَتيل اهقتغأ ذإو اهضفيل ةرجأ وهو اهخض اميف غقَيَو ،هني اهي
 اهَقَتغَأ نإو .ملأ ةللاو اهُمْنِع زاج ذقَو كاَهَْلَع مكحي م هجيوزت تهركف

 نو نعلا َلبَق هغضت اغَضت ل ام قثيلا يف اهل اعبت دلولا ناك ؛َدَلَو اهنطب يفو

 اذإ ةيلولا يف ةتيوتنع هل ذإ ؛ليق ذقف هيلو نم اهيط يف ام ىنفتساو اهقتغأ

  

 .هْلِنَي» : ؛ثالئلا حسا يف )١)

 هذهب يباضقلا هللادبغ نن ديمس ن زمغ وز (ب) ةَخشنلا باك لخدت مضؤملا اذه يف )٢(
 .هملأ للا هيف رظنيف ٠ضييتلا ةارأ هلق أربي نمزلا نآ ملأ م :يألا َلاق» :ةرابملا

 رلغفب ذإ .نينناغملا اشلا تالكشش ني هذهو انلا تمص هنآ الإ ةيجو َلُخَدَت وهو

 .ازييك اذه عقو ذو ؛ننملا نم خيائلا ض ؤبَتْعَي نق يتأت نمزلا لؤاطت
 .ثالئلا خملا ني ةطقاس هرخآ» )٣(
 .ءنتغملا» ثالثلا حتلا يف )٤(

 .هذنَعْلا» ةدايز : :ثالثلا خسنلا يف (٥)

 ....يرلا ناك اذإ اهُجيِوزت هل زاَج» :ثالثلا ختثلا يف (٦)



 يويسبلا رصتخم 7 ٤٢٠

 ءاش إ هيف زظناق عيش كيد نم يفت يفو .رهشأ ةئِس نم لقأل هب ثءاج
 . هن

 ىلع هلام يف مهمض ةميق مهل ةمزل وناكرش نيبو هتيب ادبع نتم َقَتغَأ نم
 إ :ليق ذقو .اهضاخ ِهئَلَعَق رق د دبع ييف َُل ةصح َقَتغ قتع أ نمو و ز ز . رذق

 ;ئوصضح ةميق يف ءاكرشلي هفتي دقلا ىقس لام تخأ نمي نكي مل

 مل ءيش دبعلا مزلي ر أ ملو ،مهيْفَوُي ىئَح كيد ةرججأي "!مهمَدَح زا مهاَطغأق

 لاملا كِلَد َناَك وهاظ لام دبعللو ۔ ادْبَع ىت َقَتغَأ م َقَتغأ نمو .هلغف نم ناك الو هيجي

 ينثتست نأ الإ ةالؤميل ناك اًنِطاب ناملا ناك نو ؤهقَتغ أ نع ةينفَتسَي ىنح بعليل

 "”ىلؤمْلِل لاملا نإ :ليق ذقو ى ةمل كيد ناكف نطابلاو رهاظلا هلك لاملا
 ,يقلو ل ىلق ناك ادبع قتعأ نمو .قشيلا دنع نالا رمالا يف

 ."هثهوُي الو و غاتي ؛ ال بسنلا ةمحْلَك ءالولا ةمحل ٌنأ» ءاج يذلا ثيدحلل

 .(ج) نم حيجضلاز ءءةضالخ هيلعو هيلع ....ه :د "ب يفو لضألا يف )١(

 .خيانلا ن نم اطخ وُهَو .مهنم ذَحَأ» : :ج٤ب يف )٢(

 .ءاَهلُك هوججؤْلا يِن» :هدايز د ثب يف )٣(

 )٤( ءريبحْلا صيخلت» يف امك ءالولا باتك» يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم هجرخأ )٢١٣/٤(

 ءالولاو بتاكملا با ؛قثملا باتك هدنشش يف ىئمفاشلا هقيرط نمو )٧٦/٦ :مقر ٢٢٧

 بتئلا ةمحْلَت ةمخل هالؤلا :باب :ضنازرقلا بات .غواخلاو )٣٧٩/٤ :مقر ٧٩٩٠«

 ئققيبلاو )٢٩٢/١٠ يرط نم مهلك 5ةل امومع قتغأ نم باب :ءالولا باتك :مقر
 .هب رَمُع نبا نع رايد ن 4 هللادبع نع ميهاربإ نب بوقع نع ێناتيشلا نَسَحْلا نث ` دُمَحُم

 ثيدحلا بقع ىهنلا لاقو .هححص مَلَف ىبهذلا هبقَعَنَو .دانسإلا يج :ميكاَحلا لاقو

 اؤز امنإو اذكه ُوؤزي مذ تاقلا نأل اطخ ثيدحلا اذه ؛يروئاتيئلا ايز ن ركب وبآ لاق
 ه .ا السزُم نسحلا

 ةل اكولمم قتغأ نم بات :ءالولا باتك ءىربكلا نتشلا يف يقهيبلا ةجَرْخَأ لسملا اذهو
 ٩٢١٠١ :مقر ٢١٩٥٨(. ءاؤزإلا» يف ئينابلألا لاق )١١٠/٦(: لتزغلا اه اتشإق

 نم ليازقلا يف مهئخب هيضتقي اه ىلع هلبق يذلا لوضؤملا يوقي اشم ؤمهَو "حيجصض =

 



 قثبلا يف باب ()
 يك هفل

 نميل ءالولا ًن» :ذل يبنلا نع ةباؤزليل هقتغأ نميل هؤالَو ناك ادبع َقَتغَأ نم

 يف امي ذحاز مار هيف سيل لشزملا, قيرط زيَغ رلوضؤملا قيرط نإَق ءيثيدحلا روغ -

 ه .ا رخالاب امهدحأ ىوفي نأ هجولا لت .ليازغلاي هبتليختِل ل اهجو ىز الف ..

 غ ذ ةفينح يبأ يبحاص ,قيرط ني هدوؤؤ ة ةلمل ثيدحلا مفيمضت تبت ينابلألا ركد ذق
 يبهذلا امهدزوَأو ةئيألا نم راز ريغ امهَفُعَضَو ائيش ثيدحلا ثاحضأ امهَل جري

 اذه :يروئاصيلا ايز نب ركب ربأ لاق» :ثيدحلا بيقع ةَع ئتَهَْبْلا لاق "ءاقتلا يف

 هذه نأ قحلاو ها هالسزُم ُنَسَحْلا اور امنإ 7 ةوؤزي مل ٫ تاقلا نأل أ أطخ ثيدحلا

 .نابح نا هجرخأو . .عبفز ; ناكمب ب ميلا نم امهف الإق ؛نيَلجَرلا ع ه ثيدحلا لمآ هلكشم

 ديلا نن رشب ,قيرط نيم ٤٩٥٠( :مقر )٣٢٥/١١ هنغ نيهْنَمْلا علا ثاب .عوجلا باتك

 نا لاق .رمغ نبا نع راتيد ن هللادبع نع رمغ نن هللا ديبغ نع ميهاربإ نب بوقعي نغ

 مل نكل 5هب تشوي يبأ نغ نصحلا ن دمحم نع يماشلا ةجَرْخَأَو ةيارلا يف رجح

 نع نيباشلا نغ ةنيرغ ,قيرط نم مكاحلا هجَرْخأَو ءوداتشإ يف رمغ ن هللا يبع ركذي
 ال :لما يف ينطئزاذلا لاق ،ةبزْغتشاو راتيد ن هللادبع نع ةينح يبأ نغ ردمَحُم

 نع يقهيبلاو فشو يبآ قيرط نم اضيأ مكاحلا هجرخأ .هيف ةقينَح يبأ ركذ حصت
 نب هللاردبغ نغ ريفغلا ملا اورا ظوفحملاو ظوفحم زغ ظفللا اذَه :لاقو يماحلا

 يف ىئينازتطلا هجرخأ ذ ذق ۔ رجَح ننا يأ لم ،هتبه نغو اللا عت نع ىهت يا ظفلب راتيد

 نع عبان نغ ةيمأ نن ليمامشإ نغ :2 نن ىتخ نغ دايز نب دمَحش ,قيرط نم طنس ؤألا

 ن ىتحت نع بياخ نن بوقعي هاؤزو ويف دايز نبا مه :ىئنطُمَراذلا لاق رمع نبا
 َناَمِيَلُس ئ نب بويأ ءاور :لما يف ينطولل لاق .ميات ن نع َرَمُغ ن 4 هللا ديبع نَع ريش

 الو بو الو ُالزلا غابي ال» :ظفلب ب رانيد نب ء هللادبع نَع رلتش, نث زيملا دبع نع

 نع يرونلا نع ىر يراقلا ليعامشإ ن ذمَحُش نأ ئيطفَر زاذلا َرَكَدَو روي

 هيف ،ةرِنزُه يبأ ثيدح نم يد نئا ىور ذف ىب دوقتو هثيم راتيد نب هللادبع

 هيف ةلثم ىنؤأ يبأ نا ثيدح ني يناربطلا ىؤرو ونم مهو ةسيئأ يبأ نب ىتحت
 ثيرحْا قرط يفو فا «يدَع نبا هز هتمجرت ت يفو ،ورئم وُهَو رسيمقلا ن نب ديبع

 غمجق ٨(١٢/٤٩١)۔ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيازذلا :ايلط يف رَظْنْ) .ىرخأ يِصاقت

 يملزلا اهلُك ثيدحلا قوط لضفن ذقو .(٦/٦١١)۔ ليلقلا ؛اؤزإ (٤/٩١٤)۔ ديازلا

 )١٥١/٤((. ةياؤلا ومضت يف
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 عم ثقاقأ ثعءاشت ذإ ؤايخلا اهَلَف جؤَز اهن ةمأ ؤأ ةيراج قتعأ نمو .ا هقتعأ
 خ تنأ :هدبعل لاق نَمَو . ءاهيفتي كلأ َيِهَو ةنم ثَجرَخ تءاش نو جزلا

 ذإ :لاق نإو .دنعلا قتع ذقَو ؛عيَلَع هل ءيش الق يمزد فلأ يل يَلَعَو

 ع تنأ :َلاَق نإو .قتع رهزو فْلَأ هاطغ ْنإَف .وح تناق رهزي تلآ ينّتيَطغأ

 ينمذخاو وح تنأ :َلاَق اق نيق ."ائيش هيطغي الَو زح قه ؛رهزد تلآ ينليغأو
 اذ هنإف ؛زُح تنأق هتس ىنَتهَدَح اذإ : :لاق نإو .هێَلَع هل ةمذ الو وح ةنإف ةتس

 لق ىلؤمْلا تامَق وح ت ت ؛ةَتَس ينتشَدَح : :لاق اذإو .قتع ةتس ةَمَدَح

 نإ :لاق نق .قف عي مت ةتسلا مامت ة ةئزولا مدخ ي هنإ ليق ذقَف ؛ةتشلا مامت

 :لاق نإو .قتعي عي مل اًماَعَط ِهتَلِإ ىت ق دبعلا ةمدَح نإَق قح 7

 إ .َقِتْغَو ةَمَدْخَتشا دق ؛اهي هاتأف يلغت ينأوات :هل ل لاق ؤ امب ُهاَتأَف ىنقش
3 

؟
 

 ىلوملا لكأ نإو قبع تيمغؤلا لكأف ،زح تنأ تيغزلا امه تلكأ ن ذ :لاق

 ىمني امي يضق وخ تنذأق تبرض نإ :ةل لاق نو .قتعي مل قلت ؤأ تيغغزلا
 ؛تفلص تنآ :لوقت هَر نأ دارأ نإو ءاًصَْأ قتع هبرضت نَم رأ ناق ،قتغ ٠ :غ ابرض هب

 هِنَلَع مكح دْبَعْلا ةمكاح ن فللا نْيبَو ُهَنِيَب م ق .تع 7 رخ ت :لا

 ع رايخلا يف ءاج اه با :قالطلا باتك "يألا ىتخ ةياور إطومْلا يف كيام ةجَرْخأ )١(
 يف اطوزش طرتشا اذإ بات : :عوجلا بات .يرانلا ١١٧٠(( :مقر )٥٦٦٢/٢ از ةقياع

 .َنتغأ نم الوا امنإ بات ؛قئملا باتك . عيشت ٢٤٢١( مقز )٩٠٣/٢. جت ل عنبلا

 تخي اذإ بتاكملا - .قلا باتك دؤاد وباو ١٥٠٤(. :مقر )١١٤٣/٢ ثيدح

 قذَصَتب لجزلا يف باب :اياصولا باتك .يذيرتلاو ء(٩٢٦٩٣ :مقر )٤٥/٤ ٢٤٦٦ ةباتكلا

 )١٦٤/٦١ ئيناسنلاق .يج نسح :اق ١٢٥٦( مقز )٥٥٧/٣. تؤتلا ذئع قتعي ؤ

 .زيبك مهريغو كولمم اهجؤزو قتفت ةما رايخ بات :قالطلا باتك ( ١ :مقر

 )٢( ئش اڵو» ةدايز :ب يف 7

 .ثاقثلا خمثلا نم ه حيجضتلاؤ ءةَنَس مدْخَتسا» لضألا يف )٣(



 ٢٢ قثبلا يف تاب ()

 - ٦يك
 ١كولفمب تش مويلا تنأ :لاق نإو .قتع "السزم زح تنآ :لاق ن .جلاب

 يدنع نع لئاس هلأس ذإ 6يتغي ال زف ؛عيطُي الو مدخي ال اًملض :يغ

 مل ؛‘اةميْلا :هيفت يف ينغي از اذه :لاقف ؛ةئم بصغ هب ربخأ نإ تاَخَف

 هئتائج 5ئتاكي نيج قتع بعلا بتاك نإو .قتع َلؤَقْلا لسزأ نإو ،قَتْغِ

 يتلا ةتباتك يذؤي ام ةقدصلا نم ىطغيو ;ة ؛منلا هل هيَلَعَو ،رارخألا ث ات

 تغب مل اذهو ,نيلاب بجت انن ءالولا نأل هل ىلؤم وك الو ،اَهيَلَع تت
 يف هيطغي نأ ىلع هدبع بتاك نمو هيفل هؤالوَو وح وهف يفنل ةعاب امْئَِق

 ." ؤح وهو زِناَج كلذف اميش ةتس لك -

 .«لَسزم» :ب يف )١(

 .ج "ب ني بيجنلا ءةئيلاز هيفت يف يبغي» :(د) يفو لضألا يف )٢(



  

 هلوقو ٨[. :نونمزؤملا] « نوخت مهدَهََو مهتت ره ه 7 :ىلاعت لاق
 روس

 :: يبنلا نَع يورو ٢٨٢[ :ةرقبلا] 4 ةَتَتَمَا نمشؤآ ىزلا دولك » :ىلاعت

 ةيراعلا يف اًضَْا لاَتَو و .' )»ناخ “ نَم ْنُخَت الو َكَتَمتْثا نق ىلإ ةئاملا أ

 مقز )0٢٩٠/٣ هدي تخت نم هقح ذخأي لجمزلا يف با :عوييلا يف ف ةؤاد وبأ ةجَرخَأ )١(

 خيراتلا يف يراخبلا هجرخأو ١٦١٦٤(٨ مقز )٥٦٤/٣. عيبلا يف .يذمرتلاو ٥(

 ةئايجلا باتيجاز ةتاقألا ادا يف با : :عويبلا ي ىف ٦٤٢ ييراذلاؤ )٣٦٠/٤(.

 ٢٢٩٦( مقز )٥٣/٢. عوجيتلا باتك يف مكاحلاو ١٤٢( :مقر )٢٥/٣ عرشلا يف ىينطفزاذلاؤ

 نغ !٢١٠٩( مقر )٢٧١/١٠. تنبلاو 6لئبَهذلا هقفاو رلنش طزش ىلع خيجص :لاقو

 .هب هعفر ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع نيصح يبأ نع سيقو ركيرش نع راغو ن قلط

 . نهد ركيلاق نب سنآ نع اتنأ يوو

 للع يف ماخ يبآ نبا لاقو .يبهذلا هقئاوَو ممالا ةَحُسَصَو .بيرغ نَس{َح :يذمرتلا لاق

 بتاك وهو ثايغ ن ,صفح مع نبا ؤمه مانغ ن ن قلط :لوقت يب ث ثفيس ٣٧٥/١: ثيدحلا

 نع حاس يبأ نع نيصح يبأ نع سيق كيرش نغ اركنم اًيدح ىزز ثايغ ن صفح
 زيَغ ثيدحلا اذه وزت مل : :يبآ لاق :لاقو هركذف ..ةنامألا ذأ :ذهو يبنلا نع ةريره يبآ

 يق 77 نن سيقو يضاقلا كيرش ةنع هب ةزفَت نيصح يبأ ثيدح :يهنلا لاق
 يف جاجحلا ئ نب ملس ةركذ امنإ ثيدحلاب ب مْلِْلا , لمأ رتفأ ه هب جتحت مل كيرش .يمض

= لاَقَو .ثيدحلا يف طخلا اريثك ائاك شيو تيرش :دمحأ َلاَق ‘يزؤججْلا نا لاقو .دهاشلا



 )١٠٧( ةنامألا يض باب ٥:

 رف

 ؛اَهيمَأ كي تتمكلا اوُون نآ مكرمأ هقتَنإ» :ىناعت لاقو 6«ةاذؤش ةيراعلاو»
 نمف قتامألا ءادأ نم ةق هللا لوشز ه هب َرَمَأ امَو هرشأ غابئا بججَوَق ٥٨[. ؛ءاسلا)

 ؛اهثعيضت هل زوجت الو اهلهأ ىنإ اهيذؤي ىح اهظفح هيلع ةنامأ ىلَع نمث
 اهلمْغَتشا زنإ ،اهتمض امراغأ نإو .اهنمض اهَقلثَأ نإو ،نمض اَهَعيَض ق

 ةئامألا لعَج نإو اهنمض '"ااهبحاض يأز ريعب ائيش اهنم دحأ نإ ؤاهئنمَض

 ريغ نم اهظفحو هدي نم ةنامألا تعاض ذإو اهنمض ثعاضق نيمأ رْيَغ عق

 ل نملا ن عت أ نيمأ ةق 7 عت اهلعج اهت ذإ شنمضَ ه م هلب ايض

. 
 هعم تّتاَك نإو ٩١[. ٬ةبرتلا] "هليم ليس نم كنيخشلا لع َلَعاَم < .ىاع ةل

  

 اكيرش أ هجيجضت نم غناملاو :ناطقلا نبا لاف )١١٩/٤(( ةياؤلا رضن يف يملزلا =

 ههجو لفل :هلؤقي رمتاخ يبأ ىلغ كزذتشا ى ينابلألا نكل .امهيف تلت عيبؤلا نب سيقو

 نغ ىكحو «ليغلا جزلاو يف هئبا هذززأ ذقف 1ةئلاذغ راخ يبأ ت ذنع ثثي م اقنط نآ

 هفوض ال امم كيذز .اليدعت الو ازج هيب زكذت مل م انع ؤاؤؤلا .يخويش ءامشأ هيبأ

 ۔«هجيجص يف ىراخبلا مماتإلا هب هب جتخا دقو امث ال .قو نم قيثؤتب هئلادع تتبن ذقف

 ىخأ عناوم يف هححصو 6هتزط عوغجفب ازاببغا ةحيجُسصلا ةليلشلا يف هتشخ كلذل

 كيمو حيجض ٧(٤؟١/٢) ةَحيجشصلا ةلبلللا )٢٨٦/٥(. ليلقلا ءاوزإ :رظني) .هبئُك نم

 )٢٦٤/٣((. يذمرتلا نتش
 )٨٢٤/٣ :مقز ٢٥٦٥(

 ةراغلا نيمضت يف با :تازاجإلا عويبلا باتك ةؤ وبأ هجرخأ
)١( 

 ةاذؤش ةيراقلا باب : :عوتبلا باك يذمرتلا )٥٦٥/٢ :مقز ١٢٦٥(" باي هجام نئاؤ
 ةَلاَنَكْلا باب :تاقدصلا )٨٠٤/٢ ه مقز ٤٠٥ ٢» وقازؤلانغو )١٧٣/٨. :مقز . ١٤٧٦٧)

 ...:لوقي ةماقأ ابأ ثغمس :لا :ش نب ليبحرش انت شايع ن ليامشإ ,قيرط نم مهلك

 ثيد :يمتلا لاو .ثيدحلا 7

 .كاهب يأز الي» ه يف هلهأ يأز الي» :ج "ب يف )٦٢(

 ترتف ان توثجيال كيا لع الو ىتزملآ لع الو ءاتشلا لع رآ » :ةنماك اشنو )٣(

 .4 ةبحت رفع هقاو ليس نم تبيمتنلا قعام .ؤوُسَرو ري اوُحَصت اذإ جرح



 يويسبلا رصتخم ٤٦٣٦
 فرہ٦؛

 اهقرو لعفَي مل نإو .ةقث دئع اهلعجي ؤأ ةعم اهليخيلق جوخا ةارأو ةئام
 اهكرت ناَك نإَق ردقي َناَك : ن اهنم هغَتَميلَق اهَذخأيل دحأ ءاج نإو ،كيلَد نمض

 هيفن ىلع فؤَخ نم اهنم ىَلَع زفي ال َناَك نو .اهنزيل اهنمض ةرذقلا عت 7

 اهب ىذق ؤأ تعاض اهكرت نو اهنمضي مل هلام عم تبي ؛اهيَلع بيع
 نإ ءهَذَحَأ ام الإ نمضي مل تقلتف اتيش اهنم ضرتفا نإق .اهنمض هلامو هسفت

 هل نكي م ائيش اهنم حأ ا ءاهيف ةل عيش الو اهبرل اهخنرو يه اهب َرَجْن
 هنإ "منأ نإ .هل "نمتؤملا هبر ىت تيد نم صْلَحَتَي ىئح اهيف هدر
 ارضُحَي ىنح هيلإ اهغَقذَي مت بلطي ؤخآلا ءاَجَو امهدحأ باَعق نانثا ةنامألا

 تقذ ذإو .اهل بياطلي اهنأ ححصي ؤأ هيضح ضبقي ةرما هنأ حيصي ؤ ااعيمج
 دهشأو يلإ تعفد ""ااَهََلَطَق عجر مت هريغل اهنأ اهت غياذلا قأ ةنامأ هيإ
 اهب هل تفرتغا يلا اَهُبَر ن هيلإ تعفد نم فرغي مل نو ،اهيف :رازف هيلت هتَلَع
 تعفد اهب هل ً وأ م تاَم نإو يلإ اَهَعَفَد يذلا ىلإ نمتؤملا اَهَعَفَد ت تاق ؤ

 ق ءاهي هل قأ نم ىإ تقف ؤؤ هيلإ اَهملَس نم تات نق يي هيلإ اهملس نم ىإ
 ؛اهل مفاذلا ةَئرَو ىإ اهملسي الو اهي هل رقملا ةئرَو ىلإ تعفد اعيمج اام
 نأ ىلإ هظفح يف ثتاك اهبَر باقَق ةنامأ ةعم تناك نإو مل اهب ي زتاك ةنأل

 اهتاي أ اهنل اخ ذإ .يرو ىلإ تملس ثام ذإ ا ي نَم ٨"
 .اهبرل َنَمَنلا ظفحتو اهميِبتَو كلذ يف ذهتجيلق ىقني ة الو ث فلتي امم . تن

 هنإ :خآ لؤَق اهيف هِتَلَع ًناَمَض ال :ليِقَو تيت نإ نمتلا نمضي هنإ :ليق د ق

 تفلخو اهل غاذلا تامق ةنامأ هيلإ تعفد نإ .اهلاحب اهونيَو اهل ضوعت

 .ثالئلا خشلا نم حيجضئلاو ءنماضلا» : :لضألا يف )١(

 ملس :ج ٤ب يف ()
 .ءاهبلطي» :ثالثلا ختلا يف )٣(

 .ءاهَر ;يجَي» :ب يف )٤(



 )١٠٧( ةنامالا يف تاب ٢٧‘

 رر

 ىتاتيللو مهل يذلا نوبلطي ةنولا نم نوُميلابْلا ءاَجَق ؛[نيخيابو] اماتيأ ةرو
 ذقو مهنإ اهغذي غ مهالو ؤأ اعيمج اوزظخي ىئَح مهيل اهملسي مل
 اهنم ئرت "قحلا هجو ىلع اهنم ةح ح ي لك ىإ ملس ذإق ؤاهنم ئرت
 تخ نيغلابلا ىطغ نإ ءاهنم ئرب ؛ىقاتيلا عمطأ نيفياتلا ىطغأ نإ
 نيغلابلا ىإ ملسأ ام نمض ؛هدي نم ثعاضق مهصصح بايغلاو ىماتيلي
 يف ةاقبش ماتيألا طحو إزياج ريغ مشقلا نأل ربايغألاو ماتيألا ةطح مهنم
 يذلا يف دحأل هلع نامض الو ."!مهطصح مهت ريصت ىئَح مش يذلا

 .ةئامألا يف اذه هابشأو ءةغيَضي مل ا هدي نم تلت

 .ثالئلا خسلا نم لامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )١(
 .«زاوجلا» :ثالئلا ختتلا يف )٢(

 .;ْمهُمَح مهيلإ ريصي ىئَح» ثالثلا خشلا يف )٢(



  

 يف ةعدوُ ةنامأ ةَعيدوْلاَو .باتيخالاو ظفحلا يف ةنامألا ليم ةعيدولا
 . ه . ّ ّ « 1 ؛۔۔ [ ؟۔ 2۔ ھ . ٠ ۔ .

 الو ءاهظف ٫هيَلَعَو ،ويَلإ اهَعَفَد ن ىإ اهَعَقذَي ىنح ،ودي يف يه نم ظفح

 .ملعأ ةللاو .اةعيدولاو ةنامألا نب قرَق

.{انعَم» ةدايز :ثالثلا ختتلا يف )١(



 روا

  

 ةنوفضت ةبرا» :ةيمأ نن ناوفص لاق نأ ةفق هللا لوشر نع يو ّ . ٠ .م. ِ ۔ .+ نبب دذ ۔ ٠ ۔ ۔
 ةيراعلا نم ناريجلا هب عطت ام وهو :نوعاملا عنمي نم ةللا مد ذقو .'هةاَوش ۔۔ ١۔أا 4 . ٨ا۔۔أا هر غ طن اه هو :ن هام . د .)هداهش 4

  

 )١( راثآلاو نئشلا ةقرغم يف يقنلا ةنع الإ ةغيصلا هذهب ثيدحلا دري مل )١١١/١٠
 :مقز ٢(. ذؤ جاز رٹيدخ يف تاياؤزلا نيب غفجلا ةئذاع يويسبلا نأ ثفلشآ ذقو

 .ديملا يف يلاتلاو .يهلا دنع امك يماشلا ماغلا نم لك يدحلا اذه يف هكراش
 ثيداخألا جيرخت يف وينملا زذبلا :زظن) .ريبما رذنلا يف نفَلُملا نبا كلد ىلع ض امَك

 ريبكلا حزشلا يف ةعقاولا رائآلاؤ )٢٤٧/٦(. .نيطف نلا د بثك يف يو ثيدحلا اذهو

 ةيراعلا نيمضت با : :عوكلا بات ةؤاق وبأ هَجَرغَأ ءةنوغضت ةراغ ب» :نآلا )٣٢١/٣
 :مقز ٣٥٦٤( عيبلا باَتِك ؛ىيبطئزاذلا هجرخأ .ئنابلألا ه ةهَحُسَصَو )٢٩/٣ :مقر ١٦١(.

 مياخناؤ )٥٤/٢ :مقر ٠ ةنومضم ةيراغْلا : :باب : :ةيراعلا بانك .ئقلا هجرخأو

 )٨٩/٦ :مقر ١٥( زاغ ةيمأ نب ناوفص نأ :هيبأ نغ دمحم نب رفعج ,قيرط ني

 نافف ابضغ مأ ةنومضم ةتراعأ :هل لاقف اغزي وام يه احالس ةق هللا لور

 .كةتومضت ةيِراَع لب» :ةت هللا لوسر

 ةيراقلا نيمضت باب : :عويبلا بانك ،دؤاذ وبأ هجَرْخأ ءاقش ةيراع ل» :ظفَنبَق يناملا اا

 )٨٢٦/٣ :مقز ١٦ ٦( ىزبُكْلا ين يئاسنلاو )٤٠٩/٣زقم: ٥٧٧٦(. بانك ىليبطئزاذلا

 عويبلا )٣٩/٣ :مقر ١٥٩(. نغ ةداتف انن ىتخ نب مامه ات لال ن ب نابح قيرط ني

 تنأ اذه :ةمف هللا لوشز يل اق :اق ةيمأ نب ىلغي نن ًناوفض نع و ييأ نب ءاطع

ةراغ مأ ةت ةنومضم ةيراغأ هللا لوشز اي :تلقف ازيجب نيثالئَو اغزد نيثالت ْمهليغأَف ي ث -



 7 ت يويسبلا رصتخم ٢٥

 امرو اهب عَقَتناَق اهب عفتنت ةيِراَع راعتسا نمق .هب عقني امم اهلك ءايشألا يف

 اهب عفتنا ناق .نمض تقلت ىئَع اهبر نع اهسبح اهب عفتنا ناق "نمضي مل
 عاب ريغ نم ثَعاضق هظفح يف يهو اهلهأ ىإ اهدري ىح هتيب يف اَهلَعَجَو
 "؛ويالخ يف اهَلَمعَتساَق موْنْغَ ءيش يف اهب عِفتنل اهراَعَتسا نإو كمضي مل
 إ ةميقلا نمض تفلت نإو "ىذ اميل نماض وهف ة فلتت م ؤأ تقيت نإ

 نأ يأرو رمضي هنإ :ليق ذقَف ؛تعاضق دوت تنأ ىلع ؤ دزو اهلمغتسا :لاق

 رقب اهلَمعَتشا نإف ؤهَل اه زاتسا ام ري اهيف ىذت نأ لإ يلع نامض ال

 اهلمغَتشَي نأ ِئاَجَف ؛اهب عفتنتل اهراعسا نإو نمض ثععاضق هل اهراعسا ام

 .7 لَمْعَت ش اميل

 .اهتميق نمَض ثتععاَضَق هريَغ يف اَهَلَمْعَنساو

 هراعتسا نإو 3"ا[تفيت نإ نمض] ؛ِهيَلع َلَمَحَف بقزيل ارامح زاتسا نإو
 هب طَرَشَق اعزَر هب '"ازُجيِل الَجنِم راعتسا نإو .تلت نإ نمض ؛بِيرَق ليخي

 )١٧٣/٩( ىلحملا يف رزح نا لاقو "نابح نبا هححص .ءءاذؤم ةبراع لت» :لاق ةا =

 غرب يف ظناخلا لاقو ؤهزيَغ حصي زبخ ةيراقلا يف ىززي امم هش يف سيل :نسح ثيدح
 ها نابح ئربا ةَحُحَصَو ىيناتئلاؤ دؤاد وببأؤ ذقخأ اوز (: :مقر ١٨٣ ص) مارملا

 ضغب ةربتغت ذإ ةئامضلاو ءادألا ي ثاليخإالا هيلع ب نيتباؤزلا ظفل يف فاليخإلاؤ

 ثئاك نامضلا زيمملا طرش نإف ةنومضقو يادو ىلإ ةميقنط ةميق ةيراقلا نأ ىلع انيلد ءاهقفلا

 لاقو لاح لكب ة ةنومضم ذم اقئأ هنَعَو مخ بق هو ةنتاتأ يهف الاق ةترمضت

 نامض لغلا ريغ ريمهتشملا ىلغ شيل :هئْجُحَو اقيف طوف اذإ الإ نمضت ال :ةقيبح وبآ

 .فلؤملا هيلع ض ام ةيضابإلا بهذمو

 .ج نم خيجضلئلاؤ ««َكيَذ نم فالخ يِ» : :لضألا يف )١)

 .ثالثلا خملا ن نم لامكاو .لضألا [ نم ةطقاس )٢(

 .ثالئلا خسثلا نم حيجضئلاو ءاطغ وهو «زُجيل» :اه)ق لضألا يف )٢(



 - :ر )٩-١( ةيراقلا يم تات ٤٢١

 ناق اَمَ . .نمض الت ا ىَشَحَف ,صوغ عطقل ناك نإو .نمَض َرَسَكْناَق ؛اَلَْت

 اَهبَر إ اهذرَيل اهب َءاَج نَم ىلإ ةيرامعلا قد اذ .نمض تفلاخ اد اذه لثم

 مل ؛ثغاضق اهبابزأ ىلإ اهعفذيل ةقث ىنإ اهعفد ذإو تقلت نإ نمضي م
 .نمض ننََه رَْقِل اَماَطغَأ نإو نمض

 نم شبانلا :يِشَحْلا م ليمن ىلع يخلا .اهناينأو لخنلا بك هب لازا :يأ ؛یََخَن ؛ ة )١(

 ٢٢٨/١٤(. بَرَعْلا ناَسل) تبتلا



)١١٠( 
 ثبداخحألا نم اهيق ءاج اَمَو ةطقللا يف باب

  

 زفي وهو غيضضت هغَي الو عيجخأ ولام ظفح ملشفلا ىلع نأ كيذ نوأ
 هعيَض نإو ؛هلام ةعاضإ نع يه امَكَو .تيد نمض "ةكرت نإف ءظفح ىلع
 هز اذإ هظفح هيَلَع ملشفملا نام يكو .هيلع ازياق ناك ال كسيد يف ميأ

 ز عبس ؤأ ليس هَلَمَح ؤ رخ أ زب ؤ ةانق ؤ ,قيرط يف اعقاو 6 .عيضت

 اهيع ؤم ادإ ةطقنلاو كيد ىلع ردق وه ادإ ةظفح هيلع هئف ؛ةئاد ؤأ يل

 اباسيخا اهبزي اهَظقحَيل ءاهجضؤم نم اهضبَقَو اهظفح هنَلَعف ةعئاض يهو
 ثزاض ذف ابر اهل 'ورغَي مل نإو ٨يذإ اهعَقَد ؛اهبَر تفرع نإف نيملشفلل

 اهأ وهزي ام رذقي ؤ ةئَس اهفرعيو ءاثر اهل دجي نأ ىلإ اهظفح هيضبق يف
 داك اَذإَق .ِءاَرَقْمْلا ىَلَع اهي قذَصَت ؛ابَر اهل فرغي ملو اهب اذش نإو .زرغت

 .اهب غاقينالا يعلِل زوجي الو ءةل زاج اهَذَحأ نإو وريغ م اهنم ذخأ اريف

 ضغت لؤق ىلع ةئف ؛اهلظفح ىلع زيفي وم اهكرتو ةطقللا ىلع زم ذو
 نؤألاو ءاهيضؤم ني اهَعَقزَي ىَتَح نمضي ال رخآ رلؤَق يفو ،نَمضي ِءاَهَقْفْلا

 .ثالثلا حتلا نم خيجشلاو ءةغدو» لضألا يف )١(
.«مَلْعَي» :ج ٤ثب يف (٢)



 خ ديداخألا نم اهيف اج امو ةطقللا يف اب )١١٠(
. 

 ىلإ رظنلا ذخأ نإو .ملسملا هيأ لام ظفح لضألا يف هيَلَع نل .يلإ بَع

 يف نامضلا هيلعف ؛اهيضؤم نم اَهَعَفَر , اذخأ ة هريغ اهرس َرَصْبَأ ىنح ح ةطقللا

 املطغأ ذق اغذَعأ ذف يدلا نأو ءاهب ىل ت زات اهأ متت ذأ لإ .هلق

 زأ اهلهأ ىنإ اَهُعَقذَي هنإ :هل لوقنو أةقل " اهل طِتتلملا نوكي ؤ ءارقل

 عأ نإ .نامضلا نم أربي كلانهف ؛ءارقفلا ىلع اهقف رتغت مل نق ،اهرَعُ

 تفرع نإ هنإف ؛وهشلا هج ىلع اهذخأ ؤ يدعتلا لييتش ىّلَع هيفل ةما

 ءارقل ىلع اهقرف نإف "نمض اهبر فرغي مل نإ أرب هيإ اهملس اهت

 ريخ نإ يلإ مل بز اهل ترش نإ ةترت ات نامض اهبرل هلام يِف ىض "

 هنإ لإ عجري ال ام لثم طقلا نم طقتلا نق .ةلثم ةلق ه ياو اهرجأ نيب

 اصغلاو بيضقلا زم كلد يذخأب س : ال كيذ ؛ةبلطي الو ةبحاص

 امم اهلني ناك او ,قيرطلا ىلع ةعِقاؤ ةرملاو ةلسلاو ؛قيرطلا ىف ف "" ريشلاق

 الَق لثمب ب عرخت ًد ال ةتف نق و 6ئْلطَي الو ةبحاص هلإ م إ غجزي ال نأ لدتسن

 ال ثنح ةك ,قيرط يف لخنلاو ءاقشلا َلفم ،كلَد لم طقل نم ىَلَع ئش

 ةزغو هظفح ؛هإ غجزيؤ هبحاص ةبلطي ام دَحَأ نمو 5ةبحاض هيإ م إ غجزي

 .هقوف فرغُي مآ نو هَمْلَس ترتغا نإَق هب ادَشَو

 مارد وأ دأ مياق ةعطق لثم ةمالع الو ةرامأ هل نوكت ال ام طقتلا نإو

 امؤاَعو ةطقلا ةتاَلَعَو .ةرامأ الو ِ هيف ةمالع ال ائيش أ "اقوفتم

 :, اهضاق اهئرامأ» :لاق ةنأ ةبتر هلل هلوش نع يور ذَق

 : أ ناتنإلا ىزختي الَو اهب فرغت يتلا ةمالعلاب ءاج اإَق ."«

;
 

٠
٩
 

 اهراك
 اهو

 ئ `

  

 )١( برغلا ناس .رويُسَو روبس زايشأ ةعمَجَو ارلا :زيلا ]٢٨٩/٤[.

 .ثالثلا عستلا نم يجشلا هةزوخكت» :لضألا يف )٢(
 ؛سابع نبا قبرط ني ء(٦١١ :مقر )٢ ٢٤ ةطقللا باب :ماكخألا بات يف غيبؤلا هجرخأ )٣(

 = !يراخبلاو ١٤٤٤(. :مقر ب٢/٧٥) ةطقلا يف ءاضقلا باب :ةيضفلا باتك ثام جرخأو

 



 ٦ غ يويسبلا رصتخم ٢٤

 .ةنسلا عابتاو سفنلا نوكس َعَم ه هنل تعفد ِءاَكولا ءاعولا 6![يِف ةمصلا لثمي]

 ءاَج نو .ةئم لقي مل لؤألا ىلإ تعفد ذقو اَهِتَماَلَع ريع يعدي دحأ ءاج نإو

 زات ؤ ةحصلاب الإ امهيلإ عقذئ مل ؛ةمالعلاي زاتيجيو اهتمالع نايمذ زناف
 طقل نمو .هنإ غقذئ مت ةمالعلاب ئجي ملو و ةطقللا يمعي "ءاج نو .اَهِيَلَع

 الإ ،هيف نملا لمهأ ناك ادإ ؛ْمَهَل ديا هخ همكح كلذ ؛اقيش مق لزنم نم

 فرشي ةطقل هنإف نوكلمي ال امم هنأ ملعي ؤأ ْمهل سيل تيد نأ اوزكني ذ
 ز يف ةضماغ ميا رق لزنم يف دَجَو نمو .هفيرعت دغب ِءارَقُلا ن

 ءائولاو ءاعولا نم ةحضاولا ةمالعلاب لزنملا بازأ يت :أي نآ الإ ةمقل تيذَق

 روت ضزأ نم طقل نقو] .لزنملا نكس نم رخآل يه ه :لي ذَقَو .ةَقَصلاَو
 ضرأ ني""[ائيِفَد] طقل نَمَو ،"[ضرألا بابزأل تيد سينو ةطق يهف ةطق

 يف ؤ روف , ضزأ يف اتِلِهاَج طقل نَم "رَمَو هطقل تِلَذَق الَق ة رضأ يف وأ رق

 يف هتمالع هيلع توكت ن ةيلهاَجْلا ةمالعو .هطقل نمي يق ةالف ضرأ
 الو .ِءارَقْملل ئيلهاَجلا يف شُمُحْلا هيَلَعَق كرشلا لهأ هب فرغي امو روصلا

ِ 

 ثباحضأ ةكوْتَي نأ تغب ِءارَقُمْلا نم ضزألا نم لبتشلا طقل نم ىلع سأب

 ملنمَو ء(٣٤٢٢ مقر )٨٣٦/٦٢‘ ةتس دغب ةطقللا بحاص ذججوُي مل اذإ با :ةطقللا باتك =
 ذفيرغئلا باب :ةطقللا بات وبأو ١٧٢٢(« مقز )٦/٢ ٠١٢٤ ةطقللا بات ؛ةَطَقللا باتك

 لبإلا ةلاض ةطقللا باب :ماكخألا باتني 6يذيزنلاو ١٧٠٤(( مقر )١٣٥/٦. ةطقللا

 لي ؛ :لاق يِنَهُجْلا ياخ نب دنز نع يجت ن رشب قيرط نم مهلك ١٣٧٢ مقر )٦٥٥/٣.

