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يواتفماتستفيترزتال



 :ناونعب هاروتكد ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 معتلا غوبس :ىمسملا يويسيبلا رصتخم

 (ه٤؛ا 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



  

  

  

 )١( م يف باب ...-

 م هلهَج غش ال ام ركذ يف باب )٢(

 !!... ديجؤمئلا ةقرغم يف باب )٣(

 )٤( هدابع ىّلَع اهب ةللا َمَعْنَأ يتلا معنلا ركذ يف باب !!!. ٣١

 )٥( هلاَمكَِو مالسإلا يف باَب .... ...-.

 )٦( !!!...ي ضؤاَرَقْلا يف تاب &

 )٧( [اهب] ممَي مل نمَع ارجأ ضغبلا اهب ماق اَِإ يتلا ضارقلا يف باب ٢0

 )٨( داهجلا ىف باب ...... ...... 7.
ّ 

 )٩( ململاو نآزقْلا ميلغت يف باب ...!... ] ٣

 )١٠( طنقناب مايِقلاي رغألا يف باب ...:

)١١( هىِسفَت ىف دبَعْلا ىلَع ةضورفملا ضارقلا نم ثجي ام يف باب !!!!!!



  

 )٤ ١ ) ءوضلا ةيدلاو تقولاب مْلِمْلا ي باَب ....................................................

 )١٥( ةراَهْطلا يف باب ............................................................................................... .

 )١٦( ةراهطلا ضقني ام ركذ يف باب ,.

 ےتتتتتكك ةباتَجْلا نم لشُمْلا ركذ ىف تاب )١٧(

 ااال هماكخأو مميتلا يف باب )١٨(

 == ةالصلا لغف دنع بايتلا سبل ركذ يف باب )١٩(

 ...... ةرهاطلا ةعقبلا ىلَع ةالصلا ركذ يف باب )٢٠(

 1 لجزلا هب يلصي ال ام ركذ يف باب )٢١(

 تت ةَئاَلَص يلَصُمْلا ىّلَع عطقي ام ركذ يف باب )٢٢(

 ةالصلا لغفل ةينلاو ةالصلل مايقلا يف باصتنالا ركذ يف باب )٢٣(
 !!... ةَلْبِقْلا لابقتساو

 ال هتالص يلصملا عطقي ام يف باب )٢٤(

 تلك ةماقإلاو ناذألا ىف تاب )٢٥(

 )٢٩( ةالصلا يف ةءارِقْلا ركذ يف تاب ...... ...... ................. )

 )٣٠( دوجلاو عوقؤلا ركذ يف باب ...........................................................! ..

 )٣١( ةالصلا ىف دوجسلا زكذ تاب ...!.

 )٣٢( حتتتاتتاتتتتتتتتتتتكللك دوُعَقْلاَو تايحتلا كذ تاب

 يويسبلا رصتخم

 ........................٩ع



 سرهفلا

  

 حك ةَعاَمَجْلا ةالص باب )٣٣(

 )٣٤( ةَعمْجْلا ةالص ىف باب ...........................................0... ...!...

 م ,ضيرقلا ةالص يف ات )٢٥(
 ي رفاَسُمْلا ةالص كذ تاب )٣٦(

 اتتت رفسلا يف عمَجْلا ةالص ركذ يف باب )٣٧(

 .= نێديِمْلا ةالص ركذ يف باب )٣٨(

 )٣٩( ىحضلا ةالص ركذ يف باب ...!!.

 رَمَقْلاَو سمشلا فوسك ةالص ركذ يف باب )٤٠(

 .َناَضَمَر رهش يف مايقلا ةالص ركذ يف باب )٤١(

 == ةَراَتَجْلا ةالص ىف باب )٤٦٢(

 ن.!.ه!..!........................................... ةاكزلا ىف باب )٤٣(

 ني عززلا ةَرْمَت يف باب )٤٤(

 ةقرلاو بهذلاو مارلا يف ةاكزلا يف باب )٤٥(

................................................................. 

 )٤٦( .....!..!!.ي.يي..................................................................... مَتَعْ ا ةَقَدَص ىف باب !...... ٩ ١

 )٤٧( لبإلا ةَقَدَص يف باب .

 )٤٨( ي!............................................................................ رقبلا ةَقَدَص ىف باب !...... 9٠ ]
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 ةَحْلا يف ةلالدلا يف باب )٥٣(

 ......م ةبجاو ثنح نم ىَلَع ناميألا ةرافك ركذ يف باب )٥٤(

 ٧ ٤ ٧٣ ............................................................................................... فاكتعالاو روذنلا يفف باب )٥٥(

 ٣ © ...!!! براقألا ةيِصَو ركذ يف باب )٥٦(

 )٥٧( ......ي ةيطعلا ىف ٌباَب ٣

 )٥٨( َكِلَذ نم بزَض هو ةيدهلا ىف باب !!!! !!!...... ٧٣٢٣

 )٥٩( .يي ضارقلا ركذ يف باب "!.!.!.... ٣

 )٦٠( ةبصعلا ثاريم ىف باب ...!!!. ٦٣٩ ٧

 )٦١( ضنيئارقْلا ةقرغم ىف باَب ..... ......

 )٦٢( .م ضارقلا ىف باب .. ......

 )٦٣( ....م -.. ضارقلا لوصأ ىف باب .-.

 ....مم ةَعبَس ىلإ ةئِس نم لوعي ام ىف باب )٦٤(

 )٦٥( ٍةَيناَمَت ىلإ لوُعَي ام يف باب ... ٢

 )٦٦( م ةَعسِت ىلإ لوُعِي ام يف باب -

 )٦٧( ةَرَشَع ىلإ لوعي ام يف باب !.!.!.... ............... ٣

 ًُ م س

 )٦٨( َرشَع َةَئاَلَك ىلإ َرشَع ىتا نم لوعت ام يف تاب ..........................................................٨٨ ٢

 )٦٩( .....م َرَشَع ةَسمَ;ح ىلإ لوعي ام يف باب .. ..

 )٧٠( َرَشَع ةعبَس ىلإ لوعي ام يف باب !...! ] ٩ ٧

 )٧١( نيرشعو ةعبَس ىلإ لوعَيَو نيرشعو ةَعبزأ نم نوكي ام يف باب ....................... ٢٩٢

 )٧٢٢( ةَكرَتشُمْلا ىف باب ...... ٩ ٣



 سرهفلا

 بزضلا ِةَئَروْلا نيب ةمسقلا يف باب )٧٣(

 راصتخالا يف باب )٧٤(

  

 مهميمَج ىّلَع رسكناف ثيراَمْلا لمهأ عمَتج عمتجا اذإ يف باب )٧٥(

 ىلاعت هللا ءاش نإ كل ثفِأ امك هيف لَمْغَت نإف ضغب نوُد مهضغَت ىَلَع ؤ

 عبتلا يف ابرلا يف باب )٧٦(

 دعلا ميب يف باَب )٧٧(
 كلد نم مرحي امو ماعنألاو ديصلا نم لجي اميف باب )٧٨(

 حاكنلا نم مرحي ام ركذ يف باب )٧٩(
 

 دقَعْلا نع جيوزتلا يف باب ٠(

 جيوزتلا هب ُدَري ام ثاب )٨٢(

 ةفقلا يف باب )٨٣(
 دالؤألا ةقفن يف باب )٨٤(

 دْبَعْلا ةقف يف باب )٨٥(

 ةَقْلَطُمْلا ةَقَقت يف باب )٨٦(

 ةئسلا قالط ىف باب )٨٧(

 كيد ةبشأ امو ةعذبلا قالط يف اب )٨٨(
 م

 و ۔

 عمي

 رطاخلا يف باب )٩٠(

 مقي ال اَمَو قالطلا هب عَقَي اميف باب )٨٩(

 جؤزلا ريَع نم قالطلا يف باَب )٩١(



  

 .م ةيانكلاو حيرصلا نم قالطلا ءامسأ يف باب )٩٢(

 )٩٣( اليإلا ركذ باب ...... ..

 )٩٤( رايخلا يف باَب ......)

 كتتا علُحْلا يف باب )٩٥(

 تتتتاتتتتتتك ةقلطملا در ىف تاب )٩٦(

 جج ةَعِلَتْخممْلا ر ىف تاب )٩٧(

 هرْێَغَو علُحْلاَو قالطلا يف ةدجلا ركذ يف باب )٩٨(

 جج ةئيِمُمْلا ةدع يف باب )٩٩(

 !... رهاظملا يف باب )١٠٠(

 )١٠١( راهظلاي فلحلا ثاب ...!

٨٨ ٧٣٣............................................................ 

 )١٠٦( دوقفملا يف باب ...... -

 )١٠٣( هماكحأو باعلا ىف تاب 4 ٣

 )١٠٤( ضْێَحْلا ىف باب --

 )١٠٥( سامئلا ىف باَب ...!!!... ٧٣ &

 )١٠٦( ..مم قئعلا ىف تاب .. -1

 نل.. ةنامألا ىف باب )١٠٧(

 )١٠٨( ةعيدولا ىف باب =

 تت ةيراعلا يف تاب )١٠٩(
 < ٠ م 4

 ثيداحألا نم اهيف عاج اَمَو ةطقللا ىف باَب )١١٠(
 م

 جج ةلاضلا ىف تاب )١١١(



 سرهفلا

  

 )١١٥( تابيطلا ليلخت ىف باب ..............................................................................!.................. ٦٢٢ &
- 

- 

 )١١٦( فذَقْلا يف باب ...... ٦ &

 )١١٧( ينازلا دَح يف ٌباَب ..................................................................... .!.. !...... ٦٦ &

 )١١٨( نارُكُسلاَو رمَحْلا براش يف تاب ...!!!

 )١١٩( ةئعاَلُمْلا يف باب ................................................................... !...... .!..!................ ] &

 )١٢٠( :...م يبصلاو دنعلا ةيانج يف باب

 )١٢١( تاياجلا نم كلد ريَعَو باودلا ثادخأ يف تاب ...... !!!...... &

 )١٢٢( َكيلَد ريغَو باولا وثاذخأ ىف باب م٦1٦١

 )١٢٣( موُئظمْلا ةناغ يف باب .....

 )١٢٥( عاشملا يهو موشؤلا يف باب ...... -1

 )١٢٦( زاَضَمْلا يفو هيف سانلا عزاتت اه يف باب ..... 40 &

 )١٢٧( ةلا رئأب مايقلا يف باَب ٩ &

 )١٢٨( جالفألا رفح يف باب 0٠
4 

 )١٢٩( تارا;جإلا ىف باب ........................................................................!.!. !.... ٧ ٠ ©

 )١٣٠( !.!!ي...يي......................................................................ه.............. ىهلا ىف باب !...... ٩6 ٩ 6
7 - 

 )١٣١( لاوشألا لمع ىف باب ...... -1



١٢ 

  

 ضزألا لَمَع يف باب )١٣٢(

 0 ٨ اهيف ءاج امو ضرألا اريك يف باب )١٣٣(

 )١٣٤( ةعفشلا ىف باب 0٣

 )١٣٥( ....م ةَبَلا يف باَب ...-.

 )١٣٦( ......م عوجلا نم زوجي ال ام يف اب -..

 .م ةلوهْجَمْلا عويبلا نم زوجي ال اه يف باب )١٣٧(

 7 َ . ّ . ٧9 ؛۔
 ٥٣ 0 ......................................................................................ه بويغلا نم هب دري اَم يف ناب )١٣٨)



(١( 

 ملعتا ميلغت يف 6باب

  

  

 اوملعَت» :لاق "هنأ اغوفزَعَو افوؤم - ةلق ييلا نع لبج ن ذاعم نع
 ةَتركاذُمَو ذ . هنع تحتل هلاو 3ةذابع هبلط و .هيشحخ هلل ُهَميلَت لغت نإف مليل علا

 لالحلا ملاَعَم نأل ؛هبرف هلهأل هلذبَو .ةقدص هملعي ال نمل هَميِلتَو  حيبشت [ ح ١ و - ص > , 2 7 ٨ . ۔ ّ ِ ۔ ٨ و [ ٠ ۔ ؟ 9 9 ز . 2 ۔ و

 7 7 2 ٠ ©. - س -.. 1 - , . ِ ٠

 ك ىلع هضيرف ملعلا بلط ( : ل اق ةنا نل ىنل ١ نع يوز لهو ) «مارَحلاَو

 عضاملا ضشبؤ كالم عضؤملا اذهك «باتلا»ه علَطضُ رضلا خشلا دمتعت ام اليلق )١(
 ؟ - -

 يف هدوزؤ ىلع اذاميغا قيقحتلا يف هُبثأ ذقو كركذ يف»ب عوضؤم لك أذبت امئاق ،ىرخألا
 اذه ىإ راشأ تلؤملا نأ امك (ه) ةسماّحْلا ةَمستلا كلذكو . (د .ج ،ب) ثالثلا خلا ةيقب

 .«ملعلا ميِلغت»ب بابلا اهي ىرخألا تستلا تنونع ذَقَو .نتملا نم عضؤم ريغ يف حلطصملا

 ثتَدَرَو ءاًفوُقوَمَو اعوفزَم»َو .د ج ٤ب :ثاتلا خسنلا نم ةطقاس آ ...ىلإ ...نَع» :هلؤَق نم )٢(

 .لاحلا ىلع ةبوصنم اهتبثأ ذَقَو .عفزلاب لضألا ةَخسئلا يف

 نم حيجضلاو ،«اميظع هيلغ هيلإ هللا لضف ناَكو» :يهو ًةَضرَتْغش ٌةَداَيز لضألا يف َدَرَو )٣(

 .ثالئلا خسنلا

 )٤) لبج نب ذاعم نع ءاتلا با يف ،سؤةزفلا يف ئمَلْنذلا ةجرخ )٤١/٢ :مقر ٢٢٣٧(.

 وبأو ء(١/٤٥) لبج نب ذاَمُم نع اوز «ملِملا لضف عياجج» باب يف ربلا دبع ناو

 لبج+ج نب ذاعم رع افوُقؤَم ةيلحلا يف رمنَعُ )٢٣٩/١(. زاتَمَو ...» :ةناَلئلا ِءاَلؤَه هيف دازو

 ةولَخْلا يف ثدحلاو ءةدخَولا يف بحاصلاو ءةشخَْلا يف شينآلاو ؤِةئجْلا ليبس

 دنع ْبرُقْلاَو سالا دنع نيزلاو ،ِادغألا ىلع حالسلاو ،ِازضلا ِءازسلا ىلَع ليللاو
 ؛هتُمىِص يف ثيدحلا داق مْلَكَت ذقَو «ةَداَق ريَحْلا يف مهَلَعْجَيَف اماوفأ هب ةللا فزي ،ِارُمْلا =



 يويسبلا رصتخم

  

 َلَو ميا اوْبْلطا» :َلاَقَو .'"هاًدبَع ؤأ َناَك اًُح ىتنأ وا ركذ نم .ميلش رملاَح

 .'"ثلطت امل ءاضر مملا ي بلاطل اَهَتَحِنْجَأ عضتل ةكئالملا نو .نيصلاب

(١( 

(٢) 

(٣) 

 7 ٤

 هلَحَم :ماح وبأ لاقو .باذك : :نيم نا َلاق ةَلبَج نب ةناتك قيرط نم هدوزؤ ببسب

 نبا دنع ثيدحلا اذَه قرط ىنابلألا بقَعَت ذَقَو هاج ث تفيمض :يدغلا َلاَقَو .قذَصلا

 . ٨ 0ِ .ج =- . _ 4 . . َ ُ ّ ٠

 نم ربلادبع نبا دنع دَرَو ذقَق ؤةقيمض اهلك قزط نم ةَرَو ةنأ دَجَوَف يييلاؤذلاو ربلا دبَع
 :نيتقيرط
 ْيطايهَذلا وُهَو ئشزقلا ءاطع ناو .ورتم وُهَو ؛ئممَعْلا ديز ن ميجؤلا ذع اهب :ىلوألا

 َناَك» :هريغو نابح نبا َلاَقَو ..َمَهنُم اَك» :«ىنغُمْلا» ىف ىبهذلا لاق ؛ئِسدفَمْلا ٌيواَقْلْلا

 .«ثيدَحْلا قرسي ناَك» :يدَع نا َلاَقَو .؛تيدَحْلا عضت

 وبأو نيمهم نب ىتخيَو دمخأ برَض ءاضأ كورتم وهو كيرش نب بْيتفْلا اهب :ةيناتلاو

 ىَّلَع عامجإلا شاللا َلَقَنَو .«ثيدَحْلا كورنَم» :ُهرْئَغَو ئجاشلا َلاَقَو .هثيدح ىّلَع ةَمَتَْخ

 )٥٠٢/٥( لاجرلا دقن يف لادتغالا نازيمو )١٦١٩/٧(0 يدغتلاو زجلا :رظني .كيد

 ؤَتأو ةعوضؤمْلا ةمقيجْضلا ثيداحألا ةلسلسو )٢٩٧/١(. ثيداحألا عماج يف ىئطويشلا

 اذكح» :ثيدحلل هتياور ةياهن دنع هشفت ربلادبع نا لاق ذقو )٤٦٢٢/١١(. ةمألا يف غئيشلا

 ءاج رَسَح ثيدح وُهَو .روكذملا داتشإڵلاب اعوُفزَم تت دمحم نب دبع هللا دنع وبأ هينتدَح

 .«ّيوق ةاتسإ هل سي نكو
 .ملاح ملشم» : :ثالئلا خلا يف

 ٢٢٤ مقر كلام نب سنأ ¡ ْنَع يلما ىّلَع ثحلاو ِءاَمَلُعْلا لضف بات يف ةَجاَم نا ةجرخ

 2ُتَهذلاَو ؤلؤللاو ؤَهوَجْلا ريزاتَحْلا , دلَقُمَك هلمأ ريغ دنع ملعلا غض ضاوَو» :هيف دازو

 طشتؤألاو ((. ٩ :مقر )١٩٥/١٠ مقز ريبقلا يف ئنازبطلا ُهاوَرَو )٨١/١(.

 ُهاَوَرَو قَدَنََتُم قؤط ¡ نم ٢٢. ٦١١) :مقز )٥٨/٦١١ ريغصلا ٨٣٨١). :مقز )٨/ ١٩٥

 يف يمهنلا ُاَوَرَو ٢٨٣٧(( :مقر )٢٢٣/٥ سنأ نَع نيريس ن دمَحُش دنشش يف ىلغت وأ

 :7 كلاق ن سن ¡ نع ناميإلا بعش يف ةَرَو يذلا ثيدحلا ركذ بات .ناميإلا بعش

 ملو «ملم ا ُميِلَت» ظفلب ثالثلا خشلا 7 ثيدحلا ة َدَرَو ذقَو [|[ ٥٠٤ ٥رقم ٦٦٥ ص /٢ج)

 .ةَميصلا هذَهب ٤ ثيدحلا ىّلَع ثثَحب ب اَميِف زغ

 حيجص رتب كيام نب سنأ نع ءةَلضَقَو هبلط ليلا بات يي بيبح ن غيبزلا هجرخأ

 = :ةي هلزن باب ءهلضنَو مملا نايب عماج » يف وربلادبع نئا هاورو ١٨. ١٩( :مقر )٢٩/١

  



 ليلا ميلعت يف باب )١(

  

 افوخ هللو اعضاوت هبشت ىف َداَدزا الإ اباب ةنم رجي زجي مل هلل ذل مْلِعْلا َملَعَت ْنَمَف»

 نم وثَككْلَق ءاعضاَوَت سانلا يفَو 0١١ هسيفت يفو ةبْغَرَو اًداهتججا نيذلا يفو

 ناطلسلا َدْنِع ةَوظَحْلِلَ ايئدلِل مْلِعْلا بَلَط نَمَو ،ةقّصلا هذه ىَلَع ناك ادإ إ مملا

 هللابو ،ةَلاَطتشا سانلا ىَلَعَو ةَمَظَع هييفت يف دادزا الإ اباب ةنم زجي مل

 .'"«هيّلَع هللا ةجح وُكذَيَو اذه رع كسيميْلَق ،ايناوت هللا ةعاط رَعَو ؤازاريغا

 ءاج الجخ نآ ىوري .'هنآزملا ميلغت مذلا ن ممُلَعَت ةا هب ئربي ام لوأ

 هنَلِإ داع .« َنآزَقْلا مُذَعَتَف بع ثقَمذا» :َلاَقَق .ملعلا ينمْلَع هل َلاَقَق ةلي يبنلا ىلإ

 نب ذُمَحُم ىوَر اميِف» هدنتشش ي زازَبْلاَو )٧١/١(. « ملم رك ىَّلَع ةضيرف مليذا ُبَلَطد =

 ثيدح نم ةئأ رَكَد امْنِإَو دنس نو نم ٩٥(. :مقر )١٥٥/١ «ركب يب هيبأ نَع ركب يبآ

 يب ةراَكَن ثرَكَع ذَقَو .لضا ِ ثيدحلا اهل سيلف مه نيأ نم ىَرذُي الو :َلاَقَو ةكتاع ييأ

 يف يناَجزُجْلاَو )٢٣٠/٦٢(. ِءاَقَعضلا يف يلِنَقُعْلا نم م لك دنع ثيدحلا اه دنس ىَّلَع ةَكِاَع

 هالطب ىنابلألا َمَكَح ىئَح مهريَغَو إ(١/٥٤٢) نازيملا يف ف ىبهذلا )١٧٧/١(. لماكلا

 ريغصلا عم ماَجْلا فيعضو حيجض يف هيضؤبَو ٤١٦(6 :مقر )٦٠٠/١ ةفيعضلا ةلسلسلا يف

 .هتحص تابثإ يف وفاك عيبرلا مامإلا دنع هدورو نكل ٢٨٣١(. :مقر )٧/ ٢٧٨

 نم ةدايز يمهو ،«اَوَهْلا :مْضلابَو 5نيللا :لاذلا رشكي لا» :دايزلا هذه :ج ؤب يف َدَرَو )١(

 ] خيانلا

 ةمادنلاو هيفن ىّلَع ةجحلا نَع فكتْلَق» هتياهن يفو بلاط يب نن يِلَع نَع يمليدلا هجرخأ )٢(

 تاَعوضؤَمْلا يف يزؤَجلا نبا هجرخأو ٣٥٠٢(. :مقر )٤٣٤/٣٠ هِةَماَيِقْلا م مو يزخلا

 عضت :نابح نا َلاق .حبش ن رَمع هب ُمَهْتُمْلاَو ،هللا لوشَر ىلع غعوضؤَم ثيدح اذَه» :َلاَقَو

 ورتم :ئيطفراذلا لاقو كاذك :ىزلا حننقلا وبأ لاقو ،تاقنلا ىلع تيدخنا

 )١٦١٧/١(. تاعوضؤَملا

 ريغتلا يف هب أَدتئي ام ناد :لضألا يفق 6 اهلك ختللا يف ةَمِلَتْخُم ثَدَرَو ةرابعلا هذه )٣(

 نؤاَق» :د يفو .. .نآرقلا ْمُلَعَ ذلا ن م ملعملا هب هب ئدتبي ام ُلْوَأق» : :ب يفو .. .ُنآَوَمْلا

 ئه اهتبثأ يتلا ةراَبِْلاَو ،ه....نآرَقْلا ل يف باب نآرقلا ميلعت ملا يف عب انأدب ام

 .هنك فلؤملا تي ايخوَتَو ِةقلَتْخمْلا تارابملا نيب اعمَج .ج ةّخشثلا ةر



 يويسبلا رصتخم

  

 يف هنَلِإ داع مُت كلد لثم هل َلاَقَق ةتلات عيإ داع م ،كيلَد لغ هَل لاقف ةنا
 لابلا ًدزَو ،ابيرق ؤأ َناَك ايبنجأ هب ءاَج نممِم ا لبقا» :ةل لاق ةعيازلا

 هنأل ؛َلاَم ثيح ثييَح ةمعَم لمو نآرقلا مَلَعََ . ءاًضيفب ؤأ َناَك اًبيبَح هب ًَءاَج ام ىَلَع

 نمم مكؤيَح» :لاق ةنأ "ةلي هللا لوشزر نَع َيوزَو .(_«مارَحْلاو ي لالَحْلا ملاَعَم

 فللا ةب :أت "نآرقلا اَذَه» :لاق ةنأ ةلي ةنع َيوزو 3"؛ممَّنَعَو َنآْقْلا ملع
 رشع ةنم فزَح ٌلَكِل نآرقلا ئراقل َنِإَو ؤ مْئْغَطَتشا ام هللا ةبدأم اوممّلَعَتَق

 )4 َنوُسَََت ل رسكن ركلا لمأ اولكف ط :ىَلاَعَت هللا َلاَق ذَقَو . ه«تاتَسَح

 .نآزقْلا وه وكلاو

 ربقألا هقفلا .اهل سابع ننا نع «نآزقلا موزل بوجمؤ» باب يف ةفينح وبأ ةججرخَأ )١(
 ثثَحت اميِف رخآ ايوا ةل ذجأ ملو «مارَحْلاو لالحلا مياعَم هئأل» :ةدايز ريغ نم )١٤٢/١(6

 .«...ةئع يور ذقو :د يفو 6«...يبئلا نع يوز ذقو» :ج ‘ب يف )٢(

 )٣( َنافَع نن نامثع نع ءةَمْلَعَو نآرقلا مْلَعَت نم مكزيَخ» باب "يراخبلا ةجَرْخَأ )١٩١٩/٤

 مقر ٤٧٣٩(. ءنآزُقْلا ةءارق باوت يف» بات ةؤاد وأو )٧٠/٢ :مقر ١٤٥٦٢( يذمرتلاو

 نآرقلا ميلعت يف ءاَج ام» باب )١٧٣/٥رقم: ٢٩٠٧(. هذه ثََرَو :جو ‘ب ةّحخشتلا يفو

 لاق ،دَئزَم نب َةَمَقْلَع قيرط نم َدَمخَأ مامإلا نجع ةياور يهو .كُهَمْلَع ز :ٍةَخشن ينَ» :ُةَراَبِعْلا

 لبنح نب دمخأ دنشش) نێَحْيْشلا طزش ىلَع حيجض ُداتشإ :طوؤتزألا بنَعش اهنع )٥٨/١

 :مقر ٤١٤((.

 ء...اًذَه نآرقلا :ب يف )٤(

 يف ميكاَحْلا ةَجَرْخَأ ذقَف ينائلا ةفرط امأو ،هيوزَي نم لؤألا هفرط يف ثيدحلا اذهل ذجأ مل )٥(

 ؤشضغَع فزخ ك :هتوالت ىلع مكرجأ ةللا نإق» :ظفلب «ةلمَج نآزفلا لئاضف يف زابغأ» باب
 نێتحيجضلا ىلع كرذتشملا !ميم مالو تيأ نملو تزح مل :لوفأ ال ينإ امأ تاتسح

 ٩٣٨(. مقر )٥٤١/١ ىرغصلا نتشلا يف ئِقَهْنَبْلاَو ٢٠٤٠(( :مقر )٧٣٨/١

 وسنت وُمََسَت ال رتنا ركلا لما اوثَتتَق م ٢ ل ن الاَجي ا كلق ني انلسرأ آمو » :لخنلا ة ةروس )٦(



(٢) 
 هَلْضَج غ ال اه ركذ يف باب

  

  

  

 ةئأ ىتات هللا ةقرغم :لقاع '»ملُحْلا غات لك ىلَع ةلهج غش ال يذلاو

 و اهل تيرش ال هدخَو وُه الإ ةلإ ال يذلا هنلا هنأو .نيش هلئمك سيل حاو
 يقل

َّ 
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 و

 رأ
 7 ث ٠ ّ “‘ هالح 7 ر ۔ ۔ إ ۔ ّ 9 م ۔ -٠ دهّقازتص ر ۔

 هنأو آ )هللا دنع ح وهف الت دمَحُم هب ءاج اَم نأو فلوشسَرَو هدْبَع ةلت ادمَحُم

 اهب قذَصَو ةلمُْجلا هذهب وَقأ رمف اهنع ىهت ؤأ هب رمأ امم هَلاَق اميِف قداص

 ىتلا ةَلمْجْلا ىف هللا "دنع نم هب عاج امب مآ ذَقَو .ةلي دمَحُم نيدب َرَقأ ذَقَق

 زأ اهنم ائيش در وُه نإو ، ةلي دَمَحُم نيد نم ةلمجلا يف اهب قذَصَو اهب رقأ
 ْمَل ةلمجلا هذه نم ءيش يف كش نإو ،اكرشش َناَك ةَلمُجْلا هذه نم ائيش رَكْنَأ

 .ةلاسرلا هب ةتأو ةجُحْلا هيلع تماق ذقَو ،َكيلَذ ةغَسَت

 نم موب رقأ اميف ةعاطلاب هل دايقنالاو ىئلا رهآل مالتسالا وُه مالسإلاو

 مراحملا كرتو 3مزاللاي لَمَعلاَو ضئارفلا ِاَدأ نم هب َرَمأ امِم مالسإلا ةلمجج

 .ةثلا لَحأ ام نالخَتشاَو للا مَرَح ام ميرخَتَو ااهلك مياَظَمْلا نمع ُاهينالاو

 .د :نم ٌةَطِقاَسَو .«ملاح» :ج يف )١(

 .نيبملا قَحْلا وهَف» :ج يف )٢(

 .«...هللا نم» :ج يفو ،ملع» :د ثب يف )٣(

 .«ملعلا» ةدايز :ب )٤(



 ١ ؟ :. ره

 ) ي,ويسبل رصتخم ١... ر .ث
 . ث۔۔ : ۔۔ 4

 /ث ح ٠ -٠. }۔

  

 اممو ،اهب ْلَمَعْلاَو "هلل ةعاطلاو مالشإلا ةلمُجب قيدصتلا وه "[ناميإلاَو]

 هئايب ايبن هلش هبتكو هتَكِثاَلَمَو هللاب نمؤي نأ :هب ناميإلا "دبعلا ىلَع ")بجي

 ههبشي ال اباَوَت هلل أل نأو] رالا ةَئَجْلاَو .باسحلا ثاو هب اوغاج اَمَو

 ةدغَو فلخي ال هنأو .وح هديِعَوَو هَدغَو نأو باقع ههبشي ال باقعو ،اوت

 .0[َلاق ام لُك يف قداص او ديعو لطبي الو

 ناونعب هدرفمب اباب سالا اهلَعَج :د يفو .ثالثلا خسُتلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )١(

 .«ناميإلا يف باب»
 .هله :د اب يف )٢(
 .د ج ثب ثالثلا خشلا ني حيجضئلاو ،«بجوي» : :لضألا يف )٣(

 .ج :نم ةطقاس )٤(
 ةعمتجم ثالئلا خنسلا نم لامكلاو ءلضألا ةّحشئلا نم طياس نيتفوفغملا نيب اه )٥(



)٢( 

 ديجؤتلا ةفرغ يف تاب

  

  

  

 دحاولا ةّتأو ،َقَرَرَو ؛ايخأ يذلا ةثلا هنأو هقلاَح ةقرغم دبعلا ىَّلَعَو

 ذلي مل ،مؤَن الَو ةتس "؛هخأَت ال مويقلا ئَحلا "اذَمصلا درقلا ۔ؤ[ذَحلا]

 &©ميحؤلا نممخؤلا] فوؤزلا زيبخ يطل راق ازيصب عيمس ميلاَع ذَلوُي ملو
 رابجلا كيملا .ميلعلا ىنعلا زوجي ال يذلا "![ذقملا .ميكحلا ؤيزملا

 هلئمَك سيل ىتشخخلا غامشلا هل ازؤصملا ئرابلا قلاخلا قزاؤلا ،وَبَكَتُمْلا

 ومهَو راصنألا كرذيي وهو راصنألا ةكرذث ال زيصبلا غيمشلا وهو ءيش

 َقلَخ ،١][ادَدَع يش لك ىضصخأؤ] ءاملع ئش لكي طاحأ ؤيبَخْلا فيطلا

 َةارأو ءاش ام ىّلَعَو ،َنوُداقنم مهنم ملع امل مهَق هدازو هتقيِشَم ىَلَع َقْلَحْلا

 .ثالثلا ختسُتلا ني ةدايز )١(

 .ب :نم ةطقاس )٢(
 .«...هدُخأَت ال يزئا» :ثالئلا خستلا يف )٣(
 ۔«ُميِحزلا نمخزلا» د :يف سيل )٤(

 .ج ب نم لامكلاو ،دو لضألا ني ةطقاس )٥(
 .ج ،ب نم لامكلاو ،دو لضألا ني ةطقاس «اذدَع ءيش لك ىصخأؤ» )٦(



 يويسبلا رصتخم . / :7 ٢٠

  

 طيجُي الو .هِقلَحب طيجش !هقلخ نم ءش ىللا يذ يف هبي الَو "نولمعي

 ناولألا الو روصلاب الو اتجألاي هب هبشي الو ماهوألا هك هرذ اًڵلَو }هقْلَح هب
 يف ام هت مويق يَح ؟ الو ةتس هذخأت و نوكشلا الو تاكرحلا الو و 3 ًّ

 وبلا تاملظ يف اَمَو ماحزألا يف اق ْمَلْعَيَو .ضرألا يف امَو تاوامشلا

 توكَلَم يف ةللا َلَح ام هتايآب هنَلَع ""لَدَئْيَو هتَرذَقِب فرغيَو رخبلا

 ةلل ك برأ دَك َنوكَي نآ حيسَع نأو ءئَم نم هنأ َقَلَع اَمَر» ضرألاو تاقامسلا
 م رو ۔ حص ّ

 ١٨٥[. :فارعالا] « نونمؤي هدعب ثيدَح ىأ

. ١
 

ِ 

 .كلذ لمَع» :د )١(

 .ثالثلا خسئلا نم حيجضلاو .«ُلدي» :لضألا يف )٢(



 ك
 نلا معتل ١ ركذ ذ يف بابب 6

    

    

  

 عفشلا مه َلَخَو ،تاوشأ ريغ ءايحأ ْمُهَقَلَح نأ :مهنلَع اهمعْنَأ ةمغن لوأف

 َعفاتَم اوغْلِنل قؤذلاو '[شحجناو] مشلاو شلاو ماَلَكْلاَو ؤداَوُفْلاَو رصلا

 مهل َلَعَجَف لوغلا لامكب مهيلع لضت مث كذالملاو مقنلا اورُكْذَيَو مه
 لامَك دنع ةتفرغَم مهيَلع بَجؤَأَو ،حيبقلاو سحلا اهب نوفرعي ؤةلِماَك الوفع

 مُهاَيحَأ يذلا '"![ةللا] هنأو مهُمزارَو مهفياَع هنأ اوملعي نأو .مويو

 ىَضَتزاو ،ةَمْعَنلا مامت ميهنلع لَضقَت مُث ءدوججؤلا ىإ إمدَعْلا نم مُهَجَرْخَأَو

 نأ ْمُهَرَمَأَو &'"[نيرذئُشمَو م نيرم الس مهل زلسزأو .ائيد] َمالشإا مهل

 .هَِلَع لّضقتُمَو قزارَو قلاَخ هنأ اوئمؤپ نأو ، مالشإلا نيد ىلإ اوغذي

 ال اوئاَك نأ دغب نم مهلوقع لمأو ،اهومحَت شت 7 لبق نم معنلاب مهأ

 َنَيَبَو ۔'٧[عارَحْلاو لاَلَحْلا ُمُهَل ني َنيَبَو] ىالشإلا قيرط مُهاَدَهَو ،ائيَش َنوُلِقْغَي

 .د "ب نم ثبلاو ج نمو لضألا ني ةطقاس )١(
 .ثالئلا خستلا نم لامكإلا .لضألا ةَحسَئلا يف بوتكم ريغ ةلالجلا ظفل )٢(
 .ج ،ب :نم لامكلاو لضألا نم طقاس نێتقوُقْغَمْلا نيب ام )٣٢(
 .ج ،ب :نم لامكإلاو لصألا نم طقاس نَتفوُقْعَمْلا ننب اه )٤(



 يويسبلا رصتخم

  

 ْلَض كيَد تاغ نمو ؤاَجَن ىتاو قدص نَمَف ،َنوُقَئَياَمَو نوتأي ام مه

 .اريصَم ثءاسَو مئهَج هج ةالضأو ،ىلوت ام ةللا هالوو ؤدَتَهَي ملو _ىوغَو

 .«يمعَو» دايز :ج ؤب :يف )١(



(٥) 
 هلاَمكِإَو مالشنإلا يف باب

  

    

  

 ىلإ اَعَدَف ةقي دمح هيبت ناسي ىلَع "[مالتشإلا] ةتيد ةللا لمأ م
 نأو مالزألاو ناتؤألاو "باصنألا ماتضألا ةَداَبِع كرتت نأو الشإلا

 قَح هب ءاج ام عيمج نإَو ءذلي هللا لوشر ادممَحُم نو شللا الإ ةلإ ال :اولوق
 هنّلَع ةللا لَرنأَو 0هنوُقدَصُم هب قنَصَو ،َنوبذَكُم هب بذَكَق هفللا دنع ني

 اَعَدَف مارَحْلاَو لاَلَحْلا َنِيَبَو الشإلا عئارش ماكحألاو دودحلاو داهجلا

 ةللا ةضبق مث .اةتَمْعِن تممَتَو ؤةتيد ةلا لمكأ ىنح ،ادرَجُم رمشو ،ادهَتجُم

 .هيَلَع ةئكاَلَمَو ةنلا ىلصف ضارقلا َنِيبَو ةجحلا ماقأ ذَقَو ؤي

 .ىئغملا ةبساتمي اهئابْفإ انيأرو لصألا يف تسيلو ،د ؤج ،ب :يف ةدايز تلت )١(
 .ج ،ب :نم ةطقاس )٢(

 .«نوُمدَصُم هقدصو َنوبْذَكُم ةبْذَكَف» :ثالئلا خسنلا يف )٣(
 .هةئمِلَك» ةدايز ب :يف )٤(



)٦( 
 ضنتازخلا يف باب

    

  

  

 [ةلص] شئاهجلاو .يحلاو .مايصلاو ةاكزلا ءالصلا يه ضارقلا
 غا او ركْنُمْلا نع يهنلاو ٥فوؤغمْلاب ؤشألا .نيدلاولا 77 ماحزلا

 ذ ةعاطو لالَحْلا نالختشاو ىراَحَمْلا ُميرخَتَو ث.بايتزالا كوَتَو وَحْلا ي ةعل

 .لاَلَجْلا

 .د "ج "ب :نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )١(
 .د ج تب :نم لامكإلا ۔لضألا نم ةطقاس )٢()



)٧( 
 ضغبلا اهب ماق اذإ يتلا ضئارفلا يف باب

- 

 ۔ _ ع ٥ ٥ ۔ ٠٥٠

 "[اضبز مقي مل نمع أرجأ
  

  

  

 اذإ داهجلا :"نيقابلا نع ارجأ ضغبلا اهي ماَق ادإ يتلا ""[ضيارقلا] امأو
 "“}[سائلا] نم غيمجلا ةكرت نإو ،‘هي ْمُقَي مل نممَع ارجأ ضغبلا هب ماق

 ةالصو ضارقلا ملعلا مييغتو ،ةئشلاو نآزفلا ميلغت كيَذَكَو ،اورقَك
 &6[مهييَلَع ةالّصلاو] مهئيِفكَتَو سىتؤممْلا لشغَو ،تاوّلَصلِل '"تاعاَمَجْلا
 ضغبلا تيب ماق نإو ،اوزَقَك سانلا غيمج ضْئاَرَقْلا ةذه رت ؤَل .مهُئاراَومَو

 .اورُمَكَي مل

 .ب :ٍةَّحشْنلا ةرابع انْلَضَفَو ،«َنيِقالا» :ج يفو ،«ضغبلا نَع» لضألا يف )١(

 .د ج "ب :نم لامكإلا ءلضألا ني ةطقاس )٢(

 .ءاهب مقي مل نمع» ج :يف )٣(
 .ب :نم ةطقاس «هب ...ىلإ ...داهجلا» :هلؤق نم )٤(
 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلاو "لألا نم ةطقاس )٥(

 .هةَعامَجْلا»ه ج :يف )٦(
 .د "ج ،ب :نم لامكلاو لضألا :نم ةطقاس «مهييَلَع ةالْصلاو» )٧(



    

  

  

 فضنق ددَعْلا يف اوئوكَي نأو .ةلماكلا بابشألاب داهجلا بجي امنو

 ماعطلا ةلومحلا '“عاركلاو حالشلاو "ةدعلاو ددعلا نم ودعلا

 اباب (د) ةَخننلا يف دَرَو امْنِإَو ،َلبَق يذلاب الوضؤم بابلا اذَه ربتعي :ج ؤب لضألا يف )١(

 هل ليصأتلاو داهجلا نغ هيف ةدراؤلا لئاسملا ةرْغَكل اَرَظَ تيد ثنسختنا دق ءالَِتنم
 .ب نم ةطقاس )٢(

 .حالسلا َليَحْلا غمجَي مسا مه :ليقو ،لالسلا :غارُكْلا )٣(
 )٤( ةلو :ةدايز ثالئلا خشلا يف دَرَو 3

 اهَرْسَف شنو ةيقوأ ةرشع يتنا ني رتكأ هئاسن نم ةأرما قدضُي مل هنأ هي يبنلا ثيدح يفو

 نيِعَبزأ رع ةرابع اميدق ةةقوألا تناكو نورشع شنلاؤ ءاهز نوبز ةقوألا :لاقف دهاجم

 فِلَتْخَتَو 6اغزجمل رَشَع يتثا نم زجم وُهَو لطزلا سدس ثضن ثيدحلا ريَغ يف يمهو ءامَهزِد

 نم ةدايز تت اهنأب انلف ؤل يويسلا ةرابع يف دوصقملاو .دالبلا حاللطضا فاليخاب

 ةنزاوم ىلإ جاتحي ةاَهجْلا نأ ىفخت ال ذإ ؛حجات داهج ةماقإل ةئلاَمْلا ةنزاوملا ومه خاشلا

 ۔ بَرَعْلا َناَسل) .برحلا ليومتو و ةحلسألا ءارش يف كلهتست ةَمْخَض ةئلاَم )٤٠١/١٥((.

 لمحت يتا لبإلا ني ةلومَحلاَو .نمح لمعلا قاَطأ ام :ةلومَحْلاو .ناَقَْأْلا :ةلومحلا )٥(

 .اَهيَلَع لمحت يبتأا لامحألا ءاَحْلا مضب ةلومُحلاَو .ءاحلا حتفب اهروهظ ىع لامآلا

 .ةلوممَحْلا يف لذت الق لاَعبْلاَو " انأ ،ةلومحَو لومُحَو لامخَأو لمح اهدحا

 لبإلا ةلومحلا :ثيللا َلاَق ريعبلا ىَلَع نوكي ام اًضْيأ لوُمُحْلاَو ،اَهيَلَع امو م لبإلا لومحلا

 .((١١/٤٧١)۔ بررَعْلا ناَسي) .ناقئألا اهيلع مخت يتا



 داهجتا يِ باب )٨(

  

 .يف شسائلاو باولا برشت امو ،هيف نوكي امَو ،هيَلَع لَمُحُي امو 'ةَقوُلَعْلاَو

 ؤ غاب ؤ كرشش َداَهج دارأ نمل داهِحلا ى ضرزَق بجت اذهب .ةَلِماَكْلا ةدملاو

 الو ٍماَرَح ىلإ يريآلا طنت ريغ نم هل ةعاطلا مامإلا عم هداهج بج

 ةوغَدي لالختشا الَو] ميرختي مهل لجي ال امم مهريببق يف اكز

 ىِێاعبَت نم صالخلاو هنيَد ءاَضَق دغب داهجلا ىنإ جراخلا نوكيو "[ولالض

 يري امنإ هنأل ؛هيدلاو زيو ؤهِتِيىِصَو ماكو يماحزأ ةلصو "اهناريج ءاَضزإَو

 ؤُدَعْلا طابرو ىقلا يف هلل .هلوش زواوثلا ءاَدغأ هداهجو هللا ةَعاَط يف َتؤَمْلا

 .صالخلا دغب نم الإ جرخي ال يدك كيَذق

 .صْلَخَت ¡ نرم دلبلا ريرح نَع اوذههاَجُي نا ْمُهَلَق َدَلبْلا ؤدَعْلا تعب اذإ أو ا

 هنكمت مل نإو دبلا نَع عفاديو و هوذَع ذهاَجْيَو هب يصوي نيد هْتَلَع نَم

 ةللا لاق قحلاب غفذلا هيلع بجيو .لبلا لمهأ عم ه ًدمهاَج ؛وذَعلا تبل 7

 و ذهل اَذَهَف ١٦٧[[ :نارمع لآ]) ")4 أوُحَضَدآ وآ هل آلييس ق اولتَك » :ىَلاَعَت

 وهو «اهقالع نوُئُكأَتو» ثيدحلا يفو 6يلاتجو لبج نغم تالع عمَجلاو اباوذليل فلعلا )١(
 فلغت ةاشلا رأ ةقانلا :اعيمَج ةفلَعُمْلاَو ةقيِلَعْلاَو ةقولَعْلاَو 5ةيِشامْلا ةلُكأَت ام وهو ءرفَلَع غمج

 :خمل لفحتو اربص دنأ وك ةئاثلا يه داهجلل دعي يذلاو .يغؤلل لوث الو ,نتنا
 )٥/٩ ٢٥((. ( .ريسلا

 .ثانتلا ختتلا نم م تبثملا .لضألا نم رابعلا هذه تطقس )٢(

 .اضيأ يتأيس نێدلاولا زب نأل .ج "ب :نم خيجضتلاو 6ههناريج ةَلِصَو هيوبأ اضر» لضألا يف )٢(

 .مالسإلا ج :يف )٤(

 ًاوُحَمدآ رآ اليبس ىف أونِتَت اولام مش ليقو وُمَكاَ ذل آَمَلَعلَو » :ةلماك اهّصَنَو ،نارمع لآ ةَروش )٥(

 يل امم مههكون ترولوئت "رسيإلل مهتم برقأ نيموي رفكنل مه مكتَستَأَل الاتق ع و اولاق

 :21 هللا ل ى أوثتنَو » :ىناعت لاقو ،ةرَقبْلا روش 4 دوثشكي اي متأ هاو يولق ف
 - هلو .مت

 .« رتملا ثييال هلا كيإ ود ُدَتَم الو ؤ

 .«اَمُه اَمَهَن» ج :يفو «اَمَهَف ثجَجؤَأ» ب :يف )٦(



 يويسبلا رصتخم

  

 تماق نم الإ "[ةًّجُحْلا] ةماقَو ةوغذلا دغب الإ ""[غفذلاؤ] 'داهجنا نوك

 نإو هل ةوغَد الو لتق ريملششمْلا َلَتاَق نمو ،ل ةوغَد الف اَهذَرَق هجحلا ِهئَلَع

 اذإو "َلِتَق نسيِمل شملا لتق نمو فللا رمأ ىلإ يفي ىنح َلتوُف ىغابلا براَح

 ؤأ 6'[هتعيب ؤأ مهنيد ىلع ِهيْغبب ] نيعللا َلَتَق نمو ،َلِتَف مهنيد ىلَع مُهَلَت
 ادو .هنيميلشملا دحأ ق اذإ هل ةوغَد الو ؤلَتقْي ةاغبلا ذناقَو .لتف هتلالد

 .مهْنَدَواَعم سسؤت ىنح إمهجيرَج ىلَع و مهريدم لتف ةتف ىلإ ةاغبلا َرَهنا

 زجي ملو مهيلوُم لتقي مت اوعجري الأ مهنم نيأو ٍةَتف ٍريَغ ىلإ اوشا او
 ُلَحَتْسُي الو .رتفي هت َنيِمِلُْمْلا [ نم ادحأ َلتَق هنأ ملغ نم الإ ءمهجيرَج ىلع

 يبس الو “اوزيأ اَمَك هللا رشأ ىلإ اوتيِفَي ىنَح ؛مهِلنَق زيَغ يش ة ٍةاَعْبْلا نم

 .لام ةمينَع الو ""[مهيَلَع]

 نولتاقي ڵُسوُجَمْلاَو خ دوهيلا :نامشيق مهن مهنإف كرشلا لهأ امأو

 خهُيِراَرذ ىَبشْئَو اولتقي وأ م هذ اوريِصتَو .ةيزجلاب اورقي ىنح زح لاخ يف

 اوبَلَطَو ةيزجلاب اوؤَقأ نإو .ْمهِتَبَراَحُم لاح يف لاَلَح كيلَذَو ؛مه اوش

 .ج :نم ةطقاس )١(

 .ثالئلا خشلا نم نامكإلاو لضألا ني ةطقاس )٢(
 .ثالَتلا عمشلا نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ثالتلا خَستلا نم لامكلاو .لضألا ¡ نم ةطقاس «هتعيب زا مهنيد ىلع هيغبي» )٤(

 .«نيملشفنا اولتق ذق اوئاك اذإو ج ؤب :يف )٥(

 .هللا رَمأ امك» ج ؤب :يف )٦(

 ةيضابإلا مهنا نم ىلع ذزلل يفكت رابلا هذَهَو .ج ب :نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٧(

 اهَنْئاَتَت مت ةرابملا هذه نإَق ديدشلا فسأللو .عارلاو حالسلا مهيفلاَخُم نم نولحتسي مهناب

 لتق نم صيجفتلاو دنلل ضْؤَعَتَت نأ نود رضاحلا ايْفَو ىلإ يدادْغبْلاَو يناتسرهشلا نع

 ثخبلا يف ةيملا ةيجهنملا دقتفي القن اذكه تلقن امنإو ؤهرَغَو ةرهز يبأ رضغْلا با

 .ةباتكلا يف ةيعوضؤملاو



 داهجا يِف باب )٨(

  

 لاح يفو .مهُثِراَرَد ىبن الَو مهلاومأ متت الو مهنم لبق ناملو لصلا
 مهناقإ ط لجي الو .مهِئاَسِن حاكن لحت 7 ٢) 'مهِتِراَرَذ { يبَسَو مهلاوما همع

 ؛ةيزجلا اوَطغأَو اححْلض اوراص اذو ءاوملشي ىتح نيمي كليم الو .جيوزتب

 جيوزت لحي الو حلشلا َدغَب عابس لحي الو "جيوزتب باتكلا لمهأ ءاسن َلَح و ٠ 2 ۔ ٩آا ۔ ؟ د 2٥ ۔ يإ ۔ ۔ ٩ ۔ ٠ ۔ ۔'س؟ .. . ٥ ۔

 .مهيامإ

 أ ٠٥ ه ۔ ,ا ” ۔ع < ے ش خ ٠ ,ءإ ۔٠ - . ے ۔ ٤[ ٩ ه .2 ۔؟ 2٤
 الَمجُم ت رشملا مرح هنلا نأل ؛ُمهِئاَسن جيوزن لجب الف شوجملا اًماَو

 ءاطغو ،٨ة[حلصلاو] ملشلا دنع جيوزتلاي باكلا لغأ م ءاسن ىتفَتشا مت

 ةيزجلا وُهَو ،قَحْلا
 « , . ۔ ۔ ه .[ ۔٠د ٠۔ ئف ۔ ٦ً ؟ ۔ ٠ .أ 2 ٨ إ ۔ 7
 6}ةهيرارذ ىبس الو مهناَسن خيوزت لجب الف برعلا نم ناثؤألا ةدَبَع اًماَو

 ةمون ال تييآآ ارليت » :ىتاعت هلؤَقل كيدو )١(

 همو دَي نَع ةيزجلا اوظمي قح بتكلا انو : تيزلا نم قحلا يي كوثيري الو لوسرو
 ٢٩[. :ةبوتلا] «و

 .ج "ب :نم حيجضئلاو .«مهيلاوَمأ» لضألا :يف )٢(

 .حلصلاو ملسلا دنع» :د يف دازو «جيوزتي . باتكلا لهأ اسن جيوزت لَح» :ج ‘ب يف )٣(

 .خسنلا ةيقب ةيقب نم تبثممْلاَو .لضألا نم ةطقاس )٤(

 ىَلَع قر ال) . زهي يبنلا لؤقب عماجلا يف هيلع نَدَعشا دقو 5 نَسَحْلا يب ثَهذَم اَدَه )٥(

 َناَكَل بَرَعْلا ىلع اًرِئاَج قارشالا َناَك وَل» : :اّلِثاَق نيَنُح يبس ة ىبنلا در امَك .(يبَرَع

 يريآ ىلإ اَهُدَرَو ةكَم حتفو ٥"برعْلا نم م ادحأ تيلد دغب بش ملو «ىرْسأ وه اَمْئِإ .َعوَتْلا

 ىفاشلا اَواَتَف عومجم : ةيميت ربا هاكح اممَك ةينح يبأ ثبَهذَم وُهَو ..مهي ملو اهيلأ

 .هقاَقزتسا زاوج ىَلَعَف ةمألا زوهمجج غ امأ .طوشَمْلا يف ئصيخزشسلا بهذ هيلو يدق يف

 بقمذم نم زوهشمْلا : و ديدجلا يف يعفاشلاو كيام ةميألا بَمذَم وه

 قلطصملا ينب يضف ةق يبنلا لغب ةيآلا مومشُمب ءالؤه لدتسا .ةيضابإلا ةَميِنَح يبأ

 رَظنئ) .ةيهقفلا تاقئصممْلا يف ةروهشم ةلأسملاو ؛ةدزلا لمهأ لاتق يف نط ةباحضلا لغييو

 ۔ملشش ىّلَع يونلا ح حزق (٢/٤٢٢)۔ ةيميت ننا رالشإلار خيش ذنع دَتزُمْلا ماكحأ

 )٤٥١/٧((. يبلاطلا ُةَضَؤَر (١/٢١٩٥)۔ ةتؤدُمْلا )٣٧/١٦(



 يويسبلا رصتخم

  

 يف نولا الإ ذنهغ الَو ةَحَلاَصُم مهن مهنم لبق الو .مهنيد ىَّلَع اوُوَقُي

 كلذ لبق نم ناك ذقو ؤةءارب ةروس لون َدعَب] ')ةهقاَتغأ ثزرَض ؤأ ..

 لاح يف اوئاك ادإ امأو .هلاومأ ممَتْغت عت بزَحْلا لاح يفو "ه[دهعلا مهنم هنم لبق

 لام عيمجو نامأب مهنإ لَخَد نمم ذ]غؤي منو .مهلاومأ "منغ مل ملل
 .ئنَس الَو يش مهلاومأ نم لجي مل ابزح اوئوكي مل ادإ مهريَغَو كزَشلا لهأ
 لك ىّلَع مهُجيِوزَت لجي الَو "نسلا ةمينغلا غهياوهأ يف ناك ابزح اوئاك ادو

 .لاح

 تزاح نو ،َلِتَف عنتما نإَق .ةنم جرح اميف لوحلا ىإ ىَعذُي دزملا

 ةنيد لدب نم» :هلوقل ؛ةلوشزو ةللا لَحأ ام الإ هنم لجي الو برو
 راغصلا هدلول ةلاَمَق نزملا تام اَدإَو كلد ىوس اممَع تفيؤو هولتق

 ةَلاَم نإَق املشش ناك ثيح هلام َناَك نإو دادزا "[رلاح] يف اودلو نيذلا

 راد يف ْمهَفَلَحَو زاَمِص مُهَو تامو ملشش وُهَو هدلب يف اوئاك نيذلا هدلو

 .«مهقائغأ ....لوحلا امإ ال :ج ؤب يف )١(
 .ثالئلا خسُتلا نم نامكلاو لصألا نم ةطقاس ءَدَهَعْلا ..ىلإ ...لوز َدغَب» :هلق نم )٢(

 )٣( .ج بق لضألا :يف ةدراولا «قرشت» لذب د :ةَخْشتلا نم «ْمَنْغَت» اتزتخا /

 امث سابع ننا قيرط نم هفلا باذعب بذعي ال باب :داهجلا باتك يف يِراَخبلا هجرخأ )٤(
 دترملا مخ يف باب :دودحلا باتك نَتشلا يف دؤاد وبأو ٢٠١٧(6 :مقر )٥٩/١١

 مقر )٥٥٦٣/٥ ةبيش يبأ ناو ٢٥٥٦(، مقر )٨٦٢/١!. دممخأَو ٤٣٥٣(6 :مقر ۔٤/٢٢٢)

 مقر )0١٠٤/٧ ئئاَسئلاو .نَسَح حيجص :لاقو ١٤٥٨(( مقر )٥٩/٤، ىزيمزنلاو ( ٢٩٢

 ةَجَرْخَأَو ٢٥٣٥( مقر )0٨٤٨/٢ ةجام ناو ٤٤٧٥(، مقر )٣٢٧/١٠، نابح نباو ٤٩(

 ٌيِتَهْيَبْلاَو ١٠٨( مقر )0١١٣/٣ ينطُقَراذلاو ٨٤٣(. مقر ٤١٢ص) دوزاججلا ربا :اضيأ

 .( ١١٦٧ مقز )٠.١٩٥/٨.

 .ثالئلا خسنلا نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )٥(
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 ِ يف لاو كرشلا راد يف لاَمَو بزَحْلا '![راد] يف لام ةل ناك نو .مالشإلا

 رم هلاَمَو "برحلا , دلب رم م هدلول بزحلا , دلب رم ه ُهَلاَمَق :مالشإلا دالب

 7 ةلاق هل ثراو الَو تام نإو .مالشإلا . . مالسإلا

 هنىد
 ص موه م

. 
` 
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 هلهأ ال و ةمل شملا ه ُهَنَجؤَ ةثرت الو ءنيملششْلا '"[بوخح] لفأ ¡ نم

«
 

 .'‘)ةَتشلا هب ثءاَج ام ىَّلَع كرشملا ْمِلْسُمْلا ثراوت ال أل ؛َنوُمِلْسُمْلا

(١( 

(٢) 

(٣) 

) ٤( 

 .ثالثلا خسلا نم نامكلاو ءلضألا ني ةطقاس
 .ثالئلا خسنلا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس

 اذإ ذتزملا نام نإ :ليقو» :رابعلا هذه مضؤتلا اذَه يف ىرخألا" رثاتلا خشلا يف ثدَرَو

 تادايز نم اهنأ اننظِل شماهلا يف الإ اهتابثإ ذرئ ملق «هتبارَق ىإ قذي راو هل نكي مل

 كرشملاو ملسملا ثراوتت ال ةنأل» ؛امهضغب نالمحت نيتلمجم نيب ةمَحفُ اهنأل ؛ ؛خاشُلا

 .هنسلا هب ثءاَج ام ىَلَعَو

 لاقل سيل» :هلقي هللا لوسر لاق ؛َلاق هذَج نع هيب هيبأ نَع بيعش نن ورمَع ثيدح ىتإ زي
 يهنلا نَتس رتس «ائيتخ ., ثرت الو هيلإ سانلا برف هثري ترا هل نكي مآ نق ءيش

 ٤٥٦٤(. مقر )١٨٩/٤. دؤاد وبأ اضيأ ةَجرخَأَو ( ٠ :مقر ٦/٠٢٢)۔ ىرُْكْلا



(٩) 

 ملعلاو نآزقلا ميلغت يف باب

    

    

  

 تكيذي ماق نإو ،"وزَك سانلا غيمج ةكرت نإ نآزُمْلاَو ملجلا ميلغتو

 مل مْلَعني مل يلا ناك ادإ بي مُقَي مل نمع رجأ "ضغبلا مقي ملو ضغبلا
 ال ام ىَّلَع مَدَقَتَي ْمَلَو ضيرقلا نم ائيش كرتي ملو ماَرَحْلا نم ائيش بكتري

 مَل نم '[َناك] اذإ كي ماق نم مايق هب ْمُمَي مل نممَع طقت امنو ؤهَل زوج
: 

 .هب لمَعْلا كرت الَو 5ةبوكز الَو شةلهج
 هللاب ناميإلاو ةلهج غسي ال هنع ءابشألا ئفتو ىناعت هللا ةقرغم كيذَكَو

 امو ةلي دمَحُم هلوشز ةقرغَمَو انع هب اوءاج امو هلشزو هبتكو هتكێالمَ

 نم ثرت ئرخألا سرادملا نم اددَع نأ الإ يوت يِنآرُف حلطضش وُهَو أةمغنلا رفك ينغي )١(
 «صاغ» :لامعتسا ةنم الدب اوُلَضَفَو "ليقتلا ىتغممْلا نم ةلمحي ام بتي ؤةقِطاَع هلامعتسا

 عالطالا ةلِقَو ةدئازلا ةقِطاعلا ةيمك ببسيو هنأ الإ ححالطضالا يف ةحاشش الو «قِباف»

 كيد ثنيت ذقو .ةريبكلا بكتزش رفكب ولوقي ةيضابإلا نأ سرادملا هذه تنظ يرحتلاو
 .ةساردلا مسق يف الماك

 .«ب» نم نيَعِضؤملا ي تطقس «ضغبلا» )٢()

 .ثالئلا خشلا نم لامكلاو لضألا نيم ةطقاس )٣٢(

 )٤( .اهلهَج :د ج ‘ب :يف َ

 .ثالئلا خستلا نم خيجضنلاو «ةءاج» :لضألا يف )٥(



 رنبئاو نآرقلا مييغَت يف باب )٩(

  

 الَو ؤرائلاو ةئَجلاَو ٥ثباسجلاو ثعبلاو .باقعلاو باولا فللا نع هب َءاَج

 ِ 2 ؟ . 4د,3ة ؟۔ 4١ ه ر ِ
 بجي هب ناميإلاو هيف كشلا الو كلذ نم ءيش در ر عت

 ادإَق ۔'![اهب] لمعلاب َلتَتُي مل ام ةلمجلاب وَقأ ادإ إ ضارقلا ءادأ لهج غست

 ءوضؤلا لهج غتب ر هنأ كلَدَو ،َكلَذ اهَج هغس نسي مل اهب لعتْا هبلع ب بَجَو

 لج ةغت مل ةالصلا ثذو رع اذإف .فولا ن رضظخت مل ام ةالضلاب ملاو

 ةَئَراَهَط هيلع ضقني ام بير مث مث َرَهَطَ اذؤَق ةالصلاو ةراهطلا هيَلَعَو "![ي

 زذغي مل ةزهط تق ق وت "وأ ءوضؤ رِيَعب ىلص ناق يذب زغ مت
 مَل ام اهنهَج ةعست ةالصلا كلَذَكَو 0‘‘[يد] هبوكر نلهَج ةغسي ملو كيذ

 .اهلامَك اقيس نأ هنَلَعَو ،اهگرت ةغست مل "؛ثفولا رضح اإَق ،ثفولا رضحي

 .كلذب زذغُي ملو .كيذ لهج غ ةغستت مل اهنفَو توفي ىنح '٦![لَص] ل نإ
 .ةلبقلا يفتنت نأ الإ ةغسَي مل ةالَصلا ترضح اَدإَق اهلهج ةعس ةلبقلا

 نا ةعس م الصلا ترَضحح اًذإَق ،اهلهَج هعسي ةرهاطلا ؤيَع بايلا شلو

 لهجي رغي هيلَع ىلصي ام كيلَذَكَو .'[رذغ نم الإ] ةسجت بايثب يلصي

 الصلا هيف "زوجت ال ام ريَع ىَلَع يلصي نأ ةغَسَي هغَسَي مل ةالصلا دارأ اًدَق كيذ

 .ثالئلا خسُئلا نم حيجضنلاو «اهيف» : :لضألا يف )١(

 نم ةَطقاس» َلَدَب ءلضألا يف تتيَل» : :اًنلُفَو .لضألا يف تثتيلَو "ثالثلا خلا نم ةتَبْتُه )٢(

 .حيضؤئلا يف ةدايز يطغت اهئِكَل ،اهنوُد نم ممَهَفُي ىئغَمْلا نأل «لضألا

 )٣( .د ج :نم حيجضُئلاو » :ب يفو لضألا يف َ

 .لضألا يف تسيلو ثالئلا خسنلا نم :73

 .«...ثرَضَح اذإف زضخت ام» :ثالئلا خشلا يف )٥(

 .بتنألا هئال ثالثلا خنسلا يف ام اتثبفأو ٠كلَعْفي» .لضألا يف )٦(

 .هةالّصلا دنع ةرهاطلا بايلا شبلؤ» ج ‘ب :يف )٧(

 .د "ب :نم ثغلا .جو لضألا يف تتيَ» رذغ نم الإ» )٨(
 .«زوُجَت ام» ب :يف )٩(
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 .كلَد ةغسَي مل '[هيف] زوجت الَو ةالصلا هب هل تبثي ال ام ريغ ىلع ىلص نق

 مزحملا ي يلڵلَحْلاَو مزحلا سابتلا نم هيف ُروُجَي ال امب ىلص ادإ كذو

 الَو َكلَد لهج ةعست ال هبوكز دنعو ،بقزَي مل ام اهلهج ةعس لاجرلل

 اهضئارَف نم ةالصلا هب لضت ام َكِلَذَكَو .قَحْلا كرتب رَذْعي الو هبوگؤي رذعي

 لصي ملف ثفولا رَضَح نإف ،ثفولا ر ٍ رضخ لص م ات ةعس هعست اَهُدِسفْي امو

 نآزُقْلا سم ْمْلَعَتَ مل ؤَل كيَذَكَو هعسي ْمَلَو تلذب زذغُي مل ،يغبنَي اه '[ىَلَع]

 ‘ث١[هيف] غ ئزجي اَمَنَِو ةءارق ريغب '‘'[ىلض] اذإ هعسي هْعَسَي مل ة ةالصلا ترَضَحَو ائيش

 ةئزت هعَسَي ال امم .لمعلا نم يمي دح لني مَل ام ب ضغبلا ماتق
 اك اكَولا هيف بجت ام كلمب َلتُي مل ام اهلهج هج ةعست ةاكَرلا كلذكو

 هّمجَتْشُم ىإ هعفَدَو هب ْلَمَعْلاَو هملع ِهنَلَعَو ©}تيذ كرت ةغَسَي مل هيلع تبَجَو

 رهش ثقَو َرَضَح اذإف زهشلا رضخ ضحي ر م 7 '‘ه[ةلهَج] هعس ر مماَيِّصلاو

 هَكرَتَو َكلَذ لهَج نق هموص اڵإ ميش حيجضص لقاَع غيلب لك غَست مل َناَضَمَر

 مَلَو كلد ةغسي مل ةمؤص ديفي ام "بير نإو ةغسي ملو يذب زذغُ ,
 .كلذب ز هلع

 اذ
" 

"

 

١ 

 .خلا ةَيِقَب نم ثبئممْلاَو ۔لضألا م ةطقاس )١)

 جح ١٤"ثب :نم ةطقاس (٢)

 . كا ةعقب ۔م۔۔ ةبقب نم ُ .مزاو .لضألا نم تطقس (٣)

 سلا ةن نم ثبلاو .لضألا نم تطقس )٤(
 .ىَغَمْلا حيضؤت يف ةدايز اهتابثإ يف .لضألا ةرابع يف دَجوُت الَو "ثالَتلا خشلا ني ةتبثم )٥(

 .ج :نم تّطقَس )٦(

 .ج : :نم ةطقاس «كيلَد كرت .. ..ىلإ ... تبي م ام» :هلوق نم )٧()

 .ثالَئلا خسنلا نم لامكإلا . نم تطقس )٨(

 .«بِكَر وه نإَو» ج ؤب :يف (٩)



 رذيئاو نآزشنا ميلغت يِف با )٢(

  

 77 صو 77 - 7 َتوممَي ىتح ." 7 نِإَق ةكرت ه هعس الَو

 الو هشنل الو ةلكآ هل زوُجَي ال ام لك باتِتجا ةمزل جحلا ىف َلَخَد ادف .تيي

 نإو .'ءاَرَجْلا نم همزل ام ةَمْزَلَو َكلَد هعس . لَعَق ناق هب لوَقْلا الَو ةلغف

 .َكِلَد ة هغعسَب ملو '١٨[هجَح ح هل مِتَي مل جَحْلا ضئارف ه تأي ؟

 عيمج نم '‘`[ةةتؤَق ؤأ] هلعف ؤأ هلكأ ؤأ ةبرش ةللا َمَرَح ام لك كيمو

 َكلَذ : نم ائئَش بكري ر مل ام ضغبلا هب ماق اذإ هملعت : نَمِل عىِساَوَق ِراَحَمْلا

 .تيي زذغُي ملو ةغست مل 6ايَش بيز نإف ؤةل زوجي ال يذل

 و مدقت ذف "غ ام اهتقزح لهج ةعست مُهؤامدَو سانلا لاومأ كِلَذَكَو
 ذع مَلَو ّ همس ٠ ةعست مل مع ا لهجب َكلَذ : نم ائيش لَعَق نق َكلَذ 0 نم ئش

 .كلذب

 رغم لهج ةعست كللا مَرَح امو ريزنخل أ مخل حل َو مدلاو ةَتْئَمْلا َكِلَذَكَو

 دعي مو و ه هعس هْعَسَي مل ) كلذ نم م ائيش َبِكَر ن اق ٠ كلذ ؤ نم ائيش بكري مل ام

 .ج :نم تطقس )١(

 .ثالثلا ختُنلا نم م ناتكلاو .لضألا نم تطقس )٦(

 رهشأ» :ثالتلا خسنلا يف (٣)

 .«ججَحْلا ي ضئارف نم ائيش ةو ي مل ن » ٌةَداَيز :ب يف )٤(

 .ثالثلا خسئلا نم لامكلاو .لضألا [ نم تطقس )٥(

 .ثالثلا خسُتلا نم لامكإلاو ءلضألا نم تطقس )٦(
 .«...َكِلَد غسن مل اًئيَش» :ج يف» ...هعست مل كلد نم ائيش :ب يف )٧١(

 .ج :نم تطقس )٨(

 .ج :نم تّطقَس «يَد ني اتيش بي نإق» :ةلؤَق )٩(
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 نم ةيالو الَو ملع الو لهجب هللا مزح اه بير نم ةيالو ةعست الو يذب
 .ملع الو لهجب '[هيلع] هللا ضرتفا ام كرت

 هب ُلَدَسي ام اًدَه يفق كل ثفضَو يذلاك وق . ةلهَج غسن ناك ام نكو

 ضنغبلا هي ماق اذإ باتكلاواةعيرشلا"نهجج ةغسي هنإ :ليق امنإو ؤهريَع ىلع
 ؤأ ،امارَح لَحَتشا يأ اضرق ةرت ؤأ الطاب بير نق ،كؤتَي ؤأ بمزَي مل ام

 '}[لمعْلا] كيد ىلع هئياَلَو هعسي الو .زذغُ ز ملع وأ لهجب الالح مرح

 نمَو يللا الو لهجلا ىلع ىَّلَع هت هتيالو زوجتت ت الو “[ملغفلا] َكِلَد 4 هئم َمِلَغ َم

 اه نأل] ؛ءاَمَلع اوئوُكَي [نأو ملعلا ميلنتا سانلا ىَّلَع نإ :َليِق اَذَه لجأ

 .تقزي ؤأ كرتي مل ام رذع امنإ هنأل ؛هب لمعلا سانلا ىَلَع اق

 عرشلا لقنو م اكخألاو ثيرامْلا '[يي ضئارفلا يلغت كيَذَكَو

 كرتي ؤأ مرتلا لطع ْمَل ام لكلا نَع ضغبلا لقت هيف ئزجي .عدبلا ئْحَمَو

 ةالَّصلاو] مهئيِفكَتَو ىتؤمْلا لشغَو مهل عساو زيَغ كيد نإف ءلمَعْلا

 .«كيذب هتفرغتم» :ج يف )١(
 .ىتغمملا حيضوت يف ةدايز اهتابثإ يفو لألا ةزابع يف دَجوُت الو ،ثالئلا خلا ني ةبه )٢(
 ۔«كزَت» :ج يف )٣(

 .هةعيرشلا لفت» :ثالثلا خسنلا يف )٤(

 ثالئلا ختششلا نم م حيجضئلاو 6ءمل ام» :لضألا يف )٥(

 .ب :ٍةَخشْتلا نم تبثملا .لضألا نم تطقس )٦(

 .ثاذئلا خسنلا نم تتُمْلاَو .لضألا نم تطقس )٧(

 .ثالتلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا رم تّطقَس ةلماك زابلا هذه )٨(

 .ثالثلا خلا نم لامكلاو .لضألا نم تّطقَس ةلماك ةزابيلا هذه )٩(

 .«عتارشلا» :ج يف )١٠(



 مليئاَو نآزمقنا ميلعت يف ات )٩(

  

 مل مهضعب هضعب ماق اذو "[او } _ ًهَك] سانلا غيمجَج هكرت َل م فئاز َراَوُمَو و '"[مهِنَلَع

 نإو ،اورَمقَك ِهيَلَع اوُلَصُب ملو هوُئَقَدَق تيل او{وضح اموق نأ لو ،اووُمكَي
 . ۔ غ .ه . ة ۔ ,, 4- <هو .7 .[۔ ء » , ؟ ۔ ه م. ٠۔ ه ؟ ۔ ء ح -

 ماق اذإف َرِذَع نم الإ ©"تكيلب اوزذغي مل هيلَع اولصي ملو ةونفدّي ملو هوكرت

 .هب مقَي مل نممَع طقس سانلا ضغب هب

 هي ماق ادإ ةيياَقِكْلا ىلَع كيلَد ءةَعامَجْلا ةاَلَصَو اماملا ُناَدَكْلا كِلَذَكَو

 "ةرت نإَق ةَعاَمَجْلا ةالص لطعت مل ام نيقابلا نع طقس سانلا نم ضغبلا

 ةعممُجْلا ةالصو ،اوزقَكَو كلذب اوزَدغُي مل "[سائلا غيمج] '»ةَعاَمَجْلا ةالص

 سانلا ملس راصنألا لهأ اهب ماق ام مزال ضرق راصنألا يف بجت ثيح

 .ثالئلا ختسئلا نم لامكلاو لضأللا نم تطقس )١(
 .ثالثلا خشلا نم نامكلاو لضألا نم تطقس )٢(
 .ةضرغم نوكتس اهنأل نتملا يف اهثبت ملو «اوََك» ةدايز لضأللا يف )٣(

 .هةنشلاؤ» ةدايز :ب يف )٤(
 .ثالنلا خلا نم حيجضنئلاو «تكرت» لضألا يف )٥(

 ج :نم تطقس )٦(

 .ثدانئلا خسنلا نم نامكلاو .لضأللا نم تطقس )١(

 ءارضي ةوُلَعَج :عضؤمْلا اوزصَمَو لاصنأ عشجلا روكلا :رصملا .راضنألا حاو :رطملا )٨(

 دودحلا اهيف ماقث ةروك ْلُك ربعلا مالك يف زضملا :ثيللا لاَقَو ءارضي راص :ناكملا َرْصَمئو
 طارتشا َلؤخح ِءاَمَلْعْلا ءارآ تددعت ذقَو .ِةَقيِلَخْل ةرماؤم ريغ نم ثاقدَصلاو يقلا اهيف متف َ

 ا ىكحو ،يِرؤئلا بَهْذَم ومهَو ةيضابإلا فاتخألا ةطرت شاف مغل ةالص ةًحِص يف رضملا
 ال) :ثيدخحي ؛ئمّحْنلاَو نيريس نباو "يرصبلا نسحلاو ،ربياَط ييأ نب يِلَع نع موحت د رذئُمْلا
 قازؤلا دبعو ٥٤٠٥( مقز )0١٧٩/٣ يقنلا ةجرخ .(مياجج , رضي يف ال فيرشت الَو ةعمج

 ًنإ» :َلاَق سابع نبا ثيدحل ؛ةلباَتَحْلاَو ةيمفاشلاو ةيكلاملا طرتشي ملو ٥١٧٧( مقر )١٦٨/٣.
 نيرحبلا نم ائاوُجِب سيقلادبع دجشم يف ةي هللا لوسر دجست يف ةعمج دغب تعمج ةعمج لأ
 تافيرعتلا نم ةعومجم اومَق نيِطرَت شملا نأ الإ ٨٤٣(. مقز )٤١٤/٣. ۔ يراخبلا حيجَص

 لك :ةنغ ةياور يف هلهأ ودجاسق زتف م غَست ال ام وه رضملا نأ تفشو ز يبآ نع يورف ؛رضيلي
 قاوشأو كَكِس اهل ةذلب ك :ةفينح ييأ ¡ نغو .ةودحْلا ميِقُئَ ماكخألا ذفن ضاق زيمأ هل عيضؤت



 يويسبلا رصتخم ٢٣٨

  

 ةَعمُْجْلا هيف بجت يذلا دَلَبْلا يف اميِقُم َناَك نَمَو كلذب اوزَذمعُي مل تكرت ؤَلَو

 نق رذع نم الإ رذ رذعي ال هنإف '[روهفَم الَو] ضير الو رفاَسُش ريغ ميِقُم َوُهَو

 لش نأ ساَبَع نا نع يوز ذَقَو .! اوُمكَي هنإ :ليق ذَقَق عمج تالت كيذ كرت

 .'٨ه×رائلا يف هئ» :لاق "هنإ :ليقف ةعامج الو ةعمجلا يلصي ال ناك لجر نع

 .رضملا فيرغَت يف ةيضابإلا تفلتخاو .ثداوحلا يف ء هلإ غجزُي ملاعو ؛ملاظمْلا عققل لاوَو =

 يف نورخآلا م عشوتؤ .قط باطخلا رن زمغ اهرصَم يتلا :7 )ا زاصنألا 4 ن ىلإ بهذي مهتأ

 اًزاَحنُم ناَكَمْلا نوكب نأ :هَئَقِصَو 6ريصمُتلا يف قوزاقلا ةرَبَتغا يذلا ىّغَمْلا ةبشي هبشي ام لمشتل هفيرغت

 هريغ ىإ ُوُذَعتي نأ ابلاغ مهجێاوَح ءاضق يف هلهأ جاتخي ال ،كيَد رَغَو ندمو ىر ني هيف امب
 ججحلا )٤!٢٢(. رصم :ةئام ،يبَرَعْلا ناسل :رظْني) نآلا لَمَعْلا هيلع يذلا وه اذَهَو .نياملا نم
 . بذهملا ح رش غوممجملا )٤٠/٢(« ۔ يسخرْسلل طوشبملا )٣٢٠/١(، ۔ ةعمجلا ةالص يف ةعنفُمْلا

 )١٥٩/١((. ۔ دهتْجمْلا ةنادب )٢١٢/٤(( ۔ ينغملا )٥٧/٢( زاكذتشالا )٥٠٥/٤((

 .ىرخألا ثاقئلا عمشلا نم امهاتْنبتَأَو لضألا نم ةطقاس )١(

 ثيدح هني نسحلا يبأ ةْجُحَو .ةيضابإلا ك دنع ررقم ومُه امَك ةمغنلا وفك هب دوضفَمْلا )٢(

 هبلق ىَلَع ةللا عبط اهب انؤاَهَت عمجل ثانَئ كرت نم :لاق ةق هللا لوسر نأ : :يرمضلا , دغعَجْلا ييأ

 دؤاد وبأو ( ١١٧ مقر )٤/٣ ٤٢ دمخأو ) ٥٥٣٢ مقر )٤٧٩/١. ةبيش يبأ با هج رخأ»

 مقر )٨٨/٣. ٌىئاَسَنلاَو .نَسَح :َلاَقَو ٠٠( مقر )٣٧٣/٢\ يزيمرزئلاو ١١١(« مقر )٢٧٧/١\

 يناربطلاو ١٦٠٠(( مقر )١٧٥/٣. ىلغي وأو ١١٢٥(( مقر )0٣٥٧/١ ةجام نباو ٩((

 لش طرش ىلع س حيجص :لاقو ١٠٣٤( مقر )٤١٥/١. مِكاَحْلاَو ٩١٥([ مقر ۔٢٦٢/٥٦٣)

 ضرق نأش نأل ؛ناكشإ اذه يفز» :يماشلا مامإلا لاق ٥٣٦٦(. مقز )0١٧٢/٣ ىيتَهنبلاَو
 .بت ل اذإ هنم أربت كيبو رذع يكزت يف نكي مل اذإ ةدحاو ةم هكرات كلهي نأ نَْعْل

 لضخت ذق امي ؛انمَو ىلاعت هني افطل اهريغ نود ةعمُجْلا ةالصب صاخ كيذ نأب باَجْيَو

 ةفاسملا دغ هب ببتب ِةَقمَمْلا نم اهيَلإ يغشلاب

 ةوَم ةعمجلا ةكرات نأ ىلَع ةلاَلَد هيف سيف ،ربذذلا ةبوقغ مه امنإ بلقلا ىلع عبطلا : :اًضْنَأؤ

 .«ًصاَخْلا رباقملا اهب تقو اَناَلَت اهكرت اذإ هنأ هيف ام ةياغ لب ؛كيلهَي ال نيتم ؤأ ةنحا
 .((٥/٧٥٣)_۔ حراَعَمْلا :رَظْنُي)

 .ثالئلا خستلا نم حيجضئلاو «ُهَل ليِققف» :لضألا يف )٣(

 يبأ ناو ٢٠٦(6 :مقر )٣٦٧/١ بيجي الق ةاذنلا غمسَي نميف ءاج اه با .يذمرتلا ةجَرْخَأ )٤(
 ٣٤٩٤(. :مقر )٣٤٤/١ بجيلق يداملا عمس ا :لاق نَم .هفنصم يف ةبيش



 . )١٠)
 طضنقناب مايقناب رغألا يف باب

  

  

  

 نأ نمؤُم لك ىَلَعَف] ءطشقلاب نيماؤق اوئوُكَي نأ نينمؤملا ةنلا رمأ ذَقَو

 نێدلاولا وأ مهيلأ ىَلَع ؤ هلل ءادهش &‘"[طشناب مايقلاب هلل مو
 "[اماَع] يذ هنلا بَجؤأ ام ىلع قَحلاي ةداهشلاب "ماَيِقلا ُمهتْلَعَف َنيبَرقألاو

 !)ي - .- ؟ . 2 < , ؟ 1<--آ هَ۔ ۔۔ .ه .2 ۔ -٠ + . % . ۔
 ٨ :بازحالل ]١ ) 4 مهمدص نع نيقرلضل ١ لكلل » :هلوق عم مهنرده غلبت تيح

 ٦ ۔ 24٢22, س ر رهس إ س ,2 < ١ ۔۔ ذ, -( )٥( ۔٠ ه ۔ 2۔۔- ١ . ,ع . ۔ذ :<
 لك داؤفلاو َرَصلاَو عمسلا َنإ» :ىلاعت ةللا لاق 3‘ثاهقدص نع قداصلا لآشي وهف

 ٤ و . ۔ ومس ۔س
 هب لِقْعَي داؤفو رَصَبَو عمَس هل َناَك نم لك نأش «٨' الوشّشَم هنع َناَك كيلوأ ۔ه۔ ٨٭,۔2ے ۔ ِ ۔ ۔ ٠ ۔ ك < « و, و وه . ۔ : ر 7 ,ح و

 .ملأ هللاو َ د َعَو ىنج اممَع أشت َوَهَف

 ةضرغملا ةلمجلاب ةبشأ يهو ؤىتغملا لاميمال اهنودب حص قايشسلاو ءلضأآلا يف تيل )١(
 .اهدوججؤ ىلع ثالثلا خلا قاقئل امهاتََأ انكلو

 )٢( .«طنقلاب» دايز :ج يف . ١
 اذهلو ،ةئالَئلا خشلا يف ةدوجوم اهنكلو ءاضأ اهنودب ىغلا حصتو لضألا يف تسيل )٣(

 .اذيجج ىئغم اهيةاقإل اهئاجفإ اني
 .اي اانَع ميك دم مهمد نَع قيضلا لتل » بازخألا ةروس )٤(
 .هبذك نَع تزامكلاؤ» ٌةَداَيز :ج ثب :يف )٥(

ِ 

 )٦١( ةيآلا ٣٦ من ۔هي َكك ىبل ام فقن الي » :ىتات هلق اهتيادب .ءارسإلا ةروش نم ...4.



    
 رظني الأ عيفت يف اذبؤُم ولاح لك يف ضياَرَقْلا نم دبعلا ىلَع بجاولاق

 "ةل زوجي ال ام مْلَكَتَي الو "![ةل] لجي ال امم عمست الو "هل لجي ال امم

 رارطضا رِيَع يف امارح لكأي الَو ،امرَحُم بي الو ؤهنَلَع مزحملا مالكلا ني

 نم :ةللا لَحَأ ثيح نم الإ ئرفا نام لجي ال هنف امارح بري الو
 امو هني اميف شفنَألا هب تباط ام ؤأ "يضارتلا نع عيبلاو ةراملا
 .تالماعملا يف يرجت يتلا قوُقُحْلا نم ىَحب بَجَو

 .ثالئلا خلا ةنونع انزتخاَو هيفن يف دنعلا ىلع ةظزق جت اميِف» :لضألا يف )١(
 )٢( .طقف ج :يف ةدايز ُهَل» /

 .د "ج نم حيجضتلاو ،هةل لجي ال امم الإ غمشت الو» :ب يفو ،لضألا ني ةطقاس )٣(
 .«مزحُمْلا مالكلا نم روجخمناب مْلَكَتَ الَو :د ج ؤب يف )٤(
 .معأ هنأل خسنلا ةيقب هيلع تقفنا ام اًنزَتخاَو ،«ارمخ» :لضأللا يف )٥(
 قحب الإ غزحم اضيأ رفاكلا نامَق .عأ (لضألا) يف امو ملشش» تيز :د ج ثب يف )٦(

 .رفاكو ملشش نيب تات الف ثيراوملا ادع ات
 توكت الي لطتباب مكتنب مكتومآ اومگأت ال اوثما٤ كيذ اهماي » :ىناعت عرؤقي )١(
 ٢٩[. :ءاسنلا] 4 اميحر مكي ناك ةمأ مكنأ ولثفت الو كنم ات نَع ةرت

 اوملظت الو سفت بيم نع اطغ ام الإ هيخأ لام نم ئرفال لجي الَو» :ةلق يبنلا لؤقل (ه)

 كَرذَتشممْلا يف مياحلا هاور ضغب باقر مكضغب برضت اًراَقُك يدغب ني اوعجرت الَو
 ٢١٨(. :مقر )١٧١/١ ميلا باتك ؛نيَحيجصلا ىلع

 



 ٤١ ةّصورشمْنا ضثاَرقا نم بجي ام يِف تات )١١(

  

 ؤأ .ناصخإ دغب ىز وأ مالسإلا نَع اديتزاب الإ ميلش ارخا م د جت الو

 جيوزتي الإ ةأرما جزَق لجي الو ائاوذغو املظ ادمَعَت سفن ريعب سفن لق
 ل ام هل ثراصَق '"كالشإلا ؛وجؤ نم اَهَكَلَم هجو ىأ ىَلَع نيم كلم وأ

 "“[نجَي الَو]ث١تاكرشملا حاكن زوُجَي ال "[اندنع كيَ] نق ؛ةترشش نكت

 أ ءاسن . نم تاتَصخفْلاب جيوزتلا هللا لحأ ام الإ نيمي } كلم الو جيوزت

 ٧. ماَرَح مهؤاَسنق ابوَح اوُئاَك اذو .نيملسملل امْلِس اوناك اذإ « . باتكلا

٦٥
 

. 
( 

 دغب دادزا 5 .ناصخإ دغب انز :ثالَت ىدخإب الإ ملنُم ئرضا م د لج ال» :ةب ىبنلا لوقل )١(

 مأ مامإلا بات :تايلا باتك ةؤاذ وبأ ةاور «وب لتقي ٌقَح ربقب سفت لق ؤ الإ
 بانك نيَحيحَصلا ىَلَع كرذَتشُمْلا يف مِكاَحْلاَو ٤٥٠٤(. :مقر )٢٩٠/٤ مذلا يف وفقلاب

 ۔(٨٢٠٨ :مقر )٣٩٠/٤ دودحلا

 ع متاق مهتكت ات مثأ تككمم ام آ ميحد ع الي ٥ ةوظح موجررشي مه ي » :ةلت عيؤقل )٢(

 الَعَو لج 7 ٥ ٧[ :نوُئمؤمْلا] واملا مم كيتزأت كلد ابر تتا نمت © يوأت
 نآ كيد ارو ام كل لأو ْمكَتلَع كمع رقلا هللا بتك م مكنتتأ تكتم ام الإ ءاسنلا رم ثتصخشناو»

 ] ؛ :ءاسنلا] ؟.. رجيم َرَع َييمخت مكيومآياوغَنت

 .د "ج :يف ةدايز «اندئع»َو ؤب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٣(

 هكْتَمَجَعَأ لو ةكرضمم ني ةنح ةصمؤُم ةَمَكَلَو موي يح تكرتملا اوخكنت الو» :ىلاعت هلوقل )٤(
 راتلأ ق ةوغذي كهتذأ ممتأ ولو درشم ني ةنع نمؤم دو أوئمؤُي يع َيكرضشلآ اوخكنت الو
 ٢٢١[. :ةرقبلا] « نو كدي ْمُمَنَمل سِساَتلل ۔هتنياَء تبو ۔هنذإي ٍةَرفَمَمْلاَو ةَئَجلا لإ اَوُعَدَي هماو

 .ج ب نم لامكلاو .دو لضألا نم ةطقاس )٥(

 تصنو ذ لح مكماَعََو كن زح بتكلا اوئوأ بزلا مالو تبلا ُهُكَل لأ مويلأ » :كلق هلؤقيل )٦(

 محم َرَع َييصخش َنُهَروُجَل َمهوُمَتنتاع آي مكب نم بتكنا ارئوأ نلأ رم تصقأ تتمنت نم

 ٥[. :ةدئاملا] 4 نرت َنم ةرخآلا يف َوُهَو هُدلَمَع طبح دمك ننتيإلاي رُمَكَي نمَو ناَدْحَأ ئزذِخَتُم الو

 نت ةنغ نث هللادبع نب هللا ديبغَو بيسملا نب ديعت بَهذَم ومهَو ةيضابإلا يأر وه اذَه )٧(

4 

 حاكن نا يفاشلا ةفيِنَح وبأو كلام َق َقَفَتاو» :بلا دْبَع دمع شرب نبا َلاَقَو .يێبؤلا نن , ةَوزُغَو دوعشَم

 زاكذْسالا) ءاسنلاو دَلَوْلا لجأ ن نم كيد نوهركي مهنأ الإ لالح بزَحْلا راد يف تايبزَحْلا

 يف امَك اضيأ ةَلباَتَحْلا بم كيد ىلإو )٢٦٦/٤( أل )٢١٩/٢( ةَتؤدممْلا (٥/٧٩٤)۔
 )٢٠٥/٦((. ميزملا ضززلا ةيشاحو )٥٠٠/٧( ينغملا



  

    

  

 .ندبلا يف سمو ،سأرلا يف سمح :نتش وش ناتنإلا يفَو
 ذخأو قاشنتسالا ءةَضَمضمْلاَو ءرغشلا قزق :سأزلا ي يتاوللا

 رغش كفنت .رفاظألا منَق :ندبلا يف يياوللاو .كاوَلاو براشلا

 ۔'ةمرْكَم ءاسنللو ۔ لجمؤلل ناتخلاَو ءةتاعلا قلحو «نيطنإلا

 ةدع ةيِقوُمحح تامظنم اهيف تَلُعَدَنَو ثيدحلا رضقلا يف عياق لكشب ثريثأ ةلأسملا هذه )١(

 مَلاَعْلا لود مفيِصؤتلا اّذَه م عم تلعافت ذَقَو "قوقحلل ااهِتناَو ةَناَهِإ ةأرملا ناتخ ثزتغا

 بتك يف اضيأ ةراش ةَلأشَمْلاَو ،ايمسَر نهياتخ عنمب مهضغب رمأ يلا دحلا ىلإ يمالسإلا

 ةيِفَئَحْلا بَهَذ :لوألا نؤقْلا :لاوقأ ىلع ناتخلا مكح يف اوفلتخا ثيخ ثيح اميدق ءاهقفلا

 قح ييف ئش َناَتِخْلا نأ ىلإ :دمخأ م نَع ةياورو ةيعفاشلا دنع داش ة ةجَو َوُهَو ئِكِلاَمْلاَو

 ىَّلَع ةدْلَب لمهأ عمتجا وَلَق مالشإلا رئاعش نمو ةرطفلا نم وهو .بجاوب سيلو لاجرلا
 دنعو .ةيِكِلامْلا دنع ةأرملا قح يف بودنم مهو .َناَذََلا اوكرت ؤل امك مامإلا خهبراَح هيكرت

 هنإ : :ةّيِفَنَحْلا دنع لوق يفو ةئشب سيلو ة ةَم هترم ا اهئات ربتعي د ةياور يف ةَلباَنَحْلاَو ةئِفَنَحْلا

 اث سابع ننا ثيدحب ةيئشلل اولَذَتشضاَو .تح تَحَتْشُم هنإ :رثلات يفو ‘كيلَذَك نهقَح يف ةئس

 َنم ٌسمَع» :اغوفزم ةَرينَرُه يبأ ثيدحب ءاسي ةمرَكَم لاجرلل ةش ناتِخْلا» :اغوزم
 ترم ذقو .«براشلا ضصَقَو راَقظألا ميِلفَتَو طبإلا فنتو اتخيشالاو ؤناَتِخْلا :ةرطلا

 بوجمؤنا مع ىَلَع دي اممو .ابجاو كلد سيلو ؤهرِيَغَو براشلا ضقي د ثيدحلا يف ناتِخْلا

 = صق ىلَع اشايق عزشلاي ابجاو نكي ملق ءءاديبا دسجلا نيم ءزج غطق ناتخلا نأ كيك



 ناتنإلا نتش ي با )١٢(

  

 دَمَق ح 2

 ذَقَف غاَجْنَيْسالاَو ناَتِخْلا امأف "طئاغلاو لؤبلا ر ه '[ءاملاب] غاَجنِيْسالاَو

 .ضيارَقْلاب كيد اوقحلأ

(١( 

(٢) 

(٣) 

 ۔ ے ۔ س

 اَزَآ ةث مش » :ىلاعت هلؤقب بوججؤلي اوُلَدَئساَو .ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو ناتخلا نأ ىإ

 :% هللا لوسر لاق :لاق هز ةرييَرُه يبآ ؛ ثيدح يف اج ذق ،هاًميِنَح ميا ًهَلِم عتآ ن نأ كلإ

 انل ردأ ةلي ميهاربإ عابتاب انمأ مودقلاب ةنس َنيِناَمَت نبا وُهَو ةلت يرلا ميهاربإ َنَتَتخا»

 تنع قنأ» :كيذَك ثيدحلا يف دَرَوَو .اتعزش نم تناكف اَهلَعْفَي َناَك يتلا رثألا نت رغفي

 ىلجأ نم ةزؤمعْلا فشك زاج امَل ابجاو نكي مل ؤل ناتخلا نلو :اولاق «نتتخاو رفكلا رعش

 راعش ني َناَتِخْلا نأ كيك بوججؤلا ةلدأ نمو .مارح امُهاَلِكَو اهنل ناحلا رَظَن َزاَج اَمَلَو

 ءُلْسُعْلا تَجَو ناتاتجخلا ىقتلا ادإ» :ةي هلوق يفو . .مهراقش رت رتاس ابجاو َناَكَف ،َنيِمِلْشُمْلا

 ىَلَع ةلدألا نمو . .لجم زلاق اهُتَلاَرإ بجَجَوَف ةلضف انه نألو ؛مرِتَتْخَي رك ءاسنلا نأ ىَلَع ليلد

 .اهتلازإ بجت ةالصلا ةحص غَنمَيَو ةساجنلا شيخت ت َةقْلَقْلا ءاقب نأ بوجولا

 نقلا اًذَهَو .ةيضابإلا ئأر وُهَو بجاوب سێَلَو ءاسنلا قح يف ةمركم هئأ :ثياَتلا نقلا

 َقَح يف ةمرْكَمَو يلاجرلا ىلع بجاو ناتخلا نأ وُهَو ءييفممْلا يف ةماذُم نبا هيلع ص

 نييلاطلا ةناعإ )٤٠٥/١( ةلدأو ئمالتشإلا ةقينا :زظني) .نهيَلَع ربجاؤب سيلو ءاسنلا
 )١٧٤/٤(.

 .ثالثلا خسلا نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس

 يف شسمَع ؛ناسنإلا يف ننس َرْشَع ةلي هللا لوشز :لاق ههظ ةريَرُه يبأ نع غيبزلا مامإلا ىور
 اوشلا براشلا ضفو رغشلا قزق سأؤلا يف يتاوللا يتججلا يف سمَحَو سأزلا
 دادخيسالاو راقلا ميلقتو نيطبإلا فت دسجلا يف يتاللاو ،قاّمنتْسالاو ةضَمضَمْلاَو

 كلَذَك ةاوَرَو ٧٢١٩(0 :مقر )٢٧٧/١ بادآلا باب .عيبلا ذدنشش .ءاَجْنيشالا ناَتِخْلاَو

 نم ذخألا يف ةئشلا باب :ةراهطلا باتك ،ظفْللا يف فالتخا عم ىربكلا نتشسلا يف يقهيبلا
 . 7 ٥ :مقر )١٤٩/١ رامقظألا

 .«َقَحْلَأ» :خلا ٍةِتَقَب يف

 :ةيكلاملا نم نوئخش لؤَق ىضتقم وهو ةلباتحلاو ةيمفاشلا بهد :يناتلا لوقلا .راقظآلا



  

  

  

 ،ُبرغَمْلاَو'"ةؤضعْلاو ازهظلا :"تاولص شم ةالصلا ىف ضْئاَرَقْلاَو

 ؤثولا :تاولص سمح ةالصلا يف تسلاو .رْجَقْلا ةالصو رخآلا ءايلاو

 ةالصو "نيديعلا ةالصو ،رْجقْلا ةص لبق ناتَعَفَرَو برغملا دغب ناَتَعْكَرَو
 ِ 7 ّ ِه 1 . . . ۔۔ . ٠ ّ ٤ , ٠ . ٠

 ةالص نأ ريغ حضيئارفلاب نقحلأ ذَقَق ةزانجلا رتولا ةالحض امأف .ةزانجلا

 .قايسلل بسنألا ةئأل ؛خسلا ةيقب نم ثبثملاو .«ضيارق» :لضألا يف )١(

(٢) 

(٣) 

 .2ةاَلَصَو» ةدايز :ج ؤب يف

 نق اهنيب نم ٍةيلفَعَو ةيِلفَن ةلدأب هيلع لدتسا كةبجا ةئش رثولا نأ نسحلا يبأ بهذم

 ةئلا مكَداز» :ةلي لاقو .«مُكِلاَمغأ ىلع مكل ةدايز ةساس ةالصب مكتالص ةللا متَخ» :ةل يبنلا

 ديز ن رباج ليسارم نم) «رثولا الص يهو يمعنلا رهم نم مكل زيح يهو ؤةسداس ةالص
 .(ينطُفراذلاؤ دمحأ دنع ةَفِلَتْخُم ظافلأب يورو ٢( :مقر )٨٣/١ عيبلا مامإلا دئشُم يف

 ىتباد ىلع نم لوزنلا يف ةبوتكملا ىزجم اهارجأ .اهلغيب رمأ هي هنأ ةيلقعلا ةلدألا نمو
 ال ضرقلا رئاظن ىلَع ةئاعَكَر ثعِضؤ ذقو .تابجاولا نم اهنأو .عطت ةقرافم اهنأ مغل
 تيِضأ ذو ةرخآلا ءاملا ةالص دغت ني ُركَ ام تفولا نم هل ةرفآو لفنلا لاقم ىلع
 )١ /٢٥٦((. يويسبلا نسحلا يبأ غماج) .مكحلا يف هب قحال ضرق ةقاضإك ءاملا ىتإ

 نم رتغألا ىلإ ةتس وبأ هبسنو مهريغو بوبحم ن دمحم دنز ن رباج نق وه اذَهَو
 ةَلأشملاو ضرقلاو بجاولا نيب نوفقي فاتخألا نأ الإ ةقيبح يبأ لؤق ومهَو .ةيضابإلا
 .اًضنأ بوججمؤلاب نوناقلا يضابإلا ممهاَرْجَم ىرَج ذَقَو لوضألا يف ةروهشم



 )١٣( ش, ةالصلا ضئارف يِف باب ٤٥
 - - 3؟. ! ۔

  

 خيشلا ةحُحَصَو ردمَحُش وبآ هراتخاو 5ةَذَكَوُم ئ ؤمه اَمْئَِو يبجاو ؤيَغ هن :لاق نم مهنمو -=

 :ىئامعَت هلوقب هبوجؤ مدعب َنوُلتاقلا جتخا يكلاملاو ةيعفاشلا هيَلَعَو .ةئِضاإلا نم رماع

 ال ىطشؤلا ذإ ؛[!٨٢٣٢ :ةرقبلا] « َيِتِننَت هي اوموق لعنلا ةون{َسلاَو توصلا َلَع اوظفح »
 نيئيش نيب يه ذإ ةطشووَتُم اهُنيمشَتَو ،اهَدْعَب امل واتش ددع اهَلْبَق ناك اذإ الإ نوكت

 ةلإ ال نأ ةداهش ىنإ مهغذا» :نميا ..- هَنَعَب امل هخ لبج نب ذاعمل ةت هلؤقبؤ .نێتّيوتشُم
 هللا نأ مهميق ةكوْاَجَا مه نق وشر هدْبَع اًدمَحُش نأو ل كيرش ال هَدحَو هنلا :1

 .رثؤلا ركذي ملو «ةَليَلَو مؤي لك ين تاوَلَص سع مهينَلَع ضرتفا
 مكدعب ةمأ الو .يدنب نين ال .سالا اهئأ» :عادولا ةُجَح يف الث لاق هنأ يوز امبو

 اهب ةبيط مكلاف ةاكَر اوأو مكمنخ اولَصَو .كرش اوشوض مكير ةثلا اودبعا
 ر ةنج اولحْذَت روشأ ةالو اوعيطأو . ا

 نأ ىلع لدي «مُكَسمَع اوُلَصَو» .لؤفوا !هيناؤَلَص سمخ : ضرتفا ةللا ن» :
 .شسمَح ضثاَرَقْلا

 ؤث الث ةنأ» :كيام اطوم يفو ةريسي مايأب المي هتافو لبق ناعم ثغب َناَكَو :نابح نبا لاق
 ر يناَمَت ىلصف َناَضَمَر يف مهب ماق الثم ُهّنأ» :يوزَو ٠«نَمَيْلا نم ذاعم مدقي نأ ربق

 ْمُكيَلَع بتكي نأ ثيد :لاقف ولأت ،مهتَلِإ جرخت ملف ةلباقلا نم ورظتنا مث ،هرَتؤأو

 َيَلَع نه تالت» :لاق اي هنأ يوو سريمبلا ىلع زيوُي َناَك هلجن ةنآ» :رمغ ننا نعو هزوللا
 ةَلِحاؤلا ىلع اَهاَلَص ة يبنلا نأ يوز امبو «زنوناو .لبلا ماق :اًعَْطَت مكل َنُهَو ّةَضيرق

 .ةلفانلا ىلَع ساقُتق

 هذه هَدْنِع وقت ملو خسن يه ةدايزلا نأ ىأر نمق ةضراعتملا ثيداحألا :مهفالتخا بس }ُ}_ تو

 تلت حجر ةروهشملا ةتبائلا ثيداحألا كليل ةمسا نوكت نأ اهب غلبت ةو ثرداخألا

 «ُئَدَل وقلا نبي ال ةئأ» ! :ءارشإلا ثيدح يف ىلاعت هلؤق نم تيت ةنإف اضيأو ثتيداخألا

 سي زبخلاو رهظأ ناصقنلا يف وه ناك نإو ءاهنم ضقني الو اهيف اي ا هنأ هزهاظَو
 ىإ سمُخْلا ىلع ةدايزلا تضتقا يتلا رابخألا هذه ةوق ةدنع ثَمَلب نمو .غشنلا لُخذَ

 ال ةدايرلا نأ ىري نمم ناك نإ اميِس ال ةدايزلا هذه ىلإ ريصملا بجؤأ لمعلا بجو ةبنز

 .هَفيِنَح ييأ يأر نم اذه س نكل اًخشَت بجوت

 ل هئأ ئَحلاَو ؟ال وأ راَمَكْلا ةمزْلَتَو زفي له هكرات يف رهظت فالخلا ُةَرَمَتَو :ةتس وبآ َلاَق

 = اذه ىّلَعَو ،يِصاعلا هب وضفَمْلاَو ةيضابإلا هب ربَعُي امَك ةمعنلا رَقَك مالإ هرفكب دحأ لي



 يويسبلا رصتخم

  

 ىَّلَع بجت '[يهو ،اهب] م مَل نمَع ازج ضغبلا "[اهب] ماق ادإ ةَراَتِجْلا
. 

 .لفن نَتسُس 'اَنوَكَذ ام ريغ ةالصلا نت نم يقب مو ضغبلا يف و ةيافكلا

 ةاَلَصلا م موقت وُمَت ال يزلا ء" وقلا و

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

(٥) 

 ة 0٥َ. هبو هْئَلَع الإ ىبت الو هب "

 تبت رولا بوج نأ ريَع» :ئسيخرشسلا لوقيف فاتخألا امأ .همياج يف نسحلا وبأ صن

 رناضي ةيثؤ طخو هذجاج رفكي ال اذهلف ؛نيقيلا ملع بجوم رغ لعل بجوم رليلذب
 .يف راثألا م م اوزَكَد امَك تاولص سمحخف ضرقلا اش .اقلطم اضزقف ىمسي الف ،تابوئكَمْلا

 نم رذقلا اذهب اهنم يفتكن ةليوط لأ شمْلاو "«اندئع رهاظ تابجاولاو ضزقلا ن ريب قرفلاو

 يف هلوقل ؛رثؤلا ةينس نَسَحْلا يبآ د بقذَم ىضتفُشمَو َنيِفِلَتْخُمْلا ةلآو مكُحْلا يف فالتخإلا

 ىلع رتؤَأ ةئأ خي ىنح امهب ذَحْؤُي ال نائيدحْلا ناتمَمَو» :اهب جتخا ييلا , ثيداخألا

 دهتجملا ةيادب) .نيثدَحممْلا روهمج دنع ةلحارلا ىلع ة ىبنلا الص تبت ذو ««ةَلحارلا

 )٢٨٥/١( ۔ ئيخرُسلل طوشلا )٢٠٣/٤(. ۔ لامآلا جلراعم (١/٨٧)۔ ديتفُمْلا نان

 ۔ ينغملا ۔(٤/١١) بذهملا حز غوممجملا )٢٩٤/١(( ۔ يويسبلا نسحلا يب

.( 7 ٢( 

 .ج ،ب :نم ثبنُمْلاو ««كيلذب» :د .لضألا يف

 .ثانئلا خشلا [ نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس

 .«يهو» :د "ج يفو ،«َيهف» ةدايز :ب يف
 .ثالنلا عملا ني م حيجضئلاو «ضيارقلاَ» : :لضألا يف

 متي ال ام) يمهو ؤزيِثَك ةقف اهيلع ىتبنا يجلا ةمهُمْلا ةلوألا داوقلا نم ٍةَدِعاقِل قيبطت اَذَه

 اطوزش نولوألا عضو امنو ءاهقالطإ ىلع تي يهو (با وهف هب الي باولا
 :نيمسق مسقنت هب الإ بجاولا م متت ال امف ءاهقيبطتل

 تسيل ِهذَهَف .همناوم ءاقتناو يبابشأ بوججؤلا طوزشق ىب الإ بوج;جؤلا متت ال ام _

 .لؤَحْلا هيلع لوحي ىتح هلام قاقنإ نع فلكملا كاسشإَك ؛قاقئاب ةبجاو

 اًضيَأ مسقني اذَهَو لغب الإ امات حاولا لعف نأ ةداع ؤأ اغزش ؤ القع نكمي ال ام _ ٢

 عوؤلاكو .يوخ عطقل َرذَعَت ادإ ءوضؤلا يف ديلا لش .فلكف ,وذقمب سل اه ١

 روهمج 7 ةَدِعاقْلا نَع جراخ اًذَهَق .َكِلَذ وخ ه هرهظ يف سنتل َرْذَعَت اذإ د دوجلا

 .مهضغب دنع تالخْلا يديألا ىَكَحَو .نييلوضألا



: 
 )١٢( ل ةالصلا ضياَرَه يف ا

  

 شبنلؤ 9راَهطلاَو تنلاو .تقولاب مذعلا د :لاصخ عبتي لَمَعْلا لضيو

 لابقتساو ةالصلل ُباَصتنالاو ةرهاطلا ةعقبلا ىَلَع ةالصلاو ءةرههاطلا باتلا

 ىارخإلا ةريبكت :ةالصلا يف ضارَقْلاَو .هي الإ ةالصلا ُمِتَت ال اَذَهَف لبقلا

 ةالصلا يف لاَقُي امو .دوُعُْلاَو دوجسلاو غوگؤلاؤ ماَيِقْلا لاح يف ةءارقلاو

 ىَّلَع ةنس نادلاو .نتش وهَق اهضرف تزَكَد امدْغَب عضاوملا هذه "ه[ريَغ] يف

 .ةالصلا يف ةءارقلا دنع ةنس ةداعتسالا 7 ةيجوتلا ئس ةماقإلاو ةيافكلا

 ةئس دوجسلا يفو ميظعلا يبَر تاَحبش :''الوُقَي عوؤلا يف ةش حيوشتلاؤ

 يرذ الو ةساَجَن ةباصأ يذلا بؤُلا عبمج لشغ لثم . .فلملل روقَم وه ام_ ب =

 :نيَمْسِق اضيا ُمىيقنَي اذهو .اهِتِتنَو ة الّصلل ءوضؤلاو ،اهَعِضؤَم

 لقني ملو ؛يقاقناب بجا اَهَو ،ةالصلي ةيلاو ءوضؤلاك لقتسم ّصَت هباجيإ يف دَرَو ام أ
 .ةيآلا عبشلا لاصخلا يف فلؤملا اهَدذَعَو تالخ هيف دحأ نع

 ضغب لاق يلا وهو ،عاَنلا غضؤت ؤمه اذَهَو لِقَتشُش ليلد هصوضُحب هيف ذري مل ام ب
 .اعبت هلعف بجَجَو نإو ابجاو هيمسن ال :هيف ءاملعلا
 حنقلا ماع ةمي يبنلا خَلَب امل :لاق يرذُحْلا ديمس يبأ ثيدح ةدعاقلا هذه ىلع ةلدألا نمو

 باتك "ئذيرّنلا ةجَجرخأ .نوعَمجأ اَنرَطفأَق رطلا انَرَمَأَق ؤُدَعْلا ِءاَقِلب اََنَدآَق نارهظلا وم

 .حيجص نَسَح ثيدح امه :َلاَقَو ١٦٨٤( :مقر )١٩٨/٤ داهجلا

 ىتح رطفلاب الإ مِتَي ال باو ومهَو داهجلا ناك امَل نكلو ابش رفاسملا مياضلي رطفناف

 الإ ثجاولا مم مت ال ام نأل ؛ابجاو رطلا راصق .راطفإلاب ةلي ىبنلا مهرمأ داهجلا ىلع اؤَوَقَتَي

 ىَلَع هقفلا لوضأ ء(١/٨٢) ۔ هلهَج هيقفلا م غتن ال يذلا هقفلا نوضأ :رَظني) .تجا وق هب هب

 )١٥٦/١((. ٌيدمالل ماكخإلا ء(١/٦٠١) ثيدحلا لمأ جهنَم

 ۔«ضرزَقْلاَو» :ثالئلا خسنلا يف )١(

 .ثالثلا خسنلا نم نامكلاو .لضألا م ةطقاس )٢(

 .هةضزق» :خسنلا ةيقب يف )٢(
 .يهد : :ثاَّتلا غملا يف ( )٤
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 "يذب رمأ هلق هللا لوشر نأ '"[يوز] هنأل ؛ىلغألا يبر تاحبش :لو

 دوُجُسلاَو عوفؤلي ؤيبكَتلاَو ،ةئس ةنس دمَحْلا َكَل انب انبَرَو هنمَح نل هللا م َعمَس :لوقو

 ،ضزَق :ليقو "ةنس لوقلا وكأ تاَيِجَتلاَو ًةالصلا يف ًنَتُس » دوعتلا هلاوما

 .ةحزش عستيو ةركذ لوطي ؤي 77 : اهلو ةنس ميلستلاو .ملأ ةللاو

(١( 

(٢) 

(٣) 

 ثيداحألا عم فلؤملا بأد وه اًذَكَمَو ؛ثالئلا خسُلل ةتبنملا ةَرابلاؤ ،كُلاقي» :لضألا يف

 َ .هلاقي زيو «َيوز» مدختست
 اممَل» :لاق ةلي يوبنلا نع سابع نبا نع دينَر ن رباج نع ةديبع يبأ نع غيبزلا مامإلا ىور

 كير سآ حّبَس» َلَرَن اَمَلَق .مُكِعوُكر ييف اَموُلَعا :َلاَق « ميملا َكَيَر مساي حبص » َلَرَت

 يف دؤاد وبأ ةاوَرَو ٠( :مقر )٩٨/١ ۔ عيبزلا ذتشش كدوج ي اولا :لاق ؛تال

 ٨٦٩( :مقر )٣٢٤/١ هدوجش هعوكر يف لجزلا لوقي ام باب :ةالصلا بات هيتش

 ٨٨٧(. :مقر )٢٨٧/١ دوجسلاو عوكؤلا يف حيشلا بات :ةالصلا ةماقإ باتك ةَجاَم ناو

 يف يِتَهْيبْلاَو ٨١٨( :مقر )٢٢٥/١ تاولصلا يف توقلا باب .ةالصلا باتك يف مِكاَحْلاَو

 ةَمِيَرُخ نباو ٢٣٨٨(0 :مقر )٨٦/٢ عوؤلا يف لؤقلا باب ةالصلا باتك "ىربكلا نتشلا

 ةَميَرُخ نبا هحُحَصَو ،ئبَهَذلا هقفاوو داتسإلا حيجص :مكاَحْلا لاقو ٦٠٠(6 :مقر )٣٠٣/١

 امَك ةبراعَمْلاَو ةقراشملا دنع ةبجاو اهنأ بهذملا رتكأ الو ،يفلؤمملا نمز ىتإ تي نع

 زوهْمُجْلاَو :ةتس وبأ َلاَقَو .قاَحْسِإَو يثيللا ثَهذَم َوُهَو .جراعملا يف ئملاُشلا مامإلا هاكح

 ةياكح نأ ئَحْاَو ليعامسإ خيشلا ُهَرَكَد امك ىلوألا نو ةضيرقلا يمه ةيناثلا نأ ىلع

 ةّيادي يف رلشؤ ننا نم هلق ىّلَع ايزَج تاك مالسإلا دعاوق هباتيك يف هذه ليعامسإ عبشلا

 نالاو ةئش لؤألا دهشتلا نإ :يعفاشلا َلاَق ذف : :ىرخألا ي بياََمْلا ة ةعِثأ دنع امأو .دهتجملا

 .دوجسلاب ةكرت ؤبْجُيَو بجاو ل نؤآلا :دمخأ لاقو .ناتئُش :كلامو ةقيِنَح وبأ لاقو بجا

 )١٣٦/١(. ۔ دهتجم ةادب )٦١١/٥(( جيراَمْلا :رَظنئ) .هكرتي ةالصلا لطبت نكر ينالاؤ

 )٤٣٠/٢((. ينغملا ۔(١/٦٨٤) ۔ زاكذتسالا



 ) ١٤)

 ءوضلاو ةينلاو تقولاب ملعتا بف اب

    

  

 ةالصلا كزَتب زدغُي ملو كلذ ملع ناسنإلا ىلع بججَو ثقولا رَضَح اق

 اهئادأل مايقلاو اهئاينإ هيلع بجَجَو تقولاب ملعلا تبت ادوف توت ىئَح

.اهل ةراهطلاو اَهيَلِإ مايقلاو ةالصلا لغ ةينلا داقتغاو ،اَهضيئاَرَف



  

    

  

 نيديلا لسَعَو هجولا لعو ،ةيتلاَو زهاطلا ءاملا :ةراهطلا يف ضرقلاو
 كذ :ءوضؤلا يف تسلاو .انيَمَدَقْلا '![لسَع]َو «سأزلا حشقو ؛قفارَمْلا ىإ
 حنمو ،قاتنتشالاو ءةَضَمضمْلاَو نيديلا لسغو ءوضؤلا دنع هللا مشا

 .ءوضؤلا دوذ هذه "![ىذأ هب َناَك اَدإ] ءاَجنيسالاو ،نَنُذَلا

 اَئاَلَئ هيَدَي َلَسَعَو ىللا مسا رَكَد مث ةينب ةالصلا دَصَق 'ةوضؤلا دارأ ادف

 "“[ائات] قمْنتساو ،'“[ائالئ] ضمضَمَتَف ًاَب مت ،ىذأ هب ناك نإ ىجنَتشا مث
 ءائالئ قفارملا ىإ هيدي مُث ،اناَلَت "[نذألا ىتإ نذألا نم] ههجو لسع مت ٠ . َ ٠ ّ . ؟ ٢: . ؟ ح .

 ۔ . ۔ م . َ . ص : ر م م ,إ م ص َ ؟ ۔,؟ ۔ ۔ 2 1
 ىلإ ُهَمذَق لَسغَو اٹالث هئنذا حسم مث اثالث ةَساَر حسمو .‘ةَعباصأ للخو

 .بهذملا يف ْلَمَعْلا هيلع يذلا وهو ءثالئلا ختتلا ةيقب نم ثبنملاو ءلضأللا نم تطقس )١(
 )٢( .«نَبْعَكْلا ىإ» ةدايز :ب يف /

 .ثالئلا خسنلا نم ثبثملاو لضألا نم ةطقاس )٣(
 )٤( .«ةالضلا» :ب يف َ

 .ثالثلا خستلا نم ثبنملاو ءلضألا نم ةطقاس )٥(

 .ثالئلا خسشلا نم ثبفغلاو لضألا نم ةطقاس )٦(
 .ثالثلا خلا رم ثبفغلاو لضألا نم ةطقاس )٧(

 ئش هب ذرت من انات عياضألا ليلخت نأل ؛نثمْلا يف اهنبث ملو «االئ» دايز :لضألا يف )٨(

 .ثالثلا خنسلا يف َاَج ام تذَمَيغاَف .خالا اطخ نم يذ 5 بالاو



 ةَراَهَظلا يه باب )١٥(
م
 

  

 آ ةني هللا لوشَر نَع يوز امِل ؛هْئَمَدَق نطابو عي و هع ةَعباَصأ 7 .انالك نێَْعَكْلا

 لنو» :ةق لاقو «رات نم ريماتمي َلَلَحُت نأ َلبَق مكَعباصأ اونّلَح» :لاق
 :لاق ةئأ "هبح َيوزو &‘"رالا نيم بيقارَعلِل لَوَو ،راّتلا َنِم مادقألا نوطئل

 .ئشلا ه ةيحل ْرَّلَخْيَو "ةيماح ارات ىرت ال اَهَلَعَل املا مكنا اوبرشأ»
 ُتَحَتشِت ; نكلو ءوضولا دوذخ يف ةيحللا ي - ۔ او تيح ل آ ت د نأ ثَحَتشُي - > ُ  ٥

 )١( }سابَع نبا نَع ،هضزَقَو ءوضؤلا بادآ بات ءهدتشش يف غعييزلا ظفللا اذهب ةَجَرخَأ )١/ ٥٤

 :مقر ٩٠( 6نێبقعلاو نيمدقلا لش بوجمؤ با :تاراهطلا باتك ،ئنطُقَراذلا ةاوَرَو
 )٩٥/١. همباضأ نيب للخو أضوتي ةل هللا لوشز ناك :تاق ان ةناع نع (! :مقر

 باقعلل نو .رانلاب اَمَهَتَْب ىَلاَعَت ةللا لنَحِ ال مكمباضأ نيت اوُنْلَخ :لوقيو هيبِقَع كلذت

 نم الترزم ،نيلججَرلا لشغ با :ةراهطلا باتك 6فئصفمْلا يف قازؤلاذبغو «رالا نم

 رانلاب هذلا اهنَلَحِي نا لبق ءامب كعباصأ اوُلْلَح» :ظفلب نَسَحْلا ثيدح )٢٢/١ :مقر ٦٧(

 نصحلا نع التزُ عباصألا ليلخت باب :تاراهْطلا باتك .هفئَصُم يف ةبيش يبأ ناو

 تيك )١٩/١ :مقر ٩٥(.

 )٢( سابع ننا نع هضزفَو ءوشضؤلا بادآ باب دنشُم يف غيبزلا ظفللا اهب ةجَرخأ )١/ ٥٤

 :مقر ٩٢([ امهِلِماَكب نيلجرلا لش بوجو با :ةراهطلا باتك مل ش ةاوَرَو )٢١٤/١
 :مقر ٢٤٢( ءوضؤلا اوُعبشأأ :لاقف ةرهطملا نم نوُتضَوَتَي امؤَق ىأر هنأ هط ةريَرُه يبأ نع

 يف انزَشأ امك ئنطراذلاو .هرانلا نم بيقارَعْلل ًلنَو» :نومي ةلق ميياقلا ابأ ثغمس يئق

 لنَو :دارملاو مدقلا رخؤم مظع ؤمهَو .يبقعلا غمج :باقغألاو .ةلبق يلا ثيدحلا
 .اهلسغ يف َنيرصَقُمْلا باقغألا باحضأل

 .خلإ ... لاق هنأ ةي هنع يورو :ب يف )٣(

 ءاملا مكنأ اوبِرشأَق مُئأضوَت اًدإ» :ظفل هط ةريَرُه ييأ نع سؤقةزفلا يف ئمَلِيدلا هجرخأ )٤(
 ١٠٦٢٩(. :مقر )١ ٢٦٥. «ناَطي شلا حيوارم اهنف مكيديأ اوضْنَت او ءءوضؤلا نم

 لت ،ةَقغَض دكوي امب ثيدحلا داقت هيف َمْلَكَت ثيدحلاو )٢٠٣/١(« ِءاقَعُضلا يف نابح ناو

 عضت هئب مهتا ثح 6ياطلا , ديبغ نب ٌيِرَتْخَبْلا قيرط نم هدوزؤل همضب اومَكَح
 ٩٠٢( مقر )٢٠٣/٢‘ ةقيمضلا ةلسِْلئلا يف اعوضؤَم ىنابلألا ةربتغا اَدَهلَو ثتيداحألا

 دقن يفف لاديغالا ناَريِم ٢/ ٥٥٧ رلاَجَرلا ءاًقعض يف لماكلا ٢٥/٤\ لامَكْلا بيذهت :رَظنُي)

 ٧٢/٢(. لاَجَزلا

  



٥٢ 

  

 اًدإ» :لجرل َلاَق ةلي هللا لوسر نأ يوز امل قاشنتسالا يف غلابي .!كيق
 ُ م -

 .'"«اَمئاَص َنوُكَت نأ الإ غلنآت تفقنتس

 ىلع "!امهنطاتؤ امهرهاظ] هينذأ غني 8ذقؤم ءوضولا يي تل
 .هب َليِق '![ذَق] ام

 تايح ةللا تعب ؛هليخي مل اعضؤم ءوضؤلا دودحم ني ةرت نق :ليقو
 ىّتَح ،٦}ءوضؤلا دونخح] نم كرت ام 6ث[عضؤقم] رغَدْلَيَو ةتشهئت براَقَعَو

 ءامب ًاًّضَوَتَي وَتَي ر الو ارهاط ءاَمْلا نوكي نا دعب َكلَذَو & ] )رسالا م نيب يضق

 .ثالئلا خستلا نم ثبنملاو لضألا ني ةطقاس )١(

 نن طيقل لاق ةلق يبنلا نَع ،سابَع نبا نع هدّنشُم يف وبيبح ن غييزلا ظفللا اذهب هجرخأ )٢(

 )١/ 6٥٤ يفزَفَو ءوضؤلا بادآ باب «اممياَص نوكت نأ لإ غناق اف تقتنتشا اإ» :ةربص

 َرَكَذَف ةلي يبنلا ىنأ هئأ هيبأ نع ةربص نب طيقل نت مصاع نع مكاحلا هجرخأو ٩٢( :مقر

 َنوُكَت نأ لإ غلابق تقّتنَتسا اًذَق .عباَألا لَلَعَو ءوُضْؤلا غبشأ» : :ة% ييلا هل لاقف ى ءايشأ

 قاززلا ذبَعَو ٥٢٢. ٥٢٣ ٥٢٥( :مقر )٢٤٧/١ نيثَحيجضلا ىَلَع كَرذَتشُمْلا «اًمئاَص

 ١٧٨٧٩(. مقر )٢١١/٤، دممخاأَو ء(٤٨ مقر )١٨/١. ةبيش يبآ نباو ٧٩((6 مقر )٢٦/١.

 .حيحص نشحح :لاقو ٧٨٨( مقر )0١٥٥/٣ يذيزئلاو ١٤٦٢(0 مقر )٣٥/١. دؤاد وبأو

 مقر )٣٦٨/٣، نابح ناو ٤٤٨( مقر )٤١٥٣/١ ةَجاَم نباو ١١٤(« مقر )٧٩/١. ئ يئاسنلاو

 ١٥٠( :مقر )٧٨/١. ةَمِيَرُخ نبا : :اًضْتَأ ةَجَرْخأَ ٢٣٩(. مقر )٥١/١. ئَقَهنبْلاو ١٠٨٧(.

 يفو ٤٨٢(.5 مقر ۔٩١/٦١٢) ريبكلا يف ف ئسياربطلا ٨٠( مقر ۔١٢ص) دوزاَجْلا مربا

 ۔(٦٤٤٧ مقر ۔٧/٠٦٢) طسؤألا

 .ىئئمْلل بسنألا هنأل ؛د .ج نم ثبئمْلاو «اهنطابو اهرِهاَظ» :(ب)و .لضألا يف )٣(

 .ثانتلا خشلا نم نم ةدايز )٤(

 .ج ،ب نم ثبنفلاو ،د نمو ،لضألا ني ةطقاس )٥(
 .ج ثب نم نامكلاو ،«ءوضؤلا نم» د يف .لضألا نم تطقس )٦(

 .ََحْلا اذه يوزي نم ثنح اميف ذأ مل )٧(



 ةَراَهَملا يِف باب )١٥(

  

 ۔'٦[هيف] كيه ذق امم هريغ الو ءوضؤلاب لمغَتسُم الَو رفاَضُش امي الَو سسجت
 ءاملا ريَغ يشي ةراهطلا زوُجَت الَو ،ْمهِتَتنآب الو نيكرشملا ءامب أضوتي الو
 '‘« اروهظ آم ءامنلا َنماَلَرنأَو» هباتك ىف ةللا هرَكَد يذلا قلطملا '"[رهاطلا]

 .ثالئلا ختسُتلا نم ثبثملاو ءلضألا نيم ةطقاس )١(

 .هرهاطلا قَلطُملا» :ج يفو ؤب .ثرم ثبثُملاَو ،د م لضألا نم ةطقاس )٢(

 متا ماَنَلَو ميَمََ قدي كبت رذب عئرلا لكأ فيا وُمَو» ةلماك يهو أناقزفلا روش )٣(
 رهاطلا ىتغَمب وه له «روهطلا» ةظفل نؤخح ِءاَمَلْعْلا دنع ءارلا يف ُدَعَت ةمَنَو « اروت آم

 ئضت يلائلابو رهطملا ىئغَمب ؤمه مأ ،لاوخألا نك يي ازهَطُم نوكي الأ ينغي كيذ
 ادحا اذه انُيدَح َناَكَو يقفلا بتك يف ُاَهَقُقْلا امُهَرَكَد نايأر ،كلاؤخألا لك يف هب ةراَهْطلي
 ضوغتلو ،رهَطُمْلا ىتغمب زوهطلا نأب لوقي يذلا يناتلا قيرلا اهب جتخا يتلا دهاوشلا ن
 :اذه لك يف نێَقيِرَقْلا َدتشُم زاجيإب

 يكح ءهياحضأ ضغبو ةفينح وبآ مامإلا لوقلا اذه ىإ حد :رهاطلا ىتغمب زوهطلا ١.
 اوُجَتخاَو !ةغللا لمأ ضغبو دؤاد نناو مضلا رب يبأو َنايْفسَو يرصبلا نسحلا نَع اضيأ

 :هوجو ةمي كيذ

 نمكي مل ادإ لغفلاَو مزال وهو رهط ني لوق نزو ىَلَع روهطلا نأ مهو :ةغللا ةهج نم ١
 ناك او تج نم ةوُحَضَو إمات نم مؤت :مهِلَقَك ايذَعَنُم هنم لوُعقْلا نكي مل اَيذَعَتُ

 .َبَرَض نم بوزَضَو ،َلَتَق نم لوق :مهلوقك كيذَك هنم لوغَفْلاَق اَيذَعَتش
 هَقَصَو ٢١[ ؛ئاتنإلا] «اروُمَط ااَرَس متر مُهَفَسَو» :ىلاعت هللا لاق ذقَق دهاوشلا ةهج نم ۔ ب

 .هب رَهَطتَي ام كاتمه نكي مل نإو زوهَط هنأب
 :زيرَج لاقو

 .زهاَط :هانعم زوهَط نهَقير ايانّئلا باذع اظلا نم ديغ لامكألا حجز ىإ

 ىئَح ،ذَمخَأَ يمِفاشلاَو كلام ةمزألا يأزلا اًَه ىلإ بهذ ذقو :رَهَطُمْلا ىغَمب روهطلا ۔ ٢

 الَو ءاملاب صتخم روهط تضق نأ ىلَع ةعيرشو ةمل ةمألا تمعمجأو» :يبرعلا نا لاق

 نأ ىلَع ليلد ندأ ِءاَمْلا ىلع تيب مُهراَصتْفا ناَكَف ةرهاط يهو تاقامْلا رئاس ىلإ ىدعت

 َ :اهنم ةلدأ ةعومجمب اضيأ ءالؤه لدتسا دقو 5ءرهَطُملا وه روهطلا
 .غعشاإلا ءاطلا حي ؤوهطلاف ءازوهَط رهاط ُلُك يو رهاط روهط لك :ةغللا ةهج نم ا
 - يرابنألا نا ةلاق ةغللا يف فوزغملا وه اهو زدضمْلا مضلاب ،وفوْلاَو ءوضولا كيَذََو



 يويسبلا رصتخم

  

 عيبي هكسم آم ءآمَسلا نم َلَرنأ هللآ نأ َرَت س .7 و ےسرس سر _ 1 سس < ىه 1
- 

 د ملأ % :َلاَقَو ٤٨[& :ناقرفلا]

 ١٧[ :دعرلا] ت :1 ق فكيف سالآ ممت رام ًَمأو» . :َلاَقَو ٢١[، :رمزلا] "4 ضرألا

 ال] زهاطلا املا ،ءوضؤلا هب زوُجَيَو .ساجنألل رهطم رهاط هلك َكِلَذَق

 ةرهاظ ةَساَجَتلا تناكو هلاح : نع هرْيَغَو] هْيَلَع بلع ام الإ "[عيش هشسُجَتُي

 َمَكُح نال ؛ؤ)أسجَت ام َكلَذَق '[هقؤَ ؤأ] همغَط ؤ هفزع ا هنؤَل ي ('[هَلَع

 يف ةَعَلاَبُم ةانب روهطلا نف ِهرنَعِل رَهَطُم عيضت يف رهاط ءاملا نم لزَتُمْلا املا نأ نيق =

 .ارَهَطُم ارهاط نوكي نأ تضتقا هَعَلاَبُمْلا هذَهَو رهاط

 تكيلَد نم ؤيهطتلا اهب ارلا عزشلا يف ثَءاَج ثيح روهط ةظفل نأب : :عزشلا ة ةهج نم ب

 كرهظ ام ءالآ نت مكلعل لتو » ٨اه٤ .ذافرفلا) « ابوه آم ءامسا َنماَنَرَأَو» :ىتامغن هلق

 :حيجشضلا ثيدحلا يف ةي هللا لوُسَر َلاَقَو 6ىتوألاب دارممْلِل ةرشقم هذهف ١١[، .ناننألا] « هب

 هنأ اللو هتراهط نع ال رخبلا ءام ريهطت نع اولأت مهنأ موُلْغَمَو هؤام روهطلا ود

 هيف َعَلَو ا مكِدَحآ ءانإ زوهط» :ةق هلوقو باوجلا لصخ م رهطملا روهطلا نم نومهفي
 ل ثَمُج» :ةلي هلوقو ةرهطم : :ىأ ة ةريره ييأ ةياور نم ملشُم اور «امعبَس ُهَلِيْفَي نأ لكلا

 اهنؤَكب ال ةمألا هذه ثّصَتخا ةَرَهَطُم اهنؤَكبو .ةرَهَطُم ُداَرَمْلاَو «اًروُهَطَو 7 ضزألا

 يبرعلا نبال نآزقلا ماكخأ ء١/٠٧ قياؤلا زخبلا ٨٨/١\ ريدقلا حتف زش :ظن ةرهاط

 ١٢٨/١(. غوممجملا ۔٢١/٩٢ يبطرقلا زيسفت ٤٢

 ۔هب عرب دش ضزكلا ف عييتب هكتت هام ءامنلا َلَرنآ هلأ َنأَرَت متآ» :اهشامتو رمزلا روش )١(

 .« بتنةلا ىلوأي هركل تل ىف نإ امط هلع رن راض هرف جيهت مث هنول متت اع

 هنأ برضي كيك يرلا ف ككتَيَم سالآ عقني ام أر ديرلا اَمأت» :دغؤلا روش )٢(

 .« َلاَتََكَلا

 .ثالئلا خلا نم كي دييأت متو .فلتخم طخب لضألا شماه يف تبتك )٣(
 .ثالئلا خسنلا نم ثبنملاو ءلضألا ني ةطقاس نيتفوغَمْلا نيب اع )٤(

 .ثالثلا خسنلا نم ثبنملاو .لضألا ن نم ةطقاس )٥(

 يف غيبزلا ار هتحئار ؤ ةمْغَط ؤ ةنول ريع ام الإ ةسجَت ال ًروُهَط ُاملا» :ةه هلؤق ليلذي )٦(
 ةمامأ يبأ نَع ىربكلا نئشلا يف ىئَقَهنَبلاَو ١٥٦١(( :مقر )٧١/١ سابع نا نع هدئتشش

 ٣ :مقر )٢٨/١ هنتش يف ئيطقزاذلا ١١٦٠(( :مقر )٢٦٠/١

 و ۔ مب م۔



 )١٥( ةَراَهطلا يِف باب 77 ِ ٥٥

  

 تفَلَتخا دقو .ا»وياَطق قلطم ءام مشا هيلع ىرَج امو .بلغألا ىَلَع كيذ

 ذق لاَح يف راص اذإ ءاممْلاَو - ""كلذ ركذن ملو ۔ ءاملا فاضأ يف شانلا

 نم هب اولاق امب ةَتَراَهَط بجوُي مكح "هيف تدخأ اذَق ءةَساَجَتلاب هئَلَع مكحم

 لؤألا همكح ىتإ غجزَيَو .ةساجنلا مكح ليزي ام ؤ ليس ؤ رتبلا حزت

 .'_١رهَط خآ ءام نويعلا نم ءاَجَو غرفو لك ء حزن و ٥( 'َناَك اذو .'٠ارهاَط

 .هزاط َوَهَق ة :علا ةي ةيقب يف )١(
 عناوم بسخبقؤ .ةقُحَصُم اهنأ حضاوو «َكلَد زكذت مَلو» ثالثلا خلا يف ىف ةرابعلا هذه )٢(

 ان ةغيصب فالخلاو ليصفتلا عضامل ةكرت وُكْذَي ام اريثك فلؤملا نِإَف باتكلا يف ةريِثَك

 يف ليق ذقو» ،«كيلَد عيمج نم هيف اوُمَلتْخا ام اتكرَتَو» تالتيخالا انكرَتَو» :خ نيِلعاَقْلا
 .باوصلا يه لصألا ةرابع نإف يللو .اَدَكَهَو «ُءاَنْكرَتَو فالتخالاب كيذ

 .شاللا خنشتلا نم حيجضئلاو ،ءةنم تدخأ اًدإف» :لضألا يف )٢(
 .ارهاط لؤألا همكح ىتإ جز :يأ ؛ج ثب :ني ةطقاس )٤(
 لضألا يف اَمَو «.. .اليلق َناَك اذَو» :(ج) يف امأو «...اليلق ناك ادإ غامْلاو» ةدايز :د ؤب يف )٥(

 .مكُحْلاَو ي قايسلل ثتسنآ

 ثدائلا خشلا نم م حيجضئلاو هرهاط» :لضألا يف )٦(



()١٦( 
 ةزاهطلا ضقنب اَم ركذ يف تاب

  

  

 ناسنإلا نم جرح ام لك وُه '»[ةالصلاو] ءوضؤلاو ةراهطلا ضقني يذلاو

 أ "امد نم هيف نم جر{ح ام ماعطلا ىرجم نم هفؤَج نم

 ؤأ لؤب ؤأ ءام نم ةبوطر نم جزملا نم جَرَخ ام ُلُكَو ًءوضؤلا ضقني سأزلا
 نم رفاَعز ؤأ ءيق ؤ

 حير ؤأ ةباد ؤأ يذو ؤأ يذم ؤأ ةباتَج ؤأ ةَرذَع ؤأ مد ؤأ طياَغ ؤأ "ضيح

 .ثالئلا خسنلا نم نامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )١(

 كلذكو ءوضؤلا ضقني ال مهدنع هئال مذلا نم ءوضؤلا ةداعإ بوجمؤ ةيكلاملا ىري ال )٢(
 اندنع رمألا :كيام لاقف ةنيدملا لهأ بهذم امأؤ» :راكذتشالا يف ربلادبَع نبا لاق ،ثاعؤلا

 نم الإ أضوتي الو بتجَجلا نم ليص مد الو حيق الو يق الو رفاغ نم أضوتي ال ةنأ
 كيَذَكَو .هباحضأ ةَعامَج هيلعو هيطوم يف هلوق اذه مؤت ؤ رئ ؤأ ركَد نم جزي ثدح
 جراخلا نم تاداتغُمْلا يف الإ تنع ءوضؤ الو ؤهيف ةوضؤ ال ربدلا نم جزخي هنن مذلا

 نم ُداَعْئَو هرَغ الَو تقو يف مذلا رييت نم ةالصلا داعت ال :كلام لاقو ....نيَجَرْخَمْلا نم

 يف وُهَو اريت امَد هبؤَئ يف ىأر نَمَو :كيام لاق .نَمْلاَو يذملا طئاغلاو ولؤبلا ريسيت

 يف ماد ام داعأ هغارَق َدغَب هآر نإَق ةالصلا فيأتشتو ةغَزْنَي ريِثَكْلا مذلا يفو ىض ۔ ةالصلا

 ناك ام ديجي تيجلا لكأت يجلا ريطلا زخو ينملاو يذمْلاَو غيجؤلاو نؤبلا كياذكو .تقولا

 ةالصلا دَمَعَت نمو ؤذيُي من تفونا دغب الي ةساججئلاب مَلْعَي مل نمو ؤىلص نم تفؤلا يف
 )٢٣٠/١} ٢٣٥(. زاكذيشالا «ادبأ داعأ ةساَجئلاب

 .ثالثلا خشلا نم نامكلاو ۔لضألا ني ةطقاس )٣(



 >< م ةراهطلا ضَقثَت امم ركذ يِف باب )١٦( <2۔¡۔ ة .. . . و 1

  

 نم ندبلا نم جَرَح اه لكو ءوضؤلا ضقني كي نف تؤص وأ فرقلا ةياب
 هريغ ؤأ ناتنإلا نم ةساجنلا نم ندبلا يف عقو امو ءوضؤلا ضُْمنَ مذلا

 اهئام ا عحفأب 17 ةَرْذَعْلاَو جوزلا رفف نم نم هب ملكت ًاَكَت اَم ُلُكَو ءةوضؤلا ضقن ح ه

 ِ س

 ْمَهَفَذَق ؤ أ م ْمهَباَتغا 5 نيملسملا متش متش م ُلَكَو ،ةغوضؤ ضقتنا ادحأ هب َمَتَشَو ۔م . & ۔ے

 ؤأ حتست ال ره َنَعَل ؤأ ُيحَتشَ ال ْنَم حق أ 0 انمؤُم َنَعَل ا تَذَك ؤ

 ةبيغ ةءوضؤ ضقني الو .ةغوضؤ ضقتنا روجفلا نم ءيش ؤ أ روب َمَلَكَت

 ادمعتم ءاسنلا نادأ رَظَن نمو ،ةءوضؤ ضقتنا نذإ ريَعب سانلا لزانم َلَخَد

 نق ةمألا امأو ءةُوضؤ ضقتنا جورفلا مراَحَمْلا ظ نرمو ةغوضؤ ضقتنا

 ءاسنلا نابأ َرَظَن رم َكيلَذَكَو .زقلا الإ عوضؤلا ضقني ال اهندب ىلإ َرَظَنلا

 نمو ،ججزَقْلا رظني ىتح ةغءوضؤ ضقني ال لاجرلا نطِلاَحيَو نجَْرَبَتَي يتاللا
 ضقتنا اهجرف َرَظَن نَمَق ةيراجلا امأو ءةغُوضؤ ضقني ال يبصلا جر ىلإ َرَظَن

 هريغ جزق ؤأ ةججزَق سم نأك ةوضؤلا ضقني اهلك جوفلا شمو 5،ةغوضؤ
 ةَساَجَت سم نَمَو هةءوضؤ كلذ ضقنت مر ر الف باَوَذلا نم الإ . هغوضؤ ضقتنا وه)٢(

 .ةَنْيَمْلا الإ ةةوضؤ هيلع ضقني مل ةسباي

 2 ذه ّ « ّ ٠ِ ك 7 ٠ ٠ ّ ٤ .. ٠ .إ ۔ ٠٥َ ۔

 اوفلتخاو . '"كاًّنّتَم الو اًيَح ش;ُخنَي ال َنمؤثلا َنأ» :ثيدحلا ىف َءاَج دقو

 )١( ۔ برقعلا اسيل رَظن) ءارجلا ىمستو "تالَضق نم ناتنإل نم لزي ام ئه )٦١٤/١(.

 ةعَبزألا بهاذملا دنع روهشملا وه امك ةيكلاملا دنع عوضؤلا ضمت ال ةنوتغملا ضئاقنلاو

 .ج نم طقاس «غءوضؤ ...ىلإ ...شم نأك» :هلؤق نم )٢(

 قرَع باب :لشُعْلا باتك «انيَم الَو ايَح سجني ال ُملشمملا» ل ظفلب ىراخبلا :" ثيدحلا )٣(

 باتك «شسُجنَي ال ملْسُمْلا» ملشش دنعو ء(٩٧٢ :مقر )١٠٩/١ شُجنَت ال ملسملا نأو بئجْلا

 يفوملا ل ظفَل امأ ٣٧١( :مقر )٢٨٢/١ شججني ال ملشملا نأ ىلع ليلذلا باب ضيحلا

 = ريغ نم طقف «شُجْنَي ال نمؤممْلا» ظفلب ,الإ ١ حاحصلا ,ئشلا بئك نم ثثحب اميف هذجأ ملق



  

 الإ هّسَم نم غءوضؤلا ضقني ال نأ علإ ثَحأو ،نلولا تيملا ٌسَم ىف

 و ‘ءوضؤْلا ضقني ال "عدفضلا '[ديكلاؤ] كمسلا مَدَو .ىذأ ةني

 تَدماَم اَم ام الَو هيف تق -. قو ام , مجنب شج;{ُخني الو اهم ؤ نم وضؤ ضقنت 4 الف اهل مد ََد

 ةهقزذ ُلُمَقْلاَو ،لؤق " رفظلا اك ريصي ىنَح ضوغبلا دي سأب الَو ىيف

 ُهفزَدَو هدسفأ ءاَمْلا وأ ماعطلا يف َتاَم ناق شسجت هُمَدَو ةَسجت 7 .شسجت

 تاق نإو ،يبايملا يف هب سأب الو افاسنإلا ةئم ادإ عوضؤلا ضقني سجن

 اهعِضؤَم لسغ ةبطر يهو اهيف تام نإو ،اهنم جرخأ اهيف

 نم حفاس مد لكو ءوضؤلا ضقن ور ب )مّلَحْلاَو و '٨}نادوَقْلاَو و "!جمضلا مَدَو

 رم ةَحَبْذَمْلاو قورشلاو جاةؤألا ) مَدَو اكممَلا الإ وضؤلا ضقنت ىح لك

 اذإ ضقن مر ر ال دبكلا مخنللا ) ةصاحفو ةتَم نَمِل ءوضلا ضقن در ر ةَحييذلا

 مقر )٣٨٤/٥، دَمخأَو ١٨٢٦(« مقر )١٥٩/١. ةبيش يبأ ننا هجرخأ ءانيم الو ايحم -=

 )٥/١ 0١٤ يئاسنلاو ((٢؟٠٣ مقر )٥٥٩/١ دؤاد وأو ٣٧٢( مقر )٢٨٢/١ ملشمَو ٣٢ ٢(

 هجرخأ ( ١٦٩ مقر )٢٠٤/٤. نابح ش نباو ٥٣٥(. مقز )١٧٨/١©٥ هججاَم . نباو ‘( ٢٦٧ مقز

 ٢٨٩٦(. مقر )٣٠٠/٧ ايلا :اضيأ

 .طقف ج ةَخشْتلا يف ةدايز هذه )١(

 .«ُغَدْفْضلا» :ثالئلا خسنلا ي دري مل )٢(

 )٣( :بَرَعْلا ناَسل) جمض غمَجْلاَو عَسْلَت ةَحيازلا هنتْنُم ةبنؤذ :ةَجْمْضلا ٣١٥/٦(.

 )٤( :برعلا ناَسل) لبإلا ضقت ةينو :وهو دزيقلا ذاو نادلا ٣٤٨/٢(.

 يف عَقَت ةدو ةَملَحْلا :ليقو ،لقشألا اهدلو ىلغألا ةاشلا دلج نيب نوكت ةَدوُد :ةمَلَحْلا )٥(

 ١٤٧/١٢(. :برعلا ناَسي) مَلَح هلك كلد نم غمَجْلاو 5ةلئأتف دلجلا
 ةوضفَمْلا نأل اطخ وهو ءةشاخَو» ثدَرَوَق ثالثلا خشتشللا يف امأ .رخألا يف اذَكَه )٦(

 .عطن , بات نم ُهنَع صحق ذَقَو .ئشلا نَع ثحبلا : :ٌصخَقْلاَو ذيأثلا سيل ءانمتسالا

 رخألا يف ىف ٌةَدوَجْؤَمْلا املا وه فْلَوُمْلا ه هديري يذلا ىّئغَمْلاَو . .ىغب صحفا صختو

 .ييح مذلا ةسمالم ني دب ال هديب ناسنإلا اهصخفت امدن ةحبذملا لشغ دغب قوزلا
 .(٧١٥ص) حاحصلا راتخم .ملعأ ةللاو



 ةراهظلا ضقني ام رك يف باب )١١(

  

 عيمج نم هب سأب ال ديص وه يذلا يِشخولا ريطلا "قزَدَو 0"حبذملا لسع
 رطلا نم بياَخَمْلا تاد رم همحل لقأ نَع هنلا اج ذَق رط ُلَكَو َكِلَذ

 ضُنَي سجن اهُحزَطَو عابشلا لك زؤؤشَ ،ءوضؤلا ضقني سحت "اهحرط
 لثم نيهلا مامحلاو ورؤشب سأب الو سسجت جاجذلا حزطو ءوضؤلا

 .يعاقألاو شجت '»لذدجألا زط .شسجت ةخزَطَو هرؤشب سأب ال "مقَحلا

 رأقلا زؤشؤ شت هزؤش 5ةحزَط شسجت مزاحلاو ،تايَحْلاَو يحامألاو
 نؤت امَأَو 5اهرغَبَو ماعنألا رؤشي شسأت الَو ءرؤئشلا رؤشي سأب الو ڵشسجت

 6ا“سشرمكلا نم صْلَحَت امَو ،شسجت ثزق نم 'أاهِشرَك يف امو شسِجَتف ة ماعنألا
 اَمَو يهاط لامجلا ""حخلسو ،هب سأب الَو رهاط يق اياوَحْلاو ءاعمألا ىإ

 .هُةَحبْذَمْلا تلسغ ..» :ثالتلا خشلا يف )١(

 َقَرَذَو هجلسب قَذَح :َقَرْذأو اَقزَذ قرذيو قذي زئاطلا َقَرَذَو ،هؤزخ :راطلا قزَذ (قزَذ) )٢(

 )١٠٨/١٠((. بَرَعْلا ناَسِل) .بلغتلاو عبسلا يف راَعَتْسُي ذَقَو

 .لك :ب )٣(
 .ةَفزَد :يبعي )٤(

 .عابسلا رؤُسَو :ب يف )٥(

 .خيائلا ني ٌماَحْفِإ وهو 5«زوممهَم ؤنَع بلبلا زؤشو .زوممهَم باولا زؤشس» :ب : يف (٦)
 ؤُم ناميِقَحْلاَو ةينامي ةعل ماَمَحْلا وه ليِقَو ماَمَحْلا هب هبشي ريطلا [ نم بزَض :ْمقَحْلا )٧(

 )١٤٠/١٢((. برعلا ناَسل) نيَغذْصلا يلي امم نتَْعْلا

 ةدشلا وه يذلا لذججلا نم لضأ هةبلاغ ةفص زقضلا :لدجَألاو لادجألا :د يذجَلا :ب )٨(

 ١٠٣/١١(. بَرَعْلا ناَسل)
 «ج» ةَّحسْتلا ىلع اه انذمَتغاو ،هزائُحلا» :د يفو “هائُحلا» :ب يفو «زابُحْلا» .لضألا يف )٩(

 ٣٤٧/٥(. بزعلا ناسل) صرب ماس اهل ناَقُي يتلا يهو ؤُهَعَزَوْلا :ائُخْلاَو

 .«اهشوزك» :د )١٠(

 .(ماعنَلا نم) دايز :ثالئلا خسُلا يف )١١(

 )١٢ ( خلس » :د «.

  



 يويسبلا رصتخم

  

 نم تاوذلا ماعنألا يف عَقَو امَو اسجن لتلا ىقال امم اَهباَنْذَأب ')ةّنَبَرَض و ۔ _ ۔.

 ؤ اَهيونُج يف ؤأ اهروهظ ىّلَع ؤ اهاف يف امهِرْيَغ ¡ نم ؤأ اهئم تاساجنلا

 اذإ ِءاَهَقُمْلا ضغت دنع ةَساَجَن نم َناَك ام اًئئاَك اهرب د ؤأ اهل يف ؤأ اهعورُض

 رادقم تباغ ؤ ثتبمهذا"ؤ 7 بارشلا يف هب ثتْغَوَمَت ؤ بهذ" َو سي

 ةراَهَطلا مكح , هْئَلَع َعَقَو ذَقَف ءةَساَجَنلا يف كلذ وتأ ر ; '}ملَو ؛تَرشَتَو كات ام

 ةرهاط اَنَدْنِع ماعنألاو باَوذلا قارعأ .ةنّسَم ام الَو ‘ثباصأ ام شخن سجني الو

 .'٧![روتَسلا الإ ة ةسجن اهنُك] عابشلا ؤ او شأ 'ااهراوس هأ لذو ااهلك

 ةبوطزي اناسنإ اوشَم نإو] اةوشججَت ةبوطر نم هوشم ام ةمذلا لهأو

 لصت الو كرشلا نم م ْمُهَفَحْلَي ُهَمَحلَت ام مكحل ةسجت . مُهْباَيِثَو و و مهتين . آَو ٨ ع وُسجن ه ر

 ِءاَمْلاب َ اتف س ر نا دعب را ےطض الا مم الإ إ "هجهتينآب ين عقني الو مهب هباَيِثب

 ىتح ؤههاطلا املا اَهيِف ليج ت تسَجَتَت اذإ ءاَمْلا فشنت ىتلا ةينآلاو .'ارُهطَيَو

 .ترهط ذقَو لَسْغْيَو ىفكي مت سجنلا ِءاَمْلا لجخاَدَم املا لذي

 .«تترَض» :د )١(

 .وأ :ج (٢)

 .ؤأ :ب )٣(

 .الو :ب )٤(

 .تباصأ ام سجن الَو :ج ‘َباضأآ ام شُجنَي الو :ب )٥(
 .ةسجن عابشلا راوسأ نأل اطخ وُهَو ؛«عاتشلا راشأو اهراوسأؤ» .لألا ي يف )٦(

 .ثالئلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٧(

 .ثالتلا خسنلا نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٨(

 ۔«مُهباَيث» :د )٩(

 .ثالئلا خسئلا نم حيجضتلاو 6هَرهْطي زأ» :لضألا يف(٠١)



(١٧( 
 ةباَنَجْلا نم لشختا ركذ يف تاب

  

    

  

 ةلهج نمل َرذُغ الو .َلَجَو زَع ء هللا باتك يف ضرق ةَباََجْلا © نم نئئلاو

 ةثرَضَحَو ةَباتَج هتباصأ ْنإَق ةالصلا 'ةرضحَتَو ةبانَجْلا ةبيصُت نأ دغب دعب نم

 لاق َراقَكلاَو نَدَبْلاَو ةبوتلا هيَلَعَو كلذب زغ :. لسغ ريعب ىّلَصَق ةالصلا

 .املاب اولتاق ائغَم ٦[ .ةدئاملا) أوَُُهلَعأَق اَبْسَج اًبشُج مُتنكنإَو» :ىَلاَعَت هلل

 مُت ةساجنلا عضؤم لسغ مت هيدي َلَسَقَق اد لشلا بْتجْلا دارأ اوق

 '"‘ةقئعَو ةقلَحَو ههججَوَو ،اڵلامِشَو ائيِمَي - لسغ مث ةالّصلا عوضؤ أضوت

 َكِلَد يلي امو ىرشلا ُهَدَي مت ،هنَدَب نم كلد يلي امو ىتفيلا هيدي ليي مث
 يف غِلايَو "![ىرشيلا مت ىتميلا] هيلجر ليغيَو ءهرذصَ هرهظ ،هندب نم
 لْسُغَو .لسلا همُعَي دَسَجْلا ينغي ةبانج ةرعش لك تخت :ليق هنف لشلا
 .لسعلا ليمجب زمؤئ ضياَحْا نأ الإ .مكحلا ىف ءاوس ضيحلاو ةَباَتَجْل

 .هرْضْخَت» :ج ؤب )١(
 .كالامش ائيِمَي لىيْغَي مُت» ةدايز :د يف )٢(
 .ج ب نم لامكلاو ،د نيو .لضألا َنِم ةطقاس )٣(

 .لسغلا لمحب رمؤُئ ضئاحلا نأ الإ» :ثالثلا خسنلا يف تدرو ةرابعلا هذه )٤(



 ي ويسبلا رصتفم ٦٢

  

 ءاعولا نم املا ناَعَراَنَتَي حاو انإ نم ةئأرفاو لججَولا لسيَتْغعَي نأ سأب الو

 نێَعاَصب ةي هللا لوشرَو آ أ تلستغا :ثتَلاَق اهنأ انو ةشئاع نع يوز ذم

 ۔'"×يل قبأ» "هبحاصل لوقت انم دجاو لك بجاو اا نم ءام نم وفضنَو

 ريَخ الَو يفاك ليِلَقْلا اضيأ ءوضؤللَو .لششئلي ليِلَقْلا ءاملا ئزججُي اذه ىّلَعَق

 بط ني ةاشم امو بئُجْلاَو ضئاحلا رؤشب سسأت الَو كلد يف فرَسلا يف
 جني زيل امهنأل ؛بارشلاو ءوضؤْيل ءاملا نم امهرؤشي سأب الو "سباي ؤ
 الو هاط ندبلا ؤئاسَو .ضيحلاو ةباَتَجْلا نم 'ةساَجنلا غيفؤمم الإ امهنم

 ةأزملا ءام لضقب أضوتي ال :مهلوق امأو "سياو ي بطر نم ءاشت امي سأب

 ءام َكيلَدَو لضقْلا وه َكلَذَق .ندبلا ىقال امم اهنوضو لضق ني رَطَق ام كيذَق
 اق ءوضؤلِل ةلمحي مل ءاعولا يف يذلا املا امأو هب أضوت الف .لمعت نش

 .'١رهاط اَمهُفَرَعَو .رهاط امُهَقيِرَو ،‘رهاط ضيێاَحْلاَو بئججْلا ُبوَتَو ؤب سأب
 جزمقْلا يف ف ضيئاَحْلا عامج نق .جزلا برقي مل ام ،ضياَحْلا ةَمَواَتُمي س أب الَو

 .«هبحاصل» نود نم :ب يف )١(
 طَسؤألا مجغُملا يف ىىنارَبطلاَو ٢٣٤٥٨( :مقز٠٥/٤١١)۔اتؤؤ ةناع ننم اذَمخأ اور )٢(

 ظفلب ملششو ٌيِراَخْبْلا دنع َرَوَو ٤٩٢(، :مقر )٢٩٧/١ ريغصلاو ء(٩٥٦٣ :مقر )٧٧/٤

 باب «هيف انيديأ فِلَتْخَت دجاو انا نم هي يبنلاو انأ ليتغأ ثنك» يراخب دنع هق .َرَخآ
 ةباتَجْلا زغ ردق هدي ىلع نكي م ادإ اهليفي نأ لبق انلا يف هني بئُجْلا لذي له

 نم ةلي هللا لوسر انأ لستغأ ثنك» ريل ش دنعو ثىرخأ ظافلا لو .م ٢٥٣) :مقر )٤٣٦/١
 لججزلا لشسُغَو ةباتَجلا لسغ يف «ءاملا نم بحَتشمْلا رذقلا باب» نابئججم نحنو دجاو ِءانِ

 ٤٨٢(. :مقر )٢٠١/٢ رخآلا لضفب امهدَحَا لسُغَو ةدحاو ٍةَلاَح يف ردجا ءانإ يف ةأرمْلاَو

 ةنال .ثاننلا ختلا نم تبثملا ٧ءةباتَجْلا عضؤم الإ نيتجتب اتيل امهنال لضأ يف )٣(

 .ضيحلا ةب ةَباَنَجْلِل معأ

 ب :ني ةطقاس «سيبايو بطر ني ...ىلإ ...امهرؤشب سأب الود :هلؤق نم )٤(
 .قايسلا ىرجم يرجي ةنأل ثالَتلا عا ن نم ثبثملاو «زهاط نأب ال» :لضألا يف )٥(

 .ب :نم ةطقاس «اَمُهُفَرَعَو امهْقيرَو»ه (`)



 )١٧( رك د يِف بات ١ نم لشت ١ ةباتَجن : ٍ ٦٢

  

 ءوضؤلا لبق لسلاب ادبو اهت لَخَد نمو 6_مرَحُم مارَح ضيحلا ولاح يف
 اذإ ؛هأرجأ ةمقف ةبرضف جؤم ؤأ ةكرح هل ارهن لَخَد نمو كأزجَأَو هب سأب الق

 اذو أرجأ ُهَقْظَتُث ىتح لمل و ثيغ يف فَقَو نَمَو َلَسَْغْلا كللذ يف ُهعَيِن َناَك

 هب َناَك نَمَو .ائاَلَئ هب زوشأمْلاَو ةدحاو ةو ُهأَرْجَأ هلك بئنججْلا َنَدَب املا َمَع

 ىرجأ هَلَصَو اذإ ىتح لَسَغ هئَلَع داَدْزَي نأ هلسغ نإ فاَحَو ؤابجَج ؤأ ةَحارج

 َلَسَغ &‘"“يلع مث ىلصو هتبانَجب ملع جلو انج َناَك مرَمَو ءاوس هَلؤَح ءاَمْلا

 .لشُغ رعب ىلص ام َلَدَيأ ث

.
7
 

 ثرضتفا ام انتبثأ تيلو ؤَريَع ال زارّئلا ديفت ةَداَيز يهو ««ضيتَحْلا لاح ةدايز :لضا يف )١(

 .ثاقئلا سلا هلع
 )٢( .لشُمْلاب أدب وأ لسعلا هب ىوَنَو ةل ارهَن لَخَد نمو » :ج يف ..».

 .«ةالْصلا َدْغَب» ٌةَداَيز :ج يف )٣(



 بابب
٠ ٠ 

  

  

  

 )١)۔ ّ َ آ ۔۔ ؟ ؟ ّ ه ّ ۔۔ے د . .. . 22 ِ

 ةالصلاو ةراَهطلل ءاملا مدع دنع 3 ىلاعت هنلا باتك يف ّضزف ميتلا

 .س < 2 .< م ع ؟ ي ح وه . ه 71 1١ ۔۔ ذ, -{ 2 ۔۔¡ے۔؟

 ىلَع وأ حصت متنكنإو اورَهطاَق ابنج ًمَتنكنَو » :ىلاعت هنلا لاق ،ِةَباَنَجْلاَو
 م ھ < ۔۔۔ رسرس ٥8 و < .۔ے ۔ر'س۔ ه ورف ۔۔۔. ,< ہسرءه إ س ِ وه۔< ؟

 ء
 ح

 7 .۔, وعم ھ ,س .|, ه ء٤ر. .رو ره صس س ,ي ,۔ ,رع س

 1  ٥ ؟ ّ و ت َ 22 َِ - ٠ _ ٠ِ ٠ ٠ ۔ و 1

 ىل ! ذدضصقل اَو ذدَمَعَتلا وه : ُمتتتل اَو ٧٥ىيص نم 1 « جرح نم َ

 وه :بيطلاو "بارلا نم ضزألا هعجو ىلع دعص ام وه :ديصلاو ضرلا
 % ّ 77 رز مس 4 ة ,. - ., ؟

 ضزألا هيديب برضف « مكيديأر مكهوجو أوحَسَماَم» ،زهاطلا لالحلا
 ّ و د ّ : . ؟ ِ ع ۔ ۔ , . ۔٩٨٠ ۔١۔ ۔ ه ۔ك و ه ي۔ 4

 ىلإ امهدرَي مب هجول ١ عيمج هدح او هرم 7 امهب حتفيف ري من

 ّ ؟ ِ 2 ِ . ّ 2ِ < 2 . 7 : ٠

 الو نطب امَو رَهظ ام .نيغشزلا ىلإ هيفك 7 حسمف ىرخا ةبرض بارتلا

 ۔«ةالصلاو» :ج يف سيل )١(

 اوئىيعاَف ةوصلا لإ شنَم ادإ أوممماء كيزا اهْنآَي» :ةلماك اهصنو .ةدئاملا ةروش نم ةيآلا )٢(
 س

. 
 روو .ه مم ه. .و ۔ه.؟۔ ,غ ٠ .م _.,۔۔؟مث 4 .سر ۔؟۔ ِثسم مر

 اًبثُج متنكنيَو نيبعكلا لإ مككتمرأو مكي .ور أوخسمآَو قفاَرَملا لإ مكيريأَو مكمموجو
 ه ے .<ج ج“ رسب .۔ ص < س م2 س ُ ّ وه۔< 1 ے م ۔س .؟ ه 4 م ه ِ و ے 2ِ

 ام اوذجت ملف ءاسنلا ُمعَسَمَل ؤأ طياقلا َنِم مكنم دحأ ءاج ؤا رفس لع ؤا حصت متنك نإو اورّهطاف
 ني مكتتع لجل قأ ديري ام هني مكيديآو مكهوجو اوخسمآف ابي اًديمَص اوُمَمَيَف م ِّ 3 . "؟۔ . . .2 ,ع رس هه ے۔۔<
 هس .۔ ى ے<ر۔ هس سر رم۔ .. ے ۔ِذ ۔ _< و مم 2 7

 .« زروكنت مكحتم مكنع ةتَمش ميلو مكَرَهَطل ديرن نكتلو جرح

 .نيديلا ىلإ ةراشإ «امهب» :ثالثلا خسنلا يف امأ ،ةبرضلا ىلإ ةراشإ لضألا يف اذكه )٣(



 هِماكخأَو متل ا يِ بات )١٨(
| 

7 

٥
 

  

 امهب ىون ادإ ةالصلاو ةبانَجلا نع ةئزجُي دحاو ميتو ‘َكيلَد ىلع ديز
 ادإَق .ةل لضفأ تيد ناك ،امميَت لشي امُعَيَت 'ءوضؤنيل ممت نإو ،'تيد

 َبَلطَو ةالصلا ترضح ادإ ةنإَق .هرق يف ءام دجي ال ثيح لجولا جرخ

 لدب الف ىلص نأ دغب ءاملا دَجَو ؤَلَو أرجأ َمَمَيَت ءام ذجي ل ْنِإَق اممْلا

 .َمِلَع م ئلطَت ملو ؤةنم ابيرق ؤأ هلخر يف املا ناك نو ،ةالَصلا يف هِنَلَع

 .ءاملاب ةالصلا َداَعَا

: 

٠ 

 ناك اذإ ةنم اّضوَتَي نأ هيلع سيلف ،هيارششو هماعط ءام ةعم َناَك نإو

 ا ةلضف هيف نا َمْلْغَ نا الإ ٤) ؛َضََت و اذإ ز هبارشق هِماَعَط رع ناصقنلا فاخي

 َناَك اذإ كلذو ،نيتالَصلا عيمجل هز زجي داولا ْمُمَيَتلاَو .هنع ىتْغَتشا دق

 نإو ،ةممُميَت ضقتنا يلص نأ لبق َمَمَيَت ى زو ءام ىأر نق ااعيمج امهيَلَصُي

 َ ناك نمو ييلع لدب الف ايش ذَي ملو ةبلط ذو نأ َدْعَب هآر َناَك

 '}ثئطي بَهْذَي الو 6ممميَت ءام هبزقب الَو ءام ه[عَم سيلو ،هرَقَس يف ازواجتم

 ,لإ بهذ , ""[هياحضأ نع] هفوغي ال ام رذقب ةنم ابيرق املا َناَك نو ،َءاَمْلا
 باحذلا يف هباحضأ ىلَع ئش ؤأ اهقيرط نع ةئوعِي ام رذقب اديم ا ذ

 رفش يف ةنم برلاب نكي ملو املا دجي مل نم لكو .ىلص معت
 ةميقم ينغ .ةيونم ٌةلِع هب ثتَراَك . نم ُلَكَو کيعَصلا هت زجي زج هت هنف .هريغ 7

7 

٩
 1
 

.
 

[
 

 زا

 .«امهَل تيذ» :ج ‘ب يف )١()

 .«ةالّصلل» :ج يف (٢)

 هلجر :ج ثب يف )٣٢(
 .أضوت مَل» ةدايز :ج ؤ©ب يف )٤(

 .«ىلتصو» ةدايز :ج يف )٥(

 .ج :نم ةطقاس «ةبلطَي» )٦(

 .ب نم ثبنملاو ،ءةئاحضأ هئوُمَي ال ام» :ج يفو سلضألا نم ةطقاس هباحصأ نع» )٧(

  



٦٦ 

  

 فاَحي ّضَرَم ؤ ،ةيذؤش ةحارج
 زا رفاس ضيرم : حبجص لكو :7 هيَلَع تفاخ ا لييَتْفَي الو 6مَعَيَت

 ةدوؤُب نم كالهلا عييضت ىّلَع تاَخَو ةالصلا ةئرَضحَو ةباتَج ةباصأ ميش

 زطاّخُي الو بارتلاب ممتي هنإَق ،يفَلتلا ىإ هب يذؤت ةئيصُئ ةلع ؤأ ءاملا

 .كالهلا ىلإ هسفنب

 اولس اموق ؤأ َتاَمَق ءاملاب ههَل ارزودجَم اولع اموق نأ يوز ذو
 - 2ِ 77 - 7 ھ ء ِ < 9 ےس. ٠٧ . و ١2 ه

 نلا مهلتق هولَتَق» :َلاَق ن زنيك يبنل ا نع يورف ‘تامف زكف حزج هب ناك الجر

٤ 4 
 هباصأ هن أ صاقلا نب ورُمَع َع يوز اَم َكلَذَكَو 0"«مت 4 ١ ةئزجت .ئ َناَك اَمَنإ 1 ٠

 ىلإ مدق املف .ىلصف مقيتق ءاهيلَع اريمأ ناكو هي يليل ةوزغ يف ةباتَجل
 كل نأ نم ا ؟وزقَع اي اي تملع نيأ نم : :لاقف ،ب ةباح اَحضأ اَحضأ هربخأ ابت يبنلا

: 

 .ج "ب نم ثبنمْلاَ ٢«هيَلَع دادزي نأ» :د يفو .لضألا يف )١(

 )٢( ممتي حورجملا بات :ةراهطلا باتك يف هط رباج نَع نتشلا يف دؤاد وبأ ةاور )١٣٢/١

 :مقز ٣٣٦(، هسأر يف هّجَشَف رَجَح ائم الُجَر باصأف رقَس يف اتجَرَخ :لاق رباج نَع» ةّصَنَو

 ةصخز كل دجت ام :اولاقف مميتلا يف ةصخر يل نودجت لمه :لاقف ةباحضأ لأ لتخا مث
 هولَتَق» :لاق كلب زبخأ ة ىبنلا ىلع اتهدَق امَلَف تامف لستغاف ءاملا ىّلَع زدقَت تنأو

 مَعَيَتَي نأ هيفكي َناَك اَمَئِإ ناولا علا ءاقش امَنِإَق اوُمَلَْت مل 5 اولأس الأ نلا مهلتق

 هبيصت حورجملا بات :ةاهطلا باتك يف نهل سابع ننا نع هجام نا هاورو .؛رِصغَتَو
 لستغا نإ هيفت ىلع فاخف ةباَنَجْلا )١٨٩/١ :مقر ٥٧٢(( نم بيرق فلؤملا هَدَرؤَأ امَو

 روجم مهترضَحب تاق مؤَق نع ينَمَلبَو» :لاق هط ديز ن ياج نع الشزشم عييزلا ظفل

 هولَتَق» :ةلي ىبنلا لاقف تامف يردجلا هيلع رفك ىرت امك لشئْاب ريأ هنإ ةق يبئلل ليقت
 لشُغ نع رجزلا باب ةراهطلا ثاَتِك عيبلا ُدَنسُم مُعيَناب ورَمَأ ؤ مهنَلَع اذ ادام هنلا مهت

 ضيرقلا )٧٧/١ :مقر ١٧٤(. قارولا ذبَع اًضْيَأ ءاورَو ) 0٢٢٣/١مقر ٦٧( دمخأو

 )٢٣٠/١ . مقز ٣٠٥٧(. ئيازبطلاو ) 0١٩٤/١١مقر ١١٤٧٢(« مقر ۔١/٥٨٢) مياَحْلاَو

 ٦٠(. ريرقلا خ خيرائلا يف يراخبلا :اًضنأ هجرخأو )٢٨٨/٨(، يمراذلاو )٢١٠/١\، مقر

 ٢٥٢( مقر ۔١/٧٢٢) ئتهْنبْلاَو ١٠١٥( ىنطَراَدلاَو )١٩٠/١(.



  

 )١٨( هماتخ مميتلا يِف باب ٦٧

 هوو و ءح۔ے . ح

 اولتقن و ,» :هباتك يف لوقي ر ىَلاَعَت ةلل هللا ُتذجَق كهللا لوشَر اي :لاق ؟كلذ

 كلَد ركني ْمَلَو ةلت ىبنلا مسب ٢٩[ :ءاسنلا] "« امميحَر هكي َناَك هللأ َتِإ ًمكَسشنآ

 ىَلَع تفاخ ا .ةيونم هيذؤُت ةحارج ؤ ةأِع هب تَداَك َم لك َكِلَذَكَو .'"هئَلَع

 هعضؤَم ييف نوكي نأ الإ فاك هل أ ْمُميتلاَق دربلاو ءاَمْلا ةدش نم كالهلا هس

 مَل نإ ،انوُحْسَم ءاملاب لييغَيَو ‘َكلَد ىسعف ام هل حتي نأ ىّلَع ؤدقَيَو

 هل ْمُعَيَتلاَق كلد مركي

 ىنالَئِل ءاملا عنتمي نأ الإ .ىرتشا ىرش الإ ءام ذجي مَلَو بجأ نَمَو

 الُجَر نأ يوز ذقو حاو ضئاحلاو بجل مُعيَتلاَو ديصلاب م ميتي هنإف

 ءاملا نع بين ان :َلاَقَ .يئاطلا متاح متاح ثرب ىدَع وُهَو ةلي هللا لوشَر لأس

 ذَقَو ،‘"؛َنيِنيس ىلإ َلَو ءاَمْلا دجت م اَم فاك ُديِمَصلا» :َلاَقَق َنوُلهَْلا اًنَعَم اًتَعَمَو
 رشع ىلإ ؤلَو رفاك بيطلا ديمَصلا» :هريغل ؤأ هللي رَد يبأل اق ةلي هنأ يوز م

 ةلإ لطتبناي مكتيب مكتمآ اودكأت ال اوثماة ترزآ اهتاي » :ةلماك يهو ءاسنلا ةروس )١(

 .« اًميِحَر مكب َناَك , إ ة اَونْقَن الو كنت ىارت نَع ةرت توكت

 رجزلا بات :ةراهطلا باتي تلخ سابع نبا نع هدّنسُم يف ربيبَح نب غييزلا هاور ظفللا اذهب )٢(
 نب ةَماَمأ ييأ نَع هِفَئَصُم يف قازؤلا دْبَع ةاوَرَو ١٧٢( :مقر )٧٦/١ ضيرملا لشغ ْنَع

 ةيآلا ص هيف ركذي نأ نود بيرق ظفلب صاقلا نب ورمع نب هللادبعو وفْيَتُح نب لهت

 ٨٧٨(. :مقر )٢٢٦/١ يدراب ضزأ يف ةبانجلا ةئيصت لجزلا باب :ةراهطلا باتك يف َكيلَذَو

 راملا تامنَصُمْلاَو ديناسملا نَتشلاو حاحصلا بتك يف ه ثيدحلا اَذَهِل ايوار ذأ م (٣)

 :لاق نز ةريَرُه ييأ قيرط نم َيِتَهِتبْلاَو ئناربطلا دنع وخآ ثيدح َدَرَو انو ثثَحَب ثثخحت يلا

 :لاق .شاقنلا ةَباتَجْلاَو ضَِحْلا ايف نوُكَيَو لامرلا يف ُنوُكَن هللا لوشز اي :قيياَرغأ َلاَق

 ٌيَقَهْنَبْلاَو ٦٣٣٦( : :مقر )٢٥٥/٦ ۔ طسوألا رجغلا يف يناربطلا رشأ ه ديمّصلاب مكيلع

 )٣١٠/١ لييَتْغَتَو رهطت ىتح أطو ال ضياحلا باب :ضيحلا باتك ،ىرَبَكْلا نَتشلا يف
 هاور الو .حابصلا ن ىئمملا الإ يرهزلا نع ثيدحلا اذه وزي م :الاق ذقَو ١٣٨١( :مقر

 .ئمِفاشلا ميهاربإ هب دزَقَت صفح الإ ىنملا نَع



 يويسبلا رصتخم

  

 ةَعَم َناَك نو ،َءامْلا دجي مل نم لكل ديجلا ئزجي ام اذه يق ١ "نينس

 ءاملا دجي مت ام ٌزئاَج امهَل بارتلاب ذُعَصتلاَو ،اهنَعَماَجُم هل َراَج ةئآرما

 اهتَعَماَجُم اهجؤَل ئاَجَو تلصو تمَعَيَت اهضيَح نم تَرَهَط اذإ ضئاَحْلاَو

 ىنَح كيلَد يف نورخآ نشو .ءاهقفلا ضغت ذعب لؤَق ىلَع ديصلاب رهطتلا دعب

 ةالصلا ترضح ا ةَقَلَطُمْلاَو "ةاوس ةلك ساقنلاو ضيحلا نم ءاملاب لغت

 تماق ذقَف بارتلاب ثدَّعَصَتَق ،اهتع ءاضقنا دنع ةَضِْيَح رخآ نم ثزرهَط ذَقَو

 نيتالّصلا عمجل مَميَتت ةضاحتشُملاَو .جاوزألل تّلَحَو اهدع تضقناو اَهَقْلَطُم

 هبجوي يذلا رذلا مميتلا ضزق باب .ةراهطلا باتك اهلظ سابع ننا نع غيبزلا ةاور )١(
 ذديمّصلا» ظفلب هض رد يبأ نع نئشلا يف دؤاد وبأ هاورو 5هَل ظفللاو ١٦٨( :مقر )٧٥/١

 ةشميلو ةللا تيلف ءاملا دَجَو اَدإَق نينس رشع املا دجي مل نإو ملشملا غوضؤ بيطلا

 هجرخأو ٢٨١( :مقر )٤٠٦/١ مقيَتَي بنجلا باب :ةراهطلا بات ريَح تيد نرف ،هترَ

 )٢١١/١، يذمرتلاو ٢١٤٠٨( مقز )0١٥٥/٥ دمخأو ٩١٣(. مقر )٢٣٨/١. قازؤلا دْبَع

 ء(١/٧٨١) ئنطقراذلاو ١٣١٣(( مقر ۔٤/٠٤١) نابح نباو خيجص َنَسَح : :لاقو ١٢٤( مقز

 ٩٦١(. مقر )٢١٢/١. يِتَهْنبلاَو .حيجص :لاقو ٦٢٧( مقر ۔١/٤٨٢) غياَحْلاَو

 ويآ يي ه هذيملت يأرو انباحصأ نم عييزلا يأز وُهَو نض ةباحصلا نم دوعسم نبا لوق اذَه )٢(

 ن دممَحم يأر اضيأ هو "ليجؤلا نب بوبحم ينائلا هذيملت هَقَلاَع امن توآ نت لثاؤ
 نم ةمألا ز زوهمجج بهذو ؤَلَعَف ن هيلع امداَسَق ىلإ تبهذ ذَقَو فانلا نم نتَحلا

 الَو» :ىلاعت هلؤَق زهاظ :َنيِمنامْلا ةَجُحَو "مميتلا دعب اهبطو زاوج ىت ةَقلَتْخُمْلا بهاَذممْلا

 امنإ رهطتلاو ارهَطْتلا دغب نايئإلا ةحابإ 7 :رهاظ نإف .ةيآلا «...َدرَهَي يع نهرت

 ال ةبحاص نأ ىلَع دي لوقلا اذَهَو :ئجخامشلازماَع خيشلا لاق .رهطملا رهاطلا املاب نوك

 عامجإلا ةئالدي لاستغالا ماقم مميتلا اتنب امْنِإَو» :يزاؤلا نيذلا خف لاقو .سامتلاب لوقي

 .«ِامْلاب لانبغإلا نع الإ اهئابزُم زوجي ال نأ يضتقي رهاظلاف الإو

 .ٍةَباَتَجْلا م ٍرهَطْتلا ىلع ضيحلا نم َرُهَطئلا اوشاق مهنإ مميتلا دغب اهيطؤل نووَجمْلا امأو

 ولو ملشملا روُهَط مُمَيَتلا» :لاق ؟مَُيَتَيأ .بنجلا نَع ةه هللا وشز ليش :هط رذ وبآ لاق
 :ئملاسلا مامإلا لاق ،كفئصمْلا هدروأ يذلا رَد يبأ ثيدحب اضيأ اوُجَتخاَو «َنيِنيس رشع ىتإ

 )٤٩/٣(. جراقَمْلا .ملعأ ةللاو بولطملا يف صن وهف زبَحلا خض ذإ

ِ 
1 



 هماَكخأَو مميتلا يف باب )١٨(

  

 : زئونا َ عنجلا تدص ني ريتالّصلل مغل َدنِع ة ةضاحَيشالا ; نم تلسغ

 بارتلاب زوجت ر ال مميتلاو .َكِلَذَك ىرخأ ةَوَم ه اًضِأ ثلستغا لدبت نأ تدارأ

 : وي ىبنلا ااو ء[٣٤ :ءاسنلا] « اَبِتَط اًذديعَص» :ىلاَعَتَو ةراجت ةللا َلاَق امَك

 الَو "بارتلا رعب و هطي الَق '"اًروُهَط هنارئو رو ادجشَم ضزألا يل 7
 ۔ 2 ۔-

 .كب الو "ىرخأ ةرم هب َمَميَت ذَق بارت ب الو سجن م بارع ب مميتلا زوجت

 ريغ ئش الو .حلم الو .خبَس الو .حمق الو ججآ الو ضصجَجبَو إداقَربَو

 "بارتلا

 الو ةولومت اَم اومتتت يح ىركش رشنو ةوصحلا اربَرمَت ال اوثماء يا امياتي » :ىناعت هلؤق يف )١(
 لمهملا ن مكنێي حأ هاج وأ رَمَس لع زأ حتهت دكن ا اريقف ىتح ليبس ىراع الي ابشُج
 مْمَع ناك هق إ مكيتأت مُكهوجوي اوخمسمات ابيط اديم اوُمَتَيَتَق آم اوثمجت متم ةتلآ ممت
 .ارمع

 ميتلا بات يميتلا لشفلا بات يراخبلا دنع ةظفَلَف تاياور ةدعب ةَرَو ثيدحلا اَه )٢(

 يف َءاَج ام بات ءاهيتشَو ةراهطلا باتك .هجام نباو ٤٣٢(( :مقر )٢٠٩/١ ديصلاب

 ٩٥٨(. :مقر١/٢١٢) بطلا ديصلاب مُميت لا باب يقهيبلاو ٥٦٥(. :مقر )١٨٨/١ بجشلا

 ٣١٧(. :مقر٦/١٣١) م ءامَحْلاَو ةَرَبَقَمْلا الإ ذجشم اهنك ضزألا نأ ءاج ام باب يدمزنلاو

 دنع ةياورو (ا٦٥٧٧ :مقر )١٦٩/٢ جشَم اهنك ضرألا :لاق نرم باب ةبيش يبأ نت

 ادجشم ضرألا يل ثلمجج» سابع نت هللادبع دتشم ٢٧٤٢(6 :مقر )٣٠١/١ دمخأ م
 باتك ،ئنطُقراذلاو ١٦٧( :مقر )٠١ 4 ىشيئلا با عييزلا دنع دَرَوَو «اروهَطَو

 ضزآلا يل ثيج » ظفلب ئقَهْنَبْلاَو ا(١ :مقر ١٧٥ ص ١ جرفتتلا ثاب ةراهطلا

 )٢١٣/١ بارتلا وُه بيطلا ديمصلا نا ىلع للا ات 5«اروهَط اَهُباَرُئَو انج
 انل اهتبرت تلمُجَو اذج اهنك ضرألا انل تلمُ;جَو» :ظفلب ب رملشش دنعو ٩٦٢(. :مقر

 نع ةياوزلا بوججؤ باب «انجشتَ اَروهَط ةبيط . رغلا يل 7 ةياورو «اروَهَط

 ظفلب ةبيش يبأ ن او ىرخأ ةياور يف يقهيبلا نعو ( ٠٢٢ مف )٣٧١/١ ٣ تاقلا

 َروُهَط بارُتلاَو»

 :نتَبَهْذَم ىلإ بارتلا ريعب ةب ميلا زاوج لؤح ءاَمَلْعْلا غارآ ثَدّذَعَت )٣(



 يويسبلا رصتخم

  

 عيمجب مميتلا زاوج َنؤَرَي ءالؤهو .ةيمامإلا فاتخألاؤ ةيكلاملا هلَتَمْيَو :لوألا بمذمنا

 لشلا و ُباَرلا» :اذه يف لُحذَيَو ‘طقَف بارتلا ىلع راصتقالا ريغ نم ضزألا ءاحنأ
 زوجي : :عالا يروثلا لاقو رجالاو صجلا عوبطملا جلا رجشلاو نشيِشَحْلاو

 نناو ةيلع نبا نع شاقنلا رَقَنَو .دَممَجْلاَو جلئلاو رجشلا ىئَح ضزألا ىَّلَع ناك ام لكب

 بارتلاب مهدنع زوجيو .خابشلاب ه هعْنَم :قاَحضإ نَعَو نارفعزلاو كشملاب هَراَوَج َناَستَك

 تيربكلاو .لخُكْلاَو .خينززلاؤ ةرونلاو صجلاو ؛يلوشفملا سنألا رَجَحْلاَو لثشزلا
 ،توماَيلاَو .صضصَجُملاو َ نطلا طئاحلا .ضيألا دوشألا رمخلا نيطلا كايتوتلاو

 .بطرلا نيطلاو .ةيدنلا ضزألاو ،ناجزَمْلاَ .جزوزنَقلاَو .شحلا .دملاو دجربزلا
 داوملا هذه نم ينثتشت هض رِكَلَو نيزؤَجُمْلا ضغب ضغب اَهب لاق يتل ةاومْلا غ عوج و هذَه

 ةّيِعزشلاو ةيوغللا ةلدألا نم ددعب اذَه مهيأرب نوُجَتحَي و ءاهضغَ

 اًنُه ديعصلا « اَبِتَط ادبي ات » :هباتك مكحم يف َلاَق ىلاعت ةللا نف ةغللا ةهج نم أ

 ديصلل جاجمزلا ر رسف كلذل اوجتحاو ضرألا هج ىلع ام لك ةَعْللا لمأ ضغب ضب :ر اَمَك

 .ىلاعت هف ةلا َلاَق أِةَعْللا لهأ نب اقالخ هيف ملعأ ال :لاق ذقو ضرآلا هجو ىلع ام لك ا

 عيضثت» :ىناعت لاقو ائيش ثبنئ ال ةظيلغ اضزآ :يأ ؛4 ارج اكيم اهيلع ام دولجل انو

 :ةمللا يذ لوق هنمو « اَتَلَراَديِمَص
 وطح سأرلا ماقِع يي ةبابت هب ديمّصلا ييزت ىحضلاب ةنك
 نباو ليلَحْلا لؤق َوُه ضزألا هجوب ديعضلا ريسفت نأ نايبلا ءاوضأ بحاص ركد ذَقَو

 .اضيأ يبارغلا
 ةياور يفو .«اًروُهَطَو ادجشَم ضزَألا يل ثَلمجج» :لاق ةي يبنلا نق عزشلا ة ةهج نم ۔ ب

 اَمَو ضرألا يف ٌماَع اَهَو .اقباس ائيَب امَك هةَبّيَط» ىرخأ ةياور يف» اهلك ة ٍةَظْفَلِب 7

 نأ ةزابخإ :امُهذَحَأ ؛اَتزَكَد ام ىلع نيهجو نم لدي وهو» :ضصاصَجْلا لوقت .اههجو ز
 ني هَلنَعَج ام نأ ؤخآلاؤ ،ربَّحْلا ىضتفممِب روهط وهف ضزألا نم ناك ام لكف روهط ضزألا
 زوج;جتَق ذجشقت َيهَو ضزألا [ نم وُه ذ ام ؤئاسَسَو ار هط هَلَعَج يذلا َوُه ادجشَم . رضزالا

 نأ ؛ةريَرُه يبأ نع بيسملا نب ديعس نع راتيد ن وزمَع ىؤزَ .يوعملا قحب هلا
 ةئالَئ ءاملا ىلَع ؤدقَن ال لامرلا هذه يف نوكن انإ هللا لوشَ ا : :اولاقف هي يبنلا : ابارغأ

 َداقأَق .«مكىضزأب مُكَلَع» :ةبي لاقف ثبُئُجْلاَو ضئاَحْلاو ُاَسَقْتلا انيفو .رهشأ ةمع ةَعَبزَأ ا رهشأ

 مميتلا اَنْزَجَأ رحلاو ةيآلا مومع ني انركذ امي ضزألا نم ناكام لكب هزاوج تيلي

 فالتخا اهجرخي الَو ةَقلَتْخُم عاونأ ىلع متشت اهنأل ضزألا ني هئأل طئاحلا رجحلاب

 .اديمص اَهميمَج نؤم نم اهعاونأ



 هماكخأَو مميتلا يف اب )١٨(

  

 ىرخألا بهاذملا داحآ : نم مهيعو ةيضابإلا ةلبائحلاَو ةيوفاشلا هلّنمْيَو :يالا بهذملا

 :عزشلا ةهج نمو اضيأ ةَعْللا ةهج ةهج نم ¡ ةلدأ ة ةعومجم الؤه تخا يفاخلا نم تفشو يبأك

 ضزألا هجوو بارتلا نب كرتشش مه ةَعْللا لمهأ رشق امَك ديجلا َنإَق ةغللا ةهج ني أ

 .ليلدب الي نيهجولا دحأ ىّلَع هلمح ُزوُجَي التق برعلا نع يرعلا ُهَلَقَن امَك قيرطلا

 ضزألا ثزخ هئأب ديمصليل املظ سابع ننا ؤييفت بارتلا ىلع ةلمَح دؤي
 نأ يضتقي اذو 4 « نز ييأ > ھوُجَوي أوُحسمآَك < :ىلاعت هلق :عزشلا ههج نم ۔ ب

 نأ ْمرْيَعَتَيَ ئرقْسَمزلا ن لاق ا اَمَك ك ضيبتل اتُه (نم)و وضئلاب ةضغ ةضغ قلغي رابغ هل امب تش

 بارتلا وه بيطلاو 4 ابيط اًديِمَص اوُمَتَيَتَق» :ىناعت ةَلؤَق نإَق اضيأو ،يبارتلا يف نوكت

 .تبنت ال ةراجحلا نأ ثش و 4 .ر نؤإي هئات عْرْتي كيتلا لبلاو » :ىناعت هلؤقيل ثينملا

 لمحي لوضألا يف ةنأ موُلغَم .ىرخألا تاياؤزلا قلطم ةديقم «اهتبزئ» ةاور كذو
 ىرخألا ثيداحألا ومع ة ةصصَخش ؤ ا غكُْحْلاَو و ببسلا دَحَتا ادإ ُهُدَيَقْيَف ديَقُملا ىلَع قلطملا

 هذَه نأ :نوألا نێَهجَوب جتخا هنإف ىعفاشلا امأو» :اذه رك عومجم يف يزازلا وُخَقْلا لوقي

 كهوجؤي اوخسمآت» :ةناحبس هلوق يهو ةديقم ةدئاَمْلا ةروس يف اهنكلو ٌةَقَلطُم اُهَه ةيآلا

 نإَق يلع بارت ال يذلا رْخْصلا يف ى ةأَتَي ال اذمَح و ضييبتلل (نم) ةَمِلَكَو ؛هنِت :و مكيريآو

 لؤق نم برقلا نم دحأ مهف ال» :فاشكلا بحاص لاق ةياغلا ءادتبا (نم) ةَمِلَك نإ َليِق

 :لاق مُت ،ضييبألا ىتْغَم الإ بارتلا نمو ءاملا َنِمَو نهذلا نم هيأرب ثختق َم لئاقلا

 يف وأ ىَلاَعَت هئأ وهو هلي يدحاولا هَرَكَد اق :يناتلا .ءارملا نم قحأ قحلل ناعذإلا

 بيطلا ذَلبلأَو» :هلؤق ليلدب ثبنئ يتلا يه ةبيطلا ضرألاو ابيط ديمصلا نك ةيآلا هذه
 :ةلؤق ًناَكَف ةبيط نوكت ال نأ ثب ال يتلا يف بججوَق [ه٨ .تارغالا) وير نإب لئام جري
 اديمَس» :هلوق نإَف بوججؤي رئألا ؤهاظَو 6طقَق بارتلاب ممئميَتلاب ارمأ ٩ اَبَيَط اديص اوُمَتَيَتَق»

 اهيف ةًحَبس ال يتلا ش ضزألا وه بيطلا ديصلاو "بطلا ديعّصلاب مميتلا عاقياي زم 7 ؛ اَبَتَط

 ةياعر هلع بيطلا ديصلا لمح بَجَوَق .عامجإلاب زئاج بارتلا اذهب مميتلا نأ ث الو

 يل تَّلِمُج» :لاقف ةقصلا هذهب بارلا كثثث ئبئلا صصخ ذ ا اميس ال طايتخالا ةدعاقل

 .«ءاملا دجي مل ادإ ملسملا روُهَط بارّلا» :لاقو «اًروُهَط اَهُباَرئَو ادجم ُضزآلا

 ؤيبكلا ؤيسفئلا ۔٢/٦٤٢ غوممجمْلا رظني ز١/٥٥٢ نايبلا ءاوضأ ١٠/٤، يراقلا ةدمع :رَظنئ)

 ججراَعَمْلا ((١/٧٦١)۔ َزاَم نا نيذلا نامهزُب مامإلل ئناهزْبْلا طيجمملا (١١٣/))۔ ٠

 )٤٩/٣((.



)١٩( 
 ةالصلا لغف دنع بايثلا سن ركذ يق اب

    

  

 دنع ًركَتَنيز أوذُح مداء نبب» :ىلاعت هلوقل ؛ةرهاَط الإ ْباَيتلا نوكت الو 7 م ره إ ۔ ,إ ِّ 1١ ۔- 4 7 : ٌ ٠ ح ٩َإ ۔ س ۔ ٠
 و ٠ ه ۔ے .. ۔ 7 م ِ م ه ۔

 مكَباَيِث اوشلا :ُلوُقَي ‘"هةرَذفَتشُم نوكت ال ةيلاو ٣١[ :فارعالا] "« دسم ل

 هبايث ريهطتب ةَرَمأَق ٤[ .رئدملا] «َرَمطَك كبيثي » :ةلي هييل هلؤَقَو دجنم لك دنع
 نأ دارأ نم ك ىَلَع بجاو باينلا زيهطتَو ،"ةرَذقَتشُم تتا اهنإ :ليقو

 بم ال هنإ افرش الو ارفو اولمحو ردم ينك دنع ركني ودع مداع نبي» :ةلماك اهصنو )١( ؟م .ه . . ل
 .4 فرشلا

 .«....:لوُقَي ينغي دجشت لك ذنع» :ةدايز ج ؤب يف )٢(

 ةلي هلاح نم ميغ ام نأل ]ةئْغعبلا لبق ةرذفَتنُم تناك ةه يبنلا بايث نأب لؤقْلا بغشلا نم )٣(

 نآرقلا ثايآ تيي تئدَحَت امك هرغص ذنش ةيهلإلا ةياملا هذه ىقنت هئأ ىلع لدي ةغلا لبق
 ةقانلا عوضؤمم ىلإ زيييي ام اهيف نكي ملو ةريثك نطاوم يف هيلع ةللا نتما دقَو ميركلا
 بولا ةراهط زِذ نآرقلا يف سيل» :روشاع نبا لوقي .ةي يبنلا اَهيَلَع ناك يتا ةيَسجنا

 ئئانكلا نم بكرملا ىتغملاو ءهبيفت ةييزتي زوشأم مهو اهلماحم دحأ يف ةيآلا هذه يف الإ
 .«هيَلَع ةؤبلا ةفاضإب ىلغألا وه ىزاَجمْلاَو

 اهئأ مهزتَكَأ هيلع يذلاو ةيآلا يف بايلا ريهطتب دارملا لؤح نيرشقُمْلا ارآ ثدذَعَت ذقو

 ةيسحلا ْباَيتلا اهنأ ىلإ مهضعب بَهَذَو .برعلا نا هاكح امك ةيوّتْعَمْلا ةراهطلا يف زاَجَم
 نم ؛نايبلا ءاوضأ يف ىئطيِقنْشلاَو يربطلا هيلع مهَقَفاَوو ديز ناق نيريس نا زيف وهو
 بوججؤ ىلع ةيآلا هذهب ماشلا مامإلاو ةنع تاياورلا ىدخإإ يف ياق مامإلا لدتشا انه

٠ 



 ةالصلا لغ دثع باتلا سبل ركذ يِف باب )١٩(

  

 ؤيهطَتَو 9ةرهاَط ابايث ذجي مل اذإ الإ ةسجن بايثب "ةالصلا زوجي الَو يلص
 اهتراهَط لوق ٌئاَجَو سجت ءامب رَهَطُي الو .رهاطلا ِءاَمْلاب الإ ُنوُكَي ال بايلا

 لبقي مالإلا لمهأ نمو ،َكِلَذ ةنم ملع ذق ؤأ تاساجنلا لعب فرغي نمم

 ُلييغَي نمم تيلد َلبَق ةساجنلا نيَع َباَهَذَو ةلاسملا رقأ اهتلَع ى أو ا اذإ

 َنوُكَي نأ الإ رهط ذَقَو تاكَرَع تالت بايلا نم ةساجنلا ُلْسَغَو ةَساَجَتلا

 كبؤئلا نم ةساجنلا جرخت ىّتَحَف "ثالئلاب بمهذَت ملو .ةمئاق ةساَجنلا نِيَع ,, ۔ 2 _ , ۔ ۔ .ث < 2 ه ۔ ٩؟۔ . ؟۔ ۔۔,.,-4۔ ۔ ِ ِ
 ه ۔ ۔؟۔ 2۔ ۔إ ذ ء . ن + .۔٨¡ ۔ .- ٤ .۔ ه ۔ 1ً ,
 من به ذن ىتح لستغت و ا ؤ ت الثل اب نْيَعل ١ بهد نا امإ :نيهجو ىلقع يهو

 )٢(. ر

(١( 

()٢( 

 يسارهلا ايكلل نآزملا ماكخأ :رَظْنئ) . هلي ۔ فنصملا لعف امَك تاصاججتلا نم ةزاهطلا

 _ . ناَيبلاَو ثفشقگكلا .(٣٢/٢١)_۔ يربطلا ؤيىيفت ء(٠١/٧٨٢٣) ۔ طيجمملا زخبلا .(٥/٢٣)_۔

 ؤيرختلا ۔(٦/٦٤٤) ديدملا ؤخبلا ۔(٧/٨٧٤) ۔ يبرعلا ننال نآرقلا ماكخأ )٦٩/١٠(.

 )٣٦١/٨((. ۔ نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف ؛ نايبلا ءاوضأ )٢٧٧/٢٩(( ۔ ؤيونتلا

 .خسنلا ةيقب ةيقب نم ثْتُمْلاَو .لضألا نم ةطقاس :ةالصلا

 .سانلاب دْئَعْتلاب نيلئاقلا نم الإ ىئأتي ال يدو د دَدَعْلا رابتغا يف دبعتلا ىتغَم انه ظحالت

 ةَلمُج نأل» :لاق امدنع همماج يف كيلَد ىلع ض امك هر نَسَحْلا ييا خيشلا بهذم َوُهَو

 يف ذرت مل هنإف اليو !امهيلع ساتقلا نمو ؤيين ةئشس يفو .هباتك يف هدابع هب ةللا دبعت ام
 مؤئلا نم ظاقيتسالا دغب ديلا لسغ ىلع اسايق الإ بايتلا لسع لاح ثالثلاب زئألا ةنشلا

 تَلاز ادإ ئزجُي ءاملا بَص نإ :ليق ذ :دمحم يبأل ليق» :هنت ئملاشلا مامإلا لو
 سابع نا ثيدح يزملا ربحلاب دارأو يوزمْلا ربحلاب ائاَلَت غاملا فصي :لاق ! ؟هيلا

 اَهَلِسْفَي ىّتَح ةح ءانإلا يف هَدَي شمفي الف همؤت نيم مُكُدَحأ ًظَقْنَتْسا اإ» :ةي هللا لوسر لاق :لاق

 .«ائاَلَت

 ةئائلا نأ الولو مؤت نم ظِقْنَتْسمْلا دي لشُغ يف تاللا ددح ةلي هنأ :هب لالذتشالا هجو

 يف ربتعم يغ َدَدَعْلا ذ :ليق .ىئغَم ديدختلا اًَهِل َناَك ام ساججنألا ةراهط يف ةطورشم

 ئميلاشلا ةَحْجَر يلا وه زيجألا اذم "سجنلا لاوزب سفنلا ةئاتنمطا ربتعملا امْنِإَو ،َكيلذ

 ١٥٤/١. يويسبلا غماَج :رَظْني) . هر فنصملا تنع لؤقلا ةلصحم ؤمهَو ،هل رصتنا

 ۔((١/٧٦٢) ۔ يراغملا )٩٠/٣(( ۔ جراعملا



 يويسبلا رصتخم

  

 ,و يف امأو :, مذي ًةاَلَص نين طابتخإلا ع 4 هئاقل يب هب ىلص ذو

 رجخآ ¡ نم ةَرذَعْلاَو اَهَماَت ة ةؤ رخآ ني ةباَنَجْلا يفو َمِلَع نيج الإ ُهُمَرَْ اق

 بؤئلا يف ناك هنأ ُهَمَلْعَي ىنح ىت همولي ا الف لاح لكب ثذحَي مذلاو ،اَهَدَعَق ٍةَدْعَق

 .ةالصلا لبق

 .«لؤب ةَساَجَن» :ج يف )١(
 ىيفينحلا عزشلا لوضأ نم الضأ ئيخرشلا اهربتغا دقو .ةيعرشلا دعاوقلا نم ةدعاق طابتخالا )٢(

 دوجلؤملاك مودغمْلا لعجن نأ طايتخالاد :هلوقب اَهفَْعَو ئكبشلاؤ "يبطاشلا لعف ةلْئمَو

 ثزائأ ةدعاق يهو .ءاهلُك ىلع الإ ىري ال هوجؤلا ضغب ىلع ىري امو ققَحُملاَك موُهَمْلاَو
 ةيوّلؤألا» نأب َنيِقّقَحُمْلا ضفب َلاَق ميدقلا يفق ثيدحلا ريدقلا يف تالاكشإلا نم ةلمج

 لؤقَو لحلاب لق :نيلوق ىلَع ةَمُأْلا تفلتخا اذإو ءةتباَت ةش ثيح نوكي امنإ ةيلَضفآلاو

 ال ةمزُحْلا تاطرَو نم ارذح كرتلا ىلع ِهِلغف يف ىرَجَو هنيدل ئربَتشمُمْلا طاتخاَو ميرختلا

 نق كرتلا ىلَع باتع ريغ نم باوتلا قْلَعَم لغلا اذه نأب لوقلا نأل ؛ةئش تيد ةلعف نوك
 ثيدحلا يفؤ» ةيلضفألا نيأ نمق رميرخثلاب , لئاق .ةحابإلا لياق ني نيب ةمألاف دحأ هب لمي مل

 ثيح مهنيدل ِءاَمَلْعْلا ضغ اهب ئربتشَي يتلا تاطايتخالا نم ةعومجم ت نيالشإلا ةففلا ربَتغا

 قمزُحْلاَو لجلاب طبتزي اهقف تايطوحألا عبض زئألا زؤَطَت مت ،ىلوألا نورقلا يف اذه ناك
 امم ريثكلا يف طايتخالا ىنإ جني ةئأ هيثك ني أرفتشملا وه امك هني فنصملا بهذمو
 امب ةْملتر لضفيف ٍقخِص لاميحا عؤق نَقيِرَقْلا ةلدأ نم لَعْجَي افالتخا ءاهقفلا هيف تفلتخا

 يف كلد زهظَي امك "نيقيرفلا يأر هل نيي نأ دغب ءاطايتخا ةنم اهيلخي ؤأ .يفلَكمْلا ةثذ لغش
 هيف عقو ام اشأَق اذيف ال ةقد نأ ُاَهَقْفْلا قفا ام إڵلإ» : :هيماَج يف عيضاوملا نم ريثكلا

 نأل .طايتخالا يف ىتؤأ لوألاو ارآ هذَهَف» 6ةنع هيزنئلاو طايبخالا نم ةئزتق ثاليخالا

 اذَهَو اضيأ هيف اوُملَتخا دقؤ» همكح ىلع سحت زجئلاو ؤشجت هئأ مَلْعُي ىئح راط رهاطلا
 اميف اوقفتي ىّنَح .فالتخالا نم جور ءوشؤلا يف طابتخالا ىلَع نخنق» ،طايتخالا وه

 )٢٣٩/١( )٢٣٧/١( )٢٤٦٢/١(. )٢٥٤/١( َيويسبلا نشَحْلا يبأ غياَج :زظني) مهتي

 )١٢٦/١(. يكبشلا نيذلا جات مامإلل زئاظْنلاَو هابشألا )٤١٦٢/٢(( ثاققاؤملا



 ٧٥ ,؟؟ _ __ةالضلا رفف دنع بايثلا سنل ركذ يف اب )١١( 7٢٩" ه. ۔“ 4 ٠ ٥. . . هب ۔

  

 ت ؤئ ََ َو - , ( ١

 نم ِ مد هيف بو ةبانج هيف بول ؛باوثأ ةَعَ ٌةَعب درأ هَعَم

 كتف

 مث .احوم اهَد ركي نكي مل اذإ ملا بؤئي لَصتْلَق "؛ةَرذَع هيف 0 نوب

 بؤَت من ه ةَباَتَجْلا هيف يذلا بولاب لص ُهنِإَق اًحوُمْشَم مدلا َناَك نإو .ةب ةَباَنَجْلا

 هَعَم سيلو "”ثاساججتلا هذه هيف بوتلا َناَك اذإو .مذلا مث هد ةرذَعْلا مت َمُت .يلبلا

 .هيع ذجي مل ادإ هب ىلص ،هَدخَو ومه الإ

 ؤْعَش اڵَو كرشم زغش هيف بوثب ةب يلصي الو

 زوجت ال اَه لك نل ؛ريزنخ زغ الو .درق زغش الو ؤضؤاَح ؤغشش الو

 هب ثَراَج َلَسَع اًذإَق ةالصلا هب روُجَت ال ضئاحلاو د بئججْلا وغَشَو ،هب ةالصلا

 َرذَصلا رتس ت اذإ ةَماَمِعْلابَو 0٠َ ناج يجؤشلا بوثلاب ةالصلاو ،‘ث)ةاَلَصلا

 6بئجج غش الو .غلاب (')تفَّلَقأ ه

 .«ةَرذَع» :ب يف )١(

 .«عَد» :ب يف )٢(

 .«اهلُك» :دايز ج يف )٣(
 اقلق مرِتاَحْلا اَهَقَلَقَو .ةلعلا :عضلاب ةقْلُقْلاَو .نتْخُي مل يذلا وهو فلقلا نيب فلآ َلُجَر )٤(

 )٩٣/٢(. ةلا يف احضلا) فلقلا نم كيرخلاي ُهَفَلَقْلاَو .اَهَعَطَق

 حزش يف بطقلا لوقي ،ةنم عزج ضياحلاو دبئُجْلا نم جراخلا نأب لوقلا ىلع اني اده )٥(

 لشفلا لبَق تاق بنجو تتام ضێاَحَك راض ندبلا نَع عطقنا امل هئأ ةهْجَوَو» :لينلا

 رعشلا اذَكَف }طقَق تؤمْليل ليقو ٥تؤقلل ناسغو ةباَتَجْلَِو سانلا وأ ضيح نالتشفيق

 ىَّلَع نَترَمَو ةدحاو ةوَم نولت ة ءاسفنلاو ض ضئاَحْلاَو بئُجْلا نأب لقلا ىَّلَع ةوَم وم لتضفيق

 امهنَنَدَب نأل ست هئأ ينغي ال امهنم ازج ةابتغا نأل لاكشإ هيفو .ها «ر{خآلا لوقلا

 اذه لذ الو "كدي يف كئَضْنَح تيل : : ةّناعِل لاق ةي نيبلا نأل !قاب نارِاط

 ليئلا حزش :رظني) .زخآ عوضؤم تي نآل ؛ةتيَمْلا رعش ةساجن لؤح فالخلا عوضؤم يف
 )٤٦٥/٢((. ليِلَعْلا ِءاَقِشَو

 ومه :ليقو ؤظيِلَعْلا مخضلا ناسللا .جاسلا ۔«ئحؤشسلا بؤئلاي ةالصلا ةَزِئاَجَوو :ب يف )٦(

 هعنصت يذ َوُه انه هب ارلا و يخا ناَسَليَط مه ليقو .يذ مجسني جسني زوَقُمْلا ُناَسَلْيْطلا

 - عوضؤم ىإ باطخلا نؤَحَتَي ذإ كاذنآ ههئنضب ُدرَقْنَي نت مهنأ , ا ىلع ئسيوججَمْلا
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 هَترْؤَع يراو تتاك نإ اهب ىلص ؛سجَت ؤَتَو يه الإ نكي مل ادو ،َرهَظلاَو
 يّلَصُي الو ك سجنلا بولاب 77 هيراوُت ركت مل نإو ى 'ةبكؤلا ىلإ ةَرُسلا َنِم

 .هنَقَرَط نيب لاخي نأ الإ عيش ةنم هقتاع ىلع سي بز

 لمأ بايثب زوجي الو ةالصلا لمأ بايثو ةزملا بؤَي ةالصلا زاج
 ىئع ؛هي ل م يدوهن زأ ةرضم تنص ربؤت لكو كرفلا لو ةد

 ٢ إَسْغُي ىتَح هيف لصت ل ب ِ تونلا ئس جَمْل هلا َلِمَع اذو ةَساَجتلا شغ اسن 7

 رامخ بابلج صيمق يلصت ُةأزمْلاو دحاولا صيمقلاب ةالصلا زياَجَو
 اًلَو ،اهنَذْجَف اهيديب ُسَمَت الو هيف تَّلَخَد ادإ هخَو اهاي يلَصُت نأ زئاَجَو

 يف دجويو َكِلَذ اوزاَجأ ذَقَو تفوشكَم اهشسأَرَو ؤ يلصت الو .رامخب الإ يلصت

 اهشأزو اهي يف لصت د نأ ةأرملل نأ بوبحم ن دممَحُم نَع اارث رئألا

 نإو ،هب ىلصي نأ ئجؤشلا بؤئلاب سأب الود :عماجلا يف لاق ثيح .اهمدع نم مهتساَجَن =
 كنيو بوبحم امأو» :ةفر ئملاشلا مامإلا لاقو» هيف يلصي الف سجنلا يقي ال نم هَلِمَع

 ةراَهَطب لؤقْلا ىّلَع ةانب ئصوججَمْلا هَلِمَع يذلا ئجؤشلا بؤئلا يف الصلا زاجأ هنإف
 جات )٣٢٠٢/٢(« برعلا اسيل 6(٦/٠٦١)۔ نْتَعْل باتك :رَظْئي) ءغَلغا ةللاو ؤسوججَمْلا

 )٢٣١/٢((. ۔ جيراعَمْلا )٣٥٣/١(. يويسبلا نسحلا يب أ عماج ،(١/٨٣٤١)۔ سوقلا

 .«ةرُسلا ىلإ ةبكؤلا نم» :ج يفو «ةزشلا ىلإ نێتبَقرلا نم» :ب يف )١(
 .هةساجنلا لشغ» :ج ؤب يف )٢(
 .«رامجخ ؤأ» :ب يف )٣(

 .ج :نم ةطقاس )٤(

 .َناَمغ لمأ نم يموزخملا ئِشرَقْلا ةريبه نب رفيس ن ليجلا نب بوبحم نب دمَحُم .ه (٥)
 دهزلاو ملعلا يف ف لتَمْلا برضق ناك .ريِقَقحُملا ه ِاَمَلُعْلا رهشأ نمو هنامز يف نيملسملا خيش

 هللادبع نب ناغ مامإلا مثأ يفف ات هئأ وذنيَو نامز يف ىونلا تزاض هيلو .ىفلا

 مامإلا َنمَز هتيار تلع م مث د رَقيَج نب اًنَهُمْلا ماتإلا َرَصاَعَو ۔ه٦٩١ ةتس غيوب د يذلا

 َدنَمَتَو ۔ه٧٣٢ ةنس تلصلا مامإل نيمياممْلا ءاَمَلُعْلا ي سأر ىلَع َناَك ثيح كياق ن ٫ تلصلا

 هتذمالت نمو .يوقزألا يلع نب ىشوُ ةمالعلا هخويش نم زه١٥٦ ةتس هرضغ يف اضقلا



  

 )١٩( ةالصلا لغ دنع باتلا سبل ركذ يف بات ٧٧

 >> ةالصلا يف اهسأر ةيطغت هت نإو ُروُجَي ال لذ

 .اَهَتيَب ريغؤ اَهِتِيَب يف بجاو

 الَو 0'؛مسن :ربإلا الَو ريرحلا الَو "هرقلا بايثب لاجرلل ةالصلا زوُجَت الو

 بؤئب ش زوجت الو ا}}صياَخلا ًرَخلاب زِاَجَو .ءاسنلل ال "محلملا ًرَحلا

(١( 

(٢) 

(٣) 

) ٤( 

()٥( 

 زيثك ممهزيَغَو رفضلا نب نازع ةماْلَعْلاَو دمحم نب هللا دبعو دمَحُم نب ؤيشت ناتمالعلا اتا

 ١٩١/١(. نايغألا فاخنإ) .راحص يف نفدو ۔ه٠٦٢ ةتس هت يفو

 ةئينَكَو يوهلا ميللا ةكرب نب دمحم ن هللا دنع "ئيوضألا ةمالعلا خيشلا :ه
 .يرجه عيازلا نَوَقْلا ِءاَمَلغ نم َوُهَو نامعب الهب ةيالو نم حزشضلا هلح ةّئكشَم دَمَحُم وبأ

 رب ناسغ كيام وأ ةمالعلاو بوبحم نت دمَحُم نب هللادبع نب ديعت مامإلا هخايشأ نم

 حزّضلا يف ةَسَرذَم ر دْمَحُم وبأ مامإلا امنأ :هذيمالت .ناورم وبأو ،ئنالَصلا ردمَحُم ن نت رِضَحْلا

 ةبراَعَمْلا بالطلا ضغب هيدي ىلع سرد ذف 5َنيِتناَمُعْلا رَْغَو نيِتِناَمُعْلا بالطلا ةلت تاك

 ،۔ اَنُمَلَوُم ۔ يويسبلا نَسَحْلا وبأ خيشلا ةمالعلا هتذمالت نمو يلاحلا رسو َناَك مامإل لا نأ

 .يوكزألا ر رفغَج نبا عماجي حزشلا باتكو عماَجْلا باَتِك :مامإلا تالوم رهشأ نمو

 ثفاخنإ) .ديلفإلا باَتِكَو ،يفزاغتلا باتكو .ئدتبملا باتكو ؤةنزاومملا باتكو ؤيقتلا باَتِكَو

 ١/ ٢٢٦(. نامع ِءاَمَلُع خيرات يف نايلا

 و

 يفو .قيقذلاو ةطنجلا نغم منرنإلاو رقلا :مهضعب لاق اذهلو ممنزنإلا هنم لمعي ام وه
 ملا يفو .سنربلا ةئم ىؤَسُي يزلا مه " َلاَقَو .متيزنإلا :رقلا :سورلا جات

 و 2 ٠

 ىبَرَع تأ ىلإ بهذت ةرَهممَجْلا يف ديرد نبا ركَل . .زوزق هُعْمَجَو .بؤَعُم ىمَجغأ :حاحصلا

 ۔ بزعلا اسيل )٧٢٦/٢(6 ۔ ةغللا يف حاحصلا .(١/٦٨٧٣)۔ سوقلا عا :رظني .حيحص

 )٤٣/١(. ۔ ةغللا ةرَهمَج )٣٩٤/٥(.

 .زيرحلا يهو دحاو ىغ مسرلا .رقلا
 ؛ريرَحْلا يف زيرَحْلا هيف مجنأ هئال امَحلُم يمشو ،ريِرَحْلا نم , لاَحلا بؤَلا :مَحْلُمْلا
 هئمُخْلَو زيرح هانَس يذلا وه محلملا :ليقو ريرَحْلا يف ُرَحْلا هيف محأ هنأل ًزَخْلا فالخب

 :ىشلا الغأ :اهجنفو ماللا مضب :بوتلا ةمْخْلَو .لزغ انسو زيرح هئَمحْل ؤأ لزغ
 )٥٣٨/١٦(. :ناسللا )٣٠٢/١( ۔ ةدمعلا حرش )٢٩٧/٢(6 نيصحتلا نايبلا :رظني .هلمأ

 يف لقي ىبارع اًذإَق :مهضغت لق ةنمو مسْتَرَق فوش نم جتني ات :امُهُذَحَأ :ناعؤَت ُرَخْلا

 .هيف ةالصلا راجأ نم لؤق لمحي اه ىّلَعَو .نوممبائلاَو ةباحصلا ةسبل ذقَو :ليق .زوزُحْلا
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 بؤئب يلصيو ،ضزألا ٍ تابت نم سيل بوب الو .حاورألا تاد ؤيواصَت هيف

 تفوشكَم اهشأرَو - نأ ةمألل زاجو و &'»هيَلَع دجي الَو رعشلاو فوصلا

 بؤقب ةالصلا زوجُجَت الو يلع دجنب يسني ال دلجلاب ىلصي نأ زئاجو زراب
 ،صيمقْلاو ةبْجْلاَو ؤب الصلا "فصي بوتب هركيو } "فين

 هِتبَقَر ىلَع لبحب لو : 9 :ن نو دحالا بؤئلاي

 ء«ريرَحْلاَو رَحْلا نولحتسي مؤق» :ثيدحلا ةنمو مسنزنإلاب ةلك لوُمْعَم سنج :يناتلا غوّتلاو ۔

 عنمب لوقلا مخ هيلَعَو «هيَلع سولجلاو زَخلا بوكر نع ىقن» :يلع ثيدح اذو
 / / )٤!٢١١(. جمراعممْلا .هب ةالصلا

 .«ِهيلَع ىلصي ال» :ب :يف )١(

 هبن هيلع كشو ،تزضصبأ :يأ ؛هءارَو ام ثفًقشضَتشا 5ةقلَخ ام يري قيقزلا زرنشلا :كفشلا )٢(

 .قيقر :يأ ؛فِشو فش نو .ةْلَخ ام ىرُي ىئَح قر :يأ ءاضأ افيفشؤ افوش فين
 نێَعلا باتي :رَظني) .افش بوت مه :َنوُلوُقَيَو هتحت امع فشي ربؤت لك ىلع هقلطت ةماعلاو
 نم حيقلا يماعلا ((١/٦٤٩٥)۔ سوزقْلا جات )١٧٩/٩(( ۔ برعلا اسيل .(٦/١٢٢)۔

 , . ..ه ِ
 _)٥/١٣((. ةرهاقلاب ةيبرلا ةغللا عمجم تازرادضإ

 ءاضعألا م مجح هنم رهظتف ندبلا فصي هتقرل هنإف دسجلا ةنم نبي مل نإ قيقزلا بؤئلا ديري )٣(

 الو» :افوفؤَم هنف رمع نع ثيدحلا يفو ،ةتعلِس لجزلا فيص امَك ةفصلاب كيد ةق

 مقر )١٦٤/٥ قازؤلاذبع هجرخأ .فص ةئإف فشنت ال نإ هنإف اىطابقلا مكءاتي اوشبلث

 )٣٥٦/٩((. ۔ برعلا ناسل :رَظْن) ٢٤٧٩٣(( مقر )١٦٤/٥. ةبيش يبأ ناو ٩٢٥٣(

 ءاقلا وه :ديبع وبأ لاق .هفارطأ مامضنال هب هب ئممْس كعباصأ هيلع تمض ادإ يشلا تؤبق )٤(

 صيمقلا وأ بايتلا َقؤق شبلُي بوت :(ُءابقْلا) :طيسولا رجملا يف ىفلخ نم قش هيف يذلا

 ةن كيدو .هلجن ناميَلش اقلا سبل نم نؤآ :غك لا» :ةغللا بيذهت يفز ؤهنَلغ قَطْنَمَتْئَ

 .ءاقلا سيلف يذب ربخأق ءازهتشا نيطايشلا تصئك بوئلا سبلي ةتأز لذأ اذإ ناك

 )١٧٠٥/١(. طيجمملا سوثاقلا )٢٤٥٨/٦(( ةيبرعلا حاحص هةَعللا جات .حاحصلا :زظن)
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 )٢٢٢/٣((. ۔ ةغللا بيذهت س(٢/٣١٧) طيسولا مجعملا )٨٥٤٢/١(( ۔ سوزملا جلا



(٢٠( 
 ةرهاطلا ةعقبلا ىلَع ةالصلا ركذ يف :باب

  

  

  

 اَهْباَرئَو اجنم ضزألا يل ثّلمُج» :لاق هنأ ةلت هللا دوشر ر "ةرغ يوز

 "١ضرألا تتبثأ امو .ةعفبلاب ضزألا ىلع الإ ةالصلا زوجت الَو "ها

 رێَغ يف اومَلَتخاَو ،َنوُقِفَنُم كيد ىلع سالاو "سايقلا يف اهممتحم ('همُكُح

 ةالصلاو ،اَهِتاَبَنَو ضرألا ريغ نم هيف اوفلتخا ام اَنْكَرَتَق 5`اَهِتابَنَو 6 )ضرألا

 عاقبلا رم هلك تابلا نم ضزألا تبنأ امو ،اهّلُك ةرهاطلا ضزألا ىَّلَع ةَرِئاَج

 هَلَع ةالصلا روُجَت ال امم .كيد نم هلي نوشلا ىتفتشا ام الإ ،ةرهاطلا

 هةلَبْزَمْلا الو ٨5 رجملا اًلَو قةرَحْنَمْلا يف لصت ال» :ة هلوقل ءاضأ ةنتشلاب

٠ 

 .خستلا ةيقب نم خيجضتلا ،«نأ» : :لضألا يف )١(

 .ةًجبرْخَت قبس )٢(
 .ج ،ب ني ةطقاس «ضزألا تبنأ امو ةمعفبلاي» )٣(
 .خسنلا ةيِقَب نم حيجضثلاو ء«ةمكجب» :لضألا يف )٤(
 .«كِلذ يف فالتخالاو» :ج يف )٥(

 .ج ؤب نم ثبنمملاؤ .لضألا رم ةطقاس «اهتابتَو»ه (`)

 .عستلا ةبق ةيِقَب نم ثبثممْلاو .لضألا [ نم طقاس «َكيَد ...ىإ ...ام الإ» :هلؤق نم )٧(

 نم حيجضئلاو لك ثيدحلا يف «ال» فورخ ،تكيلَذَكَو .لضألا [ نم ةطقاس «ةَرَرْجَمْلا الو» )٨(

 رغصلا ةيقت
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 ىَّلَع الَو “«قيرطلا ةعراق الو لبإلا نطاقَم الَو هةرَبَقَمْلا الَو ٍماَمَحْل الَو

 عماج باب ءةالصلا باتك ؤةَلبزَمْلا هيف سيلو امو سابع ننا نع هدتشش يف غيبزلا هجرخأ )١(

 ءاج اه باب ،امؤلظ رمع نا نع نتشلا يف يذمرتلا ةَجَرْخَأَو (: :مقر )٢/١ ٢ ةالصلا

 هَرْحْت يلا عضاوملا با ،ةَجاَم ناو » :مقر )١٧٧/٦ هيفو هيإ ىلصي ام ةيه َرَك يف

 77 «ةرَحْنَمْلا» اَمهِتَياَور يف سيلو ٨(. :مقر )٤٥٤/٢ ۔ ةَجاَم نبا ننس ةالصلا اهيف

 (٢٦/٨١٢)۔ ةَجام ننا نتش كفيمضَو يج :رظني .ةجام نناو يذمرتلا نع ئزابنآلا

 .)١/٦٣)۔ يزذيزَنلا نئس ثفيمض

 نم ديهمتلا ىف ف ربلا دْبَع ش نبا لاق اممَك ةَجاَم ناو يذمرتلا دنع ثيدحلا فيضت َءاَج ذَق

 ةياور نم الإ 7 ثيدحلا اذه فَرَعُي ر يلع ةورَكْنَأو ة ةريبج نب ديز هب َدَرَقْنا» ن

 نبا ىَلؤم مات ن هللادبع ىلإ دغس نب ثيللا بتك ذق ،ةريبَج ن دنز نع بويأ نب ىتحت

 عيات نع اذهب َتذَح نت ملعأ ال :مات نن هللا دنع هيإ بتك يثيدحلا اذه نَع هلأسي رَمع

 نَع اريِثَك عفاَد ةيميت نا نأ ريغ ء(٥/٦٢٢ وبلا دبع ننال ذيهمنلا) هلطابلا ء هنَلَع لاق ذق الإ

 .كانه نم بلطف ٤٣) / ةَدْمعْلا) حزش يف ثيدحلا ةحص

 يف ةالصلا ةُحِص يف مهتن :: فالخلا م عقو ثيدحلا ةحص يف سانلا فالتخا بتو

 اناَكَم نثتشت ملو ناكَم لك يف ةالصلا زاوَج ءامَلُعْلا ضغب قلطأ ذقَق ،ةروُكْذَمْلا عضاوملا

 ديهمتلا يف رَبْلادبَع ئربا ظفاحلا هل رصتناو ةيكلاملا دنع روهشم يأ هو .رَخآ َنوُد

 ءانيديأ ني يلا ثيدحلا اذه موُمغ ىًلَع اوئَشاَو ،ريِسفئلا يف ىبطلا راكذتشالاو

 نم خآ دَدَع بهذو «ثيردَحْلا . .ادجشَم اهلُك ضزألا يل تلج » هتاياور ضغب نأو ةصاخ

 .مامَحْلاَو ةَرَرْجَمْلاَو ةَلَبزَمْلاَو ُةَرَبْقَمْلا :يهو ةمهاَرَكْلاب ةعبس نكامأ ِءاتئتشا ىإ ِءاَمَلُعْلا

 فاتخألا تنع زوهشملا وهو ؛قيتقلا هللا تيب قؤَقَو قيرطلا ةغراقَو .لبإلا نطاَعَمَو
 َرَكَذ نممِمَو .كيام مانالا نع اًضأ يوز لؤَق وُهَو ةيكلاملا ضغبو ةيضابإلا ةيمِفاشلاو

 فاتخألا نم كيد ركَد نممو )٣٨/١( ةيهفيْلا نيناوقلا يف يجج نا ةياملا نم ةمهارَكْلا

 عثاذبلا يف ئناساكلا )٢٧٩/١( ةيِشاَحْلا بحاصو )٢٠٦/١(، طونملا يف يزلا

 اذهو ،افيِظَن ماد ام هزاجأ ثيح مامحلا يف ةالصلا فاتخألا ضغب ىتفتشا )١١٥/١(6
 ةئظَمل نيمركملا نف لاحلا ةعيبطبو ٢٨٠/١(( نيدباع نبا ةَييثاَح) ضَْقْلا بحاص لؤق

 عنملا ه هجوَو» :ةيضابإلا نم شيفطا مامإلا لوقي ،اهغاقبزا نقيت اذإ اهتوريجُي ةساجنلا دوج

 حزشت) هِةَهاَرَكْلا م عق اهنم ةرهاطلا عيضاوملا يف ثَزيِجأؤ ،سجنلا ثفؤخَو ةالصلا د

 ۔(١/٥٦ لينلا



 ةرهاظلا ةقثشْبلا ىَلَع ةالصلا ركذ يف :باب )٢٠( ٨١

  

 ة

 الإ ءببَشَحْلا دوغ وُهَو دوغ ىّلَع الَو ،سجت شارف ىلع الَو سسجت عيضؤت
 ةداسو ىّلَع دجسي الو ةداسو ىَلَع الو ،ضزألا م عم ىَوَتشا ام '»ىلَع

 اَلَو ريفصلا اقسلا ىلَع الو ةباد الو لجر رهظ ىلع الَو ،كاوشم الو
 رجآلا الو صجلا ىع الو "١١قطقنش ال الصتم ادلض ناك ادإ الإ ريقلا
 اًلَو .هبشلا ىّلَع الَو رفشلا ىّلَع الو .ديدحلا ىلع الَو ،رائلاب قوؤزحَم هنل

 مسنزنإلا الو .ريرحلا الو ًةّضفنلا الو يبقذلا الو ساحنلا الو صاَصزلا

 ةئِكَل مألا يف نماشلا مامإلا هرَكَد امك ةيفاشلا دنع زوهشملا وه اضيأ ةيهاركناب لوقلاو -
 ركذي ملو ؤطقَف ةت ئبلا هيف مات يذلا يداوناق .ليإلا نطاعَمَو مامَحْلاَو ةربقملا َرَكَذ

 طيسولا يف ىئلاَزَغْلاَو ( )١ ٥٦ ميوقلا ج هنَمْلا يف ئمَتيَهْلاَو )٩٢/١( ةَلَبْزَمْلاَو ةَرَرْجَمْلا

 نع يهْئلاَق ياولا الإ اهلك عضاوملا هذه يف ةمهارَكْلا نيبلاطلا ضؤَر يفو )١٧١/٦(،

 ةالص نع ةلق يبنلا هيف مات يذلا وُهَو نِئَعم داوب ضوق هدنع يداولا يي ةالصلا

 نيذلا َىلاَرَعْلاَو نَْمَرَحْلا مامإ فالخب ،ئعفاشلا مامإلل اًضنَأ لوقلا اده بيو "حبصلا

 بذهملا 7 يزاريشلا قَحشإ وب أ اضيأ ُهرَكَذ ةمهاَرَكْلاي نؤققْلاَو )٢٧٧/١(. قالطإلا ادن

 ةَنؤدممْلا) لبإلا ناعمو قيرطلا ةعراق ي َناَك ادإ ,كيام مامإلا نع كخم نؤَق مه

 هدئعَو )٢٠٧/١( بيطلا ةيافك يف نسحلا وبأ ةيكلاملا نم ةمهارَكْلاب لاق نممو ٩١(

 مُهَو ميرختلاب كيذ ىتفتشا نم مهنمو .نالؤَق نهيف ىل ن نم م ىل :الصلا ةَداَعِإ يف
 مهتلاو )٤٠٤/١( ينغملاو )١١٠/١( يفاكلا يف ةمادق نب كلد لقت امَك ةَلباتَحْلا

 ززقم ميرخئلاب لوقلاو ،دَممخأ راتإلار نع اًضينأ ةهاركلا ىَكَحَو :7 ةَربْقَمْلا يف الإ

 ٢ ء(٤/٣٣٤) ةَدنمُعْلا حزش يف اريثك ةيميت نا هل يتخاو نيرخأتملا ةتباتَحْلا دنع

 ةَلَبزملاَو ةَرَرَجَمْلا امأ ءةرَبقَمْلاَو مامَحْاَو ليل نطاعَم يف ميرختلا نورصخَتَف ةترهاظلا

 ذو ةمهاَرَك ريَغ نم كلد نوزيجيَق مفشَحخْلا ناَكَمَو قيرطلا ةعراق مارَحْلا هللا تيب رهظو

 .ىرخألا ثالئلا يف ةالصلا نع ىهنت يتلا تيداخألاو ةعبشلا نطاوملا ثيدح اود
 )٨٣/٤(. ىّلَحمْلا

 .ب :نم ةطقاس )١(

 .ج :نم ةطقاس «ِةَداَسو ىلَع دَجْسُي الَو» )٢(

 .خلا ةيقب ةيقب نم يجلا «اَعطقْنُم الِصنشم» :لضالا يف )٣(



 يويسبلا رصتخم

  

 الو مَحْلَمْلا وَخْلا الو خلا الو ففوصلا الو .رعشلا الو ؤدْلجلا الو

 'تاَساَجَتلا

 ضزألا ىلع ةالصلا زئاَجَو تضقنا هتالص يف ةساجن "هنعَدَس نَمَو 4

 ةمعطألا نم ةلومُحْلاَو "بحلاو بايلا ءةبَصَتْغممْلا "ريغ اهلك ةرهاطلا

 نغذلاو لخنلا عوذجم د تنێبلا رهظ ىلعو بحلاو .ضرألا , تبنأ "ام

 امو ضزألا نم يلصفلا هنَلَع نكَمَتَي ءيش لكو تختلا ريرسلاو شيرلاو
ّ . 

 َرِيغ يش هيف َناَك نإف هئم عضضؤمْلا ةَراَهَط َم مص .هْئَلَع ةالصلا زئاَج تتأ ُ

 ثؤتلا كِلَذَك سيلو ةئالص ثزاَج 7 بنزاجَج ىلع يلَصُمْلا ىلص رهاط

 الو و ،© ةبْعَكْل ١ رهظ ىّلَع يلصي الو ةئالص ثّضقَتنا ةس اًجَن هيف بوثب ةب ىلص ن اق

 7 زئاج َُطضملا الإ سجت عضؤق ىَلَع الو 4 الو .دوهيلا ةسينك

 .عطاقملا لُك يف «ال» َدَعَب «ىلَع» :ةدايز ج ؤب يف )١(
 .خستلا ةيقب نم حيجضتلاو ٠هثعَرَش» :لضألا يف )٢(

 .ءعضامْلا ريَغ» :ج يف )٢(

 .«رفتلاؤ» :ةدايز ثالثلا ختنلا يف )٤(

 .اممَو» :؛ثالنلا ختنلا ةْيِقَب يِف )٥(

 .ختشلا ةيب نم ثبثملاق .لضألا نم ةطقاس هل زناَج ؤطضفملا الإو )٦(



)٢١( 
 لجزلا هب يلصب ال اَم ركذ يف :باب

  

  

  

 الو بهذ الو _)رفض الو بش الو ديدح متاخب ()ثرج ولا يلصي الو

 نع ةلَعشَي ام الو ةساجن لماح وهو يلصي الَو ،نيَعبضإلا عضؤم الإ ريرخب
ُ 

ُ 

, 
[ 

 .«يلصممْلا» :ثاقئلا خستلا ةيقب يف )١(

 َلاَق .هبشلاو ,كئآلاب ةالصلا نع ةم هللا لوسر ىهن :لاق :عيبزلا دنع اهؤؤ سابع نبا ثيدحل )٢(

 ٢٩٤(. :مقر )١٢٣/١ «زَمخَألا رفصلا :ةبشلا ،زيدضقلا :كئآلا» :غيبزلا



)٢٢( 
 هتالص يلضف ًاصَمْلا ىلع عطقي ام ركذ يف :باب

  

  

  

 . ٠ 2  ,؟ ٠ 7 ؟ . . / َ ّ

 ةعقبلا ىف ةرهاطلا بايثلا نم كل ثفضقَ ام ىلع ىلصملا ىلص اذإو
 . ۔ ه ۔۔ ۔ . .ه. آ ه ث ه ٠ 2}۔ ۔ .. . 7 ِ

 يور ذقَو ،''هييَدَي نيب وم ام هرضي ال مث ،ةرتش هنذّي نيب بيصنيلف "ةرهاطلا

 ايذم َناَكَو ىلصو هتلبق ةَحْلَط لَعَج ؤأ ةحلط يبأل لاق هنأ هت يبنلا نع
 .. , ۔ ,2 ۔ 5 ۔. :ل ؟. ةلح ؟ب۔ .ع ‘٤1ے١۔ ؟. ةل 1

 نمو ةَروض هنال .'"رضقن البقُم ناك نإو ةرتس ناك اربدُم ناك نإف .7

 ةرسلا ةفص هذَهَف .رابشأ ةئالَت ليقو 3ا“لخزلا ةرخؤممَك :رتشلا اولاق يذ
 اهنم نيلق ةرتس ىإ ىلَص نم» :لاق هنأ هلي نيبئلا نع يوز ذقو رابخألاب

 .ءاهفلَخ نم» :دايز ثالثلا خشلا ةيقب يف )١(

 هنأ ىَّلَع جراعملا يف ئملاشلا مامإلا ُهَرَكَذ ذقو !ةَنداَحْلا هذهل اعجزَم ثثَحَب اميف ذجأ مل )٢(

 / )١٤٧/٦(. جراعملا .هيف رَدضَم زكذَي مل هئِكلو .ةياور

 .«ضقن لبقأ اَإ» :ثالئلا خستلا ةيقب يف )٣(

 .«لخزلا ةرخؤممَك نوكت اولاق ةرتسلا كلد نمو» :ثالَتلا خسنلا ةيقب يف )٤(
 نع مزاخ يبأ نن زيزعلادبع نع يراخبلا هَجَرْخأ ام اهني ةريثك فلؤملا اهيِإ راََأ يتلا رابخألا )٥(

 ٤٧٤( :مقر )١٨٨/١ اشلا ؤمَم رادجلا نيبو ةلي هللا لوشر ىلضش نب ناك» :لاق لهس ن هيبأ

 نب مُكدَحَأ عَضَو اإ» :ةمي هللا لوشز لاق :لاق هيبأ نع ةحلط نب ىوش نع ملشش هجرخأ ام

 نَع ةوزغ نغو إ(٩٣١١ :مقر )٥٤/٢ 2كلَد ءارو رم نق لاي الَو لصيلف لخلا ةرخؤم في هني
 ملشُم حيجض .«لخلا ةرخؤم لفم» :لاقف يلصملا ةرنش نغ هل هللا لوشز لبش :تلاق اهنأ ةماع
 = ثغمس لاق ةيَحج ييأ نئا نغ يراخبلا هجرخأ ام اضيأ كلد نم ١١٤١( :مقز ٢/٥٥)۔م -



 ح

 ْناَطْيَشلا َوْمَي الت

  

 . ٥ 1 2ِ۔¡ ٨ 34. -. <

 َنتَب ائيش لمعيلف ىلص نقم» َ
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 .'٨ةالّصلا غطقت عيش هب رمي الل اذه َليِق ذق "هةقاعأ م ام ةُدْضَي ال مث هيدي هنذَي

 نيبو رضلا رهظلا ائب ىلصف ًاضوَتَق ءوضوب يتأف ةرجاهلاب ةلت هللا لوشز ايلع جرَخ» :لاق يبأ -=

 :1 :هللا دْبَع نع عا نعو ٤٧٧( مقر )١٨٨/١ اهئارو نم نوشمت رامجلا ةأرملاو ٌةَزَنَع هدي

 نرَع اضيأ ئ يئاسنلا ةَجَرْخَأ امو ٥( مقر )١٨٨/١ «اهيلِإ يلصف ةبزحلا هل زكري َناَك ةلت يبنلا

 ةَحْلَط ن ناَمْعَ َ نالبق دنز نب ةماصأو ومه ةبعكلا لخد ةل هللا لوشز نأ» :رمغ ن هللادبع

 ؟ة& هللا لوشر عنص اام :جَرَخ نيح الالب ثلأتق :رمع ن هللادبع لاق ؤهيَلَع اَهَقَلغأَ يبَجَحْلا

 ةنس ىًلَع ز ذٍتَمَب ر تبلا َناَكَو ءارو ةدمعأ ةَئاَلَئَو هنيم نَع نيَدوُمَعَو هراسي نع ادوُمَع لعج : :لاق

 ٧٢٤٩(. :مقر )٦٢٣/٢ يئاسنلا نتش ش «عؤذأ ةَئاَلَت نم اوخت رادجلا َنِتَبَو هنيب َلَعَجَو ىلص مث ؛ةدِمغَأ

 ركذ باب ىيبأ نَع يرذُحْلا ديعس ييأ ن ب نمزلا دبع نع هجيجض يف نابح نا ةَجرخَأ )١(

 نێَعِضؤَم يف يناربطلا هجرخأو .( ٢ :مقر )١٣٥/٦ اهيل ىلص اذإ إ ةرفشلا نم م ؤئذلاب رشألا

 ثيدح نم يناتلاو ٦١٠١٤(. مقر )٢٠٤/٦. هيبأ نع رطم نب ريبج نز عات رع نلؤألا

 اًذإ» :نتشلا بتك ةّيِقَب يف هظفَلَو ٦٦٤ ٥(. مقر )٩٨/٦ ةَمْتَح - ييأ ن لس نع ريبج + نت عات

 دؤاد وبأ هجرخأ 4 هةنالص هيلع ناطيشلا عطقت ال ،اهنم نذْلَق ةرنش ىلإ ةدحا ىلص

 يف يئاسنلاو ٩٥٦( :مقر ١/١٣٥)۔ ىَرْغصلا ننسلا يف ىهنلاو ٥٩٦( :مقر ٢/٩٤٣)۔

 ةبيش ييأ نباو ١٥٥٠٨(( :مقر ٢٦٣/٧١٣)۔ دنشُمْلا يف دمخأو ( ٠٤ :مقر )١٩٦/٣ ۔ نسلا

 ٢٣٧٢( مقر )١٣٦/٦، نابح نباو ٨٠٣(، مقر )0١٠/٦ ةَمْيَرُخ ناو ٢٨٧٤(، :مقر )٢٤٩/١

 .نێَحخيشلا طزش ىّلَع خيجض :لاقو ٩٢٢([ مقر )٣٨١/١، مكاَحْلاَو )٢٦٩/١( مف رباو

 ٢٢٨٩(. مقر )٢٧٢/٢، ئتَهْنَبلاَو ٥٦٦٤( :مقر )٩٨/٦. ٌىناَرَبْطلاَو .نيهذلا هق

 .«اًضَْأ» : :ةَداَيز ثالئلا خشلا ةي ةّيِقَب ىف )٢(
 م صم

 ءائيديأ نيب ومت اولا يلص انك» :لاق هيبأ نع ةحلط نب ىوش نغ ملشش !ب (٣) و .حو

 هرضت ال مت مت كدح يدي نيب ُنوُكَت لخزلا ةرخؤم ؤُم لثم :َلاَقَف ةي هللا لوشرل كيذ انزَكَذَق

 "7 ١١٤٠( :مقز )٥٥/٦ ،ينضصفنلا ةرئشُشس باب ،ةالصلا باتك .«هيَدَي رتت وَم ام

 مقر )١/٦ 0١٤ نابح ناو ١٠٠(، مقر )٦٤، ديمح ن دبَعَو (٢؟١٣ مقر س١٢) يلاتلا

 مُت لخرلا ةرخؤش نغم هيدي نيب مكدحأ غضتل» :الؤه دنع ثيدحلا ظافلأ ضغبو ٩

 .«هنَدَي نيب وم ام هض ال
 ءةالصلا غطقي ءيش نم ذ ال نأ ىَلَع اًَه نَدَق» :ثالتلا خلا ةيِقَب يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ٨٦

  

ُ 

 ةرسلا «"اغينؤت زم اذهف "ءاطخ طُخبْلق رئ ْنكَي مَل نإ» :لاق هنإ ليق ذَقَو

 نو ،هَل ةرس وهف هرسَي ءيش ىلإ ىلص نمق كاتيَلِإ ىهانت ام ىّلَع يلصم
- 

 &"[ةَرَتَس هون ي ْمَل] هيراوُي ال ائيش وأ ادوُغ ؤ ة ةبشخ َعَضَو نإو . .ةرتس هوني م

. ٠ِ 

 ةمامأ مم ام هُضَي ال مث اط وندي نيب ططخل اصع هعم نكي مل نإَق ،اصقع

 نَع ةَجاَم نباو ٥١( مقز )٣٤٠/٢ اصع ذجي مل اذإ طخلا ثاب ،نَتُشلا يف دؤاد وبآ

 مقر )٢٠٣/١، يلصملا رشنت ام باب ،اهيف ةئشلاو ةالصلا ةماقإ باتك ءاضأ ةرَرُه ييأ

 َلاَقَو .ئعِفاشلل ٤٢٢٦( مقر )١٩١/٣. رائآڵاو نسلا ة ةقرغم يف ىَتَهنبْلا ُءاَرَعَو ٩٤٢٣.

 ىًّلَع ةاوؤلا يفالتخال ثيدحلا ةُحِص يف يعفاشلا فت ة امنإو :يطوبلا نع ةي ةياكح

 نن ورَع يبأ نع َليِقَو ءاذَكَه ليِقَق .ثرح نب ورمَع نب دممَحُم يبأ يف ةيأ نب ليعامسإ
 دمخأو ٢٢٨٦( مقز )١٦/٦، يقازؤلا دع ةججرخأو .كي ؤيغ ليقو ،هيبأ نغ ثرح

 مقر )0١٢٥/٦ ناح ناو ٣٢٧٨(. مقز )0٢٧٠/٦ ئيقَهَْبلاَو ٧٣٨٦( مقز )٢٤٩/٢.

 :ُناَيْفْس لاق :لاق مت ثيدحلا دنس ةؤاد وبأ قات ذقق هداق دئِع مالك هيف ثيدحلا ٢٣٦١).

 ثلُق :(ننيدملا ننا) لاق .هجولا اذه نم الإ ئجت مَلَو ثتيدحلا اذه هب دشن ائيش ذجت مل

 َلاَق . .ورمع نب دمَحُم ابأ الإ ظفحأ ام :لاق مث ث ةعاس ركفف هيف َنوُفِلَتْخَي م مهنإ :ناَيفشِل

 ىئَح دمح ابأ خيشلا اذه بَلَطَق ،ةيَمأ ن .رت تاق امدعب لججَر انُهاَه مدق :نايفس

 هجرخأ :هل هركذ دغب )٢٨٦/١( صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو .هَلَع ًطْلُحَق ةنع هلأسف هدَجَو

 دمخأ ةخ .يقنلا نابح ناو ةَجاَم نباو دؤاد وبأو دمخأو يدق يف ئعِفاشلا

 ةتيغ نبا ناَيفش هفغض ىلإ راشأ راكذيشاإلا يف زبلادبغع نا هَلَقَت اميف ينيرمْلا نباو

 .تفغَض هدانسإ يفو )٤٥١/٦٢(: ةنشلا حزش زش يف يوغبلا َلاَقَو ْمُهرْيَغَو يوغبلا يعفاشلا

 يشت مكذنع :لوق هَي ثيدحلا اذهب تدح اذإ ليعامشإ ناك :ناَيفش لاق : يقهتتلا َلاَقَو

 ىلاعت هللا عاش نإ متخلا اذه لم يف هب سسأت الو :هرخآ يف يقهيبلا لاق مث ...؟هب ةنوُدْشَت

 حيجض :رَظني) .ةروهشَمْلا هبثك يف اضيأ ىنابلألا خيشلا هفعض ثيدعلاو .قيف :فل هبو

 حيجض )٢٩/٥( ۔ ريفصلا عماجلا فيمضَر حيحص )٤٤٣/٢(، ۔ ةَجاَم ننا ننس ثفيمضَو

 )٥١٩/١((. هقفلا باوبأ ىلع ثيدحلا ةعومجم ،(٢/٩٨١)۔ ةؤاد يبأ نتش ثفيمضَو

 .زه ثالثلا حتلا ةي ةثَقَب ب يف )٢()

 .ثالثلا خشلا ةئِقَب نم حيجضئلا «ةرْنش هل نأ اون اڵ» : :لضألا يف )٣(

 بينيلق اميش ذجي جَي مل نإف ائيش ههجو ءاقلت لقيلف ْمُكُدَحَأ ىّلَص اَدإ» ::ثيدحلا ت )١(
 رخأ .«



 هتالص يلصملا ىّلَع عطقت ام ركذ يف :بات )٢٢(

  

 ؤضَي مل ةرس ناك اًدِإَو .ملعأ ةللاو ؤهَل ةرتس هنأ يوني ىنح ةرتس هل نكي مل

 وا نارادج ناَتَرْتس :اولاق ذَقَف ،‘"تيِنكلا الإ "!ناك ام اًئئاَك هيدي َنْيَب َوَم ام
 فينكلا ةرئش نأ يدنع تكِلَذَو ةَجوَف امم هني نابؤَئ ؤ 'ناتَماَمِعَو ناراضحم -

 يزا َكلَذ : نم ةَجراَخْلا ةَجْوفْلا اَمَهَنِيَبَو 2 رتس اصلا _ ر َو ٥ ۔: ُ

 ) ٦ ( ۔ل ه

 .«يلَصُمْلا» ةدايز ثالتلا خنسلا ةيقب يف )١(

 ۔«ةرّئسلا فلخ ئرم» ؛ةةاز ب ب يف )٢(

 يذلا ومهَو اًينَك ضاحزملا يم ةنمو ارتلا فينمكلا لضأؤ ،ِاَلَحلا ثيب هب دوصقملا )٣(

 عمجلاو رتسلا ىلإ عجار هلُكَو ،يجاوئلا رت أ يف تفن هنأك ناسنإلا ةَجاَح هيف ىضفت

 ۔ طيسقؤلا مَجغممْلا ((١/٦٠١١٦)۔ سوا جات )٢٠٨/٩( ۔ برقعلا ناسل :رَظنُي) .ئ

 )٨٠١/٢((.

 .د نم ةطقاس «نارادج»َو «ناّياَمَغ» :ثالَنلا رجملا ةيت ةّيِقَب يف )٤(

 .ج نم ٌةَطقاَس «ةَرّئُس» )٥(

 نشم ني نامزلا اَه يف ِءاَلَحلا تويب لاح هنإ تآ ام رابيغالا يف عضوي نأ دب ال )٦(

 نأ يراضحلا ءانبلا تابلطتش نم راص ىتح ةاجنلل رمأ يأ مادغإ ىلع صزجناو ةعنصلا
 عضولا ِهنَلَع َناَك اَمَك يضاملا نقلا سكعي .اتيل ةصاخ تارو :يئ فرغ يف نوكت

 نم ديزملا غضولا بلطت انه نمو ؛حيزلا , وأ نقلا ةماق ةساجنلا لظت ثيح .فلؤملا نمز

 7 ه اقلا نلياعؤد : هنر ئملاشلا مامإلا نوي يلصملا ةلبق نغ ,دان يف دنلا

 هنع سفنلا ةرفو ءةَساَجنلا ظلغ : :اني لاوخأ هرێغ يف اودنت مل ام فينملا يف اودش

 فالخب لوي ال امئاق ةئؤكَو .هبزُق نم ةكتالملا يذأتو ،يلصمملا ىلع هجيرب شيوشلاو
 نع الإ ايلاغ نوكت ال ةايز يلصملا لابقتشا ُنؤَكَو ءةَظْحَل يف ؤممَت اهئَِق تاؤمَملا رئاس
 يف ةدحاو ةرتس الإ زمأي مل عراشلا نأ ىلع نيترنس تيد لجأل هت اوئصتختناف ؛دُمَعَت

 لضألا ربتغا فينكلا يف ةدحاولا ةرئشلاب 77 .ناسخێشا :ُءَداَيَرلاَق ؛مطاََقلا لط

 ةساجنلا ظَلِغ ىإ َرَظَن هريغ نم رتكأ هقَح يف ةرئشلا يلظ تاقلا .ناسخيشالا كرتو

 ۔ جراَعَمْلا) .ملعا ةللاو .طايتحالا قَحِل ءاضقو ةبسانمل ةاعارم رتاشلا ظيِلْغَت نسخَتساَق

 )١٥١/٦((.



 يويسبلا رصتخم

  

 نم لقأ يف يلصملا ىلع عطقي امم عيش زمَق ًةرئش نكت مل ادو

 مل رَعَكأ ىلإ اعارذ رشَع ةسف;َع ناك نإو ؤهيَلَع عطق اعارذ رشَع ةسفح;ع

 مل اعارذ َرَشَع ةسمح يلصفملا "هنيبو ةتيب َناَك ادإ فينكلا كيَذَكَو "عطقت

 اعارذ رَشَع ةسمَع نم لقأ يف هتالص يلصملا ىلع عطقيو ؤهيَلَع غطفَ

 مذلاو ةتَيَمْلاَو غلابلا فقفآلاو ثئُجْلاَو ضئاحلاو كرشملاو فينملا

 .عطقي ال ةّنإَق زؤئلا الإ إ عابلا غيمجَو "بلكلاو زِقْلاَو ازيزنجخْلاو

 رشَع ةسم;ع :موق َلاَق 6لؤتبْلاو ةدحاولا ةَرذَعْلا لم ةشساَجَنلا يف اوُمَلَتخاَو

 قيرطلاو يلصملا ةلبق يف تتا ادإ ؤوُبَقْلاَو .عذأ ةئالَت :َنورَخآ َلاَقَو ؤاعاَرِذ

 رهنلا نأ ليِق ذَقَو ءاضي اذكه عَطقَي ءَدوُفَمْلا زاًئلاَو "يراجلا هنلا فاجلا

 ةَئالَت الع ؤأ املا قح ادإ :اولاقو "يرطلا كيلذَكَو ةرت هنأو عطقت ال

 .عطقي ملو رضي ل ر ابشأ

 هلق ىف ؤ .يلصملا عاذ َنوُتدَحَتَي مق ة ؤ نالا تفلخ ةالصلا ٤

 نيرهاطلا سانلا عبمج ني هێنَدَي نيب وَم ام يلصملا ؤ ض الَو ةروض

 مل يلصملا يدي نيب اوؤَم ادإ ! سانلا نأ الإ إ ماعنألاو تاوذلا نايبصلاو

 يدت َنْنَب راملا متف وّل» :لاق هنأ ةق للا لوشَر نع يوز ربَحِل .مهل زجي

 .«يڵلصمملا» :ةدايز ب يف )١(

 .«ِهْئَلَع» ةَايز ثالئلا خلا ةيقب يف )٢(

 .خسنلا ةيقب نم حيضوتلا لجأ نم حيجضئلاو "يلصملا ريَغ ني «ةنيبو» لضألا يف )٣٢(

 .هزتفأ ام ىتإ» :ةدايز :ج ؤب يف )٤(

 .عملا ةيقب نم حيجضتلاو ريزنخلا مختؤ» :لضألا يف )٥(
 .عطقي ال» :ةدايز ثالثلا خنسلا ةيقب يف )٦(

 .«ُهوُسَمَي مل اَم» :ب يفو ةَساَجَنب هوشم مل اَم» :ةدايز د .ج يف (٧)



 هتالص يلصفلا ىنع عطقت ام ركذ ي :باب )٢٢(

  

 نيمي نَع ناك ام امأو 8‘؛ءاقيرَخ َنيِعبزا ىلإ ؤلَو هَرَضَتناَل هيَلَع ام ىلضفلا

 ريغ ؤأ بئُجْلا وأ ضياحلا ةأزملا وأ ةساجنلا نم هلامش نَع ؤأ ىلصملا

 .ةَسَمَي ىنح هيَلَع ذيسفُي مل ؛َكيلذ

 ر ر ام هني نيب .ر رم ام ىًلَع عطقت الو هَقلَح يلصي نَمِل ة ةرتس مامإلاو

 هْئَلَع عطقف ماتإل مادق تلك رم اذو مامإلا انق رواَجْي ىتح يلصملا ىّلَع

 لؤألا فصلا يف مامإلا تفلح َوَم م نإو هَعَم ىلص : نم ةاَلَصَو ُهئاَلَص تضقنا

 نم مرغ ىَّلَع عط ْمَلَو هني َنيَب وَم نَم ىَّلَع عطق م امال ا اق َة زو اَجي ىتح

 رضي . ا .مهِنَلَع رم نَم ىَلَع ط يناتلا تتفملا ما َرَم نإو ،فوُمَصلا

 مل رادجلا ةفرش ىَلَع ماتإلا اذف ثلَكْلا َرَم اذو .ألا تمصلا الَو مامإلا
 ِ ص

 ملغأ هللاو 5'٨جهينلَع 4 ا عطق ة ةرسلا م غَرْفَتْسا ؛ نإَق رادجلا غرفتي رفتشَي ىتح هئَلَع غطفت

 .هيف اولاق كيلَذَكَو كلذب

 اريَح نيزأ فقَوَل هيَلَع ادام يلصملا يدي نيب راملا ْمَلْعَي ؤل» :ظفلب هدنسم يف غييزلا هجرخأ )١(

 ىَلِإ تقول هيَلَع ادام يلصملا يدي نيب املا مَلْعَي ؤل» :رخآ ظفل يفو «هندَي نب زمَي نأ نم ه

 ٢٤١. ٢٤٦٢(. :مقر) )١٠٢/١. ١٠٣( يلصملا يدي نيب زاوَجْلا ثاب ،ةالَصلا باَتِك رخلا

 )١٥٤/١ يلصملا يي نت دحأ ؤمَي ال باب ةالصلا رضق باتك 6أطمملا يف كيام هجرخأ

 باتك علش ٥١٠(6 :مقر )٥٨٤/١ يلصملا يدَي نيب زاملا مثإ باب :يراخبلاو ٣٤(6 :مقر

 اتيك :دؤاد وبأو ٦١ 7 ٠(. :مقر )٣٦٣/١ .يلصفلا يدت نيب زامْلا عنقت باب :ةالصلا

 باتك يذمرتلاو ٢١٠١(. :مقر )٤٤٩/١ ،يلصُملا يدي نِتَب روزُشْلا نَع يهنلا باب :ةالصلا

 :ةلبقلا باتك :ئناسئلاو ٢٣٥( مقر )٢١٠/١ ،يلصممْلا يدي ننب روؤمخْلا ةيهارك باب :ةالصلا

 نب روؤمملا باب :ةالصلا باتك :ةَجاَم نباو ٢٥٦( :مقر ٦٦/٢ ،يلصمملا يدي ننب روزملا بات

 هنَلَع ادام يلصملا يدي نيب راَمْلا غ ؤل» :ظفلب " ٩٤٥(6 مقر )0٢٠٤/١ يلصملا يد

 .«هيَدَي َنيَب ومت ت نأ نم هل اريَخ نيِمَبزأ فق نأ َناَكَل كيلَد يف

 .لغأ ةللاو .ظفللا اذهب هيوزت نم تج اميف ذجأ ملق فلؤملا هدروأ ام امأ

 و ،غطقَت مل ه هغرفَتْسَن مل عتضإ رذق نم يقب نو الماك اغارفَيْسا نوُكَت رادجْلا غازفيشا (٢)

 )٤٢٥/١((. يخامشلا رمال حاضيإلا > يتلا اصعلا رادقم



(٢٢( 
 ٠. \ ةالصلل مايقلا بف باضتنالا ركذ يف :باب

 - ٥ _ س ,
 ِ هم ت د ا 2 ٥ ا ِ ة ح ا ٥ ..ث٩۔ ؟ ا ٥ ..

 ةلبكلا لابقتساو هالصلا لعفل ةينلاو
4 4 

  

    

  

 ؤأ اضرزَف يلصي نأ ىونو ،امِئاَق ىوشا ةالصلل مايقلا يلصملا ةازأ اذو
 ه و ك ز

 :ليق ٢٢٨[، :ةرقبلا] "« َبيِتِننَت ولي أوموَقَر» :ىلاعت هلوقل ةلبا لبقت شا ؤاَلف

 .ًباَوَصَو ءاوس ُهلُكَو «َنيمئاق» :ليقو ««نيعيطُم» :َليِقَو .«َنيمێثاَد» نإ

 تَدَهَجَو لَوَ» :ىلاعت هللا لؤقل ضرق ةلبقلا لابقتساو "تاينلاب لامغألاو
 ىبت الَو] هب الإ ةالصلا موقت ال اَذَهَف ١٤٤[ :ةرقبلا] "« ماَرَحْلا دجسملا َرظَم

 لَوَحَت نإو ،ةل ةالص الف هل رذغ الب ةراهط ريغ ىلع ماق نإف ٨3ا[هيلَع الإ

 ةضيرقلا يلصي ةنأ وني مت نو ؤةل ةالص الف ادمعتم ةلبقلا ريغ ىلإ ههجوي
 ؤأ ايسا ةلبقلا ريَع لبقتسا نمو .كلد نم اًفَصَ اه نوكي ىنح ،هَل حيصت الف

 خشلا هيَلَع ام بيوبتلا يف تذَمَتغاَو 5َلبَق يذلل دادتما لضألا ةخشتلا يف بابلا اذه )١(

 .ليصفتلا ىف لضفألا ةئأل .ثاقثلا
 ے _. ے۔ 2 ٠ و ش م .و. ۔ ح ۔ _ ۔۔ ري ,۔ ہ۔ 1 . .,ص { ۔ ه : ٢

 )٢( َبِتِنَت هي اوموقرر نطنؤلا ةلعلاو تولححلا ىلع اوظفح » :اهطتو 4.
 «. ّ <= رم ٭۔ عے¡ .. ۔ے 2 إ -- ِ ه ./ ص . 2ِ ,ب ٤ رس ه م < ح 9٢4

 دجتتنا َرظَم تهجو لوف اهَصرَت هلق كتملك ءامَتلا ف كهجو تنلقَت ىر ذَق » :اهطنو )٣(
 رسرس كي ۔۔ ۔ 12 و2ے؟ ۔ ,2 .< س ۔ےس۔۔ مو 4 ۔ .< ے . ۔ ] .< 7 . + ۔۔ .و. ص . ۔۔ رر عم

 امَر ْمهَبَد نم ّقَحْلأ ُهَتأ َدوُمَلْعََل بتكنآ ائوآ تيزلا دو ةرطع مكموجَؤ اولوق شنكام ثيحو ٌناَرَحْلآ

 .4 َدوُنَمَمَي اَتَع لغنتي هللأ

 .ثالئلا خشلا نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )٤(



 )٢٢( ي ةالصلل رحاَيِقلا يف باصتنالا ركذ يِف :باب ٤ ٩١

  

 ةلبقلا نَع َرَتَحَت نمو ,ةزياج هئالصَق اهنع لِئاَر وُهَو اَهاَوَحَتَو ةلبقلا ىو

 ۔ هتالص ضغب ىلص ذق و ۔ ةللاب ملع نإف ةئالص ثّاَج ىلَضَو امهاَوَحَتَو

 ل ةَلبِقلاب ْمَلْعَي مل نإَق ،ةئالض ضَتتنت الَق اهيلإ رادتسا ةلبقلا ىلإ لوحت

 هنَلَعَو ،هل ةّجُح نكي مل ة ةقث يغ هملعأ نإو ،َكلَد ىلإ ىلصو هلق لبق ةقث

 ءانمأ َنوُئدَوممْلاَو .ةَقملا الإ تقوناب مليلاؤ ةلبقلا يف لبقي الَو أةَلبقلل يَحَنلا
 اذإ ةَضيرَق يي نأ هتالصب يونيو ."تقولا ملع يف هْئَلَع اونِمْتْنا ام ىَلَع

 َناَك اَذإَو ،ةَعامَجلا ةالصب ؤ مامإلا ةالصب ةضرف َناَك مامإلا ةالصب ىلص

 َرَكَد مت اهنَع اهس مت مرحأ ةضيرقلا ىوَت نإو ،ةضيرَقْلا ىلصي نأ ىوت 7
 اميف هيلع ضفت الَو هتالص ىلع يضغيَو ةضيرقلا مكح ىإ '"غج

 ةيئلا ماكخإ دنعلا ىلع بجيق لمعلا ثلض ةينلاو .هتين يف 7

 نتشلا يف ىهنلا هاو ام :اهنم ثيداحأ ذع امأ مهنأو نينذَوُمْلا ىلع ءانعلا يف َةَرَو )١(

 «مهِتَجاَحَو مهِتاَلَص ىّلَع نيملسملا ءانمأ نوُئَدَوُمْلا» :لاق هي يبنلا نأ نسحلا نَع ىربلا

 ١٨٥٠(. مقر )٤٢٦/١. ىَقَهْنَبلا

 يبأ نع هذَج نمع هيبأ نَع ةروذحَم يبأ ن ميِهارِ نَع متيلا يناربطلا اوراَمَو

 .«مهرورحشَو ميهرطف ىَّلَع َنيملششلا ءاتمأ َنوُنذَُمْلا» :هت هللا لوشز لاق :لاق ةروُذحَم

 .نَسَح داتسإ )٢/٢(: يتيهلا لاق ٦٧٤٣(. مقر )١٧٦/٧. يناربطلا

 امأ َنوُنذَوُمْلا» :لاق ةي ىبنلا نأ هنه ةريره يبأ ن نمع ةَمْيَرُخ نباو قازرلا ذدْبَع ءاور اَمَو

 ١٨٣٩(. مقر )٤٧٧/١. قازرلادبع «َنيِنذَوُمْلِل رَقَعَو ةمألا نلا ةز انمض ةمألاو

 ١٥٣١(. مقر )0١٦/٣ ةَمْيَرُخ ناو

 .ثالئلا خسنلا نم حيجضلاو ،«َعَجَرَق» : :لضألا يف )٢(

 تاّنلاب نامألا امنإ» :لاق هي ينلا نأ اف سابع ننا نع هدئننش يف غيبلا مامإلا ىوَر )٢(

 هن رمغ نع امُهريَعَو ملششَو يِراَخبَلا ىوَرَو ١(. :مقر )٢٣/١ «ىوت ام غئرفا لكل ام
 ىتا ةئرجه ثتامك نمق ،ىوت ام خئرفا لكل اَمَنَ .تاينلاب نامألا امَنإ» :لاق هلي يبنلا نأ
 ةرما وأ اهبيِصُي ايند ىلإ ةئرْجِه ثتاك نَمَو اهلوشسَر ىلق ه هللا ىلإ ةئرْجهَف هلوسر ىنإ هللا

 .٨٣٣ص) نتخحلا ننب دمَحُم ةياور يف كلام هجرخا .«هيَلإ َرَجاَه ام ا هئرْجهَق اهُْجَوَرَتَي



 يويسبلا رصتخم

  

 نم هيلع ضَرَتفا ام ِءاَدأ يف هلل اًعيطُم ماَِقْلاَو بجاولا ءادأل ةلبقلا لابقتشاو

 .هلُك ثبعلا كرتو ،اهيف غضاوئلاو .كلل غوشُخْلا ماَيمقْلاَو ءةاَلَّصلا

 الو © .هتيخل الو ه هدسَس;ج الو هبايث ني يشي , يلصملا ثب فر ر الو

 مقر )٥/٣ ١٥١. ملشُمَو ١( مقر )٣/١. يراَخِبْلاو ء(٨١٦١ مقر )٥/١ ٥.٦٢ دمخأ ٢٣. مقز =

 ىثاسنلاو ٢٢٠١( مقر )٢/ 0٢٦٦٢ دؤاد وبأو ء(٧٤٦١ مقر )١٧٩/٤. يذمرتلاو ٧(

 لاق ذقَو ويث مُهزيَغَو .( ٢٦٧ / مقز )0١٤١٣/٦٢ ةَجاَم نباو ٢٤٣٧( مقر )١٥٨/٦.

 مل ثيدحلا اذهَو» :نسحلا ن دممَحُم ةياؤرب كلاق ماتإلا ا أطوم ىلع هحزش يف ىوَتَكْللا

 7 ل إ َرَمُع نَع الو َرَمُع نَع الإ ء هللا لوشَر نع خي ملف َرَقْلا قيرطلا اذه نم الإ خيصت

 6 ىيحي ةي هياو ور نم الإ هتاور نَع اَلَو .يميتلا ةياور ن نيم الإ َةَممَقْلَع ع الو َةَمَقلَع ةيار

 وُلْخَت ل تاعباتم مهل تَدَرَو دقو ناسنإ ىت ٠ يتئام م نم وتك ُهاوَرف اروُهشَم 7 راصو ُهَع رتناو

 مامإلا نأ اذج حضاوو ،«هريَغَو «ةَبْْنلا حزش» يف ظفاحلا هققح اَمَك يش ْنَع ممهيناسأ

 راهتشا مَذَع ٍ ببسب .7 نبا قيرط نم عييزلا مامإلا دنع هتياور ىَلَع عطي مل يوَتَحْللا

 )٤٩١/٣((. نسحلا نب دمحم ةياور أطوملا ؛رظني) كاذنآ ىرخألا سرادملا دنع دئشفلا
 هنؤَكل يداَحآ قيرط ني َدَرَو هنؤَك نم ريغزلا ىّلَع ثيدحلا اذه زئأ ءاملعلا دنع رهتشا دقو

 اومَظَع انه نمؤ» :ل ئملاشلا مامإلا لاق ةيبلقلا ناسنإلا دصاقمو تالا رثأب قْلَعتَ

 ةعبر ليقو مليلا ثئُث هنأ هيف ليق ىتح مالشإلا دمعاوق نم ةعاق هأ رئاغ ثيدحلا اه

 )١٣/١(. دشملا ش زش ءةشممخ ليقو

 .هب فيرغنلا يت أيس .ثالثلا عستلا ني م حيجضئلاو «همباصأ ني عقْفَي الو » : :لضألا يف )١)

 مامإلا ناَك نإو ,غوبخ نم روهشتقنلا ىَّلَع ةئكلامْلا م عم ةيضابإلا اهيف قفتي فر ر هلأسملا هذه )٢(

 لذلاب نؤَقْلاَو ،ةئع روهشملا وه امَك يذب لمعي مل : الإ هثطوش يف ضقا ىَوَر ياق

 لبق امهاَنيَصفَتشا ءاَمَلُعْلا ً نم ةريبك ةفئاطو .رييختلا م عم يازأ او ءاضأ 7 نب ثيللا لق

 ُهَدْنِع ماقا , نبا ةي ةياور يف كلام بَهَذ» :راكذتسإلا يف وبلا دْبَع دع نبا َلاَق ةصازرَذلا يف َفكِلَذ

 يف كلام َلاَق :ميياقلا ن ا َلاَق .دعس نب ه ثيللا لوق ُهَو ةالصلا يفف ني َدَيْلا لاتزإ ىلإ

 = .مايقلا لوط نم لفاوئلا يف يد لعفي امنإ :ةالصلا يف ىرخألا ىلع اممهادخإ نيلا مضو



 ةالصل رايِتلا يف باصتنالا ركذ يف :بات )٢٢(

  

 دغر الَو رثئَغ نغ عامتسإ تال يفصي الو .هريغ َماَلَك 6_ُعمَتسَي الو ححوزَتْسَت الو
 و و

 لحي الو متعي هي الَو اهذشيق يخَترَي نأ الإ َراَِإ لح د ال ذ وت الو .جناس د لو

 نإو .اَهَلَدَع ههجَو ىَلَع ن ْتَعَقَو نإو اهناَكَم اَهُذشنَق ه َىِخَتْرَت د نأ الإ هتَم

 ؤ قرشت . ; نأ هئَلَع ء فاخ نو .ورازإي لَمَتش ه شا ُهْنَع دعا نإو ُةَذَحَأ هؤاَدر :

 وخ نوكت نا ق ةتالص انَتباَو ةافولا ذ حأ ه هنلَع ه َدَعاَبَت قو غيزلا هَلِمحَت , ۔ و .ذ 2ً. ٠

;
:
 

٠٠
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 ماملا لوطي نأ الإ ىلإ ثحأ ةالصلا يف نيديلا لذس :ثيللا َلاَقَو .يلي َح هكزَتَو :لاق =

 هنأ كلام رع تفرَطُمَو كيملا ذبَعَو فا با ىوَرَو .ىرشلا ىلع ىتفلا عضي نأ ساب اَلَق

 لاق .تيذب سأب ال :لاق .ةَلفائلاو ةضيرقلا يف ةالصلا يف ىرشلا ىلع ىغل غضوئ اق

 َوُهَو ،ًةَرَت ءاش نَمَو َلَعَف ءاش ن : .ئعاززألا َلاَقَو .وياحضأ نم َنيِندَمْلا لؤق ومه» :رَمُع وب
 ةئس اهنوك ودغت ال اهنأ الإ ةلأسملا هذه يف فالخلا لاوقألا ةرك مغَرَو .ها «ِءاَطع نوَق
 ينلا ركفلل لِياوألا نويسؤمملا مهو ةمئألا ءالؤه نوكو .اهب نيلئاقلا دنع ةبَحَت شم
 يتلا ةبَلَجْلِل اررَبُم غدي ال ةالصلا يف رييختلا روص نم هنوربتعي وأ ضبقلا يف َنوفلَتْخَي

 )٢٩١/٢(. ؤاكذيسالا :رَظْنْي) .ضبقلا ىرت ال يتلا بهاذملا دض نيبصعتملا ضعب اهب موق

 اَهمَدْخَتشا دقو .سرشاقل يف َدَرَو امَك عَمَتشا :يأ ؛َحاَص ىتغمب خا «ماَتشي» :ب يف )١(

 لطت ىئَح حبضُت نيج نم ةعمجلا مؤي ةحيش يهو الإ ةباد نم امو» :هلق يف ةي نبلا
 :هلؤَق» :ثيدحلا اَذَهل هج هحزش يف ينْيَعلا َلاَق ٨٨٦٢(0 مقر )٢٣٨/٣ دؤاد وبأ هاور «شسمشلا

 :ليقو ،َكيلَد ىلع ةلبقم ةَعمَتشش :يأ دجاو ىعم عاضأو عاو .عاَسأ نرم «ةَحيىيش»

 َحاَس امْئِإَو ،اعايبسا خاتشا :ىلع فرصتي ال اهنم ردصملاو لغلا نكل .ةقفش ةعمتشُم

 ةيِناَمُعْلا ةَجهْللا يف مَدْخَتشُش نزو خسانلا هَلَمْعَتْسا يزلاو ،اناَميَسَو اًحَِس خي ءيشلا

 .(٣/٧٢)_۔ برعلا ناسل )٣٢٦/١(« ۔ طيحملا ُسوُاقْلا :رَظْني) رظن أ فاتشَي :مهلوق لم

 )٣٦٢/٤((. ۔ ينَعْلِل دؤاد يبا حزش .(١/٨١٨١)۔ سورعلا لات

 .ثاّئلا خنئلا نم م حيجضتلاو «هتالص يف ةادزلا ذَخَأ» :لضأ يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ٩٤

  

 ةالصلا يف ةَعياَصأ الو ُهَلِصاَقَم ' عقني الو و هَع هعباصأ كبشي الو .0اهناَلَصَو

 هينيع يف َعقَو نِإَو ] ُهناَلَص تضقنا ادمعتم هتيحل و أ هندب نم ةَرْعَش عطق نإو

 دب نم ءش ُهاَذآ نإو َكِلَذ َجَرْخأ هتالص : نَع ُهلَعشَت اَم هعمَس يف ؤ ءش

 هِسفت نَع هفرص ُهَغَذْلَي نا فاخي ؟ ىش } هئَلَع َعَقَو نإو هنع كِلَد كَح ُهَلَعشأَو

 هْنَلَع َعقَو نإو ،ُهَلَعشَت نأ تفاخ اذإ هرضي مل نَع ةنع ابابُذ ؤأ ايان حسم نإو

 َناَك ةلي هللا لوسر نأ ةيلاعلا وبأ ةاور امب كلَد يف اوُجَتخاَو .يفاتخألاو ةيضابإلا يأر اذه )١(

 اوديعي نأ اوكجض نيذلا ةي ىئرنلا رمأف ؛موَقْلا كجضق رغب يف ىذرتف ريرض ءاجف ،يلَصي

 هيف اوُمَلَكَت ثيدح وُهَو ٦( :مقر )١٦٣/١ : :نسلا يف ىئنْطَُراذلا اور .ةالصلاو ءوضولا

 ةيكلاملا تقذ امنيب .يرؤُئلاو يحلا نتخَحْلا يأ وُهَو ةلاسزإ ثيح ثيَح نيم اريِثَك

 يف ديز يب رتنا لوقي ءوضؤلا ضقني الو ةالصلا ضفني ُنَي كحضلا نأ ىنإ زوهمُجْلاَو

 َداَعأو ىدام ماق م ناك نإو ءوضؤلا دمي ْمَلَو اَهَداَعَأ ةالصلا يف كجض نقؤد :ةلاتزلا

 الَسزُم هنؤكل ثيدحلا اذه زوهمُجْلا ذرَو» :دشز ننا لوقي «مشبئلا يف هنَلَع ءيش الو

 رْيَع يف اهضفني الَو ةالصلا يف ةراهطلا ضقني ام يش نوكي نأ وهو لوضألي هتلاحل
 ةيادب )٤٠/١(. ۔ يياَرََقْل ديز ييأ نثا ةَللاَتر :رظني .خيجض لز ُهَو ةالصلا

 )٣١٤/١(. ئيخرْسلل طوشنملا )٣٢٠٤/١( ينغملا ۔(١/٠٤) ۔ دهتجملا

 انينعي يذلا .جالا يف يديبزلا سواملا يف روظنم ن ;ا اَهَدذَع امَك ةريِثَك نامقَم هل مقنلا )٢(

 :جائلا يف َلاق } .عقئلاب حارصلا يمش ىن غ عْئاَتَنَو ؤ تؤصلا غافتزا : :اهيناعم دحأ نأ وُه اه

 :ديبلل يرهوجلا َدَشْنَأو .فتزا : :توصلا قو

 .لجَرَو صسزجَج تاد اهولحب قياض حازرض غقني ىتمف

 .غازلا :غيقثلاو .عتري ىتم يآ
 .ةمادأو ةعبات امهالك هَعقنأو اعون م غقْنَي هتوصب راضلا عقن : :ناسللا يفو

 .ةماعنلا ثؤض :نلا :ديَرُد نبا لاق

 .ُتؤصلا :عفنلا ىتغَم ني نأ ىلع طيجمملا يف ضن ذقو

 اهنل لاقملا وأ عباصألا ةعزف مه اه فلؤملا هينغي يزلا نإَف يناعملا هذه لالخ نمو

 ىم اه نيو ،اًئؤَص ثدحي هنأ هيف مهملا ،امعباتتم نوكي ال ذ 6اعباتته اتوص ثدخن

 ۔ سوؤرلا جات )٣٥٩/٨(. ۔ بَرَعْلا ناسل :رَظنئ) .(ميقثلا) ب ب رائلا قالطإ نوئناَمْعْلا

 _)٢٣/١((. ةغللا يف طيجملا .)(٩٧٥٥/٨٧٥٥/ا١)



 )٢٢( ي ةالصلل رماي ا ي باصتنالا ركذ يِف :باب ٩٥

  

 ءادتباو ،امهَفاَح ادإ اَمهَلَتَق بَرقَع ؤ ةيَح هب تقَحْجأ نإو اهجرخأ )ىد

 تفاع ؤأ نيق ةباصأ نو ،هيالَص ىّلَع يتي :ني ةنأ ليق ذقَو ؤَيَلإ ُثَحَأ ةالصلا

 ىلَع يئ :هك هنأ اًنباَحضَأ طأ دْنِعَو ةالصلا ا :7 اضون هاَمَرَو تفرصنا ةالصلا يف
4 

 .يلإ ُثَحأ غادتنالاو ،اهنَع ذيَتبَ ا ام هتالص

 عَقَر نو ،ةئالص ضقنت هييأز مامأ ءامسلا ىلإ ُهَرَظَ يلصملا عق

 تقلا نإو ،هقْلَح اه ىري اًتاَقيلا ةالصلا يف ثتتْلَي الو ًةَصقات هق ةماق ر

 اهرِقْنَي الو بلغتلا تاقلا تتلَي الأ ئهنلا ءاج هنأل ةصقان ىهق الام وأ انيمي

 شرف اّلَو] ةصقان يهو ةالصلا هب متت ل َكلَذَو ٥كيذلا رقت دوجلا يف

 ضفن الو ةصقان يهو ةمات ريَع عب نوكت امم َكيَذَو 3"ا[بلكلا ششاريفا هيعارذ

١ 
١1
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 ىتذلا ليقو ريطي نأ َلبَق دارَجلا :ىتلا .ثاقَتلا خسئلا نم حيجضتلاو 6«نابد» :لضألا يف )١(

 نامع لمهأ دنع وه .ةابد ةئدحاو وزشلا دغب وه ليقو "لغلا دارَجْا ن نوُكَي ام زعأ
 حاحصلا زات :رَظنُي) .وفلَوُمْلا دارش مهَو ۔عشللا تيد زمخأ اهئؤَ ةراط ةرَضَح
 / " . )٢٤٨/١٤((. برعلا ناسل (٨١٢ص)

 نع غيبزلا مامإلا از ام َكيلَذَو .خلا ةي ةيقب ن نم لامكاو .لضألا ( نم طقاس نيَسؤَقْلا نيب ام )٢(

 رقن اهيف رِقْنَي نأو بلَكْلا ءاعفإ هتالص يف يجي نأ ىلصملا ىقن ةنأ» ةجتي ينلا نَع سائع نا
 نأ بلقلا ُاعفإ :غيبزلا لاق هدزقلا دوعق اهيف دعقي ؤأ .بلغتلا تاقلا اهيف تت : و يكيلا

 ني ائيش لعف نم هنَمَدَق بصنيو ِهيَبِقَع ىلع دعف أ د دزملا دوُعَفَو ،امهَبِصْنَ الو هعارذ شرفي
 َدئِع دَرَو اهو ٢٣٨( : :مق _)١٠١/١ ٠ عيبلا دسم :رَظْنُي) .ةالصلا ٌةَداَعِ ِهيَلَعَق ةعَب زألا هوجولا هذه

 ۔ لاق يقَهَْْلاو يناربطلا ه ثيردخ يف هف ةريره ابأ تي ىبنلا هب ىض دؤأ ام رثع مه عببلا

 .ىحضلا يتعكر ينرم رمأ :الت نع يناهتو ثاب ةه يبفضَو ييلع : ىناضؤأا :۔ ةريره وبأ
 ءاَعَقإ إ ىمأ نأ ثذَجس اذإ يناَهَنَو .ربش لك نم ران ةَئاَلَت ماَيِصَو .رتو ل الإ مانأ ال نأو

 )٢٦٦/٥ طسؤألا همججغُم يف ْىنارَبطلا «بَلغتلا تاقِتْلا تينتلأ ؤأ ،بارُمْلا رفت رقنأ نأ ؤأ درقلا

 اًضْئَ هاورو ٢٥٧٤). : :مقز ثيدح )١٢٠/٢ ىربُكْلا هنتُس ي ُيَقَهَْْلاَو و ٥٢٧٥( :مقر ثيدح

 :درقلا دوُعفَو ! بلكلا ءاَعفإ نيب ريمي عيبرلا صنو ء(٩١٦٢ :مقر )٣٠/٥ :هدَنشُش يف ىلغت وبأ ا

 ىّلَع يمفُي لكلا نأل .ءاوس هلثم ةاَعفإ يمقُي بلكلاو يمقُي بنذلا :نعلا يف ُليِلَحْلا َلاَق»
 = ىلإ َدَناَسَتَيَو هيقاس بصنيو ضزألاي ء هتتأ زخولا َقِصْلُي نأ : :ُاَعقلا» :ىرهوجلا َلاَقَو ،«هتشا



 يويسبلا رصتخم

  

 هبقع ىلع دعقت الو ةصققات نوكَتَف زقلا اعفِإ ةالصلا ىف ىمف الَو ؤهئَلَع

 ةلوُلْغَملاَك هرذص ىَلَع دي لَعْجَي الو هتالص يف غْبَرَتي الو !ناطيشلا بقَعك

 .باسحلا كذو هبلق لكب اهلع بف تالص يف هند غقزَي الو كذ

 كلت سلج نجمؤلاؤ ءينذحَف بصنو هيتيلأ ىلع سلج بلكلا ىفقفأ :ناطقلا نبا اق يرهظ =
 هنذأ قصلي نأ امهدحأ :ناع اعلا نأ ةنع لدغم ال يذلا باَوصلاز» :يوونلا لاق «ةسلجلا
 نن رمعم ةدنب وبأ هرسف اذكه بلكلا ءاَفإَك ضرألا ىلع هيدي عضيو ؛ هيقاس بصنيو ضرألاب
 هورَكَمْلا وه غؤئلا اذم ةغللا لغأ ن نم نورخآ مالس نب ميِساَقلا ديبع وبأ بحاصو ىتلا

 ارم وُه اََهَو نێَتَدْجشلا نيب هنبقَع ىَلَع هنت لعجن نأ : :يناثلا غؤئلا ،ێهنلا هيف َدَرَو يذلا

 لوق .قافا لَحَم زي اهل سابع نبا نع درَو ام نكلو ها .«ةلقي مكيبن ةئش :هلؤقب سابع ننا
 اًضِنَأ اَهَو (ثلَق)» : :يوونلا هرسف امَك ِءاعفإلا نم يناتلا عوئلا ىلع هبيقعت يف ئملاشلا مامإلا

 ضغب ىَوَر ذَقَو ،يفئلا ت تخت ةلخاد ءاَعْفإْلا . تائيَه م عيمجج ن ِاَحْلاف ©يهئلا ت تخت لجخا

 شسؤاَط هل لاقف ،ةئشلا هئأ نيتدجْسلا نيب نيمدقلا ىلع ِءاعفإْلا يف لاق هنأ سابع نئا نغ انمق
 ر ةؤاد وبأو يذمرتلاو عينش هجرخأ .مكيب هنس يه سابع نا لاق .لجزلاب ءافج هارنَل انإ
 ءاعفإلا نأب ىدزؤامْلاَو باطحلا ه ُهْنَع تاججأ .انذئع ثيش ثبي مل َوُهَو اًضْئَأ َرَمُغ نبا نَع ُءانغَم يوز

 دنع يهنلا يوار وُه سابع نا نأل ؛ديِمب اذَمَو .نفلا هْغْلنَي مل سابع نا ل .خوشنت

 ضغت ىلَع يهئلا لمحف امهنيب عفَجْلا يف مُهضغَب لتخا - :بيبخ ني غيبلا ينغ ۔ فنصملا
 ضغت ناك ؤل ،ىؤأ ةجولا اَذَه َناَكَل سابع نبا نع كلذ حص ل ضغب نو هاغنإلا . تائيه

 ةنع هذخأو هل هَطْلاَخُم ةرثك م عق ۔ ديز نا ينغي زياج ةنع هلل ةئشس سابع ننا دنع ءالا

 .(٠٦٥ص) حاحصلا ز راتْخُم )١٧٦/٢(. نعلا ثاتيي :رَظْني) .2كلَذ نم انموق هيوز امب معأ هللاف

 حزش )١٩/٥(6 مين ىلع يونلا حزش ((١٧/١٥٤)۔ ريبكلا حزشلا بيرغ يف رينملا حابضملا

 )٤٢٠/١(. دشملا

 تت هلي ةنكتا» ب ةءارقلاو ريبكلاب ةالصلا يفتنت ةلت هللا لوشز ناك :تلاق اتؤؤ ةمئاع ثيدحل )١(
 ةسأر فر اذإ ناَكَو ،َكيَد نيب نكلو هبؤَصُي م ةسأر ضخشُي م عكر اذإ ناكو «؟ تميتتتنت

 يوتسي ىنح ذُجْسَي ل ةذجشسلا نم ةسأر عفر اذإ ناكو اماف يوتسي ىئَح ذُجَْي مل عوقؤلا نم
 6ىتمفيلا هلجر بصنيو ىرشيلا هلجر شرفت ناَكَو .ةئجنلا نيتَعفَر لك يف وق ناَكَو ءاشياج٠ج

 ميخي ناكو .عبشلا شارتفا هيعارذ لجزلا شرفي نأ ىهنو ناطيشلا ةبقغ نع ىهنت ناَكَو

 ُهاَوَر ناطيشلا بقع نع ىهني ناَكَو :دياخ 1 نع رمن ز زا ةياور يفؤ» ميلشنلاب ة ةالصلا

 ٢٥٧٦(. :مقر )١٢٠/٦٢ :ىربكلا نتشلا يف ىيتَهْيَْلاَو ٧٦٨( :مقر )٥٧/٣ حيجشلا يف ملشُش

  
  



(٢٤( 
 هتالص يلضقْلا عطقب اه ىف باب

    

  

 يماَعَط ؤأ ءيثيفَت ىلَع ررضلا تاَخ ادإ ةالص عطق نأ ىلصف

 نأ ثفاّخُي ءيش يف عقي ئبصل ؤأ ،ةنم فاَّخُي يذلا ليشلا قيِرَحْلاو
 ىّلَع ثفاَّخَي ؤأ ،اةَكَلهْلا نم ذنيَف رفي يف عَقَو دخأ ؤأ 3هيف كيهب
 بهذت نأ ثفاَخَي ةنع ثعتبا ةبادل ؤأ ،ةلُكأَت ةَئاَد هيف تعقو نإ هياعط

 كلَد نغم ناك امو ؛َقرشي نأ ثفاَحِي مضؤم ىإ يزلا ةئيخت ربل أ
 ريَعِل اهعطق هل سييَلَو ةالصلا تيأتسي مث تيد ررخيَو ؤةتالض عطي نأ هلق
 هلك لمعلا نوكيو ٢٣[ :دمحم] "« مكنع رلطنث الي» :ىناعت ةللا لاق ؤىئغم

 اًلَو يبال ابلطو ؤهباقع نم افؤَح يرف عابتاو هتاضزم َءاعِتاَو فللا هجول
 .لمعلا طبخي َايزلا نَق هلمع يف الَو هتالص يف يئازُ

 ةئال .خسللا ةيقب نم ثبثملاو ءءةَكَلَهْلا نم هذقني رثب يف عقي يبصلاو» :لضألا يفف )١(

 .اًضأ ةلأسم ةدايزو ،ليصفتلا يف لضفألا

 .< رختتخت ارثن ار لوشتلا اوغبيآو ها اوخيليآ اونَماَء يذلأ امأتي» .ةلماك اهضنو رمحم روش )٢(



    

    
 دجاو ةمس ةضيرقلا ةالص يف ةعبت ةعتم ةت ةنس ةماقإلاو !ة قةياقِكْلا ىّلَع ةنس ناوألا

 ةمئألاو ءانمأ َنوَُوُمْلاَو .ه ماتإلا ةماقإ ئزجي ي ةيافكلا ا ىلع ةَعاَمَجْلاَو

 ةالص الإ .اهلك تاولصلا ييف اَهِتَقَو لب ةالَصلِل الا : زوجي ر الو و .'غاتَمض

 ظقويل لبلب دوي الالب ند : :َلاَق هن زاب يبنلا نع ي يوز رذق امل .رجفلا

 ءث«اونَصق موخت مأ نبا َناَدأ مئغمَس س اًذإَق 8 ُخكَتتاَغ ذ دوي دو م ُكَمْئاَت

 هاتأ نوئدَومْلا» :لاق ةي ىبنلا نأ هده رن يبأ نع ةمنَرُخ نباو ىقازؤلا دبع اور امل )١(

 ۔(٩٣٨١ مقر )٤٧٧/١. قارولا ُدبَع .َنيِنْذَوُمْلل َرَفَقَو ةَمِث ةمئألا هنلا دشأ ،ُاتَمُض ةمئألاو

 ١٥٣١(. مقر )0١٦/٣ ةميزخ نناؤ

 .خسنلا ةيقب ةيقب نم ثبنمْلاَ .لضألا ني ةطقاس «ُناذألا» )٢(

 .«....َكِلَذ يجأ ذ ذَقَف» :ب يف )٣(

 يتلا ثيدحلا بك نم ام نَتشلاو حاحصلا بثك يف اوار فلؤملا ظفنل ذجأ : (٤)
 م

 ىنح اوبرشاو اوُنُكَف .للب نذؤي الالب ن »» : :لؤألا .نظف ثيدحلا ة دَرَو امنإ 8“تنحيب ث

 رذق باب :ةالصلل ءادنلا باتك .أطوملا يف كلاق ةجرخ موتكم مأ , نبا ناذأ اوعمست
ُ 

 .يراخبلا هج هجرخأو ٤٥٥١( مقر )5٩/٢ دمخأو ١٦١( مقر )٧٤/١. ادنلا نم روشلا

 ثاب مايصلا . باَتِك !علششَو ٥٩٧(، مقر ۔١/٤٢٢) رْجَقْلا لبق ناذكلا ثاب :ناذألا باتك

 قيرط ني هلك ١٠٩٢( مقر ۔٢/٨٦٧) رججقْلا عوطب لضت مؤضصلا يف لوغخذلا نأ نايب



 ةَماَكإْلاَو ناَدألا ييه :باب )٢٥(

  

 .'اجيات هنإ :ةل ليق اذإَق ءةالّصلا ىنإ ةلق هللا لوشز اعد نذأ ادإ "نالب َناَكَو

 اذه مونلا يف ىأر ردير نب هللا َدْبَع نأ يوو ،‘"مؤئلا نم ريَح ةالصلا :لاق

 0'ةماقإلا يف َداَزَو الالب ُهُمّلَع» :َلاَقَف ةلي هللا ًلوشَر ربخأف َناَدَأْلا

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

 نأو

 ةججَرْخَأ .الب نذؤي ىتح اوبرشاو اولك :ظفلب ارصتخم يوز ذق ات ةناع نع مساقلا
 نت مات قيرط نم ٤٠٦( مقر )٢١١/١ ةَميَرُخ نباو )٤٣٨٥( مقر )٣٤٨/٧(. ىلغت ويآ

 مثغمَس اًذإ» : :لاق ةي يبنلا نع سابع نبا نع غيبزلا مامإلا هاوَرَو .هي اَهْنَع ىيبأ نَع ةوزغ

 ءاروشاع مؤي مؤص باب :«مؤصلا باتك» اوُمُكَف موتكم مأ ن نا متعمس اذو «اولُكَق الالب

 ٣١٩(. مقر )١٣٠/١ ةقرع مؤيو لفاونلا

 لبتي نْذَوُي الالب ي ا ةمتت ىبنلا نأ هه دوعن نا نع ئناسنلا ةاور ام :يناثلا ظفللاو

 نا رْجَقْلا نكلو ۔ هَقَكِ راشأو اذكه لوقي نأ رجفلا سيت مكمياَق عجزيو مكَمناَن ةبي
 ٢١٤١(. مقر ٣ ٧/٣٤ر .رجفلا فيك باب : .مصلا باتك ،«نيَتباَبَسلاب راشأو .ادكه َلوقَت

 «...َناَك الاب نإَو» :ب يف

 .«ؤمه هل ليِق» :ب يف
 ٢١١ ٧١٦) :مقز )٢٢٣٧/١ ناذلا يف ةئشسلا بات ،هيف ةئشلاو ناذألا باتك ةجام نبا ةَجَرْخأ

 قيرط نم ءحنصلا ر نادأ يف ؛بيوثتلا با :ةالصلا ُباَتِك ،ىزبُكْلا ننسلا يف ؤ يهبلا

 َلاَ ٨٣٣ ١ مقر )٤٢٢/١. ٤٢٣ ُهَرَكَذَق لاي نع د بيتشملا نن ديمس نَع يرهزلا نع

 عمشت مل بيَسُمْلا مرب ديجَس .اًعاَطَقنا هيف ذأ الإ تاقث هُداتسإ» :«دێاوّزلا» يف يريصوبلا

 كوول ا هلأ (نكل) ةنم ائيدح حصأو ةَجهَل قدضأ ةنغ ابتَك نم لق :متاح وأ لاق ؤهيلالب

 ناك هنف ؛رمهاظلا وهو لالب نم عمشت ٢ اديعس (نَأل) :لاق .عاطقنالاب «هتصالخ» يف

 نت ةتس :ليقو .ةرجهلا - ةرشع سفع ةئس ديمس دلؤم نإف ؛لالي تؤم دنع اريغص

 نينس سمح اد ذإ ديوس نِس نوكيف نيرشعو ىدخإ أ نيرشع ةَئس َلالي تامو ،ةرْشَع

 .يناتلا ىَلَع َعتزأ ؤأ تانو لؤآلا ىلع نيِنِس عز ؤ

 ثيدح ني ةزوئأملا «حاحضلا هيتش» يف نكشلا نا هاور لصتم رخآ قيرط نم يوز
 يف ةعقاولا رانلا ثيداحألا جيرخت يف زينملا زذبلا :رَظني) .اضيأ لالب نع دنز نت هللادبع

 )٣٥٨/٣((. _ ريبكلا حزشلا

 نَتُشلا ييف ف ئَتَهْتنْلا ةَجرخأ ثيدحلاو .حتلا ةيهب ةّيِقَب رم تبنُمْلاَو «!هيف َداَرَو» :لضألا يف

 = نع ربزخ نب مالشلادبع قيرط ني ثري ميقو ُنْذَوُي لجزلا با :ةالصلا باتك :ىربَكْلا



  

 يويسبلا رصتخم ١١٠

 رفأ امنإو "ىتنم ىتنم ةماقإلاو َناَدَكلا موُتَكَم مأ ن ا ملع ةلي هللا لوش

 )٣٩٩/١ هَرَكَذَف ءهذَج نَع هيبأ نمع نز نث هللادبع نب دُمَحُم نب هللادبع نَع نَع سيَمُعْلا يب -

 نادلا يف عيجرلا باب :ةالصلا باَتِك حيجضصلا يف ةميزخ 7 ُءاَوَرَو ١٧٣٩( :مقر

 ٧٩). مقت ا )١٩٦/١

 لاق ،ةَماقإلا ةييغت هيف زكذُي ملو رخآ قيرط نم هدوزؤل ِءاَمَلُعْلا نيب فالخ غضؤم ثيدحلا

 ظومْحَم ريغ ثيدحلا اذَم يف ةماقإلا ةينَْت زكِذ :تلُف» .ئؤذوخألا ة ةفخ يف يِرومَكَرابُمْلا

 ثيدح ،ةنع بزح نب مالتشلا ذدبَع ُءاَوَرَو .سنێمُْعْل يي ْنَع ةماش وبأ هب َدَوَفَت ذق هنإف

 زكذي مَلَق - ١٣٤/١( :رائآلا يناعم حزش يف يواَحْطلاَو مِكاَحْلا اور بزح ن مالشلادبع

 ع مُهَرَتْكَأَو سێمُعْلا ييأ ثيدحب نيِتفوكْلا لغأ بزح ن ماشلا دبعو أةماقإلا ةييفت هيف

 نع ربزَح نب مالتشلاذبع اور ذقو :يقهيبلا نَع القن ة ةياؤلا د بضنت يف ملزلا لاق ،ةياور

 سنێَمُعْلا يب د ثيدحب َنيِتفوُكْلا ملعأ مالتشلا ذع !ةماقإلا ةينفت هيف ركذي ملق سنێَمُعْل يب

 ٤٩٦/١(. يوخألا َُْخُْت) ه ا .«ةيار هنع مُهَرَتَكَأَو

 امَعَو» :هلقي هنع باَجأ يليزلا نكل 3 يكاَحْلا نع ماَلَكْلا اذه ىكح تهنا نأ خلاو

 وأو ىب ُدَرَقَتَي ام لبقي ةقث ناك اذإ يوازلا نأ :اَمُهُدَحأ : .نااوجج ماخلا ي نع تنبلا ُهَلاق

 ُناَمِيَلْس هئَع هنع يوازلا .حيجصلا يف هل مج جزَخُمَو :مُهَذْنِع ةقث هنإف هْنَع نأش ال ةماسأ

 و . مِتاَح يبأ نب نممخؤلا دنع ةنع يواؤلاو ،قوذدَص :هيف ؤ رمي اَح ييأ نبا لاق ثيزازلا دؤاد

 مل ةَماَسأ ابأ نأ :يناتلا .زيهاَشَم ْماَلغأ الؤَمَو مكاحلا هنعو }ظفاَحْلا يِلَع وبأ نمخزلا دبع

 زكذَي ملو سێمُملا يبأ نع ةاور هنإ :ميكحلا لاق يذلا بزح ن ; مالتشلا دبَع نف ،هب ذوفن
 ناذأ دعب ديز نث هللادبع ةماقإ هيفؤ .روكذملا داتشإلاب ثيدحلا اذه ىور ذق ةماقإلا هيف

 يناهبضألا ديمس نب دمَحش ةهج نم نيهاش نب صفح وب از .ميكاَحْلا هاور اذكه كلاب
 نع ديز نب هللادبع نع دمحش نت هللادبع نع سنێمُْْلا يبأ ¡ نع ربزَح نب ; مالتشلا دع دْبَع ئرق

 ىَرَرَو ماقأ ديز نب هللا بع رمأ م مث : 6ْ 5 الالب َرَمَأ ناذألا يرأ نيح ةنأ :هذَج نع ه هيبأ

 نع ورمع نب دمَحُم انت ،دياخ ني دامَح ات ةبيش ةبيش يبأ نب ْناَمْثع اَئُذَح :هيت يفف دؤاد وبآ

 اهنم عضي ءايشأ ناذألا يف ةلي نيل ةا :ن :لاق دز ن هللادبع هممَع نع هللادبع نب دممَحُم
 ىّلَع هقلأ» :َلاقَق ،ةرَبْخأَف ةهتي عبنلا ىتأف ؛ماتمْلا يف ناذألا ديز نب هللادبع يرأق :لاق ،ائيش

 .«تنأ ماف :ناق .هديرأ ثنك انآو ]ةئيأر انأ :هللادبع لاقف كالب نذأف يلع هاقلأف «لالب
 )٢٧٠/١((. ۔ ليلا جيرخت يف 7 ةَْغُب هِتَيِشاَح عم م ةادهلا ثيداحأل ةياوزلا بضت)

 )١( ملو ،رابيخالل اومذف الجر نيرشع نيب ني راتخا لا روذحم ابآ َملَع ه ةنأ زوهشملا =



  

 )٢٥( ةَماَقإْلاَو نادألا يف :باب ١١١

 اثدخش ةوداز يذلا اذهو ،ةَماقإَو ناذأ ةعمجلا ناذأ نإ :َليِقَو ،0ةّيواَعُم ناذألا ۔ ,۔۔إ١2۔ ؟( ۔۔.ده إ [. ي ۔إا ۔۔ (١)ثح )۔ه ك ١١٦٦ ح 2إا3 .:أ(

 نإ :ليقو "اهو رمعو ركب ييأ مايأ يف الَو هلت هللا لوشز مايأ يف نكي مل

 هئال نيرشعلا نت نم نوكي نأ دعن ال نكو موتكم مأ نبا ؤكِذ تاياؤزلا عيمجب يف ذري =

 َناَذأ متعمس اَدإَق» :قباشلا ثيدحلا يف هيإ راتإلا تقبس ةَبَس امك ةي يبنلا نمز نينذؤملا دحأ
 باَتِك نتشلا يف ئمراذلا ةَجرخَأ امَك ةروخ يب هش ثيدح صنو ءاوَُصق موتكم مأ , ننا

 رم اوحن رمأ ةنيت للا لوشز نأ» ٠٩٦(( :مقر )٢٩١/١ ناذألا يف عيجرلا با :ةالصلا

 ةئلا ربكأ ةللا زبقأ ةللا زبقأ ةفلا» :ناذألا همْلَعف ةروذخم يبأ ثؤص ةبَجأَق ءاوئذأف الجر نيرشع
 نأ دهشأ هللا لوشر ادمَحُم نأ دهشأ ةنا الإ ةلإ ال نأ ذهشأ نلا الإ ةلإ ال نأ دهشأ ىبنأ

 هللا .حالفلا ىَّلَع ئَح حالفلا ىَلَع نيح ،ةالّصلا ىلَع نيح ةالصلا ىلع نح ىللا لوسر اذممَحُم

 :ةم ةماقإلاو .ةللا الإ ةلإ ال ربمأ ةللا زبقأ
 ْباَتِك "ىبتجملا يف ىئاسنلا ٥٠١(6 :مقر١/٦٣١) ناذآلا تيك باب :ةالصلا باتك .دؤاد وبأو

 با :اهيف :77 ناذألا باتك اذجَجاَم نباو ٧/٢ ٦١٣٣(( .رقشلا يف ؤ ناذألا ثاب :ناذألا

 ٢٧٢٩٢(. :مقر )٤٠١/٦ دمخأ ةَجَرْخأَو ىتق ىتنم

 باب :ةالصلا ُباَتِك اجيج يف نابح نا هجرخأو ٧٠٨( :مقر ٢٣٥/١ ) نادلا يف عيجرتلا

 ١٦٨٠( :مقر )3٥٥٧٤/٤ ٥٧٥ همهرَك نق لوق دض ناذألاب عيجرمئلاب رشألا وق :نادلا

 ثاتِك ،ىزرْبَكْلا نَتُشلا يف ىِتَهِنبْلاَو ٢٨٥( :مقر )٢٠٠/١. ٢٠١ عجيجص يف ةَمْيَرُخ ناو

 ١٨٦٢٢). : :مقر )٤١٦/١ ناذآلا عبجزتو ة ةينْغَتِب لاق نم باب ،ةالضصلا

 ناذلا سيلو ةماقإلا اورف ةيمأ ينت نأ ؤوهشمْلاَو ةرابعلا هذه ىلع قفتت خشلا غيمج )١)

 ماق اممَلَف ىتم ىتق ةماقإلاو ناذألا ناك :دهاَجُم لاق .يِمَخْتلاَو دهاجم نع كلد يوز امك

 جرقْلا وبأ كيد دكأو شيواش ةماقإلا صقن نم نؤآ :ينلا لاقو .ةماقإلا اوذرفأ ةيمأ ,
 ةَمامإْلاَو ناذألا ناك» :يزؤَجْلا نبا جرَقْلا وبأ َلاَق :َلاَق .نناكزلا هاكح امَك يزؤججْلا نب

 افل عوضؤم ةشف نشخلا وبأ دكأ ذقو .ءةماقإلا اودرفآ ةيمأ ون ماق اَمَلَق ،ىتنم ىتنت

 ةيواعم نم َتَدَح ةماقإلا دارفإ نإ :ليق ذَقو» :َلاَق امدنع همماَج يف ةيواعم لبق نم ةماقإلا

 قئاقحلا ري نييبت ۔(١/٣٤٢) ريدقلا حتف ححزشش ٢٧٩/١( قيِلغَتلا ثيداحأ قيقحت قيقحت حيقنت :رَظْني)

 .(١/٤١٣)۔ يويسلا سحلا يبأ عماجم )٢١/١(.

 اذإ ةلؤأ ةعمجلا مؤي ادنلا َناَك :َلاَق ديزي ن بێاسلا نع حيجّصلا يف يراخبلا كلد ىوَر )٢(

 ف نامثع ناك امَلَف ءا رمعو رك يبأو ةل يبنلا دهَع ىلَع ربنملا ىلع مامإلا سلج
 = مؤي ثيائلا نيأتلا دار يلا نأ ءاضي ةئغو» اروزلا ىلَع تيائلا ءادنلا ار سانلا رُغَكَو
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 َدَعَق مث ناذألا متأ ىتح ىتتَم ىتم نذأف ماق الُجَر نأ ىأر َناَدَأْلا ىأر يذلا

 مث نتم ةالصلا تماق ذق :َلاَق مُت .ىتفم ىتنَم ةالصلا لا افا ماق مُت 9ةهْنَتُه

 ةعامج اولصي نأ مه حأ ال ،ناَجَزلا اهب زمؤُي ةئس ناذألاو .انادلا متأ

 زئاج رقملاو لضفأ مهل نادلا نإَق "ويف ندر دلب يف اوناك نإَو ناذاب الإ

 َباَذَكْلا ممست عمسي نكت مل نَمِل رفسلا يف ناذألا ثَحَتشُت ُتثَحَتْشِتَو . .نادأ الب ىلص نأ هل
َ 

 رجأ مامإلا هللا ماقأ اذ ادو ؤةَعبتُم ةنس ةالصلل ةماقإلاو .هيَلَع سأب الف ىلص نإو

 ةَماَقِإ الَو ؤِةَنسلا عابتال ةماقإلاب َرَمَأ ةدحو ُجَولا َناَك اًدإَو ،هقلَح ىلص نمع

 رَمْوُت "!ليقو (هللا لوشر ادمَحُم نأ ذهشأ) ىتإ َليِقَو .مؤت الَو !ةأزمْلا ىل

0

 

٠ 
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 َناَكَو دجاو ريَع َنذَوُم ةي يبئلل نكي مَلَو ةئيدمْلا رمأ رك نيج نافع نب نامثع ةعممُجْلا -=

 موي ناذألا باب :ةالصلا باتك اربنملا ىلع ينغي مامإلا سلجت نيج ةَعمْجْلا مؤي نيذألا
 کؤاَد وبأ ةاوَرَو ا(١٧٨ ٨٠ :مقر )٣٠٩/١ ةعمجلا م ؤي دحاولا نْدَوُمْلا ابو ةعمجلا

 ،ىربكْلا نتشلا 6.ئَِهْنَْلاَو ١٠٨٧(( مقر )٢٨٥/١ :ةا عوَي ادنلا باب :ةالصلا باَتِك

 ٥٤٧٢(. :مقر )١٩٢/٣ ةعمجلا مؤي ءادنلا تفو با :ةالصلا باتك

 لجر ءاَج» ؛َلاق هط لبج نب ذاش نع دمخأ مامإلا ةياؤر عم قفتي فلؤملا دنج لجزلا مانا )١(

 ءامسلا ني لون الجر ىرأ ظيقيتشش ينأك ونلا يف تيز يإ :لاقف ةه ىبنلا ىإ راصنألا نم

 ماقأ مث مُت سلج مت ىتفم ىتفق نذأف هَئيدَمْلا ( نم طئاح مذج ىَّلَع لزن نارضخأ از هْئَلَع

 هئِكَلَو كيذ لم ثيأر ذَق :رمع لاق :لاق .الالب اَهمْلَع ‘تيآز ام مغن :لاق .ىتفم ىتق لاقف

 هيفو .ئَقهِنَبْلاَو ٌىنْطُْراذلا هاور نكلو ٢٢٠٠( :مقر )٢٣٢/٥ لبنح ن دمحأ دنشش . .«ينقبَس

 باتك عنطزاذلا نئش) .نيثدحملا دئع رهتشا يلا وه اًذَهَو ريز ن هللا دنع ةنأب حيرصت

 ىربكلا ىقنلا نتش ٢١(. مقر )٢٤٢/١ اهيف تاياؤزلا فاخاو ةماقإلا ركذ باب :ةالصلا

 ١٨٢٩((. مقر )٤٢٠/١ ةماقإلاو ي ناذألا ةينغ يف يو ام باب :ةالصلا باَتِك

 .خسنلا ةيقب نم لامكلاو ۔لضألا ني ةطقاس «هيف» )٢(

 )٣( .ج نم ٌةَطِقاَس «َليِق»ه /

 لاق مساقلا نبا نق ه روهشملا ىلع نسح :راوف ةنا ةلأئملا يف اضيأ ةيكلاملا دئع )٤(

 نإ» :مساقلا نا لاقو مكحلادبع نبا هلاق ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع سيلو ::بالجلا يف

  



 ةمماَقإْلاَو نادألا يف :اب )٢٥(
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 اقا

(١( 

(٢) 

 ر ال هتا َرَخآ لق يفو ؤ ضَقَتْنَت هتالص

 ةئأ ربحلا َكلَذ امأو هماقَم . ) رع لوي الو تفتلي َر الو َمْلَكَتَي لا ةالصلا َ :

 د اذإ كلذ امنإف "ألامِشو انيمي تفتلي ىنَح غرخُي مرخي د مل ةالصلا '١تميقأ اذإ

  

 م ۔ ه

 ري ال هنأل .نالؤق امهنأ ىري ليِلَخ َناَك نإو ،«ةهارَكْلاي ثيات ب بهشالو ُرسَحَف فق

 . ةَلاَسر :رَظنُي) .ةلاسرلا يف ف يناوريقلا دامِتغا امه نالؤَقْلاَو .تهشأ مع -رع ةهاركلا توت

 )١٢٨/٢((. ليبحلا رَصَتْخُم حزق ليلجلا بهاَوَم [(٥٢ص) يناوريقلا رز ز ييأ

 .ج ،ب :نيم يجضتلا هالصلا تميقأ نأ» : :لضألا يف

 مهرمأي ةقلَخ نيلصملا ىإ ةقي ىبنلا تاقيلا ديفت يتلا رابخألا نم ةعومجم ةئشلا يف َدَرَو

 نت دمَحُم نع يهنلا دؤاد وبأو دمخأ ةاور امم كلد نم !اهليدعتو فوفصلا ةيوشب

 :َلاَقَف اموي ,كلام نب شتت شنأ ىل سَّلَج :لاق ةروصقملا بحاص بابح ن يباشلا نب ; ملشش

 َناَك» :شنأ َلاَقَق .عض مل يرذ ام هللاو ال :تلقف ،نَع هلأسأ ملو © اه عنص مل يرذت لَه

 هجرخأ ،كمُكفوُفض اولدغاو اوؤتشا :لاقف ،انيَلإ ثيتلي مث ةنيمي هيلع غض ةي هللا لوشز
 ةيوشت با :ةالصلا باتك دؤاد وبأ هجرخأو ٩. :مقر )٢٤٧/٢١ دمخأ مامإلا

 فوُمصلا ة ةيوستب رمألا يف نلوقي ام باب ،ئِقَهْيبْلاَو ٦٦٩( :مقر )٢٥١/١ .يفوصلا

 ىَّلَع ةمئألا قاَقنا :ىستوألا» :نل ىنابلألا هق ةفَعَض ثيدحلا اًَهَو ٢١٢٧(. مقر )٢٦٢/٢،

 نب دممَحُم ش لاخ َلاَهَج :ىرخألاو .هقيرط نم درو ثيدحلاو تبان نب بعضُم فيضت
 يف اًَهَو ،بفوفُصلا ةيوشب وغألا ثيدحلا اَه نم ححص اممْنِإَو» :لاق .بياشلا ن ملشُ

 )٢٣٠/١((. دؤاد يبأ ثفيض :رَظْنْي) .ها ٦٤(« م ر{خآلا باتكلا

 لفأ مث : هالَصُم يف مماَق ةالصلا تميقأ ادإ ةي هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع ىناَئلا ثيدحلاو

 مقر )٥٤/٢. .وقازؤلا ذدبَع هجرخأ «يفلَخ ن نم مكارأ يئإَق مُكَفوُفص اولدعا» : ؛َلاَقَ سانلا ىّلَع

 ةلي هللا لوشز اَنِيَلَع لتفأَق ةالصلا تقميقأ» : :فض ست لاق يراَخِبْلا ةاور يفو .( ٤٦٢
,4 . 

 ثاب .ةالصلا باَتِك "يرهظ ءارو نم مكار يئإَق اوشازئو مكفوفض اوميقأ :َلاَقَق ههجوب

 ٢١٩(. مقر )١٣٠/٦ فوفصلا ةيوشت َدْنِع سانلا ىّلَع مامإلا لابقإ

 نم فصلا ةيونت َنإَق .مُكَفوفِص اوؤص» :لاق ةت يبلا نع ع .سنأ نَع :ثلاتلا ثيدحلاو

 )١٣٤/٢ .ةالصلا ماَمَت نم فلشلا ةماقإ باب :ناذألا يف ىراَخْبلا ةجرخ ةالصلا ةم اقإ

 ٦٦٨(. :مقر )٢٥١/١ فوُمْصلا ةيوست باب :ةالصلا يف 9دؤاَد وبأو ٧٢٢( :مقر
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 و ،هزَع هَل ميقي نأ نكمي ذق مامإلا نال ءافأ يذلا ريع مامإلا اََقأ
 نأ «ةالَصلا ىّلَع َيَح» ُميِقُم أا اق اذإ مؤيو و .'املَكَتي الو وطس الف عييذضتل

 ئَح»َو ،اهْيَلَع ثَحْلا وُه «ةالّصلا ىَلَع َيَح» نأل ؛ةالَصلا ىتإ انلا موُقَي

 يف شائلاو «ةالصلا تماق ذق» :ميقملا لوقيو .دازلاي رفظلا وه «حالقلا ع

 ريغ َناَك نإَق ؤةَقِث الإ إ ميِقُمْلاَو و ُنْذَوُمْلا َنوكَي الآ ُتَحَتْسَْو .ةالصلل مملا لات لاح

 الإ نْذَوُي الو ؤةقث مامإلا ناك اذإ اقلا ريَع ةماق ىلص رم ىَلَع سأب ال ةق

 ضقت الف َكِلَذَك نكي مل نِإَو ومهاَط َوُهَو الإ م ُميِق ال تكِلََكَو رهاط َوُهَو

 .'َعَم ىلص نم ىّلَع

 )١( هني فلؤملا نيب امك بابحتسالا ليبس ىلع .

 )٢( .ب :ني ةَداَيز {ةَعَم»

 



 أ وني هللا لوشَر نَع ةياور اَتَعَلَب ذَقَو ةضيرف

 اَعتَو فكممشا ًكَر ابت كدمَحيَو َمُهَللا َكَناَحبْس

(١( 

(٢) 

(٣) 

)٢٦( 

 هيجؤتلا ركذ يف :باب
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 زئل سيق ةكلاملا امأ .ةيفنحلاو ةيعفاشلا كلد ىلع ْمُهقَفاََو .ةيضابإلا هب ينغي

 هيجؤئلا باَبْحِتْساَو .ةلاسرلا يف ف يناَوَرْتَقْلا هنلإ زِشُي مل كيلو ةنس الو ابجاو و مهن

 زا يف اومَلَتخا امْنِإَو ،يِووئلا اكح امك َنيِباُئلاَو ةاحصلا : نم ِءاَمَلْعْلا روهمج بَحذَم

 يناوريقلا ديز يبأ نتا ةلاسر )٢٣٢/٣(0 يازلا وخبلا :رَظني) .ةتغب مأ ر ارخإلا لق

 )٣٢١/٣((. بذهملا زش غومجملا .(٦٠١ص) ديصقتفملا ةياهنو دهتجملا ةيادب ((٦٢ص)

 .ثاذلا خسنلا نم نامكلاو .لضألا [ نم ةطقاس «اإ»

 «دمَحبَو َمُهْللا تتئاحبش»ب حاتفتشالا ىأر : نم باب :ةالصلا باك :دؤاد وبأ ةَجَرخأ

 ةالصلا حاتتفا ءاَعُد باب :ةالصلا باتك اكَرذَتشُمْلا يف ميكاَحْلاَو ٧٧٦(. :مقر )٢٠٦/١

 نتشلا» يف يقهيبلا ةجَرْخأو .ةاَجَرَحخُي ملو .داتسإلا حيجض :لاقو ٨٥٩(0 :مقر )٣٦٠/١

 باَتِك يذمزنلا ةججرخأَو ٧٨ ٢( مقر )٣٤/٢ حامت اًتفيشالا ثاب :ةالصلا باتك :«ىربكْلا

 5«هنتس» يف ةَجاَم نباو ٢٤٣( :مقر )٩/٢ ةالصلا حاتيفا دنع لوقي ام باب :ةالصلا باوبأ

 يف ةمْيَرُخ نباو ٨٠٦(( مقر )٢٦٤/١ ةالصلا حاتتفا باب :اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ ُباَتِك

 هب ةّشِثاَع نع ةرْمَع نع ةراح قيرط نم ٤٧٠( مقر )٢٣٩/١ هجيجض



 يويسبلا رصتخم

  

 . ے ۔

 َتَهَجَو » ۔_ ملو ميهارب ىلع هللا ىلَص _ ميهاربإ ةيجوت ة انئاَحضأ رتل

 « كرتلا م ا م أأ 7 اكيِنَح تركل او تووملا ا رطق ىنل ىه 1

 الَو ءيَشي مْلَكَت 3 ةيجؤئلا متأ اًدإَف "اهلك اذهب يلصممْلل ةيجوتلا ثَحَتْسْيَو

(١( 

(٢) 

 نع ثيدحلا يف دَرَو ذقو أةياذيلا فالتخا عم )٧٩( اقنلا ةروش م ذوخأم ةيجوتلا اذَه

 ةالصلا ًادَتنا ادإ َناَك تي هللا لوز نأ بلاط ىب يبأ نب يِلَع نَع عفار يبأ نت هللا ديبع

 نم انأ اَمَو املشش اًنيِنَح ضزَألاو تاوملا ر ىنل يهُجَو ثهمَجَو» :لاق ةبوُتْكَمْلا

 لدبو هل كيرش ال َنيمَلاَعْلا ت ٌبَر هلل يتاَمَمَو ياَيْخَمَو يكشن يتالص نإ © . كرشملا

 انأو ير تنأ دمحبو و َكَناَحبْس تنأ الإ ةلإ ال دمحلا َتَل مهللا .نيملشملا [ نم انأو ثزيأ

 تنأ الإ وألا زفْغَي الائبمَج يبوذ يل زفغاق يبنذب ثفرَتغاَو يفت ثمَلظ ،ُدبَع

 ينَع ثرضت ال اَهَتَيَس يع فرضاَ تنأ لإ اهبشخ يدهي ال قالخألا نتخأل يندها

 كيلو كب اتأو تنَدَح نَم يدهَمْلاَو كندب ونَحْلاَو كيَدغعَسَو َكنَيَ تنأ 1 اهئيس

 ملششَو ٧٢٩(، مقر )٩٤/١. دمخأ هجرخأ .كبلا وتأ ةوفغتشأ .تيلاعتو تكرابت

 ء(١٢٦٤٣ مقر )٤٨٥/٥. ىزذيرنلاو ٠( مقر )٠١/١ 35٢ دؤاد وبأو ٧٧١ مقر )٥٣٤/١.

 ٤٦٦٢(. مقر )٢٣٥/١ ةمْيَرُخ نباو ٨٩٧(، مقر )١٢٩/٢، يئاسئلاو

 :ةالصلا هب حتفتت يذلا انلا ةيذألا لَضفآ يف لاوقأ ِاَمّلْعْلِل

 ىتزآلا اذهف «...ةيمحبو مهللا كتاحبش» ب حاتفيشالا دمخأ مامإلا بهذم :نآلا لوقلا
 .انسح ناك ةلي يبنلا نع يوز ام ضغب حتفتشا الُجَر نأ ؤ :لاق هئأل دمخأ مامإلا دنع

 مامإلا اق ملا , لمهأ نم م ريثك نق وُهَو ءاًضينأ ةيِفَئَحْلا ثَهذَم مهللا تناحنشي حاتفتشالاؤ

 .مهريغو نيمبانلا نم ملعلا , لغأ رتكأ نع اذه ىّلَع لمَعْلاَو :يذمرتلا

 .خلإ ...يهجو ثهججَو» ب حاتفيشاإلا وُهَو رذنملا نناؤ يفاشلا راتإلا لؤق :يناتلا وقل

 يف يفاشلا مامإلا لاق ةّلباتَحْلا نم يرجآلا هراتخاو هط ربيلاط يبأ نب يِلَع ىلإ بييئ

 نع ىوزُي امك هب ىتؤي نأ أو هآو لوف هلك اهبو» :يِلَع ثيدح ركذ غ مألا هباتك
 ذزيي مل امامإ ناك اًذإ» :عومجملا يف يوونلا لاق نكل 6ءاميش ةنم رداغي الو ةه هللا لوشر

 موقل امامإ ؤأ ارقن نوكي نأ الإ نيملشمنا نم انأو هلؤق ىلإ يهجو ثهجو هلؤق ىلَع
 ةياور حاتفتشالا ثيداحأ :رَظن) .ههلامكب يلع ثيدح ىفؤتشا ليوطلاب اوضرو نيروضخت
 يراقلا رانم زظناو )٣٣٥/١([ يتوهبلا سئوُي نب روصنم ي عاتملا فاشك )٥٨/١(. ۔ ةياردو

 تاضصنئإلاو «(٤٢ص) هللادبع نبا ةياور دمخأ مامإلا راسمو )١٥٨/١(6 مساق دمَحُم ةرمَحِل



 هيجؤتلا ركذ يف :باب )٢٦١(
) 

  

 اممو .هبلق لكب اَهيَلَع لبفآو ؤاهيف ناَقُي امو .ةالصلا غ ئيش ىلإ ثيل

 .ناق ةبأ ةلي هللا لوشر نَع يوز ام ؛ةالضلا يف زوُجَي ال ماَلَكْلا نأ ىلَع نذي

 مل نم يتب اهيف لاقي ؤ "هيف منت ن لضت ال هذمَم اتئالض»
 ق الإ اَهعَطقيَو اهيف زوجي ال ةالصلا رعب ماَلَكْلاَو .ينم شلا "نييمدآلا

 ةئالض تّضقتنا 6‘![ادَمَعَتُم] ةيجوتلا كرت نمو هتالص ىتفغمل هللا ناَحبش

 هللاو لك ©ث[ةيجوؤَتلا] يسيت اذإ ديت هنإ إ َليِق ذَقَو هْئَلَع ضقت اق يي نإو

 .لغ

 عومجملا )٦٨٩/١(. ئمالشإلا ةقفلاو )٢٩٩/١(. عياصلا عياب .(٢/٢٤)ل -=

 غألا )٩٢/٤(( يداهلادبع نبال مارمْلا ةياغ )٢٣٩/١(. نيبلاطلا ةضؤر .(؟٩٧-٢/٨٧٢)
 )١٠٦/١(.

 .«!ءيشب» ةدايز :ب يف )١(

 يف مالكلا ميرخت باب :دجاسملا بات :علشُشمَو 6(٢؟٣١٨٣ مقر )٥٤٤٧/٥ دمخأ هجرخأ )٢(
 يقالصلا يف سطاقلا تيمشت باب :ةالصلا باتك ،ةؤاد وبأو ٢٣٧(0 مقر ۔١/١٨٢) ةالصلا

 مقر )0١٤/٣ ةالصلا يف ذ مالكلا با :وهشلا باتك ،ئئاتنلاو ٩٣٠(( مقر )٢٤٤/١.

 نب ءاطع نَع ةنوميَم يبأ نب لاله نع ريثك يبأ نب ىتخ نع قؤط نم مُهزيَعَو ٨
 نم لججَر سطع ذإ ةجتي هللا لور َمَم يلصأ انأ انيَبَو :لاق ى َكَحْلا ن ب ةيواعم نَع راس

 مُكَل ام ءايشأ لكُئاَو :تلقف تلقف ،هراضنأب موقلا ينقدَحَف نلا كممحزي :هل لمق .موقلا

 يئكَل ۔ ينتوئِمضُي _ مهْتِنَأَر املق .مهذاَخفا ىَلَع مهيديأب م موَقْلا برَضَق :لاق ئ نورظنت

 اًلَو هلبق طق اممْلَعم ثيآز ام .يئأو َوُه يبأب .يناعد هي هللا لوز ترَصنا املف .ثك

 اتئاَلَص نإ :لاق نكلو ،يبمتت الو ،ينرَهَك الَو ،ينبرض اق هللا ؤةنم اميِلغَت نسحأ عت

 مّلو» نآرقلا ةوالتو .حيپشئلاو زيپكّتلا يه امنإ سانلا مالك ¡ نم ءيش اَهيِف لضت ال هذه

 يف ؤيبحلا ضيخلتلا :رظني «رييَكْلا ييفاؤلا ثيداحأ يف الإ» نييمدآلا مالك نم ءةَظفَل ذرت
 ٤٤٦(. :مقر ١/٩٦١٦)۔ ريبكلا يازلا ثيداحا جيرخت

 .«ةالّصلا» :ج ،ب يف )٣٢(

 .ج "ب :نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٤(
 .ج "ب :نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٥(



 يويسبلا رصتخم قتف ١١٨

  

 ىلإ عجري اق مارخإلا ذع ح يف راَصَو هَرَواَج دقو هيجؤَنلا يف كشت نم

 ىنح هزواَجُي ال ةنإَق مرخُي مل دغب هو ء هيف كش نق ،ةنم جرخ نآ دغب كشلا
 يف َلَخَد اذو َةَداَعإ , هْنَلَع ضقت ةت ال ائيش هيجوتلا نم ن ِ ت نو هفخ 77 ك 3 ز

 م ص م

 .()دَحأ ىّلَع جرع هي ال ٠ ٠ ۔۔ فقي الو يل ةيجوتلا ع

 .ةالصلا يف» :دايز :ج ؤب يف )١(



  

 اهل رخأ ةلقلا لبقتساو ةالصلا ىوَنَو ةجف ة :اللي يًلَصُمْلا ما ادف

 اهنل مارخإلا ةريبكت ثرا امْنإَو مارخإلا ةريبكت يهو 5زبقأ ةللا» :لاقو

 نإ :َليِقَو . ةالصلا ١ لبق هرَْغَو رظنلا نم 7 لحم ناكام اهب { زخ

 نَع يو امل © اتيفالا :ريك يهو ةالصلا نوأ يه مارخإلا ريك ر
 '«ُميِلَسَتلا اَهليِلحَتَو و ريِبَحَتلا اَهُمي هيرخَت» :ة ةالَصلا يف َلاَق هنأ ةلي هللا لوش

 ىلات هللا باتك نم انغلب اميف مارخإلا ةزييخت نضأو ."هريقرطب ات
 ارخإأا ةَريِبَكَت ىمهو [٢۔ ١ :رثدملا] «رَكَم كبرو ٥ رزا ر ه 1 اًمئأَي» .ةلوق

 زوُجَت ال ةبجاو ةضيرق اهنأل 5ةئالص ثدَسَق ادمَعَتُم ؤأ ايِساَن اهَكَرَت نمق
 ىلإ اهنم جرخ نأ دغب اهيف كش ممت اهَرَواَجَو عرخأ نإو .اهب الإ ةالصلا و

 امدْغَب ُتََحُي مامإلا باب :ةالصلا باتك دؤاد وأو ١٠٠٦(، مقر )٣/١!١٦. دمخأ هجرخأ )١(

 روهطلا ة ةالصلا حاتفم نأ ثاب :ةراهطلا باتك .يذمزئلاو ٦١١٨( مقر )١٦٧/١ هةسأز م غقزَي

 مقر )١٠١/١ روهطلا ةالصلا حاتفم :باب :ةراهطلا باتيك ،ةَجام نباو ٣(. مقر )٨/١،

 لاقو ١(6 :مقر )٣٧٩/١ ميل شلا ةالصلا ليلحت :با :ةالصلا باتك ،ئنطْفَرادلاو ٥

 .«نَسخأَو بابلا اذه يف ءيش حصأ ةئإ» :يذمرتلا

 .ج نم تبثملاو ،«نيفرَط اهَدَقَعَ» :ب يفو "نيفرط َدَقَعَق» :لضألا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم . ١١
 م. مم «: .. ةم

 ىلإ غجزَي الو ىتالص يف يضمي ةنأ لوقلا ركف ؛ةءاريقلا نم اهرْيَع ح

 اهْزِواَجُي اق 5ةالَصلا يف لوحلا يه مارخإلا ريبكت :نوزعآ َلاَقَو .كشلا
 ،نيقي ىلَع لُحْذَي ىنَح ةالصلا اداو مرحأ اهيف كش نإو .اهمكحي ىح

 ال اهنال ةالصلا ئربي هنإف اهيِسَن هنأ ركَد مت ثيائ دح ىتإ اهَرَواَج نو

 .اهب الإ ممت



(٢٨( 
 الا يف :باب ٥ ةذا ۔ هو

  

 .''[هىيفت يف اؤِس يلصملا اَهوَرقَيَو] ،ةالَصلا يف ةش ةذاعتسالاو

 . اذإ ةءارقلا دنع اهغضؤَمَو .ميجزلا ناطيشلا نم هللاب دوعأ :يلصملا
 اَهيِسَن نإو .اهيف مهنيب فالتخالاو ،ةئالض دسفت ادَمَعَتُم اهل كرائلاو .'"ةءارقلا

 مهنمو .َرَكَد ثِيَح ني ًداَعَتسا اهَرَواَج ذَقَو اَهيِسَت هنأ رَكَد نإو ،هيَلَع ضقن الف
 رس م. حم صس 1

 دساف ناشلا تارق ادإَق» :ىتاعَت هللا لؤقل ،‘؛ءارمقليل "هما ادإ ذيِمَتسَي َلاَق نَم

 ةداعسلا بابحتسا .د .ج :نم ثبفملاَو .‘ييفت يف اس اهيف أرقئ» :ب يفو لضألا يف )١(
 مُهَذْغب نَمَف نيعبائلاو ةباحصلا َنِم ءاَمَلُعْلا ر روهمج بهذم وه ةءارقلا لبقو مارخإلا دعب

 ٌيِمَحْئلاَو نيريس ناو يرصبلا نسحلاو حاب ييأ ن ُاَطَعَو ةرَرُه وبأو رمع نا مهنمو

 ؤاَدَو ئَحشِإَو دمحأو ئجفاشلاو يأزلا باَحضأ ز ؤئاَسَو ةقيِنَح وبأو ىرؤئلا ٌىعازؤألاو

 :رَظْني) .«هُئاَلَص ءييُمْلا» ه ثيدخحي الضأ ُدوَعَتَي ال :كيام لاقو .ةيديزلا نم مساقلاو يداهلاو

 بذهملا حز غومجملا ا(١/٦٩٤) نيِصختلاو نابلا )٢٢/١(« ئييخرشلل طوشنتلا

 )٢١٣/٦٢((. راطؤألا ليت )٣٢٥/٣(.
 .«ةالّصلا يف» :دايز :ج ؤب يف )٢(

 .خسلا ةيقب نم ثبثملاو ءًداَعَتسا» :دايز لضألا يف )٣(
 م سم ٠

 .«ةءارَقْلا دئِع ًداَعَتسا» : :ةدايز خسنلا عيمج ج يف ) )٤



 ويسجلا رصتخم . ١١٢

  

 ةالصلا يف ةذاعَيشالاب '[رَهَج نو] ٥٨[ :لحنلا 4 رميَتلآ نلطَيَملآ ا َنم هللي ِ ے م

 ىَح يست و ،هيَلَع ضفن الف ايان رهج نإو ضقنلا هيلع ثفج ادمعتم
 .ةَرِاَج هن الصف و . آ 2 زا ض ة

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو ۔لضألا ني ةطقاس )١(

  



)٢٩( 

 ةالصلا يف ةارقلا ركذ يف :باب

  

 عضضؤم وحن رظن َلَعَج ءاهمرخأو امهاوَنَو ةالصلل يلصملا ماق ا

 هللا مشي» ًاَرَقَو ءهيالض ىّلَع لبقأو ،هيلَق لكي هلل عشَحَو ابيصتنش ماقو دوج
 أرق مل راهنلا ةالص ةئالض تاك نإَق َدْمَحْلا لمكي ىتح «ميجزلا نمزلا

 ْنِإَو ةَنخَو ىلص ؤ مامإ ريَع ؤأ امامإ ناك ءعيفت يف اؤِس دْمَحْلا الإ اهيف
 .نآرقلا نم َرَسَيَت ام وأ ةروس دْمَحْلا عم رق نآرقلا اهيف أرقي امم ةالصلا تتا

 رَهَج اماَمِإ َناَك نإَق ءدودخَم دح الب كمي امو نآرقلا نم تايآ تال أرق وأ

 يف زهجي الو ءاهدخَو دمحلا ةقْلَح نق ًارَقَو .هيف زهجي امي ليللا ةالص يف
 اِس نآزقْلا نم رسيت ام ؤأ ةروسو دمَحْلا ارق مامإ ريَع َناَك نو .راهنلا ةالص

 .تلا دنع ةءارملا يي نأ هنف كشي نأ الإ نذألا غمشي ام رذق ؤهِيفَن يف

 باتكلا ةحتاف ةءارمقب الإ ةالصلا زوجت الَو .تي رنَعِل ال ةالصلا ىتفم ؤ

 تاَهرَشْلآَو ىناتَملآ ََم اكبَس َكتبناَء دقلو » :باتكلا يف ءاج ذق اميل ميظعلا

 لك يف ىئت اهنأل تيي تيمش ،دمَحْلا ةروس يه :َليق] 6[هب :رجحلا) مظعلا
 ةحتاف اهيف أرقي مل ةالص ُلُك» :لاق هنأ هفجن نبئلا نمع يوز ذقَو _[ةاَلض

 .خستلا ةيمب نم تبقش يقب امو ؤ،طقف ءدمَحْلا ةروس» يه لضألا يف ثبنملا )١(



 يويسبلا رصتخم ١١٤

  

 الإ ةاَلَص اّل» :رحآ لؤَفَو .امات نوكي ال ُجاَدخخلاَو .١٨١0م مادخ يهف باتكلا

 نَمُحَزلا هللا مسي 41 ةَحَراَف ةءارق دكوي ر ام اذَهَق '"؛باتكلا ةحتاف ة ةءارقب

 ةالص ُلُك» :لوقي ةلت هللا لوشر ثغمَس» :تاق انز ةشئاع نع ةجام را هجرخأ ظفللا هي (١)

 )٧٤/٣ ماتإلا تفلخ ةءارقلا باب ةالصلا باتك ٠«ججاتخ يهف باتكلا مأب اهي أرقي

 :لوقي ةق هللا لوشَر ثغمس :لاق نه ةريره يبأ نَع ةالصلا باتك يف ئقَهْنََلاَو ٨٣١( :مقز

 ابأ اي :لاقف «ججادخ ييه ممت .جيادخ يه مث جادخ يهت باتكلا مأب اهي أرقي ال ةالص ُلُك»

 ©ىزبُكْلا رتسلا .يفت يف اهب أرقا ،ئسيراق اي :لاق ؟ مامإلا ارو انايحأ نوكأ يئإَق :ةَرَْرُه

 ةالص ُلَك» :اهنم ىرخأ ظاَقْلأ هلو ٥.[ :مقر )٣٨/٢ باتكلا ةَحِتاَقب ةءارقلا نييغَت بات

 يف ملششَ ٢٦٣٩٩(6 مقر )0٢٧٥/٦ دمخأ هجرخأ «جادخ ئهف نآرقلا أب اهي أرقي ال

 ةبي ييأ رباو ٩٠٧( : :مقر )٩٧/٣ ةَعفَر لك يف ةَحِتاَقْلا ةءارق بوجلؤ باب :ةالصلا باتك

 مقز )٢٧٤/١، مامإلا تفلح ةءارقلا باب :ةالصلا باتك اةَجاَم ناو ٣٦٢٠(. مقر )٣١٧/١،

 اَهيِف أرفُ ر ال ةاَلَص ُلك» :اهنمو ٩١(. مقر ء١/٨٤) مامإلا فلح ة ةءارقلا يف ئَتَهِنَبلاَو ( ٩٠٤

 ٦٩٠٢٣( مقر )٢٠٤/٦٢ محأ ةجرخ ؛مامَت ريع جاح يهف إججادخ ىهق باتكلا ةَحِاَفب

 ٩٧(. مقر ء١/٩٤) ماتإلا فلخ ةءارقلا يف ئهْتبْلاَو ٨٤١( مقر )٢٧٤/١ ةجام نا

 يدنش يف . غيبزلا هجرخأ «ججادخ يهف نآلا م أب اهيف أرق ر مل ةالص ىلص نتد» :اهنمو

 انكَرَت ىرخأ ظاَقْلَأ انهو ٢٢( :مقز )٩٥/١ ةالصلا ءادتبا يف باب :ةالصلا باَتِك

 .اهيف ثيدحلا داقن هلاق امِل عثتت ىنإ جلاتخَيَو تفيمض اهضغَب نأل ؛اَهعاصفتشا

 ةالص ال ةنأ يدانأ نأ ةلي هللا لوشر ينرمأ ا :لاق ةريره ييأ نع نتشلا يف دؤاد وبأ ةَجَرخَأ )٢(

 ةَحِتاَمِب هتالص يف ةءارقلا ةرت نم باب :ةالصلا باتك 6ءداَز امَق باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ

 كزَت يف َاَج ام باب :ةالصلا باتك سنتلا يف يذمرتلاو ٨١٨(( مقر )٢١٦/١ باتكلا

 )٤٢٨/٢، دمخأ هجر ٢١٢( :مقر )١١٨/١ ةءارقلاب مامإلا رهج اذإ مامإلا تلخ ةارقلا
 )٩/٢ ٥. ىقنلا .هيَلَع ع راب ال حيجض : :َلاَقَو ٧٢( مقر )٣٦٥/١ مكاحلاو ٩٥٢٥(. مقز

 َقَقئاَو «داَز اممَف» :ةَداَيزي ْهلُك ١٧٩١( مقر )٩٤/٥. نابح ننا :اضيأ هَجَرْخأَو ٢٢٨٧(. مقر

 هرخآ يف ,كيام مامإلا دنع ةدايز م ت ,دجاو ظفلب ثيدحلا ةياور ىلع غيبؤلاو كيام ناماتإلا

 ىلص نق» :ظفلب هط كيام نت سنآ قيرط نم عييؤلا نيق نيقِلَتْخُم نيقيرط نم اَمُهْنِكلَو
 مامتلا زيغ يهو ةَصقائلا ججاةخلا :غيبزلا لاق 6جاذج يهف نآزفلا مأب اهيف أرقت ل ةالص
 = ىَلؤَم بێاشلا يبأ نع » :كلام دنعو ٢٢٢(« مقر ١/٥٩ج ةالصلا يف ةءارقلا يف :بات)



 ةالصلا يِف ةءارقلا ركذ ي :باب )٢٩(

  

 ىت كرابت ه هللا لوقل .نآلا رم نم َرَسَيَت اَمَف هق ىرغأ ة ةروس باتكلا ٍةَحِتاَق ق

 اوُميِقأَو ةنم ري اَم اوثرقآت» :هيوقو [٠٢.رمزملا) هاقلأ َرم رتت ام اودرتات»
 ةالصلا يف 77 اقتاقؤأ يف اَهمامَتِي اهوُميِقأ :يأ ؛[٠٢ :لمزملا] 4 را

 ةالص ىلص نت :لوقي ةلي هللا لوشر ثغمَس :لوقي ةرْيَرُه ابأ ثغمَس :لوقي ةرهز ن :ماشه =
 ابآ اي :ثَْقَق :َلاَق مامت ريغ جاذيخ َيِه .جاذجخ يه .جانجخ يهف نآرقلا غ مأب اَهيِف أرقت متل

 اي تلفت يف اهب أرقا :لاق م مث .يعارذ َرمََق :َلاَق مامإلا ءارو نوأ اًنايخآ يئ :ةريَرُه

 ةءارقلاب هيف رهجي ال اميِف مامإلا تفلخ ةءارقلا باب "يثيللا ىتخ ةيؤر - أطوملا) .«ئِسراَق

 ١٨٨((. مقر ٨٤١

 اوقتا دقو نيمبائلا رطع نش ةيمالسإلا ةم فالخلا ةروهشملا لئاسملا نم هذه )١(

 :بهاذم ةمات ىّلَع اَهيِف

 سلا يف ارسيو رهَجْلا يف ف ارهَج ةالصلا يف اهئارق بجيف ةروش لك نم ةيآ اهنأ :نلا

 .امُهْواَهَقُنَو ةفوكلاو ةكم ُاوُف هيلعو :ثيطّخلا لاق ةيمفاشلاؤ ةيضابإلا بهذم اَذَهَو

 نؤَق تفلتخاو ،ديبع وبأو .روث ة وبأو ةياور يف دمحأ لاق هبو .ئعِفاشلاو كر املا نباو

 ؟باتكلا ةحتاف نمو ؤ،طقَف لمنلا ةروس ني ةيآ يمه مأ ؟ةروس لك نم ةيآ يه لَه يماشلا
 .اًعيمَج نالؤقْلا ةنع َيوزف
 دمخأو ،يرؤئلاو ًةقيِنَح يبأ بمحْذَم وُهَو اس ٍةَعَكَر لك يفف نآزفلا أ عم أرقت :يناتلا

 .ةلبانحلا دنع ْلَمَعْلا هيلعو

 يف الو ،نآرُقْلا أ حاتفتشا يف ال ءاؤِس ؤأ تاك ارهَج ةبوُتُكَمْلا ة ةالصلا يف أرق أرفت ال :ثلاَّقلا

 ماشلاو ةرصبلا ةنيدملا ةءارق هيلعو :بيطخلا لاق .كيام بهذم ومهَو ةرو شلا ني امهريغ

 أب ارهج تأرق حبصلا يف تنك إَق» :ئيناوَرَنَقْلا ديز يبأ نبا لوق .يعازوألا اقئاَهقَو

 «اَمَدْعَب يتلا ة روشلا يف الَو نآلا أ يف ميجلا , نمحرلا هللا شيب ختفتشت ال نآرقلا

 :يناملا .بابلا اه يف راتآلا فاليا :اَمُهُدَحَا .نيمي ىلإ ليآ اذه يف فالخلا ُبَبَسَو

 رك باَحضأ َلصق ذقو ؟ال مأ باتكلا ةحتاف نم ةيآ ميجلا نممخزلا هللا مشب لمح مئالي

 ۔ دصتفُملا ةياهنو دهتجملا ةتادب :زظني) .اتُه اهيز نع ينغي امب مهتجح بهذم

 حزش غومخجملا )٢٦/١(6 ىئناؤريَقْلا دير ييأ نبا ةلاسر .(١/٩١)۔ راقملا )١٠٦/١(.

 )٣٤٠/٢((. ينغملا )٢٦/١(. ييخ رسلل طونملا ۔(٣/٣٣٢) ۔ بذهملا



 يويسبلا رصتخم . ١١٦

  

 ثدَسَق ايان ؤأ ادمعتم ةالصلا يف ةءارقلا رت نمو ،'ههب الإ مي ال ضرق

 ىّلَع ىتب مت هأرق عجر 5َركَف مث دحلا زامج ىمح ائيش ييئ ذو ةئالَض
 اوف ز أو دوجشلا دح ىلإ عوفؤلا نم ءارقلا َرَواَج نإو كاَهَمَتأَو هتالص

 كش ممت مث دوجسلا وأ عومزلا دح يف َراَص َوُه نِإَو .'"امههَأَدَتَباَو هئالص ثَدَسَق

 ٌدَحْلا َرَواَج نأ دعب كشلا ىلإ جزي الَو هتالص ىَلَع يضفي نق .أرقي مل هنأ

 اًذِ] ،تّشلا ىلإ عجري الف اهنم غرف دقو اهيف كش نإ يق دقو ،هنم َجَرَخَو

 ءاًضيأ هيف اوفلتخا دقو ،غجزي الف كش ممت 64 لآل لر» .التم "[ناق

 وَعَكَأ وُهَو كشلا ىإ غِجزي الف ةروسلا ةءارق يف وُهَو دمَحْلا يف كش نو

 نم كرت ؤ مارخإلا وأ أ ةالصلا يف ةءارقلا كرت نمو 0ثرحعآ لوق هيفو ليلقلا
 لدبلا هيلعف ثفقولا تاق ىنح لصي مل ؤأ الهَج وأ اَدَمَعَتُم ائيش ضياَرَقلا

 ةرافك الو ،نَدَبلا هيَلَعَف تاق ىتح زكذي ملو 3َُرواَج ىنح يست نإو ،َُراَفَكْلاَ
 .ةالصلا كرات ىَلَع ٌةَرافَكْلا بجت اَمَنِإَو ؤِيَلَع

 ةَحِتاَب الإ ةالص ال :اولاق دؤاد رت يبأو قاحشإو دمخأ يعفاشلاو كيام نق وه اذه )١(

 ىَّلَع هارجأ اهَرْيَع ارق اذماع اهكَرَت نإ :يعازوألا يِروئلاَو ةفينح وبآ لاقو يباتكلا
 امأرقَي مل نإف ةَعكَر نك يف نآرقلا أب يلصملا أرفي :يربطلا لاق "يعازؤألا نع فالتخا

 - يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاشر :زظني) .اهفوزحو اهيايآ ةدَع نآرقلا نم اهم الإ زجي مل
 )٤٢٩/١((. زاكذيضالا )٢٦/١(.

 .خسنلا ةيقب نم خيجضنلاو «اهلدنأ» لضألا يف )٢(
 .حيضوتلا يف ةدايز اهتابثإ انرو .لضأللا يف تتسێَلَو اج ؤب :ني ةدايزلا هذَه )٣(

 )٤( .ه ةنآتا ر زينتع بوسنتلآ رع مهنع تكن ييلا لز » :ةحباقلا َ
 )٥( .غجزت :ىأ



  

  

 ٧[ .جحلا] « اودجس اومر اوثماء ےميتآ اهتاي » :ىناعت ةللا لاق

 ع ةءارقلا نم م ناسنإلا عرق ادف ،للا باتك يف ضزق ة ةالصلا يف عوكؤلاق

 عض عوقؤلا ؛ لاح يف راص ا .©"[زبقأ ةللا :لومي ةريِبُكَتي] اماو
 َكيلَد يف 7 ؤ] ،هعَقزَي ملو ةسأر شك ملو .الدتعم " ىؤاَسَو ِهِنَتَبَكْز

 رمؤي ،انالَت حعئَسَو ""[هدوجش عيضؤم وحن ُهَرَظَن َلَعَجَو .عوقزليل ىوش
٠ 4 

 َناَك نأ نل ىبنلا نَع يوز دقو ؤ© '۔'هئَلَع ضقن الف صقت ؤ َداَ نإو كو

 ْمُكحَنَعَل َرتَحنا اذصنآو مكَمَر اودبعو اودجو اوهعكتت اونما 1 اَهَّنأَي» :اهئامتَو )١(

 .4 ےروخيتت

 .(د ج ،ب) ثالتلا خسئلا نم ثبنملاو لضألا نم ةطقاس ةدايزلا هذه )٢(

 .ثالئلا حتلا نم ثبنملاو ۔لضألا ني ةطقاس دايزلا هذه )٣(
 ةظفل خسنلا هذه تلعج دقو .ثالتلا خألا نم م عيجششلاو «هيلَع َلَدَب الف» :لضألا يف )٤(

 عضوملا اذه يف «ائاَلَ ه ؤوشأملاَو»

 عوؤلل تطاطجنا يف تز ةروسلا تممَت ادَق» :ةلاسرلا يف ف ناوريقلا دنز يبأ ربا لوقَي )٥(

 . ئلطأَطت الو تسأز م قرت الو .اًيوَتشُش ةرهظ يؤسئَو يتبكر نم كيدي نكَمْتَف

 .تمعوكز يف وغذت الَو ةكدوجشو تعوئزب لذب عوضُحْلا دِتَتْعَتَو كبنج نع كيَعبَضب
 كلل ِ . . .. :

 «ثنللا يف ذَح الو لؤق ثيقؤَت كلذ يف سيلو ،هدمَحيَو ميظقلا يبر ناحنس تفش نإ لق
 )٢٧/١(. يناوَرْيقْلا ديز يي نا ةلاسر



 يويسبلا رصتخم

  

 يف هلاتغا نيم &©‘_»َوَحَتَي مل ءام نم خ ُ َرَق هرهظ ََع عِضؤ َل َعَكَر اذإ

 :هباحضأل َلاَق ٧٤[ .ةعقاولا] ميظعلا : مسي خ - » تَلَرَت امَلَو هعوگؤ

 يف خيشلا رت نمق .وين نيم كيد نيبتف "«مُكِعوكز يف امعوُلَعجا»
 ٧}_( ىسني ىسني ىتَع هلع ضقت الف ايسات َناَك نإو ،ةئالص تضقنا ادَمَعَتُم هعور

 و -

 هكرت م ْنَمَق ةنس ةالصلل عوفؤل ١ يف ؤيبكَتل ١ كلَذَكَو .هع هعوك رتكأ يف ح ا

 كلذ ىسني ىتح 0 'هْئَلَع َداَسَف الف ائيش ةنم يست نإو ئالص ثَدَسَق اَدَمَعَتُم

 غجزيي ملا ہشّتلا ىلإ اهَزَواَج نأ دغب دغب ةريبكتلا يف كش نإو ،هع هعوكز رتكأ يف

 يف حيبشتلا ىف كش نإو ،اَهَرَكَد ثيح اهلاق 'اهيِسَت هنأ رَكَد نإو ثتشلا ىإ

 ناك :لاق السزش ىلل ييأ نب نمخزلادبع قيرط نم هفئضُم يف ةبيش يبأ ننا هجرخأ )١(

 عضؤ ؤ ةي يبنلا ناكو :لاق .ابراقتش ةعكزلا دغب ةئايِقَو هدوج شو ةو هجتي هلل
 عوكؤلا يف بيوصتلا باب» غزَي نيج هئاوتشا نم َقارتشا اق ءام ني حد هرهظ ىَلَع

 نَع الوضؤم هدنشش يف دمخأ مامإلا هجرخأ ) :مقر )٢/ ١٥٤ سأزلا عاقفإق

 ٩٩٧(. :مقر ٢١؟١/٣) ۔ ههجو هللا مَك بلاط يب ا ن يلع نع ىلل ييأ نب نممحؤلا دبع

 يف نقَلُمْلا نبا اَهَقَعَت ذقو ،ىتغمْلا سفن ىإ وق اهلف ةم رظاقلأب ةز ثيدحلا اذو
 عَكَر اِإ ةه ىبنلا َناَك :لاق ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ثيدح الإ اهقعَضَو رينملا رذنلا

 ذقَو ٦٧٤( :مقر ٧١/٢٤٢)۔ ؤيبَكْلا مجعلا .هَدَكَرَل ءام هرهظ ىلع بض ولق هَرْهَظ َلَدَع

 ةئإ :لاقي نأ نكمي :لاق هئأ الإ يصمجنا ىتخ قيرط نم هدوزؤل ةقيمضت ينابلألا حجَر
 جيرخت يف زيملا زذبنا :رظني) .مغ ةللاو ،هريَعب نسح هئيدَح نإ ؤأ ب داهشتسالل اس
 ثتاَدّلَجُمْلا ةحيحصلا ةليسلا )٥٩٨/٣(6 ۔ ريبكلا حزشلا يف ةعقاولا راآلاو ثيداحألا

 ١-٩ )١٣٢٤/١٣((. ةنياكلا

 .هجيرخت قبس )٢(
 .«ةئس كلذب نَسقف» :ب يف )٣(

 ةرابمل بسنألا هثأل خلا ةيقب نم تبنملا «ةرثي» لضألا يف )٤(

 .اضيأ ةرابمذل بسنألا هنال خسشلا ةيقب نم ثينملاو ءبع ةش الف» ؛لضألا يف )٥(
 ةزابيذيل بسنألا هئال خسلا ةيقب نم ثبثملاو «ىهس» لضألا يف )٦(



 ١١٥ دوجسلاو عوكرلا رذ يف :ات (ا٠)

  

 ىَلَع يضفيو . غجرزَت مل عوكؤلا نيم م ممال دح ىلإ هَرَواَج نأ 7 عوفؤلا

 كشلا يف جز مل دوجسلا يف راص ذقَو عوكؤلا يف كش نإو هتالص

 رَكَد ثيح حبنيق "!عومؤلا يف خبتي مل هنأ َرَكَد نإو هتالص ىلع يضفي
 اًمأَو .دوجسلا ىإ اهَرَواَج نأ دغب ةتالص ديفي الو تلشلا ىلإ م عز و

 غكزيق هدع ىنإ غجزي ةنق غكرت مت هنأ ركَد م دوجشلا ىنإ َُرَواَج ا عوقزلا
 غزي مل اذإ ةئالص ثَدَسَق يات دح ىإ يلد راج ادو هتالص ىلع يني

 امِئاَق ىوَتساَو ،«هدِمَح نميل هللا عمس» :َلاَقَو م اق عومؤلا نم غرف او .هَرَواَجَو

 يف ةئُس وُهَو .'لمَحْلا كل اتَبَر :لاق مت ؛هلصفَم ىلإ وضغ لك عجزي ىنح

 ادإ "‘[ادممَعَتُم] دمَحْلا كت اتبَر ؤأ ،ةدِمَح مل ةللا عمس رت نَمَو ةالصلا

 كلد ىسني ىتَح ِهيَلَع داسف الف ايِساَت َناَك نإَق ،ةئالص ثَدَسَق هدحو ىلص

 دقو ءهرَكَد ثتح هَلاَق هَرَواَج ذقَو ةرَكَد نإو ،ةئالص دسفت مت هعوگز رَتْكَأ يف

 َنورَحآ َلاَقَو ؛ُدمح نمل ةللا عمس : :لوقي موق َلاَقَ ؛مامإلا فلح هيف الا

٠
 ×

ے
 

 ۔«تشلا ىتإ» ةدايز ج ؤب يف )١(

 .ثالتلا خستلا نم تبثملا «ةَعقلا» لضألا يف )٢(

 ةبراغملا دَمَتْعُم راولابو نامغ يف ةيضابإلا دمتعم ه ؛ذمَحْلا كلو اتبَر» يف اولا تابثإ مَدَع )٣(

 حيجرتلا اَمْنَق نيظفللا الكب تاَياؤر ثَدَرَو ذَقَو واولا تابثإ وه نآلا لمَعْلا هيَلَع يلا نكل

 ذإ ،هيَلع دمَتغُمْلا وه واولا ثابقإ - لامآلا جراعم نع القن حاضيإلا يشمَحُم لاق إةَلمْجْلا ةلالد

 ءدمَحْلا تلو» لد زاق ام ؤأ «بجتشا اتئر» :زيدفنلا نوكي ةنأل ؛رياز ىنغت ىّلَع ةلالد هيف

 دحأ ىَلَع لَد واولا طاقني َلَعَق اذو :لاق .رَبَّحْلا ىتغَمَو ءاغلا ىتغَم ىلع الِمَتشُم ماَلَكْلا نوكيف

 ئش انه سيلو وفطعْلِل قاولا نأل :لاقو .يعفاشلا نَع ةَماَدُف نبا هاكح واولا طاقسإ . :لاق .نييَذَه

 يوونلا لوقي اهيف ةدراؤلا تاياورلا عوحضؤق يفو !ناتياور دمخأو كيام نعو :لاق .هيلع فطغُي

 تاياور يفو «دمَحلا تل اتئر» :ةريَِك تاياور نم ةحيجْصلا ثيداحألا يف تود :عومجملا يف
 اتبَر مهْللا» :تاياور يفو ءذمَحْلا كلو انئَ ْمهْللا»ه تاياور يفو والاب «دْمَحْلا كو انبَر» :ةريِثَك

 )٤١٨/٣((. _ ۔ بذهملا ح ف زش غوممجمنلا .(٥/٦٣)۔ ججراعَمْلا :رَظْني) .« حيجصلا يف هلُكَو هدمَحْلا كل

 .ثانتلا خلا نم تبثممْلاَو .لضألا رم ةطقاس )٤(



 يويسبلا رصتخم | ١٢٠

  

 يف كش نإو .ةل كيرش ال هلل دمحلاو دمحلا كل ابَر :لوُمَيَو ،اَهُنوُقَ

 غجزيي الف دوجسلا ىلإ هَرَواَج ذقَو "هدمَحْلا كل انبر ؤأ هدمح .نمي هللا عمس

 اماع اهَكَرَت نم اةئُس يهو ءدوجشلا "!ىإ 77 ؤخَي مت كشلا ا

 ىتالص رتكأ يف كلد ىسنت ىح هنَلَع ةاسق الف ئست نو ؤةئالص ثدتَق

 اهَزَواَج ذَقَو اهي هنأ ركَ نإ ءاهب عجري مل حاص وهو اهيف ك ذ
 م

 .اَهَرَكَد ثيح اَهَلاَق

 مامإلا تلَخ ىلص ذإؤ» :يملاسلا مامإلا ةنع لوقي ةلأسملا هذه يف ميدق نامغ لمهأ نيب ثالجلا )١(
 ىب رمأت الو تيد نون ال :حبسملا نب محش لاق .ءُدمَح نميل ةللا عي :لوق نأ هيلع زيف
 لثشو . .مرغو ىوت ر لمهأو ة ةيواُم يب أ لوق وهو «دمَحْلا كل اتبَر» :مامإلا ءارو لوقي اَمْئَِو

 مامإلا تلخ يذلا ىلع :لومي ك بيب ناك .دمحلا َكَل اتبَر» :لوفأ :لاقف يوكزإلا ميهارب وبا

 ؤيكزإ لغأ نؤَق ؤمه :ةيواعش وبأ لاق .ءدمَحْلا كل اتبز» :لوقَيَو «ُهدمَح نمل هللا م عمض» :لوقن نأ

 ال مامإلا تفلخ يلصملا نأ يف ةيكلاملا دنع تالخ الو ها. «رباَج يب 5 يبأ نن ىشوُم ن ُهلَعَلَو

 قرت ْمُت» :ةلاسرلا يف لاق ادمَحْلا كلو ابَر مامإلا لوقي ال كلَذَكَو ،ُةدِمَح نمل ةللا م عمس لوقي

 الَو .كدحو تنك نإ دمَحْلا كلو انبَر مهللا : :ُلوُمَت ْمُث مث ،هَدِمَح نمل ةللا عمس لئاق تئأو كسأ

 مه اذَهَو «ذْمَحْلا كل ان ز مهللا لوقَيَو اُهَدِمَح :ر ةللا عمشت مومأملا لوقي الو مامإلا اهلوق

 ثيدح :امُهَدَحَأ :نيقيدخح ضزاَعَت ىلإ فالخلا ببس دش نا عَجْزأ ذ ذقَو ءاًضِأ فانلا ُدَمَتغُ

 :َلاَق اًذَق ءاوشزاق ] َعقَر او ءاوعَكزاَق ََكَر اذإف هب متو مامإلا لمج اَمنإ» :لاق ةي يبنلا نأ سنآ

 اذإ ناك ةلي ةئنأ» رمع نبا ثيدح :يانلا ثيدحلاو دمحلا كلو اتبَ :اولوقف هَدِمَح نمل هنلا عمس

 عمش :َلاَقَو كيذَك اضيأ اَمُهَعَفَر عوقؤلا نم تأ ع فز اذإو ،هيبكئَم وذح ِهيَذَي عفر ةالصلا خنتفا

 ةللا عمس موشأمنا لوقي ال لاق سنأ ثيدح موهفم حجَر نمق ،دمحلا كلو انبر دمح نميل للا

 تومكشملا مكح لعج ةئآل باطخلا ليلد بات نم وهو دمحلا كل ابر مامإلا الَو هدمح نميل
 ذمَحْلا كلو انبر مامإلا لوقي :لاق رمغ ننا ثيدح حمر نق .هب قوطنملا مكح فالخب هنع

 مامإلا لمجم امئإ» :هلؤق مومعل هدمح نميل للا عمش :لوق يف مامإلا عبتت : نأ موشأملا ىلع بجتو

 ننا ةلاصر :رَظنئ) .يومأمناو مامإلا نيت :1 يف قزق نيئيدحْلا نيب عمج نمو هب متؤيل
 )١٦٨/١((. ۔ دصفلا ةياهنو دهتجملا ةيادب .(٥/٦٣)۔ عراغمل (١/٧٢)_۔ ينارقلا ديز ز يبأ

 .ثالئلا خلا نم حيجضتلاو نيترابملا نيب زيخأتو ميدقت لضألا يف )٢(
 ۔«لاَح» ب :يف )٣(



( 

 ةالصلا يف دوجسلا ركذ :باب

  

 ادَمَعَتُم ؤأ ايِساَت هَكرَت نم ،ىّلاَعَت هللا باتيك ىف ضرق ةالصلا ىف دوجسلاو

 :ىَلاَمَت ةللا لاَقَو ادحاو ذَح َليِق ذَقَو ،نادذحَح امه َليِقَو ،هَل ةالص الف

 هَرَواَج نأ دْغَب دوجشلا ىف كش نمو ٧٧[. :جحلا] '«أودذمجَساَو اوغكحرا»
 ّ ّ . . ّ > .2 ّ ّ ٠

 هدَح ىلإ غجزي ةئف دوعقلا لاح يف وُهَو ذجشيت مل هنأ ركذ نإو غجزي مل
 ِ ۔ ۔. . . ّ ر - < ؟ ؛ ۔ 7

 دجسيو غجزي هنإف نيَتَدْجَس ؤأ ةتجَس دَجَس ةئأ كشو '"هةَجَس نو دجسيو
 ىَّلَع زخ همايق نم ادجاس َخ اذإو ،ذَحْلا زواجي مل هنأل هيف كشت ال ىنَح

 ىإ هيتبكز مدقو كيذ ةنكمأ نإ هيتبكر ىلع هيدي عضوو ،هيباصأ فارطأ
 هيتبكَو لبق هيدي مذَق ةنكمي مل نإو كيذ ىلع َرَدَق نإ هيدي لبق ضزالا

 2 ٠٥ ح 7 . 2 .؟ ٠ ِ 7 ح 7 ٠ . : ٤.

 ضزال ا ىلإ عيتبقؤز حرط اذإف ءةلعي ؤأ ربكلا نم يذ ةنكمأ نإ ءرذشلل
 ةعباصأ مَضَو ضزألا ىلع هيفك طسبت ينذأ ءاذح هيدي لَعَج دوجشلل . ؟ ؟ . < م < ٥ 2-۔ ا-¡ ۔ ۔
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 هََهبَج نكمأو هدوجس يف َلَدَتغاَو هطنبإ ضايب ىري ىتَح ،هيقفزم َنيَب حتفو

 مكنعل رتَحنآ رصنو مُكَمَر اودعأو اوذمجَسَاَو ارغكتت اوماء كيزآآ اَهَنأتَي» :اهمامتو )١( ے< 5 س صس ء ه .م۔ ءوس ٠ .م . .هم . و س .م ه ّ ه ه ۔ ّ
 .ه

 .ه ےوخيلفت

 .ثالئلا ختسئلا نم خيجضئلا «...مُت ذجْسَي مل نإو» :لضألا يف )٢(
 .ثالئلا خسنلا نم حيجضئلاو «...هيمَدَف» لضألا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ١٢٢

  

 لنيلو كهيك ىلع دمَتغَي نكلو ،ةاميغالا اهيلع لعجي نأ ريغ نم ضرألا نم
 ىّلَع دُجْسَيَو ،ضزألا ع هيَمَدَق عباصأ تارطأ لَعْجَيَو ضرألا هفنأ ترط

 نع ئشلا تءاج امك .نيمدقلاو .نيتولا .نيديلاو يجوْلا :ءاضغألا ةعبسلا

 اَهاَتفَصَو يتلا هو ۔ ءاضغأ ةعبس ىَلَع دجأ نأ ثزيأ» :لاق هنأ هي يبنلا

 يف قي الئل هرغَش فكي نأ وه هف رعشلا فت امأف .'»مابؤت الَو ارغَش فكأ الَو
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 َلَعَف نمو “"دَجَسَو َدَعَق اذإ ضزألا نع هعقري ةَئإَف بوتلا فك امأو .بارتلا

 ضفت الَو كيذب زمؤُي ،ائاَلَت هدوجس يف حبسي مث ضقنلا هيلع ثفجخ ي
 جّبَس» ؛"ه[ثنزت اممَل لاق هنأ] هلجن يبنلا نع يوز ذقو صقت ؤأ ةاز نإ هيلع

 نَمَو تش يهف كدوج يف امولَعجا» :لاق ١[. :ىلعال] 4 كلا كير سا

 باك إ(٢١٨ :مقر )٢٩٧/٢ .يفنألا ىلع دوجشلا با :ناذآلا باتك :يراخبلا ةَجَرْخَأ )١(

 باب :ةالصلا باتك علش ء(٦١٨و ٨١٥ :مقر )٢٩٩/٢ ءارعش فكي ال بات :ناذآلا

 دوجشلا ءاضغأ باب :ةالصلا باتك :دؤاد وبأو ٢٣٠(6 :مقر )٣٥٤/١ دوجملا ءاضغأ

 )٢٠٨/٢ ذجشَت مَك ىَلَع باب :حاتينالا ُباَتِي ائئاتنلاو ا(٩٨٨ :مقر )٢٩٨/١

 )٦٦٢/٢ ءاَضغأ ةعبس ىلع دوُجُسلا ىف َاَج ام باب :ةالصلا باتك :يذمرتلاو ١٠٩٣( : :مقز

 )٣٣١/١ ةالصلا يف بوتلا رعشلا تك ثاب :ةالصلا ةماقإ باتك :ةجام ن ناو ٢٧٣( :مق

 .اهلظ سابع ننا ن رقرط نم مهلك ١٠٤٠( مقز
 نتمملا نم تسيت اهنأ ىلإ ريِشُي نأ نود خيائلا نم ةايز (ب) ةَّخشُنلا يف رَهْظَت ةوَم لؤال )٢(

 :لوقَي نم مهنمف سمشلا عولط لبق ةدجسلا ترف اذ هلي دمَحُم ش و خيشلا َلاقؤ» :اهصنو
 نق مهنمو ،ةالضصلا ببس نم نجشلا هذهو .رجفلا ةالص دغب ةالص ال ةنأل جنت ال

 نوكت ال ةدحاو ةنْجَْسلا نأل اذج ش ملو حبَسيئف و حبسئَف ق رضلا رقلا ةالض ذغغب دُج شت لوق

 دغب ةنجلا هيلع ترف هئأ ةكرب نب دمَحُم ن هللادبع ردمَحُم يبأ نع ةقئلا ىورو ةالص

 ذُجْسَي ملو حبَسَف رجفلا ةالصو رصقلا ةالص

 .ج ،ب :نم تابنإلا .لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ةجيرْخَت قبس َقَبَس )٤(



 )٢١( ةالصلا ي دوجسلا ركذ :باب . ١٢٢

  

 يد ىسني ىتح اهكرت نم ىلَع داسف الو ةئالص ثدت ادَمَعَتش اهكرت
 ىلإ غجزيي مل هزواَج ذقَو حب شلا يف كش نيق ء هتالص رقفأ يف ع سَتلا

 ريب دوعُفْلاَو .ةَرَكَد ثيح هلاق هَرَواَج نآ دغ دغب "خب مل هنأ رَكَذ نِإَو .كشلا

 تكو ،ىرخأ ةريخ :ي مُث هلصفم ىإ وضع لك عجزي ىنح نيَتَدْجسلا
 ادَمَعَتُم اَهَكَرَت نَم ةش لت .ةريبكت ةسأر م فزي ة ًةَريِبْكَت و ةدجس لُك عَم

 يتالص يف َكِلَذ َرَكَكَأ ىسني ىنح يي َم ىَّلَع داسف الَو 5ئالص ثَدَسَق

 ةعبَسلا ىلع ذُجشَي مل نَمَو .تشلا ىلإ غجزي الف ةَرواَج ذقَو تش ذو

 نم الإ ةئالص ثدسَق هتهبج ىلع ذُجشَي مل نمو ،ئالص ثدَسَق "[ءاضغألا]
 مل نَمَو هتالص ىَلَع داسف الو ال . ] ةركت ضزألا نم ُهَْنَ لني مل نِإَو رذغ

 تدسف هدوجس ىف اًدَمَعَتُم 25 َعقَر نَمَو ةنالص ثَدَسَق هني ىّلَع ذُجشَب

 َنوضُحَرْيَو ضرقلا دوجش يف ةيآلا يف دَرَو يذلا ظفللاب حيبشللا زْيَع ةيضابإلا زيجي ال )١(

 رؤث ة يبأ يعازوألا يفاشلا ةفينح يبأ يرلا ناَيْفُس ثبهذَم وُهَو .لفنلا يف ىف ف ِءاَعذلاب

 نإ لوقَتَو» :ةلاسرلا يف ىف َءاَج .لذ وطرَتشي ال نيذلا ةّيكِلاَمْلا فالخب ، لبنح نب َدَمخَأَو

 نإ تيد ريغ أ ،يل زينغاق اءوس ثڵلمَعَو يسفن ثمَلَظ يئر تتاَحبس كدوُجُس يف تنش

 نا لوق راگذتسالا يفو تقو تي لوطي سيلو تغش نإ دوجلا يف وغذَتَو تئش

 يبر َداَحبش عوؤلا يف سائلا لؤَق فرغي مل هنإ :ركيام نع ماقا نا َلاق» :ربلا دبع
 الَو انقوم ءاعد عوؤلا يف دُحَي ملو ةَرَكْنأَو ،ىلغألا يبر ناحبس دوجشلا يف ميظعل
 ِ يف شل باجيإ نم اازف ْمَلْغَأ ةنلاو - كيد اق امنإ :رمغ وبأ َلاَق ،اتقَؤُم احيش
 َيبَر َناَحبُس ىّلَعَو عوكلا 7 ظعلا يبَر ناحبس ىَلَع راصتقالا نمو دوجسلاو عوكلا

 ةل هًجُْحْلاَ ركذلا نم هريغ نود ِءاَمَلْعْلا نم ةرتغ هتلع رَصَتْفا امَك دوجلا يف ىلغألا
 نبا ةلاسر :رَظني) «ِءاَعُذلا يف اوُدهَتجاَق مئذَجَس اَدِإَو بلا اوُمَظَعَق مُئْعَكَر اده لجن هلق

 )٤٣١/١((. ۔ راكذالا .(١/٧٢)۔ يناََرَْقْلا ديز ز ييأ

 .«ودوججش» :ج ‘ب يف )٢(

 .هُهْلَعْفَي» :ب يف )٢(
 .ج ‘ب :نم ثبثمْاَ .لضأ نم ةطقاس )٤(



. 
 ير ا

 يويسبلا رصتخم

 تدق '"[هِيَدَيَو] هيمدق ىلع ذجشت مل نمو ،نيَتَبقُؤلا يف اوقَلَتخاَو ،ئاَلص

 ١٨[ .نجلا] هاد هلا َعَم اوغَدَت الك هلي دجسملا نأو » .ىلاعت ةللا لاق انال

 ةئالَصق اَهيَلَع ذُجْسَي مل نمف اَكَل ثفضَو يتلا ءاضغألا يه دجاسملا هذهف

 ادحأ هلَمَع يف يئاري الَو وللا ريع دوجسلا يف ف ىعذُي الو !ةمات ريع ٌةَضَقَتْنُم

 :هبر ةدابع ةلرتي الَو احلص الَمَع متلق ۔هيَر ك ل أرجت َراكنف» :ةللا لاق امَك

 ىَّلَع الَو دوغ ىَّلَع يًلَصُمْلا دجست الو .هقْلَح . نم ينغ [٠١١:فهكلا] ) 4 اَدََل

 ضزَألا { تتبن تتبن امِم ِهئَلَع ُُرُكَمَتَي ام ىّلَع ذدُجشَتَو ٍةَداَسو الو كاوسم الو شارف

 .َكيلَد رْيَع ال

 ضزألا يلي امم لامشلا همدق رهاظ َلَعَج َدَعَفَو دوجسلا نيم - "عر اذإو

 رسيألا همدق نطاب ىّلَع نميألا ء همدق رهاظ َاَعَجَ ء ،رتسييألا و هذخف ىّلَع كرونو وتو
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 َدَعَمَ دَجسَو كزونو .ضزألا يلت امِم ىنغلا هجر رهاظ تارْطأ َاَعَج و

 َقَوَقَو ةَعباَصأ رو هتبكر ا'دصاَق امم هيذخف هني ماَعَجَو ،اًئكَمَتُم

 .هْئََبكرَو ِ هد وجُسَو هن دت نيب اَميِف ُهَرَظَن َلَعَجَو 3 و امهنيب ُهَنَب

 .ثالتلا عمشلا نم نامكلاو .لضألا ني ةطقاس )١(
 الَمَع لمك ۔هبز اَملأوُحَنَب ناكر ولإ هلإ مكهلا امأ لي قح رُكننْرَتَب انأ أ اَمتبزَف» :ةلماك اهصنو )٢(

 .هاد :هبر داعي ة , ةرثيالو احلص

 .ج ب :نم حيجضئلاو رَح» :لضألا يف )٣(

 وهو ،تكمهاَجُت ئأ ةدضقو كدضق مهو زمألا هيإ يندصفآو هل تضقو فاجئألا :دصقلا )٤(

 يأ باص ممهَسَو ،دَصَق ادإ ةبوبيض بوصت ةئملا وحن مهشلا باص :لاقي بؤضلا ىتغمب
 )٢٥٣/٣(. بَرَعْلا ناسل )١٦٦/٧(( نعلا باتِ) .دصاق

  

 



(٣٢( 

 دوعقناو تايحتلا زكذ :باب

  

  

  

 6 . / 2٨ ۔ ع 7 ت1\ ث إ .2
 . ه الّصل ١ يه ضزف ُدوعقل او . ةتس يهو . دوعقل ١ يي ت ايحَتل ١ ارقي من

 س س ۔ _ ۔ے ؟ '۔ وسح۔ ۔ .<۔ <,۔۔ وذ , ١ رع مو ه س
 لآ] "« مهبوثتَج نلعَو ادوعقو اًمََق ١ توكذَي بذلا » :ىلاعت هنلا لاق

 ثتاَوَلَصلاَو ،هلل تاكرابملا تايحتلا :َلاَق تاّيحتلل دعق اذإف ١٩١[ :نارمع
 7 .1 ۔ 7 7 ۔ذ ]. ذ, ؤ ه ۔۔ َ ؟ ۔ َ . ِ
 ١ لَع و اتِيلَع 7 لتلا ةئاكرَبَو هللا همحرو ىبل أ ) لَع م »٧لتتلا تابيطل او

 نأو ل تيرش ال هَدحَو ةللا الإ ةلإ ال نأ دَه ش ،َنيجِلاَصلا هللا دابع

 :لوقي غارفلا دئع وُغذَيَو .تايحتلا تممَت ذَقَو .ةلو شَرَو هدبَع ادّممَحُم

 ةرك ؤلَو هلك نيذلا ىَلَع رهظيل قحلا نيدو ،ىدهلاي ةلأ
 ث}ةئكنالم هب ةل ثدهششو يفنل هب دهش امب هلل هشو ،َتوكرشفلا

 نينمؤمللو عبني رفغتو ءةلوشرَو ةدبع ةلي ادممَحُم نأ دهشأو

4 

 هس ےہ2ث ۔؟ے . صس 1 < 2- , > 2 ۔ - ۔7 حم 2 .؟ 2 [. 2 .

 41 رومنلا ىلَح ىف دوُرَعحَتَتيَو مويوئج َعَراَدوُعَفَر اميق هلأ نوركذي يزلا » :ةلماك اَهُصَنَو )١(

 .4 راتنابادَع اتِهَت كتنحكبُس اللو ادنك تتلَع ام ابر ضراو .51 م

 .ج ،ب :نم حيجضئلاو «ماَلْسلاو» :لضألا يف )٢(
 ۔«دَهْشأو» :ثاقَنلا 27 يف )٣(

 .«هَلْسزَو ةْبتكَو» دايز :ج "ب يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ١٧٦

  

 .0"'ُملَسْيَو .هتممخَر يف لوُحذلاو رانلا نم ةاجنلا ةلأسَيَو 0[تاتمؤُملاو]

()١( 

(٢( 

 ثالئلا خشلا نم لامكإلا ءلضألا ني ةطقاس
 فلل تاولصلا تابيطلا هلل .ثاييازلا هلل تاثجْتلا» : :ةلالا يف ىف َءاَج امَك تايحتلا صن

 دهشأ "نيجياضلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ةئاكرتؤ هللا ةمخَرَو نلا اهأ كيلع ماشلا
 اذه دغب تملس ق .ةوشر ُهذبَع ادمَحُم نأ دهشأو ةل تيرش ال هدحو هنلا الإ ةلإ ال نأ

 اثلا نأو .يح ةئَجْلا نأو قح ذمَحش هب ءاَج يذلا نأ دهشأو :تفيش نإ هديزت اممو كرجأ
 ىلعو ردمَحُش ىلع لض مهللا ؟ روبقلا يف نم ثعبي هَأ ك ايف بتر . ةيا ةعاسلا دأو » قح

 تێْلَص امَك .ردمَحُم لآ ىَلَعَو دمح ىلَع كرابو دمَحُم لآو اذُمَحُم محزاو ؛دُمَحُم ولآ
 مهنلا اديجم ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهارنإ لآ ىلَعَو ميهازنإ ىلع تقزابو تمحرو

 .نيعمجأ تيعاط لهأ ىلعو نيلتزملا تيايبنأ ىلغَو ،نيبزقملاو تتَكناَلم ىلع لض

 نم تلئأأ يئ مهنلا ءامزع ةَرفْغَم ناميإلاب انقبس نملو ايمَألَو يدلاولو يل زيغا مهللا
 مهللا ،تيبَن ذمَحُم ةنم ةداعتسا وش لك نم تب دوأو ثبت ذمَحم ةنم لأس ريح لك
 اينذلا يف ايآ اتبَر ،ائم هب ملعأ تنآ امو الغأ امو انزرسأ امو كاخأ اق اتهذَق ام انل زغ

 ةنتف . نمَو ٥تاقمَمْلاَو ايْخَمْلا ةف نم ب دوعأو .رانلا باَذَع انقو ة ةنسح ةرخآلا يفو ةنَسَح ّ

 ّىبْثلا اهيأ كنَلَع مالسلا ريصملا ءوشَو راثلا باذع نيو لاجلا هلا ةنتف نمو ارقفلا
 ّ ِ م وس رم ںصمو ثر

 و

 ةَميِلْسَت مُكيَلَع مالسلا لومت هت مث ث .نيجيلاصلا هللا دابع ىّلَعَو اَنِيَلَع ماتلا هئاكربو هللا ةمحرو

 ناَك نإو تاياورلا هب ثَدَرَو " وهف .«ةلوُسَرَو ه هذنَع» :هلوق ىإ وه ِهَلَع قفتملاو «ةَدحاو

 ةغيصب ةلق يبنلا ىلَع مالشلا ؤدُهَمْتلاب لالهتشالا يف غيصلا ضغب يف تالتخا ًكاتُه

 هيِفَو .أطوملا يف ركيات مامإلاو ملشش يرال دئع تاياورلا ضغَب هي ثدَرَو باقلا

 ةياورلا صنو نه ةباحصلا لغف نم ناك كيد نأ ىإ ۔ ۔ملنشق و يراخبلا دنع امَك ۔ ةراشإ

 َنِتَب يفكو ةمق هللا لوشز يمْلَع :لوقي دوعشَم نا ثغمَس :لاق رَمغَم يبأ نع يراخبلا دنع
 ماَلْسلا ،ُبابَيَطلاَو تاولصلا ،هلل تايِحَتلا) نآزملا نم ةروشلا ينُمْلَعُي امك دهشلا ِهنفَك
 ل ذأ دهشا .نيجلاضلا هللا دابع :م ىلع ا اَنيَلَع ش ئاقزتو هللا ! ةتخزو لا . ل

 صنو .ةباحصلا زغ نم كيذ أ لدت ام اطؤملا ةياور ين نكلو . ه لا ىّلَع ينغ

 فذلا مشي» : :لوُقَيَف ده َتَي َناَك رَمُع نب هللا َدبَع نأ :عفان نَع ركلام نع ينئدَحَو» :ةياورلا

 اَنِيَلَع مالسلا ئاكرَبَو هللا ةَمُحَرَو يبنلا ىَلَع ماللا هلل ثايِكازلا لل تاولصلا ىلل ثايجنلا

 ...هللا لوشر ادمَحُم نأ ثذهش اللا .الإ ةلإ ال نأ ثذهش "نيجلاصلا هللا دابع ىلَعَو



 دوقنلاو تايحتلا ركذ :باي )٢٢(

 ىتح ،هِئَلَع َداَسَق انق يي نإو 0_اةنالص ثدنسَق ادمعتم تايحتلا ةءارق كرت

  

 مث و ه تابيطلا ىلإ لق ادإ ةئإ :ليق ذقَو "١تايحَتلا مفضن نم رتكأ ىسني

 عَلَب اذإ نايسنلا الو ءيثادخإلا يف الَو دمعلا يف هنَلَع داسف الف اًئَدَح تدخأ

 .ةءارقلا نم م «تاَبَِطلاَو»

 وه حذملاو ححذمنلا اهنإ اضيأ ليقو .لل كلملا ىه هلل ثاتِحَتلاَو

 5 لبق ذ تايحتلا ةءارق دنع امدَح تدخأ 0 نَهَو . .انملا وه دْجَملاَو ذجَمْلا

(١( 

(٢) 

 7 اميقت ُهَرَبَتعاَو كلام مامإلا هَراَتخا يذلا وه ٌيناَوَرَْقْلا دنز يبأ ربا ُهَرَكَذ يذلا ذُهَشَتلاَو

 الغ يبنلا نع ا ايقت ر الإ نوكي ال دهشتلا نأ تيام َمِلَع اممَلَو» :راكذتشالا يف َلاَق ةلق ىبنلا

 نم دحأ ني ء هتلع ريكت ريغ ن ربنملا ىّلَع وُهَو سانلل هممَلَعُي ناك هنل رمغ دهت زاتخا
 رثاَسَو 7 نم همَلْغَي مل نم تيد مّلَعُي ناك هنأو هنامز يف نيرفاوتش اوئاكَو ،ةباَحَصلا

 سي :لاق هئأ ةباحصلا نم ةرضح دحأ نع تأي ملو نيذلا يف نيلجاذلا ني َرَضَح نم

 ننا ُدُهَمَت ايل دهشتلا ثحأ :رؤث ة وبأو دمَحُمَو تفشوُي وبأو ةقيِنَح وأ َلاَقَو .تفض امَك

 ةباَحضأو ىعفاشلا امأو دادو َقاَحشضإَو :: يبنلا نع ُءاَوَر يذلا 7

 خيشلا لاق ، ةلي يبنلا نع اور يذلا سابع نبا دهت ىإ اوبه , دغش ربن ثيللاو

 امَك ،تايجئلا نم اَنزَكَد اميِف رييختلا ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بَهَذ ذّقو» :ئلاَطيجلا ليعامشإ
 .هلفن رتاوت امم كيذ ريغَو نيديلاو زِثاَتَجْلا ىَّلَع رييختلا ناذألا يف رييختلا ىلإ اوُبَهَذ

 ًيِراَخبلا حخيجص )٢٩/١(، ۔ يناوريقلا ردير ييأ نبا ةلاسر .ةللا ءاش نإ باوصلا وهو :لاق

 ٢٠٤( :مقر ١/١٩)۔ ئشيألا ىتخي ةياور ۔ أطؤملا ٥٩١٠(6 :مقر )٢٣١١/٥ اقلا

 )٤٨٣/١. ٤٨٥(. ۔ زاكذتسالا )٦٦/٥(، ۔ جراعملا

 ةضيرق اندنع اهنأل ؛نايشنلا رأ دعلاب ناك ةالصلل ضقا :اهكرت امأ» :ملاسلا مامإلا لاق

 لاق .ةيناثلا وأ ىتوألا ةسلجلا يف َناَك ءاوس نايسنلاو دمعلا ىلع ضقت ةضيرقلا كرتو

 نأ ثدح َدَح ريغ نم دهنلا ماَمَت لبق ةالصلا نم َجوؤُخْلا َدُمَعَت نرم نأ اوغَمْجَأَو :دمَحش وبأ

 _)٦١٧/٥(. جراعملا .هةَداَعإلا ء هنَلَع

 اهنأل .ج "ب :نم ةتبثملا ةرابملا «تايحتلا مفضن يف تيد رَعَكَأ ىسني ىئَح» : :لضألا يف

 .ىّتْعَمْلا يف نآلا



 يويسبلا رصتخم :57 ١٦٨

  

 ؛ثدَحْلا عم ِهيَلَع ةات الف مامإل فلغ َناَك نإ ،هيَلَع داسف الق ملسي
 نايسنلا ي هْئَلَع داسف الو . دْمَعْل ١ ىّلَع تايحتلا كرت يف هئاَلَص دشتو

 .اه هك سنت ر ىتح

 .لا ك ةلق يبنلا نع ةدراولا ةياؤزلي] ةالصلا يلخت وه ميل شذلا

 أ ةالصلا ليلخت ؛ميلستلاق 6"[ "ميلسلا اهيلختو ؤيبَتلا اهميرخت»
 اَدَمَعَُ 1 مَل نَمَو .ةالصلا يف َكيَلَع امرَحُش َناَك ام كل لَحَو ،تفزَصنا

 يف اَمهيَلَع داسف الف ثدحملا يِسائلاو .ةئالض دسفت :ليق ذقَق رذغ ريَغ نم

 .لغأ ةللاو ،امهِتاَلَص

 .لدبأ ةالصلا يف اهنم ركلا ىيت نإو ،َلدنَأ اهلك تايحتلا يسن نَمَو

 َدَعَق نَم :ليق ذقَو كلدي مآ اهنم رمألا ين نو لدبأ ادمعتم اهَكَرَت نو

 .هيلَع َلَدَب الف «ثابيطلاؤ» ىإ رق نإ ،هيَلَع َلَدَب الف «تايجتلا» أرقي ات رذقي

 كرَت نم ىّلَع ةراَكْلاَو .ندبلا هيَلَعَو ييلَع ةرافك الف تايحتلا كَرَت نم

 لدبلا هيَلَعَف ادمعتم دولا وأ دوجلا رأ .عوؤلا أ ةءارقلا وأ اوغإل

 هجرخأو ٢٢٠( مقر )٩٥/١ ةالصلا ِاذينا يف باب :ةالصلا باتك ودش يف غيبزلا هجرخأ )١(
 ٢٣٧٩) مقر )٢٠٨/١، ؟وه ام ةالصلا حاتفي يف باب : :تاولصلا باتك ،ةبيش يبأ نا

 وهطلا ة ةالصلا حاتفي :تاب ةراهطلا ثاَتِك ،ئمراذلاؤ ١٠٧٢( :مقر )١٦٢٩/١ دمخأو

 ةشسأز م غقزت امدعب ثُدَحُي مامإلا ثاب :ةالصلا باتك شدا وبأو ٦٨٧(. : :مقر )١٨٦/١

 ق )٣/٢. روهطلا ة ةالصلا حاتفي نا ثاب :ةراهطلا باتك .يذيزنلاو ٦١٨(( :مقر )٤١١/١

 :ةراهطلا باتك ،ة;جاَم رباو .«ُرشحخأو بابلا اذَه يف ئش حصأ ةئإ» :لاقو ٢٨(.

 :الصلا ليلخت باب :ةالصلا باتك .نطُقرالاو ٢٧٥(( :مقر )١٠١/١ رهطلا ةالصلا حاتفي

 الصلا يلحَت باب :ةالصلا باتك :ىربكلا نَتشلا يف ىىِتَهنْلاَو ١(6 :مقر )٣٧٩/١ مميِلستلا

 ٦٦١(. مقر )٤٥٦/١ ىلغت وبأ ٢٣٨٦( :مق :ز )٨٥/٢ ميللا

 .ثالثلا خسنلا نم نامكلا .لضألا نم ئ نێتفوُْغَمْلا نيب ب اه )٢(



 اظفل ؤ روغقناَو تايحتلا ركذ :باب )٢٢(

  

 ؤ دوعقلا يف َنآوُقْلا أرق ؤ مال يف تايحتلا ًارَقَق يييت نَمَو :ةراغملا

 يف اهَس ؤ ماقف ُدوُعَقْلا وأ َدَعَقَ َدَعَق ماَيِقْلا هْنَلَع َناَك ؤأ دوجلاو عوكؤلا يف

 حبَسنَو نيبب دغب وهلا اًتَدُْجَسَو .هتالص اًضْنَأ وهشلا اتدجَس هِيَلَعَف هتالص

 14 نأ عي :تلا :ليق ذَقَو ةالصل ا ميلش م تيَو ةالصلاك امهيِف

 .ةلي ىبنلا

 قراس تلدو }ةصقات يهف اهَدوُجُس الو اهعوكز ممتي ال ةالص ىلص نَم

 مل ةَعمُْسَو ءاير ةالص ىلص مرَمَو .ةالصلا قرشت نم سانلا قرأو يتالص

 ُبَرضْيَو نيِنِس عبش نبا اَهُمَلَعَو ةالصلاب رَمْوُي يبصلاو .ةَيقاَرَت ُهئاَلَص غلبت

 :مِراَحَمْلا ذَحُيَو ڵتاساَجَتلا َلشَغَو عوضؤل أا ْمّلَعْيَ .نيِنِس َرشَع مَلَب اذإ اَهيَلَع

 ساججنألاَو مذلا ةَتْيَمْلا نم مارحلا لآو .سانلا لاوشأ ذخأ كاهتنا نم

 ةيو ٦. يرسا ٠4" انت كيأر ركشنا ارث» . هلوقي .تيد ىلع "اب
 .قيفوتلا

 ««....دوُعُمْلا وأ .دوجسلاو .عوؤلاو ءارقلاو ،عارخإلا رت نم ىلع ةرافكلا » :لضألا يف )١(

 .فلؤملا دنع ةرافكلا بجوي دودحلا هذه نم دجاو يأ نأل ثانئلا خسنلا نم ثبثملاؤ

 .«اوؤشنَيل» :ب يف )٢(
 ن 2 ,2 و۔,۔ م حص , مر 7 ر < .. ھ۔,۔ ۔ 2 ۔و؟ . 2- ,.. ۔ د ه ۔

 هكيتتم اهتتع ةراجحلاو سالآ اههُدوْفَو ارات ركيلمهأو ركشنا اوف اونما يذلأ ا :اَي» :ةلماك اَهُصَنَو )٣(

 لآ نوصي اَل ةادِش ظالغ
 رس وم م م ورس وس رم

 .« نورمؤب م نولعفبو مهرمأ م

  



  

  

 )نيقابلا نع طقَس ضغبلا اهب ماق ادإ ةاَقِكْلا ىلَع ةبجاو ةعاَمَجْلا ةالصو

 ةعاَمَجْلا ةالص ىَلَع ًظقاَح نم :َليِقَو ،اَهيَلَع ةَظفاَحُمْلا بجتو ءاهيف بعرم ىو

 اًسمَ;ح درقْنُمْلا ةالص ىَلَع لضفت ةغامَجْلا ةالص نإ :ليقو "ةدابع هرن ألم ذَقَق

 روضغلا يف ىوقلا هيلع يذلا نكل .ممهزوهمجج هيلَعَو يضابإلا بهذملا زوهشت مه اذه )١(
 .نيمدقتملا نم ئمدكلا ديم وئأ هلإ بَهَذ يزلا وهو نيع ضزق اهنأ وه ةرخأتملا
 :اكح امك ةمألا روهمج يأز وه ةيمك ضرق اهنأب لوقلاو .نيرخأتملا نم ئملاشلا مامإلاو
 يكلاملا بهذملا زوهشتو !نايغألا ىلع اهبيرق اولاق نيذلا ةيرهاظلا ادع ام مشؤ نا
 زاجحلاب ءاهقفلا وكأ اذه ىّلَعَو» :زبلادبع نبا لوقي ءاضزق تسيو ؤ.َدَكوُم ةئش اهنأ

 يفبثي ال ةدكؤم ةنسو ةليضف ةعامج يف ةالصلا روضح نإ نولوقي مهلك ماشلاو ,قازملاؤ
 ۔ دهتجملا ةياي )٢٠٢/٥(( جيراقملا ۔(٢/٦٢١)۔ زاكذيشالا ۔«ضزقب تسيل اهرت

 )١!١٤١(.