 مث ذ اَمءاَكِوَو اَهَصاَتِع فرغاق فرَتُت م نق ةتس اهفّرَع» : :لاقف ٍةَطَغْللا نع ةز هللا وشر

 .بيرغ نسح ثيدخ :يذمرتلا لاق .هه اَمْذَأَت اهبحاص اج نإق 6اهلك

 .ثالثلا خشلا نم نانئإلاو لضألا ن نم طتاس )١(

 .كُةَطَقْللا ه يذ ءاج نمَو» د يف (٢)

 .ثالثلا ختستلا نم نامكلاو لضألا نم طقاس )٣(

 .ثالئلا خسنلا نم نامكإاو بلضألا 3



 )١0( ديداخألا نب ايف اج امو ةطقنلا يف ات 7

 أ لت دع | و[\ ؟۔۔ .هل  1٤ه ,فا] ٠ ابأ . ٠ ۔٠۔ ٠
 نم '»سزدلا مضؤم نم طقل نم كلذكو .هي أت الف هنَع اوبَهذَيَو ضزالا

 رغثلا "[طقل نم] كلذَكَو بوبحلا ني ؛هئاتزأ ةنع ""'بمهذي نأ دعب ِءاَرَقفلا ١ ۔.. ٤: هو,۔ .؟ هه۔ ۔ ؟. 77 ١. ٠.١  4ه
  , 2ِ۔هآ ۔ذ ۔؟۔۔ ۔ ٤, .؟۔۔ ؟۔ ١. ۔۔١١٠؟1١.۔ثش٠

 عيمج نكي مل اذإ اذهو ،اهوذصَح دقو لخنلا بابز بهدي نيح داجلا دعب

 : ٢ ٠ أب أي . ه ٠ . .  )80إ ث »۔ ئ 4 4٨ .. 2
 زوجت الو .اهنم ءيش طقل زوجي ال '!هنوضحملا نأل نرورضختلا يف لذ

 . .. ٠ .؟ . 77 . ّ .
 يشلا هحرطي "[امم] الو باودلا هيِقْلُت امم سالا لاومأ نم دامسلا طقل

 ةنبسك امم وهو ضرألا بحاص هب مشي الو سضزألا حلصي امم تيد نأل
 ةئورغمْلا عضاؤملا نم نوضخملا نم سيل امو .ةطقل زوجي الو ضزالا . . ُ ۔ ٩ً ر 1 . ِ . - 1 1 ث ۔ 7 1 . 1. ٤
 . ١ .؟ 2ِ ه ه ه . ه 7 . .2 -۔ ٢

 نأ الإ هذخأب سأب الف ؛شفنلا هب جرخ الو هبحاص ةطقلَي ال يزلا ةحابإلاب
 ."زوجي ال اخاب نكي مل ام كزوج ال تيد نإف ؛ريَط ؤأ براخ حير نوكي

  ّ 2ِم ّ ٠ ٠ . ٨؟۔ هآ ّ ٠ . . , ه ,۔ . .

 الو .ةبطخو ةطفل زناَج تاخابملا نم بطخلاو .نوضخملا نم زوجت الو
 - ,۔ا۔إ۔}آإ ه "ب ] : ع ٤ ه ۔ ٠ا۔ه , ه ةلاح ,٠ذ..ث 1٤2 ٠ هخ !١%

 كيذ مكح ناك عونمم عيشو حابم عيش ناك نإف ،تاحابمملا ريغ نم زوجي

 ةحابإلا مّلْغَن ثيح يذ ثلف امنإ اهنم حلاملا حصي ىنح عنملا ىلع هلك
َ , 

 .تيلذ نم غَناَمَتُي ال ثێَحَو

 ةبلطب الو ةبحاص هيإ غجزت ال ثيح رمتلا نم لقلا ُهَلَمَح ام طقل

 .رقبلاو مانغألا ئكسم )١(

 ثلضن ينئِكلو سثينزبلا ينوقأ) ةعل ىلع ةحيحص يهو «اوبهذي» :خضلا عيمج يف )٢(
 .هلعاف نع لغلا لضف

 .خألا ةيقب يف ةيجيضؤت ةدايز )٣(

 لوقت .خسملا ةيقب لذ «نوضخملا» ب :يفو «.نوضُحلا نال نوضحلا يف» لضألا يف )٤(

 )٢/٣(: ماظنلا زَهؤَج يملاشلا مامإلا

 ذق اه نيج ني ةنأل نوضملا ةمزح كتهل رجح ............... نوضخمْلا نم زغلا طفنو
 .ىنب هل امل هعنم فرعت ................... انصح

 .ب :نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )٥(

 .خبثلا إَطَع بتي (ج) ةّحشلا يف دوجت يغ بابلا ةياهن ىلإ انه نم )٦(
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 هلمح ام .ءارَقُملل ذخأي سأت ال ؛تيت ،هبَر نم باهذلا ذَح يف زيصو

 يف راض 5هبطَيَو هئَر هيإ غجزي ال يذلا بطخلاو لخئلا عوذج نم لويسلا
 هِتَطَقْل يف رخبلا كيذَكَو ،تاليخا هيفو هذخأ زئاَج ؛باممذلاَو فلتلا دح

 هبز ىلإ عف وخبلاو ليشلا هلَمَح امم ةَماَلَع هل ؤأ ر هل مِلغ امو .تاليخا

 ناَكَف كيد مَلْعَي مل نإو .ةمالع [ةل] ناك نإ هب ثفزَعْئَو هب اذش ؤأ ملع نإ

 هل نكي مل امو] .ِءاَرَقُمْلا يف تفرش ؛َلاَم وهو ةحاتإلا هلثم يف نوكي ال امم

 ال ةبلطي الَو ةبحاص هيلإ غجرزت ال امم ناك امو ،'"[ءارقُمْلا يف فرض ةقالع

 سأب الَو ،اهبحاض اهيلإ عجري ال يذلا تاحابملا نم كيذَق ؛نمقلا زيثك هل
 .كلد لثم يهف اهلك ءايشألا هذه نم ناك امو ،وذخأب

 يف كرتشملا نم ىهو اهيابزأ يأر لي اهنم ستقلاب سأت ال زائلاو
 فتن اميل ةعنم لحي الَو يب أت ال راهنألا "رابآلا م نم , :اقشالا .سبقلا
 يفن الو تويبلا !حضتيل الو ءايلل "رهلا نم ىقشي الو .ةنم دب ال امم هب
 نم تاَساَجْنلاَو بايلا لسغو ،ءوضؤلاو لشي . ,دنلا الَو ليخنلا
 ب ال امو باؤذلا يقسو ثرمتلا "زائكيؤ جضلاق ز زبخلاو برشلاو .يبؤلا

 .د "ب :نم لامكإلا لضألا ني طقاس نيتقوفغملا نيب اع )١(

 .«يوطلاز» :ب يف )٢(
 .اقحال هماكخأبو هب تفيرغثلا يتأيسو ؤجْلقلا ىئغمب انه زهلا )٢(

 .ج :نم يجضنتلاق .حبصت اله :ب يف «حشت»: :لضألا يف )٤(

 ئ :رانكلا زائِكلاو حنقلاب ثازاتَكْلاو :اكلاو .ب :نم يجشلا ءزائقإ» لضألا يف )٥(

 انشلب زنت وهلا :زيبكلاؤ .زوئكَمَو ٌزينَك وهف ازاك ازنك ةتوزيكي رمتلا اونَك ذقو ؤرثلا

 : مه لالجلا يف زغلا اوك ادإ زاجلا نَمَز ءاَجَو 6زائيكالا لفلا ةيعوأو زصاؤق يف
 ذغب بارح مت ضفخت يف ضغب لذي ىئح نيلجزلاب ز رئ ةلجلا لقأ ارج ىقل
 جات )٤٠١/٥( برعلا اسيل :زظني) .طزشلاب طاحت م ةزوُئُكَم ةلجلا ئبتخت ىئح بارح

 )١٥ . ٣٠). سوشاقلا رههاجج ن نم سوؤغلا



 سس ٦ رر اذهل ديداخألا نم اهيف :اج امو ةطقلا يه باب )١١٨(

 ؛غهنيب سانلا '"غئامتَي ال ثبح "ةزجازلا نم ءوضؤلاو .زياج تي لثم انم
 نإ امهربَذَنو رومألا ه ه يف رن .لهأ يأري الإ غنملا ثيح زوجي الَو .زاج
 .قيفوتلا هيو هنلا عاش

 .اهيلإ ج .ِ ثح '"ءاوطألا نم ِاَقَتْسالا نم عنمي نأ رخأل ؤ زوجت الو

 الو .هريغ يف الو تنأأ يف اهلهأ يأرب ل ا إ نوصحلا لذي نا دحألل . و

 نأ الإ لشولاو 0رضيافلا [ ني اهلهأ يأرب الإ جالفألا نم يقتي نأ وج
 ىإ لاملا ر هرضي الو مهتي اميف بلا لهأ هغئاَمَتَي ال ابش تلد ةوك
 .زئاج كلد دنف ؛هيلام

 ؤاج ؛وِلهَأ نم باهذلاو فتلا ذح يف راض "ليجألا نم ضاق امو
 علملا ُ ا الو 'هورانألا نم لَدنَجْلا عنمي ه نأ ؤ زو .5 د الو .هب غاقتنالا

  

 .ثالثلا عستلا نم خيجضثلاز ءةرخاؤزلا» :لضألا يف )١(

 .ثالثلا غلا نم حيجضفئلا «وغَتاَمتَي» :لضألا يف (٠٦٢

 يف اهئال ةازطأ لا يوطلا غغجو زاجلا ةيوطملا زنيلا :يوطلاو .يوطألا :ب يف )٢(
 ۔ نيقلا باتي :رقظني) .ءاوطألا ىلع هوغمَج كيذلف رلوغفت ىتغمي ليم ةص لضألا
 .(٥١/٨١)۔ بعلا ناسل ا(٧/٦٦٤)

 نش .يرفلا ىتنم بسنألا يه ثيح اللا خسللا نم ثبنمناو لضافلا لضألا يف )٤(
 لتل كا ب امل ةني ني رطف نا لجو رطف ز ناس .نالفو لشو لت

 )ب ١ بعلا اني 7 نيغلا ك ات وظن)
 ۔ زقلا اسل ((١/٨٧١)۔ نيقلا اك تفز ىلإ لجؤملا : :ليألا .لياجألا :ج ©ب يف )٥(

 ليبيق ابياك نوكي ال ذف هئآ زيغ .نيعم ميات ضوخلا ة 7 هب درضفعْلاو ( ٢ ١١٨١١)

 ذف نأ اهب ّضزأ .يأ رثألا نم ةزائألاو .ثالثلا غملا نم : عيجشتلاو قرابلا لا يف )٦١(

 هلا اهمو هاولع وك ال ذقو معألا اموذغت نوك
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 نيفورغم سانأل اكلم كيد نوكي نأ الي ضرألاب وض ال يد نال "ورملا
 نم جزخَي ثيحو ،حابملا ثيح هذخأ حابش نذنجلاو .ةنوغعنمي مهف ؛نَمَت هل
 ينقلا لام نم هذخأ زوجي الف ة مهاردلاب ىرتشي ثيح امأ .هب ىمزيو ضزألا

 نوكي ثيح ثيح كلو "هلذدنَجْلا يف ءاكرش شسائلا نأ ٍةَي ةياور يف كيذ نا الإ

 .الام راض ذ نمثلاي لوُمُحَمْلا نأل ؛ ؛غغاَبَو هلإ لمحي ثيح ال اخابم

 هئال ؛ةنالدي ؤأ هلهأ يأري الإ برش الو .حابم زيَغ ةيقش ةيقشلا يف اماو

 .حابم َوُه ثيَح َزاَج 7 "غات ع ة هَلَو تلم

 زدفي وهو اهرت نإَق ،اهُجارخإ هيلعف 5لُكأت ةباد هيآ لاع يف دَجَو نمو
 هكرت نإف ةضيلْخت هيلَعَف فلتي الام هيخأل دَجَو نمو .كيد يف نامضلا ِهيَلَعَ

 دق اذإ ةنم هَصْلَحُي ن هيَلَعَق هيف كلهي ءيش يف عقي اناسنإ ىأر نمو .نمض
 ىلع ؤأ كََئلا هيلع تفي قيرح يف عقو نمو .نمض ةرذقلا دغب هكرت نو

 ني ةئئاَغَو .ب لاومأب كلد نم داقنو "[ةئتاع] سانلا ىَلَعَ ؛هلام
 : لتل املاب دربي ناك نإو .تي ت نإ ةوئمَض ةرذقلا دغب هوكرت نإو ،َكلَذ

 زجي مل كيلَد ءاملا بحاص عَتَم نو ى .جلفلا نيم كيذ د ةواج ؛قيرَحْلاَو

 نق .تيد ِهئَلَعَق . يلظلا نم هذقني 7 ردقي وُهَو ،املشُش ملظت 3 5 نَمَو

 نامضلا هيلعف ؛ىّلاَعَت ةئلا رَمَأ امَك ،ىوفتلاَو زبلا ىلع اتيجش نكي مل لعفي مل

 .كيد نم حابي امو سفنألاو لاومألا ظفح يف اذهف .ةلام تيت ؤأ تيت نإ
 .لغأ هللاو

 غزخن يتلا ضزألا :رغملا ةرفملاب غوبت رغم بوت هب غبصي زمخأ نيلب ؛ةوْغَمْلا )١(
 )١٨١/٥((. ۔ برعلا ناسل (١/٢٦٣٤)۔ ةللا ةرهمج وظني) رغملا اهنم

 .ثفخب اميف ازنأ ةياوزلا هذهل ذجأ مل )٢(

 .ثالثلا عمشلا نم ناتخلا بلضألا ن نم ةطقاس )٣(

 .ءِةَطَقْللا يف اتي ال اقؤ» ةدايز :“ب يف )٤(



)١١١( 

 ةلاضلا يف باب

  

 ؛اهفلئ فاَحَي ثبخ زأشلاو مقا ازيح نم ملششي ةلاض ىأر نمو

 ىئح اهكرت نإذ ماهف ىلغ ؤيفي وهو غ اهو الَو هت اهظفح هلع
 ردقلا ةلاض يف هلغ يبنلا لؤقل هكي نمض ؛اهلظفج ىلع ؤيفي وهو عبض
 اهبر ىلإ غجزت ال ثيحب ةاشلا تتاك اذإف .ا؛بفذليل ؤأ يآل ؤأ ت يه»

 فرغ مل نإؤ ٢هيإ اما اهب ترغ نإ ءاذح ؛ ؛غعبَس اهلكأي وأ تلت نأ الإ

 اذإ هل اهنإ :ليق ذقو ءاهئز ةي ؤ اتوممت ىئح , يف دنع يهف اهب
 يف اع ناك نإف .هدي يف ةنامأ اهنأ ايلإ بحا نؤلا لوقلاو ،اهبَر رغي م
 يف ةلاضلا جو ذإق .عيازو اغ يذ نأل ؛فَلعلاب اهنب لكأ هلق ؛اهلع

 ىلإ عجرتل اهخرتيلف عبضأ اذإف ليل اهاوق اهبر ىإ غجزت ثيح ح ؤ لبلا

  

 باتك ايلام جرخأو ٥( :مقز )٢٤٢/١ ةطقلا بات :اكخألا باتيك يف غييؤلا ةججَرْخَأ )١(
 ١٤٤٤(. :مقر ب٦/٧٥) يألا ىتخ ناؤر اطوَعْا ةطقللا يف ءاَضَقْلا باب :ٍةَيِضْفَألا

 » :: :مقز )٬٨٣٦٧/٢ ةنس ذغ ةطقللا بحاص ذجوُي مل ا ثاب :ةطقللا باتك ثيِراخلاَو

 اي :ةطقللا باتك اةؤاذ وبأو ( , :مقز )١٣٤٦/٣. ةطقللا باب ِةَطَقْللا باتك علشُشَو

 ٍةّطفْللا باب :ماكخألا بان س٣/٥٥٦ يذيرتلاو ١٧٠٤( مقر )١٣٥/٢. ٍةَطقْللاب فيرغثلا

 باتِك !/٨٣٦\ هجام نباو .مح .بج نضح :لاقو ٢(( مقر )٥/٣ ٥ لسيإلا ةلاض

.مداقلا ثيدحلا يف ةعيَنَو (: :مقز )٨٣٦/٦٢. لبإلا ةلاض بات :ةطقللا
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 يئا مضزملا يف اهبر ىلع اهسح ذإو .سانلا نيب تزاعقش اذم نل ءاهب
 .هل زجي من اهبر اهيَلَع زف

 لاض امأو .رائلا قزخا"[اهئإق] هيإ عجرت ؤأ اهدجي ثيح نيؤملا ةلاض
 نئأتو املا ةرت نأ ؤيفت اهنأل اهت ضوغت الف ،لبإلا ةاضق نهق رقبلا

 اضيأ يهو نماض اَهَل َوَهَق ة اهَذَحَأ مو "عاجشلا نم اهسفن عف َعَنْمَتَو رجشلا

 اهذخأي الَو اهذخأ ةل زوجي ال لبإلا ةلاضو .اهذخأ هل زوُجَي الو رانلا قزخ

 دل ام» ؛لئاشلي لاق ةنأ لبإلا ةلاض يف هق يبنلا نع يوز ذقو الاض الإ

 ىتح رجشلا لكأتو املا هرت اَهغَد اهؤاقيسو اممؤاَذح اهعم اهغت !اهت
 نن زمغ نع يوز ذقو .ذأ نأ زوجت ال اه ىلعف "ءاهنَر اهدجت
 ةلاض ىلإ فرصني تيد .ها الإ ةلاضلا يوأت ال» :ناق هنأ هلط باطخل

 كيذب ثذرأ ذقو .ختئلا عيمج يف ةةوجؤم ثيل يدنج ني ةناضإ نينتقوفغملا نيت اه )١(

 .يتأت يا ثيدحلل ةراشإ يف ءاَهَكْنَمَتيل اهذَحأ نإ رائلا ىنإ يو يأ :ىتغملا حيصضؤت
 يف لبإلا تتيئ اهال .ةنغ ةيمب وأ نارفغلا نم ةبيرق اهدجي ذأ نيت ,قيرفثلا نم ذب ال )٢(

 ةريخألا يف يفارقلا كيد ركد امك . يتقلا ةلاض يام مامإلا اهدع ذقو .اهيفن نع عافذلا

 ال ناك ذإو ةاشلا ةلزنمب يهف اهيلع ثفاي عضؤتي ثناك نإ» :لاق ذقَف ريقلا ني را اشأ

 بوُجؤ يف ناجس قراشلا فؤخ ذئع رقبلاو نبإلاق ؛هريمتلا ةلزنمب يهف اهيَلَع فاخ

 )٩٩/٩(٨ ةزيخذلا :زظني) .رثن لبإلا إَف عابلا رأ عوجلا نم فزخلا ذنع امأ .طاقبلإلا

 )٢٥٥/٧((. زاكذتشالا

 لالب ليق 6يوازلا رياخ نبا وه ليق قباشلا ثيدحلا يف لتاشلل ينائلا لاؤشلا اذه )٣٢(

 جيرخت يف زيبخلا ضيخلثلا) .ةبفغ ذلاو ئييهجلا ذيَسؤ ليقو كلاق ذلاو ريمع ليقو
 .(٣/٢٦٧١)۔ ريبكلا يفاؤلا ثيداحأ

 غم ثنك :لاق ريرج ن رذنملا نع هطقللا باتك يف دؤاد وبأ هَجَرْخَأ .عوفرم ثيدحلا اذه )٤(
 :لاق ! ؟هذه ام ؛زيرج هل لاقف ءاهنم ثيل ةرق اهيفو ؤرقبلاب يجازلا ةاجف ؤجيزاوبلاب ريرج

 اڵ» :لون هلت هللا لوسر ثغيس ذقف اوجرخأ ؛زيرمج لاقف ؟يه نميل يرذت ل رلا ثقجَل
 ۔ )٣٦٠/٤ دمخأ هجرخأو .ئنابنألا ةحخض ١٧٢٦٢(0 :مقر )٧٠/٢ .ءاض إالإ ةلاضلا اًضلا يوأت



 ةثاصلا يِ باب ()

 كر

 ةلاض يف كي .'"هراَتلا قزَع زنيؤُلا ةلاض» :هلين لوشزلا زق ،لبإلا
 .اهتاض لصت ثيخ ينفلا ٍةلاَضَو رَقبْلاَو و ليإلا

 اهضبق نم نخم ؛اهئحاض اقيتإ لصت ال ثيخ رقلا ةلاض اش و

 قيفوتلا هب هبو و ملعأ ةن هنلا .اَهئلاَط اهَدِجَي ىتح 7

  

 ةاشضلا هيف نأل .يمض ُهذانشإ : :طوؤتزألا بيعش ,يلغت يف ءاجو ١٩٠٧( . :مقز

 :: هجرخأو .نابح يبأ ريغ هنع رزب مل ٤ هنوفرعي ال : .ينيرملا ن ن ئلع لاق ،رذئمْلا

 نَع هلك ١٦٤٢٨) : :مقزا )٩٠/٦ ذخ هل زوجي اه بات :ةطقللا باي .ىربكلا نَتثشلا

 :لاقف اهركنأ ة ةرق ىأرف رقبلا تخازف داؤشلاب جيزازبلاب يبأ م ث :لاق ريرج نب رذنملا

 ثغمس لاق مت ثزاؤت ىئح ثذرطف اهب رتاف ربلاب ثقَل ةرقب اولاق ؟أرقيْلا هذه ا

 نع ة ةلقلا باب يف ىزخأ نازر عيبؤلل .هلاَض لإ ةلاضلا يوأت اله : :لوقت ظ هللا لوشَر

 ؛ِراَلا ق قزخ نيؤملا 7 :لاقو أاض الإ ةلاضلا يوؤيي ال :لاق ةت يبنلا ن سابع نبا

 ٦١٤. :مقز )٢٤١

 نأشلا اذه يف ده زمغ ىلع افوفؤق انيد{ح ثح اميف ذجأ متف هنت فنصملا ثيدح اش

 عرشلا بان هفنص يف ةبيش يبآ رثا ةجَرْخَأ امك ورغ نب هللادبع نع كتوئؤملا انق

 نأ ورمع نب هللاردبغ نغ ( : :مقر )٤١٤/٤ اهب عنصي ام ةلغلا يف باب :ةيضفلاو

 هب نمزيل لجزلا هب ىزهأف :لاق ءاض الإ ةلاضلا يوأت ال :لاقف 6ازانيد تطقتلا :ناق الجر

 .هب قذضصتف الإق 6بإ هذزق ةبحاص ءاج نإف .فزع :لاق ب غتضأ امف :ناق .لعفت ال :اق

 : :مقز )٢٤١/١ ميبؤلا ذنشش ةطقللا بات ماكخألا بات غيبزلا هجرخأ

 . ينابلألاو رياش ۔ يذمرتلا ننس ،امِناَق بزشلا نغ يهنلا بات :ةبرشألا بات يف يذمرتلا

 :ةطقلا بات هجام ا هجرخأ ظفللا اهب ؛ملشنلا لاض» ظفلب ١٨٨١( :مقر )٣٠٠/٤

 باتك ،نابح نئاَو ٢٥٠٢(. :مقر )٨٣٦/٢ هجاق نئا نئت رنقلاق و رقبلاو لبإلا ةلاض با

 هذاتشإ :طوؤنزألا هققح ناق ٤٨٨٨( :مقز ١١/٩٤٢)۔ ث ۔ نابح ننا حيجص ةطقللا

 :اضيأ هجرخأو ١١٨٥٣(. مقر ء٦/١٩١) يقنلا ةرخأ .يراخبلا طزش ىلع حيجض

 ۔(٧٤٥١ مقز )٠١٥٢/٢ طتؤألا يف قينازبطلاو ٥٧٩٠(( مقز )٤١٤/٣. ىربكلا يف ىئاسنلا



)١١٢( 

 بضّقناَو يدعتلا يف باب

  

 اهلَمعَتشا نإف .تيل نماض هئإَق ؛اهَذَحأَف هريغ ةباد ىلع ىدعت نمو

 ىغزقلا نم اهَذَحَأَف ىنعت نإو .'"[اهلامغَيشا اري هيَلَعَو] نامضلا هيَلَعَق

 فلت نإ "اهبرل اظفح وم سي ىعزملا نأل ءاه نماض هنإف ؛اهلمغَتشا
 ,لاح نلك ىف ِهيَلَعَق اهبضغ نإؤ] .اهلامغتشا اري ِهيَلَعَق اهلمعتسا نإو نمض

 ذقو اهبصغ نق ءاهُذَر ولاح لك يف ِهنَلَعَف اَهبَصع نإو .هل عيش الو اَهُدَر

 :يش الَو اهدر هيلعف ثةاَر نو ءاهَصَع ؤي اهتميق لضفأ اهري هيَلَعَف تصقن

 موي اهتميق لضفأ اهري هيَلَعَف ثضصقت ؤأ ثدار ذَّقَو تفلت نو ،"ا[هيلَع

 ثتجَجَتاَتت امو يهف ؛تججَتاَتَتَو ثداَزَو ةباد بصغ نو .اَهَفَلثتأ مؤي ؤأ اَهبَصَع

 هنَلَعَو كلذ ةميق هنَلَع ناك ائيش ةججيْنألا نم غاب نو ؤةنم ةبوصغملا اهبرل

 زأ هلكأ ؤأ عاب ادإ هتميق لضفأ هيلع َناَك كيد تّلهَتشا نإ .اهدالوأو اهُذَر
 تقيثأ مث ةجينأ ةئاذلا تجتن نإو .كيد يف قرع الو هل ءاتع الو قلأ 2. .,:

 .ثالئلا خسثلا نم نامكإلاو لضألا ني طياس نيتفوفغملا نيت اع )١(
 «اهنزي اهظفح وُه سيل ىعزملا نأل ج يفق .اهئزل ظفح ىغزملا نال» :لضألا يف )٢(

 .ب :نم يجلا
.ثالئلا خسثلا نم نامكإلاو "لضألا نم طقات نێتفوفغملا نيب اع )٢(



 1 بضتئا يقسلا يف اب ()
 ......ي

 يف ةمض مهشغتو] ةجبنآلا يف هيلع نامض ال :اولاقف ؛هتؤمب ُهَجينَألا

 .ةليذ نم يبفت يفو "ةيأل
 اهبص ذئ اهيلامغجشا ُازيك هلعف .المح اهيلع لممَحَو ةباد بصع نو

 نإؤ .هيامغيسا اركو ُُذز هلع هلمعتسا هبص اذبَع اك نق .اهدَي نأ ىإ
 نو .همادختسا رجأ همزل ةمدْخَتشا نإؤ .اهَُر ِهِئَلَعَق ةلغ هنم ْلَعَتشا َناَك

 ةميلا يف ةاز نإف اائإ هيبح نم هنم صقنأ ام هذزَي نآ دغب هلَعَف هدنع ضقت
 هيع اهئطوف ةيراج تئاك إ ."املاطل قرع الو هبف بِاتلِل ءيش الف
 يزا اهالؤميل ثدل ام رو اهدر ِهنلَعَق ادالؤأ ثدَلَو نو ،اَهُدَرَو اهرْفَع
 هنإف ؛'"اهئر ءاجف اذالؤأ هل ثذلوف يرتشفلا اهقلطف اهعاب نو ،ةنم تبصع

 غجزنؤ] كارديبغ ةميق] اهنم هدالوأ ةميق يرتشملا نم ذخأيو امأ

 ةميق ني ةنم دأ امو اهيمت ني ُاطغأ امب بصاغلا مياتلا ىلع يرفلا
 .كيلَد خض اذإ هلك اذَهَو ء[هيالؤ

 قرع الَو ضزألا بري غززلاف ؛عززلا اهيف عٍزَرَق اضزأ بصع نو
 ؛'االيِسَق سرغ ناك نو رذب لم لق ؛ُهَرَذَب َناَك نإو &َءاَتَع الو بياْلل

 ةميق هلو إهَل اع الو ,قرع نم بياغ ءيش الو ضرألا برل لُخَتلاق

 ن .همزص عقب رمأ ضزألا تَر ءاش نق .كيذ َرْيَغ ل َلَسَق موت '١همزرص

 .ثالثلا خلا نم لامكإلاؤ ؛لضألا ني طقاس نيتقوُقغَمْلا نيب اه )١(

 .ج 6ب :ني ةطقاس ملاظل» )٢(

 .ب :نم عيجشتلاو ءاهب ءاَج ؤأ» لصألا يف )٣(

 .ب :نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )٤(

 .ثالثلا خسثلا نم لامكإلا ؛لضألا ن طتات نيتقوغملا نيب اع )٥(
 .ثالثلا خشلا نم يجشلا ؛خيالا نم أطخ زهو "ليبق هَلف» :لضألا يف )٦١(

 = :ةنيع نبا لاق "رض نآل هيفنت ,لخنلا ىلغ مارّصلا لطي ذَقَ لخنلا نم مر اق ةمارلا )٧(



 يويسبلا رصتخم ٤٤

٦ 

 نإ .يلد يف هل ح الو ضزألا بل يهقف ؛ةْلع لخلا نيم م لغتشا ن ناك

 بصغ ذإو .ضزألي عززلاو املا نامض هيَلَعَف ةضزأ هب ىقس ءام بصع

 ؤ هل غززلاق ؛ُهَرَدَبَق ابَح َقرَس نو ءضزألي ةعارزلاو هئَمَت ِهَلَعَف ادام

 7 برل الَو هل سي عزلا نإ :اه يف ف ليف ذَقَو .هلم ؤأ بحلا ةميق

 :بحاصل لخنلاَق هضزأ يف ةَسَرَعَق اهزص َقرَس و .ءارقفلل يساق عزز يذو
 راَِخْلا رزنلا برلو ربصاعي قرع الَو نيعلا مياق هنأل شهني عولفملا مزلا

 الت كحلا يف ةتميِق قتشت ةميق نم ًَعَأ اش نق ،ةمزص علق ءاش نإ
 بصغ نإو نم ةعلقملا لخنلا ء بحاصل َعْتلاَف ث ترم متأ نإَق بلوضأ الب

 نم هيف بِصاَعْلِل عيش الو .،اهئَرَمَتَو اهبحاصي َرُذلاف ؛هضزآ يف اهَسَرَغَق ةَرُ

 نإو .ةلثم َناَك امو طقلاو مزَكْلا اََكَو 6نێَعْلا ةناقت اهنل قزَع الو ٍءاَتَع

 ضرألا بزيل يد نإف راجشأو مزك ني اسزغ اهيف سرغو از بصع س
 يف ةدايز الو هل انع الَو ،لججزلا فزأ يف كلذ َلَسَق مؤي ورَجَش ةميق هل

 .كيذ َلَعَق ؛'"ااهنم تت ام ْمَلقا :هل لاق ضرألا ك بر ءاش نإو ڵضزألا

 نإف ؛'قةبوضغملا ضرألا نم نيطلا اينب اهيف ىتبَو اضزأ بصع نق
 ناك ن اهيف بالل َءاَتَع الو ؤضزألا برل انيلا نم اهيف اَمَو 0٤ رض ضزألا

 لقا :هل لاق ضزألا بحاَص ءاش نإ ةضزألا باص رغ ضزأ نم ريطلا

 انب عي نيط ةميِق هاطغأ ءاش نو ،اتيلا نمم ل ام

 اذه نم نويثنامُعْلاو )٢٣٤/١١(6 ۔ برعلا ناتي) .ةقيفخ لخنلا نم ةقط يه ةمزصلا =
 .ةمزص :ةليفلا نومسي قاقتشالا

 .هرذبلا» (ج) ةَخشتلا اهيلغ تنبو ةمش يف نكلو .ءضزألا برل الو» :ج ؤب يف )١(
 .ثالثلا خنسلا نم ثبْغلاو ءاهيف» لضألا يف )٢(
 .ج 6ب :نم ةطقاس «ةبوضفملا )٢(

 .ب :نم تبثملا «نيطلا» :لضألا يف )٤(



 ه ر بشخلاو يدقثلا يف باب ()

 ءائَع الو مرغ ام هلو كحلا مؤي زأ هَعضَو مؤي هنيعب راذلا يف تبث ذق يذلا ّ ٍ . له؟ .. ه ه۔۔.۔ ۔.۔ ...۔ . .۔ .؟

 تي ءاهيف هل ام جارخإي رمأ راذلا بحاص ءاش نق "َقَرَع الو راذلا ىف هل

 لضفأ ةبقحلا بحاصل ذإ :ليق ذقف را يف اهلعجف ةبَمَع قرس نق .هيإ
 ٤ . ؟ ِ .۔١۔ . ۔١۔. ؟) 1 7٤ هد ث ,_ ۔
 هريَع ضزأ يف ارني رفح نإو كاهَميف ي اهيف رايخلا هل نأ بحأو ،اهتَميِق

 .قرع الو كلد ىف هل عاتَع الو ضرألا بحاصي قبلا

 ىلاحب ذجشملا كرتي :ليق ذَقَف ؛اذجشم اهيف ىتبَو اضزأ بصع نو
 . ٠.٤ ه 2 ؟ : ۔إ ۔ ٠ . . ؟ ُ 7 «

 برلو ،هيف ىلصي نأ زوجي ال كيذ نإ :ليق ذقو ،اهبرل ضزألا ةميق ِهيَلَعَو

 .اهب عبتنيو ةضزأ ذخأي نأ ضرزألا
 / »٠ ..َأإ 11 2 ١۔ . ۔-إ ۔ذ۔ ۔ , ۔. ه ؟

 هيلَعَو يلاحب رشي ربقلا كلذ نإف ؛اربق اهيف لَعَجَو اضزأ بصع و
 . ه. ٤ . ؟ ٠ ۔إ ۔ ٠ . ...؟ . ؟ 2 . . .؟ .

 عرزي نأ ضزألا بجاضل نإ :َليِت دق ؛عضؤقملا كلذ ةَميِق ضزألا برل

 هل زجي مل ربقلا نم تيملا جرخأ نإو لذ يف رَرَض الو اهي عيَتنَيَو ةضزأ
 .ملعأ ةناو .0"٨[كيَد َلَعفَي نأ]

 .قراشلي يش الو لزغلا بحاصل بولاف اوت ُهَلِمَعق الزَغ قرس ذو
 َ ؟٨} ا۔٠۔إ ٦آ۔ ؛۔ !عأ ه ث ه ۔ : ء۔ي ؟ 1.۔۔۔ے 2 1ِ: -- 4٨

 ةقوزشملا اهبرل الو ،اهلكأ هل زوجي الف {ةتيم يهف اهحبذَق ةاش قرس ذإ
 ٨ا2ً[ " آ ٨. 4 . .ذ٤ 2 1 ۔[ً ؟ب۔ إ۔۔۔[ (؟)۔ه۔ إ۔ے۔\ ح ا۔ .إ ,.[ ۔ 2
 هتلعف ثٹلمخ نيج هرمن ةل عطق نإو .اهحبذ "مؤي اهتَميِق اهبرل ِهئلَعَو نم

 .ةعطق مؤي هميق هيلعف ؛ةَّلَكأَف اغزَر قرس نو ،اهتمميِق لضفأ

 تبابقأ علق نت .اهتميق لضفأ هيَلَعَق ؛'اهبذَج لكأَق الْخَن قرس و

 ۔هيضزأ ةميق» :ثالثلا خصلا يف )١(

 .ب :نم ثبلاو هُهَلَعَت نإ تيَذ» لضألا يف )٢(

 ۔نيح» ب :ييف (٣)

 اهنع طقت ةلخلا سأز يف نوكن ةمخشلا نهو ةبذَج دحاولا لخنلا زامج :بَذَجلا )٤(

 )٩٦/٦(. نيعلا باتِي) .لكؤت
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٦٢ 

 ا نم . .دَحْلاَو اهَتَميِق هنَلَعَق ؛هريقل ةميهب كت نَم رمو .ةميِقْلا ِهيَلَعَق ؛لخنلا

 ؤ ؤأ ةدبَع رمأ ؤأ اناطلس رمآلا ناك نإو ؤةبوئلاو ةيذلا هيَلَعَف ؛لججَر لتقي

 :اغ داعأ نَمَو .ملاظ وه ؛َكيلَذ يف راط ي لغفي يضر نَمَو کوَقْلا 4 هيلعف

 - ةبصقلاو ةملظلا نبتَتَجيلَو ككيرش هف ؛ملظب رمأ نمو .نماض
 ة ه .راث ىإ مهملظي يضر ؤأ مُهَرزاَو ؤ مُهَرزَ ؤأ هناعأ نمو ةَمَلْظلا

 داتلا مُكَسَسَتمأوئكَظ يلا ل ارنكتت الو » :ىناعت لاقو .نيملاظلا بجي

 نإ تي لد زبَدَنق ١١١[. :دره] "4 تور : وص ال مث ق اهييقأ ن نم ه هلا نو نم مكت

 .""هللا اش
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 تو اات هيطب يف لكأي امْئَِق ؛املظ ىقاتيلا لاوشأ لكأ نمو

 هيلضُيَو ةللا هيزْخُي امارَح نكأ ذقَق ؛لطابلاب سائلا لاومأ لكأ نَمَو زي

 يِضَر أ هلاومأ لكأ ؤ .مهلزانم مَدَه ؤ .سانلا لاوشأ ذخأ نمو .رائل

 يلَعَو ملاظ وهف ؛تمَعت ؤأ ليوأت يف قح ريي مهءامد كمس ؤأ ا
 لل ف غيلطش هئأ يأرو هجو نم ل لاوشألا ةل ثْلَح نؤأت نم سيلو ،ُناَمَضلا

 نامضلا هيلع طقست ةئإ :ليقو "هأطخ زظني مت انو ةناع لغفيل ،كلَد يف
 . هآ . ۔. ۔
 .ںوزخا هنمصو

 )١( تورمش الث :آييئآ نم هلأ رش نت مك امو » :اهشامَتَو 4.

 ؛اجئالا نم ملشفني زيذخت نيملاظلا رذلا ةنقاعب ريكذئليل هنل فلؤملا ني ةلؤاخش هذه )٢(

 .وذَه الإ ةبساتش اهل سيلف الت .ملظملا راتقلا اذه يف

 ةكزغم يف ههج ةللا عو ۔ يلع مامإلا ىلع اةؤؤ ةتياع جوؤخ ىنإ انه فلؤملا زيشي )٣٢(
 .اهنم الؤأت كيد ناك ثيح 6,لمَجْلا



 )١١٦( بشخلاو يدنلا يف بات 1٧

 ْهنَلعَو ،نوئماَض قراشلا راحلا ':نالسلاو 'زازطلاو '"شيلتْخملاَو
 .نماض ملاظ وهف ؛اَهْيَلَع رصأف ة ةبح قرش نمف قراس ُلاَعْلاَو .اوج ام ةَميِق

 امل ائماضَو اًنئامخ ناك اريسي ائيش ؤَلَ 7 ليكلاو نزولا يف سَحَب ن

 .هلك كلد هللا مزح ذقَو ،َلَع

 الو 2 لاق ىَلَع يذملا الَو بالا الَو ,قراشلا ةحيبذ جت الو

 نم خب ام الو هللا رغي خي ام الو ءاهيَلَع هللا مشا ركذ مل ن نق ةحيبذ لحت

 الو ،اياَظ َناَك ذلا نم لكأ نمو .كلد ىّلَع هللا مشا ؤمكذُي عمش ؤ ،ُهافَق

 .اؤُه هللا تايآ اوذختت

 )١( ياخ زهف ةائإ ةلعو انل ةشيخ هتلع ةتامش ةزهُن يف ذخألا لخلا ؤغلاس٬

 .(١٦/٥٦)۔ بزعلا ناسل )١٩٦/١(. حاخضلا زاتْخش)

 ربقلا ناملا .ئشلاو عطقلا وهو رطلا نم ٬ويف ات لشي لجؤلا مك قشي يذلا وه :زاؤطلا

 ۔ )٤٩٨/٤(.

 لت ةلشأ ةثللسز زناف ةلتشاؤ لت ةلشت هلس بقفب يف ةجارغإق ءيشلا غازينا :لشلا (٣)

 نالف ينت يف لاقي قرت :يأ ؛الالشإ ليي لس ذقو ةيفلا ةقرشلا ليقو قرشلا ةلشلا

 ءقزت اذإ سأ لجؤلا لسو لشلا ىنإ وغذت ةلحلا :لاقيو ،لالشلا رقراشليل لاقيو ؤةلس

 )٢٣٨/١١(. برعلا ناسل

) -
 < 



  

 اباي ارج امهيا ه اوعطقا ةراَملأو راتتلاو » :ىاع لل ةللا لاق

 ةفرشلا ضغب ىَتَع امنو ٢٨(. .ةدتاملا] ميكح ع هلأو رأ َنَ س الكت

 عطق الَو و او رع ة يِف عطق ال» هنأب ثءاج يتلا ة ةياورلل ضغب نود

 غنؤ وهو ؤعْطقْلا هب بحي ام ززج نم قرس نم ىلع عطقلا امنإ ،رئاط يف
 نَجِم يف قراسلا دي عطق ةلي هللا لوسر نأ» :ثيداحألا نم ا;ج ام ىّلَع رانيد

 ضرق بج امْنإَق مهارق ةَعَب ةعبرأ انباحضأ دنع ؤُهَو . 'رائيد غعبؤ هنَميِقَو

١ 
٣
 

 نؤاق وبأو ٢١(( :مقر )٨٣١/٢ ؛غظطقنا هيف بحت ام باب :دودحلا باتك ،يلاَ هجرخأ )١(

 عطف باتك "يناتلاو ٤٣٨٨(0 مقر )0١٢٦/٤ قراشلا هيف عفن ام باب :دوذُحْلا باتك

 .يذمزنلاز ٠( مقر )٨٦/٨. هدي ثقليت قراثشلا ةقرس ت اذإ يذلا رذقلا بات :قرالا

 جات ناو ١٤٤٩(( مقر )٥٥٦٢/٤ يقراشلا ي غطفئ مك يف ءاج ام بات :دودحلا باتك

 ١٥٨٤٢(. مقر )٥٤٦٣/٣ دمحآ ٢٥٩٢(. مقر )٨٦٥/٢\ قراشلا دح بات :دودخلا باتك

 .ؤامُجْلا وه زنكلا
 خا ٢١( !مقر )٨٢١/٢ عطقلا هيف بجي ام بات :دودحلا باتك ثام هجرخأ )٢(

 اهبرل اوَعصناق ةفراو ثراتتلأَو » :ىناعت هللا لؤق باب :دوذلا باتك ]٩٧/١٦[[

 باتك ء(٣/٣١٣١) ملشش ٤١١ ٦(. :مقز )٢٤٩٣/٦ يِراَخُئلا يج ٣٨[٨ ؛ةذئامْلا]

 .دوذخلا باتك أةؤاد وبأو ٠( :مقر )١١٣/٥ ملم يج ت ةقرسلا دح بات :دودحلا

. عط باتك "ئئاَستلاو ا(٧٨٣٤ :مقر )٢٣٦/٤ ةؤاد يبأ نتش ُ ّ .ةقراشلا هيف غطفُ ام باب



 قراشلا ىف باب ()
 - - 77 ٤٤٩

 .هيف هزرخأ ذق يزلا ززجلا نم هجارخإو لاملا نؤاتت اهدحأ :لاصخي عطقلا ۔ .؟ .- ٨4. .. ؟¡ ۔ ٨}2¡.“.¡۔ ۔؟٢٦إ إه٨؛}۔١۔ ث ٤ . ؟ 1

 ٤٩١٢(٨ :مقز )٨!٧٧ يناتلا نتش هدي ثغليُ قراشلا هقرس اذإ يزلا رذقلا بات :قراشلا =
 رياش يذمرتلا نتش قراشلا دن غطفئ مك يف ءاج اه باب :دودحلا باتك "يذيرنلا

 عطف ةم هللا لوشز نأ زمغ نبا نع عبان قيرط نم هلك ١٤٤٦(٨ :مقر )٥٠/٤ ۔ ينابلألاو

 بانك ؛غيبزلا هجرخأ . .خيجض نسَح ثيدح :يذمرتلا لاقَر .مهارد ئاَلت هئَمَت نَجِم يف

 ٦١١٢(. :مقز ١/١٤٢)۔ عببزلا ذنشش ةلاضلا بات .ماكخألا

 راشأ اَمَك ةيضابإلا هنإ بق يذلا اهو .ماد ةبز نجلا ٌ ةميق عببزلا ةاور يف

 مارد ُ ةتفخ هتميق نأ ئ ئاتئلا ذع دروو ،عارَد ةئالك ةروهشَمْلا ياورلا . هنب ثلؤملا

 )٢٨٨/٧(٨ اهفعض ةئأ ال الإ .مارد رشع زا زايد هئميق ىرغصلا نتشلا يف ىهلا َدئعَو

 .هنلا لؤخب اقحال يتأت يتلا ةناؤزلبل رانيد عبؤ يف عطقلا نأ ءاملعلا نيب تالخ

 :امهدحأ :نێلؤق ىلع هد ؛باتسنلا فأ يف ءاهقفلا فلتا ريهازألا داغأ فالتخا ىلع ائب

 ُاَهَقُن امأ .قازملا اهقن لق .يالا .مهرێغَو يعفاشلاو ركيلاع زاجحلا ِ ءاَهَقُئ 7

 اغيِ اوقتاو .بهلا نم رانيد عئزؤ .ةضفلا نم مهارد ةئالَت يف عطقلا اوب زاجججْلا

 مؤقث :روهشملا يف كلام لاقف .ةضهنلاو بألا ادع امم ةقوزشمنا ءايشألا زياس هب موق

 عق ممازذ ةئالثلا تفلتخا اذإ» ۔ردشز ننال ثيدحلا ينغأ راتيد مئؤلاي ال ممازذلاي

 لاو .اًفضْنَو نيممخزي تفو يف راتيد غْبؤلا نوُكَت نأ لثم .بفزضصلا فالتخإل رائيد عئؤلا

 غطفن الف يمازذلي اضيأ لضألا وهو .رانيد عنؤلا وه ءايشألا يوقت يف لضألا :ئمفاشلا

 لك ذنع مازذلاز زينانذلاف :يلام اشأو .رايد عبر يواست نأ الإ مهارد ةئالُئلا يف هدنع

 ىنإ ضوزمتلا رعيرفت يف رظن هنأ ةثع نيئِادْفَلا ضغت ىزز ذو يفني ربتعم امهنم داو

 اك ذإو ؛رمازألاب ثتؤث مازلا بياغلا تاك نذإف ؛َلبلا تيد لغأ دوف يف ربياَقْلا

 موق راتيد غئؤلا نإ لوقي نم بهذملا يف نأ نظأو باتيد مئؤلاب تع ؤُف زينانذلا ْبيلاَعْلا

 كلاق لقب 5ةؤادَ ىيعاززألا 6رزن د ريأ لاق ميوقلا يف ف يمفاشلا لؤقبؤ .مهارد ةئالئلاي

 بجي يذلا باصنلا قازمأا :اَهَقُن امأو . .(مهازلاپ رميوفثلاب : :ينغأ) ذم َلاَق روشقلا

 ىنبا مهنم ةغامج لاق ذو .ةني لقأ يف بوت ال ممازق هرفع مهدنع زم هي ف عطقلا

 ؛ممازت ةعبزأ يف :ليق ذ .عازف ة ةتف نم لقأ يف ديلا عطت ال :ةمزبش نا ؤىلَِل يب

 ؛رائيد مبؤلا نيب ةياؤزلا ئيرفت وه فالخلا اتنتز ها «نيَمَهزِد يف : :نبل نامع لاقو

 ةياهن دهتجملا اذب رَظْن) .لاكشإلا لحت عبيزلا ةنێاؤر نف الإق ميهازئلا ةت ٍةَئاَلَتَو

 )٧٥٧/١((. ۔ دىصتفمْلا



 7 كن يويسبلا رصتخم ٤٥٠

 ةلضع مدع نإو مامإلا ىلإ غفزلاو راتيد غنز ؤمه هيف غّطفُ يذلا رادقملاو

 .عطق الَق لاصخلا هذَه

 إ :يوز ذقَو كيد ريغ ال فكلا غش ني اياحض دنع عطقلا

 ر :لاق ع عطقت نأ ةي هللا نوشر دار امَلَق ؤابؤت ةل قر قراس ىّلَع َقَر

 .')«هب نأ لبق َتَقَع اّلَم» :ةلت لاق ،يبؤئئ نم ريَح هدي :هللا لوشَر

 .مامإلا ىإ ناعفؤلا دغب وفع الو دي عطق

 يف عطق ال ؛مهننَب اميف شائلا ىقاعت اد ؛راَرقِإ ؤ ةتيب ةقرسلا حصو
 سلتخش ىلع الو قو ""راوط ىلع عطق الو .مامإلا ىلإ 77 غقزي م اذإ كيذ

 تبن نم قر نمم ىلع الو يقاتعلا نم ٌلَع نسم ىلع الو ,نيا ىلع الو
 ةميق نم لقأ قرس نم ىَلَع الَو أِةبْغَكْلا راتشأ نم قرس نم ىلع الو هيلاملا

 يرو لام نم دلاولا ىلَع الو اهجؤَز تيب نم ِةأزمْلا ىلع الو .رانيد عئؤ

 الو عتم الَو ،ننتيكاستُم الَو نذإي لَخَد نم ىلع الَو يديس ولام ني ردغلاو

 .بماغ
.٠ - 

 ةاش 4 هئم َذَخَأَو اتيب لَخَد نق .عطفُي مل ء هيف اَم ذخأ مث اتيب اتيب مل م نقمَو

 عاتملا انت نمو .اهحبذ نيح َكيلَد نمض هنأل .عطق :ت تێبلا ي اهَحَبَذَو

 مأو هرَطَي مَّلَو ربؤت نم ةش تق نت اشأو .هيلع عطق الف لغذَي متو

 دغب هتقرس نع قراشلي زواَجَتي لجزلا ::باب :قراشلا عطق باتك ،نتشلا يف ىلئن ثانا ةجرخ )١)

 ئش اهريغو تايلاو دودحلا بات "ييطفزاذلاو ٤٨٧٨( :مقر )٦٨/٨ مامإلا هب هب تأت نأ

 ۔(٧١٥٢ :مقر )٢٨٢/٨ ننطثزاذلا

 لجزلا مث شت يزلا وه :زاوطلاو .ثانتلا ختللا نم عيجضثلاز رازض» :لضألا يف )٢(

 هباصأ نيب مارلا قرشت يزلا وه :ثاََقْلاَو .قشلا طقلا وهو رطلا نم ييف ام لشو

 بزغلا اتي) ةَلتاَخشَو ةزهُن يف ذخألا وه :شلخلاو ءامهزد نالف فق :اقيق دنلا ذنع

 .(٦/٥٦۔٩/٠٩٢_ ٥٠٠٤



 ثك س رس قراشلا يف باب ()

 نعف ؛راذجلا رؤس ؤأ لخدف انيب بق نمو .اولاق ام ىلع عليف مارلا
 نمو .علطف هب زع هباقع نم لمجم تق نم .ع عبف ؛ززجلا ني م َلاَمْلا َذَحَأَق
 ىلع عطقلا نأ كلذ لاف . .عف مل لخلا غ نق .غّطفي مل الم رقع

 ةعبرأ هتميق ززج نم قرس ق .انف نيذلا مهو ضغت نود قازشسلا ضغت

 .معأ ل هللاو .عطق 7

 يف ه هنلَع نامض الو يلع بوتي ةللا نإف ؛ات مت علو قرس نمو
 مُت عطق مذو امكاح نكي ل نو .نامضلا هنَلَع :َليِقَو .هدي عطق دغت ات مكحلا

 هللاو .كلذ ةميِقَ تفلت ناك نإو .قرس ام در ةبونلا عم هيلع نإَق ةبوتلا دارأ

 ."نيميلا عطفئو) .ميدق رخأب رقأ ؤ ؤ ةقرشلاي قأ نمو .ملعا

 ةهج ديدحت نال ؛ثانئلا خشلا ة ةيقب نم ثبنفلاؤ «هئيم عيو قرس نق» : :لضألا يف )١)

 .ةرقفلا رخآ يف يتأت تؤَس عطقلا

 .حتلا ةيقب يف يه امنو .لألا يف ثتيت ةدايزلا هذه )٢(



(١١٤( 
 ثئاتبَخْلا مبيرخت يف باب .

 ۔. ۔ ٠

 ةنز متلا لوىشنز عابتا نم هَْلَع تح اهَو

  
7221 

 ا

  

 .دارعالا "ه متشلا تلا لولا تويتَي بلا » :هعباتي يف ىلاعت لاق
 مُهرُسأي» :َلاقَق .ىهنو :7 اميف ةي هللا لوش ثَر عابتا ىلع ثحق ١٥٧[.

 7 مَرَحمَو تنبّيطل و آ همهت يتو ركشلا نَع مهن مُهنَمَتَيَو فوَُمَسْلآي

 غيمَج وهو 7 نم هب رمأ اميف بجاو لوشزلا غابئاق .4 َتيََحْلآ
 قذّصلاو ،هب لؤَقْلاَو قحلاب للا لذعلا قَحْلا نم هب رمأ اميف هلل ةعاطلا

 :زه زكنُمْلاَو .ركنملا نع مهاهنو .قحلاب هَل لمَعْلاَو ألؤقْلا يف هللا ىلَع

 لمع ذقف ةَرفأ عيض ؤأ هيهن تگئزا ةللا ىصع نمق فللا ةيصغم غيمج
 مهل حابأ يذلا ناَلَحْلا :وهو , تايطلا مهل لجو .توؤغمْلا كرتو و ركنمْلاپ

 مهيلع مَرَحْيَو .لالحلا نم براقلا معاطملا نم هللا ُهَلَحَأ ام عبمجج نيم

 ارَحل بشو راحلا عيمج نم مهيَلَع ةلل هللا م معزَح ام خ عيمج .وهو تياَبَّْلا

 ةئئَمْلاَو ،املظ ىماتيلا لاوش لفأ "لطابلا سانلا لاوأ لقأ ماَرَحْلا ي لفأ

 .ه ۔ مص مهنيو فورمَسَلاي مهن هبشاي دينإلاو ٍةبرَرَلا ىف مُه دنع ابوكَم كتوذجي ىزا» :اهشاتَتَو )١(

 زا مُشَرَت مُهنَع عيو تيتَحلا هناع : يتيملا دهت ليمَر ركشنا نع
 ه كيتؤأ دَمَم لزنأ ئزتا ريشلا 7 ةورسَصتَو هرَْرََو .يب ارثماء تييماق غهنتع تاك ىلآ
.ه توينشتا



 اننا ةرت ميرحت ي كئابّحنا ميرغت يف بات )١١٤(

 رارلا لخأ للا اهمَوَح يبا وش ثيابَخْلا نم اذه لكف .ريزتخلا رخو ا

 امي مهتيب اهنوُفراعَي يتلا شي ثيابّحْلا نم ةللا مزَح ام لكأو « "مارَحْلا ه بزش

 نم بان يذ لك لفأ نم» :ةق هنع ىبنلا ىهن ذق امم يلك أ ع ىهنلا اج ذَق

 قيِكذْنلاب الإ زوجت ر ال يتلا م اوهلا ةّتيَمَو ؤ .'"هرْطلا نم م بلخم يِذَو .عابشلا

 كتيبخ مزح , رجت لكو .رفحلا بزشق احلا بزشو ساججنألا لأو
 ؛ثيب رفحلا بزشؤ ،تيبَع ةتيمْلاَو ثيبخ مدلاو ثيبخ طئاغلاو نبلاو
 شاجنأؤ . .شسجت ثيب;غ مرح زحُم يهنلا ه هيف ءاج يذلا ريشملا رَجْلا ذيبنو

 لقأو هن ،ثيبخ لعف انزلا ةف ُهَقراقُمَو ةئيبخ م مرَحُم شجَت مهُحِناَبَذَو ح كرشملا

 .ثيبخ سجن لكو اشن وهف ءارشش مشا هيلع عقو ام ُنُكَو .مزح رَحُم ابرلا
 :ىلاعت لاق .مرحم شيبغ لكو ثئابخلا نيم شحاوَقْلاَو .عرَحُش ثير لكو
 الت ىسلاو ننلات لاي نل امو انرا تيوق قر مرح امإ لف »
 ٣. زي ر ٢ :فارعالا] 4 َدوُسََعَت ال ام هللأ َلَع اولوقت هّمَت نأو اًطَلَس ۔و هيل ل ام ا متلا ارن

 . و نمو .وش ثؤابَشْلا م نيم ُهلُك اذهف تابَحْلا عوَح مَرَح ةللا ةزح ذَق اه كف

 ة ق ؛ ىّلَع نإلا .امزَحُم ينغت ائيبَخ الوق لاق ذ ؛تائتصخملا فذق نم شحاوقْلا

 نم اًئيِبَح بِكَرَو م ماَرَحْلا م مئإلا بي تير ذَقَق هللا يِصاقق ن نم ائيش تيكَر نم

 .ثالثلا خشلا نم ةلطاس .رازلا بزشق مارحلا رفأوه ١)
 ريضلا باتك مل شمو ٢٨٧( :مقر )١١٣/١ بارشلاو ماعطلا بذأ باب ،غيبؤلا هجرخأ )٢(

 ٦٠١ بطلا نم بلخم يذ لُكَو عاجشلا نم بان يذ لُك لفأ ميرخت ت باب : .عيابألاق

 ٢٨٠٥(٨ :مقز )٤١٨/٣ عابشلا لفأ نع ,يهنلا باب :دؤاة يبأ ننس دؤاد وآ ٥١٣٠(8 :مقر
 )٧٣/٤ بلخم يِزذؤ بات يذ لك ةيهارك يف َاَج ام اب :ةميطألا باتك .يذمرتلا

 )١٠٧٧/٦ عبشلا نم بات يذ لفأ باب :ديصلا باتك ءهَجام ناو ا(٨٧٤١ :مقر

 ننا حيجص زوجي ال انز هلكأ زوجي اه اب :ةميطألا باتك 5نابح باو .( ٣٤ :مقر

 ٢٢٢٠(. مقز )٢٥٦/٥ دمحأو ٥٢٨٠( :مقر )٨٥/١٦ ث ۔ نابح

 .مزحملا :ج ثب يف )٣(



 77 3 يويعبلا رصتخم : ٥

 برش ذقق رمَحْلا برش نمق _[هَّخْلا انهاه نإلا ليق ذقو يلؤقلا] لغينا

 ذيب نم هللف لوشزلا ةنع ىهت ام برش نق كلَذَكَو ،ائييبخ بيو امرحم
 زه ؛"ةئع ىقت ةمزح ةلاق لوشزلا نل اميبغ بيز ذقف ركشفلاو زجلا
 براتمْلاَو معاطملا نم تابحلا عؤخ هئأل .ةلي هللا لوسر ةمزح ثيح ثيبخ

 امو ةنم رهظ ام ةت لوشؤلا ةمرَحَو انرلا هللا م مرَحَو .َقَحْلا ريغب ه هلك لوقلاو

 لغفَو ممارَح لك يبلاق 6 .ح رعب يغبلا ز .ثيابحلا نم هلك كلذف نطب
 فذقي لوشزلاو ىتاعَت هنلا ةمزح ذق ثيبخ ومهَو ةزشلا مزَحَو ؛مزَحُم ثيبخلا
 ةّ% لوشزلا نألل ثئابخلا نم وهو ،ىلاعَت هللا ةمَرَح ذَق رع رعب نؤَقَنلاَو

 مزح كيلَد ُكَق ،َمِراَحَمْلا '"[هباتيك ي] ىلاعت ةللا عزَحو تياّحْلا ! عو ح

 كلد لك ،روزلا لؤق نم ِهيَلَع دْمَعَتُمْلا بذَكْلاَو ذفلا روزلا لؤَقَو .ثيبخ

 لك بنتجي نأ ناسنالا ىّلَعَق كيب ساججنألا ةب راَقُمَو }ةمرَحُمْلا ثئابَحْلا نم

 و ماتيا 5 عفش وأ رظن ؤ .سخ وأ لؤق ؤأ بزش ؤ لقأ يف ةللا عرَح ام

 اذإ] ةي ةلوشرَو ةللا اهمؤَح يتلا وش ثئابخلا عيمج نم ةراهطلا هَِلَعَو .سشخحت

 .[اهبراق

 ز كةذَع ؤأ الؤب وأ ةبلطز ةتيم ؤأ كرشم ةبوط ؤأ اعت سم نت لكو

 .ب :ني لامكإلا لضألا نم ةطقاس )١(

 ريقئلاو متنا ءابلاو تزمْلا يف ذابينالا نع يهلا بات :ةبرشألا باتك يف للش جرغآ ()
 خ :لاقف ازَجْلا ذيبن نع رمع نا ثلأس :اق ريبج نب ديمس نع ٥٣٠٢( :مقز )٩٥/٦

 امؤ ؛َلاَق !رمع نبا لوقي اه غمشت الآ :تلقف سابع نا ثيئأق .زَجْلا ذيبن هت هللا لور

 ةق هللا لوسز مزح رمع ننا قدص :لاقف .زَجْلا ذيبن هلق هللا نوش رح : :لاق :ث ؟لوفن

 .دؤاد وبأ هجرخأو .ِرَدَمْلا نم نضي ءيش رك : :لاق ؟رَجْلا ذيبن ءش ه يأو تمق .رَجْلا ذيبن

 ٣٦٩٢(. :مقر )٣٨٠/٣ ا باب :ةبرشألا ثاَِك

 .ثالثلا عسشلا نم امنإو لضألا ني ةطقاس )٣(

 .ب :نم ثبنملاق .طوطْخَمْلا يف ؤ ةَحِضاَو يغ ةمِلَك )٤)



 )١١٤( ناحلا ميرخت يف بات 0٥
 ف ا _ _ رت

 يأ نم مذ نم جرخ اعم امد زأ لزب مشا اهيع غقي امم ؤب هل نم نك نوت
 ريدلا نم جيز ام أ .تاوذلا نم ؤأ رذلا رلوأ 5 دسجلا نم جراخمْلا

 نال .بجاو كيذ عيمج نم زيوطلاو .راوطا ني '»نيجب نِيَجَْقْلا نم لبقلاو

 ةنم رهطتلاو هلسغ ث بجت ذَق ثيبخ تي

 ريهطت ىلع رذف ةئزاهط رذ ذق ام الإ كيد هاقال ام أ زوُجَي الو

 اهيف مق عقي يلا ةع ةعئاملا ءايشألا نم هلش ىلع ردقي ال امم هيف َعَقَو اَمَو

 يف مقت متل .ليلقلا ءاملا يف ؤ نمشلا يف غقَي لؤبلا نغم اهشجتئَو
 ش زوجي ال هنأل يب عفتني ال شجت ر كلذ ك ؛نمشلاو لسعلاو نهذلا

 تاناجنلا نم ينازلا يف َعتَو امو تاساجنلا ص ذل ةلوشَرَو ةللا مزح امي
 يلصي الو هليف ىنع بزش الو لفأ هئرفي الو هفيظنتو ةزيهطَت بجي
 يئالو تاينلا باضأ امو ةينآلاو ضرألا باصأ امو .: نمئأَ الو .ستب

 يذلاو ةمزحملا ثئابخلاو ساجنألا ني ةزيهطت بجي ةساجنلا ني نادبألا
 انو .ةئنع نكن اذإ لسملا دغب الإ هب غيتني الو املاب يد لسع هيلع ىرأ
 ائيش ضرألا يف ةساجنلا عضزم ىلع لعجي نأ الإ رهطي ىح هيلع يلص
 ازيِصح عضوف يش هب قصل ال امم ةباي يهو امهْرسَيَو ةساجنلا يراوُي ام

 لسع كزذُي امم اجنلا نم ماعطلا باصأ ام .هب سسأت الف ؛ىلَصَ ابارت ؤ

 ًةَساَجنلا تاضأ امو .هب عفتني ملو لكؤي مل هلغ كرذُي ال امو .أو ليغ

 ةارأو لسغي ملو هلسغ ىلع زذفُ ناك امو ىمحلاو بايتلا لم ،ِايشلا نم
 ني ةلك امز ولب يرتيف لجن مأ يرتفملا تعب ىئ نبت م تن
 ذَقَف هلشمع ىلع رذف ال امي اهنب هنب رش ام اشأو ءاشجت ةغيبت اق ةةمطألا

 امأو .يرتشملا فرع ؤ همق ذخأ الو غنب الو ةلأ زوجي ال مزح

 .ديدحلا ةوضفملا نال نائلا خضلا نم ثبثغلاو .«جوزفلا» :لضألا يف )١(



 ةرت ك يويسبلارصتخم . غ

 ذخأف .يذ يرتشملا تفرعو غات نإف ،غعيبَي ؤ لكأي مث هلسغي هلسَع كرذُي ام

 مر ًا :لثم 5َل زِئاَجَف ؛ةئراَهَط كزذئ امم ناك اذإ عفتناو لكأو َلَسَغَو رذب

 ال كيذ ،شبليو لتخيق بوت :لثمو لكؤيو لتفيق همد نم لسغي
 ل ذإق هعيبت نأ زِئاَجَف اسجت ةلأ ناك ام امأو َيرتْشُمْلا فرعي نأ دغ همێبي

 فزهَطي ىئح "لكأي ةبرق ال نأ يرتشغنا ىلع يذو يرتشملا فزعي
 لضألا يف هنأل .يرفلا فرع مل نإو ؤةَعيِبَ نأ زاج ضنتلا :لثم تيو

 ناجو 5ةلِيْفَي ىنح ةّخْبْطَي نأ هل زجي زجي ملو اماعط راص هخبط اًذَق سسجت

 ناك ةعاب ةْلِسْغَي مل هل خباطلا ناك نإو ةليغي الو هَلُكأَي نأ هارتشا نمي

 كلكأ ُهلَسَع يرتشملا غيابلا تفزع نو .رخآ ةمعطأ نإ يكو ينَلَع نإلا

 ةَساَجنلا لوخذل لكؤي مل ؛َلىسُغ نكَي ملو و "[ءامنا] هَلَخَدَو قشنا دق َناَك امو

 نمتلا نهدلاو لَخْلاَو لييقلا ءاَمْلا نم سُجَتَت ام امأو .ةغنَب . هَلَو ،هيف

 7 ذدمَجُِي كلد م نم َناَك امو ثاَعولا :7 قاري تيلَذَق لتقلا عئاملا

 ؤ ام ىقلي ةنإف .دماج نمس يف غقت ةتيم :لثم ؤةساَجَن هيف تعقوف ادماج

 امو ةتملا ىقلت دماجلا لسعلا كيذَكَو ،كيلَد نَع لغ الب ىقب ام لَكؤيَو]

 .سجنلا ِءامْلاي نيجَْلا نم َناَك امو .كيد قيرأ اغئام َناَك نو '"![اَهَلؤَح

 ءاملاو نَلجَرلاي رفنلا نم نج امو .هب ب عفن نأ ىرأ الو ىقلي كيذ

 وج الو هلسَع كرذيي ال تيد نأل هب غني الَو ىقلي يد نإف ركَو سجنلا

 ش هئف ؛بَحْلاَو ةساجنلا هب ق يذلا رمتلا نم ناك ام .هعيب الو هلكأ

 ةساجنلا لخادم املا لحذَي ىتح ِءاَمْلا يي لعجي ؤ أ "[ثَحْلا] رغي

 .ج :نم حيجضتلاو «لُئأَ» :ب يف ٧«برشي الود .لضألا يف )١(

 .ب :نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(

 .ب :نم لامكإلا ؛لضألا نم طقاس نيتقوغملا نيب اه )٣٢(

 .ب :ني نامكلاو 6لضألا نم طقاس )٤(



 )١١٤( بابحلا ميرخت ي بات : 1٥٧

-_ 

 اَمَو القابْلا رخألا لئم ناك اَمَو .لتو ابص ِهَْلَع ؛ ءاملا ثض 2 ء د ؤُمَتلاَو

 ةَساَجْنلا لشغ تخ ؛امْلا يكي هنإف ؛هخبط َدنِع ةساجنلا هيف تق

 باصأو غبصلا يف ة ةيملا نم عقو امو .غات ؤأ لَكؤَو رياط امي خ
 ؛غنشلي :اري الو ائمَت كلذ يف دخأي الو هب غاقينالا زج : ةساجن ر
 زوجت ز ال تيد نإ هطي ب ُ ونلا ناَك نإو لعفب ن ه ِهيَلَع عزَحُش زحش عنص لذ نق

 ةئف ؛راصفملا يف زأ قز هو نازؤشلا نم سْجتَت اهو .ةلعف ةَلَعْفَي نآ نا غاجشلل
 كنم ءاملا جزْخيَو شجلا ج جوخ ىئَح نَمَدَقْلاَو نيلا وغنؤ ءات ِ اي لسف

 ذئؤ غبصلا نم املا يف ةنم عقَو امو ؤهب غبصي ءاملا هل َُعْجئَو :و ى

 سجن ام ام امأو .هب اقيئالاب رسأب ال كلذف جتنو ءام راصو غبصلا رغ
 ةنق ام لسغي هنإف ةساجنلا هيلإ ثلَضَوَ لصبلاو لقلا :لم 7 نم

 ال :ليقو .لكو ؛زهاظ لَسْغيَو "سجنلا نم هيلع عقو امو رجلا ءاملا نم
 ةَساجْنلاب برشت ث يتلا راجشألا نم َناَك امو . ءامب برشي ىئَح لكؤي

 شق ذإ ةساجنلا ةرمتلا سمي مل اق هلأ ئاَجَف ؛رمتلا ةساجنلا بيصت الو

 ىلإ لضو اذإ ناجنزابلا ءاثقلا لم اهرهاظ ليغ سجن ةرمتلا ني اني
 ىلإ بحأف ةساجنلا اهباصأ اذإ ضرلا انأو .نيأو لغ ةساجنلا "يلامحلا
 ذف سمشلاو يزلا اهنبرض اذإ :ليق ذقو 6يأر كيذ املاب ال رهطت ال نأ

 ؛ةساَجنلا نم اهغوزض اهروهظ باصأ ام باودلا كيلَذَكَو .مهدنع رهط

 نإ :اتباحضأ لاق ذو ءاملاب رهط يناوألاو .ءاملاب كيذ رهط نآ لإ حاف

 .مطزقلا :نازلا :ليقو .رقع :ي زؤتقش بوت :نوُلوُقَي ريمت ة ةغلب ؤُفْصُعْلا :نارؤشلا )١(
 .((٢/٣١٦١)۔ ةغللا يف طيجمْلا (١/٠٦٥١)۔ طيجملا شرشاقلا :وَظْئي)

 زه ةرَجْشلا رع 7 رهظ ام :ليقو لباح زجم ةق هيف رشلاو ؛ةرَجشلا رمت :لمحلا )٢(
 هعمج ةرجش ,سأز ىلغ ؤأ نطب يف ناكام لمحلا ليقو لمح هق نطب امو لمح

 )١٧٤/١١(. برقلا ناسل .لامخأ
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 اهبيصت نغئلا يذو .ءاملا ريع ؤهَطُت اهنأ ةساجنلا اهنع تبهذ اإ ضزألا

 ةاشلا قزهطت اهنأ ضزألا هيطو نم ةساجنلا بهذت ،اهب يشمي مت ةساجنلا

 ةئَو بارتلا يف هي ثب ادإ اهنأ اهجات نم مذلاو لتلا يف اهغزض عقي
 هط ذقَف ؛سبێؤ اهدلو 'ئَظَمَلَو ث ثبت اذو زهط ذقَف ؛كِلَد بهف هب

 تلكأ مث 7 تبرش ؤأ ةساَجَت 7 ادو ءاهَدَلَو '![ّظمَل] ادإ كيذَكَو

 .باولا يف اياحض نوم اَذَهَق .زهت اهنإف ؛لُكأت ام رذقب تباغ ؤأ تبرش ؤ
 نم سجت اهلك اهلؤبو ةراط اهلك مهدنع باونلا [اوز] نأ عم
 .ثابلا

 م

 .اهرؤشسَو سجن عابشلا زط .شجت هيخ خ نذآ ر ؤَحمْلا ريطلا زط

 رفحلاو جاجَجذلا زط .هيخ أ نكأ زوجي ال يذلا رطلا زؤش ث '!هرُكيَ

 زائُخْلاَو تايحلاو ياتلا يعافألا ؤ ؤؤشؤ 5هرؤشي سأب الَو جت ; خألا
 ٍباَرُعْلاَو رذجلا وغ رأقلا زغبو .تاليخا هيفو شن رأقلا زؤش ،شجت
 زائْخْلا ؤغبَو .ةكرَت ثحأ يزلاو ييف لتخم "[ةّثم] ناك امو '"[باقغلاو]

 الو شجت ة زبلا رم م ثءاَج اذإ عاضا ؤغب هْغَبَو .[هيف َلّتْخُم] عوئزيلاو بضلا
. 

 . ۔

 ؛لخألا ذ ذغت رقلا يف ىفف ىقبي ام ناتڵلاب ذخألا :ظملُئلاو ظفللاو .قؤذشلا :وُطَمَتلاَو ظُمَنّتلا )١(

 اتل) .سيت ىتح اهناسلب اهدلو ةاشلا قغَل ه دوضفمْلاو .يقؤذتلاَ فطلا غبتت نتن وه ليق

 ۔((٧/١٦٤) ۔ هبزقلا

 نم كيذ لَعَلَو «تضمَل» ج ؤب يفو «تضصقَل» لضألا يف ثذزو ةيناثلا ىلوألا تظمَل )٢(

 .ةاتنبنأ اه باوصلا ؛خاشألا اطع

 .ثالثلا حمسلا نم ثبثملاو لضألا ني ةطقاس )٣(

 .ةوك :ب يف )٤(
 .ب :نم خيجضئلاو مخقلا :لضألا يف )٥(

 .ج :نم تفلاو .فاقلا :ب يفو .لضألا ني طقاس )٦(

 .ثالثلا خسثلا نم ثبنغلاق لضألا نم طقاس )٧(



 ثك ب رس دئابخنا ميرخت يف تات ()

 جني ال اهل م م ال يلا م اوهلا ةيمو .ءاملا نم ثءاج اذإ اهلؤبب سأب

 شجنن ال اهنأ الإ ة ةَيَم يهو اهنك حأ الو عط الو ءام نم] هيف تو ام

 7 لقُجلاو ءاسحلاو برقعلا ىتلا :لثم ،‘٠ه[هيف تعقو اق
 شجنَي ر !هال ٣ شوشخلا نم اهل م م ال ناك اَمَو | "امغازضلاو] ""و '"رضزصلاو

 هو هيف تاق ام زتف مق هل امم ماهلا نم هيف تام ام كو .هيف تاق ام

 هتيم .مد اهلو لفن ز اهل يلا اهلك بذلا عبمج نم هئم ام شُجنَيَو شحت
 ناك ام لكو . .بذ ىنح ماَرَح هتتيَمَف "هملعل الإ لالح هلك كمسلاو دارَجْلا

 نإ كلذ يف رظناف اهمضو اذَه وخ ىلعف .ثێابّحلا ني نيه ة ساَجْنلا نم
 .ةللا عاش

 ةبوطؤب هوشم ه ش ؤ ةسجن ىزاَصئلاؤ دوهيلا نم ٤ باتكلا لغأ ه ةبوطرو

 ل ازيِثَك ءاقلا ناَك ا الإ ةوشججَت ً واملا تاتبوطؤلا نم هوُسَم امَو اةاوشج د

 .ثالئلا خضلا نم ثجملاؤ لضألا نم طياس نيتقوقغَمْلا نيب ام )١(

 :لبألا زازضو ؛عيبزلا مايأ يمن ضزألا تخت ةبنؤُد :زضزشسصلاؤ .صزصلا :ج ؤب يف )٢(

 .(٤/٠٥٤)۔ برعلا ناسل) .ذجذُجْلا

 ازشلاق .خارصلا :عيجشلاز ؛خازشلا :ج يفو حازضلا :ب يفو حالا :لصألا يف )٢(
 )٢٧٥/١(٨ حاحلا زات :زظني) .ةخز ءاخازرض حرصت حرص ناك ام ديدشلا ثؤضلا

 نم ةبنؤذ ىلغ رلاغف نزز ىلع ةقلابملا ةغيصب وِاَمعْلا هقلطيَو ۔(٣/٣٢) برعلا ناسي
 .ازيائ الإ فئوتت الو بلاع تزضب خيصتن رمشلا رجم قلغت .تارضحلا ةليصف

 اذكه اهال .ج :نم ثينملاؤ .سوشخلا :د يفؤ .سرخلا :ب يفو ,شوش :لضأللا يف )٤(
 ؤييي ىنغت ذجأ من ةللا بثك يف امانغت نع ثحب ب ذَقَلَو 6نيِئناَمُعْلا تافلؤم يف درت

 .تارضحلا اهب ةوصفملا لَعَلَو اهي

 .ج :نم حيجْضْتلا ءامَكه :ب يف لضألا يف )٥(

 )٦١( نيعلا باتك) .زكذلا افحلشلا لاقيو ءافخلا :ملعلا ۔)٤٢٦٢/٤(۔

 هئجَُو بهذملا زوهشت نتخلا وبأ اهيف تاغ يلا لئاسملا ني مهو ءاذه ييحت قبس )٧(

 .يتأي يذلا ثيدحلا
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 الإ .ةساجنلا هيلع بلغت ىئَح شُ;جني ل كبذك هيلع بلغ امال مي

 خألا نم هب اؤتأ امو .لَكْؤُئَو "هلفو اَهِيَلَع هللا منا اوزَكَد اذإ مهَحِف

 مل مل مهل ةلمع يلي اع الإ .شحت يدق ؛ أ

 ناك امو ياج ؤَغَف هوعاب نهدلا نم هوم اق يب ٣ ال تيَذَف ؛هوُسَمي
 ةنوطؤب هوش امم ةلش رذأ ام ،هيارشب سأب الف هوشي ملو اموُْسَم

 نم ييفت يفو ةساجنلا لشع لَسْفئَو باي مهَعنَص اوا ذقو "ليش
 هلأس الجر نأ ةلق يبنلا نَع يوز ذَقَو .اهل ضعت : ذأ بحأ ال مهتي .كيذ

 مهرود ىلإ جلا ُاَتُحَن انإو باتكلا رأ اهلهأ انضرأ نإ هللا لوشز اي :َلاقَق

 أ ، هريغ اودجت مَل اَذَق ،م ٠ مُثذَجَ ام اًهوُيَرَقَت ال» :ةلي هللا لوسر لاقف ؛ْمهتَتِنآَو

 غبضت نم دجؤ اًذو] .'"؛«اوعِفَتن وئيتنا مث ءاملاب اهوُلِغاَق ؛اَذُب اهنم اودجت مل :لاق

 ْبمْذَم وه .موت َاججنِ لؤقلا ىَلَع ينبم اهلشب زقلا بهذملا زوهشت اذه زيل )١(
 ۔(٧/١١٤) ىئَحفْلا) .باتكلا ةحيبذ لسغ نوطرتشي ال مهنكلو ءاضأ ةيرهاظلا

 باب :ريضلا حئابذلا باتك "يراخبلا هجرخأ :نولا .نيئيدخح نيب طلخ فلؤملا صن يف )٢(
 بالكلاب ديضلا بات :حيابذلاو ديصلا باك ملَسُمَو ٥١٧٠(6 :مقر )٢٠٩٠/٥ سؤقلا ديص
 يضلا باتك "يذمرتلا هجرخأ )0١٩٣/٤ ١٩٤( دمخأو ٥٠٩٢(. :مقز )٥٨/٦ ةملعملا

 حيجض نتخ;خ ثيدخ اذمه :ةنع لاقو ء(٤٦٤١ :مقر )٦٤/٤ بلكلا ديص نم لكؤي اه باب

 بات .يقهيبلاو ٢٢٠٧( :مقر )١٠٧٠/٢ بنقلا ديص باب :ديصلا باتك هجام نناؤ

 )٤٠٤/٨ هنعط ؤ اذيض ىقر نم بابو ءايض باضأ اذإ رذعملا ريغ با :حالا , ديضلا

 انإ هللا لوشز اي :ثلمق ةت هللا لوشز ثيتآ :اق ينلا ةبلغت يبأ نع ٤٠٠٨( :مقز

 يبلك ذييأؤ يبؤقب ذيِصصأ ؛ريض ضزأ ْمهتتنآ نم ئأت د باتكلا لغأ نم موق ضزأب
 تز اق اًمأ» :لاق ؟يد نم ال لجي يذلا اه ينزبخأق رذتهب نيل يذلا ييلَكب ؤ رقفلا

 اركأ الف مهيينآ ريَع مُفذَجَ نإف ؛مهيتنآ نم وأ باتكلا لفأ ني 7 ة ضزأب مكنأ
 تضأ امف ؛رديض ضزأب تنا تزكَذ اق امأو .اهيف اولك مث 2 اغوليضاف اودجت م ناق 6اهيف

 او .نك مث َيُث هللا مشا ر ركذاف مذعلا يذلمكب تبصأ امو .نك مث 5 هللا منا رذاق كسؤقب

 .«لُكَف هت َئاَكَذ تقزذأ ملعم شب ينلا يلمكب تبصأ



 | هاتخا يوخ يف تان )
 حل ن

 ةَجاَحْلا ىإ رارطضالا عم مهتتنآ لثي مُهُنْبَصَو ." [مهن رفت الف مهييبَص ريغ

 ةنرفت ت ريع دجؤ نإف هزياج هلع يف اوذهتَي نأ دغب

 )١ ٢٤١٤ ميال نيخيجشلا ىلع كرذتفلا ةزاهطلا باتك ٥ عوكلا هجرخأ :يناملاو =

 ٦٠٥( :مقز ٣! ٢٢/١)۔ ريبلا رمجففلا يف ف ىنازبطلاؤ 6ئبهألا ةقناوو ٥٠٣( :مقز

 بزلا يف باب :ريشلا باتك 6ئمراذلاو(٦ مقز )٢٣٠/١ ىقْنمْلا يف دوزاجلا نبا

 حيجض انسإ :دسا ميلس نيح هفْقَحُم ناق ٩( :. :مقر )٣٠٦/٦ نيكرشملا ةينآ يف

 :7 امك للا ثيدلا هيلع نقثغْلا نأل مم حيجض هلاق ام نيلو .هيلع قه ثيدحلا

 غنضت تنكف باتك لمأ ةئاغ ضزأب انإ :لاقف ذ يبلا نأش هئأ :يبشخلا ةبلغت ييأ نع

 ۔اوُخبْطا مث د ءاملاب اقوُلِياف اذب اهنم اوذجت م اذإف اذب اهنم مئذججَو اق اود :َلاَقَق ؟مهتتنآب

 ٢٨٢١(. :مقز )٥١/٨ نيكرففلا رود يف لفألا اب : .داهجلا باتك ،ه;جاَم نا هجرخأو

 هلا لوز اي لف ةثلأسف همق هللا لوز ثينآ :لاق ةملكو ةتقلؤ لاق ينَضُشْلا ةبلْغَت يبأ نَع

 لاف اذب اهنم ذجن ملف اهينإ اتجتخا زإ ثلث اهبف اوُحطَت ال ناق اهيف خبطت نيكرشملا زوذق

 .اولكو اوُحْمطا م ت ائسَح اًضخر اهوُضَح زاق

 .ءاملعلا فالخلا يف بتس ثيدحلا اذَه ظافلأ ثفاليخاو

 انزف الئ» هرخآ يفق ج يف اثأ .ب .ني نامكلاو ؛لضألا نم طناس ,نيتقرفغملا نيت نيب اه )١(

 ۔«ُهوبَرَقَت الف» ؛د يفو

 



  

  

 نيميلا كلمو جيوزتلا يف حاكنلا نم ةللا هلحأ ام لك وهف تابيطلا امأو
 ناك نإو ،دارَجْلاَو رخبلا ديص ،هَلكَأ لحأ يا ديصلاو ماعنلا ني حئابذلا
 امم ديصلا نم حراوجلا تكسأ امو .بيط لاَلَح كملا دارجلا ةتيَمَف اتيَم

 يهت هيف ئجي مل امو مادإلاو ةميلا نم هنلا لحأ امو أويَلَع هللا غشا ركذ

 رفحلا الإ بارش لك نم لالح اَهلُك برالا .تابيطلا نم كلد نُكَق

 .تاتيطلا نم يذ سيلف ريكشش رمَحش يبت لكو .زَجْلا ديبو تكلا
 تابيطلا نم حابملا كالملا نيم عززلاق هك اقلا نم ضزألا تتبثأ اه غيمجَو