 مولع ءاَيخإ» يف يباعلا ئ اغوفزم ةرو ذقؤ بيسملا نت ديمعت نع زوأ لوقلا اذه )٢(

 ةدابع هرحن ًاَم ذقَف ةعامج يف ةالص ىلص نم «ثيدخحد» :هلوقب ةبقَعَت ئكنشلا نكل «نيذلا

 باتك يف رضت نب ذمَحُم ةاور بيسملا ن ديم ولؤق نم وه امن اغوُفزم ذأ مل
 يف هعاب لوط ىتَع نذي امم هيف مدع يف اقيقد هني فلؤملا ناك ذقَو ها .ةالصلا

 ايخ :رَظني) ه٥٠٥ ماع ىئوتملا يلاعلا نغ اريثك مذَقَتُم يويسبلا نأ موُلْعَمَو ثيدحلا
 ۔((١/٧٨٢) ۔ ءايحإلا ثيداحأ جيرخت )١٤٨/١(« ۔ نيذلا مولغ



 )٢٢( ةَعاَمَجْلا ةالص :باب ١٢١
» 

  

 ةَقلَح يلصي نم رجأك رجألا نم هل نوكي مامإلاو .)لظلا يف ةَجَرَ نيرشعو

 '";اتمض :ةمألاو .هراز لثم هيَلَع َناَك '"هةالَصلا دسفأ نإو ،ةالَصلا نمخ ا ادإ

 مُكُدْفَو م ر مهنإف مُكَراَيِح اوُمَذَقَق ْمُكَتاَلَص اوُكَرُث نا نأ مُكَرَس ْنإ» : :ثيدحلا َءاَج ذَق

 ليقو ۔ث×مكْنَضفأ مكُمؤي» :لاق ةنأ ةل هللا لور نع يوز ذقو 5هممكَبَر ىإ
 اؤوتسا نو ،مهُتَسأَق اؤوتشا نإف ،"ةئشلاب مهمَلَعَأَو نآرقل ممهؤرفأ موقلا مو

 ةئأ ةي يبنلا نع ةرْيَرُه يب نع دنز ن رباج نع ةديبع يبأ نع غيبزلا هاور يزلا ثيدحلل )١(

 ثاتيك يةَجَرَد نيرشعو سف[حب هََنخَو مُكِدَحَأ ة ةالص ىلع رلضفت ةعامجلا ةلص» :لاق

 اًَضْنأ اوَرَو ٢٦( :مقر ١/٣٩)۔ ةالصلا يف ث ُءاَضَقْلاَو ةغامَجْلا ةالص يف باب : ةالصلا

 مكدحأ ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص» :لاق هكي هللا نوش نأ ةنرم ييأ نع كيام مامإلا
 قئاطت اضيأ انه ظحاليو ٢٨٩( :مقر )٣٧٣/١ ,كيام أطؤش .ءازج نيرشعو ةسمخب هخ
 ّذَقْلا ةالص لضفت ةعامَجْلا ةالتض» يوز اضيأ امُهاَلِكَو ثيدحلا ص يف نێَماَمإلا يفت

 ۔قياطتش ز ظفلب هةَجَرَد نيرشعو عبشي

 .ثاذَتلا ختلا ني ه حيجضْلاو «اهَدَسَف» : :لضألا يف )٢(

 .ىتغعَمْلا اذه ةَنمَضتُمْلا ثيداحألا ىنإ ةراشإلا قبس )٣(

 امهيف يزجي امو دوج شلا عوفزلا ركذ باب :ةللا باتك هنت يف ئنطُفراذلا ةَجَرْخَأ )٤(
 ومه ديلولا وبآ» :َلاَق ةسفن ئيطراذلا هيلع ضَن امك تفيمض ثيدحلاو ١١( :مقر )٣٤٦/١

 :ظافُحْلا ةريِخَد يف ئِسدقَمْلا لاقو ،هِقيرَط نَع اور هنأل تلدو «تيمض ليعامسإ نب ياخ
 ركنم اًذَه .ةَريَرُه ييأ نع ،ِاَطَع نع "جيرج نبا نع ديلولا وبآ ليعامشإ ن ذيلاَخ ُاوَر»
 ةفيعضلا ةيلسلا يف ىئناتلألا يدك ةقْعَضَو يثيدحلا عضوب تفِصؤ ذياخَو .داتسإلا اذهب
 يف ئيسلا اَهَرَتأَو ةغوضؤمْلاَو ةّقيعْضلا ثيداحألا ةلسلس )٤٩٤/١(، ظافحلا ريخ :رظنا

 )٤٧٣/١((. ّيِزؤَجْلا نئال فالخلا ثيداحأ يف قيقحتلا )٢٠٥/٤( ۔ ةمألا
 اوُمَطضا» :ةي هللا لوشز َلاَق .ريبكلا مجعلا يف ئنارَبطلا هجرخأ امَك ثيدحلا صن )٥(

 )٥٦١/٢٢ «ساَئلا نيو ةمعثاَلَمْلا نم يفَطض ةللا َنإَق مكلضف ةالصلا ي مئنََقتيلَو

 بوشم مهو .كرذش نب بويأ هيف )٦٤/٢(: ناولا عمُجَم» يف ئمَكِنَْلا لاق ١٢٣( :مقر

 .:بتكلا نم ثفَحب اميف فلؤملا هركذ يذلا صنلا دجأ ملو .بذكلا ىإ
 ۔«بائكلا» :ج يفو "هنايَبلاَو» ةدايز :د ثب يف )٦(



 ي ويسبل ا رصتخم ١٣٢

  

  2و ٥,

 ةالصلا ؛ةنامألا لهأ الإ إ مهت نولقي ال سانلا ناك ادو .'هةرَجه مهُمَدَف

 ريَغ تفلخ ةالصلا امأو لضفأ ةقلح ةالصلا نوكتل قلا الإ اهيف دْلَقُي الأب ىوا

 باوتلا باب يف دخو يلصفلا ةالص لضَقلا يف يهو] ،اهوُزاَجَأ ذَقَ ةَقنل
 يف ةالصلا يف مدقتلاب ىلوأ لجزلا نإ ليق ذقَ .""[هب ميدقتلاب ىتؤأ لضفألاو

 هتباد رذصب ىتؤأ َلُجَرلا َنأ» :"ةلقب يبنلا نع زبخ كلذ يف يوز ذقَو يتيت

 .نوُهراَك ل مُهَو موقب يلصي ل ة ةالص الو .اهتنب ي ةاَلَصلاَو

 ةفالخلاو ةمامإلا يف باب :ةالصلا باتك :ئ غيبزلا : يبنلا نع تبات ثيدح اذَه )١(

 ءاوس ةارقلا يف ف اوئاَك نإَق ،هللا باتكل مُهؤرفأ موقلا م ؤي» :ظفلب :;٢٠٩( :مقر )٩١/١

 ءاوَس ةرجهلا يف ذ اوئاك : .ةرجم هتنا ءاوس ا ةئشلا يف اوئاگ نق ئشلاب مهما

 ءاوس هتءارق تاك . ةءارق مهتدلاو 74 ه 1 ر لا مؤَي» .ظفلب ٦٧٢)

 لججؤلا نمؤت الو 5۔امِس مهربكأ ْمُهْمْؤيْلَف ءاوس ةرجهلا يف اوئاك نإَق ةرجه مهُمَدفأ مهميق

 اذهبو «هنذإب ؤأ تن نذأي نأ الإ هتيب يف هتمركت ىلع سلجت الَو بناطلش يف الَو هلهأ يف
 حأ نه باب :ةالصلا باتك ،دؤاَ وبأو ١٧١٠٤(6 مقر )١١٨/٤. دمخأ اضيأ هجرخأ ظفللا

 )٥٤٥٨/١ ةمامإلاب قحأ نم باب :ةالصلا باتك :يذيرّتلاَو ٥٨٢(6 مقر )0١٥٩/١ ةماقإلاب

 ٧٨٠( مقر )٧٧/٢ ةماقإلاب حأ نم باب :ةمامإلا باتك :ئئاشنلاؤ ٢٣٥(( مقز

 - .مُهريَغَو ٩٨٠( مقر )٢١٣/١ ةماقإلاب قحأ نم بات :ةالصلا ةماقإ باتك :ةجام ناق

 .الخ مُهُدَعَِأف اؤؤتشا نإق» :ب ةخسنلا شيامه ىلع دَرََو

 .ثالثلا سلا نم لامكلاو ءلضألا نم طقاس نيتفوْغَمْلا نيب ام )٢(
 الو هلهأ يف َلججَرلا نُشؤَت الَو» :قباسلا ثيدحلا يف ملسم ماقإلا ظفل يف ذراولا رَبَحْلا وهو )٣٢(

 .ههنذإي وأ تل َنَذأَي ن الإ هتيب يف هتمرَكت ىلع سلجت الَو ناطلس يف
 هاور ةس فْلَوُمْلا ثيدحو .حيجض اهضغبَو تفيمض اهضفر ظاقْلأ ةدع ثيدحلا اذهل )٤(

 اهيقاَتَمَو و امقراَبخَأ نمو اهتافو اتثو ةمطاف ني ركذ ييف .ريبكلا مَجغُمْلا يف ف يناربطلا

 الإ هلزنم يف ة اللاو هشارف رذصو هتباد رذصب حأ لجزلا» :لهت هللا لوشز لاق ؤاهينكَو

 هللادبع مرب مق أا هيف هيف :ئمَتْنَهلا لاق ١٠٥( مقر )٤١٤/٢٢. ءهيَلَع سائلا م عمجن امامإ

 = يف َلاَق ثيح هيف ظفاحلا مالك ىلع اذيتشُش يذك ىينابنألا هفعضو .وزنم وهو ؤليليألا

  



 )٢٢( ةَعاَمَجنا ةالص :باب ١٢٢

  

 ه ٠ ٤

 الو دنعلا موي الو ،عيمبضلا تفلخ الو غلابلا فلألا تفلح ىلصي الو

 ىمغألا يفو ،ىممغألا تفلح ىلصي الَو ،امهرْيَع الَو ةالصلا يف امامإ نوكي

 وأ ٧ِ هتريسثَع ريَغ ىلإ "بست بستنا نم تلخ ىلصي الو يدفتلا يف تاليخا

 ىلإ "ىعدا نَم» :َلاَق هنأ ةلقق ئبنلا نع دراولا ربَحْلل ،هيلاوم رْيَع ىلإ ىغذا

 بآ الَو 6"ههلا ةتغَل ِهيَلَعَق مُهنَع ةن ةبْغَر هيلاوم ريَع ىلوت ؤ هتريسيَع ربق

 ،تيمض ؛نيمشلا هللادبع ننا وهو ،ةَقَدَص اَذَكَه هِقايِسب َدَرَقَت بيرغ ثيدح اذمه» :ةلسلسلا =

 ةقيعْضلا ثيداحألا ةليلس .(٨/١٠٢)۔ دثاوّزلا غَمْجَم :م «ئليألا هللادبع نب مكَحْلا ةقباتَو

 )١٣٩/٨(. ۔ ةمألا يف يشلا اهرَتَأو ةعوضؤمْلاو

 نأو يشارف رذق هتباد رذصب قَح ا لججولا» :ظفلب اًضنَأ ئ يناربطلا ةجرخ يناتلا ظفللاو

 مقر )٣٠٨/٨\ زاربلاو ٢٦٦٦(. مقر )٣٧١/٦. ئمراذلا اتنأ ةَجَرْخَأَ ،«هيلخَر يف مؤي

 .ئيه لاق ٣٣١٧(. مقر )٢٨٥/٢، ٌئمَلِيلاَو ٥١٠٥( مقر )١٢٥/٣. ئتَهْنَبْلاَو ٠(

 ثرب بوقعي هقنو .يراخبلاو نيمَم ناو دمخأ هفعض ،ةَحْلَط نب ىتحت نب قاَحشإ هيف

 :زَظْنُي) .ةحُحَصُ ةراتو فعضي ةراتف هيف ينابلألا مالك ددرت كيلو ،َنابح نا هقَوَو ةبيش

 ثيمضَو حيجص )١١٦/١٥( ريغصلا عماجلا فيضو يج ،(٢/٨٠٢)۔ دناؤزلا غمجَم

 )١٦٩/٤( ۔ ١-٩ ةلماكلا ثادَلَجمْلا ةحيجّصلا ةليللا )٤٤٠/٦(6 ۔ ريفصلا عماجلا

 ازإ )٦٩٠/١("6 ةدايزو ؤيِخّصلا غماَجلا )١٢٦/٤(( ۔ ةَرَصَتْخُم ۔ ةَحيجَصلا ةلسلسلا

 )٢٥٧/٢((. ۔ ليِلَعْلا

 .«ىخحتنا» :ثالتلا خسنلا يف )١(

 .«ىخحتنا» :ثالتلا خنسلا يف )٢(

 ىْلَعَتي امم اَهِرْيَعَو نتشلاؤ حاحصلا د بثك نم ثئم;حت اميف ظفللا اذهب ثيدحلا دأ م (٣)

 دنع ركلام نب ست ثيدح اهنم ةدع ظاقْلَأب ثيدحلا اَه دَرَو امنو ثيداحألا جيرخت

 هيلاوم ريَغ ىلإ ىمتنا وأ هيبأ رْيَغ ىلإ ىغذا نقم» : :لوقي ةلي هللا لوسر ثغمس :لاق دؤاد ييأ

 لجولا يف باب :بألا ثاتيك دؤاد وبأ هجرخأ ءِةَماَيِقْلا مؤت ىلإ ةَعباَتَتُمْلا هللا ةل ِهَلَعف

 باجيإ ركذ ناسحإلا باتك يف نابح نباو ٥١١٥(6 :مقر )٣٣٠/٤ هيلاو ٍرْيَغ ىلإ يمتني
 مقر٦/١٦١) امَهَل انؤقِذ مدقت نيذلا نيَلغِفَلا لاقنا ىلع هتَكتاَلَمَو العو لجَج هللا ةنعل

 ثيدح هيلاوم ريع ىلوت ؤأ هيبأ ىلإ ىذا نم باب :دودخلا باتك ةَجاَم رباو ٤٧(

 = نع قيضلا يب 7 ةجاق نئا داتشإ يفو .سابع ننا ثيدح نم ٢٦1٠٩( :مقر )١٦١/٦



 يويسبلا رصتخم ١٢٣٤

  

 الو ؤ مارح جزق ىإ يوأي نم تفلخ الو ،مارَحْلا هدي يف نم تفلح ىلصي نأ
 تفلخ ةالصلا هرَكْتَو .ناركس تفلخ الو هْئَلَع نمذُم رمخ براش تفلخ

 لمأ تفلح ةالصلاو .مهنم وه نمب الإ | بوْجَمْلاَو ىِصَحْلاَو و "شّتَحخُمْلا

 نكي ملو ؤاهيَفَو يف اَمْولَص اذإ ةَِئاَج ةلبقلا لغأ ¡ نم َنيِمِلْسُمْلا نيدل فالخلا

 اذإ ةالصلا يف تتفي نم فلح ىلصي لو .نيملسملا لؤَق يف اَهَضَقْنَي ام اهيف

 نِإَو ،«نيِمآ» ربلاشضلا الَو ةالصلا ى "الوقي نرم تفلخ الو ،هئم كيذ َمِلُع

 كيذ نأل قلخ ىلصي الق «ًنيمآ» ةلاضلا اًلَو نومي هنأ تفيع

(١) 

(٢) 

(٣) 

 :ةمسا قيضلا ييأ نباو ؤَلاَقَم هيف داتسإ اًذَهه :يريصوبلا لاق مين نن َناَمْثُع ن هللا دْبَع

 طزشت ىلع داتسإلا لاجر يقابو 6َقْئَو نم الو ةَحرَج نَم رأ مل ,قيضلا يبآ نب دمَحُم

 هط دنز نب ِرباَج نَع اًلَسرُم ؛ بيبح نب غييزلا هاورو ٣٢٥/٢(. ةَجاَجزلا ابم) ها ملنُم

 ۔(٨٧٩ مقر )٢٧٢/١

 اَدَح اهيف تدخأ نمق ،رؤت ىلإ رْيَع نيب ام مرح ةتيدملا» :ظفلب ملششو ىراخبلا هجرخأ

 زض ةةَماَيَقْلا مؤي ةنم هللا لبق ال نيمأ سائلاؤ ةكئالملاو هللا هتغل ِهيَلَعَف ائدخُش ىوآ ؤ

 ىلإ ىمتنا وأ هيبأ ريغ ىلإ ىغذا نَمَو ْمُهانذَا اهب ىقش ةدحاو نيِمِلْسُمْلا ةمذو الذغع الو

 الو افرص ةمايقلا مؤي ةنم هللا لبق ال نيمأ سائلاؤ ةكئالملاو هللا ةتَْل ِهَلَعف هيلاوم ريغ

 اهب ىعسي ةنحاو مهزاوجحَو نيملسملا ةمذ باب :سمُمُحْلا باتك يف يرال هجرخأ .2الذَع

 ة يبنلا ءاعدو ةت ةَئيدَمْلا لضف ب تاب :جَحْلا باتك !علششَو ٢٠٠١(، مقر )١١٥٧/٣ ممهاتذأ

 ٣٣٩٣(. مقر 1 )١٥/٤ ةرَتْلاب اهيف

 .اَطَخْلا اذه ىّلَع ةقحاللا خسنلا ُبَلغَأ تشم ذقَو «دْيَقُمْلاه :ج ؤب يف

 بتئألا يهو .عمشلا ةيه ةيقب نم ُهتبْنْْلا ةَملَكْلاَو أرقَي» لضألا يفف

 :لوقي رم تفلخ ةالصلا اوا ةيضابإلا روهمج هيف هقَلاَخ ذقو نشخلا يي أ ئأز اذه

 ثيدحلا صنب ةخوشنم ةيضابإلا اَهآَر نأشلا اذه يف ثَدَرَو ثيداحأل نوؤأتش مهن هنأل نيمآ

 دنع تبقق .يأز ُلَحَم ُهَلأشَمْلاَو» : :ىملسلا مامإلا لاق ذقَف تونقلا امأ ثكم ةدروأ يذلا

 يلصملا ىلص اًدإَق ؛تيلَد هعم حم حيصت مل نم رذغ اوُحَطفَت مَلَو هب هب اوذخاف .غلا اتب اًنباَحضأ

 هَعَم تدقعنا دق ُهَتاَلَض نأل ؛هيَلَع ةَداَعِإ الف تقف ةالصلا يف ثئق ثئقي هنأ ملغت ال رم ءارو

 نم مكح يفف مامإلا عم ه لوخدلا دغ موشأمنا راصف ،يأزلا هيف زوجت اميف ةيأر ر ماقإللؤ



 )٢٢( ةَعاَمَجلا ةالص :باب ١٣٥
_ 

  

 ال هذَه اتئالص» :لاق ةئأ هل ىبنلا نَع يو امل ةالصلا ديفي '[ماَلَك]

 قيفوتلا هللابو ."نييمدآلا مالك نم ىش اهيف لضت

 ييقملاي وفاسشلا الو .راخب يدابلا الو مياقلاب دعاقلا ىلصي الو

 يف لضفألا نأ لجآ نم "عئضوَتمْلاب ممميَتُمْلا الَو ،يرتزملاب لمَتشمْلا الو

 الإ كيذ اوزاَجأ ذقو ءاًضِنأ تالتخا اذه يفو .. ىلأ سابللاو ةَئَْهلا

 نوُكَيَو ةعامج اولصي نأ مهل زئاَج ةارملاو ." وجج ال هنإَق مياقلاب دعاقلا

 .(٧لمَر ؤ رَجَشي مهسفنأ َنوزاَوْيَو ادوف 7 فصلا طشسَو يف مهمامإ

 ىف ةَدحاَو ةاَلَص ,دحاو رجنم يف يلصي الو 'ثدجشقم يف ناقاقإ زوجي < الو

 ثنح بجاو عضؤم ؤَم يف ةعامج دعب اغب ةع ةعامج الو ناَتَعاَمَج '٠[دجح او] تفو

 يلصي نأ دحأل زجي 77 مل ة لصلا تقميقأ اذف لؤألا !مامإلا تفلخ ةالصلا زوجت

 ةَعاَمَجْل ا ةالص يضقنت ىنح هَدخَو دجشمْل ٣ ١

 ةئأ همذمل ؛ةَعَم ةالصلا يف لُخذَي الف ثنقَي ةئأ ملَع نإ امأو ةالصلا لت يف ةغابئا همزلي -=
 ىصقتشا دقو .(٥/٠٣١)_۔ ججراَعَمْلا .ظن ۔«مَلغأ ةنلاو َنيِمِلْشُمْلا يأز يف اَهْضعْنَي ام لعف

 «َنيِمآ» لوقي نم تفذَغ ةالصلا ةَراَجِإ يف ةيضابإلا لافقأ «نييممْلا قَحلا»ه ةلاسر بحاص

 .((ئملاسلا دمَحُم "نيبملا قَحْلا) ةيضابإلا روهمج يأر هئأ ىلإ لصوتت
 .ثالثلا خسنلا نم لامكإلاو لصالا نم ةطقاس )١(

 .ةًجيِرْخَت قبس )٢(
 نم نورخآ بقمَذَو ؛مياقلاب دياقلا ةالص زاوج مدع ومه زامغ ِءاَمَلُع رتكأ عيلَع يزلا )٣(

 ةممِيَأ تفلخ طقف َزاوَجْلا رباج مامإلا رصحو ناشارُغ ةيِضاتإ مهنمو زاوجلا ىلإ ةيضابإلا

 اؤأرَو اضيأ مهدنع حصت اق ةيكلاملا امأ ةبراغملا نم ئخامشلا ةحُجَر يذلا وُهَو لذملا

 ١+٢ )٤٢٥/١(. دنشممْلا حزش )٢٤٩/٥(، جمراَعَمْلا .هب ةصاخ تناك ةلي يبنلا ةالص نأ

 .ءالمز ؤأ ارَجَش مهيشنآ ىَّلَع َنوُدرَيَو» :ثالثلا ختستلا يف يف )٤(

 .«ناماَمِإ دجاو ردجشمل» :ج ؤب يف )٥(

 .ب :نم ةدايز )٦(



 يويسبلا رصتخم

  

 نإَق ،ةالَّصلا َنِم ؤفَي الَو ةَعَم لُحذيلَف يلصي مامإلاو دجسملا َلَحَد نم

 َو .ةنسلاب اب زامج ًهَلِفاَت هل نإف ؛ِةَتِئاَف ةالص نم الدب اَهَلَعَج ىلص دق نا

 ض ىعني الو شنيل ةالصلا لا كذ ز ذم ةق يلصي ماتإلاق ةالصلا لا ىإ اج

 :لاق هنأ ني 77 نَع يوزلا ُتخلِل ه دالا لا كذ دقف عو دف نمَو

 .'"«'"[ةالَصلا] ًكَرذأ ذ دقف عوكلا كردأ

 إ ك اي الَو هتالص لك يف هَل اعبات نكذَق مامإلا ةالصب ىلص نت
: . 

` 

 دنئلو» :ثاقَنلا عملا يف )١)

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

 ظاقلأب يور امْنإَو ؤاهئنَحب يتلا ثيدحلا بثك نم ءيش يف اوز ظفللا اذَه ذجأ مل )٢(

 ةلماك ةعكرلا َرذأ ذقف عوكؤلا يف مامإلا ةرذ نمق ءةالضلا يف كارذجشالاب قلعتت ىرخأ
 يناعملا َدَحأ اه نوكي ذقو ءةعقزلا لتب نغي ال هنأل دوجشلا يف ةكرذُي نَم فالخب

 ىلع صن امَك كرذَتشسممْلا نع ةءارِقْلاَو ةَحتاقْلا طوش مدع ةبَهْذَم نأ الإ .فلؤملل ةارملا

 ةياورب أطوملا ي كيام مامإلا اوؤر ام ظاقْلَألا تلت نيو )٢٣٥/١(. عماجلا يف كيذ

 نبا ةملس يبأ نَع باهش نا انربخأ كيام انربخأ :لاق ينابيشلا نتخنلا ن محش

 كزرذآ ذقَق ةعكَر ةالصلا نيم رذ نم» :لاق هلي هللا لوشز نأ ةريره يبأ نع نمخؤلادبع
 ةياور - أطوممْلا) هنت ةَميِنَح يبأ لؤق ؤُهَو ،ذشأت اهبو :نسَحْلا نب دمَحُم لاق ةالصلا

 ١٢٣(. مقر ١/٠١٢)۔ نَسَحْلا ن دمَحُم

 اودُجْساَق ةوُجش نحنو ةالصلا مثج اإ» :اعوزم هبخن ةريره ييأ ثيدح :يناتلا ظفللاو -
 مقر )0٢٣٦/١ ةؤاد وبأ ةججرخأ ةالصلا ةرذأ ذقَق ةعكرلا َرذأ نمو ائيش اهوت الو

 ُىِقَهْنَْلاَو .حيجص :يبهذلا لاقو ،حيجص :لاقو ١٠١٢( مقر )٤٠٧/١. غياحلاو ٩٣

 ةَميَرُخ نباو ١٠٦١( مقر )٢٧٣/١، ئمَّلنذلا اضيأ هجرخأو ٢٤٠٧(. مقز )٨٩/٦٢.

 ١٦٢٢(. مقر )٥٧/٢-٥٨

 و ةالصلا كَرذأ ذَقَق ةعكرلا رذأ نم» :اغوفزم هكف رونم نبا ثيدخ :ثلاَّقلا ظفللاو _

 8 )٢٨١/٦٢. اقش هفنصم يف رقاززلاذبع هجرخأ دوجلاب دتغَب التق غولا هتاف
 ٢٣٧٢(. مقر ۔٢/١٨٢)و ٣٣٧١(.



 ةمعاَمَجْلا ةالص :باب )٢٢(

  

 دَعَم عفَرَو اغَعَم ضفَحَو ،ةَعَم دجس نإو َدَمَعَت اذإ ةل ةالص الف هقباس

 "مامإلا لمج امَنِإ» :لاق هنأ ةل ىبنلا نَع يوز ذَقَو ةمات ريغ ةصقان ةئاَلَصف

 ىَلَعَف ."اودجساف َدَجَس اذو ،اوعَكزاَق َعَكَر اذو ءاوتىِصنأَق ارق اذِإَق 5هب َمَتؤُيل

 ةءارق يف صاع كيدو "اوتصنأف ارق اَق» :هلؤَق عم مامإلي امعبَت نوكي اذم

 مامإلا فلع دمحلا ةءارق موشأملا ىلع نل دمَحْلا ةءارق يف سيل ةروشلا

 .«اماَمِإ» ةدايز :ج ؤب يف )١(

 اذإو 6اوزبَكَف ربك اًدَق اهب متؤيل مامإلا لمج امْنِإ» :هط ةريره وبآ هاور امك ثيدحلا صن )٢(

 تك انبَر مهللا اولوق هدمح نمل ةللا عمش لاق ادإ ،اوعَقزاَف عفر اذإو اوزاف َعَكَر

 يراَخبْلا هجرخأ «نوُعَمْجَأ اسوُلج اولصف اسلاج ىلص اًذَو ،اوذُجشاَف دجس ادو ،ذْمَحْلا

 باتك !علششَو ٢١٠٠( مقر )٢٥٧/١. ةالصلا ماَمَت نم فصلا ةماقإ باب :ناذألا باتي يف

 ثاب :ةالصلا باتك دؤاد وبأو ٤١١( مقز )٣٠٨/١\ مامإلاب ر وشأمْلا ماما باب :ةالصلا

 :هلؤَق باب .حاتتفالا باَتِك ،ئتاسنلاو ٦٠١(، مقر )١٦٤/١\ ثيدح .دومعُف نم يلصي مامإلا

 مامإلا أرق اذإ باب :ةالصلا باتك اةَجاَم باو ٤(( مقر )٨٣/٦. .«دمَحْلا كلو انبَر»

 .ةريره ييأ نغ قرط نم ١٢٠٩٥( مقر )١١٠/٣. دمخأو ٣٨!١( مقر ۔١/٢٩٣) اوُمِصنأَ

 مامإلا ةالص بات :ةَعامَجْلا ةالص باتك كيام ةَجَرْخأ :سنأ ثيدح نم دهاش كيدخنيو
 يف دوعلا يف باب ،ةالَّصلا باتيك يف دبيبَح نب غييزلاو ٣٠٤( مقر ۔١/٥٣١) شسياَج وهو

 ريبكتلا باَجيِإ باب :ناألا باتك يراخبلاو ا(٠٤٢ :مقر )١٠٦٢/١ تايجثلاو ةالصلا

 يوهي بات :نادلا باي يفو ٧٣٢. ٧٢٣( »٢٣٩/٢«. :مقر )٢١٦/٦ ةالصلا حاتيفاو

 مُهْنَك ٧٧!٤١١( :مقر )٣٠٨/١ ميلْشُمَو ٨٠٥( :مقر )٦٨٠/٢ ثيدح ذُجشت نيج ريبكتلاب

 هقش شجُجَف سزق نم ةلي هللا لوشَر طقس :لاق كيام نب سنأ نع يرهزلا قيرط نم
 ةالصلا ىضق اُمَلَق ادوم انِيَلَصَف ادعاق ىلصف ةالصلا ةثرَضَحَق ةدوع هنَلَع انْلَخَدَق منلا

 اَدَق .اوُمَقزاَ فر ادو ،اوعَكزاَق كر ادإ اوؤَبَكَف رَبَك اَدَق اهب متيل مامإلا لمج امَن» :لاق

 اًدعاَق ىَّلَص اذو ءاوذُجساَف دَجَس ادو فمَحلا َتَل اَنَبَر اولوُقَق َدمَح نمل نلا م مس لاق

 .«َنيِمَمْجَأ اًدوُعَق اوَُصَق

 ثاَهرَشْلا ترق اَدَو » :هفلا لؤقل تاصنإلا بجيق» :دايزلا هذه (ب) زخ لا يف ثَدَرَو )٣(
 ۔ ومس م . 2 < آ 1 , ۔ے ه وُعمَح ساق

 .مامإلا ةءارقل غامتشالا وه :تاصنإلا « َونَحَرت ¡



 يويسبلا رصتخم ١٣٨

  

 « «'باتكلا ةحتاَقب لإ يفلَح اوغرفت ال» :لاق هنأ ةي يبنلا نَع ةٍاؤزلي

 تفلخ ةءارقلا زِئاَجَف "٢ججاذخ هق باتكلا ةحتاف اهيف أرقي ال ةالص ُلُكو»

 نأ يوز ذَق امل ،امهرْيَع مامإلا فلخ رذ نأ زوجي الَو .باتكلا ةحاب مامإلا

 .ءاهَدحَو باتكلا ةحتاف الإو :ب يف )١(

 مأب ال الإ اولَعفَت الق ؟يلع نوزفتأ» :ةداتق يبأ ثيدح :اهنم ةع ظاقْلَأب ثيدحلا اذم دَرَو )٢(

 .«ممَسِي مل لجر هيف» )١١١/٦١(: يمتنملا لاق ٢٢٦٧٨( مقر )٣٠٨/٥. ذذمخأ هجرخأ 5«نآوُقْل

 :اًضِنَأ هجرخأو ٢٥٣ ٢(. مقر )0١٦٦/٦٢ ئِقَهَْْلاَو ١٨٨( مقر .٥٩ص) ديمح نب دنع ةَجَرْخَأ

 ريصوبأ ةرَيِخْلا فاحتإ يف امك مهديناتسم يف ىلغي وبأو .عينم نب دمحأو 5ةبيَش ييأ ننا
 .عطقن هئأ الإ تاق هلاجر داتسإ اذَه :لاقو ١٥٥٩. ١٥٥٧. ١١٥٦( مقز )٢٢٢/٢

 باتكلا ةحتافب مكدحأ أرفيلو كاد اولتفت الف ؟أرفآ انأو ىلع وغرفتأ» دح سنأ ثيدح اهنم
 )٢٤٠/١( ئنطُئَراذلا :اضيأ ةَجَرْخأَو ١٨٤٤(6 مقر )0١٥٦/٥ نابح نا هَجَرْخَأ ،كاؤي هيفت يف

 منلا لاق ٢٦٨٠(. مقر )١٢٤/٣، طتؤلا يف يناربطلاو ٢٨٠٥(( مقر )0١٨٧/٥ ىلغي وبآ

 ١٤٠(٨ مقر ٢٧ص) مامإلا تلع ةءارقلا يف يقهيبلا :اًضيأ هجرخأو .«تاقث ةلاَجر» )١١٠/٢(:

 .«لَسزُشم ةنأ باوصلاو تاقث ةلاَجِر» :لاقو ٢٢٤٨(( مقر س٦/١٣٢) ءايضلا

 كاد اولعفت ال ؟أرفي مامإلاو مكيالض يف نوزفتأ» :هن اضيأ لح سنأ ثيدح اهنيو
 ٢٨٠٥( مقر )0١٨٧/٥ ىلغت وبأ هجرخأ هيقت ييف باتكلا ةَحتاقي مُكُذَحأ أرقيو

 .«ٌتاقث ةلاَجِر» )١١٠/٢(: ئ يتيهلا ناق ٢٦٨٠(6 مقر )١٢٤/٣. طشؤألا يف يناربطلاو

 ْيِتَهنَبْلاَو ١٨٤٤(« مقر )0١٥٦/٥ نابح نباو ٢٧٥٠(( مقز )0١٦٦/٢ ىئتهْنَبْلا هَجَرْخأَو

 ةلمجم يف يرابلا هب جتخا :لاقو ١٤٠(0 مقر ا٢٧ص) ماتإلا تلخ ةءارقلا يف اضيأ

 ايّضلاو )١٧٥/١٣(. ثيطّخلا هجرخأو .مامإلا تلغ ةارقلا بات يف هب جتخا اق

 ٢٢٤٨(. مقر ۔٦/١٣٢)

 دحأ نرقي الف مامإلا أرق اذإو هصنو ركاسع با ةاور امَك تماصلا نب ةَدابغ ثيدح اهنيو

 وبيبح نب غيبلا از هه تاشلا زنا ثيدحو )٤٥٢/٤٥(، «نآزقْلا مأب الإ ةعم مكنم

 املق ،ةءاريتلا هيلع تلت ٍةادَعْلا ةالص هي هللا لوشز انب ىلص :لاق» :ظفللا اذهب اَعلطقنم
 نآزملا مأب الإ اولعفت ال :لاق لجأ :اتلُم :لاق ؟مكمامإ تفلخ توؤرفت ْمُكْلَعَل :لاق رصن
 ٢٢٦(. :مقر )٩٧/١ ةالصلا ءادبا يف باب :ءةالصلا باتِك» اهب الإ ةالص ال نإف

 .ةُجيِرْخَت قبس )٣(



 )٢٢( ةَعاَمَجلا ةاَلَص :باب ١٣٨٩

  

 اوغَرَقَت ال» : :َلاَقَو ن نآرقلا نم ةروسلا ُهَفلَح ارق يذلا لجزلا ىت ةلي هللا لوسر

 ًوُعِمَسَساَ اهملا ترق اَدلَو » :ىتاعَت ةللا لاقو «باتكلا ةَحتاَقب الإ يفلَخ
 س و۔۔م . ح رب هو 7

 ٢٠٤[. :فارعاألا] ٩ نومحرت 7 اوُثصنأو هل

 6[ةدحَو درقنمْلا ةالص نم ريَح ةعامَجْلا ةالَصَو] .عوضزم ؤْيَح ةالصلاو

 7 و اَنَتيَب ام ُةَماَلَعَو يفانم ةَع ةَعاَمَجْلا يف ة ةالصلا ىَّلَع ظفاحي ال . ليق ذف

 ليق ذق هل ةالص الف بجي ْمَلَق ءادنلا َم عحش نَمَو ةالصلا ُمهَكزَت نيق اَُمْلا

 (٢)ةَع ةَعاَمَجْلا ةالص : نمع ؤ ف َُخَتلا يف موُتَكَم مأ ن ا رذغَت مل ةلم هللا اوش نإ

 .ثالئلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(

 ةَريَرُه يبأ نع ءادنلا عمس نم ىلَع دجنملا نايثإ باب :دجاسملا باتك يف ملسُم ةَجَرْخَأ )٢(
 ة هللا لوسر لأسف دجنملا ىلإ ينذوُمَ دياق يل سي ١وفلا لوشز اي :لاق ىمغأ الجر نأ

 ءادنلا عمشت نمع» :لاقف ءاعد ىلو املف .دل صرق ،هتيب يف يلصيف هل صخري نأ
 باتك ؤ 7 دنع وُهَو ٦٥٣/٢٥٥(. :مقر )٤٥٦٢/١ 97 :لاق 5ْمَعَن :لاق «؟ةالَصلاب

 تهلو ٩٦٢(« :مقر ٢٩٧ /) نهب ىداني ثيح تاولصلا ىلع ةظقاَحُمْلا باب :ةمامإلا

 )٢١٦/١ دؤاد وبأو ٨٠٨( :مقر )٨٢٨/١ ةبيش يبأ ننا هجرخأو ٥١٤٧(. :مقر )٥٨/٣

 نن نمخؤلادبع نع ،سياع نن نمخؤلادبع نع ،تايفش نع قرط نيم ٥٥٢( :مقز
 لاقف عاجشلا عاوَهْلا ريِثَك ةيدملا نإ ،هللا لوشر اي :َلاَق موتكم مأ , نا نم ،ىلَ يبأ

 .هالح يَحَف» :لاق ؛ْمَعَن :لاق ؟ءحالقلا ىَلَع ئَح ؤةالصلا ىلع ئَح غمنت -َرأ» : ةجتي يلا

 .ىبهذلا هقفاوو ٩٠٣( مقر )٣٧٥/١ مِكاَحْلا ةَحُحَص

 بات :ةالصلا باتك کؤاَد وبأ هجرخأف .‘ةصخز تل دجأ ال» :ةيف يذلا ثيدحلا "

 ظيلْغئلا باب :دجاسملا باتك اةَجاَم نباو ٥٥٦٢( مقر )٣٧٤/١ ةعامَجلا كزَت يف ديدشلا

 الص ديأت باب :ةالصلا باتك :غكاحلاو ٧٩٢(( :مقر )٢٦٠/١ ةَعاَمَجْلا نع فلختلا يف
 عمش نمل ةعامَجلا روضح باب :ةالصلا باتك ،ئقَهْنَبلاَو ٩٠٢(. :مقر )٣٧٥/١ ةَعاَمَجلا

 يل 6راذلا غساش ريرض انأ كفلا لوس اي :تلم :َلاَق موتك مأ نب ورمَع ثيدح ني ،ةاذنلا
 .ْمَعَن :لاق «؟َاَدنلا عَمشَتَأ» : :لاق ؟يتيب يف يلصأ نأ ةصخؤ يل ذجت لهف ،ينشزالئ ال دياق

 ٥١٤٨(. :مقر )٥٨/٢ «ةصخر كل دجأ اَم» :َلاَق



 يويسبلا رصتخم

  

 : ۔ ؟ .آ ح ٩َإ۔ . ۔ ۔ ١.٠۔ه ء ِ ؟ ؟ ۔ 7 ١.< ٤. ح ۔
 ةعامجلا ةالص زوج;جَت الَو ةعامج ناَيبَصلاَو ءاسنلا ىلَع ضسئلَو .ىممغأ ناكو

  ع ,4 . ٢ ِ ُ سح , ث :

 اوذاَحَو مُكِفوُفص ننب اوصاَر» :لاق هنأ ةي ىبنلا نع يور امك ،افوُفض الإ
 .'"«مكبولق َنيَب هنلا فلاخف اوُفِلَتخَت ال» :فقي اضنأ َلاَقَو '«قاتغاألاب ؤ 12 ۔.۔ .ذا ٠۔١إ ء ١ ;ا۔.2۔ .]٦ .هيت -١ - ۔ ؟

)١( 

(٢( 

 مُكَفوُفض اوُا» هز ركيلام ن سنأ د ثيدح نم ن ءزاسنلا دنع دَرَو امَك ثيدحلا ضَت

 نم خذَت نيطايشلا ىرأل يئإ هديب دممَحُم شفت يذلا قانغألاب اوداَحَو اهن اوبراق

 ةبراَقُمْلاَو فوفصلا صر ىّلَع ماتإلا تح باب ةمامإلا باتك «فَذَحْلا اَهَنأَك فصلا للع

 .حيجض :ئنابلألا لاقو ٥( :مقر )٩٢/٢ ينابلألا ماكخأب ن _ يئاسنلا نتش يف اهي

 :اهنم هتو فلؤملا ظف اهن زيل ةَمِلَتْخُم ظافلأب درَو اضيأ ثيدحلا اَذَهَو

 اوميِقأ» :لاقف ههجوب سانلا ىَّلَع ةجتي هللا لوش ر لفأ» :لاق ريي نب د ناممْعْتلا ثيدح ۔

 لجلا ثيأرق :لاق « «مكبوثُت نيب ريب هللا َنَفلاَحَيَل ؤ مكفقوم ض َنُميَقْتَل هللاو انات ۔ مُكنوُفُص

 ةيوشت باب ،ةالَصلا باتك دؤاد وبأ هجرخا «هبكنمب هبكئَمَو هبحاص بغَكب هبعك قلي

 ١٦٠( :مقر )٨٦٢/١-٨٣ ةمْيَرُخ نا ةل ظفللاو ٦٦٢( :مقر )٤٣١/١ - ٢ فوُمصلا

 باتك .ئِقَهيَبلاَو ١٨٤٥٣(( :مقر )٢٧٦/٤ دمخأو ٢١٦٧( :مقر )٤٦٤/٣ ناح ناو

 .هب يلَدَجْلا مياقلا يبأ قيرط نم مهلك ٢٦٠( :مقر )٧٦/١ فوفصلا ةماقإ باب :ةالصلا
 بكئملاب بكنملا قازلإ باب :ناذألا باتك :مقر )٢١١/٢( هجيجض يف يراخبلا ُهقْلَعَو

 .نامعنلا خ تفشلا يف مدقلاب مَذَقْلاَو

 ولوأ مكنم ىليلو .مكبولق فيتختق اوُفِلتْخت الو اوؤتشا» هه دوم نا ثيدح ۔
 ء(٢٣٤ :مقر )٣٢٣/١ ملسم ةجرخ «ممُهَنولَ َنيَِلا م د .مهنولي َنيِذَّلا م د .ىهنلاو مالخألا

 ةبيش يبا را ةَجَرخأ ١٧١٤٣( :مقر )١٢٦٢/٤ ُدَمْحَأَو ٢١٧٢( :مقر )٥٤٥/٥ نابح نا

 .( ٥٢٧ :مقر )٣٠٨/١

 مث 4 مُهَنوُلَي نيلا مث د ،ىھئلا رو ووأ مكنم ىنتلێل» :هصنو ،اًضأ دوعسم ننا ثيدح ۔

 .. )١ ملشُم :7 تاتَه و مكايإو مكبو فلتختف اوُفِلَتْخَت الو هنول َنيِذَلا

 ةَجاَم نباو ٨٨١([ مقر )٢٨٦/١ ) ناسنلا ٦٧٤( :مقر )١٨٠/١ دؤاد وبأو ٤٣٢( مق

 مقر )٥٤٥/٥. نابح ناو ٤٣٧٣(، مقز )٤٥٧/١ دمخأ هجرخأو ٦( مقر )٣١٢/١

 :لاقو .( ٠ مقز )١٠/٢. مياخلاو ١٠٠٤١(( مقز )٨٨/١٠، يناربطلا ١٧٢ ٢((

 نَسَح :لاقو ٢٢٨(، مقر )٤٤٠/١. يذمرتلا : :اًضَْأ هَج رخأ .نيخيشلا طزش ىَلَع ح حيجص

 .بيرغ حيجص -



 ةَعاَمَجْلا ةالص :باب )٢٢(

  

 لضفأ ءاسنلا نم وُخَوُمْلا فصلاو ،لَضفأ لاَجَزلا ن . كشلا

 لَضفآ َليِقَو "هللا ليهس يف همدب طخَتممْلاَك لؤألا فصلا يف زيابُمْلاَو

 طحو .ةالصلا يف ةَجرُف لجزلا اهب دسي ةوطخ ضزألا يف ةوطخ
 تاَنَسَح ةوطخ لكب هل دجسملا ىلإ ياملاو ،هللا ليبس يف داهجلا يف اًنَص

 دجاسملاو ،اَمَهَتِيَب ام ٌةَراََك ةالصلا ىلإ ةالصلا نم زاظتنالا َليِقَو .اج

 ىلإ ةالصلا َنِم زاَطتنالا وه طنلا 3زاؤز مه اهزاؤْزَو هِضزأ يف هللا ثوب

 ىّلَع نلَرَي مَلَو "اهيلع ثحو ةَعاَمَجْلا ةالص ةلي هللا لوسر "!ئرَس ذَقَو ةالصلا

 . ةلي تام ىتح اهلف

 هئأ ةلي هللا لوشر نَع يوز اميل ةعامج ايَلَص نالججَر ناك اذإ
 لُجَر ناك نإف مامإلا نيمي نع ُعوُمأَملا تفص ناتنا ىلص ادو ثهةَعامَج
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 ناذمه» :َلاق

 مولع ءاَيخِإ يف دَرَو ام ىوس اهيكحي ىتح ؤأ ةياورلا هذه ديشي نم ثحب اميِف ذأ مل )١(

 ىكبسلا َرَكَذ ذَقَو ةرذلاب مُهنبيِقاَرَع برضتو توصلا ي يوسي ناك هنظ » اڵاَلب نأ نم نيذلا

 يلازغلا نأ ثش الو .ىقارعلا ظفاَحْلا هلْمَو ،هيوزي نم ذج مل هَئأب ءايحإلا ىلع هبيِقغَت يف

 َدْعَبَو دعبو نَسَحْل وبأ ةنم َذَحَأ قباس ردصم دوجؤ ىلَع نذي امم نَسَحْلا يبأ نع ارُخأَتُم َناَك

 ظفاحلا جيرخت هعمو نيذلا مولغ ُايخإ .ؤَظنئ) .ملعأ ةللاو انيديأ نيب غقَي مل هنأ الإ ْيلاَرَعلا

 ۔((١/٣٢٧٣) ۔ قارعْلا

 .تثحب اميف الضأ هل ذجأ مل )٢(

 ءةَعاَمَجْلا ةالصب ...َرَمَأ ذقو» :ب يف )٣(

 .يلصي الجر ىأز ةي نيبئلا نأ :ةمامأ يبأ نَع هدنشم يف دمخأ ةاور ةمصلا هذهب ثيدحلا )٤(
 :ة هللا لوسر لاقف ةعم ىلصف لججَر م ماقف ! ؟ةَعَم ةَعَم يلصي اذه ىلَع قّذَصَتَي لجر الأ :َلاَقَ
 امو هريغل ح خيجض : :طوؤنرألا ت بيعش هيف لاق ٢٢٢٤٣(0 :مقر )٢٥٤/٥ ءةَعاَمَج ناذَم»

 - ًةَنيجَض اهلك قوطلا هلو .ئئنارَبطلاَ دمخأ اور ز :ئيَّتْنَهْلا هنع لاقو ،اذج تفيجض ذاتشإ



 يويسبلا رصتخم ١٤٢

  

 َناَك نإَق مامإلا تيد تلع ناتأزمناو مامإلا نيمي نع لجزلا تفض ناتأرما

 نيَلُجَولا تفلخ ؛ناتأزملاو مامإلا فلع نالجرلا ثضص ناتأرما نالجر

 مامإلا تلخ رلؤَق ىّلَع لجزلا ناك ةأرماو لججَر ناك ذإؤَق “"[كيذلا فزُع]

 مامإلا نيمي نع لجزلا فضي نأ :ةزاتخآ يذلاو .لجزلا تلع زمللاو

 اذإو .اَهْيَلَع ةعامج الو لؤَق ىلع اهنَلَع فض ال اهنأل ؛ثءاشش ثيح زمللاو

 هدصق موُقَيَو ماتإلا بجنت ؛ذوجش زواجي الَق مامإو حاو لججَر ىلص

 نيم نَع ماتإلا ي يّمضز دنع هيلجر غباضأو هل اعبات نوُكَيَو اليلق ارخأتم

 الف ةأرماو َلُجَر ىلص اإَو ،هيَلَع ضقت الف دوجشلا يف ةاواس نق مامإلا

 زوجي الف ةيبنجألا أرملا امأو ،ةنَع ةرخأتم ُموُقَنو .ْيبكْنَ اهُدوُجش زواَجُي

 اهئاَلَص زوجت الف ًةيِصغَم كيد نأل ءاهَدخَو يبنجألا فلخ ىلصت نأ اهت

 اطلا اهني موخَم يذ رسيم ةن ةلزن ولغ اد .ةل ولوزلا لق
 ."»ءامهْتلاَت لاق ؤأ اَمُهُدَحَأ

 صلق مقب ىلص نَمَو دوذخَم َرْيَغ نآرقلا نم رشيت ر ت اَم ماما أرقي ر و

 عيمج نم يمض ثيدحلا نأ ةضالُخلاو» .نابلألا لاقو ١((« ٢/٣٧)۔ ديازلا غمجم) = و ّ

 انذَجَو ؤَلَق نلِسزُمْلا اَهَرْيَحَو ،اهميمَج اهفغض ةدِشل اضغَب ةظغَب يوقي ام اهيف سيلو هقرط

 ذقَو .((٢/٠٥٢)_۔ ليلقلا ُءاوزإ) ...هتوقب انمَكَحَل ؤيِسي تفغَض هيف ام لوضؤمْلا كلذ يف

 اًدإ» :لاق ةل ىبنلا نع : :ثرنوُحْلا نب كيام نغ ةبالق ييأ نع ثيدحلا ىتغم دؤي ام ةَرَو

 باَتِك ءهجيجض يف يِراَخْبلا ةجرخأ «امكبكأ امُكَمْؤَيل مث د اميفو اندق الصلا ترضح

 ٦٢٧(. :مقر )٢٣٤/١ ةعامَج امهقوف امف ناتثا :باب ،ةمامإلا ةَعاَمَجْلا

 .رقأ احيضوت ىتغملا يطغ اهنأل ؛ثالثلا خلا ن امماتْبْأو .لضألا نم ةطقاس )١(

 ةترَس مو ،اَمَهْتِلاَت ناطيشلا نق ةأرماب ْمُكذَحَأ نوُلْخَي ال» :ظفلب ب هدنشُش يف دمخأ ةَجَرْخَأ )٢(

 ةلاجر ،حيجض ةُداتسإ» :قيِلغتلا يف طوؤتزألا بعش لاق 6كنمؤش هق هئيس ةنعاسو هئتَسَح

 ةحابلاو رظحلا باتك يف نابح نا هجرخأو إ(٤١١ :مقر )١٨/١ «نيَخيشلا لاجر تاقث
 .امهطزش ىلع حيجض ُُداَتسِإ :طوؤتزألا بيعش هيف اضيأ لاقو ٠٥٦( :مقر )٣٩٩/١٦



 )٢٢( ةَعاَمَجنا ةالص :باب ١٤٢
» 

  

 سانلا تبثأو .سانلا أ اذإ إ سانلا ت تفخأ َناَك هنأ ةلي يبنلا نع يورو "مهب

 َرَداَبَو َمْلَسَق لبج نب د ذاعم تفلخ ىلص ًالجج َر نإ : و .اهدحو ىلص اذإ هسفنل

 هيَلَع دتشاف ةلي هللا لو َر كلذ لب .7 جرخف َرَحَف لجولا

 ). ؛ هعض ل ص مهب " 2 أ موقب آ َص َم ؟اًناتَق ْنوُكَتَ داعم اّي» :لاقو
`
ج
_
۔
 

 مامت يف ةالص سانلا تفَحأ نم ناك ةلي هللا لوشز ن نو :لاق هن ستأ نع ميلئش هجرخأ )١(
 .يذمرزئلاو ١٠٨١( :مقر )٤٤/٦٢ مامت يف ةالصلا مفيختب ةمِنَألا رشأ ثاب :ةالصلا باتك

َ 

 اذَهَو :َلاَقَو ٢٠( :مقر )٤٠٠/١ فَْخِتْلَق سائلا ْمُكذَحأ مأ ادإ ءاَج ام ثاب :ةالصلا بانك

 باب :اَهْضُقْنَي ال امو ةالصلا ضقني ام زف وهسلا باتك "يئاسنلاو ٠حيجض نمسَح يدح
 ىََرَو ، هنغ ركيلام نب ست نَع مهنك ٦١٠٩( :مقر )٢١١/١ نتش .مامت يف ةالصلا فيفخت

 ةالص سانلا فخأ ةق هللا لوشز َناَك :لاق ردقا يبأ نع راصنألا .7 يف ذمخأ مامإلا

 :طوؤتزألا بعش لاق ٢١٩٤٩(، :مقر )٢١٨/٥ هيفن ىّلَع ةالص سانلا لوطأو سانلا ىّلَع

 لججؤلا باب :ةالصلا باتك "يربُكْلا نسلا يف ىئِقَهْنبْلاَو نسح دانسإ اًذَهَو ؤهريَعل حيجض

 باب :ريبكلا مَجْغُمْلا يف ئناربطلاَو ٥٤٨٥(( :مقر )١١٨/٣ ءاش ام ليطيف عيفتل يلصي
 ٣٣١٠(. :مقر )٢٥٠/٣ ِءاَحْلا

 )٢( يريصوبلي ةرهَمْلا ةريخلا رفاحثإ باتي يف الإ ةنجأ مل فلؤملا ظفل ۔)٨٥/٢

 :مقز ١٠٨٦( 6لاعفألا مشق نم ةالصلا باتك .لاعفألاو لاوقألا نتش يف لامعلا زنك يفو

 ۔ ةالصلا زاجيإ بات )٢٧٠/٨ :مقر ٢٢٨٧٢( 6باحضأب لَص» :ةت هتوق نأ زوهشمناو
 امَك ,صاقلا يبأ ن َنامْعِل ةلاق ءةَجاَحْلا ادو ضيرملاو تفيمَّضلا مهيف َنإَق ؛مهِفَعَضا ةالص

 ياق ةجرخ )١٣٤/١ :مقر ٣٠١(، دممخَأَو )٤٨٦/٢ :مقر ١٠٣١١( ىِراَخَِلاَو )٢٤٨/١

 :مق ٦٧١( ملشُشمَو )٣٤١/١ :مقر ٤٦٧(، دؤاد وبأو )٢١١/١ :مقر ٧٩٤( يئاسنلاو

 : :مقز ٨٢٣(. تابح ناو )٥٠٨/٥ :مقر ٢١٣٦( 6هجرخأ ذف ذاعم ثيدح اشأ

 لط ادإ ةمامإ اكش نم بات :ةمامإلاو ةعامَجْلا باتك يف يراخبلا ( ٢٤٩١ :مقر ٦٧٢(

 ةموق ميف ىتأي مث ةي نوينلا عم يلصي ًداَعش ناك :لاق هط ياج نع هل ظفللاو ملششو
 لج تفرَحْناَف ةَرَقَيْلا ة ةروشب فا مهمأ ه ةَمَق ىتأ مت مث ءاملا ةي يبنلا َعَم هلي ىلصف

 نيتالو هللاو ال :لاق .نالف اي تفقاتأ :هت اولاقف تفرصناو هتخَو ىلص مث ملت

 ر حضاو باَحضأ ان ،هللا لوشر اي :َلاَقَق هلقي هللا لوسر ىتأف .ةئريخألق ةه هللا لوز

 ة هللا لوسر لبقأف .ةرقبلا ةروشب حَتَتفاَق ىتأ مث هد ءايلا كعم ىلص اداعم نإو ؤراهئلاب =

ز
 



١٤٤ 

(١) 

 يويسبلا رصتخم

  

 '«دخحأ هن هنلا َوُه لُف»ب ةرخآلا ةَعكَولا يف رْجَقْلا ة ةالص ي أرق نتي هللا لوس

 نإ ورفتل لمق :ناَيفش لاق .اذكب أرقاو اذكب أرقا ؟تنأ ًناَتفأ ،ُداعشم اي» :َلاَقَق اعم ىَلَع
 ىت ادإ ليللاو .ىحضلا .اهاحضو سمشلا أرفا» :لاق هنأ رباج نع اذح ريبزلا ابأ

 ِءاَشِْلا يف ةغارملا باب :«ةالّصلا باه .اذه ؤخن :ورمَع لاق .ءىَلغَلا تبر مشا حبشو

 ١٠٦٨(. :مقر )٤١/٦

 ثيدح كيد امنإو ،ةعضؤم اذمم سيل فلؤملا ةدروأ امك ذاعم ىإ ةت يبنلا ثيدح نو

 يليزلا لاق "نوتملا نيب طلخلا ةي نسحلا يبأ ةداغ نكل .ىرخأ ةبساته يف ةرو خآ

 اذو ريبكلاو ضيرملا مهيف نإف مهفَعضأ ةالص مهب لصيلف اموق أ نم ثيدخح» :ةياردلا يف

 سانل مُكُدَحَأ ىلص اِإ» :هَعَفَر ًةَرْيَرُه يبأ ¡ نَع نيَحيجَصلا يف .ظفللا اهب هذجأ مل ءةَجاَحْلا

 :هل ظفل يفو «ضيرمْلاَو» :ملسمل ظفل ي ريبكلاو ميقسلاو تفيمضلا مهيف نإف فْمَخْلَق

 يف ةَوْحَن دوغشت ييأ نع امُهَجَرخَأَو ةَجاَحْلا ادو ضيرملاو تيمضلاو ريبكلاو زيِفصلا»
 ييألو ٨هيّلَع ققش خلإ ...مهيَلَع لؤَطف ءاملا هباحضأل داعم ىلص :لاق رباج نعو ةصق

 ثيدحلا .انانف ركت ال :تي ىبنلا لاقف ذاعم ةصق يف ربغَك يبأ نب زح , ثيدح ني دؤاد

 مهب فخأف امؤَق تمقأ اذإ :ةلي هللا لوشز لإ دهع ام زجآ :لاق صاقلا يبأ نب ناَمْثغ نَغَو

 مكدحأ ىلص ادِإَو ءةَجاَحْلا اد مهيف نإَو ثتفيمضلاو ريبكلا مهيف نإف» :ةياؤر يفو ةالصلا

 )١٦٩/١((. ۔ ةادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيارذلا) .ملشُ هجرخأ «ءاش تيك لصتف هدخ

 ةِلَتْخُم قرط نم قاززلا دبعو ةبيش يبأ نباو ئِقَهْبلاَو دمخأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا اذم

 ةرخآلا ةعكرلا يفو !«صعيهك»ب ىلوألا ةغلا يف رْجَقْلا ةالص يف : يبنلا نأ نم

 هنر فْلَوُمْلا رَكَذ امَك َوهَف ةءارقلل ةي يبنلا فيفخت نم فذهلا امأ .دحأ ةللا وُه لهب

 :اذه لكل ةلصقملا تاياؤرلا هذه ضغب يلي اميِفَو
 َروَجَتَف ىبص ءاكب َعمَس ذإ يلصي ةلك هللا لوشز اَمَنْيَب» :لاق ست ْنَع دمخأ مامإلا جرخأ -

 )٢٠٥/٣ «ةالصلا يف تناك قأ نأ يبصلا لجأ نم تففخ امنإ هنأ انتَظَف يتالص يف
 هجرخأو نيخيشلا طزش ىلع خيجص ُُدائشإ :طوؤتزألا بيعش لاق ١٣١٥٤(6 :مقز
 )٣٨٣/٦ هدنسم يف ىلغ ناو .( ١١٠٥٥( ١١ :مقر ٧/٧٧٤)۔ ناميإلا بعش يف ىتنبا

 هُذاتسإ :دسأ ميلس نيسحل ةققحم لاقو ٣٧٢٥( :مقز

 مؤي تاذ زوج ة هللا لوز ذ ._ .ات - هد ركلات نب سنأ نع دمخأ ذنم ةيناثلا ةياؤزلاؤ
 ةمأ نأ تننظف بض ءاكب ثغيس» :لاق ؟تزؤَجَت مل فللا لوشز اي :ليقف رجفلا ةالص يف
 ١٢٧٢٦(. :مقر )٢٥٧/٣ ءةئأ هل غرفأ نأ ثذرأف .يلصث اعم



 ١٤٥ ةمعاَمَجنا ةالص :تاب )٢٢(

  

 رجفلا ةالص سائلاي 6" : رمع نمط مؤي وفؤَع نب ,نقحلا دبع ىلصو

 ۔[٠٢ :لمزملا] نامرفلا نم َرَََت ام أومرقأت» ءاقش هيف ام ةللا لاق ذقو "نيتَدَعُمْلاب

 زئاج وهف ادرو اراَزَو 7 َوَهَف اراَزِإَو اصيمق نيَتاَلَصلا ى ُماَمإْلا سب اًذَق
4 

4 

 اصيمق ؤأ ءادرو ءاصيمقَو َليوارَسَو ،‘ةَكّتلا دِقْعَيَو ،كيذ َزاَج ءادرو ليوارَس ؤأ

(١( 

(٢( 

(٣) 

 طزش ىلع حيجص ثتبا ديمح ةهج نم هدانسإ :هلوقب طوؤتزألا بيعش هنلَع َقلَع ذ

 .تيضف ۔ ناعذجج نا وُهَو ۔ دنز نب يِلَع ةهج نم امأو .نِتَحْيْشلا
 سيق ن ئلع :ىلوألا اضيأ نأشلا اذه يف نيتياور ةبيش يبآ نا عرشو
 )٥٠٧/١ هنأ رقأ نأ ةف تقخأت ينلع ئيشلا :اكت ععشأل رإ) :ةل هللا لوش

 :مقز ٣

 ةيآ نيتس نم اؤخت ةروشب ىتوألا ةعكؤلا يف ارق ةلق هللا لوشز نأ :طباس نا نع ن
 ۔(٤ :مقر )٥٠٧/١ تايآ ثالَب ةيناغلا يف أرَقَف» :لاق .بص ءاكب عمف

 ائب ىلص :لاق ّيِرذُحْلا ديعس يبأ نَع ىرخأ ةياور عيفنصش يف قاززؤلاذنغ جرخأو

 يئإ» :لاقف هل تيد ركذف .لصملا روُس رصقأ نم نَتَروس ًارَقَ حبصلا ةالص ةي هللا لوس

 اًنإ» أرق :جيرج نبا َلاَق «هُمأ هتَلِإ غزفت نأ ثبب ثببخأف فوُمْصلا رخؤم يف ىبص ءاكب تثغمس

 ٣٧٢١(. :مقر )٣٦٤/٦ .ذَمَي «َر رَتْؤَكْلا كانيطعأ

 .رَمغَو نمزلا دبع نع ةلا يضر نأ
 اهجرخأ .يثيدحلا بتك يف ةروهشم رمم رَمُع َنِمط مؤي سائلاي هفخ وفؤغع نب نمخزلادبع ةاَلَص

 )٦٢٦/٦٢. ةبيش يب نباو ٨٢(، :مقر )٣٩/١ يللا ىتخ ةياوري أطوملا يف يام مامإلا

 )٢٩٥/١(: يمتها لاق ٨١٨١(. مقر )١٢٠/٨، طشتؤألا يف ئناربطلاو ٨٣٨٨(( مقز

 يه ةروهشملا ةيارلا امنإو ،نتَدوَعُمْلاي ارق هئأ اهيف سيلو .ها «حيجضلا ناَجِر هلاَجِر»

 .ري نيتقؤملا اهيف ارقف ،رقَس يف حصلا ةلق ينلا عم ىلص ةنأ هلفن رماع نت ةبقع ةيار

 ةءارقلا باب :ةالصلا حاقتيفا ثباَتِي 6ىربَكْلا نَتشلا يف ئثاتنلا اهجرخأ

 7 باب :ٍةَعامَجْلاَو ةمامإلا باَتِك .ميكاَحْلاَو ١٠٢٤( :مقز )٣٣٠/١ . نتَدعُمْلاب

 ٨٧٧(. :مقر ١/٦٦٣)۔ : كرذّشمْلا

 .اميدق اَهب اوُمْلَكَت اوئاَك نو اليخ الإ اهبسخآ ال :دير را لاق .ليوارشلا طابر : :ُهَكَتلا

 )٤٠٦/١٠(. بزعلا ناسل )١٥/١( ةغللا ةرهمج



 يويسبلا رصتخم ١٤٦

  

٠
١
 

 .7 صيمقلا الَو "ءاقلاب ؤ الو ةتجج ؤأ ةمامع يجو ةمامع ؤأ ازا

 بوب الو ككفت الو فِشَي بؤئي الو قيقر ربؤئب الَو هدحو ليوارُسلاب الو

 الَو زقلا الَو ريرحلا ىلع دجسي الو زق الو .ريرحلاب محلم ربؤب الَو ايرح

 ءالؤه حأ ىلصي نأ ًزاَجَو باجل ريَع نم مَميَتُمْلاب ةباجا نم ممَيَتمْلا مؤي

 .يراعلاب يرامْلاَو .ببئُجلاب بُئُجْلاَو مدلاب م ةيملا ضخي مهضغب
 يَقمْلاب ُدَيَقُمْلاَو دعلاب ذنعلاو .ىمغألاب ىمغألاو 7 متشلاو

 نا ْمُهَل زناَج ءالؤه لكو ةلم وه نمي دحاو ٌلُك يلصي ،ئِصَخلاب يِصَحْلاَو

 الو .مُدَقلاب ىوأ رَضفآلا نأل .سابللاو بايلا نم لماكلا ةَقّملا تفلخ اولص

 ءاسنلا فص نم اطش نوُكَتَو ةَلفاَتلاب مؤت نأ ةأزمليلؤ ،آزملا الو ىبصلا مؤَ
 .'""لاَجَؤلا ُموَت ال

 .(ةريهاطلا ةقفلا ىلَع ةالصلا ركذ يف) :بات يف ةفيرعت قبس )١(
 .غَعأ هئال ثالئلا تستلا نم ثبثملاو «نلُجْؤلاه لضأللا يف )٢(

  



(٣٤( 

 ةَعَمَجْلا ةالض يق :باب

  

  

 ةبجاو اهنأل ؛رجاقو زاب لك تلع ةعبشلا راصنألا يف ةعمجلا ىلَصْئَو

 ةبجاو مهدنع يهو ،تقولا كلد يف عضؤملا كلد يف الإ دجوت الو ،كاتُه
 الإ ةعمجم نوكت ال ةَعمُْجْلاَو .ةعمجلا ةربابجلا تفلخ نوملشُمْلا ىلص ذَقَو

 ةعُمُجْلا ةالص ثفو رضح اًذإَو .رشت ام نآزلاب رهجلاو مامإلاو 9ةبطُخْلاب
 ٩ ؟, 2 &۔۔ ۔۔, ه ؟, ٥ ۔۔ ۔ذ.۔ ٧ ., ۔ڵ ١‘ ۔.۔ ۔< [. ّ .7
 ناذألا ن رو .ةعمجلا ةالص تببَجَوَو ءارشلاو علا َمرَح ةالصلل دونو

 ٠ ِ و ۔ ة م ے٩؟, ۔ ۔ .؟ - 7 2 ؟ ه ٠ ِ ؟ ُ ٠

 ةءارقلاو .ةالصلاب ةلصتُم ةماقإلاو ةماقإلاب ةلصتُم ةبطخلاو ةبطخلاب الِصتُم

 .هللا حتف امي وغذَيَو ملَسْيَو ؤناَتَعَكَر يهو ،ارهَج اهيف

 دنع ثانإلاو ةعمُجْلا ىإ ؤذُعْلاَو ؤوُخِبلاَو لشلا ةعمجلا نتش نيمو
 2 1ِ ؟ 72 | هه .؟۔ ٠ ١1 ۔۔ ث . .عه 2۔ ۔۔( : ٠ , .

 ةَعممجج الو ةل ةعمج الف تصني ُملَو اغل نَهَو ة الّصلا ئِضقنت ىتح ةبطخلا

 )١) :مامإلا ةبطخ اتنأ تاصنإلا عوضؤت يف ةروَهَشَم 7 ثالَت تَرَو .

 .ثمنأ :ةعمجلا عؤي تبحاص تل اإ» :لاق هه هللا لوشز نأ ةريَرُه يبأ نع :ىوألا

 مؤي تاصنإلا بات :ةعممُجلا باتك أطوملا يف كلام هجرخأ .ءتَعَل ذقف ابطخ مامإلا

 ةعمجلا )١٠٣/١. مقر ٢٣٢(. ةعمجلا مؤي تاصنإلا بات :ةعمجلا يف يِراَخبْلاَو )٨٢١٦/١أ

 مقز ٨٩٢(( مقر ۔٢/٣٨٥) ةعمجلا مؤي تاصنإلا بات :ةعمُجلا باتك ملسمو ٨٥١(، وبأو

 بطخت مامإلا مالكلا باب :ةالصلا يف دؤاد )٢٩٠/١. باتك ،يذيزنلاو ((١١١!؟ مقر

 بْطْخَت مامإلاو مالكلا ةيهارك يف َءاَج ام باب :ةالصلا )٤٣٣/١ :مقر ١١١٤(( .ئئاسنلاو =



 يويسبلا رصتخم ١٤٨

  

 اووضحخَي نا الإ ،يبص الَو ،دْبَع الو قأرشا الو .ضيرم الو رفاتش ىّلَع

 ةالص يف امامإ ؤفاسشملا نوُكَي الو .مامإلا ةالصب اولص نا مهل زي اَجَف كلذ

 ىَدَوُئ نأ هيلع ضرق ال نمي زوجي الو اهيف هيلع ضرق ال ةمأل ةعمجلا

 .َكِلَذ يف ة ةالصلاب ىَؤ ْميِتُمْلاَو .ةضيرف ء هْئَلَع ثبجَجَو نمل ة ةَضيرَق هم َماَمإِب

 مامإلاو ةعمْجْلا يي مّلَكَت نمو .ةعممُجْلا يف لضفألا َمَدَقَتَي نأ الا

 لطبأ ذقو ،ةالَصلا ئتف غجزي مت دجسملا نم ززني هنأ لؤق ىلَعَف بطخت

 ذقَو ؤهل ةَعمَج الف اَعَل نم :َليِقَو ةعمجلا يف اَعَل اذإ ليذ لبق ةليع ناك ات

 .اهنم هظح كيذ ,وف رذلب امزشخي نجرف كا ة ةعمجلا رضخ :ليق

 هَعَنَم ءاش نإو هاطغأ اش نإف هبر ر لأس لججَر تكيذَق ءاعدب اهرضحي لُجَرَو

 .'اااَهَقَح ؤُم َكِلَذَق تاَصنِإَو , ن كشب اهرضحي ضح ر لجَرَو

 قيرط نم هنك ١٥٧٧( :مقر )١٨٨/٣ ةَعُمْجلل م ةبطخل تاضنألا ات :ةعمجلا باتك
 ٥۔غأا نب ديمس نَع :م دنع خآ قيرط هلو .هدهز ةرْيَرُه ييأ ْنَع جرغألا نَع دازلا يب

 ْنَمَو ...» :اًعوُفزَم صاقلا نب ورمَع نب ه هللا دبع ثيدح ني نَسَح ; دَنَسب دؤاد يبأل :ةيناثلاو

 مقر ۔٣/١٣٢) ئيِتَهْنبْلاَو ٣٤٧( مقز )٩٥/١. «ارهَظ هل تاك .سالا باقر ىطختو اقل

 حيجض ىلع هِقيِلْغَت يف نابللا لاقو ١٨١٠(( :مقر )١٥٦/٣ ةميَزُخ نا هحُحَصَو (. ٩
 ُ .۔»ه

- 

 .نَسَح :ةمْيَرخ نبا

 6 ١ /٩٣ ( «ُهَل ةعم ةعمج _ اق َمْلَكَت نقَو مْلَكَت ذَقَق .هص :َلاَق ث نق » : :هَعَفَر يلع نَع دمأل :ةتلاتلاو

 ٌيَِهِنَبْلاَو ١٠٥١(، مقر )٢٦٧٦/١، دؤاد وبأ اضيأ هجرخأ ليوط ثيدح هو ٧٩( مقر

 )٢٢٠/٣. مقر ٠٥٦٦٥( ۔ دؤاد ىبأ نتش ثفيمضَو يج :ظْنَي) نابلألا ةعضو )٥١/٣(.

 ۔ بيههزئلاو بيغزئلا فيض )١١٠/١((.

 بيعش لاق يذج نع هيبأ نع بيعش ن ورمع نع ٦٧٠١( :مقر )١٨١/٢ دمخأ هجرخأ )١(

 .نَسَح :طوؤَتزلا

 راقوو نوكشب اهدهش لجر :تالت ةعمجلا يف شائلا» :َلاَق يلع نع ىقازؤلا ذع جرخأو

 لاق .مايأ ةئألئ ةايز :لاف ثبي :لاق .نيتعُْجْلا نيت ام هل فخي يذلا يلو ياصنإق



 )٢٤( ةَعُمُجْلا ةالص ي :باب ١٤٩

  

 ماق ثيحو .لذملا ةمأ نعو راضلا يف الإ ةَعمُجْلا نوكت الو
 يف ؤأ ،لذَع مامإ توكت ىتح امعَبزأ اولض لذَع ٌماَمإ نك مَل امو ادودح

 ةبطُْخْلا نكلو ،ةالَصلا نم يمه سي ةبطخلاو .ةَعمُْجْلا هيف بِجَت يذلا رضملا

 ةللا َلاَق] اتشلا تءاج امك ةبطُخب الإ نوكت ال اهنل .ةعمجلا طزش ني

 ثتَدَسَف نمو ١٠[. .ةعمجلا) ؟ِضَّكلآ يف اوزشتنآق ةوَكَصلآ تيضش ادف » "[ىناعت
 َدغَب اهضفتي مِلَع نإَو .رهظلا ةالص اعبرأ اَهَلَدَبأ تقولا يف ةعمْجْلا ةالص هلع
 ةالص هيلع ثَدَسَق نمو هيلع ثدسَق تتا ىتلا ةعمجلا ةل لدبأ تقولا

 ء

 .ىرخ ا ةَعاَمَج يف اهلصي ا ر م ةَعمْجل أ

٤ 
 ّ 2 2- .ه

 ةم اع ماكح أ

 اهَلَصُي مل اهيف كش نإو ]ةَعامَج تقولا ي اَهَلَدَبَأ ةالص هْئَلَع ثَنسَق نَمَو

 نمو ةعامج اهلصي مل تقولا دغب الإ هيلع ثد ت اهنأ ركذت مَل نإو 3"ا[ةعامَج

 ١". هللا لوشر ةئشب ةعامج اهيلصي نأ هلف اَهَرَكَد م اهتْفَو تاف ىنح ةالص ين

 ءاش نإ ةتسب تسيلف مامإلا جوز دغب ىلص لجرو ،اهنم هظح اق غلب اهنهش دهاشو -=

 جزْخَي نيح سائلا سولج باب :ةعمجلا باتك يقالا دبع ثفئصُش .ةعتم ءاش ذإ ُاطغأ

 ٥٣٦٥(. :مقر )٢١٠/٣ مامإلا

 اهّنْفَضأ ذّقَو ،ثالَتلا ختللا الو لضألا يف ثتي يدنع نم ةفاضإ نتقوُقْغَمْلا نب ام )١(

 .هةئشلا» :هلق نتبو ةيآلا نيب لضقليل

 .ثاذتلا خشلا نم نامكلاو .لضألا [ رم ةطقاس نێَتقوُْغعَمْلا َنِتَب اه )٢(

 (٣) تقولا باممَذ دغب ناذألا باب :ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا جرخأ )٧٩/٢. ٨٠

 :مقر ٥٩٥(. 5ةتئافلا ةالصلا ءاضم باب :ةالصلا عضا , دجاتملا باتيك يف ملششَو

 )١٩٧/٣ :مقر ٣١١. ٦٨١(، نع مات نم ثاب :ةالصلا باتك يف - هَل ظفللاو دؤاد وبأو

 اهتين ؤأ ةالصلا )٠/١ ١٢ :مقر ٤٣٩( َلاَمَف هل رقس يف ناك ةقي يبنلا نأ ةَداتَق ييأ نَع

 = ىئَح ىال ءالؤه .نابيكار ناذه تيار امه :تلق .زظنا :َلاَقَق اةَ[عم ثليمو هلي هللا لوش



 ر
 يويسبلا رصتخم هت ١٥٠

  

 ةللاو 5ةَعاَمَج "_اَهَيَلَصُي ن هل راَج اهنفَو تاق ىنح ةالص نع مان نم َكلَذَكَو

 .ملع

 .اهتقو كيد نإَف 3‘"ااَهرَكَذ اذإ اَهيلَصُي هنإف اَهنَع مان ؤأ ةالص َيييت نَمَو

 نم هيلع ثّدسَف ث تاك ذإو ةركلا هلع نف ذقو .ةلزج مل فيخأ ذ

 .هَلَع ةرافك ك الو .اهادأ ةنع طقس اهَلَدبأ ىتم ىِيَلَع نيَد ىهف اهالص نأ دغب

 رفسلا ةالص د اَهَلَدبَأ رَضَحْلا يف امهَرَكَذَق رقس يف ةالص هيلع ثدَتَق نَمَو

 يف ةالص هلع تّضقَتنا نإو .اهلدب كلذك .رقشلا يف هيلع ثضََتنا ثيَح

 هنأل رضحلا ةالص اهلدب هنإف رقشلا دح يف راص ىنح امهزكْذي ملق رضحلا

 رَضَحْلا يف اًهَرَكَذَف رفشلا يف ىف ؤ ةاَلَص يي نإو ى رَضَحْلا ي كلذ ةتزل ق

 رفسلا ةالص اًَهاَلَص رفسلا يفف اَهَرَكَذَق رَضَحْلا يف ف اهَيبسِبَت نإو .اًماَمَت اًهاَلَص

 اَمَق مهناذآ ىلَع برض رجلا ةاَلَص ينغ ۔اتتآالض اّيَلَع اوظقخا :لاقف ةعبت انز -=

 يتَعكَر اوُنَصَق نانب نذأو ،اوئَضوَق اولزن م ْمُث ةينه اوزاتف اوماقف سمشلا ؤَح الإ ْمَهَضَقن

 :% ىبنلا لاقف .اتيالص يف اًنطَوَف ذَق :ضغل مهُضغَب لاقف 6اوُبكَرَو .َرْجَقْلا اولص م ه ،رْجَقْلا

 نيح اهّلَصِيلَق ةالص ع مُكُدَحَا اهس اإَق ،َةَظَقََلا يف طيرفتلا امن مولا يف طيرفت ال هنإ»

 امهِنَلِي غوجمؤلا نجي ناليوط امهف رملشثشو يراخبلا ض امأ 6كدتفولي دقلا نمو ،اهرُكْذَ
 .ةمج ةيقالخأ دياوف امهيِفَف اَمهْناَظَم يف

 ةبجاو ثيل ةعامجلا ةالص نأل "ثالنلا خشلا نم حيجضنئلا «اَهلَصْئَْف» :لضألا يف )١(

 .ملسمو ٥٧٢(. :مقر )٢١٥/١ ةالص ين نم بات :ةالصلا تيقاوم باتك يِراَخبلا جرخأ )٢(

 :ةالصلا باتك .نيزلا ٦٨٤1). مق )٥٤٧٧/١ ةتئافلا ةالصلا ءاَضَق باَب :دجاسملا باتك

 :لاق ,كلام ن سنآ د ثيدح نم مهريغو ٧٨) : مقز )٣٣٥/١ ىسني لجزلا يف َءاَج اه اب

 هجرخأو .«َتيَد الإ اهل ةرافَك ال اَهَرَكَذ اذإ اهلصف ةالص يي نقم» :ة لل وشر لاق

 ٢١٦(٨ :مقر )٤٧٧/١ ةيالا ةالصلا ءاضق باب دجاسملا باتك يف ىرخأ ةياؤر يف ملم

 نومي ىتاعَت ةللا نرق ؛اَهَرَكَد ادإ اهلصف اهنع َلَقَغ ؤ ةالصلا نع مكدحأ دقر اإ» :ظفتب

 .«« ركذي ةلصلا مقأ ,



 )٢٤( ةمُمْجْلا ةالص ي :بات ١٥١١

  

 ةتنا نإف اهئفَو رضح ذَقَو ةالصلا يف هنَلَع يمغأ ن نمو ء"[اهتفَو ي نأل
 ثقولا رضخَي ىح اهيفو َلبَق ةالص يف نجج ؤ ِهيَلَع ئمغأ نإو ءامماَلَص
 رأ ملو ،ةبتنا ادإ يلصي نأ وزَمؤيَو ،بوججؤلا ثيح ني همزل ل هنإف تافو

 لفقلا عئاض ىَّع مَلَق الَو ،لفعلا لاح يف الإ بطاخ م ةئأل ؛هَل امزال كيذ
 الهاج ءاهضْئاَرَق اڵلَو اهَدوذح متت ال ةصقان ةالص ىلص نَمَو ."لدب الَو]

 نإو "تبات نإ هيلَع لدب الو .هيلع باعي ال الَمَع كيد َناَك ءادمَعَتُم ؤأ كيذل

 اذإ ةالصلا لدأ رشي الو ةراهط الي ىلص نت كاَهلَدََأ دودحلا نم ايش كر
 ةالصلا ةثمزَل ىلَضَو كلد ًةكرَتَو بارتلا وأ ءاَمْلِل ادجاَو َناَك نإو ،َءاملا دَجَو

 َلَدَب الف ءاملا دَجَو مث ه ىلَضَو َمَمَيَتَو ءاملا دجي مل ادإ زفاسممْلا .اهُترافَكَو

 ليِقَو ،َاملا َدَجَو اذإ ر ىلَصَو ابارت الَو ءام دجي ال ثيَح َناَك نَمَو يلع

 .هنر "رمحم يبأ خيشلا زابتخا وهو هنَلَع لدب ال

 ةحارج ؤأ ،يرَدج ؤ ضرم نم ؤأ ،دزب نم رذعِل معنلاب ىلص نَمَو
 اماق] نيط ؤأ ءام يف ىلص نقَو يَلَع لدب الف خضو يوق ئ اتاك ام

 مث بايلا معيل اًنايزغ ىلص نمو ييلع لدب الف كيَد دغب رَدَق عت !لذ
 ةالصلا ند ةنَق ةالصلا تفو يف دجي نأ الإ ؤيَلَع َلدَب الق 7 دَجَو

 مُت هرذ نكمي امَو رخ ي ؤ ضَرَم نم رذُعِل ادعاق ىلص نَمَو ،يبايتلاب
 هتالص ضغب ةلعل ؤ ضزميل ادعاق ىلص نَمَو ؤهِيَلَع ذ د الف هغارف َدْغَب َرَدَق

 تفعض مت اممِئاَق اهالص نإف ،اهمامَتي امئاق هتالض َلؤأ ئدتبت

 .ثدالئلا خستلا نم نامكلاو .لضألا ني ةطقاس )١(
 .ثالئلا خلا رم لامكلاو لضا نم ةطقاس )٢(

 ةَخشتلا نم عوطقت ةينالا ةرقفلا يف دغب يذلا هلق يذلاو رطشلا اَدَهَو .هب فيرغنلا مذت )٣(

 ةئملا بتشسب لضألا

 .د :نم حيجضنئلا .ياَمِئاَق » ج ٥ب يفَو .لضأ م ٌةَطِقاَس )٤()



 يويسبلا رصتخم ١٥٢

  

 نم ادعاق أ اممِئاَق ءاَميإلاب ىلص نمو ِنَلَع ءادتبا الو ،اَدعاَق يقب ام ممتي هنإف

 هتالص لدبأ تقولا يفف نيأ نإو هيَلَع لدب الو هل َراَج فؤَخِل وأ ةيقتلا ة ةهج

 اراه َناَك ؤأ بزحلا يف ؤأ فؤَمْلا يف ؤ ضَرَمْلا يف ريبكتلاب ىلَص نمو

 تقو يف يلصي نأ َرَدَق نإَق .كلد دغب هيَلَع لدب الَق همد ىلع ابولطم اقئاَح

 يف ةالصلا لدي نأ 'عَلإ تحاف .تقولا يف فؤَحخْلا كلد نم نيأو ةالصلا

 الإ ةباتَجْلا لشي ءاملا دجي مل نمو يتقولا دغب هيلع لدب الو مونفولا

 ةالصلا تيي ندبلا همَرْلَي ةنق مَمَيَتَي ملو ىلصو أضوتف ءوضؤلي ئ

 لا ايلَص ادإ امهيَلَع لدب اق :7 و ضئاحلاو .هيَلَع َلدَب الق 7 9

 تقولا يف ايَلَص نأ دعب ءاملا ادَجَو نو ،ِاملا مَدَع دنع ضيَحْلاَو و ةَباَنَجْلا نم

 فاك '"ممَيَملا» :لاق هنأ زنب يبنلا نَع ةياورلل لَدَب مكُحْلا يف اَمَهَرْي م

 رسعلا امهيَلَعف "دنج ةشيشأت ءاملا تذَجَو اإَق ءاملا دجي مل نمي

 كيو امهل بحأ ينرق تفولا يف الأ نيو مزلي كيد دغب امهيلع دب الو
 :بؤَب ىلص نمو .تفلا ءاَضقنا دغب امهْيَلَع َلَدَب الو ،امهِيَلَع يئ مكح الي

 .لدي نأ ثجأق» :ج ؤب يف )١(
 .«...َمُعيتلا : يبنلا نع ةياؤرل» :ب يف )٢(

 )٣( هبجوي يذلا رذعلاو معنلا ضرق بات :ةالصلا باتك يف غيبزلا هجرخأ )٧٥/١ :مقر ١٦٨(

 ىلإ ؤَلَو يفكي بطلا ديمصلا» :هض رد يبأل امي ةمي هللا لوشز :لاق :لاق سابع نبا نع
 مقر ٦٣٢۔-١/٥٣٢) دؤاد وبأ هجرخأو .ءكَدْلج هب شييشأف ةاملا تذَجَو اذإف ،نيِنِس ٢٣٢(:

 بْنججْلِل مُئيلا يف ءاَج ام باب : :ةراهطلا باَتِك يذمرَنلاَو 3 ْمَمَيَتَي د بلا اب : :ةراهطلا باَتِك

 املا دجي مل اإ )٢١١/١-٢١٢ :مقر ١٢٤( 0تاولصلا تا قزاهطلا باي :ناسنلا

 «ةترشت ةشييلق ءاملا دَجَو اذإق» :هدنع سيلو راو مشيتب )١٧١/١ :مقر ٢٣٢٢(

 ةريِثَك نين املا دجي مل نميل مميتلا زاوج يف بات :ةراهطلا باتك ؛ئينطُقزاذلاو )١٨٧/١

 مقز ٣. ٤( .مهريغو

 .ملسم لك ىلع ةضيرف ةنأل :ب شماه ىلع بيك )٤(



 ةَعممْجْلا ةالص يِف :بات )٢٤(

  

 هب َناَك نَمَو .كلذ دغب هيَلَع َلَدَب الو هل ] زاجم ةريغ ذحَي مل اذإ وبئجم ؤأ سجن

 الو ئابجلا ءاملاب سمي ملو ضوق ءاملل ذاو وُهَو ؤيابَج ِهنَلَعَو ز

 رئابَجْلا لاحل مَمَيَتَي مَلَو كيب ىلص نإ كلد هل َراَج ِءاَمْلا ]ا فوخي ة

 وه امنإ ُْمُميتلاَو .ءاملاب ىلص ذق هنأل ييلع لدب الف ةَح راجلا تغرف و

 .علا ه ةللاو ءاَضغَألا نم موذغمْلا ةلزنم وُهَو اضون ذَقَو ءامل مَدَعْلا دنع لدب

 ةلعل ةحراجلا تعر ادإ مميتلا بجوي يذلاو ،اطايبخا كلد يف ميتلا هل

 .لدبلا همزلي

 يذلاو راَمَكْلاو'[ندبلا] هُمَرْلَ مامتلا عضؤق يف ةالصلا زىصقُ يذلاو

 ةالصلا نع ميانلا .يلد يف ِهَلَع ةرافك الب ندنُي رقشلا عضؤم يف ممت

 اًلَو اهالص امهَرَكَد ادإ تقولا دغبو تقولا يف ندبلا همزلي اهن "[يييانلاز]

 يف ةَساَجَن هب ؤأ رهاط ريع بو ؤأ ،ةَدِساَق ةالص يلصي يلاو .هيَلَع ةراف

 الو ةالصلا كلت لدبأ َمِلَع م مث .يرذ الو ست عضؤقم ىّلَع ىلص ؤأ ،هِنَدَب

 لؤًلاب ""ا[أَدبَي ر رَدَق نإ ردحا] ماقم يف ؛ لدبلا يف ليجغتلا مؤيو ؤيَِلَع ةر

 ىلص لصي مَلَو رَكَذَق نايش ؤ ركشي ؤأ ادمَع ةالصلا كرت رمو .لوألاف

 وأ كَرَت يجلا ةالصلا تلت ىلصي ىنح هل يعت م اهالص ةالص لكف ؛امريَف

 عيمج ا ندب ةَمْزَلَل نامزلا كلد نم ِهنَلَع لواط ولو ،٨[ةل ثبنت مث ‘ين

 مِلَع مت اهالص نأ دغب للعلا نم ةلم ةتِساَق ةالص ُلُكَف ااهلك ة ةالصلا كلت

 هَل َراَج ةرضاحلا تاولصلا نم اَهَرْيَع ىلَضَو كيد نيدي مل نإو كاهب 7

 .ثالئلا خسنلا نم يجشلا «ماَمَئلا» :لضألا يف )١(

 .دوضفمْلل ةقفاوملا اهنأل ثانتلا خسنلا ةرابع ني ثبنُمْلاَو «يههاشلا» : :لضألا يف )٢(

 ؤألا ادبي ردم نإ إ ماقم يف» :د ج ‘ب يفو «لؤألاق لؤألاب أن ماَقَم يف» ؛لضألا يف )٢(

 .احيضوؤت رفأ ةنأل (ه) نم اتثبثأ يذلاو .كَنؤلاق

 ج نم حيجضنتلاؤ «هل تت تبثت مّل» :د ب يفو لضألا يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ١٥٤٤

  

 و

 وأ ببسل اَهِنِيَعب ةنس اق يه امنإو . اهالص ذَق هن ل . ِهئَلَع َلَدَب الو ىلص ام

 غ اغأ هللاو ءدودحَم دح ريغ ىلإ نيذلاك ةاوس اهلدب ةلل
: 

 علس الَو ءاهز ٠َر هك هعست ال يتلا ة ةالصلا ضئارف نم ائيش لهج يذلاو

 دعي الَو رافكلاو ندبلا همزلي هنإف كيد ىلَع ىلص مت ؛اهب الإ ةالصلا
 س

 .هكرت الَو "تيد بوزل لهجلاي

 .«يذلا» ةدايز :ثالثلا خسنلا يف )١(

 .«َكِلَذ بوئگز لهجب» ج ‘ب يف )٢)



)٢٥( 
 ضيرقلا ةالص يف :باب

  

 َرَدَق نإَق ءاهعشؤ الإ اسفت ةنلا فّلَكُ الَو ةنكمأ امك ىلَصُي ضيرملاو

 امئاَق ىلصي نأ زدقَي ال َناَك نإو دَجَسَو اممِئاَق ىلص امِئاَت ىلصي نأ ضيرملا
. ٠ 

 ىّلَع ىلصو زق مل نإو تج دجي نأ ؤدقي َناَك نو ،ادعاق ىلص
 هَلَع ىلص ارهاط هشارف اك نإو ،عوگؤليلو دوججُسليل موأ ِهنَلَع ىلص هشارف
 ريصح لثم ارهاط هيلع يلصي اميش هيلَع لعجي نأ ؤيدفَيَو اسجن ناك ذإ
 .ةالصلل اما رهاط ريع َناَك نإو شارف ىّلَع ىلص زق مل نإَق ،هل عضؤ

 زدقي مل نو ةسجنلا بايملاب يلصي الف ةراط ابايث سبلي نأ زدفَي ناك نإو
 وأ .ةلملا لقثل وأ .يلؤحئلاو ةكرحلا ةدِشل اهريغ ابايث شلو ةبايث '"اذرَجُي نأ
 َناَك نإَق .ةرهاط رنَغ تتاك نإو ،هيَلَع يتلا عبايثب ىلص ،َكيَد رْيَع ىئغَمِ

 هتيراج نم ئضي نم هدنع ناكو زيدقيي مل نإو كاًضوت ِءاملاي ًاضوَتَي نأ زفت
 نإَق بارتلاب دعَصَت ي هنكمي مل نإو ،هِتِنَو هرغأب ءاملاب ُوؤّضو هجوز ؤ
 نإو ،هريَع ؤ هلهأ نم رضح نم بارتلاب هدَعَص ءهييفتب ديمّصلا هنكمي م

 .هدجْسَي نأ هيَلَعَف ىلصملا وأ دجشملا ىلإ لصي نأ زدقَي ناك نَو» :ثالتلا خسنلا يف )١(
 .«جرْخُي» ب يف )٢(



 يويسبلا رصتخم :.- ١٥٦

  

 هئَضوَت زدقي مل نإو ،َكيلَذ َلَعَق ًأًضوَتَو يجن نأ َرَدَقَق ةساجن هب تتا 7 ٠ ٥ م - .«

 اهريغل ىَوَعَتَي نأ هَل نكي مل ٧0[ةيراَج ؤأ] ةَجؤَز هل نكت مل نإو هُتَجوَر

 ةالص ىلإ ةالص نم ُ؛ةئوضؤ ظحي نأ ةنكمأ نإو ،ىلَصَو بارتلاب َدّعَصَتَو

 ثذئتشاق هنكمي مل نإو ،َردَق نإ ةالص لك دنم دنع ًاًضََت هنكمي مل نإو ،َلَعَف

 نأ َرَدَق نإف ىَّلَصَو بارتلاب ًدَعَصَت ةلملا لقثل ءوضؤلا يف ةَكَرَحْلا ِهنَلَع

 ةنكمي مل ن نإ هئكفي ام ىلع اهيفو ي اممالَص اهيفو يف ة :الست لك ىلصي

 عمجي نأ هل ] َاَج ةالص ؛كي ًاضوَتَي ال و وضلا ظفحي نأ زدقي م نو َكِلَذ

 ىلص امئاق يلصي نأ ردق نإف ،َكلَد ىأر نم ولؤق ىع مامتلاب نيتاللا
 ادعاق يلصي نأ زفي مل نإو ،ادعاق ىلص امماَق ىلصي نأ زفقي مل نإو ؤاممئاَق

 ةلبقلا ىلإ لوَحَتَي نأ زدفت دقي مل نو ةللا ليفتش هبنجم ىلع امات ىلص

 ىّلَص هبنج ىَلَع اَمِْئاَن يلص نأ زد م نو فللا هْجَو مف َناَك ثٍئَحَف

 ةلبقلا يلي امم هالجر تتا ةلبقلا ههجوي لبقتسا &‘ةهرهظ ىلع اتِقْلَتسُم

 هلَع ظفح هيلع ظفحي نم ىإ جاتخاو هَدخَو ىلصي نأ زرفي دفي مل نإَف ىلو

 الو يلصي ام الَو ،لوُقَي ام ْمَهْفَي الَو هيَلَع ظْفَحُب نأ ردقي ال ناَك نإو ،ةتالص

 ةالص لكل تاريكَت سع ربك ة ةالصلا ىلَع ردقي ال رلاَح يف راصو ،يققني

 نێَتاَلَصلا عمجي نأ ضغب ضغب ةل َراَجأ ذَقَو اضيأ تاريبكت سفخ;خ رثول

 َناَك ،اهيقول ةالص لك تقو يف َرَبَكْي نأ رَدَق نإ كيذ ثجْأ الو خا

 .عمَجْلا نم ا

 .ثالئلا خسنلا نم لامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )١(
 ۔كُافقف» ج اب :يف )٢(



(٢٦( 
 'رفاشقلا ةالص زكذ :باب

  

 رقشلا دح يف راص ادف .نيتَحَسرَق ىَذَعَتَي ٢) هلزنم نم َجَرَخ رفاتش لكو

 ةالص ىَّلَع هق َعَجَر اذو .عجري ىتح رفسلا ةالص ىلص َنارْمُعْلا هيف ًزَواَجَو

 .لزانملاو لخنلا لاصتا وه نارمعلاو .‘"ودَلَب نارمع يف لخْذَي ىنح رقشلا

 جر{ح اذإ ناك هنأ ةلي هللا لوشر نَع يوز ذقو ،اهيِإ ثقتلُي اق ةعارزلا امأ
 .'‘)رقَّسلا ةالص ىلص ۔ ايزاغ ؤأ اجاَح ۔ ٍةَيرَممْلا نم

٢
 

 ةَحشْنلا ةياهن يف اَهبتَكَف لضألا غيات كرذتشا ،دَعَب يتلا ةينامثلا باوبألاو بابلا اذه )١(

(٢) 

 )٣( اَج

(٤) 

 ةَّحشُنلا يف امأ ۔لضأللا يف انه اهعِضؤت نلو ءثاللا خسنلا ىّلَع اداميغا اه اَهاَتْْنَأَو

 .هلمكأب طقاس بابلا اََهَف (ه)
 .«ودلب» ج ثب :يف

 تويب نم جرخن ىح ةالصلا رقشلا ذيرُي يذلا رصقي ال :كلام لا» :أطوملا يف

 يثيللا ىيحي ةياور - أطوملا «يَد براق وأ ةيرقلا تويب َلؤأ لُخذَي ىنح ممتي الو ةيرقل
 .(١/٨٤١)۔

 .حتلا هَعَم ثذهشَو ل هللا لوشَر عَم ترغ :لاق نيصح نب نارمع نَع دؤاد وبأ جرخأ

 انإف اعبرأ 7 دَلبْلا هأ اي» :لوُقَيَو .نيَتَعَكَر ال يلصي ال ةليل ةرشع نام ةكمب ماق

 ىعفاشلا هجرخأو وفاسُمْلا مم متي ىّتَم باب :ةالصلا باَتِك ١٦٣١( :مقر )٤٧٥/١ ءَرفَس مق

 الب ةالصلا هلم يف زصقُئ يذلا رقشلا بات :ةالصلا باَتِك ،هِراتآلا يناعم حزش» يف امَك

 = يف ريِصفتلا يف َاَج ام باب :رفسلا باوبأ باتك .يذمرتلاو ١٥٧٧(( :مقر )٤١٧/٢ رفؤح



 يويسبلا رصتخم ١٥٨

  

 يف {تاَعك ثالت اهنإف برغملا ةالص الإ ،ناَتَعكَر "رقلا ةالَصَو]
 .ميِقُمْلا أرق ر امب ةالصلا يف أرقت ؤفاسُمْلا .اهيف ناصقن ال .رفسلاو رضحلا

 رفسلا يف ىلص ناق فاَسُم وه و رَضَحْلا ًةاَلَص يلص نأ رفاسم زوجب زوجت ب الو

 يف ناَتَعَكَر هيلَع رقشلا ىف ضرقلا نأل ،لَدبْلا ِهيَلَعَف ،تاعَكَر َر َعبز هأ "امامت

 ةالص يِسَت نَمَو ،ةرخآلا ِءاَشِْلا ةالصو رُجَقْلا ةالصو رضلا رهظلا ةاَلَص

 ١٦٢٤( :مقر )٧٠/٢ ةمَْرُخ نا هجرخأ .حيجض نسَح :لاقو ٥٤٥(0 :مقر )٤٣٠/٢ رقشلا

 َنتَب عمجي ناك سابع ننا نأ ديز نب رباج نع ٥٢٢٨( مقز )0١٦٥/٣ ئقلا جرخأو

 نأ :هيبأ نع ملأ ن دنز نَع كيام مامإلا جرخأو .ئشلا ا ئه :َلوُقَيَو رقلا يف نيَتاَلْصلا
 انإف مكتالص اوُئت تأ ةكَم لمهأ اي :لاق تفرصنا اممَلَق } .نيتعكر ةكمب هب سائلل ىلَص باطخلا نب رَمُع

 ةكم لهأ نع تيام ليش .ائيش مهل لاق هئأ انل لو ضىئمب نيتَعفَر ؤمع ىلض مُئ زق مق
 رهظلا يلَصيأ ةَكَم لمأ ني ناك نإ جاَحْلا ريمأب َفَْكَو ؟عبز أ ناَتَعَكَرأ ة ةفرعب مهئاَلَص تيك

 7 :كلام َلاَقَق ؟مهَِماِ يف ةكَم لغأ ءاَلَص فكو ؟نتَتَعْكَر زأ تاعَكَر عبزأ ة ةفرعب َرْصَعْلاَو

 .ةكم ىإ اوغجزَي ىنح ةالصلا نوزصفُ نيَتَعْكَر نيتعَْر امهب اوماقأ ام ىئم ةفرعب ةكم لهأ
 دحأ َناَك 77 مايأو ة ةفرعب ةالصلا رصق ةكم لمأ نم ناك ادإ اضيأ جاَحْلا يأ :لاق

 نإف اهب امميِقُم ةقرع انكاس دحأ ناك نإو 6ىئمب ةالضلا ممتي كيد نإف اهب اميِقُم ىنمب انكاس
 ٩٠٤((. :مقر ١/٦٠٤)۔ ثيللا ىتخ ناور ۔ أطوملا ؛رظن) .اضيأ اهب ةالصلا يي كيذ

 .ثانتلا ختشتلا نم م يجلا «برْغمْلا الإ نَتَعَكَر رفشلا ةالص ىلص ..... . .لألا يف )١)

 .ج "ب :نم ةطقاس )٢(
 رفسلاو رضحلا يف نيَتَعَقَر ةالصلا تضرْ» :تلاق اهنأ او ةمئاع نع غيبزلا مامإلا ةاور اميل )٣(

 رَضَحْلا يف ةالصلا ضرق يف بات .عيبؤلا ذئشش «رضحْلا ةالص يف ديزو رفشلا الص ثوِقأَق
 ًديَمح َلأَس :لاق جنرج ر نبا نَع قازؤلاردبع نع قازلا دبع ىرو ١٨٦( :مقر ر )٨١/١ رقشلا

 سابع نبا لاقف ؟اهفيأ مأ رقشلا يف ةالصلا ز ريفأقأ رفاسأ يئإ :لاقف 7 نبا يرمضلا
 ةللا الإ فاَحَي ال انمآ ة هللا لوشر جرخ ؤةهي ىبنلا ةشق ،اهشامت نكلو ،اهزِصفن زيل

 عن ىلع تكو ىمف هاشل وبأ جح مث ءعجَر ىئح نيتتفا ىلصق
 هترامإ ىلت نامتع كلد َلَعَف مُث كعَجَر ىنح نتف ىلص ةللا الإ فاخي ال انمآ زمغ جرخ

 ىئمي اعبرأ ىقؤأ هنأ ينَعَلبَق :جنرجج نا لاق .ةيمأ ونب اهب ذَحَأ مث اعبرأ اهالص مث اهرطش

 = اهيلأ ثنلز ام نينمؤملا رييأ اي» :ىنمب رفيَخْلا دجشتق يف 7 ايبارأ نأ لجأ نم طقف



 )٢٦( راشملا ةالص ركذ :باب ١٥٩١

  

 نإو ،نيَتَعفَر رسلا ةالص اهالص هرَقَس يف امهَرَكَذَق هدلب يف َوُهَو اهْنَع مات ؤ

 ءاماَمَت ةمزل امك اَهَلَدنَأ هرقَس يف اهلدب نأ ةارأق هدلب يف ةالص هيلع دت

 رفسلا ةالص اهالص هدلب يف اَهَلدْبُي نأ دارأ ورفَس يف ةالص هيَلَع ثَدَسَق نإو

 هدلب يف َراَص ذقَو كلد َرَكَذَق هرَقَس يف اَهَيِسَت وأ ةالص نَع مات نإو يدلب يف

 مات نم» :َلاق هنأ ةلي هللا لوشر نع دراولا ربخلل ،ميقمملا ةالص امامت اهَلدأ

 َكيَد تاك اق ءاهقفو يلد نق اَهَرَكَد ادإ اهلصف ،اهييت ؤ ةالص نَع

 َناَك ارفاسش تاَعَكَر عب زا ذ 6)نيَتَعكَر هنمز امَك اهتقو ىف اهالص 7

 : كات .جوخ ذأ ىتإزأ وذ و ىإ هيف ثيال ردب يف رفامش ُلكَ .اغيم

 لك رك .ناَكمْلا اذه يف عمجي نأ ثأ الَو ،اهيفَ يف ةالص لك يل
 .رفاَسُمْلا ةاَلَص اَهِتْفَو يف ةالص

 م

 أ

 نا

 }»نوزخآ اهامَسَو ،ارصق مؤَق اَهامَسَق رفاَسُمْلا ةالص يف شائلا عزانت ذَقَو
 اق .ةيآلا ليوأ يف ممُهَنْنَب غزانَتلاَو ناَتَعَكَر اهنأ ىلع اعيِمَج اوُقَقئاَو 5امامَت

 رصَمَت نأ اج ركَتَلَع سيلف ضرلا يف ٍمَرَص اولو » :ىلَاَعَتَو كرابت ةلل

 يف براض لك :اولاَقَق ءزَقلاَو ؤيّسلا وه تبزضلاو ١٠١[ :ءاسنلا] "4 وزَكَصلآ

 ةيآلا ْناَيَبَو ءارضَق رفسلا ةاَلَص ىلص رفسلا مشا بجي ثيح قفاسش ضزألا
 م

 نآ ثَقِخ ن ةزكَصلا نم أورَصَمَت نآ حاتج زيكَيَلَع سنَلَك» : ةلوق ارما ىَلَع نذي

2
 

3 
 َبم أو

 ةالصلا نأ سائلا ناهج نظي نأ نامثع يِضَحَف ،نيتَعْر اهتيَلَص لؤألا ماع تيأر ذنم نتَعَكَر -
 ٤٢٧٧(. مقر )٥٥١٨/٦ ىقاززلا ذع هجرخأ .«ىئمب امهافؤأ ناك امنو ؤناَتَعْكَ

 .هجيرخت َقبَس )١(
 .ثالئلا خسلا نم خيجضتلا «ناتَعَكَر» :لضألا يف )٢(
 ١ .هغئ» ج ب .يف (

 ًنر أورعك يذلأ مكتيفب نآ نقح نإ ةوكصلآ نم اوزشفت نآ اتح زكتتع رتتلت ِضزألا ىف مئنرَع اديو » :اهطنو )٤(
 4 اي اًرُذَع ركَل أرئاك رفكلا



 يويسبلا رصتخم ١٦٠

  

 بزحلا ةالص وُهَو ،يفؤّحْلا عم زضقلا نوكي امنإ اهف .4 أورَمك لا مكنيف

 هل َتمَفأَك مهيف تنك ادإ و» :ىلاعت هعيؤقل ‘كيلَد ىَلَع نذي ةيآلا وجخآو

 نأو بزحلا يف رصقلا نأ ىلَع لدي .ةيآلا مامت ىلإ ١٠٢" :ءاسنلا] 4 ًةوَتحَحلآ
ُ 

 اهَنِيبَف المجُم اهضرف َلزَن ةالصلا نأو ؤرضَق ريع ناَتَعَكَر يه رقلا ةالص
 رقفلا ةالَصَو ،رَضَحْلا ةالص ني رفسلا ةالض'"إ[ةَمأ] تفَرَعَو .ةلي هللا وش

 هَنيَب اه الؤَلَو فوخلا ةالصو ةعمجلا ةالصو ،َنَتشلاو "دايعألا ةالض م

 ضرق لوأ نأ م موق رَكْذَو .ليس كيذ ةقرغم ىلإ سانلل ناك امم ةي هللا لوس

 رهظلا ةالص ييف ديز ةنيدملا ىإ ةلي هللا لوشر رَجاَه اممَلَق ناَتَعَكَر :دشلا

 ييِقمْلل تاَعَكَر عبزأ ةدحاو لك ثزاَصَق !ناَتَعَكَر ةرخآلا ءايلاو رصعلاو
 الف لق ؛برْنمْلا رْجَقْلا ةالص الإ | رفاسملل اهلاحب تكرت رُت ىَوألا ةالصلا نأَكَو

 ةالص نأ ةيآلاب م تخت يذلا .رفسلا يف الَو رَضَحْلا يف ةدايز الَو امهيف صقت

 َرَمُع لأس الجر نأ ةينآلا نم َمُدَقَت ام عم متخيو رصق رفاتشلا

 هللاو او نأل يف ةالصلا زضقا زاَج مل .نينمؤملا ريمأ اي :َلاَقَق "هذ باطخلا

 ثرب زمغ لاقف 14 أوَمك نلأ مكنيف زأ ثح نإ» :لوقي ىَلاَعَتَو كرابت

 َكلَذ نَع ةلي هللا لوس ر ثلأسق ؛ةئم تبجع امم تبجع ذف :'ث) نظ باطخلا

 اوُدحأَيلَو كعم مهتي ةصيآط متلق ةتملا ت َتنَمأَت مهيف تنك اَدِإَو» :ةلماك اهصنو اسنلا )١( ...و س صس س .مو ۔ه۔ ى 2 س س ه

 َكَعَم اولصيل ص َل ىرأ كب ِتأَلَر مُكيآَرَر نم اوئوكسيلَك اودجس اد مهَتَحيتآ

 ركَتََع و ونيم ي يتاو نيم ع تروثمنت ول اورتك بزلا ةو متحت مُهَرَذح اودعأو

 "كتحت اوعس وُعَصَت نآ حيصرمت مكنكؤآ رطمت نت ىآ مكي داك نإ ح حاتجاو ةدحو هَلَسَم
 .4 اًيهُم اماَدَع إأَدَع نيرغكنل دَعآ هللآ تإ ةكرح أوُدُح أوُدُعَو

 .ج ؤب :ني ةدايز )٢(

 .«ةبزَحْلاه ج "ب :يف )٣(
 .ثالئلا خشلا نم خيجضلاو 2نيَتَعََر» :لضألا يف )٤(

 .ج ٧ب نم ةطقاس كةَيِضْرتلا» )٥(



 )٢٦( راشملا ةالص ركذ :باب ١٦١
» 

  

 هذه يفق 6©_‘هةَتَقَدَص اولبفاَق نينمؤملا ىلَع اهب نلا قدصت ةقَدَص» :لاق و ص
 يف ىلص نَمَق 9ناَتَعْكَر "رقشلا ةالص نأ ىلَع مهقاقئا ىلع نذي ام رابخألا

 لؤقل داس هنيب اميفو "ندبلا هيَلَعَو ةئسلاو باتكلا تلاح ذَقَق ،اعبزأ هرفس
 .اعبزَأ رفاسُمليل زاجأ نت

 )١( ةالصلا زصقُي ناك نم باب ؤةبيَش يبأ نبا هجرخأ )٢٠٣/٢، مقر ٨٩( دمحأو )٥/١ 3٦

 مقر )٤٧٨/١، اهرصقو نيرِفاَسُمْلا ةالص بات :نيرفاسملا ةالص باتك .مِلْشُمَو ١٧٤([ مقز

 باتك :يذمزنلاو ٩.[( مقر ۔٢/٣) رفاسُمْلا ةالص باب :ةالصلا باتك دؤاد وبأو ٦٨٦(.
٠ 

 ريصقت باتك ئئاسنلاو .حيجص نسح ثيدح :لاقو ٥٠٢٥(. :مقر )٣٠٩/٤ ريفلا

 ريصقت باب :ةالصلا ةماقإ باتك ةجام نباو ١٤٣٣(( مقر )١١٦/٣.، رقشلا يف ةالصلا

 لأس الجَر نأ :دحاو ظفلب يامو غيبؤلا ىورو ١٠٦٥(، مقر )٣٣٩/١ رقشلا يف ةالصلا

 يف رَضَحْلا ةالصو فؤَحْلا ةالص دجت انإ نمزلا دبع ابأ اي :هل َلاَقَق رمغ ننب ةفلا َدبَع

 ۔ يجأ نا اي :كيام دنعو ۔ اذه اي» :رمع نب هللا ذبَع هل لاق ! رفسلا ةالص دجن الَو ؤنآرُقلا

 عيبؤلا ذتشش :رَظْن) .هلعفي هانيأر امك لعفت امنو اقش مَّلْعَن الو ادمَحُم انيلإ تعب ذق ةللا نإ

 َ ٢٣٤((. :مقر )١٤٥/١ ۔ ثيللا ىتحت ةياور ۔ أطوملا ١٧( :مقر ١/٢٨)۔

 .«رفاسمملا» ج ب :يف )٢(
 نَعَف َرَمَع نناو َرَمغَو سابع ناو ءدوعشَم نبا ةلظ ةباحصلا نم ددع بهذم ه اذه )٢( ّ

 مقر )٥٦١/٦. قاززلا دبع ةَجَرْخَأ الصلا داعأ امعبزَأ رسلا يف ىلَص نت» :لاق دوعسم ننا
 منَعُ وأ هجرخأ ،هرقك ذقَف ةئشسلا ةرت نم ناتَعقَر رفسلا ةالض» :لاق رمغ ننا نعو ٤٤٦(

 هجرخأ .هرضحلا يف رصفمملاَك رقشلا يف ةالصلا ممتممْلا» :لاق ةريَرُه يبأ نعو )١٨٦/٧(6

 ٦٦٠٥(. مقر )١٩٦/٤ ئيّلنلاو ديعس نن رمغ ١١٥٣ ةمجرت )١٦٢/٣، ئقلا

 رقشلا ةاَلَض» :لاق رمع نَعَو ٧٢٥٦(، مقر )٥٤٤٣/١ ةيهاتتممْلا للملا يف يزؤججْلا نباو

 ناي ىلع رضق ريغ نم ماَمَت ناتعكر رطفلا لصو ناتَعَكَر ىحضلا ةالصو زاَتَعفَ
 )0٣٧/١ دمحأو ١٣٦(( مقر \٠٢ص) ئييلاتطلا ةَجَرْخَأ ،«ىرتفا نم باخ ذقَو ةي دمحم

 ىلغي وبأو ١٠٦٤(0 مقر )٣٣٨/١ ةَجاَم نباو ١٤٢٠(( مقر ۔٣/١١١) ئيئاَسئلاو ٢٥٧( مقز

 ٢٧٨٣( مقر )٢٢/٧ نابح نباو ١٤٢٥(0 مقر )٣٤٠/٦ ةَمْنَرُخ ناو ٢٤١(. مقر )٢٠٧/١

 .حيجض داتسإ :لاقو ٢٦٩( مقر )٣٨٧/١ ءايضلاو )١٨٧/٧(( ةيلجلا يف ميع وبأو



    

    

  

 باوتلا مظعا مالشإلا , نتش ِءاَيخِإ يفو "انلا اَهَتاَمأ ئس ىمه غمَجْلاَو

 ىوت ادإ 33 اورخآ ؤ تقولا لؤأ ي نيَتاَلَّصلا م عمجي نأ رثاشلا رفاتششللو

 هترضح اذإ َناَك هنأ ةلك هللا لوشَر نَع يوز امِل .ىلوألا روضح دنع عمج ا

 رشآ أ تفلا لبق َلَحَتزا زا َلَحَر اَدلَو يلصي ىئَح لحي مل لزان وُهَو ةالصلا

 عمجيو رَقْسلا يف رفي ناك هنأ يوز ذقَو هامهتيت عمجمو ةرخآلا ىنإ ىنوألا

 برغملا نيت رقشلا يف نيتالْصلا نيب غمُجَي ة هللا لوشز َناَك» :لاق ,سابع نبا نع )١(

 مقر )٣٢٤٠/١، ةَجاَم نباو ١٨٧٤([ مقر )٢١٧/١. دمخأ :هجرخأ رضلا رهظلا ءاملاو

 ١١٣٢٦(. مقر )١٤٩/١١، يناربطلاو ٤٤٠٤(، مقر )٥٤٨/٢. قازؤلا عو ٩.

 .«ورجخآ يف ؤأ» د :يفو "«هرخآو» ج ؤب :يف )٢(
 ت نل َناَك» :َلاَق هه ركيام نب ست نع : :ةالصلا ريصفت بانأ باتك يف يراخبلا ىور )٣(

 تعار ادو ،امهَنِيَب غمجَي مث .رضل تقؤ ىإ رهظلا رخأ شفشلا م غيرت نأ لبق لحتزا اذإ

 نأ لبق لحتزا ادإ رضلا فإ رهظلا رخؤي باب ٌيِراَخْلا حيجض .بي مث مث رهظلا ىلص
 زاوج باب :َنيرِفاَسُمْلا ةالص باتك يف ملسم هجرخأو ٠٠.( :مقر )٣٧٤/١ شفشلا يرت

 مئزيخأ د الآ :لاق ة رسابت زا ن نعو . ٦٦٥٩. :مقو ١٥ ١ ./ )رتشلا يف زنيتالضلا نت هجلا

 . نت عمج لز 7 تاك ام اذإ ىئح اس هلزن يف ل غرت مل دق ت .تقزر نأ 7 .

 = نجت مل ادو .ءاملا نيَبَو اهنيب عمجي هلزنم يف وهو برغملا تناخ اذإو ارضغلاو رهظلا



 رقشلا يف عمَجلا ةالص رك يف :باب )٢٧(

 هنأو . راس اذإ

١٦٢ 

  

 ح
 ةالصلا عَمَج ذَق هنأو . برغملاو ءاشعلا نيَتاَلصلا عَمَج ذَق

 ةَراَجِإ ىلع ةمألا قاَقئاَو ")تاقرَع يف َعَمَجَو ،‘ُ)ىئم يفو 5'كلوُت ةوزغ يف

(١( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

(٥( 

 يف «يقازؤلا ذع ةجرغخأ» امهنيب . َلَرَت ةاشملا تتاح اذإ ىئَح ،يَر هلزنم يف هل

 ءاَمَلُعْلا فاليخا الَصقُم ردشز ننا لوقي دهتجملا ةيادب يفو ٤٤٠٥(. مقر )٥٤٨/٢. هنَصُم

 ةيناثلا عم ىلَصئَو ىتوألا : :للا روث نأ رايتخالا ىأر نم مهنمق» :عمجلا ةروض يف
 نم مهنمو ؛ركيام نع نيتياوزلا ىدخإ يهو .زاج ىلوألا تف , يف اعم انعمج إ

 بهذم ؤمهَو !رشلا سكف ؤ ىقرألا تقو ىإ ةرخآلا مذ نأ ينغأ :نيرمألا نيب ىؤَس
 َناَك اَمْنِإَو ،نَع ريياقلا , نبا ةياور ىلوألاو ،,كيام نع ةنيدملا لمأ ةاور يهو ،ئِعِفاشلا

 دهتجممْلا ةيادب ست ثيدح نم ثباثلا ةنأل .عمَجْلا نم عؤئلا اده ,كلام دنع زايتخالا

 )١٤٦/١(. ۔ دتمملا ةياهنو

 ال ةليل ةرشع ننامَت ةكمب ةق ىبنلا ةماقإ ثيدح هيَلَع ن لد رقشلا يف ةماقإلا ءانثأ دارفإلا

 ىَوَر ذقق ريشلا يف جج ادإ ةي نييئلا غمفج امأ ،ةجيرْخَت قبس امَك نيتعكر الإ يلصي

 هب دج ادإ ءاملاو بورغمْلا نيب غَمْجَت ةلت ئبئلا َناَك» :لاق هيبأ ْنَع رملا نع يِراَخْبْلا

 رهظلا ةالص َنِتَب نيب غمجي ةقب هللا لوسر َناَك» :لاق امث سابع نبا نع تيلذَك ىوَرَو يشلا

 َنِتَب رقشلا يف عمجلا باب :ةالصلا ريصقت باوبأ باَتِك ،يراَخبْلا حيجض .رضنلا
 ١٠٥٥(. :مقر )٣٧٣/١ ءاملاو برغملا

 .ىرخألا ثاننلا خشلا يف يف ةدوجوم تت ءاملاو برغملا نيتالْصلا عمَج ذَق ةَئأ»

 ةَوْزَع يف امهَرَفاَس ةَرْفَس يف ةالصلا نب عمج ةل هللا لوشز نأ :سابع نبا نَع ملسُم ىز
 هَلَمَح ام :سابع ننال تقف :ديمس لاق .ءالا برغملاو رضقْلاَ رهظلا ني عَمَجَف كوبت

 عمَجْلا تاب :نيرفاَسُمْلا ةالص باَتِك ملم يجت .تم هتمأ مب جرخ ; ال نأ دارأ :لاق ؟يد ٣

 نيب عمجلا يف ملشش دنع ثيداحألاو ١٦٦٤(. :مقر )١٥١١/٢ رضحلا يف نيئالضلا نت

 . هنظ لبج ن ذاعم قزط نم اًضِنَأ ث ثَدَرَو كوبت ةوزغ 7 نێتالصلا

 .ىئم يف عمَج هلقي يبنلا نأ ىلَع نذي ام ذجأ مل
 رهظلا َنِتَب عم عمج ةئأ الإ ءاهيقول الإ طق ةالص ىلص هلت يبنلا تيأر ام» :لاق روغش نا نع

 ةجرخ .ه .اهيف لبق ذيمؤي رجفلا ىلَضَو .عفَجب ءاملاو برغملاو ؤةقرَعب رضقلاو
 رسلا يف نيَتالّصلا نيب عمَجْلاَو رضحلا ةالص يسيت نم بات :ةالصلا باتك ،يقاززلا دبع

 ٤٤٢٠(. مقر )٥٥١/٢.



 يويسبلا رصتخم ١٦٤

  

 ضخَد اذه مهعامجإ يفو .ىئمَو مفججَو ِةَمِلَدْرُمْلاو تاقري , هج حلا

 هب نَمِلَو ءةضاَحَتشُمْلاَو رفاسُمْلل غلا اوزاَجَأ ذَق ذَق و .عُمَج أا لطأ نم ةيمحل

 يفو ةَقَمْلا لاَحِ ليقتلا ضيرملاو نوُطْبَمْلاَو اهُمَد ه اق ال ٌةَيِذْؤُم ةحارج

 ءاَهَقْملا زاجأ ذق هلك "اذهف ثثفونا ىمع اذإ باحشلا يف ريطقْلا ملا

 دحاج ريغ وهو اهتاَقؤَأ يف م٨![ةالَصلا] يلصفلا ىلص ؤَلَ .هيف عمجلا

 اذف هل ١ ِئاَج (٨َناَك كل لعف ى نم طخي الو ٠ عضِضاَمْلا ه هذه يف عنجل

4 > 

 رقشلا ةالص ضَرَقْلا نأل ؛ ؛ ضزرَقَو ة ةَنشب ذخأ ز دقف ةضصخؤلاب َذَخَأَو َم عَممَج

 .رسلا ىف مْمَج أا ةنسلاو

 ننا لاق .عمَج اهشفت يه ةفلَدزممْلا نأل خاشللا رم اطخ هلعلو .ختللا عبمج يف ادَكَه )١(

 تقو يفف رضلا رهظلا نيت عفمَجْلا نأ ىلَع اومعَمَْأ» : :عامجإلا اذه ةياكح رشأ يف دشؤ

 .اضيأ ةش ءالا تقو يف اًضْيأ ةملَدزملاب ءايلاو بورغقْلا َنتَبَو ئش ةفرعب رهظلا

 يف ْمهَنِتَب فالتخا ىَلَع زوهمُجْلا هزاجأف .نئاكملا نيذه رْيَغ يف عمَجْلا يف ف اوُمَلَتخاَو

 يادي «قالطإي ةباحضأو ةينح وبأ ةعنمو زوجي ال يتلا نم اهيف زوجت يتلا , عضاوملا

 َوُه اَمنِإَو .عامجإلا اذه يف ةلخاد ىنم تسيلو ،(١/٤٤١/٥٤١)۔ دِصتفُمْلا ةياَهنَو دهتجُمْلا

 يف عمجلا بابحتسا مدَع نيرخأتملا دن يأزلا وَقَتشا دق ميدقلا يف نامغ لهأ بهذم

 .ة هللا لوسرب ءادتقا ىنم

 نم تبثملا 5«اذه ك يفَو» :د يفو هلك اَه يفو» :ج ؤب يفو كلُك اَذَه» : :لضألا يف )٢(

 .ايوغل لضفألا ةئأل (ه)
 ةفلاسلا راذغألا باحضأ نم رفاسملا ريَعِل اهمامنِإَو رفاسملل تايعابؤلا رطق اذَه لمشي )٣(

 مامإلا لوقي دحاو تفو يف تايعاتؤلا ني :ن عمجلا هل زاج عمَجْلا هل يب زذغ هل نَم لكو

 ؤتَغَو نوْطبَمْلاَو ،ةشمَد غلطقن مل يذلا حيرَجلاَو سسلشلا بحاص ا يفؤ» :ئملاشلا

 نمخؤلادبع نب ةمَلَس وأو رمع َناَكَو .رَطَمْلا لجأل اريِثَك م غقخت ةت ةباحضلا تتاَكَو .تي

 .اشلا برغملا نيب عم عمجي نأ ريطم مؤي َناَك ا ةنسلا ني : :َنوُلوُقَيَو ؤةنوُلَعْفَ َرَمع رباو

 )٥٠٠/٥(. ۔ جراَعَمْلا .«ْمَلأ ةللاو رضلا رهظلا نيبو

 .ثالثلا خسنلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٤(

 .«َكِلَد َناَك» :ثالثلا حتلا ةيقب يف )٥(



 )٢٧( رقشلا يِف عفَجنا ةالَص ركذ يِف :باب ١٦٥

  

 هدلب نارمع َرَواَج نإَق ‘»نيَحَسرَقْلا دَح نم جرح اذإ عمجي نأ رفاسُمْللَو

 . عَممَج لو هدلب ارمع - نأ ىلإ مح أا ُهَل زياج كِلَذَك .عمجي نأ هلف

41 
 خ هنا :هزاَتخأَو هب ُمآ يذلاو آ ذءنىش يس ش ة ال ىتوألا تقو ي ُهَدَلَب لَخَد

 هج غممْجَي مل ىتوألا تقو يف لوُخذلاب عَمْطَي َناَك اذإ ُهَدَلَب ذديرُي فاسش َء ءاج
4 

 7 ىلوألا ىلص ىتوألا تؤق فاخي َناَك نو دلبلا يف يلَصُي ىنح

 ."}سسأب الف عمَج نإو ،هدَلَب يف اهيَلَصُي ىنح ةرخآلا ةالص

 ةارأق 6[نصُي متنو ةالصلا ترَضَح ذقو هدلب نم َجَرَخ ادإ ؤفاتشملاو]

 رفسلا ذَح يف مهرَعِلَو ،ارثم وليك َرَشَع يتاب ردقت ةقاش يهو ةيضابإلا بهذم ؤمه اذه )١(

 :بههاذَم ةَسمَخ

 "سنأ نب كيام نوف وُهَو ةالصلا رصقي نأ هلق دز ةعَبزأ ةريسيت رفاتملا نآ :اَمُدَحَأ

 .قاحسإو لبنح ناو يفاشلا

 ركذي ملو ؛نئَموَي هرَقَس يف ةالصلا زيمي هنأ وهو يرهزلاو يرضبْلا نسحلا لوق :اهيناَنو
 .لايمألا

 .مات مت ةريىيَم يف ة ةالصلا َرِصَقَي نأ :اَهْتلاَئَو

 َلاَقَو .نيسحلا ناو ةقينَح وبأو يرؤقلا نؤق ومُهَو .َرَصَق انات رفاس نمم نأ :اَهعِباَرَو

 .مادقألا , يشق ليإلا ريس اَهَتِلايَلَو مانأ ةَئاَلق :ةفينح وبأ

 َرَشَع ةسمحع كلذف خسارف ةسمخ نبو هنيب ام زفت هنأ وُهَو ئعازؤألا نلؤَق :اهشماخَو

 ةساَع نَعَو ةنَع رذنملا نا اكح إمئات مؤي ةريم ؤصقي هنأ وهو :زَخآ لوق هنع وزو .اليم
 ذخأت هبو :لاقو ،ءاَمَلُعْلا

 ريدفت ريغ نم دعب ؤأ رصق رفوُحَم رقس لك يف زىصقي هنأ وهو .رهاظلا لهأ نق :اَهشداسَ
 )٢٤٤/٦( ىلَحُمْلا )١٦١٧/١( دهتجملا ةيادب )٤٦١/٥(( ۔ حجلراقمْلا :رَظني) .ةفاسمل

 )٤ /١٩((. ليلعلا ءافِشَو ليئلا رش

 .هش همزلي ملو ىلص ذق َناك» :ةدايز ثالَلا خسنلا ةيقب يف )٢(

 .سأب الف اهالص نإو » :ةدايز ج ؤ‘ب يف )٣(

 .يدلب يف ةالصلا ترضح اذإ عمجت :ي رفاسمملاو» :ةغيصلا هذهب لضألا يف ٠ ثقَرَو ةرابعلا هذه )٤(

 .ثاذئلا خسنلا ةيقب نم ٍ م حيجضئلا ».. لصي مل ج رخ ن



 يويسبلا رصتخم ١٦٦

  

 ُبأَق ؛هجوزخ لبق رضح ذق ثقولا َناَكَو كولب نارمع نم ََرَع ذَقَو ةالصلا
 نأ هل ثحأ الو يقفلا ةالص دلبلا يف ةمزل امك ةالصلا تلت ىلصي نأ
 ىتح لبلا يف ةئمزَل ذقَو اهَرْحَوُي نأ هل ثحأ الو ناكملا اذه يف عمجي

 يلصي نأو و عمجي نأ هَل زاجأ ذَق نَم ِ ءاقلا َنمَو .عَمْجَيَو ََو تقولا توفي

 ىلوألا يلصي :موق َلاَقَو إَِلبلا يف ىلوألا ترضح ؤَلَو رفاسملا ةالص

 نكلو ،نامكَمْلا اه يف عمجي 1 يرايتخاو ،ارصَق ةيناتلا اهير غمجب ُهَمْجَيَو اًماَمَت

 ىلإ ةرخآلا وُخَويَو ميِقممْلا ةالص ,دلبلا يف ةنَمزَل امَك اهِتَفَو يف 7 يلصي

 يفف ة ةالصلا ة هُرُضحَتَو هرفش نم ُمَدَقَي يذلا .رفاسملا ًةاَلَص اهيلَصَْو اهتقو

 اهالص ةالصلا تقو يف دلبلا لَخَد نإَق ؛َدَلبْلا لَعَد ىئَح َلَصُي مَلَو رقشلا

 ؛ثقولا تاق ذقو دلبلا لَحَد ىنح رقلا يف لَصُي مل نإو "ميقملا ةالص

 .تقولا تاق ىتح ةالصلا رت امه نأل ءةرافَكْلا نم هيَلَع مآ اق

 ذَقَف ةالصلا تقو يف ءاملا َدَجَو مث ءاَمْلا مدع ذدئِع ديعّصلاب ىلص نَمَو

 يف ءاملا ناك ؤأ ءامنلا بط مل نوكي نأ الإ ؛هيلَع ةداعإ الَو ةئالص ثزاَج
 م .

- 

 و

 ٌزئاَجَو .ةالصلاو ءوضؤْا هنَلَعَق ؛ءاملاب مِلَع مُت ديجّصلاب ىلص هنم ابيرق ؤأ هلحر

 ىتح هِنَلَع كلذ لواطت َلَو ،ءاملا دجي مل ام بيطلا ديجّصلاب ىلصي 5 رفاسملل

 .ىلصف كيَد رضخ نأ الإ ةعامج الَو ةعمجم رفاسملا ىلَع سيلو ،ءاملا دجي

 ْخُهَتْيَب فالخ الَو قاقئاب ةعامَجْلا يف متنا ةالصب ىلصي نأ رفاسُمْلِلَو
 ؛كلَد زجي مت ؤ"زتكألاو رفاسملا فلع ميقملا ةالص يف مهتنب فالتخالاو

 ةراَبِعْلا يف حلطصملا اذه ييف لضألا عق قفتت اهئِكَلَو ««رقشلا» : :ظفل ىّلَع حتلا ةي ةيقب قفتت )١(

 .«رفاسُملا ةالص اهيلَصُئَو اَهِتْقَو ىلإ ةرخآلا وخ رخؤيو » : :هلؤق يف ةلالا

 .هدلبلا لَخَد نإق» :ريغ نم (د) يفو ةالصلا ٹفو رَضَح ذقؤ» :ج يف )٢(

 .«هنم رئكألاو» :د يفو 6«مهنم زيثكلاو» :ج يفو "مهنم زيثكلاف» :ب يف )٣٢(



 رمشلا ي عمجلا ةالَص ركذ يِف :بات )٢٧( ١٦٧

  

 ةالص . نم صقنأ هئاَلَصَو . عطت ةنم ةَعاَمَجْل او ٠ ِهْئَلَع ة ةعامج ل رفاسملا نل

 ةاَلَص يأزلا اه بحاص زجي م اذَه نمق ميدقتلاب ىَلؤأ ')ميِقُمْلاَو ،ميقُملا

 ء ءاَمْلا دجي مَّلَو ديعّضصلاب ىلڵلض اذإ ؤفاسشملاق و .0"رفاسملا تفلخ : ا

 تقو يف ءاملا دَجَو مُت ةَساَجَن هب َناَك وأ ،ضيێَحْلاَو و ةَباَتَجْلا نم "[لشللا

 بلطي ْمَلَو ه هنم ابيرق ءاملا نوكي نأ الإ ؛هيالَض يف هنلَع ةداعإ الف ةالصلا

 هْمَرْلَي هجول هلع ثدسَق ةالص ديعّصلاب ىلص م كَو .كلذ يف اَنلُف ذَقَ

 ِءاَمْلا ةرْضَحب اَهَداَسَف َرَكذ مث ة اًضئاَح .ز اًضيرَم ؤأ اميِقُم ؤأ ارفاسم َناَك ،اهلذَب

 6ُ[رفاسُم] ا ميقم لكو .ىلصو ممت ءاملا دجي مل نو ءوضؤلا كيد لدبأ

 نم اهب هر ةالص ءوشؤلاب ىلصو لاوحألا نم ولاخ يف ءاملل جا ز
 ةارأو يلد رَكَد مث ۔۔'‘[اضاَح ؤأ اضيرم ؤ اميقم ؤأ ارفاسش ناك] _ ؛ِاَسَك

ّ ُ 

 .يلصيو دّعَصَتَيَو مميتلا ُهأَرْجَأ ؛ءاملا دجي ال وهو لدبل

 ثحُحض ةَمشن يفق .«ممتَألاه :ج يفو .«مثاللاد :ب يفو ،«مزالثا» :لضألا يف )١( ٥8 ۔ . ٣ ّ
 ه ةّحشتلا يف يه كيَذَكَو ،نتمْلِل اهانزَتخا يتلا يهو .«ميِقُمْلاَو» :ج َحشتلا

 هَِلَع يلا ناَل فئصممْلا بحاص يدنكلا رك وبأ َلاَق امَك بهذملا يف اغامجإ اذه سيل )٦٢(

 اده ىلَعَو .هملعو هعيضقيل قل مامإلا ميدقت ناك اذإ كلذ يجيف يويسبلا امأ زاوجلا لمعلا

 امامإ توكت نأ الإ كلذ اوهرَك ثێَح ءاًضِنَأ ةيكلاملا هئَلَعَو .ةيِضابإلا نم نامثع وبأ لوقلا

 ةالص ةيلضفأ عم كيد ممهَدْنِع زوجيف بهاذملا ةيقب امأ ًةّكَم لهأب ةلي يبنلا ةالصل الضاف
 ذئنيح اَمهَضَرَف 7 ؛تێاوقلا يف رفاسمملاب ميقملا ةالص ةَيِفَنَحْلا - قو ؤرفاسُمْلاب ميقُمْلا

 نؤألا زجلا - يويسبلا نَسَحْلا يبا غما;ج )٤٤٧/١(. ييخرسلِل طوسشمْلا :رَظْنُي) 7

 يمالسإلا هفلا )٦٢/٢(( ث ۔ ليلخ رصتخم حز )٨٤/٤(. ىرذلا بَكؤَكْلا ]٣٣٩/١[

 )٤٩٠/٦((. هتلدأ

 .خستلا ةيقب نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(
 .خملا ةيقب نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٤(
 .ثاذئلا ختشلا ةي ةيقب نم لامكلاو .لضألا ن نم ًطقات نيتقوُقْغَمْلا نب ام )٥(



 يويسبلا رصتخم ١٦٨

  

 4 , ۔< إ ۔,۔ ۔< 7 . ۔ ه ح ِ . ٠ ة ,

 دق وه اذإف هَدلَب لَخَدق رفس ىف نيَتَعَكَر رفسلا ةالص رفاسملا ىلص اذإو

 2 ۔ڵء ٠ ۔١,7َ ۔ ه < ١,۔ے 9 ,-< ٠ َ . ۔ذ۔ .؟ ۔۔ < آ /
 تقو ىف كلذ ركذ ناك نإف لدبلا ةَمزلو ةساَجَنب ؤ ةدساف ةالص ىلص

 تاف دق ناك نإو )مامتلاب دلبلا يف هيلع ذشسف يذلا ضرفلا ىلص ةالصلا .إ ٠2 ةنح ث د آ۔أ١ا . ,.؟ 2 ذ 2٦١ ٤. آ د
 ۔ ۔ ّ ِ ۔  ۔ ] ه۔ 7 7 ّ ِ ّ 2. ۔,۔ ۔ . ٠

 اهلدبآ ؛رفّسلا ةالص ىلص ناك ذقو ةالصلا داسف رَكذَو هدلب ىلإ لَخَدَو ثقؤلا

 تقولا يف َرَكَذ اذإ ميِقُمْلا كيلَذَكَو ،هدَلَب يف ناك نإو رفسلا ةالص تقولا دعب
 &‘"[هئلع ثدَسَف يتلا ةالصلا كلت لدبي تقولا تؤق دعبو ةضرف لدني] 1 ّ 2٠ < . ٥ ",؟ - < ٠ 7

 َلَدَبأ مايقلا ىلَع ؤدقي وهَو كيد َرَكَذَف ءةدِساَق ةالص ادعاق ىلص نَم كلذكو
 . ؟ 7 ۔ ٠۔ .7 7 ّ < ۔ًِ ه 4 ٠ ٥ ّ ه إ ۔ 42 َ

 نم ماَيِقلا ىلع دقي ال وُهَو هتالص َداَسف رَكذ م اَمِئاَق ىلص ْنَمَو ،اَماَيَق كلذ

 اسفن هللا كفلكي الَو ةنكمأ امَك ادعاق كلد لدبأ ةنيفسلا يف ؤأ ةلع ؤأ ضََم
 ِ َ ع ۔ 2
 ."دادسلاو قيفوتلا ةلاشتو اهَعْسؤ الإ

 يفو 6{مامئلاب دلبلا يف ىلص ،ةئالضص ثدتق ذو هيلع يذلا ضرقلا ىلض» ج ؤب يف )١(

 .«مامشلاب ثتَدَسَق ذقؤ» :ةدايز ةزرابلا رخآ يف (د)

 يتلا ةالصلا لني مت .تقولا تؤق دغب هضزف يذؤي» :لضألا يف ةَرَو نيتفوغملا نيب اه )٢(

 .ثالئلا خنسلا ةيقب نم خيجضصئلاو .«ثدَسق

 .«داشزلاو َقيفؤتلاه :د يفو ،هداشزليل قيفؤئلا» :ج ؤب يف )٣(



  

  

 زمؤيَو ،اهيف بغرُمَو 7ةيافكْلا ىَلَع اهب لومغَم ةئش نيديلا ةالصو
 ُبَحَتْسيَو "ناَيْبَصلاَو دييَعْلاَو غاَسنلا زربَتَو كيد ةنكمأ نميل سابللا لضفأب

 نقي ةليضف يهو ،َكِلَد ""يف نايبصلا الَو ديبعلا ىلَع مزال رِيَغ نم كيذ

 زا ركَتو ٥ ىكرت نم حتفأ دَم» :رطلا ةالص يف ىَلاَعَتَو كرابت هللا لاقو .اهقزؤ
 ّ ن طلا (١٢ةاكَ جارخإ يف نريجلفُم ْمُهَلَعَجَف ١٤} ١٥[ :ىلعألا] « ص هبر

 ر لصف < :ىَلاَعَتَو و هابت هللا لاق ىحضألا ةالص َكِلَذَكَو ةالصلا

 اَتلَوَت نيتيآلا نَتاَه نإ : و .رخئلا َلبَق ةالصلا مذَق [٢:رثوكلا] رحأو

 :ىَلاََت هللا لؤَقل , ديعلا م ؤي ريبكتلاب وَمؤُيَو .ن نيعلا ةالص يف

 ١٨٥[© :ةرقبلا] ""« ندا لًلَع هت سآ اوُبَيَكتلَو ةدي هدملا آ اولمكحتو»

 ٢٠٢[ :ةرقبلا] « ت دودمم ة ماكيآ هيف ه هللا اوركنذآر» .ىلاع هللا َلاَق ذَقَو

 ۔ءَكلَد يف زوزبلا» :ةَداَيز ثالتلا خسنلا ةّيِقَب يف )١(

 .«ةقدَص» :ثالثلا خلا ةيقب يف )٢(
 ظ إ .س ے۔2 إ

 (٣) ” : « ےروركشت ْمُكََمَلَو «.

 َمَلَت نَمَو و هتَع م مثإ الف موب ف ََمَصَت نمف ؤ ت كوُدَمَت م ماكيآ - هللأ اوركنآر ط :ةلماك اهصنو (٤)
 ٤ ۔۔ ۔؟

 .4 َدوْرَكحع هنت مضت اومكاو ةق اومتأو متا نمل ةلع مال
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 ةيؤر دنع ؤيبكّتلا ُتثَحَتشيَو .[٩٢۔ ٢٧ .جحلا] 0١4 ن تومت مايأ ف» :لاقو

 مؤي يف اضيأ زيلا ةالصلا ىإ جوزُحْلا نع رطفلا موتو ؤرْطفْلا لاله

 مايأ ريبكتلا نأل كحت امم اذهف قيرشتلا مايأ .حألا ةني رخنلا

 ْمهَْلَعَو اوجرَح ديلا ةالص ىإ سانلا ج جرح اق .ةليضفو ةش قيرشتلا

 ةنس ْمَهَمَلْغَأَو هني هنيد يف ْمُهَلَضفا اوش اوُمَدَقْيلَف ةالصلا اوا اذإف زاَقَولاَو ةَئيكَسلا

 تتا ةالصلا ىضق ادف .خيهتالصل ىكزأ كلد هللا باتكي ْمُهأَرفأَو لي هيبت

 .هللا ىإ ةبغؤلاو ةبطخلا

 ةلبقلا لبقتساو ماق ةالصلل مامإلا ماق اَدإَق .ةزئاَجْلا موي ىمس رطلا مويو

 نمل امامإ لو هلل ةعاط ديجلا ةالص ةش ادأ كلَد ىونو ةالصلا دارأو

 تات الت ربك نأ دارأ نإَق عرخأو ةمجَو م .كلد ثَحَتشُي 5هتالصب هقلخ يلصي

 ماق م مث َلَجَسَو عَكَرَو ًأرَقَو ًداَعَتسا م مث ءاًسمحح مارخإلا دعب ربَك ةريبكت '"ةَرشَع

 نم ماق اوق "ىرخأ ةريبكت عكَرَو ءاسمَع رتك ةءارقلا [ ني غرف اذ رق
 مث ائاَلَت ز دمحلا كل انبر هدِمَح نمل هللا يس :لاقو 3'ةَسأر عقَرَو عوفؤلا

 : :7 رو :لاو تايحتلا دغب ةئالض تمنو ىَضَقَو ،اةزيبكَتب دجس

 ل

 م مهَكََر اَم لَع ن يتتونَمَت مايأ ف مأ م ] ذيو مَمَل لتم ا اودَهل » :اَهطَنَو )١(

 مُحَوثن اوشوُينَو مَمَتَتَت اوصقيل مث ٥ َريِقَملآ بآتلآأوممنأو مني اونح يتنألا ةمهت

 .« ييِتملآ يلاي اضون
 .ج نم حيجضتلاو ءَرَمَع ةئالئب» ب يفو 6رشَع» :لضألا يف )٢(

 .خملا ةيقب نم ٌةَطِقاَس ةنأ عقَرَو» (٣)

 .«ىرخأ» : :ةداَيز ب يف )٤(

 .ىتغمْلا يف بتنآلا ةنال .خلا ةيقب نم ثبلاو «ملَسئَو» :لضألا يف )٥(

 .«...نيتَعقزلا يف ةءارقلا امئِإَو» :ج يف )٦(

  



 نيديعلا ةالص ركذ يِف :بات )٢٨(

  

 ارلا نم غرف اذف رقف 7 مث َاَجَسَو : ارق م مث ات ب ب مازخإلا ةزيبخت

 2 ةريبكت دغب ربك اعشيت ربكي نأ دارأ نإو ،ةتالص ىضقو اسمخ :

 ىَضَقَو اسْمَح ربك ةءارقلا نم غرف اق ًرَقَو ماَقَو دَجَسَو َعَكَرَو أرقو متيل

 َعَكَرَو أرق مث ءاعبزأ مارخإلا ةريبْكَت ًدْعَب ربك اعبس رَبَكُي نأ ال نإو

 ةالص يف اذَهَق .َناَلَص م ْمَتأَو ائاَلَت ربك ةءارقلا نم غرف اذإف رقف :و ه 7

 .مهَقَلاَح نم َنوُد نامع لغأ "لؤق يف ّرِئاَج وه اَمَو بايغلا

 ريبكت الب نيَتَعَفَر ىلص هتيب يف ؤأ هدخ ىلصف مامإلا عم لصي مل نمو
 الف صقن ؤأ ريبكتلا يف ف ماتإلا َداَر نو . ءاهقفلا ضقت ذ هب لؤَق ىَلَع ديملا ةالص
 ةَداَيَرلا يف ضقنلا هَلَع نإ :ليق ذَقَو اةنش ديملا ةالص نأل ؛هيَلَع ضفنت

 يف هَلَع ضفت الو ناصفتلا يف ضقنلا هيَلَع نإ :نورَحآ َلاَقَو ،ناصفُنلاو

 لاَقَو دعلا ىإ زوزبلا اووُخأ لاوزلا دغب الإ لالهلاب اومَلْعَي مت اذإو

 ديملا ةالص نم ئش َيلَصُمْلا مامإلا قبس اذإو ۔اومملَع ىتَم َنوزرنَي :نورخآ

 يف اَهْولَص ديملا ةالص مهيلع تضقنا نإو ،هب ةقَبَس ام لدبأ مامإلا ملس اذف

 هَدخَو دحاو لُك يًلصُيَو ًةَعامَج تقولا دغب اًهوُنَصُي الَو ًةعامَج تقولا

 ةالصلا ىضق نأ َدْغَب رَكَد نإو ،مهب ممِتْكل هزنَع مف ماتإلا ةالص تضقنا نإو

 ةالص طقت ام ديجلا ةالص عطقيو .هتالص مامإلا َلدنأَو ،كَدَب مهيَلَع نكي
 ."ةضيرقلا

 ج نم خيجضئلاو .«َرَشَع ىذخإ» :د يفَو «َرَشَع َدَحَأ» :ب يفو «َرَشَع َدَحَأ» :لضألا يف )١()

 «....نم قَحْلا لمأ» :ةدايز ج ؤب يف )٢(

 .«ضيارَقلا ثاوَلَص» د يف )٣(

  



    

    

  

 )ةليضف ةالص ىهو .نيباؤألا ةالص ىه ىحصلا ةالصو

 نا ىنإ حمر رنَق سمشلا غفتزَت امدنع اهُتفَوَو .قفنأ َكيلَد نم وتقألاو

 نإ :لوقأو ،اولاَق ام ىَلَع لاصفلا تضم ادإ كلذ لضفأو .زاهَنلا فصتي

 ةالصلا ىإ لابقإو اطاشن دشأ '"ادبَعْلا هيف نوكي يذلا ثقولا كلذ اضف

 ِتاَرشلاَو ىشَعلاب حب ,هَعَم لاب ازرحم اَنإ» :ىلاعت ةللا لاق .تتاَك ةعاس

 ًةَليَضفأ ىحضلا ةالصل نأ ثنتظ ام :لاق هنأ سابع ننا نع يورو ١٨[. سا
 ٠ ۔ .۔ 1 ه ۔ . آ

 حتف موي هنا يي هللا لوشَر نع يوز دقو . "ةيآل ١ هذه ىّلَع ثَت -

 .كُةَليِضَقَو ة ةنس يههو» : :ثالثلا ختسُتلا يف )١)

 لضفألا وهو ثثالئلا خسنلا هيلع تققئا امم ٹبنملاو «...ذنعلا نوكي نأ ىنإ» .لضألا يف )٢(

 .فئصُمْلا دازم نع رييغتلل

 ىحضلا ةالصب هرارقإ تبثم نيب عوضؤملا اذه يف امط سابع نبا نع تايارلا تفلتخا )٣(

 اؤر يتأتف "ىحضلا ةاَلَص , نؤخ ئناه مأب هناقل ةقيقح لصف تاياؤزلا ادعو ؤيفا نبو

 َناَك ساَبَع نا نأ :ياولا لومت .غئنامم أب هئاقل لالج : نم اهتْيَنسب عانتقا تبثتل راحلا

 نبا يربخأ ن - ثراحلا ن هللا دغ اهل ث لفق إعئنامه أ ىلع ةاتلَخذأ ىتح ىحلا يْلَصُي

 ىحضلا ةالص ىلصف يتيب يف ةي هللا لوشر َلَخَد :عئنامه أ نَاقف ٧هب انيتزبخأ امب سابع

 ةالص ثفرغع امف نيحللا نيت ام تاوق قل ؛لوُقَي وهو سابع ننا جرخف .تاعكر نامك
 )٥٩/٤ قارشإلا ةالص هذه :سابع نا لاق مث 4 ياَرثإلل ينمل َنَحنَمي» ةغاشلا الإ قارشإلا

:
 
7
 

 ٤ ع
` 



 ىحصلا ةالَص رذ يِف :باب )٢٩( ١٧٢٣

  

 ] ًةَعبتُم نس ف ترز راَصَق _ يئم كشلا - اعبرأ ؤ نيَتَعَكَر ١) [راهنلا ة ة وحن وخَض] ةَكَم

 .نيملاعلا ُثَر ةللا الإ اهُمَلْعَي ال تاَجَرَد لضقلا نم ىلصمو

 هداتشإ يف نكل ٤( :مقر )١٩/٥ هْيَوَماَر رنا اًضْأ اهجرخأ ةيالا هذه .( ٢٣ :مقز -

 ثيح .يناربطلا ةي داور يف .ريهن اًضن ةَقعَض ثيدحلاو ،تفسيمض َوُهَو !ايز يبأ نن ديز

 ‘فيجض َوُهَو يلذهلا ركت وبأ هيفو ‘طضرؤألا يف يناربطلا هاور :دئاوزلا عمجَم يف لاق

 ِءاَطَع نَع ىرخأ ةياور قارولا ذبَع جرخأو ١١٣٠٥(. :مقر ١٧/٩١٢)_۔ دثاؤزلا ئ مخت

 :تأرق ىئَح ئيش ىحضلا ةالص نم يييفت يف لزي مل :سابع نا لاق :لاق يناَتارُحْلا

 )٧٩/٣ ۔ قاززلادبغ فئصش «قارشإلاو ئثقلاب نحب ةعم لابجلا انزنَسَو»

 ةئأ لؤخألا ناميل نع :يفنلا ىلإ هجتت اضيأ ىرخأ ةياورب اَهَبَْعَت هئكل ٤٨٧٠(6 :مقز

 نكت نآزقلا يف ىحضلا ةالص نلوقي سابع ا نإ :سوؤاطي لوقي ناَساَرُحْلا ءاطع عمس

 اهالص اق هللاو :سوؤاَط َلاَق .4 يقرل ىشعلا َرخنَُي» ارق م من .ضا الإ اهلع ضون ال

 ٤٨٧١( :مقر )٧٩/٣ ۔ قازؤلادبع فس ثفئسش) .تيبلاب توطت نأ الإ تام ىنح سابع نا

 مأل ثنم نإ :لاق سابع نبا هب ثثدَحَق :لاق ثراحلا نب هللادبع نع ُيديَمُحْلا جرخأو

 .قارشإلا ةالص هذَهَف قارشإلا ةالص ىأ :لوقأف « يفارشإلا ىشَعْلاب رحني » ةيآلا هذه ىلَع

 اهيفت قئارطو تاياؤزلا دنس يف بارطضالا اَذَهَو ٣٥٣(. :مقر ٠١ ؟ نوي دنشُم

 ' .اهل سابع نبا يار يف ىحضلا ةالص ةينشب ةئينأمط يطغ ال اهابنإق

 .خسنلا ةيقب نم لامكلاو .لضألا ني ةطقاس )١(



  

    

  

 :سانلا َلاَقَق ميهاربإ تؤق مؤي تقَسَكنا سمشلا نأ ةي لوشؤلا نع يوز

 نيَتَعَكَر ىلصو ماقف ةلي هللا لوشَر كيذ ملق ميهاربإ تؤمل شمفشلا تيص

 ًدِمَحَف سانلا بطخ "ةالصلا ىضق اممَلَف ،ةءارَقْلاَو مايقلا امهيف ناع ةعامج

 ال وا تايآ نم ناتيآ َرَمَقْلاَو سمشلا نإ سانلا اَهْيَأ اي» :َلاَق م مث يَلَع ىتنأو ةللا

 اوُلَصَق َكلَذ تنأ مُتِنأَر اق ةَداَبع كلذب كي نكتلو قْلَخ نم ; دل ناقييَكني

 ىَتْعَم """ امهيأ فشك يلجني نأ ىلإ "هيإ اوبَعزاَو ،ةللا اوغذاو

 ةف تالا خسنلا هنَلَع تقفنا ام تابثإ انيأر ذقو ،ءةالصلا لبق ؤأ» :ةدايز لضألا يف )١(

 .ةَئداَحْلا هذه يف يروزملا قفاوي يا ىئغممْلا وه يذو

 .«ةللا اوغذاق» ريغ نم طقف «...هللا ىلإ اوبَغزاو» ثالئلا خشلا يف )٢(

 بثك يف امك ةياوزلا ىلإ رفأ اهنؤك د .ج "ب :نم ُاتنبفأ امو ءامهئاقشم» ؛لضألا يف ()
 .حاحصلا

 ننا نع طشؤألا يف رذنملا نئاو يجيج يف ةميزع نئا دنع الإ فلؤملا ظفل ذأ مل )٤(
 تؤميل تّقفَسَكْنا امنإ :انلا لاقف هق هللا لوشَر دهع يف سمشلا تقحلا :لاق دوغعشَم

 اذإف هللا تايآ نم ناتيآ رَمَقْلاَو سمشلا نإ» :لاق سانلا بطخف ة هللا لوشز ماقف .ميهاربإ

 مث :لاق .تفَسَكنا امهيأ فوشك يلجني ىنح اوُلَصَو اوُحَبَسَو اوربكو ةفلا اودَمخاَف كيذ مثنأز

 ىّلَع ةبطُحْلا باب ،ةالّصلا باتك 9ةميَزُخ نبا حيجض .2نيَتَعْكَر ىلص ةه هللا لوشر َنَوَت

 = يلجني نأ ىتإ فوشكلا دنع ةالصلا َمَم 7 ديمحتلاو حيبشللاب رشلاو ربنملا

. 



 ي رَمَقناَو سفشلا فوشك ةالَص ركد يف :بات )٤٠(
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 . نإ :لاق نم مهنِمَف كيذ يف انلا تفلتخاو .هنَعب اتلا تيلو ةيالا
2 

4 

 ةعامج شمشل او ىذ ارف وقلا . ا :موق لاَقَو ءةععاَمَ;ج ىَلَصُي

()١( 

 ىئناتلألا قلع ذقو ٩ ٢( : :مقر )٤٦٥/٨ رذنملا نبال طشزألا ١٣٧١(( :مقر )٣٠٩/٢
 يراخبلا ةَجرخأ امك زخآ ظفل ثيدحلل دروو .يمض ُُدانشإ :هلؤقب ةميزخ ننا ةياؤر ىَلَع

 باَتِك .ئئئاَسئلاَو ٩٩٣(0 مقر )0٣٢٥٣/١ ،ِرَمَقْلا فوشك يف ةالصلا اب :فوشكلا بانك

 :ةالصلا باتك ،ئسِسلايطلاو ١٥٠٢(0 مقر )١٥٦٢/٣. فوسكلا ةالص نم غؤن باب :فوشكلا
 ةقِص باب .نيديلا باتك ئنْطَُراذلاو ٧٢١٦(، :مقر )١٤٨/١ ناَتَعْكَر فوشكلا الص :بات
 ،ششفشلا تقَسَكْنا :لاق هط ةركب يبأ قيرط نيم مهريغو ٨( :مقر )٦٤/٢ بفوشُخلا ةالص

 جسملا ىلإ ىهتنا ىنح ةءادر ؤُجَي َجَرَخَف هت يبنلا دهع ىلع شفشلا تقسَع» :ظفل يفو
 نم ناتيآ رمقلاو سمشلا ْنإ» :َلاقَق سمشلا تلجناَق نيتَعْكَر مهب ىلصف هيلإ سالا بان
 تفِشَكْنَي ىئَح اوغذاؤ اوُنَصق َكلَذ ناك اذإو بحأ تؤميل ناقتشي ال اَمهْنِإَو 5هللا تايآ

 نب ةريِغُمْلاَو َرَمع نباو فىللادبع نب رياجَو ءدوُعْشَم نتا قيرط نم َدَرَو ثيدحلاو .«ْمُكِب ام
 .ةاتجوخ ام ةياَمِكِل اهيلإ ةلاحإلا انكرت ذقو 5 ةريره يبأز ]ةبغش

 اكح امك نامغ لمهأ نم انياحضأ دنع الإ ةعامج رسنلا فوشك ةالص يف افالخ ذأ م
 ربلا دبع نا هاكح امك ةغامَج اهتالص بابختشا ىلع ةعمج ةمألا نق الإو هر فلؤملا
 مامإلا هاكح اه ثخثي انق اََه ىلعو دشز رناو ؤةَماَدُق ئ را زح باو رذنملا باو

 َبَهَذَف :رَمَقْلا فوشت يف اوَقَلَتخا اَمْئِإَو "ىدارف اهتالضب لاق ةنأ نم ةقينَح يبأ نع ئملاشلا

 لاق هبو سمشلا فوشك يف ىلص ام وخت ىلَعَو ،ةَعاَمَج يف هل ىلص هنأ ىلإ يفاشلا
 و وهو رمقلا فوشك يف ثيدحلا لمهأ ؤئاسو يربطلاو رؤت وبأو قاحسإو دؤاد دمخأ
 ةل ىلصي ال هنأ ىتإ دغَس نب ثيللاو ةقينح وبأو يام بمهَذَو .ِءاَطَعَو ميهاربإو نَسَحْلا

 9 نا لاق .ةلالا تاولصلا رئاسك نَتَعَقَر ااَذْفأ هل سائلا يلصي نأ اوُبَحَتساو ءةَعاَمَج
 ال هللا تايآ نيم ناتيآ َرَمَْلاَو سمشلا نإ» :الم هلوق ة موهفم يف مهُئاَلِتخا :مهفالتخا ببَسَو»

 مكب ام فشكي ىتح اوُنَصَو ةللا اوعذاق اَمُهوُُْتْنَأَر اًدَق ؤهتايَحل الَو , دحأ تؤمل ناقتخُي

 ءادحاَو ىنغم امهيف ةالصلاب رشألا نم اتمهاَه مهف نَمَف .علششو يِراَخبْلا هَجْرَخ .اوُفَدَصَتَو

 نم مهف نمو .ةغامَج يفف اهيف ةالصلا ىأر ؛سمشلا فوشك يف اَهَلَعَف يتلا ةفصلا يهو
 :َلاَق هنارود ةرْغَك م عم رَمَقْلا فوشك يف ىلص تأ الخ هنع و زي مل أل اًملَتْخُم 7 كذ

 = :رظني كاذف ةلفانلا َيهَو .عزشلا يف يف ةالص مشا . هنَلَع قلطني ال ام قأ َكِلَد نم موهفَمْلا

٠ 
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 اذإ ىدارف سمشلاو ،بيصأ ادإ 'ةعامَج ىلصي َرَمَقْلا نأ :نامع ل راثآ يفو

 ةَعاَمَجلا ةالصو ثيدحلا لاق امك هللا تايآ نم ناتيآ اَمَهنِإ :لوأو .تبيصأ
77 

 .ةَليِضَفَو ة ةس ةَزِئاَج امهِفوُسك دنع

 ۔ بذهملا زش غرجمنا )٤١٧/٦٢( ۔ زاكذجشالا )١٣٨/١(. ۔ ييخزشلي طوشنملا =

 دصتفملا ةتاَهنو دهتجملا اذب )٣٠٩/٤(. ۔ ييغغلا )٩٦/٥(( ۔ ىلحملا )٤٧/٥(.

 )١٩٦/٦((. ۔ جراعملا )١٧٩/١((

 فوشك يف ىلصت :اولاق حاشولا نب حاضو ؛ناَطْحَف يبأو ؛ربوثخق نا نع كلد يوز )١(
 دنع لَمَعْلا هيلع يزلاو )١٩٦/٦١((. ۔ جمراغعمْلا) .ةعامج رَمَقْلا فوش يف "ىدارف سمشلا

 رفوشسُح نب قيرفتلا نود ةعامج امهتالَص ني هفلي فلؤملا هحُجَر ام وه نآلا نامغ لهأ

 .رفوشكَو
 نَع ثيدحلا يف لاق امَك» :د يفو ،ءدثيرحلا يف ةؤ يبنلا نغ ةاَج امك» ج ‘ب :يف )٢(

 .« ة هللا لوسر
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 ناضمر رهش يف مايقلا ةالص ركذ يف :باب
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 ح 7 ۔۔ زه ه ٤. ىت .ة ٦١ ۔ 7 2 ا
 الأو ىتمأ ىلع شأ رأ ال ا مكيلإ زوزلا نم ىنغنمي مل)» : َلاق ةنأ َيوؤف

 ِ ٤ .- ۔إ,۔ هع ش 4.2 إ ۔,,[ً[ . ُ د ِ 4 2ٍ

 '٢«مهيلَع شأ ال» :َلاَق هنأ نظاو كلذ ىف - ىنم كشلا ۔ «ةنس اهوذختت

 .«ُهَقلَح سانلا ىلصو ىلَصف» :ثالئلا خسنلا ةيقب يف )١(
 )٢( َناَضَمَر يف ةالصلا يف بيغرتلا باب ،َناَضَمَر يف ةالصلا باَتِك يف كلام جرخأ )١١٣/١

 مقر ١( 6مقر ۔١/٣١٣) لذلا مايق ىلَع ةي يبنلا ضيرخت بات :دجهتلا باتك ئراَخبلاَو

 ٨٢(. مقر ۔١/٤٢٥٥) ليللا مايق يف بيغرتلا باب :نيرفاسملا ةالص باتك ملشُمَو

 ٧٦١ َناَضَمَر رهش مايق يف باب :ةالصلا باتك ىؤاَ وبأو )٤٣٦/١ - ٤٣٧ :مقر ١٢٧٢(

 ناَضَقمَر رهش مايق با :ليللا مايق بات 6يئاسنلاَو )٢٠٢/٣ :مقر ١٦١٠٤( 6دمخأو

 )١٦٩/٦. ١٧٧. ١٨٢. ١٨٣. ٢٣٢( ةقمْنَرُخ نباو )٢٣٣٨/٣-٣٣٩ :مقر ٢٢٠٧(.

 مقر ۔٦/٦٨٢) نابح نا ٢٥٤٥( نأ ةشِئاَع نَع ةوزغ نَع يرملا قيرط نيم مهلك

 رُكَكَف ةلباقلا نم ىلص ممت أسات هتالصب ىلصف ةليل تاد دجشملا يف ىلص ةق هللا لوسر
 حبضأ امَلَف ةي هللا لوشز ممهنَلِإ جؤخت مَلَق ةعبازلا وأ ةلالا ةليللا نم اوعمتجا مت كسانلا

 ضرفي نأ ثيح يئآ ال مكيلإ جوزلا نم ينغتمت مق مثغنص يبلا ثير ذق» لاف
 .َناَضَمَر يف كلذو :تاق «مُكنَلَع َ



 يويسبلا رصتخم ١٧٨

  

 نأ ريَع نم تيد ىلَع نوميللاو َتاَضمَر رهش يف ىدارف يلصي َناَكَو

 ن َرَمُع مايأ يف َناَكَو ةلق هللا لوشزر تام اممَلَف ءانَكوم كيد مهِنَلَع َلَعْجَي

 نأ ايبأ رمأو ءةعامَج مايقلا اولصي نأ يف ةباحضأ رواش ""ا[ءهض] باطخلا

 اعبتم انأ ىَضَمَق "كيد ىَلَع اوئاَكَف ةلي هللا وزوشز د دجشقم يف مهب لس

 لقأ ىلص مرَمَو .تاحيوزَت سمخ "لضأ .هيَلَع ؤاًعَمَتجُم الضفو لاتب

 هرجأل مَظغأ َناَك ركفأ ناسنإلا ىلص املكو ; .لضفأ نا َداَر نو .زاج

 عوضوم ويَح ةالَصلا» :لاق هنأ ةلي هللا لوشزر نع يور ذقو ةَو .'_هرزوي طحأو

 نم ثبثمملاو 5«...لَعِجَي نأ ريغ نم نوملشمملاو» :ج ‘ب يفو ،«َنيِملشُمْلاو» :لضألا يف )١(

 .دارملا نع رييغتلل برقألا اهنكلو ،طوطخَملا يف ةحضاو زيَغ تتا نو (د)

 .حتلا ةيقب ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(

 )٣( َناَضَمَر مايق يف َءاَج ام باب :ناَضَمَر يف ةالصلا باتك أطوملا يف كلام هجرخأ )١١٥/١

 :مقز ٤( 6هفئصُم يف ةبيش ييأ نناو )١٦٦/٢ :مقر ٧٦٧١(( .ىربكلا نسلا يف ئِقَهنَْلاَو
 اَتك

 ٤٣٩٢(. :مقر )٤٩٦/٢ ناَضَمَر ي ماتلا تامعَكَر ددَع يف َيِوز ام باب :ةالصلا باَتِك

 .عمتجي :ثالئلا حتلا ةيقب ةيِقَب يف )٤(

 .كُةَلَضْفأر» :ثالئلا حخسلا ةي ةْيِقَب يِف )٥(

 بنذ نم مُذَقَت ام هل َرِفُغ اباتيخاق اناميإ َناَضَمَر ماق ¡ نوه : :ةلاَزلا يف دنز يبأ ني ا لاق )٦(

 دجات يف هيف مايقلاو ،ب بوئذلا ز ,فْكَنَو ةلضف ؤجزَم كيذ رشت امب هيف تمق نق
 فلشلا َناَكَو ،ةدخَو هين ةز توق نَمِل نتخ َوُهَو هتيب يف ماق ءاش نَمَو يات تاغامَجْلا

 عفشلا نت ; َنوُلِصفَيَو .ثالب نوزتوُي ث ةعكر نيرشمب دجاسملا يف هيف هيف نوموقي لاضلا
 .عيسو َكِلَد نكو ،رثواو عفشلا ريغ ةعكر نيِثالَئَو اتس كيل دعب دغب اولص م مث يالك نولاو

 هريغ يفف الَو ناَضَمَر يف ةي هللا لوشَر . ام :اتؤز ةشناَع تاق ،نَتَعْكَر لك نم م

 ةلؤَق ٦١٣(. .١/٢٦)۔ يناَوَرْيَقْلا ديز ز ييأ نب ;ا ةلاسر .هزنولا امب ةعكر ةَرْشَع ىتنثا ٣

 .ثالثلا ختشلا نم ةطقاس «هرزول طخأؤد»



١٧٩ 

  

 :5 آاو ءاخملا 2 . , ا صري .2 ا ماو { . : اَقَ

 هللا ركذ تاك يمي ركذ ةالصلا يف هتركذ ناق ٤٥[. :توبكنعلا] ١4" كح أ هللأ

 باب :راتشألا هفش يف زازبلاو ٢١٥٨٦. ٢١٥٩٢( :مقر )0١٧٨/٥ ١٧٩ دمخأ هَجَرْخَأ )١(

 ْىمَكْنَهْلا ةاَرَعَو ٣٦١( مقر )٧٦/٦-٧٩ نابح نباو ١٦١٠(، مقر )٩٣/١ ميلاَعْل ةولخ مايا

 نت ميهاربإ عيف» :َلاَقَو يناَرَبطلِلَو ارصتخم ةجام ننال ٢١٩/٤( ديازلا عتجخت) يفف

 هجرخأو .ها ءةعزُر وبأو رمتاَح وُب أ ةقّعَضَو نابح را هقثو .يئاسنلا ىيحي ن :ماشه

 قيرط نم ٤٢١٨( :مقر )١٤١٠/٢ ىوقتلاو عزلا ثاب :دهلا اتيك .ةجام مربا ارَصَتْخُم

 :«دێاوزلا» يف َلاَق 9ُهَرَكَذَف رذ د يبأ ¡ نع نالؤَخْلا سيرذإ يبأ ¡ نَع يرضمْلا ردممَحُم نب ; مياق

 حابضم) يف «يريصوبلا» َلاَقَو ،«تيمض َوُهَو ،يرضمْلا دمحم دُمَحُم رب نن مساقلا هدانسإ يف»

 ،فها .يرصملا يقفاغلا دمَحُش نب مياقلا فغَضل يمض اتشإ اذه ٠٠٣(: جاجزلا

 دئاوزلا عمجم يف ئمَكْنَهْلا لاق ٢٤٣(. مقر )٨٤/١. ط توزآلا يف ئنارتبطلا ةَجَرْخَأَ

 بيغزئلا يف ينابلألا ةنع لاقو .«تيمض وُهَو ريثت ن مينمْلا دبع هيف» )٢٤٩/٢(:

 حيجض يف ةزم ةتشسَحَو )٩٢/١(0 بيهرتلاو بيغزئلا حيجض) هنعل نسح :بيهرتلاو
 الصلا» ةريَرُه يبأ نع ىلوألا ناتَعيِص ثيدحللو )٣٩/١٦((6 ريفضلا عماجلا 77

 ريخ ةالّصلاه :نسحلا نع ةينائلاو ۔«زيكَتشيْلَق رثْكَتشت : عطتسا نَمَف .عوضزم ريخ

 ةرو (د ج ،ب) ثالثلا خشلا ةيقب يفو ؤهرَتُكَتشا ءاش نمو و رأ ءاش نمف غوضؤت

 ۔«زذكتْلَف عاش نمو شلِلفْئْلَف اش نَمَق» ...ثيدحلا

 م ۔۔ ٠ .«....ذَقَف َكِلَذ م عَم» : :ثالثلا خسنلا ةيقب ةيقب ىف )٢(

` 

 صري ةرَن{َصلا رقأو بتكنا م كنت ىوأ ان نآ » :توبكنقلا ة :روش ثرم ةلماك ةيآلا صن )٣( ي
 بوتت ام لمي مأو لحآ رمآ ركو ركشنآو ءاصحختنا يع نعنَت ةرتعلا



)٤٢( 

 ةزانج اَنَحْلا ةالص يف :باب

    

  

 & ّ ٠ د ح

 غات َبجَجَوف ما '؛مُكاَتوم ىلع ىََع اوُلَصَو متم اويضا» ! .لا هن واي لوشز ر

 ىلصي "تاريبكت غبزأ يهو .هلوش هلل ةاضصغ اوئاك كلد اوكرت ؤَلو ،هرشأ
 ةيجتلا َدْعَب نيَتَرَم ُدْمَحْلا اهيف أرقفئ] َةَلْبَقْلا لهأ نم م راقلاو ابلا ىّلَع

 ةَلِإ الو هلل دحلا هللا َناَحْبُس :لوقي ر أ ةالصلا هيجؤتَك هجويو رازخإلاق

 وبكي مث ةينات دمحلا أرفي م ةزم زبكي مت ةزم دمحلا أرفي م عرخت مث 9ةلل
 َوُهَو نطابلاو رهاظلاو رخآلا لؤألا هلل ذمَحْلا :لوقيَق ةللا دمحت مث ا .

 نم ثعبنيو ىتؤمْلا ييخ ايخألا ثيه يزلا هلل دمحلا ميلع ءيش لكب
 ةرخآلا يف ُدْمَحْلا هلو ىعججْؤلا هيلإ أَدْبَمْلا ةنم يذلا هلل ذمَحْلا رولا يف

 نينمؤملل وغذيَو ةلق ئبئلا ىلع يلص هبنذ زفْغَتشسَي غ ،ىنوألاو

 ستخُ نأ يغبني ال :لاق سابع نئا قيرط نم اعطقم هدنشش يف بيبح ن غيبزلا ةَجَرْخأ )١(

 نم ىّلَع تيملا لسغ بَجَوَف «كاتؤَم اوليغا» :هل لاقو ىلهأ نارهظ نيب ملشش ةفيج

 ٤٧٦(. :مقر )١٩٣/١ لشُعْلاَو نقَكْلا بات :زئانجلا باتك .عييزلا ذنشش .هلت هلوقل هرَضَح



 )٤٢( ةَزاَتَجلا ةالص يِف :باب ١٨١

  

 بر » :لوقت ة َر ؤ ءايلؤألا نم َناَك نإ تَمْلِل وغُذَ مث ز .تانمؤملاو

 :2 َباَذَع م مهقو و يس اوحبصاو أ اوباك ات َبزَلِ رفا َمْلَِو ةمع هممح 5 5 ء لك

 ۔ م ح
 تايآلا ماَمَت ىلإ ،[٨۔ ٧١ :رفاغ] 64 مهندم 1 ِنَذَع ِتنتَج رمهَلخَدأَو او ان ر ٥

 م .ولع للا ملس نمو هللي هللا لوش ر ىلع ملسي ت كةعبازلا ربكب ت نهل

 لمأ نم رجاَقلاَو زابلا ىلَع ينَصُيَو "الامشو انيمي ههجؤب فضي .ملسي
 نيحو فللا ركذب الإ ةزاتجلا تفلخ تيملا لمح دنع مماَلَكْلا هركْيَو "ةلبقلا
 .تێَمْلا نفد رشأ يف مالكلا ني ناك ام الإ .َنَقذُي ىتح هربق يف -

 دعقت ر ا .اهئايلؤا نذإي فرصتف تفرَصنَي نا َداَرَأَو ٍةَزاَنَج ىَّلَع ىلص نَم

 .ربقلا يف ثيملا عضوي امنيح موُقَي َناَك ةقي ئيئلا نأ يوز ذقو ،َنقذُي شخ
 عاذف ئشملا هَرَكيَو ۔ؤربقلا يف تَمْلا عضق دنع نامزلا رخآ يف َدَعَ م

 ۔هي َدوثموئَو مهبَر دمي َدوْحَتََي لوح نَمَو علا نولم ينل » :رفاغ ةروس نم تايآلا هذه صن )١(

 َكَنييَس ومت اوبات َتيِذَلِلَرفعاق امنَِو ةمحر ونم لك تعسو انبر اوئَماء َبنَلل وضعو
 ممهجكَزَأَ مهبآباَء نم حلم نََو مَهَتدََو تلا ِنذَع ِتَتَج رتهلغدأَو او ابر © ماب َباَنَع خ مهَقَو

 ةَتْمَر َدَقَف رنيَمموَب ت ِتاَََلآ نَت نَمَو تالا مهف ٥ كحلا ؤيزَمْلا كنأ كنإ إ هتيرذو

 .4 ث يظَملا دوعلا وه كالو

 ىف ه دي فزت تازييت ا ةَراَنَجْلا ىَلَع زيبكَتلاو» :ةلاسرلا يف ئناوَرْيَقْلا ديز يبأ نبا لاق )٢(

 ء ءاش نإو . ملسي مث عتزال ا دغب اغعَد ءاش نإو سأب الف ةريِبَْكَت لك يف َعفَر نإو نمهالوأ

 ءاهيبكنم دنع ةأرملا يفو ،هطعشسو دنع لجزلا يف مامإلا فقتو .ةناكم ةمعبازلا دغب ملس
 دنز يبأ نبا ةلاسر» موشأملاو مامإلل ةيفخ ةدحاو ةميلس تانجلا ىلع ةالصلا نم مالسلاو
 )٥٥/١(. ۔ «يناَوَرَْقْل

 .لضألا نم طقاس «ةَلبِقلا لهأ نم ....ىتإ ....دمحلا اهيف أرفيو» هلؤق نم نيتفومغملا ريب ام )٣(
 .اهنم ُهاتْلَمْكَأَق داريإ ىلع ثاَّنلا خسنلا تق تتا دقو

 وبأو .( ٩٦٢٨٢ :مقر )٦٦١/٢ ةَراَتَجْلِل مايقلا خنشت ثاب :زئاَتَجْلا باتك علش ةَجرخأ )٤)

 :زئاتَجْلا باتك يذمرتلاو ٣١٧٥(. :مقر )٥١٩/٣ ِةَراَتَجْنل مايقلا باب :زئاتَجْلا باتك ا

 = يف ةصخؤلا باب :زي زثاَنَجْلا باتك .ئ ٌئاَسنلاَو ١٠٤٩(، :مقر )٢٥٤/٦ ٍةَزاَتَجْلِل مايقل كزَت ب



 يويسبلا رصتخم ١٨٢

  

 بناوج لمح ةئشلاو ،لَضفأ اَهقْلَح يشملا ءاهلمَح ديري نميل الإ ةَراَنَجْلا

 تفض نإ غؤطت مت د عبرألا ريرسلا

 ىلا ‘"[مهَق] ءايلؤألل اتيملا ىلع ةالصلا نأ نامغ لغأ لؤَق يفو

 الو ايلؤلا ىتإ هئفد تيّذَكَو هيلع يلصي نم نورمأي ؤ ،مهَلَع ةالصل

 نميل يه امن ةالصلا نإ :؛همهضغَب َلاَقَو ءايلوألا اهئفذَي امنِإ ةمزحلا امس

 ن ُذُب نك مَل ءايلؤأ نكي مل اًإو] مهب يلصي نم وزُشأي تيملا رضح

 نأ بحأ الَو .هرضحي رم تّيَمْلا َنِفذَي نأ ب الَو ‘“[مهب يّلَصُي ¡ نم اوُمَذَقُي

 هنأ مهضعب صخر ذَقَو ءاملا دوجؤ دنع مُمَيَتُي الو .سجت بؤب ِهنَلَع ىلصي

 اًمأَو كيب يلصي هنأ ةالصلا رضحت ىنح ةساجن رذ ملو ةبوت سُجَتَ اذإ

 تضقنا اذإ هل اوضُخَر ذَقَو ؤالق هب يلصي سجت ربؤتب هتيب نم وخ نَم
 م

 َناَك ا اذإ : :موق َلاَقَو 27 بارتلاب َمَمَيَتَي نأ ةَراَتَجْلا تق تفاخ اذإ هئراَهَط

٠ 

. 
١ 

٠ 

: 

 ةراَئَجْلِل مايقلا باب ؛زياتَجْلا باتك .ةجام ناو ١٩٩٩(0 :مقر )٧٧/٤ ةَزاَتَجْلِل مايقلا كزت =

 )٣٠٩/٣ عضوت ىئَح شّلجُي ال بات :زئانَجْلا باتك ،ةبيش يبأ نباو ١٥٤٤(( :مقر )٤٩٣/١

 يراصنألا مَكَحْلا نب ةوغعشَم نأ ةرَبخَأ _ ۔ملشمل ظفللاو ريبج نب عفان نأ ٨٢/١(6 :مقز

 .ءَدَعَق مت ماق ةلي هللا لوسر نإ» .زيال نأش يف لوقي باط يبأ نب ئلع عمس هنآ هربخا

 ةَزاَتَجْلا يف مايقلاب زشأي ةي هللا لوسر َناَك» :لاق لع نع ٦٢٢( مقر )٨٦٢/١‘ دمخأ جرخأ

 .«سولججْلاب انرمأو كيل دغب سَلَج مت
 .ب :نم ثبنملاو ٠خَلإ ...ىلأ ممه ءاتلؤآلا ىلع ةالصلا ناد :لضألا يف )١(

 .مالكلا يف بسنأ نوكتل ءاقلا اهن اًنْفَضأَق () خشلا عيمجو لضألا يف )٢(
 .ثالثلا عللا ني م يجشلا مهلع : :لضألا يف )٣٢(

 ىنح ،اهؤم لاح ةزملا اَهيَلَع نوكت يتلا ةمزحلا ناكمل انه ةمزاب ربع ُهلَعَلَو ةزملا يأ )٤(

 يفز .تقملا دنع تهتنا دق اهتمزح نأ مهنم انظ اهنفدو اهلمح اهماخزأ زيَغ لهشتني ال
 .«ةمزحلاب اميِس ال» :د ةّحشتلا

 ۔«عزَق» :ب يف )٥(
 .ثانا علا نم نامكلاو .لضألا نم طقاس نێتقوغَمْلا نت اه )٦(



 )٤٢( ةَزاتَجلا ةالص يف :باب ١٨٢

  

. > 

 أرجأ ذقَق ىلص م نال اثقولا تاق نو َمَمَيَتَي نأ هل أ سيلف برشلاب ثامْلا

 كيرش ه ال هلل هلل ُدْمَحْلاَو ،شاطَرَقْلا اَهب قيضي ِ د اَذَه م نم ِئاَسَمْلاَو .لصي مل نَمَع

 ".ديكلا معنو اًنْبْسَح وُهَو هب انآ ل



  

    

  

 اوتاءو» :َلاَقَو ٤٣[ .ةرقبلا] "« ةركولا ارئاوو ًةوَلَملآ اوميِقأَو » :ىلاعت ةللا لاق 2 ,س ۔ - ے ح,؟٠ ش, ۔ 4 2 ٠,

 ةئَقس اميف ةاكزلا ةلي هللا لوشر نيب ذقو ١٤١[ :ماعنالا) "« ۔وداكحح كوب ُهَمَح

 ' ىجي اممَو بجي اَميِف رامثلا ىف اَهَنَيَبَو &'"ءالذلاب ىقس اَمَو لزاهنألاو ءامسلا
٠ 

 م ٠

 .اًضنأ ةذِع روس يف ثَدَرَو ذقَو )١(
 ويهو ث | م ۔۔م ل ۔ے مل ۔ ء ے س .۔ ۔۔ي ر ءے إ 2 5<.ك۔م :؟؟ ےے۔ هلماك اَمُصَت ر

 ( ے ١ ا 7 علاو ( لاو ت شو عم رمغؤ - كبورمَم ِنىلنج كنا ىزلا وهو < :ةلماك اَهْصنَو (٢)

 س .۔ ويس س م مس ۔٭ < رص ۔ و ۔ دير

 َعوَي ههَقَح اوئاَءَو َرَمتآ ادإ هورت ني اولك ديت ريَعَو اهيكتم تراَتاَو ےرؤتَرلأو

 .ه نرتشنا ي ال ةك أوفرش الو ةوياكصَح
 وبأو ٩٨١(« :مقر )٦٧٥/٢ رشعلا فضن ؤأ زغلا هيف ام بات ؛ةاقزلا باتك ؛علشم جرخأ )٣(

 ٥ثراَحْلا نب رامَع قيرط نم ١٥٩٧( :مقر )٥٠٦/١ عززلا ةقدص باب :ةاكزلا باتك 5ةؤاد

 فلوشغْلا نويعلاو زاهنألا تقس اميف» :لوقي ةت هللا لوسر نأ وكذَي ازياج عمش هئأ ريبزلا نع

 .هرشعلا فضي ةيناشسلاب يقش اميِفَو

 نميلا ىلإ ةلي يبنلا امهَتَعَب نيج ذاعمو ىوش يبأ نع ةزب يبأ ثيدح نم يذ دافتسي )٤(
 ؛بييزلاو ةطنحلاو ريشلا :ةعبرألا هذه نم الإ ةقدصلا اوذخأت ال» :مهنيد رفأ سانلا نامْلَعي

 )٩٨/٢ ةقدص تاورضخلا يف سيل باب :ةاكزلا باتك ؤئنطفزاذلا ةججَرْخَأ .رمتلا
 فبهذلا ةقَفاَوَو ةحُحَصَو ١٤٥٧(6 :مقز )٥٥٨/١ ةاكزلا باتك .مِكاَحلاَو ١٥(. :مقز

 لخنلا ؤيَغع رجشلا نم ءيش ةقدص ذَحؤُت ال باب :ةاكزلا باتك "ىربكلا نتشلا يف يقتلاو

 ذخؤي ام باب :ةاكزلا باك «رائآلاو نئشلا ةقرغم» يفو ٢٢٤٦(6 :مقر )١٢٥/٤ بتيلاق
 .غيكاَحلا ةحُحَصَو ٢٣٦٢٥( :مقر )٢٧٧/٣ راجشألا نم و ه و



 )٤٢( ةاكزلا يِف :باب ١٨٥

  

 بييزلاو رمتلا نم ضزألا تتبن امم ةرمتلا يف اهبوجؤق م عب بجت ال اميِفَو

 . "بوبحلا غيمج ج ه تلشلا نإ :ليق ذَقَو ةرذلاو ''}١تلشلاؤ ريعشلاو ولا

 يف ةاَكَولاَق = غيمَج وه تلشلا نإ :لاق ْنرَمَق رَشفَألا ؤيشلا وه :ليِقَو

 زجاؤزلاو راهنألاو ءامشلا تقس امم اهلك ةلوكأملا بوثلا عيمج

 ءالذلاي يقس امو مات هترممَت يف زشعْلا زهنلاو ءاملا ةنقَس اميق ؛غالذلا
 ٦. مات رَمَت يف ر ٠ ه أا ثفن

 تلب اذإ 9ماَت اهترْمَت يف ؤشغلاق رَهَت الو رجَري ب 7 ت ال لخ .
 اميف تجَجَو ذق وشعْلاَق ايرج َنوُناَلَت وُهَو ةليل يبنلا عاصب عاص ةَئامَئالَت ةرمقلا

 .«بوبحلا عيمج يف ًةاقزلاق» :ةدايز ب يف )١(

 .ليلخلا فزع اعك زاجلاو رقلا يف نوكيو رشق ل سيل ربشلا نم تز ؛ليف ثلشلا ٢
 ةطنجلا نيب بح :يرمزألا َلاَقَو .بحلا زاًغِص رشقلا قيق قيِقَر هنم بزَض :سر اف ربا لاقو

 .هتدوربَو هط يف ريمشلاكو هيتالَم يف ةطنجلاك وهف ريشلا رشقت هل أ رشق الو ريشلا

 ريعلا بات :َظْنئ) .ةنم ضماحلا رأ هنم بزَض ؤ زيجشلا :مّضلاي ثلشلاو ؛سوئاقلا يفو
 ينملا حابطملا )١٩٧١/١(( طيجمُملا شسوشاقلا (٢/٥٥٢)۔ ةَعْللا يف طيجممْلا .(٧/٧٣٢)۔

 )٢٨٣/٤((. .ريبكلا ٍحزشلا بيرغ يف

 .«هلوكأملا» :د يفو اهنك ةَلوكأملا» :دايز ج يف )٢(

 كيدو قشؤأ ةسمخ نم نآ يف رمتلاو بَحْلا ني ًةاكَز الَو» :ةلاسرلا يف دنز يبأ نبا لاق )٤(

 .الل هذممب دادمأ ةَعب 7 رزا وه :: يبنلا عاصي اغعاَص توُسِس وسلا زيفق غنو ةرِفقأ هت ةتس

 كَريْلَف قشؤأ ةسمَ;ح اهميمج نم عمتجا ا ةاكزلا يف ثلشسلاو زيعشلاو حمقلا غمْجُيَو

 بيبزلا ثفائضأ َكِلَذَكَو .رمتلا ثفانضأ مم غمجُت كيذَكَو .ةينطقلا فانصأ عمجن ه كِلَذَكَو كلذ

 نبا ةللاتر «ةاكزلا يف رخآلا ىتإ مَضُي ق تفنص اهنم دجاو لك ةرذلا نشخلا ززألا

 )٦٥/١(. ۔ ناوَرَْقْلا ديز ز يبأ

 .«ْماَمَت ةرَمَت» :د يفو ،هّةَماَت هرَمَت» :ج يفو ،«ماَت ةَرْمَت يف» :ب يف )٥(
 .ىرخألا ثانمتلا ختشلا نم ٌةَطِقاَس «ْماَت هرَمَت يف» :ةلوق (٦)



 يويسبلا رصتخم ١٨٦

  

 رادقملا اذَهَق هرشعلا ت تفض اللاو وجلاو ) زاهنألاو ءامتلا ت ح

 س :لاق هنأ هلق هللا لوشت نَع يوز ام كلد ىَلَع ُنذَيَو .ةاكزلا ضرق ةنم
 .( ةَئامُالَك كلق اغاص َنوُتِس ُ ه وْسَوْلاَو ") ةَقَدَص ق قشسؤ ة ةسنخ َنوُد اميف

 , ةقدصلا هيف تَبَجَو ارمَت راصو 4 هب سبي ر اذإ إ لتلا ة ةَرُمَك يف ةق ةقدصلاو

 ابطؤ ملت نم انلا لكأ اَمَو .ارمت ريصت ىتح بطلاو رشلا يف ةقدص

 ا خبطي نأ الإ رشلا يف الَو فّضَحْلا يف ةاكَر الو فيف ةاكز الف ارش

 ةاكرلا هيفف ارشُبَو ابطر يطل ُهلْكَأَف هَلاَم ىتطأ نم ةقدصلا هيفف ا٨)

 و - ٠

 جرخأ فرغي 7 نِإَو .ارمت جرخأ رمتلا تفرع نإف ُهَلاَم ٣7 نَمَو . .هنم جر

 .ليكلا يف ف رمنلا لثم بيبزلاو امهرد ةَرَشَع لك نم مهالا نم

 ه

 و

 امو ،هيف هيلع بجو ذق زشملاف» ج يفو ،ءماَت وشغْلاق زاهنآلاو ءامسلا ةنق اميِف» :ب يف )١(

 ۔هزشغْلا زهئلاو غامشلا ةنقَس

 باك علش ١٣٢٤٠(. :مقر )٥٠٩/٢ ىقرؤلا ةاكز باب :ةاكزلا باتك .يراخبلا هجرخأ )٢(

 )٢٠٨/٦ ةاكزلا هيف بجت ام باب :ةاكزلا باتك ةؤاَد وبأو ٩٧٩/٥١( :مقر )٦٧٤/٦ ةاقزلا

 بوبحلاو رمتلا عزلا ةقَدَص يف ءاَج اه باب :ةاكزلا باتك ، يذمرتلاو ١٥٥٨(( :مقز

 )٥٧١/١ لاومألا نم ةاكزلا هيف بجت ام باب :ةاكزلا باتك ،ةَجاَم ناو ٦٢٢([ :مقر )٦٩/٢

 ٢( :مقر )٢٤٤/١. ٢٤٥ 7 هيف بجت ام با :ةاكزلا باتك اكيامَو ١٧٩٢( :مقر

 ةقَدَص ىقاوأ سمَح نود اميف زيل» :اضيأ هيفو ،يِرذُحْلا ديع يبآ د ثيدح ني مُهرْيَغَو

 .هَقَدَص دؤَذ سمخ نو اميِف سنو

 .«عاص» ةدايز د يف (٣)

 .ءالفُي» ج يفو «ىلقْي» :ب يف )٤(

 



    

  

 تيدف ء'ااغاص وكس ولاق قشف ةفحت عب اذإ عزؤلا رمت
4 > 

 غءاگرش هل َناَك نو .َكيلَد هل َناَك رت رَه ىّلَع هَقَدَصلا هيف تبَجَو عاص ةئامل

 جرخيو .ةاكزلا اهتلمج ج اهتلمج ني عورخ ه ةقدصلا اهيف تبَج ولخت يف ز ة ةَعاَوزلا يف
 س ٥ ه . س

4 

 ""[ةَلمْجْلا نم تازاجإلا عيمج ل َإبَق ة ُاكزلا عر .ادحاو نيرشع ل نم

 ىَّلَع َناَك ة ةاكزلا هيف تبَجَو كرَتسشش رتشُش عزز ر ؤ وق نيب ةَكَرَتشُم ضز أ لكو

 مل هنم بجت مل اذإو ةاَكَولا ىف ف ةَرَمَتلاَو عزلا } بجاصل م عبت لماَعْلاو .عيمجلا

 ةاَك ةلا ا ذأ َرَخَآ هز عزز يف هنَلَع ث بجي ءاكرشلا ضغب َناَك نإو .لماعلا مز

 َُل ٢ نمو هتعارز نم َةاَكَولا جرخأ ٤ ؛اذََم نم هتصح ىّلَع ُهَلَمَح اذإ

 ِ ول ١ نم هتصح يف ه 4 ٠ عبت لم اع اَو ٠ ضغت ىّلَع هَضغَب لَمَحَو ةكرشلا

. 

١ 

 خ

1 

 \؛

 جيرخت يف زينممْلا زنبلا :زَظْنْي) .اغاص ويس قشولا نأ ىلَع عامجإلا رذنملا نبا لقن )١(
 )٥٢٦/٥((. ريبكلا حزشلا يف ةعِقاَْلا رانآلا ثيداحألا

 :ًةَداَيز (د) يف نأ الإ 6 .خسنلا ةيِقَب نم لامكإلا .لضألا نم طقاس نتف ًقوُْعَمْلا َنْيَب ام )٢(
 و

 .«اهلك»



 يويسبلا رصتخم

  

 تز ) "تا نإو هِتَعاَرز يف اَهيِف ِهيَلَع ةاَكَولاَق هرْنَغِل اَضزَأ َعَرَز ْنَمَو .كيل

 اَكَولاَق َعَرَزَو اضرأ 1 نَمَو ٩ "هتعارز يف تببَجَو اذإ ٌةاَكَولاَق عَرَزَو

 .ضزألا بحاص ىلع هتعارز لمحت الو

2

قل 
 

 .«حَنَتشا» :ثالثلا خشلا 7 يف )١)

 .«ِهِتَعاَرز ىف اَهين تبَجَو اذإ هئَلَع ءاَكزلاف» :د ج ٤‘ب ىف )٢)

  

 



(٤٥( 

_ 

  

  

 .عَهزد امَهزد نيزأ لك نم رشعلا عب ةَّضيلاو بذلا نم مقرلا يفو
 نم َكيلَد يف ةاكزلا 4عيف بجت يذلا رادقملاو .زايد ازاتيد نيهتزأ لك نمو
 نيرشع نود اميف سيلو لاقثم فضي هيق الاقثم نيرشع علب اذإ بحألا
 ذش اهبحاص دنع لؤَحلا اهيلع لوُحَيَو ،الاقغم نيرشع ميت ىنح ايش الاقم
 يفو لاقثم زشضغ َليِقاَتَم ةمعَبزأ يفو "ارلاقئم تفض اهنم جلرخي مت اهَكَلت
 .'‘;[ذحاو َلاَقْنم] الاقم نيزأ

- ُ 
 ةمح اَهيِفَق ،لؤح اَهْنَلَع لاَحَو مهزد نيتئام تغلب ادإ مهاردلا ٌةَقَدَصَو

 مِتَت ىنح عيش نيتئاملا نود اميف سيلو .مَهزد امهزد نيجبزألا يفو 3مهارَد
 ّ 1 _ ِ ح ِ 2 .. ِ ِ . 7 ِ ا

 ضغب ىلع هةَضغَب لممَح ةضفو بهذ هَعَم ناك ْنَمَو .لؤَحلا ('[اهَلَع] 7

 ةقرلا يف» :ثيدحلا يفو ،ةضفْلا اهي داريو قَلطئَو ءةَضِلا نم ةبورضملا مهاردلا ي :ةقزلا )١(
 ٢هةقزلا ةقدص اوئاهف قيقزلاو ليحلا ةقدص نَع مكل تؤقَع» :رخآ ثيدح يفو ،رشُعْلا عب
 )٣٧٤/١٠((. برعلا ناسل :رَظنُي) .ةبورضملا مارلا ةضفلا ديري

 .«َليِقاتَم ةعبزأ ىلإ ديزي ىئح ئش داز اميف زسيؤ» :ةدايز ثالئلا خسنلا ةيقب يف )٢(

 .ب نم لامكلاو لضا نم ةطقاس )٣(
 .حبضؤئلا يف ةايز خملا ةيقب نم نامكإلاو "لضآلا ني ةطقاس ()



 يويسبلا رصتخم يت بت ١٩٠

  

 َنِمَو ،هيف بجي ام بهذلا ني فزّصلا دغب ةنم مةاكزل جرخأو ؛فزصلا يف
 نمو .ةقدْصلل رقلا ىلَع لَمَح اذإ كلد تفزص رظنيو اهيف بج ام ةضفلا
 اهئَلَع اهَلَمَح ىرخأ َمهاَرَد داقَتشضا دقو 5،ةمهارَد هيف يري يذلا ة هرهش َلَحَد

 ءيش ةداقلا يف هن ْمَل ةاكزلا جرخأ ذقَو داَقَتشا ادو .'"[وفزشلا يفا

 اهلمْحَي مُت هيف يكي ناك يذلا زهشلا لُحذَيَو الؤَحْلا '"[اهيلع] لوحي
ل
ق
 

 ةاكَولا هيف ثجَت ال ام 7 ءاهْرَنكأ تَهَذَف اَهيكَُي مهاَرَد هَعَم ناَك نِإَو

 2 د (٣) ۔
7 

 ةاكز اف هرهش ىضقنا نإو .اَهَتاَكَز جرخأ هرهش ي لوخ د َداَفَتْا ء ا

 انق ةَدِئاَق َداَقَتضا نو . .ةاكزلا جرخيو هرهش لخذَيَو و لؤَحْلا لوحت

 نع يوز هنأل ؛'}ةَكَلَم ذم لؤَحَلا ؛[يلَد ىلع] لوحي ىتَح : ,

 .حيضؤتلا يف ةدايز خملا ةيقب نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(

 محيضؤتلا يف يف ةدايز خنسلا ةيقب ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(

 اًحيِضؤت وكأ ةنأل { .خسنلا ةي ةتِقَب نم تبْنُمْلاَو َِدْعَب» : :لضألا يف )٣(

 .حيضؤتلا يف يف ةدايز حتلا ةيقب ةيب نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٤(

 نم لمكي هجنر ريغ نم لاق هنلا ديفئسشاَو باصن نم لقأ ن ناك ك اذإ لاملا نأ ىلَع اوعَمْجَأ )٥(

 هدنعو الام داتسا ادإ اوفلتخاو ،َلممَك مؤي نم لؤَحْلا هب لبْفَتشُي هنأ باصن امهعوممْجَم

 مهنف ةيِكلامْلل .نؤال .نايأر ةلأسملا يف ءاملعلل :نوتلا هلع ذ هيلع لاَح ذق رخآ لام باصن

 اَهبَو ماكزلا هيف ثبَجَو يذلا لامْلا ىلإ مض خب الَو هلؤَحِل اباصن ناك نإ ُداَمَت شملا ىكَزُي

 ةكرب نباو ,كلاق " يأز َوُهَو ةرهاظلاو ةَلباتَحْلاَو ةئمِفاشلا لاق دياقلا يف لقلا

 روهمجو هباحضأو ةقيِنَح يبأل :يناتلاو .ةيضابإلا نم - فلؤملا نشَحْلا يبأ هذيملت هيم

 .اباصن ضألا َناَك ادإ لضألا لؤحب ىت اهلك دياقلا نأ مهذنيف ايرؤُثلاؤ :اا

 دراولا لاملا مكح ةع لمح» :دش نا لوقي امَك مهالخ ببسو مهدنع حنزلا كلذكو

 ىلع ذر م ولام مح همكحم .ناف نمق ؟رخآ لات ىلع ذري من رام مكح ةمكح آ هبلع
 هيَلَع دراولا مكح ةمكح لعج نق ؛ةَدئاَقْلا يف ةاكز ال :لاق ةاكز هيف الاق ينغأ رخآ لام

 = لاملا لؤحب ةلؤح ريئغا اباصن هعيؤكب ةاكزلا هيلع دراولا يف نا ادإ :لاق دحا ا هنأو



 )٤٥( ةقرلاو بق لاو مهاَرذل ا يه ةاكزلا يِف :بابب ,5 3 ١٩١

 :  543٦تبت

 ه خو

 ؤخآ نؤَقَو '«لؤَحْلا ِهيَلَع لوح ىئئَح لام يف ةاَكَر ال» :لاق هنأ ةلي هللا لوز

 نتمو .«هب تثزمأ ام مهنم ذخ مت الوح لاومألا هباتزاپ ز زظتنا» :لبج نب ذاعمل
 كلت نم ىضق امل ةتاَكَز ةنم جملرْخُي ةنق ؛هتَجَو مت ةنع باغ لام هل ناك

 ءاوس ُهنُكَف هلام نَع ابتاغ لجزلا وأ ضرألا يف ابياغ ناملا ناك 6نينشلا

 .ىضم امل جرخيو

 ةقدصلا هعيف تبَجَو اذإ ميتيلاو "عئ بصلا '}»غياتلا لام يف ةاكزلاو

        

 ئيخرشسلل طوشنملا )١١٠/٨(( جراعملا ١٩٨/١(. دهتجملا ةيادب :رَظني) .«هيَلَع دراولا =

 )٢٧٦/٥(( ىئَحُمْلا )١٧٧/٥( ينغملا )٣٦٤/٥( بذهملا خزش غومجَمْلا )٤٨/٢(.

 )٦١٦/١(. ۔ يناوريقلا ديز يپأ نا ةلاسر

 )١( اتؤ ةّمناَع نَع الاق دافتسا نم باب :ةاكزلا باتك ،ةَجاَم نا ةَّجَرْخَأ )٥٥٧١/١ مقر ١٧٩٦(

 هنَلَع لوحي ىئَح رلام يف ةاَكَز ال باب :ةاكزلا باتك ،ىَربَكْلا ننسلا يفف ْىَقَهِنَْل هجرخأ

 ننا نع ةوَمَو ۔ ةهججَو هللا مرَك ۔ بلاط يب ن يلع نع ةرم ،ات ةشئاع نغ لحلا

 نز رمع )٩٥/٤ :مقر ٧٢٥٦٤(. )٥٥/٤ :مقر ٧٢٥٦٢٢( )١٠٣/٤رقم: ٧٥٦٨( 6ئنْطُقَراذلاو

 لؤحلاب ةاكزلا بوججؤ بات :ةاكزلا باتك )٩٠/٢ :مقر ١(.. رجح ننا هفعض ةمئاع ثيدح
 ۔ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيارّدلا) تفيمض وُهَو دمحم ن ةراح هيف نأل ةياردلا يف

 )٢٤٨/١((. ثفيمضَو حيجض) اضيأ يذمرتلاو ةجام ننا ةياور يف ةَحُحَص ىنابلألا نكل

 :مقر ٤/٢٩٢)۔ ةجام نبا نتش !١٧٩٢(، يذمرتلا ننس فيضو ححيجص )١٣١/٢

 :مقز ٦٢١(« كيلَد ىلع صن امَك رمغ نتا ىع ةقوؤم اهنأ حصألاق ينطُزاذلا ةياور امأ

 نا ىَلَع افوؤَم كيام مامإلا ةاور ذقَو ،هِيفت ينطرالا نع كلد ىكَحَو ءاضأ رجَح نا
 :مقر ١/٦٤٢)۔ ۔ نيل ىتخ ةياور أطوملا) زمغ ٥٨٢((.

 ىَّلَع ةئيرَق «عيبصلا» ةوجو لَعَلَو ؛غيلابلا» خسنلا ةيقب هيلع قفتت امو ،هيبياعلا» :لضألا يف )٢(
 ْتقَتَئا ام انتبثأ كلذلو هق يذلا رطشلا يف كيد ربق رذ ياملا نل .ملابلا هب ةارملا نأ

 .عمشلا ةيقت هبلع
 هبو .مهياومأ يف ةاكزلا بجت :نولا نؤقلا :رلاوفآ ةَعَبْزَأ ىإ بصلا لام ةاكز يف اوفلتخا )٣(

 محأ .يرؤئلاو ،ئمفاشلاو .يامو .ةباحصلا نم ةَتِئاَعَو .زباَجَو َرَمُع ناو لع لاق

 لاق هب و مزَح ننا اكح اممَك ةيرهاظلاو راصشألا ِءاَهقُت نم مُهزنَغَو .رت وُئأؤ ىَحشإَو

  



٠ 
 م م م ١ - و . ه َّ ٠ و

  

 هل َناَك نو .اكْلا ه هيف ف جت تتا اذإ هَكََم ئس لؤَحْلا هْيَلَع لوحي ىتَح هيف

 ُهَعَم َناَك ام ُمََقُي رجاتلاو .هنم 2 مُت هتصح ىف هْئَلَع بجت ر حت ىتحف ءاكرش

 هَئاَكَر ئ جرخيو .ةَراَجلل يزلا رمتلاو 7 نمو ,ضونلا ةي ةعشألا نم

 َناَك ؤ ْنَمَو .هَتاَكَز جن رخ مث همؤي رغىيب موقي :ليق دَقَو اطسو ة ةَميِق َكِلَذ موق و

 نوكي نأ الإ 3 .لام عم هنيد ةاكز جرخأ ناح سانلا ىلع نيد هلو هيك 7

 إف 5ةَتاَكَر جرخي [ ةا ةَضبفَي ىّئَحَف سسلفُم ىلَع ؤأ ،هوججزَي ال نم ىلَع ني
 َتاَكَر جرخأ 6هضبق ة ع ادف ؛لججأ ىلإ سانلا ىلَع ةل يذلا نيذلا ناك

 ىَلِتَل يبأ او حاص ن ; نسحلاو ةَعيبَرَو دِهاَجُشَو ءاطعو نيريس ناو ديز نب زاج =

 يرؤتلاو دوغشت نبا نع ىكحيو ،رؤث ه وبأو ديتع وبأو قاحشإ ةنغ نا يربنعلا

 لقلا .ةوتْعَملا قيف ىبصلا ن ىئَح جيرخت الو ةاكزلا بجت :اولاق مهن ن يعارلاو

 نم ريبج نب ذديمعشسَو نسحلاو .ئِمَحْنلا لاق هبو اّلضأ ةَقَدَص يتلا لاقم يف سل :يناملا

 ةاكزلا هلع :اولاَقَف جرخت ال ام َنِتَبَو سضزألا جم جرخت اه ننب اوفق : :ثلاّلا لقلا .نيعباتلا

 ضومغلا .ضالا . قيثاقلا : نم كلذ ادَع اميف ةاَكَر عيلَع سيو ةضزألا 4 هجرخت اميف

 هنَلَع :اولاق ءهرێَغَو ضائلا نب اوُرَق :عبارلا لوقلا .ةباَحضأو ،ةقينح وبأ وهو .كلذ رْتَغَو

 يف مهُئاليخا وه ئميلاشلا مامإلا لوقب امَك مهفالتخا ببسو .ضانلا يف الإ ةاكزلا

 ىّلَع ءارقفلل بجاو قح يه مأ ؟ماَيَصلاَو ةالضلاك 9ةدابع ىه له .ةيعزشلا ةاكزلا موهفم
 ءاَرَقُمْلل بجاو قح اهنإ :لاق نمو غولبلا اهيف طرتشا ،ةابع اهنإ :لاق نَمَف ؟ءايبْغَلا
 نيب قزق نم امأو .هريغ نم اغغولُب كيَد يف زيتغَي مت ءاينغألا لاومأ يف نيكاشتلاو

 اه يف اذئتشش هل ملعأ الف رهاظلاو "يفحلا نيبو :ةجرخ ال ؤأ ضزآلا هجرخن ام

 لبنح نبا عقف يف يفاكلا )٦٧/١( يياؤزَقْلا دنز يبأ نبا ةلاسر :رظني) .تقولا

 )٦٢/ ١٦٣). ييخرشلبل طونملا ۔(٥/٤٩٢) غوممجملا ۔(٢/٩٦١) عانقلا فاشك )٢٨١/١(.

 )٤٥/٨((. جلراعَمْلا )٥٦/١١(( ىلحملا )٢٥٦/٢(( ينغملا

 ةيِكِلاَمْلا ىأر ضَْقْلاَو ءاضأ عماَجْلا ¡ نمو .خلا ةيقب ةئِقَب نم حيجضنلا «ُهنقَر» : :لضألا يف )١(

 )٤٠٣/١((. يويسبلا نَسَحْلا يي أ غماج .رَظْن) .ةللا ةاش نإ يتأيس امك



 قيرز ةقرلاو بهذلاو مهاردلا ي ةاكزلا يِ :باب )٤٥( ١٩٢٣
« 

  

 اهيق ناَك مهارَل ةعم ناك نمو .ةاكز جرخأ ةضبق ادإ '"[ثفلشلا] كيذَكَو
 هيلَعَو مهارد هل َناَك نإو .َكِلَذ يف هيَلَع ةاَكَر الف كلذ لثم اًئيَد "امح

 بجت َناَك اا نيذلا نَع لضفي ام ةاكَر جرخأ ؛نييدلا ىلَع لضفت مارلا

 “)٢(, “ريذلا م غعقزُي الو هيگَوُي ليِق دقو .هيف
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 ءابرغلا نم مرق نَمَو ناصقن الو ًةَداَيز 7 ل ال ءاوس وبلا ةاَكَرَك رخبلا ٌةاَكَزَو

 لامب ق نَمَو ةقدصلا ه هنم '١[ثذجخأ] لؤَحَلا َلاَح اذف ،عيبَت َدَعقَو ةَراَجِتب

 ةئإ :َلاَق نإو نو هاكزلا ةئم ثّدأ اهي َوَقَأ نإَق ةاكرلا نَع لشف رخبلا ن

 ز ةنم ذخؤت مل مالسإلا دلب ىتإ هموذف لبق هَرَكَد رهش يف اهجرخأ
 ر الف ةرَجَش نم ةَجَرْخَأ عاتملا يأ ؤةَطقْل ةعم يذلا وللا نإ :اق

 ف انمأ مهنإ لؤَقَو .فيخي َليِق ذَقَق مهتاو ةاكزلا نَع لئس نمو .هلوحا أ
 ةيملششْلا رم 6هخأت ام م مهنم ذخأ ةَراَجَتب بزحلا لهأ د او (٤)
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 .خسنلا ةيقب ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )١(

 ريدملا نوكي :يأ ؛ئِلَمَو يفو ىلَع نوكي نأ ةنابإلا دنع نيلا ةاكز يف طرَتشُي )٢(

 :. ردن يب ننا لاقو .نيذلا هب يدوي ام لاملا نم هل اًيِلَمَو ند نم هنَلَع امِل ايدؤم

 ةضصْقْنَي ؤأ هلم نْنَد هيلَعَو ةاكزلا هيف بجت نام هل نقمود :ةيكلاملا دنع نێذلا ةاكز ليصفت يف

 زأ ةاتتفم ضوؤغغ نم ىز ال امم هدنع توكت ا : ىيَلَع ةاكز الف ةاكزلا لام رادقم نغ
 فت مل ن لاملا نيم هديب ام كيل هنيدل ءاقو هيف ام عير ؤأ راقَع ؤأ ةاتف ناؤَح ؤ قيقز

 طقسي اڵلَو امو ةاكؤلا هيف ام كلد َدعَب يقب نق "وديب اميف هند ةيقب بسح هنيدب هظوزغ

 اماغ ماقأ نإو اةَضبقي ىُئَح نێَد ييف ء هئَلَع ةاكز الَو ءةيِشاَم الو رمت ة الو ثح ةاكز نيذلا

 ضَرَعْلا وأ نر دلا ناك نإو ةمعيِبت ىئَح ضَرَعْلا يذو هضبق دغب ن اجا ماعل هيكَرُي امْنَِف

 )٦٧/١(. ۔ ىئناوَرَْقْلا ديز يب نا ةلاسر «ةئم ضبقت امب الؤَح لبفتسيلَق ؛شازيم نم

 .ىتفمْلي بتنآلا ةنال خشلا ةيقب ةّيِقَب نم تبنممْلاو .ةقدصلا ة 7 جَرخأ» : :لضألا يف )٢(

 «ةيزجلا باب» :هامسأ َرَخآ اناونع بابلا ةياهن ىلإ ةرقلا هذهل لَعَج (ه) يف )٤(
 .ءنوُذحأي» :ثالئلا خسملا ةيقب يف )٥(



 يويسبلا رصتخم ١٩٤

  

 هنم برعلا ىراصنلا الَو ةمذلا لهأ ي لاومأ يف ة ةَقَدَصاَلَو .مهتلا اومدق ادإ

 دوهيلا امأو ،َنيِمِلْسُمْلا نم ذخؤي امم ثفغضلا وُهَو شُمُضْلا مهنم ذَحؤُي هنإف

 اَمَك ٦٩[، :ةبوتلا] 64 ؤ 7 ردي نع» ةيزجلا مهنم 4 م ذخؤت ىزراَصتلاَو

 بجت امنإو ،اهب لَذُم ردي نع َوَهَف '"[وزك] نَع امش ٣7 :رمو ،ىّلاَعَت ةللا َلاَق

 َلاَق ذقَو ايد رملاَح لك ىّلَع ةَئَس لك يف ،يلاَجَزلا نم نيِفلابلا ىلَع ةيزجلا

 طشقلا .مهارد ةَعبزأ 'ناَقهَلا :رهش لك يف مهن دَخْؤُي هنإ انباَحضأ

 الو نيكشمي الو ةأرما نم ةيزجلا ذخؤت الَو (عمزد كيد نوُدَو نامز
 .مهلاومأ يف ةَقَدَص الَو بص

 .كرشملا نم نوممِلُْمْلا ميع ام :يفاوَّصلاَ ،يفاوَصلا يف ةقدص الو
 ٣ نَملَو لوألا هلُكأَي ‘مهلام يف ةولَعَجَو مفيشلاب هوَقصَتاو ،هوحَتتفاَو

 ق هلك كلذ نامع يفاوَصَو داوسلاو سرافو زاوهألا :نم مهدغب نم

 سيل باطو مهل اقَص ةنأل يفاوص يمسو مهنلا عَجَر هنأل اتف ٍيمش امنو

 نأل .نيكرشملا لام نم ةوخبز مهنال ةمينغ ىمش امنإو ،زَدَك لو ةهبش هيف

 اوممْنَع ام امأو الالح ؤذدَعْلا هبزح يف جنزلا :ةمينَعْلاَو ،اممنغ ىممَسُي حلا

 .ثالئلا خسنلا ةيقب نم لامكإلا .لألا نر نم .7 (٢)

 ىَلطَُو ،اًُه دارملا وهَو زجائلاو .ةدح عم فصنلا ىّلَع يوقلا :مضلاو رشك أاب ناقهذلا )٣(

 طيجمملا شوشاقلا :رَظني) توَعُم ظفل وُهَو يييثإلا سيتزو مَجعْلا يحالف ميعز :ىّلَع اًضْنَأ

 _)١٥٤٦/١((.

 .«لازخأ» :ةدايز :ج ؤب يف )٤(

 .«ْمُهَل اًمبْنُغ» :د يف 7 ايِقاَب» :ج يفو مهل يف :ب يف )٥()

 .ءالالَح ودعلا بزح يف ومع مهنال» :ثالثلا ختئل كا ةيقب يف (`)

  



 ١٩٥ رييؤجي ةقرلاو بهذلاو مهاردلا يِف ةاكزلا يف :باب (ا٥)

  

 ىيف ةللا ةَلَعَج يذلا ةسمخ حمرخي هنإف ماَتَعْل نم ْمُهَتِنَب ومَسَقَو بزحلا يف

 ةللا هَلَعَج يذلا شسممُخْلاَو .عهَس '_»لجازليلو 5نامهس سراقلي :يقابلا مسفُ :

 هسمت مَسَقُي '"[لييشلا نباو] نيكاتمْلاَو ىَماَتَيْلاَو ىتمل يذيلو لوشزللؤ هل

 نتناو نيكاتمْلاَ ىتاتيل يف عفد طشقلاب اماق ف اونوك مَل اذإو مهيلع

 ،ىتزُقْلا يذ لوسلا مهَسَو هللا مهَس اوَُحَا طشققلاب اماق اوناك اذإو .ليبسلا

 يلو لوشسَرلِلَو هلل اامهَس َرَشَع ىتنا ىَّلَع مسقي ةللا َرَكَذ اَمَك يقابلا اوُهَسَفَو

 نبالو يهنأ ةَئاَلَت نيكامو يهنأ هئاَلَت ىقاتتلِلَو & هنل أ هَئاَلَت ىتزفْلا

 مهسأ ةَئالَت ليبسلا

 يفو مهُبوُلُم ةقْلَوُمْلاَو اَهْيَلَع نيلماعلاو نيكاتملاو ِءاَرَقُقلِل ةقدصلاو
 ةقدصلا غىضؤم ءالؤهف " 'ليبشلا نباو هللا ليس يفو نيمراعلاو باقلا

 ُهَعيمَج دَجَو نو ،اهنم ئرب هوججؤلا هذه دحأ يف اَهَعَفَدَق هَئاَكَز جوحأ ¡ ْنَمَف

 ءارَقَفْلاَو .اهِيَلَع نولماعلا مهو هنَّلإ تعفد امامإ َناَك نإو .َكِلَد هلق ْمُهاَطغأو

 مه َنوثُراَعْلا ليِقَو نويدلا ثاَحضأ مُه :َنوُمِراَعْلاَو ارقف هْلَك ثريكاَسَمْلاَو

 ةقدصلا نم اوطغأ برعلا ةداق نم اموَق اوئاك مهُبوُلُم ةَقْلَوملاَو نويتاكلا
 :ليبسلا نباو ،هللا ليبس يف داهجلا يف :هللا ليبس يفو مالسإلا ىلإ اوُمَلأَتل

 ةقدصلا مه الؤَهَق قفاسُمْلا

 .خسنلا ةيقب نم حيجضئلاو «لجمزلا» : :لضألا يف )١(

 .سلا ةيقت ب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(

 ىفو موث ةَلوملاو اهيلع يمصلاو نيكسملاو هرعشل ثَكَدَصلا امتر» :ةئأش لمج ىناعت هلوقل )٣(
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 > دك يلمع هآو هنلا رت ةبرق ل ليبسلا نماو هللآ ليح ٠ و يمرل و باقرلا

 .خلا ةيقب نم لامكلاو ،لضألا نم ةطقاس (ليبسلا ننا) ء[٠٦ :ةبوّتلا]

 .«ُماَمِإ» :د ج ثب يف )٤(



  

    

  

 .اهبحاص دنع نؤَحْلا اَهيَلَع َلاَح اذ ةاش ةاش نيِمبزَأ لك يف مَتَعلا ُهَقَدَصَو

 اَهيفَق ةناو تداز اَاَق ةاش نيرشعو ةئام ةلت ىتح اهتَداَيز يف يش ال مث

 ةحاو ةا اًدَق ،ٍةاش تاي "!غ ىنح ] اَهِتَداَيز يف ءيش ال مُت ناتش

 ىف م مث ا .'"ةاش ةئامعبزأ علب ىتح !اهتدايز يف ءيش ال م م ايش ثالَت اهيِفَق

 .ثالئلا خسنلا نم نامكلاو .لضألا ني ةطقاس )١(
 ىمح ٍمَدَعْلا يف ىف ةاَكَز الَو» :ةلاصلا يف يناوريقلا لوقي إِةَئامَئاَلَت غلبت ىئح ء ةئكِلامْلا دنع )٢(

 ىدخ تلب ادِإَق .ةئامو نيرشع ىإ ةئيت ؤأ ةعذَج ةاش اهيف اهنعل اذإف ًةاش نيمبزأ لبت
 ةئامثالَئ ىلإ ءايش تات اهيفف ةحاو ثتاز ادإَق اش تتام ىإ ناتاش اهيِفَق ةئامو م نيرشو

 تاجلا ىصقَتسا دقو (١/٠٢)۔ يناَوَرَْقْلا ريز ز يبأ نئا ةلاسر .ةاش ةئام لك يفق داز امف

 صلخو ماعنألا ُهاَكَز هيانيك يف ۔ ةللا هطح يليِلَحْلا اتجْبَض ةَحاَمَس نێئأملا ىّلَع ةاز ام يف

 ض امو ،اَمَلْعْلا روهمجم يأر مهو هني نسحلا وبأ هيلإ تخد اه وه حجازلا نأ ىنإ
 نيمبزأ نود اميف سيق ءاش نوغرأ معلا يأ اهيف باصنلا نأ فالخ الَو» :هيات

 ىإ نيمبزألا ىَلَع داز اميف سيلو 5ةنجاَو ةاش اهيفف نيزأ تَعَلَب نإف .عامجإلاب يش

 سيلو ،ناتاش اهيف نيرشعو ىدخإو ةئام ىلإ ثلَضَو اذإف ءةاشلا زيغ ءيش نيرشعو ةتام

 الو ،ءايِش تات اهيق ةدحاو تداز اف .نيتئام لصت ىئح ناز عيش كلذ ىلع داز اميِف

 اشت ةئام لك يف مث ايش ث بز اهيفف قئامعبزأ لصت ىئَح ذناز ضرف تيد ىلع ب بجت

 = زخآ ّضزَف بجي الَو ءاش ةئام لك يف مث ايش ش غبزأ ةدحاوو ةئامثالن يف بجت لب ليقو



 )٤٦( رعَتَقنا ةَقَدَص يِف :بات ١٩٧

  

 الو ءةَلْخَس الو .ةلوزهم الو ةمرَه الو ابزح ٌذَحْؤُت الو .ةاش ةاش ةام ل

 طَسَوْلا ذخؤيو ہَتَعْلا لحف الو ةَفيِلَع الو ةعضرم الو لاومألا : مِئاَرَك ُذَحْؤُت

 فصنلا نم ز راتخي مث ‘تفضنلا معل ١ ُتَر 5 اَتْخَيَف . نيفصن عدصتو َكلَذ ٠ نم

 امه اًتناَمَر ىفو] ،هل يذلا ئفؤَتشَي ىتح ةاش قدصملا زاتْخَيَو ةاش رخآلا ُ

 ومه نألا نؤقلاَو ءايِش شسمَح اهيف نوكت ذئدنعو .ِةايَسمَح لص ش كيد ىلع ةاز اميف =
 ةيرهاظلاو ةَلباتَحْلاَو ةيفاشلا ةيكلاملاو ةيِفَتَحْلا لؤق وهف ؛ءامَلْعلا رتكأ هيَلَع يذلا

 .«ةَيِضابإلا ئاحضأ َلاَق هبو !ةيديزلا
 ئصيوطلا ُهَرَكَد امك ةيمامإلا لؤَق وهو ،اتياخضأ ضفل ّيأَر وهف :يانلا يأرلا اأو

 بثك يفو .مهدنع فالخلا ىلإ زي هَنأَكَو "يأر ىلَع لاق ئيكركلا نكت "يناليملا
 اهيف .حيلاص ن نَسَحْلاَو يمحلا لؤق وهو ،دَمخ أ نع لقلا اذه نأ ىَلَع لدي ام ةلبانحلا

 ةدحاَوَو ةئامعبزأ تمَلب ادِإَق هايش غبزأ اهيفف ةدحاو ةئامئاَلَت تقَلَب ادإ اهنأ وهو :لات لوق

 يليِلَحْلا ققَحمْلا مالك زهاظو ت حبلا ن نَسَحْلاَو يِمَحْنلا ىلإ بوسنم وهو اسح
 .بهذملا يف وق هنأ

 يايش ث ةدحاوو ةئايم يمح يفو يايش سمح ةدحاوو ةئاميَبزَأ يف نأ .عبار نوو

 ئش ال ةنأ وُهَو :شماَح لؤَقَو .دمخأ نع ةياور وهو 9ةلماك ةئام ئه امنإ ٌةربَتعُمْلا َُدايزلاَق

 نيمبزأو ةئامثالَت ىلإ يايِش ثانَت اهيق نيزو نێَتَئام لصت ىئَح نت ةئاملا ىلع ثداز نإ

 رع ثيدحلا اذه تبثي ر سيلو :رذنملا نب با لاق © نض زاَعش نرق نع قيكحخَم ؤُهَو ؛وايِش عب اهيق

 هليلَدَو ءاهُّحَصأ ومُه نولا لوقلاو .ةَقْلي مل وُهَو ةنع ىَوَر بغشلا نل لبج ن ذاَعُم

 يف اَحوضؤ رتكأ ءاج ذقَو ،اهلظ رمع ننا ثيدح ي ام ةوخَنَو سآ ثيدح ني ُاَنزَكذ اق

 يايِش تالت اهيفف ةاش نيت ريتتام تتا اإَق» :اهض َرَمغ نبا قيرط ن نم هريغو يتنبل 7

 ةئامعبرأ مُلبَت ىنح ِ ءاتش تات الإ اهيف سيلف ةتامثاَت ٍىلَع ثتاز اَدإَق ِةئامَئاَلت لبت ىنح

 ذجأ م ىرخألا لاوفألا مظنم «ةاش ةئام لك يف مت يايش غبزأ اهيفف تلب ادف قاش
 تيجأؤ يداوب ضزَقْلا رُيَعَت ىلع ساتقْلاي يناتلا لوقنل . اَمْئِإَو ؤاهل هب لَدَتشُي اق

 ماعنألا اكز :رظني .عامجإلاو ضئلاي ةوزم وهف مل ؤ شريداقَملا يف سسات ال هئب

 .((٥٢١ص) ئليِلَحْلا دمَح نب دمخأ



 يويسبلا رصتخم ١٩٨

  

 ءاش اق هيأري '"[متَعْلا] ثَر ىطغأ نإو .'[نضفآ لضفألاو ءاي ام ىطغي

 تذخأ طبزملاو ىعزَمْلاَو بلحلا يف ةعمتجم ثتا ادإ مَتَعْلاَو .ةئم ذأ

 كلملا غاميجا ؤمه امنإ عامتجالا نإ ليق ذقو .غهميمَج ىَلَع اهنم ةقدصلا
 .مَتَعْلا َمَم نأضلا ُإَمُْحْتَو

 رابع ئه ةتبنملا ةرابعلاو ،اضفأ ُلضألاف اتئامز امأز» :ةغيصلا هذهب لضألا يف ثدَرَو )١(

 .دوضقمْلل حضؤأ يهو ثالثلا خلا

 .عَتَعْلا دوضفملا ذإ ،خستلا ةيقب نم خيجضلا «ُلاملاه :لضألا يف )٢(

  
  

 



(٤٧( 
 لبإلا ةقدص يف :باب

- _- - 

  

  

 .اش سحلا يفق اهبحاص دنع لؤح اَهْيَلَع لاح اًإَف ليإلا ةقدص امأو
 ۔ ١ ٦إ :آ ,.إ(۔ 1٤, ٠ 2۔%٩۔ ۔.۔. :ا ,اح أ [

 ٠ م ٠ ؟ . ّ ٠ ؟ ۔ 7 ٠ م ٠ . ) ّ ٠٢٤ ّ < . 27 7 < ٠ ىم

 ييو ،نوبل هنب ١ نيثالئَو تس ييو .ص اخَم هنب ١ هصيرف نيرشععؤ ١ !سمخ ييو

٠٦٠
٧٩ 

١ 

 . آ اتكا ِ . ۔ ۔ 5 ٠ ۔ 3 < ۔ڵ 2 ُ ّ -. ٠ ١ ۔ ة 2 7 أ ّ .

 نوجل انبا نيِمبَسَو تس يفو ،ةعذَج نيتسو ىدحإ يفو ؤةقج نيِمبزاو ت
 . ۔¡, - . .ظ ٠ ه هد 2ِ 2 1 ۔; . س ٠ ٠٤ ۔ ٠. ع 7 ٥ ۔ ۔ -. ٠

 يف َليِق دق] ،نول تانب ةثالث ةئامو نيرشع يفو ،ناَتقح َنيِعسِتَو ىدحإ يفو
 ٠.2 ّ ٢ - ۔۔ غ آ ¡ 2 ٢ . )٢) ۔ ٠ ٤ _ - آ -] -< ۔ . . ٤ٍ

 ةقح نوبل اننبا ةئامو نيثالث ىفو &ا"![نوبل تاتب ةثالث ةئامو نيرشعو ىدحإ
 ُ - ك 1 . م . ٠ ى ٠. ؟ . ه . 4 - م ِ .؟ . م

 يفو &'"ققح ةثالث ةئامو نييمَ;ح يفو ،نوبل ةنباو ناَتَقح ةئامو نيِعبزأ يفو
 م ّ ث
 ثس ةئامِثالَت يفو قمح شمَح نييح َو نيتئام يفو ،قُّح غتزأ ننتتام ٠.٠ ء َ ٠ -

 يفو نوجل ةتنا َنيِعبزألا يف نوكي نيرشعو ةئام علبي نأ َدْغَب اذه ىلعف ،ققحح ٠ ٠ ؟ . ّ ّ . ؟ ٠ م ط ۔ ۔ڵ۔ ٠ ٍَ ث ّ : 7 . ۔ ؟ ۔۔< و

 .)ةقدص هب قثعلا ىف سل هنال ةَقَدَص لماَوَعْلا ىف سل + َنيِسَمَحْلا

 .ج ،ب نم حيجضئلاو 5ةئئؤم (د) يفو لضألا يف ماقزألا عيمج )١(
 .خستلا ةيقب نم نامكلاو لضأآللا نم طقاس نێتقوفغَمْلا نب ام )٢(

 )٣( .«قياقَح» :ثالثلا خستلا ةيقب يف / /
 ثنيو )٦٩/١(6 ةلالا يف دنز ييأ نا هيلع صن امك ةيكياملا نع ميسيفتلا اذه سفن )٤(

 ىّلَع لضي يتلا يه :ةمجلا نينس ثاقت ثنب :نوبلا ٹنبو ؛نَتتَس ثنب :ضاخملا
 .نينس سع ثني :ةَعَذَجْلاَو نينس متزأ ثنب يهو لحفلا اهفرطَيَو لمجلا اهرهظ

 .ب نم ةطقاس ِءةَقَدَص هب قثملا يف سي هنال» )٥(



    

  

  

 بجي ،رادقملاَو دَدَعْلا يف لبإلا ةَقدَص لتم انباحضأ دنع رقبلا ةَقَدَصَو

 ةزاَجْلا يف سيلو .ناصف الو كيد يف ةدايز ال ،لغئلاب لغّنلا وذَح كيذ
 دنعو تارب غبزأ دجاو عق َناَك ادو ؛ةَقَدَص رجالا يف الَو ةقدص اهني

 اشت دجاو لك اَمِهَْلَعَ تارَقَب تز رخآلا عم َ َو عبر اهيف هت ة رقب رحاو

. 
 مئاق َناَك اََق .سمَحْلا ماَمَت نم هتصح ناصف رذقب دحاو لك امُهْنَع طقسو اق

 ةمألا ءاملع َنْيَب لاوقألا , هيف ثرئَك كلذلو 9 .نيعم صن د ةيضابإلا دنع َقَبلا ٍةاَكَز يف تبث تهثي مل )١)

 ريز يبأ نبا صن يف ؤهظَت رقبلا ٍةاَكَرِل وخآ م مييقت روهمُجْلاَو ةيكلاملا دنعف ةيمالسإلا

 ذق عذج لجع م يبت اقيق اهن اذإف ،نيثالئ نم لقأ يف رقبلا نم ةاكز الود :يناوريقلا

 ثنب يهو ىنأ الإ حت الَو ،ةئىيش اهيف ُنوُكََف نيمتزأ عت ىح كلذك مت ؛نَِتَئَس ىز
 ةيضابإلا لقو 5«عيبَت نيثالَت لك يفو ةنسم نيِعتزأ لك يفق داز امف ةين يهو نيِنِس عتزأ

 م م . س

 نناؤ ةَدْلَح نب نمخؤلادبع نب رَمغَو لادب ن رياَجَو يباطخلا نب رمغ لؤق وه
 الت امييقت رذنملا ننا ىكح 5ةَحجَرَو مزح نا مهنَع هاكح امك يرهزلا "بيشلا

 نم لقأ يف يف ةاكز ال :ةقاط تَلاَقَو ؤةتييغ نب ; مكَحْلاو .ناميَلش ىبأ يبأ نب دامح نَع اضيأ

 قفتم ؤيَغ ذاش تيدح نأ :باصنلا يف مهفالتخا ببسو :دشز نا نوف رقبلا نم نييمحح
 ىلَحمْلا ۔(٨/٤٣٢) ۔ جراعملا ۔(١/٠٧)۔ يناوريقلا ديز يبآ نبا ةلاسر :رظني) .هيحص ىلع

 )٢١٩/١((. ۔ دِصتفملا ةياهنو دهتجملا ةيادب )٥/٦(.



 ٢٠١ رقبلا ةَّهَدَص ىِف :باب )٤٨(

  

ًّ ُِ 

 لبق هن سيلو .ةيشاملا "ةاكز ذَخأ رؤَجلا نم ةتس دالبلا ىمح ذق قحلاب

 جاتخا اذإ ةقدصلا دخأي نأ هلو امي ام ىطغي ،اهبابزأ ءاشي نأ الإ كيذ

 .ةلؤذلا رع يفو ودعلا داهج يف اهلإ

 ۔«طنشقلاب» :د يف )١(

 .«ةيِضامْلا ةَقَدَص» :خسنلا ةيقب يف (٢)

  
  



    

    

  

 يف ددعلا نم ةلماكلا بابشألاو ةدعلاو "[ةَرذَقلاب] بحي امن داهجلاو
 اًدَق ،ِءاَمْلاَو ماعطلاو ةيقؤألاو ةّقوُلُعْلاَو ةلوُمُحْلاَو عاركْلاَو حالتشلا لاجرلا

 بَلَط نرم الإ اه نم لقأ يف "مر الَو ،ذاهجلا م ْمُهَمزَل ؤذدَعْلا مفضنَم اوئاَك
 مه ص

 هاياصوب ىضؤأو ة هتنَد ىَضَق داَهِجْلا دارأ اذإَق .َكِلَذ لضف هلق ."ةليل

 يري ؤَلَبْلا ىلإ ؤدَعلا ءاج ادف غاقذلا امأو .هيوبأ ربو ءيتاَعبَت نم صْلَحَتَو

 ودَعْلا عقذت نأ ِهئَلَعَق ُهَنَْد يضقي اَم هَعَم هَعَم ركت مآ ولو ذهاجُ نا ُهَلَق هَتَحاَبَتْسا

41 

 ١٦٧[. :نارمع لآ] )ذ 4 اوُحَفدآ وآواليبم ق اولتق » . :ىلاعت هللا َل َلاقَو

 تماق نَمَو ،ْمهِنَلَع ةًّجُحْلا ةماقإو قَحْلا ىلإ ةوغذلا دغب يغبلا لغأ لاَتِقَو

 .خسلا ةيقب نم لامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )١(

 )٢() .«مهمَرلَي الَو» : : يف » َ

 .كَهَليِسَو بلط : نَم إڵلإ» : :ثالتلا خسنلا ةيقب ةيب ىف )٣(

 دآ وآ هق اليبس ىف اوثتت اولاَمت مش َريِقَو اوا يزلا لعلو » :ةلماك اهصنو ،نارمع لآ ةروش )٤(
 مههّوفأب ے و م 4 رم.م. هو ٥. ٨ ۔ےمه <

 کرولوقي "نكيإنل مجنم برقأ ذهموَب رفكت مه مكنعل الاتق مم ل اولاق

 َ 31 ى أوثتنتَرو » :ىلاعت لاقو .ةرملا روش 4 دوشح اي ملعأ هنأو ريل ف
 ٠.۔ ۔۔

 ..ه رتشلا ثيل هنا كإ ًاوُدَئَْت >



 ق ات داهجلا يِف :باب )٤٩(

  

 اؤلَو اذإو "بزحلا يف مهجيرَج ل اججُي الَو 5ل ةوغَد الف ةجحلا هَلَع
 الو .ي لاوم + ْمَتْغُت الو ،مهجيرجَج ىَلَع زَجُي مَلَو مويلو وه متت عبتي مت مهتداع نم نيأو ةئف ريَع ىإ اوشزهنا ايو «"مهجيرجج ىلع اج ةئف ىإ نيمزلم

 ىبسو هلوت م مَتغئَو چمهجيرَج ىّلَع اجيف كزشلا لهأ امأو .مهُيِراَرَد ىتش
 زئاجو ،مهينَلَع ليهس الف برعلا الإ ! مالشإلا ىلإ ءاَعُلا دغب نم !مها

 دِئاَقَو يتلالدب ؤ هيبي لتم نيمل شملا نم ادحأ لت نم . و .هلاومأ ا

 .""[ةَل ةوغَد الَو]۔ .رفي ةا ةاغبلا

 نم يغبلا لهأ يف مكحلا نال ءاطخ مهو «مهجيرج ىلع زاجو » :شاللا خسنلا يف )١(
 ىقب نم نم متح ام ؛نَع مأ ن اي» :دوغعشت ننال ة هلوقل فنصملا ةلاق ام وه نيملشفلا
 .: زهجي الَو ممهزيذُم عبني ال» :ةل هللا لوشز لاقف ،مَلغأ ةلوشزو للا :لاق ؟ءيمأ نم

 :يغبلا لخأ لاق ُباَتِك 6ىربَكْلا ننسلا يف ىقَهْنَبلا هجرخأ «مهزيِسأ لتقي الو 6 .مهجيرجج

 هيف َمْنَكَت ثيدحلاو ١٧٠٢(. :مقر )١٨٢/٨ ..ممُهزبذُم غبن تي مل اوغاق اذإ يفلا لأ ثاب

 وُهَو ميكَح نب زتؤك هب درفت :ئقَهْنَبْلا لاق ميكح نب ر ةهج نم فغضلاب داقنلا
 نب زئؤك هداتشإ يف :رجح نبا َلاَقَو ،ظوُمْخَم ريع ثيدحلا اذَه :يدع نا َلاَقَو يمض

 :َظْنُي) .ةين ةيضابإلا دنع ِهيَلَع لَمَعْلا نإف كيذ ت نكلو .ورتم ةئإ :يراخبلا لاق ذقَو يكح

 )٥٩/٧١(. نيبلاطلا حمق )١٢٥/٤(. ريبكلا مفازلا ٹيداخأ ٨: يف ريبحلا ضيخلت

 .ا(٨٢/٦٢٤) ةئف ةيِضابإ ليلعلا ءاًقِشَو ليئلا حزش

 .ب :نم تطقس «مهجيرج;ج :ىلإ ...اول اذَو» :هلوق نم (٢)

 .نتمملا لضأ يف دَجوُئ ه ،ج يفو ؤب شيامحَو لضأللا شماه يف تبتك )٢(



    

    

  

 ماعطلا نَع كاسمإلا مؤّصلل ةينلاو رهشلاب ملعلا :مايصلا ضيارَقَو

 رهشلا قرط نامك شاو مؤّصلا يف عامجلا نع كاسشإلاو .بارشلا

 ةلي هللا لوشَر نَع ينغلب ةنإف موصلا ديفي ام بانتجا مت ،ةمؤَص ضَرَتْفُمْلا
 «يصاقعَملا َلَمَع» :َلاَق ؤأ] م روزلا َلؤَقَو ركْمْلا َلغف عدي مل نَم» :لاق هيأ

 هل عدي نأ ةَجاَح هلل زسيلَق» '"[ربَّحْلا يف نيتياورلا ىدحإ يف يئم ثشلا

 لمَتْشَي اذهو .موصلا دسفي روزلا لؤَقَو رياتملا لغيف لكف 3"ةبارشؤ ةَماَعَط

 ....ركنملا لغِفَو روزلا َلؤَق غذي مل نم» :د يف )١(

 .داريإ ىّلَع اهاقئال خسنلا ةيقب نم هئفَضأ امنإو لضألا يف ذري مل نێتقوغَمْلا نيب اه )٢(
 وبأو ٠٠( مقر )6١/٥ ٢٢. روزلا َلؤَق غذي مل 7 باب :موصلا يف يراخبلا هجرخأ )٣٢(

 باب :مؤّصلا يف يذمرتلاو ٢٣٦٢(( مقز )0٣٠٧/٢ مئاصلل ةبيغلا ثاب :مايصلا يف دؤاد

 مقر )٨٧/٣، مياّصليل ثقزلاؤ ةبيِغْلا يف ءاج ام باب مئاصلل ةبيغلا يف ديدشتلا يف ءاَج ام

 هدانسإ :طوؤتزألا تيَعش لاق ٩٣٨( :مقر )٤٥٦/٢ دمحأو .حيجض نسح :لاقو ٠٧(

 ظفللا نع ةمايِص هزَتُي مئاصلا بات :مايصلا يف يِتهَبلاَو نيخيشلا طزش ىلع حيحص
 باتك ةَجاَم باو ٣٤٨٠( مقر )0٢٥٦/٨ نابح ناو ٨٠٩٥(. :مقر )٢٧٠/٤ ةَمَئاممْلاَو

 نبا قيرط نم ١٦٧٩( :مقر )٢٠٤/٥ مئاضلي ثقزلاو ةبيغلا يف ءاَج اه باب مايصلا

 يف ئئاسنلا هجرخأو .هب اغوفزق ةرنَرُه يبأ نغ هيبأ نغ يربفَمْلا ديمس :انَئُدَح ربثذ ييأ
 = نب هللادبع نَع باهش نبا نع ربثذ ييأ ننا قيرط نم ٢٢٤٦( مقر )٢٣٨/٢. ىَرَكْلا



 مايصلا يف :باب )٥٠(
}
 

٥ 

  

 نأل ؟مياصلا نارطفُي ةبيغلاو بذكلا نأ "هلىرت] الأ "كيد نم ريثك ىلع ك
 لغف 5 روز لؤق وا مرحم لكو ،ةمزَحُمْلا يصاعَمْلاَو روزلا لؤَق نم كيذ

 ."ةوصلا ضقني ريانملا نم روج

 ؤأ ادمعتم برش زأ ،اَدَمَعَتُم لكأ ؤأ ،ادمَعَتُم هقلح يف ائيش ءاسأ نم .

 يف يهئلا ىّلَع ءادممَعتُم ةباتَجلا فَذَق ىنح ةأرما ىهتشا رأ ،ادممَعَنشم عماج
7 .> 

 موَص ٌهَراَقَكْلاَو رهشلا ْلَدَب ِهْئَلَعَو ‘'""ةمؤص دسفأ ذقف كيلب ُهَمَدَهَو موصلا

 متش ؤأ ائمؤُم ؤأ اًئصخشم فق ؤأ املشش باتغا وأ َبَذَك نمو كنييَرهش

 جنرججم ننا نَع ٢٥(( :مقري )١٩٣/٤ هقاززلا ذدبَع ةَجَرْخَأَو .ةريَرُه يبأ نع ريَعض ن ةبَلْعَت =

 يفو .ُهَرَكَذَف «...غدي مل نقم» :ةت هللا لوشر لاق :لاق هئأ ,كيام نب ستأ نع ثئذ :لاق

 .«لهَجْلاَو» :ةدايز ةجام نباو ،ئقَهْنبْلاَو يئاسنلا ةياور

 طتزألاو ٤٧٢( :مقر )٢٨٦/١ ريفصلا يف يناربطلا 1 :سنأ ثيدح نم هاش هلو

 رب ديجملا ذْبَع :اَتَندَح يباطخلا رمغ نبمءس هللا ردْبَع قيرط ¡ نم ٣٦٢٢) :مقر )٦٥/٤

 مَل نم» :ةعَقَر ركيام نب ستأ نع يناتبلا تبات نع جنرج , نا نع داؤز يبأ ن زيزعلادبع
 مل :ئنارَبطلا َلاَق هبارشو ةَماَعَط عَدَي نأ يف َلَجَو زَع هلل ةَجاَح الن بذكلاو اَنَحْلا عدي

 يف ئمَتَْقْلا َلاَقَو .ئباطَحا رمغ نن هللا دبع هب دوقت ديجملا دْبَع الإ جيرج نبا نع هوي

 َلاَقَو .ةفرغأ غ نم هيفو «طضزؤألا»و «ريِفصلا» يف ئناربْطلا هاور )١٧٤/٣(: عمجملا

 ؤخآ دهاش ةلو ١٠٨٠(. :مقر )٢٦٢١/١ ۔ بيهرتلاو بيغرتلا حيجص) هرْنَعِل نسح :ىنابلألا

 نقم» :لَجَو زع ةنلا لوقي :دوعشَم نبا نع ٨٠٧٥( :مقر )٢٤٢/٥ سؤَزفْلا يف يمليدلا دن

 .«يلجأ نم ةبارشو ةماَعَط عدي نأ يف يل ةَجاَح ال يمرا نَع ةحراوَج مضت مل
 عللا ةيقت ةّيِمَب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )١(

 نا لاق .ةيوَتْعَمْلا يِاعَمْلاب رضلا ضقت َنؤَرَي ال ثيح ثيح مهريغ فالخب ةيضابإلا يأر اه )٢(

 رمؤي هئِكَلَو همايص عي نأب رمؤي ي مل اركنم ؤأ او دهشت ؤأ تتاتغا نَم كيلك :زبلا دبَع

 يِاقمْلاب مضلا ؛ نالطب ىَّلَع ةيضابإلا َقَقاَو نممو ۔ءهمؤص زجأ هت ْمِتَيل كلذ باتيجاب

 .مؤّصلا نود رخألا نالطب ىتإ ثيداحألا ةجوت نأ ركنتساو كىلَحممْلا يف مزَح نا ةيوَنْعَمْلا

 )١٧٨/٦(. ىلَحمْلا )٣٧٤/٣(. زاكذتشالا

 .«ةمؤص َدَسَف» :د يفو ؤج ني ةطقاس «ةمؤَص» )٢(



 يويسبلا رصتخم

  

 َرَظَن نإو .0عّلإ ثحأ كيدو مويلا كيد ز هلع ضقتنا دقف َنيِنِمؤُمْلا

 وا ًطعَتشا وأ ًاتََت ٠ نَمَو . .َكِلَذ هموب مؤَص ضقن ضقتنا يِصاَعَمْلا َلِمَع ؤ َمَرَحمْلا

 ُدَر ا هربد يف نقتا نإو .هم موي موص لديو ه هموص 7 ضقتنا بنذأ يف رطق

 اًدمماَع ُهَدَر مث ه ًاَتَوَ يذلا يف ليِقَو هموص نم ىضم اَم ِهْئَلَع دسفأ اّدَمَعَتُم هتمق

 'هيجنُي ام رذقي برشف شطع ا َنِم هبىبفت ىّلَع تفاخ رَمَو .ةَر رافَكْل ا هْئَلَع ا

 ةرافَكْلا ِهْئَلَعَو 7 دسف هيجني امم رفأ ىّلَع َداَرَق َدَمَعَت نإو هَم ؤب ؤي َلَدَبَأ

 نَمَو .ةراقَكْلاَو لدبلا عم امآ َناَك ؛هيجنُي ام برش امدعب رطفأ َدَمَعَت نإو

 الف قلا هبلغ نو .رافكلاو ندبلا ةمزل اَدَمَعَتُم ىتفأ ىنح - هركذب ثبع

 .َكِلَذ ُهَمؤَي لدبأ عَماَج ا برش وأ لكأ ئست نَمَو غجرزي ل ام هْئَلَع يش

 دَمَعَتَت ذْمَعَتَي مل هنأل

 هقلح يف املا لَحَدَق ،اهفو لق ةَضي ةضيرقل اضون وأ ٍةَلِفاتل ًاضوَت نتمو

 اذإ هيلع لدب الف اهتقو "لخد ذقو ةضيرقلا ةالصل أضوت نيو مؤي لد
 َلَسَعَق ماقف راهنلا يف ةَباَنَجْلا ةئباصأ ن نمو .َدُمَعَتَي ىئَح ؛ِهِقلَح يف املا َلَخَد

 :رم هلع ىضم ام ضقتنا '"اةلِ ريغل ائيش ىتاؤت نإو ،هيَلَع َلَدَب الف هنيح نم

 ءام أ هذخأي بول هينات َناَك نو ؤهرئَعب ةنع هيناوتو َلْسْغْلا هلامهإل ؛همؤص

 :ب يف «....يِصاعمْلا َلَعَقَو مزَحُمْلا بحأ ؤأ مؤيلا كلد غوص هبلع ضقتنا :لضألا يف )١(

 علا كلذ ه هموص هئَلَع ضقتنا» :د يو ىل ثحأ مزتلا َكِلَد م مؤضص ِهئَلَع ضقتنا دَقَف»

 نإ ىلإ 3 كِلَذَو علا كلذ هموص 4 هيلع ضقتنا » :ه يفو ».. ..ىلإ َرَظَت نإ بحأ

 ح نم حيجضنئلا .«..َرظن

 ةَلِثاَمُمْلا تامِلَكْلا يف َكِلَذ لثمو .«ُةسفت يخي ام» :د يفو كسفن هب يخ اَم» :ج ‘ب يف )٦٢(

 .نێتلاتلا نێرطشلا يف

 .«انَد» :د ج يف (٣)

 )٤( هلسغ رشأ رغ ءيشل انات نإَو» : :ثالثلا ختشلا ةيب يف .....



 رهاَيَصلا يف :باب )٥٠(

  

 يف َوهَف رَتسأَو نخسأ وه درؤم ىلإ ىطخت ؤأ ءاديدش ادزب َناَك نإ هل نخسي

 الف َماَلْسلا ُدَر أ راَم َوُهَو َمْلَكَت نإو .هموص يف هْئَلَع داسف الو .لشلا رثأ

 ىضم ام هْئَلَع َدَسَق مالكلاب لشلا نَع َدَعَقَو ثيدحل ىّناَوَت نِإَو هْئَلَع َلَدَب

 .حبضأ ىنح اهب مِلَع نأ َدْعَب َماَتَق للا يف ةَباََجْلا ةنباصأ نإو .همؤص نم

 هب بهذف حبصلا لبق موقت مومي ن ٣ ىَّلَع مان نإو هموص نم ىضم اَم هْئَلَع دسف

 ليت نأ لبق حبصلا كرد لذلا يفف اق نإَق 5ةَمؤَي لدبأ .حبضأ ىّنَح ح مونلا

 حَبضأ ن » :'"[لاق ةت ةلق ىبنلا نَع] ةياوزلا نأل َناوَتَي مت ادإ ةمؤي ؤي لدبأ

 الف هتأرما لتق نَهَو ْئَلَع ى يش اَلَق يذملا ةباصأ رم رم َو .‘"ءارطفُم عبض ابنج

 .خسلا ةيقب نم لامكلاو لضألا يف ذرَي مل نيتقوقْغَمْلا نيب ام )١(
 (٢) روحلاو راطفإلا تقَرَو ميناضصلا ولطفُي ام باب :مايصلا ُباَتِك ،غيبزلا هجرخأ )١٢٩/١

 :مقز ٣١٥( 6يثيللا ىيخێ ةياور - أطوملا يف كِلاَمَو )٢٩٠/١ :مقر ٦٣٩( :مايصلا باتك

 َناَضَمَر يف ابنج بض يذلا مايص يف َءاَج ام باب )٢٩٠/١ :مقر ٦١٣٩(، باتك يراخبلاو

 ابج حبص مئاصلا راب :مايصلا )١٤٣/٤ :مقر ١٩٦٦(، ةحص باب :مايصلا باتك .مِلْشُمَو

 بنج هو رْجَقْلا هَلَع علط نم مزَص )١٣٧/٣ :مقر ٢٦٤٥( ةَنأسممْلاَو .هض ةريَرُه يبأ نع

 ةعجارم أطوملا يف يلام مامإلا دروأ ذقو .حوسم ثيدحلا اذم نأ ىّلَع زوهمُجْلاف ةيفالخ
 يف ديز يبأ نبا لاق مكَحْلا نن ناورمو ثرالا ن نمخؤلادنع لتق ني ةرير يبآ
 الَو َناَضَمَر راَهَن يف ة ةذلل ةلم الَو ةرابم الَو ءطب اسنلا مئاَصلا برقي الَو» :ةلاسرلا

 رَمَو» .خآ عيضؤم يف َلاَقَو «طونا نم ابج عيضي نأ ى سأب الو ليل يف هيلَع تيد م موخت
 رْجَقْلا دعب دغب الي ليتف متف رجفلا ربق ثرهط ضياع ةوا رأ رهطتي مو ابنج حبضأ

 ۔ ئناَوَرَتَقْلا ردييَز يبا نبا ةلاسر «...زوُجَي الو مويلا َكِلَد موَص : أ )٦٠/١، ٦١٢( امنب

 وهف ةمذلل الغا ناك امو ةمذليل لغاش ةرنَرُه يبأ ثيدح ،تكيلَد سكع ةيِضابإلا ىر

 هنأ ىَّلَعَو اصلا ةُحِص مَدَع ىّلَع نذي ةَرَرُه يبأ ثيدح نإف اضيأو © كحلا يف مقم

 لد امَو ةحابإلا ىلع نذي يناثل ثيدحلا {ةباتَج ىلَع حبضُي نأ ناسنإلا َدمَعَتَي نأ مزحب
 غلا مكح يف نذإ وهف ةحابإلا ىلَع لد ام ىلع مدقم بوججؤْلا ىّلَع ؤ ميرختلا ىلع

 .قباسلا ثيدحلل
ُ 4 



 يويسبلا رصتخم ت ٢٠٨

  

 رْيَع ىّلَع ةبانج ةنم ثججرَخ نمو .ةمؤص خي نأ هل هركيو .اهيلع يش
 .اذه ؤي لق اَهيِفَو هْئَلَع ى ئش الف اهنيح نم َلَسَعَف , دُمَع

 تفرغيل يلا قودي بارتلا يفشي قيقلا ليكي نأ رئاضلل ٌزئاَجَو

 قيرلا عم ةغِسَي مل اذإ ؛همؤص يف هَلَع داسف الف اَه ؤحَنَو ،هجيام نم ولح

 لێَكَو بارتلا يفس دنع ربؤئپ هيف ىَلَع فْلَيَو ئشلا قاذ ذ هِقلَح يف

 اف ةلع ذَح ىَلَع اهوحن ؤ ةباد ؤأ بابد هقلح يف لَخَد نمو ؛قيقلا

 دقَي ل اذإ ضيرملاو .ةَرافَكْلا هيلع نمأت التق َدَمَعَت نإو ؤهيَلَع ضقت

 " يف ةللا ةايز تاخَو ليللا ىلإ ةئلني ام لكأي زيقي مو مايصلا

 ليجفتلاي رَمْؤيَو "حص اذإ يضقيو رطفي نأ ةَّلَف ؛ءاوذلا ةَجَلاَعش ىإ جاتخاو

 الي راهنلا يف ف رطفأ نإَق .ليللا ني ه راطفإلا ىوت رطفي نأ دازآ ادو أدبلا يف

 ءيش الف هيضرم يف تام نو ءهمؤص نم ىضم ام هلع دسف ليللا يف
 مولَعَو هلام نم َوهَف كيلب يمو ; نأ الإ .لدبلا نم هِتتَرَو ىّلَع الو هيع

 ح ذو ،مايَصلا ىَلَع ىوقي ىت ىتَع راطفإ ىّلَع يرلاو .ةنع اوموص نأ

 هب يصويو ءاضقلا هَلَعَف كِلَد َدْعَب تام م مث ه َناَضَمَر رهش رهش دغب احيحص يقبو
 ۔. ے وه ۔ش
 .هب ىضزؤأ اذإ ة ُهَْع ىضقيو

 .كلَد ئِضْفَتَو رطفت نأ اهَلَف اهِدَلَو ىَلَع فاخت ىتلا لماحلا أزملاو

 رطفُت نأ اهَلَف اهنبل تَهذََو عوج أا اهدلو ىَّلَع تقاح اذإ '"اةَعِضزُمْلاَو

 ْمَلَو ينائلا -اَضقمَر زب رهش لماَحْلاَو عىيفزُمْلاو ضيرمْلا ذأ نإو .يضقنو

 .«هيلع ضفن الف» :خسللا ةيقب )١(

 .دارملا ىلإ برلا هئال .ةعمتجم ىرخألا خلا نم ثجثملاؤ «هتباَتَج» :لضأللا يف )٢(

 " . .«غضزملا» :ثالثلا خشلا ةيقب يف )٢(
 .«َكِلَهَي» :ةدايز ثالثلا خسنلا ةّيِقَب يف )٤(



 رحاَيَصلا يِف :باب )٥٠(

  

 نَع نوُمْطْيَو رَضَح يذلا رهشلا ةوهو مهنف ؛رلؤلا رهشلا لدب اوضفي
 نؤألا اولَدبأ هيف مه يزلا تاَضَمَر زهش ىضقنا ادو ،ائيِكشم مؤت ك يضاقلا

 َكلََك ِهيَلَع معط الَق يناتلا رهشلا يف هضرَم ىلع ضيرملا ماد نو .اضيأ

 نَم لك تيلَذَكَو ؤهيَلَع مْعَط الَو ،ينائلا مث ز لألا نَع ماص كيذ دغب حص نو

 َرَضَح يلا غوضيي ةنإف ،ينائلا زهشلا رضحي ىنح هلي مَلَق غول ةترل
 .يضاملا نَع ميو

 هيف ىدعتي ارَقَس ارِفاَسُم جَرَح اًذِإ ،هرَقَس يف راطفإلا ه هل '[ئاَج] ؤفاسُمْلاَ

 راطفإلا ىوت رطفي نأ دارأ ادإ وفاششملاو ؤَرطفُي نأ هلو زفاسش َهَف نتَحَسَف

 ليللا يف ةين ريَغ نم رفاسملا َرَطفأ نو ،"؛[راطفإلا] ىلع حبضأؤ لبنلا ني

 راطفإلا ىَوَنَو رفسلا ىَوَن وُه نإو ءهمؤَص ني ىضم ام هيلع دسف رفسلا يف

 نم ىضق ام هيلع دشف هنإف ؛تبضأ ىتح جزخي ملو ،ارطفم عبض نأ

 واطفإلا يونت نأ هل زيلو ةراطثإلا ةتن ىلع دلبلا يف عبضأ ثيح بيزص
 رَطْفأ نإو .دلبلا يف ؤطفُي الو حبشلا لبق هدلب نارفغ نم جزْخَي ىتح
 هيلع امنو ڵةَل زاج رطفأ مت رفاس مت ؤب ىإ عَجَر مث هرق يف زاملا
 يف ماص مت هرفس يف َرَطْفأ ادو .َتاَضَمَر رهش يف اارم رَقاَس ؤَلَ 6رَطفَأ ات
 ةَبَقغَأ يذلا هرَقَس يف ماَص امَو رطفأ ام ندب هيَلَع َناَك هرفس يف رطفأ مث هرفس

 .رهشلا مت أ ىتح رفسلا يف مماَص م ز رقلا يف َرَطفأ نإو .'رقَسلا يف راطفإلا
 تفدالتخالا ثئرَت ذَقَو راطفإ فعت ُهنَّقْعَي مل هَم ؤ ؤَص نل رفأ ام لَدَب الإ هر م

 نإو يش هلي مل هرقشس يف تام مث زفاتملا رَطفآ نإو .ىتغمْلا اًذَه يف

 .(د ح ب) ىرخألا ختلا عيمج ج نم نامكلاو .لضألا نم ٌةَطقاَس ) )١

 .(د .ح ب) ىرخألا ختشلا عبمج نم لامكإلا .لضألا نم ٌةَطقاَس (٢)

 .«هرفَس» : .لضألا ظفلو .خسنلا ة هقب ظفل اذه (٣)



  

 هِتنرَو ىلَعَو ،هب ىصوي نأ هيَلَعَو ِئَلَع يذلا لَدَبْلا هيَلَع َناَك اهيف رطفأ يتلا

 هلام نرم هْنَع اوممَعطَأ ا" انو كنم هثاريم رذَقب مهنم دجاو لك هنع اوموص نأ

 ًدَسَق نق ،امعباَتَتُم امؤَص َنوُموْصَيَو ،مهِيَلَع مكخُي مل صو مل نو ؤزئاَجَ
 '"نجاَو و موَص هال هلبق ماص نَم ُموَصَو هُموَص ضقتنا هموص مهدحأ ىّلَع

 .مهَل كيذ رئاَجَف ةنع ماصف ةئرَوْلا نم حاو بغر ن

 نم ماص نَمَو ،نَع ماصي د ؤأ زد مل اذإ هنَع ةنع معطأ مايصلا , نَع ريك نَم

 َماَص نا دعب هاخأ : نم دحأ هرطق نو ّرِئاَجَف 4 هيبأ يأري ا هيأرب نايبصلا

 نكي ملو َناَضَمَر رهش يف ىبصلا مل اًذِإَو .ةْنَع ُهْنَع َمَعطأَو هرطق يذلا َكلَذ مزل

 ضزق ةنأل كيد نم ىضق ام لدنيَو ىقن ام عوضي نأ هيلع نإف امياَص
 ثقرَتَو ۔ حاو ضرق ةنأل ۔ ملأ اذإ ندبلا هيلع كرشملا كيلذَكَو ذاو

 .كيذ يف تالتخالا
 ءءاَضقْلا ليجغتي زمؤئَو ثرَهَط ادي يضفت اهضيح مايأ ؤلطفت ضئاحلاو

 ؤَمْوُتَو . .ةَودخَم ريغ رخأ مايأ ن نم دم أ نإو َكِلَذ : نم 4 ةلعل َرَطْفا نمم لكو

 اهمؤي ةيقب ةَيقَب لقألا نَع كيفو «ضيَحْلا اَمَعاَج اذإ اهمؤي 'رقألاي ضْثاَحْلا

 و

 .كائئَش» :د اج يف 69

 .«...اوُممطُي نأ مهيلع ىتؤأ نإؤ» :ثالثلا خسنلا ظفل )٢(
 غيشلا ةَحْجَرَو نشخلا يبأ يأ ومهَو ءةَدحاَو ةضيرف ناَضَمَر نأب لوقلا ىلع اب اذه )٣(

 حز :رَظني) .ةَضيرق مت لك نأ وه انرضَع يف ىونلا ِهنَلَع ينا ،ليئلا حزش يف بطلا
 )٢٥٠/٦((. ةيضابإ ليلغلا هافو لينلا

 وهو «...لكأَت ال نأ زمؤئؤ» :ب ةّخشلا شماه يف ةزوَو لكأت نأ» :اللا خملا يف )٤(
 نوُحِسانلا هيلع ىرَج يذلا وه شياقها قيِلغت نأ ونيو ..ىرخألا ختشيز لضألل تلاَخُش
 - كاتشإلاي اهرمأ نكل .رظن هيف رشلاب رييغتلا نآل رثخت لَحَم وُهَو ةرخأتملا ختللا يفف



 )٥٠( رهاَيَِصلا يف :باب ٢١١

  

 مي ؤفاسمْلا كيلَذَكَو ءيش اهفلي مل تلكأ ناو ضيحلا نم لستغا اذإ
 هْئَلَع هِنلَع موي َكلَذ نا ءىش ث هش ةرذ مل َلَكَأ ن نإو 3 هدلب يف ٤4 همؤي ةيقب +7 ةَب كاسشإلاب

 .هلدب

 :ثيدحلا اج ذَقَو كلبق نم م موصي ناك نمي الإ تشلا مو مؤَص ُهَرَكيَو

 َنيثات ةدملا "اولمكأ مكيَلَع يممُغ اَدإَق هتيؤزل اوزطفأو لالهلا ةيؤزل اوموض»

 (١ىَحُضلا ىلإ شلا مؤي يف لخألا نَع كاسمإلاب ث[شانلا] مؤيو .ام

 بجاو لوقب , ماصي ءاورَطفأ بسلا مئ حصت مل نو ،َماَيَصلا اوُمَت دأ وَبَحْلا ئ خض ذف

 ©}يلاوت :ةرهشلاو .ةرهش ؤأ ةيؤر ْنكَت مل نإ لذَع يدهاَشب الإ وَطفُي الو

 اه ٠١ 2

ح .
-
 

 ..ح
.
 زا يتنب حتي تيك اغامجإ اهيلع ماص ال هنال ارظن هيف اضيأ ۔ 

 ذلا يفف اَيَح ال ذإ ةأزمني رذلا ُةَفاَقَت عمتجملا ىدل رفوتت

 .«لَكأت ال نأ زمؤُئؤ» : :ةدايز د ؤج يف )١(

 ....هدلب نم لكأي ال نأ زمؤي» :ثالئلا خسنلا ةيقب يف )٢(

 .ءاوُمِتأَف» :ثالتلا خنسلا ةيب ةيقب ىف )٣(

 )٤( تشلا متو , نيملا ماص نع يقئلا بات :مايصلا باتك غعيبزلا هج أ )١٣١/١

 :مقز  1٣.يثيللا ىيحت ةياور أطَوممْلا يف .: يِرذُحْلا , ديجسَس يبأ ¡ ْنَع

 نَع عيان , قيرط نيم َناَضَمَر يف رطفلاو مؤضلي لالهلا ةيؤر يف َاَج ام باب :مايصلا باتك
 ةبراقتم الأب املظ سابع نا نَع اًضَْأ هجرخأو رمع نا )٢٨٦/١ مقر ٦١٣٠(. )٢٨٧/١

 :مقر ٦٢(. َتاَضَمَر زهت ؤأ ناَضَمَر :لاقي له باب :مؤصلا باتك يراخبلا هجرخأو

 )٦٧٤/٦ مقر ١٨١٠(، لاهنا ةيؤؤل ناضَمَر مؤَص بوججؤ بابب :مايصلا باتك ملشُشَو

 )٧٦٢/٦٢. مقر ١٠٨١(. اذه يف رغلا ىّلَع فالتخالا ركذ باب :مايصلا باَتِك ،ئئاَسئلاو

 ثيدحلا )١٣٥/٤\ مقر ١٦٢٤ ٢) هِتَيؤؤل اوموض» يف ءاَج ام باب :مايصلا باتك ،ةَجاَم ناو

 هتيؤزي اوؤلطفأؤ )٥٢٩/١ :مقر ١٦٥٤(. دمخأو )٤٣٠/٢ مقر ٩٥٥٢( .هيهط ةريَرُه يبأ نع

 .سلا ةيقت نم نامفإلاق .يلضألا نم ةطقاس (ه)
 .ءىحشلا تق ىَلإ» :جسنلا ةبقب ةبقب )٦(

 .هربَحْلا زئاوت هيف ةرهشلاو» :ثالثلا خملا ةيقب يف )٧١(



 يويسبلا رصتخم ٢١٢

  

 ىبنلا راجأ ُهنأ» : ) ١[ثي ردَحْلا يف] ليق دقو ةو جرخملا نم م سانلا راَشِتْناَو .ربحلا

 اوطت نأ مهل تلو . راطفإلاو موصلا ىّلَع نيت ما ةداهش زب هللا لوش

 يذلا !وتلا زي امي َنيِثاَلَت اوماص لذَع دهاش رلؤَقي اوماض اذإ دحا لوقب

 لؤقب +× َنيِثاَلَتلا ىَلَع اورَطْفأ نإو ةرهش ؤأ ا أ ةيؤر نُكَت مل نإ الذَعْلا هب دهش

 .دجاو ةَداَهَشب اورَطْفَأ دحاو

 نو ٠ لك ه ١ نع كبشي ن ا هئَلَعَف وَبَحخْل ا حض من تك ششل ا م ؤي َلَكَأ نقمَو

 د مت كشلا مؤي ماض نمو َراَفَكْلا ِهيَلَعَ لألا ىَلَع :ء دغب َدَمَعَت
=> 

 هَماَص ةنأل لدبي نوؤَحآ لاقو ًةَمؤَص هل ممتي ليق ذَقَ 2 كلذ يف بحلا
 هماص هنأل ‘"[لوقلا كيد يف] ندبلا ِهيَلَعَف رهشلا يف خض نو ،كشلا ىّلَع

 مل ةضيرقلا نم جرع ذقو رهشلا ءاضقنا دغب رَبَحْلا خض نإو شلا يف

 يذلاو شلا ىَلَع ةما هنأل لاح لك ىلع ةدي ليق ذقَو لدبلا هرن

 ذَقَو ،يَلَع َلَدَب ال اولاق .مايصلا مَتأَو زبَحْلا خض مث كشلا مؤي نيم 6ارَظَتن

 .ا‘رهشلا نم مؤّصلا ضرق نيقي ىلع ةينلا دجف مل ةنأل لدبي ليق

 .«ىبنلا» َلَدَب «لوشزلا» اًضْئأ اهيفو .ثاَلا خشلا نم لامكإلا .لضألا ن نم ةطقاس )١(

 )٦٩/٢ داولا لججزلا ةداهش لوبق باب :مايصلا باتك يف ىربكلا نسلا يف يئاسنلا جرخأ (٢)

 هنأ باطخلا نب دنز نب نمخزلادبع نع :١٨٩١٥( :مقز )٣٢١/٤ دمخأو ٢٤٢٦( :مقر
 ةل هللا لوسر باحضأ ثشناَج يئ الأ :لاقف هيف ثشُي يذللا زنل يف سانلا بطخ

 اوكتناو 5هتيؤؤل اوزطفأو هتيؤزل اوموض» :لاق ةي هللا لوشز نآ ينوئذَح هناو مهُتَأَسَو

 .«اوزطفأو اوموضَق ناديهش دهش نإ ؤاًمؤَت َنيثاَت اويأ مُكِنَلَع مغ نإف ؤاهل
 .خملا ة ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ثالثلا عملا ني , حيجضنلاو هَرَطفأ» :لضألا يف )٤(
 طاتختل كشلا مؤي ماصُي الَو» :لوقي ءةلاتزلا يف رز ز ييأ ربا هيلع صن يذلا وه ءاضقلا )٥(

 اًعْوَطَت ه ةَموؤَص ءاش نَمِلَو ،َناَضَمَر ني هقفاو ن زجي ي مل كِلَذَك ةما : نَمَو ،ناَضَمَر نم ى هب

 هزجُي مل ناضمر نم ميلا كيد نأ هل نيبت مث برشي مو لُئأَي مق خض ¡ نمو لعفي نأ
 .(١/٩٥)_۔ يناَوَرْنَقْلا ريز آ نبا ةلاسر .يضقنو هتّيِقَب يف لألا نع كيشي

ت
:
 

"
 

"
 



 )٥٠( رهاَيصلا يف :باب ٢١٢

  

 ءيجي ىنع لكأي نأ ةل سيق نيِثالَت موي راهنلاب ,لاؤش لاله ىأر نمو
 نإو ،َموَي لدبي اوُلاَقَو .همؤضص م ىضق ام لدت ِهئَلَعَق لكأ نإَق بللا

 نأ وَبَحْلا حصو .َناَضَمَر رهش نم َنيثالت م : ةرم اَدْمَعَتُس ذال ىَّلَع ''اَدَمَتغا

 ائيش دارأ هيلَع ةرافَك ال هنإ ليق ذو َُراَفَكْل ةئَمزَل رطفلا مؤي َناَك علا كيذ

 َيدَتْقَيَف كيد رهظي نأ ةل سيلو رطفي نأ ةلف لاؤش لاله ىأر : نَمَو .ةنع يفغ
 هنَلَع نمآ مَلَو ءاطخ َناَك َرَهظَأ نو .هريعب نالتهلا خي :7

 ل زوؤبلا لبق رطفلا م َ وب ر لكألا ى ُبَحَتشئَو .هلؤَقب دحأ لكأ نإ نامضلا

 َدعَبَو ًدْغبَو رطفلا ةالص لبق يلصيو ام برشي ؤ اريت اميش ؤَلَو ،ىڵلَصُمْلا
 .'"'كلَذ نم َءاش امم

 ..ادمَعَتُم َدَمَتغا» :ثالتلا خسنلا ةّيِقَب يف )١(

 .ثالتلا ختشئلا نم 1 ثبنملاو «ءام ُبَرْشَيَو يشب ؤلَو» :لضألا يف )٢(

 نب ةديرب نع )٣٩٦/٢( جورخلا لبق رطفلا مؤت و ر لقألا ثاب :نيديلا باتك يف يذمزئلا ىوَر )٣(

 .«َىلَصُي ىئَح ىحضألا ¡م ؤي معطي الو إمَعْطَي ىئَح رطفلا مؤي زخ ال ةق ىبنلا ناك :لاق بيصخلا

 بيرغ ثيدح يملسألا بيص نن ةديرب ثيدحو ستأو يِلَع نَع بابلا يفؤ» :يذمرتلا َلاَق
 ال نأ مْلِْلا , لمأ نم عز بَحَتسا دقو ءيثيدَحْلا اذه ريغ ةنغ نت باوم ثرغأ ال :ذْمَحُم لاق

 ىئَح ىحضألا مو ب معط الو رفت ر ىلع رطفي نأ ةل ُبَحَتْسْئَو اقش معطي ىتح رطلا مؤي جرخ
 )٤٣٣/١ معط ىنح رطلا م موت زخ ال باب :نيديجلا باتك .عاَحلا ةَجَرخَأَو .ها ؛َعجزت

 .ئيْهْذلا ةَحُخحَصَو اُهاَجَرَخُي ملو داتشإلا مم حيجض ثيدح اذه :لاَقَو ٨ ١( :مقز

 ودغي ال نأ مُئْعَطتسا نإ» :لوق ساَع نا عمس هنأ )٢١٣/١( ِءاَطَع قيرط نم دمحأ جرخأ

 تكيَد ثغمَس ذنم وذغأ نأ لبق لكآ نأ غذأ ملف :ناق ،ءلَعْفيلَق معطي ىنح رطلا عي مكدحأ

 نؤَوُي ماَلَعَف :تلف املا وأ نبللا برشأ ؤ ،ةلكألا ةقيرصلا فرَط نم لآق سابع نا نم

 :نولوقيف .احضلا دمي ىئَح نوجرخي ال اوئاك :لاق ةت يبنلا نع نظأ :ةعمس لاق ؟اذه

 .نيَحيْشلا طزش ىلَع حيجض داتسإ :طوؤتزأللا بيَعش لاق .انتالص نع لج الئل معن

 يف كِلَد سيت ىلصملا ىإ ؤذْعْلا َلبَق هيف رطفلا ثحتسْئَو» :ةلاسرلا يف دنز يبأ نا لاق

 نبا ةلاصر «ىرخأ ني عجزيو ,ةيرط نم يضمي نأ نيديعلا يف بَحَتشئَو ءىَحضألا
 .(١/٢٧)_۔ يناوريقلا ديز ز ييأ



(٥١( 
 ةاكز يف ذ :باب ٥ ةرطفن ا

    

    

  

 ىأر نَمَو ،ىلَصُمْلا ىلإ جوزُخلا لق رطفلا ةادغ ةرطفلا جملارخِإ ثَحَتشُث

 ليِقَقْلا اَهْذُخأَيَو نعلا اهجرخيو .زئاَجَف مهنَلِإ اهمذَقَف اجاتخُ ارلا نم

 هلم َناَك ام ؤ .رفت نم عاص أ ١[گخ نم عاص وَأ] ماعط ¡ نم عاص يهو

 نع ثزمْلا جرخيو لكأي امم لك جرخو ."نيتلاو بيبزلا لم هيلع اسايق

 : ىّلَع بجت اَمنِإَو ."هديبعو هدالوأ ¡ نم نومي نُمَعَو هِتَجوَز نَعَو هيف

 .خسنلا ةيقب نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )١(

 .هربا ه يف ،كنبللاه ثالئلا خسُتلا يف )٢(

 مأ ةّشِئاَع نع ٣٣٢( :مقر )١٢٦/١ باصنلا باب :ةقدصلاو باصنلا باتيك يف غيبزلا جرخأ )٣(

 ىقئألاو ركذلاو دبقلاو زخلا ىلع رطفلا ةاكز هلقي هللا لوشَر ن» :تلاق ات نينيؤملا
 .هطق نم ؤأ ريمش ؤ زب ؤأ بيبز نم اغا ؤأ رفت نم اغا ريبكلاو ريفصلا

 ناَضَمَر نم رطفلا ةاَكَر ضرق ةي هللا لوشز نأ» :رمغ نب هللا ردنغ نع عات نغ كلاقم جرخأ

 نم ىأ زا ببَع ؤأ وح ع لك ىلع ريمش ني اغعاض أ رفت نم اغاض سانلا ىلع

 رخأ قيرطلا اذه نمو ٦٢٦( :مقر )٢٨٤/١ ۔ يثيللا ىتحت ةاور - أطوملا نيملششلا

 )٣٦٩/٣ نيملشمملا ني هريغو دبقلا ىلع رطفلا ةقدَص باب :ةاكزلا باتك "يراخبلا
 ريعشلاو رفنلا نم نيملشملا ىلع رطفلا ةاكَر باب :ةاكزلا باتك ؛علششَو ١٥٠٤( :مقز

 ( ٦٨/٣ مق َر :. ٢٣٢٥0 ) .



 ةرطفلا ةاَكَز ي :باب )٥١(
 -د

  

 ِ ِ ه { ]] .. ۔ . .
 اميف ل ايِعب اهيف ؤ )ضر الو ،اَهيلَع هلَمَحَتَي نيد الب اَهْيلَع َرََقَو اهب 7 أ

 الَو ينَعلا ىلع اهجارخإ بجاو ةرطفلاو لغأ هللاو همؤي يف َايِقَو .لبقت ن

 .اهيكزت يف هل َرذُع

 )١) ةطق اَسَق ج يف اشا «راَضُي» د ب يف .



    

    

  

 ِ َ ١١)ے۔ - ۔ 8 ۔ے آ 2

 ه ل إ م إ متي ل أ يت جحلا ضئارقو ٩٧[« :نارمع لآ] ( 4ةهيلنملا نع غ نلأ 7

 او و ةنسل ١ هْئَلَع تد د ام َم عم . اهيف فالتخ ١ الب َنيِمِلْسُمْل ١ نم اَهْئَلَع عامجإلاب

 رخنلا مؤي ماَرَحْلا تبلا زو تاقَرَعب فوقولاو مارحإلا :اهلا ‘ثائِكلا

 و ٤هَل ح الف اهنم ٌةَلضَح ُهَناَف نَم اهيلع ا وفَتُم ضْاَرَق هذَهَف .حبذلا 7

 اهنم جزي يتلا ححلا عاو ىهو ،ةًجَح دسف حَحْلا هب دسفي امي اهتتفآ

 .يف ثدحأ نم مارخإلا يف مزلي ام لُك نم ؤججَحْلا لئاس

 "جحلا طوزش نم هه 7 لاقو ةضيرف اهنإ :موَق َلاَقَق ؤةَرْمُعْلا امأو

 نِإَو ااعَتَمَتَُم َناَك جَحلا رهش شأ يف َرَمتغا نَمَو دَعْنُم جَحْلا ر 4ؤشأ يف يهو

 يف مارخإلاك بجاَو اهيف مارحإلا .ة 8كهم همات تدا جَحْلا رهشأ ريغ يف تراك

 مارخإلا يف ةَيبلَئلاَو .قلحلا لالخإلا يغنشلا تێبلاب فاوطلاو ] . 5 أا

 ّ .۔ءم م <,2 ۔۔ < ۔ ۔ ۔ ,ر صم م م _ 2 » م
 نم تيبلا جح سيانلا ىلع رللو اما ناك دلَعَد نم ميِهَرإماَت ر تننيب ث هف ط :ةَلماَك اهصنو )١)

 .4ةيمتمنآ نع كيَع هق ةرق ركمو ًالييع نإ عاطتشت م ے ۔ ء
 ةلاسر) ةلاسرلا يف ئناََرْيَقْلا تيد ىلع ض امَك رغلا يف ةرم ةدكؤم ةئش ةكلاملا دنع )٢(

 )٧٨/١((. ناوريقلا ديز يي نا



 )٥٢( ّجَحلا ي :بابب ٢١٧

  

 ةرايزل ثاوطلاو »جَحْلا ضيارق يف اهلك لامغألا يف ضرق ةينلاو ةنس
 ءاعدلاو اةئنش فاوطلا يف لاقي يذلا زيكتلاو حيبشتلاو ضزف تنبلا ۔ 2 7 . . هد ح . ٠ِ د < ٠

 .عامجإيَو ةنس و ةت هنس هلل هيف وكلاو هيف اعلا ضوق تاقَرَعب فوقولاو بَحَتشُم

 ضاقأ ممق ،ةَنش بوؤغلا دغب تاقرَع م ةَضاَقْلاَو دودحم ريغ ءيش وهو

 :7 مضافإلاو ضرق لبلا ىلإ توقلا نأل ؛هةُجَح متت َمِتَي مل بولا لبق

 لاق شةئش هنس ماَرَحْلا رَعشمْلا دنع وكلاو تش ماَرَحلا رَعشمْلا دنع فوملا

 نَمَو نش مارحلا رَعشَمْلا دنع سمشلا عوط لبق ةَضاقإل او اضرق ز

 مزِي مل ¡ نَمَو هنش . رامحلا يُمَرَو مد ُءاَرَجْلا ُهَمْزَل شمشملا لطت ىتح َفَلَحخَت

 لبق َقلَح : نهو ،هنُس 7 ث ُوُلَحْلاَو تش حنذلاؤ مد همزل رخنلا موي د ٍةَبَقَعْلا ةرمَج رمح

 نَم لك نأل } ٢) مد همزل ةَبَقَعْلا ة ةرمَج يمر نأ لبق َقلَح : نَمَو مد 7 ذلا

 .‘"ةبَقَعْلا ةرمج يمزي ىتح هقلَحِل م مد ُهَمْزَل همارحإ نم م لجي نأ لبق َقَلَح

 ةَضيرقْلل رخنلا مؤي ةرايزلا ليجغَتب زمؤيَو ،َروَي مت ٨ لحيو حبذ
.
 

 .«ةبجاو ةئنلاق» :ةدايز ثالتلا خشلا ةيقب يف )١(

 قلحلا مت حنذلا مُئ مت ًالؤأ ئفزلاق يكيياتملا هذه نيت بيتزتلا بوججؤ ةضابإلا ىري )٢(

 اضيأ ةمقينَح : : وُهَو ،اَيِساَن كلد لعف نم ىلع «جرَح الو نلعفا» ثيداحأ نولمحيو
 لتق َقَلَح نمف "يذهلا لبق قَلَح نميف ةصخؤلا مهدنع نإف ةيكلاملا امأ اهابحاض ُهقلاَعَو
 ذق يذلا نل هيلع ىش الَو ةئزجُي ىمزي نأ لبق بد نإ كيذَكَو ِهيَلَع يش الف حبذ نأ

 :- .تفو نأ لبق هق هقاس ايذه ةكمب زمتغملا رَحَن ؤَل امك رخنلا مؤي كلذو ؤةلحَم لب

 مت ةسأر قلخي ت يمري هنأ رخنلا موي ةرمجلا ىمزي نأ َلنَق ةضاقإلا تفاط تفاط م ائأ

 ل ه يربطلاو ُؤاَدَو قاحسإو لبنح نب دمخأو روت وبأو يعفاشلا تمدو ‘تاوطلا يمي

 قالح ؤأ رخت ؤأ يفز نم ةرُعأ ؤأ ائيش مدق نم ىلع الَو يمزيي نأ َلبَق َقَلَح نم ىلع يش
 )٣٩٤/٤( ۔ زاكذتشالا ۔(٤/٣٧) ۔ ئييخزشسلل طوشنملا) .رخنلا مؤي لعفي امم فاوط ؤأ

 ۔((٧/١١٢) ينغملا )١٩٥/٨(( ۔ بذهملا حزش غومجملا

 .ثاللا خستلا نم ةطقاس «ةَبَقَعْلا ةرمَج» )٣(



 يويسبلا رصتخم

  

 تێبلاب فاَطَو رار اذإو ةُجَح دسف ذَقَق ُمرخُم َوُهَو جَحْلا يف ف عَماَج نَمَو

 نش . ةزملا اًقَصلا َنِيَب ئغشلاو 9ةوزَمْلاَو اًقَصلا نيب ىعسو جَرَح ،عَكَرَو

 ززَي مل نَمَو ،مَد ةمزل يغشلا كرت نمو ،ُبَحَتْشُي ةؤزمْلاَو اًقَصلا ىّلَع ءاعدلا

 نَمَو مد ةَمزَل غ غدَوُي مل نَمَو ةنس غاَدَوْلاَو .هل جَح الو هّجَح َدَسَف ءاسنلا عئطََو

 .غاَرَجْلا ت ةليل مان اذإ ،ِةَليَل لك يف مد ةمزل ةرايزلا دغب ىئِم يلايل ةكمب تاب

 ال كوش الو َتَمَر الم ملك رهف ت نمك تنموُنَمَم مهتأ عحنا»و

 الف حجَحلاب معرخَأ جحلا نهيف ضرق نمق ١٩٧[ :ةرفبل] "« ححلا ىف لاكج

 فللا ةَيِصغَم قوشلاو .قوسف الو هّجخَح دسف عماَج نإف .غامجْلا وهو َتقَر

 ن شب ) َقسَقَو هاصع ؤ نَمَو .هم ةمل ث اَرَجلا ُهمَرلَي امم ح دحلا يف هللا ) صع ء ْنَمَق

 وُهَو "جحلا يف لادج الَو ،ةمَح دسف عامجلا لثم جحلا داسف هيف همزل

 فاَرَجْلا هيف ُمَرلَ 7 لكو 7 هئَلَعَف .لطابلاب َلَداَجَو مصاخ ¡ ْنَمَق .ماصخلا

 .جَحْلا هب بجي ؛ضزق هنأل مارخإلا ضرق يف اك امق

 فزع هيف امم اريغ الَو نهدب بيط الو بيطلا شم ال مرخفلاق

 الو ١ ")ةمامع الو اصيمق سبلت الو . .م د َكِلَذِل ُءاَرَجْلا هت لعف نإف بيط

 يلؤأتتي نوغتاو وفنا دازلا ربَح كإك اوذَرَركو قا ةنكمي ريح ني اولكنت امو» :اهشامتو )١(
 .« بتنةلا

 َلاَقَو ‘«زسنالقلا» يهو ةمُك غمج :رشلاب ماَمِكْلاَو ءةمك الَو» ةدايز ثالثلا خشللا يف (٢)

 جرخ ةرجش كو .ىطغ ام :ماغلا ىتع :لاق .4 رانكلا تاد لْخَتاَو» :هلؤق يف جاجزلا

 فيللاو فعشلا نم اهَراَمُج ىطغ ام :ٍةَلَْنلا مامأ راتأ ث تاذ يهف ْمُمَكُم وه اق

 اهنأل ]ةمُك ةوُسنَلَقْلِل ليق اَذَه نيو .اهرش اهممك ةَعلْطلاف ةلخنلا ةنجَرْخأ اه لكو .عذجلا

 ةقلتخم ناونبو اج ةريفض زئاؤذب ةزرطم ةا ةمُك مهن نامغ لهأو سألا يطغ

  



 )٥٢( َجَحْزا يِه :باب ٢٦١٨

  

 نم ائيَش َلَعَق نإَق .بوتب الَو طَخب ادقع هيفن ىلع ديقْغَي الو ةسأر يطغ

 رخأ هَرواَجُي ىنَح تاقيملا نم مرخُي مل نو 9مَد 77 ةَمزَل ادُمَعَتُم كيذ

 ىطع نو 5مَد تاقيملا نم مارخإلا كرتل ةمزَلَو مرَحلا نم ؤ .َرَكَذ ثيح
 مَرَحلا يف اديص َلَتَق ؤ زأ ريص مخل َلَكَأ ؤأ داطضا نإو ،مَد ةمزل ةسأر ,

 اطخ سيل ؤ اطخ ةسأر ىطغ نو ،هَلَعَف اذإ ءارجلا كلد نم ءش لكل هقر

 ؤدَع مرخملا ءاَج نو ءغَطَخْلا ىّلَع مد ةمزل اموي ماد نو 6ىتلو كلذ عَلَخ

 مد ةمزل ريرحلا سيل نإو ،مَد ةمزل اقلا سيل نو مد اَدقَو هبزح ةلآ سيلو

 ىقْذأَق عطق نو مد ةَمزَل ة هةسفَت َعْطَق نإو . ْمَتاَحْلا الإ م د لحلا سنأ يفو

 يفو 6نيِكشمَف هرعش تتت نإو ،مَد مذلا يق .ق ئ ُهَرْيَغ عطق نإو 5مَد همزل

 نو مد َقَلَح نو ،مَد رعا ام ىإ تارعش ثالت يفو ،'اناتيكسمق نين
 ةَئاَلَت يفو ؛ناتيكشم نَْرْفظ يفو "نيِكشم ةترَل ارفظ عطق نإو ؛مَد رف

 نم ائيش عّطَق نإو ،مَد همزل ةوزمْلاَو اقَصلا ننب ةلؤزهلا كرت نإو .مد را

 نامُكخَي اميف كلد لثم نم نامِكاَحْلا هب مكحي امب هب ُاَرَجْلا همزل مز رجش
 ءاَرَج لذَع اوذ ِهيَلَع مُكحَي ديصلا نم ائيَش َلَتَق نو كلد ةميق نم هيف هلَع

 نامَكَحْلا ىري امم ىركَك ؤأ َلَق ،هلْغم ةميقب هيَلَع مكحي علا نم م ل ام ث

 ائيش َلَتَق نم لكو .ديصلاو رجشلا يف اَذَهَق نيكسم ْماَعطِإ ةْلَقأو 9ةَنَدَب هركأو

 ُهَيَحْلاَو ،روُقَعْلا ثلَكْلاَو بارغلا أجلا ةرأفلا الإ غاَرَجْلا "ةمزل مَرَحْلا يف ٍ

 سيلو نيِئِناَمُعْلا تنع سانلل اذَه مدق ىَلَع ليلد هي فلؤملا صنو موجنلا اهنومسي -
 ليِق اده م نمو .(٣/١١٣)_۔ ةغللا بيذهت :رَظْنُئ) .ضغبلا ُرظَت اَمَك اقيرف قزش نم ابوُلجَم

 )١٥٥٥/١((. ۔ سوؤقلا جلات )٥٢٦/١٦٢( بَرَعْلا ناسل . سألا ىطغت اهنل ةمُك ةوُسْنَلَقِْل

 .ج ب نم يجضئلاو «نيَئيِكشيم» :لضألا يف )١(

 .«هيَلَعَف» ثالتلا ختتلا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم

  

 ٍمَرَحْلا يف الو لحنلا يف ف "“رهَلَتَق رم ىلع ءازج ال ءالؤه نق برقعلا

 ةَرْذلا يفو .ةرمت ليِقَو .ةتوكُ ةَداَوَجل يفو اراض نهنأل ذؤم م لك تيو
 ويَخ اَهْنَع حمطأ ات ء "ةرمت ؤأ ةبَح ٍةَلُمَقْلا يفق ماَعَط ثرم ةضبق ؤأ ةمقل

 عبضلا يفو 8ث[يذَج ليقو 7 اص ا بضلا يفو ماناقَتاَد "ةم ةمحزلا ا يف اهنم

 ةَرَقَبلا يِفَو ،ةاش ٍةَماَمَحْلا يفو ةاش يبظلا يف ،ةَلْخَس بتزألا يفو 6لشبَك

 ةماعنلا ضيب يفو ،‘“١[رورَج ؤأ] ةرقب ٍةَماَعَلا يفو روزج رامحلا يف ،ةَرَقَ

 روزج دلو رامحلا دلو يفَو ةلثم روزج ج ُدَلَو ةَماَعَئلا دت يفو مقهزد ثفضن

 .ةموُكُحْلا ىلإ عجري لك َكلَذَو مقهزد ثضن ةَماَمَحْلا ضيب يفو لم

 رَجشلا يف اذهو .نيكشي [مغط] ةقرولا يف - ثضن ,فص بض يفو ؛مَهزِد دوعلا يفو زوزَج ةحؤذلا يفو ،ةاش رجشلا نم ٍةَلزَجْلا يفو
 .نئَلذَعْلا ةموكح ىلإ اذَه ن .ةموكح

 .ىرخألا ثاتلا خلا نم ثبثمْلاو ؛مهْلتف» :لضألا يف )١(

 .ىزخألا خلا نم م حيجضتلاو «ةرَمَت» :لض لضألا يف )٢(

 لاقْئَو ًداطضت الَو تيجلا كأت ءاضيب ةمخض ةرياط م مخز مَحَر غَجْلاَ درف : ه :ةمحلا )٣(

 شامتخالا اهن طلاخ امبرو قول ضنت نم دعبأ دبرَعْلِل لقم يف لاقي ؤنقوئألا اهت

 : 7 مأو نارعج أ ىمستو !باقلا رظيب ةمحلاو ،ىرت ال راقصلا طقنلا ينغت

 عقزأ يف الإ ثييت الو ،َقاَقنلا غارفلاو .مذعلا اهنم ركذلا ؤةبيِحَع أو .ة .ةصفحو ؤسيق

 )٢٦٧/١( حاحصلا زاتْخُم :رَظني) .؛تسَلَجَو ةمحزلا تدَعَق» :ُلاقْيَو .ِهيَلَع ردقت عيفؤت

 )٢٤٤/٢((. ۔ ةديس ننال ۔ ضصصْخمْلا

 :ليق امبرَو .نازوألا نم تاذلاو ناذلاو .رثاتلا معلا نم يجلا «نَقناَد» :لضألا يف )٤(

 ُناَي) .نيطاريمقب اضيأ قناذلا ردقي معزلا شذش وُهَو ؛ماَهزِد وغزذلي اولاق امَك ،قاناد

 )٢٥٧/٢((. برغملا بيتزت يف برغملا )٥٦٠/١(. حاحصلا راتْخُم ،(٠١/٥٠١)۔ بَرَعْلا

 .طقف ج يف الإ ٌةَداَيَزلا ه هذه ثسز )٥(

 .ثالتلا خشستلا ¡ نم لامكلاو ءلضألا نم ةطقاس )١(

 .ثالَلا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٧(



 )٥٢( ّجَحْلا يِ :بات ٢٦٢١

  

 . غ ضَّي ال هلام زيختو هنَوَقَح يف َمهاَرَد نايمه َمرُخُي نأ مرخملي زئاَجَو

 كلت َعَجَر اذإ ةعبَصَو .ججَحْلا يف ز ف مايأ ةئالت ماص ايذَه ذجيي مل اذإ ! عتمملاو
ٌ َ ّ َ 

 ىه ثادودغَملا مايألاو هعوجر 7 ةَعبَسَو رسلا يف هل ة لماك ةرشع

 .رخنلا م مؤيو َةَفرَع مؤت .رشعلا يف ف اًضيَأ ره ثتاَموُلْغَمْلا ما الاو قيرشتلا ماي

 مايأ يف هللا مشا اووُكَذَي نأ 3 ا[هين] تولڵلطَم َكلَذ 7 قيرشُنلا مايأو

 تاَدوُدغَمْلاَو .حبذلا ىَّلَع ىهف "راعنال ا ةميهب نم مقز ام ىَّلَع تاقوعم

 َمْنِإ اق رُخَأَت رمو هيَلَع مْنِإ الف نيَمؤَي يف َلَْجَعَت نمق ، ىب يف رامحلا ماك

 .ضقني الو ءامهيارخإ ىَّلَع امه ثّْئُجْلاَو ضْئاَحْلاَو .ا" . ىقنا نمل هيلغ هي

 لَعفَي ام لَعفَت ضيئاَحْلاو ،اَهَرْيَع ابايث لدبَتسَيَو سيلا بولا مرحملا ش
 اهًّجَحِل انحاو افاوط ثفوطتت مث ،َرهطَت ىتَح تيبلاب تاؤطلا الإ جاحلا

 نم تێبلاب تفاط نم نأ ثيدحلا ضغب يفو ،كيذ اهيزُجُيا"[و] ءاهرمغَو

 ثعب جَحْلا ىلإ ليص مل اذإ زوضخَمْلاَو همارخإ نم لحأ دقف ريِمرخمْلا

 .لباق نم حيو همارحإ نم وه لجي مث هْنَع حيو ،يذقهلا نم َرَسِيَتسا امم

 ُماَيَصلاَو يكشن ؤأ ةَقَدَص ؤأ مايص نم ةيذفَق عأ نم ىذأ هب َناَك نمو

 .ىّتْعَمْلا حيضوتل ة ةديج َيهَو طقف ب يف ٌةَداَيَزلا و وذَه )١(

 نمنموُثَمَت مايأ ف رك سآ اورُحتو مل :. اوُدَمَل » :جَحْلا ةرو يف ىلاع هلوقل )٢(
 .4 َرِقَمْلآ بآتلآ اومن اني اوتكق ومنلا ةميهب ني مُهَكََ ام لع

 مقإَاَلَح نِتَمَوَي يف ََمَمَت مك دوم : ايآ ذ : اورَكذآو» :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوقل )٣(

 .4 رْرَتحغ هتتي مضت اومكغاو قلأ اوقَتأَو هتا نمل دِتَع مذي ال رمأت نمو هع
 يدنع نم واولا 77 ذَقَو «اَهيزُجُي» :د ثب يفو ةطقاس ج يفو .«اهيزجيل» :لضألا يف )٤()

 .دارملا نييبتل

 رملاو جا ارمأ » :ةَرَقَبْلا ةرو يف ىلاع وقل )٥)
 و هو مام ن ةذف هيأر نيت ىآ :وب ا اتير و َناَكنَق هل ىدملاب بح رسوز

 كلت مكمي اَديةمبَسو فل ي ريأ ةمتت ماي دهمي مل ق ينمف نم رتس ام جف ي ةرشلأب تمت ق مي
 ذأ اوملعاو ةق اومتأو وارلا دنلا رماع لمآ نكي مل نسي كيت ةليلك ةر
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 يويسبلا رصتخم

  

 ةاش ثمئلاو .نيكاسم ٍةَرَشَ ََع ىلإ ةنس نب زط ةقدصلاو ز رايا ة ةر ب ةَئاَل

 ءانزتخا نكت امه نم رئ جحلا لثاتتؤ» .لضألا ةَئشلا يف باتلا اذه ماتخ يف درَو )١(
 نم ةرابعلا هذه نكلو .كلد زيَغ الو ويَح الإ مزل الَو "بابلا اذَه يف اهبَكَن م ةلالدلاو

 هذهب مَتَح مت جحلا يف ةلالدلا باب بتكف ةَّحخشنلا ةياهن يف ةزرذتشا هنأل ؛ ؛خيانلا ةدايز

 باتلا يف ةدوجوم اضيأ يهو 6تفولا قيضل اهبثقأ مل لئاسم ةدايز هيف ثقرت» ؛ةزاتيلا
 .«نيمّلاعْلا بَر هلل دمحلاو .ججحلا باب نم لوألا



(٥٢( 
 ّخَحْلا يف ةلالذلا ف :باب

  

  

 قَع رّتيَو» :لاقف جحلا ةضيرف مظَعَو ضارقلا ضرق يذلا هلل دمحلا
 6_«ةنيمكنكلا نع ميَع هلآ نرق رتك نمو الييتم هكي عاطتسا نم تيسلا جح يانلا
 ضقاو اكرذتي فؤأو ،كتاميأ زمَكَف جحلا تذرأ ادإَق ٩٧[. :نارمع لآ]

 كيَلَع َدَجَو نم ىلع بيغا ،كقماَحزأ نلصو ،تكێاعبَت نم ضْلَحَتَو كنيد

 تئَلحاَر تقو ادَِق ،كمْلَح عيتيل كار نم غش كيوخ يازيج ني
 جحلا تضرتفا تنإ مهنلا :لفو تيزنم يف نيَتَعَكَر لَصَق ،ججوزُخْلا َتذرأَو

 تينر يلا كردفو نم ينلعجاو ل باجتسا نممِم ينلعجاق هب تزتأز
 يلهأ ىلَع ملسف ،تلحار بقرت نأ تذرأ ادإَق ڵتيمَسَو تينكَو تيَضتزاو
 ْمُهْللا زبقأ ةللا بكأ هنلا ربكأ ةلل :لُمَف تنيز اق ؤةققَشلا مهت زهظأو 3مُهغذَرَ

 ْعهْنلا "دتوناو] لاملاو لألا يف ةيلخلاو رقشلا يف بحاصلا تنأ
 - ,ح ,صم ۔ م سم صس م "رس س ۔ےے وف ۔۔۔ م. . ع 7 ٠ - . <- . 2١ 4 ِ ذ ّ و ه

 مللو انتما ناك هلَح د نمو ميهر ماَمَم تنيب ا هي ط :ةلماك اَهْصَنَو ناَرمِع لا ةروس نم ةيآلا ) ( ١

 2 >1,س[؟ .2 2.2 22 > ء ۔۔ےس ۔۔ ع س ء< 2 _ ۔۔حم م 4 2
 س هيلإ . .4 نيمللمل ١ نع ىع هنلا نإف رمك مو السس هل \ عاطتسا نم تيبل ١ 4 سيانلا لع

 نومي ام باب :جحلا باتك يف ملسم جرخأ .ثانئلا خستلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(
 يدزألا ايلع نأ ريبلا ييأ قيرط نم ٣٣٣٩( :مقز )٢٠٤/٤ هرێغَو ججحلا رقَس ىلإ بيز اذإ
 ربك رَقَس ىإ اَجِراَح هريجب ىلع ىوشا ادإ ناك ةلق هللا لوشر نأ مهَمْلَع رمغ نبا نأ ربخأ
 = ا مهنلا َوبلَقْنمَل انبر ىتإ او نينرقش ةل ائُك امو اَذَه انل رمس ىذلا ناحبش» :لاق مُئ الت

 



 يويسبلا رصتخم . ٢٢٤

  

 يمَم تنأ مهللا :لفو كين بشخب الهأ يف اْفلخاَو ،ارَقَس يفف انْبَحضا

 يف ينفلخاو يِرَقَس يف ينظقخاَق 6اوئاك امنيأ كقلخ عم تنأو يرق يف

 نَمَو نآرقلا اًتَمْلَعَو مالسإلل اناده يذلا هلل دمحلا :لفق تزي اَدإَق ،يِلهأ
 هلل دمَحْلا :لمق تنيز اديق ماللا ةالصلا لضفأ هنَلَع دمح ابب انيلع

 نمم ريثك ىّلَع اَنَلَضَفَو "تابيطلا نم اًقَرَرَو رخبلا ربلا يف اَنَلَمَح يلا
 انبَر ىنإ انو ،َنيِنرقُم هل انك امو اَذَه ال رمس يذلا تاحش ثاليِضفَت َقْلَح

 تطبَه اذو > افرش َتذَعَص اق .نيِمَلاَعْلا ك 7 هلل ذمَحْلاَو َنوُبِلَقْنُمَل

 يذلا هلل أل دْمَحْلا : :لمق الزنم تْلَزَن اذإو و ةللا دمحا تطبه اذإ :موق َلاَقَو . .خسف

 انقززا َمُهَللا .نيلزنملا ؤيَخ ويح تنأو اگزابم الزنم اتنأ ات اَتَبَر َر ْمُهَللا نيملاس اَتَعَل

 ىلإ ,لزنم نم انتدفا اف 3'"هأبوو ةسأبو ةش انع ترضاو ءاذه انلزنم ةكرب

 كداز نم غشََو ،كقيِفل علخ ؛رشخيلؤ .ةنم ؤيَخ مه ام انل لدف لزنم

 .كقلخ اغ عي هْيَلَع َتزَدَق ام

 طاو اذه انَرَقَس اِيَلَع نؤَه مهللا ىضزَت ام لمَعْلا نمو ىؤفنلاو زيلا اذه انرقَس يف لأست =

 ءاَمغَو نم تب ذوعأ يئإ مهللا لمألا يف َُيِلَخلاَو رفسلا يف بحاصلا تنآ م ألا هدعب انع

 مامإلا تاغالب نم اضيأ ثيدحلا «لمخألاو ي لامْلا يف ؛ بلقملا وشو رَظْنَمْلا ةب ةَبآَكَو رقشلا

 ٣٥٨٢٣). :مق )١٤٦٢٤/٥ رقشلا يف يف مالكلا ن نم هب زَمْؤُي ام بات :إطوممْلا يف ركيم
 ۔ .ي > .ود س / م م ص ےس م

 ام خالاو كلفلا نم لعجو َمَلُك عورلا 4 ىزو 9 , :فزخلا ة ةروس يف دَرَو اَمَك َكِلَذو ) ( ١

 ات َرَحَس ىزلا حبس اولوتو هبلع عتوَتَسَأ ادإ مكيز ةت ةَمَمي اوركنت مث .روهظ لع اوتنَتل © نوكت

 َمولَقُْسَلاَتَرلإاتإَر © َيزيفُم هل اًتكاميو اده

 ءابو ةرْوَكْلا رخأ اص : :ُلوُمَت ماَع ضرَم 7 : ا ُهَو .نوعاطلا .زوممهَم ءابولا 7 (٢)

 ر اذإ ءابو [ؤثبؤت] ث تؤْبَو ذَقَ . .اهئأبوتشا دق ةو اهض رم رَم غك اذإ ة ةَئبَو ضزأؤ ذيدش

 - طيجممْلا سوثاقلا «(١/٨٤٢)۔ سورعلا جات )٤١٨/٨(. ۔ 0 اتيك :{ظني) اهضارشأ

 ۔((واولا لضف )٦٩/١



 )٥٢( ّجَحلا يِف ةلالدلا يِف :باب ٢٢٥

  

 :مارحلا

 تيقاوملا ىلإ تيهتنا اََق 3لَعفاَق نتَعكَر لزنملا عدوت نأ تعطتسا نإو

 لهال مَلْمَلَو ؤةني ةئيدَمْلا لفغال 'اةَقِيَلُحْلا و . :ىمهو 5لي هللا لوشز اهتقو و يتل

 &‘"قارعلا لمأل قزع تاذو .بجت لمأل نَرَقَو ماشلا لهأل ُةَمُحُْجْلاَو نمل

 بيط ال نهذب 7 َمرخُت نأ تذزأو تيقاََمْلا هذه دحأ ىلإ تغلب اذإف

 تكئمكأ نإ "!وطخ آ رذب ليتغا مت .ةهبش ام ؤأ تيز وأ لخ ني يبف
 انوكي مل , نيديدج نت ؤَئ مارخإ ىتؤي سبلت مث اوضؤلا أرجأ اًلإَو كيذ

 نوب كأَرْجَأ الإو تيد بَحَتشئَو ،اسبلُي مل اليُغ ذش نيَليِسَع ؤ كال

 ةكم ةالص ترَضَح ذَق ركت : نإ نيَتَعكَر "لص م ه َكيَلَع يلا تايب
 - ء ٠

 رم ملس نا دعب لمق قَرمعب َمرُخُت 5 تذزأ نإ .َءارخإلا ذأ ت تَلَس اذإف

 مهللا كيبل لومَتَق مارحلا هعيَلَع َدَقْغَت نا يرت ام ىّلَع ةينلا َدِقْعَتَو كيال

 رش ال تلمُملاو تل ةمعنلاو دمَحلا نإ .تيبل تل كيرش ال تي .كيل

: 

٠ 

 .هُهَقيَلُحْلا» :ج ‘ب يف )١(

 ي ني ةئيدملا هأ لهي :لاق ه هللا لوسر نأ رمغ نب هللادبع نع ميات نع كيت جرخ (٢)
 نأ يعَلَبَو رمع ن هللا دبع لاق نرق نم دجت : لهنو ةقخُجْلا نم ماشلا هأ هيو ٍةَقيَلُحْلا

 )٣٣٠/١ ۔ يثيللا ىيخي ةياور - أطوملا .مَلمَلَي نم نميلا لمأ ُنهْيَو لاق هي هللا لوشز
 علا ثاَتِك .يراخبلا ةَجَرخأ عات , قيرط ¡ نمو لالمهإلا ٹيقاَم ثاب :جَحْلا باَنِك ٧٢٤( :مقز

 رخأ كيام قيرط نمو ١٣٣( :مقر )٦١/١ ةقيلخلا يذ لبق اولهُي الو ةيدملا لغأ تاقيم باب

 يف ذ نار ةناور يفو ٢٨٦٢( :مقر )٦/٤ ةرمُعْلاَو جحلا ثيقاوم باب :جحلا باتك علش

 دنشش يفف ةَرَو كيلَذَكَو ١٠٨٨٦( :مقر ١١/٤١)۔ . مجعملا ءمَلَمَل ؤأ ْمَلْمَلَي» ريرقلا

 ٧٦١(. :مقر ٦١٨ص) ةئناَكَمْلاَو ةينامزلا ةرمُعْلاَو جحلا ثيقاوم :جحلا باتك يف يفاشلا

 )٢( برعلا ناَسِل :رَظْنْي) شأزلا هب لسغي 7 نم بزَض ئمطَخلاو يمطخلا )١٨٦/١٢١(«

 ۔ حاحصلا زاتْخُم )٤٨٨/١((۔

 .«يلصئ» :ج ؤب يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ٢٦٦

  

 تيماقم يف كيَد نومت ،َكيَلَع اهُغاَلَبَو اهمامَت "[ةّجَحب ؤأ] ةرمعب كيبل ‘َكَل

 تكب '""ثوَتشا اق ،يئلُئ تنأو كَتَلحاَر ثكمت 7 ت .تاوق تالت

 هللا ىَّلَع ءاتلاو ريبكتلاو ديمختلا نم ةرم لؤأ كل تفصو امَك لمق كُتَلِحاَر

 انبر ىإ نو نينرفُ هَل انك امو اَذَه انل رخس يذلا َناَحبُس :لوُقَتَو ،ىَلاَعَت

 عَلَط اذإ يبَلئَو راحشألاب يئَلئَو ،يبَلُئ كلد َعَم تنأو كيد نومت ؤَنوُبِلَقْمَل

 يف يجا بنج تنآو يبلئ ليق ذقَو وض ريع ىلَع تنآو يبلئَو رْجَقْلا

 ةعوبطملا بايتلا تبل .ريرحلا لو يلحلاو ءاسنلا تايْشغ تيارخإ
 بيطلا بنتجاو ،نََلُمْلا ريغ ازا روشلاي ¡ غوبضقلاؤ ناَرَقغَزلاَو 'سزولاب

 .نيَقُحْلا الَو امك الَو ةمامع الو ا اصيمق الَو يوارَسلا تيمارخإ ىف شبنت الو

 سنل هركيو ،تتاق ادإ ةنع غزنُي اميش مرخملا شبنت الو .نيغلا س أت ,
 فاَرَجْلا تمزل كلذ نم ائيش 7 نو ءاَسأب مێاحْلاي ري ري مل ضغَبَو ،َمتاَخل

 اًلَو ،نيمرخممْلا ىلع مارح كلد نإَق ،عرخش تنأو ذصت الَو ديصلا دبنتججا

 ىتح ةيبلتلا عطقت الو ىرَحْلا رجش ش نم ائيش طفي الو .ديصلا مخل أت

 .ةَكَم َمَدَقَي

 .ثالئلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(

 .«ثراَس» :خسنلا ةْتَقَب )٢(

 قهبللو ءالط فَلَكْلِل عفان ةتس نيرشع ىقبتق غزز ز نلا الإ سل ميشلا تابت :زقلا )٣(

 .فلؤملل ةاره وُهَو اضيأ َناَمُع يف عرزي رَفضأ بت وهو هجولل رمُعلا هئم ذَحْت ابرش
 اذإ ءاتشلا لؤأو فيصلا رخآ نب وثمزلا ىلع جرخ عطللا لثم لثم رفصأ ة يش شزقؤلا :ليقو

 ناسل .(٧/١٩٢)_۔ نْتَعْلا باتك ۔(١/٧٤٢٧) طيجمملا شوثاقلا :رَظنُي) .ةنول ونلا تاضأ

 )٩٨٨/٢((. ةيبرعلا اح ة ةغللا جات عاحلا )٢٥٤/٦( برعلا

 روصم تت ةنمو لظن زُمصملا وأ مزقلا :مضلاب ناروششلاو .غشملاؤ» :ج ؤب يف )٤(

 )١٥٦١٠/١( ۔ طيجمملا سوماقلا )٢٣٥/١٣(( ۔ برَعْلا ناسل :رفضُعلاب غوبضق أ يأ ظَعُمَك

 .(١/٧٣٠٣)۔ )۔ سوا جات



 )٥٢( ّجَحْلا يِف ةلالدلا ي :باب ٢٢٧

  

 : فاَوطلا

 قبغكلا ىإ ترَظَنَو دجسملا باب ىلع تفقوو ًةكَم تشرق اَدإَق

 تلم تلَوَت اَذَِق يف لزنت اًعض ؤَم تكيِيفتل رظنت نا دعب ةيبلتلا نَع تكسأ
َّ 
. 

 تێتأ اَدإَف ءوضؤلا كأَرْجَا الإو .كِلَد تنَكشأ نإ حلييتغاَف تێبلا تدأ

 اه كتيب ذز ْمُهْللا ربمأ ةللا ربكأ ةنا وبقأ ةللا :لمق ةبعكلا ىلإ َتَرَظَنَو تێبلا
 و و هخ ٠

 هًّجَح نمم يمرَكَو هفرش ِهمَظَع نم دزو ةَباَهَمَو اميرك ةو امميِظْعَتَو افرش

 بابل ىَلَع تفَقَو ادِإَق .'!نيجيلاَصلا دابع نم ايو اناَميِإَو اميركت ،َُرَمَتغاَو
 :2 تذرَأ

 تنأو تێبلا ىتإ ايضام تذَصَق اَدإَق 'مالتشلا راد اَنلِخْذأَو مالسلاب ا ائيخَف

 .تئيب تيبلاو ،كذَلَب دلبلا نإ مهللا ربمأ هنلا بكأ هنلا زبخأ ةللا لَمَف ۔ييمت

 تكئلأشأ َكِتَرذَقب اَيِضاَر كرشأ اعبتم َكِتَعاط مامتو كاضر لطأ ثثج

 كيلإ رطضملا ريجَتشمُمْلا فئاخلا ءاعد كوُغذأو ريقلا سيالا اسم
ّ 
4 

 ينَلِبَقَتشَت نأ ،َكِتَبوقغ م نم قفشملا كباذع نم فئاخلا كرئأل مي شم أا

 تبلا اذ ذز غقْألا» :لاقو هدي عقر تێتلا ىأز اذإ ناك ةت ينلا نأ .جێَرُج نا ن )١)

 اميرَكَتَو امقيرشَت ةَرَمتغاَو هّجَح نمم همرَكَو هفرش ني ذزؤ ةباهمو امميِرَكَتَو اميِظَغَتَو افيرش

 ةيؤر دنع لقلا باب :جَحْلا ثثاَتِك ،ىرْبُكْلا ىف ذ ٌئَتَهِتَبْلا ةَجَرخأ .عطقنم امه .«ايو امميِظْعَتَو

 ٩٤٨٠( :مقر )٧٣/٥ الَسزُم لوُحَكَم نَع ماشلا ديجَس يبأ نَع يِرؤَتلا قيرط نم ثتنبلا

 بضت) ئيّليزلا لوقيامك لِضْغم ثيدح وُهَو ٣٠٢٤٠( :مقر )٣٦٥/١٠ ةبيش ييآ نا

 )٣٧/٢(. ةيادهلا ثيداحأل ةيازلا

 ةيؤر دنع لؤَقْلا باب :جحلا باَتِك ٩٤٨٣(« :مقر )٧٣/٥ ىربكلا نتشلا يف يقهيبلا جرخأ )٢(

 بيشملا نا عمس بوت ن ديمح نع وفيرط ن ميهاربإ نغ ةئنَغ نبا قيرط نم تل
 اتبَر اًئيحَق مالسلا كنمو مالسلا تنآ مهْللا» :تيبلا ىأر اذإ لوقي هض رمغ ثغمس :لون

 .نمام :لاق ؟اذه وفيرَط ن ميهاربإ نَم :ىيحيل ثلُم :شابلا لاق :يقهيبلا اق .مالسلاب
 و ٥ ۔

 .ير اص ١ رليعَس نب ىيحي هنع ىَوَر : :َلاَق ؟ اذَه توُْغَت نب ذديَمُح ْنَمَف : :تلق



 يويسبلا رصتخم ٢٦٢٨

  

 '_تكىيضوق ءادأ ىَلَع ينيجت نأو كيتزرْغَمب يل َدوُجَت ن نأ و.

 ِ ث۔ .ي و ني ىبنلا ل د ۔ ه ىّلَع ِ ِ و ِ و و الم لهنو .ةحبست ة هللا َدَمحَت

 يل زيفغاق ايلمع تفعضو "يبوذ ثرعَك مهللا :لقف رَجَحْلا تيتأ ادإق

 .يرزو نَع طح ،يتئيطَح نع زؤاجتَو ںيترفغ يلأ "يتبوت لبقتو ،يبوُئذ
 دنع اميفو يدي ثطست كيإ مهللا :نمق ةميتشَتل رَجَحْلا ىإ تيتأ اد

 .يترخآ يايند يف ينذمعشا ،يتبقر كاَكَف يِتّرِئاَج لَعجاَق ،يتبغَر ْتَمَظَع

 لؤَح ال :لق نم زيَكْتَو حبسو للهُتَو ةلل ا دمحت 7 .رجحلا لايح فق ق غ
 بنذي وِفْغَتْسَت ًةشتَو ةو هلي رمحم يبنلا ىلع يلصو يلي علا يلعلا هللاب الإ ةوُم ال

 نگؤب ذَلَق ه فاوطلا تذرأ ادإَق .فاوطلا يف ُذُخأَت مك مث .تائمؤُمْلاَو :غزو

 لوقتو كنيمي مرَع فاوطلا يف ذخأت مث مث : تابلا ىرت ال ام رذق ؤاليِلق رَجَحْلا

 .كب اناميإ تلآشأ يئإ مهللا زبقأ ةللا ؤبفأ ةللا زبقأ هللا :رجحلا نكز دنع

 . : ةلي دممَحُم كيبن ةَئسَو ،كَِتشِل اغابتاو دهعب ءاقو كباتكب اقيدصت

 ذلا الإ ةلإ الَو ،وئل دمحلا ألا ناحبس :لوقت تنآو "فاوطلا يف يضمت

ُ . ٤ 

- - 

١٠
٠ 
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 .كّضِاَرَف» :ثالثلا خسنلا يف )١(

 :اطعو ،كلاوفألا رهشأ يف سابع نا لؤق ؤمهَو ةيضابإلا وشذَقتُم ِهيَلَع جرد يذلا اذه )٢(

 طاوشألا يف ْيشَمْلا ومهَو ،رێبجج نب ديمَسَو ْمِساَقْلاَو ُملاَسَو نَسَحْلا ذهاَجُمَو ُسؤاطَو

 ماع دغب ه نيينلا لض اوزبتغاو .لغزلا ىئوألا ةئالئلا صيصخت نو ني اهلك ةعبشلا

 كيام وُهَو 9ةئش هنأ ىإ ممهريَع بهذو نيكرشفني ةوقلا زاهظإ يهو ةنيع ةلم ةيبيدحلا
 عامجإلا لادع نبا ىكَحَو ةيرهاظلا روث ه وبأو دمحأو قاَحشإَو ةفينح ء وب ىفاشلا

 هتْيَئس يف تالخ ةيكلاملا دنع سيل ؤهتيئس يف فالخلا امن مداقلل هلغِف باختنا ىلع

 ىَلَعَو .ةمَرْلَي يزلا ام َلشزلا رت نم يف مهدنع فالخلا امئنإَي دشز نا ةلاق امل افالخ

 لوق لغزلا يف . .هيف افالخ ملعن ال .ةمادُم ربا اضيأ لاق امك نلو ذوججؤَم فالخْلاق اذه
ّ 

 ةَعَبزَأ زأ مث اببَح ةَئاَلَئ فاوط ة ةعبس هراسي ىلَع نبلاو فوطي م مه .يناوريقلا يز ز ييأ نبا



 جَحْلا يِف ةلالدلا ي :باب )٥٢(

  

 م

٢٦٢٨٩ 

  1هلا يِلَعْل هللاي الإ ةوق الا ةق ة الو لوخ الو ٦ ردّمَحُش ان ديس ت ىَلَع ةلل هللا ىلَصَو

 ربكأ ةللا وبقأ ةللا ربكأ هنلا :ْلَقَق بابلا تذَصق اًدإَق ءاميلشت َمَّلَسَو .يآو يبنلا

 يِشممَت م : ،َنيجيلفمملا نم انْلَعجاَو ءاسن حش اَنِقَو انبونذ ال رفغا انب ابر 7 ١

 الَو لؤَح الَو زبخ ةنلاو للا الإ ةلإ الو يلل دمحلاو ىفلا ناَحبش :نو تن
 الو .م آ َس و َو هلآو ىتلا , دمحم ىَّلَع هلل ن هللا ىڵلَضَو 6 ظَعْلا ّ ل هلا هللاب الإ ةوق ه

 ةللا بكأ ةللا :ْلمَق بازيملا تذصق اَدإَق .فاوط نم ءيش ش يف َرَجَحْلا لجخذن

 باسحلا دنع وفعلاو ؤتؤمْلا دنع ةحاولا كلأس يئإ مهللا ،زبكأ ةللا زبفأ

 ةلإ الو هلل ُدْمَحْلاَو فللا َناَحْبْس :لوقت تنأو يشفت مث ه ، باذعلا نم م ةاجنلاو

 ىَلَع ةللا ىلَصَو ميظعلا ئلَعْلا هلاب الإ ةوق الو لؤَح - الو قبقأ ةناو هللا الإ

 وكأ ةللا وَبْكَأ ةللا : " يناَمَيْلا نقؤلا ىإ تيتأ اَدَِق .مَلَسَو هلآو يبلا ردممَحُم

 تباََع تلتممخر اقَو ،ةَئسَح ةرخآلا يفو ،ةَسَح ايندلا يف انآ ماَنبَر ككا ةلل

 ادحأ ذؤُئ الو ةختشاو _ َكيلَد ىّلَع َتزدَق نإ يناميلا نكلا ملتساو رانلا

 اًلَو ،بْكَأ ةئلاو ،ةللا الإ ةلإ الَو ىلل دمحلاو ثيللا ناحبش :لوقت تنأو يشفت م
 هلآو يبنلا دممَحُم انديس ىَلَع هللا ىلصو ،ميظقلا ولعلا هللاب الإ ةف الو لوخ

 ادحأ ذؤُت الو اةَلايح رّبَكَف ا ةمِلَتْساَف رجحلا نك ىلإ تڵلَصَو اذإف َلَس
ّ 
 .كب اناميإ كئاش ينإ :ا ا بكأ هنلا وَبَكأ هللا ا وَبَكَأ هللا :رَجَحْلا دنع 00 .ء

٦٥
 

 آ

: ١
 

١ 

٠
 

`
 

ث

 

` 

1
 

 ث هديب نكلو هيهب هينب ز ناميل نقؤلا ملت الو ؤبَكَو انزَكَد امَك هب زم زم امْنُك ملَت شنو ايشم

 ن َرَجَحْلا متشا مُت ننَتَعقَر ماقملا دنع َعَكَر ةقاط م مت اذف ليبقت ريَغ نم هيف هيف ىلع اهُعَضَي
 ةيادب )١٧/٤(" ۔ سيخزُسلل طوشبملا :رَظنُي) ءاعدلل هيلع فيف اًقَصلا ىلإ جزي مت ررق

 ينغملا )٩٦/٧(( ۔ ىلحملا )٧٤/١(( ناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر .(١/٠٤٣)۔ دهتجملا

 )٥٩/٨((. بذهملا خزش غومجملا .(٧/٩٢)۔

 ۔«ْمهللا» ةَداَيَر :ج ؤب يف )١(

 ۔«رَجَحْلا نز دنع لوُقَت» :ج يفو ،«لوُقَت» :ب يف )٢(



٢٥ 

  

 .ةي ردمَحُم كيبن ةئشَو ‘تكيئشل اغابئاو .دهعب ءاَقَوَو كباتكب اقيدصت

 .رجحلا ىتإ رَجَحْلا نم طاو وشأ ةعبس تفمْنَأ اق تاَقيوطَت عبس هْبَس "كلد 7

 كيأر ىلَع بضَو "اهئام ني برشا ¡ عَرَر تأ .يفاوطلا نم تجرع
 ءاعِفات امْلِعَو ،اممِيَق اًئيدَو ؤانباَت اًئيِقَيَو ؤاًماَت اناميإ تنأأ يئ مهللا :لمو امل

 تع لص م ياد لك نم ءاًقِشَو ءاعِساَو الالَح اقزرو ءاًحِلاَص الَمَعَو

 نيَتَعفلا تَضَق اًدَق دجنملا نم كنَكأ ام ثيح ؤأ ميهاربإ ماقم تلع
 ُاضو هيلع ه نأو ربَكَو لَلَهَو هحخّبَسَو ةللا دمحاو ؤهَلاَيح مفو رَجَحْلا نكر ٤ِ تأَق

 كَجِتاَوَح 7 .تانمؤملاو نيِنمؤممْلِلَو كبنذ زفغتشاو ةت ردمَحُم ىَلَع

 .لطت الَو ،كِترخآَو كايندل

 ؛ةوزَمْناَو اصلا َنْيَب يعسلا

 نيَتَبهذَمْلا نيتَتاَوُطْسألا نيَب وهو اصلا باب نم اصلا ىإ "ضقنا م
 رذَقي هيَلَع ذذَعضاَق ،اًقصلا تيأ اَدإَق .يمحر تانأ انل ختفا مهللا :لفو

 :لق مث ۔ تاج سمخ رادقم موق لاقو اهيلع نوُلْعَت الَو ۔ ةبْغَكْلا لباقت ام

 اًدمَح هلل دمَحْلاَو ،اويبك ربكأ ةللاو ةللا ال إ هلإ ال ىبقآ ةللا ربكأ ةللا وبَكَأ ةللا
9 

 ةللاو ةللا الإ " .اريك ا ادمَح هلل ذمَحْلاَو ،اليِصأو ةركب هللا ناَحِبَسَو ؤاريِثَك

 ال .هَدَحَو ةللا ال ةلإ ال ،اناطغأ ام ىلع هلل دمحلا ێانالؤأو انادَه ام ىلع ؤب

 ورديب تومي ال ع يح ومُهَو م تيم ييخي ; }دْمَحْلا ُهَلَو كلملا ه أ هل كيرش

 ۔«...كِلَد لعفاف» :ج ؤب يف )١(

 )٢( ۔ ناَوَرَْقْلا ديز ييأ ننا ةلاسر .ديز يبأ نا دنع ةنم بزشلاو مزمز ام ذري مل )٧٤/١(.

 )٢( .ضنضا» :ثالثلا خستلا يف

 هلع تقفتا ام َوَه ةنسلا يفف دراولا نال نملاب اهفجنأ ملف كاهين انلخد : :ةايز لضألا يف )٤(

 ١ ستل ١ ت نئل ٠



 َجَحْلا يِف ةلالدلا يِف :باب )٥٢(

  

 ريدق يش لك ىَلَع َوُهَو و ةلك حلا
 م

 ةَلِإ ال ؤ
 هل رخَنَو ادحاو اهلإ ةللا الإ ةلإ ال ًتوملشش ة مرحتو ،ادحاو اهلإ ةللا الإ

 اهت ةثلا الإ ةلإ ال ًتنوضيغخش هت ئختَو اناق اَهَلِإ ةللا الإ ةلإ ال انوذباع
ّ 

 ةلإ ال ،ادلو الو ةبحاص اتير ذخَتَي مل ،اغدَتبُم اعيب .ايدبأ ادَمَص ادر ادحاو

 دْبْغَت الو سللا الإ ةلإ ال ديجملا نسحلا ِءاتَئلاَو ديمحلا ليلهتلا هأ 3ةللا الإ
 ةللا الإ ةلإ ال ،َتووفاَكْلا رك ولو .نيذلا ةل يصخش هللا الإ ةلإ ال انإ الإ

 هَدْغَو قدص 5َدحَو ةللا الإ ةلإ ال .ًنوفاَكلا ةرك ؤَلَو 9نيذلا هل َنيِصِلْخش

 زنغتساو هلي يبنلا دمَحُم ىَلَع يلصت مُت هدحو بارخلا مره ُهَدْبَع َرَصَنَ
 .ةل رمَحُم اتيب ةئسب انْلِمغعَتْسا مهللا :لومت مُت تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذ

 كلد وقت ۔ نطب امو اهن رهظ ام نتفلا نم انذأ ،هتلم ىع اَْفَوَنو

 :لوُمَت تنأو يشمت ،ةزمْلا ىلإ ادصاق اًقصلا نم ردَحْنَت مت ت _ تازم تال
 .َمَلَعلا تيتأ اديق ،يئم ةتهرك ىفق لكل ةرافك يشملا اًَه لعجا مهللا

 اندهاو ملع اًمَع زواجتو مَحزاو زيفغا بر :لوق تنأو نْتَمَلَعْلا ني ; تڵؤزمه
 ْمُهْللا مَكَحْلا تنأو بولا تنأو .مزملا علا تنأ كنإ وفألا قيرطلا

 يذلا مّلَعْلا تيتأ ادإ نيذلا مؤَي اتزْخُت الَو نيملاس اغارِس ،رائلا نم اجن

 نيح ًكيَقَك تلو ءةوزملا ىلإ تيشمو ؤةَلَوزَْلا نَع تكتشأ ،ةوزمْلا يل
 مت ةبغَكْلا لباقت ام رذقب ۔ اهلع ذعضاق ةزملا تيتأ اَدإَق ،اقَصلا نم تطبه
 لومت .طزشت ك يف تارم تالت كيلَد نومت ،اًقَصلا ىلَع يئاعد لم وغذت

 اًقَصلاب أدبت طاوشأ ةعبس تفم تفمنأ اًدَق ءاعدلا كيلَد تارم تالت افصلا ىلع

 نم تڵلَلخأ ذقَق كسأر تفَلَحَو ؛ةوزملا [ نم تزَدَحْناَو ،ةوزَمْلاب م ميخو

 ىَّلَع ماَرَح ةئإَق مرَحْلا يف ديصلا الإ ۔ ةلك لالحلا كل لح ذقو ؤَكتَرمُع

 .۔ َنيِمرخُملاو نيللا

 ٥ 2 ٤ -. . ۔ .؟ ,و

 .لضألا يف ةدايز اهلَعَلَو ،ثانئلا خشلا يف ذرَت مل «ةلكه )١(

    



 يويسبلا رصتخم ٢٢٢

  

 و ه ۔

 : ةَيوزنتل ا موي

 ل نهذب تكسأ هاف .جَحْلاب عارخإا تذرأو ةتورنلا مؤي ناك اذ

 ييؤت سبلا مت اكوضؤلا كأَرْجَأ الإو كيد كمأ نإ ليتغا مت ،هيف بيط

 .تمارخإل نيَتَعكَر لص .طاوشأ ةعبس هب فطق تيبلاب تثا مت كيارخإ

 لاقيو رجلا ذجشم هَل لاقي يذلا دجشملا نم رخ :َنوُلوُقَي ِءاَهَقَفْلا رعو

 امَدْعَب لوُمقَت مث ًزِئاَجَف تلمعف تتكنأ امنيأ نْنَتَعكَ رصن .سَرَحْلا ذج شم
 دمحلا نإ ثكيَبَل تل تيرش ال تيبت ،تيبَل مهللا تيبل :نيتعكرلا نم ملست

 لوقَت َكيَلَع اهُغاَلَبَو اهشامَت ةًجَحب كيبل كل كيرش ال تلمملاو كل ةمغنلا
ِ 

. 

 :لومت تنأو _ ئ ىلإ ازواجت ۔ كييلجَم نم موُمَت مُث تارم تالت كلذ

 تتأ اَدإَق كيرأ يل زسَيَو ،يلؤشس ينطغاق ،تذرأ ايو ڵثذَصَق كيإ مهللا

 نماَق ڵكساتمْلا نم هيَلَع تلد امم ئهو ،ىئم هذمه مهللا :لمق ىئم ىإ

 اهيف لَصَو ،َكِتَعاَط لهأو ،تێايلؤأ ىّلَع هب تنتَم امب ،اهرْيَغ ىفو اهيِف َيَلَع
 . ذ ٠ , ۔ [{ . . , ۔ . ف و ۔ذ 3 - ۔ ا
 ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالصو رضقلاو رهظلا ةالص "تاولص سمح

 .)رجفلا ةاةلَصَو

 ؛تاَقَرَع

 ،ششششلا علطت ىتح فيقق رشسحُش ىإ تغلب اًِإَق ،تاقرَع ىلإ ضشا مث

 ىلإ ضشاق شملا تَعَلَط ادوف سمشلا عولط دغب ; الإ ىئم زواجت الو

 .اهب نزناق تاقرَع تيتأ ادف ؤَةيبلتلا عطقت او .يبلئ كيلَد يف تنآو 9تاقرَع

 يئَع فرضاؤ كلك رَحْلا عماوج اهيف يل غمجاَق ،ساقَرَع هذه مهللا :لقو

 .هُةاَدَعْلاه :ثالثلا خسنلا يف )١(



 3 ّجَحلا يِف ةلالدلا يِف :باب )٥٢(

  

 'ذغعفاَو ،َكِتَعاَط لمهأو ةءايلؤأ تفع ام اهيف يِنفرَعَو لك رشلا م عماوَج اهيف

 هَنإَف - كيلَد تتَكمَأ نإ املاب لييَتغاَق سمشلا تلاز ادف ٢ ي لون اهيف

 نإ رامعإلا عم م رصملا رهظلا ةالص لص م م فوضؤلا أرجأ الإو ثَحَتشُي

 عم فيف ةالصلا تيضق اذإَق هنيمي نَع زا مامإلا تفلخ 6"اففيتت ئ تل كَنَكمأ

 كيێاَعُد لثم غذاَو قاشملا ءاَعلا يف ذهَتجاو ‘َكَل هنلا حتف امب غذاو سانلا

 هل ةل كيرش ال ُهَدخَو للا الإ ةلإ ال لؤق نم زيو ةوزمْلاَو اقَصلا ىلَع

 ىَّلَع وُهَو ،ؤنَخْلا هديپ ،توُمُي ال ێَح وُهَو ثيميَو ييخُي دمَحْلا هلو كلملا

 زفْغَتساَو ملسو هلآو يتلا دممَحُم انديس ىَلَع ةلل يلس قزيردق ئش لك

 ةَذأشملا : رم زيكأو اهلك تكَجئاوَح ةلأشتو تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل

 .زاطفإلا بجيو سمشلا بغت ىنح ءاعدلاو

 ...+و
 : كفل درم

 ] .نوت تنأو ماَرَحلا رَعْشَمْلا ىلإ تاَقرَع نم ضشا م
 اًعمَج تيتأ ادرف كثفقشأ كباذَع نمو ،ثذرأ كدنع اممَو ،ُتذَصَق كا ز

 اهيف يئَع تفرضا ،هلُك ريَحْلا ع خياؤجَج اهيف يل غمجاف عمجب عمج هذه مهللا :لق

 اَهب لزناو .َكتَعاَط لهأو كءايلؤأ تففَرَع ام اهيف ينفَرَعَو يلك ولا عماوجج

 اف ،ةلِسْغَتَو فذَحْلا ىصح لثم ةاصح نيمنَس اهنم غئيَهَو "سانلا عم تبؤ
 ىل كئاَعُد لم غذاق اَرَحْلا رَعشَمْلا دنع فق مُث سَلَغِب لَصق رجفلا مَلَط

 زفغتساو { ةلي يبنلا دمحم ىّلَع لَصَو ؤِيَلَع ن نت 7 دممخاَو 5ةوزَمْلاَو امقَصلا

 .تانمؤملاو َنيِنمؤمْلِلَو ،َكبنَذل

 .ثالثلا خسُئلا نم حيجضّتلاو 5هذعْفتَ» .لضألا يف )١(

 (٢) :ج ثب ي 7



 يويسبلا رصتخم ٢٢٤

  

4 ٥ 

  4هصحلا ش ۔ 2

ّ ٠ 

 عطقت الو و - ىبلت كيذ د يف تتأو ۔ سفشلا عولط لبق عمج نم ضف أ م مث

 ةيبلتلا نع ثييشأق {ةبقَعْلا ةرمج تتأ ادإَق !ةبقعلا ةرمَج تأت ىتح ح ةيبلتلا

 .ىلوألا ةرخآلا يف ينفاَعَو ،ىوفَتلل ينقْفَوَو ،ىدهلاب يندها مهللا لَقَو

 هللا :ةاصح لك عم رَبَكُتَو ،تايصَح عبتي اهيمزت مث ،يداؤلا نطب نم اَهيِتأَتو

 هللو :لومت ةاصح رخآ يفو ،ؤبفأ ةللاو و ةللا الإ ةك ال ربمأ هنلا زبخآ هللا وبقأ

 ىصخأ تنذأ ۔يتايَصَح (ا‘اهذمه مه ا :لق .اهيمر نم تغرف اذإف دْمَحْلا

 نهِنلَع يننأو يي ارخذ ةرخآلا يف نهلَعجاَو ،يئَع نهلَبقَنف ينم نهل

 اذإ اهدنع فقت الو \تفج ثيح ني اهنع فرصنا مُت اكَناوضرَو َكَتاَرْفُغ

 .اَهَتْيَمَر

 ؛قلحْلاَو يذلا حبذ

 نم ذخو .كرامظأ ملقو كسأر يلخا م َكَتَحيِبَذ ذ خذا َكَلزْنَم تنا 7

 سيلو ثَحَتشُي َكلَذَق تحبذ م مُت نيَتَعَكَر تيلص تلص تنآ نإو ثتكِتَيخِل '""ءافع

 اهنب تقَرَفَو ثكتَحيبَد نم '"تضصْلَخَت اذلف .ىئمب ديعلا ةلص مبجاؤي

 لاَلَحْلا كل لَح ذَقَق راقظأ تلقو كرغشش تذخأو تفَلَحَو ككشأ ام

 .ةنجأ كيد لضفأو ثتيبلا روزت ىتح ديصلاو ءاسنلا الإ هلك

 .«.الؤَم» :ثالئلا ختشلا يف )١)

 ۔ءافغ» :ثالئلا خستلا يف )٢(

 .«ثغزق» :ج ؤب يف )٣(



 )٥٢( َجَحْلا يِف ةلالدلا يف :باب ٢٢٥

  

 َّ م ه و .

 : هضاقإلا فاوط

 ىَّلَع "ينعأ مهألا :لمَق تيبلا تيتأ اديق .ةرايزلل تيبلا ىت ضشاؤ

 تلف امَك لمق "تنبلاب تاوطلا تذرأ اَدإَق كيل ةملسو ،يئئم هلبقتو يكش

 تزَرَب مُت .ِءاَعذلاَو ريبكتلا نم ،ةرمعْلا يف كل ثفتَ ام ىّلَع :يزغ يف
 اًدَق ،ةرممُعْلا يف كل ثفَصَو امَك تْلَعََو ،‘"١[اقصلا با نم] اقسلا ىإ

 سابللا م نم هوْيَغَو ءاسنلا َنم هلك نلالَحْلا ك لح ذَقَق ،يغشلا نم تغرف

 تذزأ اَدإَق .نيمرخمْلاَو نيلجحملا ىلَع مارح هنإف مَرَحلا ديص الإ .بيطلا

 باتث نم ،يزنم نم هيإ جلاتخت ام تذمَعأ ،ةرايزلا دغب ىتم ىإ جوزُحلا
 .ةكمب تيت الَو ،ىئم ىإ جزخاؤ ماعط

 .قيرفتلا مايأ

 مايأ ةتالت اهب مأ .ةلك لالحلا تن لح ذقق قيرلا مايأ ىنمب ذغفاو
 مزَت الو شملا نوت امَدْعَب رامجلا يمزَتَو قيرشتلا مايأ رخنلا ا م َدعَب

 َيِلَت يتل ةرمَجْلاب أَدناَق كيلَد بَحَتْسْيَو ءوضؤ ىَلَع رهاط تنأو الإ رامجلا

 نم تغرف اذإؤَق ةريِيَكَت لك عم ؤبَكَئَو ،تايصَح عبتي اهمزاق "قرشملا
 اَعفَتَو ةوَرَمْلاَو اقّصلا ىَلَع تكئاَعد لثم غذاو تێبلا ليقَتشا اَهْمَذَقَت .اهيمر

 كنيمي ىلع اهلعجاف ىطتؤلا ةرمجلا ىلإ ضشا مت ،تارَم تالت كيذ
 اهيمر نم تغرَق اديق ،ةريِيَكَت ةاصح َلُك عم زبكَو .تايصح عبتي اهيزا

 .«ينتنغأ ذق مهللا» :ىرخألا خستلا يف )١(

 .ثالئلا خسنلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(

 .ثدالئلا خستلا نم ثبنملاو ٠ءقزشلا»ه :لضألا يف )٣(
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 مث ،ىلوألا دنع َفَل تَفَصَو اَبَك 2 ) ل لا دن كراسي َلَع اهم

 7 7 ويك ةاصح لك عم زب هركت ثياولا نط نم اَهِمزاق ةََقَعْلا ة ةرمَج تا

 مد ،اهتيَمَر ادإ اهدنع فقت الَو ،تنج ثيح نم فرصناف اهيفَر نم تغرَق

 نإ إ 6ينائل مؤي ؤأ ياتلا مؤي تيغ ن نم تغرف اًدَق ،قيرشتلا مايأ كيلَد لعفت
٤ ُ 4 

 َكَل ادب اَم اهيف مقاف هَكَم ىلإ سانلا م عم حز .نيقي يف لَجْعت نأ تذرأ

 .فاوطلا نم زيف

 :عادلا فاوط

 لَص مث ئ طاوشأ ةعبس ت ٍتێبلاب فطق كدالب ىلإ م عمجزت د نأ تذر اذاف

 فو ام لفو .ييأر ىڵلَع ًبضَو اهئام نم برشا مَرْمَر تنا م مث .نيَتَعَكَر

 نثَب فق غجزا مت اعلا نم ةرايزلا دنع لعفت كلَذَكَو ءةرمُعْلا دنع كل

 ثيح بابلا ؤ"ةَمُكْأ ىلَع ىتفيلا كديب ذمتغاف .دوسألا رجحلا نبو بابلا
 رادج كتطب قلأ مث أةبغَكلا راتسا ةضباق ىرسيلا كذيو ©ىتميلا ة غلبت
 دنع لُمَو ،اَعدلا نم َكَل ةللا حتف امب غذاو شاج ممق الو غذاق ؤةَبْغَكْلا
 كبو !انلكوت كيَلَعَو ،انمَلشأ َكَلَو ؤانمآ كبو ءائجَجَح تك مهللا :يذ

 انإ مهنلا ثيعاَطب انلمعتسا ؤاتبوُنذ زغاؤ ؤاتكشُ لبقتف انوعد ايو كاتف
 ةي دمحم ىلَع لضو كانلامغأ مياوَخَو ،انريارسو اتتاميِو انيد تغدؤَتشنت
 ةوُحْمَمْلا .ممهاياطخ طوطخملا مقماَجَر نيكرذملا بلقنش اتبلقا مهللا

 .ثالثلا خسنلا نم تبثملا «ليِسمْلا راسي : :لضألا يف )١(

 ةقوكسأو بابلا ةبكشأو بابلا ةفكشأ :لاقيو ،اهيلع أطو يتلا بابلا ةبتع : .محشلا )٢(

 زوت يذلا بابلا فرط لمشأ ؤێاضصلاو زئاّصلا هيف زو يذلا الغأ فياشلاو بابلا

 - برقلا ناسي ء(١/٢٦٧٤)۔ ةهلا َرهمَج (٢/٢٣٢)۔ ةفللا بيذهت :رقظنئ) .ةالغ
 )١٥٦/٩((.



 ه )٥٢( جَحلا يِف ةلالدلا يِف :باب 7 ٢٧
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 لمحت الو رشأ اهدعب َكَل ىصغ ر ال ب نم بِلَقئُم .م ْمُهْبوُلَ ةَرَهَطُمْلا ْمُهُتاَيَس

 تغقمْذَأَو هَسَقَت َكِتاَكَري تمرو َناَسِل كركذب تومأ نَم بِلَقنَم 7 كل

 ىَّلَع ينتلمح ،كيمأ منا كدبع مربا كدبع يإ َمُهَلل ا هَئيَع كتَئاَخَم نم

 ثؤججَر ذَقَق .تكتشا كَمَرَح ينّتشَدقأ ىتح كدالب يف ينتزيَسَو كنبا

 يئَع ذزاق يي َترَقَع ذق تنك نإَق يي َتزَقَع ذق َنوكَت نأ ينظ نشب

 نأ لبق .َيَلَع نكلا نئماق يي زفغت مل تنك نإَو ؤىقَلز يلإ يينزَقَو ءاضر

 .كتيب نَع الو كنع بغار َرْيَع ،يفارِصنا ناوأ اَذَهَق ماَرَحْا تكيب نَع دعأ

 تكتێبب ينم دقهقلا رخآ اه لَعجَت ال معألا كتيبب الو كب َلدبتشُش الو

 كَتَمخَر غزنت الو نيمجازلا ْمَحزَا تنآ تنإ ينمحزا يلل ويفغاَو يال

 ةَنوُتَمَو .يلايع ةتتوتَمَو يتنوُتَم ينفئاق يلهأ ىإ يتمد اًذإَق 6 مهللا يئع يئَع

 رفسلا ِءاَتغَو نم تب ذوعأ يإ َمُهْللا .يئم َكقْلَخب ىّلؤأ تنأ كنإف َكقْلَح

 انبرل َنودباَع َنوبيآ نوات دلولاو لاملاو لمألا يف ©بإقنُمْلا ٍةَبآَكَو

 .َنوِلَقْنمَل اتبَر ىت انق ،َدوبغاَر انبر ىلإو ،َنوذياَح
 نوُزُحَم تأ و ممَتَو عادولا دعب رتشت ر الو م غبت ة الو تغَدَو ادإ إ جزخا م مث

 .باَوَصلاب ْمَلْعَأ هلل ل َو ،تێبلا قارف ىلَع



(٥٤ 
 ةَبجاَو تنح ثنح ْنَم نلع ناَمْنَألا ة ةزافك ركذ يف باب

  

    

  

 اَهَرَكَذ يتلا نيميلا ئه ئه ةبجاو تنَحَو فَلَح م ىلع ناميلا ٌةَراَفَكَو

 ةلألا مسقلاو هللاي فلحلا يه :ميلا و .'هنيمي لكِل ةدئاملا ةروس ىف ةلل

 بَرَو ،َكْبَرَو عىبَرَو ىلاو ىَلَبَو ىللاو او فللاتَو فللاوو هللاب فلحلاب

 لك يفو 6نآزقلا برو "[يئرَو يق] ضزألا بَرَو .ءامسلا بَرَو ]ِةبْعَكْلا
 ىّلَع فَلَح ؤ نَهَو . .ةَراَفَكْلا ةمزل ت ثنح اذو و ."“ريمت َوَهَق هب اًقلاَح هللا َرَكَذ اَم

 هنرمكف َنسيكلا دقع اكي مكاي نكتو مكيب هف رقلا هنأ كناو ال » :ىلاعت ةلؤق يه )١(

 اكرت ذيت ك رتت ةنق تت زاز زهنونكآ مكييهآ دوم ام طحو نم يكسم ةرَكَع ماحم

 .ينام مكل هن نيبي يدك كنت رظحو ز ز ادي مكيأ ةرسك كيد اَيَأ ةت
 ٨٩[. :ةدناملا] « نوركشت

 .ج ٧ب ني نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(

 نم ىّلَع نيمتلا ةاقينا نؤرَيَف ،لغفلا تافصو تاذلا تافصب فذحلا نيت ةيديرتاملا قزق )٣(
 لغلا تاقصب فلحلا امأ ءايربكلاو لالجلاو ةزملا ةمظعلاو ةرذُمْلاَك تاذلا ةّقِصب تلح

 .هدِضب تفضوُي نأ زوجي ال ام تاذلا تافص اولاقو !انيمي نوكي ال ب َضَقْلاَو ةمخؤلاَك
 كانالف محري مَلَ انالف محر لاقي ذضب تنضوُ نأ زوجي ام لغلا ثاقِصو ؛ةرذقْلاَك

 نيب قيرفتلا ميقت ال هئأ ىري ئيَحزشلا نأ ريغ .نالف نع يض نالف ىلع بضغو
 َفْلَحْلا شائلا فراعت اَمَ» فزعلا ىلإ كلذ د دَرَم ه نكلو يفلحلا يف لغفلاو تاذلا تا

 = هِايرنكو ىلاعت هللا ةرذق فلحلا كنيمي نوكي ال هب فلحلا فراعتي مل امو ايم نوكي هب



 )٥٤( ت ةَبجاَو تِنَح نَم ىَلَع ناملا ٍةَراَشَك ركذ يِف باب ٢٩

    

 نإو تيح دابق لدابتي ال تفلح نمو ،تيَح عابق غيبت ال فَلَح نمو
 ال ؤأ ،نكأف نأي ال وأ "}لقاذق] قوذي ال وأ اتيح برقف برشي ال فلح

 هيف هل امم هلتق لعفي ال ءيش لغف ىلع تلح نمو تيح لتقف لتف
 يشملا وأ جحلاب تفَلَح مرَم و .نيميلاب ُلَتْعَي الَو ،هنيمي نَع زمَكيْلَف باوتلا

 وأ ةالصلا وأ مايصلا ر وأ .قتي وأ ةقدصلاب تفَلَح ؤ ماَرَحْلا هللا تێب ىلإ

 .هلك عسيفَت ىلع كيد نم َلَعَج ام ةمزل تيح م نهَعْلا وأ ثبفاكتغإلا

 يفف 7 هللا هَلَحذأ ؤأ كنلا ُهَتَقَم ؤأ ةهجو ةللا حق ؤأ 5ارخأ ؤأ ةللا ةنعل :لاق

 ذَقَو ،ةلسزُم نيمي هرافك افك ةنَمزَل هب تفلح اذإ ‘َتِنَحَف منهَج رات يف ؤأ ةرخآلا

 للم نم ؤأ "ێيارصَت ؤأ يدوهي ؤأ هللاب كرشفش ؤمه :لاق ¡ نمو . .ًةَظْلَعُم لي
 دبعي ؤأ نيملاظلا نم ؤ نيرفاكلا نم ؤأ ،َنيِقِفاتُمْلا نم ؤ نيِكرشفلا

 تنح ممت "تفلح نإ "نيطايشلا وأ 5زانلا دبعي ؤأ ةمُجمُجْلاَو رَمَقْلاَو زسشلا

 .هَةَطْلَعم نيمي] رافك ةت
 » ۔ -

٠
 

 هلوق لعجي م اهلق فراَعَتُم ريغ هبضُغَو هتمخريَو ؤسائلا نيب اميف فراعتم هِتَمَظَعَو -

 )٢٣٧/٨. ٢٣٨((. ۔ يسح زسلل طوشبملا :رَظْنُي) .ءانيِمَي (هللا ْمْلِعو)

 .«ةليدب» ثانئلا خسنلا ةيقب ةيقب ىف )١(

 .ج ‘ب نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس (٢)

 لضألا ةرابعو ،«َلَعف» ىلَع ثققا دق ىرخألا ثاقَنلا مشلا اث .لضألا ةظفل يه هذه )٣(
 فلحلا ةوضفملا نأل ؛بوضأ

 ىش هيلع سيل ةروصلا هذهب فلاَحْلاو ثاقئلا خسنلا نم لامكلاو .لضألا نرم ةطقاس )٤(

 لَعَق نإ ينارضت ؤأ يدوهي وه وأ هللاب ثفرشآ لاق نشد :ةلالا يف لوقي ءةيِكِلامْلا ن
 ٨٨(. }١/٧٨)۔ ئناوَرْيَقْلا دنر ييأ نبا ةلاسر «راقغتشالا رِيَع همزلي الَو هيَلَع يش الف 6اذك
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 َْلَو نيميلا ىوت ؤ ،فياحلا ظف يف ءامسألا ىلع غقت امنإ نيمي لاو
 ال هللاب نيمي نلع ؤ هلاب ائيم ثُمسقأ َلاَق نِإَو 'اائيمي ركت مل اث ،&ل ي

 م ٤ ٠ م

 "[تفلَح] رم . َو 6"ريمتلا هيبلَعَو ٌةَراَفَكْلا هنمز تنح من : َلَعْفَأل ؤ تْلَعَق

 ال دو دحم ءيش ىَّلَع فَلَح ؤ نق ٠ ثنح )ث هنم لكأف هنم نات ل م اَعَط ىَّلَع

 / و

 لكأف ؛َرشَل رمأي ال تفلح م ثتخي الو .هلك هلكأي ىنح ثحي مل ؛هلُكَأَ

 ؛رمَتلا لكأي ال فلح نمو .رمتلا لكأف ؛بطؤلا مأ ال تفلح نمو و .تطْؤلا
 رشب لكأي ال تفَلَح نمو .اذه مشا يغ همسا اذه نال “لَخاَو ذلا لكأ ّ ء 4

 الو ى ءاهسن الو ،اهرَمَت الَو ةلخنلا كلت بطر نئأَي مل ؛ادودخم اميش وأ ٍةَلْخَت

 ال َفَلَح ادو .هلَح الو ةتسند لكأي مل ادودحم ارمت ناك اذإ كيلذَكَو ،اهّلَح

 ىلإ وأ ففياحلا ىتإ ناملا كيد لازَق ؛نالُئ لام نم الو نالف لام نكأ

 نإو .نالف لام ناملا كيد سيلو لاز ذق هنأل ثتخي مل ةنم لكأف هريغ

 يفلاحلا ىت يد اق ؤةنم نأي ال نالف لات ن ني دوذخت ءيش ىلع تلح
 تنح ةنم لكأف ،ريَع ىلإ ؤأ

 َرْشَي ال تفَلَح نإو ،.ثتخي مل لَحْلا َلكأَق ؛ديبتلا برشي ال تلح نإو

 نو .َنبَللا لكأ ؛َنمَسلا لكأي ال فَلَح نو :2 زبخلاب هنم لكف ؛َبرَبللا

 .«ِهنلَع» ةدايز ج يف )١(

 .هةَراْمَكْلا ةتمزل» اهيف زيلو «نيميلا هيلعف ثيح ئه ىرخألا عمشلا يف ه )٢(
 .ثالئلا خسُئلا نم لامكإلاو ،لضأللا نم ةطقاس )٣(

 اهئأل ؛نثملا يف شيو شياهلا يف امهانب «هليدت نم زأ» ةدايز ىرخألا ختللا يف )٤(
 نيعب هيلع تولخمْلا ماعطلا وه سيت ليدبلا نأل خب ديزم ىلإ جلاتخي امكح نمضتت

 .كيد حيضوت ةيلاثلا لئاسملا يف يتأيسو

 كأق رمتلا ُكأي ال تتح نمو زهئلا لكأف بطؤلا كأي ال فلح نمؤ»د لضألا ةرابع )٥(
 .ىتغَمْلل طبضأ ؤُهَو ثالئلا خستلا هيلع تققتا امم ثبنملاؤ لحلاو رشلا

 )٦( نبللا برشي ال تفلح نمو» جو ب ابجع يه ثبتملاؤ خاشللا دنع بازلطضا امه عقو =



 ي ةبج او تِنَح نَم ىَلَع ناميألا ٍةَراَشَك ركز د يف باب )٥٤(

 ,راب :
 ٣ ةرت

 ۔>
 مح
م
 

    

 نل وأ ،ادودخم ابل نُكأَي ال تفلح نيو .نملا لكأ ؛نبللا لكأي ال تلح

 اهنبل نأي مل ؛اهتمس لكأي ال تفَلَح نإو .اهتمس لكأي مل ؛ةَدوذخَم ةاش

 .جراَخ ةنم َوُهَو هْيَلَع ةَعِقاَو مريِمَيْلاَو يضفت نم ضغت ُصْلَحَتَي ال اَذَه نل

 ال تلح نإو .محللا نم يالا مخشلا لكأ ؛مخَ ا رُكأَي ال فَلَح نإ

 اش مخت نأي ال تلع نيق .مخشلا نم صلاخلا مخألا لكأ ا هُحخْشلا كأ

 ادودحَم َناَك نإو .جرخت رخلا نم م مشلا نل اهمُحَش رخأ مل ؛ةَدودحَم

 تفلح نإو .تيح ؤيجش هيف ؤب ربخ َلَكأَق ؛ريجشلا لكأي ال تفَلَح او .تنح

 ؛ؤبلا رمأي ال تلخ ادإ .ا ْثَنُحَت ه غ زيمش هيف ازنم نأ ؛ريمش زب نب

 وب هيف ةف زبُع اف ؛زئ زب لكأي ال تفَلَح نإو .تيح ؤب هيف ٍةَرُذ ربح لكأت
 ث ثحي ل يدح هيف اا ىرتشاف ؛يدَحْلا يرتشي ال تلح نإ .ثحي مل

 م عانم يرطا نف ؛ ألا لكأي ال تفلح نإو .تيد ويَع اذَه نل

 ثتخي مل بَصَح اهيف اراَد ىرَتشاَق ؛َب شحلا يرتشي ال تفَلَح نإو .ثحت

 : ىوت هيف ارمَت ىرَتشاق ؛ىوتلا يرتشي ال تلح ق . .رانلا ىرتشا هنأل

 ال فَلَح نِإَو .كيذ يف ىونلا ىلإ ذصقي من رفنلا ى رتشا هنأل ثنح

 تفَلَح نإو .وبلا ىرتشا هنأل ثحي ثتخَي مل ريعش هيف اب ىرتشاف ؛َريِعشلا يرتشي

 نإو .تنح قؤَد ؤ لأ مشا هْنَلَع َعَقَو ائيش َلَكَأَ ؛ُقوذَي الو اتيش نئأت ال

 شاعن ءيش لك نأل ،تيَح هب 0»شامعُي امم ائيش َلَكَأَ ؛نشيعْلا نأي ال فلح

 و .تيح معطي ام خ .اماعط نوكي امم لكأ ؛ َماَعَطلا لكأي ال فلح نإو .هب

 نلوقي ىَلاَعَت ةللا نأل اغنم لكأ ادإ انلق اَهَف تفاخ نم كي يف فلاخ

 «ثتخت مل زبخلاب ةنم لكأف نبللا برشي ال تلح نق» (د) يفو 6«تنح زبخلاب ةنم لكأف -
 اًضَأ ةميقتسم ئهو ،تيَح َنبُجْلا ةنم لكأف نبللا برشي ال تفلح نمو»ق لضألا يف انأ

 .ج "ب ةرابع انتبثأ كيدلو ،نئاَس ومهَو نبللا ةقيِقَح ىإ هجتي ثيدحلا نكل ؤىتغَمْلا يف
 .«تێَح هب شاع امم ليأ ءىش لُكَف» ج ب ةزابع )١(

  



 يويسبلا رصتخم ٢٤٢

  

 :ناسنإلا] "« هلأ هنول ل ن :كو لوقو ٦٤[ :ماعنالا) "ه محلي الو مولي »

 لع َرَضَت نآ» :ىتات هل طأ ذَقَ ةف اث أ او و ايب عأ ز

 اَهبَتََو اميق ني س :لا يلت اتي انك عر كر ات غك ويك راط
 ؤي ماعطلا اَذَم اذَه ؤ ٤ ن ىل ًدَصَق ذف ٦١ :ةرقبلا] "4 اهيَدَعَو اهمو

 اولاق اوئاَك نإو .لغأ هنلا ،اًماَعَط معطأ ماعطلا مشا ِهئَلَع َعَقَو امو معط

 .اذه َرْيَغ

 هيلإ لب ادإ تيح نوشزلا ةمْلَكَو هيلإ لسرأ ؛اناسنإ مَلَكي ال تفلح نو

 .تنح أرقف باتكلا هعلب ادإَق ،اباتك هلإ بَتَكَف ؛ةمَلَكُي ال تفلح نإَف ،ةمالك

 .ثئخي مل ادحاو مْلَكَ ؛اناو انالف ملَكي ال تلح نيق .ةمالك هنمض ةنأل

 امهنم َمَلَك ¡ ْنَم َمْلَكَف ؛انالُف ؤأ انالف ْمْلَكُي ال فَلَح نإو .اعيمج اَمهَمْلَكِي ىّنَح

 لُخذَي ال تفَلَح نإو .تيح ادحاو مَلَكَف ؛ًلاَجَزلا مْلَكِي ال فلَح نإو .تيح
 .نايسنلا يف عَقَي ثنحلا نأل تيح ايان َلَخَد ؤ ،اهزَك هيف لجخذأق !ااي

 نِإَو .٠}َتنَح هيف لحف ؛انيَب لخذَي ال فَلَح نو .كد ي هَْلَع مثإ إ الو

١ 
\٠

 

ح

.

 

 د 4 ےہ ۔۔< .م

 نأ تيأ هني لف ممتي الو ميتي وهو يرالو تومتلا رطاق او ديت رق َرتأ لم » :ةلماك ةيآلا )١(
 .4 َديكرشُملا نم َتتوكَتاَلو ةسآت َلَوَأ وكآ

 )٢( ارزشالز ةرج زكنمذز ال» :اهمامتَو «.
 َلَم اص اوطيمن مَع ره ىلاب تز َوُه ىزلا روليت لاق اميسو » :اهشامَتَو )٣(
 اراك رشهَتأي فيد ةما رَصَتب ومآبو ةلآو ؛ هللا مهنع تش [ ات مت

 .4 رودت اراك اوصع اب كلاد قحلأ متي نلأ كروتنيو وقلا تاتب كوكم
 .ادلو د يف )٤(

 نإو» اهيفف (ب) اشا .لضألا رابع ئه ةتبنملا رابلا .خاسلا نع بارطضا اضيأ انه عقو )٥(

 (ج) ج يف «اًمزَك لذأ اذإ ثتخێ ال لؤقلا رتكأ .ثيح هيف لخدأف انيب لخخذَي ال تفلخ

 هيف لجخذأق ايب حذَي ال تفلح نإو» (د) يفو «تنح هيف لجخذأق انيت لذي ال تفلح نود
 .اهزَك لخذأ ؤلَو ىئَح ثنح هنأ ةقباشلا ةلاسملا انع ثرم ذقو .«ثئخي مل
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 ٤ ؛قوشلا ىلإ ثَهَذَي ل تفَلَح نإو .تنح هيف رَمَق ؛َقوشسلا لخذَي ل فَلَح

 َمَف زَمف ؛َقوشلا يت :ت ال تفَلَح نإو .ثتخَي ثحي م أ قوشلا يف وَمَف ةَزاَنَج َمَم َجَرَحْف

 ؛نالُف تيت تب تيب لُخذي ال تفَلَح ْنِإَو .هاتأ : تِنَح قوشلا 7 زا ىّلَع

 اَذَه رئأَي ال فَلَح نو .تيبلا َخَد ذق ةنأل اتيح ةضغ ؤ هش ةنم لع
 .دوذخم لك َكلَذَكَو لك هلمأت ىتح .ثتخَ هل هضعب ةَضغَب لكأف ؛ة ,خملا ماعطلا

 ةبَجؤأ ىَتَمَق عيبت ال تفَلَح نو .تيح هي دابق هدعلا اذه عيبي ال تلح ق

 ال فَلَح نإو .ةعاب ذ هئال يرتشملا لبقي مل نإو تنح يرتشملا ىلع

 نم شبلي ال تفّلَح نو .تيَح ايش اهلزغ نم يل نيق نما زغ نش
 .اهلزع نم اوت لي ىمح ثتخِ خي مل ،اهلزَغ نيم هيف ابؤت سيلف ؛اوت

 .اهديب لزغت ت فيخت ك إ .زخ نم كلك ه ةز نم تفخأ ذ

 رونتلا يف ربخلا حَرطَو تَحَفَصَو ‘تَئَجَعَف ؛هتأرها ربح لكأي ال فلح نإو

 مل اهنال ثثئخي مل ةنم َلَكأَق اهزيَع ربَحَو تّتَجَع نق ،تنَح لكأ "امهريغ
 زبُحي اقَرَم َّكأَق ؛امخَل كمأ ال فلح نإو .امهريغ َربَح يذلاو ٨ُزبخت

 مخت نأي ال تلح نإ .محللا نم م ولي ال يذ نال تيح رخلي "غ وُبطَ
 ؛نالف راد ىلإ ثممذَي ال تفلح نإو .ثحي مل ريطلا مخت رَكأَق ؛ماعنألا

 يضمي ال تفَلَح نإو .َباَمَد باققنالا نل تيح ناتف راد ىإ ابهاذ بلقنا
 ةيرق ىلإ حم جح ال فَلَح نو .ثنح هلإ ايضام تاوطخ ىّطَخَف ؛نالُف ىلإ

 نإو لصت مل نو تح ةنالف ةيرق ىتإ اجراخ ت تبلا نم ح اؤَق ؛َةَناَلف

 إ »و= م 2۔ م

 .هتأرما ريَع أ )١(
 .قزملي ةفص «اًحوْبطَم» د يف (٢)

 .«زاَد» د يف (٣)
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. 
 ا

 ناميألاو .نيميب سيلف ثفلَح لاق نإو نيمي يهف هللاب ثسفا َلاَق ن

 ظيِلْغَتلا تجا ذق اضغ نأ الإ .اهباتك يف ىَلاَعَت ةللا ركد ام اهئَرافَك ك اَهْلُك

 هنمو 7 ا نم طخشلا بجوي امو }ةَحْبْقْلاَو ٍةَنْعَللاب تفَلَح نَم ىَّلَع

 .مالسإلا نم ناسنإلا هب يففتئَيَو ،هيِفئَي امو

 :لَسزُمْلاَو .ِةبَقَر قتع ؤأ ،ائيكشي نينس ماعطإ ؤأ ؛نيرهَش مؤَص :ظيِلْغتلاَو
 ذجي مل نمق 5"ةتمؤُم ةبقر زيرخت ؤأ .مهوي ؤ نيكاسم ةرشع ماعطإ
 ْباَتِكْلا اهب َلاَطَل اَهيَلَع اًنيَصفَتسا ول اذه ني وتأ ناميألاو مايأ ةَئاَلَت ُمايِصَق

 - م

 ٩1َ . (٣) و ّ
 . هيزاق هلَمَو

 يه امنإ ةَكَدَصلا نأل ةرشَع رشا ؛ ؛ثِنَحَو 4 هلام ةق دصب تفَلَح نَم

 َفَلَح نإو . ٌةَرَشَع رخأ ؛َلاَم هلو ثنح َو هلام ةق دصب دصب َفَلَح رم “م و و .هزشنل

 نو لوق ىّلَع هنيم نيمي هنيم ونَكْئَو هيلع رشضغ غ الف ؛َُل َلاَم الو تنَح و لاَم ُهَلَو

ّ 
٠ » 4 

 عيمجج ىّلَع تفَلَح نإو اهرش اضيأ جرخأ ثنح مُت ةَقَدَص ق ن

 يلع يلا هب هباي ىع يلش منا هيلع غق ات عبمج "ارفغ] جرخ هكلف

 نِإَو هْئَلَع ] ُهَنِنَد هل غفذيو هب هبايث رشغب ال هلام ةَق ذصب فيلخ يذلاو .هِنذَب

 عَجَر هلام فضنب تفَلَح نِإَو 7 تيلد ك ناك ؛ةَقدص هلام لكب تفَلَح

 .ةدئاملا ةروش يف هيلإ ةراشإلا قبس )١(
 خيشلا بهذم وه ةبقزلا يف ناميإلا طارتشا .ثالثلا خلا ني ةطقاس «ةنمؤم» )٢(

 .عماجلا يف هيلع صن امَك نسحلا ييأ

 برف ىتإ دوعي ريمضلا نأل ثالثلا خسنلا زاب زمه ثبنملاو 6«اهيراق اهلمو» :لضألا يف )٣(
 .روكذم

 نێتزم "بد يف ةزابملا هذه ثززَكَت )٤(
 .ثالثلا خشلا نم نامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٥(



 )٥٤( كي ةبجاو تنَح نَم ىَلَع ناملا ٍةَراًمَك ركذ ف يه تاب ٢٤٥

  

 مث ٤ لالح ل ماَرَحْلاَو ماَرَح هْئَلَع لاَلَحْلاب تفلح نإو .اولاق اَمَك ه رشغ ىلإ

 ٠ ٌةَلَسزُم نيمي يهف تنح م م هللا دهعب تفَلَح نَمَو . ١) اةَلَسزُم “بمي يلع ثنَح
 - ريمي ٠ ۔ -

 ايشا جحلاب تفَلَح نمو .محلا ةمزل ؛جَحلاب تَلَح نمو .ةطلغ موق لا
 مل نإ .نيىرم 2 جحي وا 6 ١ ن اجح 7 رح آ جح او أو تيز ؛ تبح من .ريَتَوَم % ك ى 7 : (٣) . نيبار ِ ۔ ۔۔[آ[(٢)تے؟۔ ۔ ے۔ 9٨ .. :ا

 .(؟ كيت رر
َ - . _- 

 ةَدَرَمْلاَو .ةاضصعْلاَو .ايغَكلاو نيطايشلا ىَّلَع ةق ُهَلاَم َلَعَج نم

 ةاَصمْلاَو نيطايشلا ىف َليِق ذَقَو .ِاَرَقُمْلِل هلام رشع رخا ؛رِجْلاَو .7

 برشو عَجَر شطع املك :َلاَقَو جحلاب تفَلَح رمو .هِنَلَع َ ش ال ءاينغألاو
 ُ مس

 .ةنذب يدهيو .حَحْلا هئلَعَق نامع نم

 ءانثتسالاو َنيِمَتلا َمذَه هنيمي يف ىتثَتشا نقمَو .ثنجلاب ةقلعم نامي الاو : 7 ۔ . عێ ۔ ٨٢١ ٤٠. :2؟ة۔و ثا۔ هر ۔

 .«ةَظْلَعُم موق لاق ةَحشِن يفؤ» :ب يف )١(

 ثّررَتَي امم هلْغِف هُمَرْلَي ام وه دوضصقَمْلا نأل ثاقتلا خشلا نم تبثملا «جَحَو» : :لضألا يف )٢(

 .هفلَح ىلَع

 .ب :نم ثينمْلاو «نابار» :لضألا يف )٢(
 ةّكَم ىلإ يشملاب تفّلَح نقمو» :لاقف ايشم جحلا ةيفيك يف زَخآ ليصفت ديز يب ننا ىدل )٤(

 نَع َرَجَع نإف .ةرمغ غ ؤأ جَح يف ءاش نإ شغي © .وفلَح غيفزم . نم ئضملا ِهنَلَعَف تنَحَف

 .ىدهأو دعق زفي ال هئأ ملع نإف هبوكر نيامأ يميق ردق نإ ةينات غجزي م بيز يشملا

 قرمُغ يف كلذ لعج ةروزَض ناك او ،يذهلا هئزجْيَو رَدَق نو إةينات غجزيي ال :ءاطغ لاقو
 .لَضفآ اده ريغ يف قالَحْلاَو ،اَعتَمَتُم َناَكَو ًةَضيرَقب ةكم نم مرخأ رصقو ىعسو تفاط اف

 ؤأ ةنيدملا ىإ ايشم َرَذَن نَمَو .ححلا يف ثقشلل :اقنتسا اذه يف زيصفنتلا هل ُبَحَتُئ امنإو

 ؤيَغ امأو ؤ هَلَع ة ءىش الف الإو امهيدج سب ةالصلا ىوت نإ ابكار اَمُهاَتَ سينفعلا تيت تيتب ىلإ

 َرَذَن نمو همضؤمب لصيل اَهَرَذَن ةالصل ابكار الَو ايشا اهيتأي الف دجاسملا ةَئالتلا هذه
 )٨٨/١. ۔ ناوريقلا ديز ييأ ننا ةلاصر .هيتأي نأ هيلع تبذ روغثلا نم نم مضق اطابر

 ٨٩(.
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 نمتلا َلبَق ءاتفتسالا مدق نإو شهلا ءاش نإ :الِصنشم نيميلا رأ ىلَع لومي نأ
 ھه۔ه۔ . ؟ .بتح ٤. ُ “١!؟ ۔ه۔ ۔ذ؟[ 2 ؟. ۔ 1 1 غ < ؟ ۔ ٨ ۔

 هعمني مل م الك و أ توكشب كلذ نيب عطق نإو .نيمتلا ١) 'مذهناَو هَعفَت

 .'")غاتمح . الا

 .د :نم ثيثمْلاَو ثقذهناه :ج ؤب يفو «ذهناه :لضأللا يف )١(
 نقو» :ةلاسرلا يف لوقي الصتم ناك نإ نيميلا مدهي ةيكلاملاو ةيضابإلا دنع :انئنتشالا )٢(

 .تمض نأ لبق هنيميب اهلصو ةللا ءاش نإ لاقو ةانثبشالا دصق اذإ هيلع ةرافك الف ىتفتا

 امهنيب سأب ال :ئمفاشلا لاقو ((١/٦٨)۔ ناوريقلا ديز ييأ نا ةلاسر» كي ةغقني مت الو

 نم موق َلاَقَو .«تؤضلا عاطقنال ؤأ سفنلل وأ ركذلل لجزلا ةتكتَك ةقيِفَحْلا ةتكشلاب
 هل نأ ىري سابع ننا ناكو يييلْجَم نم معي مل ام ؛انفيشالا رفياحلل زوجي نييبنلا
 ۔((١/٤٢١٤) ۔ دهتجملا ةيادب :رظني .رَكَد ام ىتم ةنم زيذ ام ىلع اذبأ ءاتفإلا

  



()٥٥( 
 فاكتعالاو روذنلا يق باب

  

  

 :ئأ] ء[٧ناتنإلا) يطعم هََع َناكاموَي دفاو رذَتلآي دووب » :ىَلاَعَت هللا لاق
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 ال هنأل .‘"لهل ةيصغم نكي مَّلَو] فلل ةَعاَط َناَك ام ثجاولا ؤذّتلاَو ،'[ارِشَتنُم

 ةبرق هب ب ديري يتب َرَذَن نرمو . مآ نبا يلمي ال اميف الَو ىللا ةيصغم يف َرْذَ

 هلل تيلص يدلو هللا اقاع نإ َلوُقَي نأ لم يذو افولا ِهيَلَعَف كيد هعلب مت هلل

 يفاكتغا وأ .حب أ مؤَصب هلا ىإ ثنزَقَت ؤأ ،َنيِكاَسَمْلا ثمَعطأ ؤ 9ةالَص

 ةعاطلا كلتب ءاقلا ِهنَلَعَف كيد هل ةللا لع اًإَق فلل اعيطم هب نوكي ام ؤ

 ه .7 ةمحر لص ؤ أ هدلب ريغ لب يف لصي نأ َرَذَن نإو ،اهب مامإلاو

 ىلإ هاري َرذَق وظنَيَو هدنب يف يلصي ةنق زق إلا َكلَد ىإ رصي نأ ردقي ال

 .فالتخالا ني خ زخ الَو رت رَفَكُي نأ تخ تَحأو ءَءارَقْمْلا هيطغتَف دلبلا كيذ
٠ > 

 دجسم ةئام طُخَي ليق ذقَق .غلطتشت مَّلَق دجسم ةئام يف ىلصي نأ رَذَن نمو

 .اهسأر رع ةرِساَح ةيشام جُحَت نأ ةأرما ترذن نإو .ةَعَكَر ىتئام هيف يلصو
 ٥ ك طَغُتأَف 4

 هب اهمزلي ال اهيأر ةَيِطْغَتَو اَهَعَم ىرخأ جحت ت و و ةبكار جحت ح و و اهسأر طغتلف

 .«ارَتنُم ؤ» اهيف َدَرَوَف ج امأ ،د ؤب ني نامكلاو .لضألا نم ةطقاس )١(

 .ثالئلا خستلا نم لامكلاو «لضألا ني ةطقاس )٢(



 يويسبلا رصتخم ٢٤٢٨

  

 هيصعم م يف َرَذَت الو ةيصاع تت ا ')افوشَكَم اهأ تجرخأ ل اهنأل ءىش

 مم م َ

-. 

 هز ث موصيَو 7 لذلا م موَصق اهيلايب مايأ هت الت موصت هأ َرَذَن نَمَو . .هللا

 ةلاص ولا نع ةي يبنلا يهت للا مؤض د '"[رذت] 7 هْئَلَع ى ئش اّلَو ؤ ا

 .فالتخالا اك

 معطي ")نأ هيلع بج اذهف 'نيباعَللا ميطْيؤ هلامب قدصتي هنأ َرَذَن نَمَو

 معط الَو ،ارابك ؤ اراغص اوناك ام نيِكاَسَمْلا راَمِصلاَو نايبصلا نم ارقفلا

 هِدَلَب نم جحي هن َرَذَت ٥ نَمَو . .بغَللا يف ٌةَيِصغعَم َكلَذ نأل ائذت ١) َنيِباَعَللا

 7 لصت جرخي هأ َرَذَن ن اق ] ثنح اذ ! ُهَرْذَت وُفَكْنَو خي الف ۔'"ىئغمِل ل
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 و فكقغَي هنأ رَذَن نإو .َءاَرَقْفْلا ةاطغأو اريك رَظَن زرفت مَل نإو ،َلَعَف ردقو هل

-

 

 .ثالئلا خسنلا نم طقاس )١(

 .ثالثلا خستلا نم طقاس )٢(

 )٣( تّشلا ميو , نيديجلا ماي ¡ نغ ئقلا باب :وضلا باتك يف غيبزلا ىوَر )١٣٢/١

 :مقر ٣٢٦( مؤي عؤَص لججؤلا لوي نأ لاصولا نع ةي ينلا ىهن لاق سابع نا نَع

 ىتخ ةياور أطوملا يف كيام ىَرَرَو .«رويطلا نم دزصلاو درفصلا لثق نع ىهن ةليلو
 ماضلا يف لاصولا نع يهنلا بات مايصلا باتك يثيللا )٣٠٠/١ مفَر ٦٦٧( عات ن نع

 .نلصا د كنإف هللا لوسر اي :اوُلاَقَ لاصولا نَع ىقت ةي هللا لوسر نأ :رمغ نت هللا دْبَع نَع

 .يراخبلا حيحص ةججَرْخَأ قيرطلا اذه ني ؛ىقنأؤ معطأ يئ مكيتنَهَك ثنت ينإ :َلاقق
 لاصولا باب :موصلا باتك )٦١٩٢/٢ :مفَر : ١٨٦١( نَع يهنلا باب :مايصلا اتيك علشُشمَو

 مؤشلا يف لاصولا )١٣٣/٣ :مفَر ٢٦١٨(.

 .ايكولس فرحنملا يأ :بال :اهدرفم ةتنامغ ةجهل :نيباغللا )٤(
 .بوجولا وهأ اهيف سيلو ،«...َءاَرَقمْلا مي اًذهف» ثالثلا خلا يف امأ لضألا ةرابِع هذَه )٥(

 رذن هت ب رذنلا تفيِصؤت نأل .نتملا يف ذ اهْنينأ مَلَو رابكلا َنِم» ريق ةدايز ثالثلا خشلا يف )٦()

 اعَم راقصلاو رابلا قح يف هذاقنإ روُجَي ال ةَيِصغَم يف

 .ثالئلا خسنلا نم حيجضثلاو «ىئعفي» لضألا يف )٧(

٠ 

 



 )٥٥( فاكتعالاو روذنلا يِف باب ٢٤٩

  

 رْجَقْلا عولط ؤالبَق دجسملا لخذيَو كيد ةمزَل ،يفوؤغم ريجشت يف افوزغت
 .سخلا بوزغ ل دجشملا َلَخَد ةرهش :لاق نإو ،تاقولغَم امايأ ناك ا

 بورغ َدْعَب همأ اذإ فقكَتغُمْلا نم حؤخَيَو .رهشلا نم م ئش ُهئوُفَ الت

 ي فكتغُمْلاَو "!مؤَصب الإ فاكتغالا نوكي الَو .ةاضق ذق هنأل ال سمشلا

 هيف 7 نامكممْلا موزل تفاكتمغالا نأل راهنلاو ليللا اميقم دجتل يف

 بجشمْلا يف هلكأي هب يتأت ماَعَط وأ طئا ؤأ لؤبل الإ ""ثكقغملا جرخ الو

 ىلإ جزْخَيَو ،٨)[هفاكيغا ميغم زم رثع يف ُتَذَحَتَي الو يرتشي الو غيبت الو]
 َرَم نإو ثيدحل "‘مزأتشش اتشُم الو هب يتأت هياعَطلَو طئاغلاو لؤتبلل هلزنم

 كلذ رِيَغ ىلإ مر رغي الو ءمالَشلا ِهئَلَع ًةَوَيلَق هْئَلَع َمَلتسَق دحأ ةَيِقَلَف ءوضؤل

 نإَق َكِلَذ : 7 َدَعِبَأ (}[اَلَخ ىّلِإ] الو هدنع يزا ريغ درؤَم ىلإ زواجت الو

 هلع ضقتنا هزوؤُب يف ِهِفَكَتْعُم رعب َلَعَتشا وأ َتَدَحَ دحت ؤأ ىطحت ؤأ َلَع

 رُمأَيَو ،هيف ِهتَلَع مثإ ال امي هفاكتغا عضؤم يف تّدَحَتَي نأ هل زئاَجَو ؤةئاكيغا
 تامكيغالا نل للا ركذب َلَِتْشَي نأ رَمؤيَو ،لمَع ةَعيَض ةل تاك نإو ،ِتَعيَضب

ُ - ٠ 
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 الو ،ةدنِع دعقي الو ضيرملا "وي اولاق ذَقَو ،هتويب يف هللا ركذيل وه امنإ

 .«نم» ب يف )١(
 ةمزالملا فومكغلاو رِيَسْلا لقاو نم فاكيتغالاؤ» :ةلاسرلا يف لاق اضيأ ةيكلاملا يأر وهو ()

 نبا 7 .«دجاسملا يف الإ نوكي الو اعِباَتَتُم الإ نوُكَي الو مايصب الإ تفاكيغا الو

 )٦٣/١(. ناوريقلا ديز ز يبأ

 .«بفكتْغُمْلا نم» ثالتلا خسنلا يف )٣٢(

 .ىرخألا - م لامكإلا .لضألا نم طقاس نێتقوُقْعَملا َنْيَب اه )٤(

 .درفملا نع ثيدحلا :71 .خستلا ةيقب نم ثبلاو .هشيدخي نيينأتشش الود :لضألا يف )٥(
 .ثانئلا نم لامكإلا ۔لضألا نم طقاس )٦(

 جو ؤ‘ب يف نْتَظْفلِل حيجضت َدَرَو ذَقَو 5ذوَعلاه د يف ،«ُدوعي» ج يفو «ذيم» ب يف لضألا يف )٧١(
 .دوعي ج لضأ يفؤ ،ءذيجي» ب لضأ يف نكل خسانلا دنع خسنلا ةلباقم بشخب امهنم لك قو



 يويسبلا رصتخم

  

 ملعأ ةللاو ،اَهيلَع ةالصلا "‘[يلي] يتلا ةزانجلا ىإ جرخيو ،افقَسُم اتنب لذي
 ماَرَحْلا دج شملا يف الإ زوجي ال :موَق َلاَقَق فَكَتْعُمْلا يف اوُمَلَتخاَو .كلذ

 يف :نورخآ َلاَقَو ةلي هللا لوسر دجشم يفو ماَرَحْل دج شملا يف :مق َلاَقَو

 .كلذب َرَذَن نمل اهيف فاكتغالا زئاج ُتاَعاَمَجْلا اهيف يلصي يتلا دجاسملا

 .'"‘[مّلغأ ةللاو] ،ةل ةرامَكْلا يف فالتخالاو هب ىفوُي ال ةيصغملا يف زذئلاو

 .ثالئلا خشلا نم نامألاو ۔لضألا نم ةطقاس )١(

 .طقف (د) يف ثدَرَو ةدايز )٢(

  



  

 ِنْنَدِلوِ ةيصولا اًرتَح كَرَت نإ» :ىَاَعَت هللا لاق نيبرفأل ا ةَتصَو امأ
 كِلَد كي ةللا تبجأف ١٨٠[٨ :ةرقبلا] "4 َبَقَتُمْلآ لَع اًقَح "ِضفوُرَعَمْلَاب ذلاو

 .كيد هيَلَع بجاو براقأل يصوي نأ ۔ ارح تفَلَعَو ۔ ام هل ناك ن ىلع
 زواَجُي الو .هِتيصَو يف ؤاروُجَي نأ هل سيلو .كيب زذغُي مل ادَمَعَتُم هكرت نإو

 هلامب يصوي نأ دغَس هلأس نيج ةلق نييئلا نَع ةياوزلا نأل تلا هتيصو يف
 ثُتلاَو ثثلَتلا :لاق :ثَْتلاَق :لاق ،ال :لاق ؟فضنلابق لاق ،ال» :َلاَقق ِهلُك

 ِ ّ -ح 2- 7 ّ . ٠ ء < .ه 2 ۔ِ هر 2 ۔, إ ّ ٤ ۔ ٥

 َلَعَج» :ةلي لاق رَخآ ربخ ىفو .ةنم رتكأ هل زجي متو تلئلا هل َراَجأَف "هريثك
 .6مُكَل اداَرَو مكِلامغأ ي ةدايز ؤ'هتؤملا َدنِع مكلاومأ تلث للا ح ّ . . ث, .ه ٤. ۔ ع ..

 )١( تْوَمنَا مُكَدَحَرَصَح ادإ مُكتلَع بيك » اهنيادبو ...4.

 .«زواَجْي» د يفو «زوُجَي» ب يف )٢(

 )٣( ةيصولا بات :رونلاو ناميألا باتك غيبزلا جَرْخَأ )٢٦٥/١ :مقر ٦٨٠(« أطوملا ثيلامو -
 ىذقتت ال ثلثلا يف ةيصولا باب :ةيصولا باتك .يثْْلا ىتحت ةياور )٧٦٣/٢ :مقر ١٤٥٦(

 سالا اوُمُمَكَتَي نأ نم رِيَح ءاينغأ ةتَئَرَو كرتي نأ باب :اياصولا باتك يراخبلاو )١٠٠٦/٣
 :مقز ٢٥٩١( ثئئلاي ةيصولا باب :ةيصولا باتك .ملسمو )٧١/٥ :مقر ٤٢٩٦(.

 .ثالثلا خستلا نم ۔ ةياوزلا صن بشسَح ۔ يجلا «ُةاقلا» لضألا يف )٤(

 ۔ )٢٦٩/٦ ثئئلاي ُهمَولا تاب :اياصولا باَتِي ىربكلا نتشلا يف ىيِتهنَْلا ةججرخأ )٥(



 ٢٥٢
 يويسبلا رصتخم

  

 ) هور ةَيَصَو ال » ال يبنلا نع دراولا رَبَحْلِ ادبأ ثراو ةيصو الو

 هتيِصَو يف دار نو ،ةل تبثي مل "هت رم دحأل هلام نم ئش ىضصؤأ ْنَمَق ر َّ َو ٠

 رمأ اميف هلل يه امنإ ةيصولاو ."اضيأ يذ هل أ زُجَي مل ةَبَح ؤلو ثلَنلا نع

 ناَك ةلق نوشلا هنع ىت ذَق امم ة يش اهيف َلَخَد اذإف 5ىلل ةعاط هلوشريَو

 ضغت ىَصؤأ اًذَق .ةيصولا بحاص ةللا ىَتيلَق ةيِصَوْلا يف راَجو ،اممْثَِو ةيِصغَم

 ةل ىضؤأ نو ،اهب هل ىضؤأ نميل ةيِصولا تتاك مهَضغب كرتو ةيصوب هماحزأ

 باب :اياصولا باتك 5يقاززلا دبَعَو ٤١٢٩(0 :مقر )١٩٨/٤ ۔ ؤيبكلا مَجْغمْلا ١٢٩٤٧( :مقر -

 بج :رَظْنُي) هبتك نم دَدَع يفف ىنابلألا هَنسَح هتسَحَو ١٦١٣٦٥( :مقر )٥٥/٩ ةيصولا بوجو يف

 نع ثيدحلا صن يف سيلو )٢٧/٦(( ليلعلا :ازإ )٤٨/٧(( ؤيفْصلا غماَجلا يمض

 .«ْمَكْل اذازو» ةَراَبِع الؤه

 )١( ثيراؤملا بات يف غيبؤلا جرخأ )٢٦١/١ :مقر ٦٦٧( ةيصولا باب يفو )٢٦٤/١

 :مقز ٦٧٦( سابع نا نع :

 ثراولي ةيصولا باب :اياصولا باتك دؤاد وبأ هجرخأ )٣٢١/٣ :مقر ٣٥٦٧( هَحُحَصَو

 ثراؤي ةيصو ال باب :اياصولا اتيك يذمرتلاو .نابلألا )٤٣٣/٤ :مقر ٢١٢٠( نَسَح لاقو

 دمخأو ٢٧١٣(« :مقر )٩٠٥/٢ ثراوي ةيصو ال باب :اياضؤلا باتك ةَجاَم نباو ،حيجص

 فغَضِل يعض دانسإ اَهَو هريغل حيجض : :طوؤتزألا ثيعش لاق ٦٩( : :مقر )١٨٦/٤

 ِةَدْدذَعَتُم قرط نم َدَمحَأ راتإلا دنع ةَرَو ذقو بشؤخ نب زهت اًضيَأ هيفو ها .رثي

 )٢٩/٦ نيدلاولل ة ةيصولا غش باب :اياصولا باتك ىرفسلا نتشلا يف ف هتبلا

 يلهابلا ةمامأ يبأ نع علش نب ليپخزش نع شايع نب ن ليمعامشإ م هلك .٢٢٧٨» :مقز

 ذَق ىلاَعَتَو ةراجت ةللا ًنإ» :عادولا ةجح ماع ء هطخ يف لوقي ةلي هلل لوشز ف ثغمس :لاق

 ١ .«شراؤل ةّيِصَو الف هَقَح قَح يذ لك ىطعأ
 د يفو «ةئازؤ» ب يف ،خيائلا ريسفت ني اهنأ خا «ئازؤ ينغي هتبارق لضألا يف )٢(

 .ج نم حيجضئلاو 6كئرا»

 :اضيأ ةلألا يف دز يبأ نا هيلع ٌصن يذل هو كقزونا هَراجَأ اذإ ص روهمجلا يأر )٣(

 ةئرلا هَريِجُي نأ الإ هيلع داز ام درو ثلثلا ني ةَجِراَخ اياصولاو ثراوي ةيصو الَو»

 )٢٦٧/٧(. ؤاكذيشالا ۔(١/٢١١)۔ يناوريقلا ديز يبآ ننا ةلاسر

  



 )٥١( براقألا ةَيِصَو ركذ يف بابب ٢٥٢

  

 ةنأل مهَعَم لذي مل المج يشي نيبرفألل ىضؤأَق ةصوصخم ةص
 كلو هل ءيش الَو ةصاخ هل ىضؤأ ذَقَو ،الَمْجُم ْمُهَلَو ءادرقنُم هل ٣

 .َكِلَذ عيمج نم هيف اوُمَلَتخا ام اًنكرَتَو هب ُهَل ىضصؤأ ام

 ليق ذقَو اةّيوشلاب مهتيب اندنع تتا همامغَأَو هلاوخأل ىصضؤأ نمو

 َناَك ِءاَرَقُمْلاَو نيبرفَألل ىصوأ نق . .ثعلا لاو خاي ناكلملا مامغألي

 ناميألاو نييرقآلاو ءارقفلل ىضؤأ نَمَو ،ثَتلا ِءارَقُفْلِلَو ناتللا نيبرفلل

 نييرفألل ام غمجييَو ،ثتلا نييرفآللو ثثلتلا ِءاَرَقْمللَو ثدل هنامييَل ناك

 نييرفألل ىضؤأ نو لؤق ىلع كيد انت نييزفأل نوكي م ري
 هي ن ىضصؤأ ام ءارقلل َناَك ‘[ةدرْفُم ةيصوب ِءارَقْفْلِلَو] ةدرفم ةيِص

 رفألل صو مَلَو ِءاَرَقُمْلل ىصؤأ نَمَو ؤب ه م ىضؤ ات ةيرقل
 بر 7 ثثَتلا ِءاَرَقُمْلِل ناَكَو غُهَعَم اوُذَحَاَ نَْْتلاب مهَيلَ اوُلَخَد ه

 قبي . او هلك ُهَلاَم قرغَتشَ نيد ِهْئَلَعَ نييف رقلا ىضؤأ نمو . "ةيصولا اَكلُت

 دعب تقب نإ ةيصولا كلت ىلت توذحأن ةت هق ةَئَرَوْلا نق ثراوليل يش 7

 قبي مل نإو ءنێَلا دغب ىقب اَم تأت الإ مهل ىومملل تبثي الو نيلا

 نإو ،َكلَد نم نيَتْلتلا اضيأ تودححأَي ةئرلا نإف قوقحلا باَحضأ اَهَراَحَو
 مُهَعَم لخذيي مل هب مهَل ىضؤأ نميل مهدنع نم قوقحلا ثاَحضأ كيذ كز

٠٠١ 

 .ثالئلا خشلا نم ثبثملاو «ةْيوسلاي مهل ادئع تناك» :لضألا يف )١(
 .ثانَتلا خلا نم نامكلاو .لضألا [ نم ةطقاس )٢(

 6بَسُمْلا نب ديمس ديح و يرصب نتَحْلا يأرو ةَيِضاتإل ١ ِهْئَلَعَو ۔ رلَز نب رباج يأر وه اده (٣)

- 

 ىرؤئلاو م خهُباَحضأَو ةقينَح ةَقيِنَح وبأو يعفاشلاو كيام لاق» :زبلا دبع ننا لوقيف ةميلا هقب امأ

 .عنص اَم سئي ةرحاتخش ُهَتَباَرَق كرتو هتبارق رْئَعِل ىضؤأ نَم :لبنح نب ُدَمخَأَو ْئِعازؤألاؤ

 ."رف د و ملشش ديعبو بيرق ريِقَفَو ينغ نم هز ىضؤأ نم ركي واج ضاق تلذ مم هلغِفَو

 )٢٦٥/٧(. زاكذتسإلا



 يويسبلا رصتخم ٢٥٤

  

 هبف ثري مل بيرق ُلُك َذَعأ نييرفألل هورت المج ناك ناق ؛مُهزيَغ
 .اوُئرَي مل اضيأ ةتَروْلاَو

 ةقدصلا يف ةيصولاو .ثلثلا نم مؤت ةزِاَج قئيْلا يف ةيصولاو

 فزعلا عيمجو .طابرلاو داهجلا ليبشلا روذنلاو , جحلاو ناميألاو

 .ئشب ثلثلا زواَجُت الو يثَْتلا نم ٌزناَج كلد ك َنيِتبَتجَأللَو "[نييرفآللؤ]

 ؛فثلتلا نم جزخي مت نإو ؤب ةل ىضؤ ام لكل ناك وث لتلا نم جر{خ نإو
 نإو ةَصحلاي كلد نم صقت ام رذقب هب مهل ىضؤأ امم فنص لك نَع صق

 .باسحلاو طشِقْلاب صني امنإ ءابَق اعبر ؤأ ارْشَعَف ارْشَع َناَك

 يف هييفت ىَلَع كيد قر نوكي نأ الإ ثلتلا نم ةيِصَوْلا يف تيلاو

 ضَرَمْلا يف ةَقَرَوْلا ىلع ادبَع 'بقَر نق يلام "ةلمجم ني ةنإَق هتحص
 َتاَم اذإ .قلا ةَئَرَوْلا نب ةَمذْحْلاَو . .يش ِهْئَلَع بقزُمْلِل ز زجي م ةيم

 ىلإ لَصوَتي ةيصوب نيِئبَتجَألِلَو هتبارقل ىصوأ اَدِإَو] ،زئاَج هيَلَع ر
 ىصوأ نو .اهب ةل ىضؤأ نمي ةتباث يهف 6ِ ميلا غول

 لمحلل ةيصولاو كيد زج ي مل هتقرغَم ىلإ لضو الو هيلع فقوي ال يي
2 

 الَو .ةئرلل غجزَي لام كي نأل يديس نم بقلل ةيصولا روُجَت الو .ةز

 .ثالثلا خسئلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(
 .ثاذئلا تنلا نم ٨ حيجضثلا ةَهج» لضألا يف )٦٢(

 قرش اتأو تقزم وهف .طزشلا اهي امها ةئيَطغأ ادإ اراد ةئزمغأو اراد انالف ثبقزأ لاقي )٣(

 بييترَو ىلإ لاملا كيد عجر تاق امهيأف اضرأ ؤ ازاد ناسنإل ناسنإلا يلطغُي نأ :ىبقؤلاو

 ىتقؤلا :ليقو .هبحاص تؤَم بقاري امهنم رجاو لك نأل كلذب ثيمش .ةبقارملا نم يمو

 هبحاص تؤَم ْبُزَي امهنم دجاو لكف ،َناَلُف هنكس تام نإف هئكسِت نانم َلزْنَمْلا لعجت نأ

 )٤٢٤/١(. بزعلا ناسل .ىتفؤلا ةبقزأ ذقو

 .ثالئلا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم طقاس نيتقوفغملا نيب اع )٤(



 براقألا ةّيِصَو ركذ ي باب )٥١(

  

 ثيضؤأ ذق لاق ادإ هيف اوُمَلَتخاَو ڵكيَد تبت ةيصوب هتبارقل ىصوأ او

 ٹتتاَك ةيصوب نيبرقألي ىضؤأ اذو ،يتبارقل تيص تيص ث ذَق :نوف ىتح نيبرفألل

 مسف اهنأ اياحض لؤق وَتَكأَو ,ةوملاب مهتي مهت :ب لوقلا ضغب ب يف اَرَع ام ىل
 .فضنَو رقنا رع اَهَعاَطِقنا نوكيو ،ِابآ ٍةَعَب ةز ا :تاج عتزأ ىّلَع تامَجَرَد

 .مامغلا مت .ةوخإلا ونب م ةوخألا مث مث .. مث : 6َِلا دلو نيبرقألا نوأ

 نإو .يفضنَو ناق نع ء اهغاطقتن نوُكيَو مهنيب تمق اوعمتجا ا لاوخألاو

 ىلإ تعطقو ،ايلُعَلا ةَجَرَذلا ىإ ت ث ةيلا ةر ا "[] قحلي مل

 ىَّلَع تعطق ،اَقناَد 7 مهاردلا تَّلَبَو ددعلا يف اورتَك نإو عز د فضن

 .نيَمهَس ةوخإلاو ة رهشأ ةع ُةَعَبزَأ دادجألاو ى ىهشأ ةينامت دلولا دلو ذخأَيَو كيذ

 7 مهؤابآ دخأي ام تفض ذخأت ةَجَرَد لكف اولَقَس نإو امهَس مغئالزأو

 ُذْخأَي ام تفض ز لاَخْلا ذخأيو ةوخإلا دلو نم دحاو زخآ ذخأي ام فضي معل
 تفض مَعْل ننا ُذخأَيَو ةيصولا باب يف ءاوس ثاتإلاو روكذلل مفلا

 كلَذَك عارذلا غزفت ىنح ةوبأ دخأي ام فضت لاخلا ناو ،وبأ ذخأي ام

 ؛عأق دلولا دلو َناَكَو دَجْلا مدع نو دجلا ذخأ دلولا دلو مدع نق .مهدنع

 ` َدَجْلا َناَكَم " خألا ماق
ى
 دَجْلا مدع نإَق هِماقَم مهدنع كللذ يي ماق 

 َذَحَا ة دالوأو غلا َناَك نو ناحلاو .- أا ه ْمُت حألا ذَحَا ؛خأ َناَكَو دلولاو

 ناوخألاو نمتلا مامغلا 3 لاَوخأو م ماَمع امع عأ الإ ركي مل نإو فذالؤأ م من ه ألا

 دبعلا نأل وذني امك خالا فوصت نم يهو «ٌتراو نعي الَو» ةدايز :شاللا خشلا يف )١(
 .ثري ال

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )٢(

 .«دَلَو لود د .ج 6‘ب يف (٣)

:
 

٠ 



 يويسبلا رصتخم ٥٦

  

. 
.
 

ِ 

 لاخلا دلوو معلا دخأي ام مفضنك ناح ذخأي لوكلا لوقلا ىَلَعَو ،ُثلَتلا

 فضنق بآلا معو .ملا ُذخأَي ام فضنك فضنق معلا دلوو ،لاَحْلا ُذُخأَي ام فضنك

 هلاوخأ بألا ماَمغأَو مألا لاوخأ كلذك ى معلا دلو رم دحاو ؤجآ ذخأ ام

 ةّيِصَْلا يف لاوخأ مهل اهمامأ ألا لاوخأ اوس ةيِصَوْلا يف مامعأ مهلك

 َدَحأَو هيبأ | ماقم م لا نا ماق , لاخ مربا :او مَع ؤأ مَع نباو َلاَح َناَك نإو ،ءاَوَس

 َلاَقَو هيبأ مهس ذخأيو هيبأ ماقم موقت موقي هَي لاَحْلا نا كِلَذَكَو] . هيبأ مهس

 .'"[ايَح ةوبأ َناَك ؤَل نأ هِسفت َمهَس ذخأبو هيبأ َماَقَم موقَي نوزَخآ

 وق لاق .ةولؤَم نيبوفألا نم دلوي ىتح ةيصولا متف م اذإ اوفلتخاو
 لبق دلؤ نمو مهَعَم لحغذت مل ةمسقلا لبَق تام نو ةّيِصَوْلا يف َنوُلُخذَ
 رضقمْلا نم بئاغلاو 'هيتَرَو ىلإ غقذُي همهس هلق ،تام مث ةيصولا نق
 ال اياصو عيمجو .اضيأ هيف اوفلتخاو ال بسحي ال را ىجزُث ال ثيح

 ديس ريغ نم ُدَْعْلاَو .هديس نم ردنَعِل و ثرا ة ةيصو الو َتْلَتلا زواجت

 .ةيِصوْلا هل زاَج
 9 م ه

 َوُهَو اَهب َلاَق نم : ىلع ه ةئوشلاب ةبارَقْلا ىلَع يدنع ةَيِصَوْلا مسقن , 2 ٠

 ةرملا كلت ُهَل امن : ئ رمث اَهيِفَو ةموغ ة ةَلُسَن ة ةرَمثب ٤ ب ه ىض نَمَو لدعا

 اهّترَمَت هلق اَهيِف ة رَمَ لو و ٍةَلْخَن ةرمعب هل ىضؤأ نإو .كيذ ؤيَغ هل َنَتَبَتَي ىنح
7 

 ‘إ[ةَرَمَت] نوكت نأ الإ 5اهُئَرَمََو 1 7 اهنيعب ٍةَلْخَنِب هل ىصوأ ه 6 ،تقماَد ام 4. ٥  5و

 .ثالئلا تستلا يف امك ةيلالا ةّلأشملا ةرابع يهو «ايَح ةوبأ ناك ؤل ةشفت» لضألا يف )١(
 .ثالَتلا عنسلا نم نامكلاو .لضألا نرم ةطقاس )٢(

 ال هنأ لؤقلا زتكأو» تايزلا هذه ثذرَ ذقف (ج ؤب) يف امأ (د) يفو ؤلضألا يف اذكه )٣(
 .«هب لوممْغَمْلا هو ل َمهَس

 .ثالئلا خلا نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )٤(



 )٥٦( براقألا ةيِصَو ركذ يف باب ٢٥٧

  

 ٍةَلْخَنب هل ىضؤأ نَمَو .ِةَئَرَوْلِل ٌةَرَمَتلاَق ةرمتلا عطقو ءاهداصَح بَ;جَو ذق ةلخنلا

 .ةَئَرَوْلا وأ ،ئِصوْلا هل اَهَمْلَسُي ىتح هل ةَرمَت الف ؤكلاملا يف يمهو !ةنيعم ريغ

 تيمض َكِلَذَف َكِلَذ ش نيي مَلَو ئ ٌقَحب َلاَقَو ضرلا يف يف ءيشب هل ىصوأ نَمَو

 ءاًضأ تيم ضرملا يف ىف ءاضق كلق هل يَلَع قحب ب َلاَق نإو تخي الو
ًُ ٠ 

 هَتَميِق هوطغأ اوغاش نو هب هل هل ىضؤأ نمل ةوُمَتأ ا واش نإ رايخلا ةئر و لو
ُ 

 )هب 'هي زارفإ َكيلَذَف هل قَحب َلاَقَو هل ىتزأ نو ت اوُدَحَأَو ،يلوذغعلا يأرب

 اميف َوَقأ نمل ةَعجَر الو زارفإلا ضقن ي الو يب هل رقأ نَمِل تبات ؤارفالا

 تبت ذقو زارحإ عيب هل ز َوَقَأ نم ىلع سيلو ،َكيلَد هل تبت ثراوي قأ نإو

 ئ اذإ تيمي نأ هل ثكمي ناك نمي ناج ريبكلاو ريغّصلل زارقإلاو كيذ ه

 ستل كلذف فرغت ر ال زارفإلا َناَك نو تبث ة اًهوُلْغعَم زارفإلا َناَك اذإو تبت هل

 زارقإلاو ،تياَت عاشملا لك يفو زئاَج كَرَئتشممْلا لاملا يف رارقإلاو يشب

 الو زئاج كيد لك ضوؤغْلا لوضألاو ةصحلا مهتلاب .تبان بيصنلاب

 .مَلْغُي ال امل الو همأ نطب يف لمحلل زارفإلا زوج

 اش ةزملا هذه ةنكل (ب) ةَخئلا يف نْتَمْلا يف ةفاضإلاب غصسالا لخدتي اه ةيناثلا ةزمْلِل )١(
 نن ىوش نغ ُةَقْيَذُح ظيفحود :ةفاضأ ام صنو ،هيلوخد ةيادب ىلإ زي مَلَو هعوجر ىلإ
 لوقي نأ ةيصولا يف نوكي ام ثيثأ :لاق ميهاربإ يبأ نع يو :َلاَق هنأ ريفصلا يلع
 هامس امنب ،اعماَج هامس هئأ انه ظحالملاو .«عماَجْلا ىلإ عَجَر ،هقَحي هل ىضوغليل ييوملا

 كيد غ .هريغ نم ةميدق ةفاضإ هذه نوكت دفو «يويشبلا زصتخش» ةمسلا ةياهن يف
 ماع ثبيك ةَّخشُ مهو (ه) يف امأ 6(د) ةَّحخشنلا يف ت كيذ لذ ذ مو ۔(ج) ةمل ذلا يف َدَرَو

 .ُناعَتْسُمْلا ةللاو هو .فنصملا نونم يف ; خاش صوشضن : تلع يتلا , بانأ ا نميف ني اذَهَو



  

    

  

 يطغُمْلِلَف زرخ مَل امو .زارخإلاب الإ نينيابلل زوج زوجت ال اطعلا لكو

 ال رضلا نأل ! ةعجر هتترَول سيلف "ىَطغأ ام زرخُي مَلَو تام نإو ءةَعجَولا

 نكي مل 'غجزي :و ا هاطغأ يذلا تام نو :زازخ قيرط ¡ ني [

 نيدلاولاو “"“[يبنجألاؤ] ديمبلاو بيرقلل ةيطعلاو .ملعأ هللاو ءةَعجَر هتترَل
 نَمِلَق زرخُ خَل نو ،ىَّطغأ ام يلغملا َرَرحَأ اذإ هةئبا ةزئاَج مهريغو دلولاو

 مهو ،ةَعجَر ةل ؤُجَي مل هَلَع زرخأ اذف ىلع زرخي مل ام عجري ; نأ ىطغأ

 مث يقي بلكلاك هتبيه يف ل ن :نأ درو رَبَحْلا نأل ىبيف يف مجازلاك

 يف عجازلاك هتبه يف عجارلا نأ لؤَقَو هميق يف عجازلاك ؤ هيق يف جزت

.
.
 

 سلف» :ج ،ب يفو ءةَعجَر هيترَول سيلف غجزي َلَو ىطغأ يذلا تام نإو» :لضألا يف )١(
 لاق .ةيكياملا يأر اضيأ اََمَو .حيجُصلا ىئغمْلل ايخوَت امهنيب عمجل ثبثملاؤ ءةًجَح هيل

 سيلف سَلفأ ؤأ باولا ضرم ىنح ةل بومهؤمْلا اهزجُي ملق ةبه بهو نقؤد :ةلاتزلا يف

 .«حيجصلا بهارلا ىَّلَع اهي ماملا هتتَرَول ناك ةن بوُهوَمْلا تاق ولو اهضنق نينيج هل
 ١١٨١(. ص) يناوريقلا ديز يبأ نا ةلاسر

 هئئَرَو عَجَر مُت :ب يف )٢(
 .ثالئلا سلا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٣(

 )٤( :؛زخآ ليوط ثيدح يف ٌيِرَدُحْلا ديمس يبأ نع ليَحْلا بات :داهجلا باتك ،غيبزلا ةَجَرخَأ =



 )٥٧( ةيطعلا يِف باب ٥٩

  

 ؤأ هيف لمغَت شت ؤ لَماَع ىلإ ةنيز نأ زارخإلاق . !مارح ث ءَيَقْلاَو] يق

 نع انإ هَرؤَحَو هب ةل ةضبق ملعي امم اميش ؤ "اضوع طرش وأ "مضزي
 رخأ ذقق كاَهَلبَقَق ةيلطَع رغألا امهدحأ ىطغأ ادإ امهْنَِق ،نِيَجؤَزلا الإ هبحاص

 ةَعجَر َر الو ،لوبقْلا َرْيَغ اَمهِنَلَع زارخإ الو .ضبقلا نَع اهئزج ر د لوقلاو

 يف ائيش ر{خآلا امُهَدَحأ ىطغأ نإو 5ةاطغأ ام رخآلا لبقي نأ دغب انهدخأل
ُ 

 ىتخ ةياور -]طؤمملا يف كلامو ٤٦٦( :مقر )١٨٧/١ ثيدحلا رَكَذَو ..ةياغلا نإَف» -

 نب َرَمُغ نع ٦١٢٢( :مقر )٢٨٢/١ اَهيِف ُوَعْلاَو ةقدصلا ءاريشا باب :ةاكزلا باتك . يثنللا

 اهجؤزي ةأرملاو عيآرشال لجزلا ةبه باب :اهُلضنَو ةبهلا باتك ،يراَخبْلاَو دح باطخلا
 7 دغب ةبهلاو ةقدصلا يف عوجملؤلا مي يرخَت باب :تابهلا باتك .مِلْسُمَو ٦٥٧٤( ! ؛مقز )٢٥٥٨/٦

 امث سابع نا نغ امهالك ٤٢٦١( :مقر )٦٤/٥ لق ذو هدلول ةب ام الإ ضبقلا
 )٤٤١/٤ اهلو َرَمُع نبا نع ةبهلا يف ول ةيِهارَك باب :ةبهلا ءالولا باتك "يذيرَئلاَو

 نع ةبهلا يف عوججؤلا بات :تابهلا باتك اذجاق نباو ،ئنابلألا هححصو ٢١٣١( :مقز

 باتك .نابح نباو يحيحص :ئناتلألا َلاَقَو ٢٣٨٦( :مقر )٧٩٧/٢ نه باطخلا نب َرَمُع

 ٥١٦٥(. :مقر )٥٢٦/١١ ةهلا يف عوججؤلا باب :ةبهلا

 .ثالثلا خسنلا نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )١(

 اهمضزأ ضزأآلا ثمضَر نم ىهو .ثاللا عمشلا رم حيجضتلاو «مشزي» لضألا يف )٢(

 هب مضَرو ".ةينامي ةعل اهنأ ناسلا ةرهعَجْلا يف ؤ ركد ذَقَو ،هِرِيَغ ؤأ عززلي اهئزنأ اي ءامضَ
 ۔ طيجممْلا شوثشاقلا )٢٥٧/١(. ۔ ةمللا يف احضلا :رَظْنُئ) .ضزألا هب َدَلَج اذإ ضرألا

 لهأ اهلمعتست اذَكَهَو ((٢١/٣٤٢)۔ برعلا ناسل .(١/١١٤)۔ عللا ةرَهمَج )١٤٣٩/١(.

 .عززليل اهثزحو ضزألا ةراَئإ ىّلَع هَنوُقِلْطُي نامع
 ماَجَحْلا غزَ طزشلا هلم طارْشمْلاَو غضملا طرشملاو ،غَرَب ادإ اطزش طرشيو طرشي طرش )٢(

 طرشلاو .ا .اهب طرشي هي يتلا ةلالا ةطرشملاو طارشملاو ،ثفيمضلا طرشلا :غزَبْلاَو .طرشملاب

 ۔ ةغلا رهمَج (٦/٤٣٢)_۔ نێَعْلا باَتِك) :رظني .ماجَحْلا طرش يمش هبو ئشلا لضأ

 َنوُمَسُي َناَمُع اغغ هزهو ٩ ٣٢)) ۔ برعلا اسل )٨٦٩/١(6 ۔ طيجشلا سوقلا ( )١ ٩٦٧.