 بضغ الو 7 نم نكي مل اه سجنلا رغ رهاطلا لالخلا 7 رمتلا نم

 .هريغ ولاه ىلع دعت الَو

.ء...َركَسي ؤ زَجْلا ذيبن لكو :د يفو ،هرُكَسْئَو زمَحْي» :ج يفو زنت ؤأ رمَحَت :ب يف )١(



 ) ( ١١٦

 فذقلا يف باب

  

 ينت رهوذيلق تبش ةمزأب نأي زل مث تصحملا و لأو » :ىلاعت ةللا لاق

 تفذق نم لكف .ا! .رودا ديقتلا مه ه كهؤأو انأ ة مف رثت الو ةدلج
 دحلا ِهئَلَعَف ۔ ةفعلا :زه انه اه ُناصخإلاو ۔ انزلاب اصخش ىقر ؤأ ةتصخش

 هلق - ىنع ييأت ذأ الإ نيملشفلا هفذق ةبوقع ةتْلَج نينامت دلجي
 الو ءاسنلا ةداهش زوجت الَو نلع اوذهش الوذغ الاجر :ادهش ةعبزأب ي

 كالوذغ الاجر ءادهش ةبأ ةنينب ب ىتأ نق ،َكلَ يف نايبصلا الَو ديبقلا

 / ن حلا ةنع ئرذ دجا راقم يفف كحلا ي سلجم يف ةعم 7

 . نيزلا نيب برضيو .ةَذْلَج زوفتل ُدَحْلا زا ةتزل هفذَق ىّلَع ءادهش ةمعبزأب تأي

 او هجغزق برضي الو نيلجر نيب دمي الو ء'هودشجج ىلع بزشضلا قوق
 و ه ء

 .ههُجَو

 هيلعف ةينازلا نبا ناز اي :لاق نإف .ذَحْلا هيقف ناز اي :لجرل لاق نَمَو

 .ب :نم خيجضئلاو ءاودهْشَي الَو» .لصأل ١ يف )١(

.ودس;ج لك :د .ج ،ب يف )٢(



 ر غ يويسبلا رصتخم 3

 زلف "هبحق اي هيأرهال لاق نمو .ةمأ هفذقل دحو لجزلا ء هفذق َح 6ناذَح

 هلع دح اق "هخ اي ,لجل نا لاق نق ثبدوُي نكلو فذقب سيل هنأل اذب

 مل "ثنخم اي :لاق نو .رلا لغت نوكي فذقلا ريغ متحي كيد نأل

 نإ .تاهْبُشلاي أرذُب دحلاو كنيل ء ءيشلا » فيطغت يف وُه تينْخَنلا نأل ؛دَحُي
. ٠ : 

 جرخ كيذ ه نم يييفت يفو لَحْلا ِهئَلَع 5 اًنياَحضأ د ًدْئمَق 6ْئِطوُل اي :ل اق

 .خيشلا لاغش :بحلاو .اق لاعش هذخأ لاقيو .لعص ا :ابخقو اباحُف بحف بحت )١(

 باحفْلا لضأ :رن دنر ربا لوقي .لاعشلا وهو ْباَحُقْلا ليإلا ضارأ نم بلكلا لامشو

 يف ثئاك اهنأل ةبخق ينبلل ليق :يرهزألا لاق .تيد م ةبقلا نأ تخأو .بفؤججْلا اق

 نم اهلضأز ةرجالا ةبْحَقْلا :هديس بي نا لاق ۔اهلاغعش مه اهباب اهبالط نذؤت ةيلهاجلا

 ۔ ضضخملا )١١٧/١(٠ ةلا ةرهمج :ؤظني) .هب شوت زت حئخنتت ؤأ عشت اهئأ اودارأ لاغشلا

 )٦١٦١/١(. ۔ برعلا ناسل (١/٧٧٤)۔هذيس نال

 .ٍةَلغَن ىلع ٍةَغبَد يف ريخ ال لاقيو ثتثقتَو تفرت اذإ هغابد يف ريدألا داتق :كيرخثلاب ُغتلا (٢)

 نفئلا .بسنلا دياق لْغَنَو لغت لجزو .غابذلا يف ةتف لغت هف اعت رسكلاب ميدألا ف
 )٦٧٠/١١(. ۔ بزعلا ثاسل) .لغت ىقئألاو ةينلا دن

 .رشنتو ىت :تنّخناو تئَّختَو ثيح هق اخ نججلؤلا تيخؤ وشا يملا :ثاتخنالا )٣(

 هييلل كلذ ني ثئَحفلاو .تطغتف ةئفطغ يأ تحتف :يشلا ثثثخ ءةتيَح ىقنألا
 )١٤٥/٢(. ۔ بَرَعْلا ناسل) .ثئُحْلا مشإلاق ،ثاتخنالا وهو ءهرشَكَتَو

 .يدنكلا هللادبع نب دمخأ :بفئصملا ثجاص لوقي يلع ةيضابإلا يأر زقتشا يزلا اذه )٤(

 ءبثأ حذملاب وهو ههجن طول ىت ةفاضإلا نأل إ فذاق نكي مل يليو اي ؛ورنغِل لاق نمر»
 ؛طو ىنإ زآ ،لغفلا ىنإ ةبسن نوكت نأ لمتحي كيذ ىنإ هتبسن نألا ذحلا كلذب بجي الو
 ءاضأ رفائخألا يأر وهو ءاتئاخضأ بذ اذه ىتإق اهذنع دحلا طقس ةهبشلا تضرثغا اذإف

 ان ؤأ لو اي :لجوليل لوقي نجؤلا تيآزأ :ثلف» :ةتؤذملا يف لاق دحي ةيكلاملا ةنق
 ةيزيلا ذخ دلج .قلطو اب :لجزلا لجولا لاق ا :يام ناق :لاق ؟طو رمزو لقع لاغ

 وع ةيانكلا ظافلأ نم ةيمفاشلا دنعو .ييلع ذح ال زهشألاو اذمخأ نع ةناؤزلا تفلتخاو

 مجم ا(٠٢/١٥) بذهملا رت غوُمجمْلا .(٨٧١ا٩) ييخزشلل طوشلا .ةينلا ىلإ

 ينغملا )١٢٩/١( ةلاتزلا )٤٨٦/٤( ةتؤذملا )١٤٥/١(. ةيضابإلا ةيهقلا دعاوقلا

 )١٤٥/٢٠(.



 ث _ ہ ر فذقلا يف باب )١١٦(

 اذإو .متخأ ةللاو فلا هيلع :ليق ذقق طول موق مع نمغت تنأ :لاق نيق
 ةلثمو اذه نإف ةيناز نبا تنأ ؤ ينزت تيأر وأ يياز اي ؤ ونا تنآ .اق
 اذإ مهميمجب خلا هيلعف اوز نبا ات لاق نإق ؤدَحْلا هلاق مزلي تفذق
 نيذلا دلج» :ةمي هللا لوشز نع يز ذقَ .هيلع كلد خضو رازفإي ةنع اوعفر
 .نيطؤشلا نيت اطؤَ كدلج نينامث فذقلا دلجو .ان - ةماع اوُفذَ



)١١٧( 

 ينازلا دح يف باب

  

 ذإؤ 6ذَحْلا ِهيَنَع ميقأو دح تازم عبزأ انزلاي فرتغا اذإ هئإَق ينازلا امأو

 ىلاعت هللا باتكب دلجلاو .ةراَجحْلاب مز ائصخش ناك نإو ادلج اركب َناَك

 هشو ىز هنأ ةئيب ينازلا ىلع ثماق نإو .0 هللا لوشز ةئشب جزلاو
 دوهشلا ناك ادإ دلجي هنإف ،ناَقِلَتْخَت نيتَرؤَعْلا اورظن مهنأو ادهش ةبز هيلع

 احربم اذْلَج ٍقَدْلَج ةئام دلج اركب اك نق .مز ائصحُم ناك ن هالوذغ

 غ زو ؛نيَلجَر نيب دَمْيَو شةبايث هنع غَلْخَيَو يللا نيد يف ةفأر مهذخأت ال
 ؛طاوسأ ةسمخ مهنم لك .الُجَر ةورع ةيرض يفت نع بزشضلا يقت

 ىزي ىئَح ُهدَي ةبرض يذلا غقزيَو طاوشأ َرَمَع ةَع لجر لك ةرشع :ليقو
 اهيف اخذُي ةرفح هل رقحي نأ :عجزلاو إعج ائصخش ناك نو .هيّطنإ ضايت

 باك ،ةؤاد وبأو ٤٥٠٩(6 ؛مقر )١١٥/٥ ينازلا ذح با :دودخلا باتك علشش هجرخا )١(
 رجزلا ثاب :دودحلا باتك "يذمرتلاو ٤٤١٥(. مقر )١٤٤/٤، مجلا يف بات :دوذلا

 با ؛دوذخلا باتك نابح ناو ،خيجص نسح :لاقو ١٤٣٤( مقر )٤١/٤، بيثلا ىلع

 نيتنالا دلج باب :دودحلا باتك ء[٨/٠١٢] ىيتهنَبلا ٤٤٥ مقر )٧١/١٠!٬٢ هذَحَو انزلا

 لاق :لاق تماصلا نن ةابغ نع ء(٢٢؟٨١٧ مقر )٢١٣/٥. دمخأو ءبيلا مخف

 يفنو ةئام دلج رمكيلاب مكيلا :اليس نهل هفلا َلعَج ذق ينع اوح ينع اوذح» :ةلت هللا لوشر

۔«مجَرلاو ةئام دلج بێتلاب تلاو ةتس



 )١١٧( ينازلا دح يف باب 1٦٧

١٩7 

 م .هقئعَو هتأز الإ ةرفحلا يف لَخذْيَو «""[امهب] شلطنت الل ؛هادي فّنَكْئَو

 هام اًنزلاب ترتغا نإ .َنفْذُيَو لتقي ىئَح شائلا مث مامإلا مث دوهشلا يمزي

 هيلع ذهش نإف .[! .رونا) ؟ َينمْوُمْلََني ةنبأ اممباَتَع متيل » ،شانلا مث م مامإلا

 ركنأ نإو ييلع كيذ زاج زاصخإلا ناتاهو راتإلا عم مم انزلاب ةَعَبزَأ

 ؤأ دلج ذقو دوهشلا عجر نإو .مح نَصخش ئ حض ذإو ،دِلج ةاضخإلا

 حلا م مُهَمرَلَو فذق اوئاك دلجي نأ لبق اوعجر نإو ‘ُاَمْضلا مهِنَلَع ناك مج

 عجازلا ىلع دَحْلا ناك نوُئاَبْلا تبو اعيمج اودهش نأ دغب دحاو عَجَر نو

 مل لوذغ ريع ةعبرأ ذهش نإو كنل دوهشملا نعو نيقابلا نع دحلا ئرذو
 نانثا رأ ةئالت دهش نإو كيلع اوذهش نمع دحلا ئرذو ةعبزأ مهنأل اودحت

 دح ال .هبلع ةمزأ ةداهش ميت من اذإ ذهش نم دلج هتداهش يف يقابلا ةبشو
 ء""الةعبزأ هيلع] ذهفي مل نم ىّلَع دح الو 5ةئالت ؤأ ناتنا هيَلَع دهش نَم ه ىّلَع

 ًناَك نق ،ذَحْلا شزأ عجر نم مرَل كدَحْلا ماق ذقو دوهشملا ضغب عَجَر ق
 مل مهئداهش الولو ةبذلا نم هطسب ب عجازلا ىّلَع :ليق ذمو .ةيدلا َناَك اهوججزق

 :الاق نإف .ةيذلا غنؤ هني دجاو لك مزل اعيمَج اوعَجَر نو 5ئداهش زجَت
 عج;جز نق .ملعأ ه هللاو ،ُدَوَقْلا ْمهنَلَع ناك مح ذَقَو ءارو هلع . ذ هبلع ةداهشلا اَنذمَعَت

 مزلي هنإ :لوقأ الَو .دحلا ىضم انزلاب دهش ن تب تبَقَو ناصخإلاب دهشت نم

 نإق .كيذ يف رظناف ذخب هلع اودهش مل مهنأل ؛ةنش ناصخإلاب دهش نم
 .دحلا أ هيلع ْمَقَ عقي مل ام ةنم ليف عَجَر مث ه انزلا وَقأ

 عملا اذَه ييف هف هتَجؤَرِي زاَجَو ج جز هل ناك نَم لك .::ضصخفمْلا

 ق نصحم زه ةنيب هبلع ثقاق أ هل ذيؤ أ ناصخإلاب رقأ نإو ،نصخُشم

  

 .ب :نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )١(
 .ثالثلا خسللا نم لامكإو .لألا ني ةطقاس )٢(



 رر ه يويسبلا رصتخم ٤٦٨

 ةأرملاو .دحلا دلجو مجزُي مل "نصخيي مل مل هلل ركنأو ثذنو هل نكي ملو زق م
 ىلع اهصيمق امك دشيو "ريق يف ٍةَدْلَج ةئام لجزلا دح انزلا يف '[ذح]
 دَحْلا ماقأ ةه هللا لوسر نإ :ليق ذقَو .تمج ةتصخش ثنئاك نإو .دَلْجَتق ادي

 ةئبا ىلعو نيئدوهَتْلا ىلَعَو ؛ركيام ن زاق ىّلَع :سفنأ ةسمخ ىَلَع انزلا يف

 .انز ةَماَع اوُمَذَق نيذلا دلَجَو ."اةيموزخمْلا ىلع "ةيملسلا
 لضأ ن ناك .مهتنب اميِف اوَقاَعَتَو ركاَحْلا ىلإ ةوذحْلا سانلا عقاو مل اق

 مامإلا نكي غ ن نو .مامإلا ةرضحب الإ دوذلا ماق الو .ذَح مزل 4 و مهل

 رفت ت مل ابراحم ؤ ا ايراش َناَكَو رضيلا مامإلا رضخ مل اذإو قوذحخ لق

 :لاق ةلي هللا لوشز نأ انزلا يف ثيدحلا يف ءاج ذقَو ،كلمَي ىَنَح دودحلا

 نإَق كوللا رثي زيتنيلق تاروذاقلا هذَه ني ائيش مني ىت أ نم سانلا اهيَأ»
 .رارقإلا نع سانلا ىهتناق .'‘ههفلا ًدَح هبلع انمقأ ؛ةتَحفص انل رهظ

 .ثالثلا عينشلا ن نم نامكلاو 6لضألا نم ةطقاس )١(

 ناتيل )٤٣٥/١( ۔ ةغللا ةرهمَج) ةيوجنلاو كفيلَقْلا ؤيَِقْلا :ورمع وبأ لاقو 6لييزلا زينقلاو )٢(

 ۔.((٥/٠١١)۔ برقلا

 باب :دودحلا باتك يف ملم هجرخأ امك يدياعلا اهنأ زوه شملا ۔هةيملشلا ةنبا :ب يف )٣(

 ةتبال ذحأ متو ءاضأ هريغ هاؤزو ٤٥٢٨( :مقر )١٢٠/٥ انزلاب عيفت ىلغ ترغا نق

 .اوغجؤ نميف ارقِذ ةيملسلا
 .دودخلا باتك يف يراخبلا ةجَرْخأ امك .ةفرشلا دح اهيع ميقأ ةيموزخمْلا نأ ؤوهشملا )٤(

 بانك ؛علشُمَو ٦٤٠٦( :مقر )٢٤٩١/٦ ناطل كلا ىنإ عز اذإ حلا يف ةعاقشلا ةيهارك

 )١١٤/٥ دودحلا ي ةعامشلا نغ يهلاو هريَغَو فيرشلا قراشلا عطق با :دوذُحْلا

 ٤٥٩٠٥(. :مقر

 باب :دودحلا بات ملأ نن دنز نع اعطقم يثيللا ةناؤيب اطزملا يف كلام هجرخأ )٥(

 ايأ ركياق قيرط نمو ١٥٠٨(6 :مقر )٨٢٥/٦٢ انزلاب عييشت ىّلَع ترغا نميف اَج ام

 ٢٤٩٣(٨ :مقر )٣٩٩/٧ بزشضلاو طؤشلا ةق با ،ىرْغصلا نتشلا يف يقنلا ةجرخأ

 ۔اهزط رمغ ن هللادبع نمع اعوفزَمَو الوضؤت .ةبانإلاو ةبؤثلا باتك .مكاحلا ةجرخ



 ٤٩ يازلا دح يف با )١٧(

  

 ٢٧٢!٤)۔ ,صيخلتلا يف بهذلا تاقيلغت م عق راخلل نيخيجشصلا ىَلَع كرذتشملا =

 يبألا هقئاؤز 5اجرَُي م نێَخيْشلا طزش ىلع حيجص ثيدخ اذم : :لاق .(١٦٧ه٥ : :مقر

 ال :زبلادبغ نا ةلاق ام نإف اذه ىلعو .ملشئق يراخبلا طزش ىلع :هلوقب ب صيخلثلا يف

 َُرزَح افق ركيا ثيدح نم كِيذب ةازغ امنإ .هوجؤلا نم جؤب ديشأ ثيدحلا اذه لغأ

 ۔((٤/٤٦١)۔ ريبكلا يمناؤلا ثيداحأ جيرخت يف زيبخلا ضيخللا) صيخلتلا يف رجح نا



)١١٨( 
 نازكششلاو رفحلا براش يف باب

 ہ
 ممص

 !ج
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 ١آلا رخلا
     اٹلبررحل

 ل ذإف ةتفَج ةوئامت دحلا هيلعف اريثك وأ اليلق رمحلا برش نت امأو

 الو ىبَلَع برضلا قرفيو فاقلا دلج نم نوهأ رمحلا براش دلَجَو .ركشت

 .ركس اذإ رمَحْلا براش دْلَجَك ناركسلا دْلَجَو .هدِلْجَي يلا '"يطبإ ضايب ىري

 .وحضَت ىئح اياحض دئع ناركسلا دَلْجُي الَو .لفَعْلا فزني يلا وه :!"ازكشلاو

 ني اث الو ضاتبلا نم ةاوشلا ثوغي الو لفغلا باهذ يف ريصي ىئَح :ليق
 ىلملاك اباهَف ؤكش :ناركش ركشلا نأ يدنع يلاو .ملعأ ةللاو .هريغ باتث

 ضغب هيفو طيلختلا ةني نوكي زغآو ،قرحم ؤ علطف ولو لغت ال ةزملا يف
 .ةدلج نيزأ رحلا ذح ثفضن رمخلا يف دبعلا دحو .مُلَكَتَيَو يذهو :و لتلا

 زح ام ىذَعَت نمل ةبوقغْلا هذهف .ةدْلَج نييم نصخفلادبقلا دلج انزلا يفو
 .'ثؤهي لوسرو هللا ىهن بكَتزاو ىلاعت ةلل

 .«هطنإ» :ج يفو .«طبإ» :ج ٥٤ب يف )١)

 ۔«نارْكشلا» :ب يف )٢(
 .«رلفقلا باهذ ه هنم نوك ركَسَق» : :ثالثلا خسشلا يف )٣(

 .هةدْلَج وشف , دعلا دَحَو» :ب يف (٤)

 .ثانئلا خشلا نم م حيجضألا «نيملشفلا هيف زفَكْي» لضألا يف )٥(



)١١٩( 

 ةئَعاَلَمْلا يف باب

  

 هيت ةتمتت خشقليبخ ر كيذل عدن ةو » يقت ا
 نم َداكنإ هتلع هلل َتتْمَل نأ ةمير ه 7 َسَل هت ق مت تراكل دنهم مأ

 نم نياع هنأ لجزلا ىغذا اذإو ،كيلذَك ةأرملا دهشت دهشتو .(ب .. " 4 ييكلا

 يالا نال ؛هلؤق ىلع ادهش ل نكي ملو يذ يه ثترَكْئَأَ انا هتَجوَر

 :لوقن ،اَهَْلَع هي عضتف , دجشملا ة تراس ىلإ رضلا دغ دغب لجزلا موقيف ،اَمَهَنِيت

 نم نالف تنب ةئالُف هب فذق اميف قداصت يئإ وه الإ ةلإ ال يلا هللاي اب ذهشأ»

 .هنييفاكلا ني كنك ذإ هللا ةغل ئَلَع» :ةسماخلا يفو تازم غعبزأ .انزلا
 موقنو .نيبذاكلا نم تن ذإ هللا تغل تيلَع» :كيد لثم عياخلا لوقيو

 نأو ةناب ثنَ ينآ ه الإ ةلإ ل يذلا هللاب دَهشأ» : :لوقتف َماَقَم "

 ْنأ» :لوقت ةسياخلا يفو تارم عتزأ .ههلؤق يف يَلَع نيبذاكلا نمل يجؤَز

 لوقيو ؛"هلؤف ي يَلَع نيقداصلا نمَل "يز نا نإ ىَلَع هللا بض
 امهنيب ميكاحلا قرفي مغ ؛ءنيقداضلا نم ناك نإ كيَلَع هللا ثضغ» .يكاح
 ىإ امهرمأ اعفزَي ملو انزلاب اهفذق ذإق .اذبأ ناعمتجي الو ءاقش هيلع دزت الو

  

 .ج :نم ةطقاس «يِجؤَز» )١)

.ثالثلا خملا نم ثبثفلاؤ «نيقياشلا نم ناق نإ اهيَلَع هللا بضغ نأ» :لضألا يف )٢(



 ٥ ك يويسبلا رصتخم ٤٧٢

 رياحلا ىإ اعفز نإو امهتيت قزق الو هتجؤز يهف ةسفن بذكف مياحْلا
 بذكأ اَدإَو ءةتَعالمْلا تشب ادبأ ناعمتجي الو دلج ةسفت بذ مث : اع

 انزلاب اَهَفَذَق نإو .ملأ ةللاو ءامَهَتِيَب قَوَقُي زي الو دلجي ةنإَق ،ةنغاَلمل ةغلا لبق هس هةتفت

 ناك ذإ شهلؤق ن'"[عجزي] ىئع ةنم غبتنت اهنإف رياحلا ىنإ 'ااعيتزت مو
 الو هّئَجوَ يهف هتفن بذك نق 7" يف ه ةنبذكو ،نم ثأزيبت ابذاك اهدنع

 اهني ني نيا نأ دغب اهعم ماقملا هل نحي ال اقداص ناك نو ،هفذَقِ هيَلَع مرحت

 ثتتياَع نإ يمه تِلَذَكَو .هيلع تمح هيَجوَز نم انزلا َنياَع ن نأل تيد

 ةَعَم ماَقُمْلا اَهْغَسَي ملو ،اَهَلَع عو انزلا

 وجرأو ،اهيفت يف هلؤَق يف ةنذككن اهب اهيفت ىلع اهَرباَكَو انزلاب اَهَفَذَق نإو
 اهنإف اهدنع انزلاب تفزتغا نإو ،باَك هنأ اهدنع تاك نإ ميلع مزخت ال اهن

 ءاهيفت يف هبَذَكْتْلَف اهيف ىلع اهبَلَع نإَق .ةسفت بذكي ىتح اهسفت هعتمت
 اهنأ يه تعدا نإ .اتلا ةنم نياعُت م ام كيذ يبوذ يف هيلع مخت الو

 ىلع تبت ة و كانزلا اهن نياَعُي ىتح هيلع مخت حت مو اهنم لبقي ل ئ
 لجولا انز ا .اهلؤَم ىلع اهِقيدضت يف ء هلإ كيذ اهكرتي نأ ءاش نإَق ؛كلَذ

 هل "ةنم نياَعُت ىنح هيَلَع مخ وخ ملو يب يتجوز ىلع م مرخَت مل انز رَتتشاَو

 عتمت نأ اَهيَلَعَو "[انزلا اهنم راغ ىتح هنَلَع مزخَت مل تز نإ يه كيلذَكَو]
 هنم ت ذأ نأ اهل نجي الو كنزلا نم ةيلا رذقب اهمجز ئرنتشت ىئح اهجو
 .اهيلع قادصلا هللا عزَحف ؛اهجزق يف ةناخ اهنأل اقادَص

 ثعَجَر نو ،اهل قاض الو اهجؤَز ىلع مرحت مالتشإلا ٍنَع ةذتزُمْلاَو

 7 ذتزا نإ كيَذَكَو .داديزالا يف يهو جوزتت مل ام هئَجوَر تتا تباتف

 .اعفزُي :ب يف )١(
 .ب :نم لامكإلاو 6لضألا ني ةطبتاس )٢(
 .«َكِلَذ ةنمد :د يف ج ثب غيجنتلاو «اهنم «لضألا يف )٣(

 .ثاتنلا خشلا ن نم امنإو لضألا نم طقاس نێتقوفغملا نِثَب اه )٤(



 )١١٩( ةنعالُملا يف باب .:
 - هل ر

 ثجؤزتق اهئذِع تضقنا نإف {كزشلا يف ناك ام اهُجَوَز اهيَلَع مزح كزشلا ىلإ

 حاكنلا ىلع اَتبَتَو ثءاَش نإ اهلإ م عجر جؤزَتت ل نو .اهقرذُي مل ملأ مث ث

 يَلَع مرَح رخ امهدحأ َلْسأَ كشلا ي ةجوز ؤأ ج جز تاك نإَق .لوألا "

 ملسأ نو !3 نألا حاكنلا لط اهيلإ دز ةئأرما ج جورت ت نأ لبَق جرلا مَلْسأ نإ نإَق

 .مازخ ؛تياَخلاز اعبزأ نهنم زاتخا ؛َنَمَلْسَأَف وغقأ ؤأ ةوسن شف هلو كرشملا

 نأ دغ عيبزلا ن ; صاقلا ىلإ ةئفز هتنبا ذز ةنأ» ةي هللا لوشز نأ يوز ذقو
 اك مرحو هلبق تملسأ ذق يه تناكو هللا حامكنلا ىّلَع ٍةَنَس َدعَب ملسأ

 ذَقو .ملأ ه ةللاو ."ههلإ اهُذَ منأ املق كرشملا ىّلَع تاملششملا

 ىلَع] ةمزحلا تلخأ اهئأل اهل قاض ال ةذتزملا نإ :اتباحضأ :

 ىلع ةمزحلا تَلَعذأ اهنأل اهل قاذص الف ثنَرَو تناع ذم ةينالا يذ

 .تئاخ ذق اهنأل هقادص ذخأت نأ اهل نكي مل "اامهانز رتتشا نإو .لوقلا ضغت
  7فت ىح اهجوز نين اهنيب اميف ةيصعم ثّلَعَق ةأرما لك نأ كج

 ةئأ ولو .ةمرخلاو ةقرملا تلخدأ اهنأل اهقاذص ذخأت ال اهنأ ةمرحلاو ةقرلا

 نأ اهت زوجي ال اغي هلزنم نم جوت الو ائيش لعفت ال ن اهقالطب تفلح
 ضغت يف اهقاض ذخأت الف قلطو ي ثلعَفَو ثَجَرَحَق .جزت الَو .لعفت

 .ملأ ةللاو "'[افادص اهن نإ رَتْكأْلا لاقو] يذه لثمل َقاَدَص الَو الوق

 )١( رغآلا لبق امهدحأ ملشي نيجززلا بات :حاكنلا باتك يف ةجام نا هجرخأ )١ ٦١٤٧١ :مقر ٢٠٠٩(۔
 دمخأو )٣٥١/١ :مقر ٢٢٩٠(. مقر 0ا٧/٢٧٦) فاززلاذبغ هجرخأو ٤٠ ةش يبأ نباو

 )٢٨٧/٧ مقر ٣٢٦١١٤٠(.

 .ب :نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٢(

 .د نم ثنئْلا «امؤانز» :ج يف 6ءاهؤانز» :لضألا يف )٣(
 )٤) .هذه لثمل قاض الف لوقلا ضغت ىلَعَو» : :ثالثلا عستلا يف ....

 هيف تفلاخ اغب ةنأنملا هذه ثتزبئغا دقو .ثالثلا خشلا ن نب لامكإلا 6لضألا نم ةطقاس )٥(

 ولازفألا نم لؤقك ةركذ نأ خ غيجضلاز يبهذملا يف لتقلا هيلع ام نضحلا وبأ خشلا

 .هينبت ىلع لذي ام هبف زيلو بقاذضلا نم ناقزجلا عوضؤمي ةرىِصاَحْلا



(١٢٠( 
 يبّصلاَو دبقنا ةياَنج يف باب

  

 ال هئأ ىرأ يلاو ةلقاعلا ىلع اهنإ :ليق ذَقَو ءاقلُك اطخ يبصلا ةيانِحَو

 .لبإلا نم "اسمخ آ ةيدلا رشغ تضن ةيلا يف مَلَب ام "الإ ةلقاعلا مي

 لازخألا نم ّىيصلا ىتجج ام ةلقاعلا لِقغ الو ،َكيَذ نم لقأ لاعلا لغت اڵلَو

 .ةلقاعلا مزلي الو هلام نيم دحي نيصلا لام يف يدنع هلك كلذو

 ألام الو '"؛[ائاريغا الو] احلض الو ادمع الو اذب ةلقاعلا لقعت الو

 يبضلا ةيانج نإ :لوقأو ."انفصو ام غلي ام اطخلا نم ةيذلا يف لقعت امنو

 .ثالثلا خشلا ني ب يجضئلاو .امنإ : :لضألا يف )١(

 فلؤملا نل بهذ يزلا . .ج ؤب :نم يجضتلاو «شمفخت» :د يفو هةسفَحَ» : :لضألا يف )٢(

 نم هيلع عمتجملا زقلا ةاج» :رئؤملا وبأ لاق .ةيضابإلا نم عفج ذنع روهت نؤق وه

 الو !الام الو "هقازيغا الو 6 ءاحل الو 6ادمَع الو ءابغ ةناعلا لغت ال هنإ :نيمل شفلا

 )١٠!١٦٠(. نييلاطلا جهنم د .هةحيضؤمملا نود احزجم الَو 5ةيذلا رشغ مفضن ني رقأ ناك ام

 .ثالئلا خشلا ن نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ةضاغ يناجلا لام يف ةئميِتَم .هريغ دبع لجزلا لثق وه :دبعلاو .لقلاب زارفإلا ؛ثازيغالا )٤(
 زمه :خلسلا .هيلإ هنم دضقب رخآلا برضي نأ لجزلا دمعتي نأ :ثوؤغملا دمعلا وه غملا

 وأ إهيَلَع ل ينجملا يناملا حبطضيق ءادمع هحرجت ؤأ 6اذمغع لججؤلا لجزلا في نأ

)١٢١٠١٠(. نيبلاطلا جهنم هنم .ةضاخ يناجلا لام يف نوكتو .لطلا هق .ولاق ىلع ،اَمْهُتَتَرَو



٤٧٥ 
 )١٢٠( يبضلاو قا ةياتج ي بات

 كر٦ -

 ئ الو هلاق يف كيذ نري جوزلاو لامألا كاهينا نم ةيذلا ريَع هتَيابِص يف

 ىنع مثإ الن غيفزم ملقلا هنع يبصلاو .نع كلذ طقسأ مهو ِيَلَع

 مَلْعَي ل امو ؤنم صْلَحَت ه لغ امف علب اذإف ،هلام يف انومضم ذم نوكي نكل

 هيلَع الَو] هتنايص يف هيلع يش ال :لاق هن "مشاه نعو .هيلَع ءيش اق هب

 ناق ةلفاغلا مزلي امم ةبذلا نم علب امو .هلام ي الو ""![عَلب نيح هي ملع اذإ

 .'"هةَلِقاَعْلا ىلَع

 َ . 4 2 ُ ّ :7 .7 :. ۔؟, ے۔إ۔ ۔

 ؛مهباقر يف كيذ لُك روكذلاو ثانإلاو رابكلا راغصلا ديقلا ةَيانِحَو

  

 ن يام :ةيضابإلا ءاملع نم شال اذهب رالغأ هذ دجويو يديدخت نم نكمتأ م )١)

 وئأز !اه! :ق) ييمرَضَحْلا راقفلا ن ب مياه رجاهملا رأ اه : :يف يح) رهجلا

 يح) ليناجيشلا ناليغ نب مياه ديلولا وبأو «(ه! :ق) يناسارُحْلا هللادبع نب ميشامه هللادبع

 ةمالعلا خيشلا وهف ٥ هانهتتت يناكملا برلل زيجألا اذه هئأ رظلا باغو .(ه٧٠ : ين

 ربأ نم (ذامغب ليامس ىر ىذخإ اجيب ىنإ ةبنن) يناجيشلا ناليغ نب مياه ديلولا و

 يئام نايغألا ثاخنإ :رظني .ثلاثلا نزقلا لئاؤأ يف ينؤُئ ءينامَر يف نامغ ِءاَمَلَع

 .٥١٦١ص نيثجاب ةعومْجَمِل (ناَمع رالغأ ليلدو )١٧٦١(.

 .ثالئلا جتلا نم لامكلاو ,لضألا ني طياس نێتفوقْغَمْلا نب اه )٢(

 اذإ هئأ ؤ ؤمه فانخألا هي بن قأ يزئاف ؛ببياذمْلا نيب فالخ تي ديدحتو يبصلا ٍةَياَنِح يف (٣)

 فوثفملا يذ ةاوس هؤَطغو يبضلا دمغ اوس هن أطخ زآ امع ةيانج ىئبصلا ىنج

 يذلا يبضلا يف لاق ذفن ات مامإلا اغ .هزي ةئايسفم لب اذإ ةقاعا ىلع كيد لش ٢7

 ىلع نماض هنإ ؛رشأثلا نو انح امهدحأ ىنج اذإ اهل نام ال يلا ةزملا 6هل نام ال

 امهنم جاؤ لك ةاجن الإق هني ذجأ لام امهَل ناك إ ةطاَع اهلام يف ُآزملاو ،ييصلا

 تيد زيلو يبسلا ةناتج لفقب بشلا وبأ ذخؤُب الو ة َيش هنم ةلقاعلا ىلع سيل هيلع نيد

 .ةلقاعلا اهليخن طخو ادمع ء هرتغملا يبضلا ةياج نأ ى يناثلا مماقإلا نع زوهشملاو .هيَلَع

 عضولا ماك ن نم تيذ نأل ؛امهلاق نب ةئومضن نوُئْجَمْلاو يبضلا ةيانج نأ ةئديزلا دنعو

 يراخلا )١٢٩/٨(« زاذجئإلا (/ )٤ ننابيشلل طوشبملا :زظن) .فيلكتلا ماتخأ ن نم ال

 يناقؤشلل راهزألا ,ةيادح ىلع نذملا زاوجلا ليشلا )!٢١٧/١٦( يفاشلا هقف يف

 ٩٢٣ ٨(. ص)



 7 ك يويسلا رصتخم ٦

 زأ اذُمَعَت ؤأ اسفن ؤأ الام ناك نق !ةبقلا ميلست ني رتكأ مهيلاوم ىلَع سيل

 ةئئانج تناك نإو .هادف ءاش نإو همل ءاش ذإ كالؤميل زايخلا ناك أطخ

 نإو .كلذ ذ ي وي نأ هيع ةبقزلا ةميق نم لقأ وأ لثقلا نم قأ "[ذبعلا]

 دنعلا ةيانج ةيانج انج ثتاك ن .نمتلا نم ي ام هل عقتو ةيائجلا يف ربقلا عبت عقن

 ءالؤأل رايخلا نق ءادمع اح َلتَق : هتبقر ةميق دن امي '"![دهغلا] ىلَع انق
 نق ،هوغات س نإو ،ولَتق اوغامش نو ثبعلا اوذَحَأ اوغاش ذإ لوتفملا

 ق 6هتبقر ريَغ ةالؤَم قحلي امو .كيذ يف مهَل زايخْلاَق اهومدختسا اوءاش

 .دْبَعْلا ٍةَبَقَر ةَر '"![يف] َكِلََق جوفلا لاومألا يف َناَك

 .ب :نم نامكإلاو .لضألا نم طقاس )١(

 .ب :نم نامكلاو لضألا نم طقاس )٢(

 .ثالئلا خشلا نم لامكإلا لضألا نم طقاس )٣(



)١٧١( 
 .و » ي ۔ ٤.  7۔ = يآ ٥٤ ة ٩ب : حمي ة

 تايانجلا نم كلذ ريغو باودلا تاذخا يف باب

  

 يف ةش اهيف مزل ال زذَه زاجلاو ءزابج اهنإف باوذلا ثادحأ اشأو
 ؛مِهريغَو "!سانلا لقب افوزغَم كيل ني ناك ام الإ باولا يف الو ين
 ةباذلا تقرغ اذإف .هيمأل تيد نمض ةئز هقلطأ نإق .اهيلتو باولا رقَع

 ثرسك ؤأ رقع أ تلتقف ادمعتم اهقلطأ اهبحاص ىَلَع مدنو .كيل

 ادإ دوعلا زا امجْلاو .حوللا زؤنلاو ،لومكألا َمَجْلا تيلد لثم كِلَد نمَض

 تباضأ ات نمضي م يذب افوزغَم نكي مأ نإف نمض هقلطأ م مُت كلذ ترغ

 "[سانلا رفغب] افوزغم نا اذإ زوعلا بلكلا كلذكو لام الو سفت ني

 زامجلاو لعجلا ناك ذإق نمضي من يذب افوزغم نكي من نإ ؤَنمض
 هب ئئوي امب امهف هنل ؛امهبحاض نمض ل اباصأق اقلطناف نيَطوُئزم

 ةلزنم اذخأ لخدأ نإق .نمض هقلطأ ذإق مهظفح هبحاص ىلع بلَكْلاؤ .امه

 هنذإ ريغب هلزنم دحأ لخد نإف ،َباَضأ ام .نمض ُهزذَحُي مل نإو ءاي ة هرذح

 مل نإف اقلي ام زذَحئلَف ىمغألا ةاق نمو .كيد نمضت مل بْلَكْلا ُهَرَقَعَ

  

 .سانلا لتق ةئأ» :ب يف )١)

.ثالثلا خلا نم لامكإلا ،لضألا نم طقاس )٢(
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 ز رطخألا قيرطلا يف ازقي َرَفَح نمو إ رفم يف عق ادإ نمض ُزذَحُي
 زا ازنپ َرَقَح نمو . .سف ؤ رلام نم تت اهيف عقو ام نمَض نيملسملا قيرط
 ناَمَض الف هّقَح يف كلذ َرَقَح نَمَو ،هيف بطع اه نيَض ِهقَح رْتَع يف ارهن ز

 يف اري َرَقَح نَمَو .هَل زياج ون وه ات ام لتف ةئأل دحأ يذ يف قو ؤأ ،يَلَع رخأل

 اذخأ لخدأ نإو ؤويَلَع عيش ئش الف هيف َعَقَوَق هيأر الب اهيلإ ناسنإ لخدف هلزنم

 هيف عقو نإ هئَق ،كيلَد نم ةزذَحُي مَلَو ىمغأ لذأ ؤأ 6يِذي الو ليللا يف
 .ملعا هللاو .َنمَض

 عرضق بصلا ربأ الَو ةالؤَم يأز الب ادبع ؤ ةلخن ايبص علطأ نإو

 هةلتقف دحأ ىلع غيلاطلا عرص ذيق "نمضت مل عرشف اعياب علطأ يق "نمض
 يذلا ىلع ،يلاملا بَر نذإب لخاذلا رأ ريجألا رأ لاملا ٌبَر غيلاطلا ناك نإ

 ءيش هرت مَل لاملا بَر "[يأز] رغي لخدا نإو ،'"اممَضلا ِهئَلَع عَرَص

 رجو ىلم رثي يف عرض ذو ,نتش خأ هرمغ ربع ىلع عرض يذلا تام نإ

 ريخألا نمضي ينائلاو يناتلا مضي نؤألا نإف ءالا يناثلا زج وجو رخآ الُجَر
 وأ ,قيرط يف ّدمَعَتُه لُجَر َرَقَح ويلا نوك نأ الإ دحأ هل نمضي ال نولاو

 الجر لُجَر عقَد نإو .غَل تيد رفبلا رقَح يذلا نمضي إهَل زوُجَي ال ثيح
 عوفذملا ىّلَع َناَمَض اڵَو امهَل ماض عالا نق 0'‘[ةَلَتَمَق] رخآلا لع عرض

 هذَحأ ه رََعف ارَجَح قيرط يف عضو نمو .بول ةنأل ينالا ىلع لولا
 لجر ىلع عقوف ناسنإ هيف وََع رَجَحْلا عضو يذلا ىلَع نامضلا ناق

 نيملسملا ,قيرط يف َلجَر َدَعَق نو .رجحلا عض َمَضَو يلا ىَّلَع ةيذلا ْنإَق ؤهَلََق

 .د "ب :نم تبثملا فلم يف» ؛ج يفز ؤهرفلنمي» :لألا يف )١(
 .اهذغب يجاو ةلأسملا هذه نيب طلخ ب يف عقو )٢(
 .ج :نم لامكلاو ثبو لضألا ني طقاس )٣(

 .ب :نم لامكإلاَو ءلضألا نم طقاس )٤(



 باودلا بادخأ يف باب )١٢١(
 ك - : ٦

 نأ الإ ريثك زأ ليلف ني ةباضأ اميف هب رقع نميل نمضي هئف ناسنإ هب رع
 ؤأ ناسنإ هب رعق ؛قيرط يف ُهَعاَتَم عض نمو . .نمضي الف ايع نم َدَعَق نوكي
 هل نمض ةبحاص ممدَص امهيأ نايشاملا .نَمْضَي هئإَف ،سفت ؤأ لام هب تفلت

 باملأاع نمض وأ ىلع عئؤق سيرلا يف اتم عرش نق هت ةباصأ ام

 غهف نولمعي مهو 'ةَلمَعلا لمع ني كلذ ني عق اه ؛ويَلَع قو نَمِل عاتم

 .., ز .هب رمأو كلانه هَلَعَج نم ىلع كيد َنإَق هب اوزيأ نإَق اتمص
 نباضأق ةباد بيز نإف .همذفمب راطقلا باصأ ام نمض َنيملشمْلا قرط يف

 نق "فك ن .'"![نوُئَمضَي] قئاسلاو بيازلاو ذياقْلاو نمض ذَقَق اهمدقم

 زغف تيد نإف اهرخأمب ثباضأف ا ثفغججَرَق ةباذلا ثيازلا حقَك
 قيرط ىلع زا هل لام نمو .كلذ نم ثتاضأ ام نمض ذقو 5يبيازلا

 ناك ذقَ ءهفزض يف هيإ مذت نق نمضي مل دحأ ىلع عرصق نيملسملا
 ةلُحَن تناك إ كلَذَكَو ،ةمدفتلا دغب نمض رخأ ىلع عقوف ةفر : رضي ملو افوخ

 ملف اهجالضإ يف اهبر ىلع مق رف ؤأ نيملسملا ,قيرط ىلع ةلام ه
 يف ىقلأ نم كيذكَو 6كيذ باصأ ام نمض هنتف دحأ ىلع تمقو اهفرضي

 اهنم تعقو ذإق ،َكلَذ باصأ ام نمَض اسفن ؤأ الام ثباضأق : ,قيرطلا

 اهيع ىقلأف تآ ىتأ نإف ةئمض رمجلا كلت تباصأ امق اهب مَلْعَي ملو ةرْمَج

 عق نإف "بطحلا ىقلأ يذلا ىلع كيذ نإف ؛اهدايزو اهبهلب تتاضأق ابطح

 ةع رذغ يف عض از يع ةا لت انعا ا ن ثباضأق ارات هّقَح يف

  

 .ثالثلا خشلا نم ثبثفلاو ٠ءُهلَمغَي» :لضألا يف )١(

 .ب :نم لامكلاو .ألا نيم طقاس )٢(
 هنقل اخافكز ةحفاكش ةناكو اف ةخ هةأجافط هجولاب هجلا ةقداصم :ةحقاكمملا )٢(

 باتِك) ةهجاوم :يأ ؛اخافكو ةحفاكمو احفَت ةيل .إأَاقث نغ ؛ليلَحْلا لاقو .ةهجاوم

 ۔(٢/٣٧٥)۔ بزعلا ناسل )٦٥/٣(. نعلا



 ٢ لزت كن يويسبلارصتخم . ٨

 مل هريغ ىلإ بيهللا يزلا تَلَمَحَق 'هقَح وقح يف عضو نإف نمض تباصأ ازا

 إلازمأ ثقرخأو سانلا ىلع ثاَر ازا هقَح ريغ يف عض نو نمضي

 لزنه ىلَع فاخي "لات لزن هل ًل ناَك نمو .'"[هيلع] كيد نامض َنإَق ارَجَشَو

 ىئع ةفر لق هف زص يف هيلع مدقتت ءنيملسفلا دجس ذأ موبلأ أ م

 عرخأَف و تآ ىتأَق قيرط يف ارَجَح ىقلأ نمو .نماض هنإف سفنأ ؤأ الام باصأ

 يلا ىّلَع نامضلا نإف اناسنإ باصأف رخآ عيضؤت ىلإ ةلؤَحَو رَجَحْلا كيذ

 ""[نمض] هقَح ريَع يف وا يرطلا يف ُاقْلَأ نم كوشلا كيَذَكَو .رَجَحْلا لقت

 عيفت ا ىلإ كيد همضؤم نم ةلؤَحف "[تىآ ىتأ] نإَق ةباصأ ام هيف ن نل نمل

 تآ ىت اف .قيرطلا يف اراطِق داق نمو هبرل َكِلَد م نَمْضَت هنإَف َق قيرطلا ن

 كِلَد ىّلَع عفاذلا ةلزنمب هل .يدي نماض َدِئاَقلا نق راطقلا يف هَنَرَقَق ت

 ىّلَع َلَمَجْلا عضو يذلا ىّلَع كيد ناق ؤ .لمَجْلاب ملغَي مل توكت نأ الإ

 يذل ماض وهَق املاظ َناَعَأ ؤأ مظت نم رمأ ؤأ مَلَظ نم لك .هب اولاق ام

 اط رذظب يضر نمو . .نامضلاو رثالا يف ةكيرش ٨ي رمأ ؤأ هيف َناَعَأ يزلا
 هيف اطخلا نأ الإ .دياعلا رطخلا الو رياظلاق موُلْظَمْلا سيلو ،امِثآ ناك

 .ناَمَضَو مإ هيف ُدْمَعْلاَو نامضلا

 هنلَعَف طَلَع وأ ًاطخأ نإق ،نماض ةنإف هقَلنأَق لجز لاع ىلع ىت نق

 1 لوق ق ني ملظ ىَلَع َناَعَأ نَمَو نوُمْضَم لاومألا يف اطلا نل نامضلا

. 
 ؛ةروُقْعَم اهنمض لججَر ةَاَد َرَقَع نَمَو . .هني ىّلَع ؟ يش تفَلَت إ رمَضَو مث 5 لام

 .ثالثلا خنسلا نم حيجضلاو ج : .لضألا يف ثدزو اهلبق يتلاو هذه )١(

 .ثالثلا سلا نم نامكلاو .لضألا ن نم طقاس )٢(

 .توند :د يفو 6وفزحب» :ج اهَلَع ةلباقم ةَحشُ يفو «توُحَم» :ب يف )٣(
 .ثالثلا خسملا نم نامكلاو .لضألا ن ني طقاس )٤(

 .ثالثلا خشلا ن نم لامكإلا لضألا ن نم طقاس )٥(

 



٤٨١ 
 )١٦١( باودلا ثادحأ ي اب

 ٩٦رف

 ةميلا اهتميق لضف نيب اميف ةمئاق نمي هيلعف نمت اهمخَل] ناك نق
 نكي مل نإؤ ،نمَض ةزوع اهتميق ىلع ةحيجض اهتميق از امو ،![ةَروُقْغَمَو

 اهثنتز اهب مابيلا هيلع لؤألا اهبرل ةئاذلاو ءاهبميق عيمجج نمض نَمَت اهيلي
 هيلع مزح ذف كاهنزل اهلك اهتمض اهت زياقلا اهب نإو .اهيختي فؤصلاو
 رقلا مفذ ىلع امي ذأ إ ي يف ننم مأل اهأ اهنز ىلع مرحو .اهلف
 نإؤ .اهمحل هلف اهبميق ذخأ ذغب هل اهرقَع نمل اهب اهتْلَسَو كاهِرقَع دغب نم

 صْلَخَت صالخلا مهد ةازأ ذإؤ ؤاعيمَج مولت اهولَتَق ؤ ةباد ةَعامَج َرَقَع
 "اوغامج نإف] ،اهيف ملظلا ىلع هوئاغأ نيذلا ةباحضأ مه 'غيتو ێاهلمجج نم

 ذخأ ىلع اهُبَز ردقو اوعنتما نإف ،تضح ئلطغُي نأ مهنم هنم دحاو لك ىّلَعَق مهلك

 ه ُهَذَحَأ مرحأ : رم هقح ةميقلا أ لثملا فرع إ هئاد لثم هلاق : نم ل هلك ن :
 و .اهيف اوُمَلَتخا ام ىلَع ثٹَئاَك ق .اهنَمَت 4 هتلعف ةقِرذُم لج ةم هن تلث

 : ؤي ةميلا ةرذش ريغ

  

 .ج :نم لامكاو "ب :نم طبناسؤ .لألا يف احضاو نيل نيتف غملا نيب اع )١(

 .غبن :ثالئلا ختشلا يف )٢(

 .ب :نم لامكإلا لضألا ن نم ًطتاس ()

     



(١٦٢( 
 كل ريعَو باولا ثادخأ يف باب

  

 ىلَع» :لاق هنأ ةلتق يبنلا نع ةياوزلا تاج ذقَق باولا ثادحأ امأو

 مهباَوَت ظفح َباَوَدلا 1 ىَلَعَو ؛راَهَنلاب موزح ظفح ثورخلا لفأ

 نم ثتاصأ ام راهنلا يف باَوَذلا باَحضأ مزلي ال امم :7 1 لتلا ب

 مهنيب اميف نورَجاَرَتَيَو ًباوذلا اوشبخ نأ نورمؤي سانلا نأ الإ .رزخلا

 هوُعَي الو هض ال ريشملا وخأ ميشلا .كلذ يف ررَض مهن عقي ال

 هضغب دشي ناينبلا مهو فكي الو ةئوخَت الو هب ركمي الو ةدي و

 نباضأ ام اهئات نمض '"[ليلاي] ثوزخلا نم تاوذلا تباصأ امَو .اًضغَب

 تفزع نإ هلم هلق ةرذأ ذ ارَمَت تلكأ نإَق كي '"[مِلَع اذإ ٹزَْلا بَرل]

 ءازيفض غززلا ناك نو ٨اهئَميِق ة الإ > مل لثملا ِ فرغت ل نإو "لما

 نع ثزَحلا بحاص ةئاذلا سبح نإف بالا هيلع ثرَج ت كلد ةميق َناَك

 هنت :رظن .ءاهقفلا دحأل نق ةنأ وياظلاو ثحب اميف الضأ رشيدخلا اذهل ذجآ م ١)

 )٢٤٥/١٧((. نيبلاطلا
 .ثالثلا خسثلا نم نامكإلاو لضألا نم طقاس )٢(

 .ب :ني ثبنفلاؤ ءةبوطؤلا بسي موهفم ؤيغ رطس فضي )٢(
.لضألا اويا د ج يفز .ةئميق هل نكي مل :ب يف )٤(



 فرہ٨٢ انهل نا تب ريغو باوثلا ثادحأ يف ات ()

 زأ اهلتق اهارق ةئزَح ثَئأ نإق تفلت نإ اهئامصض هيَلَعَو هل زجي مل اهب

 اهيف تخ ات اًذَهَو 5ئئاَد ٹّئدحأ ام اذَه :هبحاصل رحاو لك نمض اموق

 جاجذلاز .ةتيم اهنال اهمحل اضيأ '"[نكؤن] من ؛اهحبذق دَمَعَت نإو ؤاهيلثق نم
 دغب اهكرت نإو اذيف ٹناك اذإ سانلا ثور نع ةتبخ نأ '"اهُئَر ؤم ۔ و۔ ؤي

 مل ذإ هالب اهبحاص زيأ ؛سائلاب رضت تناك ال بالكلاو .نمض َكِلَذ

 اهبحا ززج ""يف اهلتق نم الإ اهلتق نم ىلع "اهيف نامض الو ليت لعف

 ديص تل لتق نمو .اهلق زوجي الف ةاون هأ هل يمختو ةباوَد هل شرحت يهو

 امَك تفل يف و بل نمت تقولا يف كيذ لثم ةميق ؤهَلَتَ هلتق موي هتميق نمض

 وجي ال زوئسلا .اَهنامْنَأو بالكلاب دايطضالا لفأ نم هتميق لودعلا ىري

 .!يذعئلاب هبر نم هذخأ الَو هلق

  

 )١( .ب :نم نامكإلاو .لألا نم طقاس ...
 ۔ءاديفُ ناق اذإ سالا و وثوؤخ نع 4 هتبخ ذأ هي هبر زمؤُي» :ثاقئلا ختلا يف (٢)

 .ىغلا ¡ حيضوتل .ب :نم ةدايز (٣)

 .ب :نم ثبتل بثُملاو "كنيد : :لضألا يف (٤)

 رال ناقتنأ نايب يف تادايز (ج) ةللا يف ثتَّرَر ذَقَو 7 ذقتب» ج ؤب يف (٥)

 يف اميدق دبكلا خسئ يف اعلا نه امك خاشثلا تاذايز ني ربلاَملا يف يهو 6ريناتشسلا

 .نامع



)١٢٣( 

 ًاْضَمْلا ٍةَتاَمِإ يف اب 7 )

  

 ةنوعملاو ْمهَمْلُظ ديري نميل نيملاظلا نم نيثيفتشمْلا ""اةئاغإ بجاو

 ناك نو ،ةَئاغَأَف نيملشفلاي َتاَعَتشا نم ةؤ ْمُهَمْلُظ ديري نم ىّلَع نيملسملل

 لاق نأ د ذعب نذإ الب مهَلَع مجه وتيب رفؤَج يف نيملششلاب '"ثيفَتشفمْلا

 ذنم كيدو ةلظ نغم تصني ىنع ؛مهيلع مَجَه اوحتفي مل نإو اوحتفا :مهن
 زاكنإلا نيملشملا ىَلَعَو "قحلاب ماملا ىَلَع بجاو كيد مكحو ٬ةَرذَقْلا
 اف لاوخأ يف ةرذلا ىَلَع تاركنملا راكنإو ناكئإلا م ع نيملاظلا ملظل

 فيوختلاو طظغولاب َناَك اَمَو .رخآلاب ماوَمْلاَو رمكاَحْلا ىلعف ؛ةبوقُعْلاَو ديلاب َناَك

 نإق 6ةيقئ مهنم اوَتَي مل ام لؤقلاب نيملشفلا ةئاك ىلعف ؛ىئاغت هللا باقيب

 'وهظَي , نإَق كلؤقلابق لوقلا مهنم هنم اؤَجَر نإَق إيبذقلابق ةيف ةيف مهن اوقتا

 .بلقلاب زان نولبقي مهنأ

 ىلع خشلا ةيقب عامجإ ةانرخأق ثيفذقلا باب بق لضألا ةغللا يف ءاج بالا اذه )١(

 .اضيأ ةساملا دوجؤ عت ،انُه ريجأت
 .ج ٠ب نم يجشلا هناعإ» :(د) يفز هناَعتْسا» لضألا يف )٢(
 .ثالئلا خسلا نم تبنملا 6وئيفتسملا» :لألا يف )٢(
.كاوُعَمطْي» :ثالثلا حمللا يف )٤(



 وقلا ٍةَئاغإ يم بات )١٢٢(
 ك رت :

 هعنمي نأ زدفي نم هبزمبو "ب تقلا وأ ناسنإ ةمزح ةحابتشا دارأ نمو

 نودير ةملظ ءاج نإق .ةمْلُط ديري نمي هذقني نأ هيلَعَف كيد نم هرصنيو

 ديري نمم نبمبالي ةبراحملا نيملشمفلا ةئاك ىلعف ةميرحو دلب ةحابتسا
 بجاو مهداهج :حالسلا سفنألاب هنَلَع اوردق امب مهل غفذلاو مهملظ

 هئاَغإ سانلا ىلت ,ضغت نود اضيأ ضغت ملظ نوذيري موق ءاج نإو .مهِتَلَع
 ىدعت نم ٌةدَهاَجُمَو هعنم هغنم هيَلَعَو ملظت هَنوُغَدَي الو فَعْلظ يرت نمم وْئظَْلا

 رئاشعلاو لئابقلاب موق موق 'ىغاذت نإؤ .هن .ةئلاغإ مهيلعف مهب تاَعَتشا نَمَو يَِلَع

 يف مهئوغد نوُكَنَو كلذ نغ اوُغجزَي ىئَح ْمُهُتَلَتاَقُمَو هلات لالح تيتوأ

 هل قَح الو .يفيشلاب هفنأ ك برضف نال لآ اي ""و ةراشلا ًدئِع لاق ئ نه :ليق ذَقَو

 ريمازملاو مر 2 رفزلاب برتضَو َرِياَتَمْلا رهظأ نَمَو . .هلل ةتغد هوُكَت ىئَح

 زاكنإلاف هيلع زفت مل نمو مزال هيلع رق نت لع اكنإلا يماما

 .هبلقيق زدقي مل نإو يناسلب

 نم ىلع نامض التق اهب ىلتي ن الإ علض ال يتلا يهاقملا وشو

 .يذ ريغل اهب عفتني ةبعؤأ نوكت نأ الإ اركشفلا ةيعوأ يكو اهرسك

 اجلا نم يهبتنا زاهظإو ،اهنيض اهرسك نو ،رَسَكت الو ىفكت اهئإف

 لعي نم ىلع زاكنإلاو .يذلل راكنإلاب لاملاب تاهبَتمْلاَو ءاسنلاب

  

 .ج نم لامكلاو 6اهبه د اب يفو ،لضألا نم ةطقاس )١(

 .د "ج نم حيجضتلا سءيجارُي» :ب يف ااه :لضألا يف )٢(

 .«سائلا ة رات دنع» : :ج يف (٣)

 ىشفت ةرهالل ذأ مل 6ةزذلا» د يفو «ةرهدلا :ج ©ب يف )٤(

 .فوملا هينغي امم ثسي

 .ءاهرَك ًرِئاَج» دايز :ج ٤&ب يف (٥)

 ذ 6ىصضقْلا نهف هن رذلا امأ



 يويسبلا رصتخم ٤٨٦
٦ 

 .ليكلا '"[نزولا] يف سخلا ي قاوشألا يف رهظأو .ةعتمألا نم تاشوشفملا

 .بجاو رشلاب [ 7 هل زاكنإڵلاو زَكنُم كيد لكف ؛نيزاممْلاَو لايكملا

 نإف قَحْلا ىلق مهيغَب زت ىلإ اوذ نأ دغب بجاو ينبلا لهأ َلاَتِيَو

 ْمُهُحا زا ة زأ يفت :ز شلا : ىلإ اوتيِفَي ىئَح مهئامد كفَسَو مهلاتق ْلَح اوعَتَتشا

 . ماَرَح مُهؤابسَو ابسؤ مهلاومأو .مهداهج ريغ مهنم لحت الو }مهِنَلَع زاكنإلاؤ

 ُهَقَيَو ةئفيؤ مالالا ؤ يقي نمم َنويراَحُمْلا '"اقأو .لام ة ةمينغ الو ئس مهن مهنم لج

 هب رفظ نإف ؛َلاوئألا املا مهنم وبيِصيَق نيملشملا قيرط ا يف ردضزقم يف

 ىنإ لاومألا ذخأ يف اؤُدَعَت اوئاك نو .لئق ؤ عطق ¡ نم اوباَصأ امب اويأ

 مل اوئاك نإو .كزشلا لغأ يف بلصلا نإ :ليقو ءاوبَلضُي :ليقو ؤ اولتق ِءاَمَذلا

 نم مهلجأ مهيديأ تمي ثعلطقو اوذخأ ناولا اوُذَحأ اَمْنإَو امعَذلا اوفيرئ

 اوجرخي ىتح اوبلط اوُبَرَه 7 .كيلَد نم ريثكلاو ليلقلاب َنوُعَطْفَيَو ،يفالخ

 ضاَصق ال اَلْنَق اولِتوُق اوبَراَح نو .اوباضا امي َنوُذَخْؤُيَو و مالشإلا , رضأ نم

 بف "![مهيلَع] اوزدفت نأ لتق نم اوبات ناق نيملشفشلا نبو مهتنب هيف
 .ميحَر َروُقَع ةللا .مُهتبؤت .ه .

 .ثالثلا خسثلا نم لامفإلاؤ بلضألا نم ةطقاس )١(

 .«نيبراخملا لثقو» :ج يفو 6كنيبراحُلا لاتقؤ» :ج ؤب يف )٢(

 زفي نأ لبق نم» :خشلا هذه يف .ثالئلا خشلا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٣٢(

 ۔«ْمهنَلَع



(١٦٤) 
 ":ةيدهألاور قرملا يف ثاذخألا رقذ يف باب

  

 وضَتَو مهيذؤي امم ايدَعتم ناك اذإ نيملسملا "اهقط يف ثدحأ نم ميو

 زأ ،ابارث اهيف شبكێ أ ےؤجملآ أ سج :ح ؤ 6‘ضج ؤا نيططي اي نم قؤطلاب

 ؤأ ،راضح ؤ رلذنجب رفظ ؤ .رهن زوأ ة ةيقاس وأ ر ثب رفَح نم ائدَح اهيف ثتردخُي

 يذؤي دجمملا رأ ,قيرطلا بنجب وفينك ؤ نيملف ىذآ هيف نوكي ءيش

 زخ ؤ ا نيب ءامَع ؤأ .يفف ءانب وأ "اشوؤغ اهيف شوغ ر ؤ .يميشلا

 نو كهَلَعَ ةف نق ىلع ركنم كيذ لكف از زجآپ وأ صجب اهيوطي رو ارْفَح اهيف

 الو ائزش اهيف رظحي الو .تخأ ام رب زمؤو يلع وني كيد تدخا
 يقلي الو ةيقاس اهيف لعجت الو ءاهيضؤت ني اهلوحي الَو .ةلشمنا ثععوي

 الو عنتل نيكاكد اَهَلَعْجَ نأ هل زوجي الو ]ةعتنأ الو ؤس الو ةراجح اهيف

  

 ثدحتي هلك ابلا اذه ثلغَ;ج لضألا نأل _ ,لضألا يف ثتيل يه ۔ ان ةيدؤألا ثفضأ )١(

 .التنش اناب ةيدزألل تانثلا خشلا ثذزنأ امنيب ةيدوألاو قوطلا نع

 .«قيرط» :ب يف )٦٢(

 ۔ءاًسزغ» :ثالئلا خمشا يف )٢(
)٤( ةغللا َرَهغَج .ةالش غفَجلاو ،ةقؤشلا : :ءالُشلا )١٠٤/٦١(۔
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 يام شر الَو بارت '»سبمكب اهكلسَم ثعوُي الو «زياجم اهذختي الو ،ِارش

 الو نيط اَمَك اَلَو رذ اّلَو طرق الو مزَك ي سزغ الو ُباَوَد 'هرابم الو

 اميل نماَضَو ،هَلَعَف نم ىلع مأو ةَلَعَق نم ىلع كنم هلك كذو .يذ ريع
 ىآ نم ًنوفثْلَم» :لاق هئأ ةقت يبنلا نغ ةياوزلا تءاج ذقو اهيق تدخأ

 الو 6ائدَح اهيف دحي ال دجاسملا كلذكو ."همه مهتاقزط يف َنيملششثْلا

 الو سانلا لزاتم '"برقب الو ادجشملا ةحئار يذؤئ افيِنَك اهبنج يف

 اَضَمْلا لكو رارض الو مالشإلا يف اررض الَو اجلا يذؤُ روثت
 زئاج ريغ قيرط يف الَو ،وراَج تات لباقي اباب قيرطلا يف حتفي الَو ؤةقوزضَم

 الإ .مهؤام هيف ؤمَي رهن يف هقَح رَع يف نيملشُملا ىلَع "ىقنت تدخ الو
 .هلامو هقَح يف نوكت ةزئاج ةيقاس نوكت نأ

 ارفظ الَو بار سبق الو ءاملا ُدرَي اًئَدَح ةيدوألا يف ثدحي الَو ")

 ماغطلا هَئضأ ۔ عشضلاب - سذملا نال ؛الئلا خشلا ةرابع انزتخاق رذف نالا يف )١(

 ۔(١/٣٤٢) ةغللا ةرهمج .غمَتْجُمْلا

 .«لزانم» :د ؤب يف )٢(

 هز ديز نب زياج ماقإلا اهاور يتلا ةعوطقملا وثيداخألا ءزج يف غببؤلا مامإلا ةجرخ )٣(

 لاق ۔(٠٥٠٢ مقر ۔٣/٩٧١) دييآ ن نب ةفيذح نع يناربطلا ةجَرْخَأو ( : :مقر )٣٧٣

 .نَسَح ةدانشإ )٢٠٤/١(: يمتنملا

 .«...تدخيي نأ روُجَي اله :ج ؤب يف )٤(

 )٥( .يؤئو نيملشغلا يذؤي فينم اهبنج يف لعج الو» :ثالثلا ختشلا يف ....

 .فيتكا نَع تيردحْلا نال ؛أطخ ُهَو «بَرقَي» : ؛ثاقثلا خشلا يف )٦(

 .هراجلا يذؤي رئب اڵَو» ج يف )٧(

 .ب ي ةطقاس )٨(

 .ج "ب :نم ثبلا 6اقشم» :ج يفو 6«ىقتلش» زولضألا يف )٩(
 .هةيدزألا يف ثاذخألا» ناونعب ثالثلا خلا يف القتشش اباب دَعُي انه نم )١٠(



 )١٢٤( اةيدزألاؤ) قؤُملا يف اذخألا ركذ يف تات 7

 اهنأل !اهيضاؤم نغ ليشلا يراجم لؤَحُي الو .زجآب الو ضصجج ج الو رلدنجب

 ةفرضتو رخأ ىلع كيذ ذرَي نأ هل سيلو امس نم هلزنأ ادإ هئاميل هللا هز
. ٠ 1 ٠ٍ . 

 "هوضَت هنأ ىز الف ؛دَحَأ رلا يف و بحأ ريغ ىّلَع 4 ُهَفَرَص نو 7

 نأ ءاَهَقُمْلا ,ضغب نَع يو دقو ٢ائَدَح ةي 1 يف تردحت ال نأ هي 7

:

 

. 

 يف تن امو .«مهلذَعب ىضؤێ '"ال» :لاقف .«لودغ هيف 3 هنإ» :هل َليِق

 نمي زئاَجَو .يش كلذ نم ينَعلل سيو ،ِابيغألا نو ءارقُقلل كيذ ةيدولا

 .كيد نم رجحلا جلارخإق كيف ةزنضَ ال ام هب عتنيل ابارث ةيدوألا نم لَمَح
 هيف عفن ال يزلا رجشلا ني ؤ "ةرعم ؤ حلم ؤأ اًصَج اهنم دحأ ذخأي ؤ
 اذَه ناك ام رخألاو 'هثربحلاو نألاو "لألا :لثم ةَرَمَت هل الو ارقن

 ةللاو .اهب عفتني ةرمت هيف نأل ؛ةغطَق رخأل زوجت الف رامتلا زجش ه اتأو .ليبس

 .نينول هبو مل

 : ع:

  

 .ءهزضت ةرضم نأ ىرأ الف» . :ج يفؤ 6هةرَضَم هب ىرأ الف» :د اب يف )١(

 .هلفغ نئي ىضزن» :ج ب يفو كد نم ةطقاس )٢(

.)٥!١٨١( 
 برعلا انل .ةرَعَْلاب غ غربضق زفق زغمش بتو ه هب غبصي ي ؤمْحَأ نيِط ة َرْغَمْلاَو رقملا
(٣ 

 يكز ؟ام هلضأ يز الإ اذبأ وكي الو هفل قز ال قاقي ةريثك ناصغأ ةل تابت :لتألا (٤)

 اهيبشت اسأ انقلا ىعس ١اهلا ريغي لسألا غم غمخنز .ةلش دحاولا .ليبارغلا هنم دحت

 نيغلا بات .«لسؤلاه ىهس ; نيناع تاجَهَل ضغب ينز )٢٠١/٧(. نقلا باتك .هلوطي

 ۔.(١٧/١٠٣)

 هكاتجلا رفطلا حاذنألا انم عن اذوغ اهنب هوخأو اهنم مقظغأ هنأ الإ ءافرطلا هبشي رجش :نألا (ه)

 زبني نأ ثيدحلا يفز ءاطلا قوق لغ ةفزؤَو ءاهريَغَو باوبألا اهنم ىؤسُي ةظيلغ نزرد

 ۔(١١/٩) برقلا ال )٢٤١/٨( نقلا باتك .ةباملا لأ نم ناك ةمتت هللا رلوش

 .هامغ بارغأ ضغت لذب ربغأ ئىففذلا رجش بحلا هةقينخ وبأ لاقو» :ناتللا يف ءاَج )٦(

 نوكي رظنَمْلا نسح ؤضخأ زم ف رجش :ىلفذلاو .ةينامي ةغل اهنأ ىري ذيرق نا ناك نإو ها

 بزعلا اسل )٩/١ ١١( ةغللا ةرهمَج ء(٣١/٤٠١) )٢٤٥/١١(. برعلا ناتل .ةيدؤألا يف

 )١٠٤/١٣(.
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 نأل ,ءارقفلل َكيَذَق ؛عززلاق لخلا نم لبشلا قيدؤألا يف تبت

 قزطلا يف تبت اَمَو .قوطلا ةي ةيدؤألا نم ِءارَقفْلا ىلإ ةَعجاَر اهلك. للا :7

 يف تبت امو ،ِاَرَقُمْلا ىلإ عجار َكيَذَق "رباقملا يف تبت اق ،ِارَقُلِل وهَق

 ننال لمجم ام ،ِارَقْملل كيذ ليبشلل لمج امو دجاسملل يدق دجاسملا
 ليبس يف داهجلل كيَذَق هللا ,ليت يف لجم امو .ييرفاسشلل كيذ لييشلا
 ينَعلِل خابم كلذف تاو نألا يف تبت امو .ِارَقُْلِل وهف هلل ةقدص لمج اَمَو يفلا

 ؛َعَرَزَو اهَرْمَعَو ةَئنَمْلا ىزلا نغ : نق الإ نيعب رخأل وه زيو ؤريقَقلاَو

 وه ةئيمْلا ضزألا ايخ .دنع نم ِءيَش دخأ هريل ريَلَو .َرمَع نمل كيَذَق
 ؛غاملا وُه ايحلا نل ؛اهَرَمَع ذقَق املا اهاَمَغَو اَهَحَلضأو اهرمع اذإ غامْلا

 ؛آهيزَم دمب صنقلا هي ۔ ينق آم ءاملا نم لتو » :ىناعت هللا لؤقل
 ءاج ذقو ،ةوَضْخُم ضزألا حبضثق ءامسلا نم هلزني زئُي ُامْلا وه امن ٢٤[. :مورلا]

 .هغل يهت اتاوم اهني ىيحأ نمق هلل مضأ َنأ» :ةمقن يبنلا نع

 )١( هيح قيشذ كرتي ال با :تاملا ءايخإ باتك 6ىئِقهْبْلا ةجَرْخَأ )١٤٣/٦ :مقر ١٢١٦٩

 يهن ايش اهنب ايخآ نمك هلوشو هل ٍضزآلا ناتوش» :ةلقن هللا لوشز لاق :ناق سابع ننا نع
 اهركذ لوطي ةزيَِك دهاوش ,ثيدحللو .الوشؤم اعوفزم ماق نن ياعم هب درفت :لافو .ةل

 ائاؤم ايخأ ن بات :جارحلا باتك يف ةؤاق وبأ ةجَرَْأ ام اهنب )١٤٣/٣ :مقر ٢٠٧٨( نغ

 ةايلاو ،هللا ضزآ ضرألا نأ ىضق ة هللا لوشر نآ ذهشآ» :لاق ةوزغ نغ ةكيلم يبأ ننا

 تازلصلاب اوءاج نيذلا ةن يبلا نع اذهب انعاَج ه قحأ وهق ائاوم ايخأ نم هللا ُابمع

 ةؤاق اذ يبأ ن نتش ُ ىلغ ه هقيلعت يف ينبللا ت ةَحُحَص م ذف .هنع

 نغ ٢٦( :مقر )٧٤٣/٦ تاوما ةرامع يف ءاَضَقْلا ثاب ,ةيضقألا باك ‘كلاَم ةجرخ .اريثك

 ثيدحلا ادهو )٢٨٠/٢٢(: ديهمتلا يف زبلا دبع نا لاق .الشزم هيبأ نع ةوزغ نن ماقي

 هئؤرق راش ىلع هيف تفيثئخاو ،تيَد يف َنوُِلَتْخَي ال كيام نع ةاؤؤلا ةعامج دنع لشزش

 = ةنور هللا ءات نإ هيف ليق ام حضتأ ؤمه ؤ كلاق اور امك - التزش هيبأ نغ ةقاط ةنغ



 اةيبوألاو) قرملا يف ثادحألا ركذ يف بات ()
 !آل

 ٠ ¡|۔ أ 22.۔أإ ۔ ءا۔۔أإ2 ۔1؟۔أ١۔ .,؟ ۔ دا 1 ٠٤٨٠٢ { ٨

 تخضلاب الإ هنم نيف مك هل اهنأ ةبعلا عيغازملاو راقلاو يفاقلا ىذا مق
 .هب ىلؤأ وهف يش هدي يف َناَك نمَو

 اتيك ني بهو نغ رماف نغ ةقناط هنؤز اديز ن ديعت نع هيبأ نع راتي نغ ةقاط -

 :مو مام نغ منا ني نمخزلادبع ذ هلاد ,زناه نع ةط نورو كباج نع
 اميف ةاؤؤلا نم دخأ ذثع هج متف ةئيصلا هذهب فلؤملا ظفل امأ فا ...ريك تالبخا



)١٦٥( 
 اشَمْلا يهو موزلا يف باب

  

 . ۔ ۔ ؟ - .- . ؟ - . - ¡21 ٠ِ ِ > ٣

 نميل ي لتق اعززيو راهنألا عزشؤ هراملا رانآلاب ةقوؤغم موشؤلاو
 الو ،هَلَع عم الو اهيف هل ريغم ال ءاهعَتَمََو اهعرزو هيفل اهيديو هدي يف
 زأ هل ئأ هدَي يف ""ءيش اهنم قأ نتمو .هيأري الإ اهيف عززت نآ دحأل ؤوجَ
 يف ةدوهشملا مومؤلاؤ .ودنع نم يذل ضَعَتَي نأ دحأل زجي مل هريغي
 تازائآ اهتوغذيو 'زاكلاو زاهنألا اهيف يجلا عرازملاو ىرقلا يف سانلا يدي
 يأرب الي عتزئ نأ زوجي ال .اهلهأل عغوشز تلبق 'اةزاميلا زئأ اهيفو .مهت

 ةئملاب اهيف ةعارزلا مهضغتب زاجأ ذو ،اهيلغهأ نم زاوجب ؤ ةحنمب '"ااهيهأ
 الإ غززت الق .مهريغ نم ؤ اهلهأ ني تاك اهب ماوقلاو ءاله ني ةايحلا نم

 .«تازاميلا» :د يف )١(

 .د نم حيجضثلا «غززئز» :ج ؤب يفق .لضألا يف )٢(

 ۔كاهنم ءيشب رقأ نمو» :ب يف )٣٢(
 .«هريغ نيد :لضألا يف )٤(

 .كزاتآلاه :ب يف )٥(

 .«تازاميلا» :ج يف )٦)

.كاهيابزآ يأرب الإ :ب يف )٧(



 )١٢٥( غاشمنا بهو مومزلا ي تاب ٩٢

 ٦ہرف

 مالشإلا يف ز ةيلهاجلا يف اهب ثفرغُي ةئش هل ناك ام الإ '[ةهجلا نم ةحنمب

 هل ضرغي ملو غئفُي مل ءاش ثيح غزز ءاش نم ؛مهنيب اهلهأ نم حابإلاق

 .اهينش ىلع تلق
 موق ائالنأ نوكت ن . نيهجو د دحأ نم ولْخَت ال ثازائلاو مموشزلاؤ

 نَع عيمجلا ن ةرجا أب ؤأ مهتحنم :يو مهيأرب الإ عرزت د نأ ؤ زوجت ال نوي يفو

 كيد يف رحأ يأ الب غزز ؤي زاجف دحأل كلم زيغ نوكت ؤأ ،مهيِضارت
 يف مسق ''مومؤلا» لاق هلأ هلتر بوبحم نب دمحم نَع دجوي ذق .لغأ ةللا
 ريغ هئأو نامع هأ لمع لؤقلا اذه ىّلَعَف مالسإلا يف تبت ةيلهاجلا

 الَو ليفن الو هبف يننت ال هئأو "ىرتشي الو غات الو روشفت الو وٹوزؤم

 الإ هتئزؤل يش الف تاق نمو .ءابخلا هلأ عيمج نود دحأل ادي ذختي

 كيو رغأ نأو مزلا تي يف مهَل ءيش ال تاتبلا وبو .مزلا لأ ن نم داوق

 كيذ نم ائيش َنمَض نق .ةل زئاَج غ زر موأ ن نتَو لبلا ةابج ىإ مزلا

 انأو .َكِلَذ يناغ يف ثاليخإلا وكو كازي قو أب لؤق ىَلَع هونأ

 الإ كلذ يف قدصي مل ؛ازاآ وأ ار هين ةرامع ا امو تاوملا ىذا نم

 لابجلاو .تاو يذ مكحف ;زام ونأ الو ب هيف نكي مَل ام اًمأَو .ةحصلاب

 ىت لاجشألا اهنم جرختو لخأ زاج اهيف تبت امو دحأل اهيف تلم ال

 رمع نق الإ !اهني هنإ إ جيتخا اقو حلملاو ؛زاَجحْل اهنم جرختو لامكلا اهنم

 أ ة ٍةَيِتاَس ""ليم ؛هيشتل هيت وردي يف وه ؤ ادي اهيف هل راض ائيش اهيف

 اهيف هل ،هيَغَو رهاَوَجْلا هني جَرْخث هبيشتل هذختا رق ندغَم ؤ هيف نێَع رفَح

 .ج "ب ني حبجضتلاو .ءةهبَجْلاه د يفو ءلضألا نم ةطقاس )١(
 .«زلا» .ثاللا خنسلا يف )٢(

 .ةيقاس ؤأ هيف ائب لم :ب يف )٣٢(
 .هيقاس ؤ هيف ءاب لئم» :ج يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ٤٩٤

 ٦ يرم

 سنل ]ةعنَم دحأل سيلو ،ىتبو رقَحَو رمع نمل كيف ةعنصلا ةراملا نأ

 .ملأ ةللاو وه زَمَعُ هتَعْي ْمَل امم 4 هميضؤم ريغ يف رمع ذإ هريغ عن نأ هل

 ؛زيعُي ملو قبس ذق يذلا مهيشزَو مهتَتَسَو مهيمشق ىلع اهلهأل نياعمْلاَو
 اهمأ يرجي اه ىلع موزلا لثم ؛ماَلسإلا



)١٢٦( 

 ٠٠ زاضفلا يفو هيف سانلا غاقت اه يف تاب

  

 .نيملشفلا قرط نغ زاضملا رفزضب اوؤئأب نأ نيملشملاو ماحلو
 كيل اوميقيو يبايغألاؤ ماتيألا ,لامو ؛يلزاتملا برقو راهنألاو دجاسملاو

 .... هه د.ه۔ و ه.۔
 .اًضغب مُهضغَب رضي نأ سانلا كرتي الو يي موُقَ م

  

 زهف جو لضألا اثأ البق امي ةاذينا ؤمه امنإ اد "ب ِةّغشتلا نم لك يف با اذه زبتغي مل )١(

.زييئ هئكلو "نِتتنُم تات



)١٢٧( 

 مينتنا هأب مايقلا يف باب

  

 يلاق ضبق يف ةقث "ايصو ةل مكاحلا ماقأ ؛يىصَو هل نكي مل اذإ ميتيلاو

 هجلاصقم يف هل رظنلاو هلام نم هيَلَع ةمقنلا "اذخأو ،هلاه ىّلَعَو هيَلَع مايقلاو

 الا عمتجا ول ةضيرف يق .لام غيضت الو غ غبت ة الو ةرجخأب ٢

 امو :7 نتمي اوشوثتت آو» :ىلاعت ةللا لاق :زهنت اب اهيرت
 طشيتلاي ىقاتيل ماَِقْلاَق ١٦٧[. :ءانلا] 4 امكيلع هي ن

 7 يبتيلا ةَطْلاَخُم يف ليكولاو يلولا ئيصوْلي ةللا ش ذَقَو :.

 ةرغبل) 4 جيلضُمَلاَرم ةيقشلا متعي هنأو مكنوَخَق مموظلاتت نإك» :ىناعت ةلل
 ميتيلا لاع خالضإق .مكنم هل حي صم ]ا نم ميتيلا ولام يف ديفملا ملع ٢٢٠.

 مغ نق ِةَلاَكَو وأ ةياصو وا ةيالوب تيد هترَل نَمِل مزال هب هب مايقلاو بجاو

 نب نالفل اليكو ًكاَنمَقأ ق ذق :ليكول لاقيو يرشب موقي ةق ةقث ليكو ل ميقأ كلذ

 حلاصت هج هجلاصَم يف ِهئَلَع مايقلا يفو لام .7 هع علل ايقل ميتيلا و نال

 .{اليكو» :ثالثلا حتلا يف )١(

 .«ِارجإ» :ج يفو 6«ٍرجأؤ» :د ثب يف )٢(

.«بحاق طنقلاب مايقلاق» :ثالثلا خشلا يف ()



 )١٨٧( يتنلا رمأب رحايتنا ي تات 1٩٧
 ؛٩ہرف

 نم هتصح ضبقز 6هناكرش ةماقم يفز] 6"[ئَل رظنت نو] 5'ويام

 عنتؤ بلع ةقَقنلا ِءازجإؤ كبو بجو امم هلام ضبقو '"ا[ةكَراََمْلا

 هلام ضبق هل اليِكَو راض اذإَ] .هجلاصق يف هنإ جاتخي امم هعيب ٍَب ىرت ام

 داصحو نلا ضبقو ؛ةَقَقنلا ءازجإق ![هجلاصم يف رظنلاو ؤهل رظنلاو

 ميتيلا ة ةقفن يف لشضألا عت نم جلاتخَي امو رتلاو ضورفملا غيت ُمْيَبَو ،ٍةَعاَرَزلا

 ازيف ناك إ ٢هلفي ةو رذق ىلع هل ةوشكلاؤ لام ني هيَلَع تلا ِءاَرْجَِو

 هل ًذَحْئاَو 6هَل ىحض اغيا هلام ناك نإو ء"يذَكَف انَع اك نإو ؤلتمَف
 دلا لأ نم ناك نإ كل مدْختشا ؛ُمَدْحُي نمم َناَك ذاق .اهنبل ةحنملا

. 