 مساو «طزشتت» مَدَقْلا هيلع تبثت ام طقف يقبي ثيحب اهلوضأ م م ليخنلا تفع عطقت نق

 .طارَش :ِةَعَلاَبْعْلا يفو .طراش :لاقلا



 يويسبلا رصتخم

  

 يف زظناق .ّزِئاَج ةئإ ليق ذقَق ضرَمْلا ىف ؤأ ةحصلا ىف هيلع ُهَدَرَق ةحصلا

 .كلذ

 يبصلا ىطغ : نم ُلكَو .ىطغأ اميف هئلَع زارحإ اق ىّطغأ ادإ إ ئبَصلاَو

 ،ىطغأ اَم 0١) ر رخُي الف َمْلُحْلا ةن ن نأ الإ تت رو َناَك َتاَم نِإَو هل تبت ائيش

 ؛ُهاَطغأ 6 نم َعَجَرَف زرخ ْمَلَق كيلب ملَع ذَقَو زرخُي ملو ل نإ نإ :ليق دق

 زوجت ال مهدنع ريغصلا هدلول ُهَنَيطَع نق ؛هذخَو ديلولا الإ هيف ةَعج :+ ةّعجَولا ُهَلَق

 ت تبث تبثي مل هرغِص يف زرحأ لو 6 يش َكلَذ : نيم هل تت ر ر الو هلخن الو هبه :

 ‘َكِلَذ هل ن ثبٹي مل زرخ ز مل نِإَو تبث ة رخأ م ئ هاطغاو أ غ نإف ؤ علبي ىتَح هل

 َكِلَذ ُهَلَق ؛هْنَلَع م غجزَت زي ملو ثألا هل زرحأو بصل صلا لبو هرغص يف هاَطغأ نإو

 نإ اولاق ذَقَو .زارخإلاب كلذ هل تبت ه ؛رَرخأَف مع هوبأ هاطغأ اَدإَق غلابلا امأو

 يه ،اَهَل ةَعجَر الف ةدلاولا امأَو .نييلاتلا ةدالؤأ ىطغأ اميف عجزي نأ بألي

 اَلَو .هل ثام يبصلا تّطغأ نإو ]ةل تبت غيلبلا زرحأ ادإ سانلا نم اهِريَعَك

 راغصلل هتوم دنع ىَطغأ مث هزرحأ اميش ةوبأ خال '"١ىطغأ نإف يَلَع زارخإ

 َكيلَد يف مهيخأ ىَّلَع هؤضغأ اق ْمُهَل تبت ةنم الدب ا 3 .غلابلا ىضغ ام لثم

 .ثانا ختشلا نم يجشلا زوجي ال» لضألا يف )١(

 هقفلا يف لئاسملا هذه ليِصفتَ .ثالتلا يسلا : :نم ثبنمْلاو ءلضألا ني ةطقاس «ىطغأ» )٢(

 لهأ رَعكَأَو يلام بمهَذَق» :لاق ثيح راكذتشالا يف وَبْلادْبَع نا صن يف خضثتف َيكلامْلا

 مألا نا الإ د بألا رێَعِل مهدنع كِلَد سيلو ،هننال بمو ام رصتعي نأ بآلي نأ ىتإ ةنيدملا

 ةقدصلا ىنْعَم يف اهنأل اهتبه يف غجزت مت ماتيأ مهو امي اهيبال تمق اذإ مغتني

 اذه اهدلول هنَبَهَو اَميِف عجرت د نأ اهل ناك ؛ايَح ممهونأ َناَكَو ،اَماَتَأ اونوكي مل نق "نينيج

 دَجْلا نأ ,كلام نع فيتْخَي ملو ،الضأ غجرت ال اهنأ ةنع يوز ذقو كيام نع زهشألا ومه

 اذإ دلولا نأ عباحضأو ركلا نؤَق فلتخي مت يذو يننا نبال بهو اميف غجزي ل

 مل حَكَت وأ ةبهلا لجأ ن نم هيلع انلا ةنياد اًئَْد دلولا تدحتا مث ةبيه هوبأ هل بمحَو

 )٢٢٩/٧(. زاتسالا .« هتبه نم ءيش يف غوججإلا ذينيج ۔ بألل :ركت



 )٥٧( ةيطعلا يف بابب ٢٦١١

  

 ) طغ غأ اذإ رايخل رايخل أا 71 هل نإ َليِق ذَقَو ةَئَرَوَلا نم نم هريغ ىلَع ني ت ر ر الو ةوَطغأ ىذل ذلا

 ىّطغأ ام ىإ ىطغ ام ًطَلَخ ءاش نإو .مهَل كيذ مأ ة ءاش نف لم هتوخإ

 تبت ذقَق ىيَلَع زارحإ ال نميل هلام نم ةحصلا يف ةيطع ىّطغأ نم لكو

 ليبسلا من ناو اوقفاو داَهجْلاَو طاتزلا يف ا اشلا يف يطغت ن لثم .يذ هل

 هْئَلَع عقي ال نَمَو لييشسلاو قؤطلا حالضإ يف د دجاسملا يف فللا ليبس يفو

 ملعا هللاو .ل يف هْئَلَع زارحإ الف هللا ىلإ ة ةبرق ةيطعلا ل زوُجَت نمم زارحإ

 .اضيأ ةيطع ةبهلا .اياطقْلا ىَلَع يتأي ام اَدَهَف اكلَد نم ىطغأ ام ةل تبت ذقَو

  
 



(٥٨( 
 كيذ نم بزض نهو ةيدهلا يف باب

  

  

 ءاوُباَحَت اواَهَت» : يي ل وسلا لق ق كلذلو ةبَجوُمْلا ةئُسلاي تتبث ُةَيِدَهْلاَو

 خشلا بلجت ةيدهلا نو .'"ةدوملا ثبنئو "ةميخلا بهذت ةيدهلا نق

 هْئَلَع ةَقَدَصلاَو الالح هل تَتاَكَو ؤةيدَهْلا ق ذق هي هللا لوسر نإو "رصبلاو

(١( 

()٢( 

(٣) 

 ظفل ئباَطُت اهنأل اهتبثأ ذقو ء«ةميخشلا» ىرخألا ثالئلا خسنلا يفو ثاتخشلا» لألا يف
 7 ةيقب ظاَقَْ نا الإ أطوملا ة ةيار قباطت ءانخشلا» ةيناثلا تناك ن .ننارَبْطلا ذدئع ةياوزلا

 .فِلَتْخَت ثيدحلا

 نَع ( ١١٦٦ : :مقر )١٤٦/٢ ۔ طشزؤألا رجملا يف ىنارَبطلا ةجرخ ةغيصلا هذه نم ابيرق

 ءةذَوَملا ثروئو ةميجخشلا لشت ةيدهلا نإف اوداهت راصنألا رفم ايد هط كلاق ن سنأ

 امأو .يمض وُهَو حنرش نب ذئاع هيف نأل )٢٥٩/٤( ديازلا عمْجَم يف ميهلا هةقْعَضَو

 وبأو ٥٤( مقر ۔١/٨٠٢) درفُمْلا بدألا يف يراخبلا هجرخأ ذقَف «اوباَحَت اواَهَت» ةمي هلوق

 ةئدَهْلاَو ةبهلا ىَلَع ضيرختلا باي : :تابهلا باَتِي .ئَتَهيَْلاَو ٦١٤٨( مقر )٩/١١، ىلغت

 نب ىَسوُم نَع ماَمض قيرط نم مهُك ٦٥٧(. مقر )١٦٩/٦ باهشلا دنشُشم يف ئعاَضُقْلاَو

 نشحُح باتك يثيللا ىتحت ةياور - أطوملا يف كيام دع َدَرَوَو .اعوفزم ةريره يب ¡ نَع ناَدزَو

 هللا دبَع رملنش يبأ نب ءاَطَع َع ١٦١٧( : :مقز )٩٠٨/٦٢ ةرَجاهمْلا يف ءاَج ام بات :قلُحْلا

 ثاتخشلا بهذتو اوُباَحَت اواَهَتَو ُلْغْلا بهذي اوُحَفاَصَت» :هل هللا لور لاق :لاق يناَسَرَحلا

 ل أ ذأ مل ينئِكَل ،ةذيْسَي مل نإو يوبن ثيدح نلا اذَه نأ فلؤملا مالك ن نم زَهظَي يذلا

 ثيدح هئأ ىلع )٤٨٣/١( راربألا عيبر هباتك يف يرشخمزلا درأ ذقو .ثحب اميف الضأا

 )١٥٧/١٧(. نيبلاطلا جقئت يف يصقشلا نم رك اضيأ دروأو دنس َنوذب نكلو اًضْنَ

 .ءاَهَقُمْلا ةداعك ةَجَرْخأ نم ىإ اريِشي ثُي ملو )٢٤٧/٢٦٢( ليئلا حزش يف بطقلا مامإلاو



 )٥٨( تللد نم بزَص َيِهَو ةتدَهلا يف باب ٢٦٢

  

 ةيدَههْلا تعَجَر ذقو تتام ذَقَو ئِشاجَجنلا ىلإ ىدهأ ذق اضيأ نو امارح

 نم دنع نم ةيدهلا لوضف يأ] ىتغمْلا امه يف اوُمَلَتخا , قو و .(") ئ يبنلا ىلإ

 ةل ةَعجَر الف هيلإ تێدهأ نم اهتضبق ادإ ةيدهلا نأب هنَلَع َنوُقِفّتمَو [اهاذمأ

 .يتزول يه موق َلاَقَو تاَمَو هلصت مَل اذإ مهتنب هئب :: ثالتخالا هل يهو ،اههيف

 يف مهفالتخا :: ىبنلا ةّيدَهَك .ىدهأ نَم ىلإ ةَدودزَم يه نورخا َلاَقَو

 نإو هيلإ ىتهمملل يهف ؛يدهملا دنع نم تلصف ةّيدَه لك نإ ؤ هليوأت رَبَحْل

 َلاَقَق .اهلوضف يف اوُمَلَتخاَو .ذَر يهقف َتاَم اذإ وق لاقو هيتئرويل يهف َتاَم

 ضبق اهلوضف :نوزَحآ لاقو ىطغأ نم دي نم اهجوز اهلوضف نإ :مؤَق
 .هلوشر ضبق ؤأ ةضبق :اهلوضف نأ ةبشلاو ؤامهاَيِإ إ ىطغملا

 نَع ٢٤٤٥( :مقر )٩١٣/٢ ةبهلا يف ُافاكمملا باب :اهلظ ةنولا بات يف يراخبلا رخأ (١)

 )٢٩٦/٤( دؤاد يبأ ذئعود» اهْيَلَع بيثيَو ةيدَهْلا لَتفَي ةلي هللا لوشر ناك :تلاق ات ةشئاع

 َناَك لاق ةَريَرُه يبأ نمع ٨٦1٩٩( :مقر )٣٥٩/٢ دمخأو )٢٩٣/١٤(. نابح ناق

 .هةقدْصلا لَبْقَي الو» دمخأ دنعو .ةقدصلا نكأ الَو ةيدهلا لبقي ةي هللا لوسر
 ينجوؤَرَت امَل :تلاق ةملس مأ ¡ نَع ٥١١٤( :مقر )٥١٥/١١ ةبهلا باتك يف نابح ننا جرخأ )٢(

 َتاَم ق الإ :اَرأ اّلَو كنم َيقاَوَأَو ة 3 يشاجنلا ىإ ثزنَدْهأ ذ ذ يئإ) :َلاَق ! هللا نلو

 ش ثىشاَجنلا :: ىبنلا َلاَق اَمَك َناَكَق :تلاق (؟ هق َكلَذَك َناَك نق ةّيرَهْلا درت رص

 رئاسو ةلحلا َعَقَدَو ركشي ةئقوأ هئاسن . نم ةأرما رك ىإ ت ىبنلا عفدف ةْتدَهْلا تذزَو

 .يمض ةُداتشإ :طوؤتزأللا بيعش لاق ةمَلَس أ ىإ كشملا

 هيف» )١٤٨/٤(: ديازلا مجم يف ئمَتِنَهْلا لاق ٢٧٣١٧([ مقر )٤٠٤/٦ دمخأ هجرخأو

 مل ةبقع نب ىتوم أو ةعامج 4 هَفَعَضَو ُهرْيْغَو نيم نبا هقنو ،ئجنزلا , دلاخ رن “ب ملشش

 دّنشُم ىلع هِقيِلْعَت يف طوؤنزأللا تيَعش لاق ةلثمو .ها « «حيجضلا .7 هلاجر ةيقبو و اهفرغأ

 . . .دمخأ راتإلا

 ةيدهلا لوضفو» ج يفو «ةيدَهلا لوضفَو» ب يف «ةيدهلا لوصفو» ج يفو لضألا يف )٣٢(

 ليصفت يتأيسو ٨ازملي ايخَوَتَو خلا تارابع نيب اعمَج يدنع نم يجشلا ءاماَهأ
 .ةيلالا لئاسملا يف فالخلا



 يويسبلا رصتخم ٢٦٤

  

 نَم لكو & َنيِتبَتجَألاَو ناوخإلاو راحزألاو ناريجلا نب ر ة :7 وِئاَج ةَيِدَهْلاَو

 . ةئوُعَمْلاَو ةيلاو و وشزلا الإ ،ةبيَط ةزئاج ةقادص ؤأ ةَلِصي هيلإ ىدهأ
 .و

 وبق مكاحلل هركي .هيف ةيدهلا زوجت ال امه نإَق ، مكح يف ةوشر ؤأ 3 لظ
 ا ةوشَر َذخأَي ىتح ،امارَح لوقن الو عمطلا فزضصل ِءابَرْغْلا نم ةيدَهْلا

 ناَك نم دنع رم ةيدهلا لوبق هل زؤاَجَو زجي مل 'اِةَيِقَنل َناَك نإو .ارح َكِلَذَق

 َشَو ،اميكاَح نوكي نأ لبق ماحزلاو ءقضألاو ناوخإلا نم هيداَهُي "دوع

 ىطغێل ةّيدَه ىدهأ نَمَو اباقمَو زِئاَجَف رمَحَر ةلص ةلَصل وأ ةأَقاَكمل ةّيدمه ى

 نوكي نأ ةيدهلا فيضت اَمنإَو ىفلا دنع وجألا هل فعاضي ال كلذف ،اهنم رتكأ

 سالآ لاومأ ف امنَمَلاَمَر ني مشت امو » :ىناعت هلوق ولأت ذقو ؤي هلل ةبرق

 7 َرَعَكَ طغتل ل ةلع ىّطغأ نَم يه :اولاق ٢٩[، :مورلا] "4 11 دنع اودرت اق

 اذإ ةزِئاَج ريِقَقْلاَو مهنم ينلا نتتَو "رجاَقْلاَو مهنم رابلا سالا نيب ةيدَهْلاَو

 .اهلتم هناسخإب ةيزجيل ةأفاكمْلاو ىللا هجو ءاغتبا اهب يدهملا دصق

 ُهنَع مُهَنَكوش رَسَكَو هل امب مهرش عفدو , ن اطلشل هل اَم . نم ىدهأ نَم

 هنَلَع مإ الَو [ةل زئاَج مهرش ةقاًحَم مهاطعأ نإو] كيد هل زئاج :
 .سانلا عيمج نت ةَرِئاَج اياطعلاو ايادهلا يف تآقاكُمْلا لكو َكيلَد يف

 .ثالثلا ختشلا نم م يجلا «هِيفتِل» لضألا يف )١(

 .ذوعت يأ 3 .ختلا عيمجج يف اذَكَه )٢(

 .ه وموضتلا ممه كهتتؤأت هللا ةو توشيرث رقوكت نت رثبتاءابو» :ةيآلا مامتو )٣(

 .ب :نم ةطقاس «اهنم ...ىلإ ...اولاقو » :هلؤق نم )٤(

 سابع نا نع ةاكَحَو ريسفتلا يف يربطلا هيلإ بَمَد يذلا وه ىتغمْلا اذهب ةيآلا ؤييفتو

 .ريبج نب ديوس ،ئيغشلا يبغ ن دمحمو شةمركعو ةتاتفو كاحضلا راجش
 )0١٠٤/٢٠ ١٠٥((. ۔ يربطلا يفت :زظنُي)

 .ثالثلا خسنلا عيمج نم لامكلاو ءلضألا ني طقاس نيتفوفغملا نيب ام )٥(



 )٥٨( تيلد نم بزَض َيِهَو ةيدَهَلا يِف بات ٢٦٥

  

 ىّلَع هينب دحأ ضقي نأ ياولا هب يري نأ الإ .مهرت هدالؤأو دياوناو
 مهتب يؤَسُي ىتح ؤَلَعَق اميف هل زوُجَي ال تي ًنإَق رقاقخبشا ريع ني ،رخآل
 لتم ركذلل مك دنتؤآ ةف هأ هيصو » :لداعلا مِكاَحْلا لاق اَمَك }ةَيِطَعْلا يف

 . ”تامَمْلاَو ىيُحَمْلا يف ف ١١[ :ءاسنلا] « :1 ؟ لَّح

 )١( ةنول يف دالؤألا ضشخت ليضفت ةهارك باب :تابهلا باتك يف ملشش جرخأ 1٥ )٦٥/٥

 :مقز ٤٢٦٣( ىئإ :َلاَقَق .ةي هللا لوسر ىتإ ييأ يب ب ىتأ :لاق ريشبت نت د نامْمنلا نع

 قؤاَد : دنع هةنَعَو .«هذذزاق» :لاق .ال .لاق .«تلَحَت تينب ركَأ» :َلاَقَق .امالغ اذَم يننا

 لخلا يف ف دلو ضغب لضفي لجزلا يف بات : :ةراجإلا باتك )٣١٦/٣ مقت ٤٤ ٣٥( :لاق

 هل تَاَقَف :َلاَق ۔ هل امالغ ةلخ موقلا نيت نم لاس نب ليعامشإ لاق ۔ الخئ يبأ ينحنا

 تيذ ت رك . :: يبنلا ىت ق :ذهشأت ةل هللا لوسر تيإ :ةَحاوَر ثنب ةرمَع يئأ

 و اق ا .كيد ىلَع دهشأ نأ ينتلأس ةرمَع نو الخ َناَمْغتلا ينبا ثلَحن ينإ :لاق

 ال :َلاَق ؟هَناَمْغعَتلا تيطغ ام لم تطغ مُهْلُكَف» :لاق .ْمَعَت ثتلُم :لاق .او دلو كَلأ»

 اه ىّلَع ذهشلت ةئحْ ادَه» :مهضعب َلاَقَو .«رؤجَج اَه» :َنيِثَذَحُمْلا ءالؤه ضغب لاقف :لاق

 :لاق .ءاو فطللاو زيلا يف كل اونوكي نأ ةؤشَي سيَأ» :هثيدح يف ٌةريِفُم لاق .ءيرنَغ

 نأ َقَحْلا نم كيلع ذع مهل نإ» :هثيدح يف ذلاَجُم رَكَذَو .«يرێَغ اََه ىلع ذهشأف» :لاق . م

 لاق :يه هألا ثيدح يف َدؤاَد وبأ لاق .«كوؤبێ ر نأ قَحْلا نم مهينَلَع تت نأ امَك مهَنْنَب لدعت

 َكَلَأ» :هيف يبعشلا نَع لاخ يب نبا لاقو .ءذَلَو» :مهضعب َلاَقَو .‘تينت ُلُكَأ» :مهضعب

 .ئنابلألا ةحُحَص ها .ءريَع دلو تَأ» ريشت نن نامغُئلا نع ىحضلا وبأ لاقو .«هاؤِس نونب

 ح <
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 ضياَرَقْلا تقبأ ام هلو يازلا الا ع شذشلا هل تآلا ن ضئارفلا امأو

 نكي مل نإَق ،دَلولا َعَم هل دَجْلاَو .وَكَد دلو هل ركت : ادإ ةبَصعْلاب
 الو ءاميش بآلا عم دجلا ثرت الَو .ةبصقلاب ضارقلا دغب يقب ام هلق دلو

 الَو دلو ركي مَل اذإ تلقلا ألا تازيمو .ائيش بألاو دَجْلا م . هوخإلا ثرت

 ةدَجْلا ثاريمو .شذشلا اهَلَق ادعاصق ناوَخَأَو دلو َناَك نو ثلثلا اَهَلَق ناوخأ

 الإ نهَل سيلف ةدحاو نم رتكأ تاذَجْلا تتاك نإو ائيش ِهيَلَع داري ال ڵشذشلا
 اذإ ثفضئلا جؤزلا ثاريِمَو .ألا عم نهل تازيم الو ؤيَلَع تذزَي الو سشذشلا

 كيد ىلع اَرُي الو ،غعْبْؤلا هَلَق لو نهل َناَك نؤَق نلو دلو الو دلو نكي مل

 ثاريم .غبؤلا الإ ةل سيق ىقنأ ؤأ ارَكَد ناك اوريغ نم ؤ ةنم ذلا ناك
 اهل ناك اهريغ نم ؤأ اهنم دلو هل ناك نإَق اذل ةل نكي م ادإ غئؤلا ةَجَزلا

 دحاو لك ناوخأ ناك نإف شذشلا دجاو مألل ةوخإلا ثاريم .نملا

 عم توئري الَو \ثلُتلا يف اكرش مهَف كيد نم رفأ اوئاك نإو أشذشلا امهنم

 اذإ دالوألا ثاَريِمَو .ىئن ةنأ الو اركَد :دلو دلو الو دلو الو دج الو بآ

 تقبأ ام هَلَق ةبصع َناَك ارَكَذ َناَك 7 6نيِيش نتنلا ظح لي ركذلل اوعمتجا

 تا اتناك نإو ثثفضنلا اهل َناَك ةنحا تز تتاك نإو ،ثرَي نمم ضياَرَقْلا
ء



 )٥١( ضارقلا ركذ ي باب ٢٦٧

  

 ةدحاو ةنبا تتاك نإف ،ائيشش نمتلا ىَّلَع َنذزَي ال ناللا رَهَل َناَك رتكأ وأ

 مل , ننا يتبا اتناك نإو ،ننالا ةنبال سذشلاو ‘ثفضنلا ةنباليل َناَك نا هنا

 الإ رهَل سيلف رتفا ك نإو ءةَناَوْلا تنبلا َعَم سدلا الإ امهَل نكي

 اَهَعَم َناَك نق ،يَش اهل نكي م نا نا ةنبا نه نهنم قشأ ناك نإف أشذشلا
 نييقنألا ظح نغم ركذلي ،هتخألو هت ننالا تات .تنبلا دغب : يق ام َناَك !م
 نه ةرُهَعَم َنوُكَي ىئَح ،ائيتش يتنالا ت نفرَي مل نا تابو نات َناَك نإف

 نێتقْنألا ظح لم رگذليل ؤ رهَلَو هل ىقب ام نهِيَلَع درق خأ ةنا نهنم "هنم لمشأ ؤأ

 اتاك نو .ىقب ام تخأليو ثضنلا ةئناليل َناَك بأل تخأو ةنا ناك نإو
 مأو د بأل تخأو نيتتن رتنا اتَناَك نو ،َيقَب ام تخأليو 5ناتْلُتلا امُهَل َناَك نئت نتن

 بنذي تخألل نيتللا ¡ نم نتنلا ثاريم دعب ىقب ام َناَك "بأل تخأ

 و
 و مأو بال تخأ ةنبالا م عم ناك نإَق] يبلي تخألاو ىش الو ألو وم ٠ٍ 2 . -۔.

 :7 ئش الو مألاو د بآلي تخألل ىقب امو ثثفضنلا ةئنالل ناك بأل أو
 ا با تخأ َناَكَو أو ي بأل ت تخأو أ نك مل نإَق ؛}؛[بلا نم تخألاو

 .ةبصعلا ممه اوئاَكَو أةنبالا ثاريم َدْعَب ىقب ام مهَل َناَك .بأل تاوخأو ةوخأ

 .لاو " تاوخألا َماَقَم كيد يفف اوماقو

 اوُعَمَتا ادإ ©نتتَت نتيقنألا ظح لم ركذلل مألاو , بآلا نم ةوخإلا اريم

 مل نإف ،مُهَعَم . ةرو مألا م نم ةوخإلاو ،ائيَش مُهَعَم . ألا [ م ةوخإلا ثري الو

 بال ةوخالا لئم ثاريملا ىف اوئاك بأل ةوخإ َناَكَو مأو د بأل ةوخإ نكي

 اك نإو ثثفشضنلا اَهَلَق تخأ تتا نإؤَق 9.مهَماَقَم تيلد يف اوُشاقَو مألاو

 ةقيقشلا تخألا ينغي )١(
 .ثالئلا خستلا ةيقب نم خيجضئلا .ءوبا حأ» ةدايز .لضألا يف )٢(

 َ .ائيش اهَم بال ثخألا ثرت ملو :ج ؤب يف )٢(

 .ثالئلا خستلا نم تبثملا .لضألا نم ًطياس نيَتقوُقْغَمْلا نيب ام )٤(



 يويسبلا رصتخم ٢٦٠٨

  

 نم تخألي ناك ؛بأل تخأ ممأو بأل تخأ ثتاك نإ .ناكلا امَهَلَق نيت
 اتناك نو ،نێقْلتلا ةَلنمْكَت شسذشلا بألا نم تخألل فصنلا مألاو ه بألا

 1۔ . 12 . ٠ 7 .ث ّ
 الو ،ناثلثلا مالا ألا نيم نيتح نێتخألل ناَك بأل ناتخأَو مأو و بأل ن نتخ

 اَمِهِيَلَع د دويق أ .7 ًنوُكَي ن ن أ ل ا 7 بأل ا نم ناتخ انألا ١ ثرت

 .نێيكنألا ظح لتم ركذلل ،ئقَب ام



)٦٠( 
 ه ةبصقلا تازيم يف باب

  

  

 مألل حألا معت ذججلا مث بألا من اذتونا دتو مت ركذلا ذتونا مهلوأ

 مث .بذي خألا ننا مث مألاو بي خأ نبا مت .بآلل حألا مث .("بألاو

 معلا نبا مث .ممالاو بالمل معلا نبا مث .بال علا مث .مألاو بالعي معلا

 .بألل بألا مع مث مألاو بالي بألا ُمَع مث .بألل

 سذئشسلا الإ بألا ةعم ثري ال نبالا ناو نبالا نا هَعَم ثري ال نالاف

 ."ائيش دَجْلا عم الَو بآلا عم ثري ال آلا ايش دجلا ةعم ث

 ةئأل ثالئلا خشلا بيوبت انمه انزتخاو ،ةّلبَق يذلل ةاديما لضألا ةَتشتلا يف بابلا اه )١(

 .ليصفتلا يف لضفالا

 .ج نم لامكلاو ،ب نم ةطقاس ةماقلا لئاسملا لك يف ءائيش» ظفلو "قيقشلا خألا ينغي )٢(

 .د

 وبأو سابع نبا بهذم وُهَو ،ِبآلا ماقم موقي وهف ةوخألا بجحي ةيضابإلا ةنع دَجْلا )٣(
 بهذو .ةؤاَدَو يفاشلا باحضأ نم جنرس نباو ،ئنَزُمْلاَو ،رؤَت وبأو 9ةفينَح وبأو اهو ركب

 مهنج ال ىتإ ةيماشلاو ةيكلاملاو دو دوعت نناو إتيا ن دنز ؛بياط ييأ ن يلع
 ةلاسرلا يف ديز ييأ منا هلصف ام ومه ةيكلاملا هيلع يذلاو ،كيَد ةيفيك يف اوفلتخا مهنأ الإ

 ركذلا دلولا دتو عم ؤأ ركذلا دلولا عم ةَلَو ؤلامْلا هلق ةرقنا ادإ ذَجلا ثاريمؤ» :هلوقب
 ؟ ٠٨

 ٠ نإَق سذشلاب هل ضفيلَق تاوَغألاو ةوخإلا زيغ ماهلا لهأ نم دحأ ةكرش نإف شذشلا

 م



 يويسبلا رصتخم ٢٠

  

 خالا ناو .ممهئالؤأ لذو ،اتيَش مألاو بةلي خالا عم ثري ال بالي خألاو

 لكو ،ممَعلا عم ثري ال معلا نباو ءاميش بألل خألا عم ثري ال ممألاو بألي

 .هلك ثاريملا ىتؤأ ناك رفأ َناَك نم
 . ٠ ۔ .ه . . ٠ < ۔م ه 0

 امذَهْلاَو ىقزَغلاَو ،ىنأ ثاريم ثفضنو ركد ثاريم فض هل ىُْخْلاَو
 و
 - , ۔- ٨٤٭ ۔ 1١٥ { ۔ ٩ ۔ - ِ ؟ , ٠ ۔ -ح ث

 .رخآلا نم تبرو امم بتري الَو رخآلا لاقم بلض نم دجاو لك بتري

 الَو “اةَضيرَق الو ةبصع مهل نكي مل اذإ إ هت واج ماحرألا ثاريِمَو

 نم محَزلاَق ثاريملا لهأ مدع اذِإَو .ةبَصَعب ثري ؤأ ة ةَضيرَق هل نَم عم َنوُترَ

 .ليِزنَئلا َوُهَو ءابآلا ثاريم ىلع رلؤق ىّلَعَو ضياَرَقلاَك ىَّلؤأ َناَك ترفقأ ناك

 نمم ائياحضأ لؤَق يف ائيش وري ال يلاوملاو .تابصقلا ةلزنمب ولوقو

 هجوأ ةنال يف رِيَحُم دَجْلاَف ةوخإ ماهتلا لهأ عم ناك نإَق اهل ناك لاملا نم ءيش يقب =

 ،ئقَب ام ثلُت 1 يلاملا سأر نم شذشلا ؤأ .ةوخإلا ةماقم ائإ :هل لضفأ يد يأ دخأب
 اوُداَر نإَق "تاوخا عز اَمْهْلذَع ؤ نوخأ اخأ مياق وهف ةوخإلا يغ هَعَم نكي مل نإف

 ننا ةلاسر ۔ءةل لضفآ ةماقملا نوكت نأ الإ ةوخإلا عق تلا ثري وهف اثلا هن
 )٦٧٦/١((. دِصتفملا ةياهنو دهتجملا ةيادب اضيآ زظني) )١٤٤/١( ۔ .ووي دنز ييأ

 رَكَد تاتبلا ينب نم دحأ ثري ال هئأ ملغاو» :لاق عماجلا هباتك يف ماَحزألا يريشبلا ةدع )١(

 معلا الو ألا أ نا ثري الَو ةوخإلا تاتب الو تاوخألا ينب نم دحأ الَو ىقنأ الو

 مأ ةذَجْلا الو ؛مألا وبأ دجلا الو تالاحلا الو انالا الو ثاعقْلا الو يمأل بألا وغ

 ال هئأ ىلإ ئمفاشلاو تيام هط ,تبات نب دنر بهذف فالخ مهييرؤَت يفو ها «ةبألا

 نم ِءاَمَلُعْلا ةعامجو ةرصبلاو ةفوكلا قارعلا ُاهَقَو ةباحصلا زناَس بهذو .مهل تازيم

 َبَهَذَق 6هثيرؤت ةقِص يف اوفلتخا مهثيرؤتب اولاق نيذلاو .هيروت ىتنإ قافآلا رياس

 ىلإ مهَترَو نم زئناشس مذو "تابصقلا بيتزت ىلع هيدؤت ىنإ ةباحضأو ةفينح وبآ
 .هب ىذأ يذلا ببشلا ةلزنمب ةبصع ؤأ مهس يذب مهنم ىتذأ نم لك نرنَي نأ وهو :لينلا
 فلا باتك يف مهس هل نت الإ ماحزألا يود نم ثري الَو» :ةلالا يف دنز ييأ ننا لوف
 ۔ يوَيشبْلا نسحلا يبأ غماج) :اضيأ طني )١٤٥/١( ۔ يياؤزنَقْلا ديز ييأ ننا ةللتر

 .((١/١٧١٦)۔ دصتفمملا ةياهنو دهتجملا ةيادب )٢١٠/٢((



 )٦٠( ةبصلا ثاريم يِف باب ٢٧١

  

 ةبونلاو ةَمَبَحْلاَو دنهلاو جنزلا الإ سنجلاب تراَوَتَي الَو ،‘_هومتغأ ؤ ؤأ ْمُهَقَتعأ

 دحاو َناَك نو ّ مالسإلا لغأ 'ثاريمك ةَضيرَقْلاَو ماحزألاي ي سوججَمْلا ثاريم

 الو كنا وأ 1 ه ثخأ اهنأل ا .ثرت اهنإف هنتبا وأ ةمأ ؤأ ةخ ئه ةَجْؤَر هل

 .ائيش مةيِجؤَزلا لبق نم ثرت

 يف ُلوُقَي ،ثاريملاب !ودلا ادإ ماخزألا نم قَحأ مهنأ نؤرَيَو ةيكلاملا نع يلاوملا ثري )١(
 هَعَم َناَك نإف ةأرما وأ الج ر َناَك لامْلا عيمَجي دَرَقئا اذل ىلغألا ىلوملا ُترَيَو» :ةلاتصزلا

 نم قحأ وهو ةبصعلا عم ىتؤمنا ثري الَو ماهسلا لهأ دغب يتب ام ىلؤمْلل ناك رفس هأ
 - يناَوَرْيَقْلا دنز يبآ نبا ةلاسر «لَجَو زع هللا باتيك يف مهل مهس ال نيذلا ماحرألا يوذ

 )١٤٥/١(.

 سوججَمْلا ثؤاوت نع ثيدحلاو .ب :نم ثبعلاو ءةَجؤَزلا» لضألا يف )٢(



(٦١( 
 ضقتازفنا ةفرغ يف باب

  

  

    

 نإو "نيكنألا ظح غم ركذل ءاسنو الاجر هينب كرتو لجزلا تام اذإ
 َدذزي ال ،ناَعْللا رُهَلَف ناركَد نهَعَم سيل ءاسن رتكأ ؤأ كيذ ¡ ني هتنبا كرت

 ُداَرَئ ال ،ثفضننلا اَهَلَف رَكَد اهعم سي هبلضي هتنبا ةرت نإَق نضي الو هيَلَع

 ..بلض ذو نكي مل اذإ بلصلا دل ةلزئمب ننالا دَلَوَو ضقنت الَو ِهيَلَع

 نتنلا ظح لثم ركذلل مهن هتنب لاَمْلاَف ءاسنو الاَجر هينب و َتاَم لُجَر

 سي هننا ةنبا كرت نإَق ةناَْلُتلا رُهَلَف رَكَد هعم سيل رَعَكَأ ؤأ ٍةتِب يتبا كَرَت نق

 ناَكَو .ننا دلو الَو .هبلص دلو تێملل نكي م نإف ،ثفضنلا ل رَكَد اهعم

 كيد مهفاق ،كَل ثفضو ام ىلَع يرجي كيد لك نإَق ،ننا نبا دلو هل

 هننا ةنبالو فضنلا هبلضل هبتنالق يبا ةتنا هبلضي ةتنا كرت نو

 ناعللا " هنتَئبِلَق هنبا ةنباو هبلضي هيتتنا كرت نإو .نتملُتلا مامت 77

 ةنا َعَم َناَك نق .نملا مامت دغب نبالا ةنال ة ءيش الو ةبصعلل ىقب
 ٠٠ ۔ ى ٠ م

 ٠ ةئبا ىّلَع ُدرَو نالا ننا ننال نيكلملا دغب يقب ام ناك ءاه خأ ننا نا نال

 تالت ةرت نإَق ،ثَْتلا اهلو ناتللا هل نوكيف هدي يف امم ئمب ام ثلُت نبالا
 ِ ر

ناك نإَق نبالا تاتبل عيش الو !ناتللا ثابْلَِف ءنا تاتبو رتكأ ؤأ تاتب



 ضثارَقلا ةَقرغَم يِف باب )٦١(

  

 نبالا تاتبلَو ‘ثفضئلا بلصلا ةتنالق رتكأ ننالا ثاتَبَو ةحاو بلصلا ةتنا

 ننا ةتنا ةنا كرت نإَق .ةبَصَعْلل يقب امو ؤَتزَعَك ولو ِهيَلَع َنذزَي ال ًشدشلا

 ةلمكت سدلا ننالا ةتنالو ثفضنلا بلصلا ةتنالق أ اهعم نبا ننا ةا

 نئيكْنَألا ظح رم ركذلل هتخأ ىل ر ري ،نبالا نبا نالف يقب امَو نكلا

 ر نإَق .نيل اًتَلَمكَتسا دق ننالا ةنباو ةنبالا نأل ؤائيَش ثرت مل مهدلؤلؤ

 اَمَو ناللا , نێَتَتنالل ناك نا نبا َنناَو . ننا نبا ةنباو ننا ةناو نئت

 ظح ملم ركذل هتَمَع ىلعو ميخ هتخأ ىَلَع دري ; لَقشألا نبالا نبا نالف يب

 ننا نبا تانبو نبا ةناو ةنبا و نق .اميش ثرت مل وه الل نينألا

 نبا تاتب يش الو .ل ننالق يقب امَو ثثفضصنلا ٍةَنْبالِلَق كلذ . نم لفأ

 دري الو ىِقوَق نم ىّلَعَو ،ةاَحي نم ىّلَع دري ننالا نا نل .رقشألا ننالا

 نبالا نبال ] نبا نبا م نباو نبا نب ا ر نإَق .هئم رقشأ َناَك ب نمم ىلَع

 .َكَل ترزرشسف ام مَهْفاَق نم لقأ يذلا نو

 ؤأ َناَك ارَكَ دلوا دَلَو عم و دلولا عم غُبؤلا الإ ةن سيل جؤزلا نأ مّلغاو

 ©ثفضألا هلق ىنأ الو ارَكَد دلو دلو الو دَلَو هتَجؤَرل نكي مل نق .ىنأ

 تيملل نكي مل نإَق نبالا دلو دَلَوْلا عم نمتلا الإ اهل سيت ةَجْؤَؤلا كذو

 .غعُبؤلا اَهَلَق نا دل اًلَو دلو

 يقابلاو ثثفضنلا هيتنالو ،نممُتلا ةَجؤَرلِلَق ،ةتتناَو ةتَجوَر كَرَتَو تام لججَر

 ننالا ةنال .نقلا ةَج ةَجؤَزلِلَق ،ننا ةنباو هةَتَجوَر كرت نإ كيلَذَكَو .ةبعلل

 اهّتناَو اهجؤَر ثكَرَتَو ،ةأرما تتام نإ تيلّذَكَو .ةبصقعلل يقابلاو ،فضنلا

 جؤليق ،اهينا ةنباو اهجور ثرت ؤَل يذَكَو .غئئؤلا الي جؤزليل سينف كاهتناو
 ُ م ٠. م ثتقكرَتَو ةأرما تتام نإ كلَذَكَو ةبصع يقابلاو ،ثفضنلا ننالا ةنبالو ،غعْبزلا

 ثكضّنلا نبالا ةتنا وأ ةنباللو غثؤلا جؤزليق اهنبا ةتباو اهَتَتباَو اهَجوَز

\ 
.
 



  

 كلذكو ،نناللق ىقب امو ،ناسذُسلا هنوبألَق 5ةتباو هنبأ كَرَتَو تاق لو

 .َكلَذ لثمف نا ن نباو ناب

 هنبألو ثفضنلا ةتناليق .ةتتناو هيؤبأو هَتَجوَز كرتو تام لَجَر
 .نيرشعو ةعبرأ نم هلا ةج ةَجوَرللَو شسذدشلا امهنم رحاو لكل ناسذُشلا

 ةبصع بألا نأل ،ةئلا ةضرَق يذلا ًسذدُملا عَم بآلي وهو ،مهَس اهنم يقبو

 .ةفصلا هذه ىلع ننالا دلو تيذَكَو ،يقب امم هلق

 .شنشلا اَمُهْنِم را ي هنوبألَق يننا ةنباو ىنوبأ كرَتَو تام لُجَر

 ا ةنبا كرت ول كيلَذَكَو .ةبصع هنأل .بألل يِقَب اَمَو ٥كفضنلا ننالا ةنبال

 : ل هنر يَقَب امو سدلا هئألو ثثضلا هنا نبا نبا ةت ةَنبالَق هنأو نبا

 .مهناف ةبصع

 ةَلزئَمب وهو بلا كج ام بجخَتَو ،يبألا ةلزنمب دجلا نأ مَلغاو
 تاق نإَق ،ناوبألاو ةجوزلا امهو نيتَضيرَق يف الإ با نكي م ادإ بألا

 يقب امو ©ىقنَي ام ثئُت مألل .غبؤلا ةَجوَزللَف ىنوبأو ةَتَجوَز كرَتَو لُجَر

 ثفضلا جؤزليق اَهنوَبَأَو اهجوز تَكَرَتَو ءرما تتام نإ كيمو .بليف

 لججَر كرت نإق .مذمه يف تفلتخا دقو "يقابلا بالميو "قب ام ثلث اهمأل

 يقب امَو ںالماك ثلثلا ملي .غبؤلا ةجْزلِلف ةشأو كيبأ ابأ هذَجَو ةتَجْوَز

 اهجؤَرلَف امهذَجَو ،اهمأو ،اهَجوَر ثرو ةأرما تتام نإ كيمو .دجنل
 يف اوُمَلَتخا دَقَو ئَجْلِلَف ىقب امو ،عبؤلا دغب الماك ثتلا اهمأل ثفضلا

 .لؤلا لوقلا ىع سانلا رعق نأ الإ يذه



 )١١( ضارقلا ةقرغم ي باب ٢٧٥

  

 ال دجلا نأ مَّلغاَو .ممأ عم ةَج الَو ..ب عق ج ثري ال ةنأ ملاو

 بالا نم ةوخإلا نأ ملغاو مالا الإ اهبجح ال ةدَجلاَو ألا الإ هجح

 ننا عم الو ،ننالا عم نوثري ال مألا نم ةوخإلاو بآلا نم ةوخإلاو مألاو

 يف اوُمَلَتَخا دقو ،تكلذ مهفا دجلا عم الَو يبألا عق نوثري الو ؛ننالا

 .هذه

 ارَكَد لولا دلو عم الَو هلولا عم مألي ةوخإلا نم دحأ ثري ال هنأ مّلغا

 تام الُجَر نأ لو .كلذ مهفا َجلا - الو بألا َمَم الو .ىنأ ؤ ناك

 .نبالا ةنبال هلك لاَمْلا َناَكَل مأل ة ةوخإ نبا ةن 7 الإ ةَئَرَوْلا ً نم فلخت ملو

 كيَذَكَو ،ىتنأ ؤأ َناَك ارَكَذ ،سدُسلا الإ دلولا عم اهل سيل ألا نأ مَّلغاَو

 .ىقنأ ؤأ َناَك ارَكَد حشسذدُشلا الإ نتالا دلو عق اهل ستل

 ةب امو ثثفضّنلا 4 هتنباو .س ا لا هّمألَف .4 م ُهَمأَو ُهَتَتْبا ِ 71 2 و تام لُجَر

 و ام ىّلَعَق ،نا نبا ةناو نا ةناو مأ ثتاك نإ تيذَكَو .ةبصع زهف
 رخ يقب اَمَو 4 هملق امأو مأ ىأل نێَوَحَا ًكرَتَو َتاَم لُجَر .كل

 ٠ س ء

 هتوخإلف .امأو 9 نيؤخاؤ مأو د بأل ني 3 ا كرت َتاَم 7 .أو هيبأ نم

 .ةَبَصَعْلِ يانلاو .ناتللا هيبأل هيخأل .شئشل همأل ا " هتخأ
 ناتللا نيتخأللو شدشلا هملق .ةمأو ،مأَو بل نيتخأ ك وو تام ُاجَر
 نا ةو تا ز .نهتلَع عجر ةبصع نكي غ نإف ةبصع ل سدس يقب

 مألا نم نيتخألي يش الَو بَلل يقب امو ڵشذشلا هملق اف , ةئأو مأل
 َتاَم 77 ثلثلا نَع مألا توبجخَتَو ءائي بألا م عم نوئر ال ةوخألا

 ناتخألا ثئلا نع اهبجح شدشلا مأللق مأو بأل نيتخأو هيوبأ كرتو



 يويسبلا رصتخم

  

 نع مألا نوبجحَي امهَقوَف اَمَف ناتخلا امَهَقوَق امَف نيوَحألا نأ مَلغاَو

 دَجْلا عم ثذُتلا نع مألا نوبجحَي َكِلَذَكَو ،اًيَش بألا م ونر ال هد .نل

, 

 .شسذشلا هعلق هيبأ ابآ هدجو ةمأو ،هئأو هيبل هوَحَأ كرتو تام لجر

 ائيش دجلا عم اوترَي مَلَو ثلثلا نع ملا ةوخإلا بجح ،دَجِلَق يقب امو

 نبا ننا نبا رَتَو ثتاَم الُجَر نأ ؤَل ىرت الأ .ائيش بآلا عم نوثري ال امَك

 .بلصلا نبا مماَقَم موق ب لسألا ننالا نال لاملا َناَك مأؤ , بأل ةَوخِإَو نا

 ننالا نالف يقب امو شدلا بألل َناَك 6ابأو ننا نا نا كرت ؤل كلذكو

 .الَع نإو بألا ماقم موي ذَجْلا كيَذَكَو .بلصلا ننا ماقم موُقَي لقألا

 ناَتْتا الإ اهبجح الو ثلثلا نَع مألا بخي ر ال َدحاَوْلا ألا ن لا
 ُهَْع اهبجح ال تلقلا ماعل بأو مأل اع اح و . كرتو تام اج .اذعاصق

 كيلو مهفاَق "يقب ام خآليو .حاونلا خألا
 ثانإ ال و روكذ نوُئَب تيملل نك مل اذإ "نيبلا ةلزنمب ةوخإلا نأ مَلغا

 الَو بفضنلا نَع جزلا نوبجخَت ال مهنأ الإ دج الو بأ الو ©َنيِنَب ونب الو

 لاَمْلاَ .مأو بأل تاوخأ و وخ رتو تاَم لَْجَر .عزلا نع ةَجؤَزلا توبجحَي

 ءاسنو الاجر هيبأل هتوخإ كرَتَو تام لجر .منت رتتلا ظح لم ركذلل مهن

 اَمَهَل ناك هييل ناتخأ هل ناك ادو ،نييَتنألا .7 ث ركذلل مُهَننَ لامْلاَق
 .ثفضنلا لا َناَك هييل هتخأ تلخ نإو ،اشات نامثلا

 يريغ نم الو ةنم لو هتجوزل نكي مل ادإ ثفضنلا ةل جؤزلا نأ مّلغاَ

 كلد مَّلغاَق أرملا كِلَذَكَو .غبؤلا هل َناَك ؤهرِيَغ نم وأ ةنم دلو اهل َناَك نق

 دلو هَل ناك ادَِق ،اهرْيَع ني ؤ اهنم ذ ةل نكي مل اذإ عبؤلا ةنم ثرت اهنأو



 ضْئاَرَملا ةقرغم يف باب )٦١(

  

 يبأل هتخأو يمأو هيبل هتخأ رتو تام لجر .نمتلا اهلف اَهرْيَغ نم ؤأ اهنب

 يقب اَمَو .نيتَكْلتلا ةَلمَكَت شدلا هيبأل هيخأل ‘ثضنلا همأو هيبأل هتخأل

 بآلا نم تخأليق بأل تاوغأ عبزآو يأو هيبأل ةتخأ ةرت نإو .ةبصعللق
 يقب اَمَو نسي ةَلمْكَت شسدشلا بألا م ني تاوخألل ‘كفشضنلا مألاو

 مألاو . بآلا نم نتخ نيتخألق بأل تاوخأو مأو , بآ نێَتخأ ةرت نإو .ةبعلف

 َعَم َناَك نؤَق .ألا [ نم تاوخألل عيش الو .ةبَصَعْلِلَف يقب امَو ناللا

 ظح ث رليل نول هر "يقب ام مُهَل َناَك نهل ن أ , ناليإ ومل

 اخأو ى مأو . بال اتخأ ة لوو تاَم لجر .ائيش نرت ي م ومه الؤَلَو "نتن

 .بألا نم تخألاو خأليق يقب امو ثضنلا هكأ هيبأل هيخأل بأل 9
 .َكَل 77 ام مهم اف 3.نَتشن كز رك ١ ظح لثم ركذلل

 عم ةبصع نكي ،بةلي تاوخألاو عألا ي بالي تاوخألا نأ ملا

 دلو الو دّلَوْلا َعَم م نوت التق مألا نم ةوخالا اماق .نبالا تاتب عَمَو و تاتبلا

 ٥ثفضنلا هتتبالق ،همأو هيبأل هتخأو ةتنا ا كرو َتاَم ّلجَر .'اذبأ ائيش دلولا

 هيبأل ةنأ هتنبا َكَرَتَو تام لججَر . ةبصع اهمال ٥ثثفضلا همأو هيبأل هت هتخأل
 و , ٤

 ئش الو ب همأو هي هيبل هتخألق َيِقَب امَو ،ثفضّنلا هبالق هيبأل اخ اخا 5هئئاو

 أل ةاَحأو ىتأو هيبأل هتخأو ةتنا ًكرَتَو تام لجو .بلا نم ,
 ةتنا كرت نإق .مألا نم خألي ءيش الو يمأو هييأل هيخألق يقب امو فضا
 .. لا ظح لثم ركذلل مهتت ههيب :ب يقابلاو ‘ثثفشضتلا هتتبالف ءاسنو الاجر هتوخإو

 ةَنبالَو ثثفضننلا ِهِتتنالَق .أو هيبأل ةتخأو ينا ة ةتا هتنا كرَتَو تام لججَر
 تام لجر .ةبصعلاي همأو هيبأل هخألق ىب امو .نيتللا ةلمكت سدلا هنا

 عءاتنق الاجر هييأل هتوخإو يمأو عيبل هاخأو ىننا تاتب ٢هيتتا كرت

 .ب نم ةطقاس كادَبأ» )١()



  

 نبا ةب ةنباو هَتَنْبا كرَتَو تام لجر .همأو هيبأل ء هيجخألق 7 .ِناَكْلتلا ِهئَتَتِنالَف

 .سذشلا ] مأو بأل اًئخأو ،َلَمشَا ننا نبا ةناو

 َتاَم لُجَر .َكلَذ ءاَرَو ام طقسو .هيبأو هل هتخأل يقب اَمَو .نَْكلتلا ةَلِمَكَت

 هيبألق ىقب امو .شدلا هيدَجِلَ :: :اق ث أ هتدج كرتو

 رت نإ هنأ ملغاو .سذشلا الإ نهَل سيت ةئلاتلاو ةيناتلا ةذَجْلا نأ ملعاو
 هيبأ مأ مأ ةتدَجَو .يبأ يبآ مأ هتدجو مأ يبآ 7 هتدجو يأ مأ مأ هتدج
 .مأ الو رهنو ةدج نكَت َل اذإ نيب ت زاب ُسدُسلا رهَلَق

 نهُضغَب برَق نإق سدلا يف اوس نهف نوتسا ادإ تاذَجْلا نأ مّلغاو
 ةذَجْلا نأ :رخآ نؤق تيلَد يف ليق ذقو 9نهئَرفأ نهنم سدلا َحعأ ضغت نم
 شئدشلا َناَك بألا لتق نم يتلا ةذَجْلا نم برفأ تتا ادإ ألا لت نم نم

 شذدشلا َناَك ترقأ بألا لتق نم ةذَجْلا تتاك نإو ألا لتق نم ة

 الإ تاذَجلا نم ثري ال :عؤَق لاق ذو .ذخأت لؤألا لؤقْلابو ،اعيمَج امهَتَ

 اًلَو ‘كياهنا يبأ يبأ أو يكللاقلا يب ,أ مأ مأو كلاهلا أ 1 ا :نُهَو تالت

 تادَجْلا لت كلذب ُذخأَت اتش .كلاهلا أ ييأ أ يه يتلا ة ةدجل ثاريم

 .اوس مهنيب سذُسلاَق َنيَوَتْسا ادإ عت ترألا



  

  

 مهضعب َناَك ؤأ اؤوتشا نإَق ،بوفَألاق برقألا "ري ةبصقلا نأ ملغا

 ْمُت "نالا مهبرقأو تابصقلا نأو ؤامات مهبرفأل ناملا ناك ضغت نم برقأ
 عألاو بألا نم غلا ع الع نإو دجلا عت بلا مت لقص ذإو ننالا نا
 ْمُت يبألا نم خآلا نبا مت مألاو بألا نم خألا نا مث يبألا نم آلا مأ
 معلا مت .مألاو بألا نم معلا ع ءاونلساتت ام تيك بألا نم خآلا ننا نا

 كيَذَك بألا ني معلا نبا مث مألاو بلا نم معلا ننا 1 .بألا نم

 َكيلَد ىّلَع مهَق .بةلي بألا مع ع مألاو بألل بألا مع عت ءاوغشساتت ام
 .اولَساَتَت ام

 ةبصع ءاسنلا نم نوكي ال ةنأ مّلغاَو

 عم ةبصع نكي نهْنِإَق أو بأل تاوَحَأ نكي مل ادإ بألا نم ثاوغالا

 )١( ثالئلا خستلا نم اهنبأ لضألا نم ةطقاس ثاريملا باوبأ ةياهن ىلإ بابلا اذه نم )ب٥

 .(د ‘ح

 .ثرت :د .ح يف (٢)

 .ج نم طقاس «بألل ىلإ بألا مع مث» هلوق نم )٣(



 ١ د - ه _
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 .نهيجخأب ةبصع نكيف حأ نهَعَم نوكي نأ الإ .الف كيلَد ىوس ام اًمَأَق "تاتبلا
 .باتلا اذه ؤ نم َكَل 77 ام ْمَهْفاَق

٨
 ه : 

 ينت نم الَو ،ىئنأ ؤأ َناَك اركذ .تاتبلا ينت نم دحأ ت ثري ال ال هنأ مَّلغاَو

 غ معلا الو م مألل خألا نبا ثري الو 7 هلي خألا تاب الو .تاوخألا

 ألا ث دَجْلا تور الو ناوخألا الو ،تالاَخلا الَو ثاتَعْلا الَو . م الي بال

 ابأ دَجْلا الإ دحأ دادجألا نم قبي َقْبَي م اذإ هن :نيمل شُمْلا ضغب ضغب لاق ذَق

 كرشملا تو الو .ائيش ةوطع الف موت انئاَحضأ امأف سدلا شأ ألا

 ال نم مهنم ثاريملا ثري ال نم بجت بخي الو رفملا يلسملا الو مب ثمأا

 ال ولغلا تكلَذَكَو ،َيِدوهيَتلا 7 الو "ىراصنلا دوهيلا ثري الو .ثري

 الإ
- 

 نم هثراو تؤم َدْعَب قيار ؤأ يدوهي ملشأ نإف .بجحت الو ثري
 ٤. .« 1 و ۔ ,<  ٢ ّ ِ و. 2 . ٠ 2 2١٠ ٤

 ؤأ ةضيب . ةَّضيرق ُهَل ن ثتَناَك نإ ةَضيرفب ثري هن ف ،لاملا مسمي نأ لبق نيملشمشل

 ٠ ۔ ِ ُ 2 و ٠ < ۔ . ِ ٠ 2,ح , ۔ ِ

 َقِتُغ نإف بجحي الو ثري ال كولمملا تكيلذكَو .ةبصع ةل تاك نإ ةَبَصعب
 ٠ ٦1 ,.ع - ۔ < 2 . و9,< . ٠ ؟ ع ۔ .ََ ؟ ّ ه۔ <۔٥۔

 هل تّتاَك نإ ةَضيرقب ةثرت ُهنإَف لاملا مقي نآ لبق رح ةل لو تم دعب

 أ ذْبَعْلا َقِتغ َقتَع :غ مث لاملا ميف اذإو ةبصع هل تاك نإ ٍةَبَصعب أ 9 ةضيرف

 ال اَمَهَنِإَق ناجلا الإ ‘تبَهَد ذَقَف لاَمْلا مييق اذإ هل يش الف يمذلا لش

 مسقي مل ؤ لاملا َمشَق ناكرذي

٠ُ
 

 تملسأف ،ةينارضت ؤ ةندوهت ةتجوز كرَتَو ملم وهو تا الجر نأ ؤ
 ةَجْوَر هلو لَجَر تام نإ كيلَذَكَو ئيش اهل نكي م لاملا متشي نأ لبق

 ارما تتَدناَم َل كيذ .اَهَل ى ءىش الف ُلاَمْلا مشي نأ لبق تقتغ - تت غ 2 مث ةكولمم

 هل نكي مل ،لاممْلا مسف ةر نأ لبق جؤزلا قتع مت 5اگوُلْمَم اهَجوَز : ثرت ةوخ



 )٦٦٢( ضيثاَرَمْلا يِف باب ٢٨١

  

 ثخألاو ةَجؤَرلا تقِتُغ ه من : .ة ًةَكوُلْمَم ةمأو هيبأل هخ ةَئْخأو اوح هيبأل هاخأو

 ٥ثثفضلا هتنبال 7 اديم ال ُهَنِإَق ،ثاريملا مسقي ن لبق مألاو .بألل

 مسقي نأ َلبَق تقتغ اهنأل .مألاو بألا م تخأللق ىقي امو .دشلا مالل

 ماَللَو فضئلا ةتبنالل َناَك ثثخألا قتعت نأ لبق نامْلا ميث نإَق ؤلاَمْلا
 .كيلَد مَهفاَف بألا نم خأليف ىقني امو شذُسلا <¡,٠ ٤

 ائيش ىلؤملا ثري مل ،ماَلُعْلا تام مث همالغ َقتغأ ادإ ىَؤمْلا نا ملعاو

 ةلي هيبت ةئشو هللا باتك ىلع ؤهتَتَرَو نيب ةلاَمَق تام مت قيغأ يذلا دنعلا امأو

 وهف عحَر هل نمكي مل نإَق همجريل وه ةبَصَع الو ت ترا ةَل نكي مل نإف

 تام ,تيم ك كيلَذَكَو نع ةَقَدَص ُهَلاَمَق سنج ىلع هل زذققُي مل نإَق ،هبنجل

 ِارَقْلل ةف ةَقَدَص هلاق خحَر الو ةبصع الو ترا هل نكي ملو ءاَدْبَع ؤأ اخ
 ترا هل نكي مل اذإ قتْغُمْلاَو قتعي ىتح ،الؤميل هلاَمَق ةكولمملا دعلا لإ
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(٦٢( 

 ضذئازفنا لوضأ يف باب

  

  

  

 » و

 ثلث اَهيِف ةَضيرَق لكو ،نيتثا نم يهف ،تفضن اهيف ة ةضيرف لك نأ مَّلغا

 ةَضيرَق ُلُكَو ِةَعَبزَأ نم يهف تفضنو عبر اهيف ةَضيرق لُكَو .ةتالت نم هف

 اَهيِف َناَك اذإ َيههَو .ةرشَع ىلإ لوعَت د اَم ىصفأ ةنس 7 يهف سذ اهيف

 ْتْلَُو تش تفضنَو سدس ؤ ناَعُْتَ سدس ؤ .تلو شسدش ؤ .شسدسَو تفضن

 ةينامث ىلإو ةَعبَس ىلإ ةنسلا تَلاَع ذق امبْزَو ةنس نم لضأ اَذَه لكف !نا

 ةنسلا غ مل امَبَو }ةئئلا هلإ لوعت ام ىصفأ وُهَو ٍةَرَشَعَ ةَعسِت

 و 9ِةَيِناَمَت نم م اهلضف 4 همشَق يقب امَو نمث ه وا ،تفضنَو نمث هت اهيف ةَضي
 م ۔۔

 نم الضاف ,تل ذو عبؤ ؤ عبرو ْثْلتَو شسذدش ؤ عبزَو سدس اهيف ,

٠
 " ` 

5
 

 تفضنزَو رمث اَهيِف ة ةَضيرَق لكو .رشع ة ةَعبَس ىلإ لوعت ام ىضفأ ،َرَشَع شع ينثا

 لومتو نيرشعو ةَعَبزَأ م نم اَهنضأَق . 68نمب و ناكل أ تلو رمث ا .شسئذشَو

: لمت لعَت مل اَمْبْرَو نيرشعو ى ةَعبَس ىلإ



- 

 ه. ۔- ٥ ۔ - » » 2 ِ .-. . : ... ٦2

 ةعبش ىلإ ةنس نم لوعي اه يف باب
 ح ٠٠

  

 و ٤ 2 : ٥ 2 ٤ِ ۔٥ ۔ ه ۔. 2 ٠

 اهنضأق .اهمأل اهتخأو 3"همأو اهيبأل اهتخأو اهجؤَر تكرتو تتام ةأرما

 شذشلا اهمأل اهيخألو .ةئالت ثفضنلا اهجؤزيل ؤةعبس ىإ لوُعتَو ةنس نم
 .ةعبس َكيلَذَف ةئالت ثفضنلا اهمأو اهيبأل اهبخألو يهس < 2 -- « م ٠ ٠ ٤

 ِّ . و 7 و ٠. و . و ّ . م 7 7 ,

 هيبأل هيتخْألَق .ةمأو يمأل هيتخأو همأو هيبأل يتخأ كرتو تام لُجَر
- 2 

 ّ 7 ّ م و

 همأو & همأل هيوَخأَو .هيبأل هتخأو همأو هيبأل هتخأ ةكرَتَو تام لَجَر هو ٠ ٢) 2 ؟ ۔ و۔ ٥ ث ۔ظ + ۔ و۔٠ه, ث < ۔۔ ے ١۔ ٨إ 2 ۔
 و ِّ و .

 4 . ٤ ١ . ۔ ه < ٠ ح إ ۔۔ ه إ ۔ =
 .ةثالث :ثفضصنلا اهجؤَرِلف ٠ اهيبال اهتخاو اهَجؤز تك 7 و تتام ةارُسا

 ؟ ء ٤ ء وح ۔ ۔3 ٍ ٤
 .ةَعْبَس ىلإ لومتو هتس نم اهلضا ةَعَبزا :ن ٠



(٦٥) 
 ةيِناَمت ىنإ لوعي ام يف باب

    

    

  

_ ج »

 اهمألق ،اهمأل اهتخ 
 ةئالَت :ثفضنلا اهمأو اهيبأل اهيخأل ن :فصنلا ” مهس :شدلا

 .ةيناَمَت ىلإ لوعَتَو ،ةَنِس ني اهلضأ ةينامث كيذَف عهس :شذلا اهمأل اهيخأل

 .اهيبأل اهتخأو ،اهمأو اهيبأل اهتخأو اقهثأو ءاهَجوَر ثكرَتَو ثتاق ةأرما

 :ثفضئلا اَهَمأَو ايبأ اهتخألو غهس :شذُلا اهمأل شةئالئ فضنلا اهز
 .نيتللا ةلمكت .عهَس :شذشلا اهيبأل اهبخألو 9

 .ٍةيِناَمَت ىلإ

 اهجؤَرِلَق ،اهمأل اهتخأو ؤاهيبأل اهتخأو اهمأو ءاهجوَر ثكرَتَو تتام ٌةآرغا
 اهتخألو مالك :ثفضلا اهيبأل اهبخألو مهس : :سذدُسلا و ن هئال :ثفضّنلا

 .ةينامق ىلإ ن رثو ةت نم اهلضأ مه شذشلا اهمأل

 و

 و ،اَهَمأَو اهيب
ّ 

7 

٠
٠
 

٩٦ 

٠
٠
 

٠
 

 اهتخألو ةنال :ثفضنلا ا ايأو و اهيل اهيخألو .ةئالت :فضنلا اهجؤَِلق ؤاهمأل

 نم اهئضأ .عهَس :شذشلا اهمأل اهيخألو نيقلتلا ةلمكت مهس :شذشلا اهيبأل
.ٍةَيناَمَت ىلإ لوُعَتَو ةنس



    

  

 ِ و

 اهمأل اهيتخاَو ءاهُماَو اقيبال هيتخا اهَجَؤَ تكرتو ثتتاقم ةارشا

 م ِ _ ۔۔. ر . 7 ٤ 7 ه 2 - ٤ ه. . " ٠

 اهمأل اهنتخألو ؛ ةعبرأ ناثلثلا اهّماَو اهيبال اهتخأو ةثالث :ثففضنلا اهجؤ

 .ةَعْسِت ىلإ لوعَتَو ةنس نم اهلضأ 3نامهَس :ثلثلا ؟ 7 م مر
 . م . 4 ٤ . ۔ . ۔

 اهتخأو ،اهمأل اهيتخأَو ،اهمأو اهيبأل اهتخأو ءاهجؤَر ثكرَتَو تتام ةأرما
 2 و و

 اهتخأل ةَئالَت :ثفضنلا اهمأو اهيبأل اهتخاو ةئالت :ثفضنلا اهجوَِلَق ؤاهيبأل
 اهنضأ .نامهس :ثئَنلا اهمأل اهيتخألو ،نێمْلتلا ةلمَكَت امهس : :شلا اهيبأل
 .ةَعْسِت ىلإ لوعَت ُهتَو ٢ ةنس ةَنِس نم

 ال أل اهتخأو 6اهعأو ماهر ثرو تات 7
 اهمال مهس :شذشسلا اهمأل اهتخأل ؤةئالئ :ثضَلا اهجوَرلق .اهنأل اهنأو

 شذشلا اهييأل اهتغألو 5ةئالت :ثفضنلا اهئأو اهيبأل اهبخغألؤ مهس :ذلا
 ةَعسِت ىلإ لوعَتَو ةنس نم اهلضأ نيقلتلا ةلمكت مهس

 .اهمأل اهبتخأو ؤ ينأر اهيبأل اهتخأو ءاهَجؤَر ثكَرَتَو تتا ةأرما

 .اهمأل اهأ :ج د يف )١(



 يويسلا رصت . ٢٨٦

 اهتخالو .'نامهس :ثلملا اهمأل اَهنَتخألَو نالك :كصلا جؤزلِلق ."اهمأو : أكزا اميل امءتشأخل , كنك .ىم ٠ة١١[ ,(١)۔ دأ ۔
  ِ م ۔ ُ ِ د , ِ
 لومعتَو ةنس نم اهلضأ مُهَس / :سذُسلا اهمالو .'"ةئاَلَي :فصنلا اَهَمأَو اهيبال

 .ةَعْسِت ىلإ

 .د ٬ج نم ةَلِمكْئلاَو .ب نم ةطقاس ءاهشأ» )١)

 .عهس "شذشلا اهمأل اهيخأل :د ج يف )٢(
 .د ني ةطقاس هةئالئ :ثضنلا اهمأ اهيبأل اهيغألؤ» )٣(



(٦٧( 
 ٠ ةرَشَع ىنإ لوعي اه يف باب

 و

١ 

  

  

 . ۔إ «
 .اهمأل اَهنَتخأَو ،اهمأو اهيبأل اهيَتخأَو ؤاهمأو ،اهَجؤَر تقرَتَو تتام ةأرما

 و /ه 2 ۔. ٤. . و 1 ۔ !۔ ٤ ۔.۔٥٠ م 7 ٤ ٤ ه. . " , .1

 اهمأل اهيتخألو ثةعبزأ .ناتللا اهمأو اهيبأل اهيتخألو أةئالت :ثفضنلا اهجززيف
 .ةَرَشَع ىلإ لوُعَتَو .ةنس نم اهلضأ هس :شدلا اهمأو نامهَس :ثلثلا

 س و و ّ و

 اهيبأل اهتخأو ێاهئأو اهيبأل اهتخأو ؤاهتذججو ،اهجؤَر تَرَتَو تام ةأرما
 4 و  9ِ 7 م ٤. 77 ِ ّ ٠٨ ٤ ..ا

 اهتخ الو . مهس 4 ١ اهتدَجلَو ةثالث :ثفضنلا اهجؤَرِلف ‘ اهمأل اهنَتخأَ

 روو ۔ هر ۔ ٠ ٤ 2 و إ ۔۔ ّ : ٤

 .نيللا ةَلمْكَت اعهس :شئشلا اهيبأل اهبخآلو ؤةالت :ثفضنلا اهمأ اهيبأل
 ّ ِ ّ ٥ . م < . . ه ر , ۔.۔٠. ر ۔

 .ةَرشَع ىلإ نلوعَتَو ةنس نم اهلضأ ،نامهَس :ثلَنلا اهمأل اَهيَنخ لو

 و و

 اهيتخأو ؤاهمأو اهيبأل اهيتخأو ؤاهتذجَو اهجور تكرتو تات ةرفا
 اهيبأل اهيتخألو .ةعس :شئشلا اهتدَجِلَو ،ةئالت :ثفضنلا اهجؤزيَق ءافئأل
 .هتس نم اهلضأ ناَمهَس :ثلثلا اهمال اهيَتخالَو مهنأ هعبر :ناثلثلا اهماو :ةر نم اهلضأ بنامهس ؛ثلئلا اهنأل اهيتغألو يهأ ةعبرأ ,ناتللا اهنأ

 م

٦ ٥٥ َرَشَع ىل
٣
 

_
_
۔

لومتو 



4 7 - 7 _ 

 رشع ةنالتن ىلإ زنع نقتا نم لوغ اک يف بابب ٠.٠ ٥ ٨٠ . .
_- 

  

  

    

 ا نيم اهنضأ مأل هتخأو يمأو هيبأل تخ هتخأو كجوز كرَتَو تام لجر

 هتخأل ،ةينامَت :ناتللا مألاو بآلي نێتخألِلَو ة ةَئالَت : :غنؤلا ة ةَجوَرلِلَف ؛َرَشَع

 َرَشَع الت ىنإ لومت ارَشَع يتا نم اهلضأ امهس :شدلا همأل
 ةتالت :م عبرلا ةَجؤَرلِلَق 5هَم همأو يمأو 4 هيبأل هتخأو ،ةَتَجَر كرَتَو تام ّلجَر

 نم اَهْلضأ ىهشأ ةَِناَمَ ؛ناَكلَكلا همأو هيبأل هيتخا نامهَس :شدلا همأل

 َرَشَع ةئالَ ىلإ لوُعَتَو ،َرَمَع يتا

 :عبرلا ةَج ةَجؤَولِلَق 3 همأل هن هتخأو همأو هيبأل . هيتخ أو .هتجوز ًكرَتَو تام ل

 6نامهسَس :سدلا همأل هتح : هتخأل . ّ ةيِزاَمَت :ناعللا همأ هيبأل هبتخألو ق هب

 6 َرشَع ق َةَئاَلَك ىإ ١ لوعَت َرشَع ينب 7 نم ذ

 < 4 ۔٥ : : 2 , ٤

 هتججوَرِلَق .همأل هتخأو .همأو هيبأل هتخأو شأ َنَجؤز كرَتَو تام َلُجَر
 : 777 ١ هق , ٤

 هتخ ل و ةنس :ثفضصنلا همأو هيبأل هت هتخألو ناَمهَس :سدُسلا همأل 5 .ةئالَت :عبرلا

.َرَشَع ةثالث ىلإ لوعت 3 َرَشَع يتن نم اهلضأ نامهَس :سذُسلا 7



  

  
 .: َ .  7 . ِ ۔۔ .۔ ۔, ۔ ِ ِ

 هتخأو هيبأل هتخأو همأو هيبأل ةتخأو 9ةَتدَجَو ةَنَجوَر كرَتَو تام لُجَر
 هُماَو هيبال هتخالو ،نامهس :سذشلا هتدَجِلَو ،ةثالث :بزلا اهل ةَجؤزلاف همال , ل 47 ٠.١ ۔٠ه ه ٨ مر ۔ة۔1١۔ ٤[.[ ٢ ههه ۔٦ - ۔ . ل

 همأل هتخألو نيتللا ةلمكت ءنامهس :شذدُسلا هيبأل هيخأل ةنس :ثفضنئلا : ٤ ه. 2 _ . ُ . ٤

 .َرشَع ةَسممَح ىلإ لومَتَو َرَشَع يتثا نم اهلضأ 9ناَمهَس :شدلا
 . ۔ ه < م ر ٤ 7 ٥ 7 : ۔۔ ه 2ِ ّ 7

 :عبرل ةَجوَرلِلف همال هَتخاَو .يبأل هْئَيْخأَو هَمأَو كَنَجؤز كرتو تام لجر
ُ 

 مهنأ ةيِناَمَت :ناتلُثلا بّلي نيتخأليو نامهشس :شذشلا مألل هشأ هئال ٥

 .َرَشَع ةَسمَع ىلإ لوُعَتَو رَشَع تا نم اهلضأ 3نامهس :شسذشلا همأل هتخأل

 2 ئ 1- ۔۔0 إ ۔ ٠ ۔٤ ۔ ۔ ه < ٠٨ ح ۔۔ . - ,
 مها ةئالث :عبرلا جؤزللف اهتنباو اَهيَوباَو اهجوز تكرتو تتام ةأرشا

 م ١24. ,. 2 & ٤2 ,, ,۔.۔۔ه ب ۔ و .,؟ 2۔۔ذ.ء ., إ ٠ ٥ ۔۔لا۔
 نم اهلضأ مهس . أ ةينامث :ناثلثلا اَهْنَتَنْبالَو مهشأ ةَعَبزأ :ناَسدشسلا ننوبأللو

 % ۔ ... ٨١ 1١ ه ۔ َّ ا
.رسع هَسمح ىلإ لوعت رسع يس



 يويسبلا رصتخم   

ُ 

 ة . ك َ ٤ ۔ ه < ٠ ح ۔۔ ٠ ۔!إ۔ 1 ٠

 ءاهنا ةنباو ،اَهَتَتباَو اهيبأ ابأ اهذَجَو اهمأو ءاهَجوَر ثكرَتَو تتام ةأرما

 :سدلا 4 نامهسَس :شسذدنشلا اهمألو يهنأ ةمالك :عبرلا جؤزليف

 و 22 هر ۔ ه ر ه, ۔۔ه١ !, .ة ... ؟ ۔۔۔٩٦٠إ ۔ -. ۔ذ٠ ۔

 نيللا ةلمكت ،نامهس :شسذُسلا اهنبا ةبالو ،ةئِس :ثفضنلا اهتَنبالَو نامهس

 %۔ 2.4 , ٨١ ه۔۔ ا %۔ ..ي .1 .

 .َرَشَع ةسمَع ىلإ لوعَتَو ،َرَشَع ينثا نم اهلضأ



  
 .ناكْلُتلا همأو هيبأل هيبأل هيتخأل ة ةنال .م غنول هتجوزل ٣ نامهشس ,سدلا , هيُدَجْل

 هعبس ىلإ 7 رشَع يتا نم م اهنضأ عب زا :ثعلا همأل هتخأل ةينا

2ً 
٠ 

 .رسع

 هيجور ،مأل هتخأو ءيييأل هيتخأو ،هتذجَو كتجوز كرتو تات لجو 4 ٥ ٤ : ٥ : م ّ
 ةينامث :ناللا هيبأل هيتخألو نامهس :سدلا هتذَجَِو هنل غنؤلا 2 ., . . مر ٨ ٤ . .7 ة ۔غ ُ د ٤ :هن

 ىلإ لومت رَشَع ينثا , ا .. نم اَهنضأ ١ مهشأ عب ةحب ر رأ :تلقل ا هم مأل هئَتخ لو هنأ

.َكَل ترسف ام ْمَهفاَف رَشَع ةَعْبَس



  

    
 2 م ٨ م

 مهش هت ةثالث :ُمرُمُعلا هتَجوَرِلَق . هئَتَنِباَو .هن و بأو هََجؤَ 1 رتَو

 اهلضأ ناَمهَس َرَشَع ةِس :ناملثلا نَْتَتالِلَو مهنأ ةينات :ناسذدشلا هيبأل ء ٤ ِ 7 رو . . « َ . و . 7 ٤

 نم

 ةنباو هيبأ ابأ اذججَو .تاج تالَئَو تاجوز عبزأ كرتو تام لجر

 :دسلا ذَجَْ ةَعَب ةَعَب ٌةَعَبزَأ : :شسذدُسلا تاَجْلِلو ذئاَلَت . :رمتلا تاَجَولِلَق نبا َةَنْباَو
ّ 

 و ٠ ه

 ةلمكَت 3 رهنأ ع ةَعَبزَأ :شذدشلا ننالا ةتنبالو ،َرَشَع ينثا :فضنلا هنالو ةَعبزأ

 نيرشعو ة ةَعْبَس ىلإ لوُعَتَو نيرشعو ةع هَعَر ةَعَبزَأ ئ را نم اهنضأ .نێَكْلُتلا

 نبا ننا ةناو ،نا ةنبا يبأ 1 هَئّدَجَو ابأو هَتَجوَر كرَتَو تام لُجَر 2 -

 هِتّدَجِلَو ؤ ىهشأ ُهَعَب ٌةَعَب ُهَعَبرَأ شسدُسلا هيبأل مهنأ هت هئال : :رمقلا ةَج هج ةَجوَرلِلَف اهنم لقنأ

 ننا ةَنبالَو ءامهَس َرَشَع انثا :ثفضنئلا ننالا ةالو يهنأ ةب ُةَعَبزَأ شذشلا هيبأ أ

 7 َنيرْشِعَو ةَعبزَأ نم م اَهنضأ نْتَلْتلا ُهَلِمَكَت ،ةَعَبزأ :ُسدُسلا لقألا ننالا

 .نيرشعو ¡ ةَعْبَس ىإ

 .د نم حيجضتلا .مهنأ ةينامث ثلثلا هنوبألو .ج ٥“ب يف )١) ً ه. ث.,۔٤ ٨ ؟ ٠, ۔۔ر ۔ .



٢٩٨٩٢ 
 ّ . ھ _ . , , » ٠ ٤.

 نيِرشِعَو ةَعبزآ نم نوكي امم ي )٧١(

  

 ابأو ،تاذَج عبزأو نبا تاتب َتاَلَئَو 9هَئَتاَو ؤهَئَجؤَر كرَتَو تام لُجَر

 ةعبرأ 1 باليو ةعبزأ :شسذشلا تاذَجللَو ؤةَئاَلَت :ئرملا هيَجْوَزِلَف

 اهئضأ نيقلتلا ةلمكت ةعبرأ سدلا ننالا تاتبلو ،َرَشَع ينثا فلا ةئناللؤ

 .َكَل تزَسَق ام مهفاَق ،َنيرْشِعَو ةعبس ىلإ لومعَت نيرشعو ةعبزأ نم

 ةرم ةلضأ ناك املك لوأل ةَئاَلتلا هذَه نم لوعَت يتلا لوضألا نأ ْمَلغاَو

 لوعت ام ىصقأ وُهَو ٍةَرَمَع ىو ةعست ىو ةيناَمَت ىلإو ةَعبَس هبس ىل لوت ةن
 لوُعَي وُهَو رَشَع ىتنا نم َناَك اَم يناتلا لصألاو ْلُعَت مل و كهلا هنإ

 امبرو َرَشَع انالا هنل لوعي ام ىصفأ وُهَو رَشَع ةَسمَح ذإو رشع ء ةَئاَلَت ىلإ

 ةَعبَس ىلإ لوُعَي َوُهَو نيرشعو ةعبرأ نم َناَك ام ثيلاّنلا ا .لغت مل
 ] باقبأ نم كل ترَسَف ام مه مَهْفاَق] لحت مل اَمَبْرَو .نيرشعو

 .طَقَف ،د :ىف ثَدَرَو ةدايزلا هذه )١(



    

  

  

 اهتوخَو ،اهمأو اهيبأل اهتوخإَو ءاهئأو اهجور تگرَتَو تا ةأرما يهو
 مهَس . :شسذسلا اهُمألو ةنس نم اهلض , أ هذَهَو هالت :ثضصلنل ١ اهجو َلَق اهئأل

 مالاو بألا نم ةوخإلاو ةضيرقلا تّلَمَك نامهس :ثلثلا اهمأل اهتوخإلو ٠. ِ ٤؟, ء . ٠0. ُ ۔ڵ ٠ 2 ,. . . و هدر  .
 )) آ۔ ثثإ۔ لإ ۔ . 2۔“؛لإ ه _ .. ه. ه اا۔أإ ب ] ۔۔ء۔ 1٠۔ ؟ ۔۔۔۔ .

 ىلع مالاو بألا نم ةوخالا عجزێف .ءيس لاملا نم ىبي ملو هبصع مهف

 .ءاوس مهَتْيَب ثلثلا مهَل نوكي مأل ةوخإ مهنأل هيلت يف مألا نم ةوخإلا

 اهتوخإ {ءاَسنَو الاجر اهمأل اهتوخإ لاهمأو ،اهَجوَر تكرتو تا ةرما
 .غهَس :سدشلا اهمألو {ةالت :فضنلا اهجوف ءاسن الاجر اهمأو اهيبأل
 غجزيق ءيش مالاو بالا نيم ةوخألل قبي مل نامهس :ثلثلا اهمال اهتوخإلو
 مهنيب ةتومبِيقَيَق مهل يف مألا نم ةوخإلا ىلع مالاو بالا ني ةوخإلا

 .ىقنأ ىَلَع َكَد هيف لضفي ال ءاوس

 اخأو نيؤَعأو 9مأل امأو نوأ ،اهمأو ،اهَجوَر تگرَتَو تتام ةآرها
 تخألاو نيوخاللو .عهس :سدشلا اللو ،ةئالَت :فصنلا جؤزللق .مأو بال

 .د نم يجشلا ىڵلإ» : يف )١)



 )٢٢( ةكرتشملا ي باب ٢٩٥

  

 الَق 9مألاو بآلا نم ثخألاو ناوألا اهيف مهكرْشُي ،نامهَس :ثلثلا مألا نم

 قئاو بامهت مهيديأ يف ام كس مهددعو ممع غك رظناف ؛هتيت ميف
 يف ةنرضاق ةئالَت وهو مهددع تفضن ذُحَق .يفاصنإلاب ْمُهَدَدَع مهيديأ يف ات

 نآ زا تذزأ اذَِق .ةضيرقلا حيصت ةنم رَشَع ةيناَمَت كلَذَق ،ةَنِس يهو ةضيرقلا لضأ

 اك ام نَكَف ةتس يهو ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاق ةبيسصت دحاو لك يغ
 :فضئلا جؤلِلَق ةتالت وهو اةَضيرقْلا هيف تبرض اميف برضا اهنم يش

 ةَسِس نم دحاو شذشلا مأل .ة ةعشب َكِلَذَق ٍةَئاَلَك يف ةبورضم هئال َوُهَو

 يف نابورضَم ي ناتنثا ثلثلا مألا نم ىخولل . ذَئاَلَن َكِلََق ةمال يف بورض
 م مم

 نوك ه اود رأ ت خ تخأو و ناَوَخَأَو مأل تخ تخاو نا وخ َوَخَأ وخأ مهو ةتس َكِلَذَق ةنال

 ام مَهفاَق .مْهَس م ن مهنم دجاو كل مهدَدَع / . وخإلا نيب -ب ةنسلا هذه

 .')[هنل ا ءاش نإ هرْبَدَنَو] كل



)٧٢٣( 

 بزضلاَو ةقرولا نب ةَمسقْلا يف بابب

  

    

  

 يهنأ ةتس ني اهضأ .تاتب عبزأؤ 6َنيِنَب ةعبرأو ،هَمأ كرتو تام لجَر

 ظح ملم ركذلل .تابلا نيلا نيب :رهشأ ةَسْمَح ىقبَت اهس :شدلا ملي

 عبرأو ةَيِناَمَ مه نوُكَت ةعبرأ روكذلا َنيِنَبلا نأل رع اننا ا مهو نق نێتنألا

 ةَضيرَقْلا لضأ يف َرَشَع رَدَع ىنفلا برضا ارشع ينثا كلذف ؤةعَب بز 77 تاتب

 نم رحاو َلُك ئطغت : تذرأ اًذإَف امهس ًوغْبَسَ زناتثا كلذف ةس يهو

 َوُهَو مهس ةنسلا َنِم مألل ةس يهو .ةضيرقلا لضأ ىلإ ¡ غ;جزاق بيصت ةت ةّئَرَوْلا

 نيِنبْللَو َرَسَع اننا كلق .ةضيرقلا هيف تبرض اميف بورضم حاو شدلا

 او و كلَذَق ،َرَشَع اا وهو ةضيرقلا هيف تترض اميف ةبورضم ةسمخ

 ةضيرفلا 7 ىلإ عجراف .ةنبا لكل مكو نبا لكل مك ملعت نأ تدرأ

 : بيصن َوَهَق هت مهش ةسمخ ىقبي امهس اهدس مألا طغأق ةتس

 .كلد مهفاف ةَرَشَع ؤمهَو كلذ فغض ماعلل

 و 1 7 ۔ 7 َهكاَلَك ؟ ِ - م ّ

 مالي :ةتس نم اَهلضأ تانب ثالثو ،َنيِنَب .هأ د ًكَرَتَو تام لُجَر

 ميقن ال مهسأ ةعست مُهَو تاتبلا نيبلا نيب ةسمخ ىقبت ُمْهَس :سذدُسلا

 زا :1 ت 7 يهو .ةضيرقلا يف ٌةَعشَت يهو مهمهأ د َدَذَع برضاق مهنب -.  2ه |٠
٠ ةَعَر ّ ُ



 )٢( بزّصلاَو ٍةََرَولا نيب ةمشِقلا يف ات ٢٩٧

  

 لضأ ىلإ غجزاق ،ةبيصت دحاو لك ىطغت نأ تدرأ ادإ .امهس نوشمَحَو
 هيف تبرض اميف ابورضم ،امهَس ؛سذدسلا اهنم ألا طغأَق .ةنس ىمهو ةضيرقلا

 ةبورضم ةنس نم ةسمَ;ح تاتبلاو َنيِنبْللَو ًةعشت تكيَذَق ةعست وُهَو ةضيرقلا

 لَكِلَو نبا لكل ىقبي مك َمْلْغَت نا تذزأ اذف َنوعبزَأَو ة ةسمخ َكِلَذ ةعست ةَعشسِت يف

 كيد طغأق .نينبلا بيصت مك زظناَق ةنس يهو ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاق يتبا

 .ةَسمَح ةيراجْللَو ةَرَشضَع مالل َكِلَد فغض مالغلل ٍةَيراَج لك

 ةَئِس نم دحاو :شسدّسلا ألل ،تاتب عَبز زأو ،َنيِنَب ةسممَحَو ةمأ كرت نإف ٥ اَتَر م. ۔ 4.

 ةَسُمَح مهنس َرَشَع ةعبرأ مهماهس ُهَدَعَو "تانبلاو َريِنَبْلا ريب ةسمَ;ح ىت

 اَهُذَدَعَو ةنس يهو ةضيرقلا لضأ يف مهماهس َدَدَع برضاق 9ْمهَنِيَب مييقت ال

 اذإَق .'اذَه ني قأ نم ححصت ال امهس َنوُئاَمَتَو ةعبرأ كيلَذَف رشع ةبأ

 اهنم مُألِلَف ةتس يهو .ةضيرقلا لضأ ىتِإ غجزاق ةبسصنألا يطغ نأ تذرأ
 َكِلَذَق َرَشَع ةَعَبزَأ وُهَو ةَّضي ةَضيرَقْلا هيف تبرض اميف ًبوزرضق مهَس شسذدشلا

 بيصت ملعت نأ تدرأ اَدإَف رشع ةعبزَأ يف امهَس تنبرَض نأل ،َرَشَع ةعبزأ

 تقب يتا ةمحلا وُهَو ةضيرقلا نم مهبيصت ىلإ غجزاق أةتبا لُكَو ؛ننا ل
 كفغَض ماَلْعْللَ ةيراج لكل كلذف ةسم;ح ةيراج لكل طغأَق مألا سأش دغب

 .مهأ ٌةَرَشَع وهو كلذ

 ٍةَيِناَمَت نم اَهنضأ .تاتب : عبرأ ،َنيِنَب ةَعَب ةَعَبرَأَو 5هَتَجوَر ةرَتَو تام َلُجَر

 افا مهو هت تاتبلاو ريبلا نيب ةعبس ىقبي حاو :رمتلا ةَجوَرلِلَق ءانث اهيف نأل

 لضأ يف ف َرَشَع انثا يهو 77 َدَدَع ع برضا ْمُهَتْيَب مسقن ال ،امهَس رَشَع

 امهس َنتلا ةَجؤَزلا طغأف كامهَس َنوُعشِتَو ةنس َكلَذَق ؤةينامَت ىهو ةضيرقلا

 .د نم ثبثنمْلاو ءاذه نم لقأ حصت ال :ب يف )١(



 يويسبلا رصتخم ٢٩٨

  

 و هك

 طغأَق 9ةيِناَمَت يهو ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاق '»ةبصنألا يطغت نأ تذرأ نإَق

 َرَشَع اتا يهو ،ةَضيِرَقْلا هيف تبرض اميف ابورضم ،امهَس :تلا اهنم ةَجؤَزلا
 ٢ تذرأ نؤَق "تاتبلاو نينبلا نيب نوُئاَمَتَو ةَعَبَْأ ىقب .َرَشَع انثا َكلََق

 ‘تاتبْلاَو نينبلا بيصت ىلإ م غجزاف ،تني لكل مكو ؛نئا لكل غ ُهَقَي مك فرغت

 كلذ ث ثغض هل ُماَلُعْلاَو ةراجلا ينات ةتس ٌةَعن ةعبس اهنم مُهْنيِصَنَو ٌةيِزاَمَت َيهَو

 ْمَهفاَف ،'امهَس َرَشَع ةعبرأ وُهَو

 جؤزلي ةَعَبزَأ ني اهلضأ .نێتَنباَو نينب ةَئالَئَو اهَجوَز تكرتو ثام ةأرما

 مهتب مسقني ال مهنأ يناَمَت مهو نانلا نينبلا نيب ةئالَت ىقنت عهَس :عُبؤلا
 نانثا َكِلَذَف ؤةَيِناَمَت مُهَُدَعَو ٌةَعَبزَأ يهو ةَضيِرَقلا يفف مهماهس َدَدَع برضاق

 رضأ ىلإ ¡ غجزاق ،ةبيمصت دحاو لك يلغت نأ تذرأ نإَق امهس َنوُتاَلَتَو

 تبرض امميِف ابورضم ادحاو :عبرلا اهنم جوزلا طغأق 9ةَعبزَأ يهو ةضيرقلا

 بيِصَت َوُهَو ةيِناَمَت َكِلَذَق ٍةَيِناَمَت ي بورضم ذاو ةَيِناَمَت يهو .ةضيرقلا

 اًذَق اَتوؤشعو ةَعَبزأ كلَذَق ةينا يف ةبورضم ةَئاَلَت تاتبلا نيل ع

 َعَبزأ يهو ةضيرقلا لضأ ىلإ غججزاف ةن ةَنناَو نا لكل ىقبي مك ملْعَت نأ تذزأ

 فغِض مالغ لكلو ةيراج لكل وهف 9ةَئاَلَت اهنم ْمُهَل َناَكَو ؟اهنم مُهَل مك رظنا

 .َكَل تزَكذ ام مَهْفاَق ،ةّنِس َوُهَو .َكِلَذ

 اهلضأ تاتب تاَلَئَو ،نينب ةَئاَلَئو ،اهوبأو اهَجوَر ثكَرَتَو تتام ةارا

 نێوباللو .ةلنالئ :عبرلا جؤزليل .نيَسدُسَو اب اًعْبُْر اَهيِف نأل ارشَع ێتث ثا نم

 ه نم نفلاو .باصنألا :د يفو تابنلا :ج ؤب يف )١(

 ةيراَجْلِلَو ناَمهَس لج;جزلل امهس َنوُئاَمَتَو ة ٌةَعَبزَا مهنيب ميفاف» :هدايزلا ِه هذه ثَدَرَو :د يف )٢)

 مهناف ،امهَس رَشَع ةَعبزَأ يهو كلد تفغض رمع ةبز أ مالو ةعبض ةيراججلل نكي مهس

 .نتملا يف اهنيثأ مل يلو .حيضوتلل رفاك ج ب يف امو 5ةيجيضؤت ةدايز يهو ؤي

  



 ٢٩٩ بزشلاو ةَنَرَونا نيب ةمسقلا ي باب (ا٢٢)

  

 .مهنيب ميقن ال عشت مُهَو ا تابلا َنيِتَبْلا نيت ةسمخ ىقبت د ةعبرأ :ناَسدُسلا < ه ٠

 اتا َيهَو ةَضيرَقْلا لضأ يف ة ٌةَعست مُهَو '[تاتبلاو] َنيِنَبلا اهي َدَدَع برضاف

 ىلإ غجزاق ،ةبيسصت دحاو لك يطغت نأ تذرآ نإَق ،ةينامئو ةئام كيذَف ارشع

 ةعشت يف ةبورضم ةئالت :غعئؤلا اهنم جؤزليل ءرَع اتنا يهو ،ةضيرقلا لأ
 امهنم دحاو نكي نوَباللَو "جؤزلا بيصت وُهَو اَتوزشعَو ةعبس كيذ
 امهنم دحاو لكل َرَشَع ةينامَت كلذف ءةعشت يف نابوزضم .امهس :شاشلا

 ةَعسِت يف ةبورْضَم ،َرَشَع يتنا نم م رهشأ ةَسمَخ تانبلاو نين ََ ء ةيِزاَمَ

 وظناَق !قتاو ننا لكل ىقت ي مك َمْلْغَت نأ تذرأ ادف َنومبزأو ةسمخ كي

 نتَب ةسمخ ةضيرقلا لضأ : نم مهنيِصَنَو وه مك ءةَضيِرَقلا لضأ نم مهن
 ماَلْعْلَو ةَسمَع ةيراج لك ىتنإ غقذاق امهس َرََع يتا نم تاتبلا رينلا

 .مهناف 9ةَرَشَع يهو كلد فغض

 .َمَع يتا نم ةضيرقلا ضاق تناو ةنئاو اهوبأ اهجوز ثكرت ذإ
 نالا نت : :ب مهسأ ة ةَسمَ{ح ىقبت ؤةَعبزَأ :ناسدُسلا ن زوبأللو ؤةَئاَلَت :عبرلا جؤزلل

 ةَضيرَقْلا لضأ يف ،ةَئاَلَت ىهو مهماهِس َدَدَع برضاق اَمُهَنِيَب مسقن ال !ةنبإلا

 ذا َدَع ادبأ برضت امنو ءامهس َنوُتاَلَتَو ةئِس كلذف رشع انا يهو

 مهيف برضت اق مهُماَهِس ثتًّحَص نيذلا امأو ةَضي ةَضيرَقْلا لضأ يفف ْمهْنَلَع َرَسَكْنا

 ىلإ غجزاق ،ةبيصت دحاو لك يطغت نأ تذرأ ْنَق .كيذ مَهْفاَق .ادبأ ةضيرقلا

 اميف ةبورضم ،ةَئاََ :َعْبؤلا اهنم ح لا طغأَق رشع انثا يهو ةضيرقلا لضأ

 َرشَع نف نم نامهس بآللو ةعشت َكِلَذَق ،ةَئاَلَت يهو ةضيرقلا هيف تبرض

 ةسمَح ةنبالاو نئاللو كيذ لذ نف اضيأ مألل ،ةنِس كلذف ةَئالَت يف زاوزضت
 4 م ےم

 مَك ملعت نأ تذرأ نإَق رَشَع ةسمخ تيف ةَناَلَ يف ةبورضم اَرَشَع ينثا نب

 .اهتابثإ يضتقي ماَقَمْلاَو خَستلا عيمجج ني ةطقاس )١(

  



 يويسبلا رصتخم ن ٢٣٠٠

  

 بيصن وهف ةَسم[َح ىهو ةضيرفلا لضأ نم اَمُهَبيِصَت زظناف اةَنبالاو و نالل ج .. ج - 1 , ے .. (١)۔ء٥ ل( ۔

 .ةَرَشَع وُهَو َكِلَد فعض ماَلُمْللَ ةيراجلا

 نيرشعو ةَعَبََا نم اهلضأ هةئباَو اًئباَو يَيَؤَبأو ُهَنَجَؤَر كرتو َتاَم لَجَر

 ةَيِناَمَت ناسلا ننێؤتبأليو ةنال ة رمعلا ةَج ةَجوَرلِلَف .نيَُدْسَو انمث اهيِف نل
 ء

 برضاَق مهن ه نأ ةتالت امهو !ةنبالا نبالا نت نيب مسقن ال امهَس رَشَع ةَئاَلَت ىقبت

 اَمهَس نوعبس َو ناتْنا كلق نورشعو ةَعَب ٌةَعَبزَأ يهو ةَضيرَقْلا لضأ يف ةتالت

 ةَعَبزَأ يمهو ةضيرقلا لضأ ىلإ زاف بيصت دجاو لك يطغت نأ تذرأ اق

 ةَعشت كلذف !ةتالت يف ةبورضم .ةنال تلا ةَجوَرلِلَف امهس َنورشعَو

 ءامهَس َنورْشِعَو ةعبرا كلذف ،ِةَئاَلَت يف ةَبورضَم ةنِناَمَت ناسُذُشلا نيوب بألل

 نوال و ةَعْسِت َكيلَذَق !ِةَئاَلَ يف ةبوزضَم امهس َرَشَع ةَئاَلَت ةنبإلاو ناليو

 ةَضيرَقْلا لضأ ىلإ غجزاف نبالاو ةئنالا بيصت مك َمَلْعَت نأ تذرأ اًذَق ءامهَس

 ةيراجلا ثيصت وه ة امهس رع ةئالَئ وُهَو اهيخأ بيصتو اهبيصت نم

 .امهس نورشعو ةنس وُهَو كِلَد فغِض مالل

 .ج نم ثبثملا «ةتباللؤ» :د يف 5ةتنالاو نناللو» :ب يف )١(



(٧٤( 

 راصتخالا يف تاب

  

  

 اهيف نآل ةعبرأ نم اهلضا .نيَتَنِناَو ،نيَتِناَو اَهَجوَز تقَرَتَو تتام ةأرما

 مهماهس ُدَدَعَو .نيتَتنالاَو ني نبالا َنيَب ر ةَئاَلَت ىقبت مهت :خا جؤزلي .اهعبر

 َقَقاَو اَمَق مهيديأ يف اَمَو إمهدَدَع ىنإ رُظْناَق .ْمهَنيَب مسقني ال يهنأ ئ ةنس

 .ةضيرقلا لضأ يف ةنرضاو مهدَدَع نم ذُحَف .ئش نم مهيلي أ يف ام مُهُدَدَع

 َقفاَو .ةئالت مهْبيِصنَو .مهس ىتئأللَو .نامهَس ركذلل نأل اةنس مهمهأ ُدَدَعَو

 تت مهيديأ يف اَمِلَو املك مهياهتل نأل .ثالئألاب هيردنأ يف ام مُهذَذَع

 لضأ يف يف نێَمهَس برضاق ناَمهَس اهتلتو ةتس مُهُكَدَعَو مهدذَع تلت ذف

 .نيتا يف ابورضم ،امهَس اهنم ج لا طغأق 5ةينامت كيذَق ةَعبزأ وهو ةضيرقلا

 .نێَمهَس مالغ لكل "نيتتتنالاو نت نيب مهش ةتس ىققْبَت نامهس كلذف

 .مهفا خهَس ٍةَيراَج ركلز

 جؤزلل ،ِةَعَب ٍةَعَب درأ . نم اَهنضاَق تاتب تالو . نينب َةَئالَئَو و اهَجؤز ر ثگررت نإو

 ُمسَقْنَي ال أ مهنأ ةَعشِت مهو ،تاتَبْلاَو .7 نب ةئالَت ىقبت مهس :غلا

 هللا عاش نإ هدجت كنإف .ىقبي امِم مهيدي ىف اَمَو مهدَدَع ونإ زظناَق اق .:ه

ةئالت ةعستلا تلت ذُخَف ۔ائلُث ةعششتللو ،اتلُت ةئالئلل نل ثالئألاب ن



 يويسبلا رصتخم ٢٣٠٢

  

 يطغت نأ تذرأ نإَق رَمَع انثا كيف ةعبرأ يهو ةضيرقلا لضأ يف ةنرضاق

 :عبرلا اهنم جؤزلي .ةقنز يهو ةَضيرَقْلا لضأ ىلإ غجزاق هبيصت جوزلا

 ةبورضم ٌةَكاَلَت تالاو لو َئاَلَت َكلَذَق ِةَئاَلَي يف تبورضَم دحاو مُهَس

 م س ےم

 مهس ةيرام نكي ناه مالغ لكل .مهتيب ميقن ةعست كلذف ةتالت يف

 جؤزلب .ةعبرأ نم ه اهلضأ اتاتب عبزأو ،نيِنَب ةعبرأو ءاهَجوَر تقرَت نق

 مهنأ ه ةتالت َيِهَو ،تاتبلاو َنيِنَبْلا ي : رهشأ هالت ىقبي ادحاو م مهس :عئرلا

 دَدَع تلت ذخ .ٹالئألاي مهيديأ يف ام ْمُهُدَدَع َقَقاَوَو ،امهس َرَشَع اتا مُهَو

 نإَق ءامهَس َرَشَع ةئسِس كلذف ،ِةَعَبزَأ يف ةعَب ةَعَبزَأ برضاق ،ةعَب ةعبزَأ وهو :7

 طغأق ةعبرأ يهو ةضيرقلا لضأ ىتنإ غجزاق .جؤزلل مك ملعت نأ تذزأ

 ننب ءامهَس َرَشَع اا ىقبت ،ةعَبزأ كلذف ةعبرأ يف ابورضم ،امهَس اهنم جوزلا

 ةَيراَج لكلو ،ناَمهَس مالغ لكل مهتنب ميقن ،َرَشَع اتا مُهَو "تانبلاو َنيِنَْلا
٠ 

 : ةتس نم ةَضيرَقْلا ،نيََتِباَو نينت ةعبرأو ،مأ كرَتَو تام لجر

 ال مهنأ َرشَع مُهَو تانبلاو نينبلا ت ةسشخ ىَقْبَيَو ثدحاو م مُهَس س شذُشلا

 .سامخَلاي مُهُدَدَع َقَقاَو ةسف;خ ؤُهَو ة هيدي يفف ام وظناق .ْمُهَنْنَب مييقت

 مهِدَدَع سمح ذُخَف !شُمُخ مهيديأ يف اَملَو سمخ مِهِدَدَعِلَق ةَرَشَع مُهُدََعَو

 لك ىطغت نأ تذرأ نإَق امهس رَشَع انثا كلذف ةنس يف ةبرضاق .نيمهس

 :سدشلا مأل طغأَف ةص يهو ةضيرقلا لضأ ىلإ غجزاق اةتيِصت دجاو
 يف ةَبورْضَم ةَسمَح تاتبلا َنيِنَبْللَو ،ناّتْثا َكِلَذَق نينثا يف ابورضم امهس

 ۔<ه۔ همح 2
 .مُهَنييَب مىيسقني هن ف . ةَرَشَع كلذف ٠ نتنا

 هنآ ت ٠ 1 ٠ آ ۔ إإ۔ .ذ | 4 ۔ ۔ .۔ 2 اذه 4 ۔ :أ ) ر ۔ ے 1۔ ٨إ ه ۔
 م ل كهتني نم اهلض ٠ تاتب سمحو ٥نييب هسمحو ‘3م رو تام لجر

 ع٥۔ .؟ ۔ ۔ _ ِ ۔ ؟, ] ۔ ؟, ۔.۔ 2 - . 7 و
 ميقن ال رشع ةسمخ مُهَو تاتبلاو نينبلا َنِيَب ةسمخ ىقبت فذحاو :شسذشلا



 راصتخالا ييف باب )٧٤(

  

 وم ى س

 ةنال مهددع سمح ذُخف .سمخ مهيديأ يف امِلَو ،') ممح شم مهدَدَعِلف مهن

 بوزضق ،ةئس نم حاو سدشلا مألل .رشع ةينامَت كلذف ةتس يف هبرضا

 ةَسمَح مهو ،تاتبلاو نينبلا يب ارَشَع ةسمخ ىقبت ةنال تيلذَف ةتالت يف

 .مهَس ة ةيراج لكلو امهس مالغ لكل هتيب يقني كاعه رذع

 ةنس نم ةضيرقلا لضأ 5،تاتب رشَعَو ني ةَرَضَعَو همأ ةرَتَو تام لجر
 .امهس َوتاَلَت مُهَو ،تاتبْلاَو نيت نيَب ةسمخ ىقنت مهس :شدلا مألي
 مهيديأ يف املَو سمح مهِدَدَعِلَق لَق سامخألاب مهيدي يف ام مُهُدَدَع قفاوو

 وه ةضيرقلا لضأ يف هنرضاق 5ِ ب وُهَو مهماهس ددَع سمخ ذُحَف كح

 لضأ ىلإ غجزاق مألا بيصت ىطغت نأ تذرأ نق .َنوُئاَلََو ةت ةس ِس َكِلَذَف ؤةَنِس

 ئس َكِلَذَق ةتس يف ابورضم ،امهَس اهنم ألا طغأف ةنس يهو ةضيرقلا

 .مهَس ةَيراَج لكلو ؛نامهس مالغ لكل ءامهَس نوثالث ىقني

 ا ةس نم اهنضأ .تاب عشت نيِنَب ةَرَشَعَو مأ كرتو تام لُجَر

 ال ۔امهَس نوشو ةعست مُهَو تاتبلاو نينبلا نيب ةَسمَ;ح ىقبت مُهَس س شذشلا

 َنورشِعَو ًةَعشِت مُهَو مُهَدَدذَع برضاف ،ِءيَش مُهَدَدَع قفاوي الو .مهنيب ميقني

 نم ححصت ال ءامهَس َنوعبَسَو ة ةعبرأو ةئام كِلَذَف ةنس يهو ةضيرقلا لضأ يف

 .ةضيرقلا لضأ ىلإ غزاق ،اهبيصت مألا يطغت نأ تذرأ نإؤق ،اذَه نم نأ

 امهس نوْشِعَو ةعست َكيلَذَق .نيرشعو ة ةَعسِت يف بورضم مهس اَهَل .ةنس مهو

 مكو نبا لكل ق ةَي مك ْمُلْعَت نأ تذرأ نإَق ءامهس َنومعبزَاو ةسمَحَو ةئام ىقبت

 بيصن وهَق ،ةسممَع وُهَو .ةضيرقلا لضأ نم مهبيصت ىت رظناف ةنبا لكل غ
 .َكَل ترَسَق ام ْمَهْفاَق ةرَشَع كلذ ثفغىض مالغلل ةيراج 7

 .د نم نامكلاو : نم ةطقاس )١()



 يويسبلا رصتخم

  

 ةينامث نم اهلضأ .تاتب عبسو ؤَنيِن ةعبسو هَجوَر كرَتَو تام َلججَر

 ال "نورشعو حاو مهو ،تاتبلاو نينبلا نيب ةَعبَس ىقنت حاو :نمتلا ةجوزلل
 يف اَمَو اعبس مهددع نل ابشألاب هيردنأ يف ام مُهُدَدَع َققاَوَو مُهَنْيَب مسقني

 ةنِزاَمَك يهو ةَضي ةَضيرَقْلا لضا ي هنرضاق هئال مهدَدَع عبش ث ذخف اعبس هيري

 اهل مك زظناق ،اهبيصت ةجوزلا يطغت نأ تذرأ نإَق ءامهس نورشعو ةعبرأ كيلَذَق

 ذاو ىَقَبِت ةتالت َكلَذَق ِةَئاَلَت ييف بوزرضَم مهس َوُهَو ةضيرقلا لضأ يه

 .مهَس ةيراج لكِلَو ؛نامهَس مالغ لكل .هنب مِيقْنَي امهس نورْشِعَو
 نم اهلضأ ةنبا رشع عبزأو هانبا رغ ةقت هزأو هَئَجْوَر كرَتَو تام لججَر ح ّ ةَكَر ٠

 ناتثا مُهَو "تاتبلا يلا ننب ةعبس ىقبت امه : :رمعلا ةَج ةجوزلل هو ِةَيِناَمَت

 ةنس َوُهَو .مهماهس عبش هبس ذُخَف عنَس مهيدي يف امو منت عنس مهل ءامهَس نوعب

 ةجوزلل امهس َنوغبزأو ةيناَمَت َكِلَذَق ؤةَيناَمَ يهو ةضيرقلا لضأ يف "

 ًنوبزأو ناتثا ىقبت اةتِس َكِلَذَف ةنس يف بوزضَم ةيِناَمَت نم :عه رمشلا

 .كلذ مَهفاَف مهس ةيراج َلكِلَو ،نامهَس مالغ لكل مدَدَع ىلع امهَس

 نم اهلضأ تاَخأ م عبسو ،ةَوخِإ ةعبسو َنَجؤزَو .ةنأ كرَتَو تام َلججَر اةَعش سس َ

 رهنل ةعبس ىقبت ،نامهس : ,سدلا مألل .ة ةَئالَت :عبؤلا ةجوزلل َرشَع ينثا

 موي آ يف املَو عبس مهل امهس َنوشِعَو حاو مهو .تاوخألا ةوخألا م نيب

 َنوُتاَلَتَو ةنس َكيلَذَق َرَشَع ىتا ي ةبرضاق ةنال وُهَو مهدذَع عبس ذخف ؤغبَس
 ٠ و ۔

 كيذ ٍةَئالَت يف ةبورضم رشع نيتلا نم يهنأ ال :عئؤلا ةجوزلل كامهس م هس س
 نورشعو دحاو ىقبت ةنس َكِلَذَق ِةَاَلَ يف نابوزضَم نامهت مألل ،ةَعشت ةعست

 .نينألا ظح لثم ركذلل امهس نوزشعَو ذا م ْمُهَو .تاوخألاو :7
 َ ‘1}آ۔ .. -

 س ىتنأللؤ نامهَس ركذلل

 .د نم نامك او { ج ؤب نم ةطق اس )١(



 راصتخالا يف باب (٢؛)

  

 ةنبا ةرشع تالَئَو ؤائبا رشع ةئالَئو هِنوَبأَو 5َنَجوَر كرَتَو تاَم لجر

 نێوَباليَو الت نمثلا ةمج ةَجوَرلِل تمتو نيَسذس اَهيِف نأل َنورْشِعَو ٌةَعَبزَأ اهلضأ

 نيب امهس رَشَع ةئاَلَت ىقنت ةيام كلذف ةعبزأ :سدشلا امهنم دجا لكل

 .امهَس َرَشَع ةئالَت تاتبللو نيرشعو ةنس نينبلل نأل امهس نيثالَئَو ةعست
 ءزج ذّخَف حاو زجم رع ةئالَت لك نم .ارجا مهدَدَع بيصت قا

 وص م ص م

 زا يف ةئالث برضاق نالك َكلََق دحاو َرَشَع ةث َهكاَلَت لك نم ،َنيِثاَلَئَو ةع و هع هعشت

 .نيرْشِعَو ةَعَبزَأ نم مالك :مرُمُعلا ةجج ةح ح ؤَولِلَق .نوُمِبسَو ناا َكلََق .نيرشعو
 م م ےم

 َكِلَذَق ِةَئاَلَك يف ةبورضم ةيِزاَمَك نێوبأللو .ة ةَعشت كلق ةئالئ يف ةبورضم

 ةمالك تاَتبلاَو لو امهس رشَع اَتْثا دجاو رك .نوزشيو ٌةَعَبَأ
 و ۔۔ س س م

 و لكل .مهتي .َْهَنئَب ر ةَمِسَقْنُم َنوثالتَو و ةع ةَعشت َكِلَذَق ةثالث يف ةبورضم اَمهَس

 .مهَس ٍةَيراَج كلو ناَمهَس

 اَهنضأ ،َهَنبا ةَرشَع عبَسَو ،ائبا رشَع ةَعْبَسَو ةمأ هَنَجوَر لُجَر كرت نإَ

 ىقبت ةعبر :شسدُسلا مألِلَو 9ة ةَئاَلَت :نمتلا ةجوزلل اامهس م نيرشعو ةع ةَعَبْزَأ نم

 مُهُدَدَع َقَقاَو ءامهَس َنوشسُمَحَو ذاو مُهَو تاتبلا َريِنَبْلا نيب َرشَع ةعبس

 ادحا :اغزججل ذُخَق زج ازج رضَع ةعبس لك نم ،ِءاَرْجَألاب مهيديأ يف ام

 َوُهَو .ةضيرقلا لضأ يف ابورضم دحاو رَشَع ةَعبَس لك نم ةئالَت نيِسمَعَو
 ةعَبزَأ م ةَئاَلَت مملا ةجَجؤَؤلل نوعبَسَو ناتثا َكيلَذَق ؛نوزشيو ةعبرأ

 يف ةبورْضَم عبرأ : :شسدُسلا مألل ! ةعست َكِلَذَق ةنال يف ةبورضم .نيرشعو

 ركذليل ‘تاتبلاو نينبلا نيب توشم;حَو دحاو ىقني ارشَع اتنا كلذف ةنال

 .مُهَس ىتئأللَو ناَمهَس

 - م ةَعَر .



 .. )٧٥)
 مهعيمج ىنع زشسكئاق تي تيراَوَمْلا لضأ عمتجا ادإ يف باب

 فل فصأ امك هيف لمعت © ك ضغب ب نو ْمهضخغب ىلع وأ

  

  

  

 اًْخأ نيرشعو اعبرأ تاج تسِسَو .تاجوز عزأ ل ًكَرَتَو تام لُجَر

 م ه : ح

 اغب اَهيِف نل ؛َرَشَع ع ح ىتنا نم ةضيرقلا لض مل اتخا ةَرشَع تِسَو مأو بأل

 تاذَجْللَو .رهب مييقت ال زأ مرُهَو الت :عْبؤلا تاججؤَولِل اسذشسَو

 :ناَكْلُعلا مألاو د ربلل :اخأ ا :7 ُهَنَب هتنب مسقني ال تس ب ره !ناَمهَس شذشلا

 ةعبزَأ :ثلثلا مأل تاوخًألِلَو 8 نهنيب ر نههَنْيَب مييقت ل 7 عبرأ ره ةَِناَمَك

 ىلإ لوعت ،َرَشَع تنا نم ةضيرقلا رضأ رهن نهنيب مييَقنَي ال ،ةَرشَع تس نُهَو

 قفاوي الو رُهَنْيَب م مسقني ل ال عبرا رهَو الك :عبرلا تاَجؤَولِلَق . ر شَع ء ةَعْبَس

 تاج ثِس نهو ،نامهَس :شدلا تاّذَجْلِلَو ئيشب :رهيديأ يف ام ْنُهَدَدَع

 ُرِهدَدَع َتفضصنز ذف ©تفضن رهيرديأ يفو ثفضن ره ف ةهاصْئأل اب رهف اي
 .ر ه

 امهس نورشعو ةب ٌةَعَب ٌةَعَبرَأ " هو ةينات :ناكلملا مألاو د يأهلي تاوخألل 9ةَئ .ةث

 ةَئاَلََف هالي رِهدَدَع رمك .نمث ; مهيديأ يفو رمث ةرهَلَق ؛ نامْنَلاب

 رُهَو َعَبزَأ :ثْلَتلا مألا نم تاومَعًألِلَو ._ تاذَجْلا فضي ۔ ةَئاَلَت نَع كئزجُت

ً ََ ّ َ 

 . د 2. نهقفاوي ه

 ۔ و و ر و و و

 عبر ذُخَف .عبر هيري يف اَمَو عبر ز هل .عابزألا ُنْهَدَذَع َقَفاَوَو ةَرشَع تس

 ًةَعَب ةَعَبزَأ برضاق عت ر زا تاَجؤَرلا نل ؛َهَعَب ةَعَبزَأ نَع ئزجت ٌةَعَبزَأَف ةعبرأ " ُنِهِدَدَع

ىهو اهلعب ةضيرقلا لضأ ىف رَشَع ىنثا برضا ؤَرَشَع انثا كلذف ؤِةَئاَلَت يف



 ٹثيراومثا لهأ َعمَتْجا ادإ ي باب (٢ه)
| 

4 < 

  

 يليغئ نأ ثقارأ اإق ،نهَُضيرَف حصت اهنم 5ةعبزآو ناتئام يذ كَرَمَع ةبس
 ءيش اهنم هل ناك نَمَق لاهلؤمغب ةضيرقلا لضأ ىتإ غجزاق َفَح ةدحا رك

 ةَعْبَس نمم ةث ٌةَئالَت :م عبرلا تاجَجؤَرلِلَق ةقح وهف خلب اَمَف ارشَع ع ىتا يف هنرضاف

 لكي .عبزآ نهو امهس ًوئالَتَو ةئِس كيذ َرَمَع يتا يف ةبورضم رشع

 ةعبزأ كيلَذَف ،َرَمَع يتنا يف نابورضَم نامهس تاذججللَو ىهشأ ةَعسِت ةدحاو
 مهش أ ةعبزأ هنم ةناو لكل تاذَج ث ًمرُهَو اامهس نورشع

 ةتس َكيلَذَق ارصع ىتنا يف ةبوزضم ةينامَت :ناثلا مألاو بألي تاوعاليو

 يهنأ هَعَ أ زآأ نهنم ةدحاو رك ءائخأ نورشِعَو عز ره امهس نوغ

 نوبأ ةيِناَمَت َكِلَذَق َرَشَع ىتا ىف ةبورضم ٌةَعَبزَأ :ثعلا ملل .7

 زو م ٠ ٠ 7 4 ُ

 و و ى

 .َكَل ترَكَذ اَم مَهْفاَف ةئاَلَك نرهنم ةدحاو لكل ة .ةَرشَع تس نهو

  



(٧٦( 
 عبلا يف ابزلا يف باب

  

  

 ء
 عمجاو ،هِتَنُس يف 0[ةي ] ةلوشَرَو يباتك ىف ىلاعت ةللا ةمَرَح ذف ابرلاو م , ه

 َرَحَو عتملا هنا لحآو» :"ىلاعتو كرابت هللا لاق هميرخت ىلع دوُملشفْلا

 ىلإ هيلَع هلجأ ةوَح هئَلَع َناَك ادإ قَحْلا ى ةدايرلا وُهَو ٢٧٥[ :ةرقبلا] "4 اوبل

 هللا َلاَق ذَقَو هلام شأَر الإ ُهَل سئلَو ُماَرَح اًذَهَو هْئَلَع فعضأو ررَخآ لجَجأ

 مس س ء۔ ,< . ه ۔ ,< . رس مروف .ه 7 ؟! ۔۔۔ < ح

 الو َتوُملظت ال مَكيورومآ شور مكف مضنت نَو» :ىلاعتو كرابت
 ر ۔ حو
 ُةَداَيَزلا َوُهَو ابرلا يي هللا لوشسَر َمَرَحَو ٢٧٨. ٢٧٩[. :ةرقبلا] 684 کرومل ت

 ْبهذلا» :ةت ةلوق كيدو لجأ ىنإ دحاو سنج نم ؛منبلا يف لضافتلاو

 .ثالئلا خسنلا نم ةالصلا )١(
 ح ُ .؟ ر۔ مو . ِ ج ۔ ۔ ٩ ؟ ۔ .؟ . ٠

 امك اقحال اَهلَحَمَو «.. مُكيوتآ شومر مك رشت نإو » :ةيآلا هذه الؤأ َدَرؤأ لضالا يف )٢)

 .ثالثلا خستلا نم خيجضثلاو .يتأيس
 { ے ر سس 7 رس ۔ { ے 7 ه. ۔ س ّ 7 . -< 7 ِ ے. . 1 ُ ,

 ُهْلطَبَحَتي فزلآ مموُقَي امك الإ َدوُموقَي ال ابرلا دوئكحأَي كرذزلا» :ةلماك اهصنو ةرقبلا ةروس )٣(
 ح م

[ : 
 ورو ,م ۔س س - م,,, ه ۔ ے رس ۔ ۔. رمم وت م مس 'ه صس۔ م .رمم هے ء 2 ى ؟ ۔.ے ا ۔ ۔ مم س ِ ح .

 ةظمموم ,هءاج نَمَف ابرلا مرحو عيبلا هلا لحأو أؤبرلا لثم عمسلا ام اولاق مهنأ كلاذ سملا نم نلعتل
 2 .م س 2 ؟ ِّ ث > .؟۔ ح م و. هم هب ۔ے

 .ه ونينح اكي مه راتلآ بحضا كيتأت داع تمو رتآ لإ :هرمأو فلم ام هلف ىهتناف ۔هنَر نم

 .م 222 0۔ <م ش س ۔ د . ۔۔۔)۔ح - . - 1 ؟۔ ۔۔2۔أإ 2۔
 هللا اوقتا اوثماَع ثكرمزلا اَهَيأَتَي < :ةروسلا يب درو امك ابلا ميرح تايا صنو ةرقبلا ةروس )٤(

 مكف رشنت نيو ۔هلوُسَرَو هللا َنَم برح أون داق اومن مل نإ © ينموم مئنكنإ ةبرلا نم بام اورَدَو ر هس سس < . هو ۔ڵ ه و & . ِ 7 م م و ., ٣ .,؟ ۔ ۔۔۔,۔ .م {۔ے۔ .و ۔ھ < ٥ ۔ ر س . و ے۔
 و 2 ,ث يم ۔ س ۔۔ , .ه 25

 .ه ےروملظت الو َدوُميظت ال لومأ شور



 عيبلا يِه ابرلا يف بابب )٢٦(

  

 رفَتلاب رمتلاو ريعّلاب زيمتلاو .زئلاب لاو .ةَضفلاب ةضفلاو بقلاب
 .'«ىتزأ ذ دقف دادزاو َداَو ْنَمَق .لثمب الثمو .ِءاوسب ءاوس 0 .حلملاب لماو

 الثم الإ لجا ىلإ ضغبي اهضغب ةم ةمَرَحُم سانجألا هذمهه نأ ىلع سانلا َققاو

 ادي ناك ادإ تيلد اتباحضأ َزاَجأَق] ،نيب ادي تتا ادإ اهيف اوفلتخاو ںلثغب

 ريي ادي اضيأ مهدنع زياج فزصلاو .ميرغ نم رلا كيد زج ملو سالذت
 كيد َراَجَأ هنأ سابع نبا نع مهتجح .ريخأت زوجي الَو .ةدايزو لمب الثمو
 نَع ةلي هللا لوشسَر لأس ديز َنب ةماسأ نا "رَبَحْلا َكلَذ يف َلََأَتَو يب اذب

 ْمهَل نوُفلاَخمْلاَو 5يلؤلا يقل ريخأتي زوجي الَو &'ريپ ادي هزاجأف يذ

 نت ةدابع نع ،اذقن قرولاب بقلا عيبو بفزصلا باب :ةاقاسملا ثاَتِك ؛ملشُم يف ةَجَرْخأ )١(

 )٤/٥ ٤ نهٹخ يرذُحْلا ديجشس يب ْنَع اًضَْأ ةجرخ ٤١٤٥( :مقر )٤٣/٥ نض تماشلا

 اًضيأ هجرخأ تماصلا نب ةداغ نعو !ءاوس هيف يطغمملاو ذخآلا» هيف دازو ٤١٤٨( :مقر

 هيف لضافتلا ةيهارك لثمي الئم ةَطنجلاب ةطنحلا نأ ءاج ام باب : :عوجلا ء باتيك يف ىذمرتلا

 اًعطقنُم غيبؤلاو ٢٨٩٢( :مقر )١٥٥/٧ عويبلا د باتك يف ئنطُْقَراذلا ١٢٤٠(. :مقر )٥٤١/٣

 خاتيتالاو ابرلا يف با :عويبلا د باتيك يف غيبزلا هجرخأو ٥٧٧(. : :مقر )٢٢٩/١. ٢٣٠

 دادزاو َداَر نمق .لثمب الئمو» هيف سيلو ،هديب ذَي» هرخآ يفو 6انغ سابع ننا نع شغلاو

 .هرْئَغَو يراخبلا دنع ىرخأ م غَتىِصَو تارطأ ثيدحللو ٥٤(. :مقر ٨٢٢/ا١) ؛ىتزآ ذ دقف

 نم لام هجرخأ ام اهم }نَتشلاَو حاحصلا . باحضأ دنع اًضْئَأ ةَريِيَك ىرخأ تارطأو

 بقذَنِإب بألا اؤعييت ال» :لاق ةمي هللا لوشر نأ : :يِرذُحْلا , ديمس ي نع يراخبلا هقيرط

 الو ث الثم الإ قرولاب قرولا اويبت الو ضغت ىّلَع اهضغب اوقل الو لفمب الثم .الا

 ىتخ ةياور ۔ أطوملا :رظن) هزجاتي اتناع ائيش اهني اوبرت الو ضغت ىع اهضفب اوُمِث
 ٢٠٦٨(. :مقر )١/٢ ٦ يراخبلا حم حيجص ١٦٩٩(. :مقر _)٦٣٢/٢ يثيللا

 .ثالئلا حسُئلا نم ثبئمْلا لضألا نم ةطقاس «رديب ... ىلإ ..زاَجأَف» :هلوق نم )٢(

 انباحضأ نأل ؛ديب ادي تناك ادإ حصيو ںالُجَوُم ناك اد دايزلا حصت ال يأ «ديي اذي» ةلقو
 .زوهمُجلا هئلَع ام فالخب اذَهَو ،ِةئيَسْتلا يف ابرلا نوزِصحَي

 .«...َنأ ربخ كيلَد يف َلؤاتو» ثالثلا خملا يف )٢(
 )٤( لثمي الثم ماعطلا ميت عيب باب :ةاقاسملا باتك يف ملشش هج هجرخأ املظ ديز نن ةماسأ ثيدح =



 يويسبلا رصتخم

  

 سنج نم لضاقتلا اوزيجُي ملو ناسنجلا تفتخا ادإ ةدايزلا يف عْئبْلا اوزاجأ

 ريجأتب ز زوجي الَو ،نيب اَدَيَو .دقنلاب ًزِاَج ائباحضأ دنع كلذو "لثمب الثم الإ

 ناك امب ناَكي ام لكف ،ةنوؤمْلاَو ةليِكممْلا رفاتضألا ةنسلا يف هنلا اَجَو

 .لثمب الغم الإ سلجأ ىتنإ الَو .ريجأتب هعيب زوجي ال ؤنَزوُي امي ُنَزوُي امو
 سا اذَهَق .ناعيابَتْْلا هنلَع قتا اه ىلع ةدايزو لثمب الم ٌزِئاَج دفتب هعيبو

 تتبنأ امي ضزألا تتبنأ ام نأ خآ لضو .ليكَمَو نوؤَم لك ىّلَع لمتشي

 الثم الإ لجا ىلإ الو ر بنتب ز زوجي الو ديب انت الإ هنمب دحاو زوجي ال

 تابت فاضأ لك ىّلَع لِمَتشَيَو ضرألا تتأ ام ىَلَع َعَقَو يهنلا نل ؛لمي

 لاَكِي ام لك نأ زخآ ةجو كيد ريَعَو ،زَخَذْيَو "[هب] ثاتفقُي امم ضرألا

 دمخأ هجرخأو .هديب ادي ناك اميِف ابر ال» :لاق ه هللا لوشز نأ ٤١٧٤( :مقر = )٥٠/٥
 ةهج نم نيَخْيْشلا طزش ىل يج دانسإ :طوؤتزألا بيعش لاق ٢١٧٩١( :مقر )٥/. ٠٠

 اق سابع نبا جتخا ةماسأ ةياوربو .قاَحشإإ نب ىيحي ةهج ني مَلْسُم طزت ىلَعَو ن
 ءاَج :َلاَق ةَكيَلُم يي نبا نع ٥٠٢٢٣( : :مقر )٣٩٧/١١ نابح نا ةياور يف اهلظ رمغ نبا ىلع

 هئإَف :لاق ؤال :رمع مربا َلاَقَق :لاق ؟ةماَسأ م مهتت لمح :لاق هيلع َمْلَسف َرَمع نبا ىإ سابع نا

 نأ ربَحْلا اَه ىئعَم» :مت اح وبأ لاق (ةَئيِيَلا يف ال ابر ال) :لاق هط هللا نوش نأ يندح

 اذإو ،ار نوكي لضف امَهَنْيَبَو رَبَحْلا يف ةروكذملا ةنسلا نم اهسينجب ثقيب اذإ ءايشألا

 ناك ةئيِسَت كلد ناك اًدإَو نيب اذي َناَك اد ازياَج كلذ َناَك لضف اهنيَبَو اهسانجأ ريغب ثميب

 .خيجض ثيدح :طوؤنزألا بيعش ناق .ءاتب

 :عويبلا باتك يِراَخْبْلا دنع ا مف َمَقزأ نب نن ديزو بزاع ن ءاربلا ثيدح نم خآ دهاش هلو

 بزاع ن ةاربلا ثلأس :لوقي لاهنملا يبأ نع ١٩٥٥( :مقر )٧٢٦/٦ زبلا يف ةراجنلا باب

 ة هللا لوشز اَتْلأَسَق ةلي هللا لوس دهع ىلع نێزجات ائك :الاقف "بفزضصلا نَع ء َمقزأ نب ب ديزو

 .(حضت الف ؟اَسَت َناَك نإو سأب الف ديب اًدَي ناك نإ) :لاقف بفزصلا نع

 .ةْجُحْلا وه ةماسأ ثيدح رتبتغاؤ د نم طقاس «نب ادي :ىإ ...نع مهُنُجحَود :هلؤق نمو

 .ثالثلا خسنلا يف ةدايز )١(



 عيبلا يه ابرلا ي باب )٦(

  

 لجَجأ ىلإ ضغبي هضغت غنب روُجي ال ..راتطلا نم ناك امب ب اَعْطلا ني
 .هلع اَقَقَنا ام ىلع ةدايزو ضغبي ةضغ ديب ادي زِئاَجَو .لثمي الم الإ ةدايزو

 ريغو ماَعَطَو ‘تاَتقُم ,ريغو تاَتْقمَو ،نوزؤَمو ليكَم لك ىلع متش اذه

 .ةَداَيزَو لجا ىلإ زوجي ال "[] ؤضزألا ٍ تابت رْيَغَو ضزألا تابنو ماعط

 هلك كلذ يت ْنإَق ريناتذلاو عارذلا الإ 3ةدايزلاب تبلا هيف زِئاَج دقنلاو

 نع ثيدحلا ءاج قو هْئَلَع اق اقفتا ام ىَّلَع ريجخأتيو دقَنِبَو .زياج لجأ ىلإ اهب
 م

 الَو يي ادي كيد زوُجَي ذَقَق ،'ةريب اذَي نري ايع ىرتشا أ .لقت ينلا

 .ثاقئلا خسنلا نم خيجضئلاو ماعط نم ناك امب ماَعَط ن نرم َناَك ام نأ» لضألا يف )١(

 .ج ‘ب نم نامكلاو 6(د) لضألا نم ةطقاس )٢(

 )٢( شلاو خاتفئالاؤ ابزلا يف باب :عوجلا باتك يف غييزلا ةَجَرَخَأ )٢٢٨/١ :مقر ٥٧١(.

 ةنع مُكْتنَهَن ام الإ متش تيك اوميبق ناسنجلا تفلتخا ادإ لاق ةي يبنلا نع سابع ننا ق

 .ديب اي اه :7 الإ 77 دبع عب َراَجَأو ننزيِبي اريب عاتنا نآ تن اًضْنَأ ةنع هن

 تازراَجتلا يف عونلا باَتِك ۔ نَسَحْلا نب دمَحُم ةياور إطوُمْلا يف ركلاقم دنع رخآ ذيهاش ,

 - ههجو ةللا مرَك _ بلاط يب نب يِلَع نع ء(١٠٨ :مقر )٢٢١/٣ ناَوَيَحْلا عب باب : .ملسلاو

 :ةه نيرئلا نع اَنعَنبَو لجأ ىتإ نيتاشلاب ةاشلاو لجأ ىتإ نێريمتلاب ريملا ميت نع ىهت هلأ

 .ةئين ناويحلاب ,ناويحلا ميب نع ىهن
 )٢٥٦/٣ نايَحْلاب ناويَحْلا عيب يف ةصخؤلا يف با : :عوجلا باَتِك ةؤاَد يبأ دنع ذاش هلو

 عويبلا باتك يف ماخلاو ( ٣٠٩٦) : :مق )٣٥٩/٧١ عويبلا باتك "ييطقراذلاو ٢٣٥٩( :مقر

 تَدقَنَقاشيَج َرَهَجُي نأ هرمأ ةي هللا لوشر نأ ورممَع ن هللادبع نع ٢٣٤٠( :مقر )٦٥/٢

 لاق .ةقدصلا ليإ ىإ نێزيعتلاب ريمبلا ُدُخأَي ناكف ةقدصلا صانق يف دخأي نأ هرَمأَف لبإلا
 هفعض نكل ؤئيبهذلا ةققاوو ،ُةاَجَْحُي ملو ملشش طزش ىلع خيجص ثيدح اذه :ميال
 هَفُعَضَو 6وداتسإ بارطضا ربتسب )٤٧/٤( ةياؤلا بضت يف ئمَلْنزلا اكح امك ناطقلا نبا

 .ةؤاد يبأ نس ىَلَع هقيلعت يف كلذك نابلألا
 :ةلحر وأ ةباَجَن يف لضافت امهنيب َناَك اذإ كلام مامإلا بهذم وه نێزيمبلاي ريجلا عيبؤ»

 ماَرَد ةدايز هلم لمجاب لمَجلاي سسأت ال هنأ اندنع هيلع غمتجمْلا رغألا :اطوملا يف لاق
 = مهاردلاو ريب ادي لمَجْلاي نَمَجْلا ؛عهارد ةدايزو هلغم لمجاب لمجلاي سأب الو ريب اذن
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 ثيدحلا يف َءاَج ذَقَو .لجأ ىلإ ةدايزلا يف ابلا نأ مت حص قف .ريجأتي زوج

 ىلإ تَلَطَق .ائيش ر َرَي ْمَلَق َرَظَتَق هَدْنِع كلذ نأ ىرو ،رممتب اروُرَج ىرَتش ثا هنأ

 .ء و

 نا زوجيف اضََو و ضرفا ) ُءاَرذغاَو : :لاق داَدجْلا ىلإ هرظْنُي نا عيابلا

 ابر هيف َقَحْلَيَف ةدايز كياته سيو ةنمت هنل ؛زيجخأتلا هب صخي اذَح نوك
 اه 7

 .لغأ هللاو ايش ذه لك يفو ب هيف اوَُلَتخا دقو اضرلا و تبنت د مل امم وه

 ىلإ لَمَجْلاَو اذفن مهاردلا ؛مهارَد ةدايزو هلم لمَجْاب لَمَجْلا يف ىف رْيَخ الو :لاق .لجأ ىلإ -=

 عت نأ سسأت الَو :تيام لاق ،اًضيأ تيد يف ريَح ال مازذلاو لمَجْلا تزرحأ نإق .لجأ
 ر نم تتاك نإو ءليإلا ةيشام نم ةلومحلا نم ةرملاب وأ نيملا بيجنلا زيمتلا

 ةبشأ نو ،اهاليخا ناق تفلتخا اذإ لجأ ىنإ دحاوب نيتنا اهنم يرتشي نأ سأب اق ةدحاو

 لاق ،لجَجَأ ىإ دحاوب نيتا اهنم ذخؤي الف فلتخت مل ؤأ اهشاتجأ تقلتخاو اضغ اهضغب
 , ٍةَباَجَن يف لضافت امُهَنيَن سيل نزملا زييبلا دؤي : يذ ل نم يا ام يذو :كيام

 :كلام 7 هَنَمَت تذَقَتْنا ادإ ةنم ب تيزتا ا ىذلا _ ريغ ني هيفنت ة نأ َلبَق اهنم ترتشا ام عيبت

 ناج كلذف هَنَمَت َدَقَنَو ةالَحَو ةقَضَوَق ىمشش تم لجأ ىلإ ناويَحْلا نم ءيش يف فْلَس نَمَو

 مُهَنِنَب زێاججْلا سانلا لَمَع نم َكِلَذ لَوَي ملو ءايلَجَو اقَصَو ام ىَلَع عاتبملاو عيابلل مزال وُهَو

 َظْنَْو )٦٥٢/٢(. ۔ ثيللا ىيحي ةياور - أطمملا) .اندلب : رلا نمأ هيع نزي مل يذلاو
 .((٨١٣ص) عماجلا ةخسن زبلا دبع نبال يفاَكْلا : :اًضْنأ

 ثيدح اذه :َلاَقَو ات ةشئاع نع ٢٢٣٦( :مقر )٣٧/٢ عرتلا د باتك يف خكاَحْلا ةَجرخأ )١(

 مَلَو فيمض مالس نب ىيحت :هلقي يبهذلا هَبّقَعَتَو ،ُهاَجرَحُي ملو رلشش طرش طرش ىلع ح خيجص

 يف ئَمَهِتبْلا هجرخأو .«ىبأق» امنو «هارذَغاَو» :مياَحْلا ةياور يف ذري ملو .دحأ ه هل جرخي

 دمخأو ١١٤٢٣(. :مقر )٢٠/٦ لاحلا ملئلا زاوج باب : :عويبلا ثاَتِك ،ىرْبكْلا نَنثلا

 ةَحُحَصَو .قاَحشإ نا لجأ ن ةرم نسح ةذاتشإ :طوؤتزألا لاق ٢٦٣٥٥( :مقر )٢٦٨/٦
 ٢٦٧٧(. :مقر )١٧٦/٦ ةَحيجْضصلا ةلسلسلا يف نابلألا



  

  

 لبنس يف ُبَحْلا ؛ررَلا غيبو ،كلَد نع يهنلل ؛وجي ال هلك رعلا غبتؤ
 يف كملاو] 9مَلْعي ال لخاد "!قيلاوَجْلا يف ثحلاو "فورظلا يف 7

 لتق ةاشلا يف محشلاو .ةاشلا عزض يف نبللاو 3![هفدَص يف ؤلؤلا رخبلا
 عيمج غيبو ‘ثجفت ال يتلا ثالوهجملا .ررَقْلا نم اَه لك حبذ ذأ
 .'ثبێعلاب ملع ادإ إ عيبلا ذ دوزم بْيَعْلا هيف يزلا غْيَبَو .ساق هلك تاشوُشفمْل

 بع هب َتَدَح ىتح هب ْمَلْعَي مَلَو بيعلاب عيابلا ىلَع يرتشملا هدز مل نإَق)
 يف يهئلا باب» ب ج يف هل نونغ اَمَتِتَب لضأللا ةّمخشتلا يف هلبق يذلل دادما بابلا اذه )١(

 .« رلا

 فرظو شيف امل فرظ َقيرنألا نإ ىئَح ءيش لك ءاعو :ثفزظلاو ،ترظ ُدَرفُم فوزظلا )٢(
 ۔ برعلا اسيل :رَظْنُي) .ةنكمألاو ةتمزألا فووظ ةنمو تور غمجْلاؤ هؤاغو ءئشلا

 .((ءاظلا :باب )٤٠٧/١ حاحصلا زاتْخُش ،(فرظ :ةدام )٢٢٨/٩

 نال :رَظْني) .ُبَحْلا هيف غضؤُي وزغت ءاعو :اهجنَفَو ماللا رشمكي خلاوُجْلاو قلاوُجْلا )٣(
 )١١٩/١((. حاحصلا ؤ زاتْخُم تيلَذَكَو (قلج :ةدام )0٣٦/١٠ ۔ بَرَعْلا

 يف رَرَجْلا» ةدايز مم عَم .ثالثلا ختلا نم م لامكلاو .لضألا نم طقاس نَْتَقوُقْغَمْلا نْتَب اه )٤(

 : نرم اَهْنَعَلَو .عياججلا يف ةدايزلا هذه ذرَت ملو «ضزألا يف لخاد لصبلاو ضزألا

 .لضألا يف اهتبثأ مل كلذلو خاشُنلا

 .ذؤلا يف طزش ملعلا نأل ؛شانئلا ختئلا نم م يجضئلاو «بێَعْلاب علا ودزَم» لضألا يف )٥(
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 ‘'[بيقْلا كلذ نم ُهَصْلَخُت ىتح 7 ىرتشا نَم ره ىلإ بێمعْلاي ه هدري مل رخآ

 ٌةَرَمَت يهو "اهئاول تفَرمْتَو َوُهؤَت نأ لبق ة ةرمتلا عبت ب "رع نَع يهنلا ءاج ذَقَو

 يف ام غنب زوُجَي الَو ءاقناولأب ترغثَو حصفت ىئَح اقهفيب زوجي ال لُخَتلا

 عب لك نم معَم ي اه غنب الو ،دايَصلا ةكبش

 ناطرش زوجت الو 'ثةلبَحلا 1 "ةس ةَسَماَلُمْلاَو ة ةَذَباَنُمْلا م عيب زوجي ؤ : وج الَو

 ن اڵإ» يهو ىرخأ ةرابعب َدَرَو ذف لضألا يف امأ ،ةرابعلا هذه ىلع ثانَتلا سلا تقفتا )١(

 لمت يغ ماَلَكْلا نأ حضاوو «كلَد نم ةَصْلَحُي ىنح ذري مل بيغ عم تدخأ مث ىرتشا

 .ىرخألا خسنلا هيلع تققئا ام اننأف ءةروُصلا هذهب
 يف كلامو ٥٥٨(0 :مقر )٢٢٤/١ عرتلا نم ةنع ىهني ام باب :عوبلا باتك .غيزلا ةَجرخَأ )٢(

 اهال ؤذنَي ىنح رامتلا عيب نع يهنلا با :عويبلا باتك ، يثيللا ىيحي ةياور - طََمْلا
 اهالص وذنَي نأ لبق رامتلا عات اذإ باب :عو باتك ،يِراَخبْلاَو ١٢٨١( :مقر )٦١٨/٢

 ٤٠٦١(6 :مقر )٢٩/٥ حياوَجْلا عضو ثاب :ةاقاسملا باتك ؤ .مِلْسُمَو ٢٠٨٦(. :مقر )٧٦٦/٢

 ٣٣٧٢( :مقر )٢٦٠/٣ اهُحاَلَص ذ نأ نق رامكلا عت يف باب :عويبلا بات دؤاد وبأو

 يذلا تقولا باب : :عويبلا باتك ،ىرْغصلا يي ىَتَهْنَْلاَو ١٤٤٧٨(. :مقر )٣١٩/٣ دمخأ

 نَع ةي يبنلا ىقت» :لاق هط ركيا نن سنآ نع ١٨٨٠( :مقر )٨٦/٥ رامتلا غ عت هيف جت

 .«...ُرَمُحَت :لاق ؟ومهزَت امو .هللا لوشر اي :هل لتقف ءُهزَت ىئَح رامكلا م عيت

 نأ ؤمه :ِةَدَباَتُمْلا غيتؤ» : :7 هذه ثدَرَو ثالئلا خسللا يف نك .لضألا يفف اَذَكَه )٣(

 .ةَسَمالمْلاَو زوجت ال اذهف .عنبلا تججَو هبحاص ىإ امهنم دجاو لك دبت ا ةنأ ىلع اعياب

 ذقف هئسَمَل اذإ :لوقيو ملظ عيضؤم يف هعيب ؤأ .ميبلا بجَجَو دقف هعشمَل اذإ لوق نأ ؤمه

 يئ لضألا يف اهتبثأ مَلَو .وفيرغثلا يف ةديفم ةدايز يه «زوججَي ال اذهف 3 غيبلا بجَجَو
 كيد نوكيف ،رَغْلا عويب فاتضأ ديدغت يف ةيلاوتم ةرابملا نأل ؛خاشلا تادايز ني ٣

 مالكلا ةيادب نايسن ذَح ىلإ اضرَتغعُم فيرغُنلا

 نبا نَع ٥٥٧( :مقر )٢٢٣/١ عويبلا نم هنع ىهني ام باب :عويبلا باتك يف غييزلا جرخأ )٤(

 حيقالملا ¡ نَعَو . ِةَلَبَحْلا لبح عيب نَعَو ةَذَباَنُمْلاَو ةسقالملا عبت نَع ىهن ةي نآ : سابع

 مغ الو .هرشني الو بولا ترط لججؤلا سملي نأ ةسمالملا :م غيبزلا لاق .نيماضَمْلاَو

 = رظني ملو ،ةبؤت رخآلا هل يمزيو رخالل ةبؤت لجزلا يمزي نأ :ةَذبانممْلاَو ،ِئَبلا هُمَزْلَيَف هيف ام



 )٦٢( ٍرَرَقْلا عت يف باب ٣١٥

  

 ت الو 6 (٢) نمضي مل ام حب ;ر ذخأ الَو ًةعنَب .هعيب هَب يف ٤ ناَعيَب الو ) بلا يف
 م

 يذلا ىضقي الو .ضبقي ىتح . نيذلا عب الو 7 لا دنع رضحي رضحي ىئَح ناوَيَحْلا

 انزو ذخأت الق اليك تغتبا امو ؤافاَرج ذخأت اق انزو تفتبا امو "!نيذلاب
 رب

 يف ام حيقالمْلاَو !ةقائلا نط يف ام لبَح وُهَو ؛ِةَلَبَحْلا لبَحَو .هبحاص بؤت امهنم دجاو لك -=

 .ثانإلا نوطب يف ام نيماضملا .لوحفلا روهظ

 ةياور - إطمملا يف اهلظ رمع نا نع يات هج رخأ ةلحلا لبح متت نع يهنلا ثيدحو

 ١٢٣٣( :مقر )٦٥٣/٦ ناوَيَحْلا عيت نم زوجي ال ام باب :عويبلا باتك ۔ ئييألا ىتخ

 ةَسَماَلَمْلا بات يف هنغ ةريره ييا ¡ ْنَع ةذباتملاو ةسمالملا عێب نع يهئلا ثيدح جرخأو

 يف» :ةسمالُمْلاَو ةَذَباتمْلا ىتغَمِل هحزش دغب يام َلاَق ١٣٤٦(. :مقر )٦٦٦/٢ ةذبانملا

 ىئَح امهُعْنَب روُجَي ال هنإ ؛هيَط يف ذع يطبقلا بؤئلا وأ ،هيارج يف جزذملا جاشلا

 .ةسمالملا نم وهو ؤِررَغْلا عيب ني امهَعيَي نأ كلدو ،امهفاوجأ يف ام ىنإ رظنيو ،ارَتن
 هِيَط يفف بولا هياج ى يف رعاشلا عبتل ت تفلاخ : ىلع رلا لاذغألا غيت ُمِتَبَو و :كيام لاق

 ال يلا مهتي ههيب َُراَجتلاَو .ةزياج 7 7 نم نري ; غ :7 هيف ةيضاملا لت نم ىض

 َستَلَو .رغلا هب اري ال رشت ريَع ىلَع جماتزبلا ىلع لادغألا عيب نأل ؛اشأت اهب نزرب
 .ةسمالملا ةبشي هبشل

 ةرابع نال ؛ةانتبثأَف «ناطزش» ىلع ثانئلا خستلا تققئا دقو «مێيَب يف طزش الَو» ضألا يف )١(

 ٣٢٠٠/٢، ٣٦٥(. يويسبلا غماجَج :رظني) .هديو عماجلا يف فلؤملا

 (٢) ةدنع سي اه غيبت لجزلا يف بات : :ةراجإلا باتك يف دؤاد وبأ جرخأ )٣٠٢٣/٣ مقر . ٣٥٠٦)

 سي ام عيب عيب ةيهارَك يف َءاَج اه تاب :عوجلا باتك .يمرلاو .حيحص نسح :ئناتلألا لاق

 اطوؤتزلا ت تيعش ةتشسَحَو ٦١٦٧١( :مقر )١٧٨/٢ دمحأو .حيحص نسح :لاقو 5ذنجع

 .عْنَبَو تفَلَس لجي ال» :ةق هللا لوسر لاق :لاق ورمَع ن هللادبع نَع ١٢٣٤( :مقر ٣/٥٣٥)و

 .كدنع سيت ام عيب الو نمضت مل ام حر الو عن يف ناطزَش الو

 )٣( نيذلاب نيذلا عت نَع يقهئلا 7 :عويبلا باتك ،ىربَكْلا يف ىقنلا ه ةَجَرْخأ )٢٩٠/٥

 :مقر ١٠٨٤٦( 0عوُعَطمَلاَو قرولاو قألا ادَع ام لَكَو اهيف ابر ال ام باب :ىرغصلاو

 )٦٥/٥ عويبلا ُباَتِك .ئيْطْفَر الاو ا(٣٦٨١ : :مقر )٣٦٨/٧ :مقر ٣١٠٥(. ُباَتِك ؤ غِكاَحْلاَو

 عولاَكْلا عب نع يهنلا باب :عوثبلا )٦٥/٦٢ :مقر ٢٣٤٦( لنم طزت ىلع حيحص :لاقو
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 4 سلا وئاَجَو كافاَرجج ح الو الك الو انزو ذأ الف ادَدَع تم َتعَتْبا اَمَو ءافاَرُج ع الو

 عيابلا َفَرَع اذإ .'اةمواسُشمَو ل،اَنُزَوَو .اليكو يفاَرُجب افاَرُج رمهازذلاي

 غيلاب ز ُلُكَو اممهْنَع باغ "نإو تب ذقق هنَلَع ناَعِتاَبََي ام يرتشم او

 ىرتشاو غات اذإ هعبق ىنأو رَكَذ نم ماكحألا هيئلَع يرجت زيَمُم "'[لقاغ]

 "‘'ُعاَتبْمْل َناَك يِئَلَع اَعَياَبَت امب نيَقراَع يرتشملا عيابلا َناَك اذإ ؛هيَلَع ًئاَج

 ؤأ ارِيَعَتُم باعلا دَجوُي نأ الإ '١[ضتتني ال] تبات مِنَبلاَق ،امئاَغ ؤأ ازفاح

 .هاَضْعْنَي نأ اَمَهَلَف ؛هاَقرَع اناك اًمَع اذياَز وأ اصِقات

 مهاردلاب ًرِئاَج دم دقنلا م - .ريجأتب عيبو دقنب عت : :ناَعتَب غيتلاق

 ءيشل ١ روضح ًدئِع . لا يف هْئَلَع اَقَقَا اَمَقيَك . ضخفتي هضْعَب ضوزغْل ابو

 يف مُهَذنِع فالتخالا اَمْئَِو كلذ ىف فَلَتْخُي الو هيف ناَعِتابَتَي يذلا

 غنب وهَو» عئلاكلاب عئياكلا عبت نع ئهت هلق يبنلا نأ :امف رمغ نا نَع .ئيْهَذلا قفاوو =

 )٢٢٦٢/٥(٨ ليلعلا ءازإ يف نابلألا هَرَكَد ليوط مالك ثيدحلا ةّحِص يفو .«نێذلاب نيذلا
 ثيدح اذه يف سيل» :دمخأ مامإلا لاقو .ثيدحلا اذه َنوُنْهَوُي ثيدحلا لهأ :يماشلا لاق

 يف ريبحلا ضيخنلت :رظني «نێذب نيد غيت زوجت ال هئأ ىلع ساثلا غامجإ نكن .حص
 ويخأَتَو .ندب ني زوجي الَو» :ةلاسرلا يف ا )٧١/٣(. ۔ ريبكلا عفازلا ثيداحأ جيرخت

 يف نێَد خشق ُروُجَي الَو .كلد ني ِةَدفُعْلا نيم دع ام ؤ ملسلا لَحم ىلإ طرشب ب لاملا , سأر

 ديز ييأ ننا ةلاسر ءُهَلْجَعَتَت ال رخآ ءيش يف هَمَسفَتَق هتمذ يف يش كل نوكي نأ وهو نێَد

 )١٠٨/١(. ۔ ناَرْيَقْلا

 هب َلماَعَتُمْلا كوكشملا اذكو رسكملا ىلحلاو ربتلا نأ لِصاخناؤ» :ةلاشزلا حزش يف لاق )١(
 ننا ةلاسر ىَلَع يناؤذلا ةياوَقْلا .ءدفئلاك ذدُجْلا شولا ،افاَرُج ةعيب ووُجَي طقف انز

 / .(٦/٦٢٧)۔ يناوريقلا رز يبأ

 .«ؤلو» :ثالثلا عمشلا يف (٢)
 ثالئلا خسنلا نم لامكلاو لضأللا نيم طقاس )٣(

 .«عاتَمْلا» د "ج يف )٤(

 .ثانَتلا خنسلا نم لامكإلا .لضألا نم طقاس )٥(



 )٧( رَرَقْلا منت يف بات ٢١٧

  

 َعَم َكلَذ لكو انوجُجَت ل اَم هْنِمَو زوججَي ام و 74 ١ عيبو .بالا

 نيلاو ةرجألا ىَلَع ريخأتو , دقنب زِثاَج رين ةلاق ههازذلاي هب هب ةفرغملا

 فَقؤُيَو رضخ ىتح هعيب ز زوجت اق ناَوَيَحْل " َكِلَذ ة ةبشأ اَمَو فلسلاو

 يف مُهَدْنِع كلد نق اةَموُلْعَم ةَقِص ىلع فلسلا يف الإ هميلا تف تقو هذئِ

 .زئاج وللا
 ةممْطألا رم .سانلا يديأ يف ادوجؤَم َناَك ام لك يف زئاج فللا

 ذَجوُي امِم ضوؤملا عبمج ؤ صاضزلاو رفصلاو قيقرلاو تاَوَذلاَو عاتملاو

 فورعم سنجو ةَموُلْعَم ة ةفصب فرعي َناَك اذإ ؛سانلا يديأ نم غعلطقنت الو

 نم ةَفىِصَو فوؤزغَم سنجو موُلغَم نس ىلَعَق قيقرلاو تاَوَلا م نم ناك امف

 لوطلاب فرغ ر ام فاضؤأ م م َناَك اَمَو .'"اموُلْعَم لجأو ةفورعم تاوذلا

 نم َناَك اَمَو مولغ و لجَجأَو ةقمولْغَم ةَقِصَو عزديق ؛ةَفصلاَو ذلاو ضزَعْلاَو

 فورعم فئص نم فورغَم نزَو ا لِتَكيف ؛نزوْلاَو لكلاب فرعت عت ةعتمألا

 نزولايو لاَكُي امِم لتَكْلايَق ةمعطألا نم َناَك اَمَو دوذخَم لج 7 دوج : وم

 . نزوب أ ل ايَكِمب فصوو ٣) 'هب ىمسي فورغَم موُلْغَم ئش 7 ُنَزوُي امم

 ةَموُلْعَمْلا تاقوألاو روهشلاو مايأل دَدَع نم هيَلَع افا دقف ثمولغَم لجأ ىلإ

 .ةذُمْلا يف امهَنيَ

 الإ فلل ثففلشل وُجَت الو ّرِئاَجَف َداَ اَمَو مات أ ةتالت فللا ةدم لقأو

 دنع فقويو ه يفو «... فلشلا ...ًزياَج فلشلا يف الإ علا ةدقع ةدقع َدنِع فقويو د يف )١(

 .....فَلسلا يف الإ إ عيبلا ةدف ةدقع

 .مولعم لجأ ىإ» د يف )٢(
 .خضوألا اهنأل (د) ةرابع اًنزَتخاَو .هب ىمسي ردقَعَو» ج ؤب يفو ؤُهايمَس» لضألا يف )٣(

 نع حضؤ 7 ربعملا ةنأل ؛ثالئلا خسنلا هيلع تقفتا ام تبثملاو .دوذختم» لضألا يف )٤(

 .دوصقملا ةَقيِقَح



 يويسبلا رصتخم ..:رل ٢١٨

  

 مارلا ً نم فلشلا ةَدَقُع م ارضاح َكلَذ ُنوُكَيَو .ريناتذلاو ميهازذلاي

 ُلضَاَق موُلْعَم لجا ىلإ ؛موُلْغَم نزَو ؤ لتكب ؤ ؛مولْغَ ء يشي .ريناتذلاو

 نم مولغ يش ي ملستل َمَلْسَأ نَم» : :َلاَق هنأ ي يبنلا نَع ةياورلا َكلَذ

 يف مهاردلا ُميلشت :وه ملسلاو . ×مولفت , لجا ىلإ مولت د فنص

 هذه تفلسأ ذ ملَتلا يف ُلوُقَيَو .ةئشسلاب تبت ذَق يذلا "فلشلا

 اذك نزو ؤ .اذَكَ اذك لێَكَو ءاَكَو ادك سنج نم .اذكو اذكب مارلا

 ءاَكَو اَذَك رهش ىلإ ىفلسلا ادَه ًلَحَم !هيفلشلا دنع "ةايمَس امم ادكو

 .فلشلا هتَلَع ت تبت ،ثلبق ذق :لاق اًدإَق ةتسلا هذه نم اَذَكَو اَذَك مت ر ؤُأ

 اًزيِفَق اذكو اكب اهنم مَمزد لك امهاَرَذلا ِهذَه تفلسأ ذم :لاق نإو

 باتك إمِلسُمَو ٢١٦٥(، :مقر )٧٨١/٦ موُلْغَم نزو يف باب :ملسلا باتك .يراخبلا هجرخأ )١(

 يف باب :تاراجتلا عرتلا 3 :مقر )٥٥/٥ ملشلا باب :ٍةاَقاَسُمْلا

 يف َءاَج ام باب :عويبلا باتك ٦٠٦/٣-٦٠٣، يذيزَنلاَو ٣٤٦٥( :مقر )٢٩٦٢/٣ فلشلا

 يئاسنلاو حيجص نسح :لاقو ١٣١١( :مقر )٦٠٢/٣ رتلاو ماعطلا يف فلتلا

 باب :تاراجتلا باتك ةَجاَم نباو ٦١٢٠٩(، :مقر )٤٠/٤ رامتلا يف فلشلا بات :عويبلا

 )٦٢٠٨-٢٠٩ ملسلا يف باب دوراجلا نباو ٢٢٧١( :مقر )٥٥/٧ وُلْعَ لك يف فلشلا

 ٢٥٨٢( :مقر )٣٣٧/٢ فلشلا يف بات :عويبلا باتك ئمراذلاو ((٥١٦و 0٦١٤ :مقر

 ٥١٠( :مقر )٢٣٧/١ يدنَمُحْلاَو ٥(5 :مقر )٤/٣ عويتلا ُباَتِي )٢/٣(« ئييطفزاذلاؤ

 ال تاب :عوجلا باتك "ىربكلا يف ئِتَهنَبلاَو :٥٥٧( مقر )١٦١/٢ هدنشش يف يعفاشلاو

 يف يناربطلاو ١١٤٣٩). : :مقر )٢٤/٦ هيف تفْلَس ام َنَمَت فيشُمْلا عقذي ىئَح فلشلا زوُجَت

 .«خلإ ...لس نم» :ظفلب مهلك ١١٢٦٢( :مقر ١١/٠٢١)۔ ريپَكْلا مجعملا

 كِلَد ىلع ض امَك .اللا خشلا نم حيجضتلاو ءوفَلشلا يف مهاردلا ميلشت» لضألا يف )٢(

 )٣٠٢/٢(. يويسبلا عماج :رظني .عماجلا يف ةرابلا سفنب
 هبلع لمتشي امم» :ج يفو ،«فلشلا اَه لَحَم فلشلا هيلع لمتشت امم اذكو » :ب يف )٣(

 .«...فلشلا

 هبلع لمتشي امم اذكو» .ثالئلا خسنلا نم حيجضئلاو تفللا لدب شلا لضألا يف )٤(

 .فلسلا اَه لَحَم فلشلا



 )٣٧( يب ي باب ١ رَرَقْلا ميب ٣١٨

  

 7 < ۔ ۔ ۔ . . , < ّ ؟ < ۔ و, ۔ ّ ٤. م ٤. 7 هم 2 ,

 اذكو اذك رهش ةوغ َكێلَع قَحلا اذه ًلَحَم اريعش ؤأ ةرذ ؤأ اوب )اكوكَمَو

 .اَه ّزِئاَجَف ةنسلا هذه نم

 نامثأ ةَعْبَسَو ام ُةَجَليَكلاَو تاججَليَك تالت وُهَو تفضنق عاض َُهَو : :لايكمْلِل مشا كومكمْلا )١(

 ةَعَبزَأ .زاتسالا راتنإ املو راتس :ةقوألاو ،ةئقوأ ةرشع اتتثا :لطرلا نالطر :ملاو كنم
 ناذلاو َقناَوَد ةئيس :مهزلا يمحزد عاجش ُهَئاَلَئَو مَهزِد :لاقملاو تبضن ليقام

 نم ءزج َوُهَو رمزو , نُمُت سس :هَبَحْلاَو ناتيح : :جوشطلا ناَجوُسَط :طاريِقْلاَ 3ناَطاريق

 حالططضا فاليخاي هرادقم فلتخي لايَكمْلِل مسا وه :ليقو ممحزد نم اغزجم نيمترآز ةننامَن
 )٤٩٠/١٠((. ۔ برعلا ناسل :رَظني) .دالبلا يف هيلع سانلا



(٧٨( 
 ماقنألاو ديصلا نم لحب اَميف باب

  

  

  

 مشا ركذ عم ةيكذتلا اهل حنألا َدْغَب .اهموحل لكأ لالح اهنك ماعنلاو

 .اهنم ملاو ةتيملا الإ ىش اهنم مرحي الو يرخفلا رجملل ح .اهيَلَع هللا

 :7 هم ؤ ة ةّيَح يهو 'ااهلؤبو

 يدهيو ءاهب يحضيو ةقدصلا اهيف يتلا جاوزألا ةيناتلا يه ماعنلاو

 نأضلا رقبلاو لبإلا يهو ؛اهرَيَع ال ديصلا لثق نم ُاَزَجْلا يهو ؤةَكَم ىإ

 رَحَو .لاح لك يف اهموحل لكأ حاتملا ماعنلا هذه .ايد ريغ ال 6امَتَعْلاَو
 لاح يف هل لالح ؛هيإ رطنا ات ام الإ ريخلا مخلق مذلاو ةتيَمْلا نكأ

 نَع ةلي هللا لوسر رَع عوهّنلا ءاَجَو و هغلبي ام رذق لكأي نأ رارطضالا

 لاق هنأل ؛ ؛خاملا تادايز نم يهو ،«ثزقلا نم اهشوزك يف امود :ةدايز ثالَتلا عمشلا يف )١(

 امَو تقلا الإ اهمحل رهط ذف جاكؤألاو ةحبذملا رسغ اق ؛ةَحيبذلا امأد : :عماجلا يف

 نشَحْلا يب غماَج .«شسجَن قوزلا مد نإ :مهضغَب لاق ذقَو .سجن ز مْللا [ نم باضأ

 )٢٤٦/١(. يويسبلا

 .نأضلا غَمْلاَو رقبلاو لبإلا يهد :ب يف )٢(
 .«كِلَذ رْتَغ ىڵلإ» :ب يف )٣(

 ۔«هييخي» :ثالثلا ختشلا يف )٤(



 رهاقنألاو ديصلا نم لحي امي بات )٧٨( ٢١

  

 لقأ ؤ؛مارَح عبس َلُكَو .ريطلا نم ربَلْخمَو عاجشلا نم وبات يذ لك لفأ
 يذ رك نكأ ءاوحو ٌزِناَج هنأ يف هليلَد ادهب َماَق ام الإ ربَحخْلا ادهل عمل

 غابشلا امأف .هب ودْغَي ام ةهج نم كيذ ترغ رَبَحْلا اذهل ريطلا نم بلخ

 ىَعرَت الَو ،ةتيَملاَو ساججنألاي اوذفتَو لكأت يتلا ئهق ؛اهموحُل لكأ مرَحلا
 فيجلا نكأ ةؤاذغ امنإ يذلا زيطلا كيَذَكَو .اهيوخأ رأ عرَحُم هف ؛َرَجْشلا

 َوَهَف] هبلخمب لمحيو رجشلا ىعزي الو ملاو ةَنئَمْلاَو دودلا ساججنأْلاو
 رع ةلي يبنلا يقتي ؛هةترهألا ريِمَحْلا مخل لكأ 0؛ماَرَحَو .0"![اهموخل لقأ مرحم 7

 هوذخف لوسلا > ايو » :ىَلاَعَت ةللا لاق .بدأ ئهت هنأ حصي ىنح في و ه ه

 ديصلا باتك .عِلشُمَو ٣٨٧( :مقر )١٥٣/١ بارشلاو ماعطلا بدأ بات ،غيبؤلا هَجَرْخَأ )١(

 باتك دؤاد ؤبأو ٥١٠٣( : :مقر )٦٠/٦ عاتشلا نم بات يذ لك لفأ ميخت راب .حئابذلا

 ُدَمخَأَو ئنابلألا 4 هةَحُحَصَو ٣٨٠٠٥( .: :مقر )١٨/٣ ٤ عابشلا لفأ ن نَع يهلا باب :ةَمِمْطَألا

 تاقث هلاَجِر يشم طزش ىلع خيجضص داتسإ :طوؤَنزألا تيَعش لاق ( ٢٩٢ :مقر )٢٤٤/١

 با :ديصلا باتك ،ةَجاَم ناو ملشش لاجر نمق نارهم ن نومميَم ريَع نيخيشلا لاجر
 باب :ةمألا باتك كناب باو ٣٢٣٤( :مقر )١٠٧٧/٢ عاجشلا نم بات يذ لك لقأ

 .طوؤنزألا بيعش َلاَق ٥٢٨٠( :مقر )٨٥/١٢ سابع نا نَع اروج ال امو هلكأ روُجَي ام

 ةيهاَرَك يف َءاَج ام :ةمألا باتيك يف يذمرتلاو هط سابع نا نع مهل .حيجض هدانشإ

 هجرخأو ،بيرغ نَسَح :لاقو ١٤٧٨( :مقر )٧٣/٤ هض رباج نع بلخم يزو بات يذ لك

 نم بات يذ لك لأ مي رحت با :ديصلا باتك 6 ثيللا ىيحي ةياور - أطوملا يف ياق

 .ريطلا نم بلخم يذ َلكؤ» هتياور يف سيلو ١٠٥٩( :مقر )٤٩٦/٦ .عابشلا

 ةرابعلا اضيأ ادَكَهَو .قايسلل قفاوممْلا هنأل ؛ثانلا خسنلا ني ثبثمْلاو ،هرْكْئَو :لضألا يف )٢(

 )٢٥٩/٢(. يويسبلا غماَج رظني .عماجلا يف

 .ثالئلا خَسُتلا نم نامكإلاو لضألا ني ةطقاس ()
 يهن هئأ حصي ىئح» هلوق هبلع نَدَيَو ثالئلا خشلا نم حيجضئلاو 6ههَرْكْيَ» لضألا يف ()

 .«بذأ

 )٥( بارشلا ماعطلا بذأ باب :ماعطلاو و ةقدصلا غيماج;ج إعيبزلا هجرخأ )١٥٣/١ :مقر ٣٨٨(

 ةَعْتُمْلا حاكي بات : .حاكنلا باتك .يثيللا ىيخي ةياور اطؤمْلا يف كلاق )٥٤٦٢/٦٢

  



 يويسبلا رصتخم ٢٢٢

  

 نم لجي الو “"[ممارَح وهف ةنع يه امف اد .رشحلا " اوهتنا َُنَ مك تامو
 الَو ‘َكلَد ىلع سانلا نم قاقئالاو "هةئشلاب مشلاو ُارَجْلا الإ ةتيملا

(١( 

(٢) 

(٣) 

 علسُمَو ٣٩٧٩(( :مقر )١٥٤٤/٤ ربيخ ةوزَع بات :يزاغملا باتك ،يِراَخْبْلاَو ٩!١١( :مقر

 ٥١١٦( :مقر )٦٣/٦ ةييينإلا رغلا مخت , لفأ ميرخت باب :جادلا , ديصلا باتك

 نَع مهلك ٢٠٣٧( :مقر )١٨١/٦ .ةَعْتُمْلا حاكي نع يهنلا باب :حاكنلا باتك شةَجاَم نبا

 َرَبِيَح مؤي ءاسنلا ةعنم نع ةي هللا لوشر ىهت» :لاق ۔ ههجو ةللا مزَك بلاط ىب ييأ نب يِلَع

 .هةيينإلا رُمُحْلا مو لقأ نَعَو

 نيكسملاو ىمسملاو قرملا ىزو لونت هَليَق رشلا لمهأ نم هلوسر للع هآ فأ ات » :ةلماك ةيآلا نو

 اومتأو اوهنا هنَع مُكمتاَمَو ودشت لوتلا مكتاء امو ةكني هي ايكلا نب ةلود دكيالكرليبتلآ ننآو

 . بايلا ديدع همده
 .«مارَح هنع يه امو» اذَكَه ثَرَو ذقَف ج ،ب اشا ،د ني امات ةدايز

 نَع سابع نبا نَع ٦١٨( :مقر )٢٤٣/١. حياتذلا با :ماكخألا باَتِي ،غيبزلا هجرخأ

 بَكْلا ناهذلاو ،كَمشلاو ارَجْلا ناتَتَْمْلاَق ؛نامَدَو ناَتَتيَم مكل : يبنلا

 ٦١٠٧( :مقر )١٧٣/٢ حيابألاو , ديصلا باتك هدتشُشم يف ئعفاشلا هجرخأو "«ُلاَحْطلاَو

 )١١٠٦١/٢. لاحطلاو . دبكلا ثاب :ةمألا باتك ةَجاَم مرناو ( ٢٣ مقر )٩٧/٢، ع

 يهنلاو ٢٥( :مقر )٢٧٢/٤ ةَمِمْطَأْلاَو حياتذلاو ديصلا باب .يطُقراذلاؤ ٢٣١٤(. مقر

 ُارَجْلاَو ءاملا يف توممَي توحلا باب :ةراهطلا باتك مياَحْلا قيرط نم ىركْلا يف

 نب دبَعَو ححيجضلا وُهَو رَمُع نبا ىلَع افوُفؤَم يوز :وقَهْنَبْلا لاقو ١٢٤١(( :مقر )٢٥٤/١

 نع }عَلسَأ نب ديزي نب نمخزلادبع ثيدح نم مهلك ٨٢٠( :مقر )٢٦٠ بختنملا يف ديمح
 داتسإ امه :«دياؤزلا» يف يريصوبلا لاق .َرَكَذَق ةه هللا لوشز اق :لاق رمغ نا نع ؤهيبأ

 «نيجوزجخمْلا» يف نابح نبا هجرخأو .ها .يمض ومهَو ملسأ نن ديزي نب نمخزلا دبع هيف
 يف كلد رُعَك ىئح ملعي ال وُهَو رابخألا بلقي نمم ناك :لاقو نمزلا نمب ُهَلَعأو )٥٨/٢(

 ىئملا نب دمخأ ادح :لاقو .كرتلا قحتسا رفوتملا هداتشإو ليصيازملا عفز ر

 نب ديزي وئَب هللا دبَعَو ةماسأ نممخزلا دع» :َلوُقَي نيم ن ىيحي ثغمَس :لاق ىلغت وب

 دمخأ ةياور يفف ىئنابلألا هححص تيلو ؛لبنح نن دمخأ هقئَو نكل .«ءئشب اوشي :

 ءاوزإ زَصتخُم )٢٠٢/٤(، ةادهلا ه ثيداحأل ةياورلا ثضَ :رَظنئ) ينْطارْذلاَ ةجام نبا

 ٢٣١٤(. :مقر )٣١٤/٧ ۔ ةَجاَم نبا نس فيمضَو حيجصضَو ٢٥٢٦( :مقر ١/٣٠٥)۔ ليلعلا



٢٢٢ 

  

 مل ماَعَط ؤ ءام يف تعق تعق َو اذإ اهل د ال ةَتيَم لكو هيف ثعَقَو ام مجنت

 اًدإَو .ايح ج ادإ ؛هَل ةيكذتلا دعب هيخ لكأ لالخف ةلك ديصلا اش

 ثب ناك عو ريص ديك ذأ مهش ةم يلع هلل عض ركذت ة ةَحراججب ةَداطضا

 ديصلا نم هيلع كمضأ اع لكأ كةلسزو هيع هللا م ما ركذ كب داطصي ام

 رأ نإف .ةَلَكأ ةوشمم وُهَو تام ذقو هكَرذأ نإو ،ةَحبَد ايَح ناك نق

 كذ ىت :ركؤُي مل اكيم نكي ملو ،هَذُخأَي نأ لبق ائيش هنم لكلا
 هنل ةنم لئأي غن ةحبذَي نأ لبق هدي يف تا م ايح ُهدَعَو نإ {ئاكذ

 يه .امول نمآ زوُجَي ييلا اهنك شوحؤلا نم ديصلاو .'اةَمَرَحُم ةئم
 .ىَعزَت يتلا ماعنألاك ضرألا تتأ او زجلا اهؤاَذغ نوكي يتل

 تَحْلا : يذلا ديصلا وه همخت لكأ روُجَي يزلا هلك ريطلا نم ديصلاو

 .ةتيملا لكأي الَو ةؤادغ ثحلاو ؤراقِقْلاَو ىوقلا يف ذ رجشلا روذب ىزو

 ٌماَوَهْلا نم َناَك امو ءاًضيأ هيخ لقأ ثحأ اق اَوَهْلا ةرم كيلَد يب ام امأ

 ""ةيَحْلاَو ""ةاحماألاك اضيأ همخت نكأ زجي مت عابتشلا سنج ني

; 

! 

 ٥
`
 

ف
ا
م
 

 لاق .ةيكلاملاو ةيضابإلا ذئع زئاج يغ حراجلا باينأ تخت ةساقنأ ظَمَل نأ دغب ديصلا لكأ )١(
 تيمو .هيَلَع هتلسرأ ادإ ةلكأ ًرناَجَف غلَعمْلا زاب ؤأ ملَعملا تبلق ةلتق ام لكو» :ةلاسزلا يف

 نك مل هلتاقم اَهِذاَقنِإ َلبَق ةتقَرْذَأ امو هتاَكَذ ىلع يرذ لبق هَلتاَقَم حراوَجْلا تذقنأ ام

 هيفني تاق نإو ،ةكَذَف ُهَتاَكَذ تقذ ْنإَق ،ةلُكَف تجضز ؤ مهسب هَتذص ام لكو قاَكَذب الإ

 .حراوَجْلا هتَلَتق امم تنع تاب اميف كيد امن :نيق كنع تبت مل ام تممهَس هَلَتَق اذإ لكف

 )٨٢/١(. ناوريقلا ديَز ييأ نبا ةلاسر .ءهلفأب سأب ال هلتاقم يف ذَجوُي مهشلا امأو

 .فحازلا نم عون )٢(
 اكذتشالا يف َلاَق ،اهيكذت طزش عم ركيم مامإلا دنع ةهاركلا عم ةيحلا لقأب سأب ال )٣(

 و :َلاَق .امارح هارأ نأ ريَغ نيم 7 ةئَحْلاَو ةرأقْلا رخأ : يئَو - كيام َلاَق»

 )١٥٥/٤(. ۔ زاكذيسالا» اَهيَكَذُي ىئَح اهلكأي الف ةيح لأ



 يويسبلا رصتخم . ٢٢٤

  

 هلْكأَف ءاملا ىعزَيَو كمشلاب ودْغَي يذلا رخبلا زيَط امأو .ايد ةبشأ امو

 الإ ،اَملا يف شيمتَو يلالخلا ةتيملا نم ةؤاذغ هنأل ةَل ةيكذتلا دغب ؤاَج

 "[زبلا] ديص مخلو ،"ايبَلخم و ةنأل هيخ لقأ زوجي الف كيد نيم بارعلا
 لمأي الو ةةاطضي نأ هل حي الو َرَحْلاَو لجلا يف مرحملا ىّلَع مارح هلك

 ذق ناك نإو مَرَحْلا ي ديصلا لكأي الَو ؛همارخإ نم لجي ىئَح ديص مخ
 ديص ¡مكتتَع مرحو » :ىاع ةللا لاق مرحلا نم جزْخَي ىنح هيارخإ ني لحا
 ٩٦[. :ةدئاملا] 2 مرح رمد م رملا

 .«سنجلا كِلَد نم َناَك» د سج ؤب يف )١(

 بَهَذَو 9ةيرَهاظلاَ ةلبانحلاو ةيفاشلا ةْيِفَتَحْلاَو ةيضابإلا بهذم وه بارغلا ميرختي لؤقلا )٢(

 ثلأشق :بهو نبا َلاق» :راكذتشالا يف ربلادبع نا هاكح امَك هتلح ىإ كيام ماقإلا

 مرخممْلا رمأو .نێقِساَق امُهاَمَس هه هللا لوشز نإ :هل تلقو يألاو بارغلا لقأ رع اكلام

 نذأ ةركل يئ :ناق .امهيممأب سأب الو :ناق .امهلقأ نغ ىهني ادحأ رذأ مذ :لاقف .املق
 )٤٠٨/١١(. نييخزشلل طوشبملا :زَظني) .ءامارح ار نأ ريغ نم برفَعْلاَو ةيحلاو ةرأفلا
 زاكذتشالا )٤٠٣/٧(، ۔ ىنَحمْلا ۔(١٢/١٩٢)۔ ينغملا )١٦/٩(( بذهملا خزش غوممجملا

 .(٤/٥٥١)_۔

 .ثالثلا خلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٢(
 ۔«كيذ نم» :ةدايز ب يف

 رشمُد ام رملا ديص مكتتع حو ةراَتَلَو مُكَل اتم ,ةماَمََو رحلا دينع مُكَت َليأ» :ةذياك اهن )٤(
 .4 رزت تلي في ةلل اوقتاو ابرع



  

  

 و و

 نإو نهِتاَنَبَو تاتبلا َنؤَلَع نإو ر هتاَهَمأو تاهمألا حيوزت مارحو {
4 

4 

 خألا تابو َنْلَفَس نإو نهِتاَنَبَو تاوخألاو .َنلَفَس نإو نبالا تانبو ل

 مماَرَح ثتالاَخلاَو تاَمَعْلاَو َنذعب نإو ٫ تخألا تابو ‘كيذ ن رم لس ذإو

 مُكِتاَسن تاهمأو ةَعاضَولا نم >> .مُكَنْعَضزا أ ىتاللا خُكْتاهَأَو

 .'»نلُمَس نو نهيِنب ثاتبَو نفس نو نهتانب .َنوَلَع نإ ر هئاهمأؤ
 عاضزلا نم مرخَيَو] َتذَلَو امَو ،َنْلْفَس نإو َتذَلَو امو ةعاضؤلا نم تاوخألاو

 كلذ نم الَع امو ماَرَح ةَجوَزلا ُأَق مكئاسن ثاَهَمأَو بسنلا َنِم مْرْخَي ام

 نو ؛'[لمس نإو ةذلو امو رهُجيِوزَت مارح نهتاَهَمَأب لخد يتلا بازلا

 بكلا ىّلَع مارح ءابألا ءاسنو ءاضيا اهتانبو اهُجيوزَت لاَلَحَق اهمأب لخذي مل

 ٦٢ .ءنل] ؟ مكرتا نمزلا مكيآنبآ ليتتحو» :ىناعت هللا لاق

 ةأرما ماَرَحَف ٢٢[ :ءاسنلا] « ءاسذلآ كت ة مكؤاكبا كت م اوخكتت الَر »

 يف نێَعخأ ئ ننب عمجي نأ ٌماَرَحَو ءاهب لُخذَي م نو ادأ ننالا ىّلَع بآلا

 ءاسنلا نم تاتصخممْلا حاكن مماَرَحَو .حاكنلا يف نيمتلا كل ا يف الو .جيرزتلا

 .ثالَتلا ختتلا نم م حيجضتلاو ءاوُلُمَس» لضألا يف )١()

 .ثاقئلا خستلا هيلع ثققئا امم لامكإلا لضأآلا نم طقاس نيێَتفوُقْغَمْلا نب ام )٢(



 يويصسبلا رصتخم

  

 نيميلا تكلم امِم يرستلابَو .جيوزتلاب مكئامي ْتَكَلَم ام الإ إ ،جيوزت يعي

 الو َنيجِفاَسُم رييغ غ ناصحلاو جيوزتلا دارأ نمل هجيوزت َلاَلَح اده َءاَر و اَمَو

 .'"اهتَلاَخَو اَهِتَمَع ىَّلَع ةأرَمْلا جوزتي نأ ماَرَحَو &'١ااَنّزلا نم نادأ يذختم

 يف يه الَو ،اَهَل لغب ال ٍةقيِفَع ةزح أرما ُلُكَف جيوزتلا نص لجي ام امأو
 ٌوِئاَج اهحاكنف انزلاب ةَنِلْغُم ةنلعم وغ هصخش يهو ٢ [لماَح الَو] جذز نم ة ةدع

 نأ ديري يذلا الَو لولا نم اَهَل ءاَرْكِإ رْيَغ نم هنيِضَرَو كيذ ىلع اَقَقنا اذإ

 لاَلَحَو .امارَح َناَكَو كلد زجي مل ةيضار نكت ملو دحأ اههرمأ نإف ،اهَجْؤَرَتي

 حاكن ماَرَحَو .ولاح لك يف انزلاب ماَرَحَو ،نهياتزأ يأري دئالولاَو ةلا م يو

 .باتكلا لهأ ءاسن حاكن [نالَحَو] .مهنم يد ملع ادإ لاح لك يف ةانزلا

 7 اوذهشت نو .دوهش الب حاكن ات ت دع دنع لحي الو .حاقشلاب كلذ ماَرَحَو

 ٠ ح م ء

 جيوزتلا ماَرَحَو '١اَهيف َدَرَو يهنلا نأل ةَعْئُمْلا ئ جيوزت انذئِع ماَرَحَو .'»ل

 .ءاسنلا ةروس نيم ٢٦٢. ٢٣. 0٢٤ تايآلا هلُك كيد يف لضألا )١(

 زوج ال اَمَو و حاكنلا ن نم زوُجَي ام باب :حاكنلا باتك دنسم يف غيبلا اور ام كلذ ليلد )٢(

 َننَب الو ،اَهيممَعَو ةأرملا َننَب مَمْجُي غم ال» :لاق ةي يبنلا نع ةَرْيَرُه ييأ نَع )٢٠٨/١: ٥١٧(

 ال ام اب .حاكنلا براي ۔ لا ىتحت ةياور اطعلا يف ه كيام ةَجَرْخَأو ؛اهيلاغَو و ةأزَمْلا

 ١١٠٨(. :مقر )٥٣٦٢/٦ ءاسنلا نم هنيب غَمْجُي

 ب :ن نامكلاو ،لضألا نم طقاس نێتقوغملا نيب ام )٢(
 ج يفق .ةأزملاو لجولا لمشي هنأل ؛د ؤب :نم ثبنملاو ءَكيَد اهنم ملع اذِ» : لضأللا يف )٤(

 .«َكِلَذ م مهنم مِلُع اذإ»

 .خلا ةيقب نم بيوضئلاو ثتفيجضت ؤهَو «ماَرَحَ» : :لضألا يف )٥(
 ةاهشإلا ةيكلاملا طرتشتو .,كلذ دعب دهشأ نإو» :(ج) ةَحشلا اهيلع ثَلبوُف ةَخسُن يف )٦(

 قادَصَو ىلوب ال حاكن ال» :ةلاسرلا يف لوقي نفعلا دغب نوكي نأ كفي هئكل اضيأ

 دنز ز ييأ نا ةلاسر «ادَهْشَي ىئَح اهب يننێ الف دقعلا يف ادهش مل نإف لذغ يدهاش

 )٨٩/١(. ۔ ناوريقلا

 - تلام هجرخأ ام هميرحت ليلدو ًزِاَج مهدنع ةئإَق ةيمامإلا ةعيشلا ادع ام ةمألا عامجإب اذه )٧(



 ٢٢٧ حاكنلا نم مرحي امم ركذ ي باب )٧٩(

  

 ةدعلا يف ةتَعاُمْلا ماَرَحَو ءةديْلا يف جيوزتلا مارحو ،ارق نطلل ةلجت
 ةريرشلا جيوزت ةرْكْيَو .ةنِعْلا يِضَقْنَتَو ةَلَجَأ باتكلا لبي ىَُّح جيوزنلاب

 .ادبأ 4 ةُجيِوزَت مارَح كلَذَق دوهش الو ىلو الي نوكت نأ الإ إ ميرحت الب ةيهارك

 اذإ غيلابلا امأو ."ههَنِيَب الو مهيَلَع ثبثي ال ضغبي مهِضغَب راغصلا "!جيوزت

()١( 

 ف )٢(

(٣) 

 ١١٢٩( :مقر )٥٤٦٢/٦ ةَعْتمْلا حاكن باب :حاكنلا باتك يثيللا ىتخ ةاور أطوملا يف

 باتك علشش ٣٩٧٩(، :مقر )١٥٤٤/٤ َرَبِتَخ ةوزغ با :يزاَقَمْلا باتك .يراشلاو
 مؤي ىإ ةميرخت رقتساو عسي م خييأ مث خي ئ حيبأ هنآ نايبو ةعنملا حاكن با :حاكنلا
 ةعتملا حاكن ميرخت باب :حاكنلا باتك ٤٢٩/٣، يذيرتلاو ٣٤٩٩( :مقر )١٢٤/٤ ةماقلا

 نع يهئلا با :حاكنلا باتك ةَجاَم نباو .حيحص نسَح :لاقو ١١٦٢١( :مقر )٤٢٩/٣

 ّيِلَع نب دممَحُم يتبا نتخحلا هللادبع نع يرهزلا نع ١٩٦١ :مقر )٦٣٠/١ ةَعْئُمْلا حاكن

 نَعَو ربيخ مؤي ءاسنلا ةعنم نع ىه هي هللا لوشز نأ ربياط يبآ ن يِلَع نع امهيأ نع

 .ةيسنإلا رمحلا مؤل لخأ
 نأ ريَع ،ةنَع يهنلا يف ثيداحأ ةدع ثدَرَو ذقف حاكنلا نيم عؤئلا اذَه ةمزح يف تالخ ال

 ةيضابإلا بمَذَق ؟ال مأ لؤألا اهجؤَل ةأرملا للحي له عقو اَإ هيف اوُمَلَتخا ءاملعلا

 ال هئأ ىلإ ثيئلاو ئعازؤألاو يرؤئلاو فاتخألا نم تفشو وأو ةلباتحلاو ةيكلاملاو
 نسحلاو ئمّخْنلا ميهاربإو دؤاَدَو عازؤألاو يِرؤتلا نع ةياورو يعفاشلا بهذو ءاهلجُي

 ىلإ تفشو ييأ نع ةياور ةقينَح وبآ بهذو ليلحتلا دصقت من ادإ اهلجُي هنأ ىنإ يِرضبْل

 )٢٧٥/١٣(. ليلعلا ه ءاقشو لينلا خرش :زظني) .ذصقي مت ؤأ يلختلا نص اهلحي هن

 ۔ بذهملا حزق غومجملا )٤٤٩/٥(. ۔ زاكذيشالا )١٦/٦١(، ۔ ييخزشلل طوشنتلا

 )٢٥٠/١١((. ىلحملا )٨٧/٢(. دهتجملا ةيادب )٢٦٢١/١٥( ۔ ينغملا )٢٨٥/١٧((

 يف كيد ميرختي خرصي م هنال ؛لضألا يف اهتبثأ مل .ء...جيوزت مارحود :ثالثلا صللا يف
 ضغب نم مهضغب راغصلا ؛ نايبصلا ميوت امأق» :لاق ،امهغونب لاح ىإ ةمق امنو عباجلا

 َناَكَو ةسفن مزلأ ام هيَلَع تبت اغلاب امهدحأ نا ادإ اشأف ،مهغوُلب دغب هومييُي ىئَح وتبات ريغ هف

 )٤٢/٢(. يويسبلا نَسَحْلا يبأ غما;ج .كَةَميتَتْلا جو نأ يغبني الو علب اذإ امهنم يبصلل زايِجل

 مهلع تيتب ثهثي الو :ةمست يفو» يلائلاك ىرخأ ةت ةخسنب صلا ةنراقم ثَدَرَو :ثاَّئلا 7

 اهبتك يت ثاذئلا خملا سمي سمي نثمْلا لخاد ةلباقملا تّلَعَج (ه) ةَّخشنلا نكل ،كْمَهل اڵلَو

 .2ْمَهَنيَب ميقت الو هِنَلَع ثثَي الَو» :ةدايز د يفو .نتملا صت َقؤَف اهبحاص
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 ىغعارُمَو ،هيلَع تبات كيلذَق اَهِيَلَو يأرب ةيرصب هعييفت ىلع بجوأو احاَكن َدَقَع
 اح ؟. ۔ذ. ؟ 7 ح . ث ّ 7 ة .2 ٠ . ۔ ؟ ,- ۔ إ م. ۔ - [ / ٢

 ناك نإف ٥“ضقتنا ضصزب مل نإو كلذ من تيصر نإف اهاضرَو ةيبصلا غولبب هب

 .قالط الب ثج;جرَخَو نم اهقادَص ثَّذَحَأ اهب َراَج ذ

 1٦١ ۔ ۔ ١4٠ ؟ ٦7 ؛ک 2 ١٩1 ٠ ۔؟ .. .1 ُ

 تلاطو باغ نإو ذهاش ال بياغ ججؤَر اهل ةأرما . !عييزتل زوجت
 < د

 ؤَم ؤَم حصت ىتحف هذْمْلا

 ه {, ُ)٢(

 زوجي الو .'ذَمْعَتَو ةدعلا يضقنت ىتح دوقفم ةأرما جيوزت "ححصي الو
 ٥بائكلا 15 ءاَمِإ جيوزت زوُجَي الَو باتكلا لغأ رێَغ نم تاكرشمملا ج ز

 الو ةَهوُنْعَم الو اَهِلْفَع ىّلَع ةب ةَبوُلْغَم الو ةنوئجَم ىلع حاكن َدَقْغُي نأ زوجت

 زوُجَي الو ىضرتو وُحضت ز قيفت ىنَح يلاحلا كلذ يف لفقلا ةَعورنَم
 هم ے 2-

 جوزتي نا ةعيارلا َقلَط اذإ هل وجي وج الو .عبرأ هَدْنِعَو ة ةسياَخب لجزلا جن يوز

 ىتح اهتخأ ج جيوزت هل هل زجي زجي م 7 َىَلَط نإو ، .َقَلَط يتل ةدمع يضقنت ىتح
 ٠ -2 ٥ : و ه >۔2- هد

 جورتي مل ة ةَدوفْفَ ةأرما تَناَك نإو .اهتخا جوزتي مث هنم اهنع َيِضقْنَت

 ترام حكني ن أ هل زوُجَي الَو ،ااهبخأ نم دقفلا ُلَجَأ َيِضقْنَي ىتَح تخأل اب

 وُجَي اڵَو َنؤَلَع نإو تاهمألا الو َنْلُفَس ام اهتانب الو اهت حَكَن دق يتلا

 .ثالئلا خشلا نم لامكلاو ءلضألا نيم طقاس )١(

 .زوج الَو» ؛ثالئلا خسنلا يف )٢(
 ىلإ برألا ةنأل ؛ثانئلا خلا نم ثبلاو ٨ءمَلْعْئَو دقلا يضقني ىئَح» لضألا يف )٣(

 نأل ؛نيِنِس عتزأ انباحضأ دنع دوقفملا ةنُمَ» :عماجلا يف لاق يفلَوممْلا رورضفت

 لام اومشقو !هلهأ ةتامأ دقف مت ذنم نينس عز زواج او ءاذه لثم يف تفاقتخإلا

 يويسبلا نَسَحْلا ييأ عماج .«جْؤَزَتت مُئ ارشَعَو رهشأ ةعبزأ ثذتغاو ]ةتَجْؤَز يلولا قلطو
 )١٧٨/٦(.

 اَذَكَه َرَوَف (ب) امأ ج نم ثبفمملا صنلا «اهبخأ نم ةدملا يضقنت ىتح » لضألا يف )٤(

 .(د) هلثمو كاهبخأ : نم دقلا َيِضَقْنَي ىئَح»



 )٧١( حاكنلا نم مرحت ام ركذ يه بات ٢٢٨

  

 نَمَو ميب آ لم ؤآ ةبه ؤأ جيوزتب هريغ اهجرف كيم هي ىنح اهلا عونت ذ

 نإو هتانب الو .نول نو هِاَهَمأ ¡ 7 دخأي جؤزرتَي نأ هل زجي م لجرب ىئز
 الَو اهب جؤَرَتَي نأ هل زُجَي مل ادمع هيلإ رظن وأ ةأرما جزق شسَم نمو .انفس

 .''دمَع رْيَع نم اَطَحْلاب أب

 .دارملِل اليصفت رتكأ هئال (ج ،ب) ةرابع وه ثبثغلاو «َنلُمَس نإو هاتو هتاهمأ» لضألا يف )١(
 .َنلُفْسَي ثابلا َنوُلَغَي ثاهشألاف

 ءاقيلالا عنم يف طايتخالا تاججَرَ ىضفأ مهمايق ازيجك ةلأسملا هذه يف انباَحضأ ُدْذْشَنَي )٢(

 ىئَح ضارغألا كاهتنا يف سفنتت نأ هزيارَعل حمْسَيَو ةنيِشُمْلا كلاسملا هذه فلي نم ني

 يف اطاَيِتْخا لؤألا رذضلا ءاملع دآ هنت ةديبع وبأ ناك ذقو .تامدقملا وأ شملاب ؤ

 مهيفو ،ةَدْيَبَع يبأ ىلإ ةعامج عم لَخَد ةنأ :نتاشسَح ن حيلملا ينربخأ : :بوبحم لاق كاذه

 .لضا
 نم اهجزف ىلع هدي عضف 9ةماَت ةأرما ىلع َلَخَد لجز نع ةديبع ابأ اًنلأسَف :حيلملا لاق

 نأ هل ه ءةوخلا راكنإ ثرَكْنأَو تمتو بضغف ُءأزمْلا تقهبتناق بايلا تخت

 ؟اهَجوَرَن

 .اهججَرَتَي ال :ةديبع وبأ لاق

 حو وبأ هيلع َنَدأتسا ىنح ؟يد نيأ نمو ؟مي :ائم دحأ هنأش ملو اكس : :يلتلا لاق
 نع حون د ابأ نأش مكيأ اًضغب انضعب َرَمَعَف .ةَديَبَع يبا ىّلَع َلَخَدَف .ناهذلا حون نب حلاص

 ؟ةَلأسَمْلا هذه

 .هلأسف .اهنع هلأسأ انأ :بذنجج نب ضقنا لاق

 .ءاش نإ هلام اهل بهيو ءاهجو :حون ; وبأ َلاَق
 .اهُجوَرَتَي ال :ةديبع وبأ لاق

 .لوفلا ناذارتَي اَدَحَأف ،(ااَلَت ؤأ نيَتوَم) اهُجْوَرَتَي ىلب : حو د وبأ لاق

 جرعألا َنايَح فرغت تنك لمه .ةديبع ابأ اي : :حو ر وبأ لاق م

 .َعَن :لاق
 .ءاش نإ هلام اهل بَهَيَو ،اهُجوَرَتَي :لاق هنآ :رباج نع ينربخأ َنايَح نإ : :حون د وبأ لاق

 .رضاح ةديبع وبأو ئيش نع نرلا ن مكنأ ما "بابشلا رشاعت اي : :حون د وبأ َلاَقَق

 = يف جَرَح ةيكلاملا دنع سيلو )٢٣/١٤(. ۔ نيبلاطلا جهنم <هنَم) .جورفلا يم ئه :ةديبع وبأ َقَدَص
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 هنا ا نبال الَو "هينال زوجت الَو 6اهججيِوزَت هل زُجَي م ةأرماب ىتَز نَمَو

 ةص جزف ىلإ َرَظَن نمو .وُه هل زوجت الو هنال زِناَجَق ثتلو اَمَو ،اهُجيوَت

 زإ لإ اهمأ هيلع غرخت مل هتنا جزَق رَظَت نم ،اهجيوزت هبلع مخ ال :ليق ذَق
 ثحأ الَو .تلا كيد ؤضي مت هيب ةأرما جزق رظن نمو .ةوهشب وكي ن
 ْمَلْغُي فيكف امهنم ىضزلا ةقرغم رْذَعَتَي كلد نأل ؛مجغألاو "ءامْجَعْلا جيوزت

 ."تيد يف لوبق الو ىضر مهنم فرغي ال مُهَو جيوزتلا توت

 ا

 ةأرَمْلا لجزلا ج يأ :تلَق» :ةَنؤَدُمْلا يف لاق ارتسالا دعب اهب اَنَز م ني لجزلا جؤَرَتَي نأ .

 .دياقلا ءاملا نم ِءاربتشالا دغب معن :لاق ؟ركلام لؤَق يف ةشف مه اهب ىنز ذق يتا

 ۔.(١/١٢١) نيِقْلئلا )١٩٧/٦(( ةَنؤَدممْلا)

 الو هيبأل زوجت الَو» اهيف ءاج ىرخأ خي ضْئلا ةلباقم (د)و (ب) حتلا ييف ةَرَو )١(
 .«.....هننال

 .ج ،ب نم حيجضئلاو «ةمجعلا» لضألا يف )٢(

 باجيإلاو لوبقلا قمَحَت يف طايتخالا ةدِش هنإ هعد هنت نسحلا يبأ نم بيرغ يأر اذه )٣(
 اهتقفاوم ةقرغَمل رفاك تمصلا نأ دَجَوَل اقحال يتأيس امَك ربلا لوبق رَبَدَت ؤ هنأ مغز

 ذهل حبض ضأ ثيدحلا رصقلا يفو .تمصلا نم احوض ظؤ رتكأ ِءاَمْكَبْلاَو ركنألا نم ة زات

 ةعل ىس نيِقطائلاَك اَماَمَت َنوذيرُي ام لك ن نع اَهب َنورَبَعُي هي ةصاخ ةع عمتجُمْلا نم

 . ١



(٨٠( 

 دققنا دنع جيوزتلا بف باب

  

  

4 َ 
٠ 

 .اهنوك ركبلا ىضرَو .اهيأرَو اهاضرب الإ اهَجوَرَتَي نأ ةأرما لول سيلو

 ىَّلَع جيوزئلا يف ةأزملا لمحي نأ هت زوجي الو اهناشيب ملع بيئلاو
 ىضرَو جزو "})نێدِهاشَو يلوب الإ ججيوزئلا زوجي الَو "تممر ادإ ةيهاركلا

4 
ًُ 

 جزق ةَحابيتشا زوجي ال هنل ؛تكلَد دنع ىمشش قادصو جؤزلا لوبقو ةأزملا

 .تبت انفصو ام ىلع جيوزتلا عقو اذإو .جيوزتلا يف ىضر الو ضوع ريغب

 ىضرَو '}جؤزلاو ةنيبلا عم ىمسش قاد ريغ ىلع احاَكن يلولا دقع نإو

 ىَحأ ميتألا» :ةي هللا لوسر َلاَق لاق ان سابع نبا نع ٥١١( :مقر )٢٠٦/١ غيبلا اوز امل )١(

 ىّلَع نؤرَي ال يِكياَمْلا نكت .ءاهئامض اهئذإَو اهيفت يف نَتأتنُت مكبلاو ،اَهَلَو نم اهيفتب
 ريغ يلولا يصولا ىت ذئاع مهدنع كيذ امإو ،جيوزئلا يف ركبلا هتنا نانيشا بألا
 اهَرَواَش اش نو تغلب نإو اَهذِإ رِيَعب ركبلا هجتا خاكنإ بآليو» :ةلاَصزلا يف لاق يبألا

 .ءاهئامض اهئذإَو نَدأَتَو علبت ىئَح اهجوزي التق ةزَع ؤأ صو ركبلا يف بألا زيغ امأ

 ۔(٩٨ص) ناَرْيَقْلا ديز ييأ ننا ةلاسر

 ثتتاك :تاق اتقو ةناع نع ٥١٢( :مقر )٢٠٦/١ هدتشش يف غيبزلا ةاور ام كلذ ليلد )٢(

 ة هللا لوسر ىتإ تتأف ،كيَد تمهرَكَف يت يهو اهوبأ اهجوز ةيراصنألا ماذخ ثني هانغ
 .اهحاكن رف ةئرَبخاَق

 ۔هيلذغع يوَذ» :ةدايز ج يف )٣(

 .دقعلا ناكرأ لمتكت ىتح «دوهششلا» :حيحصلا ظفللا هلعلو ،خَسلا عيمج يف اذكه (4)



 يويسبلا رصتخم , ٢٢٢

  

 اهل ةأرما نُكَو .ءاسنلا نم اهم قاد اهَلق ةأرملاب يؤرلا زاَج مت ةزملا

 يف ارضاح ناك نإ هيَلاَكَو ؤ اَهِيَلَو رخأب الإ اندنع اهُجيوزت زوج الف تول
 ربَحْلِل ةنع جوري نم رشأي وأ جوزي نأ هيلع متخي ةجحلا ةلاتت ثيح ؤأ ردَلبلا

 يف َرَخآ لؤق يفو . نيدهاشَو لؤب الإ ةأرما جيوزت زوجي ال هنأ دراولا
 َراَج ِهيَلَع زفقي ملو يلولا عَتَتسا نإ .نولهألا هَلَع ىضارَت ام ىلَع قادصلا

 نإو ثرَدَق ثيح هذخأ اهَلَق ،اهل بجي افَح اهَعَتَم هنأل هيأز الب جورت نأ اهل

 اهجوزي 5هيأر الب جوزتت نأ اهنف جحلا لبت ال ثيح رخبلا عطاق ناك
 يلو ال نم ٌيِلَو ناَطْلُسلا :ليق ذَقَو ،نيِمِلشُمْلا ةَعامَجف نكي مل نإَق ،مِكاَحْلا

 نأ ةّشئاَع ع ٤٠٧٥( . :مقر )٣٨٦/٩ لولا بات : :حاكنلا باتك يف نابح ا ةجزل )١)

 هف َكِلَد ريغ ىَلَع حان نيم ناك امو لذَع ييديهاشَو ييلوب ل اك ال» :لاق ةي هللا لوش

 نبا رَبَح يف دحأ لم م :متاح وبأ لاق «هل يلو ال نم ّنِلَو ناَطْلئلاَق اورَجاَشَت نق © .لات

 نب ديمس :سفن ةئالَت الإ (رلذغ يدهاشو) :هلوق يرهزلا نَع ىسوش ن ناميلس نع حرج
 اخ نع ئبجَحْلا باهولا دبع نب هللا دبعَو ثايغ ن صفح نع يومألا ىتخ

 ا ركذ يف حصت الو ،ضئوُي نب ىسيع نع يفزلا زسئوُي نب نمزلا دبعو .ثراحلا
 .رَبَحْلا اذه ريغ

 )٣٤٤/٨ دوغشق نناو ٢٥٦٧(، :مقر )٣٣٤/٨ سابع نا نم ىينطفزاذلا ةجرخ

 ةللا يضر _- ٣٢٥٨٠( :مقر )٣٤٧/٨ ةشِئاَعَو ٣٢٥٧٨( :مقر )٣٤٥/٨ رمغ نباو ٣٥٧٧(، :مقر

 «َنيَبَو» ٌةَداَيز لضألا ةن ةَخشُن يف َدَرَو زق .نييمأ مُهْنَع

 )٢( رهمْلا ثاب :حاكنلا ثاَِك .يِطْئَر راذلا دنع امث سابع نبا نع ه ثيدحلا ضَن )٢٤٤/٣

 :مقر ١٠( اي هني ئِاَلَعْلا ام :ليق ءانا . ىتايألا اوُحكنأ» :ةي هلا لوشز لاق :لاق

 نسلا يف يقهيبلا هجرخأو «ِكاَرَأ نم ٍبيِضَق ولو َنوُلْهَألا ِهَلَع ىضار ام :لاق ؟هللا لوشز
 ارهت نوكي نأ روُجَي ام باب :قادصلا باتك ،ىربُكْلا )٢٣٩/٧ :مقر ١٤٧٦٩( قعضَو

 لاق ؛ناطقلا نبا لاق ؤيناَمَلَْبلا نمخزلادبع نن دمحي لوُلْغَم وو :يليزلا لاقو
 نع ناَمَليبلا نب نمخؤلادبع نع «ليسارمْلا» يف ةؤاذ وبأ هاورو ثيدحلا زكنش :يراخبلا
 ئلادع ثبت ل دمَحُم وبأ نمخزلا دنع هيف هلاشزإ َعَمَو .ناطقلا نبا لاق ةوخن ةم يبنلا

 ةيادهلا ثيداحأل ةيازلا ثضن) .فغضلا زهاظ ومو )٢٠٠/٣((.