 اذإ نيذيجلل بايلا هل ذخو «[ميام نم نع هترجأ م هغلا ىطغو ةَمْلَع

 هلل غززبو ءاملا هل يلط ؛امشلاب ةضزأ هل لضيو ءاعياو ةلا َناَك

 هل عرز ز ؛لضأل ىتنأو اظح رقأ 4 ةعارزلا تاك نإَق .روأ ومه ام هل رظنيو

 سل .ةَحَلْضَمْلاو رظنلا ىلع هل تلد ىرك ؛غقئأو ملسأ ةرجألا تتاك نإ

 ايش ءارقلل مي الو ريغ يطغي الو ، ؛ريتيلا لام ني ائيش َبقهت ن ليكولل

 هلع هل تئاك ذإ .ةارقلا اهبليغي ةاكزلا جرخنو ةقدصلا نم بجاولا 7
 ؛[ةعش] تنلا لام يفو ،ججاتخاؤ هل ةر رجأ الو ازيف َناَك نإو ءاهَذَحَأ ةرج

  

 .هولاق حلاصمو هجلاصتب» :ثالُنلا خا يف )١(
 .ثالثلا خسثلا نم نامكإلاو لضألا نم ةطقاس )٢(

 .ثالثلا خسثلا نم لامكإلا بلضألا ني ةطاس نيتقوقغملا نيب اه )٣(

 .ثالثلا خسنلا نم لامكإو ؛بلضألا نم ةطقاس نيتقوُقغمْلا نيت اه )٤(
 .«ةرَمْثلا» ,ثالثلا ا ىف )٥(

 .راركتلا بنجتل لضفأ اهنال ؛ىرخألا ختللا زانع يه بنعلا ز كلئين» ب يف )٦(

 .ثالثلا خسللا ن لامكلاو ؛لضألا ني ةطبتاس ننتقوقغَمْلا نيب اه )٧(

 .ثالثلا خلا نم حيجضلاز «َلامْلا» :لضألا يف )٨(

 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٩(



 يويسلا رصتخم ٤٩٨

 ناك نإق ،َعَلب ادي للحيو ،َرَسيتأ اَِإ ُرْئَو ضرقلا :ليق ذقو ثفوزغملاب لكأ
 لام ىّلَع مايقلا يف ةباَوَ بمزي نأ هل .ميتيلا لام لفأ نع ثفنغتشيلق غ

 هطلاَئَو إدَلَبلا يف غبت ي ملا ا نبللا لضق نك كأو ةو ميتيلا ةعيض يفو ميتيلا

 اق .ذأ جتخا اذإ هَلَو أززت الو هيلَع لضفي امم ميتيل لض ًةَطَلاَخُم

 يف فن ريغ يف ائيش رعيتيلا لام نم "بهذي الَو .ةلم ِهنَلَع َققنأو در رسي

 نأ الإ لضألا ن نم غيبت الَو .راملا ضوؤْلا ني غييتق . .ةلجآلا ةلجاعلا

 لقلا نع فقْغعَتسا نإو 5هَل لضأ كيد َناَك نإ هل ليف نأ هلو ،هيلع صقن

 نم غاتي اه الإ رلات يف هل شدي اذ ه .الات هل هل يرتشت الو املأ ناك

 .نمتلا ركشأ ن اي نأ بجت تيد نف ، "عاشملا

 ميأو ليغئشا قرجألاي لمغي نمم ناكو نات هل نكي م اذإ ميتيلاو
 ثذنع ناسنإ هَلَعَجَف ريق وهو ُهلُمْكَي دحأ هل سيلو مايألا نم ناك نمو .تي
 نإ امأو ،ةل زناَج كيذ هيلع َقَقنأَو اسو كلثم هب يتن اميل ةَلَمْغَتساَو

 هتدلاو نع ميتيلا َناَك نو .هنَلَع موقت ن ن هل لقؤ هب هب مموُقَي َدَحَأ ال ميتيلا ناك

 رذق ىلع هلام يي قحتت يتلا ةضيرقلا هل ضرف ءةضيرقْلا ىت جاتحاو

 رِكاَحْلا رخأب ةضيرقلا يف كلد هعفد قح ِهيَلَع هل ناك نمو ،كيلَد نري اع

 ؤأ اينغ ناك كهنم ئرب "قح ني هل هيلع امي ميتي لا معطأ نو .نيملششْلاو

 قَحْلا كيد معطي مل ليكو اهضبفي ةنفيرف هام يف هل ناك نق الإ ،اريِقت

 نق .نيهجولا اليك نم ةئام تتني الكل ؛ةضيرقلا يف [ليكولا ىَإ] عقَدَو

 .ثالثلا خشلا نم حيجضئلاو «بَهَي» ؛لضألا يف )١(

 .ثالئلا خشلا نم خيجضئلاو "«ضراقي» :لض لضألا يف )٢(

 .ثالثلا خسللا نم حيجضنلاو «معامْلا» .لضألا يف )٣(

 .ج ٥ب نم ثێثمْلاو ٠ءىزيي» :د يف رلضألا يف )٤(
 .ثالثلا خشلا نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )٥(



 )١٢( ريتنلا رشأب ايتا يف ات ٩٩
 رت

 غيتيلا ىبأ اذ ؛رلؤقلا دغأو كلذ نم ئرب قح نم هل هيَلَع امب ميتلا ىتَك

 هلام ميتيل ملسي الو .نامضلا بحاص ئرب سل اذإ :موق لاقو .ئرب ةوسكلا

 نإ .هغولب عم هلاميل اطفاح نوكي نأ :ودشز شاتيإق اهغشؤ ةئم سنؤي ىنح
 ميتيلا ةعيابم ؤوجت الو .أربي م غولب بق ؤ ئشز سنؤي نآ بق هيإ ملسأ
 تجا هل يرتشي نأ هلفك نم ز ةئديلاو ةلِسرُت نأ الإ هةلاسزلا قيرط نم الإ
 ىلع قدصت نت .اضيأ كلد رت مل ضغبو ،كِلَد يي 'يفؤاعتلل زئاج
 ةئدصلا ىتاتيلاپ رشأ ذق ةلل نأل ؛هللا لببص يف ةلام ةم امئََكَف ميتلا

 يف انيبعئ مهل لعجو هةمبيَعلا يف انيمئ مهل لعَجَو عضؤم ريع يف ولع
 لوتزللو ه نيفلأ لمآ نم ۔هلوشر ىع هأ فأ ات» :ىناعت هيزقي ؛اضيآ ءيقلا
 لانتو لافو ..رسلا ؟ ليأ نآو نيكلسلا ىكلا رغلا ىزو
 نيكسملاو ملأو قرشلا ىلو لونيلو ,صمح وي تأت وك نيت مشت
 "ئبأر يلاو ؛نيعضزملا يف امهس مهل لعجف ٤١(. .دننال) 4 يليملا يماك
 هةعينغ يفلا نأل ةمينغلا نم يذلا مهشلا وه مهل ءيقلا يف يذلا نأ

 لاوهأ نولكأي نيذلاو .ظفللا تفلتخا نإو ىتغمْلا يف فلا ئه ةَميِنَعْلاَو

 نم هللاب وع ءاريوَس نوَلِضَبَسَو كازات مهنوطب يف ولأ امن املظ ىقالا

 .ريسلا باَذَع

  

 ب» :ج "ب يف 6«بزاقتلاي لض و .د :نيم خيجشللاز ««كفنزاغُئلاب» :ج "ب ىف ،!ب راَقُئلاب» :لش زا ىف )١)

 .«ُائآر» :ج يف )٢(



  

 يف ةدعاسملاو مهيتاسم رفَحَو مهراهنأ حالضإ سائلا ىلع بجاولا

 رذق دجاو لك ىَلَعَو ،هيَلَع ريجم كلد نم عنتما نق ؛مهَنيَب اميف كيذ
 اذإو .مهلاومأ نم ذَعؤُي نأ ميتيلاو ةأزملاو دهاشلاو بياقلا ىلعو .هتصح

 ؛داسقلا نم اهنم جلزخي امو ءاهجالضإَق جالفألا رفح ىّلَع "ارّلبلا ابج عطاق

 هبلع سيلو ،َكلَد هلف هيِصحب ريحي نأ بلط نمو .مهلك مهيلع تبات كلذف

 عقذَي نأ اضيأ بياعلاَ ميتيلا ليكو ىّلَعَو .سانلا ني هريغك رَقَح اذإ كيد الإ

 الف "ويف باقث ةدايزو جلف "خي 'هيرفت امأو .حالضإ ني َكلَد يف مزلي ام لثم

 .تيد يف لخذَي نأ دارأ م م الإ إ مر

 .هدلبلا لهأ» :ثالثلا تيسلا يف )١)

 .«حزقل اشأؤ» :ج ج يو ... .جلف حزقل حتفيه : :ب يف ( ٢)

.نارذغلا يغ باقنلا نأل اهثبت ملو ،هنارذغلاد ةدايز :لضألا يف )٣(



()١٢٩( 

 تازاجإلا يف باب

  

 : ; لكل ناك نإ ءارك عفدو كلذ اوليَع ذَق جالفألا رف رفَح يف راجلاو .

 ةراجإلا تتاك نإ .وراج ذقف ةَعَطاَقُمْلاَو رذخلاو اركلا نم موُلْغَم يش 2

 ذقَ ؛موُلَْم ٤ يش د و ب لكل ة ةر ألا تتا الرهُجَم ذم لمَعلا رادقمو ةَموُلْغَم

 يش ذ لك رافُحِْل ناك نإ ؛ راهنألا حزق ؛اوألا رذ رفَح يف . .كيب اولِمَع

 يرذ ١ هنأل ؛لَمعلا لوهجم لمعي ام زاذفيم ناك نإو كيذ اوُلِمَع ذَقَق موُلْغَم

 تئاك ذإ .تالوهجملا ني اهف غاب نم ويخ ام الو نيطلا نم جوخ مك

 كلذف ؛هضزغو كيد قفغ يف ضزألا ني "ااغاويأ رفَحْلا ىلَع ُهَعَطاَقُمْلا

 ذق ةمماتفلاو 6"اثغو الو نيكأ ملعي ال هنأل ؛ ؛ٍولغم نَع مهَو ءاضأ لوهجم

 اضيأ نِاَعمْلا رفَحَو .لوهجم هنأل س ضقتنم كلذف كلد اوضقت نو اهب اولمع

 يذلا لمملا نإف ولغ : ءيش رت لُك يف رْفَحْلل ر ألا تتاك نإو لوهجم

 زاذفيو {ةمماتملا ي يذب اولمع ذو لوهجم ؤُهَو وه ام ىرذُي ال هلمع

  

 .ثالثلا خسثلا نم يجشلا ««جيرفت» : :لضألا يف )١(
 .ثالثلا حملا [ نم حبجضئلاؤ ..عاونأ ر رفَح» : :لضألا يف (٦٢)

.هتغز ال نبلا ملعي ال هئال» :ج يفو غ الو نيلأ :ب يف )٢(



 يويسبلا رصتخم . _ ٥٢
 ٢ رر فل

 ضرأل مضَر يف ةرجألا .قئال اوضق و ،لوهجَم وُهَو لا يف ِهاَنَع
 نم لمعي امو الوهجت هيف ُلَمَعْلاَو ةولع ر ج أڵاق ةتقولغم ةرجأ مؤت ب لُكِل

 هؤانَع هل '"ةَضَقاتُمْلا يف الوهْجَم ه َناَك نق .هب اوُلِمَع ذقَو .كيذ

١} ١( 

 دلا 7 غ مك الَو .ةطزش مك يرذێ ال ه ؛ةَلوهجَم اجَحلا رجأو

 كلذف مولَْ ئشب اجح ر رغشلا قلَحَو كيلب اوُئمَع ذق هلثم ةرجأ ةل امنإو
 لمَعْلا كلق موُلْعَ ئيشب ري لك ؛ ناّيطلا ةرجأو . هئب ةرجأ "اهلو ضقتنُم

 ةرجألا نإَف ضزغ لوط نم ولغ عزد ىلع هعطاق نإو شات هلو ن و
 ريجال هيف ُاتَعْلاَو ءاهوزاَجَأ ذَقَو كر لا لو عزألا يف وزغ لمعلاو ةت

 نوهجَم ه اذف ةَموُلْعَم ةضحب جالفألا ؤفَحَو .هرادقم موْلْغَم ريغ ةمِيَتشَت

 يف هب ب اولمع ذمو .كيلَد ثبي الَو راقملا لوهجَمَو ضوعلا نوهت هُجَمَو ورلا
 عبر ؤأ ٌسذنش اهنم حم جرخ امم ربيصتي ضزألا لَمَعَو .هريغو ؤ "ىخا :

 ىزذي الو يلإ لصوتي ام لوهجَمَو بيصنلا ن رهجم لمعلا لوهجم هجَم كيل
 .هي اولمع ذَقَو ةضوم َكِلَد نم لماعي رضخ ام

 امم لوهجم كيذ ،اهنم جرخي امم بيصي رجشلاو لخنلا ةاقاسشؤ

 نم ئشلا لا تاجو يزاج ىلع اوقَقئا دقو بيصنلا ني لياملا هيلإ لضو

 هلك يذ وبيصتب رمهازذلاب ةبراضملا لَمَعَو .ربيخ عفد يف ةي هللا لوشَر

 .ةعارزلل ضزألا ةرانإ يهو ،اهب فيرغئلا قبس )١(

 .مكحلا نايت يف حضزألا اهثآل ؛انئلا خسللا ةظفت انزتخاو ءزبجْي» للا يف )٢(
 .«...ءاَئع هلوو :ب يف )٢(

 .ىرخألا خشلا نم يجشلا ءاحؤلا» : نالا يف )٤(
 (٥) .وخ رطشلاب ةعزازمْلا باب :ةعزاَرُمْلاَو ثزخلا باتك .يراخبلا هج رخأ )٨٦٢٠/٦

 :مقر ٢٢٠٤(( عززلاق رلا نه ءزجب ةلماعملاو ةاقاتملا باب :ةاقاسملا باتك ملشُمَو

 )٢٧/٥ :مقر ٤٠٤٦( قافاتفلا يف بات :تازاجإلا عويبلا بات دؤاد وبأو )٢٧٣/٢ ۔



 )١٦١( تازاجإلا ي تات ٢.0
 ثك .ر

 اضزأ ثناك اذإ تاغعاززلازا ل يف رجألاو .هزاوج ىلع اوقئا دقو الوهجم
 ق ابَح ؤ ميازق "ةقرول رجأ يف ةَئوزْغَم رهشأو ٍةَموُلْغَم ةَرَمَي ب ةَدوُدْحَم

 "٠0 رجزلاؤ ءالدلا بذ;ج نم ةره ه همغن يذلا راَدْقِمْلا َناَك نو .وراج

 لذ يف ةرجألا تاك اذإق مهذنع تبت ذقو ،هنؤَهَو َكِلَذ ةذِش زي "مكو رمضزلاؤ

 تقو رجأ تاك نق .ةصقانملا هيف ه هب اولِمَع ذَقَو لوهْجَم كلق وبييتب

 لوهجَم يق ة زمولنم رهش : رجب ز ةفوزغم ضرألا دودخ تفو مفو ريغل رجزلا

 ناك اذإو .لمع اميف هلغ ;ائع لياع هن عممَر نميل هبف علاو ،هلك
 ةرجألا و تئاك اذإ ةرمتلا دصخُ مل نإو ٢هيلَع ةايز الف موْنْعَ تفق ىإ زجلا
 لجأ ىضقنا قف هداصح نآ ىح كلذ ىقس ٍةَموُلْعَم ة ٍةَرَمَعِي هك ب ضزأ يف شل

 شوت ةرجأ وأ ضويب كيَذَف ؛زيجألا بغز ناك نإ الإ .بابز ىلع هذ

 لماع َكلَذَكَو ييلع مكح مل نأ نإف هل كَِذَق ،ةرمتلا داصح دنع :

 لياغلا ءاعيمَج ةرمتلا باحضأ ىلع كلد اصح ناك قفأ اذإ بيصت لخنلا

 طرش ذف ؛ةزمْتلا "يلازذإب لمك ذق هبيصت نأل بغزَي نوكي نأ الإ ءوريََو
 ىئَح ربيصتب اهحالضإؤ اهيف هبلع امنإ لوهجم طزش اضيأ كيلَذَق ،هيَلَع
.. 

 ةرجأ لكو .تبات زاَج َكيلَذَ ؛موُلغَ رجأب موْلْغَم رزي يف ةرجأ كو .ة نز ردت

 ١٢٨٢(& :مقر )٦٦١٦/٣ ؛ةغزازملا يف زيكذ ام باب : :عويتلا باتك .ئزذيزنلا ٢٤١٠(. :مقر =

 طنب ربيغ لهأ لماع :ذه هلل لوشز أ زمغ ننا ثيدح نم ٤٦٦٣(( :مقر )١٧/٦ دمخأو
 .نئشلاؤ حاحصلا بك رطفم يف ةدذَعَش ظافلأ ثيدحلل .عزز ز ؤ رمت نم جرخت ام

 .«ةلوضزت» :ج ؤب يف )١(
 .ثالثلا خضلا نم حيجضئلاو «عفزلا» : :لضألا يف )٢(

 .ثالثلا خشلا ن نم ثێثغلا .«زنقو» :لض لضألا يف )٢(

 ذأ نإ» :ج ةرانم هه..لضوتي ةرجأو ضوعي كيذل زيجألا بغز نوكي نأ نإ» :ب رابع )٤(
 ...لضو رجألا ضوعلا كلق هب زيجألا برت نوكت

 .ثالثلا خسلا نم حيجضتلاز 6ءكازذإ الب» :لضألا يف )٥(



 ةرت 3 يويسلا رصتخم نق3

 .تالاهجلا نم كيذ ضوعلا ةلوهجم ؤأ تقولا ةلوهجم ؤ لمعلا ةلوهجم

 الأ ةمماتْمْلا ىلَع ةوزاَجأ ذقو لوهجم تيَذَف ايلا غبصي يذلا غابصلا

 ازيب انقلا ناك اذإ بوقلا لَمعَي يلا جاشنلاو .ةئمض هنتف اذإ هنأ ىرت

 .مهدنع تبت ذق موُلْغَم ةضرعو بؤثلا لوط مولغ نزؤب لزَقْلاَو ولغ

 اذإق .'ههوتبفأ ذقو ؤيجألا ةلمغَي مك يف لوهجَمو لوهجم بوتلا يف لمعلاو

 يفو "لوهُجَم اضيأ ذف ضزغع الو لوط ةقرغم الو لزغ نزو ريعب ناك

 ؛ُاَنَع هلف اضعب غَب لمَع ن نإو .ةخزلا هل هلق اممُهدَحَأ عَج عَجَر نإف ،ضقتنَي ةضقانتملا

 ه ىلإ هنميق ؤأ ةلم دزي .لزعلا نمضو 3"هؤ انع ه 7 بؤثلا جاشلا دسفأ ن

 نكي مل نإ "اعت زاج دبؤلا ل بحاص يِضَرَو ةَلاَهَجْلا :7 زقلا لمع نإ
 لوقلاف ؛لَمَعلا يف افلتخا نإو ،ةعئَصلا لوغ يأزب هيلغم هلم زج هلق موُلْم وجا ل

 نبلاو .عناصلا لوق رتملا ى يف ف نز ٥"بؤقلا بَر , ن بولا ىف

 ينتزمأ :جلاشتلا لاقو ءاتِساَمُخ ابوت َلَمغَت نأ تئرمأ :لاق اذإ ،امهَنيَ املا

 بر ءاش نإو كَلْزَعْلا َمضَيَو يبوتلا بحاص وق نؤققْلاَق ءايعابز كل لمعأ نأ

 "ةئاوشلا لَمَع امأو .ةاعذا امك ئاب اريك ه ؛اطغأز بؤئلا ذخأ لزعلا

 كي ةيلاو ةرجألاب يعازلا] .هي اولِمَعَو الوهجم اضيأ كيذ "[رجآلاب]

 ةئاسَم يف لوهجملا نم وهو وب اولمَع ذقو زئاج قاد ةاش لك "ا[نع رهش

 .«ةرثبت» :ىرخألا خلا يف )١(
 .هةلَمَع» :ىرخألا خسثلا يف )٢(
 فاتشت نالف تاتشا نم : :ةفاوشلاو .ثانثلا خشلا ني ب حيجضنلاو «ةَئاؤشلا» :لضألا يف )٢(

 نم فؤَشَتَي اشن ثيآزؤ ثغلطت :يآ ؛ءيشلا ىلإ ثفؤتتو ارظنو نؤاَّطت اذإ افايتشا
 )١٨٤/٩(. برقلا اسل .نلواطتََو تزظنَي :يأ حوطشلا

 .ثالثلا خشلا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٤(

 .ثالثلا خشلا نم نامإاو 6لضألا نم ةطقاس نێتقوفغمْلا نيب ام )٥(



 )١٢٩( تازاجإلا يج باب .

 زئو ."نوهجم ةئاتق كيذ ء'"ازئاَج ةرجألاب ,لاملا يف ليِكولاو] .هيف يغزلا
 دع عضؤم ىلإ ةرجألاب امولعم ائيش هيأر ىلع لمحي يزلاو .هب اوُلِمَع

 يذ اركاب غوصي يذلاو .ديفم ةرجأ هل عطق مل نإف 5ةئرجأ هل ريام
 ذصخت يذللاو .هب اوُلِمَع ذَقَو لاَهَجْلا هي لقعلا رادقمو لومعملا ث

 هب اول ذقو أراذفملا نوهت لخلا داصحو .سؤذلاؤ "زاجلا ي ةرمتلا

 نيطلا لبي يذلاو .هب اؤصضارت اميف هلثم انع هلو ءةمشاَتُمْلا دنع ِهيَلَع اومقَاَو

 .هب اولمع ذقو كيد زاذْفمَو ءاملا نم هلت مك , رادقملا ةلوهجم ةئرجأ ِءاَمْلاب

 اوتبثأ ذقَو ؛راذفملا لوهجم زوذلاؤ تبازنألا مغَيَو بشلا 6هؤؤس زصُ يذلاو

 اضيأ لوهجم يبائملاو .هلي ةرجأ هلف اوضقاتت نإو ،كيلذ هؤَطغأو هل ةرجألا
 مك لوهجم ءاملا غياتز .ةئرخأ هل اونبنأ ذقو 'ييعتو هادي "" وطخ زاذفم

 يد هل اوتبثأ ذق ةرجألاب , جاحلاو . ؤ .'هترجج رجأ هل اوراَجَأ ذو ،يرتشفلا برق

 لامَجْلا نم اركاب '}\٨امحي يذلاو .هت رجأ هل اواَجأو 5ْؤاع الوهُجَم َناَك نإو

 وذفيز هترجأ ااوث ذف ؛رولن لت ىنإ وولغت خاب امولغت ائيس راقلاو

. 
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 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلاو «لضألا نم ةلطياس نيتقوفغملا نب اه )١(

 (٢) .همات لوُهْجَم» : :ج ٤ب يف َ

 .ثالئلا خسملا ني غيجضتلاو ؛يرلغتلا» : :لضألا يف )٣(

 ئاضخلا اضيأ رازجلا زازجلاز ؛منعْلا رج نيج زازجلاو زجلا تفؤ ؛اَرَجْلاَو زارحا )٤(

 رازمصؤ داضلا نمز :يأ :زازمجلاؤ زازجلا ثفؤ انماو .وبلا دصخأز لخنلا ؤجَأ :لاق

 )٢١٩/٥(. برقلا ناتي .زج ذأ اهل ناح :يأ ؛منَعلاو ؤبلاو لخلا ؤجأَو لخلا
 )٥( .هززتي» :ثالئلا خسنلا يف ِ

 .عضزألا اهئأل ؛ثالثلا حمللا ةزابع انثبئأو هورطخ يف لوهجت ;ت» :لضألا يف )٦(

 ۔«ِهمئَب» : :ثالثلا ختتلا يف (٧)

 .هكي يف هلمع ضوع ...ه ب يفز «َكِلَذ يف ةضرع اطغأ ذ ذقؤ» :د ج يف )٨)

 .ةنأنملا ىنغم بيات اهئأل ؛شالثلا خشلا ةظفل انثبئأؤ «لمغَي» :لضألا يف )٩(



 ةرت د يويسبلا رصتخم ٥٠٦

 ""[غناصلا]ؤ .هيم "غائع هن تاك هغطاقي مل اذيف لوهجم لوزنلا ريشلا

 ءانع هل طرتشت م اذإ ةرجألا لَمْعَي نم لكو "[غئالاو] 7 عابضلاو
 لوملا يأزپ هلغ ةرجأو لم اع هلق اهِيَلَع ناقفتي ةمولغَم ةرجأ الَو ؤاموُلْغَم

 لاقو طقت مل "غاصلا لاقف هةرجألا يف املتخا ناق .لمعلا كي لهأ ني
 م 5 غابْصللَو تيبلا لَمَعْلا د باص ىلع ناك ؛ارجأ اَتْغَطَق : :لمعلا بحاص

 ر لاقو ،اَذَكَو اك عيبأ نأ ينزتأ :لاق ادإ م عيابلا .هلثم ةرجأ ؛تيَ ةئيب نكت

 :ةعلسلا ثَر َلاَق نإو .َكلَد يف ةنيبلا عيابلا ىَلَع ناك ءيشب رآ مل :ةعلسلا

 ةعلسلا بر ىَلَع َناَك .يشي ينزم زغأت مت :عيابلا َلاَقَو رممزيلب خي ة نأ تلئزمأ

 رامحلا يذو .هلم رجأ هَتَو لضا يعي نم ىلع ةتبلا .كلذ يف ةنيبلا

 بحاص ىلع ناك رجأ انعطق ذَق :عاتملا بحاص َلاَقَو "ينغلماقث مل :لاق ا

 ل :ةعلسلا عاتملا بحاص لافو ءارجأ اَنعَطَق ذم :زامَحْلا لاق نإو .ةلا عاتملا

 هعطاق نإو .هلغم وجأق ةنيبلا هل نكت مل نق 5ةتيبْلا رامحلا ىلع نا ءارجأ عطقت

 ةئاذلا تَتاَمَق اهنيعب ةباد ىلَع مولغ ءارِكي مولغ , دلب ىتإ الامخأ هت ليخي نأ

 هل زسيلَو عينؤلا ىلإ هانع هلق ةنم عايض ريَغ نم تت وأ لوضؤلا لبق
 7 ءاركي مولغ م عىضؤق زم ىإ لفحلا ه أ نيخت نأ نامحلا عطاق نإؤ .كلذ

 هَل يبي نأ لامحلا ىّلَعَق ؛باذلا تقلتف كيد َلَمَحَف ؤاهنيغب ةبئاد ريغ ىّلَع

 .ةرجألا نم ةل عيش الف لعفي مل ناق .عملا كلذ ىإ ءا ءاش ه تيك لامحلا

 ل

 .اريد :ثالثلا خسثلا يف )١(

 .ثانئلا خشلا نم نامكإاق لضألا رم ةطقاس )٢(

 .ثالئلا حتلا نم ناعكإلاق بيلضألا نم ةطقاس )٣(

 .«عثاشلا» :ج يفز "«غناضصلا» :د ،ب يف )٤(

 .ثالئلا خشلا نم خيجضتلاو غطاقئ» :لضألا يف )٥(



 ك _ ر تازاجإلا ي باب )١٢٩(

 زأ ثبي ز ةناذلا تنا "!مولغ ءازكب] مولعم ءيش ىلع ةغطاق مل نق
 لثم اريك هَلَو كلذ يف عزلا هلف كلذ ضغت لَمَح ذقو دنبلا ىلإ عَجَر

 قزشلا ىلإ هل لمح ناق .هلنم اري هل نالرهجملا يف "مياتلا غ غيمج تلَذكو

 .ليخي مل نإ ةعجزلا هلو هلغ :ي رجأ هلو لوهجم عض عضؤملا كيف برقعلا ىلإ ا

 يف امهدحأل نكت م مولغع مب ىنإ ٍمرلغَم ر :7" ىلع هعطاق
 منو امهنيب "!عيكاح نكي مل ذإو اهل لمحي ىئَح "اؤوبجيَو ،ةعجَر مكحلا
 ل لمح ذو .ايش ليخت م هنأل ۔ ملغأ لاو انامض هيلع نإ لوفأ امف ؛لمخي
 لاتخألا هل حرط "رسلا لضو املف مولغ اركب "اوت ىلإ "ايفؤَجلا نم
 لاقو عارد ةرشب ماوت ىلإ كئلَمَح :لامحألا باص َلاَقَق ءاقَلَتخاَو

 زق ِاركلا يف َلَقْلا نإف مارَد ةرمعب زُسلا ىإ ينتلمح نت :'“نامَحْلا
 رذقب ةرجألا ني هلو لامحلا لؤق مضؤملا يف لوقلاو ءلامخألا بحاص
 وكي ام رذقب ءازكلا نم هل لومحملا نع طفسيو وسلا ىلإ وفؤججْلا نم ِءازكلا

 .ثالثلا حتنلا ني لامكإلا لضألا نم ةطقاس )١(

 ۔«عائصلا» :د يف (٢)

 .هذخؤێؤ» :شاللا سلا يف ()
 موقي شلا فرط وجو ةوضفملا نأل ؛ثاثلا خنللا نم حيجضلاو .ءمَكَح» :لضألا يف )٤(

 .امهنيب ريخلاب

 ةقان تومأ ء هيف انامُع ,ضرأب م عضؤت ةليمَحْلا فوؤ;ج اضيأ ثؤَجْلا :يومحلا توماي لاق )٥(

 ةمات رقا ىلغ اهب قزق اَهنَحْفف ةيح اهيز اهلتاق ةجْفزَع ىلإ يؤل نب ةماتل

 )١٨٨/١(. ناذللا م مجع . .َتاَمَق هنَشهَتَف

 ةذل 7 غفت ،اممل ةيبرلا ةيلامشلا ةنازبلا يهو «يميربلا» اتلاح ىمست )٦(

 .ةيتارامإلا نيعلا

 .نامع ةطلب ةزاطلا ةقَطني تاێالو ىذخإ يهو «يربع ةيالو» ايلاح ىمست )١(

 .لفحلا يف عا اهنال ؛هثالثلا خسنلا ةزابع اننبثأز هيلامجلا بحاض» :لضألا يف ()



 7 ه يويسبلا رصتخم ٥٠٨

 ككرت نامع هب لض امَلَف نامع ىلإ ةرصبلا نم هلمح نإو .ماوت ىلإ ؤسلا نم

 نم هل رثع ىلإ قل ذأ هلتق ولخت مقب ىلإ كنإ نت نو .نامع هلصو ذَقَ

 7 ءاَجَف اغاَتَم َلَمَح نمو .هب اوُلِمَع ذَقَو ،ةلاَهَجْلا نم يذ .عضؤملا يذ

 لعو .ب يذب هاف .يضهك نيح وأ لمجلا كوت نيح رسكنا ردق :َلاَقَق رسكنا

 ,رماغف راعج ىلع ؤأ روغذ لعجب ىلع ةلمع ذيو نو .مرغ الإو ىغذا اميف هيبلا
 لمَعْل عايض ىذا مث هت ة رجلاب َلِمَع نم لكو .نامضلا هئَلَعَف َعرضصَق ؛ةزذَحي مَلَو

 .مرغ الإو ةنيبلا هَلَعَو قدصي مل

 تت اذإ ةئوُلَمْغعي امل نوُئماَض اعيمج مهلك مهيدنأي ًنوُنَمْعَي نيذلا غارجُأْلاو
 أ ريغ نم تلت هنأ كيد نم حص اق الإ اوفدَصُي م 'ه[ةعايض ازعذا ؤ

 رذق وخأ مهنَع طَقَس نامضلا مهَمزَل اذإ ادو .مهَلَع نامض الف ةوعيَضي الو

 .ةاتع مهل نكي مل تلت لمعلا اوملسي ملَو ناَمَض اَمَض ةفهلب مل اذإف لوي ا

 لمكي ىع هل ةرجأ الق اهملسي ملق امولْغَم المع ةرجألاب لمعي ريجأ لكو
 ىئخ ِهنَلَع ائيَد كيد ناك ةرجألا نم "اديت ناق ةرجألا هيلإ علسئ الملا
 ؛بؤلا بحاص ىت جاشتلا عجري نأ ثحو .بجوتسا لمع اإف "لمعلا لمغَي

 لُك يف اًذَهَو كيد نم هل يض ام ةبحاص امهنم دجا لُك ئربي ىئَح
 يلا ناشلا يذو .هقرع تج نأ لبق ةقرخ يألا ىطغيو .تازاجإلا
 َفلَت ىعدا نإو .لم :م رجأ ةلو ىب اولمَع ذقو لد لوهجَمف ،بايئلا ليغ

 مل تلت هنأ اؤعدا ادف .ليكولا ظفاحلاو يمعاؤلاو تاشلا الإ نمض بوتلا

 ال مهنأل ؛اوقلثأ وأ اوغيض مهنأ ملعي ىثح مهناميأ عت عم هلق نوقْلاو ءاوئَمَضَي

 .ناَمَض مهدنِع ء هنل َلَق ؛هنايغأپ ظافح ممه امنإو مهيديأب نولمعي

 .ثالثلا خشلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )١(

 .ءمُدَقَت» :ثالثلا خسنلا يف )٢(



  

 زوجي الو .هديب لمعي نأ الإ لايكملاو نازيملا اريك نَع .. عاج ذَق

 ثعْلَي نم الَو !ِةَينَعُمْلا غاريك ثثَي الَو .دولا امهِنَلَعَو ةح ةَحِئاَنلاَو و "ةبكلا اريك

 اريك الَو يغبلا رهم الو نهاكلا الو ىفاوقلا ءازيك وو روج;جي الَو .يهالملا

 نم وهو ،سيتلا ومس شَعَو ،لخقْلا بارغ ،نايتفلا ءارك نَع يهنلا .ةينازلا
 علط نأ "[لإ] كي ز الو رجأ عرق هلَمَجَو هرامح ىّلَع دحأت

 رخأل زوجي الو .انزلا وُهَو ءابلا ىَلَع "هتيراج هركي الَو .ِاركلاب باولا

 الو ةوشر زوجت الو و ىَّلَع ٍةَنَواَعُم الو 7 ةيِصغَم ىَلَع :رجألا ذخ ذخأ

 نم الو هركش اهب عقذثل ةيطع الو هرش الو هملظ ةقاَحَم رئاج ةي

 ناطلس هنأل بلط ا اهجؤزي ةأرملا ةيلطغ زجت مل كيد نمو يرش ةَاَخَم

 .هةيكابلاه :ثالئلا خسئلا يف )١(

 نزقلا ىنإ اهباتك ذوعت ةمث نم اهفضأ ذو .خلا عبمج نم ةطتاس اتثيشإلا ةادأ )٢(

 .يرجهلا رَمَع عبازلا

 .ثالثلا خشلا نم ه حيجضئلاو 5ءةمداخ» لضألا يف )٣(

 ماكخألا هيرتعت هوركملا عفد نأل ؛شالئلا خملا نم حيجضئلاو امهوركَم» :لضألا يف )٤(

١ ةسمخل .



 يويسبلا رصتخم ك
 ٦ہرم

 هللابو 6لا ءاش نإ هز وبدَنَو] كيذ يف زظناو ٍةَرِئاَج وي ناطللا ةيلطَع ذ

 ![ئێيفؤَنلا ١ .

 اهجوزي ةجوزلا ةيليغ نال ؛رقيمغ ظن ىنإ جاتخت ةنأشمنا هذهو شاللا خملا نم ةايز ١١(
 ايحلا يف تالكشملا نم ريثَكْلا ىلإ كيد ىذأ الإ 6ناطلشلا ةيده ىلع شاقُي امم ثتيآ

 ىنإ فلؤملا ةوغد نإف تيذيو اديدش جرح هيف زاوجلا ذع ٍةَلأشمْلا ؤيدضتؤ ،ةيحؤزلا

 م ك تيد ئ نيو» » ؛ةزابيلا هد لهب د ثاتثلا الا يف يف ثرو ذَقَو ةصاخ ةنيدس . ةوغَ رظنلا

 ا هوا ام الإ 9 لبق اذإ ةغج ةعجر ر امهخأل يلو .زجش امهنم نوبقلاو هنامج نيجول

 ىلع ةيليغ ناطلسلا ىطغ نق .ًناَطْلش هئل ةعجؤلا اهت نأ ةثطغأو هجوز ىنإ جؤزلا بط

 ةجززلاو \ثحشلا يهو ةوشرلا ثبثت الو تبثت أ روبجملا ةيليغو .ثبت الف ٍةَيْفْثلا دح

 يوتشلا نَسَحْلا يبأ غماَج .ءاهنإ تََط ناك 7 .هل ثبثت اهجوز ثطغأ اميف م غجرت زت مل اذإ

 )٤٣١/١(. نولا زجلا ۔



()١٣١( 

 لاومألا لمع يف اب

,     

 ىّلَع قاقئالاپ ةَزِاَج رجشلاو لخنلا يف ذ "ةاقاسملا ًنإَق لاوشألا لَمَع امأو

 تيا يلق ةمولعم ةرمت نم ءزجب اقوؤغَم الام ًذَحَأ نم ْنإَق "اتيّد ةَزاَجِإ

 رَبِيَخ يف زنت ي هللا نلوُسَر َر َلَعَق اَمَك ءااسفلا '"[وُهاَو لخَتلا يف ذ عيمجلا دئِع

 ٍةَساَرحَو يفَسؤ يقاؤشلا فيظنتو فشو حيقلت نم زجلا هيإ جلاتخي امي موقت نا يهو )١(

 ةرملا نأ ىلع اهيف مغ نم ىنإ راجشألا مف ةذقاعش اهنأب :انهقف فرعئ .تي ريَعَو
 :ةدع افيرعت د بهاذملا عيمج ذنع اهلو .امهنيب

 ىلع ةنبت ؛يفنب هدهع نميل ربنع رج ؤ ماخ ,صخشلا نق :اهنأب ةيماشلا اهقرَعَف
 رقت نم امولعم ارَدَق هل هل نأ

 زأ ميت ظفلب ال هيلع ريغ ني ال رذقب .تابثلا ةنؤم لمع ىلغ ذفع :اهنأب ةيكلاملا و
 .لغجم و ةزاج
 .هرمن نم ءزجب ةًحلضُي نم ىنإ رجشلا فق : :اهأ ُهيِفَتَحْلا ,

 يلإ جاتخي ام رياس لمعو 6هيفسب موقيل رخآ ىنإ هرجش لجلا غفذ :اهنأب ةلياتحلا اهفؤع
 .هرمن نم هل مولغ زجي
 ينغملا س؟٢٦٢ ص علطملا 0٢٢٨/٢ ززذلا ۔؟٦/٧٧ ئيشلا ۔٢/٤٢ يروجابلا ةيشاح :رظني

 ٥٥٤/٥. ةمادق ننال

 )٢٤٥/٢(. دهتجملا ةياذب :رظني )٢(
.ثالثلا خلا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٣(
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 ٦ رف

 َكلََو ،ااهرامث نيم وهو رطشلا ىلع اهلهأ ىلَع اهْذَرَو اهَذَحَأ نيج

 اهرامث نم ءزج ةتس اني الْخَن حأ ذأ اَِإَق .هيف مهي مهتين انت ال ام

 اذإف َُّرَمْتلا رذن ىتح اهجالَصَو اهيقشب مايقلا هْئَلَعَو تيلد تت فوزرغَم

 ءاش نإو هدي يف اَهَكَرَت ءاش نق ‘َكِلَد دعب همَرْلَ مل يفشلا نع تّتْغَتشا

 دَقَق ةرمتلا تقرذأ ادو .جارخإلا تفق يف الإ ةجرْخي الو ،دنع نم اَهَذَحَا

 طرش كيد يف هيَلَع نوكت نأ الإ اهنم ةرمتلا ةاصح ةئضح بججؤَتشا

 نإو .ءاكرشلا نم ورْنَعَو لماعلا ىّلَع اهيف تبجو ادإ ةرمتلا عبمج يف ةاكزلاو

 لكأي ىئح وردي يف اَهُغدَي :ائباحضأ ضغب لاق ذَّقَف ؛ليخت مَلَو لخنلا ىقس
 كيد ةلاهج ىلَع نذي ام اذم ،:ءاتع هطغيلَق هَجَرْخَأ نإو ياع رذقب اهنم

 ثهثي مل كيد تاجت ىلع قاقئالاو ةئشلا الولو ؤهنلِإ زيصت يرذلا ضوعلا

 ماي هيَلَعَو هل تبت ذق اميف ةّئصح هلف باع ؤأ عيضو َلمَع نو .ةَلاهَجْلل

 نإف ةناكم ةريغ رجأتسي ؤ ريع ذخأي ؤ هَلَمَع م نأ هيلع متختو ىب

 لوذغلا يأري هيلع ةًجُحْلا دغب ازيجأ هيلع ذأ الإو ةريغ ماقأ ؤأ لمع

 اميِف ُهَءاَنَع هل نأ ضغت ذغَب نَعَق ،لَمْعَي مَلَو لخنلا ليخت ليخت مت ناك نو .هعاتتْساَو

 "ةمذلا يف ه هي لماعي لماعلا ىتأ نذإف .عيض ذإ ةجرْخُي نأ هَلَو لمَع

 .كيد ويَغ هنَلَع سيق .ةماقم موقي ةئاملا

 .هجيرخت َقَبَس )١(

 .ياجلا :ثالثلا خستلا يف )٢(



  

 شائلا عزانت يذلا كيذ ،اهنم مبيِصتب ضزألا يف ةَعارَزلا لَمَع امأو

 كلد مرح ضغبو ضوملا لهج ضغبو تبت ضغبق كوزقفأ اوُلقأَ كيف

 ,فوغ ولام يف لَخَد إ هتزاَجِإ ىَلَع نامع لهأ نم رتكاو .هيف اوُملَتخاَو

 الوهجم بيصنلا ناك نإو زئاج مُهَدْنع لد نق ةوزغ ةَرَمَت نم ءزجب
 لضخت ام ىزذُي ال هنأو لوهجم هنأل زوجت ال تيد نإ :لاق مهضعبو ءاضأ
 ةًجُحْلا نأ الإ هيلع عجَر ؤأ عَجَر نإ ةؤاتَع هل نوكي نأ بحو لياق

 لخنلا يف ًةائاسُملا نأ _ مهنع كيلَد حآ نا رْيَغ نم تيد ثخنت يليل

 زوجت ضرلا كِلَذَكَو .الوهجم زيلا َناَك نو عامجإلاو ةئ سلاب ةَراَج

 ةبراضملا نأ اضيأ ىرخأ ةجحَو .الوهجم ناك نإو م,بييلاب ةْجُحْلا هذهل

 لوهجم ضقؤيلاو اهيف براضملا ءانع يهو زئاج قاقئالاي مارذلاپ

 ن "ذع .الوهجم ضويلا ناك نو ءاتلا يف لام لا لَمَع يف ّزِياَجَو

 كيو يفق كلذ حص نإف "ضرألاو لخلا اهنأ ضغت نع ربع يف ةلماعملا

 .هرخآ ةجو» :ثالئلا حتلا يف )١(

ثثخحب اميف هيلع زغ مل (٢)
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 .لخلا ضزألا يف لاونألا لَمَع ةزاَجِإ يف نامع لهأ هيلع لماعي ام وت

 يف ةلعلا نايرججل هب ذخألا بجوي شاقلا ذإ ،هيف اومَلَتخا اميف لقأ مو و

 لذ زضخي ملو مضرَو لمعلا يف لَخَد ذَقَو اقلت نإ .اهتالولغت

 بحأ] عززَو رضح ذإق .ناملا غتتو ةاتع هل ذإ كوهجم ضقيلا
 7 امأو ،يضقنَت ينا ةع ةعارزلا يِف َكيلَدَو اةَعزَز دصحت ىئَح ح "وت

 هَلْغِم َناَك امَو لشضبلاؤ لفلاو لظلا نطفلا لئم ضزألا يف ثبت ةت يتلا

 بشخلا .ةئضجح هلق هجرخأو ه ُهَنَسلا تضقنا نإو .هدي يف ثبيو ةنس ةَرَمَكَ

 رضزألا يف ثيئثيَو نينسلا ىقبت ام امأو ،ةتميق دحأ ءاش ذإق هعلق ءاش نإ

 .لوهجم اضيأ هنإَق ؛ثبي ام نيتلاو ناَجْنِذاَبْلاَو خوخلاو خزنألاو زؤمْلا لثم

 '"ا[ءاتع ِهَفويْلَف هجارخإ دارأ نق ،كيَد ليبتق] ءانع لكأي ىئح هكرت نإو

 مل يذلاو .كيلَد يف زظناق اتس هلكأي ىنح :لاق نم مهنمو .لوذغعلا يأرب

 .كلد نم ءيش يف ةعارزلا زجي مل كلد زجي

 ولب ذقو الوهجم اضيأ كيَق ةرجأ زا ربيِصتب لخنلا يف ُةَلَسافمْلاَو

 تيد مهضغب تبثأ ذقف 6ةقوزغَم نينسو مولعم '»ضوقيي ناك نإو ،َكلذي
 ذَقَو ،هيَلَع وفوقؤَم ؤيَع ضويلا كيد ىلإ لشوتلاو الوهجم هيف هيف لمعلاو

 ق لوهْجَم هنال ةَتبات يغ جاتلاب '‘٬ةينقلاو .الوهجَم كيذ م وأر رو ؤُهوتبَ

 لياعلا لمع اذو .ةياعر هل ,لوقو شزئاَج لوق ىلعف لجأ ىإ بيصنب ناك
 ؛بفوزغم بيصت الب مولْغَم د طرش ث ريغ ىّلَع لشلا وأ ةينقلاو لخنلاو ضزألا

 ءيش ىلع اَقِفَئي نأ الإ ءةبراَضُمْلا يف كيلَذَكَو هيئي ُانَعَو هلغ ةم ةرجأ لق

 .ثالثلا خسثلا نم نامكإلاو ءلضألا ني ةطقاس )١(
 .ثالئلا خضلا نم لامكلاو .لألا ني ةطاس نيتقوفغملا نب اه ()

 .«...ضؤيب ءزُجب» :د يفو «هزُجب» :ج يف )٢(
 .ثالثلا خسنلا نم ه يجلا ٢ةَقسعلا» : لضألا يف )٤)



٩٥ 
 )١٢( ,ضزألا لمع يف بات

 - يش
 .هؤانَع هلف اَمَلَتخا اذإو .كلد هلق يضرو ةاطغأ امو .ملعأ ةللاو ،هيَلَع نايضاَرَت

 .ليا ةرجأ ؤ لثملا ءانع ىلإ غجزي تاراجإلا ني رلامغألا غيوج كلذكو
 ئش ىلع جيوزتلا عقي م ا "هتاقاَصلا يف كيك .ءيش لُك يف كلذكو
 غَل ادإ رلاو زبلا يف اطضي يذلا يذو .لثملا قاض ىإ عجر مولغ
 تارثلا يقشيَو املا يقسي يلاو .لثملا ءانع ىلإ عَجَر امولْغَم ائيش نكي
 لوغ يلوذغلا يأرب كيد يف لثملا ىنإ غجزت كيد لكف رجألاي ذهتئ
 .لغأ نلاو .اَهْلُك ةعنصلا

  

 ۔«تاقذضصلا» :ثالئلا خسنلا يف )١(

     



(٢٢ ١( 

 اهيف ءاج اَمَو ضزألا ءازك يف باب
٠ ٠ 

  

 ذق امي ةَاَعَقَو ةرجأب ضرألا ذخأ "هركو ويف انلا عزاتت عيش وهو
 نأ اهيف ءاج ذقو !ِةَقلَتْخُم رابخأ يف فاليخالاو ؤاهيف عاتَتلا نم امج

 :لاق راصنألا نم الجمَر نإ :ليق ذَقَو .""هةرتاخملا نَع ىهن» :ةلي هللا لوش

 ضرألا اريك اَهَنِإ :ليق ؛رباَحمْلاو . ةي هللا لوشز اتاهت ىح 7 اك

 ."هاخأ اهختمتل وأ اهغززيلف ضرأ هل تناك نم» اق ةئأ رخآ زبخ .ةرجألاب

 .هةرْكأو» :ثالثلا عتشلا يف )١)

 لخن يف ؤأ طئاح يف بز ؤ مم هل نوكي لجزلا بات :ةاقاسملا بات يراخبلا هجَرْغَأ )٢(
 / نغو ٍةَنَباُمْلاَو ةقاحلا نع يهنلا با .عويلا باتك ] .علش ٢٢٥٢(. :مقر )٨٣٩/٢

 )٧/٥ ٦ نينتلا غيب وُهَو ةَمواَعُمْلا عيت نغو اهالص ؤُدُب بق ةرمتلا عيتو ةرباَخُمْلا

 .يذيزنلاو ٣٤٠٦(. : :مقر )٣/ ٧٢! ةرباّخْلا باب : :عوتلا باتك .دؤاد وثأق ٢٩٨٩(. :مقر

 ثيدح اذه : :لاقو ١٣٣٧( : :مقر )٢٢٥/٥ اينثلا نَع يهنلا يف ىف غاَج اه باب : :عويتلا باَئِك

 | ام ن نع ءاطغ نع يبغ نب سنوي ثيدح ني هجولا اذه نم بيرغ حيجض نَسَح
 اًضغَب مهضغب يساي ةت بئلا باحضأ ناك ام باب :ةعزازمْلا باتك يِراَخِبْلا هَجَر رخآ )٣(

 ٢ 7 ضرألا اريك اب : :عويتلا باتك 3 .ميلش ٨(١٢٢ه :مقر )٨٢٤/٦ ةرَمُتلاَو ةعارزلا

 :ثيدحلا ماَمَتَو ، اهن ةريَرُه ييأ نع مهريغو ١٤٨٥٥( :مقر )٣٥٤/٣ محأ ٩٩٨(. : د

۔ءةضزأ ثينيلق ىأ نإف ....



 )١٢٢( رر اهي اج امو ,ضزألا اريك ي تابت ٧

 ءارك نع ىهت ةئأ» :خآ ربَحَو .'"١هضزآلل ءاركلا ؤيجُي ال ام هيف اج ام اهف

 زأ ةحنمب ةتالت غاؤزلا» :َلاَق :1 وحعآ ربَحَو .'""همارلاو بحلاب ,ضرألا

 مقزد ؤ زينقب ءاوس :َلاَقَو بحلاب امأ ضغب ضعبو .'""«ةَّضف ؤ بهذ نم ٍةَر أي

 نم :َنوزَحآ لاقو .عن الو سذشي اقيركا الف اضرأ َعَرَز نم :َلاَق ضغبو

 زابخألا وذهَق .ائيش اَهِتَرَمَت نم ضزألل لعجي الق اهيف كراشو ضزأ هل ناك

 يف َدَسَق ولق ييف َاَج نإ َكيلَد ئ نم يش يف ضرألا اريك ثبثُثت ال َُداَضَتُمْلا

 ةئشلاي ةَرياَجَق ةحنملا امأو .ةهبش هيف لذت التل لك هكرت تيتا رخآلا

 ءارك ني تيدف قةابقب ضزألاو لخنلا ذعأَي نم امأو .اهيف اوُملتخَي مو

  

 .ب ني ةطقاس ثيدحلا دغب ةرابملا هذه )١(
 عبامجْلا يف ُزيتغَي م نأل ؛وذني امك اقيدَح سي وهو ٤ .ثئخت اميف ثيدحلا اذهل رت ال )٢(

 نم نأشلا اذه يف رمغ نا نع ةئوزممْلا ثيداحألا عومجم نم موهفم لؤق ومه امن اًميدَح

 نا :لاق يرهزلا نع ١٢٠٨٠( :مقر )١٢٥/٦ ىزبَكْلا نتشلا يف ئتهيَبلا ةجرخ
 أ اَملَب ذقو .سأب يقزولا بهذلاب ضرألا ِءاركيشاب سي :لوي بيتفلا نب ديمح
 ىهن ةخ هللا لوشز نأ :نانذحي اذب ادهش ذق اناكو ۔ هيمع نأ ثذ{حي ناك جيرخ نب عياز
 هضزأ اريك كرتي رمغ نب هللا دبع ناك جيرخ ن عفاد ه ثيدح نيم تيلف ضرألا ِاريك نَع
 هَكَرَت و سانأ عا ايف نم كلذب َدَحَأَق .يشب الو قروب الو بهذي ال اَهيرَكِي نكت ملق
 .نورخآ

 زمغ نا ناك :لاق هقدَح هنأ عيائ نغ ٤٦٤٤( :مقر٣/٣٠١) ىكلا يف ف ئيئاتُئلا هجرخأ امو
 ىقن :لاقو ،َكيَذ م نع زجي جيدخ نب عا نأ هلبق ااهنم وخ ام ,ضفتي ةضزأ ير
 هييفت يف دَجَو مث اعِفاَر توغَن نأ نبق ضزألا يرن ائُك ذق لات تيلد نع ةلق هللا لوش
 نغ ىهن ةت بلا تغمشضأ :هللادبع هل َلاَقَق عات ىلإ انَعَقَد ىئَح ئبِكنَم ىلع هنت ةو
 .ءيشب ضرألا اورك ال :لوقي ةت نيئلا ٹثغمس ت :عفار َلاقَق ؟,ضرألا اريك

 .ملعأ ةللاو ثحب اميِف ادهاش ر الضأ ثيدحلا اذهل ذأ مل (٣)

 نحن . .هليبق :ىؤزێ . .مهُفيِرَع :موقلا ليبقو .يلين : :ئ ؛ييلييق نالف :لاقي .ليفكلا :ليبقلا (٤)

 ۔ .البق لبفت بق نيقلا يفو ؤلبقت تلبق :ةَلاَمَكلا يي لاقيو .هتقارج أ نالف ةلابق يف



 يويسبلا رصتخم ٥١٨

 ٢ رر

 ال يذلا ررغلا عيبو اهيازذإ لبق لخلا ةرمت عيبو .زوجي ال يذلا ضرألا
 عبت نم وهو ثخثت ال اذهف لبقتُمْلا دي يف لصخ ام الو جزت ام ىرذُي
 يه :ليق ذقَو ،ةَماَعُمْلا عتت نَعَو نينسلا ميت نَع يهنلا ءاَج ذقَو ،نيِنشلا

 ق نيذلا متب ةهيجش يهو 5لجاع نمَكب لجآ داريإ غيب :لانقلا )١٧٤/١( ةغللا ةرَهمَج =
 ,زخآ ىئغمبؤ "كيذ ريغ ناك امئؤَو يذ يف ائَد ناك امب ةاريإلا نأل ؛هل ةقباطم نكت م

 ضضزأ هيف ائاتشُ لججَر نم نمضت نم لثم يه ،اَقَقْقلا رفز يف ةتامشلا يه :لاتقلا
 ال اذه نإف ،رمغَيَو عززيو لخنلاو ضرألا ةَرمَت وه هل ءاممز اذكو اذكب ةنس لك الخو

 .زوجي

 ءاملعلا نم ريثك ضتزت مَلَو ۔(اتر ثالاِقلا) :هدقح رمغ ننا ثيدح ىلع انر اهنأ زوهشملاق
 وأو ،تشوي وأو ثدحأ يلد ىإ هد نمو .عورشم ريع الطاب ؛وزبتغاؤ ماظنلا اذ
 .جارخلاو .رشقلا لازنأل لامعلا نيمضت امأق :يدزؤاملا لاق .مهريغو ُيدزواملاق بيع

 لوت امه :ةكلاملا بتك ضغت يفو :بطقلا مامإلا لاق .مكح عزشلا يف هب نلعي ال لابق
 لكو ال :ناق ؟ائيش ةنم يرتشأ ؛تالابقلا نم مهيلع نوكي امم رضم قاوشأ يف غات اميف

 نؤق ىرت الأ امارح ةازأو هيرتشي نأ دحأل ىرأ الف دالبلا رئاس ؤأ رضم يف ةلابقب ناك ءيش
 نوكي ال :ةباَحضأو كبام ناق ،اهلُك الاتق ثزاض ذق اهنأل ؛ثنبَع ذق زيو :ميقلا نا
 هفلا عمجم ةلَجَم «اوغاش ات مهلام يف َنوُلَعفَي سانلا ؤ ال رئاج ريمأ عف الإ اذه
 ليلغلا ءاقشو لينلا خرش )٨١/١١٩(، ةيتنؤمكلا ةيهفيلا ةغوشؤملا ۔(١١/١٢١) يمالسإلا

 )٣٢٨/٣٣).

 زا نيتنس رجشلا وأ لخئلا رمت غبت :ةمؤاعملاو .رتكأ ؤأ ةتس ةرجشلا ةلمْخَت ام غنب :نينسلا )١(

 :اهنم يثيداخألا ضغب كيذ نغ يهنلا يف ثرو ذقؤ .ةزامي رهظت نأ بق ادماص انال
 7 ةرَباَخُمْلا نغو ٍةنباَرُمْلاَو ةلاحا نع يهلا بات :عونلا باتيك يف ملشش هَجَرْخَأ ام

 :لاق هللادبع ن رياخ نع ،نينشلا غتت وهو ةماعلا ميت نعو اهجالض ؤذب لبق ةرملا
 نَعَو .يلعي ىتح رعلا ميت نغو نيبلا اهبيت نعو ضزألا ِازيك نع ةل هللا لوشز ىقت
 ةرباخُمْلاَو ةماقملاو ةتبازملاَو ٍةَلقاَحمْلا نع ةلي للا لوشر ىهت :لاق اضيأ هللادبع نن رباج

 )١٨/٥ .اارعْلا يف صُعَرَو ايلا نغو - ةقؤاغملا يه نيبلا غيت :امهدحأ لاق

 ٣٣٧٧(. :مقر٣/٦٦٢) نتشلا يف دؤاد وبأ اضيأ هجَرْخَأَو ٣٩٩٦( )١٨/٥رقم: ٢٩٩٤(. :مقر

 



 ١٩ اهيف ةاَج امو ,ضزألا اريك يِف باب ()

 اج ذقو .اهنَع يهنملا ةرج رجألاب '"١"ضزألا ءارك نم يه :ةلبقلا هذَهَو اةَلابَقلا

 عبت نعو بلخ ىنح اهعوزض يي امو ماعنأ ا نوطب يف ام عت نَع ئيهئلا

 ذخأت يذلا اهو رخبلا يف ةكمسلا عنت نع رقلا عت نَعَو د :: ةكبش

 يناعم نم جح ال 6 .لخنلاو ضزألا ب بَر ىلإ هيِفوُي يب ةَلابِقْلاب َلْخَنلا

 ناك ليخت م و ةزملا عاب نمو .وهزي ىنح رمتلا ميب نَع يهنلا اَجَو .اَذَه

 وأ اضرأ "ىرقا نمو .يهلا يف بججؤَأَو رع . ةلاهَجلا يف دعأ

 يلا ضرألا ارك نم يلذَق اهب ةلبقملا ةرجألاب ةذه ىنإ ؤأ نينس ىنإ الت

 عب نَع هنلا ءاَج ذَقَو .نينسلاو ةم َاَعُملا , عێت نَعَو ،اهياريك نَع يهنلا ءاَج

 ., لخلا ةَرَمَئَو و اَهَرَمتَو ضرألاو 9 ،نممضَت مل ام حبر ،كَعَم سيل ام

 لك نم ةَراَج وي ةرجأ عت و عيب اهَف ضبقت مَل ام حنر ذخأو تمع سيل

 ذق َلَعَلَو .ملعأ ةللاو تلمع ف يَلَع اهتحص جرخ ةجو اهل سيلو ،هوجمؤلا
 بيصلا ةكبشو يكمشلا ذخآو ،وُلْؤللا ,صؤغ يف ةَراَجإْلاَو .كيلَد ينع باع

 يف ُؤاَنَع ريجأليو ئم يش ثبثي الو ىوُلْغَ ريغ عيش تي ؛صئقْلاَو

 ريع م تت كيدو هبحاصل ؤلؤللاو ءاقلَتخا ال هيف بيصنلا ثبثي الو ؤي

 ءيش يف ةرجأ الو 0هيلإ لصوتي اه ىزتدُي ال هلخادو بياغ غيت هنأل ؛زي

 يغ لوهجم هئاقاششو ةضايق ِءامْلا ُءاتِطَو .هرَيَدَنَو كلذ يف . 7٢

 .عِقاَو ةلاهجلا يف ؤُهَو يقاسلا ضياقملاو ينطملا هيلإ لصوتي امو ؤ موُلْعَم

 فزغ يف ةئامضلا يه لابقلاو يثالثلا خشلا نم يجشلا هُهَلباَقُمْلا» :لضألا يي )١(

 اق اذكب ةتس لك لخنو ضضزأ هيف كائاتشُب لجر نم نمضت نم لم يهو "ءاقتلا
 .زوجي ال اذه نإف كزعي وععََو عرزت ي لخنلا ضزألا ةرمت وه هل ءاممهزد

 .نيتنامغْلا يفزع يف امَك عرازملا ييغَتَ . .َلارخألا» :ثالثلا خلا يف )٢(

 .ءَذَحَأ» :ثالئلا حتلا يف )٢(

 .«هيف» :د يف 5ءةنم» :ج يف )٤(

  



 7 كن يويسبلا رصتخم ٥٢٠

 نإف تيد ىع اوزيأ اق .ةمزال زي ةزاجيو ةعقاو تيد يف ةصقانملا
 ؛اتيؤ .زئاج كلق ضوع نم هاطغ ام يضر نق شتيف نياف "يناسل

 نم رتكأ ٌةَلاَهَج ملأ الو ثبثي ال ينم اذهف ةَرَمَت ة ؤأ ننَتَتَس ةت سؤأ ةتس

 قو مُعْلا كيد يف رذعت ذإ زوجت ال ةتس ةئام ىلإ ِءاَمْلا ُ :انطو . .امه

 7 اذهو هواتِط يف نمتلا ديزيو 6ىقْطيَف ث : ر ؤ لقلا "فجي 0"اث_جي 2

 .لضأ ءامْلِل نكي مل اد زوجي ال ِءاَمْلا نم راقسلا ت ُهيَبَو .ةَدِساَقْلا الوهجم

 يِف أ ةليللا ملا يف يف ِءامْلا لوضأ غيت هب امأو .املا نم موشلا غ زوجت الو

 ؛ةَموُلغَم مايأ دَدَع نم وفوزغَم رؤب يف ةقوزغَم ةرؤَد نيم ةةورغمل "ةَزوَحْلا
 نم : يو .تالرهجملا ميت يف قَحْلُي هئنأر ذقو 5هوتب ؤ هب اوُلِمَع ذَقَ

 زظناق اهيف ليق ام فلاخ الو يضقت : ىّلَع دفأ الَو ،ائيَش هيف 7 الو كيذ

 .هيناعم رْبَدَنَو هرْبَدَنَو كلذ ىف

 .ثالثلا خلا نم يجشلا 5«يقاشلا» :لض نألا يف )١(
 .«شبيِ» : ؛ثالئلا غملا يف )٢)

 يهو )٢٢٦/٤(. برعلا أاسي .ابنأ ةروبع هربخأ :ناملا يف ءاج .هةزوبُلاه :د "ب يف )٣(

 مهنم دجاو لك زبخيق .اهيلغ نوفزعي :يأ ؛نوغرازملا اهيع ؤباَخَتَي يتلا ءاملا ضض
 .يفشلا نم غزفَي امدنع رخآلا

 .هيلاملا يف موزلا غيب زوجت الو» ةدايز :ج يف )٤(



  

 رش ؤأ رلام يف ةصح هل نمم كرتشملا عيمج يف ةبجاو ةعفشلا

 عيمجج يف ةبجاو يهو .لخنلا سايقب ةكرش ذ زئاج رِيَغ ,قيرط ؤأ ىقشقي
 ٥تويبْلا نم "» راطألا يراَجَمَو ,لخنو ن ناوَيَحَو ِءاَمَو لضأ ¡ نم كرَتشمْلا

 يذلا لثم "يدرتلا يو .نيرادلا نيب .ب نارذُجْلا ىَلَع عوذجلا عامتجا

 '"هڵؤأ ناك نمو لةَليللاَو ويلا نم ةروبخلا يف يف شولام يف ِءاَمْلا ةيقاس هلع

 ضغت نعو ،ادئلا يف ةعفش الو .نزو لاك اميف ةعفش الو .ىأ َناَك

 لضب الضأ َناَك 5 ضاتقلا يف ةعفش الَو !ةلاقا يف ةعفش ال هنإ :ءاَهَقُمْلا

 :نيبلاطلا جهنم يف لاق .بيزاتمْلا يه انه وضفَمْلاَو راَضُمْلا ءامْلا» :اتلا عملا يف )١)

 نأل ؛ضزأآلا وا َلامْلا م عقت ال بضزأ زا رلاق ىّلَع لزنملا بيزايم يراجم ثتاك و

 نيبلاطلا م ججقهنت 6"ئمقشلا .ءزاضتلا ال عاتملا جرخم جرخت ضرألا وأ لاقنلل امل

 )٦٨/١١(.

 .«راَضمْلا» :ثالثلا خشلا يف ة )٦٢(

 يف يتأيس امك ةكرتشملا ةعفشلا يف هجوتت لضألا رابع «برفأ» :شالئلا خملا يف )٣(

 زاعيِفَش امهاَلكَو نيلجر ىلع ةقاشلا تناك ذإق» :نيبلاطلا جهنم يف لاق ةماقلا لئاسملا
 «يرتشملا ه امهدحأ ناك اذإ .ةعفشلاب وخآلا ةئرذُي الو .ءارشلاب ىلأ ناك قبس امهيأ

.(٥٢ا١١) نييلاطلا جهنم
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 أي . 7
 عبفشلا ىلع ال نأ ىلع ىرش ها نإ .اهل ةعفش الو .! 'يفاوَّصلا يف ةعفش الو

 اذإ لخنلا يف ةعفشلا .َكيلَذ يف ةعفش الَو ،تبت ذقف ,قيرط او و ةيقاس هل

 الاف .'"لياجأ ة ةناك اهيف اكو ٌةَرئاَج تتا اذإ ةيقاسلا يفو ،شياقث تاك

 يرطلا كِلَذَكَو .ةعفش الق لياججَأ ة ةَسمَع ناك نإو عفشلا هيق "ارَتْشمْلا
 .هب ب الو ذياَق وهف ة باوبأ ة ةسمحع تتا نإو ؤهنَعفش هلق ةَزئاَج ريغ تتا وو ؟ ه

 ميلَع نيج ني اهبلط ملو هتعفش هتعفش عب مِلَع نم و .ليلاب بلطت ال ةفشلاو ح ٠ ۔٨٠}1 2- .!- .؟ & ۔.۔ ۔إ۔ ٠ ۔۔ ٠ م 1 2 ٩ 2ث : ِ
 ذقَو ةقث ؤأ امهدحأ أ نادهاشلا أ يرتشفلا هَمَلْغي نأ هل مملا تلطب ٠

 ىتَح هلات يلصي نأ هل هل سلف ةضيرف يلَصُي َوُهَو ملع ا اذإ غ .غن ابلا أ :نيق

 اذف .'هةَعفشلا تلطب عيابلا وأ يرتشملا تاق اق توت ال ةعفشلا

 اًعيِمَج اهوبَلَط نإو اهي ماقي خأ زه ة اهنَلِل قبس مهاف ءاكرش ن ة ةعفشلا تناك

 نؤألاق بجا دغب دجا اَهَعَقَش ةَعْفشلا تناك نإو : ىّلَع مهتن هنيب تت

 مث ،َكلَد هعلب نيج ني تَلَط ادإ ةتغب يلا دَعَأ نؤةلا ذخأي م 7 : ؛ىتؤأ
 رَخال ثغعيب مث غي هيِفشلا بلطي مَلَو دجاو ٌةَعْفشلا تعيب اًذإَو .‘ثيلائلاو يناّئلا

 عيفشلا هب مَلْعَي 7 ردجا دغب داي عفشلا تعيب او 6ةَعْفْشلا هَلَف َتَلَطق

 .اهب فيرلا قب وَبَس )١(
 .ةعفشلا اهب نأل ؛شالئنلا خملا نم خيجضتلاو ءةَعْفش الف»: :ةرابملا هذه لضألا يف انه ةرَو )٢(

 ءةعوێثبملا ةعباؤلاؤ» :ثالثلا خملا يف (٣)

 ال ةعفشلا نأ رمألا يف دجوئو» :اهطن اذه ةعوبطملا ةمسلا يف خيالي ةزابع انه ثدَرَو )٤(

 ثالئلا ياسصلاب ةقحال ةلأشملا هذهو ءانباخحضأ لمع هيلع يذلا اذهو عيابلا تؤمي طنت
 نو نثَمْلا نهف نمض ءاج لذنلا اذَه نآ بيرَقْلاو .«قالطلاز ةبلطقلاز ضْێَحْلا يف ف يتاوللا

 هبف لاخ اغب يه ثالتلا لئاملا ؤهتيسيئاخ ؤأ خييانلا مالك نم هئأ ىإ ةراتإلا
 .بهذملا يف لَمَعلا هيلع ام نَسَحْلا وبأ



 ةقفشلا يف بات )١٢٤(

 ةلع ر يرتشفْلا ىلع سيلو ءاش 'ققلا يأب اهذخأي نأ هلف ملع مت
 ةكرذم ىه لاملا ىرتشا '"ا[امَئيِح ةتوجهؤَم تئاق] يتلا ةرمتلا الإ لعتشا ام
 هبحاصل امهدحأ ت اميف ةعفش هت رارشا جوزلا ن ب سيلو .ءارشلا نم كلتق

 تغاب امو ةعفشلا هيف "رذن هينال ةلا عاب اَمَو .هييأل نالا عات اميف الو

 جاحلا الإ ةعفشلا كرذُي ال 'نامع م بِاَعْلاَو .ةعفشلا هيف كرذُ اهدلول ألا

 بِاَعْلاَو .ةئوُمَت ةعفشلا نإ ل ذَقَق ءاروشاع ىلإ جاحلا ماقأ نإو ،َيِزاَعلاو
 باع نإو اهايا يف هنيح نم جَرَح هيعفش عيبب ملع اذل رضيلا نم

 نأ فرغي ملو هلوت نإو ،ةمضؤَم ملع امتح هيإ جوخ ن هيََعَف يرتشملا
 الإ اذخأ نم ةغتمي مل هنأو ميارذلا رضخأ ،هتَعفش عازتنا ىلَع دهشأ باع

 قَح هجوي هَتَعْفش تلط نإو .ةنع ىراوت نيأ الو يرتشملا نيأ يرذ ال هنأ

 مل نق ةئيبلا ةعفشلا ىغذا نم ىلعف دنع هل ةعفش ال هنآ يرذعلا كنأو
 م .نمتلا نم اذَكَو اكب لاملا اذه ىرمشلا هنأ يرتشملا تنح ةيب ةل نكت
 رتشا هئأ الَو ،هَل ةعفش ةنأ يذ نأ لبق نم امح هيف يذملا اذه ملع

 نمتلا نع لَكَن نق زب من اذهل ةعفش هنأ مَلْعَي وهو ١صضوزغ الَو ماَرَدي

 .هِدوُقُمْلا» : :ج يف (١)

 ىرتشا يها ةرملا الإ» :د يفو «...لاملا ىرتشا ةرمتلا اڵإ» : :ج ب يف لضألا يف )٢(

 نب يتلا ةرابعلا ثفضأ ذقن حضاو يغ غيصلا هذهب ىتقفتلا نإ ثيح ٧«...لامْلا

 ۔حيضؤلل يدنع ني نێتقوُقْغَْلا
 «هيبأل بآلا :د "ج يف درو هنأ الإ .ثالئلا خشلا نم خيجضتلاو كرد ام» :رلضألا ي يف (٣)

 .ثالثلا خملا نم خيجضئلا «...ناَمَز ئ نم ثاَعْلاَو ميتيلاؤ» :لضألا يف )٤)

 ِءايَخا نع ثيدحلا نأل ؛ثالفلا خشلا نم يجشلا «..لزي مل ذإق» :لضألا يف )٥(

 .يرتشملا

 .«ضرع» :ب يف (٦)



 يويسبلا رصتخم :ر خ

 ؤأ ةللا ةجحب ةعفش ةعتم نإف ڵبجَجوَتساو تَلَح ،عيفشلا ىإ اهدر ؤ
 ؛اهلعَتشا ام هر اهينمي يمتلا ىلع كاَمَذَحَأ ؛دغَب نم اهيَلَع رد مث ٍةَمْلظ

 املثم ةاَطغأ ,ضوؤممب يرتشملا ىرتشا نإو .عيفشلل اهنيح يف تبجو اهنأل
 نمتلا يف ةذعْلاَو .كلذكف لَجأ ىإ ىرتشا نإو ةميقلاو لغملا ملع نإ ىطغأ

 ؛اطغأ نيق ،ةعفشلا تلطب اليو مايأ ةئالئ ىنإ مكلا عفد نإف مايأ نال
 عقر امكاح ناك نق كقح لوبق يف نيملششلاب هلع جتخا لبقي ملف ةمارد
 ذقَو ،ثَلَطَب هئذَحُي هيلإ زسلَجَف ادحأ ىل نإو ،تَلَطب غيفشلا ىتات نإو .هيإ

 عازينا لبق هبلع ملس زأ هدحي دعقو هيلع ملسف اذأ يرتفملا يمل ذإ :ليف
 امي هَرمَع ام بسح لعتشاو يرتشملا رمع نإو .لطبت اهنإ :ليق ذقق ةَعْفْملا
 ةميق هلق ًالخت لقو ءاتب ىتبؤ ةمارغ مرَع نق ،"جارّحلاي هلقلا لعشا
 اق يقابلا ىرتشا مث اهنم ائيش ضاق نإ لوذَملا يأرب هنَلَع هري كيذ

 نؤَق رمتلا يف نؤَقْلاَو قح هيف هَل را ذق الام ىرتشا هنأل ؛هيَلَع ةعفش

 هتعفش عيب ملع نإو .كرت ءاش نإو َحَأ عيفشلا ءاش نق ؤهنيي عم يرتشملا

 مو عيبلاب عيغ ذقو .عيفش هلأ مقغت مآ لأ خخاو هبلط م اهبلطت غك
 امف .بلطلا رق ازييك نمتلا نظو هيَعْفش متب ميع ق .ةل ةجح الف بطت
 ًدأَي نأ دحأل سيلو .ةنتاف ذقو ةجح هل نكت مل ؛كيَد بلط ليلق هنأ ملع
 .للا ىإ ةبوتلاو اهُدَر ِهيَلَعَو املاظ ناك َلَعَق نإ اورنَعل يرتشملا نم ةعفشلا

 كرَتْشُمْلا يف ةعفش هل ذخأت ميتيلا صو ئعفش هل بلطي يضلا دياو

 عفشلا هل يوشفملا يف علب ادإ اهكرذُي ال يبصلاو ء"موشفملا نم ذخأي الو

 ملو عالا يف اهينبي ةيِصَو ملع ذإو ،هنيح نم لط عل اذإ عاشملا يف

 .«ج ارغإلاب» :د يف (١)

 .ثالثلا خلا نم حيجضلاو «عاقملا نم ذخأي الو» :لألا يف )٢(



 ةقشملا يف بات )٢٢٥(
 . :ر

 هدلو ةعفش بلطت مل اد بألا يذَكَو ؤَعَلَب ادإ يبصلا اهكرذي مل ؛بلطي

 .عل اذإ هدلو اهقرذ مل اهك اهَكَرَتَو

 ةعفش الَق قرطلا تقرضو دودحلا تبي اف كرَتْشُمْلا يف يه هعفشلا

 وكي أ ال .عيفشلي يق عيابلا هير] نسخأو ةعفش ىرتشا نمو .عيشلي
 ضزأ ني ةعطق ادحأ ىطغ نإو "ةعفشلا دحأَي ةميِقلايق ؛ةاباحش هنأ ملع ذق

 ادإ ةرملاو .ةعفشلا كيد يف نق إهيلإ اك هئم '"ضويل ةأفاكم الْخَنو ازا

 امئِإ عفشلا كيد ينق اهقادصب هيلام نيم اضزأ ماري تف ثّضَقَو اهُجوَر تاق

 يف ةعفش الق ؛'رقادص نع الْخَت ثّضَق اذإو ،اهجؤز ةايح يف اَهَْلَع ةعفش ال
 .لغأ ةللاو كيذ

  

 .ثالثلا خسنلا نم لامكإو لضألا نم طقاس نيتقوقغَمْلا نيب ام )١(

 .«ضوؤيِل ؤأ» : :ب يف (٢)

 .ثالثلا ٍختلا نم حيجضلا «قادصل ًالْخَن ثضبق» لضألا يف )٣(

 



  

  

 عبو ،هيَلَع ناقفتي ديب اديو دقنب رفت عت : :ثيلائ ىإ اودعي ال ناع غلاو

 يف زئاَج ةنك دقنلا غيبق .هيلع غنبلا غقي امم ريناذلاو ميازذلاب ريجأتب
 ال "تالوهجمْلا ريغ تاقولغمْلا 'تاغابملا يف .اهلك فاتضألا ميم

 امي نامِلاَع يرتشملا و م غيابلاو ةقورغَم ةرضاح ثتاك 5 كيذ يف ضقت

 ناقرغي ،نازيَمُه نالقاع مُلُحْلا الاب "[نازح] نالجر امُهَو ‘وَلَع اعابت

 ّزئاَج غيبلا اَذَهَق ،ناكولمَم الَو نالفط الو سطفت امهِلْقَع يف ال ،تاغاتملا

 ءامإلا قيقلا ناويحلاو لوضألاق ضوزفلا يف ىرتشاو عاب نمم

 أ 6نزق وا ليكي لا ناك ماقإلاو ةميش ةقيئألاو باتلا ماعطلا جيرا

 يفاَرْجب افاج وا ددعب ادَدَع وأ دعب الَك ؤ نزوب انزو وأ 5ليكب اليك

 ضوؤغلا نم سنجب انازج ؤ ةفِصب انازج ؤأ نزو ؤ ليب ائاَوج ؤ

 وأ ؛دفئلا نم نززي اليَك ؤ يماردلا ني نزوي َكلَد نم انز ؤأ ةَرِضاَحْلا

 لاملا ىلع عيبلا قاقئاو ةَعَطاقُمْلاَو بحألا وأ مهازئلا نم نزو ىلع افازج

 7 دقنلاب بلا يف زياج كيذ ُلُكَف "نمتلا نم هتَلَع اقفتا امي فوزعلا

 .«ةفاتضآلا عبمج يف» :د يفز «تاتيبْلا» :ج يف )١(

.ثالثلا خشلا نم نامكإلاو ؛لضألا نم ةطقاس )٢(



 )١٢٥( عنتلا يف بات 0٢٧
 . تر٦ _

 ال راوع وأ يَع هيف نوكي نأ الي ضقني ال ءةَقّصلا ىّلَع ةقرغَمْلاَو ةيوزلا
 .كيذ نم درق ،يرتشممْلا هفرغي

 لوضألاو ؤ"ضوؤئلاب ضوؤغلاؤ لوضألاب لوضألا غيت ُمكَب دقنلا يف ٌزئاَجَو

 ددعلاب دتما غنب .ةَرئاَج ةقرغمْلا دعب رهارذلاي ر ؤضوزفلاي

 رارذلاي دفئلاي ناَوَيَحْلاَو .زئاَج ةقرغمْلاَو ةرضَحلاو دفنلاب ناؤيَحْلاي ناَيَحْلاو

 نمسلاب نهدلاو محللاب كمسلاو محللاب محللاو .هيف فالخ ال زئاج ,يلاب
 اَرَضَح إ كيد يِف تالت ال ضغتي ةضغ لك كيد اج ؛نللاي ُرَبَللاَو

 مل نإو مارلاي دقئلاي كيلم م غيب امو ،هب عيب امو 'غاتبملاو .اعيمج

 كف زيجخأتلا اشأو ؤضقتني ال زئاج كيد نكف اثرح مهاردلا رضخت

 اذإ ةَرياَج ريناتذلاؤ رمهازذلاي تباغ ؤأ ثرَضح ةموُلْعَمْلا عوجلا نم نام ام

 ةقرغَمْلاَو ةفصلا ىَلَع ؤ ةئوزلاي هيَلَع اعابت امب نْئَمِلاَع يرتشملاو ة م غيبلا َتاَك

 ۔ ايتئاَغ غاتنممْلا َناَك ؤ م مازلا تباغ نإو ءارِضاَح "" 'غاَتنُمْلا تاك ادإ ةَمَذَقُْمْلا

 :بيرق لجأ ىإ ريجأتب زئاج عيبلا نيق ؛مهارئلا رضخت مل ناق غ ميلع ذو
 رضحت ىنح رقْكَأْلا دنع اهعيَب ثبثي الَق َناوَيَحْلا الإ ضتتني ال غتتْلاَو .ديجت وأ

 ءايشألا نامثأ و زينانذلا مهاردلاو . .نمت ة ريجخأتي ؤأ دفتنب كيد َناَك .ميبلا دنع

 .ليكي ناك مالاب هَل ناعيابتمْلا م عابت اه لك زئاَجَو .اهل تاَتَمَعُم اي اي شلا

 ٌزئاَجَو .هيَلَع افقاو ُهاقَرَع ادل بفتپ , ريخأتپ وأ رفارج ؤأ ددع ؤ نز نزؤب ؤ

 نْێَمِلاَع اناك اد ةقوؤغمل ةَموُلْغَمْلا ضورفلا عيمجب لوشضألا عيوجم غن

 عَقَو هب يذلا نمَت يف اَهناَعَقذَي يلا ,ضوزفغلابو هيلع اعيابت يذلا لاملل
 و ے۔

 عب زئاَجَو .يلد تنع رضخ ىتح َناَوَيَحْلا الإ ابئاغ أ ارضاح َناَك كم ملا

  

 .{غاَتَمْلا» :د يفو ٠‘غاتمْلاَو» :ج "ب يف ) )١

 ۔«غاجملا» :ثالئلا خسنلا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ٥٢٨

 .هريَعَو ماعطلا نم نزوي اك امب لوضألا غێت زئاَجَو لوألاب لوضألا
 لكف ،ةقِصب ؤ اددع وأ افازج ضقت ال ريجأتب ؤأ ردقتب ،ابئاغ أ ارضاح
 نإ كلد نم كل ثفق اميف عزانت ل ءةضقتنش ريغ ةَرئاَج كيلَد يف عرتلا

- 

 .ةللا عاش

 نأ رعهارذلا باصيو 5ٌئاَج لج ىلإ ؤ دقنب :ررب يب 7

 ةتس ةعتمألا بايلا ماعطلاو عاتملا نم ءاش ام ا , عاتنا يتلا هم همهازَدي ضرتعي

 ءاضي وِئاَجَف اَهَرُحَأ نو ،سئج لك نم ءاشام همارَدب ذخأتو كضوؤمغلاو

 , َرَضَع ئش لك نيم ءاش ام اهب ضرتغا '"ايلَح اإف ةلجؤم تناك نو
 رتعي الو ،اجتاغ ائاؤيح ضرتعي ال تباغ اذإ َناَيَحْلا الإ ،ةقرَع ادإ باع

 بايلا نمو ،اش ام هريغ نم ضرتعت ىيازذلاي هع ةعاب يلا علا كلد نم

 ءاش ام ةرضاحلا ناويحلا نيو .هيلع اقفتاو ةازأ اه همهازذب ةنم "الدب ذخأي

 هب عقي ميت ب ; لك مَع ذَق ىتغَمْلا اذَمَو يلوألا قيقرلاو همهاردب هنم عأ

 .َكَل ثفص ؤ امم 7 سنج ل يتزاجإ هت بلا

 .«غعاب» : :ثالثلا خشلا يف )١(

 .ثالئلا خشلا ¡ نم خيجضتلاؤ تَلجأ» .لضألا يفن (٢)

 .ثالثلا خسنلا نم ةطقاس ُالدَب» (٣)



)١٣٦( 

 'اعويمنا نم زوجي ال اه يف باب

  