 ٢٢٢ دقعلا دنع جيوزتلا يف باب (ه٠)

  

 ةبارقلا نم يلو ريَع نع اهي جوَرَئَو جوزلا لهجو تلهج نإو .اهجؤزيَق
 يفت يق ؛امُك َناَكَو جيوزنلاب تێِضَرَو ةأزملاب حإ ؤزلا َراَجَو ،هيلَع زشي ملو

 اهتنب هيف اوفلتخا ام لاحل ءاممَهَتْيَب قارفلا ىّلَع مدق الَو جَرَح لذ ن ني

 ،لَوْلا يأزي ههجَو ىَلَع جيوزتلا يفف رغألا اوتأي نأ اوزَمأ حإ ؤّزلا زُجَي م

 ؤ ميكاَحْلا جج َجؤَ عََتما نإو ءهيلَع َرَدَق نإ كلذ ىلع ربجيو :و اهجو ٣

 .لولا عاتيشا َدعَب اهل ٌرئِإَج "هزن وماق .تيملشفلا ةعامج نم لُجَر

 يييشت يق هيف لتخم اضيأ كلذف اهَجوَر نم تلك ابيَت تاك نو
 نأ ديرت نم راتخت نأ ةيالولا اهن امنإف ،ئللا يأرب نوكي ىّتَح ۔ا'نيش ةني
 بقلا تجوز نإو ،يبيتلاَو كيلا يف ف ىلإ ثَحَأ ءالؤألا ىلإ دقعلاو ،هب جوز

 مل نإ ثحأ 8 .تح ه هنم ىفن يفو ،قارفْلا ىَلَع مدقأ ال يئ إق جوزلا زاَجَو

 أ را ال الوا امنإو .ئيؤوْلا رئأب حاكنلا ددجي نأ زج

 او ركيا يف لإ تَحَأ ِءايلؤَلا ىنإ ذدفَعلاَو ؤب
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 نَع ةنأشملا يف دراولا فالخل ةاعارم ائياحضأ ني ىوِلَع نب ىیشوُ ُبَهْذَم وه اَذَه )١(

 . اهنايلؤألف ءفك ريغ نم تَجَوَزَت نإ اَهَنِكَل .نوا طرتشت ال ثيح ةقيِنَح يبأ

 مامإلا ُبَمْذَم اضيأ ومو ،مزَح نا ةَقَلاَخَو ءيبيتلا يف اضيأ يرهاظلا دؤاد بهذم وُهَو

 لَحَد غتفي ةي حاكنلا [ نم غوئلا اذه ناق ةيكلاملاو ةيضابإلا زوهمج امأ "هةئيِنّدلا» يف كيام

 فلتت ملو اهسفت تجو ةأرما نأ ؤل تيأرأ :ثلم» :ةنودملا يف لاق نلُخذَي مل وأ اهب

 نمم يه ؤأ اهل بطخ ال نمم يهو ِءايلؤلا رمأ ريَعِب اهسفت ثتجَجْؤَرَق ،اهججوَرُي نت اهَلَع
 ةنم ثتَدَلَوَو َلَواَطَت نو لاح ىلع ادبأ حاكنلا اذه ؤَق ال :تيام لاق :لاق ؟اهل بطخلا

 )١١٩/٢١(6 ۔ ةنودملا .لاح ىَلَع كلد زوج الف حاكنلا ةفع ثدَقَع ئه اهنأل ؛ادالوأ

 )٤٥٧/٩(. ۔ ىّلَحمْلا ۔(٥/٦١) ئيخرَسلل طوشنتلا

 )٢( ۔«ةَعامَج» ريغ نم :ب يف -

 .ءامرمأي» :ب يف ()
 .«جَرَح» :ج ثب يف )٤(



  

 اهيأر الب ىلولا اهَجَوَر نإ ،امهََْب قوَف ضرت مَلَو لولا اهجوز ن
 اهنم مَلْعَي ملو يلولا اَهَجَوَر نو ،اهَلَو اَهْيَلَع كلد َزاَج تيضق اَهَغَلَبَق

 زاَج اهاضري اهييفت ىّلَع ةنزاَجأَق ءاهب جؤزلا لَحَدَو ةيهارك الو ىضر

 غمض ملف اهيأري نمكي مل اَهَعَلبَو ملعت مو يلولا اهَجؤَر نإو ءاهيلَع يذ
 ؛ثيضر نكأ مل تلاقو ثرتَغ زاوجلا از املق ،ةهاَرَك الو ىضر اهنم

 مَلْعِي اهناسلب ابي تتام نإَق] ،اهاضر ملعي ىئَح رييغتلا ىلع هق
 دغب تتكس نق "هكاضر كئوكش :اهل لاقو مل زكيلاو 6"[اهاضر

 و ،دْقَعْلا تبت ذقَق اهنم لبقي مل اَه دغب ثريَغ ؤ ێاهيَلَع تبت كيد
 نوكي ذق امه نأل ؛تيَد رضي مل زي ملو تكبو تحاص جميوزتلا اهل

 .ثالتلا خسنلا هيلع تققنا امم لامكإلا .لضألا ن نم طقاس نێتفوُقْغَمْلا نيب ام )١(

 اهلابب وطخي ال ذق ربلا نأل ديج ةقف اضر اهتوكش أب كيلا مالغإ عوضؤت ىَّلَع هيبلا )٢(
 لجأ ن نم توكلا نوكي ذقَق ةظحللا تلت يف تايسيشئلا يادتل اضرلا ةَماَلَع اهتوس نأ

 تريَعَت ثيح ةيرصعلا ةأرملا ةضاخَو اهف ىَلَع ةلالد اهتمص نأب نظت ذق لب ريكفتلا

 اهمالغإ ةرورَض َنؤَرَي هرێغَو ,كيام مامإلا ُ ءامَلْعْلا ناك تبّذلَو ثثفارغألا تلذبو ميهافمل

 انأ :اهل لاق نإ كل تيأرأ :ثلُم» :ةنؤَدممْلا يف لوقي توكشلا يف عزلا فزملاب

 لاق :َلاَق ؟ييللا ع امب اهنم اضر اذه نوكيأ ءاهيلَو اهَجوَرَف ،ثَتَكَسَق نالف نم كججَوَزأ

 نم هريغ لاقو :نوئخحس َلاَق .,كلام نم ثغمس َكِلَذَكَو .اضر ركبلا نم اذه ْمَعَن د :كلام

 ؟اهئوكش اهئذإ نوكأ ُبيتلاَق :ثلُف ءاضر اهتوكش ذأ ملعت تناك اذإ كيذ :ركيم ةاوز
 معن :لاق ؟ركيلام نع هظمختأ :ثلُم .اهجاكنإ ىلع علولا فيخت مْلَكَتت نأ الإ .ال :اق
 .كلاق نق اذَه

 اهجوَرَف بألا بهَذَف تتَكَسَق .نالف نم ركججؤزُم يئإ :اهذياؤ اه لاق اذإ يلا تيآزأ :ثلُق

 لجزلا كلَد نم اهجاكنإ يف بألا ىنإ اهنم اضيوفت كي اهئوكس نوكأ .لجزلا كيد نم
 امش ؤكبڵاؤ» اضر نوكي ال اهتوس نأ «اهيفنب قحأ ميلا ثيدحلا ليوأت :ناق ؟ال مآ

 يئإ :لولا َلاَق نإ ركبلا يف ف ازِئاَج نوكي امنإ توكلا نأو .«اهئامض اهئذإَو ااهيف يف

 اهغقني الو اه مزال يوزلا نأ ثرَكْنآق ةنم اهَجْوَزَف بهذ مث : ثثتَكَسَق .نالف نم كججؤَرُم

 )١٠٢/٦٢(. ۔ ةنؤدممْلا .«تئزبخأ ام ىلع ركبلا يف كلام لاق تيذَكَو ،اهيوُكش دغب اهراكنإ



 دقعنا دنع جيوزتلا ي بابب (ه)

  

 اهَجوَز نإو ،َكلَد ثريَعَل ضوت زتم ؤ َلَق ةَيضاَر اهيفن يف يهو ةزملا نم

 تێيضَر نمل جيوزتلا دحاو َدَعَب دحاو أ دحاو تقو يف نيلجرب نايل
 .جيوزتلا وُه نألا .جيوزئلاق ؛اًعيِمَج امهب ثيضَر نو ،امُهْنِم الا هب

 ناَدقَعْلاَق ؛دحاو تقو يف دقَعْلاَو اًعيِمَج امه تيضر نإو ساق خالا

 لجرب ٌةْيرَص تجَجَوُز نإو .ةينا اهي م وَرَتَي م مث دحاوب ىتضزَت ىنَح ناذِساف

 تَقتغأ امم لجرب ةمأ تجوز نإو .زييغتلا اهل َناَك ثرْيَع تلب املق

 .ؤييْغتلا اَهَلَف ثرَيَغ

 ل اَهَعَلَب امَلَف اهقادَص ني لقأ قادَص ىّلَع لجرب ةأرما تجَجَؤز او ""]

 "هقادصلا اهل مِتُي نأ ءش نإ "لي اهنَق] ؛اهت يذلا قادّصلاب الإ ضزت

 ىّلَع تجوز نإو ،اهجرْخيَو اهل دقع دقع يذلا قادصلا تفض يطغي نأ اش نإو

 تّاَجأ كي اَهَعَلَب اممَلَق ،اهيفت لع جوزلا تّاَجََف اهقادَص نم لقأ قادَص
 اهلع بجي َناَكَو لولا ضرق ام الإ اهل سيلف قادَصلاب ضرت ملو يول
 ْمَلْغَت مل اهنأ زاوجلا َدْغَب اهاوغَدَو ،اهفادَص مك مَّلْعَت ىنح اهسفت يب د ال نأ

 .كيد جؤزلا ىَلَع زوجت و ربق ل

 .ثيضر :تَاَق مت ىضزأ ال :تَلاَق جيورتل اَهَعَلَب اَمَلَق اَهْيَلَو اهَجَوَز نو
 .ةل رييغت ريعب جيؤََتلاب ىضرلا نوكي ىنَح ,خييزما عسقناو كيد قي مل
 بآلا ىّلَع قادصلا َناَك نالا َتاَمَف قادّصلاب نمَض هل اذلو ًلَجَر حز نإو

 مَلَب املف ،قادصلاي َلبَقَو هتنا ج َجؤَز نإو .هلام يف اذل َناَك ةلا تاق نإف

 َراَج ذق رصلا َناَك نإ ؛قاتصلا ةلمج بألا ىَلَع ناك ضزَي مل ئبشلا

 .«جيوزئلا يف قادصلا باَب» ناؤنممي القتشُم اباب ةيلاتلا تارَقَقْلا ُثالئلا ختسُتلا تربتغا )١(

 .ثالئلا خستلا نم لامكلاو ۔لضألا ني ةطقاس )٢(

 ب :نم ثبثمْلاَو كلضأللا نم ةطقاس «َقادْصلا» )٣(
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 .يشي نمضي ملو هئنا جؤَز نإو يقادصلا ثفضنق زاَج نكي مل نإ كةزمْلاي

 ْملغأ هللاو او .ائيش بألا ىَّلَع رأ ْمَلَو ذساَق جيوزتلا َكِلَذَق نبالا ضري ملو

 .كلد رَع ع لأساو

 نو ٧هلَعَو هن كيلَد تبت ؛يضز هعلب امَلَف "هيأرب لجر ىلَع جوَرَت نمو
 ثير :َلاقَق هَعَلَب نإف ،اًضييأ هيَلَع تبت ييِضَرَق هل هيأز ر الب هيَلَع َحؤَرَت

 هل مِتُي ملو هرمأت مل هنأل جيوزتلا كلذ تبثي مل قادّصلاب ضزأ ملو جيوزئلاب

 قادَص ىلع ِهيَلَع جؤَرَتق 7 قادَصب هيلع جوَرَتَي نأ هرمأ نإو ،َلَعَق ام

 هنم لبق ملو هيَلَع تبت ؛ىقادَّصلاب ىضزأ الو جيوزنلاب ٹيىضر :َلاَقَق موُلْغَم

 زجي مل ؛رتْكأب هيلع جؤَرَتق موُلغَم ي قادصب هيَلَع جؤَرَتَي نأ هرمأ نإو كيذ

 ةللاو ‘عيفَت ىَّلَع َداَزَو َلَعَف ام جؤَرَتُمْلا ىَلَعَو وب هرمأ امم وَعَكَأ جوزلا ىَلَع

 داَر نيح ةلاكولا نم جرح ذَقَو الإ ارآ الو رمأ تفتاخ ذّقَو كتيب :را

 .َكِلَذ ي وظناَق لغِف زجي خي ملو

 :ىلاَعَت ةللا لاق رارخآلا برعلا نم ضغتل مهضعب ؟ ءافكأ مالشإلا اهأ

 ا يبنلا نع َيِوزَو ٧١[ :ةبوتلا] 4 ضعب :رآ ش ثنتمَوُمَلآَو نو رنمؤمْلاَو »

 .يواستلا وه ؤئاَكَتلاَو '[«هَلاومَأَو هؤامد ًآقامكتَت نوملششنا»] :لاق هنآ

 .اهنع لَسَو» :ب يف )١)

 .ديري يتا ةأزملا نم هجؤزت يف ةنغ اليكو أ " (٢)
 ركنشنآ نع َوَهَنَيَو يفوُرَمَسَلَاي روش ي ضع +آيلزأ كشت ُهُشَتب ثتمَوُمْلآَو نونمؤملاو » اهشامَت

 يرع هلآ ني ةنأ مهحنم كهتزأ ةلو هلا كوغيلطتو ا ترؤثو ةلصلا :9
 . ےسر
 ۔4٤ مہکَح

 هجارخإب ةرقنا دقو .ىرخألا ثالثلا خسنلا نم ُاتنبثأف كلضألا نم طقاس ثيدخلا اه )٤(

 .نابلألا لاقو ٢٦٨٥( :مقر )٨٩٥/٢ ؛تايذلا باتك يف نَئتشلا يف ةجام نا نلا انهب

 = لاق :لاق هذَج نع هييأ نع بيعش نن ورمع نع ةجام ننا ذنم ةطنؤ .ةيحض نتخ



 ثقنا دنع جبوزئلا يف ا (ه.)
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 ُهَتَناَمأَو هن د نوَضَزرَت نَم مكاتأ اًدإ» : :لاق هنأ ة الث هنع َيِوزَو

 َجؤََت نمم دحآ حاكن : 1 :7 ىَّلَعَق ٨«يبك اسَنَو ضزألا يف ةث و

 .هسنج نم ثتَداَك اذإ مالسإلا لهأ نم

 ىَلَع زيجو .مهلاومأو ممهؤامد أقاكتَت .مهاوس نم ىلَع نيملا دي» :ة هللا لوشر -
 هجرخأو .«مُهاصفآ نيملششملا ىلَع دريو مهاذأ نيملسملا ىّلَع ريو مهاتأ نيملا

 ننا نع لتقلاو تايذلا باب :رونلاو ناميألا باتك يف ليوط ثيدح نمض غيبزلا
 ُهْئاَوْمَأو» :لاق اَمْئَو ،ِامذلا ىلع لاوهألا فطع هيف زيلو ٦٦٣( :مقر )٢٥٩/١ اهلو سابع

 ُاَقْيَأ باب :تايذلا باتك دؤاد وبأو ٢٠١٢(0 :مقر )٢١٥/٢ دمخأ هجرخأو «مارَح ةهنيت

 ننب دوَقْلا با :ةماسقلا باتك )١٩/٨(( يئاسنلاو ٤٥٣٠\ مقر )0١٨٠/٤ رفاكلاب ملْسُمْلا

 ١٥٦٨٨( مقر )0٢٩/٨ ئتَهْتبْلاَو ٤٧٣٤( مقر )0١٩/٨ سفنلا يف كيلامملاو رارخألا

 ملو نيخيشلا طزش ىلع ج :لاقو ۔(٣٢٢٦٢ مقر )١٥٣/٢\ قلا رق باتك ؛ميكاَحْلاو

 ءخُهْلاومأ» اعيمج الؤه ىدل سِتَلَو .بهذلا ُهَقْفاَوَو هاَجَرَي

 َنؤَضرَت نم مكاَج اًدِإ ءاَج اه باب :حاكنلا باتك يف السزش ةرم يذمرتلا ةَجَرخأ ثيدحلا )١(

 نع َناَلْجَع ننا نغ ناملس نب ديمحلادبع قيرط نم ١٠٨٤( مقر )0٣٩٤/٣ وجه ةئيد

 ثيدح :َلاَقَو «تيدخحلا ...مكيلإ بطح اَد» ظفلب ةريره يبأ نع يرصنلا ةميثو ننا
 نغ ردغس نب ثيللا ةاوَرَو ثيدحلا اه يف ناميلس ن ديمحلا دبع تيلوخ ذق ةرْيَرُه يبأ

 ثيللا ثيدحو :دُمَحُم لاق :يذمرتلا لاق التزُم زب يبنلا نَع ةريَرُه يبأ نع َناَلْجَع نبا

 ١٠٨٥) مقر ٣٩. / الوشؤم هجرخأ ةَرَمَو ءاظوُمحَم ديمحلادبع ثيدح ذُعَي ملو هبشأ

 .َينَزُمْلا راح ييأ نع ديبع نيتنا ديعسو دمَحُم نع َرمزُه ن :ملسم ر نب هللادبع قيرط ني
 بي يبنلا نَع هل فرغت الو ة ةبحص ُهَل ينَزُمْلا مي اح وبأو ،بيرَغ نسح ثيدح اذه :َلاَقَو

 .ثيدحلا اذه َرْيَع

 ١٩٥٧( :مقر )١٠٥/٦ هيفخ ةريره ييأ نع ءاقْكَأْلا باب :حاكنلا باتك ةجام نا هجرخأ

 يجص :لاقو ه ةريره ييأ نع ٢٦٩٥( مقر )٧٩/٢ ١. حاكنلا باتك يي مكاحلاو
 ريغ َناَك :دؤاد وُبأ لاق . .حي اخأ ناميل ن ز ديمحلا ًدْبَع هيف نأب ىبهذلا ةَبْقَع ُهَبْقَعَتَو .داتسإلا

 .فرغت ١ ةَميِثَوَو ةقث

 مل :لاقو هض ةريَرُه يبأ نَع ٤٤٦( :مقر )١٤١/١ طشؤألا مَجْغُمْلا يف ىئنارَبْطلا ةجرخ

 .ناميلس ن ديمحلا دنع الإ َنالْجَع ء نا نَع ثيدحلا اده وز
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 ظافحلا ةريخذ يي ئِسَدْفَمْلا لاقو .ةتاور تفّعَضَو هلاتزإي ناَطقْلا م نا ُهَلَعأ ثيدحلا

 .َرَمُع نبا نع عات نع ست نب ركيلام نع :يواهلا رطَم ننب راُمَع ٌاوَر» )٢٦٦/١(:

 نب دمَحُم نع : ناَميَلش رب ز ديمحلا ذْبَع ُءاَوَرَو .لاب 7 ‘تفيمض اذم راُمَعَو

 ستل ؤ .حب وخأ ومُه اذَه ديمحلا دبَعَو .ةرْيَرُه يبأ نَع ‘يرضنلا ةميِثَو نبا نع َناَلْجَع

 متاح يبأ ةياور يف هنييخت ىلع يذمرتلا َققاَو ىنابلألا نأ الإ ها «رثيدَحْلا يف يب

 لَعَلَو» )٢٦٦/٦(: ليقلا ءاوزإ يف َلاَق ثيح نه ةريره يبأ د ثيدح ةَميِمَضب ينزملا

 ًنَق الو ةرْيَرُه ييأ ثيدح اصوصَ دهاوش رابتغاب ؤمه امنإ روكذملا يزلا نيخت

 .ها «نالوهجَم , ديبع تبا اديمَسَو اذممَحُم نأل نيِيخثلا لمتحت ال ةائشإلا اذَه

 هباتك يف يلاَرَعْلا دنع ال إ هن فنصلا هثيدح يف راونا كهَتناَمأ» ظفل ذجأ مل :ةظحالم

 قْلَُو هنيد نوضرت نم» :ظفل ىلع قثت اهلك تاياؤزلا نإف الإو ,نيذلا موُلَع ءايخإإ

 .هنيدو ةقلخ » :اهضمغبَو
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 قاقضلا يف باب ١

  

 قادصلا قأ نإ :عي لوقن يذلاو "قاصلا لقأ يف اوُمَلَتخا دق

 اَندْنِع هلقأ .رائيد عُب ز ىّلَع عطقت ديلا نأل ؛رائيد عبر : عطقلا هب له اَم

 هْنَلَع اوقَقتا ام و او ةركذ ثرت ذقو اهمضو ريِثَك هيف فالتخالاو كلذ
 ديبعلاو مَتَعْلاي ٌئاَج اهلك ةَلوهُجَمْلا تاقدصلا ىَلَع خيوزئلاو .'[راتيد غئؤ]

 مل نم لكو .كلد نم طشقلا اَهَلَو هب ثبثت جيوزتلا عم ركذ اَمَو .لخنلاو

 تفلملا نال ؛ةَعمَتْجُم ثاقئلا خشلا نم ه حيجضئلاو ؛عضبلا هب كِلمَتسَت ام» :لضألا يف )١(

 .ةقرسلا يف د دَتْلا عطق ب ثحو امب رهمْلا رقأ ساق نع ثتْذَحَتَي

 قادصلا لقأ يف ُامَلُعْلا تفلتخا دقو .ةقفتم ثالئلا خسُتلا نم لامكإلا ءلضألا نم ةطقاس )٢(

 نأ الإ يقراشلا دي هب عطقت ام قادصلا لقأ ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةضابإلا هيَلَع يذلاو
 ةدع ؤ رانيد ًةقيِنَح ح يبآ َدنِعَو مهارد ُهَتاَلَت ؤا رايد غبؤ ركيلام دنع قراشلا دي هب عطق ام

 .ةرشعلا تّلَمَك :ذمَحُمَو تفشو وبأو ةمقينَح وبأ لاق .مهارَد ة ةرشعل نود اهقدضأ نإَق .مها

 َلاَقَو .مارد ة ةسمَح هلقأ : :ةمربش نا َلاَقَو .لثملا زهَم رهم بجتو ىمسملا طمشت :رفز لاقو

 ُةَلباَتَحْلا بهذو .امَهزد َدوشم;َح هلقأ : :ريبج نب ديمس 7 كامَهزد نوعبرأ هلقأ : :ٌئِعَحْنلا

 ناق ئلع هل :لاق نإو باصنلا نود امبَو يلاملا نم ناك عت ىأب ٌزِناَج جيوزتلا نأ ىإ

 زي مل لام :لاق ؤَل امَك ؤريِثَكْلاَو ليلقلاب ٤ هريسفت زاج ريطخ ؤ شَليِلَج ؤأ .ريثك ؤأ "ميظع
 بلكلاك هكلمت مث حيصت ام لكي زوجُجَيَو دَح هل سيل قادصلا نأ ىتإ مزح نا بهذو .هِنَلَع

 )٤١٠/٥(. ۔ زاكذيشالا ء(٦١/٦٢٣) ۔ بذهملا حز غومجملا :رَظني) .هريغو رؤئشلاق

 )٤٩٤/٩(. ىلحملا )٤٣٦/١٠(( ۔ ينغفلا



 يويسبلا رصتخم . 7 ل ٢٤٠

  

 ٢) مانيو ؤ ممهزد ىَلَع 'تجَجوَوَ َرَت نو .لثملا قادَص ىلإ ثمعَج هَجَر اًماَدَص مس

 "ٹتججؤَرَت اذإف .زِئاَجَف الجاع ناك نإو زِاَج لآ َقَح - ىلعو زِئاَجف

 تلاق ثدل نق ،كيلَد نم لقأف زدفب مل نإف ؛اهب راَج نإ ٤[ريثك] قادَص

 : غجزيي يدق ؛ذَح طوزشلا هذهل نكي مَلَو كلد ني لقأف ذيلت مل نإو

 دقَي مل اهب َراَج نإ قادَص ىلع اهجور اَِإَو .ملعأ ةئلاو "يدنع لثملا قادَص

 متي ه مَلَو قادَص ىّلَع ججَوَرَت نو ؤنم ءاَج امن َرُجَعْلا نأل ؛قادصلا ِهَلَعَق

 ًناَك ن ءاهنا ةئس ىلع يهق ةن اهل َناَك نو ،لِجاَع وهَق الجآ الَو الجاع
 .لجاع قادصلا اَقِلَتْخُم

 ةنأ ملعي ال ةأرما جيوزت يف لجل لكوي أ لجرل سيو
 ىلَع نودهشي مهنإ :مهضعب لاق ذقَف ةحص الب ليِكَو أ يعذُي يذلا َجؤََت

 الو رمنلا قادصلا هب رقأ امب جوزتملا ىلع نوذهشيَو ،جؤُز ذق هنإو بف
 ىلع نودهشي مث يلو نم ليكو ؤأ يلو هنأ خ ىتح اه جوز هنأ نوه
 َدْفَع اهِسفت 1 ذا انت دِقْعَت الو مكحلا يف زاوجب َجؤَرَت ذقَو .جوز هنأ جيوزنلا

 ر جيوزت يف ةّيِصَو تتاَك نإو اهتاوخأ الو اهتاتب نم دحأل الو حاكنلا

 ۔2إ ۔
 ن او ‘ رو هب ١

 -س

 اهيف

 لعج يزلا مش زلاي لاججَرلا م م حؤَرُي نم تَرَمَأ اهريغ جيوزت يف ةَّليِكَو ؤ

 .حَصَو َت لذ َمِلُع ادإ '"[ةلاكولاو] تيل يف ةياصولا نم اهل

. > 
 .«جوزت» :ج ‘©ب يف ( )١

 .«زينانَدَو ماَد» :ثالثلا خنسلا يف )٢(

 .جؤَزَت :ب يف )٢(
 .د ج :نم لامكإلا ب نمَو لضألا نم ةطقاس )٤()

 .ةقفتم ثالثلا خسُتلا نم حيجضئلاو «...يف لجزلا لكوي نأ لججؤلل سيل» لضألا يف )٥(

 .ثالثلا خسنلا نم نامكإلاو ثب نمو لضألا ني ةطقاس )٦(



 )٨١( ىتنم قادصلا يِف باب ٢١

  

 قادصلا '[ثفضن] ِهْئَلَعَق اَهب لوحلا لبق اَهَقَلَط م مث ةأرشا َجؤَوَت َم لك
.> 

 هيلع بج و دقف َقلَط م ةم ؤ َجزَقْلا َرَظَت نِإَق اه ًكوتَتَو هنَع هنَع َوفْعَت د نأ الإ

 ؤ 7 اقبَلَع قلغ د ةأرما َجؤَرَت نمو ؤهنَجَز اهنأل "سملاو رظنلاب قادصلا

 إ قادصلا مكحلا يف هيَلَع بججَو ذقَ ارثِس اَهْيَلَع ىعرأ
 ينل
ح
 

 ل +
ه
ا
 

 غ `

2
.
ے
 

 .ثضلا 7 اهل سيلو 6قادَصلا ىف قدصت اهنإ :, رَظَن الو اَهَسَمَي مل

 هيَلَع نإ :َلاَق م م لومي ذ ذَحآ يئإَق هيإ َرَظَت ؤ اهرك ةأرما جزَف سم نَمَو
 ؤقعلا اهلف ةم ك نِإَو .اهل ءطولاب قادصلا همزل امهَرَك اَهب ىز نإو ةبوتلا

 م م ُ
 م ي .

 ِاَمْلا يف ا .اتلا يف ف اهجو ىلإ َرَظَنَو ةأرما جوزب

 لع ةارما َجؤََت نَهَو . )و قادصلا اَهَلَق اَهَقَلَط مث اعِتمَتشُش - ث

(١( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

 ؤ )٥(

(٦) 
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 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو ؤب نمو لضألا نم ةطقاس
 توفت ن نأ اليه ,ىلاق هق يف ةيالا فتلا ن مو م يتل يأر هل رقا يذلا اذ اذه

 ريا نت نيب ق ةيرفلا ةيكلاملا د دنعو ،© ه رمع دنعو .«اندنِع حاكنلا 7 ورديب - .عورلا

 ثضنن اهت ءابلا لبق قلطملاو » :ئناوَرَْقْل دَْز يب أ نا لؤَق يف َكِلَد ح حضتي ؤ بيولا

 نبا ةلاَتر «اهييأ ىلإ كيف اركب تتاك نإو ابيت تناك نإ ئه ةئَع َوُفْعَت نأ الإ قادصلا
 / )٣٦٥/١٠(. ليلعلا ءاَشِشَو لينلا حزش )٩٤/١(. يناَوَرَْقْلا د يبأ

 رَظَن الو اهشمي م ةئإ لوقَتَو هقدصت نأ الإ إ مكُحْلا يف قادصلا هيلع بَجَو ذقف» :ب يف

 .اَهَدْعَب يتلا عم ةلأسملا هذه خسانلا ىلع طلتخا هنأ ؤذبي يلاو .هيإ

 يف اهفالخ ىلع ىوَتقْلا ترج يتلا لئاسملا نم يهو ،(ج ،ب) ني ةطقاس ةَلأشملا هذه
 حز :رظني .رهملا فضن الإ بحو ال جاليإ نكي مل ام جزملا ُشَمَو ةوْلَحلاَق يبقذملا
 .(٤١/١٩٢)_۔ نيبلاطلا جهنم )٣٦٥/١٠(. ليلقلا ءافشو لينلا

 .«بسحيو» ثاذتلا خسنلا يف

 وه ؤ خاشلا نم اطخ اَذَه َناَك ادإ يرذأ الَو ،قادَصلا فضي اهل نأ بهذملا يف زوهشمْلا

 ۔ ؛ِاَمْلا َلِظَو .ليلا .رانلا يف رظنلا نيب قَرَقُي عماجلا يف هئكلَو ي نسَحْلا يبأ يأ



 يويسبلا رصتخم ٢٤٢

  

 لقأ اهناسن نم ربيتلا قاد نأ مّلْغَي نأ الإ هئجوَر يهو قادصلا اَهَلَق بيت
 نمو .تابيتلا اهناَسن نم بيتلا قاد ىلإ غجرت اهنإف ،ركيْلا قادَص ني

 .اهقادَص ني نمأي اهغماَجُي ال اهنأ ىلع ؤأ هيف عامج ال هنأ ىلع ةرما جور
 كيذ نإَق ،اهَعَماَجَو اطاشن هيف عامج ال يذلا دَجَو ؤأ اهمغماَجُي نأ دار مت
 أ اهيلغم قادَص ىتنإ اَهقادَص يف ُآزملا غجزتَ لطاب طزشلاو زئاج امه
 .'ااهئاسن تاقدص

 )٥٦/١(. ةرفص يب غماَج :رظني .مَرَحُي ال ءاَمْلا لظَو لثللا يفو مَرَ{حُي رائلا يف وَظْئلاَق =

 )٢٦/١٤( يقاتشؤلا ئصفْشلا ديعت نب سيمخ خيشلل نييغازلا غالبؤ نيبلاطلا جهنم

 )٧٢/٢(. يويسبلا نسحلا يبأ غماج

 .ج :نم ةطقاس اههَلبَق يتلاو ُةرْفَقْلا هذَهَو .ءاهناشن تاقدص ؤآ اهلثم تاقدص ىتإ» :ب يف )١(
 .ازوئبَم هَدْعَب يذلا يف تابلا اذه لَخذأ ثيح خسانلا اطخ ببسب كيذ

  



()٨٢( 
 ٥ ت رو

 جبوزتلا هب دزيب اَه باب

  

  

 ۔ه. ٠ م م . ٠ 7 2ِ ه ٠ ٥ . ّ .ة 2 ََّ

 ٩ اغالفعلاَو ةةمموذججَملاَو ةنونجملا ءاسنلا نم خيوزنتلا هب دري اممِمَو

 علطا املق إملغُي ملو جيوزتلا َلبَق اهب كلذ َناَك اذإ 0‘"اًّمْخَتلاَو 3ةاضزتلاؤ

 ذق َناَك نإَق اهب زجي مل اذإ قادَص الي حوْخَتَو يذ هل نإَق ؛اههرَك يذ ىلع

 ۔۔ : ه ؟ .,۔۔ (۔۔ ے ه إ۔ . ےنأإ إإأ, 2 !. آ اع اه 2 ارو, ا[
 اهجرخي نأ دارأو اههرَك مث اهب يذلا كلذب ةنم ملع ىلع اهَجَوَرَتَو اهي َمِلَع

 كيرخثلاب ةلمعلاو لقعلاو .غشالا ةَلَقَعْلاَو ةقانلا تَلِفَعَو ُالْفَع ىهف ًالقَع ءارملا تَلِفَع )١(

 لاق .ةيضُحلا يف لاجرلل يجا ةرذألا ةبيش ةقانلا ِءاَيَحَو ءاسنلا لبق يف زحي يش :امهيف

 َوُهَو ةأزملا لبف يف ثبئت مخل تات :لفقلا :ييارغَلا نبا نع يرهزألا ىكحو :ناسللا يف

 يف نوكت الَو :لاق جزقناي ججزْخَي رودم يش :لقعلا :نابيشلا ورفغ وبأ َلاَقَو .نرقلا

 يف تدحت ظَلِغ :لاجرلا ىف لقعلا :ديرد نا َلاقَو .دلت امدعب الإ ةأرملا بيصي الو راكنالا
 يف ةمْحَل ىمه :ليقو .كحضلا دنع ْبِلَقنَت يتلا :ءاقشلا نم ُاَلْفَعْلا :ليقو .ءاسنلا يفو ربدلا

 .ةفاظن اهيف سيلو .عامجلا غنمَت ةأزملا جزق يف ةيَلَدَنم يهو .ةريغصلا ةيطلا ةبشت جزملا
 7 م ٠ َ َ . َِ . ,َ - .و

 .(١/٩٩)۔ ةغللا يف طيجمملا )٢٣٣٧/١(( _ سوزقلا جلات )٤٥٧/١١(. ۔ برعلا ناَسِ :رظن

 )٢٠٩/١٤(. ۔ نيبلاطلا جهنم
 ۔ ةغللا يف حاحصلا :رظني .ءارب ىتنألاو نبلا رهاظ يف زهظَي ضايب :ةكرحم ضرلا (؟) ٤ .هه ّ >ن٢٩ .. ؟ . . ؟.. .. ۔ ۔حو,۔ ه _ ۔۔

 )٥/٧(. ۔ برعلا ناسل )٢٩٠/١(( ۔ طيجمملا شوشاقلا )٣٩/١(.

 :هش وُخْنَم 7 ءارسا َلوُزهَم :يأ .؟ وُخْنَم م ََهَق لجولا ) رشخن ح .«ةشخنل او» )د ج ب) ختنل 2 ١ يف (٣)

 )٣٥٢/٦(. ۔ برعلا ناسل )١٧١/٤( ۔ نيعلا بات .اهيَلَع مخ ال



 يويسبلا رصتخم ٤٤

  

 دري ام اميش اهي نأ ملعي ملو اهَجَرَت نق "قادصلا فضي اهيطغي كيذ هلق
 ةلف اهكرت ةارآ نإق زاوجلا دغب دعب ةمزل قف هيلع علطا م اهي زاج ىتح هب

 لأس ؤأ ،نَمَتَكَف كلد : ثرع لأس َناَك نإو ،اهنم لان امب قادصلا اَهَلَو كلذ

 ةنَمَتَك يتلا يه تاك نإَق ؛بيَعْلا ىلع علطا اهب َزاَج امَلَ ،همَتَكَف اهلو

 غِجزَيَو ،هيَلَع قادصلا اهَلَق هَرَعَو همَتَك اهُيَلَو َناَك نإو ،هيَلَع َقاَدَص الف هنَوَعَو

 الو ،اهيف شخن الو شحاف صرب ال :لاقف هلأس ناك نو كرغ نت ىّلَع وُه
 ن &ههئأرما يهف يغر نإف ؛ملَع مث جوزتف "َلفَع الو نوئج الو ؛ماَذم
 .ءايلؤألا نم هَرَع نم ىلع وه غجزيؤ اهل قادصلا ِهيلَعَق اهجرخأَق ةرك

 نإ هذ ز اهف ؛كيَد نم يش هب ناك اذإ لجمزلي ام ني اهن ةزملا كيذكَو

 امأو .مقادَص الب لزت أبتت أربتت ثءاش ذإ ن زاوجلا َدْعَبَو زاوَجْلا لبق هنَهرَك

 نإف ؛ةتَس اهيف جالع يف لَجَوْتق ةَجَْل ةَجَلاَعم ؤأ ةماع اهب َناَك ادإ ءاقلا

 ْمَل ؤ ةَجَلاَعُم اهيف نكي مل نإو ،ةَعَم ثينتو هنَجْوَر هق اهسفن ثَحَلضأ

 اًلَو قادَص الب زختو هل كيد نإَق ؛كيلذ دغب اهجرخي نأ دارأو اهسفن جلاعت

 ءطولل غنمْلاَو اهنم تتاك ةللا نأل ؛َرَظَن وأ اهجزق نم شم اميف هنَلَع عيش

 يف دري اهلتم اضيأ نيئملا جب ولاو .قاد همزلي مل اهب يلا بيل اهنم

 نإو ،ةئأرها ىه اهتعَماَجُم ىلع ةنسلا يف ردق نإف ؛ةَتس ددمي نأ دغ جيوزتلا

 نأل ؛هيتِإ رَظَت ؤ جزلا سَم ناك نإ اَهُئاََص اهلو ةئم ثتجَجَرَح زفي ملَو َرَجَع
 قادصلا اهَلَف ةتسلا َلبَق اَهَقَلَطَف لُجَع نو ءاهنم نكي ملو ةنم اج َتێَعْلا

 نإ كيلَذَكَو قادصلا ثفضن اهلق اَهَقْلَط مث هنإ رظن الو جزقلا سمي مل نإو

 .اهب زوجي نأ لبَق يأ )١(
 .«قادَصلا» ٌةَدايز ه 68د يف )٢)

 .;ةئجؤز» :خسنلا ةيِقَب يف )٣(



 )٨٦( جيوزتلا هب ًدَرُي ام باب ٣٤٤٥

  

 يف امُهُدَحأ تام نإو .قادصلا فضي اَهَلَق ةدملا يق َقّلَطَق ِءاقثزلا جوز َلُجَع

 بهذ مث ةدحاو ةرم هِتَجْوَرَب راج جلؤزلا َناَك نو ثاريملا اَمَهَتْيَبَق ةدملا

 مَّلَو اَهَتَقَقَت نع َرَجَع نإف ،'اةقَقلا هيلَعَو اهقارفنب هيَلَع مكخُي مل هنع يذ
 نأ هيلع مكحم هنم جوزُخْلا تبلطف ماتغإلا نم هيَجوَر ىَلَع جمؤزلا قينُ

 نإو َرَدَق ادإ هيدَويَو هيَلَع اًئيَد َناَك ذجيي مل نإو ،اهَقادَص اَهَيِطغْيَواهَجرْخُب
 .اَهيَلِإ َتيَذَق عوج ا ىَّلَع هعم ؟ اًقممَلا ىف تبغر

 اهمَح عتمت نأ لوغملا نم سيلف ِءاَضَقْلِل اهرمأ تعقر نإ اهنِكَل .هو شكلاو» :ةدايز ج يف )١(
 !أرملا ةنم مرت اًداملَف ئَح جؤزليل تي نآل ؛عيلطتست ال اهجؤَز نأل يمزشلا

  



    

    

  

 نأ ىإ ةتباجأ ؤأ اهي زاَج ىتم هيجوز ةَقَقت يف لجزلا ىلع مكحي امنو

 ةَقََنلا تبلط اذإو كمزلي مل هزجَت ه مل او ،همَرْلَي كلد نيج ةركف اهب زوجي
 : ءاه كلذف قادصلا لجاع اَهيْفَوُي ىّئَح كلد نع ثقَتتشاَف َزاوَجْلا بَلَطَو
 تضقنا نإَق اعياَحلا ىري ام َرذَق ةذه كيد يف ذم ؛َكلَذ دوي ملو رخأت

 لذ يف َدْمْيَو ِةَقَمَنلاب ةدملا دغب هيلَع مكحم ةققنلا تبلطو دوي مَلَو ةذل

 .ةوْسُكْلاَو كلذ يف اهل ةقفنلا هيَلَعَو م

 نم عاص عز ''}١يراش ةقفن ر َكلَذ ٥ نم طشلا اهجؤَز ىلع ةأرملا ةقفنو

 نإو رذ ةرذلا تقو يفق 9 زبلا تقو يفو 8"رهت ُنَمَو مؤي ك بَحْلا

 اممانْلباَقَق ،لضأك (ب) انذمَتغاَو .ثالئلا خستلا نم ثبنملاو ؤلضألا نم طقاس باتلا اه )١(

 الِتَتشُم با ٍةَرْفَق ك اًتَلَعَج (ج)و (ب) نل (د) ىّلَع بيوبتلا يف انذمَتغا اًنَئِكَلَو (د .ج)ب

 :هاهيديس ىلع ةمألا ةتقت بات» .هأرملل نؤملاو ةوسكلا ضوق باب» لثم
 .ج نم حيجضْئلا «راش» :(د) يفو (ب) لضألا يف )٢(

 ؤأ ليَك نملا :ةتيص نا لاق {ةانهأ املا غمَجَو انمأ غفجلاو نالتطر ومن :اتملا نملا )٣(

 ةعبرأب نملا ردقي ثيدحلا رضقلا يفو )٤١٥/١٣(( بزعلا اتيل .نانمأ غمجْلاَو نازيم

 .تاقارح وليك



 )٨٢( ةقثلا يف باب ٣٤٧

  

 ةئالَت ىلإ نيمهزد نم رهش لكل م لاو بلا اَهَلَق ادبأ وبلا لكأي نمم تناك

 لك زاضخإ كيد عَم َم اَهَلَو .غياَحْلا ىري ام ىلع اهيْهُدَو اهمأل مهارد

 ةَجلاَعُمَو اهبايث لسغو اهلششلَو ءءوضؤلاو باشلل ِءامْلا نم هنل جلاتخَت ام

 امو ييف لكأت امَو اهماَعَط هيف وكي امو ،اَهَماَعَط هب جلاعت امو ،اهباقط

 نكسلاو .اهبايث لسغل ءاَمْلا هيف نوكي ا امَو هب ُلِسَتْغعَت اَمَو 9ةيِنآلا نم هب برشت

 ثيحو .'اهشناؤي ؤأ هيف شتأت ثيحو ييف اهئَلَع ةوَضَم فالا

 الو 6'"اَهلام يف الَو اهيفن يف اَمُراَضُي او اهل ةرضملا كرتو اهل .-
 7 ماحزلاو دالؤًألاو دحلاو ر رلاو رمجؤلا [ نم اَهْيَلَع لجخاذلا اهم اهعنمب

 تتا نإ امداخ اهل رضحيو اليف هنأ ْمْلْعَي نمم : م الإ اَهْئَلَع كئلوأ لك لوخ

 ثءاش نو ،اَهَعَم اهدالوأ ةَقَقَنَو اهعم هيَلَع اضيأ ز رداخل ُهَقََنَو مدخ نمم

 نأ تبحأ نيو زئاَج يدق اهئزجْيَو عبشت ام ال ومعَم اًماَعَط اهرضحي نأ

 اهل ةوسكلا هيلَعَو ،تكيَد زاضخإ هيَلَعَق تبأ نو :فت َكلَذَق اهماعط ىت
 اهلثم ةوسك رذق ىلَع رامخ راو نابابلجو ناصيمق باوثأ ةنس ةنس لكل
 هرذق اَهِئاَسن نم

 ليللا ةل اهالؤم امماَلَخَو ججؤز اهل َناَك نإو ءاهديَس ىَلَع ةمألا ةقفن

 نإ 6ةَقَقنلا ديسلا ىّلَعَق راهئلاو ليللا اهسبح نإو كهَقملا جؤزلا ىَلَعف زاهنلاؤ
 ُهَقَقَتلا جوزلا ىَلَعَو ؤراهنلاي ُهَقَقَنلا ىَلؤَمْلا ىَلَعَق لنللاي اَهاَلَخَو راهنلاب اهسبح

 .'اهيدأل نامهزي رهش لكلو ابح عاض غبؤَو رمت نم ةمألا ُهقَقَو للب
 .باوثأ هئال جزلا ىلَعَو ثبت ىَلؤممْلا ىلع ةوسكلاو

 .«هِيفتي» :ث ةدايز (ج) ةَحشئلا اهيَلَع تلبوق ةَخشُن يف )١(

 .د نم طقاس «اهلام ...ىإ ...ةرَضمْلا ةرتو» هلؤق نم )٢(

 .مدأ ناَمَهزد» :د سج يف )٢(

 



(٨٤( 
 1 © . .. َ َ ٠٥ . ر ۔

 دالوالا ةقفن يف باب

    

  

 و ٠ ٠ ۔ . ِ ه و .غ ے۔ . - 2 .٤؟, 2۔۔۔
 ناملغلا ناَك ام مهتت وؤَمَو مهنوكو ْمُهْتَقَفَنَو ؤم .بأ ىلع 'دالؤألا ةقفن

 2 | - ّ مهس 2 م ّ & ٥ِ ٥ مي و 4 7 7

 بالا ىلعف ؤةيراَجلا الإ عيش مهل بألا مَرلَي مل اوغلب اذإف رغصلا رلاَح يف
 ؟! ۔ . ؟ ُ . ى 2 ے<<۔< )۔؟ ه. ؟ ۔ .1 ٠ ۔ ب- ,؟ ٠٥ د۔2۔ .؟ < 2 ١

 ىلإ عجرتف قلطت نا الإ همه اهل ُهْمَرلَت مل تجوَوت اذإف .جؤزت مل اَم ةقفنلا

 ريغصلا ةقفنو .ةقفن اهل همزلي مل بالا ىلإ غجرزت مل نإو ؤةققنلا هيلعف بالا ث ے۔<< ,۔٦ ه.۔'۔ ٦. إ 1 ع .1 ١ب۔ 2١ ,.[ ل
 7 ۔۔۔ ./ . ه ۔ ى ه۔ة۔ . ٠ 2ے,\ ۔ ,۔, ۔ ع ّ .

 هطْف ادإ ٍةَقَمَت تلت 'اشضيأ ةَجوَز وأ ةَقْلَطُم همأ تتام ادإ ةيلوفطلا لاَح ىف

 ريصي ىتح ةَقَمتلا فض هل مت ،ر ابشأ ةسمخ لني ىنح عاضزلا نع ةاَلَصَقَو

 وهَو] :خآ نؤَق كلد يفو ؤْلبي ىنح ةَقَقنلا الث ةل نوكي مت ؛رابشأ ةنس ىلإ
 .فيتخَت مهتيب لاوخألا نأل ؛تيَد ؤَدغب هيف لوذغلا رظن ىلإ "[عجاز نأ

 .«نينتلا» :د ثب يف )١(

 .ثالئلا خسُتلا يف ثيل ءاضيأ» )٢(

 لضألا ةعستلا تقاضأ ذقو ،ه...لودعلا رظنت :ىإ ...نؤَقَو» :لضألا ادَع ام خنتلا عيمج يف )٣(

 ني اندنع نم اهتفضا يلا يهو ىرخأ ةيجيضوت ةزابع ىلإ جات ىتغمْلا نآ الإ رخآ»
 .نِتَتَفوُقْغَمْلا

 .كذنع» :ثالتلا خشلا يف )٤(



٥ - 
 « . ٠ | ٨ ٠ ٠٠ ٠٠ ۔ ا ٥

 ٠ ٠ - ٠ اد _ ٠ .

    

  

  

 ّرَمَو ريعش ؤ ةَرُذ بَح عاض عب ر يراش ةقفن ةمق هالؤَم م "7 دْنَعْلا هقنو

 .ةَمَتَعلا ىلإ رجفلا نم ةلمغعَتشَتَو ئطب عبشت ىنح ةمِْطي وأ مؤي لكل ر

 ؤَم ىَلَعَق ةوُح ةَجؤَرلا تتاك نإو كةَقَقئلا اهل ةالوم ىَلَع دبعلا ةَجوَز ةقفنو

 ةوُح اك اوس ة غش دنعلا ةَجوَر دالوأ ةَقَقَن نم ىلؤملا ىلع سيل 6ةَقَقنلا

 ىَّلَع ىتلا ,قن ةني مل نو غكحح هيف دبعلل سيت همأل دنولا نل ؛ةكوُلَْم ؤ

 ىَّلَع دريو ةي ؤ يلغ اهي غابي دبعلا ةبقَر يف ةَقَقنلا تتاك هدبع ةجوز
4 

 اهماَدَصَو ةَقَقَنلا يرتشملا ىَلَعَق يرتشملا يِضَرَو ةعاب نإو ،')لَضَق ام ىَّلَمْلا

 عضخت نيتلوضألا دنع دبقلا نأ وه هيلإ اَهَقُمْلا اجلا امْئإَو ةبارغلا يف ةياَغ يأرلا اه )١(

 قحلي له ذنقناف .اهبش امهرتأب قَحْليَف نيلضأ نيب دذرَتُمْلا غزمقلا وهو :هبشلا سايقل

 هل ذبعلاف ؟ةئناسنإلا يف امهيكارتشال رحلا لجمزلاي ؤأ .يكلملا يف امهيكارتشال لمَجْلاب
 فؤَصَتلا ةيحان نم وَهَف هب ئَحْلي اهبش رتف َناَك امهييَبَق ،اكولمَم ةئؤَكَو ةيناسنإلا :ناق
 نم ومهَو .رخألا تاكوُلمَمْلا يف فرصتي امك عيف فؤَصتيف تاقومملاي حلي اكولمم
 لوضححَو 2 فيلكتلاو لقلا نم ناعنإلا ثاو ةل غلا لكش :ةئناتنإلا ةيجان
 هئأ حيجضصلا ،هب اهبش امأ ُوَحْلف ،ةيِصغمْلا ىلع نإلا لوضُحَو ةعاطلا ىّلَع رجألا

 ودلا نسحلا دمَحُم ۔ هقفلا لوضأ يف تاقرولا م حز :رظني .هبشأ هب ةنأل ؛رحناب قحل

 ًةاَيَح اسّسَويل اعيِمَج اَقَتْعُي : ن ةقفنلا وش مزأت امدنع انه لضفألا َناَكَو )٨/٥(. ئطيِقنشلا

 .هيف ام سفئلل ءاذيإلا نم هيِفَق ةروصلا هذهب اهلضف امأ اياه ةلقتسم



 يويسبلا رصتخم ٢٥٠

  

 ءاش نإو ،يرتشممْلا ىلَع تيد طرتشي ن الإ ؛ةعاب يلا نمتلا يف عيابلا ىَلَع

 نإ "عيابلا ىَلَع قادصلا ؤهيَلَع ةقَقَت الو دبقلا نم ةمألا قلط يرتشملا
 اَمَك اهجو اهاَلؤَم اهالخ اذإ هَمَجوَر تاك ام ةَقَمَنلا جؤزلا ىَّلَعَق ةمألا تعيب

 اذإ هل َراَج رَخآ دلب ىإ اهَلَمَح نو ،َكيَذب يضر اذإ ةلأسملا لا يف اَنْفَصَو

 هي ذخأت يناو كهَققنلا جوزلا مزلي لق ىلَعَف ؛ىتأق علُْلا جؤزلا ىلع ضَرَع
 .كيد لاح يف هَمَرْليَق ةل اهيلخي نأ الإ مكحلا يف ةُمَرنَي ال هنأ

 



  

  

 ۔۔ ؟ ,؟. .٩آ ؛۔۔۔٠ ۔ .. .۔ ذ :؟, ۔۔ . ۔ة و ,1 ۔-3؟ و؟, 22
 ةقلطمملل مزال اهَتَعجَر هيف كلمَي يدنلا قالطلا يف ةنسلل ةقلطملا ةقفنو

 . 2 ۔ ه ١ ٠٥ . ٥ً. ؟ . ح 4 ِ ك . 4 ۔

 يصن ىتح هنم هدع يف تب اك ا دإ ،م وي لكل بح عاص عبزَو ١) '[رمت نم [

 قلطملا ىلع ةققَت الَو .ةدملا يضقنت ىنح ةدعلا يف اهل هيلع ىتمكشلاو .هيلا

 الف اهِتْلَطُم تێت نم ةقلطملا تجرخ ادو ءةَعلَتْخَمْلا الو ثالمقلا قالط يف

 ؤ ناغي نآزب ؤ قالط ؤ ةمزحب ةنم نئاب لكل هيلع ةققت الو اه ةق
 ىّلَع لماح لكي ةقَمئلا نوف لماحلا الإ اضيأ ةتيممنيل ةققَت الَو ،كيَد رغ

 ةئيمممْلا الإ ةقَتنلا اهل طخب ءطو وأ ٍطَلَعب جيوزت ىَلَع ؤأ كاَهِقَلَطُم ؤأ اهجؤز
 ح م م ص م

 .'")اهَل ةق اق ٠

 . م ,8 ء ك . ء و ۔۔و م ّ

 عاضرلا لاح يف اَهَلَق ؤةقلطُم ؤأ ةَجوَر تتام ةعضرم ةأرما لكل ةَقَقنلاَ
 , ۔ ۔ م ِ ً ّ ه و 4 . ّ . ۔۔و

 ةَئاَلَت ىلإ ناممهزد رهش لكل ةرجأ اهعاضر "ةبابر ةَقْلَطُمْلِل اولاق ذقَو أةَققنلا

 .ثاتئلا خسئلا نم نامكلاو ،لضأآلا ني ةطقاس )١(

 .!اهجؤَ اق ةَتيَمْلِل َةَقَقَن الَف» :ثالتلا خسنلا يف (٢)

 ءيشلا ىلع مايقلا :رشلاب ةباترلا .ثالئلا خلا نم حيجضتلا ،ءةدايز» :لضأللا يف )٣(

 ناسل )٢٥٧/٨(. نيعلا باتك .هّئنَضح :ةنِببَرَو هنْبَبَرَو .ةنضاحلا :بيبزلاو ؤهتيبزتو هحالضإي

 ١٠/١ ٣). ( برعلا



  

 اهب ُةأزملا ىضرت ةرجأ ىطغأو ققزأَو نسحأ نإ وك ام ىّلَع :رجألا ا اه
 ليق ذقَو عاضؤلا ةقفن نم كلد لثم بآلا تام ادإ ثراولا :

 َناَك يزلا كلاهلا لام ثراو وُه ترا دأ يرظن ادأ يذلاو ،يبَصلا .

 دلولا وُهَو لاملا ثراو ىإ تل لذ عَجَر َتاَم اَمَلَق .عاضرلا يف ُهَقَقَتلا هْنَلَع

 ةقفنلا تبلطف 'هةعضوُت ةنلاَو هل امميِتَي َناَك اذإ ةنأ كِلَدَو ."ةابأ ترَو يذلا

 نادلاولا بَحَد نإَق هب ىأ ۔ےه هتدلاو عم نوكي هلام يف ميتيلا ُهققت
 مكحلا يف ذ مألا مأ ةدم ةدج ّدَجْلا نم هب ىلا 6 ألا ا ُهدَجْلاَو ب ىلأ تاَدَجْلاَق

 عه ٠

 ليق ذَقَو .لاوخالا نم هب ىلأ مامألا مامغلا [ نم هب ىَلؤأ ةوخإلاو

 َءَو هْئَلَع ُرَمأَي ثيح ثيح ثيح ميكاَحلا ةَلَعَج ِءالؤَه نم حأ نكي مل نإو .تالاحلاب

 ىإ ةل لضأ ناك ثيَحَق هماحزأ نم انيمس نم "قتا نإ ةرجأ ؤ هلاق
 يف بألا نم دلولاب ىتؤأ مألا كيَكَو .ناك زاتخا ثيَحَف .زيل لقعي نأ
 'ثديلاولا ىّلَعَو و ناك يذ دفت دغب زاتخا ثيَحَف رايخلا َلِقْعَي ىنَح رغصلا لاح

 .اهب ىلو ألا نإَق ،ةيراجلا الإ ةوسكلاو ةَقَقنلا نم هل همزلي ام نيَلاَحْلا يف
 ع

,
 

ه
ا
 

 .«انيأزؤ» :د يف )١(
 .«هيبأ لام ةابأ ثرو يزذلا» :ج يف )٢(

 (د .ج “ب) ثاللا ختلا ةرابع وه ثبثمملاو ،هةعضزُم ةدلاو هل ميِقُي ناك اإ» :لضألا يف )٣(

 .ىتغملي احيضوت رتكأ اهنأل

 .«َقَقْنَأ» :ثدالئلا خنشلا يف )٤(

 .ثالئلا خسنلا نم حيجضتلاو ،«ثراولا» .لضألا يف )٥(

 ز .ةقثلا سنو ةناضحلا يف اهب ىلؤأ يأ )٦(



 )٢١( ٍةَمَلَُملا ٍةَمقَت يف باب ٢٥٢

  

 لع :. ١ نم اَهب . ىتزأ نأل أ ن هن ةراجلا ىلَع ن ال دحأ : جفز م

 دزَبْلا نع هنكي راتِدَو صيمق رغصلا يفو كتوؤئ 7 ة وسُكَو .'ةقَصلا وذَه
٥ 7 

 .باوثأ ةَعَبزَأَق ةأرما تراص اًدإَو صيمق ىقنألاو .رحلاو

 نع ثيدحلا نأل ؛ثالعئلا خشلا هيلع تققتا ام ةتبنملا رابلا «طزشلا» : :لصألا يف )١(

 .ةئاضخحلاب اهنم : ىوأ بألا نوكت اهب ةزملا يف نيعم مفضَو

  



(٨٧( 
 ةنسلا قالط يف باب

  

  

 ءانلآ ُْشتَلع ادر ميتلا اهتَأَي» :ىاع ةللا لاق ذف ةئشلا قالط انأو
 دارأ اد إَق . ةرهرهطيل ىغ ١[ :قالطلا] "« ًةَدِْلَا ًاوُصَحأَو گرهتديل َنهوُمْلَطَف

 عماجي نأ َلبَق اهضيح نم رهطت نأ دغب ةدحاو اَهَقْلَط هتجوز َقلَطُي نأ لجلا
 - < < 7 : ة ۔ ه . ۔ 1ِ ّ ٠ 7ِ -< 7 . . م ث م

 ةشجافب نيتاي نا الإ نجرخي الو ،اهجرخُي الو هتقفنؤ هتيب يف نوكت مث

 دارأ نإف ،اهججارخإ هلف كيذ َناَك نإ "انز ؤأ ٍةَقذَق ؤأ ةَمْئَش نم ينغي ؤةَنيَبَم
 و و ش ر ٠2 ه < ٠ .ه - ّ ۔ذ۔۔١.۔ .ة ٠. ٠ ¡}۔ذ2۔۔ ۔

 هَعَم نوكتو ةدعلا ضقنت مل ام لذَع يدهاش اَهَعَجاَر ةدعلا يف اَهَتَعَجاَرُم
 ٠ < ٠ ِ ّ ٠ ۔ِ - ه 7 َ - ؟ ۔

ّ ّ 

 الو اهجرف شسَمي نأ هل سيلو نذإب اَهْيلَع '"نلخذَيَو .يقالطلا نم يِقَب ام ىلع
 .. . ١ ۔ ؟ ذ ۔ذ٩یي۔ا ,١۔۔۔۔ 1 < ٨), _۔۔)١۔ه ٩ 2۔ -. ٠1١,

 تيب يه اتيب نا سأب ال و ؤ© اَهِتَعَج ارص ىلع دهشيو اَهَعج اري ىح هِێل { َرظنَت

 نإو .ةدعلا يضقنت ىئَح ٍةَيذف ؤأ تاقيلطت ثالئي هنم نبت مل ام دجاو
 ٠ ٤. .7 ۔ ۔ ؟ ٥ 1 >1!۔ }۔_۔ ٥٠ ۔ ٠٤ ٠ ٣ .؟۔ 2 ة . - ۔. ؟

 نإو .جاوزألل تلحو ةيلاب تتاب اهيَعجَر ىلع ذهشُي ملو ةذيلا تضقنا

 _- ِ - 7 < ہ < . و ٭۔ ./< ۔ ص . ِ ۔۔ ]ے۔ ٠ ے مم , 7

 ةَمِحَقي تتأ نأ الإ حيم اَلَي رهتوثن ني تفوخرتع ال مكبر هلآ اوقتاو » :اهمامتَو )١(
 س ۔ رس مر .. ] ے م ے<۔۔ .۔ ۔ او إ .. ۔۔۔ .۔۔ ےم س 79 ه. ۔ ٤ ۔ ر

 ًكلَد دعب ثدّهي هنا َلَمَل ىردت ال ةسفت ملظ دقف هللا دوثُح دمي نمو هللا ذوذخ كلتو تش

 ةدعلا رشق ةنأل ؛محَصألا وه لضألا يف امو ةلماك ثالئلا خسشلا يف ثذزَو ذقو « نأ
 ً . ْ َ ٤

 .رهطلاب

 )٢( ص طوُطْخَمْلا رظن .لئاسملا يف طلخ اه خِسائلل عقو ذقَ «َنزَهْطَي ينغي :د يف ١٤٢.
 )٢( .«نذإي ال اهينع لُحذَي ال كيد ليقو» :د يف



 )٨٧( ةنسلا قالط يِف بابب ٥٥

  

 نيدهاش يلَوَو ديدج جيوزتب باطخلا اعم ابِطاخ َناَك ةعجلا ىًلَع اَققَا

 .قادَصَو

 اهيأري اتا اذإ ة ةدعلا يف نيدهاشي اَهَتَعَجارُم هحا رم هل ةعلَتْخمْل َ ١ كِلَذَكَو

 .اديدج حاكيي الإ ه ز رجت م أ ٌةَذِعْلا َىِضَقْنَ ر ح اهمغجارُي مل نإو ءاهاَضرَو

 حكنت ىتح امهنيب ةَعَج َةَعَح ةعجار الو َةَقَمَت الو اَهَل ىنكس الك ائِئاَب ةلطلا ناك اق

 ىئَح اهتَعَجارُم هل ركي مَل ثانتل اب تتاب اذإ ةَعِلَتْخممْلا كيلَذَكَو .هَرْيَغ اجوز

 ملو ةولاَط تنآ :هتَجْؤَرِل لاق اذإو .كيد نم 'ةراَتْخمْلاَو ،ةرْيَع اَجوَ كنت

 ةدع الو جاوزألل تلحو همالك ني غزق ام نيح نم تقلط اهب زاج نكب
 ةدحاوب تتاب اهب زاج نكي ملو ؤاناَلَت قلاط تنأ :عتَجوَرِل لاق اذو .اهيَلَع

 حامكني اهنَلِإ عجرت نأ هل راَجَو ثكمي ال اميف ناتيقاتلا ناَتَقيِلَطَّتلا تناكو

 ملو ةنسلل قلاط . تأ :َلاَق اذو .قادَصَو ةأرمْلا ىضرو نێدهاشَو ىلَوَو ديدجَج

 .«نم» :خسنلا ةيقب يف )١(
 مهنمو .ةيضابإلا روهمججم يأر ومهَو اضيأ ئمججَر هنأو قالط علخلا نأب لؤقلا ىلع اني اذه )٢(

 بينملا نت ديمس رديَز نث رباج ءاتشلا ييا .سابع نبا نؤَق وهو غن هنأب َلاَق نم

 دهاج بێؤذ ن ةصيبق رْيَبُج نب ديعت ميهاربإو ييْغشلاَ عنرشو ِءاَطَعَو نسحلاو

 قاحشإَو لبنح نب دمخأ لاق هبو ةمرَكِعَو سؤاطَو يرهزلا و لوُحَكَمَو ةملس يبأ

 1 ىلإ ةَقينَح وبأو ئيشلا كيام :ءاَمَلْعْلا نم زخآ عمَج بهذو .دؤاد روت وبو نهار

 ةقلط غلُحْلا» :ةلاسرلا يف لاق ،ادحاو اَقاَلَط هب يوني :يأ ؛ةينلا هيف اوطرَتشاو نئاب قالط
 يملاسلا مامإلا لامو «هىِيفَن نم هب اَهَعَلَسَق ائيش ةتطغأ ادإ اقالَط مَسُي مل نإو اهيف ةعجر ال

 ىرغصلا ةتؤَدُمْلا) :وَظْنُي .ديدج جيوزتي الإ دولا هيف حيصت التق ناب قالط علخلا نأ ىإ

 نتا ةلاسر .(٩٣/٧)۔ يملاشلاد ديمح نب هللادبع نيذلا رو مامإلا تاباوج )٢٣٨/١((

 )٣١/١٧(. ۔ بذهملا زش غوممجَمْلا )٨١/٦(. ۔ راكذالا إ(١/٤٩) ۔ يناََرَْقْلا ريز ز يبأ

 )٧٨/٧((. يردلا بَكوَكْلا ((٦١/٩٠١)۔ ينغملا

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



 يويسبلا رصتخم .نكت ٥1

  

 ذق َناَك نو ةنم تتابو تقلط ثرهَطَو ةضيَح تضاخ اَدإَق ؛اهب َراَج نكي

 هل زاَجَو تقلط اهِضيَح نم ثرَهَط اإَق ؛ةئشلِل قلاط تنأ :َلاقَو اهب راج

 تاقيلطَت ثالتب هنم نيبت ؤأ ةدملا ضقنت مل ام نيدهاَشب كيد دغب اهُنَعَجاَرش
 :ةريغصلا هيَجؤَرِل لاق اذإو .ةرْيَع اجؤَر حكنت ىنح اهيلإ ةَعجَر الف 'اةَيذف ؤ

 نإَق "تقلط رهش الخ ادإ :مؤَق َلاَقَو لالهلا لَه ادإ تقلط ةتشلي قلاط تنآ

 الَخ ؤأ تقَلَط نالهلا لمح اق ةليل قلاط تنأ :لاقو ضيجَت ال نمم تاك
 نم ثتققَلَط ةنسلل قلاط تنأ :لاقف الماح تناك نإو ؤالُم ام ىّلَع تقلط رهش

 .ةنسلا قالط اَذَهَف "ادحأ نم كلد يف فالتخا الب اهييج

 ءاضقنا اند اَِإ مت ةدحا َقَلَطُي نأ :زارّضلا .ارارف اَهَقْلطي نأ هل سي
 ٌماَرَح اذهف چجاؤزألا نم اَهَعَنْمَيَو امهزاَضيل ىرخأ َقلط مث ءاهَعَجاَر ةلا

 .ةنم غاذتغاو

« 

 كت ال وهو .هل ىتغم الَو «ثالتي ةيذف ؤآ» ةزابيلا هذه ىلع قفنت خسنلا عيمجو لصألا )١(

 .خاشنلا اطخ نم

 ةئُ قالط اهنمَح نت ادإ لماحلا قالط نآ افالخ ملعن ال» :ربلادبع نبا لاق اضيأ اذكه )٢(
 نع يرهزلا ثلأص :ربقذ يبأ نبا لاق قالطلل عيضؤم ةلك لمحلا نإو ةنا اَهقْلَط اذإ
 ٠ ه ۔ ٥, < ّ ٠ 1 ِ 17 ٠ , ء ِ ۔۔ ۔,,ً

 اهيف ةلأشملا نأ ةقيقحلاو .«تيذ يف اوفلتخي ملو ،اهقالطل تقو هلك اهلمَح :لاقف ،تيذ

 تيذكو» :ةمادق ربا لوقي ،ِةَلاَحْلا هذه يف اعقاو لماحلا قالط تؤي ال ةَلباتَحْلاَف ؛تالخ

 هنإَف ءةئشس قالط لماحلا قالط َلَعَج نم لوق ىلع الإ ،اضيأ غقَي مل ءاهلمَح نابتشا نإ

 ينغملا )١٢٩/٦(( ۔ زاكذتشالا .«ثرهَط مث ثضاخ ؤَ امَك ؤةقصلا دوججؤل ؛َعقَي نآ يبن

 .(٦١/١٢٢)_۔



  

 ةَعذْليل اَهَقْلَط ادو
 .ةدحاو ةممِلَكب نيتنث

 تنآ :لاق ؤأ نيتنثا قلاط اط تن .ةيلهاج لاق اِإَو] ًةعذب تيلَذَف اهرهط دنب
 ءالأ قلاط تنأ :لاق ؤأ ارشع ع قلط د تنأ :لاق ؤأ 3'"[ةَعذب َكيلَذَق انات لاط

 يف الإ ؛ه تلو اهل املاظ نوُكَيَو ةقَقَن اَلَو ِهيَلَع ىنكس الَو نيبت ع يز
 .لاق ادو .ةدعلا َيِضَقْنَت ىنَح ىتكسلا اهلو ةَعجَزلا هلق ن نيتنث نْئَتَتْنا لاط ت

 رعَكأ ذرُي مل ام ةدحاو كيَذَق ،اينذلا لم ؤ زيمفق لم ؤ أأ تێَب لم ط تأ

 ازا هْئَلَع يقابلا و ثالئب تتاب موجنلا َدَدَع قلاط تأ :لاق نو .َكِلَد نم

 .وثالَكي ريب اهن إ رخلا دبَرَو رجشلا قَرَوَو لغزلا دَدَع قلاط تنآ :لاق نإف

 وأ هدشأ وأ ،ةّمَحفأ وأ ةرَعضأ وأ ةمَظغأ ؤأ قالطلا ربكأ قلاط تنأ :لاق اذإو

 - :لاق نإو ،ناتَتثا اممهَف قالطلا رَعْكَأ قلاط تنآ :لاق نإو .ةناو اهنإف ةَحبف

 .َكلَذ : نَع لَسَو تفداتخا هيفو ْمَلغأ هللاو ثالَت يهف ة قالطلا لك ولاط تأ

 .القتسم اباب هرابيغا يف ثالئلا خشلا يف ام انأف ،ةَلبَت يذلل دادما لضألا يف بابلا اذه )١(
 .ثالئلا خشلا نم ثبنغلاو ؤلضألا نم طقاس نيتقوُقْغَمْلا ني ام )٢(



 يويسبلا رصتخم ر ٢٥٨

  

 :لاق نإو ةدحاو ىهف تبرغ امو شفشلا تقرَش ام قلاط تنآ :َلاَق نإو

 قورش دنع :َلاَق نو .ناتَتئا امهَف تبرغ اذإو سمشلا تقرَش ادإ قلاط تنآ

 اذو ةَحاَو تقلط شملا تقلط اذإو ،ناَتَْثا يهقف اهبورغ ًدئِعَو سمشلا

 شفشلا تقرش امْلُك قلاط تنآ :لاق نإو .نيتنا راصق ىرخأ تقَلَط تبرغ
 نإو .اضغَب اهضغتب عبتت "[تاقؤألا تلت يف] انات قلطت اهنإف اتترغ املكو

 لق قو ،نيَتَتثا ولت اهْنِإَف ةدحاو اهقلط اذإف كئْفَلَط امْلَك قلاط تنآ :لاق

 تَهَلَط 'ا[ةَدحاَو و اَهَمْلَطَ] يقالَط , كييَلَع عقو املك قلاط تنأ :لاق نإو .انال

 :لاق نو .ةناو :اولاق ٍةَقيِلطَت َلبَق ةقيِلطَت علاط تنآ :لاق نو .انا
.
.
 

` 

 ٠ ى 7 ّ

 :َلاَق نإو .قيلطت اَهَدْعَب لاق نإ َكِلَذَكَو ،ناَتَتْتا يهف ٌةَقيِلطَت اَهَلبَق ًةَقيِلطَت قلاط

 ادإ قلاط تنآ :َلاَق نإو .ؤ شح ""![اذدَغَو .ميلا تقَلط] ادعو ميلا قلاط تنأ
 .ذع ءاج ال سأ لا ء

 .لالهلا َلَ ادإ تقلط نالهلا له اَإ قاط تنأ :لاق نإو .اهنيح نم تقلط

 .اعيمَج اَمهَمْلَكُت ىنح لطت الَق ءارمَعَو از تملك نإ قلاط تنآ :لاق نو

 إَو .تقَلَط امُهَدَحَأ ثمَلَكَق ،ازمَع ؤأ اديَر تملك نإ قلاط تنأ :لاق نو

 هب تًّئّدَحَف .قلاط تنأف ادحأ هب وكئزبخ أ يذلا ثيدحلا اذهب تْثذَح نإ :لاق

 دَحُت مَلَو هضغبب تّتدَحَف قلاط نذأ هب تثدح نإ :لاق نو .تقلط ايبص

 ناق نا تيب تلخَد نإ :لاق نإ .ةلك هب تدحت ىتَح قلطت مل ؛هلك هب
 ةيِساَت تَّلَخَد نإو ُأَرَجَتَي ةر ال قالطلا نل ؛تثقَلَط ؟ ءيش اهنم لَخَدَق قاط

 تيب تلَخَد نإ :لاق نإو .قلطت ليق ذقو ،قلطَت مل اهزك تلخأ نإو تقلط

 همالك غارف دنع ةنم جرخت مل نإ اهنإف .ةَّلخاَد هيف هو قلاط تنأف نالف

» 

 .ثالثلا خلا نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )١(
 .ثالثلا حسا نم نامكلاو لصألا ني ةطقاس )٢(

 .ثالثلا خسُتلا نم لامكلاو ءلضألا نم ةطقاس )٣(



 ٥٩ تيد ةبشأ امَو ةعذبلا قالط يف باب (هه)

  

 ثتَلَكأَق ةوذخم زبخ وُهَو ،قلاَط تنأق ربحلا امه تلكأ نإ :لاق نإو .قلط

 اهيلع عقو دودخ َرْيَغ زبخلا َناَك نإو ةلك هلكأت ىتح قلطت مل ةضغ

 تبرق ،قيلاَط ِتنآق زوك اًَه يف يلا املا تنر نإ لاق نإو .قالطلا

 اًَدَه يف يلا املا يب رشت مل إ :لاق نو .ةلك ةبرشت ىتح قلطت مل ةضغب

 مودعم ىَّلَع تفلح هنأل ئلطت اَهْنَِق اهيف ام ال كل قلاط تنأق زوملا

 هبزش ني هيإ اهقبس ؤآ ائيش ُهذجت ملق هبرشت ت ثَءاَجَف ام هيف َناَك ن

 يرذي ال وهو زوُكْلا اه يف يذلا املا يبرشت ة مل نإ :لاق نإو .تقلط

 بيقلا ناَمْيَأَو بيغ ىلَع تفلح ةنأل ؛قْلطَت اَهَنِإَف هَرْيَع الَو ام زومكلا يف ام

 اهيف َدَجَوَف قلاط تنآق اوب قيلاوَجْلا هذه يف ام ناك نإ :َلاَق نإو .ثنح ل

 نو .ةَرُذَو اؤب َناَكَو تفَلَح اممَك وب اهيف نكي مل هنأل قلطت ال اهنف ؤةَرذَو اب

 اهنف ةَرُذَو اؤُب هيف دَجَوَف ؤب قيلاوَجلا هذمه يف َناَك نإ قلاط تنآ :لاق
 قلاط تنأق كمأ ىتإ تبهذ نإ :لاق نإو ،اَهيَلَع تلح امك اب اهيف نأل نط
 ىلإ تجرخ : :لاق نإو .لصت مل نإو تقلط ةبهاذ اهمأ ىنإ تبلقنا
 اَهَمَأ ىلإ "ةَجراَخ يرت راذلا بات نم اهمأ ىلإ تجَجَرَخَف قلاط تنأف كَأ

 ًةَيضاَم تاوطخ تَطَخَف وياَط تنآق كمأ ىلإ تيضم نإ :َلاَق نو .تقلط

 تنأق يرشأ ريعب يلزنم نم تجرخ نإ :لاق نإو .باَهَذ يضملا نأل تقلط
 تجرخ نإ :لاق نإو .تقلط هرش البو اهرمأي نأ ريع نم تججَرَحَف ،قلاَط

 ال ولو جؤخت ىتح لطت مت اهاري وهو تجرع نإف قاط تنأف يمل رين
 اهاري وهو تججَرَحَف ،قلاَط تنأف ينذإ ريَعب تجرخ نإ :لاق نإو .اهي مل

 ۔«قلاَط تنآ ؤب قيلاوَجْلا هذه يف َناَك نإ» :ب يف )١(
 .«...ةيضاَم تاوطخ تّطَخَق» :ج يف )٢(

 اهمأ ىلإ ةجراَخ راذلا بات نم اهمأ ىلإ تججَرَحَق» :ب يف امأ دو جو لصالا يف اذكه )٣(

 .ةصاخ اهمأ ىلإ جورخلا يف اهدصق وه ةراتيلا نم دوصقملاو



  

 تئدب نإ :ةأرملا تَلاَقَق قلاط تنآ اق مالك كُئأدَب ادإ :هيَجؤَرِل َلاَق ادو

 نيج اهنأل ؛َقاَتِع الَو قالط قي الف مت اَهَمْلَكَف .زارخأ يديبقعَق راكب

 قالط غَقَي الق 4 ةنادب ذَقَو اَهَمّلَك م من .7 هتأدب قئثوڵاب تقَلَح

 َلاَق نإو ،اهذيِبَع قتعي قتعي ملق اضيأ اَهَأَدَب ذَقَو ؤةيِناَت اهمَلَك نأ دغب " رم هئَملَكَو

 دب ركي مَلَو ةرح يهو ولاَط تنأف ثابلا اه اَمْتْحَتَ نإ :هتيراَجَو هتَجوَل

 مَلَف هل تسيلو بابلا ةيراجلا تحتفو هتَجوَرِل ةتيراَج بهو بابلا حق ن رم

 ناك نإ :َلاَق نإف .اعيِمَج تملَسَو .قلطت م تابلا ج ةجوزلا حتفت ةفَت ملو ،قغ .قتعي

 تنآق ةيراج كيط يف ا ام َناَك نإو ةرم قلاط تنآق مالع د كنطب يف ان ام

 مالغ كنطب يف َناَك نإ :َلاَق نإَق ،قّلْطَت ال اهنأ ةيراَجَو امالغ ثذَلوَق ،نتت

 ثدَلَوَق] ،نيتَتا ئيلاَط : 7 كنطب يف َناَك نإو .ةنا قلاط :

 نإو ةدحاو قلاط تنآق امالغ تذتو نإ :لاق نإو .ائاَلَت تقلط ةيراَجَو امالغ

 دلو امهيأ رذت مل ةَيراَجَو اًماَلُغ تلو ©[نيتتن :ةا قلاط تنأف ه ةراج تذَلَو

 ينائلا دلولا ةدعلا َيِضَقْنَنَ كنت لطت نأ طابتخالا يف نف هبحاص لبق

.
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 نو تقلط اهلزغ نم هيف ئ سلف اَهَلزَغ سل نإ قلاط َيهه : :لاق نإو

 .اهلزع م نم ابوث ة سبلي ىتح « 77 اق اهيلغ : نم ابت ل نإ وِلاَط يه :لاق

 َكلَذَف َرَكَأَف .كيد هل تبمهوَق اماَعَط اهلام نم لكأ نإ هلاط يه :لاق نق

 ىلوألا ةلأنملا باوج ناك ثيحب (د) نمو (ب) نمو لضألا نم طقاس نيتفوفغمْلا نيب ام )١(
 (د) نم ةطقاس ىتوألا ةنسملا نأ ال .خاشلا نم أطخ مهو .ةيناثلا ةَنأشملا اوج وه
 .ج :نم يجشلا ءاضأ



 يلد ةبشأ امو ةعدبلا قالط ي باب (هه)

  

 نم َلَكأ نإ لاط يه :َلاَق نإَق .قالطلا نم ءيش هنَلَع عقي سيلو ةماَعَط .. ٥ َ .. ۔ ٥ س ۔و
1 

- 

٤ 

 م م م ٠

 نإَق هئم لكأق رونلا يف اَهَ حَرَط نم تطغأو زخو ث تَنَجَعَف ،امهزْبخ
 ؛اهيتذَخأ يتلا َمهاَرذلا يرت ت مل نإ قلاط ٫ تنأ :لاق نإو .اَهِيَلَع عِقاَو قالطلا

 ال ام ىلع تفلح ذَقَو ملعا ةللاو ،ًَقالَط اَهْيَلَع عقي الف ائيش ثّذَحأ نكت ملو

 :لاق نو . .قالطلا عقي مل اَهْتََرَق َمهاَرَذلا ٍ : ثتاك نإو ،هَر ىَلَع ردقن

 يف عَقَي لججزليل اهمالك نأل تَقَنَط الجَر تمْلَكَق لاَجرلا تملك نإ قلاط تنآ

 ةاشلا هذه تحبذ نإ وِلاَط ١ تنأ :لاق نإو َلاَجَرلا تقَلَك ذَق ق اهن ىّغَمْلا

 هلغف ىَلَع ز ررمي دقي ال اَم ىًلَع ؤ بغ ىَّلَع تفَلَح نممو ٠ تقلط ن تحبذ دق ءاشل او

 .)عقي ق قالطلا نق لاحب

 مالك اذه نأو .امسلا ىإ '"ذعضت ؤأ لبجلا مفيينت مل نإ تفلح اذإو
 ال فَلَح نإو .هب تفَّلَح نمي قاطلا بجو اهف ،ةناكم رخبلا نأو نالف

 ةللا !ىم ذّقَو .ملعأ هللاو ،تويب ىهف ةيبخَلاو بابقلا لَخَدَف تويبلا لُحذَ

 الأ اَهقاَلَطب تفَلَح نو .مهل تيت تيبب :ر ةادبلِل ىتلا ٌةَتُمْلاَو .انيب توَكْنَعْلا تب

 لا أ اه الطب تفَلَح نإو .تقلط م أت اهتيب يفو اهمأ ىَّلَع تَلَخََق اَمَتأَم

 بهذت مل اهنل لطت ل © تعَجَرَف تَم اهتيب يفو اهمأ تتأف متأ ىلإ بهذت

 اًحَرَق الو انح هيخأل وضخب ر ر ال تفَلَح نإو .اهأ ىلإ ث ثتببَهَذ امنو ؤ تأت ىلإ

 هاتأف هلهأ ىلع يوأي ال تفَلَح نإو .ثحي مل ُهَتَزاَتَج رضحو هويأ َتاَمَف
 ال :نز قالَطب تفَلَح نإو "قالطلاب تفَلَح نإ هنَجوَر تَقَلَطَو ،َتَتَح راهنلاب

 ةَجؤَؤلاَو رَكَس ليللا نل تَقَلَط هَتَجوَر عَماَج ؤأ هيف تابق تيبلا اذه مركت

"
 

٨ 

 .اهتاثتزج ىلَع قدصت قالطلا يف ةدعاق هذه )١(

 .«ذَمْضَت ...يفِينَي» :ج يف (٢)

 .«تيَم» :ثاتلا خَستلا يف )٣(



 يويسجلا رصتخم

  

 هغعْنَي ْمَل ي قالطلا ظَلِب الصتم هللا ءاش نإ :َلاَقَق قالطلاب فَلَح نو . 9 ةركس

 .قالطلا مدهي الَو ناميألا مدهي ءاتنتشالا ل ؛ُقالطلا مدهني ملو ءاتفتسالا
 م

. 

. 
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 :لاق نو .''ءاتفيسالا هغقْنَي ملو قالطلا عَقَو ةللا ءاش نإ قلاط يه :لاق نق

 .'"هولْطَت ْمَلَو غانعَْسالا ق هللا ءاي نأ الإ نالف تيت تلخو نإ قلاط تنأ

 عَقَو تَلَعَق ذق اهنإ :تلاقف ،اَكَو اك تلَعَق نإ قلاط تنأ :هتجؤَرِل لاق نو

(١) 

 ر )٢(

 روهشَمْلاَو .ةيفاشلا ةيكلاملاو ةيضابإلا بهذم ومه قالطلا يف ِءاتئتشالاب داذتغالا مَدَع
 ثيللاو .يرهزلاو ةَداَتَقَو .لوُحَكَمَو و نتَحْلاو بيسملا ب ديمس لاق هب ةَلباتَحْلا دنع

 هبو ةّيِمِفاّشلاَو فاخأ ١ بَهذَم َوُهَو 4 هعوفؤ مدَع ىلإ نورخآ بهذو .ديبع وبأو .ئِعازؤألاو

 لاعفألاب ءاتنتسإلا ُولَعَتَي لمه» :دشز منا لوقي امك فالخلا بَبَسَو و .مَكَحْلاو كسؤاط لاق

 ضاخ لعف وه قالطلا نأ كيدو ؟قّلَعَتَي ال ؤ ةلبقتسملا لاتفألاب هقلَعََك ة ةعِقاوْلا ةرِضاَحْلا

 :لاق نمو ؤيقالطلا يف ؛ ةئيِضَمْلا طارتشا ال ُانئتشالا وُنَوُي ال :لاق يب عت ال :لاق نَمَق

 اهملع ىلإ لضوَتَيَو ةئئيِشَم هنتيِشَم يعت نق ةئيشمب قالطلا َقّلَع ذإ امأو ،هيف زئؤُي :لاق ،هب قّلَعت
 .«هتتيشمب قالطلا قلع ىذلا رايتخا ىلع في قالطلا نأ ,كيام بهذم يف فالح الف

 عومجملا :رَظني) .اهباعيتسال اقيقحت غيئي ال فرط لك اهب َقْلَعَت رانلا نم ةعومجم كانهو
 )٢٩٧/٣٠( يسيخرشلل طوشنملا )٧٩/٢( ۔ دهتجملا ةيادب (٧١/٩٤١)۔ بذهملا حزش

 )٤٣٠/١٦((. ۔ ينفغلا

 ل » )١٦١/١٥(: نيبلاطلا جهنم يف َءاَج ةلأسملا هذه يف ِاتئتسالا حم حيضوت

 تلخد 7 :ءاَنْتتْسا " مت .ءاتسا كلد ن :ليق ذقَف أللا ءاشت نأ الإ ديز زاد تلخد نإ

 نأ هفلا امي نأ الإ دنَر اد تلخد نإ :هلؤق يف ءانئيشا ةللا ءاي نأ الإ :ةلوق .ديز زاق
 نأ الإ ةلؤَقَو قالطلا نم ءاتفتسا دز راد تلخد ن :هلؤقب هؤانْئتشا ناكو ديز راد يلخذَت

 ديز راد تلخد نإ كنلا ءاشت نأ الإ قاط د تنذأ :لاق نإو .ديز راد :هلؤَق نم ءاتسا فللا ءاشت

 مل ؤأ تَلَخَد ،اهنيج نم لطت :لوقف ة فالتخالا هيف يرجي امم كيذ ناك ۔ هللا ءاش نإ

 تنآ :ةلوق .هَراَد لخدت ام نيج نم قلطت مت نز زاق . ىئَع رخذت ال :نؤقَو نلخذت

 ال م م نز راد لحذت ىنح قلطت الَو ةاتثتسا كلد ناك ةللا ءاش مُث ديز راد تلَخَد نإ قلاط

 مث اهبلج يف تاش نق .ديز راد ه تلخد نإ تش نإ قيلاط ِ تلآ :لاق نإو .ُانْفيْسالا عقني

 ثَلَحَد ؤ ،امِدَي نم قالطلا جرخ ؤنقراق ىنح اهيلجَم يف أت مل نإو ،ثَقَلَط َلَحَد

 )١٥٤/١٥(. نيبلاطلا جهن .هدنز زا



 تيد ةبشأ اَمَو ةعذبلا قالط يِف بابب (هه)

  

 نإ قلاط تنآ :هتَجؤَرل لاق نإو "يد يف اهلوق َلوَقْلا نل ؛اذهب قالطلا

 مل ؤَلَعَق ذق هئإ :يه تَتاقَق لعفي مل نو ،تقلَط َلَعَقَق ادك اك انأ تلع

 ءاَكَو اذك ديز ت إ قلاط يه :َلاَق نو "يملا هيَلَعَو ،هِيَلَع اهلق لف

 نإ قلاط تنأ :هتَجَرل لاق اًدإَو ةحصلاب الإ كلَد لبف مل ،َلَعَق هنإ :دنز لاقف

 فْلَحَف قَحب نالجر هنلَع دهش نإو ،َلَعفَت ىنح هنَجوَر َيهَق اَكَو اك تلق

 هملع ٍىَلَ تفَلَح هنل ؛ ؛مُكَحْلا يف قلطت مل ارو هيَلَع ديش امه قالطلاب

 غَقَي الف قلاط يه ةينار ةمأ تاك نإ :َلاَقَق ةينازلا نا اي :ةل تاق نو

 ثنك ذإ :َلاقَق اَلْفِس اي :ةل تاق نإو .سالا عم ةيناز اهنأ . ىتح قالطلا

 :لاقو ءاسن ىّلَع وم نإو .تقلط ةَّلْفِس َوَهَق "وياك ناك نإَق .قلاط تنأ ةَلفِس

 .تقلط ٌةأرشا هل مرَهيِفَو قلاط مركادخ

 رْيَع ىلع ؤأ عييفت لغف ىلع ؤ هتاوخا لغف ىلَع فيخي نأ نيب قرفي نم ةيكلاملا نم اتُه )١(
 لاط تئأق اذك تلعف ؤأ الُجَر تملك ؤ راذلا نم تججَرَخ إ : :هتأرمال َلاق نإ :لوُقَيَف ةجوزلا

 همزل َثَنَحَو هبيأزنا ريع ؤ هبرشت لغ ىّلَع تفَلَح نإو َكِلَذ اهلعب قالطلا هَلَع عقي الف

 نأ :اذه دَحأَمَو فاخ ويَع مذلاو هقفلا نم ُهلَحَمَو زيزعلادبع نب بهشأ لوق اََهَو ،قالطلا

 راج اَذَهَو ءاهدصَق ضيقتي اهل ةبقاعم قالطلا هب غقَي مل اهسفت ََلَطتل تيد تَلَعَق ادإ ةأزملا
 يئزوُم لتاقو ةاكزلاو ثيرؤئئلا نم راقلا ٍةَبَقاَعُم يف اَمَهَقَفاَو نم هو دمخأ , كلام لوضأ ىّلَع

 اهقالط ذرُي مل وُهَو امي اميس ال قيمقلا هقفلا نم اذهو .هدصق ضيققتي هَرْبَد نَمَو ل يولا

 ُهَو اذأ مظعأل ابَبَس اهن نوكي تفيَكَق ؛هيذؤُي امل ضوعت ال نأو اهعنم ؤأ اهضَح ةارأ امْنِ

 نإ اهنإ ةقرفلا نوُكَت فيكف ؛غششقلاب هايإ نلا اهَكْلَم الو رايخلاو ليكؤئلاب كيد اَهكْلَمَتَي م

 دنع ًديَج ةقف اَذَه نأ ةقيقحلاو ؛اهمنَمَو اهّضَح دؤججممب هقراف ثءاش ذإو هعم تقاقأ ثاش

 نم ريِثَكلا لَح ىنإ ي یئال ةَقْمَعَتُمْلا ةرظنلا هذَهي ءاهقفلا هَئَحَب ؤلو لفنلا رظنلا
 نيثحابلا ضعبل تارق اذكه .ةجوزلل رمَتشُمْلا ديدهتلا نم عئلا اه ببسب تالكشملا

 )٩٩٢/٣(. يناؤذلا ةكاوفلا :رَظْنُي .هب لاق نممو "ليلحتلا اذه ردصم نآلا ركذأ الو نيرصاعملا

 ةملشممْلا نم جلاؤزلا هل حصت ال ريخآلا نأل ؛ةلِمْلا رفك سيلو ةمعنلا رفك انه هب دوصقملا )٢(

 .الضأ



 يويسبلا رصتخم ا هآ

  

 دَحأَف يلط :تلاقو عب تقْلَعَت نإو اضيأ تقلط لاوط اي :َلاَق ن ن

 الو .اش اي قلاط تنأ :َلوُفَي ىنح ةئَجوَر تقلط قلاط تنآ :َلاَقَق هتاش نزي

 ةئطاَخُت تناك اًدَو .قلاط ءاش اي تنأ :لوقي ىنح ةاشلا ةارأ هنإ ةلوق لبف
٠ 

 ةبِطاَخُت ركت مل اذإو ،اهمشاب مسي مل ؤَلَو تقلط قلاط ٫ تنأ :َلاَقَق قالطلاب

 .مكحلا يف ةلؤَق نؤَقْلا ناَك ؤال :َلاَقَق ؛ينتفْلَط تنأ :ثتَلاَقَق .قلاط تنآ .لاقف

 مل :لاق نإَق .تقلط كلذ َناَك ذَقَو ءادو اَك َناَك ام قلاط ورُمَع أ : :َلاَق

 تنأ :ل ةجوزلا ىت هًجَوَتَي مكحلا نأل هلوق لبقي الق ،يتَجؤَر :

 تنأ :َلاَق نإو .ءاتفتسا اذه 7 عقي قالطلا نإف ؛اَكَو اَك تلَعَق ن قلاط

 )نيذه نَع لَسَو ؤعقَي قالطلا نإَف اورمع تێَضَق نإ قلاط

 .ح :

.٠
ع 

 

 م

 كلذ لعفي ىتح قلطت مل اهنأ لاق نإو تقلط نإ لاق نإو» :نيذه دعب ةدياز :ب يف )١(

 .«كلذ لعفي ىتح قلطي مل هنأ ...«ج يفو»



(٨٩( 

 "عقي ال امو قاللا هب عقي اميف تاب
  

  

  

 كيلذَو ز .قالطلا هب بجت ال هريغ نَع رَبَحْلاَو ة ةياكحلا قالطو

 مل قلاط تنأ :لاق ؟اهل لاق فيك :تلاقف !! هَتَجؤَر قلط وَع :هتَجؤَل

 رشا قوفيو تاتكلا أرقي وهو ،قالطلا هيف ركذي اباتك رق نق .قالط هفَحْلَ

 كيلمهأ ىلإ ٹبمه هذ ؤ يلَع ا اذام :لاق ق اذإ .قلط مل ب باتكلا رَبَع غ أرقي قلاط

 : ; ا .ََلَع هللا نم مث قلاط ! تآ لو ذ

 :َلاَق ؤَلَو .قالطلا عقي مل هب 7 ال نكلو ىلإ د َناَكَل قلاط ورفغ ورمَع أ

 ذه لثم ناك امَو ،َقاَلَط همَرْلَي مل انال قلاط تنآ :هتَجَر ردنهل َلاَق هللادبع

 فلع مث مههتَجوَر قلط نمو .يقالعطلا ىلَع زْغَي ىتح قالط الف تاياكحلا
 .ةدحلا يف ةأرملا تتاك ام قالطلا غبت قالطلا نأل ؛قالْطلا اَهَقحَل اهقالط

 .قلطت مل لقن لثقلا وأ برضلا ةفاخم اَهَقْلَط ىنح هتَجوَز قالط ىلع زيجأ نم

 .«ةياكجلا قالط باب» :(د) يف بابلا امه ناونع )١(

 خنسلا نم ةطقاس «قلطَت مل»َو .ثانئلا خشلا نم لامكلاو .لضأآلا نيم ةطقاش «ائالئه )٢(

 / / .ثالَنلا

 .هتأرما :ج ثب يف )٣(



 ٠.7 ٦" يويسبلا رصتخم غ 3 -
:3.٠ ٦ 

 : ., ۔۔ ....

  

 ؛هللا نِتَبَو هئيب الَو مكحلا يف همزلي مل طلغ نمو تقلط ايِسات َقَلَط نمو
 م - . ۔؟۔ . 1 }۔۔ .- ؟؟ 1 7 ٠. ۔ ٥ ۔ ۔ ٠ ه اح آم ٨

 ءيس همَرلَت مل هتجور َقلط هنا 1 انملا يه ىأر نمو .ملسم ىلَع طلغ ال هنأل

 لغفلا ىلَع ءايشألا نأل ؛قالط هقحلي مل هايؤز اهيلع ض ولو ،َقّنطَت ىتح
 .'١اَهيَلِإ دصاقملاو تاينلا يف مزَعْلاَو

 )١) كاَهَل» :ج ؤب يف .

 



)٩٠( 
 رطاخلا يف باب

  

  

 ىتم :ؤطاَخلا ةَل لاق ولو ،قّطَت مت هتَجؤَز َقلَط هنأ هياتي رَطَخ نمو
 ")ةرقبلا كوحَت ؤأ تفق ؤأ تمن ؤأ تمرَحَت ؤأ تيلص ؤأ تيم ؤأ تمَلَكَ
 هل لاق ؤلَو قالط ةَرْلَي الَو قالط تيدب نكي مل ،قالطلا تمرت حلايزلا وأ

 اًلَو "ئيش تيد نكي مل قالطلا تمزت اذه نم ائيش تزكَد ىتم :رطاخلا
 هلابي هلابب رَطَخَف ةممْظَع ؤأ ةلا َلَّلَه ؤأ ربك ؤأ ةلل ةللا حبس ناك نو ،قالَط هفَْ

 آ اًقاَلط تلذب ىَوَنَو هدِمَح ؤأ ةللا حبس نإو ءيش َكلَذ نكي مل قالطلا

 اط هز

 ةكرحلا ةبسانمل ج نم تبثملاو «ُلَقذلا كرَحَت وأ» :ب يفو لمرلا لؤحت ؤأ» لصالا يف )١)

 .حايرلل

 .2يَشب» خسنلا ةيقب يف (٢)



  

  

 مل اَهَدَر مُت لعف م ،اهعَلاَخ مث لغف ىلع هيَجؤَر قالَطب تفلح نق
 يف اهنيح يف اهسفن ثققْلَطَق اهدي يف هتَجؤَز قالط لَعَج نمو .قالط فحل
 مركألا دنع قلطت مل امهيلجَم نم اقرتفي ىح قطت مل نإو ؤتَقلط اهماقم
 مل لجر ديي اهقالط َلَعَج نإو ."مدي نم قالطلا جرح ذقو ،اتباحضأ نم

 قَحب هدي يف هَلَعَج نوكي نأ الإ مهدي نم هعِجتزَي ىح هدي نم قالطلا جز
 اهسفن تقّلَطَق اهديب اهَقاَلَط لعج اًذإَق قحلا َيدَُي ىنح ةعجر هيف ه يلق

 اَهَفلط نإو .ريع اجمؤَر حكنت ىنح ةعجر اهيلإ هل نكت ملو .مهدنع ةنم تناب
 .ثالملاب هنم نيت مل نإ ةعجلا هل قالطلا نم يش امهنيب ايقاب ناَكَو ليكولا
 مهدنع ةأزملا نم دحاولاو .هل لعجي امك الإ ئَنَطُي نأ ليكولل سيو

 يف ناك رهش لاله ىنإ اهديب اهقالط َلَعَج نإو ؤنيبَتَو "جؤزلا نم ثاللاك
 .اهيدي نم كيد جرمع اهسفت نط لف لالهلا تأر ىتمف ايد ىت امي

 ريغ نم با» ج "ب :يفق ٨َلبَق يذلاب لصتم بابلا اذه (ه)و (د) يفو لضألا يف )١(
 .هيف ةدراولا لاسملا عم بسانتيل الغأ بابلا تابثإ بسنألا نم ثذجَوَف رطاخلا

 .ةيلاتلا ةلأسملا يف اهئاكمَو !قالطلا جرخي مل ئَحب ناك نإؤ» :ب يف )٢(



 جؤزلا ريع نم قالطلا ي باب )٩١(

  

 اَهَقْلَطُي ىنح لطت الَو !ةأرملا رتَقِل زِئاَج قالطلا تت نأ اتياَحضأ دنعو

 مُهَدْنِعَو ،نمَتلا ةيذف هنأل ؛علُحلا غَقَيَو زِئاَجَف ةأرملل غيبلا ناك اذإو ،يرَتشمْلا

 يفو "قالطلا عقو ججؤّزلا وأ نهتزمملا َلَط او ،ًزِئاَج قالطلا يف نلا نأ

 )١(. قالطلا نهر نم ييف

 نأ ممهدئ» :يلائلاك ةرابعلا ذه ثءاَجَف (ج)و (ب) يف امأ 6(د) يفو .لضألا يف اذَكَه )١(
 َعقَو ججؤزلا , وأ ْنهَتزُمْلا قلط اذ ١قالطلا نهَر نم ييف يفو ٌئاَج قالطلا يف نهزلا

 .قالطلا



  

    

  

 َلاَق نو َمَكُحْلا [ نَتَبَو َحْرَص ذَقَق قلاط تنأ :هتَجْؤَرِل ُجَولا لاق اذإ

 َناَك نو قالطلا َعَقَو قالطلا هب دارأو كتقراف ذَق و كئخَوس ذق :هتَجؤَرِل

 :ىلاعت ةللا لاق ذو يقالطلا لفغم هنإ مؤَق لاقف كاقَلطُم زنل كيد

 مَل نم مهنمو ٢٢١[ :ةرفبلا] « يفوتم نُهوُحَرَس وآ يفوي رهوكيفآت»
 يئَع يِدَعاَبَتَو يربتشاو يبهذا :هيؤق لثم ةي ةيانكلا :ةلط ،َكِلَذ ث بجوي

 ىَّلَع كْلبَحَو ةَيِلَح ؤ ةئيرب يئ ٫ تنأ ؤأ كيلمهأب يِقَحْلاَو يجؤَرَتَو يذتغاَ

 هب دارأ اًدَِق هركذ نع ىئكنَو َقالتطلا هب ديري يزلا وُه اه ؤخَنَو ؛يكبراَغ

 "اهيف اوفلتخا دَقَق قالطلا هب ذرُي مل نإو عقو قالطلا

 الَو ؛فورتَي نمحر آ ونتي يرهركينأق نهنأ نتم هآلا مقلع اديو» .ةلياق يهو )١(
 ص صا .م م ے م < س . ۔2 م و م, . مهم مم

 تم أ ك ذاو اوزه هنلا ِتنيا٤َ اشت الو ,هسفن ََلَظ َدََف ًَكِلَد لمشي نّمَو اوذنعَل هكيرش

 نت نكي هللأ نأ ايثلغار هلآ اوْعَتاَو مب ركمي ةمكحنآو بتكنا ن مكنع 1 7 ... هللا

 .4 طع

 يهف ةَدِحاَو امهاَوَن نإو تالت يهف اناَلَي امهاَوَن نإف ظافلألا هذه يف ةيلا ةيضابإلا رتغت ًُحَي )٢(

 دحأ وُهَو 9ةَعاَمَجَو ئيغشلا ُُرَسَحْلاَو ةداتق ىعفاشلا لاق نقلا اذهبو ،ةئمجَر حاو

 ةَئقاي امهَرَبَتغا ةئأ الإ ةقيبح وبأ لاق اضيأ لوقلا اذهبو ىبلادبع نا هاكح امك ,كلام نؤق

 = نإو َذَئِئاَب ةَدحاَو يهف نِتَنث رْيَعَتما دارأ نإو ثآلئ هف انات لذ هلوقب دارأ نإف ةئمج جَر تسيل لو



 ةياتكئاو حيرصلا َنِم قالطلا ءامسأ يف باب )٩٦٢(

  

 ئف ارف الإ ةئاحضأ اق تيذكو ؤب سيق اقالط ذرُي مل نإو ؤةنناب ىهف ةناو دارأ =
 قالطلا ىوت ْنِإَف ةيليل مم عضخت اهنأ ىلإ يات مامإلا بَمْذَو .ناتنثا اَمَهَف نَتَتث تدا دارأ نإ :َلاَق

 وأ ةيرب َلاَق نإَو» :ةلاسرلا يف َلاَق 5اَهب لوُخذمْلا يف ة ةرشابم تات يه 5 دَدَعْلِل زابتغا الف

 غَل يتلا يف يونيو ءاهب َلَعَد يتلا يف تالت يهف ,كبراغ ىع كبح ؤ مارح وأ ةيلع
 عومجملا :رَظنُي) .هب اينملا نم جَحَتي ه هئأ الإ دمخأ مامإلا لام رلؤقلا اَه ىو «اهب لُحذَي

 )١٣٠/٦١( ئيخرشلل طوشنتلا ۔(٦/٥١)۔ زاكذيشالا .(٧١/١٠١)۔ بذهملا خزش
 ليتلا خزش )٢٥٥/٣(. يزدلا بكؤَكْلا .(٢/٦٧)۔ دهتجملا ةيادب )٢٥٧/١٦(( ييغفلا
 ۔((٣١/١٦٤) ليغلا ُاقيشَو

 



)٩٢( 

 ءالبإلا ركذ باب

  

  

  

 .لغِف ىلع هتَجوَر قالطب لجزلا فلخي نأ ،نيميلاب ةيألا مه ُاليإلا

 تقرح '![ىضئأق] اهعَماَج نإ .قلاط تنأف كّئْغَماَج نإ :هلؤَق لثم كيذ

 ن ه راهنا ُهَلَو '"[ثقَلَط] عون مث ه ناّناَتِخْلا يقتلي ام رذَقب َنَعَط نِإَو هَلَع

 وخأ ْمَل ن نإ : :َلاَق اذإو ،ِءالي .ء اليإلاب هنم داب رهشأ ةع م ةَّعَب زا ىئِضفَت ىتح اَهَكَرَت

 7 اي تتاب رهشأ ةع ةَعَبزَأ ثضَم ىئَح جزخت ملف قياط تنأق ةنالف دلب

 .هلم َناَك امو هيَلَع تمرَح َجؤخَت نا لبق اهبَرَق

 كفْلَطأ م ادإ :هلوقَك ل ادو "اداو امَت نو نإ يه اليإلا فورح

 أ َُعَبزَأ يضمت ىتح اَهْفْلَطُب مآ ن ق ل اط تئأق

ح

 

:
ئ 
 

 ء

 نو اليإلاب هئم تاب رهشأ

 .ثالثلا خسنلا نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )١(

 يذلاو» :ةدايزلا هذه ثَدَرَو (ه) يفو "ثالَلا خنسلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(
 تنأف كغماجأ مل نإ :لاق اذإو ؤهيلع تمزح رهشأ ةعبزأ يضمت نأ لبق اهبرق نإ يدنج
 فلؤملا َلؤَق نأل ؛خِسانلا ةدايز نم اهنأ حضاو .«اليإلاب تناب .رهشأ ةعبزآ اهكرتف قلاط

 .اهعاَمج مكح يف مدقت ذَق

 .ثالثلا خسنلا نم خيجضتلاو 6ذإؤ» :لصألا يف )٣(



 اليإلا ركذ باب )٦٢٢(

  

 راذلا لخذت مل نإ هلؤَقَو .اليإلاب تتاب رهشأ ةَعَبزَأ ىضممَت ىنح ورمَع غئجي ه س م

 اليإلاب تتاب رهشأ ةمعبزَأ ىإ اذلا لخذت مل نو أطي ال وهَف قلاط تنأ
 اده نئأت مل نإ ،أَطي ال وهف قلاط تنأف َماَعْطلا اه لكأت مت نإ :هلوقو
 جازألي لحت ؛ةقيلطَت ىهو ،ءاليلاب تتات رهشأ ةع ةَعَبزَأ يضمت ىّمَح ماعطلا

 يلَويَق ،هيَلإ ثعَجَر نإَو] ءورَعَك باطُخْلا يف ابلطاخ وُه نوكيو ،اهمؤي نم
 :َلاَق اذإ امأو ،هيَلَع ث قرح ءاليإلا مَرلَت اَميِف عوطَو نإو قادَصَو نيدهاشَو

 .'"[كيب كُقالَط :هلوق لثم وهف اهسفت تقْلَطَف قالطلا ديري كيب كنأ 1

 .ثالثلا خسنلا نم لامكلاو لضاألا نم ةطقاس )١( }1إ ۔ ۔ اا 4۔ ٩ ِ 2 6١ 7 212( ۔

 .ثالئلا خسنلا نم لامكلاو ،لضألا نم طقاس نێتقوقْغَملا نتَب ام )٢(



  

  

  

 وأ ينيراتخا :اهل َلاَقَق '"[اهييفت] نيبو ةتيب اهَرْيَح اَدوَق زاجلا اش
 هب ديري ىنَح قلطت ال مؤَق لاق ذقَو ‘تَقَلَط اهسفت ثزاتخاق ءيكَسفت يراتخا

 اهئأ ؤأ اهابأ ثراتخاق يكثأ ؤأ كابأ يراتخا وأ ينيراتخا :لاق نإو "قالطلا

 :ات ةمئاع تاق ،َقاَلَط الف ةنزاتخا نإو قالطلا هب ديرُي ىتح ِهنَلَع قطت مل

 ةلثم رايخلا نم َناَك امو ،اقاَلَط كلد ري ْمَلَف 3'ههانزَتخاَف ةلي هللا لوسر انريخ

 ."ةيوجَر لاق نم مهنمو كةئياي ةقيِلطَت لاق نم مهنمف .رايخلا يف اوفلتخا دقو

 .ثالئلا خلا نيم ناميألا ءلضألا نم طقاس نێتقوقغَمْلا نيب )١(
 يف مِلْشُمَو ٤٩٦٢(، :مقر )٥ ٢٠١٥٥ ةججاَوزأ ريخ نم باب :قالطلا باتك .يراخبلا ةَجَرْخَأ )٢(

 ٢٧٥٧(. :مقر )١٨٦/٤ اًقالَط نوكت ال هتأرما ريخت نأ نايب با :قالطلا باتك ححيجضلا

 باتك ،ةؤاد وبأو ١١٧٩( :مقر )٤٧٤/٣ رايخلا يف ةاَج ام بات :قالطلا باتي "يذمرتلاو
 .انز ةماع نع قوؤشت نع يبغلا قيرط نم ٢٢٠٥( :مقر )٣٠/٦!٢ رايِخْلا بات :قالطلا

 ؤ اذإ نئاَبَو ًةتَحاَو هب ثوت ادإ يمجَر قالط ةيمِفاشلا ةيضابإلا دنع رايخلا قالط )٣(

 اذإ انات وهو ةينلل غضخت ال ةيكلاملا دنعو "ينغملا يي امَك ةلباتَحْلا لاق هلنمَو ءاناقَت

 ةاِكلا ظاقْلَأ يف فالِخلاَك اتم فالخلا ةناب ةنحا ةقينَح يبأ دنعو اهسفن ثزاتخا
 ۔ دهتجملا ةيادب )٣٨٠/٦( ۔ ييخرشلل طوشنملا )٢٨٩/١٦(6 ينغملا :رَظني) .قباشلا

 .((٢/١٠٥)۔ نسحلا نب دمَحُم ةياور اطؤمملا )٧١/٦٢((

 



  

  

 ليق ذقَو ،اَهلاَم نم ئشب ةأرملا مِلَتخَت نأ َوُهَو يذلا 7 اشلا امأو
 

 د . )١( 4 ٤ - ٥ . ََ. ٠ ¡ه۔ . . ٥ ث ه۔ ۔2٤.؟ 7 ّ ه أ

 س امش نب سيه نب تبي اث ةججؤز لي س ةنبا وا يبا نب هللا دبَع تنب هبيبح نإ
َ ّ 

 )١( ثنب ةليمَجَو "لهس ثنب ةبيبح امهف الو عماجلا يف هلثم هل عقوو ةلت فلؤملل عقو نايش اه ١٠ .  ,23 4.؟۔ ٣ ۔۔ ه. 1 2 ٥. . ؟ ّ ٠ ٢ ّ 2ً ٠ . . ؟ ٠
. 

 نث بلغت نن ديز ن راحلا ن بلغت نب لهس ثنب ةنيب :يلاثلاك ةلأشملا حبيضؤتؤ .هللدبع
 نم تقلغا دوعن ثنب رمع امهأ .اهتقيقش ةتيعر ثخأ ةيراصنألا راجنلا نب كيام نن رن
 نبا يبأ ثني ةليمجو ىمه نوكت نأ زناَجَو رمَع اهنع ثوَرَو "تاياؤزلا زُكْذَت امك سق نب تبا
 ذنع دَرَو ذقو هي فنصملا هعمج ام وهو رجح نا هَحُجَر امَك اًعيِمَج تبات ني اَتَعَلَتخا لولس

 باك يام هَجَرْخأ لهس تنب ةتيبحي امهدحأ تيا ةأرغا نع نائيدَح نتشلاو حاحصلا باحضأ

 قيرط نمو ٢٠٨٢). :مقر )٨٠٩/٤ نمخزلا دْبَع تنب ةَرْمَع نَع علخلا ي ءاج ام ثاب :قالطلا

 ةَحُسَصَو ٢٢٢٩( :مقر )٢٣٦/٢ علسلا باب :قالطلا باتك ،هيتس يف دؤاد وبأ هَجَرْخَأ اضيأ ركياق
 باتك ،ىبتجُمْلا ي نانلا طوؤتزألا ةحُحَصَو ٢٧٤٨٤( :مقر )٤٣٣/٦ دمخأو .نابلألا

 باب :قالطلا باتك نابح نبا ةججَرْخَأَو ء(٢٦٤٢ :مقر )١٦١٩/٦ علخلا يف اَج ام بات :هقاطلا
 نأو ڵساممَش نب سێق ن تيا تخت تناك اهنأ» :كلام دنع ةصَنَو ٤٢٨٠(. :مقر٠١/٠١١) علخلا

 :ةق هللا لوسز اهن لاقف سلَعلا يف هباب نع لهس تنب ةبيبح دجوف حبلا ىنإ جرخ ة هللا لوشز
 سنێق ن ثبائ الو انأ ال :تلاق ؟كئأش ام :لاق .هللا لوشز اي لهس ثني ةبيبح انأ :اق ؟ورذه نق

 ثررَكَد ذق لهس ثني ةبير ورذمه :ةه هللا لوشز هل ناق سيق ن ثبات اهجوز ءاَج املف ؤاهؤزبل
 نن تيام ه هللا لوشز لاق .يدنع يناطغأ ام لك هللا لوس اي :ةبيبح تلاقف .ركذت نآ هللا ءاش ات
 .ءاهلهأ تنب يف ثسلَجَو اهن َذَعأَق ،اهنم ذغ :سيق
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 نلؤأ وهو ةيذفلا ذخأ ةل راجف اديغ يبنلا م :أ يف هيلإ تمّلَتخا يراصنألا

 .مالسإلا يف َناَك علخ

 ه مآ .ىتأ ن هللادبع ء ثخأ لوُلَس نا ىبأ ثنب ةَليمَج ي لمم اهيف فلخا دقو خالاو =

 ىوز لولس نبا ييبأ نب هللادبع ثخأ ةيجَرْزَحْلا يبأ ثنب :ب ةَليمَجَو .يبأ نب هللادبع تنب : ليمج

 م ةيالملا ليسي رماع يب ن ةلظنح ةنم وتيا لبق خئاك جاب ن ه هللا ذبَعَو سابع نا اَهنَع

 77 لينو ةيفاشإ ! ر بِنبُح هدعب اهَجوَرَت م مشخألا رب كيام تبات دغب اهَجَْزَت

 7 ٍتَعْلَتخا نَتتئا اَمُهَرَبَتغا رَجَح نا نكل ريثألا رئا ةلثمو ،امَهَو ريغن ر وبأ ةربَتغاَو ففلادبَع

 اَهَنْمَع رت سيق نب تبات : ناتئئا امهنأ باوصلا لت» :لاق هئتبا ةيناتلاو ،هللادبغع ثخأ

 : ل رتف رجح نا نأ وذنيو اهفزافف هذه جؤزَت غئ .ةنم لتخا
 نم اَتَعَلتا لولس ننا يبأ ثنب ةليمجو يمه نوكت نأ ًزِئاَجَو» :َلاَق ةبيخ ةمَجْزَت يفف "تاقرافملا

 نغ يبف قالطلا ةيِفيكَو علخلا با :قالطلا بات ايِراَخْلا جرخأ ةليمَج ثيدح اعيمج تبات
 يف َاَج حيرضلا نكل ،اهَرْيَع الَو ةليمَجب هيف خرصي مَلَو ٤٩٧١(( :مقر )٢٠٢١/٥ اهلف سابع ننا

 ةأرما نأ» يراخبلا دنع هصنو ٥١( مقر ا )٢١١/٢٤ امث سابع ننا نع ريبكلا يف يناربطلا ةياؤر

 نيد اڵَو قلخ يف 4 هنَلَع ثغأ ام سق ؤ ش نب ثٹبات هللا لوشر ا ]:: يبنلا تتأ سنف ن تبات

 لاق ،مَعَن :تلاق .(؟ةتقيدَح هنَلَع 7 ةي هللا لوشز َلاَقَق .مالنإلا يف رفُكْلا هرقأ ل

 )٥٧٦/٧( ۔ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :رظني .ءةَقيِلطت اهْفْلَطَو ةقيدحلا لتقا : :ه هللا لوش

 غماج (٣٢/١٦)۔ يناهبضألا معن ه يبأل ةباحصلا ةقرغم (١/٥٢٢١)۔ ةباغلا دشأ )٥٥٦/٧(.

 )١٤٣/٢((. ۔ يويسبلا نَسَحْلا يبأ

 ابأ :ليقو دمخأ ابأ ىتكئَو .سنقلا ئرشا نب كلاقم ن ريهز نب سامش ن سنف نب ثبائو

 انزَكَذ ذقَو ةرعاش ناشحح ناك امَك ة يبنلا بيطخ راصنألا بيطحح تبات ناك ،نممحؤلا دبع

 فام هلو ايهش ركت يبأ ةفالخ يف ةماميلا مؤي َلتُقَو اهَذْعَب امو اذخأ ذهشؤ بق كيذ

 هآر ٍةَماَمَيْلا موت ؤي دهشتسا امدنع هتؤم دغب ةئيِصَو ثربغا يلا ذديجؤلا وهو مالسإلا يف ةعاَجش

 نإ ؛ُهَعيَضْتَق هَعْيَضْتَف ملح اذه :لوت نأ ًكايإَف ةيصوب كيصوأ : ماملا يف نيملششملا دحأ

 عزذلا ىلع أَقَك ذقو ُمرَتشَت سرف هثابخ َدنِعَو سانلا ىضفأ يف ةلزنمو نالف يعزد ذخأ تلتق اُمَل

 اذكو اذك نيذلا نم ئَلَع نإ ركب يبأل لقيل اَهْذُخأيْلَف هزمف اذياخ تناف لخَر اهَقوَفَو ةزب

 ركب ايأ تذح اهب يتأف عزذلا ىنإ ثقبق هربخأف اذياَخ ىئأف لجزلا ظقيتساف قيتع نالفو

 )٩٥/١((. ۔ ةباحصلا زيمت يف ةباصإلا ((١/٤٤١)۔ ةباَقْل دنأ :رَظني) .ةيصو زاجف ةايؤزب

  

 



 علخلا يف باب )٦٥(
 ة

  

 ح 7 ۔

 ل لو اهبأ نيبت ةدجاَو ةفيِلطَت يهو ةَيذغب ل ! نوكت ل غلاو

 ي ليق ذقَو ،‘ئشب ةنم تقعَلتخا امم ضقني الو ااهيأرب الإ اهنتجا
 ذَقَق ةَقيِلطتب اهسفن اهَل ربَأو ،اهقَح : نرم اهَجوَر ةأرملا تأرب اذإو ؤضصقنُي ر الو

 َدَعَق اذو .ةقف َةَهَمَر +" اَهَل ىكش الو َةَقَلَطْمْلا ةّدِعَك اهّنذِعَو ،امَهَنَيَب امهنيب ب نآربْلا عق ق و

 . » ه

 ذق :"هأرملا تَلاَق اذإو .َنآرُب هنإ اولاق ذَقَق مالكلا نع اَرَصَقَو دارأو علخلي

 عقو ذقَف يكس رك تأر ذق :لاَقَف ييف يل ربأ ام يقَح نم هئأرنأ

 ال :َنورَخآ َلاَقَو .نآربلا عقو ذَق :مهضعب َلاَقَف ثثلنيق ذق :َلاَق نإَق ؤنآَرلا

 َُحْلاَو .نآرْبلا عقت ةَي مل ؤ بكست كل ئربأ الَو كّفَح ح كَمَح ليق :َل و نإو .نآرُب

 عقي مل ؤَعَن : :َلاَقَ ،ييفَت يل َتأربأ ام يقَح نم تئأرنأ ذق :َلاَق نإو ؤهِيَلَع

 كل ثأربأ ذق :َلاَقَف يييفت ةءآرَب ىلَع يقَح نم تثأربأ ذَق :تلاق نق
 كل أربأ دق :َلاَق نإَق ئرب ق همل نآلا 7 و ى 5 ح نم تأر 7 ا .

 ي مل ؛كقَح ني ينيتأرتأ ام ؤأ ركقَح نم ثئرت ادإ وكسفت

 رم تئأربأ ذق :تلاق علخن ادَعَق نو .اباو اهنم يضق + ةلو نأل ؛ةَياَ

 نآرَيْلا م عقو كتفت رك تأرنأ ذَق :لاقف .يقَح نيم كئأربأ ذق :َلاَقَ .يقَح

 قَحْلاَو تقَلَط ائاَلَت ئيط تنأ :َلاَقَق .ييف تئأربأ ذق :تلاق نإف ،امهتيَ

 تأرب ذَق :َلاَق نإو .علخ وَهَق ة قالطلاب كس كَل تأرب ذَق : :َلاَق نإو ْئَلَع

 تاقيِلطت ثالئب كسفت كل تأربأ ذق :لاق نإو ؤ .علخ زهف وَهَف ٍةَقيِلطَتب كسفن ك
 نم طزش ىلع اهسفت اهت ارآ نإف جؤَز دعب الإ هيف ةعجر ال اناي اًعْلُخ َناَك

 ديردجج حاكني الإ اهيف ةمعجز ال ةقلط غلخناؤد :ةلاسرلا يف لاق ؤةيكِلامْلا يأر اضيأ وهو )١(

 .اقباس ةلأسملا ييف فالخلا اتخضؤأ ذقَو .(١/٧٩)۔ يناوريقلا ديز يبا ننا ةلاسر «امهاضري

 .«داَرُئَو» ٌةَداَيز ثالثلا خسنلا يف ىف (٢)

 .«..ةنأربأ ذَق هنأ» :ج يفو .ُهَل» :ب يف (٣)



 يويسبلا رصتخم . : ٢٧٨

  

` 

 ةبابر نآربلا ي اَهيَلَع طرش ام لثم .اهيلع تبثي مل ةَضَقَتْنُمْلا طوزشلا
 تبثي ال اذه نق ءاه لاَتْشأَو و اهنطب يف امب (يف ؤ أ ؤآ ،نيَتَنَس ةَعاَضَرَو اهدلو

 َمَم لوقلا وَعْكَأَو هيف فلتخم قَحلا نم رَعْكأب ْنآرَبْلا ةَيذِفْلاَو .لوهجم امه نل

 َجؤْخَت ال نأ ىلَع اهسفت اهن ربأ اَدإَو ،َقَحْا يف ةدايزلا هل تبثي ال انباَحضأ

 ثثثَي ال اذه ن َجوَرَعَت الو

 رأ ام كيد نم ج جوزلا مَرْلََو ،اه حلا .اهيلع ثبثي ال ةيبصلا نآرب

 ذَقَق ؛قالطلاب اهُتأربأو اهسفت اهل أربأ ذَق :لاق نِإَو "قاطلا لجخأ ¡ نم هت

 اذإو تت تقرب نإ اهسفن اهل ثأربأ ذق :لاق ناك ْنِإَو 5هيَلَع قَحْلاَو قالطلا هَمزْل

 ةَضْقْنَت ؤ َنآربلا مت و ملث ىح ًنآرُب عقي ال ؛اَهَقَح نم ثقرت ىتم ؤأ تترت

 اهغولب دح ىلإ اهنَلِإ تيد يف مكُحْلاَف اهنيو هري وأ جيوزتلا مت د ؤ

 نماض هل نمض ؤ غولبلا ةت نآربلاو جيوزتلا يف زييثلا اهلو .توم
 هئَلَع وَحْلاَو قالطلا َعَقَو ؛مكُحْلا يف قي انآرب ; اهسفت اهل ًاربأو ةشمر امب

 ةلا نمض امك هنم ُدخأَي كيب هل نمَض نت ىلع هب ؤَه غجزيو ،ةَجْؤَزلل
 .معأ

 .طرَتشَي» :د يف )١)

 .ثالثلا خستلا نم يجضئلاو «لييَتَو» لضألا يف )٢(

 .ةَعمَتْجُم ثالئلا ختشتلا نم م حيجضتلاو “«يقادصلا لغِف نم» : :لضألا يف )٣(



    

  

  

 7 ٠ ؟ - 7 َُ . - ؟ . ٠ ء ؟ ه ُّ

 ظفل ؤم١ 'يِف ءاوس ةعلَتخمُملاَو ةيَرَبَتُملاَو ةقلطملا ذَر أ لوقلا ؤثكاو

 در دارأ اًدإَق .اهيأرب الإ درت ال ةعلَتْخممْلاَو .تهرك نإو درت ةَقْلَطُمْلاَو .ةَعَجاَرَملا ۔, 2.٠ 7 2 : ,, ٤ ,؟, ذ ٥ ۔ ح ؟ , 222 ,٩٢,۔ذ ۔۔۔ .
 ذق ىنأ اودهشا :َلوُقَي نأ دولا ظفَلَو لذع ئداب اهدر اهِيَعَجاَرُمَو ةَقْلَطُمْل . 7 71 - : ] . ؟ ّ ٠ ٠ِ 1 5 4 7 ِ س َ 77 ٢

 نو ًزِئاَج كلَذَق ءاهقالط نم قب امو اَهَقَحب نالف تنب ةنالف يتَجوَر تذَدَر 4 و ه

 نو ،زِياَج كلذف اهقالط ني نيقب ام ىلَع اهقحب اهُئغَجاَرَو اهتذَدَر ذق :لاق
 اوذهشا :َلاَق نإو ّزئاَج َكلَذَف ةيجؤَؤلا ن هَلَع انك ام ىّلَع اهُتذَدَر ذق :َلاَق

 ذمو زياَج كيَذَق قَحلا ركذي مَلَو ،اهقالَط نم ب ام ىّلَع اهنْغَجاَر ذق ينآ
 .ةَمزَل ةعَجاَرُمْلا دنع قَحْلا رَكَد اذإ هنإ :ليق

 رباب يه» هداي [ يي .«..باب ىف» ٌةَداَيز ثالتلا خستلا ىف )١(



(٩٧( 
 دز ىف باب ١  1ات 2 ر : 2 )١)

    

    

  

 نم يقب ام ىَلَع اهقَحب اهئذَدَر ذق ينآ اودهشا :َلاَق اَدإَق ةَعلَتْخُمْلا امأو

 اَهقادَص ىَلَع اهتْعَجاَرَو اهُتذَدَر ذق :لاق اذإو .كيدي تيضر اذإ ِئاَج ؛اَهِقاَلَط

 رخآ لؤَق يفو ‘َكيلَد يف اهاضر ""[اهيأرب] زئاَج كلذف اهقالط نم يقب ام
 اهلام نالف تنب ةتالف ىلع تذَدَر ذق ينآ اودهشا :لوقي ةَعِلَتْخُمْلا در يف

 :يه ُلوُقَتَو كيب اهيفن يف اهيَلَع ثغججَر ذقَو ةئم ئَلإ تعّلتخا يذلا
 ىّلَع هلإ يِسفَت تذَدَر ذقَو ،يقادّصلا َنِم َىَلَع ُهَدَر ام تلبق ذق يئآ اودهشا
 نم ىلإ تعَلَتخا يلا اهقادَ :لاق ؤأ اهقَح اهيَلَع تذَدَر ذق :لاق نإو ،َكلَذ
 يف اهيلع ثغَجَر ذَقَو ةنم ينئآربأ يذلا وأ .ةنم يلإ تيرب يذلا :لاق ؤأ

 .ةعجارملا دنع ةأرملاب نقزأ نولاو ؛نآربلا در يف زئاَج يلَذَق ؛كيي اهيف
 م 7 . ے٥ه۔؟٢م۔ .,؟ ۔ ..ما

 .دحاو هيف ذارُملاَو ىتمغَملاَو فِلَتْخَي ظفللاو

 .هيَلَع اَقَقَنا امب قَح الب درت نأ اج ةّقلطمملاو ضقنت الو ةيرَبَتُملا ارتو
 ٥٠  92َى 7

- 

 نإو ،اهيأرب الإ ةعجارملا نوكت ال ةَعلَتْخُمْلاَو تممرك نإو دَرُث ةقلطُملاَ . ؟ ة . ٠ ۔ 7 2 ,." ٠ ِ ٠ ۔ / :, د ُِ , ِ

 .ثاذَنلا خشلا نم لامكإلا ۔لضألا نم ةطقاس (٢) .اديفم ةميِسفَت ثيأر ذقَو خَستلا عيمج يف هلبق يذلي ةلمكت بابلا اذه )١(



 )١٧( ةعلَتْخمْلا دَر ي بابب ٢٨١

  

 نإو .قالطلاو علخلا نم زلاب نادهاشلا اَهَمَنغآ ثتباغ نإو ،ناَجَف ثرَضَح

 اهملعب قالطلا َناَك نإو ءاهملع الب اهعجارُي نأ هل راَج اهملع الي قالطلا َناَك

 .اَهِناَفَرَعُي ر و ؤ اهِتَرَضَحب نێدهاشب ةَعَجارُمْلاي ملعت نأ ث ني اهل هنكي مل

 نادهاشلا )ا اهفرع ي ي ؤ ل نيدِهاشلا عَم اهتَرَضَحَو و اههيأرب الإ زوجي ال ةَعِلَتْخُمْلاَو

 اهيفن ىَّلَع ) َريجُت نأ اه سل ٥قادَصلا نم اهيلع ز + و 7 دغب نم

 .قدصن الو كلك يف ةلوق لبقي الو ةتبلا نم ةَعَجاَرَمْلا ب نا رْيَغ نم

 هَلزَتْعَت نأ اَهِنَلَعَق ؛ةَل اًقيدضت اهعَجاَر ذق هنأ ىَلَع اقس ةئأطؤأو ثلهَج نإو

 ةّدوْل يف َناَك دزلا نأ "ثحأ ةئيبلا رضخأ نإَق ةنيبلا نم كيَد فرعت

 ٌعِاَو "قارفلا نإف كيد نادهاشلا 6خزَي ؤ مل ْنِإَو .هنجو ثتاَك ِْطَوْلا لب

 نأ ال الإ ةنم لبقي مل ذ دوهشلا َتاَم نإو هيف ُهَميدْصَت زوجت ال كلذ نأل ؛اَهي

 لبق مهئامسأب نومسي !ةنيب َعَم اهُدَر ناك هنأ نادَهششَت لذَع یَدَهاَشب ت د

 ملو اَهْنَع تاغَو اَهَكَرَتَو -د و اهملح اهملعي اهملغُي ملو اهت ہ++7 َر ىّلَع دهشأ م 4 اَهَقَلَط نِإَو طَا

 يدهاشب يتأت نأ الإ نم تتاب ذَقَق دلا َيِضقْنَت ىتح لاب نادهاشلا اهمِلْغُي

 نادهاشلا اهملغيي مل نإو كلذ نا;خَرَوُيَو .ةدعلا يف َناَك دولا نا نادَهشَي لذَع

 امهنداَهَش لبقئ مل امهتداهمب نادهاشلا ماق مث ثَجؤَرَنَو ةذعْلا تضقنا ىنح

 نيَبَو اهنيب قَرَقُي مل "لوغ ؤ 1 نئَلذَع اتاك ؤ .(”ورخألا حتلا تبت ذقو

ع
ت
 ` 

 .«هَربْخُت» :د يف )١(

 .«هفدَصُت الو» ؛:ثالتلا خسنلا يف (٢)

 .ةيلائلا ةَلمُجْلا نومضم غم َقَفاَوَتَت ثالتلا غم راَبِعَو .«بج;جَأو» لضألا يف )٣(

 .ثالئلا ختتلا نم حيجضُئلاو ٠گكيَذب نادماشلا دزي مل نإو» :لضألا يف )٤(

 .«ثيأر» :ثالئلا خسنلا يف )٥(

 .ب ةَخشتلا ني اتنأ امو ريخألا لؤزلا» :ج يف «زَخالا جلؤزلا» :لضألا يف )١(

 )٧( بقث ال نيتذعلا ريغ نأل ؛شالئلا خسملا ةزابع انمدْغَتشاو ،نيَلذَع ريَع ؤأ» :لضاألا يف =



  

 الو ءةئشلاو باتكلا ىلع ثَجؤَرَتَو ةنجلا تضقناو تقلط نأ دغب اهجؤَ
 نَع هعَتْمَي الغف َلَعَف ذق ةنأل "![اهتعَجاَرَم لبق] اهجزف ىلإ رظني نأ هل ىزأ “ث: 3121 { 2 ]21١ ه۔إاے۔۔۔۔ا[١( 2٨ إا۔ے ٠٤. إ ۔ إ ثك 1 ].
 .اهمرَحُي يذلا قالطلا َوُهَو كيذ

 ّ ] ّ ٠ ۔ ه ّ . ؟ .؟ ِ . ّ ؟ .؟ . 7 . ُِ ّ ٠

 عقنت ال ثيح ةداهشلا لوبقل تاززبمْلا ةرغك اه دارأ فلؤملاو ،ىلؤآ رباب نم امهتَتاَهَش -=
 .ناوألا تاوق َدْعَب

 .ثالئلا خستلا نم لامكإلا .لضألا نم طقاس نيتفوُقْغعَمْلا نيب ام )١(

    



(٩٨( 
 هريغو عنُخناو قالطلا يف ةدعا ركذ يف باب

  

  

 رس ے۔ ر م مه إ ج وم ے۔ہ4 < م ,؟ .< ۔ے۔ - سو م إ 2.۔۔ و٦د, -

 نشف لحم الو ورف ةثالث س اي ےرصبرتي َتَنَمَلظُمْل ار » : ىلاعت هنلا لاق
 » م

 .1 ؟ ے .ه عط | ے ,۔ك . وح ے<يے ,س ۔.ع س .
 ٢٢٨[ :ةرقبلا] 04 رخالا مويلاو هللاي نمؤن كنإ َرهماَحَزأ ضف هنلا َقلَخ ام ََسْتكَي نأ

 ةَعِلَتْخممْلاَو 3"[ائاَلَت ؤ نيتنثا ؤأ] ةنحا ةَقلَطُمْلاَو ،دَلولاب ةدعلا ءاضقنا نم

 ُرَقأ "ةمات ضيح ثالئ اهئذدمَف ضيجَت نمم تتا ادإ ةيذفلاي جؤزلا نم
 و

 م اهنإ :تَلاَق اذإ كلذ يف ةذملا ءاضقنا يف ةقدَصُم يهو ؛مايآ ةَئاَلَت ةضيَح لك

 ةعست :اولاق ام نمأو .رهش اهل الخ اذإ ،اهلؤَق َلبُفَو تقض اهتدع تضقنا رق +- ٤ 7 ؟ آ -. 1 2 . ۔, ف . - ه ۔. ؟ َ
 رشَعَو ضيئاَح ثالثو يهاط رشَعف ضِثاَح ثالث اَهنآ ىلع &ثامؤَي نورشعو 7 َ 1٤ ً َ ٠ ۔ ؟ ٠٢ ۔ ٠ ِ . َ ح ا م -٥ ك ّ ٤

 و ۔م۔
 نوثالثو ةَّعشِت :ليق لهو . امي ںورشعؤو هعشب كلذف ضئاح ثالئو زهاط ه ً ! - [. .- [ ٩ے۔ ۔۔ .۔ ١١َ ۔ءاے .٠,؛[2٤ ,ه.ا

 > . ٥ س ّ ٠ ٠٤ 7 ِ ٠0 ٠ ٠ ة 77 ٤

 رهاط وشضَعَو «ضِئاَح ثالئَو ؤهاط وشَع زاهطألا انُهاَه ارقألا نأل ؛امؤَب

 لاجرللو فوشنب َنينتَع ىزلا لثم نكو احضإ اودارأ نإ كلك يف هب نح هلوو » :ةيآلا مامتو )١( م. ۔ ۔إ <٫۔ . .ے..٤&ة س . , [ہسف 2 ؟ ., ۔,,ے . ے ۔۔ 22 < ےو .< ّ ۔ ۔ج؟؛ ه ِ
 .« مكح يع هق ةتروت

 .قاقئاب ثالئلا خسنلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(
 :ةلاصلا يف لاق ثيفالخلا ةروهشم ةنأشملاو زاهطألا اهنأ ِءارفآلا يف ةيكياملا يأر )٢(

 )٩٨/١(. ۔ يناوريقلا ديز يبأ ننا ةلاسر «نيمذلا نتَب يتلا راهطألا ئ ثارفآلاؤ»
 .«اموي توزشِعَو ةعست ؤأ رهَش» :ج يفو ،ءامؤي نورشعو ةعستو ارهش :اولاق ام ُلَقأ» :ب يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ٢٨٤

  

 اذه ،اهؤَي َنوُتاَلَتَو ةَعسِت كيلَذَق عضِثاَح تاَلَئَو وههاط وْشَعَو ضيئاَح تالو

 ذق اهنإ تَلاَق اذو .ضيحلا يف ةدملا ءاضقنا ي ةزملا هيف قّدَصُت ام لق

 اهب رَمَتشا نإو .كلذ يفف اهلوق ة لبف اهئذِع تضقناو تاَضيَح تالت ثضاح

 رهش نك يف نأ ىلع .رهش ةئالق ز دغ اهنأ ولوق ىف اهنع غليقن ملو مدل ذل
 حَتُحَت رهشأ ةت ةئالَت لوُقَي يزلاو .اولاق ام ىلَع دعت اضيأ رَعَكأ ليق ذقو ،ةَضِيَح

 تتا نِإَو ء[٤ :قالطلا] 64 رهشأ ةَكنلَت َنهَكعَف سنَبَرأ نإ» : :ىلاَعَت هللا لوقب

 ;حاو لك نيف ضحت من ةيراج ؤ ضيحملا نم ثتيأو ثريك ذق ٌازملا
 : ركيش نم م ضيحملا َنم سيب ىتلاو « :ىلاعت هللا لاق اَمَك .رهشل ةَئالَك

 ة ةدحاو ك امهْتْذِع ناتاهف 64 نضي رك ىتلاو رهش ةتكن َنْمَديَف رشنتزآ
 مل يتلا ةريغصلاو ،رهشأ ةئالَت ربكلا نم ضيجملا نم تيأ ذق يتلا رهشأ

 ةيلا يف اهلَجَأ وُهَو اهلمح عضت نأ اهدع ُلِماَحْلاَو رهشأ ةتالت ضحت

 تعضو ادإ هذهف 64 نمح َنَعَصَي نأ َنُهْلَجَل لامكلا ثكؤأر» :ىلاعت ةللا ناق

 طقسب هندع تضقنا اهنإ تلاق ىَتَمَو َكِلَذ يف ةقدصم يهو ءاهئِع ثضقنا

 تضقنا دقف .قلخلا نيب اًطَقَس تعضو اَدِإَو .اهلق لبف ,دلو وأ ،اهلؤَق ة لبق

 مل يتلا هأرَمْلاَو .اهب َناَك يزلا لمَحْلاَو دلولا نرم اهيطب يف ام عضؤب اهُتَذِع

 لمحلل رب رهشأ ةعست ؤةَتَس دتعت طايتخالا يف اهنإف ، .تقلط مث ةأرما يهو ضحت

 ريغصلا أو ضحت مل ةأرما اهئأل ةهبشلا نم جرختل ؛ةذيذيل رهشأ ةَئالتَ

 ضيحلاب دتعت اهنإف "تقلط م : ضشضيجت نمم ةأرما تتاك اَدإَو .رهشأ ةنال
 رب ه و ے ۔

 مل ضحت مل نإَق .جزت مث ضيح تالت ضيجت ىتح جيوزتلا نع دعمو

 4 ٠ م ه

 نم نشي يئاڵل ١ ءاسنل ١ ح يف ريصت ىتح روهشلاب دت اب دَتْعَت و ةدعل ١ ضقنت

 &٤ ۔ ۔ م ؟ 2 ٦. > ِّ .م م ظس.., ,. ۔؟ ] ۔ ى . ۔ 27 ١2, -۔[؟;, ۔
 ضحي ل ىتلاو رمت هتا هَكَتَت َتْمشَدِمَف رننترآ نإ ركيت نم ضيحملا َنم َنتيب ىبلو » :ةلماك ةيآلاو )١(

 رو -. س ح م.< حم 2 ث ڵ

 .هرش يرنآ نم كل لعج همآ يتب نمَو نَمَلَح ََمَصَي نأ نهل لامكلا ث
 .خاشتلا نم رَقاَتتش اطخ مه اَمْئِإ ءاهلَحَم اَه سيلو .«ضَت مَلَو» ةايز ثالئلا خستلا يف )٢(



 جولبلا
 ب ١ !م.>

  

 .اهُنّذِع يضقنت 4 ) تح َ 7 يف ثٹييت الو اهتيب نم 7 ل ةقلطم ط ز

 اهجرخي نأ ه هل لحي ال ةدعلا يف تَمماَد اَم ةقفنلا اهل قَلَطُمْلا جزلا

 اهيف لَقْلا ليصأت .لمحلا نم مجؤلا ةءارب يف كشلا هضرفي تالخ ةلأشملا هذه يف )١(

 نإ الإ اهئدِع يضقنت ال مهريغَو انياَحضأ نم ِءاَمَلُعْلا رفأ لاق ذف افاسختشالا هردصم

 ىلإ نقلا اذه بيئق رهشأ ةئالئپ ذتْغَتف سايإلا نس علبت ؤأ تاضيَح ثالئب ثءاَج

 باحضأ ديدجلا يف ىعفاشلا ِءاَطَعَو دوغشق نت هفلا دبعو تبات ن ديزو لعو نامثع

 دانزلا ييأ يمَحَئلاَو يرهزلاو ييغشلاو سؤاط ءاطع دنز ن رياج نؤق وُهَو .يأزلا
 ثتاك اه دغب ضيجت ال يبلي ةدع رهشألا ةئالئلا نإ نوزخآ لاقو .ديبع يبأو يروشلا

 ةئاشلا نأ رمغ نع يورو نضحت اهئارثَأو ضجت مل ىتلا ةريبكلا ئ اهنأ امك ضيجت
 ضحت مل نإف ،رهشأ ةعست صئرَتَت :ضحت من تَقَلَطَو ؛اهضيَح عقتزاق ضيجت تناك يتلا
 ةياور يف نسحلا نَعَو ،ذاو امُهاتْعَمَو ةنس دمغت اهنأ سابع نا نَعَو .رهشأ ةنالَب ثذتغا

 ئ م لفحلا ةنيريل رهش ثأ ةعست تت لوق يفو .رهش هنأ ةنال ثذتغا ضحت مل نإف ةتس ضرت

 ياشلاو و كلام لاق هبو تمز باطخلا نب رمعو ملشُمَو رباَج لؤَق وُهَو ضيَحْلِل رهش هأ ةنال

 ذتُعَت لوقو .هتبوجأ يف ئملاثشلا م مامإلا . لامو قارعلا اهأ فمخأو هيوق دحأ يف

 ذق مجؤلا يف ام ةلاهج نأ كش الو .رهشأ ةئالئ دتعت م نيتنس ىلإ قحلي دلولا نأل نيتس
 ملق ةأزملا تازارفإل ةيرهُجمْلا تازابيخالاؤ " يملا فشكلاب رضعْلا اذه يف تا

 اذه راضحتساب ةيضقلا هذه ثحب نيرصاعملا ءاملعلا ىلعو ،الوهْجَم لمحلا ؤشأ ذغب

 ناسحتسالا ىلع ينبملا مكحلا ىلع ارثؤم نوكيس هنال .لهذملا يملعلا روطتلا

 - يملاشلا خيشلا تاباوج )٤٠١/١٣(٠ ليلعلا اقشو لينلا لز :رظني .طايتحالاو

 ۔ زاكذيشالا )٤٢٤/١٧( ۔ ينغملا ۔(٨١/٩٣١) ۔ بذقمفلا خرش عوجلا )٢٣/٤٤)

 .((٢/٢٩)_۔ دهتجمْلا ةي ياد )١٧٤/٦(.



 يويسبلا رصتخم ٣٨٦

  

 ال اهتنب نم
 الخ ىع لغت لو ،ةيجؤزلا ئخب هيلام ني أت اهكرتو اهقلط مُث "باع
 نم تلكأ اميف اهْيَلَع ةر الَق هئالط اهغلبي مل ادف ؛ةمْلا ءاضقنا نم رتفا ك

 ىّئَح ؛يقالطلا ؤبَخ اَهَعم حص ام تق نم ضيح ةئالَئ دتعت نأ اَهْيَلَعَو ؤ

 ةدعلا نهب ضقنت مل تاَضْيَح تالت ثضاح ؤلَو !ةينو رصقب َكِلَذ :9

 ع ٠

 ن و إو .)فذقلاو ىتلا :ئه ه شاقلا ةنيبم ةّشحاقب ن ىتات ن

:

:

 

` 

 يلحلا نرم سبلتو بتطَتتَو بايثلا نم ثءاش ام شبلت ةقلطملا
 يت ىنح اهتِيَب نم زحت الَو 5اهَلَع جرح الو زِياَج ةجْلا يف "ريرحلاو
 و و ؟ يِضقنَت ىتح اهت لاح - يف يهو جيوزتلا يف دعاوت د نأ اهل لي و ةذِعْلا

 نإو .اهل لحي الو اهذخأ ةل لجي مل اهتذِع يف ادحأ (؛!ثَدَعاَو نِإَو ©أةذعلا

 انئاحضأ ةرك ذَقَو ،ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرف ةلا يف دحأ اهَجْوَرَ

 ةنع ىلات ةللا وح ذو ءاهثدع يضقنت ىمح ةذيلا يي ةقلطملل ضيرغتلا
 لبي يح حاكتلا ًةَدَقُع اوُمرَسَت الي» :ىَّاعَت هلؤقل ةنملا يف حاكنلا

 ٢٣٥[. :ةرقبلا] "« هلجأ ثتكنا

 لؤق نم ائآ نظأ الو ثثالئلا خسنلا اهنم ولخت ةظفللا هذَهَو .«همتشلاؤد» :دايز لضألا , (١)

 .لوقلا شخ نم عت امنو ةأزَمْلا جارخإل ةبجوملا شجاوقْلا نم ُدَعُي ال متشلا نأل ؛نَسَحْلا يب

 .ج :نم حيجضئلاو «باغع» :د ثب يف ،«َداَع» :لضألا يف )٢(

 خسنلا نم ثبلاو «يِلُحْلاو ريرحلاو بيطلاو بايلا نم ثءاش ام شبلت» :لصألا يف )٣(
 .ثالثلا

 .ةيآلا ظفتل ياوملا هنأل .(د) ظفل ثبنملاو .«ثَدَعأ» : :ج "ب يفو «ثَدَعَو» : :لضألا يف )٤)

 ل هاي مكيشنأ هف رشنتكآ وآرآتتلا ةبطخ نم ۔ب رمضرَع اميف مكتلَع عاتجالو » :لياك اهُصَنَو )٥(

 ةدقع اوُمزَْت الي اًموَُصَم الوق اولوقت نآ لإ اي َنُهودعاَت آ در عن و َنْهَتوُكذََس مكَتأ

 ةلا دأ اوملعاو ةوُرَدحآت مكيشنآ ض ام مكمي ةلآ َنأ اومَعاو ةلبأ بتكنا ني َيَح 2

 .4 غ َعروُمَع



  

  

 .جيوزتلا نع تصبرَت اهجؤَر تاق ادإ ءارشَعَو رهشأ ةعبرأ ةتيمملا دعو
 ةبصلا بايث سبلت نأ اهل سيل ،'"ا[زئاَج زوزلا اهلو ارضَعَو رهشأ ةَعَرَأ]
 هقئيزل لحكلا الو "هبيطلا شمت الو ناروشلاب عبشش غنب الَو نارمعلاو
 ديثإلاب لجتكَت الو ؛ةروزَض ني نوكي ن الإ ةتيزي ريرحلا بايث سبلت الو

 تام نيج هئأل ايش تيملا لام نم لكأت نأ اهل لجي الو ،اوذلاب ُلجَتَكَنو , ھء۔
 تبسح ح و . 1 ٠ - ت طغ ؤ اطخ ؤ ةلاهَجب ثثَلَكأ نإ ةئَرَوْلا ىلإ ُهلاَم لا

 ّ م

 م م ے م
 يف الإ اَضِأ اه ةقَقَت الف الماح تتا نإف جؤزلا نم اهثاريم ني كيذ . . ..

 .ملعأ ةللاو ،ائيش كياهْلا ةَئَرَو لام نم نئأت مل ةصح اهل نكي مل نق ،اهتصج

 ةدعلا يضقنت ام مايألا نم الخ ذقَو هتوم زبخ اهعاَجَو ابئاغ اهجوز َناَك نو
 ةَعبزأ دَتْعَتَو ،كلَد يف هللا نم دُبَعَتَو ةينو صُبرَتَو دضقب ةذعلا فنأتست اهنإ - ىم س ٢ ڵ.۔ . 7 َ .٠ ّ ھ۔2 & ۔۔. ۔ 2 ع ۔ . ۔ - و ٥ .. ۔ . َ : 2
 .مايألا روزممب يضقنت اهتدع نإ :ليق ذَقَو ءاه راتخا يزلا اذَه ءارشَعَو رهشأ

 تاَلئلا خسنلا هيلع ام بيوبتلا يف انذمَتغاَو 5هَلبَق يذلاب لوضؤم لضألا يف بابلا اذه )١(
 .ءيزجتلاو ليصفتلا ىنإ برقألا هنأل

 .اهنودب مت ناك ذإو "ىتغملا حيضوتل ةيج ثالئلا سلا يف ةايز ٢
 )٢( .«َبيِطَمْلا» :ب يف /



  

  

  

 لاق .نيميلا ىرجم يرجي ةنأل ،اليإلا لجأَك رهشأ ةعبرأ راهظلا لجأو
 < ه وا 14 ,۔, 2 ه عم 2 ے حب ى و [. ۔ .< 1| ۔۔ هد

 عامجل : نودوت 4 اولاق اَملَدودوعي ث مهاست نم تورهظي بذلاو » :ىلاعت ةللا

 عماجي نأ لبق نم ٢[ :ةلداجملا] ")4 اًمآَمََي نأ ىلتق نم ٍةَبَقَر ريرَحَتَف» :تاَجؤَزلا
 ., َِ .۔ 42 7 طع ۔ ۔۔ ررر < 2 ور ,۔۔ .۔ ۔۔ َِ ى . - 7 .41

 ماَعطإف عطت زل نمف اَماَمَي نأ لبق نم نتَعياَتَتَم نِتَرهَك ماَيِصف دع ل نمف »
 م ِ رمرم 2 . ه ٤ س س

 لجزلا لاق اَدؤَق ع :ةدداجملا] "« ۔هلوُسَرَو هللي اوثموثل كلد انكمم نيتس
 َرفَكُي ىئَح اهنم ارهاظ َناَكَو ،اهؤطَو ِهئلَع َمرَح همأ رهظت هنلَع يه هتَجوَرِ

 ماض هدي يف ام ةَّلِقِل هارش ىَلَع زرفي ملو قنعلا دجي مل نإف ؤقئيلاب
 هعنمي ام ؤأ ضرم ؤأ ةلع ؤأ رَبِك نم مؤَصلا عطتسي مل نإف شنێَعباَتَتُم نيرهش

 هذهف ،هراهظل ةرامَك ائيكشم نيتس معطأ موصلا هتَعاَطتشا نم زجَعْلا نم
 زيلو ،ىتاعَت ةللا لاق امَك لؤألاق لؤألاب ادبي :ليقو .راهظلا ةَراَمَك تاللا
 ىّلَع ةرذقلا عم مي الَو ،قثعلا ىَلَع َرَدَق اذإ موصلا ةئزْجُي الو ريَخممب

 ىم ىس ه رو.۔ .س ع ٤ و ۔ م ُ ِ ۔ه١۔۔۔

 .« خ َونَمََت امي هناو ۔هب وظَعوت كلد { . اهُماَمَتَو )١)

 < ي صم م . إ ٠ِ ِ ۔۔ج؛ ه ِّ

 .4 ل ُاَدَع َسرهكَنيَو هللأ ةودح لتو ؛هلوُسَرَو « :ةيآل ١ مامتو ) ( ٢

 .هارش :ب يف (٣)



 رهاظملا يف باب )١٠٠(

  

 ِ ُهْغَعْنَر 2 ُهْعَفْنَي مل َلَعق نإو ؤ )) مؤّصلا

 . هللا َرَكَذ اَمَك رشلا اب ىتح

7ِ 

 هيلع ثح رفكي نأ لبق عماج نإو ،هتَجوَز ةَعَماَجُم هل زاَج رمك ا
 ثحو ؛راهظلاب ةنم ثتات رهشأ ةعَبزأ ييفمَت ىتح ء ركي مل نو "نبأ
 هراهظل راكلا هيلَعَو يباطُْلا يف ابا َناَكَو اهنيحو اهمؤي نم جزل

 :رامكلا يف اضيأ هيلع تفو الو يلع وه ءيش ني ز هل ةينات اهَجََوَت

 ةنمؤم ًةَبَقَر ر ؤههاظممْلا َقَتغ :+ ا نإو .هْئَلَع ثئجلا بوج;جؤَو راهظلا لأ ءا ءاضقنا 7

 بتشئَمْلا ) ىل ا زلف ًةَعِلاَب , ةبقو ن ىِتْغَيَو ب ب رمألا ت كلذ هللا ديجؤتب ب ةَقّدَصُم

 َزاَج 1 8كبسكَمْلا لع ردقت :حاو ةيل ًةَنمؤُم 7 ةو ثح

 ةَبَقَر الإ ثحأ الو ‘كلَذ : نم ييف يفَو 5ٍِةتِن .ر زارصَت ؤ ةي هب ب دوهي َقْنِع مُهْضغَب

 ىَمِع هل ل هل زوُجَت ي ر الَو و &ؤ© لي ىتح ل اع ايبص + َوَتغَأ نإو ى .سُمَحْل ١ تلص ق ةَملْسُم
4. 

 هللاو راهظلا نَع حراَوَجْلا صقا الو نمز و 1٠ أ و

 .«مؤّصلا ىَلَع ة َرْذَقْلا م ماعطإلا الَو قتعلا َدَجَو ادإ موصلا هيزجُي الَو» :ب ب يف (١)

 راقْغَبشالاَو ةبوتلا نم م ركب ةيرهاظلا ُهَلباتَحْلاَو ةيفاشلا ةيِفَنَحْلاَو ةيكلاملا ةشر زْلُي مل (٢)

 ةيرهاظلا َراَجَأَو ،الؤأ عيَع تبَجَو يلا الإ ىرخأ ةرافك هيلع سيو ،امزحُش ىتأ هنكل
 ىنح راهن ؤ ليل يف اَهْوَطَي الَو» :ةلاسرلا يف لاق ماعطإلاب ريفكتلا َلبَق ءطولا ةَلباتَحْلاو

 ضغب َلَعَق نأ دغب هؤطَو َناَك ْنإَق ،َلَجَو ّرَع هللا ىإ بيلف كيد رعق نإف َراَفَكْلا َيِضَقْنَت

 غرمخملا :رَظْنُي )٩٦/١( ۔ يناوريقلا دنز ييأ ننا ةلاسر .ءاهئدَتَبيْلَق موص ؤ ماعطإ :راف

 ۔ دهتجملا ةيادب )٢٠٠/١٧( ينغملا )٥٢/٦( ۔ زاكذيسالا )٣٣٦/١٧(( ۔ بذهملا

 )٣١٨/١٦(. ليلعلا ءاقشو ليلا ح زش 7 ١١٤).

 ئزججْيَو ىتلا دلوو راهظلا يف روغلا قثمي سأب الود :ةلاسرلا يف لاق 6تكلاملا ءالؤه نم )٢(
 .(١/٧٩)۔ ناوريقلا ريز يب نبا هلاسر .ءاي 3 .7 ىلص مو 5ؤيِفّصلا
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 نيرهشلا نم أدب نق .نێَعباَتَتُم نيرهش ماَصَق افع زهاَظُمْلا دجي مل نو

 ذ هئال تيد لدبأ ةباتج وأ ضرمي هموص هيلع ضقَتناَق طَرَقُي ملو نل

 ذ¡خأ مث : نالؤألا نارهشلا ىضقنا ىتح مْضصَي مَلَو طَرَق نإو ،طرَقُي مَلَو

 نإو [ةئأرها] ةتف ئيش ؤأ م ي هيَلَع يقبو نيرَحالا ماص .7

 نأ ثاَحَأَو] ى ْمَلَعأ ةللاو ""سماخلا رهشلا يف لدبلا هَل رأ مل ةمؤَص ضقتنا
 .م ء ح

 تقولا براقت اذإ ىتح ىنئاوتف :7 ىَّلَع ز 7 ةَي َناَكَو مص مل نإو توفت

 ماعطلا هئزجُي مل وصلا وهو وهو عيطي نأ دارأ "[تؤقلا فاَخَو

 7 علطتي مل اذف .موصلا ي . 2 ماعطلا ئزجي اَمَنِإَو هْنَتاَفَو

 رذش يط الو َو ؤ© ةَلَكَ 7 ًهَلَكَأ ؤأ ءاشَع و ءادغ نێَتَلَقآ ائيِكشم - نيتس َمَعْطَأ

 ادْبَع 7 نِإَو ءارارخأ مم نأ هيَلَعَو ةنثزجيي مل ادْبَع َمَعْطا نو ءادبَع الو

 ةئأرغا عماجو ةئاكم از ميطي مل نيق شةئاكم ازخ معطأ هب ملع م ملعي ملو
 صقنأ ذق ذإ 6ىلاعَت ةللا لاق امك ائيكشم نيتس مي ل هنأل .هيلع تمزح

 .راهظلا نع ئزجي ال 6ث)لامْلا معطو لام تيلد ،ائيكشم دبعلا سيلو ،ادحاو

 َمِْطُي نأ لبق هتأرما عماجف َلَجَع م ه ةدحا ةلكأ انيكشم نيتس معطأ ادو
 ذَقَف ؛ىرخأ ةلكأ مهناَيأب مُهَمَعطأ َداَع اذإ ِهيَلَع مرحت ة الو }َلَعَف ام سيق ةينات

 ْمَلَو مهنم نحأ تام ؤ اوُباَع نو ،هيَلَع مرحت مل ائيكشم نيتس معطأ

 اهميرحت يف ةدحاولا ةلْكَكْلا ٦7 .لغأ ةللاو هيَلَع [ئمؤَح] ةينات مهم

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )١(

 دقو «..سياَخْلا يف لدبلا هئَلَع رأ مَل» ثدَرَوَف (ج بز رضلا امأ (د) ةّحشتلا ةرابع هذه )٢(

 .احيضوت رئكألا اهنل (ج) ةرابع ترتخا

 .ثالثلا خشلا نم نامكلاو .لضألا نم طقاس نێتفوُقْغَمْلا نيب اه )٣(

 .ثالئلا خلا نم حيجضتلاو «راَهظلا نَع يزجي ال ناملا معط تكيِلَذ» :لضألا يف )٤(

 ثالثلا ختتلا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٥(
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 وهف هأ رهظك هيلع ىه هيج هتججؤَرِل لجزلا لاق اذإو .مرحت مؤَق َلاَق ذقَو ںتالتخا

 رهظك هيَلَع يه هتَجؤَل لاق نإَق ،َرْفَكُي ىنح اهُبَرْقَي الَو ،هيف تاليخلا ال زاف

 ؤأ هيخأ رهظك هيَلَع ئه :لاق ؤ كيد نمو راهظ هق هحلاَكن هنَلَع مرحي نت

 رهظك هيَلَع يه ؤأ ءتذجج ؤ هتتنا ؤ هتلاخ ؤأ هيمَع رهظك وأ "شأ ه
 هبَلَع يه :لاق ؤ اراه ناك لجر رهَظَك ؤأ ،ةللي نيلا جاوز ؤ ءةيِسوُجَم
 رهَظَك هيَلَع يه :لاق ؤأ 3ازاهظ ناك رهظلا َرَكَد اذإ ،مياهبلا أ باولا رهظك

 رهَظَت هيَلَع يه :لاق نو "ازاهه لك اذم ناك ادبأ ه هحاَكن هيلَع مرحي نق

 زاهظ الَو اهب جَرَتَيَو علش نأ كمي ةنأل ؛اراهظ نكي مل ةيِسوُجَمْلا هذه
 اهقرافي نأ نكمي كي نل ا زاهظ نكت من هيج ج ةَجْؤَرَك هلع يه :لاق نإو

 نم لك وأ هيخأك وأ هأ هيلع ىه :لاق نإو .راهظ ال اهب جؤزَتََو :وخأ
 يذلاو ،هيف مهَنِتَب فالتخالا نق .خهدَخأ رهَظَك لُقَي ملو ةحلاكن ِهيَلَع مرحي

 يه :ءلوَقَك هيفن ىلع هتَجؤَز عرَح نمك وه امنإ اراهظ نوكي ال هنإ :هب لوف

 2 رافَك] هيَلَعَو ءاوس اندنع ء هلك همأو هتخأك هيلَع يه : :هلؤَقَو ى ماَرَح رح ِهِئَلَع

 .ءاسنلا روهظ نع ثيدحلا نال .خسانلا طخ نم هلَعَلَو «هييأو» ُةَداَيز لضألا يف )١(

 تا لكب غِقاَو راهظلا نأ وه ةيكلاملا هيلإ بد يزلاو ،ِءاَمَلُعْلا ن تفالجخ كيد يف )٢(

 بكلام نع نيتياورب ةيبنجألا يف اوُملَتخاَو .مألا ىلع اشاق بييئو عاضؤلا نم مزَحُم

 ةقيِنَح وبأو ئَح نب نَصَحْلاَو يعازوألا يرؤئئلا بَهَذَو قالط ىرخألاو زاَهِظ اَمُهُذَحَأ

 ال ةأرما لكو ةنم مزح ى تاد ؤأ يخأ رهظك يئم تنآ :هتأرمال لاق نم هئأ ىنإ هباحصأ
 نَعَو ءارهاظُم نكت مل رخ تاذ ريغ ةتالف رهظك :لاق نإو .زهاظُم وق هن ادبأ هل جت

 ل ئ زغلا ةؤاد نق وُهَو ءاهد مألاب الإ حصت ال راهظلا نأ امهدحا :ناتياور يماشلا

 وح اهنأل ى .حبجشصلا م و :يوونلا لاق .عاشضزلاق د بتنلا نم مراحملا تاذب يعت

 )٥٥/٦(. ۔ ؤاكذيشإلا .مرحم تاذ لكب راهظلا قاحسإو دمخأ َلاَقَو ؤديبأئلا ىلع ةبارقلا
 )٤١٤/٦(. ۔ ئيخرشلل طونملا ۔(٧١/٣٤٢)۔ بذهملا حزش عومجملا

 .ثالثلا خسنلا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(
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 .كلذ يغ الو ريم ر م ةمل و ءازاهظ وكي ذ ل َكِلَذ ة نإف ىج

 ُنوُكَت أ .اهرذَقَو اهمَحَك اَهقَحَك ةَلزئَمْلا يف ىف ه هَدْنِع همأَك نوكت نأ فص َكلَذ ل

 الف اوَحْلا باستحاو ةَلزْئَمْلا رذَقَو َوَحْلا باجَجيِإَو اَهَل هنم ا ىف هّمأَك ُهَدْنَع

 .()يذ َرِيَع هب ديري ىنح ِهنَلَع يش

 دنع اًضْئَأ ةانغم مم جزخن ،ةلباتَحْلاَو ةيئمفاشلاو فاتخألاو ةيكلاملا ةنع ةيانكلا نم اذه )١(

 ىإ وي يمأ لثم ؤأ يمأ يلع تنأ .ريقؤتلاو ةماركلا ظاقلأ لامعا نإَق .ةيضابإلا
 وأ ربكلا يف ةلثم اهنأ ؤأ ريِقؤّتلاَو ةمارَكْلا هب ىوت نإو راهظ وهَق راهظلا هب ىوت نق ،ةيلا

 ؛ئش نيارقلا نم رهظي ملو َقَلطأ ادإ هنأ وهو ،زخآ نوف انه نكلو .راهظب سيلف ءةقّصلا
 .ةمادف نبا اكح امك فاتخألا نم نسحلا ن دمَحُمَو كيام دنع راهظلا يف خيرص هق
 )٢٧١/٦١(. نيصحتلا نايبلا )٥٦٥/٩(. ةلدأو ئمالشإلا ةقفلا )٢٤١/٨(. طوشلا
 ۔(٧١/٨٨١) ينغملا )٣٤٧/١٧( بذهملا حزش غومجملا
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 زاهظ هقحلي ال همأ رهظم هيلع ىهن اذكو اذك ثلَعَق نإ :هتجوزل لاق نو
 7 هْئَلَع َيهَق أ َذَكَو ١ ذَك يه ْتَلَعَق نإ ١ اَهَل َيِنَع نا و ٦ َكِلَذ د وه لعفي ىتح

 نيبت الو ُغاليإ الو ة ةمرح ُهْمَرْلَت الو كلذ يه لعفت 5 هْئَلَع راهظ الف هأ

 7 ل ةرافَكل ًةَكْلا ُهُمَرْلَت الو . لعفي ىتح ِهئَلَع ة َراَنَك الو و . ثتخَب ىتح 7

 ؤأ َلَعفَي ىتَح مَرلَي مل راهظلا نل يثنجنا لبق رقَك نإ ةئزجُي الو ثنحلا

 يهف اََكَو اَذَك لعفأ مل نإ :َلاَق نق .هلعف ىَلَع راهظلاب َفَلَح ام يه لعفت

 يضمت ىئَع َلَعْفَي مل نإو ،َلَعفَي ىتح اهبرفَي نآ هل سيل هنا ذ ك رهظك هبل
 ادَكَو اك يِلَعفَت مل نإ :اهل َلاَق نإ َكلَذَكَو .راَهظلاي 7 رهشأ َُعَبَأ

 ةنم نيت اهنف رهشأ هَعَ عبرا زآ يِضْمَت ىنح لعفت ملق هأ رهظت هنَلَع يهف
 يف هراَمَكْلا ةُمَرْلَت امنو ءا هْيَلَع ثَمرَح لعفت ن لبق اهبؤَق نو راهظلاب

 دارأ نق .نيبتو رهشأ ةع ُةَعَبزَأ زأ ئِضْمَت ىنح اهنم الَو ةنم لعفلا عقي مل اذ اذه

 رْمَك اهَتَعَجاَرُم دارأ نإَق "}[ةمزل ءيش نم ق هنأل ] ٌةَراَفَكْلا همزل اَهَتَعَجاَرُم

 .لبق يزلا بابلاب لوضؤم ماَلَكْلا نِإَق (ج ،ب) يف امأ هدرفمب اباب ةربتغا لضألا يف اذَكَه )١(
 .ثالئلا خستلا نم لامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )٢(
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 نإو .هاَئكَرََو فالتخالاب كيد يف ليق ذَقَو هيلع تقو الَو راهظلا ةر

 هلو 6هيَلَع ةرافك الو وب اذ ت يه تلعف وأ هب راهظاب يلع تلح ام ز

 هل .رقفلا لبق ئطو نكي ملو رهشألا ةعبزألاب نيبت نأ َلبَق َلَعَق اذإ اهؤطو

 رفك نإ هعفني ال لعفي مل نإَق لاق ام لعفي نأ لبق اَهَأَطَي نأ هَل زوُجَي ال

 ًناَك اَمَو ،ُاَليإڵلا هيف همزل لغ ىَّلَع ةفلَعُم راهظلاب نيميلا نأل لعفلا رتو

 .اَذَه ؤ ؤخَت ئهَق اهيف َكَل ث مق يتلا ءايشألا هذه لم

 دحأ ديبع يبأو ،يَِحَنلاَو يرهزلاو .نسحلا ،ِءاَطَعَو دمخأو اضيأ كلام لؤَق وهو )١(

 مت هأرما نم م رهاظ ادإ :رخآلا هلؤَق يف يفاشلا لاقو فائخألا لاق هبو يعفاشلا يلوق

 ةرامَكْلاَو ذئاع هئف لعفي مل نإف رياعب سيت ةنأل هنع زاهظلا طقس ةتاَكَم قالطلا اَهَعَبنَأ

 هنلَعف ةدملا يف اهعَجارَو امج اهل ةقالط ناك نإف ؛قَلَطُي مل ؤأ دغب اهقلط ءاوسو ؤهيَلَع
 اهغجاريي مل ؤأ اهعجار اذبآ ةرامَكْلا هيَلَع :ينبلا ناَمْثَع لاقو .اضيأ ةداتق لاق هبو ةَراَنَكْلا

 ثالئلا دغب اهحَكَن نإ هيلع عجار راهظلا :ثانألا لاقو .راَهظلاب ه ةَقشت ؤأ ةفاَلَط ىخارَت

 عومل ) )٦ ا١٧ ٤ - ىسيخرشلل طوشتتلا ) ٦/٨٥)_۔ زاگذتشاإلا :رظني .جاؤزلا دعبو

 .(٧١/١١٢)۔ ينغملا ۔(٧١/٢٦٣)۔ بذهملا خرش
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 ىَرذُي الَو يلجني مت بزحلا فض يف ناك هنأ حصي يذلا ومه ُدوُقْفَمْلاَو

 أ نيح ملعي ال مُت ؤييكنَتف ةنيفسلا يف نوكي يزلاو ،َلِتَق ؤأ يح ؤأ تاتأ

 6[ةلمحَي] ؤ .ليشلا ةلمحَي يذلاو ،قيرحلا يف نوُكَي يذلاو تاق مآ قرغ

 ركح ىّلَع َوُهَو هل هَلاَمَو َنيِنِس غ هزأ هئم ُدوُقفَمْلاَو َنوُدوقفَم ِءاَلْؤَهَف عبسلا

 ثرا َوُهَو دقف ُرَجأ يضقن ىتح هتئرَو نم َتاَم ؤ نم لك ثرا ةاَيَحْلا

 هثراول سئَلَو نين متا ةّدُم ىلإ هلام . نم هلايِعَو هتَجؤَر ُةَقَفَنَو ةَئَرَوْلا عم

 هتمأ نينسلا غبزألا تضقنا اذإف ؛لَحذَم الَو ةجح هلام يف نينسلا عب زآلا يف

 تتابو ،‘"ارشَعَو هل ةع ةَعَبزَأ ثذَتغاَو 7 قلطو هَلاَم اومَّسَقَو .ةلهأ

 .ثالئلا خسئلا نم لامكإلاو ءلضألا نم ةطقاس )١(
 اَكْمِإ عم ه هربح رَبَح عطقنا , نم دوُقْفَمْلاَو ،ةنَع مفشَكْلا ناكمإ عَم ناسنإلا ربح عاطقنا مه ُدْفَفْلا )٢(

 نا اكيو .ربخا مولعم ريسألا نل رَبَحْا عاطقناب ؤيِيألاو ؤشألا جَرَخَف ،نَع فشكلا

 مكحب هل مَكْحُي ال هئإق هنغ فشكلا قاطي ال يذلا سوبحملا سسنحلا يف هنع فشكلا

 َرَمُع ُبَهْذَمَف نمز ةباحصلا نيب فالخ دوقفملا ةجوز ةلأسم يف عقو ذقَو ؤدوففمْلا

 ۔ ةَلباتَحْلاَو ةيكلاملاو ةيضابإلا بمحَد اذه ىو ،ذدّتَت م نينس عبزأ ضئرَتَت اهنأ َناَمْثعَو
 يف ئعفاشلا و ثْذلا لاق هبو .كالهلا اممرهاَظ هتبيغ ُنوُكَت م نميف عب نومكحي هنآ الإ

 عقزت مؤي نم نيِنِس عتزأ لجأ هن برضي وقفملاو» :ةلاتزلا يف دنر ييأ نبا َلاَق .ميدقلا



٢٨٩٦ 

  

 '[اهيف ةَقَمَن ال ةتيمش ةنع تلت نل] رهشألا ةعبرألا ةذع يف اهل ةمقن ال
 ءايلؤألا اَهفَّنَطُب مل نو جز نأ اَهَلَف وشا رهشألا ةت ةَعَبزَألا تضقنا اذو

 دغب اَهَلَو ،اًتفَصَو امك ةدملا ءاضقناو قالطلا دغب الإ جؤَرَتَت الَو غِكاَحْلاَق

 هْئَلَع قح اَهَل ناك نإ هلام يف اهماَدَص كلذ

 ا ةَرْشَعَو رهشأ ةمعَبزأَو نينسلا عبرأل ا ًدغَب دوُقْفَمْلا ةأرما تَجْؤَرَت نإو

 مهنمو ،اَمَهَتْنَب قَرَقُي ال :موَق َلاَقَف] .امهنيب قارفلا يف اوُمَلَتخا دقَق ىْلَطُت ملو

 بجوي ال قالط تيد نأل هيَلَع مدق الو "قارفلا نم يفت يفو “"[َقَرَق نَم

 مدق نإَق .قالط ىإ جتخَي مل تام نإو ؤعقؤَم غقَي مل مذ ؤل امكح

 ثميلَع ام نيج نم ريخألا جوزلا رتغت اهنإف هئَجؤَر تَجوَرَت ذو ُدوُقْفَمْلا

 ىنح هلام ثزوُي الو ثثَءاش نإ جزت مُت ،تيمْلا ةك دتعت مت اهنع فشكلا يهتنيو كيلَذ -=

 - ةهجَو ةللا مز ۔ يلع مامإلا بهذو .«هيقم ىتإ شيجي الام نامزلا نم هيلع يتأت

 اهنأو ركفأ الو لقأ الَو نينس عبرأ لجأ اهل برض ال ۔ هَنَجوَر يأ ۔ اهنأ ىلإ دوغعشت نباو

 نز نب ؤباجَو يغلا بقذ اذه ىلإو ةئازيم ئجَتشَتَو ةئم حصي ىتح حكنئ ال
 ةبالق وبأو ةفينح وبأو يِرؤَتلاَو ىليل ييأ نباو ةمؤبش نباو ةامَحَو مكَحْلاَو نيريس ناو

 نيبتسَي ىئَح زبضتلق تيينا ةأرما اهنأ نؤرَيَو ديدجلا يف ئمفاشلاق يبغ وبأو ئِمَحْنلاو
 اهبُحِص يف تيتا ةباحصلا نع راتآلا ضغت دوجو فالخلا اذه انمو .قالط ؤأ توم

 ةضراعم ىلإ فالخلا دشز نا غجزُيَو هط رمغ نهر يف نجلا هنقَطَتْخا يذلا ثيدحك
 الإ ةمضعع لَحنَت ال نأ كو لاحلا باحضيشا نأ كلذو سايقلل لاحلا باحضِتشا
 " ررضلا ةيبشت وهف سايقلا امأو ،كلَد رغ ىلَع ليلذلا لدي ىنح قالط ؤأ تؤمب

 لبئلا حزش .ون .نيه يف نوكي امك ؤايجْلا اهل وكيف ؛ةئُعلاَو ِءاليإلاب هتبيغ ني اهل
 ۔ ئِس{حزُشسلل طوشنملا )٩٥/١(6 ۔ ناوريقلا ديز ييأ ننا ةلاسر )١٧٨/١٦(6 ليلعلا ِءاقِشَو

 )٥٢/٢(. دهتجممْلا ةيادب )٤٧٩/١٧(. ۔ ينغملا )١٣٠/٦١(( ۔ زاگذتشالا )٦٠/١١(

 .ثالئلا خسُئلا نم نامكلاو ؤلضألا ني ةطقاس )١(
 .ثالتلا خلا نم لامكلاو .لضأ نم ةطقاس )٢(

 .ءاهجيوزت هل زوجي ال دوقفملا ةجوز لطي يلاود دايزلا هذَه (ج ؤب) يف درَو )٣(



 دوقملا ىف تاب )١٠٦( ٢٨٩٧

  

 هتأرما هق ؤةَتَجوَر ءاش ذإ الا ةل ناَك ؤدوُقْفَمْلا مدق اَإَق .لؤألا ةايح

 الماح تتا ناق ريخألا ءطو نرم ُدَتْغَت ىئَح اهبرق الو ؤلؤلا حاكنلا ل

 هلف قادصلا راتخاو اَهوَتْخَي : نإو ،اهّنَعَماَجُم هل تيلد َدغَب َدْعَب م عَضَت ىئَحَف

 يذلا وأ هيلع يذلا نيَقادَصلا رقأ نيَبَو اهنيب زايخْلا هل امنو .نيَقاَدَصلا رقأ

 ةَذِع الو .ريخألا اَهجؤَز عَم هوُكَتَو ا اَهذ رُي ري مل اذإ ذخأتف ا دئِع ني

 .لغأ ةللاو دوقفملا اَهرَتْخَي خي مل اذإ ةنم

 دارمل بسنألا هنأل ؛تالئلا خسُتلا هيلع تققئا ام اننأو رَخآلا» ب امياد ربعي ربعي لضألا يف )١(
 .فلؤملا



 باب

  

 نإَف هببس نم َناَك اه الو ةّجَوَت نيأ رذ مَلَو باغ نم ُهنَِق :ثاَعْلا امأو

 هيف ليق ذّقَو "يذ لواطت ؤلَو اهو حصي ىَتَح ادبأ تؤاَغ كيذ

 هتَجؤَرَو هدالؤأ دي يف هلامو ةتس ةئام ذم هيف فالتخالا لقأو فالتخالاب

 اَلَح دقو تيَم مأ وه يح َرذُي ملو تاغ نِإَو نؤم خي ىتخ ا هنم َنوُئاَتْمَي

 هلام َمَسَقَو هثراو هنامأ كللذ ةّذُم ذنم ةتس َنوزشِعَو ةئام أ ةتس ه ةئام هل و ۔ .

 .ةنؤم خيصم ىتح ة ةايَحْلا يف هنأ ىلإ تثحو .لغأ هللاو هم ُهّتَجؤَز تدتعا

 ُهلاَمَق ؛لججَر دي يف َلاَم هلو ةجو نيأ َرذُي ملو ة ةأرشا وأ لَجَر تاغ اذو

ُ .2 

 َكِلَذَكَف هتَجوَرَو هينب ردي يف َناَك نإو ؤ تؤَم حصت ىنح هدي يف وه نَم دي 7
ُ 

 .ءادبأ ةئزم حصي ىئح بياغ كيد نإَف» :ثالئلا خستلا يف )١(

 هب ىضق ههجو هللا مرَك ۔ ايِلَع نأ يوز ،نَتَقرتفُم نيتئِداَح يف نامْثُعَو رمغ ُءاَضَق اََهَو )٢(

 امأ ىبلادبع نا لوُقَي امك ةقب نم داهتجال ءاضفإ ُهلَعَلَو اهنع رهنشا ام فالخب ءاضأ

 ىإ ةأزمْلا صئزرَئب مهمكحل لؤقلا اَه ىلإ ةَجاَحب اوش مهف ينائلا بقذمْلا باَحضأ

 ةئاملاو َنيِعْسَتلاب تاوئتشلا ديدحت امأ .ريييقلاب ةأرملل فيلكت اذَهَو إبياَعْلا يف تؤقمْلا

 ۔ زاكگذيشالا :رظني ةدارا ازعلا ة ةحلصمب ؤِضُم طايتخا وهف نيرشيلاق ةتامناو

 )١٧٨/١٦٢(. ليلعلا ءاقشو ليئلا خزش 6(١١/٠٦)۔ ييخ طوشبملا )١٣٢/٦(.



 )١٠٢( هماكخأَو بئاقثا يف باب 35: ٣٨٩٩
 ث < ١

  

 ٠ ۔ ؟ ۔ ٠ 8 ؟ . .آ۔ ؟ 22 م ]۔؟٢م۔ -٥ .. ۔ 2۔ . ٤. . .ه
 نم ىلع يرجيب لاملا يه هئلَع يتلا ةنوتمملاَو ٠ ةتؤم خم ىتح هييا يي وه

 2 ث . ۔ 7 ۔ ة هع ؟ ِ ُِ ٤. ۔ع۔ج .؟. ؟
 هَنتِصَو دمنتؤ تام نا خي ىتح ىوت ال ؛اباَصََو ةنوعم ؤا هممن هْئلَع هل

 2ً . ۔ <,۔ح ١ < 7. 7 ّ ٠ ٤ ؟ - د 2 ٥ِ
 ةثرَولا هيف عزانت ؛دَحأ ديب نكي مل هلام ناك نإو ،ةخِصلا ذعب ةلاَم ُمنقَْو

 نأ تلإ تحاف ةمزال قوقح الو دحأل ةيصو الو هيف ةنوتَم الو هل ةجوز الو ٠ <, 2 ۔ذ٤: ے ..إ ۔۔ _- 1- .۔&%! ةه ۔ذ١آإ۔ . :: 1۔ ه ۔۔ . ٩ً

 مُهَو ةئؤَم حصي ىتح انامض مهيديأ يف نوكو هتَئَرَو لاملا كيذ نمضي
 ةنامأ هَل هدي يف َناَكَو ليكولا ةضبق اليكو لاملل مامإلا ماقأ نو .هيف ءاَتَمض

 ِ < شح ٠١ وج ۔٤ ٭٩, ؟ . ۔ ؟ ؟. ۔ د ۔ ه ۔ ح -
 مهِئلَع وهف ةث رولا هذخأ مِكاَحلا هل ضرعي مل نإو نؤم حيصي وا مدمي ىتح

 < إ ء ٠ < 2٤ ۔ذ : ى ِ ؟ , . وح . ه. ۔ 1 ؟ ۔ ۔.
 اده نا مهسفنأ ىلَع اوذَهشَت نأ الإ ،َءاَتَمأب اوشێئل هيف انمض مهو ل نامض

 الق اندنع هل ةنامأ وهو هل اظفح ةضبفنَو هيف هل بييتخت باعلا نالف لاق م ى ۔ ۔ه
 "هجو ىَلَع الإ ةوضبقَت قي مل اذإ كلذ ىلَع هنإف ،َمَدْفَي ىنَح اميش هنم كت

 مهارد تفلخ ام َناَك نإَو .هنمض ائيش ةنم حأ نمو أهيف ءانمأ مهف ةتامألا
 ىف ىقلي كلَد ناك قحلاب اماَوَق ؤأ اميكاَح َناَك نإَق 5هَل ةنامأ كلد َناَك ريناند
 هدي ىف َةَناَمأ َناَك '"×ريملششملا نم دحأ دي ىف كلد ناك نإَو يلاملا تيت

 َدئِع ُهلَعجَيَو .كي ز هدي ىف َوُه يذلا يصويو .نؤم حيصت نا ىلإ اًيرشَح

 .قيفوتلا هبو ْمَلْغَأ ةللاو ،هئؤَم حصت نأ ىلإ نيمأ يصو

 .«ذح» :ثالئلا خسنلا يف )١(

 .«سائلا» :ثالثلا ختُتلا يف )٢(



  

    

 دم 77
 ١ ۔۔,ث م 4 > ح ۔ . س ِ .س س <ك,۔۔ وذ.. .

 نع كلَنولَعَو .: ىل اعت هللا لاق ١ اولرتعاف ى ذأ وه لق ضيحمل ١ ف ءاسنل
_- 

 ىد هتارما ةَّعَماَجُم لج الف ] ٢٢٢ :ةرقبلا ] ١) ه ں م ر لوح َرهوَرَقَت الو ضيحلا : ٠ ٤ 2ِ ۔ و 2 ۔ ۔ [- ے .و ,ء۔ ص 4 ۔ع< م ى هحص , 7

 ةلي هللا لوسر نَع يهنلا ءاَجَو مألا تعمجأ ذَقَق ،َكيلَذ نع هلل يهئل ضيجقلا

 ئطاولا نأو ضئاحلا ءطو نع يهنلا يف هللا باتك يف يحولا هب قطت ام عم

 ابنذ تير ذق هنأو هل نحي ال ام َلَعَقَو ِهْنَلَع امارَح عمط ذَق ضيحملا يف

 نأو هجيرخت ىَلَع نوملْسُمْلا عمجأو ،هبوكؤ نع ةلوشرَو للا هاهن ذق اميظع
 .ةلي هيبن ةنسل فلاَخُم هبرل صاغ كيذل يازلا

 مزَخَت له ،اهجؤز ىلع ةَجؤَزلا ميرخَت يف عامجإلا اذه دغب اوفلتخا مث

 رفكي :اولاقو 3'َنوؤَخآ اهمرَحُي ملو موَق اهمَرَحَف ضيحلا يف اَهَمِطَو اذإ ِهيَلَع

 .مسرم م م ه< ,2 21 ٤ 22 ,غلح۔؟ ٠ ٨ . ۔؟۔ .2 1 ِ .- ۔۔] َ ۔

 .4 ےريرهطَم ثيحو يبوتلا تم هلأ َنإ هللآ كرمأ ثنح نم ےكرفؤأت نرّهطت اَدِإَك نرهظي » :ةيآلا مامتو )١)

 ةيِضابإلا نم حوئ يبأ بَحذَم ومهَو ؤهيَلَع مرحت ال اقئأ ةعبزألا بهاذملا نيب فالخ ال )٢(
 77 كلام َلاَقَف ّضئاَح ئه ةأرما ىتأي يذلا ىف ُاَهَقْمْلا تَلتخا» :دشز نا لاق .َنيِمَذَقَتُمْلا

- 

 وأ رائيدب قّدَصَتَي :لبئح ب دمخأ لاقو .هيلع يش الو ةللا زفْغَتْست :ةَقيِنَح وبأو يفاشلا

 يف ئطو ذإ زائيد ِهنَلَعَف مذلا يف ئطو نإ :ثيدحلا لهأ نم ةقزف تلاقو .راتيد فضني
 )٥٩/١(. ۔ دهتجملا ةيادب .«رانيد ثضنق مذلا عاطقنا



 ضخێَحلا يِ باب )١٠٤(

  

 كاهوُمَرَحُي ملو اولحي مل َنوؤَخآ تفقوو ،هيَلَع م مرحت الَو هلغِفَو هِتيِصغَم نع

 خلا ايأو اهجور ىَلَع اهميرخت رخ ىلع ناغ لمهأ نم ِءاَهَقُفلا رتخأو
 ىَلاَعَت هللا يهل هيَّعتِل هيَلَع ةعقاو ةمزحلا نأو ")امهنيب ِةَق ةرب َلاَق نمم لوقب

 ىلإ تقو يف لْلَحُمْلا لاملاك 6"هدتفؤي هيلع رضحم ذق امم هل هيحابا لبق
 ةذُمْلا لاح يف َذَحأَف َلُجَعَف ةذخأ كيد َلبَق هيَلَع مرَحُش هبحاصل حابش ؛قذم

 :يلائلاك ةّنأشملا هذه يف نامع ءاهقف بهذم )١(
 زم نم اهمزُحب لوقلاو .بياشلا نن مامض لؤق ؤمه لغلا هنم رزَكَت ادإ اهيمزحب لوقلا

 لاق َناَمْتُع نب َناَميَلشَو .نتَحلا ن دُممَحُمَو .يراوحلا ييأ هللا دْبَع يبآ نؤف وه ةدحاو

 نين َنيِئناَمُعْلا بَهذَم وه و :دعاوقلا يف

 ةديبع وبأ لاق هبو كاهقراقي نأ ئتإ بحأو اهمزع الو اهنلعأ ال .ديز رب ؤياج نا
 .نيِنامُعلا ءاهقف نم ُريَغَو يلع نب ىسوم هب ذَعأَو .ربوبخمَو عيبزلا بهذم فوا
 .انياحضأو ِاَهَفْلا رقأ ىلإ رفعج ن دمَحُم هبنو
 ال م اهُئارف ىلإ ثحأ ألا دوذحي دعت هنإف هَلَع اهشزحأ الو اهللحأ ال :ةديبع وبأ لاق

 :هليتز) اهنم .اهنم تاضأ امَل اهنَع تاق ؤأ ،اَهَقْلَط م مث هريغ اًجوَر ثَحَكَن نو انبأ اقيتإ د دوعت

 ۔ يملاسلا نيذلا روئل حيجّصلا عماجلا حزش )٤٩/٢( ۔ ةيِضابإ ۔ ليلعلا ءاقشو ليئلا حزش

 )٢٥٩/١( خاملا رماعيل (١ج) حاضيإلا )١٨٠/١(( بيبح ن عييؤلا نشم )١٢٢/٤(.

 )٢٧٨/٢((. حاورلوب ميهاربإل ةئهففلا دير نب رباج مامإلا رائآ ةعوسؤم

 ۔«...ةقزُمْلا بَجؤأ نم لوقب دخلا انيأرق» ثالتلا خسنلا يف (٢)

 نب دمخأ خيشلا ةح ةَحامَس لوقي ةيضابإلا دنع ىوتفلا هيَلَع رقتسا امم سي ريرختلاي لقلا )٣(

 ةلأسملا هذه يف فلسلا نَع ةرجؤملا لاوفآلا» :نامع ٍةَنَطْلَسل ماعلا يتفملا يليِلَحْلا دمح

 هِتَمَلاَخمِل ؛ةيدبأ ةمزح اهنم تيلد ىتأ م نم ىَلَع مرحت ةأرملا نأ اهلو أ ؛نيلَق ىدعتت ل

 ةحلاص ريغ ميقع , ضزأ يف ةايَحْلا َروُُب هئاقب ةرطفلا نع ء هذوذشَو لَجَو زع هللا مكح

 ىلع عئارلا دس ةدعاق نم دَمَتشُمَو ةمألا ةايح يف ةلايإلا ىلع ىرنب نقلا اذَهَو ؛ثزحلي
 .داَسَقْلا لهأ

 الف .يعز مكحب اهب هجاوز تبق ذقَو .اهيلع ليلذلا مَدَعل ميلع اهتمزحم مدع ,امهيناو
 ىواتف .ءرطَخْلا نم ملأو يدنع حَج جز لقلا اذَهَو .وخا ئعزش مكح الإ ةتوت فرت

 )٩/٢(. ۔ ليلخلا خيشلا ةَحاَمَس
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 لثم هل ةذخأ هِيَلَع لع مرحيو .ةفزت ه هيلَع بجوي هنَلَع امارح َذَخَأَف ءةَروُضحَمْلا

 ءيَفْلا ذخآو .ةثرت ; يذلا هلو لێتاَقَو ءهلِحَم ن هَدَحَأَف لجأ ىإ قح ةل نم
 اهتمع يف ةأرماب مإ 7 لكو .مقت نأ لبق ةميِنَعلا لاَغَو همش لبق

 لو هلع تَمرَحَف كيد رع ىتات ةللا ىهت ذقو كيد لاح يف اَهغِماَجْيَ
 لئَق ةيراجلا غطو كيلَذَكَو .جيوزتلا ه تّلَحَل ةدملا َىِضَقْنَت نأ ذ ىلإ )ربص

 ةيراجلا زق هنَلَع مزَح لجع اممَلَف 3ا"اَهؤطو هل لَحَل ربص ؤَلَو ئرْنَت شت 7
 ضيحلا يف عئطَ يدل كِلَذَكَف .ةدجلا يف اهُجْرَقَو 1 جيوزت هَِلَع مَحَو

 ئطوق ةما ىلع هل حابي نأ لبق ئطوق يهنلا يف لَجَع ذق هيَلَع مرَحُْلا
 لو ،‘”ةبشأ لاملاب ناملا ةبشأ جوزلاب جوزلا شاتقو ،امَهَنْيَب ُقَوَقُي امارح

 اًجَجُح باتكلا اذه يف َلَعِجَت نا أ ذرت مل الو .باتكلا هب َلاَطَل رامكلا انذأ

 ةعزشيل ةعومْجَم '}رزاسملا بتكن انْلَعَج امنإو 0ثارامَكِإ الَو ،‘ثاائتش الو

 .اَهَل مّلَعَتُمْلا

 مد وهو اهارقا مايأ ىف ة أزَمْلا نم ملا خ جوخ َوُهَو ىذأ وه ضيجَمْلاَو

 ٥بؤئلا 7 خي داك ال 777 رِتْنُم دوسأ ب فرغت نؤَلَو ةَحْئاَر هل ريخت

 .هَرَظَتنا» :ثالئلا خسنلا يف )١(

 ۔«اهُجرَف» :ثاللا خلا يف )٢(

 .«ةبشأ كلملاب كلملاو» :ثالئلا خسنلا يف )٢(
 .اريس :ب يف )٤(
 .ب :نم ثبنملاو لضألا نم ةطقاس )٥(
 .خلإ ...ةعومجملا لێاسملا تكن اًنفْلَع امنو :ب يف )٦(

 شسألاو شإلاو شلا ناسللا يف ءاج ،ذِساقْلا ةائغَمَو اب :نيم تبنملا ،نئَسم :لألا يف )٧(

 )٦/١(٨ ۔ برعلا ناسل .يفش مامت ساسأ لججَرَو ءاسأ شؤي مهتيب سأ سالا نيب داسفإلا
 :يملاسلا مامإلا لاقو

 )٧٨/٢(. ماظنلا ؤَهوجَج .سجن ثيبخ حيزلا نتن : :ىأ ... سيأ ةنأ ثيدحلا يفف ةاَجَو



 ضْئَحْلا يِ باب )١٠٤(

  

 قيقر رمحأ قزع مد ةضاحتسالا ُمَدَو .مذلا رئاس نم ءاسنلا دنع هنؤَلب وزغ

 نم اتسيل ةَرْفْصلاَو ةَرذُكْلاَو .ضيحلا م نؤَل رع ةئؤَل ويَمَتُم 9هَل ةحيار ال
 بجاؤلاو .ةنم خ رمجلا يف ىف ءاد كيلَذَو ،ا»ةضاحتشالا َنِم الو ضَْحْلا

 ةضاحتسالا مَد نم نم ضيحلا مد لاوخأ نيب َرَيَمُث نأ ةَدَبَعَتُمْلا ٍةَلِقاَعْلا ةأزمْلا ىلَع

 الو ةضاحتشاا ضيحلا َلَعجَت الو امهرمأ لمهت الو ءةرفصلاَو ةركلاو

 رم ءارقألاو .هَرَيَمْتَو كلد َلِقْعَتَو اًضيَح ةرذكْلا الَو ءاًضيَح ةضاحتشالا

 َلاَقَو ۔ضتَحْلا وه ارفلا نأ لوقل وكأَو تاقوألا يه ُضيجت يتلا ةأرممْلا

 حل ىمس ةي هللا لوشز نإ :ليق ذقَو زهلا وه زقلا لت :نوخ
 ؤأ يف اهغولب لاح يف ملا ةأرملا أدتبا اَدإَق .ىلإ ثحأ كلذو 3‘"]ازف

 رتكأ نم اتفرَع يذاه :هفر ديمس وبأ لاق ضَح اهقبست نأ نو ةدرفنم ثءاَج ال ينغي )١(

 اذإ ليق ذقَف ضيحلا مايأ يف مذلا اهمدقت ىئَح اضيَح نوكت ال ةرفشلا نأ ،انباحضأ ,لوق

 لك ىلَع ّضێاح اهنإ ليق ذَقَو ،اًضيَح كيد ناكو زم لك يف ةرفصلا اهيتأت اهُئَداَع تتا

 ن محش هللادبع وبأ لاقو .هتيل َحَأ نؤلا نؤقلا .ضْتَحلا ماي يف ثَاَج اذإ يلاخ

 ضياَحلا ىلع ام اَهيَلَعَو ضح وهف اهفيجَم ءيجم يف تاك اذإ اهئ» :هنر بوبحم
 .(٦/٢٨١)_۔ ىرذلا ثكؤَكْلا (٣/٨٦٢)۔ نيبلاطلا هنم

 نيب زوهشَم ثالخلاو ،ِزُقْلا ظفل يف كارتشالا غوفؤ ةبس زوهشَ تالخ ةلأسملا هذه يف )٢(
 نق نأ وه :فالخلا ُةَدياَفَو .ففالخلا اذه يف يد دغب ةمألا ءاملع مهَعبَت مث نظ ةباحصلا

 جؤزلي نكي مل ةقلائلا ةضيَحْلا يف هدنع ةيمجؤلا تَلَحَد ادإ اهنأ ىأر راهطألا اهأ ىأز

 ةَضْيَحْلا يضقنت ىح ةدنع لجت مل ضَْحلا اهنأ ىأر نمو .جاوزألل تلحو ؤةعجر اهََلَ
 .َئِلاَنلا

 قالطلا بات ،ئئنطُمراذلاو ٢٤٥٥(. :مقر )٣٥٤/٣ نييماشلا دشش يف ىئناربَطلا هجرخأ )٣(
 :قالطلا علخا ُباتي 6ىربُكْلا يف ئِتَهْنَْلاَو ٤( . :مقر )٣١/٤ ء هرن ِاليإلاو علخلاو
 نب بيعش قيرط ¡ نم ١٥٣٣٤( :مقر )٣٣٠/٧ ةدحاو الإ َقَلَطُي ال نأ جؤزلل ي رايتخالا ثاب

 ةأرما َقْلَط هنأ رمغ نب هللا دنع اتَقُدَح :لاق نسحلا نع ةئذَح ئناَسرُحْلا ءاطع نأ ينزو
 تيد لبق "نييقابلا نيزملا دنع نييرخأ نێَتَقيِلطَتپ اهعبتي نأ دارأ م ضئاح يمهو ًةقيِلطت

 =- نأ ةنسلاو ةتشلا تأطخأ ذق َرَجَو ًَع هنلا رمأ اذَكَح ام رمع نا اي» :لاقف ةل هللا لوش
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 ذق ءاد هنأو كيد زيَع هنأ ملعت ىنح ضيح يدق تعَلَب نيج اممَعاَج ام
 اهجوز عنتماو موصلاو ةالصلا هل تكرت ضْتَحْلا ةَدَتبُمْلا ءاَج اَإَق .اهب تَدَح

 ؛ثرهَطَو رشعلا لبق ملا اهنع عطقنا نإَق ،اهب ملا كلد ناك ام ،اهبطَو نع

 تفو ،اهل ةةاَع كلد راض ،اهجؤَرل ثتّلَحَو ثماضَو تلصو تّلسَغا

 اَهُتقَوَق صقت ةت زا يناتلا يف داز نإو .اهتقو كلذف َكِلَذ ىَّلَع ت ثمصماَد نإَق .اهئادَتْبا

 الإ اهل زوجت اق َِيَْلا رهطلا ترهط اذإف ؛َكِلَذ نَع صقت ن امأو انألا ومه

 ةليل وأ اموي هيف ثرَظَن لؤألا تيد اهيفو ىلع ةاز نإف ،يلصتَو ليتغت ذأ
 دغب َكلَد ىلَع ماد نإو مويلا يف اَهَلَع لدب الو تّلَصَو تّلسَتغا عطقنا نإ
 رلا ن م ىمْبَي اميف ةضاحتشُم ثتتاَكَو تلضو تَلَسَغا ةليل ؤ اموي ر اهراظتنا

 الإ لذبت :انباحضأ ضغَب دنعو ميلا كيذ ةالص بتو .مذلا اهب ذم ,يل
 ء
4 

 ىلع لؤألاب انالك ضيجَتَو صنت ؤ ديزت ىتح ءاذه ىَّلَع يهف م مؤي ي

 تقلا نإو .اهل افو ىناتلا ثقولا كلذ عجري ةعبارلا ىف مث .دحاو لاع
 م

ُ 

 إ» :لاق مت اهُئعَجاَرَق هلل هللا لوز ينرمأف :لاق ،ةقيلطت ز لُكِل قلطت رهطلا َلبفَتسَت -=
 اَهْتْفْلَط زل تيأرأ :هللا لوشر اي :تعق ء«ثفكييشأ ؤأ كيد دنع قّلَطَف َْرَهَط مث 7

 ءاطع ىتأ :يقهيبلا لاق «ةيصغَم تتاكَو كنم تتا اًإ» :لاق اهعجارأ نأ يي ًناقأ انال

 ميلش ييأ نا وه ءاَطَعَو ،تيمض مهو اَهْيَلَع غباَتُي مل تادايزب ه ثيدحلا اذه يف ئناَاَرُخْلا

 .ةَئعْنَع ذقَو :تلف .«سَلديَو لِسزييو ،ازيِثَك م مهي قوذَص» : :ظفاحلا َلاق يناَساَرُخْلا َناَمْتُع وبأ

 :رَظنُي) .ءئطخُي قودَص» :ظفاحلا َلاَق ،ئِِدفَمْلا ة ةبيش وبأ يماشلا وه قزر نب بيَعشَو
 ةعوضؤمْلا ةَميمَضلا ثيداحألا ةليلس (٢/٩١)۔ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا
 )٣٥١/٤((. ۔ ةمألا يف ئيشلا اَهرَتأَو

 لوُقَي يزلا» :عماَجْلا يف َلاَق .ثالثلا خلا ني م حيجضتلاو «مؤَ ةالص نبت» :لصألا يف )١(

 رهْلدبُتف اهضيَح ىلع اهب ماَدَو ،َمذلا اهيف ترظتنا يتا مايألا َلَدَب اهمزلي ةَلتَلَ مو هلقأ نإ

 مدلا ىرت يتلا نإ : :مؤَق لاقو نهب قفر رخالا هق ةروع هيف لؤَق اذَهَو ِةَلِيَلَو مؤَ مؤي ةالص الإ

 )٨٩/٢(. يويسبلا نَسَحْلا يب أ غماج .«ضتَح وهف ةَداَع تيد ناَكَو نمؤي أ اموي

 اذ



  

 )١٠٤( ضْێيَحْلا يف باب ٤٠٥

  1أ ءارقأ ِةَئاَلَك ىلإ هنع لَوَحَتَت ىتح َكَل ك تفَصَو اَمَك نألا وه اهتوق اهتافو

 .اه اًتفَو ريصي مُث ضيح ثالئ

 ىلإ رشعلا َرواَجُي ىنح اهب ماَدَو اهب زَمَتشاَق لا ةئدَتْبُمْلا ءاج نإو

 ثتاكَو ،اهطَو نع اهُجَوَز عتماو موصلاو ةالصلا ةل ثرت ارشع ةسمخلا

 اًتقَو تكيلذ َناَك اَهنَع عطقنا نإَق ءاهؤي رَشَع ةسمحَع لبت ىئَح مذلا يف اًَضِئاَح

 اموَي َرَشَع ةَسمحَح َرَواَج نِإَو تقو اَهَل ق لق ا ا اموي َرَشَع ةَسْمَخْلا يف اهل

 .عامجإلا هزواجت الو اَهَتْقَو و كلذ َناَك اموي ك ر رَشَع ةَسُمَخْلا دغب اًَضِيَح ركي مل

 .اَهتَق َو َوََق َكِلَذ لم يناتلا يف عطقن نإف .اهتقو َناَك عطقنا 5 قأ ناك نإو

 عاَد نِإَق .ةراهطلا يلصت ثتاكَو ثّلَصَو تلسغ كلذ نم َلَقأ يف ف عطقنا نإو

 نؤةلا وه اهئفوف ثخبني مل نإو افيإ تعَجَر كيد نم لقأ ىلع ااَلَئ اهب

 نو كهلإ نؤَحَت مث ءارقأ ةَئاَلَت ىَلَع ا ون ىتح !اهمؤي رشَع ةسم;َح

 نأ اهل سيَلَق] اهؤي رمَع ةسمخ نم رفأ مذلا اهب مادق ءادتبالا يف اهَعاَج

 . هض اَحَتشُم ؤيىصتَو يلصو ُلىسْغَتَو "[ اموي ر َرَشَع ة ةسمخ نم رفأ ةالصلا كون و

 نيقيب َمْلْعَت ؤ زأ اَهْنَع ةللا جزي ىنح لواطت ؤَلَو مذلا اهب ماد ام يلصُئَو لسَتْعت

 سيلو ٥ضييَحْلا يف ةالصلا لذبت ؛مايألا ة ةدم يف اَهَعَجاَر ذق ضيح مد 1

 هنأ . ْرَقَيَتَت ملو اَهَل ضَرَع مد ةهبش ىّلَع نيقي ةَضووفَمْلا ةالصلا ةلوت , اهل

 بهذم َوُهَو .ةيضايإلا دنع لَمَعْلا هيَلَع ام هنج 5 فلؤملا اهيف فلاح يتلا لئاسملا نم ِهذَه )١(

 نب ; يلع ىلإ بيئَو "ئمفاشلا َلاَق هبو ،ةيِضابإلا نم ناسارخ لغأ ¡ نم ٍةَعاَمَجَو ةيواعم يبأ
 ةروهشملا ةياورلاو ؤِةَنيدَمْلا لمأ ءاَهقُفَو يعازوألا حابر يبأ نب ءاَطَعَو بلاط يبأ

 ٌةَرشَع :رذع ةرتف نأ ىلإ مُهرْيَغَو تفائ{خألاو ةيضابإلا بَهَذَو .قاحسإو دمخأو ؛َلؤَق وُهَو كيام

 )٣٤٨/١(. ۔ زاكذبشالا )٢٧١/٣(. ۔ ييخزئلي طوشبقلا )٣٧٩/٢(. ۔ جراَعَمْلا .ماي

 )٥٠/١(. ۔ دهتجملا ةيادب )٤٨/٢( ينغملا

 .ثالئلا خستلا نم لامكإلا .لضألا نم طقاس نيتقوُقْغعَمْلا نيب ام )٢(



 يويسبلا رصتخم

  

 ةضراعلا ةللا نم اهب ام هللا جزمي ىئَح يلصت لِسَتْغَت ادبأ يهف ،اهَدَواَع ذق

 ةسمخلا يف اهنم ءادالا يف امي َرَشَع ةسمَع نم رتكأ ضتَحلا ماد ادو ،اهل

 اهل سيلو ،هَل ذَتْعَتَ ق ائيش هَدْعَب رظتنت ملو ضيحلا وكأ كيد نل اموي رَضَع

 ْمَلَو ةالصلا كرتت ملو مذلا عاَدَو ي ضيحلا رعَكَأ كلد ناك او راظتنا كلد دعب

 ال هل ةلع اهمؤي رشَع ةسمخلا دعب مذلا َداَيزَو كلذ يف اهيَلَع لدب الف طرفت
  2.ة ُ ٠

 ذلا اذه هو كحلا يف تكرت ام ندب اَهَمَرْلَي نأ ىَلَع ؤ مكح اهب غَق ة

 7 َكلَذ تلق اَمْنِإَو بجاَو مكُحْلا يف هب ذخآلا 6بلقلا يف غ

 . كلذ ذ يفف رظن اق

 يف ضيتَحلا لقأو اموي رَشَع ةسمَ¡ح هيف فلتخي ال يذلا ضْيَحْلا كأو

 يف ةفوزعم ٌةَداَع اهل تَتناَكَو ضتَحْلا ةأرممْلا ءاَج اذو ماي ُهَئاَلَت مانألا دّدَع

 عْطقناو ةقوزغَمْلا اهمايأ تضقنا نإو موصلاو ةالصلا تَقَرَت ضَْحْلا مانأ

 ملا َماَد نإو ثةَلِيَلَو اموي ثرَظَتنا كلد َدْعَب ماد ن .تلصو تلسغ ممذلا
 لثم اهيَلِإ عَجَر ؤأ ،اهنَع ةللا رف ىئَح َكيلَد َدْعَب ةَضاَحَتسُم تَتاَكَو تَلَسَغا

 اَهَعَجاَر نق امي رشَع ةَسمَ;ح رهط َدْعَب هيف كش ال يذلا ضَْحْلا مذ نم كلذ

 ركشأ نإو ةالصلا تكرت ضيح هنأ ث فرغَتَو اموي رَشَع ةسمخ رهط دغب دعب مدل

 الو يْلَصُتَو و ر ةَضاَحَتشُم تناك هريغ وأ ضيح مد مذلا فرغت ملو ع

 ضَْحْلا ذإ ،هيف , ءيجم ىَلَع نقيت ملو ةهبش ىلع ةالصلا كرتت
 الإ بجاولا هب رثي ال ةهلا يف ضرالا .ض :اللاو .ونوب فوغ
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 .ضيحلا مد كلد نل ةليللاو ميلا يف اَهْنَلَع ب 8 ذلا طقن غئ مت 9هَلل

 .اريثك افالتخا هيف نأ انيب ذق )١(
 {...ٌضْيَحْلا اهضيح مايأ امعاَج نإو» :ب يف )٢(



 ضئَحلا ي بابب )١٠٤(

  

 مويلا و ةليللا ةالص تدبأ ةضاحتشم تاك اهراظتنا دغب مذلا اهب ماد نإو

 الو تُّلَصَو ْتَلَسَتغا اهضيَح ما يف مذلا اَهنَع عطقنا مث 2 ةأرَمْلا تضاحح اذإو

 تكرت اهتَضِيَح . يف مذلا اهَعَجاَر نق رهطلا ىرت نأ دغب ةالصلا كرتت

 اذ ى ٌةَعطَقْنُم ةضيَح كلد نأل اَهتَضِيَح م انأ َيِضَقْنَت ىتَح ةعجلا يف ذ ةالصلا

 كوت يهف 7 عجري مث اهتَضِيَح م يف وُهْطَتَو ٌضيجَت كلذ ىّلَع تاك

 .ةضاحَتشُم تتاَك َكِلَذ دغب ماد نإو ،اهتَضِيَح يف اهمايأ َدَذَع مذلا يف ة ةالصلا

 رهطلا مايأ ¡ نم رتكأ اَهتَضِيَح مايأ َن ناَكَو اًعطقنُم ضتَحْلا مد ةأرملا ءاح اذإو

 تقرَتَو ضيێَحْلا ن يف مذلا ةزم تأز اَدإَو .اهتقو يفا اًضيَح ةلك ناك

 ضيحلا ن نم اهنإف ؛ةرفض ؤ ةرذَك 5 اَهيِف تقَبَو ملا عطقنا مث

 ةم هيف ةهبش ال يذلا ريبلا اقلا َوُه مُهَدْنِع رهطلا نل , ة ىتح

 ءاقنلا يبت نإو .نيبلا للا ةَمْلظ 0 نم راهنلا ٤ ءوض َوُهَو حبصلا ةصق ؛ةَصَقْلا

 تأزو ةَقوزغمْلا اهمايأ تضقنا اًدإَق ؤةيقاب اهمايأ تاك نإو تلصو ثّلسَتا

 كيَد يف رظتنت نأ اهل سيلف ةسوب ؤ ةرذُك ؤأ ةرفض تقبو مذلا 7 رهطلا

 ةرفصلا تءاَج اَدؤَق ضيحب اتسيل ةَرذُكْل أاو ةرفصلا ذإ ،اهمايأ ءاضقنا دغب

 نكلو كلذ يف اهْئَلَع لشغ الو ضيحب .يه سلف ضيح ا لبق ة ةرذَكلاَو

 .يلصت ةرذُكْلاَو ةرفصلا يف أضوت

 ةأرَمْلا نَع بهذ او ؤ ضح أا يف اهيطَو نَع اهُجوَ ع ضْئاَحْلاَو

 مايأ نم اهيضيَح م . < ي ملعت مَلَو اهرمأ '"[ثلمَت هت ملو و] ضيجت خ حب اث وع يتلا

 اوا اَم ) صقأ + اَهْنِإَق ! ( ضيجَت ثتَاَك مَك فرغت الو لا اهءاج م مت 5 اهرهط

 ةَضاَحَتْسُم تتاَك كلذ َدعَب مذلا اهب دَم نإَق ءاَمؤَي رَشَع ةسمحع وهو ضح هنإ

 .«ثتدؤغغ» :ثالئلا خشلا يف )١(

 .ج "ب نم نامكلاو ءلضألا نم طقاس )٢(



 يويسبلا رصتخم

  

 .اهمايأ ث فرغت ال هذه نل [ ثلَصَو تَلَسَتْغا اموي رَشَع ةَسمَح لبق عطقنا نإو

 ضيح اندنع َتيلَذَق اَهِضِتَح مايأ يف مذلا اهمعجاَري يتا ةالصلا كرتت اَمَنِإَو

 َدْعَب ةالصلا عدت الَو ًةضاَحَتشُم تاك َكِلَد َدْعَب ب مذلا اَهَعَجاَر نو ۔'[علطقنم

 نأ ضيحلا اهعاَج ادإ ةأرملا ىلع سيلو .تلصو تلسغو رهطلا "ينأر نا

 لدب اَهيَلَعَف ةالصلا تقو يف ترهط اق ،حبضُي ىتح ليلاي رهطلا َرظَتْنَت

 نإو ،اَهِيَلَع لدب الف تقولا ءاضقنا دغب ثرَهَط اًدَو تَلَسَتغا ادإ ةالصلا كلت

 تلصو تقّضَوَت تقاق ؤَل ام ةالصلا ثفوق اهَلَع لَعَد ذَقَو مذلا اممءاَج

 اذإ ةالصلا نت نبت اَهَنِإَق وهطلا اهاج ىنح تئاَوَتَو ثَرَصَق نإو ،تضَقَل

 رهطلا لقأو .ار َرثولا تدب "ريجلا لّللا فضي يف ثرهَط نإو ترهط

 ل اًدَو .اهئَداَع تناك ام ىّلَع تاقؤلا فيتخُش ةزتكأو ،اهؤي رمَع ةسمخ

 كوتَتلَق يلابت اق ،امؤَي رَسَع ةسمحع دغب ضْيَحْلا ءاَج مث مث "امرهط مايأ ثرغت

 اهمايأ ءاضقنا تغعَبَو كيد دعب ب ملا اهي ماد نإو ؤ اهتضيَح مايأ يف ة الصلا
 م

 السغغ ن نيَتاَلَص "كل لين : ةَض اَحَتشُم م ذل ١ يف ثَر اضو 6 ديَعَتلِل ثًلسَتْغ ١

 جرف ىتح كلذ لغفب يلصن و ('لشغ رْجَقْلا ةالَصْلَو مامتلاب '١ا١امهعَمُْجَتَو

 ةرابعلا هذه ثَدَرَو ذقَو .ثاقَتلا خلا نم لامكلاو لضألا ن نم طقاس نێتقوُقْعَمْلا َنْتَب اه )١(

 .خسانلا م نم اطخ وهو ةيناتلا ةلأشمليل لضألا يف

 .«...تَلَسَتغا وهطلا امَعاَج اذإ ةالصلا غدَت الو :ب يف )٢(

 .ثاّتلا خسنلا نم حيجضلاو «رجخآلا» :لضألا يف )٣(

 .با رثولا نب لوقلا ىلَع اذه )٤(

 فلؤملل ادارم كلد سيلو .خسنلا م مم ٍةَلَباَقُمْلا ليبس ىّلَع .«اهضيَح :ةَخشُن يفؤ» :د ؤب يف )٥(

 يف» :اذكه ةلباقملا تءاج ذقَف (ج) ةَمشتلا يف امأ .رهطلا مانأ ةلاَهَج نع ثيدحلا نأل

 .حيحصلا وُهَو ءاَمرَهط :ةَخشُت

 .«اَمَهَنْيَب» :ثالمتلا ختلا يف )١(

 .ب نم ةطقاس )٧١(



 ضخثئَحْلا يه بات )١٠٤(

  

 يف اَهْتَعَماَجُم اهجؤَل زاَجَو .زئاَج اهمؤَصَق ؛اهمؤص يف ثئاك ن .اهنع ةل
 .ضيحلا مد يف الإ م عَنمُي الو ؤ كهص ةضاحتسالا مد

 مد ْنَع زَيَمَتُم 7 قزع مَد َوُهَو هل ةحاو ال قيِقَر رمحأ ُمَد :ةضاحتسالا ُمَدَو

 هللاو ءاسنلا دنع هب فر نؤَلَو ة 5 ةَحِاَرَو ةدايز هل ل ريخل َمَد نل ضثَحْلا

 ؤأ اَهنَع ةلا َجَوَقُي ىنح مذلا اهب ماد ام يلَصُتَو لييَتْغَت ةَضاَحَتشملاو .ملعأ

 مذلا ءاَج نإو "] رهطلا إ ءاَضقنا دْغعَب اهعجار ز نأ نيقيب "ضيَح ىرت
 ت ٤

 تلصو ت تلسغ غ ةورملا اهمايأ دعب دغب اهي ماد نإَق .اهضيح مايأ ةالصلا تقَرَت

 ىْلَع نقيت ٢) ىتح ""اامهزاوَج م دب ةالصلا عدت الو ةَضاَحَتشش تَراَكَو

 نَع يوز ذَقَو كشلا ىَّلَع ةَض وُوفَمْلا ةالصلا غَدَت الو ٠ عَجَر ذَق ضيح

 لىيَتْغَتَو ةالصلا كنت ر ا نأ ةضاحتسالا مد نع د ٠ نع ةَلِئاَسلِل َلاَق هنأ نايك هللا لوس ُسَر
ّ 
 ء

 - يلصت نأ اَهَرَمأ هنأ ثيدحلا ئجي ملو ٤ رضتَحْلا مَد ؤنَغ كلد نل ن صو
 ،قورغ ... » :َلاق و أ .«فقزعع مد َكلَذ ن » :اهل َلاَق هنإ :ليِقَو .انقو ك وتنو افو

 تشرمكلا نأ اًئياَحضَأ ا ضغت ْنَع يوو . ٥) ×يلَصَو افسزُك يِشَتخ ٠ ثح . اَو "

 )١( .هانيت» ةايز :ج يف {,
 .رهطلا مايأ لقأ :ج ‘ب يف )٢(

 .ءاهنزواَج مايأ دغَب» :د يفو «اهنَرَواَج مايأ ددمعب» :ج ‘ب يف )٣٢(

 .هيقزع مد» :ج ثب يف )٤(
 .يراخبلا دنع شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح :اهلوأ ،تيداحأ ةَئالَت نيب انه فنصملا عمج )٥(

 ؟ةالصلا غدأقأ وهطأ الف ضاحَتشأ ةرخا يئإ هللا لوشز ا :تَاَقَق لقت ىبنلا ىلإ ثءاَج
 .ةالصلا يدَق كئصضبَح تَلبفآ اَإَق ضيحب سيق قز كي اَمَئِإ ال» :ةت هللا نوش لاقف
 )٩١/١ رذلا ي لشغ باب :ءوضؤلا باتك يراخبلا «يلَص مث ث مذلا و كنئَع يلغا ثرربذَ اًذَق

 ثيدحلا امأ ٠٥٢(. مقر )٢٢١ ةضاَحَتشممْلا بات يفف غيبزلا اضيأ ةججرخَأو :٢٢٦(« :مقر

 لاق ةلي هللا لوسر نإ :تَلاق دؤاد يبأ دنع ات ةاَع ثيدح يف َدَرَو ذقَف «مقوؤغ» :يناتلا

 = رم باب :ةراهطلا باتك «قوزغ» :لاق ؤأ قز يه امْنِإ :رهطلا دغ دغب اهبيرُي ام ىرت ةأزملا يف



 يويسبلا رصتخم

  

 ةالصلا رثت ال نأ ةضاحت شملا ىَلَع بجو اَذهَف .ملأ ةناو رطقلا :وه

 يف ةَعَماَجُمْلا 7 '١[اهجج ؤَز] اهنم عنتمي مت ر الو زاجم اهُمؤَصَو موصلاو

 تقو يف اًبعاَج لو ضيحب اًتسِنَل َكلَذَق اق !رفصلاو ذ َرذُكْلاَو .ةضاختشالا

 نكن مَّل» : :تاق اهت ال يبلا جز ةَمَلَس أ نَع يوز اممِل ,رميل

 الو ضْتَحب امه سيل اذه ىَّلَعَق .'"١«اضيَح ةلي يبنلا مايأ يف ة ةرْفّصلاَو ةرذَكل

 ٣١٤/٦٢ هجام نا هجرخأو ٢٥١(. مقر )٣٦٢/١ ةالص لكل لييَتْغَت ةضاحتشمملا نأ ىوَر =
 نكل ءات شخج;ج تنب ةئمَح نَع روهش تيدخحلا نف :ثلاتلا ثيدحلا اًمَأَو ٦٣٨. :مقر

 ارما تءاَج :لاق .زياق يب ,أ نع ةبيش يبأ نا ةاور ام فلؤملا صن ىتنإ تاياؤزلا برقأ

 يه يتلا كمايأ ةالصلا يجعد» : :لاق اٹتضجتشا ينإ .هللا لوس اي :تَلاقَق .ةي يبنلا ىإ

 ١٤٧٤٤(. :مقر )٣/ ٧٦٤ يلصو د تنبلاب يفوطَو ،اقمُسزُك يتخا يبلقا م ٥ .كمايأ

 ة يبنلا . ةأرما تءاج :لاق رقغَج يبأ نَع رياج ¡ نع يرونلا نع ع قازؤلا دبَع اور اَمَو

 ءافسزك يِشتخاق ذمعَي نإَق ،افشزمك يِشتخاق» :لاق .يتزُف ريع يف ثضحُسشا يئ :تلاقف

 اَمَك 77 ةنمَح ثيدح امأ ٩ ١(. :مقر )٣١١/١ هكنَلَع ام يضقا يلَصَو يموضَو

 اهنأ شخج;ج تنب ةتمَح هأ نع ةحلط ن نارمع نع هجام نناو ةمأ مامإلا دنع :

 ةَضْبَح ثضجُتشا ينإ :تلاقف ةلي هللا لوشَر :: لوشزر دهع ىلع ثضيجش

 :لاق .اجن رئ حئأ يئإ ،َكلَذ نم دأ هئإ :هل تاق .افشزك يتخا :اهل َلاَق .ةديدش :

 يْلَصَف الْسُغ يلغا مث د مايأ ة ةعنَس ؤ مايأ ة ةس هللا ذم يف رهش لك يف يِضيجَتَو يمُجَلَت

 اَمُهَل يِلسَتغاَو .رصعلا ي يمذق رهظلا يرخأو .نيرشعو ةعبزأ ؤأ نيرشعو ةنال يمرضو
 .هيلإ ننرهألا ثحأ اَهَو الغ امهَل يبليتغاو ءاملا يِلجَعَو بيرغَمْلا يرخأو .الغ
 رَظْن) .هجام ننا َدْنِع نابلألا 4 ةنشخ امَنْيَب دمخأ مامإلا دنع طوؤتزألا هعض .
 هَجاَم نبا نتش كفيمضَو يج ٢٧١٨٨(، :مقر ٣٨١ ص ٦ج) لبنح ن دمخأ دنشش

 )١٩٩/٢((.

 .ثالئلا خسنلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )١(

 )٢( ضيَحْلا مايأ ريغ يف ةرذُكْلاَو ةرفصلا بات : :ضْتَحْلا باتك يراخبلا هجرخأ )٢٦/١؛

 :مقز ٣٢٦(( ذلا ىرت لماحلا باب :ضيحلا باتك يقازؤلا دبَعَو )٣١٧/١ :مقر ١٢١٦(

 رهطلا دغب ةرفصلا ةَرْذُكْلا ىرت ةأرملا يف باب :ةراهطلا بات دؤاد وبأو )٢١٥/١

 :مقر ٣٠٧( 0ةرذكْلاو ةرفصلا باب :ضيحلا باتك يئاسنلاو )١٨٦/١-١٨٧رقم: ٢٢٥(& =



 ضنَحلا يف باب )١٠٤(

  

 .ءاد ومه امنو ضح مدي سيل كلذو قزع مد ةضاحيشالا ذإ ءةضاَحتشا
 اهل يعَدَق ةَضْنَحْلا تتبن اه :لاق ةنأ ضياَحْلا يف ةلي ةنع يور امم امأو

 ضيَحْلل لَعِجَي مل ربحلا اه يفو ،‘؛ينَصَو يليتغات ثرَبذأ اَدإَو ةالصلا
 اإ» :ةلئام ههج لاق ةئأ ىرخأ ةياور يف 9ةرْغَك الَو ةلق ةل مايألا د دَدَع م افو

 َكلَد َدغَب مدلا كب ّدَم نق ٥كثارق ايأ ةالَصلا اهل يعَدَق ةَضْيَحْلا تءاَج

 ،فيَتْخَت ذَق مايألا ممَج غارفألاو .'"؛ينَصَو اقشزك يثَتخاَو يلتاق

 اًذإَقف ؟يه مك ضيحلا يف اهايأ ةاَع تقرغ ذق ُةأزملا تتاك نإف اذه ىلعف

 لكل تلََو لستغا كيد دغ اهب دم نإَق ةالصلا تكرَت ضَحْلا اماج

 ةرذكلاَو ةرفصلا رهطلا دغب ىرت ضيێاَحْلا يف ءاَج ام باب : .ةراهطلا اتيك هجاق رباو =

 نّتشلا يف ف ىَتَهِتبْلا دنع اتقو ةناع رغ هلثم دروو .از ةيطع أ مأ نَع ٦٤٧(. :مقر )٢١٦/١

 يوو .هه هللا لوشزر عم نحنو ائيش ةرفصلا ةرذكْلا د ع ام تاق اهنأ» :ىربكلا
 ةياور ثثَحب اميف ذجأ ملَو ١٤٩٤(( مقر )٣٣٧/١ تيد ني تمأ داتسإب ةَشئاَع نع ةاتغَم

 .هفلي فلؤملا دزؤأ ام رم ات ةمَلَس مأ رع ةلِثاَمُم

 شخجج تني ةماق لاؤش يف اتف ةمئاع نَع يثيللا ةياور يف كيام ماتإلا ةَجَرْخَأ )١(

 باب يف غييزلاو ١٣٥(. :مقر )٦١/١ ةضاَحَتشُملا باب :ةراهطلا باتك . ةي هللا لوشزل

 ةضاحَيشالا باب :ضيحلا باتك "يراخبلا ةَجَرْخَأَو ٥٥٢(. مقر )٢٢١ ةضاحَتشممْلا

 اهتالص اهلشُغَو ةضاحَتشممْلا بات :ضييَحْلا باَتِك ملششَو ٢٠٦( :مقر )٤٠٩/١

 ىيَتْعَت ةضاحَتشُمْلا نأ ىوَر نَم بات :ةراهطلا باتك دؤاد وبأو ٦٢(. :مقر١/٢٦٦٢)

 ءةضاحتسممْلا» يف عاَج ام بات :ةراهطلا باوبأ يذمرتلاو ٢٨٢(. :مقر )١٦٨/١ ةالص لكل

 )٢٠٢/١ ةضاَحَتشممْلا يف َاَج ام باب :ةراهطلا ُباَتِي هجام نباو ١٦٥(( :مقر )٢١٧/١

 ٦١٦٢١(. :مقز

 اهنم عمَج ذقو ةددمتم الأب دَرَو ذو شخجَج تنب ةملطاق ثيدح يف هُجيرْخَت قَبَس )٢(

 ثةاَج :تلاق ةشئاع م نع نتشلا يف ينطُمَراذلا ةياور اهيَلإ ءيش ثرقأو ،ظفْللا اذه فْلَوُمْلا

 زهطأ الف ضاَحَتشأ رشا يئإ :هللا لوشز اي :تاق ةي يبنلا ىلإ شيبح يبأ ثنب ةمطاف

 ىَلَع مدلا َرَطَق نإو يَلَصَو يليتغا مث كيارفآ مايأ ةلَصلا يعد» َلاَقق ؟ةالصلا غأنآ
 ٨٣٤(. :مقر )٤١٣/٢ ضيحلا بات ،ينْطُْفَراذلا نتش «ريِصَحلا
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 تلسنا اعوط د تاولصلا لدبت نأ دارأ نإَق مامتلا اَمهْتَعَمَجَو

 .اهتدع يتلا رهطلا مايأ يضقنت ىع ة ةالصلا عدَت مل ملا اهب ذَم 7" "

 ناق ز ط رقأ هنإ اولاق ام لقا مايألا نم اهل وْخَي ىّنَحَف اهفرغت مت نإ

 نقَيَتَت مل نإو ؤةالصلا تكَرَت هيف كش ال ضيح مد كيذ َدْعَب اَهَعاَج
 , اذإ اهنعو ةهبشلا ىلع ةالصلا كرتت نأ اهل زجي مل عجر ذق هينَعب ضيح

 لمحلا يف ز غلا ةأزَمْلا ءاج اذإو .اهب ام ةللا جرفي ىنح يلصت َليَتْفَت ن مذلا

 لصتو [اِسَتْغَتَو ةمض ةَضاَحَتْسُمْلا عنصت د ام َلثِم عضت نأ اهيَلَعَو ةالصلا كوت مل

 لو ساقي الو ضخخحب سآ ولف لمَحْلا يف مذلا ذإ اهنَع ةللا جري ىتَح
 ليت ام س ه ترآ > ىلاعت ةلل هللا َلاَق ماحزلا ي ضغ نم ذلا َتكِلَذَو .ةَضاَحيسا

 :دعرلا] 4 رادقم هدنع ءىش م لكو داَدَرَت امو و ماحزلا ش ضصيَت امَو ينأ لك

 نإو مذلا اهي مادام اهنم م تي اهَجَؤَر نإ :ليِق ذَقَو ةالَّصلا كوت الف .[ه

 الف مكُحْلا يف امأو "مهدنع اطايتخا عؤصلا اضيأ تدبأ مؤَص ي تاك
ُ 

 .ملأ ةنلاو ،اَهُمَرْلَ



  

  

  

 ةالصلا كزَت نم 3'»لاوخألا عييجج يف ضێاحلاك اهمكح ءاتَهَنلاَو

 اذو .َيِضقْنَت ىنح سانلا مايأو مذلا يف اَهْنَع جم ولا عنتمتو .ةاهطلاؤ

 ىح اَهئطَو : نع اهُجَوَ كسشأو َموَصلاَو ةالصلا تكرت َامَحْلا هت 5 ا تعض

 لبق ساقملا مد نم ثرهَط نإو سافنلا د ةرم َرُهْطَتَو اهسان ماي 7"

 رهطلا ىرت نأ "هنغ ةالصلا كوت هئو ليعت اهنف اهمايأ ءاضقنا

 اهمايأ ميَتسَت ىتح اهنع فل ر رَمؤيَو ،اهّنَعَماَجُم اهجؤَل ىلو نيل
 اموي آ سانلا مايأ وَةْكأَو .سانلا مايأ يف مذلا اهَعجاَرُي ن ةَقاَخَم

 َنيِبزَا ءاسفنلا دْعفَت» :َلاَق هنأ ةي يبنلا نع يو ذَقَو &'ُمذلا عطقا ام هلقأ

 .مكُحَك د يفو «ضِاَحْلا مكح ءاَسَتلا مكححَ» :ج ثب يف )١)

 .«...دعَب نم» :د ثب يف (٢)

 امَد ثأرق اهنمَح لماحلا تعض ادإ :ةقاط تاق ؤهرَكأو سانلا لقأ يف ُاَهَقُقْلا تفتخا )٣(

 لاقو "يفاشلا نؤق اَمَو ،ءاَلصلاو لاسيغالا اهيلع بَجَو رهطلا تز اَدإَو ءاس هق
 هئأ يفاشلا نَع رؤت وبأ ىكَحَو ،رؤَت وبأ لاق هبو ةعاس سانلا لقأ :رسخا نب دمَحُم

 رت ملف ادلَو تدلو ةأرما يف ئعازؤألا لاقو ،امؤي نوُسِس هرَتَأَو ةعاس سانلا قأ :َلاَق

 :ئرؤئلا ناَيفش لاقو نيبغ وبأ لاق هبو .يلصو ة ُلييَتْفَت :لاق ؤاريِثَك الو اليِلَق اد هيلع

 ۔ .قاحشإز دمخأ ناق تيذكَو .كيذ بق رهطلا ىرت نأ الإ اموي نيمبزأ شيلجَت ءاقل



 مح
_
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 ٨ ٥ ٠ < و 7 ٠ .؟ ۔ . ع ۔ ,۔,۔ م ة « ح .,. ّ

 ليبتغتلف مدلا نم ترُهطَو ههطلا ءاج اذإف مدلا اَهب دتما اذإ َكلذَو . «اًموَي

(١) 

 دحأ ُاَسَقئلا دعقت ام ىتذأ :بوقعي لاقو ،امؤي نورشعو ةسمحم ساملا لقأ :ةينح ل لاو

 كيذ بق رهطلا تأر نإ نإ كموي ي ضيحلا ىضفأ نم رتكأ سانلا ىت ذأ نوكيف ێامؤَي

 ذَهَو اسنلا نأشُي :لاقو امي ب نيتيب ديدحتلا نَع جر اكلام نا فلا ن ء

 .طتزألا يف رذئُمْلا نا َلاَق امك يه امْنَِو ةحيجص ةُجُح ىلع ةينبم ثتي ل

 لوُقَي يرضبْلا نَسَحْلا َناَكَو ةجح ىإ َلاَق اميف اهلتاق م جز ال تائاسختشاؤ تاديدحت

 ه سافنلا مَد ةوججؤ نأ َكِلَدَو .َلَصُتْلَف رهاط اهنإَف امي َ نيرشع دعب رهطلا ُءاَسَقُتلا تأر اذإ

 .سافنلا مد دوججؤ َلبَق ناك اَمَك هلاحب ضرقلا ةاَع مذلا عقَتزا اذإف ةالصلا كرتل ثجومْلا

 تفيمض هيف ذديدختلا :رَبْلادبع مربا لاق ذَقَو نط ة ةباحصلا لغيف نم يهف ةَمَلَس أ ةياور امأ

 لاق نَم م الإ ديِلفتلاَو عابتالل عضؤقم ؤَم سانلا رتكأ ةَ ةلأسم 7 سيلو فيقوتب الإ حم حيصت ال هنأل

 نع ثةاَ؛ج لاوقألا رئاسو .مهنم مُهَل فلاخ الَو ة هللا لوشَر باَحضأ مهنإف نيعب هبزألاب

 نم ىلع ةّجُح ةباحصلا عامجإ نل مهريغب مهنع فالخلا اندئع روج الو .رغ

 هضصُخَشُي امك فالخلا ببسو .ةَئش َنوُد مهنع برَهَمْلا نيأف 3هَلِإ نكست شفئلاو مهدب

 ست : َكيلَد يف ءاسنلا لاوخأ فالتخال ةبرجتلاب كيلَد ىلع فوُئؤلا زشغد :دش نبا

 ننال طسزألا ؛زَظني) .رهطلاو ضيحلا مايأ يف مهفاليخا يف لاحلا اهلع لمغُي ةئش ات
 ثالتخا )٢٣/٢(. ئيخرْسليل طوشبملا )٢٩٩/٢(. نابيشلي طوشبملا )٩٩/٣(. رذنملا

 )٢٥٤/١( زاكذبسالا )٥٢٦٢/٢. ٥٤٢( بذهملا ح زَش عومجملا )٧٨/١(. ِاَمَلْعْلا ةمألا

 )٥٦٢/١((. ۔ دهّتْجُمْلا ةيادب ۔(١/٨٠٣) ۔ ةيادهلا حزش ةياملا

 نلا :اهلؤَق نم ةَمَلَس أ نع ّيوزم ثيدحلا اًذَهَو .ء...دُعْفت ءاسقْنلا» :ثالئلا خشلا يف

 اكو ةَليَل نيِمبزَأ ؤأ اهؤَي نيعت ؛نزأ اه ياقن ذغب دغفت ه هللا لوش ر ردهَع ىّلَع ٤ ءاتفلا تئاق

 ةراهطلا باتك حنَتُشلا يف دؤاد وأ هجرخأ .فَلَكْلا نم ييغَي سزولا انهوججؤ ىَلَع يلت

 )٣٠٤/٦ دمخأو .نابلألا ةَحُحَص ةَحُحَصَو ٣١١( :مقر )١٦٣/١ ءاسََتلا تقو يف ءاج ام :باب

 ريبكلا هيجغم يف يناربطلاو .هرْئَعل نسح : :طوؤتزألا بيعش ةنع لاقو ٢٦٦٣٤( :مقز

 اسنلا رظَتْنَت» :ةا هللا لوسر لاق :لاق َرَمُع نبا نع مكاحلا ىَوَرَو ٨٨١(. :مقر )٢٧٣/٢٣

 ةلزنمب يهف ة نيمَتزَألا تّرَواَج نإو رهاط يهف كلذ َلَق رهطلا تاو نإق ةَليَل نيمبزأ

 )٢٨٣/١. غياَحلا ةَجَرْخأ .هةالض لكل ثأًّضَوَت مدلا اَهَبلَع نق © .يلضئَو لي ةغَت ةضاحَتشُمْلا
 او نيصحلا رب وزمَع :َلاَقَو )٢٢١/١( ئيطقَراذلا :اًضييأ ةجج رخأو ٦٥[(. مقر

 = ىف " :َلاَقَو ٦٤٩) مقر )٣٨٦/١ ةيهاتَتُمْلا للملا يف يزؤَجْلا ن او .ناگورتَم ناَقيمَض
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 مذلا يمست ه ثَرَعْلاَو مد ريغ غ مايأب ثيل ممَد شاقنلا ذإ رهاط يمهو ي

 لستغا اموي نيمتزألا دغب مذلا ءاسنلاب دق ادف .0وريَغ هجو نم ل انف

 تُّلَصَو تَلَسَتغا نيزلا لبق عطقنا نو ةضاَحَتشُمْلا لم ثراَصَو ْتّلَصَو

 مايأ يف ملا عجَر نو .مات م ُوَصلاَق زهطلا مت ة نإَق ،اهُمؤَص اهل مَتَو تماص

 ال ضئاحلاو ُاَسَقْئلاَو .ةلَدَب اَهيَلعَو تماص ام ضقَتناَو ةالصلا تكرت اهافن

 إ :ضئاحلا تلاق نإ كيد الاق ادإ اممهْلوَق نقلا ،امهتَعَماَجُم زوجي
 هلَع تماقو "امارح ئطو ذقَق اهعَماَج نإو ءامهتَعَماَجُم زُجَت مل ضياَح
 , ءاسن اهنإ :تاق اذإ ءاسنلا تيَذَكَو .امهنيب قوفو ءاهلؤقي ةجحلا

 ؤَق ُلوَقْلاَف ،اهِساَقن ماي ضقنت مل :تلاق نو .اهلؤَق لبف تطقس ؤأ ثدل

 نإو . لبق تٌلَصَو تَلَسَغَو رهط ذ اَهَنِإ :تلاق نإو .اَهُبِذَك َمَلْغُي ىح

 وأ اماَظع ؤأ قلَحلا َنيَب طقس تّطقَس ؤ '"ثحرَط ؤأ تعضو ةزملا تدلو

 رياخ ةدع ثذتغا ةَقَلَع ؤأ امَد تقلأ نإو .سالا ما هل ثّدعَق ةَعغضُم

 تت مل مذلا لماحلا ءاج اَدإَق .'"ساقنلا ةذع ذتغَت مث َلَو هنأ حصي ىنح

 ر ىئئَح ةالصلا كوت ر مل مذلا تأرو دلولاو ضاَخَمْل امعءاَج نإو ،ةالّصلا

 ىّلَع نُدَي كيدو ةالصلا كرتت اهف ؛دلولا سأر ىَلَع مدلا ىرتو داليملل

 كوزثَم َنالْجَع نب ُءاطَعَو فيض رلالتي وبأ :ئنطَُراذلا لاق ؤي ام ثيداحألا وذَه -=

 يملزلا هقرط عيمَجب اضيأ هعض ذقو .ناكوزنم ةالغ ناو نيَصُحْلا نب وزَعَو ثيدحلا
 جيرخت يف يممْلَألا ةيغب هتيِشاَح عم ةيادهلا ثيداحأل ةياؤلا بصت :رَظنئ) .ةيالا بضنت يف

 ۔((١/٧٥٢) راطوألا لت )٢٠٥/١( يملزلا
 .«َُريَع دَجَو نم الإو ه ؤب يف )١(
 .ءاًضثاح» :ثانئلا خسنلا يف )٢(

 .«تّطقشأ» :ب يفو ،‘تمعضؤأ» ج يفو "ثالَئلا حتلا يف تت «ثخرَط » )٣(

 .«ءاَسَقْثلا» ب يف )٤()
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 ء - َو

 قو .ةدالولا ةهج مزي ساق مَد نم هنال كلَد راج امئإَو .دولا جوؤخ

 : َعَضَت ىتَح ةالص هيف هيو ذ اهم اَمَلَو .طاَيِتخالاب هيف ثذَعاَ ةهبش هيف َكلَذ
- 

٤ً 

 "ةم ةَعِضاَْلا نأ ىَّلَع .7 .هَضغعَب تَعَضَو ذَقَو ةقشَم 2 ه َكلَذ نأل اهنطب يف ام

 اًسْفَن مذلا يممَست ست تَرَعْلا نل ءاسن ىمست مذلا جوزُخَو اهنطب ي اَم ضغتل

 مُهَعَم تججَرَح رافغ ني ةأرما نأ» :ةلي يبنلا نع يوز ذقَو اسفن هجوخ

 ‘ضْيَحْلا اًهَعءاَجَف هلاحر ضغب ىّلَع ثتتيكرَق { نيِمِلْسُمْلا َنيِمتل َرَبِيَح ةوزغ يف

 نم 7 اَو تَمَمَضَتَف ٠ لخَل ١ ةحيقحخح ىّلَع م هذل ١ تأ َرَؤ ثرَدَحنْناَق

 هفللا لوُسَر اي ْمَعَن : :تَلاَقَق ؟تنيئ كنعل ؟كل ام : :اهل َلاَقَق ؛ ٤ زيتي هللا لوش

 ةي هللا لوشز هامس ذقف .ا«كبكزَم ىلإ يمجزاو اكب ام يجيلضأ :َلاَقَق

 .ثالئلا متلا رابع ثبنملاو «دَلولا» لضألا يف )١(

 .خالا ءاطخأ نم يهو .«ةعيضؤْلا» :ج يفو ،«ةعاضزلا :ب يف )٢(

 .«كئأش» :د ب يف )٣(

 ضنَحْلا نم لاتيغالا باب :ةراهطلا باتك كنئُشلا يف دؤاد وبأ هَجَرْخَأ ثيدحلا )٤(
 ؛شلذُم وُهَو قاحشإ ن دمَحُم قيرط نم درو هنل .نابلألا هَقعَضَو ٢٣١٣( :مقر١/٣٢١)

 فيض :رَظْنْي) .اهلاح فرغي ال تلصلا يبأ ثنب هتمأ ثيدحلا ةيوار كلذكو .ةنَعْنَع ذَقَو
 بِيَعش لاق ٢٧١٨٠((. :مقر )٣٨٠/٦ لبنح نب دمخأ هجرخأو )١٣٣/١(. دؤاد يبأ

 نّئشلا يف ىَقَهَْبْل اًضْيَأ ةاور .تلصلا يبأ ه تنب ةيمأ ةلاهجل فيض هدائنشإ :طوؤتزألا

 .تلصلا يبأ ثئب ةتمآ يه ةيوازلا نوكت نأ عجر ةنكل ٢٠(( :مقر )٤٠٧/٢ ىربكلا

 نع ريبعتلل «تشفت» ظفل ةلت ينلا هيف زتناوآ رَخآ ثيدحب فئصُمْلِل دَهْشَتشُي نأ مرك

 :تلاق اهن ملنشو يراخبلاو , كلام ماتإلا دنع اقثؤ ةشِئاَع ثيدح يف َكِلَذَو .ريل

 ىّلَع لَخَدَف ثثيطف تفرش انج ىتَح يحلا الإ وُكْذَن ال ةي هللا لوشز م عق انجرخ »

 .! ماعلا ثجخجر;خ نأ مل ينأ تذِوَل هللاو :ثلُف ؟كيكتني ام :لاقف .يكبأ انأو ةجتي هللا لوسر

 يلقفا مدآ تاتب ىَلَع هنلا هبتَك يش اَذَم :لاق . .م :تلق ؟تشيت كْلَعَل كل ام :لاق
 .ينلا ةياورب كلام .هثيدحلا .. .يرهظت ىتَح تنبلاب يوطت ال نأ ريط ه جاحلا لعفي ام

 نب غمَجْلا ١٢٥(6 :مقر )٥٨/١ ضئاح يهو هتأرما نم لجمزلل لجي ام بات : :ةراهطلا اتيك
 ٣١٤٦(. :مقر )٧/٤ ملسمو يِراَخِب :ا نيحيحصلا



 ساقتلا يف باب )١٠٥(

  

 آ
 ٠ ت

  7.و

 ٠ يوز امِل نيِعتزألا م متت ىمح ) اهسَمَب ال 5 ءاَسَقتلا حز رَهؤيو

 رفت نأ انيه :اهل لاقف نيمتزألا مامت لبق هئَجوَر هل تفزع ةت
 اطقِس تَطقَسَو الماَح ازعلا وت تتا اذو ."}نيمب بزلا ماَمَت َدْعَب الإ '"ءاسمتلا

 هممهم۔ » و

 ىِضقنت ُهَذِعْلاَو لمَحْلا خ حص دَقَو لمَح هنكل 4 ذع تضقنا ةّذِع ىف ىهو ائب

 نإو ،اهّنَعَماَجُم اهجؤَِل زجي مل ّضاَح انآ :ةأرملا تَلاَق اَدَو .لمحلا عضوب

 ةنَقَدَص ذَقَف ؛اًضئاَح اجو ةْنَمَلْعَأ نأ دغب يتنا ةْبذْكَت ثدَوُغ تاك

 نم اَرهطَي ىّنَح ِءاَسَقئلاَو ضئاحلا غطو زوجي الَو .'؛ةمزُحْلا بجوي مكُحْلاَو

 ارهطَي نأ لبق عماج نإ رهطلا دغ 9 نارهط مُث ساقنلاو ضَْحْلا

 ةزملا تتا او .اهميرحت يف اضيأ كيل َدعَب اوَلَتخاَو ؛ديدشت هيفَق ءاملاب

 رهشلا يف تناك نِإَو] ك ةرم رهش لك يف ضيجَت نأ اهئواَ

 ه امن ذإ ضيحلا يف ؤ اهْئَداَع تثتتاك نإف ،ث“[صضيَحلا يف اهئَداَع تكيَذَق نيترم

 ؤأ ارْشَع اَهُتَداَع ثَاك ْنإَف ،تَدَوغ ام ىلَع اهُنَضِيَحَو اهتداع َكِلَذَق جا ب

 ۔اهتضيَح نم يذ ذ ىل يهف ؛لێللاب رهطتو راهنلاب ضيجتَو رفأ ؤ نأ
 ىتح ةالصلا هل ر راهنلاب مذلا اهعاَج اق ثّلصَو ثلسَع ثرَهَط اد

24 

 .«اهبرقَي ال نأ» :ثالثلا خسنلا يف )١(
 .«ءاسنلا» ؛ثانَتلا خملا يف )٢(

 .ةيضابإلا هقفلا بتك يف الإ ثنح اميف ارئأ ثيدحلا اذهل ذجأ مل )٣(
 .ةمزُحْلا مدع بذلا يف لَمَعْلا هيَلَع يذلاو .يلؤقْلا اَه قيقحت قبس )٤(
 .ثالئلا خلا نم لامكلاو ءلضألا نم طقاس نيتقوُقْغَمْلا نيب ام )٥(



  

  

 2ِ ِ ةح ص إ س س .ي ۔ے ر ے۔ے۔ءھ ۔س۔ عه سح <,۔۔ے ود , -

 :دلبلا] « ةبقر كف © ةبقعلا ام كنردا امو © ةبقعلا محنقا الف . ىل اعت نلا لاق

 ىلاعت هنلا هجول ةبقَر َقَتأ نمم» :لاق ةنأ ةلي لوشَلا نع يورو .[٣١۔١ 7 ۔۔< ث ٠ ى ؤ ٠ ٤ 42٥ ۔ -. ٤. يااب و و ۔
 4 -ه . ٠ ٠ 2 و ح 7 7 ے . 2.2
 قَر َقتغا نَمَو ةنم وضئب اهنم وضع لك .رانلا َنم ءادف يهف هق ٦١ ة ٠ « 4 ١ .. و . .. ز ٠ ١ ٠ ادف 7 تناك

 تناك ؛ائمؤُم قتعملا ناكو اةتمؤُم تتا اذإ رانلا نم ءادف تتاك هللا هجول

 )١( دمخأ هجرخأ :نولاق بجاو ثيدح يف نيتياورلا نيت غمجَي فلؤملا ةداعك )١٤٧/٤(٨

 ئيلاتطلاؤ )٢٤٣/١رقم: ١١٩٣(( لاقو .يبهذلا هقفاَوَو ةَحُخَصَو ء[٢/١١٢] ماخلاو

 «عمجَمْلا»ه يف ىمنا )٢٤٥/٤(: لا;جِر ةئاَجرَو ئياربطلاو ىلغي وبأو دمخأ ةاور

 هادف َناَك 5ةنمؤُم ةبقر قتعأ نم» هصنو .دمحأ هفعض مل .ىماَذَجْلا سنق الخ «حيجضلا»

 .«رائلا نم

 يراخبلا هجرخأ :يناتلاو ٥٩٩/١١. مرحت وآ» ؛ىتامت هللا لؤَق با :ناميألا تازافك باتك
 ملشُشمَو .٥١٧٦ه ثيدح ء[٩٨ ؛ةذئاَمْلا] ه ِةَبَقَر  1١١٤٧/٢قثملا لضف باب :قثملا باتك

 ىربكلا يف يئاسنلاو ١5!ه٣٢/٩٠ ثيدح  1١٦٨/٣ثيدح ؛قثيلا باتك ٤٨٧٥. يذمرئلاو

 ٩٧٤. ثيدح ةبقر قتعأ نم باوت يف ةاَج ام باب :ناميألاو روُئلا باتك ١٥٤١ دمحأو

 ٤٠٢ ٤٢٢. ٥٢٩. مقر ىقتنملا يف دوزاَجلا نياو ٩٦٨. رائآلا لكشش يف يواَحْطلاَو

 ٠١-٣١١۔ حزش يف يوَعبلاَو ۔٥/٥٢٢ َداَدْغب خيرات يفف بيطخلاو ۔٦/٣٧٢ ىئِتَهْنَْلاَو

 ةئملا ٥! _ ةيقر تأ نَم» :ةَرْيَرُه يبأ نَع ةناجرم نب ديمس قيرط نم هْلُك .ائقيقحخَتب

 .«رائلا نم ةنم اوضع اهنم وض لكي ةللا َقَتغأ ةميِلَس



 قئيلا ي باب )١٠٦(

  

 نمزلا َلاَعَو هربكي ىنح عبضلا َلاَع .ائمؤ ز ايبص َقَتغأ نمو .ءادف

 وًجَي اميل ٍةَراَفَك نَع َناَك ادإ "رخآ قنِع يف اَمَهََ ؤم ىّطغأ اتام نإو ."أرب

 : ا "يلا َتاَمَق اغؤطت ىَلاَعَتَو زابت هلل قنعلا ناك ادإ فاو .كيذ لثم

 :ليق ذَقَو هلام يف هتتؤممِب هل ىضؤأ قتْغمْلا تام نإو ءىش هق نم مزل

 الإ ريثك الو ليلقب ةمدختسي نأ هل سيق هلل ادبع قتعأ نمو .هيلع عيش ال
 نمم دعلا َناَك نإو ،هقَتغَأ نت ةرشأي نأ ريغ نم هبيفت ِءاقْلَت نم لمع نأ
 هترجأ هينوي ،سائلا نم ِهرْيَغَك ةرجألاب ة لَمْعَي نأ ه ل زاَجَ ةرجألاب لمع

 لتق نم مكحي 7 ةقرل ذَق اَدْبَع َقَتغأ : قتغأ رَمَو ،ائيش هترجأ م ةرم ةصقنُي الو

 قغَي نمك 5كيذ ل سلف ؛تيَع , ح مت هتيب تفلح نيمي ىلع ؤ رذن ؤأ طغ

 ةيراج َقَت ًةغَأ مرَم و .هَلِمْعَتْشَي اا هسفن بيطب دنعلا هل َلِمَع نإ هلو ءاصيلاَخ هلل
 م ه .ه م ٥

 ريصي ىح كلذ 7 .ضعو قاذَصب جيوزتلا َناَك اذإ 'ااهجوَوََي و ًدََي ر نأ هَل هل َراَج

 اهَج وَرَتَيِل اَهَقَتغَأ ١ نإو . اَهضغَبِل ةرجأ وُهَو اهُحخلضُن اَميِف عقيو . هنم هلإ

 اَهَقَتغَأ نو .ملعا ةللاو اَهَقنِع زاَج ذَقَو ،اهيَلَع مكحي من ةَجيوزَت تمهرَكَف

 نإو .ىتما َلبَق ةغَضَت مل ام قثولا يف هن اهعبت دلولا َناَك ؛ذلو اهنطب ي

 ادإ دلولا يف هَتِنوَتْغَم هل نإ :ليق ذَقَف ؛دَلَو نم اهنطب يف ام ىَتْتَساَو اَهَقَتغَأ

 .«عُلَنَي» :ثالثلا عمشلا يف ذ )١(

 هرذَهب ٌئباّصقْلا هللا دْبَع نث ديمس نب زَمَع َوُهَو (ب) ةَحخ شلا بِتاَك لخدت عضضؤملا اذه يف )٢(

 .ملعأ هللاو هيف رظنيف ‘ ضيرقلا ةارأ هلَعَلَف أربي نمزلا نأ منغ مل :عيانلا لاَق» :ٍةراَبِمْلا

 لغفب ذإ .نيتنامعلا حاشتلا تالكشم ني هذَهَو صنلا تمض هنأ الإ ةيجو لُحَدَت وهو

 .اريثك اذه عقو ذقؤ ،نثمْلا نم خيسائلا ص ؤبَتغَي نم يتأي نمزلا لؤاطت
 .ثانئلا خلا نم ةطقاس «رَخآ» )٣(

 .ءقتغُمْلاه ثالئلا خشلا يف )٤(
 ۔هذنعلا» ٌةَداَيز :ثالتلا ختستلا يف و )٥(

 .«...جيوزتلا ناك ادإ اهُجيوزَت هَل زاج» :ثالتلا خستلا يف )٦(
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 ىلَع هلام يف مهصصح ةميق مهَل ةمزل .هئاكرش نبو هنيب ادبع ََتغَأ نم
 إ :ليق ذقو .0)ةضالَح هلَعف مق , دْبَع يف هل ةصح . هقتأ رمو .مه يذلا رذ

 مهِصَصح ةميق يف ِءاكرششلل هبي دنعلا ىعس لام قتع أ نميل نكي م

 مل عيش دنعلا مَرْلَي رأ ملو مُهَيْفَوُي ىتح كيد ةرجأ "١ةهَمَدَح ؤأ ْمُهاَطغَاَق

 لاملا كي ناك زيهاظ نام دبعلل ۔ ادبع قَتغأ نمو .هلعف نم َناَك الو هيجي

 ينثتسي نأ الإ ةالؤمل َناَك انِطاب لاملا َناَك نو ،هقَتغَأ نم ةينْغَتْسَي ىتح دنعل

 ٫‘' ىلؤممْلِل َلاَمْلا نإ :ليق ذَقَو .ىلم ت َكِلَد اكف نطابلاو رهاظلا هلك َلاَمْلا

 ىمؤقلَو ةل ىلؤم ناَك ادْبَع قتعأ رَم و .قشعلا ئ نطابلاو رهاظلا يف

 ."هثمهوُي الو غابي ال بسنلا ةمحْلَك ءالولا ةمحل نأ» ءاج يذلا ثيدحلل

 .(ج) نم حيجضئلاو ،«ةضشالَخ ِهنَلَعَو ِهنَلَع ....» :د ،ب يفو لضأللا يف )١(

 .خسانلا نم أطخ َوُهَو .«ْمُهْنِم ذَحأ» :ج ثب يف (٢)

 .كاَهلُك هوجولا يف» :دايز د &ب يف (٣)

 )٤( «ريبَحلا صيخلئ» يف امك «ءاللا باتك» يف ينابيشلا نسحلا نب دمَحُم ةَجَرْخَأ )٢١٣/٤(

 اللاو بتاكُمْلا بابب :قَتِعْلا ثاَئِك هدَنشُش ىف ىعفاشلا هقيرط نمَو ( ٧٢٢ :مقر ٢٣٧).

 بسنلا ةمْحْنَك ةمحل ءالولا :باب :ضارقلا باتك مياخحلاو )٣٧٩/٤ :مقر ٧٩٩٠(

 ىتناو )٢٩٢/١٠ قيرط نم مهلك هل اموُلْمَم قتعأ نم باب :ءالولا باتك :مقر

 .هب رَمغ نبا نع رانيد ن هلل هللا دْبَع ع نع ميهاربإ ن بوقع نَع ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 :ثيدحلا بقع ئِقَهْيَبْلا لاق ةخُحَصث مل يبهذلا ةبْقَعَتَو .داتسإلا حيجض :مكاحلا لاقو

 ُهاَوَر اَمن اتنإ ا اَگَح هوؤزَ مل تاقلا نأل اطخ ث ثيدحلا اذه :يروباسينلا دايز نب ب ركب وبأ َلاَق

 .ه .ا الَسزُم رَسَحْلا

 هل اكوُلْمَم َقَتغأ نم بات :ءالولا بات "ىربكلا نتشلا يف يقهيبلا ةجَرْخأ لسزملا اذَهَو

 لشزملا اَه داتشإَو )١١٠/٦(: «ِاوزإلاه يف ىنابلألا لاق ٢١٩٥٨(. :مقر )٢٩٢/١٠

 = نم ليسارملا يف مهنب هيضتقي ام ىلع ُهَلبَق يذلا لوضؤملا يوقي اميم ؤُهَو !حيحص



 ٤٦٢٦١ قثينا يه اب )٠١)(

  

 يف امم حاو وار هيف سي لشزملا قيرط ؤيَغ لوضؤملا قيرط نإَق ثيدحلا موُئغ

 .ه .ا رخآلاب امُهْدَحَأ ىوقي نأ ةجَوْلا لت .ليازملاي هتقطْخَتل اهجو ىرأ انق .لَسزممْلا

 مل ذإ ة ةينح يبأ يبحاص قيرط نم هدوزؤ ةلعل ثيدحلا فيمضَت ببس ىنابلألا َرَكَد ذَقَو

 بهذلا امُهَدَروَأَو ةمألا نم دجاو ريَع اَمهَفْعَضَو ،ائيش. ثيدحلا باَحضأ امهَل مج جرَحْي

 اه :يروباتيئلا دايز نب ركت وبأ لا» :ثيدحلا بقع ةَع ئَتَهيَبْلا لاقو «ءاَقَعُضلا» يف

 هذه نأ يحلاو .ها «الَسزُم مرَسَحْلا ةاور امْنِإَو اذَكَه ةوؤزيي مل تاقَنلا نأل اطخ ثيدحلا

 نابح مربا ةَجَرخَأَ .عيفر ناكمب مذلا نم امهف الإو ،نيَلُجؤلا عم ثيدحلا لمهأ ةلكشم

 ديلولا نب رشب قيرط نم ٤٩٥٠( :مقر )٣٢٥/١١ هنع يهْنَمَلا ( :بلا ثاب .عويبلا باتك

 نبا لاق .رمع نبا نع راتيد نب هللادبع نع رمغ نب هللا ديبع نَع ميهاربإ نب بوقعي نع

 مل نكل هي تفشو : ييأ ن نَع نسحلا ن دمَحُم نع يماشلا هَجَرْخأَو ةياردلا يف رَجَح
 نَع ىعفاشلا نع ةبيرغ قيرط نم ْمِكاَحْلا هجرخأو يدائشإ يف َرَمع ن هللا َدِيَبُع ركذت

 ال :للملا يف ئيطُقراذلا لاقو ،ةبرْغَتشا ؤراتيد نب هللادبع نَع ةقينَح يبآ نَع ردممَحُم
 نع ئِتَهْيَْلاَو تفشوي يبأ قيرط نم اضيأ مكاحلا هجرخأو .هيف ةفينح ييأ زكذ حي
 ن هللادبع نع زيِفَعْلا مجلا اور امم ظوفحملاو ظوُمْخَم ريغ ظفللا اَه :َلاَقَو مياَحْا

 يف ىئنارَبطلا ةجرخ ذ ذق ۔ رَجَح نا يأ ثلُق 6هتبه نَعَو الا عتت نع ىقت ظفلب راتيد

 نَع ميات نع ةيمأ نب ليمعامشإ ¡ نَع ميلس نب ىيحي نع دايز نب دمَحُش قيرط نم طتؤألا
 نت ىيحي نع م بياخ ن نب بوقعي ةاوَرَو ،هيف ايز نا مهو :ُئنْطُقَراذلا لاق .َرَمع نبا

 َناَمْيَلْس ش نب ويآ ُهاَوَر :للعلا 7 ينطق راذلا َلاَق .عات ن نَع َرَمُع نب ٤ هللا ديبع نَع ميلش

 الو ثقمهوُي الو ءالولا غابي اّل» :ظفلب ب راتيد ن ء هللا دبع نرَع لشف نب زيزعلا دبَع دْبَع نَع

 يرثلا نمع ىَوَر ئيراقلا زيعامشإ نث ةرب دمَحُم نأ ئيطئراذلا رَكَذَو "ثرو

 هيفو ،ةرينَرُه يبأ و ثيدح نم يدَع نبا ىَوَر ذَقَو هب َدَوَقَتَو ةلثم راتيد نب هللا دْبَع

 هيفو هلم ىنؤأ يبأ نبا ثيدح نم يناربطلا ىزَرَو ورنم وهو ةسيئأ ييأ نب ىتحت
 ثيدحلا قرط يفو .ها «يدَع نا هَدَرؤَأ هيمَجْزَت يفو ،ورتَم وُهَو ميياقلا نب ذيبغ

 غمْجَم .(٢/٤٩١)۔ ةيادهلا ه ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا :اَهبَلَط يف رَظنئ) ،ىرخأ ليِصاَقت

 يليزلا اهنُك ثيدحلا قرط لصف ذقَو ۔(٦/٢١١)۔ ليلعلا اوز )٤١٩/٤(، ۔ دياقزلا

 )١٥١/٤((. ةياؤلا ض يف
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2 ةيراج َقَتغأ رمو .اتا
٠
.
,
 

٠ 

 عم تماقأ ثءاش ن ؤ راَيِخْلا اَهَلَق جوز اَهَل ةمأ ؤأ ةير

 وح تنآ :هدبعل لاق رم و .اهسفن كشأ يهو ،ةنم تجَجَرَخ ثءاش نو جؤزلا

 إ :لاق نإو .دْبَعْلا قتع ذقَو ؛عيَلَع هل عيش ال ى مز فلا يل َكيَلَعَو

 ح تنأ :َلاَق ن 7 .قيغ رهزي فلأ ةاطغأ نإَق ح تناف ممزد تلآ ينتيطعأ

 ينفذخاو وح تن تنأ :لاق نإو .'"ائيَش هيطغي الَو وح هق ؛مممزد تفلأ ينطغأو

 ذ ةنإف ؛زخ تنأف ةتس ينتشَدَح ادإ :لاق نإ .هلع ةل ةمذج الو ؤ ةنإف ةتس
  ّ 4ء ٠ 4

 ًاوَمْلا َتاَمَف ؟ وح تناف ؛ةَتسَس ىنتشَدَح اذا :لاق ا ذو .قتع هةَسسَس هَمَدَح
- ًُ 

 نإ :لاق نإو .قتعي مث ةنسلا مماَمَت ةت ةئرلا مُدَْي ُدْخَي هنإ :ليق ذَقَف ؛ةتشسلا ماَمَت

 ؟

 :لاق نإو .قتعي مل اماعط هيلإ ىتأف دبعلا ةمَدَح نق قح تنأق '"ُئهَدْخَتسا

 نو .َقِتْعَو ةمدختسا دَقَق ؛اهب هات ييلْغَن ينڵوات :ةل َلاَق ؤأ ،ِامي هاتأف ىنتسا

 ىلؤملا لكأ نإو ،َقيَغ تيغلا لكأف اح تنأف تيمغزلا اَذَه تلكأ نإ :ا

 ىمسي امي ُهَبَرَضَف زح تنذأف تبرض نإ :ةل لاق نإو .قتعي مل هَقلَت ؤأ تيغزلا
 ؛تفلص تنأ :لوُقَي نأ دارأ نو ءاضأ قتع ةئرضَي نم عأ نإو .قتع ابزض هب

 هْئَلَع مكح نعلا ةمكاَح نإو ىللا َنيبَو هنيب اميف قتعي مل زح تنأ :َلاَقَق

.

 

_
 

 نع رايخلا يف ءاج ام با :قالطلا باتك ،ئيينلا ىتحت ةياور - إطومْلا يف يام ةجر )١(
 يف اطورش طرتشا اذإ بات :عويبلا باتك "يراخبلاو ١١٧٠(6 :مقر )٥٦٢/٦ ات ةياغ
 قتغأ نمي ءالولا امنإ باب :ىنملا باتك عيلششو ٢٤٢١( مقر )٩٠٣/٢. جت ال علا
 تّخيي ادإ بتاكملا عيب يف باب :ىئِْلا باتك دؤاد : :مقر )١١٤٣/٢ تيد

 قذَصَتَي لججؤلا يف باب :اياصولا باتك يذمرتلاو ٣٩٢٩(6 :مقر )٢٤٥/٤-٢٤٦٢ باتِكذ
 ٤ ١٦ ٌئئاسئلاو .حيجضص نسَسَح :لاَقَو ( ٦ مقر )٥٧/٣ ٥. تؤمْلا نع قتي 7

 .زيثك ممهزيَعَو ةولْمَم اهجوزو تت ةمألا رايخ با :قالطلا باتك ٢٥٦٢١(( :مقز
 .«هيَلَع ءيش الود ةدايز :ب يف )٢(

 .ثالئلا خسنلا نم حيجضتلاؤ هةَئَس تهدْختشا» لضألا يف )٣(



٤٢٢ 
 )١٠٦( قثيلا يِف تاب

  

 كولمَمب تش مويلا تنآ :لاق نإو .قتع "لسرم وح تنأ :لاق نإو .قثاب

 يدبع نَع لتاس هلأس نإو ،قَتغي ال ةئف ؛ُعيطُي الو مدخي ال اًملَص :ينغ

 ْمَل ؛'"ةمْلا :هيفت يف ينغي اوح امه :لاقف ؛ةئنم بصغ هب ربخأ نإ فاَخَق

 هنياَتجَو ،ةئتاكي نيح قتع دبعلا بتاك نإو .ق لقلا لزأ نو ،قَتْغُي

 ت ةتباتك يدَوُ ام . ةتسلا نم ىطغو 7" هَل هَلَعَو ،رارخآلا اج
 قتعي مل اَهَو قلا بجي اَمَنِ الوا نأل هل ىلؤم نوكي الَو ،اَهيَلَع بتاك

 ٠ هيليل نآ ىلع دبع بئاك نمو يفنل الوو ز زه .ىسفنل ةعاب امنإو

 .ةبتاك نيح وح وُهَو و رئاج َكلََق ائيش ٍةَنَس ةَئَس لك

 .«لَسزُشم» :ب يف )١()

 .ج ب نم يجشلا ءةفِْلا هسفن يف ينغِت» :(د) يفو لضألا يف (٢)



)١٠٧( 
 ةنامألا يف باب

  

  

  

 7 ص ے

 دَهَعَو مهتتمَأل ! ره ه ح :ىلاعت َلاَق

 :لاق ٢ هنآ اين ينلا نَع َيِوزَو ٢٨٢[ :ةرقبلا] 4 ,ُهَتَتَمأ نمث وآ ىزلا رَوُيَلَك ط :ىلاعت

 ا يف اًضن اًضَْأ َلاَقَو .'‘×َتكَناَخ َم رُخَت الَو َكَتَمَتثا ثا ن ىلإ نامكلا دأ»

 مقر )0٢٩٠/٣ هدي رتخت نم ةقَح ذخأي لجمؤلا يف باب :عويبلا يف .دؤاد وبأ ةججَرْخَأ )١(

 خيرائلا يف يراَحْلا هجرخأو ١٢٦٤( مقر )٥٦٤/٣. عيبلا يف "يذمرتلاو ٥٣٥(

 قئايخلا باتيجاو ةتاتألا ِءاَدأ يف باب :عويبلا يف 0٢٦٤/٢ ئيراذلاو )٣٦٠/٤(.

 ٢٢٩٦( مقر )٥٥٣/٢ عويبلا باتيك يف مكاحلاو ١٤٢(6 :مقر )٣٥/٣ عويبلا يف ينطقرادلاو

 نَع ٢١٠٩٢( مقر )٢٧١/١٠، ئتهْنبْلاَو يبهذلا هقفاوو ." طزش ىلع حيجض :لاقو

 .هب هَعَفَر ةريره ييأ نَع حلاص يب أ نَع نيصح ييأ نَع سيقو ركيرش نع مانغ ن قلط

 . نض ركيلام نب سنأ نع اضيأ يوو

 للع يف متاح يبأ نبا لاقو .ئيَهْذلا هققاَوَو مكاَحْا ةَحُخحَصَو .بيرغ نَسَح :يذمرتلا لاق

 بتاَك وُهَو ،ثايغ نب صفح مع نبا ومه مانغ ئ ثرب قلط :لوقي يبأ ثفغمس ٣٧٥/١: ثيدحلا

 نع حلاص يبأ نَع نيصح يبأ نع سێقو ركيرش نع اركنم ائيدح ىوَر ثايمغ نب صفح
 .هريَع ثيدحلا اذه وزيي مل : :يب لاق :لاقو هرَكَذَف ..ةتاملا دأ :تي يبنلا نع ةريره يب

 سيقو .عيبزلا نب سيقو يضاقلا كيرش ةنع هب َدزَقَت نيصح يبأ ثيدح :تهنا لاقو
 يف جاجحلا ن ر هَرَكَد امنإ ثيدحلاب اي رذطلا لمأ رتكأ هب جتحي مل كيرش .يمض

 = َلاَقَو .ثيدحلا يف اطخلا اريثك اتاك سقو يرش :دمخأ َلاَق يزؤَجْلا نبا لاقو .دهاوشلا



 2" )١٠٧( ٍةَاَمَلا يف بات 2. ٤٢٥
: 

  

 .م ه و و

 « اَهيَحَآ لإ تتمكلا اودَوُت نآ مكنمأي هتآَنإ» :ىلاعت لاقو 3ا`«ةادؤُم ةيراعلاؤ»

 نَمَق {ةَنامألا ءادأ نم هلي هللا لوشر هب رمأ اَمَو هرمأ غاتئا بججَوَق .[ه٨ :ءاسنلا

 ؛اهَّعيضَت هل زوُجَت الَو اهلهأ ىإ اهيدوي ىنح اهظفح هيَلَعَق ةنامأ ىلَع نم

 اهلمغتشا زإ كاهتم امراعأ نق ءاهتمض اهقلثَأ نإق "نمض اهعض ذإ
 ةنامألا لَعَج نو ،اهنمَض مهبحاص يأر ريعي ائيش اهنم َذَحأ نإو اهنمض

 ريغ نم اهظفَحَو هي نم ةئاملا تعاض نإو اهنمَض تَعاَضَق نيمأ رغ عم

 ىّلَع نَِتأَي نص مم ؤ نيمأ ةق ةقث عَم اَهَلَعَجَو اهملس نو نمضي مل ةنم م عايض
 َلاَق اهنمضي مل ن تقرش ؤ .: اَهَلَع بلغ نإو اهنمضي مل تعاضف هلام

 س

 هَعَم تَتاَك نإو ٩١[. :ةبوتلا] )4 لييحم نم ےون خشلا ىلع ام < :ىَلاَعَت هللا

 اكيرش نأ هجيجضت نم غنامناو :ناطقلا نا لاق )١١٩/٤(( ةباؤلا وبضَن يف ئمَلْيَزلا =

 ههجو لَعَل» :هلوقب مت اَح ييأ ىَّلَع ةرذَتشا ىنابلألا نكل .امهيف تفَلَتْخُم عيبزلا َنن سقو

 نَع ىكحو «ليدغتلاو حزَجْلا» يف هئنا هدروأ ذقَف إةئَلاَدَع مت اح ييأ دنع تبثي مل اقْلَط نا

 هرضي ال امم كيلَذَو ،اًليدغَت الَو احزَج هيف زگذي مل م مث نع ةاوؤلاو اهخويش َ ءامسأ هيبأ

 .«هجيجضص يف يراخبلا ماتإلا هب جتخا دقو اميس ال هقثو نَم قيثؤتي هئلادَع تتبن ذَقَف

 ىرخأ عضاوم يف هَحُحَصَو قط عومجم ازابيغا ةحيجصلا ةليللا يف هتسَح كيذل
 ثفيمضَو يج )٤٢٦٢/١(، ةَحيجْضلا ليلسلا )٣٨٢/٥(. ليقلا ُاؤزإ :رَظنْي) .هبئك نم

 )٢٦٤/٣((. يذمرتلا نش

 )١( ةيراعلا نيمضت يف باب :تازاجإلاو عويبلا باتك ؤاد وبأ ةَجَرخَأ )٨٦٢٤/٣ :مقر ٢٥٦٥(

 ةاذؤش ةيراعلا باب :عويبلا باتك يذمرتلاو )٥٦٥/٣ باتك هَجاَم نباو ء(٥٦٢١ :مقر

 ةَلاَفَكْلا باب :تاقدصلا )٨٠٤/٦٢ :مقر ٢٤٠٥( وقاززلا نغو ١ )١٧٣/٨. :مقر ١٤٧٦٧(.

 ..:لوُقَي ةمامأ ابأ ثغمَس :لاق رملشش ن ليبخرش انت شايع نب ليعامسإ قيرط نم مهل

 .نَسَح ثيدح :ىذمرتلا لاَقَو .ثيدحلا

 )٢( ٍيأز ز اليد ه ه يفو هلهأ يأر الي» :ج ؤب يف .
 ايعشلا اع

 اَمّضلا َلَع رتل ط :ةلماك اَهُصَنَو )٣(

 نم - َلَع ام ؤيلوُسَرَو هتي اوُخحَصت اد عَرَح

 ف
ا
 

ب
ن
 م 
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 اَهَك

 رَتَو لعفي مل نإو .ةق دنع اهُلَعْجَي ؤأ هَعَم اهلمحت 2 ا دارأو ةَناَمأ

 , َناَك نإَق ردقب َناَك نإ اهنم هعنمف اَهَذُخأيل دحا ءاج نإو َكِلَذ [ نمض

 هبيش ىلَع فؤ{َخ نم اَهِمْنَم ىّلَع زدقَي ال َناَك نإو .اهبرل اهنمض ِةَرذَقْلا َمَم

 اهب ىدف ؤأ تعاضف اَهَكَرَت نإو اهنمضي ْمَل هلام عم تبِصْتَق ؛اهيَلَع َبِلُعَق

 نإق ،َُذَحأ ام الإ نمضي مل تقلتف ايش اهنم رو نإو ،اهنمَض ةَلاَمَو هسفن

 هل نكي مل اميش اهنم ذ¡خأ اذإو ،اهيف هل ئش الو اهبرل اهُخبرَو ىهف اهب َرَجَنا

 هيل "ملأ نيو ًاشأ نو .ةل "نمتؤملا هبر ىإ تيلد نم صّلَخَتَي ىنح اهيف هدر

 رضحي ىتَح هن 1 اهغَذَي مل ثْلْطَي وَخآلا ءاَجَو امُهُدَحأ تاَعَف ناتنا ةَناَمَكْلا

 َ فد ن نإو .اهل برياّطلي اهت حصت وأ .هتصح ضبقب ُهَرَمَ هأ حص ؤ اعيمج

 َو ن تعفد ؛ "اهبلط عم عَجَر مت هريَعل اهنأ اهل الا رقأ ةئام هب هێَلِإ

 : هل فرَتغا يذلا اَهبَر نم هيلإ ثعفد نم فرغي مل نإو ؤاهيف هرارقإي هيلع

 تعفد اهب ه : نَم تام نو يلإ اَهَعَنَد يذلا ىلإ نَمَتْؤُمْلا اَهَعَقَد تاق ؤ

 نإ ءاهب هل وأ رم ه ىلإ تقف ةؤ ذإ اهملس نم تام نإو ٢يتل اهمَلَس نم ىإ

 ؛اَهَل عالا ةت ةئرَو ىلإ اهغلب الو اهب هل زِقُمْلا ةَنَرَو ىلإ تعفد اًعيِمَج اتام

 ذأ ىإ هففج يف تئاك اهل باش ةلأ ةتس تاك ذل هريغل اهب رقأ ةنأل

 اهعايض ؤأ اَهَمَلَت تاَ;ح نو .هِتَتَرَو ىلإ تملس تام و .اهبلطي نم "يجيت
 .اهري متلا ظَقحَيَو اهغيبَيَو كلذ يف ذهتجيْلَق ىقني الو ،فَلتَي امم تاو
 نإ :زخآ لق اهيفو ،هنَلَع نامض ال .ليقو ات نإ نملا نمض هل لبق ذو
 َفْلَخَو اَهَل غِفاَذلا َتاَمَق ةَناَمأ هيلإ تعفد نإو .اهلاحب اهكرتيو اهل ضَوَعَتي هر ال
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 .ثالئلا خسنلا نم حيجضتلاو «نماضلا» :لصألا يف )١(

 «َمْلَس» : :ج ب يف )٢(

 .2اَهْلْطَي» :ثالثلا خشلا يف (٣)

 .«اَهُبَر ة ءيجي» :ب يف )٤(



 )١٠٧( ةنامألا يه باب ٤٢٧

  

 ىقاَتْلِلَو مهل يذلا توت ةئروْلا نم نولابلا ءاَجَف ؛ؤ[نيغيلاتو] امايأ ةئر

 ذقَو ْمهِتَلِإ اهمعَقذَي م من 5ْمُهؤالَكو ؤأ اعيمج اورضحي ىنَح مهلا اهملسي ل

 اهنم ئرت "قحلا هجو ىلع اهنم ةقح قح يذ َلُك ىنإ ملس نيق اهنم ئي
 سبحو و نيِيابل ىضغ نإ ،اهنم ئرب ؛ىتاتيلا معطأ نيفيابلا ىطغأ نإ
 ةفلاتلا ىلإ ملأ ام نِمَض ؛هدي نم تعاضف مهَصَصح بايغألاو ىقاتيلل

 يف ةانم ماتيألا ةصحو .زياج زيَع مشقلا نل ..بايغألاو ماتيألا ةصح مهنب
 يذلا يف رخال هيلع دامض الو .”ةهضصَصح مهل ريصت ىنَح لش يذلا

 .ةنامألا يف اذه :ابشأو ك عيضي مل اذإ هدي نم فلت

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لصألا ني ةطقاس )١(
 .«زاوَجْلا» :ثانئلا خسنلا يف )٢(

 .ْمهفَح مهنإ ريصي ىئح» ثالئلا خسُتلا يف )٣(



  

  

  

 ىف ةعدوم ةنامأ ةَعيدوْلاَو ..باسيخالاو ظفحلا ىف ةناملا لغ ةعيدولا
 » ه ّ َِ 2- . < < ٠ ة ّ . . . ؟

 الَو ،اهظفج هْئلَعَو ،هێلإ اَهَعفَد نم ىلإ اهعفدي ىتح ؤهدَي يف يه نم ظفح
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 .ملعأ ةللاو .'”ةعيدوْلاو ةنامألا َنيَب َقَوَق

 ۔{انعَم» ةدايز :ثالثلا خشلا يف )١(



    

  

 2ِ .٠ ث ّ . ح ء ٥٠ < : َِ َ . واا ث ٠٥٠ ه َّ

 ةنوُمضَم ةراع» :هّتَم ١ نب ل اوفَصل لاق ةنا يت هللا لوشسَر نع َىوُر

 - ؟ - ه . آ . ّ 7 < . ۔ ه ۔ ٥ / ث ة . : ٥٠2

 هير اعلا نم ں اريجل ١ هب غؤطتي اَم َوُهَو : نوغ اَملا عنمت نم هللا م د دفؤ. ١) ٨ةادَوُم

 )١( راثآلاو نتشلا ةقرغم يف يقهيبلا دنع الإ ةعيضلا هذهب ثيدحلا درت مل )١١١/١٠
 :مقر ٣٧٧٢(( ذَقَو رحاو ثيدح يف تايارلا نيب غمَجْلا ةئتاع يويسبلا نأ ثفلشأ ذقَو

 .طيسولا يف لاَزَعلاَو .يَقَهْنبْلا نع امَك يماشلا مامإلا نم لك ثيدحلا اذَه يف هكراش

 ثيداحألا جيرخت يف ينملا ؤذبلا :رَظنُي) .رينملا رذجلا يف نَقَلَمْلا نا كيد ىلع ض امَك

 ريبكلا حزشلا يف ةعقاولا رانلا )٧٤٧/٦(« .نيَظفَلب نتشلا بئُك يف يور ثيدحلا اًذَهَو

 ةيراقلا نيمضت باب :عويبلا باتك دؤاد وبأ ةَجَرْخَأ .7 ةيراع لب» :لوألا )٣٢١/٣

 :مقز ٣٥٦٤( عويبلا ثاتي ئيطقزاذلا هجرخأو .ئيابلآلا ةححَصَو )٣٩/٣ :مقر ١٦١(

 معياخحلاو )٥٤/٢ :مقر ٢٣٠٠(. ةنومضم ةَيراعْلا .ثاب :ةيراعلا باتك "ئِهنبْلا ةَجَرْخَأَو

 )٨٩/٦ :مقر ١١٨١٥( زاَعَأ ةيمأ نب ناوفص نأ :هيبأ نع دمحم نب رفْغَج قيرط نم
 لاقف ابضغ مأ ةنومضم ةيراع :ةل لاقف اغزو نوات يه احالس ه هللا لوشز
 .ةنومضم ةيراع لب» :ةت هللا لوس
 ةيراعلا نيمضت باب :عويبلا باتك .دؤاد وبأ هَجَرْخَأ «ءاذؤش ةيراع لب» :ظفَنَق يناتلا ايأ

 )٨٢٦/٣ :مقر ٢٥٦٦(( ىربكلا يف ئئاسنلاو )٤٠٩/٣رَقم: ٠٧٧٦ ( باتك ئيطُراذلاو

 عويبلا )٣٩/٣ :مقر ١٥٩(. نع ةداتق انت ىتخ نب مامَه اتت لاله ن نابح قيرط نم
 تلثتأ اإ» :ةه هللا لوشز يل لاق :اق ةيمأ نب ىلغي نن ناوفص نع حاب ييأ نب ءاطع

 ةيراع مأ ةنومضم ةيراع هللا لوشز اي :تلفق ازيم نيثالتَو اغزد يالت مهطغأف يلشز =
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 َرَو اَهب َعفَتناَق اهب َمفَتْنَيل ةيراع َراَعَتْسا نَمَق . .هب عفتني امم اهلك ءايشألا يف

 اهب عفتنا نإو .نمض تقلت ىئَح اهبَر نع اهَسبَحَو اهي عفتنا نو .نمض مل

 عايض رْيَع نم تعاضف هظفح يف يهو اَهِلهَأ ىإ اهدري ىنح هتيب يف اَهَلَعَجَو
 (١)؛هفالخ يف اَهَلَمْغعَتساَق مولغ ءيش يف اهب َعِفَتْنيل اهَراَعَتسا نإو نمضت

 نإو .ةميقلا رهض تقلت نإو ،ىذَعَت امل نماض وهف فلتت مت ؤأ تيت نإ

 هئأ يأرو نمضي هنإ :ليق ذقَف ؛تععاضق ُوَت تنأ ىلع ؤأ دزو اهلغتسا :َلاَق

 ريعب اهلَمغَتشا نإف 5َل اهَراَعَتشا ام ريعب اَهيِف ىَدَعَتَي نأ الإ هنَلَع نامض ال

 اهلمعتسي نأ زِئاَجَف ؛اهب عت اهَراَعَتْسا نإو نمض تعاضف هل اَهَراَعَتسا ام

 نيعم يش يف اهراعسا اذإ ،نممضَي مل تعاض ذإ ،اهلفم هب لغتشي امل
 .اهتميق نمض ثععاضق هريغ يف اَهَلَمْعَتساَو

 هَراَعَتْسا نإو '[تفلت نإ نمض ح ] ؛هْئَلَع لَمَحَق تبككَرَيِل اراَمح راعتسا نإو

 هب طرَشَق اعزَ هب '" )ةيل ا الَجنِم راَعَتش ١ نإو .تفلت نإ ١ إ نمض ؛ ؛ بيرق لمخيل

 )١٧٣/٩(« ىّلَحُمْلا يف مزح نا َلاَقَو .نابح نبا ةَحُحَص .ءةاذؤم ةيراع لب» :لاق ٌةاذوُم -=

 غولب يف ظفاحلا َلاَقَو .يغ حصت زب ةيراعلا يف ىري امم يش يف سيل :نسَح ثيدح
 ها نابح نبا هحُحَصَو يئاسنلاو دؤاد وبأو دمخأ ةاور (: :مقر ٣٨١ص) مارَمْلا

 ضغب هربتعي ذإ ةنامّضلاو ءادألا يف فالتخالا هْئَلَع بن نيتياورلا ظفَل يف فالتخالاو

 ٹَئاَك نامضلا زيمملا طرش نإف .ةَنوُمَضَمَو ادوم ىإ ة ٌةَمِسَقْنُم ةيرامعلا نأ ىلع اليلد ءاهقفلا

 َلاَقَو لاح لكب ة ةنومضم اهنأ ةئعَو دمخأ بم مهو ةنامأ ىهف الإو اةتنوُمَضَم
 نامض لِغُمْلا ريغ ريمتشمملا ىّلَع شيل :ةئْجُحَو اهيف طق اذإ الإ نمضت ال :ةقينَح وآ

 .فوملا ِهئَلَع صن ام ةيضابإلا ثبَهذَمَو

 .ج نم يجضتلاو كلد نم فالخ يف» :لضأللا يف )١(

 .ثالئلا خسئلا نم لامكإلا .لضألا ني ةطقاس )٢(

 .ثالئلا خستلا نم حيجضتلاو .اطخ مهو ءرُجيل» :(ه)ؤ ،لضألا يف )٣(



٤٢١ 
 )١٠٩( ةيراعلا يِف باب

  

 م ٥ ى

 َناَك امَو .َنمَض الخت "١ىشَخَف ,صوخ عطق َناَك نو نمض رسكناف ؛الْخَ
 هبَر ىلإ اَهْذَيل اهب ءاَج نم ىإ ةيراعلا عَقَد اذإو .نمض تفَلاَخ ادإ اذَه لم
 مل ؛تَعاَضَق اهبابزأ ىت اهعَقذيل ةقث ىلإ اهَعفَد نإو ‘تِلَت نإ نمضي مل

 .نمَض نيذه ريغل اًهاَطغَأ . نمضي

 نم شباتلا :ئِشَحْلا لثم ليم ىَّلَع ئِشَخلاَو .اَهَفاَيْأَو لخنلا برك ه لازأ :ئأ ؛ىششَحَف )١(

 ٢٢٨/١٤(. بَرَعْلا ناَسل) تبلا



)١١٠( 
 ِ  . . + 7۔ ۔ ۔ ٭ ٦ ۔ ٠ - س َْ ِ ٠

 ثبداحآلا َنم اهيف ءاَج اَمَو ةطقتلا يف با

    

  

 ؤيمفَي وهو غيضي هُعَدَي الو هيخأ لام ظفح ملسملا ىلَع نأ كيد ناق

 هَعَيَض نإو ؛هلام ةعاضإ نَع ىهن اممَكَو .كيلَد نمض ")ةكرت نإَق هظفح ىَلَع

 هآر ادإ ةظفح هيلَع ملششلا نام كذو .هَلَع اراق َناَك ادإ كيد يف مثأ

 زأ عمس ؤأ ليس ةلَمَح ؤأ رخت ؤ ؤب ؤأ ةالق وأ قيرط يف اعقاو وأ ،غيضت

 اهيَلَع ؤم ادإ ةطقنلاو تيد ىلع ردق ومه ادإ ةظفح هيَلَع ةنإف ؛ةباَد وأ صل

 اباسيخا اهبرل اَهَظَقحخَتل ،اهجضؤم ني اهضبَقَو اهظفح هِتَلَعَف ةعئاض يهو

 ثرا ذَقَو اًبَر اهل "رغي مل نو ىلإ اهَعَفَد ؛اهبر تفرع نإَق نيملششفلي
 اهنأ وجري ام رذقب وأ ةتس اهقرَعْيَو ،ابَر اهل دجي نأ ىإ اهظيفَح هيضق يف
 ناك او .ِءاَرَقْمْلا ىَلَع اهب قدصت ؛ابَر اهل فرغي مَلَو اهب انش نإو .ترعت

 .اهب غاقينالا ىنَعْلل روُجَي الو هل راَج اهَذَحَأ نإو اهريغ لم اهنم ّذَخأ اريِقَق

 ضغت لؤَق ىلَع ةنإف ؛اهظفج ىّلَع زفي وهو اهَكَرَتَو ةطقللا ىلَع رم نو
 لؤالا ،اهعضؤَم نم اَهَعفزَي ىَتَح نمضي ال رَخآ لؤق يفو نمضي ِءاَهقفلا

٠١ 
١ 

 .ثالئلا خستلا نم يجشلا عدو لضألا يف )١(

 .«ملْغِت» :ج ؤب يف )٢)
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 ٤٣٢ ثيداحالا نم اميف َءاَج اَمَو ةطقللا يف باب )١١٠(

  

 ىإ رظنلا ذَحأ نإو .ملشُملا هيخأ لام ظفح لضألا يف ءهنَلَع ن ل .ىلإ ثحأ

 يف نامضلا هئَلَعَف ؛اهجضؤم ني اَهَعَقَر ؤأ اهذخأف ةويَع اهرَصبَأ ىتح ةطقلا

 اًهاَطغأ ذم اهَذَخَأ ذَق ينا نأو ،اهبَر ىلإ ثراص اهنأ ملعي نأ الإ ا مهل

 وأ ،اهيلهأ ىلإ اَهعَقذَي ةن :ةل لوُقَيَو ؤةقث هنن اهل طتَتلُمْلا ! نوكي ؤأ كِءارَقُْلِل

 ذخأ نإو .نامضلا نم أر أربي ر ياته ؛ءاَرَقمْلا ىَلَع اَهَقَوَف رتغت عت مل ن و .اَهُفرَعُ

 تفرَع نإ هئَق ؛وهشسلا هجو ىَلَع اَهَذَحَأ ؤأ يدعتلا ليبس ىّلَع هسفنل ةطقللا

 ءاَرَقْفْلا ىلع اَهَقَرَف نإَق نمض اهبَر فرغ مل نو أرب هيلإ اهملسو اهب

 هَرْيَح نو 5هيَلإ ملش بر اهل ترغ نإ ةمزل ام َناَمَض اهبرل هلام يف 2
 هلإ غجزَي ال ام لثم مألا رم طقتلا نَمَو .ةلثم هلق هل يذلاو اهرجأ :.

 اصعلاو بيضقلا نم كيَذَو ذخأب سأت ل كيف ؛ةبلطَي الو ةبح
 امم اَهَلْتِم َناَك اَمَو قيرطلا ىّلَع ةَعِقاَو ةَرْمَتلاَو ةلبنسلا .قيرطلا يف ف 6ريشلاؤ

 الف .هلنمب ح 2 ال ةسشت نو ؤةبلطَي الو ةئحاص هيلإ غجرت ال ةنأ لدَسشُي

 ال ثيح ةكم قيرط يف لفلاو ءاقشلا لثم .ذ نم طقل نم ىلع يش

 ةرعو هظفح ؛هيَلِإ غجزَيَو ةبحاص ةيلطَي ام ذَحخَأ رَمَو .ةبحاص هيلإ غجزي

 .هقرف فرغي مل نو ملس رتغا نإف هب اذش

 ِ - م

 ارَدَو وأ مهاَرَد ةَعطِق لثم ةمالع الو ةرامأ هل نوُكَت ال ام طقتلا نإو

 ؤاَكوَو اغ ةطقللا ةمالعو .ةرامأ الو هيف ةمالع ال ائيش ؤأ ""ةزوُتنَم
 ا ةعرد اَهضاَتِع اهئَراَمَأ» :لاق هنأ ةلي هللا لوشر نع َيو ز ذف

 تنإلا ىَرَحَتي الو اهب فرغت يتلا ةمالعلاب ءاج اًدإَق .ءاَهؤاكو
. 
6
 

8 ك
 

 )١( برعلا ناسل .ةَرويسَو رويْسَو رايأ ةغمَجَو كارَشلا :ريسلا ]٣٨٩/٤[.

 .ثالثلا عستلا نم نم حيجضئلاو ؛ةزوشكم» :لضألا يف )٢(

 سصسابَع نا قيرط ني ٦١٦(، :مقر )٢٤٢ ةَطَقْللا بات :ماكخألا , بات يف غيبلا ةَجرخأ )٣(

 .يراخبلاو ١٤٤٤( :مقر )٧٥٧/٢ ةطقللا يف ءاَضقْلا باب :ةيضقألا ثاتيك ،كياَم هجرخأ



 يويسبلا رصتخم ." ٢٤

  

 .ةنسلا ن سفنلا نوكس عم هلإ تعفد ءاَكولا ءاَعوْلا '![يِف ةقَصلا لثمب]

 ءاَج نو .ةنم لبقي مل ولا ىلإ تعفد ذَقَو اهتَماَلَع ريَغ يعدي دحأ ءاج نو

 ناَقِفّتَي ؤأ ةحصلاب الإ امهيلإ غقذُت مل ؛ةَمالَعلاب ناَميِحَيَو اهت الَع نايِعَدَي نانثا

 طقل نمو .هنل إ غفذنث م ةمالعلاب ئجي ملو ةطقللا يعي "هاج نإو .اَهْيَلَع

 الإ ىيف رتم لمهأ ناك ادإ إمههَل ديلا غكُح ةمكح يق ؛اتيَش ر ق لزنم ¡ نم

 ثري ةطقل هنإف نوكلمي ال امم هنأ ملعي وأ اهل سيل تي نأ اوز نآ نأ

 ضزألا يف ةضماغ مها مؤق لزنم يف َدَجَو نَمَو . ِ هنيِرغَت دغب ِءاَرَقْمْلا ني
 ءاكواو ءاعولا نم ةحضاولا ةماَلَعْلاب لزنملا ثابزأ تأت نأ الإ ةطقل كيلَذَق

 موق ي ضزأ نم طقل نم) .َلزْنَمْلا نكس نم رخآل يه :ليق ذقَو .ةفصلاو
 ضر زأ ئ نم"٨![ائيِفَد] ّطَقَز ٠ نمو ."[ضرزألا بابز َكلَذ . و ةطقل يهف ٌهَطَز

 يف ا موق ضزأ يف الهاج طق " نَمَو طقل َكلَذَق الَق ضزأ يف أ رمو

 يف هتمالع هيلع نوكي ذأ ةيلهاجلا ةمالعو .ةطقل نمل يدق ةالف ضرأ
 ل

 الَو .ءاَرَُقْلِل يِدهاَجْلا يف شممُحْلا هيَلَعَف كزششلا لهأ هب ثفرغُي امو روصلا

 ثاَحضأ هَكوَتَي ر نأ 7 ِاَرَقُمْلا نم ضزأل ١ نم .لبئشلا ّطَقَز ٠ نمم ىَّلَع سأب

 علنُمَو ٢٢٤٣(. مقر )٨٣٦/٢. ةئَس دغب ةطقللا بحاص ذججوُي مل ادإ با :ةطقللا باتك -=
 فيرغتلا باب :ةطقللا باتك .وبأو ١٧٢٢(. مقز )١٣٤٦/٣، ةطقللا با :ةطقللا باَتِك
 لبإلا ةئاضو ةطقللا ثاب ماكخألا باتك ‘يذمزنلاو ١٧٠٤(( مقر )١٣٥/٦. ةطقنلاب

 .7 :لاق ينَهُجْلا , دلاخ نب دَز نع ; ديعس نب رش قيرط نم مهلك 6 ١٣٧٢ مقر )٦٥٥/٣.

 ث اًمَءاَكوَو اهصاقع فرغاق فرتغُ مل نإف .ةتس اَهفَرَع» :لاق ةطقللا نع ة هللا لوش

 .بيرغ نَسَح ثيدح :ىذمرتلا لاق .ههنإ اَمْذَأَف اهبحاص َءاَج نق .اهلك

 .ثالثلا خشلا [ م لامكلاو لضألا نم طقاس )١(

 .كُهَطقْللا ل يعذَي َءاَج نَمَو» د يف (٢)

 .ثالئلا خسئلا نم نامكلاو لضألا [ نم طقاس )٣(

 .ثالَئلا خشلا نم نامكلاو .لصألا نم ةطقاس )٤(
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 ٤٣٥ ثيداحألا نم اهيف اج اَمَو ةطقللا ي باب )١١٠(

  

 نم ا ١سزدلا عىيضؤق نم طقل نم كلذكو .هب سأب الف هنَع اوبَهذَيَو ض زألا

 رفنلا ""١[ًطقَل نم] كيلَذَكَو بوبحلا نم ةئابزأ ةنع """بمهذَي نأ دعب ِءاَرَقُقلا

 غيمجج نكي مل اذإ اًدَهَو ،اهودَصح ذّقَو لخنلا بابز بهذي نيح داجلا َدغَ

 زوجت الَو .اهنم ئش طقل زوجت إ 'َنوضخَمْلا نل نوضخمْل ا يف َكِلَذ

 ليسلا ةخَرْطَي "١[امم] الو ثُباَوَذلا هيقلت امم سانلا لاومأ نم دامسلا طقل

 هنَبَسَك امم وُهَو ضزألا بحاص هب مشي الو ءضزألا حلصي امم كيد نأل
 ةقوزغمملا عيضاوملا نم نوضخملا نم سي امو .ةطقل زوجي الو ضزألا

 نأ الإ هذخأب سأب الق ؛شفنلا هب جرخت الو ةبحاص ةطفْلَي ال يذلا ةحابإلاب

 .(١زوجي ال احابُم نكي مل امو زوجي ال كيذ نإَق ؛ريط ؤأ براخ حير نوكي
 الَو ،ةبطَحَو ةطقل رِئاَج تاحابمْلا نم بطخلاو .نوضخملا نم زوجي الو

 كيذ مكح ناك عوئمَم عيشو حابم عيش َناَك نإَق ،تاحابممْلا ريغ نم زوجي

 ةحابإلاب ملعت ثيح كيلَد ثنلُم امنإ .ةنم حابملا حصي ىنَح عنملا ىَلَع هلك

 .كيد نم عئاَمتُي ال ثيحو

 ةبلطي الَو ةبحاص هيإ غجزت ال ثيح رمتلا نم جلفلا ةَلَمَح ام طقل

 .رقبلاو ماتغألا نكسم )١(

 ثلّضف ينكلو .(ثيغغازبلا ينوئقأ) ةعل ىلَع ةحيجص يهو «اوَُهذي» :خسنلا عيمج يف )٢(

 .هلعاف نع لغلا لضق

 .خلا ةيقب يف ةئيضؤت ةَداَيز )٣(

 نوُمَي .خسنلا ةيقب كيلذَكَو «نوضخملا» ب :يف «..نوضُحلا نال نوصحلا يف» لضألا يف )٤(

 )٢/٣(: ۔ ماظنلا هوج ئملاشلا مامإلا
ّ 

 ذَق ام نيج ني ةئأل نوضححلا ةمزح كتهل رجح ............... نوضخَمْلا ني رمتلا طفنو

 .ب :نم لامكلاو كلضأللا نم ةطقاس )٥(

 .خسانلا إطخ ببسي (ج) ةّخشُتلا يف دوجؤم ريغ بابلا ةياهن ىلإ انه نم )٦(



 يويسبلا رصتخم

  

 هَلَمَح امو .ِاَرَقُمْلل هذخأب سأب ال ؛تيئو هبر نم باهذلا زح يف يصو

 يف راض !ةبْلْطَيَو هُئَر هيلإ غجزي ال يذلا بطخلاو لخنلا عوذجم رم لويسلا

 هِتَطَقُل يف وُحَبْلا كِذَكَ تاليخا هيفو ةذخأ ًوئاَج ؛باهذلاو فلتلا ح

 هبر ىلإ عفد ؤخبلاو ليسلا ةَلَمَح امم ةمالع هل ؤأ ر هَل ملع امو .تالَيخا

 َناَكَف كلذ ملعي مل نإو .ةَماَلَع [هَل] َناَك نإ هب فَرَعيَو هب ب اذش ؤ َمِلَع نإ

 هل نكي مل امو] .ِءاَرَقمْلا يف تفرض ؛لاَم وهو ةحاتإلا ه 3 يف نوكت ال امم

 الو هبلطي الَو ةبحاص هلإ غجزي ال امم َناَك امو “‘![ءارَقْمْلا يف تفرش ةمالع

 سأب الو .اهبحاص اهيَلِ غجرزَي ال يذلا تاحابملا نم كيَذَق ؛نمقلا زيِثك ه

 .َكِلَد لثم هق اَهَلُك ِءاَيشَلا هذه نم َناَك امو ذخآي

 يف كَرَتشُمْلا نم ىهو اهبابرأ يأر الب اهنم سلاي سسأت اق زاّئلاو

 غقتني امب هل هعنم لحي الو ب سأب ال راهنألاو رابآلا ني ُاقتشالاو .سقلا

 يفس الو تويبلا "حضتي الَو ،ِاتيلل "رهنلا نم ىقشي الَو .ةنم ب ال امم هب

 نم تاَساَجَنلاَو بايلا لشغَو ءوضؤلاو لشُْلل نكلو ،لشغْلا الو ليخنلا
 دب ال امَو باولا يقسو رغّتلا "زانكلو جضنلاو زبَحْلاَو بزشلاق ،بؤتلا

 .د "ب :نم نامكلاو ءلضألا نم طقاس نيتفوُقْعَمْلا نب ام )١(

 :هوطلاز» :ب ين 0
 .اقحال هماكخأبو هب فيرغتلا يتأيسو 9جَلَقْلا ىتفم انه زهئلا )٢(

 .ج :نم حيجضتلاو «حبصت الَو» :ب يف «حشقه : :لضألا يف )٤(
 غعافر :راَنَكْلاَو زاَنِكْلاَو حتفلاب تاَراَتَكْلاَو :زاَنِكْلاو .ب :نم حيجضنئلاؤ «زانكإ» لضألا يف )٥(

 ءاتشلل زَنَتَكي وملا :زينَكْلاَو زوئكَمَو زيِنَك وهف ازاتيكَو ازْنَك ةنوُيكَي رمتلا اورك ذق ،رمتلا
 نأ مه و لالجلا يف رمتلا اوَتَك ادإ زاتكلا نَمَر ةءاَجَو ،زاتكالا لفلاو قيمعؤأو رصاق يف

 َدْغَب بارح مت .ضفب يف هضغَب لُخذَي ىنح نيلجزلاپ رَتكْئَو ةلجلا لمشأ بارج ىقل

 جات )٤٠١/٥(6 ۔ برعلا ناسل :رَظني) .طزشلاب طاخ مث ةزوئكَم ةلجلا ئلتمت ىئَح بارج
 )٢٠٥/١٥((. سوماقلا رهاوج نم سوقلا
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 ؛ْمهَنِتَب سانلا 'َُناَمَتَي ال ثيح 0ةرجازلا نم غوضؤلاو .زِئاَج كيد لم شنم

 نإ اَهرَبَدَنَو روثألا هذه يف ورظناف .هلهأ يأرب الإ عنملا ثێَح وُجي الو .زِياَج

 .قيفوتلا هبو هللا ءاش

 .اَهنَلِإ ة ةَجاَحْلا ثنح % .ة '"اوطألا م نم ءاَقتْسالا َنِم نم عنمي نأ دحأل ز زوجي ٠. وُجَي الو

 اَلَو .هرِيَع يف ر راقسلا يف اهلهأ يأرب رب الإ نوصحلا َُخذَي نأ دحأل سيو

 نا ل ا { لتؤلاو م ( هصضياقلا [ نم اهلهأ يأر ل ا إ جالفأل ١ نم يِقَتشَت نا زوجت

 ىلإ لامْلا ُتَر هفرصت الو ْمُهَتيَب اميف ِدَلَبْلا هأ هع ُهعَناَمَتَي ال اًحاَبُم َكلَذ َنوُكَي

 .زئاج َكلَد َدْنِعَق ؛هلام

 ةئاَج ؛هلهأ م باهذلاو فلتلا دح يف َراَصَو ‘ليجألا رم ضاق اَمَو

 حلملا جارخإ الو 'ةزامألا نم دنجلا عتمي نأ زوجي الَو .هب غاقينالا

 .ثانَئلا ختشنلا نم م يجضئلاو «ةرخاوزلا» : :لضألا يف )١(

 .ثالئلا ختثلا نم م حيحصتلاو 2َنوُعَناَمَتَي» : :لضألا يف )٢(

 يف اهنا عاطأ ثبلا ّيوطلا غمَجَو ةراجحلاب ةيوطملا ثبلا :ي يولا .يوطألا :ب يف )٣(

 ۔ نيعلا باَتي :رَظن) .ءاوطألا ىلع ةوعَمَج ييف لوشفت ىتغمب ليف ةقِص لضألا
 )١٨/١٥(. ۔ بررَعْلا ناسل )٤٦٦/٧((

 شو .يوغللا ىتغمنل بسنألا يه ثيح .ثالثلا خستلا نم ثبفملاو «لِضاقنا» لضألا يف )٤(

 شولا ناشو غعمَجْلاَو فاقلا ةئم 7 :لاو ُاَبَجَو َرَطَق ؤأ لاس :انالشوو الشَو لِضَت

 .هطَق لصتي ال اليلق اليلَق ةنم زطق ةرخص ؤأ لبج نم بْلَحَتَي ليلقلا املا :كيرختلاب
 _)٧٢٥/١١((. برعلا ناسل .(٥٨٢/ا٦) ۔ نْتَعْلا ثاَتِك :رَظْنُي)

 )٥( بََعْلا ناسل س(٦/٨٧١) ۔ نعلا باتك تقو ىإ لجؤملا :ليجألا .لياججألا :ج ؤب يف -

 )١١/١١( ليسي ايفاك نوكي ال ذق هنأ ريَع نعم عنامي ضؤخحلا ةحتف دس هب دوصفَمْلاَو

 .ءاملا ةرك ببسب ضيفت وأ .اليلق اليِلَق املا ةنم

 ىنأ اهب ضزأآ :يأ ،رئألا نم رائألاو .ثالئلا حتلا نم خيجضتلاؤ قزابألا :لضألا يف )١(

 .مزلا اهنمو ءاموُغَم نوكي ال ذقو دحأل امولْغَم نوكت

. 
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 نيفوزغَم سانأل اكلم كيد نوكي نأ ٢ ضزألاب وضَي ال كيد نأل 'ةرْغَمْلاَو

 نم جؤوخَي ثيحو .حاتملا ثيح ثنح هذخأ حابش ندنَجْلاَو .ةنوُعَنْمَي مهَف ؛َنَمَت ةلو

 رْيَعْلا لام رم ةذخأ زوُجَي اق ة مهالا ىرتشي ثيح امأ .هب ىقمزْيَو ضزألا

 نوكي ثيح كيدو ""ارلدنجلا يف ءاكرش سانلا نأ ةياور يف تي نأ الإ

 .الام راص ذق نملاب لومحملا نل ؛غاَبيَو هيلإ لَمخُي ثيح ال اخابش

 ةنأل ؛ةَلالَدب وأ هلهأ يأرب الإ برشي الو .حابم ريع ةيِقْسَألا يف ءاملاو
 ع

 .حابم وه ثح زاج اَمَنِإَو .عابيو نمث ة ُهَلَو كلم

٠ 
  7ر

 وهو اَهَكَرَت نق ،اهجُجارخإ هيَلَعَق ْلُكأَت ةباد هيج لام يف َدَجَو نَمَو

 ن نق ةضيِلخَت هيَلَعَف فلتي الام هيخأل دَجَو نمو .يلد يف نامضلا ِهينَلَعَق
 َرَدَق اذإ ةنم هَصْلَحُي نأ ِهيّلَعَف هيف كلهي ءيَش يف غَقَي اناسنإ ىأر نَمَو .نمض
 ىّلَع ؤأ نلا هيع تيجو ,قيرح يف عقو نمو .نمض ةرذقلا دغب ةَكَرَت نإ
 نم هتَئاَغِإَو مهيأ مهلاومأب كيلَد نم هذاقنإ '"![ةئتاَعإ] سانلا ىَلَعَق 6لام

 رالا كلتل ِءاَمْلاي ذ دربي ناك نإو .فلت نإ ة هوئمَض ةَرُذُمْلا دعب هوكرت نإو .كلذ

 هل زجي مل كلذ ءاملا بحاص َتَم نإو .جَّلَقْلا نم م َكيلَد زِئاَجَف ؛قيرَحلا
 ن َكِلَذ ِهنَلَعَف ؤ لظلا نم هَِقْنْي نأ ؤدقَي وهو ،املشُم ْمِلْظَت ادحأ ىأر : ْنَمَو

 نامضلا هِنَلَعَف ؛ىّلاَعَت هللا رمأ امك ،ىوفتلاو زيلا ىلع انيِمُم نكي مل لعفي م

 .ُتيَد نم حابي امو سفنألاو لاومألا ظفح يف اََهَق .ةئام تيت وأ تيت نإ

 . ْمَلعَا هللا

 جرْخُي يتلا ضزألا :ةرَعمَمْلاَو ةرفمْلاب غوبطم رْغَمُم ؤ هب غبضن ; زمحخأ نيط ؛ةَرْغَمْلا )١(
 )١٨١/٥((. برعلا ناسل ((١/٢٣٤)۔ ةغللا َرَهمَج :زَظني) َُرْغَمْلا اهنم

 .ثثحب اميف ارأ ةياوزلا هذهل ذجأ مل )٢(

 .ثالتلا علا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٣(

 .هِةَطَقْللا ي لابي ال امَو» ٌةَداَيز :ثب يف )٤(



  

  

 0 معلا ناوَيَح نم ملشفل ةلاض ىأر نَمَو

 ىئَح اَهَكَرَت نإو ،اهظفح ىلع دقي َوُهَو عيضت اَهَكْرَتَي الو هل اهظفح هلعف

 :مَتَعلا ةلاض يف هت يبنلا لؤقل كلذ نمض ؛اهظفج هجح ىلع زوق َوُهَو عيضت

 هبَر ىلإ غجزت ال ثيحب ةاشلا تتاك اذإف .0هبئذلل ؤأ كيخأل ؤأ كل يه»

 فرغي مل نإو ،هيَلِإ اهادأ اهبَر تفرَع نإَق ءاهَذَحأَق ؛عبَس اَهَلُكأَي ؤأ فلتت نأ الإ

 اذإ هَل اهنإ :ليق ذقو ،اهُبَر ع يجيي ؤأ تومت ىنح هظفح يف هدنع يهف اَهْبَر
 يف انَع َناَك نإَق .دي يف ةنامأ اهنأ يلإ ثحأ نألا نؤَقلاَو ،اهَبَر فرغي مل ء۔ ۔ںح ؟ ,. . .,؟ ,اذ 1 ۔ ؟ ٨إ د !إ ۔ ,١,۔ة۔ ٠ ٠۔ هه

 يف ةلاضلا دَجَو نو .حيارو داغ كيد نأل ؛وفَلَعلاب اهنبل لكأ هلق ؛اَهِفَلَع

 ىلإ عجرتل اهخرَسييْلَف حبضأ اَدإَق ،هيلِإ اهاوآق اهبر ىلإ غجزت ثيح ؤأ ،َلبلا

 باك ،َكيلام هجرخأو ٦١٥(6 :مقر )٢٤٢/١ ةطقللا بات .ماكحألا باتك يف غيبزلا هجرخأ )١(

 ١٤٤٤(. :مقر )٧٥٧/٢ ئينللا ىتحت ةياور - أطوملا ةطقللا يف ءاَضقْلا بات :ةيضفلا
 ٢٢٤٢(٨ :مقر )٨٣٦/٦ ةنس دغب ةطقللا بحاص ذَج وي م اذإ بات :ةطقنلا باتك .يِراَخبلاَو
 ا :ةطقنلا باتك ةؤاد وبأو ١٧٢٢(6 :مقر )١٣٤٦/٣. ةطقللا اب :ةطقنلا باتك .ملسمو

 ةطقللا ثاب .ماكخألا باتك ٦٥٥/٣. يذمرتلاو ١٧٠٤(6 مقر )١٣٥/٦٢. ةَطَقْللاب فيرغلا

 باتِك ٨٣٦/٢. هجَجاق ناو .حيجض نح ؛َلاَقَو ٣٧٢!١( مقر )٦٥٥/٣. لبإلا ةلاض

 .مداقلا ثيدحلا يف ةميتَو ٢٥٠٤(( :مقر )٨٣٦/٢. لبإلا ةلاض بات .ٍةَطَقْللا
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 يذلا عضؤقلا يف اهبَر ىلَع اهسبح نو .سانلا َنِيَب فراعتم اذه نأل .اهب

 هل زُجَت زجي مل اَهُبَر اَهيَلَع ردق

 ةلاض امأو .رائلا قزح'"[اهنإق] هيإ غجرت ؤ امد ثيح نمؤملا تو ا

 لئأَتَو ،ءامْلا ة درَت نأ ردقت اهنأل اهل ضرغ الف .لبإلا ةلاَضَك يهف قبلا

 اضيأ يهو نماَض اهل ه ة اَهَذَحَأ نمو &" عاجشلا رم اهسفن عَنْمَتَو رجشلا

 اهذخأي الو اهذخأ هل زوجي ال لبإلا ةلاض .اهذخأ هل زوُجَي الَو ،رانلا قزخ

 َكَل اَم» :لئاسلل َلاَق هنأ كت لبالا ةلاض يف ني ىبنلا نََع يوز ذَقَو لاض الإ

 ّ ىّتَح َرَجلا رخأتو .ءاملا درت عد .اؤاَقِسَو اَمؤاَا اذح اَهَعَم اَهَعَد .اَهَلَو

 ذه .ر < ۔ ه

 ن َرَمُغ نَع يوز ذَقَو .ذخأت نأ زوجي ال اذه ىَلَعَق ."اهير اممَدجَي

 ةلاض ىلإ ثفرصنَي َكلَذَو .ا"«لاَض الإ ةل ةلاضلا يو وأَب ال» :لاق هأ ث باطخلا

 يب ثذرأ ذقَو .حتلا عيمج يف : نيَتفوُقْغَمْلا نيب ب ام )١(

 .يِأي يا ثيدحل ةراشإ يف ،اَهَكّلَمَتيل اهَذَحأ نإ رائلا ىلإ يدوت يأ :ىتغمْلا خبينزئ

 يف لبإلاك ثسيت اهنأل ،ةنع ةديب ؤأ نارمُعْلا [ نم ةبيرق اَهَجَي نأ نيت قيرفتلا نم دب ال )٢(

 ةريخذلا يف ئفارَقْلا كلد رَكَد اَمَك 3 َتَعْلا ةلاض يات مامإلا اهذَع ذقو ،اَهيفَن نع عالا

 ال َناَك نإو ءةاشلا ةلزنمب يهف اَهيَلَع فاخي عيضؤمي تتا نإ» :لاق ذَقَق رسيالا ربا امأ

 بوجؤ يف ناتس قرالا فؤَخ دنع رقبلاو لبإلا ،ءريمبلا ةزنمي نهف اهيلع فاخي

 )٩٩/٩( ةريخذلا :رَظْنْي) .كرتت لبإلا نإَق عابشلا وأ عوجلا ن نم فؤّخْلا دنع امأ .طاقنلا

 )٢٥٥/٧((. زاكذتساإالا

 لالب ليقو ،يوازلا دياخ نبا وه ليق قباشلا ثيدحلا يف لئاشلي يناثلا لاؤشلا اذه )٣(

 جيرخت يف زيبَحْلا ضيخلتلا) .ةبقغ ةبقع ذلاو ينهجلا ذيتؤ َليِقَو "كلاقم ذلاو ريمع ليِقَو

 )١٧٢/٣(. ۔ ريبَكْلا ىعفالا ب ثيداحأ

 عم ثنئ :لاق ريرج نن رذنملا نع ٢ِةَطقْللا بات يف ةؤاَ وبأ هَجَرْخَأ !عوفزم ثيدحلا اذه )٤(
 :لاق ! ؟هذه ام :يرج هل َلاَقَق ،اهنم تسيل ةرقب اهيفو ؤرقَبْلاب يازلا َءاَجَق .جيزاوْلاب ريرج

 ال» :لوقي ةي هللا لوشر ثغمس ذقَق اهوجرخأ :زيرَج لاقف ؟يه نمل يرذت ال ربلاب ثقجَل

 ۔ )٣٦٠/٤ دمخأ هجرخأو .ىنابلألا هححصو ١٧٢٦(6 :مقر )٧٠/٢ .لاض الإ ةلاضلا يوأت
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 ةلاض يف كلذو .‘×راتلا قزَح نيؤملا ةلاض» :يتن لوشزلا نؤَقَو ،لبإلا

 .اهبحاص لصت ثيح ىَتَمْلا ةلاَضو رَقَْلاَو لبإلا

 أ )١(

 اهضبَق نم نيخمَق ؛اهبحاض اهيلإ لصي ال ثيح مَتَقلا ُهَلاَض اثأؤ َ

 .ة قيفوتلا هبو ْمَلَعأ هللاو .اَهئلاط اهدجي ىتح

 نب ةاحشلا هيف نأل .يمض داتسإ :طوؤتزألا ,بيعش قيلغت يف ءاَجَو ١٩٢٦٠٧(( :مقر

 يف ئتهْنبْلا هجرخأو .نايح يبأ ؤنَع هنع وزيي مَلَو ةنوُفرغِي ال :ينيدملا نب ئِلَع لاق ،رذئمملا
 نع مهلك ١٢٤٢٨(6 :مقر٦/٠٩١) هذخأ هل زوجت ام بات :ةَطَقْللا باتك ،ىربكْلا نتشلا
 :لاقف امهَرَكْنَأ ةرقب ىأرف وَقَبْلا تحارف داوسلاب يزاوتلاب ي يبأ عم ثنگ :لاق ريرج ن رذنملا

 ثغمش لاق مُث ثزاوت ىتح درطف اهب رمأف ربلاب ثتَقَل ةرقب :اولاق ؟هَرَقَبْلا هذه ام

 نَع ةطقنلا بات يف ىرخأ ةياور عيبزللو. .«ُلاَض لإ ةلاضلا يوأت ال» :لوقي ةلت هللا لوش

 هرانلا قزَح نيؤملا ةلاض :َلاقَو ًناَض الإ ةلاضلا يوؤي ال» :لاق ةلق يبنلا نأ ساَبَع .

 ٦١١٤(. :مقر )٢٤١

 نأشلا اذَه يف هنم رمغ ىَلَع اًفوُمؤَم ائيدَح ثثحب اميف ذجأ 7 امأ

 عونلا باتك ،هفئصُم يف ةبيش يبأ ربا ةَجَرْخأ امك ورمَع ن هللادبع نَع فوقؤمْلا امنإو

 نأ ورممَع نب هللادبع نَع ٢١٦٣٢( :مقر )٤١٤/٤ اهب عنصي ام ةَطَقْللا يف باب :ةيضقألا

 ب ئمزتل لجولا هب ىوهأَف :لاق لاض الإ ةلاضلا ىاش ال :لاقف ءارائيد ثطقتلا :لاق الُجَر

 .هب قدَصتف الإو ؤهيَلإ هذرَق ةبحاص ءاج نإف 5ةزَعت :لاق اهب غضا امف :لاق .لعفت ال نا
 هجرخأو ٦١١٤(0 :مقر ١/١٤٢)۔ عيبزلا ذدتشش ةطقللا باب .ماكخألا باتك غيبزلا هَج

 ۔ نابلألاو ركاش ۔ يذمرتلا ننس .امناف بزشلا نغ يهئلا باب :ةبرشألا باتك يف ييل

 .ٍةَطَقْللا باتك هجام ربا هجرخ -أ ظفللا اذَهبَو «ملششلا ُهلاَض» ظفلب ١٨٨١( :مقر )٣٠٠/٤

 باتك نابح باو ٢٥٠٠٢(. :مقر )٨٣٦/٦٢ ه;جاَم نبا نَتش مَتَعْلاَو رقبلاو لبإلا ةلاض ث راب

 هداتشإ :طوؤنرألا ةقَقَحُم لاق ٤٨٨٨( :مقر ١١/٩٤٢)۔ ث ۔ نابح نتا يج ةصقلا

 :اضيأ هَجَرخأَو ١١٨٥٣(. مقر )0١٩١/٦ ىَقَهْنبْلا هجرخأو .يراخبلا طرش ىلَع خ خيجص

 ١٥٤٧(. مقر )٥١٥٢/٢ طتؤألا يف ئنارَطلاَو ٥٧٩٠(( مقر ۔٣/٤١٤) ىربكلا يف يئاسنلا



)١١٢( 
 بضقناَو يدعتلا يف باب

  

  

  

 هنمف زنإق .يذل نماض هف ؛امذَحأَف هريغ ةناد ىلع ىذمعت نت
 ىغزَمْلا ني اَمَذَحأَف ىدَعَت نإو .0"[اهلامغتشا اريك ِهيَلعَو] نامضلا هيلعف
 تيلت نإ &'"اهبري اظفح وه سيل ىَعَرَمْلا نل .اهت نماض ُهَنِإَق ؛اهلَمعَتشاَو

 لاح لك يف هنَلَعَف اهبَصَع نو] .اَهلامغيشا اري ِهنَلَعَف اهلمعتسا نإو نمض
 ذَقَو اهبصع نؤَق ،اهُدَر لاح لك يف هنَلَعَف اَهبَصَع نإو .ةل ءيش الو اهُدَر

 ءيش الَو اَهُذَر هيَلَعَف ثداز نو ،اهبصُغ مؤي اهميق لضفأ اهبرل هيَلَعَف تصقن

 مؤي اهتميق لضفأ اهري هيلَعَفق تصقن ؤأ ثداَر ذَقَو تقلت نإو "[هيَلَع

 ثَجَتاتَت امو ىهف ؛تججتاَتَتَو ثةاَرَو ةباد بصع نإو .اَهَقَلثَأ مؤي ؤأ اَهَبَصَع

 هنَلَعَو ،َكيلَد ةميق هيَلَع ناك اميش ةجتنلا نم عا نو ،ةنم ةبوصغملا اهبرل
 وأ هلكأ ؤأ ةعاب ادإ هتميق لضف هيلع َناَك كيَد تلهتسا نإو .اهتالو اَهُذَ

 تقلثأ ت ةَجينأ ةبادلا تجتن نإو .كيد يف َقرَع الَو هل ءاتَع الو قلأ

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا نم طقاس نيَتقوُقْغعَمْلا نيب ام )١(

 «اهنرل اهظفح وُه سيل ىغزملا نأل ج يفق ،«اهنزيل ظفح ىغزملا نله :لضألا يف )٢(

 .ب :نم حيجشضنئلاو

 .ثالئلا خسنلا نم نامكلاو ،لضألا نم طقاس نيتقوقغمْلا نيب ام )٣(



 )١١٦( بضّقلاَو يدقنلا يف باب ٤٤٢

  

 يف هَنَمَض مُهْضْغَبَو] .ةجينألا يف هيَلَع َناَمَض ال :اولاقف ؛تؤمب َُجَتْنأْلا

 .َكِلَذ : نم : يفَو ')[ةَج ةَجَتْنَألا

 77 از هنَلَعَق ،المَح اَهِيَلَع لممَحَو ةباَد بصع نو

 نإو .هلامغتشا اريك هدر ِهنَلَعَف ةَلَمْعَتساَق ةبصع اذدبَع ناك نإو .اهدري نأ ىإ

 نإو .همادختسا ةرجأ ةمزل ةمدْخَتشا نإو .اهُذَر ِهيَلَعَق هلع ةنم لعتشا َناَك

 ةميِقْلا يف داز نإَق ؤةايِإ هينح نم ةئم صقنأ ام ةدي نأ دغب ِهيَلَعَف هدنع صقن

 هتلع اَهَتِطَوَق ةيراج راك نإو و .'")ملاَظل قَرَع الو هيف بالل ة ءيش الف

 يز ا اهالؤَمل ثدَتَو ام ُدَرَو اَهُدَر هِئَلَعَف ادالؤأ ثَدََو ْنإَو ،اَهُدَرَو امهرَفَع

 ةئف ؛'اهُبَر ءاجف ادالؤأ هل ثدَلَوَق يرتشملا اَهتطوَق اهعاب نإو كنم تصغ

 ةميق نم هنم دحأ امو اقنمَت نم رم ةاطغأ امب ؛بِصاقْلا عئابلا ىلع يرتشملا
 .كلد حص ادإ هلك اَدَهَو [هدالؤأ

 قرَع الو ضرألا بري غززلاَ ؛َعززلا اهيف عَرَرَف اضزأ بصع نإو
 ؛'١اليسَق سرغ َناَك نو ،هرذب لم هلق ؛هَرَذَب َناَك نإو اغ الو صاقلل

 َميِق هلو ،هَل َاَنَع الو قَرَع نم بالل ءيش ال الو ضزألا ب نا

 نو همزَص علقي ُهَرَمَأ ضزألا ُتَر ءاش نإو َكيلَذ َرْيَغ ء ال لسف مؤي

 ثالئلا خشلا نم نامكإلاو لضألا نم طقاس نێَتقوُقْغَمْلا نب ام )١(
 .ج ٤ب :نم ةطقاس «ملاظل» (٢)

 .ب :نم حيجضْئلاو «اهُبَر ءاَج ؤأ» لضألا يف )٣٢(

 .ب :نم لامكلاو لضألا ني ةطقاس )٤(

 .ثاذئلا خشلا نم لامكلاو .لضألا [ نم طقاس نْێَتقوُقْعَمْلا نيب اه )٥(

 .ثانثلا عمشلا [ نم خيجضئلاو خسانلا ن اطخ وهو 6هليِسَف هَلَ» :لضألا يف )٦(

 .ةنييع نا لاق .معَرضي هنأل هيفن لخنلا ىلع مارصلا قلطي ذقو ،لخنلا نيم عرض اق ةمارُصلا )٧(



 يويسبلا رصتخم ٤٤

  

 نإو .كلذ يف هل قح الو ضزألا بترل يهف ؛هَلَع لخلا نم م لغشا َناَك

 بصغ ن .ضزآلي عززلاو ءاملا نامض هئَلَعَق ةَضزأ هب ىَقَسَق ءام بصغ

 هێَلَعَو هل غززلاق ؛َُرَذََق ابَح َقَرَس نإو ضزألي ةعارزلاو هنَمَت ِهيَلَعَق ادام

 '_رذبلا برل الو هل سيل عزلا نإ :اه يف ليق ذَقَو .هلم ؤأ بحلا ةميق

 باصي لخنلا هضزآ يف ةَسرَعَف امزص َقَرَس نإو .هارق ساق َعزَر كيدو
 ُراَيِخْلا مزلا برِلَو ءربصاَعِل َقرَع الَو نَعْلا مئاق هنأل ةنم عولفملا مزّصلا

 الخ مكحلا يف هتميق قحتست ض :د ةميق ةنم حأ ءاش ذإو كةمزص لق ءاش نإ

 بصع نإو ،نم ةَعولقَمْلا لخنلا د بجاصل َمَقلاَق رمثأ نإَق لوضأ الب

 نم هيف بِصاَعْلِل ة ئش الو ،اهُئَرَمَتَو اهبحاصل هَرذلاف ؛هضزأ يف اَهَسَرَغَف ةرذ

 نو .ةلمم َناَك اَمَو رطقلاو ُمزَكْلا اَذَكَو .نێَعلا ةَمِئاَق اهنأل قَرَع الو ِءاَتَع

 ڵضزألا برل كيد نإف راجشأو مز ثرم اسزُغ اهيف سرَغَو اًضزأ بص

 يف ةدايز الَو هَل ءانع الَو ءلملا ضزأ يف كلَذ َلَسَق مؤي هرجش ةميق هلو

 .َكِلَد َلَعَف ؛'١اهنم كل ام لقا :هل َلاَق ضزألا ُتَر اش نإو .ضزألا

 نق ؛')ةبوصَْمْلا ضزألا [ نم ريطلا اناينب اهيف ىتَبَو و اًضزأ 277 نإو

 َناَك نإو اهيف بِصاكْلِل ءاَنَع الَو .ضزألا بترل اتيلا نم اهيف اَمَو ض ضزألا
 ه ًّ

 غلفا :هل ا :هل ل لاق ضزألا بحاَص ءاش نإ ؛رضزالا بجاضص رْيَغ ضزأ نم ريطلا

 انَب انب موي هنيط ًةَميِق هاطعأ ءاش نِإَو انبلا نم َكَل اَم

 اه نم َنوثناَمعْلاَو )٣٣٤/١٦٢(. برعلا ناسلا .ةقيفَح لخنلا ني ةعطق يمه ةمزطلا -=

 .ةمزص :ةليسفلا نوُمَسُي قاقتشالا
 .«رذبلا» (ج) ٌةَخشَلا اَهِنَلَع تلبوق ةَخشُن يف نكلو .«ضزألا بترل اڵلو» :ج ثب يف )١)

 .ثالئلا خسنلا نم ثبنملاو «اهيف» لضألا يف )٢(

 )٣( .ج ،ب :نم ةطقاس «ةبوصْمَمْلا» َ

 .ب :نم ثبئملاو «َنيطلا»ه :لألا يف )٤(



 )١١١( بضّتلاَو يدعتلا ىه باب ٤٤٥

  

 كيد هبشَح ةميق هل نإف :ةماع مرغو اشح اهيف لعَجَو ازا بصع و
 ءانع الَو مرغ ام هلو مكحلا موي ؤأ ةعضو مي هننمعب راذلا يف تبت ذ يل

 َكِلَذَو ،اهيف هل ام جارخإ هَرَمَأ رادلا بحاص ءاش نإو ،َقَرَع الَو راذلا يف ه

 لضفأ ةبّمَحْلا بحاصي نإ :ليق ذقف ؤوراد يف اَهَلَعَجَف ةبح قرَس ق .هلإ
 هريغ ضزأ يف ارت َرَقَح نإو اهتميق يفو اَهيِف َر راَيِخْلا ةَل نأ ثحأ ،اهتَميِق

 َقَرَع الو كلَد يف ُهَل ءانع الو ا رضزال باصي ونيل

 يلاحب ذجشقملا كرتي :ليق ذقَف ؛اذنجشت اهيف ىتَبَو اًضزأ بصغ نإو

 برلَو ،هيف ىلصي نأ زوُجَي ال كي نإ :ليق ذَقَو :هر ضرألا ةميق ِهَلَعَو
 .اهب َعِفَتْنيَو "هض ةضزأ َذخأَي نأ ضزألا

 هيَلَعَو .هلاحب كرتي ربقلا كيد ْنإَق ؛اربَق اهيف لَعَجَو از بصغ نإو

 : نأ ضزألا د بجاضصيل نإ :ليق ذَقَو ؛عضؤَمْل كلد ةميق ضزألا برل
 ء
 .۔٥۔ , و هض را

 جت ن ً ؤربَقْلا نم م َتَيَمْلا جرخأ ن نإو َكيلَذ يف َرَرَض الَو اهب عمتنيو هص

 .عَلغَأ ةناو .'"![تيَد لعفي نأ]

 .قراسلي يش الو ،يلزَغْلا بحاصي بوتلا ا َلِمَعَق الزَع قرس ذو
 ةقوزسَمْلا اهبرل الو .اهلقأ هل زوجي الف أةتيم يهق اهَحَبذَق اش قرس ذو
 هيَلَعَف تلمح نيج ةَرَمَت هل عطق نو :اهخََ "‘ةؤَي اهّنَميِق اهبرل هيَلَعَو 5نم

 .هَعَطَق ؤي ةنمي هلعف ؛ةَلَكأَف اغزز قرس نإو ،اهتميِق لَضفآ
 َلَق نمو .اهتميق لضفأ هيلَعَف ؛'اهبذجج لكأف الْخَن قر ذ

 .«هضزأ ةميق» :ثالَئلا خنتلا يف )١(

 .ب :نم ثبثنمْلاو ءُهَلَعَف نإ كلَد» لضألا يف )٢(

 .«نيِح» ب :يف )٢(
 اهنع طحت ةَلْخَئلا ي سأر يف نوكت ةمحلا يهو ،ةبَذَج ةدحاولا لخنلا زامج :بذجلا )٤(

 .(١٦/٦٩)۔ نْتَعْلا باَتِك) .لكوتف



 يويسبلا رصتخم ٤٤٦

  

 رمأ رمو .ذَحْلاَو اهّتَميِق ِهئَلَعَق ؛هرَقِل ة ةَميهَت عَكَن نم و .ةَميِقْلا ِهئَلَعَف ؛لخَنلا

 ؛ُهَدَلَو وأ هَدبَع رمأ ؤأ اناطلش زمآلا َناَك نإو كةبْوَتلاَو ز هَلَعَف ؛لجمر لقي

 ؛اَمِلاَظ َناَعأ مرَمَو .يلظ وهف ؛كِلَد يف ملاظ لغب يىضَر نَمَو وقلا هلع

 رمحيو ،ةَبَصَعْلاَو ةملظلا نئج .تيرش وَهَق َوَهَف ؛ملظب رمأ رَمَو .ماض َوَهَق
 ال ةناو 6رائلا ىلإ مهملظب يض وأ ْمُهَرَزاو ؤأ مُهَرَزآ وأ مُهَناَعأ نَمَو ةَمَلْظلا

 اَيَر راَتلا مكََمتقاسَظ اوكظ نلآ لي ارئكمت الو » :ىناعت لاقو ،نيملاظلا ثحي
 إ كلد وْبَدَتَف ١١٣[. :دوه] 64 روطن ال مث ءايلوأ نم هللأ نوث نم مك

 .'"ثلا ءاش

 و ارات هنطب يفف أت انف ؛امملظ ىماتيلا لاوش ا رَمَو

 هيلضُيَو هللا هيزخُي امارَح لكأ دقف ؛لطاَبْلاب سانلا لاومأ َلَكَأ نمو .اريعشت

 يضر ا .مهلاوما رَكأ ؤ .مهزاََم َمَدَه ؤ .سانلا لاوأ ة : ْنَمَو .انلا

 هْئَلَعَو ٌمِلاَظ وهف ؛َنَمَعَت ؤ ليوأت ي قح ريعي مُهَعاَمِد كفس ؤ ْمهِتْلَخب

 هلل عيطم هنأ يأرو هجو نم الإ ناوشلا هل تلح أت ره سيلو نامضلا
 نامضلا هئَلَع : هنإ : ايِقَو .'"ةأطخ وْظْنَي م 2 اني ةشِن َةشِئاَع لغفل .كلذ يف

 . َنووَخ آ هنمض َو

 .ه ےرورصنال ث ءايلوأ ن نم هللأ نوش نت مكت اَميَو» :اهُماَمَتَو )١( و صس 7 م۔
 هاجتالا نم ميشخ ويذحَتَو .نيملاظلا لظلا ةبقاَعب ريكذتلل هلت فلؤملا نم ةلواَحُم هذه )٢(

 .ذه الإ ةبساتم اهل سيلف الإو .ملظملا راسملا اذه يف
 ةكرْغَم يف ةهجو ةللا عوك ۔ يلَع مامإلا ىّلَع ان ةشياع جوز ىإ انمه فلؤملا زؤيشُي )٣(
 .اهنم الؤأت تيد ناك ثيح لذ



 ث 1 د < )١١١( ر بضقلاو يدقنلا ي باب ٤٤٧
 م .. : ٠

,
 

  

 ْمهِنَلَعَو ،َتوئماض قراسلا نِئاَخْلاَو '"”ناَلَسلاَو "هزاؤطلاو "»شيلتخمملاو

 .نماض ملاظ وهف ة ؛اَهْنَلَع وَصأَق ة ةّبَح قرس ْنَمَف قراس ُلاَعْلاَو .اوَنَج ام ة ةميق

 امل اًئماَضَو اًناَخ ناك اريسي ايش ؤَلَو تفط لَكْلاَو نزولا يف سحب نإو
 .ةلك كلد هللا مزح ذقَو لعف

 ل .هريغ ي لام ىّلَع يدعتلا الَو بصاقْلا الَو قراشلا ةَحيبَذ ُلجَت الو

 نم حبذ اَم الو فللا ريغل حبذ اَم الو .اَهَِلَع 4 هللا م مشا ركذ مل َم ةَحيِبَذ لحت

 الو كامِلاَظ َناَك ملظلا نم َلَكَأ نهو . .َكِلَذ ىّلَع هللا م مشا وَكذُي م عمش لو افق

 .اوزه هللا تايآ اوذختت م ه و

 .سالَخَو سياخ وه هايإ ةسَلَحَو املح ةشيخ ةسل ةَلَتاَمُشَو ةَرهُن يف خألا شلَخلا )١(

 .(٦/٥٦)_۔ بَرَعْلا ناسل )١٩٦/١(. حاحضلا راَتْخش)

 برعلا ناسي) .ئشلاو غطقلا هو رطلا نم ،هيف ام سيو لجمؤلا مك نشي يلا وه :زاؤطلا )٢(
 )٤٩٨/٤(. ۔

 . ٤ 2 ,ر . ,2 م. . . .ً . ه و.ه, ٠ . ه ,۔ ,إ ف

 ،الَس ةلشأ ةّئللَسَو لسنلا ةلَتساو الس ةلس ةلس قفر يف هجارخإو ءيشلا عازتنا :لسلا )٣(

 نالف ينب يف لاقيو ءَقَرَس :يأ ؛الالسإ سي لَسأ ذقو ةيفخلا ةقرسلا ليقو ةقرسلا ةلسلاو
 قرس ادإ لَسأو لجولا لسو ةلسلا ىلإ وغذت 7 :لاقيو لالشلا :قراشلي لاقيو ةلس
 )٢٣٨/١١(. ۔ بررَعْلا ناسل



  

  

 ر س س مسر ,س وس -< ؟ : 2 مر م <, ۔۔ وذ -.. أ و ر .مر رم صس

 اَبَسكاكي ءارج امَمهَييأ اوعطقا ةَكراَملأو قراتتلاو » :ىَلاَعَت ةللا لاق
 ء .ر و ةر س ۔ ح ےس

 ةقرلا ضغب كلذب ىّنَع امنإو ٣٨[. :ةدناملا] 4 هكح زهنع هللاو هنلا نم الكت

 عطق الو & ××ركَك الو رَمَت يفف عطق ال » هنأب ؤثءاج يتلا ةياورلل ضغب َنوُ

 عبر َوُهَو .عطقلا هب بجي اَم ززج 7 قرس َم ىلع عطقلا امنإو رئاط يف

 نَجِم يف قراسلا َدَي َعّطَق ةلي هللا لوسر نأ» :ثيداحألا نم ءاَج ام ىَلَع راتيد
 م

 71 َّ 9, ۔ ِ۔۔ 2۔۔. ّ ّ 7 َ ٠ 7 7 ّ | .. ظ

 ضرف 7 امنإو .مهارد ةعبرأ انباخحضا دنع َوُهَو ۔'٢٨× رايد عب هّتَميِق

 ذؤا وبأو ٢١(، :مقر )٨٣١/٢ عطقلا هيف بجت ام باب :دودحلا باتك ،كيلاَم هجرخأ )١(
 عطق باتك ،ئئاتّتلاو ۔(٨٨٣٤ مقر )١٣٦/٤، ،قراشلا هيف غطقُي ام بات :دودحلا باتك
 .يذمرتلاو ٤٩٦٠(( مقر )٨٦/٨ هدي ثعطُ قراشلا ةقرس ادإ يذلا رذقلا ات :رقراشلا
 .هجام ناو ١٤٤٩(، مقر )٥٢/٤. يقراشلا دي غطفت مك يف ةاَج ام باب :دودحلا باتك

 ١٥٨٤٦(. مقر )٤٦٣/٣. دمخأو ٢٥٩٣( مقر )٨٦٥/٢ قراسلا دح با :دوذحْلا باتك
 .زامُجْلا ومه رَتَكْلاَو

 يراخبلاو ٢١( :مقز )٨٣١/٢ ،عْطَقْلا هيف بجي اه بات :دودحلا باتك يلام هجرخأ )٢(

 ٩ اَمَمَيِريأ ارُمَصقاَق ةَقراَلأَو قراَتلأو » :ىناعت هللا لؤق باب :دودحلا باتك ]٩٧/١٦[[
 باك )١٣١٣/٣(6 مل ششَو ٦٤١١( :مقر )٢٤٩٣/٦ يِراَخبْلا غيجض ٣٨[، :دئامْلا]

 :دودحلا باتك دؤاد وبأو ٤٥٠٠(6 :مقر )١١٣/٥ ملسم يج ةقرسلا ذَح باب :دودحلا
ُ 

 عطق ثاَِك .ئئاَسئلاَو ٤٣٨٧). :مقر )٢٣٦/٤ دؤاَد يبأ نَتُس قراشلا هيف م ا ر ام تاب



 )١١٢( قراشلا يه باب 3 ٤٤٩
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 .هيف هَرَرَحأ ذق يذلا ززجلا نم ة؛جارخإَو لاملا نؤاتت اهدحأ :لاصخي عطقلا

 ٤٩١١( :مقر )٧٧/٨ ناسنلا نتش هدي تعطق قرالا ةقرَس ادإ يذلا رذقلا با :قراسلا -=

 رياش ۔ يذمرتلا نتش قراشلا ذي غطفت مك يف اج ام باب :دودحلا باتك يذمرتلاو

 عطق ةلي هللا لوسر نأ رمع نبا نع عات , قيرط نم هلك ٤٦ ١٤(. :مقرأ ٤/٠٥)_۔ ) ۔ يناتلالاو

 باَتِك ،غعيبزلا ةّجَرْخأَ . .خيجض نَسَح ثيدح :يذمزنلا لاقو .مهارد هئال ةئَمَت نَجِم يف
 . ٦١١٣(. :مقر )٢٤١/١ عيبزلا ذدتشُم ةلاضلا باب اب راكخألا

 راتأ امك ةيضابإلا هنَلإ بهَد يذلا اذَهَو ،َمهارَد ةَعَبزَأ نجمْلا ةميق عيبلا ةياور يف

 .َمهاَرَد ة ةَسمَح هتميق نأ ئئاسئلا دنع دَرَوَو مهارد هتالت ةروهْشَمْلا ةياورلاو 5 فلؤملا

 ء(١٧/٨٨٢) اهفعض هئأ الإ .مهارد ةرشع ؤ زانيد ؛ ةنمي ىرغصلا نتشسلا يف يتل دنعو

 .هللا لؤحب اقحال يتأت يتا ةياورلل راتيد عبز يف عطقلا نأ ءاَمَلُعْلا نيب تالخ الو
 :اَمُهذَحَا :نيڵلؤَق ىلَع باصنلا ز يف ُاَهَقْقلا . مارلا د دادعأ فالتخا ١- ىلع ةائب

 ءاَهَقُ امأو .قارعلا ِءاَهَقُ نق :يياملاو .مهرَغَو يفاشلا كلام زاجحلا ءاه و

 اميف ف اوفلتخاو .بهذلا م نم راتيد عبو © ةضفلا نم مهارد ِةَئاَلَك يفف عطقلا اوبَجَأَق زاجحلا

 موقت :روهشملا يف تلام َلاقَق ءةضفلاَو ق بقذلا ادغ امم ةقورشملا ءايشألا زئاس هب موق

 َمَم : ُهَئاَلُئلا تقَلَتخا اذإ» -ردشؤ ننال ثيدحلاو ۔ ينغأ .راتيد عبؤلاي ال مهارذلاي

 َلاَقَو .امضنَو نيَمَهزد تقو يف راتيد بلا توكت نأ غم ،بفزضلا فالتخال رانيد عُبؤلا

 عطقي الف ميارذلي اضيأ لضألا وهو رانيد مئؤلا وه ءايشألا ميوقت يف لضا يماشلا
 لك دنع مهاردلاو ؤيناتذلاق :كيام امأ .رانيد م عي َي يواست نأ الإ مها ةئالُتلا يف ُ

 ىلإ ضوزملا ميوقت يف رظني هئأ ةنغ نيِئداَدْغبْلا ضغب ىور ذقَو ىِبفنب ربتعم امهنم دجا

 َناَك نو يارذلاي تنتوؤف ميادلا بياغلا اك نإف ثبلا تيلد لغأ دا دوق يف بلاقلا

 مَْقُي رانيد عْبؤلا نإ لوُقَي نم _ بقهذَمْلا يف نأ ُظأو رانيد عئؤلاب ث تموق رينانتلا باعلا

 كلام لؤقيو 5دؤاَدَو ئعارؤألاؤ رؤئ ة وبأ لاق ميوقتلا يف يعفاشلا لؤَقِيَو َمهاَرَد ةئالئلاب

 بجي يذلا ُباَصَئلاَق ىقارلا اَهَقُن امأو . .(مهازئلاي مي .وفئلاي :يبغأ) دمخأ َلاَق روهشملا

 نبا غهنم ةغعامَج لاق ذقو .ةئم لقأ يف بجي ال مهارد ةرضَع رشع مهدنع وه هيف عطقلا

 مهارد ةَعَبزَا يف :ليق ذَقَو .مما ة ةسمحع نم رقأ يف ديلا عطقت ال ؛ةمؤبش رباو ؤىليَل يبأ

 راتيد عئؤلا ني ةياؤزلا قيرفت وه فالخلا أاقنم ها «نيممهزي يف :ىنبلا ناَمْغ لاقو

 ةَياَهِنَو دهتَجُمْلا ةيناد :زَظني) .لاكشإلا لحت عيبزلا ةياور نق الإ مهازذلا ٍةَئاَلَئَو

 )٧٥٧/١((. ۔ دِصَتفُمْلا
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 ةلضخ مدع نإو ،مامإلا ىلإ غفزلاو ؤراتيد غبز وه هيف عطقي يذلا ؤادقملاو

 3 الف لاصخلا هذه نم

 ًداَوْفَص نإ : :وز ذ ذف َكِلَذ ذ ر ل تكلا ؤ نم اًنباَحضأ دنع :ع عطقلاو ا َ

 .هه يأ ن لبق ن تؤَقَع الَم» :لي لاق ،يبؤت رو نم ريَح هدي :هللا لوشَر

 ل ىلإ ناعفؤلا دغب َوفَع الَو ُهَدَي عطقف

 يف عطق الف ؛مُهَنْنَب اميف سانلا ىفاعت ادو ،رارقإ أ ةنيب ةب ةقرسلا ةّحِصَو

 سلتْخُم ىلَع الو ةو "راول ىّلَع عطق الو .مامإلا ىلإ ةهزن غتقزُي مل اذإ كيذ

 تێب نم قرس نق ىلع الَو مياتلا نم َلَع نمم ىلع الَو ناع ىلَع الو
 ةميق نم لقأ قَرَس نم ىّلَع الو ]ِةبْغعَكْلا رانأ نم َقرَس نم ىّلَع الَو يلاملا

 يدلو لام نم دلاولا ىلع الو اهجوز تيت ني ةأزملا ىلع الو راتيد عن
 الَو دَعَتُم الو .نيئكاَسَتُم اًلَو نذإب لَخَد نم ىلع الَو .ديس رلام ني دنعلا

 ةاش هنم َدَحَأَو انيب لَخَد نإو .غطقُي مل هيف ام ّذَحَأ مت انيب عتمم نَمَو

 عاتملا نوات نمو .اهحبذ نيح كلد نمض ةنأل .غطفُ 7 تێبلا يف اهَحبَذَو

 ّذَخَأَو ُهَوُطَي مَلَو ربؤت نم ةو ض تق نَم امأو .هيَلَع عطق الف لُخذَي متو

 دغب هتقرس نَع قراشسلل زواَجَتَي لجولا :باب :قراشلا عطق د باتك إنتشلا يف يئاسنلا هَجَرْخَأ )١(

 نتش امهريَغَو تايلاو دودحلا باب ،عئنطفرالاو ٤٨٧٨( :مقر )٦٨/٨ مامإلا هب هب تأي نأ

 ٣٥١٧(. :مقر )٢٨٢/٨ ينطقرادلا

 لجزلا مك ل ئشَي يزلا وه :زازطلاو .ثالَتلا خشلا نم ٨ حيجضتلا «رازضد : :لضألا يف )٢(

 هباصأ نيب مارلا قرشت يزلا وه :فاقلاو .قشلا عطقا ؤمهَو رطلا نم هيف اه لسو

 برقعلا اسي) ٍةَلَتاَسُمَو ةَرَهُن يف ذخألا وه :شلَخْلاو ءاممهزد نالف فق :لاقيف نقنلا نع

 .(٦/٥٦۔_٩/٠٩٢۔_ ٥٠٠٤



 قرالا يف بابب () ٤٥١

  

 لَخَدَف ؛زادجلا روَسَت ؤأ لخدف ائب بقن نمو .اولاق ام ىَلَع عطق مهاردلا ۔,۔- < م, ۔ م 4

 نمو .عطق هب رَمَو هباقع نيم الَمَج تق نم . :ع ؛ززجلا نم لاملا َذَحأَ
 ىّلَع عطقلا نأ كلد دق .غطقُي مل لخنلا عطق نتَو علطتي مل التم رقت

 ةَعَبزَأ ةتَميِق ززج نم َقَرَس نإو .اًتفَصَو نيذلا مُهَو ضغب نود قارُسلا ضغب

 .ملعأ ةللا هللاو .عطق َمهاَرَد

 . هّلَع َناَمَض الَو هيّلَع بوتي ةللا نؤَق ؛بات مت "عطقو قرس نو

 مُت عطقت ملو امكاَح ركي . نِإَو .ناَمّضلا ِهئَلَع : :ليِقَو .هدي عطق دعب رمكلا

 هللاو .كلد ة َميِقَق فِلَت َناَك نإو .قرس اَم َُر ةَبوَنلا َمَم هْئَلَع نق .ةنؤثلا دارأ

 .'""[نيميلا غطفئَو] .ميدق ٍ رخأب رقأ ؤَلَو عطق ةقرسلاب َوَقأ رم هو .ملأ

 ةَهج ذديدخَت نال ٥ثدائئلا ختللا ةيقب هئب ب نم ثبعلاو «ُهئيمَ عيو قرس نَهَو» : :لضألا يف (١)

 .خسنلا ةئِقَب يف يه امنو .لضألا يف تسيل َداَيرلا ذه )٢(



    

  

  

 :فارعألا] 4 رمألا آ تلآ َلوُسَلا توُغَتَي بزلا » :هباتك يف ىَلاَعَت لاق

 مُهرُسأَي» :لاقف ىهنو َرَم أ اميف ;ةلي هللا لوشَر َر عابتا ىَّلَع تثَحَف ٦٧[.

 هتلع مَرَعَو تمتيطلا ممت ُليعَر ركشنا نع مهنَهتَيَو فوُرَمَمَلا
 غعيمَج َوُهَو ،ثبفورفَمْلا [ نم هب َرَمَأ امميِف بجاو لوشزلا غابئاق .4 كحلا

 قذّصلاو ،هب لؤَقْلاَو ،قَحْلاب لمَعْلاَو لذعلا قَحْلا نم هب َرَمَأ اميف هلل ةعاطلا

 :ه زَكْنُمْلاَو .ركنملا نَع مُماَهْنَيَو .قَحلاب هَل لَمَعْلاَو لوقلا يف هللا ىَلَع

 َلِمَع دقف رشأ َعيَض ؤ هَيهَن بكَتزاَو ةللا ىضغ نمق .7 عيمج

 ْمُهَل حابأ يذلا نالَحلا :وهو تابيطلا مهَل لجيو .توؤغملا كرتو ركنْلاب

 ْمهِنَلَع مرَحْيَو .لالحلا نم براَمْلاَو ماَطَعلا رم ةللا ُهلَحَأ ام عيمجب نم

 ماَرَحْا بشو راَحَمْل عبمج نم ْمهِنَلَع ةللا َمَرَح ام ئ غيمجج :وهو ثئابخلا

 ةَئْئَمْلاَو ؤاَمْلظ ىماتيلا لاوأ لأو "لطابلاب سانلا لاومأ لأو ماَرَحْلا , لأو

 مهنمو يفورَسَسَلي مهرسأ ليجنإلاو ةروملا ىف مه هن دنع انوثكَم ,ةتودح ىزلآ» :اهُماَمَتَو )١(

 لتلاو مُهَرَضِإ ْمُهَنَ ُعَصيَو تهتنا غهتتع مرَمَر تتيتلا ممت ليغَر ركشنا نع
 مه ر ىدلا ر اوعبتاو . كيتتؤأ مم عم َلز أ < ىزلا َروُمل [اوُعَبَتاَو هوُرحَصتَو ُهوَُرَعَو وي انماع تييزت اق :هت تاك ق 51

 ٠ ؛ ترخينثنا
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 مارحلا لقأو ؤللا اهمرح ييلا ثيابّحلا نم امه ك .ريزنخلا رمخ مذلا

 امم مهتب اهتوُفَراَعَتَي يتلا ثئابخلا نم هللا َعَوَح ام لقأو . امارَحْلا بزشق

 زم ديات يد نك لفأ نم لتم ُهْنَع ةنَع ينلا ىهت ذق امم كلكأ نع ع هنلا َاَج ق

 قةيكذتلاب الإ روُجَي ال يتلا ماهلا ةَنيَمَو و .'"؛ريطلا نم بلخم يذو عابلا

 كتيبخ ةوَحش سجت نك .رْمَحْلا ؟ مارَحْلا بزشو ساجَجْنألا لقأو

 .ثيبخ رمَخْلا بزشَو ،ثيبَخ ةتنَمْلاَو اتيبخ ملاو ،ثيب{خ طئاغلاو نبلاو

 اجأ .سجن ثيبخ ُمَرَحُم يهنلا هيف َءاَج يذلا ريشملا وجلا 7

 أو كتيبخ لغ اتلا ُةَفراَقُمَو ةئيبخ مَرَحُم شسجت مهُحِتابَدَو نيكرشفلا

 ثييح سجت ُلُكَو سسجت وهف كرشم مشا هنَلَع عقو ام ُلكَو ؛مَرَحُم ابزلا
 :ىلاَعَت لاق .عَرَحُم ثيبخ لكو ثئابخلا : شجاوقْلاَو .مَرَحُم وشييَخ لك

 نآو يحلا ريمي َتبلآَو متلاَو َنطَب امو اهتم َرَهلَع ام ىكوَعلا قر مَرَح تإ ل لق »

 ٣٣[. :فارعالا] « َدوسَلَعَكاَل ام هللأ َلَع ٧ شت نأو اطس وي ر ل ام َم مكل اوكرشت

 تي رمو .وثێابَخْلا ني هلك اََهَق :ةداتخل مَرَحَو هللا ةمَرَح ذق امه لكف

 ىَّلَع مئلاَو .امرَحُم ينغ ائيبَخ الؤَق َلاَق ذَق ؛تاتصخمملا فذق نم شحاوَقْلا

 نم ائيبَح َبيرَو ‘"؛عارَحْلا مثإلا بي ذَقَق هللا يصاعم نم اميش بير نمم

 .ثالئلا خسنلا نم ةطقاس ؛ءاَرَحلا بزشق ماَرَحْلا , 0

 ديصلا باتك .علششَو ٢٨٧( :مقر )١٥٣/١ بارشلاو ماعطلا بدأ باب ،غييزلا هجرخأ )٢(

 )٦٠/٦ 5 نم بلخم يذ لكَو عاجشلا نم بات يذ لك لفأ ميرت ثاب .حيابذلاو

 ٣٨٠٥(. :مقر )٤١٨/٣ عابسلا 5 ْنَع يهنلا باب :دؤاد يبأ نتش ث دؤاد وبأو ٥١٣٠( :مقر

 )٧٣/٤ بلخم يذو بات يذ لك ةيهارك يف اج ام باب :ةميلا باتك .يذمرتلا
 )١٠٧٧/٦٢ عابسلا نم بات يذ قآ باب :ديصلا باتك ،هججاَم نباو ٤٧٨!١( :مقز
 نبا حيجض زوجي الامو هلكأ روُجَي اه باب :ةممْطَألا باَتِي ،نابح او ٣٢٣٤(، :مقر

 ٢٢٣٠(. .مقز )٢٥٦/٥ ًدَمْخَأَو ٥٢٨٠( :مقر )٨٥/١٦١ ۔ ث ۔ نابح

 .«مرَحُملا» :ج ثب يف )٢(
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 برش ذقَف رمَّحخْلا برش نمق 0_[زمَخْلا اتهاه نإلا ليق ذقو يلوَقْلاَو] غيل

 ذيبن نم ذل وشزلا ةنع هنع ىهن ام برش نم َكِلَذَكَو ،ائيبَخ تيكَرَو امَرَحُم

 َوُهَق ؛'"اةنع ىهنو ةمرَح ةلق لوشزلا نأل اميبَح بير ذف ركششملاو رجلا

 براّشَمْلاَو معاطملا نم ةرم تابحلا م رح هنأل ،ةلي هللا لوسر ةموَح ثيح ثيبخ

 امَو هنم رهظ ام ةلي نوشلا ةَمَرَحَو انزلا هللا م َعَرَحَو . .َقَحْلا ريعي هلك لؤَقْلاَو

 لغِفَو مماَرَح هلُك يغَبْلاَو ،َقَح ريغب يغبلا مرَحَو .ثێابَحْلا نم ةلك كيلَذَف ط
 ةي نوشزلا ىتات ةللا ةمرَح ذق تيب وُهَو ةزملا مرَحَو .مَرَحُم ثيبخلا

 ة% لوشزلا نأل تيابلا نم وهو ،ىَلاعَت ةللا ةمرَح ذق ملع ريع نؤَقْتلاَو
 مرَحُش كلَد ُُكَق ،َمراَحَمْلا '"ه[هباتك يف] ىلاعت ةللا عرَحَو تابحلا موَح

 كلَد لك روزلا لؤَق ني هيَلَع ُدَمَعَتُمْلا بذَكْلاَو فذقلاو روزلا نؤَقَو .ثيب;خ م

 لك بنتجي نأ ناسنإلا ىَّلَعَف ؤةئيِبَح ساجنألا ةبر ةَبَراَقُمَو ،ةَمرَحُمْلا ثيابَّحْلا نم
 وأ عامتشا وأ عمش ا رظن ؤ .سف ا لوق ؤ بزش ؤ لقأ يف ةللا َمَرَح ام

 اًذإ] هلق ةلوسَرَو هللا اهمَوَح يتلا ثابَحْلا عيمج نم ةراهطلا هئَلَعَو .سشخحَت

 .('[اَهَبَراَق

 وأ ًةَرذَع هأ ال الؤب ؤ 11 ةبِطَر ًهَتْيَم ؤ د كرشش م ةبوطر ا اًمَد سَص َم لكو

 .ب :نم نامكلاو لصألا نم ةطقاس )١(

 ريئلاو متئَحْلاو ايدلاو ترما يف ذاتينالا نع يهلا بات :ةبرشألا باتك يف ملسم جرخأ )٢(
 عوَح :َلاَقَف ارَجْلا يت نَع رمغ نا تلأس :لاق ريبج نب ديوس نع ٥٣٠٢( :مقر )٩٥/٦

 ام :لاق !رمع نبا لوُقَي اه غمنت الأ :ثلَمَق سابع نا ثێئأق .رَجْلا ذيبن ةمي هللا لوشَر

 ة هللا لوسر َمرَح رمغ نا قدص :لاقف .رَجْلا ذيبن قي هللا لوشز ممزَح :لا :لف ؟لوقت
 قؤاد وأ ةجرخ .ردملا نم غنضُي ئش لك :لاقف ؟رَجْلا يبت ءيَش يأو تلقف .رَجْلا يبت
 ٣٦٩٢(. :مقر )٣٨٠/٢ ةيعوألا با :ةب رشلا باتك

 .ثالثلا خستلا نم لامكلاو لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ب :نم تبنملا .طوُطَْمْلا يف ةحِضا زيغ ةملك )٤(



 ثئابَّحلا ميرخت يف باب )١١٤( ٤٥٥

  

 يأ نم ة نم عم اغ اق ؤ ؛يلؤت مضا اهيلع غقي امم نؤت هل نم لك نزت و ۔ ٥
 رئذلا نم زخ ام ؤأ .بالا نم ؤا ربلا وأ مفلا وأ دسجلا نم جراخملا

 نال "بجاو كلد عيمج نم ؤيهطتلاو "تابوطؤلا ني '»نيججَْقْلا نم لبقلاو
 .ةنم زُهَطتلاَو هلسغ بجي ذق ثيبخ يذ

 .هريهطت ىّلَع رَدَقْيَو ةئراهط كَرذُئ ذق ام الإ كيد ةاقال ام نكأ وُجَي الو

 اهيف غَقَي ييلا ةعئاملا ءايشألا نم هلش ىلع ردقي ال امم هيف عقو امو
 يف مقت ةتملا .ليلقلا ءاملا يف ؤأ نملا يف عقي لؤبلا لثم اهشججَتئَو

 غاقتنالا زوجت ال هنأل هب عفتني ل شسجت كلذ 9 .77 لَسَعْلاو نمألا

 تاساجنلا نم يناوألا يف َعَقَو امو تاساجنلا نم ةل هلوسر هللا َمَرَح امب

 يڵلَصُي الَو .ةلييغَي ىئَح بزش الو لقأب ةبرفَي الَو ةُميِظنَتَو ةزيهطت بجب
 ىقالو بايلا باصأ امو ةينآلاو ضزألا باصأ امو :امسج نئأت الَو سسجتي
 يلاو ةمزحملا ثێابّحلاو ساججنألا نم ةزيهطت بجي ةساجنلا نم نادبألا

 الو .ةلسَع نكأ ادإ لشلا دغب الإ هب غفتني الو ءاملاب تيد لسع ِهنَلَع ىرأ

 اميش ضزألا يف ةساجنلا عسنؤت ىّلَع لعجي نأ الإ رهطي ىنح هيلع يلصي

 اريصَح عضوف ءيش 4 هب ُوَصْلَي ال امم ةسبات يهو امه وُتْسَيَو ةَساَجَنلا يراوي امم

 هَلْسَع كرذُي امَم ساججنألا نم م ءاَعْطلا باصأ امو .هب سأب الَق ؛ىلَصَر ابارت ز

 ةساجنلا باصأ امو .هي ¡ عفتني مَلَو لكؤي مل ةلش كرذُي ال امو .لأو (

 دارأو لسغت ملو هلشَع ىّلَع ردقي ناك امو يبَضَحْلاَو بايلا لم .ءايشألا نم

 نم َناَك امَو ،مذيب يرتشيق شجت ةنأ يرتشملا تفزَعي ىتح ةغبت مل هع

 ذقق هل شع ىلع ردقي ال امم اهنم سجن ام افل ءا ءاسجت هغيبت الف ةةيطألا

 امأو .يرتشملا فرَع ؤلَو عنقت ة ذخأ الو ةغْنَب الو زوجي اق َمرَح

 .ديدحتلا ةوضفملا نأل ثالئلا خشلا نم تجتناو ،«جوزُملاه :لألا يف )١(



 يويسبلا رصتخم ٤٥٦

  

 َدَحأَف ،كلَد يرتشملا فَرَعو عاب نق ،غيبي وأ لكأي مت لسغيف هلسَع كر ام

 /. أ :نم ؤهل زنام ؛ه ه :واه رذ امم َناَك ادإ عفتناو َلَكَأَو [ و ملم

 ال َكِلَذَق .شبلئو ًلن ؤ ئ :لثمو .لكؤيو لذيف هم . . نم لَسغُي

 : نو هعيبت ن ٌرئاَجَف اسجن لضا َناَك اَم امأو .َيرَتْشُمْلا فرعي ر ن دعب هعيبب
 م ,م و ٠

 ةرْهَطُْي ىتح '»رمكأي 4 هبرقي ال نأ يرتشملا ىَلَع َكلَذَو .َيرَتشُمْلا فرعت

 لضألا يف ةل ،يرت شملا د فرعي مل نإو ،ةعيِبَي نأ راَج ضيبلا :لثم كيَذَو

 زێاَجَو ،ةليغي ىئَح هَحْبْطَي نأ هل زُجَي مَّلَو ،اماَعَط راص ُهَخَبَط اذف سسجت

 َناَك هعابو ةْلِسغَي مل ه خباطلا َناَك نإو 5ةَليْغت الَو هَلُكأَي نأ هارتشا نَمِل

 ةلكأ ةَلَسَغ يرتشملا غئابلا فرَع نإو رخآ ةمعطأ نإ كيَذَكَو ؤهيَلَع نإلا

 ةَساَجّنلا لوخدل لكؤي مل ؛َلىسُغ ركي ملو و '"[غامْلا] ُهَلَخَدَو قشنا دق َناَك امو

 نملا نهذلا لَخْلاَو ليلقلا ءاملا نم سُجَتَت ام اًمَأَو .هعيب زجي مَلَو ،هيف

 : ُدَمَجُي يق نم َناَك اَمَو و امول لتو قاو َكِلَذَق اف لتلاو عاملاق

`
 

 و ةَتيَمْلا و دماَجْلا ا لسعلا لا كزذكو .كلذ اذ رع لغ ال الب ىقب ام اكيو

 "سجنلا اَمْلاب نيجعلا م نم َناَك اَمَو .كلذ قيرأ اًعِئاَم َناَك نإو و '"[اهلؤخ

 ِءاَمْلاَو نيلج ؤلاي رشنلا نم نجغ اَمَو .هي ه عفتني نأ ىرأ الو ىقلي كيَذَق

 زوجي الَو لسع كرذُي ال تيد نأل هب عفتني الو ىقلي كيد نق َريْكَو سجنلا

 لسغي هنإف ؛ثَحَلاَو ةساجنلا هب ق 7 رمتلا نم ناَك امو .ةعيب الو هلكأ

 ةساججنلا لخادم ءاملا لُخذَي ىئَح ءاملا يف لعجي ؤأ أ "[ثَحلا] كرْغيَو

 .ج :نم حيجضلاز 6لكأي» :ب يفو ،ءهبرْشَي الود :لضألا يف )١(
 .ب :نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(

 .ب :نم نامكإلاو لضألا نم طقاس نيتقوغَمْلا نيب اه )٣(
 .ب :نم لامكلاو ءلضألا نم طقاس )٤(



 )١١٤( ثئابخلا رميرخت يِ باب ٤٥٧

  

 اَمَو اَلِقاَبْلاَو مخللا لم ناَك اَمَو .لسو اتَص هئَلَع ؛ ءاملا تصب ر رمتلاو

 ةَساَجَنلا نغ لسغيو املا يفكي هنإف ؛هخبط دنع ةَساَجَنلا هيف نق
ُ 

 باصأو غبصلا يف ةتيَمْلا نم عقو اَمَو .غاب أ لكؤێَو رياط ءامب خب ُ

 ؛غنّصلي ارك الو اًئَمَت كلَد يف ذخأي الَو هب غاقتنالا زُجَي مل ةساجن زيل

 زوُجِي ال كيذ نق ؤهْطَي ثؤتلا َناَك نإو َلَعْفَي نأ هيَلَع م ُمَرَحُم غِبَص كيذ نإ

 :9 ؛راصغملا يف ؤأ قَرَو وُهَو “)نارؤشلا رم سُجَتَت اهو .هَلَعْفَي نا غابَصلل

 فنم ءاملا ا خ شجلا خ ىتح نْتَمَدَقْلاَ نيديلاب كرْعْيَو ءاملاب نتف

 ذَقَو ( -. نم رم ِاَمْلا يف 7 عقو اَمَو يب غبصو ءاملا هل هل ليو ر مث

 سَجَتَت ام ا .هي عافجنالاي س أت ال كلذف سُجَتَتَو ءام راض غبصلا رصع

 هسم ام لس هن هئف ةساجنلا هيلإ تلصوو لصبلاو لبلا :لثم :م راجشألا ( م

 ال :َليِقَو ،َكؤيَو ةرهاظ م و سجنلا نم هيَلَع عق َهَقَو اَمَو رسنلا ءاَمْلا نم

 ةَساَجتلاي برشت يتلا اكشألا نم ناك اَمَو ". ءامب برشي ىنَح لكؤي

 شق ذنإَق ةَساَجنلا ةرملا لم هَي ْمَل ام هلكأ ٌرئاَجَف ؛رَمَئلا ةساَجَنلا بيصي الو

 ىلإ لَصَو ادإ ناجنذابلاو ءاقلا لم رهاظ ليغ شسَجَت ةرمتلا نم اميش
 لإ ُبَحَأَق ةَساَجَنلا ١ اهنبأ ادإ ضرلا امأو .لأو َلِسُغ ةَساَجَتلا ""رلامَحْلا
 ذّقَف سمشلاو حيرلا اهنبَرَض اذإ :ليق ذَقَو ىأر تيلو اَمْلاب الإ َرَهَطُئ ال نأ

 ؛ةساَجنلا نم اهعورضَو اهروهظ باصأ ام تاوذلا كيلَذَكَو .مهدنع رهط

 نإ :اتئاحضأ لاق ذقَو ،ِاملاي زَهَطُت يناولاو .ءاملاب كيد رَهَطُ نأ لإ ُبَحأَق

 .ُمطَرَقْلا :ُناَروُشلا :ليقو }رَقَصَعُم :يأ وش بؤَت :َنوُلوُقَي ؤ ميمت ة ةَعْلِ وفصلا :ُناَرْوشلا )١(

 )١٦٣/٦٢((. ۔ ةغللا يف طيجملا ا(١/٠٦٥١) طيجملا سوُشاقلا :رظني

 وهف ةرَجْشلا رمت ني رهظ ام :ليقو لماَح رجو ةعل هيف رسكلاو ةرجشلا رَمَت :لمَحْلا )٢(

 هعمَجَو ةرجش سأر ىَّلَع ؤ نطب يف ناكام لمَحْلا ليقو لمح هف نطب امو لمح

 )١٧٤/١١(. بزعلا ناسل .نامأ

 



 ي ويسبل ا رصتخم ٨ ٥ ٤

  

 اهئيصُت لعنلا كلَذَكَو .ءاملا ريغب زهَطُت اهنأ ةساجنلا اهنع تبهَد ادإ ضزألا

 اشلا زهت اهنأ ضزألا هيطو نم ةساجنلا بهذت ،اهب ىشمي يشمي مُث ةَساَجَنلا

 تلقنو بارتلا يف هب ثضبَر اذإ اهأ اهجاتن نم مذلاو لتلا يف اهعزَض عقي

 .رهط دقف ؛ضسبب و اهدلو ١) 'ٹظَمَلَو تجتنأ اذو رهط دق ؛َكِلَذ تبَهَذَق هب

 تَلَكَأ م مث ةَساَجَت ن تبرش ا ةساَجَت ْتَذَكَأ اذو اَهَدَلَو '"[ّظممَل] اذإ َكلَذَكَو

 .باولا يفف اتياحضأ نؤَق اَذَهَف ،َرَهْطَت اَهَنَ ؛ُلُكأَت ام رذقب تباغ ؤأ ن تبرش ؤ

 نم شسجت اهلك اهلؤبَو ةرهاط اهلك مهدنع باودلا [(تاوزأ] نأ عم

 .اهرؤشَو شجت عابشل ١ حزْطَو . سسجت 4 همحل هل لكأ مزَحمل ١ ريط ١ زطَوا

 مفلاو جاجذلا حزطو .همحل قأ زوجي ال يذلا ريطلا زؤش هركيو

 زائُخْلاَو تايَحْلاَو يجاتلا يقلا ز زؤشسَو هرسي سأب الو شسسجن ر ىلهألا

 باَرُغْلاَو لدأ ١ غَبَو رأقْلا رغَبَو .تالِتخا 7 شجن د رأَقْلا زؤشُسَو شجت

 زاخلا زغَبَو .ةكرَت ثحأ يذلاو ،هيف فلتخم نل َناَك امو "[باقمتلاو]
 الو .سجن : ويلا ة نم ث٫عءاج ادإ إ عدافضلا رغَبَو . .[هيف ت تفَلَتْخُم] عوب وُبرَيْلاَو و بَضلاَو

 .لخأآلا 7 فلا يف ىقنت ام ناسللاب ذخألا :ظُمَلَتلاَو ظفللاو .قؤذَتلا :وطَمُتلاَو ظُمَلُئلا )١(

 ناَسل) .زسِتَي ىتح اهناسلب امهَدَلَو ةاشلا ىغل وه دوصقملاو ،يقؤَذُئلاَو مغطلا غتت ُمْبتَت وه ليقو
 )٤٦١/٧((. ۔ بَرَعْلا

 نم كيد لعلو «ثضمَل» ج ؤب يفو «تضمَل» لضألا يف ثدَرَو ةينائلاو ىتوألا تظَمَل )٢(
 .ةانْتْثأ ام باوصلاو اشلا اطخ

 .ثالثلا خسنلا ني ثبثملاو .لضألا نم ةطقاس )٣(

 .ةوزُكَمَو :ب يف )٤(

 .ب :نم حيجضئلاو ؛مخقْلا ؛لضألا يف )٥(

 .ج :نم ثبنملاو ،يفاَقَعْلا :ب يفو ؤلضألا نم طقاس )٦(

 .ثاذَتلا خألا نم تبتلاو .لضألا نم طقاس )٧(



 رخت ي )١١٤( كئابّحلا ميرخ ي باب ٤٥٩

  

 شجن ال اَهَل د ال يتلا ماوهلا ةتيم .ءاملا نم ثءاج ادإ اهلؤتي ب سسأت

 شجنت ر ال اهنأ ل إ ة ٌةَتيَم َيِهَو اهلكأ ثحأ الو اَعَط الو ِءاَم نم) هيف تعق تَعَقَو ام

 بابلاو لعُجْلاَو ءانحلاو برقَعْلاَو ىذلا :لثم ٠![هيف تعقو اق

 شج;جنَي "ال ،‘}شوشحخلا [ نم اهل مد ال ناك امَو '[خارَصلاَو] 'ارضزصلاو

 َوُهَو هيف تاق ام سحت ؛ ؛مَد 4 هل امم ماوَهْلا نم هيف تام ام لكو .هيف تاق اَم

 ةَنْيَمَو . .مد اَهَلَو سف اهل يتلا اَهَنَك باَوَذلا عبمج نم هّسَم هّسَم ام شججْنَيَو شجت

 ناك ام كو .حبذ ىئَح مارح هتمق '“مَلَيَعْل الإ لالح هلك كمسلاو داَرَجْلا

 نإ َكِلَذ يف رُظْناَق اَهْغضَو اذَه وخ ىَلَعَق .يش ثؤابَخْل ١ نم يهف س اج ا نم
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 .هللا ءاش

 م . ّ . ۔ے ؟ .؟ -

 ةبوطزب ةوشَم امَو "َةتجت ىراَصتلاَو دوهيلا نم باتكلا لمهأ ةب

 ال اريِثَك املا َناَك ادإ الإ ةوشُجَت ِءايملاو تابوطؤلا نم ةوشسَم امو ةوشن

 .ثالئلا خشلا نم ثينملاو .لضا نم طقاس نَتقوُقْغَمْلا ننب ام )١(

 :لتلا ؤارَصَو "عيبلا مايأ ؤصَت ضزألا تخت ةبنؤد :زصزصلاو .صزشلا : :ج ه ب (٢) ٢

 )٤٥٠/٤(. ۔ بزَعْلا ناَسل) .دج

 غارضلاو .خارصلا :عيجضلاَ ؛خازضلا :ج يفو حارلا :ب يفو .حارشلا ., يف )٢(
 )٢٧٥/١(. حاحصلا زاتْخُم :رَظني) .ةخزَصَو ،ءاخاَرض عرض َرَص َناَك ام ديدشلا تؤّصلا

 نم ةبنوُد ىّلَع لاعف نزو ىلع ةغلابملا ةغيصب َنوُئنامُعْلا قلطيو )٣٢٣/٣(. ۔ بََعْلا ناتل

 .ازا الإ فْقَوَتَت الَو يلاع تؤصب حيصت .رتشلا رجت ُوَلْغعَت "تارَشَحْلا ةليصف

 ادَحَح اهنأل .ج :نم ثيثملاَو .سوشحلا :د يفو سوخلا :ب يفو شوشُخلا لا يف )٤(
 ؤي ىئغَم ذأ ملف ةمللا بنك يف اهانعم نع ثثحَب ذقَلَو ،نيِنامُعْلا تامقلم يف يت
 .ُتارَمَحْلا اهب ةوضفمْلا لَعَلَو ؤاهيَلِإ

 .ج :نم حيجضئلا ءامَكه :ب يفو ،لضألا يف )٥(

 )٦١( نيَعْلا باَتِك) .ركذلا ٌةاقَحلُسلا اَقْيَو .ءاحللا :مّلَيَعلا )٤٢٦٢٤/٤(۔

 هّئْبُحَو 6بمهذَمْلا روهش وهشَم نَسَحْلا وبأ اهيف تفلاخ يتا لئاسملا نم وُهَو ،اذَه قيِقحَت قبس )٧(

 يتأت يذلا ثيدلا



 يويسبلا رصتخم

  

 الإ .ةساجنلا هيلع بيغت ىنح شججْنَي ال كلَذَكَو ىِتَلَع بَلَع ام الإ ةشجني

 محللا نم هب اوتأ امو .لكؤتو » يذئو اَهْيَلَع هللا مشا اوركذ اذإ مُهَحْئاَبَذ

 مَلَو ملشش مهل هلَمَع ىلي ام الإ سجن كلذف ؛ةبوطز ؤ ازبخ ؤأ اعوبطم
 َناَك امو .زئاج ريَغَق ةوغعاَبَو نمألا نم هوشت امو هب سأب ال كلذف ؛هوُسَمَي

 ةبوطزب هوسَم امم هلع رذأ امو ،هئارشب سأب الف ةوُشَمَي مَلَو اموتْخَم

 نم ييف يفو ةَساَجّنلا لش لَسغئَو باينلل مُهَعبَص اوزاَجأ ذقَو ليغ

 ُهَلأَس الجر نا نل يبنلا نَع يو ذَقَو .اَهَل ض َوَعَتُي نأ ثحأ ال مُهُتَيِنآَو ُهنيِنآو .كلذ

 ْمهروذُف ىإ حانحن انإو باتكلا لهأ اهلهأ اًتَضزأ نإ ،هللا لوشز اي :َلاَقَق

 ؤ اَهَرْيَ اودجت مل ادإ تلا اَم اَهوُبَرَقَت ال » : ولي هللا لوُسَر َلاَقَق .ْمهِتَتِنآَو

 ءاملاب اًهوُلِسغاَق ؛اذُب اهنم اودجت م :لاق

.٠
 

.
 

 ه - ٠

 غيضي نم دجؤ اذو ] .'"«اوغفَتن
«
 - 

 بَهْذَم وه ؛مهتاججَتب لؤقلا ىَلَع قنع اهلشمغب لؤقلاو يبهذملا روهشم اه سيل )١(

 )٤١١/٧(. ۔ ىّلَحُمْلا) .باتكلا ةحيبذ لسغ نوطرتشي ال مهنِكَلَو ءاضأ ةيرهاظلا

 ثاب :ديصلاو حابألا باتك ،يراَخبْلا هجرخأ :نوألا .نيئيدَح نيب طلخ فلؤملا صت يف )٢(

 بالكلاب ديصلا باب : :حيبذلا , ديصلا باتك .مِلِْسُمَو ١٧٠ ٥ :مقر )٢٠٩٠/٥ سوقلا , ديص

 :ديصلا باتك ،يذِمزنلا ةَجرْخَأ )١٩٣/٤. ١٩٤(. دمخأو ٥٠٩٢( :مقر )٥٨/٦ ةَمْلَعُمْلا

 يج نَسَح ثيدح اذه :ةنع َلاَقَو ١٤٦٤(( :مقر )٦٤/٤ بلكلا ديص نم لكؤي ام باب

 باتك .يِقهْنَبْلاَو ٢٢٠٧( :مقر )١٠٧٠/٢ بَلَكْلا ديص باب :ديصلا باتك هَجاَم نباو

 ؛٨/٤٠) ةنعط ؤأ اديَص ىمر نم بابو ،اديَض َباضأ ا مّلَعُمْلا ريغ باب :حياذلاو ديصلا

 ان هللا لوُس ثَر اي :تلقف ةني هللا لوش ثێتأ :لاق ينَضُحْلا ةبلغ يبأ ع ٤٠٠٨( :مقر

 يبلَكب ديصأو يصسؤقب ديصأ ؛ديض ضرأو ؛مهتَنآ نم أت د باتكلا لهأ ني موق ضرأب
 َتزَكَد ام اد . لاق ؟يد نم انل ج يذلا ام ينزبخأق رذقُمب شيل يزا ييلكب ؤ رذنملا

 اولكأت اق م مهيتنآ ريع مُئذَجَو نإف ؛ ؛ممهتَنآ نب نولكأت باتكلا لفأ ن نم ق ي ة ضزأب مكنأ

 تبتأ اَمَف ؛ديَص ضزأب كت تركذ ام امأو لاهين اولك مث 3 اغولسيغاف اودجت مل نإو ،اَهيِف

 اَمَو ك مث هلل هللا مشا ل ركذاف ملعملا َكبلَكب تبصأ اَمَو .نلك مث 3 هللا مشا ركذاق كِسؤقب

 .«لَكَق هت تاك تكردأو ملعم سيل يزلا يلَكب تبصأ



 ٤٦١ ٹئابّحلا ميرحت يف باب )١١٤(

  

 ةجاَحْلا ىلإ رارطضالا عم مهتينآ لثم مهُعنَصَو ،![مهنرفت الف مهفبَص ريع
٠ 
 .هبرقي مل هزيَغ دجؤ نإف زئاج هلسغ يف اودهَتْجَي نأ دعب -

(١) 

 )١ ٢٤١٤ ماحلل نيحيجضصلا ىلع كرذَتشُفْلا ةراهطلا باتك غياخحلا ةَجَرْخأ :يناتلاو

 ٦٠٥( :مقر ٢٢/١٣٢)۔ ريبكلا مجغمْلا يف يناربطلاو ،ئبهذلا ةققاَوَو ٥٠٣( :مقز

 بزشلا يف باب :ريشلا باتك ،ئمراذلاو ٩١٦( :مقر )٢٣٠/١ ىقتنملا يف دوزاَجْلا ناو

 حيجض داتسإ :دسأ ميلس نيسح هقّقَحُم لاق ٢٤٩٩( :مقر )٣٠٦/٢ نيكرشملا ةينآ يف

 ءانفلشأ امَك نؤألا ثيدحلا هيَلَع َقَقتمْلا نأل حيجص ةلاق ام سيو .هيَلَع ىفنم ثيدحلاو
 عنصت تفێكف باتك لمهأ ةماع ضزأب انإ :لاقف ةي يبنلا لأس هئأ :ينلا ةبلغ يبأ نَع

 .اوُحبْطا مُت ءاملاب اهوُلِيغاَق اذب اهنم اودجت مل ارق اب اهنم مُئذَجَو ام اوغد :لاقف ؟مهتتنآب

 ٢٨٦٢١(. :مقر )٣٥١/٨ نيكرشملا روذُف يف لخلا بات :داهجلا اتيك اها نا هجرخأ

 هللا لوس اي تلق هلأسف ة هللا لوشر ثيتأ :لاق ةمْلَكَو ةيلو لاق ئنَشُسْلا ًةبَلْغَت يبأ نع

 لاق اذب اهنم ذجت ملف اهنإ انجتحا نإف تلم اهيف اوُحْبْطَت ال لاق اهيف خبطت نيكرشملا زوف

 .اولُكَو اوُحْبطا مت اتَسَح اضخَر اهوضحزاَق

 .ِاَمَلْعْلا فالتخا يف ببس ثيدحلا امه ظاَقْلَأ ثاليخاو

 هبرقي الف» هرخآ يفف ج يف امأ .ب :نم لامكلاو ؤلضأآلا نم طقاش نێتقوُقغَمْلا نب ام

 .«ُهوُبَرَفَت اّلَق» :د يفو



  

  

  

 نيميلا كلمو جيوزتلا يف حاكنلا نم ةللا ةّلَحَأ ام لك وهف تابيطلا امأ

 ناك نإو ثارَجْلاَو رخبلا ديصو كلقأ لحأ يذلا ديصلا ماعنألا نم حئابذلاو

 امم ديصلا نم حراوجلا تكسأ امو .يط لاَلَح كمسلا داَرَجْلا ُةَتَْمَق ايم
 .يهن هيف ئجي مل امو مادإلاو ةميْطألا نم ةللا َلَحأ امو أىِنَلَع هللا شا ركذ

 رْمَحْلا الإ بارش لك نم نالَح اهلك براشملا .تابيطلا نم تيد نُكَف
 .تابيطلا نم كلد سيلف “١ركشش رمَحُش نيبت لكو .زَجْلا يبتو ريشملا
 تابيطلا نم حابملا كالمألا نم عزلا هاقلا نم ضرألا تبنأ ام غيمجو

 بضغ الو ابر نم نكي مل ام سجنلا ريغ رهاطلا لالتلا ماعطلا رمتلا ن
 .هرْئَع ولام ىّلَع ذَعَت الَو

 & ه .؟ .۔ذ؟, : ج ,ح . ۔ & ِ ه۔ ,ه -۔ ه . ۔ ث - .؟ ..ه .
 .«...ركَسي ؤأ رَجلا ليبن لكو» :د يفَو .ركسو زُمخي» :ج يو ركست ؤأ رمخت :ب يي )١)



  

  

 يست رهوُدلجلَم هش ةمبرأي انأب رت مث يكصحتلا َدوشَب لأو » :ىناعت هللا َلاَق
 ۔.۔ 2 . ِ رس ءم 71 2 ,ث 7- و س رس ٠ الم ے ر ر رورس

 فدف نم لُكَق ٤[. :رونلا] 4 َنوقِستْل ١ مه كيتلؤاو 6 ة هدلهش ل اولبقن الو ةدلج

ّ 
 دحلا ِهنَلَعَق ۔ ةفعلا :وه اتُه اه ناَصخإلاو ۔ انزلاب ائصخش ىقر ؤ ةَتصخش .؟

 هلؤَق قيدضت ىلع ييأ نأ الإ نيملسملا هفذقي ةبوقغ ةدلج نينامت دلج

 اّلَو ءاسنلا ةَداَهَش زوُجَت الو هَلَع اودهش ال وغ الاجر :ءادهش ِةَعَب ةعبرأب َكِلَذ

 الو الاجر ءادهش ةَعَبزَأ ةني ىتأ نإو .كيذ يف نابصلا الَو . ديبعلا

 مل نإو دَحْلا هنع ٤ َئرذ دجاو راقم يف مكحلا سلجم يف هعم اودهشو

 7 .َةَدْلَج نوئامَت ّدَحْلا همزل ء هفذق ىّلَع ادهش ةَعَبْزأي تأ

 الَو هجرف ُبَرَضُي الو نيلجر نيب دَمْي الو ودتجَج ىَلَع ثزشلا قرو
 و و | ه
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 .ب :نم يجشلا «اوذَهْشَي الَو» :لضألا يف )١)

 .ودَسج;ج لك :د ج ثب يف (٢)



  

 لجزلا هِفذقل ذَح ،نادَح

 هنَلَع ح اق "لغت اي :لجرل لاق نإو ،بَذَوُي نكلو و فذق سل هنأل ذَحب

 م 'ثنَح "”ّْئَحُم اي :َلاَق نإو .لغلا لت نوكي فذقلا رْيَع لمتحي كي نل

 نو .تاهبُشلاب أرذُي دحلاو هنيلو ءيشلا فيطغَت يف وُه تينختلا نل ؛دَحُي

 .(٧٤جَرَح كلذ نم ىسىيفت ىفَو َذَحْلا هئَلَع نأ اًنياَحضَأ َدُْعَف ،ئطول اي :َلاَق

 خيشلا لاش :بحَقْلاَو باق لاعس هَذَحَأ لاقيو لَعس ادإ :ابحو اباَحُف بُحفَي بَحَف )١(

 باَحَقْلا اضأو :ديرد ربا لوقي ،لاَعسلا وُهَو باَحُقْلا لبإلا ضارمأ نمَو .بلكلا لاَعشَو

 يف تتام اهنل ةَبْخَق يِغبْلل ليق :رهزألا لاق .ي , ةَبْحَقْلا نأ ثسخأو .فؤَجْلا داسف

 نم اهنضأو ةرجالا ةبحلا :هديس ن لاقو .اهلا و و اَهباَحَقب اهبالط ُنِذْؤُئ ةَيِلِهاَجْلا

 ۔ ُضصضَخُمْلا )١١٧/١( ةغلا رَهمَج :رَظْنُي) .هب زُمزَت نحت ؤأ عشت اهنأ اودارأ لاعشلا

 .(١/١٦١٦)_۔ بَرَعْلا ناسل ء(١/٧٧٤) ۔ هديس ننال

 .ٍةَلْغَن ىلَع ٍةَعنَد يف ريَح ال لاقيو ‘تّتقَتَو تفرَت ادإ هغابد يف ريدألا ُداَسَق ::كيرخثلاب لعنلا )٢(

 نفلاو ..بسنلا ساق َلغنَو لِغَت لججَرَو .غابذلا يف تسق لفن وهف اَلَعَن رشلاب يألا لخ

 )٦٧٠/١١(. بزعلا ناسي) .ةَلْغَن ىقئألاو ٍةينؤلا دل

 .رْسَكَتَو ىئَت :تَتَخناَو تّتَخَتَو ثنح َوَهَق امَتَخ لجلا ثيحو ءوز شَكَتلاَو يتلا :ثانخنالا )٣(

 هنيلل كيد نم ثّئَحمْلاَو .تطعَتَف ةفطع يأ تحتف :ئيشلا ثفن ،ةتيَح ىقئألاو

 )١٤٥/٢(. ۔ برَعْلا ناَسل) .ثْئُخْلا سالا اتخا َوُهَو .هرُسَكَتَو

 .يدنكلا هللادبع رب دمحأ :فئصُمْلا بحاص لوقي ،هيَلَع ةيضابإلا ىأر رقتسا يلا اه )٤(

 .ةبشأ عذتناي وهو هل طول ىت ةفاضإلا نأل 5 افذاق نمكي مل يلو اي :ورغ لاق نقد
 .طول ىنإ ؤأ ،لغفنا ىنإ ةبسن نوكت نأ نيتخ كيد ىنإ ةتبن نأل دحلا كيذب بجي الو
 ءاضأ فاتخألا يأر وهو «انباَحضأ بمهَد اذَه ىلإو اهدنع حلا طقس ةهبشلا تضرتعا اق

 اي وأ ئطو اي ؛لجمزلي نومي لجزلا تيآزأ :ثنف» :ةنؤتملا يف لاق دحي ةيكلاملا ةنو
 «ةيزمنلا دح دلج .ئطو ات :لجزليل لجزلا لاق اذإ :يلام َلاَق :َلاَق ؟طول مؤق, لممَع لماع

 دوعي ةيانكلا ظاَقْلَأ نم ةيفاشلا دنعو ييلع دح ال رهشألاو دمخأ نع ياولا تقَلَتخاَ

 مَجْغُم )٥١/٢٠(. بذهملا حزش عومجملا )١٧٨/٩(. ييخزئلي طوشبملا .ةينلا ىلإ

 ينغملا )١٢٩/١(( ةلاتزلا )٤٨٦/٤(، ةتؤَدُمْلا )١٤٥/١( ةيف ةيضابإلا ةيهقفلا داوقلا

 )١٤٥/٢٠(.



 فذقلا يه ات )١١٦(

  

 ادإ ! موييمَجي دَحْلا ِهيَلَعَق اذ ناق : اي َلاَق نإو 3 لا ةل ُهَلِئاَق 77 .

 َريِذَلا َدَلَج» : يتي هللا لوشَر نع يوز ذَقَو .ِهْئَلَع َكلَذ مت حصو م رارقإب هنع اوُعَفَر

 .نيطؤسلا نب اطؤَس ،ةَدْلَج نينامث فذقلا دلجو .«انهثز ۔ ةمِئاَع اوفق
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 نإَو فدَحْلا هيَلَع ميقأو دح تارم عبزأ انزلاب تفرتغا ادإ هنإف ينازلا امأو

 6ىَلاَعَت هللا باتكب ُدْلَجْلاَو .ةَر راَجِحْلاب مجر اًئصخش َناَك نإو دلج اركب َناَك

 دهشو ىتَز هنأ ةنيب ينازلا ىلع تماق نإو .)ةلي هللا لوشَر ةنشي مججَزلاَو

 دوهشلا َناَك اذإ دلجي هنإف ناَقِلَتْحَت ني هَدَرْوَعْلا اووَظَت ْمُهَنأَو ءادهش ةعبرأ هيَلَع

 ا۔حرَبُم ر ادْلَج ِةَدْلَج ةئام دلج اركب ًتاَك نِإَو .ثجز اًئَصخُم َناَك ن نإو ؤ الوذغ
. 

 و ه 9 ر ؟ و ؟ 7

 عدي الو ،نئَلجَر نيب دَمْيَو هب هنع عَلْخيَو ىللا نيد يف ةفا مهذخأت ال

 .طاوشأ ةسمَ;ح مهنم لك .الجر ن دوزشع ةيرضَيَو ‘عيفَت نع بزّضلا يقتي

 ىرُي ىتح ُهَدَي هبرضي يدنلا غ فيو .طاوشأ ةَرَشَع لججَر لك .ةرشع ؛ل 1 و
 اهيف لَخذُي ةرفح هل رمحي نأ : ُمجخجزلاو ،مجز اصخش َناَك نإو .هيَطبإ ض

 اح هنع ٠ِ

٥
:
`
 

 ثاتي ادؤاَد وبأو ٠٩( :مقر )١١٥/٥ ينازلا دح باب :دودحلا باتك .علشش هجرخأ )١(

 مجلا باب :دودحلا ثباَتِك "يذمرتلاو ٤٤١٥(. مقر )١٤٤/٤. مخزلا يف تا :دودحلا

 ثاب :دوذلا ُثاَتِك نايح ش نباو .حيحص نسح : :لاقو ١٤٣٤) مقر )١/٤ ٤. بقلا ىّلَع

 نێتِنازلا , دلج راب :دودُحْلا باتك ]٢١٠/٨[. ٌيِقَهَْبْلا ٤٤٢٥(. مقر )١/١٠ ٢٧. هدَحَو اًنؤلا

 ٠٥ ۔ ۔

 لاق :لاق تماصلا نب نب ب ةَداَبع م نَع .( ٧١٨ مقر )٣١٣/٥. دمخأو ببخلا رمجزق

 فَنَو ةئام دلج ربلاب {كهلا :اليبس َنهَل هللا َلَعَج ذق ينع اوذخ ينع اوذح» :ةت هللا لوشز

 .«مجَرلاَو ةئام دْلَج بقلاب بْتتلاَو .ةَنَس



 )١١٧( يالا دَح يه باب ٤٦٧

  

 مث .ةَقئغَو ةسأر الإ ةرفحلا يف لَخذْيَو ‘[امهب] نشطنت الئل ؛هادي فْئَكْئو . وو همنغ , و

 ُهاَمَر انزلاب تفرتغا نإو .َنفذَُو 1 ىتح شانلا مث 2 م مامإلا مث هد ذ دوهشلا يمزي

 هنَلَع دهش نو ٦[. .رونلا] 4 َنيِنمَوُملَا َنَ ةقاط ادت "3 ماتلا

 رَكْنَأ نق ا ءهيلَع كيذ ّوِئاَج ناصخإلاي ; ناتْثا دهشو مامإلا عم انزلاي ةع ٌةَعَبزأ

 ؤأ دلج ذقَو دوهشلا ع;جَر و .مجر صخش ه هنأ خ حص ذإو ،َدِلُج ةاصخإا
 ذَحْلا ا مهتزلو ةق ًةَفَذَق . اوئاك ذ دلج نأ لبق اوُعَج اوعَجَر ر نو ى نامضلا لا مول َناَك 7

 3 لوغ زنع ةَعَبزَأ دهش ق هْئَلَع = نعو :رقابلا نَع ُدَحْلا ئرذَو

 ناتثا وأ ةئاَت دهش نإو ؤِيَلَع اودهش نمَع دحلا ئرذ ةعبرأ مهنأل اودَحُي
 دح الو .هنَلَع ٍةَعَبزَأ ةداهش ميت مل ادإ دهش نم دلج هتداهش يف يقابلا ةبشو

 "[ةَعَبزأ هيَلَع] ذهش مل نم ىلع دح الَو انات ؤأ ناتثا هيلع دهش نم ىلع
 َناَك نإو َدَحْلا شزأ عَجَر نم مزل ذَحْلا َماَق ذَقَو دوهشلا ضغب َعَ;جَ نو

 مل مهئداهش الوو ةيدلا نم هليشي مجازلا ىلَع :ليق ذقَو .ةيدلا ناك اموججزم
 :اولاق نإَق .ةيلا م غنب مهنم دجاو ك مزل اًعيِمَج اومَجَر نو ئداهش زج ه و .ه .2

 عَجَر نو .ملعأ ةللاو كُدَوَقْلا ْمهْنَلَع َناَك مج ذَقَو .ارور هيلع ةداهشلا اَنْذَمَعَت
 مزلي هنإ :لوقأ الو .دحلا ىضم انزلاب دهش نم تبو ناصخإلاب دهش نمت
 نو .َكلَد يف رظناق دحي هلع اودهش مل مهنأل ؛ُيش ناصخإلاب دهش نت
 خلا نآ هلع خف م ام ةنم ليق عججَر مث انزلاب رقأ

 عيضؤمْلا اده يف َوَهَق هتَجؤَرِي زاَجَو جؤَر ة َاَك نم لك :؛رضصخممْلاَو
 نإو ،نصخش ٍ :ش رهق ةتيب هبلع ث ثتقاَق ؤأ هت ديؤ ؤأ ناصخإلاب وَقأ نإو ،نصخش

 .ب :نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )١(
 .ثالئلا خستلا نم نامكإلاو ءلضألا ني ةطقاس )٢(

 



 يويسبلا رصتخم ٤٦٨

 ارمْلاو .دَحْلا دلجو مَجْزُي مل نصخُي م هنأ ركنأو دلو هل نكي مَلَو رقي م

 ىَّلَع اهصيمَق امك 17 و 'ريفَق يف ٍةَدْلَج ةئام لججَرلا ًدَح انزلا يف '[دَحَئ]

 ّدَحْلا ماقأ ةلي هللا لوشر نإ :ليق ذَقَو .تمجز ةئتصخش تتا نو : اَهِدَت

 ةتنا ىّلَعَو ،نێيدوهَيْلا ىَلَعَو ؛كياَم ن زعام ىلَع :سفنأ ةسمَع ىلع انزلا يف
 .اقيثو ةَمئاَع اوفَذَق نيذلا دَلَجَو .'ةّيموُرْخَمْلا ىّلَعَو "ةرسلا

 لضأ ناك .مهتب اميف اؤَقاَعَتَ راحلا ىلإ دوذُحْلا سانلا عفارت ر مل او

 مامإلا نكت خ ن نو .مامإلا ةرضحب الإ دودحلا ماق الو .ذَح مَرْلَي ملو مهَل

 مقت مل ابراحش ؤأ ايراشش ناكو رضيلا مامإلا رضخي مل اذإو ادودح لق

 7 اق ةلي هللا لوشز نأ انزلا يف ثيدحلا يف ءاج ذقَو .كلمي 7 دودحلا

 نإَق ،هللا رثي زيتشيلق تاروذاقلا هذه ني ائيش مني ىت ْنَم سالا اَهْيأ»

 .رارقإلا نع الا ىهتناف .ا‘هونلا دح هنَلَع انمقأ :7 ال رهظا

  

 .ثالئلا خشلا نم لامكإلا لصألا ني ةطقاس )١(
 ناسل )٤٣٥/١(، ۔ ةغللا رَهممَج) ةيوجنلاو فيِلَقْلا ويَِقْلا :ورُمَع وبأ َلاَقَو ليبزلا ؤيِفَقْلاَو )٢(

 )١١٠/٥((. ۔ بررَعْلا

 باب :دودحلا باتك يف ملسم ةَجَرْخأ امك ةيدماَعْلا اهنأ زوهشملا .ءةَيمَلسلا ةتنا :ب يف )٢(
 ةنبال ذجأ م ءاضأ هيَع هاورو ٤٥٢٨( :مقر )١٢٠/٥ انزلاب عييفت ىلَع تزَتغا نم

 نميف اركذ ةيملسلا
 .دودحلا بات يف يراخبلا ةجرخأ امَك ءةقرشلا دح اهَلَع ميقأ ةيموزْخَمْلا نأ زوهشملا )٤(

 باك علشُشَو ٦٤٠٦( :مقر )٢٤٩١/٦ ناطشلا ىإ عز ادإ دحلا يف ةعامشلا ةيهارك

 )١١٤/٥ دودحلا يي ةعافشلا نع يهنلا هريَغَو فيرشلا قراشلا عطق ثاب :دودحلا

 .( ٤٥٠٥ :مقر

 باب :دودحلا باتك لش , نب ديز نع اَعطقنُم يثيللا ةيار أطوملا يف كلام ةَجَرْخَأ )٥(

 اضيأ كلاقم قيرط : نمو ١٥٠٨(، :مقر )٨٢٥/٢ اتزلاب هبيفت ىّلَع 27 نميف ءاَج ام

 ٢٤٩٣( :مقر )٣٩٩/٧ بزّضلاو طؤشلا ةفص باب ىرغصلا نئتشلا يف ئَتَهنْل ةةجرخأ

 - ۔اهثؤ رمغ نب هللادبع نع اعوزَمَو الوضؤتم 9ةباتإلاو ةبؤئلا باتك ؛يكاحلا هجرخأ



 )١١٧( ينازلا دَح يف باب ٤٦٩

  

 )٢٧٦٢/٤ ۔ صيخلتلا يف يبهذلا تاقيلغت عق مياخلل نيحيجْصلا ىَلَع كرذتشمملا -=
 يبهذلا هقفاوو ،هاَجَرَخي ملو نيَخِيشلا طزش ىلع حيجض ثيدح امه :لاقو ٧٦١٥(. :مقر
 ال ؛زبلادبع نبا هلاق ام نإف اه ىلعو .ملششق يِراَخبلا طزش ىلع :هلؤقب صيخلتلا يف

 َرْوَح امَك كيام ثيدح نم كيب هارش امن .هوجؤلا نم هجوب ديشأ ثيدحلا اذه ملعأ
 )١٦٤/٤((. ۔ ريبَكْلا يمازلا ثيداحأ جيرخت يف زيبخلا ضيخلتلا) صيخلتلا يف رجح نا



  

 مل نإو ةنلجَج ًنوئامَت دحلا هيلعف اريثك ؤ اليِلَق رمَحْلا برش نم اثأَو

 الو يلع بزّضلا ُقَرَقَْو فاقلا دلج نيم وهأ رمَحْلا براش دلجو .ركشت
 .رِكَس ادإ رمَحْلا براش دلَجَك ناركسلا دلَجَو .هدجي يلا '١يطبإ ضايب ىري

 .وحصي ىنح انپاخحضأ دنع ناركسلا دلجي الَو .َلفَعلا فزني يذلا وه :اؤكشلاو

 نم هبايث الو ضايبلا نم ةاوسلا فرغي الَو لفقلا باهذ يف ريصي ىنح :ليقو

 ىقللا ءباهَد زكش :ناركس ركشلا نأ يدنع يلاو .ملعأ ةللاو .هريغ بات
 ضغت هيفو طيلخلا ةنم نوكي رخآو قرح ؤأ عطق ؤلَو ق ال ِةَلَبْزَمْلا يف
 .ةدلج نيمبزأ رحلا دح فضي رمَحْلا يف دنعلا دَحَو .مّلَكَتَيَو يذهَيَو لفَْلا

 عزَح ام ىذعت نميل ةبوقعلا هذهف .ةدلَج نيسيمحع نضخملا بقلا دلج انزلا يفو
 .0}ێي لوسرو هللا يهن بكتزاو ىَلاَعَت للا

٠ 

\ 

 و

 .«هطنإ» :ج يفو .«طبإ» :- يف )١)

 .«نارَكُسلاه :ب يف )٢(
 .ءلفَعلا باهذ هئم نوك ہَسَف» :ثالثلا خسنل لا يف )٣(

 .«ةدلَج نوشسممَح دنعلا ذخحو» :ب يف )٤(

 .ثالئلا خستلا نم خيجضتلاو «نيملشمْلا هيف زفَكي» لضأللا يف )٥(



  

  

 2 وس ۔ے 2 م ےس مر
 أ نوم نذلآو < :ىلَلاَعَت َلاَق

 - - م

 وإ العم ۔ ر 1

 إ وتلاي مت ة ةتيتللو ٥ ' قيتكل سل ,هَتإ هللاب تادلهش عيز
 ذهشَّتَو ٦. ٧[. :رونلا] « َييبذكلآ

 .2 ءال ؛هلؤَق ىّلَع : :ادهش هل نكي مَلَو كلذ ي ثرمكنآو انزلا هَجَز

 :لوُمَيَو ،اهْيَلَع هَدَي غَضيَق دجملا ةيراس ىلإ رضلا دغب لجزلا موقيف ،امهَتَْ
 نم نالف تنب ةنالف هب ثفَّق اميف قداص يئإ وه الإ ةلإ ال يلا هللاب ذهشأ»
 .«نييِذاَكل ني ثنم ذإ هللا ةغل ئَلَع» :ةسماخلا يفو تازم عتزأ .«انزلا

 موقو . .«نييذاَكْلا ني تنك نإ هف هلا ةَتْعَل كيَلَع» :كلد لم مياَحلا لوقيو
 و ُهَماَقَم ةأرملا

 نأ» :لومت ة ةسياَخْلا يفو تارم عبزأ .«هلؤَق يف ىَلَع نيبذاَكْلا رمَل يجؤز

 لوقيو .'"×هلؤَق يف َىَلَع نيِقِداَصلا َنمَل 6١ )'يجؤَز َناَك نإ َىَلَع هللا بضغ

 امَهَنْيَب مكاحلا قرفي مث ؛«نيِقداَصلا نم َناَك نإ ركيَلَع هللا بضَع» :ميكاَحْلا

 ىلإ امهرمأ اَعَفزَي ْمَلَو انزلاب اَهَفَذَق نإ .ادبأ ناعمتجي الو ،ايَش هيَلَع دزت الو

  

 نأو .ةيناز ث سآ يئ َوُه الإ ةلإ ال يذلا هللاب ذهشأ» :لوقتف

 ج :نم ٌةَطِقاَس ءيجؤز» )١)

 .ثالئلا خشلا نم تبنملا نيقداصلا نم ناك نإ اهَلَع هللا بضغ ْنأ» :لصألا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ٤٧٢

  

 مياحلا ىإ اعفر نإو امهنيب قَرَقي الو هتَجوَر يهف ةسفن بذَكَق ماحل

 بذكأ اَدِإَو ،ةَئَعاَلُمْلا دغب ادبأ ناعمجي الو دلجم ةسفت بف م اًَعاَلَتَو
 انزلاب اَهَفََق نإو .ملعأ ةللاو .امه قَوَقُي ةي الو دلجي هنف ؤةَنَعاَلُمْلا [( 7 ةسفن

 ناك نإو هلؤَق نع"[عجزي] ىتَح < م . غيتفت اهن رمِكاَحْلا ىلإ ')اعفَترَي . ٢

 الو ُهَنَجؤَ يهف ةس تذَك نق .هك ق يفف ه ةنيذكَو ةنم ثارت ابذاك اهَذْنِع

 اهن مم نيا نأ دغب اَهَعَم م اقُمْلا هل أ لحت الف اًقداَص َناَك نإو يِفْذَقب 7 مرحت

 تتياَع نإ يه كيلَذَكَو .هيلع تمزح هتَجوَر نم انزلا َنياَع نمم نأل َكلَذ

 .ةَعَم ماقملا اهغَسَي مَلَو ،اهيَلَع عزَح انزلا

 وججزأَو اهسفن يف ء هلوق يف > اهِسفت ىَّلَع امهَرَب اَكَو انول اب اَهَفذَق نإو

 اهن اًهَدْنِع انزلاب تفزتغا نإو باك هنأ اهدنع َناَك نإ هيَلَع موخت هت ال اهنأ

 ئ اهِسفت يف هب ُهَذَكْتْلَق اهسِيذت ىلع اَهََلَغ ن ق . هسفن تك ىتح فت ُهعَنْمَت

 اهنأ يه تعدا نإو .انلا ةئم نياَعت مل ام يذو هبذك يف همَلَع م مخت وخَت الو

 ىَلَع ت تبث ة نو . انول ١ اهي ب ني اَعِي ىتح ِهْئَلَع م مرحت زخت مل ٦ اهنم لقي مل تت

 لجَولا ات اذ .اهلؤَق ىَّلَع اهيتيردضت يف هنل َكِلَذَق اهَكْونَي نأ ءاش نإَق ؛كِلَ

 انزلا 7 َنياَعت ىتح هّلَع ¡ مرحت زخ ملو تَجَوَر ىّلَع مرت مرحي ر م أ ُهاَنز رَتَتشساَو

 عَتمَت نأ اَهْيَلَعَو 6[انزلا اهنم نياَعُي ىنح هيَلَع مرحت م ت نإ يه كيَذَكَو]
 َذخأَت نأ اَهَل لحي الو .انلا 7 ةدعلا رذق اهَمِحَر ئربَتشَت ىتح اهَجَوَ

 .اَهيَلَع قادصلا ةللا َعَرَحف ؛اهجزَف يف ةنتاَح اهنأل اًقاَدَص

 تمعجَجَر نإو ؤاهل َقادص الو اهجؤَر ىلع مرحت الشإلا نع نع ةذتزمملاَو

 جؤزلا ذئزا نإ كيلذَكَو .داديزالا يف يهو جؤَرَت مل ام ةنَجؤَر تناك تاتف

 .اعقزي :ب يف )١(
 .ب :نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(
 .«َكِلَذ ه هنم» :د يفو ج ب عيجشتلاو .اهنم ءلضألا يف )٣(

 .ثاذَتلا خشلا نم لامكإلا .لضألا نم طقاس نَتقوُقْغَمْلا ¡ نيب اه )٤(



 ةنَعالُملا يف باب )١١٩(

  

 تجَجوَرَتف اهتدع تضقنا نإف ،كزشلا يف َناَك ام اهُجؤَر اَهيَلَع عرَح كرشلا ىلإ ۔ل و۔ہص۔ہ
ّ 
 ء

 حاكنلا ىَّلَع ب ثءاش نإ اهيلإ عَجَر جؤَزَتَت مل نو ،اهكرذُي مل ملا

 .كرشملا 7 وح اَمُهُدَحأ َمَلْسَأَق كرشلا يفف ةَجَوَر ؤأ ي جر َناَك نإف .لوأ

 َمَلسأ نإو 7 حاكنلا ىلع ا اهيلإ ذ دز هتأرما َجؤَرَتت نأ َلبَق لجرلا َمَلْسَأ ن :

 .ماَرَح ةَسماَخْلاَو امعَبزَأ مرهنِم راتخا ،َنهَلسَاَق رثكأ ؤأ ةوسن سمح هلو كرشم

 نأ دغب عيبزلا نب صاقلا : ةيقر ةتنا دَر هَنأ» ةلي هللا لوشز نأ ير ز ذَق

 حاكن م مَحَو َلبَت تملسأ ذ يه تتاَكَو لألا حاكنلا ىَلَع ٍةَنَس َدعَب دغَب ملسأ

 َلاَق ذمو .ُمَلْغأ هللاو .هل اَهَدَر ملأ املق 3 كرشملا ىَّلَع تاملشفلا

 '[اه يفت ٣ ةمرحلا تَلَخذأ اهنل اهل قانضص ال ةذَترُمْلا نإ :اًنئاَحضأ

 ىلع ةم ةمرحلا تّلَخذأ اهنأل اهل قادص الف تّنَرَو ثتاخ ذم ةينازلا يذو

 ثتاخ ذق اهنأل اهادص ذخأت نأ اهل نكي مل ""امهانز َرَتَتْسا نو .لؤَقْلا ضغب

 ق ىتح اهجؤَر نبو اَهَتْنَب اَميِف ةيِصغَم تلعف ةأرما لك نأ ثجي ناَكَو

 هنأ ؤَلو .ةمرخلاو ةقرملا تَلَحذأ اهتأل اهَقاَدَص ذخأت ال اهنأ ةمرحلاو ةقرملا

 نأ اهل روُجَي الاقم هلزنم نم جحت ة الَو ائيش لعفت ال نأ اهقالطب تفَلَح

 ضغت يف اَهَفاَدَص ذخأَت الف ثقْلطَو كيلَد تَلَعَفَو ثجَجَرَخَف .جؤْخَت الو ،َلَعفت

 .ملعا أ هللاو ،'![اقاَدَص اهل نإ وَةْكَكلا َلاَقَو] ،هذَه لثمي َقاَدَص الو .لوقل
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 )١( رخآلا لئَق اَمُهدَحَأ ميلش نيَجؤَؤلا ثاب : :حاكنلا , باتك يف ،ةَجاَم نبا هجرخأ )٦٤٧/١ :مقر ٢٠٠٩(.