 ال هنإَق ؛دفنلاب زاجو ضغبي هضغت 7 بلا نم زوجي ال ام أ

 تيد ؤي اَلَو ؤ ةعتم ةعتمألا ةمعطألا عيمج نم نوزؤم نوزؤق يش منت زوجت

 ةضغ دقنلاب كيذ زِئاَجَو !ةدايز ريخأت ؤ أ '"اةني ه لجأ ىت نوزؤمي انورؤم

 غاتي اه روُجَي الو .هي ةفرْغَمْلاَو هترضَح عم كلد ني هيلع اَقَقَا ام ىلع ضغتب
 فارج اقازج الو ءيدَعي ادَدَع ةعِيمَألاو ضوؤلا ني ةزع الو ماعطلا نم

 ,ضغبي ةضغب كيد رضح ادإ ياَجَو ،ةَداَيزي ريجخأتي اَلَو لجأ ىلإ ضغبي ةضغ
 .هرْيَغَو ماعطلا نك نم ناك امي ناك ام غنب زوجي الو .هيَلَع اقَقثا ام ىّلَع

 ٍةَداَيزَو لجا ىلإ ضغت هغبي ةّضغَب ليكملاي ليكملا نم ةعتم ةعتمألا الو ضومغلا الو

 تتبثأ اه مم غێت ز وج الو .هيَلَع اَقَقنا ام ىّلَع ريب ادي هنك كلذ ٌزِياَجَو ؛عْئبلا يف

 ليكمناي :3 ني ,ضغبي ةضغَب هريغو ماعطلا نم ثتبنأ امب ضزألا

 ٍةَداَيِزَو لجا ىلإ ليكمناي الو فوزؤملاب نوزؤمْلا الو .ليكمْلاي نوؤمْلاو

 يف لضفألا ةئأل ؛ثانثلا خسنلا بيوبت انرتخا ؤعيبنا باتل ةلمكت بابلا اه لألا ىف )١(

 .ليصفتلا

.د نم ةدايز ءةنم» )٢(



 يويسبلا رصتخم ٥٢٠

 ؟ہر

 لتيب الثم زئاج ضغبي هضغَب هترضَحَو , دقنلاب علا يف كلد لكو ؤعيب لا يف

 دمو .ءايشألا نامْنَأ اهنإف ريناتذلاو مهازذلا لإ نيعونلا دحأ يي ةقاتز :

 تتبثأ امم اهرْيَعَو ةمْطَألا عييجج يف لجأ ىلإ اهي علا ةَراَجِإ ىَلَع اوق

 ناك ادإ ؤِاَج فارشاو دَدَعْلاو ليكلاو نزولا ىلع ثتبنأ ام ريغو ٣

 .مهاردلا نم كَل ثففضق امب كيد زاَج ،ارضاَح افورعم شئجلا

 زوجي الو .ةدايزلاب لجأ ىلإ ضغتي ةضغ بق بهذلاو ةضفلا غيب روُجَي الو
 نأل ؛ناسنجنلا تفلتخا اد و .نجا سنج نم لجأ ىإ ناويَحْلاب ناََيَحْلا

 ال نأ ؤدجَأ ضغبي ةضغبف .بياغ مو : غيب زوُجَي الو ،بِاَع يذ
 ةرغلا اٍذَع عق ؛ةدايزلا يف ابر هنأل زجي مل دحاو سنج نم ناك اق .زوج

 ناسنجلا قفا اذ ضغت يف ةضغ ةضغ دقنلا يف زاَجَو ،هيف ربعلاو ةلملا ثودحو

 عيب رَضَح اذإ وض الف ؛ىت ىش سانجأ أ داو سنج ني ناك اَقَلَتخا وأ

 زاج ولجي الئيَو ةدايزو افاَرُج ؤأ ادحاو ًناَك ءاوسو . .كلذب , 7

 '_هدقَي دقني َكيلَدَو نيلم الَمَج ىرتشا» :ةلق هللا لوشز نأ يوز ق ىيف كيد

 ةتَميِقَو لمجلا نمت نأ كلدو ،ابرب سي كيلو ريجأتب ال دقثلاب كيذ

 .فيتْخَت كيد سانجأ نأل ؛هب امهَذَحَأَو ءامهب لدابت ندللا نْتَلَمَجْلا '"[ةميِق]

 بِئاَغ تيد نل ؛دفئلاب ٌزياَجَو لجأ ىلإ ضغتب ذْهبب هضعب كمسلا ت زوجت :

 اَقَقَنا ام ىّلَع دفنلاب كيلَد زاج رضح اذإف ويت و زوجي اق هب ملل غ ُهَقَي
 اذ ئاَجَو ةدايزو لجأ ىلإ ضغت ةضغ مخلاي رمخلا غ غن زوجي الو .هيَلَع

 5 رمتلا و بحلاب ب مخألا غنب ُمْيَب ٌزِئاَجَو .هئَلَع اقفتا ام ىَلَع , دقنلاب يق رَضَح

 نوكيو ،قائالا هيلع عقو ذق ام ىلع لجأ ىإ ريجأتلابو وفنلاب محللا رَضَح

 .اتزلا باب يف هيف ةيكلاملا يأز نايبو .هجيرخت َقَبَس )١( . هر

 .ثالثلا خملا نم نامكلا 6لضألا ني ةطقاس )٢(



 ٥٣١ عونئلا نم زوجي ال ام يف تات ()

٨٢ . 
 ةل نمت تيد نل ؛ ؛ليَكي ُبَحْلاَو .ليكي ؤشّتلاَ فارج ؤ نزوب مخللا

 تابت نم لاكُي ثَحْلاَو ؤضزألا ه تابت ريغ ني مهو نَزوُي مخْلا نألو

 ني ؤمه الَو ةه ةئهرك ضفتي ضغب ةضغَب نزوب انزو هلك كيد ناك ادو .ضرألا

 يو ذقَو .ضرألا د تات نم ةلك كيد نأل ؛اهنع يهنلا عق ةو و يتلا سانجألا

 ا دنع ني رمتي ازوزجَج ىرتشا» :ةق هللا لوش ر نأ لمعلا اه ثيغي وبح

 وُت نأ كل له : 7 َلاقَق ءاميش ري ملق رظن ،هَدْنِع رمتلا نا ىَرَيَو

 رذعا :ئياَرْغَألا َلاقَق ُةديدَجْلا ةرمتلا رذُت نأ ىت ينغي ؟ذاَذُجْلا ىتإ

 ىقزأو رفنلا كي هنقل ةأرما نإ :ليقو 5 هللا لوشر باَحضأ هرجَرَق
 .لغأ ةللاو ،ةنضرفأ نأ .ا«ىيارغألا

 .نمشلاب نهدلا الو ،كةولاب كدولا الَو كدولاب ناهذلا م ت زوجت الو

 يفف ةايز د ديب ادي زِئاَجَو لجأ ىلإ ٌةَداَيِزَو ضغبي ةضغَب نوزؤمي نوزؤَم اّلَو

 .زوجي ال .ريجخأتلاپ بيب ادي "[زئاج] انباحضأ دنع مهاردلا فزَضَو {قنلا

  

 .كةيهارَك هينق» :؛ثاملا خشلا ي )١)

 لا يف ابرلا باب يف هجيرخت َقَبَس )٢(

 .ثالئلا غسا نم لامكلاو 6لضألا نيم ةطقاس )٣(



)١٣٧( 

 ةلوهجملا عويبلا نم زوجي ال اه يف باب

  

 دنع مَلْعت ال يتلا ةلوهْجَمْلا عويتلا نم ناك ام لك ةغِب زوُجَي ال يذلاو

 زوجت ال تالوهجملا عويبلا هذه نإف "يرتشملا الَو غيابلا اهفرعي الو نبلا

 يف هُمَلْعَي ال يرتفملا نع اتتاغ ناك ام لُك غنو عت لك نم تاك ا اهلك

 ثبثي الف ؛هرصنأ الو هنم : سنجلا َرَظَن الو لبق ني هب املاَع اك الو تفول

 يرفلا نم هب مليذا طيجي ال ءيش لك :مه ”تالرهجملا ت ُهِتَبَو .هيَلَع هعيب

 ال رَرَعْلا غيب ُهئَبَو .هيلع هغيب غني الف اهدنع لوهجم ه هنأب فرغ الو . هتقرغمب

 يِف رَرَجْلاَو رتل لثي رَوَعْلا ئ غِتَبَو مَلْغِي الَو رهاظ ويَع هنأل ؛اضأ زوجي

 هزصني ال 5 يف رتلاو .عوزُضلا يف نابلألاو هلبنس يف بَحْاَو ,ضزأل

 َرَعْلا وه اَذَهَق قيلاوجْلا يف بَحْلاَو ،رخبلا يف وكَم شلاو ،هفدَص يف ؤلاَو

 "همو هاغبممم هنافرغت ؤأ ةفرغو يرتفملا ري ىفع اميت ؤومي ال ي
 اهيَع بي اقنؤلب ترغئو .ؤمهزت ىنح رمتلا غيب زوجي الو .هئاَطغ نم

 يف لضفألا هئأل ؛تالثلا عصشلا بيوبت انزتخا ،ميبلا باتل ةلمكت بابلا اذه لضألا يف )١(
 .ليصفتلا

«» :ثالثلا خسنلا يف )٢(



 )١٢٧( رت ةنوُمجنثا عويبلا نب زوج ال ام يف تاب !

 وجي الو .ةَهاَعْلا اهن نتؤئؤ اهالص ودبيو ءاهرمحمؤ اهتفص
 و بَحْاب ضزألا يف غيب ب زوجت الو .غززلا :ه ه ُلَقَحْلاَو ً"ةلقاحش

 يتنو يف عطفيل عيبلاو يرتشملا هملعي ةرهاظ ة ةص هل َناَك ام الإ مهازذلاب

 نإق يغيو لجفلا قرَوَو عطقي لصبلا قروو ءفنيج ني رجي لقبلا :لم
 نم ءيش لك نأل ؛هلُك كيب غْنتْلا دق اهيف ديزي ىنح ضرألا يف ةَقَرَت

 هَعَلْقَي ىتح ضزألا يف هيفت ةبيطب غيابلا هكرت نإ :لي ذَقَو ،ذِساق ديزت عرجبلا

 "ررغلا نم] اك امو لصبلاو زَزَجْلا امأو .تيد هل زئاج "ههرفخَيَو يرتشملا
 هتميق نمض كلذ ىلع "ةعاب نإو ضِقتنُم عيبلاو َمَماتُمْلا هيف : ة ال هنإ

 .'_ضفقلا هيلع ري نأ يابلا لع ناك صقت نإو ،هَل داز ن
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 ۔«حضقلا» :ثالئلا خملا يف )١)
 :ليقو ،ةطئجاب هلبئش يف عززلا غبت :ليقو الص ؤذب لف عززلا ئ غبت .ةلقاَحَمْلاو )٢(

 قةرباَحُمْلا م وهو رتكأ ؤأ كيو م نم قآ ؤ عنؤلاق ثلثلاب ب وُلْعَ ر بيصت ىلع ةَعرازُمْلا

 ةلقاَحممْلاؤ 5ةبزاجممْلا نوغازؤلا هيمس يذلا وُمَو ةطنجلاب ضزألا غارتما :ةَلقاَحمْلا ليِقَو

 :لاق ؟ةلقاَحْلا ام ءاطغل ثلُت :لا جنزجم نئا نع يوز .حازقلا لقحلا نم ةذوخأم

 بعت اذإ عززلا لاقخإ نم اذوخأم ناك ن :يرهزألا لاق كحفقلاب عززلا غيب ه ةَلقاَحُمْلا

 ٠ ٧٦١ص) حاخشلا زاتخُم )٢٨٨/١(. ةغللا ةرهمج .ررغ وو هحالص لبق عززلا غيب عيب وهف

 )١٦٠/١(. بَرَعْلا امي

 .«هُزجَي» :د ج يف )٢(

 .ثالثلا خسنلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٤(

 .ثالثلا خنسلا نم عيجنتلاو هُهَقلْتأ» : :لضألا يف )٥(

 ةمقاتملا ىلغ الإ ذيَعن مل نطب اه ىّلَع غيبلا عقو نإؤ» :لينلا حزش يف بطقلا مامإلا لاق )٦(

 .ىقت ال امَك علقلا لبق لبق ايج نأ اهانعم زيلو ؛عنتلاب ايز رهفيق علقي نأ امماَتْعَمَو

 ةزامو ؛ةينا ةزاجإب تخي ملو اهلبق غبتلا اهنع ىتغ ال ةربتغش هلبق ةزاجإلا رتئاك ونو لإ

 ىَلَع ءاضمإ امهل نا م مهفن اهنأ اهي ةثاغا ضغب مُهوتق غلا امَهَل نأ ةقراشملا ضغب

 عبتلا زاجنإ مدعو علقلاب هراهظإ كرتب غوجؤلا امهل نأ اهانغ لت 6طَلَغ وه هو مل الب هلاخ

 )٢٢٢/١٤(. ليلعلا ءافشو لبنلا خزش .«مذقلاب رهظي نأب ؛ءاضفإ امهل نأو يراهظإي
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٨٢ 

 زوجي الو .لجأ ىإ نيَيينزي رلينز غبت :زهو ءةئبازملا غبت ؤوجَي الو
 .يف لعجي يذلا ءاعولا :وه ليبنلا .رملا نم ةليك ةَليِكَمي لخنلا ةَرمَت غنب

 تاشوشفمْلا غنب زوجي الو .اضيأ ومنلا هيف لمحي يذلا ريقلا وه :ليبنلا

 ثئاك امَع ةروصلا نؤَل ؤييغَت :وه شغلاو غيبلا هب ةوذزم ةلك ىشلا ،اهلُك

 'عزنيو كاهنؤَ ريَعُيَو امئلاَو ضيبلاب بايلا رصقي ن لني ةئسَح ىرتل ِهيَلَع
 لَْكْلا يف ديز و ةئؤَل وُمْصَتل ِءاَمْلاب بحلا ليغ . ةئيس ىرتل ءامْلا ةاشلا

 نهدلاو ةرذلاب زبلا بَح يفو ؤرئَكتل ربلاب ريمشلا طِلْخيَو 5ئَمَت علطيو َرْزُمَيَو

 ُلُكَف .ديدجلاب , رميقلا بحلاو ، يزلاب دِيَجْلا نارفغلا قالاب يزلا

 َكيَذ نم لضفل نيات ا غ ابْلاَو عيبلا يف زوجت ال شغ 7 اذه

 قيقلا ناَوَيَحْلا يف نوكي يذلا بِتَعْلا َكِلَذَكَو .دولا لف يرتشملا ملع اذ

 ٍةَقاَقرلاَو قارخنالاو .بايلا يف راعلا :لثم .كيذ يف هئامْنِك ز زوجت ال بايئلاؤ

 يذو "يرتشملا ملعي نأ هيلعف ملي ال ناك امو ؤي يف ةئامنيك زوجي ال

 نوئجْلاَو ىقابإلاو ةقرشلا انزلاو بێعلاو رولا نم دبعلا يف هف نوك يذلا
 ترَعُي نأ عابلا ىلعف ؛رتقؤ يف الإ وقت ال يتلا ندبلا يف ةضياعْلا للملاو

 يضر نو ،ُهذَر هَلَق بيعلاب يرتشملا ملع ث ةفزعُي ملو عاب نإو ،َيرَتشَمْلا
 ُذَرَو هب ىضري مل نو غ .غتلا همزل بيعلاب هملع دغب هَلَمْغَتسا وأ مِلَع نأ دعب

 .هملع دغب ةلمغَتشَت مَلَو هرخأ نإو ،َكيلَد هلق ملَع ام نيج ني

 رمت رتب هرجش ىّلَع غيب رمت لُك كلذكو اليك رهنلاب لخلا سوذز ؤ ىّلَع بطؤلا غيب :ةتبازُملا )١(
 3 الإ ز زوج ا رملاب رمتلا نأل ؛هنغ يهن امئَِق .غفذلا وه يلا نيلا ني أ اليَك

 نألو نزو الو ليق ريغ نم ٍةفَزاَجُم م ن هئألو ىتأ امهيأ مغن ال نوُهَجَم اهف .لثمب

 «انبازتف هيضمي نأ نياَعْلا دارأ عبنلا خسفت ي نأ نوفمل ةا نعلا ىَلَع هبف اق ادإ نَعبلا

 نا لاق ؛هَعَفَد يأ يلع دقع امع ةبحاص نبز مدن ادإ امهدحأ و ءامصتخاَ اعفاد ىأ

 اهنع نه امنإو ةنم ذادزي امي هقح نع ةبحاص نبز نيعيابتملا نم دجاو لك نأك» :ريثألا
 )١٩٥/١٢(. "برغلا ناسل .ءةَلاَهَجْلاَو ننقلا نم اهيف غق امل

 .«غجنت» :تاللا خسنلا يف )٢(



()١٣٨( 

 "بويعلا نم هب دري ام يف باب

  

  

 فر هلف هملع مت هملعي مل نإ هنإف ناويحلاو باودلا يف بقلا امأ

 ضامقلاو ضاكزرلا :باونلا يف بيعلاو .ةمزَل ملعلا دغب يغ اف

 يف اهف سائلاو باولا زفَعَو ؤاعذلاو ضابرلاو حاطنلاو ضاضيلاو

 م "هيبايَمْلاَو .'"[ةرهاظلا بويغلا نم] ريمَحْلاَو ليغلا رقبلاو ِ لامجْلا

 نا ىوئلا زؤَتلا لمأت مل اذإ .بيَع نع ةبادلا يف "[غلضلاو] .ةضي ةضماغلا بويعلا

 ةلع ؤأ برج اهب وأ اهنبل برشت ٣ اهيف ماعلا رَنَعْلا يف بيعلاو .هيف ابيع
 ادإ علا د دؤي نأ هلف كلذ ةمََك نو ةمزل رليب ىرتشاف هملعأ ناق ةضماغ

 يف نضفآلا هنأل ؛ثالئلا خملا بيوبت انزتخاؤ ؛منبلا باتل ةلمكت بابلا اذه لضألا يف )١(

 .ليصفلا

 نغض نم «مياتملا» لعَج غيالا نأ الإ اد نم ةلمكتلا .ج ،ب نمز .لضألا نم ةطقاس )٢(

 .اطخ ُهَو ةرهاظلا بويغلا

 ؛ناويَحْلا باتك يف ظحاجلا لاق ءةمالَعْلا ا جالملي , رائلاي ىَكْلا مهو مشو غنج ماقا (٣)

 موقزلا دتققتزا ىتمو نازلا د باتث يف روفؤلاك ةمئالا معنلا يف ميياتقلا امنإ :موقل لا»

 ناويَحْلا .ءموُتْظمْلاَو مذلا اهيف نكمأ طلتخا اذإ لاوشألا تطلتخا ميياتقلا تقيئو

 )١٦١/١(.

.ثانئلا خشلا نم نامئإلاو لضألا نم ةطقاس )٤(
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 مهدالوأ هب َنوُئيَُي ام ال ثرالا رأ نم قيقزلا يف بيَع دصقلاو .بيغلاب ملع

 ةيراجلا ةما يف لمحلاو ،هقرغي ىنح بنع اضيأ ذمؤلاو ؛يبيَعب سيلف

 م لق ثيرتشفلا كيذب ضري مل ادإ ةمألا يف بيع اضيأ ججؤزلاو ،بێَع

 بيع نعلاو ةئبادلاب تدح ادو .بيعلا ش زأ هلو ةمزل بيعلاب مِلَع مث د

 ه تدع وأ ذوب مل نإ ؤ يبيغلا كيد نم هَصْلَحخُي ىتح هدري الف يرَتشُمْلا

 .بێعْلا كيد شزأ بِنَع

 هبقلا ىلع ةقيوُي ىئَح اندئع يرتشملا ىلَع ثبثت ال بويغلا ني ءاربلاو
 دنع بيغب هدرت أ الإ غيبلا تبت عيبلا ةبجاو او عقو اق بيعلا نيع ؤ
 .نادبألا قاريفا ال مالكلا قاريفا اقرف ؟ ام ناقتا :مهْلْوَق كلذو ،انياخضأ

 هلو ءاهلا ة ةلع يف هتَلَع در الف بيَعِب قيقزلا وأ ناويَحْلا نم اعيب َر نَمَو

 عجري نأ هلف قحتسا اذإ لاملا كيذَكَو .ك عباتلا ىلع نمتلاب عزي نأ

 نامضلاو نامضلاب ةلعلا نل ؛يرتشفْلا ىّلَع ةلغ عيابي يأو ٍنَمَقلاب

 عبلا ر نم نكو .ةنيت دي يف تت ن ربلاو رلاملا ةما لص نم نمض ام
 ةَلَعْلا دزي امنإ تلغ وي ال :ليق ذقو ؤةلَعْلا وي هنإف زوجي ال يذلا تياقلا

 ءاهرْيَعَو تازاجتلاو اهلك عيبلا لوضأ نم ل ثنتك يذلا اذهَو ابالا

 عت ب ؤأ دياقلا وأ رَوَعْلا أ تالاهَجلا مكحي ذ دري ام لكو اكخألا يفو

 .كل ثفضق اميف لخاد وهَق علا يف عملا هيف حلصي ال امم ضغبلا

 سيل ابح عيبت كنآ كيد .ميب لك ني كعم ريل ام غبت زوجي الو
 امم }لعَم ثيل ةَعلِس ؤأ كعم ثيل اًباوَدَو ‘َكَعَم د ابايثَو كَعَم

 لكو ،كعم سيل ام غيب ةنأل ؛هضنق لبَق فلشلا عبت ة الو .ا"رفلسب سيل

 سيل تفلسأ ؤأ» :ج يفو ،«ميب الو رفلشب يل امم كعم سيل كفل ؤأ» :د اب يف )١(

 «...فلشلا عيت الو يفلَسب زيل امم غم



 )١٢٨( بويغلا نم هب دري ام يف تات 0٢7

 رر ٢

 نثمو .تع زيل وه ذإ هغبت الف كعم سيلو ماعطلاو ضوؤغلا نم وجرت ات
 كيلَد سيو اعت باولا بايلا '[ملظعلا]و بحلاب مهاردلا ميدقت يد
 خنر ذخأت الو لجأ ىنإ هلسن املس وكي نأ الإ تيد ثبثي الَو اعت

 تفتنا امم ضيفت مل ام غبت ال كيد فيو مب لُك نم نمضت مت ات
 يت ال كيذ ني ضبق لبق حنرب غبت اق ؛ميابلا نم هضبفت مو تنراق
 اهنيت ال قوقحلا نم يذ زيَعَو "ايفلستملا نم هضبق لبق لح نيو تلشلا
 مه امم مب لُك يف ةحبارملا غنب زياَجَو .اهضبفت نأ لبق اهحنر ذخأت الو
 مت يرتشملا تزع نآ زياج يوفلغت ,نمكي هتيرتشا دقو هتضبق اذإ زياَج
 اَمْفَقَا اه ىلَع كلد يف ةحبارُم كلذب ةعيبتو ؤتخبر مك ةقزمعئو كؤارش
 تيد َيرَتْشُمْلا تفزع ،ةحبارُم اهعيب تذرأو افو ؤ ارغش تزَرَج نو يلع

 .مذيب دخأي ىتح
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 ىلإ رضخا هنؤل رجش ةراصع :وُهَو .ثالئلا خلا نم لامكإلا .لضألا نم ةَطقات )١)

 : )٣٢٤٦٢/٢(. نعلا باتك .ةرذَكْلا
 حصوا يهو "ثالثلا خسنلا نم ةتبثملا رابيلاو ،هيفلشغلا» :لضأللا ىف )٢( ۔ححتضؤأ ىمهو "ثداقئلا رخلا =] :-: ثام . . َ ١



)١٣٩( 
 ةبراضملا يف باب

  

 لجزلا عقذَي نأ يدو .ريناندلا ر هاذلاب اڵلإ زوجت الو ةزئاج ةبراضملاو

 .امهنيب وهف وهف حنر نم اهيف ةللا َقَرَراَص نأ ىَلَع امُهَنِنب ةبراضُم '‘[مهارَد] لججزلي

 نيمأ ومو هل ليج ام براضت ياج كيذ كيا دنم هيلع ناقفتي ءزج ج ىّلَع

 خنر وه امم نمتلا نم ه ىأر امي "عيبت ل ةوهشب ز تلت ة ي يف امل

 ةؤ عي ىأز فيكو يلو زوت نو [ ةنو طخو ؛هبجاضلو هل عفنو

 هتراَجِتب ءاش ثيح جزْخَت نأ هلو 6هرْيَع م, َقُدَصَتَي نأ الو ‘تبهي نأ هل سيلو

 هيلع ةطرش ام فلاخي الَو ةيهت ىذغتي نأ هل ريلف يلاملا ثَر هنع رجح نأ الإ

 كيذ نم ائيش لاملا ث هل لعجي نأ الإ عيفت ىلع براضملا ةَقَننَو .تيلد يف

 لغَج ذإ ائيش ذخأت من اتيش هل لعجي مل نإف "[ هلق هيلع ناق امولغَم]
 يلاملا سأر يذؤي نآ دغب الإ خنر براضمليل زيلو .تبثي مل الوهجم ائيش ه

 الف ذأ ملو خبزي م نإو يلاملا برل يذ ذز لاملا شأ ضقنو ةنم َذَحَأ نق

 قَققنلا يف هيلع در الف كيد يف "هل لغجج ةقَقت ةَقَقَ نوكت نأ الإ ،هل الو هيلع ءيش

 .ثالثلا خشلا نم نامكإلاو لضألا ني ةطقاس )١(
 َ .هيرتشي ؛ةتايز ج يف )٢(
 .ثالثلا خسثلا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٣٢(
.هُهَقَقَن هل ليج» :خمتلا ة ةيقب يف )٤)



 )١٢٩( ةبراضملا يف باب .
 د :ر

 براضملل لعج نإو .نمض اَدَمَعَتُ يض نإو ،نَمَضَي مل قرس ؤ لاملا عاض نإف

 لتخي الو هريعيل الو هيفل ائيش يرت : الو عبت ذأ هل زج ُجَي مل هتبراَضُم يف ةق

 مل نإو أِةَقَقَنلاب هلام يف هل لَمَعَت :براضملا ة ٍةَفَمَن يف أ هنأل براضتلا رييَقِل

 تيد هن زاجأ ادرف يلع طرشي نأ الإ هسفنل ةلو هريقيل لمعي نأ هل اج ةقفن هل نكت

 راملا بو نم يرتفي ذأ ل الو لاعلا بول عييت ذأ هل سبلو .ملأ هللاو زاج

 ىإ َعقَد اذإف .كيد زوجي الَو هلامب هلام تيد نل ؛ةبَراَضُمْلا يف يتا مهازذلاب

 لاملا بل غاتملا كيد ناك اماَعَط ؤ اغاتم َذَحأَو ةبراضملا نم مارد لاملا بَر

 وه ىرتشا نإ كيذَكَو حضتتو ةبراضملا اهيف زوُجَت ال اغاتَم ةبراَضُمْلا تراصو

 .يه مك مَلْعُي ال ةلوهجم وُهجَم كيرشلا ةَصحَو ةصح هي هل ائيت يرتشب شت امن هِيفتل

 .ًالييزتشش عيابلا رلا يرتشملا ءاج اًدإَو .تالاهَجْلا هذه "هيف غيبلا زوجي اق
 َعَقَدَف ،اذَكو اذك ماعطلاو عاقملا نمو ،اَذَكَو اذك شامقلا نم يل غقذا :ه لاقف

 نمت الو ليذ نم عأ ام الإ يرملا ىلع تف ؛نمملا ىلع ةغلطاقي مذو هينر

 اذإ زاجف هيلع ناقفتي هيفو يف ةميق ةاَمْوَقَو ةبساَحَف رخآ انو هيلإ عاَج نو ييلع

 مل هدنع نم ىضمو تفولا يف نملا ملسي مل نيق سيفلا يف نمتلا هيإ ملس
 تفو يف كيد هيإ عقذَي ىتح هنم عأ يزلا لم هيع ةو ميقلا تلت امهغَقنت
 هتقو يف اقّْتَ نأ الإ ةلثم هيلع وكي ناسنإ نم ايش حأ نم ك نأل ؛ةبساحمْلا
 "لل نمض ذق امم كعم سي ام غيب ب اَدَهَو ،تقوْلا يف هنإ اَهُعَقذَي ةميق ىَلَع

 اق .ملأ هللاو ،هَدَعَ : الو يذ لبق ال كييشت ةيح ة وأ ةقتي كل ن لم

 .كلد نم هيلع اَعَطاَقت ام ىلع امه نلا ناك لامْلا شأ د

 يف ةاكز براضملا ىلع سيلو .هيات عم اهجرخي هئز ىلع رلاقلا سأز ءاكز

 نؤلا نم وبال ويب ىتح كيذ و رمأي نأ ال هريغ لاق سأر يف الو حنر

  

 .د نم تبنملا "نيد :ج ؤب يفو لضألا يف )١(

 .«ُهل» :ب يف )٢(



 7 ك يويسبلا رصتخم ٥٤٠

 هتصح يف كيذ يف اقلا هيلع مث ه هل ثراض ذنم لؤح اهيَلَع لوحتو مقز تتام

 هبرل ةحبرو لامْلاَف ةناف ه زوجي ال اغي ؤ ضوؤب ةبراضملا تتا نإف

 هلع ا نامض ال ريمألاو .نيمأ هيف وهو نمضي م فلت ؤ هئال ؛هؤانع براضم

 كهئمضؤ ةراجنلا تَلثأ ذإو كيد يف انعلا الإ هل نكي مل نامض هغل مل نمو

 يقب نإ هبابزأ ىنإ هدي ء لاملا , سأزيل نماض وهو كل عن الو تلثأ ام نامض هلع

 الف رست لاق زأ ةنامأ هدنع لامب َرَجتا ٍنَمَو . .ةبراضملا تصقتلاو ةئمض ذَقَف ،ََت ؤأ

 ةبسح نو هيف دَعَنم هل ؛هئرل هُحْبِرَو لاملاو يلاملا سأرل نماض وهو هل حبر

 يآ وهو ضورتفشو ,ضورفم نم الإ نوكي ال ضرقلا نأل ؛ضرقب سيل ذف اضرق
 ريتيلا لام أ هنم ةئام ؤأ لجرل ةدنم ,لامب الام ىرتشا نمو .تتام نياخ نماض
 'هوُذَحأ اوءاش إ مهلامي هَذَحأ يذلاو ىلاملا وباخشأ ىلإ كيذ نإف ,كيرشل ؤ

 ليق ذق 5هَل وجن ال ام لعف يذلل ؤه سيل ،ُوكَرَت و مهل يذلا اوُذَعَأ اوغاشض نإ

 .َكِلَد ؤيَغ ليِقَو يقَو مهاردلا ي باحضأل لاملا نإ :ليق ذقَو ،هئكرَتَو فالتخالاب كيذ يف

 اهقلط مت هب ثرَجْئاف "زاوجلا لبق هلك اهقَح اهيلإ عدو ةأرما جؤَرَت نق
 غيب ""هرسرتنفلل غييت زجانلا .زاوجلا لق اهقلط ادإ تفضننلا هيلع وت اهنإ
 ىّلَع الإ ي الَو دقل غييت الو .مارح ليرتشفلا َنبَع نل "سانلل غيبت ام

 ةداعلا هب يرجت اميف ديبعلا يلاوم ماتيألا ءايلوأو نايبصلا ءابآ نم ةلاسزلا هج

 .ملعأ ةللاو .كيلَد يف مهتيب فزاعلا نيم

 .هلاما اوذَخأ» :ج ©ب يف )١(
 .ثالثلا خشلا ¡ نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٢(

 لتزتشاؤ ءار كيإ ليرتشملا نبَع لاق ةئينأمطلاو ساتنيشإالاك ناتنإلا ىإ لاسزتشالا )٣(

 اعيف هب ةَقلاَو ناسنإلا ىإ ةنينأمطلاو شاتشالا :لاضزيشالاو .شنأتساو طسبنا :يأ مم
 )٢٨١/١١(. بَرَعْلا ناسل .تابتلاَو نوكلا هلصأو 5

 ۔«سيامملل» د ج يفو ةحضاو زيَغ ب (٤) ٠:



  

 نم سنج يف مهارذلا ني ائيش فيتشمْلا ىإ ملسن نأ :وه فلسلاو

 5 ولغ لجأ ىإ !موعت نزو : وفوزغَم مولغ ي ليكي فوؤغقلا ماعطلا
 ٍةَفووْغعَم ةَِصبَو ىوُلْغَم باذلا نم "نسي امولْغَم مهاردلا نم اميش هنذإ عقذَي

 هيلإ عقذيَو ،هيَلَع "ناقفتي مولغ , لجخأ ىإ وفوزغَم سنجو ،باَوَلا نس ني

 نزوي ضوؤغْلا 5 صاقلا أ رفصلا وأ ديدحلا نم ء يشي مارلا نم ائيش

 امي هيل قذي ؤ ولغ و لجأ ىإ وفوزغَم سنج ني ةمولعم ةق ةفصَو موُلْعَم

 لوط نم عزذي 7 سنج ني ""اةقوزغملا بايلا نم سنج يف وهالا رم
 نم ءيش لك يف زاج فلشلا ولغ , لجأ ىلإ ةولع ة ةفصب ضزعَو

 عز ا لتك ا نزوب ناك اذإ عطقني الو ،سائلا يديأ نِيَب دَجوُي امم ِءاَيشَْلا

 .لقلا رأ يف فلتشفلا نيم اضيأ ةضبقو و موُلْعَم , لجأ ة ةَقووغَم ةص ؤ

 يف اضَتم ائدنع ناك ي طرش نإ كاو ضبقلا طزش يف اوُمَلَتخا دقو
 .فلشلا

  

 .ثالثلا ختتلا ني ه حيجضئلاو «؛يَش» :لصألا يف )١)

 .«ناقِفتَته :ب يف )٢(

.«ةقورغَم» :ثالئلا ختشلا يف )٣٢(



 7 و يويسبلا رصتخم ٥٤٢

 ييَلَع ناقفتي لجأ ىإ "ءيش يف ريارذلا عفدو "هيجأتلا :ره لسلاو
 مولعم نزََو وَلغَم "ههيشش يف ْمِلسيئلَق © ,ملأ نت م» هنأ ةياورلا تءاج ذقو

 نَمَو .ضقتنا مولْغَ ز ناكم نم فلسلا ضبق طرتشا نمو :7 لجأ ىتإ
 ىّلَع ولسلا لمَح طرش نق .فلسلا كلذ ضقت ةمول ضزأ نم طرش
 مل نإَق فلسلا ضقتنا فلسلا يف نهتزا نمو فلشلا ضقتنا فيتشُْلا

 زأ نالف كوكمب فلسلا يف طرش نم] ،فّلَسلا ضقتنا لجأ رفسلل نكي

 دفَع دنع اهلك مهاردلا رضخُي ملو هفلس نإو لسلا ضقن رفوؤغت و لايكمي

 هيقت كيد َدَحأَف "هالا ةن فيلشيل الجر ىطغأ نمو 6‘}©ضقت ةت فلشلا

 ولام يف ىذَعَت اميل ! نماض َُهَو و رفَلَسي يذ سلف .املس هيفن ىَّلَع هسبَح هَسَبَحَو

 طزشب فيتشُمَو نم الإ نوكي ال فلشلا ذإ ؤضِتَتْنُم فلشلاو 7

 لذ نم الإ :. اق هريغ آ ماعطلا [ نم سنجب تل نم _ لَجَأَو
 نم فلشلا بحاص أزنت ملو هل زجي زجي مل سنجلا كيد ريغ ّذَحأ نق .سنجلا

 تيد نم هتفلأ ام ريغ ةئم . الف هلام سأر ىلإ م َعَجَر نَمَو يفلس

 .هزيجأتلا» :ج يف )١(

 .ثالثلا خملا نم يجشلا ٧"دّي» :لضألا يف )٢(

 .ةَياولل قفاوم لضألا يف امو ءربزقض» :ثالثلا خشلا يف (٣)

 .ررغلا عيب رباب يف هجيرخت قبع )٤(
 ىلع طرش نقؤ» :ب يف .ء...رفلشلا لفح فلتلا ىلع طرش نقؤد :(د إج) رابع )٥(

 .هيفلسلا ضبقب فلسلا لمح فلسلا

 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلاو ؛لضألا نيم ياس نيتقوقغَمْلا نيب اع )٦(

 نع ثيدحلا نأل ؛ثالتئلا خشلا نم حيجشئلاو 6ء...سائلا ىلع هل افلَ» :لضألا يف )٧(

 .ءادألا يلو هبحاص دي نم فلشلا جوؤخ

 .«مّلسَأ» :ثالثلا خألا يف ()

 .هرابخأ يف» ةداز :ثالئلا خشلا يف )٩(



 . ركد يف باب )٤٠( فلشلا رك ىف بات ٠(
 ٢.0

 رم .
 الو ث تفللا ضئنَي فلشلا سفت يف نههزلاو] َُراَجَأ نم تيد راجأ ذَقَو

 يفكلاو زاج هلَحَم دنع قحلاب فلسلا يف ليكلاو .ا[ليفكلاب سأب
 قَحْلاَف ؛قَحلاب مهزلا عاض نو قَحْلا نم نمض امي اًئهَر دحأ نأ "[زناَج]

 هيف امب بهذتف قحلا ٍ بحاص دي ييف نكي مل نمزلا نل ؛ففلششملا ىّلَع

 نم تيد ىاف قَحْلا بحاص ةلط ح يف نامض ِءاَلَقُكْلا نم همزل نَمَو

 نع ىطغ امَلْغِم هيلع نمض نمم ذخأيو عجزي نأ ةلو ًزئاَج كلذف هدنع

 َرَجْتاَف ئَحْا هيل َعَقَدَق نيمشلا ىلإ ٣ هنَلَع يذلا فلسلا بحاص َاَج نق

 هنَلَع يذلل كيد نرق ةَجينَأ ثججتاتَتَق امَئَع هيإ عق ؤأ ،هنَدَي يف ةازَو هي
 حنر الَو غيات وه امنإ "؛نيمّضلا نأل ؛وفلشملا ىلإ قحلا رصت م ام قحلا

 .فالتخالاب ليق ذقَو هضبق لبق ةدايز هل سيل فلسلا هل يذلاو ؤ

 نم هضبق الو ةئيلؤت الو هلحم لبق الو هضبق لبق ولسلا غبت لجي الو

 ىل هريغ ز د رفلس نم قَح لكو .ةضبق لح اذإف ةَُجَأ لجي ىنح هبحاص
 لح نإَق ةضبقيَو هلجأ لحي ىنح هخَأ عبحاصيل سيلو ،هلجَأ ىإ وهف ة لجا

 تب لجألا َُح ذقق ةف لجأ ىلإ قح هيَلَعَو تاق ا الإ زياج هذخأ جلا

 ؛ننيذلا نم َلَضق ام الإ هتئرَول سي نيذلا يف وزت َلامْلا نل ؛تمْلا

 باحضأل كلمب سيل لاملاو .ةكلم ىضقنا دق "نيذلا هيلع يذلا ثؤق

 هضبق زناَجَو لجي انلم ياتهَق ،توغوتمم ةئرلاو ءضبقُي نأ دعب الإ درن
ِ 

 هل تروذا ييب هيقي :ليق ذقَو .فالتخالاب فلشلا يف ليق ذَقَو ،تّيَمْلا توؤقمب

 .ثالئلا خسنلا نم نامقإلاو لضألا نم طقاس ننَتقوُمْغَمْلا ننب اه )١(

 .ثالثلا خسنلا نم نامفإلا ؛لضآلا نم طقاس )٢(

 .«فْلَسَتُمْلا» : :ج ب يف (٣)

 .ثالثلا خشلا نم حيجضئلاو َنامّضلا» . :لضألا يف )٤(

 .ثالثلا خسنلا نم ثبنملاو .ءقَحْلا» : :لضألا يف )٥(



 ةرت غ يويسلا رصتخم ٥0

 ىّلَع ام هلو تاق ْنَمَو و ؤَلاَمْلا ةئرَوْلا ضبقي مث مت هلج ىلإ هُملشئ ايلم اليِفَك

 هيلإ نؤخت كي نأل ؛ةلجأ لجي ىنح م ةئروْلِل نكي مل لجأ ىإ سانلا
 أربأ مهت "نماض هل نمَضَق نيد هيلع ناك نق .ةدملا ىإ مهل قحلاو

 ِهقَح غجزي مل نماضلا تامف "نماضلا ىبأو اَحْلا هل يذلا ةنع نومضَمْلا

 هل هيلع يذلا ىلع هَحب عجر هرب مل نو ،َكيلَد نم ءيشب أربأ نم ىلع

 ةعيابمل لضأ ناَكَف .نماضلا ىَّلَع قَحْلا نأ ىلع هعياب نوكي نأ الإ] قَحْلا

 .نماضلا ىلع ىلاو "يرتشملا ىلع هقحب : جز نأ هل سيلف كلد ىلع

 قاقئاپ رخآ لجز ىلإ لجر ىَّلَع هل يلا قَح لوح ادإ هنإف :ةلاوحلا امأو

 جز نأ ه ستل ب ل لبق نم ىَّلَع دحلا َلَوَح ذَقَق ؛ےب ل َلبَقَق امهْنِم

 ثلؤخح نم اهمشا ةوخأ ةلاوحلا نأل !احلا ةت هيلع ناك يذلا ىلع

 ىّلَع اندع مكحلا يف غجزي مل هريغ ىإ هيَلَع ناك ام َلؤَحَت او ،َءيشلا
 .'"[ئيفوتلا هللابو ،يلَع لوَحَت نم ىلع قَحْلاَو يشب هيضَخ

 .هللا دمحب مت

 .هنماض ل .7 :ثالثلا حتلا يف (١)

 .هقَحْلا لضأ ِهَلَع ناك يذلا ىَلَع :د يف )٢)

 .ثالثلا خملا نم لامكلاو ؤلضألا نم طقاس نيتقوفغملا نيت اه )٢(