 دمحأو )٣٥١/١ :مقر ٠( قازولا بع ةجرخأو )١٦٧/٧١، مقر ١٢٦٤٠( 0ةبيش يبأ نباو

 )٢٨٧/٧. مقر ٢٦١٤٠(.

 .ب :نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )٢(

 .د نم تبنمْلاَو .«اهؤانز» :ج يفو 6«اهؤاَنز» :لضألا يف )٣(

 .«...هذَه لثمل قادص اق لؤقلا ضغب ىلَعَو» :ثالثلا خَسُتلا يف )٤(

 هيف تفلاخ امم ةَنأنملا هذه ثزبتغا دقو .ثالئلا حتلا نم نامكإلاو لضأ ةرم ةطقاس )٥(

 لاوقألا نم لؤقَك ةرَكَذ هئأ خيجضلاق ٥بقذمْلا يف لَمَعْلا هيلَع ام نسحلا وبأ يشلا

 .هينبت ىلع نذي اه هيف نسيل قادصلا نم نامزجلا عوضؤميل ةرِصاَحْلا

 



)١٢٠( 

 يبصلاو دبقلا ةيانج يف باب

  

  

  

 ل هنأ ىرأ يزلاو ِةَلِقاَعْلا ىَّلَع اَهَنِإ :ليِق ذَقَو اهلك اطخ يبصلا ةَياَنِجَو

 "لبإلا نم 'اسمَح ؤأ ةيدلا رشغ تفضن ةيدلا يف خلب ام "الإ ةلقاعلا مَْلَ

 لاومألا نم ئبّصلا ىتجج ام ةلقاعلا لِقْعَت الو ،تيلَد نم رقأ ةلقاعلا لقعت الو

 .ةلقاعلا مَرْلَي الَو هلام ني ذَخْؤُي يبصلا لام يف يدنع هلك كلدو

 الام الو "ه[افارتغا الو] احلض الو ادمع الو ادبع ةلقاعلا لِقْغَت الو
 ييّصلا ةيانج نإ :لوقأو .'ثاتفضو ام ملي ام اطخلا نم ةيذلا يف لقعت امنو

 .ثالئلا خسنلا نم خيجضتلاو .امنإ :لضألا يف )١(
 فَوممْلا هيلإ بهد يذلاو .ج "ب :نم حيجضنلاق «شسم[ح» :د يفو 6هةسمَحَو» :لضألا يف )٢(

 نم هنَلَع غمتجمملا زقألا ءاج» :رئؤملا وبأ لاق ،ةيِضابإلا نم عمج دنع زوهشت نؤق ؤمه

 الو ،الام الو كائاريغا الو احلض الو ءادمع الو ءانع ةلقاعلا لِقغَت ال هنإ :نيملشفلا

 )١٢٠/١٠(. نيبلاطلا جهنم .«ةحضؤمملا نود احرج الَو ،ةيدلا رشغ مفضن نم لقأ ناك ام

 .ثالئلا خسنلا نم نامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )٣(
 .ةصاخ يناجلا لام يف هنَميِقَق .هريغ َدبَع لجمزلا لق مه :ذدَعْلاَو .لثقلاي زارفإلا :ثفارتغالا )٤(

 وه :حلصلاو .هنذإ هنم دضقب رخآلا برضي نأ لجزلا َدُمَعَتَي نأ :ثوؤغملا دمعلا وه دمَعْلاَو

 أ ،يلَع ييجملاو يناجلا خيطضيق ،ادَع ةرج ؤأ ءاغمَع لجمؤلا لجزلا لتف نأ
 )١٢٠/١٠(. نيبلاطلا جهنم .ةصاخ يناجلا لام يف نوكيو .حلصلا هق .لام ىلع ،اَمهُتتَرَو



 يبّصلاَو دبعا ةياتج ي باب )١٢٠( ٥د؛٧غ

  

 مثإ الَو هلام يف كيد نوكي جوزلا لامألا لاهين نم ةّيذلا يغ هِتياَبص يف

 7 من لق عوُفزَم َم "اما ةنع ك او .ةئَع ء َكِلَذ طقسأ مُهَضْغَبَو َلَع

 َّلْعَي مل امو ؤةئم صْلَخَت هب ملع ام اق علب ادإَق .هلام يف ائومَضَم نوكي نكلو

 هنَلَع الَو] هتيابص يف هئَلَع ىش ال :لاق ةنأ ")مشاه نَعَو .ِهيَلَع ءيش ال هب

 ناك ةلقاعلا مَرْلَي امم ةيدلا نم خلب امو .هلام يف الو ""[عَلب نيح هب مِلَع ادإ

 .'"ةَلِقاَعْلا ىلع

 7 ۔..َ- ھ ه ء ۔؟ ٠ ِ ٠؟, -۔,۔ ۔

 .مهباقر يف كيذ لك روكذلاو ثانإلاو رابكلا راًمّصلا ديرقلا ةياتِجَو

 نب مشاه :ةيضابإلا ِءاَمَلع نمق .مشالا اذهب مالغ دع دجويو يديدخت نم نكمتأ مل )١)

 وبأو ،(ه٦ :ق) ئمَرَضَحلا رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأو .(ه٧٣٢ :يف يح) مهَجْلا
 يح) ىئيناجيسلا َناَلِيَغ نب مِضاَح ديلولا وبأو .(ه٦ :ق) يناَساَُحْلا هللا دبع نب مشاه هللادبع

 ةمالعلا خيشلا وهف ة ءامهتََ ين زاكممْلا برلل زيجخألا اذه هنأ نظلا بلاغو .(ه٧٠٢ :يف

 ربخأ نم (امعِب لئامس ىرق ىذخإ اجيس ىلإ ةبنن) يناَجيِسلا ناليغ ن عضا ديلولا وبأ
 يشاب نايغألا ثاحنإ :رَظن) .يالا نزقلا لئاوأ يف يفؤئ .ينامز يف نامع ءاملع

 ١٦١٥. ص نيثحاب ةعومجمل (َناَمع ماغأ ليلد)و )١٧٦/١(.

 .ثالئلا خلا نم لامكلاو ق ,للا نم طقاس نێتفوُقغَمْلا نيب ام )٢(

 اد هنأ وه اتخا هيلإ بمهَد يذلاف بهاذملا نيب تالخ تيد ديدحتو بصلا ةيانج يف )٣(
 ءةوتْعَمْلا كيلَذَكَو ءاوس ةوطخو يبضلا دمع ءاوس ََهَق أطخ ؤأ ادمع ةياج يبصلا ىتجج

 يلا ئبضلا يف لاق ذَقَف تيام مامإلا امأ .مهزي ة ةئامسمَع مَلَب ادإ ةلقاعلا ىلَع كلد ش ضرأو

 ىَّلَع نماض نإ ؛ثنلا نود ةيانج امُهُدَحأ ىتجج ادإ اهل لام ال يتلا ةأرملاو هل لام ال

 امهنم دجا لك ةياجَق الإو ءةني ذأ نام امهَل َناَك نإ ةضاغ اهلام يف ُأزملاو ،ييصلا
 كيد سيلو نيصلا ةتاتح لقعب بصلا وبأ ذخؤي الو ئش ةنم ةلقاعلا ىلَع سي ِهيَلَع ن

 .لقاعلا اهلمحت ًاطَخَو ادمع هوّتغَمْلاَو يبصلا ةيانج نأ وفاشلا مامإلا نغ نع زوهْشَمْلاَو .ِهيَلَع

 عضولا ماكحأ ¡ نم َكِلَذ نأل ؛امهِلاَم نم ةنومضم نوُيْجَمْلاَو يبصلا ةي ةيانج نأ ةيديزلا دنعو

 يواحلا )١٢٩/٨( زاگذتسالا )٥٥٠/٤(. ينابيشلل طوشبملا :رظْنُي) .فيلكتلا ماكحأ رم ال

 ىناكؤشلل راهزألا قئادح ىَلَع قف ُةَدَنُمْلا زاؤَجْلا ليسلا )٢١٧/١٦(. يعفاشلا هقف يف

 . .(٣٢٩٨ص)



  

 زأ ادُمَعَت وأ اسفن ؤأ الام ناك نإَق أةبقؤلا ميلست نم رتكأ هيلاوم ىلَع سي

 هئِياَنج تتاَك نإو .هادف ءاش نإو هملس ءاش نإ ذالؤمِل رايخلا َناَك طخ

 هبيتعق ةبقولا ةميق نم لقأ ؤأ نقلا نم لقأ "اذنقنا]
 دبعلا ةيانج تتاَك نو زرتلا نم ه يب ام هل عقَدَو ةياجلا يف دنعلا عب عَتَتما

 ءايلؤأل رايخلا نإَق ،ادمَع ءادمَع ارح لتق ؤأ هتبقر ةميق دفني امم '[دممَعْلا] ىَلَع التق

 نإو ،ةوغات اوغاش " ولتق اوغاش نإو ؤ،دنَعْلا اوذَحأ اوغاش نإ لوتقَمْلا

 نو َتَبَقَر ريغ هالؤَم وم حلي اَمَو َكِلَذ يف مهل راَيِخْلاَق ةوشمدخَتشا اوغاشش

 .دبعلا ةَبَقَر "[يف] َكلَذَق جوزلاو لاومألا يف ناك

 .ب :نم لامكلاو لضألا نم طقاس )١(
 .ب :نم لامكلاو لضألا نم طقاس )٦٢(
 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو ءلضألا نم طقاس )٣(



)١٢١( 
_- 

 ٠ تايتانجنا نم لذ ريَعَو باودلا ثادخأ يف اب ۔ هك ٠ َ َ َ ٠ ۔ ص ۔ .% - َع ِ ٠

  

 يف ئش اهيف ممَرْلَي ال رذَه زاجلاو ءزابجم اهنإف باولا ثادحأ امأ

 .غهرێَعَو "سالا لقي افوزْغَم كلد ني اك ام الإ باودلا يف الَو سفنألا

 ةباذلا تقرغ اذو .هيخأل كيد نمض هر هقلطأ نؤق ،اهلنَقَو باولا رْفَعَو

 ثرَسَك ؤأ ثرَقَع ؤأ ثتَلَتقَق ادمعتم اَهَقَلطَأَق اهبحاص ىَلَع مدقتو كيلب

 ادإ ؤوُمَعْلا زامجلاو ،حوطئلا زؤئلاو ،لوكأْلا لمجلا كيد لم ،َكيَد نمض
 باصأ ام نمضي مل يي افوزغم نكي مل نإف نمض هقلطأ مث كيب توغ
 "؛[سالا رْفَعِي] اقوؤغَم ناك اذإ ؤوُمَعْلا بلكلا كيََكَو .لام الَو سفت نم

 زامجْلاَو لَمَجْلا َناَك نإو "نمضي مت كلذب افوزغَم نكي مل نإو ،َنمَض
 هب قوي امي اَمَهَقَتوَأ هنأل ؛امهبحاض نمضي مل اباصأق اقَلَطناَف نيورم
 هلزنم ادحأ لَخذأ نإو َنِمَض هقلطأ نإو ةظفح هبحاص ىَلَع بلَكْلاؤ .امهل

 هنذإ رعب هلزنم دحأ لَخَد نإَق "باصأ ام نمض ةزذَحُي مل نو ةا ُهَرْذ
 ْمَل نإَق ،اقْلي ام ةرذَ;حْلَف ىمغألا ةداق نمو .كيد نمضي مل بلكلا ُهَرَقَع

 .«سانلا لتقي هنأ» :ب يف )١(
 .ثالئلا خشلا نم نامكلاو لضا نم طقاس )٢(



 يويسبلا رصتخم ٧٨

  

» 

 ا رطألا قيرطلا يف اري رَقَح نمو .ا"رفتنت يف عَقَو ادإ نمض ز
 ؤ ارف َرَقَح نمو .سف : ؤ لام نم فَلَتَو اهيف َعَقَو ام رسمَض َنيملْشُملا قيرط

 ًناَمَض الف هقَح يف كلذ َرَفَح نَمَو هيف بّطَع ام نمض هقَح ريغ يف ارَهَن
 يف ارب َرَمَح نمو .هَل زئاَج وه اَم َلَعَق هنأل دحأ كيلَد يف قو ؤأ ،هيَلَع دحأل

 ادحأ لَخذأ نإو ‘ِنَلَع ى ءيش الف هيف َمقَوَق هي هيأر اب اَهِنَلِإ ناسنإ َلَخَدَق هلزنم

 هيف عقو نإ هنإف كلد نم ةزذَحُي مَلَو ىمغأ لَخذَأ ؤأ يرذ الَو ليلا يف

 .ملأ هللاو .

 عرضصْف يضلا د بأ الو ةالؤَم يأر الب ادَبَع ؤ هَلْخَت اًيبَص عَطأ ن نِإَو

 هَلَتَقَف دحا ىّلَع غيلاطلا عَرَص نإو .نمضي ْمَل عرصف اًعِلاَب لطا نِإَو نمض

 يذلا ىّلَعَف ،لاممْلا تَر نذإب لجخاذلا 5 ريجألا وأ لاملا تَر ر غيلاطلا َناَك نق

 ةت ةرت مل لاملا بر "[يأر] ريَعِب لَخَد نإو 3'ناممَّضلا هلع عرص

 زَجَو لججَر رئب يف عرش نو .نمض مَل هرَع ىّلَع عرض يذلا تام نو
 ويلا نمضي يناتلاو يناتلا نمضي هي لؤألا ًنإَق 5ائلاَ ينافلا ز ؤجَجَو رخآ الُجَر

 ؤأ قيرط يف دمعتم لججَر هَرقَح ثبلا َنوُكَي نأ الإ دحأ هل مرَمضَي ال نؤألاو

 الجر لجر َعَقَد نِإَو .هل كلذ رتبلا َرَقَح يذلا ُنَمْضيَف هل زوُجَي ال ثيح

 عوفذملا ىَّلَع ناَمَض الو امَهَل نماض عيفاذلا نق ،‘٨![هَلَتَقَق] ر{خآلا ىّلَع عرص

 ذد{حأ هب رَكَعَق ازججَح قيرط يف عض نمو .بوُلْغَم ةنأل يناتلا ىلَع لؤألا

 لُجَر ىلع عقوف ناسنإ هيف رَتَع نإو َرَجَحْلا عضو يلا ىلَع نامضلا ناك
 نيملسملا قيرط يف َلُجَر َدَعَق نإو .رجحلا عضو يذلا ىلع ةيلا نإف ؤهَلََقَ

 .د ؤب :نم ثبئمْلاو ،هِةَقَلْئَم يف» :ج يفو ،هرفَلْتَمي» :لضألا يف )١(

 .اهَدْعَب يتلاو ةلأسملا هذه نيب طلَخ ب يف عقو )٢(
 .ج :نم لامكلاو ،بو لضألا نيم طقاس )٣(

 .ب :نم نامكلاو لضألا نم طقاس )٤(



 )١٦١( اودلا ثادحأ ىف تاب ٤٧٩
=_= =- 
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 نا الإ "ريثك ؤأ ليلق نم ةباصأ اَميِف هب َرََع نمل مرَمضَت ضب هنف اناس رَعَعَ
 وأ ناسنإ هب َرَعَعَف ؛قيرط يف عاتم عَضَو نَمَ . ه / ضر اق ِءاَيَع "رم َدَعَق نوكي

 هل نمض ةبحاص مدَص امهيأ نايشاملاو .نمضي هنإف اشف ؤ نام هب فل
 باصأ ان ام نمَض دحا ىلع قوق ,ةيرطلا يف احانج عرشأ نإَق ،ةباضأ ام

 مهف َنولَمْعَي مهو "ةَلَمَعْلا لَمَع نم كيذ نم عقو ام ‘يَلَع َعَقَو نميل حاتَجلا

 1 داق نممو .هب رَمأَو تيلاته ةَلَعَج نم ىّلَع كيذ ًنإَق هب اوزمأ نإَق انمض

 ثباصأق ةباد بير نإَق .همدقي راطقلا باصأ ام نمض ةبمل شقلا قزط ين

 ْنِإَو إو "فك نإو ."![توئَمضَي] قئاسلاو باولا دئاقلاو ،َرِمَض ذَقَف اهمدقم

 غ كيد نق هرخا ثتتباضأق رُحأَتم ثمعَجَرَق ةبادلا ثياؤلا 7

 قيرط ىلع زات هل لام نمو .كيد نم تباصأ ام نمض ذَقَو .بيزلا
 َناَك ذَقَو هفزص يف : مدعت نإو "نمضي مل دَحأ ىَّلَع رص ريِمِلششْلا
 ةَلْخَن تتاك نإ تيلَذَكَو .ةمدقتلا دغب نمض م دحأ ىّلَع عقو هفرصت ملو اًفوُخَم

 ْمَلَف اهحالضإ يف اهبَر ىلع دمتف ةرجش ؤ نيملسملا , قيرط ىَلَع ةّلِئاَم ه

 يف ىقلأ نم كيلَذَكَو كلد باصأ ام نمض هتلتقف دحأ ىلع تقعَقَوَق اهفرضي

 اهنم تعقو نإف ‘َكيلَد باصأ ام نمض اسف ؤأ الام تباصأ ارات قيرطلا

 اهيَلَع ىقلأف تآ ىتأ نإَق ،ةئمض ةرمجلا تلت ثتاصأ امف اهب ْمَلْغَي ملو ةرمَج و ةرمج

 عضو ذإَق "بطحلا ىقلأ يذلا ىلَع يذ 7 ؛اهتدايزو اهيهني تباصأ ح
 هقَح ريَع يف عضو اًدإَو ولع دامض الف ادحأ اهبهَلب تتاضأق ازا هَقَح يف

 .ثالئلا خستلا نم ثبنغلاؤ 6هةلَمْغعَي» :لألا يف )١(
 )٢( .ب ؛نم نامكإاق .لضألا ن طقاس '

 هَيِمَل احاقِكَو ةَحَفاَكُم ةفاكو ا{حفَت ةَحَفَك ةأجافم هجولاب هجولا ةفداصم :ةَحَفاَكممْلا )٣(

 باَتك) ةهجاوم :ىأ ؛اححاميكَو ةحفاكمو اًحفَت ةيلو .ةأَجاقُش م نَع :ليِلَخْلا َلاَقَو ًةَهَجاوُم

 )٥٧٣/٢(. ۔ برَعْلا ناَسل )٦٥/٣(. ۔ نْتَعْل

  
  

 



 يويسبلا رصتخم

  

 مل هرنَع ىلإ يهلا يزلا تَلَمَحَف 6هقَح يف عضو نق نمض تباصأ ازات
 الاومأ تقرحأو سانلا ىّلَع دار ارات هقَح ريَغ يف عضو نإو نمضي

 لزئَم ىّلَع فاخي "لئام لزنم هل أ َناَك نَمَو .'"‘[هيَلَع] كِلَد نامض نق ارَجَشَو

 ىئَح ةفرضي مق هف هفز يف ِهيَلَع ء مدقت .نيملششلا دشت ؤأ مهسفنأ ؤ مق

 جرخأف , تآ ىتأف قيرط يف اوَجَح ىقلأ نمو .ماض هَئِإَق افنأ ؤأ الام باصأ

 يذلا ىلَع نامضلا ًنإَق اناسنإ باصأف رخآ عيضؤم ىلإ هَلوَحَو رَجَحْلا كيذ

 ث[نمَض] هقَح ريَع يف ؤ رقيرطلا يف يف هاقلأ نم كوشلا كيَذَكَو .رَجَحْلا َلَقَت
 ؤَم ىإ َكلَذ هعضؤَم "م ةَلوَحَف ٥[تآ ىتأ] نإَق ةباصأ ام هيف و نل

 تآ , .قيرطلا يف اراطق داق نمو هبرل َكِلَد رمضي ُهَنَِق قيرطلا نم

 َكلَذ ىّلَع عياذلا ةلزنم همل كلذل رماَض َدَئاَقْلا نق راطقلا يف ُهَنَرَقَق ٣

 ىّلَع َلَمَجْلا عضو يذلا ىَلَع كيد نق ذ 9 خَلغَي مل نوكي نأ الإ
 كيذل ماض َوَهَف اممِلاَظ َناَعَأ ؤ م رمأ ؤأ ملظ نم لكو .هي اولاق ام
 ملاظ ملظب ب يضَر نَمَو .ناَممَضلاَو ملا ل يف ه ةكيرش ىب رَمَأ ؤأ هيف ناعأ ىذلا
 هيف ًاطَخْلا نأ الإ .رياعلاك رطخلا الَو اطلا موُلظَمْلا سيل ،امِثآ َناَك

 .ناَمَضَو من هيف ُدْمَعْلاَو نامضلا

٦٩١ 

 هئَلَعَق طلغ ؤ ا أ اطخ نإَق نماض هن هن ُهَقَلْئَأَف لججَر و لاَم ىّلَع ىدعت نَمَو

 وأ لؤق و " نم ملظ ىَلَع َناَعإ ث نَمَو .نومضم لاومألا ييف اطخلا نهل نامضلا

 ًةَروُقْغعَم اهَنمَض 17 َةَياَد َرَقَع نَمَو .هيدب ًاَع ءىش فلت نإ نمَضَو َميأ و لام

 .ثالَتلا خَستلا نم حيجضئلاو 5هةَبج» : :لصألا يف ثَدَرَو اَهَلبَ يتلاو ه هذَه )١(

 .ثالَتلا خَستلا [ نم لامكلاو لضألا نم طقاس )٢(

 .«توححَم» :د يفو ،«وفزخب» :ج اَهْيَلَع ةلباقم ةَحشُن يفو «توُحَم» :ب يف )٢(
 .ثالئلا خشلا نم لامكلاو لصألا نم طقاس )٤(
 .ثالئلا خشلا نم نامكإلاو لألا نم طقاس )٥(



 )١٢١( ّباَودلا ثادحأ يف باب .. ٤٨١
 ى :ا ك

  

 ةملاس اهتميق لضق نيب اميف ةماق ةئميِق هيلَعَف نَمَت اَهمحَلِل] َناَك نإ
 نكي مل نإو نمض ةَروُقْغَم اهتَميِق ىَلَع ةَحيجَص اهتميق َداَر امو '١[ةَروُقْغَمَو
 اهعِتَبَو اهي مايقلا هيلَع لؤألا اهبرل بالا ،اهيميق عيمج نمض نمت ة اهمحل

 هيَلَع عرَح ذمو ،اهبرل اهلك اهنمض اهل ؤاعلا اهحبذ نإو ،اهيخَلب فصلاو
 نَمَشلا عفد ىَلَع اَقِفَتَي نا الإ َكِلَذ يف ُدَعَتُم هنأل .اهلمأ اَهْبَر ىلع َمرَحَو .اهلا

 نإو .اهمحل هلق اهتميق ذخأ دغب هل امهَرَقَع رقَع نميل اهبو اَهَْلَسَو ءارع دغب ني

 صْلَخَت صالخلا مهدحأ ةا نإو ااعيمج مهلعف ة اَهوُلَتَق ؤ ةَياَد ٌةَعاَمَج َرَقَع

 "[اوغاجج ْنإَق] ،اَهيف ملظلا ىّلَع ىلع ؛وئاعأ ذلا هب ةباَحضأ وه 'عيَتو .اهتلمج نم

 ذخ أ ىّلَ هُبَر ردقو اومتَتَتْما نإَق هتصح > يطغي نأ هني :م دحاو 7 ىلَعَ :ل

 ةميقل ةميقلا وأ لثملا َفرَع نإ هتباد لثم هلام رم ةلك ةنم هَذَحَا مهدحأ ¡ نم ِهّمَح

 ثئا نإو .اهْنَمَت هيَلَعَف ةكرذم لججَرل ةرَمَت َفَلثأ رمو .اهيف اومَلَتخا ام ىَّلَع

 / .اَهَقَلْثَأ م َوَي ةَميَقْلاَق ةَكرذُم َرْيَغ

 .ج :نم لامكلاو ؤب :نم طقاس لضألا يف احضاو زي نَتَوُقْغَمْلا نب ام )١(
 .عبني :ثالئلا خسنلا يف )٢(

 .ب :نم لامكلاو لضألا نم طقاس )٣(



)١٢٢( 
 كلذ ريغو باودلا ثادخأ يف باب

  

  

 ىّلَع» :لاق هنأ ةلق عبنلا نع ةياوزلا تءاج ذقق "باودلا ثادحأ امأ

 ْمهْباَوَ ظفح ّباَوَدلا لهأ ىَلَعَو ؤراَهَنلاب مهنوز ظفح ثورلا لغأ

 نم تباصأ ام راقهلا يف باولا باَحضأ مَرْلَي ال اذَم ىلع .0}«ليللاب

 مُهَنِنَب اميف َنووَجاَرَتَيَو باودلا اوشبخي نأ َنووَمؤُي سانلا نأ الإ .توحلا

 هرعت ُهَر الو هرضي ال ريسملا وخأ مشلاو .َكِلَذ يف رَرَض ْمُهَنْنَب عقي ال
 و

 و م. ٥ ى - ّ < م و

 هضعب دشت ناينيْلاَك ْمُهَو ةششغَت الو هنوخت الو 4 هب وكي الو و ه هةغُغَْخَت .

 اصضأ ام اهباب م نمض نمض '"}[ليلاي] ثورلا نم تاوذلا تاَصأ اَمَو .اًضغَب
 ُ ٠ ك 7

 َفرَع نإ ُهَلْغِم ُهَلَق ذ ذََق ارَمث ة تلكأ نإف .َكِلَذ " ذ رثزحلا تَرل]

 جهنم :رظني .ءاهقفلا دحأل نو هئأ وهاظلاو ثفحت اميف الضأ وشيدخحلا اذهل ذأ مل )١(
 ۔((٧١/٥٤٢) نييلالا

 .ثالئلا خسُئلا نم نامكلاو لضألا نم طقاس )٢(

 .ب :نم تبلاو ،ةبوطؤلا ببسب موهفم ريغ رطَس ثفضن )٣(
 .لضألا قفاوي ام د سج يف .ةئَميِق هل نكي مل :ب يف )٤(



 ِ ٍ )١٢٢( تيد ريَعَو باودلا ثادحأ يف بات ٤٨٢

  

 أ اَهَلَتَقَف اَهاَمَرَق ة هئرح ثَكأ نإو ،تقَلَت نإ اهئامض هيَلَعَو هل زجي مل اهبر

 اهيف تدخأ ام اََهَو كةّتباَد تَمدحأ ام اَذَه :هبحاصل دحاو لك نمض اهَرَسَك

 جاجدلا .ةتيم اهنأل اهمحل اضيأ "[نكؤي] مل ؛اهحبَذَق دمعت نإو .اهيفف ن نم

 َدْعَب اَهكَرَت نإو ،هغييفت تتا ادإ سالا ثوؤح نع ةسبخي نأ '"اهُبَر زمؤُ
 غ نو ،اهطنري اهبحاص ريأ ؛سائلاب ؤظَت تناك ادإ بالكلاو .َنمَض ك
 اهبحاص ززج !ىف اهت 7 ا اَهَلَتَق رم . ۔ ىّلَع "اهيف تامَض الو ت لعف

 ديص تلك َلَتَق نم وج اق ةلاونأ هل يمحتو ةباَوَد هل سزحَت يهو

 اَمَك نول يف , 7 ُُرَمَق . يف كلذ لثم ةميق ؤهَلَتَق موي هتميق نمض

 زوجي ال زؤئَلاَو .اهناَمْثَأَو بالكلاب دايطضالا لهأ ¡ نم هَتَميِق لودعلا ىر
 ص

 6ي ّدَعتل اب هبَر نم هذ هدح ذخأ الو هلق

. 

 .ب :نم نامكلاو لضا نم طقاس )١(

 .«ادسفُم َناَك اإ سائلا ثوزحم نع هسبخي نأ ةئَر زمؤُي» :ثاقئلا ختتلا يف (٢)

 .ىتغَمْلا ¡ حيضؤتل ب :نم ةدايز )٣(

 .ب :نم تتمْلاَو .نم» :لضألا يف )٤(

 باتكلا نامأ نايب يف تادايز (ج) ةَحخشتلا يف ثَدَرَو ذقَو .‘هنم دَعَتب» ج ڵب يف )٥(

 يف اميدق بئكْلا خسُ يف ةداعلا يه امَك خاشُنلا تادايز نم باعلا يف يهو ،ريناتشسلاو

 .ناَمُغ



()١٢٣( 

 ''مولظقنا ةثاغإ يف باب

    

  

 ةنوُعَمْلاَو "مهملظ ديري نمل نيملاظلا نم نيِثيِفَتشممْلا '"ةَئاَغِإ بجاو

 ناك نإو {هَئاَغأَف نيملسملاب تاَعَتشا نَمَو مُهَمْلْظ ذيرُي نم ىّلَع نيملسملل

 لاَقُي نأ َدغَب نذإ الب ْمهْنَلَع مَجَه تێب فؤَج يف نيمل شلاب "ثيفتشفلا
 دئع كلذو ؤهَمَلَظ نمم فصني ىنح .مهينَلَع مَجَه اوُحَتْفَي مل نإ نو اوح اوُحَتفا م

 زاكنإلا نيملششملا ىَلَعَو ،قَحلاب ماق ىَلَع بجاو كلد مُكُِحَو ،ِةَرذَقْل

 امف يلاوخأ يف ةرذقلا ىَلَع تاركنملا راكنإَو ناكمإلا عم نيملاظلا "

 فيوختلا ظغولاب َناَك اَمَو رشألاب ماَوُقْلاَو مياَحْلا ىَلَعَق ؛ةَبوُقُعْلاَو دَيْلاب َناَك

 نإف ،ةيفئ مهنم اوقَتَي مل ام لوقلاب نيملششلا ةَقاك ىَّلَعَ ؛ىَلاَعَ هللا باق

 وهظي مل نإف يلؤقلابق لوبقلا مهنم اؤجَر نإف يبلقْلايق ةيف مهنم اوق اوت

 .بلقلاب زاكنإق 6ًتوُلبق :

 ىَلَع خلا ةيقب عامجإل هانزُخَأَف .يفذَقْلا بات لق .لضألا ةَحشتلا يف َاَج بابلا اه )١(

 .اضيأ ةساتملا دوجلؤ عم ،اتمه هريجأت
 .ج ‘ب :نم حيجضلا ءُةَناَعِإ» :(د) ي «ُةَئاَعَتْسا» لضألا يف )٢(

 .ثالثلا خستلا نم ثبثمْلاو ،«َنوئيِمَتْشسُمْلا» :لضألا يف )٣(

 .«اوعَمْطَي» :ثالئلا خشلا يف )٤(



 موُلضَمنا ٍةَاَغِإ يف باب )١٢٣( ٤٨٥

  

٠ 

 هَعَنْمَي نأ دقي نم هبزقبو اهب كتفلا وأ ناسنإ ةمزح ةَحابتشا دارأ نَمَو ۔ے.۔ ؟ ٤۔ ٥ ۔ 2 ۔¡٠١ ؟ . ٠١ ۔ 2 ۔ ۔, ٤ ه ۔
 < ٨ ه ے۔11. ۔١,۔ ث؟ب۔ ۔ ؟؟. ٨ ه. <۔هو ؟ .ج ۔ ٠ِ ٠. ۔ڵ
 نو ذيرُي ةملظ َءاَج نإو .ةملظ ذيرُت نمم هذقني نآ هيلعف كلذ نم هرصنيو

 و ٥ . ّ . 2 - . ّ . ء َ ؟ ۔۔< ِ مس 1 ح ۔ .

 م .

 و

 بجاو مُهُداَهِجَو .حالشلا سفنألاب هيَلَع اوزَنَق امب مهل غلاو خ هَمْلظ

 ةَئاَغِإ سانلا ىّلَعَف ضغب نو اضيأ ضغب ملظ نوديري ٌموَق ءاج نو .مهنَلَع

 ىدعت نم ُةَدَهاَجمَو ةنم ِهيَلَعَو ةملظَي هنوعدي الَو ،ةملظ ديري نمم مولظملا
 رئاشعلاو لئابقلاب موق "ىعادت نإو .ةَئتاَغإ مهيَلَعَف مهب تاَعَتشسا نَمَو ىيَلَع

 ىلل مهئوغَد نوكَنَو يلد نع اوُعِجزَي ىنح ْمهُتَلَتاَقُمَو مهلاتق لاَلَح تيوأق

 هل قح الو فيسلاب هفنأ برَضتَق نالف لآ اي "ةراملا دنع َلاَق نم :ليق ذَقَو

 ريمازملاو "هرشؤلاب برو ريانملا رهظأ نمو .هل ةئوغد نوكت ى
 راكنإلا هيلع زيقت مل نمو 9غزال هيلع ردق نم ىلع زاكنإلاف يهالملاو
 .هبلقيَق زدقَي مل نإو .هناسلب

 نم ىلَع نامض التق اهي ىلتي نأ الإ حض ال يتلا يهاقملا وشو
 .كيد رئَعِل اهب عفتني ةيعؤأ َنوكَت نأ الإ "هركشلا ةيجؤأ كيلَذَكَو اهرسك

 لاجرلا نم َنيهَبَشَتُملا زاهظإَو اهتمض اهرَسَك نمو سكن الو ىفَكَت اهنإف
 لَمْعَي نم ىَلَع زاكنإلاو .كيذل راكنإلاب لاجرلاب تاَهبَشَتُمْلاَو ءاسنلاب

 .ج نم نامكلاو 5«اهب» د ،ب يفو ءلضألا ني ةطقاس )١(
 .د ج نم حيجضئلاو «يجاري» :ب يف «اءارت» :لضألا يف )٢(

 .«ساُئلا ةرات ًدئِع» :ج يف (٣)

 يهو "ىصعلا يهف ةردلا امأ ىغ ةرهدلل ذأ مَلَو 6كةردلا» د يفو «ةرهدلا» :ج ؤب يف )٤(

 .فلؤملا هينغي امم تسيل
 .«اهرسَك ًزِئاَج» ةَداَيز :ج ؤ‘ب يف )٥(



 يويسبلا رصتخم ٤٨٦

  

 .لتكلاو "![نزؤلا] يف سبلا قاوسألا يف رهظأو ،ةَعتْمَألا نم تاشوشَمْلا

 .باو رئألاب ماؤقلا ىلَع ةل زاكنإلاو زَكنش كيد نكف نيزاوملاو لايخلاو

 نإف قحلا ىَإَو مهيْغَب كزَت ىلإ اوعذُي نأ دغب بحاو يفنلا هآ نات نات

 مُهُحاوزأ يهنت ؤأ كوللا رفأ ىلإ اوتيِفَي ىتح مهام ثكفَسَو ْمُهْلاَتَق َلَح اوعتَتش

 الَو 3ماَرَح مُهُؤابسَو مهلاومأو .مهداهج زيَع مهنم نجت الو 6مهِنَلَع ر

 دعقيو مالسإلاب رقي نمم نوبِراَحُمْلا "امأو .لام ةميِنَع الو ئبس مهنم لحت

 مهب رط نِإَق ؛َلامألاو ءامَذلا م مهنم َنوُبيِصْئَق َنيِمِلْشُمْلا قيرط يف ردضزم يف

 ىلإ لاوملا ذخأ يف اؤَدَعَت اوئاَك نو .لتق وأ عطق ¡ نم اوباَصأ امب اوذخأ

 ْمَل اوئاَك نإو .كزشلا لمأ يف ذ بلصلا نإ :ليِقَو ،اوبلصُي :ليقو ،اوُلِتَق ِءاَمَذلا

 نم مولُجزأَو هي هيديأ تعطق اوذأ لاودلا اوَُحَأ اَمَنِإَو ءامدلا اوفير

 اوجرخي ىتَح اولط اوبَرَه نإَو .كيذ ني ريثكلاو ليلقلاب َنوَُطقَيَو ،وفالخ
 صاصق ال انق اولِتوُف اوبَراَح نو .اوباصأ امب َنوُذَحُيَو يالسإلا , رضأ ئ نم

 تليق "[مهيع] اوزدفت نآ لبق نم اوبات نإف نيملشملا نيبو مهتت هيف
 .ُميِحَر َروُفَع هللاو .ْمُهُتَبَت

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )١(

 .«َنيبراحمْلا لتَقَو» :ج يف ،«نييِراَحُملا لاتقو :ج ؤب يف )٢(

 ردقي نأ لبق نم» :خشلا هذه يف .ثالئلا خشلا نم نامكلاو ءلضالا نم ةطقاس )٣(

 . «ْمهِنَلَع



(١٦٢٤( 

 ""؛ةيدؤألاو) قرطلا ىف تادخألا ركذ ىف باب

  

  

  

 ُوَضَيَو مهيذؤُي امم ايدَعَتم ناك ادإ نيملسملا "ايقؤط يف تدخأ نت عنميو

 ؤ ،ابارث اهيف شيكَي أ ؤجمآ ؤأ سنج ؤأ ،صَج ؤ نيلطب اب نم يقوطلاب
 ؤأ ،راضح وأ لدنج رفظ ؤأ ،رهت ؤ ةيقاس ؤ رثي رفح نم اًئَدَح اهيف ثدخُ

 يذؤي دجييملا وأ قيرطلا بنجي فينك ؤأ نيملشمْليل ىذأ هيف نوكي ءيش
 زفحي ؤأ نيطب ٍءاَمَع ؤأ ءيفقَس ِءائب ؤأ "اشسوؤغ اهيف شوغ ؤأ ،نيِملشمْلا

 نق {َُلَعَق نم ىلع ركنم كيد ُلُكَف ازججآب ؤأ صججب اهيوطَيَو ارفَح اهبف
 الَو اكفؤش اهيف زظخي الَو .تدخأ ام ةرب زتمؤێو ؤويَلَع زَكنُي كلد تدخأ

 يلي الَو 9ةيقاس اهيف لعجي الو ،اهيضؤم ني اهلوحي الو كلملا ثو
 الَو ميتيل نيكاكد اهّلَعْجَي نأ هل زوُجَي الو 5ةعيمأ الو الس الَو ةراَجح اهيف

 تُدَحَتَي هنك بابلا اذه ثلَعَج لضألا نأل ۔ لضألا ىف تسێل ئه ۔ امه ةيدلا ثفضأ )١(
 . > 777 ّ ّ ه . ؟ 7 ؟ . .

 .القتشُم اباب ةيدؤآلل تالئلا خسنلا ثذرفآ امنيب .ةيدؤألاو قرطلا نع
 .«قيرط» :ب يف )٢(

 .«اسزغ» :ثالئلا خسنل تثلا يف )٣(
 ۔4 , . . ه إ ه َ هم ه ي

 )٤( ةغللا ةرَهْمَج .ءالش غمَجلاَو ةكوشلا :ةءالشسلا )١٠٤/٦٢(.



 يويسبلا رصتخم

  

 .ام شر الَو بارت "سنكي اهكَلشَم ثعوُي الو ،سياججَم اهذختي الو ،ِءارِش

 الَو ؛نيلعب مامك الو رذ الَو طزق الو مزك سزغ الو باَوَد "اكرابم الو

 امل ًرماَضَو هَلَعَف . َم ىَّلَع مأو َلَعَق : َم ىَّلَع ؤَكنُم هلك َكِلَذَو َكِلَذ ريغ

 ىآ ْنَم نوثْلَم» :لاق هنأ ني ىبنلا نع ةياورلا تءاج ذَقَو ءيق تدخأ

 الَو ،اًئَدَح اهيف دحي ال دجاسملا كيلَذَكَو ."×همهتاقرط يف َنيملششلا

 الَو "سالا لزاتم ‘}»بزغب الو ادجشملا هئَحئاَر يذؤئ ايِنَك اهينَج هيف

 زاضمْلا لُكَو رارض الَو مالشإلا يف ررض الو ،راَجْلا يذؤي )رونت
 زاج ريغ ,قيرط | يف الَو .هراج بات لباقي اباب قيرطلا يف حتفي الو ،ةقوزصَم

 الإ .مُهؤاَم هيف ؤمَي رهَت يف هقَح ريَع يف نيملسمل ىَّلَع "ىقش ثدخُي الو
 و

 .هلاَمَو ه هقَح ىف نوُكَت ةَرِئاَج ًةَيِقاَس َنوَكَت نأ

 ١

 اه

 آ

 ارْفَظ الَو "بارت سخ الو ءاملا ُدزَي ادح ةَيدؤألا يف ثدخُي الو ااا اَمْلا 2

 ماعطلا ةلضأ ۔ عشضلاب - سذملا نأل ؛ثالئلا خشلا ةرابع انزَتخاَق رسذئ» :لصألا يف )١(

 )٣٤٣/١(. ةغللا َرَهمَج .عمتجملا

 .«لزائَم» :د ؤب يف )٢(

 هد دنز نب زباج مامإلا اهاور يتلا ةعوطقملا ثيداحألا ءزج يف غييزلا مامإلا ةجرخأ )٣(
 لاق ٣٠٥٠(. مقر )١٧٩/٣، دييأ ن ةفيذح نع ينازيطل هجرخأو ۔(١٨٩ :مقر )٣٧٣

 نَسَح هدانسإ )٢٠٤/١(: ٌيِمَتْنَهْلا

 .«...تردخُي نأ زوُجَي ال» :ج ‘ب يف )٤(

 .«...يذؤئو نيملسملا يذؤي تينم اهبنج يف لَعْجُي الَو» :ثالثلا خسنلا يف )٥(
 .فيكلا نع ثيدحلا نال ؛ًاطخ وهو «بَرَقَي» :ثالُئلا خسنلا يف و )٦(

 (٧) .«َراَجْلا يذؤي رؤب اّلَو» ج يف َ

 .ب م ةطقاس )٨(

 .ج ؤب :نم ثبفمْلاو 5«اقشم» :ج يفو ،«ىقتنش» :لضألا يف )٩(
 .«ةيدؤألا يف تادخألا» ناونغب ثالئلا خسُتلا يف القتشش اباب َعُي انه نم )١٠(



 [ةيدوألاو) قرطلا يِف ثادحألا ركذ يف بات )١٢٤( هز - ٠ ء . ۔. ز . . ه ب-

  

 اهنأل ،اهيضاوم نع ليشلا يراجم نوَحُي الَو .زججلآب الو صَ;ج الَو لدنج

 ةقرضتَو دحأ ىّلَع كيد دؤي نأ هل سيلو هئام نم هلزنأ ادإ هئام هللا لبس

 _)ةوضَي 11 ىرأ الف ؛دَحا لاقم يف الو بحأ ريغ ىّلَع هفرص نإو هِسفَن ْنَع

 هنأ ءاَهَقْفْلا ضغب نَع يوز ذَقَو ائَدَح ةيألا يف ثدحي ال نا هب ؤوُمأَمْلاَو

 يف تبت امَو .«مهلذَعب ىتؤي '""ال» :لاقف .لوغ هيف تدخأ هنإ» :هل ليق

 نمل زئاَجَو .يش كلد نم ينمل هل ل لو ءايبغألا نود ِءاَرَقُمْلِل َكلَذَق ةيدلا

 َكلَذ نم رَجَحْلا جملارخإو ،هيف ة ة ةرم وَضَم ال امم هب َعِفَتْنيل ابارت ةيدلا [ نم لَمَح

 هيف عت ل يزلا رجشلا نم أ « . "ةرعم أ اًحْلِم وا اًّصَج اهنم دحا دخأ وأ
 اًَه َناَك اَمَو رخألاو ©}ربحلاو ننألاو "لسألا :ننم ؤةرمَت هل الو ِءارَْفل , وه

 هللاو .اهب م عفتني ةرم َرَمَك هيف نل ؛ُهُْطَق دحأل زؤججت َر الف رامتلا رجش امأو . ا

 .قيفؤتلا هبو ملعأ

: 
- ٠ 
4 

 آ

َ 
 ۔ءةُوْضَت ةوَضَم نأ ىرأ الق» :ج يف ،ءةرَضَم هب ىرأ الق» :د اب يف )١( -

 .مهَلدَع نغم ىضزت» :ج ٥ب يفو ،د ني ةطقاس )٢(
 )٣( برعلا ناسل .ِةرَعَمْلاب غوبضق رغم بؤَو هب غبصي ؤَمخأ نيط ةرْغَمْلاَو ٌةَرَغَمْلا )١٨١/٥(.

 ذيكار ام هلضأ يفق ل إ ادبأ نوكي الو ل قرو ال قاقد ةريثك ناصغأ هل تابن : :تالا ( )٤

 اهيبشت الَسأ انقلا ىمسو ياهلا ريغب هب لسألا غمجُت هيو ةَلسأ ةدحاولا "ليبارغلا هنم َحَتُ

 نيقلا ات .«لسؤلاه ىمسي نيتنامملا تاَجَهل ضغب يفو )٢٠١/١(. نينعلا باتك .هلوطب
 / / )٣٠١/٧(.

 دايجلا زفصلا حادفألا ةئم نض ادو اهنم دوجأو اهنم مظغأ ةنأ الإ ءاقزطلا ةبشي رجش رجش :نألا )٥(

 ربنم نأ ثيدَحْلا يفو ءاقلا قرَوَك َلبَع ة مروو 6اهرِيَغَو ثاؤنأآلا اهنم ىسي : ةظيلغ 'نوضأ ةت

 ۔(١١/٩) بَرَعْلا ناسل )٢٤١/٨( نتَعْلا بات .ةباَقْلا لأ نم َناَك ةي هللا لوسر

 .نامع :بارغأ ضغت ضغب كيب ربخأ ،ىلفذلا ةرَجَش نَبَحْلا :ةَقينَح وبأ لاقو» :ناسلا يف َاَج )٦(

 نوكي رظنملا نسح ؤَضخأ ؤم رجش .ىتفلاو .ةينامي ةعل اهنأ ىري ديرد مربا ناَك نإو ها
 بزررَعْلا ناسل )١١٩/١( ةغللا ةرَهمَج ء(٣١/٤٠١) )٢٤٥/١١(. برعلا ناسل .ةيدلا يف

 )١٠٤/١٣(.



 يويسبلا رصتخم

  

 نأل ِارَقُمْلِل تلق ؛عززلاو لخنلا نم م لبشلا .ةيدزألا يف تبن امَو

 قزطلا يف تبت اَمَو .قطلا ةيدؤألا نم ِءارَقْمْلا ىإ ةعجار 3 هللا لبس

 ىف تت اَمَو ِاَرَقْلا ىإ م عجار َكلَذَق رباقَمْلا يف تت اَمَو .ِاَرَقُمْلِل َوَهَق

 ننال لمجم امو ،ِءارَقْفلل كيَذَق ليبسلل لمجم امو دجاسملل كلذف دجاسملا
 ليپس ييف داهجلل كلذف هللا ليهس يف َليجج امو .نيرفاسم َكيلَذَق ليشلا

 ينَعْلل حابم َكيلَذَق تاومألا يف تبت امو .ِارَقُمْلِل َوَهَق هلل ةَقَدَص لمج امو كلا

 ؛َعَرَرَو اهَرَمَعَو ةتيملا ضزألا ايخأ نم الإ ،نَعب دحأل وه سيلو ؤريِقَقْلاَو

 وه ٍةَنيَمْلا ضزألا ايخ .هدنع نم ءيش ذخا هرَعِل سيلو رَمَع نمل كلذف
 ؛اَملا وه َءاَيَحْلا نأل ؛اهَرَمَع ذَقَق غامْلا اهاشَعَو اهَحَلضأَو اَهَرَمَع ادإ ُامْلا

 مم

 ؛آَهيزَم دعب نكلا هب ۔ىخق آم ءامسلا نم لَرَتنَو» :ىلاعت هللا لؤقي

 ءاج ذَقَو ةرضخم ضرألا ححبضثتق ِء ءاَمَشلا [ نم هلزنت 7 ءاَمْلا وه اَمَنِ ٦٢٤[. عورلا

 .تل يه اَتاَوَم اهنم ىَحَا نمَق 4 هلل ضرأل ١ » : الي يبنلا نَع ا ن

 )١( هيِتَحِي مذ كرتي ال باب :تاوملا ءايحإ باتك .ئقهْنبلا هجرخأ )١٤٣/٦ :مقر ١٢١٦٢٩(

 يهت اًئيَش اهنم ايخ نمق هلوسرلو هلل ضزألا ناتوم» :ةلي هللا لوشر لاق :لاق سابع نا نع
 اهركذ لوطي ةريِثَك ذاوش ثيدحللو .الوضؤم اغوزَم راق نب ةيواعم هب َدرَفَت :لاقو .هل

 اناَوَم ايخَأ م باب : :جارحلا د باتك يف دؤاد وبأ هجرخأ ام اهنم )١٤٣/٣ :مقر ٣٢٠٧٨( نع

 ةابملاو فللا ضزأ ضزألا نأ ىضق ةه هللا لوس نأ ذهشأ» :لاق ةوزغ نع ةكيلم يبأ نا

 تاولصلاب اوغاَج نيذلا هلقت ييلا نع ء اهب اَنعاَج ب قحأ وهف اتام ايخأ َمَو فللا اب

 .دؤاد يبأ ننس ىلع هقيِلْغَت يف نابذلا هَحُحَص ذَقَو .«هنَع

 افالتخا هيف فيخلا دقو «نقَح ملاظ قزمل سيلو ؤةَل يهف ةنم ةتيم اًضزأ ايخأ رم» :ثيدح اهنمو

 تامملا ةرامع يف ءاَضقْلا باب :ةيضقألا باتك ايلام هَجَرخأ .اريثك )٧٤٣/٢ :مقر ٢٦( نع

 ديهمتلا يف ربلادبَع نا لاق .السر هيبأ نع ةوزغ ن ننماشه )٢٨٠/٢٢(: ثيدحلا اَمهَو

 ُهْنوَرَق ماشه ىَّلَع هيف تفِلئخاَو .تي يف َنوُفِلَتْخَي ال ركيلام نع ةاوؤلا ةعامج دنع لتزش

 ةنوَرَو ۔ هللا ءاش نإ ۔ هيف ليق ام حصأ مه و كيام ءاور امَك ۔ اًلصزش هيبأ رع ةقِثاَط ةنع



 [ةيروألاو] قرطلا يِ ثاَدحَفلا ركذ ي باب )١٢٤(

  

ُ 

 .ةحصلاب الإ ةنم نفئ مت ؛هت اهنأ ةتيملا عيضاوملاو راقلاو يفايقلا ىعذا رنف
 .هب ىلؤأ وهف عيش هدي يف َناَك نَمَو

 َناَسيَك نب بهو نع ماشه نَع ٌةَفِئاَط ُهنَوَرَو نيز نب ديعس ديم س نَع 4 هيبأ نَع ماشه نَع ٌةَفِئاَط = ۔ ٠ , ٥

 "7 رياَج ى نَع عفقاز , نب نممخؤلا, دبع نب 4 هللا ديبع نب ; ماشه نَع ٌةَفِئاَط ة ةهُنَوَرَو رباج نَع

 , ةاوؤلا نم , 7 هذجأ ملف ةّميصلا هذهب فلؤملا ظفل امأ _فها ...ريثك فالخ
2 ٤ 

٠ ٠ 



)١٢٥( 

 عاشقلا بهو موغزلا يف باب

    

  

 نمل دي لتق 6"!عزي راهنألا عزش "راملا رائكلاب ةقوزغَم موشؤلا
 الو هئَلَع عم ل اهيف هل رِيَعُم ال ،اهعَتمَيَو اهُغَرْزَيَو هيفتل اهيعدَيَو هدي يف

 أ هَل هنأ هدي 7 َوَقأ َمَو . .هيأرب الإ اهيف عرزي نأ دحأل زوجت

 ةَروهشَمْلا م ُموُمرلاَو .'ودنع نم كلذل ضَوَعَتَي ر نأ دحأل ز رجت مل هرْتَف

 . اهتوغَذَيَو "زاتكلاو زاهنلا اهيف يتلا عرارَمْلاَو ىرقلا يف سانلا يديأ

 أري الإ إ عرز : نأ زوجي ال .اهلهأل عوشز تليق ةراملا ونأ اهيفو ؛مه

 ةحئِمْلاب اهيف ةعارزلا مهضعب راجأ ذقو اهلهأ نم زاوجب ؤأ ةحنمب "اهلهأ

 الإ غززي ال .مهرَع نم ؤأ اهلهأ ني ناك اهب ماوَقْلاَو .اهلهأ نم ءاَحْلا رم

 .«تازامِْلا» :د يف )١(

 .د نم حيجضثلاو «غززُئَو» :ج ب يفو ءلضألا يف )٢(
 .كانم يشي رقأ نمؤ» :ب يف )٢(
 ۔«هرْيَغ نم» :لضأللا يف )٤(

 .هزاتآلا» :ب يف )٥(
 .«تاراممْلا» :ج يف )٦(

 .ءاهباتزأ يأري الي :ب يف )٧(



 )١٢٥( .ةلد غاثمنا َيِهَو موزلا ي ابت ٨٢

  

 تلا يف ذأ ة ةَيِلِهاَجْلا يف اهب فرغي ء هل َناَك ام الإ "[ةهجلا نم] ةحنم .

 .اهتنش ىلع تليق وغ ملو تخ مل ءاش ثيح عز ءاش نم ؛مهنيت اهلهأ نم عابلا
 قل اكان نوكت نأ امإ :نيهجو دحأ ني ولت ال ثاراقلاو مومؤلاو

 نَع عيمجلا نم م ةرجأ ؤ مهتَحنمو هيأرب الإ م عرز .د ؟ نأ و زوج;جَي ل .مهيديأ يفو
٤ 

 كلذ يف ; دحأ يأز الب عرز ) نمل ٌرِناَجَق , دحأل كلم ريغ نوُكَت ؤأ ،مهي مهيض مهيِضارَت

 يف من :م

 وع هنأو ا رها لِمَع لؤقْلا اذه ىَلَعَق .مالتشإلا يف تبت ةيلهاجلا

 اًلَو لِسفَي الو هيف ينبي ال هنأو ىرتشي الو غابي الو موشفت الَو وثوزؤم
 هتترَول عيش الف تام نَمَو .ِءايخألا هيمهأ عيمج نود دحأل ادي ذختي

 كيد رمأ نأو ملا كيد ي مُهَل ءيش ال تاتبلا ونبو .مزلا لهأ نم دحاوك

 كلد نم ائيش نمض نمو .هل زئاَج عز هوطعأ نقَو دلبلا ةابج ىإ مزلا

 اًمأَو .تيلد يناعَم يف فالتخالا رُئكتَو وب ال لؤَقَو أو :ي لؤق ىَلَع هور

 الإ كلذ ي قدص مل ؛اراآ ؤ امَر هيف ةراَمِ ال اَمَو تاوملا ىَعذا نَم

 لابجلاو .تاوَم كلد مكُحَف ةرامع ؤئأ الَو دي هيف نكي مل ام امأو .ةحصلاب

 ىتخْئَو ؤاَجشَلا اهنم جرْخئَو كلكأ راَج اهيف تبت امو بَحأل اهيف كلم الق
 رَمَع نَم الإ ،اهنم هيلإ جيتخا امو حلملاو ةراَجحْلا اهنم جرختو زامتلا اهنم
 وأ ةيقاس الم ؛عييفتل هيعذيق هدي يف وُهَو ادي اَهيِف هل راصو ائيش اَهيِف

 وشلا» :لاق هنأ هنانك بوبخم نب دممَحُم ع ذَجوُي ذقَو .م اغأ أ ةللا

 اهيف هلو ،ُهزِيَغَو زاوجلا ةنم جملرخُت هعييفتل هذختا دق ندغَم ؤأ هيف نِتَع رفح

 .ج ‘ب نم حيجضئلاو ةهبَجْلا» د يف .لضألا نم ةطقاس )١(

 .«مزلا» :ثالئلا خسنلا يف )٢(

 .هةيقاس ز هيف ائب لثم» :ب يف )٣(
 .«ةيقاس ؤأ هيف ِءائب لْئم» :ج يف )٤(



 يويسبلا رصتخم ٤٩٤

  

 سيلو 9ةَعَنَم دحل سيلو ،ىتبو رَقَحَو رَمَع نمل كلق ةعنصلا ةراملا رت

 .ملأ هللاو ومُه رمعي ز مل امم هيِضؤَم ريغ يف َرمَع نإ هَرْيَغ َعَنهَت نأ ةت

 هزيَعُي ملو قبص ذَق يذلا هيشَرو مهِتَنَسَو مهمشق ىّلَع اهلهأل نداَعَمْلاَو

 .اهرمأ يرجي ام ىّلَع موشؤلا لثم ؛ماَلسإلا



)١٢٦( 
 زاضمنا يفو هيف سانلا غزاقت اه يف باب

  

  

  

 نيملشملا قرط نع راضملا فزَصب اوؤُمأي نأ نيملشمْلاو ماحلو
 تيي اومميِقثَو .بايغألاؤ ماتيألا لاَمَو لزاَتَمْلا بق راهنألاو ردجا 7 أاو

 ٥٠ م 2
 . م. ه ر ه ه . ه ر وْضَت نأ س اتز ا كرتي ل و , هب ُموُقَ م

 وهف جو لألا امأ للق امي ةاذتما ؤمه امْنإَو د ب ةَخشتلا نم لك يف با اذه زبتغُي مل )١(
 .زي صق هئِكَلَو لقم . ه تاب



)١٦٧( 

 هيييلا رماب مايقلا يف باب ةنا رضأم مانقلا ىف ات

    

  
 مو يشل : ؛مَتَلا ش و , :ىلام اَعَت ةللا 7 .هعسي ل اهكزت ىلع
 طسقلاب ىماتيلا ماتلا ١٢٧[. :ءالا ه امسيلَع هوي ه ناه رن ني ا لعفت

 :ةرقبلا] « لا م ةذل : هاو 1 ر حاف م جنولا ت نإو » .ىلاعت هللا

 رتلاو لاَم حالضإق مكنم ز حلضملا ( نم ميتلا ء لام يف ًدِسفُمْلا ملعي .[ ٢٦٢٠٠

 مدع نِإَو ِةَلاَكَو ؤأ ةَياَص ةياَص و ؤ ةيالوب َكلَذ ةت . مزال هب هب مالاو بجاو

 نن نالفل اليكو َكاَنْمَقَأ ذَق :ليكول لاقيو .هرشأب موقي ةقث ًليِكَو هل يفأ كلذ

 حلاصمو هحلاصم يف ِهْئَلَع مايقلا يفو هلام هَلَع مايقل 9 ح أا نالف

 .«اليكو» :ثالَتلا خَستلا يف )١()

 .«ارجإ» :ج يفو ،«رجأؤ» :د ثب يف )٢(
 .«تجاو طشقلاب ماَيِقْلاَق» :ثالقلا خسنلا يف )٣(



 )١٢٧( ميتيلا رمأب مايقلا يف باب ٩٧غ

  

 نم هتصح هت <> ضبقو .هئاكرش ةَمسساقُم يف) ‘“‘[ةت رظنت نأ [ هلام

 عيبو هْئَلَع ةقَتلا ءازجإو “پجيَو بجَجَو امم هلام ام ضبقو و "[ةَكَر رامل هلا
 م ص

 هلام ضبق هلف اليكو راص اًذإَق] .هحلاصم يف هيلإ لاخ امم هَعْيَب ىرت ام

 داَصَحَو ‘ث}نمكلا ضبق :ةو ،ِةَقَقَنلا ءارجإو 0‘[هجلاصم يف رَظلاو . ل رَظَئلاَو

 ميتيلا ةَقمَت يف لضألا عبت عيب نم جاتحي امو رَمتلاَو ضوزمْلا غعْيَبَو ،ِةَعاَرَزلا

 اريِقَف َناَك نإو ،هلغم ةوك رذق ة ىلع ل أ ةوسكلاو ؤهلام نم هنَلَع ةَقَقَنلا ءارجاو
 ل ل ذا هل ىحض اعِساَو هلام َناَك نإو ©تيَذَكَف انغ َناَك نو :

 دزا لغأ ن نم َناَك نإو هل َمَدْخَتشا ؛َُُدُْ نمم ناك نِإَو .اهنبل ةَحينمل

 ل نێديملل بايلا ةل ذخَتَيَو '[هلام نم ةنع هترجأ متشلا ى ....

 ل ز و "ءاملا هل ينطو ياملاب ةضزأ ةل لضيو اعساو هلام ناك

 .ةل عرز ؛لضةلي ىقبأو اظح رقأ ةعارزلا تتاك نإف :" ه ام هل ُظْنَيَو

 : رو .ةَحَلضَمْلاو رظنلا ىلَع هل كيلَد ىرَك ؛َعقْنأَو ملأ ةرجألا تتاك نو

 ائيش ِءارَقُمْلِل مي الو .ريغ يطغت الو ميتيلا لام نم ائيش بهي 5 ليكول

 هيَلَع هل تتاك نإو .َءاَرَقْمْلا اهيطغيو ةاكزلا ج جرخ ةقدصلا ني م بجاولا ريغ رع

 ؛ا[ةَعس ] ميتيلا ي لام يفو ،ججاَتحاَو هل ةرجأ الو اريِقَف َناَك نإو اَمَذَحَا ةرجأ

 .«هلام حلاصمو هجلاصمي» :ثالثلا خلا يف )١(

 .ثاتلا خسنلا نم نامكلاو ءلضألا ةرم ةطقاس )٢(

 .ثالئلا خسنلا نم لامكإلا ؤلضألا نم ةطقاس نَتقوُقْعَمْلا نيب ام )٣٢(

 .ثالثلا خسئلا نم نامكلاو ءلضألا نيم ةطقاس نيَتقوُقْغَمْلا نيب ام )٤(
 .«ةَرَمْتلا» : :ثالَتلا خسنلا يف )٥(

 .راركتلا بُتَجَتل ُرَضفأ اهنال ؛ىرخألا ختستلا ةرابِع يه ُهَتبُْمْلا ةرابعلاو «لْنِمَف» :لضألا يف )٦(

 .ثانئلا خسنلا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس نێَتقوُقْعَمْلا نيب اه )٧(

 .ثالثلا خسنلا نم حيجضئلاو «َلامْلا» ؛لضألا يف )٨(

 .ثالئلا خسنلا نم لامكإلا لضألا نم ةطقاس )٩(



 يويسبلا رصتخم ٤٩٨

  

 َاَك نإو علب ادإ للحيو رسيي ا ُدَريَو ،ضََقْلاب :لق ذَقَو "ففوؤغمْلاي لكا

 لام ىَّلَع راتت يف ةباَوَد بگزَي نأ هلو رتتلا لام لقأ نع فِفْغَت شل اع

 ةطلاَخيَو ،َلَبْلا يفف غبت ملا اذإ نتللا لض لضف ُكأيَو ميتتلا ةَعيَض يفو بتي

 اًدَق ،َذَحَا جاَتخا اذإ هَلَو أرب الو هيَلَع لضفت امِم ميتيل لض ٌةَطَلاَخُم

 يف عقت ريغ يف اَنِيَش رتتلا لام نم 'أثهذُي الو .ةلغِم هنَلَع َققنأَو در رسيأ

 نأ الإ إ لضألا نم غيبت الو 7 ضوعلا نم غيبتؤ .ةلجآلا ةلجاعلا

 نل ١ نَع فَقْغَتشا نإو © هل حَلضأ ١ كلذ َناَك نإ إ هل لىيفَت نا هلو ؤ ِهْئَلَع صقنت

 غات ام الإ لام يف ُهَز (" ضا : كلام ةل يرتشي الَو ،مَلشَأ ناك

 مْطأَو لمغتشاا قرجألاب لَمْعَي نمم م َناَكَو و ،لاَم ُهَل نكي مل اذإ ه تيلاو

 هدنع ناَسنِإ ُهَلَعَجَف ريقف َوُهَو ُهَلُمُكَي : هل سيلو ماتيألا نم َناَك نَمَو .َكِلَذ

 نإ امأو ل زئاج َكلََق هْئَلَع و َقَقْنَأَو هاتَكَو َلْنِم هب ليتس اَمِل ُهَلَمْعَتْساَو

 هتديلاو دنع مميِتَيْلا ناك نو .ء هَلَع موق نم هل لك هب موق َدَحا ال ْميِتَيلا َناَك

 رذق ىّلَع هلام يف قحتت :ي يت ةَضيرَقْلا هل ضرف ةضيرقلا ىإ جاتخاو

 ركاَحْلا رشأ ة 77 يف َكيلَد ةَعَفَد قح هيَلَع هل َناَك نمو كلذ ؤثهنؤَرَي ام

 ؤأ اًينَع َناَك ،ةئم ئرب ؤقَح نم هل هيَلَع امب ميتيلا معطأ نم َو .نيمل شلاو

 قَحْلا تيد معطي غ يكو اهضبفَت ةضيرف هلام يف هل ناك نم الإ اريت

 نمو .نيَهججَوْلا اليك نم ةلاَم فلتي امل ؛ةَضيرقْلا يف ف "[ليكولا ىتِإ] َََدَو

 ثانتلا خلا نم حيجضئلاو «بََي» : :لضألا يف )١(

 .ثانتلا ختتلا نم ه حيجضلاو ،«ضراقْي» : :لصألا يف )٦٢(

 .ثانَتلا ختشلا نم حيجضئلاو عاتمْلا» :لضألا يف )٣(

 .ج ،ب نم ثبنملاو ٠©ىري» :د يفو لضألا يف )٤(
 .ثالثلا حستلا نم نامكلاو لضألا نيم ةطقاس )٥(



 )١٢٧( عيتتلا رثأب هايملا يه اب ٤٩٩

  

 ميتيلا ىتنأ ادإ :لوقلا لدغأو ،كلَد نم ئرب ح ني هَل هيَلَع امب ميتيلا ىس
 هام ر ْمْلَسِي الَو .نامضلا بحاص ئرب سب ادإ :موق َلاَقَو .ئرب ةوسكلا

 .هغولب عم هيلام اظفاح نوكي نأ :هدش شاتيإق هش ةنم سنؤي ىئَح

 ةيلا ةعيابم وج اًلَو .أرب مل ه هغولب َلبَق ؤأ .ةئشز سنؤي نأ َلبَق هيلإ ملأ

 ةتجاَح هل َيرَتشَي ب نأ هلمكي نم وأ ةئذلاو هلسرت نأ الإ ،ةلاسرلا قيرط نم الإ

 ىّلَع َقدَصَت نمو . ات كيلَد ري مل ضغبو كلد يف 'يفزاعَتلِل زِناَجَق
 ةقدصلاو ىماتيلا رمأ ذق ةللا نل ؛هللا ليس يف ةَلاَم ةججَو و اممتَأَكَف اميتيلا

 ابيصن ابي مه لَعَجَو }ِةَميِنَقلا ا يق ابيصن . لَعَجَو .مضؤتل ق ريغ يف ْمهنَلَع
 77 ِهَللَف رقلا لع نم ۔ِ انأ » :ىَاعَت هلؤقل ؛اضيآ ءْىَقْلا

 اَمَتَأ اوملعاو » :لاقو ٧[. رشحلا] 9 لبلا ن ةو نيكسملاو لاو قرشل ىزلو

 نيكسملاو ىمَتَملآَو قرشلا ىزلو لوس : ,هحكسمح هلي تأ مك نت مُشَمْنَع
 'هكَِأَر يذلاو .نيَعِضَؤَمْلا يف امهَس مهل لَعَجَق ٤١[. ؛دافنالا] 4 يليبتتلآ نآو

 ةمينغ ىلا نأل ،ةمينَعْلا نم يذلا مهشلا وه مُهَل ءيقلا يف ف يذلا نأ

 وأ نولكأي نيذلاو .ظفللا تفتخا نإو ىتغَمْلا يف ىقلا يه ةَميِنَعْلاَو

 م هللاب ُدوُعَتَف اريس َنؤَلِصَيَسَو ،ازات مهنوطب يف نولكأي امن ءاملظ ىماتيلا
 .ريعسلا باَذَع

ج
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 .د ؛نم خيجضئلاَو ءءفزاعَتلاب» :ج ؤب يف ،هبزاقَئلاب» :لضألا يف )١(

 .هُهاَنْيَأر» :ج ي )٢)



  

 يف ةعامشلا هيقاس ؤفَحَو مهراقهنأ حالضإ سانلا ىَّلَع بجاولاو

 رذقب دحاو لك ىَلَعَو ؤهيَلَع ريجم كلد نم عنتما نمو ؛ْمهَتَْب اميف كيذ
 اذإق .مهلاومأ نم ذخؤي نأ ميتيلاو ةأزملاو دهاشلاو باقلا ىَلَعَو .هتصح
 ٥ ِ ؟ ُ , ۔ڵ١۔ ِ َّ . ِ ۔هے ٩ 2ِ ِ . ٥ ُ ه ؟ ح

 ؛داَسفلا نم اهنم جزحي اَمَو .اهحالضإَو جالفألا رمح ىلع ) دلبلا ةابج عطاق

 هلَع سيلو كلذ هلَف هتَصحب رفحي نأ بَلَط نَمَو .مهلك مهيَلَع تبات كلق

 عقذَي نأ اضيأ بئاغلاو ميتيلا ليكو ىّلَعَو .سانلا نم هريَغَك َرَقَح اذإ كيذ الإ
 6 . ٤٤ 22:۔.۔ _[ (٢])ه 2 ,د٤۔ [ ١٠. %ا!؟٥؟ د 23 إ۔ 3ش
 الف اهيف باقث ةدايزو جلف 'يرقت امماَو .حالضإ نم كلذ يو ُمَرلَت اَم لثم

 .كلذ يف َلُخذَي نأ دارأ نم الإ مَرلَي

 .هدلبلا لهأ» ؛ثالئلا خسنلا يف )١(
 .«حزقل امأو» :ج يفو ...جلق حزقل حرَتقَي» :ب يف )٢(

 .نارذغلا زيَغ باقنلا نأل اهنيثئ ملو ،«نارذغلا» ةدايز :لصألا يف )٣(



 باب

  

 مؤت لكل ًناَك نإ ءاركلا عفدو ‘َكلَذب اولمع ذَق جالفألا رفح يف ةَراَجإلاَو

 َراَجإْلا تتاك نإو .ةوزاجأ ذَقَق ةعطاقملاو رفحلاو ِءاركلا نم موُلْغَم يش

 ذقَف ؛موُلْعَم عيش مؤي لك ةرجألا تتاكَو ،الوهجَم لمَعْلا زادفيو ةولع

 يش م لك رافحْلل َناَك نإ ؛راهنألا "حرق ِءاوطألا رفح يفو .كلذب اولمَع

 يرذي ال هنأل ؛لمَعلا لوهجم لمعي ام زادفم َناَك نإو ،كيلَذب اوُلِمَع ذقَق مولعم
 تتاَك نإو .تالوهْجَملا نم اذهف عاب نم زفحي ام الو نيطلا نم جرخت مك

 َكلَذَق ؛هىضزعَو كلد قمغ يف ضزألا نم "ااعابأ رفحلا ىلَع ةعطاقملا

 ذق ةَمَماَتملاَو 5'”ثغو الَو نيلأ ْمَلْعَي ال هنل ؛موُلْغَم ويَغ ومهَو ،اًضيأ لوُهُجَم

 اًضْيَأ نداعملا رفحو .نوهجَم هنأل ضِقتنم كيف كيد اوضَقاَتَت نإو ؤاهب اولِمَع

 يذلا َلمَعْلا نق إمولغم عيش مؤي لك يف رفَحلِل رجألا تتاك نإو لوهجم
 زادقمَو ،ِةَمَماَتُملا يف كيلذب اولمع ذَقَو لوهْجَم وُهَو وُه ام ىرذي ال هلَمْغَي

 .ثالئلا خَستلا نم حيجضتلاو “«جيرفت» :لضألا يف )١(

 .ثالئلا خشلا نم خيجضتلا عاونأ رْفَح» :لضألا يف )٢(

 .«ثغَو الَو نيللا ْمَلْعِي ال هنأل» :ج يفو 5ء«تغَ الَو ريأ :ب يف )٢(



 يويسبلا رصتخم

٥ <
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 ضزألا ١) 'مضَر يف رجألاو .ضَقَتناَل اوضق ١ ةَواَنَت َلَو نلوُهَجَم َوُهَو لا يف هِث هِئاَنَع

 نم لمعي اَمَو ٠ لوهجم هيف هيف ْلَمَعْلاَو ٌةَموُلْعَم ةرجألا اف ٠ ةمولعم ةرجأ مؤت ر لكل

 هؤاَنَع هل '"ةَضَقاَتُمْلا يفو الوهْجَم َناَك نإو .هب اولِمَع ذَقَو كلذ

 مذلا نم جرخت ك الَو ءةطزش مك يرذي ال هنأل ؛ةلوهجَم ماًجَحْلا ُهَرْجأَو

 َكِلَذَق مولغ شب ماجَحلل رغشلا قلَحَو ‘كلَذب اوُلِمَع ذقَو هلم م ةرجأ هل امنو

 ْلَمَعلا كِلَذَق موُلْعَم ءئب مي رك نايظلا رجأو .هئم ةرجأ "ةلو و ضقت

 ةرجألا َنإَق .ضزَعَو لوط نم مولعم عز ىَّلَع ةعطاق نإو 9ُهؤانَع هلو لوهجم

 ريجألل هيف ءاَنَعْلاَو ءاهوُراَجَأ ذقو 5ُرْجَألا هل عزلا يف وزغت ُلَمَعْلاَو ةم

 لوهجَم كاَذَق ةمولعم ةصحب جالفألا زف رفَحَو .هزاَدَقِم موُْعَ ريغ . ىتَح
 يف هب اولِمَع ذَقَو .كيلَد ثبي الو رادقملا لوهجمَو ضوعلا لوهجَمَو لمَعْلا

 آ

 عبر ا 7 اهنم م خ امِم بيصنب ضزأل ١ لمعو . هريَو (_} ىح ول ا جلق

 ىرذُي الَو ،هيإ لصوتي ام و بيصنلا لوهجَمَو لمَعْلا لوهجم كيل
 .هب 7 ذَقَو .ضعلا كِلَد نم لماعلل لصخ ام

 امم لوهجم كََِق ،اهنم يزخ امم بيصت رجشلاو لخنلا ةاقاتشؤ
 نم هت شلا تةءاَجَو هزاو;ج ىّلَع اوقتا دقو ٥بيِينلا نم لماعلا هئلإ إ لصوتي ِے

 ةلك كلذف بيصنب مهازذلاب ةبراضملا لَمَعَو .(ربيح مفَد يف ه هللا لو

 .ةعارزلل ضزألا رانا يهو ،اهب فيرغنلا قبس )١(
 .مكحلا نايب يف خضزألا اهنأل ؛ثاقملا خنسلا ةظفت انزتخا «زبجْي» :لضألا يف )٢(
 .«...ُءاَنَع ةلو» :ب يف )٣(

 .ىرخألا خلا نم م يجشلا «ءاَحزلا» :لضألا يف )٤(

 )٥( .هوحنو رطشلاب ةع ةعراَرُمْلا با :ٍةَعَراَرَمْلاَو ثزخحلا باَتِك .يرانلا ةَجرخَأ )٨٦٢٠/٦

 عززلاو رمتلا ََم ءزجب ٍةَلَماَعُمْلاَو ةاقاسملا راب :ةاقاسملا باَتِك .مِلْسُمَو ٢٠٤ ٢) :مقر

 )٢٧/٥ :مقر ٤٠٤٦( ةاقاسملا يف باب :تازاجإلاو عويبلا باتك دؤاد وبأو )٢٧٢/٢



 ِتاَراَجإْلا يه باب )١٢٩(

  

 اًضزَأ ثَاَك اذإ تاعارزلا رجزلا يف رجألاو .هزاوج ىلع اوقفتا دقو لوُهُجَم

 ذق ابح ؤ ماد 8"اق توغ ةرجأ يف ةقوزغَم رهشأو ةموغ ةرم ةدود
 'هرجؤلاو ءالدلا بذَج نم الوهجَم ةَّلَمغَي يذلا زادفملا َناَك نإو .ةواج

 تلد يف ةرجألا تتاك اذإو "مهدنع تبت ذقو ،ةئؤَهَو كيد ةذِش "كو مضلاو

٠ 
` 

 تقو ةرجأ تتا نإَو .ةضَقاتُمْلا هيفو هب اوُلِمَع ذقَو لوهجَم كيلَذَق بيصتب

 نوهت ه َكيلَذَق ةَموُلْعَم رهشأ رجي ؤأ ةقوزغم ضزألا دوذخم تفق رنَعل رجزلا
 َناَك اذإو .لِمَع اميف هلي ُءاَنَع لماعلل !مهنم عَجَر نميل هيف ةمجلا هلك

 ةرجألا و تتا اذإ ،ةَرَمقلا دصخُت مل نإو ‘هيَلَع ةدايز الف مولغ تف و ىلإ زجلا

 لجأ ىضقنا دقف هداصح نآ ىنَح كلد ىقسَق ةمولعم ة ةَرَمَكِي ضزأ يف رجل

 لصوت ةرجأ ؤ ضويب كلذف ؛زيجألا بغز ناك نإ الإ ءهياتزأ ىلَع ةداَصَحَو

 لماع تيذَكَو ءبيَلَع مكحي مل ىت هأ نإَق هل تكيَذَق 3‘ةرمتلا داصح دنع اهيلإ

 لماعلا ،اعيِمَج ةَرَمَتلا باَحضأ ىلع َكلَد داصح َناَك تكردأ ادإ مبيِصتب لخنلا

 طرش نق ةرمعلا "لا رذإب َلممَك ذق هبيصت ز نل بغري نوكي نأ ال الإ ، ريغو
. 

 ىتح بيصنب ب اهُحالضإَو اهيف هنَلَع امنإ الوهجم طزش اضيأ َكِلَذَق

 ةرجأ كو .باك زاج كلذف ؛مولغم رغي وولغع مست يف ةرجأ ك .ك
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 ١٣٨٣( :مقر )٦٦٦/٣ !ِةَعَراَرُمْلا يف ف ريكذ اه اب : :عويتلا باتك يذمرتلاو ٣٢٤١٤(، :مقر

 رطقب رَبِيَح لمهأ لماع :يي هللا نوش نأ رَمُع ننا ثيدح نم ء(٣٦٦٤ :مقر )١٧/٢ دمخأو

 .ننسلاو حاحصلا بك مظغُم يف ٌةَدّدَعَتُم ظافلأ ثيدحللو .عزز ر ؤ رمت نم خي اَم

 .ءةفوضؤتم» :ج ©ب يف )١(

 .ثالثلا ختشلا نم يجضتلاو «عفزلا» :لض لضألا يف )٢(

 .ثاّئلا ختشلا رم تبْثُمْلاَو ،«زَكود» : :لضألا يف )٣(

 نا نإ» :ج ٌةَراَبِعَو .. .لصَوَتُت ; ةرْجأَو ضؤعمل تكيرذيل ؤيجألا بغري َنوُكَي نأ نإ» :ب ةرابع )٤(

 .«...لصَوَتُي رجألاو ضوعلا كيف هب زيجألا بَعزَي نوكت

 .ثالثلا خسنلا نم يجشلا 6هارذإ الب» :لضألا يف )٥(
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 .تالاهجلا نم كيَذَق ضوعلا ةلوهُجَم ؤأ تقولا ةلوهجم ؤأ لمعلا ةلوهُجَم

 الأ .ةمماتملا ىلع ةوزاَجأ ذقَو ءلوهُجَم كيَذَف بايلا غبصي يلا غابصلا

 اركب ايلا َناَك ادإ بولا لَمْعَي يذلا اشنلا .ةتمض ةنتف ادإ هنأ ىرت
 .مهدنع تبت ذف ٌمولغَم ةضرزَعَو بؤتلا لوطو مولعم نزوب لْزَملاَو ولغَم

 اَدإَو .'"ةوتبثأ ذقو زيجألا ةلمغَي مك يف لوهجمو ،لوهجَم بوتلا يف ْلَمَعْلاَو

 يفو ،لوهْجَم اضيأ َكيلَذَق ضزَع الَو لوط ةقرغم الو لزغ نزو رْئَعب َناَك

 هانع انَع هلف اًَضعَب لمَع نو ةعجلا ُهَلَق اَمْهُذَحَأ عَجَر نإف .ضقني ةَضق هن ةَضَقاَتُمْلا

 .هبَر ىلإ ةَئَميِق أ هلم ُدوَي اَلْزَعغلا نمضو “"هؤاتَع هَلَق بوتلا لاشلا َدَسفأ نِإَو

 نكَي مل نإو ى اَمَهَنيَب زاج بوتلا بحاص يىِضَرَو و ةَلاَهَجْلا ىلَع َلْوَغْلا َلمَع نِإَو

 لَوَقْلاَق ؛لمَعْلا ى لتخا نإو ةعنصلا لوذُغ يأرب هلثم وجا ُهَلَق ٌموُلْغم وج هل

 ةيلا .عناصلا لوق لَمَعْلا يف نقلا يبؤتلا بَر نؤَق رجألاو بوتلا يف

 ع َو َم رمأ :جاسنلا َلاَقَو اسامح ابت لَمغعَت نأ تئزَمأ :لاق ادإ ،اَمُهَنْيَب ناميألاو
 , ءاش نإو ،َلزَعلا رَمْضَيَو بوتلا بحاص نؤَق لوَقْلاَق ،ايِعابز َكَل هَلَمغأ نأ

 ""ةقاوشلا ْلَمَع امأو .ءاعدا امك ئاب اريك ءاطغأز بؤئلا دخأ لزعلا

 كل ةَيِعَولاَو ةرجألاب يععازلا] .هب اولِمَعَو ،لوهْجَم اضيأ كيف ث[رجألاب]

 ةفاَسَم يف لوُهْجَملا نم م وُهَو ،هب اوُلِمَع ذقَو ٌِئاَج قاد ة ةاش ك ث[ئرع رهش

 .«هوتبت» :ىرخألا خسنلا يف )١(

 .هةلَمَع» :ىرخألا خستلا يف )٢(
 ثاتشي نالف تاتشا نم :ةقاوشلاو .ثالئلا خسُتلا نم خيجضتلاؤ «ةئاؤشلا» :لصألا يف )٣(

 نم فْوَمَتَي ءاسي ثيرو ثغلَطت :يأ ؛هيشلا ىلإ ثفؤتت ،َرَظَنَو لواطت اذإ افايتشا
 )١٨٤/٩(. برقلا ناسل .َنلَواَطَتَيَو زنت :يأ حوطسلا

 .ثالثلا خستلا نم نامكلاو لضألا رم ةطقاس )٤(

 .ثالملا خملا نم نامكإلاو .لضألا ني ةطقاس نيتقوغملا نيت اع )٥(

  



 ِتاَراَجإلا يف باب )١٢٩(

  

 و "لوهجم مايق كلذو [وِئاَج ةرجألاب و لامْلا يف ليكولاو] .هيف ف يغزلا

 مولع عضضؤت : ىنإ ةرجألاب اموُلْغَم ائيش هيأر ىلَع لمحي يذلاو .هب اوُلِمَع
 كدق اركاب غوضي يذلاو .هلغم ةرجأَق هل عطقي مل ن ئرجأ هلو زياج
 دصحت يزلاو .هب اوُأمَع ذَقَو ُةَلاَهَجْلا هيفو لقعلا رادقم ةِمَو '»لوُمْعَمْلا ب ُياغ

 هب اوُلِمَع ذَقَو .رادقملا لوهجم لخنلا اصح .سؤذلا زاجلا يف "7

 نيطلا ُلْبَي يذلاو .هب اؤضارَت اميف هلثم ُاتَع هلو ءةمماتملا ذنم هنَلَع اوُمَقئاَو
 .هب اولمَع ذَقَو كيد زادقمو ءاملا نم لبي مك رادقملا ةلوهجم ةئرجأ املاب

 اوتبثأ ذقو رادملا لوهجم روذلاو باوبألا لَمغَيَو بحلا "ازؤَصُي يذلاو

 اًضِنَأ لوهجم يداتملاو .هيم ةرجأ هلق اوضم نإ نإو كيَد ةؤطغَأَو هَل ةرجألا
 خك لوهجم ِامْلا غات .ةترجأ هل اوبأ ذقو "اهبعتو هئاديو "هوطخ زادفي

 .َكِلَذ هل اوتبثأ ذ ذَق ةرجألاب حا ُاَحْلاَو و .ةرجأ هل اوزاَجَأ ذَقَو ى رت

 لامَجْلا نم ءارِكلاي "هلم يزلاو .هترجأ هل اوزاَجأَو ،ةؤانع الوهُجَم َناَك نإو

 ؤادفمو ،ترجأ هَل اوتبثأ ذق ؛موُلْعَم , دلب ىلإ موُلْعَم رجأب اموُلْغَم ائيش راممَحْلاَو

 .ثالئلا خملا نم نامكلاو ؤلضألا ن ةطقاس نيتقوُقْغَمْلا نيب اه )١(

 .ةمايق لوهُجَم» :ج ؤب يف )٢(
 .ثالئلا ختُئلا نم خيجضتلاو «موُتْغَمْلا» :لضألا يف )٢(

 داصحلا اضيأ ارَجْلاَو زارحاو مَتَعْلا ُرَجُت نيح ارجْلاو ًزَجلا تفقو :زاَرَجْلاَو زاجلا )٤(

 مارِصَو د داصحلا ْمرَمَز : :ىأ :زارَجْلاَو زاجلا ثقو اتعاَجَو بلا دصخأ خلا رجأ :لاقي

 )٣١٩/٥(. برعلا ناسل .رَجُت ه نأ اهل َناَح :ىأ ؛ُمَتَعْلاَو ؤبْلاَو لخنلا رجأو .لخنلا

 .«رَوَضْي» :ثالَتلا خلا يف )٥(

 حضضوألا اهنأل ؛ثداقئلا ختلا ةرابع اَْتَيْنأَو ۔«هوطخ يف لوهْجَم» :لضألا يف )٦(

 .«همێب» :ثالئلا خسنلا يف )٧(

 .«َكِلَد يف هلمع ضوع ...ه ب يف «َكِلَد يف ةَضوع هاَطغأ ذَّقَو» :د .ج يف )٨(

 .ةنأسملا ىتغَم بسانت اهنأل ؛شالئلا خسلا ةظفت اننبئأو «لمغَي» :لضألا يف )٩(
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 )] عاعلالو .هيم 'اتع ةل َناَك ةْغِطاقُي مل اَذإَق ،لوهُْجَم لونلا ريشلا

 ءانع ةل طرتشي مل اذإ ةرجألاب لَمْعَي نم لكو "[غيابلاو] جاتنلا غابصلا

 لذنلا ى يأرب هلم ةرجأو ىلثم ءانع هَلَق اَهْيَلَع ناقفتي ةمولْغَم ةرجأ اَلَو ،امموُلْعَم

 َلاَقَو “غطفَت مل :غابصلا لاقف ةرجألا يف افلتخا نإو .لمعلا كيلَد لهأ نم
 . اذإ إ غابصللَو .ةتتَيبْلا لمَعْلا بحاص ىَّلَع ناك ؛ارجَأ اَتَعَطَق : :لمعلا بحاص

 تَر َلاَقَو ،اَكَو اكب عيبأ نأ ىنمأ :لاق ادإ إ غئابلاو .هلم هرجأ ؛ةَنَب ركت

 :ةعلسلا ث ُبَر لاق نإو .كلذ يف تمأا عيابلا ىّلَع َناَك ئشب كرُمآ مل :ةعلسلا

 ةعلسلا بَر ىَلَع َناَك يشي ينزشأت مل .عابلا َلاَقَو معزي عيبت د نأ تئزمأ

 زامَحْلا كِلَذَكَو .هلم رجأ ةَلَو لضقْلا يعذَي نم ىلع ةَنيَبْلاَو .كلد يف ةنيبلا

 بحاص ىَلَع ناك رجأ اًئْعَطَق ذَق :عامل بحاص َلاَقَو ،ينغغِطاقُت مل :َلاَق اذإ

 مل :ةعلسلا عتملا ثحاض َلاَقَو ءارجأ اًنْعَطَق ذَق :رامَحْلا لاق نإو .ةنيبلا عاتملا

 طاق ن نإو .هلغم زجأق ةنيبلا هل نكت ْمَل نو ةنيبلا رامَحْلا ىلَع َناَك ءارجأ غطفت

 تَداَمَق ،اهنْيَعب ةَباَد ىلَع مولغ اركب :7 دل ىلإ اًلامخأ هل رمحي نأ

 ل نيو ميضؤملا ىإ هؤاتع هلق ؤنم عاض ريغ نم تلت ؤ لوضؤنا لبق
 مولن اركب موُلْغَ عضؤت ىلإ لمحلا ةل ريخي نأ نامَحْلا ةعطاق نإو .يلد

 هل ل نأ لامحلا ىلعف ؛ةباذلا تقلتف كلد َلَمَحَف ،اهنَعب ةباد ريغ ىَلَع

 .ةرجألا نم هل ئش الف لعفي مل نإو عضؤملا كيد ىلإ ءاش تنك لامخألا

غ

 
 ع

 .اريك» :ثالئلا خشلا يف )١(

 .ثالتلا خسنلا نم نامكلاو .لضألا ةرم ةطقاس )٢(

 .ثالئلا خشلا نم نامكلاو .لضألا ني ةطقاس )٣(

 .؟غئاضصلا» :ج يفو 6«ناّصلا» :د ؤب يف )٤(

 .ثاذئلا خملا نم م حيجضنئلاو «غطاق» : :لضألا يف )٥(



 ِتاَراَجإْلا يِف باب )١٢٩(

  

 ؤأ تبيغ ؤأ ةبادلا تتامف "؟مولغت ءارِكي] موُلْعَم ئش ىَلَع ةغطاقُي مل نإ

 هلثم اريك ةَلَو كيد يف ةعجرلا هَلَف كلد ضغت َلَمَح ذقو دنبلا ىلإ عَجَر

 قرشلا ىلإ هل لمَح نإو .هلثم اري هل أ تالوهُجَمْلا يف ؤ "مئاصلا غيمَج كلذك

 .لمح مآ نإ ةَعجَولا 7 7 رجأ هلو لوهُجَم غضؤتنا َكيلَذَف "برعلا ىلإ آ

 يف امهدحأل نكت مل مولغ دلب ىلإ موْلْغَم , رجأب مولغ ءيش ىلَع ةعطاق نو
 لو و اَمُهَنِيَب '!!هياَح نكي مل نِإَو فل لمحي ىئَح "اوبْجْيَو ةعجر مئخلا

 هل لَمَح نإو .ائيش لمحي م هئأل لغأ ئلاو ۔ انامض هيََع نإ لوفآ امف ؛لمخ
 لامآلا هت حرط رسلا َلَصَو اممَلَق مولعم اركب "ماوت ىلإ 'فؤَجْلا َنم

 اقَو مهاَرَد ةرشعب ماوت ىلإ َكتْلَمَح :لامحألا ثجاض لاقف ءاقَلَتخاَو

 نق ِءاركلا يف َلؤَقْلا نق .مهارد ةرشعب رسلا ىلإ ينتلمح لت :نامَحْلا

 رذب ةرجألا نم هلو يلامَحلا لؤَق عضؤملا يف َلؤَقلاَو لامحألا بحاص

 نوكي ام رذق ِءارِكلا نم هل لومحملا نع طقسيو ،زسلا ىلإ فؤَجْلا نم ِءاركلا

2
 

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )١(

 )٢( .«عائصلا» :د يف /

 .«ذ{حؤئَو» :شاللا خسئلا يف )٣(

 موقي ثيلات رفرَط وجو ةوضصفملا نأل ؛شاقئلا خستلا نم حيجضئلاو ،«مَكَح» :لضألا يف )٤(
 .امهنيب مكحلاب

 ةمات ثوهأ هيف نامع ضزأب عضؤم ةَليمَحلا فؤجَج اضيأ فؤججْلا :يومحلا توماي لاق )٥(

 ةماس قاس ىلع اهب تقرف اَهْتَسَقَتَف إةيح اهيفو اهئَلشَتناَف ةَجَقزَع ىإ يؤل ن ةماس
 ۔(١٦/٨٨١) ناذللا مَجْغُم .تام ُهنّشَهَتَق

 ةدلب عم دودحلا ىلع عقت ،َناَمُعِل ةيبرعلا ةئلام شلا ةباؤبلا يهو «يميربلا» ايلاح ىمست )٦(

 .ةيتارامإلا نَعْلا

 .نامع ةنَطْلَسي ةرهاظلا ةقطنم تايالو ىدحإ ىهو «يربع ةالو» ايلاَح ىمست )٧(
 .لمحلا يف معأ اهئأل ؛ثالئلا خلا ةرابم انتبثأ «لامجلا بحاض» :لضألا يف )٨(



 ٥٠٨
 يويسبلا رصتخم

  

 هَكَرَ نامع هب لَصَ املف نامع ىلإ ةرضلا نم ةلمح نإو .ماوت ىلإ رسلا نم

 77 دنع ىلإ ةفل ذأ هلعف موخت رب ىلإ انان نت ن و .َناَمُغ هَلَصَو ذَقَق

 دَقَو 4 هب ءاَجْف اعاَتَم َلَمَح نَم .هب اولِمَع ذَقَو ةلاهجلا نم َكيلَذَو .عضوملا َكِلَذ

 هلعو هنم البثن الف ضهن ةح وأ لعجلا كوت نيح رسكنا دق :َلاَقَف َرَسَكْنا

 ,صاغق رامح ىلع ؤأ روغَد لمج ىلَع ةَلَمَح نو و .رغ الإق ىذا اميف ةنيل
 لَمَعْلا عايض ىعدا مث ه ةرجألاب لمع نم نكو .نامضلا ِهيَلَعَف عرضق ؛ةزذَحُي ملو

 .مرغ الإو ةئيبلا هيلعو قدصي م
 فلت اذإ ةتوُلَمْعَي امل نونماَض امعيمَج ْهْلُك مهيدنأب نولمعي نيذَل ءارجألا

 نأ رِيَع ني فلت هنأ كلَد نم خض امب الإ اوفدَصُي م '[ةعايض اؤَعَذا نو]
 رذقي رجأ مهْنَع طقس نامضلا ْمُهَمرَل ادو .مهيلع نامض اق هوُعِيَضُي الو

 .ءاَئع مهل نكي مل فَلَتَو لمعلا اوملسي مَلَو نامض مهن ْمُهمَرْلَي مل اذإف 7 ام

 رمج لمكي ىئَح هل ةرجأ ال .هملسي لف اموئغَم المع ةرجألاب لمعي ريج أ لكو

ْ 

` 

 ىّئَح ِهنَلَع اًئيَد كيد ناك ةرجألا نم "قن نو ةرجألا هيلإ ملستو ؤَلَمَعْل و

 بوتلا بحاص ىلإ اشنلا عجري نأ ثْئَو .بجَجْؤَتسا َلِمَع اف ،َلَمَعْلا َلَمْغَت

 ك يف اَذَهَ ‘َكلَذ : نم هل نمض امم ةبحاص امهنم دجاو لك ئربي ىتَح

 يزلا لاعلا كلََكَو .ةفرع فجي نأ لبق هترجأ زيجألا ىطغيو .تازاجإلا

 ت ىعدا نإو ؤهلْغم ةرجأ هلو ؤب اولمع ذقَو كيد نوهجمف ،بايقلا يغب
 ل فلت ةنأ اوعدا ادف ،َليِكَوْلاَو ظفاحلاو يازلاو ياشلا الإ نمض بوتلا
 ال مهنأل ؛اولنأ وأ اوغيَض مهنأ ملعي ىتح مهناميأ عم مهلوق لوقلاو ءاوئَمضَي

 .نامض مهدنع مهمزلي ملف .مهنايغأب ظافح مه امو مهيديأب نولمي

 .ثالئلا خسُتلا نم لامكإلاو لضألا نم ةطقاس )١(
 .«َعُدَقَت» :ثالئلا ختشلا يف )٢(



  

  

 زوجي الَو .وديب لمعي ن الإ لايكملاو نازيملا اريك نَع نهئلا َءاَج ذَقَو
 بعلي نم الَو أِةينَعُمْلا اريك ثبي الَو .دزلا امهيَلَعَو ةَحيائلاو "ةيياَكَبْلا اريك
 ءارك الَو ،يغبْلا رهم الَو نهاكلا الو فارَعْلا ارك ؤوُجَت الَو .يهاَمْلا

 نم وُهَو "سيتلا ب شعو "لقلا بازضو !نايتفلا اريك نَع يهنلا .ةينازلا
 عطت نأ "[الإ] كيد زوجي الَو ةرجأ عيرق هلمَجَو هرامح ىلَع أت
 دحأل زوُجَي الو .انزلا وُهَو ِءاَعبلا ىَلَع "هتيراج هركي الَو .اركاب ُباَوَذلا

 او ةوشر وت الَو .مارح ىلع ةنواعم الَو فللا ةيِصغم ىلع ةرجألا ذخأ
 نم الَو &ةرْكش اهب عقذيل ةليغ الَو يرش الو هملظ ةئاًخَم رئاَجِل ةيده
 .ناَطْلُس هنل ،َلَط ادإ اهجؤَل ةزملا ةلطع زُجت مل كيد نمو هز ةَقاَخَم
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 .«ةيكابلا» :ثانَتلا خسنلا يف )١(

 نرقلا ىنإ اهُئباتِك دوُعَت ةمس نم اهنفَضأ ذقو .خسنلا عيمج نم ةطقاس ءائئيسالا ٌءاَدأ )٢(

 .يرجهلا َرَشَع بازلا

 .ثالئلا خسنلا نم يجشلا ،ءةمداخ» لضألا يف )٣(
 ماكحألا هيرتعت هوركملا عفد نأل ؛شانئلا خشلا نم حيجضئلاو 6«امهوزَكَم» :لضأللا يف )٤(

- 

َ 

 .ةسمخلا



٥١٠٥ 

 كلابو ةللا ءاش نإ ةرَبَدَنَو] كلد يف زظناو ةَزئاَج زيَع ناطلشلا ةيطع ذإ

  

 .'![ئێيفوتلا

 اهجؤزي ةَجؤَؤلا ةيطع نأ ؛قيمَع رظن ىإ جا اتخَت ةَنأشمْلا وذَمَو "ثاقتلا خشلا نم ةدايز )١(

 :ايَحْلا يف تالكشملا نم ريثكلا ىلإ كيد ىذأ الو ،ناطنُسلا ةدَه ىلع ساق امم تسيت

 ىإ فلؤملا ةوغد نف كيلو اديدش جرح هيف زاوجلا مدعب ةلأشملا زيدضتو ،ةيجؤزلا
 , يذ نيد ,ةراملا هب د ثالثلا ا خمشا يف ث ذو ةل ةصاخ .ةيد و رظنلا

 ل اق ام الإ :, لبق ادإ ة ٌةَعجَر ر امهرخأل سيلو زجُم امهنم نوبقلاو .ةتنا نيعلا

 ىَّلَع ةيطع َناَطْلُشلا ىطغ ن رَمَو .ًناَطْلْس هنل ت ةَعج ةعجلا اهت نأ ةتطغأو هيَجْوَر ىلإ جؤزلا تلط

 ةَجؤزلاَو اثخشلا ىمهو ةوشزلا تبنت الو ،تبثت ال روبمل ةيِطَعَو .ثبي اق ةيفلا دَح

 يويسلا نسحلا ييأ غماج .اهي بلط ناك و .هل ثبثت اهجو نطأ اتيف غجرت م ادإ
 )٤٣١/١(. نلا زجلا



()١٣١( 

 لاوهألا لَمَع يف باب

  

  

  

  

٥ 

 ىَلَع قاقئالاب ةَرِئاَج رجشلاو لتلا ىف "ةاقاسملا ًنإَق لاومألا لَمَع امأو
 تباث كلذف ةَمولغَم ةرمث نم ءزجب افوؤغَم الام ذخأ م نإف ا"تيذ ةَزاَجِإ م ا-,¡} ٤ ۔۔ . ة ٤. < . ... 2 . ٠ . 9 ,ح 7 1!۔ ۔ ١ ۔

 َرَبيَخ يف ةلي هللا لوسر َلَعَق امك ،اقاسملا "}[وه]و لخنلا يف عيمجلا دنع

 ةسارحو يقسو يقاوسلا فيظنتو مفشعَو حيقلت نم رجشلا هيلإ جاتخي امي موُمَي نآ يهو )١(

 ةرمتلا نأ ىلع اهيف لمعي نم ىإ راجشألا عف دقاع اهنأب :يهقف فرَعْتَو .تيد رِيَعَو
 :ةدع تاَقيرغَت بهاذملا عيمج دنع اهلو .امهنيب

09 
 ى

 اَع ةيبزَتَو ؛يفسي ُُدهَعََي نمل بتع رجش ؤأ ،الْخَت صخشلا عف :اهنأب ةيماشلا اهفرع
 .هرممَت نم اموُلْغعَم ارَدَق هَل نأ

 أ ميت ظقلب ال ،يلَع ريغ نم ال رذقي تابنلا ةنؤم لَمَع ىع ذف :اهئأب ةيكلاملا اهفزع
 كا
 .هرم نم ءزجب ةحِلضُي نم ىنإ رجشلا غفة :اهنأب ةِفَتَحْلا اهفرع

 هلإ جاتخ ام رئاس لمَعَو ،يفسي موقل رخآ ىنإ رجش لجمزلا عفد :اهنأب ةلياتحلا اهفرع
 .هرمَت نم هَل موُلْغَم ءزجب
 ينغملا 0٢١٦٢ ص علطملا 0٢٢٨/٢ زرلا ۔٦/٧٧٢ ئِشَرَحخْلا ٢٤/٢\ يروجابلا ةَيِشاَح :رظن
 ٥٥٤/٥. ةَماَدَق ننال

 )٢( دهتجُمْلا ةيادي :رظني )٢٤٥/٢(.

 .ثالئلا خسنلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(



 يويسبلا رصتخم

 َكِلَدَو ،'امهرامث نم

 اهرامث نم . ه ةت اهيق اث دعأ دعأ اذ .هيف انَي ال ام

 اذف ةرمعلا ك رذن ىَّتَح اهجالَصَو اهيقسب مايلا هْئَلَعَو َكِلَد تهت فورغَم

 ءاش نإو هدي يف اهكرَت ءاش نق .كلد َدغَب همزل مل يقشلا نع تتْغَتشا

 دقف ةرملا تقهرأ اذإ اذإو .جارخإلا تقو يف الإ هج رْخُي الَو ودنع نم اَهَذَحَأ

 زش تيد يف هيلع نوكي نأ الإ 2 4 برتلا اصعو هتصح بجَجؤَتشا

 نإو .ء ءاكرشلا ن نم هرْيغَو لياملا ىَّلَع اهيف ثتب;ج و اذإ ةرملا عيمج يف ةاكزلاو

 كات ىئَح وردي يف اَهُغَدَي : :ائباحضأ ضغب لاق ذَقَق ؛لِمحَت لمحت ملو لخنلا ىقس

 كلذ ةلاهج ىَّلَع لذي ام اذهو 8ُهَءاَتَع هطغئْلَق ةبرغ نإو .هؤاَنَع رذق اهنم

 تبثي مل كيد تابت ىلع قاقئالاو ةتشلا الول ،هيلِإ يم يذلا ضوعلا
 مايلا هيَلَعَو هل تبت ذَق اميف هصح هَلَق تاَع ؤ ؤأ عيضو لمَع نإو .ةَلاهججلِل ا

٠ 
 ع ۔

 نإَق 5 ُهَناَكَم هريغ َرجاتشت ؤ هريغ ذخأت ؤ ُهَلَمَع ميقي نا هبلع م جتحيو يب

  

 ط

 ء

 لودعلا يأرب هئلَع ةّجُحْلا دغب اريجأ هْئَلَع ذَحَا الإو ُهَرْيَغ عقأ ا َلِمَع

 اميف ٌةَءاَنَع هل نأ ضغب ْنَعَف لمعي مَلَو لخنلا ليخت مل َناَك نإو .هِعانِتُماَو

 "ةمذلا يف هني لماعب لماعلا ىتأ نإو .عيض نإ ةَجرْخُي نأ ةلو َلمَع

 / .كلد ؤيَع هنَلَع سيلف ؤةَماقَم موُقَ ٍةَناَمَكْلاَو

 .هجيرخت قَبَس )١(
 .«ءاَرَجْلا» :ثالئلا خسنلا يف )٢(



    

  

 سانلا عزانت يذلا كيَذَق ،اهنم بيصت ضرألا يف ةعارزلا لَمَع امأو

 كلد مرَح ّضغَبَو ضوعلا لهج ضغبو تبت ّضغبق ،اورَفأو اولَقأَق .ويف
 فوؤغَم لام ىف لَخَد نإ هتَراَجِإ ىَلَع نامع لهأ نم رتلاو .هيف اومَلَتخاَو

 ةًجُحْل

 لخلا يف ةاقاسملا نأ مهنع كيد دحآ نأ ريَغ نم - كيد ثبي يدنيل

 زوجت ضرألا تيذكَو .الوهجم ضويلا ناك نيو عامجإلاو ةئشلاب ةزياج
 ةبراضملا نأ اضيأ ىرخأ ةجحو .الوهُجَم َناَك ق بييتلاب ةّجُحْلا هذهل

 .لوهجم ضوعْلاَو اهيف براضملا ؛اَتَع يهو ،ةّزئاَج قاقئالاي مهارذلاي
 نأ "ثذَجَوَو .الوهجم ضوعلا َناَك نو ِءاَتَعْلا يف لاومألا لمَع يف زياَجَو

 كيذ ينق كلذ حص نإف ۔‘'""}٨هضزألاو لخنلا اهنأ ضغب نع َرَبِيَح يف ةلماعملا 7 ه. هگزإ۔ ٨١١ ةإإ (۔گ .٠۔ ٠ ۔ ]۔.ه۔ 2 2[۔,١۔هأ

 .هرخآ هجؤؤ» :ثاقئلا خسنلا يف )١(

 .ثثَحب اميف ِهيَلَع زعأ مل )٢(



 يويسبلا رصتخم .يي 2٤

  

 .لخنلاو ضزألا يف لاوهألا لمع ةَراَجِإ يف نامع مهأ هَلَع َماَعُي ام توت

 يف ةللا نايرَجِل هب ذخألا بجوي سايقلا ذإ ؤهيف اوُمَلَتخا اميف لقا ْمَلَو

 كيَذَو رضحي مو مض لمعلا يف َلَعَد ذَقَو افلتخا نإو .اهتالوُلْعم
 أأ ثأَق] م عَرَرَو رضح و .لاملا غدتَو ءانع هل نإف الوهْجَم ضوعلا

 ءارلا امأو .يضقنت ييلا ةَع ةَعاَرَرلا يف كلذو ،ةَعزَر ضخي ىتح '![ةكوتَي

 هلم َناَك او و لصبلا لبلاو رلظيلاو , نطفلا لثم ضزألا يف تبثت ييا

 ثّشَحْلاَو .نصح ُهَلَق هجرخأو ةنسلا تضقنا نإو ،ودي يف ثثَيَو ،ٍةَنَس ةَرَمَكَف

 ضزألا يف كتبثيو نينسلا ىَقْبَت ام امأو كتميق ذَحأ ءاش نإو هَعَلَق ءاش نإ

 .لوهجم اضيأ ة ؛غَي امو نيتلا ناجنذابلاو خؤَحْلاَو جتلا زؤمْلا لثم

 """[ةءاتَع هفَويلَق هجارخإ دارأ نإو كي ُاييسَق] ه هءاَتَع لكأي ىتح ةكرت نو

 مَل يذلاو .تيلد يف زظناق ةتس هَلُكأَي ىنح :لاق نم مهنمو .لودعلا ي يأرب

 .كلذ نم يش يف ةعارزلا زجي مل تيذ زجي
2 

 اوُلِمَع ذَقَو الوهُجَم اًضَْأ َكلََق ةرجأ ا بيىيصتب لخنلا يف ُةلسافممْلاَو

 َكلَذ مُهْضغَب ح تبثأ ذف ٍةَقووْعَم نيِنسِسَو موُلْغَم "" 'ضؤيب َناَك نإو كلذب

 ذَقَو هْئَلَع فوقؤت م هم ريَع ضوعلا كلذ ىلإ نشولو نوهُجَم 1 هيف لمعلاو

 نإو الوهْجَم هنال ةتباث ريغ جاتلاب ‘‘)ةينقلاو .الوهُجَم ه كلذ : تأر َرَو هوت

 لماعلا َلِمَع اذو .ةياعر هل أ لؤَقَو .زِئاَج لؤَق ىّلَعَق لجأ ىلإ بيِصتب ناَك

 ؛فوزرغَم ابيصن وب رمغت طرش ش ريغ ىَّلَع لسلا وأ ةينقلاو لخنلاو ض

 ئش ىلع اف الإ ةب ب ةبراَضُمْلا يف َكلَذَكَو هلثم : ُءاَئَعَو 7 : ُهَلَق

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا ني ةطقاس )١(
 .ثانئلا خلا نم نامكلاو ءلضألا نم ةطقاس نێتقوقْغَمْلا نيب اه )٢(

 .«...ضؤمبَو ءزُجب» :د يفو «هزُجب» :ج يف )٣(
 .ثالثلا ختستلا نم حيجضتلاو 5«ةَقسعلا» : :لضألا يف )٤(



 )١٣٢( ضزألا لَمَع ي ابت ٥١٥

  

 هؤاتَع هلق افلتخا اًدِإَو .كلد ةلف يضرو ةاطغأ امو .ملعأ ةللاو ،هيَلَع نايارت

 .لثملا ةرجأ وأ لغملا اع ىنإ غجزي تاراجإلا نم رلامغألا غيمج كيذَكَو
 ئش ىَلَع جيوزتلا عق ر مل اذإ تاقادصلا يف تيلَذَكَو .ءيش َلُك يف كلذكو

 ل ادإ رحبلاو زبلا يف داطصي يذلا كيَذَكَو .لثملا قاد ىنإ عَجَر موُْغَ

 بارتلا يِقْسِتَو ءاملا يقسي يلاو .لثملا ِءاتع ىلإ عجَر امولعم ائيش نكي

 لوغ يلوذغلا يأري َكيلَد يف لثملا ىلإ غجزَي كيذ خف رجألاب دمتو
ُ 

 .ملعأ هللاو .اهلك ةعنصلا

 .«تاقدّصلا» :ثالئلا خسنلا يف )١(



(٢٢ ١( 

 اهيف ءاج اَهَو ض ذلا ءازك يف بابب

  

  

  

 ذق امي ٍةَداَعَقَو ةرجأب ضرألا ذخأ 'هركْيَو يف سانلا عزانت عيش مهو
 نأ اهيف ءاج ذقَو ةفلتخم رابخأ يف فالتخالا 5اهيف عْزاتَتلا نم ءاج

 :لاق راصنألا نم الجر نإ :ليق ذَقَو .'"هةرَباَحُمْلا ن ىَهَن» :ةلي هللا لوشسَر

 ضزألا اري اهن 7 ةرباَخُمْلاَو .ةلي هللا لوش ناه ىتح باخ انك

 ."ةاَخأ اهختميل ؤأ اهغرزيلق ضرأ هل تتاك نم» :لاق هنأ زخآ بحو . .ةرجألاب

٢ 
٠ 

2
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 .«ةركأو» :رثالا خلا يف )١)

 لخت يف ؤ طئاح يف بز ؤأ مَم هل نوكي لجزلا باب :ةاقاسملا باتك ،يِراَخْلا ةَجرخَأ )٢(

 نعو ةنباَرمْلاَو ةَلَقاَحُمْلا نَع يهنلا بات : :عويتلا باتك عل ششَو ٢٢٥٦([ :مقر )٨٣٩/٢

 )١٧/٥ نينسلا غيب وُهَو ةمواَعُمْلا عت نعو اهجالص ؤذُب لبق ةرَمْتلا عيتو ةرَباَخُمْلا

 .يمرلاو ٣٢٤٠٦(. :مقر )٢٧٢/٣ ةرباَخممْلا باب : :عوُلا باَئك دؤاد وبأو ٣٩٨٩(. :مقر

 ثيدح اه :لاقو ١٣٣٧(. . :مقر )٢٣٥/٥ اينُتلا نَع يهلا يف ىف َءاَج اه باب : :عويبلا ب ثاَتِك

 يام ن نع ِءاطَع نع رديبع نب سئوُي ثيدح نيم هجوا اذه نم بيرغ يج ن نَسَح
 اًضغَب مهْضْغَب يساي ةي ىبنلا ْباَحضأ ناك ام باب :ةَعَراَرُمْلا باتك يراخبلا هج رخأ )٣(

 ٢ 7 : اريك ثاب :عويبلا باتك علششَ إ(١٢٢ه٥ :مقر )٨٢٤/٦ ِةَرَمتلاَو ة ةعارزلا

 :ثيدحلا مماَمَتَو "هيه ةَرَرُه يبأ نع مُهزيَغَو ١٤٨٥٥( :مقر )٣٥٤/٣ دمخأو ٣٩٩٨(6 :مقر

 .ڵةَضزأ كىيفيلق ىتأ نإف ...»



 )١٢٢( اهيف َاَج امَو ضزألا اريك ي باب 0١٧

  

 اريك نَع ىه ةئأ» :رخآ زبَحَو .'»ضرألل اركلا زيجي ال ام هيف عاج امم اَذَهَق

 أ ةحنمب ةَقاَلَت غازؤلا» :لاق هنأ و;حآ زبَحَو . "هاراو بحلاب ضرألا

 قز ؤ زيِفَقي ءاَوَس :َلاَقَو بحلاب زاجأ ضغبو .'"ةَّضف ؤ بقهَذ نم ةرجأ

 نم :نوؤَخآ لاقو .عنؤ ا الو سذدشي اَهيركي الف اضزأ عَرَز نم :لاق ضغب

 زابخلا هذهف .ائيش اَهِتَرَمَت م ضزألي لَعجَي الف اهيف كراشو ضرأ هل َناَك

 يف َدَسَق لق يف َزاَج نإ ،َكلَذ : نم يش يف ضزألا ءازيك تبثت ال ال ةداضتملا

 ةئشلاي ةَرِاَجَف ةحنملا امأو .ةهبش هيف لُخذَت الل هلك هكزَت بنتجاق .رخآلا

 ءارك نم َكيلَذَف "ةَابقب ضزأةلاو َلْخَئلا ذخأي نم امأو :اهيف اوف ْمَّلَو

٠٠
 

"
٢
 

٠ 

 و. ٥ ۔ َو

 .ب م ةطقاس ثيدحلا دغب ةرابعلا هذه )١(

 عماجلا يف هربتعت مَل هنأل ؛وذبَت اَمَك ائيدح سيل َوُهَو .ثثَحب اَميِف ثيدحلا ادهل رت ل )٢()

 نم نأشلا اَه يف َرَمُغ نبا نَع ةيوزَمْلا ه ثيداحألا عومجم نم موهفَم لق وه امنإ ائيدح

 يرملا نع ١٢٠٨٠( :مقر )١٣٥/٦ ىربَكْلا نتشلا ىف ئِقَهْيَبلا ةجرخ ام

 ا اَتَعَلَب ذَقَو ؤ سأب قرولاو ه بقمهذلاب ضزألا ِءاركَيشاب ل :ل ة وقي بيتُمْلا ن ذديعش

 ىقن ةي هللا لوشَر نا :ناتدَحُي ۔ ارذَب ادهش ذَق اناكو ۔ هيمَع نأ ت ثذخحُي دحي َناَك جيدخ نب عفار

 هنزأ ءارك كون َرَمَع نب 4 هللا دْبَع َناَك جيرخ , نب ميا ه ثيدح نم َكِلَذِلَق .ضرألا اريك نَع

 د رَتَو سانأ عبار اين : نم كيب َذَخَأَق .ئشب الو قروب الو بقذب ال اَهيركُي ْنكَت مَلَق

 .َنورَخَآ

 رمغ مربا ناك :لاق هئدَح هئأ عينات نع ٤٦٤٤( :مقر٣/٣٠١) ىَربُكْلا يف يئاسنلا ةَجَرْخَأ امو

 ىََن : :َلاَقو .كللذ ٥ نَع وجج جيدخ نب عار 5 ُهَعَلبَق اهنم م جرخي ام ضختب هضرأ يرك

 هييفت يف دَجَو مث افا تفرغَت نأ لبت ضرألا ير ائك ذق لاق كلد نع هلي هللا لوش

 نَع ىهن ةث يبنلا ت أ :هللا دبَع هل َلاَقَق عفار ىلإ اًنَعَفَد ىئَح يبِكْنَم ىَلَع هنت وق

 .يشب ضزألا اورك ال :لوقي ةق ىبنلا ثغمس :عفار َلاقَق ؟ضزألا اريك

 .لغأ ةللاو ،تَحب اميف ادهاش الَو الضأ ثيدحلا اذهل ذجأ مل )٣(

 ْنحَتَو .هليبق :ىوري .مُهُفيِرَع :موَقْل ليبقو .يليفك :يأ ؛يلييق ْناَلُف :لاقي ،ليِفَكْلا :ليبقلا )٤(

 = .البق لبقت تلبق نيغلا يفو ،لْبْقَت تَبَق :ةلافكلا يف لاقْيَو .هتقارع يأ نالف ةلابق يف

  



 يويسبلا رصتخم ٥١٨

  

 ال يزلا رَوَعْلا غ و اهكاردإ لبق لخنلا ة ةَرَمَت غيب و .زوجي ال يذلا ضزألا

 عيب نم وهو ثخثي ال اَذَهَق ٤ بَقَتُمْلا دي يف خ ي ام الو مرحي ام ىرذ

 يه :َليِق ذَقَو 5اقمَواَعُمْلا عيب نَعَو نينسلا عيب نَع يهنلا ءاَج ذقَو نينسلا

(١( 

 نو نيذلا عبتتب ةهيبش يهو "لجاع نمكي لجآ دازيإ غن : :هَلاَبِقلاَو )١٧٤/١(( ةَعللا رَهمَج ةرَهمَج

 ررَحَآ ىّغَمِبَو كلذ َرِيَغ َناَك اَمْبْرَو مذ يف ائيَد َناَك امبر داريإلا نل ؛هَل ةق ةقباطُم نكت آ

 ضرأ هيف اناتشُب لجر نم نمَضَت نم لتم يهو .ءاهقفلا فزغ يف ةَئامضلا يه :ةَلاَبقلا
 ال اه نإَق معيو عزَزيَو لخلاو ضزألا ة ةرمت وه هلو ،امَهزد اَذَكَو اكب ةَنَس لك لخنو

 .زوجت

 ءامَلْعْلا نم ريثك ضتزَي مَلَو .(ابر تالاَبَقلا) :هههط رمغ نبا ثيدح ىع انر اهنأ ؤوهشمنلاو
 وبأو تفشو واو فَمخأ كلذ ىلإ بهذ نُمِمَو .عوزؤشت َرِيَغ ء اياب هورَبَتغاَو ماظنلا اذه

 .جارَحْلاَو .رشقلا لاونأل لامعلا نيمضت امأف :يدزؤاملا لاق .مُهريَعَو يدزؤامْلاَو .دبع

 لوق هَت ام» :ةيكلاملا بنك ضغب يفو :بطقلا مامإلا لاق .مكح عزشلا يف هب قّلَعَتَي ال لِطابق

 و ال :َلاَق ؟ائيش ةئم يرتشت ؛تالابقلا ن مهَلَع ُنوُكَي امم رصم قاوشأ يف غابي اميف

 لؤَق ىرت الأ امار ءارأ هيرتشت نأ دحأل ىرأ انق دالبلا رِثاَس ؤأ رضم يف ة ةَلاَبِقب َناَك ءيش

 نوكي ال :ةباَحضأو يام َلاَق 7 تالابق ثرا ذم اهنأل ؛تقمبَح ذَق زطمو :ميماقلا , نئا

 هقفلا عمْجَم ُةَلَجَم «او غات ام مهلام يفف ّنوُلَعفَي سائلا كرتي ال راج ريمأ عم م الإ اذه

 ليلعلا ُءاًقِشَو لينلا حرش )٨١/١٩(، ةيتْنَوُكْلا ةيهفنلا ةعوشؤملا )١٢١/١١( يمالسإلا

 )٣٢٨/٣٣(.

 أ نيَتَتَس رجشلا وأ لخنلا رمت غنب :ةَمَواَعمْلاَو .رَعْكَأ ؤأ ةس ةرَجْشلا ةلمحت اه ميت غ :َنيِنَسلا

 :اهنم ثيداحألا ضغب ضغب َكِلَد ئ نع يهئلا يف ْتَدَرَو ذقَو .هزامِث َرَهظَت نأ لبق ا انال

 عيبو ةَرَباَحُمْلا نَعَو ةنَباَرُمْلاَو ٍةَلَقاَحُمْلا نع يهئلا بات :عوجلا ه باتك يف ملم هَجَرْخأ ام

 لاق هللادبع ن رياججم نع 6 .نينتلا غبت وهو ةمواعُمْلا مب نعو اهالص ؤذب لبق ةرمْفلا

 نَعَو .بيطي ىنح رمتلا متب نعو نينشلا اهيب نعو ضزألا اريك نَع ةق هللا لوسر ىهت
 ةرباَخَمْلاَو ةماَعُمْلاَو ةَئباَرْمْلاَو ٍةَلَقاَحُمْلا نع ةي هللا نوش ىهن :لاق اضيأ هللادبع نب رياجَج

 )١٨/٥ .اَياَرَعْلا يف صغَرَو اتئَتلا نَعَو - ةمَاَعُمْلا يه نينسلا منت :امهدحأ لاق

 ٣٣٧٧(. :مقر٣٢/٢٦٢) نتُسلا يف دؤاد وبأ اضيأ هجرخأو ٣٩٩٦(. )١٨/٥رقم: ٤(. :مقر

 ب 5
. 



 )١٢٢( اهي َاَج امَو ضزألا اريك يِف باب ٥١٩

  

 ءاَج ذقو .اهنَع يهنَمْلا ةرجألاب '}١©ضزألا ءار نم ىه ؛ةَلاَبَقْلا هذهو لابقا

 عيب نعو بَلخُت ىئَح اهعوزض يي امو ماعنلا نوطب يف ام عب نَع يهنلا
 ذخأت يذلا اَذَهَو .رخبلا يف ةكمسلا عيب نَعَو رَوَعْلا عيب نَعَو 7 ةكبش

 يناعم نم جزي ال لخنلاو ضزألا بَر ىإ هيفو يتب ةَلابقلاب لخنلا

 ناك لمخت ْمَلَو ةرمتلا غات نمو .وهزي ىتَح رمتلا من نع يهنلا اَجَو .اذَه
 ؤأ اضزأ "ىرقا نَمَو .يهنلا يف بجَجَْأَو رَرَعْلِ دو ةَلاَهَجْلا يف َدَعِبَأ

 يا ضرألا ءارك نم كيذ اهب ةلبقملا ةرجألاب ةدم ىنإ ؤأ نينس ىإ الت
 عێت نع يهنلا ءاَج ذَقَو .نينسلاو ةَمَواَعُمْلا عێت نعو ،اهياريك نع يهنلا اج

 ةهازذلاب لخنلا ةَرَمَتَو اَهَرَمََو ضزألاو نمضت مل ام حبرو ،َكَعَم سيل امم

 لك نم ٍةَرِاَج ريغ ةرجأو م عت اذهف ضبفت مل ام حنر ذخأو كعم سي

 ذَق َلَعَلَو .ُمَلْغَا ةللاو ثڵِمَع اميف هنَلَع اهتحص حمرخُي ةجو اهل سيلو ،هوجؤلا

 بيّصلا ةكبشو يكمشلا ذخأو .ؤلؤللا صؤغ يف ةَراَجْْلاَو .كيَد يئع اع
 يف هؤانَع ريجألل ؤةنم يش ن ثتثَي الو موُلْعَم يغ عيش كلذ ؛صنقْلاَو

 يغ عت كيد هبحاصي ؤلؤللا كاََلَتخا ادإ هيف ثيصتلا ثثثي الو كي

 ئش يِف ةرجأ الو هيلإ لوني اه ىزتي ال هلخادو ،بێاَغ 7 هنأل ؛زئاج

 ؤێَع لوهجم ةئاقاسشو ةضايقو ءاملا ُءاتِطَو .هزَبَدَتَو يلد يف زظناق موُلغَم

 .عِقاَو ةَلاهَجلا يف وُهَو يقاسممْلاَو ضياقُمْلاَو ينطملا هلإ لصوتي امو موُلْعَ

ع ١
 

 فزغ يف ةئامضلا يه ةَلابقلاو اللا خشلا نم حيجضئلاو ةلباقملا :لضألا يف )١(

 اذكو اكب ةتس لك لخنو ّضزأ هيف .انات لجر نم نمضت نم لثم يهو ؤِاَهَقُقلا
 .زوجي ال اذه نإف زممغيَو عؤزيو لخنلاو ضزألا رمت وه هلو ،امَهزد

 .نينامعلا فزغ يف امَك عرارمْلا ينغَتَو .«لاوشألا» :ثالئلا خستلا يف )٢(

 .ءَذَحأ» ؛ثالئلا خسنلا يف )٣(

 .«هيف» :د يفو «ةئي» :ج يف ( )٤



 يويسبلا رصتخم

  

 نإف كلَد ىَلَع اوزيأ اًدإَق .ةمزال ؤي ةَراَجِإَو ةعقاو كلذ يف ةَضَقاَتُمْلاَو

 ُءاَتِطَو .زئاَج تيلد ضقؤعع نم هاطعأ ام يِضَر نإو ،ةتَميِق نصاَض 'هيقامشلا

 نم َرَكَكَأ ًةَلاَهَج ْمَلْعأ الو ثێثي ال يدنع اَذَهَق ًةَرَمَق ؤ نِتَتَتَس أ ة ةتس ِءاَمْلا

 ذقَو زمهلا كيد يف زْذَعَتُي ذإ ازوججَي ال ةتس ةا ,ى ِاَمْلا ءات .اذه

 نم اذَهَو هات يف نملا ديزيو ىمطيَف ث صخ ي ؤأ لقلا "فجي 0""ف جي

 .لضأ ءاملل نكي مل ادإ زوجي ال ءاملا نم ماهشلا غبت عْتَبَو .ةَدِساقلا تالوهخمل

 يف ؤ ةليللاو ميلا يف ءاملا لوضأ غ امأو .ءاملا نم موشؤلا غ غ زوجي الو

 ؛َةَموُلْعَم ممتأ د دَدَع نم فوزغَم مؤي ي ةقوزغَم ةَرؤَد ني ةقوزغَمْلا "ة :زؤَحل
 نم يفت يفو .تالوهجمْلا عب يف َُوَحْلت هئأَر ذ ذَقَو ،ًهوتَبَتَو هب اولِمَع ذَقَق

 زظناق يف ليق ام فياَخأ الو يضفت ىَلَع مدقأ الو ،ائبَش هيف ذ نوف الو َكِلَذ

 .اهيناعم وَبَدَنَو هرَبَدَنَو كلذ يف
 ۔ے ےمس

 .ثالثلا خستلا نم حيجضتلاو .«يقاشلا» :لضألا يف )١(
 .«شبێي» :ثانئلا خسنلا يف )٢(

 يهو )٢٢٦/٤(. بزعلا ناي .ابنأ ةروبُح هربخأ :ناسللا يف ءاج .«ةروْبُحْلا» :د اب يف )٣(

 مهنم دجاو لك زيخف 3 ءاهنَلَع وَراَعَتَي :ىأ ؛ةوغرازملا اهْيَلَع وَباَخَتَي يتل ءاملا صصح

 .يقسلا نم غفَ امدنع رخآلا

 .هيلاملا يف موشلا غيب روُجَي الَو» ةدايز :ج يف )٤(



  

 ةكرش ؤأ رلام يف ةصح هل نمم كرتشملا عبمج يف ةبجاو ةعفشلا
 عبمجم يف ةبجاو يهو ،لختلا ساتقب ةكرش وأ رئاج ريَع قيرط ؤ ىقشمب
 ٥توثبلا نم اراَطنَألا يراجمو لْخَنَو ناوتَحَو امو لضأ رم كرتشملا

 يلا نغم "فراصملا يفو "نێاذلا َنِتَب نارذْجْلا ىلع عوذجلا عامتجا

 ( أ ناَك نَمَو َةَلِئَللاَو متل نم ةروبخلا يفو ،هلام يف ءاملا ةيقاس ِهْئَلَع

 ٠ ۔ ۔ڵ ِ . ۔۔؟ ٩ِ ٨ ث 2 ه ِ . <۔ذ؟ ه ٩٦7 1 ه < ,ح
 ضغب نعو . ءا َدّنل ١ ىف ةعفش ال و ؤ© نزوو ل اك اميف ةعفش ال و . ىل ١ ں اك

 ٤ ئ .؟ ةح 1 ؟١6 . % ؛آ۔ -) . ث إ 2 ٨
 . لضأب الضأ َناَك اذإ ضاَيِقلا ىف ةعفش الَو ةلاق ال ا ىف ةعفش ال هنإ :اَهقفلا

 :نيبلاطلا جهنم يف َلاَق .بيزايمْلا يه انه وضقَمْلاَو راضملا ِاملا» :ثالئلا خسنلا يف )١(

 نأل ؛ضزألا وأ لاملا عمشت اق ،ضزأ ؤ رلام ىّلَع لزنملا بيزايم يراجم تتا اََو»
 نيبلاطلا جهنم ئصقشلا .ءزاضملا ال عاتملا جرخم جرخي ضرألا وأ لامي املا

 )٦٨/١١(.

 ۔«راضمْلا» :ثالئلا خسنلا يف )٢(

 )٣( يتأيس امَك ةكرتشملا ةعفشلا يفف هُجَوَتَ لضألا َراَبِعَو «برقأ» ؛ثالتلا خسنلا يف 7

 ناعيِفَش اَمُهاَلِكَو نيئَلُجَر ىّلَع ةيقاسلا تناك نإَو» :نيبلاطلا جهنم يف لاق قَمِاَقْل لئاسملا

 يرتشملا وه امهدحأ َناَك اَِإ ًةعفشلاب زخآلا هكرذيي الو .ءارشلاب ىلؤأ ناك قبس امهيأ

 نييلاطلا جهن )٧٥/١١(.



 يويسبلا رصتخم ٥٢٢

 عيفشلا ىَّلَع ال نأ ىَّلَع ىرتش شا نإو .اهل ةَعفش ةَعْفش ه الو . )ييفاوَصلا يف ةعفش الو

 ادإ إ لخنلا يف ةعفشلا .َكِلَذ ىف ةعفش الو ،تببت ذَقَق قيرط الو و ةيقاس هل

 غياَرلا .(لياجأ ةمالك ة اهيف َناَكَو ةَرِاَج ثٹَناَك اذإ ةيقاسلا يفو شتا تَداَك

 و قيرطلا َكِلَذَكَو .ةعفش الف لياَجأ ةسمخ َناَك نإو ،ةَعفْشلا هيفف "كرتشملا

  

 هه ؟
 .هب م هر الو دئاق َََق باب ةسمخ تراك نإو هّنَعفُش هلق ٍةَرِثاَج َرْيَغ ثتتَتداَك

 ملع نيج ني اهبلطي ملو هيَعفش ش عيب مِلَع نَم و .لێللاب بلطت ال ةعفشلا
 ذَقَو قث ؤأ امهدحأ ؤأ نادهاشلا . يرتشملا ةمَلْعَي نأ ةل مذلاو تلطب

 ىنح هلات يلصي نأ هل سيلف ًةَضيرَق يلَصُي وُهَو ملع اف ،غعِئاَبلا وأ :نيق

 .اهيف ذيو 79 عزني

 ادإَق .'ةَعفشلا تلطب غيبلا أ أ يرمنلا تتام اًذإَو ثروت ال ةعفشلا

 اًعيِمَج امهوَُلَط نإو ءاهب قحأ وهف اهلإ قبس ت ممه ءاكرش َنْيَب ةعفشلا تتاك

 نل اف .دحاو دب دحاو اَهَعَقَش عفشلا ت تَّناَك نِإَو ؤسوؤزلا ىلع هتنت ههَنْيَب تاك

 مث َكلَذ هعلب نيج نم بَلَط اذإ هنب يذلا ذخأ نألا ز ذخأت مل 7 '6ىتؤ

 رَ{خآل ثقعيب مت عيفشلا ب بلطت ْمَلَو دحاول َُعْفشلا تعيب اذو .‘ثياتلاو يناتلا

 عيفشلا هب غ مَلَو دحاو دغب دحاول ةعفشلا تعيب اَدإَو ،ةَعفشلا هَلَف َلَطَق

 اهب فيرغئئلا قبس )١(

 .ةعفشلا اهب نأل ؛ثالئلا خسنلا نم حيجضتلا هةَعفش الق» :ةرابِعْلا هذه لألا يف انه َدَرَو )٢(

 ۔هةَعويَبَمْلا ةَعبارلاو» :ثالئلا خسنلا يف وف )٣(

 ال ةعفشلا نأ رئألا يف ئججوُيَو» :اهصن اذه ةعوبطملا ةمسلا يف خالل ةزابمع انمه در (٤)
ّ 

 ثائلا لئاسملاب ةقح ةقحال ةلأسملا هذَهَو ءانباحضأ ْلَمَع ِهيَلَع يذلا اََهَو .عالا د تؤقمب لطبت

 نود نتملا نمض ءاج لُشَذَتلا اذه نأ ُبيرَعْلاَو .«قالطلاو ةيطعلاو ضيحلا يف ا

 هيف فلاخ امم ىه ثاَتلا لئاسملاو .هتيشاح ؤا خيالا مالك نم ةنأ ىإ :زاضإلا

 .بهذملا يف لمَعْلا هيَلَع ام نسحلا و



 )١٣٤( ةعششلا يِف باب ٥٢٢

  

 ةَلَغ ُدَر يرتشملا ىَّلَع سيلو ءاش رفقلا ىأب اهذخأي نأ هَلَق َملَع مث :

 ةرذش يهو لاملا ىرتشا "[اَمَنيح ةَدوُجؤَم تتاَك] يتلا ةرَمَتلا الإ ! لغتسا ام ام

 هبحاصل امهدحأ علب اميف ةَعفش هِتأرشاو جوزلا ني ب سيلو .ءارشلا رم كلتق

 تعات امو ةعفشلا هيف 'رذُت هنبال بألا عات امو .هيبأل نالا عات اميف و
 جاَحْلا الإ ة ةتفشلا رذُيي ال "نامع نم باعلاو .ةعفشلا هيف رذ اهدلول مألا
 باعلاو .ةئوُمَت ةعفشلا نإ ليف ذَقَق ءاروشاع ىإ ماَحْلا َماَقأ ن نإو ،َيِزاَغْلاَو

 باغ نو ءاهيازتنا يف هنيح نيم جرح هتعفش هتعفش ش متي َمِلَع اذل رصملا نم

 نيأ فرغي ملو الوت نإو ،ةعضؤَم مِلغ امُتِيَح هيلإ ج إ جرخ نأ هيَلَعَق يرتشملا

 الإ اهذخأ نم ةغَنمَي مل هنأو مهاردلا رخأو هِتَعفش عازتنا ىلَع دهشأ باغ

 قح هجوب ُهَتَعْفش بَلَط نإو .هنع ىراوت نيأ الو يرتشملا نيأ يرذ ال هنأ

 مل نو شهلا ةعفشلا ىعدا نق ىّلَعَق 5ُهدنع هل ةعفش ال هنأ يرتشملا رَكْنَأَو

 نو .نمتلا نم اذكو اذكب َلاممْلا اه ىرتشا هنأ يرتشملا تفلح ةنيب هل نكت

 رتشلا ةئأ الَو ،ةل ةعفش ةنأ يعدي نأ لبق نم اًمَح هيف يعدملا اذهب ْمَلْعَي

 م لا ن نع َلَكَن نو أب ةث مق مث اذهل ةعفش هنأ ْمَلْعَي وُهَو « ١ضوزغغ الو َمهاَرَدَي

 ۔«دوفُعْلا» :ج يف )١(

 ىرتشا يتا ةرمتلا الإ» :د يفو «...لاملا ىرتشا ةرمتلا الإ» :ج ؤب يف لضألا يف )٢(
 نب يتلا ةرابجلا ثفضأ ذَقَق حضاو يغ غيصلا هذهب ىتْغَمْلا نإ ثێَحَو «...لامْلا

 .حيضوتلل يدنع نم نتفوُقْغَمْلا
 «هيبأل بألا» :د .ج يف َدَرَو هنأ الإ ثاللا خسلا نم خيجشضئلاو كردي ام» :لألا يف )٣٢(

 .اطخ

 .ثالئلا خلا نم م حيجضنئلاو «...نامَر نم بِاَعْلاَو ْميِتَيلاَو» :لضألا يف )٤(

 ءاميخا نَع ثيدحلا نأل ؛فالئلا حتلا نم حيجضئلا «..لزي مل نؤق» :لضألا يف )٥(
 .يرَتشُمْلا

 .«ضؤمعه :ب يف )٦(



 يويسجبلا رصتخم ٥٢٤

  

 ؤأ ةلطاب ةجحب ةئَعفش ُهَعَنَم نإَق ،تجَجوَتشاو تفَلَح ؤ يبفشل ا ىلإ امَر ؤ

 ؛اَهّنَعَتشا ام ر اهمنمي يَعَتُمْلا ىَلَعَو ءاهَذَحَأ ؛دْغَب نم اهيَلَع رَدَق مت ٍةَمْلَظ

 اَمَلْغِم هاطغأ ضوؤغمب يرتشملا ىرتشا نإو .عيشي اهنيح يف تبججَو اهنأل
 نمتلا يف ىف ٌةذْمْلاَو .َكلَذَكَف لجأ ىلإ ىرتشا نإو ،ةميِقْلاَو َلتِمْلا َمِلَع ذإ نا

 هاَطغَا نإو َعف شلا تلطب الإو اق مايأ ةت ةّناَلَت ىلإ نمتلا َعقَد نإف ؤ اي ايأ

 ف امِكاَح َناَك نإو هّقَح لوبق يف ريملششملاب هئَلَع هئلَع عت جتخا لبق مل ةَمهاَرَد

 ،ْتَلَطب هث هكّدَحُث دحي هلإ لج ادحأ يقل نإو ،تَلَطب 7" ىّناَوَت نإو .هلإ

 ان لبق هيَلَع َلَس ؤأ هدحي َدَعَقَو ِهْئَلَع ملس 3 يرتشملا يقل نإ :ليق

 امم هَرَمَع ام بسح َرلَغَتساَو يرَتشممْل ا َرَمَع نِإَو .لطبت اَهَنِإ إ :َليِق دَقَف ِةَعْفّشلا

 ةَميِق هَلَف الْخَت لتمو ءانب ىتَبَو ةَماَرَع رغ نإو ١ !جاحلاب ُهَلَعْلاَق لَعَتشا

 اق ىقابلا ىرتشا مث اهنم ائيش ضاق نإو لوحلا يأرب هْئَلَع دري َكِلَذ

 نق رمتلا يف نؤَقْلاَو ،قَح هيف هل راص ذق الام ىرتشا ةنأل ؛هنَلَع ةعفش

 هتَعفش عب َمِلَع نإو .كز ءاش : نيو ذخأ خيشلا ءاش ْنِإَو هنيمي َعَم يرتشملا

 ْمَلَو عاب اب ملَع ذقو عيفش هن ا مغ مل هن جتحاو ٦ بلط م : يلل ملو

 اَمَلَق بلطل ١ َكرَتَق اريِثَك " ١ نظو هفش هتعفش 17 ملع نإ و . هل ةجح ةجح اق لطي

 ذُخأَي نأ دحأل سيلو .ةنتاف ذو نكَت مل ؛كيلَد بلط هليلق ةنأ م
 .هللا ىلإ ةبوتلاو اهُدَر هيَلَعَو اممِلاَظ َناَك اك :ع نإَق هرق يرتشملا [ رم ةَعفشلا

 كرَتشُمْل ١ يف هَتَعفش هَل ذخأ اي ميتي 1 ىصو ؤ هَئَعفش هل هل لطت ىِبَصل ا دِلاَوَو

 ُةَعْفشلا ُهَلَو وفمْلا يف علب اذإ هرذ ال ىبصلا و )٢(3 موشفَمْلا نم ذخأت الو

 ملو عاشملا يف اَهِعِتَبي ة هُيِصَو َمِلَع نِإَو كنيبج نم تبَلَطَو عَلَب ادإ إ عاقلا يف

` 

ح
ا
م
 

 .«جارخإلاب» :د يف )١(

 .ثالئلا خلا نم يجشلا ,عاشملا نم ذخأت اڵلَو» : لضألا يف (٢)



 )١٣٤( ةعْششلا يِف باب ٥٢٥

  

 هدلو ةعفش بلطي مل اذإ ثألا كِلَذَكَو 7 ادإ إ ىبصلا اهكِرذُي مل ؛بڵلطت

 .غلب اذإ هدلو اهكرذي م اهكرتو
 ةَعفش اق قطلا تقرضَو دودحلا تبصن ر اذف كرَتشُمْلا يف يمه ُهَعْفشلاَو

 نوكي نأ الإ { .عيفشلي َكلَذَق م عيابلا هْئَلإ آ نتخ ةعفش ىرتشا نمو . .عيفشلي

 ضزأ نم ةعطق ادحأ ىطغأ نإو 6"[ةَعفشلا دخأي ةميِقلابق ؛ةاباحم هنأ مِلَع ذق
 اذإ ةأرملاو .ةعفشلا كيلَد ىفف نإَق ،هنَلِإ ناك ةنم "»ضوؤيل ةأفاكم الْخَنَو اراَدَو

 ۔۔ ء
-= 

 امنإ عفشلا كلذ يفق اَهماَدَصي هلام نم اضرأ َمهاَرَدب تضقو اهُجؤَر تام
 امنإ
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 ل

 يف ةَعْش اق ؛ ق ادص نَع الْخَن ثَضَق اًذِإَو . اهجؤَر ةاَيَح يف اَهِنَلَع ة ةَعفش ال

 .ملأ هللاو كلذ

 .ثالئلا خستلا نم نامكلاو لضألا نيم طقاس نيتقوغَمْلا نب ام )١(

 .«ضؤيِل ؤأ» :ب يف )٢)

 .ثالئلا خسئلا نم حيجضئلا ٠,قادَصي الخت ثضبق» لضألا يف )٣(



  

  

 عيبو ،هيلَع ناَقِفََي ديب اديو دقني ت :ثللائ ىلإ اودعي ال ناَعيَب تبلاو

 يف زِثاَج هلك دقنلا ; غتبق . .هْئَلَع ْمِئَبْلا م عقي امم يناتلاو رمهاذلاي ر ريجأتب

 ال "تالوهْجَمْلا ريغ تاعونم '١تاعابممْلا يف .اهلُك فاتضَلا عبمج

 امب نامملاَع يرتشملا عيابلا ةَقورْعَم ةرِضاَح ثتاَك اذإ َكِلَذ يف ضقت

 ناقرغَي 9ناَرَيَمم نالقاع مُئُحْلا اغلاب "[نازح] نالجر امُهَو ىِنَلَع اعياب
 زئاج غيبلا اََهَف ناكولمَم الَو نالفط الو صقنت امهِلَقَع يف ل .تاعابمل

 ءامإلاو قيقلا ناَوَيَحْلاَو لوألاو ضوزفلا يف ىرتشاو غاب نمم

 ا نزَو وأ ليكي عِتتْلا َناَك مادإلاَو ةعشألاو باتتلاق ماعطلاو جيوزتلا

 يفاَرُجب افاَرُج ؤ 3دَدَعي اَدَدَع ا دَدَعب اليك آ نزوب اًئزَو ا ا .ليكي الك

 ضوؤغلا نم نم سنجب اًاَرُج ؤا ؤأ .ةفصب افاَرُج ؤأ 6نزو ؤ ليكي اققاَرج

 وأ ،دفنلا نم نزوب اليك وا . ي نزوب كيلَد نم انزو ؤ "

 لاملا ىّلَع ميبلا قاقئاَو ةَعطاقُمْلاَو بهذلا وأ مهارذلا نم نزو ىّلَع افاج

 ىَّلَع دفئلاب عيبلا يف زئاَج كلد نكف إنمتلا نم ِهنَلَع اقَقنا امب فوزغمْلا

 .«فاتضألا عيمج يف» :د يفو تابلا :ج يف )١(

 .ثالئلا خشلا نم لامكلاو ءلضألا ني ةطقاس )٢(



 عنبلا يف بابب )١٢٥(

  

 ضقني ال ،ةَقّصلا ىلع ةَقرْعَممْلاَو ةيولا

 .َكِلَد ئ نم ريق ،يرتشُمْلا هفرعي

 لوضألاو «ضوزغلاب ضوؤغلا ،يلوضألاب لوألا غيب دفنلا يف زاَجَو
 .ددعلاب دمعلا عيبو .ةرئاَج ةقرغملا دغب مهارذلاب لوألاو ؤضوؤفلاب

 مهارئلاب دقنلاب ناوَيَحْلاَو .زياَج ةقرغَمْلاَو ةرضحلا دفلاب ناويحلاب ناوَيَحْلاَو
 .نمسلاب هلاو محللاب كمسلاو محللاب محللاو .هيف فالخ ال زئاج ديلا
 ارَضَح ادإ كلذ يف تفالتجخ ال ضغب ةضغ هلك تلد ناج ,نلا نلا

 مل نو مهارذلاب دفلاب ,كيذ نم عيب امو ،هب عيب امو "غاتبُمْ

 ُرُكَف ؤيجأتلا اشأو «ضقتنَي ال زاج كيد نكف ثرت :ر رضحت

 اذإ ةَرِناَج ريناندلا ميازذلاب ثباَغ ؤأ ثرَضح ةموُلْغَمْلا عويبلا نم َناَك ام

 ةقرغمْلاَو ةمصلا ىّلَع ؤأ ةي ولاب هَلَع اَعِيابَت امي نْئَمِلاَع يرَتشُمْلاَو و م عيابلا َناَك

 ۔ ابئاغ اَتبُمْلا َناَك { نا هاقلا تباغ نإو ،ارِضاَح & غاتبملا َناَك اذإ ةَمَدَقُمْلا

 بيرق ة لجأ ىلإ ريخ أت ناج بلا نإَق ؛مِهاَرْذلا رضحت ضحت مل نإو . مع ات

 رضحت ىئَح 1 دنع اهعِيَب ثبثي الف ناوَيَحْلا الإ ضتتنَي ال غلاو .ديمت

 ءايشألا ُناَمْنَ ؤيناتذلاؤ مهاردلاو . .نمب ة ريجخأتي ؤ :

 .ليكي ناك مهارذلاب هل ناعيابتمْلا عيبت ام لك زئاَجَو .اهت تاَنَمَتم ءايشألا

 رقنب َكلَذ َناَك ى 4 ا َدْئِع

 وئاَجَو .هْئَلَع اَقَقَتاَو ُهاَفَرَع اذإ دنب 7 ريجخأتي ؤ فاَرجج ؤ دَدَع ؤا نزوب ا

 نيَملاَع اناك اذإ ةقوؤغملا ةَموُلْغعَمْلا ضوزمت هلا عيم جب لو آ ه غبت

 عقو هب يلا نمم ة يف اَهاَعَقذَي يتلا ضوزغْلايو ،هيَلَع اعياب يرذلا لاملل
 غێت زئاجو .كيد ةنع رضخ ىتح ناويحلا الإ اتا ؤأ ارضاح ناك غيبلا

 .«غاَتَمْلا» :د يفَو .«غعاتَمْلاَو» :ج ثب يف )١)

 .«غابملا» :ثالئلا خسنلا يف )٢(



 يويسبلا رصتخم ٥٢٨

  

ْ 

 .هريغو ماعطلا ن نم ُنَزوُي رو لاك امب لوضألا 7 َب رِئاَجَو لوضألاب لوضألا

 ُلُكَف ةفصب ؤأ اددع ؤأ اقاَرُج ضقَتنَي ال ريجأت ؤأ دقفتب ،ابتاَغ ؤأ ارضاح 1 و. . ۔٥۔

-
 

` 

 نإ كيد نم كل ثفضو اميف عزانت الو ءةضقتنُم ؤيَغ ةَراَج كلد يف عويبلا

 هل ءاش

 نأ مهاردلا بحاصلو شزئاَج لجأ ىإ ؤأ دفتي مهاردلاب عيب ءيش لكو
 ةَعِتْمَأْلاَو بايلا ماعطلاو عاتملا نم اش ام اهب '"عاتنا يتلا همهاردب ضرتعي

 ءاًضَْأ ئاَجَق اهرخأ نإو .سنج لك نم ءاشت ام همهارَدب ذخأيو ،ضوؤمْلاَو

 ؤأ رَضَح ءش لك نم ءاش ام اهب ضرتغا "يتح ادف ةلجؤم تتاك نو

 ضرتعي الَو ؤابتاغ اناويح ضرتعي ال تباغ ادإ ناويحلا الإ ،ةقرَع ادإ باع

 بايلا نمو ،َءاش ام هريغ نم ضرعيو مهارذلاب ةعاب يزلا عئلا َكيلَد نم

 ءاش ام ةرِضاَحْلا ناوَيَحْلا رمو .هِيَلَع اَقْفَئاَو ةا ام همهاد ةنم "الدب ذخأ

 عقي عت عيب لك َمَع ق ىتغَمْلا اًذَمَو يلوضألا قيقرلاو همهارَدب ةنم ذخأ

 .كل ثفضَو امم ةنم سنج ال ،هتراَجِاي غِتتلا

 .«عاَب» : :ثاذتلا خلا يف )١)

 .ثالتلا ختتلا نيم م حيجضتلا «تَلجبأ» :لضألا يف )٢(

 .ثانئلا خستلا نم ةَطِقاَس هالَدَب» (٣)



(١٣٦( 

 )عويبلا نم زوجي ال اه يف باب

  

  

  

 ` ال هنإف ؛دقئلاي زثاَجَو ضغبي هضغب ريخأتب عيتلا نم زوجي ال ام امأ

 آ

 كيد زيَع الَو ةعِتْمَألاو ةميلا عيمج نم نوزؤمي نوزم ءيش غنب زوجت

 ةضغَب دقنلاب كيد زئاَجَو ةدايز ريخأت ؤ "اهنم لجأ ىت نوزؤمي انوزؤت
 غابي ام زوُجَي الَو .هب ةقرغملاَو هترضح عم يد نم هلع اَقَقئا ام ىلع ضغت
 فارج امارج الو هدعب ادَدَع ةعيمألاو ضوزملا نم ُزْنَع الَو ماعطلا ن

 ,ضغبي ةضغ كيد رضح ا زِئاَجَو ةدايزب ريخأت الو لجأ ىإ ضغبي ضغت
 هريغو ماعطلا لُك نم ناك امب ناَكِي ام غنب زوُجَي الَو .هَلَع اَقَقَنا ام ىّلَع

 ةدايزو لجأ ىلإ ضغبي ةّضغب ليكملاب ليكملا نم ةعتمألا الو ضوؤملا الو
 تتبثأ ام غيب زوجي الو .هيلع اقَقنا ام ىلع ريب ادي هلك كلد زِئاَجَو ؤعبلا يف

 .ليكملاب ليكملا نم ضغبي ةضغ هريغو ماعطلا نم تتبنأ امي ضزألا
 :دايزو لَجأ ىلإ ليكملاي الو نوزؤمناب نوزملا الَو ،ليكملاب نوزؤمْلاو

 يف لضفألا هنأل ؛ثالئلا خشلا بيوبت انزَتخاو .ميبلا بابل ةلمكت بابلا اه لصألا يف )١(
 .ليصفتلا

 .د نم ةدايز «ةئم» )٢(
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 لثمب الثم ًزئاَج ضغبي ةضغَب هترضَحَو دقنلاب عيبلا يف كلَد ُلُكَو ؤعتبلا يف
 دَقَو .ءايشألا ناَمْنَ اهنف ريناتذلاو مهاردلا 71 نِتَعؤنلا . دحا يف ةداز ا

 تبن تتبن امِم اَهرْيَغَو ةمعطألا عيمجَج ي لَجأ ىلإ اهب عْتلا ةَزاَجِإ ىَّلَع اوت وقَقَتا

 نام اذإ ًِئاَج فاَرُجْلاَو دَدَعْلاَو ليَكْلاَو نزولا ىلع ثتبنأ ام ويَعَو ضرألا

 .مهاردلا نم َكَل ثفضَو امب كلد َزاَج ءارِضاَح افووْغَم شجلا

 زوجي الَو .ةدايزلاب لجأ ىلإ ضغت ةضغ بهذلاو ةضفلا غيب زوُجَي الو

 نأل ؛ناسنجلا تفلتخا ادإ الو بحاو سنج نم لجأ ىت ناويَحلاي ناَوَيَحْلا
 ال نأ ودأ ضغبي ةضغَبَق ،تئاَغ َوُهَو مهازذلاي ةع زوُجَي الو بِئاَغ كلذ

 ةَقرغَمْلا مدع م ةدايزلا يف ابر هنل زُجَي مَل دحا سنج نم ناك اَدإَو .زوج

 ناسنجلا َق َقَقَتا ادإ إ ضغب يف ةضعب دقنلا يف زئاجو "هيف بێَعْلاَو ةلِعْلا ثوذخحَو

 عيبو رَضح اذإ كؤضَي الف ؛ىئش سانجأ ؤأ را سنج نم ًناَك ،اَقلَتخا 5

 زئاج لثمب الثمو ةدايزو اًفاَرُج ؤأ ادحاو َناَك ءاوسو ،َكيَذب ضغبي

 مدقتب َكلَذَو نَلَمَجب الَمَج ىرتشا» :ةلي هللا لوسر نأ يوز ذَقَو ،هيف يق

 ةََميِقَو لمَجْلا نَمَت نأ كيَدَو ءارب سيل كيدو .ريجأتب ال دقئلاب يذو
 .فيتْخَت كيد سانجأ نأل ؛هب امُهَذَحَأَو ،امهب لدابت نيذللا نيَلَمَجْلا '"[ةَميِق]

 .ێاَغ كيد نأل ؛دفنلاي زياَجَو لجأ ىلإ ضغبي ةضغ كمسلا غن زوج الو
 اَقَقَتا ام ىَّلَع دفئنلاب كيذ زاج َرَضَح ادف ات زوجي اق هب نملا غن ُهَقَي ال

 اذإ ِئاَجَو .ِةَداَيزَو لَجأ ىلإ ضغي هنب ةضعب ةضعب مخّللاب مخللا غنب زوجي الو .هئَلَع

 اذإ رمتلاو و تَحْلاب ب مخّللا غيت هب ذاو .هئَلَع اَققَتا ام ىَّلَع . دقَئلاب كيذ رضخ

 نوكيو ،قاقئالا هيلع عقو ذق ام اه ىلع لجأ ىت ريخأئلابو دفتلاب محللا رضح

٠٠
 

 و و . ٥ س

 .ابزلا با يف هيف ةيكلاملا يأر ُنايَبَو ةُجيرْخَت قبس )١(
 .ثالثلا خستلا نم نامكلاو ،لضألا نم ةطقاس )٢(



 )١٣٦( عويبلا نم زوُجَي ال ام يِف باب ٥٣١

  

 هل رَمَت كيد نأل ؛ ؛ليكب ثَحْلاَو .ليكي ؤ فتلاو يفاج ب ؤأ نزوب غخللا

 تابت نم ناكُي فحلاو ؤضزألا تابت ريَغ ني ؤُهَو 7 مخْللا نألو

 نم ه الو ئه
 يوز ذقو ضرألا تابت نم ةلك كيد نأل ؛اهنع يهنلا عقو يتلا سانجألا

 .بارغأ دنع نم رمتپ اروج ىرتشا» :ةلق هللا لوز نأ َلمَعْلا اذه ثيفي زبَح

 انترُخحَوُت نأ كل ام . .نبارغألي لاق ائيش ر ري م َرَظَنَق ،هَدْنِع رمتلا نأ ىريو

 ُارذَغاَو :ئبارغألا َلاَقَق ۔۔ ةديدَجْلا ةرمتلا كرذئ نأ ىإ ينغي ۔ ؟ِذاَذُجْلا ىلإ

 ىّؤأو رمتلا كيد هنَمَلشأأ ةأرما نإ :ليقو .ةلي هللا لوشَر ب

 .لغأ ةللاو ،ةتضرفآ يأ .0"١«ئبارغآلا

 .نمألاب نهذلا الو ،كَدولاب كدولا الَو 5كدوناب ناهذألا غيب زوُجَي الو

 يف ةدايزو ريي ادي زئاَجَو لجأ ىلإ ةدايزو ضغبي ةضغ نوزؤمي نوزؤم الو
 وجج ال .ريجخأتلابو ؛ريب ادي "[ئاَج] اًياحضأ دنع مهاردلا فزصَ دقنلا

 ةئهرك ضفتي ةضغ نزوب انزو هلك كلد ناك اَدإَو .ضزألا

 .كةَيِهارَك هيِفَف» :ثالئلا خسلا ىفف )١(

 .عتبلا يف ابزلا ربا يف هجيرخت قبس )٢(
 .ثالئلا خسئلا نم نامكلاو لضألا نم ةطقاس )٢(



  

  

 َدنِع ول ال يتلا ةلوهجملا عويبلا نم ناك ام لك هغعِتَب روُجَي ال يزلاو

 وجَت ال تالوهجَملا عويبلا هذه نإف .يرتشملا الَو غيابلا اهُفرْغَي الو عت

 يف ةمَلْغَي ال يرتشملا نع ابتاغ ناك ام لك غنو امنب لك نم تتا ات اهلك

 ثبثي اق ؛ةرصنأ الَو ةئم سنجلا رَظَن الو 7 نم هب امِلاَع َناَك اَلَو تقولا
 يركفلا 7 مل طيجي ال ءيش لك :وه تالوهجملا غيبو .هيَلَع هعيب

 ال رَرَعْلا غيب عيبو .هبلع ةعيب ثبي ر الف ُهَذْنِع لوُهْجَم ةنأب ث فرغي او .وفرغمي هلع و .| ِ

 يف رزجلاو لتصبلا لم :م رولا غنبَو مَلْعُي الو رهاظ ريع هنأل ؛اًضيأ زوج

 هزن ال فوزظلا يف رمتلاو .عوزضلا يفف نابلألاو هلبئش يف بَحْلاَو ضزألا

 رَرَعْلا وه اذَهَق قياَوَجْلا يف بَحْلاَو .رخبلا ي كمَملاَو هفدص يف وللا

 ٢( )د ۔ د ۔
 ريميو اعيمج هنافرغَي ؤأ هق هفرغيَو يرّتشُمْلا ه هرىصبي ىتَع عيب زوجي ل يزلا

 اَهِنَلَع تلْغتَو اهنولب تفرعتو ىفمُهزَت ىتح رَمْتل ار عيب زوج ل َو . هئاطمغ نم

 يف لضفألا ةنأل ؛تالئلا عشملا بيوبت انزتخاو .عيبلا باتل ةلمكت بابلا اذه لضأللا ىف )١(

 .ليصفتلا
 .«ُنْيبي» :ثانمتلا ختئلا يف )٢)



 )١٢٧( تزاج ةلوهجملا عويبلا نم زوجي ال ام يِف باب ٥٢٢

  

 زوجي الو .مهاَعْلا اهنم نمو اهحالَص وُدنَيَو ،اهترمُحَو اهترفضب '»حضلا
 الو بحلاب ضزألا يف ةغيت زوجي اڵَو .غززلا :وه ُقَحْلاَو "َةَلَقاَحُم

 هتقو يف عطقيل غ ئابْلاَو يرتشملا هملعت ةرهاظ ةفص هل َناَك ام الإ إ مهاذلاي

 ن ىيثمو لجلا قرَوَو "عطقي لصبلا قَرَوَو ءنيج ني ةُرُجَي لقبلا :لم

 نم ءيش لك نل ؛هلُك تيي تبلا دسف اهيف ديزي ىنَح ضرأل يف ةكرت

 هَعَلْفَي ىئَح ضزألا يف هىيفت ةبيطب عيابلا ةكرَت نإ :ليق ذقو دساف ديزي عوئُلا

 ررغلا نم] ناك امو لصبلاو َرَجْلا امأو .كيد هل زئاج '"؛ةرفخَيَو يرتشملا

 هّتَميِق نمض كيد ىلَع "ةعاب نإو ،ضقتنم عيبلاو ،ةَمَماَتُمْلا هيف زوجت ال هن
 .'»لضقْلا هيَلَع هْئَلَع دوي نأ عئاجلا ىّلَع ّناَك صقن نِإَو ل َداَر نإَق

 .«حضقلا» :ثالئلا خشلا يف )١(

 :ليقو .ةطنجلاب هلبئش يف عززلا غێت :ليقو الص ؤذب لبق عززلا غيت : .ةَلئاَحُمْلاَو )٢(
 قرباَخمْلا لثم وهو رتكأ ؤأ تيد نم قآ ؤأ عنؤلاؤ ه ثلئلاب ب موُلْعَم ر بيصت ىلع ةَعَراَرُمْلا

 ةَلئاَحمْلا 5ةبراَجُمْلا نوغاززلا هيمسي يزلا وُهَو 5ةَطئجلاب ضزألا اريما :ُةَلَقاَحُمْلا ليقو

 لا ؟ةنفاخملا ام ءاطعل ثلُن :لاق جره نبا نع يوز .حارق لقحلا نم ةوحأت

 بعتت اذإ عززلا اخ ةرم اذوخأم ناك نق .يرزأل َلاَق . .حمقلاب عززلا غيب :ةَلقاَحمْلا

 ٢ ٧٦١ص) حاحلا ؤاتْخُم )٢٨٨/١(( ةَعللا ةَرهمَج .رَرَع وهو هحالص لبق عزؤلا غبت هنب وهف

 )١٦١٠/١١(. بَرَعْلا ناسب

١٥ 

ن

 
` 

 .«هُرُجَي» :د ج يف )٣(

 .ثاَّئلا خملا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٤(

 .ثالئلا خسنلا نم حيجضتلا ءةَقَلْثأ» :لضألا يف )٥(

 ةمقاتملا ىلع الإ ذقَعْنَي مل نطب ام ىلع غيبلا عقو نإو » :لينلا حزش يف بطقلا ثامإلا لاق )٦(

 .ىقن ال امَك علقلا لبق ُاَريِجُي نأ اهاعم سيو .عتتلاب نايضزَيف رهظي َعَلْفُي نأ اَهاَنْعَمَو

 رابع هقينا زاجب جتحي مذو اهلبق غيبلا اهنع ىتغ ال ةربتغ هلبق راَجإلا تئاك ؤ ه
 ىلع ُءاَضإ امهل نأ مهف اهنأ اهنم ةماعلا ضغب ممهوَتَف غوجمؤلا امهل أ ةقراشملا ضغت
 علا زاجنإ مَدَعَو عْلقْلاي هراهظإ كرتي غوججؤلا امَهَل نأ اَهانْغَم لبت ؤًطَلَغ وه هو مْلَق الب هلاح

 )٢٣٢/١٤(. ليللا ُءاًشِشَو لينلا زش . «علقناب رهظت نأب ءاضمإ امهل نأو .يراهظإي
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 وجت الو .لجأ ىلإ ننليبنزب ليينز غيب :وُهَو _ةَئبارمْلا غيب وُجَي ال

 هيف هيف لعج يذلا ءاعولا :وه ليرلا .رمقلا نم ةليِكَمي لخنلا ةرمت غيب
 تاشوشغملا غنب زوجي الو .اضيأ زمتلا هيف لمحي يذلا زفقل مه : 7
 تتا اممَع ةروصلا نل ؤييغَت :وه شغلاو .غيبلا هب هب ةودزم ةك شلاو .اهل

 '"عرنيَو .اهت رَيَعْيَو اًمنلاَو ضيبلاب بايلا رصقي نأ لثي ةئسَح ىرئل ِهيَلَع
 لنَكْلا يف ديزيو و مضتل ءاملاب بحلا لييْغَتَو ةنيمس ىز ءاملا ةاشلا

 نمهذلاو ةرذلاب زبلا بَح يفو ،رعَكَل زبلاب زيمشلا طلخيو ءةئمَت علطيو رْزَمَيَو

 ُلُكَف .ديدجلاب ميدقلا بَحلاَو ،يزلاب ديجلا نارقغزلاَو قِاَقْلاب ءيزلا
 َكيلَد نم لضقلي نماض ناخ غيابلاو عتبلا يف زوجي ال شغ ُهلْثِمَو اََّه

 قيقرلاو ناويَحْلا يف نوكي يذلا بعلا كيلَذَكَو .دزلا ةلف يرتشملا مِلَع ادو
 ةَقاَقرلاَو قارخنالاو .بايلا يف راعلا :لم ،َكِلَد يف ةئامنِك زوُجَي ال بايتلاو

 تكيذَكَو يرتشملا ملعي نأ هيَلَعَف مّلْغُي ال ناك امو ،كلَد يف ةئامثيك زوجي ال
 نوئُجْلاَو قاتإلاو ةقرسلاو انزلا بيعلاو روَعْلا نم دنعلا يف نوكي يلا
 رج نا عابلا ىَلَعَق ؛تقَو يف الإ وت ل يتلا ندَْلا يف ةضماغلا للملاو

 يِضَر ن نإو ُهُدَر ُهَلَف بێَعْل اب يرتشملا مِلَع م مث ةفرعي م , و غاب نإو ٠ يرتشملا

 هدَرَو هب ىضزَي مل نإو ؤغِتبلا ةمزل بيعلاب هملع دغب ةلَمْغَتسا أ ملع نأ دغ
 . هملع 7 هلمعتست ملو هَرَخأ ن نإو ؤ َكلَذ ُهَلَق َمِلَع اَم نيج نم

 ك رمثي هرجش ىّلَع عيب رَمَت ك كيذَكَو ،ًاليك رملاب لخنلا سوؤز ىّلَع مبطؤلا غيب :ةنباَزَملا )١(
 3 الإ زوج ال رملاب َرمتلا نأل ؛ةنع يه امْئَِق .غفذلا مه يذلا نبزلا نم لضأز .اليك
 نلو نزَو الو ليك رغ نم ٍةَفزاَجُم م غيب هنألو ىتفأ امهيأ مغ ال لوهجم اذهف .لثمب

 .انباَرَتَف هَيِضَمُي نأ نبالا دارأو عيبلا م خسف نأ ثوغلا دارأ نَقْلا ىَّلَع هيف اََقَو اذإ نَعَتَبلا

 با لاق ؛ُهَعَفَد ىأ هْنَلَع َدَقَع امَع ةبحاص نبز عدت اذإ اَمُهَدَحَأ نإو ،امصتخاؤ اَعَفاَدَتَق أ

 اَهْنَع هن اَمْئَِو ةنم داَدْزَي امب ِهّقَح نَع ةبحاص نبز ر نِتَعيابَتُمْلا ني دجاو ك نأَك» :ريثألا

 . )١٩٥/١٣(. يبَرَعْلا ناس .ءةَلاهَجْلاَو نبلا نم اهيف قي امل

 .«غجنت» :ثالنلا خشلا يف )٢(



    

  

 فر هلف ةملَع مت هملعي مل نإ هنإف .ناويحلاو باودلا يف بتعلا امأو

 ضامقلاو ضاَكَرلا :باونلا يف ُبێَعْلاَو .ةمزل ملعلا دغب يغر اف

 يف اذَهَق .سانلاو تاوذلا وَقَعَو ئاَعَذلاَو ضابزلاو حلا اَطئلاو ضاضيلاو

 نم "جِاَيمْلاو ."[ةرههاظلا بويعلا نِم] ريمحلاو ليلا رَقبْلاَو لامجلا

 َناَك ىونلا زغلا أت ْمَل اذإو .بيع ةبادلا يف '[غلَضلاَ] .ةضماغلا بوثلا

 ةلع ؤأ برج اهب ؤأ اَهَنبَل برشت ؤ اهيف مِساَيَمْلا مَتَعْلا يف بْێَعْلاَو .هيف ابِيَع
4 

 اذإ عيبلا ةزَي نأ ةلف تيلد ةمتَك نإو ،ةمزَل ليب ىرتشاف ،ةمَلغأ نإف .ةضماغ

 يف لضفألا هئال ؛ثاقئلا حتلا بيوبت انزتخاو .ميبلا بابل ةلمكت بالا اذه لضألا يف )١(

 .ليصفتلا

 نمض ني «مِساَيَمْلاه لَعَج خسانلا نأ الإ اد نم ةَلِمكَتلاَو سج ‘ب نيو .لضألا نم ةطقاس )٢(

 .ًاطخ مهو .ةرهاظلا بويعلا
 :ناوَيَحْلا باتك يف ظحاجلا اق .ةمالعلا وأ جالمذي رائلاي ىكلا وهو شر غمجَج سايملا )٢(

 موقلا دتعفَتزا ىتم زاملا د باتث يف موؤلاك ةمئاسلا مقنلا يف مِساتَمْلا اَمْئإ :مَقْلا َلاق»

 ُناَوَيَحْلا .«موُلظَمْلاَو مذلا اهيف نكمأ تَطَلَتخا اذإو لاوشألا تطلتخا مِاَتَمْلا تعنمو

 )١٦١/١(.

 .ثالئلا خسنلا نم لامكلاو ،لضألا ن ةطقاس )٤(



 يويسبلا رصتخم -- ٥٦

  

 مهدالا هب َنوُئَيَرُي ام الإ ،رالا تأ نم قيقرلا يف بيَع دصَقْلاَو .بيعلاب مِلَع
 ةيراجلا ةلا يف لمَحْلاَو ،ةقرغي ىّتَح بَع اضيأ دملاو يبيَعب سيلف

 :اط اذإو ڵيرتشمملا كلذب ضري مل اذإ ةمألا يف بَع اًض جحلاو ،بيَع

 دنع بْتَع دْبَعْلاَو ةبادلاب تدح اَذإَو .بيعلا ىش أ هل ةمزل بێقلاب َمِلَع م ذ

 هب ثدح و هذ ْمَل نإ ُهَلَو ،بێَعْلا َكلَذ 0 نم ُهَصْلَخُت ىتح هدو انق يرَتشُمْلا

 .بتعلا كلد ش . را بتَع

 بقلا ىلع هفقوي ىتح اندنع يرتشملا ىلَع ثبثت ال بويغلا نم ةءاربلاو
 دنع بێَعب هدرت ن الإ هْنَبْلا تبت ة علا ةبجاو َعَقَو اذو "بثقلا نِتَع وا

 .ناذألا قارتفا ال مالكلا قارتفا اقرَتفَي مل ام ناَعِتبْلا :هلق كيلَدَو ،اتباَحضأ

 هَلَو ،اَهَلَعَتشا ٍةَلَع يف ِهنَلَع در الف بيعي ,قيقلا وأ ناويحلا نم اعيب در نَمَو

 عجري نأ هَلَق قَحَتشا اذإ لاملا كلَذَكَو هلك عيابلا ىّلَع نمَقلاب عجرت نأ

 ناَمَّضلاَو نامضلاب ةلَعْلا نل ؛يرتشمْلا ىّلَع ةلع عيابلل سيلو نمتلاب

 بلا در نم لكو .ةمزل ول دي يف فَلَت ؤل دبعلاو لاملا ةمالس نم نمض ام

 ةَلَعْلا دي امنإ ،ةَئلَع دري ال :ليق ذقو ،ةَلَعْلا زي هنف زوُجَي ال يذلا ةِاقْلا

 ءاَهرْيَغَو تاراجتلا اهلك عيبلا لوضأ نم كل ثبتَك يزلا ادَهَو باقلا

 عت ؤأ دصاقلا وأ ررغلا وأ تالاهَجْلا مكحب دري اه لكو ماكخألا يو

 .َكَل تفض اميف لخاد وهف ة متل يف مسقلا هيف ز علضت ال امم ضغبلا

 زي ابح غيبت كنأ كيو عب ك نم عم ىسي ام غيت هيب زوجت الو

 امم ‘كَعَم تسيل ةعلس ؤأ كعم تسيل اباوَدَو ڵتَعم ثسي ابايِثَو كعم

 ُُكَو .كعم سيت ام غيب ةنأل ؛هضبق لبق فلشلا عب ة الَو .0ا"رفلسب سي

 ح

 سيل كلأ ؤأ» : ج يفق ٧«عتت الو ورفلتسب شيل امم عم سيل كلس ؤأ» :د اب يف )١(

 .«.. .فلسلا عيت الَو وفَلَسب سي امم كعم
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 )١٣٨( بويعلا نم هب دَرْي ام ي باب

  

 لثمو .تمعَم سي وه ذإ هغبت الف عم سيو ماعطلاو ي ضوزلا نم ةوججَت ام

 كلد سيلو امعِيَب باولا باتلا '‘[ملظعلا]و بحلاب ر ميدقت كيذ
 عنر ذخأت الو «لجأ ىت ةفيشئ املس نوكي نأ الي تيد تبني الو اعم

 تفغتبا امم ضبفت مل ام غبت ال كيد لثيَو عت لك نيم نمضَت مت ام

 عبت د ال َكِلَذ م نمو هضبق لبق حنرب هعبت اّلَق .عابلا ن نم هْضبقَت جزو تيرتشاو

 اهغيت ال قوقحلا نم كيد زيَغَو ،‘ايفّلَستملا نم هضبق َلبَق لَح نإو تسلا

 وه امم عب لك يف ةحبارملا غيب زياَجَو .اهضيفت : بق اهحبر ذخأت الو

 ْمَك َيرَتشفْلا تفوَعُت نأ تاج مولغت نمك ةئيَرَئسشا دقو هتضبق اذإ رئاَج

 اَمْتْقَقَئا ام ىّلَع كيذ يي ةحبار كيلب ه هَعيِبَتَو ڵتخبر مك هَقرَعتو ،كؤارش

 كلذ َيرَتشُمْلا تفَوَع ،ةَحبارُم اَهَعِئَب تذرأَ افوض وأ ارعش َتْزَرَج نو هْئَلَع

 .ملي ذخ ي ىتح

 ىلإ زضخأ هئؤت رجش ةراصع :وُهَو .ثالثلا خشلا ¡ نم نامكلاو .لضألا م نم ةطقاس )١(
 )٣٤٦٢/٢(. نيعلا باتك .ةَرذُكْلا

 .خضؤأ ىمهو ثالئلا خستلا نم ةتبثملا ةرابعلاو وفلشملا» :لضألا يف )٢(



)١٣٩( 
 ةبزا َدَمْلا يف تاب

  

  

 لجزلا عقذَي نأ كلذو 5رينانذلاو مهازذلاب الإ زوجت الو ءَئاَج ةبراضملاو

 .اَمُهَنَْب وهف حر نم اهيف للا قزَراَم نأ ىَلَع اَمهَنِتَب ةبراضم "[مهاز 2 لجل
 نيمآ وُهَو ل لعج ام براضملِلَو زئاج َكلَذَف كلذ َدنِع ِهنَلَع ِناَقِفّتَي ء جج ىّلَع

 مر وم اغم رانم ىأز امي "اميت لو ةنمت م تلت ذإ هدق يف ا

 ة ئاَج عئبلا ىأر فيكو ،ىْلَعبَو سبخيَو ليقي طحَيَو هبحاصي هل عفنو
 هتراَجيب ءاش ثيح جزخت نأ هلو ؤوريَغ لامب قدصتي نأ الو ؤبهي نأ هل سيل
 هيلع ةطرش ام فلاخي الو ةيهن ىذمَتي نأ هل ىل املا ثر هيلع رجحب نآ الإ
 كيد نم اتيش لاملا بر هل لعجي نأ الي عيفن ىلع براضملا قفنو .تيد يف

 لعج نإو ،اقيش ذخأي من ايش هل لعجي مل نإف "[ هلق هيع ناقفتي امولغَم]
 .لاملا سأر يدوي نأ دغب الإ إ حبر براضم ميلو .تبثت تبثي مل الوُهْجَم جم ائيش هل

 الف ذخأب مَلَو خب ب هب زي مل نو لاملا برل كيد در لاملا سأ صقنو ةنم َذَخَأ نإو

 قَقَمئلا يف هيلع ر الف كلذ يف ؤةَل لغجج ة ةَقَقَن نوكت نأ الإ ؤهل الَو هيلع ءيش

 .ثالئلا خستلا نم لامكلاو .لضألا ني ةطقاس )١(

 .«َيرَتْشيَو» :ةدايز ج يف )٢(
 .ثالئلا ختشلا نم لامكإلا .لضألا نم ةطقاس )٣(

 + لمج » :خلا ةيقب ةئمب ب يف ( )٤

 



 )١٣٩( ةبراضُملا يِف تاب ٥٣٩

  

 براضغْلل لعج نإو .نمض ا تت عي ذإو ةنمت مل قرس ؤ اتلا عات ذ نق
 لمعي الو هرمل الو هيفني اتيش يرتشي الَو عيبت نآ ل زجي مل هتبراَضُم يف ةق

 مل نإو ةَقَقنلاپ هلام ي هل نمي براضملا ةَققَت يف زيجأ هنأل راتتلا ريق
 َكلَد هل راجأ اذف َلَع طرتشت ةي نأ الإ هسفنل هريغل لمعي نأ هل زاج ةَقَقَن هل نكَت

 لاممْلا بَر نم يرتشن نا هل الَو لاملا برل م عيبت نأ هل سِێَلَو .ملعأ هللاو راج

 ىلإ عقَد اَإف .كلد زوجي الَو هلامب هلام كيد نل ؛ةبراضمملا يف يتا رهازلاب

 لاملا ًبَرِل غاتملا كلد ناك اَماَعَط ؤأ اعاَتَم حأ ة ةبَراَضُمْلا نم مهاَرَد لاملا بَر

 وه ىرتشا نإ كلذكو عضقَتنَيَو ةبراضملا اهيف زوجت ال اَعاتَم ةبراضملا تراَصَو

 .ىه مك ملعي ال ةلوهجم كيرشلا ةصحو ةصح هيف هَل ائيش يرتشن ذ امنإف هيفل

 السِبزَتشُش عيابلا ىإ يرتشملا َاَج اذإو .تالاهَجلا هذه ""يف غيبلا روُجَي اق

 قد ءاَذَكَو اذك ماعلاو عاقلا [ نمو ءاَذَكَو اَك شامَقْلا نم إ غقذا :هل لاقف

 َنَمَت الو َكلَد نم َذَخَأ ام الإ يرتفملا ىّلَع سيلف نمتلا ىلَع ةغطاقُي مل هيلإ

 اذإ ِئاَجَف . هئَلَع ناقفتي هتقو يف ةَميِق .ق ُهاَمَوَقَو هَبَساَحَف رخآ اتقو هنل ءاج نإو هئلَع

 مل هدنج هدنع نم ىَضَمَو تقولا يف ل ملت مل نإو 5تفولا يف َنَمَتلا هيلإ ملس
 تقو يف َكِلَذ هئَلِإ إ عفدي ىئئَح ةنم َذَحَأ يذلا 7 هنَلَع هَلَو ةَميَقْلا كت اَمْهْغَْنَت

 هتقو يف اَقَّْتَي نأ الإ ،ةلم هيلع نوكي ناسنإ نم ايش حأ نم لك نل ؛ةبس ساَحُمْلا

 ""كل نمض ذف امم كعم سيل ام غيب ب اَذَهَو .تقولا يف ه هنل اَهْعَقذَي ةميق ىلَع

 اذإ .لأ ةللاو دع ةن الو كلذ بق أ كيمضفت نيم ةميق وأ ةلثم كل م ككلث

 .َكِلَد نم هئَلَع اَعَطاَقَت ام ىلع امهنيب زا اك راغلا ز سأر

 يف ةاكَر براضملا ىلع سيَلَو .هيلام عق اهُجِرْخُي هبر ىّلَع لاملا سأز ةاكز
 عنزلا نم ربراضمليل ريصي ىئَح كيب رشأ نآ الإ هري ,لات ر يف الَو نر

 .د نم ثبثممْلاَو ..نم» :ج "ثب يفَو لضألا يف ) ( ١

 .«ُهَل» :ب يف )٢)



  

 هتصح يف َكِلَذ يفف ةاكؤلا ِهيَلَع م 1 ه هز ثرا ُذْنُم لؤَح اَهنَلَع لوُحَيَو هز اًتَئام

 هبرل ةحنرَو لاملاف ،ةَنِساَق ؤأ زوجي ال امم وا ضوؤب ةبراضملا تتا نإَق

 هيع نامض ال نيمألاو .نيمأ هين ومو ؛نمضت م تلت ز ل ؛ةؤاَنع براَضُمْللَو

 ءاهئمَضَو ةراجتلا فَلثَأ نإو كيد يف انعلا الإ هل نكي مل نامض ةئَزْلَي مت نمو

 يقب نإ هبابزأ ىلإ هدري لاملا , سأزي نماض مهو اهل حبر الو فلأ ام ناَمض ِهِنَلَعَ
 م

 ء

 الف ميتي لام ؤأ ةنامأ هَدْنِع لامب َرَجتا نمو .ةبَراَضُمْلا تَصقَتناَو ةئمض ذَقَق .لت

 ةبسح نإو ،هيف دَعَتم هنأل ؛هئرل ةخنرو لاَمْلاَو يلاملا ي سأزيل نماض وُهَو هل أ حبر

 يآ وهو 5 ضرَتفمَو ضرقش نم الإ نوكي ال ضرقلا نل ؛ضزَقي ستل كلذف اضرق
 ميتيلا لاق أ هدنع ةنامأ ؤأ لجل ه هدنع لامي الام ىرتشا نق .ةنامأ نئاَح نماض

 0اهوُذَحَا اوءاش نإ مهلامب هَذَحَأ يذلاو ىلاملا باحضأ ىنإ كيد نإف ,كيرشل ؤ

 ليِق دقو هل زوجت ل ام لعف يذلل وه سيلو هوُكرَتَو ْمُهْل يذلا اوُذَحَأ اوغاش نو

 .كلد ويَغ ليقو يهارلا ي باحضأل لاملا نإ ل ذَقو ،هئْكَرَتَو فالتخالاب كلذ ىف

 أ
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 ءاَهَقَلَط م َمُت هب هب ثرَجَتاَق '"[زاوَجْلا َلبَق] هلك اهَقَح ح اهيل َعفَدَو ةأرما َجؤَوَت نإو

 رغصب ")رصسرتنملل غييت زجانلا .زاوجلا لبق اَهَقْلَط ادإ فضننلا ِهيَلَع درت اهنإ

 ىّلَع الإ ئبل الَو دبعي غيبت الو .مارح لصيزتشملا نبَع نأل !سانلل غييت ام

 ةداعلا هب يرجت اميف ديبعلا يلاوَمَو ماتيألا ءايلوأو نايبصلا ءابآ م ةلاسؤلا هجو

 .ملعأ ةئلاو .كلد يف مهتنب فزانلا نم

 .هلامْلا اوذَخَأ» :ج ؤب يف )١(
 .ثالنلا خلا نم لامكلاو .لضألا نم ةطقاس )٢(
 لشزتساو ابر كيلإ لسزتنفلا نع ناقُي ةنينأمطلاو ساتفيشالا ناسنإلا ىلإ ناسزتشالا )٣(

 اعيف هب ةَقئلاَو ناسنإلا ىإ ةنينأمطلاو شاتفيشالا :لاشزيشالاو .شتأتشاو طسبنا :يأ ؛هيلِإ
 )١١!/٢٨١(. بَرَعْلا ناَسِل .تاَبتلاَ نوكلا ةلضأو 5ْئذَحُب

 .«سيامُمْلِل» د "ج يفو ،ةَحِضاَو ريغ ب يف ز ( )٤



    

  

 نم سنج يف مهاردلا نم ائيش فيتشُمْلا ىتإ ملسي نأ :وه فلسلاو

 ؤ ولغ , لجأ ىلإ مولغت نزَو , فوؤزغَم مولغ لمكب فوؤغملا ماعطلا

 ةَقورْعَم ةَمِصبَو موُلْعَم باولا نم "سي اهوُلْعَم مهالا نم ايش هيلإ عَقذَي

 هيلإ عقذَيَو ،هيَلَع "ناقفتي مولعم , لجَجأ ىلإ فورغَم سنجو ،باَوذلا نس نيم

 نزوي ضوؤملا وأ صاصقلا ؤأ رفصلا وأ ديدحلا نم ءيشب مارلا نم ائيش

 اميش هيلإ عفذَي ؤ ولغ لجأ ىلإ رفوؤغَم سنج نم ٍةَموُلْغَم ةفصو موُلغَم

 لوط نم عزذبي مولعم سنج نم 'ةقوزغملا بايلا نم سنج يف رارلا [ رم

 م ءيش لك يف زئاَج فلشلاو .موُلْغَم لجأ ىلإ ةَموُلْعَم ةمصب ضزَعَو
 عزذ ؤ ليك ؤ نزوب ناك اذإ إ غلقني الو .سانلا يدأ ر دجوي امم ءايشألا

 .لوقلا رتكأ يف فلَتشممْلا نم اضيأ ةضَقَو و ؛موُلغَم , لجأ ىإ ةَقوزغَم ٍةَِص ؤ

 يف اًضَقَتْنُم اندنع َناَك يلد طرش نإو ،ُهاَئكَرَتَو ضبقلا طزش يف اوُمَلَتخا ردقو

 .فلسلا

 .ٹثالئلا خسنلا نم حيجضتلاو يش» :لضألا يف )١(
 .«ناَقنَتَت» :ب ىف )٢)

 .«ِةَفورْغَم» :ثداذَتلا خسنل ١ ىف (٣)



 يويسبلا رصتخم ٥٤٢

  

 نَلَع ناقفتي لجأ ىإ "ئيش يف رارلا عفَدَو نيأتلا :وه فلسلاو

 موُلْغَم نزََو مولعم ائيش يف ْمِلْشْلَق 3 َمَلْسَأ نم ه» هنأ ةياورلا تءاج ذَقَو

 رمو .ضقتنا مولعم و ناكم نم فلسلا ضبق طرتشا نمو .مولغ , لجأ ىتإ

 ىَّلَع فلسلا لمَح طرش نتمو .فلسلا كلَد ضقت ةَموُلْعَم ضزآ نم طرش
 مل نإَق فلسلا ضقنلا فلسلا يف َنَهَتزا نمو ،١ثفَلَسلا ضقتنا فيَتشُمْلا

 وأ نالف كوكم وفلملا يف طرش نم) فلسلا ضقتنا لَجأ فَلَسلل كي

 دَقَع دنع اهلك مهاردلا رفخ : و هَتْفَلَس نإو فلسلا ضقت فوؤغعَم لاَيَكمب

 هسفنل كلد َدَحأَف 'شانلا هل فلشيل الُجَر ىطغأ نمو ،‘}ةضقَن فلشلا

 لام يف ىذَعَت امل نماض وُهَو فلتب كيذ سلف ،افلَس هسفن ىلع هَسَبَحَو

 طزشب رفلَتسُمَو وفلشُشم نم م الإ نوكي ال فلشلا ذإ ،ضتتْنُم فلشلاو و .هريغ

 تكيَد نم الإ ذخأي انق هرْئَغ ؤ ماَعْطلا ي سنجب فلس نَمَو .رولغت , لجَجأَو

 ثرم فلشلا بحاص أرب مَلَو هل زُجَي مل سنجلا كيذ ريغ غ ذخأ نق .سنجلا

 .تيد نم تفلسأ ام ريع ةنم 5 الف هلام سأ أر ىنإ عَجَر نمو ،هِفَلَس

 .«زيجخأتلا» :ج يف )١(

 .ثالئلا خشلا نم حيجضئلاو ،ءهدَي» :لصألا يف )٢(
 .ةياوولل قفاوم لضألا يف ف امَو «بزض» :؛ثالتلا عستلا يف (٣)

 .ٍرَرَعْل عيب باب يف هجيرخت قبس )٤(
 ىّلَع طرش نمو» :ب يفو .ء...فلشلا لمَح فل تتمْلا ىلع طرش نقؤد» :(د 3 ةرابع )٥(

 .«يفَلسلا ضبقب فلسلا لمَح فْلَسَتُمْلا
 .ثالثلا خلا نم لامكلاو .لضألا نم طقاس نيتفوُقْغَمْلا نيب ام )٦(
 نَع ثيدحلا نأل ؛هالتثلا خستلا نم حيجضتلاق ،ء...سائلا ىلع هل املد : :لضألا يف )٧(

 .الا سيلو هبحاص دي نم فلسلا جوزخ

 .«َمَلسَأ» :ثالتلا خشلا يف )٨(

 .كرابخأ يف» ةدايز :ثالثلا خسنلا يف )٩(



 )١٤٠( فلشلا ركذ ي باب ٥:٢٣

  

 الَو ،تفَلشلا ضقني فلسلا سفت يف نهزلاو] 5َزاَجَأ نم كيد َراَجَأ ذَقَو

 ليكلاو ًزِئاَج هلَحَم دنع ئَحلاي فلشلا يف ليِفَكْلاَو .0[ليفكلاي س :
 قَحْلاَق ؛قَحْلاي مهزلا عاض نإو قحلا نم نمض امب انهَر ذخأي نأ ""ا[ئاَج]

 ييف امب بهذيف قَحْلا بحاص دي يف نكي مل نهرلا نأل ؛فلشملا ىّلَع

 نم كيلَد ىذأَق ئَحْلا باص ةبلاطو نح يف نامض ِءاَلَقَكْلا نم ةمزل نَمَو
 ةنع ىّطغأ امَلِْم هيلع نمض نمم ذخأَيَو عجري نأ هلو ًزئاَج تيدف هدنع

 رَجْتاَف قَحلا هيلإ عقف نيمّضلا ىإ قَحْلا هيلع يذلا فلسلا حاص ءاج نق

 هْئَلَع يني كلذ نإ هَجَتْنَأ ن تجَتاَنَتَف امنغ هيإ إ َعقَد ؤ نذي يف َداَزَو هب

 حبر الو غيات ومه امنإ ا"نيمّضلا نأل ؛اؤرفيلشملا ىلإ قَحْلا رصي مَل ام قَحْلا

 ..وفالتخالا ليف ذقَو هضبق لبق ٌةَدايز هل ىسي لسلا ه يزلاو 9

 لش دارش هركو .ةضبق لح اذ ...7
 لح نإَق ،ةضيقيَو هنَجأ لجي ىنح هذخأ هبحاصل سيلو .هلجا ىل وهف ة لجأ

 تؤقمب ركلا ح ذقَق لجأ ىلإ قح هنَلَعَو تاق اذإ الإ ناج هذخأف لجألا

 نلا نم َلَضَق ام لإ هتمر سي نيذلا يف تفوزضق لامْلا نأل ؛تَمْلا

 باحضأل ,كلمب سيل لاملاو .ةكلم ىضقنا دق "ميلا هيلع يذلا تؤَمَو

 ةضبق ًئاَجَو ،لجَي انلف تياف ،َوغوئفَم ةتروْلاو ضبقي نأ دغب الإ نويا
ُ 

 هل ةَئرَوْلا ميقي :ليق ذَقَو ،فاليخالاب فلسلا يف ليق ذَقَو .تيمملا تؤمي

 .ثالئلا خسُتلا نم نامكلاو ؤلضألا نم طقاس نێتقوقغملا نيب ام )١(
 .ثالئلا ختسُتلا نم لامكلاو لضألا نم طقاس )٢(

 )٣( .هيفْلَسَتمْلا» : :ج ‘ب يف /

 .ثاّئلا خلا نم ه حيجضئلاو “«َناَمضلا» : :لضألا يف )٤(

 .ثالئلا خسئلا نم ثبنملاو .ءقحلا» :لألا يف )٥(



  

 ىَّلَع لام ةلو تام نمو كلاملا ةئَرَوْلا ضبقي مُئ هلجأ ىنإ ةلش ايلم اليك
 مهيلإ لوَحَت تيد نأل ؛ةلَجأ لحي ىنح هذخأ ة 7 نكي مل لجأ ىلإ سالا
 ه » ( )“_ي هل َرِمَضَق نيد ه هْئَلَع َناَك . نَمَو . .ةَذُمْلا ىلإ مهل َُحْلاَو

 هَقَحب جزي م - َتاَمَق "مرماضلا ىنأو ،يَحْلا هل يذلا ةنع نومضملا

 ةَل هيلع يلا ىلَع هقحب عجر هنرنُي مل نيو ؤي نيم ءيشب ُأربَأ نم ىلع
 ةَعَياَبُمْلا لضأ َناَكَف نماضلا ىَلَع قحلا نأ ىَلَع َُعِتاَب َنوُكَي نأ الإ] .قَحْا

 .نماضلا ىلَع قحلاو "يرتشملا ىلَع هَحب عجزيي نأ هل سيلف كلد ىَلَع

 قاقتاي رخآ لججَر ىلإ لجر ىَّلَع هل يذلا ةقَح لوح ادإ هنإف :ةل ةَلاَوَحلا امأو
 ت نأ هل سيلو اب هَل لبق نم ىلَع قحلا لؤَح ذَقَق ؛عب ةل َلبَقَق امهنم

 ۔ م اهمهشا ذوخأم ةلاوحلا نأل ؛ؤئَحلا ةت هيَلَع َناَك يذلا ىَلَع

 ٣ اندنع مكُحْلا يف غجزي مل هريغ ىلإ هنل هنَلَع َناَك ام َلَوَحَت اذإو ءيشلا

 .'"[ئيفوتلا هللابو ،هيَلَع لوَحَت نم ىّلَع ئَحْلاَو ،يَشي هيضخ

 ح ] ٠ ١ ِ ١ هلل .

 أرنأو

 .«نماَض ةل نمَضَف» :ثالتلا خشلا يف )١(

 .«ئَحْلا لضأ هيلع ناك يذلا ىلَع» :د يف )٢(

 .ثالئلا خسُتلا نم نامكلاو لضألا نم طقاس نێتقوُقْغَمْلا نيب ام )٣(




